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הפליטהשואה ושארית \ארץ ישראל \תולדות \פולמוס \היסטוריה 
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פקסימילות\ביבליוגרפיה \כתבי עת 
Journals \ bibliography \ facsimiles

לאדינו
Ladino

ך ומפרשים"תנ–ספרים מוקדמים 

Early books - Bible and commentaries

ס"השחידושים על \תלמוד בבלי 
Babylonian Talmud \ innovations on the Shas

ספרי יסוד ולמדנות
Basic and learning books

ספרי תפילה ומחזורים
Prayer books and cycles

א"החידספרי רבינו 
The books of Rabbi Hida

ספרים\כתבי יד –יהדות איטליה 

Italian Jewry - manuscripts / books

ספרים\כתבי יד –קבלה וקמעות 

Kabbalah and amulets - manuscripts / books

חפצי יודאיקה
Judaica objects

ספרי הלכה
Halacha books

ספרים\חתימות \כתבי יד –יהדות מרוקו 

Moroccan Judaism - manuscripts \ autographs \ books

יהדות הונגריה וגליציה\ד "חב\חסידות 
Hassidism \ Chabad \ Judaism of Hungary and Galicia

כתבי יד–יהדות תימן 

Yemenite Judaism - Manuscripts

ועוד\אזמיר\שאלוניקי\קושטא –דפוסי המזרח 

Eastern patterns - Kushta \ Thessaloniki \ Izmir \ and more

חתימות\הגהות \מכתבים \כתבי יד –יהדות ספרד 

Sephardic Jewry - manuscripts \ letters \ proofs \ signatures

הגהות וחתימות\מכתבים \כתבי יד –יהדות אשכנז 

Ashkenaz Judaism - manuscripts \ letters \ proofs and signatures

categories/ קטגוריות
1-51

52-63

64-70

71-85

86-96

97-109

110-118

119-126

127-153

154-183

184-193

194-219

220-245

246-311

312-328

329-358

359-389

390-425



א"תקצ,אמשטרדם–תימןבגבולהשבטיםעשרתלבניישראלבארץהאשכנזיםמרבניאגרת.1

Letters by Ashkenazic Rabbis of the Land of Israel to the Members of the Ten Tribes on the Border of Yemen –

Amsterdam, 1831

ר"מוהרהגאוןי"עוערוכהמסודרת.השבטיםועשרתה"רבינעמשהלבני,ישראלשבארץהאשכנזיםורבנימחכמי"השלוחהאגרת"

.א"תובבצפתק"בעיהפרושים–אשכנזיםק"קמנהיג,חדתיןתקליןספרהמחברבעל(משקלוב)ישראל

תחריטים–1921,ברלין–שועליםמשלי.2

עץבפיתוחימצויירים

Mishlei Shu'alim – Berlin, 1921 – Illustrated Wood

Engravings

עם,הנקדןנטרונאיבןברכיהלרבי,שועליםמשליספר

.מיכאל'ןאריהמאתעץפתוחיציורים

.בגרמניתמפורטשער.בעבריתמקוצרשער.1921,ברלין

.ובהירעבה,מיוחדדףעלנדפסהספר–מיוחדתמהדורה

.בלבדטפסים750בנדפס

120,[1];[1],XXIמקוריתכריכה.מצויןמצב.’עמ.

60$פתיחה 

הפליטהושאריתשואה\ישראלארץ\תולדות\פולמוס\היסטוריה

:ראשוןחלק 

.א"תקצ,אמשטרדם

ופגשבתימןהשארביןביקראשרר"שד,לצפתחזרפ"תק'השנותבסוף:רקע

היהודיםשלהטובמצבםעללוסיפראשריששכרושמודןמשבטיהודיבצנעא

בשומעם',וכועצמםברשותהעומדתמדינהלהםושיש,תימןבמזרחהיושבים

,משקלובישראלרביובראשםישראלארץשלהאשכנזיםקהלי"עהוחלטכך

,ישראלארץליהודיוסיועעזרהלבקשתבתימןאזורלאותושליחלשלוח

גזירת"הראשוןניקוליי"ערוסיהיהודיעלשנגזרוהגזירותבעקבות

שרובוישראלבארץהאשכנזיהישובבניגםהושפעומהםאשר"הקנטוניסטים

בשליחותשמואלר"בברוךרבינשלחזהגדוללתפקיד,רוסיהמיוצאיהיה

,אסיהמרכזבאזורהפרושיםלעדתכספיםלאסוףמנתעלהאחתכפולה

,תימןגבולשעלבמדברהשבטיםעשרתאתלמצואבכדיוהעיקריתוהשניה

אלהפונה(שלפנינוהאגרת)מכתבוכתבולמסעהכינוהוברוךרבישלשולחיו

.א,דבריםארבעהמהםמבקשיםובו"השבטיםועשרתמשהבני"אחינו

נהראחרהיושביםישראלביתמאחינומבקשים.ב.אחיהםעלשיתפללו

ד"בשיימצאבכדישבהםהסנהדריןמןחכםתלמידלהםלשלוחהסמבטיון

בארץלאחיהםכסףתרומתשישלחו.ג.הגאולהלקרבכדיישראלבארץסמוכין

.הקודשבלשוןהללוהבקשותכלעלמבוררתתשובהשיכתבו.ד-ו.ישראל

שלהעתקושלחוזושליחותשלהחשיבותגודלאתידעוברוךרבישלשולחיו

הפקידים"הםהלאבאמשטרדםישראלארץלתרומותהמרכזראשיאלהמכתב

לדפוסהובאהומידגדולרעשהאגרתעשתהבאמשטרדםואכן,"והאמרכלים

.שלפנינוהאגרתוזוהי,אשכנזארצותבכלוהופצה

לאחרכשנתיים,ג"תקצ'השנתאבבחודשלצנעאהגיעשמואלרביבןברוךרבי

בשנתמאהדי-אלהאימאםידיעלנרצחבריגולשנחשדלאחראך,מצפתצאתו

.ד"תקצ

ארץבשלוחיעייןהשבטיםעשרתבתנועתישראלארץשלוחיאודותעלעוד)

.(יערי.אמאתישראל

.כריכהללא.מאודטובמצב.שערבלאנדפס.דף[4]

500$פתיחה 
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,קאפוסט–צבימאורעות\הפלאותקץחלומותסיפור.3

ה"תקע

Sipur Chalomot Ketz Hapla'ot / Me'ora'ot Zvi – Kopust, 1815

יעקברבימאגרותלקט".צבימאורעות,הפלאותקץחלומותסיפור

ורביצביהחכםמהגאוןוכן,צבישבתיהשקרמשיחנגדששפורטש

."צבישבתאיבימישהיוועודחאגיזמשה

.מדפיסשםללא.ה"תקע,קאפוסט

שלפנינוהחיבורכיכותב643'עמצבישבתיבספרו,שלוםגרשום

שנתחברולמעשיוצבישבתילתקופתהמותאםהמחברדמיוןפריהינו

היסטוריחיבורואינו,גליציהבאזורהראשוניםהמשכיליםאחדידיעל

.כלל

דפיםבשניחסרוןעםקרע.חסר[5]דף.טובכללימצב.דף[63]

.איכותיםדפים.רופפיםודפיםכריכה.נקביםמעט.נוספים

100$פתיחה 

ראשונותמהדורות-חיותץ"המהרספרי[7]מקבץ.4

Collection of [7] Books by the Maharatz Chayut – First Editions

.ראשונותמהדורות.זאלקוואד"אבחיותהירשצבירבירבינוספרימקבץ

:(נפרדשערמאמרלכל)מאמריםששהכוללוהואצביעטרת•

.דףד,[1].א"תר,זאלקווא.הערותעםם"הרמבדבריפיעל'וכועלייךיוצרכליכלהפסוקפירוש–צביעטרת.1

ירדושלאהמתחכמיםלטעותהוכחהעם.הגזיתשבלשכתהדיןבביתלמניןעמידההיתהאיךלבארענינו–ההוראהמשפט.2

.דףיג.ר"ת,זאלקווא.הדבריםלעומק

.דףיח.ר"ת,זאלקווא.הקדמוניםבספרימובאיםוהיכןנסדרומתיוהמדרשיםהתרגומיםעלחקירות-למשהתפארת.3

.ם"הרמבעללמשיגיםהגנהדבריגםזהבמאמר.ם"הרמבמספריהמסתעפיםהאמונהמעקריהיסודותיתבארובו-משהדרכי.4

.דףכב.ר"ת,זאלקווא.בדמשקשהיההדםעלילתנגד"לישראלתפארת"קונטרסהמאמרבסוף

.קדמוניםבספריםמובאיםואנההזהבסדרנסדרומתיזמניהםעלולתורלחקורומדרשיםהתרגומיםעל-בקורתאגרת.5

.דףח.ר"ת,זאלקווא

שאלות–צביעטרת:עםיחדי.דףיב.ר"ת,זאלקווא.המצוותברכותבענייןהאבודרהםדבריעלביאור-הברכותמטבע.6

.דףט.שערללאנדפס.ותשובות

משארוגם,המדרשותומןוירושלמיבבליהתלמודיםמשניומקובץמלוקטובאגדהבהלכהועיקריםיסודותכולל-התלמודמבוא•

.דףכח,[1].1845ה"תר,למברג.הראשוניםישראלחכמיספרי

.מיםוכתמיהדףבתחתיתחסרון,קליםחסרונותעםפגמיםצביעטרתהספרבשער.טובכללימצב.שוניםגדלים.כרכיםשני

.תואמותפשוטותכריכות

300$פתיחה 
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ד"תרי-ב"תרי,לונדון–ולזרעולדודניר\שאולגדולת.5

Gedulat Shaul / Nir LeDavid ULeZaro – London, 1852-1854

.וויניציאהפאדובהד"אב–וואהלשאולרבישלחייוקורות–'הבחירשאולגדולתספר

.ולזרעולדודנירספר:עםכרוך.ד"תרי,לונדון.עדעלמאןהירשצבירבימאת

.ב"תרי,לונדון

היגר,"ציון-חיבת"מאנשי-(1961-1872)-גולדבלום(קופליעקב).ק.יחותמות

בשנים(.E.Z.F)באנגליההציוניתההסתדרותנשיא.1892-בבלונדוןוהשתקעלבריטניה

התנועהשלהעולמיתהקונפדרציהראש-ויושבהכללייםהציוניםמראשי.1940-1920

.1938-1936בשנים

.טובמצב.מ"ס21.באנגליתנוסףשער

80$פתיחה 

רביהקדשת–ו"תרס-ה"תרנ–הנפשהשתפכות\החסידותויכוח\שלמהכרם\חתניםחופת\בוכיםשדה.6

גרינוולדיהודהיקותיאל

Sdeh Bochim / Chupat Chatanim / Kerem Shlomo / Viku'ach HaChassidut / Hishtapchut HaNefesh – 1895-1906 –

Dedication by Rabbi Yekutiel Yehuda Greenwald

.ה"תרנ,דראהאביטש.החסידותויכוח•

,קראקא.ראבישמעוןרבימאת.מפרנקפורטהצדיקהברון–רוטשילדפאןוואלףבנימיןשמעוןרביעלמספד,בוכיםשדה•

.בגרמניתנוסףשער.התמונהחסרה.א"תרס

.ב"תרפ-ד"תרעהשניםביןכהןהיותובזכותהכותבשפדההבןפדיוןרישומיוכןלידהרישומיישנםהכרךבתחילת

.ג"תרס,טארנאוו.מילדולהרפאלרבימאת,חתניםחופת•

.[ר"ג]גרינוולדיהודאיקותיאלרביהקדשת.ו"תרס,מונקאטש.הסשלמהרבימאת,שלמהכרםת"שו•

.ו"תרס,ירושלים"והקבלההכתב"ספרמחברבעל–(קלנבורג)מעקלענבורגצבייעקברבימאת.הנפשהשתפכותקונטרס•

מאיריעקברביר"האדמוחתן.הונגריהמגדולי"הבשםערוגת"בעלשלבנו(ד"תרצ-ד"תרמ)גרינוולדיהודהיקותיאלרביהגאון

כאשרגם.קשיםיסוריםסבלבחייו,אביוספריל"הו"אבזכרון"ספרמחבר.ביארעכרבכיהןא"תרעבשנת.מקאפישפרידהכהן

צביעמרםרבי,פאלאטא-מראקשמשהרבי',שלמהלחם'בעלחתן-שמואלרבי-בניו..מאמרותיולהעניקהמשיךחולההיה

.משאפראןרוזנברגיושערבי-חתנו.מוישעווע

.בלויהמעטכריכה.מ"ס19.אחדבכרךהספריםכלטובמצב

80$פתיחה 
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לספרותגובהחיבור-"החייםצרור"!בהמבורגההיכלריבפולמוס.7

ט"תרכ,אוהעלי–הרפורמיםמנהגיוכנגד"צדקנוגה"ליברמןאליעזרשל

Polemic of Riv Haheichal in Hamburg! Tzror Chaim – Composition in Respone

to Eliezer Lieberman's Book Nogah Tzeddek and against the Customs of

Reform Jews – Oheli, 1869

,"צדקנוגה"ליברמןאליעזרשללספרותגובה,מערכותתשעהובוהחייםצרורספר

רבימאת.בתפילהנגינהכליליוויאיסורבענייןהשארבין.הרפורמיםמנהגיוכנגד

.לונשטםליבאריהרביבןאברהם

תוכן,להםענהאשרוהתשובותהמחבראתששאלו,שאלותבצורתנכתבהספרתוכן

:העניינים

להתפללהחיוב–לחשעונה.ב.נגינהכליבליווילהתפללאיסור–השירקול.א

המתפלל–אשלשון.ד.והברכותהתפלהנוסחשינויאיסור–ישניםשפתי.ג.בלחש

ראויאין–חכמהבישישים.ה.חובתוידייוצא,מביןשאינופיעלאףהקודשבלשון

להתפללשאסור-נכריהשפה.ו.להפךוכן.ספרדלמנהגמנהגםלשנותלהאשכנזים

קריאתשלהטעמיםניגוניביאור–ננגןנגינותי.ז.בלבדהקודשבשוןאלאלברךאו

חטאהכסוי.ח.להפךוכןלספרדיתשלהםמבטאלשנותהאשכנזיםושאסוריןהתורה

יחדונשיםאנשיםקיבוץאיסור,מצווהבשעתאוהכנסתבביתהראשגלויאיסור–

אישכלאמונתחיוב–הימיןקץ.ט.באותיותיוה"הוישםהגייתואיסור,הכנסתבבית

.המשיחבביאתמישראל

.לאורהמוציאיםמאתהקדמהעם.שניהמהדורה.וייסמוריץבדפוס,ט"תרכ,אוהעלי

."דודמשה"בשערחתימה.טובמצב.בקירובמ"ס22.דףעא[5]

200$פתיחה 

חשובותהוספותעםמתוקנתמהדורה–ו"תרט,הנובר–יהודהשבט.8

Shevet Yehuda – Hanover, 1855 – Revised Edition with Important Additions

,שונותובתקופותבארצותליהודיםרדיפותוארבעששיםשלתיאור,יהודהשבטספר

וחכםנוצריחכם,נוצרימלךביןדיאלוגיםבאמצעותישראלשנאתבתופעתדיוניםכולל

.ספרדגירושלאחרשנהכעשריםחוברהספר.וירגהאבןשלמהרבימאתיהודי

יוסףר"למהרתחנה.א.וינרהכהןדודבןמאיררבילאורהמוציאהוסיףזובמהדורה

'לרמכתב.ג.[צרפת]אויניוןקהלותעלקרשקשחסדאידוןששלחכתב.ב.וירגאבן

מפתחות.ה.ספרדגזירתעלקינה.ד.ידכתבחייםמקורבספרהנמצאצרצהשמואל

.מסודרות'ב'אפיעלוהארצותהעריםהאנשיםלשמות

.בגרמניתנוסףששער.ז"תרט-ו"תרט,הנובר

XII, 148; XXVIII, .מקוריתכריכה.מצויןמצב.’עמ286

100$פתיחה 

שעריםשני–יחידהמהדורה–א"תרל,ווארשא–חדשעולםשבילי.9

Shvilei Olam Chadash – Warsaw, 1871 – Single Edition – Two Title Pages

אמריקההחדשיםתבלחלקימשניהגאוגרפיהידיעת,חדשעולםשביליספר

.גורדוןבערישכרמאת.ואוסטרליה

דףעלמקוצרהראשוןהשער.שעריםשני.יחידהמהדורה.א"תרל,ווארשא

.כתום

.מקוריתכריכה.בודדיםזעיריםנקבים.טובמצב.’עמ146,[6]

80$פתיחה 

4



שרטוטים–השישיהאלףסוףעדז"תקפמשנת–הכולללוח.12

ג"תרמ,ווארשא-וטבלאות

Luach HaKollel – from 1827 to the End of the Sixth Century –

Sketches and Tables – Warsaw, 1883

,שניםלקביעתכלליםעם.השישיהאלףסוףועדז"תקפמשנתהכולללוח

זימלרבימאת.ועוד,המזלותלוח,המולדותלוח.העולםאומותלוח

.שטשקלראברהם

.שוניםושרטוטיםטבלאות.ויידישעברית.1883ג"תרמ,ווארשא

.כריכהללאטובמצב.מ"ס21.5.'עמ128

100$פתיחה 

ז"תרפ,יורקניו–ידבכתבהגהותעשרות–אייזנשטייןדודיהודה–מסעותאוצר.10

Otzar Masa'ot – Yehuda David Eisenstein – Dozens of Handwritten Glosses – New York, 1927

אבותלקבריהעוליםרשימתוכן.ארצותועודמצרים,סוריא,ישראלבארץיהודיםנוסעיםשלתיוריםקובץ.מסעותאוצרספר

.אייזנשטייןדודיהודההחוקרמאת.וקדושים

.1926ז"תרפ,ניוארק

.בלועזית(עפרון)ידבכתבוהוספותהערותעשרות85-172העמודיםבין

.שעריםשני.טובמצב.מ"ס28.'עמ352

100$פתיחה 

והולנדיתעברית–א"תרל,אמשטרדם–כיסשנהלוח.11

Pocket Calendar – Amsterdam, 1871 – Hebrew and Dutch

צידימשניוהולנדיתעברית.א"תרל–אלפיםחמשתשנתשללוח

ליבויודאאמערינגעןפאןמשהי"ענעשה.הדרךתפילתכולל.הכרך

.פאלקגבריאל'במהו

השערדף.מאודטובמצב.בקירובמ"ס10:כיסגודל.'עמ[58]

.מאחוריוניירחיזוקעםבהולנדית

80$פתיחה 

,יורקניו–ערכים460-כ–ואירופהאמריקהורבניי"אדמורשלותולדותנדירותתמונות–שםאנשיתולדות.13

יחידהמהדורה–י"תש

Toldot Anshei Shem – Rare Pictures and the History of the Admorim and Rabbis of America and Europe – approx. 460

Entries – New York, 1950 – Single Edition

אהרןרבימאת.קצרהוביוגרפיההרבתמונתעםובאירופההבריתבארצותם"ואדמורירבניםתולדות.אחלק.שםאנשיתולדות

.ראנדהכהןזאלקאאשרורביגרינבלאטמשה

.אמחלקיותריצאלא.ואנגליתבעבריתאינדקס.ת-אאותיות.המשפחהשמותשל'ב'האלפימסודרים,ערכים460-כ

.יחידהמהדורה.1950י"תש,יורקניו

X,145,XIIIמקוריתכריכה.מנותקיםדפיםמספר.טובמצב.מ"ס31.5.'עמ.

100$פתיחה 
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,ירושלים–הסמבטיוןונהרהשבטיםעשרת–מנחםנחמותואומרמבשר.15

ח"תרפ

Mevaser VeOmer Nechamot Menachem – the Ten Tribes and the Sambatyon

River – Jerusalem, 1928

עלהידיעותסקירות–אחלק.בעתוקולקונטרסעם,מנחםנחמות,ואומרמבשרספר

ל"חזמאמרירשימת:כולל.הסמבטיוןונהר,הרכביםבני,משהבני,השבטיםעשרת

ביבליוגרפיתרשימה.שפותבשללוהתייריםהחוקריםמספריליקוטים,בנושאהמדברים

מאתובאוריםהערותעם,פוטוגרפיםוציוריםמפות.ל"הנבנושאדניםאשרהספריםשל

.רבינוביץ(מענדיל)מענכיןמנחםרביהמחבר

.יחידהמהדורה.הכרךצדימשניואנגליתעברית."ישראלארץ"דפוס.ח"תרפ,ירושלים

.הרגיללשערבנוסףמעטפתשער

אל,מירושליםהורוויץצבישמעוןרביהמקובלוחתימתידבכתבהקדשההשערדףבראש

רביהמקובל.השמאליבצדהבמקצתקצוצהההקדשה.הדאיהעובדיהרביהמקובל

בישיבתלמדבצעירותו.ר'וולאזנעלה'איצרביתלמיד–(ז"תש-ל"תר)הורוויץצבישמעון

ישיבתממייסדי.הנסתרתורת"אלבית"המקובליםובישיבתהנגלהתורתחייםעץ

.סיגופיםובעלגדולעניוהיה.המקובליםגדוליעםוהתכתב."השמיםשער"המקובלים

.רביםספריםחיבר

.דפיםבמספרקליםשוליםפגמי.טובמצב.מ"ס24.'עמ32;30

180$פתיחה 

–ירושליםשבחי\ראשונהמהדורה–ר"ת,ווילנא–העתיםקורות.14

ר"ת,ווארשא

Korot HaItim – Vilna, 1840 – First Edition / Shivchei Yerushalayim –

Warsaw, 1840

י"עהתרעלהכוסעליהםעבראשר,ישראלבארץלישורון:העתיםקורותספר

קראתיושניוחלק).ז"תקצשנת...ורעשממהומתוגםד"תקצשנתושודדיםבוזזים

מנחם...מאתיחובר...(עלייתהבסדרוהןוטובההארץמעלותעלהן,הארץעליות

...דליטעמקאמניץה"זללהאהרן’במהומענדיל

.טובמצב.'עמ32.ראשונהמהדורה.ר"ת,ווילנא

.ברוךבןיעקברבימאת.ישראלארץמסעות,ירושליםשבחיספרעםכרוך

.טובמצב.דףכד.ר"ת,ווארשא

.עתיקהכריכה

200$פתיחה 

מהדורה–ח"תרס,דרוהוביץ–ופתרונןהשבטיםעשרת.16

יחידה

Aseret Hashvatim UFitronan – Drohobych, 1908 – Single Edition

רבימאת.ופתרונןהשבטיםעשרתדברעלהנפלאותההגדותחידותספר

.לזרמנחםשמעון

.יחידהמהדורה.ח"תרס,דראהאביטש

השבטיםעשרתעניןאתהסובבתהחידהפתרוןעלהמחברדןבספר

.האבודים

כריכה.הפנימייםהספרבשוליקליםעשפגעי.טובמצב.'עמ[1],121

.רופפיםודפים

80$פתיחה 
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ץ"תר-ט"תרפירושלים–ט"תרפמאורעות–נדירותחוברותשני.19

Two Rare Booklets – the 1929 Palestine Riots – Jerusalem, 1929-1930

אבהדמיםמאורעותבימי,בירושלםהוספיטלחוליםבקורהכלליהחוליםביתפעלמה•

.תשריחודש(יג)אחוברתרביעיכרך.'ומערבמזרח'הוצאת.ץ"תר,ירושלים.ט"תרפ–

בקורהחוליםבביתהתקבלואשרשלהפציעותותיאור,הענייניםהשתלשלותסדר

החוליםביתמבנהתמונתהראשוןבדף.ט"תרפמאירועימזוויעותתמונותעם.חולים

.מבחוץ

!במכירותכמותהנראהלאנדירהחוברת

.(היידישבשפתדומהחוברתקיימת)

.יבשיםמיםכתמי.(כרומונייר)תמונותדפי[8]',עמ18

סדרתיאורכולל.ט"תרפאבב"כ-ז"י,ישראלובארץבירושליםהדמיםשבוע•

:בערים,ישראלובארץבירושליםוהפצועיםהנרצחיםורשימתהענייניםהשתלשלות

.(מוזכרתלאצפת).הארץעריושארחיפה,אביבתל,חברון

."הסולל"דפוס.ט"תרפ,אבג"כ,ירושלים.יבחוברתאשנה"ירושלים"שבועוןהוצאת

דףעלנדפסהטקסט35עמודבתחתית.קליםכתמים,שוליםפגמי,טובמצב.'עמ63

.העמודלרוחב36בעמודנמצאותמהמיליםחלקכןועלמקופל

.חוברותשתיכ"סה

150$פתיחה 

ח"תרנסטר'מנצ–הירשמשההברוןעלהספד–משהזכרון!נדיר.18

Rare! Zichron Moshe – Eulogy for the Baron Moshe Hirsch – Manchester,

1898

משההברוןעלסיניהכהןראובןרבישנשאהספד.יגוניםכוסאומשהזכרוןספר

.ו"תרנבשנתעמיואלשנאסף.הירש(מוריס)

למכירההוצעלא–נדיר.מזליוסףדפוס.יחידהמהדורה.ח"תרנ,מאנשעסטער

!מעולם

.אחרוניםדףשניוכןבלועזיתהשערדףחסר.('עמ64:במקור).'עמ1-2,5-60

.קליםשוליםפגמי.טובמצב

:נוספיםספריםעםכרוך

.א"תרל,פרעמישלא.מפאלטישעןסופראברהםרבימאת,היחודאמונת•

.ב"תרל,ווארשא.משהיריםבשםהנקראאבותמסכתעלאלשיך•

.ג"תרמ,פיעטרקוב.מטשערנובילמרדכירבימאת,תורהלקוטי•

100$פתיחה 

–הקדושיםמקומותומפותתמונותעםתיאור–ירושליםטוב.17

ד"תרצ,בערגסאס

Tuv Yerushalayim – Description with Pictures and Maps of Holy Sites –

Beregszász, 1934

אשרהקדושיםומקומותהצדיקיםקבריהכולל.ישראלארץעניני,ירושליםטובספר

גרינוואלדאנשילאשררבימאת.ועוד,ההדפסהמתקופתותמונותמפות,בה

.מאונגוואר

.מקוצרראשוןשערשעריםשני.יחידהמהדורה.1934.ד"תרצ,בערעגסאס

."פריידיגערבנימיןשמואל"חותמתהפורזץבדף

.מאודטובמצב.בקירובמ"ס22.מפות–דף[2],תמונותדפי[13],דףמד,[5]

.חדשהכריכה

$  100פתיחה 
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ד"תרס,ירושלים–בטבריה"הנסבעלמאיררביקופת"פולמוסאלחדיףחייםרבי–צדקמשפט/גבולותיצב.20

Yazev Gvulot / Mishpat Tzeddek – Rabbi Chaim Elchadif, the Polemic of Kupat Rabbi Meir Ba'al Hanes in Tinerius –

Jerusalem, 1904

.בטבריה"הנסבעלמאיררביקופת"פולמוסבענייןאלחדיףחייםרביספרישני

,ל"בחוהנאספיםהנסבעלמאיררביקופתכספישכלהכותביםהקדמוניםהרבניםגדולימאתומכתביםתקנות"גבולותיצב".א

,תבלקצוויבכלהרבניםגדוליי"עחתומיםמכתביםעשרותכוללהקונטרס.לשםדוקאויועברוטבריהלקהילתורקאךמיועדים

שלההקדשבכספיידשישלחלמי(מטשרנוביץטיררחייםרבי)"חייםמיםבאר"הבעלידיעלבזמנושנכתב"חרם"מכתבביניהם

.ועודטורקיהרבניומגדולי"חמדשדי"המבעלמכתבוכן,הממוניםהגבאיםמלבדהקופה

הספרדיתהעדהחכמישהדפיסו"צדקהועשומשפטשמעו"החוברתכנגדחריפיםפולמוסדברי-(נפרדשער)"וצדקמשפט".ב

.בירושליםהספרדיתלעדהגםשייכתשהקופהטועניםהםבהבירושלים

שנדפססבורוינוגרד(מפעל)בטבריהשנדפסהטועניםיש.באיזמירנדפסהספרפרידברגלפי).יחידהמהדורה.ד"תרס,ירושלים

.בירושלים

קופות,טבריהלתושביבגולהכספיםייאספובהקופהלפתוחהוחלטטבריהבעירהיישובחידושזמן–ק"התשנותבתחילת:רקע

.ציבורואנשים"שדריידיעלנאספוהכספים,בטבריהקבוראשרהנסבעלמאיררבישםעלנקראואלה

ישראלאליהו'רישראלארץשליחו"תקצבשנתמכןלאחרשניםשלוש.ג"תקצבשנת"הנסבעלמאיררביקופת"קמהבמקנאס

בארץהקודשעריארבעביןייחלקוהקופהשכספיודרשטבריהלעירהמיוחדתקופהשישלכךהתנגדלמקנאסשנשלחשיריזלי

אך,א"תרמבשנתשםהוקמהאשר–בבוכארהבקופהס"תרבשנתנעשהדומהניסיון.לבקשתונענומקנאסחכמיואכן,ישראל

.ל"הנהפולמוסאתהציתאשרוהואטבריהרבנימצדעצומההתנגדותמולעצמםאתמצאוירושליםחכמיכאן

קופת:ישראלבארץהקופותכלשללאיחודקוראיםבה"צדקהועשומשפטשמרו"בשםחוברתפרסמוירושליםרבניכךבעקבות

חציתקבלשירושליםכךאותהולחלק,הנסבעלמאיררביקופתוכןאמנורחלקופת,הצדיקשמעוןקופת,אבותמגןקופת,י"רשב

שאלוניקי,דמשק,טורקיה,טבריהמרבניעצומההתנגדותקמהזולקריאה.תושביהמספרלפיאחתכליקבלוהקודשעריושאר

הוציאבנוסף.מטבריהאלחדיףחייםהרבהוציאאותו"גבולותיצב"שלפנינובספרונדפסוכולםנאספוהללוהרבניםמכתבי.ועוד

בצדקה"היאטבריהחכמישהוציאונוספתחוברת.ל"הנהחוברתכנגדחריפיםדבריםבו"צדקמשפט"החיבוראתאלחדיףהרב

טבריהרבנימאת"מגולהתוכחת"בכותרתאחרבדפוסדפיםשניעודנדפסול"הנהספריםשניהדפסתלאחר."מעושקרחקיתכונני

."משפטשמעו"ירושליםרבנישלהחוברתאתכולםלעינילשרוףוקוראיםחריפיםדבריםובה

.מאודטובמצב.מ"ס19.5.’עמקעט;פג,דף[3].יחדכרוכיםהספריםשני

100$פתיחה 
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א"תרצ-ט"תרפ,ירושלים–גרייבסקימרדכיפנחסרבימאתנדירותחוברות[11]אוסף.21

Collection of [11] Rare Booklets by Rabbi Pinchas Mordechai Grayevsky – Jerusalem, 1929-1931

.גראייבסקימרדכיפנחסרבימאתחוברתמקבץ

השניםבין.הזיתיםהרבמרוםד"חבכוללש"אנהחסידיםלעדתהחדש-הישןעלמיןבביתעפרישנירשימת.ב"יחלק,זכרוןאבני•

.'עמ[32].א"תרצ,ירושלים.הזיתיםבהרשנקברוט"תרפמנרצחישניםכולל.א"תרצ-ח"תרל

וברוחבחמרהעסקניות.וירושלםציוןבנותאחיותינושלופעולותיהןלשמותיהןזכרוןספר-'וירושליםציוןבנות'חוברותשבעובוכרך

.הנשיםדיוקניובהםדפיםכולל.ומושבותיהעריה,בירושלםהחדש-הישןהישובשדיעל

.דיוקןדפי[19].'עמ78,[1].צוקרמןדפוס,ט"תרפ,ירושלים:אחלק•

.דפיםומספרשערחסר.'עמ[2],8,דיוקןדף[1].ורקר.ישל"העברי"דפוס,ט"תרפ,ירושלים:בחלק•

.דיוקןדפי[4].'עמ[24].צוקרמןדפוס,ט"תרפ,ירושלים:גחלק•

.דיוקןדפי[3].'עמ[16].צוקרמןדפוס,ט"תרפ,ירושלים:דחלק•

.דיוקנים[6]',עמ[65].צוקרמןדפוס,ט"תרפ,ירושלים:וחלק•

נכרךהשניהעותק.דףשניחסריםמהםבאחד,(עותקיםשני).דיוקןדפי[5]',עמ[23].ישראלארץדפוס,ט"תרפ,ירושלים:זחלק•

.הכרךבסוף

.'עמ[22].ט"תרפאבב"כ-ז"י"הדמיםשבוע"בלנרצחותהמוקדשתחוברת.ישראלארץדפוס.ט"תרפ,ירושלים:חחלק•

:עםכרוך."וירושליםציוןבנות"חוברות7כ"סה

.להוחוצהבירושליםהזכרוןאבנימכלוהחדשותהעתיקותהכתבותהעתקות.ומושבותיהעריה,בירושלם'זכרוןאבני'חוברותמספר

.'עמ[64].צוקרמןדפוס.ט"תרפ,ירושלים.תשמא-תקמחרשומות-דחלק•

.דף[26].'ישראלארץ'דפוס,ט"תרפ,ירושלים.742-957רשומות–החלק•

.תמונותדף[1],דף[14].'ישראלארץ'דפוס,ט"תרפ,ירושלים.958-1023רשומות–וחלק•

עלייתולפניסלוניםבעירומורהכדייןשימש-צבירבילאביובירושליםנולד-(א"תש-ג"תרל)גרייבסקימרדכיפנחסרביהמחבר

ג"תרנמשנת.'חוליםביקור'החוליםביתבהנהלתפינסמיכליחיאלרבישללעוזרונעשהפיוועלסלנטשמואללרבימקורב.לארץ

,בנושארביםומאמריםחוברות225מעלפרסם,בירושליםהישןהישובשלותולדותזיכרונות,היסטוריותתעודותבליקוטהחל

חומראת.רביםועוד,הראשוניםלחובביםזיכרון,בירושליםהרוחנירכושנו,וירושליםציוןבנות,זכרוןאבני,ירושליםמגנזי:ביניהם

,שוניםלמאורעותשנחשפועדיםמפיוכןמודעות,כרוזים,מהתקופהעיתונים,שוניםארכיוניםמתוךאסףמחקריו

נתקדםלאאםמלאכתואללגשתיוכללאוקורותיהירושליםעללכתוביבואאשרהגדולההיסטוריון"מחוברותיובאחתכותבוכך

חשיבותלהישפשוטההכיאפילותעודהוכלזכרוןואבנימצבותפנקסיםהעתקת,מכתבים,תעודותויגיעהבחיפושולקבוץלאסוף

ישארולאיאבדואוהעששיאכלנוטרם"בהדפסהאלאשמירהאין"להדפיסממהריםאנומציליםשאנומהכללידינוהבאוכל...וערך

ישראלארץלקורותהנוגעישןמכתבאותעודה,רכשאולושישואחדאחדכלעלמוטלקדושחוב"כותבכןכמו."זכרכלמהם

.ליבובכלהתמסרזהלתפקידואכן"...בדפוסולפרסמולגלותו,כללעיןולהראותוממחבואולהוציאו

.בכרךבודדיםקרעיםמספר.מנותקיםדפיםמספר.טובכללימצב.שוניםגדלים.כרכיםבשני.חוברות11כ"סה

100$פתיחה 
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ישראלמגדוליוהמלצהתהלהמכתבי–נדירהחוברת.22

[י"תש],ירושלים–יעקבזכרון–"חזקיהוכנסת"ישיבתלפתיחת

Rare Booklet – Letters of Praise and Recommendation by Gedolei

Yisrael for the Opening of the Knesset Chzikiyahu Yeshiva – Zichron

Yaakov – Jerusalem, [1950]

לשביומעוןבית–לתלמודגבוהמדרשבית"חזקיהוכנסת"ישיבת-חוברת

.(פולניה)קריניקק"אבדל"זצמישקובסקייוסףחזקיהומרןש"ע.הגולה

.יעקבזכרון

הרב,א"החזומרן:מהרבניםלישיבהוברכההמלצהמכתבינדפסובחוברת

יהודהאיסרהרב,עוזיאלחימאירציוןבןהרב,הרצוגהלויאייזיקיצחק

יהודהאליעזררבימלצרזלמןאיסרהרבנים,מרכוסברוךהרב,אונטרמן

משהיעקבהרב,בענגיסראובןזעליגהרב,סרנאיחזקאלורביפינקל

זלמןהרב,קרליץמאירהרב,ווידענפעלדבערישדובהרב,פ"חלר

.ועוד,סורוצקין

.החוברתשלהשנימצדהונדפסולאנגליתתורגמומכתביםמספר

.התחיהדפוס,[י"תש],ירושלים

במאגריםמופיעהואינההלאומיתבספריהאינה!נדירהחוברת

.מצומצמיםבעותקיםנדפסההנראהככל!הביבליוגרפים

קליםוקרעיםנקבים,זמןכתמי,טובמצב.בקירובמ"ס17.דף[18]

.רופפתהעטיפה,בשדרה

80$פתיחה 

הרבלבחירתמוקדשתחוברת-והיסטורינדיר.23

ז"תרצ,אביבתל-ישראלבארץהראשי

Rare and Historical – Booklet Dedicated to the Election

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

רביעלישראלוגדוליגאונימאתוהערכותמכתבים,מאמרים"

מדינתשלהכוללרב,א"שליטהרצוגהלויאייזיקיצחק

,אביבתל."רבניםקבוצתבעריכת.[תולדותיובצרוף]אירלנד

.ז"תרצ

כל,הראשיהרבבשבחישראלגדולימכתבימובאיםבחוברת

ששוןדודהשרמאתהקדמהמכתב.נפרדבעמודמכתב

מאת",.והתימניםהספרדיםעדתלקהל"הקדמה.מלונדון

כסלוחדשראש"המערכת"מאתמבוא."רבניםקבוצת"

.ז"תרצ

רבי\גרודזינסקיעוזרחייםרביהרבמכתביהובאובחוברת

\הורביץגרשוןיוסףרבי\שעראייזיקיצחקרבי\כץראובן

\מטיקטיןפנחסצביאברהםרבי\פרידמןאייזיקיצחקרבי

רבי\סרנאיחזקאלרבי\ממנשסטרסגליצחקמשהרבי

תולדות,רבניםמאתשוניםמאמרים.טיקצינסקימיכליחיאל

יצחק'רמרןהגאוןשללאשיותו".הרצוגהלויאייזיקיצחקרבי

."הרצוגא"ריהגאוןעלהדורגדולימפתגמי","הרצוגאייזיק

!היסטוריתחוברת

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

.בודדים

100$פתיחה 
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והיסטוריהפולמוס-חשובותחוברות[5]כוללכרך.25

A volume including [5] important pamphlets - polemics and history

חוברותמקבץובוכרך

.'עמלא,[2].ח"תרפ,ורשה.מתוקנתשניהמהדורה,תבוןאבןמשהרבימאתלעבריתבתרגוםם"לרמב,ההגיוןמלות•

.'עמ32.ט"תרצאלול,אביבתל.אפשטייןמשהרבימאת."ומגוגגוג"המהמי,והגאולהומגוגגוגמלחמות•

.במשפטציוןספרבעללוריאמרדכירבימאת.הימיםחמדתספרונגדיעבץיעקברבישלספרועלסניגוריה,יעבץמלחמתספר•

.דףכד.שניהמהדורה.ד"תרפ,ירושלים

.'עמ80.ו"תשט,ירושלים.ורהפטיגזרחמאתנאומים.בישראלהרבניהשיפוטעל•

רבימאת.האמיתיתהגאולהתהיהומתיולמהאיך.הגאולהבעניניהמדבריםומהזוהרממדרשיםלקוטים.ב"חיהודיספרבית•

עבדיהלרביהשעראחרבעמודידבכתבהמחברהקדשתכןכמו.הדאייאעבדיהרביחותמת].ג"תרצ,אלכסנדריה.הלוימרדכי

.'עמ[1],עא,[2].[הדאיה

.טובכללימצב.מ"ס20.יחדיוכרוכים.חוברות5כ"סה

80$פתיחה

ז"תשי,אביבתל–חייובימיהשבתאיתוהתנועהצבישבתי–שלוםגרשם.24

Gershom Scholem – Shabtai Zvi and the Sabbatian Movement in His Lifetime (Hebrew) – Tel Aviv, 1957

ז"תשי,אביבתל.כרכיםשני.חייובימיהשבתאיתוהתנועהצבישבתיספר

.'עמ376,טז[1]:אכרך

.'עמ377-842,[6]:בכרך

.מאודטובמצב.מ"ס22.5:תואםגודל

60$פתיחה 
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וחידושיםהיסטוריה,פולמוס–וחוברותספרים[6]כוללכרך.26

A total volume [6] books and pamphlets - polemics, history and

innovations

וחוברותספריםמספרובוכרך

החדשיםהמתקניםנגדהרבניםאגודתשפעלהמה.אחרוןלדורספר•

:א"ח,חלקיםג.ז"תרצ,ברוקלין.נישואיןבשעתגטושליחותתנאיבענין

.מאמרים:ג"ח,מכתביםצרור:ב"ח,ישראלגדולימאתמחאות

מאתבמתנהליניתן"הדאיהעבדיהרבישלידובכתברישום.'עמקיד,[2]

."ל"המו

שתיבענין,הקדושמהזוהראחדמאמרפירושראשיתקרבןקונטרס•

,ירושלים.העלירשמואלאברהםאלתררבימאת.השבועותבחגהלחם

.'עמכח.פ"חרלמשהיעקברביהסכמת.ז"תרצ

מסכתעלובאוריםחדושים.עוזמגדלספרמתוךשניחלק.זרועאורספר•

.דףלג,[2]ה"תרס,ירושלים.ממאסקוואווידריןזלמן'אלירבימאת.שבת

.אחרוןדףחסר

.לניאדושלמהרפאלרבימאת.ותשובותשאלות.שלמהכסאספר•

.אחרוןודףשערחסרעותק.[ס"תר],ירושלים

.וויינטראבגדנחרבימאת.דורינווגדולימרבותינומאמרים.חןצביוןספר•

.'עמטז.ג"תשי,ירושלים

,גליותקבוץבענין.ישראלשלקרובןמספרהשלישיענף,דנהורקורנין•

חותמת.ג"תרנ,ירושלים.פרומקיןליבאריהרבימאת.ועודהמשיחימות

.'עמ5-82,[3],[X:ל"צ]VI,[2].הדאיהעבדיהרבי

.טובמצב.יחדיוכרוכים

100$פתיחה 

חיבור–חכמיםעינימאיר–שוריעקברבי.27

ב-א"תרל,למברג–!13בגיללכתובשהחל

Rabbi Yaakov Schor – Meir Einei Chachamim – a

Composition He Began Writing at the Age of 13!

– Lemberg, 1871-2

ביאור,שוריעקברבימאתחכמיםעינימאירספר

שוריצחקרביאביודבריעלופלפוליםהוספות

לפיוהאמוראיםהתנאיםשמות–חכמיםוועדבקונטרס

.(ט-אהאותיותעלנדפס).'ב'האסדר

.ראשונהמהדורה.1871[ב"תרל]-א"תרל,למברג

שוריעקברביהחל"חכמיםעינימאיר"החיבוראת

שנה18בןבהיותושנים5-כולאחר13בגיללכתוב

.לדפוסיצא

זעיריםעשנקבי.טובמצב.מ"ס25.דף[24],כח,[2]

.הספרלאורך

80$פתיחה 
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א"הגרספריאוצר–וינוגרדישעיהו.29

Yeshayahu Vinograd – Otzar Siferi HaGra

.וזמנו,תלמידיו,ספריו,מווילנאא"הגרשלתולדותיולכלמקיףחיבור

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

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

!ביותרחשובחיבור

.(צבעוניתחלקם)ספריושעריתמונותכולל.משובחניירעלנדפס.מצויןמצב.עמודים414

50$פתיחה 

שני–צ"ש-ח"שלהשניםביןפאדוואהק"קועדפנקס.28

רבהיסטוריתוכן–חלקים

Pinkas (Ledger) of the Community Council of Padova during

the Years 1578-1630 – Two Section –Historical Content

.קארפידניאלמאת.פאדוואהקודשקהילתועדפנקסספר

ופנקסיםחוזים,מכתביםשלהעתקות.ג"שס-ח"שלשנים–אחלק•

.'עמVII,[1],580.ד"תשל,ירושלים.שונים

ופנקסיםחוזים,מכתביםשלהעתקות.צ"ש-ד"שסשנים–בחלק•

.'עמVI,525,[1],ט.באנגליתנוסףשער.ם"תש,ירושלים.שונים

.מצויןמצב.מ"ס24.5

.מפתחותכולל

80$פתיחה 

יהודהרבישלספרו–"ענויםמעודד"–הציונותשלהיסודמספרי.30

מספרי–יחידהמהדורה–ד"תרכ,ווין–ישראלארץישובבענייןאלקלעי

הציונותשלהיסוד

A Basic Book of Zionism – Me'odede Anavim – the Book by Rabbi Yehuda

Alkalai about Settling the Land of Israel – Wien, 1864 – Single Edition

בעירהחברהחברילכבודנכתבישראלארץישובחברת...לכבוד,ענויםמעודדספר

–אלקלעייהודהרבימאת.(שםהאנטישמייםהמאורעותלפני)שבסרביהשאבאץ

.הציונותמבשרימראשוני

רבינודבראשרהטיב"קלישרהירשצביהרבאתאלקלעיהרבמזכיר,בספר

מזכירכןכמו,"...הגאולהתקרבהארץישובמצותהזאתהמצוהכיקאלישערה"מהרצ

ישראלבארץקרקעותלקניתביחסומטשורטקובפרידמןמשהדודרביר"האדמואת

הנוגעדבריםובשאר-[לשונווזה]ל"וזי"הפרידמאןדודר"כמוהרה"הגהכתב"

היהזהאשראמרתיכבירזמןשזהיודעיםומכירייודעיכלישראלארץישובלחברת

יביןבקדקדומוחלושישומי,י"אישובלתקןוכרמיםשדותבתיםלקנותרבהמצוה

."...'וכועלינוהמוטלהזההחובגדולהואכמה

.יחידהמהדורה.1864ד"תרכ,ווין

!הציונותשלהיסודמספריהינוזהספר

:נוספיםספריםעםכרוך.מאודטובמצב.'עמ[1],דףטו

.ה"תרמ,ווילנא,נסיםאליהובןשלמהרבימאת,אליהואדרת•

.ט"תרל,ווארשא.קלונימוסלרב,חייםבעליאגרת•

שמעוןרבימאת,תרועהזכרוןהשנהראשחגנקראמדוע–"תרועהזכרון"חיבור•

.שערבלאנדפס.'עמ4,א"תרע,לונדון,פערלמאןמאיר

.מנותקהפורזץדף.בכריכהקליםפגמים

80$פתיחה 

13



-הציונותנגדהדורמגדולימכתבים–לישריםאור.32

ס"תר,ווארשא

Or Layesharim – Letters by Gedolei Hador against Zionism –

Warsaw, 1900

השיטהנגדהדורזקניהגדוליםהגאוניםמכתבי,לישריםאורספר

.משפטוברוחאמונהבדרךערוכיםומאמרים.הציונית

.ראבינאוויטץיוסףורבי,לאנדאזלמןשלמהרבילאורהמוציאיםמאת

.יחידהמהדורה.ס"תר,ווארשא

.יבשדף.טובמצב.מ"ס21.'עמ108

$  80פתיחה 

מהדורה–ז"תרע,יורקניו–(דנייארד)חטאיםבציוןפחדו.31

פולמוס-יחידה

Pachadu BeZion Chata'im (Deinard) – New York, 1917 – Single

Edition – Polemic

העצורה,הטהורההציוניתדברעלהחדרמןסודות,חטאיםבציוןפחדוספר

בספר.דיינארדאפריםרבימאת.מטהרותלאבידים,באשמניםכלאבבית

.ט"תרסבשנתישראלבארץמביקורורשמיםהמחברהביא

.יחידהמהדורה.ז"תרע,יורקניו

,בתבלמסעותיימיבמשך,פתגמי"המחברכותבנפרדבעמודלשערמעבר

."בציוןציוניםואין\ברומיקאטויליםאין\בליובאוויץחסידיםאיןכי,נוכחתי

בשקריםומאשימם,הציוניותנגדרוחופריאתהמחברכותבבספר

כןכמו.ועודרופין,הרצלנגד,ומרמההיהודיםרכושגזילות,ובתעתועים

(70לגילקרוב)סופרשלקולמוסשפליטתהחושביםהסופריםאתמתקיף

...הספרשלהאסטטיקהאתנוגד

.טובמצב.מ"ס22.'עמ128,[3]

100$פתיחה 

תל–חלקיםשבעה–החקירהועדתמישיבותשלםוחשבוןדין.33

ץ"תר-ט"תרפ,אביב

Complete Report from the Sessions of the Investigation Commission –

Seven Sections – Tel Aviv, 1929-1930

המאורעותשלהחקירהועדת,הגדולהבריטניהשלהחקירהועדתוחשבוןדין

.שלםסט–חלקיםשבעה.1929באוגסט

תמונותהכרךבתחילת.ורשמיםתיאוריםתעודותבצירות.נוסףשערחלקלכל

.תמונות-לוחות[8].החקירהועדת

:החלק.’עמ109:דחלק.’עמ92:גחלק.’עמ68:בחלק.’עמ99:אחלק

.’עמ[1],175:זחלק.’עמ120:וחלק.’עמ96

.מצויןמצב

80$פתיחה 
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ואתריםמקומותאיורי–כרטיסיות[18]אוסף.35

20-ההמאהאמצע–ישראלבארץהיסטוריים

Collection of [18] Cards – Illustrations of Places and

Historical Sites in the Land of Israel – Mid 20th Century

בארץהיסטורייםואתריםמקומותשל,תמונותכרטיסי18

.20-ההמאהאמצע.ישראל

ביניהם.שפותבכמהבמסגרתהמקוםשםנכתבתמונהבכל

.וארמנית,איטלקית,צרפתית,רוסית,יונית,אנגלית

שווהגודל.טובמצב.צהובבצבעהכרטיסיםלכללאחידגוון

.מ"ס13.5/9

80$פתיחה 

מנדלפיליפחזןלשימושלתפילותנגינהתוויוחוברותספרים.34

20-ההמאהראשית-מבודפשט

Books and Booklets of Sheet Music for Prayers for the Use of the

Cantor Philip Mandel of Budapest – Early 20th Century

.מבודפשטמנדלפיליפלחזןשייכיםשהיוותוויםוספריחוברות

לשבת.וויסעריהושעהחזןמאתרציטטיבים–"תפלהבעל"תוויםספר•

.-צ"תרשנות,יורקניו.אחלק,רגליםושלש

mandel-לשייכת–"אוסטריהממשלת"פליטתעודת• fülöp"".עם

.1958-בהונפק,תמונתו

.שונותבשפות,תוייםחוברותוחלקיחוברות30–כעםתיקיותשתי•

החוברותבראש"דבריםאלו"–"אלהיהטה"ידבכתבתוויםחוברות•

fülöp"נרשם mandel".

•bicinia hungarica-1958.קודאיזולטןמאת.בהונגריתתוויםחוברת.

.תמונתועם(הונגרית)בבודפשטמנדלפיליפהחזןשלקוצרטעלמודעה•

.והונגריתאנגלית.1945,נערהשלפרידהפנקס•

.ישנותמשפחתיותתמונות•

.ותמונותמסמכים,ספרים,ניירפריטי45-ככ"סה

120$פתיחה 

ניירפריטי200-כ–"קרתאנטורי"ארכיון.36

Archive of Neturei Karta – approx. 200 Paper Items

מכתבים,פשקווילים,כרזות:הכולל–"קרתאנטורי"ארכיון

עלונים,מודעות,עיתונותקטעי,אמפרהפריטי,מודפסים

.ועיתונים

.שישים–החמישיםשנות

.שוניםגדלים.טובכללימצב.ניירופריטידפים200-כ

80$פתיחה 
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ז"תשי,ירושלים–ניירפריטי280-כ–חייםעץישיבתארכיון.37

Archive of the Etz Chaim Yeshiva – approx. 280 Paper Items – Jerusalem, 1957

,שוניםשולחים.ועודחתומותקבלותגלויות,מעטפות.ידבכתבומברקיםמכתבים:בתוכוהכולל-ז"תשילשנת"חייםעץ"ארכיון

.ועודאנגלית,יידישעברית

טבת"נכתבהקלסרשדרתעל.קלסרבתוךנתונים.שוניםגדלים.תיוקחוריהדפיםלכל,טובכללימצב.ניירופריטידפים280-כ

."ז"תשי

!לעומקנחקרלא

100$פתיחה 

המערביםירושליםחכמימאתמכתב.39

–בטיטונחמןרביל"הראשובראשם

ג"תרע,ירושלים

Letter by the Sephardic Sages of Jerusalem

Headed by the Rishon LeZion Rabbi Nachman

Batito – Jerusalem, 1913

שמואלרבימאתוחצרביתמכירתשטרמכתב

.מונסונייגויהושער"באהרןרבילידיאלעלוף

נכתב.ל"הנבמכירההתנאיםכלמפורטיםבמכתב

.ג"תרע,אדר'בחונחתם

עדתד"ראבבטיטונחמןרביחתמוהמכתבעל

המקובל.לציוןהראשוןלימיםבירושליםהמערבים

רבי.עטרבןיעקברבי,ימי'עגיעקבאליהורבי

אהרןורבי,אלעלופשמואלרבי.בירדוגושלמה

.עמיאל

סימני.טובכללימצב.מ"ס23\28.נייר.דף[1]

.בשוליםקליםקרעים.קיפול

120$פתיחה 

מקוריותתמונות[450]אוסף!ובלעדיייחודי.38

\ס"שתנועת\ל"זציוסףעובדיהרבימרןשל

המאסריום\דרעימשפט

Unique and Exclusive! Collection of [450] Original

Pictures of Maran Ovadya Yosef / The Shas

Movement / The Deri Trial / Day of Arrest

450הכוללפומביתלמכירההמוצע,מסוגויחידנדיראוסף

הבשנותס"שותנועתל"זציוסףעובדיהרבימרןתמונות

שלתקופהמאותהרבותתמונות,כוללהאוסף.90–

כנסים,עצרות,ימיםבאותםס"שתנועת.דרעימשפט

ישיבת.דרעישלהמאסריוםתמונות.רבופניוקבלת

.זהראוריהצדיקהרבעםיחדמעשיהובכלאאריהשאגת

מאת-מסוגויחידאוסף-דופןיוצאעיתונאיערךלאוסף

!פרטיצלם

.מאודטובמצב.שוניםגדליםתמונות450

500$פתיחה 
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כחולדףעלהדפסה–ז"תרי,לייפציג–אמונהחזוק.42

Chozek Emunah – Leipzig, 1857 – Printing on Blue Paper

ושכליותנבואיות,ברורותראיות.הנצרותנגדויכוחספר,אמונהחזוקספר

.מטרוקיאברהםבןיצחקרבימאת.הקדושהתורתינונצחיותעל

.כחולדףעלכולושנדפסעותק.ז"תרי,לייפציג

[1]XXIIIמודפסתניירמעטפתנוספהזהבעותק.מ"ס13.5.דףקכד,’עמ

.שערים3.בגרמניתומשמאלבעבריתמימין

חזוקהספרזה"בעבריתנכתבהאחרוןבדף:וחתימותרישומיםבספר

שלבביבליטאקרואההייתי,גליוןעלילתאראיןשבחואשראמונה

י"נחייטמשהאברהםבתשבחותהמהוללהנגידהרבניאצלספרים

"...ווארשאפההומנערליביהודה"חתימות.[?]"…יעדוואהבירהבעיר

["ה]'שמעישלמה'רבןפסח"חתימות.ה"אילתיבותבראשיחתימתועם

חייסיפור"העתיםקורות"ספראתהדפיס[טרייביטש]חייטמשהאברהם

ספראתוכן.[1801]א"תקסבברין,בעיקראוסטריהמלכיתחתהיהודים

פהשנהב"כבןבנער'שהיאחדמרוחנוראמעשה…"אודות"חייםרוח"

לימי90–הבשנותהיה'אמונהחזוק'ספרלאורכשיצא."…ניקלשפורג

.חייו

.מאודטובמצב.זמןכתמי.כחולבצבעחדשהעורכריכת

120$פתיחה 

–מרוקאיתבערביתיהודירשימותפנקס.40

20–ההמאהראישת–19–ההמאהסוף,מרוקו

Jewish Notebook of Lists in Moroccan Arabic –

Morocco, the late 19th Century – Early 20th Century

יהודיכלשוןבערביתכתוב,מלארשימותפנקס,ידכתב

תזכורות,חשבונות,שוניםאישיםשלאיזכורעם,מרוקו

–ההמאהראשיתעד19–ההמאהסוףמרוקו.ועוד

20.

בעטוחלקובדיונכתבחלקו.כתוביםעמודים[138]

.רביםזעיריםנקבים.טובכללימצב.מ"ס11\18.עיפרון

.שלםבלתיהנראהככל.רופפיםדפים.כריכהללא.קריא

80$פתיחה 

–הנצרותנגד–אמונהחזוקספר–ידכתב.41

כחלחלדף–19-ההמאה,פרס

Manuscript – Sefer Chizuk Emunah – Against

Christianity – Persia, the 19th Century – Bluish Leaf

ראיות.הנצרותנגדויכוחספר-אמונהחזוקספר.ידכתב

מאת.הקדושההתורהנצחיותעלושכליותנבואיות,ברורות

.מטרוקיאברהםבןיצחקרבי

כזפרקמאמצעלפנינו,שלםבלתי.19-ההמאה,פרס

.שנימחלקלחפרקעד'אמחלק

.מאודטובמצב.מ"ס17.5.צדדיםמשניכתוביםדף[88]

.כחולדף.נאהחדשהכריכה

200$פתיחה 

17



[20–ההמאה–16–ההמאה]ש"הת-'הששנות-דפוסופרטידפיםמאותאוסף.44

Collection of Hundreds of leaves and Printed Items – [the 16th Century – the 10th Century]

,כתובות,תורהבדברידפים,ספריםשערי,קבלות,מעטפות,(פטירה,נישואין,לידה)שונותתעודות,גלויות,הזמנות,מכתבים

.וחוברותספרונים,פשקווילים

:הדפיםבין

ממשלתשל1925משנת(דרכון)לנסיעהרשיון•ב"תרצ,עיתוניםקריאתבענייןמסלאנימאר"האדמומאתקודשמכתבפשקוויל•

ארץ-מזוןפנקס•סיגריותחפיסות•1972-1973.ההופעהיוםבולימעטפותארבע•מעברובוליחותמותעם.(הבריטים)פלשתינה

צדקה"שלקבלותפנקס•50-השנות,הסובייטיתמרוסיהיהודישלעולהותעודתנישואיןתעודת,לידהתעודת•1955.ישראל

ג"ללתפלה•אביבתלניסןעמנואלדפוס,"ושלוםתשובהחזון"מודעה•יוחאיברשמעון'ורהנסבעלמאיר'רהתנאיםלנשמות

ועםהישובלהצלתתפלה•רבניםתמונות•א"תשמהפסחלחגמליובאוויטשר"האדמושלהקודשאגרת•ישראלארץדפוס.בעומר

ק"באהח"הירמסעיספר•ועודעוזיאלחימאיררבילישראלהראשייםהרבניםמאת(קרטוןעלמודבקיםעותקיםשני)ישראל

ל-א"דפישלושה•מקוםשםלא(כ"התרשנות)הלבנהברכתסדר•גבאותנזרתעודת•(צילוםכנראה)ו"תרצירושלים.א"תובב

הגיעאליהםלנדיביםנותןהיהאותו.שריםחייםיוסףרביר"השדמאתהפסחחגלכבודברכהכרטיס•19-ההמאה"וכויושבמלך

מודעת•ו"תש,אבמנחם.פתיהיהודהרביהאלקיהמקובלשלהשנהלפקודת"אזכרה",מודעה•המעטפהעםר"כשדכספיםלאסוף

ובניהואלהנצל"פתיהיהודהרבישתיקןתפילהדף•ז"תשי'אאדר.פתייהיהודהרביאלמנתפתייהרחלהרבניתפטירתעלאבל

הפסקבליפעםאחריפעםאותויאמרואוירהתקפתהיתה,יהיהולאיבואלאו"חואם)אחתפעםיוםבכליאמר"הסכנהמןביתו

כנסתבבית.וסוריהעיראקיהודישלוהצלתםשלומםלמעןוסליחותתפילהליוםהקוראתמודעה•"רעכללהםיאונהלאי"ובעזה

מנחתלישיבתי"מא10שללתרומהקבלות4שלסדרה•יוסףעובדיהרביל"הראשבהשתתפות.ג"תשל'אאדר.יהודהמנחת

(חסרה)נייראסתרמגילת•ישראלזמירותנעיםצעירילארגוןמיל100שללתרומהקבלה•הישיבהחותמותעם.בירושליםיהודה

עתון•1870,מאנית'העותמהאימפרייהחובאגרותשתי•ידובכתבפתיהיהודהרבישכתבוברכהלשמירהקמיעהדפס•קרוע

מהדורה,ימיםחמדתמתוךדפים•(בינוניכללימצב)'והת'השמשנותימיםחתדתמספרוחלקדפים[18]מקבץ•א"תרפ"העברי"

.מילויללא.ע"התרשנותבסביבות.ירושליםדפוס"דאירכסאכתובה"דף83•(א"תצ,אזמיר)ראשונה

!לעומקנחקרלא.טובכללימצב,שוניםומצביםגדלים.דפוסופריטיניירות,דפים340-כ

500$פתיחה 

ח"תקע,ווין–המחברהרבתמונתעם–דבשיערות.43

Yaarot Dvash – with a Picture of the Rav the Author – Wien, 1818

.ל"זצאייבשיץיהונתןרביהגאוןמאת,מוסרותוכחותדרשות.חלקים'ב,דבשיערותספר

.שניהמהדורה.חלקלכלמיוחדשער.שמידאנטאןדפוס.ח"תקע,ווין

.נחושתבתחריטהמחברשלתמונתונדפסהספרבראש

עם.מאודטובבמצבכולוהספר.השניהשערבשולוכן,התמונהדףבשוליאומנותיתבאוסטרציהשיקוםמלבד.מ"ס27.דףצה,[1];ק

.הראשוןבשערשימושכתמי.הספרוסוףבתחילהבעלותחתימות.מוזהבותמתכתופינות,מפוארתחדשהכריכה

$  800פתיחה 
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.ע"תר,ירושלים."בראדערנחמן[ה]'גדליהרבמורנו"-הקרןממנהליאחד

הרב]גדולשלמה'ר:"שמואלקרןהחסדאוצר"ומייסדימנהליממוניבחתימת

אשר'ר,[בירושליםההוראהממורי,ובחרסוןבוורניאןברבנותכיהן–מחרסון

.יפהצבינחום'רו,זוסמאןדודאשר'ר,אלדערמאיר'ר,יעלינסקיזאב

שמואללרבישנה90במלאותו"תרסבשנתנוסד"שמואלקרןהחסדאוצר"

.ירושליםלתושביכלכליתלעזרהוהיווהירושליםשלרבהסלאנט

איורי.ידבכתבמוזהבותבאותיותהמקבלשם.ומרשימהגדולהצבעוניתתעודה

49/39:גודל."החסידיהודהחורבתס"ביהכנ","המערביכותל","רחלקבר"

.הקיפולמחמתקליםפגמים,קיפולסימני.טובמצב.מ"ס

."י"נשערוויטץמשה"לכבוד.שעריםמאההגדולההישיבהמאתחברתעודת•

הישיבהראש–"הורוויץגרשוןיוסף"-הישיבהראשיבחתימת.ו"תרפ,ירושלים

–וכטפויגעליעקביצחקרביו.שנים46במשךשעריםמאהשכונתשלורבה

.בירושליםהאשכנזיםלקהילותהדיןביתואבשעריםמאהישיבתראש

ארבעהעלהעומדכפולשערבצורתמעוצבת,ומרשימהגדולה,צבעוניתתעודה

הדףבתחתית.מלכותיכתרהשערובראשצדדיומשניאריותשניועליועמודים

וקרעיםקיפולסימני.כתמים.בינוני-טובמצב.מ"ס51/35:גודל.רחלקברציור

.מקומותבמספרחסרוןעםפגמים.הקפליםמחמת

.ניירדבקמסגרתעם.ביצועקרטוןעלמודבקות,תעודותשתיכ"סה

100$פתיחה 

אישבענין–מלבובאטינגאאהרןיצחקרביאלצפתמרבנימכתב.46

צפתהעירברוחניותלחבלהבא

Letter by the Rabbis of Safed to Rabbi Yitzchak Aharon Etinga of Lvov –

about a Man who Came to Ruin the Spirituality of Safed

רבי–הקודשארץלנשיאבצפתהדיןביתודיינירבנימאתשנשלח,מכתבהעתק

.ר"התשנותאמצעבסביבותאיטינגאאהרןיצחק

חינוךאתלקלקלניסהאשרן"בלודיאישר"דבשםאדםאודותמדוברבמכתב

לאנדילמהעירוהנדיבים"לכאורהורופאדוקטור"שםתחתובא.בצפתהנוער

סמילושלחווכןהעירחוליאתבחינםלבקרשיבואמנתעלשכרלולקבועפעלו

וכלמסחרבהםעושהזאתבמקוםאך.לחוליםבחינםתרופותשיתןבכדירפואות

מחזיקאינובליעלאישהואכי"נתבררועוד."עמינומעניי...הוןלאסוףמגמתו

לודיולא,בפרהסיאשבתמחללי"תפליןמנחדלאקרקפתא"ואמונהדתשום

נוספתאינפורמציהמובאתבמכתב"...הדעתקליאנשיםומפתההולךאלאבזה

.ל"הנבלודיןהאישעםהאירועיםעל

המיליםשלאקרוסטיכון"תהלהשיר"ישנוהתחתוןבחלקוהמכתבשלהשניבצדו

."לבובק"אבדאהרןיצחק"

זאבמרדכילרביבלבובנולד-(א"תרנ-ז"תקפ)איטינגאאהרןיצחקרבי

חבתכוללוכנשיא,לבובשלכרבהכיהן,בגליציהההלכהמפוסקי.איטינגא

חייםרביר"ולהאדמומזידיטשובאייכנשטייןאייזיקיצחקלרבימקורב.ירושלים

.מצאנזהלברשטאם

(בטקסטגם)גדולחסרוןעםפגם.מ"ס38/23.צדדיומשניכתוב.גדולדף[1]

קליםפגמים.קיפולסימני.טובבמצבהדףשאר.(תמונהראה)המכתבשלבצדו

.העליוניםהדףבשוליקליםפגמיםהקיפולמחמת

100$פתיחה 

ירושליםרבניחתימות–ו"תרפ/ע"תר,ירושלים–גדולותצבעוניותחברתעודותשתי.45

Two Large Color Chaver Documents – Jerusalem, 1910 / 1926 – Signatures of the Rabbis of Jerusalem

לכבודנכתבה.בירושליםשמואלקרןהחסדאוצרשל.חברותתעודת•
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עשרות–שואהנצולתשלותהליםסדור.47

כיתובי,פתגמים,נספיםשמות-רישומים

וצערגבורה

Siddur and Tehillim of a Holocaust Survivor –

Dozens of Notations – Names of People who

Perished, Idioms, Notations of Heroism and

Sorrow

נוסח.פניניםרבעםהשלםסבלונות.מנחהקרבןסדור

.אפשטיןלויןהוצאת.א"תשל,ירושלים.ספרד

שלידבכתברישומיםמאות\עשרותהספרלאורך

,רשמהבהםוידרלביתהרבניםלמשפחתשואהניצולת

עיתונותגזרי,שוניםפתגמים,ואמונהחיזוקמשפטי

,ויגוןצערשלכיתובים.שונותהלצותעםמודבקים

הנספיםנשמתלעלוי"עולםוזכרוןקודשמצבת"רישומי

מוזכריםביניהםוגיליהםשמותיהםעםממשפחתה

מהכתיבהניכר.וידרממשפחתבעיקררבניםשמות

.הסידורעלאותוכתבההרגעבאותושחשבהמהשכל

ומספרקדמיתכריכה.טובמצב.מ"ס17.כרסעבכרך

.רופפיםראשוניםדפים

200$פתיחה 

השואהבעצםהדפסה–ב"תש,גרוסוורדיין–ברורהמשנה!נהדרסט.48

Lovely Set – Mishnah Berurah – Grosswardein, 1942 – Printed during the Holocaust

."חייםחפץ"המראדיןהכהןמאירישראלרבינומאת"ברורהמשנה"ספרשלשלםסט

מרדכירביוהסכמת.ה"תשכסלוה"כ,סקהליידד"אברוזנרסגליהודהרביהסכמותעם.ב"תש,גראסוורדיין.השואהבעצםהדפסה

.ב"תש,ויחי'ב,טאשנאדד"אבבריסק

.כרכים6.מקוריותכריכות.מצויןבמצב.שלםסט

80$פתיחה 

(המלחמהאסטרטגיית)מוחלטניצחוןספר+ההצלהועד\הפליטהשארית–ספריםאוסף.49

Collection of Books – She'erit Hapletah / Va'ad Hahatzalah + Sefer Nitzachon Muchlat (War Strategy)

,מינכן.ל"הרמחלוצאטוחייםמשהרבימאת.'הויראתמוסרענייני.ישריםמסלת•.ההצלהועדהוצאת.ז"תשמינכן,שמעתתאשב•

ועדהוצאת.ז"תש,מינכן.בארוךנפתלירבימאתהקדמה,אריהשאגת•.(עותקיםשני)בעלותרישומי.ההצלהועדהוצאת.ז"תש

.מליסאיעקברביהגאוןמאתש"נחייםדרךפירושעםלפסחהגדה•.ו"תש,שטוקהולם.השנהימילכלתפלות,קולנושמע•.ההצלה

.מליזענסקאלימלךרבימאת,אלימלךנועם•.דזשאינט.ח"תש,מינכן,ירמיה.אחרוניםנביאים•.ההצלהועדהוצאת.ח"תש,מינכן

total-מוחלטניצחון•.[ז"תש],פערנואלד,יפהדפוס victory רבימאת.השניההעולםמלחמתעלאסטרטגיה,1945במאי13

societyי"עהודפס.ישראלתקותק"וקקייפטאוןשלהראשירבהאברהמסישראל of jews and christians cape town-חברת

war-ושלוםמלחמה•.טובמצב.אנגלית.1945,(אפריקהדרוםבירת)קייפטאוןבעירוהנוצריםהיהודים and paece.ישראלרבימאת

–אליהודביתנא•.מהתקופהצילוםמהדורת.ה"זלהט"מהבעשטובשםכתב•.טובמצב.אנגלית.1942-1943קייפטאון.אברהמס

ו"תש],בלזןברגן.מבריגללעזערניסןהאברןי"ענדפס.ד"תרל,ווארשאמהדורתצילום.יעקבישועותביאורעם.וזוטא,רבאאליהו

.כתרדפוס.מדינובשפיראאלימלךצבירבימאתא"מהרצהוספותעם.החייםלעץודרךהקדמה.טובועשהמרעסור•.[בערך

לשאריתההצלהועדהוצאת.ז"תשמינכן.גינצבורגליבאריהרבימאתאריהשאגת•.והתקוןהטעותלוחדף12עם,[ח"תש,גרמניה]

.הפליטה

.טובכללימצב.כרכים14כ"סה

100$פתיחה 

20



1973,גרוזיה–ידבכתבוברכותתפילות–הקומוניסטיהמשטר.51

The Communist Regime – Handwritten Prayers and Blessings – Georgia, 1973

.יהודייםספריםלהדפסתהקומוניסטיהמשטרשלהאיסורעקב,ידבכתבוברכותתפילותמחברת

.והבדלהקידוש,השבתיוםברכותהכוללתמחברתלפנינו

.נוספיםריקיםדפים.טובמצב.כתוביםעמודים[5]מחברת

100$פתיחה 

1973,גרוזיה–ידבכתבוברכותתפילות–הקומוניסטיהמשטר.50

The Communist Regime – Handwritten Prayers and Blessings – Georgia, 1973

.יהודייםספריםלהדפסתהקומוניסטיהמשטרשלהאיסורעקב,ידבכתבוברכותתפילותמחברת

.וקדישהשחרברכות,חנהותתפללסדרהכוללתמחברתלפנינו

.קיפולוסימניקרעים.בינוני-טובמצב.כתוביםעמודים[4]מחברת

100$פתיחה 
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פקסימילות\ביבליוגרפיה \כתבי עת 

בןוהגהותחתימות–"התורהדגל"מאסף-עתכתב.53

כשרשמעוןרביהמחבר

Journal, "Degel HaTorah" Anthology – Signatures and Glosses 

by the Son of the Author Rabbi Shimon Kasher

.תורנייםמאספיםשני

מאמרים.ב"תרפ-א"תרפלשנתתלמודי-רבנימאסף,התורהדגל•

.כשרמנדלמנחםרביהעורךמאת.הדורוגדולירבנימאתוחדושים

.ב"תרפ,ווארשא

.המנורהוהדלקתחנוכהבנושא.התורהלדגלהוספה.אורתורה•

.ב"תרפ,כסליו–'דחוברת

כשרשמעוןרבישלוחתימות,הגהות,רישומיםמספרבחוברות

'רבינוביץיעקברביחתן,עבריומשוררמורה–(ח"תרכ-ד"תרע)

.רוגולישלרבה,תאומים

פה[המחברבן]קאשערשמעוןיעקב"שמואתרושםהחתימותבאחד

."ווארשא

.מ"ס23.'עמ[2]קפח;עב,[4].אחדבכרךהחוברותשני

הפורזץדף.מנותקיםדפים,מנותקתמקוריתכריכה,טובכללימצב

.לכריכהבחלקומודבק

וראשיהתורהחכמילגדוליוקריאהגלוימכתב"מודעהמצורפת

.עזריאלדפוס.ט"תרפ,ירושלים–כשרמנדלמנחםרבימאתהישבות

80$פתיחה 

מאודנדיר–ב"תש,גראסווארדיין–'יחלק"הנשר"העתכתב.52

HaNesher Journal Section 10 – Grosswardein, 1942 – Extremely Rare

,גראסווארדיין.שווארץיהודהאברהםרבימאת.גדולינווקורותספרות,ודרושחקר,ואגדההלכהבענייני-"הנשר",עתכתב

.זוסמאנןסופרפישלאפריםמרדכירביעלהספד–(נפרדשער)רבומספדנהיקולבסופו.ב"תש

או"הנשר"העתכתב.אחדכרךיוצאשנהכשבכל.ד"תש-ג"תרצהשניםבין,שנה12במשךלאוריצא"הנשר"הרבניהעתכתב

העותקלפנינו.זהעתמכתביצאואשרהכרכיםכללובוע"תשבשנתמחדשצילוםבדפוסלאוריצא"הנשרפני"השניבשמו

.זהעתמכתבהעשיריהחלקוהוא,ב"תששנתשלהמקורי

כמו,ש"תלשנתעדהכרכיםמופיעיםהלאומיתבספרייה)!הביבליוגרפיהבמפעלואינו,הלאומיתבספרייהקייםאינו,זהחלק

.(הכרךשבסוףסופרהרבעלההספדגםנמצאכן

.מנותקהשערדף,הפנימייםהשערבשוליקליםפגמים,יבשנייר.טובמצב.מ"ס22.רבומספדנהיקול:רסב-קסט'עמ.'עמרסב

.הספרדפיביןנכרכוקשוריםלאדפיםמספד

80$פתיחה 

22



–פרידברגדובחייםרביהביבליוגרףספרימקבץ.54

ראשונותמהדורות

Collection of the books of the bibliographer Rabbi Chaim Dov

Friedberg - first editions

.כהןשפתי"בעלהכהןשבתירביתולדות.כהונהכתרספר•

.ראשונהמהדורה.ח"תרנ,דראהאביטש

.טובמצב.שעריםשני.עמודים41

,פרנסיה,חכמיהקורות,קראקאעיררבניתולדות.זכרוןלוחותספר•

מהדורה.ד"תרס,דמייןפרנקפורט.זכרוןמצבותכולל.העדהוטובי

.שניה

VIII, 122, .מצויןמצב.מעטפתכולל.’עמ14

פרנקפורט.לנדאמשפחתרבניתולדות.למשפחותםלנדאבניספר•

.ראשונהמהדורה.ה"תרס,דמיין

לוחהספרבסוף.פרידברגהרבהמחברשלידובכתבהקדשהבשער

.יבשדף.טובכללימצב.כריכהללא.מקופל

100$פתיחה 

יחידהמהדורה–1822ב"תקפ,ייו'רג–אחתשפה.56

Safah Achat – Regio, 1822 – Single Edition

מיליםביאוריעם.'ב'אסדרלפיהמשנהפעלישרשילקט–אחתשפה

רבימאת.הנרדפיםהמליםעלהאהלפתחומאמראיטלקיבלשון

.כהןחיאלחנןחנניה

.המחברדפוס.1822ב"תקפ,ייו'רג

בשערהשנהפרט.הכרךשלהשנימצדובאיטלקיתומבואנוסףשער

.1819–באיטלקית

.'עמ24פח,ח

.איכותייםדפים.מאודטובמצב

100$פתיחה 

ט"תשנ-ח"תשמ,ירושלים–רפואיתהלכתיתאנציקלופדיה-שלםסט.55

Complete Set – Halachic Medical Encyclopedia – Jerusalem, 1988-1999

ר"דמאת.'ב'האאותיותלפיישראלומחשבתההלכהבאספקלרייתרפואייםנושאים.רפואיתהלכתיתאנציקלופדיה,כרכיםששה

.שלםסט.שטינברגאברהם

.ט"תשנ-ח"תשמ,ירושלים

.טובמצב.תואמותכריכות.מ"ס24:תואםגודל.כרכיםששה

80$פתיחה 
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ה"תרפ,קליינווארדיין–החמהברכתסדר.58

,למברג–השמשותבין+ג"תשי,ירושלים/

ט"תרמ,ווארשא,העבוריסודי/ז"תרס

Seder Birkat Hachamah – Kleinwarden, 1925 /

Jerusalem, 1953 + Bein Hashmashot – Lemberg,

1907 / Yessodei haibur, Warsaw, 1889

:החמהברכתסדר,ספרוניםשני

בתקופתההחמהברכתסדרוהואאוריזרחספר•

רבינוהוספות.החמהברכתדיניעם.ה"תרפלשנת

ביאורעם."חמדשדי"בעלוהגאון,סופרהחתםבעל

.מאדד"אבשווארטץהכהןזעליגפנחסרבימאת

אליעזררבימאתהשדהעמורקונטרסאליוונלווה

.ה"תרפ,קליינווארדיין.באניהאדק"אבדקדייטשחיים

.דף[1],כג,[2].שעריםשני.ראשונהמהדורה

.חיאישבןמספרהועתקה.החמהברכתסדר•

.'עמטז.ג"תשי,ירושלים.מבגדדחייםיוסףלרבינו

וספר,ומזלותתקופותחכמתספר,השמשותבין•

,לעמבערג.גרסטלוואלףזאברבימאת.הכוכבים

.חמהגלגלציור.דף[1],כד.ז"תרס

.ישראללבניהשניםעבורחשבוןסדר.העבוריסודי•

.ט"תרמ,ווארשא,סלאנימסקיזעליגחייםרבימאת

1888.

