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ארץ ישראל ועוד\דקדוק \כתבי עת \שונות 

ו"תל,פרנקפורט–יצחקשיח.3

Si'ach Yitzchak – Frankfurt, 1676

בןיצחקרבימאת.ביאורעם.הקדשלשוןדקדוקעניניכל,יצחקשיחספר

.מפוזנאהלוישמואל

אולם"באזיליא"המילההובלטההשערבשולי.ו"תל,דמייןפרנקפורט

.בבאזלנדפסלאהספר

בטקסטנגיעהעםמינימלייםשולים.בינונימצב.דף[1],[סג:ל"צ]סז

.עתיקהכריכה.שימושבלאי.כתמים.(מקומותמראי)השולים

100$פתיחה 

!מאודנדיר–ד"תרס,למברג–(העומרספירת)המטמוניםלוח.1

Lu'ach Hamatmonim (Sefirat HaOmer) – Lemberg, 1904 – Extremely 

Rare!

כפריםויושבידרךהולכיכל.העומרספירתסדרוהוא,המטמוניםלוח

ואתהמטמוניםללוחאתלמויקנוהחבריםביןלהתפלליכוליםוהאמנים

הארןאברהםי"עהששיאלףסוףעדנסדר,מספריםיהיובזמנוהעומר

.מבוקאטשעוויץ

.ד"תרס,למברג

ואינו.בארץספריותוביתרהלאומיתבספריהאינו–מאודנדירקונטרס

.הביבליוגרפיהבמאגרי

.קליםכתמים.טובמצב.מ"ס10\13.דף[8]

200$פתיחה 

שנים1000–ד"תרי,ווילנא–שנהלוח.2

Calendar – Vilna, 1854 – 1000 Years

מולדות,והצומותהמועדיםכלעם(הששיאלףוהוא):שניםאלףעללוח

,וספירה,הושענותסדר,אבותפרקי,הפרשיותקריאת,ושאלותותקופות

למדינהוחוץ,וקאטוליןרוסיןכמנהגוחגיםחדשיםראשיגם.הנהגותושארי

,ל"זהגאוניםלדעתשמיטותגם...להםהשייכיםוהירידיםהפאסטיןעם...

ותושבימילידיגארדאןל"זאברהםבןיעקבמאת.ישראלארץאנשיולמנהג

.ווילנאעיר

.ראםראובןיוסףדפוס.ד"תרי,ווילנא

.מקוריתכריכה.כתמים.טובמצב.שעריםשני.’עמ[1],50

80$פתיחה 
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שני–ראשונהמהדורה–ו"תקכ-ה"תקכ,אמשטרדם–(לבנון)נעולגן.5

החלקים

Gan Na'ul (Levanon) – Amsterdam, 1765-1766 – First Edition – the 

Two Sections

–לבנוןהספריםסדרתמתוךהראשוןהספרשל'וב'אחלקים,נעולגןספר,כרכיםשני

.וויזלהרץנפתלירבימאת.ומליצותיו,משליו,הקדשלשוןושרשייסודותוליבוןבירור

.ראשונהמהדורה.ו"תקכ-ה"תקכ,אמשטרדם

:ל"צ]קא-צח,צו-צד,צב,כא,[4].מכונועלחכםשרשלביאורוהצעותכללים–'אחלק

.דף[1],[ק

מאתשירהכרךבתחילת.המילהשורשבהםשנזכרהכתוביםכלביאור–'בחלק

.דףקנב.השרשיםעלהמחבר

מובלטתחותמת.נדריםבמסכתתורהדברחידושידבכתבנכתבהשעראחריבדף

,פיעטרקוב,אודסא"ישראלחכמיכנסת"במאמריםפרסם-טיקטיןטודרוסדיוללא

.בשיקאגויעקבבניהגדולד"ביהמכרבכיהןוכן.ד"תרס-ג"תרנ.ברדיטשוב

שדרה'בבכרך.מאדטובכלליבמצבהכרכיםשני.מ"ס23הכרכיםלשניתואםגודל

.מעטחסרה

100$פתיחה 

פולמוס-יחידהמהדורה–ה"תקכ,אמשטרדם–חידותמבין.4

Mevin Chidot – Amsterdam, 1765 – Single Edition – Polemic

אשרתיבותוראשיהחידותלהבין,המסורתעלפירושוהוא,חידותמביןספר

.ברוןהיילילידימגזעמהאגדודבןיוסףרבימאת.המסורתבעליבהםנהגו

!וחשובמעניןספר.יחידהמהדורה.זוסמנשליבדפוס.ה"תקכ,אמשטרדם

.ועודאמשטרדםרבניהסכמות

:החיבוראודותפולמוס

סייג"לספרובהקדמה,בפלאגיאטהיילברוןאתהאשיםווירמשאנשלאשר’ר

"לתורהסייג"הספרהיהווירמששללדבריו.(ו"תקכ,דמיןפרנקפורט)"לתורה

"קדשמריבת":כרוזיםבשניהתגונןהיילברון.שנדפסקודםהיילברוןשלבידיו

הספר":מעיר(929’מס,179’עמ,ספריודע),רוזנטל."חדשהפרודגמא"ו

השעריםשארבעת,בדברספקאין."לתורהסיגמספרוגנובמועתקכלוהזה

בשינויים,הועתקו,[(3-9]דף)"ראשוןלשערהקדמה"הכולל,הספרבראש

.ווירמששלספרומתוך,ובהשמטותקלים

.מקוריתכריכה.מאודטובמצב.עתיקותחתימות.מ"ס20.דףצג,[11]

100$פתיחה 

[4]עם–יחידהמהדורה–ח"תקצ,וינה–ארמילשוןמרפא.6

הספרבסוףמקופלותמפות

Marpeh Lashon Arami – Vienna, 1838 – Single Edition – with [4] 

Folding Maps at the End of the Book

דניאלבספרהנמצאיםארמיתבלשוןהדקדוקכללי.ארמילשוןמרפאספר

.בליחערש"ברישראלאפריםרבימאת.ס"ובשהתורהעלובתרגום,ועזרא

.יחידהמהדורה.1838ח"תקצ,וינה

ציוריובהםמקופליםדפים:בסוףעמודיםIV.טובמצב.'עמIV,[4],קכט

.שוניםדקדוקנגזריעםטבלאות

60$פתיחה 
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בלבדעותקים200בתמהדורה-ט"תרי,ברלין–השכלמוסר.8

בהודויהודיםתלמידיםעבור

Mussar Haskel – Berlin, 1859 – Edition of 200 Copies Only for Jewish

Students in India

ולאחריםלנפשולאלהיוחובותיולנערללמדהמדותספרהוא,השכלמוסר

.שנפלדברוךרבימאת"...וברורהקלהבשפהכתוב

שנדפסההראשונההמהדורהבעצםהיאזוהוצאה.1859ט"תרי,ברלין

בסוף’עמ[1]נוסףוכן.חדששער:שינוייםבכמה,א"תקצבשנתבפראג

גםונוסף."שניהמחברת,ספרקרית"הסדרהציוןעםהשעריםשניונשמטו

בקשתולפינדפסהספר,זומהדורהבשערהנכתבכפי.באנגליתשער

.בהודויהודיםתלמידיםעבור,מבומביששוןדודסלימאןהגבירשל

,III.1860,שטיינשניידר'מ:עיין.בלבדטפסים200ונדפסו H.B.85'עמ.

.ניירבדבקמחוזקשער.מקוריתכריכה.מ"ס19.'עמ[1],10-70,[5]

.אחרוניםדפיםבארבעהבשוליםעשנקב.דפיםכמהבפינותקליםפגמים

.טובכללימצב

.א"תקצ,פראג.ראשונהמהדורה.ל"הנ,השכלמוסרהספרמצורף,בנוסף•

שדרת.זהבעיטורעםמקוריתעורכריכת.טובכללימצב.'עמ[2],70,[2]

.חסרההכריכה

200$פתיחה 

יחידהמהדורה–ג"תקפ,ברסלוי–דודביתמפתח.7

Mafte'ach Beit David – Breslau, 1823 – Single Edition

.אשכנזיבלשוןהזריםוהמאמריםהמלותתרגוםעם,ומליצהמשללהביןיהודהלבניללמדמכתביםמאהכולל,דודביתמפתחספר

.'זמושץדודרבימאת

.יחידהמהדורה.ג"תקפ,ברסלוי

.מקוריתכריכה.מאודטובמצב.’עמ[1],55;112

80$פתיחה 

מהדורות–ה"תקפ,למברג,העברונותקיצור/ף"תק,וינה,תבלמוסדות/ד"תקע,וינה–לחכמהפרפראות.9

יחידות

Parpera'ot LaChochma – Vienna, 1814 / Mosdot Tevel, Vienna, 1820 / Kitzur HaEvronot, Lemberg, 1825 –

Single Editions

.יחידהמהדורה.ד"תקע,וויען.שאכרלסקאפליעקברבימאת.אקלידסבלימודיהמעייןעללהקל.לחכמהפרפראותספר•

לאורךוהודבקונגזרוגאומטריותצורותעםמקופליםדף[2].שערחסר.(מקופליםדף[2]',עמסא-[ג];[8]:במקור).’עמסא-[ג];[7]

.מקומהלפיצורהכלהספר

:עםכרוך.טובמצב

ליוצאיוצוואה,אייקלידוסמספרעשרהאחדיסודביאור,קופרניקוסדעתלפיהעולםבניין:ענייניםשלשהביאור,תבלמוסדות•

.המחברשלחלציו

.טייטלבויםמשה’ור,אלטנקונשטאטקאפל’ר"סופרם"חת"המאתלספרהמלצותיגבדף.יחידהמהדורה.1820ף"תק,ווין

צורהכלהספרלאורךוהודבקונגזרו,גאומטריותצורותציורי-לוחותדף[2].(ציורים-לוחות[2].דףצד,[2]:במקור).דףצד,[2]

:עםכרוך.טובמצב.במקומה

.שנה400למשךהשניםמולדותוזמנישנהשישיםלמשךהחדשיםהמולדותזמניבהםלוחותעשרהשלש,העברונותקיצורספר•

,למברג.מקאמניץבנדטברוךרבימאת.אדאודרבדשמואלוהתקופותהמולדותוחשבוןהשניםקביעותלידיעתוסימניםכללים

.גרוישמאןהירץנפתלי'רהנגידבדפוס.1825ה"תקפ

.טובמצב.('עמ[32]:במקור).'עמ[24]

אליעזריעקב"עופרתבעטחתימההפורזץבדף.טובכללימצב.מנותקתקדמיתכריכה.מ"ס19.יחדיוכרוכיםהספריםשלשת

"וויסקאפף

100$פתיחה 
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–הנקדןברכיהלרבישועליםמשלי.10

ז"תקט,ברלין

Mishlei Shu'alim by Rabbi Berachya HaNakdan

– Berlin, 1756

ברכיהרביהשלםלהחכם.שועליםמשליספר

.הנקדן

.מפדואהיעקבר"ביוסףבדפוס.ז"תקט,ברלין

.מזוההלא,בשערעתיקהחתימה

עםמצוירשער.טובמצב.מ"ס16.דףסא,[1]

.שערצורתהיוצריםרובץואריהשועליםדמויות

.מעטבלויהמקוריתעורכריכת

100$פתיחה 

פרושנחוםאליהורבי–השנהלכלגמרא.12

חוברותששה–גליקמן

Gemara Lechol Hashana – Rabbi Eliyahu Nachum

Porush Glockman – Six Booklets

תלמידיםבשביל"פשוטשיעור"לימודלשםמיוחד,גמרא

אלינורבימאת.מצוייניםבכשורות'השחננםצעירבגיל

.גליקמןפרושנחום

רבי,דושינסקיץ"המהריהסכמות.ז"תש,ירושלים:חנוכה

.[עותקים2].מלצרזלמןאיסררבי.בנגיסראובןזעליג

2].ח"תש,ירושלים.השנהלכלגמראלקוטי.פורים

.[עותקים

.ד"תש,ירושלים.מציעאבבאמסכתמןהמפקידפרק

.ד"תש,ירושלים.הכונספרק

.טובכללימצב

80$פתיחה 

-ט"תרל,ליוורנו–וגורלותסגולות–חידותאביעה.11

ראשונהמהדורה–א"תרמ

Abia Chidot - Segulot - Livorno, 1879-1881 - First Edition

לפיהמסעותגורל,חולילכלסגולות,ל"רזמאמרי,חידותאביעה

.חמוייאברהםרבימאת.'ב'אסדר

בילפורטישלמהבדפוס.יחידהמהדורה.א"תרמ-ט"תרל,ליוורנו

.וליוורנומרוקורבניגדוליהסכמות.וחבירו

.מקוריתכריכה.טובמצב.מ"ס18.דףפז,[3],ו

80$פתיחה 
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ועודספרות\מחקרספר[110]שלגדוללוט.15

Large Collection of [110] Research/Educational/Literary Books and More

:השכלהבנושאספרים[110]אוסף

!שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםגדלים.טובכללימצב.כרכים110

200$פתיחה 

מהדורה–ך"תר-ז"תרט,וינה–נחמדאוצר.13

יחידה

Otzar Nechmad – Vienna, 1856-1860 – Single

Edition

בענייניזמננוחכמימאתיקרותאגרות.נחמדאוצרספר

יצחקרביידיעללאורויצאמלוקט.והחכמההאמונה

.בלומנענפעלד

.יחידותמהדורות.ארבעהמתוךראשוניםחלקיםשלשה

כרוך.'עמ182,[8].ו"תרי:בשער.ז"תרט,וויען:אחלק

:עם

.'עמ[2],245,[8].(1857)ז"תרי,וויען:בחלק

[2],188,[4].(1860)ך"תר,פרשבורג-וויען:גחלק

.'עמ

גבחלק1בדף.טובכללימצב.כרכיםבשניחלקיםשלשה

כריכות.והטקסטניירהשלמתעםהדףבאמצעחסרון

.פשוטות

100$פתיחה 

–ג"תרפ–(קהיר)קאירה–הטהורההנבואהתורת.14

המתמטיקהפיעלאלוקיתפילוסופיה

Torat HaNevu'ah HaTehora – Cairo, 1923 – Divine

Philosophy per Mathematics

האיןשלהמתמתיתהפלוספיה–הטהורההנבואהתורתספר

סגולותעלהמכללחזיונותאתהמבססתמתמתיתמסה-סוף

סוףהאיןשלהמתמתיות

,פילוסוף–(ז"תרפ-ז"תרט)גפןטובשםקלמןהרבמאת

עלהו"בתרס.אוקראיניממוצא.יהודיאשכולותואיש,מתמטיקאי

אברהםהרבשללביתוסמוךביפווהתגורר"רגינה"באניהלארץ

תורהתלמודמנהלהיה,ביתומבאיוהיה,קוקהכהןיצחק

עלקוקה"הראיעםהתכתבזובתקופהתקווהפתחבמושבה

.ביפוחייםאוצרישיבתהקמת

.יחידהמהדורה.ויזלחייםדפוס.ג"תרפ,(קהיר)קאירה

בשנתפעםפעמייםניתנה.קוקהכהןיצחקאברהםהרבהסכמת

דעת"נכתבההסכמהבראש.ג"תרפבשנתשנייהופעםא"תרפ

ה"הראימשבחבהסכמה"הארצישראליתהרבנותנשיאינשיא

.לפרנסומנתעלממנוספריולקנייתוקוראהמחבראתקוק

V,[3],128טובמצב.מ"ס22.'עמ.

100$פתיחה 
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ספרות\שואה\ישראלארץ\היסטוריה–ספרים[34]אוסף.17

Collection of [34] Books – History / the Land of Israel / Holocaust / Literature

.וביבליוגרפיהספרים,שואה,ישראלוארץעלייה,יהודיתהיסטוריהאודותוחוברותספרים34כוללאוסף

.המכירותלביתפנה.הספריםשמותלפירוט

.טובמצב.שוניםגדלים

80$פתיחה 

וישיבותקהילות\ישראלגדוליתולדותספרי[28]אוסף.16

Collection of [28] Books on the History of Leading Rabbis / Communities and Yeshivas

:תולדותספריאוסף

מאת,הוראהגדוליתולדות•ש"ת,קליינווארדיין,אריהקולתולדות•קישינובישיבת•הריניסאנסבתקופתבאיטליההרבנות•

רשימת,מסעיאלה•ישראללארץעלייתו,עטראבןחייםרבי•טולידנומשהיעקבמאתגנזיםאוצר•ז"תרפ,וינא,קענבילשבח

היישוב•הערבילכיבושועדכוכבאברמלחמתלאחרוביזאנטיוןרומאבימי•זוננפלדחייםיוסףורביקוקה"הראיהרבניםמסע

צפונות•מוסראגרתאלעמילחמישאבןשלמהרבי•הבייניםימיבשלהיאשכנזחכמי•גדלותהבימיאתונה•ביהודההיהודי

וגאוניםרבניםתולדות,בחלקיופיכלילת•ח"תרמ,קראקא,לבובבעירהרבניםתולדות,יופיכלילת•לוביהדות•ובי'הרוגצ

תעודות,19-הבמאהאיזמיריהודי•גורי"אדמור•בפוליןההריגהמגימבלזהרביהצלת•ג"תרנקראקא,הגולהמאורימצוינים

מיימוניאברהםרבינותולדות•חסידהי"ישמאתוספריוי'פאלאגחייםרבי•וספריוט"המביתולדות•השרעיהדיןמביתתורכיות

,במשנהשפיראמאיררבי•בעלזאיחוסספר•לראשוניםבריתזכרון•לנדאהלוייחזקאלרביתולדות,הדורמופת•ם"הרמבבן

.שרעבישלוםשר•באנגליההיהדותשבילי•ובמעשבאומר

.תמונותמספרנחתכוגורי"אדמורבספרשהואכמותנמכרהאוסף.מאודטובכללימצב.כרכים28כ"סה

100$פתיחה 

יעקברבישלחייופרקי–כרכים'דסט–זכרונות.18

ו"תרצ,אביבתל–ה"מזא

Zichronot – Set of 4 Volumes – The Biography of Rabbi

Yaakov Mazah – Tel Aviv, 1936

ארבעההכוללסט.ה"מזאישעיהובןיעקברביעל,זכרונות

.ה"מזאיעקברבישלוזכרונותחייופרקי,כרכים

.ילקוטהוצאת.יחידהמהדורה.ו"תרצ,אביבתל

בספרהמובאיםהזכרונותכלשכמעטנכתבלספרבהקדמה

."הארץ"בעיתוןבשעתםנתפרסמו

:דכרך;[2],קפה:גכרך;[1]ריג:בכרך;'עמ[1],קמח:אכרך

.'עמ[5],קע

.בדבציפויכריכות.טובמצב.מ"ס24.תואמיםכרכים

80$פתיחה 
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א"תרע-ג"תרנ,ווארשא–מקוריותתואמותכריכות–כרכיםשמונה–(גרץ)ישראלימידברי–נאהסט.19

Fine Set – Divrei Yemei Yisrael (Gertz) – Eight Volumes – Original Matching Bindings – Warsaw, 1893-1910

שאולמאתוחידושיםהערות,תרגוםעם.גראטץצביר"דמאת.האחרוןהדורימיעדלעםישראלהיותמיום,ישראלימידברי

.רבינוביץפינחס

.(א"תרעאכרך).א"תרע-ג"תרנ,ווארשא

.טובמצב.תואמותמקוריותכריכותעם.זהיםכרכיםשמונה

80$פתיחה 

–הראשוןמאדםיארצייטרשימות–ודורשיוודורדור.21

ד"תרע,ווארשא

Dor Dor VeDorshav – Yahrzeit Lists since Adam – Warsaw, 1914

אלפיוהוא.סעראצקד"אבלוינשטייןיוסףרבישערךודורשיוודורדורספר

מזמןודורדורמכלישראלומנהיגיחכמיפטירתושנותזמןשלרשימות

.צייטיןהיארסדרגםהזההיוםעדהעולםבריאת

,והשבטיםוהאמהותהאבות,הראשוןמאדם:שמות6600כוללהחיבור

רבנן,האמוראים,התנאים,ג"כנהאנשי,המלכים,הנביאים,השופטים

גדולי,הראשוניםגדולי,התוספותבעלי,הלכותבעלי,הגאונים,סבוראי

,מקובלים,גאונים,האחרוניםאחרוני,הראשוניםאחרוני,האחרונים

.שםאנשיגדולי,מחבריםרבנים,חסידים,צדיקים,פלוסופים

קרעים.יבשדף.כריכהללא.כתמים.טובכללימצב.מ"ס22.'עמ130

.מנותקתמעטפת.דפיםכמהבפינות

60$פתיחה 

יחידותמהדורות–מוסקאטויהודהרביתולדות\פיגועזריהרבי.20

Rabbi Azarya Figo / Toldot Rabbi Yehuda Moscato – Single Edition

.מרישאאפעלבויםאבארבימאתישראלגודלישלתולדותספרישני

.א.שנהמאותשלשלפניבמנטובהרב,ל"זמוסקאטויהודה'ר'הגתולדותספר•

עלהשקפה.ג.יהודהוקוליהודהנפוצותספריועלעיןשימת.ב.חייוימיקורות

.כהעדי"בכשהיוסאביושיריהנקראיםשיריו.ד.שבאיטליהזמנוחכמי

:עם.דף[1]'עמ72.יחידהמהדורה.ס"תר,דראהאביטש

משהמימות,פ"שבעתורהשלהקבלהשלשלתוהוא,התלמודכמבואספר•

משה'רהשלםהחכםסדראשרע"השובעלמרןשלזמנועדה"ערבנו

.בבחרותול"זפאפפעלויער

.יחידהמהדורה.ס"תר,ברלין

,חייומאורעותתולדותיו,תרומהוגדולילעתיםבינהבעל,פיגועזריהרבי•

.דורוורבניזמנולרוחויחוסו,הספרותייםפעולותיו

מעטפת.רומאשלהראשיהרבמכתב.יחידהמהדורה.ז"תרס,דראהאביטש

.שעריםשני.ורודה

.טובמצב

100$פתיחה 
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ז"תשכ,אביבתל-ירושלים–בישראלואםעירשאלוניקי.23

Salonika Ir VaEm BeYisrael – Jerusalem-Tel Aviv, 1967

.שאלוניקייהדותלחקרהמכוןמאת,בישראלואםעירשאלוניקיספר

.ז"תשכ,אביבתל-ירושלים.בישראליווןעוליהתאחדות

.ומעניןמקיףמחקרספר.בתמונותמלווה

358,XVIIIבמעטפתקרעים.טובמצב.'עמ.

60$פתיחה 

ב"תש,ארגנטינה-וויסיקותיאלרביעל–שלםיהודיחיי.22

Chayei Yehudi Shalem – on Rabbi Yekutiel Weiss – Argentine, 1942

,תולדותיובתוכוכולל.וויסיקותיאלרבישלחייוסיפור.שלםיהודיחייספר

.לספריוהסכמות,ומאמריםתעודותמכתבים,פועלו,מזכרתודברישיר

.ועודתנחומיםמכתבי

בעלבונםשמחהרבי:ביניהם,הדורגדולימאתומאמריםמכתביםבצירוף

ליפאטוביוםחנניארבי,גרינוואלדיהודהיקותיאלרבי."סופרשבט"

.ועודטייטעלבוים

.דבלגראנהישראלאחדותהוצאת.ב"תש,(איירסבואנוס)איריסבראיניס

19.טובמצב.ידוכתבותצלום,הרבתמונתעמודים[2].'עמ[1],158,[2]

.מ"ס

100$פתיחה 

,פטרבורגט"ס–בישראלהשכלהמרבניחברתתולדות.24

מפהכולל–יחידהמהדורה–ו"תרמ

Toldot Chevrat Marbei Haskala BeYisrael – St. Petersburg, 1886 –

Single Edition – Including a Map

התיסדותהמשנת.רוסיאבארץבישראלהשכלהמרבניחברתתולדותספר

.ראשוןחלק.רוזטנליהודהמאת.ו"תרמשנתעדד"תרכ

.יחידהמהדורה.ו"תרמ,פטרבורגט"ס

,XIV.הועדבאסיפותהחברהועדוהחלטותהצעותרתוכן:אחלק ,’עמ208

.מקופלדף[1]

.קמטיםמעט.ידבכתבוחתימותרישומים.רופפתמקוריתכריכה.טובמצב

80$פתיחה 
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–השואהעלמחקרים–ושםידקובץ.26

כרכים16

Yad Vashem Journal – Studies on the

Holocaust – 16 Volumes

השואהבפרשיותמחקריםקובץ,ושםידקובץ

בנושאירביםמאמריםכרךבכל.והגבורה

חוקריםידיעלונאמרושנכתב,השואה

רשותושםידהוצאת.חשוביםומלומדים

.ולגבורהלשואההזכירון

-כ.יח-יב.י-ה:הכרכיםכולל.כרכים16לפנינו

.כג

.מעטפתעםחלקם.מאודטובמצב

60$פתיחה 

הרב–ו"תש1946,שנגחאי–טרעבלינקעעקדת.25

עלבערגשמחה

Akedat Treblinka – Shanghai, 1946 – Rabbi

Simcha Elberg

מחשבות.רעפלעקסןאוןגעדאנקען,טרעבלינקעעקדתחוברת

למצבהגיעואיך.טרבלינקהההשמדהמחנהעלפילוסופיות

.ועוד,הנוראלזעםרמזיםבהםך"מהתנציטוטים,הזה

משה'רשלעוזרו–(ו"תשנ-א"תרע)עלבערגשמחההרבמאת

אגודתמחבריהיה"הפרדס"התורניהירחוןעורך,פיינשטיין

היגרהשואהבתקופת,השואהלאחרב"בארההרבנים

.שלפנינוהחוברתאתהדפיסבה.לשנגחאי

.יידיש.ו"תש1946,(שאנגחאי)שאנכיי

.ממונטריאולגאלדצווייגציוןבןהרבחותמת

.במעטפתקלקיפולסימן.מאודטובמצב.'עמ[1],46

80$פתיחה 

לובליןחכמיישיבת–ג"תש,שנחי–אמתשפת.27

Sefat Emet – Shanghai, 1943 – Yeshivat Chachmei Lublin

רביר"האדמומאת,קדשיםמסדרמסכתותעלחידושים,אמתשפתספר

.מגורליבאריהיהודה

בשנחילובליןחכמיישיבתאצלאורמפיציהדפסהועדהוצאת,ג"תש,שנחי

.(כינהמדינת)

בגם.במרכזוקרעעםהשערבשולידבקחיזוק.טובכללימצב.'עמ193

.שחורבדבקמחוזקתישנהכריכה.הראשוניםהדפיםבפינת

80$פתיחה 

כולל–יחידהמהדורה–ג"תרע,ירושלים–קדשאדמת.28

צבעוניותמפות[7]

Admat Kodesh – Jerusalem, 1913 – Single Edition – including

[7] Color Maps

כמחלקותיה,שבכתוביםלגבולותיהישראלארץבנושאמקיףספר

קדושתהלמדרגותשנתחלקהוכפי,ממצריםבעלותםישורוןלשבטי

המצויניםובעותיקההרי,נחליה,נהרותיה,ימיהגם,מבבלכשעלו

רבהבמדרבתלמודהנזכריםוהמקומותהעריםעםיחד.כ"בתנ

.גולדהריצחקרבימאת.יוסיפוסובספרי

ה"הראי,ירושליםגדוליהסכמות.יחידהמהדורה.ג"תרע,ירושלים

.ועודז"הרידבזוננפלדחייםיוסףרבי,קוק

.מקוריתכריכה.מצויןבמצבנהדרעותק.מפות[7].'עמ5-332,[14]

."דייטשברוךר"בשמואל"בעלותחריטתהכריכהבשדרת

80$פתיחה 
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ז"תרצ,ירושלים–בריתבניחברת–החוקיםספר.29

Sefer Hachukim – Chevrat Bnei Brit – Jerusalem, 1937

ועשהידיעלנערך.ישראלבארץ"בריתבני"חוריןלאגדות,החוקריםספר

הועדיהידיעלואושר.הגדולההלשכהשלהפועלהועדמטעםשנתמנתה

.ז"תרצכסלוכטביוםאביבבתלהלשכותשלעשרההאחת

!נדיר.יחידהמהדורה.ז"תרצ,ירושלים

.טובמצב.'עמ18

80$פתיחה 

בערך40–השנות,ישראלארץ–ל"זעמיבןחובבהסופרידבכתבנדפסשלאחיבור.30

Composition that has Never been Printed Handwritten by the Author Chovav Ben Ami – Eretz Yisrael, ca. 1940s

מזרחיתכתיבה.עמיבןחובבהסופרידבכתב,(החסידותוגדוליל"זי"מהאררבים)שוניםבנושאיםומאמריםמעשיותכולל,ידכתב

.30–השנות,ישראלארץ.(י"רש)

מעשה,ה"הקבשלשותפו,ציץהפורחהמקלבמעשה,פלאםשמעון,הנסתרהצדיק,ישראלארץתשתכחשלא:הפרקיםידבכתב

,מדובנאיעקב'ורא"הגר,מדובנההמגיד,ליקוטים,וכלהחתןהמשמחשכרמעשה,יקריםליקוטים,עורותהפושט,והבטחוןהכורת

,חכמהקנה,חכמהמצאיאדםאשר,ונבוןחכםעםרק,מווילנהאליהו'רהגאון,פרידלנדרדודשמואפיקורוסלאחדניצחתתשובה

ותנחמאמר,מוסרמאמר,בהדכלאבהוהפוךבההפוך,ברופאמאמיןאינוהרופא,ליקוטים,סניגוריאשלליקוטים,רבתי'אמדרש

,תשובהשלכחה,תשליך,האחרוןהמגןהשופר,התודעהמספרליקוטים,מעשה,קנבדףבהעלותךזהר,השביעיבחדשהתיבה

נפשפיקוח,הכפוריםביוםוידוי,ומחילהאבותברכות,כפרות,אלקיך'העדישראלשובה,הבניםתפלתיפה,האבותמזכיםהבנים

ושמינירבאהושענא,מהודריםמיניםארבעה,לקוטים,סוכהנוי,סוכהמצות,המצותטעמי,מספרנכריאורח,עבודהסדר,פ"ביוהכ

.הזהההראתסובלכםרבעלמאמר,חנוכהנס,המרדנס,עצרת

מספרמועתק".קדוםעבריידכתבמתוךיהודהמלךצדקיהואגרתתרגום,"קדמוניותעבריותאותיות"לוחהכריכהשלהפנימיבצד

."עמיבןחובבמאתהיסטורייםמקורותפיעלסיפורצדקיהומערתסוד

בספריה.(ז"תשכ)הנשקעלילת,(ה"תש)"צדקיהומערתסוד"הספריםמחבר.וביבליוגרףסופר(ה"תשמ-ב"תרס)עמיבןחובב

.שלפנינוידלכתבהמשךהואכנראה.קפד-קטז'עממספורעם,י"רשספרדיתבכתיבה,נדפסשטרםידובכתבחיבורנמצאהלאומית

וינוגרדישעיהומרוביביליוגרףהחוקרשלספרתו.מקוריתכריכה.טובמצב.מ"ס16\21.(קיא-קיעמודיםשל1דףחסר).'עמקיג

.ל"ז

400$פתיחה 
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שונותתקופות–היסטוריםניירופרטיכרטיסים[21]אוסף.33

Collection of [21] Historical Cards and Paper Items – Varied Periods

.ודפוסידכתבניירפריטיובתוכואלבום

.שוניםגדלים.טובכללימצב.ניירפריטי21כ"סה

100$פתיחה 

20–ההמאהראשית,פרס–עםספורים–ידכתב.31

Manuscript – Sipurei Am (Folk Tales) – Persia, Early 20th Century

והשועלהזאבבןויכוח]"ורובארגרגגוזשתסר"ונכשאביזיאימאת[התוכיספורי]"נאמהטוסי"מתוךבפרסיתספוריםכולל,ידכתב

.20–ההמאהראשית,פרס.ומסודרתנאהכתיבה.[יותרצדיקמי

.מקוריתכריכה.מולאושלאריקיםרביםדפיםעודבמחברת.מצויןמצב.צדדיםמשניכתובים.דף65

150$פתיחה 

הראשוניםימי–העםלשרותהמפקדמרכז–וסכומיםהוראות.32

המדינהלהקמת

Hora'ot VeSikumim (Instructions and Summaries) – The Center of the

Census of People's Service – The Early Days of the State

הסוכנות.העםלשרותהמפקדמרכזמאת"וסיכומיםהוראות"שלמקוריפרוטוקול

-20מתאריךהחלטות.ישראללכנסתהלאומיהועדישראללארץהיהודית

23,5,1948.

בוגרי,יהלומנים,חקלאות,חוליםבתי,רפואה,המדינהלשירותיאזרחיםגיוסבענין

.ספרבתי

!המדינההקדמתשלהראשוניםמימיהאותנטימסמךלפנינו

מצב.תיוקנקבי.קליםכתמים.מ"ס30\20.צדדיםמשניבמכונהכתוב.דף[1]

.טוב

80$פתיחה 
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ד"תשל-ד"תש,ישראלמלחמות–ישראלארץמפות\ראשיותכותרות.35

Headlines / Maps of Israel – Israeli Wars, 1944-1974

ומלחמת,הימיםששת–ישראלממלחמות(ועוד,המלחמהאזורי,גבולותקווי)ישראלארץומפות,ראשיותכותרות,עיתוניםמקבץ

.ד"תשל-ד"תש.ומהשואההמדינהקוםמלפניראשיותכותרותוכן,כיפוריום

:ציטוטיםלהלן

המלחמההחלה–ד"תשניסן'ג'ביום"הבקר"•.סטאלין–'גרמניהאתלהשמידרוסיהכונתאין–ה"תשאיירז"כ'היום"הארץ"•

בחזיתמוגברתרוסיתהתקדמות–ד"תששבט'ל'היום"הבקר"•.היסודעדברליןלהחרבתפצצות12,000עוד–.רומניהעל

.ועוד.פליטיםלרבבותבשוויץמקלט–.אוסטריהבשמיעזיםקרבות–.קילומטר300

.מפות10-ו,עיתוניםכותרות20-כ

.טוב–בינוניכללימצב.ניירפריטי30כ"סה

80$פתיחה 

18-19המאות–אנטישמיםותחריטיםאיוריםאוסף.34

Collection of Antisemitic Illustrations and Engravings – the 18th – 19th Centuries

:ביניהםאנטישמיםותחריטיםאיוריםאוסף

jakob als rekrut und jakob als dichter –כמשוררויעקבכמתגייסיעקבאתהמתארדף–"בקריקטורההיהודים"פוקסאדוארד-

אנטישמיתבחירותכרזתצילום•1921,מינכן,התרבותשללהיסטוריהתרומה–כחייליםהיהודיםשלגרמניתקריקטורה•1829

Die-הספרמתוךדפים•1920–באוסטריה Juden in der Karikaturיהודיותדמויותשלאיורים12.שוניםאנטישמיםאיוריםעם.

.ועוד

.שוניםומצביםגדלים

120$פתיחה 

19-ההמאה–שונותוליטוגרפיותתחריטיםעשרותאוסף.36

Collection of Dozens of varied Engravings and Lithographs – the 19th Century

שוניםאנשיםשלאיורים,גדולכהןבגדי,רבנומשה:ביניהם,שוניםבנושאים.צבעוניותחלקםמצוירותוליטוגרפיותתחריטיםאוסף

.פהדהאוטושלתחריט,ביהדות

:הפריטיםבין

.מאוריציגאטליב,הירשנברגשמואל,איזראעלסיוסף,הרמנזוןרמברנדטמאתציוריםשלצילומים,"חזק"רבןזאבליטוגרפיהצילום

.צרפתית,1824–השבטיםחלוקתישראלארץמפת

,Jerusalemהספרמתוךבעיקרתחריטים the holy city ,וילסוןארלס'צסרמאתוסביבותיהישראלארץ,בירושליםמקומותעל1888

.ועוד.בירושליםהראשונההרוחטחנתשלתחריט.תחריטיםמאות–1888,לונדון

.טובכללימצב.שוניםגדלים.ניירפריטיעשרותכ"סה

100$פתיחה 

18-20המאות–שוניםותקופותמקומות–ידבכתבדפיםאוסף.37

Collection of Handwritten Leaves – Varied Places and Periods – the 18th – 20th Centuries

,שונותכתיבות.ספריםמכריכותהוצאוחלקם.שונותתקופות.הגווניםמכל,ידבכתבדפיםאוסף

:בתוכוכוללהאוסף

רישומיעם,ויקראעלמספראדף•שחיטההלכותידמכתבחלק•וחתימותבעלותרישומיעםפורזץדפי•ידבכתבחידושיםדפי•

דף•"ל"סג[ה]'ארימנחםה"מוא"אבןיוסףישראלה"מו...להאברךשייך,העייןמראיתהספרזה"רישוםפורזץדף•ופטירהלידה

עם,תימניתבכתיבהדף•ד"תקכ-מתוארך",...שמואלר"בטוביוםר"מוהרלהרבנישייך"אשכנזיתבכתיבהרישוםעםפורזץ

מפירושידבכתבדף•ט"סהלויצבי'בחייםהצעירמזרחיתבכתיבהחתימהעםדף•"ו"יצעמראןסעידהצעיר"חתוםקולפון

חתימתווכן"הכהןמשה'ןשבתיהצעיר"חתימהעםפורזץדף•איטלקיתבכתיבה,ידמכתבשרידים•בראשית,התורהעלם"הרא

.ועוד.תימן,פזמוניםידכתבמתוךדף•"פרחי...שבתי"חתימה•הקלגרפית

.ועודמזרחית,אשכנזית,איטלקית,לאדינו,שונותכתיבותסוגי

!שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםגדלים.כריכותמגניזתהוצאוחלקם.טובכללימצבים.דפים70-כ

$  300פתיחה 
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יחידות/ראשונות/נדירותמהדורות–'התר-'הששנות–שעריםאוסף.38

Collection of Title pages – 16th – 19th Centuries – Rare/First/Single Editions

.יחידות/ראשונותמהדורות/נדיריםחלקם.ר"הת-'השמשנותשעריםאוסף

מספרשניחלק•ט"תנ,דמייןפרנקפורט,הגרשוניעבודתת"שו•ו"תקמ,ליוורנו,שלמהיקהל•ד"תרכליוורנו,ות'עבמעשה:ביניהם

פירושעםולועזיםוספרדיםאשכנזיםק"קכמנהגהפטרות"-ו"שס,באזיליאהך"תנמתוךההפטרותשער•ה"תע,שלוניקי,חייםתורת

•א"תרמ,אזמיר,אמתאמרי•ו"שס,ויזניא,רביעיספר.לבבןי"מהרת"שו•ט"תקס,שאלוניקי,כתוביםספר•קמחידודרביהרב

בעלחזןיצחקברביומדוברייתכן)"שמוי"יח"בשערחתימה.ב"תרס.אחלק,ירושלים,כהןמנחת•ג"תקכ,שאלוניקי,יוסףכתונת

ישראליואל•ב"תקנ,דוואהרנאווי,אהרןמנחת•ר"ת,פרעסבורג,אמונהדרך•(הקודשבארץמרוקוחכמימגדולידעתיחוהת"שו

מערבימשהאליהורבישלקדשוידחתימות.ה"תקנ,ווין,בתראבבאמסכתשער•ץ"ת,אמשטרדםחייםמים•"פאלק...מ"בר

פרנקפורט,שפראמריהנותן•ו"תקכ,פיורדא,יםבלב'אני•פרחישלמהרביוחתימותרישום.צובאוארםירושליםמקובלימגדולי

(תחתוןחלקחסר)ראשונהמהדורה.ו"תקנ,לעמבערג,שניחלק,החשןקצות•ז"תרט,יוזעפאף.חיהלנפשציון–ח"צל•ג"תע,דמיין

חתימתד"תקנ,ליוורנו,דעהיורהמחלקאחלק,לבחקרי•ב"תקע,שאלוניקי,שעהמזל•יחידהמהדורה,צ"ת,וואנזבעק,ברוךזרע•

.ועוד.איזמירמחכמיאלגראנאטייוסףרבי

!שהואכמותנמכרהאוסף.לעומקנבדקלא.רישומים.וחותמותחתימות.עשנקבימהשעריםבחלק.משתניםמצבים.דפיםעשרות

120$פתיחה 

ביותרנדירותחלקן–ש"התשנותאמצע-ר"התשנותאמצע-חוברות[500-כ]!ענקאוסף.39

Very Large Collection! [approx. 500] Booklets – Mid-19th Century to Mid-20th Century – Some of Them Extremely Rare

,קונטרסים,חידושים,ביוגרפיות,ביבליוגרפיה,תולדות:שוניםבנושאים,חוברות492בתוכוהמכיל.הסוגיםמכלחוברותשלענקאוסף

.מצויותולאנדירותחלקן.שוניםלמחקריםהוספות

.אנגליתמעט,עברית

.ש"התשנותאמצע–ר"התשנותאמצע

.טובכללימצב,שוניםגדלים.חוברות492כ"סה

200$פתיחה 

ו"תשל-ה"תרעשניםבין–(לונדוןדפוסי)גדולחוברותאוסף.40

Large Collection of Booklets (that were Printed in London) – during the Years 1915-1976

בין.ועוד,הגות,פוליטיקה,שבתשירי,חידושים,היסטוריה,מוסרדברי,ת"שו,הלכות,ביוגרפיה:בנושאיםבלונדוןשנדפסוחוברותאוסף

:החוברותבין.1915-1976השנים

,וקדושיןחופהסדר•ח"תרפ.עלמיןבביתתפלותסדר•ידובכתבהקדשהעםכהנאקופלרבימאתדזעלאטיןבעניןתשובהחוברת•

.ועוד.א"תשל

.שוניםגדלים.מאודטובכללימצב.שוניםמחברים,ואנגליתעברית,חוברות28

200$פתיחה 

-א"תרע,יורקניו-"קונדסגרויסערדער"–גליונות41.15

ב"תרע

15Issues – "Der Groyser Kundas" – New York, 1911-1912

,להומורשבועיעתכתב–"קונדסגרויסערדער"שלגליונות15

.היידישבשפתוסאטירהבדיחות

לדצמבר29עדליוני2–.22,33,36-44,46-50גליונות,יורקניו

.(ב"תרע-א"תרע)1911

.קרעים.בינוני-טובמצב.מ"ס36

100$פתיחה 
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מהדורה–ג"תרס-א"תרס,ווילנא–ישראלחמדתכל.43

נדיר-יחידה

Kol Chemdat Yisrael – Vilna, 1901-1903 – Single Edition – Rare

סעיפיבכלמישראלמציניםאנשיםלתולדותאשכל,ישראלחמדתכל

המעשה-בחרשת,מחשבת-במלאכת,בספרות,והמדעיםהחכמות

ובגבורהוהצבאהאזרחיםבפקידות...המדינהבהליכות,והמסחר

צבירבימאת.אלהימינועדאדמתומעלישראלעםגלותמעתבמלחמה

.גלומבניסן

עדהשניההתקופה;התלמודחתימתעדהראשונההתקופה:אחוברת

.עשרההתשעהמאהקץעדהשלישיתהתקופה;עשרההשמונההמאה

.’עמ37-76;36.א"תרס,ווילנא

עדהשניההתקופה;התלמודחתימתעדהראשונההתקופה:בחוברת

.עשרההתשעהמאהקץעדהשלישיתהתקופה;עשרההשמונההמאה

.’עמ37-76;36.א"תרס,ווילנא

אליעזר-אלכיראבו[:ב"אסדרלפיביוגראפיות]ישראלחכמי:גחוברת

.’עמ77-116ג"תרס,ווילנא.הורקנוסבן

.נוסףמעטפתשער.מקוריתכריכה.טובמצב

!מעולםפומביותבמכירותהופיעלאזהעותקמלבד

100$פתיחה 

ד"תרפ-ב"תרפ,ברלין-שלםסט-וספרותלאמנותעתכתב-רמון.42

Rimon – Journal of Art and Literature – Complete Set – Berlin, 1922-1924

לצדותצלומיםציוריםעם,קדושהותשמישיציורים,וספרותלאמנותעתכתב,רמון

עורכת.קליינמןומשהקוופרניקברוך,וישניצר.מבעריכת.הסברודברימאמרים

צביאורי,עגנוןי"ש,ביאליק:היוהכותביםבין.ברנשטיין-וושניצררחל:אמנותית

.ועודליברמןמקס,שאגאל,שטרוקהרמןמאתהציורים.ועודצוויגסטפן,גרינברג

החוברותבדפי.חוברותשש.שלםסט.[1924-1922]ד"תרפ-ב"תרפ,ברלין

.צבעונייםמהם,שלםעמודעלשנדפסורביםאמנותייםותצלומיםציורים

.העבריתבשפהביותרהיפיםהאמנותייםהעתמכתבילאחדנחשבזהעתכתב

החלקיםכל.קשיחניירעשוימצויירתעטיפהחוברתלכל.משובחניירעלנדפס

30.אחדבכרך

בעלותחותמת.חסרוןעםקרעאחרוןבדף.מאודטובמצב.מקוריתכריכה.מ"ס

."דווינסקאוויןזלמן"

100$פתיחה 

מאודנדיר–כרכים13–ו"תש-ח"תרפ,אביבתל–עבריתללשוןעתכתב–לשוננו.44

Leshoneinu – Journal of the Hebrew Language – Tel Aviv, 1928-1946 – 13 Volumes – Extremely Rare

ידיעל.(שלםלסטזכרךחסר).כרכים13.ישראלבארץהעברתהלשוןועדידיעלמוצא.העבריתהלשוןלענינירבעון,לשוננו

.טורטשינרה"ונצפרוני.אר"דהעורכים

אינוהסט.בלבדאחלקקייםהלאומיתבספריה.הביבליוגרפיהבמפעלמופיעאינו–נדיר.ו"תש-ט"תרפ,ירושלים-אביבתל

!וינוגרדבתקליטורמופיע

.מקוריותכריכות.מצויןמצב.כרכים13

100$פתיחה 
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שני–ב"תרנ,ווארשא–הדורמגאונימאמרים–ציוןשיבת.45

ידבכתבידועלאציונישיר–החלקים

Shivat Zion – Articles by the Geonim of the Generation –

Warsaw, 1892 – Two Sections – Unknown, Handwritten

Zionist Song

חלקים.ישראלארץישובבשבחהדורגאונימאמריקובץ,ציוןשיבתספר

.ב-א

צביהרב:הרבנים,המאמריםכותביבין.סלוצקייעקבאברהםי"עלאוריצא

יצחקרבי,מוהליברשמואלרבי,ברליןיהודהצבינפתליהרב,קלישרהירש

.ועודריינעסיעקב

.שולדבערגהאחיםבדפוס.1891ב"תרנ,ווארשא

אחים,שעריםפתחו"ידועלאציונישיררישוםהפנימיהמעטפתבדף

אמרינותניםפה,אומתנורועי,גאונינורבנינו;הספרזהלשערי,יקרים

התאחדו;האביונהלבור,נקראואחדופה,ובאוהתקבצוֻכלם;שפר

"...ז'אלי"חתום"ציונהנסהרימו,חרדיםנאורים,נפרדים

בו(י"רשכתב)סלוצקייעקבאברהםהמחברידבכתברישוםהשערבדף

ותקנותיה"ציוןחובבי"החברההנהגתפרטיכלאתלדעתהרוצה"כותב

עייןבסופוהספרלזההוספתיאשר"התקנותסדר"מהקונטרסלדעתיוכל

."שם

VI,3-88כריכה.ניירחיזוקיעםהמעטפתדף.טובמצב.מ"ס22.'עמ

.חדשה

60$פתיחה 

–יחידהמהדורה–ג"תרנ,ירושלים–דנהורקורנין.46

הארץישוב\גאולה\גלות

Kornin Denahor – Jerusalem, 1893 – Single Edition –

Exile/Redemption/Settlement of the Country

בענין.ישראלשלקרובןמספרשלישיענף,דנהורקורניןספר

האכרים,ישראלארצץישובמעלת,הגלותשלוהעתידההוה

טענותח"יביטול,כפםמגיעילהינותהחפציםבעדרוהנוסעיםע

ארץואהבתהקודשארץמישובישראלידיהמפריםהמנגדים

ויעודימופתיוכלגלויותקיבוץ,המשיחימות.אלובימיםישראל

.הראשוניםגדולידעתלפיהבאועולם,התחיהועולםהנביאים

הספריםמחברירושליםמחכמי–פרומקיןליבאריהרבימאת

.ירושליםחכמיתולדות

שני.יחידהמהדורה.הירשנזוןיצחקדפוס.ג"תרנ,ירושלים

.קצרהראשון.שערים

[4],VI [X ] 5-82 .חדשהכריכה.טובמצב.’עמ,[[2]

80$פתיחה 
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3–ב"תרס-ט"תרנ,ירושלים–"מצויןתורה"תורניקובץ.47

רצופותשנים

Religious Journal Torah MiZion – Jerusalem, 1899-1902 – 2

Consecutive Years

בלהכותובמשנהבמקרא,תורהחידושישל,שנתירבעון,מצויןתורה

כללאוריוצא.ל"ובחובארץהדורוחכמיגאונטיורבנןממרנן,ת"ושוואגדות

רביידיעל.חוברותארבעהופיעוניסןעדמניסןשנהבכלחדשיםשלושה

.צוקרמןהלוישמואל

.ז-השנים,רצופותשנים3שלחוברות12הכוללכרךלפנינו

.דףלו,[1];לה,[1];לד[1];לח,[1].ס"תר-ט"תרנ:השנה

החוברת.דףלה,[1];לד,[1];[לה:ל"צ]לז,[1].א"תרס-ס"תר:ושנה

.(א"בתרסהאחרונות.ס"בתרהופיעה)ב-א:כפולבמספרהראשונה

השניההחוברת.דףכט,[1];מג,[1];לח,[1].ב"תרס-א"תרס:זשנה

.(ב"בתרסהופיעה)ג-ב:כפולבמספר

רפאלרבילציוןהראשונים,ירושליםרבנישלבהסכמותיהםעוטרהקובץ

שלרבהסלנטשמואלרביהסכמתוכן,אלישרשאוליעקבורבייל'פניזמאיר

.(אבשנהנדפסוההסכמות).האשכנזיםלעדתירושלים

.עשנקבי.מנותקיםדפיםוכמהכריכה.טובכלליבמצברובו

80$פתיחה 

נדיר–ד"תרס-ג"תרס,קראקא–תורהשעריעתכתב.48

Sha'arei Torah Journal – Krakow, 1903-1904 - Rare

.דורנווצדיקימגאוניולמעשהלהלכהותשובותשאלותקובץ,תורהשערי

.ד-ג"תרס,אחלק

רביהגאוןי"ענאספואשרדורינווצדיקימגאוניקונטרסיםב"יבתוכוכולל

.ד"תרס,קראקא.ווארשאק"דקד"אבפייגנבויםהכהןיצחק

.הביבליוגרפיהבמפעלמובאלא!נדיר

שדרה.הפנימייםהספרבשוליבודדיםעשנקבימספר.טובמצב.דףקצו

.רופפתישנהכריכה.חסרה

80$פתיחה 

בלאדינוספרוניםארבעה.49

Four Ladino Booklets

.'עמ64.ב"תרע,ירושלים.איספאנייהדימיניסטרופרימויוסףדון•

,ירושלים.פירסןדהברנרדןאנריק'זהסופרמאת.יניאה'ירז'באילו'פאב•

.'עמ[1],23.ב"תרע

88.א"תרע,ירושלים.גיאתבןאליקסאנדר.יירנו'אינפדילבוראקואין•

.'עמ

,ירושלים.שיריזליישראלשלמהמאת.אימברולייאדוסקאזאמיינטוס•

.ב"תרס

.מאודטובמצב

200$פתיחה 
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פולמוס\פקסמילות\ביבליוגרפיה \קטלוגים 

1878,ליוורנו–מנטובהד"ראבמורטרהמרדכירבישלהידכתביאוסף–ידכתב.50

Manuscript – The Collection of Manuscripts of Rabbi Mordechai Mortara Rosh Av Beit Din of Mantova (Mantua) –

Livorno, 1878

catalogo dei manoscritti ebraici della biblioteca della comunità israelitica di mantova compilato dal rabbino maggiore marco

mortara Livorno 1878 =

.1878ליוורנו,מורטרה[מרדכי]מרקוהראשיהרבידיעלמנטובהשלהישראליתהקהילהספרייתשל,עברייםידכתביקטלוג

רביהראשיהרבי"עבמנטובההיהודיתהקהילהספרייתשלעברייםידכתביקטלוג.ואיטלקיתעברית,ידבכתבאיטלקיתמחברת

.1878,ליוורנו,מורטרהמרדכי

ידככתבימופיעיםהערכיםרוב.הידכתבישל,בעבריתותוספות,רובפ"עבאיטלקיתפירוטעם,ידבכתבכתוביםערכים84במחברת

שלהביאורעםאריסטושלאנאלוטיקאההיקשספר.(178411)איסטרובלאספר.(178385)אוקלידוסספרכגון.הלאומיתבספרייה

.(68016)דניאלבןמרדכירבי,עולםלבחינתביאורלמלךמשנהי"כת.(178419)ג"לרלבשמיםחוגידכתב.(130593)רשדאבן

חלקהתפלותפירוש.(178434)צמחחייםבןיעקבלרביומצוהנגידספר.(41034)קדמוןאדםדרושו"למהרחחייםאוצרותספר

.ועוד(178449)ק"לרמיקראורמספרתשיעי

שלהראשוניםמתלמידיווהיהלמנטובהעבר.יוסףרבילאביולמנטובההסמוכהבוויאדאנהנולד(א"תרנ-ז"תקע)מורטרהמרדכירבי

ובשנה,מנטובהשלרבה,קאזיסיעקברבינפטרא"תרבשנת."הרבמורנומעלת"בתוארלרבנותנסמךו"תקצבשנת.ל"שד

בדעהוהחזיק,גלויותשלשניטוביוםלביטולבנוגעאיטליהיהדותחכמיעםויכוחניהל.במקומולרבמורטרההרבנבחרשלאחריה

מזכרת"בספרונודע.תפילהספרילאיטלקיתותרגם,ישראלובמחשבתבמקראעיונים-דרשותשלרביםקונטרסיםחיבר.לבטלושאין

נמכרהפטירתולאחר.רביםידכתביכללהאשרגדולהבספרייההחזיק."ישראלרוח","האדםפאר":ספריובין."איטליאחכמי

.קאופמןדודהנודעלחוקרהספרייה

קרע.מקוריתכריכה.מנותקהמחברתשל(כתובהלא)האחוריחלקה.מ"ס21\15.צדדיםמשניכתוביםדפים49.דף80מחברת

.טובכללימצב.הקדמיתבכריכהקטן

500$פתיחה 

1924,פדובהבאוניברסיטתמורפורגומשפחתאוסףקטלוג.51

Catalog of the Collection of the Morpurgo Family at the Padova University, 1924

RACCOLTA MORPURGO - CATALOGO GENERALE

וערבית,סוריתארמית,עברית:שמיותשפות)השמייםהעמיםשלספריםבתוכוהמתאר,מורפורגומשפחתאוסףקטלוג

.ולועזיתבעבריתיהודייםספריםעלהינםהערכיםרוב.מפורטיםערכים1158.(ספרותית

.איטלקית.1924,פאדובה

מורפורגואדגרדוידיעלפדובהאוניברסיטתלספרייתנתרםרבותשניםבמשךמורפורגומשפחתידעלשנאסףהספריםאוסף

(Edgardo Morpurgo).

XXIV,240מנותקתרכהכריכה.מנותקיםדפים.טובמצב.מ"ס28.'עמ.

500$פתיחה 
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חלקים14–העבריהספרולחקרלביבליוגרפיהעתכתב–ספרעלי.53

Alei Sefer – Journal for Bibliography and the Study of the Hebrew Book – 14 Sections

.שמע-תאישראלבעריכת.והווהבערהעבריהספרשלביבליוגרפיההעבריהדפוסבתולדותהעוסקעתכתב

.טובמצב.טז.יד-אחלקים.חלקים14לפנינו

80$פתיחה 

–ראשונהמהדורה-(יעקבבן)הספריםאוצר.52

ההדפסהמתקופתידבכתבהגהות!מאות

Otzar Hasfarim (ben Yaakov) – First Edition – Hundreds

! of Handwritten Glosses from the Time of printing

כסדרידוכתבינדפסיםישראלספרילתכונת,הספריםאוצר

שבעהבאובספר.מווילנאיעקבבןאייזיקיצחקמאת.בא

שנדפסוספריםעלביבליוגרפיהערכי(17.000)אלףעשר

עקדובתיבספריותהמחברשראהידכתביועלהדפוסמערש

.בעולם

חשובביבליוגרפיהספרשלראשונהמהדורה.מ"תר,ווילנא

!ביותרומפורסם

.אחדמכותב,ידבכתבהגהות250מעלהספרכללאורך

.הביבליוגרפיםמגדוליאחדהנראהככל.ההדפסהמתקופת

.נדפסיםספריםעלוגםידכתביעלמעירהואבהגהות

.מקוריתכריכה.טובמצב.שעריםשני.'עמ[2],678,[8]

200$פתיחה 

,ברלין-ירושלים–וספרותימדעימאסף–תחכמוני.54

שלםסט–א"תרע-א"תר

Tachkemoni – Scientific and Literary Anthology – Jerusalem-

Berlin, 1841-1911 – Complete Set

–חלקיםשני.לעוויןמנשהבנימיןמאת,וספרותלמדעשנתון,תחכמני

.בברן"תחכמני"הסטודנטיםאגדתבהוצאת.שנדפסוהיחידים

.’עמ[2],72,[2].ע"תר,ירושלים:אחלק

.’עמ[4],76,[2].א"תרע,ברלין:בחלק

.טובמצב.מקוריתאחתבכריכההחלקיםשני

80$פתיחה 
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מהדורה–ן"תר,שטרסבורג–פורטוגזיתביבליוגרפיה.56

ראשונה

Portuguese Bibliography - Strassburg, 1890 – First Edition

Biblioteca española-portugueza-judaica, dictionnaire

bibliographique,עבודותיהם,יהודיםסופריםשלביבליוגרפיה

סקירהעם,ויהדותיהודיםונגדעלועבודותוהפורטוגזיותהספרדיות

.M)מאת,ספרדמשליואוסףספרדיהודיספרותעל Kayserling )

.ועבריתפורטוגזית,ספרדית.קייזרלינגמאיר

.1890ן"תר,(צרפת)שטרסבורג

xxi, .טובמצב.מקוריתכריכה.מ"ס26.עמודים155

100$פתיחה 

ב"תשל-ט"תשי,ירושלים–העבריהספרלחקר"ארשת"שלשלםסט.55

Complete Set of Areshet for the Study of the Hebrew Book – Jerusalem, 1959-1972

.חלקיםחמשה.רפאלויצחקמנחם-בןנפתליוהביבליוגרףהחוקרבעריכתהעבריהספרלחקרשנהספר,ארשת

עלביבליוגרפיותרשימותהכולליםמאמרים.עברייםומדפיסיםדפוסיםעלמאמריםמופיעיםבו,ביבליוגרפיעתכתב–ארשתסדרת

.ידכתביאוספריםשלעתיקותרשימותהמתאריםמאמרים,חשוביםסופריםאוספרים,עברייםעתכתבי,סידורים,תפילהמחזורי

בכתב.הזמןבמשךשנתגלושונותותגליותידכתב,נדיריםספרים,שוניםהדפוסבתיעלסוגיותומתלבניםמתברריםהללובכרכים

.העתשבאותההבולטיםהיהודיםמהביבליוגרפיםרביםהשתתפוהעת

.קוקהרבמוסדבהוצאת.ב"תשל-ט"תשי,ירושלים

.מעטפותעםחלקם.טובבמצבהחלקיםכל

80$פתיחה 

,CHRISTIE'Sמכירותבתישלנדיריםקטלוגיםאוסף.57

SOTHEBY'Sועוד

Collection of Rare Catalogs of CHRISTIE'S, SOTHEBY'S and

More

,CHRISTIE'Sפומביותמכירותביתשלקטלוגיםאוסף SOTHEBY'S,

KESTENBAUM,מוקדמותמתקופותנדיריםקטלוגים.פריס.

.מצויןמצב.שוניםמעטגדלים.קטלוגים12כ"סה

80$פתיחה 
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ביבליוגרפיהספרי[22]אוסף.58

Collection of [22] Bibliography Books

:ביבליוגרפיהספריאוסף

•הקודששקל•בוואטיקאןישראלמגנזי•ב"תקי,אמשטרדםהראשוןהדפוסצילוםהקנאותתורת•באונגאריהישראלמספרות•

מאתישראלארץאגרות•הציונותנגדמזוייפיםמכתבים•הילדסהיימרעזריאלרביאגרות•יעריאברהםמאתספרתעלומת

jewish•וספריוי'פאלאגחייםרבי•ספרמחקרי•גנוזיםאוצר•יעריאברהם ceremonial art,שערי•יהודיתטקסיתאמנות

במשפחתמחקרים•המקראשלהמקובלוהנוסח,צובהארםכתר•זלאטקין.בחלק,העבריםהספריםשמות•עבריםספרים

צילוםעמדןיעקבלרבישמושספר•הברמן.מ.א,מעשהואנשיספראנשי•וההוצאההדפוס,שולזינגרהאחים•בוטוןדיהרבנים

עברייםספריםורשימותקטלוגים•ט"תשמשנתועדז"רעמשנתבמרוקוהעבריהספרתולדות,מלכיםבני•הראשונההמהדורה

.בלנינגרדהעברייםהספריםקטלוגמשהקהלת•א"חעתיקים

.שהואכמותנמכרהאוסף.מאודטובכללימצב.כרכים22כ"סה

100$פתיחה 

4–ט"רס,קושטא–ם"להרמבתורהמשנה–פקסימילה.60

ממוספרתמהדורה–מפוארסט-כרכים

Facsimile – Mishneh Torah Leharambam – Kushta, 1509 – 4

Volumes – Elegant Set – Numbered Edition

.ט"רס,קושטאדפוס.ם"להרמבתורהמשנה

ם"הרמבדבריגוףשלביותרהחשובהנוחסאתכוללתזוקדומההוצאה

,משנהמגידם"הרמבכליונושאיד"הראבהשגותלראשונהנדפסוובה

.ועודמימוניותהגהות,עוזמגדל

מהדורה.ג"תשל,מקורהוצאת.ירושליםהבלין.ז.שהרבמאתמבואדברי

.45מספרוזהטופס.עורוכרוכיםממוספריםעותקים290בת

.טובמצב.תואמותכריכות,כרכים4

100$פתיחה 

תצלומים–ופורטוגזיםספרדים-מעוטריםידכתבי–קטלוג.59

כרכיםשני–1982–נדירים

Catalog - Decorated Manuscripts - Spanish & Portuguese - Rare

Photographs - 1982 - Two Volumes

hebrew illuminated manuscripts in the british isles

Spanish and Portuguese manuscripts

ספרדיםידכתבי,הבריטייםבאייםמעוטריםידכתביקטלוג-כרכיםשני

.ופורטוגזים

.'עמ176.צבעונייםחלקם,תצלומיםמאות,ידהכתביתמונות–'אכרך

.'עמ[2],211.'אבכרךשמצולםידכתבכלעלמפורטהסבר–'בכרך

.מפוארתאריזהבתוךנתוניםהכרכיםשני

אוניברסיטתהוצאת.הנסי-פופון'גמאתהקדמהעםנרקיסבצלאלמאת

1982,אוקספורד.ומדעיםלמדעיםהישראליתהאקדמיהעבוראוקספורד

.מצויןמצב.אנגלית.[ב"תשמ]

80$פתיחה 
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כרכיםארבעהסט–ו"רפ-ד"רפ,ונציה-ך"תנשלפקסימילה.62

ב"תשל,ירושלים–מפוארים

Facsimile of the Bible – Venice, 1524-1526 – Set of Four Elegant

Volumes – Jerusalem, 1972

מהדורת.ו"רפ-ד"רפונציהדפוסצילום.וכתוביםנביאיםתורה,גדולותמקראות

.אדוניהאבןחייםבןיעקב'ר

,ומסורהמפרשיםתרגוםעםהמקראשלביותרוהחשובההראשונההמהדורה

זומהדורה,בונציהבומברגדניאלשלהמפורסםהדפוסבביתלאורשיצאהכפי

המהדורותביסודהמונחתוהיא,לידינוהגיעולאשבחלקםידכתביפיעלהוכנה

שניתןפרטיולדיוקיהמקראנוסח,אחריהשנדפסוגדולותמקראותשל

.ובעמיםבישראלהמקובללנוסחהיהזובמהדורה

.גוטשטייןגושןמשהמאתמבואדברי

.ב"תשל,ירושלים,מקורהוצאת

מצב.מוזהבוכיתובעורשדרת.מקוריותכריכותעם,מפואריםכרכיםארבעה

.מצוין

100$פתיחה 

סט–כרכים4–ט"רס,קושטא–ף"הריהלכות–פקסימילה.61

ממוספרתמהדורה–מפואר

Facsimile – Hilchot HaRif – Kushta, 1509 – 4 Volumes – Elegant Set –

Numbered Edition

דפוס.ט"רסקושטאדפוסשלפקסימילה.(ף"הרי)אלפסייצחקרבנוהלכות

המאוחריםף"הרימדפוסיניכריםבשינוייםהשונהף"הריהלכותשלראשון

בדפוס.ף"הרישלהראשונותהמדורותשארמדפיסילעיישהיוהידומכתי

ואינןשלפנינובדפוסיםהנמצאותושלימותארוכותמימרותחסרותזה

שארהעתיקומהדורתושאת]בומברגילפניונזדמן":ף"הרידברימעיקר

הגהותבהןכתובותשהיוף"הריספרי[שלפנינולספריםעדף"הרידפוסי

הידיעלוגרםהספרבתךוהדפיסןף"מהרישהןודומהאחדחכםמתלמיד

בקונטרספתיחהדבריבצירוף."ף"הריבדבריהדעתושיבושהבנהקשי

.נפרד

.ג"תשל,ירושלים,מקורהוצאת.מפואריםכרכיםארבעה

.56מספרוזהטופס.עורוכרוכיםממוספריםעותקים290בתמהדורה

.מצויןמצב

100$פתיחה 

–כרכים7–ז"רפ,שאלוניקי–שמעוניילקוט–פקסימילה.63

ממוספרתמהדורה

Facsimile – Yalkut Shimoni – Salonika, 1527 – 7 Volumes –

Numbered Edition

הדפוסשלפקסימיליתמהדורה.וכתוביםנביאים,התורהעל.שמעוניילקוט

.ז"רפ,שאלוניקי.הילקוטשלהראשון

,ירושלים.בלבדעותקים200בתמצומצמתמהדורה.תורהחומשיחמשה

.כ"תש

,מקורהוצאת.בלבדעותקים250בתמצומצמתמהדורה.וכתוביםנביאים

.ג"תשל,ירושלים

.מצויןמצב.שלםסט.כרכים7כ"סה

100$פתיחה 
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ממוספרתמהדורה–כרכים2–הלליידכתב–תורהחומשיחמשה–פקסימילה.64

Facsimile – Chamisha Chumshei Torah – Codex Hileli – 2 Volumes – Numbered Edition

.49מספרוזהעותק.ממוספריםעותקים1300בתמהדורה.הלליידכתב,תורהחומשיחמשה

מסורת.12–וה11–הבמאותבספררווחתשהיתהמקראייםידכתבישלעתיקהלמסורתהיחידיהשריד.קדוםספרדיידכתב

כתב.היללבןמשהבןהילל'רהקדמוןמעתיקשםעלבספרדידועשהיהמקראשלומדויקקדוםידכתבעלהסתמכהזוספרדית

השרידוהוא,בטולידועדייןידועשהיההקדמוןהיללינוסחמתוךוהוגהעותקהסופרעדותפיעל1241בשנתבטולידונעתקהיד

.זונוסחמסורתשלביותרהחשוב

.סרנא.מ.נ'פרופמאתמבואדברי

.ד"תשל,ירושלים.מקורהוצאת

.מקוריתקופסא.טובמצב.כרכים2סט

80$פתיחה 

ממוספרותמהדורות–מדרשים–נדירותפקסימילותאוסף.66

Collection of Rare Facsimiles – Midrashim – Numbered Editions

,העורךשלהמקוריהידכתבצילוםשלעותקים200בתמהדורה.הורביץמ"רחידכתב.מדעיתמהדורה.אליעזרדבריפרקי•

מצב.ב"תשל,ירושלים.מקורהוצאת.פתיחהדבריבצירוף.(ד"ש,ונציה)שלוא"הפדרשלהאישיהטופספניעלשהוכנהכפי

.מקוריתקופסא.מצוין

הספריהברשותנדפס.ומפתחמבואעם.הידכתבשלפקסימילהמהדורת.30ואטיקןידכתב.רבהבראשיתמדרש•

.מקוריתקופסא.מצויןמצב.עותקים135בתבמהדורהבואטיקןהאפוסטולית

לרשותבהתאםעותקים160בתפקסימיליתבמהדורהלאוריוצא.32וטיקןידכתב.ודבריםבמדברספרירבהויקראמדרש•

.מצויןמצב.ב"תשל,ירושלים.הוטיקניתהספריהשלמיוחדת

,ירושלים.מקורהוצאת.עותקים160בתפקסימיליתמהדורה.31וטיקןידכתב.וזוטארבהאליהוסדר[ספרא]כהניםתורת•

.מצויןמצב.ב"תשל

מחדשונתגלה,לאבודשנחשב,התורהלכלוהשלםהקדוםישראליהארץהתרגום.ותיקןידכתב.תורהישראלארץתרגום•

.מצויןמצב.כרכים2.א"תשל,ירושלים.עותקים140בתצילוםמהדורת.בעולםיחידידבכתבהאחרונהבמאה

.שוניםגדלים.ספרים6כ"סה

200$פתיחה 

מהדורה–(ביותרהקדום)קאהירידכתבך"תנ–פקסמילה.65

מצומצמת

Facsimile – the Bible Cairo Manuscript (the Most Ancient) – Limited

Edition

הקדושהעבריהידכתב.בעבאסיההכנסתמבית,קאהירידכתבך"תנ

.אשרבןמשהידיעל895בשנתנכתבאלינושהגיעביותר

.עותקים160בתפקסימיליתמהדורה

.מקורהוצאת.א"תשל,ירושלים.לוינגר.ש.ד'פרופמאתמבואדברי

.מצויןמצב.עורשדרתעםמקוריתכריכה.מהודריםכרכיםשני

100$פתיחה 
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ומצומצמותממוספרותמהדורות–משנהסדריששה–נדירותפקסימילותאוסף.67

Collection of Rare Facsimiles – Shisha Sidrei Mishnah – Numbered and Limited Editions

160בתפקסימיליתמהדורה.בעבריתם"הרמבפירושעםנזיקיןנשיםסדרים.984רוססידה.גפארמהידכתבמשנה•

.מצויןמצב.א"תשל,ירושלים.עותקים

.מורגשלמה'פרופמאתמבואדבריתימןמסורתלפיבניקודידכתב.עותקים200בתמצומצמתמהדורהתימניידכתבמשנה•

.מאודטובמצב.ל"תשירושליםמקורהוצאת

.שניכרך.ל"תש,ירושלים.הברמןמאיראברהםמאתמבואדברי.ב"רנ,נפולי.ראשוןדפוס.ם"הרמבפירושעםמשנה•

מבואדברי.א"תשל,ירושלים.עותקים100בתפקסמיליתמהדורה.טהרותלסדר.497רוססידה.בפארמהידכתבמשנה•

.מצויןמצב.אשרברמשהמאת

הלאומיהספריםשבביתבעולםהיחידהעותקצילום.(קושטאאופיזרו)נודעבלתידפוס,נשיםמועדזרעיםהמשנהסדרי•

.מצויןמצב.א"תשל,ירושלים.עותקים200בתפקסמיליתמהדורה.בירושליםוהאוניברסיטאי

,ירושלים.-מספרללאטופס.עורוכרוכיםממוספריםעותקים250בתמהדורה.328-329פאריס.פאריסידכתבמשנה•

.מצויןמצב.ראשוןחלק.ג"תשל

.קדומותעבריותמסורותפיעלמנוקדהמשנהשלקדוםידכתב.138רוססידה,פארמהידכתבמשנהסדריששה,פקסימילה•

,ירושלים,קדםהוצאת.בפארמההפלטיניתהספריהשלמיוחדתרשותפיעללאוריוצאתעותקים135בתמצומצמתמההדורה

.מצויןמצב.כרכים2.ל"תש

.בישראללמכירהעותקים115בתבמהדורהבבודפסטהספריהברשותנדפס.קופמןידכתבפיעלהמשנה,פקסימילה•

.טובמצב.כרכים2.ח"תשכ,ירושלים

.שוניםמעטגדלים.כרכים11

200$פתיחה 

מצומצמותמהדורות–ראשוניםדפוסים–נדירותפקסמילותאוסף.68

Collection of Rare Facsimiles – First Editions – Limited Editions

.א"תשל,ירושלים.עותקים200בתמהדורה.ב"רפ-פ"רקושטאראשוןדפוס.תנחומאמדרש•

.עותקים200בתמהדורה.א"תשל,ירושלים.ג"שכ,מנטובהדפוס,תנחומאמדרש•

.א"תשל,ירושלים.עותקים200בתמהדורה.ה"ש,ונציהדפוס.מכילתא•

.ה"של,לובלין.מהוראדנאשפיראשמשוןר"בנתןהרביפירושעםעמזוןברכתשלפקסמיליתמהדורה.המזוןברכתסדר•

.ל"תש,ירושלים.ב"רפ,קושטאהיחידיהדפוסצילום.ביבאגוובשםר"באברהםלרבי,אמונהדרך•

.ט"תשכ,ירושלים.אברמסוןשרגאמאתפתיחהדברי.ג"שלקראקאדפוסצילום.שועיבאבןיהושעלרביהתורהעלדרשות•

.שוניםמעטגדלים.מצויןמצב.ספרים6כ"סה

120$פתיחה 
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–מקוואותבענייניהלכתיתתשובה–זכיםמים!פולמוס.69

נדיר-ד"תרמ,אמשטרדם

Polemic! Mayim Zakim – Halachic Responsum on Matters

of the Mikveh – Amsterdam 1884 - Rare

"דוינוואטער"...הנקראיםהמיםאודותעלותשובהשאלה,זכיםמיםספר

המכונהציוןבןיוסףיצחקרבימאת.לאאומקוהמהןלהקוותכשריםאם

.ווינקאהפ

!נדיר.יחידהמהדורה.ד"תרמ,אמשטרדם

צינורלתוךומתנקזיםהחולי"עהמסתנניםגשמיםמיהאםהואהנידון

מהםלהקוותניתןללמעלההמיםאתהדוחפתאווירמשאבתובצינור

.מקווה

מקודםעמדואשרהדייניםהחכמיםכל"ש,המחברמספר"שאלה"הבחלק

להקוותכאחדהתירווכולם,ודרשוחקרו,בקהילתנוהקודשמשמרתעל

עלהשיגאשרהזאתהעירמקציניאחדח"מתחוץ,למקוההללומהמים

העירפרנסיהגיעוולאחרונה.למקווההללומהמיםלהקוותואסרדבריהם

מתיריםאנחנוגםהאםושאלו(המחבר)ואותיקונטענטיאקבר"מוהלפני

,דפהד"ביהמחכמירבותינועםודרשנווחקרנו.מקווהאלוממיםלהקוות

ואחר,לעירנוומגיעיםנאספיםהםואיךומקורםהללוהמיםמוצאאת

לאל"הנח"התרק,הללוהמיםאתלהתירכולנומצאנוודרישהחקירה

,אוסרלמהטעמואתליוהגידהעניןעלעמידבריםוהרבהעמנוהסכים

עלשהשבתימהבצידוותשובתוספרעלאכתבנולביאלאמרתיואז

.(השאלהתוכןמתוך)"אחרוןדורידעולמען,דבריו

במחציתבאמשטרדםודייןרב-ויינקאפציוןבןיוסףיצחקרביהמחבר

חוקרשלמפעלו-"מדעיפירוש"הפרשניעםנמנה.19-ההמאהשלשניה

,יואל,הושע:לספריםהפירושאתכתבבמסגרתו.כהנאאברהםהמקרא

,העבריהדקדוקעלספר.שלפנינוהספר:חיבוריובין.ומיכהעובדיה

."הנסיגהדרכי"בשםומאמר

.מנותקיםדפים,רטיבותכתמי.טובמצב.מ"ס19.'עמיא,[3]

100$פתיחה 

ושיטתומסאטמארר"האדמונגד–שטןדעראוןרבידער!פולמוס.70

!הנדירההראשונההמהדורה–!(ט"תש)ח"תשייורקניו–

Polemic! Der Rabbi un der Satan – against the Admor of Satmar

and His Doctrine – New York, 1958 (1948!) – the First and Rare

Edition

מדינתאוןקרתאנטוריסאטמארערדיוועגן"–"שטןדעראוןרבידער"חוברת

."ישראל

ושיטתםקרתאוהנטוריסאטמארחסידותעלונדירהחריפהפולמוסיתחוברת

מאמריםאוסףבתוכהכוללת."ישראלמדינת"ונגדציונותבאנטיהדוגלתהקנאית

החריפיםבמאמריוהידועליבערמאןחייםהסופרמאתסאטמארשיטתנגדחריפים

.מסיונרייםכתביםבפרסוםשנחשד"אששלום"הסופרנגדספרוי"עובעיקר

.יידיש.ראשונהמהדורה.!(ט"תשנכתבבשער)1958ח"תשי,יארקניו

זוחוברתנדפסהמכןלאחרשנה,זוחוברתשלהראשונההמהדורהלפנינו

.'עמ132בתיותרמורחבתבמהדורה

סאטמארחסידיי"עהושמדוהעותקיםשרובמשוםביותרנדירההיאזוחוברת

בתקליטורואינוהביבליוגרפיהבמפעלמובאלא.הבריתבארצותתקופהבאותה

!וינוגרד

.השערדףעלקלכתם.מנותקהמעטפתדף.טובמצב.מ"ס22.'עמ[1],52,[2]

200$פתיחה 
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מהדורה–י"תר-ט"תר,זולקווא–חיותץ"מהרהגאוןספרי!פולמוס.71

נדיריםדפיםעםעותק–ראשונה

Polemic! Books by the Gaon the Maharatz Chayut – Zholkva, 1849-

1850 – Copy with the Rare Leaves

.י"תר-ט"תר,זאלקוווא.חיותהירשצבירבינומאת.ץ"מוהרותשובותשאלותספר

:חלקיםשלושהכולל.מאירהאפערדובשאולרבידפוס.ראשונהמהדורה

.דעהויורהחייםאורחבהלכותותשובותשאלות:ראשוןחלק

...בקורתאגרתמאמרעלחרשיםמחכמיהשגותאיזהאלמענה",בינהאמרי:שניחלק

."שניםתשעהזהאורהוצאתיאשר

הרבניםאסיפתנגד.ץ"מהרת"שוספרמתוךשלישיחלק.קנאותמנחת:שלישיחלק

חשוביםעניניםבעשרההערות.ה"תר-ד"תרבשניםובפרנקפורטבברונשווייגהרפורמים

.הנכריםעםחיתוןאיסורעלקונטרסבסופו.הללוהרפורמיםידיעלהדורבאותושנפרצו

לאורך."פרעמיסלאק"אבדמייזלסליפאחנניאיוסף"עתיקהחותמתהספרבשער

הינםוההגהותייתכן,ארוכותמהןשניים.(שונותתקופות)ידבכתבהגהותשלשההספר

.ידובכתב

רבה.בדורומפורסם,וחריףגאון–(ה"תרכ-ג"תקפ)מייזלישליפאחנניאיוסףרביהגאון

ותלמידומקורבו.זולקוואשלרבהז"תרטבשנת,א"תרימשנת(פרעמישלא)פשמישלשל

יוסףתפארת,(ז"תר,לעמברג)"יוסףפני"בעל.מצאנז'חייםדברי'הבעלר"האדמושל

.(8811ר"אוצה).ועוד(ט"תרכ,פרעמישלא)

אינם(הנוכריםעםחיתוןאיסורקונטרס)האחרוניםדף[2].דף[2]כא,[1];לו;עה-ג,[1]

!הביבליורגפיהובמפעלהלאומיתבספרייהמופיעים

חיזוקי)הדפיםשלהעליוןהפנימיבחלק(יבש)מיםכתםהספרבתחילתבדפים.מ"ס24

.מאודטובבמצבהספרשאר(אחריודפיםולמספרהשערלדףנייר

150$פתיחה 

הכח"וספרוביכנרלודוויגהחוקרנגד–'הישאכן–!פולמוס.72

כפירהבדבריבגלוייוצאבו"והחומר

Polemic! Ahcen Yesh Hashem – against the Scholar Ludwig Buchner and

His Book HaKo'ach VeHaChomer, which Openly Introduces Heresy

.הנשגבכחובכלבאלהיםהכופריםנגדהדתעללהגן.'הישאכןמאמרספר

.זאסניץליביהודהיוסףרבימאת

"והחומרהכח"ביכנרלודוויגהאשכנזיהחוקרשלספרוכנגדבעיקרנכתבהספר

.רוחנירוחובכלבאלהיםכפירהבדבריבגלוייוצאבו

.מץליביהודהדפוס.יחידהמהדורה.ה"תרל,ווילנא

כח"הספרואתביכנרלודוויגהאשכנזיהחוקרהוציאר"התשנותבתחילת:רקע

,תקופהבאותההחברתייםלמאבקיםדארוויןשלמתורתומקישבו"והחומר

גדולרעשעשהזהספר.זהמספרחזקרושםקיבלולהדוראותושלוהמשכילים

מהמדעכליהםעםנגדולמלחמהיצאואשרהנוצריםהחוקריםאצלגם

מסוגלהיהאשרמלומדבנמצאהיהלאהיהודיברחובאך,ומהפילוסופיה

שהצטייןכופראותונגדרמהבידוללחוםמהמדעהוכחותעםלהשתמש

זהבספרוזאסניץיוסףרביהתקומםאשרעד.הסברהונועם"לשוןחלקות"ב

שלבלוםאוצרבואשר.כופרחוקראותונגדמהמדעהוכחותעםבמלחמהויוצא

.הטבעובחכמתבתורתנומרובותוידיעותהגיוניותהשגות,חריפותהערות

.העבריתוהדתהאמונהעלהמגינים

VI,98טובמצב.מ"ס22.'עמ.

