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מקושטותאותיות–נדירגודל-ענקתורהספר.1

18-ההמאהסוף,אשכנז–

Very Large Sefer Torah – Rare Size – Ornate Letters

– Ashkenaz, Late 18th Century

סוף,[אירופהמזרח],אשכנז.קלףעלדיו,ענקתורהספר

אותיות.עינייםמאירתגדולהכתיבה.18-ההמאה

!שלם.בראשיתבספרבעיקרמקושטות

המילהנחסרה...'להוחטאיםרעיםסדםואנשיבפסוק

.קטנותבאותיותהשיטיןביןכ"אחוהושלמה"מאד"

ובפרשיוברכבופרעהסוסבאכי"המיליםהיםבשירת

,ע,נ,ל,ח:המקושטותהאותיות.קטןבכתבנכתבו"בים

.ש-ו,(מלופפת)פ

53:הכתבגובה,מ"ס65:הקלףגובה.בעמודשורות48

אחידבקומסתייםלא)בשוליםשמורותלאשורות.מ"ס

.(העמודהלאורך

רצועותחיזוקימקומותבמספרברובוושמורטובמצב

טשטושיובעקבותםקמטים.הקלףשלהשנימצדוקלף

.ככשרנמכראינו.חייםעציללא.קליםדיו

$  1000פתיחה 

עתיקתורהספר.2

כתב–(שמות-בראשית)

,אירופהמרכז–י"האר

18-ההמאה

Ancient Sefer Torah

(Bereshit-Shemot) – Ari Script

– Central Europe, the 18th

Century

לפנינו.תורהמספרחלק

ועדבראשיתספרמתחילת

ספר)בשלחפרשתתחילת

.(שמות

.18-ההמאה,[?]אירופהמרכז

.ל"האריזכדעתאשכנזיתכתיבה

:הקלףגודל.בעמודשורות46

.מ"ס29:הכתבגודל.מ"ס37

ללא.קליםדיוטשטושי.טובמצב

.חייםעצי

200$פתיחה 

תפילין\מגילות\תורהספרי
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–קלףעלדיו–קטןתורהמספראחרוןחצי.4

20-ההמאהתחילת,[?תימן]–חייםעץ

Last Half of a Small Sefer Torah – Ink on Vellum –

Etz Chaim – [Yemen?], early 20th Century

מסוףלפנינו.הספרשלהאחרוןחציו–תורהספר

.(הברכהוזאת)הסוףעדמצורעפרשת

ם"הרמבכשיטתכתיבה.20-ההמאהתחילת,[?תימן]

.(וועליש)ספרדיתכתיבה.(וסתומותפתוחותפרשות)

:הכתבגודל.מ"ס30:הקלףגודל.בעמודשורות51

.מ"ס26.5

.חלקיתמנותקותיריעותמספר.מאודטוב–טובמצב

.(יחיד)חייםעץעם

200$פתיחה 

–קלףעלדיו–בראשיתספר–תורהספר.3

19-ההמאה,[רוסיה]

Sefer Torah – Sefer Bereshit – Ink on Vellum –

[Russia], 19th Century

ועדבראשיתספרמתחילתלפנינו.חלקיתורהספר

.(שמותספר)ואראפרשתתחילת

אשכנזיתכתיבה.19-ההמאה,אירופהמזרח

.ל"האריזכדעת[רוסית]

:הכתבגודל.מ"ס31:הקלףגודל.בעמודשורות42

.מ"ס23.5

.חייםעציללא.מאודטובמצב

200$פתיחה 

עץ–קלףעלדיו–מיניאטוריתורהמספרחלק.5

19-ההמאה,אשכנז–חיים

Part of a Miniature Sefer Torah – Ink on Vellum – Etz

Chaim – Ashkenaz, the 19th Century

אמצעועדבראשיתספרמתחילתלפנינו.חלקיתורהספר

ועד(שמותספר)בשלחפרשתומאמצע,ויחיפרשת

-ההמאה,אשכנז.ויקראבספרקדושיםפרשתלתחילת

.יוסףהביתמרןכדעתאשכנזיתכתיבה.19

14:הכתבגודל.מ"ס19:הקלףגודל.בעמודשורות42

.מ"ס

מחמתחלקםמקומותבמספרדיוטשטושי.בינוני-טובמצב

מחמת(בטקסטלא)בקלףחורים–דקקלף.רטיבות

.בחלקןמנותקותמהיריעותחלק.העיבודבזמןיתרמתיחת

.(יחיד)חייםעץעם

200$פתיחה 
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מזרח-קלףעלדיו–תורהמספרחלק.6

19-ההמאהסוף,אירופה

Part of a Sefer Torah – Ink on Vellum – Eastern

Europe, late 19th Century

ספר)וישבפרשתמסוףלפנינו-חלקיתורהספר

.ויקראבספרמצורעפרשתתחילתועד(בראשית

כתיבה.19-ההמאהסוף,[רוסיה]אירופהמזרח

.ל"אריזכדעתאשכנזית

גודל.בקירובמ"ס56:הקלףגודל.בעמודשורות42

שורות10שלחסרוןישנוצובפרשת.מ"ס42:הכתב

.טובמצב.והכתבהקלףשלאחוריתהשלמה–

.חייםעציללא.דיוטשטושי

200$פתיחה 

ארצותכל–תורהספריחלקיעשרותשלענקאוסף.7

17-20המאות–הגולה

Very Large, Rare Collection of Dozens of Segments of

Sifrei Torah – All Countries of the Diaspora – 17th – 20th

Centuries

,הגולהתקופותמכל.תורהספריחלקישלונדירמיוחדאוסף

יתכן,17-20המאותביןנכתבותורההספרי.המוצאותומכל

תורהספריריעתגםביניהם.יותרמוקדמיםאףחלקיםויש

.מינאטורי

.בודדותיריעותוחלקייריעות,תורהספריחלקישלעשרות

מצבים.שוניםואורכיםגדלים.תורהספריחלקי40-כמתוכם

.שונים

!נבדקלא–מאודחשובהיסטוריאוסף

500$פתיחה 

,איטליה–קלףעלדיו–גדולהאסתרמגילת.8

18-ההמאהסוף

Large Megillat Esther – Ink on Parchment – Italy,

Late 18th Century

מעוטרתכתיבה.קלףעלדיו.גדולהאסתרמגילת

.ספרדיתכתיבה.18-ההמאהסוף,איטליה.בתגים

גובה.בעמודהשורות41.עמודות9.קלףגליונותשלש

.טובמצב.מ"ס34:הכתבגובה.מ"ס43:הקלף

בקלףחיצוניותוהשלמותמיליםתיקוני.דיוטשטושי

.המגילהברחבימיליםבמספר

קלףעלנכתבהמגילהסיוםהאחרוןהעמודבתחתית

.התקופהמאותהשונה

נתונה.מ"ס54-56–(בחלקםחסרים)חייםעציכולל

מגןבצורתבדרצועותעםורדרדבצבעקטיפהבמעיל

!ככשרהנמכרתאינה.דוד

200$פתיחה 
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ראשית,[רוסיה]–ענקיריעות–אסתרמגילת.9

הזקןר"אדמוכתב–20-ההמאה

Megillat Esther – Large Sheets – [Russia], Early

20th Century – Script of the Admor Hazaken

מעוטרתכתיבה.קלףעלדיו.גדולהאסתרמגילת

ראשית,[רוסיה].ענקיריעותעלגדולהכתיבה.בתגים

.20-ההמאה

.ד"חבחסידיכמנהג"הזקןר"אדמוכתב":הכתיבהסוג

.בעמודשורות42.עמודות11.קלףגליונותשלש

מ"ס58:הקלףגובה.עינייםמאירותגדולותאותיות

דיוטשטושי.טובמצב.מ"ס45:הכתבגובה.בקירוב

במארזנתונה.בקלףקפליםמחמתעמודותבמספר

ופקקיםנשיאהידיתבעלקשיחמפלסטיקגלילי

אינה.(מ"ס68:כוללאורך)הצדדיםמשנימתברגים

!ככשרהנמכרת

200$פתיחה 

עתיקיםמיניאטורייםתפיליןזוג.11

19-ההמאה

Pair of Ancient Miniature Tefillin – the 19th

Century

.מאודעתיקים.וראשיד,מיניאטורייםתפיליןזוג

ארצות.עתיקותמקוריותרצועות.סגורים

.19-ההמאה,המזרח

.ת"דלהאותקשירתללאראששלברצועה

–יד.מ"ס4/2.5/2.3–ראש:הבתיםגודל

בביתםצבעשפשופי.טובמצב.מ"ס4/3/2.7

.ככשריםנמכריםאינם

200$פתיחה 

–ביותרעתיקיםמיניאטורייםתפיליןזוג.10

ישןבדנרתיק–18-ההמאה

Pair of Ancient Miniature Tefillin – the 18th

Century – Old Fabric Case

.מאודעתיקים.וראשיד,מיניאטורייםתפיליןזוג

,המזרחארצות.עתיקותמקוריותרצועות.סגורים

.רקוםמבדישןבנרתיקנתון.18-ההמאה

-יד.מ"ס5.2/3.5/2.7–ראש:הבתיםגודל

.בבתיםצבעמחיקות.טובמצב.מ"ס3.8/3.3/3

.ככשריםנמכריםאינם

200$פתיחה 



5

פולמוס \היסטוריה 

–[ט"תרס]–התורכיהממשלנפילתבזמןבירושלים"לציוןראשון"הלבחירתהגדולהפולמוס-ירושליםחזון.12

ביבליוגרפיתידועאינונדירמסמך–יל'פאניזמשהאליהורבילציוןהראשוןנגדחריףפולמוסידף

Chazon Yerushalayim – the Polemic pertaining to the Election of the Rishon LeZion in Jerusalem with the Fall of the

Turkish Government – [1909] – Sharp Polemic Leaf against the Rishon LeZion Rabbi Eliyahu Moshe Panigel – Rare,

Bibliographically Unknown Document

לחמשהמחולק.[ט"תרס,ירושלים].ל'פאניזמשהאליהורבילציוןהראשוןשלמתנגדיושהוציאוחריףפולמוסימסמך-ירושליםחזון

."המעוררמשא","יהודהקריתמשא","ף"האלאנשימשא","יל'פאניזמשא","הקדשעירמשא"–כותרים

,"(הלוי"מכונה)הלוימשהרבי,סורנאגהוידאלרבי,פאניזילמשהאליהורבילציוןהראשוןנגדחריפיםדבריםהכותבמטיחבתוכן

:הדבריםבין,אנגילמשהורבי

ונספחוהומהוהקריהפניזילבאביוםויהי","לציוןלראשוןצפעוניהעמידחלציואוזרוכגבורהתעורר[הלוימשהלרביכוונתו]הלוי"

לכן...וכאבחמסזרעתשדנטעת...עמוכבודומחללדרכיומשרךאישבינהחסרפאניזילהוי","משחתושדפריץושודדנבלכלאליו

על..."."...יעזבוךאוהביךמבחר...מנגדלךתלואיםחייךוהיו,תרבץנודדיםוביןאחריתךתהיהולענהמרה,המשפטאלהיאמרכה

בפנההחבאצבוע...לךאדםבינתולאמאישאתהבערכיגאגיןנסיםהאלם","...לההשתחווהכסףואליליאשרההעמידוהעדהכסא

חמתתשיגכםפןמפההמלטומזההרחקו,מנאפיםחברנשיםרודפיאנגילומשהסורנאגהוידאללכםהוי","מהםנקמתךאראהפן

."אלהים

והיה"התעוררותבדברידבריואתמסייםהכותב

כיתפארתנוירושלםלנועזציוןעירההואביום

אישעליכםלבחרהשכילו","יהודהחרפתהסרנו

מראותעינוועצםאלהיםיראאישפעליםרבחיל

."ברע

"ברכהישא"הבעלל"הראשפטירתלאחר:רקע

החלה.ו"תרסשנתבסוףאלישרשאוליעקברבי

רבי,לציוןלראשוןתחתיוימונהמימחלוקת

ישנםזהלמינויאך,מוכתרמאיריעקב

יעקברביהוזמןמשנהפחותלאחר,התנגדויות

,בהלכהןוהחלשאלוניקיבקהילתלשמשמאיר

בקושטא,בינתיים.ריקנותרל"הראשכסאובכך

משליחותל'פאינזמשהאליהורביחוזר

משהרביבאשיהחכםאתופוגש,בבוכארה

מנתעלהתורכילממשלעליוממליץאשר,הלוי

שאינובעקבותבירושליםלציוןכראשוןשיכהן

שבעייתמקווהובכך,כללבמחלוקתמעורב

ואכן,תיפטרלציוןהראשוןבענייןהמחלוקת

ליפול'פאניזהרבמגיעניסן'ובח,אושרהמינוי

הרבנותכסעליושבלמחרתיוםוכבר

מחדשמארגןהקודשלארץבואואם,בירושלים

הספרדיתהעדהמצבאתומשפר,המוסדותאת

ידיעל,המחלוקתעקבבשפלהייתהאשר

בשנת.ל"ובחובארץהשוניםמידידיותרומות

במהפכתחמידעבדולהשולטןהודחח"תרס

באשיהחכםגםובעקבותיו,הצעיריםהטורקים

אשרנחוםחייםרבימחליףאותו,הלוימשהרבי

בכך,לציוןלראשוןמאיריעקבברביבזמנותמך

הראשוןכהונתסביבהסערהשובמתעוררת

מדברירחוקמשהאליהורביבהיות,לציון

בבית,ידידיוובהםרבקהלכינס,מחלוקת

תוכחהדברידרששם,בירושליםז"ריבהכנסת

הראשוןממעמדפרישתועלוהודיעהניציםעל

במשרתרבניםמספרנמנופרישתולאחר,לציון

הראשיתהרבנותקמהאשרעדלציוןהראשון

החכםמשרתופסקההבריטיהכיבושלאחר

.באשי
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!ביבליוגרפיתידועאינונדיר!לציוןהראשוןבענייןהמחלוקתשיאמתקופתמקורימסמךלפנינו

הרבבביתוגדלצעירבגילמאביונתייתםאשרישראלבכריהודהרביבן(ט"תרע-י"תר)יל'פאניזמשהאליהורביצ"הראשל

לאשהנשאו"תרכבשנת,מאביותורתואתוקיבל,למלהספרבביתהתחנךמשהאליהורבי,פאניזילמשפחתושםומשםא"מרפ

אשכנזייצחקורבימיוחסשמואלרבי,חמויבנימיןרביפאפודודרבישלבחברתםללמודהמשיךנישואיולאחר.שרה,דודתובתאת

ישמח"ו"יעקביגל"בשםנדפסו)פיוטיםומלחיןכחזןשימשוכן,שמיםויראתמוסרדבריבדרשותיווהכניס,מופלאדרשןהיה.ועוד

בשנת,לדךמשגבהחוליםביתלמעןפעל.ועודבוכארה,קווקאז,הודו,אפריקהבצפוןהספרדיתהקהילהר"כשדשימש,"(ישראל

האימפריהשלבאשיוהחכםהראשירבההלוימשהרביעםנפגששם,קושטאדרךועברבבוכארההארוכהמשליחותוחזרז"תרס

ט"תרסבשנתלפרישתוועדז"תרסניסן'טמיוםלציוןכראשוןשימש,בירושליםלציוןהראשוןלמשרתעליוהמליץאשר,מאנית'העות

הספרדיתהקהילהכנציגשימשוכןהיהודיהיישובלמעןופעולותיוהרוחניתבעבודתוהמשיךפרישתולאחרגם.מחלוקתעקב

.בירושלים

בעירהספרדיםת"תאתניהל(יל'פאניזהרבשלדינובביתחבר)דודחייםרבילאביונולד–סורנאגהמרדכיאליהווידאלרבי

נשיאכסגןכיהן,וצדקהחסדמוסדותלטובתכימיםלילותמקדישהיה,מטלוןשמעוןיעקברבישלדינובביתכדייןשימש,העתיקה

נפטראביו,לציוןראשוןבתורמאיריעקברבישללמועמדותובשעתוהתנגדדודחייםרביאביו.דינהבביתוחברהספרדיםעדת

.ה"תרעבשנת

.ירושליםמחכמי–אנגילמשהרבי

רבי":המופיעיםהשמותבין,ל"הנהמסמךאתלמסורצריךאליהםאשרשמותובו(הלאדינובשפת)ידבכתברישוםהאחרוןבעמוד

."פארדורבינו,גאגיןיצחק,עטר'ן,שיקאטאיפנחס,ענתיביאלברט,גביראלחנניארבי,פילוסוףאברהם

.הדפיםבראשבודדזעירנקב.קליםפינותקפלי.טובמצב.מ"ס23.5.'עמ4

400$פתיחה 

שניהשנה–אלטונא,ע"תקלשנת"המאסף"העתכתב.13

"המאסף"אתלהחיותהכהןשלוםשלמנסיונו

Hame'asef journal for 1810, Altona – Second Year of Shalom

Hacohen's Attempt to Revive the Journal

לשוןאוהביחברתידיעלנקבצו.אלטונא.ע"תקלשנת"המאסף"עתכתב

בווהוסיף,הירחוןאופיאתבמקצתשינהאשרהכהןשלוםבהוצאת.עברית

.האירופיתמהספרותמתורגמותויצירותשירים

-ההמאהבסוףבגרמניההיהודיתההשכלהאנשישלהעתכתב-"המאסף"

בשפההשימושאתלהרחיבבכדיהוקםהמאסף.19-ההמאהותחילת18

,ישראלחכמישלביוגרפיותוהכיל1783שנתבסוףלצאתהחל,העברית

בשנת,מגרמניתשיריםשללעבריתותרגומיםעברייםשירים,למקראביאורים

כתבהוצאתנפסקהכךובעקבותלברליןאייכליצחקהראשיהעורךעבר1786

שלבעריכתושובלצאתהחל1787שנתבסוף.שנהשלתקופהלמשךהעת

קיצוניותיותרדעותבתוכןכללואשרוולפסוןהאלהואהרןל"ברייואל

השניםבין.1791בשנתהוצאתופסקהשובאך,הרבניםעלוביקרותיות

שפסקעד(לשנהאחדעלון)נמוכהבתדירותהעתכתביצא1794-1797

רוצהמפנילאייכלהכהןשלוםפנה1800בשנת.1797שנתבסוףלגמרי

כזהשמהלךסיכויאיןשלדעתולוענהאייכל,המאסףאתשובלהוציאלנסות

,המאסףאתלהוציאהכהןשלוםהצליח1808שנתבסוףזאתלמרות,ישרוד

.וחצישנתייםבמשךחודשכל

המאסףאתלהחיותהכהןשלוםשלמניסיונוהשנייההשנההינושלפנינוהכרך

.(1810ספטמר-1809אוקטובר)ע"תקשנת–

.חודשלכלאחדעלוניםשלשהתקופהבכל,השנהתקופותלארבעהמחולק

כרוכים.(ורוד/כחולצבע)בנפרדמעטפתשערכאלהחודשיםשלשהלכל

.יחדיו

.מ"ס17.5.'עמ[2],19,צג,[2];[2],18,פו,[2];[2],פ,[2];[2],קג,[2]

כריכה,מקוריתכריכה.הראשוןמעטפתבשערקלקרע.מאודטובמצב

.רופפתקדמית

200$פתיחה 



7

ט"תרצ-ב"תרצ,ירושלים–בארץהיהודיםחייעלרבהיסטוריתוכן–חוברות[50]–ההדירחון.14

Hahed Journal – [50] Issues – Historical Content pertaining to Jewish Life in Israel – Jerusalem, 1932-1939

.ט"תרצ-ב"תרצ,ירושלים.הארץולבניןליהדותמרכזיחרדיירחון–"ההד"ירחוןשלחוברות50

,קוקה"הראי:המאמריםכותביבין.בורנשטיייןהעניךחנוךרביהעורךמאת.התקופהבאותהבארץהיהודיםחייעלרבהיסטוריתוכן

.ועודעגנוןי"ש,ביאליקנחמןחיים,עוזיאלחימאירציוןבןרבי,עמיאלאביגדורמשהרבי

אמריקנא–ואידישעברית–באירופהקודשומוסדותתורהחברותוחוקיתקנות.15

Regulations and Rules of European Torah Societies and Institutions – Hebrew and Yiddish - Americana

שהתיישבויהודים,ואחריההשואהלפניבאירופהשהיווקהילותקודשוחברותתורהמוסדותוחוקיתקנותהכולל,חוברותשלאוסף

.ואידישעברית.הבריתבארצות

.'עמ36.יידיש.תורהחובביפקאנגרעגיישאןפוןקאנסטיטוציע.1948.בברוקליןתורהחובבידחברהתקנות•

משנתתקנות.(מישיגןמדינת)בדטרויטציוןבניקהילתותקנותחוקים–ציוןבניקאנגריגיישאןדערפוןלאוס-בייאוןקאנסטיטושאן•

.'עמ19,[2].יידיש.1926

.'עמ[1],1913.26.יידיש.(הייבן)הייוועןבניושלוםאהבתקהילתתקנות–שלוםאהבתקאנגרעגיישאןפוןקאנסטיטושאן•

.'עמ[3],34,[3].מנותקשער.יידיש.1903ג"תרס,ניוארק.ספרדמנהגגאליציעאנשיישראלעדתדיאפורחברהתקנת•

[2],36,[2],1913.37ג"תרע,יארקניו.לובטץאנשיעםישורוןעדתקהל(הקהילהתקנות)קאנגרעגיישאןדערקאנסטיטוציאן•

.הכרךצידימשניויידישאנגלית.'עמ

.[10].יב,י-בחוברות:ב"תרצ–שביעיתשנה

.[10].יא-ג,אחוברות:ג"תרצ–שמיניתשנה

.[7].יב-יא,ח,ו-ד,בחוברות:ה"תרצ–עשיריתשנה

.[10].יב,ט-אחוברות:ו"תרצ–עשרהאחתשנה

.[8].ח-אחוברות:ז"תרצ–עשרהשתיםשנה

זחוברת.ז,ג-בחוברות:ח"תרצ–עשרהשלוששנה

.[3].מעטפתכריכתללא

.[2].ב-אחוברות:ט"תרצ–עשרהארבעשנה

.מ"ס27:תואםגודל.טובכללימצבחוברת50כ"סה

צבע)המעטפתבשערקליםפגמיםמהחוברותבחלק

.(כחלחל

200$פתיחה 

חברהדערפוןקאנסטיטוציאן•

,יורקניו.מאקאוועראנשימדרש

.יידיש.'עמ[1],1914.39ד"תרע

ישראלעדתשאריתהחברהתקנת•

ניו.אינקאפערעטעטספרדמנהג

.'עמ31."הדר"דפוס.ז"תשי,יורק

.יידיש

.טובכללימצב.חוברות7כ"סה

מהחוברותחלק.שוניםגדלים

!ביבילוגרפיתידועולאנדירות

300$פתיחה 
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ועבריתצרפתית–ש"ת,מצרים–א"תשלשנתשנהלוח!נדיר.16

Rare! Calendar for 1941 – Egypt, 1941 – Hebrew and French

נדפס.]![במצריממוסכוויתשראובןדפוס.ש"ת,מצרים.א"תשלשנתשנהלוח

.ובניונחוםפינחסרבישללזכרו

תקע"ציטוטאחוריתבמעטפת.'עמ[1],31.במעטפתנוסףשער.ועבריתצרפתית

.בשופרותוקעבטליתעטוףאדםאיורעם"לחרותנוגדולבשופר

.ובספריותהביבליוגרפיםבמאגריםקייםאינו!ביותרנדיר

.טובמצב

200$פתיחה 

דיוקןתחריט–ז"תקס,לונדון–השנהראשמחזור.18

אנגליהשלהראשירבהברלינרהירשלשלמההגאון

Machzor for Rosh Hashana – London, 1807 – Engraved Portrait

of the Gaon Shlomo Hirshel Berliner the Chief Rabbi of England

לשון)לאנגליתתרגוםעם,פוליןכמנהג,(אחלק)השנהלראשמחזור

.(אנגליטערא

עמודועבריתאנגלית.אלכסנדרר"בליביהודהדפוס.ז"תקס,לונדן

הגאוןשלדיוקנו(נחושת)תחריט–השערדףלפניבדף.עמודמול

אשכנזיםק"דקד"אב[ברלינרהירשל]צבירביהגאוןבןשלמהרבי

.צביוחכםהעשילהרבלגאוניםמיוחס.א"יעוהמדינהבלונדון

כרך.זמןכתמי.מאודטובמצב.באנגליתנוסףשער.דף214,[3]

.כריכהללאמפורק

200$פתיחה 

–יהודיםלמדפיסים-וצבעונימאוירקטלוג-מדריך–בערטהאלד.17

1924ד"תרפ,ברלין

Berthold – Color Illustrated Guide-Catalog – for Jewish Printers – Berlin,

1924

שללובוקטלוג,ברתולד–פאבריקןמעסינגליניעאוןשריפטגיסעריי,בערטהאלד

שלבייפויומתמקדהקטלוג.צבעונייםחלקם.טיפוגרפיהורכיביגופניםדוגמאות

.המזרחמתרבותרעיונותלקיחתכדיתוךהמערביהדפוס

השנימעברובאנגליתנוסףשער.יידיש.[ברתולד.הדפוס].1924ד"תרפ,בערלין

יציקתשבביתהאורינטליתהמחלקהמנהל-טשרקסקייוסףמאתהקדמה.הדףשל

.ברתולד.השלהאותיות

.מעוטרתצבעוניתמקוריתכריכה.מאודטובמצב.מ"ס28.דף[40]

200$פתיחה 

20-ההמאה,הודו–צבעוניהדפס–הדברותעשרת.19

Rare! The Ten Commandments – Color Print – India, the

10th Century

.תכלתבצבערובוצבעוניהדפס.והינדיתבעבריתהדברותעשרת

."ציון"המילהובתוכודודמגןההדפסצידיבשני

בעבריתאחת,הדברותעשרתובהםלוחותמשנימורכבההדפס

מתחלףבסדרצבעיםבשנינדפסועצמןהדברות.בהינדיתואחת

איורמהלוחותאחדכלבראשי.מקודמתההשונהבצבעדיברהכל

.צבעוניכתראיורובמרכז,קניםשבעהבתמנורה

מ"ס30.5/22.5:גודל.עץפלטתעלמודבק.דהוי.טובמצב

200$פתיחה 
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יהדות איטליה

ההמאה,איטליה–"תבלעפרות"בעלפרובניצאדיניצאד"אבבלעישאברהםרביידבכתבנהדרנישואיןשיר.20

-19

Lovely Marriage Poem Handwritten by Rabbi Avraham Belaish Av Beit Din of Nice di Provence Author of Afrot Tevel –

Italy, the 19th Century

מרדכיר"כמצדיקלאותובתא"תמרוסאמרת"הכלהעם,"ו"יצקרפיחייםאליעזרר"כמגבירלאותובןאלישע"החתןלנישואישיר

.19–ההמאה.[איטליה]פרובניצאדיניצאד"אבבלעישאברהםרבישלידובכתבכתוב."סאנגויניטיחיים

בששוןאהבהרצוףכולובאזההנהדודיקול"פתיחהדברי,הדףבראש.מודפסתפרחיםמסגרתעם,גדולדףעלנכתבהשיר

ראש",השירגוףנכתבהדףבמרכז.מרובעותבאותיותהשמותעםאיטלקיתקולמוסחציכתיבת,"...ובבטחהבהשקטובשמחה

השניהבית.(רוזא\רוסא–שושנהבלועזית,הכלהשלשמה–שושנה)"...הקרתבתוךהיוםאחזהמהנחשבתהשושנהלפרחים

."אנכיאברהםעבד"חתימהעם.מרובעתבכתיבההשיר"...חילאשתהיאהנהנקראתרוסא"פותח

.לועזתובכתיבהבשפה.באיטלקיתשבחדבריהדףבתחתית

בשנות.בתונסהבאישלהאוצרושרלשלטוןמקורב,שולחנועלהתאחדווגדולהתורה,בתוניסוגדלנולד,בלעישאברהםרבי

להשתקעכשבכוונתומדינותוכמהבכמהעבר.ורכושוהונוכלאתהשאירשם.השלטוןרדיפותבעקבותמתוניסברחלחייוהארבעים