.טובכללימצב.שוניםגדליםספרים4כ"סה

80$פתיחה 

young"הירחון–כרכיםשלשה.57

Israel" בין,אוהיו–סינסינטי-–

1929-1933השנים

Three Volumes – The Journal "Young

Israel" Cincannati – Ohio, during the

Years 1929-1933

יהודייםלצעיריםהירחוןכרכיםשלשה

"young Israel".אנגלית.אוהיו–סינסינטי.

–1929ספטמבר,חוברות1:12כרך

.1930אוגוסט

–1931ספטמבר,חוברות2:12כרך

.1932אוגוסט

אפריל–1932ספטמבר,חוברות3:8כרך

1933.

מצב.ירחונים32ובתוכםכרכים3כ"סה

.זעיריםעשנקבימהכרכיםבחלק.טובכללי

80$פתיחה 
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ועודביבליוגרפיה/קטלוגים/תולדות/מחקרספרי[19]אוסף.59

Collection of [19] Research / History / Catalogs / Bibliographic Books and More

לאםבעריכת.ב"תשנירושלים.סיראטקולטמאת.הבינייםימישלהעברייםהידכתביעולםאלהצצה,הספראלהכתבמן•

.שלם

.קודשוחפציציורים,ידכתבי,אינקונבולות,יודאיקה.אביבתל.1990,אפרילsotheby'sפומביתמכירהקטלוג•

.ואומנותציורים.ירושלים.1987מאיsotheby'sפומביתמכירהקטלוג•

.קודשוחפציספרים.אביבתל.1986,ינוארsotheby'sפומביתמכירהקטלוג•

ללא.א"תשנ,חנוכה.נדיריםידוכתביהיסטוריותתעודותעתיקיםעברייםספרים.1'מסקהלת,ירושליםיודאיקהקטלוג•

.תמונות

.לימודיחידות2המכילהפתוחההאוניברסיטהשללימודספר.ותרבותםאירופהמזרחיהודיבתולדותפרקים,פולין-חוברת•

.ז"תשנ.ירושליםמכוןבהוצאת.כהןיוסףיצחק'רמאת.ד"תששנתועדא"קפמשנתבההתורניתוהספרות,הונגריהחכמי•

.מפתחותעם.'עמ638

,ומדפיסיםנושאים;ומדרשתלמוד,תפילה;חיצוניםוספריםמקרא,ומחבריםספרים–מפתחות,ראשוןחלק,העבריהספראוצר•

.ה"תשנ,ירושלים.ל"זוינוגרדישעיהמרהנודעהביבליוגרףבעריכת.ומוסדותשםנושאי,ושפותשנים

מבואעם.באמריקהלרבניםהמדרששבבית.23ENAאדלרידכתבשלמצולמתמהדורה.פרסיהודישלהתפילהנוסח•

.צביבןמכוןבהוצאת.טלשלמהמאתוהערות

יחידאיתהוצאה).ט"תשס,אילןבראוניברסיטתהוצאת,רפלדמאירר"דמאת.ועודבשאלוניקיויהדותיהודים.יוןבנתיבותמסע•

!בירושליםהלאומיתבספרייהאינו.(האוניברסיטהלחוקרי

ניו,באמריקהלרבניםהמדרשביתבהוצאת.שפיגלשלוםמאת.ישראלבארץהפיוטלתולדותומחקריםמקורות.הפיוטאבות•

.'עמ434.ז"תשנ,וירושליםיורק

•a sign and a witness–אנגלית.1989ט"תשמ,יורקניו.מאוייריםידוכתביעברייםספריםשלשנים2000."ועדסימן"קטלוג.

.צבעוניותחלקןתמונותכולל

.בניהוומאירצביבןיצחקמאת.בחלק.19-ההמאהעד14-ההמאהמןצפתקהילתעלומקורותמחקרים.צפתספר•

.ד"תשכ,ירושלים

.'עמ40.הלאומיתהספרייהמאתקטלוג.בידכתובותפסחהגדות.ועתעטבכל•

.הירשברגזאבחייםמאת.16-ההמאהמחציתועדקדםמימי.אכרך.הצפוניתבאפריקההיהודיםתולדות•

ביתהוצאת.אחריםרביםמלומדיםעםבשיתוףהעברייםהידכתבילתצלומיהמכוןי"ענערך.מוצריאק'זאוסףשלקטלוג•

.ן"תש,ירושלים.ערכיםאלףמעל.והאוניברסיטאיהלאומיהספרים

.ח"תש,ירושלים.פטאירפאלמאתהשלמהעם.בראואר.אר"דמאת.אתנולוגימחקר,כורדיסתאןיהודי•

.ח"תשס,ירושלים.עטלינגריוקביעקברבנומאתוכרוזיםנאומיםדרשות."לנרערוך"הבעלכתבימתוךדרשות.ערוכהמנחה•

חדשדברועם.טובשםבעלאגרתעם.ואירופהאפריקהלארצותישראלמארץ.א"החידמהרבהנסיעהסדר.טובמעגל•

.ט"תשי,ירושלים.שניביתלחרבןב"תלמשנת"הילדנבואת"

תמוז,ב-א'דשנה–"תלפיות"מהרבעוןתדפיס.דינסטאגיעקבישראלרבימאת.ביבליוגרפיתרשימה,מווילנאאליהורבנו•

.ט"תש,יורקניו.ט"תש

ט"תשע,ישראל.רחימימשהמאת.במזרחליבי.כרכיםשלשה•

.האחרוניםבדורותהמזרחחכמי:אכרך

.ישראללמדינתהשיבה–האסלאםארצותיהדות:בכרך

.החדשהבעתאשכנזליהדותספרדיהדותביןהקשרים:גכרך

.שוניםגדלים.מאודטובכללימצב.כרכים21בספרים19כ+"סה

120$פתיחה 
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קדשוידבכתבהגהותאלפיעם–ך"השבעלשלערוךהשלחןצילום.62

Photocopy of the Shulchan Aruch of Ba'al HaShach – with Thousands of Glosses Handwritten by Him

מרןעלוהערותהגהותבאלפיעיטרואותהך"השרבנולמדבהח"שפמהדורתצילום.ע"הסמפירושעם.המשפטחשן,ערוךשלחן

.ס"תש,ירושלים.ע"והסמא"הרמהמחבר

.כתמים.כריכהללא

60$פתיחה 

24–"רפאלי"מכירותשלהקטלוגיםסדרתאוסף.60

קטלוגים

Collection of the Series of Catalogs of Refaeli – 24 Catalogs

קטלוגים20."פומביותמכירות-רפאלי"שלקטלוגים24אוסף

צבעוניותתמונותהכוללים,איכותיכרומוניירעלמודפסיםמתוכם

.מרהיבות

מצולמיםבהם,ערךרבהיסטורימידע"רפאלי"שלבקטלוגים

מכלחתימותפיענוחי,ישראלגדולישלחשוביםאוטוגרפים

נדיריםהיסטוריםופריטיםביבליוגרפיותתגליות,הסוגים

(30,8,17)ז"תשעאלול'חמתאריךפומביותלמכירותשהועמדו

שהתקיימה30מספרהאחרונהלמכירהועד1מספרמכירה

פעילותשנות5שלבינייםסיכום(30,8,22)ב"תשפאלול'גביום

.פריטים12.000מעללמכירההציגובהם"רפאלי"של

.טובמצב.שוניםמעטגדלים.שלםסט–קטלוגים24כ"סה

200$פתיחה 

מפואריםכרכים3–מינכןידכתב–בבליתלמוד.61

Babylonian Talmud – Munich Manuscript – 3 Impressive Volumes

.בשלמותוהבבליהתלמודאתהכוללהיחידיהידכתב,מינכןידכתב,בבליתלמוד

.לאורהמוציאיםודברסופריםהדקדוקיבעלרבינוביץנ"הגרנמאתוחקירהמאמרעם.ב"תשס,ירושלים,החכמהאורמכוןהוצאת

.מצויןמצב.מפוארתכריכה.גדוליםכרכים3

100$פתיחה 

סטים–חשובותפקסמילותמקבץ.63

Collection of Important Facsimiles – Sets

צולם.עותקים400בתפקסמיליצילוםמהדורת.בשלמותוהבבליהתלמודאתהכוללהיחידיהידכתב,מינכןידכתב,בבליתלמוד•

.טובמצב.כתמים.גדוליםכרכים3.ספרהוצאת.א"תשל,בירושליםונדפס

שלידיומעשה.1482ג"רמבשנתשנעשההעולםבכלמסוגויחיד,עיןמרהיביבצבעיםוהמצוירהמעוטרידכתבהינו,ליסבוןך"תנ•

.וצבעזהבוקישוטיצבעיםבשללעיטוריםעם,ניקודכולל,במיוחדנאהכתיבה.מליסבוןמוסאאבןהסופרשמואל

.1988אחרונותידיעות.הבריטיתהספריהבשיתוף,נהרהוצאת.תורהחומשיהחמשהשלמהדורתצבעוניתפקסמילהלפנינו

.מקוריתכריכה,מצויןמצב.ריינה-סדגבריאלמאת,ך"תנידכתביעלומחקרהקדמהדבריהכרךבתחילת

.קדומותעבריותמסורותפיעלמנוקדהמשנהשלקדוםידכתב.138רוססידה,פארמהידכתבמשנהסדריששה,פקסימילה•

,ירושלים,קדםהוצאת.בפארמההפלטיניתהספריהשלמיוחדתרשותפיעללאוריוצאתעותקים135בתמצומצמתמההדורה

.קופסא.מצויןמצב.כרכים2.ל"תש

120$פתיחה 
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,קושטא–ביבליקהאיפוקהדילהיאס’וד’זריס’מאדלאס.65

לאדינו–ג"תרע

Los Mad'ris Jud'ias dila Ipuka Bublika – Kushta, 1913 – Ladino

בזמןהעבריותהאמהות",ביבליקהאיפוקהדילהיאס’וד’זריס’מאדלאס

בהןוהלאומיותהמוסריות,הדתיותהמידותשלפסיכולוגיניתוח."ך"התנ

.ראבינרצמחידיעל.בלאדינולראשונהנערך.העבריותהאמהותהצטיינו

שיצאה’עמ488בתיותרהרחבההמהדורהמתוךתדפיס.ג"תרע,קושטא

.בלבדהראשונים’העמ80כאן.שנהבאותהלאור

.מקוריתכריכה.מצויןמצב.'עמ80

100$פתיחה 

לאדינו

–ז"תרע,שאלוניקי–אראגוןק"קכמנהגהשנהלראשמחזור.66

לאדינו

Machzor for Rosh Hashanah according to the Custom of Aragon –

Salonika, 1917 - Ladino

.אראגוןק"קכמנהג,גדליהצום,השנהלראשמחזור

ספריבאוצרהוזכרלא).ביזיסדודמשהאיברוךדפוס.ז"תרע,שאלוניקי

.(הכהןדבשל,לאדינו

הוראות,וידוייםסליחותתרגום,הקדמה,בשאלוניקילקהלנועדהמחזור

.ללאדינוהתפילה

.טובמצב.דףכב,עא,מג

200$פתיחה 

נדירהחוברת–ט"תש,אביבתל–קירידהליבירטאד.64

בלאדינו

Libirtad Kirida – Tel Aviv, 1949 – Rare ladino Booklet

.ישראלאיןפרץאליקסאנדרודיירסוס’בפרימוס:קירידהליבירטאד

להדיירסארייו’אניבפרימודילאוקאזייוןלהאהקומפוזאדוס

.בישראלפרץאלכסנדרושלהראשוניםשיריו)ודיאה’גאינדיפינדינסייה

."(הראשוןהיהודיהעצמאותיוםלרגלנכתבו

פרסומותהחוברתבעמודי.מעטפתשער.יחידהמהדורה.ט"תש,אביבתל

.(2240'מס,הכהןדב,בלאדינוהספריםאוצר).שוניםמסחרבתישל

צביבןמכוןשלעותקפיעלתואר,הלאומיתבספריהאינו–נדירהחוברת

.בירושלים

.מאודטובמצב.מ"ס15.’עמ[1],16,דף[2]

200$פתיחה 
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לאדינו–ן"תר,אזמיר–הגדולהלל.69

Hallel Hagadol – Izmir, 1890 – Ladino

ותפילות.נסלושנעשהלאדםוהודאותותשבחותשירותפסוקים,הגדולהלל

.ן"תר,אזמיר..אזמירמנהגכפיעצרתושמינירבהבהושענאלאמרם

הנוסחאתכיכותבהדבריםבין.לאורהמוציאמאת.בלאדינוהקדמהדברי,בשער

שכתבוכפי.באזמירקהלותבשלושהנהוג.י'פלאגחייםרבילפיהואפהשהדפיס

.החייםעטרתבספרו

."ץ"יבהחייםעץק"ק"ספריהחותמתעםמקוריתכריכה.טובמצב.דףח

80$פתיחה 

ביותרנדיר–[ב"תרנ,וינה]–מודעה-לאדינו.67

Ladino – Broadside – [Vienna, 1892] – Extremely Rare

אובליגאדואיסאי,[ם]'חכמי[ניירוריס]'סיאודרינארוןקי,מודעה

.חטאיםיורהבעלאילדיקלארו...דיזירלהאהאומבריאיל

!נדיר.לאדינו.[?ב"תרנ,וינה]

נכתבושם,טעותנפלההביבליוגרפיהבמפעלהספרבתיאור

דףי-ז,ג,[1]להיותוצריךמשובשהדפיםמספוראך,דףי[1]

עלוכןבספרותהעמודיםמספורפיעלזאת.[דףז[1]:כלומר]

בקטלוגגםמופיעהזוטעות,הספרבטקסטהקטעיםמספורפי

בקטלוגאך,671'מסהכהןדבשל"בלאדינוהספריםאוצר"

.הנכוןהמספורמובאהלאומיתהספרייה

עםשוליםפגמי,מנותקיםדפיםמספר.בינונימצב.מ"ס12.5

.יבשדף.כריכהללא.בטקסטמועטיםחסרונות

200$פתיחה 

א"תרנ,סאלוניקי,"המלךשלמה"מעשיותסיפורי-לאדינו.68

Ladino – Sipurei Ma'assiyot Shlomo Hamelech – Salonika, 1891

...ה"עהמלךשלמהדימעשיותאונוסקונטייניליבריקודיטואין,מעשיותסיפורי

.שמואלאיקאסטרו–הדפוסלביתהמביא.[?החייםעץדפוס].א"תרנ,סאלוניקו

.עבריותבאותיותהלאדינובשפתנכתב

קרעיםעםשוליםפגמי.מנותקיםדפיםומספרשער.בינוני–טובמצב.'עמ72

.מנותקתכריכה.יבשדף.ראשוניםדפיםבמספרקלים

.(1091'מסהכהןדבמאתבלאדינוהספריםאוצר)

100$פתיחה 

ח"תרנ,קוסטנטינופלה–לאדינו–(לועזמעם)החכמהאוצר.70

יחידהמהדורה–

Otzar Hachochma (Me'am Lo'ez) – Ladino – Constantinople, 1898 –

Single Edition

עם)קהלתעל,כולייעקברבימאתלועזמעםפירוש,החכמהאוצרספר

.עבודמשהנסיםרביידיעלמעובד(הפנים

.נומיסמאטידיס.אלדפוס.יחידהמהדורה.ח"תרנ,(קושטא)קוסטנטינופלה

(938'מס,הכהןדב,בלאדינוהספריםאוצר)

.מקוריתלאכריכה.טובכללימצב.מ"ס26.’עמ3-192,ו,[2]

150$פתיחה 
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ך"התנשלעותקיםבהרבההחסרהחלק–ח"שעבאזל,גדולותמקראות–[גדולהמסרה]דףז"ס.72

67Leaves [Messorah Gedolah] – Mikra'ot Gedolot, Basel, 1618

.ח"שע,באזלגדולותמקראותמתוך,כתוביםחלקבסוףהנמצאים(גדולהמסרה).דףז"ס

כפי,סו-סבדפים,כאןנדפסוט"ש-ז"שבהוצאתשנשמטוהגדולותההשמטותשתי.והוספותשינוייםישנםל"הנהמהדורהבדפי

יוחנן"בשםהוחלףשמואךקינדאדלהמדפיסשלהסיוםדבריאתישנם"הנגינותשער"דףבסוף.ו"רפ-ה"רפויניצייאהוצאת

."בוקשדורף

.פשוטהכריכה.מאודטובמצב.מ"ס40.דףסז

100$פתיחה 

1489ן"ר,ליסבון–אבודרהםמספרדף[1]-אינקונבולה.71

ראשוןדפוס–

Incunabula – [1] Leaf of Sefer Abdurrahman – Lisbon, 1489 – First

Edition

,והתפלותהברכותפירוש-אבודרהםספרמתוךדף[1]-אינקונבולה

.יוסףבןדודלרבי

ראשוןהדפוסזהו.טולידאנואליעזרדפוס.1489.ן"ר,(ליסבון)אשבונה

.ברכותהלכותעלהואשלפנינוהדף.האבודרהםספרשל

אותיותבתבניתד"רע,קושטא:האבודרהםספרשלנוספותמהדורות

דףנדפס–ז"רע,בפאסנדפסהלאחריההמהדורה.ליסבוןלדפוסדומה

.ן"רליסבוןכמואותיותתבניתבאותהוכןדףעל

בדפוס,עמודהשבכלבשורותהינופאסלדפוסליסבוןדפוסביןההבדל

.עמודהבכלשורות34פאסובדפוס,עמודהבכלשורות36ישנםליסבון

החליפואךאלהמהדורותשנישלהצילומיםמופיעיםהלאומיתבספרייה

ובדפוס,פאסדפוסשלצילוםמופיעליסבוןשבדפוסכךהצילומיםבין

.ליסבוןשלהצילוםמופיעפאס

עםקליםעשפגעי.גרוע-בינונימצב.מ"ס26/21:מירביגודל.דף[1]

הדףבשוליחסרונותעםפגמים.קליםשפשופים.בטקסטמועטתפגיעה

מספרשלחסרון–ברובוקריא:אעמוד.בטקסטמועטהפגיעהבחלקם

תוכנורובאתהמסתיריםדפיםחלקימודבקיםבעמודעל.בודדותמילים

.העמודשל

120$פתיחה 

ך ומפרשים"תנ–ספרים מוקדמים 
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'והש'הרמשנותבעיקר–ודפיםספריםחלקימקבץ.73

Collection of parts of Books and leaves – mainly from the 15th and 16th Centuries

:'והש'הרמשנותרובם,ודפיםספריםחלקיעםקלסר

ימילקביעתהידכףציוריעםהדףביניהם.שונצינואליעזרדפוס.ו"רצ,קושטנטינה.ויטלדודלרביתורהכתרמספרדף[4]•

.קליםעשפגעי.(23-30:עמודים).החודש

קטנותפגיעותעםקליםעשופגעיזעיריםעשנקבי.1555.ו"שט,פיררא.קרשקשאבןחסדאילרבי,י"יאורמספרדף[25]•

.בטקסט

[3].וכתמיםפגמים.בינונימצב.(ידבכתבכולוגדף).ח"שי,קרימונה.הלוימשהק"ביעקברבימאת,ל"מהרימספרג-אדפים•

.דף

.(טודף).ט"שי,מנטובהמהדורת"מהזהרשמותואלה"מספרדף[1]•

במספרטקסטפגיעת.פנימייםבשוליםבעיקרעשפגעי.ו"שמ,ויניציאה,אלבילדהמשהלרבידמעהשערימספרקכ-פטדפים•

.דף[32].בהתחלהדפים

פגמי.(ידבכתבמושלמים)ראשוניםדפיםבשניחסרונות.בינונימצב.ד"שנ,שאלונקי,רבתאמגילותחמשמדרשמספרדף[5]•

.רטיבותוסימנישולים

[2].הדפיםבאחדידבכתבהגהה.המחברבחיינדפס.א"שפ,ויניציאה.פינטויאשיהולרבי.נבחרכסףמספר.קעז-קעודפים•

.טקסטחסרוןעםהדפיםבאמצעיתעיקרייםעשפגעישניוכן,פנימייםבשוליםבעיקרעשפגעי.בינונימצב.דף

אחרוןדף.ו"תצ,קושטאנדינאדפוס.(האזינואמצעעדואתחנןפרשיות)דבריםספר.התורהעלהזהרמספררצו-רסדפים•

.דף[36].פגום(רצו)

.דף[1].פגמים.(קסדף).סגלבערישכרבןשמואלדפוס,[א"תקנ,פולנאי].הזהרתיקונימספרהאחרוןהדף•

.ט"תרי-ח"תרי,ליוורנודפוס,מלךוהדרתמלךמקדשפירושעםזהרמספרדף[1]•

:בנוסף

.ידבכתבבלאדינורישומיםעםעתיקיםדפיםשני•

"צורוגון[?]יהושעיוסף"מזרחיתבכתיבהחתימהעםדף[1]•

!שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםגדלים.מודפסיםרובם,דפים113כ"סה

100$פתיחה 
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ט"תקס-ח"תקס,לינעוויל–דברים-במדברחומש.76

Chumash Bamidbar-Devarim – Lineville, 1808-1809

וסדר.י"רשופירושאונקלוסתרגוםעם.דברים-במדברספרים.חומש

."תמימה'התורת"השעריםבראשי.ההפטרות

.פריזעקאברהםהמדפיסבניבדפוס.ח"תקס,לינעוויל

.מאודטובמצב.מ"ס19.5.דףל,[1],קטו;טז,[1],קכז

80$פתיחה 

ידבכתבהגהותעשרות-מסורגטופס–ט"תנ,ברלין–כתוביםספר.75

בלטינית

Sefer Ketuvim – Berlin, 1699 – Integrated Copy – Dozens of Handwritten

Glosses in Latin

לוסדןיוהאנסמהדורותפיעל,יבלונסקיארנסטדניאלבעריכתך"תנמתוךכתוביםספר

הדפים,לבןדףמודפסדףכלבין-מסורגטופס.1699ט"תנ,ברלין.קלודיוסודוד

.הלבניםמהדפיםקטןבגודלהמודפסים

בכתבוהוספותהגהותשלרבותעשרותהדפיםבשוליוכןהריקיםבדפיםהספרלאורך

.(בעבריתמיליםאזכוריעםוגרמניתלטינית)יד

כלמנהגיכפיהשנהכלהפטרותלוח"בסוףדף[9].מאודטובמצב.דף[9],תקח-שיח

.פשוטהכריכה.ראשוניםדפיםמספרלאורךנקביםשני.מ"ס23.הקהלות

200$פתיחה 

כלעם–חלקים'ג–ט"שע-ו"שס,באזל–גדולותמקראות–ך"תנ.74

ההוספותחלקי

Bible – Mikra'ot Gedolot – Basel, 1606-1619 – 3 Sections – with All the

Sections of Additions

,באזל.הראשוניםהמפרשיםכלעם.גדולותמקראות.וכתוביםנביאיםתורה

-על-ושורהדף-על-דףכמעטשנדפסהמהדורה.קיניגלודוויגבדפוס,ט"שע-ח"שע

.ט"ש-ז"שונציההוצאתלפישורה

קליםוקרעיםבלאי.טובמצב.כריכהללא.דףרכח,[6].תורהחומשיחמשה.א

:עםכרוך.הראשוניםדפיםכמהבפינות

.גדולהומסרהירושלמיתרגוםשלדף[סז].1

.ו"יצולועזיםוספרדיםאשכנזיםק"קכמנהגהפטרות:מיוחדשערעם,דףמב.2

.(ו"שס,בבאזלנדפס)ק"הרדפירושעם

Johannesמאתבליטיניתחיבור.3 Buxtorfius,הקדמהעם.פ"ש,בבאזלשנדפס

.דף114כוללתההקדמה.1618אוגוסט22ביוםחתומהבליטיניתמיוחדושער

.כתמים.טובמצב.כריכהללא.דףתמא-רלד,[1].ראשוניםנביאים.ב

מעט.טובכללימצב.כריכהללא.דףתשה-תמב,[1].אחרוניםנביאים.ג

.נקביםמחמתבינוני

שדרהותפירות.מנותקיםדפים.ועביםאיכותיםדפים.מ"ס40.תואםגובה

.הכריכותחסרוןמחמתפרומות

500$פתיחה 
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-א"תקע,ראדוויל-דיהרנפורט–"ספרי"עלאברהםזרעחיבור.77

מצוירשער–ף"תק

Zera Avraham – Dhyrenfurth, 1811 – Impressive Copy – Illustrated Title

Page

יקותיאלאברהםרבימאת.במדברלחומשהספריעלביאור,אברהםזרעספר

.החלקיםשני.ל"זי"הארמתלמידיאוחנאסולימאןרביוהגהות.ליכטנשטייןזלמן

שער.שעריםשני.מייאיוסףרבידפוס.א"תקע,דיהרנפורט.במדבר:ראשוןחלק

.דףפ,[5].מצויירראשון

.דףקי,[2].ף"תק,ראדוויל.דברים:שניחלק

עקיבארבימהם.רים"האדמווגדוליישראלגדולישלרבותבהסכמותעוטרהספר

לוירבי.מרגליותזלמןאפריםרבי.טיקטיןאברהםרבי,מליסאיעקברבי,איגר

.ועודניץ'מקוזהפשטייןישראלרבי.מבריטשוביצחק

שימושובלאיעשפגעימחמתבינונימעט,טובכללימצב.אחדבכרךהחלקיםשני

.מ"ס38.חדשהבדכריכת.כתמים,הדפיםבפינות

.מ"ס36גודל.מאודטובמצב.המצוירהשערעם.בלבדראשוןחלקמצורף

.חדשהבדכריכת

100$פתיחה 

סט–ד"תקפ-א"תקפ,אופנבך–תורהחומשיחמשה.78

שלם

Chamisha Chumshei Torah (Mendelson) – Offenbach, 1821-1824

– Complete Set

ותרגוםבאור,י"רשפירוש,אונקלוסתרגוםעם,תורהחומשיחמשה

.חלקיםחמשה.מנדלסוןדעסוימשהמאת,עבריותבאותיותאשכנזי

.נפרדיםשעריםלהפטרות.ד"תקפ-א"תקפ,אופנבך

.דף[1],[תיט:ל"צ]לו-קלט,קלו,[1].א"תקפ.בראשית:[א]

.דףשכט-ריא,רח.א"תקפ.שמות:[ב]

.דףשלו-נה,נב.ג"תקפ.ויקרא:[ג]

.דףרלו-קצט,[2],קצח.ד"תקפ.במדבר:[ד]

.דףקכד,[3],קעג.ד"תקפ.דברים:[ה]

.טובמצב.תואמותישנותכריכות,כרכיםחמשה

80$פתיחה 

לערביתבתרגוםהתורה–נערבאור.79

דף–יחידהמהדורה–ד"תרי,ליוורנו-יהודית

מהכרכיםבאחדנדיר

Or Ne'erav – the Torah with a Judeo-Arabic

Translation – Livorno, 1654 – Single Edition –

Rare Leaf in One of the Volumes

לערביתבתרגוםתורהחומשיחמשה.נערבאורספר

בשוליי"רשופירוש.מגילותחמשכולל.יהודית

אברהםבןמכלוףמיכאלרביי"עמתורגם.העמודים

.עלון

אמוזגבןאליהודפוס.יחידהמהדורה.ד"תרי,ליוורנו

.עמודמולעמודיהודיתוערבית,עברית.וחבריו

קלח,[1].והמגיההמתרגםהקדמתעם.בראשית:א

.דף

משנת)רצופותשנהלשמוניםולוחאסתר,שמות:ב

השערדףחסר).דף[1],קמג-ג.(ד"תרצעדו"תרט

.(שלאחריוודף

.דףקב.השיריםשיר,ויקרא:ג

מודעא"בסוףדף[1].דף[1],קיג.רות,במדבר:ד

!הביבליוגרפיםבמאגריםמוזכראינו"רבא

.דףקיח.קהלת,איכה,דברים:ה

ישראלששון'חהצעיראני"חתימותמהכרכיםבחלק]

הצעיר","ו"יצישראליעקבישראלששוןהצעיר","ו"יצ

."[ו"יציעקבישראלששון'חישראל

.בקירובמ"ס19.תואמותכריכות.כרכים5כ"סה

כללימצב.מנותקתבמדברספרשלאחוריתכריכה

.טוב

80$פתיחה 
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–יחידהמהדורה–ח"תע,פרנקפורט–(שלוםברית)תורהחדושי.80

ארצותארבעגאוניהסכמת

Chidushei Torah (Brit Shalom) – Frankfurt, 1718 – Single Edition –

Approbation of the Geonim of the Council of Four Countries

חמש,התורהפרשיותכסדרדרשות,שלוםבריתשמווזהתורהחדושיספר

.וולאדויד"אבפילטאבןפניסרבימאת.ועודפסחשלהגדה,מגילות

שלארצותארבעגאוניהסכמותבספר.יחידהמהדורה.ח"תע,דמייןפרנקפורט

.ישראלגדולישלרבותוהסכמות.פוליןמדינת

חדשהכריכה.כתמים.עשנקבידפיםבכמה.טובכללימצב.דף[2],ח,קלב,[2]

אברהםה"בהירץק"לפ"תקעאלולח"ר'הביוםליקניתי"בעלותרישומי.נאה

הראשהעניוהאלוףה"ו[חתני]מאתבידיהיאשאולה"נוסףרישום."ל"זשוואב

ר"בשמואלרביבעלותחותמות.ל"שצנתןמשהר"בהר...משהר"ההרוהקציין

.מישריםמגידברוידאברוך

100$פתיחה 

יחידהמהדורה–ז"תפ,אמשטרדם–בנימיןגבול.81

Gvul Binyamin – Amsterdam, 1727 – Single Edition

.ולמועדיםולשבתותלחדשים,וההפטרותהתורהפרשיותכלעלדרשות,בנימיןגבולספר

.הכהןבנימיןרבימאת.ועודמילהברית,הספד,נישואין,המצריםוביןפרשיותארבע

חסיד,הדורותמגדולי,מופלאגאון(צ"ת-א"תי)ויטאליהכהןבנימיןרביהאלקיהמקובל

תלמיד(ל"הרמחלשון)והעניוהחסידהאלהיהמקובלהגדולהרב,צבאות'המלאך,ומקובל

.פאליאדילהאליסאנדריאבעירוד"לאבנתמנהה"תלבשנת.(ז"הרמ)זכותמשהרביהמקובל

בשנתביסוריןלפטירתועדעמדזוובמשרתו,ריגייוברבנותפארלכהןנקראשניםשבעלאחר

יוסףורביחכמיםאמונתבעלבאזילהשלוםשררבינמניםהאמתבחכמתתלמידיובין.ץ"ת

גבול:חיבוריו.דורוחכמיבספרינדפסוממנוופסקיםתשובות.אמוניםשומרבעלאירגאס

,ך"הרבת"שו,שירהלפרקפירוש,שעריםפתחי,ברכהגשמי,זמירעת,עולםאבות,בנימין

.נדפסוחלקם

בדכריכת.זעיריםנקביםמחמתבינונימעט.טובכללימצב.מ"ס30.דף[2],קמ,ריז,[1]

.לשערמעברבטעותנכרךריזדף.טקסטחסרוןללאדפיםבכמהניירחיזוקי.זמןכתמי.חדשה

150$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ט"תפ,אמשטרדם–צרוףכסף.82

Kesef Tzaruf – Amsterdam, 1727 – First Edition

פינטויאשיהורבימאת(הפניםעם)משליספרעלביאור,צרוףכסףספר

.צובהמארם

.טימפלוליאוןיהודהיצחקדפוס.ראשונהמהדורה.ט"תפ,אמשטרדם

שאריות.השערבשוליזעיריםקרעים.טובמצב.מ"ס22.דף[1],צט,[2]

.חדשהבדכריכת.הפנימיתהשערמסגתעלהפורזץדף

120$פתיחה 
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רביחתימת–ראשונהמהדרה–י"תק,פירנצי–לתורהסייגמסורת.84

א"תקכ,ברלין–שניהמהדורה+מסיגטעקשטייןמנדלמנחם

Masoret Seyag LaTorah – Florence, 1850 – First Edition – Signature of

Rabbi Menachem Mendel Ekstein of Siget + Second Edition – Berlin, 1861

מגדוליאבולעפיההלויטודרוסבןמאיררביחיבראשר,לתורהסייגמסורתספר

."רמהיד"בעלהראשוניםרבותינו

ביניהםאיטליהגדוליהסכמות.פאסדייצחקדפוס.ראשונהמהדורה.י"תק,פירנצי

לראשונהנדפסהספר."שמשוןזרע"בעלנחמניחייםשמשוןרביהאלקיהמקובל

אשרוהוא,באסאןבנימיןישראלרבישלבביתוספוןשהיההמחברידכתבמתוך

.מפולניההלוייעקברביידיעללאורהוצאהספר,הספרלהוצאתמהונוהשקיע

.מפוארתכריכה.מצויןמצב.מ"ס28.דףצ,[6]

.מחוסטגרינוולדמשהרביתלמיד[ו"תש-ג"תרמ]"עקשטייןמענדלמנחם"חתימה

עצי"בעלר"האדמושלוחברוידידו(ד"תרס)ובקראסנאבסיגטמישריםכמגידכיהן

חיבוריו.יורקוניובקליבנלדכרבוכיהן[ף"תר-ח"תרע]-ב"לארהעבר.בסיגט"חיים

"תמרוריםבכי",רוזנברגי"לר"ל"מהרנפלאות"כנגד(ע"תר,סיגט)יצירהספר

.ועוד(ט"תרפ,טארנא)

,[1].א"תקכ,ברלין.אבולעפיאהלויטודרוסרבימאת,לתורהסייגמסורת,מצורף•

."וואגנהחיים"השערבקצהחתימה.מצויןמצב.חדשהבדכריכת.דףנא

150$פתיחה 

בניהקדשת–יחידהמהדורה–ד"תרמ,ירושלים–לבישמח.85

גאגיןויצחקאברהםרביהמחבר

Samach Libi – Jerusalem, 1884 – Single Edition – Dedication by the

Sons of the Author Rabbi Avraham Yitzchak Gagin

ח"השמ)גאגיןחימשהשלוםרבימאת,והספדיםדרשות,לבישמחספר

.(נפש

עלגאגיןויצחקואברהםפרץמשהדפוס.יחידהמהדורה.ד"תרמ,ירושלים

א"המרפל"הראשירושליםרבניהסכמת.צוקרמןהלוישמואלהמנהגלידי

.(418'מסהלוי.ש).ברכהא"והיש

העליונהבפינהחלקיחסרון.מקוריתכריכה.טובמצב.מ"ס23.דףקו,[4]

.האחוריתהכריכהשל

.הכהןמנחםהגביראלהמחברבניידבכתבהקדשההספרבשער

60$פתיחה 

ג"תק,ונציה–"(אברהםמגן"הלבעל)רענןזית.83

Zayit Ra'anan (by the Author of the Magen Avraham) – Venice, 1743

בעלגומבינראבליאברהםרבינומאת,שמעוניהילקוטעלפירוש,רענןזיתספר

.בראגאדיןדפוס.ג"תק,ונציה.ערוךהשולחןעל"אברהםמגן"ה

,בונציהפואהשמואללהגבירשניתנה"המדינהומנהיגיראשי"הסכמתלשערמעבר

פולאקולבנימיןשניתנהוהשלטונותהצנזורההסכמתהאחרון'בעמ.ב"תקתמוז

פאדווהיהושעמנשהרבי,בסאןבנימיןישראלרביהסכמות."המלאכהעלהנצב"

.פונטאנילהברכיהישראלורבי

דפיםבכמה.עתיקהכריכה.טובכללימצב.מוכתםשער.מ"ס27.5.דףצו,[2]

.בשוליםעשנקבי

80$פתיחה 
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ס"השחידושים על \תלמוד בבלי 

ההדפסהלאחרשצורךהסכמותדףכולל–קטןפורמט–ל"תק,מיץ–נדהמסכת.86

Tractate Nidah – Metz, 1770 – Small Format – Including the Approbation Leaf which was Added after the Printing

עם.נוספיםומפרשיםם"להרמבהמשניותפירוש,ש"הראופסקיאשררבינו.תוספתופסקיותוספתי"רשפירושעם,נדהמסכת

.(מיוחדבשער)נדהמסכת(ף"רי)אלפסייצחקרבינוהלכות

.הרגילותבהוצאותאחדלדףשוויםזובהוצאההתלמודשלדפיםשני.מ"ס20קטןפורמט.[ה]'מאיימשהדפוס,ל"תק,מיץ

.שלםס"שלהדפיסהתכוונואםספק.בלבדהשנהוראשנדה,ביצה,ברכות,המסכתותנדפסוזוממהדורה

רבי,[הירשצביר"ב]דובשלמהרבי,אויערבךהירשצבירביהסכמותובודףצורף(ההדפסהלאחרהנראהכפי)הכרךבתחילת

.לבובהעשיליהושע

.רופפתמקוריתעורכריכת.מאודטובמצב.מ"ס20.בסוףהטעויותתקוןדףחסר.דףל;מד;קעב,[1]

120$פתיחה 

עםירושלמיתלמודשקליםמסכתכרכישני.87

חשוביםעותקים–א"הגרהגהות

Two Volumes of Tractate Shekalim of the Jerusalem

Talmud with Hagahot HaGra – Important Copies

תלמודעלמווילנאא"הגרוהגהותביאוריעםספריםארבעה

:ירושלמי

.מווילנאהגאוןהגהותעם.שקליםמסכת,ירושלמיתלמוד•

.1863ג"תרכ,שטעטטין

.משקלובישראלרבימהדורתפיעלנדפסהזומהדורה

'מסא"הגרספריאוצר).ב"תקעשנתבמינסקשנדפסה

412).

דאשכנזיםהמדרשביתחותמת.טובמצב.דףיט,[5]

."חייםעץ"באמשטרדם

תלמודמן(ירושלמי–מערבאדבניגמרא)שקליםמסכת•

והגהות,מפרשיםושארותוספותי"רשפירושעם.בבלי

ומועדנינתנאלקרבןבעלהגהותוכן.הלבושובעלא"הגר

.חיותהירשצבירביוהגהות.ש"הראעלמלך

דףבמרכזחיתוך.טובמצב.דףיג.1841ב"תר,(וינה)ווין

.חסרוןעםהשער

.מ"ס39גדוליםכרכיםשני

100$פתיחה 
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'תק-'התשנות–בבליתלמודכרכימקבץ.88

Collection of Volumes of the Babylonian Talmud – 17th – 18th

Centuries

שערים4.ערכין;ותמידוקיניםמעילה;תמורה;כריתותמסכתותובוכרך•

וציוניםהגהותנוספותזובמהדורה.ב"תפ-א"תפ,דאדרפרנקפורט.נפרדים

-טובמצב.מקראקאשמואליוסףרבישל,"משפטעין"ו"ס"השמסורת"

בהרב...קאפליעקבחותמת].כריכהללא.הספרלאורךעשפגעי.בינוני

.1/כבדףתמורהבמסכתידבכתבהגהה."מירושליםלהה"זל...זאבה"מ

.פ"ת,דמייןפרנקפורט.(זרהעבודה)ומזלותכוכביםעבודתמסכת•

זרהמעבודההמסכתשםאתצנזורהמטעמיהמדפיסיםשינוזובמהדורה

העמודיםבראשינדפסלאהמסכתשםכןכמו,ומזלותכוכביםלעבודת

שנדפסוזומסכתשלטפסיםישנם.(זומהוצאההאחרותלמסכתותבניגוד)

דףחסר.מקומותבכמהעשפגעי.איכותידף,טובמצב.כללשערללא

.אחרון

.פינותוקפלימיםכתמי.ך"תק,זולצבאך,נדריםמסכת•

.כריכהללא.ג"תקי.אמשטרדם.עירוביןמסכת•

.שוניםגדלים.גמראכרכי3כ"סה

100$פתיחה 

ט"רס,קושטאהריףהלכותפקסימיליה/ס"השעלספריםאוסף.89

Collection of Books on the Shas / Facsimile of Hilchot HaRif Kushta1509

צבייוסףרבימאת,וירושלמיבבלי.וגיטיןקידושין,כתובותמסכתותעלהגהות•

.יחידהמהדורה.ז"תרנ.דמייןפראנקפורט.בחלק.דיננער

רבימאת,וירושלמיבבלי.והוריותשבועות,מכות,סנהדריןמסכתותעלהגהות•

.יחידהמהדורה.ב"תרס.דמייןפראנקפורט.גחלק.דיננערצבייוסף

,פיעטרקוב.הכהןיוסףבןאהרןרבימאת.העבודהסדרהלכות.הקרבנותעבודת•

אהרן"–המחברוחותמתוחתימתידבכתבהקדשה].ראשונהמהדורה.ג"תרע

.[חייםהחפץמרןחתן–"ווילנאפלךנאוואשווענצאניק"דקד"אבהכהן

הוצאת.ט"רס,קושטאדפוס.[ף"הרי]אלפסייצחקרבנוהלכות,פקסימיליה•

.ג"תשל,ירושלים,מקור

וכרוכיםממוספריםעותקים290בתמהדורה.ארבעהמתוךראשוניםכרכיםשני

.104מספרוזהטופס.עור

.טובכללימצב.שוניםגדלים.כרכים5-בספרים4כ"סה

100$פתיחה 

–יחידהמהדורה–ב"תע,אמשטרדם–ינחמנוזה.90

עתיקהחתימה

Zeh Yenachamenu – Amsterdam, 1712 – Single Edition –

Ancient Signature

משהרבימאת.המכילתאלמדרשסביבביאור,ינחמנוזהספר

.פרנקפורט

.פרופסשלמהדפוס.יחידהמהדורה.ב"תע,אמשטרדם

.השערבפינתאשכנזיבכתבעתיקהחתימה.מ"ס33.דףסד,[3]

מצב.כתמים.בטקטספגיעהללאאחרוניםדפיםשניבפינתקרעים

.נאהחדשהכריכה.טובכללי

120$פתיחה 
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יחידהמהדורה–ח"תקמ,דיהרנפורט–יהושעבנין.92

Binyan Yehoshua – Dhyrenfurth, 1788 – Single Edition

ארץודרךשמחותמסכת.נתןדרביאבותעלפירוש,יהושעבנין

.מליסאפולקיהושערבימאת.(הפניםעם).וזוטארבה

עם.מייאמיכליחיאלדפוס.יחידהמהדורה,ח"תקמ,דיהרנפורט

.חשובותהסכמות

בשוליניירהדבקת.טובמצב.מ"ס32.דףט,ט,כט-כד,כד,[2]

.חדשהכריכה.שאחריוובדףהשער

100$פתיחה 

–יחידהמהדורה–ג"תקפ,אלטונה–פזעטרת.91

"סופרהחתם"ואיגרעקיבארביהסכמות

Ateret Paz – Altona, 1823 – Single Edition – Approbations by

Rabbi Akiva Eiger and the Chatam Sofer

מאת.ביצהמסכתעלפוסקיםוביאורהלכהחידושי,פזעטרתספר

.שנה40במשךהלברשטטד"אבאיגרזאבפרץרבי

בתחילת.סגלבוןהאחיםדפוס.יחידהמהדורה.ג"תקפ,אלטונא

.ועוד"סופרחתם"האיגרעקיבארבינוהסכמותבאוהספר

כמהבשוליזעיריםנקבים.מאודטוב-טובמצב.מ"ס32.דףמה,[4]

.ואיכותיםעביםדפים.חדשהבדכריכת.דפים

100$פתיחה 

יחידהמהדורה–ח"תקע,ווילנא–לאיתןמשכיל.93

Maskil LeEitan – Vilna, 1818 – Single Edition

אברהםרבימאת,וקדשיםמועדמסדרהלכותחידושי,לאיתןמשכילספר

י"רשבסודירמזיהספרבסוף.משקלובישראללרבינ"נומחאטימשיק

.התיקוניםבספר

.יחידהמהדורה.ח"תקע,ווילנא

מיכליחיאל"בעלותחותמות.כתמים.מאודטובמצב.מ"ס20.דףכח,[1]

.חדשהכריכה.נוספיםבעלותחותמות."ענדעלמאןל"זמשהר"ב

150$פתיחה 
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רביהגאוןעותק–יחידהמהדורה–שלםסט–ירושלמינועם.96

ובלאשקיקוילד"אבלוונטלהלויליבישיהודהאביגדור

Noam Yerushalmi – Complete Set – Single Edition – Copy of the Gaon Rabbi

Avigdor Yehuda leibush Halevi Lowenthal Av Beit Din of Koil and Błaszki

–שלםסט.שפיראאיזיקיהושערבימאת.ירושלמיהתלמודעלביאור,ירושלמינועם

.הראשונהמהדורה.חלקים4

.'עמ[1],184,[4].ג"תרכ,ווילנא.זרעיםסדר

.'עמ196,[2].ו"תרכ,ווילנא.מועדסדר

.'עמ180,[2].ח"תרכ,ווילנא.נשיםסדר

.'עמ178,[2].ט"תרכ,ווילנא.נזיקיןסדר

קוילק"אבדקהלויליבישיהודאאבידור"חתימההראשוןהשעראחרבדף

."בלאשקיק"בקומלפנים

אברהםרבישלחברו–(ט"תרמ-ז"תקצ)לוונטלליבושיהודהאביגדוררבי

.שםהישיבהוראשובקויל,בלאשקיד"אב."הדורפאר"שכינהומסוכטשוב

.קליםזמןכתמי.מנותקתקדמיתכריכה.מצויןמצב.גדולאחדבכרךהחלקיםכל

120$פתיחה 

'ג–ראשונהמהדורה–הירושלמיעל"ירושליםנתיבות"חיבור.95

חלקים

Netivot Yerushalayim on the Yerushalmi – First Edition – 2 Sections

הירושלמיעל,ירושליםנתיבותובאוריםלקוטים.ח"מהריליקוטיספר•

מאמרעם.דייכעסחייםישראלרבימאת.מועדוסדר,זרעים,ברכותמסכתות

.גרינשפןשלמהנחמןרבימאת,הגבולקדשי

.ראשונהמהדורה.1930ץ"תר,לונדון

רבימאת.ירושליםנתיבותפירושעם.ירושלמימתלמוד,מציעאבבאמסכת•

.ו"תרפ,לונדון.דייכעסחייםישראל

רבימאת,ירושליםנתיבותפירושעם.ירושלמימתלמוד.בתראבבאמסכת•

.(עותקיםשני).ז"תרפ,לונדון.דייכעסחייםישראל

.שוניםגדלים.טובכללימצב.כרכים3-בספרים3כ"סה

100$פתיחה 

יחידהמהדורה–ב"תרי,ליידן–חייםעץפרי.94

Pri Etz Chaim – Leiden, 1852 – Single Edition

כודףבכתובותוהסוגיותהמתניתיןעלוחדושיםפירושים,חייםעץפריספר

.לעהוודעיעקבמאתי,הפרקסוףעדב"ע

.יחידהמהדורה.ב"תרי,ליידן

הוספותהשניבשער.מקוצרראשוןשער.שעריםשני.מ"ס22.'עמ112,[6]

.מקוריתכריכה.מאודטובמצב.המחברבכתיבתהנראהככל,ידבכתב

100$פתיחה 
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ספרי יסוד ולמדנות

-ו"תקע,זאלקווא-למברג–נתיבותמשובב\(החלקים'ב)מלואיםאבני.97

ראשונהמהדורה–ו"תקפ

Avnei Milu'im (Two Sections) / Meshovev Netivot – Lemberg-Zholkva, 1816-1826

– First Edition

.הלרהכהןליבאריהרבימאת.העזראבןערוךשלחןעלחדושים.מלואיםאבניספר

חיבורוכןת"שובסופו.דף[4],יד,עה,[1].ראשונהמהדורה.ו"תקע,לעמברג:אחלק

ספרועל"משפטנתיבות"הבעלהשגותעלמהמחברתשובותובו–"נתיבותמשובב"

.ראשונהמהדורההואגם–"החושןקצות"

בסוףדף[2].דף[2],[ל:ל"צ]כד,פ,[4].ראשונהמהדורה.ו"תקפ,זאלקווא:בחלק

דפי[3]חסריםשלפנינובעותק.ב"תקע,זולקוואדפוסביהודהנודעמספרמפתחותהינם

.בסוףהמפתחות

דף.בינוני-טובכללימצב.ומפוארתחדשהכריכה.מ"ס35.יחדיוכרוכיםהחלקיםשני

.מקצועיתבצורהמשוקמיםחלקםהספרלאורךעשופגעינקבי.זמןכתמי.ועבהאיכותי

.מקצועיתמצורהמשוקמים–אחרוניםדפיםבמספרפינותפגמי

.(187יסודספריסטפנסקי)

500$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ו"תקכ,ברלין–שלמהשלים.99

Yam shel Shlomo – Berlin, 1866 – First Edition

.ל"מהרש–לוריאשלמהרבינומאת,קידושיןמסכתעלחידושים,שלמהשליםספר

.(64'מס,יסודספריסטפנסקי).ראשונהמהדורה.ו"תקכ,ברלין

.חדשהבדכריכה.מ"ס32.טובמצב.דףמד

100$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ח"תקמ,למברג–החושןקצות.98

Ketzot Hachoshen – Lemberg, 1788 – First Edition

רביהאדירהגאוןשלמשפטחושןעלהגדולספרו.ראשוןחלק,החושןקצותספר

.הלרלייבאריה

הקולעתהסברתוואופןהישירההבנתודרךהישיבותבעולםיסודלספרהפךהספר

במרביתוחיבהבהערצהנתקבלוהספרבישיבותהלימודצורתעלרבותהשפיע

בלימודוהןהגמראלימודבמסגרתהןונלמדביותרנפוץבוהעיון.הגדולותהישיבות

.ההלכה

.(185'מס,יסודספריסטפנסקי).יהודיתבדפוס.ראשונהמהדורה.ח"תקמ,למברג

אחרוניםדףטו.המחבראחיהקדמת.ערוךהשולחןפניםעם.דףטו,קכט,[2]

,התחתונההדפיםבפינתחסרוןהספרלאורך.דממונאספקאבדיניהספיקותקונטרס

העליונההשערבפינתחתימה.עתיקהכריכה.בינונימצב.כתמים.טקסטחסרוןעם

"...מפהשפיצערוואלף"

200$פתיחה 
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ראשונהמהדורה–ד"תרל,ווארשא–הלויביתת"שו.103

Beit Halevi Responsa – Warsaw, 1874

הלוידובעריוסףרבימאת.שניחלק.הלויביתותשובותשאלות

.יק'סולובייצ

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

דפים.חדשהכריכה.בודדיםנקבים.מצויןמצב.דףיט,עח-ג,[1].מ"ס31

.איכותים

100$פתיחה 

מהדורה-ט"תקע,פראג–(אייבשיץיהונתןרבי)אהובהבני.100

החלקיםכל–ראשונה

Bnei Ahuvah (Rabbi Yehonatan Eibuschitz) – Prague, 1819 – First Edition –

All the Sections

.ו"אהד"אבאייבשיץיהונתןרביהגאוןמאת.ם"רמבעלביאורים,אהובהבניספר

רבימאתתשובותשלישיבחלק.ת"שועם,ביאהואיסורי,גירושין,אישותהלכות

.המחברעםשהתכתבאיגרעקיבא

.(51'עמיסודספריסטפנסקי).ראשונהמהדורה.ט"תקע,פראג

.חדשהבדכריכת.מאודטובמצב.דףכה,[1],פב,[4]:חלקיםשלושה

120$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ז"תקכ,פרנקפורט–שבתתוספת.101

Tosefet Shabbat – Frankfurt, 1867 – First Edition

מאת,(הפניםעם)חייםאורחערוךשלחןעלחשובחיבור,שבתתוספתספר

!יסודספר.ראשונהמהדורה.ז"תקכ,דאדרהפרנקפורט.מייזלישרפאלרבי

(199'מס,יסודספרי,סטפנסקי)

עתיקהחתימה.חסרוןללאבשערמודבקקרע.טובמצב.מ"ס32.דףקמב

.חדשהכריכה."האפהייםנידערהירשה"כמ"בלאאובנימין"

100$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ט"תקכ,פיורדא–משהחמד.102

Chemed Moshe – First Edition – Furth, 1769

ראשוניםדבריומלבןמבאר",חייםאורחערוךשולחןעלביאור,משהחמד

.ועודלאשיץ,יאנובהד"אבהלוימשהגדליהרביהגאוןמאת."ואחרונים

,באחד.טוריםבשנינדפסוטובויוםפסחהלכות.ראשונהמהדורה.ט"תקכ,פיורדא

מובאחשובהלכתיספר.בירורים,ובשני.כליוונושאיהערוךהשולחןפסקיתמצית

.(63'עמ,יסודספריסטפנסקי).ההלכהבשדההיסודבספריפעמיםמאות

.חדשהכריכה.קלשימושובלאיכתמים.טובמצב.דףיח,קיח,[1]

80$פתיחה 
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מהדורה–ח"תרפ,ורשה–(שקאפשמעוןרבי)יושרשערי.104

!הכרךבסוףנדיריםדפיםשני–ראשונה

Basic Book! Sha'arei Yosher (Rabbi Shimon Shkop) – Warsaw, 1928

– First Edition – Two Rare leaves at the End of the Volume!

(רוב)רובאהספקותבדיניהלכותחקרי,שעריםשבעה,ישרשעריספר

.ח"תרפ,ורשה.שקאפיהודהשמעוןרביהגאוןמאת.עדותובדיניוחזקה

.הוטנערל"הרידפוס.ראשונהמהדורה

ידועלאשר.הוטנערל"הרישלספריםהוצאתביתשלמודעה'אחלקבסוף

:חלקיםשני.זהספרהודפס

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

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

."(יושרשערי"מ)"י"משוהתיקוןהטעותלוח"דפיםשנינוספו'בחלקבסוף

.המקוריתההדפסהלאחרנוספו,נדיריםאלודפיםשני,הספרחלקילשני

במפעלנרשמולא.העותקיםברובואינםביבליוגרפיתידועיםאינם

.הביבליוגרפיה

פגמיםבשער.מנותקיםדפים,שוליםפגמיעםראשוניםדף40-כ.מ"ס30

יבשדף.טובבמצבהספרשאר.חסרונותללאוקרעיםחסרונותעםקלים

בלויהמקוריתכריכה.לסי'מצבערמאןמיכאלרביספרייתחותמות.ושביר

דבקסרטעםשדרה.הספרשםאתהנושאותמוזהבותאותיותעםמעט

.שחורבצבע

80$פתיחה 

עלאיגרעקיבארביהגהותשלראשונהמהדורה.105

ב"תרכ–יוהנסבורג–ערוךהשלחן

Basic Book! First Edition of Hagahot Akiva Eiger on the

Shulchan Aruch – Johannesburg - 1862

.ושניראשוןחלק.חייםאורח.ארץמגיניערוךשלחן

שלראשונהמהדורה.ב"תרכ.[יאהאנניסבורג:בשער]יוהנסבורג

הראשון,שעריםשניחלקלכל.ערוךשלחןעלאיגרעקיבארביהגהות

יהושע’ור.מעקלענבורגצבייעקב’רהסכמות'בחלקבסוף.מקוצר

רשותללאק"רעחידושיהדפסתעלהאוסריםמקאלנאפרידענזאהן

.בנו

אחרוניםדפים4-ב.מאודטובמצב.דףשיח,[4].תכח-א’סי:אחלק

השערבדףקטןניירחיזוק.פנימייםבשוליםניירוחיזוקיקפליםמעט

.הראשון

דפים4.מאודטובמצב.דף[1],ריז,[2].תרצז-תכט’סי:בחלק

הראשוןהשערדףבשוליניירחיזוקי.קליםשולייםפגמיעםאחרונים

.מאחורה

.פשוטותחדשותכריכות.מ"ס39:תואםגודל

100$פתיחה 
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–ראשונהמהדורה–ב"תרצ,ווארשא–תנינאוחדושדרוש.106

זילברברגבנימיןאברהםרביהקדשת

Drush VeChidush Tanyana – Warsaw, 1932 – First Edition – Dedication

by Rabbi Avraham Binyamin Zilberberg

ולקוטידרשותמערכתועשרהחוליןמסכתעלחידושים,תנינאוחדושדרושספר

ידמכתבלראשונהלאורהוצא.ב"תרצ,ווארשא.איגרעקיבארבינומאתס"הש

.קדשו

בנימיןאברהםרבילאורהמוציאשלוחתימתוידובכתבהקדשהבשער

.ג"תש,שניאדרד"כ,פיטסבורג.שרגאאפרים'רבנואל,זילברברג

הלוייצחקאברהםרביתלמיד(ב"תרמנולד)זילברברגבנימיןאברהםרבי

רבי,מאוסטרובצאר"האדמו:מאתנסמך.וראדיןה'לומזבישיבותמזאגראוי

אפריםרבידודוחתן.פלוצקידןמאיררפאלרבי,מויערושובזילברמןשאול

ישיבהיסדשםבטולישקובד"כאבכיהןז"תרעבשנת.מאיניאוועלונטלשרגא

כיהןד"תרפבשנת.מקוואהללעויליפמןא"רעמדבראשה"אמתתורת"בשם

חיבר.ב"ארה-בפיטסבורגכרבוכיהןב"לארההיגרץ"תרחבשנת.בוארשאצ"כמו

."אברהםזכרון",ה"תשי"נ"מלךהדרת",ה"תשי"נ-"ב"מהראאמרי"הספראת

.'הצביאמרי'בעלצבימאיררבישלבנומדאבריבערישכררבי-גיסו

.מנותקיםודפיםכריכה.טובכללימצב.דףפה-ד,[2]

100$פתיחה 

ה"תשכ,ירושלים–וואזנרשמואלרביהסכמתעםראשונהמהדורה–כהלכתהשבתשמירת.107

Shemirat Shabbat Kehilchata – First Edition with the Approbation of Rabbi Shmuel Wosner – Jerusalem, 1965

.ראשונהמהדורה.ה"תשכ,ירושלים,נויבירטיהושערבימאת.(היהודילביתלמעשההלכה),כהלכתהשבתשמירת

יחיאלהרב,פיינשטייןמשההרב,אוירבךשמואלהרב,אוירבךזלמןשלמההרב:ביניהםישראלגדוליהסכמותאתקיבלהספר

שלהסכמתואתישנהזובמהדורהכןכמו.ועודאברמסקייחזקאלהרב,קלייןמנשההרב,אלישיבשלוםיוסףהרב,וינברגיעקב

.וואזנרהלוישמואלהרב

במעליתהשימושכגון,מסוימותבסוגיותלהקלהספרמחברשלגישתועקבהסכמתואתוואזנרהרבמשךהבאותבמהדורות

.זומהדורהשלמצומצמתהוצאהעקבנדירההינהוואזנרהרבשלהסכמתועםזומהדורה-'וכדשבת

.מקוריתכריכה.מאודטובמצב.מ"ס22.'עמל,שמו,[12]

80$פתיחה 

–א"תרמ,ווילנא–(מסלנטישראלרבי)פריעץספר.108

ראשונהמהדורה

Sefer Etz pri (Rabbi Yisrael of Salant) – Vilna, 1881 – First Edition

ורביסלנטרישראלרבימאת,התורהלומדילחיזוקמאמר,פריעץספר

מהדורה.א"תרמ,ווילנא.המוסראגרתעם.מקובנהספקטוראלחנןיצחק

.ראשונה

:שלפנינוהטופסאתונתאר,מזהזההשוניםהספרשלטפסיםישנם

"ל"המומאתדברראש"5-7'עמ."קוראקול"(I-IV'עמ)הספרבתחילת

ישראלרביחייםחפץמבעלהקדמה8-11'עמ.פינקלצבינתןרביהוא

ד"אבלפידותמשהאלכסנדררבימאתפתיחה11-12'עמ.הכהןמאיר

.דראסיין

.שימושכתמי.טובמצב.מ"ס22.'עמ13-34,31-40,[2]12,13-30,[2]

.מקוריתכריכה

80$פתיחה 
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מיוחסיםעותקים/ישיבותראשי/ישראלגדולי–ליטארבניספרישלענקאוסף.109

Very large Collection of Books by the Rabbis of Lithuania – Gedolei Yisrael / Rashei Yeshivot / pedigreed Copies

.ראשונותמהדורותרובם.לדורותיהםבליטאישיבותוראשיישראלגאוניוספריחיבוריםשלענקאוסף

:א"הגרספרי

.א"הגר–מוילנאאליהורבינומאתאגדותכמהעלפירושעם.יעקבעיןבספראינםאשרירושלמיתלמודאגדות–ירושליםבנין•

.(389'מסא"הגרספריאוצר).[הספרדפיבשוליבלועזיתידבכתבהוספות].ראשונהמהדורה,ד"תרכ,ווארשא

ספריאוצר).יב-טהדפיםחסרים.טובמצב.ז"תרט,שטעטטין.לויןהשליהושערבימאת.מוילנאהגאוןתולדות.אליהועליות•

(994'מסא"הגר

.דף16[כריכהללא].ו"תרל,ווארשא.מווילנאאליהורבינוהגאוןמאתביאורעםאסתרמגילת•

,סובלאק.מווילנאאליהורבינוהגאוןהגהותעם.לנדאאליהויצחקרבימאתסופריםועטור.סופריםמקראביאורעם.סופריםמסכת•

.[כריכהללא].ב"תרכ

'מסא"הגרספריאוצר).תכז-קכבסימנים:בחלק.[ט"תרי,קניגסברג].א"הגרביאורעם.כהניםתורת–משפטחשןערוךשלחן•

.גדולכרך,מקוריתעורכריכת.(756

:"אישחזון"המרןספרי

הגאוןורישוםחתימה].הספרבסוףהצורותלוחעם.ראשונהמהדורה.ט"תרפ,ווילנא.עירוביןהלכות.חייםאורחחלק,אישחזון•

."[ט"סהדאייאעבדיההצעיר...המחברהגאוןמאתליניתןבמתנה"הדאיהעבדיהרביהמקובל

.ראשונהמהדורה.ה"תרצ,ווילנא.מכשירין,מקואות,אישחזון•

.ד"תשי,ירושלים–שניההוצאה.מכשירין,מקואות,אישחזון•

.(עותקיםשני).ראשונהמהדורה.ו"תרצ,ווילנא.אהלות.אישחזון•

.ראשונהמהדורה.א"תש,ירושלים.שוניםלקוטיםעם.כתובותהלכות.אישחזון•

.(עותקיםשני).ראשונהמהדורה.ח"תרצ,ירושלים.שביעיתעלוהוספות,פרה,נגעים.אישחזון•

.ראשונהמהדורה.ז"תש,ירושלים.השיעוריםקונטרסעם.בספר.קדשים.אישחזון•

.ראשונהמהדורה.ח"תש,ירושלים.שוניםבעניניםוליקוטיםשבתהלכות,אישחזון•

.ראשונהמהדורה.ג"תש,ירושלים.שעותעשרהשמונהקונטרס.אישחזון•

.ראשונהמהדורה.ב"תשי,ירושלים.גריינימןשאולחייםרבימאת,נדהבהלכותובאוריםחדושים•

:יק'סולווויצז"והגריח"הגרספרי

אחד](עותקיםשני).'עמרנה,[3].סטנסילדפוס.ו"תשט,ירושלים.שוניםעניניםעלל"זצהלויח"הגרמרןשעורי.ח"הגרשעורי•

.[שנהמאותהשניהםכינראהאך.שנהפרטללאמהם

.(שערללאנדפסאולי).סטנסילדפוס.נזיר,סוטה,זבחיםעלז"הגריחדושי•

:בנגיסראובןזעליג'רספרי

דף].ראשונהמהדורה.ע"תר,בילגורייא.נשיםסדר–בחלק.בענגיסראובןזעליגרבימאת.ס"השבסדרפלפולים.ראובןלפלגות•

.[מעטיםעשונקבי,שוליםפגמי.יבש

שני)"חורב"דפוס.ו"תש,ירושלים.נשיםסדר–בחלק.בענגיסראובןזעליגרבימאתס"השבסדרפלפולים.ראובןלפלגות•

.(עותקים

.ד"תרפ,ברלין.ונדהקדשיםסדר–דחלק.בענגיסראובןזעליגרבימאת.ס"השמסכתותסדרעלפלפולים,ראובןלפלגות•

.הדפיםבאחדקליםפגמים.ראשונהמהדורה

קונטרסעם.חוליןמסכתן"והרף"הריעל–שישיחלק.בענגיסראובןזעליגרבימאת.ס"השסדרעלפלפולים,ראובןלפלגות•

.[כריכהללאמהםאחד](עותקיםשני).ראשונהמהדורה,ש"ת,ירושלים.והערותליקוטים

:מלצרזלמןאיסררביספרי

מספר.[הספרלאורךידבכתבתיקוניםמספר].ראשונהמהדורה.ה"תרצ,ירושלים.חלקיםלשנימחולק.נזיקיןספר.האזלאבן•

.מנותקיםדפים.שוליםפגמי

.ראשונהמהדורה.ה"תש,ירושלים.אמשפטיםספר,ם"להרמבהחזקההידמספריגספרעלחדושים.דחלק,האזלאבן•

מהדורה.א"תש,ירושלים.אעבודהספר.ם"להרמבהחזקההידמספרחספרעלובאוריםחדושים.קדשים–החלק,האזלאבן•

.ראשונה
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:קנייבסקיחייםרבימרןהגאוןספרי

.ך"תש,אביבתל.ם"הרמבהקדמתעל.המלךבשערקונטרס•

.א"תשכ,ברקבני.מדותדמסכתוברייתא.ודעתטעםפירושעם,המשכןדמלאכתברייתא•

:כללייםספרים

זוחאוויצקיאליהויקותיאלרביחותמת].ט"תרמ,וויען.גינזמשהר"בעקיבארבינומאת.תניינאמהדורא.איגרעקיבארביתשובות•

.[קאמעראווקאק"החופ

.ברנוביץישיבתראשווסרמןבונםאלחנןרביהגאוןמאת.וקדושין,כתובות,בתראבבא,ביצה,פסחיםמסכתעל.שיעוריםקובץ•

.סטנסילדפוס.ט"תשי

.סטנסילדפוס.ד"תשי,ברקבני.'פוניבזדישיבתמשגיח.דסלראליעזראליהורבינומאת.ומאמריםשיחות•

.[רפופורטאברהםהרבמספרי"רישום].ט"תרס,פיעטרקוב.מנחותמסכתעל.זקניםאסיפת•

רפאלדןמאיררבימאת.שבתדיניתשלוםעדחייםאורחחלקעלוראשוניםס"השדביביאור.אחוברת.בחלק.ישראלחמדת•

."[ברקבני–זילברברגיהודהמשהשמואל"חותמתמהםבאחד].(עותקיםשני).ד"תרפ,פיעטרקוב.מקוטנאפלאצקי

.ה"תרמ.ווילנא.מרגליותזאבמשהרבימאת.העזראבןחלק.אזובאגודתת"שו•

.ד"תרנ,ווארשא.ברליןיהודהצבינפתלירבימאת.ב-אחלקים.דברמשיבת"שו•

רבימאתהמשניותעלבתוספותיואיגרעקיבארביהגאוןעלשאלואשרמהשאלותולהציללגונן.משנהסדריששהעל,והצילגנון•

מהדורה.ז"תרצ,ברוקלין.טהרות-קדשים-נזיקין-נשים–בחלק.ד"תרצ,ברוקלין.מועד-זרעים–אחלק.מוינעשטעראברהםמשה

.החלקיםשנישלראשונה

קיידאן.רודערמאןהלוייצחקיעקברבימאת.וטהרהקדשיםבעניני.ם"הרמבושיטותסוגיותוביאוריהלכותחדושי.הלויעבודת•

.צ"תר,(ליטא)

מאת.והפוסקיםהתלמודפיעלומשפטיובמצותיומרעהושונהאחדכלאשר.אנשיםמיניכלשלהלכותלקוטי,אדםבנימשפטי•

.ה"תש,ירושלים.אדםבנישעשועיעםאהרןביתמערכת–בחלק.גליקראובןרבי

:מיוחסיםעותקים

.ז"תשכ,ירושלים.גולדמןמרדכירביידיעלונלקטנערך.חדשהשמלהספרקיצורוהוא.וטריפותשחיטההלכותעלמרדכידברי•

.([פינקלביינישבנימיןברבימדוברהנראהככל)פינקללרבהמחברבןהקדשת]

ראשפינקלביינושבנימיןרביהגאוןחותמות].א"תשי.יורקניו.ההצלהועדהוצאת.בבליתלמודמןמציעאבבאמסכתגמרא•

.[ן"תש-ה"תשכהשניםביןמירישיבת

לרביידבכתבהמחברהקדשת].ד"תשכ,ברוקלין.הכהןמאיררבימאת.ם"הרמברבינופסקיעלוביאוריםהערות,מאירחלקת•

.[ה"תשכבשנתלפטירתועדבההישיבהוראשבארץמירישיבתמקיםפינקליהודהאליעזר

נחוםלרביידבכתבהמחברהקדשת].ד"תשכ,ירושלים.המבורגרזבולוןרבימאת.קידושיןממסכתעניניםכמהעל.זבולשערי•

.[הישיבותבעולםכיוםהנלמדנחום'רחידושיהספרומחברפינקלביינישבנימיןרבילצדמירישיבתראשפרצוביץ

תל.יגליהושערבימאתקונטרסעם.למפרטצבישלוםרבימאת.ם"והרמבס"השסדרעלענייניםובירורית"שו.שלוםנתיבות•

.[מירישיבתראשפינקליהודהאליעזרלרבייגליהושערביהקדשת].ה"תשכ,אביב

לרביידבכתבהמחברהקדשת].ד"תשי,ירושלים.מןאריהמרדכירבימאת.וקדושיןגיטיןממסכתענייניםעל,מרדכידברי•

.[מירישיבתראשפינקליהודהאליעזר

בכתבהמחברהקדשת].ו"תשט,אביבתל.בחלק.ניימרקיעקבאברהםרבימאת.נזיקיןסדרעלובאוריםחדושים.אברהםאשל•

.[ישראלתפארתדישיבתמ"רהכהןשמעוןלרבייד

הקדשת].לישראלהראשיהרב–הרצוגהלויאייזיקיצחקרבימאת.סנהדריןהלכות.ם"הרמבעלשעורים.אחלק.האהלתורת•

.[הדאיהעבדיהלרביידבכתבהמחבר

.שהואכמותנמכרהאוסף.טובכללימצב.שוניםגדלים.ספרים46כ"סה

500$פתיחה 
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ספרי תפילה ומחזורים

שינגיליקהילתמנהג–ט"תר,ליוורנו–חתניםחופתספר.110

נדיר-[הודו]

Sefer Chupat Chatanim – Livorno, 1849 – The Custom of the Shingili

[India] Community – Rare

חגים,למילה,החופהליום,תורהשמחתליוםפיוטים,חתניםחופתספר

.א"חידמהרבתורהלשמחתהקפותסדר.ומועדים

.בילפורטיושלמהי'פלאגוישראלמשההשותפיםדפוס.ט"תר,ליוורנו

שבחותתפלותסדר,נקראהספרקודמותבהוצאות).ראשונהמהדורה

,אמשטרדם,תורהשמחתלימיתפלותסדראו.ז"תקי,אמשטרדם,ושירים

.(ט"תקכ

ימישבעהשלהסדרזה.שינגיליאנשישנהגוחופהסדר":א,צד-ב,נודפים

בביתשבשינגילי...הקהללומרשנהגווזמירותשבחותוסדרהחופה

יהודיעברועשרההששבמאה.בהודו,קאנגאנורהיאשינגילי."החופה

.ין’לקוצשינגילי

.מקוריתכריכה.מצויןמצב.מ"ס15.דףקלב

80$פתיחה 

הדאיהשלוםרביעותק-א"תקע,וינה–החמדהשכיות.112

ישראליאודהחייםרביחתימת–ידובכתבהוספותעם

Schiyot Chemdah – Vienna, 1811 – Copy of Rabbi Shalom Hadaya

with Additions Handwritten by Him – Signature of Rabbi Chaim

Yehuda Yisrael

.(רבינומשהפטירת)באדרשבעהיוםוסדרתקון.החמדהשכיותספר

.פארדודודרבימאת.ועודחמץביעור,ניסןחודשסדר,נשיאיםאמירת

.הראשאנצקיגיאורגדפוס.א"תקע,ביינה

.הדאיהשלוםרביהמקובלהגאוןחתימת'גודףהשערדף,הפורזץבדף

ובסופוהתפלהסדר:ידובכתבניסןח"ריוםסדרהשערשלפניבעמוד

סדרנכרךהספרבסוף.האילנותברכתלברךהקהלכלילכוכ"אחנכתב

וכן.האחרוןהראשוןהעמודשלידובכתבהשלמהעםהאילנותברכת

.האחוריהפורזץדףעלידובכתבחמץביעורסדר

.השערבדףישראליאודהחייםרביחתימתכןכמו

.טובמצב.בקירובמ"ס17.דף[6];[1],לט

100$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ט"תר,ליוורנו–השואבהבית.111

Beit Hasho'eva – Livorno, 1749 – First Edition

עצרתושמיני,הסוכותלחגתפלהסדר,השואבהביתחלק,מועדבית

רבימאת.מיניםושארולולבסוכההלכותכולל.ספרדיםק"קכמנהג

.אשכנזישמואליהודה

.המחברבנישלהדפוסבבית.ראשונהמהדורה.ט"תר,ליוורנו

מובהקהלכתילספרהפך,תפילהסידורהיותומלבדשלפנינוהספר

!