100$פתיחה 
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נדירהמהדורה-צ"תק,פראג–נאמןציר-ביבליוגרפיתתגלית.73

והיסטורית

Bibliographical Discovery – Tzir Ne'eman – Prague, 1830 – Rare and Historical

Edition

געבילדעטעפילאזאפיש,תלמודישאןבאטהעןטרייעןצוםאנהאנג,נאמןציר

מאת.(ייו'ריגשמואליצחק)ר"ישלביןהמחברביןהתכתבויותבספר.איזראעליטען

.הכרךצידימשניוגרמניתעברית.צ"תק,פראג.חוריןאהרן

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

ב"תקמבאביב.הרפורמהבראשוניהבולטיםכאחדנודעמכןולאחר,שבהונגריה

קיבלוממנו,"ביהודההנודע",לנדאיחזקאלרביהגאוןאצלללמודלפראגנסע(1782)

התקבלישןמאובןמינץמשההרבבהמלצת.17בןבהיותו,שנהכעבורהוראההיתר

נאמןהיהתקופהבאותה.אראדשלהקטנהבקהילהלרבנות(1789)ט"תקמבשנת

,למוראביההראשילרבגיטיןבעניינישלוידכתבשלח(1793)ג"תקנבשנת.להלכה

."ההוראהעמוד,ישראלאור"כחוריןאתשיבחוזה,בנעטמרדכירביהגאון

הרבניםמראשוניוהיה,ישראלכרםשפרצובפסיקותיונודעהבאותהשניםבמשך

ביטולביניהם,לתפיסתושהתאימושינוייםערךבאראדשלוהכנסתבבית.הרפורמים

ציר"ספרואתהוציא(1831)ב"תקצבשנתעתהעדהידועכפי.המקראבטעמיהשימוש

בהחלטתיהיהניתן,במועדההשבתאתלשמרמעדיףשהואאףכיהצהירשבו,"נאמן

הכנסתלביתעוגבבאישורוהוכנסמותולפנישנתיים.ראשוןליוםלהעבירהאסיפה

.בהונגריהכנסתבביתשהופעלהראשוןהעוגבזההיה.באראד

סופרם"החת.בפסיקותיובעוזנלחמו,ל"זצסופרהחתםמרןובראשם,ישראלגדולי

בנעטמרדכירבי."חורינאסטרא"וכן,(ראבינערחאריןאהרן)"ר"אח"בכתביואותוכינה

."השווהעמק"ספרואתלשרוףהורה

זהשספרההיסטוריהבדפישנכתבמכפיאחרת,צ"תקבשנתהודפסשלפנינוהספר

הביבליוגרפיהבמאגריאינה,נדירהמהדורה.ב"תקצבשנתרקופורסםנדפס

ספריותבשתייחידיםעותקיםשניקיימים.רוזנפלד-וינוגרדבתקליטורואינה.הישראליים

.ב"בארה

58,X, [4], .מאודטובמצב.'עמ61

150$פתיחה 

–מאודנדיר–מווהראןעקרישפולמוס–ב"תרנ,אזמיר–יעקבכבוד.74

ל"המוהקדשת

Kevod Yaakov – Izmir, 1892 – the Polemic of Ekrish of Wahrān – Extremely Rare –

Publisher's Dedication

הגאוןהעורךמאת,עקרישיעקבשלקבורתובעניןהלכתיותתשובותעשר,יעקבכבודספר

.עקרישיעקבהמנוחשלהשנהלתשלוםממנודרושעםי'פלאגאברהםרבי

.[ו"נרשיגורהדי]ן"דשאברהםחייםרביבדפוס.ב"תרנ,אזמיר

רבי,א"המרפהרב–ל'פאניזמאיררפאלרבילציוןהראשוןמאתעקריששלבענינוהתשובות

.לציוןהראשוןלימים–בורלאנסיםיוסףרבי,ישראליצחקרפאלרבי,מתלמסאןבלייחחיים

צדוקרבי,מתוניסל'בורגחייםאליהורבי,בירושליםהאשכנזיםשלרבהסלנטשמואלרבי

.י'פלאגאברהםרביוהעורךאבולעפיאאליאורבי,מצרפתהכהןאליעזרר"ב

מנחה"(המנוחאחי)ל"המועקרישיוסףבןשלמהשלידובכתבנאההקדשההספרבתחילת

בלוךר"כמוהרענוותנותושםגדולתובמקוםוהדרוהדורמופתהגדוללהרבשלוחההיא

ישראלורבנימגדולילרביםעקריששלמהשלחהספראתכיידוע."וויינהר"כייאירנרו

.בעניןדעתםאתשיחווכדיהיתרבין,בתפוצות

עותקפיעלהספרנרשםהביבליוגרפיהבמפעל,הלאומיתבספריהאינו!מאודנדירהספר

רביהוסיףבההספרשלאחרתמהדורהנמצאל"בסה).בירושליםנסיםהרבידבספריית

.(אחריםבעניניםתשובות'פלאגיאברהם

.מקוריתכריכה.מצויןמצב.מ"ס20.דףלח,[2]

500$פתיחה 
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כספיאבןלפילוסוףקלונימוסבןקלונימוסהחכםשהשיבתשובה.76

יחידהמהדורה–ט"תרל,מינכן–

Tshuvah Sheheshiv HeChacham Klonimus ben Klonimus Laphilosoph Ibn

Kaspi – Munich, 1879 – Single Edition

לפילוסוף(קלונימוסבןקלונימוס)קאלונימוסמאישטרוהחכםשהשיבתשובה

."הסודספר"ספרועלכספיאבןאנבונפוש

ר"בפרץי"ע.מינכןבעירלמלךאשרהספריםבאוצרהיהאשרידמכתבנדפס

.פערלעסברוך

ביתתלמידיהחבריםבמצוות.אקקערמאןטעאדארבדפוס,ט"תרל,מינכען

.יחידהמהדורה.בברעסלויאאשרהרבניםהמדרש

[1],28;XVI,[1],הכרךשלהשנימצדובגרמניתומבואשער.מ"ס24.5.’עמ.

.כריכהללא.טובמצב

100$פתיחה 

מנחםבןבניןצוואת–בירושליםדיןבתימחמשהדיןפסק.75

!מאודנדירקונטרס–ד"תרפ,ירושלים–משה

Psak Din by Five Batei Din of Jerusalem – the Last Will and

Testament of Benin ben Menachem Moshe – Jerusalem, 1924 –

Extremely Rare Booklet!

משהמנחםבניןהמנוחצואתלבטל,בירושליםהגאוניםמהרבניםדיןפסק

.ד"תרפ,ירושלים.מעדןל"ז

מנחםבןבניןשלצוואתואתהמבטליםבירושליםדיןבתימחמשהדיןפסקי

יצחקאברהםהרבבראשות"הראשיתהרבנותחברי...מהרבנים".1.משה

...האשכנזיםמקהלותלכלצדקדיןבית".2.ג"תרפאב-מנחםד,קוקהכהן

הגדולדיןבית".3.ג"תרפאלולי,"זאננעפעלדחייםיוסף...רבינובנשיאות

צדקדיןבית".4.פראנקפסחצביהרבבראשות"האשכנזיםמקהלותלכל

כסלוכד,הלויידידיוסףהרבבראשות"בירושלם...צובאארםלעדת

אברהםהרבבראשות"חסידיםאשכנזיםמעדתצדקדיןבית".5.ד"תרפ

פסקים)הצוואהנדפסה"דיןפסק"כלבראש.ד"תרפכסלויח,שורצבי

ירושלם,פאפודוד’רמאת,דודפניבספרנדפסוהצוואהאתהמקיימים

.(קסב-קנאדף,ד"תרפ

!מעולםפומביותבמכירותהופיעלא–מאודנדירהיסטוריקונטרס

.קליםכתמים.טובמצב.כריכהללא.שערבלינדפס.דף[13]

200$פתיחה 

–האמונהיסודותעלויכוחבצורתחיבור–המלךגנזי.77

יחידהמהדורה–ו"תרנ,ווארשא

Ginzei HaMelech – Composition in the Format of an Argument over

the Principle of Faith – Warsaw, 1896 – Single Edition

יהודיםשניביןויכוחבצורתחיבור.אמתותורתומשה–המלךגנזיספר

השואלהינושאלתיאל.ביהדותהאמונהיסודותעל(ומהללאלשאלתיאל)

היוצאיםעיקריםששהעם.שאלתיאלשלשאלתועלהעונההואומהללאל

.טורשאלכסנדרבןדובערושרבימאת.זהמחיבור

.יחידהמהדורה.1896ו"תרנ,ווארשא

.העליונההשערבפינתקלפגם.טובמצב.מ"ס21.5.'עמ141

$  100פתיחה 



28

,יורקניו–המתיםאלהחייםבעדשאלה!מתיםניתוחי.78

נדירקונטרס–ד"תרע

Nituchei Metim! She'elah Be'ad haChaim el hametim – New York,

1914 – Rare Booklet

כבודאלשאלה,מוזסוןנחמיהר"דהרופאהרבמאתשחוברקונטרס

,קבורתםקודםישראלמתילנתחמותרהאמת,מתיםניתוחיבעניןהרבנים

כעשרמזה"נוסדאשר'קאלאראדא'חוליםבביתכיהןהמחבר.לימודלצורך

במקורותדןהמחברהרב.יהודיםרופאיםעבדושם,"דענווערבעירשנים

ומותרנפשותספקחששהואהצריכיםחוליםשישבמקוםופוסקההלכה

.הדעותלכל

.יחידהמהדורה.ד"תרע,יורקניו

בתחילהבשוליםקרעים.מעטפתשער.קשהכריכהללא.מ"ס20.'עמ16

.בטקסטפגםללאובסוף

120$פתיחה 

פולמוס–יחידהמהדורה–ז"תרכ,אדעסא–כהונהכתר.80

רים"ואדמוחסידות

Keter Kehuna – Odessa, 1867 – Single Edition –Chassidut and

Admorim Polemic

מאת.ובנותיההישראליתהאמונהלכהניהימיםדבריאו,כהונהכתרספר

.רים"והאדמוהחסידותנגדביקורתספר.צעדערבויםהלויאלכסנדר

.יחידהמהדורה.ז"תרכ,אדעסא

בשנת"המליץ"לאורשהוציאבעיתוןהמחברלמאמרבהמשךנדפסהספר

המאמרבספר."הכהניםממלכת","הכהניםממשלתקץ"בשם1866

.רבותהוספותעםמחדשמסודר

[4],VI, .מקוריתכריכה.מאודטובמצב.’עמ182

120$פתיחה 

–יחידהמהדורה–ב"תרע,ירושלים–דבשומצורת"שו.79

מקופלדף[1]כולל–קורפוממזרי

UMitzur Devash Responsa – Jerusalem, 1912 – Single Edition –

Mamzerei Korfu – with [1] Folded Leaf

כמהובתוכו.ערוךהשלחןחלקי'בדותשובותשאלותכולל,דבשומצורספר

בןאהרןרפאלרבימאת.מצריםבעירוהמחברשעשהוגדריםתקנות

.ואגפיהמצריםד"ראבשמעון

.צוקרמןהלוישמואלדפוס.חידהמהדורהי.ב"תרע,ירושלים

רבנישלהיתרםנגד,קורפוממזריאודות–הטהרהמשמרתקונטרסבספר

דף[1]עם.במצריםמקוהכשרותאודותארוכהתשובהבספר.ירושלים

תשובותכמהגםבאובספר.המקוהמיהשקתבעניןציוריםשניובומקופל

המערביםעדתד"ראבש"הדבהרב–שמעוןבןדודרביהמחבראבימאת

.בירושלים

22\38.וירוקאדוםבצבעיםצבעונישער.מקופלדף[1].דףקמז,[3]

.מחוזקתמקוריתכריכה.איכותיםדפים.רחביםשולים.מ"ס

80$פתיחה 
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אטליזיםרשימת–"חמורהאזהרה"-כרזה.82

,קנדה–טריפהבשרהמוכריםיהודיים

50-השנות

Broadside – "Stern Warning" – List of

Jewish Butcheries Selling Non-Kosher Meat

– Canada, 1950s

מחמירהאזהרה."הרבניםועדפוןאזהרהשטרענגע"

הוספת–לציבורמודעה.קנדהשלהרבניםועדמאת

היהודייםהאטליזיםלרשימתיהודייםאטליזיםמספר

.החנותוכתובתהקצביםשמותכולל.הטרפים

.50-השנות.קנדה.יידיש

.הדףבראשקליםפגמים.טובמצב.מ"ס22X15:גודל

80$פתיחה 

,ירושלים–האורותספרפולמוס–השופרקול.81

ף"תר

Kol HaShofar – Sefer HaOrot Polemic – Jerusalem, 1920

"האורות"לספרשהתנגדורבניםנגד,השופרקולקונטרס

רבימאת.מאמריוושארקוקהכהןיצחקאברהםרבישחיבר

ישראלארץרבנימכמהמכתביםכולל.פרושעקיבא

."בירושלםהקדשאגודתחברי"מאתומאמרים

.יחידהמהדורה.ף"תר,ירושלים

.טובמצב.'עמ12

80$פתיחה 
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ספרי תורה ומגילות

,[הודו]–קלףעלדיו–אסתרמגילת.85

19–ההמאה

Megilat Ester – Ink on Vellum – [India], the 19th

Century

עץעלגלולה.מתויגת.קלףעלדיו,אסתרמגילת

.19–ההמאה,[הודו].מגולף

.מ"ס22:הקלףגובה.לעמודשורות21.עמודות20

.מ"ס32עץגובה

עםפגמים.וכתמיםקמטים.דיוטשטושי.בינונימצב

.בקלףחסרון

80$פתיחה 

ספריחלקיעשרותשלנדיראוסף.83

-17המאות–הגולהארצותכל–תורה

19

Rare Collection of Dozens of Parts of

Torah Scrolls – All Countries of the

Diaspora – the 17th – 19th Centuries

מכל.תורהספריחלקישלונדירמיוחדאוסף

תורההספרי.המוצאותומכל,הגולהתקופות

אףחלקיםוישיתכן,17-19המאותביןנכתבו

.יותרמוקדמים

ואורכיםגדלים.תורהספריחלקי40–כ

.שוניםמצבים.שונים

!נבדקלא–מאודחשובהיסטוריאוסף

500$פתיחה 

אוסף–עתיקיםתפיליןזוגות\בתיםעשרות.84

!במכירותכדוגמתוהיהלאנדיר

Dozens of Ancient Batim/Couples of Tefillin – Rare

Collection such that has not been seen in

Auctions!

,שוניםבגדליםעתיקיםתפיליןבתיעשרותאוסף

יותרגםויתכן19-20המאות.שונותותקופותמקומות

,נרתיקיםכולל.כשרותתפיליןזוגבתוכם.מכךמוקדם

.מהבתיםלחלקוקופסאותרצועות

!לעומקנבדקלא

500$פתיחה 
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18-ההמאה–איטליה–אסתרמגילת.86

Megilat Ester – Italy – the 18th Century

18-ההמאה.תגיםעםנאהסופרכתיבת.קלףעלדיו.עתיקהאסתרמגילת

.ספרדיתכתיבה.מ"ס21:הקלףגובה.עמודהבכלשורות29.עמודות12.יריעות3

.(מעץבביתנתונההיתההנראהככל).גידיםשאריותעםחוריםהמגילהבסוף.המגילהבתחילתמחוברמקוריעץמקל

קלףחיזוקי.תחתונותבשוליםפגם.הראשונההעמודהעלכתם.קפלים.קלחסרוןעםקטניםחוריםהראשונההיריעהבתחילת

.היריעהשלהאחורימצדה

.כתמיםמעט.תיקונים.הזמןמחמתדיוטשטושי.טובכללימצבזאתמלבד

200$פתיחה 

ביתעם-קלףעלדיו-אסתרמגילת.87

20-ההמאהאמצע-ירושלמיזיתעץ

Megilat Ester – Ink on Vellum – with a

Jerusalemite Olive Wood Case – Mid-

20th Century

עם.נאהסופרכתיבת.קלףעלדיו.אסתרמגילת

.20–ההמאהאמצע.תגים

גובה.עמודבכלשורות14.עמודות30.יריעות6

עשויביתבתוךנתונההמגילה.מ"ס15:הקלף

מקומותחריטות–ירושלמיתעבודה–זיתמעץ

עיטורים."המערביהכותל","רחלקבר"הקדושים

.חרוטים

–בראשהשבורה)המגילהלגלילתעץידיתעם

.מהקלףמנותקתהעץידית(חסרחלק

כללימצב.מ"ס32המגילהביתשלמירביגובה

.הראשונההיריעהבתחילתקטניםקרעים.טוב

.אורכהלכלהמגילהבראשמיםכתם

150$פתיחה 
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(חסר)עתיקותאסתרמגילותשתי.89

Two Ancient Megilot Ester

(Incomplete)

.התחלהחסרות.עתיקותאסתרמגילותשתי

.18-ההמאה,תימן.גווילעלדיואסתרמגילת•

חלק.מ"ס23.שורות20.חסרראשוןעמוד

יריעה.מחברתהאחתמנותקותמהיריעות

-טובהיריעותשלכללימצב.קרעיםעםראשונה

.בינוני

פרקמסוףלפנינו.קלףעלדיו,אסתרמגילת•

יריעות3.יריעות6.שורות11.הסוףועד'ה

.קרועהאחתיריעה.האחרות3-מהמנותקות

.בשוליםקליםקרעיםמספר.טובמצב.מ"ס12.3

100$פתיחה 

!כשרותמזוזות[11]אוסף.90

Collection of [11] Kosher Mezuzot!

.שוניםגדלים.בניילוןעטופותמהן10.קלףעלדיומזוזות11אוסף

!ככשרותנמכרות.טובמצב

120$פתיחה 

20-ההמאהראשית–מעוטרירושלמיזיתעץבית–קלףעלדיו–אסתרמגילת.88

Megilat Ester – Ink on Vellum – Orante Jerusalemite Olive Wood Case – Early 20th Century

.20-ההמאהתחילת.תגיםעם.נאהסופרכתיבת.קלףעלדיו.אסתרמגילת

.מ"ס12.5:הקלףגובה.עמודהבכלשורות14.עמודות30.יריעות5

הכותל"ו,"רחלקבר"הקדושיםמקומותחריטותהביתעל.ירושלמיתבעבודהזיתמעץעשוימעוטרביתבתוךנתונההמגילה

.צבעונייםעיטורים."המערבי

.הידיתבראשחסרון–(מנותק)המגילהלגלילתעץידיתכולל

.מ"ס32:המגילהביתשלמירביגובה.הראשונההיריעהבתחילתקליםקרעים.טובכללימצב

150$פתיחה 
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ספרים\כתבי יד –יהדות איטליה 

ז"תצ-ז"תס,איטליה–פיזרומנהגי–מילהבריתסדר–ידכתב.92

Manuscript – Seder Brit Milah – the Customs of Pissarro – Italy, 1707-1737

.ז"תצבשנתשםנכתבהשניוחלקו.ז"תסבשנתבפיסארונכתבחציו,ידכתבקונטרס

.ז"תס,פיזרו.איטליהומנהגינוסח,בדיניםמשולב,תפילות,המילהברכות,למילהפיוטיםכולל:מילהבריתסדר.א

לחדש,י"למבז"התסבשנתאדרלחדשו"יבשבתרביעיזהביוםהמלאכהכלותשלם":הכותבקולפוןידהכתבשלזהחלקבסוף

ר"חר"כמהרבמעלתשלתלמידמריקאנאטימשהר"בכדודאני.פיסארופהלמספרםושבעהמאותושבעאלףשנהפיברארו

."פיסארופהו"יצמפאנואברהםיהודה'ר

בפיסארושנהגומנהגיםמוצאיםאנוובו,פרטיםלפרטיהמילהבריתסדרבושמובאמכיון–רבהחשיבותידהכתבשלזהבחלק

.'וכדופיוטים,למילההברכותוסדרנוסחאות,המילהבריתלסדר

!נדפסלאהידכתב-הנראהכפי

."נחבנימצותשבעהןואלו":לדוגמא,מספרלפיהננקטיםל"חזלמאמרירקספציפיםהליקוטים.ל"חזופתגמיממאמריליקוטים.ב

הןאלו"."כמתיםחשוביםארבעה"."אדםשלימיומאריכיןשלשה"."שוטהבכלבנאמרודבריםחמשה"."לאדםיפיםדבריםארבעה"

.ביתאחרביתלאיטלקיתתרגוםעם,מוסרישירכ"אח.ל"כנמאמרים44.'וכדו"לישראלשהיורועים'ג

למספרהעולםלבריאתז"התצבשנתתשרילחדשחמישייוםזהביוםהמלאכהכלותשלם":הכותבקולפוןידהכתבשלזהחלקבסוף

."זאתכתבתימריקאנאטישמואלאניישראלבני

.עתיקהכריכה.זמןובלאיכתמים.טובמצב.מ"ס9\12.5.כתוביםעמודים[50].דףכה

500$פתיחה 

ים"לשובבחצותתיקון–ידכתב.91

17–ההמאה,קסאלי–קבליותותפילות

מיניאטורי-

Manuscript – Tikkun Chatzot for Shovavim

and Kabbalistic Prayers – Casale, the 17th

Century - Miniature

קסאליק"קפהשנוהגיםתיקוןסדר",ידכתב

התיקוןסדר,"היוםחצותאחרהמצריםביןלומר

התיקוןבסדרנמצאותשאינםקינותכוללחצות

סדריידהכתבבהמשך.כיוםהידועחצות

עםבחלקםהקבלהפיעלשוניםלזמניםתפילות

אלולבחדש"שונותתפילות:קודששמותכוונות

עוליםוכנהיםתורהספרשמוציאיןפעםבכל

כ"יוהבליללאמרהתפילהזוהרי"."יאמרלדוכן

ברכתסדר"."נדריכלהחזןשיאמרסודם

"...יאמרויחונךוישמרךשמסיייןקודם...כהנים

.17–ההמאה.איטליקתכתיבה

כריכה.עשנקבי.בינונימצב.מ"ס10.דף[25]

.עביםדפים.מקורית

500$פתיחה 
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המאה,איטליה–מארונידודיעקברבימארכיוןאוטוגרפיםאוסף.93

ועודשירים\מכתבים\דרשות-19–ה

Collection of Autographs from the Archive of Rabbi Yaakov David Maroni 

– Italy, the 19th Century – Sermons/Letters/ Poems and More

.19–הבמאהאיטליהמחכמימארונידודיעקברבישלאוטוגרפיתניירתאוסף

.ידובכתבתורהוחידושידרשותדפי,תורהבדברירובםשוניםמכתביםלפנינו

בין.ועוד,באיטליההיהודיתהקהילהמחייהיסטוריםושיריםתפילותדפי

:יצוייןהפריטים

."י"שמזה"תיבותבראשיחתוםתורהבדברימכתביםשני•

אברהםרבימאת,מירושליםסקליהכהןאהרןרביאלשנשלחמכתב•

.ז"תקע,פירנצי,מונטיפיורי

.ט"תקעפירנציל"הנמאתנוסףמכתב•

.1733משנתבאיטלקיתאגרת•

.גשמיםלעצירתניקודעםגדולמרובעבכתבתפילהדף•

"לענותאיטליאהצלתעל"איטליהמלךלכבודומסודרתנאהבכתיבהשיר•

הביבליוגרףהחוקרידבכתבכנראה]"המלךיחי"גדולותבאותיותנכתבובסופו

.[בוברשלמהרביל"והמו

.השיריםשירקודםלאמרהתפלה•

אמללהאדרתגפןגלהכבודמאיטליה"איטליהמלךמותעלבתים7בתקינה•

–הנכריההממשלהאמלליםעלוישברוחיליםעזויגברדליםבאמתשפטמלכי...

!היסטורי

לשלוםתפילהדף."זקניםמושבחברת"להנדיביםשמותעםשברךמינוסח•

.המלך

CITTA.(...שתשיבמהדע)מסיונריתחוברת• DEL RIFUGIO.לא.1860,טורינו

!ביבליוגרפיתידוע

מאוסף!מעולםנעתקולאצולםלא,נדפסלא,שלפנינוהארכיוניהחומרכל

.מארונידודיעקברביפרטי

.טובכללימצב.שוניםגדלים.דפים32כ"סה

300$פתיחה 



35

19-ההמאה–מאיטליהמארונייעקברביידבכתבדרשות–ידכתב.94

Manuscript – Leaves Handwritten by yRabbi Yaakov Maroni of Italy – the 19th Century

כתוביםכרבשםכיהןאשראיטליהבקהילות,קהילתולבנימארונידודיעקברבישדרשדרשות,ידבכתבומחברותדפיםמקבץ

:ביניהם.19–ההמאהשלהשניהבמחציתשונותתקופות.ידובכתב

.דף[14].איטלקית.1871,א"תרל,איטליה,דפיםמקבץ.1

.דף[8].איטלקית.1884.ד"תרמ,דרשות,דפיםמקבץ.2

.דף[16].איטלקית,"ראשנועטרתנפלה"הספד,דפיםמקבץ.3

.כתובים'עמ[10].1870.איטלקית"נאספיםחסדאנשי".4

.דף[18].ח"תרי,1858,הלכות,מחברת.5

.כתוביםעמודים16.איטלקית.דפיםמקבץ.6

.1887ז"תרמ,מפיזארו,מעטפה.7

.גדוליםעמודים[5]באיטלקיתדרשות.8

.טובכללימצבשוניםגדלים.מארוניהרבידכתב.דף110-כ

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

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

בשנתינטו'בצבהיותו.ידבכתבונותרו,תורהודבריבשירהחיבוריםכמהחיבר.גלויותשלשניטוביוםאתלבטלשרצובאיטליה

משהדודאליהוידידולכבודוחיבר,לקהילתווחזרמשנתרפא.ליאוצישמואלהרופאאלמולדתולעירונסעקשותחלה,ח"תרי

.1858בשנתבודדבעלהשנדפסה"לתודהמזמור",הודיהתפילתבפירנצולארב,סוראני

!מעולםנדפסוולאצולמולא,תורגמולאהדרשות

300$פתיחה  

השניםבין,איטליה–ידבכתבומכתביםדפים[15]אוסף.95

ג"תרכ-ד"תקע

Collection of [15] Handwritten Leaves and Letters – Italy, 1814-

1863

19–ההמאה,איטליה.ידבכתבניירופריטימכתביםאוסף

:המכתביםבין

,טריאסטי,מונטיפיוריאברהםלרבישנשלחעמודיםשלושבןמכתב•

ב"תקצ

ג"תקפ,פירנצי"...אהרוןדוד"אלשנשלחמכתב•

עירירושליםמתושביסקליהכהןאהרןיהודהלרבישנשלחמכתבים•

.ח"תקע...הקודש

ד"תקע,מפירנצימכתב•

פירנצי,וחליצהיבםבענייןמכתב•

שלהדףעלהטבעה,1863ג"תרכ,גטבעניין,ועבריתאנגליתמכתב•

bathהעיר באנגליה('באת)

1854ד"תרי,ועבריתבאיטלקיתמכתב•

ו"תקפ,הכהןיקותיאללרבישנשלחמפירנצידף•

פירארא,ותשובהשאלהמכתב•

ליבמרדכימאת,ג"תקצ,מוניפיוריאברהםלרבישנשלחמכתב•

הולנד,צרפת,איטליה,אירופהבארצותנדד.א"תרי-ס"תק]מבראד

כתבילאורהוציא.קדומיםידכתבישחקרוביבליוגרףחוקר.ואנגליה

ובאמת)קרלסרוא,אברבנליצחקלדון"משיחוישועות":וביניהםקדמונים

.[ד"תקצ,למברג)"קוראקול"מודעאחיבר.ועוד,ח"תקפ(אוסטרהא

.שוניםגדלים.טובכללימצב.ומכתביםניירפריטי15כ"סה

200$פתיחה 
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איטלקית–ג"תרל,מנטובה–מורטרהמרדכירבימכתב.96

Letter by Rabbi Mordechai Mortera – mantova, 1873 – Italian

.איטלקית.ג"תרל,מנטובה.מורטרהמרדכירבישלידובכתבמכתב

.נבדקלאהמכתבתוכן

למנטובההסמוכהבוויאדאנהנולד(א"תרנ-ז"תקע)מורטרהמרדכירבי

.ל"שדשלהראשוניםמתלמידיווהיהלמנטובהעבר.יוסףרבילאביו

א"תרבשנת."הרבמורנומעלת"בתוארלרבנותנסמךו"תקצבשנת

הרבנבחרשלאחריהובשנה,מנטובהשלרבה,קאזיסיעקברבינפטר

לביטולבנוגעאיטליהיהדותחכמיעםויכוחניהל.במקומולרבמורטרה

רביםקונטרסיםחיבר.לבטלושאיןבדעהוהחזיק,גלויותשלשניטוביום

ספרילאיטלקיתותרגם,ישראלובמחשבתבמקראעיונים-דרשותשל

,"האדםפאר":ספריובין."איטליאחכמימזכרת"בספרונודע.תפילה

לאחר.רביםידכתביכללהאשרגדולהבספרייההחזיק."ישראלרוח"

.קאופמןדודהנודעלחוקרהספרייהנמכרהפטירתו

גודל.4מתוךעמודים2עלנכתב.מ"ס25X21:גודל.מקופלדף[1]

מרדכירבישלרשמידף.קיפולסימני.טובמצב.מ"ס21X12.5:עמוד

.מורטרה

100$פתיחה 

'ב'האאותיות,מפאנואלישערביידכתב\1866-1918השניםבין-באיטלקיתיהודייםמכתביםאוסף.97

התינוקותללימוד

Collection of Jewish Letters in Italian – during the Years 1866-1918 / Manuscript by Rabbi Yehoshua of Fano,

Teaching the Hebrew Alphabet to Young Children

:בתוכוהכוללבאיטלקיתמכתביםאוסף

דפיםקובץ•בפולניתמכתב•ועוד1895-ו,1866,1918,1867מהשניםבעבריתמיליםאזכוריעםבאיטלקיתרביםמכתבים•

הקוראתכרזה•.ו"יצירמיהבןמפאנומרדכיברוךאלישעעשה"נרשםבתחתיתו.הילדיםללימוד'ב'האאותיות,ידבכתב

.ועוד.1970–הנוערלקבוצתלהתחבריהודיםלצעירים

!לעומקנבדקלאהאוסף.יהודייםאינםמהמכתביםוחלקייתכן.שוניםגדלים.טובכללימצב.ניירופריטימכתבים16

300$פתיחה 
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איטלקית-א"תרל-ט"תרכ–כהןאלברטצרפתיהיהודיוהחוקרהנדיבמאתמכתביםשני.98

Two Letters by the French-Jewish Philanthropist and Scholar Albert Cohen – 1869-1871 - Italian

albertכהןאלברטיהודיהצרפתיוהחוקרהנדיבמאתבאיטלקיתמכתביםשני cohn)).

.א"תרל.וחתימתוידובכתב.עמודיםשניבןבאיטלקיתמכתב•

.ט"תרכ.וחתימתוידובכתב.אחדעמודבאיטלקיתמכתב•

albertכהןאלברט cohn]](ז"תרל-ד"תקע)–משפחתעםהדוקבקשרהיה,בצרפתהתגורר,לעבריתומורהפילוסוף,גדולצדקהבעל

להיותוהברוניתהברוןידיעלמונה.יהודיתוהיסטוריהעבריתרוטישילדהברוןשלמילדיושלושהאתשלימדמכךכתוצאהרוטשילד

.פריזקהילתשלהצדקהועדתשלוהנשיאהגזברהיהכןכמו.רוטשילדלמשפחתהשייכיםהצדקהארגוניעלאחראי

,יריה'באלגביקרז"תר,ה"תרבשנים

צרפתלמלךודיווח,המלחמהבתקופת

היהודיםשלהמצבאת,פיליפלואידאז

הקהילותהתארגנוכךובעקבותשם

עםוהתחברויריה'באלגהיהודיות

וביקרחזר.בצרפתהיהודיותהקהילות

.כ"תרבשנתיריה'באלגשוב

ביקורובירושליםפעמיםמספרביקר

היווהד"תריבשנתבירושליםהראשון

שאחיהםבירושליםליהודיםסימן

.במצבםמתענייניםבאירופה

יפו,סמירנה,אלכסנדריה:בעריםביקוריו

ובתיחוליםבתילהקמתהובילו,וירושלים

עםנפגש.המקומותבאותםיהודייםספר

עלאיתוודןיד'מגאלעבדדאזהסולטן

.ליהודיםהנוגעיםשוניםחוקים

דףעלנכתב.מ"ס21:תואםעמודגודל

המכתביםתוכן.כהןאלברטשלרשמי

.נבדקלא

$  200פתיחה 

-בטריאסטיהיהודיתהקהילהשלהצדקהועדתתקנות.99

[1854]ד"תרי,טריאסטי

Regulations of the Charity Committee of the Jewish

Community of Trieste – Trieste, [1854]

REGOLAMENTO ORGANICO PELLA COMMISSIONE DI

BENEFICENZA DELLA COMUNITÀ ISRAELITICA IN

TRIESTE-

היהודיתהקהילהשלהצדקהועדתשלוהחוקיםהתקנותחוברת

.בטריאסטה

שמותכגוןבעבריתאחדותמילים.איטלקית.1854ד"תרי,טריאסטה

.החגים

.קיפולסימני.ורודבצבעמעטפתנייר.טובמצב.מ"ס29.'עמ[1],7

."טריאסטיי"קקתורהתלמוד"חותמת

100$פתיחה 
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ב"תרנ,קורפו–קורפומקהילתמפאנואלישערבישלהפרידהדרשת.101

!ביבליוגרפיתתגלית–1892

The Sermon of Rabbi Elisha of Fano when He Bid Farewell to the Corfu

Community – Corfu, 1892 – Bibliographic Discovery!

SERMONE DI CONGEDO PRONUNZIATO NEL TEMPIO DI CORFU–הפרידהדרשת

.1892ב"תרנ,באוגוסטקורפושלהכנסתבביתמפאנו(אלכסנדרו)אלישערבישדרש

שפרצהלאחרב"בתרנאותהועזבח"תרממשנתקורפושלכרבהכיהןמפאנואלישערבי

.ימיוסוףעדמילאנושלכרבכיהןב"תרנמשנת.א"תרנבשנתהדםעלילת

.קורפומהעירפרידתובעתמפאנואלישערבינשאאשרהדרשהלפנינו

!ביבליוגרפיתידועהואינהביותרנדירהזוחוברת.איטלקית.1892ב"תרנ,קורפו

.חתוךלאגליון.טובמצב.מ"ס20.5.'עמ16

200$פתיחה 

והמלכהיוהאןאיטליהמלךנישואישנות50לרגלשיר–ששוןקול.100

[1873]ג"תרל,טריאסטי–אוגוסטהאמליה

Kol Sasson – a Poem for the 50th Wedding Anniversary of the Italian

King Johan and His Wife Queen Augusta – Trieste, [1873]

יוהאן-סקסוניהמלךשלנישואיהםשנותחמישיםלכבודשירובהחוברת"ששוןקול"

אישאראכהןדודמאת.בוואריהנסיכתאוגוסטהאמליהוהמלכה(יוחנןנכתבבשיר)

.טריאסטי

.ג"תרל1873,טריאסטה

יוחנןהמלךיחי"המיליםיוצאיםמשפטיומראשיאשר.אקרוסטיכוןבסגנוןנכתבהשיר

."המלך"המילהנוספהמהשירביתכלבסוף."המלכהאמליאזוגתוומרת

העותק.כתוביםמתוכםחמשהעמודים8בתחוברתיוצראשר4-למקופלגדולגליון[1]

.מ"ס25:במקורעמודגודל.מ"ס50X34גודל.חתוךלאכגליוןמהדפוסיצאשלפנינו

.קליםכתמי.חסרוןללא.הפנימייםהדףבשוליקטןקרע.כריכהללא.טובמצב

100$פתיחה 

האיטלקיותהישראליותהקהילותקונגרסבאיטלקיתחוברת!היסטורי.102

1931א"תרצ,מילאנו–שבפוליןארצותהארבעוועד.14-16-הבמאות

Historical! Italian Booklet, The Congress of the Italian Israeli Communities in the

14th – 16th Centuries – The Council of Four Lands in Poland – Milano, 1931

I Congressi delle Comunità Israelitiche italiane nei secoli XIV-XVI - ed il Sinodo dei

quattro paesi in Polonia

-ההמאותביןבאיטליההיהודיותהקהילותקונגרסאתהמתארהיסטורימאמר.חוברת

14-16.

המאותביןביןפעילהיהאשר(ארצותארבעועד)בפוליןמדינותהארבעשלהועדאתוכן

.16-18-ה

.אמריקאייהודיוביבליוגרףעבריהיסטוריון-(סון)זנהישעיהמאת

.איטלקית.1931א"תרצ,מילאנו

L'IDEAהירחוןמתוךקטעהיאזוחוברת SIONISTICAאפריל-מרץ)במילאנושהתפרסם

(א"תרצאייר-ניסן,1931

.מאודטובמצב.מ"ס23.'עמ19

100$פתיחה 
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ראשונהמהדורה–ה"תקנ,ליוורנו–שאלחייםת"שו.103

Chaim Sha'al Responsa – Livorno, 1795 – First Edition

–אזולאידודיוסףחייםרבינומרןמאתותשובותשאלות.שניחלק,שאלחיים

.הקדושא"החיד

.סעדוןאליעזרדפוס.ראשונהמהדורה.ה"תקנ,ליוורנו

קיצור'התנופהחזה':ידמכתברבותינותשובותשלחשובותקונטרסיםבאובספר

יוסףמרביחידושים'סופריםחידושי'.ש"ברושיליימשהרביידיעלש"הראתשובות

מלא'.שבתהלכותם"הרמבעלקורקוסיוסףרביתשובות.אבוהבש"מהרבן

.בארץותהלהעיןטוב,לחכמיםועד,המחברשלמספריוקטעיםר'האומ

.הספרבאמצעדפיםכמהבשוליעשפגע.טובכללימצב.מ"ס30.דףלו,עו,[1]

.דבקבשדרתמחוזקת.מקוריתכריכה.קליםפגמיםעםהשערבפניםקמט

200$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ט"תקנ,ליוורנו–(א"החידמרן)דודאהבת.104

Ahavat David (Maran the Chida) – Livorno, 1799 – First Edition

הגולהבניכלשלרבןמאת.מוסרותוכחותלשבתותדרושים,דודאהבתספר

.א"החידמרן

שנדרשו,תשובהשבת,כלהשבת,הגדולשבת,זכורלשבתדרושיםכולל

שלהגדהעלפירוש–"אחתה"שפ"קונטרסוכן.בליוורנוט"תקנ-ה"תקנבשנות

.פסח

.ראשונהמהדורה.סעדוןאליעזרבדפוס.ט"תקנ,ליוורנו

בשוליניירחיזוקי.הספרלאורךזעיריםעשנקבי.טובמצב.מ"ס29.דףצז,[1]

לביתידבכתבהקדשהעםהשעראמצעעלניירמדבקת.הפנימייםהשער

.ל"זהכהןשמואלחייםרביהגדולהרבשלהמדרש

200$פתיחה 

–א"החידמרןשלמסעותיוסיפור–טובמעגל.105

ראשונהמהדורה–ט"תרל,ליוורנו

Ma'agal Tov – the Travels of Maran the Chida – Livorno, 1879

– First Edition

שמע"בסופו.א"החידרבינושלמסעותיוסיפור.טובמעגלספר

א"החידשלוהנהגותנפלאיםסיפוריםעם"א"חידהרבשבחי"ו"טוב

.אזולאימשהרבי,נכדומפי

.ראשונהמהדורה.וחברואמוזגבןאליהובדפוס.ט"תרל,ליוורנו

עםפגםראשוניםדפיםובחמשההשערבדף.מ"ס16.דףכח

.טובבמצבהספרשאר.תחתונהבפינהחסרון

150$פתיחה 



40

–ראשונהמהדורה–ה"ת,ונציה–ט"מהרימת"שו.106

חלקיםשלושה

Maharimat Responsa – Venice, 1645 – First Edition – Three

Sections

.(ט"המהרי)מטראנימשהבןיוסףרביהגאוןמאת,ותשובותשאלות

.ראשונהמהדורה.ה"ת,ונציה

בשערחלקכל.משפטחושן,דעהיורה,חייםאורח:חלקיםשלושה

.מיוחד

.דף[1][עא:ל"צ]סא,[1],[1],נו,[1],[1],ז[2]

כריכה.כתמים.חסרהראשוןמהשערחלק,מנותקיםדפיםמספר

.עתיקה

120$פתיחה 

יחידהמהדורה–ד"תל,ונציה–עשקבאר.107

Be'er Esek – Venice, 1674 – Single Edition

עלמיוסדת'הויראתהעבודהקוטבעלסובבותת"שו,עשקבארספר

.בארשבתירבימאת.ואחרוניםראשוניםהפוסקיםאדני

.ברגאדיןדפוס.יחידהמהדורה.ד"תל,ונציה

דפיםוכמההשערבפינתקלפגם.בינונימעט,טובמצב.דףקלד,[4]

כריכה.כתמים.בטקסטקלהנגיעהעםדפיםבכמהעשנקבי.שאחריו

.עתיקה

120$פתיחה 

חתימות-יחידהמהדורה–ד"תנ-ג"תנ,ונציה–חייםשנות.108

Shenot Chaim – Venice, 1693-1694 – Single Edition – Signatures

.התלמודמכלליחדשיםכלליםעם,תורהחומשיחמשהעלדרשות,חייםשנותספר

."לבחקרי"המרןשלאביו"יהוסףעין"בעליוסףרביבןחזןחייםרביהגאוןמאת

:אזמיררבני.המחבראביחזןיוסףרביהסכמות.יחידהמהדורה.ד"תנ-ג"תנ,ונציה

אליהוורביבנבנשתיחייםר"בישראלרבי,(הלויש"מהרת"שו)הלוישלמהרבי

."מוסרשבט"בעלהכהן

השערשאחריבדף."ט"סמאן'תורגאהרןהצעיראנישלי"חתימההספרבשער

בעלנאים'ןיעקברבינכד.ה"תקפנפטר]"י"הקאלומיטיברוךר"לח"רישום

,אזמיר)דרכיםאבק"חיבר,באיזמיר"הלויבית"ישיבתראש."יעקבמשכנות"

.ידבכתבקצרותהגהות2.([ד"תקע

דפיםובשלושהראשוניםדפיםבשניניירשיקום.בינונימצב.מ"ס28.דףרלב,[2]

,דפיםבכמהעשפגעי.וזמןרטיבותכתמי.אלובדפיםטקסטפגיעתמעט.אחרונים

.בדכריכת.הטקסטעל

200$פתיחה 
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–מ"תק,ונציה–תעניותארבעסדר.110

מוזהבותהטבעותעםמקוריתעורכריכת

Seder Arbah Ta'aniyot – Venice, 1780 – Original

Leather Binding with Gilt Impressions

.ספרדיםכמנהג.תעניותארבעסדר

.מ"תק,ויניציאה

רישוםהפורזץבדף.טובמצב.מ"ס18.דףקם,[4]

אבמנחם'לחז"יפינצידודצמחבראלישעשלי"

מוזהבותהטבעותעםמקוריתעורכריכת."ב"התר

.משופשפתמעט

120$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ב"תק,ונציה–רקחמעשה.109

Ma'asseh Roke'ach – Venice, 1742 – First Edition

עם)ם"להרמבתורהמשנהעלסובבחיבור,רוקחמעשהספר

מסעודרבימאת.וזמניםאהבה,מדע–ראשוןחלק,(הפנים

.טריפולירבנימגדולירוקחחי

שער.זארהדאמאירדפוס.יחידהמהדורה.ב"תק,ונציה

.ועודואהרןמשהדמויותעםויפהמצויר

דפים.נקביםמעט.מאודטוב-טובמצב.מ"ס30.דףרפו,[8]

.מקוריתלא,ישנהכריכה.ואיכותיםעבים,בהירים

80$פתיחה 

–ד"תי,ליוורנו–החייםעץפירוש–טהרותסדרמשניות.111

ידבכתברבותהגהות

Mishnayot Seder Taharot – Etz HaChaim Commentary – Livorno,

1654 – First Edition

שמואלר"בכיעקברבימאת,החייםעץפירושעם.טהרותסדרמשניות

.חאגיז

.בליוורנוהדפוסמבכורי.ראשונהמהדורה.ד"תי,ליוורנו

דפיםבשניפגםמלבד,אחרמעותקהשולמוראשוניםדפים2.דףשסח

ידבכתברבותהגהותהספרכללאורך.מאודטובבמצבהספר,הראשונים

.קצוצותההגהותרוב.איטלקי

100$פתיחה 
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,ליוורנו–אירגאסיוסףרביהמקובל-יוסףדברית"שו.113

יחידהמהדורה–ב"תק

Divrei Yosef Responsa - Kabbalist R; Yehuda Irgas - Livorno,

1742 - Only Edition

הגאוןמאתהלכתיותותשובותשאלותושמונהששים,יוסףדברי

האירתורתואוראשר"אמוניםשומר"בעלאירגאסיוסףרביהמקובל

.א"יעליוורנובישראלואםבעירוזרח

בתחילת.מילדולהאברהםבדפוס.יחידהמהדורה.ב"תק,ליוורנו

מחברהכהןמלאכירבי,המחברתלמידמאתארוכההקדמההספר

.אירגאסאברהםרביהמחברבןוהקדמת."מלאכייד"ספר

.טובכללימצב.במיוחדואיכותיםעביםדפים.מ"ס29.5.דףקי,[1]

.חדשהבדכריכת.כתמים.בשוליםבעיקרזעיריםעשנקבי

120$פתיחה 

–ד"תי,ליוורנו–"החייםעץ"פירושעם–נשיםסדרמשניות.112

ראשונהמהדורה

Mishnayot Seder Nashim – Etz HaChaim Commentary – Livorno,

1654 – First Edition

מאת"החייםעץ"וביאור,י"רשפירושעם.(הפניםעם)נשיםסדרמשניות

.חאגיזיעקברבינו

רבישלהחדשדפוסובביתנדפסהספר.ראשונהמהדורה.ד"תי,ליוורנו

.בליוורנושנדפסוהראשוניםמהספרים."נחתכף"השלבנוגבאיידידה

הדבריםבין.החיבורמהותעלהמחברשלחשובההקדמהלשערמעבר

בחיקולשאתויוכלאחדכללמעןקטןבפורמטהספראתשהדפיסכותב

.עתבכלבווללמוד

.טובמצב.כריכהללא.דףרכג

100$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ה"תק,ליוורנו–יהודהלחם.114

Lechem Yehuda – Livorno, 1745 –

יהודהרביהגאוןמאת,ם"להרמבהחזקהד"היעלחיבור,יהודהלחם

.יר'אלגרבנימגדוליעייאש

.מילדולהאברהםדפוס.ראשונהמהדורה.ה"תק,ליוורנו

.מ"ס33.דף[1],קיח,[4]

,קדושכאישנודע.יר'אלגרבניוראשהדורגדול-עייאשיהודהרביהגאון

הסכמותנתן.שלפנינוהספריםאתהדפיסובה,ליוורנודרךלירושליםעלה

.א"החידשל"יוסףשער"ול,הקדוש"החייםאור"השללספריו

ובלאיכתמים.דפיםבמספרנקבים.טובכללימצב.ואיכותיםעביםדפים

.וזמןשימוש

100$פתיחה 
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מהדורה–ג"תקמ,ליוורנו–זקניםדעת!יסודספר.116

נבארויצחקרביהגאוןחתימת–ראשונה

Basic Book! Da'at Zkenim – Livorno, 1783 – First Edition –

Signature of the Gaon Rabbi Yitzchak Navaro

בעליהראשוניםרבותינומאתהתורהעלחידושים,זקניםדעתספר

נוניסיוסףיצחקר"ביעקברבימאת,יעקבעפרקונטרסעם.התוספות

.מליוורנוואיס

.(7'מס,יסודספריסטפנסקי).ראשונהמהדורה.ג"תקמ,ליוורנו

מחברנאבארויצחקרביהמופלאהגאוןשלקדשוידחתימתהספרבשער

ענקספר–סנהדריןמסכתעלכרסעביכרכים'ב"מביןפני"הספרים

.(ו"תקפ-ה"תקע,שאלוניקי)עצוםבעיון

.חדשהכריכה.עשפגעימעט.טובכללימצב.מ"ס30.דףכט,צ,[9]

100$פתיחה 

–ט"תקמ-ו"תקכ,ליוורנו–(סט)"יצחקשיח"חיבור.115

קמחישלמהרביהגאוןהגהות–יחידהמהדורה

Si'ach Yitzchak (Set) – Livorno, 1766-1789 – Single Edition –

Glosses by the Gaon Rabbi Shlomo Kimchi

ואיסנוניסיוסףיצחקרביהגאוןמאת.ס"שחידושי,יצחקשיחספר

.חלקיםשני.בדורוליוורנוחכמימגדולי

ישניםתוספותפירושעם.יומאמסכתת"גפעלחידושים:ראשוןחלק

הרבופסקימחידושיליקוטים.ם"הרמבלשונותביאור.יומאעל

.ידמכתבהמערבמחכמימוסאבןאברהםרבימאתליקוטים.המאירי

דפיםבכמהעשפגע.טובמצב.דףקעט,[3].ו"תקכ,ליוורנו

.מקוריתכריכה.(בשולים)

,פהכלתפלתקונטרסעם.חגיגהמסכתת"גפעלחידושים:שניחלק

עלחידושים,יעקבחדותקונטרסעם.עשרהשמונהתפלתדיניעל

.ואיסנוניסיעקברביבנומאתס"השסוגיית

עשפגע.טובמצב.כריכהללא.דףפט,ב,[1].ט"תקמ,ליוורנו

.דפיםכמהבשולימשוקם

רביהגאוןשלידובכתבחידושים2.ראשוןחלקשלהפורזץבדף

'שלמהיקהיל'בעל19–הבמאהאזמירחכמימחשוביקמחישלמה

ידינועלנתבררקמחישלמהרבישלידוככתבידהכתבזיהוי].ועוד

.[ברפאלישנמכרוהגהותיועםאחריםספריםמתוך

300$פתיחה 

מקוריתכריכהעםנהדרעותק–ג"תקנ,ליוורנו–הגדולהכנסתשיירי.117

Shyarei Knesset HaGedolah – Livorno, 1793 – Lovely Copy with the Original Binding

.אזמירחכמימגדוליבנבנשתיחייםרביהגאוןמאת,חייםאורחיוסףוביתהטורעלחיבור,הגדולהכנסתשייריספר

.מליוורנוואיסנוניסיעקברביהגאוןבהוצאת.ג"תקנ,ליוורנו

.מקוריתכריכה.איכותיםדפים.מצויןמצב.מ"ס30.דףקסו-קמז,קמד,[1]

100$פתיחה 
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מקוריותקלףכריכות–ז"תקנ,ליוורנו–\ערביםמעריב\תפארתכליל.118

Klil Tiferet / Ma'ariv Aravim – Livorno, 1797 – Original vellum Bindings

.מילולחימשהרביספרישני

.(כיפורלמוצאיערביתחלקללא).דףלו.ז"תקנ,ליוורנו.מלכותכתר,כפורלערבמנחה:תפארתכליל

.דףמו,[4].ז"תקנ,ליוורנו.כפוריםללילתפלת:ים"ערבב"מערי

.שימושובלאיכתמים.עשנקבי.טובכללימצב.מקוריתקלףכריכת

80$פתיחה 

חתימת–ץ"תק,ליוורנו–אליהועוגתת"שו.119

הגהה–ירושליםמחכמינוןבןרפאליוסףרבי

יחידהמהדורה–נוןבןאברהםרביאחיוידבכתב

Ugat Eliyahu Responsa – Livorno, 1830 – Signature

of Rabbi Yosef Raphael Ben Nun, One of the Sages

of Jerusalem – Gloss Handwritten by His Brother

Rabbi Avraham Ben Nun – Single Edition

מאת.שוניםבעניינים.אליהועוגתותשובותשאלותספר

.ישראלאליהורבי

.סעדוןרפאלואליעזרחייםיוסףבדפוס.ץ"תק,ליוורנו

.יחידהמהדורה

בדף."ט"סנון'ןרפאליוסף"וחתימהרישוםהשערבדף

בןאברהםרבישלוחתימתוידובכתבארוכההגהה2/סג

.נוןבןיעקברבי

,ירושליםמחכמי(ח"תרס-ד"תקצ)נוןבןרפאליוסףרבי

יאיר"הגדולהלמדניחיבורו.ביפוהספרדיתהקהילהרב

בירחוןמאמריםפרסםוכן.(ב"תרס,ירושלים)"מבין

.קואינקהציוןבןלרבי"המאסף"

יעקברבישלבנו.(ז"תרמנפטר)נוןבןאברהםרביאחיו

.צעירנפטר.ירושליםמרבנישהיהנוןבן

רבניביןנמנה.רפאליוסףרבישלאביויעקברבי

חשששלא,חזקאופיבעללאדםונחשב,ירושלים

בשל.ירושליםרבניגדולישלההלכתיתלדעתםלהתנגד

,בירושליםהספרדיתבעדההנהגהמשרתקיבללאכך

.חייורובנרדףוהיה

.מאודטובמצב.מ"ס20.דףעז,[1]

120$פתיחה 
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ארםמחכמימורסייאשמואלרביהקדשת–ה"תר,ליוורנו–טובזכרון.120

ז"תרט,ליוורנו–תםלרבינוהישרספר/ידבכתבצובא

Zikaron Tov – Livorno, 1845 – Handwritten Dedication by Rabbi

Shmuel Morsia, One of the Sages of Aleppo / Sefer HaYashar by

Rabbeinu Tam – Livorno, 1856

.רוזאראובןר"בכמשהרבימאת.הנפשוהתחזקותמוסרדברי.טובזכרוןספר•

.מורסייאשמואלרביבהוצאת

.בנבנשתייעקבר"בכמהשמואלהרבמאת(מקוצרנפרדשער)"ימיםאורך"ספרבסופו

.בטקסטחסרוןעםימיםאורךספרבשערפגם

,ו"נר...עזראר"כהונבוןהמשכיל"מורסייאשמואלרביבחתימתהקדשההספרבשער

.("מורסייאשמואל)ם"שזעירממני

.19-הבמאהצובהארםמחכמי:מורסייאשמואלרבי

הכותרותבטקסטפגיעהעםהספראורךלכלקצוצותעליונותשולים.טובמצב.דףמג

.העמודיםבראשי

.טקסטחסרוןללאבשערפגם.דףפ.ז"תרט,ליוורנו,תםלרבינוהישרספר•

.הדאיהעזרארביובנוהדאיהשלוםהרבשלורישומיםחתימותהספריםבשני

.מעטפגומהמעורשדרהעםפשוטהכריכה.מ"ס14.יחדכרוכיםהספריםשני

100$פתיחה 

סופראברהםרביוהקדשתל"המוהקדשת–נאהעותק–יחידהמהדורה–ה"תר,ליוורנו–הזכרוןספר.121

Sefer HaZikaron – Livorno, 1845 – Single Edition – Fine Copy – Dedication by the Publisher and

Dedication by Rabbi Avraham Sofer

עללאוריצא.ז"רסבשנתבתוניסחיברו.ספרדמגוליבקראטהלויאברהםרבימאת.התורהעלי"רשפירושעלביאור,הזכרוןספר

.יחידהמהדורה.ה"תר,ליוורנו.אשכנזיאליעזררביידי

בעירגוטאליהו'רמאתהספראתקיבלכיהכותב,סופראברהםרביהחוקרהרבשלוחתימתוידובכתבעצמיתהקדשההפורזץבדף

.ה"תשלכסלו"...גורארייהודהאיסררבימאביהלאהחוהמרתשיירשה,וודמוך

.ישנהכריכה.מאודטובמצב.מ"ס30.דףקב,[4]

80$פתיחה 

יחידהמהדורה–ד"תר-ג"תר,ליוורנו–משהדברי\לאברהםמלל.122

"חייםארץ"בעלסתהוןחייםרביוהגהותחתימה–

Millel LeAvraham / Divrei Moshe – Livorno, 1843-1844 – Single Edition –

Signature and Glosses by Rabbi Chaim Sethon the Author of Eretz Chaim

ד"ראבסתהוןאברהםרבימאת,התורהפרשיותעלדרשות,לאברהםמללספר

.משהרביבנומאת(נפרדבשער)משהדבריספרעם.צובהארם

.יחידהמהדורה.ד"תר-ג"תר,ליוורנו

.ידובכתיבתהגהותכמהבספר,צובהמארםסתהוןחייםרביחתימתהספרבשער

ושמותפירוט,ההספדיםמפתחלצדסתהוןחייםרביהוסיףהמפתחותבדף

.המחברידיעלשנספדוהרבנים

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

לארץהנוגעיםעניניםהכולל"חייםארץ"מספרובעיקרהתפרסם,סתהוןמנשהרבי

חדושיעם,ישראלבארץואחרוניםראשוניםשלוהסכמותותקנותומנהגיםישראל

.ירושליםגדוליבהסכמותעוטרספרו.ועיוןבבקיאותתורתו

בשוליקטןרטיבותפגם.טובכללימצב.מ"ס30.דף[1],מ,[1].קסז,[1],ז

וכיתובעורשדרתעםחדשהכריכה.השערבשוליחיזוק.לטקסטקירובללאהדפים

.מוזהב

100$פתיחה 
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ספרי תפילה

ז"תר,ליוורנו–(י"רשבהילולת)יעקבישועות\רבאהילולא.123

ראשונהמהדורה–

Hillula Rabba / Yeshu'ot Yaakiv (Rashbi'e Hillula) – Livorno, 1847 –

First Edition

.י"הרשבלהילולתופיוטיםלימודים,י"הרשבשבחיכולל,רבאהלולא.א

יעקברבימאת.ס"בשל"חזמאמריבעשרותחידושים.יעקבישועות.ב

.אנהורי

.מיוחדבשעריעקבישועות.ראשונהמהדורה.ז"תר,ליוורנו

.טובכללימצב.נקביםמעט.מנותקיםדפים.קדמיתכריכהללא.דףכט,כד

80$פתיחה 

-למגפהתיקון–ד"תקמ,ליוורנו–ה"מקרקרה/צדיקצמח.125

נדיר

Tzemach Tzaddik / Karah Mikreh – Livorno, 1784 – Tukkun for a

Plague - Rare

מחולק.שישיללילהזוהרבספרוהקריאההתיקוןסדר.צדיקצמחספר

מלוקטשישיליללכללימודסדרוכן.חודששבכלשישילילותלארבע

.ימיםחמדתבספרמיוסדהתיקוןיסוד.ך"מהתנ

מלוקט.הקרילפגםתיקון–(נפרדשער)"ה"מקרקרה"ספרעםנדפס

.ביקייאםחליפהמאיררביהמסדרי"ע.ימיםחמדתומספרי"הארמתורת

.למגפהותיקון,סרוקישראלרבימסידור."יושרהנהגת"בסופו

רביהסכמת.סעדוןואליעזרקאשטילויצחקאברהםדפוס.ד"תקמ,ליוורנו

קרהבספרמזרחיתבכתיבהמיליםתיקוני.מאנקונהישראלאברהםחיים

.ה"מקר

.מוזהבוכיתובעורשדרתעםמקוריתכריכה.טובמצב.מ"ס20.דףק,8

120$פתיחה 

ז"תקט,ונציה–אלהיםחמד.124

Chemed Elohim – Venice, 1756

.רבהוהושענההסוכותחגימילשבעתתיקון.אלהיםחמדספר

.פואהשמואלר"בגדבדפוס.ז"תקט,ויניציאה

שער.הספראורךלכלמיםכתמי.בינוני-טובמצב.מ"ס16.דף[4],קיח

.במסגרתפגיעהעם(ניירהשלמת)בשערחסרון.ארכיטקטוניתבמסגרת

.כריכהללא

80$פתיחה 
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עתיקותוחתימותרישומים–נדיריםעותקים–סליחותספראוסף.127

Collection of Sifrei Selichot – Rare Copies – Ancient Notations and Signatures

.נדיריםסליחותספריאוסף

.הכיפוריםיוםשלסליחות:בסוףדף[8].דף[8],מד.ז"תקצ,זולקווא.וקטןגדולפוליןכמנהג.השנהמכלסליחות•

.[א"תל,אמשטרדםהנראהככל].אחרוןדףוכן.ראשוןודףשערחסרעותק.ליטאדמדינתקדושותקהילותכמנהגסליחות•

.הפורזץודפיהכריכהבדפיעתיקיםורישומיםחתימות."מונקהכהןדודשמואל"חותמות

מאירר"בלרפאלשייךהלזהספר":הפורזץבדףרישום.דףפט.אהרןבןזעקלדפוס.ט"תקפ,זולצבאך.השנהמכלסליחותסדר•

.מצויןמצב."בורג...מהא

זימלושמחהברוךבןמןמנחםדפוס.א"תר,ווילנא.(יידיש)יהודיתלאשכנזיתתרגוםעם.וזאמיטרייסיןליטאכמנהגסליחותסדר•

.דףעה[1].נחוםמנחםבן

ורבימליטאל"סגזלמןשלמהר"במאיררבי:הסכמות.[ט"תקע].סדילקאב.[וגדולקטןפוליןכמנהג].השנהמכלסליחותסדר•

.טובמצב.כחולנייר.דף[82].השעראחרבעמודזלמןשלמהר"ביוסף

.הספרלאורךעשנקבי.בינונימצב.דף[3],סז,[1],[?ט"תקצ],ווילנא.טייטשעבריעםהשנהמכלסליחותסדר•

100$פתיחה 

!נדיר–ה"תקצ,יוזעפוף–השנהמכלסליחות.126

Selichot Mikol Hashana 0 Josefow, 1835 – Rare!

.יפהובניירגדולותבאותיות.מספיקפירושעם,השנהמכלסליחותספר

.ה"תקצ,יוזעפוף

.הביבליוגרפיהובמפעלהלאומיתבספריהאינהזומהדורה!נדיר

דף.צנזורהחותמות.שימושכתמי.טובכללימצב.מ"ס18.דףפד

הפנימייםהספרבשוליקלעשפגע.קטניםניירחיזוקישניעםהשער

.אחרוניםעמודיםבמספר

100$פתיחה 

בעלהסכמת–ז"תרט,ווארשא–(א"החידתהלים)תהליםלקוטי.128

לילדהמקשהליולדתתפלה-"רענןזית"ה

Likutei Tehillim (Tehillim HaChida) – Warsaw, 1856 – Approbation by the

Author of the Zayit Ra'anan – Prayer for the Birthing Mother who is Having a

Difficult Time

אתלקרואכסגולההידוע.'ב'האסדרלפיתהליםפסוקילקט.תהליםלקוטיספר

בדורותמכונהתהליםליקוטיספר.לישועההנזקקאוהחולהשלשמואותיות

כלבקריאתשישהחשובותהסוגולתלפרסוםאודותא"החידתהלים"כהאחרונים

תהליםליקוטיבפועל).הקדושא"החידפרסםאותםהחולהשםלפיהתהליםפסוקי

.(ד"תפבשנתנולדהחידא,בווילהרמשורףז"תעבשנתלראשונהנדפס

."רענןזית"הבעלזילברברגליביהודהמשהרביהסכמת.1856ז"תרט,ווארשא

.לילדהמקשהליולדותתפלהאחרוןבעמוד

ו"לדהק"לפנ"תשסיון"בעטוחתימהרישוםהפורזץבדף."צבימרדכי"בשערחתימה

."ו"עית,ירושלים,לנדסמןמרדכימנחם(ומלואההארץ'לה)

הספרשוליבתחתיתדפיםבמספרקלעשפגע.טובמצב.מ"ס19.דף[1],צז,[4]

.הפנימיים

100$פתיחה 
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דפוסים מוקדמים ונדירים

שלמהרביחתימת–מפוארעותק–ג"שנ,מנטובה–יוסףשארית.130

מדובנא

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

Shlomo of Dubna

,מנטובה.וירגאיוסףרבימאת.הראשוניםהביאולאאשר,התלמודכללי.יוסףשארית

.ג"שנ

.דובנאשלמהרביחתימתהספרבשער

מרכבת"הבעלחעלמאשלמהרבישלתלמידו–(ג"תקע-ח"תצ)מדובנאשלמהרבי

ישב.ומשורר,חכםתלמיד.מהלברשטאטהרץנפתלירבישלתלמידווכן."משנה

החיבורכתיבתבאמצע.התורהעלבחיבורולמנדלסוןסייעשםבהיותו,באמשטרדם

בוילנאשבהיותומסופר.לוילנאעברכךובעקבותמנדלסוןלביןבינומחלוקתנפלה

.והכתוביםהנביאיםשלהמסורתאתלבררא"הגרממנוביקש

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

.מהודרת

700$פתיחה 

ידבכתבהוספות100מעל–ח"ש,ונציה–מועדאהל.131

18-המהמאה

Ohel Moed – Venice 1648– Dozens of Handwritten Additions from

the 18th Century

למליןועדבית"נרדפותלמלים'ב'אסדרפיעלמילון,מועדאהלספר

."נרדפיםגבוליםבשמםיזכרואשר...מחלפתושפהאחתבהוראההשוים

.מאורבינושלמהרבימאת

.ראשונהמהדורה.יושטיניאןדפוס.ח"ש,ונציה

מקנת"."אוסיליומשולםר"כמשלהואהספרזה"רישומיםהספרבתחילת

."פאולי...בעדמפיסארומשולם'מרסיניגאליאביריד...יוסףר"כמהכספי

הוזכרושלאנרדפיםלשמות[100מעל]הוספותעשרותהספרלאורך

כתיבת.איטלקי-קולמוסחציכתיבת,במקומםשלאשהוזכרואובספר

.19\18–ההמאהמוקדמתמתקופההינםההוספות

.מרשימהעורכריכת.טובמצב.איכותיםדפים.דףקיח,[2]

750$פתיחה 

,בולוניא–תהליםעלק"רד–אינוקנבולהדף[1].129

ראשונהמהדורה–ז"רל

[1] Leaf Incunabula – Radak of Tehillim – Bologna,

1477 – First Edition

.ז"רל,בולוניא.תהליםספרעל,קמחידודרבינופירושמתוךדף

.ראשונהמהדורה

.שולים.נקבים.כתמים.מכריכההוצא.בריאדף.מ"ס19\24

200$פתיחה 
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ה"שעונציה–ם"להרמבתורהמשנה.132

Mishneh Torah LeHaRambam – Venice, 1615

.החזקהד"מהיראשוןחלק.זמניםאהבהמדע,ם"להרמבתורהמשנה

בלבדם"הרמבהלכות!בלבדזהחלקנדפסזוממהדורה–ה"שע,ונציה

.טובחבראברהםרבימאתהדפיםבשוליהגהותעם,המפרשיםללא

.קאיוןיואניבביתבראגאדינופייטרובדפוס

הספרבתוך.סיניגאליאאברהםלרבישייךשהספררישוםהשערבדף

תימניתבכתיבההגהותהספרדפיבין."סיניגאליאשמואלדוד"חתימות

וצדוקותלמידיונצריישועהכגון"בשוליםנכתבההגהותבאחת,עתיקה

."ירקברשעיםשםותלמידיהםוביתוס

המאהשלהשניהבמחציתפירנציודניינימחכמי–סיניגאליהאברהםרבי

.ואגרותתעודותעלדורורבניעםחתום.17–ה

שיקומיםהשערבדף.שוליםובלאיכתמים,בינוני-טובמצב.דףקסז-ט,[4]

.בטקסטקלותפגיעותלעתים.נוספיםבדפיםשוליםשיקומי.ניירבמילוי

.מפוארתעורכריכת

800$פתיחה 

–1573ג"של,אנטוורפן–אחרוניםנביאים–מיניאטורה.134

!מיוחד

Miniature – Nevi'im Acharonim – Antwerp, 1573 – Special!