בהגיעו.איטליהחכמיגדולימאתהסכמותגםנדפסושם.יעקבתבואותלספרורבניההסכמותאתקיבלקושטאדרךבעברו,בירושלים

."עמנואלויטוריו"המלךלעבודתהתקבלטורינודרךבעברוכי,כותבהלויזכותמשהרבי,קהילותיהבעיניטובושכלחןמצאלאיטליה

בשנות.שנה30–כניצאשלכרבהוכיהןדירתואתשםקבעואכן,העירשללרבהלהתמנותנתבקשפרובניצאדיניצאדרךבעברו

.ספרדיםק"קשלחייםעץת"תבמדרשתורההרביץשםללונדוןדירתואתהעתיקלחייווחמשהשבעים

קהילותבכמהרב,עצוםחכםתלמידהיותומלבד

אנושרואיםכפי.גדולמשוררהיה,פורהומחבר

במליצותהקדמותעםכולם,מספריועשרהמתוך

(ו"תקפ,טורינו)"רואילחיבאר"ספרו.ממנוושירים

130–בכתוב,מוסרותוכחתארץדרךמסכתהכולל

,ובחרוזיםנכוןבמשקלהשירבדרךכולם,סעיפים

.וצרפתיאיטלקי,הקודשלשון:לשונותבשלושונכתב

-סרדיניהמלךפליצהקרלולכבודשיריםשםנדפסו

ולכבודשוניםלאישיםשירים,ומשפחתופיימונטה

כןגםנמצאהלאומיתבספריה.וניצאטורינוהערים

משפחתוובניוואילואיהשר'לכבושיריםידכתב

באיטלקיתלכבודותפלהכולל(ג"תקפ,ניצא)

ה"ועפריחייםעץפרי"ספרובראש.לטיניותבאותיות

עץמדרשגבאילכבודשיריםנדפסוובסופו"דאברהם

נתן’ר,מונטיפיורימשה,]![רוטשאלדומשפחתחיים

לשנימעבר.אביגדורשמואליצחק’ור]![אדלהרכהן

ומשפחתוויקטוריההמלכהלכבודתפילה:השערים

.(אנגלית)המלוכה

אבישלוםיד:ביניהם,רביםספריםחיבראברהםרבי

פרי(ף"תק,ליוורנו)יקבתבואות.(ט"תקפ,ליוורנו)

אחרית"(ו"תר,ליוורנו),דאברהםועפריהחייםעץ

עפרות"ספרואת(ט"תקפ,ליוורנו)"שלוםלאיש

בספרו.לחייו85בגילהדפיס(י"תר,לונדון)"תבל

אברהםעבד"השערבסוףחותם,שלוםלאישאחרית

הכנסתלכבודשירידבכתב.באברהםדגשעם"אנכי

גרשוןאברהםבניהאחיםבידיהיכלתורהספר

"אנכיאברהםעבד"חתוםז"תקפניסןד"י,פאדובה

.(003444182מספררשומה,ל"סה)

.מאודטובמצב.איכותידף.מ"ס27\39.דף[1]

.קליםוכתמיםקיפולסימנימעט

300$פתיחה 
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Raccoltaלהמשךחוברתזוהי degli atti dell'assemblea degli Israeliti di Francia e del

Regno" d'Italia convocata a Parigi con decreto di S.M.I.E.R. del 30 maggio 1806

pubblicata dal signor "Diogene Tama e seguita dai processi verbali e decisioni del

Gran Sinedrio - צועםבפריזשהתכנסהאיטליהממלכתושלצרפתבניעצרתמעשיאוסף"

S.M.I.E.Rהפרוטוקוליםואחריוטאמהן'דיוגמרידיעלשפורסם1806במאי30מיום

."הגדולהסנהדריןשלוההחלטות

איטליהוממלכתהצרפתיתהאימפריהבנישלהישיבהלכבודהמחברכתבהדבריםאת

.בישיבתה

.היהודיםשללמעמדםביחסהשאלההועלתהנפוליאוןשלשלטונותחת1806בשנת

הרבניםאתנפוליאוןשאלזובאספה"היהודיםנכבדיאספת"שנקראהאספהכינסנפוליאון

דעתאתסיפקוהרבנים.הצרפתיתלאומההיהודיםשליחסםאתלבחוןכדישאלות12

הדורחכמימועצתאתולכנסתוקףלדבריםלתתהחליטנפוליאוןאך.בתשובותיהםנפוליאון

היההמקדששביתבזמןהגדולהסנהדריןהחבריםכמניין,נכבדים71ישבובה(סנהדרין)

ישיבתלאחר.ואיטליהגרמניה,מצרפתיהודיםנציגיםהגיעוהסנהדריןלפתיחת.קיים

.ז"תקס,פאריש"תקנות"בספרשנדפסושונותתקנותהושגוהסנהדרין

ללא.אחרוניםדפיםבמספרגדולכתם.בפינותקפליםמעט.טובמצב.מ"ס23.'עמ40

.כריכה

200$פתיחה 

1807ז"תקס,מילאנו-נפוליאוןשלהסנהדרין.21

Hasanhedrin shel Napoleon – Milano, 1807

supplemento agli atti del gran sinedrio ebraico-הגדולההיהודיתהסנהדריןלמעשיהשלמהספר.

.איטלקית.1807ז"תקס,מילאנו

.1806במאי30ביוםאיטליהממלכתושלצרפתבנישלבהתכנסותשנאמרוהדבריםמצעכוללתביותרנדירהחוברת

חתימההידכתבבסוף.ומסודרתנאהכתיבה.באיטלקיתכולונכתב–1846,רומא

.מקוצרת

ידוע,1846ביוני16-מהכאפיפיורכיהן(1792-1878)התשיעיפיוסהאפיפיור

לפושעיםחנינההעניקבחירתולאחרחודש-והחופשיותהליברליותבדעותיו

אזרחיאצלפעולהחופשלמעןבאיטליהפעללבחירתוהראשונותבשנים,פוליטיים

.ליהודיםחופש,תעסוקהחופש,הצנזורותמיתון,עיתוניםתפוצתכגון,איטליה

גזרואשרשונותגזירותבביטולהתקופהבאותההיהודיםאצללטובזכורהכהונתו

רביהחלכהונתותחילתאחרקצת–כסאועלרבותשניםישב.הקודמיםהאפיפיורים

בחייפריחההחלהזובתקופה,רומאשלהראשיכרבהלשמשחזןמשהישראל

,שלוםבהשכנתכישוריואתהפגיןחזןמשהישראלרבי,ברומאהיהודיתהקהילה

וגםיהודיםגםהעירתושביאתהקסימוהליכותיוונימוסיהאצילימראהו,ועזרהייעוץ

עקבמרומאברחל"הנהאפיפיוראשרעדנשארהיהודיםשלהטובמצבם,גויים

לרומאהאפיפיורחזרוחצישנהלאחר.1848-1849בשנתשהתרחשהפנימיהמרד

עלגם,הנוקשיםהחוקיםאתוהחזירהאזרחיםלכללהתחייסותואתשינהאך

חזרהשניםעםאך,המדרגהלשפלוירדהחמירהמדינהשלמצבהכךעקב,היהודים

.והליברליותהראשונותלדעותיו

עלהנוקשייתהרפורמהאתשינההאפיפיורבהמהתקופההינושלפנינוהמכתב

לכתובלנכוןהיהודיםראוכךועקב,והחופשיותהליברליותדעותיומחמתהאזרחים

רביהקהילהרבבידינשארכאמורשלפנינוההעתק.ל"הנהאפיפיוראלדווקא

.מראשיהאחדבידיאוחזןמשהישראל

.מהתקופהמקורימעטפתנייר.מאודטובמצב.צדדיםמשניכתובים.גדוליםדף[6]

300$פתיחה 

1846,רומא–התשיעיפיוסלאפיפיוררומאקהילתמיהודיארוךמסמך–ידכתב.22

Manuscript – Lengthy Document by the Jewish Community of Rome to Pope Pius IX – Rome, 1846

העויןהיחסבענייןנכתבבו,לאפיפיורבחירתולאחרחודשייםהתשיעיפיוסהאפיפיוראלשנשלחרומאמיהודיארוךמסמך,ידכתב

שלהעתק–הקודמיםהאפיפוריםשלהנוקשיםוהחוקיםמהגזירותהמושפעברומאהאיטלקיהממשלידיעלתקופהבאותהליהודים

.חזןמשהישראלרביהקהילהרבאצלהנראהכפישנשארהמקוריהמסמך
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כסעלוישבלרבנותהוסמךו"תקפבשנתצעירבהיותו.הכהןרפאליחיאלשלמהרבישלבנו(א"תרל-ד"תקס)טורילאדיהללרבי

שלימדלוצאטודודשמואלרבילצדופוסקיםתלמודכמלמדכיהן,ץ"תקבשנתבפאדובהלרבניםהמדרשביתיסודעם.טורינורבנות

כתב."הביתכבוד"וספר(ח"תרכ,פאדובה),ילדותטל:חיבורו.דגולמשוררוהיהשפותבכמהשלט.כלליתהשכלהבעלהיה.מקרא

נטל.באיטלקיתדרשותספרלאורהוציאוכןלאיטלקיתוהסידורהתהליםאתתירגם.עתוכתביספריםבכמהונדפסורביםמאמרים

.(170'עמאיטליהלחכמי'אצי).בפירארהכרבגםכיהן.הרפורמותמתנגדיעםונמנהבדתהתיקוניםעלבפולמוסחלק

הקיסרותאתייסד1804בשנת.השניפרנץכונהבההקדושההרומיתהאימפריהשלהאחרוןהקיסר–(1768-1835)קרליוזץפרנץ

."הכפולהקיסר"מכונה.ובוהמיההונגריהומלךאוסטריהקיסרהראשוןפרנץכונה1806-וב,האוסטרית

.בהירדף.מאודטובמצב.'עמ18

200$פתיחה 

פרננדווהמלךהקיסרשלהולדתויוםלרגלטריויששבתירבישלנאומו.25

ר"ת1840,טרייסט–הראשון

The Speech of Rabbi Shabtai Trivish for the Birthday of the Emperor King

Fernando I – Trieste, 1840

Celebrandosi… Comunità Israelitica… di Sua Maesta l'Imperatore e Re Ferdinando I

Sabbatoרבישלנאומו Graziadio Treves(1780-1856)מלכותוהודשלהולדתוליום

.באפריל21ביוםהיהודיתהקהילידיעלנחגגאשר.הראשוןפרדיננדוהמלךהקיסר

.שונותתפילותבליווי

כרבכיהןלימים,שבטורינואסטיבעירכרבכיהן-טרווסגרציאדיאוסבטורביהמחבר

לחכמי'אנצי).קודםפריטראה.טורהדללההלל'רוהסופרהרבשלדודו.בטרייסטה

404'עמאיטליה

.באיטלקיתכולההחוברת.ר"ת1840,טרייסט

.טובמצב.'עמ11

200$פתיחה 

ד"תרי–גוריציהשלרבהמאתהרפורמיתהתנועהנגדמכתב.23

Letter against the Reform Judaism by the Rav of Gorcia – 1854

אודות(ה"תרמ-ו"תקפ)לוליאהודרביגורציהשלרבהמאתבאיטלקיתמכתב

,טרפותאיסורי,ולמלשינים,נדריכל:כגון,הרפורמיםמזלזליםבהםונושאיםמצוות

1854,גורציה.פאדובהשלרבהויטרביחנניהדודרבירבואלנשלחהמכתב.ועוד

.[ד"תרי]

התנועהאודותאיטליהרבניביןשנכתבהמאודחשובהאינפורמציהבמכתב

.וזיופיההרפורמית

.מאודטובמצב.בולהודבקעליהמעטפהבצורתקופלוהדפים.מ"ס29/22.דף2

200$פתיחה 

,פאדובה–הראשוןפרנץוהקיסרהמלךשלהלוויהנאום.24

1835

The Funeral Speech of King and Emperor Franz I – Padova, 1835

Discorso funebre, letto nelle solenni esequie di Sua Maesta

l'Imperatore e Re Francesco I

(לליו)הללמאת.הראשוןפרנץוהמלךהקיסרמלכותוהודשלהלוויהנאום

.הכהןרפאליחיאלשלמהרבישלבנו,מאיטליהיהודימשורר–טוראדילה

,טורינוקהילתשלכרבהכיהןז"תקפמשנת,לרבנותהוסמךו"תקפבשנת

.ועברית,צרפתית,גרמנית,איטלקיתבשפותשלט,ומשוררחוקרהיה

.באיטלקיתהחוברת.ה"תקצ1835,פאדובה
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רבישלוחתימתוקדשוידבכתבתנאיםשטר.26

1743ג"תק,פאדובה–מארינישבתי

Shtar Tena'im Handwritten and Signed by Rabbi Shabtai

Marini – Padova, 1743

.מארינישבתירבישלוחתימתוידובכתב,תנאיםשטר

לוריאסטלה–הכלהשם.איטלקית.1743ג"תק,פאדובה

.טרנייעקברבילבית

הכהןחייםיצחקרביתלמיד(ח"תקנפטר)מארינישבתירבי

אצללמדושניהם,ל"הרמחשלורעוידידו,(ם"יחכ)מפאדובה

רבהבהערצהל"הרמחבאגרותרבותמוזכר.'הנזם"יחכהרב

חתום.רבומקוםעלפאדובהשלכרבהכיהן.(מצורףחומר)

שלהספריםתיבת"דבריעלפאדובהרבניבעדותראשון

מוזכר.י"בכתרובם-ומאמריםדרשותשיריםחיבר."ל"הרמח

רביהואבנו.מורפורגושלמהלרבי"צדקהשמש"ת"בשו

(ט"תקסנפטר)מארינישבתירביונכדוהלויצביאברהם

.פאדובהמרבניחזקיעקברביתלמיד

.מ"ס30/20.5:עמודגודל.כתוביםעמודים[2].מקופלדף[1]

.קליםשוליםפגמי.טובמצב

$  1500פתיחה 

ראשונהמהדורה–ו"שפ,ונציה–ששוןא"מהרת"שו.27

ש"המהר"שימנחת"בעלהמדקדקיםגדולחתימת–

ששוןחייםרביהמחברבןהגהת–נורצי

Shut Mahara Sasson – Venice, 1626 – First Edition –

Signature of the Author of Minchat Shai the Maharash Norci

– Gloss by the Author's Son Rabbi Chaim Sasson

,ונציה.ששוןאהרןרבימאת,אמתתורתותשובותשאלותספר

.ראשונהמהדורה.ו"שפ

שלמה"רביהמדקדקהגאוןשלידוחתימתמתונססתהשערבראש

."נורצי'אברהח"בכמה

מגדולי.(ו"שפאחרי–כ"ש)נורצירפאלשלמהידידהרביהגאון

ועדמבחירתומנטובהשלרבה,16-15הבמאהאטליהחכמי

"שימנחת"הגדולבחיבורומפורסם,עצוםומדקדקפרשן.לפטירתו

אתוהעמידחייורובאתהקדישכךלשם,ך"התנבדקדוקהעוסק

ודפוסיםידכתביביןהכרעהידיעלהמסורהלפיך"התננוסח

.ובמדרשיםבתלמודהמובאיםהפרושיםכלציוןתוך,ישנים

ניקודןפיעלך"התנשלהנוסחאותאתביסודיותביררבעבודתו

כמאהלאחרלראשונהנדפסספרו.המקראשפתתיבותשלומסורן

סאההספראתחיברכןכמו.ב"תק,במנטובה,מפטירתושנה

.('סאותמערכתב"ח,הגדוליםשם)סולת

."א"יעאנקונאמעירתורהתלמוד"שלעתיקהחותמת2\גבדף

חייםרבישלידובכתיבתהנראהכפיידבכתבהגהה2\דבדף

כתיקוןנכתבהזוהגהה.לאורוהמוציאהמחברבןששוןאהרן

.הספרעותקישלהגדולברובםונמצאת,הספרטקסטבתוך

עשנקבימעט.טובמצב.מ"ס29.דף[12],[רכב:ל"צ]רז-קיט,קיו

.ישנהכריכה.זעירים

800$פתיחה 
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ליהדותשקמוהפוסקיםומגדולי,תבלקצוותמכללחכמיםתשובותהשיב,דורופוסקיגדול,בתורהעצוםגאון(לערךב"תע-י"ת)המחבר

על"היטבבאר"האשכנזיהדותבקרבגםרבהוהשפעתואחריושבאוהפוסקיםספריבכלבסילודיןמוזכר,ההלכהבשדההספרדית

שהוציאוהואלירושליםשעלהלאחר"נועםדרכי"בעלמרדכירביאביומקוםעלמצריםד"כאבכיהן.רבותפעמיםמביאוערוךשולחן

לספרוההקדמהאת.ושאלוניקיישראלארץ,מצריםרבניםביןשהיתהמחלוקתעל"מצוהמלחמת"בשםמשלוקונטרסעםספרואת

כלויתקןויסקלכתביואתשיוצא'יוסףמטה'בעלבמצריםד"אבנזירידיעהלוייוסףרבילתלמידווציווה,שנפטרקודםשנה20–ככתב

,ורדיםגינתעלוהערותדיניםפסקי–"המלךגן"קונטרסכוללהספרכןכמו.הספרבתחילתהקדמתו–בספריהיואםסתירהאושגיאה

."שושןפרח"בעלשבאבוישועהרביתלמידומאת

מרדכישמואל]ט"סר"שמגו"לה"תיבותבראשיחתימה.גירונדישמואלמרדכירביידבכתבוחתימותרישומיםראשוןחלקבשער

."ט'סיד"עקכודףאשכנזחכמיוביןי"אחכמיביןשנפלהמריבה"גירונדיהרבהשערבשוליכותבעוד."ף"תק[טבספיהגירונדי

רביאצללמדשםבפאדובההמדרשבביתלמדבצעירותו.איטליהמחכמיחכםותלמידרב(ב"תרי-ס"תק)גירונדישמואלמרדכירבי

כיהןא"תקצמשנת.לוצאטורפאלהרבלבתנשא,ריגיואברהםורביקוניאןישראלרבימוריניחייםאהרןשבתירבי,פינצירפאליצחק

'דכיאמירא'גםחיבר.(ג"תריטריאסטי)איטליהחכמיעל"ישראלגודליתולדות"הואוהנודעהחשובספרו.פאדובהשלהראשיכרבה

.חריפותבמיליםכנגדווכתבהקבלהחכמתכנגדשירשחיברפראנסישיעקבהמשוררכנגדיצא.'מרדכייד'ו

.נפרדשערחלקלכל.איכותיםדפים.האבזמיםשאריותעם,מקוריתעץכריכת.מצויןמצב.מ"ס29

400$פתיחה 

מהדורה–ה"תקס,ליוורנו–(א"החיד)העיןמראית.29

בחייושהדפיסא"החידשלהאחרוןספרו–ראשונה

Marit HaAyin (the Chida) – Livorno, 1805 – First Ediiton –

the Chida's Last Book which he Published in His Lifetime

.המסכתותסדרלפיס"השאגדותעלחידושים,העיןמראיתספר

קונטרסעם.הקדושא"החיד–אזולאידודיוסףחייםרבינומאת

ישוביםחידושים,תמורהעבדיםכותים:תיבותראשי]"ה"חית"כע"

וכן.שוניםבעניניםחידושים–"ליקוטים"באוגםבספר[הגדה

.פסחשלהגדהעל"הנפשבתי"קונטרס

שנתבאמצענפטרא"החיד.ראשונהמהדורה.ה"תקס,ליוורנו

עשרותמתוךבחייוא"החידשהדפיסהאחרוןספרוזהוו"תקס

.שהדפיסספרים

בנוסף.מאזמירט"סאשכנזינסיםרביחתימתהספרבשער

.ידבכתבקצוצההקדשה

.חדשהכריכה.קליםפגמים.טובכללימצב.מ"ס28.דףצד

200$פתיחה 

–(חלקים'ב)ורדיםגנתת"שו.28

וחתימותרישומים–ז-ו"תע,קושטא

גירונדישמואלמרדכירבי

Shut Ginat Vradim (Two Sections) –

Kushta, 1716-7 – Notations and

Signatures of Rabbi Mordechai Shmuel

Girondi

ופסיקותשובותשאלות,ורדיםגינתספר

מאתטוריםארבעהכסדרמחודשיםדינים

.וגלילותיהבמצריםד"ראבהלויאברהםרבי

.ראשונהמהדורה–החלקיםשני

,קושטא.דעהויורהחייםאורח:אחלק

.דףקסד-קס,[4].ז"תע

,קושטא.משפטוחושןהעזראבן:בחלק

.דףקנח,[4].ו"תע
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וחכםלציוןהראשון,מאנית'העותהאימפריהבתקופתישראלארץיהודיכלשלהראשירבה(מ"תר-א"תקע)אשכנזיאברהםרבי

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

תקנות"הספראתלאורהוציא.בירושליםיעקבביתישיבתכראששימשימיובערוב.שנה12במשך–לפטירתועדלציוןלראשון

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

רבילציוןהראשוןשלדינובביתכדייןשימשבתחילה,ירושליםחכמימגדולי(ח"תרמ-ד"תקע)ה"המפ–פארדומשהרביהגאון

שללרבהנתמנהמצריםדרךבחזרתו,אפריקהבערילשליחותיצאל"תרבשנת.בירושליםד"כאבכיהןז"תרכבשנת.אשכנזיאברהם

דיןדביתהוראה.ותשובותשאלות-"משהשמו".מפשטחושןע"שועל-"ומשפטצדק"בהלכהחשוביםספריםחיבר.אלכסנדריה

.ידבכתבנותרוממנורביםכתבים.ועוד

.חדשהכריכה.וכתמיםעשפגעי.בינונימצב.דף[1],קלד

200$פתיחה 

.כרכיםבשניא"החידמרןספרימקבץ

תוספות,תורהספרקריאתהלכות,אמתלדודספר.1

עם,(אלגאזיישראליעקבלרבי)ליעקבאמתלספר

.מ"ס15.דףעו.ה"תקפ,ליוורנו.השלמיםתורתקונטרס

.הדפיםבפינותקליםקיפולים.כתמים.טובכללימצב

.מקוריתכריכה

רביבן–ט"סלאביטבולרפאלה"עהצעיר"חתימה]

חתימהבצורתחותמת.צפרומחכמי.ט"תרסנפטר.עמור

."[ט"סדוויךהכהןאברהםהצעיר"בשער

,ליוורנו.אחתכף,גודלקשר,שמירצפורן,באצבעמורה.2

בשער].דףקג.אוטולינגימנחםאליעזרדפוס.ו"תקפ

עזרארבינוהישיבהראשהגאוןשלידוחתימתהספר

.[עטייהיהודהר"בנסיםרביחותמות.עטייא

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

לחמישיםקרוב,ובמפרשיובתלמודמופלאומחדשועמקן

הגדולההירושלמיתהישיבהבראשעמדברציפותשנה

גדולי,הספרדיםוחכמירבנישלהיוצרבית"יוסףפורת"

יוסףעובדיההרבמרןכמותלמידיוהםהספרדיםהדור

.רביםועודל"זצ

200$פתיחה 

–ד"תקנ,ליוורנו–דודכסא.30

הספרדיםחכמיוהגהותחתימות

Kiseh David – Livorno, 1794 –

Signatures and Glosses by Sephardic

Sages

עם,מיוחדותלשבתותדרשות,דודכסא

דודיוסףחייםרבינומאתמוסרתוכחות

בישיבתשדרשהקדושא"החיד–אזולאי

ריקאנאטישאלתיאלחיאליעזררביהגביר

ביאור"עולםגאולת"קונטרסעם.בליוורנו

.פסחשלהגדהעל

דפוס.ראשונהמהדורה.ד"תקנ,ליוורנו

.סעדון

–פארדומשהרביחתימתהספרבשער

ארוכותהגהות2הספרבפנים.ה"המפ

חתומותהגהות2בנוסף.ידובכתיבת

אברהםהצעיר]"י"אנא"ה"תיבותבראשי

.[ו"יצו"נראשכנזי

ועודיוסףפורתישיבתראשעטייהעזרארביחתימות–ו"תקפ-ה"תקפ,ליוורנו–א"החידמרןספרי.31

Sifrei Maran HaChida – Livorno, 1825-1826 – Signatures of Rabbi Azarya Atiyah the Rosh Yeshiva of Porat Yosef and More
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.