כריכה.טובכללימצב.קלשימושבלאי.כתמים.מ"ס18.דףרסד,[1]

.חדשה

80$פתיחה 
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–השלם(גאון)עמרםרבסדר.114

החלקיםשני-ב"תרע,ירושלים

Seder Rav Amram (Gaon) Hashalem –

Jerusalem, 1912 – Two Sections

תפלהסידור.השלם,גאוןעמרםרבסדר

זלידמכתבממקורונעתקאשכנזיכמנהג

שינוייעם.שבאוקספורדויטרימחזור

אריהרבימאת,וביאוריםהוספות,נוסחאות

.פרומקיןליב

מהדורה.צוקרמןדפוס.ב"תרע,ירושלים

ביאוריםעםגאוןעמרםרבסדרשלראשונה

ורבותינוהגאוניםדברימשארומקבילות

.הראשונים

,5-10,[8].מיוחדשערחלקילכל.חלקיםשני

טוב-טובמצב.דףרלט,’עמ[5];[6],400

.הדפיםשלהתחתונהבפינהכתמים.מאוד

60$פתיחה 

חלקיםתשעהסט-ז"תרי,וינה–השנהמועדילכלמחזור.113

Machzor for All Festivals of the Year – Vienna, 1857 – Set of Nine

Sections

מעהרען,בעהמען,פוליןהמדינותכמנהג:השנהמועדילכלמחזור

.שטרןמנדלרבימאת.ר"צובאותיותאידישתרגוםעם,ואונגארן

.’עמ256,[6].(השנהראששלראשוןליום):1

.’עמ232,[4].(השנהראששלשניליום):2

.’עמ131,[4].(נדריכללליל):3

.’עמ416,[4].(הכפוריםליום):4

.’עמ276,[3].(סכותשלושניראשוןליום):5

.’עמ256,[3].תורהושמחתעצרתלשמיני):6

.’עמ256,[3].(פסחשלושניראשוןליום):7

.’עמ304,[4].(פסחשלואחרוןשביעיליום):8

.’עמ312,[3].(השבועותלחג):9

.מאודטוב-טובמצב.תואמותמקוריותכריכות.תואםגודל

60$פתיחה 

ידועלא–ב"תרסירושלים–"ותפלהרנה".115

כיסגודל–ביבליוגרפית

Rinah VeTefilah – Jerusalem, 1902 –

Bibliographically Unknown – Pocket Size

יהדותכמנהגחלקם.שונותתפילות.ותפלהרנהספר

;"גדולכהןישמעאלמרביתפלה":הספרתוכן.בוכארה

ברכת;הפרנסהעלתפלה;ה"השלמסדורנאהתפלה

מנחם'רמאתלשבתפיוט;...נפתלילהרבבקיצורהמזון

פיוט;מולכושלמה'רמאתפיוטיםשניוכןלונזאנודי

פתיחת;אליהור"בחייםיוסף'רמאת"לחיכלואמרתם"

רביעיתלסעודהושירזהר;(הזהרתקונימתוך)אליהו

לתפילתהקדמה;עלמיןביתתפילת;קודששבתבמוצאי

.בוכארהיהודיכמנהגגדולכהןישמעאל'ר

אברהםר"הרדפוס.[ב"תרס]ת"מברכשנת,ירושלים

משה'מצביראובןי"עהדפוסלביתהובא.לונץמשה

הוצאהקיימת.ו"היאהרן'מבןאבאי"וע,ע"נברוך

מדפוסהיאגם,בירושליםד"תרסמשנתמאודדומה

.לונץמשהאברהם

מופיעהלא!בספריותמופיעהאינה!נדירהמהדורה

בביתמוזכרתהמהדורה).רוזנפלד-וינגורדבתקליטור

הופיעלא.(פרידברגדובחיים'לרספריםעקד

!מעולםבמכירות

דפים.טובמצב.מ"ס9.5:כיסגודל.דף[3],עז

.דפיםבכמהפינותקיפולי,קליםשוליםפגמי,מנותקים

ברורהלאמהדורה.דומהבגודלסליחותספרעםכרוך]

.[חסרהשער–

100$פתיחה 
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וציורכתיבה–עכשוויתאמנות–מפוארתהליםספר.117

עיןמרהיבי

Impressive Book of Tehillim – Modern Art – Spectacular Script and

Illustrations

.ומ.יידיעלבידומצוירמאוייר,כתובתהליםספר!ואנוהואליזה

ח"ר'דביוםהמלאכההשלמת).ומשפחתושוויידחיים'רעבורגרשטנקורן

.(ב"תשעשנתשבט

מסגרותעמודבכל.וניקודתגיםעםאשוריתכתובהתהליםטקסט

בפרקהנאמרפיעלסצנהציור(לערך3)עמודיםכמהובכל,מאוירות

.המופיעהתהלים

כריכה.מבריקואיכותיעבהניירעלנדפס.מ"ס23\31הספרגודל

.מצויןמצב.מקורית

100$פתיחה 

שונותמהדורות-שוניםביאורים-תהליםספרי[11]אוסף.118

Collection of [11] Books of Tehillim – Varied Elucidations – Varied Editions

."ו"היששוןשלמה'העבד"הטבעהעםמקוריתעורכריכת.אחרוניםדפיםכמהוכןראשוניםדפיםושנישערחסר.מיניאטוריתהלים•

.מ"ס8.3:גודל

.ראשונהמהדורה.ב"תרמ,פרנקפורט.כרכיםשני.הירשרפאלר"בשמשוןרבימאתומבוארמתורגם.תהליםספר•

.אחרוניםדפיםשניחסרים.מ"תר,ווילנא.ציוןומצודתדודמצודתעם,תהלים•

ידבכתברישוםבשער."וקורלאנדזאמיט–ווילנאמכוללאברהםבית"חותמות.ז"תרי,ווארשא.'ב'האסדרעל.תהליםלקוטי•

אחרוןדףחסר."...מקאוונאקאפלאןהכהןיעקבר"במענדיל'רהמנוחמעזבון"

.1955ו"תשטלונדון,תהליםספר•

.ז"תש,לס'אנגלוס.נעכעסמיכאלשלמהרבימאת.תהליםמספרפסוקיםעלפירושים,ראששמןספר•

.ט"תרמ,פרעמישלא.א"החידמרןרבינומאת.ך"אנחומתפירושעםתהלים•

ל"זי"ברעזריאלהצעירבזה'דחנני"בשעררישום.נ"תר.חמשהמתוךבחלק.וואלדעןאהרןרבימאת.מעטמקדשעםתהליםספר•

.פאוואנזיקק"דקד"אב.אנקער

.ו"תרפ,פיעטרקוב.מגוראלטרליבאריהיהודהרביר"לאדמואמתושפת.ויטאלחייםלרביטובהדעתעץ,פירושיםשניעםתהלים•

.ז"תרפ,סאטומארע.גרינוואלדיהודהרבימאתיהודהעוללותפירושעם,תהליםספר•

.כרכים12-בתהליםספרי11כ"סה

100$פתיחה  

יחידהמהדורה–ץ"תר,ירושלים–וערביתכורדיתשירי–זמרהשירי.116

Shirei Zimrah – Kurdish and Arabic Poems – Jerusalem, 1930 – Single Edition

שמואלברוךמאת.וערביתקורדיתשיריובנעימתבעבריתשירים,זמרהשיריספר

.חלקיםשני.מזרחי

.מרכזודפוסמלולדפוס.יחידהמהדורה.ץ"תר,ירושלים

.מקוריתכריכה.מצויןמצב.'עמפ

80$פתיחה 
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א"החידספרי רבינו 

ראשונהמהדורה–ו"תקל,ליוורנו–יוסףברכי.120

Birkei Yosef – Livorno, 1776 – First Edition

,דעהיורהערוךשולחןעלופלפוליםדיניםחידושי.שניחלק,יוסףברכיספר

.א"זיעאזולאידודיוסףחייםרבינומאת.משפטוחושןהעזראבן

רביםחידושיםשולבובספרכידוע.ראשונהמהדורה.ו"תקל,ליוורנו

שונותבספריותידםבכתיבותא"החידמרןשראה,הראשוניםמרבותינו

.אלולחידושיםהיחידיהמקורזהושספר,בעולם

עשפגעי.טובכללימצבבשערקמטיםמלבד.מ"ס28.5.דףקיג,קכא

שמואלר"מוהרבןמנחם'הק"חתימה.עתיקהכריכה.דפיםבכמהבשולים

.ואיכותיםעביםדפים."ב"מקדאינמטהל"זצ

150$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ה"תקמ,ליוורנו–ברכהמחזיק.121

Machzik Bracha – Livorno, 1785 – First Edition

חייםאורחערוךהשולחןעליוסףברכילספרוהשלמותהוספות,ברכהמחזיק

.א"זיעאזולאידודיוסףחייםרביהגאוןמאת.דעהויורה

.סעדוןואליעזרקאשטילויצחקאברהםבדפוס.ראשונהמהדורה,ה"תקמ,ליוורנו

אליהורביתלמיד(ג"תקצנפטר)עניואליהורביוחתימתרישוםהספרבשער

בעיררבהדינאבביתכדייןכיהן.שבקושטאבבאלאלטישיבהוראשפאלומבו

רבנישלושתעלנמנהד"תקפבשנת.ואילךט"היהמאהשלהעשריםמשנות

ביןראשוןחתםד"תקסבשנת.והיתראיסורדיןביתהסכמתשאישרוהעיר

(המסיונר)וולףיוסף.'המלךיד'לספרוהקדמהעלפלומבואליהורביתלמידי

הרבהוא"שמציין,1826בשנתקושטארבניארבעתביןראשוןאותומינה

כתבב"תקצבשנת."העיריהודיעלדמוגראפימידעממנוקיבלוכיהראשי

המופלאהרב"מתוארהואשם,אלימלךיצחקלרבי'שיחתיהיא'לספרהקדמה

דבר'קונטרסחיבורונדפספטירתולאחר."קושטאארץעלראשאליהודביתנא

נספד.אליעזררבימשנתת"שובסוףטולידודיאליעזררביתלמידוידיעל'אליהו

שמועתבהגיעג"תקצשנתתשובהבשבתבאיזמירחכיםשלמהרביידיעל

.פטירתו

מילויעםובמרכזוהשערבפינתחיזוק.טובכללימצב.מ"ס30.דףקיד,קלו,[2]

שימושבלאי.טקסטחסרוןללא,בשוליםהראשוניםהדפיםבפינותחסרון.נייר

.עתיקהכריכה.וכתמים

150$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ו"תקל,מנטובה–דודראש.119

Rosh David – mantova, 1776 – First Edition

שקלאוקצתהפרשיותסדרעלוישוביםהדיןפיעלודרכיםדרשות,דודראש

.א"החיד–אזולאידודיוסףחייםרבינומאת.וטריא

היחידספרו.מאיטליאשלמהאליעזרדפוס.ראשונהמהדורה.ו"תקל,מנטובה

!במנטובהשנדפסא"החידשל

פגמים.בינוני-טובבמצבהספר.בינוניבמצבשער.מ"ס28.דףה,קסד,[2]

בספרנוספיםבדפיםשוליםחיזוקי.בטקטסחלקיחסרוןעםהשערבשוליבשולי

.חדשהכריכה.שימושוכתמיבלאי.דפיםבכמהעשפגעי.טקסטחסרוןללא

120$פתיחה 
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ראשונהמהדורה–ד"תקנ,ליוורנו–(א"החיד)דודלב.122

Lev David (the Chida) – Livorno, 1794 – First Edition

ידמכתיבתראשוניםפרקיםששה,מוסרתוכחותפרקיםב"ל,דודלבספר

דודיוסףחייםרבינומרןמאתנוספיםפרקיםוששהעשרים,ו"המהרחרבינו

.א"זיעאזולאי

"עולםברית"קונטרסהספרבסוף.ראשונהמהדורה.ד"תקנ,ליוורנו

לבריתוהשמטותתיקונים"הבריתשומר"קונטרס.חסידיםספרעלהגהות

.עולם

,נאהעתיקהעורכריכת.דיוכתמי.מאודטוב-טובמצב.מ"ס14.5.דףקנב

ארכו'ת'ר'זשנתו"היבינישתי'ןעזרא"בעלותוכיתובזהבעיטוריעם

.ידבכתבהגהה."ק"לפ

200$פתיחה 

מהדורה–ז"תקנ,ליוורנו–(א"החידרבינו)ר"חמכרם.124

ראשונה

Kerem Chemar (Rabbeinu The Chida) – Livorno, 1797 – First Edition

,הביתחנוכתלאורלימודיםכולל.רפואהמילהחינוך-ר"חמכרםספר

.א"החידרבינומאת.חולהלרפואתולימודותפילה,המילהאורלימוד

הראשונההמהדורההואשלפנינוהספר.ראשונהמהדורה.ז"תקנ,ליוורנו

וכן,חדשביתלחנוכתהיוםעדשעורכיםהתיקוןאתא"החידמרןפרסםבו

בתיבכלימינועדשעורכים'יצחקברית'הנקראמילההבריתערבלימוד

.ישראל

.לשמירהוסגולותענינים"ישראלשומר"קונטרסהספרבסוף

דףהודבקהפנימיבצדמהשערחלקעל.טובכללימצב.מ"ס15.דףק

הגהות,ידבכתב"לחולהשברךמי"לשערמעבר.אחרתפילותמספר

.חדשהבדכריכת.ידבכתבקצרותנוספות

120$פתיחה 

\שמירצפורן\באצבעמורה:א"החידספרי.123

א"החידרבינוהמחברהדפסת–גודלקשר

Books by the Chida: Moreh BaEztbah / tziporen

Shamir / Kesher Godel – Printed by the Author

Rabbeinu the Chida

.גודלוקשר,שמירצפורןהספריםעם,באצבעמורהספר

יוסףחייםרבינומאת,הלכהופסקיתפילות,מוסר,הנהגות

.הקדושא"החיד–אוזלאידוד

מהדורה-גודלקשר.סעדוןאליעזרדפוס.ד"תקנ,ליוורנו

כאןא"החידהדפיסהאחריםהספריםשניאת.ראשונה

.בשערשכותבוכפיהוספותעםהשניהבפעם

.חדשהכריכה.איכותיםדפים.מצויןמצב.מ"ס14.דףקד

.איטלקיידבכתבוהגהותתפילות

150$פתיחה 
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מהדורה–א"תקס,ליוורנו–לפידבש.125

ראשונה

Dvash Lefi – Livorno, 1801 – First Edition

,חידושים.קדמותמדברספרשלב"ח,לפידבשספר

–"אחדפה"קונטרס.'ב'אסדרלפיומאמריםהקדמות

–"דדובשאצנא"קונטרס.פסחשלהגדהעלפירוש

מאת.הזהרעלוהגהותזכרונותוכן.והשמטותהגהות

.א"זיעאזולאידודיוסףחייםרבינו

.סעדוןאליעזרדפוס.ראשונהמהדורה.א"תקס,ליוורנו

.אחרוניםדפיםשלושהחסרים.מ"ס18.5.דףיא,קח

..."השערבראשהקדשהשארית.עשפגעי.בינונימצב

.חדשהכריכה."ט"סהכהןיוסףהמרומם

200$פתיחה 

מהדורה–ד"תקס,פיסא–אנךחומת.126

ראשונה

Chomat Anach – Pisa, 1804 – First Edition

,ך"אנת"חומפירושעם,ספריםועשריםארבעה

.הקדושא"החיד–אזולאידודיוסףחייםרבינומאת

ניקודעם)המקראפניםעמודבכל.ראשונהמהדורה

.זהמעלזהוהביאור(וטעמים

.דףקעו.ד"תקס,פיסא.ראשוניםנביאים.שניחלק

.ישנהכריכה.עשופגעיכתמים.בינוני–טובמצב

80$פתיחה 
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ספרים\כתבי יד –יהדות איטליה 

ידוכתיבתבעצםארוכותהגהותעשרותעםממודינאהכהןישמעאלרביהמחברעותק–אמתזרעת"שו!תגלית.127

Discovery! Zerah Emet Responsa – Copy of the Author Rabbi Yishmael Hacohen of Modena with Dozens of Lengthy Glosses

Handwritten by Him

.ו"תקנ,ליוורנו.דעהיורה.שניחלק.מודינאד"אבהכהןישמעאלרביהגאוןמאת,אמתזרע,ותשובותשאלות

קדשוידוכתיבתהמחברעותק

הלכהפסקי,הגהות80נכתבו,הטריפותקונטרסעמודיבשולי."מהמחברטריפותהלכותקיצור"דף[טו]קונטרסנדפס,הספרבסוף

'בתשו[לעילשכתבתימה]ל"משעיין"הרבכותבנבסעיףעלבהגהה.המחברשלקדשוידכתיבתבעצםוהוספותתיקונים,דיניםוחידושי

שםפסקתיוכן"ידובכתבכתבובצידו–"א"סיד"חיאמתזרעזהחיבורי"אתהסעיףבסוףהרבמזכירקטזבסעיף"...דהעלתי'יב'סי

."ט'סיההוראהובקונטרסשלי[שובות]'ת'בקונב"תקסבשנתבזהשהארכתימהעייןהמחבראמר"קיגסעיףלצדבהגהה."ב"עשלהתיר

וכן.(רביםועודשכו,שכג,רמד,רלט,רכב,קעזלסעיפיםבהגהות'עי)בספרהנדפסהסעיףבתוךפסקאשראתמתקןהוארביםבמקומות

שרצהאו,המודפסטקסטמגוףשהושמטוקטעיםשלהשלמותישנם,כןכמו.(קצגסעיף'עי)בספרשפסקממהבוחוזראףמקומותבאיזה

להרבחייבעיספרנדפסשכעתמזכירהואמקומותבשני.באמצעמשפטיםאומיליםכמהוהוסיף,הדבריםורוחסגנוןאתלשנותהמחבר

.הספרבתחילתגם,המחברידבכתבגםקצרההגהה.(רסט'סעי)"ראיתיוכעת".(קכא,מוסעיפים'עי)ג"כנה

.מעולםצולםולאהועתקלא,נדפסלאהחומר.נודעולאשניםבמשךפרטיבאוסףספוןהיהזהטופס

רובםדיןפסקי100–כהנושא,הכהןישמעאלרביהגאוןהמחברידכתיבתבעצםקונטרסהאחרוןהפורזץבדףהספרבסוף:בנוסף

"...להרב[ידכתב]י"כפסקיםמאיזההלכהפסקיהעתק"(קצוצהמעט)כותרתעם.העזראבןומעט,דעהויורהחייםאורחבחלקי

ממודינאהכהןישמעאלרביבדורואיטליהחכמיגדול

מנהיג.שניםז"פבן-א"תקעבשנתשםונפטר,ד"תפבשנתבמודינאנולד

רצופותשנה30במשךתורהמרביץ,ישיבהראש,הדורפוסק,דגול

ותלמידילפוסקיםשהפכותלמידיםמאותהעמיד.כולהובאיטליהבמודינא

תפוצותלכלהגיעושומעוהלכתיותותשובותפסקיםאלפיכתב.חכמים

ברזלצאןלנכסשהפךחלקיו'געל"אמתזרע"חיבורואתחיבר,ישראל

במתקבדרשותיודורובניידיעלנערץהיה.ההלכהבעולםימינוועדבדורו

בהיחלולבלהיהדותמסורתשלהמשמרעלובעוזבפרץעמד,שפתיים

דורואתהנהיג.באיטליהבתקופתולנשובשהחלהההשכלהרוחשלפרצות

בהערצהאליוהכותבא"החידשלורעוידידו.נעלותובמידותרבהבחכמה

בטרםעודמתשובותיוציטטואףתורתואתחיבבא"החיד.מופלגתובידידות

,אמתזרעהספרמגליונותוראההדפוסבביתהיהעת,לאורצאתם

כותבוכך.הכנסתבביתבשבתדרשתואתלשמועהלךבמודינהוכשביקר

עמודהחזקפטישישראלנר..הגדולהאדם"בלשונוא"החידרבינואליו

המעתיק,שמעתתאדמחדדן,מלוכהוצניףגדולכהן"אחרובמקום."הימני

המובהקהרבבמדוכהדכואולמכתשתומחזירןים'סלעשניל'משקהרים

,וזקיףכרע,ישקיףעדקטריןומשרא,ותקיףאילנארבאשמוגדולבישראל

פינהאסיקגודאחיתגודמבינתוברוח...מקיףאו,תשקיףאתלדוןשיכול

העמדההכהןאותווהעריךצדדיןוצידיצדדיןד"הצהוא,שביקלאוזוית

היוהרביםתלמידיואבלקיימאשללזרעזכהלאישמעאלרבי"...ומערכה

קראכןעל.אהבתותחתאהבהלוהחזירווהםכבניואהבאותם,לבניםלו

סוגיותעלחידושיםחלקת"השועםנדפסוזהספרומלבדאמתזרעלספרו

רביתלמידוידיעלנדפסוהתורהעלדרשות'אמתשפת'ספרוכן.ס"הש

'פסחשבח'ספרחיברכןכמו.ו"תקצשנתבליוורנוסנגויניטיחייםעזריה

הכנסתביתלחנוכת'חדשכלהן'קונטרס.ן"תקבשנתידיועלשנדפס

ומכתביםאגרותדרשות,תשובותנותרובנוסף.ב"תקלבשנתבמודינא

.בהםשלמדהספריםבגליונישכתבידובכתיבתוהגהותוליקוטים

שבשוליהגהות.ואיכותיםעביםדפים.טובמצב.מ"ס30.דףטו,ר,[2]

השערבשולי.ולהשלימםהעניןלהביןוניתןבמעטקצוצותהחיצונייםהדפים

כריכת.דפיםכמהבשוליעשנקב."העכטהשכנזימשהר"מההר"רישום

.חדשהבד

,[5].ו"תקמ,ליוורנו.חייםאורח.ראשוןחלק,אמתזרעת"שו,מצורף•

.חדשהבדכריכת.כתמים.עשפגעימעט.טובכללימצב.דףסד[1],קכא

2000$פתיחה 
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ח"תק,איטליה–הלילהקריאתסדר–ידכתב.130

Manuscript – Seder Kri'at Layla – Italy, 1748

מרובעתכתיבה.ח"תק,איטליה.הלילהקריאתסדר.ידכתב

.בחלקהמנוקדת

:כךבנויהידכתבסדר

המפילברכת,מוחלהריניאמירתלפניהשבועמימותיוםבכל

.'וכודעהודרכיךבכלהפסוקבאמירתפותחים,שמעוקריאת

בכלפסוקיםשמונה)אותיותמזמורישלושאמירתמכןלאחר

פסוקרקקוראיםהאותיותומשאר,שבתהליםקיטמפרק(אות

האותיות4שלהפסוקיםאתאומריםבו,שבתלילמלבד,אחד

שלושהאומריםל"הנהפסוקיםלאחריוםכל,בנוסף.האחרונות

.שבתליוםמתהליםמזמורים

שוחטשלהואהספרזה"העמודבראשנרשםהראשוןבדף

לפניאחדבדף."ו"יצפיאמיטאיהושע'הבדאנקונאמתא

."אקונאדיקלדארונידוידאברםשלהספרזה"נכתבהאחרון

מצב.מ"ס19.5.אחדעמודמלבדצדדיםמשניכתוביםדף[33]

דפיםבמספרכתם.בטקסטחלקיתפגעיעםעשפגעי.בינוני

והאחרוןהראשוןבדף.בלויהכריכה.התחתוןבחלקםאחרונים

."1748"פעמיםמספרנרשם

200$פתיחה 

,איטליה–העומרספירתסדר–כיסידכתב!מיוחד.128

18-ההמאהסוף

Special! Pocket Manuscript – Seder Sefirat HaOmer – Italy,

Late 18th Century

.18-ההמאהסוף,איטליה.העומרספירתסדר.ידכתב

לעומרהיום","אחדיוםלעומרהיום"הינוהידבכתבהאמירהנוסח

תשעההיום"נכתבבוהאחרוןביוםמלבד,הלאהוכן"ימיםשנייום

קודםנאמרבומהמקובלשונהזהנוסח"...שהםלעומריוםוארבעים

.לעומרכ"ואחהיוםמספר

.עוקבבסדר,נפרדבעמודיוםכלהימיםספירת,הידכתבתוכן

לבןדף.בינוני–טובמצב.מ"ס10.כתובים'עמ[51],דף[26]

.בטקסטפגיעהעםהדפיםבראשיבעיקר,עשונקביפגעי.ואיכותי

300$פתיחה 

,איטליה–מלכתאשבתתיקוני–ידכתב.129

18–ההמאה

Manuscript – Tikunei Shabbat Malketa – Italy, the 18th

Century

ולימודיםתפילותכולל."מלכתאשבתתיקוני",ידכתב

.18–ההמאה,איטליה.השבתצאתועדשבתמכניסת

עביםדפים.מ"ס9\13.5.צדדיםמשניכתובים.דף[65]

.כריכהללא.שימושובלאיכתמים.טובכללימצב.ואיכותים

.מקוריתמעטפת

300$פתיחה 
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19-ההמאהתחילת,איטליה–הכנסתביתקונטרס–נאהידכתב.131

Fine Manuscript – Kuntres Beit Haknesset – Italy, early 19th Century

.19-ההמאהתחילת,איטליה.מרובעתאיטלקיתכתיבה.איטלקי-ספרדינוסח.הכנסתלביתותפלותברכותסדר.ידכתב

תשועההנותן,פיוטים,הושענות,שוניםומועדיםלארועיםשירים,שקליםלשבתשברךמי,אירוסיןברכת,מילהבריתסדר:כולל

בעבור...הקדושהקהלכלאתיברךהוא"נכתבבוהרגליםמשלושתאחדכלשלהאחרוןביוםהנאמרמיוחדשברךמי.למלכים

ככלידהכתב.יותרמאוחרתבכתיבה,לגריםהמילהברכת,הידכתבבסוף."...זהובשכר,לירושליםלבםשידבםמהשיתנו

והגבאיםהכנסתביתרבאתשימשהנראה

כתמי.(המילהוברכתהאירוסיןברכת)מקומותבכמהייןכתמי.עבהדף.טובמצב.מ"ס13.5.שלםבלתי.כתוביםדףלד',עמ[1]

.מעוטרתעורכריכת.הראשוןבעמודדבקסרטשאריות.זמן

250$פתיחה 

לאשהתפלה–ידכתב.132

המאהסוף,איטליה–קלהללידה

19-ההמאהתחילת18-ה

Manuscript – Prayer for a Woman

for an Easy Delivery – Italy, Late

18th Century Early 19th Century

.קלהללידהלאשהתפילה.ידכתב

סוף,איטליה.נאהמרובעתכתיבה

.19-ההמאהתחילת18-ההמאה

:עמודגודל.כתובים'עמ[5],דף[4]

מריחותמעט.טובמצב.מ"ס14/10

.דיו

100$פתיחה 
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18–ההמאה,איטליה–גשמיםעצירתעלתפילה–ידכתב.134

Manuscript – Prayer for a Drought – Italy, the 18th Century

כתיבה."י"וצוקליי"ימוהקאטויהודהר"כמהדהגאוןהצרהאשרשעהלצרך...תפלההגשמיםעצירתעלתפלה"כולל,ידכתב

.18–ההמאה,איטליה.מרובעת

.חדשהכריכה.עשפגעימעט.בינוני-טובמצב.כתובים'עמ[5]

80$פתיחה 

באיטליההחולירעלמגפתתפלה–היסטוריידכתב.133

18-ההמאהסוף,איטליה–

Historical Manuscript – Prayer for the Cholera Plague in

Italy – Italy, Late 18th Century

18-ההמאהסוף.איטליה.החולירעמגיפתעלתפילה.ידכתב

תתןואל","ארסייתהקדחתחוליאתממנוותכלה":התפילהבתוך

הקדחתשלומררעבחוליובפרטלתקוףבתינואללבואהמשחית

."הזאתבעירהמשולחתארסיית

סימני.טובמצב.מ"ס21.4/15גודל.האחדמצדוכתובדף[1]

.כתמים.קליםקיפול

100$פתיחה 
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המאה,איטליה–ל"חזפתגמיקונטרס–ידכתב.135

19–ה

Manuscript – Kuntres Pitgamei Chazal – Italy, the 19th

Century

'אסדרפיעלמהתלמודל"חזפגמישלרשימותכולל,ידכתב

.19–ההמאה,איטליה.'ב

דפים.טובמצב.כריכהללא.מלאיםבלתי,כתוביםעמודים[24]

.ועביםאיכותים

100$פתיחה 

18–ההמאה,איטליה–ומדרשיםמעשיות–ידכתב.136

Manuscript – Tales and Midrashim – Italy, the 18th Century

!מזוההלאכותב.אחידהלאמרובעתכתיבה.18–ההמאה,איטליה.ומעשיותמדרשים,ידכתב

."הקודשבלשוןל"זן"ממואברהםרבישהעתיקירושלמישלמעשה.סנדאברמשלי.רבינומשהשלהימיםדברי:נושאיםידבכתב

."אחלקתם"ידהכתבבסוף

כריכה.וכתמיםעשפגעי.בינונימצב.מיליםכמהשלחסריםעם,בדףבמרכזפגם.מ"ס14\18.צדדיםמשניכתובים.דף[36]

.ישנהרכה

200$פתיחה 
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הפרנסהעלתפלה–(כיס)ידכתב.138

19–ההמאהתחילת,איטליה–

Manuscript (Pocket) – Prayer for

Livelihood – Italy, Early 19th Century

כדפרקכולל.הפרנסהעלתפלה,ידכתב

רצוןיהינוסחעםלפרנסההמסוגלבתהלים

–ההמאה,איטליה.הנוראיםבימיםשאומרים

19.

.ניקודעם,ונאהמרובעתכתיבה

מצב.מ"ס8\11:כיסגודל.כתובים'עמ[17]

כריכה.ואיכותיעבהדף.זעיריםנקבים.טוב

.מקורית

100$פתיחה 

שעלשמעקריאתסדר–ידכתב.137

19–ההמאה,איטליה–המטה

Manuscript – Seder Keri'at Shemah ShAl

Hamitah – Italy, 19th Century

כתיבה,המטהשעלשמעקריאתסדר

.19–ההמאה,איטליה.ניקודעם,מרובעת

.מ"ס11\15.5.צדדיםמשניכתובים.דף[12]

ובלאיסימנים.טובכללימצב.ישנהרכהכריכה

.שימוש

120$פתיחה 

שבתומוצאיהבדלהסדר–ידכתב.139

18–ההמאה,איטליה–

Manuscript – Seder Havdalah and

Motza'ei Shabbat – Italy, the 18th Century

.הבדלהוסדרובקשותתפילותכולל,ידכתב

.18–ההמאה,איטליה

מצב.מ"ס14\19.אחדמצדכתובים.דף[7]

.ודיושימושכתמי.עשנקבי.בינונימעט-טוב

.מקוריתכריכה

100$פתיחה 
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אלילך"הפיוט–ידכתב.142

כתיבה–הכיפוריםיוםשל"תשוקתי

ראשית,איטליה–ניקודעםמרובעת

19–ההמאה

Manuscript – the Piyyut Lecha Eli

Teshukati of Yom Kippur – Square,

Vowelized Script – Italy, Early 19th

Century

נאהמרובעידכתב.תשוקתיאלילךהפיוט

–ההמאהראשית,איטליה.ניקודעם,מאוד

19.

.זעיריםנקבים.ואיכותיםעביםדפים.'עמ[5]

.מקוריתמעטפת

80$פתיחה 

תחילת,איטליה–נוראיםלימיםסליחותסדר–ידכתב.140

19–ההמאה

Manuscript – Seder Slichot Leyamim Nora'im – Italy, Early 19th

Century

תחילת,איטליה.מרובעתכתיבה.הנוראיםלימיםסליחותסדרכולל,ידכתב

.19–ההמאה

כתמי.מאודעביםדפים.מ"ס13\18.5.צדדיםמשניכתובים.דףח

.טובמצב.שימוש

200$פתיחה 

–סליחותסדר–ידכתב.141

18–ההמאה,איטליה

Manuscript – Seder Slichot – Italy,

the 18th Century

.איטליהכמנהגסליחותסדר,ידכתב

לאכותב.ניקודעםמרובעתכתיבה

.18–ההמאה,איטליה.מזוהה

בדף.צדדיםמשניכתובים.דף[8]

חסרוןעםהדףבמרכזפגםאחרון

.מקוריתכריכה.מיליםכמהשלטקסט

וכתמיעשנקבי.בינונימעט-טובמצב

.שימוש

100$פתיחה 
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,ונציה-ס"שחידושי\ט"מהרית"שו.143

ראשונהמהדורה–ה"ת

Maharit Responsa / Chidushei Hashas – Venice,

1645 – First Edition

משהר"ביוסףרבינוהגאוןמאתותשובותשאלות.1

.(משפטוחושןהעזראבן)ג-בחלקים.מטראני

.ראשונהמהדורה.ה"ת,ונציה

על...ותשובותמשאלות[ושלישי]שניספר:ג-בספר

Aluiseדפוס,ויניציאה.טורים’הדסדר Bragadini

.1645,[ה"ת]’ה’ת’השנת,קאליאוניאנטוניאובבית

,[עא:ל"צ]סא,[1];[1],[נה:ל"צ]נו,[1];[1],ז,[2]

דפיםספירת.דף2,[קלח:ל"צ]קלא,[1];[1]

.משובשת

חדשהכריכה.מצויןמצב,ואיכותיםעביםדפים

.מהודרת

.ה"ת,ונציה.ט"המהרימאת.ס"השעלחידושים.2

.מהודרתחדשהכריכה.מצויןמצב.דף[2],קכג

200$פתיחה 

-י"ת,ליוורנו–שמעוניהילקוטעל"אברהםברית"חיבור.144

יחידהמהדורה–ז"תי

Brit Avraham on the Yalkut Shimoni – Livorno, 1650-1657 – Single

Edition

גדליהאברהםרבימאת.שמעוניהילקוטעלביאור,אברהםבריתספר

.יחידהמהדורה.מירושלים

-ויקראהספריםלפנינו.ב"תי-י"ת,ליוורנו.תורהחומשיחמשה:אחלק

.מאודטוב-טובמצב.כרכיםבשני.דף[1],תקן-קפזדפים.בלבדדברים

!בליוורנושנדפסהראשוןהספר

בדפיםפגמים.שערחסר.ז"תי-ו"תט,ליוורנו.וכתוביםנביאים:בחלק

.טוב-בינונימצב.עשנקבי.וכתמיםבלאי.ואחרוניםראשונים

200$פתיחה 

נדיר-יחידהמהדורה–א"תקנ,ונציה–מצוהסעודת.145

Se'udat Mitzvah – Venice, 1791 – Single Edition – Single Edition – Rare

בעלטירנידניאלרבימאת,נוראיםוימיםרגליםלשלשדרשות,מצוהסעודת

."ט"הדעיקרי"

ישעיהרפאלרבי:ביניהםאיטליהגדוליהסכמות.יחידהמהדורה.א"תקנ,ונציה

רבי,"מישלשבת"בעלסיניגאליהש"הגרי,א"החידבןאנקונהד"אבאזולאי

מאתותשובהשאלההספרבסוף.ועוד"אמתשפת"בעלטירנינסיםמתתיה

.המחברותשובת(חדשר"מחבעל)רימיניחייםמשהרבי

בדפיםבשוליםנקבים.מאודטוב-טובמצב.מ"ס27.דף[6],ב,[1],עה,[6]

.נאהחדשהכריכה.ואיכותיעבהנייר.בודדים

150$פתיחה 
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ישראלחייםרביהגבירעותק–א"תקס,ליוורנו–חייםסם.148

מטורקיהרומאנו

Sam Chaim – Livorno, 1801 – Copy of the Philanthropist Rabbi 

Chaim Yisrael Romano of Turkey

.הלויאלעזררביבןאברהםרבימאתחיבוריםקובץ.חייםסםספר

.יחידהמהדורה.סעדוןאליעזרדפוס.א"תקס,ליוורנו

ספרייההחזיקבביתואשר–מטורקיהרומאנוחייםרביהגבירחתימת

ידבכתברישום.התורהעלושקדוחכמיםתלמידיעשרותישבוובהגדולה

"ו"נרעטייאחלפון[יוסף]הגבירמ"מלמדרש"

הגבירשםבשערנוספושלפנינובטופס.מ"ס29.דףנט-נח,נה,[2]

ישטפסיםישנם–"והשמטותהטעיותלוח"ב[/2]בדףוכןחייםבןאברהם

נקבימספר.זמןכתמי.השערבדףניירחיזוקישני.טובמצב.ציורבמקום

חותמת.פגומהשדרה.ראשוניםדפיםבמספרהספרבתחתיתבודדיםעש

.בירושליםאיתריישיבתראשאליפנטמרדכירבי

80$פתיחה 

–ג"תקמ,ליוורנו–(ש"מהריק)יעקבאהלית"שו.146

נאהעותק–יחידהמהדורה

Ohalei Yaakov Responsa (Maharikash) – Livorno, 1783 –

Single Edition – Fine Copy

–קשטרויעקברבינומאתותשובותשאלות,יעקבאהליספר

.ש"מהריק

הסכמות.וסעדוןקאשטילודפוס.יחידהמהדורה.ג"תקמ,ליוורנו

זרע"בעלהכהןישמעאלרבי,א"החידמרןביניהםאיטליהחכמי

.ועודבאסאןישראלרבי,ישראלאברהםחייםרבי,"אמת

כריכה.בשערקטןנקב.מאודטובמצב.מ"ס20.דףקצד,[10]

.מקורית

200$פתיחה 

שומעלב\יוסףויקן–תוניסחכמי–ליוורנוספרישני.147

יחידותמהדורות–

Two Books Printed in Livorno – Sages of Tunis – Vayiken

Yosef / Lev Shome'ah – Single Editions

מאת.'ב'אסדרפיעלמסודרותת"ושוסוגיותמערכות,יוסףויקן.1

.מצויןמצב.יחידהמהדורה.ב"תרי,ליוורנו.יל'בורגיוסףרבי

.'ב'אסדרלפי.שוניםוכלליםהלכהכללי,ס"השכללי,שומעלב.2

מהדורה.ה"תרמ,ליוורנו.מטריפוליהכהןחייםרביהגאוןמאת

.מצויןמצב.דףה,סד,ה.וחברוקושטאישראלדפוס.יחידה

120$פתיחה 
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מהדורה–ח"תרל,ליוורנו–(שמאמאשלמהרבי)אנכיש"ש.151

נדיר–יחידה

Sas Anochi (Rabbi Shlomo Shamama) – Livorno, 1878 – Single Edition –

Rare

,איכה,רות,משלי,תהלים,יונה,ליהושעערות.שניחלק,אנכיש"שספר

,קידושין,סוכה,שבת,ברכות:ס"השאגדותעלליקוטים:לה-ב,לאדף.קהלת

.שמאמאשלמהרביהמחברמאת.בקשות.עוקצין,אבות,קמאבבא

סדר,הלבנהמחזורי,שניםלעיבורלוחות(מיוחדשערעם)קונטרנדפסבספר

.השנהומועדיחדש,מזלותסדר,התקופותרמזי,והפרדתןחיבוריהןהפרשיות

לשניםלוחותשני-מקופלדף[1].מקופלדף[1];דףטז,[1];[לט]טל

מספר.טובמצב.השניהבספריהט-חהדפיםביןנכרךהמקופלהדף.מעוברות

.עתיקהכריכה.חלקיתמנותקיםדפים

.בצילוםעותקפיעלהספרנרשםהביבליוגרפיהבמפעל,נדירספר

100$פתיחה 

מהדורה–ג"תק,ונציה–צדקהשמשת"שו.149

החלקיםשניסט–יחידה

Shemesh Tzeddaka Responsa – Venice, 1743 – Single

Edition – Set of Two Sections – Lovely Copy

הגאוןאנקונהשלרבהמאתותשובותשאלות,צדקהשמש

.חלקיםשני.מורפורגושמשוןרבי

.יחידהמהדורה,ג"תק,ונציה

חימשהרביהגאוןהמחברבןידיעללאורהוצאהספר

גדוליהסכמותעם.ממנוותשבותהערותעםשבתי

רבי.הישיבהראשפאציפיקויצחקרביהגאונים:איטיליה

ד"אבמילדולהרפאלרבי.אמשטרדםד"אבליבאריה

בעללאמפרונטייצחקרבי.מילדולהדודרביובנוליוורנו

בשבחשיריםגםכוללותההסכמותרוב.ועוד"יצחקפחד"

.הספר

יפיפהבתחריטמפואריםשערים.נפרדבשערחלקכל

.דףסא,[1],קיז,[5].וגולייתדוד.ואהרןמשהשלדמויות

.הראשוניםהדפיםבפינותפגמים.טובכללי.מ"ס33

.חדשהכריכה.קליםכתמים

80$פתיחה 

יחידהמהדורה–ם"תר,ליוורנו–יעקבויקרא.150

Vayikra Yaakov – Livorno, 1880 – Single Edition

עם,ובמסרהבדרש.התורהפרשיותעלודרשותחידושים,יעקבויקראספר

.מדמשקסוכרייעקברבימאת.הסודפיעלחידושים

.אמוזגבןדפוס.יחידהמהדורה.ם"תר,ליוורנו

הגאוןשלונכדודמשקד"אבסוכרישלמהרבישלבנו(ח"תרסנפטר)המחבר

אתגםחיבר.יסוריםמתוךנפשבמסירתתורהלמד.ענתבייעקברביהקדוש

.ועוד(ב"תרמ,כלכתא)ליעקבמשפטיךיורוהספר

שערקדםבדף.מנותקיםודפיםכריכה.טובכללימצב.מ"ס26.דףקז

."כתראןהכהןנתנאל'סי"אל(?המחבר)ידבכתבמילויעםמודפסתהקדשה

80$פתיחה 
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'התר–'הששנות–איטליהדפוסי-ספריםאוסף.153

Collection of Books – Printed in Italy – 16th – 18th Centuries

[ריחל"צ]ריט[5].ראשונהמהדורה.ה"של-ד"של,ויניציאה.קדושה-נשיםספר.קארויוסףרבינומאת.ם"הרמבעל,משנהכסף•

:עםכרוך.דף

.נח-א,(מפתחות)[2]הדפיםלפנינו.ד"של,ויניציאה.טהרה-הפלאהספר.קארויוסףרבינומאתם"הרמבעלמשנהכסף••

רבי]ט"סם"איה"ע"תיבותבראשיוחתימהרישום.ההדפסהמתקופתידבכתבוהגהותחתימות.[דף[1],תנא,[20]:במקור]

."י'פאליגמשהשאול"מסולסלתחתימה.[מאנסאנויצחקאברהם

דפיםבמספרופגמיםקרעים.ובסופוהספרבתחילתבדפיםבעיקרקשהפגיעהעםמקומותבכמהעשפגעי.גרוע-בינוני:הכרךמצב

.כריכהללא.(שלפנינוממה)ואחרוניםראשונים

.ז"תר,ליוורנו.נוספיםוספריםא"החידמרןמספרימלוקט.ניסןלחודשתיקונים.מעוביןפסח,החמדהשכיות•

:עםכרוך.ד"תרי,ליוורנו,חצותתקון•

.ד"תרי,ליוורנו.המרוצהאלולחדשלאשמורתסליחות••

בעלותחתימת.הפורזץבדפי(תימנית)ידבכתבהוספות]ה"תרכ,ליוורנו.יחדיוכרוכים.ב-אחלק.כפורליוםחייםשנותמחזור•

.(בשדרהמעטחסרה).מקוריתעורכריכת.ידבכתבקמעדףמצורף."[משהחייםשלום"מאוחרת

.ה-בדפיםחסר.ח"תרי,ליוורנו.לאהותקוןחצותתקון.תשובהשערי•

מהדורה.ד"תרכ,ליוורנו."חיאישבן"הבעלמבגדאדחייםיוסףרבינומאת,תורהחומשיחמשהעלחידושים,אליהואדרת•

.א"זיע"חיאישבן"המרןשלהראשוןספרו.ראשונה

הראשוניםהדפיםשלושת.ראשוניםדפיםבשלשה(חסרוןללא)קרעים.טובכללימצב.(הטעויותלוח)אחרוןדףחסר.דףקעד

.בטקסטקלהפגיעהעםהכרךבאמצעדפיםבמספרקליםעשפגעי.לשניאחדהפנימיבחלקםמודבקים

•Catechismo israelitico di religione e di moral ad uso dell'adolescenza-הפרופסורמאתההתבגרותלגילוהמוסרהדתיסודות

.איטלקית,ז"תרכ-1867,טורינו,לויוזפה'ג

דףחסר.דף[12],ריז.ראשונהמהדורה.ג"תקס.כתובים-'דחלק.א"החידמרןמאת.ך"אנחומתפירושעםועשריםארבעה•

.דפיםבכמהפינותפגמי.אחרוןודףשלאחריודף,השער

[3],קיז.ראשונהמהדורה.אמוזגבןאליהודפוס.ו"תרמ,ליוורנו.אבולעפייהיצחקרבימאת.בחלק.יצחקפניותשובותשאלות•

.[כאביהזיתוניהאליהוחכםחותמת].מצויןמצב.דף

•Catechismo di religione e di morale per gl' israeliti–דפיםמספרוחסרפגוםעותק.

.למעלהשמפורטמהמלבד,טובכללימצב.כרכים10-בספרים12כ"סה

200$פתיחה 

,ליוורנו–קטןתלמוד.152

ב"תרס

Talmud Katan – Livorno, 1902

יוםלכלהלכותקובץ,קטןתלמודספר

שלמהרבימאת.לישראלחקמספר

דרךפרקיעם.מבגדאדחוציןבכור

הקטניםעלגדוליםלהזהירארץ

בןאליהורבימאתומוסרבחכמה

.אמוזג

אמוזגבןאליהודפוס.ב"תרס,ליוורנו

.ובניו

.מאודטובמצב.מ"ס19.דףקסח

.מנותקמעטשער.מקוריתכריכה

60$פתיחה 
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ספרים\כתבי יד –קבלה וקמעות 

מפוארתכריכה–ד"תרי,ליוורנו–הזהרתקוני.154

מווהראןסבעוןמשהרבימספריית

Tikkunei HaZohar – Livorno, 1854 – Elegant Binding from

the Library of Rabbi Moshe Savon of Vohran

רביהאלוקיהתנאשגילהתיקוניםשבעים,הזהרתקוניספר

.וחברובילפורטישלמהדפוס.ד"תרי,ליוורנו.יוחאיברשמעון

ד"אבסבעוןמשהרבישללכבודובמיוחדשנעשהמפוארעותק

וכיתובזהבעיטוריעםעורבכריכתהספר.יר'שבאלגווהראן

עםטופס.מוזהבדפיםחיתוך."ט"ססבעוןמשהה"ע"מוזהב

.רחבותשולים

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

רבימאתתורהקיבלבצעירותו.הנסתרבתורתובקיחכםתלמיד

-מלמעלההמכילהגדולהספריההיתהברשותו.כנאפומשה

"שלמיםזבח"הספרנגדפולמוסניהלמשהרבי.ספרים5,000

בתגובהקונטרסחיבראברהםרבי.אנקאוואאברהםלרבי

עלהפולמוס.(ך"תר,ליוורנו)"כסףטהרת"ספרובתוךונדפס

תונסוחכמירבותשניםעודאפריקהבצפוןנמשךשלמיםזבחים

.שלמיםזבחיםעלאיסורגזרו

.דפיםבמספרעשפגעימעט.ואיכותיםבהיריםדפים.דףקסג

120$פתיחה 

יצחקרביהגהות–ט"תקמ,ליוורנו–הזהרתיקוני.155

"שמשוןזרע"התלמידילי'מוירצסנגויניטיברכיה

Tikunei HaZohar – Livorno, 1789 – Glosses by Rabbi Yitzchak

Berachya Sanguinity of Vercelli a Disciple of the Zarah

Shimshon

רבימאת"תוספותעםהדפוסלביתמחדשהובא",הזהרתיקוניספר

,ליוורנו.אלנקאראברהםורבינאייםבןיעקברביידיעל,זכותמשה

.וסעדוןקשטילודפוס.ט"תקמ

[כספיקנין]כ"קו"לה"וחתימההספרקנייתעלרישוםהספרבשער

ברכיהיצחק]ס"יבהצעיר...בעד'ליצין"התקשנתאלולח"בר

רישוםהספרבסוף.ידובכתבהגהותכמההספרדפיבין.["סנגויניטי

ארבעיםמאותשניהששיאלף"הגאולהזמןעלידובכתבמענין

העםאשרילוחכהיתמהמהואםע"עיא"עה"נ'דא"כתיקוןושמונה

."לושככה

ממשפחת(לערךה"תקבשנתייו'בריגנולד)סנגויניטיברכיהיצחקרבי

בעלנחמנישמשוןרביהקדושהגאוןתלמיד.תורהומרביצירבנים

.יחיאלרביאביותלמידוכן"שמשוןזרע"ו"שמשוןתולדות"ספרמחבר

שרת.'שמשוןגבורת'בספרונדפסהנזכררבועלוהספדקינהכתב

ברכהאחריווהשאירילי'בוירצלתלמידיםתורהוהרביץבהוראה

פירוש–ביופיומלך".תהליםעלפירוש"יצחקשיח".ידבכתבחיבורים

זכריהרביהחביבתלמידוידיעלשנעתקוופירושיםדרשות.משליעל

באוצרנמצאאבותמסכתעלחידושים–אבותזכות.סגרישבתידוד

(5'עמקנוקרלין,וישראלאהרןביתקובץ).א"שליטמקרליןר"האדמו

חומר).מאודטובמצב.מקוריתעורכריכת.מ"ס24.דףקסו,[4]

.(מצורף

200$פתיחה 
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–ט"תרל,ירושלים–החמהאור.157

ק"הרההוצאת–ראשונהמהדורה

משינאווה

Or Hachama – Jerusalem, 1879 – First

Edition – Published by the Holy Rav of

Shinava

,הקדושהזהרספרעלפירוש,החמהאורספר

בעלאזולאיאברהםרביהאלקיהמקובלמאת

.ל"זצא"החידמרןשלסבואבי"לאברהםחסד"

.ויקראספר

.ראשונהמהדורה.ט"תרל,ירושלים

בעהםיצחקרביהדפוסלביתהמביאבדברי

השתדלותועלכותב,לשערשמעברמקראל

שרגאיחזקאלרביק"הרהר"האדמושלהרבה

הזההקדושהספרבהוצאתמשינוואהלברשטאם

לשקוטלבלי'הקבמכתביוועוררניויגעעמלטרח"

נאוהלו,לישריםאורלאורלהוציאלנוחולבלי

לעוזרליהיהכי,לנוזאת'הקמידואךכי,תהלה

,לטובהאלוקלוזכרה,הדפוסבהוצאתותומך

בחלק"...ישראלבקרבממלכתועלימיםויאריך

הדורגדוליהסכמותבאוהספרשלהראשון

"חייםדברי"ההלברשטאםחייםרביר"האדמו

.ועודטייטלבויםיהודהיקותיאלרבי.מצאנז

בשוליקטניםקרעים.טובכללימצב.דףצ,[2]

בדכריכת.הדףיובשמחמתהראשוניםהדפים

.חדשה

100$פתיחה 

מהדורה–ז"תרכ,ווילנא–א"הגרביאורעםהזהרתיקוני.156

חתימות-ראשונה

Tikunei Hazohar with Be'ur HaGra – Vilna, 1867 – First Edition -

Signatures

מאתביאורעםבשלמותנדפס,חדשמזהרתיקוניםעם,הזוהרתיקוני

.א"הגר–מווילנאאליהורבינוהגאון

אברהםורביפיןיוסףשמואל'רבדפוס.ראשונהמהדורה.ז"תרכ,ווילנא

.ראזענקראנץצבי

השנילשערמעבר.מפורטשנישער.מאוירראשוןשער:שעריםשני

.הקבלהחכמתללימודכללים-"הערה"

,"ט"סד"חסי"הצב...לאדונועבדשקנהמה"רישוםוחותמותרישומים

ת"בעינסיםשמאולהרבס"בהכנ"חותם,"לאפיןהכהןפישל"חותמת

דןחיים'מועמנואל"רישום."ירושליםפאפעחייםנתנאל"חותמת"'עדן

."ו"יצ

.(724א"הגרספריאוצר,וינוגרד).מ"ס24.דףנב,קעב,[5]

מפורקכרך.מנותקראשוןשער.קליםכתמים.איכותייםדפים.טובמצב

חותמות.עורשדרת.מנותקיםושדרהקדמיתכריכה.הראשוןבחציו

."עבדושלום","אלבית"הישיבות

80$פתיחה 
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,ירושלים–"חייםעץ"הספרשלמפוארעותק.158

וחתימותרבותהגהות–ראשונהמהדורה-ו"תרכ

חשובות

עםנדפס..בקישראלדפוס.ז"תרכ-ו"תרכ,ירושלים,חייםעץספר

.(הקדושש"הרש)שרעבימזרחישלוםלרבינו"שלוםנהר"ספר

שער)שלוםנהרלספר.ראשונהמהדורה.ז"תרכ,ירושלים

.(מיוחד

אייזנשטייןאברהם'רבהרבמרדכיאליהו"רביחתימותבספר

ועדמזכיר.חשובציבורואישחכםתלמיד.ז"תשט-ז"תרכ]"ל"זצ

שמואלרבישלומזכירומקורבו.בירושליםישראלכנסתהכללי

.[סלנט

בצלאלנחוםבהרבדזימיטרובסקיהלוידוד"הרבחתימתבנוסף

יצחקרביהגאוןשלאביהם]"שבליטאדיאנישאקד"ראבל"זצ

ישראלורביהלויברכתבעל,יעקבקולישיבתראשדזימיטרבסקי

.[הכותלישבתמראשידזימיטרקובסקי

אחדשלכנראה!ידבכתבהגהותעשרותהספרלאורך

.אחרמזוההלאכותבשלאו,מהחותמים

קנד.נאהמקוריתעורכריכת.במיוחדרחביםשולים.מפוארעותק

,בפינותהכריכהבציפוישפשופים.מצויןמצב.מ"ס22\35.דף

.האחוריבחלקהמסויםובמקום

200$פתיחה 

חתימת–בקדפוס–ראשונהמהדורה-"שלוםנהר"ספר\חייםעץ.159

טראבהכהןיוסףיעקברבי

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

Press – Signatures of the Rabbis of Syria

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

שלוםנהר.ראשונהמהדורה.ז"תרכ,ירושלים.(הקדושש"הרש)שרעבימזרחישלום

.נפרדבשער

יוסףיעקבהצעיר"חתימה."ט"סמהאדיבחייםנתנאלהצעיר"וחתימהרישוםבשער

דברספריםמחבר(ג"תרפ-א"תרי)–טראבהכהןיוסףיעקברבי]"ט"סטראבהכהן

.[בלבנוןבירותשלד"ואבהראשירבה.יעקבוביתיעקבשארית.יעקב

.ישנהכריכה.אחרוןבדףחומציבדבקמחוזקיםפגמים.טובכללימצב.מ"ס31.דףקנד

80$פתיחה 

חלקים-ראשונהמהדורה–ו"תרע,ירושלים–ש"הרשסידור.160

ב-א

Siddur HaRashash – Jerusalem, 1916 – First Edition – Sections I-II

חלקישער'אלחלקמלאשער.ב-אחלקים(שרעבישלוםרבי)ש"הרשסידור

.בלחלק

.ראשונהמהדורה.ו"תרע,ירושלים

.דףפו,[2]:אחלק

שלרביעימחלקקטו-קיד,דפיםשניבסוףנכרכוזהבחלק.דףקסא:בחלק

.ש"הרשסידור

מיםכתמי.קליםשוליםופגמי(חסרוןללא)קרעיםדפיםבמספר.טובמצב

.החיצונותבשוליםהכרךלאורך

100$פתיחה 
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אחרוןודףשערחסרעותק–ו"תל,פראג–אליהודביתנא.161

Tana Dvei Eliyahu – Prague, 1676 – Copy without the Title Page and

Last Leaf

.דאשאובעוריןדנוראזקוקיןעםאליהודביתנאספר

.אחרוןודףשערחסר.ק"ביהודאבני[ויוסףיעקב]דפוס.ו"תל,פראג

הטקסטאתושינההגיההאשר,היידאשמואלרביי"ענערכהזוהוצאה

.לקוראברורשיהיהבאופן

השלמההספרבתחילת.(דףסב,קעז-ב,[2]:במקור).דףסא,קעז-ב,[1]

שלהמקוריהשעראתתואמתאינהאך,מצוירידבכתב,השערדףשל

לשנתהעולהפרטעם,דיהרנפורטקק"קפהנדפס"נכתבבשער)הספר

.(נ"תק

חתימה."מאירר"באהרן"עתיקהחתימה(ידבכתב)השערדףבראש

(סלובקיה)במיהאלביץנולד-(ז"תש-ז"תרכ)"ווייסבערגזלמןחיים"נוספת

והתיישבוארצההוריועםיחדעלהו"תרמבשנת.דודיוסףרבילאביו

,בארץלגזוזהראשוןהחרושתביתאתהקיםד"תרנבשנת,בירושלים

פעמיםכמהנסע,הירדןמעברלולביםבמסחרעסקב"תרעבשנתבהמשך

זקנתולעת.ע"ותרז"תרס,ה"תרסבשניםלאמריקההונגריהכוללבשליחות

פטירתלאחרימיםתשעהנפטר.ובתפילהובתורהועסקמעסקיופרש

.בירושליםהזיתיםבהרנקבר.אשתו

אחרוניםדף3-בוכןראשוניםדף4-ב.מיםכתמי.טובכללימצב.מ"ס30

.חדשהכריכה.בטקסטרבהפגיעהעםהדפיםבשוליחסרונות

100$פתיחה 

–חשובהמהדורה–ט"תפ,אמשטרדם–ברכהעמק.162

שעריםשניעםנדירעותק

Emek Beracha – Amsterdam, 1727 – Important Edition – Rare

Copy with two Title Pages

רבינומאת.הנהניןוברכותתפילותעלוחידושיםטעמים,ברכהעמק

.א"הרמתלמיד,הקדושה"השלאביהורביץהלויאברהם

זומהדורה,שניהמהדורה.רופאלויהירץדפוס.ט"תפ,אמשטרדם

בהקדמתו.המחברן"נואברהםרביידיעלהדפוסלביתהובאה

עםברוב"שדרשמהומביאוחיבוריהםאבותיובשבחמפליגהחשובה

אבימאתחידושיםגםבספר.אביו-ואביאביושדרשוומה"פוזנןק"בק

מאתברכותלמסכתהמרדכיעלחידושיםכולל,הקדושה"השלזקנו

משלוומנהגיםדינים,חידושיםאברהםרביל"המושילבבנוסף.ה"השל

בהוצאההנדפסעלנוספות(ה"השל)ישעיהרבימאתובעיקר

בתחילת.רביםעריכה-ושינוייהשמטותזובהוצאהישכןכמו.הראשונה

ישראלדודרבי,ברליןאברהםרבי:אמשטרדםרביהסכמתהספר

.בריטודידנא'ןיצחקורביעטיאס

שעריםשנימצויםבהםהעותקים.מצוירהראשוןהשער.שעריםשני

!נדירים–

ניירחיזוק.ואיכותיםעביםדפים,טובמצב.מ"ס20.דףקסו,[22]

'בקניתי...בליבזעליג'הק"בעליםחתימת.הראשוןהשערבשולי

.אחרוניםדפיםובכמההשערבפינתחלודהכתמי."ק"לפג"תקלסיון

.פשוטהכריכה

150$פתיחה 
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רישומים-יסודמהדורת–ה"תע,אופיבאך–אורהשער.163

שבצרפתמאלזסיהודיםשלעתיקים

Sha'ar Orah – Offenbach, 1715 – Basic Edition – Ancient Notations

by Jews from Elsas, France

אוביבך.יקטיליה'גיוסףרבימאתהקבלהבחכמתספר,אורהשער

שערשלהבאותהמהדורותכיידוע.רייזזעליגמןדפוס.ה"תע,(אופיבך)

.זומהדורהפיעלנדפסואורה

מחוז–הגנאו)"מהעגינאסגלרפאל'רלהקציןשייך"השערבדףרישמים

.(בצרפתאלזס

טקסטחסרוןעםקצוציםעליוניםשולים.טובמצב.מ"ס18.דףקיב,[4]

.נוספיםדפיםובמספרהשערבדףניירחיזוקי.הדפיםבספירתבעיקר

דפיםחיתוך.חדשהכריכה.דפיםבכמהעשנקבי.השערבדףקליםפגמים

.צהובבצבע

150$פתיחה 

יחידהמהדורה–ג"תר,ליוורנו–(קבלה)ליעקבאמת.165

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

,חייםעץ.ו"המהרחספריבשלושהונתיביםמפתחות,ליעקבאמתספר

הובאובספר.'ב'אסדרלפימסודריםההקדמותושערשעריםמבוא

מאתכוונות.1:עולםגדולישלידכתבימתוךבקבלהחידושיםלראשונה

בעניןאלגאזיט"המהרימאתתשובות.2.אחרממקוםידועיםשלאש"הרש

ידמכתבהתפילותכוונתלעניןוהקדמותת"שו.3.השמיטהבשנתכוונות

מזרחישלוםאברהםרפאלרבימרביחידושים.4.עזריאלאביגדוררבי

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

.ועוד.פארדודודרבי

.נינייושאלתיאליעקברביהמקובלהמחברמאת

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

.נאהחדשהכריכה.טובמצב.מ"ס30.דף[1],קמה,[5]

80$פתיחה 

ורישומיםחתימות–ה"תקמ,קוריץ–הרקיעזוהר.164

Zohat HaRaki'ah – Koretz, 1785 – Signatures and Notations

.צמחיעקברבימאת.(ויקרא-בראשית)אחלק,הרקיעזוהרספר

.ה"תקמ,(קארעץ),קוריץ

הצעיר"מסולסלתחתימה"...מזאלישיודא'לרשייך"חתימההשערבדף

כניסהקדש..."ידבכתבנוסףרישום."ט"סץ"י[יהודה]שלום'ןיחיא

הנודריםיזכואלנדריםמןמשחראאלכסאר'אב'ןיחיא...אלכסאר

קבליותוהגהותחידושיםהפורזץבדף.ר"אכיטובהמדהלכלוהמשתדלים

תימניידבכתב

ידבכתב.מיוחדתותפלהפסוקים,מענייןרישוםהאחוריהפורזץבדף

.תימניתכתיבה

חיתוך.חסרהשדרה.צבעוניותהטבעותעםעורכריכת.טובמצב.דףקעח

.אדמדםדפים

120$פתיחה 

66



בחתימתעותק-ו"תרכ,למברג–החשקספר.167

הדאיהשלוםרביהמקובלהגאון

Sefer HaCheshek – Lemberg, 1866 – Copy Signed by the

Kabbalist Gaon Rabbi Shalom Hadaya

לרבישמסרהפניםשרמטטרוןשמותבענין,החשקספר

עם.ל"זי"הארמכתבימובא.למרוםכשעלהגדולכהןישמעאל

,לעמברג.מירושליםעפשטייןמאיריצחקרביי"עותקוניםהגהות

.ו"תרכ

."הדאיאשלום"רביהמקובלהגאוןחתימתהשערבראש

.טובמצב.מ"ס18.דףט,[3]

100$פתיחה 

לספרא"הגרביאורעל"יצחקתולדות"–מהדורותשתי.166

ט"תרל-ה"תרל,ירושלים-יצירה

Two Editions – Toldot Yitzchak on HaGra's Commentary on Sefer

Yetzirah – Jerusalem, 1875-1879

בשםביאורעםוכן.א"הגר–מוילנאאליהורבינוביאורעם.יצירהספר•

.כהנאיצחקרבימאת"יצחקתולדות"

ויצחקהכהןמיכלר"הרדפוס.(ד"תרל:בשער)ה"תרל,ירושלים

כהנאיצחקרבישלהראשוןחיבורוזהו."האריאל"ל"מוגאשצינני

אברהםרבי,ירושליםרבניהסכמת.יצירהלספרא"הגרלפירוש

משהורבי,(ש"דב)שמעוןבןדודרבי,אויערבאךמאיררבי,אשכנזי

ספריאוצר,240'מסהלוי.ש).ה"תרלמשנת[כהניו]כהנאנחמיה

.(684א"הגר

פניםשעריםא"מהרלהראשוןציור"ובומקופלדף[1].דף[6],פב,[5]

נכרךהמקופלהדף.בשערקלנקב.כתמים.טובמצב.מ"ס21."ואחור

.שוליםפגמיעםאחרוניםדפיםשני."והשמטותהטעותלוח"דפילפני

יצחקרבימאתא"הגרלפייצירהספרעלביאור,יצחקתולדותספר•

.יחידהמהדורה.ט"תרל,ירושלים."(שניחלק":בשער)אחלק.כהנא

.(685א"הגרספריאוצר,334הלוי.ש)

לראשונהנדפסיצירהלספרא"הגרפירושעלכהנאיצחקרבישלחיבורו

והרחבהחידושהינוהנוכחיהחיבור,(להלן)בירושליםה"תרלבשנת

.(ה-ד"תרמבשנתבירושליםנדפס'בחלק)'אחלקלפנינו.זהלפירוש

.ושביריבשדף.טובמצב.מ"ס21.דףקא-ק,צו-עא,עב-סג,סד,[2]

.זעיריםעשנקבימספר.מנותקתכריכה.יחדיוכרוכיםהספריםשני

120$פתיחה 
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חסד/(השותפיםדפוס)ד"תרכ,ירושלים–צדקשערי.168

הדאיהשלוםרביהמקובלחתימות–ז"תרל,ווילנא–לאברהם

Sha'areu Tzeddek – Jerusalem, 1964 (Hashutafim Press) / Chessed

leAvraham – Vilna, 1877 – Signatures of the Kabbalist Rabbi Shalom

Hadaya

אברהםרבימאת.דיניםושארבארץהתלויותמצוות.צדקשעריספר•

.דאנציג

משהויואל,הכהןמיכל,ל"ברייחיאלהשותפיםבדפוס.ד"תרכ,ירושלים

.(104'מסהלוי.ש).סלומון

:עםכרוך.טובמצב.מ"ס21.דףמו,[4]

אברהםרבימאת.המקובליםמספריומאמריםהקדמות.לאברהםחסד•

.ז"תרל,ווילנא.א"החידמרןשלזקנואזולאי

VIII,136טובמצב.מ"ס21.'עמ.