4מתוךשלישיחלק).עשרותרי,יחזקאל,ירמיה,ישעיה:אחרוניםנביאים

י"ענדפס.ג"של,(אנטוורפן)אנוירשה.(זהתנךהדפסתשלחלקים

.פלנטיןכרישטופורוס

משנתידבכתבבלועזיתבעלותרישוםהאחוריהפורזץובדףהשערבדף

1540.

מקוריתעורכריכת.מאודטובמצב.'עמרפז.מ"ס10.4X5:גודל

.בשדרהפרחיםבצורתמוזהבותהטבעותעםעתיקה

300$פתיחה 

בכריכתנאהעותק–[1545]ה"ש,פריז–שופטים-יהושע.133

עתיקהעור

Yehoshua – Shoftim – Paris, [1545] – Fine Copy with an

Ancient Leather Binding

כסליובחדשובתו'סטפנו'רוברטובמצותשנדפסו".ושופטיםיהושעספר

.בצרפתוהאםהגדולההעיר'פרישפהק"לפרה"ששנת

בפינותבלאי,עתיקהעורכריכת.מ"ס10.5כיסגודל.דף[77,73]

.קליםכתמים.מצויןבמצבהספר.הכריכה

300$פתיחה 
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מקוריתעורבכריכתנהדרעותק–ז"שע,גנווא–עסרתרי.135

Trei Assar – Genoa, 1607 – Lovely Copy with an Original

Leather Binding

.אילןכאפאבדפוס.ז"שע,גנווא.(עשרתרי)עסרתריספר

.שוליים.מקוריתעורכריכת.מצויןמצב.מ"ס11.2:כיסגודל.דף[91]

200$פתיחה 

מתקופתהגהות–ע"ש,פראג–(שושןעיר)"הלבוש"ספר.137

ההדפסה

Sefer HaLevush (Ir Shushan) – Prague, 1610 – Glosses from the Time

of Printing

.ע"ש,פראג.יפהמרדכירבימאת,משפטחושןהלכות,שושןעירלבוש

.ההדפסהמתקופתאשכנזיידבכתב,תוכןבעליהגהותקלטבדף

פוברסקידבברוךרביבעלותחותמת."ה"בז"ברמשה"בעלותחותמת

.'פוניבזישיבתראש

.אחרוןובדףראשוניםבדפיםפגמים.מ"ס28.5.השערדףחסר.דףרח

.טוב-בינונימצב.בלאי.עשנקבי

80$פתיחה 

יפיפהעותק–ידבכתבהגהות–ד"שכ,ונציה–נתיבמאיר.136

Meir Nativ – Venice, 1564 – Handwritten Glosses – Beautiful Copy

קלונימוסבןיצחקרבימאת(קונקורדנציה)קונקורדנסיישהנקרא,נתיבמאירספר

מכלהפסוקיםמקומותוכן,מהמקראהמיליםוביאורהשרשיםכלמספרבו,נתן

.ת-אאותיות,האותיותסדרלפיהמיליםשרשי.הנזכרהשורשלפיפרשה

מרדכירביהואשמחברונכתבבשער.בראנדיןאלוויזיבדפוס.ד"שכ,ויניציא

.נתןיצחקרבימחברוכיהיאהאמתאולם,נתן

עם.ניקודעםחלקםעתיקידבכתבוהערותהוספות[30-כ]בספרהדפיםבשולי

בדף.ברורהלאהכותבזהות.טעויותמספרתיקוןוכן,שהושמטומיליםציוני

הטבעהוכן"דאזארהשאול"בלאדינובעלותרישוםספרדיבכתבכיתובהפורזץ

.הספרבשדרתהשםאותועםמוזהבת

-8]כפוליםדפיםמספרקיימים.[7-8]הדפיםביןנכרכו[12-15]דפים.דף[415]

11].

דפיםחיתוך.מוזהבוכיתובעורשדרתעםכריכה.מאודטובמצב.מ"ס28.5

שער.(יבש)מיםכתמיעםאחרוניםדפיםמספר.ואיכותיעבהדף.אדמדםבצבע

.האחורימצדוכולועלניירחיזוקעם

300$פתיחה 
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ז"שע,קראקא–מינץם"מהרת"שו.139

התחלהמעטחסרעותק–

Mahram Mintz Responsa – Krakow,

1617 – Incomplete Copy, Some of the

Beginning is Missing

מאתולמעשהלהלכהותשובותשאלותספר

תקופתמחותמי–מאשכנזמינץמשהרבינו

ווילי"והמהרהדשןהתרומתתלמידהראשונים

חידושיםכאןונמצאנדפסולאמעולםאשר"

היוםעדראתהלאעיןאשרונכבדיםרבים

."הזה

שלבדפוס.ראשונהמהדורה.ז"שע,קראקא

.(276יסודסטפנסקי).ל"זאהרןבןיצחקהרב

פרץנאם"העמודבראשחתימה1/זבדף

דיין–"ליפמןהמכונה...ר"הרא"בלא

נוספתחתימה1/טבדף.(פ"ת)בניקלשבורג

בכתבהגהותשלש"...'הקומלואההארץ'לה"

עיין"-בפותחתמהןאחת.הספרלאורךיד

"...ופרחכפתורבספר

.בצילוםוהושלמוחסריםד-אודפיםשער

.מ"ס19.5.(דף[12],[קנחל"צ]קנד:במקור)

בלאי.בינוני-טובהדפיםביןמשתנהמצב

.דפיםבכמהחסרוןעםופגמים

120$פתיחה 

–ד"של–ונציה–דעהיורהערוךשלחן.138

חסרעותק–כיספורמט

Shulchan Aruch Yoreh Deah – Venice,

1574 – Pocket Format – Incomplete Copy

אלוויזאדפוס.ד"של,ויניצייא.דעהיורהערוךשלחן

.כיספורמט.בראגדין

-קו,ב-א:דפיםחסר.רעה-קסט,קה-ג:הדפיםלפנינו

.(דף[1],רעט:במקור).[1]רעט-רעו,קסח

"ח"ותרבוכבודהלכות"הכותרתאותיותביןקסטבדף

.ז"תנבשנתצפתמחכמי-"עלמנייצחק"חתימה

כתבעלחתם,שנהבאותהאגרותכמהעלוחתם

קנפנטוןשאלתיאליוסף'לרח"תמבשנתשליחות

בין"הלוייוסףבןיאודה"חתימה–קצגבדף.באיטליה

."גריםהלכות"הכותרתאותיות

.קרעים.עשנקבי.וכתמיםבלאי.בינונימצב.מ"ס14

.בלויהמעוראחוריתכריכה.חסרהקדמיתכריכה

80$פתיחה 
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ספרי יסוד 

ההדפסהמתקופתהגהותעשרות–פ''ש–ח''שע,קראקא–א"הרממקורותעםערוךשלחן!המציאותיקר.140

Rare! Shulchan Aruch with Mekorot HaRema – Krakow, 1618-1620 – Dozens of Glosses from the Time of

Printing

.פ''ש–ח''שעקראקא,משפטחושן,העזראבן,דעהיורה.חלקים'ג.א''רמהגהותעםערוךשולחן

ראה)א"הרמדבריעלשהקשואחרוניםשלרבותקושיותמתורציםפיהעל!"א"הרממקורות"שלהמקוריהנוסחעםמיוחדתמהדורה

.(להלן

א''הרמהגהותערךהגדוליםשםעלציוןמנחםראה)השערהוישנה,ביותרנדירההינהשלפנינושהמהדורהלצייןיש:המציאותיקר

והדומות)זומהדורהראהלאא''הרמרבנושללנינתוונישא(ב''שפ)לאוריציאתהלאחרשניםכחמששנולדך''השרבנושאף(ברמז

ובוודאי,דבריועלומקשהעצמוא''הרמכדברי'מקורות'הלדברישמתייחס(ד''עק''סט''צסימןד''יוך''ש)מחידושיושמוכחוכפי,(לה

לגמרימדויקהדבראיןאמנם.כאמורמקשההיהלא,א''הרמדבריאלושאיןבמפורשבהשמצויןב''וכיוצמהדורתנורואההיהשאם

,('וק''סא''עסימןמ''בחולדוגמאראה),השוניםהדפוסיםנוסחאותלהשוותתמידדרכושכן,גדולהספריההייתהך''השלרבנושכן

ט''כק''סד''ל'סימ''חו,ג''כק''סב''פ'סיד''יוך''שראה)ח''שפוהענאז''שסקראקאמהדורתבידושהיובמפורשדבריומתוךועולה

מדבריושנראה('טק''סה''קעסימן)משפטלחושןבחידושיוראהוכן,א''מהרמאינם'מקורות'שהבשעריהםבמפורששנכתב,(ועוד

ולאמהדורתנומעיניונעלמה,אלונדירותמהדורותשלהימצאותםאףשעלזאתמכלהעולהאך.א''מהרמאינם'מקורות'שהשיודע

אתלפניהםהיהשלאכיון,א''הרממרבנוהינם'מקורות'שהוחשבובזהששגוהדורותמגדוליישברם.אחתפעםאפילובדבריונזכרת

הנראהכפיכןכמו.(הכתבמכוןבהוצאת)הגדולהלכנסתובמבוא(שםג''לשה)ציוןמנחםבהגהותראה.בהוכיוצאמהדורתנו

לתקןשבאהח''שעמהדורתשלהרבותמעלותיהלמרותשכן,(ז''שסקראקא)מקודמתהבהרבהנדירה(ח''שעקראקא)מהדורתנו

ראה)ז''שסמהדורתעללהתבסס(ב''שצונציה,ח''שפהענא)יותרמאוחרותבשניםהמדפיסיםהמשיכו,כאמורז''שסמהדורתאת

יציאתהלאחרשניםמספרהשוקמןאזלהח''שעקראקאמהדורתנושכנראהשמלמדמה,(שםלאברהםזכור,ברגרהרבמאמר

.והמדפיסיםהתורהגדוליבקרבנודעולא,העולםלאור

נאם''נאהידבכתבבעלותרישוםהספרבסוף.עתיקאשכנזיבכתבההדפסהמתקופתידבכתבהגהותעשרותדעהיורהבחלק

לנירנברגסמוכהעיר]מאסבךק''בקמלמדאניק''ולקפוליןבמדינתקראקאבגלילחמעלניקק''מקל''סגאברהםר''בהרהירשצבי

''עמדיןזעלקמן''חתימהז''אבהעכרךבשער.''ק''לפטיתצדיקתיואלולב''כ...אשכנזבמדינתקראפעלדבגליל[גרמניהמזרחבדרום

[?].

:א''רמבידיוצאיםישראלובני

–ל''ששנתקראקאבעירו(בלבדנדהוהלכותחייםאורח)ערוךשולחןעלהגהותיואתלראשונההדפיסא''הרמרבנוישראלשלרבן

שםפ''ע)שנהג''לבןוהואג''שלשנתבעומרג''בלמעלהשללישיבהונסתלק,בדפוסבחייוחיבורולהשליםזכהלאלבלדאבון.א''של

כתבלאא''הרמשרבנוכיון.מ''ש-ח''שלשנתבקראקארקחלקיו'דכלעלבשלמותנדפסהטהורחיבורוכןעל.(בערכוגדולים

להםערךואיןוחתומיםסתומיםהםדבריכיואף''בהקדמתוכךעלהתנצלואף,הדיניםולחידושיהמחברדבריעללהגהותיומקורות

דעתיגםלרובכי,סתמאהדבריםלכתובבדרכוהלכתימקוםמכל,יוסףביתהגדולבספרונמצאיםדבריוכלאשרהגאוןדבריעם

באופןלצייןיש.הגהותיובקצוותוציינוםדבריומקורוחקרו'משהדרכי'בספרוקראקאעירוחכמידרשוכןעל''...תמצאהובספריו

להוסיףיש.והלאהד''תנשנתבזולצבךמכןלאחררבותשניםרקלראשונהשנדפסכיון,ידבכתבבידםהיה'משהדרכי'שספרברור

כנראההתבססהח''בשעשנדפסהשלפנינושהמהדורהכך,ה''שפבשנתשנעשההעתקפיעלנדפסכיוםהקיים'משהדרכי'שספר

!עצמוא''הרמרבנוידכתבלאאם,יותרקדוםידכתבעל

:ח''שעקראקאמהדורתא''הרממקורות

שכמהכיון,הנראהכפיאךז''שסבקראקאשנדפסהא''הרמבמהדורתכברהחל,א''הרמרבנולדברי'מקורות'כתיבתשלזהרעיון

פראגע''לסמבהקדמתו)ע''הסמבעלפלקי''מהרביניהם,בטעיותמלאיםשהינם,אלו'מקורות'נגדגלויהבביקורתיצאוהדורמגדולי

וכן,יםמכוןהוצאתע''בשומבואראה)העיתיםמחוקרייש.חדשיםמקורותהרבהבהנוספוואף,שלפנינוהמהדורהנדפסה.(ד''שע

הורוויץהלויל''סגפנחסר''בשמואלרבילגאוןהאלומהציוניםחלקלפחותשמייחסים(בערכוהרבניםבאוצרפרידמןצביהרב

במלאכתהעוסק'שהמגיהבמהדורתנוד''יוחלקבסוףהמצויןעלוהתבססו,(ב''שפתמוזג''ינפטר!א''הרמרבנואחיין)מקראקא

המוכריםא''הרממציונילרביםהראשוניהמקורהינםאלו'מקורות'למעשה.הדפוסמבעליהיהשאףל''הנשמואלרביהוא'הקודש

.(''..הראשונים[ם]מסדריבעלישהשמיטמה...נופךוהוספתיליקוטיבתרבליקוטיבאתיואני''בהקדמההמגיהשכותבוכפי)כיוםלנו

ובמאמרו,ירושליםמכוןבהוצאתח''אוערוךשולחןשלבמבואראה,ז''שסקראקאלמהדורתשבמהדורתנוהמקורותביןההבדליםעל

.(כה–כבן''תש,חולון,לאברהםזכור)ברגראביגדורהרבשל

שלהמזוקקמנוסחולהתרשםהלומדשלהיכולתהיא,כיוםהנדפסותהמהדורותרובעלאפילושלפנינוע''השובמהדורתיתרהמעלה

למקומותהעוליםהשניםבמהלךבושנוספוומושגיםמיליםובאוריפירושיכגון,השניםבמשךבושנספוההוספותללאא''הרמרבנו

מהדורתנואתהלומדיםידיתחתהיהשלאכךעקב,א''הרמרבנוקולמוסמתחתיצאושהםדורותבמשךהיתהנפוצהשטעות,רבים

שלדבריוביןלהבדילהלומדשליכולתכלללאכיוםהנפוצותע''השוממהדורותברביםנמצאיםאלוחדשותהגהות.להוהקודמות

.המקוריא"הרמדבריטקסטלתוךשנכנסויותרהמאוחריםהדורותחכמילדבריא''הרמ



.©שמורותהזכויותכל.לראשונהכאןמתפרסמיםזומהדורהמחקרמפרטירבים

מעט,ביופיוומרשיםמאדטובמצב.דף[12],קפו.המשפטחשן:דכרך.דף[89].העזראבן:גכרך.דףקע:דעהיורה:בכרך

אומנותייםשיקומיםכמהבהםוישכההניירעלראשוניםדפיםז''בחאבהע,העמודיםמספרינקצצומקומותבכמה,קליםכתמים

.עורחצינאותחדשותבכריכותכרוך.הכללמןיוצאבמצבנפלאסטלכךפרט,זעירים

4000$פתיחה 



53

ראשונהמהדורה–'ת/ט''שצקראקא,חייםאורח,(ח''ב)חדשביתספר!השמיםמןנועדלכך.141

Destined from Heaven! Sefer Bayit Chadash (Bach), Orach Chaim, Krakow, 1639/1640 – First Edition

!הקדושהמחבררבינופטירתכדיתוךנדפס.ראשונהמהדורה',ת/ט''שצקראקא,חייםאורח,חדשביתפירושעםטור

נתקבלוחיבורורבנוזכה.'טוריםארבעה'ספרעליוסףהביתמרןשלומשנהוהיסודחיבורהינו'חדשבית'חיבור:הספרחשיבות

הגאוןהרב''ותפארתבכבודרבנושלחיבורועלכותבא''חידהרב.כולםהטוריםבספריהטורסדרעלנקבעוודבריוהארצותבכל

אשרקריאההייתהולא.העיוןבעומקהטוריםעלחדשביתחיבר,בישיבהויושבזקן,קראקאק"דקד"אביואלר"מהרבדורוגדול

מרןנהג',בוז'מזבעיר(ה''שסמשנת)תקופהכיהןשרבנוכיון.(בערכוגדוליםשם)''הרחיבהעמיקסימןבכלוכמעטממנושגבה

מרא'שהואבאומרו,דוקאהכרעותיוכפילפסוק,זובעירהיהכנודעמושבואשר(כ''לאחמרבותשנים)א''זיעטובשםהבעל

מחידושיללקטצורךערוךהשולחןמפרשימגדולירביםראו,וגדלותוהחיבורלחשיבות.(333'עמוונדר,מרגליותאלף)'דאתרא

שמואלורבנו'אברהםמגן'בעלגומבינראברהםרבנו'ז''ט'הבעלהלוידודרבנוכחתנו,בדבריוולפלפלע''השוסדרעלתדיררבנו

.תדירבדבריומפלפליםהפוסקיםוגדוליההלכהבפסיקתיסודאבןהינםרבנושלוהכרעותיוביאוריו.'שמואלבית'בעלפרוידאד''אב

וקדם,יוסףהביתבעלמרןאחריהטוריםבעלדברילבארבדפוסשבאהשניהספרהינוחייםאורחעלחדשביתשספרלצייןיש

-ב''תנזולצנבך)א''לרמ'משהדרכי'לוכן,(ז''תקכברלין)ע''הסמלבעל'ופרישהדרישה'כאחריוהבאיםהחיבוריםלכלבהדפסתו

.(ג''תסברלין

שיקומים,(שלםעותקאיןהלאומיתבספרייה),אחרוניםדפיםכשישהחסרים,דףתמ[2]:במקור,שמורעותק,מאדטוב–טובמצב

שמספרכנראה.בטקסטנגיעהללאכמעטבסוףדףבכעשריםשולייםוהשלמות,ראשוניםדפיםבכשלושהאומנותיתברסטורציה

באופןבמיוחדונאהטובבמצבהספרככלרוב,זעירקרעקצט'בעמ,דפיםבכמהקליםוכתמיםבלאימעט.אחרמעותקהינםדפים

.נאהחדשהעודבכריכתכרוךעבהכרך,הכללמןיוצא

4000$פתיחה 

בעל',חדשביתהגדולחיברושםעלהמכונה,ישראללעםשעמדוהפוסקיםמגדולי,('ת–א''שכ)סירקישיואלרביישראלשלרבן

ד''וראבהארצותארבעועדמראשי,בתקופתווליטאפוליןארצותבנילכלוראשהאחרוניםתקופתשלהזהבתורמראשוני',הבתים

מפעימהעדות.קראקאד''אבפייבושמשולםורבילובליןש''מהרהגאוניםהדורגדולישלתלמידםהיה,בפוליןנולדרבנו.קראקא

מקוםפנו,בחילקריכרוזא,ח"בהרבלשמיםעלהכאשר''א''חידהרבי''עומוזכרתהעליוןבעולםרבנושלחשיבותועלנשתמרה

בשםמובאכןכמו.(בערכוגדוליםבשםא''חידהרבדבריווהביאשבתתוספתלספרובהקדמהנכדוי''עמובא)''מקראקאיואללרבי

לשערהקדמה)יוםלשלושיםהגהנוםלצנןבקשתוקוימהואף,האמתבעולםלדרושכובדשאףא''זיעמלעלובדודרביק''הרה

,בלז,ביניהם,וחשובותרבותבעריםברבנותכיהןרבנו.(בערכו'המאור'בהוצאתג''בשהבציוניםומובא,ה''תרלפרמישלא,הגלגולים

והרבצתרבנושלשקדנותו.'קראקא'לאלוקיםהגדולהבעירהרבנותכסרבנועלהט''שעבשנת.דליטאובריסק,שידלוב',בוז'מז

אדוני''(ט''שצקראקא)ח''אועלח''בלספרבהקדמה,פינטשובד''ראבצבישמואלרביבנוי''עבהערצהמתוארתלאלפיםהתורה

גדולותקהילותמקהיל...לעפעפותיוותנומהלעיניושינהנתןלאימיוכלאשר...ג''רשכבההגולהמאורהגדולהגאון,ישראלרכבאבי

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

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

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

,רבנושללתולדותיוחוברורביםספרים.(קנז,עח)סיניבקובץזופרשהעלבהרחבהראה,הלבושבעליפהמרדכיורבימלובלין

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

וכן'ז''ט'הבעלהלוידודרבנוכחתנוהדורותופוסקיהמחבריםגדולינודעיםמתלמידיו.(335'עמ,וונדר)מרגליותבאלףבהרחבה

.רביםועוד'צבינחלת'הובעל'זקניםעטרת'בעל'הגרשוניעבודת'הבעל(הראשון)'צדקצמח'בעלהגאונים

הודנוראמעשה

מגלה'בעלשפיראנטענתןרבנו'הקדוששלהסכמתואתביקש,הקדושחיבורואתלהדפיסרצהשכאשרח''הברבנועלמסופר

'עמוקותמגלה'בהנדפסותבתולדותיוראהזהלצדזהבקראקאיחדיוכהונתםבירורעל),בקראקאברבנותכיהןהואשגם'עמוקות

רבנושלקפידתומחמתשהואאליהובגילוילוונתגלה,נתןרבישלבנוחלהלימים,הסכמתונתינתאתדחהנתןרביאך,(ט''תשע

משוםהואלספרוהסכמהמלתתשנמנעשמה,אזנולגלות,ח''הבלרבנונתןרבישלח.לספריוהסכמהמלתתשנמנעעלח''הב

רבנוהשיב.העליוןלעולםויחזורתפקידאתיסיים,חיבורואתיסייםוכאשר,בעולםרבנושלתפקידשזהוהשמיםמןלושנתגלה

עלח''הברבנושלמחידושיוהאחרוןהכרךכשעלהואכן,ישראלעםלמעןולהדפיסםחידושילכתובנוצרתילכךכןפיעלאף,ח''הב

וכדברי.השמימהבסערהח''הברבנושלנשמתועלתה('ת–ט''שצקראקאחייםאורחחלקעלשלפנינוהכרךהוא)הדפוסמכבש

מהגוףמתפשטשליחותווכשגמר...יתברךשליחותולעשותכדיהזהלעולםבירידתוגשמיגוףמלבישמלאךכמו''מפולנאק''הרה

,ד''תשירושלים)ח''הבבספרזהנוראמעשהעלגרסאותעודראה.(מסעי'פריוסףיעקבתולדות)''האדםכך,לרוחניוחוזרהגשמי

.(ערדדףאמור'פר,פצנובסקייוסףלרבי)יוסףפרדס,(יח–יז'עמ
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קרלסבורגד"אבפישרשלמהרביהגהות–"יסודמהדורת"–ו"תפ,פיורדא–רברביאפי.142

Apei Ravravei – Furth, 1726 – "Basic Edition" – Glosses by Rabbi Shlomo Fischer Av Beit Din of Kalrsburg

שמואלביתוספר.בריסקד"אבלימאמשהרבימאתמחוקקחלקתספר.העזראבןערוךהשלחןעלביאוריםשני,רברביאפי

.פיורדאד"אבשמואלרבימאת

.מצוירשער.שניאוריוסףבןבונפטשמואלדפוס.ו"תפ,פיורדא

:המהדורהחשיבות

למאות"אבמהדורת"הוזוהי.העזראבןערוךהשולחןעליחדהחיבוריםשנינדפסובה"רברביאפי"שלראשונהמהדורה

,ערוךלשולחןסביביחדהחיבוריםשניאתלהדפיסהרעיוןאת.ימינועדשנה300במשךאחריהשבאוערוךהשלחןמהדורות

שב"בעלמפראגהכהןיעקברבימאתחשובההסכמהביניהם,לשערשמעברבהסכמותיהםשנכתבוכפי,הרבניםגדולישיבחו

בחיבורוהערותהוסיףשאף"מחוקקחלקת"השלבנורפאלרביוהקדמתשמואלהביתבעלהקדמתהספרבתחילת.ועוד"יעקב

.אביושל

.ידובכתבהגהותכמההספרדפיבין.קרלסבורגד"אבפישרשלמהרביהגאוןשלבעלותחותמתבשער

נישואיולאחר.מוירצבורגבמברגריצחקרביותלמיד,בפרשבורג"סופרכתב"התלמיד,(ב"תרצ-ב"תרי)פישרשלמהרביהגאון

קהילת-בקרלסבורגהגדולההקהילהשללרבהנבחרא"תרנמשנת.במינכןהאורתודוכסיתהקהילהשלהראשוןלרבהנבחר

מושבווקבעמכהונתוהתפטרח"תרפבשנת,האורתודוכסילמחנהתצטרףשקהילתוהשניםכלנאבק,אנטהקווהסטטוס

מצפה.זכרוןאבני.רמהיד.השדהדודאי.השדהפרי)דורוחכמישלת"השובספרינדפסוממנוהלכתיותתשובות,בקלויזינבורג

מחברהחרדיתהעדהד"ראבפישרישראליעקברביהגאוןהואנכדו,בירושליםוהתישבארצהעלהפישראהרןרביבנו.(אריה

.אהרןרביבני.פישרצבימאירורביפישרמשהאליעזררבי,פישריהודהיהונתןשלמהרבינכדיו.ישראלאבןת"שו

.מעורופינותשדרהעםכריכה.מצויןמצב.נהדרעותק.מ"ס34.דףקצב,[2]

120$פתיחה 

מהדורה–חלקים'ב–ותומיםאורים!יסודספר.143

ז"תקל-ה"תקל,קארלסרוא–ראשונה

Basic Book! Urim VeTumim – Two Sections – First Edition –

Karlsruhe, 1775-1777

יהונתןרבימאת.משפטחשןעל.ותומיםאוריםספר!יסודספר

.ראשונהמהדורה.אייבשיץ

.דףרד,[1].ה"תקל,קארלסרוא.עב-אסימנים-ראשוןחלק

,אייבשיץנטענתןר"בישראל’ר,לדפוסהמביאהקדמתלשערמעבר

.המחברנכד

בדףחסרון.ראשוניםבדפיםמיםכתמי.מעוטרתבמסגרתשער

הטקסטהושלםלאהשעראחריבעמוד)מקצועיתבהשלמההשער

במצבהספרשאר.ניירבהשלמתחסרוןעםושניראשוןדף.(החסר

.מאודטוב

המביאהקדמת.ז"תקל,קארלסרוא.קנב-עגסימנים-שניחלק

.השערבדףנטענתןר"בישראלרבילדפוס

מרגליותמענדלמנחם...ד"לבהמשייך"רישומיםהספרלאורך

מעידמשהוהצעיר'הקאניגם"השערבדףנוספיםרישומים"...מברג

"...ד"לבהמשייךשהואהלזהספרעל

שלהפנימיבחלקוקליםעשפגעי.טובמצב.דף[5],שפא-רה[1]

עםראשוניםדפיםמספר.השערבדףקלעשפגע.זמןכתמי.הכרך

.בשוליםמקצועישיקום

.חדשותכריכות.מ"ס34.5:זההגודל,כרכיםשני

.(178'מסיסודסטפנסקי)

200$פתיחה 



55

ג"תרי-א"תר,אלטונא–שלםסט-ראשונהמהדורה–המשניותעלאיגרעקיבארביתוספות.145

Tosfot Rabbi Akiva Eiger on the Mishnayot – First Edition – Complete Set – Altona, 1841-1853

.איגרעקיבארביתוספותועם.א"הגרוביאורי,חדשיםתוספות,טוביוםתוספות,מברטנוראעובדיהרביפירושעם,משנהסדריששה

,ו"תקצמשנת,א"רעשלהסכמתונדפסהמועדסדרבתחילת.איגרעקיבארביתוספותשלראשונהמהדורה.ג"תרי-א"תר,אלטונא

.איגרוולףרביבנוידיעללאורהוצא.המשניותעלחידושיוהדפסתעל

-קמד,[1],קמג,[1]:נשים.דףקעב-לג,[2],לב[2]:מועד.דףלח,[2],ד,קלג,[3]:זרעים!שלםסט–כרכיםבשלושהחלקיםששה

.מ"ס26.דףרכו,[2]:טהרות.דף[1],קסג:קדשים.דףקצו,[1]:נזיקין.קנט

.בעלותחתימות.מנותקתאחתכריכהשדרת.מנותקות\רופפותכריכות.מצויןמצב

200$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ג"תקמ,פראג–פסחים–ח"צל.144

Tzalach – Psachim – Prague, 1783 – First Edition

.ס"השמסכתותעלוביאוריםהלכהחידושי.חיהלנפשציון–ח"צלספר

.פראגד"אבלנדאל"סגיחזקאלרבימאת.פסחיםמסכת

שנדפסהראשוןהספרזהו.ראשונהמהדורה.ד"תקמ-ג"תקמ,פראג

.חיהלנפשציוןהספריםמסדרת

חתימה,"פינחסנתןלהנגידשייךח"צל"חתימה,צנזורהחותמות:בשער

."ב"שומארקאוויטץיהושע"חותמת."ראזאנפעלדליבישראל"נוספת

בזמןב"בין'מראדזאנגלרדישכראברהםרביר"האדמו(דהוי)חותמות

.בסוסנוביץרבהיותו

מלבד.(ניירהשלמת)השערבדףקלעשפגם.מ"ס32.דף[1],קכג,[2]

.פשוטהחדשהכריכה.איכותייםדפים.מאודטובמצבזאת

.(79'מסיסודסטפנסקי)

300$פתיחה 

–ח"תרפ,ורשה–(שקאפשמעוןרבי)יושרשערי.146

!הכרךבסוףנדיריםדפים[2]–ראשונהמהדורה

Sha'arei Yosher (Rabbi Shimon Shkop) – Warsaw, 1928 – First

Edition – [2] Rare Leaves at the End of the Volume!

הספקותבדיניהלכותחקרי,שעריםלשבעהמחולק,ישרשעריספר

.שקאפיהודהשמעוןרביהגאוןמאת.עדותובדיניוחזקה(רוב)רובא

.חלקים'ב.הוטנערל"הרידפוס.ראשונהמהדורה.ח"תרפ,ורשה

.'עמ[2],4-342,[1],ד-ב,[3].ד-אשערים:ראשוןחלק

.'עמ[5],4-112,114-306,[3].ז-השערים:שניחלק

אשר.הוטנערל"הרישלספריםהוצאתביתשלמודעה'אחלקבסוף

.זהספרהודפסידועל

שערי"מ)"י"משוהתיקוןהטעותלוח"דפים[2]נוספו'בחלקבסוף

עותקיברובנמצאיםלא,נדיריםאלודפים,הספרחלקילשני."(יושר

!הביבליוגרפיהבמפעלרשומיםואינם,הספר

עםרופפתמקוריתכריכה.ושביריבשדף.בינוני-טובמצב.מ"ס30

.מנותקיםדפיםמספר.הספרשםאתהנושאותמוזהבותאותיות

צזדף'בבחלק.בטקסטחסרוןללאההקדמהבדףקצוציםשולים

.השערדףבאמצעקטןחור.בטקסטמועטחסרוןעםקצוציםשולים

.הכריכהעלקליםכתמים

100$פתיחה 
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ראשונותמהדורותחלקם–"חייםחפץ"המרןספריאוסף.147

Collection of Books by Maran the Chafetz Chaim – Some of them First Editions

ראשונותמהדורותחלקם–חלקיםתשעה-"חייםחפץ"הלרבינוהלכותלקוטי

"מוגה"רישוםכרךבכל.כרכיםבשני."חייםחפץ"הבעלמראדיןהכהןמאירישראלרבינומאת"הלכותלקוטי"הספרחלקיתשעה

.הספרבתחילת

.'עמ66.ראשונהמהדורה.ע"תר,פיעטרקוב.קדשיםומעטחגיגה,פסחיםמסכת.הלכותלקוטי.1

.'עמ24.ראשונהמהדורהשלס"ד.ב"תרפ,ווארשא.השנהראשמסכת.הלכותלקוטי.2

.'עמ66.ראשונהמהדורה.ע"תר,פיעטרקוב.ותעניתסוכה,יומאמסכת.הלכותלקוטי.3

.’עמ18;3-34;14;102.ראשונהמהדורהשלס"ד.ע"תר,פיעטרקוב.והוראיותמכות,סנהדרין.הלכותלקוטי.4

.'עמ[1],54.ראשונהמהדורה.ב"תרפ,פיעטרקוב.חוליןמסכת.הלכותלקוטי.5

.'עמ[1],64.ראשונהמהדורה.ב"תרפ,פיעטרקוב.בכורותמסכת.הלכותלקוטי.6

.'עמ42,53.ראשונהמהדורה.ג"תרס,פיעטרקוב.ונזירערכיןמסכתות.הלכותלקוטי.7

.'עמ54.ראשונהמהדורהשלס"ד.ב"תרפ,ווארשא.סוטהמסכת.הלכותלקוטי.8

.'עמ74,[2].ראשונהמהדורהשלס"ד.ג"תרפ,פיעטרקוב.נדהמסכת.הלכותלקוטי.9

.החיבורבמלאכתלמסייעים,המחברמרןמאתוהקדשותתודהמכתבינדפסולשעריםמעבר

.טובמצב.כרכיםשני

.מנותקיםודפיםכריכה.טובמצב.'עמ15-34,[1],14.ראשונהמהדורה.א"תרצ,ווילנא.ב-אחלקים.המצותספר

.טובמצב.'עמ37.ראשונהמהדורה.ה"תרפ,פיעטרקוב.הרעלשוןמאיסורלהנצלעצות.למריםזכורקונטרס

.ט"תרמ,ווארשא.בצבאהיותםימיכלהצבאלאנשיםהשייכותוהנהגותהלכותעל.ישראלמחנה

.טובמצב.'עמ232.ב"תרס,ווארשא.זבחיםמסכתעל.זקניםאסיפת

.שוניםגדלים.כרכים7כ"סה

120$פתיחה 
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ספרים וכתבי יד–קבלה וקמעות 

18–ההמאה,[הבלקןארצות]–הקדושש"הרשבחיינכתב–קבליותוהנהגותתיקונים,תפילות–ידכתב.148

Manuscript – Prayers, Tikkunim and Kabbalistic Customs – Written in the Lifetime of the Holy Rashash – [Balkan

Countries], the 18th Century

כוונותכוללים'וכויחודלשםונוסחיהתפילותכל.ותלמידיוזל"האריכתביפיעלוהנהגותתיקונים,יחודלשםנוסחי,תפילת,דכתבי

.החייםבברכתהמחברמזכיראותוהקדושש"הרשרבינובחיינכתב.18–ההמאה,[הבלקןארצות].הקבלהפיעלקודששמותשל

:ידהכתבתוכןלהלן

פסחלקרבן•בכורותלתענית•חמץלביעורתפילה•הנשיאיםפרשתשלוקריאהקריאהלכלנפרדתתפילהעם,ניסןלחודשתפילה

יחודלשםנוסחי•תלמודולשוכחתפילה•'וכוורחץלקדשיחודלשםונוסחי,והנהגותתפילות,ביאורים•פסחשלהגדהסדר•

לקריאתתפילה•בכתוביםאובנביאיםלקריאהיחודלשם•השבועמימיאחדלכלתרגוםואחדמקראשניםללימודרצוןיהיותפלת

לברכתוכוונתתפילה•ידיםנטילתכוונות•חלוםהטבתסדר•בלילהאגדהלימודלפניתפילה•ההלכהלקריאתתפילה•המשנה

זוגותשני)תפיליןלהנחת•(ושבתחול)ציציתלעטיפתתפלה•חצותתיקוןקודםתפלה•אחרוניםלמיםתפילה•והסעודההמוציא

"...נפשםעלכפרהלהיותומתעניןהמועדיםבימיחטאואולימטעםמתעניםוסוכותפסחשאחר'וב'והבשני"•מנחהלתפילת•(יחד

שעלשמעקריאתסדר•"הבריתאותתיקוןסדר"•אליובבאמזמורקודםתפילה•אכילהקודםתפלה•לאהתקוןקודםתפילה•

.מצוהלכלכוללתתפלה•חודשראש•(ושבתחול)המטה

,"מנחהקרבן"הערבמנחתלעתבתפילה-הקודשש"הרש–שרעבישלוםרבינוהאלוקיהמקובלשתיקןתפילותמובאיםידבכתב

המפורסםובדיעותבמדותוהכוללהשלםמהחכםזובתפלהדברולח'יצוקדם...אלהיולקראתעצמויכוןהמנחהזמןבהגיע"נכתב

והיאמולכור"כמוהומקובלחשובהשלםהחכםי"עלידישבאהירושליםאישי"השרעאביש"מוהרהי'האלהמקובלבחסידות

ש"מהרהחסידמהרבאנצוראותהכונתמפרטיחוץמצוהלכלכוללתפילה"ידהכתבבסוף."ה"זלהן'מריסודעלמיוסדת

הצדיקיםכללותונשמותורוחותנפשותלמנוחתבתפילהישראללארץוהשתוקקותמיוחדתזיקההיתהלמחבר."...ו"הישרעאבי

ישראלועלא"תובבירושליםעלובפרטישראלכללותעלתבואשלאצרהכלעללהגין...ישראלחולילרפואת...צדיקאיזהפרטיאו

"...א"תובבירושליםשלהשלוחיםובפרטמישראלימיםועוברידרכיםהולכידרךלהצלחת...בההדרים

לבאיםבפההכוונהלהוציאה"זלההרבכונתכלכוללהחמץביאורלעתתפלהנוסחתקנתיאנכי"המחברכותבניסןחודשבתיקון

תקנתיאנכי"בהמשך"...בפהבכוונהלהוציאכוללתזותפלהנוסחתקנתיואנכי"פסחקרבןבסדרובהמשך"...תוארווזה'הבסוד

קודםלאומרהוראוי,שמיםלמלאכתים'כוונלעשותאורחותםהמישריםהעלייהבניעםעצמםלהתפללפשטהתפלהנוסחאליהם

בביתים'וסמכתהרבכוונתוללוותץ'ורחש'קדסדרעלתפלותנוסחתקנתיואנכי"הפותחקטעהפסחסדרבסוף"...תוארהוזההסדר

ים'וסמכת"לשון]."תוארםוזהה"דקבארחויוידעיןונפקודאעלועליוניןלקדישיבראתייהבולאאיליןומיליןבפההכוונהלהוציאתפלתי

פטירתולאחרנדפסהספר)שחיברתפילהביתלספרושםוכוונת,פאפואליעזררבינושליועץפלאבספרורבותנמצא"תפלתיבבית

.["ימיםחמדת]י"חבעלהרבמורינו"מכנהאותו"ימיםחמדת"הקדושהספראתמקומותבכמהמזכירהמחבר.[ך"תרשנתבבלגרד

.רביםשימושוסימניכתמים.עשנקבימעט.כריכהללא.אחרוןבדףבטקסטחסרקרע.טובכללימצב.מ"ס11\16.דף[86]

2000$פתיחה 
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ז"תרע,בגדאד–הראשונההעולםמלחמתעל–פתיהיהודהרביהאלוקיהמקובלידכתב.149

Manuscript by the Divine Kabbalist Rabbi Yehuda Fatiyah – on World War I – Baghdad, 1917

כולהכתובה.ז"תרע,בגדאד.הראשונההעולםמלחמתשלבעיצומהא"זיעפתיהיהודהרביהאלקיהמקובלשתיקןמיוחדתתפילה

.[שורות50].קדשוידבכתיבת

!מעולםפורסמהולאידועהלאתפילה

והגבורהגדולהאלא"או'האנא".ראויואינוהגוןשאינופ"ואע,הרביםלרחמיוומתפלל,אביולפניהמתחטאכבןכתובהתפילהנוסח

בושתולנוהצדקה'הלך,וממשפטיךממצותיךוסרנוומרדנווהרשענוועוינוחטאנו.מצותיוולשומרילאוהביווהחסדהבריתשומרוהנורא

אשרהפניםבושתלנו'ה,בךמעלנואשרבמעלנושםהדחתםאשרהארצותבכלוהרחוקיםהקרוביםישראלולכלהזהכיוםהפנים

לבלתיוסורתורותיךאתעברוישראלוכל,הנביאיםעבדיובידלפנינונתןאשרבתורתיוללכתאלהינו'הלקולשמענוולא...לךחטאנו

"...משהבתורתכתובהאשרוהשבועההאלהעלינוותתךבקולךשמוע

מןתמנוספנו"המלחמהבעתבתפוצותיהםישראלעםעלהעוברים,הנוראותהגזירותאתפתיהיהודהרבימתארהתפילהבתוך

,בניהעלמבכההאם,ואנחותבבכינשיהםועזבו...ולגבעותלהריםנסוומהם,במחילותנחבאוחכמיםתלמידי...כחומרונרמסנו,בלהות

בטנםפריהפילונשיםוכמה...וגלמודותשכולותנשיהםהניחואנשיםוכמה,עגונותכלותיהםעזבוחתניםכמה...נעוריהבעלעלוהכלה

..ות'והמתנוהמסמכובדריקככליהוצגועשיריםכמהמזונותלהםלבקשחוצהלצאתלאנשיםנהפכונשיםכמה,והבהלותהפחדמרוב

מחוליםנמלאווהעליותהבתיםרוב,החדשותגזרותמקולנחרדויוםיוםבכל,הסחבותובבלוימטולאיםבנעליםהולכיםהמוניםהמונים

"...הצבאותאנשי

,גלותעלגלות,עבדילאתרתידאברהםמארי,ממרתציוןובת,אומרתהלשוןמה"הגלותתוקףעלפתיהיהודהרביכותבבהמשך

ז"תרע]שנהוארבעיםושמונהמאותושמונהאלףהיום,מעונהמשכןוחרבן,השכינהגלותלנוהמעט,ידובקויחדיושברעלשבר

"...הצבאעבודתגזרתעלינונגזרגםאלא,[למנינם1917.ליצירה

.ספרדחכמישלכדרכםומאמריםמפסוקימושאליםולשונותמליצותבחרוזים,רבותינומאמרי,מקראמפסוקימיוסדתכולההתפילה

המקובליםגדוליעםתפילותעורךוהיה,ישראלעםלהצלתתפילותחיבר,השניההעולםמלחמתבתקופתפתיהיהודהרביכידוע

ישראללארץתגיעלאשהמלחמהמיוחדתיקוןערכונוספיםומקובליםיהודהרביכימסופר.הצוררהצרמידיישראלארץיושבילהצלת

ותפילותיו,יהודהרבישלפעולותיובזכותוכנראה.הראשונההעולםמלחמתסיוםעםנכתבהשלפנינוהתפילה.ניצלוהארץתושביואכן

.המלחמהנעצרה,בשמיםהמתקבלותוכוונותיו

!!!הזההיוםעצםעדידועההיתהולאנדפסהלאהמיוחדתהתפילה

.הקיפולמחמתשוליםקרעי.קיפולסימני.איכותידף.מ"ס18\24:הדףגודל.קדשוידבכתבשורות50.צדדיםמשניכתוב.דף[1]

.הקיפולמחמתאותיותבכמהטשטושים

500$פתיחה 
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מזהגויהלווחשק"באמריקהשגריהודהכגון

שיבואמכתבלוולכתוב...ממנהלהפרידושנתים

העבודהמןאותוועזבולמניותמומחהוהואי"לא

אלמנה...""...הגויהשםמוחובלבלההגויהכי

אותהוקללהנתנהולאכסףממנהרצתהוגויה

להלעשות...רכושהכלוהפסיגהבכשפים

שנה17לפניהתחתנה40בגיל...""...איזה

ומאזילדיםבלישנה1.4אחריוהתגרשה

[להםיש]ל"י...""...יאודהבמחנהגרהמעוכבת

ולאבזההאחיםכלשותפיםמלוןוביתמאפיה

."מצליחים

שפנואנשיםשלשוניםמקרים12לפחותבדפים

.לצרתםותושיהבעצההרבאל

.משומשמצב.שוניםגדלים.דפים4

80$פתיחה 

"אברהםזכר"הספרמחברלחאוואד"אבברקוביץבערדובאברהםרבישלקדשוידבכתבקבליחיבור.150

Kabbalistic Composition Handwritten by Rabbi Avraham Dov Ber Berkovich Av Beit Din of Lachva and

Author of the Book Zecher Avraham

.מרובעתאשכנזיתכתיבה.(בלארוס)לחאוואד"אבבערקוביץבערדובאברהםרביהמקובלשלקדשוידבכתיבת.בקבלהידכתב

."א"תובבירושלים–בערקאוויץל"זד"בהראמרדכי"רביחותמות

.ובנסתרבנגלהמופלאגאוןרב.אברהםזכרספרמחברלחאוואד"אב(ס"תר-ה"תקפ)–ברקוביץבערדובאברהםרביהמקובל

ר"אוצה).ימיםכחודשלאחרבהונפטרלירושליםעלהט"בתרנ.(לעכווא)בלחאוואמכןלאחר,הורדק–בקוזןרבט"תרימשנת

1014).

.מנותקיםדפים.רביםעשופגעינקבי.ברובוקריא.גרועכללימצב.כתוביםדף100-כ

200$פתיחה 

ל"זצכדורייצחקרביהמקובליםזקןידבכתבוסגולההחולגורלותדפימקבץ.151

Collection of Leaves of Goralot Hachol and Segulah Handwritten by the Eldest of the Kabbalists Rabbi Yitzchak Kaduri

במקריםטיפולכולל.ידובכתבהחולגורלותתרשימיבדפים.ל"זצכדורייצחקרביהמקובליםזקןשלקדשוידכתיבתבעצםדפים

הרבאלשהגיעוקשים
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(ו"תרמ-פ"תק)כלפוןרפאלאברהםרבי

בעל)כלפוןיעקברביהגאוןלאביונולד

.שבמרוקובטיטואן(צדיקיםמשפטים

והתיישבישראללארץעלהך"תרבשנת

לאחר.כרבלשמשמונהשם,בטבריה

בשנתחמציהכהןאלעזרהרבפטירת

הדיןביתכאבתחתיולשמשמונהא"תרמ

רבניםעםהתכתב.ישיבהוכראשחיפה

יעקבהרב.סתהוןמנשההרבבהם,שונים

שמואליוסףהרב.אלישרשאול

יצחקוהרבבסיסישועההרב.אבועלפיא

פיוטבהם,פיוטיםמספרחיברכן.טייבחי

בעלמאיררבילכבודופיוטמילהלברית

שעלהמבנהחנוכתלרגלשכתב,הנס

אתפדה":חיבוריו.ח"תרכבשנתהקבר

דרשות,חידושים,ת"שו-"אברהם

ספרעל-"אכלמעט".ידכתב,ופיוטים

ספרעל-"לעולםוחיאכל".ידכתבמשלי

.ידכתב,תהילים

כתמי.עשנקבי.בינוני-טובמצב.דףרעט

.שימוש

100$פתיחה 

ברומניהואיוועשט'טקוץד"אבלרנריוסףרביידבכתבהגהותעשרות–הזוהרתיקוני.153

Tikkunei HaZohar – Dozens of Glosses Handwritten by Rabbi Yosef lerner Av Beit Din of Takoch and Ivesht, Romania

.ו"תרל,ברודי,הזהרתיקוניספר

ה"תקע,ליוורנו–הזהרספרעל–(ל"אכמעט)מטיטואןכלפוןאברהםרביהגהות.152

Hagahot rabbi Avraham Chalfon of Tétouan (Me'at Ochel) – on Sefer Hazohar – Livorno, 1815

.ה"תקע,ליוורנו.שמותספר,שניחלק.התורהעלהזהרספר

.הספרלאורךידובכתבמיליםתיקוניבנוסף."ל"אכמעט"חתומההאחת–כלפוןאברהםרביידבכתבהגהות10–כהספרלאורך

.י"הרשבלהילולתהלימודבסדררישומיםהםבעיקרההגהות

בשני.כתובתועםלרנריוסףרביחתימתהפורזץבדף

עשרותהספרלאורך.ידובכתבחידושיםהפורזץעמודי

הספרלאורךהגהותעם.ידובכתבותיקוניםהגהות

.(בצעירותולרנריוסףרביידבכתבאו)נוסףמכותב

שלהשוחט"מכונה(ח"תשמ-ט"תרס)לרנריוסףרבי

.ברומניהואיוועשט'טקוץשלכרבהכיהן."אישהחזון

רביר"האדמולחסידהיהשםקישינבישיבתתלמיד

ר"באדמודבקפטירתולאחר.מסקוויראטברסקייצחק

לארץעלהי"תשבשנת.מסקוויראיוסףיעקברבי

חזון"הלמרןמאודנקשר.ברקבבניוהתיישבישראל

הקפיד"אישחזון"והוחכמתויראתועלשעמד"איש

במשרהלכהןרצהשלאלמרות.משחיטתולאכול

לנדאיעקברבימקוםכממלאכיהן,רשמיתתורנית

היהכןכמו.רבותהפצרותלאחרברקבנישלכרבה

.מביאלה"יהושעחלקת"הר"האדמושלהקבועב"השו

ר"האדמוכמוישראלגדוליעםידידותבקשריוהיה

לקח"בעלמספינקאר"האדמוניץ'מויז"חייםאמרי"ה

.ועוד'פוניבזד"גאב,יוסף

.טובכללימצב.בודדיםעשנקבי.דףקפב,[2]

120$פתיחה 
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עסיסספרעלביאורים,ורמוןפעמון

ספרועל.גאליקושמואללרבירמונים

.מפאנועזריהמנחםלרביהרמוןפלח

.פשיברוםמרדכירבימאת

.ראשונהמהדורה,ח"תס,אמשטרדם

.דיאשמשהדפוס

כריכת.מ"ס21.מקופלדף[1],פח,[4]

קרעים.טובכללימצב.מקוריתקלף

.שימושכתמי.בשוליםמאודקלים

ידבכתבקבלהחידושיהפורזץבדפי

.מהלברשאטטלאזיאליעזררביהגאון

5.קדשוידחתימתהשערבראש

לאזיאליעזררבי].כתוביםעמודים

מחכמימקובל(ו"תצנפטר)מהלברשטט

בעללאזיאליעזררבי-נכדו.ברלין

."[אליעזרדרבימשנת"

700$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ח"תקכ,פיורדא–רבהאליהספר.155

מלאסקהכהןאברהםרביוחותמותחתימה–

Sefer Eliya Rabba – Furth, 1768 – First Edition – Signature

and Stamps of Rabbi Avraham Hacohen of Lask

,ב"ב,ק"ב,גיטין,קידושין,כתובותמסכתותעלחידושים,רבהאליה

אליה"בעלפראגד"אבשפיראאליהורביהגאוןמאת.נדה,חולין

.ערוךהשולחןעל"רבה

רבישלחשובותהסכמותעם.ראשונהמהדורה,ח"תקכ,פיורדא

.ועוד"נתנאלקרבן"ה."ביהודהנודע"ה,משטיינהרטיוסף

.חותמותיועםמלאסקאברהםרביהמקובלהגאוןחתימתבספר

ו"נראיידלישגעצילאליקיםה"למושייךהספרזה"נוספותחתימות

."...הירשצביר"בהאפריםבאתיח"ולרא

ד"ואבכרבכיהן.(ח"תקננפטר)מלאסקהכהןכץאברהםרבי

דרךלירושליםעלהל"תקובשנת.לפיורדאעברכ"אחלאסק

.אשכנזילארצותירושליםבשליחותיצאא"תקמבשנת.איטליה

"מגדיםפרי"בעלהגאוןכתבשםפרנקפורטדרךעברג"תקמבשנת

באמשטרדםעברה"תקמבשנת."הכהןלווחשב"לספרוהסכמה

בשנת.רביבןיוסףרפאלרביהספרדיר"השדלטובתהעידשם

ושב,"הכהןלווחשב"חיבוריו.ותונסלליוורנובשליחותיצאב"תקנ

עלנהרגח"תקנבשנת.ועודבתורהפניםעין,(ז"תקמ,ליוורנו)הכהן

עלהסכים.הקהילהשלמיסיםחובעקבהתורכיםבידיהשםקידוש

אחיו.מלאסקקצנלבויגןאברהםרבילאחיינו"אברהםברכת"ספר

טובמצב.מ"ס33.דףקו,[2].מלאסקלסקרכץשמואלרביהוא

.חדשהבדכריכת.מאוד

250$פתיחה 

לאזיאליעזררביהמקובלידבכתבקבלהחידושי–מקופלדף[1]עם–ח"תס,אמשטרדם–ורמוןפעמון.154

מהלברשטט

Pa'amon VeRimon – Amsterdam, 1708 – with [1] Folded Leaf – Kabbalistic Novellae Handwritten by the Kabbalist Rabbi

Eliezer Lazi of Halberstadt
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יחידהמהדורה–ז"תקפ,ליוורנו–מגדיםפרי\יוסףמנחת.156

איגראסיצחקרביהמקובלהמחברהקדשת–

Minchat Yosef / Pri Megadim – Livorno, 1827 – Single Edition –

Dedication by the Author the Kabbalist Rabbi Yitzchak Igras

הפלוסופיםכתנגדואזהרותהערות,ענינים,דינים,יוסףמנחתספר

מגדיםפריספרעם.קבלהבעניניוהקדמות,התורהמעלתנגדהמתחכמים

רביהמקובלהגאוןמאת.האדםשלבאבריוהתלויותמצות,(נפרדבשער)

.איגראסיוסף

יצחקרבימאת,ל"רזומאמריך"תנליקוטי,יצחקויעתרספר,ואילךנזמדף

.ל"והמוהמחברבן–אירגאס

.עזראאבןאברהםלרביהשבתאגרת:כמו,נוספיםעניניםבאובספר

עשרתאלמפאסדהאןשלמהרביידיעלשנשלח,משהבניאגרתהעתק

.אירגאסיצחקרבילכבודחלואהמשהרבימאתפיוט.השבטים

!ונדירחשובספר.טובייאנאיעקבדפוס.יחידהמהדורה.ז"תקפ,ליוורנו

מנחה"אירגאסיצחקרבישלקדשוידבכתב(קצוצה)הקדשההספרבשער

שרוחכל[ב]והמטיהטוב[חין]דרוובסימודעייניןלנהירו[לוחה]שהיא

[ביר]הג,שבחא...יומםאור[מם]המרוהחכם[יר]הגב,נוחה[בריות]ה

הנהר,כשושנה[רח]יפיאירו"נר[ם]שלויעקבויהלוםספיר[פך]נוהמפואר

המשתלח[עיר'צ]המדברפי,והשמחה...ההוישמחיעקביגל...הזה

עיר[און]הגהרברם[עלת]ממיצחק[עטר]ויהמחבר[ט]"סאירגאס[צחק]י

."סופרמנשהשלום"עיפרוןידבכתבחתימה.["הה]"זלהמחבר...וקדיש

.פשוטהישנהכריכה.זמןכתמי.בודדיםנקבים.טובמצב.דףפ-נז,נד,[6]

120$פתיחה 

.המחברחתןעזריאלאהרןרבישלקדשוידבכתבארוכההקדשה,ההקדמהבדף

המפוארהגזברן"המו'המהוהגביר'מעע"וצון"לידיאהבהמזכרתזכרוןמנחת"

מאנשיזעיראה"נאמאתא"כירל"ישו"יצאתואתישמואל'סינאהאכסניאבעל

.עזריאלאהרןהצעירואלבכחט"דושה"נאא"תובחברוןק"מעהר"שדירושלם

"ט"סעזריאלאהרןהצעיר

ר"כשדשליחותובעתעזריאלאהרןלרביהאכסניאכבעלששימשלגבירניתנהההקדשה

היתהירושליםק"עיהאהבת,"ירושליםמאנשי"שהואאהרןרבימדגישבדברים.חברון

אפס,במיליםלתאראיןעזריאלאהרןרבישלוקדושתוחסידותוגודל.תמידבלבויוקדת

שימשאהרןרבי.'אחלק"אהרןכפי"הגדוללספרוהקדמתושיטימביןלראותניתןקצהו

הדיןביתאבכראשכיהןשניםכעשריםבמשך,אלביתהמקובליםישיבתכראש

.בביתושהתקיימה"אחיםשבת"ישיבתבראשותעמדכןכמו.בירושלים

ללאחתימהוהשניהקליגרפיסלסולעםהאחתחתימותשתיישנםשלפנינובהקדשה

שניתןעותקעלהמעידהמעוטרתמקוריתכריכה.טובמצב.'עמ[3],שנב,[7].סלסול

.זמןמחמתבכריכהפגמים,חשובלגביר

200$פתיחה 

-ך"תר,בוקרשט–יועץפלא.157

הגאוןוחתימותק"בכתינדירההקדשה

כפי"בעלעזריאלאהרןרביהמקובל

"אהרן

Peleh Yo'etz – Bucharest, 1860 – Rare

Dedication Handwritten by the Kabbalist

Gaon Rabbi Aharon Azriel the Author of

Kapei Aharon and with His Signatures

הנהגות,מוסרדברי.חלקיםשני,יועץפלאספר

,בוקרשט.פאפואליעזררבימאת.שמיםויראת

.שניהמהדורה,ך"תר
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הקדשת–יחידהמהדורה–ו"תרס,ירושלים–לעמוהגידמעשיוכח.158

זוננפלדחייםיוסףלרביהמחבר

Ko'ach Ma'assav Higid LeAmo – Jerusalem, 1906 – Single Edition – Dedication

by the Author to rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld

המחברשדרשומועדיםלשבתותדרושים:אחלק.חלקיםשני,לעמוהגידמעשיוכח

,הפרשיותסדרעלליקוטים,אבמכבדבןספר(מיוחדשערעם):בחלק.ל"ובחובארץ

רביהמקובלהגאוןמאת.וכתביםפסקים,ת"בגפורבאדאבייהויותס"השמסכתות

.אלחדאדהכהןמסעוד

.יחידהמהדורה.ו"תרס,ירושלים

המחברשלקדשוידבכתבמילויעםמודפסהקדשהדףהכריכהשלהפנימיבצד

.המחברבעלותחותמתבשער."ו"היזונאפעלדחייםיוסףר"כמוההצדיקהגאוןהרב""

.ישראללארץהוריועםעלהנעוריושחרועם,במרוקונולד(ז"תרפ-ף"תק)המחבר

אלפייהיצחקרבישלהספדו)הקבלהתורתללימודהתמסרמחייושנה60–כבמשך

ועמד,אלביתחסידיםק"קלראשהתמנהג"תרסבשנת."(היחיאליהקונטרס"בספרו

כוונותי"עפוהתפללהתיבהלפניעברהתקופהברוב.האחרוןליומועדהישיבהבראש

מופתכבעלידועהיה.107בגילונפטרימיםלאריכותזכה.ש"הרשבסידורי"האר

.אודותיונקשרונפלאותוסיפורי

.טובמצב.מ"ס33.דף[12],לז,[1],צה,[2]

120$פתיחה 

המקובלהגאוןשלהסט–ב"תרפ,ווילנא–משנהסדריששה.159

ידובכתבהגהות–הדאיהעובדיהרבי

Shisha Sidrei Mishna – Vilna, 1922 – the Set of the Kabbalist

Gaon Rabbi Ovadya Hadaya – Glosses Handwritten by Him

שייךשהיה.ב"תרפ,ווילנא.המפרשיםעם.כרכיםשבעה,משנהסדריששהסט

בירושליםאלביתהמקובליםישיבתראשהדאיהעובדיהרביהמקובללגאון

."עבדיישכיל"המחבר

כרךבתחילת.קצרותהגהותבעיקר,קדשוידבכתבהגהותכמההכרכיםדפיבין

מאותושבעאלפייםס"השדפיכלסךה"ב"ידובכתבמעניןרישוםזרעים

אלפיםשלשהה"סושבעושלשיםמאתיםוטהרותזרעיםמשניותותשעותשעים

.ר"אכיהדקהיטבהדקפעמיםכמהולשנותםלקרותםיזכינו'הוששושלשים

כריכותכמה.יבשיםדפים.טובכללימצב.מקוריותכריכות.כרכיםשבעה

.הכריכותבשוליובלאישפשופים.מנותקיםדפים.רופפות

100$פתיחה 

עותק-והגהותחתימות–א"תנ,פיורדא–עמוקותמגלה.160

שערחסר

Megaleh Amukot – Furth, 1691 – Signatures and Glosses –

a Copy without the Title Page

,(פירדא)פיורדא.שפיראנטענתןרביהגאוןמאת.עמוקותמגלהספר

.שערחסר.שניהמהדורה1691.א"תנ

ידבכתבהגהותמספרהספרלאורך."...יעקבפנחסהצעיר"חתימה

.ארוכותחלקם,כותביםמשנימזרחי

עםבלויהמקוריתכריכה.טובמצב.מ"ס19.5.חסרשער.דףקב,[1]

בטקסטפגיעהעםחסריםשולייםראשוניםדפיםבשלושה.עורשדרת

.(ניירהשלמת)

400$פתיחה 



64

הגלגוליםושערהקודשרוחשער-והשמיניהשביעיהשער.162

ראשונהמהדורה–ג"תרכ,ירושלים–

HaSha'ar HaShvi'I VeHaShmini – Sha'ar Ruach HaKoddesh

and Sha'ar HaGilgulim – Jerusalem, 1863 – First Edition

מתוך.(הגלגוליםושערהקודשרוחשער)והשמיניהשביעיהשערספר

רבומפישקיבלכפי(ו"המהרח)ויטאלחייםרבישחיברשעריםשמונה

.ל"זי"האר

שערעםנדפסהגלגוליםשערבמציאותאךשעריםשנישישנכתבבשער

.הקודשרוחשעררקלפנינוכןועל.נפרד

.(90'מסהלוי.ש).ראשונהמהדורה,ק"בישראלדפוס.ג"תרכ,ירושלים

דפיםבשני.מ"ס21אחרוןדףחסר.טובכללימצב.דף[3],עו,[2]

מיםכתמיאחרוניםדפיםבמספר.הדףבתחתיתקליםפגמיםראשונים

.פשוטהחדשהכריכה.קלים

80$פתיחה 

מהדורה-"שלוםנהר"ספר\ז"תרכ-ו"תרכ,ירושלים–חייםעץ.161

בקדפוס–ראשונה

Etz Chaim – Jerusalem, 1866 – 1867 / Sefer Nahar Shalom – First Edition –

Bak Press

"שלוםנהר"ספרעםנדפס..בקישראלדפוס.ז"תרכ-ו"תרכ,ירושלים,חייםעץ

.ראשונהמהדורה.ז"תרכ,ירושלים.(הקדושש"הרש)שרעבימזרחישלוםלרבינו

.נפרדבשערשלוםנהר

עםרביםדפיםמצורפיםלספר.חדשהבדכריכת.טובמצב.מ"ס24–32.דףקנד

הקדושבספרהוגהשלהנראהככל–ולועזיתבעבריתקבלייםותרשימיםסיכומים

.האחרוןבדור

100$פתיחה 

ח"תש-ט"תרס–ראשונהמהדורה–"ואחלמהשבולשם"!שלםסט.163

Complete Set! Leshem Shevo VeAchlama – First Edition – 1909-1948

שלמהרביהמקובלהגאוןמאת.הקבלהבתורת"ואחלמהשבולשם"ספר!שלםסט

.ראשונהמהדורה.ל"זצאלישוב

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

הדרושיםחלק.הביאוריםוחלקיהדרושיםחלקי.ואחלמהשבולשם:אחלק,בכרך

כרוך."פרושעקיבה"חתימהבשער.'עמ176,[4].ב"תרע,פיעטרקוב.ה"הדעספר

:עם

.'עמ330.ב"תרע,פיעטרקוב:בחלק,בכרך

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

רביהמחברפטירתבעקבות,עליאשאוואברהםרבילאורהמוציאבשםל"הנההוצאה

.(קליםפגמים).עליאשאוושלמה

.דףקמ,[4].ו"תרפ,ירושלים.בחלק,גכרך

.העברידפוס.ה"תרצ,ירושלים.והדרושיםהביאוריםחלקי.אחלק,דכרך

.ל"זי"להארחייםעץספרעלוביאורפירוש.ב"חהביאוריםחלק.בחלק,דכרך

.ח"תש,ירושלים

.טובכללימצב.שוניםגדלים.כרכים6-בספרים7כ"סה

100$פתיחה 
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מהדורה–ט"תרצ-ו"תרצ,ירושלים–יהודהלחםבית.164

מהודרתעורכריכתעםמפוארעותק–ראשונה

Beit Lechem Yehuda – Jerusalem, 1936-1939 – First Edition – Elegant

Copy with an Impressive Leather Binding

המקובלמאת.ו"למהרחהחייםעץספרעלביאור,יהודהלחםביתספר

.סט–חלקיםשני.פתיהיהודהרביהאלוקי

.ראשונהמהדורה.ט"תרצ-ו"תרצ,ירושלים

,יחדיוכרוכיםהחלקיםשני.מצויןמצב.דף[2],ב,קעה,[1],קלה,[1]

.מפוארתעורבכריכת

100$פתיחה 

סט–ז"תרפ,יורקניו–הקדושהזהרפירוש–תורהזהר.165

כרכיםחמשה

Zohar Torah – Hazohar Hakaddosh Commentary – New York, 1927 –

Set of Five Volumes

רביהתנאמאתהתורהעלהקדושהזהרפירושהוא,התורהזהרספר

המפורסמיםהמקובליםדרךפיעל,הזהרזיופירושועם.יוחאיברשמעון

וגם.לוהשייכיםוהעיניםהפירושיםפסוקכלעלמסודר".הזהרמפורשי

נלקטוהזהרמקומותבשארהנמצאיםהפוסקיםשלוהעניניםהפירושים

לעומתשורההקודשלשוןהעתקתעםהזהרבלשוןבמקומםונסדרוונקבצו

הזהרבפרדולטייללכנוסתורהזהרשעריבאיכליוכלוזהידיועל.שורה

יומיאבסוףלתתאייתגליאהזהרשספריוחאילבראליהושאמרמהויתקיים

,יורקניו.רוזנברגיודליהודהרבימאת."אחוזתואלשאיושבתובגיניה

.ז"תרפ

.נאהסט.מקוריותכריכות.מצויןמצב

80$פתיחה 

–יחידהמהדורה–א"תרצ,אביבתל–האותיותצירופי.166

לישועהמצפיםקונטרס

Tzerufei Otiyot – Tel Aviv, 1931 – Single Edition – Kuntres Metzapil

LiYeshu'ah

שמאכולאשאורייתאהקדושזוהרמאמרפיעלמיוסד,האותיותצירופיספר

בשער)לישועהמצפיםקונטרסעם.הקדושיםשמותצירופיוכולא.ה"דקב

.משוררישראלרבימאת.משיחביאתעל,(נפרד

.חשובותהסכמות.יחידהמהדורה.א"תרצ,אביבתל

.טובמצב.מנותקתקדמיתמקוריתכריכה.’עמ[2],קצז,כד-[יג],[1],יב

60$פתיחה 
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ועודרבה'ג\אזמיר\שאלוניקי\קושטא –דפוסי המזרח 

מהדורה–ו"תע,קושטא–דעהיורה–הגדולהכנסת.167

ראשונה

Knesset HaGedolah – Yoreh Deah – Kushta, 1716 – First Edition

חייםרבימאת.ח"ס-אמסימןא"חדעהיורהטור,הגדולהכנסתספר

יעקבבןיונהדפוס.ראשונהמהדורה.ו"תע,(קושטנדינא)קושטא.בנבנשתי

.מזלאזיץ[אשכנזי]

.(170'מסיסודספריסטפנסקי).ההלכהבפסיקתיסודספרהינוזהספר

שער.מאודטוב-טובבמצבהספרדפיככלרוב.מ"ס29.דףרמו-ד,[1]

,דפיםבכמהעשפגעי.מנותקיםדפים.ואיכותיבהירעבהדף.ארכיטקטוני

.הטקסטעל,אחרוניםבדפיםבעיקר

250$פתיחה 

–יחידהמהדורה–ו"תפ-ז"תע,קושטא–יוסףמטהת"שו.169

חתימות–החלקיםשניסט

Mateh Yosef Responsa – Kushta, 1717-1726 – Set of the Two

Sections – Signatures

רבישלאחיומצריםד"אבנזירהלוייוסףרבימאת,יוסףמטהת"שו

פרח"בעלזיןישועהרביהגאוןשלוחמיו"ורדיםגנת"בעלהלויאברהם

."שושן

משה"בראביגדור"בעלותחותמת.טובמצב.דףקג.ז"תע,קושטא:אחלק

."'במעזריטש'טמאלטשעת

ופינותשוליםחריכות.בינונימצב.דףקא-נז,נד.ו"תפ,קושטא:בחלק

."קופמאנןיודלדוד"בשערחתימה.בשוליםקלחסרוןעםקרעים.הדפים

.נוספותבעלותחותמות

150$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ך"ת,אזמיר–משפטחשן–הגדולהכנסת.168

Knesset HaGedolah – Choshen Mishpat – Izmir, 1660 – First Edition

.בנבנשתיחייםרבימאת.(קנז-אסימנים)ראשוןחלק,הגדולהכנסת

.נחתכףגבאיידידיהבןאברהםדפוס.ראשונהמהדורה.ך"ת,אזמיר

.(170'מסיסודספריסטפנסקי).ההלכהבפסיקתיסודספרהינוזהספר

גםשיקום.השערבשוליניירשיקום.טובכללימצב.מ"ס28.5.דףרלב-ה,ב

.ידבכתבהגהות2.חדשהבדכריכת.עשפגעימעט.ההקדמהדףבראש

."ך"הש"תיבותבראשיחתומההאחת

250$פתיחה 
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נדיר–ראשונהמהדורה–א"תצ,קושטא–נשיםעזרת.170

רבניותחותמות–!מאוד

Ezrat Nashim – Kushta, 1731 – First Edition – Extremely Rare! –

Rabbinic Stamps

–העזראבןערוךבשלחןז"יסימןעלוגדולעצוםחיבור,נשיםעזרתספר

חביבבןמשהרבינוהגאוןמאת.הגיטיןשמותקונטרסעם.עגונותדיני

מעם"המחברכולייעקברבימאתתשובות3כולל.ירושליםחכמימגדולי

."לועז

.אשכנזייעקבבןיונהדפוס.ראשונהמהדורה.א"תצ,קושטא

אולי,עורכריכת.בשערקטןפגם.טובמצב.דףסד;סה,[1],ד,[1]

."חיפהניץ'ויזרמתהגרדודמנחם"רביר"האדמובעלותחותמות.מקורית

רביבנוחותמות."מארע,גוראה'קד"אבבאבדמענדל"רביבעלותחותמות

."ד"באבמשהאברהם"

400$פתיחה 

רביידבכתבחתומההגהה–ז"תקי,קושטא–חרדיםספר.172

מאזמירמלמדבכורבנימין

Sefer Charedim – Kushta, 1757 – Gloss Hand-Signed by

Rabbi Binyamin Bechor Melamed of Izmir

מאת.תשובהועניני,האדםגוףאיברילפימצוותג"תריעניני,חרדיםספר

הביתמרןבתקופתצפתחכמימגדוליאזכריאלעזררביהקדושהמקובל

.ל"זי"והאריוסף

ראשונהמהדורה).אשכנזינסיםדפוס.שניהמהדורה.ז"תקי,קושטא

.(א"שסשנתבונציהנדפסה

-מלמדבכורבנימיןרביוחתימתידבכתבתורניחידוששלהגההחבדף

.ח"תרמבשנתנפטר,שםהתורהוממרביציאזמירחכמימגדולי

חסרוןללאראשוניםהדפיםבשוליקטניםפגמיםשני.טובמצב.דףעו,[2]

.כתמים.טקסט

200$פתיחה 

יוסףרביהגאוןעותק–ראשונהמהדורה–ח"תצ,קושטא–שדהריח.171

יארמוטד"אבדייטשישראל

Re'ach Saddeh – Kushta, 1738 – First Edition – the Copy of the Gaon

Rabbi Yosef Yisrael Deutsch Av Beit Din of Jarmot

על"הגטזמן"קונטרס,זרהעבודהלמסכתשיטה,התורהעלדרשות,שדהריחספר

מגדוליהכהןדוויקשמעוןרביהגאוןמאת,ערוךהשלחןחלקי'בדת"שו,העיטורספר

.בדורוצובהארםחכמי

.ראשונהמהדורה.ח"תצ,קושטא

'גורניבן'ס''מחבבעליארמוטד''גאבדייטשישראליוסףרביהגאוןחותםהספרבשער

.א''זיעסופרהחתםמרןשלחביביותלמידו'דודגורן'בעלד''הגראבן

!הנדיריםקושטאמספרי

מעטדפיםבכמה,בהיריםדפים,ביופיוומרשיםמאדטובמצב,דףעג,טז,כא,[2]

.עורשדרתעםפגומהמעטנאהעתיקהכריכה,נדירבמצבעותק,זעיריםקליםכתמים

150$פתיחה 
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–ז"תקל,קושטא–שלמהלחם\שלמהשלדינוביתת"שו.173

ראשונהמהדורה

Beit Dino shel Shlomo Responsa / Lechem Shlomo –

Kushta, 1777 – First Edition

,שלמהלחם,ערוךהשולחןחלקי'בדותשובותשאלות,שלמהשלדינובית

לניאדושלמהרפאללרבי,והפוסקיםהגמראבדבריוישוביםביאורים

צובהארםד''ראב(לאנייאדו)

גאונישלעטםמפריהחיבוריםמחשובי-ראשונהמהדורה.ז"תקל,קושטא

!'צובהארם'

ל''הרש(ד''תקנ–ע''תמוערך)לניאדושלמהרפאלרביהאדירהגאון

ארם'לעירשעמדוהגאוניםמגדוליהיה',שלמההמלך'גדוליםבפיהמכונה

ד''כראבכיהןכןכמו.ביותרהמפורסמיםואחדהיווסדהמיום(חלאב)'צובה

בכליחידידןשניםאותםובכלשניםמיובללמעלהבעירהרבניםוראש

תאריםל''הרשרבנולראשמעטרא''החידהרב.ממונותבדיניואףהעניינים

מפיו...רבנןועלישראלעםומשפטיותנארב...''כמותםנראהלאמופלגים

רב.בגחלתקשורהלהבהואיתיהלבארזקוקדנוראזקוקיןיהלוכולפידים

הרמיםההריםושחקשח,סלעיםשנימשקלשפתיומפתחרבאגבראכח

כלבראשעטרהדמשפטיםסבאומגדולמעוזהגדולהרבה"ה.נובלתכאלה

כסאתירשאפריםרביחכםבנו.(ח''י'סיב''חשאלחייםת"שו)''...אדם

הלבנוןבארזיבאריכותונפלאותיומתולדותיועודראה.'צובהארם'ברבנותו

.1991'עמ

,עתיקיםורישומיםניירחיזוקיהראשוןהשערבשולי,שעריםשני,טובמצב

-קסהעמודיםשני,בטקסטפגיעהללאדבקניירחיזוקידפיםשלושהבשולי

ברוב)דיוכתםהספררובלאורךהתחתונותבשוליים,בצילוםהושלמוקסו

בהיריםכתמיםמעטבודדיםעמודיםבכמה,(ביותרזעירהינוהעמודים

בגודלכנראהרחובותשולייםובעלונקייפההספרמהאמורלבד.ובלאי

עורבכריכתכרוךעבהחיבור,הכללמןיוצאבאופןבהיריםודפיםמקורי

.נבלבצורתזהבעיטוריעםמשופשפתמעטנאה

150$פתיחה 

קונטרס–יחידהמהדורה–ו"תקט,קושטא–למאורשמן.174

"חדשפרי"הלבעלהשמשותבין

Shemen Lamaohr - Constantinople, 1755 - Only Edition - Bein

Hashmashot Booklet from Baal “Pri Chadash”

בפרקהלויזרחיהלרבינוהגדולהמאורספרעלנרחבביאור,למאורשמן

'המלחמותספרעלנרחבחיבור.(הפניםעם)מציעאבבאמסכתשלראשון

.מלכיעזרארביהגאוןמאת.(הפניםעם)ן"הרמבלרבינו

דבי)"ודעתבינה"וקונטרסשבועותבמסכתן"הרדבריעלחידושים,בנוסף

.המחברשלגיסו"חדשפרי"בעלסילואדיחזקיהרביהגאוןמאת,(שמשי

הסכמותעם.אשכנזייונהבןראובןבדפוס.יחידהמהדורה.ו"תקט,קושטא

.קושטארבני

פגם.מקוריתכריכה.איכותיםדפים.טובכללימצב.מ"ס31.דףח,קא,[2]

.זעיריםנקבים.ראשוניםדפיםבשניקל

100$פתיחה 
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נדיר-לאדינו–ך"תר,קושטא–לנפשמרפאספר.176

Sefer Marpeh laNefesh – Kushta, 1860 – Ladino – Rare

מוסר"עם.ימיםחמדתספרמתוךבשבתושבתמידיקריאהסדר,לנפשמרפאספר

.(בלאדינושתיהן)"רבהמודעה"ו,"זרחיהרבינואיל"זמאירדרבימגניתא

מנחםר"בחייםנסיםהדפוספועלי.קאייולשלבדפוסאוגלוביביידפוס.ך"תר,קושטא

,יעריאברהם.מקושטאהכהןגרשוןחייםרביהסכמת.מיוחסדודורפאלפיפירנו

נסיםלמדפיסכי56'עמוהתשיעיתהשמיניתהתקופה,בקושטאהעבריהדפוסבספרו

,ונכריםיהודיםשלשוניםדפוסבבתיהדפיסשסידרמה,דפוסביתהיהלאפיפרנוחיים

,שוניםדפוסבבתיוהדפיסםספריםחמשהסידרהוא.בביתואותיותמסדרתלוהיתה

'עמ,שםליערי'ועי.שלפנינוהספרוהוא,מיוחסדודברפאלנעזרהחמשהמתוךבאחד

238.