בכורובנו(ו"תקפ-ג"תק)אזולאיישעיהרפאלרבי

ונמנה.הגדולמאביותורהקיבל.א"החידרבינושל

יצאה"תקמ-מ"תקהשניםבין.ירושליםחכמיבין

זושליחותואת,שונותלארצותטבריהבשליחות

רבישלבתואתלאשהנשאשם,באמשטרדםסיים

.באמשטרדםהספרדיםקהילתשלרבהשלםשלמה

ד"אבישראלאברהםחייםרבישלפטירתועם

אתלהםא"החידמרןהציע.ה"תקמבשנת,אנקונא

.ימיוסוףעדכיהןזווברבנות,ישעיהרפאלרביבנו

בדרכילוכתבותמידערוךלאיןאביועלחביבהיה

.וחיבהכבוד

והוקשהומכאובחוליישעיהרפאלרביידעבחייו

במכתבואליוכתבשאביועדהכתיבהמאודעליו

צערייסופרכייאמןלא,וצעדיךכתביךמראות"

עמך'הכיידידבנידעאך...ונחליתיונהייתיהגדול

ואשפוך,באהלךיקרבלאונגערעהאליךתאונהלא

בדמעותוהצלתךרפואתךעל'הלפנינפשיאת

חדושימכתיבתהפסיקלאחוליואףעל"...עיני

ממנותשובות.ספריםכמהאחריוהשאיר.תורה

,דודפני,אומץיוסף,שאלחיים,אביובספרינדפסו

.העיןמראית

דפים.טובמצב.צדדיםמשניכתובים.דף[15]

לאישנהכריכה.עשנקבימעט.ואיכותיםעבים

.מ"ס12\18.מקורית

2000$פתיחה 

–ד"תקל,ליוורנו–ליעקבאמת.33

נאהעותק

Emet LeYaakov – Livorno, 1874 – Fine

Copy

קריאתודינימשפטיכל,ליעקבאמתספר

מאת.צבורצרכימנהגיופרטיתורהספר

.אלגאזייעקבישראלרבי

מהדורה).שניהמהדורה.ד"תקל,ליוורנו

.(ד"תקכ,בקושטאנדפסהראשונה

.ואיכותיםעביםדפים.מ"ס17.דףצט,ג

ללא,האחרוניםבדפיםבשוליםעשנקב

.ונאהחדשהבדכריכת.לטקסטקירבה

200$פתיחה 

נדפסושלאשלמיםקונטרסים–הריאהבדיקת\הגטסדר–א"החידבןאזולאיישעיהרפאלרביידכתב.32

Manuscript by Rabbi Raphael Yeshaya Azulai, the Chida's Son – Seder HaGett / Bdikat hare'ah – Complete Booklets

that have not been Printed

דיניםחידושיהכולל,"הריאהבדיקת"קונטרסכ"אח.הגטנתינתוסדרבהלכותסעיפיםקכטהכולל,"הגטסדר"קונטרס,ידכתב

א"זיעא"החידרבינושלבנואזולאיישעיהרפאלרביהגאוןשלידובכתיבתהכלשלמיםקונטרסיםשני.אלובהלכות

הוספותעםבחייושוניםבזמניםנכתבהקונטרס!נדפסלאהחיבור.ותיקוניםהערות,הוספות,מחיקותעם–המחבראוטוגרף

.לזמןמזמןשנכתבו
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[8]עם–ב"תקצ,ליוורנו–כהןזבחי.34

יחידהמהדורה–איוריםלוחות

Zivchei Cohen – Livorno, 1832 – with [8]

Illustrated Plates – Single Edition

ודיניהריאהבדיקת,שחיטהדיניקיצור,כהןזבחי

כולל.ואיטלקיתעברית.איטליהמנהגכפיניקור

שמותםעםהבהמהאברישלציוריםשבעה

יצחקרבימאת.ודיןדיןכלאצלהלשונותבשתי

.מליוורנוהכהןמאירבן

אליעזרדפוס.יחידהמהדורה.ב"תקצ,ליוורנו

.אוטולינגימנחם

גודל.ציורים-לוחות,מקופליםדף[8],’עמ64

25\40:הציוריםגודל.מ"ס14\19:הספר

ללא,הקיפולמחמתקרעיםלוחותבכמה.מ"ס

שדרהעםמקוריתכריכה.מאודטובמצב.חסרון

.מקלףופינות

300$פתיחה 

נדיריםוספריםיחידותמהדורות–ליוורנודפוסי–חשוביםחיבוריםאוסף.35

Collection of Important Books – Printed in Livorno – Single Editions and Rare Books

5וכן.קכז-קכודפים.בהתחלהדפים2חסרים.ראשונהמהדורה.ח"תי,ליוורנו.בנבנשתיחייםרבימאת.חייםאורח.הגדולהכנסת•

.בינוני-טובמצב.בסוףדפים

רבותהגהותהמפתחותבדפי.ראשונהמהדורה.ב"תק,ליוורנו.דוראןצמחשמעוןר"בשלמהרבימאתת"שו.ש"הרשבספר•

.טובמצב.אחרוןדףוחסר.השערבפינתחסרון.[למפתחותוהוספותהשלמות]מזרחיתבכתיבה

אחרידפיםידחסרים,וחסרפגוםשער.ראשונהמהדורה.ד"תקנ,ליוורנו.ראשוןחלקדעהיורה.חזןיוסףרבימאת.לבחקרית"שו•

.טובכללימצב.השער

,[3].יחידהמהדורה.ב"תקנ,ליוורנו.חסאןשמואלחייםדודרבימאת.ומסכתותם"רמב,ערוךשלחןעלחידושים.דודקדשיספר•

.זעיריםעשנקבי.טובכללימצב.דףקכג-נה;נד,[2];קלח,כז

.טובכללימצב.ד"תרי,ליוורנו.חלקיםשני.שמות-בראשית.אמתשפת•

.כריכהללאשמות.טובמצב.ח"תרי,ליוורנו.שמות-בראשית.התורהעלזהר•

יצחקה"עבעלותרישום.מצויןמצב.א"תרי,ליוורנו.שמות.התורהעלזהר•

."טולידאנו

חסר.ס"תר,ליוורנו.כנאפויוסףרבימאת.פסחשלהגדהעל.עיניםיפה•

.טובמצב.שער

,פגוםידדף].י"תר,ליוורנו.דייןאברהםרבימאת.צדקופועלתמיםהולך•

.טובכללימצב.[חסריםסט,סו,דפים

,ליוורנו.קושטאישראלורבי,פיורינטינומרדכירבי.חלקיםבשני,אבמוסר•

.טובכללימצב.ג"תרי

כל.ט"תר,ליוורנו.פרחייצחקרבימאתמוסרספרי,נועםואמרידבשצוף•

.בינונימצב.נפרדבשערספר

מספרחסרים.טובכללימצב.עבהכרך.ז"תקפ,ליוורנו.תורהחומשיחמשה•

.(טז,יז.רה,יג-יב,ט)דפים

.לערךד"תקפ,ליוורנו.(עשרותרייחזקאל,ירמיה,ישעיה).אחרוניםנביאים•

.בינוני-טובמצב.עבהכרך

רחמיםאהרןמשהרבימאת.הפוריםימילעבודתקונטרס,ושמחהאורהספר•

.בינוני-טובמצב.אחרוןודףשערחסרים.דףנו:במקור.ו"תקמ,ליוורנו.פייאצה

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםגדלים.ספרים16כ"סה

500$פתיחה 
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:במקור)דףקצז.בראגדיןדפוס.ה"תע-ב"תע,ויניציאה:בחלק

מאוירותבמסגרתשער.מ"ס26.5\36.(דףשפד-שעז,שעב

.עץבתחריטשונותודמויותבעיטורים

פגמיםבשער.רחביםשולים.ואיכותיעבהבהירדף.טובמצב

ברחביבודדיםמקומותבמספר.ניירחיזוקיעםבשוליםקלים

בודדיםזעיריםעשנקבי.בשוליםבעיקרקליםעשפגעיהספר

.הספרלאורךבשולים

חלקייםעותקים–הגהות–רחביםשולים–ה"תע-א"תע,ונציה-חלקים'ב–רביםבתשערמחזור.36

Machzor Sha'ar Bat Rabim – Two Sections – Venice, 1711-1715 – Wide Margins – Glosses – Partial Copies

פירושעם.אשכנזיםקדושקהלכמנהג.רביםבתשערמחזור

.הלוייוסףיעקבר"ביצחקרבימאת,קדשהדרת

:במקור)דףקנז.בראגדיןדפוס.ד"תע-א"תע,ויניציאה:אחלק

ודמויותבעיטוריםמאוירותבמסגרתשער.מ"ס28\39.(דףשס

ישעיהר"בשלמהרבי,ונציהרבניהסכמת.עץבתחריטשונות

דישלמהר"ברפאלורבי,אלטאדאסשלמהר"בדודרבי,ניצה

הקדמת.הכהניםחייוסף'וריעקב'רהמחוקקיםהקדמת.סילווה

בשבחשירובסופהפאציפיקואשרר"ביצחק'רהמגיהה

."קודשהדרת"החיבורבשבחושיר,המחזור

שלשה.במיוחדרחביםשולים.ואיכותיעבהבהירדף.טובמצב

במספרקליםעשופגעיזעיריםעשנקבי.מנותקיםראשוניםדפים

קנה-קכזבדפים.הפנימייםבשוליםבעיקרהספרברחבימקומות

מינימאליתפגיעהעםבשוליםבעיקרקליםעשפגעימספר

.ומעוטרמוזהבדפיםחיתוך.דפיםבמספרפינותקפלי.בטקסט

בכתבוהערותהגהותשלרבותעשרותהכרכיםבשני

הערותלפניוכתבאשרתפילהבעלשלאיטלקייד

סימוניםכןכמו.אמירתםוניגוןהמזמוריםבסדר

,ידובכתב('וכדומסגור\קומתיחת)שוניםותרשימים

קצץאשרהכורךהקפיד,בבחלק–רביםנוסחתיקוניוכן

תוךאלוקיפלםייחתכולאל"הנשההגהותהשולייםאת

.כריכהללאהכרכיםשני.הספר

800$פתיחה 



18

–יחידהמהדורה–ב"תע,ונציה–בכותאלון.37

נאהעותק

Alon Bachut – Venice, 1712 – Single Edition – Fine

Copy

.(הפניםעם,איכה)קינותמגילתעלביאור,בכותאלון

מאת.נחמהבדרךוביאוררגילביאור,ביאוריםבשני

.ויטאליהכהןבנימיןרביהחסידהמקובל

.יחידהמהדורה.ב"תע,ונציה

בשוליזעירנקב.מאודטוב-טובמצב.מ"ס23.דףצב

,בהיריםדפים.מאודקליםכתמים.הראשוניםהדפים

.מהודרתחדשהכריכה.שולים.ואיכותיםעבים

200$פתיחה 

ח"תע,ונציה–תשובהיסוד.38

Yesod Tsuvah – Venice, 1718

לעשותהרוצהאדםיתנהגהיאך,התשובהמצותיסודבעניןחיבור

מחכמיאליסמשהר"ביצחקרבימאת.סעיפים'לעמחולק,תשובה

.15–ההמאה

בשער.(ה"שמ,קראקא,הראשונההמהדורהפיעלנדפס)ח"תע,ונציה

.המחברהקדמתנדפס

.חדשהכריכה.כתמים.טובמצב.דףיד

200$פתיחה 

יצחקבדפוס.ראשונהמהדורה.א"תק,ונציה

.פואה

הלויזרחיה'רמאתשיריםשמונהלובדף

שלחבסאןישעיהרבי."המחברחרוזי"בשם

,ריגיו,ונציה,איטליהרחבילכלתשובות

.פירנצה,טריאסטי.ליוורנו.רומי.וירונה

.דאזהדורגדוליעםהתכתבויותזהבספר

.מצויןמצב.מ"ס24.5.דף[1],קיב,[6]

מעבר.כתמיםמעט.מקוריתקלףכריכת

'בהלוייעקב"חתימהתודהזבחילשער

עשרהב"תקרשנתמקרמניולההלויישראל

בדףבאיטלקיתארוךרישום."מרחשוןלחדש

.הקדמיהפורזץ

200$פתיחה 

מקוריתקלףכריכת–ראשונהמהדורה–א"תק,ונציה–תודהזבחי\שלמיםתודת.39

Today Shlamim / Zivchei Todah – Venice, 1741 – First Edition – Original Parchment Binding

הנפשבעליספרעלזרחיהרבינוהשגות.נדהלמסכתן"הרחידושיכולל"תודהזבחי"ראשוןחלק.חלקיםלשנינחלק,שלמיםתודת

.בסאןישעיהורביהגאוןמאתותשובותשאלות"תודהלחמי"השניחלק.ן"להרמבנדההלכות.הנפשבעלילספרהגהות.ד"להראב
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–לתלמידיםמיוחדתהדפסה–חייםאורחערוךשלחן.40

ח"תקנ,ונציה

Shulchan Aruch Orach Chaim – Special Edition for Students –

Venice, 1798

א"הרמהגהותעם.קארויוסףרביהגאוןמאת.חייםאורח,ערוךשלחן

.ג-אחלקים.הגולהובאר

עליונהאברהםרביהקדמת.פואהיצחקר"בכגדדפוס.ח"תקנ,ויניציאה

.לתלמידיםההוצאהמעלת

בחלקבפינתקפליםראשוניםבדפים.טובמצב.דףקח;קח;צו,[4]

חסרוןללאקרעאחרוןבדף.(יבש)קלמיםכתם.נחתכוהפינותמהדפים

הצעיר"חתימות.פשוטהכריכה.טקסטמעטהמסתירהניירהדבקת–

."ט"סחכיםר"במיצחקהצעיר","ווחידאלעבדיצחק

200$פתיחה 

[1]–ה"תקע,פיסא–תפילהביתסדור–מיניאטורי.41

ביבליוגרפיתידועאינודף

Miniature – Siddur Beit Tfilah – Pisa, 1815 – [1]

Bibliographically Unknown Leaf

ומדיבחדשוחדשמדי.ספרדיםק"קכמנהג.תפילהביתסדור

.בשבתושבת

.מולכושמואל'רדפוס.ה"תקע,פיסא

עזיעזרני'והלנפלדחיתנידחה"נכתבהשעראחרדף.דףרי,[1]

–"ט"סמולכושמואלהמדפיסהצעיר–לישועהליויהיה-יוזמרת

!ביבליוגרפיתידועואינוביותרנדירהינוזהדף

קרעסה-סדבדפים.טובמצב.4.5/2.7:ועובירוחב.מ"ס7:גובה

עורכריכת.(שקוףניירחיזוק)חסרוןללאקרעקצטבדף,חסרוןעם

.מוזהביםעיטוריםעםאדוםבצבע

300$פתיחה 

ימיםחמדת/דרכיםפרשת/לישראלחק/יקרותואורחןלוית/(מקופלדףעם)יצחקפחד-ונציהדפוסי.42

Books that were Printed in Venice – Pachad Yitzchak (with a Folding leaf) / Livyat Chen VeOr Yekarot / Chok

LeYisrael/Parashat Drachim/Chemdat Yamim

בעיקרבודדיםעשפגעימספר.בינוני-טובמצב.דף[1],צא,פב;[4],עח,[4].ז"תקל,ויניציאה.דברים-במדבר-ויקרא,לישראלחק•

.בשולים

.שינאוויד"אבוולףזאבבנימיןיוסףורביסקאהלד"אבליביהודהאריהרביובנומאבהתורהעלחידושים,יקרותואורחןלוית•

.וכתובותיבמות,עירוביןמסכתותעלחידושיםכמהבסופו

.בונציההקהלראשיהסכמת.המהדירשלוחידושיםהקדמה.זארהדאמאירדפוס.ב"תק,ונציה

במספרקליםשוליםפגמי.אחריודפיםובמספרהשערדףבשוליניירחיזוקי.[בשערעתיקהבעלותחתימת].טובמצב.דףצב,[4]

.ובסוףבהתחלהדפים

אותיות.גחלק.איטליהרבניומגדוליפירירהשלרבהלאמפרונטייצחקרבימאת.הראשונההתורניתהאנציקלופדיה–יצחקפחד•

.(הדףבתחתיתמועטטקסטחסרון)הטומאותדיניובומקופלדף[1],דףצג,[1].ח"תקנ,ויניציאה.ט-ח

.(531'מס,יסודסטפנסקי).(בחציוקייםהמקוריהשער)אחרמעותקהושלםשערשלפנינובעותק

.בינוני-טובמצב.ג"תקכ,ונציה.קודששבת.ימיםחמדת•

.טובמצב.שניהמהדורה.ג"תק,ונציה.רוזאנישיהודהרבימאת.דרכיםפרשת•

.שוניםגדלים.חדשותכריכותמהםלשנים.ספרים5כ"סה

200$פתיחה 
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18-ההמאה,איטליה–(המדותמעלת)מדותביתספר–יפהפהידכתב.43

Beautiful manuscript – Sefer Beit Midot (Ma'alat Hamidot) – Italy, the 18th Century

.18-ההמאה,איטליה.מרובעתאיטליתכתיבה.הרופאיקותיאלר"ביחיאללרבימדותביתחיבור.ידכתב

מעלהכלעלהסברעם.שוניםמוסרוספריפסוקים,ל"חזמאמריפיעל.הטובותהמידותבמעלותהעוסקיםפרקים24כוללהחיבור

.שכנגדההמדהוגנותומעלה

."המדותמעלת"בשםנקראמאוחרותהיותרובמהדורותמדותביתבשםב"רעבקושטאלראשונהנדפסהספר

כריכת.ואיכותיבהירדף.מאודטובמצב.שלםידכתב.(האחדבצדוכתוב–אחרוןדףמלבד)צדדיםמשניכתוביםדף[85].מ"ס22

.(משופשפתמעט)עיטוריםריקועיעםמקוריתעור

500$פתיחה 
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ספרי תהלים

יחידהמהדורה–ו"תרנ,אזמיר–"משהויכתוב"תהלים.44

Tehillim Vayichtov Moshe – Izmir, 1896 – Single Edition

רבימאת,(הפניםעם)תהליםספרעלוחידושיםביאור,משהויכתובספר

.תהליםלאמירתתפילותעם.מאזמירחסןמירקאדומשהחיים

הספרהדפסת.בארקייצחקמרדכידפוס.יחידהמהדורה.ו"תרנ,אזמיר

.(המחברהקדמת)ו"תרנשבטבחדשוהסתיימהסיוןחודשבראשהחלה

בשול.חדשהבדכריכת.מאודטוב-טובמצב.מ"ס16.5.דףרטז,[8]

.לטקסטקירבהללא,חסרון,השערשלהשמאלי

200$פתיחה 

יחידהמהדורה–ו"תרכ,אזמיר–"הבריתאות"תהלים.45

Tehillim Ot Habrit – Izmir, 1866 – Single Edition

רפאלרבימאת,(הפניםעם)התהליםספרכלעלביאור,הבריתאותספר

דפוס.יחידהמהדורה.ו"תרכ,אזמיר.(ס"הפרד)שיגורהדייאושהפנחס

.וחביריושיגורהדישמואליצחק

,המחברהרבבניהקדמת.התהליםלקריאתודיניםמעלותהספרבתחילת

מאת"הכהןאמר"מיוחדשערעםקונטרסהספרבסוף.חולהעלתפילה

.ההדפסהאתהמקדישהכהןמרדכירבי

טובמצב.מ"ס20.חסר"הכהןאמר"מהקונטרסיטדף.דףכא,קעב,[12]

.פשוטהכריכה.מאוד

200$פתיחה 

מפוארתכריכה-"אברהםברית"תהלים.46

מהדורה–ט"תרנ,פיעטרקוב–[ייחודיתמתנה]

יחידה

Tehillim Brit Avraham – Impressive Binding [Unique

Gift] – Piotrkow, 1899 – Single Edition

אברהםרבימאת.אברהםבריתפירושעםתהליםספר

.פרוישטאטד"אבמרגליות

.יחידהמהדורה.ט"תרנ,פיעטרקוב

מפוארתמקוריתכריכה.מאודטובמצב.מ"ס22.דףרנח

הכריכהעל.(למתנהמתאים)מוזהביםעיטוריםעם

.בכריכהקליםשפשופים."אהרןיוסף"מוזהבותבאותיות

200$פתיחה 
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דפוס–ג"תקצ,צפת–תהליםספר.47

בקישראל

Sefer Tehillim – Safed, 1833 – the Press of

Yisrael Bak

.ציוןמצודתופירושזוהרבאוריעם,תהליםספר

.בקישראלהרבדפוס.ג"תקצ,צפת

דפוסובביתספריםלהדפיסהחלבקישראלרבי

צפתבעירוהקיםלארץעלהמכןלאחר,בברדיטשוב

נדפסשלפנינוהתהלים.ב"תקצבשנתדפוסבית

ביתאתבקשהקיםלאחרכשנהג"תקצבשנת

אישנדפסהראשוןהתהליםספרוזהו.בעירהדפוס

ביתנסגרבצפתהרעשלאחר.הקודשבארץפעם

היהבקידיעלבצפתשנדפסהאחרוןוהספרהדפוס

כ"אח.אזולאיזרחיהנסיםלרביהטהורשלחןספר

שנודעדפוסביתבהוהקים,לירושליםבקהרבעלה

קודשוספריכותריםמאותבהדפיסוולתהלהלשם

שהדפיסהראשוןהספר.התורהמכמניבכלחשובים

.א"החידלמרן"הקודשעבודת"ספרהיהבירושלים

בלבדספריםשבעהמתוך,תהליםספרלפנינו

.בצפתבקהרבשהדפיס

,השערמאחוריהעמודתוכןללאהשערדף:צילוםבהשלמתדפים.(דףקנב,[4]:במקור).קנב-קמט,א,1,3-4:הדפיםחסרעותק

.צילוםבהשלמת3מתוכם,שלפנינובעותקדפים8חסריםכ"סה.קנ-קמט,3ודפים

דודר"בדובערמרדכי"וקצוצהמטושטשתבעלותחותמת.מנותקיםהדפיםרוב.שוניםעותקיםמכמהמורכבשלפנינוהעותק

.קליםשוליםפגמי.בודדיםזעיריםעשנקבימספרמהדפיםבחלק.טובכללימצב."[ירושלים]

500$פתיחה 
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קבלה וקמעות

א"תק,שאלוניקי–(ל"האריזכוונת)רצוןשעריסידור.49

Siddur Sha'arei Ratzon (Kavanot HaAri) – Salonika, 1741

חייםרביהמקובלמכתבילאוריצא,ל"האריזכוונתעםסידור,רצוןשערי

.צובהמארםהכהן

.א"תק,שאלוניקי.רחמיםשעריספרשלשניחלק

ותפילותדינים,הנהגות,(הגדה)פסחלילסדר,רגליםלשלשתפילותכולל

לסוכותהנהגות.כפוריםויוםהשנהראש.נוראיםוימיםאלוללחודש

.רבאוהושענא

.עתיקתימניידבכתבהושלמואחרוניםדפים2וכןז-גדפים.דף[1],נו

.שימושובלאיכתמים.עשפגעי.בינונימצב.כריכהללא

200$פתיחה 

ט"תרצ,ירושלים–קלףעלדיו–מאוירשויתי.48

Illustrated Shiviti – Ink on Parchment – Jerusalem,

1939

איוריםעםקלףעלדיו.מנורהבצורתולמנצח"שויתי"

.צבעוניים

מאיראשתזליכאנדברהמנורהזה"נכתבבתחתית

אסתרואמהמשהבןיעקבאביה[מת]'נשלעילוי,כודאדא

."ה"תנצבכאנםבת

שבור)קרטוןעלמודבק.האחדמצדוכתובגדולדף[1]

קליםשוליםפגמי.השבירהמחמתקיפולסימני.(באמצע

.מ"ס40.5/33:גודל.(יבש)רטיבותמחמתדיווטשטושי

200$פתיחה 

עותק–ח"תקמ,לבוב–אשררביסידור.50

חלקי

Siddur Rabbi Asher – Lvov, 1788 – Partial Copy

לביתהובא,י"הארכוונתעםהשנהמכלתפלהסידור

מרגליותזלמןשלמהר"באשררביידידעלהדפוס

.אשררביסידור–המכונה

.רים"האדמוגדוליהסכמות.ח"תקמ,לבוב

.כריכהללא.דף[398]:במקור.דף[131]חלקיעותק

נגיעהעםשוליםקציצתדפיםבשני.כתמים.טובמצב

כמהשלחסרוןעםחורהדפיםבאחד.בטקסטקלה

.מילים

200$פתיחה 
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שמות,קודששמות,שמירהבקשות,פסוקים

חלקם,ועודשמותצירופי,מלאכיםוהשבעות

,ידכף,דודמגןכגוןשונותבצורותכתובים

.וטבלאותעיגולים

עלוברכותשמירותשלארוכהרשימהבנוסף

גידיםה"ושסאיבריםח"ברמהאדםגוף

.רגלוכףועדמקודקודו

!ביותרוייחודינדירהינוכזהבאורךקמע

.קליםשוליםפגמי.טובמצב.מ"ס387/9

רטיבותמחמתמקומותבכמהדיוטשטושי

.מ"סמספרשלחסרוןעםקרעיםשני.(יבש)

שוליםפגמי.הדףבמרכז(מועטטקסטחסרון)

סימני.חסרוןללאקליםקרעיםמספר,קלים

.קיפול

400$פתיחה 

ידועלאמחיבורחלק.ידכתב

ספרעלוהגהותחידושיםובו

מאת.ו"למהרחחייםאוצרות

זהו.נחמיאשיוסףרביהמקובל

שלמיטבקבלימחיבורחלק

!נדפסולאידועאינוידיעתנו

.18-ההמאה,המזרחארצות

ר"הודוק"1/גדףבתחתית

כותרת2/זבדף."נחמיאשיוסף

אוצרותספר]ח"סאעלהגהות"

והכוללהשלםמהחכם[חיים

הרבורבימורי]ן"מוהרימורי

לא."ו"נר[נחמישיוסף

.הכותבזהותלנוהתבררה

.צדדיםמשניכתוביםדף[9]

מצב.מ"ס16/11עמודגודל

קלחסרוןעםעשפגע.טוב

בלתי.הידכתבלאורךבטקסט

.וסוףתחילהחסרשלם

1000$פתיחה 

מאודנדיר-19-ההמאה,בגדאד–!מטר4-כ–ידבכתבארוךקמיע.51

Lengthy Handwritten Amulet - approx. 4 Meters! - Baghdad, the 19th Century -Extremely Rare

.ניירעלדיו.19-ההמאהבגדאד-!מטר4-כשלבאורךלשמירהקמיע

אחתהמפורטיםבישיןומרעיןמזיקים,חולאיםמיניכלשלמאודארוכהרשימהכולל(שורות20-כ)ארוךשמירהנוסחנכתבבתחילתו

.לאחת

–נחמיאשיוסףרביהמקובל–ו"למהרחחייםאוצרותעלוהגהותחידושים–ידועלאמחיבורחלק-ידכתב.52

18-ההמאה,המזרחארצות

Manuscript – Part of an Unknown Compisition – Novellae and Glosses on Otzrot Chaim by Rabbi Chaim Vital – the

Kabbalist Rabbi Yosef Nachmias – eastern Countries, the 18th Century
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וביאוריםהגהותהספרלאורך

המקובלשלקדשוידבכתב

הלפריןמנכיןמנחםרביהגאון

כתביעלוביאוריםהגהותמחבר

לאשלפנינוההגהות.ועודי"האר

סוגישניבספר!מעולםנדפסו

מענכיןמנחם"חותמותיו

מ"בעהמהוראדנאהיילפרין

חייםעץעלובאוריםהגהות

חותמת."ל"זי"מהארהקדוש

מענכיןמנחם"נוספתגדולה

ובאוריםהגהותמחברהיילפרין

שערועלהקדושחייםעץעל

מבואועלהכוונותושערהקדמות

'סומחבר,ל"זי"מהארשערים

ירושלםק"בעהחכמיםכבוד

זה"רישוםהספרבשער."ו"ת

תורתמישיבהשאלתיהספר

מנחם'רצ"הרהמעזבוןחיים

."ל"זמענכין

כלכותאמחכמילאחדידבכתבהגאולהקץלחשבוןקבליותארוכותהגהות[50]–ד"תקמ,קוריץ–הקנהספר.54

ב"תרישנת-

Sefer Hakanah – Koretz, 1784 – [50] Lengthy Kabbalistic Glosses for calculating Ketz Hage'ulah Handwritten by One of

the Sages of Calcutta - 1852

.קריגראנטאןיאהןדפוס.ד"תקמ,קארעץ.בראשיתספרעל.הפליאהספרוהוא,הקנהספר

וחתימתרישוםדפיםבכמה.הגאולהותחילתהקץחשבוןעלמדברותחלקןארוכותקבליותהגהות50-מיותרהספרלאורך

כלכתהבעירט"סליצירהב"התרישנתניסןו"רחק"כש...ו"יצבנימיןשלמה[יצחק]ישחקאניהכותב"רישוםיזבדף.הכותב

."ו"יצשלמהבןיצחק"אחרתחתימה."אדוםגלותמזרחיתהודו

מספר.ידבכתבהשערתוכןועליודףהודבקהשערעמודעל.הפנימיבחצייםקיימיםקיא-קודפים.[דףקיא,[2]:במקור]דףקה,[1]

עםהספרלאורךעשפגעי.גרוע-בינונימצב.מ"ס32.הטקסטאתהמסתירדףהודבקהראשוןמהעמודכחציעל.מנותקיםדפים

עשנקבי–מקוריתעורכריכת.בטקסטפגיעהעםהספרשלהפנימיבחלקובעיקרקשיםעשפגעימהדפיםבחלק.בטקסטפגיעה

.חסרהשדרה,זעירים

1000$פתיחה 

מאמרישערספרעל-הלפריןמנכיןמנחםרביהמקובלשלקדשוידכתבבעצםנדפסושלאקבלהחידושי.53

ב"תרכ,שאלוניקי–י"רשב

Kabbalistic Novellae that has not been Printed Handwritten by the Kabbalist Rabbi Menachem Menchin Halperin – on

Sefer Sha'ar Ma'amarei Rashbi – Salonika, 1862

.י"הארמרבינושקיבלכפיו"המהרחרבינושחיברשעריםשמונהמתוך'והג'הבשער.ל"רזמאמרישער.י"רשבמאמרישער

.ב"תרכ,שאלוניקי

מחבר.בהורודנה"אלשיךחברת"המדרשביתאתהקים.וירושליםליטאמקובלימגדולי(ד"תרפ-ד"תר)הלפריןמנכיןמנחםרבי

שעריםמבוא,(ב"תרס,ירושלים)הכונותשערעל,(א"תרנ,ווארשא)חייםעץספרעל"וביאוריםהגהות"הנודעתהספריםסדרת

ושער,ההקדמותשערחייםעץ,הקודשרוחשערעלותיקוניםהגהות.(ז"תרס,ירושלים)חייםאוצרותספרעל,(ד"תרס,ירושלים)

חיברכןכמו.(ד"תרע-ע"תר,ירושלים)ז"להרדבהפליאהספרכלליפירושעלוביאוריםהגהותגםחיבר.(ז"תרס,ירושלים)הפסוקים

מקורוכןועלי"הארקבלתאתתואםהספרכיוהוכיח,ימיםחמדתהספרנגדץ"היעבשלטענתועלחלקבו"חכמיםכבוד"הספראת

בובמקרהוהתפרסםנפלאותכעושהידועהיה.העתיקהבעירמחסהבבתיוהתגוררלירושליםעלהא"תרסבשנת.אמיתיבמקובל

.(689'עמ,בכרך(1947)הישובלחלוצי'אצי)יתומהבנערהשנכנסדיבוקגירש

.בלויההכריכהשדרת,עתיקהכריכה.שימושכתמי.מאודטוב-טובמצב.מ"ס30.דףכה,סט,כה,[2]

1200$פתיחה 
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כפיו"המהרחמאתהגלגוליםשערספר

,פרמישלא.ל"זי"האררבינומאתשקיבל

שרגאיחזקאלרביק"הרההדפסת.ה"תרל

.מסטרפקובהלברשטאם

,ותיקוניםהגהותעשרותהספרלאורך

ההגהות.בקבלהארוכותהגהותגםמתוכם

הספרבשער.י"רש\מרובעתבכתיבה

שענהבויםמאיר"רביבעלותחותמת

השערבראשבעלותרישום."ו"תבירושלים

מאירר"באליהוקונילכבודמהוניקניתי"