.הדאייאשלוםרביהמקובלהגאוןחתימתהספריםבשתי

80$פתיחה 

שלהראשוןספרו–ראשונהמהדורה–ד"תרכ,ליוורנו–אליהואדרת.169

א"זיע"חיאישבן"החייםיוסףרבינו

Aderet Eliyahu – Livorno, 1864 – First Edition – the First Book by Rabbeinu

Yosef Chaim the Ben Ish Chai

רבינומאת,השבועפרשתהפטרותועלהתורהעלודרשותחידושים,אליהואדרת

בדפוס.ראשונהמהדורה,ד"תרכ,ליוורנו,"חיאישבן"הבעלמבגדאדחייםיוסף

.וחבריואמוזגבןאליהו

את.שחיברחיבוריםעשרותמתוך.א"זיע"חיאישבן"המרןשלהראשוןספרוזהו

י'פלאגחייםרביהגאוןהדוראותוגדולכותבוכך.שנה29בגילכשהיההוציאהספר

רבזרעבתורהאמיתנורחומירב"כתבאליהואדרתהספראתכשראה,בזקנותו

...זובשנהיצאאשראליהואדרתהנחמדבספרוו"נרחייםיוסףר"כמוהרמבבל

"...מדרכיודיורינוניקחוממנו,לעולםשמויהיהישקושפתים

.השערבדףהדאייהעבדיהרביהמקובלהגאוןחתימת

.(יבש)הספרלאורךמיםסימני.טובמצב,איכותיםדפים.מ"ס24.5.דף[1],קעד

חסרוןעםעשפגעקכא-צובדפיםוכןאחרוניםדפיםוחמשהראשוניםדפיםבשבעה

.בטקסטקל

100$פתיחה 

יהודהרבי)מספרותרוחות\יהודהמנחת.170

ראשונהמהדורה–ג"תרצ,בגדאד–(פתיה

Minchat Yehuda / Ruchot Mesaprot (Rabbi Yehuda

Fatiyah) – Baghdad, 1933 – First Edition

,חלומותענין.במקראפסוקיםביאורי,יהודהמנחתספר

גיהנםענין.וגלגולםדינם,רוחותמעשה,ופתרונםרמזיהם

רביהמקובלמאת.תשובהוענין,הבאועולםמשיחוימות

.פתיהיהודה

.שוחטאלישעדפוס.ראשונהמהדורה.ג"תרצ,בגדאד

שערעםמעטפת.מקוריתכריכה.טובמצב.דף[1],עז

.נוסף

100$פתיחה 
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ליביוסףרביהצדיקהמקובלשל"ישריםמסילת"ה.172

מירושליםוינשטוק

The Mesilat Yesharim of the Tzaddik Kabbalist Rabbi Yosef Leib

Weinstock of Jerusalem

.ב"תרס,ווארשא,ישריםמסילתספר

וינשטוקליביוסףרביהצדיקוחתימתרישוםובשערהספרבתחילת

משהרבידודובןבהשפעת.50–הבשנותבירושליםהמקובליםמחבורת]

"יוסףוילקט"ספרובראש.מסורלתלמידונהיההסולםבבעלדבקיאיר

אמרותמאהמעלערך,הקבלהחכמתפיעלשוניםמנהגיםבשורשהעוסק

גילהמיוחדתהתמסרות.הסולםבעלמפישמעאותם'הבעבודתשונות

בעלהקדמותאתשליקטלראשוןגםנחשב,הסולםבעלספרילהדפסת

.[ו"תשלבשנתנפטר."ההקדמותספר"בשםמיוחדלספרהסולם

.מקוריתכריכה.בודדיםנקבים.טובכללימצב

80$פתיחה 

–ארזיםעמודיספרועלמרגליותזעליגאשרישעיהרביהקדשת.171

ב"תרצ,ירושלים

Dedication by Rabbi Yeshaya Asher Zelig Margolis on His Book Amudei

Arazim – Jerusalem, 1932

רבימאת.בזמנוהיהודיםבקרבהנהוגיםמודרנייםמנהגיםנגד,ארזיםעמודיספר

שלמהרבי–"קדישאסבא"המאתתשובהעם.מרגליותזעליגאשרישעיה

.אלפאנדאריאליעזר

.יחידהמהדורה.ב"תרצ,ירושלים

.בלאנקפנחסלבחורהמחברשלוחתימתוידובכתבארוכההקדשההספרבשער

וחכמיממקובלי–(ט"תשכ-ד"תרנ)מרגליותזעליגאשרישעיהרביהמחבר

הלברשטאםיעקברבישל"חייםדברי"ישיבתוראשיממייסדי,בדורוירושלים

היהכןכמו.איתוומתכתב"ש"איחזון"העםמקושרהיה.מטשאקאוואר"האדמו

ה"לראיבהתנגדותוידועהיה.מסאטמרטייטלבויםיואלרביר"האדמועםבידידות

אתהכניסולטענתואשרחברוןישיבתורבניתלמידיאתבחריפותתקףוכן.קוק

.ישראללארץהמודרניהלבוש

.הקדמיתהכריכהבפינתקלחסרון.טובמצב.מ"ס21.5.דףעו,יב

$  60פתיחה 

שניאוריחיארביהצדיקהמקובלשלכיפורליוםהמחזור.173

The Machzor for Yom Kippur of the Tzaddik Kabbalist Rabbi Yichyeh

Shneur

.מנצורצאלחהוצאת,ירושלים.השלםישריםתפלת,כיפורליוםמחזור

רבשניאוריחייא"רביהצדיקהמקובלשלבעלותבעלותחותמתבספר

."ירושליםמורשהשכונת

.טובמצב

100$פתיחה 
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\מעשיות–פתיהיהודהרביהמקובלשלקדשוידכתב.176

ועודקבלהחידושי\חלומות

Manuscript by the Kabbalist Rabbi Yehuda Fatiyah – Tales / Dreams

/ Kabbalistic Novellae and More

כתובים.פתיהיהודהרביהאלוקיהמקובלשלמאמתחתונדיריםדפיםאוסף

.לעצמושרשםשוניםבעניניםדברים,הנראהככל.קדשוידכתיבתבעצם

.20–ההמאהתחילת

נוסח.הסליחותבליליאלולבחודששקרומעשיות,חלומותסיפוריבדפים

כותבהדפיםבאחד.קבלהחידושי,שמירהפסוקי,שונותסגולות,השכבות

וסליחותתעניותפעמיםששהעודלעשותשצריךל"שרבחלוםוהבנתי"הרב

אתוראיתיונתעוררתיא"בבהמשיחיבואכ"ועי...'אבאדר'בזשעשינוכסדר

אולילמעלתכםזהוכתבתי,הלילהמןדקיםב"ויששיתבשעהוהיההשעון

מןכפולושכרכם]ה"ושכמוסליחותתעניותימיםששהעודלעשותתסכימו

.["השמים

.וטובקריאמצב.שוניםגדלים.פריטים5.ק"בכתיכתוביםעמודים8לפנינו

.בעיפרוןהכיתוברוב

1000$פתיחה 

רביהמקובליםזקןשלק"בכתיהגורלותקונטרס.175

וגורלותמקרים177–ל"זצכדורייצחק

Kuntres HaGoralot Handwritten by the Eldest of the

Kabbalists Rabbi Yitzchak Kaduri – 177 Examples and

Goralot

כדורייצחקרביהמקובליםזקןשלקדשוידבכתבגורלותקונטרס

,לישועהאנשיםשלכבקשותכדוריהרבערךהגורלותאת.א"זיע

177-ככולל)המבקשיםשמותעם.עתידותוגילויהצלחה,רפואה

בעיותאתלפתורניתןוכיצדאיךפירוטמובאהשמותלצד.(שמות

.גדולותישועותופעולוהמבקשיםהשואליםוספקות

החל,ומשונותשונות,רבותבעיותהגיעוכדוריהרבלשולחן

,זיווגשל,אחריםמקרים,מסוכנותמחלותועד,פחדמכישופים

פירוטאתכדוריהרבכותבהיהבתחילה.ועסקיםבפרנסההצלחה

ושםשמו,עיסוקו,המבקשפרטיאתגםמהמקריםובחלקהבקשה

כ"אח,האדםלתועלתהרבשהוצרךנוספיםופרטיםמגוריו,אמו

.הגורלוחשבוןתרשיםאתעורך

.מאודטובמצב.מ"ס19\15.'עמ[36]

500$פתיחה 

החל,ומשונותשונות,רבותבעיותהגיעוכדוריהרבלשולחן

,זיווגשל,אחריםמקרים,מסוכנותמחלותועד,ופחדמכישופים

פירוטאתכדוריהרבכותבהיהבתחילה.ועסקיםבפרנסההצלחה

ושםשמו,עיסוקו,המבקשפרטיאתגםמהמקריםובחלקהבקשה

כ"אח,האדםלתועלתהרבשהוצרךנוספיםופרטיםמגוריו,אמו

.הגורלוחשבוןתרשיםאתעורך

.ל"זצכדורידודרביבנומאתאישורמצורף

.מאודטובמצב.דף[37]

500$פתיחה 

וקמעותגורלותלעשייתכדורייצחקרביהמקובליםזקןהשתמשבוהגורלותספר.174

Sefer HaGoralot that was Used by the Eldest of the Kabbalists Rabbi Yitzchak Kaduri for Goralot and Amulets

.כורךהיהכדורישהרבלכריכותדומהבסגנוןכריכה.הלאומיתמהספרייההידכתבשלישןצילום."ו"למהרחגורלות"ידכתבכרך

.וקמעותגורלותלעשייתכדורייצחקהרבהמקובליםזקןהשתמשזהבספרהמשפחהמסורתלפי
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לרביהיכלותפרקיספר–נאהידכתב.177

19–ההמאה,איטליה–ישמעאל

Fine Manuscript – Sefer Pirkei Heichalot by Rabbi

Yishmael – Italy, 19th Century

רביהקדושמהתנאסודות,היכלותפרקיספר,ידכתב

איטלקיכתיבה.השביעילהיכללמרוםכשעלהישמעאל

.19–ההמאה,איטליה.ומסודרנאה,מרובע

השוניםובדפוסים,רבותפעמיםנדפסהיכלותפרקיספר

הכתב–היכלותפרקישלידבכתביכמונוסחאותבשינויי

.נוסחוהשוואותבדיקהעברלאיד

ולאלבבפרקנעצרההספרכתיבת.כתוביםעמודים[13]

דף.זעיריםנקבים.טובכללימצב.מ"ס12\17.הושלמה

.ואיכותעבה

100$פתיחה 

ציורים-וגורלותסגולות–ידכתב.178

19-ההמאה,בגדאד-קבליים

Manuscript – Segulot and Goralot –

Kabbalistic Illustrations – Baghdad, the 19th

Century

קבלייםאיוריםעם,וגורלותסגולות,קבליידכתב

לנוהובררהלא.19-ההמאה,בגדאד.וטבלאות

מספרבתחילתוחסר,שלםבלתי.הכותבזהות

.בודדיםדפים

מ"ס15.צדדיםמשניכתוביםרובם.דף[95]

עםפגומיםואחרוןראשוןדף.טובמצב.בקירוב

,מקצועיתניירבהשלמת)בטקסטגםחסרונות

בחמשהשוליםפגמי.(הטקסטהשלמתללא

ניירהשלמתעםואחרוניםראשוניםדפים

מספורשלבטקסטקלהפגיעהעםמקצועית

.רטיבותכתמי.העמודים

400$פתיחה 

רפיפת\רוקחמעשה–ידכתב.179

,פרס–וקמעותסגולות–איברים

19–ההמאה

Manuscript – Ma'asseh Roke'ach /

Refifat Eivarim – Segulot and Amulets –

Persia, the 19th Century

ורפיפתרוקחמעשהחיבוריםכולל,ידכתב

.יהודיתבערביתוקמעותסגולותאיברים

.19–ההמאה,פרס

.שלםבלתי.צדדיםמשניכתובים.דף[51]

.בינונימעט.טובכללימצב.מ"ס17\21

.כריכהללא.בודדיםבדפיםפגמים

.קרופמיכאלאוסף:מקור

200$פתיחה 
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ה"תרצ,מרוקו–קמעות\גורלות\רפואות\סגולות–ידכתב.180

Manuscript – Segulot/Remedie/Goralot/Amulets – Morocco, 1935

.ה"תרצ,מרוקו.ועודרפואות,מטמוןלמציאתתפילה,מסעותגורל,סגולות,שמות,קמעותכולל,ידכתב

יוםרחמאןאבח"ריום]![ערבואותשוכיןבזכותורפואותוסגלותהשימותזהלכתובאתחיל"הכותבהקדמתידהכתבבאמצע

הרבביןשלמההרבביןאצבאןו"היאברהםהרבביןמסעודה"עאניענתרמשרייאנהרבמדינאתק"לפה"התרצשנתק"שרביעי

.1938משנתיותרמאוחרנוסףרישוםזהלרישוםמתחת"...הצאבאןהיןזיבולוןביןמרדכיהרבביןאברהםהרבביןזיבולון

.וקולפוניםאצבאןמשפחתשלפטירותרישומי

.חדשהבדכריכת.מאודטובמצב.שימושבלאי.כתמים.מ"ס12\18.צדדיםמשניכתובים.דף[70]

120$פתיחה 

לשמירה–קלףעלקמיע.181

,ישראלארץ–המחלותמכל

20–ההמאהאמצע

Amulet on Vellum – Protection

from Diseases – Land of Israel, Mid

20th Century

קמיע".קלףעלדיו,ידכתב,קמיע

שלמהורפואההמחלותמכללשמירה

שמירהפסוקיעם."ביתולשלום

סביבכתוב.לשמירהחזלומדרשי

.גדולותבאותיותהנכתב'השםובתוך

.טובמצב.מ"ס18\25.קלףדף[1]

150$פתיחה 
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עלדיו–שוויתי.183

ו"תרצ,ירושלים–קלף

לתלייהגדולדף–

Shiviti – Ink on Vellum –

Jerusalem, 1936 – Large

Leaf for Hanging

ציורעם,שויתי.גדולדף

קודששמותמנורה

.קלףעלדיו.ופסוקים

.ו"תרצ,ירושלים

נרשםהדףבתחתית

[נת]'שו"ירושתק"פעה"

."אלולא"בשו"התרצ

.בקירובמ"ס40/24:גודל

.טובמצב

80$פתיחה 

עלידכתבקמעותאוסף.182

תרשימים-והודובגדאד–נייר

הסודפיעלקבליים

Collection of Amulets Handwritten

on Paper – Baghdad and India –

Kabbalistic Sketches

בגדאד.ניירעלידכתבקמעותאוסף

20-ההמאהתחילת,והודו

איוריםעםקמעות,סגולות:הדפיםתוכן

עםדף,ומתןומשאלעסקקמע,קבליים

ר"שדילוזחייםרפאלרבילכבודשיר

.ועודטבריה

טובכללימצב.שוניםגדלים.דף[17]

!ומיוחדנדיר.מאוד

300$פתיחה 
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חפצי יודאיקה

,אשכנז–קלףעלתורהספר.184

19–ההמאה

Torah Scroll on Vellum – Ashkenaz, the

19th Century

.אשכנזיתכתיבה,קלףעלכתוב,תורהספר

.משוחקלףכנראה.19–ההמאה

.מ"ס28:הכתבגובה.מ"ס36:הקלףגובה

קטיפהומעילחגורה,חייםעץעלמגולל

!כשרותנבדקהלא.חדשים

300$פתיחה 

–השיריםשירמגילת.185

20-ההמאה-,קלףעלדיו

Megilat Shir HaShirim – Ink on

Vellum – the 20th Century

.מיוחדכתב,השיריםשירמגילת

.דקהבהמהקלףעלדיו

3.מ"ס5.5:גובה,כיסגודל

.קלףיריעות

מחיקות.ככשרהנמכרתאינה

אחדותאותיותממספרזעירות

עלהמשוחהסידקילוףמחמת

.הקלף

80$פתיחה 

עשרות+תפיליןזוגות[50]מעל.186

תפיליןבתי

More than [50] Pairs of Tefillin – Dozens of

Batei Tefillin

מתוכם,תפיליןזוגות50מעלשלגדולאוסף

בתיעשרותבנוסף.וכשרותחדשותזוגותהרב

חדשהאוסף.שונותופרשיותסגוריםתפילין

.עתיקיםללא,יחסית

.טובמצב

200$פתיחה 
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שוניםחומרים–מזוזהבתי[23]אוסף.188

Collection of [23] Mezuzah Cases – Varied Materials

.מזוזהבתי23אוסף

.ממתכתרובם.וחרסינה,עץ,מתכת,עשויים

.המזוזותקלפיללא,טובכללימצב.שוניםגדלים

80$פתיחה 

20–ההמאה,הודו–מפליזתורהלספראצבעותשתי.189

Two Brass Torah Pointers – India, the 20th Century

שוניםעיטורים(גלילילא)מרובעמבנה,פליזעשויה"תורהלספריד"•

סיומת."יד"הכיווניארבעתמכלפסוקים4חריטות.(ידעבודת)בחריטה

.מ"ס25:אורך.אצבעעםידצורתבמקום(סטנדרטילא)ארוךחרוטבצורת

רבותחריטות.(גלילילא)מרובעמבנה.פליזעשויה.תורהלספר"יד"•

עםידצורתבמקום(סטנדרטילא),ארוך"חרוט"בצורתסיומת.ויופילעיטור

.מ"ס20-כ:אורך.אצבע

.טובכללימצב

80$פתיחה 

–קלףעלמזוזות[100].187

ומצוייניםכשריםמצבים

[100] Mezuzot on Vellum – Kosher,

Excellent Condiiton

ידיכתיבהקלףעלמזוזות100,אוסף

.בשימושושהיובניילוןסגורים.סופר

עברוחלקם.כשריםהמוחלטורובםיתכן

סידוריומספראיזורכוללמחשבהגהת

.ההגההעל

.מאודטובמצב

200$פתיחה 
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,מזוזהבתי–מכסףקדושהתשמישימקבץ.190

קמע

Collection of Silver Judaica – Mezuzah Cases, an

Amulet

מכסףקדושהתשמישיפריטיםמקבץ

שני"רחלבןאהליאביחזקאל"עללשמירה.כסףעשויקמע•

.מ"ס5/4.5גודל.חוטי"עלתלייה,מחוברותלולאות

,עליםבצורתמובלטיםעיטורים.925מכסףלמזוזהבית•

.די-שואותיות

קטניםכדוריםכמיןתבליטעיטורי.925מכסףמזוזהבית•

מובנהעצמוהביתמבנה,לביתמסביבמסגרתהיוצרים

,"בצאתךאתהוברוךבבאךאתהברוך"הפסוקמאותיות

.אווירהאותיותוביןמלמעלה'שוהאות

אחדעלקטן(לבן)צבעכתם.טובכללימצב.פריטים3כ"סה

.המזוזהמבתי

80$פתיחה 

הנהרותגביע–וספריםחפצים–פריטיםאוסף.191

מכסף

Collection of Items – Artifacts and Books – The Rivers

Silver Kiddush Cup

:וספריםחפציםובוארגז

מוזהביםטסים.925כסףעשוי.סגולה,הנהרותגביע•

.הנהרותשמותובהםמבפניםהגביעדפנותעלהודבקו

.מ"ס20/23.הנביאאליהו.ממוסגר.קלףעלדיו,קמע•

נס"מהמיליםנוצרהחנוכיהגב.נחושתעשויהקירחנוכית•

–כשלהבות(וכתוםאדום)צבעהוספותעם"פההיהגדול

.מ"ס22/21/5מירביגודל.50–השנות,ישראלארץ

.מתכת.(חסרשמש)חנוכיה•

.הטסעלחרוטותהאותיות.מוזהב.פחעשוישויתי•

–ל"זצוקאבוחציראישראל'רר"האדמו"מתכתתחריט•

.ממוסגר."סאליבאבא"

זהבצבעישילוב,והכותלהמקדשביתצורת,ריקועעבודת•

.וכסף

צורה.מוזהבצבעבציפויחרסינה,הדברותעשרת•

."כתר"ובראש,מהצדדיםאריותשני:מיוחדת

.ופלסטיקמתכת."חמסות"והביתברכת28•

.(סגור).בדנרתיקיבתוךקמעות3•

תל.פישציוןבןרבימאת.חכמיםדברימחברתספר•

פישמנחםיצחקרביהמחברנכדהקדשת.מ"תש,אביב

.הפורזץבדףידבכתב

ברוךרבימאת.החגיםלימידרשות.משהברכותספר•

והקדשתחותמת.ב"תשי,יארקניו.פייוועלזאהןמשה

.הפורזץבדףידבכתבהמחבר

נמכרהאוסף.טובכללימצב.ספרים2-וחפצים39כ"סה

.שהואכמות

80$פתיחה 
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וחלותלמצותכיסוי\טלית\תפיליןנרתיקי–טקסטיליםשלגדולאוסף.193

Large Collection of Textiles – Tefillin / Talit Bags / Matzah and Chalah Covers

עםחדשיםכמהגםישנם(משומשיםחדשיםרובם.חדשיםגםישנים,נהדרותריקמות.טקסטיליחידות200–כשלגדולאוסף

.ולתפיליןלטליתנרתיקים,טיקט

.שוניםומצביםגדלים,מגווןאוסף

200$פתיחה 

עתיקהמגילהפקסמיל.192

מיוחדתהדפסה–מצויירת

בדעל

Facsimile of an Ancient

Illustrated Scroll – Special

Printing on Fabric

מגילתשלפקסמיל,אסתרמגילת

עלהודפס.עתיקהמצוירתאסתר

עם.ואיכותיעבה,מיוחדבד

.מקוריתקופסא

.מצויןמצב

80$פתיחה 
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ספרי הלכה שניחלק 

מווארקאעתיקותחתימות–ג"תע,ברלין–השלחןמסגרת.196

Misgeret Hashulchan – Berlin, 1713 – Ancient Signatures from Vorka

.פינטשיףק"בקדיין,שבתיבןוואלףזאבבנימיןרבימאת.משפטחשןערוךשלחןעלהשלחןמסגרתספר

."לובליןחכמיישיבת"ספרייתחותמות.ראשונהמהדורה.ג"תע,ברלין

–משפטחושן-העזראבן–ערוךשלחן.194

עתיקהעורכריכת–ד"שנ,ונציה

Shulchan Aruch – Even haEzer – Choshen Mishpat

– venice, 1594 – Ancient Leather Binding

למעןקטןבכרךנעריםעםזקניםלפניערוךשלחן

עם.מקוםובכלעתבכלבולהגותבחיקםישאוהו

.דיגארהדפוס.ד"שנ,ונציה.א"הרמהגהות

.חלקדף[1].דףקיו:העזראבן

.דף[2],רמב:משפטחשן

חלקכלמשפטוחושןהעזראבןחלקיםשנילפנינו

עץכריכתעם,מאודנאהאחדבכרך.מיוחדבשער

.מצויןמצב.[?מקורית]עתיקהכריכה–בעורמחופה

.בשדרהניכרלאשיקום

1000$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ח"תמ,זולצבאך–אפריםשער.195

Sha'ar Ephraim – Sulzbach, 1688 – First Edition

שער.ח"אשער:טוריםארבעסדרלפיותשובותשאלות,אפריםשער

.הכהןיעקבבןאפריםרביהגאוןמאת.המשפטשער.נשיםשער.דעה

הגאוןהמחברבןידיעליצאהספר.ראשונהמהדורה,ח"תמ,זולצבאך

בתחילת.התשובותבתוךהערותיועםבשילוב,ליביהודאאריהרבי

מנטובה,צפת,חברון,בירושליםהדורגדולישלחשובותהסכמותהספר

.המחברמבןארוכההקדמה.ופראג

.חדשהבדכריכת.מאודטובמצב.מ"ס31.דףקיד

120$פתיחה 

הירשצבי'במואיצקיצחק"חתימות1/גבדף

בדף."אברהם","בווארקאע"ולע...ה"זללה

."ווארקאוויינרובדודיוסף'הק"חתימה1/לח

קסב-ג:דפיםלפנינו,חסרעותק.טובמצב

דףחסר.(דףקסד-קנט,קנו-עז,עד,[1]:במקור)

.אחרוניםדפיםשניוכןאחריודפיםושנישער

עםאחרוניםדףארבע.שוליםפגמידפיםבמספר

.(ניירהשלמת)עליונהחיצוניתבפינהחסרון

80$פתיחה 
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–החלקיםשני–ב"תק,דמייןפרנקפורט–יעקבשבת"שו.198

הגהות-ראשונהמהדורה

Shav Yaakov Responsa – Frankfurt am Main, 1742 – Two Sections –

First Edition – Glosses

.מפראגהכהןיעקברבימאת,ע"השוחלקי'בדותשובותשאלות,יעקבשב

.ראשונהמהדורה.ב"תק,דמייןפרנקפורט

חותמותההגהות.המוקדמים'התרמשנותאשכנזיתבכתיבההגהותשתיבספר

."ר"מהוש"ש"תיבותבראשי

אבן:שניחלק.דףקט,[1].דעהויורהחייםאורח:ראשוןחלק.חלקיםשני

טובמצב.מ"ס32.אחדבכרךהחלקיםשני.דףקלט,[1].משפטוחושןהעזר

.מוזהבותמתכתפינותעםמפוארתחדשהכריכה.מאוד

200$פתיחה 

מהדורה–ג"תקמ,ליוורנו–(ש"מהריק)יעקבאהלת"שו.199

ראשונה

Ohel Yaakov Responsa (Maharikash) – Livorno, 1883 – First Edition

מהדורה.ג"תקמ,ליוורנו.קשטרויעקברביהגאוןמאת,יעקבאהלית"שו

.ועודא"החיד,ליוורנוחכמיהסכמתעם.ראשונה

בדורוהאחרוניםרבותינומגדולי,(ב"שע-ה"רפ)קאשטרויעקברביהמחבר

זמראבןדודורבי(ח"מהרלב)חביבבןלוירביתלמיד"יוסףבית"המרןשל

ל"שבשנת.שםהישיבהבראשותועמדמצריםשלכרבהכיהן.(ז"הרדב)

ערך"חיבוריו.בצפתקארויוסףרבינומרןשלבביתוגדולבכבודהתאכסן

ג"תקמבליוורנושנדפסיעקבאהלית"שו.ערוךהשולחןעלהגהות"לחם

:ס"השמסכתותעלשיטותחיבורכןכמו.פטירתולאחרשנהכמאתים

."יעקבתולדות"בשםביצהמסכתעלחידושיונדפסה"תרכבשנתבירושלים

אהבתישיבתידיעלי"מכתקמאבבאמסכתעלחידושיונדפסולאחרונה

.שלום

השערבפינת.אחרמעותקהושלמודפיםמספר.טובמצב.דףקצד,[10]

.חדשהכריכה.ההדפסהמתקופתאשכנזיתבכתיבהעתיקהחתימה

100$פתיחה 

חתימות–נדירטופס–ו"תצוויטנייאי–הלוייצחקרבינות"שו.197

עתיקות

Rabbeinu Yitzchak Halevi Responsa – Neuwied, 1736 – Rare Copy – Ancient

Signatures

.ז"הטבעלשלורביאחיוהלוייצחקרבינוהגאוןמאתותשובותשאלות,ראשוןחלק

.ראשונהמהדורה,ו"תצ,וויטנייאי.מאחיוהמחברשנשאלשאלותכמהעם

הלוימשהרביהסכמותשתיובוהספרעםנדפסשלאדףנדבקבודדיםבטפסים

מעברנדפסוהללוההסכמותלפנינו,ממנהיםהילמןשמואלורביממגנצאברנדס

.לשער

.'התקמשנותאשכנזיתבכתיבהעתיקותחתימותהספרבשער

ההסכמותדףעםהאחוריבחלקונדבקהשערדף.בינוני-טובכללימצב.דףלג,[1]

כלליבמצבהעותקזהמלבד.זוהדבקהמחמתנחסרולשערשמעבר"המגיהדברי"

.ופגומהבלויהמקוריתכריכה.הדפיםבפינותופגמיםקיפולים.טוב

80$פתיחה 
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חתימת–ראשונהמהדורה–ח"תקע,ליוורנו–לדודמזמור.202

הדאיהעובדיהרביהמקובלהגאון

Mizmor LeDavid – Livorno, 1818 – First Edition – Signature of the

Kabbalist Gaon Rabbi Ovadya Hadaya

"חדשפרי"ספרוהפירושיםדעהיורהערוךשלחןעלסובב,לדודמזמורספר

רביהגאוןמאת.עטרבןחייםלרבי"תארפרי"ספרועל,סילוהדיחזקיהלרבי

.פארדודוד

רביבנומאתת"שועם.סעדוןשמואלדפוס.ראשונהמהדורה.ח"תקע,ליוורנו

דודרביהמגיהמאתוחידושיםהשאילתותעלראםקרניס"מחפארדויצחק

כיהןבועיר)שאראייד"אבדנאוןמשהרביהסכמת.(המחברנכד)פינטו

.(שניםבמשךכרבהמחבר

.הראשוניםהדפיםבפינתרטיבותסימני.טובכללימצב.דף[2],קיח,[4]

.הדאיהעובדיהרביהמקובלהגאוןחתימתהספרבשער

100$פתיחה 

מהדורה–ז"תקנ,וינה–(אייבשיץיהונתןרבי)לעתיםבינה.200

ראשונה

Binah LeItim (Rabbi Yehonatan Eibeschutz) – Vienna, 1797 – First

Edition

טוביוםמהלכותם"הרמבעל.לעתיםבינההנקראלהשכילנחמדספר

.אייבשיץיהונתןרבינומאת.ביצהמסכתעלת"גפוחדושי

.ראשונהמהדורה.שמידאנטאןדפוס.ז"תקנ,ווין

עםצנזורהחותמת,השעראחרבעמוד.עתיקהחתימההשערדףבראש

.בעבריתחתימה

מספרוכןקליםשוליםפגמיעםאחרוןדף.טובמצב.מ"ס21.דףלד,[2]

.אחרוניםדפיםבמספרבודדיםעשנקבי

120$פתיחה 

-נאהעותק–ו"תקס,זאלקווא–בתראמהדוראעםשבתתוספות.201

רחביםשולים

Tosfot Shabbat with Mahadura Batra – Zholkva, 1806 – Fine Copy – Wide

Margins

.מייזלישרפאלרבימאת.בתראמהדוראעםשבתתוספותספר

ורבימבראדמאיררבי.אורינשטייןיעקברביהרבניםהסכמות.ו"תקס,זאלקווא

.מרגליותבצלאל

והנפוציםהיסודייםמהחיבוריםהינו'שבתתוספת'ספר:שבתלהלכותהיסודספר

חייםהחפץמרןביניהםהדורותגדוליי''ענתקבלוהכרעותיו,שבתהלכותעלביותר

250מלמעלהומזכירורבנודבריאתלדבריוכמקורשמציין'ברורהמשנה'בספרו

נפטרשכאשרשסיפררוחגילויעלמופלאמעשהמובאהמחברבהקדמת.)!(פעמים

יואללרבימקוםפנו''בשמיםקוליצאח''הבבעלסירקישיואלרביהמחברשלזקנו

בשם)א''חידהרבביניהםהדורותגדוליי''עמצוטטזומעשה.''הבירהמקראקא

.(בערכוגדולים

."טאבאקחיים"חותמות."(ברטיסלבה)פריעדמאנןמשה"חותמת

חותמות.רחביםשולים.מאודטובבמצביפהעותק.בקירובמ"ס37.דףח;קכג,[1]

כריכה.מנותקתקדמיתכריכה.בירושליםאיתריישיבתראשאליפנטמרדכירבי

.אדוםבצבעדפיםחיתוך.פגומהשדרה.בלויה

100$פתיחה 
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יחידהמהדורה–ג"תקפ,הוראדנא–חייםודרךאורתורה.203

Torah Or VeDerech Chaim – Grodno, 1823 – Single Edition

ערוךהשולחןעלוחידושיםוטריפותשחיטההלכות,חייםודרךאורתורהספר

חייםרבימאת,ואחרוניםראשוניםהפוסקיםבדבריומתןמשא,אלובהלכות

.שולחנועלותאחדווגדולהתורההוראדנאמרבניברודא

.נחוםמנחםבןזימלשמחהדפוס.יחידהמהדורה,ג"תקפ,הוראדנא

דודברודאליבאריהרבי.מבריסקצנלבויגןליבאריהרביהסכמותעם

.ווילנאד"אבאבליאברהםורביקצנלבויגןשאולרבי,המחבר

מקומותבמספרמיםכתמי,טובמצב.מ"ס32.דףפו-נט,[נול"צ]נה,[3]

דפים5,(ניירהשלמת)השערדףבתחתיתקליםפגמים.הספרלאורך

.חדשהכריכה.זמןכתמי.עשנקביומספרקפלים,פגמיםעםאחרונים

80$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ה"תקצ,זאלקווא–(בנטמ"מהר)אבותמגן.205

Magen Avot (Maharam Benet) – Zholkva, 1835 – First Edition

ובפוסקיםס"בששרשן,שבתמלאכותט"הלעלהיקףרחבביאור,אבותמגןספר

הגאוןמאת.עמוקותבסוגיותוחילוקיםומתןמשא,לשבתטוביוםביןוהבדליהן

.בנעטמרדכירבי

ישועות"בעלאורנשטייןיעקברביהסכמת.ראשונהמהדורה.ה"תקצ,זאלקווא

.המחרבןמאתהקדמה."יעקב

.איכותיםדפים,רחביםשולים.מצויןמצב–נפלאעותק.מ"ס38.דףס,[2]

."סגלהלוידרעזניטץגבריאל"חתימה

150$פתיחה 

החלקיםשני–יחידהמהדורה–ה"תקע,פראג–חכמיםלשון.204

Leshon Chachamim – Prague, 1815 – Single Edition – The Two Sections

רבימאת,ת"ושוואחרוניםמראשוניםדיןופסקיחידושים,חכמיםלשוןספר

.מבומסלאהלויברנדסיהודהברוך

.יחידהמהדורה.ה"תקע,פראג

.אפיםונפילתכפיםנשיאת,תפלה,התורהקריאתהלכות.חייםאורח:אחלק

.דף[6],צז,[4].בישראלשנהגומנהגיםוכל.וחיוביםקדישודיני

.דף[4],מח,[1].אבילות,אונן,קריעה,ח"גמהלכות.דעהיורה:בחלק

.חדשהכריכה.קליםשימושכתמי.טובמצב.מ"ס20.נפרדבשערחלקכל

100$פתיחה 
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שלהסט–ח"תרי-ז"תרט,יוהנסבורג–אלפסרבהלכות.208

חתימותיועםהדאיהשלוםרביהמקובלהגאון

Set -Hilchot Rav Alfas – Johannesburg, 1856-1858 – Signatures of

the Kabbalist Gaon Rabbi Shalom Hadaya

טו.באמשטרדםשנדפסמהלפי.כליםהנושאיעם.אלפסרבהלכות

.כרכים8-בחלקים

.ח"תרי-ז"תרט,יואהניסבורג

דפיםמספרחסרים(יבמותמסכת)ובחלק.שערחסר(תעניות)דבחלק

.ראשונים

חתימות.טובכללימצב.מ"ס22-23גודל.תואמותכריכות.כרכים8

מלבד.החלקיםברובהדאייהשלוםרביהמקובלהגאוןשלמלאות

.'ו-ו'דבחלקים

80$פתיחה 

מספרי–יחידהמהדורה–ג"תר,ירושלים–חדששם.206

והנדיריםהמוקדמיםירושלים

Shem Chadash – Jerusalem, 1843 – Single Edition – One of the

Earliest and Rarest Books of Jerusalem

.ממיץאליעזרלרבינו(הפניםעם)יראיםספרסביבחיבור,חדששםספר

.החלקיםשני.(ש"חד)פינסושלמהדניאלחייםרבימאת

ההוצאהלפיהואיראיםספרשלהנוסח.בקישראלדפוס.ג"תר,ירושלים

.ו"שכויניציאה,הראשונה

הנדיריםירושליםמספרי.נדפסלא,ואילךקץמסימן,החיבורהמשך

!והמוקדמים

.דף[קכד:ל"צ]קכו,[4].[ג"תר],ירושלים.[קכח-אסימנים]:אחלק

.דף[2],פד,[4].[ג"תר],ירושלים.[קפט-קכטסימנים]:בחלק

כריכה.טקסטחסרוןללאשוליםחריכתעםדפיםמספר.טובכללימצב

.בודדיםעשנקבי.עתיקה

120$פתיחה 

חלקיםשני–ראשונהמהדורה–ה"תר,ווילנא–מסכתגליאספר.207

Sefer Galia Masechet – Vilna, 1845 – First Edition – Two Sections

.ה"תר,ווילנא.שנה40מעלנובהרדוקד"אבדודרביהגאוןמאת,מסכתגליאספר

.ראשונהמהדורה

.’עמ7-26;[1],185,[6].ותשובותשאלות:אחלק

.’עמ92,6,[2].והספדיםדרשות:בחלק

.בשערמטושטשיםוחתימותרישומים.חדשהבדכריכת.טובמצב.מ"ס38

100$פתיחה 
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בעניןתשובה-מיוחסעותק–ו"תרל,יוזעפאף–מאירבית.210

קורפואתרוגי

Beit Meir – Josefow, 1876 – Pedigreed Copy – Responsum pertaining to

the Etrogim of Korfu

,יוזעפאף.פוזנרמאיררבימאת.חייםאורחערוךשלחןעל.מאירביתספר

קריפעראתרוגיבעניןהמחברמאתתשובההספרבסוף.שעריםשני.ו"תרל

.(קורפו)

ר"אאמולידהגיעתחזינהעינכםאשרהזהקדושספר"רישוםהשערבדף

הגאוןהמנוחאביומרמעזבוןא"שליטמשהה"מוהמפורסםהגדולהגאון

'הק"חתימותאחרוןבדף."דאמבראוועק"בדה"זצללהצבימרןג"רבשכבה

י"נמשהה"מות"כקש...הגדולהגאוןלהרבשייך"רישום,"קויפמאןדוביצחק

"...מנחם'הק,זבאראבק"אבד

.אחרוניםדפיםבשניעשנקב.דפיםבמספרקלקרע.טובמצב.'עמ210

100$פתיחה 

–ראשונהמהדורה–י"תר,ווארשא–נפשמשיבתת"שו.209

רחביםשוליםעםמיוחדעותק

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

Copy with Wide Margins and Signatures

חלק.דפלאצקהרבצינץליבאריהרבימאתותשובותשאלות,נפשמשיבת

.ראשון

.דוידזוןחייםרביהמגיההקדמת.ראשונהמהדורה.י"תר,ווארשא

טובמצב.רחביםשוליםעםמיוחדעותק.מ"ס20\36.דףסה-ב,[2]

.חדשהכריכה.מאוד

80$פתיחה 

,ווילנא–ין'מוולאזחייםלרבינוהמשולשחוטת"שו.211

רגאלנייר–ראשונהמהדורה–ב"תרמ

Chut HaMeshulash Responsa by Rabbeinu Chaim of Volozhin

– Vilna, 1882 – First Edition – Regal Paper

הרבניםגדולישלושהמאתותשובותשאלות,המשולשחוט

ורבי.מהוראדנאפרידהללרבי,ין'מוולאזחייםרבינו,ין'בוולאז

.ראשונהמהדורה.ב"תרמ,ווילנא.ין'וולאזד"אביצחקאליעזר

.ץ"מליביהודהבדפוס

שבאו(בלבד)תשובותיו,ין'מוולאזחייםלרבינוכבודלאות

.(רגאל)ומיוחדלבןניירעלנדפסוהספרבתחילת

[2],XVIII,292כריכה.מאודטובמצב.מ"ס31.שעריםשני.'עמ

.(משופשפת)מעטבלויה

100$פתיחה 

83



,למברג–ענזילז"מהריא:חשוביםת"שוספרישלשה.212

–ץ"רמ/ה"תרמ,למברג-תנינאשלוםשאילת/ב"תרמ

ה"תרמ,פרשמישל

Three Important Responsa Books: Mahari'az Enzil – Lemberg, 1882 /

She'ilat Shalom Tanyana – Lemberg, 1885 / Ramatz – Premishel,

1885

,לעמבערג.צוזמירענזילזלמןאשריקותיאלרביותשובותשאלותספר•

.יחידהמהדורה.ב"תרמ

השערבדףחסרוןעםקרע.[השערבדףהדאיהשלוםרביהמקובלחתימת]

.דףקד[1].(ניירהשלמת)

.טויבששלוםרבימאת.תנינאמהדוראשלוםשאילתותשובותשאלות•

.ה"תרמ,לעמבערג

.השערבדףחסרוןללאקרע.דף[3],קא,[1]

רבימאת.הזקותועניני.משפטוחושןהעזראבןעל.שניחלק.ץ"רמת"שו•

מהדורה.1885ה"תרמ,פרשמישל.סאמבורד"אבוויטמאירצבימאיר

.דף[8],לד;נח,[2].יחידה

.טובכללימצב.מ"ס36.יחדיוכרוכים

80$פתיחה 

נוספיםספרים–ראשונהמהדורה–א"תרס,מונקאטש–'ביהודהנודע'הלבעלהנישואיןחוקי–היסטורי.213

Historical – Chukei Hanisu'in by the Author of the Nodah BiYehuda – Munkatch, 1901 – First Edition – Additional Books

לחוותכדיהקיסרבשבילנכתבזהחיבור.'ביהודהנודע'הבעללנדאיחזקאלרבימאת.והתלמודמשהדתפיעל.האישותחוקיספר

.שענבלוםוואלףזאבמאתלעבריתהעתקה.הקיסרשהוציאהנישואיןחוקיעלדעת

.יחידהמהדורה.ג"תרס,מונקאטש

.בטקסטקלחסרון,קרעיםעםאחרוןעמוד.'עמטז

.ה"תרס,ווארשא,חייםתפארת;א"תרע,פיעטרקוב,שבתשומר;ג"תרס,הדורמופת;ה"תרס,הטובשמן:נוספיםספריםעםכרוך

.בקירובמ"ס23

100$פתיחה 

במברגרהלוידוביצחקרביספרי[5]אוסף.214

מווירצבורג

A collection [4] of the books of Rabbi Yitzchak Dov Halevi

Bamberger of Würzburg

.מווירצבורגבאמבערגערהלוידוביצחקרביהמחברספריאוסף

רבימאת.ומזוזותתפילין,תורהספרהלכותעל.שמיםמלאכת•

.ראשונהמהדורה.ג"תרי,אלטונא.במברגרהלוידוביצחק

.ג"תרכ,פירטה.ובדיקהשחיטההלכות.לזובחיםמורהספר•

.כריכהללא.'עמ[3],קץ,יד.זאממעריודאבדפוס.ג"תרכ,פירטה

.(כריכהללאמהםאחד,עותקיםשני).חתוכיםלאמהגליונותחלק

בכתבהגהה.ז"תרכ,דמייןפראקפורט.חליצההלכות.דבשנחלי•

.השערבדףחסרוןעםקלפגם.אחרוןלפניאחדבדףיד

בשםהנקראגיאתאבןיצחקלרבינו,שונותהלכות,שמחהשערי•

הלוידוביצחקרבימאתירנןיצחקפירושעם.בחלק.שעריםמאה

.ב"תרכ,פירטה.במברגר

.ספרים5

100$פתיחה 
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ד"אבלכטמןציוןבןרביהמחברמאתהקדשהמכתבי–ד"תשכ-ז"תש,ירושלים-החלקיםששה–ציוןבניספר.215

בירות

Sefer Bnei Zion – the Six Sections – Jerusalem, 1947-1964 – Dedication Letters by the Author Rabbi Ben Zion Lachtman Av

Beit Din of Beirut

.חלקיםששה.(הפניםעם)חייםאורחערוךשלחןעלרחבבאור.ציוןבניספר

משהורבי,קוקהכהןיצחקאברהםרבי,מלצרזלמןאיסררבי,הרצוגהלויאייזיקיצחקרבי:הרבניםהסכמות.לכטמןציוןבןרבימאת

.עמיאלאביגדור

.[דף[1],שמג:במקור].רמזמדףסוףחסרעותק.[1947]ז"תש,"התחיה"דפוס,ירושלים.(מה-א’סי):אחלק

.דףריד,[1].ב"תשי,מןאליהושלמהדפוס,בירות.(קנו-מו’סי):בחלק

.דף[2],קסח,[1].ו"תשט,מהדבהאחיםדפוס,בירות.(רמא-קנז’סי):גחלק

.דףרה,[1].ז"תשי,מהדבהאחיםדפוס,בירות.(ש-רמב’סי):דחלק

.’עמשלא,[5].ך"תש,המערבדפוס,קוקהרבמוסדבסיוע,ירושלים.(שמד-שא’סי):החלק

.’עמשכג,[7].ד"תשכ,המערבדפוס,ירושלים.(חודשוראשעירוביןהלכות):וחלק

.(קנדה)במאנטריעאלרבגאלדצווייגציוןבןלרביהמחברוחתימתידבכתבתוספתעםמודפסהקדשהמכתבישנו'ו-ו,ה,ד,בבחלקים

.המחברידבכתבהשערדףעלכתובההקדשהגםישנה.בבחלק

.מלצרזלמןאיסררביי"עלרבנותהוסמך,בביירותהיהודיתהקהילהשלהראשירבה–(ד"תשכ-ב"תרנ)לכטמןציוןבןרביהמחבר

.מאודטובכללימצב.במקצתשוניםגדלים.מכתבים4-ו,כרכים6כ"סה

120$פתיחה 

דעהיורהענייני–הלכהספרי[12]אוסף.216

A collection of [12] Halacha books - Yore Dea matters

,ווילנא',בחלק.אייזנשטאטהירשצביאברהםלרבי"צביונחלת"תשובהפתחי"חדשיםביאוריםשניעם.דעהיורהמטורערוךשלחן•

מייזלחייםאליהורביחותמת].אדומהבדיווהמקוםהספרשם.ערוךהשלחןעלתשובהפתחיהפירוששלראשונהמהדורה,ו"תקצ

.אחרוןדףחסר.דףלז,קעו['לאדזד"אב

,כתמים."[בראדי,רואדלעווייעקב"חותמת].ה"תקצ,זאלקווא,דאנציגאברהםרבימאת.דעהיורהערוךהשלחןמן,אדםחכמת•

.כריכהללא.קליםפגמים

.כחלחלנייר,[בערךה"תקפ],פולנאה.דעהיורהעל.דעתחוות•

.החלקיםשני.ראשונהמהדורה.ט"תרס,בילגורייא.מלובליןהכהןצדוקרבינומאת.דעהיורהעלהלכהחידושי,י"צבתפארתספר•

.הפניםעם,קפד-קפג’סיערוךשולחןעלבאורכולל

.’עמ8,254.[אלהבענייניםותשובות(צא’סיהפניםעם)וחלבבשר,מליחה,(לא-כט’סי,הפניםעם)טריפות,שחיטההלכות):אחלק

.מ"ס34.מצויןמצב.[קרעלענשטייןצבידוברביחתימת]–’עמ183,[1].מקואותטבילהנדה’הלת"שו:בחלק

.ב"תרע,ווילנא,מווילנאלעוויןאהרןמשהרבימאת.וחזקותספיקותבענייניהתלמודשיטותעלביאור.אחלקהספיקותערכי•

בדףחתימה,"פיטקובסקימרדכי"חתימה].ט"תרנ,ווארשא.ץ"כהכהןזאביהושערבימאת.רביתאיסורעלמאמר.רביתדברי•

."[מצייקישאקלך"זצש"בהגריסאבעלמאןאביגדור"הפורזץ

צביעללותבשםהוספותעם."הפניםלחם"בעלהכהןיקותיאלמשהרבימאתדעתחקיפירושעםדעהיורהערוךשלחן.ישראלישמח•

.ה"תרכ,וינא.פרידלנדרצבימרדכירבימאת

:עםכרוך.א"תרנ,ווילנא.ברויןאברהםרבימאתזהבזרביאורעם.גירונדייונהלרבימיוחס.הארוךוהיתראיסור•

.ראשונהמהדורה.א"תרנ,ווארשא.(נפרדיםשערים)ב-אחלקים.עפשטייןמיכליחיאלרבימאתשחיטההלכותעל,השלחןערוך••

.מאודטובמצב

.ז"תרפ,גאלאנטא.פארהאנדמרדכירבימאת.ותשובותשאלותוכן,טבילהוהלכותנדההלכות.דעהיורהערוךשולחןעל.מרדכיבאר•

.טריפותהלכות.בחלק.ממונקאטששפיראהירשצבירבימאת.וטריפותשחיטההלכות,דעהיורהערוךשולחןעל.תשובהדרכי•

.ג"תרנ,ווילנא

.ג"תרנ,לעמבערג.בוקרשטד"אבשוראייזיקיצחקרבימאת.דעהיורהערוךשלחןקיצור,אורמאורי•

.שוניםגדלים.טובכללימצב.כרכים11-בספרים12כ"סה

120$פתיחה 
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יחידות/ראשונותמהדורותרובם–הלכהספרי[13]אוסף.217

A collection of [13] Halacha books - most of them first editions / singles

.ד"תרל,ווילנא,יחדיוכרוכים,כרכים'ב.לוינזוןניסןאשררבימאת.הראשוניםעלופירוקיםישובים,דינים,נעולגן•

.מ"תר,פרעסבורג.מילרגבריאלרבימאת.וזמניםשעות,מטבעות,משקלות,השיעוריןמידותכולל.מצותשיעורי•

פרנקפורט,מירקשזלמןשלמהרבימאת.ומהאחרוניםא"הרמומהגהותחייםאורחע"שומתוךפסוקותהלכות,שלמהשלחן•

.(ניירהשלמת)התחתוןבחציוחסרהשערדף.[וחתימותרישומים].יחידהמהדורה.א"תקל,דאדר

.אהרנסוןניסןרבימאת.העזרואבןחייםואורח,משפטחשןערוךשולחןעלדיניםחידושי.לבונהעצימספר'בחלק,גניםמעין•

.השערבדףפגמים.יחידהמהדורה.ו"תקצ,סדילקאב

.(שונהבגודלעותקיםשני).1870ל"תר,ווארשא.(י"רש)יצחקישלמהרבינומאת.האורהוספר,הגדולפרדס•

נפרדשער,ג-אחלק.גויטיןבענדיטברוךרבימאת.והאחרוניםהראשוניםגדוליומדברימהתלמודכלליםוששיםמאה,נבחרכסף•

.ו"תרכ,למברג.חלקלכל

.ה"תקע,פראג.ברנדסיהודהברוךרבימאת.ואחרוניםוראשוניםערוךמשלחןליקוטים.(נפרדיםשערים)ב-אחלק.חכמיםלשון•

.יחידהמהדורה

ישראלדפוס.ט"תקע,ברדיטשוב.יפהמרדכירבינומאת.העזראבןבטורהמבואריםנשיםסדרדיני.'דחלק.וארגמןהבוץלבוש•

.אדומהבדיווהמקוםהספרשם.השערבדףשוליםקיצוץ"[רפאליוסףדברי"רישוםהפורזץבדף].ק"ב

זהואךערוךהשולחןעלכחיבורנדפסהשלפנינוהמהדורה.פראגד"אבשפיראאליהרבימאת.הלבושספרעלפירוש.רבהאליה•

.והחיצונייםהפנימייםבשוליםחסרוןעםהשערדף,ראשונהמהדורה.ז"תקי,זולצבאך.הלבושספרעלהינוזהשחיבורמכיווןשיבוש

ריח-ב,[2].דפיםבכמהזעיריםעשפגעימספר.בשוליםניירחיזוקיעםראשוניםדפיםשלשה.טובבמצבהספרשאר.ניירעלמודבק

.(173יסודסטפנסקי).עורשדרתעםישנהכריכה.אחרוןודףראשוןדףחסר.(דף[1],ריח,[2]:במקור)דף

פגםעםשער.יחידהמהדורה.נ"תר,ווילנא,שניידמילהירשצבירבימאת.חייםאורחערוךשולחןעלובאוריםחדושים.צבידברי•

.(בטקסטמועטחסרון).תחתונהבפינה

.יחידהמהדורה.ו"תרס,מונקטאש.הכהןאבליאברהםמשהרבימאת.חזקהבענייניפרקיםשבעה.דשמעתתאאגרא•

מהדורה.א"תרס,ווארשא.קרליןמפינסקפרידמןדודרביר"האדמומאת,אישותהלכות'בחלק.דודידביאורעם,הלכותפסקי•

.יבשדף.ח"תרנבשנתשנדפס'אלחלקתיקוניםדפיעם.שעריםשני.ראשונה

.ד"תרפ,ברלין.פינסקרישראלר"בהעלירחייםרבימאת.משפטבחשןוענייניםדיניםבירורי.אכרךהלכותלחקרי•

.שוניםגדלים.טובכללימצב.כרכים14-בספרים13כ"סה

200$פתיחה 
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רבינוביץמנכיןמענדלמנחםרבימאתקונטרסים[11]כוללכרך.218

A volume including [11] countermeasures by Rabbi Menachem Mendel Menakin Rabinowitz

.מענכיןמענדילמנחםרבימאתקונטרסיםמספר

.'עמ11,[1].ש"ת,ירושלים.מנכיןמנדלמנחםרבימאתחידושים:בחלק.ב-אחלק.מנחםוזכרוןתולדותאברהםנשמת•

רבי,קוקה"הראיהסכמות.ה"תרצ,ירושלים.מנכיןמנחםרבימאתת"ושווביאוריםליקוטיםחידושים.מנחםמשנת-הלכהדברי•

.(תחתוןחציחצרשער).'עמטז.ועודפ"חרלמשהיעקברבי,מלצרזלמןאיסר

.'עמ[4].קוקה"הראימאתתשובה.השחיטהלפני"אגבאראללא"לומרבעניןותשובהשאלה,צדקזבחיקונטרס•

.'עמיד,[2].א"תרצ,ירושלים.מנחםדברי-הבוראאלשובו•

.ש"ת,ירושלים.יושרמליצי•

.'עמח.ז"תרצ,ירושלים.מנחםלקוטי-טמיריןרזין•

.'עמטז.ז"תרצירושלים.מנחםנשמת–הנפשוחשבוןרפואתהמדותתיקון•

.'עמ8.ט"תרצ,ירושלים.ל"רממנחםשירי•

.'עמ5,[1].ט"תרצ,ירושלים.הגאולהוסדרמנחםונחמותדמעות•

קוקה"הראיהסכמות.הכרךצדימשניואנגליתעברית.אחלק.ח"תרפ,ירושלים.בעתוקולוקונטרסמנחםנחמותואומרמבשר•

.'עמ[1],30,32,[1].זוננפלדחייםיוסףורבי

רביהגאוןהסכמות.[ו"תשכ,ירושלים].ז"תרנ,ווילנאשלצילוםמהדורתליפשיץאריהאברהםרביבנומאת,אריהתשובתספר•

.זומהדורהעלהדאיאעבדיהורבי"סטייפלער"הקנייבסקייעקב

.'עמ8.ן"לרמבתורהחידושי•:בנוסף

.ידובכתבהמחבררישומי

.טובכללימצב.יחדיוכרוכים.קונטרסים11כ"סה

80$פתיחה 

יחידות/ראשונותמהדורות–הלכהספריאוסף.219

Collection of Halachic Books – First / Single Editions

בורנשטייןאברהםרביהקדושר"האדמומאת."נזראבני"ותשובותשאלות•

.מסוכוטשוב

.'עמ317,[1].ראשונהמהדורה.ב"תרע,פיעטרקוב.חייםאורח:אחלק

.'עמ312.ראשונהמהדורה.ב"תרע,פיעטרקוב.חייםאורח:בחלק

.החלקיםלשני.מפוארותכריכות

,ח"תרפ,וינה.ענגיליוסףרבימאת.הזהבזמןשביעיתהלכותעל.יוסףאוצרות•

.יחידהמהדורה

אברהם"חתימות.ב"תרס,ווארשא.מטראנימשהרבינומאת,ספרקרית•

."חייצעק

ב"תרל,ווילנא.ריינעסיעקביצחקרבימאת.עדותבענייני,ביעקבעדותת"שו•

.ראשונהמהדורה.1871

.זעמבאליבאריהרבימאת.ס"השברחביובאוריםחדושים.יהודה[ה]'אריגור•

'הק,ו"תרצ...קניתיבשערוחתימהרישום].יחידהמהדורה.ח"תרפ,ווארשא

"[פרענקלתאומיםהעשליהושע

,ווארשא.עלבינגרהירשצבירבימאת.והמולדותהתקופותעל,צביתפארת•

שלמהחייםנחוםשלמה"הפורזץבדפיחתימות].יחידהמהדורה,1860.ך"תר

"[אלמאן

.טובכללימצב.שוניםגדלים.כרכים7-בספרים6כ"סה

100$פתיחה 
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ספרים\חתימות \כתבי יד –יהדות מרוקו 

הקדשת–יחידהמהדורה–ח"תרי,ליוורנו–שלמיםזבחים.220

אנקאווהאברהםרביהמחבר

Zevachim Shelemim – Livorno, 1858 – Single Editon – Dedication by

the Author Rabbi Avraham Ankava

ד"הימתוךשחיטהלהלכותסביבחיבוריםשניכולל,שלמיםזבחיםספר

זבחים.ם"הרמבבדבריוטריאשקלא–אחרכסף.ם"להרמבהחזקה

בסופו.שחיטהלהלכותהשייכיםואחרוניםמראשוניםדיניםחידושי–שלמים

.אנקאווהאברהםרבימאת.ועודהחליצהוסדר'ב'אסדרעלהגטסדר

.יחידהמהדורה.ח"תרי,ליורנו

מתוךאלכאלץיהודהלרבינו"משנהמגיד"ספרנדפסהעמודיםבתחתית

משהרביניצבבראשם,עורריםעליויצאוהספרהדפסתלאחר.ידכתב

,ליוורנו)הכסףטהרתבספרוההשגותעלהשיב,המחבר.מווהראןסבעון

.הדורשבאותוישראלמגדולירביםמאתוהסכמותמכתביםעם.(ך"תר

.המחברשלוחתימתוידובכתבהקדשההפורזץבדף

בדכריכת.דפיםבמספרנקביםמעט.טובמצב.מ"ס30.דףפה,[5]

.חדשה

100$פתיחה 

יוסףרביחתימת–ו"תקכ,זולצבאך–אלפסרב.221

חתימות–הקדוש"החייםאור"התלמידאמזלג

נוספות

.ו"תקכ,זולצבאך.(נזיקיןסדר)שלישיחלק,אלפסרבהלכות

.כרסועבגדולכרך

:ומוקדמותחשובותחתימותבשער

עבדקונילעבודתכספימקנת]ה"עק"לעק"מ"וחתימהרישום

אור"המתלמידי.ירושליםמחכמי]"ו"הימאזלגיוסף[השם

"ישראלכנסת"הישיבהבראשלמעודנתמנה,הקדוש"החיים

.[סירבאךהגדולרבופטירתאחרי

חתימה.מדמשקלזבונהמשההגביר'מעלמדרשרישום

אותוונתתי"רישום"סתהוןעובדיהאברהםהצעיר"ורישום

חתימה."אקחנושארצהשעהובכלו"יצ..דיאק"בקבפקדון

אשכנזיתבכתיבהוחתימהרישום."עמרסעיד'ןפנחסנוספת

זלמן...א"בלאכץהכהןיצחקכספימקנת"ההדפסהמתקופת

ה"זללההכהן

.בינוני-טובמצב.מקורית,ועורעץכריכת.מ"ס40.דףשעו

.שימושובלאיכתמי.מנותקשער.הספרלאורךעשנקבי

200$פתיחה 
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–ד"תרמ,ליוורנו–(כנאפויוסףרבי)קדשבריתאות.223

יחידהמהדורה

Ot Brit Kodesh (Rabbi Yosef Kanfo – Livorno, 1884 – Single Edition

מאת,המילהבמצותוחידושיםפירושים,ומוסרחכמה,קדשבריתאותספר

לבריתהברכותסדרגםכולל.(א"תרס-ג"תקפ)ממוגאדורכנאפויוסףרבי

.ופיוטיםתפילות,מילה

.וחברואמוזגבןאליהודפוס.יחידהמהדורה.ד"תרמ,ליוורנו

עורשדרתעם,רופפתמקוריתכריכה.מאודטובמצב.מ"ס16.דףק

כתיבה,ידבכתבהקדשהעםסטיקרמודבקהכריכהבחזית.מוזהבוכיתוב

.אשורית

80$פתיחה 

–(כנאפויוסףרבי)שמיםבדרכי-עיניםיפה.224

יחידהמהדורה–ס"תר,ליוורנו

Yeffeh Enayim - Bedarkei Shamayim (Rabbi Yosef

Knafo) – Livorno, 1900 – Single Edition

הלכות.ניסןחודשסדר,שמיםבדרכי-עיניםיפהספר

פסחשלהגדה,פסחשלערבית,פסחקרבןסדר,פסח

.הסדרופירושיפירושעםעם

.וחברובילפורטידפוס.יחידהמהדורה.ס"תר,ליוורנו

.(2128ההגדותאוצר;1580יערי)

דבקחיזוקעם,מקוריתכריכה.טובמצב.דףקעו

."הכהןשמואלה"ע"עתיקהחתימה.הכריכהבשדרת

80$פתיחה 

הקדושר"האדמועותק–ה"תרצ,קזבלנקה–שלמהויחכם.222

"מאירבבא"האבוחציראמאיררבי

Vayechkam Shlomo – Casablanca, 1935 – the Copy of the Rebbe

Rabbi Meir Abuhatzeira the "Baba Meir"

ל"זצוקאבוחציראמאיררבינוהצדיקהגאון"שלספרייתוחותמותבספר

."אשדודא"וזיע

הגדולבנו,"מאירבבא"בכינויונודע–אבוחציראמאיררביהקדושהגאון

מקובל,גאון.א"זיע"סאליבבא"האבוחציראישראלרביר"האדמושל

ביתגגבעלייתהתבודדילדותומשחר.ישועותופועלמופתבעל.וקדוש

שיעוריםלמסורהחל16בגיל.והעבודההתורהעלכימיםלילותושםהוריו

ארצהאביושלעליתולאחר.ובהלכהבגמראאביושלהישיבהבחוריבפני

ג"תשכבשנת.ואגפיהארפודד"וראבכרבמקומואתמילאא"תשיבשנת

אתלקבלביתואתפוקדיםהיוישראלביתהמוני.ישראללארץעלה

עד,ביתומפתחיצאשלאוכמעטובקדושהבתורהעסקימיורוב.ברכותיו

לאחראביובחיינפטר.ממנוגדולהואכיבענווהעליואמרהגדולשאביו

.ג"תשמבשנתרביםיסורים

.הראשוניםבדפיםנקביםמעט.מקוריתכריכה.המחברתמונת.דףלג,[4]

80$פתיחה 
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יחידותמהדורות–מרוקוחכמיספרימקבץ.226

Collection of Books by Moroccan Sages – Single Editions

טופרקעלמיוסדותנפלאותדרשותעשראחד,יעקברוחספר•

תוארסביבדרשהכל.'וכובאהליךיגורמי'הלדודמזמור,בתהלים

.'וכוצדקפועל.תמיםהולך:לדוגמא,זהתהליםבפרקהמובאאחד

רבימאת.שוניםוזמניםלמועדיםדרשות',אמירראש'ספרעם

.שבתבןיעקב

.קושטאישראלבדפוס.יחידהמהדורה.ב"תרמ-א"תרמ,ליוורנו

.מרוקוגדולימכלרבותהסכמות

פגמי.דפיםבכמהקרעים.בינוני,טובמצב.מ"ס30.דף[2],סג

הטבעהעםעורפיסתהכריכהעל.בלויהמקוריתכריכה.שולים

."ו"יצצירוייאיצחק'סין"המוהחכם"מוזהבת

.בירדוגורפאלרבימאת.ישריםמשפטיםותשובותשאלותספר•

כריכה.מ"ס31.5.דףקיח,ד,[2].יחידהמהדורה.א"תרנ,קראקא

.מצויןמצב.מנותקת

רבימאת.תורהאורראולאאשרישראלבנילנערי.בלולהמנחה•

.ראשונהמהדורה.ז"תרצ,כאזאבלאנכא.קזבלנקה,אסבאגברוך

ך"התנעלחדושים–בשמיםראשיספרעם.יהודיתבערביתנכתב

.(עברית)ודרושים

.מנותקיםדפים.טובמצב.דף[3],טז;צד,’עמ20,[2]

מסעודרבימאת.טוריםארבעהעלותשובותשאלות.כהונהפרחי•

.טובמצב.יחידהמהדורה.ח"תש,(קזבלנקה),כאזאבלאנכא.הכהן

.שוניםגדלים.ספרים4כ"סה

100$פתיחה 

ידבכתבהגהותעשרות-לישראלחק-יפהסט.225

"מרצייאנומאיר"חתימות–ך"תר,ליוורנו–ספרדי

Fine Set – Chok LeYisrael – Dozens of Handwritten

Glosses in Sephardic Script – Livorno, 1860 – Signatures

"Meir Marciano"

.א"החידמאתפסוקהוהלכהמוסר,לחקיוסףעם,לישראלחק

רבילאורהמוציאמאת.מקראטשיןאלישעלרביונקיקב'ופי

.שלםסט–חלקיםחמשה.קושטאישראל

.טובייאנאישועהמשהדפוס.ך"תר,ליוורנו

תוכן.ספרדיתבכתיבהורישומיםהגהותהכרכיםלאורך

דבריעלביאורהיוצריםותשובותשאלותבנוסחהינוההגהות

."מרצייאנומאיר"חתומותמההגהותחלק.המקרא

קציצתמחמתמינימאלייםשולים.טובמצב.כרכיםחמשה

מהכריכותחלק.כךמחמתקצוצותמההגהותחלק,הדפים

.מנותקות

100$פתיחה 
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מורחבתשניהמהדורה–מ"תר,והראן–אלהיםשבחי.227

Shivchei Elohim – Oran, 1880 – Second Extended Edition

.ולשבתלחולבקשות:תחנהקול,חלקיםלשנימחולק.אלהיםשבחיספר

כפי.ולמועדים,וכלהלחתן,מילהלבריתופיוטיםשיריםפזמונים:ששוןקול

.קרסינטינסיםרבימאת.תלמסאןמנהג

.רבותהוספותעםשניהמהדורה.מ"תר,(יר'אלג)והראן

.בלויהמקוריתכריכה.טובכללימצב.מ"ס20.5.'עמ[1],ריג,[2],5,[1]

השערמסגרת.לטקסטקירבהללאהראשוניםהדפיםבפינותקלחסרון

.מעטקצוצההעליונה

80$פתיחה 

תחילת,מרוקו–פיוטים–ידכתב.229

20-ההמאה

Manuscript – Piyyutim – Morocco, Early

20th Century

,מרוקו.נאהסופרכתיבת.פיוטים.ידכתב

.20-ההמאהתחילת

גודל.(שלםלא).כתובים'עמ[32].דף[16]

פגםדפיםבשני.טובמצב.מ"ס21/13עמוד

פגיעהעם)עליונהחיצוניתבפינהחיסרוןעם

.(בטקסט

100$פתיחה 

–פיוטים–ידכתב.228

–18-ההמאהסוף,מרוקו

הכהניםישיבתחותמות

רבה'בג

Manuscript – Piyyutim –

Morocco, Late 18th Century –

Stamps of the Cohanim Yeshiva

of Djerba

המאהסוף,מרוקו.פיוטים.ידכתב

.מרובעתמערביתכתיבה.18-ה

כלבראש,פיוטיםמכילהידכתב

ראשישל"סימן"המופיעפיוט

כללבדרך,הפיוטבאותוהפרקים

,שמואל,יצחק,ישראל"כגוןשמות

.ועודמשה

מופיעיםבו138מהלמןידלכתבההמשךכרךזהו.תקכא-רסדאותיות–זהפיוטיםספרשלהשניהכרךלפנינו,ממוספריםהפיוטים

"בתוניסרבה'גבאיאלכבירהאלחארהק"בקהכהניםישיבת"שלחותמותהדפיםבין.רסג-אאותיותשלהפיוטים

.רטיבותוסימני,טקסטחסרוןעם.אורכולכלהחיצוניבחלקופגוםהידכתב.בינונימצב.מ"ס20.5.דף[87]

300$פתיחה 
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רבי–ופיוטיםדרשות–מקושטידכתב.230

19–ההמאה,מרוקו–סקרוןשלמה

Ornate Manuscript – Sermons and Piyyutim – Rabbi

Shlomo Sakron – Morocco, the 19th Century

בערביתופיוטיםחידות,לפסחהיר'צ,דרשותכולל,ידכתב

המאה,מרוקו.[שקרון]סקרון'ןשלמהרבימאת.ובערבית

19–ה

כללימצב.מ"ס9.5\14.צדדיםמשניכתובים,דף[79]

הכותבשלמסולסלותחתימות.מקוריתעורכריכת.טוב

בסופו.בדיוראשיותאותיותשלקישוטים.עמודיםבכמה

.בעיפרוןרשימות

200$פתיחה 

לתשעהוקצותקינות–ידכתב.231

19-ההמאהסוף,מרוקו–באב

Manuscript – Kinot and Kitzot for Tisha

BeAv – Morocco, Late 19th Century

48-כ.באב'טשלוקצותקינות.ידכתב

איובוקצת,בניהושבעתחנהקצת,קינות

!שלם.19-ההמאהסוף,מרוקו.בלערבייא

–טובמצב.כתובים'עמ[169].דף[86]

עםהידכתבלאורךזעיריםעשנקבי.בינוני

מספר.קליםשוליםפגמי.בטקסטקלהפגיעה

.כריכהללא.מנותקיםדפים

180$פתיחה

ותפילותפיוטים–מיניאטוריידכתב.232

19–ההמאה,מרוקו–כיפורליום

Miniature Manuscript – Piyyutim and Prayers

for Yom Kippur – Morocco, the 19th Century

פיוטיםרובו.נוראיםלימיםפיוטיםכולל,ידכתב

עם.מרוקוכמנהגהכיפוריםיוםלסדרותפילות

,מרוקו.ועודהעבודהסדר,הפרנסהעלתפילה

.19–ההמאה

ליוםמפזמוןמתחילידהכתב.מ"ס5.5\8.'עמ[94]

שלאלבניםדפיםבסופו)הסוףעדהשנהראששל'ב

בעיפרוןשנכתבמאוחרדפיםמספורלפי.(נכתבו

דפים.כריכהללא.21מוספרהראשוןהעמוד

.מאודטובמצב.מנותקים

120$פתיחה 
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ופיוטיםתפילות–ידכתב.233

19–ההמאה,מרוקו–נוראיםלימים

רבנימשפחתכתיבתסגנון–

אבוחצירא

Miniature Manuscript – Piyyutim and

Prayers for the High Holidays –

Morocco, the 19th Century

לימיםופיוטיםתפילות,פזמונים.ידכתב

עלתפלה,שופרתקיעתסדר:כולל.נוראים

סדר,נוראיםלימיםתפלה,הפרנסה

.19-ההמאה,מרוקוהעבודה

-(תאפיללתמלשון)פילאליכתיבהסוג

.אביחציראמשפחתרבנישלכתיבהסגנון

.צדדיםמשניברובםכתובים.דף[33]

פגמיםעםכריכה.טובמצב.מ"ס17.5

עשפגע.הפורזץבדפיקליםקרעים.קלים

.אחרוניםדפיםבשלשהזעיר

500$פתיחה 

,מרוקו–שחיטההלכות–ידכתב.234

19-ההמאה

Manuscript – Hilchot Shechita – Morocco, the

19th Century

-ההמאהמרוקו.וטריפותשחיטההלכות.ידכתב

19.