.טובמצב.'עמ[1],175

80$פתיחה 

נדיר-דף19–ב"תקס,קושטא–ברכותמסכת.175

Tractate Berachot – Kushta, 1802 – 19 Leaves - Rare

,קושטא.ברכותמסכת,בבליתלמודמתוך,דף19מקבץ

.פארדואליהוחייםדפוס.ב"תקס

הספרנרשםהביבליוגרפיהבמפעל–מאודנדירהמסכת

-וינוגרדבתקליטור.בניהומאיראוסףשלעותקמתוך

."שעררקראינו"נכתברוזנפלד

או,רביםכתמיםעליהםולכןכריכותמגניזתהוצאוהדפים

לביתפנהמדויקלמצב.הטקסטקצוותעלשוליםקציצת

.המכירות

100$פתיחה 

חכמיחתימות–יחידהמהדורה–ו"תצ,שאלוניקי–כסףטירת.177

18-הבמאהוטורקיהירושלים

Tirat Kesef – Salonika, 1736 – Single Edition – the Signatures of the Sages of

Jerusalem and Turkey in the 18th Century

אברהםחייםרבימאת,רביםהספדודרושיהתורהסדרעלדרשות,כסףטירתספר

.גאטיניו

.פאלקיןומשהקאנפילייאשט"ינחמןאברהםדפוס.יחידהמהדורה.ו"תצ,שאלוניקי

.18–המהמאהירושליםחכמיחתימות

(ד"תקע,שאלוניקי)מלךהיכלבעל(ב"תקסנפטר)אריהלבאברהםרביחתימות

עםהנסבעל)אריהלביעקברבימצאצאי18-הבמאהירושליםחכמיוחשובימגדולי

תשובה.חייושנותבמשךבגולהשונותלקהילותוטבריהירושליםבשליחותיצא(האריה

נפגשח"תקמבשנת.שבאיטליהבטריאסטחוליםבביתכתבאותהס"תקמשנתממנו

הרבשלנוספיםחיבורים(ד"תקע,שאלוניקי)"מלךהיכל"חיבורו.א"החידמרןעם

,שאלוניקי)"שאלמים"ספרעלהסכים.'אריהפני'וספרדרשות,ידבכתבנותרו

.מיכאליצחקחנינארביבנו.(ז"תקנ

הספרדיםלקהילתהדיןביתראשכ"ואחבמרוקונולד-אנהוריאברהםרביחתימת

אדאדיאברהםחייםרביהגאוןשלרבוהיה,השלחןפאתלספרהסכמהנתן,בצפת

.ז"תקצבשנתבצפתשהיהברעשנפטר.לצפתמטריפולישעלה"אברהםויקרא"בעל

.סתהוןמערתבשםכיוםהידועההמערהבירכתינתגלתהמצבתו

רבו.ג"תענפטר.אזמירחכמימחשובי–אלגאזייאודהחייםרבישלמסולסלתחתימה

.דאנוןמשהרבישל

.בינוני-טובמצב.כרסעבכרך.(מהמפתחות)אחרוניםדפים7חסרים.דףשך,[2]

שיקומים.חדשהבדכריכת.שוליםובלאיכתמים.דפיםבכמהבטקסטגםעשפגעי

.הראשוניםהדפיםבשולימקצועיים

150$פתיחה 
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ראשונהמהדורה–ח"תקי,שאלוניקי–תליתאיאוריין.178

ידווחתימתרישוםעםחוריחייםרביהצדיקעותק–

Oryan Talitai – Salonika, 1858 – First Edition – The Copy of the

Tzaddik Rabbi Chaim Churi with a Notation and His

Handwritten Signature

מגדוליס"השעלשיטותשלושההכוללחיבור,תלתאיאוריין

קידושיןחידושי.מיגאשי"הרמאתשבועותמסכת.הראשונים

יוסףרביל"המומאת.א"להריטבזרהעבודהחידושי.ן"להרמב

.(חידושיועם)מודילאנושמואל

.(47'מסיסודספרי,סטפנסקי).ראשונהמהדורה.ח"תקי,שאלוניקי

אברהםהרבא"בלאט"סחוריחייםה"ע"ידבכתברישוםבשער

שלנוספתחתימההספרבפנים."ה"תנצבחורייעקבבן,חוריזקן

.חוריחייםרבי

לרבנותהוסמך18בגיל,וצדיקגאון(ז"תשי-ה"תרמ)חוריחייםרבי

אתהקים.דיגתבעירכדייןכיהןכ"אחמאזוזזקןמשהרבירבומאת

השיבבדרשותיו.וחסדצדקהמוסדותשכללה"וחייםתורה"ישיבת

הרוחניתהמגפהלעצירתרבותופעלפרצהלכלתקיףהיה,מעוןרבים

.בתוניסיהלהתפשטשניסתההצרפתית

,כתמים.בשוליםעשנקבי,טובכללימצב,מ"ס28.דףנט,מא,ל,[1]

.פגומהמעטעורשדרתעםמקוריתכריכה

150$פתיחה 

מהדורה–ב"תקצ,שאלוניקי–למראהנחמד.179

!במכירותנראהלא!ביותרנדיר–יחידה

Nechmad LeMareh – Salonika, 1832 – Single Edition

– Extremely Rare! Has not been seen in Auctions!

נסיםרבימאת.הירושלמיסדרעלפירוש.למראהנחמדספר

וחידושיולמעשהלעיוןהלכותחידושיהכולל.אשכנזיאברהם

עד,ואחרוניםראשוניםשללדבריהםהתייחסותכדיתוךהאגדות

מתייחסרביםבמקומות.התקופהבאותהחיואשרהאחרונים

שבעירהדיןבבתילמעשהנהוגהיהאשרולמנהגלהלכההמחבר

.איזמיר

.חלקיםחמשהמתוך.זרעים–'אחלק

מהדורה.אשכנזיהלויבצלאליתמידפוס.ב"תקצ,שאלוניקי

!במכירותנראהלא!ביותרנדיר.יחידה

–(כ"תראלולו"טנפטר)אשכנזיאברהםנסיםהרבהמחבר

אשכנזירפאלרבישלבנו,דנהוראבוצינא,אזמיררבנימגדולי

חייארביהגאוןהרבשלוחתנותלמידו.עיניםמראהספרמחבר

חייםרביהגאוןשלדורובן."בדבשצפיחית"בעלפונטרימולי

הקדושההקהילהאתהנהיגועמוהדיןבביתאיתווישבי'פאלאג

לפנינואשרחלקיםחמשה"למראהנחמד":מספריו.באזמיר

דרש","(ו"תרט,אזמיר)"אברהםמעשה",מביניהםהראשון

,ליוורנו)"להודותנאה",(ב"תרי,א"תר,שאלוניקי)"אברהם

.(466'עמ,טורקיהלחכמי'אנצ).ועוד(ה"תרכ

קליםעשפגעי.ואיכותילבןדף.טובמצב.מ"ס29.דףריא,[2]

דפיםמספר.זעיריםעשנקבי.הספרברחביאחדיםבמקומות

רישום.פשוטהחדשהכריכה.(יבש)מיםכתמיעםאחרונים

.מזרחיתבכתיבהבשערוחתימה

120$פתיחה 
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יחידהמהדורה–ט"תרל,שאלוניקי–אשרשערת"שו.180

Sha'ar Asher Responsa - Salonika, 1879 – Single Edition

אשררפאלרבימאת.המשפטחושן.שניחלק,אשרשערותשובותשאלות

.שאלוניקימחכמיקובו

.חייםעץחברתדפוס.יחידהמהדורה.ט"תרל,שאלוניקי

רבימאתשמעוןמטהלספרהשלמה,אשרמטהקונטרסהספרבסוף

חכמיממעלת"מגולהתוכחת"אחרוןדף[1].משפטחשןעלשמעוןמרדכי

דבריםשהטיח(גאגיןחימשהשלוםרבי)לבישמחהמחברנגד,שאלוניקי

.ישראלגדולינגדקשים

.חסרוןללאהשערבמרכזקרע.טובמצב.מ"ס35.דף[1],סה,כה,ק,[1]

.מקוריתכריכה

80$פתיחה 

–ע"תרלשנתשנהלוח–קאלינדארייוטובבסימן-לאדינו.182

ונדירהיסטורי–[ט"תרס],שלוניקי

Ladino – Besiman Tov Calinderio – Calendar for 1910 –

Salonika, [1909] – Historical and Rare

ע"תרלשנתהלאדינובשפתשנהלוח-(חלילה)קאלינדארייוטובבסימן

.איפוקהלהדפוס.סאלוניקו.(5670)

עלנקרא-(השערשלהאחוריבחלקומופיע)"דניאלחמדת"הינוהלוחשם

.מורדוךיצחקבןרפאלדניאל'רהראשוןעורכושם

מרתקופות.היוםזמניושארושקיעהזריחהזמנילוח:בתוכוכוללהלוח

.ועוד;ולבנהחמהלקויות,שמואל

שםחודשבכלמופיעהללוהעמודיםבראשי,עמודיםשניניתנוחודשלכל

,"קאסטילייה","שלום","צדקנוה"כגון,שאלוניקישל"קהלים"מהאחדשל

,"שלוםהחייםעץ","קטןגרוש","אוטראנטו","חדשאיטאלייה","פורטוגאל"

.ועוד"אשכנז"

קרע.מקוריתניירמעטפת.קליםכתמים.טובמצב.מ"ס15.דף[16]

"...אביגדוריוסףיעקב"חותמת.יד-בכתברישומים.במעטפת

100$פתיחה 

יחידהמהדורה–ז"תרמ,שאלוניקי–דודצמח.181

Tzemach David – Salonika, 1887 – Single Edition

ונשיםאנשימותעלתמרוריםקינות.וזמירותתודות,שירים,דודצמח

.מליוורנואוטולינגייעקבמשהרבימאת.המחברומעירממולדת

נוסףשער.החייםעץדפוס.יחידהמהדורה.ז"תרמ,שאלוניקי[סאלוניקו]

.בלועזיתוהקדמה

.ישנהכריכה.טובמצב.מ"ס20.'עמ[2],72

120$פתיחה 
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עותק–יחידהמהדורה–ז"תרכ,שאלוניקי–אברהםשמו.183

מטריפולירקחיעקברביהגהות–מפואר

Shmo Avraham – Salonika, 1867 – Single Edition – Elegant Copy –

Glosses by Rabbi Yaakov Rokach of Tripoli

שלהטובותומדותיומעלותיועלונוראעצוםחיבור,אברהםשמוספר

בפרשיותבתורההפסוקיםכלעלוביאוריםחידושיםעם,אבינואברהם

לפימסודר.המקומותבכלומדרשיהםאבינולאברהםהקשוריםבראשית

.י'פלאגאברהםרביהמופלאהגאוןמאת.'ב'אס"עערכים

י'פלאגחייםרביהמחבראביהסכמת.יחידהמהדורה.ז"תרכ,שאלוניקי

.אזמיררבניראש

לשערמעבר.מטריפולירקחיעקברבישלידובכתבהגהותכמהבספר

שבשפלנו"בספרהמחברשהזכירומקומותלכמהרקחיעקברבימציין

הגהותכמההספרדפיבין"...בדףהזההנחמדבספרור"מנילנוזכר

.במיוחדארוכהמהןאחת,ידובכתב

.מצויןמצב,נהדרעותק.מ"ס32.דףרנב-קלט,קמח-קלט,קכח,[4]

.עתיקהכריכה

400$פתיחה 

מהדורה-א"תרל-ח"תרכ,אזמיר–לחייםמועדיךברכת.184

פטירתולפנייוםהמחברשהדפיסהאחרוןהספר-ראשונה

Birkat Mo'adecha LeChaim – Izmir, 1868-1871 – First Edition – the

Last Book the Author Printed a Day before His Passing

אזמיררבניגדולהמופלאהגאוןשדרשדרשות,לחייםמועדיךברכתספר

י'פלאגחייםרבינומספרי–באזמירהקהילהלבניל"זצי'פלאגחייםרבי

גדוליעלהספדדבריגםמשולביםהדרשותבתוך!והנדיריםהחשובים

.לאזמירהגיעפטירתםששמועתאושנפטרוחשוביםואישיםרבניםישראל

שבעה.(ד"תרי-ז"תרהשניםבין)כלהלשבתדרשותשמונה:אחלק

דרשותעשרשבעה.(ה"תרכ-ח"תרהשניםבין)תורהספרלהכנסתדרשות

בשםמפורטותמפתחותהספרבסוף.(ח"תרכ-ב"תריהשניםבין)לתשובה

דישמואליצחקבדפוס.ראשונהמהדורה,ח"תרכ,אזמיר."ברכהשערי"

.המחברלספריסידורימספר27השערבשולי.וחביריושיגורה

שנתהמחברוהקדמתהשערתאריך]![שניםמספרארכההספרהדפסת

(ד"תרכשנת)הראשאבותבספרויצחקרביהמחברשלבנואולם.ח"תרכ

."הדפוסמזבחעלהעולה""לחייםמועדיךברכת"הספראתמזכיר

זהמלבד.וכתמיםעשסימניעםאחרוניםדפים.מ"ס30.דףקנט,[2]

.ומנותקתבלויהישנהכריכה.ובהיריםעביםדפים.טובכלליבמצבהספר

שנהאחרשנההמחברשדרשהגדוללשבתדרשותואחדעשרים:בחלק

עלמוסרודבריתוכחות,ג"תרכמשנתז"טבדרוש).ח"תרכשנתעד

דרושיםבנוסף.זכורלשבתדרשותשמונה.(במועדבקוביאהמשחקים

לחודשידרשותעשרשניםבנוסף,הכנסתביתחנוכת,תורהספרלהכנסת

הגדולבנומאתהספדדרשתהספרבסוף.'וכותמוזסיון,אייר,ניסן,השנה

,אזמיר."חייםשערי"בשםמפורטותומפתחותי'פלאגאברהםרביהגאון

ספרישלסידורימספרנרשםלא.ל"הנבדפוס.ראשונהמהדורה,א"תרל

.המחבר

מקוריתכריכה,בודדיםעשנקבי,טובכללימצב.מ"ס32.דףקסו,[2]

.(אוזנים)שולייםקיפולי.רופפת

300$פתיחה 
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ה"תרל,אזמיר–(י'פלאג)חייםעמודי.185

הגהות–מיוחדעותק–יחידהמהדורה–

ידבכתב

Amudei Chaim (Palachi) – Izmir, 1875 – Single

Edition – Special Copy – Handwritten Glosses

ועל,התורהעלדרשות3כולל,חייםעמודיספר

חייםרביהגאוןמאת.חסדיםגמילותועל,העבודה

.י'פלאג

ציוןהשערבשולי.יחידהמהדורה.ה"תרל,אזמיר

.51המחברספרישלמספר

שוליםעםנהדרעותק.מ"ס32.דףקסא,ד

בשער.מקוריתכריכה.מצויןמצב.במיוחדרחבים

הפורזץבדף."ץ"יצי"תיבותבראשיחתימתהספר

.ידבכתבחידושיםקטעי15–כ

300$פתיחה 

הגאוןהמחברהקדשה–ח"תרל,אזמיר–לבישמחת"שו.187

קושטאד"אבי'פראנגמנחםחייםרבי

Ysamach lev Responsa – Izmir, 1878 – Dedication by the Gaon

Author Rabbi Chaim Menachem Faranji Av Beit Din of Kushta

חלקי'דעל,יוסףהביתומרןהטוררבינוסדרעל.שניחלק,לבישמחת"שו

מרדכיחייםרבימאת.והשמטותמחידושיןאחרוןקונטרסעם.ערוךהשולחן

גםמחבר.קושטאד"אבכ"ואח19–הבמאהקושטאדיינימגדולי]י'פראנג

."[לחםמטה"

.רודיטידפוס.יחידהמהדורה.ח"תרל,אזמיר

הגביריםאלהמחברשלוחתימתידובכתבנאההקדשההספרבתחילת

.ישראלבןלמשפחתושמואלחיים

.במיוחדרחביםשולים.נאהעותק.מ"ס23\33.דףקכא-קז,קה;עג,ד

.הראשוניםהדפיםבפינותקיפולים\פגמים.מקוריתכריכה

100$פתיחה 

הקדשה–יחידהמהדורה–ה"תרמ,אזמיר–החסדי"מ.186

באזמירהחשוביםלגביריםהכריכהעלחרוטה

Mi HaChessed – Izmir, 1885 – Single Edition – Dedication Engarved

on the Binding to the Important Philanthropists of Izmir

רבימאתודרשותביאורים.שמעוניהילקוטעל.שניחלק.החסדי"מספר

.יחידהמהדורה.ה"תרמ,אזמיר.י'פלאגחיים

.המחברלספרי72מספרהשערבשולי

לכבודהקדשהחריטתעםמקוריתכריכה.מצויןמצב.מ"ס30.דףקף,[1]

'ןיעקבי"גהגבירוחתנו".ו"נרטאראנטודודי"גמ"החההגביר"הגבירים

.שחורבדבדבקמחוזקתהכריכהשדרת."ו"נרגבאי

200$פתיחה 
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הגהות-ואזמירשאלוניקידפוסי–ספריםאוסף.188

Collection of Books – Printed in Salonika and Izmir – Glosses

.ד"תקע,שאלוניקי.קאלומיטיבכורברוךרבימאתדרשות.דרכיםאבקספר•

הגהותכמה.השערבתחתיתפגם.טובכללימצב.דףפ,[1].יחידהמהדורה

.מזרחיידבכתבקצוצות

.א"תקנ,שאלוניקי.ס"השמסכתותעלחידושים.ן"הרמבלקוטותספר•

וחידושיםהערותשהוסיףמודעיחייםרביבביתנדפס.ראשונהמהדורה

.דףנז,[1].(נפרדבשער)מיגאשי"הרת"שועם.בספר

-ד"תקס)ארוואץיהודהשמואלנסיםרבי–"א"נשי"חתומהידבכתבהגהה

רבו.ירושליםודיינימחכמי(ה"תרל,ירושלים)דרושים–אישדרכיס"מח(ך"תר

.אשכנזיאברהםרביל"הראשהגאוןשל

מהדורה.ה"תל,אזמיר.חאגיזיעקבישראלרבימאת,מנחהקרבןספר•

.בצילוםשהושלמוראשוןודףשערחסר.דףנו.יחידה

.ארדיטיצחקרביהגאוןמאת,ערכיןמסכתעלרחבהשיטה,הערךיקרספר•

שלמהרביבנומאת.דרשות,הערךויקרס"בשחידושים,שלמהשםספרעם

.יחידהמהדורה.ג"תקפ,שאלוניקי.ארדיט

חסידהכהןשלמהיוסף"חתימה].טובכללימצב.דףפה,קן-קמה,קמו,[2]

."[ו"הי

חסרוןעםפגם)גרועמצב.שערחסר.ב"תקי,שאלוניקי.האדמהפריספר•

בכתיבהלמדניתהגההמדבדף.(התחתונהבפינההספרדפיבכלטקסט

.ההדפסהמתקופתידבכתבמזרחית

.שהואכמותנמכרהאוסף

100$פתיחה 

מהדורה–ג"תרס,אלכסנדריה–לבתעלומותת"שו.190

ראשונה

Ta'alumot Lev responsa – Alexandria, 1903 – First Edition

חזןבכוראליהורביהגאוןמאת,ערוךהשלחןחלקי'בדותשובותשאלות

."לבחקרי"השלונכדושבמצריםאלכסנדריהד"ראב

.ג"תרס,אלכסנדריה.שלישיחלק

.חדשהכריכה.טובמצב.דףקיח,[2]

60$פתיחה 

יחידהמהדורה–ה"תרפ,סופיה–האפדחגור.189

Chagor Haefod – Sophia, 1925 – Single Edition

ואופני,כתיבתוכטדיניכל,וחליצותגיטיןהלכותעלחשובחיבור,האפדחגורספר

.פיפאנודודרבימאת.הנשיםעלהאנשיםשמות,שליחידיעלהגטסדריוכלנתינתו

.שעריםשני.יחידהמהדורה.ה"תרפ,סופיה

עלהמחברבנימאתמכתבכולל.המחברפורטרטללא.’עמ[1],20,[2];275,[4]

.מקוריתכריכה.טובמצב.הספרמשלוח

60$פתיחה 



75

עמודיחיארבימאת,גיטיןהלכות,האהלפתח

.ד"תרנ,עדן.צנעאמחכמי

מקוראלהדא"ידבכתברישוםהכרךבתחילת

ידבכתברישום."כהןיוסףאבןעזראחקחיים

בהםלשבעראוישאיןהימיםאלו"שלםעמודעל

לאלשקרבןבאמתבןאדםבהםישבעשאם

ידבכתברישוםנוסףעמודעל"...שנתוישלים

השוחטאותהיאמרמוסרמשבטלקוחהתפלה"

לסדרהאהלפתחספרבאמצע."שחיטהקודם

הכרךבסוף.גיטיןבהלכותידבכתבהגהההגט

שניםקביעותלוח"עמודים3עלידכתב

.ג"תש-ו"תרעשניםרשימת,"מעוברות

ובדפיםחייםמקורבשערקרעים.טובכללימצב

.שימושוכתמיסימנים.יבשדף.נוספים

80$פתיחה 

ש"ת-ר"התשנות–הודודפוסי-נדיריםספרים[76]אוסף.193

Collection of [76] Rare Books – Printed in India – 1840s-1940s

:הספריםבין.המארטיתבשפת\הודודפוסיספריםוחלקיספריםאוסף

theך"תנ•תורהלשמחתפזמונים• holy bible in marathi the•1936ו"תרצ,במארטית– book of enoch the prophet חנוך–

jewish•ח"תרצ,אוקספורד(חיצוניספר)הנביא religion תהלים•1891א"תרנ,בומבי.במראטיך"תנ•1981,יהודיתדת–

ך"תנ•1965,מארטיך"תנ•ה"תשכ1965,בהודוהתאחדותהכנסתמביתספר•1960כ"תש,במארטיתך"תנ•במראטי

.רותשלסיפורה•1937במארטיתהלים•ח"תרע1918,בומבי,במארטידודשלתהלים•1950במראטיתהלים•1920,במארטי

The story of ruth .ך"מהתנסצנותבצבעמאויריםדפים21•1918ח"תרע,בומבי,דודשלתהלים•[1883],לונדון,צבעונימאויר–

.ספריםוחלקירביםספריםועוד

.דפוסופריטיספריםחלקי,חוברות,ספרים76כ"סה

חלק.בלויותכריכות.מועטיםעשופגעינקבי,יבשדף,מנותקיםדפים,קרעים.בינוניבמצבמהאוסףקטןחלק.טובכללימצב

.(לעומקנבדקלא)דפיםמסוימיםבספריםוחסריםייתכן.כריכהללאמהספרים

300$פתיחה 

מעטפתעםנאהעותק–ג"תרצ,עדן–מובחריםשירים.191

Shirim Muvcharim – Aden, 1933 – Fine Copy with a Dust Jacket

לאוריצא.הארץמשיריחדשיםשיריםעם,מובחריםשיריםספר

.עדניאהרןיהודהמנצורידיעללראשונה

.מדפיסשםללא.ג"תרצ,עדן

.[נדירה]מעטפתכולל.מאודטובמצב.'עמלב,[4]

100$פתיחה 

שוניםבעניניםידכתבעם–ד"תרנ-ג"תרנ,עדן–האהלפתח\חייםמקור.192

Mekor Chaim / Petach HaOhel – Aden, 1893-1894 – with a Manuscript on Varied Matters

.שוניםבעניניםידבכתבדפיםעם.מקוריתעורבכריכתיחדיוכרוכים,עדןדפוסיספריםשני

.ג"תרנ,עדן.צאלחיחיארבימאת,וטריפותשחיטותהלכות,חייםמקורספר
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–ג"תרע,רבה'ג–הבריתדבריספר.194

שנדפסוהספריםמראשוני–יחידהמהדורה

רבה'בג

Sefer Divrei Habrit – Djerba, 1913 – Single Edition

– One of the First Books that were Printed in

Djerba

.התורהפרשיותבסדרחידושים,הבריתדבריספר

.עלושאברהםרבימאת"ותורהברית"חלקיםבשני

גםהערותשהוסיף)מימוןמשהרבימאת"משהדברי"

."(ותורהברית"ב

מראשוני.שעריםשני.יחידהמהדורה.ג"תרע,רבה'ג

רביידיעל,רבה'בגהחדשבדפוסשנדפסוהכותרים

.(8'מס',פרג,רבה'בגהדפוס).עידאןדוד

כריכה.איכותיםדפים.טובמצב.דף[2],קפב,[9]

"הכהנים"ספרייתעותק.רופפיםודפיםכריכה.מקורית

הכהןשאולרביבןהכהןמשהרבי–ה"הרמשלמסודו

ידבכתבחתימההפורזץבדף.הביכוריםלחםס"מח

."שלום"

80$פתיחה 

מכתב+צ"תר,אמוןנא–שלוםנוהספר.195

הראשיהרבמאתבמצריםהמגפהעקבחיזוק

ב"תרצ–פראטודודרבי

Sefer Neveh Shalom – Na Amun, 1930 + a

Supporting Letter after a Plague in Egypt by the

Chief Rabbi Rabbi David Prato – 1932

,השנהלכלמצריםוארץאמוןנאמנהגי,שלוםנוהספר

.חזןבכוראליהורבימאת

תולדותנוספובהשניהמהדורה.צ"תר,אמוןנא

לסדרוצרפתיתבאיטלקיתתרגוםוכן,ותמונתוהמחבר

.הגטנתינת

הזההספראתמתנהקבלתי"רישוםהפורזץבדף

באלקסנדריה(פראטו)פרטטדוד'פרופהראשימהרב

"ק"קאמוןבנאדיןביתסופרעטרבןמימוןהחכםי"ע

-ד"תרצ)דגולומלחיןחזן–"רקובסקיצבייצחק"חתום

.(ו"תשע

טובמצב.מ"ס20.5.’עמ4;דף[1],ע;’עמ[3],ז

.מאוד

הראשיהרבמאתב"תרצמשנתמודפסמכתבמצורף

לצוםלהתחזקקוראבו.פראטודודרבילמצרים

מחלהעקב,טוביםמעשיםולעשותולהתפלל

פרקיאיזהבמכתבמצייןוכן,במצריםהמתפשטת

!ידועלאנדירמכתב.לקרואתהלים

.קיפולסימני

80$פתיחה 
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שוניםדפוסים–נוספותושפותיהודיתבערביתקונטרסיםשלנדיראוסף.196

Rare Collection of Booklets in Judeo-Arabic and Additional Languages – Varied Places of Printing

.מודרניתסיפרות,יהודיתהיסטוריתספרות

עשרת–כלמאתאלעזרכתאב.חייםאלהיםדברי•.דףמז.ו"תרכ,ליוורנו.תונסכמנהגבערביפתרוןעםבאבתשעההפטרת•

אתמארקצצת•.'עמ[1],193.ג"תש,רבה'ג.פלונגיאןמרדכימאת.אביעזרחכאית•.(עותקים2).ע"תר,תונס.הדברות

מאת.יך’לוגדיאלפונסאלבאנכירחכאית•.'עמ[1],107.בערךי"תש,סוסה.מעארךמסעודמאת.החסדפירות.אלכראמה

,118.בערךש"ת,סוסה.'אג'חגדניאלמאת.אלאמאל’ובלוגאלמאלכסבחכאית•.'עמ40.בערךש"ת,סוסה.שתרוךחייששכר

מאת.לכחלועבדאלפנדארייחיהחגאית•.'עמ[3],53.בערךץ"תר,סוסה.ואלאמאןאלעלםחכאית•.המחברפורטרט.'עמ[2]

•.'עמ79,1.בערךי"תש,סוסה.עבריותבאותיותבערביתמחזה.שארלות•.'עמ80,[1].בערךי"תש,רבה'ג.סופרמאוראןיעקב

תשעהלפנינו.'עמ40חוברתבכל.חוברות15ממורכב.ובדיחהבדיחהאלףספר.בערךה"תש,סוסה.חכה'וצחכה'צאלףכתאב

.בערךה"תש,סוסה.בכאששלוםרבימאת.הכוזרידניאלמעשה•.בערךץ"תר,סוסה.ה'אלשריפאלמראהחגאית•.חוברות

.ראשונהחוברת.הבוכאריםלדעתדלאלמשכילחברתחשבון•.בניהומאירבאוסףנמצאשלםטופס!נדיר–'עמ[2],206

72.ג"תש,סוסה.יאנאמכלוףבןאני'ורגמאת.היהודיסיפור.אליהודיקצצת•.'עמ40.הבוכאריתבשפהכתוב.ד"תרע,ירושלים

.הול'אלמגאלחב•.(עותקים2).'עמ20.ו"תרע,ירושלים.החולירעממגיפתצלהנצלכדיואכילההתנהגותכללי.מועאתי'מג•.'עמ

מאת.משמיםשנגזרממהמנוסאין-אלמכתובמןהרובלאחכאית•.'עמ120.בערךה"תש,סוסה.צפויההבלתיהאהבהסיפור

בשרח.באבתשעההפטרת•.'עמ[1],31.בערךה"תש,סוסה.אלבככושהחכאית•.'עמ104.בערךש"ת,סוסה.הכהןיעקב

.'עמ32.בערךש"ת,סוסה.יב'אלעגאלעאשק•.ש"ת,תונס.ערבי

השיריםשיר,מגדיופרי.בצילוםהושלמוהחסריםהדפים.ז"תרפ,בגדאד,עמוםללצאלחכתאב:דפיםחסרינוספיםקונטרסים

.בצילוםשער.ו"תרע,יורקניו.בערבי

.טובמצב.שוניםגדלים.כריכותללארובם.בדפוסנחתכולאמהקונטרסיםחלק

700$פתיחה 

בגדאדדפוסי-נדיריםקונטרסיםאוסף.197

Collection of Rare Booklets – Printed in Baghdad

.בבגדאדשנדפסונדיריםקונטרסיםאוסף

שלמהבדפוס.ב"תרנהורוויץהלוימרדכיב"בהרליביהודהרבימאת.הישרבדרךללכתוהכוונהמוסרדברי,המעלותצלספר•

.כריכהללא.טובמצב.דףיח.חוציןבכור

.(דף[29]:במקור)דף[25].דף4חסר.חוציןבכורשלמהבדפוס.ט"תרנ.ואגפיהבגדאדכמנהג.ערבישרחעםפסחשלהגדה•

.(1559יערי)(2083ההגדותאוצר).מנותקיםדפים.טובמצב

מרבוליקטאשר.לד'מגשלמהאברהםיצחקרבימאת.הסכיןוהשחזתהשחיטהמלאכתעל.ואחרוניםערוךמשולחן.דיניםליקוטי•

.כריכהללא,טובמצב.'עמכד.שוחטאלישעבדפוס.ב"תרצ.סומךיוסףאברהםעבדאללהרבי

מצב.'עממא.יהודיתערבית.שוחטאלישעבדפוס.ט"תרפ.אעבודיחייםיוסףיצחקבהוצאת.סנחריבמלךאלוזיר,חייקארקצת•

.כריכהללא,טוב

.דףכח.[ס"תר],ירושלים.מבגדדחייםיוסףרבירבינומאת,מלכותכתרספר•

קנו-קנד,[2].דנגורעזראדפוס.ז"תרס.נעילה-מוסף–בחלק.ואגפיהבגדאדכמנהגהכיפוריםליוםהתפלהסדר.תמיםכפור•

"...אלנויצאלחנסיםצלאחהצעיראני"חתימה.מצויןמצב.דף[רנו:ל"צ]קנו-קנז,’עמ

מצב.’עמנו,לט,[4].שוחטאלישעדפוס.ב"תרצ.לנישואיןברכותשבע,טוביםוימיםומועדיםלשבתותפזמונים.שיריםקולספר•

.קליםשוליםפגמי.טוב

הושלםלאהחיבוראךהושלמהההדפסהזובהוצאה.'עמ'מ.יהודיתערבית.[בערךפ"תר].שערללאנדפס.ה"ערבינומשהקצת•

.נדיר.(המוותבמלאךרבינומשהבפגישתמסתיים)

.טובכללימצב.ספרים8כ"סה

200$פתיחה 
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מדרשים וחידושים על התורה–ך "תנ

ראשונהמהדורה–ו"תרמ,ירושלים–מיםמעין.198

Ma'ayan Mayim – Jerusalem, 1886 – First Edition

מויקראס"הפרדבדרךהתורהעלדרושים101.שניחלק,מיםמעיןספר

.צובהמארםעבאדימרדכירבימאת.הברכהעד

.המחברשלפטירתואחרנדפסזהחלק.ראשונהמהדורה.ו"תרמ,ירושלים

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

מעיין:חיבוריו.ה"השד–הכהןדוויקשאולחייםרבישלרבו.התורהחלקי

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

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

בשירתשנכללורביםפיוטיםחיבר.בקיליסהיהודיתהקהילהכרבכיהן

זהיום","מלךיודוך",(מלאכותאבותט"לעל)"אספראני"כמוהבקשות

עזוזימללמי"(הרקיעיםשבעתעל)"גדלךורובמהללך","לאלשירו

.ועוד,"עםמקהלות","עורךאיתי'להמי","לעםשלוםמשמים","גבורות

.סוכרישלמהרביחתנו.אברהםורבייעקברבי,שאולרביבניו

קיפוליםעם,הקדמיתהכריכהבפינתפגם.טובכללימצב.דףקלב,[4]

.מקוריתכריכה.כןמחמתהדפיםבפינות

100$פתיחה 

\יחידהמהדורה–ח"תרס,ירושלים–"מקראבינת"חומש.199

א"מהגרהתורהופירושדקדוק

Chumash Binat Mikrah – Jerusalem, 1908 – Single Edition / Dikduk

VePeirush HaTorah by HaGra

למלדיםקצרביאור,"מקראבינת"עם.חלקיםחמשה.תורהחומשיחמשה

אותיותעםהידועך"התנכעיןתיבהכלשרשיבאר,והערותשרשיםהנקרא

באור,קשהמלהכלדקדוקנרדפיםוהמליםוהפעליםהשמותהבדל,חלולות

ל"חזלקבלתמסכים,הברורהפשטבדרךבוארהצריכיםבמקומותהענין

.גורדוןליבאריהרביהמפורסםהמדקדקמאת.האמתית

המדפיסיםבהוצאת.נפרדבשערחלקכל.יחידהמהדורה.ח"תרס,ירושלים

.וויסאתשעננבוים

באמתחתנמצאאשרל"זצא"מהגרהתורהעל'ופידקדוק"הכרךבסוף

העתיקםאשרבנול"זאברהם'רהגאוןידכתבהעתקתוהואקדשוידכתבי

."ממשידובעצם

-יז,כ,[4].ד"חש,ווייסאתשעהנבויםהמדפיסיםבהוצאות.בראשית:[א]

.תכלתבצבעהשער.דף[1],עד

עח,[1].ח"תרס,ווייסאתשעהנבוים"מריה"ובהוצאתבדפוס.שמות:[ב]

.תכלתבצבעהשער.דף

,[1].ד"חש,ושותפיהםשעהנבויםאתלעוויהמדפיסיםבהוצאות.ויקרא:[ג]

.שחורבצבעשער.דף[2],נט

עה,[1].ח"תרס,ווייסאתשעהנבוים"מריה"ובהוצאתבדפוס.במדבר:[ד]

.שערללא.דף

,כד,[1].ח"תרס,ווייסאתשעהנבוים"מריה"ובהוצאתבדפוס.דברים:[ה]

.שחורבצבעהשער.’עמ[22],לא;ל;דף[כאל"צ]כ,כה;[1],סו-כא

.מצויןמצב.מהמחברקצרותהגהותכמהוישיתכן.אחדבכרךהחלקיםכל

.כאמורבמדברשלשערחסרוןמלבד

60$פתיחה 
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-ז"תרכ,פרנקפורט–הירשר"הרש–תורהחומשיחמשה.200

ראשונהמהדורה-ח"תרל

Chamisha Chumshei Torah – the Rashar Hirsch – Frankfurt,

1867-1878 – First Edition

Der.תורהחומשיחמשה Pentateuch, uebersetzt und erlaeutert

von Samson Rephael Hirsch,לגרמניתתרגוםעםבעבריתהמקרא

.העמודיםבשוליבגרמניתביאורעם.עמודהמולעמודה

,VI.ז"תרכ.בראשית:א 633, .’עמ[2]

.’עמ614,[2].ט"תרכ.שמות:ב

’עמ[1],749,[2].ג"תרל.ויקרא:ג

.’עמ[1],517,[2].ו"תרל.במדבר:ד

.’עמ[1],588,[2].ח"תרל.דברים:ה

.מקוריותכריכות.מצויןמצב

120$פתיחה 

וחומשיםך"תנספרי[21]אוסף.201

Collection of [21] Bibles and Chumashim

:וחומשיםך"תנספריאוסף

•ו"תרכ,בערלין•:מהדורות–לעטעריסמאירידיעלמדויקך"תנ

•ו"תרמ,בערלין•ד"תרמ,בערלין•ח"תרל,וויען•ד"תרל,בערלין

.עותקיםשניט"תרמ,וויען

עותקיםשלשה1872ב"תרל,לונדן,תורהחומשיחמשה•

ו"תקצ,לונדןב-אכרכים.דאללעמאנדיוחנןבןיהודהמהדורתך"תנ•

עורכריכת

בלועזיתשערו"תקצ,לונדון,ך"תנ•

ס"תר,לונדן,תורהחומשיחמשה•

ז"תקפ,לונדן.ב-אכרך.דאללעמאנדיהודההמדקדקבידיך"תנ•

,לונדון,גינצבורג.ד.כמאתוהגהותחלופיםעם,תורהחומשיחמשה•

ט"תרס

ג"תרע,לונדוןגינצבורג.ד.כי"עמדויקתהליםספר•

שעריםשני.ד"תקפ,פיורדא,במדברספרעלסלולהדרך•

,ירושלים.ויקרא.(ד"תרנ),ירושים,בראשית:חלקים.תאגתורהכתר•

ט"תרנ

ד"תקצ,ליוורנו.כתובים-אחרוניםנביאים.ד-גחלקועשריםארבעה•

.ד"תרי,ליוורנו,בראשית,אמתשפת•

עורכריכותלחלקם,שוניםגדלים.מאודטובכללימצב.כרכים21כ"סה

.מקוריות

120$פתיחה 
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הגהותעשרות–ז"תמ,דמייןפרקפורט–שמעוניילקוט.202

ליפמןאליעזררביהמקובלוחתימתרישום–'התקמשנות

אשכנזי

Yalkut Shimoni – Frankfurt am Main,1687 – Dozens of Glosses from

the 18th Century – Notation and Signature of the Kabbalist Rabbi

Eliezer Lipman Ashkenazi

,התורהעלקדומיםמדרשיםהכולל',שמעוניילקוט'הנקרא,התורהילקוט

,רבהמדרש,מכילתא,ספרא,התלמודיםמשנימלוקטים,וכתוביםנביאים

,קטנותמסכתות,אליעזרדרביפרקי,נתןדרביאבות,תהיליםמדרש

מדרשכדוגמת,השניםבמשךשנעלמומדרשיםועודתנחומא,פסיקתא

המקורהואזהספר.ועודזוטאספרי,אבכירמדרש,אספהמדרש,ויסעו

.חלקיםשני.מפרנקפורטאשכנזישמעוןרבימאת.אלולמדרשיםהיחיד

אהרןדמויותציוראחלקבשער.רייזהאחיםדפוס.ז"תמ,דמייןפרנקפורט

.הפלשתיוגליתדודדמויותציורומתחתם,ומשה

.דףשיג.תורהחומשיחמשה:אחלק

.דףקץ.וכתוביםנביאים:בחלק

כספיקנין"חתימההשניבשער."וייליהודא"עתיקהחתימההמצוירבשער

."אשכנזיץ"כבערישכרר"כהרא"בלאפייבששניארקונילכבודוהוני

הילקוטבזהלמדתיאני"[1726]ו"תפמשנתידבכתברישוםהכרךבסוף

אייבניץק"קפהועכבתילכאןבאסקוויטץק"מקכשנסיתיהקיץבזמן

אשכנזיליפמןאליעזרהקטןהכותב'נאק"לפו"תפעקבפרשת

ליפמאןאליעזררבי]."אייבניץק"קפהמנחםכא'א'יוהיוםמלוגידען

דצניעותאספרא"אביוספראתל"הו'התבשנותומקובלגאון.אשכנזי

."[דיעקב

מתקופה,קדומהאשכנזיתבכתיבההגהותעשרותהספרלאורך

.להדפסההקרובה

.בינוניבמצבדפיםמספר,טובכללימצב.חדשהעורחציכריכת.מ"ס32

הדפיםבשוליופגמיםבלאי.עשנקבימעט.כתמים.ניירדבקחיזוקי

.והאחרוניםהראשונים

300$פתיחה 

,אמשטרדם–סופריםתקוןחומש.203

ומפוארנאהסט–ז"תפ

Chumash Tikkun Soferim – Amsterdam,

1727 – Fine, Elegant Set

עם,תורהחומשימחמשה,סופריםתיקוןסדר

כפי.(מיוחדשערעם).והפטרותמגילותחמש

.(וספרדיםאשכנזים)קדושותקהלותכלמנהג

שני.פרנקפורטמשהדפוס.ז"תפ,אמשטרדם

.נחושתבפיתוחהראשון.שערים

הכרכיםשני.דף[3],קיח,[1];[1],שסז,[1]

בניירועטיפהעורחציכריכתעם.מצויןבמצב

שניחלק.מושלםסט–קופסאעם.שיש

ראשוןמחלקיותררחב(ומגילותהפטרות)

.מ"ס10\16:אכרך.(תורהחומשיחמשה)

מותאמתהקופסא.מ"ס11\15:בכרך

.הכרכיםשלהגדליםלשינויבגודלה

500$פתיחה 
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מפוארעותק–א"תס-ס"ת,אמשטרדם–(הצרפתי)יוסףיד.204

Yad Yosef (HaTzarfati) – Amsterdam, 1700-1701 – Elegant Copy

יוסףרבימאת.התורהפרשיותסדרעלחשובותדרשות,יוסףידספר

צרפתי

,בונציהנדפסהראשונהמהדורה).שניהמהדורה.א"תס-ס"ת,אמשטרדם

מאורידמויותעםנחושבתבתחריטמצוירראשוןשער,שעריםשני.(ו"שע

.נוספיםוציורים.ושלמהדוד,ואהרןמשה,האומה

.נאהחדשהכריכה.מצויןמצב.מפוארעותק.מ"ס32.דף[12],רפח,[1]

ש"רשלרבוגםשהיה)הלוישלמהרביתלמיד(ס"שבשנתנולד)המחבר

ס"שבשנת.מישריםומגידאדרינופולמחכמי."(שלמהלב"בעלפלורנטין

ועוד"יוסףראש","יוסףבן",שעוונציה"יוסףיד"חיבר.לירושליםועלה

.ידבכתב

300$פתיחה 

המחברחתימת–ט"תק,אמשטרדם–מפרשמקרא!נדיר.205

רולדסוםזוסמןרבי

Rare! Mikrah Meforash – Amsterdam, 1749 – Signature of the

Author Rabbi Zussman Roldsom

בלימודהתלמידיםלחידודביידישותשובותשאלות,מפרשמקראספר

ההקדמהבסוף.רודלסוםזוסמןאליעזררבימאת.תורהחומשיחמשה

ידובכתבהמחברחתימת–"אמתבכתבהרשוםהמחברדבריכה"נרשם

גםחיבר.ק"התבשנותהולנדמחכמי-(רדלסהיים)-"רודלסוםזוסמן"

."ישראלמהר"בדקדוקספר

.יידיש.ט"תק,אמשטרדם

.זמןכתמי.טובכללימצב.מ"ס23.קכטדףחסר.דףקלא-קל,קכח,[2]

.משופשפתמעטמקוריתכריכה

150$פתיחה 

מהדורה–ג"תקי,אמשטרדם–שלמהדברי.206

יחידה

Divrei Shlomo – Amsterdam, 1753 – Single Edition

ד"ראבשלםשלמהרבימאתדרשות,שלמהדבריספר

.ראשונהמהדורה.ג"תקי,דאדרהפרנקפורט.אמשטרדם

בכמהעשפגעימעט.בינוני-טובמצב.מ"ס29.דף[5],קח

.עתיקהכריכה.בשוליםבעיקרדפים

80$פתיחה 
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מתקופתוחתימותהגהות–ג"תקכ,פיורדא–התורהעלמזרחי.208

ההדפסה

Mizrachi al Hatorah – Furth, 1763 – Glosses and Signatures from the Time of

Printing

.ג"תקכ,פיורדא.מזרחיאליהורבימאת,התורהעלמזרחיאליהספר

לקנות'דזיכני"וחתימהרישוםביניהם.רביםבעלותוחותמותחתימותהספרבתחילת

אהרןשלידוחתימתוזוהייתכן."וואלפזאהןאהרן'הקבזהחנניכאשרקץאיןעדספרים

בדורברליןמשכילימחשובי.יהודיומחזאיהוגהמתרגום,סופר,ה"תקצ-ו"תקט)וולפסון

.(רבותמהדורותועודן"תק,ברלין)אבטליוןספרמחבר.מנדלסוןשאחרי

דפיבין"...גרשוןאברהם"רביוחותמותרישום."ניישטאטיאיר'הק"נוספותחתימות

.מאוחרתמתקופהבעיפרוןשתים,ידבכתבהגהות3הספר

.מנותקתכריכה.ובלאיעשנקבי.בינוני-טובכללימצב

80$פתיחה 

יחידהמהדורה–ב"תצ,אמשטרדם–הכהןאסיפת.207

Aseifat Hacohen – Amsterdam, 1732 – Single Edition

.הכהןאהרןבןמשהרבימאת.התורהפרשיותסדרעלחידושים,הכהןאסיפתספר

ישראלמגדוליגםחידושיםבאובספר.דייןיוסףדפוס.יחידהמהדורה.ב"תצ,אמשטרדם

.נוספים

.טובכללימצב.ושימושזמןכתמי.דף[2],נ,[2]

טירנויערהלוייוסף'הק"."שטערןזלמןשלמה"."לייפערמאיר'הק"וחותמותחתימות

הלוייוסף"חותמת"."והגלילשאץדפההרבטירנאערהלויוואלףזאב"."משאמקטא

."א"יעאראדפהא"שליטשאץק"האבדקצ"הגאוהר"אאמוק"בכטירנויער

.עתיקהכריכה

120$פתיחה 

ואחיומבעלזאאהרןרביבהסכמתז"תשבשנתבירושליםשובנדפסהספר

הספר"ל"המוי"עהשערעלנכתבזהבדפוס.מבילגורייארוקחמרדכירבי

זוכהאדםכלולאהמציאותיקרהואוכעת...לראשונהנדפסהזההקדוש

."לראותו

מינדאאתנשא–(ח"תקננפטר)ס'מינדעהמכונהליפשיץנחרביהמחבר

.ס'מינדענח'רמכונהשמהשעל,פעסעלעסאברהםרביא"הגרשלדודובת

רביא"הגרבןעםהתחתנהאשרשרהבתוי"עא"הגרשלומחותנותלמידו

.משותפתמצבהולהםא"לגרבצמודנקבר.מוילנאאברהם

,(מטושטשת)"פרידי"ח"חתימה,"דודה"במיצחק"חתימה:השערבדף

בצדוחותמת.צנזורהחותמות."פריידליביהודא"במניסןאברהם"חותמת

האחוריהפורזץבדף"...אבאאברהםמ"במרדכי"(קצוצה)השערשלהשני

שייךהספרזה",(חתימותמספר)"טימפאווסקידודיוסף":וחתימותרישומים

.נוספיםרישומים,"...ווילנאק"לקהסמוך...מפלאליעזר...ה"מו...ה"לה

.(ניירחיזוק)קטןקרע.שימושכתמי.טובמצב.מ"ס19.דף[2],לב,[4]

בחלקומעטיםעשפגעי.(ניירשיקום)עליוןבחלקפגםעםז"ט-ו"טדפים

.הספרשלהפנימי

120$פתיחה 

ראשונהמהדורה,ז"תקנ,הורודנא-(א"הגרמחותןליפשיץנחרבי)חדשותנפלאות.209

Nifla'ot Chadashot (Rabbi Noah Lifshitz the In-Law of Hagra) – Grodno, 1797, First Edition

ם"הרמבמהקדמתמלוקטותאמרותבסופוכולל.ליפשיץנחרבימאת.התורהפרשיותעלוחידושיםדרושים.חדשותנפלאותספר

.אסטראפלרשמשוןרבימאתנפלאיםודבריםוחידושים,טהרותלסדר

תיבותבראשינכתבהמחברשלשמו)המחברשםבהעלמת.יוסףבןברוך'רבדפוס.ראשונהמהדורה.ז"תקנ,(גרודנא)הוראדנא

.(השערשלאחרבעמודהנמצאתחידהבתוך



83

הגאוןהסכמת–[ה"תקפ]ד"תקפ,ביאלסטוק–אזובאגודת.210

צביחייםרביחתימת–מווילנאהגאוןעלהספד\איגרעקיבארבי

ברודא

Agudat Ezov – Bialystok, 1824 [1825] – Approbation by the Gaon

Rabbi Akiva Eiger / Eulogy for the Gaon of Vilna – Signature of Rabbi

Chaim Zvi Broda

זאבמשהרבימאת.ולמועדיםהשנהלשבתותדרושים,אזובאגודתספר

.מרגליותוולף

עלהספדביניהם,הדורחכמיעלהספדיםתשעה"בכותאלון"קונטרסבסופו

.ין'מוולזחייםרביועלמווילנאא"הגר

.הורוויץהלויאהרןדפוס.ראשונהמהדורה.[ה"תקפ]ד"תקפ,ביאלסטאק

.איגרעקיבארביהגאוןביניהם,דאזהדורגדוליהסכמת

...צביחייםה"מוב"חוג"המאוההרב":וחתימותרישומיםהפורזץבדף

."ברודא

איצעלע'"רמכונהמרעזיצעיצחקרביחתן-ברודאהירשצביחייםהרב

,נאמוקשט,באליטא19-ההמאהשלהשניהבמחציתרב."רעזיצער

.ועוד(א"תרמ,ווילנא)"חייםשארית"בעל.לירושליםעלה.וזאגר,שווקשנה

.(6551הרבניםאוצר)

.מפורקתכריכה.זמןכתמי.טובמצב.מ"ס34.5.דף[2],צז,[2]

200$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ד"תקל,דיהרנפורט–דשמיאסייעתא.211

Si'ata Dishmaya – Dhyrenfurth, 1774 – First Edition

רביבןשמעיהרבימאת.הפרשיותסדרעלחידושים,דשמיאסייעתאספר

.טאמשובק"מקיהונתן

.ראשונהמהדורה.ד"תקל,דיהרנפורט

יעקב'הקממני"חתוםידבכתבהספרעלוהערותחידושיםהפורזץבדף

באנגליתרבותחותמותכןכמו."ד"תרפ...ענגלנדבארנמוטהפה...גארדאן

Jacob)ספרייתושל gordon's).

יעקבד"אהמפורסםהגבירהגאוןלהרבשייך"רישוםהפורזץדףבראש

"א"שליטגארדאן

הכוללרבה"בתרסומפורסםגדולרב–(ה"תרצ-ז"תרל)גורדוןיעקברבי

.(9534ר"אוצה)בטרורונטו

.הספרלאורךמיםכתמי.מעוטרתבסגרתשער.טובמצב.מ"ס33.דףכו,[1]

100$פתיחה 
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ס"השחידושים על \משניות –תלמוד 

ומיוחדתראשונהזעירהמהדורה-ב''שסבאזיל–(ף''רי)אלפסרבסט!הבאעולםבןשהואלומובטח.212

ף''הרידבריעלהשוקדיםהישיבותתלמידיעבורשנדפסה

He is Guaranteed the World to Come! Set Rav Alfas (Rif) – Basel, 1602 – First, Special Miniature Edition

that was Printed for Yeshiva Students Studying the Rif

.ף"הרי–אלפסייצחקלרבנו.חלקיםשלושה.בבליתלמודעל,אלפסרבהלכותסט

סדרכרךבסוף.ף''הרידבריעלהשוקדיםהישיבותתלמידיעבורשנדפסהמסוגהומיוחדתראשונהזעירהמהדורה–ב''שס,באזל

שמצורףעותקים.(בילדותושכתבובעצמוף''לרישהואאומריםויש)ראובןר''ביצחקלרבנוהמיוחס'שבועותשערי'ספרנדפסנזיקין

!הלאומיתבספרייהבנמצאאינםואףהמציאותיקריהינם"שבועותשערי"ספרעליהם

אםשלמיםעותקיםממנוימצאלא,תלמודםלשנן,ביומויוםדברהישיבותבנילשימוששניםמאותבמשךמיועדשהיהספר

!בכלל

עדישהלאומיתשבספרייהבעותק-(פסחיםמסכתסוףעד)רכזדףעדלפנינו.דףשסד:במקורמועדוסדרברכותמסכת:אחלק

.שמהדף

.דףערב–רכה,רכחוליןומסכתנשיםסדר:בחלק

.דףנו,(שדמל''צ)רמדשבועותשעריוספרנזיקיןסדר:גחלק

,בודדיםזעיריםעשסימניכמהא''בח,זעיראומנותישיקוםמעט'עמכמהופינותשעריםבשני,ביופיוומרשיםטוב–מאדטובמצב

,קטןיותרמעטנשיםסדרכרך,אמןידימעשימפוארותעורחציכריכות,(חומצתילא)מקצועידבקניירשלקטניםחיזוקיםכמהג''בח

.תואמתבקופסהנתונים

''(ב''עח''כמגילה)הבאעולםבןשהואלומובטחהלכותהשונהכל''

2000$פתיחה 

אשכנזבישיבותף''הרירבנותורתלימודמסורת

החלהוכך,דהלכתאאליבאתורה,הישיבותלבנילהנחילהיהרצונםועז,אשכנזגאונישלבקרבםבאהחדשהרוח'הששנותבאמצע

שנוצרהעצוםהביקושעקבכךלצורך.קבועלימודכספרכסדרםף''הרידברישינוןשל,דאזהישיבותבעולםחדשה'לימודשיטת'

קטןבפורמטבמהדורהפירוששוםללאבבאזילב''שסבשנתף''הרינדפס,כולםהישיבותבנישללנחלתםנעשהשלפתעף''רילספרי

המדפיסשכותבוכפי.(ב''שי,ונציהט''רס,קושטאכדפוסמימדיםגדוליבכרכיםרקנדפסף''הריאזעד).כללנחלתשיהיהמנתעל

,ההיאבעתאשכנזגלילותבכלנפוצהזולימודשיטת.''חוקםלחםביומויוםדברבוללמוד,בחיקםהנעריםישאהולמען''השערבדף

הטובהדרךוהואחידושיובקצתף"הרימופלגיםבחוריםחבריםועםאתילומדהיה'':יאירהחוותבכרךיאיררבנועצמועלשמעידכפי

כלשלחכמהשעריהריבובקיאויהיהבידויתקייםואם...הקדמוניםעולםגדולינהגווכן.זולתולימודמכליותרלתכליתהמגיעוהישר

לימודחשיבותאתמדגיש,ההלכותליקוטילספריובהקדמתו'חייםחפץ'המרן.(קכדסימןיאירחוותת"שו)''לפניופתוחהטוריםחלקי

יומיף''רילימודשלתנועההתחדשההאחרונותבשנים.הלכהכספררקולאכסדרף''הריבלימודהקדמוניםלמנהגומצייןף''הרי

.ישראלגדולישלבעידודם

ב''שסבאזלמהדורתף''הרי

בעלדמייןפרנקפורטד''אביוזפאיוסףרבנוהחסידבידיהתקופהבאותהנכתב,שלפנינו'אלפסרב'סדרתהדפסתעלמיוחדתאור

יוצאאלפסיבספרשיעורלומדאם,ליונראה.הבאעולםבןשהואלומובטחואז,יוםבכלהלכהילמדפניםכלועל'''אומץיוסף'

מורילאביראיתיוכן...ביהדכולהוכרכאדאיהו,האלפסיכמובידםהמצליחבעולםלימודאיןולבחוריםולנערים.הלכהלימודידיבזה

האלפסילימודלהרגילהראשוןהממציאהיהל"זוהוא,הזמניםביןהלכהבמקוםתלמידיועםהאלפסיללמודנוהגה"זלההחסידורבי

עודהמשיכהזושיטה.(התורהפרקבחלקאומץיוסף).''פירושיםבליהקטניםהאלפסיבאזיללדפוסבאוכןידיועל,הבריותבפי

.פ''ת–ט''תנבשניםמ''בפפדנוספתמוקטנתמהדורהבהדפסתביטוילידישבאכפי,בשניםרבות
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ו"תע,אמשטרדם–מגילהמסכת.213

Tractate Megillah – Amsterdam, 1716

.בבליהתלמודמן,מגילהמסכת

שנדפסההתלמודמהדורתמתוך.ו"תע,אמשטרדם

שלמהבןשמואלבדפוס.ז"תע-ד"תעהשניםביןבאמשטרדם

.פאלאשיושדייהושעבןורפאלמרקיס

בדכריכת.קלבלאי.שימושכתמי.טובכללימצב.דףלח-לו,לו

.חדשה

80$פתיחה 

הגהות100מעל–ג"תרע,ברדיטשוב–בבליתלמוד.215

ההדפסהמתקופתלמדניות

Babylonian Talmud – Berditchev, 1913 – More than 100 Scholarly

Glosses from the Time of Printing

.אחדבכרךהתלמודכלשל.ג"תרע,ברדיטשובמהדורת,בבליתלמוד

מתקופתאשכנזיתבכתיבהלמדניותהגהות100מעלהכרךבשולי

עופרתועטדיובעטבכתיבהההגהות!מזוההלאמכותב.ההדפסה

."י"נמראפשיץ...ש'הק"הכותבחתימתההגהותבאחת.(עיפרון)

ההגהות.מועד-זרעיםהסדריםלפנינו.שערחסר.בלבדראשוןחלק

קיפולי.שימושובלאיכתמים.טובכללימצב.במקצתקצוצותשבשולים

.עתיקהכריכה.רביםבדפיםפינות

100$פתיחה 

תיקונים–ט"תנ,דאדרהפרנקפורט–זבחיםמסכת–בבליתלמוד.214

מהתקופהידבכתבוהוספות

Babylonian Talmud – Tractate Zvachim – Frankfurt an der Oder,

1699 – Handwritten Corrections and Additions from the Period

.ט"תנ,דאדרהפרנקפורט.זבחיםמסכת,בבליתלמוד

ס"השמסורתנדפסבההאחרונההמהדורההינהבבליהתלמודשלזומהדורה

-ד"תע–ד"פפ-אמשטרדם)שלאחריהבמהדורה.בועזיהושעהרבשחיבר,המקוצר

שמואליוסףרביי"עשנוסף"ס"השמסורת"החיבורשלהשניחלקוהודפס(ב"תפ

.מקראקא

(מיימוני)ם"לרמבמקומותמראיבהםמהתקופהידבכתבהוספותהספרלאורך

למסורתשנוספולהוספותבתוכנםשוותההוספות,ת"הגפבתוכןתיקוניםוכןע"ולש

.מקראקאשמואליוסףרביי"עהנוכחיתהמהדורהלאחרשנדפסהבמהדורהס"הש

.1/לה,לד,לג,לב,2/לא,1/יח:בדפיםנוספוידבכתבההוספות

ר"כהרת"כשוהקציןלהאלוףשייךהלזהספר"מחוקהוחתימהרישוםשערבראש

'הק"מחוקההיאגםהשערבראשנוספתחתימה,"שמיאתחתמתי...לעאיצק

."...ליב

דפי.השערבדףקליםשוליםופגמיקפלים,טובמצב.מ"ס36.דףקכא-ב,[1]

.רופפתובלויהישנהכריכה.מנותקיםשלאחריוודףהשערהפורזץ

120$פתיחה 
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–מהודרסט–ב"תרפ,ווילנא–משנהסדריששה.216

נאותעתיקותכריכותעם

Shisha Sidrei Mishna – Vilna, 1922 – Elegant Set – With

Fine Ancient Bindings

תפארתכולל,היסודייםהמפרשיםכלעם,משנהסדריששה

,ווילנא.(נחוםאליעזרלרבי)נחוםחזון,(ובועזיכין)ישראל

.ראםוהאחיםהאלמנהדפוס.ב"תרפ

סט.תואמותעתיקותבכריכות.שלםסט–מהודריםכרכים12

.מצויןמצב.נאהמקורי

120$פתיחה 

19–18–ההמאה–ידבכתבוהגהותחתימות–גמראכרכי[7]אוסף.218

Collection of [7] Volumes of the Talmud – Signatures and Handwritten Glosses – the 18th – 19th Century

המסכתלימודעלרישומים,בנוסף.עתיקותוחתימותרישומיםהשעריםבשני.א"תפ,דמייןפרנקפורט.עירוביןמסכת,שבתמסכת•

ב"ך'דיוםנעשהאחריםספריםלסייםלהתחילבעדישיגמורש"ובה"בלאלואקוהזומסכתלסייםשעזרתני'הברוך"וסיומה

כמה."שלישיתפעםזומסכתלסייםשעזרתנירחמיוכלולאכיתמנולא'החסדי...שנתתורהשמחת'בפעם.ל"תקטאדר

.ידבכתבקצרותהגהות

.רוטרדאםד"אבריטראריהדוברביחתימת.אחלק.ד"תרנ,ברדיטשוב.בבליתלמוד•

.ידבכתבהגהותמספר.(ח"תרלממהדורתשער).'התקשנות.סנהדריןמסכת•

.מ"תר-ה"תרכ,ברלין.בבליתלמודממהדורתכרכיםארבעה•

מתקופתידבכתבחשובותהגהותהכרכיםבין."בלובליןהחונהק"אבד...הכהןמרדכיברוךחותם"בשערחתימהסנהדריןבכרך

.טוביםמצבים.ההדפסה

.שוניםומצביםגדלים.ספרים8כ"סה

100$פתיחה 

למדניותהגהות[50]–כרכים18–ו"תרנ,וילנא–בבליתלמוד.217

Babylonian Talmud – Vilna, 1896 – 18 Volumes – [50] Scholarly Glosses

.ראםוהאחיםהאלמנהבדפוס.א"תרנ,ווילנאמהדורת,בבליתלמוד

,ערכין,בכורות:מסכתות)16בכרך

הגהות50(מעילה,כריכות,תמורה

,המפרשיםעלהגהותכולל,למדניות

,א"מהרש,ם"להרמבהמשניותפירוש

חריטתהכריכותבשדרת.ועודש"רש

בעלותחותמות."ממ'נא'במנחם"בעלות

.M"באנגליתחותמות."ק"נצמונה"

ADELSONא"תובבירושלםק"בעיה".

."ירושלםסלאוועסאליעזר"חותמות

שלקבלהנמצאחוליןמסכתכרךבתוך

ברכהצילוםעם"שבוייםפדיוןקרן"

.קוקה"הראיהראשיהרבוחתימת

ניתנה.ד"תרצסיוןכבמתאריךהקבלה

עלחתומה,ירושליםרפופרטש"רלהרב

.טברסקי.זידי

כרכים2חסרים.מ"ס40.כרכים18

תענית,שבתמסכתות)שלםס"לש

כריכות.מצויןמצב.(חגיגהק"מומגילה

כיתובעם.אדוםעורשדרות.מקוריות

.זהבוקישוטי

200$פתיחה 
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הגאוןולמדהגהבוהסט–יעקבעיןסט.220

ביומויוםמידיהדאיהעובדיהרביהמקובל

בכתבורישומיםחתימותיועם–החודשבימי

קדשויד

Set of Ein Yaakov – the Set from which the

Kabbalist Gaon Rabbi Ovadya Hadaya had

Studied – with His Signatures and Notations

Handwritten by Him

פירושיםעם.שלםסט–כרכיםששה.יעקבעיןספר

ריישריעקבלרבי"יעקבעיון"פירושוכן.שונים

.הספרהוצאתשלשונותמהדורותשתי.מפראג

.דףפז,צג,ד,[2].ו"תרכ,שטעטטין:אחלק

.דףעג,קא,[1].ו"תרכ,שטעטטין:בחלק

.דףקמט,[1].ו"תרכ,שטעטטין:גחלק

חלק:בשער].דףקעד,[1].ו"תרכ,שטעטטין:דחלק

.[שני

קן,קנה-קנג,קנד,[2].ב"תרל,לעמבערג:החלק

בתוכנושווהזהחלק).שעריםשני.דף[קנח:ל"צ]

.(שלפנינוו"תרכ,שטעטטיןממהדורת'דלחלק

שני.דףרכט[2].ג"תרל,(לבוב)לעמבערג:וחלק

.הביבליוגרפיהבמפעלנרשםאינוזהחלק.שערים

.שוניםגדלים.כרכיםששה

חתימותרישומים:הראשוניםהכרכיםבארבעת

שלמלאותחתימות,ביניהם.בספריםשונותוחותמות

אחרוןגואל"."הדאייאוואחדאלעבדעבדיה"רבי

אברהםהצעיר"חתימות."הדאייאעובדיההצעיר

הלימודסדרהכרכיםבכלרישום."ט"סענתבייצחק

"שלוםנוה"חותמת.ימיםלפימחולק,חודשלכל

.מאודטובכללימצב.בוינה

בשוליקליםעשפגעימספר:האחרוניםהכרכיםבשני

בצבעדפיםחיתוך.טובכללימצב.הפנימייםהספרים

.אדום

120$פתיחה 

מהדורה–ד"תרע-ח"תרס,ירושלים–מערבאדבניתלמודא.219

יחידה

Talmuda Devnei Ma'arava – Jerusalem, 1908-1914 – Single Edition

מוגהת,חדשההוצאה.ירושלמיתלמוד,מערבאדבניתלמודאספר

ידכתבי,ב"רפ,ונציההראשוןדפוספיעל,ירושלמיהתלמודשלומשוכללת

.לונץמשהאברהםרבימאת,והערותציונים,פירושעם.קדמוניםודפוסים

.כלאים,דמאי,פאה,ברכות:המסכתותכולל:אכרך

לכרךצורףכ"ואחחוברותחוברותנדפסהספר.ד"תרע-ח"תרס,ירושלים

לכלמיוחדושער,הכרךבראשכללייםשעריםשניעם,הכלכוללאחד

.מסכת

.רופפיםדפיםמספר.טובמצב.מ"ס27\37.דףמט,מ,מט,צב,[2],[5]

.מקוריתכריכה

120$פתיחה 
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רבאי'הגהספר–ראשונהמהדורה–ב"תקכ,ליוורנו–יצחקתולדות.221

מיוחסעותק–בעולםהראשון

Toldot Yitzchak – Livorno, 1762 – First Edition – the First Book Ever Printed in

Djerba – pedigreed Copy

רבימאת.ס"השמסכתותעלותוספותי"רש,גמראעלחידושים,יצחקתולדותספר

.17–הבמאהרבה'גחכמימגדוליחדאדיצחק

הסכמת.רבה'גחכמימאתשנדפסהראשוןהחיבור–.ראשונהמהדורה.ב"תקכ,ליוורנו

.ישראלארץושלוחירבא'גרבני,תונסרבניי,ליוורנורבניי

.שאלוניקיחכמימגדולי(ד"תסנולד)–מודיליאנושמאוליוסףרביהגאוןחתימתבספר

רפאלרבישלגיסו.פסקיםכתב20בגיל."משהדבר"בעלאמארלייומשהרביתלמיד

.(1040'עמהלבנוןארזיעודעיין)."רבהון"בעלשאלוניקיד"אבנחמיאשאליעזר

ומגדוליבגדאדחכמימגדולי(ס"תרנפטר)עיניעזראנסיםרביהמקובלחתימותבספר

עבדאלההרבאצליחדולמדומניאליהוהרבשלמנוערחברו.אלביתישיבתמקובלי

השמשאורספר.1741הלבנוןארזיעייןוקדושתוגדולתועלעוד.זילכהבביתסומך

.קצג'עמ

כריכה.בשוליםעשנקבימעט.מאודטובכללימצב.מ"ס21.5.דףקפב,ב,[2]

.לטקסטסמוכההכריכהתפירת.מחוזקתמקורית

150$פתיחה 

!נדיר–יחידהמהדורה–ד"תקפ,פראג–המלךדרך.222

Derech HaMelech – Prague, 1824 – Single Edition – Rare!