."ליבערמאןזאב

עלה(ן"תרנפטר)שנבויםמאיררבי

שלמהפנחסרביחתן.ר"תבשנתלירושלים

בתי"שכונתממיסדי.מירושליםב"השו–

חייםישראלרבי-מבניו.שםוגבאי,"מחסה

.ד"הי

.מקוריתכריכה.טובמצב.דף[1],צט,[2]

400$פתיחה 

חתימות–הספרלאורךקבליותהגהותעשרות–ה"תרל,פרמישלא–הגלגוליםשער.55

Sha'ar HaGilgulim (the edition of the Holy Rav of Stropkov) – Dozens of Kabbalistic Glosses throughout the Book –

Signatures
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ומדרשחדשזוהר.56

–ח"תי,ונציה–נעלם

יעקברביידבכתבהגהות

ויטאליהכהןברוך

Zohar Chadash VeMidrash

Ne'elam – Venice, 1758 –

Glosses handwritten by

Rabbi Yaakov Baruch

Hacohen Vitali

,נעלםומדרשחדשזוהרספר

,רותומדרשהשיריםשיר

בהגהות.איכהמגילתוקצת

ם"המהרבגנזישהיוי"מהאר

ידיעלהוגה,לונזאנודי

והובא.זכותמשהרביהמקובל

יוסףרביידיעלהדפוסלבית

.חמיץ

.ברגאדיןדפוס.ח"תי,ונציה

בכתבידועותלאסגולות.57

האלוקיהמקובלשלקדשויד

פתיהיהודהרבי

Unknown Segulot Handwritten

by the Divine |Kabbalist Rabbi

Yehuda Fatiah

שלמקבץהאחדבצידו.ניירדף[1]

ידכתיבתבעצםסגולותשבעה

יהודהרביהמקובלשלקדשו

שלקמיעותבסגנוןהסגולות.פתיה

יהודהמהרבהידועותקודששמות

.ידועותלאאלוסגולות–פתיה

ידבכתבמכתבלדףמעבר

.מזוההלאכותב.יהודיתבערבית

.בעיפרוןכתיבה.טובמצב

500$פתיחה 

בתחילתמופיעיםידווחתימתרישום.ויטאליהכהןברוךיעקברבישלידובכתבהרמזדרךעלוהגהותתיקוניםעשרותהספרלאורך

.השירבדףהספר

.חדשהכריכה.לטקסטקירבהללאהספרבמרכזדפיםכמהבפינותקלוחסרוןעשנקב.מוכתםשער.טובמצב.מ"ס20.דףצו,[2]

.ואיכותיםעביםדפים.קליםכתמים

200$פתיחה 
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בן"הבעלחייםיוסףרבינוג"רשכבהשלקדשוידכתבבעצם–תורהולימודהזמןלניצולמוסר-דף[2].58

א"זיע"חיאיש

[2] Leaves – Mussar for Efficient Use of Time and the Study of the Torah – Handwritten by the Gaon Rabbi Yosef

Chaim, the Ben Ish Chai

במעלתחשוביםמוסרדבריבהם."חיאישבן"הרבינו-מבגדאדחייםיוסףרבינושלקדשוידכתיבתבעצםכתוביםדפיםשני

.התורהמעסקהאדםאתלבטלהמנסההרעהיצרכבישתועניןהקדושההתורהלימודובמעל,האדםשלחייוזמןשמירת

ויםבשבתותוכן,הארוכיםהחורףבלילותבפרטהתורהבלימודומפריעואדםלבןגורםהרגעשהיצראיךהרבמתארהדבריםבין

ורגליםידיםיגיעתז"עוהשלגדולהביגיעהימיומכלהוהוא.לישראלחקללמודאפילובתורהלעסוקפנאילויהיהשלאטובים

...להםשמניחבממוןבניויעשומהיודיעמיבניובשבילטורחהואיאמרואם..הלבויגעת

עשריםבסךלעסוקלבומושךליראמאתיםבסךבסחורהלעסוקיכלתוהואשאם"כוחםכפילאבסחורההעוסקיםעלובהמשך

"...מבולבליהיהימיוכלובהכרחליראאלף

.מקומותבכמהדיוטשטושי.טובמצב.ק"כתיבעצםשורות73.כתוביםעמודים4.דף[2]

1000$פתיחה 
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הסודפיעליתרולפרשתדרוש–"החייםכף"בעלסופרחייםיעקברביהמקובלהגאוןידבכתבשלםקונטרס.59

Entire Booklet Handwritten by the Kabbalist Gaon Rabbi Yaakov Chaim Sofer the Author of Kaf Hachaim – Kabbalistic

Drush for Parashat Yitro

יעקברביהמקובלהגאוןשלידובכתב,והסודהרמזפיעלהוספותבליוויהפשטדרךעליתרובפרשתפסוקיםביאורקונטרס.ידכתב

."החייםכף"בעלסופרחיים

!שלםקונטרס.1/ו-ו2/ג2/בבדפיםשורותמספרמחיקתוכןהשורותביןוהוסופותתיקונים–!אוטוגרף

בסוף.ש"לרשהנהררחובות,ו"למהרחחייםעץ,הזוהרספרהמוזכריםהספריםבין,"העולםעדחיים"ספרואתמזכיר'טדףבראש

.למעלהלדבריוהשלמה–נוספותשורותמספר'טדף

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

הכנסתביתשלהגגבעלייתחיבורובכתיבתעלשקד."החייםכף"הספריםסדרתמחבר.הפוסקיםומגדוליוירושליםבבלמחכמי

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

.שוניםלזמניםדרשות-"חייםחוקי",ם"סתהלכות

שני.קליםכתמי.טובכללימצב.מ"ס21/14:עמודגודל.שורות11אחרוןבעמוד.עמודבכלשורות20-כ.כתוביםעמודים[18]דףט

.מופרדיםדפים.(ניירבהשלמת)טקסטחסרוןעםפנימייםבשוליםבמקצתפגומיםראשוניםדפים

1800$פתיחה 
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יש",קדושידבכתבארוכההגההמט'בעמ.הכהןאפרים

."...לתרץ

גאון,קדושמקובל(ז"תשי-ו"תרמ)זלכההכהןאפריםרבי

נולד.שמיםויראתקדושההאופפתבדמותונודע.נשגבוצדיק

דנגוראברהםרביאצללמד.זלכהמנשהרבילאביובבגדאד

בפרישותהתנהגזובתקופהוכבר"זלכהביתמדרש"בישיבת

.בישיבהשיעוריםליתןהחל20בגילבהיותו.יתירהובקדושה

ביתבןהיה,אגסישמעוןרביהמקובלעםבצוותאלמדכ"אח

אמרשעליושנה14כבןבהיותועוד"חיאישבן"המרןאצל

ולהאירלזרוחעתידהאשרגדולהנשמהחבויהבנער"פעם

והתיישבישראללארץעלהד"תרפבשנת."היהדותבשמי

לימודוסדרימושבואתקבעשםבירושליםהעתיקהבעיר

בישיבההמקובליםלראשהתמנהאז'יוסףפורת'בישיבת

.שנה20במשך

יראתמקרינותהיוהקדושותשפניומסופרהזקניםפיעל

שובהבשבתותלהבותהחוצביובדרשותיו,רואיהןעלשמים

רציםלקחושומעיהיוהדרשהלאחר(הכיפוריםיוםלפני)

עיראקיהודיעלייתעם.לנפשותםתיקוןלבקשכדיאחריו

ורביחזןציוןבןרביעםיחד,אפריםרביהחלוישראללארץ

ולחזקלעודדלמקוםממקוםרגליהםמכתתיםמוצפיסלמאן

ל"זצהכהןשלוםרביהואבנו.ורוחניותבגשמיותהעוליםאת

.התורהחכמימועצתונשיאיוסףפורתישיבתראש

קלעשפגע.בודדיםזעיריםעשנקבי.טובמצב.'עמז,עז

.מעטבלויהמקוריתכריכה.דפיםמספרבשולי

500$פתיחה 

–(עמודים386)ידכתב.61

ההמאה,פרס–ותרופותסגולות

-18

Manuscript (386 pp.) – Segulot and

Trufot – Persia, the 18th Century

המאה,פרס.ותרופותסגולות.ידכתב

ידכתבישני.יהודיתפרסית.18-ה

הכתבבסוף,יחדיושנכרכונושאבאותו

הצעיראני"חתוםהראשוןיד

."יחזקאל

עמודים[386].דף[112];[81]

.בקירובמ"ס16.שלםבלתי.כתובים

אחרוניםדפיםבשני.טובכללימצב

דפיםמספר.חסרונותעםשוליםפגמי

חסרהמקוריתעורכריכת.מנוקתים

.(יבש)רטיבותכתמי.אחוריתכריכה

נוספותהערותמהדפיםחלקבשולי

.יהודיתבפרסיתידבכתב

500$פתיחה 

(זלכה)הכהןאפריםחכםהצדיקהמקובלוהגהתחתימה–א"תרפ,ירושלים–"(החייםכף"בעל)העולםעדחיים.60

Chaim ad Ha'Olam (the Author of Kaf Hachaim) – Jerusalem, 1921 – Signature and Gloss by the Kabbalist Chacham Ephraim

Hacohen (Zilcha)

."החייםכף"בעלסופרחייםיעקברבימאת.מסכתותלסיומיבאגדהודרושיםדקדוקים,העולםעדחייםספר

רביהצדיקהאלוקיהמקובלהואהלוא–"ו"יצזלכהמנשה[בן]אפריםהצעיר"חתימהבשער
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ב"תרע-ג"תרס,[ירושלים]–ורפואותקמעותסגולות–ידכתב.62

Manuscript – Segulot, Amulets and Refu'ot – [Jerusalem], 1903-1912

המילהקודםלאבתפלה,משנתגיטיןשליחותשטרינוסח,תחינות,מזלות,רפואות,וקמעותסגולות,תקופותענייניהכולל.ידכתב

מציאתעלהכותביםמאחדסיפורידהכתבבתחילת,פטירהתאריכי,בצפתהכתובהנוסח,ואירוסיןקדושיןברכותסדר.ואחריה

לעיר]ק"לעהלעלותשרצהמישטרנוסח"[59]'בעמ.מירושליםבחזרתואחיוקברמציאתועל,הבירה(איסטנבול)באסטמולקרוביו

."א"תובבירושלים[הקודש

שונההסכמותדףעםעותקיםשני–ה"תע,אופיבך-אורהשער!ביבליוגרפיתתגלית.63

Bibliographic Discovery! Sha'ar Orah – Offenbach, 1715 – Two Copies with a Different Leaf of Approbations

חשובהמהדורה.רייזזעליגמןדפוס.ה"תע,(אופיבך)אוביבך.יקטיליה'גיוסףרבימאתהקבלהבחכמתספר(אורהשערי)אורהשער

.זומהדורהפיעלנדפסו'אורהשער'שלהבאותהמהדורות-

:מחברושונהההסכמותדףמהםאחדשבכלעותקיםשנילפנינו!ביבליוגרפיתתגלית

הגאוןפקודתבכן"נכתבבתוכןכןכמו,"ץ"כשיףאליעזרר"במאיר"רביתלמידובשמוחתוםברודאאברהםרביבהסכמת:אעותק

,כןכמו,"...להדפיסבידושרשותואמתרשוםבכתב[למדפיס]לוליתןמגדרועתהויצא,[מטההחתום]מ"החתלמידועליו"נרד"אב

.ל"הנל"המומלבדהספראתלהדפיסהאיסורבענייןדבריםאריכות

חתימההמילהסדרבסוף

'חבןחישלוםהכותבי"הצב"

קלגירפיותחתימות".ו"תנסים

חכםבןחישלום"הכותבשל

חישלום"חותמות."מזרחינסים

,בעברית"מזרחינסיםרביבן

.ואנגליתערבית,רוסית

ערבית,ערביתומעט,עברית

בכתיבהרובו.ורוסיתיהודית

בעמודצבעוניעיטורמזרחית

.אחרון

פגמי.טובמצב,דפים[66]

צבעוניעיטור.קליםשולים

.חדשהכריכה.אחרוןבעמוד

קרופאוסף:מקור

400$פתיחה 

ר"במאיר"הרבניםמתלמידיושנייםחתומיםל"הנבהסכמה:בעותק

ורנקפורטק"מקסופר,משהר"בשמעוןרבי-ו,"ץ"כשיףאליעזר

יהודהרבישלואביו"בפרנקפורטלגיטיןהשמותקונטרס"בעל)"דמיין

נכתבבתוכן.(ערוךהשלחןעל"היטבבאר"הבעלמטיקטיןאשכנזי

ויצא[מטההחתומים]מ"החאנחנועלו"נרד"אבהגאוןפקודתבכן"

וכן,"...להדפיסובידושרשותואמתרשוםבכתבלוליתןמגדרועתה

.ל"הנל"להמומלבדהספרהדפסתאיסורבענייןאריכותאין

שניביןסגל'אליר"בבנימיןרבילאורהמוציאבהקדמתשינוייםכןכמו

ג"תרמ,ווארשאבמהדורת].(ההסכמותאחרבעמודנדפס)העותקים

.[התלמידיםשניבחתימתשובנדפסהברודאאברהםרביהסכמת

שולים.בינוני-טובמצב.(קיב)אחרוןדףחסר.דףקיא,[4]:אעותק

עםראשוניםדפיםבמספרקליםחסרונותעםפגמים.קצוצותעליונות

כריכה.צהבהבדפיםחיתוך.מקומותבמספרקלעשפגע.ניירחיזוקי

ק"מקסגלרפאל'רלהקציןשייך"השערבדףרישמים.חדשה

.(בצרפתאלזסמחוז–הגנאו)"העגינא

חסרונותעםפגמים.רחביםשולים.טובמצב.דףקיב,[4]:בעותק

מעותקהושלםאחרוןדף.השערשלהשנימצדוניירבהשלמתבשער

יטה"כלהקציןשייך"חתימההשערבראש.(קליםעשפגעי)אחר

.עורשדרתעםעתיקהכריכה.(קצוצה)נוספתחתימה"יאקבזאןליב

300$פתיחה 
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,פרנקפורט–נשמותגלגוליספר.64

ב"תס

Sefer Gilgulei Neshamot – Frankfurt, 1702

עזריהמנחםרבימאת,נשמותגלגוליספר

.מפאנו

.ב"תס,דאדרהפרנקפורט

וחתימהרישוםהשערבראש.מ"ס19.דף[12]

יוסעףסגלמשההקטןקונילכבודמהוניקניתי"

ניירדבקחיזוקי.טובכללימצב."בראקישץ

.שימושוכתמיבלאי.בשער

250$פתיחה 

"דיקנאתיקונייג"ציורעם–ראשונהמהדורה–ט"תנ,דעסוי–(קבלה)משהויקהל.65

Vayakhel Moshe (Kabbalah) – Desau, 1699 – First Edition – with an Illustration of 13 Tikunei Dikana

בןמשהרבימאת.הנסתרבחכמתלעסוקהאדםבריאתשתכליתי"הארמחכמתקבלהוספריזוהרמאמריחיבור,משהויקהלספר

.[17–הבמאהונקילשבורגפראגחכמיומקובלימגדולי]גרףמנחם

.ועודווערטהייםשמשוןרבי,אופנהייםדודרביביניהם,הדורשבאותוישראלגודליהסכמות.ראשונהמהדורה.ט"תנ,דעסוי

בדפים.בינוני-טובהדפיםביןמשנהמצב.מ"ס20."דיקנאתיקונייג"עמודיםשניעלגדולציורלא-להדפיםבין.דףנח;יד-ה,[4]

.ניירדבקחיזוקי.בשוליםטקסטחסרוןעםפגמיםואחרוניםראשונים

200$פתיחה 
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מהדורה,ב"תרי,שאלוניקי–(הזוהרביאור)הבקראשמורת.67

נאהעותק–יחידה

Ashmoret Haboker (Commentary on the Zohar) – Salonika, 1852,

SingleEdition - Fine Copy

דבריעלי"הארמפירושוהשלמההזוהרעלביאורים.הבקראשמורתספר

משהרביבהוצאת.[אחלק].הכהןשלמהר"ביהודהרבימאת.י"רשב

.קאשטרו

רבניהסכמות.יחידהמהדורה.אחון'גיצחקדפוס,ב"תרי,שאלוניקי

נסיםחייםורבייל’פאניזמאיררפאלרבי,ו’קוביצחקרבי:ירושלים

.אבואלעפייא

:ומחברוהספר

הנדפסשכלכך,רבהבאריכותמצטייןהזוהרעלהבוקראשמורתפירוש

וברבים!מאודנדירספר.באפרשתסוףעדרקהוא(דפיםתיח)

.שלםאינומהעותקים

לילהחצותעליועברלא,הזההעולםענינימכלפרוש,וקדושגאון:המחבר

שלבנו.הבוקרעדתורהבסתריבשקידהעוסקהיהלילהובכלבשינה

שער""שעהיפה""רצוןשעת"בעלהכהןשלמהרביהאלקיהמקובל

נודע,אלביתהמקובליםישיבתומחכמיירושליםמחכמי.ועוד"הכושר

אשכנזיםהתלמידיםמיטבנהרוואליו,הרזתורתשבמרביציהמיוחדכאחד

בירושליםונדפסיהודהאהליספרחיבר.בתורתופרקממנולקבלוספרדים

.ג"תר

קטןחור'אבדף.מעוטרתבמסגרתשער.טובמצב.מ"ס31.דףרעט,[2]

,חותמתמחיקתלשםהדףשפשוףעקבהטקסטטורישניביןהדףבמרכז

.חדשהכריכה.כחלחלדף.מצויןבמצבזהמלבד.השערבדףקליםקפלים

ירושליםק"פעהווארשיכוללפרושיםלאנשייעקבאהליד"בהמ"חותמת

."א"תובב

200$פתיחה 

–ארבעשלחן/א"תס,פיורדא–אברהםאשל/נערבאור.66

ג"תקי,אמשטרדם

Or Ne'erav / Eshel Avraham – Furth, 1701 / Shulchan Arabah –

Amsterdam, 1753

נ.מאנשבךמאדלדפוסא"תס,פיורדא.קורדואירומשהלרבי,נערבאור•

.בטקסטמועטחסרוןעםקלפגםאחרוןבדף.דף[1],[מ:ל"צ]

,א"תס,פיורדא.אשכנזימרדכירבימאת.אברהםאשלספרהקדמת•

.דףכב.ארכיטקטוניתבמסגרתשער.מאנשבךמאדלדפוס

ר"ביעקברבימאת,ותוכחהמוסרדברי;"ישראללבניזכרון".דף[10]•

ו"תפ,וואנזבעק.חאגיזמשהרביבנומאתהקדמהעם,ל"זחאגיזשמואל

מקוםפרטמאותוחאגיזמשהלרביהקמחלקטספרבסוףבמקורנדפס)

(ושנה

בסוכתלבואבעתידהצדיקיםסעודתובעניין,סעודהדיני,ארבעשלחן•

.חלאוהאבןאשרבןבחיירבינומאת.לוייתןשלעורו

יאןדפוס.מבילוגראדועזריאלאהרןרביבהוצאת.ג"תקי,אמשטרדם

חורם–בינוניבמצבהשערדף.ג-אהדפיםחסרים.דףכב-ד,[1].יאנסון

שאר.בטקסטקליםוחסרונותפגמיםעםראשוניםדפיםשני.ושפשופים

.טובבמצבהספר

הפורזץבדף.בחלקהוחסרהבלויהמקוריתעורכריכת,יחדיוכרוכים

.עתיקהספרדיתבכתיבהתהליםפסוקיקריאתבענייןרישומיםהאחורי

200$פתיחה 
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ספרי יסוד\דפוסים מוקדמים ונדירים –ספרים נדירים 

ראשונהמהדורה–'ת/ט''שצקראקא,חייםאורח,(ח''ב)חדשביתספר!השמיםמןנועדלכך.68

Sefer Bayit Chadash (Bach), Orach Chaim, Krakow, 1636/1640 – First Edition

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

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

בדורוגדולהגאוןהרב''ותפארתבכבודרבנושלחיבורועלכותבא''חידהרב.כולםהטוריםבספריהטורסדרעלנקבעוודבריוהארצות

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

שנים)א''זיעטובשםהבעלמרןנהג',בוז'מזבעיר(ה''שסמשנת)תקופהכיהןשרבנוכיון.(בערכוגדוליםשם)''הרחיבהעמיקסימןבכל

.(333'עמוונדר,מרגליותאלף)'דאתראמרא'שהואבאומרו,דוקאהכרעותיוכפילפסוק,זובעירהיהכנודעמושבואשר(כ''לאחמרבות

כחתנו,בדבריוולפלפלע''השוסדרעלתדיררבנומחידושיללקטצורךערוךהשולחןמפרשימגדולירביםראו,וגדלותוהחיבורלחשיבות

שלוהכרעותיוביאוריו.'שמואלבית'בעלפרוידאד''אבשמואלורבנו'אברהםמגן'בעלגומבינראברהםרבנו'ז''ט'הבעלהלוידודרבנו

השניהספרהינוחייםאורחעלחדשביתשספרלצייןיש.תדירבדבריומפלפליםהפוסקיםוגדוליההלכהבפסיקתיסודאבןהינםרבנו

לבעל'ופרישהדרישה'כאחריוהבאיםהחיבוריםלכלבהדפסתווקדם,יוסףהביתבעלמרןאחריהטוריםבעלדברילבארבדפוסשבא

.(ג''תסברלין-ב''תנזולצנבך)א''לרמ'משהדרכי'לוכן,(ז''תקכברלין)ע''הסמ

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

ד''וראבהארצותארבעועדמראשי,בתקופתווליטאפוליןארצותבנילכלוראשהאחרוניםתקופתשלהזהבתורמראשוני',הבתים

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

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

ק''הרהבשםמובאכןכמו.(בערכוגדוליםבשםא''חידהרבדבריווהביאשבתתוספתלספרובהקדמהנכדוי''עמובא)''מקראקאיואל

,הגלגוליםלשערהקדמה)יוםלשלושיםהגהנוםלצנןבקשתוקוימהואף,האמתבעולםלדרושכובדשאףא''זיעמלעלובדודרבי

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

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

הגאון,ישראלרכבאביאדוני''(ט''שצקראקא)ח''אועלח''בלספרבהקדמה,פינטשובד''ראבצבישמואלרביבנוי''עבהערצהמתוארת

אלוקיםחוקילהםלהודיעגדולותקהילותמקהיל...לעפעפותיוותנומהלעיניושינהנתןלאימיוכלאשר...ג''רשכבההגולהמאורהגדול

ישובותראשינעשוורובם...חשוביםתלמידיםומצאביקש...קראקאהגדולהלעירובבואו...בנערותולמדועניותדוחקמתוך...ותורותיו

רבנוחיזקבא',מוינאגט'הפרשתוכונתה,רבנושלבשמונקשרו,הפסיקהבעולםרבהתהודהבעלתהלכתיותפרשה.''...ומוריםהורים

ראה,הלבושבעליפהמרדכיורבימלובליןם''מהרשלדעתםכנגד,הגטלהכשיר'ע''סמ'הבעלהכהןוולקיהושערביהכרעתאת

שקיעהבין,(ד''תרמירושלים)ח''הבספר,ביניהם,רבנושללתולדותיוחוברורביםספרים.(קנז,עח)סיניבקובץזופרשהעלבהרחבה

מתלמידיו.(335'עמ,וונדר)מרגליותבאלףבהרחבהרשימתםראה,ברבנותכיהנומצאצאיוורביםזכה.ועוד,(א''תשייורקניו)לזריחה

'הגרשוניעבודת'הבעל(הראשון)'צדקצמח'בעלהגאוניםוכן'ז''ט'הבעלהלוידודרבנוכחתנוהדורותופוסקיהמחבריםגדולינודעים

.רביםועוד'צבינחלת'הובעל'זקניםעטרת'בעל

הודנוראמעשה

הסכמתואתביקש,הקדושחיבורואתלהדפיסרצהשכאשרח''הברבנועלמסופר

ברבנותכיהןהואשגם'עמוקותמגלה'בעלשפיראנטענתןרבנו'הקדוששל

הנדפסותבתולדותיוראהזהלצדזהבקראקאיחדיוכהונתםבירורעל),בקראקא

שלבנוחלהלימים,הסכמתונתינתאתדחהנתןרביאך,(ט''תשע'עמוקותמגלה'ב

שנמנעעלח''הברבנושלקפידתומחמתשהואאליהובגילוילוונתגלה,נתןרבי

מלתתשנמנעשמה,אזנולגלות,ח''הבלרבנונתןרבישלח.לספריוהסכמהמלתת

,בעולםרבנושלתפקידשזהוהשמיםמןלושנתגלהמשוםהואלספרוהסכמה

,ח''הברבנוהשיב.העליוןלעולםויחזורתפקידאתיסיים,חיבורואתיסייםוכאשר

כשעלהואכן,ישראלעםלמעןולהדפיסםחידושילכתובנוצרתילכךכןפיעלאף

עלשלפנינוהכרךהוא)הדפוסמכבשעלח''הברבנושלמחידושיוהאחרוןהכרך

.השמימהבסערהח''הברבנושלנשמתועלתה('ת–ט''שצקראקאחייםאורחחלק

לעשותכדיהזהלעולםבירידתוגשמיגוףמלבישמלאךכמו''מפולנאק''הרהוכדברי

''האדםכך,לרוחניוחוזרהגשמימהגוףמתפשטשליחותווכשגמר...יתברךשליחותו

ח''הבבספרזהנוראמעשהעלגרסאותעודראה.(מסעי'פריוסףיעקבתולדות)

.(ערדדףאמור'פר,פצנובסקייוסףלרבי)יוסףפרדס,(יח–יז'עמ,ד''תשירושלים)

דפיםכשישהחסרים,דףתמ[2]:במקור,שמורעותק,מאדטוב–טובמצב

אומנותיתברסטורציהשיקומים,(שלםעותקאיןהלאומיתבספרייה),אחרונים

נגיעהללאכמעטבסוףדףבכעשריםשולייםוהשלמות,ראשוניםדפיםבכשלושה

בכמהקליםוכתמיםבלאימעט.אחרמעותקהינםדפיםשמספרכנראה.בטקסט

מןיוצאבאופןבמיוחדונאהטובבמצבהספרככלרוב,זעירקרעקצט'בעמ,דפים

.נאהחדשהעודבכריכתכרוךעבהכרך,הכלל

2000$פתיחה 
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רבילציוןהראשוןהגהות–ג"תכ,אמשטרדם–ראשוןדפוס-משפטחושןעלך"הש–"כהןשפתי"ספר.69

אשכנזיאברהם

Sefer Siftei Cohen – the Shach on Choshen Mishpat – First Edition – Amsterdam, 1663 – Glosses by the Rishin LeZion

Rabbi Avraham Ashkenazi

אמשטילרדם.משפטחושןעלהפירוששלראשוןדפוס.ץ"כשבתירבימאת.[הפניםעם]משפטחושןערוךשלחןעלכהןשפתיספר

.ארכיטקטוניתבמסגרתשער.הלויאהרן'רבןוייבשאורי'רדפוס.ג"תכ,[אמשטרדם]

חתנוי''עהמחברשלפטירתובשנתלאוריצא.הדורוגדולימקראקאהעשילרבנובהסכמתנדפס.התורהמשפטילהוגיהיסודספר

וכאשר,הספרהדפסתעלחוליוממיתתלוציווההקדושרבנושחמיול''המוכתבלספרבהקדמה.הערותיועםמאנישמנחםרבי

.''שיחיעזבתיכי,מבעתניוחזיונותבחלומותוחותני''בחלוםאליובאההדפסהדברנתעכב

א"ה"חותםמההגהותבחלק,אשכנזיאברהםרבישלידובכתבמהן10לפחות.שוניםכותביםמשלשההגהות20מעלהספרלאורך

.[ט"סו"יצו"נראשכנזיאברהםהצעיר]"ט"סי"אנ

'ך''ש'המכונה'כהןשפתי'העצוםחיבורואשרמאחיוהגדולהכהן,(ג''תכ-ב''שפ)'ך''ש'הבעלהכהןשבתירביישראלשלרבן

רבנו.ע''והסמז''הטשללצידםערוךהשולחןעלהמרכזיםהכליםמנושאיכאחדלדורותונקבע,ישראלתפוצותבכלבאהבהנתקבל

גדוליכלאתהרעישזהחיברו,(ו''תקראקא)דעהיורהך''שחיבורושלהראשוןחלקואתהוציא)!(24בגיללימיםצעירבהיותוכבר

נתכנסכךמחמת,ך''השלספרבמגבילדעהיורהעלספרואתז''הטבעלהלוידודרבנוהדורזקןהוציאתקופהבאותהשכןהתקופה

,רבנושלקדושתלגודלרבהעדות.ז''הטכבעלאוך''השכבעלהאםלפסוקההוראהלמוריישכמילהכריעונדרש'הארצותארבעועד'

הבקיאותולמצואבולכווןקדוששםדהיינוהמציאהשםיודעהיהך"ששהרבאחדמרבושמעתי''פלאמעשהא''החידרבנומביא

.41בגילימיובדמינפטר.דווילנארבהדינאביתכחברכיהןבשניםרךהיותואףעלרבנו.(גדוליםשם)''ומידתיכףשרוצה

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

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

תקנות"הספראתלאורהוציא.בירושליםיעקבביתישיבתכראששימשימיובערוב.שנה12במשך–לפטירתועדלציוןלראשון

לאחרורק,הזיתיםבהרנטמן.ובפוסקיםת"בשורביםידכתביאחריוהניח.ירושליםמנהגיכלאתהמכיל(ב"תר,ירושלים)"ירושלים

.אשכנזישלמהורבי,בירושליםד"ראבאשכנזייצחקרביצאצאיו.מצבתואתלאתרצאצאיוהצליחוהימיםששתמלחמת

קטןחסרון,קליםקרעים,שימושכתמי,השערבדף.מ"ס29.5.חסריםאחרוניםדפיםשלשה.[דףשלז,[2]:במקור].דףשלד,[2]

השערדףלאחרדפיםכעשרים.הדףשלהשניומעברובשוליםניירחיזוקי,(וטקסטניירהשלמת)טקסטפגיעתעםהדףבאמצע

.מועטטקסטחסרוןעםהדףבתחתיתקלפגםרלבבדף.(מקצועיתניירהשלמת)בטקסטגםחסרונותעםהעליוןבחלקםפגומים

פינותעםמפוארתחדשהכריכה.ידבכתבמההגהותחלקגםובעקבותיהםבשוליםנקצצומהדפיםחלק.טובבמצבהדפיםשאר

.(162'מסיסודסטפנסקי).מוזהביםכיתוביםעםאדוםעורשדרת,מעוטרותמתכת

1000$פתיחה 
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–המחברידבכתב'מוגה'–ז''תרספיעטרקוב'וחלקברורהמשנה–'ברורההמשנה'שלהאבודהההשמטה.70

!מאדנדיר

The Lost Omission of the Mishnah Berurah – Mishnah Berurah Section VI Piotrkow, 1907 – 'Mugeh' (Proofread) Written

by the Author – Extremley Rare!