."ט"סזוזותשמעוןה"ע"פעמיםכמהחתום

עמודגודל.טובמצב.כתוביםעמודים[19].דף[10]

.חוטידיעלכרוך.בקירובמ"ס18/11

80$פתיחה 

קצונטינא–הגטלהולכתשליחמינויכתב–ידכתב.235

א"תרי,(יר'אלג)

Manuscript – Document Appointing an Emissary for Delivering a

Gett - Constantine (Algeria), 1851

,(יר'אלג)קצונטינא.האשהאלהגטלהולכתשליחמינוישטר.ידכתב

א"תרי

.ואעקניןידיעיעישבןיעקב:הבעל.אליךידיעמשהבןמרדכי:השליח

אליךידיעיוסףבתשמחה:האשה

.מאודטובמצב.מ"ס28/19:גודל.האחדמצדוכתובדף[1]

100$פתיחה 
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ה"תרל,מרוקו–הגמראומבואעולםהליכותספר–ידכתב.237

Manuscript – Sefer Halichot Olam VEMavoh HaGemara – Morocco, 1875

.הנגידשמואללרביהגמראמבואספרבסופו,הלוייוסףבןישועהרבימאתס"השכללי–עולםהליכותספרשלהעתקה.ידכתב

!שלם.ה"תרל,מרוקו."אשריקייעקבבןאליהו"חתוםושירהקדמההידכתבבתחילת

יחדללאיחדולודלצעיראניידכלעולםבוראלאלוהודאהשבחעולםהליכותספרונשלםתם":וחתימהקולופוןהידכתבבסוף

לכתובאלוקינו'היזכינוכןה"תרלשנתהמהודראדרלחודשימיםה"כבשבתחמישיביוםהשלמתווהיתהאשריקימכלוףבןשמעון

."ט"סאשריקישמעוןה"עו"אנסידיעלהרבהספרים

חתימות–ירושהבעניינישטר–ידכתב.236

ג"תרע-מארקשדייני

Manuscript – Document on Matters of

Inheritance – Signatures of the Dayanim of

Marrakesh - 19013

ודייניחכמיחתימות.ירושהבענייני,ידבכתבשטר

.ג"תרע,מראקש.מרקש

תוספתמכןולאחרחותמיםשלשההמכתבבסוף

:החותמים.נוספותחתימותושתיידבכתב

שלמהה"ע","בסימנהאברהםה"ע"ראשוניםשלשה

שנים."אזהילום?יוסףה"ע","ט"סאלקאיים

ה"ע","ט"סילאסוליןחביבה"ע":נוספיםחותמים

."ויזמאןסליטיעקבבן'?אליה"ב

.מ"ס36:גודל.כתובים'עמ[2],מקופלגדולדף[1]

מחמתקליםוקרעיםפגמים.קיפולסימני.טובמצב

.הקיפול

80$פתיחה 

קישוטימהעמודיםבהרבה

בשולים,בכותרותקליגרפיה

.העמודיםסופיובמילות

.צדדיםמשניכתובים.דף[68]

עשנקבימספר.טובמצב

אחרוניםדפיםבמספר.זעירים

.בטקסטקלהפגיעהעםחור

חיתוך.מנותקיםדפיםמספר

.סגולהבדיוחלק.אדוםדפים

180$פתיחה 
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–מטבריהועקניןשמעוןרביידכתב.239

ההמאהראשית–הגולהבארצותדרשותיו

–20

Manuscript by Rabbi Shimon Vaknon of

Tiberius – His Sermons in Countries of the

Diaspora – Early 20th Century

ר"שדועקניןדודר"בשמעוןרבידרשות,ידכתב

לפנינו.20–ההמאהבראשיתטבריהומחכמי

.הצפופהידובכתיבת,שכתבדרשותשתי

ק"ביושא"יעבנזירתת"בעישדרשתיהדרושזה.1

ק"לפ[?י"סתר]ר"סת'שט"למה"מבחקותי'ס

תיראוומקדשיתשמורושבתותיאתבהוהנושא

.צדדיםמשניכתוב.מ"ס20\27.דף[1]."'האני

.שלמהדרשה.טורים3

ק"בקהלדרושה"איה"בערוצהשאניהדרשוזה.2

ר"אכיש"יעדכ'הב"תער'שבשלח'פק"ביושעדן

.[רצוןיהיכןאמןשמוכבודדברעליעזרנו'ה]

.מ"ס20\27.דף[1].ישראלארץבמעלתהדרוש

.וכתמיםקיפולסימני.שלמהדרשה.טובמצב

ס"מח.טבריהד"ראב)דודר"בועקניןשמעוןרבי

הואסמוכיםדורש"לספרובהסכמות.(דודוידבר

,ופרישאחסידא,פלגמלא,המופלגהרב"מתואר

.התורהעל"ה"השודבר"חיבורו."ועניומובהקרב

.(ג"תרצירושלים),חלקיםשני"סמוכיםדורש"

.ומגילותך"נעל"ה"שועמק"."סמוכיםנעוץדורש"

לתמיכהכספיםלאסוףהגולהלארצותר"כשדיצא

.בטבריההיהודיבישוב

200$פתיחה 

19–ההמאה,מרוקו–ץ"היעבהגדולסבומאתקינות–צוראבןראובןרביהגאוןידכתב.238

Manuscript by the Gaon Rabbi Reuven Even Tzur – Kinot by His Grandfather the Yavetz – Morocco, the 19th Century

נכדושלוחתימתוידובכתבכתובים.ץ"היעב–צוראבןיעקברביהגאוןשחיבר,נוספיםועניניםקינותהכולל,באבלתשעהידכתב

.ל"זצוקץ"יעבר"כמוהר[זקניאדוני]ז"אהגדולהרבשחברקינותובם...קינותלכתובאתחיל"החיבורבתחילת.צוראבןראובןרבי

.19–ההמאה,מרוקו

30–כנכתבוידבכתב

חיבורמהםאחדים,קינות

בעמוד.אחריםחכמים

טעם"נכתבהראשון

וחתימה"כוסותארבעה

ראובןרבישלמסולסלת

נסיונותכמהעם,צוראבן

.חתימה

משניכתובים.דף[30]

10\14.שלם.צדדים

נקבים.בינונימצב.מ"ס

ללאמנותקיםדפים.רבים

ידהכתבכל.כריכה

.קריא

400$פתיחה 
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משנתמקנאסד"כראבכיהן,משאשחייםורביבירדוגוחייםרביתלמיד,מקנאסד"ראב-(א"תשל-ן"תר)טולידאנוברוךרפאלרבי

לרביםתורההרביץשםברקבניבעירוישבישראללארץעלהב"תשכבשנת,תלמידיםלאלפיתורהותלמודישיבהוהקים,ח"תרפ

.מרוקומנהגיפ"עערוךשלחןקיצורחיבר.בישראלממרוקוהעוליםבהם

.(זומתקופהשלפנינוהשטרות)במקנסכדייןכיהןבצעירותו.שבצרפתפריזשלהראשירבה-(ב"תשע-ד"תרצ)משאשדודרבי

שלהראשיכרבהכיהןה"תשנמשנת.נבה'זשלהראשילרבההתמנה80–השנותבסוף.לפריזמשפחתועםהיגרד"תשכבשנת

.ירושליםד"ראבמשאששלוםרביאביושלקברולצדבירושליםהמנוחותבהרנטמן.פריז

.שוניםגדלים.קיפולסימני.טובכללימצב.צדדיםמשניוהרביעיהאחדמצדםכתובים3.דף[4]

100$פתיחה 

רביליורשי-ועקניןשמעוןרביבחתימתעדותמכתב.240

ג"תש–מטבריהאבוחציראאברהם

Letter of Testimony Signed by Rabbi Shimon Vaknin – to the

Inheritors of Rabbi Avraham Abuhatzeira of Tiberius – 1943

.מטבריהאבוחצירהאברהםרבישלליורשותידבכתבעדותמכבב

.ג"תש

.עטיאמכלוףורבי,ואעקניןשמעוןרבי,טבריהרבניבחתימת

ועקניןדודלרביבטבריהנולד-(ה"תשכ-א"תרמ)ועקניןשמעוןרבי

.יעקבהאבירמרןבןאבוחציראאברהםרבישלוחתנותלמידו.ממרוקו

העדהומטעםבטבריההנסבעלמאיררביכוללותמטעםר"כשדשימש

.ותוניס,מרוקו,יריה'אלג:אפריקהלצפוןונשלח,בירושליםהמערבית

וגדולירבניהסכמותאתקיבלוספריו"ה"השודבר"ו,"ש"דורנאה"חיבר

.הדוראותו

מחמת)דיומריחות.קיפולסימני.טובמצב.מ"ס21/13.5.דף[1]

.(יבש,רטיבות

$  100פתיחה 

רבי\משאשדודרביידבכתבדיןפסקי241.3

מדייני–חלאוהשמואלרבי\טולידאנוברוך

ט"תשי-ב"תשי,מקנאס

3Piskei Din Handwritten by Rabbi David Massas /

Rabbi Baruch Toledano / Rabbi Shmuel Chalava –

Dayanim of Meknes, 1952-1959

חתומים.משאשדודרבישלידובכתב,דיןפסקישלושה

.מקנאסדייניי"ע

דודרבי:חתומים.1952ג"תשי,נובמבר,מקנאס•

ברוךרפאלורבי,חלאוהשמואלרבי,משאש

ברוךרפאלרבישלחותמתוכןכמו.טולידאנו

.טולידאנו

,חלאוהשמואלרבי:חתומים.1953,ג"תשי,מקנאס•

:חותמות,טולידאנוברוךרפאלרבי,משאשדודרבי

בעירהדיןביתוחותמת(לועזית)נחמנישלוםרבי

.ואגפיהמקנאס

רביחותמת,בצרפתיתהאחד,דפיםשניבןדיןפסק•

רבישלוחתימתוידובכתבוהשני,(לועזית)נחמנישלום

טולידאנוברוךרפאלרבי:נוספיםחותמים,משאשדוד

.נוסףוחותם
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יעמידנואמתשחותמוומי"בירדוגוהרבמסייםהמכתבבסוף

סורלבלתי,האמתבנתיבוידריכנוו,האמתאדניעלתמיד

יסגהושלומותצמחמהרהר"כתותשובת,ושמאלימין,ממנו

ואינםחרפתםשומעיןעולביןואינןהנעלביןוכנפש...מאד

בירדוגויעקבהצעירוהואהואקטוןה"עהצאןצעירימשיבין

."ט"ס

ונכדובירדוגומרדכירביבן(ן"תרנפטר)בירדוגויעקברבי

במחציתמקנאסחכמימגדולי,בירדוגו"רפאלמלאך"השל

.בתורהובגדולתובחכמתומפורסם.19–ההמאהשלהשניה

הגאוניםישבודינובבית.מקנאסבעירודייןישיבהכראשכיהן

עסקיעקברבי.עמארשמואלורבימשאששלוםשררבי

עיסוקואףעלושואלדללכלונפנהבאמונההציבורבצרכי

כוחומלבד"עליוכותבמשאששלוםרבי.בתורההמתמיד

עניש,אלהיםיראתמושלעצוםצדיקהיהגםבתורההגדול

שאלותביעקבעדותחיבר.עליוחופפתאבותיווזכותוקטיל

.ו"תשנבשנתק"מכינדפסותשובות

20\32:עמודגודל.כתוביםעמודים[3].מקופלגדולדף[1]

כמהשל(תמונהראה)חסרוןעםקרעים.בינונימצב.מ"ס

.וכתמיםקיפולסימני.הראשוניםהעמודיםבשנימילים

200$פתיחה 

אמצע–צפרורבניאלפאסרבנימאתתקיףמכתב.243

19–ההמאה

Assertive Letter by the Rabbis of Fes to the Rabbis of Sefrou –

Mid 19th Century

ורביהצרפתיישראלאבנררבי–פאסרבנימאת,תקיףתוכחהמכתב

רבי,מאמאןרפאלרביהדייניםצפרורבניאל,צוראבןאליהושלמה

.19–ההמאהאמצע,מרוקו.אלבאזמשהרפאלורביזכריבןמתתיהו

שכתבההלכתיתבתשובהכיל"הנהדייניםאתהרבניםמוכחיםבמכתב

וכפי]הקדמוניםדבריעלוחולקמשיג."ו"ישציקותיאלר"כוהידידינו"

בדאבוןבאמת"נכתבהדבריםבין[פסקואתקיבלוצפרורבניהנראה

מחקיצאזהבדברראינוהוכיק"מהריידידינו'שכתד"הפסקרינונפש

והואובמניןבחוכמההגדוליםעללחלוקארץדרךגדרופרץהמוסר

אינוחכםתנינןתמןדאבתמילימקיימיהחכמיםמדרךזהואיןבאחד

"...'וכושגדולמילפנימדבר

הצרפתיישראלאבנררביהמסולסלתידובחתימתחתוםהמכתבעל

פסקיהניח.הממשלהמטעםד"ראב,בפאסץ"מו,(א"תרפ-ב"תרכ])

-ב"תקפ]צוראבןאליהושלמהרביידחתימתוכן.[ידבכתבדינים

בחתימתוספריםעלמצוייםהגהותיווכן,דיניםופסקית"שוחיבר.ג"תרל

.[ץ"היעב–צוראבןיעקברבישלנינו.ץ"שאבתיבותבראשי

קליםקרעים,קיפולסימני.טובכללימצב.מ"ס18\23.נייר.דף[1]

.קריאמצב.בשולים

120$פתיחה 

19-ההמאה,מרוקו–"ביעקבעדות"בעלבירדוגויעקברבימאתופולמוסיתארוכהאגרת.242

Lengthy, Polemic Letter by Rabbi Yaakov Bardugo the Author of Edut BeYaakov – Morocco, the 19th Century

וצוואהירושהמחלוקתסיפורהרבמגוללבאגרת.מפאסהצרפתירפאלרביאלנשלח.בירדוגויעקברביהגאוןמאתארוכהאגרת

יוסף'רעםחלאוהיוסףבענין"שנפלהמחלוקתוכן.הלכתיומתןומשאצדדיםעם.בעניןהדיןבתיופסקי,הרוש'ןשמואלהאיששל

.במכתבוהרבמגוללאלהכמונוספיםומעשים."לפנינושניהםלדיןועמדועתהועדמאזעירנומבניששניהם"למהדווי

לעשותמהכדתדינינוביתבהסכמתאשתוומידמידובקניןשנעשית"הרוש'ןשמואלצוואתבענין"בירדוגוהרבכותבהצוואהבענין

האשהומידמידינושניתןזמרה'ןר"מהרממוןוהוציאוהשמשנגדחומותינוונתצובניינינווהרסוהםועמדו,אצלינודריםבהיותם

"...ונכריהזרהלאשהונתנונענהואינוצועקוהואבחזקהממנוהוציאווהם...לידו
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בבא"התלמידאסוליןמסעודרבימאתאגרת.245

אלעזררביובנו"מאירבבא"הבנואל–"סאלי

Letter by Rabbi Massud Asulin a Disciple of the Baba

Sali – to His Son the Baba Meir and His Son Rabbi

Elazar

תלמידואסוליןמסעודרבישלוחתימתוידובכתבמכתב

.סאליהבבא–אבוחציראישראלרביר"האדמושלבמרוקו

מאיררביר"האדמואלשנשלחושלומותברכותאגרת

אור"נלבביםשבחבדבריופותח.מאירהבבא–אבוחצירא

שמיםשקדשוהומקודש,יבקשומפיוותורה,וקדושוישראל

ת"וזר"עטתורקשמןהמובהקהרבהמשפטיםביןרובץ

..לייקירהבןש"ודו...ו"נראביחציראמאירר"כמוהר

"...אלעזר

,ג"תשיבשנתנכתבהנראהככל."ן"המלוב,ניסןג"י"תאריך

עלזהגםונוסף...שמחתיגדלהכמה"מוזכרבמכתבשכן

מאיררבימונהג"תשיבשנתואכן"אבותיומקוםשמילא

."סאליבבא"האביושלרבנותומקוםארפודד"לראב

סימני.טובמצב.יפהמכתב.מ"ס13\21.נייר.דף[1]

.קיפול

120$פתיחה 

דייניבחתימותנכסיםקניןשטר.244

ג"תקפשנת–מראכש

Deed Signed by the Dayanim of

Marrakesh - 1823

דייניוחתימתוידבכתבכולוכתובשטר

.ג"תקפ,מרוקו,מראכש

חתימותעם.סופרידבכתיבתכתובהשטר

ורבישושנהשלמהרבישלהראשוןבחלקו

שלהשניבחלקו.אביטבוליעקב'ןאפרים

וחתימותשורותכמהשלתוספותהמכתב

'ןמשהרבי.תקופהבאותהמראכשדייני

שלמהבןאברהםרבי.אסבאגלשמה

דודרבי,פינטויעקבןאברהםרבי,אסולין

אלעזררבי,פינטויצחק'ןמימוןרבי,צבאח

.לחזאןיעקב'ן

.בינוני-טובמצב.מ"ס24\22.נייר.דף[1]

.הקיפולמחמתפגמים

120$פתיחה 
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יהדות הונגריה וגליציה\ד "חב\חסידות 

ראשונהמהדורה–ף"תק,דיהרנפורט–הביתפתח.246

ומאציובמטריסקמרגליותאפריםרביר"האדמוחתימת–

Petach habayit – Dhyrenfurth, 1820 – First Edition –

Signature of the Admor Rabbi Ephraim Margaliot of Trisk

and Matziov

אברהםרבימאת.ס"השסוגיותעלחידושים,הביתפתחספר

יוסףרבידפוס.ף"תק,דיהרנפורט.וברעסלויגלוגאד"אבטיקטין

.ראשונהמהדורה.מייא

מרגליותאפריםרביר"האדמושלקדשוידחתימתהשערבראש

.מטריסק

מאנשימנחםרביבן(ו"תרמנפטר)מרגליותאפריםרביר"האדמו

בארחוברביהיה,מטריסקטברסקיאברהםרביחתן.מרגליות

רבי:חתניו.חותנובחייעודמסביבוהתרכזוטריסקוחסידיובמאציוב

רבי,מהוסיאטיןיוסףשלוםרבי,מזינקובשמואלברמאיריצחק

מנחםורבימקוריסטשובמשהרבי,מרחמסטריווקאדבאברהם

'נפלאותספורי'ו'זהבשרשת'בספריםתורתודברי.ממקרובנחום

.(3049הרבניםאוצר.שג'עמ,לחסידות'אצי).ישראלמגודלי

.חדשהבדכריכת.מצויןמצב.מ"ס35.דף[3],קד-פה,פב,[3]

."לאבענסקיזעליגאהרן"השערבפינתחתימה

500$פתיחה 

מהדורה–א"תרי,למברג–שאולוידיוסףיד.247

-לאמזשער-מורגנשטרןצ"הרה"עותק–ראשונה

"רביקאצקער

Yad Yosef VeYad Shaul – Lemberg, 1851 – First

Edition – the Copy of the Tzaddik Rav Morgenstern –

Lomzher – Kocker Rabbi

שאוליוסףרבימאת.חלקיםשני.שאולוידיוסףידספר

מהדורה.א"תרי,למברג."ומשיבשואל"בעלנתנזוןהלוי

.ראשונה

ספרומלבד"ומשיבשואל"השלהראשוןההלכתיספרוזהו

.דרושבעניניהעוסק(י"תר,למברג)'טהורותאמרות'

ידותבשם(הפניםעם)נדריםהלכותעל:ראשוןחלק

.דףסד,[2].נדרים

.חדשהלכותכלותעדשבועותמהלכות.שאוליד:שניחלק

.דףעג,[1]

צ"להרה...הספרזהבעדשלמתי"רישוםהפורזץבדף

לחודש'כ,רביקאצקער-לאמזשערמארגענשטיירין

."ח"תשישנתמרחשון

.דףעג[1];סד,[2]

פינותקיפולי.השערבדףזעירחסרוןעםפגם.מ"ס37

טובבמצבהספרשאר.מנותקתכריכה.דפיםבמספר

.מאוד

200$פתיחה 
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עותק–ו"תרל,ווארשא–החייםספר.249

רבינוביץפנחסרביהצדיקר"האדמו

מקונטיקוזיבא

Sefer HaChaim – Warsaw, 1876 – the Copy of the

Tzaddik Admor Rabbi Pinchas Rabinowitz of

Kontikoziva

ל"המהראחיבצאלאלר"בחייםרבימאת,החייםספר

.ו"תרל,ווארשא.מפראג

פנחסרביהצדיקהגאוןשלבעלותחותמות3בספר

עבודת"בעל.(ב"תרפ-א"תרכ)מקונטיקוזיבאריבינוביץ

רביאביומקוםממלא.י"בכתהתורהעלפירוש"יצחק

מתואר,בליניץר"כאדמוכןלפניששימשיואליצחק

רביהואאמומצדסבו,"התורהבנגליותעצוםגאון"כ

ר"האדמוישראליעקברביבניו.ינקוב'מזזוסיאמשולם

נחוםמנחםרבימזולקובאבאשמואלרביב,מחרסון

תלרבינוביץאהרןרבי.חיפהד"ואבמקונטיקוזיבא

ר"והאדמומסטוליןמשהרביר"האדמו:חתניובין.אביב

.מסקוויראיצחקרבי

זהורישוםיתכן"ושלםמוגה"רישוםבספר.דף[2],לח

.מקוריתכריכה.מאודטובמצב.ר"האדמושלידובכתב

100$פתיחה 

,ברדיטשוב–ביהודהנודעת"שו.248

אהרןמתולדותר"האדמועותק–ב"תקע

Noda BiYehuda Responsa – Berditchev, 1812 –

the Copy of the Admor of Toldot Aharon

יחזקאלרבינומאת,ביהודהנודעותשובותשאלות

.החלקיםשני.ב"תקע,ברדיטשוב.לנדאסגל

יצחקאברהםרביר"האדמושלמספרייתוהעותק

שלממשפחתונתקבלהספר–אהרןמתולדותקאהן

המשפחהבניסימנוהספרבשער.למכירהר"האדמו

עלעיפרוןבעט"ר"אדמו"וכתבור"האדמוספריאת

.ספריו

השערדף.טובכללימצב.דףקח,[5],ס,[1]

.שימושכתמי.ניירבדבקמחוזקהראשון

80$פתיחה 

100



קהילתרב-(ה"תש-ב"תרמ)עמיאלאביגדורמשהרביהמחבר

בשנתכדיתוך,ו"תרצ-ף"תרהשניםביןבאנטוורפןהדתשומרי

רביאביבתלשלרבהפטירתולאחר.ישראלבארץביקרג"תרצ

הראשיכרבהלכהןלוהוצעה"תרצבשנתאהרונסוןהכהןשלמה

תלשלהראשיכרבהכהןהגיעלו"תרצבטבתואכןאביבתלשל

.וירושליםברקבני,אביבתלבעריםרחובותשמועל.אביב

בנו-(ג"תש-ו"תרל)ד"הימסוכטשובבורנשייןדודרביר"האדמו

גדל.מסוכוטשוב"נזראבני"הבן"משמואלשם"בעלר"האדמושל

נתמנהשנה20בגיל.מאודשחיבבוהגדולסבואצלתורהוקיבל

לאחר.גדולהישיבהבראשותעמדבה,וישוגרודשללרבה

מחשובי.'וזיגרזטומשובשלכרבהכיהןהראשונההעולםמלחמת

מייסד.השואהשלפניפוליןיהדותוממנהיגיבפוליןים"האדמור

–ד"תרצבשניםבארץביקר.בפולין"אברהםבית"ישיבותרשת

לרכושלתלמידיוהורהוכךבארץאדמהשטחורכשה"תרצ

.ד"הי,צאצאיוכלעםורשהבגטונספה.בארץקרקעות

מנותקתקדמיתכריכה.טובמצב.מ"ס25.דףקד',עמ,[7]

.חסרהשדרה.ברובה

$  100פתיחה 

גיסשחורצבימשהרביעותק–א"תקצ,סדילקאב–ופלתיכרתי.251

אוהעלד"אבברויןחייםישראלורבי"אמתאמרי"ה

Kreti UFleti – Sudilkov, 1831 – Copy of Rabbi Moshe Zvi Shachor the brother-

in-Law of the Imrei Emet and Rabbi Yisrael Chaim Broin Av Beit Din of Ohel

.אייבשיץיהונתןרבימאת.דעהיורהערוךשלחןעל,ופלתיכרתיספר

.א"תקצ,סדילקאב

'החנני"חתימה:וחותמותחתימות,רישומיםאחרוןבדףוכןהשערובדףהפורזץבדף

חתימות."גדולמבייאלאשחורנחה"במוצבימשה"חותמת,"שחורצבימשהבזה

מהוניקניתי","...מליקאוועצבישמחהר"הרוקוניצורילכבודמהוניקניתי"נוספות

ב"שומשה'הקוקוניצורילכבודמהוניקניתי","...קבערישכר'הקוקוניצורילכבוד

.א.ש,ברויןחייםישראל"נוספותחותמות."ו"יצאוהעל.א.שפהספרדיםי"דקה

BRAUN","אוהעלי ELIAS".

חיה.שחורנחרבישלבנו,מגור"אמתאמרי"הבעלשלגיסו–שחורצבימשהרבי

אמרי"הבעלר"לאדמונישאהצבימשהרבישלואחותונחרבישלבתו-יהודיתראדא

."אמת

פייבלרבינכד.מפורסםודרשןגדולרב–(ו"תרס-ו"תרכ)ברויןחייםישראלרבי

וכןסיגעטד"אבטייטלבויםיהודהיקותיאלורבי"סופרשבט"הבעלתלמיד.בוסקוביץ

ומשנת.באיהעלכרבכיהןח"תרנמשנת.בודפשטד"אברייךקאפליעקברביאצל

מנחת","ח"גישראלבית"בעל.בבודפעסטחסדתורתהמדרשביתרבג"תרע

ס"החת,12188ר"אוצה).ועוד,תהליםעל"ישראלתפלות",אבותמסכתעל"ישראל

.(תקצ'עמותלמידיו

פגם.קליםשוליםפגמי.זמןכתמי,טובמצב.מ"ס37.דף[כו]-א,פב-עא,סח-ג,[1]

נקב.מנותקתכריכה.דפיםבכמהטקסטחסרוןעםהספרלאורךעליונהחיצוניתבפינה

.אחרוניםדפיםבמספרעשפגע,ראשוניםדפיםבמספרעש

100$פתיחה 

בארץביקורובעתמסוכטשוב"דודחסדי"בעלבורנשטייןדודרביר"לאדמוהמחברשנתןעותק–משהדרכי.250

ד"תרצבשנת

Darkei Moshe – Copy Given by the Author to the Admor Rabbi David Bornstein the Author of the Chasdei David of

Sochatchov when He Visited the Country in 1934

.הקנייניםדרכי–שניספר.עמיאלאביגדורמשהרבימאתממונותודיניעבודהבהלכותמחקרים.משהדרכיספר

.ראשונהמהדורה.ח"תרפ,אנטוורפן

.מסוכטשוב"דודחסדי"בעלבורנשטייןדודרביר"לאדמוד"תרצמשנתהמחברהקדשתבשער
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ר"האדמועותק–כרכים4–מסילהדרך.253

סלומוןנפתלירבימקראקא

Derech Mesilah – 4 Volumes – Copy of the Admor of

Krakow Rabbi Naftali Solomon

,שופטיםיהושעעל.מסילהדרךספר.כרכיםארבעה

.ומשלי,יחזקאל,ב-אמלכים

שם]ספרזה"הפורזץבדףרישוםהכרכיםבארבעת

נפתלי'הקלישייךך"תנספרישארצירוףעם[הספר

.שאאלמאן

רביבן–(בשואהנספה)סלומוןמריגליץחייםנפתלירבי

.מריגליץטוביהרביחתן.וראדומישלחמלניקד"אביוסף

בתורהגדול.העםעלחביבוהיהבקראקאר"כאדמוכיהן

.(אלפסי).ומפרשיוס"בשובקי

.שדרהחסרההכרכיםלאחד,טובמצב.מ"ס20,כרכים4

$  100פתיחה 

ר"האדמובחתימתעותק–ל"לרמחתבונותדרך.252

ג"תרמ,ווארשא–ממעליץהורוויץיצחקרבי

Derech Tvunot by the Ramchal – Copy Signed by the Admor

Rabbi Yitzchak Horowitz of Melitz – Warsaw, 1883

.ג"תרמ,ווארשא.ל"להרמחתבונותדרךספר

–הורוויץיצחק'הק"רביר"האדמווחותמתחתימתהספרבשער

."מעליץ

ר"האדמושלבנו–(ח"תשל-ב"תרס)הורביץיצחקרביר"האדמו

יחיאלמאיררביי"עלרבנותהוסמך.ממעליץהורביץנפתלירבי

היגר,בקיפוטשובוכןאוזריאןבעיירהכרבכיהן.מאוסטרובצה

לכהןהחלשםלמנהטןעברכ"לאחמ.בקליבלנדוהתגוררב"לארה

ספרו.רבותמנגינותוהלחין,מנגןבעל.מעליץלחסידותר"כאדמו

.(ז"תשט-י"תש,יורקניו)התורהעליצחקברכת

שוויםלאדפים.מהדפוסחתוךלאבחלקוהטופס.טובמצב.דףיח

:נוספיםספריםשניעםכרוך.בגודלם

.ט"תרס,מונקאטש.ואמתייםחדשיםסיפורים•

שמשוןרבימאתידיןדןבשםפירושעם.קרנייםספר•

.ה"תרס,סאטמאר.מאוסטרפולי

.מ"ס19

100$פתיחה 
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צבייעקברביחתימות–מ"תר,פרשבורג–המקנהספר.254

מבורשאוואלדמאן

Sefer HaMiknah – Pressburg, 1880 – Signatures of Rabbi Yaakov Zvi

Waldman of Borsha

עם.סופראליעזרזוסמאןרבימאת.שליחותוכלליקניןבדיני.המקנהספר

.יחידהמהדורה.מ"תר,פרעסבורג.בחלק."ישראלבית"קונטרס

[מטההחתום]מ"החאנימודה".וחתימותרישומיםבשער

א"יעמבארשאוואלדמאןצבייעקבמ"כ'להבחשמכרתיגמורהבהודאה

יעקב'הק"חתימות."פריעדחיים"חתום"אחרספרלוונתתיהמקנההספר

חיתוךבעקבותקצוצותמהחתימותחלק."א"יעבארשאפיןוואלדמאןצבי

.שולים

רב.צאנזחסיד.ליבמרדכירביבן–(ג"תרמנפטר)וולדמןצבייעקברבי

,בורשאקהילתשלרבהו"תרטומשנתהנשוביץרבה.מפורסםגדולגאון

נדפסומחידושיו.בבורשאתחתיומקומוממלאולדמןעזריאלמשהרביבנו

.(10281ר"אוצה)."יוסףילקוט"בירחון

השערבדףניירחיזוקי.זמןכתמי.טובמצב.בקירובמ"ס32.’עמ8,148

.מנותקתכריכה.אחרוניםדפיםובשני

80$פתיחה 

בצלאלחייםרביר"האדמוחתימתהספרבשער

מאביקבלתי"בנווחתימתרישום,בנוסף.פאנעט

."פאנעטהשמואלאשרהצעיראני

בכורובנו,(ד"תרל–ג"תקס)פנטבצלאלחייםרבי

מראה"בעלפנטיחזקאלרביר"האדמושל

שחיבבוסופרהחתםאצלבצעירותולמד,"יחזקאל

מזמיןהיהשהשיעוראתכשהכיןפעםומדי,מאוד

הערותיואתלשמועכדיאתוולמדלחדרואותו

"מלובליןהחוזה"עליוהעירבילדותועוד.המחכימות

טושנאדשלרבההיה."חכמיםעינייאירהזההילד"

המשיביםומגדולישנהארבעיםבמשךוהמחוז

היהודיםבתולדותרבהחשיבותלספריו,בדורו

ים''חייםאוצר''יבחרדרך'מחבר.בטרנסילבניה

.קמו'עמותלמידיוס"החת).ועוד'הרחב

.(656'עמטרנסילבניה

רביתלמיד(ט"תרס-ה"תקצ)שמואלאשררביבנו

הכהןאיזיקיצחקרביהגבירחתן.אסאדיהודה

מרבני."הספיקותקונטרס"בעלנכד-מפאיא

.מראקאשזליגאשררביהגבירחתןש"בזיוו.הוניאד

רמקוםעלבהידאלמאשכרבכיהןא"תרממשנת

ספרעםנדפס"אשדברות"חיבוריו.סלומוןנטענתן

שאבדוחיבוריםועוד"דתאש","הרחבים"אביו

.בשואה

הפורזץבדףחתימה.מאודטובמצב.דףקכד,[2]

."שרייברמשה"

200$פתיחה 

מטאשנאדפנעטבצלאלחייםרביר"האדמוחתימת–ראשונהמהדורה–א"תרכ,לבוב–ושמלהלחם.255

Lechem VeSimlah – Lvov, 1861 – First Edition – Signature of the Admor Rabbi Chaim Bezalel Panet of Toshnad

.גנצפרידשלמהרבימאת.ומקוואותטבילהנדההלכות(רא-קפג'סי)דעהיורהערוךשולחןעלחשובהלכתיחיבור,ושמלהלחם

הפךושמלהלחםספר.מאנוגוואראייזנשטטמנחםורבי,מצאנזחייםדבריבעלר"האדמוהסכמת.ראשונהמהדורה.א"תרכ,לבוב

.הדורותפוסקישלמשולחנםמשולאהדורותגדולישלבספריהםרבותמובא,דעהיורהעליסודיהלכתילספר
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הגהות–א"תרפ,ווין–קדושיםמכתבים\תלפיותליקוטים.256

קומרנאד"אבלנגנוירישראליעקברבי

Likutim Talpiyot / Michtavim Kedoshim – Wien, 1921 – Glosses by

Rabbi Yaakov Yisrael Langvir Av Beit Din of Komarno

מאת(נפרדבשער)קדושיםמכתביםארבעיםבצירוף,תלפיותליקוטיםספר

.ותלמידיהםממעזריטשהרב,טובשםמהבעל.הקדמוניםרים"האדמוגדולי

.מוויןלנגרמאןנחוםמנחםידיעלומועקתמסודר

.ראשונהמהדורה.א"תרפ,וויען

קאמארנאק"אבדלאנגענאערישראליעקב"רבישלבעלותחותמותבספר

חותנומקוםעלבקומרנאק"כאבדכיהן].ידובכתבהגהות2עם."והגליל

מקומועלישבדבאפריםרביבנו.מקומרנאגלנץהכהןיצחקמרדכירבי

שפיראשמעוןרבי-חתנו.משהרבי,מקומרנאדבאפריםרבי:בניו.אחריו

.[מקולומיאה

.חדשהבדכריכת.טובמצב.'עמלב

.בוהנדפסיםהמכתביםשלונאמנותםהספרפולמוסעלמצורףחומרראה

100$פתיחה 

החלקיםשני–א"תרי,למברג–יפותפנים.257

Panim Yafot – Lemberg, 1851 – Two Sections

בעלהורביץהלויפינחסרבימאת.התורהעל,יפותפניםספר

.ההפלאה

.שלםסט–החלקיםשני.א"תרי,לבוב

.דףק,[1].שמותבראשית:א

.דףקסז.דבריםבמדברויקרא:ב

.האחרוניםהדפיםבפינתוכתמיםנקביםמעט.מאודטובכללימצב

.חדשהכריכה.הראשוןבשערכתמים

120$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ג"תרל,פרמישלא–מנחםצביזכרון.258

Zichron Zvi Menachem – Premishla, 1873 – First Edition

רבימאת.אגדהוחידושיס"השעלוחידושיםת"שו,מנחםצביזכרוןספר

.ופרצאוויפולאבד"אבמייזילשמנחםצבי

.והרבניםרים"האדמוגדוליהסכמות.ראשונהמהדורה.ג"תרל,פרמישלא

.מנותקתמקוריתכריכה.טובמצב.מ"ס31.דףפג,[7]

120$פתיחה 
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–(ניץ'מקוזהמגיד)ישראלנר!וחסידותקבלה.259

ראשונהמהדורה–[בערךר"ת,למברג]

Kabbalah and Chassidut! Ner Yisrael (the Maggid of

Kozhnitz) – [Lemberg, ca. 1840] – First Edition

שערספרועל,גאוןהאירבליקוטיספרעלפירוש,ישראלנרספר

הופשטייןשבתיר"בישראלרבימאת.יקטליה'גיוסףלרביהשמים

דרךעלכללים[ושמונהארבעים]ן"ח"עם.ניץ'מקוזהמגיד–

המגידידמכתבשהעתיקניץ'מקוזהמגידהמחברמאתהקבלה

,והתפילותההקפותסדרוכן.הקדושטובשםמהבעלשהעתיק

ושלושיםמאה"מקאריץפנחס'רמהרבליקוטים"הספרבסוף

ליקוטיבשםח"תריבשנת,בטשרנוביץכ"אחנדפס]קצריםמאמרים

.[.שושנים

הובלטה"ווילנא"המילה.ראשונהמהדורה,[בערךר"ת,למברג]

שלקדשוידכתביעצםמתוךנדפסהספר.זיוףלשםהספרבשער

.ניץ'מקוזליביהודהשלמהרביידיעלהמגיד

דפיםחריכות.בינוני-טובכללימצב.מ"ס19\23.דףכד,[2]

.כריכהללא.בשולים

ק"דקספריםקניןחברה":בשערחותמות.394חסידותסטפנסקי

."בארדיאב

120$פתיחה 

–מרימנובק"הרה-ראילחיבאר\מצותטעמי.260

ראשונהמהדורה-ח"תרמ,פרמישלא

Ta'amei Mitzvos / Be'er Lechai Ro'I – the Holy Rav of

Rimnov – Premishla, 1888 – First Edition

עם.רקנטיהבבלימשהר"במנחםרבינומאת.מצותטעמיספר

באר,מריםבאר:בארותשבעבתוכוהכוללהמיםבארתספר

באר,שטנהבאר,רחובותבאר,עשקבאר,ראילחיבאר,משה

.חייםמים

עשקבאר.מרימנובהכהןהירשצבירביק"להרהראילחיבאר

סגולות–חייםמיםובאר.מפשעווארסקפרענקילוואלףלרבי

.קנרפוגלאבליאברהםרבימאת,ורפואות

לחיבאר'החיבורשלראשונהמהדורה.1888ח"תרמ,פרעמישל

.מרימנובהכהןהירשצבילרבי'ראי

משהדודרבי.(טשורטקוב)פרידמןלמשפחתוגאונירבניהסכמות

,מהוסיאטיןשרגאמרדכירבי,ורטקוב'מצישראלרבי,ורטקוב'מצ

פרידמןיצחקרבי,מרימנובפרידמןכהןיוסףרביהמחברבן

רבי,מבאיאןנחוםמנחםרביבנו,"יצחקפחד"הבעלמבאיאן

,מסדיגוראפרידמןיוסףשלוםרבי,מסדיגוראפרידמןישראל

בעלהגרישראלרביבניוועמוניץ'מוויזהגרברוךרביר"האדמו

,משאץהגרמשהרבי,מאנטניאהגרחייםרבי,"ישראלאהבת"ה

ורבי,הגריצחקרבי,מהורודנקההגראבאאברהםשמואלרבי

.ועודהגרפנחס

עשפגע.טובמצב.מ"ס24.דף[2],כג-ה,[4],ד,[2];ע,[6]

.בטקסטפגיעהללאהפנימייםהספרשוליבתחתית

80$פתיחה 
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ראשונהמהדורה–ב"תרצ,קראקא–שמחהדברי.263

Divrei Simcha – Krakow, 1932 – First Edition

הלברשטאםבערישכרשמחהרביר"האדמומאת.ותשובותושאלות,התורהפרשיותעלחדושים.ב-אחלקים.שמחהדבריספר

.מצאנז"חייםדברי"הבעלנין.מציעשינוב

.בשואהנספהאשרמציעשינובהלברשטאםשרגאיחזקאלרביר"האדמובנובהוצאת

.ראשונהמהדורה.1931ב"תרצ,קראקא

.מאודטובמצב.מ"ס23.דףלו,[1],טז

100$פתיחה 

בעלק"הרהמאת-קודשדברי.262

–ג"תרצ,ירושלים–"אלעזרמנחת"ה

ראשונהחוברת

Divrei Kodesh – by the Holy Rav the

Author of the Minchat Elazar –

Jerusalem, 1933 – First Booklet

בעניןהתעוררותורשמידרושים.קודשדברי

אלעזרחיים'רק"הרהמאתרבההושענה

מחאהבוונוסף,ממונקאטששפירא

'אגודה'השלישראלקולעתוןנגד"יראים"מה

.בלפורהצהרתבענין

שיצאההראשונההחוברת,ג"תרצ,ירושלים

.זומסדרה

.טובמצב.חתוךלאגיליון.מ"ס18.'עמטז

.החוברתבתחתיתקליםשוליםפגמי

100$פתיחה 

החסידותגדוליהסכמות–שניהמהדורה–ו"תרכ,זאלקווא–משהדברי.261

Divrei Moshe – Zholkva, 1866 – Second Edition – Approbations by Leading Chassidic Rabbis

הקדושט"הבעשתלמיד.מדולינאם"שהמשהרבימאת.התורהלפרשיותוחידושים,קבלה,חסידותמאמרי.משהדבריספר

מזלאטשובוהמגיד

.שניהמהדורה.שטיללערפינחסשמואלרביבדפוס.1865ו"תרכ,זואלקווא

רבי.מצאנזהלברשטאםחייםרביר"האדמו"חייםדברי"הבעל.העשיליהושעאברהםרבימאפטא"ישראלאוהב"הבעל–הסכמות

.ועודסופרשמעוןרבי,מראדוויליצחק

."ראכליץוואלףזאב"חתימה.בלועזיתוחתימותרישומיםהפורזץבדפי."ליפערמאירמשה"בשערחתימה

.הספרבשדרתדבקסרטחיזוק.בלויהמעטמקוריתכריכה.זמןכתמי.טובמצב.מ"ס25.דף[נ:ל"צ]מו,[2]

100$פתיחה 
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ההסכמהעם–ך"תרלפני,[פולין-רוסיה]–טובשםכתר.264

המזויפת

Keter Shem Tov – [Russia-Poland], before 1860 – with the Forged

Approbation

יוסףיעקברבידרושיוקיצורט"הבעשמדבריליקוטים.טובשםכתרספר

.ב-אחלק.מאפטאהכהןהירשצביבןאהרןרבימאת.ץ"כ

מהדורתפיעלנדפס.מדפיסושםדפוסשנתללא.[ך"תרלפני,פולין-רוסיה]

.ט"תר,לבוב

רבי,מליסקמנדלמנחםרבימאת.הראשונהההוצאהמן'אלחלקהסכמה

.מפשווארסקמשהאברהםורבי,מקרליןשלמה

-ט"תר,לבובבמהדורתבהסכמהנמצאאשרהזיוףקייםזובהסכמה

נכתב"אפטאק"מקכהןה"צר"במוהרא"מוהרהרבנישלהדפוס"במקום

."לבובק"מקהירשמשהר"מוהרהרבנישלהדפוס"

הדפיםמשוליחלק.מנותקהשערדף.טובמצב.מ"ס20.דף[1],מט

.קליםשוליםפגמי.כריכהללא.(בטקסטפגיעהללא)קצוצים

100$פתיחה 

קונטרס:מבוטשאטשדודאברהםרביספרישלשה.265

/ב"תרע,למברג–קדושיםדעת/ג"תרנ,קולומיא–ל"תר

ג"תרצ,בילגורייא–מקודשעזר

Three Books by Rabbi Avraham David of Butchach: Kuntres

Taral – Kolomyia, 1893 / Da'at Kedoshim – Lemberg, 1912 / Ezer

Mekudash – Bilgoray, 1933

אשרטריפותבהלכות–(ל"תר)לריעותאתרתידיני,ל"תרקונטרס•

(וואהרמן)דודאברהםרביצ"להגהקדושיםדעתבספרמכברנדפסו

פרענקיליחזקאלרבימאתאברהםדבריביאורעליוונוסף.מבוטשאטש

.קדושיםדעתספרמתוךחלקהואזהקונטרס.מהוסיאטין

דפי.יחידהמהדורה.טייכעראלטערבדפוס.ג"תרנ,קאלאמעא

בהשמטתואנגליתבעבריתהספרשערמופיעבהםנדיריםמעטפת

.הדפוסשנת

גאוןרב–(ג"תרכנולד)במברגרזעקלרביחותמתהשעראחרבעמוד

.(גרמניה)אשפנבורגד"אבבמברגרהלוישמחהרבישלבנו.ומפורסם

כרבהכיהן.מוירצבורגבמברגר(בערזליגמן)דוביצחקרביהגאוןונכד

.קיסינגן-ובאד(שרם)שריםשלכרבהוכן,ח"תרממשנתשוערנזעץשל

ווירצבורגד"אבבמברגרדוביצחקרביסבוספריאתלאורהוציא

,(ה"תרפ)שמחהזכרת"שו,(גרמנית-ע"תר)"יעקבלביתאמירה"

זכרון'ספראתב"תרנבשנתהוציאוכן.(ח"תרפ)שמחהשלנטיעה

שבתהלכותבעניןמסבוהוספותעםבינגאברהםלרבי'לאברהם

.(11312,5744ר"אוצה).כ"יווהלכות

.טובמצב.מ"ס25.דףמח,[4]

ועוד,בחלבבשר,מליחההלכותעל.דודקדשי–קדושיםדעת•

בשםוהוספותתיקוניםעם.מבוטשאטשדודאברהםרבימאת.הלכות

.בראדשיןד"אבהלויפייבלרבימאתמעטומקדשהקדשגידולי

:עםכרוך.דףפד,[3].1911ב"תרע,לעמבערג

אברהםרבימאת.ונשיםאנשיםושמותגיטיןהלכותעל,מקודשעזר•

ק"אבדהלויפייבלשרגארבימאתביאורעם.מבוטשאטשדוד

.טובמצב.דףנח.ראשונהמהדורה.ג"תרצ,בילגורייא.בראדשין

.יחדיוהספריםכריכתעקבהשערבדףקליםקרעים

100$פתיחה 
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לבעלמהמחברתשובה–ט"תקצ,ברסלוי-יעקבעפר.266

מאווריטשבעראברהםרבי"עיןבת"ה

Afar Yaakov – Bresloi, 1839 – Responsum by the Author to the

Author of Bat Ayin Rabbi Avraham Ber of Averitch

:ב"ח.והנשמההנפשביןוויכוחבצורתחיבור:א"ח,יעקבעפרספר

.אייכהארןיעקברבימאת.ובפוסקיםס"בשחידושים

ישראלרבי:צפתרבניהסכמות.יחידהמהדורה.ט"תקצ,ברעסלויא

.ועודאזולאינסיםזרחיהרבי,משקלוב

בשנתבצפתשבהיותוהמחברמספר,שניהמספירהלא-לבדפים

אתראה,השנהבאותהבעירהערביםי"עהפרעותלאחרד"תקצ

להדפיסרצהעדייןאך,ק"בישראלרבישלדפוסובביתשעשוההרס

בדעתוהיהק"בישראלרביואכןל"הנהדפוסבביתזהחיבורואת

רבישהמדפיסובעקבות.להדפיסבכדיאחתמכונהלתקןבכליולחפש

,"עיןבת"הבעלמאווריטשבעראברהםלרבימקורבהיהק"בישראל

בכדיישראללרבישימסרםמנתעלאברהםלרביכתביואתמסר

שכתבתשובהשםוראהבכתביםאברהםרביעייןכדיותוך.להדפיסם

תוכן,דבריועלמשיגבומכתבלמחברושלח,ובדקוחקר,המחבר

.עניןבאותוהמחברלושהשיבהתשובהוכןבספרהודפסהמכתב

חלק,קליםפגמיםעםשער.מאודטובמצב.מ"ס22.דףמד;מג,[3]

המודבקהפורזץדףי"עמוסתרהפנימייםהשערבשולימהטקסטמועט

.השערלדףבחלקו

100$פתיחה 

/נדירהמהדורה–ו"תרל,למברג–ן"מוהרליקוטי.267

ט"תרס,ירושלים–הלכותליקוטי

Likutei Moharan – Lemberg, 1876 – Rare Edition /Likutei

Halachot – Jerusalem, 1909

קדמאה.מברסלבנחמןרבימורינומאת.ן"מוהרליקוטיספר•

.(נפרדיםשערים).ותנינא

והובאהוגה.נעכיליסליבבערילבדפוס.1876ו"תרל,לעמבערג

נחמןרביתלמיד–יעקבבןאפריםברוךרביידיעלהדפוסלבית

מכיוון,בלעמברגנחמןרביספריבהדפסתעוסקהיה,מטשערין

באבי"הספראתחיברוכן,החוקפיעלאסורהיההדברשברוסיה

."הנחל

פרט.ועודמקוזניץישראלרביהרבניםמאתחדשותהסכמות

ויוצרותמובלטותהמיליםכשראשי"חכמהמקורנובענחל"השנה

."נחמן"המילהאת

דפיםשניחסרים.(דףקכב,[4]:במקור).דףקכב,[2]:קדמאה

:תנינא(ההקדמהאמצע-ותחילהההסכמותסוף)השערדףלאחר

.דףמד,[2]

השערבדףקלעשנקב.השערדףבשוליניירחיזוקי.מ"ס26.5

מעטמקוריתכריכה.מאודטובבמצבהספרשאר.שאחריוובדף

רביספרי,שמותאלה,שלוםגרשם).משופשפתעורשדרת.בלויה

(39'מס,ותלמידיומברסלבנחמן

.[יותרנדפסלא]אחלק.חייםאורחע"שועל,הלכותליקוטי•

לא.דףכה-יז,יב,[4].ט"תרס,ירושלים.מברסלבנתןרבימאת

ללאהספרדפיבשוליקרעים.מ"ס24.5.אלחלקמעברנדפס

ספרי,שמותאלה,שלוםגרשם).כריכהללא.קליםפגמים.חסרון

(28'מס,ותלמידיומברסלבנחמןרבי

."ירושלים,ברנדווייןפנחס"רביחותמתהספריםשניעל

100$פתיחה 
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,לבוב–ראשונהמהדורה–אבותפרקיעללויקדושת.268

אביעזרירביעותק–ט"מהבעשהמקווהכוונת–ב"תרכ

מפאשקאןשפירא

Kedushat Levi on Pirkei Avot – First Edition – Lvov, 1862 –

Kavanat Hamikveh by the Besht – Copy of Rabbi Aviezri

Shapira of Pashkan

לוייצחקרביק"הרהמאת.אבותפרקיעל.לויקדושתספר

ידכתביפיעלנדפס.ראשונהמהדורה.ב"תרכ,לבוב.מברדיטשוב

באותה)מדפיסשםללא.מקוזניץישראלרביתלמידואצלשנמצאו

שינוייםעםזולמהדורהמאודהדומהנוספתמהדורהנדפסהשנה

.(קלים

מצב.דףח."ה"זצללהטובשםמהבעלהמקוהכוונת"אחרוןבעמוד

ודףהשערדף.בטקסטמועטחסרוןעםעשנקבי.בינוני-טוב

(512'מסחסידותסטפנסקי).מנותקיםשלאחריו

:עםכרוך

.דף[97].ד"תרכ,לעמברג.ראשוןחלק.התורהעללויקדושת•

.כתמים.בטקסטמועטחסרוןעםעשנקבי,בינוני-טובמצב

מפאשקאןשפיראזעליגאביעזרירביוחותמותחתימה.מ"ס24.5

יחיאלמאירחייםרבישלבנו.זעליגל'רמכונה–(ח"תשכנפטר)

ליביהודהמשהרביר"האדמושלחתנו.מדרוהוביטשר"האדמו

ת"אדמורועצמועללקבלסירב.ועדיןצנועהיה.מפאשקאןפרידמן

הואאבל,רביאינוהוא:מסדיגוראר"האדמועליוהתבטאאחתפעם

נקבר.קודשספרימכריכתוהתפרנסבצעירותולארץעל."מרבייותר

ב"חרומניהליהדות'אנצי).אביבשבתליצחקנחלתהעלמיןבבית

.(830'עמ

.רביםעשנקביעםפשוטהכריכה

100$פתיחה 

–מראדומסקק"הרה–שלמהתפארת.269

רבותהוספותעםשניהמהדורה-ן"תר,פיעטרקוב

המחברי"מכ

Tiferet Shlomo – the Holy Rav of Radomsk –

Piotrkow, 1890 – Second Edition with Many

Additions from a Manuscript by the Author

שלמהרביק"הרהמאת.התורהעל.שלמהתפארתספר

בשםרבותהוספותעם.מראדומסקרבינוביץהכהן

.קדשוידמכתב"חדשיםליקוטים"

.שניהמהדורה.ן"תר,פיעטרקוב

בעלמצאנזהלברשטאםחייםרביר"האדמוהסכמת

מההוצאההמחברבניוהקדמתהסכמת."חייםדברי"ה

.הראשונה

בדיווהמקוםהספרשם.מאודטובמצב.'עמ4,372

בפינהניירחיזוק."ווינבערגהעניך"בשערחתימה.אדומה

עליונהבפינה(חסרוןללא)קלקרע.השערדףשלתחתונה

.השערבדף

80$פתיחה 
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,קאפוסט–ק"סמ\ז"תקס,קאפוסט–ג"סמ.270

מפוארעותק\חתימות\חשובותהסכמות–ף"תק

Sefer Mitzvot Gadol – Kopust, 1807 / Sefer Mitzvos Katan,

Kopust, 1820 – Important Approbation / Signatures /

Impressive Copy

יצחקרבימאת,קטןמצותספרהנקרא,גולהעמודיספר.1

יהושערבימאת"חדשותהגהות"בשםביאוריםעם.מקורביל

.יפהישראלדפוס.ף"תק,קאפוסט.משקלובצייטלעש

.מפוארעותק.מ"ס20.כחולנייר.דףנח-לט,מ,נא,צג,ו-ב,[4]

.חדשהבדכריכת.מצויןמצב

מאת.ראשוןחלק.תעשהולאעשהמצות,גדולמצותספר.2

עמודי"בשםל"מהרשמהגאוןפירושעם.מקוצימשהרבינו

.מקראקאהעשיליהושעאברהםרבימאתהגהותועם,"שלמה

.חשובהמהדורה.ז"תקס,קאפוסט

יצחקלוירביהסכמתאחתלאכסניאהגיעוזויחידאיתבהדפסה

רבינושלביותרנדירהובהסכמה."לויקדושת"בעלמברדיטשוב

שלהיסטוריסיפור–עמודבאותונדפסושניהםין'מוולוזחיים

.החסידותוגדוליא"הגרתלמידי

שיקומימעט.טובכללימצב.מ"ס28.דףכט,סד,[1],ב,[1]

רישום.חדשהבדכריכת.שימושוסימניכתמים.בשוליםנייר

'הק"בחתימת"י"נלעמילה"מולהרבשייך"שהספרידבכתב

הלויישראלראובןרביבעלותחותמות."...אוירבאךליביהודא

."קאלישפרענקל

200$פתיחה 

–ח"תקס,נובידבור–הכבודאוצר.271

מגיד"ההסכמת–ראשונהמהדורה

רים"האדמווגדולי"ניץ'מקוז

Otzar Hakavod – Novidvor, 1808 – First Edition

– Approbations by the Maggid of Kozhnitz and

Leading Admorim

ס"השאגדותעלעמוקפירוש,הכבודאוצרספר

מאת,האמתחכמתדרךעלומועדזרעיםמסדר

.אבולעפיאהלויטודרוסרבינו

.ראשונהמהדורה.ח"תקס,נובידבור

,רים"האדמוגדולישלבהסכמתםעוטרהספר

,ניץ'מקוזהופשטייןישראלרביהקדושר"האדמו

."לאוריצאולאנגנזעדייןאשרגנוזהחמדה"הכותב

החוזה]מלאנצוטיצחקיעקברביהקדושר"האדמו

הקדושר"האדמו.הספררכישתעלשחתם[מלובלין

מנחםרביבשםמליסקאהורביץצבינפתלירבי

ידימנעתישמעודיוהאמנם"הכותב,מרימינובמנדל

"...שאנימופלגאך,ספרשוםעלהסכמהמליתן

.אחרוניםדפים4חסרים.מ"ס21.5.דףמח,[3]

.נאהחדשהבדכריכת.מאודטובמצב

200$פתיחה 
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ובהסכמתבמצוותנדפס–א"תקע,לבוב–קדשיםצאן!חסידות.272

שערחסריעותקים–ג"תקפ,הרובשוב–יעקבבית/"מלובליןחוזה"ה

Chassidut! Tzon Kedoshim – Lvov, 1811 – Printed by the Order and with the

Approbation of the Chozeh of Lublin / Beit Yaakov – Harobashov, 1823 –

Copies without the Title Pages

חוזה"הבמצוותנדפס.א"תקע,לבוב.שורחייםאברהםרבימאת,קדשיםצאןספר•

.(חסרההסכמהומאחוריוהשערדף)ממנוהסכמהעם"מלובלין

.(653'מסחסידותסטפנסקי).דף[נג:ל"צ]נב,שערחסרעותק

יעקברבימאת.כתובותמסכתחידושיעם,העזראבןערוךשלחןעליעקבביתספר•

.המשפטנתיבותבעלמליסאלוברבוים

חסרעותק.העזראבןעלהחיבורלפנינכרךכתובותמסכתחידושי.ג"תקפ,הרובשוב

.(93'מסיסודסטפנסקי).דףלב;[נב:ל"צ]נא,[1].השעריםשני

."שאקימפה...תנחום"הפורזץבדפיוחתימותרישומים.יחדיוכרוכיםהספריםשני

.ועוד."מנדלמנחםמשה"חתומההגהה

.מנותקתכריכה.טובמצב.מ"ס37

100$פתיחה 

,טשרנוביץ–(מפולנאהליבאריהרביק"הרה)אריהקול.273

ב"תרכ

Kol Aryeh [the Holy Rav Rabbi Aryeh Leib of Polonnoye

.מפולנאהליבאריהרבימאת.התורהעלחסידותדרושי,אריהקולספר

.שניהמהדורה.ב"תרכ,טשרנוביץ

נקבים.השערבשולפגם.טובכללימצב.מ"ס19.דףקל-קיא,קו,[2]

.חדשהבדכריכה.כתמים.בודדים

80$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ף"תק,אוסטרהא–יקריםליקוטים.274

חדשותהוספותעם

Likutim Yekarim – Ostroh, 1820 – First Time with New Additions

אגדותעלחסידותמאמריותלמידיוטובשםמהבעל,יקריםליקוטים

.והפוסקיםל"חז

מקוםעל.דפוסושנתמקוםללאנדפסהשער.ף"תק,אוסטרהא

בזהשנסתפק1155'מס,ישראלגנזי,יודלוב'יעייןוהתאריךההדפסה

."בערךס"תק,זאלקווא"הםשםהמוצעיםוהתאריךוהמקום

א"עכבדף.הקודמותבמהדורותנדפסושלאקטעיםכוללתזומהדורה

.מזברזפייבשרביהצדיקכתבי"

.(304חסידותסטפנסקי).מ"ס23.דףמב-לט,לז

עםפגםאחרוןבדף.הספרבפינותוקיפוליםבלאי.טובכללימצב

.ובלויהעתיקהעורכריכת.חסרון

120$פתיחה 
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עם–ראשונהמהדורה–ג"תקל,פיורדא–יוסףזכרוןת"שו.275

החסידותפולמוסהקדמת

Zichron Yosef Responsa – Furth, 1773 – First Edition – with the Hassidic

Polemic Introduction

חידושים,פוסקיםחידושיעםטוריםארבעכסדרותשובותשאלות,יוסףזכרון

.עלזוזד"אבשטינהרטיוסףרבימאתודרשות

.ראשונהמהדורה.ד"תקל-ג"תקל,פיורדא

מרוב,נתלשההמחברהקדמת.החסידותתנועתנגדכותבבהקדמתוהמחבר

שלפנינובטופס,נדיריםההקדמהדפי,כךובשלחסידיםידיעלהספרשלהטפסים

!ההקדמהדפינמצאים

מסגרתבתחתית.מצויןמצב.מ"ס31.דף[2],קיט-סז,סז-מו,מו-כה,[1],כד,[3]

.מועטחסרוןהשער

רוטרדםד"אבכיהן].ולועזיתבעבריתריטראריהדברביהגאוןידחתימתבשער

יצחקרביהגאוןידיעללהוראהנסמך,קעמפנאבעירגדלבצעירותו.שנה43במשך

כרבכיהןם"תרבשנת.מקאלישערנשטייןשמשוןרביידיועלמקובנהאלחנן

נאלץזומרבנות.רוטרדםשללרבההתמנהה"תרמובשנת,ברליןשלידבפרנצלוי

הגדולהבכנסייההשתתף.לאנטוורפןעבר.תערובתלנישואיהתנגדותובגלללפרוש

הירושלמיאתשגילההראשוןהיהריטרהרבכנראה."ישראלאגודת"שלהראשונה

פרסם."יעקבקולהקול"וב"יזראליטדער"בכךעלופרסם,קדשיםסדרעלהמזויף

עמד.(ה"תרס-א"תרס,ברלין)"הפלס","תלפיותתל":שוניםבקבציםמאמרים

.[ילדיםללאנפטר.הארצותמכלישראלגדוליעםוהנהגהת"שובקשרי

200$פתיחה 

'התר–'התשנות–דרשות\חידושים\חסידותספריאוסף.276

Collection of Chassidic / Novellae / Sermon Books – 1640s-1840s

חסר."[ווילייקאק"חופה"זללהם"במוהריצחקחותמת].א"תע,המבורג.אשכנזיאליעזררבימאת"לקחיוסף"אסתרמגלתפירוש•

.אחוריתכריכה

.יחידהמהדורה.ס"תר,וויען.רייךיהודהחייםרבימאת.תהליםשבספרקרייןולאכתיביןולאקרייןעלפירושים.יהודהקול•

.ראשונהמהדורה.ג"תרצ,פיעטרקוב.מגורליבאריהיהודהרביר"להאדמואמתשפתפירושעם.אבותמסכת•

.מצאנזהלברשטאםחייםרביר"האדמומאתמכתביםעם.מראדמסקהכהןשלמהרבימאת.וספוריםתורהחדושי.שלמהאהל•

.ראשונהמהדורה.ד"תרפ,פיעטרקוב

:עםכרוך.ז"תרפ,קובנה.בזפינסקימנחםר"ביעקבמאת.עברשפתמושגיהתפתחותתולדות.עברשםמדרש•

.ד"תרפ,ירושלים.ביחאווסקיהכהןאליעזרחייםרבימאת.נסתרותגנזי••

.ח"תרס,פיעטרקוב.מפרשיסחאיצחקיעקבומרבי.מרימינובמנדלמנחםרבימאת.התורהעלפירוש.הנרואורדחייאילנא•

.ראשונהמהדורה

,ווארשא.מפרעמישלאןמאיררבימאתדמראשבחיופירוש,איגראמשולםרבימאתקבועותהלכותספרעםפסחשלהגדה•

.ג"תרע

,מקוטנאיהושעישראלרבי,מבריסקבערדוביוסףרבי,ברליןיהודהצבינפתלירבי,ישראלמחכמיארבעהעלתולדות,ישרוןרועי•

:עםכרוך.ד"תרנ,ווארשא,טריוואקסחייםמשהרבימאת.מונטיפיורימשהוהשר

:עםכרוך.ח"תרמ,ווארשא,טריוואקסחייםמשהרבימאת.מאמרים23.אחלק,חייםמשהבכוריראשית••

.ן"תר,ווארשא.טריוואקסחייםמשהרבימאת.הלוייהודהרבילדיואןוהערות.קהלתעלביאורים160.החדשלעתיםבינה••

.ד"תרנ,ליוורנו.הכהןחייםרבימאת.בחיירבינודבריביאורחייםתורת•

.ט"תרפ,בודאפעסט-וויען.סופרשלמהרבימאת.סופר-איגרמשפחתרבנימגדולימכתביםסופריםאגרות•

.ח"תרמ,קראקא.דעמביצערנתןחייםרבימאת.ומאמריםהערותעם.לבובהעיררבניתולדות.יוסיכלילת•

.טובכללימצב,שוניםגדלים,כרכים11-בספרים14כ"סה

$  150פתיחה 
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ד"חבחסידות-חשוביםוסקירהתולדותספרי[5]אוסף.277

Collection of [5] Important Bibliographical and Review Books – Chabad Chassidut

ושלחן"תניא"הבעלהזקןר"אדמו–ע"נמלאדיזלמןשניאוררבימרן...הגדולרבנוק"כהודלצאצאייוחסיןאילן,הצאצאיםספר•

.היילפריןאלעזרשמואלרביוליקטחיבר.שניאורסוןמנדלמנחםרביר"האדמומאתמבואכולל.ד"חבחסידותמייסד,הרבערוך

.ם"תשירושלים

.בספרהמוזכריםהספריםשמותומפתח,משפחהשמותמפתח,תמונותכולל.'עמ554

.ג"תשנ,ברוקלין.לויןדובערשלוםרבימאת.וזכרונות,תעודות,מכתביםפיעל,תולדותיהסקירת,ליובאוויטשספריית•

.ומקומות,אנשים,שמות-שלומפתח.תמונותכולל.'עמ[2],רכג,[11]

'רמאת.ט"תרפבשנתישראלבארץע"נשניאורסאהןיצחקיוסףרביר"האדמושלמסעוסיפור.הקודשבארץ(צ"הרי)הרבימסע•

.ט"תשנ,ישראל.רוטנברגזאבדוד

.בספרהמוזכריםהאנשיםשמות(מפתח)ולכסיכון.תמונותכולל.'עמ310

105.ח"תשנ,גןרמת–אילןבראוניברסיטתהוצאת.יק'מיידנצצפורהמאת.התופעהבהסברדרכים–מלאדיהרבבפסקישינויים•

.דף

בישיבהלימודותקופתאתהמסקרספר.ט"תרצ-ז"תרסהשניםביןדזייקאבסאןישראל'רג"הרהשלזכרונותיו–ישראללבניזכרון•

ואגודתהתמימיםאגודתניהול,ב"לארהמרוסיההגירתוסיקור,לנינגרד-רוסטוב-בליובאוויטשרבותינואצלהיותותקופת,בליובאוויטש

.ומפתחותתמונותכולל',עמרפד.ו"תשנ,ברוקלין.לוין'שידובערשלם'רי"עונערךלוקט.ועודד"חב

.מאודטובכללימצב.שוניםגדלים.ספרים5כ"סה

120$פתיחה 

י"תש,יורקניו–(קומרנא)הברכההיכלחומשסט.278

צבעונישער–

Set Chumash Heichal Habrachah (Komaro) – New York,

1950 – Color Title Page

על,הברכההיכלפירושעם.תורהחומשיחמשה.כרכים5

פיעל,בתורהנמצאותאשרורפהודגשוהיתרותהחסירות

מאת,הקדושט"ומהבעשהקדושי"מהארצפונותוגנזיסודות

וכן.מקומארנאסאפריןיחיאליהודהיצחקרביר"האדמוק"הרה

.פארדודודרבימאת'לדודמשכיל'בשםי"רשעלפירוש

.ד"תרל-ד"תרכ,בלעמברגהראשונההמהדורהשלצילוםדפוס

.94'מסממוספרעותק

זובמהדורה.צבעוניהראשוןשעריםשניכרךלכל.י"תש,יורקניו

.אדוםצבועהמסגרתעמודלכלנוספו

שבהוצאההמחברהקדמתעם.דף[9],רפג,[6].בראשית:א

.הראשונה

אסתרמגלתעל'אופירכתם'ספרעםאסתרומגילת,שמות:ב

.דף[46],שכ,[2].[ספריןהרבמאת]

מאתהבושםערוגתפירושעם.השיריםשירומגילת,ויקרא:ג

מאתקצרההקדמההכרךבתחילת.מבראדאוסטערמשהרבי

,ש,[3].מזידטשובאייזיקיצחקרבימאתוהסכמהספריןהרב

.דףסב-טו,[4];[11]

.דף[15],רכה,[3].רותומגילת,במדבר:ד

,ריא,[3].י"רשפירושעם,וקהלתאיכהמגילותעם.דברים:ה

.דףכו,[1]

.טובכללימצב.מ"ס31:תואםגודל.שלםסט,כרכים5כ"סה

.דבקסרטחיזוקעםדפיםמספר.רופפותמהכריכותחלק

100$פתיחה 
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משאץמוסקוביץשלוםרביר"האדמוחתימותשתי.279

Two Signatures of the Admor Rabbi Shalom Moskovich of Schotz

מהדפיםאחדכלעל.פורזץודף.ט"תרל,ווארשא,חדשילקוטספרשערדף

."שלום"–משאץמוסקוביץשלוםרביר"האדמושלחתימתו

ווירברונבקהבעירנולד–(ח"תשי-ח"תרל)מוסקוביץשלוםרביר"האדמו

.מבעלזרוקחשלוםרבישלצאצא.מסוליצאיוסףמרדכילרבי(לבובפלך)

לכהןהחלג"תרסמשנת.אן'מברזהכהןמרכישלוםרביי"עלהוראההוסמך

ביןזובתקופהט"תרעלשנתעדשימשזהבתפקידוהגלילשאץברבנות

ושםללונדוןעברז"תרפמשנת.מלובליןשפיראמאיררבינמנהתלמידיו

.משאץר"כאדמושימש

.קליםשוליםפגמי,טובמצב.קדמיתכריכהעםדף[2]

120$פתיחה 

שלוחתימתוידובכתבמכתב.280

אליהורביאלשטיינרליבישראלרבי

עטרת'ו'אליהואבני'ספרבעלפרנקל

ח"תרמ,באגאט–'אליהו

Letter Handwritten and Signed by

Rabbi Yisrael Leib Steiner to rabbi

Eliyahu Frankel the Author of Sefer

Avnei Eliyahu and Ateret Eliyahu –

Bagatt, 1888

ישראלרבישלוחתימתוידובכתבמכתב

.שיקם"המהרתלמיד.שטיינערליב

.ח"תרמשנתמשפטיםפרשת,באגאט

,סיוןטונפטר)פרנקלאליהולרבינשלח

הספריםבעל,לעוועלעקשלרבה–(ח"תרמ

נשלחזהמכתב.אליהועטרת,אליהואבני

.פטירתולפניחודשיםוחציכשלשהאליו

.(2194ר"אוצה)

הצדיקפניאתלקבלשנסעמזכירבמכתב

.(זילברמןהירצקאנפתלירבי)מראצפערט

.שיקם"המהררבואתבמכתבמזכירכןכמו

לאחדאמראשרחידושבדברומסיים

.ושלוםברכהודבריהתלמידים

.מ"ס27/21.צדדיומשניכתובדף[1]

חסרוןעםהעליונהבפינהפגוםמכתב

.יבשדף.טובבמצבהמכתבשאר.טקסט

100$פתיחה 
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למוציאיםהמלצהמכתב-פוסקים\ישיבותראשי\רים"אדמו–הבריתבארצותישראלוגדולירבניחתימות.281

"להנחילמורשה"לאור

Signatures of Leading Rabbis of the USA – Admorim / Rashei Yeshiva / Poskim – Letter of Recommendation to the

Morasha Lehanchil Publishers

לקנייתקריאהעם.קבלקיןאברהםרביבראשם."להנחילמורשה"לאורלהוצאהלחברההסכמה-ישראלגדוליבחתימתמוקלדמכתב

.90-השנות.בהוצאתםהספרים

רבי,פיינשטייןדודרבי,גאלדשטייןטוביהרבי,פרלוביעקברביר"האדמו,פאםהכהןיעקבאברהםרבי:הרבניםחתומיםהמכתבעל

יוסףרבי,קוטלרמלכיאלאריהרבי,שווייאליהורבי,ברנבויםשמואלרבי,שכטרמשהאהרןרבי,ליובאוויטשהכהןהעניךחנוךאלתר

בונםשמחהרבי,קמינצקישמואלרבי,פישר'אלירבי,פייגעלשטאקיצחקיוסףרבי,עפשטייןהלויזליגאהרןרבי,רפולהררי

."י"ועכע"זיל"זצוקשמואל'מהוג"הרהו"בלאאמ

מועצתראשויושב.בברוקלין"ודעתתורה"ישיבתראש.באמריקההפוסקיםמגדולי-(א"תשס-ג"תרע)פאםהכהןיעקבאברהםרבי

.הבריתבארצותישראלאגודתשלהתורהגדולי

מועצתראשויושבבאמריקהישראלאגודתנשיא,נובומינסקישיבתראש-(ף"תש-א"תרצ)מנובומינסקפרלוביעקברביר"האדמו

.הבריתבארצותהתורהגדולי

.פארקבבורו"הלכהעמק"ישיבתראש–(ג"תשס-ז"תרע)גאלדשטייןטוביהרבי

מסכתותעלספריםחיבר.הבריתבארצות"חייםחפץ"ישיבתראש-(ח"תשס-ח"תרע)ליובאוויטשהכהןהעניךחנוךאלתררבי

.השבועופרשיותס"הש

בארצותכפוסקוכןיורקבניו"ירושליםמתיבתא"בראשכיהן,פיינשטייןמשהרביהגאוןשלבנו–(א"תשפ-ט"תרפ)פיינשטייןדודרבי

.הברית

"ברליןחייםרבנו"ישיבתראש-(ח"תרפנולד)שכטרמשהאהרןרבי

.הבריתבארצותהתורהגדולימועצתחבר,בברוקלין

בארצותמירישיבתראש-(ח"תשס-פ"תר)ברנבויםשמואלרבי

הבריתבארצותישראלאגודתשלהתורהגדולמועצתחבר.הברית

כ"לאחמ.'בברנוביץוסרמןבונםאלחנןרבישלבישיבתובצעירותולמד

ביפןשהותהבזמןהשנייההעולםמלחמתבתקופתמירבישיבתתלמיד

.בירושליםסנהדריההקברותבביתנקבר.שבסיןובשנחאי

בארצותהחרדיתהיהדותמנהיג-(ט"תשס-ד"תרפ)שוויאליהורבי

בארצותהתורהגדולימועצתונשיאפילדלפיהישיבתראש,הברית

.פיינשטייןמשהרביאחריהברית

רזי'גבניולייקוודישיבתראש-(א"תשינולד)קוטלרמלכיאלאריהרבי

אהרןרבינכד.ב"בארהישראלאגודתשלהתורהגדוליבמועצתוחבר

.קוטלר

מוסדותראש.רפולהרריעזרארבישלבנו-רפולהררייוסףרבי

גדולימועצתוחבר.בברוקליןפלטבושבשכונת"תורהעטרת"וישיבת

.ב"בארההתורה

שער"ישיבתראש-(ט"תשס-ד"תרע)אפשטייןהלויזליגאהרןרבי

.יורקשבניובקווינס"גרודנא-התורה

בבואנוסכשרותועדתבראשעומד–פייגעלשטאקיצחקיוסףרבי

.איירס

,בברוקליןגורחסידיכוללראש-(א"תשפ-א"תש)פישראליהורבי

."מנחםפני"הבעלבהוראתב"בארהגורחסידישלכדייןשימש

מכהן.קמנצקייעקברבישלבנו-(ה"תרפנולד)קמנצקישמואלרבי

.ב"בארההתורהגדולימועצתוחברפילדלפיהישיבתכראש

שמואלרבישלבנו-(ח"תשע-ט"תרפ)ארנפלדבונםשמחהרבי

קהילתד"כאבשימש.מטרסדורףשלהאחרוןרבהשהיהעהרנפלד

גדולימועצתחבר,פארקבבורו"סופרחתן"ישיבתוראשמטרסדורף

.המנוחותבהרנקבר.ב"בארההתורה

.טובמצב.מ"ס35/20:גודל.בלמינציהנתון.דף[1]

250$פתיחה 
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פריינדאריהמשהרביובראשםץ"הבדרבנימאת-קבריםחילולבעניןמכתב!פולמוס.282

Polemic! A letter regarding the desecration of graves - by the rabbis of the Bedz led by Rabbi Moshe Aryeh Friend

השלטוןי"ע,בירושליםהנציבארמוןלשכונתבסמיכותבתלפיותנעשהאשרהקבריםשודבעניין,ירושליםץ"הבדרבנימאתמכתב

."גיאהרוגיוקברוצאושרידיםאוהבי"המכתבכותרת.מחקרלצרכיוהארכיאולוגים

ובקשת...הקדושותהעצמותהלוייתסידורוקבענו..."המחוללותהעצמותאתללוותולהגיעלצאתהרבניםקוראיםבמכתב

ביטולוהתפילההלוייהשעתלמשךוהכרזנוזוחמורהבשעההצבורמןלפרושאסור...זופניקבככרירושלםהמונייתווספו...מחילה

."כללימלאכה

,ראבינאוויטץבנימיןרבי,פישריעקבישראלרבי.פריינדאריהמשהרבי.ווייסיעקביצחקרבי:ץ"הבדגאוניחתומיםהמכתבעל

.הרוויץדודאברהםורבי

כיהןכ"אח.ורגנאנאסוידבעיירהכרבשימשהשואהלפני,הוניאדהעיררב(ו"תשנ-ד"תרס)פריינדאריהמשהרביהצדיקהגאון

.סאטמרחסידותשל"לבייטב"ישיבתכראשוכיהןישראללארץעלה.בניוושמונתרעייתואתבשואהאיבד.בסאטמרץ"ומוכדיין

ד"לגאבהתמנהט"תשמבשנת,החרדיתהעדהד"ראבלשמשהתמנה,מסטאמרטייטלבויםיואלרביר"האדמופטירתלאחר

."יהושעעטרת"חיבורו.החרדיתהעדה

,ממונקאטששפיראאליעזרחייםמרבי"יורהיורה"סמיכתקיבל16בגיל–(ט"תשמ-ב"תרס)ווייסיעקביצחקרביהצדיקהגאון

פנחסרביפטירתלאחר.סטר'במנצד"אבח"תשבשנת,גרוסוודייןשלרבההשואהלאחר,"ידיןידין"סמיכתקיבל19ובגיל

יונגרייזדודרביד"הראבשלכסגנותחילה,החרדיתבעדהלכהןמסאטמרטייטלבויםיואלרביר"האדמוידיעלנקראאפשטיין

ד"כגאבתחתיושימשט"תשלבשנתטייטלבויםיואלרביר"האדמוד"הגאבפטירתולאחר,החרדיתהעדהד"כראבפטירתוולאחר

.ועוד"יצחקשיח"ספר,"יצחקמנחת"ת"השוספריסדרתבעל.החרדיתהעדה

ץ"בבדדיין.שנה40-כבמשךמשהזכרוןשכונתשלרבה,ירושליםפוסקימחשובי–(ג"תשס-ה"תרפ)פישריעקבישראלרבי

.ספריםועוד."ישראלאבן"בשםוחידושיםת"שובעל.ץ"הבדד"לראבהיהימיובסוף,ירושליםהחרדיתהעדה

.ץ"הבדבשםשנדפסהלמודעהכמקורשימשזהמכתב

סימני,טובמצב.מ"ס21\33(נוספותחתימותשלששניצד,חתימותושתיהמכתבתוכןאחדצד).צדדיומשניכתובדף[1]

.קיפול

120$פתיחה 

ב"תשל,ירושלים–פריינדאריהמשהרביובראשםץ"הבדרבניבחתימתמכתב!בנותגיוס.283

Recruitment of Girls! Letter Signed by Rabbis of the Badatz Headed by Rabbi Moshe Aryeh Freund – Jerusalem, 1972

.וזעקהתפילהיוםהכרזת.ישראלבנותגיוסבעניין,ץ"הבדרבנימאתמכתב

.זלאטניקאליהוורבי,דושינסקימשהישראלרבי.פריינדאריהמשהרבי:ץ"הבדגאוניחתומיםהמכתבעל

כיהןכ"אח.ורגנאנאסוידבעיירהכרבשימשהשואהלפני,הוניאדהעיררב(ו"תשנ-ד"תרס)פריינדאריהמשהרביהצדיקהגאון

.סאטמרחסידותשל"לבייטב"ישיבתכראשוכיהןישראללארץעלה.בניוושמונתרעייתואתבשואהאיבד.בסאטמרץ"ומוכדיין

ד"לגאבהתמנהט"תשמבשנת,החרדיתהעדהד"ראבלשמשהתמנה,מסטאמרטייטלבויםיואלרביר"האדמופטירתלאחר

."יהושעעטרת"חיבורו.החרדיתהעדה

העדהץ"בבדלדייןהתמנהח"תשכבשנת,דושינסקיאישיבתוראשר"אדמו–(ג"תשס-ב"תרפ)דושינסקימשהישראלהרב

תחתיומונה,ו"תשנבשנתפריינדאריהמשהרביפטירתלאחר.החרדיתהעדהד"כראבלכהןהחלט"תשמובשנת.החרדית

.החרדיתהעדהד"לגאב

ועמדהתורההיכלישיבתאתייסד.מלצרזלמןאיסרהרבאצלחייםעץבישיבתלמד–(ה"תשל-ה"תרס)זלאטניקאליהורבי

העדהץ"בבדלדייןמונהט"תשכבשנת.בירושליםישראלכנסתשכונתשלרבה,ויראהתורהבישיבתמ"כרכיהןוכן,בראשה

.החרדית

המכתבבראש.הדפוסבמלאכתהעוסקיםשל(דיו)אצבעטביעותסימני.בחוצותנתלתהאשרלמודעהכמקורשימשזהמכתב

."מודעות100,גליוןחצי"נכתב

.קיפולסימני.טובמצב.מ"ס21.5\27.5.האחדמצדוכתוב.דף[1]

120$פתיחה 
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דובעררביד"מחבהשניר"לאדמובינהאמריספרמתוךכתובים'עמ[6]–י"חבדביכלמתוךקטע–ידכתב.285

שינאורי

Manuscript – a Passage from a Chabadic Bichl – [6] Handwritten pages from Sefer Imrei Binah by the Second Admor of