רבימאת.ס"מהשמסכתותשמונהעלוביאוריםחדושים.המלךדרךספר

.ליבחאוויץק"מקקישמאיר

נחוםרבימאתוהסכמההקדמה.יחידהמהדורה.1824ד"תקפ,פראג

.תקופהבאותהבפראגהישיבהראשטריביטש

במכירותבשניםעשרותהופיעלא!נדירספר

.פשוטהכריכה.טובמצב.מ"ס32.5.דףנ,[1]

80$פתיחה  

בחתימתעותק–יחידהמהדורה-ל"תר,פראג–פזכתם.223

חזןיוסףיצחקרבי

Ketem Paz – Prague, 1870 – Single Edition – a Copy Signed by Rabbi

Yitzchak Yosef Chazan

.פריינדשמואלרבימאת.אבותמסכתעלביאור.פזכתםספר

.יחידהמהדורה.1870ל"תר,פראג

."טעםברוך"הבעלשלתלמידו–(ך"תר-ה"תקנ)פריינדשמואלרביהמחבר

פתשגן.בפסחקנטיותאיסורעלשמואלקרן:מספריו.בפראגד"ראב

.ועודהצדיקעיר,קדשזרע,האגרת

צבירביבן–(ח"תרפנפטר)חזןיוסףיצחקרביוחותמותחתימה,בשער

רנהספראתב"הנצילאורהוציאמכתביו.לוביטשבעיררב,מפאלצקהירש

.נקברובהאביבבתלנפטר.תורהשל

.מ"ס28.ברכותלמסכתוחידושיםהגהות:בסוףדף[2].דף[2],יח,[2]

.מנותקתכריכה.זעיריםעשנקבימספר.טובמצב

80$פתיחה 
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–דודמגדל\ד"תרל,ווארשא–זכרוןמנחת\חדשהמנחה.226

יחידותמהדורות–ו"תרל,ווילנא

Mincha Chadasha / Minchat Zikaron – Warsaw, 1874 / Migdal David

– Vilna, 1876 – Single Editions

.יחידותמהדורות.אחדבכרךחשוביםספריםשלושה

פרשיותסדרעלופוסקיםמפרשים,בגמראחידושים,חדשהמנחהספר•

עםשניחלק.ד"תרל,ווארשא.טובחןגרשוןרבימאת.חלקים'ב.התורה

.דף[3],נב.זכרוןמנחתנקראמיוחדשער

,ווילנא.ז"רידבדודיעקברבימאת.ס"השעלחידושים.דודמגדלספר•

.דףמד,[2].ו"תרל

.כריכהללא.טובמצב.יחדיוכרוכיםספריםשלושה

80$פתיחה 

–מישוראורח\חכמהתחילת\כריתות.225

מקוריתקלףכריכת–ט"תס,אמשטרדם

Kritut / Techilat Chochma ' Orach Mishor –

Amsterdam, 1709 – Original Vellum Binding

.מקינוןשמשוןמרבינוס"השכללי,כריתותספר.א

יעקברבימאתכלליםחיבור,חכמהתחילתספר.ב

.ל"הנכריתותמספרשהושמטוכללים,חאגיז

יעקברבימאת.'הבעבודתפרקים,מישוראורח.ג

.חאגיז

.ט"תס,אמשטרדם.ביחדנדפסוהספריםשלושת

.מיוחדשערספרלכל.פרופסשלמהבדפוס

מצב.מ"ס15.דףלב-כט,ה-ב,[1],כג,נו-[א],נ,[6]

.מקוריתקלףכריכת.טוב

150$פתיחה 

ישראלגדוליקושיותליישבשנתחברוספרים[5]אוסף.224

Collection of [5] Books that were Written to Settle Questions of Leading Rabbis

.ישראלגדוליקושיותביישובהעוסקים,ספרים[5]אוסף

מקושיותדבריואתליישבא"מהרשחידושיעלוביאורהלכותחידושי.אברהםביתספר•

2/כובדף].ראםראובןיוסף'רבדפוס.א"תרי,ווילנא.אליהור"באברהםרבימאת.העולם

'רברוךאשר...יצחקברוךהמופלגבן'אליה"מומפורסםהמופלגלהאברךשייך"רישום

הישע'לרשייך"2/לבבדףרישום."חופתוביוםדרשאשרלדרשהמתנהשולמאןראובן

.מיםכתמי.אחרוניםדפיםבשניחסרונותעםפגמים."[...וואלףזאב

תירוץוכן,ם"הרמבעלעיוןבצריךהאחרוניםשהשאירוקושיותלתרץ.חייםעץספר•

,ווילנא.שורחייםרבימאת.נשים-מועד-זרעיםסדר.אחלק.איגרעקיבארביקושיות

:עםכרוך.ץ"מ.פבדפוס.יחידהמהדורה.ד"תרע

המחברפסקימקורותביאור.מליחההלכותדעהיורהע"שועל,צדקמבשרספר•

.בלויהכריכה.טובמצב.ג"תרע,ווילנא.מפאלאצקקאראטקיןשבתירבימאת.א"והרמ

רבישלמקושיותיורבותינודבריעלהמגןחיבור.משנהסדריששהעל,והצילגנון•

.טהרות-קדשים-נזיקין-נשים,בחלק.ד"תרצ,ברוקלין.מועד-זרעים.אחלק.איגרעקיבא

.ז"תרצ,ברוקלין

.כרכים4-בספרים5כ"סה

80$פתיחה 
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ראשונותמהדורותחלקם–הראשוניםרבותינוספרי[42]אוסף.227

Collection of [42] Books by the Rishonim – Some of Them First Editions

:ראשונותמהדורותחלקםראשוניםספריאוסף

תפארתיקר•א"תרע,ירושלים,אשרבןאורירבימאת,ציוןמאוריספר•ג"תרס,ירושלים,ל"זנסיםרבינוחדושי•

ראשוןחלק•ורנרברוךשמואלרביל"המוהקדשת,ה"תש,ירושלים.ידכתבפיעלראשונהפעם.זמראבןדודלרבינו

והערותביאוריםעם.ברכותמסכתעל.ל"זגאוןסעדיהרבפירוש•ו"תקע,פראג.בתראיהגאוניםותשובתמשאלות

,שמותספרעל.יוחאיבןשמעוןדרבימכילתא•ז"תרפ,ירושלים.ווערטהיימעראהרןשלמהרבימאתאהרןידבשם

עלאבותמגן•409'מסששוןידמכתבלאוריצאט"תשילונדון.התורהעלזקניםמושב•ה"תרס.מ.אפרנקפורט

•ב"תרע,מונקאטש.זמראבןדודרבימאת,דודמגן•א"תשכ,ירושלים.דוראןצמחברשמעוןרבימאתאבותמסכת

פעםלאוריצא.ל"זהזקןדטראניישעיהלרבי.ד"הריתשובות•ה"תרמ,ווילנא,(קדמונים)הגאוניםותשובותשאלות

.אבות,הבחירהבית•ץ"תר,דמייןפרנקפורט,סנהדרין,הבחירהבית•ז"תשכ,ירושלים.'קמבריגידכתבפ"עראשונה

יצחקרבנומאתהמאורמנורת•ז"תרצ,ירושלים.מכות,הבחירהבית•ד"תש,יורקניו-ירושלים.המאירימנחםלרבינו

,ווארשא.האורחוספרהגדולפרדס•ח"תרצ,ירושלים.מזרחיאליהו'רותשובותשאלות•א"תשכ,ירושלים,אבוהב

.כתובותמסכתעל.אשכנזיבצלאלרבימאתמקובצתשיטה–זקניםאסיפת•"...יעקבאלחנן"עתיקהחתימה,ל"תר

,ירושלים.פריימןאברהםחייםרביל"המומאת.ם"הרבמתשובות•א"חבשערחסרון,ז"תקלשטראסבורג.ב-אחלק

'רפירוש•"קאליש,פרענקעלהלויישראלראובן"רביחותמות,ח"תרי,למברג.א"הרממאת.העולהתורת•ד"תרצ

.[?ט"תרי],יוהאניסבורג.מכותמסכתותעלא"הריטבחידושי•1913ג"תרע.מ.אפרנקפורט.ירמיהעלנחמיאשיוסף

כחולדף.ט"תרי,ווארשא.ברכותמסכת.א"הרשבחדושי•(104'מסהלוי.ש)ד"תרכירושלים,צדקשערי•:עםכרוך

י"עלאוריצא.ויקרא,הגדולמדרש•ד"תרס,לבוב.בוברשלמהמאתמבוא.אחלק.יצחקישלמהלרבינו,האורהספר•

א"הריטבחידושי•עותקיםשניח"תרי,ווארשא,גיטיןמסכתעלן"הרחידושי•צ"תר,יורקניו.ראבינאוויץאליהונחום

הארוךהביתתורת•ז"תרס,פאקש.נחמיאשיוסףרביבןיוסףלרביאבותפרקיפירוש•ז"תקמ,ליוורנו,יבמותלמסכת

.א"תקמ,ליוורנו.אלפאסייצחקלרביותשובותשאלות•"גאלדשטייןיוסף"בשערחתימה.א"תקע,וויען.א"להרשב

•ה"תקע,ווין.ן"הראבמאת"דבר'האלהיםאל"לפיוטביאור.השכלמאמר•בשערמזרחיתבכתיבהורישומיםחתימות

ספר•ז"תר,וינה.יעקבבןנסיםרבינומאת,המפתחספר•ד"תשי,לונדון.כתובותמסכתעל.הלבןי"רתוספות

ד"תרי,וינה.אבותפרקיעלהבחירהבית•"...ץ"כמשהה"מלהרבשייך"בשערחתימה.א"תקע,זאלקוויא,התרומה

חלקיארבעעלשלמהכרם•א"תרל,ירושלים,השנהראשמסכתעלן"הרחדושיספרשלדפיםוכמהשער•1854

,שטעטטין.מברונאי"מוהרת"שו•פולקיהודאיעקברבילדפוסהמביאידבכתבהקדשה.ד"תשלירושלים.ערוךשלחן

שלספרועלהשגותראביה•כ"תר,לפסיא,מווינאאשכנזיחייםרבימאת.זרועאורח"מהרותשובותשאלות•ך"תר

יהודהבןאליקיםרבימאת.מלבוברפאפורטהכהןליביהודהשלמהרבידבריעלוכןמברליןצונץליפמאןרבי

.ז"תקצ,אופען.המילזאהגי

.שהואכמותנמכרהאוסף.טובכללימצב.כרכים41-בספרים42כ"סה

200$פתיחה 
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חתימות–פיורדאספרי[3]מקבץ.229

Collection of [3] Books that were Printed in Furth –

Signatures

:פיורדאדפוסיספריםאוסף

רבימאת.התורהעלי"רשפירושעל.א"מהרשחידושי•

ובנופעטשויאיוסףדפוס.ד"תקכ.אידלשאליזערשמואל

בדףעתיקותחתימות.דף[פב:ל"צ]ס,[1].בערמענדל

ה"במואשראברהם"חותמת"...ר"במהאהרן".השער

."ל"ז'אר

דפוס,ג"תקכ.וידאשאליהורבימאת,חכמהראשית•

בעלותרישוםבשער.דףרצב[2].[בוכבינדר]ב"באיצק

."גריסהיים...יונהה"כא"בלאלברוךשייך"

.בספר.טראנייוסףרבימאת.מטראניי"מהרת"שו•

כרוך.אחרוןדףחסר.דף[1],קמה,[1].ח"תקכ.פירדא

חתימה.סה-מהדפים.אספרשלהאחרוןחלקו:עם

בייערןל"זצביב"בהרליפאטוביוםאליעזר"וחותמות

.הפנימייםהספרבשוליעשנקבי,טובמצב."ו"יצקאשיצע

.כריכהללא

.שוניםגדלים.כרכים3.כ"סה

100$פתיחה 

'תק-'התבשנותשנדפסוספרים13שלחשובאוסף.228

Important Collection of 13 Books that were Printed in the 1640s-1740s

.'והתק'התבשנותשנדפסוחשוביםספריםאוסף

שבטשלוניקישמחהישיבה"חותמות].של-רצזהדפיםלפנינו.ו"תפ,קושטא."יעקבנחלת"פירושעם,התורהעלי"רשפירוש.1

.בינוני-טובמצב."[5662

-טובמצב.אחרוניםדפיםוששהראשוניםדפיםשלושהחסרים.ראשונהמהדורה.ט"תנ,פרנקפורט.הגרשוניעבודתת"שו.2

.בינוני

.עותקיםמשנימורכב.בינוני-טובמצב.שערחסר.ראשונהמהדורה.צ"ת,אמשטרדם.העזרואבןחייםאורח.חדשפרי.3

.אחרוניםדפיםושניראשוניםדפיםכמהחסרים.כרסעבעותק.ע"ת,הענוויא.קטןשערביתספרעם.התורהעל,אברבנאל.4

.בינוני-טובמצב

במצבדפיםמספר.טובבמצבהדפיםרוב,הדפיםביןמשתנהמצב.שערחסר.ראשונהמהדורה.ב"תע,הענאו,דיונהקיקיון.5

.גרוע-בינוני

.אחרוןבדףקרעים.בינוני-טובמצב.דףמד.ד"תקכ,וברגנירן.ה"השלבעלהורביץישעיהרבימאת.העמודיםוויספרהקדמת.6

.בינונימצב.כרסעבכרך.ואחרוניםראשוניםדפיםמספרחסרים.ט"תס,דאדרהפקנקפורט.שמעוניילקוט.7

.מאודטובמצב.ראשונהמהדורה.א"תקמ,פיורדא.שלישיחלק.ז"הרדבת"שו.8

.חתימות.טובמצב.ה"תקצ,סדילקוב.המקנהספר.9

בשער.ד"תקצ,סדילקוב.שמואלרביובנו"ביהודהנודע"בעללנאסגליחזקאלרבימאת.ציוןשיבת\ציוןאהבת\לציוןדורש.10

.בינונימעט,טובמצב."הייכשטייןצבימשה"חתימההראשוןהספר

.טובמצב.ז"תקנ,ברין.ממיץליבאריהרבימאת,אריהשאגת.11

כריכה.מצויןמצב.ראשונהמהדורה.א"תר,ווארשא.צינץליבאריהרבימאת.ביצהמסכתעלחידושים.טוביוםשמחת.12

.מקורית

."סתםסופרו"במהפסח"חתימהבשער.סוףחסר.ף"תק,ברסלויא.תפארתכליל.13

.שהואכמותנמכרהואולכןלעומקידיעלנבדקלאהאוסף.כריכותללאחלקם.שוניםומצביםגדלים.ספרים13כ"סה

120$פתיחה 
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ת"ספרי הלכה ושו

,דיהרנפורט–ם"להרמבתורהמשנה-נאהסט.230

חשובהמהדורה–שלםסט–ד"תקע-ט"תקס

Fine Set – Mishneh Torah LeHaRambam – Dhyrenfurth, 1809-

1814 – Complete Set – Important Edition

יוסףדפוס.ד"תקע-ט"תקס,דיהרנפורט.ם"להרמבתורהמשנה

.כרכיםבארבעהשלםסט.מייא

.דף[1],קנז;קטז,[7].ט"תקס.(זמנים-מדע):אחלק

.דף[2],רמג,[2].ע"תק.(קדושה,נשים):בחלק

.דףצו;קמא;קלא,[2].א"תקע.(טהרה-הפלאה):גחלק

.דףקסט;קמא,[2].ד"תקע.(שופטים-נזיקין):דחלק

עוטרהזומהדורה.מצוירהראשוןשער,שעריםשניחלקלכל

יעקבורביאיגרעקיבארבינוישראלגדולישלבהסכמותיהם

רבישלהמהדורהבשבחהכותביםהנתיבותבעלמליסאלוברבוים

עירובברסלויעוברובעתניתנהאיגרעקיבארביהסכמת.מייאיוסף

.הצדקתאמואתלבקרכדימולדתו

שניכרך.דפיםבכמהזניחיםעשפגעי.טובמצב.מ"ס38כרךכל

.בשערקליםוקמטקרעראשוןבכרך.ראשוןשערחסר

120$פתיחה 

–חלקים'ג–היטבבארערוךשלחן.231

ידבכתבהגהות–ה"תקמ-ז"תקי,אמשטרדם

Shulchan Aruch Ba'er Heitev – 3 Sections –

Amsterdam, 1757-1785 – handwritten Glosses

.היטבבארפירושעם,ערוךשלחן,כרכיםשלשה

:אמשטרדם

יהודהלרביהיטבבארפירושעם,חייםאורח:אכרך

רופאלויהירץבדפוס.ז"תקי,טיקטיןק"מקאשכנזי

.דףשך,[4].קאשמן(משה)וחתנו

יהודהלרביהיטבבארפירושעם,העזראבן:בכרך

רופאלוייוחנןבדפוס.ה"תקמ.טיקטיןק"מקאשכנזי

.דףקפח.הירץואחיוברוךוגיסו

רבימאתהיטבבארפירושעם,משפטחשן:גכרך

וחתנורופאלויהירץדפוס.ד"תקכ.פרנקפורטמשה

.דףשצו,[4].קאשמן[משה]

איטלקיתכתיבה,ידבכתבהגהותב-אבכרכים

5-כ'בובכרךהגהות18-כאבכרך.מהתקופה

שלי"איטלקיתבכתיבהחתימהאכרךבשער.הגהות

."ר"בעי"אנ

מצב.קלףשדרתעםתואמותכריכות.כרכיםשלשה

.מ"ס18.5.מאודטוב

500$פתיחה 
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למדניותהגהות–ד"תקס,אוסטרהא–ערוךשולחן.232

כרסעבכרך–כחולדף–ההדפסהמתקופת

Shulchan Aruch – Ostroh, 1804 – Scholarly Glosses from the

Time of Printing – Blue Leaf – Thick Volume

ופניםהקמחלקט,היטבבארעם,דעהיורהמטור,ערוךשלחן

.אברהםואשלהעוזראבן,חדשות

בןויחזקאלל"סגבערישכרבןשמואלבדפוס.ד"תקס,אוסטרהא

שלבהסכמתועוטרהזומהדורה."מינקאוויץק"דקמדפיס"שבח

רבישלהסכמתונדפסהזהבחלק.מברדיטשוביצחקלוירבי

.אוסטרהאד"אבמרגליותבצלאל

."ו"תרנניאטרא'פמאהלאה"בשלחבורה"חותמותבספר

.ההדפסהמתקופתאשכנזיידבכתבלמדניותהערותכמהבספר

עלנדפס.מ"ס6.5הכרךעובי.מ"ס21.דף[תלט:ל"צ]תלא,[2]

חציכריכת.בודדיםעשנקבימקומותבכמה.טובמצב.כחלחלנייר

.מקוריתעור

100$פתיחה 

–חדשהשמלה/וייחודיתשניהמהדורה–ע"תק,זאלקוא–הקדוש"החייםאור"הלבעלתוארפריספר.234

א"תקע,זאלקווא

Sefer Pri To'ar by the Author of the Or HaChaim HaKaddosh – Zholkva, 1810 – Second and Unique Edition – Simlah

Chadasha – Zholkva, 1811

"החייםאור"בעלעטרבןחייםרביהקדושרבינומאת,הפניםעםקכב-אסימניםדעהיורהערוךשולחןעל,תוארפריספר•

.א"זיע

שלהראשונהכבמהדורהחדשהפריללאלבדו'תארפרי'הספרשנדפסהראשונההמהדורהזוהי.שניהמהדורה,ע"תק,זאלקווא

.אמשטרדם

:עםכרוך.אדומהבדיווהמקוםהספרשם.בטקסטוחסרוןקרעיםעםבאמצעופגוםשערמלבדמאודטובמצב.דףקטז,[1]

יהודאאברהםבדפוס.א"תקע,זאלקווא.שורסענדראלכסנדררבימאת.שורבכורוספרשורתבואותוספר,חדשהשמלהספר•

.ניירהשלמותעםניכריםחסרונותבהםאחרוניםדפיםבשנימלבדמאודטובמצב.דףקכו.הפערמאירליב

.ביידיששירים–בעפרוןארוכיםרישומיםהאחוריהפורזץבדף

.בלועזיתחותמות.ובלויהמנותקתקדמיתכריכה.אחדכרך

100$פתיחה 

משנותהלכתיותהגהות–ז"תקט,אמשטרדם–רברביאשלי.233

מנעוליםעםועורעץכריכת–'התק

Ashlei Ravravei – Amsterdam, 1756 – Handwritten Halachic Glosses from

the 18th Century – Wood and Leather Binding with Locks

דפוס.ז"תקט,אמשטרדם.המפרשיםעם.דעהיורהערוךשלחן,רברביאשלי

.וקאשמןרופא

.תקיניםמקורייםמנעוליםעם,עורבחיפויעץעשויה,מקוריתכריכהעםעותק

והקציןהראשהאלוףה"מוא"לאשייךהלזהספר"בעבריתרישוםהפורזץבדף

טייטליהושערבי]"...טרייטליהושעהקטןבנוהמעידד"כי"נל"ברמרדכיה"כ

רבי-בנו.(ד"תרנ,וארשא)"יהושעחדות",יהושעברכימחבר.סוכטשובמרבני

הספרלאורך.בלועזיתנוספיםרישומים.[ספרואתל"הומסקערניויטשדבמאיר

.מובהקיםהלכהפסקישלתוכןבהגהות.אשכנזיתבכתיבהעתיקותהגהות

.הכריכהשדרתחסרה.מצויןמצב.מ"ס38.דף[2],שנב,[2]

100$פתיחה 
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חייםאורחעלחלקים8–ערוךשלחןעל"החייםכף"חיבור.235

ראשונהמהדורה–

Kaf HaChaim on Shulchan Aruch – 8 Sections on Orach Chaim – First

Edition

.חייםאורחערוךשולחןעל"החייםכף"חיבורשלראשוניםחלקיםשמונה

.ראשונהמהדורההחלקיםכל.סופרחייםיעקברביהמקובלהגאוןמאת

בכתבהגהה.דףקסה,[4].ע"תר,ירושלים.[פח-א'סי].חייםאורח:אחלק

:עםכרוך.יד

.דףקפא,[2].ג"תרע,ירושלים.[קנו-פט’סי].חייםאורח:בחלק

.דףקץ,[2].ה"תרע,ירושלים.[רמא-קנז’סי].חייםאורח:גחלק

.דףקסה,[2].ף"תר,ירושלים.[שיח-רמב’סי].חייםאורח:דחלק

.דף[1],קעט,[1].ד"תרפ,ירושלים.[תכח-שיט’סי].חייםאורח:החלק

כרוך.דףקסה,[2].ח"תרפ,ירושלים.[תצד-תכט’סי].חייםאורח:וחלק

:עם

מצב.דףקנא,[2].א"תרצ,ירושלים.[תקפ-תצה’סי].חייםאורח:זחלק

.עורכריכת.מפורקכרך.אחרוניםדפיםבמספרגרוע

.דףקעו,[1].ג"תרצ,ירושלים.[תרצז-תקפא’סי].חייםאורח:חחלק

מהכרכיםבחלק.(המפורטמלבד)טובכללימצב,שוניםגדלים.כרכים6

.זעיריםעשנקבי

150$פתיחה 

ראשונותמהדורות–מקובנאאלחנןיצחקרביספרישלשה.236

,ווילנא–יצחקנחל/ה"תרנ-ט"תרמ,ווילנא–"יצחקעין"סט–

רבנייםעותקים–ב"תרל

Three Books by Rabbi Yitzchak Elchanan of Kovno – First Edition –

Set of Ein Yitzchak – Vilna, 1889-1895 / Nachal Yitzchak – Vilna,

1872 – Rabbinic Copies

.(קובנא)קאוונאד"אבספקטוראלחנןיצחקרביספרישלשה

.ערוךהשולחןחלקיארבעתעלותשובותשאלות.אחלק,יצחקעיןספר•

ר"בהירשצבי"חתימה.דףלח,רב.ראשונהמהדורה.ט"תרמ,ווילנא

."בשאבילןחונהה"זללהמשהאברהם

.וחליצהגיטיןהלכותהעזראבןעלותשובותשאלות.בחלקיצחקעין•

.כריכהללא.'עמ264,[2].ראשונהמהדורה.ה"תרנ,ווילנא

.(יצחקעיןשלשלםסט)

,ווילנא.משפטחשןערוךשלחןעלוביאוריםחדושים.אחלק,יצחקנחל•

בהרב'אלי"חותמת.כריכהללא.’עמ358,[8].ראשונהמהדורה.ב"תרל

."ק"החפקלאצקי'ניהירץנפתלי'ר

שאווילןשלרבה.משהאברהםרביבן–(ס"תרנפטר)רלבההירשצבירבי

.ליפשיץדובער'רגיסופטירתלאחרד"תרכמשנת

אדירגאוןרב.הירץנפתלירביבן–(ב"תרצ-ב"תרי)קלצקיןאליהורבי

משנתברעזי-קרטוזשלרבה.כהלכהמשיב,ובחכמהבתורהונשגב

לירושליםעלה.בלובליןע"תרומשנת,סובלקבעיירהד"תרנומשנת.א"תרמ

ואבן,אליהודבר,שפראמרי,הראשהאבן:הספריםבעל.ה"תרפבשנת

.(2212ר"אוצה)פינה

.מאודטובכללימצב.שוניםגדלים.כרכיםשלשה

100$פתיחה 
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ראשונהמהדורה–ג"תצוונדזבק-(חאגיזמשהרבי)הלחםשתית"שו.237

Shtei Halechem Responsa (Rabbi Moshe Hagiz) – Wandsbek, 1733 – First Edition

.ח"המני–חאגיזמשהרביהגאוןמאתס"ובשבהלכהשוניםבענייניםותשובותשאלות,הלחםשתי

.אברהםבןישראלבדפוס.ראשונהמהדורה,ג"תצ,וונדזבק

גדוליעםומתןמשאכולל.העולםברחבירבותבמדינותהרביםנדודיובדרךהמחברכתבהתשובותאת!החשוביםת"השומספרי

.ואמשטרדםאיטליהחכמי,זקניםעטרת,היטבהבארבעל,ץ"היעבובנו,צבימהחכםהמחברפסקיעלוהסכמותתשובותעםהדור

ח"תס,דמייןפרנקפורט–יהודאביתחינוךת"שו.238

ראשונהמהדורה–

Chinuch Beit Yehuda Responsa – Frankfurt am Main, 

1708 – First Edition

טוריםארבעהסדרעל,יהודאביתחינוךותשובותשאלותספר

פפערשיק"אבדחנוךבןליביהודהרבימאת.למעשההלכה

.והמדינה

יוהניסבדפוס.ח"תס,אמשטרדםבאותיותדמייןפרנקפורט

.ראשונהמהדורה.קעלנר

"אלקלעיאברהםבכרשמואל"מזרחיבכתבבשערחתימה

לאורךמיםכתמי.ובלויהרופפתכריכה.טובמצב.דףעה[1]

.הספר

100$פתיחה 

רבי:הגדוליםשנימאתארוכההסכמה:חשובותהסכמותבספר

שלוםשראביעדורבי(הקדושל"הרמחשלחמיו)פינצידוד

אלהגיעהספרהדפסתסיוםעם.(חכמיםאמונתס"מח)באזילה

יהושעיעקברביהגאון"יהושעפני"הבעלשלהסכמתוהמחבר

מילימהניישאםאניותמה"כךכותבובהסכמתומקראקא

כתבממניוביקש..כמותולהוכיחשיודעמיהזהבדורמעליותא

עלהמעידקטןישכלוםבעינינחשבזרכמואינהואםהסכמה

"..הגדול

,ישראלגדולישבתולדותמהארוכיםהינםהמחברשלחייוקורות

.בתורהוגדלותובחיבוריוואםבפעולותיוואםהרביםבנדודיואם

ההודיהמצותבחשיבותוארוכהמענינתהקדמההספרבתחילת

..לפארלשבחלהלללהודותלעצמיחובהאנימוצאאניגם"'לה

כדרךולאנתארךגלותיכילמעלהשיעורלהדאיןהתלאהכלואחר

"..הגוליןשאר

:בעליםחתימות

בעלותחותמות."קרסינטיאליהולשמילי"חתימההספרבשער

."דודחנהקרית"בעלווהארןד"אבסקליהכהןדודרבישל

.בשוליםזעיריםנקבים.עביםדפים.טובמצב.מ"ס20.דףנט,[1]

.עתיקהכריכה.פגיעהללאבשוליםקרעחבדף

120$פתיחה 
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חוטושערורביעיושלישישניחלקיםשלשערים

.קיימיםהמשולש

:במקור)דףצח;[1],סח,[1];סט,[1];צא,[10]

[1],קא[1];[1],סח,[1];[1],סט,[1];צא,[12]

.(דף

הראשוןחציו.הדפיםביןמשתנהמצב.מ"ס32

ואחרוןראשוןבדףפגם–טובבמצבהכרךשל

.בטקסטמועטחסרוןעם.אחלקשל

ונגמרטובבמצבמתחילהכרךשלהשניחציו

השמאליתבפינהקשיםפגמים)גרועבמצב

,רטיבותעקב(חסרונותעםהעליונההחיצונית

במסגרתשערים.מקומותבכמהקרעים

המשולשחוטושערדחלקשערארכיטקטונית

מקוריתצבעוניקלףכריכת.מעוטרתבמסגרת

בית"המקובליםישיבתחותמת.בחלקהבלויה

."אל

100$פתיחה 

המחברהקדשת–מפוארעותק–ד''תרכ,ליוורנו–אברהםויוסףת''שו.240

Vayosef Avraham Responsa – Livorno, 1864 – Elegant Copy – Author's Dedication

',צובהארם'דרבההדיןביתחברדייןאברהםלרבי,ערוךשולחןחלקי'בדותשובותשאלות,אברהםויוסףת''שו

.ל''זצהמחברהגאוןשלקודשוידכתבבעצםהקדשה,לתפארהמתנוססתהפורזץבדף.ראשונהמהדורה,ד''תרכליוורנו

ראשוןחלקשעריחסרעותק–ראשונהמהדורה–ט"תצ-ח"תצ,אמשטרדם–ץ"התשבת"שו.239

HaTashbetz Responsa – Amsterdam, 1738-1739 – First Edition – Copy without the Title Pages of the First Section

.דוראןצמחר"בשלמהרבימאתהמשולשחוטתשובותספרעם.צמחברשמעוןרבימאתתשובותספר–ץ"התשבת"שו

שלצילוםהשלמת)אחלקשלהשעריםחסריםשלפנינובעותק.לויהירץנפתליבדפוס.ראשונהמהדורה.ט"תצ-ח"תצ,אמשטרדם

.(מהםאחדשער

מערכותושבעכשלושיםהינואברהםויוסףת''שו:הספרחשיבות

תוקףהמחברמראהבהם.ע''שוחלקי'דבכלומנהגבהלכהעצומות

בכלנתקבלוחיבורוהמחברזכה.דהלכתאאליבאחילוורבגבורתו

ועודל''זצמניא''והגר'חיאישבן'כהגאוניםוגדוליהספרדיםקהילות

נזכרואףאשכנזארצותלגלילותספרוהגיעכןכמו.תדירדבריומזכירים

,רבנונתפרסםובהכולםעלעולה.(ג''יק''סה''קצסימן)תשובהבדרכי

קיבלנו'היסודאתבארוכההמחברמעלהבהז''כבסימןהתשובההיא

בחיבוריגםערוךהשולחןמרןמדברילזוזשאיןמבארובו'מרןהוראת

דבריוכי,דבריועללחלוקיכולחכםשוםואין'רוכלאבקת'כתשובותיו

זהפולמוסעלבהרחבהעודראה.ערוךבשולחןכדבריותוקפםשם

.('אסימןמ''חוט''ח)אומריביעת''בשו

שהיהישעיהרבילאביונולד,(ז''תרלנפטר)דייןאברהםרביהגאון

היחססדרראה)ה''עהמלךלדודד''פכדורומיוחסצובהארםמגאוני

העםכל'',רבנואתקילסוההואהדורגדולי,(משהישירבנושלבספרו

מר..וחקירהבדרישההתלמודביםשט...אהבהרצוףתוכואחריועונין

ץ''ארד''ביהראשיהסכמת)...להללבישראלהכוללהרברבהניהו

,הדרעץפרי..הדרהואדין''.(ל''זצלבטוןמ''הגרחד''הראבובראשם

לחברחילועודיקום.ורבעצוםכהללענוותןוהכוללהשלםהחכם

ל''זצענתביא''הגרהסכמת)''מלכיםשולחןעלשעוליםנאיםחיבורים

ובקושיודוחקמעניותסבלרבנו.(חדששיררבנושללספרוץ''ארד''ראב

'עמא''חהלבנוןבארזירבנושלאודותיועודראה.ספריואתהדפיסגדול

105.

כריכה,עביםבהיריםדפים,ביופיוומרשיםביותרמפוארמצב,דףרל

.זהבעיטוריעםמשוקמתעורחצינאהעתיקה

120$פתיחה 
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הסכמת-יחידהמהדורה–א"תקע,ווארשא–שאלהרשמית"שו.241

איגרעקיבארבי

Rishmei She'elah Responsa – Warsaw, 1811 – Single Edition – Approbation

by Rabbi Akiva Eiger

מחולק.ליבאריהבןמשהישראלרבימאת,שאלהרשמיותשובותשאלותספר

.קונטרסיםלשלשה

.איגרעקיבארביהסכמת.יחידהמהדורה.נתןבןהירשצביבדפוס.א"תקע,ווארשא

בתורהבבקיאותומופלאעצוםגאון–(ך"תש-ט"תרל)העלירחייםרביחותמות

.ב"תרפבשנתבברליןתורההרביץ,ב"תרעמשנתה'לומזשלרבה,ומדעובחכמה

.(5966ר"אוצה)."חייםפרי","הלכותלחקרי"בעל.ב"לארהעברז"תרפבשנת

.(מחוקה)השערבראשעתיקהחתימה."ט"סהדאיהעבדיההצעיר"בשערחתימה

.זמןכתמי.אחרוניםדפיםבמספרקליםעשפגעי.טובמצב.מ"ס34.דףיח;קו,[3]

100$פתיחה 

–ראשוניםחלקים4–תשובהדרכי.242

וחותמותחתימות–ראשונהמהדורה

שוניםבים"שו

Darkei Teshuvah – the First 4 Sections – First

Edition – Signatures and Stamps of varied

Shochatim and Bodkim

יורהערוךשולחןעלמקיףחיבור,תשובהדרכי

שפיראהירשצבירביר"האדמומאת,דעה

.ממונקאטש

.ראשונהמהמהדורההראשוניםחלקים4לפנינו

האלמנהדפוס.ג"תרנ,ווילנא.שחיטההלכות.א

.ראםוהאחים

האלמנהדפוס.ג"תרנ,ווילנא.טריפותהלכות.ב

.ראםוהאחים

,מונקאטש.ביצים-כהונהמתנותהלכות.ג

.פרלשטייןהאחיםדפוס.ג"תרס

,מונקאטש.תערובות,בחלבבשרהלכות.ד

.ד"תרס

.כרכיםבשלשהחלקיםארבעה

ידידטוביוםרבישלבנו"ט"סהלויידידט"בכמהרייצחק"חתימות.הדאיהעבדיהרביוחתימותחותמותחותמותראשוןבכרך

.ו"תרע-באביובחיינפטר,שחיטההלכותעלספרוחיברבמצריםסעידפורטבקהילתובודקשוחטשימש–הלוי

.ב"מארהכגןמתתיהאברהםרביהיהחתנו,בשניאדובהב"שו-רוזןאליעזראליהורבישלידובכתבמלאהחתימהכןכמו

הקטנהבעירפהץ"ומוב"שואברהם'רההללעליוגומריןגאוןהמפורסםלהרבשייך"הפורזץבדףוחתימהרישוםשניבכרך

"שעכטעריעקב"חתום"פורמושיקע

(865ר"אוצה)."ישניםשפתידובב","אברהםמחזה"בעל,פורמושיקאבעיירהומפורסםגאוןרב–שכטראברהםרבי

.(9953ר"אוצה)."יעקבלקוטי"בעל.במנשסתרוכרב,בלפסטבעיירהכרבכיהןומפורסםגאוןרב–שכטריעקברביבנו

.מאודטובבמצבבכרך.יבשדף.הכרכיםשלאורכםלכלרביםעשנקביג-ואבכרכים.בינוני–טובכללימצב

.טובבמצבכריכותהכרכיםלשלשתאדומותעורשדרות.מ"ס31:תואםגודל

100$פתיחה 



98

–ם"מהריתשובות/כ"תר,הלברשטט–הבחירהבית.243

איינהורןאברהםרביעותק–ד"תרי,ווארשא

Beit HaBechirah – Halberstadt, 1860 / Tshuvot Maharim – Warsaw,

1854 – the Copy of Rabbi Avraham Einhorn

הצעיר...קניתיו"בשערחתימה.כ"תר,הלבערשטאדט,הבחירהביתספר•

."ט"סהדאייאשלום

.דףקב,6

.ד"תרי,ווארשא.פאדובהמאיריעקברבימאת,ם"מהריתשובותספר•

2/טבדףנוספתהגהה.הראשוןבדףידבכתבהגהה.דף[1],סו,[2]

.מזרחיתבכתיבה

מספרי"בעלותרישוםהפורזץבדף.מ"ס33.5.יחדיוכרוכיםהספריםשני

[ע]סוחאייאלד"אבאיינהורןאיסרישראל'רג"הרהבןאברהם'רג"הרה

"טאפילסקימאירחיים,לילתתוצוהאחריוהשאיראשר(קצוץ)

מובהקגאוןרב.איסרישראלרביבן–(ב"תרענפטר)איינהורןאברהםרבי

.לירושליםעלה.ב"תרכמשנת(סוכובוליה)סוחיואלעשלרבה.בהוראה

.(183ר"אוצה)

100$פתיחה 

הגהת–החלקיםשני–ח"תרל-ד"תרל,ווילנא–חייםמעין.245

המחבר

Ma'ayan Chaim – Vilna, 1874-1878 – Two Sections – Author's Gloss

שני.ליפשיץוולףזאבברדברבימאת.ת"ושודרשות,חידושים,חייםמעיןספר

.חלקים

.דףל,[2].שניהמהדורה.ד"תרל,ווילנא.ראשוןחלק

.דףכב.שניהמהדורה.ח"תרל,ווילנא.שניחלק

קהילותבכמהד"ואברב–המחברידבכתבוהוספהתיקון,שניחלקבסוף

אישהיה.אביומקוםעל(ו"תרכ)סרדניק,(ד"תרכ)וינדבה,שאבילען.קדושות

מקומועלכיהןקפלןישראלרביחתנו.מגולדינגןסגליצחקמשהרביחתן,מוסר

.יחיאלרבי,מוילנאאידילחייםרבי,מלובליןליבאריההללרבי-בניו.אחריו

.מנותקתמקוריתכריכה.טובמצב

100$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ט"תרי,ווארשא–צינץל"מהראחידושי.244

הדאיהעובדיהרביהמקובלהגאוןחתימת–

Chidushei Maharal Tzintz – Warsaw, 1859 – First Edition – Signature

of the Kabbalist Gaon Rabbo Ovadya Hadaya

וחידושים.וחלבטריפות,שחיטההלכותעלחידושים,צינץל"מהראחידושי

.צינץליבאריהרביהגאוןמאת.שבתמסכתעלופלפולים

.באמבערגיעקבצביבדפוס.ראשונהמהדורה.ט"תרי,ווארשא

שמיפטירתולפנישהבטיח,צינץל"המהראהגאוןלספרימיוחדתחשיבות

ספרישהדפסתהיאידועהמסורת.למליץלויהיהספריובהדפסתשישתדל

.לישועותסגולהל"המהרא

.מקוריתכריכה.מאודטובמצב.כחלחלנייר.דף[10],קנד-מז,מז-לד,לב

80$פתיחה 
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חשוביםספרים14כוללים–כרכיםשלושה.246

Three Volumes – Containing 14 Important Books

.ץ"הרשברבינומאתהשנהראשמסכתוחידושי,נדהמסכתפסקי.ץ"הרשבחדושי•

.ידכתבפיעל.נדהמסכתעלא"הרשבחדושי•.ראשונהמהדורה.ה"תק,ליוורנו

,בילגוריי.ידמכתב.ף"הרית"שו•.ץ"תרח,ירושלים.מנחםבןמאיריצחקרביהוצאת

.טאראןאהרןיוסףרבימאת.בארגנטיןאווזותהברהיתרבענין.יוסףזכרון•.ה"תרצ

ספר•.ך"תר,קניגסברג.ין'מוולוזחייםלרבינו,החייםנפשספר•.ד"תרפ,ירושלים

.שניחלק.מקלםזיסלשמחהרבימאת.הקדושותהישיבותלבני.הדעתיסודי

,ווילנא.מראדיןהכהןמאירישראלרבימאת.הלשוןשמירת•.ץ"תרח,בילגורייא

,ווילנא.ו"אהד"אברפאלרבימאת.לשוןמרפאספר•.שניהמהדורה.ט"תרל

•.ג"תרל,ווילנא.מוואלקאוויסקהלויאריהרבימאת.חידושים,אריהפני•.ה"תרל

ספר•.ה"תש,ירושלים.שקופהכהןיהודהשמעוןרבימאת.תורהשעוריספר

,בבל,ישראלארץ•.פ"תר,יורקניו.ליפשיץאבאזוסמןרבימאת.המשנהמרכבת

.נחמדאוצר•.ו"תרצ,ברוקלין.גרינוולדיהודהיקותיאלרבימאתהגולהוארצות

יקותיאלרבימאת.בשנהפעמיםארבעמופיע.ישראלולחכמתלהלכהמוקדשמאסף

,ירושלים.סופראברהםמאת.מודרשומקרא•.ז"תרצ,ברוקלין.גרינוולדיהודה

.ד"תש

.מאודטוב-טובמצב.כרכיםשלושה

100$פתיחה 

מהדורות–"דודשבילי"ספרי.247

בקישראל,ירושליםדפוסי–ראשונות

Shvilei David Books – First Editions – Printed

in Jerusalem, Yisrael Bak

השולחןעלהלכהחידושי.אחלק,דודשבילי.א

ועניני,וגטשטרותעניןעם.העזראבןבחלקערוך

דפוס.ראשונהמהדורה.ב"תרכ,ירושלים.חזקה

בשולשומניחתם.מ"ס33.דףעב.בקישראל

.חסרוןללאקלקרע.שאחריודפיםוכמה,השער

עלחידושים.הזמןרוחנגדקוראקול.דודשבילי.ב

,ג"תרכ,ירושלים.השכלהמוסרבדרךהתורה

.דףלא,[1].בקישראלדפוס.ראשונהמהדורה

.נקביםמעט.טובכללימצב.מ"ס23.(76הלוי.ש)

.שונהגודל.חדשותכריכות

100$פתיחה 

רבותהגהות–יחידהמהדורה–ט"תרכ,ירושלים–לישראלטובבו.248

טריפותבענייניידבכתב

Boh Tov LeYisrael – Jerusalem, 1869 – Single Edition – Many handwritten

Glosses on Matters of Treifot

ש"מהרשחיברוהטריפותהשחיטותחרוזיעלדיניםוחידושיביאור.לישראלטובבוספר

בןש"מהראתייחסומדועידועלא,עטראבןיהודהרביהינוהחרוזיםמחבר)סמאוןבן

.חייוןאליהורבימאתהואגםת"שובסופווכן.חייוןאליהורבימאת.(אלולחרוזיםסמאון

עםהביתהרציורהאחרוןבדף.יחידהמהדורה.ק"בישראלדפוס.ט"תרכ,ירושלים

."מקדשינומקוםמראשוןמרום"מתחתיוהכיתוב

שלגדלותוניכרמהן.ידבכתבארוכותהגהות15-כישנן"הטריפותחרוזי"בתחילת

.ידועהלאהכותבזהות.טריפותבענייניהכותב

במספרבודדיםזעיריםעשנקבי.טובמצב.מ"ס29.5.דףכג;[נ:ל"צ]נב;ב,כד,[3]

חלקמסתיר)הדףשלהתחתוןבחלקוניירחיזוקהספרדפיכללאורך.אחרוניםדפים

.פשוטהכריכה.(מהטקסט

(145'מסהלוי.ש)

100$פתיחה 
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ספרו-ראשונהמהדורה–ב"תשי,ירושלים–(פסח)עובדיהחזון.249

ל"זציוסףעובדיהרבימרןשלהראשון

Chazon Ovadya (Passover) – Jerusalem, 1952 – First Edition – the First

Book by Maran Rabbi Ovadya Yosef

לילסדרבהלכותהפוסקיםבדבריוהארותוהערותבהלכהחקירות,עובדיהחזון

.ל"זציוסףעובדיהרביהגאוןמרןמאת.פסח

:הדוראותוגדוליכלבהסכמותעוטרהספר.ראשונהמהדורה.ב"תשי,ירושלים

רבי,פרנקפסחצבירבי,הרצוגהלויאייזיקיצחקרבי,עוזיאלחימאירציוןבןרבי

הישבהראשעטיהעזרארבי,כץראובןרבי,שבתיחזקיהרבי,בנגיסראובןזעליג

.זויןיוסףשלמהורבי

.31בגילצעיראברךבהיותו,הראשוןההלכתיספרו-זהספרואתחיברמרן

עדתחכמיוביןל"זצמרןביןפולמוסהספרעורר,עולםלאורהספריצאכאשר

בן"הבעלהגאוןעלהמחברהרבחולקבספרמקומותשבכמהלטענתם,הבבלים

מהשכלהדבריםעלעמדתואתולהסבירלדברנכוןהיהמצידוהרב,"חיאיש

מדבריומנומקותברורותראיותפיעלהוא"חיאישבן"המרןכמושלאשפסק

גדולהנפשעוגמת.דעתואתלשמועהבולאאולם,ואחרוניםראשוניםהפוסקים

השתלשלותכלעל).למשכבהרבשנפלעד,כךבשלימיםבאותםלרבנגרמה

'עמששוןיעקבר"הגלנכדוב"חהרועיםאבירבספרבאריכותראה,הדברים

ספרוואת,כידועמחפירעונימתוךתורהלומדהרבהיהימיםבאותם.(308-322

דקיםדפיםהינם,הספרדפיכךבשל,לפרוטהפרוטהשחסךלאחרהדפיסזה

.ההדפסהבהוצאותלעמודהרבשיוכלכדיופשוטים

.מקוריתכריכה.מצויןמצב.'עמ[2],של

80$פתיחה 

–א"הגרביאורעםרותמגילת\רבמעשהתוספת.250

ראשונהמהדורה–ו"תרנ,ירושלים

Tosefet Ma'asseh Rav / Megilat Rut with HaGra's

Commentary – Jerusalem, 1896 – First Edition

כהנאיעקברביששמעמההוספותעם,רבמעשהתוספתספר

עםמשקלובישראלרביידומכתבי,א"הגראחיאברהםרביחתן

מחותנודמכתבהועתיקששמעמהין'מוולאזחייםמרביהוספות

אורחותועם,ח"הגררבומאתשמשמעאשכנזיהכהןאשררבי

פיעלמבואריםדיני"אליהושיח"קונטרסועם.לתלמידיוחיים

קונטרס.משקלובישראלרביידמכתבוהוספותא"הגר

.א"הגרניןלנדאאליהורבימאתח"הגרדברילפרש"שאלתות"

.תנחוםבןברדבריששכררבימאת

עלל"הנההוספותכלשלראשונהמהדורה.ו"תרנ,ירושלים

הסכמותעם.ג"ותקצ,ב"תקצבשניםשנדפסרבמעשה

.הראשונהשבמהדורה

.דףכה,[3]

.מווילנאאליהומרבינווביאורי"רשפירושעם,רותמגילתספר•

.והנסתרהנגלהדרךעל

.דףיד,[2].ראשונהמהדורה.ו"תרנ,ירושלים

.כתמים.טובמצב.כריכהללא.יחדיוכרוכיםהספריםשני

60$פתיחה 
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ספרי מוסר 

יחידהמהדורה–ט"תצ,פראג–הביתמשמרת.251

Mishmeret HaBayit – Prague, 1739 – Single Edition

עם.אחריתועלהאדםלבאתלעוררמוסרפרקיעשרהכולל,הביתמשמרת

.פרלסמשהרבימאת.ס"הפרדבדרךדרושים

.ק"ביודאנכדידפוס.יחידהמהדורה.ט"תצ,פראג

מקוריתכריכה.הדפיםפינותקיפולי,כתמים.בינוני-טובמצב.דףנד,[2]

נסים'בדוד"."ו"היבנימין'באברהם"ידבכתבמזרחיותחתימות.בלויה

."ו"יצדאנוןבנימיןבכריוסף"."ישראל'בנסים

100$פתיחה 

ה"תקפ,והוראדנאווילנא–לבישרי.253

Yishrei Lev – Vilna and Grodno, 1825

.אברהםאפריםבןיעקברבימאת.'ב'אסדרלפימוסרעניני,לבישרי

.שניהמהדורה.ה"תקפ,והורודנאווילנא

.חדשהבדכריכת.כהיםכתמים.טובמצב.מ"ס18.דףלז,[1]

80$פתיחה 

השלישיהספר–ט"תקנ,ווילנא–המידותותקוןצדקהין.252

שמחהחיים"חתימה-ראשונהמהדורה–!בווילנאשנדפס

"מבובירקאשפירא

Hin Tzeddek VeTikkun HaMidot – Vilna, 1799 – the Third Book that

was Printed in Vilna! – First Edition – Signature "Chaim Simcha

Shapiro of Bobrka"

עם).ם"מהרמבפרקיםשמונהעלביאור.המידותותקוןצדקהיןספר

.ליכטשטייןליפמןאליעזרר"באברהםרבימאת.(הפנים

לפנינו.בווילנאהדפוסמביכוריהספר.ראשונהמהדורה.ט"תקנ,ווילנא

!שםנדפסאשרהשלישיהספר

."מבובריקאל"ז...צבימגזעשפיראשמחהחיים'הק"חתימהבשער

.רביםחסרונותעםקרעיםאחרוןבדף.בקירובמ"ס20.דףיח-ז,ה,[1]

.חדשהכריכה.טובמצבזהמלבד

80$פתיחה 
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יחידהמהדורה–ט"תרי,ווילנא–יראיםרצון.254

Rezton Yere'im – Vilna, 1859 – Single Edition

ואהבת)חשוביםבנושאיםמוסרבעניניפרקיםיד,יראיםרצוןספר

,בטחון,הגראהבת,בכשריםהחושד,עיוניתחקירה,כמוךלרעך

מאת.(ועודוגדרסיגענין,כוונהבלאתפלה,נישואין,אורחיםהכנסת

.בראסייןציטאוויאןמעירשמחהבןחייםרבי

.ראםדפוס.יחידהמהדורה.ט"תרי,ווילנא

.מצויןמצב.'עמ51

60$פתיחה 

,ירושלים–(מאושמינאהצדיק)חכמהכתר.255

יחידהמהדורה–א"תרמ

Keter Chochma (The Tzaddik of Oshmina) – Jerusalem,

1881 – Single Edition

.ומליצותמשלים,מוסרודברי,חכמהפרקי.חכמהכתרספר

.ירושליםאישאסמינאיליד-אשכנזיוואלףזאבחייםרבימאת

מהדורה,שאלאמאןמשהיואלדפוס.א"תרמ-מ"תר,ירושלים

.יחידה

למחברהמלצהמכתבי,בסוףעמודים8-ב.’עמ8,8,דףכח

,פאניזילמאיררפאלרבי:הרבניםביןלארץלחוצהיציאתולרגל

העלירשמואלרבי.אלישרשאוליעקברבי,סלנטשמואלרבי

:עםכרוך.ועוד

,ווארשא,גרינודייונהלרבינו,היראהוספרתשובהשעריספר•

.1870א"תרל

.טובמצב.מ"ס16

100$פתיחה 
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הגהות וחתימות\מכתבים \כתבי יד –רבני אשכנז 

19-ההמאהאמצע,אשכנז–היסטוריידכתב-"מספרתאגרת"–!אוטוגרף.256

Autograph! – Igeret Mesaperet – Historical Manuscript – Ashkenaz, Mid-19th Century

אמצע,אשכנז.שוניםואירועים,שמות,מקומותעלהיסטוריפירוטעם.לושענוומהחייובמהלךהכותבששלחאגרותליקוט,ידכתב

.אגרות100מעל.19–ההמאה

באהיום"נכתביחאגרתבתחילת.האגרותשבתוךהשמותאתהשמיטהמחבר.התקופהמאותהלרבניםנשלחומהאגרותניכרחלק

בעלנכד,לנדאהלוימשהרביוהמתרגםהדפוסביתבבעלמדוברהנראהככל]פראגמעיר...הלוימשהר"מוההמדקדקהמופלגאלי

ומשווה"עינייםלמראהטובותאותיותיהם"אשרואמשטרדםווילנאדפוסילחומשיםהכותבמתייחסד"עבאיגרת."[ביהודהנודע"ה

.'וכווחצויותבקועותאותיותיהםאשר'פלוני'לדפוסאותם

.מ"ס25X16:עמודגודל.כתוביםעמודים[53].דף[27]

מעט.(מילים13-כ)מהטקסטחלקהמכסההעמודבאמצעכתםאחרוניםדפיםבשלשה.עליוןחלקבשלישחסרוןעםפגוםאחרוןדף

.כריכהללא.כחולדף.זמןכתמי.שוליםפגמי

500$פתיחה 

שלרבהלאבאצביאליעזררבי-ידכתב.257

ב"תרפ-ז"תרע,פולין–דרשות-פאצינל

Manuscript – Rabbi Eliezer Zvi Lava the Rav of

Patzunel – Sermons – Poland, 1907-1922

.ב"תרפ-ז"תרע,פולין.שוניםבענייניםדרשות.ידכתב

'יאמ"באאצביאליעזרויען"נרשםהידכתבשלבתחילתו

"...ל"זמאירבנימין

.יותרמאוחרתמתקופהידבכתבמהמחברהוספות

:המוזכריםהמקומות.מקומותבכמהנכתבהידכתב

.וויטבסק,פאצינעל

י"עלרבנותנסמך.א"תרנמשנתפאצונעלשלרבה.מפורסםודרשןצדיקגאון-(ה"תרצ-ג"תרכ)לאבאמשהצביאליעזררביהמחבר

ישראלרצוןחיבורו.קובנאובכוללסלבודקהבישיבתלמד.'היםשפת'בעלוולפסוןמיכליחיאלורבי,מקובנאספקטוראלחנןיצחקרבי

.(2713,15292ר"אוצה).ידבכתב

.דיוכתמי.קליםפגמים.רטיבותמחמתדיוטשטושי.מנותקיםדפים.טובמצב

300$פתיחה 
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תחילת-יידיש–הגטנתינתסדר–ידכתב.258

20-ההמאה

Manuscript - The Order of Giving a Divorce -

Yiddish - Early 20th Century

ולסופרלבעלהרבשאלותתוכן-הגטנתינתסדר,ידכתב

לאשההבעלאמירתתוכן.לעדיםוהסופר,לעדיםוהבעל,ולאשה

.ועוד,האשהדברי,לעדיםהרב,לשליח/

היההנראהככל.20-ההמאהתחילת.יידיש.מרובעתכתיבה

.דיןביתבשימוש

.לארבעהמקופלמהםאחדכל,גליונותשתיעלנכתב

.טובמצב.כתוביםעמודים[16]

100$פתיחה 

20–ההמאהראשית,[גרמניה]–שוניםלזמניםדרשות–ידכתב.259

Manuscript – Sermons for Varied Occasions – [Germany], early 20th Century

לאכותב!אוטוגרף.20–ההמאהראשית,גרמניההנראהככל.קהילהמרבניאחדשלידבכתב[גרמנית]ויידיש,ידבכתבדרשות

.מזוהה

.שלם.עמודים[22]לפסחדרשה•

.שלם.עמודים[13]לפסחדרשה•

.שלם.'עמ[9].הגדולהכנסתביתובניןהפינהאבןלהנחתדרשה•

.עמודים[12].הובררלאנושא.דרשה•

.קרעיםומעטקמטים.שוניםמעטגדלים.עמודים56כ"סה

80$פתיחה 
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ב"תרי,ירושלים–ריה"ושדחכמיה,ירושליםגדוליבחתימות–ומנהיגיםממוניםמינוישטר–ד"הוכולל.260

Kollel Hod – Appointment Document of Supervisors and Leaders – Signed by the Leading Rabbis of Jerusalem, Its

Sages and Shadarim – Jerusalem, 1852

יהודהורבי,שעפסליברבי,שלאנקצבייוחנןהרבנים(ודויטשלנדהולנד)ד"הוכוללעלהממוניםלשלושתהרשאהשטר,ידכתב

.ב"תרי,ניסןח"ר,ירושלים."ל"הנהכולליםלטובתמורשיםומנהלים,מנהיגים,ממוניםשיהיו",גאלדשמיטדליב

.הספרדיםירושליםחכמיוחתימותידכתבבתוספת,הכוללרבני,ירושליםרי"שדידחתימותבאוהשטרעל

:הכוללורבניירושליםי"שדרחתימות

שרהאלשיבה","הויזדארף...זעליגעזריאלנאום",("הלברשטאם)ט"השל"מהוריהדייןבןאלעזר'הק""זאקסמשה'הק"

ה"זלהאברהם'כבןבנימין","בליץה"במשהאלעזר'הק","ה"זללהלנאטיקנחר"במהוריהודהמשה'הק","בערגמאן[ה]'חיי

.הדףבמרכזהכוללחותמתבנוסף."ראזענטהאליצחק","ליעברעכטשלמה","לילעלנטהאל

-יל'פאניגמאיררפאלרביל"הראש(ח"תרמ-ד"תקע)ה"המפ–פארדומשהרביהגאון-(ד"תרי-ל"תק)קובויצחקרביהגאון

חייהשרהאלישבע(ה"תרס-ו"תקפ)הויזדורףזעליגעזריאלרבי-(ל"תרנפטר)זאקסמשהרבי,(ג"תרנ–ד"תקס)א"המרפ

(ב"תרי-ח"תקנ)ברגמןאליעזררביהגאוןאשתברגמן

בחלקושמןכתמישני.חלשיםקיפולסימני.מאודטובמצב.מ"ס20.3X15.5עמודגודל.כתובעמוד[1]מתוכו.מקופלדף[1]

.הדףשלהריק

500$פתיחה 



106

בכתברבותהגהותעם-א"תע,אמשטרדם–ערוךשולחן!עצוםבפלפולהגהותממאהלמעלה!אשכנזגאוני.261

דורווחכמיפולדאד''ראבהיילפריןמשהרביהגאוןיד

the Geonim of Ashkenaz! More than a Hundred Glosses! Shulchan Aruch – Amsterdam, 1711 – with

many Glosses Handwritten by the Gaon Rabbi Moshe Halperin Rosh Av Beit Din of Pulda and the Sages

of His Generation

.א''תעאמשטרדם,הגולהבאר,ך''ש,ז''טפירושעם,דעהיורהערוךשולחן,רברביאשלי

מערכותבהםשלמיםעמודיםלאורךמשתרעותאףחלקם,(בשולייםקצוצותרובם)נכבדותהגהותממאהלמעלההספרלאורך

גאוניביןלידמידעברשלפנינוהכרך.אלהכלראתהעיןאשרי.ך''והשז''הטע''השובדברילרוב,עצוםבפלפולבהלכהעצומות

.ידםכתבבעצםקודשגליונותחכמיםבעיטוריונעטרדמייןפרנקפורטבגלילותשהתגוררוהתקופה

'מובדף'יילפריןמשה'חתימההשערבדף.ק''הת-'התבשנותאשכנזמגאוניכשלושהשלעטםפריהינםההגהות:ההגהותכותבי

כתב(אחרמכותב)הגהותשניבשולי.(פולדאד''אבהיילפריןמשהרביהגאוןשלידוחתימתהיא)'מאופנהייםמשהיילפרין'חתימתו

למופלג"והקדשהבעלותחתימתהספרבשער."אופנהיים...לייפניקנטער''מהור[מופלג]מהזוהגהה"ידובכתבהיילפריןמשהרבי

כחמשבשניתהועתקוהאחרון'בעמ.דמייןפרנקפורטק''מקשהואאייזיקרבימציין'מא'בעמ."ו''יצמאמשטרדםאברהםר''באייזק

ן''הרמב'משהיאמצייןאחתועל"מ''הכל''זצו''אאמו"משהםהמעתיקמצייןמהםשניםכשעל(הספרבפניםשנכתבו)הגהות

משניהגהותועוד.פולדאד''אבהיילפריןנפתליר''במשהרבנושלקולמוסופריהינםבספרההגהותרובכיעולהזהלפי.'היילפרין

.ל''הנמלייפניקנטעמרביהגהותשלושהוכן,נוספיםכותבים

הגאוניםבימי,פולדאק''דקמ''ורד''אב,בדורומפורסםגאון,(ו''תקלאיירו''כנפטר)(יילפרין)היילפריןנפתליר''במשהרביהגאון

מערבלדרוםנדדמכןלאחר,באלטונאכדייןכיהןבצעירותו.(בערכוהחדשגדוליםשם)וסייעתםותומיםאוריםוהרביהושעפניהרב

פולדאלאלוקיםהגדולההעירשללרבההוכתרד''תקכבשנת,ד''כראבכיהןשם(דמייןלפרנקפורטהסמוכה)גלנהאוזןלעירגרמניה

מצויההיאשגם)אופנהייםבעירמסוימתתקופהשההשרבנועולה,שלפנינובספרהבעלותמחתימת.לפטירתועדברבנותשימששם

עלדאזהדורגדולימפולמוסללמודיש,תלפיותלתלוהיותובדורורבנושלגדולותעל.הרייןנהרגדותעל(דמייןפרנקפורטבגלילות

אחריפולדאד''ואב,שטאטטלנגשפלדד''אב)ווירמש(ווורמסר)זלמןשלמהרביהגאוןכאשר.יורשיוידיעלמרעשכיבשלנדריוקיום

הגאוןהםהלו,הרמהדעתםלחוותדאזהדורגדולילשלושתאיגרותיוהריץ(מוירצבורגבמברגרהרבניםשושלתכלשלוסבם,רבנו

אשר.פולדאד''אבהיילפריןמשהרבנווהגאון'ההפלאה'בעלהורוויץהלויפנחסרבנוהגאון,פיורדאד''ראבשטיינהרטיוסףרבנו

דבריהםכלראה).'שלמהבנין'בעלפרנקפורטישיבתוראשד''אב,(מאס)מאזנתןרבנוהגאוןשלדעתולחוותנשלחדבריהםסיכום

הגדוליםהמאורותשניכבוו''תקלבשנת.דאזהדורמגדולירבנושלהיותועלמלמדתזוהתכתבות.(יד'עמקטגליוןבמוריהשנדפסו

ז''רשהגאוןלהםשספדבהספד.'יוסףזכרון'בעלל''הנשטיינהרטיוסףרביעםיחדמשהרבנונסתלקעת,יחדיוגרמניהמדינתשל

ד''אבה''זצלההיילפריןמשהר''כמוהרמאדאלוקיםיראופרישהקדישאהמובהקהרב''נעליםתאריםרבנועלהעריף,יחדיוווירמש

ירושתנוקובץראה)פולדאק''קמנהגיממייסדיוהואאשכנזבמורשתניכררבנושלרישומו.(עח'עמשםבמוריהנדפס)''פולדאק''דק

.הדורותבמהלךאבדהנראהשכפיהגטסדרעלביאורחיבר.(117'עמג''ח

.''מבורריןאינםודבריו"בלשוןופותחות,הפוסקיםדבריעלהשגההםרביםובמקומות!פולמוסיתוכןבעליהיילפריןמשהרביהגהות

ומשהלהגיהאיןא''הרמודברי"ומסיים,א''הרמדבריהמתקניםך''והשז''הטדבריעלבאריכותמשהרבימשיגהמקומותבאחד

.''אמתותורתואמת

ובלאיכתמים,ובסוףבהתחלהדפיםמספרובשוליהשערמדףכחצישלניירבמילויאומנותייםשיקומים,עביםדפים,בינוני–טובמצב

.אמןידימעשיתואמתבקופסהנתונהומעוטרתחדשהעורכריכת.טובבמצבהספררוב,דפיםבכמהזעירעשסימן,קרעיםוכמה

2000$פתיחה 
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הערות30–כבספר–א"תרכ,שטטין–ביהודהנודעת"שו.262

פירראשלאד"אבסנדרוביץיעקבאבאאברהםרביידבכתבלמדניות

וירושלים

Nodah BiYehuda Responsa – Statin, 1861 – The Book Contains approx. 30

Scholarly Glosses Handwritten by Rabbi Avraham Abba Yaakov

Sanderovich Av Beit Din of Firroshla and Jerusalem

.א"תרכ,שטעטטין.לנדאסגליחזקאלרבימאת.חלקיםשני,ביהודהנודעת"שו

.ההדפסהמתקופתאשכנזיידבכתבלמדניותהערות30-כהספרלאורך

עםסנדרוביץיעקבאבאאברהםרבישלרבותחתימות:בעלותורישומיחתימות

."...ישראלה"מא"מהמופלגלהרבנישייך"רישום."משהצבי"חתימה.חותמותיו

הכנסתביתוחותמות,בירושליםחייםעץישיבתחותמות."חייםשלמה"חתימה

.בירושליםיעקבביתהגדולה

לירושליםעלה,פריראשלאד"אב(ה"תרסנפטר)סנדרוביץיעקבאבאאברהםרבי

בנימיןורבימקובנהשפיראיעקבחייםרביהרבניםעםיחדבירושליםכדייןוכיהן

"תנחוםזכרון"בספרהסכים,(ל"תרשנת)"ציוןבני"ת"בשונזכר.מסטופצי

.(ה"תרס-ה"תרנ,ירושלים)"מציוןתורה"במאמריםפרסם.(ב"תרנ,ירושלים)

בחבצלתהובא)בירושליםהגדולהכנסתבביתמונטיפיורימשההשראתהספיד

.(340'עמו"טשנה

.רופפתכריכה.לימודכתמי.מאודטוב-טובמצב

120$פתיחה 

עותק–ד"תרפ,ירושלים–בהןנדרשתשהתורההמדות.264

ידובכתבוהגהותהוספותעשרותעםהמחבר

HaMidot SheHaTorah Nidreshet Bahen – Jerusalem, 1924 – the

Author's Copy with Dozens of Additions and Glosses handwritten

by Him

המאיריאוסטרובסקימשהרבימאת,בהןנדרשתשהתורההמדותספר

.20–ההמאהבראשיתירושליםרבנימחשובי

ה"הראימאתאיגרתהספרבתחילת.יחידהמהדורה.ד"תרפ,ירושלים

.ה"הראימאתהערותהספרבסוףקוק

לכל.המחברשלספרייתובעלותחותמותהספרלאורך!המחברעותק

ידבכתבומחיקותתיקונים,הגהות,(ארוכותחלקן)הוספותהספראורך

שרצההספרשלשניהלמהדורההכנההינוזהעותקהנראהככל.המחבר

.המחברלהדפיס

.מקוריתכריכה.טובמצב.’עמ[5],רלג-ג,דף[7]

120$פתיחה 

המאה–עירוביןמסכתבשוליאשכנזמרבניידבכתבהגהות20–כ.263

19-ה

Approx. 20 Glosses Handwritten by the Rabbis of Ashkenaz on the Margins of

Tractate Eruvin – 19th Century

.לדרכיםמוקטנתמהדורה.ב"תרכ,ווארשא.בבליהתלמודמן,עירוביןמסכת

מתקופתמובהקרבני,אשכנזיידבכתבחשובותהגהות20–כהמסכתלאורך

.לנונתבררהלאהכותבזהות.ההדפסה

.(הרגילההתלמודבמהדורהאחדלדףשווהזובמהדורהדפים2כל)כפוליםדפיםקה

.בינוני-טובמצב.עשפגעיכמה.שימושכתמי.דף[3],מב,מח

120$פתיחה 
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הרשלרביוהגהותחתימה–א"תקס,ווין–משפטחשןערוךשלחן.265

'חכםשאלת'בעלשלזינגר

Shulchan Aruch Choshen Mishpat – Wien, 1801, Signature and Glosses by

Rabbi Herschel Schlesinger the Author of She'elat Chacham

.א"תקס,ווין.ראשוןחלק.משפטחשןערוךשלחן

רביהואאולי]"מענדלמנחםאליעזר"רביוחתימתבעלותרישוםהספרבשער

רב.ואוסטרהאמזסלבחריףישראלרביחתןמקרבריטמנלימנחםאליעזר

.[דובנא,(ברסטיצקי)=בברסיטישקע

.דמייןפרנקפורטמחכמירופא]"שלעזינגערהרשלה"בע"חתימההספרבשער

בין.[ס"תק,מ"פפד,ההלכהלפימתיםהלנתאודות"חכםשאלת"הספראתחיבר

.הרשלרבישלידובכתבכנראההגהותכמההספרדפי

.מקוריתעורכריכת.דפיםבכמהעשפגעי.טובכללימצב.מ"ס41גדולכרך

80$פתיחה 

בכתברבותוהגהותחתימות–ח"תנ,דעסוי–ן"מהריבחידושי.266

ההדפסהומתקופתכותביםמשנייד

Chidushei Mahariban – Dessau, 1698 – Many Handwritten

Signature and Glosses by Two Writers from the Time of

Printing

ניסןר"מוהרבןיהודהלרבי,יהודהביתהלכותחידושי–ן"מהריבחידושיספר

שניהמהדורה.ח"תנ,דעסויא.ונזיקיןנשיםמסדרמסכתותשמונהעל.מקאליש

בןמשהדפוס(ז"תמבשנתבזולצבאךנדפסהראשונהמהדורה).מורחבת

.בונםשמחה

לאורך."יוסףר"בהרלנדאאבאאברהם"חתוםארוךרישוםהשערבדף

מתקופתאחד,כותביםשני.(קצוצות)ידבכתבארוכותהגהות20-כהספר

יהיוזהדלפי[שים]'הקדודבריולהביןזכיתיולא":ההגהותתוכןבין.ההדפסה

.ועוד"צריךהואוללמודהיאתורה...ידענאלאדמרןשותא","סותרים

פגומהשדרה.ניירחיזוקיעםשער.מ"ס30.דף[צב:ל"צ]פה,רסב,י,[3]

.מאודטובמצבזאתמלבד.בודדיםעשנקביאחרוניםדפיםבמספר.וקרועה

120$פתיחה 

[רומניה]מטעקוטשהרבידבכתבהלכתיותהגהותעשרות–ו"תרס,ירושלים–זבחיםטעמי.267

Ta'amei Zevachim – Jerusalem, 1906 – Dozens of Halachic Glosses Handwritten by Rav of Tecuci

[Romania]

בשלושה.שורסנדראלכסנדררבימאת.ודיןדיןכלעלקצרפירושעם,הריאהוטריפותשחיטההלכותדיניעל,זבחיםטעמיספר

.ו"תרס,ירושלים.חלקים

.ידובכתבהגהותעשרותהספרלאורך."בטעקוטשב"שושואלצביר"ביהושע"רביחותמתהספרבתחילת

היההקהילהייסוד.18–הבמאהעודלהתיישבשהחלהקטנהיהודיתקהילה-ברומניהמולדובהבחבלשכנה'טקוץהעיריהדות

'בטקוץ.ילדים120למדובוספרביתהיהודיםהקימו1880בשנת.מלאכהובעליסוחריםהיו'טקוץיהודי.19–ההמאהבאמצע

בתקופת.תקוהבפתחוהתיישבו'טקוץמיהודישנייםישראללארץעלו1880ובשנת."וירושליםציוןשומריחברת"חוגהתקיים

.יהודים1500כ'בטקוץהיושלפנינוההגהותכתיבת

.טובכללימצב.דףקו

100$פתיחה 
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רבותהוספות–ע"תר,פרשבורג–טעםמשיב.268

הלויהיילפריןשמשוןשמעוןרביהמחברידבכתב

Meshiv Ta'am – Pressburg, 1910 – Many Additions

Handwritten by the Author Rabbi Shimon Shimshon

Heilprin Halevi

שמשוןשמעוןרבימאת.למועדיםחידושים,טעםמשיבספר

.הלויהיילפערן

.יחידהמהדורה.ע"תר,פרעסבורג

ראשוניםדפיםבמספרוכןהפורזץודפיהכריכהבדפי

שלצפוףידבכתבחידושיםשלרבותהוספות,ואחרונים

–(ז"תשט-ט"תרל)הלויהיילפריןשמשוןשמעוןרביהמחבר

יצחקולרבי"יהושעפני"הלבעלונכדנין,ומפורסםגאוןרב

בעירץ"מו.הלפריןישראליעקברביבן.הורוויץאישהלוי

בעל,לירושליםעלהה"תרפבשנת,ד"תרעמשנתוילנה

.(19851ר"אוצה)"תורהשלמאורה,"שמעוןמטה"

ודףהקדמיהפורזץדף.טובמצב.מ"ס17.5.'עמ76,[4]

.יבשדף.השערעמודבתחתיתניירחיזוק.מנותקיםהשער

200$פתיחה 

דוידזוןחייםרביהגאוןוהגהותחתימה-מרוטנבורגם"מהרת"שו.269

בדורופוליןיהדותממנהיגי

Maharam of Rothenburg Responsa – Signature and Glosses by the Gaon

Rabbi Chaim Davidson One of the Leaders of Polish Jewry in His Generation

.אלשקרם"מהרת"שועם.ה"תקצ,סדילקוב.מרוטנבורגם"מהרותשובותשאלות

.ד"תקצ,סדילקוב

ידבכתבקצרותהגהותהספרלאורך.דוידזוןחייםרביהגאוןידחתימתהספרבשער

.דוידזוןהרבידבכתבאולי.מהתקופה

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

במקוםוגדולהתורה,דורוחכמימגדולי."הנתיבות"בעלמליסאיעקברביתלמיד

(ט"תקצשנת)80מגילבוארשאכרבבזקנותוכיהן.בדורופוליןיהדותממנהיגי.אחד

לזכרומיוחדבספררבינוביץדודבנימיןרביי"ענספד,"שלמהחמדת"בעלמקוםעל

.הפולניבמרדשתמכוהרבניםמראשיהיה."חייםרוח"

.מאודטובמצב.מ"ס38.דףס,[2].דףיב,כה,כז,[8]

120$פתיחה 

המחברוהקדשתהגהות–ראשונותמהדורות–"האזלאבן"ספרי[7]אוסף.270

Collection of [6] Books of Even HaEzel – First Editions – Author's Glosses and Dedication

מהדורות–חלקיםארבעהלפנינו.מלצרזלמןאיסררבימאת.ם"לרמבהחזקההידספרעלוביאוריםחדושים,האזלאבןספר

.המחברידבכתבוהקדשההגהותעם,ראשונות

.המחברידבכתבקצרותהגהות15–כהספרלאורך.דףעב,[1],פו,[2].ה"תרצ,ירושלים.חלקיםשני.נזיקיןספר:ראשוןחלק

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

.דף[1],יב,צג,[2].ה"תש,ירושלים.אמשפטיםספר:רביעיחלק

.דף[1],יג,קלג,[2].ז"תש,ירושלים.(עבודה)קדשיםספר:חמישיחלק

.דףיב,פה,[1].א"תשי,ירושלים.שופטיםוספרמשפטיםספר:שביעיחלק

.בברזילד"ואבלרבהתקבלולכבודפינקיעקברביאלהמחברידבכתבהקדשה,נוסףעותק

.דף[1],ק,[2].(1954)ו"תשט,ירושלים.ל"זצוקמלצרזלמןאיסרמרןמאת,זמנים-אהבה-מדעהספרים:שמיניחלק

.מנותקותמהכריכותחלק.טובמצב

120$פתיחה 
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19–המהמאהחשובותוחתימותהגהותעם–למדנותספרי.271

Scholarly Books – with Important Signatures and Glosses from the 19th Century

.ד"תרי-ג"תרי,טשרנוביץ.ארץמגיני,חייםאורחערוךשלחןספר•

"...מנחם'הק"חתומההגהה."לערנריוסף"הרבשלחותמותסוגי.לפחותכותביםמשני,למדניותהגהותעשרותכרכיםבשני

לאכריכות.שימושובלאיכתמים.ראשוןשערחסרהכרכיםבשני].הרבניםאחדבשםשנכתבהההדפסהמתקופתארוכההגהה

.[מקוריות

לאהמשפחהשם"...צבייוסף"החותםשלהפרטישמומילותממנהשניכריםחתימההשערבראש.ע"תק,ווין.חייםאורחטור•

.טובכללימצב.(?החותם)ידבכתבהגהות10–כהספרדפיבין.זיהינו

"ל"זש"אי"במוהר'שמרי...הרבנישייך"רישוםהשערבראש.ה"תקכ,פיורדא.שניחלק.ם"להרמבתורהמשנהספר•

בןמשהרבי,בנימיןבןיהודהרבי,יעקבבןצמחרביהרבניםעםה"תפבשנתפסקעלחתוםנמצא18–הבמאהוילנאמרבני]

עםשער.דפיםחמשהבסוףחסרים.קורונלהרבידבכתבהגהה2\רמזבדף."ט"סקורונלנתן"חתימתבשער.[ליביהודה

.טובכלליבמצבהעותק.עתיקהכריכה.ופגמיםקמטים

כסלוח"אדר...וועדסלשבח"חתימההספרוסוףבתחילה.למדניותהערות7הספרדפיבין.א"תרכ,ווארשא.יהושעפני•

.מעטקצוצותהגהות."ב"תרנ

ההדפסהמתקופתלמדניותהגהות10–כהספרדפיבין.כ"תר,[למברג].שניחלק.חייםאורחערוךשלחן.ארץמגיני•

.טובכללימצב.מובהקתרבניתאשכנזיתבכתיבה

ק"מקשוחטסגלחייםיעקבהר"מוהמפורסםלהגנידשייךהספרזה"ידבכתברישום.חלקים'ק.ו"תרל,למברג.ח"צלספר•

הגהותכמההספרדפיבין."ץ"כחייםיוסף'הק"חתימה."א"יעראצפערדמילדיבערקאוויטשמנחם'הק"חתימות."סיגט

.ידבכתב

אלביקמענדלמנחםאלכסאנדר'ב"חותמות."'מלודזעילוי"ההכהןפישליחיאלרביעותק.ה"תרל,ווארשא.חייםתורתספר•

.ידבכתבקצרותהגהותכמה."קראשנעוויץק"דקבהרב

.ההדפסהמתקופתידבכתבהגהות3.כ"תר,קניגסברג.ברליןפיקישעיהרבימאת.מיושבקשותספר•

.ארוכהאחת.כותביםמשני,ידבכתבהגהות2.ד"תקצ,סדילקוב.מליסאיעקברבימאת,דעתחוותספר•

.כותביםמשלושההגהות20–כהספרלאורך.א"תרל,ווארשא.דעתחקיספר•

.ידבכתבחשובותהגהות5–כ.ו"תרס,פאקש.דייטשאליעזררבימאת.ראשוןחלק.השדהפרית"שו•

לאורך.קליניצאבעיירהצדקמורה-האפטליבאריהרביבןציוןבןרביחותמותבשער.ה"תרל,ווארשא.'בחלקדעהיורהטור•

.הרצליהשלכרבהכיהןישראללארץעלייתוולאחרקניזיץשלכרבהאביומקוםאתמילא–מובשוביץבנימיןהרבחותמותהספר

.ידועלאמכותבלמדניותארוכותהגהותב,סהובדף'אבדף

.שהואכמותנמכרהאוסףולכןלעומקנבדקלאהספריםמצב.שוניםומצביםגדלים.ספרים12כ"סה

200$פתיחה 
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ידחתימת–סלאנטשמואלרבישללדרכיםערוךהשלחן.272

מאודנדיר–המלאהקדשו

The Shulchan Aruch for the Road of Rabbi Shmuel Salant – His Full

Handwritten Signature – Extremely Rare

יוחנןדפוס.ה"תקמ.אמשטרדם.העזראבןטורעל.היטבבארערוךשלחן

.הירץואחיוברוךוגיסורופאלוי

שמואלרביהגדולהגאוןשלחתימתולתפארתמתנוססתהשערבדף

.ל"זצסלאנט

שייך...העזרהאבןשזה"מרובעידבכתבוחתימותרישומיםהפורזץבדף

בכתיבהנוסףרישום."ומפינסקמביאלסטוקהכהןאברהםבןמאירלישראל

חתימה...זרעיוזרעוזרעיאניבוללמודאותוקניתיע"השזה"מזרחית

וביראהבתורההמופלגהרבניה"להשייך"רישוםהאחרוןבדף.מסולסלת

...הירצביה"מו

מנהיג.מובהקפוסק,הדורגדול(ט"תרס-ו"תקע)סלנטשמואלרביהגאון

פיועל.שנה44במשךבירושליםהאשכנזיםעדתשלומנהיגהרבה.נערץ

.רשמיבאופןמונהשלאלמרות,והלכהבהנהגההקהילהעניניכלהתנהלו

כאבגםסלנטהרבהתמנה,ח"תרמבשנתאוירבךמאיררביפטירתלאחר

חותםעבורווהונפקבירושליםהשוניםהמוסדותכלעלהתקבל.הדיןבית

היהנשאלשהיהושאלות,בתורהגדולהבקיאותבעלהיה.ראשירבשל

ייסדבירושליםהאשכנזיםקהילתכמנהיג.ספריםללאזכרונופיעלפוסק

ממייסדי.בירושליםהכוללותכלאתשאיחדישראלכנסתהכלליוועדאת

נפטר.בירושליםהמגזריםכלביןוהשליםגישר.חוליםביקורהחוליםבית

.שנה93בגיל

חתימתולפנינו,מאודנדירהסלאנטשמואלרבישלקדשוידחתימת

!וחשובקדושספר.לדרכיםהמיועדערוךשולחןיסודספרעלהמלאה

עםהשערדף.הספרלאורךמיםכתם.טובמצב.דףקפח.מ"ס48.7

האחוריתהכריכהוחציהספרשדרת.ניירחיזוקעםבשוליםקליםפגמים

.מקצועיתבהשלמהחדשהקדמיתכריכה.אדוםבצבעמעורמקוריות

500$פתיחה 

דודרביוחותמותחתימה–א"תקע,ווין–הביתתורת.273

נוספותחתימות–מביאלסטוקקמפנראברהם

Torat Habayit – Vien, 1811 – Signature and Stamps of the Rabbi

David Avraham Kampner of Bialystok – Additional Signatures

.א"תקע,ווין.א"להרשבהארוךהביתתורת

אברהםדודרבישלוחתימתוידובכתבבעלותרישוםהספרבשער

יוסףמנחםר"בהזלמןשלמהרביחותמות.חותמותיועםל"זצקמפנר

הצנזורהחותמת.הדאיהעובדיהרביהמקובלהגאוןחתימת.גולדברג

קאפיליעקב"בעלותחותמות.ל"המושלכנראהמסולסלתחתימהעם

.[לבריסקמביאליסטוקעבר,וליטאבפוליןגביר.ז"תרינפטר]"הייפלרין

חכםתלמיד,ביאלסטוקמרבני(ב"תרנ-א"תקפ)קמפנראברהםדודרבי

אור"בעלמדווינסקהכהןשמחהמאיררביעםומתןבמשאעמד,מופלג

לתולדותובההקדמהעם(ב"תרנ,ווארשא)"יהודהלמטה"חיבר."שמח

.שאחריוהדורותמחברישלרביםבספריםעלמצוטטספרו.משפחתו

תיקונים.עתיקהכריכה.טובמצב.איכותיםדפים.עשנקבימעט.דףקכב

.ידבכתב

80$פתיחה 
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–א"תפ,פרנקפורט-ברלין–בבליתלמודכרך.274

[?]"רענןזית"הבעלהגאוןעותק

Volume of the Babylonian Talmud – Berlin-Frankfurt,

1721 – the Copy of the Gaon Author of the Zayit Ra'anan

[?]