המחברידבכתב'מוגה'רישוםהפורזץבדף.ראשונהמהדורה–ז''תרספיעטרקוב,הכהןמאירישראללרבנו',וחלקברורהמשנה

.הקדוש

.ד''תרצלסימןהנדירהההשמטהדףנדפסההאחרוןהדףבגב

'ברורהמשנה'השלהאבודהההשמטהקורות

הגדולחיבורואתלכתוב'חייםחפץ'הבעלמראדיןהכהןמאירישראלרבנוישראלשלרבןמאחיוהגדולהכהןהתחילה''תרלבשנת

מופתמיצירתהאחרוןהחלקבפיעטרקובנדפסז''תרסבשנתכאשר,שנה33-מלמעלהנמשךזהחייםמפעל',ברורהמשנה'

רבנושלבדעתועלה,תבלבארצותוהופץכולוהסטנדפסשכברלאחר.חלקיםכשישההמונהחייםאורחערוךשולחןעלזוההלכתית

'דמשיחאהלכתא'לימודבעניןמזהוהמסתעףהשקללמחצית'זכר'נתינתמנהגבענין(ד''תרצבסימןהכתובעל)עצוםמאמרלהוסיף

איזהבצבאשעבדאואמריקאבמדינהכשהיהובפרט''לכפרהחוטאלכלעולה,אלובהלכותשהלימודרבנווביאר,קרבנותהלכות

גםהלימודויחשבהקורבנותבענייניהעוסקיםהאנשיםשנחזיקבזמנינוכןגםנעשהאנוואף''אלוהלכותלומדיהחזקתוכן'',שנים

.('ימכתבומאמריםמכתביםד''ח,זאקסהערשצבירביבהוצאת'חייםהחפץכתביכל'בבזמנווהפצתהזוהשמטהעלראה).''עלינו

.בדורנוהמפוארתהמהדורותעד,ר''תעבשנת'חייםחפץ'הרבנושהוציאהמהדורהמן'ברורהמשנה'בבשניתנדפסהלאזוהשמטה

ל''זצקנייבסקיחייםרבימרןעםביניהם,זוהשמטהשניתולהדפיסלחזורישהאם,בנושאהדורגדולינתעוררוהאחרונותבשנים

ויובקובץ)'גדולהתגלית'קונטרסברקמבניזילברשטייןיצחקהרבהוציאט''תשעבשנת.(ז''קכ–ה''קכ'עמב''ח'מדרשאמבי'ראה)

אתמדגישהואלקונטרסבמבוא,הלאומיתהספרייהבגנזיהנמצאמעותקזוהשמטההעתיקבו(נא'עמסבגיליוןוחשוקיהםהעמודים

ב''המשנמןבנפרדנדפסזהשדףכיוןהנראהכפי.שנהממאהלמעלההמדפסיםמןנעלמהכיצדותמהזוהשמטהשלמעלתה

ח''הגרבהסכמת'הלכותשונה'עםב''משנברקבבנינדפספ''תשבשנת.הדברנשתכחכןועלממנוהעותקיםרובנאבדו,כאמור

'החכמהאוצר'באשרראשונהמהדורהברורההמשנהבעותקינדירותהלרוב.זוחשובההשמטהלמקומהשבהובהל''זצקנייבסקי

!זוהשמטהעםעותקבנמצאאין'בוקסהיברו'וב

כריכה,זעיריםקמטיםכמה,הפורזץדףבשולימועטאומנותיושיקוםדפיםמספרבשוליזעירבלאימעט,מאדטובמצב,דףקסד

.נאותמתכתפינותעםמפוארתחדשה

1000$פתיחה 
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בשונה.הגולהבארחיבורנדפסהדפיםבשוליצדדיומשניא"הגרוביאוראברהםמגןהדףבמרכזערוךהשלחןדברי:הדףצורת

הפוסקיםהשמטתעלהפולמוסאודותטו'עמוינוגרד.י,א"הגרספרילאוצרבמבואעייןעוד,חייםאורחערוךהשלחןהדפסתמסדר

משהיעקברביהמדפיסאלין'מוולזחייםרביובדברי,העזראבןחלקבהדפסתא"הגרהגהותעםערוךשלחןבהדפסתהראשונים

ין'מוולוזח"הגרדעתהעזראבןערוךשלחןעל"...מכברשזכומקומןעליודפסושמואלוביתמחוקקוחלקתראשוניםגבולתסיגאל"ש

.הראשוניםהמפרשיםאתלהחסירמבליהעמודבתחתיתא"הגרהגהותאתלהדפיסהכריע

בשלשה.בטקסטרבותפגיעותעםהספרלאורךרביםעשופגעינקבי.גרוע-בינונימצב.מ"ס35.דף[2],שטז,ג,[1].כרסעבכרך

בדיוהשערמאותיותחלק.עשנקבי–בלויהמקוריתעורכריכת.(יבש)רטיבותכתמי.התחתונההדףבפינתחסרונותאחרוניםדפים

.עתיקותחתימותבשער.אדומה

.(747א"הגרספריאוצרוינוגרד169'מסיסודספריסטפנסקי)

200$פתיחה 

,שקלוב–א"הגרביאורשלראשונהמהדורה–ארץמגיני.71

עתיקותחתימות–ג"תקס

Maginei Eretz – First Edition of Hagra's Commentary – Shklov, 1803

– Ancient Signatures

אליהורביהגאוןביאורעםחייםאורחערוךשולחן–ארץמגיניספר

.ג"תקס,שקלאוו.מווילנא

חייםאורחערוךשלחןעלא"הגרביאורשלראשונהמהדורה!יסודספר

תלמידוידיעלנסדראשרא"הגרשלקדשוידכתבמתוךנדפסזהחיבור

ורביאברהםרביהמחברבניידיעללדפוסהובא.משקלאווישראלרבי

.משקלאוומנדלמנחםרביהגאוןבמצוות.מווילנאליביהודה

ר"בליבאריה'ורמנחםר"באריה'רהשותפיםדפוס.ג"תקס,שלקאוו

.ציוןבןר"בשבתי'ורל"סגיעקבר"באברהם'ורפייבוששנייאור

שלגדלותואתומשבחיםהמפאריםהדורגדולימאתוהסכמותהקדמות

הזהבחיבורמעייןוכל"–ין'וולאזחייםרביהגאוןהקדמת:וחיבורוא"הגר

[עדןנשמתו]ע"נהחסידאליהורביהגאון...והקדושהגדולרבינוחיבראשר

."הקדושיםבדבריוהנמצאיםועמוקיםמתוקיםחידושים...ערוךהשלחןעל

רביבניוהקדמת,משקלובמנדלמנחםרביהמובהקתלמידוהקדמת

ר"במשהיעקברבינכדוהקדמת.מווילנאאברהםורביליביהודה

.משקלאווישראלרביתלמידוהמסדרהקדמת.מסלאניםאברהם

,והוראדנאווילנא-נוספותמהדורותשתי+ו"תקע-ה"תקע,ווילנא–אדםבינת/אדםחכמת!ראשונהמהדורה.72

ה"תקצ,זאלקווא/ח"תקפ

First Edition! Chochmat Adam / Binat Adam – Vilna, 1815-1816 + Two Addiitonal Editions – Vilna and Horodna, 1828 /

Zholkva, 1835

רבימאת,אדםובינתאדםחכמתהיסודהספרשלמהדורותשלש

.מדאנציגמיכליחיאלר"באברהם

השולחןכסדרהלכהפסקי,"אדםחכמת"הנקרא–ראשוןחלק

עםא"והרמ"יוסףבית"המבעלסופוועדמתחילתודעהיורהערוך

.האחרוניםדברי

נתבארולאאשרדיניםחידושי,"אדםבינת"הנקרא–שניחלק

.רבותינובדברי

,ווילנא:בחלק.ה"תקע,ווילנא:אחלק.ראשונהמהדורה.1

הסכמתואתקיבלאשרהמחברידיעלנדפסהזומהדורה–ו"תקע

לפיהספראתלסדרלמחברוייעץהספרעלין'מוולאזחייםרבישל

'מסיסודסטפנסקי).מדפיסשםחסר.שעריםשני.הסימניםסדר

204).

שמאליתבפינהכתם.טובמצב.מ"ס34.דףנב,[1];צט,[4]

השלמת)חסרוןעםהשערבדףפינותפגמי.הספרלאורךעליונה

כריכה.אחרוןבדףבשוליםניירחיזוקי.טקסטחסרוןללא(נייר

.חדשה
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'רהשותפיםדפוס.ח"תקפ.והוראדנאווילנאמהדורת.2

.מהוראדנאנחוםמנחםר"בזימלשמחה'ור(ראם)מןמנחם

נדפסהאשרבמספרהשלישיתהמהדורהזוהי–שעריםשני

,ספרובגיליוןשכתבהמחברמאתחדשותוהגהותהוספותעם

הספרבתחילתהמחברבניכתבווכך.לראשונהבזהונדפסו

ג"המאוההרבהמחבראבינו":"המחברמבנימכירהשטר"ב

שלאלאמורמותולפניציווהאשרל"זצדאנציגאברהםה"מו

מוגהאשרהנוספותבהגהותאםכימחיבוריוספרשוםיודפס

בנימאתנורישיוןבלתייודפסושלאחיבוריובגיליוןידובכתב

חייספרעלבדפוסונקבצובכתוביםהמהכאשרל"הנהמחבר

."...אדם

כותב,זומהדורהעורך,מווילנאגינצבורגישראלרבי

כמה...שםוהנה...כתביואמתחתאתונפתחה":בהקדמתו

עלנכתבאשרקודשוידכתבעלנוסף...כתביםוכמהת"שו

הגיליוןשעלההגהותלכתובוראיתי...הנדפסיםחיבוריוגיליון

ממנונדרשתיכי...מקומםעלבפניםהכלמזהחוץוהנוספות

אחריוהנדפסיםחיבוריועללהשגיחפעמיםכמהחיבעודנו

שיוכתבוגםבפניםהכלהנוספותוכלההגהותכלשיוכתבו

."הזהלחיבורהשייךמפיוששמעתידברכלבפנים

.ספרועלוהגהותיוהוספותיו,המחברדבריכלרוכזובהבשלימותהספרמהדורתהיאזומהדורה

מינימאליתפגיעהעםהספרבסוףדפיםמספרבשוליעשפגע.השערבדףקליםכתמים,טובמצב.מ"ס36.דףמב,[1],צ,[3]

.חדשהכריכה."[אייזענבאךמשה"חותמות].הספרלאורךזעיריםעשחורישני.בטקסט

רישום,"ווייסענשטערןליביודא"חתימההפורזץבדף.שישיתמהדורה.האפערמאירדובשאול'הרבדפוס.ה"תקצ,זאלקווא.3

"...אבמנחם'ד'אביוםוויעןמעירכסףזהוביםשלשהבעדקניתי"נוסף

.השערבדףהתחתונהבפינהניירחיזוק.מצויןמצב.מ"ס38[בסוףדפיםחמשהוחסריםייתכן].דףלז;עט,[1]

.נוספותמהדורותבעשרותהספרנדפסהשניםבמשך.כרכים3כ"סה

500$פתיחה 

,ווילנא–"(אדםחיי"הבעל)צדקשערי.73

ראשונהמהדורה–ב"תקע

Sha'arei Tzedek (the Author of Chayei Adam)

– Vilna, 1812 – First Edition

.דיניםושארבארץהתלויותמצוות.צדקשעריספר

."אדםחיי"הבעלדאנציגאברהםרבימאת

מןמנחםדפוס.ראשונהמהדורה.ב"תקע,ווילנא

.[ראם]

עשפגעי.טובמצב.מ"ס21.5.דףטז;כח,[2]

-אחרוניםדפיםושלשהראשוניםדפיםבשניקלים

עםפגמיםאחרוןדף.בטקסטמינימאליתפגיעה

כריכה.(ניירוהשלמתחיזוק)בשוליםחסרונות

.העותקיםברובהחסר,הנדירהדףללא.חדשה

200$פתיחה 
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ראשונהמהדורה–ד"תקנ,פראג–מרבבהדגול.75

נאהעותק-

Dagul MiRevava – Prague, 1894 – First Edition – Fine

Copy

מאת,ערוךהשלחןחלקיארבעתעלחידושים,מרבבהדגול

ד"אבלנדאהלוייחזקאלרבי–"ביהודהנודע"הבעלהגאון

טעויותותיקוניהגהות–"הטהורשלחן"חיבורעם.פראג

ובאבן,(אמשטרדםדפוס)דעהויורהחייםאורחערוךבשלחן

.(פיורדאדפוס)משפטוחשןהעזר

הובא,עלזינוואנגרדפוס.ראשונהמהדורה.ד"תקנ,פראג

ורבניגדוליהסכמות.לנדאהלויישראלרביבנוידעללדפוס

רבי,פלעקלסאלעזרורביגינצבורגיעקברבי:התקופה

רבי,הורוויץאישהלויפנחסרבי,מניקלשבורגבנעטמרדכי

התורמיםהרבניםשמות.רביםועודלנדאל"סגשמואל

,פיורדא,מענץ,האג,אמשטרדם:מהעריםהספרלהוצאת

'האסדרלפימסודרים,ועודקעלין,פראג,דמייןפרנקפורט

.'ב

המדפיסדבריובהניירפיסתהודבקההשערשאחריבעמוד

השעררק"-שמכיווןובהקדמהשבשערטעויותותיקוני

.(במדבקהקלפגם)"...בחפזוןנדפסיםוהקדמהוהסכמות

.חדשהכריכה.מאודטובמצב.בקירובמ"ס20.דףסח,[8]

.(181'מס,יסודסטפנסקי)

200$פתיחה 

הגהותהספרכרכיבשני

מתקופתידבכתיבתלמדניות

מקומותבשני.ההדפסה

המחברעלהרבכותבבהגהותיו

."הקדושיםמעצמותיובמחילה"

המקריםברובהםההגהות

.ביהודההנודעדבריעלהשגות

כותבא''רסימןדעהיורהבחלק

דברבזהלומרליויש'':י''הנוב

מפרששוםבזהקדמנילאחדש

אין''המגיהוכותב''פוסקאו

ל"במועייןהשמשתחתחדש

ממתנותו''פ[למלךבמשנה]

.''עניים

32.5.דףקנז,[1],[9],פו,[2]

.מקוריותלאישנותכריכות.מ"ס

.מצויןמצב

1000$פתיחה 

ההדפסהמתקופתחשובותהגהות–ראשונהמהדורה–א"תקע,פראג–ביהודהנודעת"שו.74

Shut Nodah BiYehuda – Prague, 1811 – First Edition – Important Glosses from the Time of Printing

נאהסט.ראשונהמהדורה.א"תקע,פראג.חלקיםשני.פראגד"אבלנדאל"סגהלוייחזקאלרבינומאת.תניינאביהודהנודעת"שו

.מצויןמצב–
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–ב"תרמ,ווילנא–המשולשחוטת"שו.76

ידבכתבהגהות–ראשונהמהדורה

Shut Chut Hameshulash – Vilna, 1882 – First Edition

– Handwritten Glosses

גדולישלושהמאתותשובותשאלות,המשולשחוט

פרידהללרבי,ין'מוולאזחייםרבינו,ין'בוולאזהרבנים

,ווילנא.ין'וולאזד"אביצחקאליעזרורבי.מהוראדנא

.ץ"מליביהודהבדפוס.ראשונהמהדורה.ב"תרמ

שבאותשובותיוחלק,ין'מוולאזחייםלרבינוכבודלאות

.(רגאלנייר)ומיוחדלבןניירעלנדפסוהספרבתחילת

אחתהגהה.השגותמתוכם,ידבכתבהגהותכמהבספר

.ההדפסהמתקופת

[2],XVIII, .מאודטובמצב.מ"ס31.שעריםשני.'עמ292

.נאהחדשהכריכה

200$פתיחה 

מהדורה–א"תמ,אמשטרדם–שבתעולת\תמידעולת.77

יסודספר–ראשונה

Olat Tamid / Olat Shabbat – Amsterdam, 1681 – First Edition – Basic

Book

ערוךשלחןסביבהלכהחידושיחיבור,שבתעולתוספר,תמידעולתספר

ישראלמגדולי,ס"ת-'ת)מקראקאיוסףר"בשמואלרבימאת,חייםאורח

.(17–הבמאהבדורופוליןביהדות

.תארתאסקאסתרודידודדפוס.ראשונהמהדורה.א"תמ,אמשטרדם

דודרבי,מאמשטרדםששפורטשיעקברבי,ארצותדארבערבניםהסכמות

.ו"אהד"אבאשכנזיהללורבימלידא

חייםאורחערוךלשולחןהמפרשיםמגדולי-'שבתעולת'–'תמידעולת'

שולחןעלהפרשניםמראשוניהינו',שבתעולת'ספרועימו'תמידעולת'ספר

המרכזיכמבאראשכנזתפוצותבכלנתקבלזהספר,חייםאורחערוך

רבנוהמחברשלגדלותו,א''והרמע''השושללדבריהםולמעשהלהלכה

-כמעטוסעיףסעיףכלעלהסדורהכתיבתוגםכמו,מקראקאשמואל

שםלושקנתההיא-ח''אוע''שועלאזעדנעשתהולאשכמעטמלאכה

דאזהדורותגדולישלויחסםהרבהלחשיבתועדות.הפסיקהבדרכיעולם

המפרששהינו'אברהםמגן'השרבנומכךלראותיש,רבנושללחיבורו

בןבהקדמתכןכמו,רבותפעמיםרבנודברימזכיר,ע''לשוכיוםהמרכזי

עולתספרעלהיטבעברא''המגשרבנוכתב,אביולספר'אברהםמגן'ה

עולתבספרשבעיןבדוקבנרותוחיפש''ספרואתהדפיסבטרםתמיד

היאואיזהוקטנהגדולהיקרהואבןמרגליותכלתמצאמאיןלידעד''התמי

הפרשניםגדול,שפיראאליהורבנו,א''המגשלדורובןכןכמו.''בינהמקום

למעלהכסדררבנודברימזכיר'זוטאאליה'ו'רבהאליה'בעל,הלבושעל

מוריהינםדבריואשרהפסיקהואבותהיסודמספרי.)!(פעמים1000מ

.אחריוהפרשניםלכלדרך

.(63'עמ,יסודספרי,סטפנסקי)

’סי)תמידעולת:הראשונההספירה.דףנ;קיד-סה,[6],י;[ס:"צ]רס,[2]

.מ"ס31.(תרצז-רמב’סי)שבתעולת:והשלישיתהשניההספירה.(רמא-א

עם.מהודרתחדשהכריכת.דפיםבכמהקליםעשפגעי.מאודטוב-טובמצב

.מעוטרותמתכתפינות

200$פתיחה 
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–למנחהוסולתיעקבחק!יסודספר.78

ראשונהמהדורה–ו"תנ,דעסוי

Basic Book! Chok Yaakov veSolet LeMincha –

Deasau, 1696 – First Edition

עם)א"ורמערוךשלחןעלחיבור,יעקבחקספר

יוסףר"ביעקברבימאת.פסחבהלכות(הפנים

שער)למנחהסולתספרועםיחדנדפס.ריישר

ותורתיעקבמנחתלספריובתראמהדורא–(נפרד

רביבנומאתלמנחהשמןהגהותעם.השלמים

.שמעון

בןמשה'רדפוס.ראשונהמהדורה.ו"תנ,דעסוי

באותיות"אמשטרדם"התיבה,בשער].בונםשמחה

הספר(175'מס,יסודספרי,סטפנסקי).[גדולות

.הגליוןעלערוךהשולחןמהדורותבכלכ"אחנדפס

קציצת.טובמצב.בקירובמ"ס18.דףק-פ;עט

במסגרתשערים.הדפיםמראשיבחלקקלהשולים

בדףזעיריםנקביםשני.עץבפיתוחארכיטקטונית

עםבלויהמקוריתעורכריכת.הראשוןהשער

עתיקידבכתבבלועזיתרישומים.בשדרהחסרונות

.הפורזץבדפי

200$פתיחה 

,אמשטרדם–[שנדפסהראשון]מקובצתשיטה.79

עותק–בלבדעותקים500בתמהדורה-א"תפ

נאה

Shitah Mekubetzen [the First that was Printed] –

Amsterdam, 1721 – an Edition of 500 Copies Only –

Fine Copy

.מציעאבבאמסכתעלמקובצתשיטה–זקניםאסיפתספר

.אשכנזיבצלאלרבימאת

,ן"הרמב,ד"הראב,חננאלרבינו:הגאוניםחידושיבחיבור

,הראש'תוס,מסרקסטההכהןמאיר'ר,יהונתןרבינו

,שאנץתוספות,נודעלאשיטה,ן"הר,א"הריטב,א"הרשב

.ועודמיגשי"להרסוגיותפירוש,ף"הרתלמיד'תוס

הובא.בערעקיבהבןדייןיוסףדפוס.א"תפ,אמשטרדם

.אשכנזייעקבר"ביונהרביידיעללדפוס

על"מקובצתשיטה"מחיבורשנדפסהראשוןהספר

!בלבדעותקים500-בנדפס!ס"הש

רקהדפוסמזבחעלעלולאכי"המדפיסמודיעבשער

."לבדספריםמאותחמש

.וקראקאפראג,באמשטרדםהרבניםהסכמות

בןמאיר"והשערהפורזץבדפיוחתימותבעלותרישומי

בןמאיר"בשערחתימתו,["ם]וויצנהייק"מק...משהר"הר

ק"בקהלזספרקניתיקנה"חתימה."...בלאךמשהר"הר

בןשלוםהקטןאני"חתימה."מברייזילמרדכי,ביסע

."ת"כש

בודדנקב.נאהעותק.מאודטובמצב.מ"ס31.דףרכא

כריכה.בשערקליםקפלים.אחריוובדףהשערבדףזעיר

.(62'מס,יסודסטפנסקי).אדוםדפיםחיתוך.חדשה

200$פתיחה 
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מווירצבורגבמברגרמשפחתמרבניידבכתבהגהות–ב"תצ,אמשטרדם-ך"תנ.81

Bible – Amsterdam 1732 – Handwritten Glosses by the Rabbis of the Bamberger Family of Wurzburg

חזקיהורפאל'רהישישבןאברהם'רדפוס.ב"תצ,אמשטרדם.תורהספרתקון–(חלקלכלנפרדיםשערים)וכתוביםנביאיםתורה

.ך"מהתנסצנות–נחושתבפיתוחמעוטרתבמסגרתשער.עטיאש

רביהמגיהיםודבר,בריטודידנאבןחייםיצחקורביעטיאשישראלדודרביאמשטרדםרבניהסכמתהשערלאחרהדפיםבשני

.סרוקשלמהבןיצחקורביאבנדנאקושטא-דאאברהם

,באזל–גדולותמקראות–ך"נ.80

חלקיםשני–ט"שע-ח"שע

Na"ch – Mikra'ot Gdolot – Basel,

1618-1619 – Two Sections

כלעם.גדולותמקראות.וכתוביםנביאים

-ח"שע,באזל.הראשוניםהמפרשים

מהדורה.קיניגלודוויגבדפוס,ט"שע

-על-ושורהדף-על-דףכמעטשנדפסה

.ט"ש-ז"שונציההוצאתלפישורה

.ארבעהמתוךחלקיםשנילפנינו

.דףתמא-רלד,[1].ראשוניםנביאים.1

.כתמים.טובמצב.כריכהללא

.דףתשה-תמב,[1].אחרוניםנביאים.2

בינונימעט.טובכללימצב.כריכהללא

.נקביםמחמת

איכותיםדפים.מ"ס40.תואםגובה

שדרהותפירות.מנותקיםדפים.ועבים

.הכריכותחסרוןמחמתפרומות

200$פתיחה 

ידבכתברישומיםהפורזץבדף

משפחתמרבניאחד

רביהנראהככל,באמבערגער

יצחקרבישלבנו,הלוישמחה

וכן.וירצבורגד"אבהלוידוב

ביןכותבמאותוהגהותמספר

.הספרדפי

נביאיםשערחסר);קפד,[1]

.דף[6],קן;רפד-ב,(ראשונים

פגמיםהשערבדף.מ"ס19

קליםחסרונותעםבשולים

בטקסטמעטהפוגעים

וטקסטניירהשלמת)

במצבהספרשאר.(מקצועית

חדשהכריכה.מאודטוב

עםעורשדרת.מפוארת

עבכרך.מוזהביםעיטורים

בןאברהם"חותמת.כרס

"...גאלדצשמחה'כא"לא

500$פתיחה 
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לרבינולד–(א"תרינפטר)ווייליוקביעקברבי

ידידיהרבישלבנוזילצבורגד"אבוויילאברהם

קרבן"הבעלבןקארלסרוהד"אבוויילטיאה

שלהראשוןרבהוויילנתנאלרבי"נתנאל

אשררביבימיקארלסרוהמחכמי.קארלסרוה

תורהוהרביץישיבהשםוניהלוואלרשטיין

ושתיבניםארבעהאחריוהשאיר.בתלמידים

וכן(ט"תקצ,קארלזרוהע)שבתתורתבעל.בנות

.ידבכתב"טוביוםתורת"

.מ"ס45:גודל.דףסה;[תטו:ל"צ]תיג,[5]