Chabad Rabbi Dober Shneuri

.ד"מחבהשניר"האדמו.שניאוריבערדוברביר"לאדמובינהאמריספרבתוךהנדפסי"חבדל'ביכמתוךקטע.ידכתב

.עמודבכלטוריםשני.ר"התשנותתחילת19-ההמאהאמצע,אשכנזיתכתיבה

.הדפיםשלהפנימייםבשוליםקליםפגמים.טובמצב.מ"ס20/16:עמודגודל.צידיהםמשניכתוביםעמודים6,דף[3]

80$פתיחה 

עלחידושים–ידכתב.287

,[הונגריה]–ערוךשלחן

20–ההמאהראשית

Manuscript – Novellae on

the Shulchan Aruch –

[Hungary]. Early 20th

Century

'דעלוחידושיםביאורים,ידכתב

.אקראיבסדרערוךהשלחןחלקי

אוטוגרפיתבכתיבהכתובים

לאחדהנראהככל.אשכנזית

.בתקופתוהונגריהמרבני

.20–ההמאהראשית

עמודים.מ"ס15\10.דף180

'עמ300מעל.ריקים3-44

כתיבה.מאודטובמצב.כתובים

חדשהבכריכהכרוך.בעיפרון

.נאה

.קרופמיכאלאוסף:מקור

800$פתיחה 

ד"תרפ,רוסטוב–ידוכתבשלליטוגרפיה–ץ"הרייר"האדמומאת"התעוררותמכתב".286

Michtav Hitorerut by the Admor the Rayatz – Lithograph of His Handwriting – Rostov, 1924

תורתישיבתאודותכתבהמכתבאת.ץ"הריי–מליובאוויטששניאורסוןיצחקיוסףרביר"האדמומאתמכתבשלליטוגרפיתהדפסה

.ד"תרפ,רוסטוב.בירושליםד"חבחסידותשלאמת

העולםמלחמתלאחר,קרנהולהריםהישיבהאתלחזקר"האדמומבקשובו,לנדיביםלשלחוכדיהישיבהידיעלנדפסהמכתב

.הארץאתעזב[הבלין]האווליןזלמןשלמהרבישמנהלההראשונה

.קליםקיפולסימני.טובמצב.מ"ס28.עמודיםשני.דף[1]

120$פתיחה 

הקידושיןמסדר–בערלנדאליעזרהרבבחתימתכתובות284.3

3Ketubot Signed by Rabbi Eliezer Berland – the Mesader Kiddushin

"בניםשובו"מוסדותראש–בערלנדאליעזרהרבקידושיןהמסדרהרבבחתימתכתובות3

.ד"תשמ,ירושלים.רבקהוהכלהמיכהלחתן.כתובהשטר•

.ד"תשמ.רחלליליוהכלהיוסףדניאללחתן,כתובהשטר•

.הדףבתחתיתקרע.ד"תשמ,גולדאמניוהכלהנחמןלחתן.כתובהשטר•

.קיפולסימני.קליםשוליםפגמי.טובכללימצב."העתק"נכתבהדפיםבראש.שוניםגדלים.תיוקחורי.דפים[3]

80$פתיחה 
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ראשונהמהדורה-סופרשבטת"שוסט.288

אהרןרביידבכתבלמדניותהגהותעשרות–

משהרביחותמת–ווראנובד"אבגוטמן

שטערנברג

Set of the Shevet Sofer Responsa – First Edition –

Dozens of Scholarly Glosses Handwritten by

Rabbi Aharon Guttman Av Beit Din of Vranov –

Stamp of Rabbi Moshe Sternberg

שלחןחלקיארבעהעלת"שו,סופרשבטתשובותספר

החתםמרןנכד.סופרבונםשמחהרבימאתערוך

."סופרכתב"הבעלובןסופר

ספרשלשלםסט,חלקיםשני.[ט"תרס],ווין-בודפשט

.ראשונהמהדורה.ת"השו

.דף[1],פג-ב;נח,[2].דעהויורהחייםאורח:אחלק

.דףטו;לב,[1].משפטוחשןהעזראבן:בחלק

לאביונולד–(ג"תש-ו"תרמ)פאברחייםרבי

תלמיד.(לקאשויסמוך)ספשבעיריעקברבי

ישעיהרביאצללמדכןכמו"סופרדעת"הבעל

ד"אברוזנברגשמואלורביזילברשטיין

טארנא,אוהעל-בעיירותמ"כרכיהן.אונסדורף

ותלמידיוס"החת).בבודפשטנקבר.ופרשבורג

.(תרלז'עמ

.טובכללימצב.מ"ס32.דףמא,ל,טז,[2]

חסרוןעםפגם.בינוני-טובבמצבבודדיםדפים

בדפיםקפלים.האחרוןבדף(ניירהשלמת)

שלהשמאלילאורכוקרע.והאחרוניםהראשונים

דףשלהפנימייםבשוליםחסרון.השערדף

.עתיקהכריכה.ניירהשלמתעםהשער

200$פתיחה 

."קראקא-שטערנבערגמשה"רביחותמתהפורזץובדףאחלקבשער.יחדכרוכיםהחלקיםשני

חכםתלמידגביר],מווראנובגוטמאןאהרןרביידבכתבארוכהמערכהוכן,ארוכותחלקןלמדניותהגהות27-כהכרךלאורך

באחת.[ד"תרצ-ץ"תרמיהאלביץ-"אורהשערי".פאקש–"יוסףוילקט",ח"תרנסיגט-"ירחיםמגד"במאמריםפרסם.בווארנוב

ותשובותמאמריםכתבבהםנוספיםמקומותמראיוכן.הסימןגכרך'יוסףוילקט'בספרשנדפסמאמרואתהכותבמזכירההגהות

."תלפיותתל"כגון

.ראשוניםדפיםמספרבשוליקליםפגמים.מאודטובמצב.מ"ס37

200$פתיחה 

הגהות–ו"תקכ,קארלסרוא-בארץשמותספרעלבנטישעיהרביהקדושהרבחתימת.289

Signature of the Holy Rav Rabbi Yeshaya Benet on Sefer Shemot BaAretz – Karlsruhe, 1766 – Glosses

מסכתעלחידושים"הכפוריםיוםתוספת".השנהראשמסכתעלחידושים"תרועהיום":ספריםלשלושהכוללשם,בארץשמות

,ו"תקכ,קארלסרוא.חביבבןם"המהר–חביבבןמשהרביהמופלאהגאוןמאת.סוכהמסכתעלחידושים"תמריםכפות".יומא

.ועוד"נתנאלקרבן"הבעלהסכמותעם,שניהמהדורה

טאלטשוואפאבערחיים"בשערנוספתחתימה."[מניקשלבורג]ש"מנבנעט'ישעי'הק"חתימההשערדףובראשהפורזץבדף

.ההדפסהמתקופתידבכתבהגהותכחמשהספרלאורך.בלועזיתנוספתחתימה."ת"עטרשנת

לעוואלעזררביוחתן,ניקלשבורגד"אבבנעטמרדכירביבן,בגאונתוידועהונגריהרבנימגדולי-(ה"תרכ-ב"תקנ)בנעטישעיהרבי

עדסובלץומחוזקאליבשללרבהנתמנהר"תשנתבסוף,מיזלובד"כאבד"תקפומשנת,נאחודד"כאבכיהן.רוקחהשמןבעל

,רמהבישיבהויושבזקן,הדורמופתהגדולהגאון"מכנהו,ץ"תקמשנתאליובתשובהסופרהחתם.בקאליבנקבר,פטירתו

.(ריח'עמס"החתבתשובותאישים)"קמהוגםנצבהאלומתו
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בענדיטברוךרביחותמות–ראשונהמהדורה-ז"תרמ-ז"תרכ,קולומיא-אונגוור–דלאלמשכיל.291

המחברבןליכטנשטיין

Maskil el Dal – Ungvar-Kolomyia, 1867-1887 – First Edition – Stamps of Rabbi Baruch Bendit Lichtenstein the Author's

Son

.ראשונהמהדורהמהםאחד.ליכטנשטייןהללרבימאת,דלאלמשכילספרכרכיםשלשה

.מצאנזהלברטשאםחייםרביר"האדמו"חייםדברי"הבעלהסכמת.ראשונהמהדורה.ז"תרכ,אונגוואר,ראשוןחלק:אכרך

חסרוןללאקרעים.דף[2],פו,[4]."ווייסענשטערןצבייוסףר"הרא"לאשייך"רישום,"ווייסענשטערןליביודא"חתימות-בשער

.אחרוןובדףהשערבדף

[2],פח.מצאנזהלברטשאםחייםרביר"האדמו"חייםדברי"הבעלהסכמת.שלישיתמהדורה.ז"תרמ,קאלאמעא,אחלק:בכרך

.דף

.דףקב,[4].שניהמהדורה.מ"תר,קאלאמעא,בחלק:גכרך

"מאספטשעלסיבערסאןמיכאלהרבמספרית"חותמותג-בבכרכים

.(4115ר"אוצה).בקאשוירב.בתורהגדול–(ד"תש)ליכטנשטייןבענדיטברוךרביהמחברבןחותמותהכרכיםבשלושת

.בלויותישנותכריכות.קליםקרעים.טובכללימצב.כרכיםשלשה

100$פתיחה 

–ז"תקכ,אופיבאך–ישועהמשמיע.290

ל"סגשמואליוסףרביחתימות

ד"אבלעוויןדודרביוחתנומטרענטשין

אילאווא

Mashmi'ah Yeshu'a – Offenbach, 1767 –

Signatures of Rabbi Yosef Shmuel Segal of

Trentshin and the Son-in-Law of Eabbi David

Levin Av Beit Din of Ilova

.אברבנאליצחקדוןהחכםמאת.ישועהמשמיע

.ז"תקכ,אופיבאך

ד"אבלעוויןדודרביחתימתהשערמסגרתבתוך

."העללעראייזק'הק"נוספותחתימות.אילאווא

["הלוי]שמואליוסף'הק"נוספתחתימה

זאבבנימיןרבי,רבובןחתן.סאנטובד"אבלעוואלעזררביתלמיד(ב"תרמ-ו"תקס)טרענטשיןד"אבל"סגשמואליוסףאהרןרבי

פיעלמקומואתמילא.ט"תקצבשתנאביופטירתלחר,אביולידבטרענטשיןדייןלערךצ"תקמשנת.וערבאד"אבלעוווואלף

חתםת"בשואליותשובה.(ט"תרנ,פאקש)יחזקאלתורתאביובספרנדפסמחידושיו.לפטירתועדכיהןבה,סופרהחתםהמלצת

ידיעלנסמך.אילאוואד"אבלויןדודרביוחתנו,שלזינברגפייבלכלברביחתנו,לסגליחזקארביבנומצאצאיו.דעהיורהחלקסופר

תורתלספרבהקדמהנדפסהסמיכהכתב).מצעירותובתורהושקדנותוגדולותועלרביםשבחיםסמיכתוובכתב.סופרהחתםמרן

.(נה-נג'עמותלמידיוס"החת).יחזקאל

החתםתלמידימגדוליטרעטשיןד"אבל"סגשמואליוסףאהרןרביחתן.לויןיצחקישראלרביבן(ח"תרס-ח"תקצ)לויןדודרבי

נדפסהאליותשובה.לפטירתועדכיהןבה,אילאוואד"לאבד"תרלבשנתנתמנהמשנם,חמיולידהתגוררב"תרכמשנת,סופר

.(תפז'עמותלמידיוס"החת).העזראבןחלקסופרשבטת"בשו

.בינוני-טובכללימצב.בשערמשוקםחסרון.עשפגעימעט.כריכהללא.דףקיב,[1]

80$פתיחה 
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שוויגרמשפחתרבניעותק-ט"תרי,פרסבורג–רנניםכנף.292

Knaf Renanim – Pressburg, 1859 – Copy of the Rabbis of the Schweiger

Family

.לוריאזונדלחנוךרבימאת.שירהפרקמדרשעלביאור.רנניםכנףספר

.שניהמהדורה.[ך"תר-ט"תרי],פרעסבורג

,שוויגרמשפחתרבניוחותמותחתימות,אחריובדףוכןהשערובדףהפורזץבדף

וחתימהרישום.שוויגרשלוםורבי,שוויגרצבירביבניושוויגרהלוימשהרבי

."שוויגער'הק'[ה]'טובי,במתנהי"נשוויגערמשהה"מודודימאדוניקיבלתי"

."סופרשבט"הבעלתלמיד–(בערךב"תרצ-ה"תרכ)שוויגרהלויהירשצבירבי

.ה"תרנמשנתוייסנבורג-שטוהלשלכרבהכיהן.שוויגרהלוימשהרבישלבנו

(תריא'עמותלמידיוס"החת,17446ר"אוצה).בזענטאד"אבד"תרסמשנת

מלבד.מהדףכרבעחסרוןעםפגוםהשערדף.מ"ס22.5.דף[קנד:צל]קנג,[4]

.רופפתישנהכריכה.מאודטובמצבזה

80$פתיחה 

–יוסףגנזי/שוורץיוסףרביהמחברהקדשת–ד"תרצ,גרוסוורדיין–"חייםחפץ"המרןעלוקינהמספד.293

ץ"תר,דעווא

Misped VeKinah al Maran HaChafetz Chaim – Grosswardein, 1934 – Dedication by the Author Rabbi Yosef Schwartz /

Ginzei Yosef – Deva, 1930

.ד"תרצ,גרוסוורדיין.שווארץיוסףרבימאת.ישראלאגודתשלהכנסתבביתעוררתיאשר"חייםחפץ"בעלהגאוןעל,וקינהמספד•

.ידובכתבהמחברהקדשתהספרבתחילת.מעטפתשער.יחידהמהדורה

:עםכרוך.’עמ[2],8,[2]

,מאדד"אבהכהןנפתלירביהגאון,ישראלרועישלושהמכבודוחידושים.והפוסקיםס"השבשיטותפלפוליםכולל,יוסףגנזיספר•

.הכהןשווארטץיוסףרבימאת.פוטנקד"אבטננבויםיעקבורבי,באניהאדד"אבדייטשאליעזררבי

.עמודיםבכמהבטקסטקלהנגיעהעםתחתונייםשוליםקציצת.'עמ344,[16].יחידהמהדורה.ץ"תר,דעווא

.טובמצב.מ"ס21.יחדיוכרוכים

80$פתיחה 

ד"אבבריסקמרדכירביעותק–שוסבורגץ"מהריאת"שו.294

במברגרהלוישמחהורביטאשנאד

Mahariatz Schosburg Responsa – Copy of Rabbi Mordechai Brisk Av Beit

Din of Toshnad and Rabbi Simchah Halevi Bamberger

שוסבורגצביאהרןיהושערבימאת,שוסבורגץ"מהריאותשובותשאלותספר

בניןבשםוהערותהגהותעם.דעהויורהחייםאורחעלאחלק.מארגרעטאןד"אב

.בריסקמרדכירבימאת(נפרדשער)יהושע

.יחידהמהדורה.ג"תרע,מארגרעטאן

חתימתהפנימיהכריכהבדף."טאשנאדד"אב,בריסקמרדכי"חותמותבשער

."במברגרהלוישמחה"רבי

בשנת.שבבוואריהאשפנבורגד"אב(ח"תרנ-ב"תקצ)במברגרהלוישמחהרבי

אשפנבורגד"כאבכיהןב"תרמומשנת.שנה26במשךפישךד"כאבכיהןו"תרט

,מגנצא)לנעריםחינוך"הספראתחיבר.אדלראברהםרביפטירתלאחר

.ועודהלוייםעבודת,הלוייםפקודת,שמחהשערי,שמחהזכר,(ב"תרל

בנו.לאלפיםתורהמרביץמובהקגאוןרב–(ד"תש-ו"תרמ)בריסקמרדכירבי

דייןח"תרסמשנת.וינברגזלמןשמואלרבישלחתנווכן.בריסקיהושערבישל

ם"מהר"הספריםבעל.בטאשנאדרבט"תרעמשנת,במארגטןצדקומורה

.(13760ר"אוצה).ד"היבשואהנספה"בריסק

קליםקרעים.ושביריבשדף.טובמצב.מ"ס37.דף[1],קיז-קב,[2];ק,[10]

.בשוליםדפיםבכמה

120$פתיחה 
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ד"אבמנייטראבראךשאולרביק"הגהעותק–שיקם"מהר.295

שמות"הספרבסוףנדיריםדף[2]–הונגריהרבנימגאוניקאשוי

"החותמים

Maharam Schick – Copy of the Holy Gaon Rabbi Shaul Brach of

Nietra Av Beit Din of Kashoy, One of the Geonim of Hungary – [2]

Rare leaves at the End of the Book, the List of Subscribers

.-"תרצ,סאטומארע.שיקמשהרבימאת.חוליןמסכתעל.שיקם"מהרספר

.יחידהמהדורה

...ד"אב,מנייטרא[בראך]שאול"."מקאשויפריעדמאןצבייוסף"חותמות

."א"יעקאשוי

למד,בתקופתוהוגריהמגאוני–(ש"ת-ה"תרכ)בראךשאולרביק"הרה

עד(שלפנינוהספרמחבר)שיקם"המהראצלחודשיםכתשעהבמשך

כיהן.במטרסדורף"סופרחתן"האצלללמודהמשיךמכןלאחר.רבופטירת

.קרוליהעירשלכרבהשנה14-וכ.שנה18-כבמשךמאגנדורףשלכרבה

ספריםחיבר.לפטירתוועדקאשויהעירשלכרבהג"תרפמשנתשימש

.ועודבעיליבא,הבוקרבהיות,שאולגבעת,אלעזרמשמרת:ביניהםרבים

שמות"בסוףדף[2].מנותקיםג-בדפים,טובמצב.מ"ס32.דף[2]עו,[2]

הלאומיתבספרייהואינםהביבליוגרפיהבמפעלאינם!נדירים"החותמים

גםמופיעזהספרעלהחותמיםבין-!רוזנפלד-וינוגרדבתקליטוראינםוכן

.(קאשוי)בראךשאולרבישלשמו

100$פתיחה 

משההרבניםעותק–ח"תרנ,ווילנא-יהושעפני.296

מקאשויבלוםרפאלורבימטירנויהרצוגשמואל

Pnei Yehoshua – Vilna, 1898 – Copy of the Rabbis Moshe

Shmuel Herzog of Tirnoi and Rabbi Raphael Blum of Kashoy

–בוחלק.פסחים,שבת,ברכותמסכתותעל-אחלק.יהושעפני

.ח"תרנ,ווילנא.ומגילה,סוכה,יומא,ה"ר,ביצהמסכתותעל

שמואלמשה'הק"ידבכתברישוםהשערובדףהפורזץבדף

'הק"חותמתכןכמו."טירנויפהו"יצווערבויק"מקהערצאג

."קאשיצעק"בקץ"דומבלוםרפאל

השבטבעלתלמיד–(ב"תש-א"תרל)הרצוגשמואלמשההרב

ראנדעגד"אבאליקיםרביחתן.מטירנאחייםרביאביו.סופר

בתינוקרותספרמחבר.שטאמפעןד"אבח"תרנמשנת.שניבזיווג

בישיבתמ"ר–פרידלנדרחייםרבינכדו.(ח"תרע,פרעסבורג)

ר"אוצה.תרד'עמותלמידיוס"החת).ברקבבני'פוניבז

15665,14629).

שאולרביתלמיד.מקאשויבלוםשמואלרביבן-בלוםרפאלרבי

לקאשויחזרהשואהלאחר,במיהאלביץכרבכיהן.מקאשויבראך

מכןלאחר.מהמלחמהעגונותלהתרתפעלוכןישיבהשםוייסד

אהל"בישיבתמ"ר.קאשויבקריתכרבשםוכיהןב"לארההגר

טל,האהלפתח,(ח"תשי,יורקניו)רבשלל:מספריו."שמואל

.ועודשמיםברכות,השמים

כריכה.יבשדף.השערבדףחסרוןללאקרע.טובמצב.מ"ס33

ישיבתראשאליפנטמרדכירביחותמת.ורופפתבלויהמקורית

.בירושליםאיתרי

80$פתיחה 
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–א"תקצ,למברג–(מליסאהגאון)יעקבקהלת.297

ד"אבאלטמןשמשוןהרבהגאוןעותק–ראשונהמהדורה

פאקש

Kohelet Yaakov (the Gaon of Lisa) – Lemberg, 1831 – First

Edition – Copy of the Gaon Rabbi Shimshon Altman Av Beit

Din of Paks

ואורחהעזראבןערוךשולחןעלוחידושיםליקוטים,יעקבקהלת.א

נתיבות"הבעלמליסאלוברבויםיעקברביהגאוןמאת,חיים

."המשפט

הקדמהעםהמחברידיעלנדפס.ראשונהמהדורה.א"תקצ,לעמבורג

.לשערמעברחשובה

רבי(ומטושטשתדהויה)חותמתבשער.השערבדףקלפגם.דףלח

,"והגלילפאקשק"האבדקל"זצי"'ר'מוהגא"באאלטמאןשמשון"

."ק"לפד"תקצג"פקדבעדקניתי"ידבכתברישום

'המלחמותללחוםהיוצאיםלעמו'המחסדייסופרבו.אפריםבית.ב

.מעטפתשער.דףח,מב,ח,[1].ב"תרל,פרעסבורג.והספדים

לאביוטשאטה-במעזאנולד(ד"תש-ד"תרנ)אלטמןשמשוןרבי

ד"אבטננבויםצבישרגארבישלחתנו.אלטמןיהודהרביד"האב

התמנותעם.סענדראד"אבסופרשמעוןרביחתן,טשאטה-מעזא

ד"כאבמקומואתהואמילאח"תרפבשנתפאקשלרבנותחמיו

עלנהרג.פאקשד"כאבחמיומקוםמילאב"תרצומשנת,סענדרא

.חלקים'ב-ת"שו"הנהרשבולת"ספרמחבר.באושוויץהשםקידוש

.אלטמןזוסמןאליעזררביבנו

.טובמצב.מ"ס22יחדיוכרוכיםהספריםשני

120$פתיחה 

רביהגאוןעותק–ד"תרמ,למברג-יעבץשאילת.298

מטרסדורףד"אבעהרנפעלדבונםשמחה

She'ilat Yavetz – Lemberg, 1884 – Copy of the Gaon Rabbi

Simcha Bonem Ehrenfeld Av Beit Din of Mattersdorf

,לעמבערג.עמדיןיעקברבימאת.ב-אחלקיעבץשאילתספר

.ד"תרמ

ק"דקד"אבעהריננפעלדבונםשמחה"רביחותמתבשער

הפורזץבדף.בספרידובכתבהגהותמספר–"מאטטערסדארף

."סופרחייםשמואל"חתימה

בעלשמואלרביבן–(ו"תרפ-ו"תרט)ארנפלדבונםשמחההרב

ג"תרמומשנת,שארווארד"כאבא"תרממשנת,"סופרחתן"ה

מענה"ספרבעל,מאטרסדורףד"כאבאביומקוםאתממלא

."(סופרחתן"אביושלספרובתוךנדפס)"שמחה

רב.מייזלשמשהיוסףרביחתן–סופרחייםשמואלהרב

לרבנותסירב.אחריומקומועלוכןאביולצדוואשארהעלי-במאראש

.ד"היבשואהנספה.בבודפשט

.מנותקיםדפיםמספר.יבשדף.טובמצב.דףנח,[1];פג,[1]

.דפיםבמספרקליםשוליםפגמי

רבסופרדודבונםשמחהרביידבכתבתורהבדברידףמצורף

.בירושלים(זופניק)"ישראלזכרון"המדרשבית

120$פתיחה 
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שמואלרביוהגהתחתימות–ט"תקל,זולצבאך–אלמוגיםעצי.299

"סופרחתם"האחייןכץשטרויס

Atzei Almugim – Sulzbach, 1779 – Signature and Gloss by Rabbi Shmuel

Staruss Katz the Chatam Sofer's Nephew

ומתןמשא,לעריותושניות,חצירותעירובי,ידיםנטילתדיניעלביאור,אלמוגיםעצי

ראשוניםהפוסקיםדעותוישוב,אלובעיניניםוירושלמיבבליס"השבדברי

דפוס.ראשונהמהדורה.ט"תקל,זולצבאך.ברליןצביחייםרבימאת.ואחרונים

.מדפיסזלמןמשלםבןאהרן

עירוביוהלכותידיםנטילתהלכות,חייםאורחערוךשולחןפניםעם.דףד,רנד,[2]

.חדשהכריכה.רחביםשולים.מצויןמצב.מ"ס35.חצירות

.ידובכתבהגההטזבדף."כץשטרויסשמואל"רבישלידוחתימתיחובדףבשער

שטרויסהכהןגבריאלרבילאביובן(ו"תקננולד)כץהכהןשטרויסשמואלרבי

מאמונתייתםבילדותו."סופרחתם"המרןאחותהינדלמרתולאמומפרנקפורט

על.בפרשבורגודרסופרהחתםהשיאופ"תקבשנת."סופרחתם"הדודואצלוגדל

(ט"תקס)ויצא'פק"שביוםלהתנחםואמרתי"סופרחתם"הכותבשלוהמצוהבר

משפחתינובניעשוד"בפפוגם'יחיכץשמואלאחותילבןמצוהברסעודהעשיתיכי

ברשלמצוהשמחתעיקרכי,לנוערבלאשמחתנוגם...ההואביוםשמחהיום

לצאתהוצרךבשכונתינו'אמתהפתיחהאומרוואחר...הנערדרשתהואמצוה

כותבנישואיועלגם."סופרחתם"הכתבהמצוהלברהדרושאת"...הכהןהנער

שמואל'כההמופלאהתורניאחותיבןנישואיןבמצותטרודהייתי...""סופרחתם"ה

.(קטו'סיב"חע"אהס"חתת"שו)"...חכםשאלתעללהשיבעתהעדואחר'ניכץ

,צבי:הםבניושלוהמילהבפנקסונזכרו"סופרחתם"המלשמואלרבישלבניואת

.(תמד'עמ,ותלמידיוס"החת).אריהזאב,מנחםיוסף

200$פתיחה 

רביהגאוןעותק–ג"תרמ,מונקאטש–חייםבןחברליקוטי.300

ידבכתבנאההקדשהעםגאלנטאד"אבזיידלאשרדובשלום

Likutei Chaver ben Avraham – Munkatch, 1883 – The Copy of the

Gaon Rabbi Shalom Dov Asher Zeidel Av Beit Din of Galanta with a

Fine Handwritten Dedication

:כוללראשוןחלק.חלקיםשניכולל.חמישיחלק,חייםבןחברליקוטיספר

’מסורפואותסגולות,הגוףבריאותבעניןלהסולטאןם"מהרמבמכתב

,טור,ם"רמב,ס"ש,משניות,קהלתספרעלחידושים,בנימיןאמתחת

סופרמהחתםבראשיתעלחידושים..משפטחושןעלספרחתםליקוטי

חוליןמסכתכלעלביאור:כוללשניחלק."סופרכתב"הדרשת,ומהמחבר

.יחידהמהדורה.ג"תרמ,מונקאטש.ץ"כביינושבנימיןרבימאת.ת"ושו

זיידלאשרדובשלום'הק"חותמתהספרבתחילתהפורזץבדף

,ד"תש-ע"תר]"והגלילגאלאנטאק"אבדקל"זצבנימיןמ"בלאאמוהג

בוקסבויםיהושעורבי"סופרדעת"התלמיד.18234הרבניםאוצר

נספה.אביומקוםעלב"תרצמשנתבגאלאנטאד"כאבכיהן.מגאלאנטא

.[בשואה

אלשנשלחה,קדשוידבכתבמאודונאהארוכההקדשהזהלדףמעבר

מנחם'חזקיהחתן....מידותבעלהיקר'החדודיבן[בשרישאר]ב"לש..."

דחנוכה'אביום...גאלדשטייןחיילה...כלתועם...זיידלפייבלהמכונה

דובשלום'הקהימיםכלטובתךורוצהשלומךהדורשב"שממניה"תרצ

ג"רשכבההקדושהגאוןדורינומכבדהזההקדושהספרויהי...זיידלאשר

נחמדלאוצרבביתךשוראניק"אבדקל"זצפלויטפייבלה"מות"כקש

ולתורתו'לנאמןביתביךויהימפיך'הקהתורהימוששלאמלכיםולסגולת

."אמן

.מקצועילאניירבשיקוםבשערפגם.טובמצב.דףקטז;[1],קד,[1]

.מקוריתכריכה.בושליםקליםוקרעיםקמטים

100$פתיחה 
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סופרמשפחתרבניחתימות/סופרמשפחתרבניספרי[7]אוסף.301

Collection of [7] Books by the Rabbis of the Sofer Family / Signatures of the Rabbis of the Sofer Family

שמעוןרביואחיוסופרבנימיןשמואלאברהםרביובנוסופרהחתםבעלוחתנואיגרעקיבארבימאתקודשמכתבי.סופריםאיגרות•

."סופרכתב"הבןסופרשלמהרביי"עמלוקט.פרעשבורגד"אבסופרבונםשמחהרבימאתוכן.סופר

-,דערעטשקעד"אבבנימיןשמואלרביבן–ח"תשמנפטר]"סופרדודבונםשמחה'הק"חתימהבשער.ח"תרפ,בודאפעסט-וויען

ל"סגיצחקנפתלייודאחיים"חותמת.הפורזץבדףידובחתימתרישוםוכן.[בירושלים(זופניק)ישראלזכרוןהמדרשביתכרבכיהן

"גרינוואלד

מהדורה.ח"תרמ,פאקש.סופרזוסמאןאליעזררבימאת.כלליםח"כעלואחרוניםראשוניםשיטתמלוקט.אחלק.סופרעט•

.ראשונה

מהדורה.ב"תרנ,פאקש.סופרזוסמאןאליעזררבימאת.כלליםל"געלואחרוניםראשוניםשיטתמלוקט.בחלק.סופרעט•

.ראשונה

אליעזררביבן–(ג"תש-ג"תרל)-סופרבנימיןשמואל"חתימהבשער].ח"תרנ,לעמבערג.קאליראלעזררבימאת.חדשאור•

עלדערעטשקעד"כאבשימשג"תרסמשנת.שניםכחמשגרושםמזענטאפולקפייבלשרגארביחתן.פאקשד"אבסופרזוסמאן

ת"ושוספרבעל,בפאקשהתגוררג"תרצמשנת.חמותולצדוגרמחלהעקבלזענטאחזרח"תרעבשנת.ליביוסףרביאחיומקום

."[סופריםדברי"

"סופרדודמשה"חתימהבשער.ג"תרכ,לעמבערג.דרימרשלמהרבימאתיבמותמסכתעלהלכותחידושייעקבישרשספר•

עםכרוך.[סאסרעגעןד"כאבתחתיוכיהן.סאסרעגעןד"אבפולקהללרביחתן,בודאפעסטד"אבסופרחייםרביבן–(ו"תרסנפטר]

.א"תרכ,שטעטטין–שלמהשליםספר

בזה'דחנני"חתימהבשער.שמידאנטאןדפוס,[ה"תקנאחרי],ווין.ומעהרןפוליןפיהםכמנהג.השנהלראש.ראשוןחלקמחזור•

.דףעח,סד-כב,כב."...ל"סגבענדיט

,אוזשהאראד.הקרבנותומעשהמזבחאיסוריהלכותעל.בכרך.זילברשטייןישעיהרבימאתם"הרמבדבריביאור,למלךמעשי•

"פאקש,סופרדודבונםשמחה"(קצוץ)וחתימהרישוםבשער.צ"תר,אונגוואר

בדף.ג"תרע,מונקאטש.שמות-בראשית-אחלק.תליתאימהדורה.סופרמשהרבימאת.התורהעלסופרם"חת–משהתורתספר•

סופר[בנימיןשמואל]ב"שג"בהדודשמחה...הצעיראני"."פאקשפההמתגוררסופרדודבונםשמחה"וחתימהרישוםהפורזץ

אברהם"חתימההשערבדף."...ערלוי'מקי"נבוימאעהלאברהםר"מההשגתיהיקרהספר","...הרמהבישיבתינויארמוטפההלומד

"ערלויק"מקבוימאל

.שוניםגדלים.טובכללימצב.ספרים8כ"סה

200$פתיחה

אלעזרחייםרביחתימות–ך"תר,למברג–השקלמחצית.302

מטשאנדטייטלבויםרפאלורביטייטלבוים

Machatzit Hashekel – Lemberg, 1860 – Signatures of Rabbi Chaim

Elazar Teitelbaum and Rabbi Raphael Teitelbaum of Tasnad

.כ"תר,למברג.הלויקליןשמואלרבימאת.נדההלכותעל,השקלמחצית

חיים"חותמות."טייטלבויםאלעזרחיים'הק"רביחתימתהספרבשער

...מאןדוד"חתימההכריכהבצד."טאשנאדהספרדידייןטייטלבויםאלעזר

טיילבויםאלעזרחייםר"מוהרבאצלכאןלמדאשרסאטאמרועוק"דק

."ז"תרצשנתטאשנאדטייטולבויםרפאל'הק"נוספתחתימה."א"שליט

'פלומדסאטמארפוןקלייןיעקבחיים'הבאחרוןלדורלזכרון"רישום

.קיץץ"תרחשנתעא"יטאנאד

"הצדיק"גרוסרפאלרביחתן(א"תש-ן"תר)טייטלבויםאלעזרחייםרבי

כיהןכ"אח,בטשאנדסטמר-סיגטלחסידיורבבטשאנדדייןכיהן,מברבשט

מקומועלישבליכטאגליבמשהרביחתנו.(ט"תרצ)בגרוסורדיןכרב

.ד"הי,בשואהנספה.בטשאנדאחריו

.רופפתמקוריתכריכה.בינוני-טובמצב

120$פתיחה 
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וחתימותרישומיםהגהות–ולמדנותחסידותספרי[39]–מהונגריהפאבערמשפחתרבניספריית.303

The Library of the Rabbis of the Faber Family of Hungary – [39] Chassidic and Scholarly Books – Glosses, Notations and

Signatures

.וחתימותהגהות.מהונגריהפאברמשפחתרבנימספרייתולמדנותחסידותספרישלגדולאוסף

.ח"תרצ,קליינווארדיין.ראצפערטד"אב[זילברמן]הלויהירצקאנפתלירבימאת.וסיפוריםתורהחידושי.אחלק,נפתליזכרון•

:עםכרוך

.ביידישנכתב.ד"תרפבשנתישראלבארץ(הונגריה)סעפשי-מילדויד"אבטענבויםמשהרבישלמסעוסיפור.משהמסעות••

:עםכרוך.ה"תרפ,טארנא

יואלרביר"האדמוהסכמת.צ"תר,בודאפעסט.וויסאהרןרבימאת.לאיסורמצטרףוהיתרכעיקרטעםבעניין.נאהדברקונטרס••

.מסאטמרטייטלבוים

מהדורה.ח"תרצ,מאראמורעש-סיגעט.ממונקאטששפיראאלעזרחייםרבימאת.שמות-בראשית.אחלק.ושלוםחייםספר•

.[מתפקידוהודחשלימיםר"האדמו-רבינוביץברוךרביהמחברחתןהקדמת].ראשונה

.ג"תרפ,בודאפעשט.חייםאורחחלק.גרינוואלדיהודהרבימאת.יהודהזכרוןותשובותשאלות•

.ג"תשכ,ברוקלין.בראשית.'אקונטרס.מסאטמארר"אדמומרןמאת.תורהחידושיקונטרס•

.1906.ו"תרס,מוקאטש.שווארטץהכהןנפתלירבימאת.והספדיםדרושים–שפראמריספרעם.התורהעל,נפתליבית•

."[זאננענשראהליעקבוחתימותחותמות]

:עםכרוך.יחידהמהדורה.ב"תרנ,מונקאטש.סופרנפתלירבימאת.ס"השעלוחדושיםדרושים,אפריםביתלקוטי•

מחולק.יחידהמהדורה.ז"תרמ,מונקאטש.סופרנפתלירבימאת.ס"השעלוחידושיםדרושים.אפריםביתולקוטינפתלימטה••

חסר.דףמח.ג"תרמ,מונקאטש,נזיקיןסדרעלחידושים–נפרדבשעראפריםביתולקוטי,דרשות-"נפתלימטה"חלקיםלשני

.אפריםביתלקוטימספרשלאחריוודףשער

.ע"תר,טאלטשווא.גליקיצחקאברהםרבימאת.נפרדיםשעריםבשני.ב-אחלק.גיטיןמסכתעל.יצחקבאר•

הגהותהספרלאורך].ד"תרס-א"תרס,מונקאטש.שטערןגרשוןרבימאת.חייםאורחערוךשלחןעל.ב-אחלק,הגרשוניילקוט•

.[ההדפסהמתקופתידבכתב

.זילברשטייןישעיהרבימאת.המקדשוביאת,המקדשכלי,הבחירהביתהלכות–אחלק,ם"הרמבדבריעלביאור.למלךמעשי•

.ג"תרע,וואיטצען

:עםכרוך.1848ח"תר,זאלקווא.כץהכהןראובןרבימאת.ומוסרקבלהמספרימלוקט.שבתומוצאישבתערבדיני.שבתעונג•

.1848.ח"תר,זאלקווא.דאנציקאברהםרבימאת.קלהבלשוןשבתהלכות.משהתורתזכרו••

,"...פאבערחייםהקטן"הפורזץובדףבשערחתימה].שערחסרחרדיםספרעםכרוך.ה"תרל,ווארשא.תםלרבינו,הישרספר•

.הכריכהבדףתורהבדברירישומים,"פבראשר"חותמתהפורזץבדף."ק"לפב"תער"נוסףבפורזץ

:עםכרוך."[פאבערחיים'הק"חתימהבשער].ע"תר,למברג.מדינובשפיראאלימלךצבירבימאת,דפרקאאגרא•

:עםכרוך.ע"תר,ווארשא.ישריםמסלת••

.ט"תרס,צפת.רייכמאןאהרןמשהרבימאת.הנהניןברכותדיני.חמדהארץ••

.ט"תרס,מטארנאשענקיליעקברבימאת"יעקבדברי"דרושעם.אייבעשיץיהונתןרבינומאת,יהונתןדברי•

.ג"תרפ.אנטווערפען.ריינהאלדאבישאברהםרבימאת.התורהעלדרושים.ח"אברחידושי•

.ד"תרע,לובלין.מוסרשבטבעלמאזמירהכהןאליהורבינומאת.תלפיותמדרש•

.ה"תרפ,בודאפעסט.קלייןיחיאלמשהי"עמלוקט.והבטחוןהנפשסגולת•

."[איהעלי.א.שזילבערשלום"חותמת].ז"תרצ,באלקאני,פארקאשמשהרבימאת,תוספותציוני•

ושער;הלוימיכליחיאללרביהמיםשער;הלוילעמלאשרלרביאשרשער:ספריםשלשהובו.אחלק.בשעריםהמשולשחוט•

.כריכהללא.א"תרצ,מונקאטש.מגלוגאהלוימשהלרביהקטן

.ב"תש,אוהעל.בראשית'אחלק.מייזלישבערישדובדודרבימאת.התורהעל.דודבנין•

כרוך.ב"תרע,וואיצען.הרמןיהודהיצחקרבימאתאברהםבןיצחקתולדותקונטרסעם.אסאדיהודהרבימאת.א"מהריחידושי•

:עם
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התחלהחסרעותקמוסרשבט:עםכרוך.ב"תרע,וואיצען.זילברשטייןצבימשהרבימאת.ודרושיםאגדהדברי.משהמצודת••

.וסוף

.ה"תרנ,מונקאטש.מדינובשפיראאלימלךצבירבימאת.מצותג"תריעל,פקודיךדרך•

.[חייםרביובנו"פאבריעקב"רביחתימת].ב"תרע,מונקאטש.אדלרליבאריהאליהורבימאת.התורהעל.'אליתורת•

:עםכרוך.א"תרע,פיעטרקוב.ל"סגצבירבימאת.אחלק.ץ"מהרחידושי•

.ע"תר,מונקטש.וואלףזאברבינכדומאת."תבואהפריאך"ספרבעל,מליסקאהירשצבירביהגאוןתולדות.והטובהישרדרכי••

:עםכרוך

לא)אחלק.ס'תרצהוואלףרבימאת.שבתלקראתוהזמנההכנהעלמדרשים–שבתפניעם,שבתהלכותביאור.שבתתפארת••

.1868.ח"תרכ,(ojhely)אוהעלי.(יותריצא

:עםכרוך.ג"תרס,פרעמישלא.חאגיזמשהרבימאת.המצותאלה•

.ג"תרס,פרעמישלא.הכהןשבתירבימאת.מצותג"תריעל.צדקפועל••

הלכות'ר-ג"קפסימניםדעהיורהערוךשלחןועל,ידיםנטילתהלכות.קסה-קנחסימנים.חייםאורחערוךשלחןעל,זוטאפתחא•

.1913ד"תרע,מונקאטש.וטבילהנדה

:עםכרוך.[ב"תרע],פאקש.מילרשמעוןרבימאתלציוןראשוןביאורעם.החסידיונהלרבינוהתשובהאגרת•

ארחותעםכרוך.ח"תרס,סאטמאר.(ליכטנשטיין)ש"להיללרבימאת.קטנותהלכותמסכתעל'אחלק.היללביתתשובות••

.התחלהחסרצדיקים

.1922ב"תרפ,זלוצוב.זילבערשיטץמשהחייםרבימאת.לתלמידיםהמשניותעלביאור.ברכותמסכתברורהמשנה•

.פירעדוטיסא,סעדראד"אבסופרמשהרבימאתת"ושוסוגיותבירור-בחלק,התורהעלס"פרד-אחלק.סופרם"מהרספר•

דברי"בשם,קיימאשללזרעזכהלאאשרהמחברבן-סופרחייםמרביתורהדבריוכן.המחברצוואתבסופוכולל.ח"תרפ,טארנא

."חיים

.ועוד"פבראשר"חותמותוכן."טארנאק"ק,פאבערחיים"חתימותהספריםברוב

ישעיהרביאצללמדכןכמו"סופרדעת"הבעלתלמיד.(לקאשויסמוך)בספשיעקברבילאביונולד–(ג"תש-ו"תרמ)פאברחייםרבי

ותלמידיוס"החת).בבודפשטנקבר.ופרשבורגטארנא,אוהעל-בעיירותמ"כרכיהן.אונסדורףד"אברוזנברגשמואלורביזילברשטיין

.(תרלז'עמ

!שהואכמותנמכרהאוסף.טובכללימצב.כרכים28-בספרים39

200$פתיחה 

ונכדל"המוחותם–ב"תרע,סיגעט–י"שערך.304

יחידהמהדורה–טאבאקהילל'רהמחבר

Erech Shai – Siget, 1912 – Stamp of the Publisher and

Grandson of the Author Rabbi Hillel Tabak – Single Edition

אחלק.טאבאקיהודהשלמהרבימאת.התורהעלי"שערךספר

.שמות-בראשית–

.יחידהמהדורה.ב"תרע.סיגעט-מאראמאראש

.טאבאקהיללרביהמחברונכדלאורהמוציאחותמתהשערבדף

.התחתונהבפינהזעיריםעשנקבימספר.טובמצב.דףקכב,[2]

.כריכהללא

60$פתיחה 
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רבניםשלרבותוחותמותחתימות–ספרים[10]אוסף.305

Collection of [10] Books – Many Signatures and Stamps of Rabbis

."[ארנרייך'הק"חתימההפורזץבדף].ה"תרל,מונקאטש.העזראבןעל.בחלק,חייםמחנה•

משה'הק"חתימהבשער].ט"תרמ,פאקש.מרעכניטץאונגאראליעזרבןיואלרבימאת.דעהויורהחייםאורחעל.א"ריבתשובת•

."[ו"יצפאקשק"דקג"ההל"המומאתדרשהלדורוןקיבלתי–שינבערגדוד

.אונסדארףד"אברוזנברגשמואלרביאצלגםלמד,סופרהשבטתלמיד.שנברגישראלרביבן–(ד"תש-ו"תרל)שנברגדודמשהרבי

משנת.סענזשארץד"אבשטייןמשהרבישלחתןשניבזיווג.לתקופהכדייןשימששם,לאפוש-במאדיארפולקהלוייהודהדודרביחתן

.ד"הי.באושוויץ,בשואהנספה.וואשארהעלי-במאראשכדייןכיהןב"תרע

אשרר"באיסרישראל","איילבויםנפתלימ"להאולשמילישייך"חתימה].ה"תרל,ווארשא.מדובנאלמגיד.המדותספר•

–צפתק"בעהאיילבויםמרדכייעקבר"בנפתלי","איילבויםזלמין","ווייסבאםאיסרישראל","וויסבאםאשר"חותמות."וויסבאם

."[ו"היגאליצייאןט"עסהכוללסופר

.(ישראלרבישלאחיו)ק"באברהםר"בישכרדפוס.ח"תרי,למברג.רוזאניסיהודהלרבי.(נפרדשער)מצותיךודרך,דרכיםפרשת•

.כחלחלדףעלנדפס"[...רעגשעאברהם[הו]'אליחתימההפורזץבדף]

זה","...שרגא'הק","...ראובן'הק"חתימותבשער].ו"תרמ,פרעסבורג.גלאנטימשהרבימאת.ן"הממיבקשותעםעולםבחינת•

...ש"חוהמופלג'להבעולםלמזכרתלחלוטיןגמורהבמתנהנתניםהללוספריםשלשה"האחרוןבדף."...'הקאותיאלקיםחנןהספר

.[חוסטק"פקע"ללעהמתגורר,ראזענפעלדזאבאהרן'הקמנאי,י"נקלמןשרגאה"ב

חותמות.ידבכתברישומיםהפורזץבדף].ד"תרמ,ווארשא.הלוידודבןשמואלרבימאת.בתראממהדוראהגהותעם.שבעהנחלת•

."[סאסיווערעזראיוסף","סאסאווערהכהןפייוויששרגאהרב"

ה"מו...להרבשייך"בשעררישום].א"תרכ,ווילנא.רובינשטייןרפאלרבימאת.חנהברבררבהמאמריעלדרושים.שוהםאבן•

."[...מסלאווטיזלמןיהונתן

הכהןנחמיהצבי"חתימה].1866ו"תרכ,למברג.מליסאלוברבויםיעקברבימאת.פסחהלכותעלובאוריםדרושים.חייםמקור•

.כחולדף."[מלאדז

."[...קאנוארלמרדכיר"מוהלהאברךשייךהספרזה"חתימהבשער].ז"תרל,ווארשא.יחייאבןגדליהלהחכםהקבלהשלשלת•

מנחם"."מאורליךשענפעלדחייםאברהם'להק"וחתימותרישומים].שעריםשני.א"תר,טשערנאוויץ.אחלק,אחרוניםנביאים•

."[אורליךאיןגאלדשטייןמענדעל

.טובכללימצב.שוניםגדלים.ספרים10כ"סה

120$פתיחה 
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הונגריהרבנישלחשובותחתימות–ספריםאוסף.306

Collection of Books – Important Signatures of Hungarian Rabbis

.חלקיםשני.ט"תקס-ח"תקס,פראג–א"להרשבשיטותחמש•

רבישלחתימותכמה..הספרבסוףגםדומהחתימה"סערדאהלד"אבטויבעראהרן'הק".עיפרוןבעטחתימההספרבשער

."קרויסצבימנחם'הק"וחתימהרישום"...אהרן'הק"חתוםזנווילמרביהספרקבלתעלעצמיתהקדשה.מפרשבורגברילזנוויל

שלנוספותחתימות.(הישיבהתלמידישלכנראה)שמותרשימתהספרבסוף."באניהאדבחוריםחברת"לשייךשהספררישומים

."וויעןק"מקיוילוסשמואלאברהם'הק."ב"פק"פקחונה...יצחק'הק"

.בינונימצב.הפגומההכריכהמחמתהדפיםבפינותוקיפוליםקרעים.בלויהמקוריתכריכה.דף[3],מט,פח,[1]

.כ"תר,ברלין.נדריםמסכתעל,מקובצתשיטה•

,"סופרכתב"המתלמידי,רובינשייןיחיאלרביבן(ט"תרנ-ד"תר)קערעש-קישד"אברובנשטייןמשולםרביחתימתהספרבשער

ס"מח.חמיומקוםמילאו"תרכמשנת.קישד"אבפייגלסברגחייםרביחתן.חוסטד"אבשיקמשהורביסופרנפתלירביתלמיד

ס"החת).קערעש-קישד"אבלבלוביץדוברבימקומוממלאחתנו."סופרכתב"העםהתכתב.סוגיותוחידושיהתורהעלט"מבי

.(תקכט'עמותלמידיו

.ה"תקכ.פיורדא.שניחלק.ם"להרמבתורהמשנהספר•

הספרבזהחנניאשרוקוניצורילכבוד"שטרנשוסהירשצבישמואלרבישלוחתימתוידובכתבעצמיתהקדשההספרבשער

כיהן.ו"תקפבשנתעודנזכרשם,אונגווארמדייני]."שוסשטערןהירשצבישמואלג"תקצאלול...ד"אבהגאוןחתןמידהחמד

.(שצז'עמסופרחתםבתשובותאישים).ח"תרבשנתלפטירתועדבאונגוואר

.ט"תרכ,לבוב.דטראניישעיהלרבינוד"ריתוספת•

[א]"שליטה"מיוסףמשהה"מות"כקשופרישאחסידא...צ"ההגהר"מאמוקבלתי"(מחוקהחתימה)עצמיתהקדשהבשער

רב.אסאדיהודהרביידיעללרבנותהוסמך"סופרכתב"התלמיד–(ח"תרפ-ג"תר)הופמןיוסףמשהרבי."א"יעפאפאק"קדמן

.(תקכו'עמותלמידיוס"החת)חייםמיםבארבעל.ופאפא,בסערדאוהל

.א"תרכ,למברג.שתולעץפירושעם.אלבויוסףרבימאת,עקריםספר•

קאפלי"הר"מוהגאוןו"בלאמרייךהרשצביחיים'הקק"לפן"תרוארא'דיוםפרעסבורגפהה"בע"רישוםהפורזץבדף

."א"תרכבשנתפעסטק"בקתורהתלמוד"חותמות."י"נווערבאק"דקד"האבבהרברייךצביחיים'להבשייך"רישום."י"נ

פרסם.(ג"תרנ)אסלאן,(נובאק)=נאוואקהקהילותכרבכיהן.מקלויזנבורגגלזנרשמואלמשהרביחתן.סופרהשבטתלמיד]

.[ד"תש-ג"תרצטירנוי-"הנשר"במאמרים

.א"תקע,ווין.א"להרשב,הארוךהביתתורתספר•

ושנוןהחרוץחכמיםבהפלאתהמופלגתמיםחתןכארזיםח"הבותלמידילידידדרשהדורון"ידבכתבהקדשההפורזץבדף

עתיקותחתימות2."ביסטריץכץדוד'הקממניי"נוועלדלערליפמןשלמהו"מהת"כקשהשערהאלקולעפיפיותובעל

.["מפרשבורג]ב"מפמאנדלשמעון"

קאהןהכהןזאבקלמןקלונימוסרביבן,סופרהחתםתלמידימגדולי(ד"תרכ-ד"תקע)מילכדורףד"אבביסטריץץ"עדודרבי

.חדשעירד"אברוזנברגעמריךוולףזאבבנימיןרבישלחתנו.טרענטשיןד"אבחסידהכהןדודרבישלבנוביסטריץ-וואגד"אב

.תמוז'וביום.נפטרלשםהגיעובטרםאולם,ממאדע-העדילאד"לאבנתקבלד"תרכבשנתמילכדורףד"לאבנתמנהט"תרבשנת

.סופרכתבת"בשוונדפסו"סופרכתב"העםהתכתב(ב"תרע-א"תרעואיטצען)ערוךשולחןעלח"ב"דודבית"הספרמחבר

הישיבהמפאראחדהיההוא".'גדרושב"ח'נפתלימטה'בספרוסופרנפתלירביעליוכתבוכךסופרהחתםרבומפינשתבח

בתורהלהגותימיוכלטרחדודרביהצדיקנפשינועלחייםמיםמשקהשהיהס"מהרמהגאוןר"אדמואצללמדנוכאשרבזמנו

עמוקדוד'רעלס"מהרמהגאוןר"אדמולושאמרסופרפישלרביהצדיקאבימפישמעתיכןכיישרהבסברההריםמפרקוהיה

.(קט-קח'עמותלמידיוסופרהחתם).גדולבעיוןתמידלמדנעוריוביימיגםבחרותובימיהיהזה,ימצאנהמיעמוק

משנת.ביסטריץכץדודרביתלמיד,סופרהכתבתלמיד(ד"תרס-א"תקצ)שלאנקד"אבולדלרליפמןשלמהרביהספרמקבל

מאלמאד"אבואלנשטייןיוסףרביחתנו.סופרהכתבעםהתכתב.שלאנקד"אבה"תרכומשנת,קיקינדעד"כאבכיהןב"תרכ

.(תקמא'עמותלמידיוהחתם)

מבענדרר"האדמו–"בענדרק"אבדווערטהייםיצחק"חותמות.ד"תרכ,טשרנוביץ.חאגיזמשהרבימאת.חכמיםמשנת•

.ועוד"רחובותבאר","הגולהבאר"ספריו-(א"תרענפטר)

.שוניםומצביםגדלים.ספרים7כ"סה

200$פתיחה 
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ת"שו-השואהלאחרבגאלאנטאהקהילהתקומת.308

עלמהמחברעדות–ט"תש,גאלנטא–יצחקשאילת

התלאות

The Revival of the Community of Galanta after the Holocaust –

She'ilat Yitzchak Responsa – Galanta, 1949 – The Author's

Testimony of the Tribulations

יצחקרבימאת.קמאמהדורהיצחקשאילתותשובותשאלותספר

.ואלטענדארף,פעלשאסעלי,מיקולאש,טעשיןד"אבאהלבוים

.יחידהמהדורה,ט"תש,גאלאנטא

דבריוכותבבמלחמהתלאותיואתהמחברמתארארוכהבהקדמה

אשרוהיגונותהמצוקותמיןנפשיועיפהשבורכצביוהנני"חיזוק

קדקדועדגדולצערשלימיםהםשעברובימיםועלינועליתכפו

הארוריםמצריםמצאתנואשרהתלאהוכלמהצרותנפששל

מלחמתהאיומההמלחמהבעתלנצחוזכרםש"ימהאגערמאנעם

ר"בעוהממנישנילקחליהגעושדיבינגעה'דידוהנההתלבל

ואתעמיבתשבראתוראיתי...ה"עהצדקתאמםעםילדייחמשה

תצילנההשומעכלאשרעמינואתקרהאשרוהנוראהגדולהאסון

,הנגריםכמיםדמםנשפךהיקריםציוןבניאיכהאזניובשתי

כבשיםכדםונעריםזקניםונדקריםנשרפים,ונשחטים,הנרגים

אינםוצלמםתארםאשרוצעיריםעולליםברעבהעטופים...ופרים

מתוך)"סגולהעםבשברויללהבכיידמעולאישמעמי!אויניכרים

.(ההקדמה

ביתאתושיפצו,גאלאנטאלעיירההיהודיםחזרוהשואהלאחר

לארץגאלאנטאיהודירובעלוט"תש-ח"תשבשנים.והמקווההכנסת

.בגאלאנטאמצומצמתיהודיתקהילהקיימתעדייןכיום.ישראל

מושבםלמקוםוחזרתםהיהודיםתקומתאתמסמלשלפנינוהספר

חץומהווההנוראהבשואהשעברווהטלאותהצרותכללמרות

.והאזורפעסטודיינירבניגדוליהסכמות.ישראלאויבישלבעיניהם

.מנותקיםאחרוןודףהשערודףכריכה.טובמצב.'עמקס,כד

80$פתיחה 

'ד–ט"תרנ-ח"תרמ,פאקש–ראשונהמהדורה–סופרעט.307

(שלםסט)חלקים

Et Sofer – First Edition – Paks, 1888-1899 – 4 Sections (Complete

Set)

-ח"תרמ,פאקש.סופרזוסמאןרבימאת(סט)ד-אחלקים.סופרעטספר

.ראשונהמהדורה.ט"תרנ

,קב,’עמVI,[1].ח"תרמ.ראזענבויםמרדכידפוס.כלליםכחעל:[א]חלק

."א"תובבירושלים,פריימאןיודא"חותמת.דף[1]

,קכב,’עמVIII.ב"תרנ.ראזענבויםל"סגמאירדפוס,כלליםל"געל:בחלק

.דף[3]

.דף[2],צח,[2].ו"תרנ.ראזענבויםל"סגמאירדפוס,כלליםכאעל:גחלק

.דף[1],פז,[4].ט"תרנ.ראזענבויםל"סגמאירדפוס.כלליםכח:דחלק

העתקה.החמהקידוש:פג-פבדפים.ס"השלסיוםדרשה:הספרבראש

.ל"זצוק[סופרחתם]ס"ח...ידמכתיבת

אחלקשער.טובכללימצב.שוניםגדלים.שבירדף.כרכיםבשניחלקיםד

קליםפגמיםעםשלאחריוודףגחלקשער.קלחסרוןעםשוליםפגמי

.ניירוחיזוקי

100$פתיחה 
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בספרייהנמצאלא!נדיר–ץ"תר,בילוגרייא–אהביםאילת.309

מבאכניאקניגסברגמשהיוסףרביל"המוחותמת–הלאומית

Ayelet Ahavim – Bilgoray, 1930 – Rare! Not in the National Library –

Stamp of the Publisher Rabbi Yosef Moshe Konigsberg of Bochnia

רבימאת.קדושיןהלכותהעזראבןערוךשלחןעלחיבור.אהביםאילתספר

.טשוטשד"אבטייכערמשהיוסף

.שעריםשני.קראנענבערגנטעבדפוס.ץ"תר,בילגורייא

.הביבליוגרפיהמפעלובקטלוגבארץבספריותאינו!נדיר

הדפוסלביתהמביאחותמת.ממונטריאולגאלדצוויגציוןבןרביחותמות

קלמןדודישעיהרביחתן-"באכניא,קעניגסבערגמשהיוסף"רבי

.שלפנינו"אהביםאילת"הדפיס.אבדוכתביורוב.באבובחסיד.מבוכניה

,מנותקיםדפיםמספר.שוליםפגמי,טובמצב.בקירובמ"ס32.דףמח,[1]

.כריכהללא.יבשדף

200$פתיחה 

החתםמרןשללכבודושהוכנהמצויירתפסחשלהגדה.311

ד"תרפ,ברלין,פקסימיליהמהדורת–סופר

Illustrated Passover Haggadah made for Maran the Chatam Sofer –

facsimile Edition, Berlin, 1924

הכהןנתןר"במשהוציירשכתב.פסחשלהגדהמצוירידכתב,פקסימיליה

.סופרהחתםבעלסופרמשהרבילכבודו"תקעבשנת

.כהן.בהוצאת.ד"תרפ,ברלין

.רופפתמקוריתכריכה.טובמצבמ"ס28.5.דףיט,[3]

100$פתיחה 

–השואהלפניבאירופהשנדפסההאחרונהההגדה.310

(פלעקלס)אלעזר'ברמעשה–ד"תש,גראסווארדיין

The Last Haggadah that was Printed in Europe before the

Holocaust – Grooswardein, 1944 – Ma'asseh BeRabbi Elazar

(Plekles)

רבימאת.פסחשלהגדהעלודרושיםפירוש.אלעזר'ברמעשה

.(ו"תרחמנ-בשער).ד"תש,גראסווארדיין.פלעקלסאלעזר

העולםמלחמתלפניבאירופהשנדפסההאחרונהההגדהזוהי

היהודיםשלהגדולהגירושלפניכחודשנדפסה,השנייה

.(הוגריה-רומניה)מגרוסווארדיין

כריכה.הגדהכבכלייןכתמי.טובמצב.מ"ס24.דףמג-ה,[5]

.דפיםבמספרקליםשוליםפגמי.יבשדף.רופפת

(3918ההגדותאוצר;2308יערי)

100$פתיחה 
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כמנהגנוראיםלימיםתפלותסדר–ידכתב.312

19–ההמאה,[תימן]צעדה–צעדה

Manuscript – Prayers for the High Holidays according

to the Custom of Sada – Sada [Yemen], the 19th

Century

אלוללליליאשמורותנוראיםלימיםתפילותסיור,ידכתב

וסדרבקשותעםכפוריםותפלתהשנהראשותפלת

יומאומסכתעבודהוסדרומרונותוסליחותופזמוניםהתקיעות

כפיהכפוריםויוםה"לרוהפטרותקריאותועםמלכותוכתר

תחזינההקוראעיניכאשרא"יעצעדהק"הקאנומנהגינו

.גדליהלצוםתפילותגםכולל.19–ההמאה,תימן.מישרים

.במסגרתופסוקיםעם,מקושטשער

'בעמ)סוףמעטחסר.צדדיםמשניכתובים.דף[170]

משתנהמצב.(כיפורמנחתשלההפטרהלאחרברכותאחרון

,עתיקהעורכריכת.עשפגעימחמת.גרוע-בינוניהדפיםבין

.מקוריתלא

150$פתיחה 

–חייםעץפירושעם–למועדיםתכלאל.314

19\18–ההמאה,תימן

Tiklal for the Jewish Festivals – with the Etz Chaim

Commentary – Yemen, the 18th / 19th Century

,רבאלהושענאהשענותכולל,למועדיםתכלאל,ידכתב

עץפירושעםגבירולאבןאזהרותעםהשבועותחגתפלת

ושמחתהסוכותחגתפלת.מתימןץ"המהרילרבינוחיים

.תורה

.19\18–ההמאה,תימן

מצב.שלימותנבדקלא.צדדיםמשניכתוביםדפים[58]

חדשהכריכה.שימושוסימניכתמים.עביםדפים.טוב

.נאה

.קרופמיכאלאוסף:מקור

200$פתיחה 

והושענאשבועותלילתיקון–ידכתב.313

19-ההמאהסוף,(תימן)רצאבה–רבה

Manuscript – Tikkun Leil Shavu'ot – Ratzaba

(Yemen), Late 19th Century

שבועותחגלליליותיקוןקריאהסדר.ידכתב

.רבאוהושענא

המאהסוף,תימן.ברובהמנוקדתמרובעתכתיבה

.19-ההמאהמתחילתניירעלנכתב.19-ה

הדליםדלהכותבאני"קולופוןהידכתבבאמצע

."כאלםו"מ'ןסעידהחכמיםרגליעפר

.סוףחסר–שלםלא.צדדיםמשניכתובים.דף[44]

.מנותקיםדפיםמספר.טובמצב

100$פתיחה 

כתבי יד –יהדות תימן 
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א"תרע,תימן–ועודעיבורלוח\בקשות\תפילות\ליקוטים–ידכתב.316

Manuscript – Compilations / Prayers / Bakashot / Ibur Table and More – Yemen, 1911

.ץ"המהרירבינומאתטהרהשעריקונטרס.ופיוטיםבקשות.עניניםבכמהוחיזוקמוסרליקוטי:לקוטים:שוניםעניניםכולל,ידכתב

עיבור,המתלויתסדר,וברכותתפילות,והספדיםדרשות.לזווגשער,ורעלטובסימנים,שצםחנכלסימנם–לכתכוכבישבעהסדר

.נוספיםעניניםועוד.שנים

קריאי\מגילותשלש–ידכתב.317

,תימן–פסחשלהגדה\מועד

ה"תרפ

Manuscript – Shalosh Megilot / Kri'ei

Mo'ed / Passover Haggadah – Yemen,

1925

:ספריםשלושהכולל,ידכתב

השיריםשירמגילת.מגילותשלוש.1

.ובתרגוםבמקראניקוד.תרגוםעם,ורות

תרגוםעם,קהלתמגילת.המקראוטעמי

.ל"כנוטעמיםניקוד,י"רשופירוש

חסרים דף או שנים  . מועדקריאי. 2

.  צפניהנפסק בספר . אחרונים

-ההמאהסוף,תימן–ישראללמועדיתפלותקובץ–ידכתב.315

20-ההמאהתחילת19

Manuscript – Compilation of Prayers for Jewish Festivals – Yemen, late

19th Century Early 20th Century

השנהלראשפיוטים,דפסחאאגדתא,בקשות,סליחות:בתוכוהכולל,ידכתב

.תורהלשמחתופיוטים,הושענות,הכיפוריםויום

.20-ההמאהתחילת19-ההמאהסוף,תימן

18.הכריכהדףעלמודבקאחרוןדף.שלםלא.צדדיהםמשניכתוביםדף[פ]

נקבי,מקומותבמספרזעיריםעשנקבי.מנותקיםדפיםמספר.טובמצב.מ"ס

.מנותקתחדשהכריכה.אחרוניםדפיםבשלושהמרוביםעש

120$פתיחה 

'ס'ביוםהיום"הכותבקולפוןעם.א"תרע,תימן

ליצירהא"תרעשנתשלוםבריתיאתלונותןהנני

ידהכתבבתחילת(72דף)ו"יצדנוךסלימןדאוד

."ו"יצדנוךסלימןדאודחקהחפץזה"

12.5\11.צדדיםמשניכתוביםדפים[156]

כריכה.שלם.איכותיםדפים.טובמצב.מ"ס

,בדיוקישוטיםידהכתבלאורך.מנותקתמקורית

.העמודיםובכותרותראשיותבאותיות

.קרופמיכאלאוסף:מקור

300$פתיחה 

.אחרוןבדףטקסטחסרוןעםפגם.פסחשלהגדהסדר."הואכןפסחבליליהעשייהסדר".3

(לשטרותה"תרפ)ה"רל'בשנתבןד"יכסלולחודשחמישיביוםשמיםמלאכתהמלאהותשלם"הכותבקולפוןפסחשלהגדהבסוף

יעקובבןאברהם'קו...ביהדליתתולעתאדאיזובאטרפאי"ע...אלקארנייהודה...הטובהחברלתשוקתונכתבה...וישלחבסדר

"...ט"סא'אלחל

.פשוטהכריכה.שימושובלאיכתמים.קרעים.בינונימעט-טובמצב.מ"ס17\23.צדדיםמשניכתובים,דף[64]

$  200פתיחה 
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שלהגדה/ופיוטיםתפילות–ידכתב.318

המאהתחילת19-ההמאהסוף,תימן–פסח

20-ה

Manuscript – Prayers and Piyyutim / Passover

Haggadah – Yemen, Late 19th Century – Early

20th Century

:בתוכוהכולל.ידכתב

.כיפורויוםהשנהלראשפיוטים.דפסחאאגדתא

סופרכתיבת.ועודתורהלשמחתפיוטים,הושענות

המאהתחילת19-ההמאהסוף,תימן.ניקודעם.נאה

פזמוניםלכתובאתחילרחמןבשם":א23בדף.20-ה

."במעונהדרשהואעלבעזרתה"לר

דפים'מסחסרים,שלםלא.מ"ס18.5.דף[77];[3]

דףעלמודבקאחרוןדף.בסוףשגםוייתכןבהתחלה

לכתבקשוריםאינםדף[3].חדשהכריכה.הפורזץ

.אחרמכותבובקשותאשמורות,ובהםל"הנהיד

80$פתיחה 

19–ההמאה,תימן–י"ורשתרגום,מקרא–מגילותשלש–ידכתב.319

Manuscript – Shalosh Megilot – Miktah, Targum and Rashi – Yemen, the 19th Century

ההמאה,תימן.הדףעלי"רשופירושעוזיאלבןיונתןלרביהמיוחסתרגוםעם.וקהלתרות,השיריםשיר,מגילותשלשכולל,ידכתב

.ניקודכולל,התרגום.וניקודטעמיםכולל,המקרא.ומסודרתנאהסופרכתיבת.19–

זרעיוזרעוזרעיאניבולהגותיזכיניה"הבו"יצאלשאעררהם]'אב'ן[רהם]'אבהספרזה...זכה"בעלותרישומיהראשוןבעמוד

"...אל[אפרים\זכריה]'ןסאלםאניהספרקניתי"מחיקהנסיוןעםנוסףרישום."אמןה"עסכ

כריכה.עשפגעי.בינוני-טובמצב.שלם.מגילהכלתחילתשלראשיותבמיליםקישוטים.מ"ס16\21.כתובים'עמ83.דף[42]

.נאהחדשה

180$פתיחה 
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–דיואן–ידכתבישני.320

19-20-ההמאותתימן

Two Manuscripts – Divan –

Yemen, the 19th – 20th

Centuries

פיוטים112-כ,דיואן.ידכתב•

,תימן.שוניםלזמניםושירים

חסרים.שלםלא.20-ההמאה

.בודדיםדפיםמספר

.מ"ס18/8.5:גודל.דף[67]

.טובמצב.צדדיםמשניכתובים

.מנותקיםדפים

ושיריםפיוטים.דיואן,ידכתב•

לא.19-ההמאה,תימן,לשבת

גדוליםפגמים.בינונימצב.שלם

פגעי,דפיםבמספרחסרונותעם

כתמים.שוליםפגמי,עשונקבי

.מ"ס23/8.5:גודל.דיווטשטושי

300$פתיחה 

–התלמודפירוש–ידכתב.321

14\13–המאה,תימן

Manuscript – Peirush Hatalmud –

Yemen, the 13th / 14th Century

כתיבה.מ"ס14\19:גודל.דפים[2]

.14או13המאות.תימנית

התלמודטקסט.ו-גדפיםבכורותמסכת

אוי"לרשדמיוןעםפירושעםמשולב

.גרשוםרבינולתלמידי

מדמים002621651מספררשומהל"בסה

מגניזתקטעיםלשנישלפנינוידהכתבאת

ENAל"ביהמיורקניו ,960ושם15\957

.(מצורףחומרראה)62-68דפים

.בינונימצב.מחובריםדפיםשני.בינונימצב

.מכריכההוצא

200$פתיחה 

18-ההמאהסוף,תימן–תפילההלכותם"להרמבתורהמשנהמתוךקטעים–ידכתב.322

Manuscript – Passages of Mishneh Torah LeHaRambam Hilchot Tfilah – Yemen, Late 18th Century

.תפילההלכות,ם"להרמבתורהמשנהמתוךקטעים.ידכתב

.18-ההמאהסוף,תימן.נאהכתיבה

.מהדףומטהשלישנמצא:דף[3].הדףמרוחבחצינמצא:דף[8],דףרובנמצא:דף[5],הדפיםביןמשתנהמצב.דפיםחלקי[16]

.כריכהללא.כתמים.פגמים.קרעים.רביםחוסרים,גרוע-בינונימצב.מ"ס20.5:מירביגודל

100$פתיחה 
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ו"תר,תימן–ץ"המהרימאתשחיטההלכותעל"תודהזובח"–ידכתב.323

Manuscript – Zove'ach Tpdah on Hilchot Shechita by the Maharitz – Yemen, 1846

סדר"בסופו.צאלחיוסףבןיחיארבינו–ץ"המהרימאתשחיטההלכותא"הרמוהגהותערוךשלחןעלביאור,תודהזבחחיבור.ידכתב

.יהודיתבערביתשרח-אלוכן"ומליחהדםדין"ו,"שחוטהבמעיהנמצאעוברדין","הניקור

נוספותוהגהותשוליםהערותהידבכתבמהדפיםבחלק.תודהזובחפירושולצדוהעמודבאמצעערוךהשלחןכשתוכןבנויהידכתב

.(א"תריבשנתבכלכתהלראשונהנדפסערוךהשלחןעלתודהזבחפירוש).יותרוקטןשונהידבכתב

שחיטההלכותעל...ישראלרבניפסקיהאיכותורבהכמותקצתשהיאהחמודהזאתנשלמה"נרשםהידכתבכתבסוףלקראת

יחיאהצעיר"הצעיראישיםוחדלנבזהידעל,א"ותובבו"תעגלביתבמתאתמוזלחודש"ישנייום(לשטרות)בקנזבשנתוטריפות

."ט"סו"היסעדיא'ן[ב]

."(משהימיןספרזה":נכתבבשער).לגתחילת-יזסימניםעלבאמצעחסר,שלםלא.ו"תר,תימן.נאהכתיבה

פגיעהעםחלקםהידכתבלאורךמקומותבמספרבודדיםעשפגעימספר,בינוני–טובמצב.מ"ס16.צדדיםמשניכתוביםדף[59]

.עתיקהעורכריכת.בטקסט

$  200פתיחה 

19-ההמאהסוף,תימן–צאלחבןסלימאןרבימאת–פסחזבחחיבורשלהעתקה–ידכתב.324

Manuscript – Coping of the Zevach Pesach Composition – by Rabbi Suliman ben Salach – Yemen, Late 19th Century

מוסרדברי–"אחרתאגרת",(ץ"למהרי)פסחדיניאיגרת,הקדמה:כולל.צאלחבןשלמהלרבי.פסחזבחחיבורשלהעתקה,ידכתב

.בסוףעמודיםמספרחסר.19-ההמאהסוף,תימן,ונאהמסודרתכתיבה.צאלחבןשלמהרבימאת,פסחזבחואיגרת,והנהגות

.הנשיםובכללםתימןיהודילכלללהנגישהמנתעליהודיתבערביתנכתבה"פסחזבח"אגרת

אגרתוכןפסחדיניאגרת."ה"תנצבצאלחר"כמהר'ן[ב]צאלחסלימאןוצעירקל"(העתקה)המחברשםנכתבההקדמהבסוף

אגרת.הנדפסלסדורהידכתבביןהשוואהנעשתהלא-קאפחיוסףרביבעריכת.ב"תשיציוןשיבתבסדורלראשונהנדפספסחזבח

.א"שכ-ז"שיעמודים(ט"תרצ)'הסיניבירחוןרצהבי'פרופי"עלראשונהנדפסההמוסר

פסחהלכותקיצורהראשון,שחיברחיבוריםשניעלידוע,ץ"המהריהגאוןשלאחיו-(ן"תק-צ"ת)צאלחיוסףבןשלמהרביהמחבר

.לפנינונמצאיםשניהם,מוסראגרתוהשני"פסחזבח"בשם

.כריכהללא.מ"ס12.בטקסטקלהופגיעהחסרוןעםחוראחרוןבדף.כתובים'עמ[46],דף[23],טובמצב

100$פתיחה 
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19-ההמאה,תימן–וטריפותשחיטהבהלכותת"ושודינים–ידכתב.325

Manuscript – Dinim and Responsa on Hilchot Shechitot and Treifot – Yemen, the 19th Century

,ם"להרמבשחיטהלהלכות(יהודיתלערביתמתורגםביאור)שרח,שחיטהבהלכותותשובותשאלות:הכוללשחיטהבהלכותידכתב