מןובכורותמנחותזבחים,מסכתותשלושהכולל,עבהכרך

.נפרדבשערחלקכל.קדשיםמשניותעם,בבליהתלמוד

.א"תפ,דאדרהפרנקפורט-ברליןמהדורת

מסכתבסוף.'התקמשנותרביםורישומיםבעלותחתימותבספר

הגאוןהמופלאהרבניה"הלכבודשייך"ידבכתברישוםמנחות

מקוטנאיהודאה"מות"כקשעתבכלצדקהעושההצדוק

לרבישייךהיהשהעותקכנראה]"...צביחיים'הקה"ולרבע

-ד"תקנ)"רענןזית"בעלמקוטנאזילברברגליביהודהמשה

.[ה"תרכ

.חדשהכריכה.כתמים.ובלאישימושפגמי.בינוני,טובמצב

120$פתיחה 

חתימת\ז"רידבהגאוןעותק–המשולשחוטת"שו.275

זוננפלדחייםיוסףרביחתןשיינקערהללשמואלרבי

Hachut Hameshulash Responsa – the Copy of the

Gaon the Ridbaz / Signature of Rabbi Shmuel Hillel

Sheinker the Son-in-Law of Rabbi Yosef Chaim

Sonnenfeld

,ין'מוואלזחייםרבינומאת,המשולשחוטותשובותשאלותספר

[פריד]יצחקאליעזררביומנכדומהוראדנא[פריד]הללרביחתנו

.וואלזיןד"אב

.ץ"מליביהודהבדפוס.ראשונהמהדורה.ב"תרמ,ווילנא

'רצ"בהגהשיינקערהללשמואל"רביחתימותמספרבספר

"ל"זצזאנענפעלדח"מוהריצ"הגהחתן"–"מקאוונאל"זצאברהם

סלוצקפק"חו–ווילאווסקיז"רידבדודיעקב"רביחותמתכןכמו

."ו"יצ

מגדולי,(ד"תרע-ה"תר,ז"הרידב)וילובסקידודיעקברביהגאון

.באזבליןלרבנבחר23בגיל.כעילוינודעבצעירותו.בדורוהפוסקים

אתלאורהוציאד"תרלבשנת.בווילנהכדרשןשימשא"תרלבשנת

אתלאורוהוציאבבוברויסקלרבמונהו"תרלבשנת.דודמגדלספרו

בין.סלוצקווילקובישק,בפולוצקכרבכיהןמכןלאחר.דודחנהספרו

התלמודעלפירושואתלאורהוציאב"תרס-ט"תרנהשנים

היהדותאתלחזקבמטרההבריתלארצותעברג"בתרס.הירושלמי

ומונהישראללארץעלהה"תרסבשנת.בשיקגולרבונתמנהבמקום

חיבוריו.תלמידיםכמאהלמדובהישיבהייסדשםצפתשללרבה

בית.ז"רידבחידושי.ז"הרידבת"שו.ז"רידבנימוקי:הנוספים

.(10039ר"אוצה).ועודלשבתע"שו.ז"רידב

שלתלמידו-(ז"תשטנפטר)(שיינקער)שינקרהללשמואלהרב

מאנשי.זיוזיסלשמחהרבימקלםוהסבא,מסלנטישראלרבי

.חדשאורישיבתשלומייסדההקודשאגודתנשיא,המוסרתנועת

.(19516ר"אוצה).זוננפלדחייםיוסףרביחתן

[2],XVIII31.שעריםשני.(חסריםקלד-קלגדפים)דףקמו.'עמ

.ובלויהרופפתמקוריתכריכה.מאודטובמצב.מ"ס

80$פתיחה 
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"חייםדברי"בעלמלינטשיץאוירבעךאיצקיצחקרביחתימות–א"תקע,זאלקווא–התרומהספר.276

Sefer HaTrumah – Zholkva, 1811 – Signature of Rabbi Yitzchak Itzak Auerbach of Lintshitz Author of 

Divrei Chaim

.שניהמהדורה.1881א"תקע,זאלקוויא.התוספותבעלמגרמיזאברוךרבינומאת.התרומהספר

"מקאלישפרענקילהלויישראלראובן"רביוחותמתחתימות."לאנטשיץק"בהגאבדאיצק"רביחתימותהספרבשער

יצחקרביחתן,אורבךחייםרבישלבנו.דורוחכמימגדולי.ומפורסםעצוםגאוןרב–(ו"תרנפטר)אוירבךאיצקיצחקרביהגאון

-א"תריקראטאשין)ע"השועלפלפוליםחייםדבריספרו.אביומקוםעלולינטשיץ,פלאצק,בדובריכרבכיהן.ולודזמטרעקיאילנברג

.(10439ר"אוצה).משהאברהםורבי,"בינהאמרי"בעלמאיררבי-בניו.(ב"תרי

.מאודטובמצב.דףקב,יט-ט,ד,[1]

100$פתיחה 

ידבכתבהגהה-טעלזישיבתראשגורדוןאליעזררביעותק–נזיקין-נשיםמשניותכרך.277

Volume of Mishnayot Nashim-Nezikin – the Copy of Rabbi Eliezer Gordon the Rosh Yeshiva of Telz –

handwritten Gloss

.שעריםשניסדרלכל.ט-ח"תרל,ווארשא(סדרלכלנפרדשער).נזיקיןוסדרנשיםסדר.משניותכרך

זהלפי"(עיפרון)י"רשבכתבהגהה,נשיםמסדר2/קכגבדף."גארדוןאליעזרהגאוןלהרבשייךהמשניות..."רישוםהפורזץבדף

."מעולםדבריםהיולא"-ם"להדתיבותראשיביאורבעיפרוןנוסףרישום.רבאכשיטתסובר(ברטנורהשהרב)ב"שהרנראה

בשנת,סלנטשמואלרבישלמדרשובביתלמד,לאלפיםתורהמרביץ,מופלאגאון–(ע"תר-א"תר)גורדוןאליעזררביהגאוןהרב

.מבוגריםלבחוריםישיבההקיםובהקלםשללרבהנתמנהשנהכחצילאחר,בקובנהצ"מוובמקבילסלבודקהשלרבהד"התרל

כספיםלאסוףשהלךבזמןע"תרבשנתפטירתועדשנה30-כבההישיבהוראשטעלזהעירשלרבהלהיותהתקבלא"תרמבשנת

רבניכלובראשהאישאלפיבתלוויהלאחרבלונדוןנקבר.תלמידיםמאותגידל.ט"תרסבשנתשנשרףהישיבהבנייןעבורבלונדון

.(2464ר"אוצה).לונדון

דפיםבמספרבודדיםעשנקבי.קליםקרעים.אדומהבדיוהשעריםמאותיותחלק.טובמצב.מ"ס28.דףיב,קצו,[2];יב,קנט,[2]

.פשוטהכריכה.ראשונים

100$פתיחה 

–זילברברגנפתלייעקבחייםרבי"מווארשאהצדיק"חתימת–לצדיקצבי.278

ז"תרס,ירושלים

Zvi Latzaddik – Signature of the Tzaddik of Warsaw Rabbi Chaim Yaakov

Naftali Zilberberg – Jerusalem, 1907

משהיעקברביי"עונדפסנסדר.שפיראמיכלצבייהושערבימאתמכתבים,לצדיקצביספר

.פ"חרל

צדקמורה.ווירשובקוטנאד"ואברב-נפתלייעקבחייםרבימווארשאהצדיקחתימת

,מטשכנובר"האדמוממקורבי.ב"תרעבשנתבארץביקר."רענןזית"בעלנכד,בווארשא

חיבר."הלויבית"היק'סולובייצדביוסףורבי,מסלנטישראלרבימתלמידי."חייםחפץ"ה

אמרשכידועצינץל"מהראספרישללאורבהוצאתםעסקרבותשניםבמשך.רביםחיבורים

."למליץלואהיה"ספריובהוצאתשישתדלשמיפטירתולפני

.מ"ס16.מב-לט'עמחסר(מד,56,י,[1]במקור).'עמ.מד-מג,לח,56,י,[1]

.כריכהללא.טובמצב

80$פתיחה 
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מוירצבורגבמברגרמשפחתרבנימאתחיבוריםשלושה.280

Three Compositions by the Rabbis of the Bamberger Family of Wurzburg

.ווירצבורגד"אב,במברגרדביצחקרבימאת.המסכתותסדרלפיס"שבש"תקריאל"דרשותעלופירושהסבר,באמתקוראספר•

,VII.א"תרל,דמייןפרנקפורט.במברגרדביצחקרבישחיברהאחרוןהספרזהו .'עמ70

בגללהינה,ס"שבש"כךאלאכךתקריאל"שדרשתשטוענים(בחוראליהורביביניהם)החוקריםנגדהמחברכותבהספרבהקדמת

העומדיםהמופלאיםהרעיונותאתהמחברמשבחבספר.כרצונםלקרוא(ו"ח)יכלול"חזולכןניקודהיהלאהתלמודשבתקופת

.ס"בשמקומותבהרבההנמצאתזול"חזדרשתמאחורי

.טובמצב.ד"תרכ,פיורדא.במברגרבערזעליגמןרבימאת.הדלקהחלהנדה,מצותשלושהעל.יידיש.יעקבלביתאמירהספר•

.מנותקיםודפיםכריכה

רבימאתוהערותביאוריםעם.וירצבורגד"אבהלויבינגאברהםרבימאתחייםאורחערוךשלחןעלחידושים.אברהםזכרוןספר•

.(מוירצבורגהרבונכד,הלוישמחהרביבן)במברגרזעקליצחק

דודרבימאת.תהלותמשיריספר.ח"תרל,ווארשא.השלחןמסגרתעםשלמהשלחן:נוספיםספריםעםכרוך,באמתקוראהספר

[וירושליםמפעסטאייזנבךמשהרביוחתימותרישומים].ג"תרמ,קאנטאבריגיא.קמחי

.שוניםגדלים.בינונימעט–טובמצב.כרכיםבשלושהספריםחמשהכ"סה

100$פתיחה 

חתימות–המחברידבכתבהקדשה–ב"תרל,ווילנא–שרגאנהור.281

Nahor Sheraga – Vilna, 1872 – Dedication Handwritten by the Author – Signatures

.יחידהמהדורה.ב"תרל,ווילנא.שאקיד"אבלוריאבצלאלמשהרבימאת,יבמותמסכתעלוביאוריםחידושים,שרגאנהורספר

ידידיכבודאלשלוחההיאמנחה".משאקיאיידילשאהרןרביאלהמחברשלוחתימתוידובכתבהקדשההשערשלפניהפורזץבדף

."שאקיק"דפהרבבצלאלאמשהומוקירומכבדומאתי"נאיידילשאהרן'מהונ"חו'כויראהבתורהוהמופלגהרבני

השערבפינת.נ"תרשנתחשוןמחודשהרישום,המחברמאתהספרקבלתעלאיידלישאהרןרביבעלותחתימתהראשוןהפורזץבדף

.אייזנבךמשההרבבעלותחותמות.מסולסלתרבניתחתימההעליונה

סובאלק,(ה"תרל)סייני,(ב"תרכ)שאקי,(ט"תרי)וילון:קהילותכמהשלכרבםכיהן(15330הרבניםאוצר,ד"תרע-ה"תקצ)המחבר

העתכתבעלהסכים.(ב"תרס,לונדון)–"לחכמיםועדבית"במאמריםפרסם.ועוד,"ישועהכובע","חיהנפש":גםחיבר.(ז"תרס)

בעלאווה'מקופצאריהצבירביבנו.(ס"תר-ג"תרנ,ברדיטשוב-פיעטרקוב-אודסה)"ישראלחכמיכנסת",(ד"תרע,פיעטרקוב)"הועד"

."צביארץ"

.מקוריתכריכה.מצויןמצב.'עמ192,[4]

120$פתיחה 

–יחידהמהדורה–א"תקע,ווארשא–שאלהרשמית"שו.279

מוירצבורגבמברגרמשפחתרבניחתימת

Rishmei She'elah Responsa – Warsaw, 1811 – Single Edition –

Signature of the Rabbis of the Bamberger Family of Wurzburg

'השריםאשל'המחברמספריוחידושים,ותשובותשאלות,שאלהרשמי

.ליבאריהר"במשהישראלרבימאת.אגדתאעניניעל'הרשיםאשל'

.איגרעקיבארביהסכמת.יחידהמהדורה.א"תקע,ווארשא

שלהפנימיבצד.מקוריתכריכה.טובמצב.כתמים.מ"ס32.דףיח,קו,[3]

משהרביאחיוחתימת.במברגרהלוישמחהרביחתימתשארית.הכריכה

.מוירצבורגהגאוןבנישניהם.במברגרהלויאריה

100$פתיחה 
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עותק–ראשונהמהדורה–(אייבשיץיהונתןרבי)אהובהבני.282

גרודזנסקיהירשצבירבי

Bnei Ahuva (Rabbi Yehonatan Eibeschutz) – First Edition – the Copy of

Rabbi Zvi Hirsch Grodzinsky

ד"אבאייבשיץיהונתןרביהגאוןמאת.ם"רמבעלביאורים,אהובהבניספר

תשובותשלישיבחלק.ת"שועם,ביאהואיסורי,גירושין,אישותהלכות.ו"אה

.המחברעםשהתכתבאיגרעקיבארבימאת

.(51'עמיסודספריסטפנסקי).ראשונהמהדורה.ט"תקע,פראג

ליקוטיבעל.[17321ר"אוצה,ח"תש-ח"תרי]גרוזדנסקיהירשצבירביחותמות

למד.מאיביהגרודזנסקישלמהדודרקרובותלמיד(ו"תרע,לואיססנט)צבי

באומהאכרבכיהן.ב"לארההיגרא"תרנבשנת.ין'וולוזוישיבתקובנאבכולל

."ישראלמקוה"חיבר.ו"תרעמשנת

.Mבלועזיעתיקהחותמת,"דודמשה"עתיקהחתימה D. biderman

szydlowieqמשידלובצהבידרמןדודמשהרבי].

דפיושנישערחסרראשוןלחלק.דףכה,[1],פב,[4]:חלקיםשלושה

.שלישיחלקשערבמקומווהודבק,ההסכמות

.טובמצב

80$פתיחה 

ישיבתראש–סרנאיחזקאלרביהגאוןשלהתהלים.284

חברון

The Tehillim of the Gaon Rabbi Yechezkel Sarna – the Rosh

Yeshiva of Hebron

.אלפסמעשההוצאת,ירושלים.ישריםמסילתספרעם.תהליםספר

.חברוןישיבתראשסרנאיחזקאלרביחתימתהפורזץבדף

.מאודטובמצב.מ"ס21.5

300$פתיחה 

–ראשונהמהדורה–ג"תרס,פיעטרקוב–פענחצפנת.283

גרודזנסקיהירשצבירביהגאוןעותק

Tzofnat Pa'ane'ach – Piotrkow, 1903 – First Edition – the Copy of the

Gaon Rabbi Zvi Hirsch Grodzinsky

המופלאהגאוןמאת,ם"להרמבתורהמשנהעלחידושים,פענחצפנתספר

,שבועותהלכות,הפלאהספרעל,שניחלק.הרוגוטשועבר–רוזיןיוסףרבי

.ג"תרס,פיעטרקוב.ערכין,נזירות,נדרים

.ראשונהמהדורה

,ח"תש-ח"תרי)גרודזנסקיהירשצבירביהגאוןבעלותחותמתהספרבשער

דודרביקרובותלמיד(ו"תרע,לואיססנט)צביליקוטיבעל.(17321ר"אוצה

א"תרנבשנת.ין'וולוזוישיבתקובנאבכולללמד.מאיביהגרודזנסקישלמה

."ישראלמקוה"חיבר.ו"תרעמשנתבאומהאכרבכיהן.ב"לארההיגר

.עתיקהכריכה.הדפיםבשוליקרעים.טובכללימצב.יבשדף.'עמ116

100$פתיחה 



116

מחבריםהקדשות–שיינברגפנחסרביהגאוןהישיבותראשיזקןמספרייתספריםאוסף.285

Collection of Books from the Library of the Eldest Rosh Yeshiva Rabbi Pinchas Sheinberg – Author's Dedications

.הישיבותראשיוזקןתורהאורישיבתראששיינברגפנחסרביהגאוןאלהמחבריםהקדשותעםספריםאוסף

!שיינברגהרבאלהמחבריםהקדשתעםהספריםכל–אקראיבסדרהספריםרשימתלהלן

מאת,לוימטה•גבאישאולרבימאת,דעתשערי•עטייהיעקבנסיםרבימאת,התורהמעייני•שייניןדודרבימאת.דודשירת•

עצי•ווד'גרנגדבאליהורבימאת,חןתשואות•בירנבויםבנימיןרבימאת,בנימיןמשאת•שיינברגהרבאחייןטורקהלוידברבי

•לנדאיששכראפריםרבימאת,שפראמרי•פרידמןחנוךרבימאת,יחיאלבית•קאהןהכהןבונםשמחהרביהקדשת,העולה

•דפןמשהבנציוןרבימאת,ציוןבנין•קפלןמאיראברהםרבימאת,אמךתורת•טולידאנוברוךרפאלרבימאת,סוכהעצי

פרי•אדרעייעקברבימאת,הזהבזמןכספיםושמיטתפרוזבול•אסטרייכרדוביישכררביהמחברנכדהקדשת,אדםתפארת

.הולנדרצביחייםרבימאת,משפחהזבח•שלומוןמשהרבימאת,משהוירא•וסינגברוךרבימאת,ברוך

קונטרסספר.המערכתמאתשיינברגהרבאלמכתב,בכרךהתמימיםפלפולקובץ.מודפסתהקדשהעםספריםשני,בנוסף

.מהתלמידיםמכתבעם,שיינברגהרבשלהישיבהבנימאת,תורהאוחזי

.טובמצב.שוניםגדלים.ספרים19כ"סה

80$פתיחה 

בשערעתיקהחתימה–ב"תר,ווארשא–והבטחוןהאמונה.287

"כהןישראל"

HaEmunah VeHaBitachon – Warsaw, 1842 – Ancient Signature on the Title

Page "Yisrael Cohen"

:ספריםשלשהובוכרך

,ווארשא.(ן"רמב)גירונדינחמןבןמשהלרבינומיוחס,והבטחוןהאמונהספר•

.שקלאווערדודדפוס.1842ב"תר

ת"שובעלרפפורטישראלרבישלחתימתוזוהיאולי]"כהןישראל"חתימהבשער

."[הכהןי"מהר

.טובמצב.דףלב

,לובלין.מראחובהכהןישעיהחייםרבימאת.דיניםלקוטי.שושניםלקוטיספר•

.דףכ.ט"תרל

.דףעב.א"תרנ,לובלין.ש"מישראלרביוליקטאסףאשר,דרבנןמלין•

."דארדאוויץא"במוהמענדלמנחם"זהותחתימותמספרהכרךלאורך

.טובמצב.מ"ס19

$  80פתיחה 

דודרביעותק–ד"תקמ,פראג–אליעזררביפרקי.286

שטרויס

Pirkei Rabbi Eliezer – Prague, 1784 – Copy of Rabbi

David Strauss

שלדףכולל.דף[1],לב.ד"תקמ,פראג.הגדולאליעזררביפרקי

.הנדיר"הטעותלוח"

.מקוריתכריכה.קליםכתמים.טובמצב

100$פתיחה 
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חתימה–ה"תקפ,פולין-רוסיה–אפריםשערי.288

"...נחוםמנחם"ההדפסהמתקופת

Sha'arei Ephraim – Russia-Poland, 1725 – Signature from

the Time of Printing

רבימאת.והנהגותיהתורהספרקריאתדיני,אפריםשעריספר

המילההובלטהבשער.ה"תקפ,פולין-רוסיה.מרגליותזלמןאפרים

שלזיוףזהו.ף"תקלשנתהעולה"שערי"השנהפרטוכן"דובנא'

מהדורה.[ף"תקבשנתבדובנאשנדפסההראשונההמהדורה

.שניה

ההדפסהמתקופתאשכנזיתבכתיבהרבניתחתימההספרבשער

בספר."ה"זללה..פייביש...ה"מוהמנוחו"באמנחוםמנחם"

.ידבכתבקצרותהגהות

.קליםשימושובלאיכתמים.טובמצב

100$פתיחה 

אלפיעם–ך"השבעלשלערוךהשלחןצילום.289

קדשוידבכתבהגהות

Photocopy of the Shulchan Aruch of Ba'al HaShach –

with Thousands of Glosses Handwritten by Him

מהדורתצילום.ע"הסמפירושעם.המשפטחשן,ערוךשלחן

והערותהגהותבאלפיעיטרואותהך"השרבנולמדבהח"שפ

.ס"תש,ירושלים.ע"והסמא"הרמהמחברמרןעל

.כריכהללא

80$פתיחה 
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הגהות וחתימות\מכתבים \כתב יד –חכמי הספרדים 

שלקדשוידבכתבדף.290

–"חיאישבן"הרבינוג"רשכבה

שבתבהלכות

Leaf Handwritten by the Gaon

Rabbeinu the Ben Ish Chai – on

Hilchot Shabbat

קדשוידכתיבתבעצםתורהחידושידף

חייםיוסףרבינוהגולהבניכלראששל

משניכתוב.א"זיע"חיאישבן"הבעל

!אוטוגרף.ק"בכתישורות44.צדדים

הלכותכמה"חיאישבן"המרןכותבבדף

בענין,הכיפוריםויוםשבתבהלכות

והמלאהשחשכהקודםהמלאכההתחלת

'העמבראש.חשכהעםונגמרתהולכת

."ז"תרכבדרושכתבתי"מרןכתב

.מצויןמצב.מ"ס13\10.ניירדף[1]

500$פתיחה 

!נדפסלא–20\19–ההמאה,המזרחארצות–והספדיםדרשות–ידכתביאוסף.291

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

.19-20–ההמאה,המזרחארצות,מזריתכתיבה.והספדיםדרשות,אוטוגרפים20אוסף

ת"בעיאמור'לפדרוש"\"א"יעלאדאסת"בעיובחקתיבהר'פק"בשבט"בכלדרושרוצהשאנידרוש":מוצאיםאנוהדרשותכותרותבין

שאניהדרוש"\"ו"תי"א'למעמליצה"\"ו"טבתק"עיהר"שדבהיותימקומותבכמהודרשתיבהעלותךלפרשתדרוש"\"א"יעמידייה

הדרושזה"\"ד"תרס'שנצבים'פק"ביושא"יעבאתאת"בעיאותודרשתיזהדרוש"\"ז"תרפ'שאייר'בחוק"ביושה"בעלדרושרוצה

."ד"תרפכסליו'בחוא"יעייר'אלגת"בעיק"ביושה"בעלדרושרוצהשאנידרוש"\"א"יעפרדות"בעילמחרלדרושה"בערוצהשאני

.קיפולסימני.מאודטוב-טובמצב.שוניםגדלים.כתוביםעמודים4–כרובם.'עמ[4]ל'עמ[1]ביןהינואוטוגרףכל

500$פתיחה 
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נדפסלא–ח"תרמ,תוניס–פסחיםמסכתחידושי–ידכתב.293

Manuscript – Chidushei Masechet Psachim – Tunis, 1888 – Has not been Printed

.19–ההמאה,תוניס.פסחיםמסכתעלחידושים,ידכתב

ם"תרחשנת...[אמןלטובהיהפכו'ה]א"הילמנחםחודיש...מעונהשוכןבעזרפסחיםמסכתחידושילכתובאתחיל"הראשון'בעמ

קוויםנעשוהעמודיםבמרבית,מובהקתתוניסאיתכתיבה."שלוםברית"הספרשםנכתבהעמודיםבראשי."שלוםבריתק"לפ

.החידושיםעלבדיו

כמהבשוליפגמים.קריאמצב.ויבשיםמנותקיםדפים.מקוריתלאעורכריכת!נדפסולאהחידושיםהנראהככל.כתובים'עמ[23]

.מ"ס14\19.דפים

200$פתיחה 

מפתחות–[תוניס]זרזיסד"אבהכהןשלוםרביידכתב.292

יעקבהליכותלספר

Manuscript Rabbi Shalom Hacohen Av Beit Din of Zarzis [Tunis] –

Indices of Sefer Halichot Yaakov

מחכמיהכהןגדישאיעקבלרבייעקבהליכותלספרמפתחות,ידכתב

ראשית,תוניס.זרזיסד"אבהכהןשלוםרביבידינכתבהנראהככל.רבה'ג

.20–ההמאה

ספרנדפסשבסופו,יעקבגןספרשללאורוהמוציאהעורך,הכהןשלוםרבי

.(ב"תרע,רבה'בגנדפס).יעקבהליכות

.חדשהבדכריכת.טובכללימצב.מ"ס13\20.דף[15]

80$פתיחה 
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20-ההמאה-המזרחארצות–הכפוריםיוםעבודתסדר–ידכתב.295

Manuscript – Seder Avodat Yom HaKippurim – Eastern Countries – the 20th Century

,למוסףהעבודהסדר,לשחריתוקדושהחזרהסדר,כיפוריוםבלילהיכללפתיחתבקשה:הכולל,הכיפוריםיוםעבודתסדר.ידכתב

.במנחהההיכלפתיחתוסדר

.20-ההמאה,המזרחארצות.מרובעתכתיבה

.מקוריתכריכה.מאודטובמצב.מ"ס17.5X12:גודל.אחדמצדכתוביםדף[96]

100$פתיחה 

!נדפסלאתוכן–19–ההמאהסוף,המזרחארצות–התורהעלוחידושיםדרשות–ידכתב.294

Manuscript – Sermons and Torah Novellae – Eastern Countries, late 19th Century – Content has not

been Printed!

עלהחידושיםרוב.19–ההמאהסוף,המזרחארצות!מזוההלאכותב.התורהפרשיותעלוחידושיםדרשותכולל,ידכתב

.דבריםמספרושופטיםעקבפרשיות

.אחרוןבדףקרע.טובמצב.כריכהללא.מ"ס17\20.כתוביםעמודים70.דף10,[כח]

200$פתיחה 
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20–ההמאהראשית–לאדינו–נוראיםימים–ידכתב.297

Manuscript – Yamim Nora'im – Ladino – Early 20th Century

חציכתיבת.ללאדינומתורגמים,נוראיםימיםופיוטיסליחותכולל,ידכתב

.20–ההמאהראשית.הלאדינוכתיבתובסגנוןרגילהקולמוס

סדר,מלךאלסדר:לאדינוומתורגמים,ידבכתבהנמצאיםהקטעים

,הגדולודוי,אבותינוואלקיאלקינו,מרעותתמנו,אמונהאנשי,רחמנא

עת,מלכנואבינו,קטנהאחות,אפסאם,קולינושמעאבותינוואלקיאלקינו

שלרבונו,עדתקהלאליכם,לעמךהמצהיה,שמעךשמעתי'ה,צרוןשערי

יה,עבדיךישראל,עולםשלרבונו,פניךאקדםבמה,דבריכלקודםעולם

מרנא,יאודהשבט,עלילהנוראאל,(מנחה)עולםשלרבונו,אביוניךשמע

.נוספיםוקטעים,דבשמיאמרנא,תדינניאלאלקי',האליך.דבשמיא

.הכותבחתימתהנראהככל–"ירושלמיחיים"חתימהעמודבכל

.מ"ס16\20.עיפרוןבעטחלקםדיובעטחלקם.כתוביםעמודים[80]

.מקוריתרכהכריכה.כהיםכתמיםאחרוניםבדפים.טובמצב

200$פתיחה 

–ומדרשיםמזלות,סגולות–ידבכתבחיבוריםקובץ.298

ה"תרל,פרס

Collection of handwritten Compositions – Segulot, Mazalot

and Midrashim – Persia, 1875

,פרס.לפחותכותביםשלושהאומשניים.ידבכתבחיבוריםקובץ

,וקינותאיכהמדרש:שוניםועניניםחידושיםכולל.והלאהה"תרל

למתןתוספתא,אבותלמסכתפירוש,"שדיםקיבוץ"וומזלותסגולות

,התורהלקבלתקטעים,בחרוזיםיצחקעקידת)שוניםפיוטים.תורה

מאתבחרוזיםואחיויוסףמעשה,"ישראלדיכנישתא"במיליםנפתחים

.ועוד,(בנאימרדכי'ר

אותווסיימתיה"תרלבשנתמרדכי'מבניבשבילשכתבתי":קולופונים

אהוביבניבשביל...זהכתבתי".(ב78)"תמוזלחודשבשבתבשלישי

.(ב106)"ה"תרלשנתמןמרדכי'מ

.בינוני-טובהדפיםביןמשתנהמצב.צדדיםמשניכתובים.דפים107

בכמהשוניםפגמים.מנותקיםדפים.כריכהללא.מ"ס11\17.5

.קליםדיווטשטושיכתמים.בשוליםבעיקר,דפים

200$פתיחה 

–תהליםספרעלחידושים–ידכתב.296

19-ההמאהסוף,המזרחארצות

Manuscript – Novellae on Sefer Tehillim –

Eastern Countries, Late 19th Century

עלאכתוב,באליםנאדרמשדיבעזר",ידכתב

ראשוניםפרקיםששהעלחידושים."תהליםספר

.ונאהמסודרתמזרחיתכתיבה.תהליםמספר

.19–ההמאהסוף,המזרחארצות

עורחציכריכת.טובמצב.כתובים'עמ[22]

.מהודרת

200$פתיחה 
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כתבי–מפרסהשוחטארכיון.299

תחילת,טהראן–וחפציםספרים\יד

20-ההמאה

Archive of the Shochet of Persia

– Manuscripts / Books and

Artifacts – Teheran, Early 20th

Century

החכםבןאשררבי,מפרסהשוחטארכיון

.שבפרסטהראןבקהילתב"שושלמה

.20–ההמאהשלהראשונהמחצית

ודפים,ידכתבתכריכי:כוללהארכיון

הקהילהשלהשחיטהסכיןכולל.ידובכתב

לשוחטסמיכהוכתב(חריטהעם)בטהראן

"תפסיר"ידכתבהפריטיםבין.שקיבל

.פרסיבלשוןמשנהסדריששה

:חלקיפירוט

עמודים400–כ–א"תרצ,תימן-תפילותבעניינימקיףידכתב.300

Comprehensive Manuscripts on Matters of the Prayers – Yemen, 1931 – approx. 400 pp.

עבור,הושענות,הנענועיםסוד,פסחשלהגדה,לסליחותהוספה,אזהרות,פזמונים,בקשות,מילהברכתסדר:בתוכוהמלקטידכתב

.ועוד,שירים,אבותפרקי,שניםוקביעותשנים

.א"תרצ"ט"סיוסףבןמשה"–הכתיבהותאריךשמואתהכותברשם"אבותפרקי"חלקבסוף

.עבהכרך.מ"ס18.פשוטהכריכה.מצויןמצב.ריקיםדפים5-כמתוכם.צדדיםמשניכתובים,דף[194]

500$פתיחה 

.מירושליםשנשלחבטהרןלאחיומכתב.קבלות.וסליחותתפילותספרי.ידבכתברביםדפים,כתוביםפנקסים

חלודה)כשרהלאהסכין."טהראן–חברים–'ה'ע'י–לשחיטהקודש"מסגרתבתוךחרוטהסכיןעל.עופותלשחיטתשחיטהסכין•

.בדבנרתיקנתונה.(במקצתה

.פרסממדינתשלמהחכםבןאשרלחכם.ץ"מומאתלשחיטהסמיכהכתב•

שולים.טובמצב"...משההרבהשלםהחכםלכבודנכתב".משנהסדרילששהיהודיתבפרסית"תפסיר"ידכתבישנובנוסף

.חרוכים

.בקצוותחרוכיםמהדפיםחלקכךבעקבות,משריפהניצלהארכיון.משתניםמצבים.40-70-השנותדפיםעשרות

120$פתיחה 
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1947,תימן–"הדקדוקחלק"ו"אן'התיגמחברת"חיבור–ידכתב.301

Manuscript – Composition Machberet Hatijan and Cheleck Hadikduk – Yemen, 1947

.1947,תימן.הדקדוקוחלקאן'התיגמחברת.ידכתב

דאודיעיש...בןיוסף...ביותרהטובההאחרתבתשובההדקדוקחלקזהנכתב":קולופון.(ב11)דאודבןשאול:המעתיקחתימת

.(ב54)"ח"ברנשנתאדרלחודשנשלם

.הערביתהתיג׳אןומחברתהעבריתהתיג׳אןמחברת:המקראדקדוקבענייניחיבוריםשנישלשמםהואהתיג׳אןמחברת

18-19-ההמאה,תימן–דיואן–ידכתב.302

Manuscript – Divan – Yemen, the 18th – 19th

Century

.ובעבריתבערביתפיוטיםמאותכולל.דיואן,ידכתב

תימן,מסודרתכתיבה.שבזישלוםרבימאתרובם

.19–האו18–ההמאה

כללימצב.עבהכרך.צדדיםמשניכתובים.דף[170]

ניירדבקחיזוקי.חדשהבדכריכת.מ"ס9\24.טוב

.שימושסימני.דפיםבשולי

300$פתיחה 

20–ההמאהראשית,תימן–דיואן–ידכתב.303

Manuscript – Divan – Yemen, early 20th Century

,תימן.בסופומפתחותעם.שוניםלזמניםושיריםפיוטים.דיואן,ידכתב

.20–ההמאהראשית

רישומים.ידבכתב(?הכותב)וחתימההקדמהידהכתבבתחילת

.שונים

הכתוביםבודדיםדפיםלכמהפרט)צדדיםמשניכתוביםדפים[103]

בכמהדיווכתמיטשטושי.טובכללימצב.מ"ס8.5\21.(אחדצדעל

.דפיםבכמהקרעים.בלויהמקוריתכריכה.מקומות

150$פתיחה 

העברית[1]אן'התיגמחברת

כלליחיבורהיא(הגדולה)

,הנקודות,הטעמים,הדקדוק

כלעלהקודשלשוןוחוכמת

יהודיחכםחיברואשר,חלקיו

הקודשבלשוןקדוםתימני

מחברת.ופרטיושמובעילום

(הקטנה)הערביתהתיג׳אן

המקראבדקדוקכןגםעוסקת

.יהודיתבערביתוכתובה

.צדדיםמשניכתובים.דף55

.טובכללימצב.מ"ס20\26

מקוריתכריכה.עשנקבימעט

סגנוןמבדעשויהמנותקת

.תימני

200$פתיחה 
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בדיניחיבור–ידכתב.304

ראשית,תימן–טריפות

!נדפסלא–19–ההמאה

Manuscript – Composition

on Dinei Treifot – Yemen,

Early 19th Century – Has

not been Printed!

ביאוריםהכוללחיבור,ידכתב

מלוקט,טריפותבדיניוהלכות

זבחי,משהימיןמהספרים

.פוסקיםושאר,יוסףבית,שלמים

.19–ההמאהראשית,תימן

!נדפסלאחיבור.מזוההלאכותב

.צדדיםמשניכתובים.דף[26]

כתיבה.מ"ס11.5\16.5!שלם

.מצויןמצב.איכותידף.מסודרת

עם,נאהחדשהכריכה.זמןכתמי

עםבדושדרתשישניירעטיפת

.מוזהבכיתוב

300$פתיחה 

–וטעמיםניקודעםהשנהלכלהפטרותספר–ידכתב.306

19-ההמאה,תימן

Manuscript – Sefer Haftaror for All Year Round with Vowelization

and Cantillation Notes

בסוף.וטעמיםניקודעםמסודרתבכתיבהכתוב,השנהלכלהפטרותספר

ההמאה,תימן,סופרכתיבת.ואחריהשלפניהההפטרהברכותנוסח,הכרך

–19.

.כתוביםעמודים212מתוכם.דף[107]

פגעימחמת.בינוני-טובמצב.ואיכותייםעביםדפים.מ"ס24.5X18.5:גודל

.קמפניינוראובןהכורךי"עחדשהכריכה.הספרוסוףבתחילתעש

200$פתיחה 

–וקמעותסגולות–ידכתב.305

18–ההמאה,תימן–יהודיתערבית

Manuscript – Segulot and Amulets –

Judeo-Arabic – Yemen, the 18th Century

,יהודיתבערביתוקמעותסגולותכולל,ידכתב

–ההמאה,תימן.שוניםקבלייםתרשימיםעם

18.

.בינונימצב.צדדיםמשניכתובים.דף[40]

חסרוןעם,הדפיםובפינותבשוליםבלאי

.עתיקהכריכה.בחלקםטקסט

100$פתיחה 
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טובדבקספר–ידכתב.307

–ישראלארץמפתציור–

19–ההמאה,תימן

Manuscript – Sefer Devek

Tov – Illustrated Map of

the Land of Israel –

Yemen, the 19th Century

ביאורים.טובדבקספר,ידכתב

ברשמעוןרבימאת.התורהעל

ציור16בדף.אושנבורגיצחק

ההמאה,תימן.ישראלארץמפת

מכותבשוליםהגהותעם.19–

.אחר

.צדדיםמשניכתובים.דף[21]

מצב.מנותקיםדפים.כריכהללא

.עשנקבי.בינוני-טוב

100$פתיחה 

-ההמאה,תימן–אזהרות–ידכתב.309

19

Manuscript – Azharot – Yemen, the 19th

Century

בשבתלקריאהברייתא:בתוכוהכולל.ידכתב

ואזהרותלאזהרותרשות.השבועותחגשלפני

קצת"ו,באבלתשעהקינות,גבירולבןשלמהלרבי

.יהודיתבערביתכתובהאחרון–"בניהושבעתחנה

.19-ההמאה,תימן

טוריםשנינכתבהאזהרותסדר.מרובעתכתיבה

.עמודבכל

17.8X11.8:גודל.צידיהםמשניכתוביםדף[32]

נכתבוראשוניםדפיםחמשה.מאודטובמצב.מ"ס

.ואיכותיעבהדף.הדפיםמשארשונהניירעל

.חדשהכריכה.זמןכתמי

100$פתיחה 

מיניאטוריתהליםספר–ידכתב.308

התחלהחסר–19-ההמאהתימן–

וסוף

Manuscript – Miniature Sefer Tehillim –

Yemen, the 19th Century – Missing the

Beginning and End

המאהתימן.מיניאטוריתהליםספר.ידכתב

יחמפרקלפנינו:וסוףהתחלהחסר.19-ה

.בפסוקנהפרקעד.זפסוקאמצע

8.5:גודל.צידיהםמשניכתובים.דף[63]

עשנקביהספרלאורך.בינונימצב.מ"ס

אחרוניםדפיםובמספרראשוןבדף.זעירים

.מנותקראשוןדף.טקסטחסרוןעםעשפגעי

.כריכהללא

200$פתיחה 
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,תימן–הושענות–ידכתב.310

ניקודעםנאהכתיבה–19–ההמאה

Manuscript – Hoshanot – Yemen, the

19th Century – Fine Vowelized Script

חגלימיהושענותסדרכולל,ידכתב

.ניקודעם.ומסודרתנאהכתיבה.הסוכות

.19–ההמאה,תימן

וחתימתבעלותרישוםידהכתבבתחילת

."עראקימוסאחייםבןיודא'הצ"

עביםדפים.צדדיםמשניכתוביםדף[17]

.חדשהכריכה.ואיכותים

100$פתיחה 

(סליחות)אשמורות–ידכתב.312

19-ההמאה,תימן–

Manuscript – Ashmorot (Selichot) –

Yemen, the 19th Century

המאה.תימן.(סליחות)אשמורותידכתב

.19-ה

ניקודעםהסליחותקטעינכתבוידבכתב

העבודהסדר(א/61)בתוכווכולל.עליון

והדא":כותרת:עזראאבןאברהםלרבי

ברשותפותח"ל"זצעזראבןלאברהםקול

,"'התהלותאזכירהעבודהסדראזכירה"

אמוני"העבודהסדרמתחילולאחריה

"'וכונעלםסודנראהמההבינוליבב

:גודל.צידיהםמשניכתוביםדף[76]

16.5X12קליםעשפגעי.טובמצב.מ"ס

חדשהכריכה.זמןכתמי.ידהכתבלאורך

.עשנקביעםהיאגם

120$פתיחה 

המאה,תימן–אשמורות–ידכתב.311

19–ה

Manuscript – Ashmorot – Yemen, the 19th

Century

.תימןכמנהגאשמורותסדרכולל,ידכתב

.19–ההמאה

ללא.שלם.צדדיםמשניכתובים.דף[10]

.וכתמיםבלאי.טובכללימצב.כריכה

80$פתיחה 
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[שאלוניקי]–ניירופרטימכתביםמקבץ.313

18–ההמאה–

Collection of Letters and Paper Items –

[Salonika] – the 18th Century

שלמההצעיר"חתום.לאדינו,ידבכתבמכתב•

רביאלמשאלוניקינשלחהנראהכפיהמכתב."הלוי

רישוםעם,חלקדף•.(להלןראה)סידיהודה

סידמנוחבכריאודהרביאלשנשלחלמכתבפתיחה

,שאלוניקי)חלקים'ב"מצוהנר"הגדולהספרמחבר

המכתבשלהחלקזהוכנראה.(א"תקע-ע"תק

דפוס)נחמדאוצרמספרדפיםארבעה•.הקודם

תפילותידבכתבנכתבהלבניםבעמודים.(קושטא

יוםאלולחדשתוךהמתענהכללומרתפלהנוסח"

קודםה"רלילהזוהרמאמר"."רצופיםיומיםאו

בכתבמכתב•.חרוזיםרשימתעםדף•."הקידוש

הגביראלנשלח.18–ההמאה,שאלוניקי.יד

צדעלכתוב.נייר,דף[1]•.רוזאניששלוםר"כמה

–ההמאה.הצדיקיוסףעלידבכתבדרשה.אחד

19.

.בינונימצב.שוניםומצביםגדלים.ניירפרטי7כ"סה

200$פתיחה 

אשדודבעירהשבתחילולילהפסקתמכתב!היוםשבת.314

–ט"תשל,ירושלים–ל"זציוסףעובדיהרבימרןשלידובכתב

אשדודעירייתלראשנשלח

Shabbat Today! Letter for Stopping Chilul Shabbat in

Ashdod Handwritten by Maran Rabbi Ovadya Yosef –

Jerusalem, 1979 – Sent to the Mayor of Ashdod

.ל"זציוסףעובדיהרבינוהדורפוסקמרןשלהפניניידובכתבמכתב

לעצירתבקשהובוצילקרצבימראשדודעירייתראשאלנשלחהמכתב

.ט"תשלאדר'ו.אשדודבעירהשבתחילולי

ולבלוםלעצורבקשהשללשוןבכל"העירייהמראשהרבמבקשבמכתב

שבהייתולכתובומוסיף."באשדודהשבתחילוליבשטחההתדרדרותאת

השפעהלוויש"לורבידיו"שויודעמקרוב(העירראש)כבודואתמכיר

,קדשנושבתשמירתלמעןלתרוםיוכל,והסביבהאשדודתושביעלחזקה

מצפים,בובחרואשרומצותתורההשומריםהעירתושבישגםומוסיף

עדים"הרבכותבבהמשך.השבתחילוליאתלמנועהכלשיעשהמכבודו

,רוחניתמבחינהומפתחתהולכתאשדודהעירכילשמחתינואנו

,דתייםספרובתימדרשותובתיישיבות,כוללים–תורהשלבמוסדות

וחוזר"?ישורנהמיואחריתהרוחותלסערתשםגורמיםהשבתוחילולי

חילוליבעדולעצורחיללאזורבכבודוומפצירחוזראנילפיכך"וכותב

העירראשאתהרבמברךהמכתבבסוף"האפשריתבמהירותהשבת

ולהאדירהתורהלהגדילויזכהיצלחבידו'השחפץת"להשימעתירוהנני"

."טובוכלוכבודאושרוברובבבריאות

.הטקסטבתוכןמחיקותמספר

הראשיהרבלציוןראשון"שלרשמיבלנק.מ"ס23X16.5:גודל

.תיוקחורי.טובמצב."לישראל

כתיבהבמכונתמוקלדל"הנהמכתבתוכןמהםבאחדנוספיםדפיםשני

כ"סה.(פקסדף)ל"הנהדףצילום,בשני.מרןשלרשמיבלנקעלהואגם

.דפים[3]

100$פתיחה 
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–ראשונהמהדורה–ד"תשי,ירושלים–אומריביעת"שו.315

וחתימתוידובכתבהמחברמרןהקדשת

Yabi'ah Omer Responsa – Jerusalem, 1954 – First Edition –

Dedication Handwritten and Signed by Maran the Author

אורחבחלקימפליאהבגאונותותשובותשאלות.ראשוןחלק,אומריביע

.ד"תשי,ירושלים.ל"זציוסףעובדיהרבינומרןמאת.דעהויורהחיים

.ראשונהמהדורה

רביהגאוןאלהמחברמרןשלוחתימתוידובכתבהקדשההספרבתחילת

.טבריהד"ראבקוקהכהןרפאל

דומהאינו,(ד"תשי)שלפנינו"אומריביע"השלראשוןחלקכי,לצייןיש

המחברמרןהדפיסד"תשלבשנת.השניהבמהדורהשיצאראשוןלחלק

אתוערך,השמיט,הוסיףבה,ראשוןחלקאומריביעשלשניהמהדורה

במהדורה.למכבירהםרביםהמהדורותשניביןוהשינויים.כולוהספר

המקוריובסידורבנוסח"אומריביע"הקנקןעללתהותהלומדיוכלהראשונה

.בצעירותווערךכתבאותו

.מקוריתכריכה.מצויןמצב.'עמרנב

120$פתיחה 

שלידווחתימתהספרקנייתעלרישום-הספרבשער

אשרמאתהספרזהקניתי"רישום.אמאדודודרביהגאון

ועכשיו.ט"סאלחאייךחייםמרדכיה"עבמחבוב'החנני

."וזאןאליהוה"לעאותומכרתי

קדישאחסידא,גדולגאון,(ב"תקצ-ז"תקל)אמאדודודרבי

בצעירותוכבר.באזמירנולד.צבאות'הלמלאךהדומה

התנהגימיוכל.מולדתובעירהדיןביתלחברנתמנה

.ל"זי"הארכוונותעםהיותפילותיווכלובקבלהבחסידות

שאיתו"לבחקרי"ההגאוןעםיחדלמדהקבלהתורתאת

,שנהעשריםישראלאתושפטבאזמירהדיןבביתישב

הכרכיםשניאתחיבר.ישרהובהנהגהבתבונה,בחכמה

(ר"ת-ה"תקצ,שאלוניקי)דרשות–"לדודתהלה"הגדולים

חכמיידיעלנספד.(ו"תרכאזמיר)ם"הרמבעל–"דודעיני"

רבותמביאבספריוי'פלאגחייםרביהגאון.באזמירהדור

.המופלאותמהנהגותיו

.טריפולימחכמי(י"תר-מ"תק)אלחאייךחייםמרדכירבי

עוזיאלרביהגאוןבנו.טריפוליד"ביבפנקסחתימתו

"הרועיםמשכנות"והנודעהגדולהספרמחבראלחאייך

.(ך"תר,ליוורנו)

בודדיםעשנקבי,בשערקטניםפגמים.דףיח,קיח,[1]

.טובכלליבמצבכולוהספר.אחרוניםבדפים

120$פתיחה 

גדולאמאדודודרביהמקובלהגאוןשלידווחתימתרישום-ט"תקכ,פיורדא–ראשונהמהדורה–משהחמד.316

אזמיררבני

Chemed Moshe – First Edition – Furth, 1769 – Notation and the Handwritten Signature of the Kabbalist Gaon Rabbbi

David Amado, the Greatest Rav of Izmir

,יאנובהד"אבהלוימשהגדליהרביהגאוןמאת."ואחרוניםראשוניםדבריומלבןמבאר",חייםאורחערוךשולחןעלביאור,משהחמד

.ועודלאשיץ

,ובשני.כליוונושאיהערוךהשולחןפסקיתמצית,באחד.טוריםבשנינדפסוטובויוםפסחהלכות.ראשונהמהדורה.ט"תקכ,פיורדא

.(63'עמ,יסודספריסטפנסקי).ההלכהבשדההיסודבספריפעמיםמאותמובאחשובהלכתיספר.בירורים
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רבה'גד"ראבהכהןחויתהחירחמיםרביהמקובלהגאוןהקדשת.317

Dedication by the Gaon the Kabbalist Rabbi Rachamim Chai Chavita Hacohen Rosh Av Beit Din of Djerba

.רבה'גחכמימגדוליהכהןסאסירביהגאוןמאת.שניחלק.דעהויורהחייםאורחבחלקותשובותשאלות,דודזרעספר

.יחידהמהדורה.ב"תשי,רבה'ג

הדאיהעובדיהרביהמקובלהגאוןאל.הכהןחויתהחירחמיםרביהמקובלהגאוןל"המושלוחתימתוידבכתבהקדשהלשערמעבר

.ועודעובדיהוויקח,והשכלה"דעת"ושועבדיישכילהספריםסדרתומחבראלביתהמקובליםישיבתראש

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

לתוניסונסעבעיניוחלהט"תרעבשנת.הכהןמשהכלפוןרביהגאוןרבומפיתורהלמדו"תרעבשנתבצעירותו.קשיםיסורים

זובשנהרבה'בגדייןב"תרצבשנת.רבה'בגישיבהכראשלשמשהחלה"תרפבשנת.תוניסגדולימאתב"לשוהוסמךשם,לטיפול

נולדהצ"תרחבשנת.מכןלאחרחודשיםמספרשנפטרנוסףבןלונולדו"תרצבשנת.היחידובנוהצעירותאחיותיושתי,אביונפטרו

.הצלחהללארובםשוניםטיפוליםלעבורונאלץשונותממחלותסבלחייובמשך.חודשיםמספרלאחרהיאגםשנפטרהנוספתבתלו

מתוניס.כשנהבמשךשםושההטיפוליםלצורךלתוניסשובנסעהשנהאותהשלובקיץלמיטהורותקשובחלהב"תשישנתבחורף

.ספרללאפהבעלאסתרמגילתעל"נסשלתקפו"חיבורואתכתבהמעייןשפתעל.מרפאמעינותהיובואליףחמאםלכפרנסע

מכמניבכלחיבוריו.לרביםתפילהלמוקדהפךקברו.מחלהלאחרנפטר.ברכיההמושבלרבומונהישראללארץעלהד"תשיבשנת

ע"השוחלקיארבעתעל"כהןשמחת"ת"שו.ס"השעלגדוליםכרכיםשלושה"כהונהפרחי":ס"השעלגדולותשיטותחיברהתורה

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

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

.מקוריתכריכה.מצויןמצב.דףטו,קה

100$פתיחה 

רבנימאתחיבוריםשלושה.318

בעלל"הראשהגהות–ומרוקויר'אלג

"ברכהא"יש"

Three Compositions by the Rabbis of

Algeria and Morocco – Glosses by the

Rishon LeZion the Yissah Beracha

שמעוןבןשלמהרבי–ש"הרשבת"שו.1

.ראשונהמהדורה.ב"תק,ליוורנו.דוראן

שלידבכתבקצרותהגהות4–כבספר

אלישרשאוליעקברביל"הראשהגאון

חתומותמהן2."ברכהא"יש"הבעל

מעט.בינוני-טובמצב.קדשוידבחתימת

.דפיםכמהבפינותופגמיםכתמים.עשפגעי

הכהןשלמהרבימאת.שלמהלךת"שו.2

.יחידהמהדורה.ז"תרצ,קזבנלקה.מדובדו

.טובכללימצב.דףקסב.המחברתמונתעם

.מנותקתמקוריתכריכה

בןשמואלרבימאת.חלקים'ב.פוריהגפן.3

.החמישיתבמאהפאסעיררבנימגדוליזקן

בדף].יחידהמהדורה.ד"תרס,ירושלים

אברהםציוןבןרביל"המוהקדשתהפורזץ

ההקדשה)פאפודודרביאלקואינקה

וחותמותחתימות.(בדיובחלקהנמחקה

.דףקז.[ראטהמאיריצחקרביהצדיק

.מקוריתכריכה.הראשוניםבדפיםקמטים

100$פתיחה 
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ד"ראבהלוישבתירביוהגהותחתימות–ט"ת,וירונה–אהבהרצוף.319

קושטא

Ratzuf Ahava – Verona, 1649 – Signatures and Glosses by Rabbi

Shabtai Halevi Rosh Av Beit Din of Kushta

.ראשונהמהדורה.ט"ת,וירונה.אלגאזישלמהרבימאת,אהבהרצוףספר

הגהות10–כהספרלאורך.ט"סהלוישבתירביידחתימתראשוןבדףוכןלשערמעבר

.ידובכתב

עניניעלכממונהבתחילהכיהן.18–ההמאהבראשיתקושטאמחכמי–הלוישבתירבי

עליהםוהסכמותתקנותעלבעיקרהםעליוהידיעות.בקושטאד"כאבכ"ואחוהיתרהאיסור

והמלצותלחיבוריםהסכמותעלחתוםשבתירבי,ה"תעבשנתקוושטארבניביןחתם.חתם

רבישלדינוביתכחברחתוםנמצאד"תקאלולא"בי.ז"תק-ו"תצבשניםבעירשנדפסו

.2018'עמ,הלבנוןארזי).בעירד"כאבחתוםו"תקטבת'ובד.רוזאניסיוסףר"באברהם

.(81עמוד.בקושטאהדיןביתפנקס

.ובלוימנותקשער.בינונימצב.דף[146]למעשה.דףקנב,קנב-לז,לב-כה,יט-יז,יז,[1]

.חדשהכריכה.גרועבמצבואחרוניםראשוניםדפיםמספר.משוקמיםדפים

80$פתיחה 

חידוש–ראשונהמהדורה–ה"תקל,אמשטרדם–שלוםנהר.320

[?]המחברידבכתב

Nahar Shalom – Amsterdam, 1775 – First Edition – Novellae

Handwritten by the Author [?]

שבתירביהגאוןמאת.חייםאורחערוךשולחןכלעלחיבור,שלוםנהר

."דודחסדי"בעלפארדודודלרבימובהקותלמידאיספלטרוד"אבוינטורה

רביחשובותבהסכמותעוטרהספר.ראשונהמהדורה.ה"תקל,אמשטרדם

בהיותם,חזןלביתיעקבורביאלגאזיט"המהרי,המחברשלרבופארדודוד

רבנילוונשטאםשאולורבישלםשלמהרבי.איטליהלעריירושליםבשליחות

רבי,מהאגסרוקשלמהרבי,בליוורנוחברוןשלוחי,ונציהרבני.אמשטרדם

אברהםרביהמחברתלמידהקדמתהספרבתחילת.ועודרוטרדםאברהם

כוכבאס"מחוינטורהאליהורביהמחברותלמידאחיוהקדמת.ן"אביו–יונה

.דשביט

]"י"אשה"תיבותבראשיהפותחתמזרחיידבכתבארוכההגההראשוןבדף

המחברשבתיאמר"הםתיבותהראשיופתרוןעצמובמחברמדובראולי

."[ו"יצ

.דפיםבכמהקליםעשפגעי.מאודטוב-טובמצב.מ"ס28.5.דףרב,[6]

.נאהחדשהכריכה

120$פתיחה 

שלקדשוידחתימת–ט"תרי,למברג–ם"להרמבהדורפאר.321

ד"אבסבאןרפאלדודרביהגהת–(א"חנ)אבולעפיהנסיםחייםרבי

תורכיהשל

Pe'er Hador by the Rambam – Lemberg, 1859 – Handwritten Signature of

Rabbi Chaim Nissim Abulafia – Gloss by Rabbi David Raphael Saban Av

Beit Din of Turkey

.ה"זלהם"להרמבותשובותשאלות,הדורפארספר

.1859ט"תרי,לעמברג

.(סבאןרפאלדוד)ס"דרהתיבותראשיההגההבראש,ידבכתבהגהה1/דבדף

.ל"זצ"סבאןרפאל"רביספרייתחותמתהאחוריהפורזץבדף

.בשערקלשפשוף.אחרוןבדףקלפגם.קליםמיםכתמי.טובמצב.דףנג,[7]

.כריכהללא

100$פתיחה 
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חתימות והגהות\מכתבים \כתבי יד –יהדות מרוקו 

חידושים–נזיקיןמסדרס''השחידושיידכתב'אדונינפש'ספר–הקדומיםמרוקוחכמימתורתגנוזאוצר.322

!הקדוש'החייםאור'בעלדבריהמביאיםהחיבוריםמראשוני-דורווחכמיבירדוגומרדכירבנושלמתורתם

Treasure Trove from the Torah of the Early Sages of Morocco – Sefer Nefesh Adoni Manuscript Chidushei HaShas from

Seder Nezikin – Novellae by Rabbeinu Mordechai Berdugo and the Sages of His Generation – One of the First

Compositions introducing the Words of the Author of Or HaChaim HaKadosh!