מרשיםעותק.בקירובמ"ס48:הכריכהגודל

עץעשויהמפוארתמקוריתכריכה.מצויןבמצב

שפשופיםמספר-מעוטריםוריקועיםעורמחופה

בשדרהקליםפגמים.אבזמיםשאריות.בכריכה

.מקצועיתעורבהשלמתחלקם

500$פתיחה 

בדפוס.(א"שפ)-פ"ש,ויניציאה

בביתבראגאדיניולורינצופייטרו

העזראבןחלקבסוף.קאיוןייואני

.ונציהרבניהסכמת

מעץמפוארתמקוריתכריכה

.(מעטמשופשפת)בעורמחופה

,ממתכתהמנעוליםשאריות

המנעולאבזמי,שלםאחדמנעול

קליםפגמים.קיימיםהשני

מקצועיתעורהשלמת.בכריכה

.השדרהשלהעליוןבחלקה

דףהחלקיםבין.דף[2],קסב,פז

39הכריכותגובה.מ"ס37.לבן

.רחביםשולים.מצויןמצב.מ"ס

500$פתיחה 

ווייליאקביעקברביעותק–מפוארתמקוריתעורבכריכתענקטופס–ח"תפ,אמשטרדם–משהקהלות.82

"שבתתורת"בעלמקארלסרוה

Kehilot Moshe – Amsterdam, 1728 – Large Copy with an Original, Elegant Leather Binding - the Copy of Rabbi jacob

Yaakov of Karlsruhe the Author of Torat Shabbat

משהרביהמהדירמאת.(והלאהח"רע,ונציה)הדפוסיםבכלבאואשרהמפרשיםכלעם,"משהקהלות"הנקראגדולותמקראות

.שבאמשטרדםדפוסובביתפרנקפורט

ועורמעץמפוארתמקוריתכריכה–(א"שפ)-פ"ש,ונציה–חלקיםשני–הלבושספר.83

Sefer Halevush – Two Sections – Venice, 1620-(1621) – Original, Elegant Leather and Wood Binding

רבימאת.המשפטחושןטור-שושןעירלבוש,העזראבןטור-והארגמןהבוץלבוש-הלבושמספרוחמישירביעי,חלקיםשני

.פוזנאד"אביפהמרדכי

.דףסה;[תטו:ל"צ]תיג,[5].ח"תפ,אמשטרדם.כתובים:דחלק

בלאךמשהשבקטנים'הקספראדהאימאריווייליוקב'ר"ווייליעקבלרבישייךשהספררישוםוחתימותרישומיםהפורזץבדף

כןכמו"מקארלסרוהעיוויילליוקבלהקציןשייך"רישוםבשער","קולפאךליזר'הק"חתום,ה"תצמשנתרישום,"מגאילינגען

לאורך."ל"זצמתתיהור"ביהודהישראלר"בחזקשמעוןר"במשהאני"בעלותרישוםאחרוןבדף.בשער"ווייליאקב"חותמתו

.19-המהמאהאשכנזיידבכתבהגהותמספרהספר
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דף\ידבכתבשירים\ומנעוליםמקוריתכריכהעם!ביותרנדירעותק–ח"תס,דמייןפרנקפורט–שלמהבנין.84

'המחברהתנצלות'פולמוס

Binyan Shlomo – Frankfurt am Main, 1708 – Extremely Rare Copy! With an Original Binding and Locks / Handwritten

Poems / Polemic Leaf 'Author's Apology'

.הענאק"מקץ"שץ"כליביהודהר"בזלמןשלמהרבימאת.הדקדוקיסודיעלבתים12,שלמהבניןספר

.בלבד21בגיללאורהוציאאותוזלמןשלמהרבישלהראשוןספרו.אנדרעמטיאסדפוס.יחידהמהדורה.ח"תס,דמייןפרנקפורט

.ועודמפראגפאפירושיעקברבי,חמכיםסמיכתבעלץ"כהכהןנפתלירבי:הרבניםהסכמות

בספרנכרךהמחברהתנצלותדף.א.סיבותמכמהבעצמולמחברשייךהיהזהשעותקויתכן,מאודיחודייםמאפייניםשלפנינובעותק

המבוססים,ההדפסהמתקופתאשכנזיידבכתבשיריםנכתבוהספרוסוףבתחילתהפורזץבדפי.ב.(הטפסיםבכלשאינונדירדף)

לבעלחקקוהו...דשלמהרבתאלחכמתאאםבנין,שלמהבנין"הספרבחשיבותומדברים"שלמה"השםסביבשוניםפסוקיםעל

,מקוריתבכריכהכרוךהספר.ג.הספרובסוףבתחילהשיריםמשולביםבועצמוהחיבוראתגםשמאפייןמה,"נצחושמרהולבכם

.כהמחברחשובהאישיותעבורנעשתהספקשללא,מקורייםומנעוליםאבזמיםעםמעוטרתועורעץעשויהכריכה

,העבריתהשפהבדקדוקרבותעסק,ץ"כליביהודהלרבישבגרמניההנאובעיירהנולד–(ו"תק-ז"תמ)ץ"כהענאזלמןשלמהרבי

שערי,שלמהבנייןמספריו.בילדותואצלולמדויזלהירץנפתליהמשורר.בדקדוקרביםכלליםחידשהתפילהובנוסחהמקראלשון

.עכבישוקורי,התיבהצהר,הניקודיסוד,תפילהשערי,זמרהשערי,תורה

’ר,קמחידוד’ר,עזראבןאברהם’ר,אברבנאליצחק’רבחכמיםפגיעתועלהמחברהתנצלותובוהנדירהדףכולל.דף[1],קח,[8]

.זהדףלהדפיסדמייןבפרנקפורטהרבידיעלנאלץהמחבר."יצחקשיחבעלהרב"ובחוראליהו

בריקועיםמעוטרת,מתכתאבזמיעם.מפוארתמקוריתעורכריכת.בשערזמןכתמי.(יבש)קליםמיםכתמי.מאודטובמצב.מ"ס19

.מוזהבים

1500$פתיחה 



45

–ה"שס,ונציה–פסחשלהגדה.85

מההגדות–רביםועיטוריםאיורים

הנדירותהמוקדמות

Passover Haggadah - Venice, 1605 –

Many Illustrations and Decorations –

One of the Early Rare Haggadot

עםחמץוביעורובדיקה,פסחשלהגדהסדר

שלאיוריםעם.והבדלהוקדושהברכות

,במצריםלאבותינושנעשווהנפלאותהניסים

.מפאדוואהיוסףרבימאתפירושוכן

לאורך.גארהדיזואןדפוס.ה"שס,ויניציאה

.עץבפיתוחרביםוקישוטיםאיוריםההגדה

שלםעותקאין!ונדירהמוקדמתהגדה

.הלאומיתבספריה

"עשרלארבעהאור"במיליםפותח[א/2]דף

ובעמודחמץוביעורבדיקתבסדרוממשיך

(מגיד)ההגדהסדר,הקידושסדרכ"אח

לחמאכהא"במילים[א/3]בדףמתחיל

.פדווהי"מהרפירושהעמודיםבצידי,"עניא

הגויםעלחמתךבשפוךמתחיל[א/14]דף

.המזוןברכתסדרהעמודיםובצדי'וכו

מהדורת–קלףעלהדפסהפסחשלהגדה.86

הוצאתשלפקסימיליה-עותקים25בתמצומצמת

ד"תשמ,לונדון–ה"תקכ,אויגניון

Passover Haggadah Printed on Parchment – Limited

Edition of 25 Copies – Facsimile of the Oginion 1865

Publishing House – London, 1984

הדפס.ה"תקכשנתאבינגוןממחזורפסחשלהגדהפקסימיליה

.עותקים25בתמצומצמתמהדורה.קלףעל

מיארדזיאלאוובסקיהשותפיםדפוס.1984ד"תשמ,לונדון

.שווארץישעיהחייםרביהוצאת.פוזנא

101שהדפיסלאורהמוציאכותבבהקדמה.ביותרנדירעותק

ניירעל44-ו,כחולניירעל35,קלףעל22,זומהגדהעותקים

התיקוןפיעלכך–קלףעלעותקים25יצאולמעשה).מיוחדלבן

עלהינוהלאומיתבספרייהשמופיעהעותק.(בהקדמהידבכתב

.הכחולהנייר

לבןבצבענאהכריכה.מאודטובמצב.מ"ס28.דפיםכז-יג,[2]

.מוזהבותואותיות

300$פתיחה 

.העליונההפנימיתהפינהמלבד)ברובוחסרהשערדף.אחרוניםדפיםשניחסרים.(דף[20]:במקור)דף[18]

במרכזהפנימייםלשוליםבסמוךופגםבשוליםחסרונותהראשוןבדף.הדפיםבשוליקליםוקרעיםפגמים.בינוני-טובמצב.מ"ס20

3-4בדפים.חסרוןללאהדףבתחתיתקרעוכןבטקסטגםבשוליםקליםחסרונותהשניבדף.בטקסטמועטהפגיעהעםשניהםהדף

חסרוןעםקרע.חסרוןללאקרע[17]-ו[13]בדפים.(איור)בתחתיתוחסר[7]דף.הפנימייםהשוליםבתחתיתקליםחסרונותעםקרע

.חסרהאחוריתכריכה.הגדהכבכלייןכתמי.[16-18]בדפיםעליונהבפינהקל

.17,000$שלפטישבמחיר7פריט78'מסבמכירה,קדםהמכירותבביתנמכרההגדהשלשלםטופס.(43'מסההגדותאוצר)

300$פתיחה 
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א"תקפ,[לבןשדה]–אורכתנות-יעקבעין!"לבןשדה"בהנדירמהדפוסתגלית.87

Discovery of a Book that was Printed at the Rare Printery of Sdeh Lavan! Ein Yaakov – Kutanot Or – [Sdeh Lavan], 1821

.בורגרזלמןשלמהרבימאת,חביבבןיעקבלרביס"השאגדותיעקבעיןספרעלהוספות,אורכתנותספר

יערישלהערכתופיעל"באהסלוב"הדפוסמקוםנרשםל"ובסההביבליוגרפיהבמפעל.א"תקפ,[לבן-שדה].עוקצין-קמאבבא:גחלק

'רבנילדפוסלמביאיםהרבניםהסכמות.הגדולואחיויהודהנחוםרבי'לבןשדה'מדודהרבבניידיעללדפוסהובא.(להלןעיין)בנושא

.(גבחלק)מסמילאמשהר"באריהיעקבורבילבןמשדהדובערר"בדודרבי,אביהם:דוד

בעירהדפוסמקוםאתלקבוענראהדלקמןהסיבותפיעל

:לבןשדה

הספרלאורךהטיפוגרפייםוהסמליםבשערהמדפיסדגל.א

שדהבדפוסבספריםנמצאיםאשרלאלהלאחדאחדדומים

וצוה/חדשאור)ג"תקפמשנתספריםשנילנוידועיםממנולבן

אינולמעשהאךבמקורותמוזכרצביליקוטינוסףספר,הכהן

.(בנמצא

בדיואותיותעםטפסיםאיןבאהסלבבדפוסהספריםבשערי.ב

מאותיותחלקלפנינווכן,לבןשדהבדפוסיכןשאיןמה,אדומה

!אדומהבדיוהשער

בה,פסחשלבהגדהמלבד)"הצנזוערברשיון"נרשםבשערוכןהדפוסמקוםאתהסתירלאף"תקבשנתעודבבאהסלובהמדפיס.ג

,א"תקפבשנתלפנינוכןשאיןמה,(ל"המואוהעוסקיםשמותללאנדפסוגם"הצנזורברשיון"בשעראיןואכן"בברלין"בשערנכתב

.צנזורהרשיוןואין,"באמשטרדם"השםתחתומוסווהמוסתרהדפוסמקוםעדיין

הסיכויאתשמעלהמה,הספרעלהסכמתואתנתןאשרלבןמשדהדובערבןדודרבישלבניוהינםהדפוסלביתהמביאים.ד

ליקוטים"ביעריאברהםשלסיקורו,נמצאיםלבןובשדהבבאהסלבהדפוסיםעלהסיקוריםבין.ה.לים"המובעירנדפסשהספר

"באהסלב"בערךפרידברג:(מז-מואותיות)"בפולניההעבריהדפוסתולדות"בפרידברגשלוסיקורו,(מהאות)"יא-ביבליוגרפים

לפי"רושםהערךבסוף,(שלפנינוהספרפיעלחלקם)בדפוסהעוסקיםשמותאתמונהושם,ף"תקבשנתהוקםהדפוסבית:כותב

הירשצבי–לבןבשדההמדפיס:כותב"לבןשדה"ובערך."לבןשדהשבעירלהמדפיסב"תקפבשנתהטיפוגרפיהחמרנמכרהנראה

רושםהללוהעריםשניעל.ב"תקפשנתבסוףהחלבעירוהדפוס,עבדבובאהסלובמהדפוסהטיפוגרפיהחומראתרכש,זכריהר"ב

.קיובבמחוזשהינם

ביןהפרדהשורותאומסגרתיוצריםאשרקטניםחלקים,והואאצלנומופיעבאהסלובדפוסשליחידטיפוגרפיפריטרקלמעשה

(ההסכמותביןהפרדהכשורתמופיעיםואצלנו,באהסלובבדפוסיהספריםשעריבמסגרתמופיעיםהקטניםהחלקים)פיסקאות

כןאשר,חדשיםטיפוגרפיםסמליםבהם,ג"תקפבשנתשנדפסו"לבןשדה"בספרימופיעיםאינםכבר,אלוטיפוגרפייםחלקים

לבןלשדהמבאהסלבהטיפוגרפיהחומרמכירתבענייןפרידברגשטענתלומרנצטרךזהלפי.(רובם)שלפנינובמהדורהנמצאים

ולפי)ההסכמותביןהפרדהכשורתרקהחלקיםמשמשיםשלפנינובדפוסכןועלאבדוחלקיםאךא"תקפבשנתכברהתקיימה

.שימושכלחסריהיוכברג"תקפובשנת(הםשחוקיםכברכינראההטשטושים
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וכותבבההנדפסיםהספריםאתמונהבאהסלבהעירבערך,יערי

על,שלפנינולספרובכוונתו"שםנדפסאשרנוסףספרמצאכעת"ש

העירשםנזכרלאהספרשערעל"הזוההערהנוספהזהמשפט

שםשנדפסברורמהקולפוןאולם,הביבליוגרפיםמעינינעלםולכן

,שלפנינולמהדורהבהתייחסובהמשך,("באהסלב)ההיאבעיר

במלאכתהעוסקיםשמותובוהקולופוןפיעלהדפוסמקוםאתקובע

נוסףועליוהעובדשלהמקורימקומונכתבשםכלובסוף,הדפוס

ר"בבערדוב":כגון)"באהסלובק"בקעוסק[עתהולעת]ע"ולע"

."(באהסלובק"בקעוסקעתהולעתחדשעירפולנהק"מקיהושע

עודלבןשדהבעירהדפוסבראשיתומדוברמאודשייתכן,לומרניתןלעילהאמורלאור

ובשנת,בשערמוזכרלאהמקוםשםכךומשום,(א"תקפ)הממשלרשיוןקבלתלפני

שנדפסוהספריםשערימעידיםכךועלרשיוןשניתןמכיווןהמקוםשםנכתבכןכברג"תקפ

נדפסשהספריערישלדבריועללהשיגישכןואם."הצענזורברשיון"נכתבבהםג"בתקפ

המצומצםהספריםלמספרמצטרףוהוא'לבןשדה'בהספרשנדפסוהמסקנה,בבאהסלב

!המציאותויקרינדיריםוהינםזובעירנדפסואשר

בבאהסלובהנדפסבספרוגםאצלנומופיעאשרהדפוספועליביןהיחידהשםלמעשה

אצלנו)"מפולנאהזאבבןנתן"הינו(הפועליםשמותנרשמובואשרוהיחיד,שעההוראת)

(בתראבבאסוף)קיבבדףשלפנינובספרכןכמו.(וואלףזאב-לאביונוסףשםמופיע

אהרן"ושמוהדפוסעלהביבליוגרפיםבסיקוריםמובאאינואשרנוסףעובדשלשמומוזכר

כותבהעירשלמיקומהעל.הביבליוגרפיםמעיניונעלםוייתכן"בהאסלבק"מקחייםר"ב

טומאה)'טומאהשווארצע'נהורסגיבלשוןאולבןשדה)"לבןשדה"במחוזשהינהיערי

bjeiala)רקווה'צבילההמקורישמה,(שחורה zerkow)לבנהכנסייהשמשמעותו).

.שלם.דףת-שצט,רלג-קצד,קצב-קסא,שיט-רלו,רלט-קמח,קמו-קמג,קמג-קלב,קלב-קט,קיב-מה,לח-לה,לה-ח,ח,[2]

קליםפגמים.חסרונותעםפגומהשדרה,מקוריתעורכריכת.מנותקיםדפיםמספר.כחלחלדףעלנדפס.מאודטובמצב.מ"ס17

.גדולותבאותיות"באמשטרדם"בשער.אדומהבדיוהשערמאותיותחלק.בכריכה

500$פתיחה 

ג"תקצ/ד"תפ/ג"תפ–מהדורותארבע–ה"השלקיצורספר.88

Sefer Kitzur HaShelah – Four Editions – 1723 / 1724 / 1833

מהדורותארבע.אשכנזיעפשטייןאברהםר"במיכליחיאלרביידיעלמלוקט(הורביץהלויישעיהרבי)הבריתלוחותשניקיצורספר

:מוקדמות

.[פרנקל]אהרןבןזלמן[משלם]דפוס.ג"תפ,זולצבאך.השנהמכלתפלהסידורעם.בתראמהדוראעםהבריתלוחותשניקיצור.1

יזכה'ההספרבזה'החנני"השעראחרבעמודרישום,"מיכאלר"כמבןליביהודאר"כמ...שייךהספרזה"בשערחתימה].דףקלד

.מקומותבכמהקליםעשופגעינקבי.טובמצב."[מיכאלהקטןהרבה[ם]'ספריעודלקנית

.לונדןזלמןשלמה'רידיעלהוגה.אבותופרקיטוביםולימיםלחולהתפלהסדרעם.בתראמהדוראעםהבריתלוחותשניקיצור.2

.מעוטרתבמסגרתשער.קעלנריואהןדפוס.ד"תפ,דמייןפרנקפורט

ובדףראשוניםדפיםמספרבשוליניירוחיזוקיקליםקרעים.בינוני–טובמצב.(הספרבסוףנכרךפאדף)אחרוןדףחסר.דףפג,טז

בשוליקלעשפגע.ידבכתבהושלמו(מילים30-כ)טקסטחסרוןעםפנימיתתחתונהבפינהפגםהספרבסוףדפיםבשני.אחרון

.ראשוניםדפיםמספר

.משהבןישראלבדפוס.ד"תפ,אופיבאך.בתראמהדוראעםהבריתלוחותשניקיצור.3

קליםפגמים.טובמצב.דףפב.(עץתחריט)המזלותבגלגלהמחזיקיםמלאכיםשני,ואהרןמשהבדמויותמעוטרתבמסגרתשער

עשפגעי.הפגמיםאתהמשלימיםבשולייםהשערדףשלהשנימעברו(שקוף)ניירחיזוקי–קלחסרוןעםהפנימייםהשערדףבשולי

.הספרברחבידפיםבמספרקלים

.דףפ-נא,[1],נ-א,[1].בילטשמרדכיבןאליעזרדפוס.1833ג"תקצ,סדילקאב.בתראמהדוראעםהבריתלוחותשניקיצור.4

.טובמצב.[עדלשטייןבערלחתימה].[מטיקטיןעדלשטייןבצלאל'רידיעלנתרם–לובליןחכמיישיבתעקדעותק]

.חדשותכריכות.שוניםגדלים.כרכים4כ"סה

200$פתיחה 
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,ירושלים–דברים-ויקרא–התורהעלזהר.89

מפוארתעורבכריכתנאהעותק–ו"תר

Zohar on the Torah – Vayikra-Dvarim – Jerusalem,

1846 – Fine Copy with an Elegant Leather Binding

-במדבר–ויקרא]ד-גחלקים.התורהעלזהרספר

מרןמאתלפידבשהגהותעם.(נפרדיםשערים)[דברים

.א"החיד

מדפוסי.ק"באברהםבןישראלדפוס.ו"תר,ירושלים

.הראשוניםירושלים

.רחביםשולים.מוזהבדפיםחיתוך.טובמצב.דףשיח

מעוטרותהטבעותעםירוקבצבעמפוארתעורכריכת

פינות.לחילופיןוירוקאדוםבצבעיםשדרה.מוזהבות

קלעשפגע.מעוטריםמתכתבמגינימחופיםהכריכה

דפיםבשלשהקלותעשתעלותמספר,השערבדף

מקוםציור,בשערים.בטקסטמועטהפגיעה–אחרונים

.(35'מסהלוי.ש).מקדשינו

500$פתיחה 

–יחידהמהדורה–ג"תר,ירושלים–יצחקלזרעצדקשערי.90

והנדיריםהמוקדמיםירושליםמספרי

Sha'arei Tzeddek Lezerah Yitzchak – Jerusalem, 1843 – Single

Edition – One of the Early and Rare Books of Jerusalem

וחידושימוסר,היסטוריהבענינישעריםארבעה,יצחקלזרעצדקשערי

,תשובהשערי,(וטבריהירושלים,צפתמאורעותעל)אורהשערי.תורה

המחבר]מטיקטיןיצחקבןאביעזררבימאת.ישועהשער,יושרשערי

ספריםחיבר.ר"תבשנתלירושליםעלה.שםבעילוםספרואתהדפיס

הברכותבירור,ברכהתוספת,משושלתברכה,הבריתמשמרת:נוספים

[ועוד

שם.(21'מס,הלוי.ש).בקישראלדפוס.יחידהמהדורה.ג"תר,ירושלים

.לשערשמעברבשירהנמצאשמושלאקרוסטיכוןפיעלמתבררהמחבר

לאורךזעיריםעשנקבי.בינונימעט,טובמצב.מ"ס15\20.דףסח,[4]

.עביםדפים.חדשהבדכריכת.הספר

200$פתיחה 
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–(צדיקיםוקבריקדושיםמקומות)ירושליםחבת.91

ראשונהמהדורה–ד"תר,ירושלים

Chibat Yerushalayim (Holy Sites and Tombs of Tzaddikim) –

Jerusalem, 1844 – First Edition

מקומות,ישראלארץעריתולדותעלחיבור,ירושלםחבתספר

.הורביץהלויחייםרבימאת.צדיקיםוקבריקדושים

שלאיורעם.בקישראלרבידפוס.ראשונהמהדורה.ד"תר,ירושלים

רביהמדפיסהקדמתבתחילת.השערבמרכזהזיתיםוהרירושלים

ענתבייעקברבי,גאגיןאברהםחייםרביהסכמותכןכמו.בקישראל

.מדמשק

.דפיםבכמהזעיריםנקבים.בשערכתמים.טובכללימצב.דףס,[2]

.חדשהבדכריכת

200$פתיחה 

מספרי–ו"תר,ירושלים–הבריתמשמרת.92

הראשוניםירושלים

Mishmret Habrit – Jerusalem, 1846 – One of the First

Books of Jerusalem

איךדיניםעם.ומעלתההדעתעניןעל.הבריתמשמרתספר

רבימאת.ואגדותהלכותוחדושי,מהמיניםולהבדללהרחיק

."צדקשערי"בעל,מטיקטיןיצחקבןאביעזר

שני.[ק"בישראלדפוס].ראשונהמהדורה.ו"תר,ירושלים

.הראשוניםירושליםמספרי.מקוצרהראשון,שערים

השערדף.איכותייםדפים.טובמצב.מ"ס19.דףמ,[2]

אחתמילהשלחסרוןעםהפנימייםבשוליםפגם:הראשון

כתמים,(הדףשלהשנימעברוניירהשלמת)המסגרתבטקסט

עשנקבימספר:הספרבשאר.זעיריםעשנקביומספר,קלים

בשוליקלעשפגע.ואחרוניםראשוניםדפיםבמספרזעירים

.ניירחיזוקעםדפיםשלשהבשוליקלפגם.דפיםשלשה

.(36'מסהלוי.ש).חדשהכריכה

200$פתיחה 

עותק–ראשונהמהדורה–[ף"תק,אוסטרהא]–אריהלב.93

נאה

Lev Aryeh – [Ostroh, 1820] – First Edition – Fine Edition – Fine Copy

י"רשהגמראדבריביאור,חוליןמסכתכלעלחידושים,אריהלבספר

.פאדהייץק"מקעקיבאר"ביהודהאריהרבימאת.ודףדףבכלותוספות

,הרבניםהסכמות.מדפיסשםחסר.ראשונהמהדורה.[ף"תק,אוסטרהא]

.תאומיםליביהודהאריהורבימבראדמרגליותזלמןאפריםרבי

[ה]'ארימשה'לקשייךהספרזה"השערובדףהפורזץבדףבעלותרישומים

rabin"חותמות,"דוקס n. kahan"

דפים.ירקרקדף.מאודטובבמצבנאהעותק.מ"ס33.5.דףפ,עב,[2]

.איכותיים

200$פתיחה 
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ה"תע,[המבורג]–טעבלידודרבי-התפלהמוסר-ציוןשערי.94

ראשונהמהדורה–

Sha'arei Zion – Mussar hatfilah – Rabbi David Tevli – [Hamburg],

1715 – First Edition

.התורהוקריאתהתפילהבשעתדיבוראיסורהתפלהמוסר.ציוןשעריספר

ידיעללדפוסהובא.המבורגק"בקוכעתפוזנןמקהילתטעבלידודרבימאת

.מאיר'רבנו

.ראשונהמהדורה.ה"תע,[האמבורג]

,מוילנאאברהםר"ביצחקרבי,קצנאלבוגןיחזקאלרבי:הרבניםהסכמות

.שנייטיךנפתליורבי,קוידאנוברשמואלאהרןרבי

.מעוטרתבמסגרתשער.טובמצב.מ"ס19.דףכח,[1]

200$פתיחה 

דינישינון–כחלחלנייר-יחידהמהדורה–ח"תקע,ווילנא–ספיראבן.95

לדייניםמשפטחושן

Even Sapir – Vilna, 1818 – Single Edition – Bluish Paper – Review of Dinei

Choshen Mishpat for Dayanim

לחזורמנתעל,לדיין"משפטחשן"ערוךהשלחןסימניקיצור.במשפטציון–ספיראבן

.ישראל'רבןאהרןרבימאת.הימיםסדרלפי.חודשבכלהדיניםעל

אבןמספרחלקהינוהספר.[ראם]מןמנחם'רדפוס.יחידהמהדורה.ח"תקע,ווילנא

אבן"–שוניםחלקיםבארבעערוךהשלחןחלקיכלסימניקיצורבוהכוללתקומה

והחלק;(בציוןנשים)"העזראבן";דעהיורהעל"גדולהאבן";חייםאורחעל"השעות

.(במשפטציון)"ספיראבן",שלפנינו

.(98–ווילנאוינוגרד).חדשהכריכה.כחלחלנייר.מאודטובמצב.מ"ס16.5.דףסד

200$פתיחה 

ג"תנ,דיהרנפורט–(אלגאזישלמהרבי)עולםאהבת.96

ידבכתבבעלותורישומיחתימות–

Ahavat Olam (Rabbi Shlomo Algazi) – Dgyrenfurth, 1693 –

Handwritten Ownership Signatures and Notations

חסדיםוגמילותוהעבודההתורהעלדרושים–עולםאהבתספר

.אלגאזישלמהרבימאת.עומדהעולםשעליהם

.שניהמהדורה.ג"תנ,פורטדיהרן

דורון","ווירצבורגערשלמה'הק"וחתימותבעלותרישומיבשער

אמימאת[ווירצבורגר]ץ"וובשלמהה"כהנחמדח"לשבאיינווארץ

ניתןוהרינפשיידידאחיאהבתיך"רישום,"...פמשה'הק'תמורתי

זכיתי"קולמוסחציידבכתברישום."מפיורדאנתנאל,במתנהלך

מזרחיתבכתיבהחתימה,"ו"נרבירדוגויוסף...קונותבמעותבו

דודרביר"בשדומדוברייתכן–"ואעקניןדודי"הצבכספימקנת"