!שלם.19–המאה,תימן.השיעוריןומדותהשחיטהעלאזהרות.טריפותבדיניל"זאליהובןלויר"כמוהרלהרבותשובותשאלות

.בטקסטפגיעהעםעשפגעיאחרוניםדפיםבמספר,הידכתבלאורךרביםעשנקבי,בינוני-טובמצב.צדדיםמשניכתובים,דף[56]

.כריכהללא

150$פתיחה 

הדיןצדוקסדר–ידכתב.326

–תימן–קדישאהחבראשל

20-ההמאהתחילת

Manuscript t- seder Tzidduk Hadin

of the Chevra Kadisha – Yemen,

ear;y 20th Century

תחילת,תימן.הדיןצידוקסדר.ידכתב

היההנראהכפי.20-ההמאה

בעתתימןשלקדישאהחבראבשימוש

.המתהוצאת

.כתוביםעמודים[2].מקופלדף[1]

.טובמצב.מ"ס20.5/13:עמודגודל

נראה.מיםכתמי.קליםטשטושים

והודבקקפליםמחמתלחלקיםשנקרע

סימני.האחורימצדועבהדףעל

כמעטהקפליםמחמתקרעים.קיפול

.שוליםפגמי.חסרוןללא

100$פתיחה 
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17-19המאות–תימןידכתבישלושה.328

Three Manuscripts – Yemen – the 17th – 19th Centuries

17-19המאות,תימן.שונותתקופות.שוניםידכתבישלושה

מצב.צדדיםמשניכתובים,דף[15].[יותרמוקדםי"שהכתיתכן]17–ההמאה,תימן.ישראללמועדיוברכותשירות,ידכתב.1

.שלםבלתי.ופגמיםקרעים.כריכהללא.בינוני-טוב

.כריכהללא.טובמצב.שלםבלתי.19–ההמאה,תימן.וטעמיםניקודעםהמקראטקסט.יהושעספר.דף[28].2

עביםדפים.19–ההמאה,תימן.צדדיםמשניכתובים.דף[22].כיפוריוםותחילתהשנהראששלמוסף,שופרתקיעתסדר.3

.טובמצב.כריכהללא.ואיכותים

100$פתיחה 

,תימן–"המסרה"ביאור–ידכתב.327

20-ההמאהתחילת

Manuscript – Hamassora Elucidation –

Yemen, Early 20th Century

ליקוטי":בתוכוהכולל"המסרה"עלביאורידכתב

שלשהביאור;"מהמסרהבראשיתספרעלתורה

היתה)"והארץ":בראשיתמספרמהמסורהמילים

"ותוסף",('וכולעבודאין)"ואדם",('וכותהו

"ונסו"המילהביאור;(הבלאתאחיואתללדת)

והתקדשתם"הפסוקעלביאור;('וכוחרבמנוסת)

,י"רשבבשםדרוש;ויקראמספר"קדושיםוהייתם

."המשפטיםואלה"הפסוקעלוטעם

.20-ההמאהתחילת,תימן,נאהכתיבה

מצב.מ"ס17.צדדיםמשניכתובים,דף[10]

.חדשהעורכריכת.טוב

100$פתיחה 
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חתימות–שלםסט–ז"תצ-ו"תצ,קושטא–התורהעלזהר.331

17-הבמאהחברוןחכמי

Zohar on the Torah – Kushta, 1736-1737 – Complete Set –

Signatures of the Sages of Hebron in the 17th Century

.אשכנזייעקבבןיונהדפוס.ז"תצ-ו"תצ,קושטא.התורהעלהזהרספר

בכמהעשפגעי.בינונימעט,טובמצב.דףיח,רנא,[6].בראשית:אחלק

למדרשקדש"רישום."לוימצליחיעקב"חתימת.ורישומיםחתימות.דפים

לנוסחהמתייחסקטעובו,ידבכתבהגההלדבדף."א"יעאליעזרדמשק

.מהנדפסשונה

טובמצב,השערבשוליניירחיזוקימלבד.דףרעט,[1].שמות:בחלק

יצחקרבישלמסולסלתוחתימהידבכתברישום:וחתימותרישומים.מאוד

רבישלהשליחותכתבעלחתם,17–הבמאהחברוןמחכמי]צדקה

,תמהמרדכירבישלמסולסלתוחתימהידבכתברישום.[גדליהאברהם

מחכמי."נחוםחזון"בעלנחוםאליעזררבינכד]ידובכתבשיררישוםעם

ונדפס'הדורפאר'הנקראם"הרמבתשובותאתלאורוהוציאתרגום.חברון

.[מאודוחיבבומחברוןהכירוא"החידמרן.ה"תקכ,באמשטרדם

.מאודטובמצב.דףשט-קיח,[2].דברים-במדבר.דףקטו.ויקרא:ד-גחלק

.כתמים

.מפוארותתואמותכריכות.רחביםשולים.ואיכותיםבהירים,עביםדפים

500$פתיחה 

ועוד\אזמיר\שאלוניקי\קושטא –דפוסי המזרח 

ראשונהמהדורה–ח"ת,קושטא–תאריפה.329

Yeffe To'ar – Kushta, 1648 – First Edition

.ראשונהמהדורה.ח"ת,קושטא.אשכנזייפהשמואלרביהגאוןמאת,רבהמדרשעלביאור,תאריפהספר

עםשוליםקציצת.ראשוניםדפיםבכמהפגמים.בינוני-טובמצב.דףכ,קפח:במקור.בסוףדף20וכן.הדףעדהתחלהחסרעותק

.חדשהבדכריכת.שימושוסימניכתמים.דפיםבכמהשבשוליםהמקורותבטקסטנגיעה

100$פתיחה 

יחידהמהדורה–ד"תע,קושטא–יעקבבני.330

Bnei Yaakov – Kushta, 1714 – Single Edition

לרבינוהעיטורבעלמספרהלכותעלביאור,יעקבבניספר

,זמן:אמאמרכולל,(הפניםעם)מאריאבאבןיצחק

כתיבת:זומאמר,בעליםבשמות:ומאמר,קנין:במאמר

.ששוןיעקברבימאת,ותשובותשאלותעם.ושטרותגיטין

יעקבבןיונהדפוס.יחידהמהדורה.ד"תע,קושטא

חיים'רשלבשבחו,המדפיסדבריהשערבשולי.מזלאזיץ

.ל"המוקמחי

.חדשהבדכריכת.מאודטובמצב.מ"ס30.דףרמג,[3]

."'איסליבאריה'הק"חתימות.השערבשולקטןחסרון

180$פתיחה 
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יסודספר–ראשונהמהדורה–ף"ת,קושטא–א"להרשבשיטותשבעה.332

Shivah Shitot by the Rashba – Kushta, 1720 – First Edition – a Basic Book

,סוכה,מגילה,השנהראש,שבתמסכתותעלא"הרשבחידושי,א"להרשבשיטותשבעה

.קמאבבא,נדרים,יבמות

רבי,קושטארביהסכמות.אשכנזייעקבבןיונהדפוס.ראשונהמהדורה.ף"ת,קושטא

.רוזנישיהודהורביאלפנדאריחייםרבי,קמחיחייםרבי,הלוישמואלרבי,קמחיאברהם

יעקבבן.(הגדוליםבשםא"החיד).קיצוראלאאינםהשנהראשמסכתעלהחידושים

חלקאלאאינםכאןקמאבבאחידושי.א"להריטבוסוכהמגילהחידושימייחסיםופרידברג

.ראשון

(52'מס,יסודספרי,סטפנסקי)

.בודדיםזעיריםנקבים.מאודטובמצב.בשערכתמיםמלבד.מ"ס30.דףקצא,[2]

.חדשהבדכריכת

150$פתיחה 

–ט"תצ,קושטא–הגדוליםהמאורותשני.333

לאורהמוציאמאתניתן–יחידהמהדורה

Shnei Hame'orot Hagdolim – Kushta, 1739 – Single

Edition – Given by the Publisher

אדרת"ותשובותשאלות:כולל.הגדוליםהמאורותשניספר

שאלות.שאלוניקיד"אבקובואליהורביהגאוןמאת"אליהו

חידושים"וספר.חנדאלייהושערבימאת"יהושעפני"ותשובות

.(נפרדבשער)אלמידהיצחקרבימאת"וליקוטיםתשובות

.אשכנזייעקבבןיונהדפוס.יחידהמהדורה.ט"תצ,קושטא

.(ההקדמהפ"ע)חנדאליאברהםרבילאורהמוציא

אברהםרבימאתהספרקבלתעלידבכתברישוםבשער

ניכר(מטושטשת)מסולסלתחתימהעם(ל"המו)חנדאלי

רביהואהנראהככל–"מזרחי"החותםמשפחתשםבחתימה

ני'א]"ם"אפי"תיבותבראשיחתימהבשער.מזרחייוסףפנחס

,אולי]"ם"קי"תיבותבראשיחתימהוכן.[זרחי'מוסף'ינחס'פ

.משהידלישיבתרישוםבספר.[משהיד[ישיבת]קודש

ביתחבר,(לערךו''תענולד)מזרחייוסףפנחסרביהגאון

בעלאלגאזייעקבישראלרביבראשותדירושליםרבהדינא

ראשון'הנסיםמשהחייםרבילאביובן,א''זיע'דרבנןארעא'

רבנוא''החידאבישלמידידיוהיה',קודשאדמת'ובעל'לציון

ירושליםחכמיעםיחדחתםד''בתקי,ל''זצאזולאיזרחיהיצחק

,הוריותעל'יוסףשער'א''החידשלהראשוןלספרוהסכמהעל

אדמתאביושלהשניספרואתבשאלוניקיהדפיסו''בתקט

מזכירא''החידרבנו,תשובותיוגםנדפסובהםב''חקודש

ר"מכמהשמעתיובזה''רבנושלמפיושמעאשרמחידושים

פני,ד''כק''סויצא'לפרדרושבטןחדרי)ה"זלהמזרחיפנחס

ראה,דורוגדוליעםבהלכהונתןנשא.''('טק''סראה'פרדוד

ארזי'באודותיועודראה,('ז'סימ''חוא''ח)בכסףנחפהת''שו

.(1021'עמב''ח)'הלבנון

שיקוםמלבד.מ"ס30.דףכח[2],ג,יד,קנה,פח-נט,נו,[2]

נקבים.מאודטובמצב,השערבשוליניירבמילויאמנותי

.מפוארתחדשהכריכה.הפנימייםבשוליםבודדים

200$פתיחה 
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ח"תרנ,קושטא–נישואיןאישור.336

Marriage Confirmation – Kushta, 1898

רשות".וחתימותידבכתבמילויעםמודפסמסמך

."א"יערבתיא'קושטעירכוללות"שלרשמי"נשואין

.ח"תרנ,קושטא

החתןנישאו"פאשהפירי"בכפרכינכתבבמסמך

הכלהעם,"י'אג'ביגנסים'ןי'אג'ביגחיים"המפואר

בביתסיוןלחודש24ב"אלפונדומנחםבןרחל"הנעימשה

'לחד26ביוםנכתב.אלאמוניסק"קויחידתושבהחתן

.[ח"תרנ]658'שסיון

ר"בהיואלהצעיר–"דאתראמאריה"חתומיםהמסמךעל

.ו"הינזורופאאברהם–"כפרמשגיחי"ו"ו"היאהרן

.ולאדינועבריתמשולב!ונדירמעניןמסמך

.קיפולסימני.טובמצב.מ"ס13\21.נייר.דף[1]

80$פתיחה 

ל"המווהגהתהקדשה–ז"תקפ,קושטא–לאברהםזכור.335

"המשחהשמן"בעלחייםשמואלרבי

Zchor LeAvraham – Kushta, 1827 – Dedication and Gloss by the

Publisher Rabbi Shmuel Chaim the Author of Shemen Hamishcha

חידושים,ע"שועלחידושים,ת"שו:חלקיםשלשהכולל,לאברהםזכורספר

.אביגדוראברהםרבימאת.ם"והרמבס"השעל

.(504'מס,בקושטאהעבריהדפוס,יערי).יחידהמהדורה.ז"תקפ,קושטא

קסבדף."בטבריארבאמדרשאלביקדש"ל"המוידבכתבהקדשהבשער

.המחברמשפחתשלרישומיםבשער.הדפוסחסרוןעלידובכתבהגהה

בדפיםכתמים.דפיםבכמהעשפגעי.בינונימעט-טובמצב.דףקסח

.הראשוניםהדפיםבפינותניירמילוי.הראשונים

200$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ל"תק,קושטא–משפטעין.334

Ein Mishpat - Constantinople, 1770 - First Edition

עזרארביהגאוןמאת,ע"השוחלקי'בדותשובותשאלות,משפטעין

מהדורה.ל"תק,קושטא."למאורשמן"ו"בקדשמלכי"מחברמלכי

.קושטארבניהסכמותעם.ראשונה

.בשערקלנקב.מאודטובמצב.מ"ס29.דף[1],קטו,[2]

200$פתיחה 
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רבינינוידבכתבהמחברספריבעניןהיסטוריתיעודההסכמותבדף

חזןמשהישראלהצעיראמר"פותח(ח"המשיהרב)חזןישראלמשה

המחברהרבספריעלכותבבו"...ל"זהמחברלהגאון'זדורט"ס

ז"תקפבשנתהוליכווכיבירושליםעמושהיהיוסףעיןספרועלשאבדו

עלמזבחלהעלותוחזןאליהור"כמוהרדודימרהרבלידי"לאזמיר

ונתעצלו"...לבחקריבעלהרמזהגאוןבצואתוהניחכןכיהדפוס

גדולהבשריפהונשרףזהבםהיתה'הידגםבעוןהןכיעדבהדפסתו

רישומים.[משתכחיןולאדאבדיןעל]מ"ולד"עחבלא"תרשנתשל

בכריוסףויקנה"חתימה."ט"סעטיהחלפון'סיהגביר'מעלישיבת"

בכתבוחידושיםהגהות10–כהספרדפיבין."ראובןהצעיר"."רחמים

."י"רב"תיבותבראשיבסופהחתומהאחתהגהה.מזרחייד

ספריםומחברמפורסםגאון,(ג"תרכ-ח"תקס)חזןמשהישראלרבי

ובשנתבאיזמירנולד."לבחקרי"הונכדחזןאליעזררבישלבנו.רבים

ודיינימחכמיהיהבצעירותוכבר,אביועםלירושליםעלהא"תקע

.בקורפורבב"תריובשנת,רומאד"לאבהוכתרח"תרבשנת.ירושלים

ובשנת(מצרים,אלכסנדריה)אמון-נאברבנותלכהןעברז"תריבשנת

"ציוןקנאת","לישראלנחלה":חיבוריו.ישראללארץחזרב"תרכ

שלכרך"הגדולספרו.גלויותשלשניט"יופולמוסעל-"ט"יוקדושת"ו

.איטליהבירתברומירבנותומתקופתותשובותשאלותכולל,"רומי

לעירעלה.(ו"תקסנפטר),סופיהחכמימגדולי–יעקבבןראובןרבי

.צדקומורהלרבנתקבלשםבצפתוהתיישבד"תקסבשנתהקודש

אלקלעיאברהםרביהגאוןנמנותלמידיובין.דורוגדוליידיעלנספד

רביבנו"מצוהנר"בעלסידיהודהרביוהגאון"לאברהםחסד"בעל

אביופטירתלאחרצפתרבניראשוצדיקגאוןרחמים

מצב.מנותקיםראשוניםדפיםשני.מ"ס28.דף[קנה:ל"צ]קנז,[3]

.שחורבדבדבקשדרהחיזוק.עתיקהעורכריכת.מאודטוב-טוב

200$פתיחה 

יחידהמהדורה–ח"תרכ,אזמיר–(ב)וחסדאחינא.338

Chinah VeChisda (II) – Izmir, 1868 – Single Edition

.ג-בפרקים)שניחלק,כתובותמסכתעלשיטה,וחסדאחינאספר

קונטרסבסופו.ארדיטשלמהיהושערביהגאוןמאת.(מ-טזדפים

."חתןמדיניציונים"

.שיגורהדפוס.יחידהמהדורה.ח"תרכ,אזמיר

עביםדפים.עשפגעי.בינונימצב.מ"ס31.דףרמט,כח,[2]

.חדשהכריכה.ואיכותים

100$פתיחה 

ידבכתבהגהות–ח"המשיהרבידבכתבתיעוד–יחידהמהדורה–ה"תצ,אזמיר–יהוסףעין.337

Ein Yehosef – Izmir, 1735 – Single Edition – Documentation Handwritten by the Rav HaMashi'ach – Handwritten

Glosses

.חזןיוסףרביהגאוןמאת.ת"גפמציעאבבאמסכתעלשיטה,יהוסףעיןספר

והקדמת(חייםשנותבעל)חזןחייםרביהמחברבןהקדמת.מצריםורבניירושליםרבניהסכמות.יחידהמהדורה.ה"תצ,אזמיר

.המחברנכדחזןחייםר"בדודרביהמגיה
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הקדשת–יחידהמהדורה–ג"תרס,ירושלים–(ו)יצחקפנית"שו.342

עטייהמשפחתרבניחתימות–המחבר

Pnei Yitzchak Responsa (VI) – Jerusalem, 1903 – Single Edition – Author's

Dedication – Signatures of the Rabbis of the Atiyah Family

ומועדיםלשבתותדרושים,נפרדיםענינים,וכתביםפסקים.שישיחלק,יצחקפניספר

.אבולעפיאמשהיצחקרבימאת.בדמשקהמחברשדרש

.יחידהמהדורה.ג"תרס,ירושלים

.מקוריתכריכה.מאודטובמצב.מ"ס33.דףב,מד,עז

עזראהגביראל"המחברממני"החותםהמחברשלידובכתבהקדשההשערבדף

רביידבכתבהספרקבלתעלוחתימהרישוםבשערכןכמו.צובהמארםדוויךהכהן

.עטייהיהודהר"בנסיםרביוחותמותחתימותרישום.ט"סעטייהן"במהריאודה

בארםהמקובליםמגדולי.נסיםר"ב,(ב"תשכנפטר)עטייהיהודהרביהצדיקהגאון

בשנת.חלקיםשני"יהודהמנחת"ספרמחבר.קדושפהבעל,ופרושחסיד.צובה

לפלאהייתהשקידתו."שלוםנהר"בישיבתהלומדיםביןונמנהלירושליםעלהה"תרצ

תבלקצוותמכל.מחלהלכלהרבהבתועלתםשהתפרסמוקמעותכתב.זקנותובעתגם

.וקמעותיוברכותיואתלקבלבאו

120$פתיחה 

יחידהמהדורה–ו"תרמ,ליוורנו–(ב)יצחקפנית"שו.339

Pnei Yitzchak Responsa (II) – Livorno, 1886 – Single Edition

רבימאת.ערוךהשולחןחלקי'בדותשובותשאלות.שניחלק,יצחקפניספר

.ודמשקטבריהד"ראבאבולעפיאמשהיצחק

.יחידהמהדורה.ו"תרמ,ליוורנו

חסרוןללאדפיםבכמהקרעים.כריכהללא.טובמצב.מ"ס30.דף[3],קיז

.(בשוליםבעיקר)טקסט

100$פתיחה 

יחידהמהדורה–ז"תרמ,אזמיר–(ד-ג)יצחקפנית"שו.340

Pnei Yitzchak Responsa (III-IV) – Izmir, 1887 – Single Edition

.ודמשקטבריהד"ראבאבולעפיאמשהיצחקרבימאת.יצחקפניספר

.דףסט,[1].יחידהמהדורה.ז"תרמ,אזמיר.משפטחשןעלותשובותשאלות:גחלק

.י'פלאגאברהםרביהסכמת

.דףצא,[1].יחידהמהדורה.ז"תרמ,אזמיר.'ב'אסדרלפיהלכהפסקי:דחלק

.מקוריתכריכה.מצויןמצב.יחדיוכרוכיםהחלקיםשני

100$פתיחה 

יחידהמהדורה–ח"תרנ,אזמיר–(ה)יצחקפנית"שו.341

Pnei Yitzchak Responsa (V) – Izmir, 1898 – Single Edition

מאת.ערוךהשולחןחלקי'בדותשובותשאלות.חמישיחלק,יצחקפניספר

.ודמשקטבריהד"ראבאבולעפיאמשהיצחקרביהגאון

.י'פלאגאברהםרביהסכמת.יחידהמהדורה.ח"תרנ,אזמיר

.מקוריתכריכה.מצויןמצב.מ"ס30.דףרלא,[4]

100$פתיחה 
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מחשובי–יחידהמהדורה–ג"תרל,אזמיר–במשפטפנים.343

משפטחושןעלהחיבורים

Panim Bamishpat – Izmir, 1873 – Single Edition – One of the Most

Important Compositions on Choshen Mishpat

.פאסימןעד,משפטחושןערוךשולחןעלהלכהחידושי,במשפטפנים

.פונטרימולייוסףישעיהרבימאת

.וחבריושיגורהדייאושעאהרןבדפוס.יחידהמהדורה.ג"תרל,אזמיר

משפטחושןעלביותרומקיףגדולחיבורהינוהספר:ומחברוהספר

.דף400–מלמעלההכוללזהספר,ההלכהבשדההקשיםמהמקצועת

לומראפשרבהחלט.משפטשבחושןהראשוניםסימנים80עלכ"סההינו

מתקופתערוךשולחןשלזהחלקעלביותרהגדוליםמהחיבוריםאחדשהוא

,לימיםצעירבעודופונטירמוליי"ריחיברהספראת.האחרוניםרבותינו

בהשאירעולמולביתשנלקחעדלהדפיסוהספיקלאהצערלמרבהאולם

חייםרביהגאון,אביו.התורהמקצועותבכלנוספיםחשוביםחיבוריםאחריו

הביא,אזמירחכמיומגדוליע"השועל"הדבירפתח"בעלפונטריפוליבנימין

הקדמהדבריכתבהספרובתחילת,הדפוסלביתזהבנושלספרואת

שלאביוקאתימבנימןה'קדמש'אר"הכותרתתחתהגדולבנועלוהספד

.ומרתקתחשובההקדמה."ידברלבבמרירות,המחברהרב

.חדשהבדכריכת.מאודטובמצב.מ"ס30.דףתל,[1]

120$פתיחה 

יחידהמהדורה–ד"תרמ,אזמיר–אברהםוימהר.345

Vayemaher Avraham – Izmir, 1884 – Single Edition

ואגדהדרשהבעניני',ב'אסדרלפיערכיםאלפיובוגדולחיבור,אברהםוימהר

.אזמירד"אבי'פלאגאברהםרביהגאוןמאת,והדרשניםהמחבריםעללהקל

8'מסהשערבשולי.פונטרימוליאברהםבדפוס,יחידהמהדורה,ד"תרמ,אזמיר

.המחברלספרי

בדפיםדבקחיזוקיעםקרעים\פגמיםמלבד.מ"ס30.דףכט,רכד,[2]

.פשוטהעתיקהכריכה.טובבמצבכולוהספר,הראשונים

100$פתיחה 

יחידהמהדורה–ד"תרל,אזמיר–טוביוםבגדי.344

Bigdei Yom Tov – Izmir, 1874 – Single Edition

.קריספיןטוביוםרבימאת,ע"השוחלקי'בדותשובותשאלות,טוביוםבגדי

.הספרבסוףלהספדדרשותעשרשניםעם.ראשוןחלק

.וחבריושיגורהדייאושעאהרןבדפוס.יחידהמהדורה.ד"תרל,אזמיר

נמצאהספרבפנים.המחברמאתהנראהכפי,ידבכתבהקדשההספרבשער

.טורדאד"אבווזלציוןבןרבישלהעותק.ידבכתב(חתוםלא)מכתב

בהקדשההמקבלשם.ומנותקתבלויהמקוריתכריכה.מ"ס30.דףיב,רכב,[2]

.מאודטוב-טובמצב.נמחק

120$פתיחה 
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–יחידהמהדורה–ט"תרמ,אזמיר–אנכיאברהם.346

הגהות-מאודנדיר

Avraham Anochi – Izmir, 1889 – Single Edition – Extremely

Rare – Glosses

ך''התנכלעלהדרשדרךעלעצומיםפלפולים,אנכיאברהםספר

.י'פלאגאברהםרביהגאוןמאת,פסחשלוהגדה

היקףורחבעצוםחיבורהינו'אנכיאברהם'ספר:החיבורחשיבות

חכמיגדוליבסגנוןדרשבדבריצופיםנופתכולו,ך''התנכלעל

,מופלגתבגאונותבזהזהודרשהלכהדבריהמשלביםהספרדים

כפי.ועודבספריוא''חידוהרבהקדוש'החייםאור'בעלכסגנון

קולמוסתחתשהוציאהספרדיםמחכמימיעודעלידועלאהנראה

הכלכליהקושיאףעלנתחברהספר!אחדבכרךשכזהעצוםחיבור

ליהיהלאיען''בהקדמתומתארשהואכפי,המחברשלהעצום

דדחקתיכפימיגיעמעיסתישקימצתיממהוהכלהספרלזהמקדיש

לא,שבהדפסההכלכליהקושישעקבלשערנקל'',..עצמיאת

ספרשלנדירותונובעתומכאןבלבדמעטיםעותקיםאםכי,נדפסו

.זה

תיבותבראשיחתומות,נאהמזרחיידבכתבהגהותשתיבספר

."ט"סה"אמנ"

נאהעותק–ראשונהמהדורה–ו"תר,שאלוניקי–אליהואזור.348

Ezor Eliyahu – Salonika, 1846 -First Edition – Fine Copy

,ובמדרשיםבתלמודל"חזמאמר,המקראפסוקיעלחידושים,אליהואזור

המצותטעמי.פסחשלהגדהביאוראליהוהגדתעם,אבותמסכתעלפירוש

.ועוד"צדקהמעיל""מוסרשבט"בעלמאזמירהכהןאליהורבימאת.ועוד

.אשכנזיהלויסעדידפוס.ראשונהמהדורה.ו"תר,שאלוניקי

כריכה.קליםכתמים.מאודטובמצב.מ"ס20.דףיב;צו-סה,סב-ט,ו,[2]

.חדשה

400$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ד"תקפ,שאלוניקי–האתמרימדרש.347

Midrash HaItmari – Salonika, 1824 – First Edition

מאת,ובאגדהבהלכההשבתותסדרלפידרשות,האתמרימדרשספר

.ועוד"צדקהמעיל","מוסרשבט"בעלמאזמירהכהןאליהורבי

.ראשונהמהדורה.ד"תקפ,שאלוניקי

פגע.בינונימצב.מיוחדבשערהבאאליהומנחתחלקללא.דףפד,[3]

רישום.בלויהמקוריתעורכריכת.מנותקיםדפים.בטקסטגםעש

."מזרחיאליהוחיים"בשערוחתימה

80$פתיחה 

דפים.ובלאיכתמים.רביםניירחיזוקיעם,בטקסטחסרוןהשערבדף.אחרוןדףחסר.מ"ס30.![דף415]דףפט,צט,רכז,[2]

.חדשהבדכריכת.מאודטוב-טובבמצבכולוהספר.וכתמיםקרעיםמחמתבינונימצבואחרוניםראשונים

200$פתיחה 
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ראשונהמהדורה–ב"תרי,שאלוניקי–זבחתורת.349

Torat Zevach – Salonika, 1852 – First Edition

הראשוןהגאוןמאת.וטריפותשחיטההלכותעלונוראעצוםחיבור,זבחתורת

חזןיוסףרפאלרביהגאוןשלבנו,(בדראד"חהמכונה)חזןדודחייםרבילציון

."לבחקרי"בעל

.ראשונהמהדורה.ב"תרי,שאלוניקי

קצוצותהגהות.ראשוניםדפיםבשניקמט.טובמצב.מ"ס18.דף[4],קלח,[2]

.מקוריתכריכה.הדפיםבשולי

120$פתיחה 

–המצותשער\ראשונהמהדורה–ד"תרי,שאלוניקי–תמידעולת.350

ב"תרי,שאלוניקי

Olat Tamid – Salonika, 1854 – First Edition / Sha'ar haMitzvot – Salonika, 1852

שהעתיקוצמחיעקברבימאת.הסודדרךעלהתפילותבעניניחיבור,תמידעולת

.ל"זי"הארמרבושקיבלויטאלחייםרביידמכתיבת

.חדשהכריכה.טובמצב.מ"ס21.דףעז,[1].ראשונהמהדורה.ד"תרי,שאלוניקי

עלמסודרים,תעשהולאמעשההמצותפירוש.ויטאלחייםלרבינו,המצותשערספר

.הפרישותסדר

שוניםופגמיםנקבים.בינוני-טובמצב.דףעו,[2].אחון'גיצחקדפוס.ב"תרי,שאלוניקי

.חדשהכריכה.דפיםובמספרבשער

150$פתיחה 

.יחידהמהדורה.ט"תרל,שאלוניקי.קובואשררפאלרבימאת.שניחלק,אשרשערת"שו

דודמגןלישיבתינו...א"זיעהמחברג"הרהמיורשיבמתנהלנוניתן"הקדשההספרבשער

רביאביוידיעלהוקמהבירושליםדודמגןישיבת."ט"סשמעוןבןאהרןרפאלהצעירץ"תכב

.בראשהבנועמדכ"אחשמעוןבןדוד

מצריםד"אב.(ש"הדב)שמעוןבןדודרביהגאוןבן,(ח"תרפ-ח"תר)שמעוןבןאהרןרפאלרבי

,מרוקולעריבשליחותיצאז"תרמבשנת.ירושליםהקודשבעירוגדלנולד.רביםספריםומחבר

לשבתלבואמצריםק"קונשיאישרימאתנקראן"תרשנתבסוף.הפנימימערבלערי,ובשנית

לקבלבווהפצירשבישראלטוביוםרביהגאוןגםכאשר.סירבהואאך,בקהירהרבנותכסעל

רבי.הרבנותכסעלשםלשבתמצרימהלרדתשמעוןבןהרבהסכים,התפקידאתעצמועל

.בחייוההוראהכסעלוהושיבו,הכתרתולטקסלמצריםמירושליםבמיוחדהגיעישראלטוביום

כללבעלומתקבליםנשמעיםהיוודבריו,במצריםהציבורעסקיכלאתנשאכתפיועל

כי,כיבדוהוושריההממשלהגם.דבריואתבצמאושתוגדולכבודלורחשוהעםוכל,שומעיהם

עלהא"תרפבשנת.מצריםיהדותאתהנהיגשנהשלושים.הדגולהאישיותוגודלאתהכירו

,"מצריםנהר","המפקדשער"אביושלספרועםהמשולב"פקודנהר":מחיבוריו.ישראללארץ

.ועוד"דבשומצור","מצריםטוב"

מרדכירבימאתשמעוןמטהלספר'דחלקוהוא"אשרמטה"דףכה.דף[1],סה,כה,ק,[1]

ורבניחכמיממעלתמגולהתוכחת"אחרוןדף.'ב'אס"עוליקוטיםדרושיםדףסה.שמעון

.שלפנינוובעותקרביםבעותקיםחסרזהדף–שאלוניקי

בןדודרבישלספרייתוכריכתזוהי–מעורופינותשדרהעםהספרכריכת.טובמצב.יבשדף

.שמעון

120$פתיחה 

"מצריםנהר"בעלשמעוןבןאהרןרפאלרבישלוחתימתוידובכתבנאההקדשה–ט"תרל,שאלוניקי–אשרשער.351

Sha'ar Asher – Salonika, 1879 – Fine Dedication Handwritten and Signed by Rabbi Raphael Aharon Ben Shimon the Author of

Nahar Mitzrayim
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אזמיר\קושטא\שאלוניקידפוסי–ספריםאוסף.352

Collection of Books – Printed in Salonika / Kushta / Izmir

-טובמצב.הראשוניםדפיםשניחסרים.ראשונהמהדורה.א"תצ,אזמיר.העזראבן.בנבנשתיחייםלרבינו,הגדולהכנסת.1

.בינוני

חסרון.בינוני-טובמצב.דף[6],כא,עו,[1].ו"תפ,קושטא.צמחיעקברבימאת.עוונותותיקוןי"הארכוונת.ומצוהנגיד.2

.נקביםמספר.שקוףניירשלהדבקהעםבשערופגמים

מהדורה.ו"תצ,קושטא.מדינהדימשהר"בדודרביהמקובלמאת.ל"האריזהקדמותלפיהתורהעלחידושים,דודנפש.3

.כתמים,ניירבחיזוקיפגמים.בינונימצב.דףמו,[4].יחידה

בעניןירושליםרבניתקנותלשערמעבר.יחידהמהדורה.ט"תקנ,שאלוניקי.מיוחסיוסףמרדכימשהרבימאת,שאלמיםת"שו.4

.בינונימצב.שוליםובלאיחריכות.דףפח,ד.ציבורצרכימינוי

מעט.ראשוןודףשערחסר].יחידהמהדורה.ב"תרי,שאלוניקי.שאלתיאליוסףרבימאת,שמותספרעלדרשות.אברהםיוסף.5

.[נקבים

.הספרסוף–במדףלפנינו,התחלהחסר.ראשונהמהדורה.ן"תר,אזמיר.י'פלאגחייםרבימאת.שלישיחלק,חייםלבת"שו.6

:ספרעםכרוך

.פגוםאחרוןדף.ראשונהמהדורה.ט"תרמ,אזמיר.י'פלאגיצחקרבימאת,שישיחלק.ללביפה.7

מהדורה.ה"תקע,שאלוניקי.אישטרושהאברהםחייםרבימאת.ערוךהשלחןחלקי'בדותשובותשאלות,אברהםירךספר.8

.דףקיז,[2]:בחלק..יחידה

200$פתיחה 
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ועודהודו,מצרים–המזרחארצותדפוסי-ספרים[22]אוסף.353

A collection of [22] books - patterns from the countries of the East - Egypt, India and more

.בדףחסר.דףנב-ג,א[1].ל"תק,שאלוניקי.וידאשדיאליהורבינומאת.'חכמהראשית'הספרקיצור.חייםתוצאות•

.ו"תרצ,בגדאד,בגדדכמנהג,"ירושליםמנחת".וערביתמנחהסדור•

המופלאהרבכ"למעשלוחהמנחה"ידבכתבהקדשה].ח"תרס,(מצרים)אמוןנא.עמרםחייםרבימאת.בחלק,המלךמטעם•

"[ט"סהכהןחייםיוסףי"הצבד"ימהמולה"עו"יצלובאטוןיצחקר"כמוהר

הצעירומלואההארץ'לה"בעלותרישום].ד"תרצ,בגדאד.דבריםספר,מועלםמאיריחזקאלרבימאתהתורהעל.אלאמרילקוטי•

."[ה"תשמנחםיוסףחברוןירושלים...שבתי'חבןחביב

נסדר.שמעוןבןאהרןרפאלרבימאת.במעלאם:ב;במרדאם:אחלקים'לבנחלק.המורדתאשהדיניעלהמרדותנעותבת•

.יחידהמהדורה.ז"תרע,ירושלים.במצרים

עבדיהרביהמקובלהגאוןחתימת].שניהמהדורה.צ"תר,אמוןנא.חזןאליהורבימאת.שבמצריםאמוןנאמנהגי.שלוםנוה•

.[הדאיה

רישום].ג"תרצ,אלכסנדריה.הלוימרדכירבימאת.התשובהובענייניהגאולהעלל"חזממדרשילקוטים.בחלק.יהודיספרבית•

."[לערנערשמואלאפרים"בשערוחתימה

בתוכםמאגדותהחוברות.בקהירהאשכנזיםלעדתד"אבהכהןן"בהרמנדלאהרןרבימאת,הרבניםאגודתמחברת,הגדולהכנסת•

מנדלאהרןרבייוזמת,הזמןלרוחוהיהדותהדתוחיזוקהתורהקרןהרמתלרעיוןוהסכמתםהרבניםותשובותישראללגדולימכתבים

.באסיפהשהשתתפוהרבניםמאותשלוששלרשימהנדפסההשניהחלקבתחילת.ן"בהר

:חוברותבחוברותשיצאוהחלקיםשנילפנינו

;סב-נה;נד-מז;מו-לט;?לח-לב;?לא-כה;כד-יז;טז-[ח];[1],ז:חוברותט:אחלק

דע-סג

בהוצאהנדפסושלאאפשר,לח-יזדף(נב-טז’סי)ה,ד,ג’חובחסר.שלפנינובעותק

.א’חובשלהשנייהבהוצאהאלאזו

-סה;סד-נז;נו-מט;מח-מא;מ-לג;לב-כה;כד-יז;טז-ט;ח:חוברותטנדפסו:בחלק

.דףסח

,עדן.ואירועיםמועדיםושארקודששבתליוםותשבחותשירות.ישראלזמירות•

.ככסתןדפוס.ה"תרפ

.1955ו"תשט,לונדון,תהלים•

שני).מזרחיחייםפרגדפוס.ח"תרל,אמוןנא,אבוהביצחקלרבינוהמאורמנורת•

.הפורזץובדףהכריכהבדףתימניתבכתיבהרישומיםעםהעותקיםאחד.(עותקים

.כריכהללאמהםאחד

Israeli.יהודייםהגדהסיפורי• katha ratna mala–דיבקריעקבאהרןרבימאת.

.מראטהית.1894ד"תרנ,בומבי

.מראטהית,1997,מומבי,תהליםספר•

.מראטהית.1977,מומבי.תהליםספר•

.1951,פונה.מראטהי–אנגלימילון•

ועבריתמראטהית,1955.בומבי,לנעריםהעבריתשפתלימוד•

בסוף.ועבריתמראטהית.1891א"תרנ,בומבי,פסחלילסדר,פסחשלהגדה•

היולאאשרקטעיםנוספווכן.ד"תרל,פונהשבהוצאתהפיוטיםנדפסוההגדה

,דפיםכמהוחסריםייתכן(1827ההגדותאוצר,1341יערי).ד"תרלפונהבהוצאת

.חסרוןעםהעליונהבפינהראשוניםדפיםבמספרפגם

.מראטהית.א"תשמ,מומבי,לישראלחקספרשער•

.עמודמולעמודומראטהיתעברית.ה"תרצ,בומבי.נדריםהתרתעםסליחותסדר•

ומארטאיתעברית.ה"תרצ,בומבי.פנקריחזקאליוסףרביי"ענסדר,תפלהסדור•

.עמודמולעמוד

.דפיםומספרשערחסרעותקמראטיתתהליםבנוסף

.שוניםגדלים.טובכללימצב.ספרים22כ"סה

180$פתיחה 
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ועודשלוםמנוחת\פסחשלהגדות\הזהרספר–וסוסהרבה'גדפוסי-ספריםאוסף.354

Collection of Books – Printed in Djerba and Sussa – Sefer Hazohar / Passover Haggadahs / Menuchat Shalom and More

:וסוסארבה'גדפוסיספריםאוסף

.ראשונהמהדורה.ג"תשי,רבה'ג.הכהןחויתהחירחמיםרבימאת.טוריםארבעהעלת"שו.אחלק.כהןשמחת•

.דףקנח[8].ה"תרצ,סוסה.מאמזמורעד–ראשוןספר,תהליםעל,שלוםמנוחת•

.ראשוניםדפיםבמספרעשפגעימהםבאחד(עותקיםשני).דףקסב.ו"תרצ,סוסה.עב-מבפרקים.בחלקתהליםעלשלוםמנוחת•

.דףקל.ז"תרצ,סוסה.קו-צמזמוריםעל,רביעיספר,תהליםעל,שלוםמנוחת•

.דףקמ.ח"תרצ,סוסה.קן-קזמזמורים.חמישיספר.תהליםעל,שלוםמנוחת•

.[בספרידבכתבהגהה]חדאדיעקבבדפוס.ב"תרצ,רבא'ג.ברבייוסףרבימאתוביאוריםחידושים.גחלקיוסףפורתבן•

.דףקס,[4].בערךץ"תר,תונס.זרקאשלמהרבימאת.מ-אמזמורים.אספר,תהליםעל,שלוםמנוחת•

מאת.ערביבלשוןודיניםומעשיותמוסרעםהפרשותעלובאוריםחידושים.ערבשמןספרעם.דברים-ויקרא.בחלקס"ששלמדרשו•

.ח"תש,רבה'ג.שלימעתוקר"במקיקץרבי

.חדאדדפוס.ד"תרצ,רבא'ג.לעסריאברהםרבימאת.בראשיתספרלועזמעםתעריבהכתבפתשגן•

.דפיםומספרשערחסר.ש"תרבה'ג.תשרילחדש.אחלק,תורהעלזהר•

.ש"ת,רבה'ג.חשוןלחדששניחלק.התורהעלזהר•

.(עותקיםשני).ח"תש,רבה'ג.שבטלחדשחמישיחלק.התורהעלזהר•

.דףכד.(שערללאונדפסייתכן)שערחסריהודיתערביתבלשוןפסחשלהגדה•

שערהשני.שערחסרמהםאחד(עותקיםשני).ז"תש,רבה'ג.הכהןדודרבימאתובאוריםחדושים."ישועותכוס"פסחשלהגדה•

.פגום

.1938ח"תרצ,רבה'ג.המחברהרבתולדותעם.הרושבןאליהורבימאת"אליהוכוס"פירושעם,פסחשלהגדה•

.חסרונותעםדפיםבמספרקרעים.ט"תרצ,רבה'ג.הכהןכליפהרבימאת.פסחשלהגדהעלוששוןשמחה•

.1945.ה"תש,רבה'ג,השנהלראשמחזור,תרועהיום•

.דפיםומספרשערחסר.ז"תש,רבה'ג,הכהןאברהםרבימאת.לאברהםמלל•

.א"תשי,רבה'ג.מ,ל,כאותיות.גחלק.ערביבלשוןיועץפלא•

.ו"תש,רבה'ג.פסחשלהגדהעל.ליעקבדבריומגיד•

.א"תש,רבא'ג.מקיקץדודרבימאת.תרגוםעם.השיריםשירעל.קודששירי•

.א"בתנדפס.ירושליםשלצילוםדפוס.עידאןמשהרבימאתההגדהעלחידושי.הפסחחגספר•

!שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםגדלים.טובכללימצב.כרכים24-בספרים22כ"סה

100$פתיחה 

נדיר-יחידהמהדורה–ד"תרע,רבה'ג–חייםארחות.355

Orchot Chaim – Djerba, 1914 – Single Edition – Rare

וקיצור.(עבריותאותיות)ערביתרגוםעםמשליספר.חייםארחותספר

'ר)ישריםארח"ו"צדיקיםארח",(הכהןשאולרבי)למנחהוסלת,שימנחת

–"ערבקול"ו"חדשהמנחה",(עידאןמשה'ר)"משהידי",(כהןחיים

"ה"מזאלה"קונטרס,(יהודיתבערביתריץ'בוכרחמיםרבימאת)מעשיות

.(וז'מאגמשהזקןרבימאת)

.עידאןדודרבידפוס,ד"תרע,רבה'ג

."ט"סישי...דיחיה"ע"בשערבעלותחתימת

כריכה.מנותקיםדפיםמספר.טובמצב.מ"ס20.דף[4],כב;יא;קצב,[2]

.מנותקת

60$פתיחה 

148



!נדיר–יחידהמהדורה–ב"תרנ,יר'אלג–זרועאור.357

Or Zaru'ah – Algiers, 1892 – Single Edition – Rare!

רבימאת.יהודיתבערביתנבחריםומדרשיםל"חזמאמרי,זרועאורספר

.בכאששלום

הלאומיתבספריה.המחברבדפוסנדפס.יחידהמהדורה.ב"תרנ,יר'אלג

לקרובבמכירותהופיעלאכןכמו!נדיריםספריםבמחלקתהספרנמצא

.שנה30–

שניבפינתחסרוןמעטעםקרע.מ"ס20.עמודים48,[1].שעריםשני

.חדשהכריכה.טובמצבזהמלבד.השערים

150$פתיחה 

השערעם–ו"תש,איסטנבול–בתמונותהיהדותדרךמורה.356

בתורכית

Moreh Derech Hayahadut Bitmunot – Istanbul, 1946 – with the

Turkish Tutle Page

בעניניבעיקר,ביהדותמושגיםביאור,בתמונותהיהדותדרךמורה,חוברת

בלתימרובעותבאותיות)בעבריתהטקסט.ציוריםבעזרת,ישראלחגי

.(לאטיניותבאותיות)ובלאדינו(מנוקדות

.ובתורכיתבעבריתמעטפת-שערינוספו.יחידהמהדורה.ו"תש,איסטאנבול

.עמודהמולעמודהובתורכיתבעבריתחביבבןמשהרביהסכמת

.טובכללימצב.מ"ס27.'עמ[2],37

80$פתיחה 

–ד"תרמ,ירושלים–שחלקול\ישחקבני.358

יחידהמהדורה

Bnei Yischak / Kol Shachal - Jerusalem, 1884 - single

edition

אקשוטישבתירבימאתדרשותשחלקולוספר,ישחקבניספר

[2],סט,[2],[2],קלה,[3].ד"תרמ,ירושלים.קושטאמחכמי

.דף

.מ"ס36.יחדיונדפסוהספריםשני.מקוריתכריכה.מצויןמצב

100$פתיחה 
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חתימות \הגהות \מכתבים \כתבי יד –יהדות ספרד 

17-19–הבמאותירושליםומקובליגדוליחתימות–צ"ת,אמשטרדם–ברךזרע.359

Zerah Barech – Amsterdam, 1730 – Signatures of Leading rabbis and Kabbalists of Jerusalem in the 17th – 19th Century

.חלקיםשני.צ"ת,אמשטרדם.ברךברכיהרבימאת,התורהפרשיותעלדרשות,ברוךזרעספר

חתימות.מיוחסבכריוסףמרדכירביחתימת1\מהבדף.ט"סעמארדודחייםרביהמקובלהגאוןשלקדשוידחתימתהספרבסוף

דודא"כמהרמהחכםהספראתקנהכיהכותב,ט"ססתהוןמנשהחייםרביחתימות."ט"סכאסכיש"רר"בכמהרדודאליהוהצעיר"

."ר"תהשנהראש...כאסכיעזראבןישעיההצעיראני"שלחתימותמספר.כאסכי

'החייםאור'הבעלשלתלמידיומגדוליעמארדודחייםרביהמקובלהגאון

חכמיתולדות)לירושליםהדרךלולהכיןארצהלפניושלחאותואשרהקדוש

הקדושש"הרשתלמידיביןנמנהימיוובסוף.(10עמודג"חירושלים

.(ז"תקל,שאלוניקי)"לדודתפלה"ספרמחבר',אלבית'בישיבת

פרי"בעלהגאוןשלבנו,(ו"תקסנפטר)מיוחסיוסףמרדכימשהרבי

תורהחידושיבכתיבתהפליגבעלומיועוד.אלגאזיט"המהריחתן."האדמה

ו"טבןהיותומזמןהדורלחכמישהשיבופסקיםת"שו,בחיבוריוהמפוזרים

ראשון"ככיהן.אישיותואתסובביםקדושהומעשימופתסיפורי.ואילךשנים

,"המיםשער","המיםברכות":חיבוריו.פטירתועדב"תקסמשנת"לציון

שמונהגיללפנישחיבר"ראשוניםמים"חיבורואתאליווספח"שאלמים"

.ידבכתבשנשארוספריםועוד"המיםעין","המיםפני",עשרה

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

הכולל"חייםארץ"מספרובעיקרהתפרסם,סתהוןמנשהרביהמפורסם

ראשוניםשלוהסכמותותקנותומנהגיםישראללארץהנוגעיםענינים

עוטרספרו.ועיוןבבקיאותתורתוחדושיעם,ישראלבארץואחרונים

.ירושליםגדוליבהסכמות

חאלבחכמימגדוליכאסכישלוםרביהגאוןשלבנו–כאסכידודאליהורבי

.מצריםמרבניכאחדכיהןדודאליהורביבנו.הראשיורבה

בכמהעשפגעי.בינונימצב.ראשוןחלקשערחסר.דףקה,[2];פג,[2]

.שימושוסימניבלאי.שיקומים.רביםדפיםבפינותקרעים.בטקסטגםדפים

.חדשהכריכה

120$פתיחה 

ל"הראששלוחתימתוידובכתברישום-ג"תקפ,ליוורנו–יהודהאהלי.360

מתוניסשמאמאשלוםהחשובהגבירמאתהספרקבלתעלא"המרפהרב

Ohalei Yehuda – Livorno, 1823 – Notation Handwritten and Signed by the Rishon

LeZion the Rav HaMerapeh on Receiving the Book by the Important Philanthropist

Shalom Shamama of Tunis

אר'נגיהודהרביהגאוןמאת.(דברים-במדבר)הספריעלגדולביאור,יהודהאהליספר

.ראשונהמהדורה.ג"תקפ,ליוורנו.השישיתבמאהתוניסחכמימגדולי

–ל'פאניזמאיררפאלרביהמקובללציוןהראשוןשלוחתימתוידובכתברישוםהספרבשער

.בתוניסירושליםבשליחותבהיותו,שמאמאשלוםהגבירמאתהספרקבלתעל.א"המרפ

סבא,ומקובלגאון,(ג"תרנ–ד"תקס)א"המרפ-יל'פאניגמאיררפאלרביל"הראש

בשנתאשכנזיאברהםרביפטירתאחרלציוןלראשוןהוכתר.מופתכבעלנודע,דמשפטים

האישמשהספרמחברברכהא"הישהרבשלבנואלישרמשהחייםהרבהואחתנו,מ"תר

ג"תרכבשנתבתונסביקורובעת.יר'ואלגלתוניסיההרבנשלחשניםז"לבןעודבהיותו,ועוד

הנסקרהוהנה,לגשמיםשיתפלללרבפנוהמקוםרבני,בצורתושנתגשמיםעצירתהיתה

לאותויהי,מרוביםברכהגשמיוירדובעביםהשמיםנתקדרותפילתואתרבנוסייםשבטרם

שאליהםבקהילותרבותתקנותתקןהרב,שמואתפרסםזהומאורע,הצבורבקרבולמופת

."תמיד'הלפניזכרון"בשםבהקדמה"מרפאלב"בספרונדפסההתקנותאחתהגיע

.עשנקבדפיםבכמה.מאודטוב-טובבמצבהעותק,השערבפינתחסרוןמלבד.דףקכט,[1]

.פשוטהחדשהכריכה

100$פתיחה 
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תורהוחידושיהקדשה–ב"תש,ירושלים–שאולויוסף.361

אלישרשאוליוסףרביהמחברידבכתב

Vayosef Shaul – Jerusalem, 1942 – Dedication and Torah Novellae

Handwritten by the Author Rabbi Yosef Shaul Elyashar

ראשוןחלק:חלקיםלשנימחולק.הלכהוביאוריחידושים,שאולויוסףספר

חלק.ברכהא"היששלבנואלישרנסיםיוסףרבימאתס"השעלחידושים

.פולונסקיאהרןשמשוןרביהגאוןמאתהלכתיותתשובות:שני

בין.אלישרשאוליוסףרביהמחברשלידובכתבהקדשההספרבתחילת

הינוהדף,המחברידבכתב,צדדיםמשניכתובדף[1]נמצאהספרדפי

הוספההמחברהוסיףובו.הספרנדפסממנוהמחברשלהמקוריידכתב

.הדאיהעובדיהרביידבכתבהגהההדפיםבין.הנדפסעלקצרה

80$פתיחה 

ספרדיםלכוללמוקדשעותק–ל"תר,זיטאמיר–היוםסדר.362

[1895.בולגריה]וק'ברוסג

Seder Hayom – Zhitomir, 1879 – a Copy Dedicated to the Sephardic Kollel

of Rosjuk [Bulgaria, 1895]

זיתוןמכפרמכירבןמשהרבימאת.ס"הפרדבדרךהתפילותעלפירוש,היוםסדר

.צפתידיעל

.באקשטמשהיצחקדפוס.ל"תר,זיטאמיר

ספרדיםלכוללמתנה"ידבכתבהקדשהובוניירסטיקרהודבקהכריכהגביעל

שלרבותחתימותבספר."ה"התרס'שוק'רוסגו"נרקארכירכואןחייםהרבמאת

."פרידמאןל"זפנחסר"בשמעון'הק"

התקיימהשם.[בבולגריהנמלעיר,רוסכיום,וק'רוצאו]וק'רוסגיהודיקהילת

הקהילהמנתה20–ההמאהבראשיתעוד.בוגלריהשבקהילותמפוארתקהילה

עלבשואהנכחדההקהילה,בהפעלויהודייםומוסדותחינוךומערכותנפשות4000

עלמהיהודיםחלק,בוגלריהממלכתבשטחריכוזלמחנותושליחהגירושיםידי

"וק'רוסציהודיקהילת"ספרנכתבהקהילהלזכר.המדינההקמתלאחרארצה

.רבארכיוניחומרסמךעלהקהילהאתהסוקר

.שימושוסימניכתמים.מקוריתכריכה.טובמצב

80$פתיחה 

י'פלאגאברהםרביוחתימתידבכתבהקדשות.363

רבינוהגאוןבניללביפהבעלי'פלאגיצחקרביואחיו

י'פלאגחיים

Dedications Handwritten and Signed by Rabbi Avraham

Palachi and His Brother Rabbi Yitzchak Palachi the

Author of Yaffe Lalev, the Sons of the Gaon Rabbi

Chaim Palachi

שלוחתימתוקדשוידבכתבהקדשהובוספרשלפורזץדף.1

קיואישארלכוללניתנהההקדשה,י'פלאגאברהםרביהגאון

.מ"ס30."דאתראמאריה"הקהילהולרב

שלוחתימתוידובכתבהקדשהובוספרשלפורזץדף.2

."ללביפה"הבעלי'פלאגיצחקנסיםרחמיםרביהגאון

ועלומא'געירק"קוגזבריגבאיסגולהיחידיניתנהההקדשה

.מ"ס30.ידובכתבשורות6כ"סה.ערבאפריםרביצבאם

120$פתיחה 
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\לבטוןיצחקרביוהגהותחתימות–ח"תרכ,זולקווא–לאברהםזכור.364

הדאייאשלוםרביחתימות

Zechor LeAvraham – Zholkva, 1868 – Signatures and Glosses by Rabbi Yitzchak

Leviton / Signatures of Rabbi Shalom Hadaya

.אלקלעיאברהםרבימאת.כרכיםשני.לאברהםזכורספר

.1868ח"תרכ,זולקווא

יצחקהצעיר".הכרכיםבתחילתהדאייאשלוםורבילבטוןיצחקרביחתימות.כרכיםשני

"ט"סהדאייאשלוםצעיראחרוןגואל","ט"סלבטון

שלידובכתבייתכן.ספרדיידבכתבארוכההגהה.דף[115],אחלקתחילת:אכרך

.לבטוןיצחקרבי

ככל.לחבדףספרדיידבכתבהגהה.דףמו,[14],י.בחלקוסוף,אחלקהמשך:בכרך

.הדאיהשלוםרבישלידובכתבהנראה

.מעטבלויותמקוריותכריכות.טובמצב.מ"ס21:תואםגודל

80$פתיחה 

הגאוןוהגהותחתימה–ב"תרע,בגדאד–חיאישבן.365

הדאיהעבדיהרביהמקובל

Ben Ish Chai – Baghdad, 1912 – Signature and Glosses by the

Kabbalist Gaon Rabbo Ovadya Hadaya

,הלכותפסקי'במחברת.מבגדדחייםיוסףרבינומאת.חיאישבןספר

.כרכיםשני.ב-אשנה

.בכורשלמהר"חיהושעדפוס.ב"תרע,בגדאד

השערבדףחתימה.כפוליםצו-צאדפים.דףקכא[4]:ראשונהשנה:אכרך

.ידובכתבחלקןהגהות14הספרלאורך."ט"סהדאייאעבדיההצעיר"

.עובדיהרבישלאחיו-"הדאיאשלוםעזרא"נוספתחתימה

.מנותקיםדפים.דףקיח;קכא[3]:ושניהראשונהשנה:בכרך

.מ"ס22:תואםגודל.טובכללימצב

100$פתיחה 

,ירושלים–יעקבאהלימחזור.366

הגהות–ראשונהמהדורה-ח"תרס

ידבכתב

Machzor Ohalei Yaakov – Jerusalem,

1908 – First Edition – Handwritten

Glosses

עלמאודנרחבביאור,יעקבאהלימחזור

יצחקייעקברבימאתהשנהראשתפילות

ח"תרס,ירושלים.בוכארהמחכמי

.ראשונהמהדורה

הרבנות"שלחותמתהספרבתחילת

.ידבכתברישומים."במצריםהראשית

ידבכתבוהערותהגהותהספרלאורך

.להדפסההקרובהמתקופהמזרחי

!נתבררהלאהכותבזהות

.מקוריתכריכה.מאודטובמצב

100$פתיחה 
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הספרדיםחכמיהגהות-ספריםאוסף.367

Collection of Books – Glosses by Sephardic Sages

הגהות2.[בצילוםהושלמוראשוניםדפיםארבעה]ראשונהמהדורה.ט"תנ,דמייןפרנקפורט.בכרךיאיררבימאת.יאירחותת"שו•

.יר'שבאלגווהראןד"אבס"השעלאריהגורבעל(ו"תרכנפטר)רמון'צמסעודרבי]ץ"המציידבכתב

2בספר.בינוני-טובמצב.אחרוןדףחסר.ראשונהמהדורה.ח"תמ,זולצבאך.הכהןיעקבבןאפריםרבימאת.אפריםשערספר•

.מזרחיידבכתבהגהות

עודאבורביעעמרםרביהגאוןוחתימתידבכתברישוםהספרבתחילת.שערחסר.ווילנאמהדורת.חייםאורח.ערוךשלחן•

.(שערחסר).ידובכתבהלכתיותהגהותכמהובספר.ארצהעלייתוטרםבטיטואןהיותומתקופת

רביידבכתבהערות2בספר.ר"ת,יוזעפוף.אלקלעיאברהםרבימאת.'ב'אסדרפיעלהלכהחידושי.ראשוןחלק.לאברהםזכור•

חתימה."שיחתיא"הי"שמותיבותבראשיחתומותההערות.טורקיהחכמימחשובי"עשותזכר"וספר"יעקבירך"בעלארגויטייעקב

."ארגויטיאברהם"

.שוניםומצביםגדלים.ספרים4כ"סה

120$פתיחה 

המחברהקדשת–ט"תשכ,ירושלים–אומריביעת"שו.368

וחתימתוידובכתביוסףעובדיהרבינו

Yabi'ah Omer Responsa – Jerusalem, 1969 – Dedication by the

Author Rabbeinu Ovadya Yosef Handwritten and Signed by

Him

הדורפוסקמרןהגאוןמאת.חמישיחלק.אומריביע,ותשובותשאלות

.ט"תשכ,ירושלים.ל"זציוסףעובדיהרבינו

רפאלרביאלהמחברשלוחתימתוידובכתבהקדשההספרבשער

.והמחוזטבריהד"ראבקוקהכהן

.מאודטובמצב

120$פתיחה 

ד"אבמאזוזמשהזקןרביביניהם–ותוניסרבא'מגשטרותשני.369

ז"תרפ-ד"תרע-רבה'ג

Two Documents from Djerba and Tunis – Including Rabbi Zaken Moshe

Mazuz Av Beit Din of Djerba – 1914-1927

חתימותשתיעם.ד"תרע.רבה'גוחכמירבנישלבחתימתם.ידבכתבשטר.1

.וזאןכמוסורבי.רבה'בגהגדולהשוחטחדאדבנימיןחכם:שלקליגרפיותמסולסלות

כןכמורבה'בגהדיןביתאב"וז'מאגמשהזקן"רביבחתימתידבכתבתוספתביניהם

.חותמתו

רביםספריםומחבר,רבה'גחכמימגדולי(ה"תרע-א"תרי)מאזוזמשהזקןרבי

.אברהםקנה.משהשערי.ס"השעל"תורהשערי":מהם,התורהחלקיבכלוחשובים

.ועודהמלךפתגם.משהדברי

התחתוןחלקו.מזרחיתבכתיבההעליוןחציו.כתובעמוד[1].מקופלגדולדף[1]

עלמיםכתם.זמןכתמי.קיפולסימני.טובמצב.מ"ס29/20.5:עמודגודל.בערבית

.מהדףחלק

.ז"תרפ,תוניס.יהודיתבערביתכתוב.ידבכתבשטר.2

,"ביתאןרחמיםבןאברהםה"ע":הדייניםחתימות."קרעימקיקץה"ע"הנידוןחתום

"...כמוס..."

זעיריםחורים.קיפולסימני.טובמצב.בקירובמ"ס25/18.האחדמצדוכתוב.דף[1]

.עבהדף.סגולהדיו.תוניסאיותוחותמותבולים.קלותדיומריחות.הקיפולבעקבות

100$פתיחה 
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א"תקצ,תוניסרבניחתימות–חצרוחזקתשכירות-ידבכתבקדוםשטר.370

Early Handwritten Document – Lease and Possession of a Yard – Signatures of the rabbis of Tunis, 1831

.א"תקצ,תוניס.והמשכירהשוכר,השכירותפרטיעם.חצרוחזקתשכירותשלקדוםשטר,ידכתב

עדיםשניבחתימתהראשוןהחלקעלעדות:שניחלק.רבניותחתימותשניבסופוהשכירותפרטי:ראשוןחלק,חלקיםלשנינחלק

.בסופו

."ט"סלומברזואליאוהצעיר"."ט"סאשכנזי...?רחמים"...:הראשוןבחלקהחתימות

."ט"סבובלילפינחס"שניהחתימה,מפוענחתלאראשונהחתימה:השניבחלקהעדיםחתימות

ללאקרע.קליםדיוטשטושי.מיםכתמי.טובמצב.בקירובמ"ס30/23:עמודגודל.טובמצב.כתובעמוד[1].מקופלגדולדף[1]

.האחוריבעמודקליםקרעים.קיפולסימני.הדףשלהימניבצדוחסרון

100$פתיחה 

א"תרנ,אלול–יפורבניבחתימתתנאיםשטר-ידכתב.371

Manuscript – Shtar Tena'im Signed by the Rabbis of Jaffa – Elul,

1891

:הרבניםחתומיםהשטרעל.א"תרנאלול,יפו.ידבכתבנישואיןתנאישטר

העדהשיסדהתורהבתלמודמלמד–"ו"הישמחון'ן[ב]יוסףהצעיר"•

חייםאברהםהצעירה"ע•"ט"סאהרונימשהצ"ה"•ביפוהספרדית

"ט"סהלוי

קלחסרוןעםפגם.טובמצב.מ"ס26/21:גודל.כתובעמוד[1].דף[1]

ימניתבפינהקלהפגימה.בטקסטקלהפגיעהעםהשמאליהעמודבאמצע

.קיפולסימני.עליונה

100$פתיחה 

כתוב–בולגריותכתובותשני.372

ומקופלכרוך–ח"תרנ–בלאדינו

Two Bulgarian Ketubot – Written in ladino

– 1898 – Bound and Folded

,בלאדינוכתוב,(בולגריה)מסופיהכתובה•

יצחקיוסףורבי,הלוידודמשהרביחתומים

.ברסאנו

כתוב,ח"תרנשנת,מבולגריהכתובה•

ורבי,הלוידודמשהרביחתומים.בלאדינו

.ברסאנויצחקיוסף

פגמים.יחדוכרוכותחתוכותהכתובותשני

.בולגרייםבולים.זמןכתמי,בשוליםגםוקרעים

שאםכסגולהרווחתשמועה.בינוני–טובמצב

שלאסגולהזההכתובהאתוכורכיםמקפלים

.הזוגיתגרשו

80$פתיחה 
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עלרופאנתןר"להשדנתנוידבכתבת"שדרומכתבי[3]

בראשי.התורמיםלפניההמלצהמכתבאתלהציגמנת

אליואשרהתורםשםלכתיבתשורהנותרההעמודים

.זובבקשהפונים

בארץועזוביםיתומיםעזרתאגודת"שלבלנקעלנכתבו

?-"תרפ,ירושלים."ישראל

חותמותהדפיםבשלושת.זההנוסחובהםדפים[3]

:הרבנים

רבי,עקניןיהודהבכוררבי,קוקהכהןרפאלרבי

חותמתוכן,טביאןאהרןרבי,נחוםנסיםדיעמנואל

.האגודה

כאשר.טבריהורבנימחכמי-עקניןיהודהבכורהרב

,ה"תרפבשנתישראלבארץששוןמשפחתביקרה

אליהםלבואוהזמינוהועקניןהרבאתשםהכירו

,מקראלמדואצלו.לבניםמורהלשמשכדילאנגליה

הוא,עבריתושפתתמהכתיבה,תלמוד,ערוךשולחן

כךעלועמדהעצמיתהחשיבהכוחאתבתלמידיופיתח

.תורהחידושייחדשובעצמםשהם

,טבריההעיררב-(א"תשל-ס"תר)קוקרפאלהרב

.לפטירתוועדח"תשמשנת

סימני.טובמצב.מ"ס27/20.5:זההגודל.דף[3]

.קיפול

80$פתיחה 

ירושליםרבניחותמות–"ועזוביםיתומיםעזרת"המוסדלטובתרופאנתןהרבר"לשד–ת"שדרומכתב.373

?-"תרפ–זההבנוסחעותקים3–וטבריה

Letter of Shadarut – to the Shadar Rabbi Nathan Rofeh for the Ezrat Yetomim VeAzuvim Institution – Stamps of the

Rabbis of Jerusalem and Tiberius – 3 Identical Copies – 1820s ?