.18–הבמאההקדמוניםמרוקומחכמי.והוריותזרהעובדהמסכתותעלחידושים,ידכתב

:ותוכנוהידכתבתאור

זרהעבודהמסכתות,נזיקיןסדרעלס''השחידושי(ז''עמסכתחידושימדפישמונהמעלככותרתמופיעזהשם)'אדונינפש'ספר

,שמונודעלאאשרהמחבר.ק''התשנותמראשית'הפשטעיוןשיטת'לומדישלבדרכםלתלפיותהבנוייםתורהחידושילפנינו.והוריות

וכן''...לווהשבתי,אחדתלמידליהקשה''שממהמביאשכן,מרוקומעריבאחתתלמידיםובעלישיבהכראשפארכיהןהנראהככל

,זהיחידאיחיבורחשיבותלרוב.ל''זמאביוששמעולשמועות,בדרוששכתבלספריול''הנהרבמצייןכןכמו.''...הישיבהבניפירשו''

מחידושיהשיטיןביןהוסיףהמעתיקהחכם.לפנינואשרהעותקוהוא,(תלמידוואולי)הכותבשלתקופתובןחכםידיעלדבריונעתקו

אלוקטעיםוגםיתכן)[דבריכאןבאו]"ד''בכ"ומסיימים'הכותבאמר'בהפותחיםקטעיםישנםשלפנינובחיבורפעמיםכמהשכן,תורתו

באמשטרדםנדפס)"השםחפץ"בספרוכ''במש,הקדוש'החייםאור'בעלרבנולדבריהמחברמצייןמקומותבמספר.(העתקההינם

."השםחפץ"הקדושהחיבוראתהמצייניםהספריםמראשוניהינושלפנינוהחיבורהנראהכפי(ב"תצ

בידומצוייםשהיו,ותלמידיול''זץ''המרביהרבשלתורתומדברירביםבמקומותמביאהוריותמסכתבחידושי:ץ''המרבירבנוחידושי

תורת'בברדוגויוסףשלמההרבהמחברנכדי''עונדפסושבידנוידהכתבמתוךלוקטוץ''המרביהרבשלחידושיופניני.ידבכתב

!נדפסלאהחיבוריתר-(ט''תשע)'ץ''המרבי

העתקההנראהכפי(לךבדומיןאתךה''ד)'התוסבדבריא''ע'ודףעד(זרהעבודה)אליליםעבודתמסכתעלחידושים:ראשוןחלק

.בשלמותהחיבור,ב''ע'חדףעדהוריותמסכתעלחידושים:שניחלק.באמצעהסתיימה

2בובלאינקבים,בודדותבאותיותפגיעהעםבשולייםבודדעשסימן,מיםכתמי,בינוני–טובמצב.מ"ס15.[כתובים'עמ98]דף50

.נאהחדשהכריכה.וקריאטובכללימצב,זעירקרעאחד'בעמ,אחרוניםדפים

4000$: מחיר פתיחה

ברביהמופלאהמעשהפיעל,ל''זצפינשטייןמשהרביהגאוןשלחידושוהוא,המפורסמותמן:לאחריםמזמנולעשראדםכלחובת

ותלמודוזמנווכימשהרביוהקשה',וכואחתהלכהפעמיםמאותמארבעלמעלההבנהקשהלתלמידשלימד(ב''ענדעירובין)פרידא

,מאדגדולוהואלעצמושצריךאף''משהרביהוכיח,אלא.ההבנהחלשתלמידאותועלעדיףלאעצמופרידארבישלעיונוועומק

צדקהדיניבכללוהוא''('דק''סו''כ'סיד''חז''אבהעמשהאגרות)עצמומתורתשמתבטלאף,אחריםעםגםזמןמקצתללמדמחויב

קתנילצדדיןבספרראה,האחרוןבדורהתורהגדוליי''ענידוןלהלכהזהמבהילחידוש.אדםכלבהםחייבאשרכספיםומעשר

מישריםחזינןשלפנינוהידכתבמחקרכדיתוך.(ג''רצ'סיג''חי,ליברמןי''להגר)יוסףמשנתת''שו(א''שכ'עמא''ח,אלתרש''להגר)

צדקהלךאיןהתלמידיםלימודוהנה"לשונווזה,חיבורנואתכתבאשרהמחברהוא,וקדמוניםגדוליםלדעתפיינשטייןמ"הגרשכיוון

ועין.(ז''עחידושי)"עמהםולומדכחוומתישעסקושמתבטלובממנושבגופו[חסדגמילות]ח"גוהיא,רוחנימזוןלהםשנותןמזוגדולה

.'אחדבסגנוןמתנבאיםנביאיםשני'ראתהבשרכל

התורהמרביצימגדולי',ץ''המרבי'המכונה'הצדיקמרדכי',(ב''תקכ–ה''תע)(בירדוגו)ברדוגויצחקר''במרדכירביהקדושהגאון

משהרבישלחתנו.מכנאסלאלוקיםהגדולההעירד''ראב,נערץופוסקישיבהראש,אלפיםשלדרכםומורה,מרוקובארץבזמנו

ראשהינורבנו.''(משאשש''הגר)דעמיהרבא,סלעיםומשברהריםמפרק,הרועיםאביר,עולםיסודצדיק''.'ר''המשביהרב'בירדוגו

תורת'בעליקותיאלורבי'ישריםמשפטים'בעלרפאלרביהגאוןבניו,הנודעיםמצאצאיו.בירדוגולביתהגאוניםמשפחתשושלת

והתחדשנכתברבנושלהזךמקולמוסו.רביםועוד'צופיםנפת'בעלמרדכיפתחיהורבי'דיעקבשופריה'בעליעקברבינכדיו',יקותיאל

,ב''י'סיא''ח)שישאבנית''שולדוגמהראה,בכתבאשרוחידושיובפסקיושחזומרוקוגאוניםשלבכתביהםנזכרואף,בהלכהרבות

שלתלאותיהםעלמעטראה)מרוקועריעלשעברוומלחמותבתהפוכותהדורותבמהלךאבדוהנראהכפיכתביורובברם.(ועודט''כ

גםאשרירושליםד''ראבל''זצמשאששלוםרביהגאון.(ב''חביעקבוצדקהמשפטת''לשושמעוןבןא''ררביבהקדמתמרוקויהודי

ז''תשבמכנאסשיצא,לרבנומרדכידברית''שוראה)הקדושזקנושלמחידושיוולהדפיסוהשתדלטרח,צאצאיועלנמנההוא

.(1509'עמג''ח,ואנונו)הלבנוןבארזירבנושלאודותיועודראה.(ועודבהוצאתו
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ספרעל–חכמיהומגדולימקנסד"ראבבירדוגויעקברביהגהות.323

ג"תקכ,ונציה–יצחקבירך

Glosses by Rabbi Yaakov Berdugo Rosh Av Beit Din of Meknes and One of Its

Leading Sages – On Sefe Beirach Yitzchak – Venice, 1763

.ברכהיעקבבןיצחקרבימאת.התורהפרשיותעלדרושים.יצחקבירךספר

.יחידהמהדורה.ו"יצפואהשמואלר"כמהישישבןגד'רבדפוס.ג"תקכ,ויניציאה

rabin)בלועזיתחותמות amram darmon – oran)–קצין,אוראןמהעירדרמוןעמרם

בעלהראשוןוהיהודי;יריה'באלגששלטצרפתבצבאבכירצבאיומתורגמןיהודי

.הקרבבשדהליבואומץעלהצרפתיהכבודלגיוןאבירעיטור

.כותביםמכמה.ידבכתבהגהות6-כהספרלאורך

מהןשנייםבירדוגויעקברבישלידובכתבהינם,1/צ-ו,2/סז,1/ישבדפיםההגהות

.(מצורףחומרהשווה)."ט"סיעקבתולעת"חתומהמהןאחת,ארוכות

יקותיאלרביבן.חכמיהמגדולימכנאסד"ראב-(א"תר-ו"תקמ)בירדוגויעקברבי

הספריםמחבר.מופתסיפוריידועיםאודותיו."רפאלהמלאך"שלואחיינובירדוגו

שבות,שבתקדושת,ם"ראתועפות,עמיקתאגלי,יעקבקול,דיעקבשופריהת"שו

."אישולאתולעתואנכי"הפסוקפיעל"יעקבתולעת"שמואתלחתוםנהג.יעקב

.הספרבדפיקליםשוליםפגמי.בינוני-טובמצב.ואיכותילבןדף.מ"ס27.דףקכח

צידוכלעלניירחיזוק-השערבאמצעופגםהפנימייםבשוליםקלחסרוןהשערבדף

ובדפים,יד-טבדפים.עליונהבפינהחסרוןהשעראחרבדף.השערדףשלהאחורי

בפינהדיוכתםהסוף-קבדפים.בטקסטמועטחסרוןעםקלעשפגעקא-פט

.בטקסטחסרונותעםפגמיםאחרוניםדפיםבמספר.תחתונה

.עורשדרתעםפשוטהכריכה

300$פתיחה 

–וקינותפיוטים–אדרעיחייםרביידכתב.325

19–ההמאהסוף,מרוקו

Manuscript rabbi Chaim Edre'I – Piyyutim and Kinot –

Morocco, late 19th Century

.מרוקוגדולישחיברווקינותפיוטיםעשרותכולל,ידכתב

יצחקבןחייםרביהמעתיקידבכתב.יהודיתבערביתחלקם

ודיינירי"משד(ץ"תר-ג"תרי)אדרעיחייםרביאולי]אדרעי

.[צפת

.20–ההמאהתחילת19–ההמאהסוף,מרוקו

כמה.מ"ס8.5\10.5.צדדיםמשנירובם.כתוביםדפים[97]

כתמי.טובכללימצב.ידהכתבבאמצעלסירוגיןחסריםדפים

.מקוריתלא,עתיקהעורכריכת.שימושובלאי

250$פתיחה 

שבועותלחגפיוטים–מינאטוריידכתב.324

19–ההמאהסוף,מרוקו–תורהומתן

Miniature Manuscript – Piyyutim for Shavu'ot and

Matan Torah – Morocco, late 19th Century

פיוטיםעשרות.ויפהנאהכתיבה.מיניאטורי,ידכתב

לאכותב.ושבתתורהמתן,לשבועותפיוטיםכולל,שונים

.19–ההמאהסוף,מרוקו.מזוהה

6\9.התחלהחסר.צדדיםמשני,כתוביםדפים[43]

עורדמויכריכת.שימושכתמי.טובכללימצב.מ"ס

.חדשה

200$פתיחה 
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,יר'אלג–הדברותעשרתשרח–אלבאזיוסףרביידכתב.326

19–ההמאהסוף

Manuscript Rabbi Yosef Elbaz – Sarach the Ten

Commandments – Algiers, Late 19th Century

סוף,יר'אלג.אלבאזיוסףרביהגאוןשלידובכתב,הדברותעשרתשרח

.נאהכתיבה.19–ההמאה

היגרבצעירותו.שבמרוקובדמנאתנולד(ץ"תרנפטר)אלבאזיוסףרבי

ובהלירושליםעלהבסוף,יר'באלגגרדאייאשלכרבהוכיהןיר'לאלגמשם

.(ב"תרס,ליוורנו)"ומילהפסחסדר"ל"הו.נפטר

סלסולעםידוחתימתידהכתבבסוף.כתוביםעמודים43.דף[22]

חדשהכריכה.כתמים.איכותידפיםמצב.מ"ס10.5\15.5.קליגרפי

.מוזהבכיתובעם,בדושדרתשישניירעטיפתעם,מהודרת

300$פתיחה 

19-ההמאה,מרוקו–ותפילותפיוטים–ידכתב.328

Manuscript – Piyyutim and Prayers – Morocco, the 19th Century

מכמההנראהככל.19-ההמאהסוף,מרוקו.ותפילותפיוטים–ידכתב

.כתוביםפיוטים52-כ.כותבים

לכתובאתחיל"נכתבבשער"ט"סאלישעבןו"יציוסףה"ע"רבותחתימות

בןשלמהה"עאניאורהעוטהצורבעזרתומילהוחדקאפיוטים

."אלישעבןיצחק

.מ"ס12X9.5.כתובלאעמוד[1]מתוכם.דף[מט]

קרעים,כתמים(שער)הפתיחהבדף.קליםשוליםפגמי.טובכללימצב

.מנותקיםדפיםמספר.ומפורקתבלויהפגומה,מקוריתעורכריכת.ופגמים

100$פתיחה 

ווהראן–ורפואותסגולות–ידכתב.327

20–ההמאהתחילת,[יר'אלג]

Manuscript - Segulot and Medicines – Oran

[Algiers], Early 20th Century

.יהודיתבערביתוקמיעותסגולות,גורלותכולל,ידכתב

,ווהראן.ידכתיבתומספרישוניםמספריםמלוקט

.20–ההמאהראשית,יר'אלג

העירשלרבהמווהראןזינומואיזהרבחותמות

.יר'שבאלג

.טוב-בינונימצב.צדדיםמשניכתוביםדפים[39]

ללא.ובלאיקרעים.בטקסטפגיעותעםשוליםפגמים

.כריכה

200$פתיחה 
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,מרוקו–ופסחפיוטים–ידכתב.329

19–ההמאה

Manuscript – Piyyutim and Peshach –

Morocco, the 19th Century

,"פסחשלצהר"ו,פיוטיםעשרותכולל,ידכתב

מפרךיוצאיםידידים"הפיוטאתהכולל

סיפורבדרךמצריםיציאתסיפור"...ענמים

.יהודיתבערבית

ידבכתבמהכתיבהמאוחרתוחימהרישום

."חזאןשלמהה"ע"עיפרון

.מ"ס10\14.צדדיםמשניכתובים,דפים[34]

.וכתמיםפגמים.כריכהללא.בינונימצב

100$פתיחה 

ספרועלא"זיע"סאליבבא"סידנאשלק"בכתיהקדשה.331

–ן"תר,ליוורנו–בינהאלף\המלךגנזי-סבושלהקדוש

ראשונהמהדורה

Dedication Handwritten by the Baba Sali on His Grandfather's Holy

Book – Ginzei Hamelech / Elef Binah – Livorno, 1890 – First Edition

,המילהוסודאופניםבשבעיםבראשיתפסוקעלביאור,המלךגנזיספר

בתהליםט"קיפרקעלביאור"בינהאלף"ספרעם.והחקיםהמצותוסוד

.א"זיע"יעקבאביר"האבוחציראיעקברבינומאת.אפיתמניאהנקרא

הגאוןנכדושלקדשוידכתבבעצםהקדשההספרשלהמקוריהפורזץבדף

.ל"זצוק"סאליבבא"סידנאאבוחציראישראלרביבניסיםהמלומדהקדוש

הכהןיצחקר"במוהדחכימיטוביינא'הש'החן"לידישלוחההיאמנחה"

."זכריםבניםק"בזשיפקידו'הו"נר

בנומסעודרביבן,(ד"תשמ-ן"תר)אבוחציראישראלרביהקדושר"האדמו

בנגלהמופלגגאון.א"זיעאבוחצירא"יעקבאביר"מרןר"האדמושל

בשנת,וסביבותיהארפודשלראשיכרבכיהן,מנעוריווטהורקדוש,ובנסתר

ונודעבניסיםמלומד.נתיבותבעירוהתיישבישראללארץעלהד"תשכ

."ישועותפועל"כבישראל

.ישנהכריכה.מצויןמצב.דףקכב-עה,סד,עא-א,[4]

."(סאליבבא"השלידוככתיבתההקדשהלזיהוימצורףחומר)

500$פתיחה 

–אפריקהצפון–ידבכתבוקמעותסגולותדפיאוסף.330

20–19המאות

Collection of Handwritten Leaves – Segulot and

Amulets – North Africa – the 19th – 20th Centuries

צפון]מערביתכתיבה.ידבכתבוקמעותסגולותדפיעשרותאוסף

.20–ההמאהותחילת,19–ההמאהסוף,[אפריקה

.קיפולוסימניכתמים.טובכללימצב.שוניםגדלים.דף[74]

120$פתיחה 
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עותק–ד"תרי,ליוורנו–(ר"המדבי"פ)פסחשלהגדה.332

ידובכתבהגהותעם"חאקיבבא"הר"האדמו

Haggadah shel Pesach (Pi Hamedaber) – Livorno, 1854 – the Copy of

the Admor the Baba Khaki with Glosses Handwritten by Him

בריוסףממניהגדהפירוש:נוטריקון)ר"המדבי"פפירושעםפסחשלהגדה

.'גיגדודבןיוסףרבימאת.(דודרבינו

.תוניסרבנישלרבותהסכמות.טובייאנאישועהמשהבדפוס.ד"תרי,ליוורנו

."חאקיבאבא"האביחצירהיצחקרביהצדיקר"האדמוחותמתהספרבשער

.בעיפרוןחלקן.ידובכתבארוכותהגהות4הספרלאורך

.(991'מסההגדותאוצר.730יערי)

.בלויהמעטעורשדרתעםמקוריתכריכה.טובמצב.מ"ס25.דףפו,יב

.אחרוניםדפיםשנישלהדףבראשקלפגם

200$פתיחה 

–ה"תרמירושלים-"(יעקבאביר"הלמרן)ליעקבמשפטיךיורו.333

ראשונהמהדורה

Yoru Mishpatecha LeYaakov (by Maran the Abit Yaakov) – Jerusalem, 1885 –

First Edition

.משפטחושןבדינירובן,הלכתיותתשובותוחמשארבעיםמאה,ליעקבמשפטיךיורו

.א"זיע"יעקבאביר"האבוחציראיעקברביהגאוןמאת

מכתביעם.אהרןרביבנוידיעללאוריצאהספר.ראשונהמהדורה.ה"תרמ,ירושלים

–ל'פאניזמאיררפאלרבי:לציוןהראשוניםהדורבאותוהרבניםמגדולירביםתהילה

.נוספותהסכמות,ברכהא"היש-אלישרשאוליעקבורביא"המרפ

בנוממנוביקשרבותפעמים.בחייוספריואתלהדפיסהסכיםלא,א"זיעיעקברבינו

יבואכילוענהיעקברביאבל,ספריואתלהדפיסרשותלושייתן,מסעודרבנו,בכורו

וכך.ידפיסםאזורק',הלפניספריורצוייםאםלוויודיעפטירתואחריבחלוםאליו

בהדפסתשישתדללוואמרבחלוםלבנובאהואהצדיקפטירתשאחרי,היה

עלרובם,בניוידיעלבירושליםח"תרמ-ד"תרמבשניםנדפסוהספריםרוב.הספרים

.אהרןרביבנוידי

עםפגם.השערבפינתקלפגם.מקוריתכריכה.מצויןמצב.מ"ס24.דף156,[9]

.ועטיפתההכריכהבשדרתחסרון

100$פתיחה 

הקדשת–יחידהמהדורה–ט"תרכ,ליוורנו-חמרכרםת"שו.334

ידבכתבהמחבר

Kerem Chamar Responsa – Livorno, 1869 – Single Edition –

Handwritten Dedication by the Author

וחשןהעזראבן,דעהיורה,חייםאורחותשובותשאלות:אחלק,חמרכרםספר

אבןיהודה)ע"יבר"כמוה...אס’פהעירגאונימןהיוצאיםדיניםפסקיעם.המשפט

.דינםוביתא"זיע(צוראבןיעקב)ץ"יעבר"וכמוהרא"זיע(עטר

.וחברואמזוגבןאליהובדפוס,ראשונהמהדורה.ט"תרכ,ליוורנו

החכםלידידנוממנימתנה"המחברשלוחתימתוידובכתבהקדשההספרבשער

."ט"סאנקאווהאברהםי"הצב,ו"היפרץיעקבר"כמוהוהכוללהשלם

העירודייניחכמימגדולי,גדולגאון(א"תרנ-ז"תקס)אנקאוואאברהםרביהמחבר

.ובתפילותבקבלה,ובאגדהבהלכהרביםספריםחיבר.שבמרוקוסאלי

קלקרעאחרוןדף.בשערקליםקמטים.לבןדף.מאודטובמצב.מ"ס31.דףקיא

.מנותקתפשוטהמקוריתכריכה.חסרוןללא

150$פתיחה 
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המוסמכתהאניצקלופדיה–א"תרצ,ירושלים–רבנןמלכי.335

ראשונהמהדורה–מרוקוחכמילתולדותביותר

Malchei Rabbanan - Jerusalem, 1931 – the Best Qualified Encyclopedia

for the History of the Sages of Morocco – First Edition

.תורתםוגדולתרבותיהם,חיבוריהם,זמנם,מרוקוחכמיאלפיתיאור.רבנןמלכי

.נאיםבןיוסףרבימאת

תמונתהספרבתחילת.זהבבדיושער.ראשונהמהדורה.א"תרצ,ירושלים

דףכג.ואל'חגסוליקא"הצדקתבנערהמעשה"הספרבסוף.בצעירותוהמחבר

.ספריםמערכת"מלכיםכבוד"קונטרסהספרבסוף

,ראשוןממקורהמחברשאבבספרהכתוביםוהתולדותהפרטיםאתכילצייןיש

וקדושיםמצדיקיםששמעדבריםוכן,בספרייתושהיונדיריםידכתבימאותכמו

.עיניובמושראהאו,מוסמכיםמקורות

.עשנקב.נאהחדשהכריכה.מצוין.טובמצב.דףכג,[4],קכו,[7]

60$פתיחה 

מהדורה–מ"תר,והראן–אלהיםשבחי.336

מורחבתשניה

Shivchei Elohim – Oran, 1880 – Second

Extended Edition

:תחנהקול,חלקיםלשנימחולק.אלהיםשבחיספר

שיריםפזמונים:ששוןקול.ולשבתלחולבקשות

כפי.ולמועדים,וכלהלחתן,מילהלבריתופיוטים

.קרסינטינסיםרבימאת.תלמסאןמנהג

הוספותעםשניהמהדורה.מ"תר,(יר'אלג)והראן

.רבות

שדרת.טובמצב.מ"ס23.'עמ[1],ריג,[2],5,[1]

כריכתעל.מוזהבותבאותיותהספרשםעםעור

הנכבדלאדוןמודפסתהקדשהעםמדבקההספר

"י"נכהןאליהודייאודא'סי"

80$פתיחה 

מפואריםכרכיםשני-"וחכמיהמראקש"אנציקלופדיה.337

Encyclopedia "Marrakesh Ve'Chachameha" (Marrakesh and Its

Sages) – Two Impressive Volumes

העירתולדות,מרוקובארץהיהודיםמקורותפרקים,וחכמיהמראקש

ומסמכיםתמונותמאותלצד,ומוסדותיהחכמיה,תושביהמראקש

.ה"תשע,ירושלים.מיאראשלמהמאת.נדירים

.מאודטובמצב!חשובחיבור.ומפואריםגדוליםכרכיםשני

100$פתיחה 
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זיטאמיר–הונגריה –חסידות 

ל"זצמהוסיאטיןפרידמןישראלרביהקדושר"האדמועותק–ח"תרי,קראטשין–לדרשציון!עולםיסודצדיק.338

וחתימותרישומים–

Tzaddik Yesod Olam! Zion LeDeresh - Karachin, 1858 - Copy of the Holy Rebbe Rabbi Yisrael Friedman of Husiatin -

drawings and signatures

פיבוששרגארבימאת.'ב'אסדרלפימסודר,יעקבעיןבספרהבאיםוירושלמיבבליבתמלודל"חזמאמרילכלמפתח,לדרשציוןספר

.ח"תרי,קראטשין.פרנקל

פריעדמאןישראלשלהספריםאוצר"מהוסיאטיןפרידמןישראלרביר"האדמושלספרייתוקודשחותמתהספרבתחילת

בתוךעיגוליםאוקויםשלרביםסימוניםבספר.א"תובבירושליםק"פעהאוירבאךנתןמנחםרביחתימתהפורזץבדף."מהוסיאטין

.הספרבפניםהמובאיםל"חזממאמריכמהנרשמוהכריכהשלהפנימיבצד.מילים4בתהגההריאבדף.בשוליואוהספרטקסט

רביק"הרהסבושםעלנקרא,הוסיאטיןלחסידותהשניר"האדמו(ט"תש-ח"תרי)מהוסיאטיןפרידמןישראלרביהקדושר"האדמו

ר"האדמו.מאנטניאהגרחייםרביר"האדמוחתןש"בזיוו.ממוגלינצאשפיראזליגעזראאבירביר"האדמוחתן.ין'מרוזפרידמןישראל

ויישובהישראלאץרנושאאתלעלותדאגתמיד,בוינהבכינוסיםוהשתתףישראלבאגודתחברהיה."עולםיסודצדיק"כינהומבעלז

ר"לאדמוגרמהזועובדה,כולהובאירופהבאוסטריההאנטישמיותרמתעלתה,השניההעולםמלחמתפרוץטרם.היוםסדרעל

בשנת."ביתבנעליאפילוכעתשיברחשכללויששמי"כיאמרבהודעתוישראללארץולעלותמאירופהלהימלטבחסידיולהפציר

.ישראללארץעלה80בגילבהיותוז"תרצ

זכות,חלקים'דנאמןאורחהספריםמחבר,"בינהאמרי"הנכד.ומקובלגאון,ירושליםמרבני,(ץ"תר-א"תרי)אוירבךנתןמנחםרבי

עלמקובלוהיה,בירושליםרוחמהשכונתשלכרבהשימש,מקוטנאיהושעישראלמהרבלהוראהנסמך.ועוד,ראיהמצות,אבות

.זוננפלדחייםיוסףהרבשלמחותנו,השוניםהציבורים

.עתיקהכריכה.שימושמחמתקליםופגמיםבלאי.טובכללימצב.'עמרצו.שערחסר

1000$פתיחה 
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מערלויסופריוחנןרביר"האדמובנוחותמות–מערלוי"סופריד"הבעלידבכתבהגהות–י"שתשורתת"שו.339

Teshurat Shai Responsa – Handwritten Glosses by the Author of the Yad Sofer of Erlau – Stamps of His

Son the Admor Rabbi Yochanan Sofer of Erlau

.מסיגעט[טאבאק]יהודהשלמהרבימאת.ערוךשולחןחלקיארבעהעל.(א"ח)י"שתשורתותשובותשאלות

.קויפמאןאברהם'רבדפוס.יחידהמהדורה.ה"תרס,סיגעט-מאראמאראש

עםלמעשהכהלכהמובאותוהןארוכותמההגהותחלק"סופריד"הבעלסופרמשהרבישלידובכתבהגהות18-כהספרלאורך

.נרחביםמקורות

."א"יעערלויר"אדמו,ל"זצסופרם"מהרג"בהיוחנן"רבימערלויר"האדמובנוחותמותהשערובדףהפורצץבדף

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

,כעילויהתפרסםבחורבהיותובצעירותו.אמומצדשפיצרזלמןשלמהרבינכד."סופרכתב"השלבנו"תשובההתעוררות"בעלסופר

נסמךשניםובאותם,ואחרוניםראשונים,וירושלמיבבליהתלמודבכלבקיאהואכיעליוהעיד"מרדכילבושי"בעלוינקלרלייבמרדכירבי

גירשוהוהשניההעולםבמלחמתלהונגריההגרמניםפלישתעםד"תשבשנת.רבותשניםכדייןכיהןבערלוי.הדורגדוליידיעללהוראה

בניו.דמםיקום'ה.ד"תשסיוןא"כביום.באוושיץבנותיווארבעאשתו,שמעוןרביאביועםיחדנספהלאושוויץמשפחתוכלעםהנאצים

נדפס"סופריד"ספרו."אברהםמחזה"ו"סופרדברי"בעלסופרבנימיןשמואלאברהםרבי.מערלויספריוחנןרביר"האדמו:הם

.יוחנןרביבנוידיעלט"תשבבודפשט

נספושבה,השואהאתשרד,מילדותווקדושטהור"סופרחתם"הונכדנין-(ו"תשע-ב"תרפ)מערלוייוחנןרביהקדושר"האדמובנו

אתמחדשיסדשם,ערלוילעירוחזרמכןלאחר.בבודפשטהמחנותשרידילבחוריםישיבההעמידביותרמופלאבאופן.ד"הי,ואביוסבו

מרביץהיהחייוכל.בירושליםקטמוןבשכונתערלוי"שמעוןאוהל"ישיבתידיעלהחסידותאתוהקיםלארץעלהכ"אח.בעירהישיבה

לאאך,רות"באדמולנהוגהחלהשניםבמשך.ישראלאגודתשלהתורהגדולימועצתזקןהיה.תלמידיםאלפיוהעמידבישיבהשיעורים

.כמוהומאיןישראלאוהבהיה.אשכנזבנוסחהייתהותפילתו,"סופרחתם"הממנהגישינה

דפים.יבשדף.הספרדפישוליקיצוץעקבמעטקצוצותהדףשלהחיצוניבצידושנכתבומההגהותחלק.טובמצב.מ"ס33.דףרכג,ב

.פשוטהכריכה.ניירחיזוקעםהפנימייםהשערשולי.אלושבדפיםידבכתבבהגהותקלהפגיעהכךובעקבותשולייםפגעיעםב-א

500$פתיחה 
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הגרמנדלמנחםאלטרהרבר"האדמובחתימתהקדשה–א"תרע,ווארשא-האלףומגןחייםמקור.340

ד"הימבארשא

Mekor Chaim VeMagen HaElef – Warsaw, 1911 – Dedication Signed by the Admor Rabbi Alter Menchem

Mendel Hager of Barsha

.שעריםשני.א"תרע,ווארשא.פסחהלכותעלהאלףומגןחייםמקורספר

'להעולהזההרית"בעהשי"מבארשאהאגערמענדלמנחםאלטרר"האדמושלוחתימתוידובכתבארוכההקדשההשניבשער

דובליבוש'אריכמר,השלםחכםושנוןהתקיף,טובותומידותלמעלותתמיםהבחורלבביבקירותהנצמדחביבינפשילידיד

שנתסיוןבחודש,וגשמיותברוחניותהצלחתוורוםשלומורובעלשוקק...ט"הדושהנאמןנפשוידידמאת,א"שליטבער

."ל"הנק"אבדקא"שליטצ"בההמענדלמנחםאלטר'הק,ו"יצבארשאם"ורחמיה"ישוע

ידבכתבורישומיםהגהות,חתימה–ו"למהרחחייםאוצרות.341

יעקברביטשקאווא-מצאנזהראשוןר"האדמושלקדשו

הלברשאטם

Otzrot Chaim by Rabbi Chaim Vital – Signature, Glosses and

Notations Handwritten by the First Admor of Sanz-Tshokova Rabbi

Yaakov Halberstam

שאולחייםרבימאת'שלמהאיפה'פירושעםו"למהרחחייםאוצרותספר

.(ז"תרס),ירושלים.הכהןדוויק

יעקברביהראשוןטשאקאווא-מצאנזר"האדמושלקדשוידחתימת

רביר"האדמובנוחתימתכןכמו.ידובכתבוהגהותרישומים.הלברשטאם

זלמןלרבינמסרשהספררישוםבשער.מטשאקאוואהלברשטאםנפתלי

ועדעלהשארביןשאחראי'ישראלכנסת'הכלליהוועדראשיושברובין

.חוליםביקורהחוליםביתחותמותבספר.חוליםביקורהחוליםביתהנהלת

ה"אדמור,ומפורסםצדיק-(ח"תשכנפטר)הלברשטאםיעקברביר"האדמו

,השואהלפניטשקאוואשלרבה,טשאקאווא-צאנזחסידותשלהראשון

הכנסתביתאתהקיםשם,בירושליםוהתיישבלארץעלהה"תרצבשנת

.(9593ר"אוצה)."טשאקאווא-צאנזחייםדברי"וישיבת

יעקברביבן–(ב"תשפ-ח"תרפ)הלברשטאםנפתלירביר"האדמובנו

העדהץ"בבדדייןהלברשטאםמשהרבישלאחיו.מטשאקאוואר"האדמו

לראשונקשרסלוניםבישיבתלמד.ישראללארץבילדותועלה.החרדית

שלהכשרותועדראשיושבבתפקידשימש."שלוםנתיבות"הבעלהישיבה

שמעלקאשמואלרבישלביתושרהחיהאתלאישהנשא.החרדיתהעדה

גינזברג

.חסרוןללאקרעעםשער.מ"ס36.דף[1],נז,[2]

500$פתיחה 

נולד–(ג"תש-ז"תרנ)הגרמנדלמנחםאלטרהרבר"האדמו

נבחראביובחייעודד"תרפבשנת.פנחסרבילאביוניץ'בוויז

לאחר.רות"באדמואביוכיהןשבה(בורשה)בארשאשללרבה

ר"לאדמומקומותחתהתמנהא"תשבשנתאביופטירת

ובנדיבותהחסדבמעשיידועהיה.רביםחסידיםולובבארשא

לאחראביומושבמקוםלסיגעטמבארשאלנסוענהג.ליבו

הרכבתבקרונותאוסףהיהובדרךהראשונההעולםמלחמת

לענייםבביתושהיהמהאתבחורףלחלקנהג.לנזקקיםכסף

אמותלאמרעבאני"ענהזאתעושהלמהלשאלהבתשובה

גורשג"תשבשנת."ימותוכןהזההאוכלללאהענייםאבל

ליהדות'אנצי).ד"הי,נפטרושםסעלישלעיירהוברחמבארשא

.(2972ר"אוצה.112'עמא"ח,רומניה

.ופשוטהבלויהישנהכריכה.טובמצב.מ"ס32.’עמ252,[1]

.הספרלאורךהפנימיותבשולייםזעיריםעשנקבי

120$פתיחה 
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רביר"האדמורביחותמות–ידבכתברבותהוספות–ראשונהמהדורה–ם"תר,לבוב–תליתאיאוריין.342

מטשקאוואהלברשטאםיעקב

Orian Talitai – Lvov, 1880 – First Edition – Many Handwritten Additions - Stamps of the Admor Rabbi Yaakov

Halberstam of Tshokova

שער"בשםוחידושיםת"שואליוונלווה.תאומיםמשהרבימאת.ערוךשולחןחלקיארבעהעלתשובות.תליתאיאורייןספר

.תאומיםהירץנפתלירבימאת"נפתלי

.ראשונהמהדורה.ם"תר,לבוב

השערבדףרישום"...אלר"מוהלשמילישייך"(מחוק)נוסףרישוםהפורזץבדף.הלברשטאםיעקברביחותמותהפורזץבדף

."בשביעיתז"תרפ,שקאוו...בעירבילאטטאבןמשהאליעזרלמזכרתלינתן"

-כהספרלאורך!הספרעלוהבעלותהתגלגלותסיפור-הלברשטאםיעקברבישלידובכתבומענייןארוךרישוםהספרבתחילת

.שוניםם"משותימקומותומראיהוספות,תאומיםמשהרביהמחברידבכתבהנראהככלהגהות20

שלרבה,טשאקאווא-צאנזחסידותשלהראשוןה"אדמור,ומפורסםצדיק-(ח"תשכנפטר)הלברשטאםיעקברביר"האדמו

-צאנזחייםדברי"וישיבתהכנסתביתאתהקיםשם,בירושליםוהתיישבלארץעלהה"תרצבשנת,השואהלפניטשקאווא

.(9593ר"אוצה)."טשאקאווא

משנתביברוברב.מראווהליברמןשלמהרביהגבירחתן."לאברהםחסד"בעלדודותלמיד(ח"תרמ-ה"תקפ)תאומיםמשהרבי

מחשובי.דודומקוםעלבבוצאץרבח"תרכמשנת,הורודנקהשלרבהך"תרומשנת.מקמינקארוזנפלדשלוםרביבהמלצתח"תר

.ועוד,משהאוהל,ד"תרכלמברג"משהדבר"בעל.בזמנוהמשיבים

.בלויהכריכה.ושביריבשדף.הספרדפיבשוליקרעים.טובמצב.מ"ס31.דףל;קז-סא,עא-נד,נד-נג,מב-כו,לא-כה,יח,[10]

200$פתיחה 
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מטשאקאוואהלברשטאםנפתלירביר"האדמומספרייתספרים[3]אוסף.343

Collection of [3] Books from the Library of the Admor Rabbi Naftali Halberstam of Tshokova

:הלברשטאםנפתליהרבספריאוסף

חייםרביר"האדמוהסכמת'בבחלק.ו"תרכ-ד"תרכ,פרעסבורג.ב-אחלקים.סופרזוסמאןאליעזררבימאת.אליעזרילקוט•

.מצאנז"חייםדברי"הבעלהלברשטאם

."...פה...ר"היהושע'הקו"לה"נוספתחתימה.ל"זצמטשאקאוואהלברשטאםנפתלירביר"האדמוחתימת

.חסרוןללאקרעעםהשערדף.כריכהללא.וחסרונותקרעיםעםפגומיםאחרוניםדפיםשלושה.טובכללימצב

.נפרדיםשערים.שניהמהדורה.ו"תרמ,לעמבערג..ב-אחלקים.א"החידרבינומאתשאלחייםת"שו•

."גינסבערגשמעלקאשמואל'הק"גינזבורגשמעלקאשמואלרביחתימתהפורזץבדף

.מטשאקאוואהלברשטאםנפתלירביר"האדמוחתנוחתימת

מחכמי.קלייןאלעזררביבןזלמןשלמהרביחתן.מאראניאשליביהודהרביבן–(-"תשנפטר)גינצבורגשמעלקאשמואלרבי

.בשואהנספה.בקהלהמחלוקתבגללבשנתייםנדחהההכתרה,אביומקוםעלג"תרצמשנתבמעדיאשרב.צה'סילאג

.יבשדף.רופפתכריכה.טובמצב.מ"ס32.דףמח,[2];מה,מ,[1]

.ראשונהמהדורה.ו"תרל.מונקאטש.קלייןשמעלקאשמואלרבימאת.ס"השוסוגיותמסכתותכמהעל.החייםצרורספר•

רביר"האדמוחתימת.(זוחתימהעלמשוךקו)"שניטצלערל"זרב"מוהא"בלאצביחייםהצעירלישייךה"ב"בשערוחתימהרישום

.ל"זצהלברשטאםנפתלי

.מאודטובמצב.דף[3],צד,[10]

אברהםרבישללחתימתודומהזוחתימה."שלום"חתימההשערובדףהפורזץבדף.ט"תרל,ווארשא.חדשילקוטהספרשער•

."יחזקאלדברי"הבן,הלברשטאםשלום

דייןהלברשטאםמשהרבישלאחיו.מטשאקאוואר"האדמויעקברביבן–(ב"תשפ-ח"תרפ)הלברשטאםנפתלירביר"האדמו

שימש."שלוםנתיבות"הבעלהישיבהלראשונקשרסלוניםבישיבתלמד.ישראללארץבילדותועלה.החרדיתהעדהץ"בבד

עיין)גינזברגשמעלקאשמואלרבישלביתושרהחיהאתלאישהנשא.החרדיתהעדהשלהכשרותועדראשיושבבתפקיד

.(למעלה

.שוניםגדלים.שערודףספרים3כ"סה

200$פתיחה 

שלנאהעותק–ט"תקע,ברדיטשוב–לבוש.344

מגוסטניןליפשיץמשהישראלרביר"האדמו

Levush – Berditchev, 1809 – Fine Copy of the Admor

Rabbi Yisrael Moshe Lifshitz of Gustinin

מרדכירבימאת.דעהיורההלכות.גדולהזהבעטרתלבוש

זכתההמהדורה.בקישראלדפוס.ט"תקע,ברדיטשוב.יפה

העשיליהושעאברהםרבירים"האדמוגדולישללהסכמתם

מרדכירבימברדיטשוביצחקלויר"בישראלרבי.מאפטא

.בשערבקשלסמלועם.ועודמטשרנובילטברסקי

בהרבמשהישראל"רביר"האדמוחותמתהשערבדף

ליפשיטץמגאסטאניןה"זצללהמאיריחיאלו"מק"ח

אהרן,וואקסישראל,בספרבעלותרישומי."בלוינאק"חופ

.וואקס

שלבנו,(ח"תרע-בערךב"תקצ)ליפשיץמשהישראלרבי

אביועםנוסעהיה,מגוסטיניןמאיריחיאלרביר"האדמו

ח"תרמבשנתאביופטירתעם.ולטשכנובלגור,לקוצק

עדתאתניהלבה,פרושקובבעירוהתיישבר"לאדמוהוכתר

(תר'עמ',ב,לחסידות'אנצי)שנהכשלושיםחסידיו

.עתיקהבדכריכת.מאודטובמצב.כחלחלנייר.דףקפב

.בכריכהבלאי.כתמים

100$פתיחה 
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רביר"האדמועותק–ה"תר,ווילנא–(הנחליםאשד)רבהמדרש.345

פשמישל-מסדיגורהפרידמןיוסףשלוםמרדכי

Midrash Rabba (Eshed HaNechalim) – Vilna, 1845 – the Copy of the Admor

Rabbi Mordechai Shalom Yosef Friedman of Sadigure-Pshemishel

יעקברבימאת"הנחליםאשד"פירושעם.שניחלק.דבריםבמדבר,רבהמדרשספר

מפורטהשניהשער.שעריםשני.ראשונהמהדורה.ה"תר,ווילנא.מסלוניםמשה

.יותר

פרידמןיוסףשלוםמרדכיהרבהספריםאוצר"שלספרתוויהודבקובספר

דומהספרתו."ישראלארץ10יפהבצלאלרחוב,אביבתל,משמישל-מסדגורה

המודבקיםהספרמתוייותרוגדולשונהספרתוהכריכהשלהפנימיבצד.באנגלית

.השערעל

.שאחריוובדףהשניבשערחסרוןעםפגם.בינונימצב175;162,[1],511,[4]

ודפיםכריכה.הטקסטעלדפיםבכמהעשפגעי.אחרוניםדפיםתשעהחסרים

.רופפים

80$פתיחה 

ברסלבריק'צ'צשמואלרביהצדיקשלמספרייתוספרים[56]אוסף.346

Collection of [56] Books from the Library of the Tzaddik Rabbi Shmuel Chechik Breslover

.בעלותורישומיחתימותיועםרובם.ברסלבריק'צ'צשמואלרבישלמספרייתוספרים56אוסף

.ידובכתבדף[2]•ב"תרע,קאשוי,פלעקלסאלעזררבימאת,מאהבהתשובהספר•:ביניהם

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

היתהוחיותובמועטהסתפקימיוכל.אמוניםשומרבעלראטהאהרןרביר"האדמולחבורתהצטרףתקופהבאותה',הוקרבת

גאונותומלבדזאתוכל.כיפורביוםשנהמידיבמירוןי"הרשבבציוןהתפילהלפניועברמיוחדתפילהבעלהיה.שלוהשםמעבודת

,המצוינתציון,הארץעין,הנחלמשך,ירושליםקדושת,עולםאור.החודשמשמרת:מחיבוריולהבחיןשניתןכפי,בתורההעצומה

.ועודצדיקיסוד

.המכירותלביתלפנותניתןהספריםרשימתלפירוט

.עשנזקיעםכרכיםמספר.טובכללימצב.כרכים56כ"סה

100$פתיחה 

שפיגלאריהנפתלירביר"האדמועותק–ראשונהמהדורה–ה"תרנ,ווארשא–צדיקלראשעטרה.347

מאוסטרובה

Atara Lerosh Tzaddik – Warsaw, 1895 – First Edition – the Copy of the Admor Rabbi Naftali Aryeh Speigel of Ostrova

.מפאריסוברבינוביץצבייעקברביר"האדמומאת,התורהעלביאורים,צדיקלראשעטרהספר

.ראשונהמהדורה.ה"תרנ,ווארשא

צ"הרהחתןשפיגעל'ארינפתלי'הק"נוספותחותמות."מאנסבורדק"אבדשפיגעל'ארינפתלי"רביר"האדמוחותמותבספר

יעקברביהאדמורנכד.מאוסטרובהר"האדמו(16150הרבניםאוצר),ט"תש-ט"תרכ]"אסטראבק"קפהחונהמקאלשיןה"זצללה

אלחנןרבי-בנו.ב"לארההיגרו"תרפבשנת.וקאלושיןאוסטרובה,ומאנקאבידטשכובהעריםשלכרבםכיהן.מקאלושיןאונגריצחק

.יורקמניויוחנן

.שימושמחמתהדפיםבשוליקרעים.יבשדף.מנותקיםרביםודפיםכריכה.'עמ149,[2]

100$פתיחה 
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ד"אבשיףאליקיםאברהםר"במטארנאשיףשמואלמשהרבי

רביםחסידיםאשרגדוליקבובעל"מלובליןחוזה"המחסידי.טארנוב

שנהמידילוקחהיהשיףיוסףרביבנו,מינותיולקנותהידרובגליציא

אהל,אודותיועודראה)לפסחהייןכשרותעלמהחוזההסכמה

.(עא'עמ,שמשון

מצב.דףיט;לב;מב-יז,יד;סד-ס,נח-מט,מז;סו;לד,[2],ט,[1],ד

ניירדבקחיזוק.ראשוניםבדפיםקרעים.מנותקתכריכה.טובכללי

.השערבשולי

120$פתיחה 

אשררבימאת.החסידותבדרךהתורהעלוחידושיםדרשות,החכמהמעייןספר

.(355,חסידותסטפנסקי).ראשונהמהדורה.ז"תקע,קוריץ.מאוסטראהצבי

מראזלעצ"ההגהבןטויביחיאליהודה"ר"האדמובעלותחותמותבספר

רביר"האדמובנוידבכתבהשואהמעצםהיסטורירישום."מארגרעטיןא"שליט

הרבגיסיעםבחלופיןלושייך'הקהספרזהה"ב"מקאליבטויבמנדלמנחם

טויבמנדלמנחםאניו"יצמארגערטיןפהת"שבשנתאמור'ההיוםא"שליט

."ל"זצראשיעטרתא"אמעזבוןהספרזהל"זצראזלאק"אבדקצ"בהגה

כבודאלס"שוכט"אחיואלמקאליבר"האדמושלידובכתבנוסףהקדשהרישום

ק"אבדקצ"בהגהטויבמענדילמנחם'הקאניא"שליטחביבייקיריאחי

וכן.מנדלמנחםרביחתימותכמהעודבספר."חקת'פ'ההיוםל"זצראזלא

."טויבביילא"חותמות

בדפיםקמטים.כתמים.טובכללימצב.השנימהדףוחצישערחסר.דףקטז,[2]

.ראשונים

300$פתיחה 

ניץ'מויז"משהישועות"בעלר"האדמועותק–מירוןמסע.348

Massa Meiron – The Copy of the Admor the Author of Yehsu'ot Moshe

of Vizhnitz

אשרינו,לחיכהואמרתם,יוחאיבר,בעומרג"ללזמירותקובץ,מירוןמסעספר

.ט"תרמבשנתהמחברשםבעילוםנדפסהראשונהמהדורה.ועוד

בעלניץ'מוויזהגריהושעמשהרביר"האדמושלהאישיבשימושוהיההקונטרס

ההדלקהבשעתשלפנינוהקונטרסמתוךוהתפללשרר"האדמו."משהישועות"

.שנים10מעלובטיש

אשרהאישהנראהככל)"מלכהבןיהודא"פעמיםמספררשוםהספרדפיבין

מאשרמ"החאני"הבעליםידבכתבכיתובהפורזץבדף,(לרבינוהספראתנתן

משנתב"במויזניץמשההישועותבעלר"האדמובוהשתמשהזהשהקונטרס

עריכתבעתוכןההדלקהבשעתבעומרג"לביוםז"תשמשנתעדה"תשל

."...בעומרג"בלהשלחן

.טובמצב.דף[11]

120$פתיחה 

היסטוריםרישומים–מראזלעטויביחיאליהודהרביר"האדמועותק–ז"תקע,קוריץ–החכמהמעיין.349

מקאליבטויבמנדלמנחםרביבנווחתימות

Ma'ayan HaChochma – Koretz, 1817 – The Copy of the Admor Rabbi Yehuda Yechiel Taub of Rozle – Historical

Notations and Signatures of His Son Rabbi Menachem Mendel Taub of Kaliv

החוזה"תלמידמטארנאשיףשמואלמשהרבישלנדירהחתימה–ט"תקס,זאלקווא–תרומהגדולי.350

"מלובלין

Gedolei Terumah – Zholkva, 1809 – Rare Signature of Rabbi Moshe Shmuel Schiff of Torno a Disciple of the Chozeh of

Lublin

.ט"תקס,זאלקווא.ו'פיגעזריארבימאת,התורמהספרעלביאור.תרומהגדוליספר

אריה"מטושטשתרבניתחותמתבשער."מטארנא[ים]אליקאברהםבהרבשמואלמשה'הקומלואההארץ'להק"חתימהבשער

.עתיקידבכתבקצרותהגהותכמההספרלאורך"...ליב
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רביר"האדמועותק–א"תרמ,ווארשא–ישראלאוהב.351

מסערטדאכנראלתרחיים

Ohev Yisrael – Warsaw, 1881 – the Copy of the Admor Rabbi

Chaim Alter Dachner of Seret

,ווארשא.מאפטאהעשיליהושעאברהםרבימאת.ישראלאוהבספר

.א"תרמ

."דאחנערחיים'הרלהרבשייך"ידבכתברישוםהספרשערבשולי

חתימה."סערעטרק"פהדאחנערחיים"רביר"האדמובעלותחותמות

"...ביצסענווינשטאקדודיצחק"העליונההשערבפינת

הרבניםאוצר,א"תרצ-ך"תר)דכנראלתרחייםרביר"האדמו

חתן."שלוםאהבת"בעלמקוסובמנדלמנחםרבימצאצאי(6224,5950

בכמהכרבכיהן.'שלוםשר'הנכדמסרעטרוביןשמלקאשמואלרבי

סרעט,(ן"תר)מרמורוש-(מאסיף)=מוסיף,(בוקובינה)ויקוב-אובר:ערים

שמלקאשמואלרביחותנומקוםעלבסערטר"כאדמוכיהן.(ה"תרס)

בןסופרעקיבארבישלמיסודו"דאורייתאתמכין"ישיבתבראשותועמד

אריהרבי,מלבובאיטינגאאהרןיצחקרבי:מאתנסמך.אלכסנדרישלמה

יוסףרבי:בניו."יהודהיד"בעללנדאליבורבימסטניסלבהורביץליב

.ישראל,מנאסאדהאדמורפריינדיהושעאברהםרביחתן

.טובמצב.מקוריתכריכה

120$פתיחה 

–!המחברעותק–ב"תרצ,ואורשא–(המאיריד)רזאפענח.352

רים"האדמוהסכמותעשרות

Pa'ana'ech Raza (Yad HaMeir) – Warsaw, 1932 – the Author's Copy! –

Dozens of Approbations by Admorim

יד"ביאורעם.הלוייצחקרבינומאת,התורהעלחידושים,רזאפענחספר

.הורביץמאיררבימאת"המאיר

יוחסיןמגילת:13-32’עמ.הביאורשלראשונהמהדורה.ב"תרצ,ווארשא

.דמאיררזאח"מבעהמ

אברהםרבי:המחברבתוקפתרים"האדמוגדולישלנלהבותהסכמותעם

מענדילמנחםאהרןרבי.מבעלזרוקחאהרןרבי.מגוראלטרמרדכי

.מקאלביעל[רבינאוויץ]אלחנןאשריהושעאורירבי.מראדזמין[גוטערמאן]

מענדלמנחםאהרןרבי.מבאיאן[פרידמאן]יצחקר"ביעקבאברהםרבי

,ופמארןסאסובד"אבטויבשלוםמרדכיאברהםרבי.מאלעסק[אייכענשטיין]

[פרידמאן]ישראלרבי.מסאכטשאב[בארענשטייןשמואלר"ב]דודרבי

רבי.מקאמרנא[סאפריןצביאליעזר’ר]בהרבמשהיעקברבי.מטשארטקוב

ר"ב]יחזקאלרבי.מאלכסנדר[דאנציגערצבישמואל’ר]ק"בהרהמנחםיצחק

ד"אבשפיראישראלרבי.מאסטראווצא[העלשטאק]הלוי[יחיאלמאיר

ר"ב]מרדכירבי.מבאיאן[פרידמאן]יוסףשלוםר"במשהרבי.גראדזיסק

רבי.מראדזיןליינעראלעזריוסףמרדכירבי.מבילגוריירוקח[בעריששכר

צ"בההקלמישקלונימוסרבי.מאוסטילא[טווערסקי]מרדכיר"בפינחס

ראבינאוויץהכהןחנוךשלמהרבי.מפיאסעצנע[שפיראאלימלך’ר]א"מוהר

רבי.מקאמארנא[צביאליעזר’ר]ק"בההסאפריןנתןפינחסרבי.מראדאמסק

.טווערסקימרדכיר"בנחוםמנחםיצחק

קיעלץהורוויץמאיר"רביהמחברשלהפרטיתחותמתוהספרבשער

,המאירידתוספות,המאירידספריםח"בעהמ,12פאהאמארשאלקא

."עולםויסודמאיראמרי

מקוריתכריכה.טובמצב.’עמ3,450,450-454;2-24,26-33,[2]

."זהיביםשישימחיר"הספרעלותמחיררישוםהכריכהג"ע.מנותקת

80$פתיחה 
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–ראשונהמהדורה–ב"תרל,למברג–הצרופהאמרת.353

ורישומיםחתימות,ידבכתבהסכמה

Imrat HaTzerufah – Lemberg, 1872 – First Edition – Handwritten

Approbation, Signatures and Notations

רבימאת,הדברותבעשרתמצוותג"תרישלהרמזיםעל,הצרופהאמרת

.מסוקולובהירשצבי

'מס,חסידותסטפנסקי).ראשונהמהדורה.1872ב"תרל,(למברג)לבוב

.אריהפנחסרביבנוידיעללאורהוצא.(62

שבתחילתבהסכמתםרים"האדמוגדולישלוברכותיהםשבחיהםבאובספר

בסוף.הזהוהקדושהחשובהספרלהוצאתויחתוםשיקחמיכלעלהספר

בקשתפיעלחותמיםשמותמאותובהםהפנורמנטןרשימותבאוהספר

.דאזישראלוגדוליחשוביםרים"אדמוביניהםהקדושיםרים"האדמו

ורישומיםחתימות

חתוםידבכתבהספרעל"הסכמה"'נכתבהראשוןההסכמותדףבשולי

בחתימתהספרקבלתעלידבכתברישוםהשערבדף."יוסףחיים'הק"

מטושטשתוחתימהרישום."ו"היא"שליטדייטשיל"במוהרשמואל'הק"

שלהפנימיבצד"..יעקב"חתימההשערבמרכז."השערשלהעליוןבחלקו

."קויטל"לברכהשמותרשימתהכריכה

.טובכללימצב.דף[3],קיא,[6]

150$פתיחה 

עותק–ט"תרנ,למברג–יעקבקהלת.354

עתיקהחתימה–משטפנשטר"האדמו

Kohelet Yaakov – Lemberg, 1899 – the Copy of the

Admor of Shtefensht – Ancient Signature

,למברג.אלגאזייעקבישראלרבימאת,יעקבקהלתספר

.ט"תרנ

נחוםמנחם"רביר"האדמובעלותחותמתהספרבתחילת

זולחותמתמתחת.ולועזיתעברית"שטיפאנעשטפריעדמאן

לא–."א"שליטצ"בההאליעזר"בעיפרוןעתיקהחתימה

.החותםמילקבועהצלחנו

שלאחיינו(ג"תרצ-מ"תר)פרידמןנחוםמנחםרביר"האדמו

כרבהכיהן.משטפנשטפרידמןמתתיהואברהםרביק"הרה

סבובביתוגדלין'מרוזישראללרבינ"נו.איצקןקהילתשל

רבישלחתנוהיה.מבוהושפרידמןיצחקרביר"האדמו

רבנותולאחרג"תרפבשנת.ורטקוב'מצפרידמןישראל

לאר"כאדמוכיהן.שטפנשטהולדתולעיירתחזר,באיצקן

.פרידמןמתתיהואברהםרביר"האדמודודולצדרשמי

האחרוןר"האדמונחוםמנחםרביר"האדמוהיהלמעשה

.שטפנשטלבית

(פ"תר,וינה)מןפירוש,(ג"תרע,קרקוב)מנחםדברי:חיבוריו

והשקרהאמתעל(ה"תרפ,'צרנוביץ)ופתרונוהחלום

.ועוד(ט"תרפ,קישינוב)היופיעל(ז"תרפ,קישינוב)

.מנותקיםודפיםכריכה.טובכללימצב

180$פתיחה 
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פנחסרביר"האדמועותק–ב"תרמ,למברג–חדשהמנחה.355

מסערטמנדלמנחם

Mincha Chadasha – Lemberg, 1882 – the Copy of the Admor Rabbi

Pinchas Menachem Mendel of Seret

,המקודשיםוימיםלמועדים,החסידותדרךעלחידושים,חדשהמנחהספר

ישראלאלעזררביק"הרהמאת.ובנסתרבנגלההפוריםוימירותמגילת

.מראזדל

.ראשונהמהדורה.ב"תרמ,למברג

רוביןמענדילמנחםפנחס"רביר"האדמובעלותחותמתלשערמעבר

מענדיל"שונהבסגנוןנוספותחותמות."א"שליטמסעריטהצמ"בהה

."ראבין

הרבניםאוצר,בשואהנספה)רוביןמנדלמנחםפנחסרביר"האדמו

יוסףמשהרבי,בניו.רופשיץשושלת,שמלקהשמואלרבישלבנו(13533

ד"אביצחקחייםרבי,קוצמןד"אבאשראברהםרבי,קופלונגד"אב

.יוסףמשהרבילבדבשואהנספוכולם,טשילקא

טקסטחסרוןעםמנותקאחרוןדף.כריכהללא.בינוני-טובמצב.דףנח

.טקסטחסרון,השערבפינתניירמילוי.בשוליו

100$פתיחה 

בכתבהמחברהקדשת–ד"תרנ,מונקאטש–משהילקוט.357

וחותמותחתימות-יד

Yalkut Moshe – Munkatch, 1894 – Handwritten Dedication by the

Author – Signatures and Stamps

.בנימיןישראלבןמשהרבימאת.שוניםבענייניםשערים.משהילקוטספר

.יחידהמהדורה.ד"תרנ,מונקאטש

וחתימהרישוםהכריכהבדף.המחברידבכתבהקדשהמילוילשערמעבר

שלוםהרב"חותמות."פינקעלשטייןישראל'הקלשמילישייךהספרזה"

ספרחיבר]"בודאפעסטי"דקהרבפטמןפסחחיים"רבי.מצפת"רוזנטל

[חייםתורת

.טובכללימצב.מ"ס24.דף[16],פא

100$פתיחה 

חתימות–יחידהמהדורה–ו"תרכ,ברסלוי–חןקב.356

לנדמןליביהודהרבי

Kav Chen – Breslau, 1866 – Single Edition – Signatures of Rabbi

Yehuda Leib Landman

ואגדותופסוקים'דמועדיעלוליקוטים,התורהעלדרשות,חןקבספר

.מקרובשמואלבןנחןרבימאת.תמיהות

.ראשונהמהדורה.ו"תרכ,ברסלוי

ד"אב.אילואיפודולאורירביבןלנדמןליביהודהרביחתימותבספר

שלכרבהכיהן.(בסרביהבלז)בלציד"אב,(ראילוב)בראילה

בדףאחרתחתימה.הראשונההעולםמלחמתלאחרבערעשט

."סמאןוואקליביהודה"הפורזץ

בדפים.מנותקתמקוריתכריכה.טובכללימצב.מ"ס22.דף[1],פד

.בודדיםנקבים.חומציבדבקחיזוקהאחרונים

100$פתיחה 
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מליטומירסקכץדודאברהםרביק"הרהעותק–ד"תקכ,טורקא–בתראיהגאוניםתשובות.358

Teshuvot HaGeonim Batrai – Turka, 1864 – the Copy of the Holy Rav Rabbi Avraham David Katz of Litomirsk

.ועודיהושעהפני,שלמהמגיניבעל,ז"הט,ח"הב,טוביוםתוספות:ישראלמגודליהלכתיותתשובותקובץ.בתראיהגאוניםתשובותת"שו

.שערחסר.ראשונהמהדורה.ד"תקכ,טורקא

ת"כשהעדהעיןהדורפארא"איוהמופלגהמופלאלהרבנישייךהספרזה"ידבכתברישוםהפורזץבדף.ידבכתבמפתחהכרךבסוף

רביחתנו]"לאדזלובינסקייצחק"רביחותמת."'מלודזהעילוי"הכהןפישליחיאלרביבעלותוחותמותחתימות."כץדודאברהםה"מו

."מאטילה"מוא"איוהמופלגה"המולהרבנישייך"נוסףרישום.[מסוכוטשוב"נזראבני"התלמידוינגוטמאיריחיאל

אברהםרבישלהטובוחברומקוצקמנדלמנחםרבישלתלמידיומצעירי.ל"תרמשנתליטומירסקד"ואברב–כץדודאברהםרבי

ביןנפוציםשהיו,בחידודיוהתפרסם,ביטויועזחריף,הישיבהבראשועמדבפוליןהתורהמגדוליהיה."נזראבני"המסוכטשובבורנשטיין

מ"הריאלמקוצקמנדלירבישלפטירתולאחרנטה,בחסידותכאדמורמסוכטשובאברהםרבישללבחירתוהמרכזיהגורםהיה,החסידים

מסוכטשובאברהםרבי.(ו"תרל,ווארשא)דעהיורהערוךשולחעלח"ב"יוסףראש"ספרו.מאלכסנדרהניךחנוךרביאלולאחריומגור

.(עד'עמחסידות'אצי)"...לשםמפורסם,ועניוהחסידלורבידיוהגדולהמאוררעיאהובי"א"תרכמשנתבתשובהאותומכנה

.ובלויהמנותקתמקוריתכריכה.בינוני-טובמצב.ראשוניםדפיםשניחסר.דף[1],סא,[2]

200$פתיחה 

קוידנוברי"אדמועותק–ח"תרכ,הלברשטט–האשכולספר.359

Sefer HaEshkol – Halberstadt, 1868 – the Copy of the Admorim of Koidanov

.ד"הראבשלורבוחותנומנרבונאד"אביצחקר"באברהםרבינומאת,האשכולספר

,הלברשטט.חלקיםשלושה.אוירבךבנימיןצבירבימאת,אשכולנחלביאורעם

.ראשונהמהדורה.ח"תרכ

במתנהליניתן"ידבכתברישום.קוידנוברי"אדמווחתימותרישומיםהספרבתחילת

."ראבינאוויץנחוםמנחםקוידאנאוופערלאווישראל'מר[בשרישאר]ב"שמאת

א"שליטר"אדמוחתןמקאיידענאוה"זללהר"באאמומשהדוב"רביחותמות

א"שליטר"אדמובהרבמשהדובער"ידבכתברישוםבשער."מנוועמינסק

."מקאיידענוו

ר"כאדמוכיהן.מקוידנובפרלוביוסףרביחתן(ט"תשי-ז"תרמ)נחוםמנחםרבי

וכיהןד"תרצבשנתלארץעלה,באודיסהר"ואדמוכרבכיהן.אביומקוםעלמווסיזנסק

."נחוםמחשבת"חיבורו.בחיפהר"ואדמוכרב

יעקברביהאדמורחתןמקוידנובמרדכיברוךרביר"האדמובןפרלובישראלרבי

."ישראלהצבי"שלוםר-אחיול"הולזכרו.ילדיםללאצעירנפטר.ממאקרוביצחק

XXIII, .עתיקהכריכה.נקביםמעט.טובכללימצב.'עמ179,[3],192,[2],159

80$פתיחה 
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והגהותרבניםעותק–יחידהמהדורה–ג"תרל,פרמישלא–מנחםצביזכרון.360

Zichron Menachem Zvi – Premishla, 1873 – Single Edition – Copy of Rabbis and Glosses

.יחידהמהדורה.ג"תרל,פרמישלא.מיזלשמנחםצבירבימאת.וחידושיםת"שו.מנחםצביזכרון

,חינוךהמנחת,מדזיקובהורביץיהושערבי.מצאנזהלברשטאםחייםרבירים"האדמוהסכמות

.רביםועוד

ה"זצלהמ"ברישמעלקאשמואל"בעלותחותמות.ידבכתבהגהה.מצאנז"חייםדברי"ההסכמת

ר"אוצה]"בראמבערגירחמיאלאברהם"רביבעלותחותמות."שעננאק"דקד"אביאקאבאוויטש

.(ו"תרסמשנת)לובליןפלך-לענטשנא,(א"תרסמשנת)פרלובשלרבה(ג"תרלנולד).1248

.עיפרון,ידבכתבקצרותהגהותכמה."[אברהםעמק","אברהםמרגליות":חיבוריו

.מקוריתלאכריכה.השערעמודעלרבותחותמות.טובמצב.מ"ס31.5.דףפג,[7]

100$פתיחה 

ר"האדמווחתימתרישום–ח"תרל,וורשא–בחיירבינו.361

בבודפשטכהונתומתקופתמערלויסופריוחנןרבי

Rabbeinu Bechaye – Warsaw, 1878 – Notation and Signature of

the Admor Rabbi Yochanan Sofer of Erlau when He was Rav in

Budapest

.ח"תרל,ווארשא.חלקיםחמשה.התורהעל,בחיירבינוספר

מערלויסופריוחנןרביר"האדמווחתימתידבכתברישוםהספרבתחילת

'בק"בקספריםמוכראצלקניתי[ומלואההארץ'לה]מ"להוה"ב"ל"זצ

."ל"זצסופרמ"מהר'בהקיוחנן'הקא"יעפעסט

.בראשיתלחלקשערחסר.טובמצב

100$פתיחה 

לעוויזלמןשלמהרביחתימות–ין'וולאזח"והגר"לויקדושת"ההסכמות–ז"תקס,קאפוסט–גדולמצותספר.362

שפיראכהנאאשרהירשצבירביוחתנון"בהר

Sefer Mitzvot Gadol – Kopust, 1807 – Approbations by the Kedushat Levi and the Gaon Rabbi Chaim of

Volozhin – Signatures of Rabbi Shlomo Zalman Levi Baharan and His Son-in-Law Rabbi Zvi Hirsch Asher

Kahana Shapiro

מאתהגהותועם,"שלמהעמודי"בשםל"מהרשמהגאוןפירושעם.מקוצימשהרבינומאת.תעשהולאעשהמצות,גדולמצותספר

.חשובהמהדורה.ז"תקס,קאפוסט.מקראקאהעשיליהושעאברהםרבי

חייםרבינושלביותרנדירהובהסכמה."לויקדושת"בעלמברדיטשוביצחקלוירביהסכמתאחתלאכסניאהגיעוזויחידאיתבהדפסה

.החסידותוגדוליא"הגרתלמידישלהיסטוריסיפור–עמודבאותונדפסושניהםין'מוולוז

עניוגאון.ירושליםמגדולי.ל"זצמשאדיקנחוםרביהקדושהגאוןבן(ע"תר-ה"תקצ)ן"בהרלעוויזלמןשלמהרביחתימותבשער

ימיבסוףיורדהיהזלמןשלמהרבי,אביולזכרשהקים'ן"הרישיבת'בישיבהכראשכיהן,בירושליםשעריםמאהשכונתמייסד,וקדוש

הםשבכתבתורתוחידושיורוב,ללמודיותרפנויהיהזובעונה.הפרדסיםמבעליורכישתםהאתרוגיםבקטיףמטפלהיהשם,ליפוהקיץ

.(18767ר"אוצה).הללומהזמנים

,ג"תרלבשנתלירושליםעלה.דמביצרנתןחייםרביתלמיד-(ח"תרצ-ח"תרי)שפיראכהנאאשרהירשצבירביחתנוחתימותבנוסף

זלמןשלמהרביחתן.ישיבותבכמהישיבהוראשמ"ר,הבוכריםבשכונתכרבכיהן.בירושליםמקאלישאוירבךמאירלרבימקורבהיה

חתםד"תרלבשנת.(ג"תרע,ירושלים)"והמצוההתורה"חיבורו.ז"תרנבשנתירושליםבשליחותיצא."שעריםמאה"ממיסדילוי

.(17499ר"אוצה).א"הרצזקנוותולדותהיחסספרוהוא"הכסףחבל"אתשהוציאנחוםמנחםרביהואנכדו.החצרבפולמוס

.דף[דל"צ]ג,יח,קכב-קכא,קטז-קיא,ב,קג,ב,[1];מב,כט,סד,[1],ב,[1].מ"ס34

:והדפים,שניהמספירהד-גדפיםבבחלקחסרים.(דףד,[יח:ל"צ]טז,יח,קכד-קט,ד,קג,ב,[1];מב,כט,סד,[1],ב,[1)]:במקור

.יח-א,קכד-קכג,קכ-קיז,קי-קט

.חדשהכריכה.שעריםשני.(ניירהשלמת)הראשוןהחלקבשערקטןחסרוןמלבד.מאודטובמצב

$  180פתיחה 
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רביואביהםדובורביהעשיליהושערביהאחים-לנדאמשפחתורישומיםחתימות-חכמיםעינימאירת"שו.363

ד"תקצ,סדילקאב–מליטיןלנדאיוסף

Meir Einei Chachamim Responsa – Signatures and Notations of the Landau Family – the Brothers Rabbi

Yehoshua Heschil and Rabbi Dov and Their Father Rabbi Yosef landau of Littin – Sudilkov, 1834

.לובליןק"וקקראקאק"מקגדליהבןמאיררביהגאוןמאת.חכמיםעינימאירותשובותשאלותספר

בדף."חכמיםעינימנהיר"בשםט"שע-ח"שעבשנתלראשונהנדפס.שניהמהדורה.מדפיסיצחקר"מוהרבדפוס.ד"תקצ,סדילקאב

,ל"זמאירל"זמאיר"המיליםיוצאותשורהכלראשמאותיותאשראקרוסטיכוןשירבסופההמחברהגאוןבןהקדמתהשעראחרי

."בנויצחק

שייךוכעת."מבוזעטשלנדאהעשיליהושעה"מולהרבשייךוכעת"ליטיץיוסף...להרבשייך"רבותוחתימותרישומיםהספרבשער

.פישלרציוןבןהחוקרחותמות."לנדאדוב'הקלישייךוכעת"."ל"הנח"בהרלנדאדאב'להק

:לנדאלמשפחתהרבנים

התנהג.ויאסיליטין,קמניץשלרבן.מפורסםוצדיקמובהקגאוןרב.לנדאמנדלמנחםרבישלבנו–(ד"תרינפטר)לנדאיוסףרבי

.(8416ר"אוצה)(ט"תרכ,למברג)"יוסףברכת"בעל.ין'מרוזישראלרבישלמקורבווהיהבחסידות

ר"אוצה).ביצעשטשלרבה,מפורסםגאוןרב–(ה"תרמנפטר)לנדאהעשיליהושערבי–ין'מרוזישראללרבימקורביםהםגם,בניו

7717).

.(4557ר"אוצה).ליטיןשלרבה,מפורסםגאוןרב–לנדא(בעריש)דוברבי

.27-30'עמ.יח,(ין'רוז)ישראלתפארתקובץ:ראהלנדאלמשפחתהרבניםאודותעוד

במספרזעירעשנקב.אדומהבדיווהמקוםהספרשם.העמודבראשניירוחיזוקדיוכתם–השערבדף,טובמצב.מ"ס38.דףנח[2]

.ראשוניםדפים

100$פתיחה 
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מיוחסיםועותקיםרים"אדמוחתימות–ספריםאוסף.364

Collection of Books – Signatures of Admorim and Pedigreed Copies

.מסטראפקובהלברשטאםליפשיץשרגאיחזקאלרביר"האדמועותק.ווארשא.במדברספר.גדולותמקראות•

לייפערמאירמשהרביר"האדמוחתימות.ראשונהמהדורה.מ"תר,ווארשא.צונץליבאריהרבימאת.אריהפניחידושיספר•

.מנדבורנה

.עתיקיםחסידייםורישומיםחתימות.אהרןמתולדותקאהןהכהןיצחקאברהםרביר"האדמועותק.ו"תר,יוזעפוף.אדםחיי•

חתימה."א"יעסאסנאווצאד"אבענגלראדישכראברהם"רביר"האדמובעלותחותמות.ב"תרמ,ווארשא.בחלק.משפטחשןטור•

.טובמצב.("קראקא)והגלילפארגודזעק"אבדקתאומיםפרענקעלפייבליהושיע'רבהרביחזקאלשמעון"רביוחותמת

הרבשפיראאלימלךאברהםהרב"בעלותחותמות.שניחלק.ע"תר,ווילנה.קאהוטאלכסנדריהודהחנוךרבימאת.השלםערוך•

."מגראדזיסק

מטשארקובא"שליטר"דאדמוקלויז"חותמותבספר.משפטים,קניין,נזיקין–שביעיחלק.ם"להרמבהחזקההיד,תורהמשנה•

.טובמצב."בוטשאטש

."מאוסטרווצאפרידמאןגוטמאן'טובי"בעלותחותמות.ג"תקצ,סדילקוב.השניחוטת"שו•

.טובכללימצב,השערמלבד."יונהר"במשה'ר"עתיקהחתימהבשער.ד"תקכ,פיורדא.הבריתלוחותשניספר•

.ה"תש-בירושליםקרליןחסידימראשי(ו"תשכ-ח"תרל)הלטובסקיהעשיליהושערביחתימת.ד"תרל,ווארשא.אמונהשביליספר•

.ד"תרסמשנתהרישום.קרליןמפינסקר"האדמו–נכדו

.אחותואל,מסטרפקובליפשיץשרגאיחזקאלרביר"האדמושלוחתימתוידובכתבהקדשה.ג"תרל,יוזעפוף.אדםחייספר•

בכל.ציוןדרכי.העתיםקורות,התורהחקתזאת,(פינטשוף)שלמהבית,ציוןשערי.בתרומהשליחות:קונטרסיםכמהכוללכרך•

.ל"הנהלטובסקיהעשיליהושערביחתימותקונטרס

צ"הגהבןו"יצגראסוארדייןפהטויבשלום"רביר"האדמווחותמתחתימות.ב"תרע,מונקאטש.חלקיםשני.זוטאפתחאספר•

."ל"זצמראזלי

שלנכדם,מרוהטיןלנגנראורירביחתןמטורקאלאנגנעריוסףחייםרביר"האדמובעלותחותמת.ס"תר,לובלין,תהלים•

.בטורקאר"כאדמושימש.הקדושטובשםהבעל,ממעזריטשהמגיד,מזלאוטשובהאדמורים

מחכמי.בצאנזהקהלראשיהודהרבישלאחיוהולנדריצחקרביחתימת.ב"תרצ,קלויזנברוג.שניחלק,מרדכיחייםבארת"שו•

.אביופטירתלאחר"חייםדברי"האצלונתגדללמדצירץ

.מזידיטשובא"מהריק"הרהנכדאייכנשטייןאייזיקיצחקרביוחתימתחותמות.א"תרע,דהרהוביטש.הראשוניםדודדברי•

."ו"תירושליםגאלדמאנן[מרדכי]מאטיל"רביבעלותחותמות.ד"תרמ,פיעטרקוב.יששכרבניספר•

.שהואכמותנמכרהאוסףולכןלעומקנבדקלאהספריםמצב.שוניםומצביםגדלים.ספרים16כ"סה

200$פתיחה 
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יורקניודפוסי–הברכההיכלחומשסט\קומרנאמשניותסט.366

Set of Mishnayot Komarno / Set of Chumash Heichal HaBeracha – Printed in New York

6.ד"תשי,יורקניו.סאפריןיעקבחייםרבינכדובהוצאת.מקומרנאאייזיקיהודהיצחקרביר"האדמופירושעם,משנהסדריששה•

.כרכים

מספראחרוניםדפיםמספרחסרים).חלקיםחמשה.יורקניודפוס.מקומרנאר"האדמומאת.ברכההיכל.תורהחומשיחמשה•

.(דברים

100$פתיחה 

ד"תרצ-א"תרס,לובלין–צדיקפריספר.365

מפוארותכריכות–חלקיםחמשהסט–

Sefer Pri Tzaddik – Lublin, 1901-1934 – Set of

Five Sections – Elegant Bindings

הכהןצדוקרבינומאת.התורהעל,צדיקפריספר

.שלםסט–חלקיםחמשה.גריזבורגד"אבמלובלין

ספקעם.וחנוכהחדשראש,בראשיתספר:אחלק

שבתשביתתקונטרס,(חסידות)שבתקדושת

,[4].[א"תרס],לובלין.האוכלאתוקונטרס,(הלכה)

.’עמ[10],96,240

,פרשיות’ודופורים,חודשראששמותספר:בחלק

,[2].([1906)ז"תרס],לובלין.משליספרעלחידושים

.’עמ246

.בעומרג"ולפסח,חודשראש,ויקראספר:גחלק

.הפסחחגעלמאמרים"תורהשלעמלה"קונטרס

.’עמ221,[1].[ב"תרפ],לובלין

.השבועותוחגחודשראש,במדברספר:דחלק

.’עמ[9],239,[3].[ג"תרצ],לובלין

הכיפוריםיום,חודשראש,דבריםספר:החלק

.’עמ[20],272,[3].[ד"תרצ],לובלין.וסוכות

.מפוארותחדשותכריכות.שעריםשני.מצויןמצב

600$פתיחה 
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,למברג–יפותפנים.368

נאהעותק–א"תרי

Panim Yafor – Lemberg, 1851 -

Fine Copy

מאת.התורהעל,יפותפניםספר

בעלהורביץהלויפינחסרבי

.ההפלאה

סט–החלקיםשני.א"תרי,לבוב

.שלם

.דףק,[1].שמותבראשית:א

.דףקסז.דבריםבמדברויקרא:ב

פגעידפיםבכמה.טובכללימצב

.זמןכתמי.חדשהבדכריכת.עש

150$פתיחה 

נדירעותק–ה"תרל,לובלין–ישראלתפארתעטרת!סגולה.367

Segulah! Ateret Tiferet Yisrael – Lublin, 1875 – Rare Copy

מגלה"מסאטינאבחריףשלמהר"בישראלרביר"האדמומאת,תורהחומשיחמשהעלחסידותמאמרי,ישראלתפארתעטרת

."ל"זצי"הארומגויתט"הבעשרבינוחייםמיםמבארנסתרות

ד"המלבההתנצלות"ובוממוספרלאדףנוסףהספרבסוף.העותקיםבכלואינונדירהראשוןהשער.שעריםשני.ה"תרל,לובלין

."התחייבותםיקיימוהספראתלרכוששהמתחייביםובקשה,ההדפסהעיכובעל"שורמשהר"הר

חייבבניהמשולשתבברכהיתברכו".הברכותבמיטבהספררוכשיאתהמברכיםהדורוגדולירים"האדמוגדוליבהסכמותעוטרהספר

"מעולהולשמירהתועלהלרפואת.(מקומרנאיחיאליהודהיצחקרביר,האדמו)"ונפשבגוףהצלחותבמתיעלולהעלותרויחאומזונא

"סלהטובוכלרויחאומזונאחייבבניברכהעליהםלהריקוהמתנדביםלהקוניםיעמודהמחברוזכות".(משטרנובילאהרןביר"האדמו)

מטריסקאבהםרביר"האדמו)"לבבםחפץעםכאשרולהצליחםלשמרםביתםבתוךברכהלהניח".(צדיקצמחבעלניץ'מויזר"האדמו)

.(הקדושיםובניו

.[ממעדיאשפרקשאלכסנדררביבנו.ניגרעשטמחכמי.סופרהכתבתלמיד]"וואשארהעלי-מאראשפארקאשאהרן"רביחותמות

."ווינרכץשמואלמרדכי"ההדפסהמתקופתידבכתבחתימה

.כריכהללא.נקביםמעט.טובכללימצב.דףפב,[1]

150$פתיחה 
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מצויןמצב–מוקדמים\ראשוניםדפוסים–חסידותספרי[9]שלמיוחדאוסף.369

Special Collection of [9] Chassidic Books – First / Early Editions – Excellent Condiiton

.מוקדמים\ראשוניםדפוסים.חשוביםחסידותספרישלומפוארמיוחדאוסף

מתקופתחתימה].מצויןמצב.דףמב;קנח-קכא;קכו-פג,מב.א"תרי,למברג.מזיטאמירוולףזאברביק"הרהמאת.המאיראור•

.[ההדפסה

.בודדיםנקבים.מצויןמצב.דףלד,מז,קכד,[1].ח"תרי,למברג.מפולנאהיוסףיעקברביק"הרהמאת,יוסףיעקבתולדות•

:עםכרוך.[הורוביץ...שלמה"ההדפסהמתקופתחתימה]

.מצויןמצב.דףנט.ח"תרי,למברג.שפיראנתןרביק"הרהמאת.עמוקותמגלה•

.מצויןמצב.דףקן.ח"תרי,למברג.מטשרנובילנחוםמנחםרביק"הרהמאת,עיניםמאור•

.מאודטובמצב,בשערקמטמלבד.ט"תרי,למברג.מקוסובקופלמנדלמנחםרביק"הרהמאת,שלוםאהבת•

.מצויןמצב.דףסז.ך"תר,למברג.רוטנברגהלוימאיררבי.לשמיםאור•

.מצויןמצב.דףל.ג"תרכ,למברג.ממעזריטשדובררביק"הרהמאת.אמריםלקוטיוהוא,ליעקבדבריומגיד•

מתקופתבשערחתימה].דףמ-כה,[1],יט.ד"תרכ,למברג.מאפטאהעשיליהושעאברהםרביק"הרהמאת,אמתתורת•

."[מגארליץ...יהודאיצחק'הק"ההדפסה

.טובמצב.דףמט.ראשונהמהדורה.ז"תרפ,גראסווארדיין.מקוסובהגרחייםרבימאת.חייםתורת•

.מהודרותחדשותבכריכותהספריםכל.שוניםגדלים.כרכים8–בספרים9כ"סה

300$פתיחה 
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רביהמקובלהחסידשלאחיו.בסמשוררשבתירבימאת-:אחלק

.שניהמהדורה.שטרימרשיעקב

.(רובינשטיין)שטייןרביןצביאורירבימאת'אלחלקתוספת–:בחלק

הקודמתההוצאהמתקופתרביםספריםלרשימההתווספוזהבחלק

.ראשונהמהדורה.עתהועד(מ"ת)

ספריגדולימוזכריםבוהראשוןהביבליוגראפיהספרהואזהספר

,ט"בעששבחי,יוסףיעקבתולדות,אלימלךנועם:ביניהםהחסידות

.(591חסידותסטפנסקי).ועודעיניבת,התניאספר,לויקדושת

רישוםהאחוריהפורזץבדף.ידבכתבותיקוניםהוספותהספרלאורך

רשימהלכדיהספריםכלאתשאסףהמחברעלשבחים,ידבכתבארוך

.אחת

כג-ד,דףג;דףקז-צד,צב,’עמצב-לז,דףכו-יז,’עמטז-א,דףכ-ז,[4]

שלקזדף.(אחלקשלאחרוןדףחסר).דף[2],’עמלט-כד,עמודות

.בחלקבסוףכרוך'אחלק

השמאליתבפינהחסרוןהשערבדף.בינוני-טובמצב.מ"ס22

דפיםבמספר.הספרלאורךקליםעשפגעי.(ניירהשלמת)התחתונה

פגיעהעםעשפגעיאחרוניםדפיםבמספר.פינותפגמיראשונים

.רופפתפשוטהכריכה.בטקסט

180$פתיחה 

היבנרמיכליחיאלרבימאת,ת"ושוואגדההלכהחידושי,לישראלנחלהספר•

.החסידותגדוליועוד'ברז'מזפייבשמשולםרבימסבושמועותעם.ניזנובד"אב

קונטרסיםקונטרסיםנדפסזהספר.יחידהמהדורה.1876[ו"תרל],לעמבערג

.למשנהודומהאחדטופסואין,מסודרתלאבצורה

בעותק.לישראלנחלהת"שו,רביםבתשער:ספריםשניכוללבמקורהספר

הלכה"קונטרסנדפס,לישראלנחלהת"ושורביםבתשערהספריםביןשלפנינו

'מס,חסידותבסטפנסקינרשםולאנדירזהקונטרס',עמ[27]הנושא"למשה

388.