.(ז"תרפ,ירושלים)"דודוידבר"ת"שובעלוטבריהממרוקוועקנין

לאורךזעיריםעשנקבימספר.בינוני-טובמצב.מ"ס29.5.דףקכה

חסרוןעםפנימייםבשוליםעשפגעראשוניםדפיםבמספר,הספר

עשפגעימקומותבכמהדפיםבמספרהספרלאורך.בטקסטמועט

.חדשהכריכה.בשערניירחיזוקי.בטקסטקלהפגיעהעםקלים

200$פתיחה 
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–ראשונהמהדורה–ד"תקצ,והוראדנאווילנא–יצחקפרי.97

מווילנאא"הגרהסכיםשעליוספר

Pri Yitzchak – Vilna and Horodna, 1834 – First Edition – a Book

Approbated by the Gaon of Vilna (HaGra)

ומצוהמצוהכלרמזלתת,ברמזמצותג"תריביאורכולל,יצחקפריספר

צביבןיצחקרבימאת.האדםשלגידיםה"ושסאבריםח"מרמאחדלאבר

.[18–הבמאהומאהליבקאפולימרבנימקובל]משקודהירש

עםהסכמהדףלשערמעבר.ראשונהמהדורה.ד"תקצ,והוראדנאווילנא

עםעותקיםמצוייםכינכתברוזנפלד-וינוגרדבתקליטור.המסכימיםשמות

.זהלספרהסכיםא"הגרכינאמרבו,מודבקמודפסדף

מקוריתכריכה.קליםכתמים.שולים.טובמצב.מ"ס18\22.דףכט,[1]

.מנותקת

200$פתיחה 

נדפס–א"תקפ-ו"תקע,דיהרנפורט.כרכים5-במסכות14.בבליתלמוד•

.א"הגרהגהותשלשניהמהדורה–מסכתכלבסוףא"הגרהגהותעם

חסר]יבמות:בכרך.חגיגה,קטןמועד,ביצה,פסחים:אכרך–מסכתות

,זבחים:דכרך.מציעאבבא,קמאבבא:גכרך.קדושין,כתובות,[שער

השעריםמאותיותחלק.טהרותסדרומשניותנדה:הכרך.בכורות,מנחות

.אדומהבדיו

.תואמותחדשותכריכות,טובכללימצב.גדוליםכרכים

.א"תקע,ווין.(נפרדבשער)טהרותומשניותנדהמסכת,בבליתלמוד•

קצט-ב,ד,פט-ב,[9].בבליתלמודעלא"הגרהגהותשלראשונהמהדורה

.חדשהכריכה.אדומהבדיוהשערמאותיותחלק.טובמצב.דף

עלא"הגרהגהותעםנדפס.ג"תקצ-ץ"תק,וויען.כרכים10.בבליתלמוד•

עדלעןאנטאןדפוס.א"הגרהגהותשלרביעיתמהדורה.בתחתיתוהגליון

.אדומהבדיוהשעריםמאותיותחלק.שמידפאן

,שבת:בכרך.מקוריתעורכריכת.זרעיםסדרמשניות,ברכות:אכרך

חתימות].מגילה,תענית,סוכה,יומא,השנהראשמסכתות:גכרך.עירובין

רישום,"[פעזינג]אדלעריונה'הק","נייבויערזאבבנימין"

כלעתהוהנה...טירנאק"מק[עמרם]רביאשתבלויא...למרתשייכות

הצעיראניהכותב...בעזרוהשםיהיה...הקדושהלארץלנסוערקמגמתו

לעירסמוךטידיעבכפרגאטטליעבמרדכי'הקשבקטניםוקטןשבצעירים

שייךהקדושה[הגמרא]מ"הג"וחתימהרישום."...וטאקאיטערצאל

אמרםה"כש,ובפוסקיםס"בשבקי['הויראת]ה"וירבתורהומופלג...ה"לה

יצחק"רביחתימות,"א"יעפרעסבורג'הקדשמהעירבלויא[עמרם]

.בלויהמקוריתעורכריכת."[בלויאשלמה

"[בלויאשלמהיצחק"רביחתימות].קטןמועד,חגיגה,ביצה,פסחים:דכרך

,נדרים,גיטין:וכרך.קידושין,כתובות,יבמות:הכרך."העומרמלוא"בעל

,"פרעסבורגאיןבלויאעמרם"רבי–בלויאמשפחתחתימות].סוטה,נזיר

עורכריכת."[בלויאיהודהברוך"רביחותמת,"בלויאיוסף"רבי

,סנהדרין:חכרך.זרהעבודה,[שערחסר]בתראבבא:זכרך.מקורית

,כריתות,תמורה,ערכין,חולין:טכרך.מקוריתעורכריכת.מכות,שבועות

.מקוריתעורכריכת,טהרותמשניות,נדה:יכרך.מעילה

באחד"בלויאמרדכי"חתימה."בלויאיודאברוך"חותמותמהכרכיםבחלק

.הכרכים

-מיוחסיםעותקים–ועודווילנא\ווין\דיהרנפורט–א"הגרהגהותשלמהדורות–כרכים23–בבליתלמוד.98

'סופרכתב'המתלמידי,ירושלים-מפרשבורגבלויאמשפחתרבניחתימת

Babylonian Talmud – 23 Volumes – Editions of Hagahot HaGra - Dhyrenfurth / Wien / Vilna and More – Pedigreed

Copies – Signature of the Rabbis of the Blau Family of Pressburg-Jerusalem, Disciples of the Ketav Sofer
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רביחתן."סופרחתם"המתלמידישהיהמפרשבורגבלויאיהודהרבילאביונולד-(ס"תר-ט"תקפ)(הראשון)בלויאעמרםרבי

וטירנאקוסטלאן,קולאןבעיירותצ"ומוכרבכיהן.ידועללהוראהוהוסמך"סופרכתב"הבעלאצלפרשבורגישיבתתלמיד,בירך

לימודעלשקדשםלירושלים,יהודהברוךורבישלמהיצחקרביבניושניעםיחדעלהאביופטירתלאחרט"תרכבשנת.(סלובקיה)

.(תקלב'עמותלמידיוס"החת).ס"תר'אאדר'בחנפטר.לכתובהצנעבמסירותהבוראועבודתהתורה

.פרשבורגבישיבתתשעבגיללמדהלך.עמרםרבילאביולפרשבורגהסמוכהבעיירהנולד-(ג"תש-ז"תרי)שלמהיצחקרביבנו

ולאחר,בירושליםחייםעץלישיבתנכנסבבחרותו.יהודהברוךרביואחיועמרםרביאביועםיחדישראללארץעלהט"תרכבשנת

בזמן.שיעוריוולשמועאצלוללמודעברזוננפלדחייםיוסףרביהגאוןעםיחדג"תרלבשנתלירושליםשאגאברהםרבישלעלייתו

כחזןשימש.מהםזוגותלכארבעיםקידושיןוסידרוחיבהבאהבהקיבלםהראשונההעולםמלחמתלאחרלארץהיהודיםעליית

נהיקול,(ב"תרע-ד"תרנ,ירושלים)העומרמלואחיבר.עולמולביתהלךג"תש'באדרז"בט.שנהשישים-כבמשךנוראיםבימים

.ועוד(ס"תר,ירושלים–אביועלמספד)

מנחםר"בזימלשמחה'ורברוךר"במןמנחם'רדפוס.1844ד"תר,ווילנא,סנהדריןמסכת,בבליתלמודגמראכרךבנוסף•

כריכת.אדומהבדיוהשערמאותיותחלק."[א"יעבוילנאה"זצללה[הו]'אלירביהגאוןרבינושלד"לביהמשייך"חותמות].נחום

.מעטבלויהמקוריתעור

מד;כח;נא.מדפיסזלמןמשלם'רבדפוס.ז"תקט,זולצבאך.(נפרדיםשערים).קטןמועד,חגיגה,ביצהמסכתות,בבליתלמוד•

.חדשהכריכה.מאודטובמצב.דף

.טובמצב.דףקכא.צבעונישער,שלאסבערגהכהןיעקב'רדפוס.ב"תרל,ווין.נדהמסכת,בבליתלמוד•

השנהראשבמסכת.דףצו;מג-ג.פרופסהאחדיםדפוס.ג"תקי-ב"תקי,אמשטרדם.יומא,השנהראשמסכתות,בבליתלמוד•

.חדשהכריכה.טובמצב.בודףשערחסר

."[יצחקאברהם'הק"עתיקהחתימה].זימלשמחה'ור(ראם)מןמנחם'רדפוס.1839ר"ת,ווילנא,כתובותמסכת,בבליתלמוד•

.בלויהמעטמקוריתעורכריכת,אדומהבדיוהשעריםמאותיותחלק,מאודטובמצב.שעריםשני.דףקפד,[1]

ברוךבן(ראם)מןמנחם]השותפיםדפוס.1836ז"תקצ,ווילנא.(נפרדיםשערים)קטןמועד,חגיגה,ביצהמסכתות,בבליתלמוד•

ראשוניםדפיםשני.דףג,מז;לג;ט,נח-ב.שערחסרהביצהמסכת."והוראדנאווילנא"קטןמועדמסכתבשער.[זימלושמחה

.חדשהכריכה.טובבמצבהספרשאר,וחסריםפגומים

ברוךבן(ראם)מןמנחםהשותפיםדפוס.1838ח"תקצ,ווילנא.(נפרדיםשערים).יומא,השנהראשמסכתות,בבליתלמוד•

כריכה.אדומהבדיוהשעריםמאותיותחלק.שעריםשניהשנהראשלמסכת.טובמצב.דף[1],קיט;ה,מד,[1].זימלושמחה

.חדשה

רנה-רו,כ,קיד,[1].זימלושמחהברוךבן(ראם)מןמנחםהשותפיםדפוס.1838ח"תקצ,ווילנא,קידושיןמסכת,בבליתלמוד•

.חדשהכריכה.אדומהבדיוהשערמאותיותחלק.שעריםשני.טובמצב.דף

."ווילנאתורהחברה"חותמתמכרכיםבחלק.טובכללימצב.שוניםגדלים.גדוליםגמראכרכי23כ"סה

.(418א"הגרספריאוצר,וינוגרד)

200$פתיחה 
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למד,ס"בשבקיכברהיה9כבןילדבהיותושעודמסופר.יחיאלרבילאביונולד-(ג"תרל-א"תקס)שפיראיצחקיהושערביהמחבר

החלב"תקצבשנת.ממינסקפייןיצחקרבישלבתואתלאשהנשא.פעמיםעשרותוירושלמיבבליס"השאתסייםשםמינסקבישיבת

,"יהושעעמק"הראשוןספרואתלאורהוציאשם-קאלווריעא:העריםשלד"ואבכרבכיהןחייובהמשך.מינסקישיבתכראשלשמש

.וסלונים,טיקטין,קוטנא

.חדשותכריכות.מאודטובכללימצב.שוניםגדלים.ספריםשלשהכ"סה

200$פתיחה 

–מקוטנאחריףאייזל'רספרישלשה.99

נאיםעותקים–ראשונותמהדורות

Three Books by Rabbi Eisel Charif of Kutna –

First Editions – Fine Copies

אייזל'ר-שפיראיצחקיהושערביספרישלשה

.ראשונותמהדורות–וטיקטיןסלוניםד"אב,חריף

שאלות:אחלק.חלקים'ב,יהושענחלת.א

בבליס"בשעמוקיםבעניניםובירוריםותשובות

עלהבנוייםוחידושיםדרשות:בחלק.וירושלמי

קונטרסעם.וירושלמיבבליס"השועיקרייסודי

המחבראביפטירתעללהספדדרוש"כבדאבל"

.ואמו(ח"תרבאבו"ט)

בשערחלקכל.ראשונהמהדורה.א"תרי,ווארשא

.נפרד

.[ז"תרי,קניגסברג].וירושלמיבבליס"השועקרייסודילפי.טוביםוימיםלשבתותטוביםוימיםלשבתותדרשות–הנחלשפת.ג

.ראשונהמהדורה

.נאהעותק.דףצא-ג,[3].ההדפסהמתקופתהואגםידבכתבתיקוניםמספרכבבדף.(קצוצה)ההדפסהמתקופתחתימהבשער

.אחריודפיםובמספרהשערבדףזעיריםנקביםבמספר.טובמצב

מספר.(יבש)מיםכתם.רחביםשולים.בהיריםדפים.נאהעותק.טובמצב.מ"ס34.דףי,לב,[2],פב,[2].ידבכתבהגהה2/גבדף

.הספרלאורךזעיריםעשנקבי

.[ד"תרי,קעניגסברג].וירושלמיבבליס"השועקרייסודיעלבנויים.השנהתקופתלכלטוביםוימיםלשבתותדרשות,הנחלאבי.ב

.ראשונהמהדורה

.מאודטובמצב.נאהעותק.מ"ס34.דף[1],קא-ג,[3]

עתיקותחותמות\חתימות\הגהות–סדילקאבדפוסיספרים[17]אוסף.100

Collection of [17] Books that were Printed in Sudilkov – Glosses / Signatures / Ancient Stamps

,סח-ג,[1].אליעזרר"ביצחק'רדפוס.א"תקצ,סדילקאב.אייבשיץיהונתןרבימאת.דעהיורהערוךשלחןעל.'אחלק,ופלתיכרתי•

.טקסטחסרוןעםהדףבמרכזוקרעפגמיםאחרוןבדף,שוליםפגמיאחרוניםדפיםבשני.טובמצב.חדשהכריכה.דף[1],כה,פב-עא

אליעזרדפוס.1833ג"תקצ,סדילקאב.דעהויורהחייםאורח–אחלק.תנינאמהדורא.לנדאל"סגיחזקאלרבימאתביהודהנודע•

."[הלויאברהם"בשערחתימה].דף[לו:ל"צ]לג,לח,לד,[1].ירקרקדף.מעוטרתבמסגרתשער.ל"סג

.טובמצב.דף92.ג"תקצ,סדילקאב.סולניקאהרןבנימיןרבימאת.ותשובותשאלות.בנימיןמשאת•

בןיצחק'רדפוס.1834ד"תקצ,סדילקאב.מניקלשבורגקרוכמלמענדלמנחםרביר"האדמומאת.צדקצמחותשובותשאלות•

.מעוטרתבמסגרתשער.אליעזר

קלעשפגע.טובמצב.ההדפסהמתקופתאשכנזיכתב–הספרלאורךידבכתבעתיקותהגהותמספר.דףסח-כה,כח-כא,כא,[1]

.טקסטחסרוןללאראשוניםדפיםשלשהבשולי

.שנייהמהדורה.מדפיסיצחק'רדפוס.1834ד"תקצ,סדילקאב.'מלומזמשהבןשאולרבימאת–שאולגבעתותשובותשאלות•

.דףנ-ג,[3].אדומהבדיוהשערמאותיותחלק.טובמצב

בןיצחקדפוס.1834ד"תקצ,סדילקאב.מוורמייזאבכרךשמשוןמשה'רבןחייםיאיררבימאת.יאירחותותשובותשאלות•

.ראשוניםדפיםבמספרקלעשפגע.טובמצב.[נבל"צ]נ-כט,כט-א;נב-מט,מז-א,[2].אליעזר

מצב.דףס,[2].מדפיסיצחק'רדפוס.1834ד"תקצ,סדילקאב.אלשקריצחק'ברמשהרבימאת.אלשקרמ"מהרותשובותשאלות•

.כחלחלדף.טוב
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הרבנדבת"ידבכתבעתיקרישוםהשערדףבראש].ההדפסהמתקופתידבכתבהגהותמספרשנייהמספירה2/כב-ו,2/אבדפים

ביתחותמות–"הגבאיםרשותבלילהוציאואסורו"תבירושליםמשהבמזכרתאשר"משהישמח"ד"לבהממאיישישאק[ו]'אליה'ר

.[הגבאיםרשותפיעלחזןראובןחייםלהבחורנמסראפריםהמחנהזה"מאוחריותרנוסףרישום.משהמזכרתהמדרש

ו"תקצ,סדילקאב.אשכנזיזנווילשמואלר"באלחנןרבימאת.נדהבמסכתוחדושיםנדההלכותחדושי.ב-אחלקים.טהרהסדרי•

דפיםבשניקלעשפגע,ראשוניםדפיםבמספרבודדיםעשנקבי.טובמצב.דףפו-מה,מה-לג,כח,[1].מדפיסיצחק'רבדפוס.1836

.אחרונים

חתימה.אליעזרר"ביצחק'רדפוס.1836ו"תקצ,סדילקאב.נפרדבשערחלקכל.ה-גחלקים.זמראבןדודרבימאת.ז"רדבת"שו•

.חדשהכריכה.דףמ;ס-ג,[1];[2],נג,[4].הביבליוגרפיהבמפעלמופיעאינו.הראשוןהשערדףבראשעתיקה

עשנקבי.הבדףקטןחור.טובמצב.דףמד-כא,מא.כחלחלדף.מדפיסיצחק'רדפוס.1835ו"תקצ,סדילקאב–א"רמת"שו•

.אחרוןבעמודכתמים.אחרוניםדפיםבמספרזעיריםבודדים

רביהגאוןמאתומאמריםדרשות.(יותרנדפסלא)'אחלק.ציוןאהבת•

יח,[1].מדפיסיצחק'רדפוס.1834.ד"תקצ,סדילקאב.לנדאל"סגיחזקאל

העותקיםשרובמדגישיםהלאומיתבספרייה.חדשהכריכה,כחלחלדף.דף

.בשואההנאציםבידינבזזוזהספרשל

בןשמואלרבימאתותשובותשאלות-(יותרנדפסלא)'אחלק.ציוןשיבת•

נד,[1].מדפיסיצחק'רדפוס.1834ד"תקצ,סדילקאב.לנדאל"סגיחזקאל

.מאודטובמצב.דף

.צביר"בדוד'רדפוס.1835ה"תקצ,סדילקאב.מרוטנבורגם"מהרת"שו•

דובשמואל"חתימה–וחותמותחתימה.דף[יב:ל"צ]יא;כה;כז,[8]

ק"החופהערמאןיהודהאברהם"חותמות,"ה"זללהברוךר"במוה

שלרבהה"תרממשנת,בתורהגדול-(ח"תרינולד)"באראדיאנקא

פלךמאווריטשפינסקיברוךישעיהור"בלשלוםשייך"חותמות.ברדינקא

.הספרלאורךמקומותבמספרזעיריםעשנקבי."ג"תרסשנתוואלין

.1835ה"תקצ,סדילקאב.למינודעלא.צדקהמעילותשובותשאלות•

.אדומהבדיוהשערמאותיותחלק.דףסט,[1].אליעזרר"ביצחק'רדפוס

.חדשהכריכה

.נבוןאפריםרבימאת,ם"הרמבעלוחידושיםת"שו.אפריםמחנה•

מצב.דףמד;סח-סז,סה,[2].מדפיסיצחקדפוס.1835ה"תקצ,סדילקאב

.הספרלאורךזעיריםעשנקבימספר.טוב

.חלואהאבןאשרבןבחיירבינומאת.ואמונהמוסרדרשות,הקמחכד•

ספירתדף[צח:ל"צ]קב,[2].מדפיסדוב'רדפוס.1836ז"תקצ,סדילקאב

.חדשהכריכה.שעריםשני.משובשתדפים

ה"תקצ,סדילקוב–החלקיםשני–פסחהלכות–מירושליםדיניםחידושי•

ירושליםחכמימספרינלקט.פסחדיניעל–מירושליםדיניםחידושיספר

ונדפס.ירושליםמחכמיי"רבבןדודיצחקרביידיעלהקודמיםבדורות

עםנדפסה,שלפנינוהשנייההמהדורה.ג"תקסבשנת,במעזירואובלראשונה

צ"ומוד"אבמטולטשיןנפתליר"באבליאברהםרבימאתרבותתוספות

והשניפסחהלכותעלמדברהראשוןכאשר,חלקיםלשניחילקואשר,בקיאב

פסקיביןהדיניםהבדליעלבעיקרעומדאבליאברהםרבי,הסדרלילדיניעל

.א"הרממנהגילביןערוךהשלחן

.א"תובבמירושליםפסחמהלכותטוביםומנהגיםדיניםחידושיספר:אחלק

.ה"תקצהיאהדפוסשנתדברשללאמיתואךה"תקפהשערפרט,[סדילקאב]

.ה"תקצ,[סדילקאב].פסחחגהתקדשלילומנהגיסדר–דיניםחידושי:בחלק

מצב.מ"ס21.דף[2],[ידל"צ]יג-ג,[4];[2],[נד:ל"צ]נב-לא,[8],כז-ט,[14]

פגם'בבחלק[3]בדף.1837משנתצנזורהחותמת.(יבש)מיםכתמי,טוב

.חדשהכריכה.העליונההשערדףבפינתקלפגם.בטקסטזעירחסרוןעםקל

.חדשותכריכותלרובם,שוניםגדלים.ספרים17כ"סה

500$פתיחה 
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יחידות/ראשונותמהדורות–קוקה"הראי-וחיבוריםספרים[11]אוסף.101

Collection of [11] Books and Compositions – Rabbi Avraham Yitzchak Hacohen Kook – First/Single Editions

:ולזכרו,לכבודו,קוקהכהןיצחקאברהםהרבמאתוחוברותספרים11אוסף

ק"עהפהקוקהכהןיצחקאברהםרביחתנומאת.(ת"האדר)תאומיםרבינוביץדודאליהורביהגאוןלתולדותרשמים,היקראדר•

,דיןחקורמאמר;א"תרנ,ווארשא,פארחבשמאמר)נוספיםספריםעםכרוך.טובמצב.'עמעח-ד,XII,[1],[1].ו"תרס,ירושלים.יפו

.(סוףחסר-ו"תרס,ירושלים,ישראלטהרת;ח"תרי,קניגסברג

נעשהזהספרהדפסת.ראשונהמהדורה.ז"תרע,לונדון.והטעמיםהנקודותהתגיןהאותיותעלודרושטעםדברי,מיליןראש•

הדפסתעלוכששמע,אביוכתביאתלקבלתמוכןלאעדייןשהדורטעןאשריהודהצבירבימבנוהסתרהכדיותוךבלונדוןבהיותו

.אביוכתבילהדפסתהקשורבכלמעורבלהיותעצמועלקיבלהספר

.במעטפתקליםפגמים,טובמצב.במעטפתנוסףשער.'עמ[2],קמ,[2]

.ף"תר,טבת,ירושלים.קוקה"הראיהגאוןידיעלנכתבו.אשכנזיםמקהלותשלישראלכנסתהכלליהועדכבודפרשתעלגלוימכתב•

.קליםפגמים.'עמ[16].סאלאמאןדפוס.יחידהמהדורה

הנדפסיםוהמאמריםהספריםמתוךומסודריםמלוקטים.ופרוריםפתגים.ב.מצותטעמי.א.חלקים'לבנחלק.הישראליתהמחשבה•

מצב.'עמכו,[1],ג,[1].ושותפיולוידפוס.יחידהמהדורה.ף"תר,ירושלים.קלמנסוןאלחנןי"ע,קוקהכהןיצחקאברהםהרבשל

.חדשהכריכה.(ניירחיזוק)חסרוןללאקרעוכן,(ניירהשלמת)בפינהקלחסרוןהאחרוןבדף,טוב

מהדורה.ה"תרפ,ניסן,בירושליםהעבריתהמכללהבפתיחתוהתפללדבראשר.א"שליטקוקהכהןיצחקאברהםרבנו,הרבדברי•

.'עמ[1],יא,[2]."[א"תובבירושלים...פלואליהומרדכי"חתימה].יהודהצבירביבנוהוצאת.יחידה

תמונתוהדףבמרכז.לירושליםקיימתקרן–"שמואלקרןהחסדאוצר"ישראלבארץחסדיםגמילותלקופתכפרותפדיוןעלמודעה•

ימיבעשרתהכנסתבבתיהמפוזרותצדקההקופסאותבתוךשמיםהיול"הנהפתקהאת.סלומוןדפוס.ודורשעומדקוקה"הראישל

.זעיריםעשנקבימספר.תשובה

שלוזכרולכבודושולמןברוךשמואלהרבמאתחיבורים

:יחידות/ראשונותמהדורות–קוקה"הראי

הגאוןמרןשלהשבעיםשנתלחיי,מהימנאראיה•

.ה"תרצ,ראשון-אדר,ירושלים.[קוקה"הראי]א"שליט

תמונתהחוברתבסוף.'עמ[1],15.ישראלארץדפוס

.תאומיםרבינוביץדודאליהורבי–ת"האדרהגאון

א"שליטהגאוןמרןשלהשבעיםשנתלחיי.ראיהאגרות•

שנת)ה"תרצ,"שבת"החודש,ירושלים.[קוקה"הראי]

[2],14,[2].ישראלארץדפוס,(קוקהרבשלפטירתו

."חייםחפץ"המרןתמונתהחוברתבסוף.טובמצב.'עמ

,ירושלים[קוקה"הראי]הגדולרבנובחייהאחרוןהקיץ•

.אחרוןודףשערדףחסרעותק.ישראלארץדפוס,ו"תרצ

זוהי–['עמ[1],15:במקור],3-14עמודיםלפנינו

לאחרשנדפסהשולמןהרבשלהראשונההחוברת

.קוקה"הראישלפטירתו

כולל.גאולהישראלארץדפוס.ו"תרצ,ירושלים.דתאש•

.'עמ[1],15.תוויםעם"האמונה"הימנוןבתוכו

ארץדפוס.ו"תרצ–אדר,ירושלים.עשיריתה"ראי•

.'עמ[2],14.קוקהרבתמונת.גאולה,ירושליםישראל

.ו"תרצ,האביבחדש,ירושלים.ישיבהבןמזכרונות•

ודףשערדףחסרעותק,"ירושלים,ישראלארץ"דפוס

.['עמ[2],14:במקור].3-14העמודיםלפנינו,אחרון

מרןהגדולהמנוחרבנומחייזכרונות.עילאהה"ראי•

.ו"תרצאלול'גהזכרוןליום.א"זיעקוקהכהןיצחקאברהם

ארץ"דפוס.ז"תרצ,(תשרי)האיתניםירח,ירושלים

."ירושלים,ישראל

כללימצב.שוניםגדלים.דפוסופריטיחוברות12כ"סה

.טוב

.בנמצאואינםנדירותהינםהחוברות

300$פתיחה 



56

שלראשונהמהדורה–ה"תקכ,אמשטרדם–הדורפאר.102

–[ו"תרט,יאהניסבורג]–דרבנןארעא/בשלמותם"הרמבתשובות

ורישומיםחתימות

Pe'er Hador – Amsterdam, 1765 – First Edition of the Entire Tshuvot

HaRambam / Ara Derabbanan – [Johannesburg, 1855] – Signatures and

Notations

בשבחרבותוהקדמותשירים.ם"הרמבותשובותשאלות,הדורפארספר

ללשוןערבימלשוןהעתיקאשר,תמהמרדכירביל"והמו,מתרגמה,זוהוצאה

."נחוםחזון"בעלנחוםאליעזררבינכד.חברוןמחכמיהיה–הספראתהקודש

הוצאהבשבחרבותוהקדמותשירים.מאודוחיבבומחברוןהכירוא"החידמרן

.זו

ישראלבביתיאנסוןיוהאןגירארדדפוס.ראשונהמהדורה.ה"תקכ,אמשטרדם

.(262'מסיסודסטפנסקי).מונדווי

.מאודטובמצב.הכרךבתחילתהלועזייםהדפיםכולל.דףנו,[1],יד-ה,’עמ8

:עםכרוך.בירושליםד"הוכוללמראשי–"טעבלידודרפאל"רביחתימת

.שפירא–זיטאמירדפוסשלמסגרת.[ו"תרט,יאהניסבורג],דרבנןארעאספר•

עז-ה,ג.ב"שויצחקיוסףחותמת."מנחםג"בלאאמוהמאיר"חתימהבשער

.כתמים.טובמצב.דף

200$פתיחה 

מפניכיהמחברמרןמאת"הערה"הקונטרסבסוף

לויכנסושאםומדגיש,כאןהפסיקהדפוסהוצאות

הדפיסמרןכיידוע–וידפיסימשיךשהוציאהוצאות

,לפרוטהפרוטהשחסךמפרוטותהקונטרסאת

בתחבורהלישיבהלהגיעכדימקבלשהיהכסף

,הישיבהאלרגליתוהולךחוסךהיהאותו,ציבורית

ומן,הקונטרסאתלהדפיסלחסוךשיוכלבשביל

.רבלאקונטרסיםמספרנדפסוהסתם

ידוכתבבעצםהקדשהמילוילשערמעבר

עדסרפאלרביידידואלמרןשלהספרדי

.וידידותאהבהלמזכרת

מצב.נוסףשערעםמעטפתכולל.מ"ס14.'עמלב

.מאודטוב

500$פתיחה 

קדשוידבכתבהקדשהעם–בבחרותומרןשלהראשוןהספר–ץ"תרח,ירושלים–אומריביעקונטרס.103

Kuntres Yabi'ah Omer – Jerusalem, 1938 – the First Book by Maran in His Youth - with a Dedication Handwritten by Him