שנשלחומכתביםשני.374

–ז"תרפ–לירושליםמבומבי

1927

Two Letters that were Sent from

Bombay to Jerusalem - 1927

לירושליםשנשלחומכתביםשני

הנמעןשםנרשםהמכתביםבראשי

"יעקבאברהםי"ביאליהואברהם"

בשנת,מבומבינשלחו"...אלמאל'ג

.1927ז"תרפ

דףמאחורהמצורףהמכתביםבאחד

עםשנשלחומוצריםרשימתהמכיל

חתום.וכמותםמשקלם,החבילה

"...אהרון"

משרדשלבלנקעלנכתבוהמכתבים

:תואםגודל.דף[3].בהודוטלגרפיה

.מ"ס29/21

80$פתיחה 
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עורךקואינקהאברהםציוןבןרבימאתתנחומיםמכתב.375

אמוןנאד"אבאביכזראברהםרביאל"המאסף"

Letter of Condolence by Rabbi Ben Zion Avraham Kuinka the Editor of

Hame'asef to Rabbi Avraham Avichzer Av Beit Din of Na Amun

רביאלנשלח.קואינקהאברהםציוןבןרביהגאוןשלוחתימתוידובכתבמכתב

הרבאשתפטירתעלתנחומיםובו.שבמצריםאמוןנאד"אבאביכזראברהם

.א"תרפ,ירושלים.אבכיזר

,ירושליםודייניחכמימגדולימפורסםגאון,(ז"תרצ-ז"תרכ)קואניקהציוןבןרבי

מספרחיבר.ח"תרנמשנת"ירושליםתפארת"ישיבתראשהיה,בירושליםנולד

.בירושליםנדפסוחלקם,ספרים

.מ"ס23\30.המאסףמערכתשלרשמימסמכיםניירעלכתוב.נייר.דף[1]

.קיפולסימני.קליםפגמים.קריאמצב

80$פתיחה 

–סופיהד"ראבפיפאנואברהםדודרבימאתמכתב.376

1921,בולגריה

Letter by Rabbi David Avraham Pepano Rosh Av Beit Din of Sophia –

Bulgaria, 1921

,שבבולגריהבסופיההיהודיתהקהילהד"ראבשלוחתימתוידובכתבמכתב

.הרבשלרשמימסמכיםדףעל,בלאדינוכתוב.פיפאנואברהםר"בדודרבי

.1921,סופיה

סופיהד"אב,שאלוניקימחכמי(ה"תרפ-א"תרי)פיפאנואברהםר"בדודרבי

ועוד"האפדאבני","האפדחגור","האפדחושן"מחבר.ובולגריה

.טובמצב

100$פתיחה 

,אזולאיזרחיהנסיםרביהגאוניםבחתימתרות"שדמכתבשריד.377

,צפת–צרפתייוסףחייםרביוחכם,י'טנוגהכהןאברהםבריהודהרבי

19-ההמאה

Remnants of a Shadarut Letter Signed by the Geonim Rabbi Nissim Zerachya

Azulai, Rabbi Yehuda Bar Avraham Hacohen Tanugi and Chacham Rabbi

Chaim Yosef Tzarfati – Safed, the 19th Century

עם"גבוהשולחןקופת"צפתכוללותלטובתשנכתברות"שדמכתבשלהסופיחלקו

וחכםו'טנוגהכהןאברהםבריהודהרבי,אזולאיזרחיהנסיםרביהגאוניםחתימות

19-ההמאה,צפת.צרפתייוסףחייםרבי

.א"החידבןאברהםלרבי,מ"תקשנתלפניבירושליםנולד–אזולאיזרחיהנסיםרבי

בשנת,אזמירשלידבמאגנציאד"כאבכיהןה"תקסבשנת,ירושליםחכמיביןנמנה

.בצפתהתישבא"תקצשנתסביב.ממנומביאי'פלאגחייםורבי,לאזמירעברא"תקע

מפולתתחתנפטר.יעקבעפר,הטהורשולחן,אמתשפתהספריםעלהסכיםשם

מעוטרכשהואהמפולתתחתונמצאז"תקצבשנתבצפתשהיתההאדמהמרעידת

הגלגולשהואבאמרו,נפשויצאהאותווכשהוציאומעוךגופווחציותפיליןבטלית

רבינוזקנופירושהמפולתביןנקברעמו.הרגליםנכהיהודהמלךאסאשלהאחרון

.ידבכתבונותרת"שוכתב,(ג"תקצצפת)יהגהאמתחיבורו.הזוהרעלא"החיד

עשפגעי.בינוני-טובמצב.בקירובמ"ס14.5/10:גודל.האחדמצדוכתובדף[1]

בחתימותפגיעהללאהדףבפינותבעיקרטקסטחסרוןעם(מקצועיתבצורהמשוקם)

מהאותוחציי"צדהאותאתשרואיםכךהמילהבחציקצוצה"צפת"המילה.הרבנים

.י'טנוגאברהםר"ביהודהרבישלחתימתובקצהזעירהפגיעהכןכמוה"פ

120$פתיחה 
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בעלנבארויצחקרביהגאוןאלשנשלחמכתב.378

18-ההמאה,שאלוניקי–"מביןפני"

Letter that was Sent to the Gaon Rabbi Yitzchak

Navaro the Author of Pnei Mevin – Salonika, the 18th

Century

נבארויצחקרביהגאוןאלשנשלח,וחתימהידבכתבמכתב

,שאלוניקי)סנהדריןמסכתעלכרכים'ב"מביןפני"מחבר

.לאדינו.(ו"תקפ-ה"תקע

"...אהרןהצעיר",לנוזוהתהלאהחותםמשפחת

.ובלאיכתמים,פגמים.קריאהכתיבה.מכריכההוצא.דף[1]

.בינונימצב

100$פתיחה 

ץ"לשתפילה–ידבכתבדף.379

–הקבלהפיעלנוראיםלימים

19–ההמאה,בולגריה

Handwritten Leaf – Kabbalistic Prayer

for the Prayer Leader on the High

Holidays – Bulgaria, the 19th Century

ובהם.כתוביםעמודים3כולל,מקופלדף

כולל."הכפוריםויוםה"לרץ"לשתפילות"

.הקבלהפיעל,הקודששמותעםכוונות

.בולגריההנראהככל,מזרחיתכתיבה

.19–ההמאה

סימני.טובמצב.מ"ס14\19עמודגודל

.קיפול

100$פתיחה 

ספר\ו"למהרחקדושהשעריספר–ידכתב.380

18–ההמאה,המזרחארצות–חלומותפתרון

Manuscript – Sefer Sha'arei Kedusha by Rabbi Chaim Vital

/ Sefer Pitron Chalomot – Eastern Countries, the 18th

Century

.מאודומסודרתנאהכתיבה.חלקיםשלושההכוללידכתב

.18–ההמאהאמצע,המזרחארצות

ידיעלקדושהאדםלהיותמוסרדרכי,קדושהשעריספר.1

.ויטאלחייםרבינומאת.לחברואדםשביןוהמצוותהמידותתיקון

כולל,במלואוהספרכל,ה"תקאמשטרדםמהדורתשלהעתקה

.צדדיםמשניכתובים,דף[27].'וכווההקדמותהשערנוסח

נאזארהי"למהרמ"בגשמיםלעצירתוידוי"א\28-ב\27דף.2

.(י"הארמגורי)מסעודר"ביהודהרבישתיקןתפילהוכן."ל"ז

מתוךהעתק.אלמולישלמהלרביחלומותפתרוןספר.3

.[28-35]דפים.ח"תפאמשטרדםמהדורת

מצב.שלם.מ"ס14\19.צדדיםמשניכתובים,דף[35]כ"סה

דפיםבשנירטיבותכתמי.בשוליםבעיקרעשנקבי.בינוני-טוב

.נאהחדשהכריכה.ואיכותיםעבים,בהיריםדפים.באמצע

300$פתיחה 
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–תורהוחידושיפיוטים–ידכתב.381

19–ההמאה,המזרחארצות

Manuscript – Piyyutim and Torah

Innovations – Eastern Countries, the 19th

Century

14)המקאמיםסדרפיעלפיוטים,ידכתב

עלהערהתורניחידושנוסףובעמוד.(פיוטים

.יוסףברכיבספרוא"החידהרבדברי

צעיר"חתימהונסיונותחתימות.כתובים'עמ[16]

.ובלאיכתמים.בינונימעט-טובמצב."ברדואליה

.מנותקיםדפים.מנותקתעתיקהכריכה

80$פתיחה 

סוף,ירושלים/המזרחארצות–ידבכתבפנקסיםאוסף.382

20-ההמאהאמצע–19–ההמאה

Collection of Handwritten Notebooks – Eastern Countries /

Jerusalem, late 19th Century – Mid 20th Century

כותבים.וכתובותשמות,חשבונות,תורהדברי:המכילים.פנקסיםאוסף

משארוחלקם,מירושליםמהפנקסיםחלק.ברובהמזרחיתכתיבה,שונים

.בערביתאחדפנקס.המזרחארצות

.טובכללימצב.שוניםגדלים.פנקסים8

300$פתיחה 

20–ההמאהראשית,המזרחארצות–ישראלארץבמעלתארוכהדרשה–ידכתב.383

Manuscript – Lengthy Sermon on the Virtue of the Land of Israel – Eastern Counties, Early 20th Century

המאהראשית,המזרחארצות.(מזוההלא)המחברשלאוטוגרפיתכתיבה.ישראלארץוסגולתבמעלת,מאודארוכהדרשה,ידכתב

.20–ה

קועליהםהמחברשסימןקטעיםהדרשהבסוף.עמודים16כ"סה.עמודים8כתוביםדףבכל.מ"ס27\42:גדוליםדפים[2]כולל

.מחיקהלאות

.הקיפולשלמקומותבכמהקרעים.מאודטובמצב

200$פתיחה 
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19-ההמאה,המזרחארצות–תורהלשמחתפיוטים-המועדיםלליליפיוטים–ידכתב.384

Manuscript – Piyyutim for Leilei HaMo'adim – Piyyutim for Simchat Torah – Eastern Countries, the 19th Century

תורהשמחתתקוןעםיחד.ושבועות,פסח,עצרתשמיני,סוכות,השנהראש:במועדיםערביתבתפילתהנאמריםפיוטיםלקט,ידכתב

.19-ההמאה,המזרחארצות."הקפהכללאחררצוןיהי"-והההקפותסדר–

.19-ההמאהסוף,המזרחארצות"תורהלשמחתפיוטים"ידכתב:עםכרוך

.טובמצב.מ"ס12:העמודרוחב"תורהלשמחתפיוטים"הידבכתב.מ"ס19/13.5:עמודגודל.כתובים'עמ[46],דף[14];[12]

.מוזהבותהטבעותעםחדשהעורכריכת.קליםשוליםפגמי.זמןכתמי

200$פתיחה 

.א"החידלמרןעולםגאולתספר.ידכתב

,אפריקהצפון.פסחשלהגדהעלפירוש

דפיםשנינוספוידהכתבבסוף.ק"התשנות

רבימאתפסחשלהגדהעלפירושבהם

בספרונדפסואלופירושים–בלעישאברהם

הכותבזהות.(ף"תק,ליוורנו)"יקבתבואת"

.הובררהלא

הכותב,שונהבכתיבההגהה[ב/19]בדף

ההללשבתחילתה-הללויהמילהעלמתייחס

.(במקצתקצוצה)

נדפסא"החידלמרןעולםגאולתספר

דודכסאספרובתוךהמחברבחיילראשונה

בפניכספרשניהופעם,(ד"תקנ,ליוורנו)

ג"תשבשנת,בסאטמרעצמו

דףמלבדצדדיםמשניכתובים.דף[27]

,רחביםשולים.נאהכתיבה.מ"ס20.אחרון

עשפגעי.בינוני-טובמצב.ואיכותילבןדף

עםחלקםהספרברחבימקומותבמספר

דפיםבמספר.בטקסטמועטתפגיעה

בשולים(שקוף)ניירחיזוקיראשונים

כריכה.זעיריםעשנקבימספר.הפנימיים

.חדשה

300$פתיחה 

20-ההמאה,תוניס-דרשות–ידכתב.386

Manuscript – Sermons – Tunisia, the 20th Century

בהר"פרשתעלהאחדדרשותשתיבתוכוהכולל.ידכתב

"זרקאשלמה"מהרבאמרותמוזכריםהידכתבבתוכן."סיני

.מרובעתכתיבה.20-ההמאה,תוניס.מתוניס

פגמים.טובמצב.מ"ס22.כתובים'עמ[38]מתוכם.דף[41]

כריכה.כתמים.מועטטקסטחסרוןעםהדפיםבשוליוקרעים

.חדשה

80$פתיחה 

ק"התשנות,אפריקהצפון–א"החידלמרןפסחשלהגדהעלעולםגאולת–ידכתב.385

Manuscript – Ge'ulat Olam on the Passover Haggadah by Maran the Chida – North Africa, 1740s
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20–ההמאהתחילת,פרס-מעשיות–ידכתב.388

Manuscript – Tales – Persia, Early 20th Century

לרבי"פלאעושה"בספרמופיעיםחלקם.מעשיותסיפורי,ידכתב

תחילת,19–ההמאהסוף,פרס.שוניםכותביםשני.פרחייוסף

.20-ההמאה

דפים.טובמצב.שלםלא.צדדיםמשניכתוביםהדפיםרוב.דף122

.כריכהללא.מנותקים

120$פתיחה 

ארם–יצחקעקידתסדר–ידכתב.387

19-ההמאה,צובא

Manuscript – Seder Akeidat Yitzchak –

Aleppo, the 19th Century

סוף,צובהארם.יצחקעקידתסיפור.ידכתב

ידהכתבבראש.יהודיתערבית.19-ההמאה

ידהכתבבסוף."יצחקעקידתלכתובאתחיל"

ספרועלשמולכתובאדםצריךרבנןתנו"נרשם

"'היאליאבןיעקבהצעיר

כתמי.טובמצב.צדדיםמשניכתוביםדף[12]

.קליםפגמים.כריכהללא.זמן

80$פתיחה 

יסלח'שהורוצהחוטאאישנוהגאיך".389

ד"תש,[?]ישראלארץ–ידכתב–"לו

[1944]

How should a Sinner who Wants G-d to Forgive

Him Behave" – manuscript – Land of Israel [?],

[1944]

יסלח'ד-שורוצהחוטאאישנוהגאיך"ספר.ידכתב

.ד"תש[?ישראלארץ]."הנפשוחשבון""עונותיועללו

.הדפיםאחדעלמודבקלמנצחעםשויתידף

תהאאופןבאיזה–"התשובהמאמר":כוללהידכתב

,התשובהעיקרי.התשובהיסוד,"ה"בעהתשובה

אגרת."נוראהתפלה".הוידויסדר.התשובהמאמר

.המוסר

.טובמצב.כתוביםעמודים[40],דף[24]

120$פתיחה 
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הגהות וחתימות\מכתבים \כתבי יד –יהדות אשכנז 

ראשסרנאיחזקאלרבישלמספרייתוספריםאוסף.391

חברוןישיבת

A collection of books from the library of Rabbi Yehezkel Sarna,

head of the Hebron yeshiva

חותמת.ט"תרל,ווארשאשלצילוםמהדורת.(הישראלי)חדשילקוט•

סרנאיחזקאלרביהגאון

דרךפירושעםוזמניהםפרטיהםבכלהלבבותדיני.הלבבותמצות•

רביהגאוןחותמת.ז"תשכ.ירושלים.ליכטשטייןמרדכירבימאת.מצותיך

.סרנאיחזקאל

אלחנןיצחקרבימאתמוסרמאמרי.המבקשאל(עתמכתב)ע"מ•

.ד"תשכ,ברקבני.באוסטרובצהיוסףביתבישיבתשדרש.ולדשיין

.סרנאיחזקאלרביהגאוןחותמת

דפוסיםפיעללאוריצא.אבוהביצחקלרבינוהמאורמנורתספר•

,ירושלים.חורבפריסיהודהרבימאתוציוניםהערותעםראשונים

.סרנאיחזקאלרביהגאוןחותמת.א"תשכ

לעבודתענייניםוחמשהששים.א"זיעט"הבעשתורת.חסידיםדרך•

.ב"תשכ,ירושלים.מטשעריןגולדשטייןנחמןרביי"עלוקט,יתברךהשם

.סרנאיחזקאלרביהגאוןחותמת

,ברקבני.דייטשיצחקמשהרבימאת.ברכותמסכתעל.המעירספר•

.ידבכתבהגהה1/סדבדף.חברוןישיבתהספריםאוצרחותמות.א"תשי

.והמוסרהתורהמגדולי,(ט"תשכ-ט"תרמ)סרנאיחזקאלרביהגאון

רביוחתן,פינקלצבינתןרבי,מסלבודקה"סבא"השלמקורבתלמיד

רבי.בסלבודקה"ישראלכנסת"ישיבתראשעפשטייןמרדכימשה

לאחר,ד"תרצובשנת,חברוןבעירהישיבהסניףממקימיהיהיחזקאל

מועצת"מראשי.רשמיבאופןמקומואתלמלאהתמנה,חותנופטירת

עלשעמדהציבוריתסוגיהבכלברמהנשמעהדעתו."התורהגדולי

.הפרק

.שוניםגדלים.טובכללימצב.ספרים6כ"סה

80$פתיחה 

–יחידהמהדורה-ו"תקצ,ווילנא–נעמניםנטעי.390

מווילנאסלוצקייעקבחייםרביהמחברחותמות

Nitei Na'amanim – Vilna, 1836 – Single Edition – Stamps of

the Author Rabbi Chaim Yaakov Slutzky of Vilna

.ענפיםלשבעהמסתעף.ל"חזמדרשיעלביאורים,נעמניםנטעיספר

.מווילנאסלוצקייעקבחייםרבימאת

.יחידהמהדורה.ו"תקצ,ווילנא

מאתהודעהלשערמעבר.המחברשלחותמותסווגישתיבשער

עםהמחברמאת"אזהרה"ההקדמהבסוף.חותמתועםהמחבר

55'בעמ.הספרלהדפסתהמתנדביםרשימתעמודבאותו.חותמתו

יהודהיקותיאלרביחותמותגםבספר.ידבכתב(קצוצה)הגהה

.משאמלויאאדלר

.טובכללימצב.דף58

80$פתיחה 
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הורוויץאישהלויהירשצבירביעותק–ספריםשלשה.393

הקדושה"השלמגזעוליעדזיעזנאד"אב

Three Books – Copy of Rabbi Zvi Hirsch Halevi Ish Horowitz Av

Beit Din of Yezna and Lodz, a Descendant of the Holy Shelah

:ספריםשלשה

קידושיןמסכתותעל,ברודאאברהםרבימאת,אברהםתולדות•

.ג"תרמ,ווארשא.וגיטיןכתובות

.ד"תרמ,פיעטרקוב.תאומיםיוסףרבימאת,וורדיםגנת•

.קלוגרשלמהרבימאת.אבותמסכתעל.קמאמהדוראאבותמגן•

.ג"תרמ,פיעטרקוב

,הורוויץהירשצבי"רביחותמתהפורזץבדף.יחדיוכרוכיםהספרים

אישהלויהירשצבי'רה"כמו'הקלהרבשייךהספרזה"רישום"ליעדז

.יעזנאק"דקץ"ומורבהורוויץ

מפורסםגאון,הקדושה"השלמגזע–הורוויץאישהלויהירשצבירבי

משנתקשדארי,ח"תרממשנתיעזנאהעיירותשלרבן.תורהמרביץ

ר"אוצה).א"תרעמשנתוליעדז,ג"תרסמשנתסונדרלנד,נ"תר

17254).

.טובכללימצב

80$פתיחה 

ספריםששה–מצפתהעלירשמואלרביוחתימתרישום.392

אחדבכרך

Notation and Signature of Rabbi Shmuel Heller of Safed – Six Books

in a Single Volume

:ספריםמקבץובוכרך

רישוםהשערבראש.ז"תרל,ליוורנו.בעומרג"ללימוד,רבאהלולאספר•

רפאלה"מוהגדוללהרב"מצפתהעלירשמואלרבישלוחתימתוידובכתב

.דףס."העלירשמואל,פהץ"דומ

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

וגדולתוהכבירותופעולותיולדמותו.שנהמארבעיםלמעלהבמשךבצפת

.נוספיםוספרים"והמנהיגהרופאהרב"הספרנדפסבתורה

תאומיםיוסףרבימאת.התורהפרשיותסדרעלחיבור,גמאתיבתספר•

.'עמ1899.144ס"תר,לובלין."מגדיםפרי"בעל

ירעת"הספרמחברפפנהייםשלמהרבימאת,כוסותארבעאגדת•

.'עמ1881.29א"תרמ,ווארשא."שלמה

.דילמדיגורופאשלמהיוסףלרביחכמהפרקי34.לחכמהמצרףספר•

.’עמ[132:ל"צ]124.ן"תר,ווארשא

בבליובתלמודך"בתני"רשבפירושהזרותהמיליםבאורי,לשוןמרפא•

בפירושהנמצאותלועזיותמיליםפירושוכן.מפראגלנדאמשהרבימאת

.דרמיצרמאיררבימאת.המשניותעלברטנורהע"הר

עםחסרוןבשערים,שעריםשני.יחידהמהדורה.ה"תרכ,(אדעסא)אודסה

,XII.קלחסרוןעםחורהשערלאחרדפיםבשלשה.מקצועיתניירהשלמת

.'עמ314

.מלביםליבושמאיררבימאת.שונותדרשות,השלוםארצותספר•

.דףמז.א"תרכ,ווארשא

.חסרהשדרה.טובכללימצב.יחדיוכרוכים.ספריםששהכ"סה

100$פתיחה 
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18-ההמאה–וורטהייםשמשוןהשרחתימתעםספרכריכת.394

Book Binding with the Signature of Sir Shimshon Wertheim – the 18th

Century

שרשלוחתימתוידובכתברישוםועליופורזץדףעם.עורבחיפויספרכריכת

.וורטהיימרשמשון

יוזףר"מוהרב"בהר'הקמשמשוןשםלשמילישייךהמחזוריםזה"

."וויהןק"מקווערטהיים

,הפייטןכוונתעםעצרתשמינישללמחזורהודבקההכריכההנראהככל

.פרופסדפוס.ג"תקנ,באמשטרדםשנדפס

גאון,מובהקחכםתלמיד.יוסףרביבן–(ד"תפ-ח"תי)וורטהיימרשמשוןשר

-דורוחכמיראש.עצוםצדקהבעל,בימיובגרמניהביותרהעשירהיהודי,וגביר

אופנהייםשמואלרביהיהודיהאוצרשרי"עהובא.אחדבמקוםוגדולהתורה

שימשט"תס-ד"תנהשניםבין.עסקיואתלנהלאותוומינהד"תמבשנתלוינה

יוזף,הראשוןלאופולד:האוסטריתהממלכהמקיסרישלשהשלהאוצרכשר

וינהליהודירבותוסייעדאג.הדיפלומטיכנציגםוכןהשישיוקרלהראשון

בכךרוטנבורגיהודישלגירושםאתמנע.הרוחניכמנהיגםשימשוכן,ואוסטריה

נשא.אמייןפרנקפורטס"שהדפסתאתמכיסומימן.למדינהגדולכופרששילם

הגרארץליהודיממלכתיראשירב","למוראביההראשיהרב"בתארים

בנסיעותיועמולוקחשהיהמסופר."ישראלארץנשיא"בתוארוכן("הונגריה)

.תשובותיואתוכותבלומדובהםהפוסקיםוספריבבליהתלמודכרכיאת

.(20068ר"אוצה)

.מאודטובמצב

100$פתיחה 

.ראשונהמהדורה.ראםראובןיוסףדפוס.ד"תרכ,ווילנא

נדפסולאנוספותהסכמות,הכהןבצלאלורביוואלףזאבזלמןרבי,ווילנארבניוהסכמות,מעקלענברוגצבייעקברביהסכמת

.הדפוסהוצאותריבוימחמת

מווילנאריפמאןפ"בהרמדודדובערהמחברמאתי"חתוםגבריאלנתנאלר"במוהראשרלרביהמחברהקדשתהפורזץבדף

."ו"יצ

.הספרמשארמנותקיםהשערודףקדמיתכריכה.טובמצב.'עמ116,[4]

100$פתיחה 

ידבכתבהמחברהקדשת–ד"תרכ,ווילנא–הקריאהשלחן.395

Shulchan Hakri'ah – Vilna, 1864 – handwritten Dedication by the Author

עם.הקריאהומנהגיטעמי–דודוילקוט,השלחןמסגרתעם,ופרטיהכללותיה,דיניה,התורהקריאתעלחיבור,הקריאהשלחןספר

מווילנאריפמאןדודדובעררבימאת."דודבאר"בשםמקומותמראי
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ו"תרנ,ווארשא–ידבכתבנתןאהרןכתריאלרביהמחברהקדשת–המלךכתר.396

Keter Hamelech – Handwritten Dedication by the Author Rabbi Katriel Aharon Natan – Warsaw, 1896

.יחידהמהדורה.ו"תרנ,ווארשא.נתןאהרןכתריאלרבימאת.ם"הרמבבדבריוביאוריםחידושים.אחלק,המלךכתר

.הספרדפיביןידבכתבהגהה...איסרישראללרביידבכתבהמחברהקדשתהשערדףבראש

–בעיירותכיהן.'מפוניבזיצחקמשהרביחתן.בדורומפורסםוגדולגאוןרב–(ב"תרפ-ו"תר)נתןאהרןכתריאלרביהמחבר

.(12448ר"אוצה).ויאגוסטאוו,ספוטקין,בידקא,קורשאן

.יבשדף.טובמצב

80$פתיחה 

–ראשונהמהדורה–ד"תרמ,למברג–ודעתטעםטובת"שו.397

ינדרזובד"אבווינברגאהרןרביעותק

Tuv Ta'am VaDa'at Responsa – Lemberg, 1884 – First Edition – Copy of

rabbi Aharon Weinberg Av Beit Din of Jędrzejów

.דעהיורהערוךשלחןעל.תליתאימהדורא.ודעתטעםטובותשובותשאלות

.קלוגרשלמהרבימאת

.ראשונהמהדורה.ד"תרמ,לעמבערג

וחותמותחתימההשערובדףוחתימותחתימהניסיונות,רישומיםהפורזץבדף

הגהההדפיםבאחד."יענדרזעייבק"אבד...ק"מפקווינבערגאהרן"רבי

.ידובכתבארוכה

,ביונדרזובברבנותכיהן–(ג"תש-ח"תרי)ווינבערגחייםר"באהרןרבי

.(1552ר"אוצה).ד"הי,בשואהנספה.(קיעלץמחוז)ובאנדרעוו

וקרעיםפגמיםעםמנותקיםדפיםמספר.טובמצב.מ"ס37.דף[4],צט,[5]

.בשולים

100$פתיחה 

זכרוןה"ב"לחתןידובכתבהקדשההפורזץבדף

ליוםדרשהולדורןלמנהניתןזאתהמחברתכיבספר

ה"מובמעלותומוכתרהמופלאלהחתןושמחתוחופתו

.!"יהיברוךגםי"נברוךנח

רבישלבנו(ח"תרע-ה"תקצ)במברגרשלמהרבי

בכמהכרבכיהן."מוירצבורגהרב"הלוידוביצחק

בעלידיעלהוסמך.זנהייםד"אבו"תרמומשנת.ערים

ד"אבאדלראברהםרבילבתנשא."לנרערוך"

.מסכתותכמהעלערוךלמוד:חיבוריו.אשפנבורג

נוסףבן.במברגרפינחסהרבבנו.ועודתודהקונטרס

.במברגריצחקר"ד

[1],IX , .מקוריתכריכה.מצויןמצב.’עמם,[1]

."בלויאיודאברוך"בעלותחותמות

100$פתיחה 

זנהייםד"אבבמברגרשלמהרביהמחברהקדשת–ח"תרל,מגנצא–שלמההגיון.398

Hegyon Shlomo – Worms, 1878 – Dedication by the Author Rabbi Shlomo Bamberger Av Beit Din of Zenheim

הלברשטםחייםזלמןשלמהרביבידהנמצאידכתבפיעל(יחיאלברנתןלרבינו)הערוךלספרתיקוניםכולל,שלמההגיוןספר

.במברגרשלמהרבימאת.והגהותביאוריםמאותששעם(ה"שזח)

.זולצבורגד"אבטריושמנחםורבי,חמיו,המחבראביהסכמות.יחידהמהדורה.ח"תרל,מגנצא
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עותק–ב"תקכ,זולצבאך–שיטותחמשה.400

דורות3במשךטרישערמשפחת

Chamisha Shitot – Sulzbach, 1762 – Copy of the

Trisher Family for Three Generations

.ס"השעלהראשוניםחידושי,שיטותחמשהספר

.שערחסר.ב"תקכ,זולצבאך

א"לאשייך".ידבכתברישומיםהספרובסוףבתחילה

יוסף'הקבנוהכותבי"עי"נמרדכייהושעה"מוהרבני

גרשוןיוסףה"מוהרבנימ"לאאשייך"."טרישערגרשון

."טרישעריעקבארהם'הקבנוהכותבי"עי"נטרישער

."טרישערגרשוןיוסף"חתימות

ראושניםבדפיםוקרעיםבלאי.בינונימעט,טובמצב

.מקוריתכריכה.בודדיםואחרונים

100$פתיחה 

–יחידהמהדורה–ז"תרכ,ווארשא–הערביםנחל.399

מלאמזאמשהיוסףרביהמחברהקדשת

Nachal HaOrvim – Warsaw, 1867 – Single Edition –

Dedication by the Author Rabbi Yosef Moshe of Lomzha

סדרלפיעירוביןמסכתעלוביאוריםחידושים,הערביםנחלספר

.א'מלאמזפיונטניצקימשהר"ביוסףרבימאת.הדף

אלחנןיצחקרביההסכמות.יחידהמהדורה.ז"תרכ,ווארשא

.דיסקיןליביהודהיהושעמשהורבי,מקובנהספקטור

חותמות.המחברשלוחתימתוידבכתבנאההקדשהלשערמעבר

ירושלםק"בעההערריסשרגאמיכל'להרשייךהספרזה"בעלות

."א"תובב

.בשוליםהשערבפינותבלאי.טובמצב.דף[1],עא-ה,ה,[1]

.חדשהכריכה

80$פתיחה 

עפשטייןיהושערביעותק–ב"תר,ווארשא–יעקבתפארת.401

ידבכתבעתיקההגהה–מהוראדנא

Tiferet Yaakov – Warsaw, 1842 – Copy of Rabbi Yehoshua Epstein of

Grodno – Ancient, Handwritten Gloss

ד"עסימןעדאחלק.משפטחושןערוךשלחןעל,יעקבתפארתספר

,ווארשא.גזונדהייטיצחקבןיעקברבימאת.(והלוואהעדותדייניםהלכות)

.יחידהמהדורה.1842ב"תר

1/נובדף."מהוראדנאעפשטייןיהושע'רלהרבשייך"רישוםהפורזץבדף

חיים'ר"רישוםהפורזץבדףבנוסף.ידבכתבארוכהעתיקההגהה

חותמת,"ל"זאדאמסדודחיים'רהרבחותנימספרי"חותמת."ראשונער

."היימאןליב'ארימספרי"נוספת

בעלאפשטייןליבאריהרבימצאצאי-(ז"תרטנולד)אפשטייןיהושערבי

מעשרהאחדהיה-קובנאבכולל.איישישוקישיבתתלמיד.הפרדס

כיהן.ספקטוראלחנןיצחקורביסלנטרישראלרביי"עהכוללאתהמייסדים

רביי"עלרבנותנסמך.גרודנאבפלךקראטשיןשלכרבהד"תרממשנת

.מגרודנאליביהודהורבימסלובודקהאיזיקיצחקרבי,מקובנאאלחנןיצחק

.(7603הרבניםאוצר).ז"תרנ,ווארשא-"יהושעקרן"חיבר

במספרקליםרטיבותכתמי,מאודטובמצב.בקירובמ"ס38.דףקעד,[1]

.חדשהכריכה.רחביםשולים,דפים

120$פתיחה 
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מתקופת–סורוצקיןאליעזררבישלס"הש.403

השניההעולםבמלחמתבשנחאישהותו

The Shas of Rabbi Eliezer Sorotzkin – from the Time he

Lived in Shanghai during World War II

ראשסורוצקיןאליעזררביהגאוןשלבבליתלמודכרכיששה

בזמן–יעריםקרייתהיישובומייסדבקליבלנדטעלזישיבת

.השנייההעולםמלחמתבתקופתבשנחאיהיותו

.מוקטנתמהדורה.א"תרצ.ראםהוצאת,ווילנא

נבדףמרובעבכתבהגהה].זרעיםמשניות.ברכות:אכרך

.[א"ע

.נדריםכתובות.יבמות:בכרך

.קידושין,גיטין,סוטה,נזיר:גכרך

.ועדיות,זרהעבודה,סנהדרין:דכרך

,תמיד,קנים,מעילה,כריתות,תמורה,ערכין,בכורות:הכרך

.חולין,מדות

.טהרותמשניות,נדה:וכרך

סוגישתי.סורוצקיןאליעזררביחותמותהכרכיםבכל

בתקופתבשנחאיבחורהיותומתקופתאחת,חותמות

ישיבתראשהיותומתקופתואחתהשנייההעולםמלחמת

.בקליבלנדטלז

טעלזישיבתראש–(ז"תשס-ה"תרע)סורוצקיןאליעזרהרב

.ירושליםבהרייעריםקריתהישובומייסד.בקליבלנד

מהכריכותחלק.מנותקיםדפיםמספר.טובכללימצב

ליביוסףברשות"חתימה,הפורזץבדף'גבכרך.מנותקות

."בלוךם"בהרא

200$פתיחה 

המחברוחתימתידבכתבהקדשה–אליעזרדמשקת"שו.402

ווארשאד"ראבפרלמוטרצביאברהםרבי

Damesek Eliezer Responsa – Dedication Handwritten and Signed by

the Author Rabbi Avraham Zvi Perlmutter Rosh Av Beit Din of

Warsaw

רבימאת.ערוךשלחןחלקיארבעהעל.אליעזרדמשקותשובותשאלות

עםאגדהוחדושידרשות-"צביארץ"קונטרסבסופו.פרלמוטרצביאברהם

.(נפרדבשער)מגורר"האדמוק"כעלהספד

.יחידהמהדורה.ה"תרס,פיעטרקוב

רבילגבירהמחברוחתימתידבכתבארוכההקדשההשערדףבראש

פערלמוטטערצביאברהם"חותמתובשערכןכמו.ווינגארטעןשמעון

."ווארשאק"פישראללעדתנרצהעבדוכעתראדוםק"אבדמלפנים

פוליןיהדותממנהיגי–(ץ"תר-ג"תר)פרלמוטרצביאברהםרביהמחבר

ממייסדי.בגאונתונודע.בווארשאד"וכראב,בראדוםכרבכיהן.בזמנו

.הפולניבפרלמנטמטעמהוחברבפוליןישראלאגודת

.חדשהכריכה.קליםכתמים.טובמצב.מ"ס33.’עמ80;12,164

100$פתיחה 
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ראזכטעאברהםשלמהרבי"מאוזרקובהגאון"ידבכתבוחתימותהגהות–בכורותמסכת.405

Tractet Bechorot – Glosses and Signatures Handwritten by the Gaon of Ozerkov Rabbi Shlomo Avraham Razechte

.ג"תרכ,ווארשא.המפרשיםכלעם,בבליתלמודמן,בכורותמסכת

בעלותרישומי.חותמותיו."מאוזרקובהגאון"ראזכטעאברהםשלמהרבישלידובכתבבעלותחתימותהספרובשערהפורזץבדף

.ידובכתבהגהות4הספרדפיבין.נוספים

המובהקיםדורוגאוניעםהתכתב,בדורוהמשיביםמגדולי,(ח"תרפ-ג"תר)"מאוזרקובהגאון"רעזכטעאברהםשלמהרביהגאון

תשובותיהם.ועוד"חמדשדי"ה,מגורמרדכיאברהםרבי,מסוכטשובאברהםרבי,מקוטנאיהושערבי,מקובנאאלחנןיצחקרביכמו

.(ד"תרנ,פיעטרקוב)"שלמהביכורי"ת"שווהאיכותהכמותרבבספרונדפסו

.מקוריתעורכריכות.שימושוסימניכתמים.טובכללימצב

100$פתיחה 

(ז"הרידב)וילובסקידודיעקברביהגאוןעותק-ז"תרנ,ווילנא–נדריםמסכתבבליתלמוד.404

Babylonian Talmud Tractate Nedarim – Vilna, 1897 – the Copy of the Gaon Rabbi Yaakov David Wilovsky (the Ridbaz)

.ז"תרנ,ווילנא,נדריםמסכת,בבליתלמוד

.ווילקובסקידודיעקברבי–"ז"הרידבמספרי"רישוםועליהמדבקה,הפנימיתהכריכהעל

."צפת,ליובאוויטשד"חבישיבת"הספריםאוצרחותמתהפורזץבדף

בגיל.כעילוינודעבצעירותו.בדורוהפוסקיםמגדולי,(ד"תרע-ה"תר,זאבבןדודיעקברבי–ז"הרידב)וילובסקידודיעקברביהגאון

לרבמונהו"תרלבשנת.דודמגדלספרואתלאורהוציאד"תרלבשנת.בווילנהכדרשןשימשא"תרלבשנת.באזבליןלרבנבחר23

לאורהוציאב"תרס-ט"תרנהשניםבין.סלוצקווילקובישק,בפולוצקכרבכיהןמכןלאחר.דודחנהספרואתלאורוהוציאבבוברויסק

בשנת.בשיקגולרבונתמנהבמקוםהיהדותאתלחזקבמטרההבריתלארצותעברג"בתרס.הירושלמיהתלמודעלפירושואת

ת"שו.ז"רידבנימוקי:הנוספיםחיבוריו.תלמידיםכמאהלמדובהישיבהייסדשםצפתשללרבהומונהישראללארץעלהה"תרס

.ועודלשבתע"שו.ז"רידבבית.ז"רידבחידושי.ז"הרידב

.מעורשדרהעםישנהכריכה.הפנימייםהספרבשוליבעיקרעשפגעי,בינוני–טובמצב

100$פתיחה 
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הגהות–קובנהרבניעותק–כ"תר,ווארשא–אבןטורי.406

"יצחק"חתומות

Turei Even – Warsaw, 1860 – Copy of the rabbis of Kovno – Glosses

Signed "Yitzchak"

ליבאריהרבימאת.ומגילהחגיגה,השנהראשמסכתותעל,אבןטוריספר

.כ"תר,ווארשא.אריהשאגתבעלמיץד"אב

."בקאוונאגארפינקעליהודה'רהרבמספרי"רישומיםהספרבתחילת

ץ"ודץ"מורוזינסוןעובדיהניסן'רבהגאוןשלמהישראל"רביחותמות

נוספותחתימות."יצחק"חתומותהגהות3לשערמעבר."בקובנה

.מטושטשות

כרבכיהן.וולוזיןישיבתתלמיד(ש"ת-ח"תרמ)רוזנסוןשלמהישראלרבי

ישראלרביחתן.הראשונההעולםמלחמתאחריאביומקוםעליגולה'בונדז

המזרחיומראשי,ל"הקקשלהארציתהלשכהממנהלי.מקובנאקרקניסן

מונהו"תרפבשנת.הציוניבקונגרסציר.ג"תרצבשנתבארץביקר.בליטא

."שטימעאידישע"במאמריםפרסם.חותנומקוםעלבקובנאצ"למו

.חדשהכריכה.טובמצב.דףיד,קל,[1]

100$פתיחה 

רביוהגהותחתימות–יעקבגאון/מאירבית.407

ספרומחברלאשיץד"אבמקאצקאייבשיץיהונתן

יהונתןתפארת

Beit Meir / Geon Yaakov – Signatures and Glosses by

Rabbi Yehonatan Eibeschutz of Kock Av Beit Din of Loshitz

and Author of Sefer Tiferet Yonatan

מאיררבימאת.דעהיורהערוךשלחןעל,מאירביתספר•

.ראשונהמהדורה.ל"תר,ווארשא.פוזנר

רישוםכןכמו."אייבשיץיהונתןת"השיחנני"חתימהבשער

5-כבספר."מקאצקאייבשיץיהונתןה"למושייך"הפורזץבדף

.במיוחדארוכהמהןאחת,ידובכתבהגהות

רישומים.השערבדףקליםקפלים.מנותקתכריכה.מצויןמצב

ראשאליפנטמרדכירביחותמת."מענדילמשהאברהם"נוספים

.בירושליםאיתריישיבת

.כהנאיעקברבימאת.עירוביןבמסכתחידושים.יעקבגאון•

.ג"תרכ,לעמברג.ראבינאוויטץנטענתןרפאלרביידיעלהועתק

.מקאצקאייבשיץ(?)שלמהיהונתןרביוחתימתרישוםבשער

.אחרמכותבנוספתוהגהה,ידובכתבהגהות2

בוניםרביבן–(ז"תרענפטר)מקוצקאייבשיץיהונתןרבי

יהונתןרבישלאחיואייבשיץליביהודהלרביונכדנין.מרדכי

,ופלתיכרתיהספריםומחברו"אההקהילותד"אבאייבשיץ

ימיםוהקדישתורהשלמאהלהמשלא.ועודותומיםאורים

תלמידיםוהעמידלרביםתורההרביץ.ת"השילעבודתולילות

.לאשיץד"כאבכיהן.באורייתאוגבורהחילרבובקיחריף.הרבה

ר"אוצה)."יהונתןתפארת"וחידושיםת"שונדפסומכתביו

7482).

ראשאליפנטמרדכירביחותמת.כריכהללא,כתמים.טובמצב

.טובכללימצב.כרכיםבשניספרים2.בירושליםאיתריישיבת

.שוניםגדלים

120$פתיחה 

168



מהדורה–יעקבבריתת"שו.409

רביידבכתבארוכותהגהות–ראשונה

"חייםבחיר"בעלוולפרטחיים

Brit Yaakov Responsa – First Edition –

Lengthy Glosses Handwritten by Rabbi

Chaim Wolpert the Author of Bechir Chaim

,ותשובותשאלות.חלקיםשני,יעקבבריתספר

ד"אבליבשיץמרדכיברוךרביהגאוןמאת

.ז"תרל-ו"תרל,ווארשא.ושעדליץנובהרדוק

.שעריםשניחלקבכל.ראשונהמהדורה

זלמןיעקברביהמחברבןחותמתהשניבשער

עצמיתהקדשהוהשניהראשוןבשער.ליבשיץ

הספראתשקיבלליבויד"אבוולפרטחייםמרבי

.המחברבןז"מהגריבמתנה

–ארוכותלמדניותהגהות10–כהספרדפיבין

בעלותחותמות.וולפרטחייםרבישלידובכתב

ומלפניםברקבניד"אבלנדאיעקברבישל

.ליבויד"אב

.ליטאמגאוני(ב"תש-כ"תר)וולפרטחייםרבי

ח"הגרתלמידיומגדוליין'וולוזישיבתתלמיד

.שקופשמעוןרבישלנעוריוידי.מבריסק

מאירורביאלחנןיצחקרבידורולגדוליומקוריב

ד"כאבכיהןה"תרסמשנת.מדווינסקשמחה

,ירושלים)חייםבחירת"שוחיבר.ליבוי

.(א"תשל

.דףקכח.ז"תרל.מ"חוד"יוח"אועל:אחלק

.דףקלט,[2].ו"תרל.העזראבןעל:בחלק

.מאודטובמצב.מ"ס34

80$פתיחה 

והוספותהגהות-ב"תרמ,קראקא–יהושעתיו.408

ובקיאחכםתלמידב"שוידבכתברבות

Tav Yehoshua – Krakow, 1882 – Glosses and Many

Additions Handwritten by a Knowledgeable Shochet and

Bodek

לפי.דעהיורהערוךשלחןעלפסוקותהלכות.יהושעתיוספר

.בריסקיןיהושערבימאת.חלקים'ג.'ב'האסדר

.ב"תרמ,קראקא

נוספתחתימה"היימעלאליעזראברהם'הק"חתימהבשער

."מפעסטאייזענבאךמשה"(עיפרון)

[2]וכןותיקוניםהערותלמדניותהגהות80-כהספרלאורך

היימעלאליעזראברהםרבישלידובכתבלנדפסהוספות-דפים

.והגלילותסוואליוועבקהילתובודקשוחט–

פגמים.יבשדף.מאודטובמצב.מ"ס24.5.דףפט;לד;צט,[2]

.בכריכהקלים

100$פתיחה 
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מיוחסיםועותקיםאשכנזרבניחתימות-ספריםאוסף.410

Collection of Books – Signatures of the Rabbis of Ashkenaz and Pedigreed Copies

.נאהעותק.א"תקע,ווין.הראשוניםמרבותינולאחד,גדולותהלכותספר•

מתיםהלנתאודות"חכםשאלת"הספראתחיבר.דמייןפרנקפורטמחכמירופא]"שלעזינגערהרשלה"בע"חתימההספרבשער

.מנותקתמקוריתכריכה.ואיכותיםירקרקיםדפים.טובמצב.מ"ס35.דףקו.[ס"תק,מ"פפד,ההלכהלפי

.ליבושיהודהיוסףרביבנומאתוחידושיםהגהותעם.רוזנברגטוביהיחיאלרבימאת.ס"השסדרעלחידושים,ט"מהרילקטספר•

.יחידהמהדורה.1910ע"תר,פיעטרקוב.מאוסצרובצאר"האדמוהלוייחיאלמאיררבימאתחידושיםכןכמו

צדקומורהכדייןכיהן,מפורסםגאוןרב–ו"תרלנולד]"ראזענבערגליבושיהודאיוסף"ל"והמוהמחברבןחתימתהספרבשער

.ידבכתבהגהה1\כחבדף."קאהןמשהאברהם"נוספתחתימה.[ה"תרסבשנת'לודזבעיר

בןברליןמאירה"מוא"יהמפורסםהגאוןלהרבשייך"שהספררבים.ה"תקצ,סדילקוב.נבוןאפריםרבימאת,אפריםמחנה•

.הספרבסוףנוספיםרביםרישומים."מאהלובק"דק...הרב

.מוהילובד"כאבכ"ואח,ט"תקפמשנתהלוסקשלכרבהכיהן.שבדורוומהמפורסמיםהדורגדול(ט"תרכנפטר)ברליןמאיררבי

באחת.דברמשיבת"בשונדפסושמהםהלכתייםומתןמשאבקשריעמדווהשניים,יעקברביאביואחין'מוולוזב"הנצישלדודוהיה

.יהודיםאלפיהשתתפובהלוויתו."ומגדולמעוזגדולהרבומעודדידודיהכופראשכל"אחיינולוכותבשםמתשובותיו

.ב"תרנ,ווארשא.מפלאצקצינץליבאריהרבימאת.כתובותמסכתבסוגיותוהלכהס"בשפלפולים,חןיעלתספר•

ק"פא"שליטב"הגרימספרי"ידבכתברישוםעמודבאותו.בלאזריצחקרביהגאוןשלהפרטיתבעלותחותמתהפורזץבדף

.[מסלנטישראלרביתלמידיומגדוליהמוסרתנועתמראשי.ז"תרס-ז"תקצ-בלזריצחקרביהגאון]."קאוונא

הקהילותשלרבם.15498הרבניםאוצר.ו"תרצ-ז"תרכ)מליטאברוורמשהרביחתימות.ח"תרי,למברג.אפריםמחנהדגל•

..שטייןליביהודאמרדכילישייך"נוספותחתימות.[איווה-סיטי-סיוב"ארה.(ד"תרע)וילקוביסק.(ו"תרס)קאלווריה.(ד"תרנ)קורקיל

."פעלדמאןשלום'הק."זיברטדבשאול"."מובארשא

עםמכתבמצורףלספר.ש"ת,ירושלים.קצקההעניקחנוךנחרבינכדוידיעללאורהוצא.חריףיצחקרבימאת.א"ריבמנחת•

.ל"המוהקדשת

מגידברוידאברוךר"בשמואל"רביבעלותחותמתהספרבתחילת.ז"תרל,ווארשא.הקדושהאלשיךפירושעם,מגילותחמש•

.ידובכתבהגההבספר."ירושליםהכהןמישרים

אביגדוררבישלרבותחתימותבכרך.ט"תרכ,ווארשא,הבריתספר.ל"תר,ווארשא,העקריםספר:ספריםכמהכוללכרך•

.ידובכתבהגהותכמהעםאטלאס

.שוניםומצביםגדלים.כרכים8בספרים9כ"סה

180$פתיחה 

הוספותעםמסורגטופס–גרמניתתרגוםעםשלמהמשלי-(ח"תקצ)מגרמניהלוונשטייןהירשליפמןרבי.411

ידבכתברבות

Rabbi Lipman Hirsch Lowenstein of Germany (1838) – Mishle Shlomo with a German Translation – Integrated Copy

with many Handwritten Additions

.לאווענשטייןהירשליפמאןרבימאתהפסוקיםוביאורפירושעם(עמודהמולעמודה)לגרמניתבתרגוםשלמהמשליספר

.ח"תקצ,דמייןפראנקפורט

מסורגטופס

המחברבשבילבמיוחדכללבדרךנוצרואלוטפסים.והוספותהערותלכתובכדי(מקורי)ריקדףהודבק,הספרמדפיודףדףכלבין

.והוספותהערותשיכתבומלומדיםלאנשיםאו

הירשליפמןרביהמחברידכתבבעצםהוספותוזהויתכן.ההדפסהמתקופתוגרמניתבעבריתידבכתבהוספותרביםבדפים

.לוונשטיין

.פרנקפורטרבניהסכמות.ועבריתבגרמניתשער

XXIV,296מנותקתכריכה.טובמצב.מ"ס20.'עמ.

200$פתיחה 
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והגהותחתימות–ספרים[12]אוסף.412

Collection of [12] Books – Signatures and Glosses

.ידבכתבוהגהותחתימותעםספריםאוסף

.כריכותללא,גדוליםכרכים3.ז"תקכ,פיורדא.ד-ג-בחלקים,ם"להרמבתורהמשנה•

בןל"זמכלוףברדודה"ע]"ידבכתבוחתימתוידובכתברישומים.א"יעתמושנתק"קמנהל–"כליפאאבןדוד"רביחותמת

בחלק]"[ליאון...לבאברהם,ד"תקל[נת]'שסיון[ודש]'לחטוב]"השערדףבתחתיתעתיקהנוספתחתימה."[ו"תרפשנת...כליפא

.[בספרדפיםבמספרידבכתבעתיקותהגהותמספרב

רישוםהשערבראש].ב"תרנ,מונקאטש.וויינברגריצחקאברהםרבימאתס"השסוגיותעלוסברותפלפולים,יצחקפני•

במתנהליניתן"השערלאחרבדףנוסףרישום."א"יעמיהאלוויטץק"קמילידיברודאיודאשמעון'הקלשמילישייך"וחתימה

."[ברודאיודאשמעון'הקהקדושהלארץנסעבטרם...המופלגהחסידהרבנימאת

שלהראשוןהשעראתרקשראונכתבהביבליוגרפיהבמפעל)שעריםשני.ח"תצ,זולצבאך.כתוביםחלק,המגידספר•

.בלויהמקוריתעורכריכת.הפנימייםבשוליםבעיקרעשפגעי.בינוני-טובמצב.דףשפט,[2].(זהחלק

,שטראסבורגלעירונראהסמוךבישאק"מקח"יצוויילהירשליפמןה"כהקציןה"להשייךמכתוביםהמגיד]"רישוםהפורזץבדף

."[האללעליבר"כמהורהמנוחבןפסחהקטןהחותםעלבאתי[ה]ולראיי

ר"האדמו,נתנזוןשאוליוסףרביהרבניםהסכמות.מזאלקוואהירשצבירבימאת.ת"שועםס"ובשבמקראביאורים.צביאור•

.ועוד,אורינשטייןהירשצבירבי,מצאנזהלברשטאםחייםרבי

הראשוןבעמוד].בינוני–טובמצב.הספרלאורךעשנקבי,ואחרוניםראשוניםדפיםבכמהפגמים.[שערחסר].ה"תרל,לבוב

."[סאנדערהכהןיהושע"רביחתימת

ב"פק"בקמ"סתסופרמשה'הק"חתימההשערבדף].מ"תר,ווילנא.מנוחר"בחזקיהורבינומאת.התורהעל.חזקוני•

."[א"יע[פרשבורג]

אחרוניםדפיםבמספרעשפגעי.ב"תקנ,פראג.קאליראלעזררבימאת.ומוסרדאגדהבמילידרושים.חדשיאירחות•

.הפנימייםבשולים

שמואליעקב"חותמת]."[...שכרלסליפמן'הקעסטהעלק"קפה...דיימרדכיה"מ...המופלגלהחריףשייךהספר"רישוםבשער]

חתן.מקרולהבראוךשאולהרבושלוסאטמארגרינוולדדודאליעזרהרבשלתלמידם–(ה"תש-ס"תר)"גערלאק"אבדקאליאש

בימי.(גערלא)אויווארסאמושהעירלרבאביותחתהתמנהץ"תרבשנת.סיקהעיירהשלרבה.מזאנטאבינדרנפתליהרב

להניחלושיתנומנתעללחמומנתאתלתתנוהגהיהבאושוויץ.ילדיוושבעתאשתונספושםלאושוויץהוגלההאיומההשואה

רומניהליהדות'אנצ).ד"הי,היערבמעבהונפטרהתמוטט.ה"תשבשנתהמחנהשחרורלאחר.האסיריםאתלעודדונהגתפילין

.[ברקבניד"אבלנדאיעקברביחותמת.(10336ר"אוצה,308-309'עמא"ח

.דףעא[2].ט"תע,אופיבאך.אלשיךמשהלרבי.ראשוניםנביאיםעלפירוש.הצובאותמראות•

שליטחייםר"בזיסקינדאלכסנדר...אניהלברשטאםק"דקספריםמוכרגרעליץאברהם'רמןקניתי"רישוםהכריכהבדף]

שוחטאברהם'רנקראמגרעליץל"זצאליעזרבןאברהם'הק,בוהחוסיםלכלהואמגן"וחתימותרישומיםבשער"...מפאטרכאן

יצחק"חתימה.החותםשםלגלותמליצהרישוםהשעראחרבדף."...נפתלילישייך"העמודבתחתיתחתימה."...בעדקניתי

."[...יהודאר"ב

ידבכתבהגהות].ד"תרמ,ווארשא.קליראלעזררבימאת.פסחיםמסכתעל.פוסקיםחידושיעםהלכותחידושי.חדשאור•

.[בספרדפיםבמספראשכנזי

העניך"נוספתחותמת."ירושליםב"שויעקבר"באלטערחותמת.ט"תרס,ווארשא.ב-אחלק.אדםנשמתעם.אדםחיי•

."טשענסטאכאוולאפידות

רבימאתמ"מהרשוהגהות,מבוטשאטשדודאברהםרבימאתדחסידותאמיליעם.החסידיהודארבינוצוואת.החסדמקור•

משה"חתימהבצורתחותמתבשער].ח"תרפ,לבוב.מרגליותראובןרבימאתוציוניםהגהותעם.מברעזאןהכהןמרדכישלום

."[פרידמאןצבי

!שהואכמותנמכרהאוסף.שמפורטמהמלבדטובכללימצב.שוניםגדלים.ספרים12כ"סה

150$פתיחה 
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רביהאדירהגאוןמאתבהלכהאגרת–הקודשרוחפיעלהלכהלפסוקאפשרהאם-הדורגדוליפולמוס.413

מוקדםמכתב–'החכמהבצל'בעלל''זצשטרןבצלאל

Polemic of Leading Rabbis – Can Halacha be Ruled according to Ruach Hakodesh – Halachic Letter by the Great Gaon

Rabbi Bezalel Stern the Author of Betzel Hachochma – Early letter

בצל'בעלוינהד''אבשטרןבצלאלרביהאדירהגאוןשלוחתימתוידובכתבובקיאותבחריפותהלכהבדבריעמוסמימדיםרחבגיליון

פיעלהלכהלפסוקאפשרהאם'בעניןתשובהמתוךחלק.'דעניאאפרקסתא'בעלבראשובד''אבשפרברדודרביהגאוןאל'החכמה

ידיעתואיןכשרשהואהקודשברוחבעצמויודעשהואנהיכןאם..מורהפ''עהנאסרשהדברשאחרלהלכהנקטבו.'הקודשרוח

שיתשורתת''שו,הפוסקיםבדבריבארוכהזהבנידוןבהרחבהראה)....להתיראיןהכיואפילו,וקרובהגמורהמידיעהיפהק''ברוה

.(א''מ'סיא''חאומריביעת''שו.ז''ט'סיקמא

היסטורירקע

מקאוסבמשהרביק''הגהר''האדמוק''כלרבו'דעניאאפרקסתא'בעלשפרברדודרביהאדירהגאוןהשיבט''התרספנחס'פר'בה

מתוכן.('א'סיא''חדעניאאפרקסתאת''בשונדפסה)הקודשרוחפ''עהלכהלפסוקאפשרהאםומנומקתארוכהתשובה,א''זיע

לרבממוענתהייתהזושאגרתודאיכמעטבאופןלקבועאפשרכןעל.זותשובהעלהשגותשוא,עולהשטרןהרבשלמכתבו

הלו,שפרברהרבלחתןהינההנראהכפי'א''שליטג''הרהידידילחתנוש''פ'המכתבבשוליהרשומההשלוםפריסתכןכמו.שפרבר

לרגלשפרברהרבאלנכתבואלוהשגותהנראהכפי.שטרןהרבשלמידידיושהיה,קטמוןד''גאבל''זצדייטשיהושערביהגאוןהוא

בהתכתבותםשמתבטאכפי,שטרןוהרבשפרברהרבהגאוניםביןהיהאמיץקשר.(ן''תרנשנתסאטמר)ש''תבשנתספרוהוצאת

.(ו''ט'סיא''חהחכמהבצלת''שו.ח''שפ'סיד''ח,ז''רכ'סיד''יוג''חדעניאאפרקסתאת''שו)זהעםזה

!נדפסושלאידובכתבהתורהחידושיהםנדירים–הדפוסמזבחעלעלתהלאזותשובהשערכנומבדיקה

בעלאברהםרביהגאוןלאביובן.השואהשאחרהונגריהיהדותבניהפוסקיםמגדולי(ט''תשמ–א''תרע)שטרןבצלאלרביהגאון

גדוליי''עההוראהבנזרעוטרט''יבגיל.מופלגכעילויהוכרלימיםצעירבעודו.נויהייזלץ''דומ'ושיטותחילוקיםמסדר'ו'אשמליצי'

הואכי..''לפלאויהילימיםצעירבחורסמיכתדברהכתבעלהעלואשר,(סופרהחתםנין)שווראןד''אבפרייאמ''הגרביניהם,הדור

נדפס).''לונהיריןז''והטך''השבדברישנמצאחידושוכל..הכבודליותרתוראוימעלותעשרגילובניכלעלועלה..מעםמורםבחור

,דורוגדוליעםבהלכהונתןנשא.'סופרדעת'בעללמרןחביבתלמידוהיהפרשבורגבישיבתלמד.(החכמהבצלת''לשובהקדמה

.ירושליםק''בעיהמושבוקבעב''ובתשמ,וינה,מלבורן,פאפא,הרמנשטטבעריםב''תשמשנתברבנותכיהן.מטשעביןהרבביניהם

הגאוניםנמניםחתניובין.הפוסקיםבדברילאלפיםונזכרבדורנוהחשוביםת''השומספריהינוחלקים'והחכמהבצלת''שוספרו

.(שוויץ)גענףד''אבשלזינגרי''הגראא''ויבלחטל''זצפרשבורגד''אבסופר-שרייברב''הגרש

.מ''ס23/34גדולגליון,העליוניםבשולייםבלאימעט,מאדטובמצב,דף[1]

100$פתיחה 

-"תש–"ש"איחזון"המרןשלידובכתבשאלה.414

Question Handwritten by Maran the Chazon Ish – 1940s

.קרליץישעיהואברהםרבי.'אישחזון'המרןשלידובכתבשורה

-ש"התשנות

לברךצריךאם":(כתזכורתהנראהככל)שאלהכותבזובשורה

."הפירותעכשיוכשתולשיןש"מעהפרשתעל

כתמי.טובמצב.מ"ס16/3:גודל.(חתוך)מחברתדףעלנכתב

.הדףבצידימים

80$פתיחה 
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משהרביהפוסקהגאוןהקדשתעםפורזץדפישלשה.416

במתנהניתנו–וחתימתוידובכתבדעברציןד"אבשטרן

"יצחקמנחת"בעלוייסיעקביצחקרבילגאון

Three Flyleaves with a Dedication by the Gaon Posek Rabbi

Moshe Stern Av Beit Din of Debrecen Handwritten and Signed

by Him – Given as a Gift to the Gaon Rabbi Yitzchak Yaakov

Weiss, the Author of Minchat Yitzchak

רבישלוחתימתוידובכתבהקדשהמהםאחדבכל.פורזץדפישלשה

בעלוייסיעקביצחקרביהגאוןלכבודניתן,דבערציןד"אבשטרןמשה

."יצחקמנחת"

אצללמדבצעירותו-(ז"תשנ-ה"תרע)שטרןמשהרביהצדיקהגאון

כמורהשימש.סופרעקיבארביאצלפרשבורגישיבתתלמיד.וסבואביו

במחנהשהההשואהבתקופת,השואהלשנותעדדברצןבעיירהצדק

מחדשייסד.ברבנותשםוכיהןלדברצןשבהשואהולאחר,בלזן-ברגן

בערך35בגיל.מערלויסופריוחנןרביעםיחדפרשבורגישיבתאת

,כשנהלמשך(ארגנטינה)איירסבבואנוסכרבושימשלאמריקההיגר

כיהןשםיורקבניוהתורהיסודיקהילתאתוייסדב"לארהעברומשם

.(חלקיםח)"משהבאר"ת"שובעל.לפטירתועד

.מאודטובמצב.בקירוב31/22:תואםגודל

80$פתיחה 
אברהםרביאל–נאהמנדלמנחםרבימאתתנחומיםמכתב.417

במצריםאמוןנאד"אבאביכזר

Letter of Condolence by Rabbi Menachem Mendel Na'eh – to Rabbi 

Avraham Avichzer Av Beit Din of Na Amun in Egypt

אביכזיראברהםרביאלשנשלח,נאהמנדלמנחםרבישלוחתימתוידובכתבמכתב

.א"תרפ,ירושלים.אביכזרהרבאשתפטירתעלתנחומיםמכתב,מצריםד"ראב

בצעירותו.קאליסקד"אבצבימשהרביבן(צ"תרח-ז"תרכ)נאהמנדלמנחםרבי

לייביהודהשלמהרביגיסועםיחדלמדנישואיולאחר.בחברוןוהתיישבלארץעלה

ומרביץמופלגחכםתלמיד.חברוןשלרבהמניסלימאןאליהורביבישיבתאליעזרוב

היהודיהישובלבני"אבותמגן"הנקראד"חבתורהתלמודאתייסד.בחברוןתורה

הראשונההעולםמלחמתבימי.נאהחייםאברהםרביהואבנו.בחברוןאשכנזי

.אביכזיראברהםרביעםוהתיידדלגוליםמיוחדתישיבההקיםשםלמצריםגורש

."נאהאילן"בקונטרספורסמוחלקם,ח"תשמלחמתבימינאבדוכתביו

.תיוקנקבי.טובמצב.מ"ס16\20.נייר.דף[1]

100$פתיחה 

–ההמאהסוף–מצפתרבניםשניביןפולמוסיתהתכתבות.415

20-ההמאהתחילת19

Polemic Correspondence between Two rabbis of Safed – Late 19th

Century Early 20th Century

בעירד"ראבפייבל'רבןשמשוןלרביצפתמרבנימאחדשנשלחמכתב

זהוהרי,העוףבריאתבועותשהתירששמעהכותבשואלבמכתב.צפת

המאהתחילת19-ההמאהסוף,צפת.כךעללאסורמקורותומביא,תמוה

.20-ה

,הזובריאהבועותהיולאשכלללשואלשמשוןרביעונההמכתבבתחתית

."ב"תיובצפתק"דבעיההרבל"זצפייבושמ"בהשמשון'הק"וחותם

.לנונתבררהלאהראשוןהכותבזהות

סימני.כותביםשני.טובמצב.בקירובמ"ס20/15.האחדמצדוכתובדף[1]

.קיפול

100$פתיחה 
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–'זכרוןספר'ספרמתוךעמודים4בןקטעידכתב

השקפות,הראשונההעולםמלחמתמימירשומות

יהודהרבימאת.(ו"תרפ,טורנטו)ומכתביםשונות

.גרויבארטליב

בסגנוןשינויים.המחברשלקדשוידבכתבנכתב

.לנדפסהנכתבביןהלשון

רבן–(ח"תרצ-א"תרכ)גרויבארטליביהודהרבי

בתקופתשבפוליןוסטאשובמאקוביאנובהשל

לטורנטוהיגרלאחריההראשונההעולםמלחמת

ביניהםספריםוכמהכמהלאורהוציא.שבקנדה

העולםבמלחמתברוסיהפעילותועלזכרוןספר

.הראשונה

:עמודגודל.כתוביםעמודים[4].מקופלדף[1]

קלותמחיקות.קיפולסימני.טובמצב.מ"ס16/10

.הקיפולמחמת

80$פתיחה 

אוטוגרף–20-ההמאהתחילת,אשכנז–תורהחדושי–ידכתב.420

Manuscript - Torah Novellae – Ashkenaz, Early 20th Century – Autograph

זהותהובררלאלנו!אוטוגרף.20-ההמאהתחילת,אשכנז.ס"השעלחידושיםוקצת.והמועדיםהפרשיותעלתורהחדושי.ידכתב

.נדפסלאידהכתבתוכןהנראהככל.הכותב

מלחמתמימירשומות–'זכרוןספר'ספרומתוךקטע–גרויבארטליביהודהרביידכתב-המחבראוטוגרף.419

ו"תרפבשנתבטורנטונדפסהראשונההעולם

Author's Autograph – Manuscript by Rabbi Yehuda Leib Groibart – a Passage from His Book Sefer Zikaron – Lists from the

Days of World War I Printed in Toronto in 1926

אזכוריישנםהידכתבבתוכן

:אוירבךממשפחתשמות

הירשר"מהורהרבודיקדוק"

ו"מאאזמ","...אויערבאך

אוערבךזעליגר"מהור

,"...פירשה"זצלה

ה"זצלהפנחסר"ממהור"

."דמייןד"פפרק"דקד"אב

שמואלהקטן"בעפרוןרישום

.צדדיםמשניכתוביםדף[38]

.שלםלא.בקירובמ"ס16

שוליםפגמי.טובכללימצב

ראשוניםדפיםבארבעה

עםאחרוניםדפיםובשני

.בטקסטמועטותפגיעות

.חדשהרכהכריכה

400$פתיחה 
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19-ההמאהתחילת,אירופהמזרח–לעטריסמאיר'רשלהראשונההשיריםמחברת–"שירדברי"–ידכתב.421

Manuscript – Dabri Shir – the First Notebook of Poems by Rabbi Meir Lettris – Eastern Europe, early 19th Century

.לעטריסמאיר'רשלהראשונההשיריםמחברת."שירדברי".ידכתב

;קרָאחמאלנחמן'רעלשירמזמור;פלשתיםבשדהדוד;התחיה;קרחלבני;הזמרהעצמת;נפשימשאת:השיריםאתבתוכההכוללת

קול;הנצחעלשיר;הייןשיר;דודהבמותכלהנהי;שיחוישפוךכילדכא;(שילרפ"ע)הגילהאלשיר;המבולבימישיר;עורתיתומה

הליכות;היםשפתעלקין;בוקררנת;העתמרוצת;שעשועיםילדאל;לאבשלום;אלהיםביתההולך;בראדילעיררננותשפתי;ממרום

.הילודבןאל;האסון

שבעהעודישנםהנדפסספרבסוף,ד"תקפבשנתבזאלקווא,גרשון'ר,מאיר'רשלאביוי"עלראשונהנדפס"שירדברי"החיבור

.כאןמובאיםשאינםשירים

.שנדפסבספרנמצאלאשתוכנםשיריםמספרעםבהתחלהדפים6ישנםידבכתב

והדיוהכתבסגנון,ק"התשנותלסוףהמתאימיםוירקרקיםעביםדפים.המחברחייתקופת.19-ההמאהתחילת,אירופהמזרח

הכתבאםלהשוותשנוכלבכדיהמחברשלאוטוגרפיידכתבמצאנולא.העתקהוזוהיייתכןאך.המחברחיילתקופתהמתאימים

.המחברשלהינושלפנינו

Max)לעטריסהלוימאיררבי Letteris)(א"תרל-ה"תקס)-עוד,בזאלקוואדפוסביתבעלשהיהלעטעריסהלויגרשוןלרביבלבובנולד

יהודהשלמה)ר"שיולרבקראחמאללנחמןאותוושלחהראשוןשירואתכתב12בןבהיותו.וחכמהמליצותלספריהתחברילדבהיותו

בנואתכששמעאחתופעם.מליצותוספריזרותשפותלומדשבנובכךטובהבעיןראהלאאביו.בעיניהםחןמצאזהושיר(רפפורט

'ואפידרכואתוקיבלאביונתרצהלימיםאך.לאשוזרקםבביתשמצאהחוקריםספריכלאתלקח,בצרפתיתהצבארופאעםמדבר

וויעןבעירשמידשלדפוסובביתכמנהללשמשהחלה"תקצבשנת.דפוסובבית"שירדברי"שלוהראשונההשיריםמחברתאתהדפיס

הדפוסבביתאחראיהיהשםוגםלפרסבורגזמןלכמהעברבהמשך.ופירושיםתרגוםעםך"ותנם"רמבספרילהוצאתאחראיוהיה

בפראגהדפוסלביתנקראר"תבשנת.שמידהאדוןאצלמלפניםבוהיהאשרהדפוסלביתלוויןחזרט"בתקצ.שמידשלבנושלהחדש

להיותהפכהזומהדורהלימים,ידועלהוגהאשרך"תנבוינהלאורהוציאב"תריבשנתושםוויעןלעירוחזרהחזרח"בתראך

.20-ההמאהותחילת19-ההמאהבסוףבעיקרמהדורותעשרותממנהונדפסוך"התנשלהנפוצההמהדורה

'ר,פרידלנדערדוד'רמאתמאמריםעם-"הצפירה"עתכתב;ה"תקפ,זאלקווי-"השחראילת";ד"תקפ,זאלקווי-"שירדברי":מספריו

.ה"תקפ,לייפציג–ועודהכהןשלום'ור,גולדבראברהם'ר,קראהמאלנחמן

.חדשהכריכה.הדפיםלאורךזעירעשנקב.שלםלאהנראהככל.ירקרקיםדפים.עבהדף.טובמצב.דף[עו,6]

400$פתיחה 
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–פסחשלהגדהעלמביאורקטע–ידכתב.422

18-ההמאה–מפראגגינצבורגיעקברבי

Manuscript – a Passage of a Commentary on the

Passover Haggadah – Rabbi Yaakov Ginzburg of

Prague – the 18th Century

שלהגדהעליעקבזרעמפירושהעתקה.ידכתב.עמוד[1]

.גינצבורגדודיצחקבןיעקבלרביפסח

'דשחננימהלכתוב..."העמודבראש.אשכנזיתכתיבה

.18-ההמאהסוף."פסחשלבהגדה

נדפספסחשלהגדהעלגינצבורגיעקברבישלחיבורו

ידיעלג"תשסבשנתבירושלים,ידכתבישניפ"עלראשונה

הנדפסביןנוסחאותשינויי.לוונטהלמתתיהושלמהרבי

נמצאיםאינםאשרשלםקטעישנו.שלפנינוידלכתב

!בנדפס

פראגבעירנולד-(ה"תקע-ג"תק)גינצבורגיעקברבי

ד"ראבפישלסמאיררביאצללמד.דודיצחקרבילאביו

אחריווהעמידמקומואתמילא,פטירתוולאחר,פראג

היהלביתווהכניסגידלאותומיוחדתלמיד.רביםתלמידים

אתוהדפיסערךזהתלמידולימים,טריביטשנחוםרבי

שימשכןכמו.ושבתברכותמסכתותעליעקבזרעספרו

בעללנדאל"סגיחזקאלרבישלהגדולהדיןבביתכדיין

."מרבבהדגול"ספרועלוהסכים"ביהודהנודע"ה

עםקרע.בינוני–טובמצב.האחדמצדוכתובדף[1]

קליםפגמים.תחתונהימניתבפינהבטקסטגםחסרון

.מ"ס21/17:מירביגודל.חסרוןללאקליםקרעים.בשול

100$פתיחה 

ישיבתראשד"היגרץמשהרבישיעורי.423

מאירנחוםרביתלמידוידבכתב–וילקומיר

טרםתלמידואלמהרבמכתבעם–בראנזניק

פטירתו

Lessons by Rabbi Moshe Gertz the Rosh Yeshiva of

Vilkomir – handwritten by His Disciple Rabbi Nachum

Meir Barnznik – with a letter by the Rav to His Disciple

before His Passing

מתקופתבראנזניקמאירנחוםרביהתלמידידבכתבמחברת

רבישמסרשיעורים.בוילקומירתורהאורבישיבתלימודו

מ"מגרשיעורים"נכתבבכותרות.הישיבהראשזלץמאיר

המחברתובסוף."קידושיןממסכת'דשעורלפניא"שליט

"טלזחבורתינולפניח"צפוריםאמרתיאשרדרבנן-חלוקא"

."ינובה-טלזח"תרצפוריםשושן"דרבנןהחלוקאובסוף

כתוב,ל"הנתלמידואלזלץמאיררבירבומאתמכתבמצורף

–א"תשניסן'בחניתןהמכתב.הישיבהשלרשמיבלנקעל

אבבחודשכ"אחחודשיםשלושהבשואהנספהזלץמאיררבי

תלמידואלהישיבהראשכותבהמכתבבתחילת.א"תש

גדלומלבד...המצויןהרבהיקרידידיכבוד"שבחבדברי

טובותמדותובעלבלבבו'דיראתזהכלעלנוסףבתורה

"...הוא

.טובכללימצב.מכתב+כתוביםעמודים[20]מחברת

.קיפולסימני

200$פתיחה 
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–ודרשותס"שחידושי–ידכתב.424

המחבראוטוגרף–ה"תרל,[אוסטריה]

Manuscript – Talmudic Novellae and Sermons –

[Austria], 1875 – Author's Autograph

במסכתראשוןפרקעלחידושיםהכוללחיבור,ידכתב

והזוהרל"חזובמאמריאמורבפרשתדרשותוכן.ביצה

,ווינא.המחברשלאוטוגרפיתכתיבה.הקדוש

.ה"תרל,[אוסטריה]

נוראאלת"בעזהי"הראשוןבעמודהמחברכותבוכך

'במס,תורהחידושילכתובאתחיל,העצהוגדול,עלילה

ח"דר'אי"למבו"ט'דליוםאורלכתובוהתחלתי,ביצה

.א"יעווינאעירפהק"לפה"לרלשנתאייר

!מעולםנדפסלאידוהכתביתכן

בפינתפגם.טובכללימצב.מ"ס19\24.5.'עמ[82]

.מנותקתמקוריתכריכה.הראשוןהדף

500$פתיחה 

18-ההמאה,אשכנז–שחריתמתפילתקטעים–מיניאטוריידכתב.425

Miniature Manuscript – Passages from the Shacharit Prayer – Ashkenaz, 18th Century

.18-ההמאה,אשכנז,שחריתמתפילתדזמרהופסוקיקורבנותמתוךקטעיםקטןידכתב

:לפנינו,שלםלא.מנוקדתגדולהומרובעת,מנוקדתלאבינוניתמרובעת,מנוקדתקטנהמרובעת,כתיבותסוגישלשה

.כתובים'עמ[7].דף[8].הקורבנותסוףועדהקורבנותסדרלתחילתסמוך-מ.1

.צדדיםמשניכתוביםדף[8].הודוסוףעדשאמרברוך-מ.2

.צדדיםמשניכתוביםדף[4].ישתבחסוףעד(ירגזוןעמיםשמעו:פסוק)ישיראזאמצע-מ.3

רצועותועליהעורחיפויעםכריכה.מנוקתיםדפים.טובכללימצב.מ"ס4.5:רוחב.מ"ס8:גובה.כתובים'עמ[31],דף[20]כ"סה

.(סלוטייפ)שקוףניירדבק

120$פתיחה 
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תנאי המכירה

.פומביתלמכירההמוצעיםהפריטיםמוכרימטעםכשלוחהפועלת"(רפאלי"להלן)"פומביותמכירות-רפאלי".1

הפתיחהומחירימספריהם,למכירההמוצעיםהפריטים,היתרבין,יפורטוובו"(הקטלוג":להלן)מכירהלכלקטלוגתפיק"רפאלי".2
,יחוס,תיאורלגביאחריותכלבהםואיןלקונהבלבדמידעלצורכילשמשנועדובקטלוגהמופיעיםהנתונים,ספקהסרלמען.שלהם
.אחרנתוןכלאומקור,תקופה,קודמיםבעלים

.הערכהמהוויםואינםמינימוםמחיריהינם,הפריטיםברשימתמופיעיםאשרהמחירים.3

.וניהולההפומביתהמכירהלעריכתהיתרביןאחראייהיהאשרמטעמהמנהלתמנה"רפאלי".4

הסמכותהמכירהלמנהל.בהשתתפותםמעונייןשאינומאנשיםבמכירההשתתפותלמנועהזכותאתלעצמושומרהמכירהמנהל.5

שיקולי''עפוזאתלמכירהמחדשלהעמידואו,(מכירתואחריגם)כלשהופריטשלמכירהלבטל,במכירהזכהמילקבועהבלעדית
שנתקבלולמכירההמוצעפריטלגבינתוניםלשנותאו,מהמכירהפריטלהוציאאולהוסיףהמכירהמנהלרשאיכן.הבלעדידעתו
.הקטלוגהדפסתלאחר

תשמשואשר,כאמורממוספרתבשלטית,המכירהלפנייצטיידבכוחהקונה.ממוספרתשלטיתבקבלתמותניתבמכירההשתתפות.6
.במכירההצבעהלצורך

.ב''ארהשלבדולריםתתנהלהמכירה.7

לאחרמיד.אלהתנאיםי''עפנתקבלהשהצעתובכוחקונהכהצעתהנקובהסכוםמשמעהפומביתהמכירהלעניין"פטישמחיר".8

והפריטכנתקבלהבכוחהקונההצעתתיחשב,המכירהמנהלי''עבכוחהקונהשלהסידורימספרווהכרזת''פטיש''ההקשת

התחייבויותיומלואלביצועבכפוף,"(הזוכההקונה":להלן)ההצעהמציעקונהאותושללקניינויהפוךלמכירהגשהוצ

25%שלבשיעורעמלה,הפטישלמחירבתוספת,"רפאלי"לישלםנתקבלהשהצעתובכוחהקונה.זההסכםי''עפלתשלום

.המכירהמיוםעסקיםימימעשרהיאוחרולא.המכירהבסיוםמידיעשההמלאהתשלום,(העמלהעל)מ''מעבתוספת

.בנקאיתהעברהאואשראיכרטיס,(דולריםאושקלים)המחאה,כחוק(דולריםאושקלים)במזומןלשלםניתן.9

משלוחיםחברתאושליחבאמצעותאו,"רפאלי"ממשרדיישירות,שרכשהפריטיםלהוצאתלדאוגהאחריותהקונהעל.10
חשבוןעלמלאבתשלוםהפריטיםאתולשלוחלארוז,מצידהאחריותללא,תוכל"רפאלי",יבקששהרוכשבמקרה.מטעמו

בית.היעדוארץהמשלוחחברת,האריזהבסוגמותנההמחיר."רפאלי"למשרדילפנותישומשלוחאריזהלתעריפי.הקונה
.זאתיידרשובמשלוחוהטיפולוהאריזהבמידההמפורטמהמחיריותרגבוהמחירלבקשיוכלהמכירות

של(יציגשער)החליפיןשערלפייחושבב''ארהבדולריםנקובשמחירופריטעבורבשקליםתשלום.11

.שניהםמביןהגבוה,התשלוםביוםאוהמכירהביוםישראלבנקי''עהמפורסםב''ארהדולר

הסמכותהמכירהמנהלבידי.ולקחתםהפריטיםעבורלשלםמתחייב,אחראדםעבוראםוביןלעצמואםבין,כלשהואפריטהרוכש.12
אתלחייב,לאחרהפריטלמכור,מכירהלבטלגםהשארוביןבהתחייבותויעמודשהרוכשמנתעללושייראוהאמצעיםבכללנקוט

.שנגרמוההוצאותאתהמגיעלסכוםולהוסיףהפריטשחרורלעכב,פיצוייםתביעתלהגיש,המכירהלמנהלשנגרמובהוצאותהרוכש

,לעילמהאמורלגרועמבלי.ומצבומקוריותו,הפריטלמהותבאשרמידעליתןבכוחהקונהכלפיאחראית"רפאלי".13

"רפאלי",מצטברמידעעלומבוססהמוכרמטעםכשלוחהבמעמדהניתן"רפאלי"י''עהנמסרמידעכיבזאתמובהר

מידעכיבזאתמובהר,לעילמהאמורלגרועמבלי.ומצבומקוריותו,הפריטלמהותבאשרמידעליתןבכוחהקונהכלפיאחראית

בכוחקונהכלעל.מטעמהמומחיםוניסיוןמצטברמידעעלומבוססהמוכרמטעםכשלוחהבמעמדהניתן"רפאלי"י''עהנמסר
,מהאמורלגרועמבלי.הפריטשלוערכוטיבו,מקורו,גודלו,מצבואת,המכירהשלפניבמועדיםלקהלהפריטיםהצגתבמהלךלבדוק
היה.המכירהממועדיום30-מיאוחרלאוזאתומצבולמקוריותוהנוגעבכל"רפאלי"בפניבכתבלהשיגהזכותנתונההזוכהלקונה
הפריטהחזרתכנגדששולםהסכוםאתהזוכהלקונה"רפאלי"תשיב,הפריטלגבישנמסרבמידעטעותנפלהשאכן"רפאלי"לויוכח

.כלפיהנוספותדרישותאו/ותביעותכללקונהיהיולא,כאמורהלכה"רפאלי"ביצעה.לחזקתה

למען.המכירהממועדימיםמעשרהיאוחרלאלתשלוםהתחייבויותיואתולהשליםשרכשהפריטאתלחזקתולקבלמתחייבהקונה.14
.לתשלוםהתחייבויותיומלואאתהקונהשהשליםלאחררקתעשהבפריטהחזקהמסירת,ספקהסר

טופס"אתהמכירהיוםעדלמלאיתבקשואלולקוחות.במכירהלהשתתףמהםנבצראשרלקוחותתשלוםללאתייצג"רפאלי".15

/bidspirit.comהאינטרנטאתרדרךאו,המכירהבקטלוגהמופיע"מחירהצעת refaeliכל,ספקהסרלמען.מראשבהרשמה
.סוגמכלחובותמכוחההפועליםעלאו/ו"רפאלי"עללהטילכדיבהםאין,כאמורלייצוגבקשרמחדלאו/ומעשה

.תיאוםלצורךובהקדםמראשלפנותמתבקשים,הטלפוןבאמצעותהמכירהבמהלךלהשתתףהמעונייניםלקוחות.16

או/ולרכישתהקשוריםאו/והנובעיםלענייניםהנוגעסכסוךבכלוהבלעדיתהיחידההשיפוטסמכותמוקניתירושליםבעירהרבנייםהדיןלבתי.17
.הקונהלבין"רפאלי"ביןהפריטלמסירת

.הקובעהואהעבריהנוסח,דעותחילוקישלמקרהבכל.18
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