בחלקוניכרחסרון.טובכללימצב.דףי,[40],ג;נב;[29];י;[1],יב,[2]

.השערדףשלהתחתון

נטענתןרבימאת.ראשונהמהדורה.ג"תרל,לעמברג.כלהקישוטיספר•

ושנישערחסרעותק.התקופהבאותההרבניםמגדוליהסכמות.משינאווא

.אחרוניםדפים

.באניאמנדבורנאלייפערמאירמשהרביר"האדמוחתימותמספר

ראשוניםדפיםמספר.טובמצב.שערחסר.(דףסא,[4]:במקור)דףנט,[3]

.דיוכתמי.פגומותתחתונותשוליםעם

.קלבלאיחדשהכריכה.מ"ס24.יחדכרוכיםהספריםשני

100$פתיחה 

–כלהקישוטי/נדירנוסףקונטרסעםעותק–יחידהמהדורה–ו"תרל,למברג–(חסידות)לישראלנחלה.371

שערחסרעותק–ראשונהמהדורה,ג"תרל,למברג

Nachala LeYisrael (Chassidic) – Lemberg, 1876 – Single Edition – Copy with a Rare Additional Booklet /

Kishutei Kalah – Lemberg, 1873, First Edition – Copy without the Title Page

ספריגדולימוזכריםבההראשונההביבליוגראפיתהרשימה–חלקים'ב-ו"תקס,זאלקווי–ישיניםשפתי.370

החסידות

Siftei Yeshenim – Zholkva. 1806 – Two Sections – The First Bibliographic List Referring to the Greatest

Chassidic Books

שאלות,חידושים,ודרושיםמדרשיםספרי–ענייניהםותוכןמחבריהם,הספריםשמותרשימת.וקטניםנעריםלפני,ישיניםשפתיספר

.ו"תקס,זאלקווי.חלקיםב.ועודתפילהוספרי.וחסידותקבלה,יראהספרי,דקדוקיםוספריופילוסופיהתכונהספרי,ותשובות
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–ראשונהמהדורה–ד"תרנ,פרעמישלא–כהונהעבודת.372

שרגאיחזקאלרבימשינאוואר"מהאדמונלהבתהסכמה

הלברשטאם

Avodat Kehuna – Premishla, 1894 – First Edition –

Enthusiastic Approbation by the Admor od Shinava Rabbi

Yechezkel Sheraga Halberstam

חייםרבימאת.הקבלהבדרךכפייםנשיאתוכוונתסדר,כהונהעבודתספר

.ד"תרנ,פרמישלא.פנטמשהרביק"הרהבהוצאתמניקשלבורגכהן

.ראשונהמהדורה

מענדילמנחםה"מוהצדיקהגאוןמהרבטובותהנהגותצדקדרכי"בסופו

."ל"זפאנעט

משינוואהלברשטאםשרגאיחזקאלרביק"הרההסכמת.ד"תרנ,ירושלים

'מוההצדיקהרבמידידילוהובאאשר...מידידיאלישלוחהיד"כותבבה

אתלזכותגדולהמצווה...ו"יצדעש'דקד"האבי"נפאנעטמשה

אתלחבבאיךלהםלהורות...ברכהבכללכולםהמתברכין...הרבים

הגואלביאתעדישראללכללוברכהחייםשפעלהורידהאהובההמצוה

."אמןבימינובמהרה

שלשמו.פאנעטמשהרבישללידושהגיעישןידכתבפיעלנדפסהספר

"ניקלשפורג,הכהןחייםאני"חרוזיםבראשיהחיבורבסוףנרשםהמחבר

.פשוטהכריכה.הספרלאורךעשנקבי.טובמצב.מ"ס21.דףיב

100$פתיחה 

שלוםשרק"מהרהוליולדתלביתמעולהשמירה!סגולה.373

ע"תר,פרעמישלא–יצחקיסוד-מבעלזא

Segulah! Excellent Protection for the Home and Birthing Mother

by the Holy Rav the Sar Shalom of Belz – Yessod Yitzchak –

Premishla, 1910

–(ג"תקמ-ה"תצ)מזורוויץאייזיקיצחקרבימאת.מילההלכותעל,יצחקיסודספר

.פשמישלמחכמי,בדורוצדיקיםו"מללאחדנחשב.קדישאחסידאמקובלגאוןרב

.(11105ר"אוצה)"מהימנארזא"בעל

ה"זצלהטייטלבויםמשהרביהקדושהגאוןהרבמאת"טובותהנהגות"נוספו

שקודםבלילההלימודקודםלומרתפלה–"למשהתפלה"וכן.אוהלמשינאווע

.המילה

י"עשניתהדפוסלביתהובא.זאהןעטקנאללערבדפוס.ע"תר,פרעמישלא

.הראשונהמההוצאהשנה100לאחרמפרעמישלאמוהלים

בביתובפרטביתבכלמעולהשירההיאזהספרהמקובלוכפי"נכתבבשער

שרהקדושהגאוןהרבבשם...יסודעטרתבקונטרסהאמורכדברהיולדת

."ה"זצלהמבעלזאשלום

שמותאתוכןהמחברהרבתולדותאתמביא,הערצבערגדודמאיררביבהקדמת

מונחהיהלראשונהשנדפסמאזזהשספרומספר.ספרכלעלהסברעםספריו

בפניםשניתפעםלדפוסוהביאוהומקהילתינומוהליםשבאועדזוויתבקרן

ששמע...מקאריברקחמשה'רצ"ההמנכדושמעתי"כותבועוד,חדשות

האיעלאמרה"זצלהמבעלזאשלוםשרהקדושהגאוןהרבשאביו...מזקנו

ובפרטביתבכלהרבהומועילמעולהשמירההואכי,ביהדעסיקנאספרא

אשרי,הזההספרקדושתגדלהכמהעדלדעתהראיתה"עת.היולדתבבית

"...בימינועלהשכךהדור

.הונגריהמגאוניומישקולץענטשד"אב-וויזעראליעזררביחתימתהפורזץבדף

.פשוטהמקוריתכריכה.טובמצב.מ"ס22.5.דףסח,[12]

100$פתיחה 
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,[לבוב]–החייםלעץודרךהקדמה.376

בעלהוספותשלראשונהמהדורה–י"תר

מדינוב"יששכרבני"ה

Hakdamah VeDerech LeEtz Chaim – [Lvov],

1850 – First Edition of the Additions by the

Author of the Bnei Yisssachar of Dinov

ועשהמרעסור-,החייםלעץודרךהקדמהספר

"יששכרבני"הבעלמאתוהוספותהגהותעם.טוב

.מדינובשפיראאלימלךצבירבי

דברייושרכתב"נכתבל-כבהעמודיםבראשי

."אמת

זיסמאןמשה"השערובדףהפורזץבדףחתימות

אלעזרחיים"השערבדףבנוחתימת."מנאנאש

."ל"זמשהה"במוזיסמאן

.חדשהכריכה.מאודטובמצב.דף25.דףל

(185'מסחסידותסטפנסקי)

80$פתיחה 

שניהמהדורה–ט"תרל,למברג–(זלאטשוב)עיניבת.374

Bat Eini (Zlotchov) – Lemberg, 1879 – Second Edition

ותשובותושאלות.ס"מהשמסכתותארבעעלחידושים.עיניבתספר

.מזלוטשובבערדוביששכררבימאת.בהלכה

.ניקמשולםיעקברבידפוס.שניהמהדורה.1879ט"תרל,לעמבערג

ובדףהשערבדףקליםקרעים.יבשדף.טובמצב.מ"ס25.דףק

.פשוטהכריכה.האחרון

80$פתיחה 

,וינה–מטשארטקובישראלרביק"מהרה–ישראלישמח.375

בחייונדפס–ראשונהמהדורה–ג"תרצ

Yismach Yisrael – by the Holy Rav Rabbi Yisrael of Chortakov –

Vienna, 1933 – First Edition – Printed in His Lifetime

רביר"האדמומאת,ומועדיםלשבתותטהורותאמרות,ישראלישמחספר

.ו"יצמטשארטקובא"שליטפרידמןישראל

.אפפעלהאחיםדפוס.ראשונהמהדורה.ג"תרצ,וינה

-(ד"תרצ-א"תרל)מטשארטקובפרידמןישראלרביר"האדמוהמחבר

ר"כאדמוכיהן.נקראשמוועלין'מרוזישראלרביק"הרהשלנכדו

.ד"תרסבשנתמטשורטקובמשהדודרביאביופטירתלאחרבטשורטקוב

התורהגדולימועצתכנשיאכיהן,לוינההיגרהראשונההעולםמלחמתבזמן

,ישראלגנזי,ישראלתפארת:מספריו."ישראלאגודת"ממייסדי.העולמית

.ישראלונזר

.בחלקהחסרהשדרה.רופפתרכהכריכה.טובמצב.מ"ס22.'עמקסז

80$פתיחה 



157

–א"תרנ,ווארשא–מאמדורחייקאחייםרבי–וחסדחיים.378

ראשונהמהדורה

Chaim Vachesed - R’ Chaim Chaike of Amdur - Warsaw, 1891 - First

Edition

המגידמתלמידימאמדורחייקאחייםרבימאתחסידותמאמרי,וחסדחיים

.ממעזריטשהגדול

בגנזיוטמוןספוןהיההספרשלהידכתב.ראשונהמהדורה.א"תרנ,ווארשא

.המחברפטירתלאחרשנהכמאההדפוסלביתוהובאמקארליןאהרןרבי

.הדורשבאותווהרבניםרים"האדמוגדולימאתתהלהומכתביבהסכמותמעוטר

זה"ידבכתברישוםבשער.מקוריתכריכה.מאודטובמצב.מ"ס23.'עמ160

"...ט'ווינאר'עובדימאירר"חאיינפעלדל"זי"חר"באברהםמשה'לרשייך

120$פתיחה 

מדינובק"הרהביאור–ג"תרכ,למברג–(ץ"יעב)החייםאור.377

Or HaChaim (Yavetz) – Lemberg, 1863 – Commentary by the Holy Rav

of Dinov

רבנומאת.שכלםבעיוורוןההולכיםעינילהאירמוסרדברי.החייםאורספר

.ץ"יעביוסף

עם."יששכרבני"הבעלמדינובאלימלךצבירביהצדיקהגאוןמאתביאורעם

.השעראחרבעמודשמואלרביבנוהקדמת

.ק"בישראלבדפוס.1862ג"תרכ,למברג

נקבי.האחוריהפורזץבדףרישומים.דף[לד:ל"צ]לה,[1].מ"ס25.טובמצב

.אחרוניםדפיםבמספרזעיריםעש

80$פתיחה 

מהדורה–ו"תרנ,קולומיא–צדיקשפתי.379

וחותמותרישומים–ראשונה

Siftei Tzaddik – Kolomyia , 1896 – First Edition –

Notations and Stamps

שמואלרביר"האדמומאת,ומועדיםהתורהעל,צדיקשפתי

.ניץ'מויזהגרברוךר"האדמובןהגראבאאברהם

רים"האדמוהאחיםהסכמת.ראשונהמהדורה.ו"תרנ,קולומיא

.ניץ'מוויזהגרחייםורביישראלרבי

אריהמשההיקרלאברםידבכתבהקדשההספרבשער

יהושע"חתימה"...שטערנהללאהרן'הק"בחתימת,האגער

הראשימנהלקראפפעריצחק"בעלותחותמת."דיטש

."דעעשתורהמחזיקיוחברה

.מקוריתכריכה.טובכללימצב.דףמח,[4]

100$פתיחה 
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–ה"תרל,מונקאטש–חלקיםשני–(מליסקאק"הרה)תבואהפריאך.381

ראשונהמהדורה

Ach Pri Tevuah (the Holy Rav of Liska) – Two Sections – Munkatch,

1875 – First Edition

הירשצביהרבר"האדמומאתהתורהעלוחידושיםדרושים,תבואהפריאךספר

’שיחי[גאלדבערגער]יוזעפף’מוהו"בלאאמוואלףזאבי"עלאוריצא.מליסקאפרידמן

.ליסקאיליד

.מצאנזהלברשטאםחייםרביר"האדמוהסכמת

הרבצוואת:[ב,4]דף.דףקטז,[4].1875ה"תרל,מונקאטש.שמות-בראשית–'אחלק

.המחבר

שלום'רהרב,מאונגווארש"אמ"המהר–צדיקיםשלשהעלהספדים:קטז-2/קטובדפים

.מראוויעשלוםורבי,ישראל'רבן

פח,[1].1876ו"תרל,מונקאטש.למועדיםדרושים.דברים,במדבר,ויקרא–'בחלק

.דף

אליעזר'הק"חותמת"אליעזר,וגואליצורילשםקניתי"וחתימהרישום'אחלקבשער

.הונגריהמגאוניומישקולץענטשד"אב–"א"יעפיענטשיראיםק"דקד"אב,ווייזער

עורשדרתעםמקוריתכריכה.זמןכתמי.מאודטובמצב.יחדיוכרוכיםהחלקיםשני

.(41'מסחסידותסטפסנקי).בלויהמעט

200$פתיחה 

מהדורה–ס"תר,פיעטרקוב–התורהחנוכת.380

רחביםשוליםעםמיוחדעותק–ראשונה

Chanukat HaTorah – Piotrkow, 1900 – First Edition –

Special Copy with Wide Margins

עלהחסידותבדרךופשטיםחידושים,התורהחנוכתספר

.מקראקאהעשליהושעאברהםרביק"הרהמאת,התורה

.שעריםשני.ראשונהמהדורה.ס"תר,פיעטרקוב

מצב.מ"ס17\22.'עמ16,116.רחביםשוליםעםמיוחדעותק

.עתיקהכריכה.ושביריבשדף.הדפיםבפינותפגמים.טובכללי

100$פתיחה 

מהדורה–חלקיםשני–ע"תר,סיגט–ענילקטספר.382

מפוארתמקוריתעורכריכתעםנהדרעותק–ראשונה

Sefer Leket Ani – Siget, 1920 – Two Sections – First Edition –

Lovely Copy with an Original, Elegant Leather Binding

,אבותועל]השנהמועדיועל,התורהעל,חלקיםשני,ענילקטספר

.מקוסובהגרמשהביק"הרהמאת.[ועוד,אפיתמניאמשלי,איוב

.ראשונהמהדורה.ע"תר,סיגט

מקוריתעורכריכת.מאודטובמצב.דף[1],ג,עא;[1],סא,[2]

.מפוארת

80$פתיחה 
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ק"הרהמהדורת–ג"תרע,סוואליווע–חייםדברי.383

ז"תרפ,ווין–צדיקסאנזערדער\החלקיםשני–מראצפערט

Divrei Chaim – Svaliava, 1913 – Edition of the Holy Rav of

Ratzfert – Two Sections / Der Sanzer Tzaddik – Wien, 1927

חייםרביהקדושר"האדמומאת,יקריםפנינים,חייםדבריספר•

.חלקים'ב.מצאנזהלברשטאם

.התורהעל:אחלק

.מציעאבבאמסכתעלחידושיםוכן,המועדיםעל:בחלק

.מראצפערטהלברשטאםאליעזרשלוםרביר"האדמובנובהוצאתמהדורה

יוסףושותפוגאלדענבערגיהודהחייםבדפוס.1912ג"תרע,סוואליווע

.העכט

.מקוריתכריכה.מאודטובמצב.מ"ס24.5.דףקטז,[2];[2],פ,[2]

עםוהמחלוקתמצאנז"חייםדברי"התולדות–צדיקסאנזערדער•

ז"תרפ,ווין–סאדיגוראחסידות

דברי"הבעלתולדות.ל"זצהאלברשטאםחיים'ר,צדיקסאנזערדערספר

המחלוקתעלוכן.בחסידותופעילותופעולותיו,השפעותיוחייו,מצאנז"חיים

.וסאדיגוראצאנזשלהנוראית

.ז"תרפ,וינה.ראקעריהושערבימאת

.טובמצב.מ"ס19.5.'עמ[1],225,[7]

80$פתיחה 

ר"האדמומאת"מכתבים"מינאטוריקונטרס!נדיר.385

ה"תרפ',לודז–מגור"אמתאמרי"ה

Rare! Miniature Kuntres "Letters" by the Admor the Imrei Emet of

Ger – Lodz, 1925

מארץ.א"מגורא"שליטר"אדומו"מאת"מכתבים"של,מיניאטוריקונטרס

.גדולהי'הכנסעלק"כמאמר.ג."ישראלאמוניצעירי"דברעל.ב.ישראל

.ה"תרפ,לודז

!ונדירהיסטוריקונטרס

נתון.מנותקיםודפיםכריכה.טובמצב.מ"ס5.5\7.5.דף[1]',עמ62

.לשמירה(מקורילא)עורנרתיקבתוך

120$פתיחה 

מהדורה–ג"תרפ,קלוזש–"היארצייטין"צדיקיםזכרון.384

ראשונה

Zichron Tzaddikim "The Yahrzeit" – Klozesh, 1923 – First Edition

סדרלפימנוחתםמקום,פטירתםשנות,צדיקיםמאותשמות,צדיקיםזכרון

,קלוזש.הכהןזליגפינחסרבימאת.בחודשוחודשביומויוםהשנהימי

.הספרבתחילתהסכמות.ראשונהמהדורה.ג"תרפ

בשוליםדפיםחריכות.כריכהללא.בינונימצב.מ"ס15.דף[1],142

.עשנקבי.כתמים.בלאימחמת

.ידבכתבייאצייטשלהוספותהספרלאורך

80$פתיחה 
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–ראשונהמהדורה–מסאטמרק"הרה–משהויואל.386

כ"תש,ברוקלין

Vayoel Moshe – the Holy Rav of Satmar – First Edition – Brooklyn,

1960

קץבעניני,בנביאותשנאמרו,שבועותהשלשלבאר,משהויואלספר

אלובעיניםהמסתעףוכלק"אהישיבתמצותדינילאבארגם,הישועות

.מסאטמרטייטלבויםיואלרביר"האדמומאת.ולמעשהלהלכה

.ראשונהמהדורה.כ"תש,ברוקלין

.רופפתמקוריתכריכה.טובמצב.'עמרעא

80$פתיחה 

מגור"אמתאמרי"הבעלביניהםהדורגדוליהסכמות–ראשונהמהדורה–ס"השעלדודבנין-שלםסט.387

Complete Set – Binyan David on the Shas – First Edition – Approbations by Gedolei Hador including the Author of the

Imrei Emet of Ger

.חלקיםשניבעלסט.טאובבערדובדודרבימאת.ס"השעל.דודבניןספר

ושניקמאבבאעלרקבמציאותנדפס.ראשונהמהדורה.ג"תרפ,פיעטרקוב.בתראובבא,מציעאבבא,קמאבבאמסכתותעל:אחלק

.מציעאמבבאראשוניםפרקים

.מאסטראווצאהלוייחיאלמאיררבי.מאלכסנדרדנציגרצבישמואלרבי."אמתאמרי"האלטרמרדכיאברהםרבי:הסכמות

."ויראהתורה"הבחוריםלישיבתהמחברנכד-טיברגנפתלירביהקדשת

.דףמא,[1]

.טהיבערגמשהיהודהרבילנכדוליהודהוזאת"בשםדודהבניןעלהערותעם.וסוכהיומאה"ר,פסחיםמסכתותעל:בחלק

.ועודמאלכסנדרדאנציגעריצחקישראלירחמיאלרבי:הסכמת.ראשונהמהדורה.ג"תרצ,בלאדזונדפס,בפיעטרקובנסדר

אברהםהרב:ביניהם,הדורגדוליהסכמות.(נפרדשער).טהיבערגמשהיהודהרביבתובןמאת"לטובהחשבה"ת"שו:עםנדפס

רבימאוסטרווצהר"האדמו,זוננפלדחייםיוסףרבי,מראחמסטריווקאנחוםמנחםר"האדמו,צירלסוןליביהודההרב,קוקהכהןיצחק

.הולשטוקהלוייחזקאל

.'עמצא[2]

.חסרהשדרההכריכהעלמוזהבותאותיות-'אבכרך.מאודטובבמצבשניהם.שוניםגדלים.כרכים2

100$פתיחה 
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ן"תר,בומבי-ת"למוהרנ"הצדיקיםשמות"עם–הדבשיערת.388

Ya'arat Dvash – with "Shemot Hatzaddikim" by Rabbi Natan of

Breslau – Bombay, 1890

יעקבבןיחזקאלרבימאת.ך"שבתנהשרשיםלפימילון.הדבשיערתספר

הצדיקיםועדהראשוןמאדםהצדיקיםשמותספרנדפסהספרבתחילת.רחמים

.הסמוכיםבדורותשהיוהמפורסמים

עם.ובזוהר,בתלמוד,במשנה,ך"בתנף"אלהאותשרשיאתבתוכוכוללהספר

עודיצאלאהנראהככל.שורשכללצדואנגליתיהודיתערבית,בעבריתפירוש

.ף"אלהאותשלזהלכרךמעברחלק

לאחריו,בעבריתראשוןשער.יחידהמהדורה.1890ן"תר,(הודו)במבי

רבי:הרבניםהסכמות.באנגליתוהקדמהשנישער,יהודיתבערביתהקדמה

.ועודאבואלעפייאדודיוסףרבי,מניסלימאןאליהורבי,פאניזילמאיררפאל

שער.ובסופוהספרבתחילתעשנקבימעט.טובמצב.’עמו,עח,ו,צב,[65]

מנותקתקדמיתכריכה.התחתוןבחלקקטעיםבשניניירהשלמתעםראשון

.64'מסבומבי,שניחלקהמזרחבארצותהעבריהדפוס–יערי

80$פתיחה 

חתימה–יחידהמהדורה–ח"תקמ,פראג–כהןמנחת.390

"...צבייעקב'הק"מהתקופהעתיקה

Minchat Cohen – Prague, 1788 – Single Edition – Ancient Signature

from the Period "Yaakov Zvi …"

יהודהרבימאת.ונסכיםמנחות,הקורבנותבפרשתדרושים,כהןמנחתספר

.מליסאכץיעקבבן

.יחידהמהדורה.וואנגרעלזן[איגנאץ]בדפוס.ח"תקמ,פראג

שמויתברך[א]'הבורלכבודקניתיהספרזה"וחתימהרישוםהשערבדף

.ידבכתבעתיקההגהה2/לדבדף"...צבייעקב'הק"שמיוחתמתי

מועטחסרוןפגמיםעםאחרוןדף.טובמצב.מ"ס19.5.דףסט,[1]

חותמות.השערבדףכתמים.ראשוניםדפיםבמספרניירחיזוקי.בטקסט

.עורשדרתעםמקוריתכריכה."ב"שויעקבר"באלטער"

80$פתיחה 

כריכה–לויקדושת\ישראלעבודת.389

מהודרתעתיקה

Avodat Yisrael / Kedushat Halevi –

Ancient, Elegant Binding

.ניץ'מקוזישראלרביק"הרהמאת,ישראלעבודתספר

יצחקלוירביק"הרהמאת,לויקדושתספר

.ח"תרל,ווארשאמהדורת.מברדיטשוב

כיתובעורשדרתעם.עתיקהבכריכהכרוכיםהספרים

.מצויןמצב.זהבועיטורי

.'וכדומצוהברלמתנתמתאיםספר

80$פתיחה 
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–ראשונהמהדורה–ב"תרס,ברדיטשוב–(קאפוסט)אבותמגן.392

במדבר-בראשיתחלקים

Magen Avot (Kapust) – Berditchev, 1902 – First Edition – the

Sections of Bereshit - Bamidbar

רביר"האדמומאת,והמועדיםהתורהפרשיותעלחסידייםמאמרים,אבותמגןספר

.קאפוסט-ד"חבחסידותשלהשניר"האדמושניאורסוןזלמןשלמה

שער).שעריםשניחלקלכל.המחברידמכתבנדפס.במדבר-בראשית,חלקיםארבעה

.יחדיוכרוכים.(חסר,בראשיתשלראשון

שלנכדו–(ס"תר-ץ"תק)מקאפוסטזלמןשלמהרביהקדושר"האדמוהמחבר

רים"כאדמוכיהנופטירתולאחר.שניאורסוןמנדלמנחםהרבמליובאוויטש'צדקצמח'ה

יהודהרבי.זלמןשלמהרבישלאביושניאורסוןליביהודהרביביניהםמבניוחמשה

התמנהזלמןשלמהרביובנו.'צדקצמח'האביופטירתלאחרשנהכחצינפטרליב

.אביובמקוםקאפוסט-ד"חבלחסידיר"לאדמו

.פטירתולאחרשהודפסוממאמריוקטןחלקהינה,שלפנינו"אבותמגן"הספריםסדרת

חלקבסוףנכרכו,"תיבותהראשילוח".דףפ,[2];[2],נ,[2];נז,[2];[2],מח,[3]

.ויקרא

חלקשלהשניבשערקרעים.חסרבראשיתחלקשלראשוןשער.טובמצב.מ"ס32

.ופגומהישנהכריכה.אחרוניםדפיםבמספרקטניםניירחיזוקי.כתמים.בראשית

200$פתיחה 

–"התניאבעל"אחיהסכמת–ח"תקע,קאפוסט–אלפסרבהלכות.391

'מינוביץליביהודהרבי

Hilchot Rav Alfas – Kapust, 1808 – Approbation by the Brother of Ba'al

HaTanya – Rabbi Yehuda Leib Manovich

.עירובין,שבת,ברכות:מסכתות–ראשוןחלק.(ף"רי)אלפסרבהלכותספר

שניאורברוךר"בליביהודהרביהסכמת.יפהישראלבדפוס.ח"תקע,קאפוסט

,שקלוברבניהסכמותוכן.מלאדיזלמןשניאוררביהתניאבעלשלאחיו'מינוביץ

.מאהליבודייני

לאורך"...איצק,מאילעהן...ליביוסף'רר"מהורמןקניתי"חתימההשערבראש

.ידבכתבהגהות4הספר

מקוריתעורכריכת.יפיפהעותק.מצויןמצב.מ"ס35.דףמו;ק;יז;נב,[3]

.אדומהבדיוהשערמאותיותחלק.כחלחלדף.(בחלקהמשופשת)

400$פתיחה 

הרביהוצאת-ה"תש,יורקניו-–"צדקצמח"הספריסט.393

מליובאוויטש

Set of the Tzemach Tzeddek Books – New York, 1945 –

Published by the Lubavitcher Rebbe

.מליובאוויטש"צדקצמח"השניאורסוןמנדלמנחםרביר"האדמוספריסט

.ה"תש,יורקניו.מליובאוויטששניאורסוןמנדלמנחםרביר"האדמוהוצאת

.ר"האדמוהקדמתעם

.ס"השעלוחידושיםת"השוספרשלכרכיםששה•

.ראשוןחלק.דיניםפסקי.צדקצמח•

.מקוריותכריכות.טובמצב

100$פתיחה 
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וקונטרסיםספרים-ד"חבחסידות–חשובאוסף.394

Important Collection – Chassidut Chabad – Books and Booklets

.מליובאוויטשהרביהוצאת.חלקים2.דיניםפסקי.צדקצמח•.גליצנשטייןחנוךאברהםרבימאת.ד-אכרכים4.התולדותספר•

פ"ש.כנסיותבבתילחזורח"בדאעניניםכרך•.מליואבוויטשהרביהקדמתעם.ח"תש.ראשוןחלק.אורתורה•.ט"תש,ברוקלין

,ברוקלין.רביבית•.ראשונהמהדורה.צ"מוהרייר"אדמו.ש"מהרר"אדמו.כרכים2.התולדותספר•ג"תשכ,ברוקלין.בראשית

מאת.השיחותספר.שלוםתורת•.לנשיאותשנה40.שבט'ין"תשבשנתנדפס.אירופהמרכז–השלוחים.המאירקובץ•.ג"תשי

.הזקןר"אדמומאמר•.ט"תשי-ז"תשי,ברוקלין.עבעריהודהרבימאת.חלקים2.יהודהשערי•.ז"תשי,ברוקלין.ב"הרשר"האדמו

,תשיעי,חמישי,רביעי,שלישישער:כרכים5.שמואלתורתתורהלקוטי•.ד"תשכ,ברוקלין.מלאדיזלמןשניאוררביר"אדמוק"מכ

הרביהקדמת.סופרשמואלרבישלידכתבצילום.ב"תשי-ה"תש,ברוקלין.מליובאוויטששמואלרביר"האדמומאת.עשירי

לימודקונטרס•.ו"תש,ברוקלין.ץ"הרייר"אדמו.החסידותתורתקונטרס•.ד"תש,ברוקלין.שיקאגאביקורקונטרס•.מליובאוויטש

מספר.התורהאור•.ט"תש,ברוקלין.ב"הרשר"האדמו.ודרושימאמריספרימפתח•.ז"תש,ברוקלין.ץ"הרייר"אדמו.החסידות

מאת.שיחותלקוטי•.ז"תש,ברוקלין.ץ"הרייר"האדמו.השיחותספר•.י"תש,ברוקלין."צדקצמח"הר"האדמומאת.שמות

כבודרביליובאוויטשערדער•.א"תש,ירושלים.הזקןר"האדמותולדות.יואלמשנת•.א"תשל.בכרך.מליובאוויטשר"האדמו

.ח"תש,ברוקלין.ץ"הרייר"אדמו.הקיצוריםספר•.שניאורסאהןיצחקיוסףהרסר"אדמוקדושת

.באנגליתקונטרסים9בנוסף-

.שהואכמותנמכרהאוסף.מאודטוב-טובמצב.שוניםגדלים

80$פתיחה 

,למברג–הספרבשוליכתוב–19–ההמאהסוף,הונגריה–"הזוהרתקוני"ספרעלידבכתב]![חיבור.395

ח"תרל

Handwritten Composition [!] on Sefer Tikkunei HaZohar – Hungary, Late 19th Century – Written on the Margins of the

Books – Lemberg, 1878

.1878ח"תרל,לעמבערג.מהובנאבאוהלירמשהרבימאת"משהתקון"וחידושי.זכותמשהרביחידושיעם,הזוהרתקוניספר

ברוךרבי,טייטלבויםיהודהיקותיאלרבי,הדוראותוגדולימאתמשהתקוןחיבורעלהסכמות.נעכעליסליבבערילבדפוס

.ועודהלברשטאם

שלםחיבורלכדימגיעהההגהותכמות–(19–ההמאהסוף)להדפסההקרובהמתקופה,ידבכתבהגהות180-כהספרכללאורך

רישומיםהספרבשער.(לנונתבררהלאהכותבזהות)הונגריהומקובלימגדוליאחדידיעלהנראהככלנכתב."הזוהרתיקוני"על

.א"יע[גרוסוורדיין]ו"גוק"קפה...ה"תרנלסדר...[?]קאביטל"מהרשי"עחתמתי"וחתימות

.מ"ס19.ובסופוהספרבתחילתמחולקיםדף[36].דף[36],קסח,[3]

במצבהספרדפישאר.קלעשפגע.שוליםפגמי.חסרוןעםקרעיםדפיםבמספרבינוני-טובבמצבוהאחרוניםהראשוניםהספרדפי

.בלויהישנהכריכה.ושביריבשדף.טוב

1000$פתיחה 
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שלרבהדוהאנייוסףרבימאתבהונגריתדרשות–ידכתבישני.396

פ"תר-ע"התרשנות–הונגריה,האלאש

Two Manuscripts – Sermons in Hungarian by Rabbi Yosef Duhani the Rav of

Halas, Hungary – 1910s-1920s

דוהאנייוסףרבימאת,בהונגריתדרשות.ידבכתבוגדושותמלאות.מחברותשתי

שנות,הונגריה.בעבריתומשפטיםמיליםמספרהדפיםבין.(הונגריה)מהאלאש

.פ"תר-ע"התר

.כתוביםעמודים[59]מתוכם,דף[32]:אחוברת

.כתוביםעמודים[122]מתוכם,דף[72]:בחוברת

רבהד"תרעמשנת,קרונשטטשלרבה,ובחכמהבתורהגדולרב–דוהאנייוסףרבי

.(8233ר"אוצה).לירושליםז"תשבשנתעלה.בהונגריה(קישקונהלש)האלאששל

חסרונותעםדפיםבכמהשוליםפגמיעםבחוברת.טובכללימצב.חוברותשתי

!נדפסלאהידכתב.טקסט

$  500פתיחה 

הכהןאברהםרבישלוחתימתוידובכתבארוךמכתב\פרוידיגרדודפנחסרביאלחשוביםמכתביםאוסף.397

מארגרטןד"אבקליינמן

Collection of Important Letters to Rabbi Pinchas David Freudiger / Lengthy Letter Handwritten and Signed by Rabbi

Avraham Hacohen Kleinman Av Beit Din of Margraten

טרנסילווניאלמדינתובודקיםשוחטים,רבניםשליחתבעניין.קליינמןהכהןאברהםרבימאתנשלח.ו"תשמשנתעמודים3בןמכתב•

מלפניםמארגרעטיןק"קד"אב(קליינמן)מ"קהכהןאברהם"חתום.שםשנשארוהיהודייםלתושביכשרבשרשיהיהמנתעלהחרבה

."ו"יצסענמיקלאשי"דקה

שניםג"ילוייחשבמתי'אבאדרשנולדילדעלשאלה.בענין.פרוידיגרדודפנחסרבילביןשטרןנפתלייוסףרביביןמכתביםחילופי•

.מעוברתהיאגםג"הישנתאם

עונהוהאחרון.נפתלייוסףרבילפניאותהומציגהשאלהאתפרוידגרהרבכותבבו,ל"תשניסןח"ערבתאריךכתיבהבמכונתמכתב

.(פגומה)המעטפהכולל.ל"תשניסןט"כבתאריךוחתימתוידובכתבבמכתבלו

.1931.א"תרצמשנתבלועזיתעמודים2בןנוסףמכתב•

תלמידו–קליינמןהכהןאברהםרבי

ויינברגרזלמןשמואלרבישלוחתנו

סנמיקלאששלרבה.ממארגערעטין

ואחריהמהשואהניצל.השואהלפני

,במארגרטןהיהדותאתמחדשהקים

כיהןשםלאמריקההיגרמאוחריותר

.מארגרטןקהילתכרב

-ח"תרמ)שטרןנפתלייוסףרבי

פרשבורגישיבתראש–(א"תשל

כתביאתלאורהוציא,בירושלים

אוצר"מכוןנשיא.סופרהחתם

.התורהגדולימועצתחבר."הפוסקים

-ס"תר)פרוידיגרדודפנחסרבי

,סופרעקיבאהרבשלחתנו–(ו"תשל

ראשיושב."סופרדעת"הבעל

האוטונומיתהאורתודוקסיתהקהילה"

בתקופתבבודפשט"ישראלבנישל

יהודיםהציל.הונגריהיהודישואת

רביםלסכומיםבתמורהרביםורבנים

שלימינוידויסליצנילדיטרששילם

יהודישלהגירושמבצעבזמןאייכמן

.הונגריה

100$פתיחה 
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[20]–ד"תרצ,ווראנוב–ושיטותחילוקיםמסדר.398

באניהאדד"אבמושקוביץדודרביידבכתבהגהות

Misdar Chilukim VeShitot – Voronov, 1934 – [20] Glosses

Handwritten by Rabbi David Moskovich Av Beit Din of

Bonyhad

משיטתקיבוץ.קמאמהדורה.ושיטותחילוקיםמסדרספר

אברהםרבימאת.ועניןעניןבכלהאחרוניםוחילוקיהראשונים

.(נייהייזל)זאמקי-נאוועבקהילתצדקומורהדייןשטרן

מהדורה.זינגערהכהןשמואלבדפוס.ה"תרצ–ד"תרצ,ווראנוב

.יחידה

-באניהאדק"דקד"אבמאשקאוויטשדוד"רביחותמות

.קדשוידבכתבהגהות20-כהספרלאורך."מישקאלטץ

קרן"הבעלשלתלמידם–(ה"תשמנפטר)מושקוביץדודרבי

כרבהלאחריהוכיהןמהשואהניצל,"שרדלבושי"הובעל"לדוד

.בעלזאבישיבתמ"כרושימשלארץעלה,באניהאדשלהאחרון

.הדףבראשחסרוןטובדף.זמןכתמי.טובמצב.מ"ס32.דףקב

.חדשהכריכה

200$פתיחה 

ציוןבןרביהגהות–ט"תרי,למברג–(ם"רמב)הדורפארת"שו.399

שלרבהטויבשסענדראלכסנדררביחתימת-טורדאד"אבוועזעל

–ווסלוי

Pe'er HaDor Responsa (Rambam) – Lemberg, 1859 – Glosses by Rabbi Ben

Zion Weisel Av Beit Din of Torda – Signature of Rabbi Alexander Sender

Toivash the Rav of Vaslui

.שניהמהדורה.1859ט"תרי,למברג.ם"הרמבותשובותשאלות,הדורפארספר

רביחותמת."מיאס...בהרבטויבשסענדרהצעירלישייך"וחתימהרישוםבשער

.ידובכתבהגהות4הספרלאורך."והגלילטארדאק"דקד"אברבוועזעלציוןבן"

טויבשיעקברביבן,וחסידגאוןרב–(ג"תרע-א"תר)טויבשסנדראלכסנדררבי

ר"אוצה)ל"תרמשנתווסלוישלרבה.טויבשמיכליחיאלרביחתן.ויאסמזידיטשוב

2790).

.כריכהללא.מאודטובמצב.בקירובמ"ס20.דףנג,[7]

80$פתיחה 

מהדורה–ג"תרנ,מונקאטש–פ"מהראת"שו.400

ההדפסהמתקופתהגהות[30]–יחידה

Maharap Responsa – Munkatch, 1893 – Single

Edition – [30] Glosses from the Time of Printing

.בוסערמוןד"אבפרידאהרןרבימאת,פ"מהראת"שוספר

.יחידהמהדורה.ג"תרנ,מונקאטש

.ההדפסהמתקופתידבכתבהגהות30–כהספרבתחילת

.כריכהללא.יבשדף.טובכללימצב.דףלח,מב,[2]

100$פתיחה 
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סופרזוסמאןרביחותמת–ח"תרל,פרסבורג–מאשמצלת"שו.401

ההדפסהמתקופתידבכתבארוכההגהה–האלאשד"אב

Mutzal MeEsh Responsa – Pressburg, 1878 – Stamp of Rabbi Zussman

Sofer Av Beit Din of Halasch – Lengthy Handwritten Gloss from the Time of

Printing

הגאוןהערותעם.אלפנדארייעקברביהגאוןמאתותשובותשאלות,מאשמוצל

הספרשלראשונהמהדורה.ח"תרל,פרסבורג.האלאשד"אבסופרזוסמאןרבי

.ל"הנהערות

רביבחידושימהבדף.ל"המו,האלאשד"אבסופרזוסמאןרביחותמתלשערמעבר

.ההדפסהמתקופתידבכתבארוכההגההזוסמאן

בדפיםשוליםוחיזוקי.בשערניירדבקחיזוקי.כריכהללא.'עמ3,102,[2]

.טובכללימצב.הראשונים

80$פתיחה 

–מ "תר, ווארשא–פירוש מסכת אבות . 402

חתימת רבי חיים ליב ווייס מהמבורג תלמיד  

"כתב סופר"ה

Peirush Masechet Avot – Warsaw, 1880 – Signature 

of Rabbi Chaim Leib Weiss of Hamburg the Disciple 

of the Ketav Sofer

.מספרדיעבץיוסףרבימאת,אבותמסכתעלפירוש

.מ"תר,ווארשא

"בהאמבורגווייסליבחיים'הק"ידחתימתהספרבשער

וולףזאבבנימיןורביסופרהכתבתלמיד(ד"תרס-ג"תר)

היה.מוערבויץדייטשמנחםרביחתן.מסערעדפוקס

-בהמבורגמ"כרכיהןכ"אח,ב"תרלמשנתטורנאמרבני

.(ואליך)=וואלאךיחיאלרשלד"בביהמ

.מקוריתכריכה.יבשדף.טובמצב.'עמ174

80$פתיחה 

מפביניטץד"אבשטייןפנחסרביהצדיקידחתימת.403

טירעקד"אב

Handwritten Signature of the Tzaddik rabbi Pinchas Stein Av

Beis Din of Tirek

מינץמשהרבימאת.זוטריאפי,מינץם"מהרת"שוספרשלשערדף

.ראשונהמהדורה.ז"תקפ,פראג.ישןמאובן

'החנני"שטייןפנחסרבישלידוחתימתלתפארהמתנוססתבשער

."שטייןהקטןפינחסבזה

ישעיהרבילאביובפביניטץנולד(ו"תרמ-ץ"תק)שטייןפנחסרבי

רביאצלגםלמד,"סופרכתב"התלמידימחשוביהיה.שטייןיעקב

ד"אבפרלסמשהיצחקרבי,בייאהד"אבשוועריןהכהןגעץאליקים

לבתנישא.מנחםרביובנואונגווארד"אבש"אמאיררבי,באניהאד

ד"כראבכיהןו"תרטמשנת.מאירשאקערעפשכץליפמןטוביוםרבי

על"פנחסקנאת"ו,פנחסקנאתת"שוס"מח.מיקלאשסענטטירעק

ניימןשלמהרביחתניו.שטייןמאיררבימקומוממלאבנו.התורה

ס"החת).באסאדמרבנישרייברליביוסףורביוינקוועציד"אב

.(תקלה'עמותלמידיו

.נקביםמעט.טובמצב

80$פתיחה 
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וחתימתהקדשה–ט"תקל,פיורדא–ץ"רשבהלכותחדושי.404

"סופרחתם"התלמידהרשלראנשילאשררבי

Chidushei Halachot Rashbatz – Furth, 1779 – Dedication and

Signature of Rabbi Asher Anshil Herschler, a Disciple of the Chatam

Sofer

.ט"תקל,פיורדא.וגיטיןכתובותמסכתעל,ץ"רשבהלכותחדושיספר

טובברובימיויאריך'הקר"אמומאתדורוןליניתן"עצמיתהקדשהבשער

הקדושה"הושלום

אנשיל'הקט"תקצאלול'ג'גיוםנצחויזרחי"נקאטהק"הראבדת"כש

."הערשלער

"סופרחתם"התלמידימגדולי,(ו"תרלנפטר)הרשלראנשילאשררבי

תפלהחיבר."סופרחתם"המרןהגדולרבובחייעודנאמעסוויטד"אב

בשעתהנסעלמספרשםג"תרלבפרשבורגשנדפס(רבוש"ע)למשה

התפללנואשרתפלתנואתוברצוןברחמיםוקבל"ב"תקצבשנתהמגיפה

ותלמידיוס"החת)"...לנצחי"נ[ס"חת]הגאוןר"אדמומצותעלובקרערב

.(פ-עט'עמ

.ס"החתרבובחייעדייןנכתבהשלפנינוההקדשה

–פריינדטרנענטשינראלעזררביוחתימתידבכתברישומיםשניבספר

קאלטה)וקאטהטשוס,נייטראבקהילותד"כאבכיהן.הונגריהרבנימחשובי

ב"תקצבשנתנתקבלמשם.ד"תקפבשנתכברכיהןבה(קאמארןמחוז

ת"שובחלקונדפסוסופרהחתםמרןעםהתכתב.הסמוכהטשוסשללרבה

.העזראבןעל

.פגמיםאחרוניםבדפים.מנותקיםודפיםכריכה.דףרב-ב,ג

200$פתיחה 

,ותשובותשאלות,דעיםתמיםספר

רבינומאת.ף"הריעלהשגות,פסקים

.ד"הראב

לשערמעבר.ב"תקע,למברג

העשיליהושעאברהםרביהסכמות

יעקברבי.מאפטא"ישראלאוהב"ה

רבי,"יעקבישועות"האורנשטיין

מאירורבימזלאטשובחייםאברהם

.מבראדקריסטינפולר

חייםאברהםרביוחתימתרישום

רב(ד"תקפ-ו"תקנ)אופנהיים

בחייצעירנפטר.[הונגריה]בפעצעל

"אבלהר"לזכרושהדפיס-אביו

.בכותאלוןמחבר.(ה"תקפ,לבוב)

הנראהככל]פאלקיעקב'הקחתימה

רביתלמיד,פולקיעקבברבימדובר

שכיהן,מניקלשבורגבנטמרדכי

רבבאישור)פיסלינגשלכרבה

.([טרווישנחוםרביהמדינה

שער.מאודטובמצב.דףנז,[1]

.מנותקיםוכריכה

100$פתיחה 

פולקיעקבורביאופנהייםחייםאברהםרביחתימות–(חסידיתמהדורה)ב"תקע,למברג–דעיםתמים.405

Temim De'im – Lemberg, 1812 (Chassidic Edition) – Signatures of Rabbi Avraham Chaim Oppenheim and Rabbi Yaakov

Folk
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ד"היאליאששמואליעקברביובנואליאששלמהאברהםהרבוחותמותחתימות-ספריםשלשה.406

Three Books – Signatures and Stamps of Rabbi Avraham Shlomo Eliash and His Son Rabbi Yaakov

Shmuel Eliash

.ד"היאליאששמואליעקבהרבובנואליאששלמהאברהםהרבהרבניםשלמספרייתםספריםשלשה

ר"בהרה'הקשמואליעקבומלואההארץ'לד".אליאששמואליעקבהרבשלהמסולסלתחתימתו–ג"תרפ,קראקא–שמואלבאר•

."ו"יצסענטאכאןק"לפח"תרפמשפטיםק"עש,אליאש(שלמהאברהם)ש"א

:עםכרוך.(ניירחיזוקעם)השערבדףחסרוןללאקרעים.טובמצב.'עמ8,דףקו,’עמ32

ארוךרישוםהאחוריהפורזץבדף.אחרוןדףחסר.דףסז,[1].אליאששלמהאברהםהרבחותמות.ב"תקע,פראג.שלמהשלים•

.ולועזיתעבריתידבכתב

זלמןשלמההרבשימלויאד"ראבשלוהגהותהערותבתוספת.ממגנצאנתןר"באליעזררבימאת.ן"ראב–העזראבןספר•

צורילכבודמהוניקניתי]ק"קמלצוי"בעה"אליאששמואליעקבהרבשלהמסולסלתחתימתובשער.ו"תרפ,שימלויא.אהרנרייך

."ק"לפץ"תרחחנוכה'דגערלא,אליאש[שלמהאברהםהרב]ש"הראצ"בהגה'הקשמואליעקב...'לי300בעד[וקוני

.מאודטובמצב.דףשכט,ח

ערוגת"הבעלשלתלמידו.טולגיישבעיירהץ"ומוב"שושהיהאליאשאליהוהרבבן-(ץ"תר-ד"תרל)אליאששלמהאברהםהרב

נישואיולאחר,(גערלא)אויווארסאמושד"אבהכהןיצחקהרבשלביתואתלאשהנשא,חוסטבעירשניםששבמשך,הבושם

,בסאטמארהדיןביתחבר,בהלכהגדולבקי.העירלרבהתמנהא"תרפבשנתחותנופטירתולאחרבעירלדייןהתמנה(ה"תרנ)

.בשואהנאבדוכולםכמעטאךרביםכתביםאחריוהשאיר,בטרנסילבניההיהודיתבלשכהוחבר

.(1402ר"אוצה,308'עמא"חרומניהליהדות'אנצ)

.מקרולהבראוךשאולהרבושלוסאטמארגרינוולדדודאליעזרהרבשלתלמידם–(ה"תש-ס"תר)אליאשיעקבשמואלהרבבנו

בימי.(גערלא)אויווארסאמושהעירלרבאביותחתהתמנהץ"תרבשנת.סיקהעיירהשלרבה.מזאנטאבינדרנפתליהרבחתן

להניחלושיתנומנתעללחמומנתאתלתתנוהגהיהבאושוויץ.ילדיוושבעתאשתונספושםלאושוויץהוגלההאיומההשואה

רומניהליהדות'אנצ).ד"הי,היערבמעבהונפטרהתמוטט.ה"תשבשנתהמחנהשחרורלאחר.האסיריםאתלעודדונהגתפילין

.(10336ר"אוצה,308-309'עמא"ח

.שוניםגדלים.כרכיםבשניספריםשלשהכ"סה

100$פתיחה 

שמואלחייםרביוחמיוקלייןזלמןשלמהרביהרבניםוחותמותחתימות–ח"תרל,מונקאטש–חייםמחנה.407

גינצבורגשמעלקא

Machaneh Chaim – Munkatch, 1878 – Signatures and Stamps of the Rabbis Rabbi Shlomo Zalman Klein and His Father-in-

Law Rabbi Chaim Shmuel Shmelkeh Ginzburg

.סופרחייםרבימאת.חייםאורחעל',גחלק,חייםמחנהותשובותשאלותספר

.1878ח"תרל,מונקאטש

:חשובותרבניםוחותמותחתימותהספרבשער

'הק...קונילכבודקניתיהספרזה"חתימה"גינסבערגשמואלחיים"רביחותמות,"ו"יצמבסעשטיקלייןזלמןשלמה"רביחותמת

רביחתימת[א/9]בדף."[חייםצרור"הבעלקלייןשמעלקאשמואלרבישלתלמידוהנראהככל]"האנדלערברוך"חתימה"...'ארייודא

"אווריט-מעדהלישעלק"אבדקגינסבערגשמואלחיים"

בכפרהתגוררנישואיולאחר."הבושםערוגת"בעלבישיבתלמד,בסאטמרנולד,אלעזררביבן–(ד"תש-ל"תר)קלייןזלמןשלמהרבי

להגותהמשיךושםצה'לסילגעברהראשונההעולםמלחמתלאחר.בתורהועסקישבשם,צה'סילגהעיירהלידהנמצאבאסטשט

.(722'עמג"חרומניהליהדות'אנצי)."שלמהזכרון"בשםלזכרוספרהוציאקלייןאליעזררביבנו.תורהחידושיולכתובבתורה

עיין)קלייןאלעזררביבןזלמןשלמהרביחתן.מאראניאשליביהודהרביבן–(-"תשנפטר)גינצבורגשמעלקאשמואלחייםרבי

.בשואהנספה.בקהלהמחלוקתבגללבשנתייםנדחהההכתרה,אביומקוםעלג"תרצמשנתבמעדיאשרב.צה'סילאגמחכמי.(למעלה

.מאודטובמצב.מ"ס31.חסריםנוספיםספריםשניעםכרוך.אחרוניםדפיםשניחסרים.דףמח,[10]

$  100פתיחה 
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וחסידות–הונגריהלרבנימיוחסיםועותקיםחתימות–ספרים[20]אוסף.408

Collection of [20] Books – Signatures and Pedigreed Copies of Hungarian Rabbis

הגאוןעותק.א"תרנ,ווארשא.מגורמאיריצחקרביר"האדמומאת.קידושיןהלכותהעזראבןועלגיטיןמסכתעל,מ"הריחדושי•

.סקלהיידד"אברוזנרסגליהודהרבי

יעקבה"מו'וכוהנגיד'מחומאתבמתנהקבלתי'הסזה"עצמיתהקדשה.החלקיםשני.נאהעותק.ד"תרכ,למברג.דבשיערות•

.מוישוואגינצלרשמואלרביחתן.שיקם"מהרתלמידט"תרלנפטר]"נייאוויטשדוד'הקז"תרלשםבהיותימקאלאמייאשטערנהעל

."א"יעמסאטמארלעפקאוויטשיוחנןחיים'הק"וחותמותורישומיםחתימות.['אפריםבמחנה'ושיקם"מהרת"בשונזכר.צעירנפטר

בנימיןשמואלאברהם"חותמות."יסלאואבראספרדהמדרשביתהבשםערוגת"חותמות.ד"תרכ,למברג.אלפסרבהלכות•

כרבכיהן.ממיקשולץאוסטרליץהלוישמואלרביחתן.סופרהדעתתלמיד(ח"תשמ-א"תרנ]"רייךיחזקאל'הק"חתימת."דייטש

.[טלביהבשכונתכרבוכיהןח"תשיבשנתלירושליםעלה.'בקמבריגכרבוכיהןלאנגליהוהגיעמהשואהניצל.ב"תרפמשנתבבסקביץ

שניהיו]."פריינדקינדרישראל"רביידחתימתהספרובסוףבשער.ו"תרט,למברג.הלפריןברוךרבימאת.השםמצותספר•

.[מדוברבמילקבועהצלחנולא,זהבשםבהונגריהחשוביםרבנים

מנחםרשלאחיו(ז"תרע-ב"תרנ)פרידמןמתתיהואהרןרביורישומיםחתימות.ג"תרל,ווארשא.ישראלתפארת.זרעים,משנית•

ובהםכתביםהניח,צעירנפטר.ורומניתאידיש,בעבריתמאמריםופרסםלהשכלהפנה.טשרנוביץ,בפשקאןהתגורר.מאיצקןנחום

.כתביואתמשפחתובנישרפופטירתולאחר,מרוזיןישראלרבישלבנו-משפחתוקרובעל-"בערררבידער"

,ווארשא)מנחםצמחבעל.ס"תר-ח"תר].אייזנשטטמנדלמנחםרביחתימת.ד"תרכ,שטטין.זלמןשניאוררבי,ערךשלחן•

.[שטוציןד"אבה"תרלומשנת,זיכלין,ליסקובההקהילותשלרבםכ"אח,ח"תרימשנתבקמייקאכרבכיהן(ה"תרמ

."סאטמרמפהוינבערגערפנחס'הק"וחתימותעצמיתהקדשה.ז"תרפ,קלויזנבורג.שיקם"מהרדרשות•

מילריצחקרביחותמות.גנצפרידיוסףרביהמחברבןחותמת.ב"תרס,בארטפעלד.גנצפרידשלמהרבימאת.הסופרקסת•

.טובמצב.בשומקוטהישיבהראש,דעוואד"אב

ידבכתבהגהההספרדפיבין."סופרזוסמאן"חתימההספרבשער.ב"תרכ,פרשבורג.סופרחייםרבימאת,חייםמחנהספר•

.בינונימצב.כריכהללא.החותם

שלאביו.מפרשבורגעהרנרטיאהכהןשמואלרביחתן]מפרשבורגזינגרישראלרביבעלותחותמת.ד"תרל,וורשא,יוסיפוןספר•

.(ותלמידיוס"החת).[מסמעריןקופליעקבאברהםרבי

כרבכיהן.פרידמןאלטרחייםרביבעלותחותמת].ג"תרל,ווילנא.רומשיסקאלחנןחייםרבימאת.חייםמורהביאורעםאיובספר•

וארשא-"הלבנוןפרח"במאמריםפרסם.ויסבלוםל"לרא"לבנוןפרח"בספרממנותורה.הראשונההעולםמלחמתלפני-יורקבניו

.[ח"תרע

יצחקמאתפולקהירשצבימצוהברלבחורידבכתבהקדשה.ד"תרמ,פרדבורג.נייזאץליפמןאליעזררבימאת.מנוחותמיספר•

."א"יעטדגאוואק"מקפאללאקשלמה'הק"בעלותחותמות.[פירסט]פירשטצבי

.הכהןשוורץאיסרישראלרביבעלותחותמת.ראשונהמהדורה.ד"תרס,ברטפלד.לפארואורספר•

,ווין.ראדיווויטץד"אבמפרשבורגיצחקרבימאת.ועודהספדים,תורהחומשיחמשהעלופירושיםביאורים,החדשארזלוחספר•

.יחידהמהדורה.ה"תרע

-ידובכתבהגהותכמהבספר."א"תעוהגלילסעטראזשעניק"דקד"אבמיללעריהודאאנשילאשר"רביבעלותחתימותבספר

,לוץ-טיסאבכפרכרבכיהןו"תרסמשנת.מבעטלןביליצראפריםרבישלוגיסומסערנטשביליצרפנחסרביחתן(א"תשכ-מ"תר)

."אשרקרבן"גםחיבר.מהשואהניצל.שנה50-כבפעטראזשאנירבח"תרסומשנת

ק"מקויוינינרעבשלמהחיים"רביחותמות.ג"תרע,מונקאטש.אולמןזלמןשלמהרבימאת.ס"השסוגיות,שלמהיריעותספר•

."ו"יצטאפאלטשאני

עם.והגלילנאדיפאלוסילאדיד"אבוויסאנשילאשררביעותק.ו"תרס,וויטצען.פרגרסגליעקבבימאת.יעקבשאילתספר•

חייםרביבנוחתימת.מונקאטשד"אבשפיראשלמהרביר"האדמושלאיזכורעםהספרבסוףרישוםכולל.ידבכתבשוניםרישומים

.בשואהנספה.ד"תש-חותנומקוםעלהידאלמאששלהאחרוןרבה(ה"תש-ד"תרע)וויסאהרן

בעלטננבויםצבימלכיאלרבישלבנו"ל"זצץ"רמבהגאוןטעננבויםהלוייונהרביבעלותחותמת.כ"תר,קניגסברג.דרבנןארעא•

.מלכיאלדברי"

."א"יעבאנהיאדק"דקהדתשומרידבחוריםספריםקניןחברה"חותמות.ד"תרס,מונקאטש.דשמעתתאאגרא•

.באנהיאדד"אב.ק"דמשתיבותבראשיחתימתועם,מושקוביץדודרביחתימות.פיטרקוב.מווילנאמהגאוןאליהוקולספר•

.קאשויד"אבהרבחתןקאליד"אבגרוסיושיעיוסףרביחותמות.ט"תרס,למברג.דודבית,שמותחומש•

.שהואכמותנמכרהאוסףולכןלעומקנבדקלאהספריםמצב.שוניםומצביםגדלים.ספרים20כ"סה

200$פתיחה 
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פרידמןיוסףרביעותק–ח"תרכ,למברג–לאברהםזכור.409

הגהות–האדיאזד"אברוזנברגיצחקרבי\דרוהויד"אב

Zechor LeAvraham – Lemberg, 1868 – the Copy of Rabbi Yosef

Friedman Av Beit Din of Drohoi / Rabbi Yitzchak Rosenberg Av Beit Din

of Hadiaz – Glosses

.אלקלעיאברהםרבימאת.'ב'אסדרלפיהלכהמערכות,לאברהםזכורספר

.ג-בחלקים.ח"תרכ,למברג

רביבעלותחותמותהחלקיםבשני."פרידמאןיוסף"רביחתימתשניבחלק

ארוכותהגהותכמהשניבחלק."האדאהז-האידודפהרבראזענבערגיצחק"

.ידבכתב

אמואבי-ונכדתלמיד.(8518הרבניםאוצר,ד"תרצ-ט"תרי)פרידמןיוסףרבי

."הקדשגידולי"בעלמקולומיאהפיבלאורירבי,מברודשיןרפפורטמאיררבי

שפתי"ספרואתלדפוסוהביאמהורודנקההגראבאאברהםשמואלרביחסיד

נסמך.בגבוזדיץרבא"תרנומשנת.בדורוהויכרבכיהןט"תרממשנת."צדיק

חיבוריו.מטרניגרדתאומיםי"ומוהר"יהודהיד"בעללנדאליביהודהרבי:מאת

.ולתורהלמשנהופרוש,ס"השעלבכללים

בן(11028הרבניםאוצר;ותלמידיוס"החת,ד"תש-ט"תרי)רוזנברגיצחקרבי

-כ(האדיאז)=האדאהז-אידושלורבהד"אבכיהן."יוסףיד"בעליוזפאיוסףרבי

שםונפטרקהילתועםבאוסטריהעבודהלמחנההוגלהבשואה,שנה60

-מקולומיאליכטנשטיןבנדיטברוךרביחתן.(ה"תשחשוןא"י–פטירתותאריך)

גבורות"ספרמחבר.ברקבבניונקבר-לארץהועלועצמותיו.הללרבישלבנו

."יצחק

.טובמצב.כרכיםשני

120$פתיחה 

מאוהעלפישרחייםרביעותק–ב"תקפ,למברג–מגדיםפרי.411

Pri Megadim – Lemberg, 1822 – the Copy of Rabbi Chaim Fischer of Ohel

.ב"תקפ,למברג.תאומיםיוסףרבימאת.חייםאורחערוךשלחןעל,מגדיםפריספר

ק"קפההמתגוררפישערחייםה"מות"כשושנוןחרוץוביראהבתורהומופלגהמופלאלהרבני"שייךשהספררישומיםבספר

"...בנעימיםושנותיוימיויאריך'דאוהעל

.מנותקתכריכה.טובכללימצב.אחרוןבדףפגם.בשערקמט.דףקמט,[1]

80$פתיחה 

פייבלרביהגאוןעותק-ע"תק,קאפוסט–הדורותסדר.410

ידובכתבהגהותעםטאפאלטשאןד"אבשלזינגר

Seder HaDorot – Kapust, 1810 – the Copy of the Gaon Rabbi Feibel

Schlesinger Av Beit Din of Topoltshon with His Handwritten Glosses

.ע"תק,קאפוסט.הלפריןיחיאלרבימאת,הדורותסדרספר

-"טאפאלשאןגרק"בקרבשלעזינגערפייבל"רביחותמותבספר

רביחתן."סופרכתב"המתלמידי.טאפאלטשאןד"אב(א"תרע-ח"תקפ)

.מאהרד"לאבז"תריבשנתנתמנה.טרענטשיןד"אבל"סגשמואליוסףאהרן

הרבה.ס"השוסוגיותל"חזדרשותך"התנעלנשברתורתספרמחבר

.(תקיג'עמותלמידיוסופרהחתם).חשןאבנית"בשונדפסומתשובותיו

.ובלאיכתמים.עשפגעי.בינונימצב

80$פתיחה 
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–ראשונהמהדורה–נ"תר-ז"תרמ,ירושלים–זרועאור.412

הונגריהמגאוניזינגרפסחלרבימיוחסעותק

Or Zaru'ah – Jerusalem, 1887-1890 – First Edition – Copy

Attributed to Rabbi Pesach Singer, One of the Geonim of

Hungary

כולל.מווינהמשהבןיצחקרבינומאתהלכהפסקיחיבור,זרועאורספר

.נפרדבשערוכרךחלקכל.ן"תר-ז"תרמ,ירושלים.רביעי-שלישיחלק

.ראשונהמהדורה

.ז"תרמ,ירושלים:ראשוןכרך.שלישיחלק•

.ח"תרמ,ירושלים.מציעאבבא.שניכרך,שלישיחלק•

.ח"תרמ,ירושלים.בתראבבא.שלישיכרך.שלישיחלק•

.’עמ72,[1];106,[1];[1],79,[4]

.’עמ[1],79,[2].נ"תר,ירושלים.זרהועבודהסנהדרין.רביעיחלק•

הרב[ראשיעטרת]ר"ער"כאאמ...לצדיקזרועאור"רישוםהפורזץבדף

מאת,זינגערפסחה"מות"כקש'וכו[הדורמופת]ד"מופההמופלגהגאון

."אברהם

שלרבן,בדורומפורסםוצדיקגאון–(ח"תרנ-ו"תקע)זינגרפסחרבי

שמואליוסףאהרןהרבשלחתנו.(א"תרל)וקירכדורף,(ו"תר)פאלאטא

.(17033ר"אוצה),מטרענטשיןהלוי

עםקטןקרעבשער.מנותקהפורזץדף.רחביםשולים,טובמצב.מ"ס39.5

איורמודפס'דחלקבסוף.יבשדף.רופפתישנהכריכה.השערבדףחסרון

מסעשלמהאבןשלמהבנהאשרהבית"הכיתובמתחתיוהמקדשביתשל

."נבנה

$  100פתיחה 

עתיקותחתימות–ע"ת,האנוויא–א"הרמת"שו.413

HaRema Responsa – Hanvaya, 1710 – Ancient Signatures

.ע"ת,האנוויא.א"הרמ–איסרלישמשהרבינומאתותשובותשאלות

חתימה."ל"סג[?שפיצר]משהבזהגם'החנני"חתימהבשער

."פרעשבורגזיסקינדבזה'אלקיחנני"השערבתחתית

.שאחריוודףבשערקמטיםמלבד.טובמצב.מ"ס20.דףקלו

150$פתיחה 
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ראשונהמהדורה–חלקיםששה–ענגילש"מהרת"שו.414

Maharash Engel – Six Sections – First Edition

רביהגאוןמאת.ערוךהשלחןחלקי'דעלותשובותשאלותחלקיששה

.ראשונהמהדורההחלקיםכל.ועודראדומשילאד"אבענגילשמואל

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

.חסרוןעםמשוקםפגםאחרונים

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

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

תכף]מ"תולשלוחואבקשהספריםשולחהנני"המחברידבכתבכנראה

."[תמורתם[ומיד

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

.טובמצב.דףטו,עט.ט"תרצ,בראדיוב:שישיחלק

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

.[אנטוורפןד"ראבצוויגהלוייונהמשהרבי

.כרכיםבחמשה.חלקיםששהכ"סה

100$פתיחה 

–ט"תרכ-ד"תרכ,פרשבורג–דיונהאניה.415

יחידהמהדורה

Aniya Deyonah – Pressburg, 1864-1869 – Single

Edition

הלכותעלחידושים,המלאיםמאילוספרדיונהאניהספר

גיטיןכתיבתוהלכותומגילהומזוזותתפיליןתורהספר

.רוזנבוים-ליטשליבמשהרבימאת,ושטרות

וספרדיונהאניהספר,תורהספרהלכותעל:אחלק

.דףקי,2.[ד"תרכ],פרשבורג.המלאיםמאיל

ביתוספראמתשעריספר,מזוזההלכותעל:בחלק

.דףמ,[2].[ו"תרכ],פרשבורג.אריה

וספר,בחלקאמתשעריספר,תפיליןהלכותעל:גחלק

.דףסד,[2].[ח"תרכ],פרשבורג.אריהתפארת

וספרג"חאמתשעריספר,מגילההלכותעל:דחלק

.דףמד,[2].[ט"תרכ],פרשבורג.אריהחמדת

פגמים.ושביריבשדףעלאחרוןחלק.טובכללימצב

.אחדבכרךהחלקיםכל.דפיםבכמהבשולים

80$פתיחה 
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ההדפסהמתקופתהלכתיותהגהות–שפיראדפוס–י"תר,זיטאמיר–חייםאורחערוךשלחן.416

Shulchan Atuch Orach Chaim – Zhitomir, 1850 – Shapiro Press – Halachic Glosses from the Time of Printing

.ראשוןחלק.אפריםוידתשובהשערי,אברהםאשר.היטבבאר,הגולהבארעם.חייםאורח,ערוךשלחן

.מסלאוויטאהרבנכדישפיראהעשיליהושעורבי,ליבאריהרבי,ליפאחנינארביהאחיםשלושתדפוס.י"תר,זיטאמיר

15–כהספרלאורך.טקסטחסרוןללא.שימושבלאימחמת,הדפיםבשוליחסרוןעםקרעים.בינוני-טובמצב.דףרפא.שערים2

.כריכהללא."ירושלםפאפעחייםנתנאל"בעלותחותמות.ההדפסהמתקופתאשכנזיתבכתיבההלכתיותהגהות

150$פתיחה 

/כריתות/תמורה/ערכין/בכורותמסכת.417

כ"תר,זיטאמיר-וחלהבכורותהלכות/מעילה

רחביםשולים

Tractate Bechorot / Arachin / Temurah / Kritut /

Me'ilah / Hilchot Bechorot and Chala – Zhitomir,

1860 – Wide Margins

,תמורה,ערכין,בכורות,מסכתותכולל,בבליתלמודכרך

טוביוםלרבינווחלהבכורותהלכותוספר,מעילה,כריתות

ורביליפאחנינארביהאחיםדפוס.ך"תר,זיטאמר.אלגאזי

.מסלאוויטאהרבנכדישפיראהעשיליהושע

.נפרדשערחלקלכל

בדףחסרוןעםקרע.רחביםשולים.בלבדקדמיתכריכה

זהמלבד.הראשוניםבדפיםקמטים.בכורותשלראשון

.מ"ס38.מצויןבמצבהשאר

120$פתיחה 
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דפוס–א"תרכ,זיטאמיר–רברביאשלי.418

שפיראהאחים

Ashlei Ravravei – Zhitomir, 1861 – The Shapiro

Brothers Press

עםדעהיורהערוךשולחן,רברביאשליספר

.קכב-אסימנים.'אחלק.המפרשים

ליפאחנינאהאחיםבדפוס.1861,א"תרכ,זיטאמיר

.מסלאוויטאהרבנכדישפיראהעשילויהושע

קליםשוליםפגמי.טובמצב.מ"ס38.'עמ488.[8]

.אדומהבדיוהדפוסומקוםהספרשם.השערבדף

.בשוליםבעיקרבלויהמקוריתעורכריכת

80$פתיחה 

האחים–זיטאמירדפוסיספריםאוסף.419

שפירא

Collection of Books that were Printed in Zhitomir –

the Shapiro Brothers

.זיטאמירדפוסיספריםאוסף

חנינארביהאחיםדפוס.ב"תרי,זיטאמיר.יבקמעבר•

.מסלאוויטאהרבנכדישפיראהעשיליהושעורביליפא

בינונימצב.(דףרכט-ב,בבמקור).רכב-ה:דפיםלפנינו

דבוקיםדפים.הספרלאורך(יבש)עובשכתמי.גרוע

לדףמודבקהראשוןהדף.(להפרידניתן)העובשמחמת

כריכה.טחבריח.להפרדהאפשרותללאהפורזץ

.מנותקת

ונחלהתורהעלקדומיםנחלספרעם.שמותספר•

מאתמגילותחמשעלאשכולונחלההפטרהעלשורק

טז,קעח,[2].1854ד"תרי.אזולאידודיוסףחייםרבינו

ובמפעלהלאומיתבספרייהאינו.דפיםיד,

.הספרלאורךקשיםעשפגעי.גרועמצב.הביבליוגרפיה

.עשפגעיעםהיאגם,מנותקתמקוריתעורכריכת

.טהרותסדרמשניות–נדהמסכת,בבליתלמוד•

ורביליפאחנינארביהאחיםדפוס.א"תרכ,זיטאמיר

קלח;יח,קז.מסלאוויטאהרבנכדישפיראהעשיליהושע

.כריכהללא.דף

התשובהאגרתעם.צבילקוטיספרשלהשערדף•

ליפאחנינארביהאחיםדפוס.ו"תרט.התשובהויסוד

כולל.מסלאוויטאהרבנכדישפיראהעשיליהושעורבי

.פגמים,בינונימצב.ראשוןדף

.שערודף.כרכים3כ"סה

120$פתיחה 