כלליםקצת,כלוליםיחדיוועמהם,באיםהמה,הגמראסוגיותי"עפ,והאמוראיםהתנאיםבסדרי,תורהחידושיכולל,אומריביעקונטרס

.ץ"תכב"יוסףפורת"בישיבתלומדט"סיוסף'עבדיי"הצב,וחסדובטובועבדואת'החנןאשר

חוברת"נכתבהשערעל.שנה17בגילבהיותוהדפוסמכבשעלשעלויוסףעובדיהרבינומרןשלתורתוניצניזהו–.ץ"תרח,ירושלים

לשערמעבר.נוספיםקונטרסיםנדפסוולא(ב"תשי,ירושלים)פסחהלכותעלעובדיהחזוןספרויצאזהקונטרסאחריכיידועאולם,"א

אבל,ישראלביתבשכונתהתגוררבבחרותושמרןלמרות–"ירושלםהעתיקהעיר,יוסףפורתמדרש"המחברשלכתובתוכינכתב

.הוריוביתולאהישיבההיההעיקריביתו

הדבריםובין,המובהקכרבובוראהשמרןלופסאליהורביבהסכמתעוטרהקונטרס

,בתורהחיללעשותעתידשהואהכרתיואצליללמודשהתחילומאז"תלמידועלכותב

וגם,יתירהובקיאותבפלפול,לשבחטעםבהםומצאתית"חדולפניהרצהפעמיםוהרבה

יגדלכיעדבכתבהכללרשוםויעצתיו,יפיםרמזיםלעשותברמיזאחכימאשהואמצאתיו

,עשהאשרמטעמיםמיניכמהחכמתוכפייפיםחדושיםבכתוביםלווהן...ברירהויעשה

מפריקצתלהדפיסבדעתוועלה...יולדתואשרכמותוירבו,בקיאותוובכחבינתוברוח

להיות,התורהשרימלכיםלפנילהתייצבהבכורהמשפטנתןולה,הלזוהחוברתתנובתו

,הגמראחכמיוהאמוראיםהתנאיםמיבדבריפלפולרקברורההלכהשלעניןאינה

"...עודלאוריוציאאזגבראויתמחיבתורהויפליגכשיגדלי"ובעה
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מקוריתקופסא–החלקיםכל–מפוארידכתבוורמייזאמחזור-פקסמילה.104

Facsimile – Worms Machzor Impressive manuscript – All the Sections – Original Case

.ו"תשמ,ירושלים.(א"לאלפים'ה)13–המהמאהצבעונייםוקישוטיםציוריםעםהמפוארהידכתבשלפקסמיליה,וורמייזאמחזור

כמתכונתבמדויקנעשתההפקסמילה.300\108עותק.ומנעוליםאבזמים,עתיקבסגנוןעורכריכתעם.קלףדמויעבהניירעלמודפס

.הקלףדוגמתעבהכרומוניירעל.המקוריהידכתב

.החלקיםכללפנינו.המחזורשלשניכרךמתוךמצויריםדפים2שלאוגדן.ג.מבואותכרך.ב.המחזורכרך.א:חלקיםשלושהכולל

הביתנחרבכאשר1938נובמברעד.שניםמאותבמשךווירמזקהלשלהכנסתביתחזןאתושימש,1272בשנתנכתבהמחזור

הספריםבביתלשימורהועבר1957ובשנת.הקהילהשללארכיונאיאודותשרדהמחזור.הבדולחבלילש"ימהנאציםידיעלכנסת

.בירושליםהלאומי

.מאודטובמצב.מקוריבבדמחופהעץקופסתבתוךנתוניםהפקסמילות.מאודטובמצב.מ"ס39\31הדפיםגודל

500$פתיחה 
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וזיטאמירסלאוויטא

–שפיראמשהרבידפוס-ב"תקפ,סלאוויטא–העזראבןערוךשלחן.105

מקוריתעורכריכת

Shulchan Aruch Even HaEzer – Slavuta, 1822 – Rabbi Moshe Shapiro Press –

original Leather Binding

ספרמתוךדיניםחידושיוכן.הגולהובארהיטבבארעם.העזראבןמטורערוךשלחן

.קלימניטובד"אבעוזרבנימיןלרביהעוזראבן

מאותיותחלק.מקוריץפנחסרביק"הרהבןשפיראמשהרבידפוס.ב"תקפ,סלאוויטא

.אדומהבדיוהשער

.טקסטחסרוןמעט–הספרלאורךזעיריםעשנקבי.גרועמעט-בינונימצב.דףקפא

רופפיםדפיםקבוצותמספר.בטקסטקלהפגיעהעםקליםעשפגעימקומותבמספר

.מקוריתעורכריכת.ירקרקדף.מנותקיםדפיםמספר.מנותקתמהןאחת

400$פתיחה 

משהרבידפוס–ב"תקפ,סלאוויטא–טהרותמשניות.106

שפירא

Mishnayot Taharot – Slavuta, 1822 – Rabbi Moshe Shapiro Press

מברטנוראעובדיהרבינוהגאוניםפירושעם,טהרותסדרמשניות

.ועודטוביוםותוספות

.מקוריץפנחסרביק"הרהבןשפיראמשהרבידפוס.ץ"תק,סלאוויטא

.אדומהבדיוהשערמאותיותחלק

התחתוןבחלקוחסרהשערדף.גרוע-בינונימצב.מ"ס26.דףרכד

עשנקבי.השערדףשלהשמאליבצדוחסרוןעםקרע,(ניירהשלמת)

.כריכהללא.מפורקכרך.ופנימייםחיצוניםבשוליםבעיקרעשפגעי.רבים

200$פתיחה 

המגיד/ז"תקס-ה"תקס,סלאוויטא–ספריםשני.107

שמותספרעלזהר/אחרוניםמנביאים'דחלק

Two Books – Slavuta, 1805-1807 / HaMaggid Section IV of

Nevi'im Acharonim / Zohar on Sefer Shemot

בןבערודובסגלישראלבןבערדובהשותפיםדפוסספריםשני

.פסח

עם.עשרותרייחזקאל–'דחלק.אחרוניםמנביאים–המגיד•

.ציוןומצודתדודמצודת,י"רשפירוש,עוזיאלבןיונתןתרגום

.ז"תקס,(סלאוויטא)סלאווט

חתימה.אחרוןבדףקליםזמןכתמי.מאודטובמצב.דףרך

.אדמדםדפיםחיתוך.חדשהכריכה."פרישמאןאביגדור"

זהחלקעל.שערחסרעותק.שמותספרעל:בחלק.הזהרספר•

מעברובמקורנדפס)הסכמתואתמברדיטשוביצחקלוירבינתן

אחרוןבדף.מאודטובמצב.דף[3],רסט-ב.(השערדףשלהשני

דף.חדשהכריכה.(ניירבהשלמת)בטקסטגםחסרוןעםפגם

.כחלחל
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סגלודובערשפיראמשהרבידפוס

הדפוסלהקמתהראשונותבשנים.מקוריץפנחסרביק"הרהשלבנושפיראמשהרביידיעלא"תקנבשנתנפתחבסלאוויטאהדפוס

הדפוסלביתנצטרפוא"תקסמשנתהחל.בדפוסידומתחתיצאואשרהטפסיםשעריגביעלשמואתמלהזכירמשהרבינמנע

גביעלהוזכרלאמשה'רשלשמואזוגםהדפוסביתהנהלתלידםונמסרהפסחבןבערדוב'ורסגלישראלבןבערדוב'רהשותפים

גדולישלהסכמותיהםאתקיבלוהחדשיםהמדפיסים.הדפוסבפעולותוהשתתףהקלעיםמאחוריפעלאזגםכיספקאיןאךהטפסים

באותה.רביםועודקרעמניץד"אבליביהודהרבי,אוסטרהאד"אבמרגליותבצלאלרבי,מברדיטשוביצחקלוירבי,דאזהדור

,בבליהתלמודשלחדשההוצאהלאורלהוציאועוזריהםהשותפים,משה'רהתכוננו,שנה18-כבמשךהרבניסיונםלאחרהתקופה

גבולהשגתגדרהקימואשר,ועוד,מברדיטשוביצחקלוירבי,מלאדיזלמןשניאוררביהתניאבעלשלהסכמתואתקיבלהזוהוצאה

מביתהשותפיםפרשוס"השהדפסתסוףלקראתג"תקע-ח"תקסהשניםביןהדפיסוס"השאת.ההדפסהמסיוםשנה25שללתקופה

.סלאוויטאשלכהמדפיסהספריםשעריעללהכתבהחלושמוהדפוסביתבעללבדומשה'רונשאר,הדפוס

.מ"ס21:תואםכריכותגודל.כרכיםשני

200$פתיחה 

-כ"תר,זיטאמיר–בבליתלמוד.108

מתוך-שפיראדפוס–א"תרכ

טהרות-קדשים

Talmud Bavli – Zhitomir, 1860-1861 –

Shapiro Press – from Kodashim-Taharot

ך"תר,זיטאמיר,בבליתלמוד,חוליןמסכת•

ורביליפאחנינארביהאחיםדפוס.1860

.מסלאוויטאהרבנכדישפיראהעשיליהושע

בדיוהשעריםמאותיותחלק,שעריםשני

.אדומה

.טובמצב.דףשעט-רנה,ה,מד,רכג-ב,[3]

נקבימספר.רחביםשולים.כרסעבהכרך

בעיקרהספרלאורךבודדיםזעיריםעש

עשפגעיבשוליםמקומותבכמה.בשולים

בלויה,מעוטרתעתיקהעורכריכת.קלים

.בשוליהמעט

יהושעורביליפאחנינארביהאחיםדפוס.1860א"תרכ,זיטאמיר.אלגזייוםרבימאתביאורעם.ן"לרמבוחלהבכורותהלכות•

.מסלאוויטאהרבנכדישפיראהעשיל

.חדשהכריכה.הדףשלהשנימעברודבקניירחיזוק–השערבדףחסרוןללאקרע.טובמצב.דףפח,[2]

העשיליהושעורביליפאחנינארביהאחיםדפוס.א"תרכ,זיטאמיר(נפרדיםשערים).טהרותומשניות.בבליתלמוד,נדהמסכת•

.מסלאוויטאהרבנכדישפירא

נקבי40-כהספרשלהשניחציולאורך,זעיריםבודדיםעשנקבימספרהספרשלהראשוןבחציו.טובמצב.דףקלח;יח,קז-ב,[1]

חלק.בשוליםמועטחסרוןקליםוקרעיםפגמיםאחרוןבדף.מינימאליטקסטחסרון-קליםעשפגעישנידפיםבשבעה.זעיריםעש

.כריכהללא.אדומהבדיונדהמסכתהשערמאותיות

200$פתיחה 

מועדסדרמתוך–שפיראדפוס–ב"תרכ-א"תרכ,זיטאמיר–בבליתלמוד.109

Talmud Bavli – Zhitomir, 1861-1862 – Shapiro Press – from Seder Mo'ed

.מסלאוויטאהרבנכדישפיראהעשיליהושעורביליפאחנינארביהאחיםדפוס.1862ב"תרכ,זיטאמיר.בבליתלמוד,עירוביןמסכת•

.אדומהבדיוהשעריםמאותיותחלק.שעריםשני

–הספרלאורךבשוליםבעיקרעשונקביעשפגעי.רחביםשולים.בינוני–טובמצב.דף[יהונתןרבינופירוש]קלא-פט;ג,כ,קלה-ב,[2]

.[עשפגעי]בלויהמעטעתיקהמעוטרתעורכריכת.בטקסטמינימאליתפגיעה
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תלמוד.פסחיםמסכת•

א"תרכ,זיטאמיר,בבלי

רביהאחיםדפוס.1861

יהושעורביליפאחנינא

הרבנכדישפיראהעשיל

,שעריםשני.מסלאוויטא

השעריםמאותיותחלק

.אדומהבדיו

-קל,ו,[1],כה,קמג-ב,[3]

.בינוני-טובמצב.דףקעב

ראשוןשער.רחביםשולים

השלמת)בשוליםחסר

זעיריםעשנקבי.(נייר

קליםעשפגעיומספר

בעיקרהספרלאורך

קלהפגיעה–בשולים

:עםכרוך.בטקסט

הרבנכדישפיראהעשיליהושעורביליפאחנינארביהאחיםדפוס.1861א"תרכ,זיטאמיר.בבליתלמוד,חגיגהמסכת•

עשנקבי.התחתוןבחלקאחרוניםדפיםמספרבשוליעשפגעי.רחביםשולים.בינוני-טובמצב.דףא,ו,כח-ב,[1].מסלאוויטא

.בטקסטמינימאליתפגיעה–בשוליםבעיקרהספרלאורךזעירים

.בלויהעתיקהעורכריכת

200$פתיחה 

–ד"תרכ,זיטאמיר–בבליתלמוד.110

נשיםסדרמתוך–שפיראדפוס

Talmud Bavli – Zhitomir, 1864 – Shapiro

Press – from Seder Nashim

,זיטאמיר.בבליתלמוד,קדושיןמסכת•

ליפאחנינארביהאחיםדפוס.1863ד"תרכ

הרבנכדישפיראהעשיליהושעורבי

מאותיותחלק,שעריםשני.מסלאוויטא

.אדומהבדיוהשערים

8,411-508,[1],38,דףק-מד,מא-ב,[2]

.בינוני-טובמצב.מג-מבדפיםחסרים.'עמ

בשער.רביםוחסרונותקרעיםראשוןבשער

עםותחתוניםעליוניםבשוליםפגמיםשני

ובמספרראשוניםדפיםבשלשה.קלחסרון

בשוליםפגמיםהספרלאורךבודדיםדפים

לאורךבודדיםזעיריםעשנקבי.תחתונים

:עםכרוך.הספר

הרבנכדישפיראהעשיליהושעורביליפאחנינארביהאחיםדפוס.1863ד"תרכ,זיטאמיר.בבליתלמוד,נדריםמסכת•

.מסלאוויטא

.1863ד"תרכ,זיטאמיר.נדריםמסכתעלן"ורמבאלפסרבהלכות–(נפרדשער)'האשיספרעםכרוך

.אחוריתוכריכהשדרהלא,מנותקתקדמיתכריכה.הספרלאורךזעיריםעשנקבימספר.טובמצב.דףלח,[1];כא,צא-ב,[1]

200$פתיחה 
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–ב"תרי,זיטאמיר–המאורמנורתעליהודהנפש.112

שפיראהאחיםדפוס–טייטשעבריתרגום

Nefesh Yehuda on Menorat HaMa'or – Zhitomir, 1852 –

Hebrew Teitch Translation – Printed by the Shapiro

Brothers

יהודהנפשפירושעם.אבוהביצחקלרביהמאורמנורתספר

מופיעהתרגום.טייטשלעבריבתרגום.פרנקפורטמשהרבימאת

.העמודשלהתחתוןבחלקו

אריהרבי,ליפאחנינארביהאחיםדפוס,1852ב"תרי,זיטאמיר

שני.מסלאוויטאהרבנכדישפיראהעשיליהושעורבי,ליב

.אדומהבדיוהשערמאותיותחלקהראשוןבשער.שערים

ראשוניםדפיםבשלשה.טוב-מאודטובמצב.מ"ס23.דףשכד

בשוליםקליםחסרונותעםופגמיםבודדיםעשנקביואחרונים

כריכה.הראשוןהשערבדףעליוניםבשוליםניירחיזוק.הדפים

.חדשה

200$פתיחה 

רבניעותק-ו"תרכ,זיטאמיר–ירושלמיזרעיםסדר.111

מסוכטשובבורנשטייןמשפחת

Seder Zra'im Yerushalmi – Zhitomir, 1866 – the Copy of the Rabbis 

of Bornstein Family of Sochatchov

רביהאחיםדפוס.1866ו"תרכ,זיטאמיר.זרעיםסדר,ירושלמיתלמוד

מאותיותחלק.מסלאוויטאהרבנכדישפיראהעשיליהושעורביליפאחנינא

.אדומהבדיוהשער

רבי,נתנזוןשאוליוסףרבי,איטינגאל"סגזאבמרדכירביהרבניםהסכמות

ישראלרבי,ם"מלביליבושמאיררבי,"לנרערוך"הבעלעטלינגריוקביעקב

.רביםועוד,ליפשיץ

מאירה"מוהחסידהנגידלהאברךשייך"בעלותרישומיבשער

מנחם'להרשייך"."קראשנאויץק"מפהנשיאהדביחתנא,בארענשטיין

."ללובליןסמוךאסטראוועק"אבדקחתן,בארענשטייןמענדיל

"נזראבני"הבעלשלוחתנואחיו–(ב"תרצ-א"תרי)בורנשטייןמאיררבי

מכןולאחר,מקאצקמנדלמנחםלרבימקורב.מסוכטשובאברהםרבי

שםבקראשנוויץהתגורר.ברבנותלכהןסירב.מאלכסנדרר"לאדמומקורב

בנו)"משמואלשם"בעלגיסועםעלהא"תרנבשנת.מאיררביבנולונולד

מתורתו,מסוכטשובר"האדמובשליחותישראללארץ(נזראבני"הבעלשל

."אזובאגודת"אביושלבספרונדפס

בעלשלואחיינובכורונכדו–(ל"תרנולד)בורנשטייןמנדלמנחםרביבנו

בתובריינדלואסתר"נזראבני"האחמאיררביבן.מסוכטשוב"נזראבני"ה

,"מקאצקשרף"הזקנושםעלונקראבקרושנוויץנולד."נזראבני"הבעלשל

בשנת.נזראבנית"בשואליומסבותשובות"נזראבני"הסבובישיבתלמד

.רפפורטהכהןחייםיצחקרביבתפייגאיוטאמרתדודתולבתנישאז"תרמ

בשניתנישאה"תרסבשנת.בורנשטייןאהרןורביבורנשטייןשבתירביבנו

.ד"הי,בשואהנספוילדיוורובהוא.ילדיםששהולהם

הדפיםבאחד.טובמצב.דףט,יד,לג,יח,כד,יז,מב,לג,לא,ל,ס,[5]

בשוליםבעיקרהספרלאורךבודדיםזעיריםעשנקבי.חסרוןללאקרע

אחרוניםבדפיםרטיבותכתמי.טקסטעלהשערבדףקלדיוכתם.הפנימיים

.מנותקתכריכה.(יבש)

300$פתיחה 
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יהדות הונגריה\חסידות 

"סופרחתם"הלרבונדריםמסכתחידושי-מלאיםעמודים[4]–שיקם"מהרהגאוןידכתב.113

Manuscript by the Gaon the Maharam Schick – [4] Full Pages – Novellae on Tractate Nedarim by His Rav the Chatam

Sofer

140.שיקם"המהר–שיקמשהרביהגאוןהמובהקתלמידוידבכתב,סופרהחתםלמרןנדריםמסכתחידושיעמודים[4]ידכתב

.ידובכתבשורות

נולד(ט"תרל-ז"תקס)[שיקם"המהר]שיקמשהרביהגאון

דודואצללמדבילדותו-(הונגריה)בבירקנהייןיוסףרבילאביו

ללמודהחל17בגיל,פראונקירכןד"אבפרנקליצחקרבי

לתלמידוהפךשם,בפרשבורג"סופרחתם"המרןשלבישיבתו

בסמוךירגיןקהילתשלכרבהלשמשהחל30כבןבהיותו,חביבו

בראשעמדוכן,שנה24-כבמשךשימששם,לפרשבורג

עםיחדחוסטשלכרבהלשמשעברא"תרכבשנת.שםהישיבה

מעלובושיקם"מהרת"שובעל.תלמידים800-כהיובהישיבתו

פירושיםחיברכןכמו.שוניםבנושאיםהלכתיותתשובות1000

.מצותג"תריועל,פסחשלהגדה,אבותפרקי,התורהעל

מסכתעלסופרהחתםחידושיבספרנדפסול"הנהחידושים

.(ח"תרמ,ווארשא)נדרים

טובמצב.מ"ס19.5/25:עמודגודל.צדדיםמשניכתוביםדף[2]

פגמי.ותחתוניםעלוניםבשולים(יבש)רטיבותכתמי.בינוני–

.קליםחסרונותמספרעםשולים

3000$פתיחה 
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שכתב–נאנאשד"אבמילריואלרביהגאוןידבכתב–!(שלםחיבור)ס"השעלוחידושיםהערות600מעל.115

שלוס"השגליוןעל

Over 600 Comments and Talmudic Novellae (Entire Composition!) – Handwritten by the Gaon Rabbi Yoel Miller Av

Beit Din of Nanash – Handwritten on the Sheet of His Shas

.כרכיםשבעה.ו"תרכ-כ"תר,ווין,בבליתלמוד

מילריואלהרבשלידובכתבלמדנייםוחידושיםהערות600מעלהמסכתותדפיבשולי."מיללעריואל'הק"חתימותבכרכים

.מופלאהבגאונותשנכתבולמדנייםופלפוליםותירוציםקושיותבהגהות.ס"השעלשלםחיבורלכדיהמגיעים

.קטןמועד,חגיגה,ביצה,פסחים:גכרך.עירובין,שבת:בכרך.זרעיםסדר.ברכות:אכרך:המסכתותאתהכולליםכרכיםשבעה

,נדרים,גיטין:וכרך.קידושין,כתובות,יבמות:הכרך.מגילה,שקלים,תענית,סוכה,יומא,השנהראש:דכרך.פסחיםשערחסר

.מציעאבבא,קמאבבא:זכרך.סוטה,נזיר

בנימיןשמואלרביבנו."סופרכתב"התלמיד,ממטרסדורףמילרגבריאלרבישלבנו,[ב"תרנמשנת]נאנאשד"אבמיללעריואלרבי

.(7844הרבניםאוצר;ותלמידיוס"החת).פאסטד"אבמיללער

.צבעונייםשערים.תואמותעורכריכות.טובכללימצב

1800$פתיחה 

קליםקרעיםראשוןדף.כתמים.טובמצב.בקירובמ"ס28.דףרמד

בשוליניירחיזוקי.דפיםמספרבשוליקלעשפגע.מועטחסרוןעם

בעלותרישומי.כריכהללא.מנותקיםדפיםמספר.דפיםמספר

.אדוםדפיםחיתוך.קולמוסחצימזרחיתבכתיבה

500$פתיחה 

["פרשבורג]ב"פמשה'הק"חתימה-ראשונהמהדורה-ו"שמ,שאלוניקי–ך"מהרשת"שו.114

Shut Maharshach - Salonika, 1586 - First Edition -Signature "Moshe [Pressburg]"

רבי,טאיטצאקשמואלרבי:המחברשלדורומגודליפסקיםכולל.אחלק.הכהןאברהםר"בשלמההרבמורינוותשובותשאלותספר

.מטאלוןמרדכיורבימדינהדישמואלרביבאסאןחייםרבי(המחברשלרבו)פורמוןיוסף

.אזוביבאברהםבןדודבדפוס.שערללאנדפס.ראשונהמהדורה.ז"שמ-ו"שמ.שאלוניקי

.["פרעסבורג]ב"פמשה'הק"חתימההראשוןהדףבראש
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,לעמברג.ב"חדעהיורה,ערוךשלחן

.שעריםשני.ה"תרכ

ארוכותהגהות150-כהספרלאורך

עקשטייןשלמהיוסףרביידבכתבונכבדות

אייזיקיצחקרביבן–(פ"תרנפטר)ב"שו

רביתלמיד,"יששכרבני"הבעלמצאצאי

מנדלמנחםרבי,בנו.מסעליששמעלקא

בעירונקברנפטר.מסיגעטעקשטיין

.(טרנסילבניה)הרמנשטאדט

רוב,נסךייןהלכותעלבעיקרההגהות

ניכרתבהםועמוקותארוכותההגהות

הכותבשלההלכתיתהעצומהבקיאותו

ערוךהשלחןסביבהמפרשיםבדברי

.והפוסקים

מעטבינוניבמצבראשוניםדפים.מ"ס45

הספרשאר.וקרעיםעשפגעימחמתגרוע

.נאהחדשהבדכריכת.טובכלליבמצב

300$פתיחה 

עקשטייןשלמהיוסףרביידבכתבאוטוגרפיותהגהות[150]–ה"תרכ,לעמברג–דעהיורהערוךשלחן.116

ב"שו

Shulchan Aruch Yoreh Deah – Lemberg, 1865 – [150] Autographic Glosses Handwritten by Rabbi Yosef Shlomo Ekstein

Shochet and Bodek

אתהשארביןהכותבמזכירבהגהות

,סופרחתם,ם"מהרשתשובותהספרים

בעיקרההגהותתוכן.ועודחייםדברית"שו

כותבבההגהה2/עבבדף.נדהבהלכות

עלא"הרמבדברימיליםמספרשחסר

וכןכאןחסר"חגםביוםלגוידורוןשליחת

יארנייאשקוריןניטלשאחר'חביוםל"צ

הגהה1/קמובדף."...סימןלהםשיש

(ם"מהרשבתשובות)שם[תב]'כוגם..."

צ"הגהאצלשהיהאחדמרבלפניושהועד

"...למעשההלכהמפיוושמעצאנזדק"אב

מוזהביםריקועיםעםמפוארתעורכריכת

הפורזץבדף"מוטנעריעקב"חריטה

דיין–מיידאןמוטנריעקבבלועזיתחותמות

בחבלמיידאןבעיירההוראהומורה

ייתכן.פ"התרשנותבסוףנפטר,מארמרוש

.ידובכתבוההגהות

דפיםומספרכריכה.טובמצב.מ"ס39

בודדיםזעיריםעשנקבימספר.מנותקים

הספרבשוליקלעשפגע.הספרלאורך

חסרוןללאקרעקכזבדף.התחתונים

.הדףבתחתית

200$פתיחה 

ממיידאןמוטנריעקברביעותק–ידבכתבלמדניותהגהותעשרות–דעהיורהערוךשלחןכרך.117

Volume of Shulchan Aruch Yoreh Deah – Dozens of Handwritten Scholarly Glosses – copy of Rabbi Yaakov Mutner of

Maidan

.ה"תרנ,ווילנא.בחלק.דעהיורה.רברביאשליערוךשלחן

.ארוכותחלקן,ידבכתבלמדניותהגהות44-כהספרולאורךבכריכה
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עותק–ב"תקכ,ברלין–הארוךהביתתורת.118

וניקלשבורגפרוסטיץד"אבטרייביטשנחוםרבי

Torat Habayit HaAroch – Berlin, 1762 – Copy of Rabbi

Nachu, Treivish Av Beit Din of Prostitz and Nikolsburg

,והיתראיסור,שחיטההלכות,הארוךהביתתורתספר

בןשלמהרבימאתונדהידיםנטילת,נסךיין,תערובות

רביהסכמת.ב"תקכ,ברלין.(א"הרשב)אדרתאברהם

.ברליןהעירודייניאייבשיץיהונתן

,פרוסטיץד"אבטרייביטשנחוםרביהגאוןעותק

!והמדינהניקלשבורג

בו,וויןישעיהתלמידוידבכתבארוךרישוםהשערבדף

הגאוןלהרבשייךהספרזה"רבועלשבחבדברימפליג

ובתלמודבבליבתלמודובקיהחריףוהאמתיהגדול

וגדולהואקדושהתורהבכלעמוקעמוקירושלמי

לאולילהיומםהקדושהבתורהועוסק,שמובישראל

ש"נק"דקד"אבו"נרנחוםה"מוהרב,ישבתו

ק"מקווין'ישעי'הקאני,א"יעוהמדינה[ניקלשבורג]

.בלועזיתנוספיםרישומים."בישיבהאצלולומדפראג

אניגם"ההדפסהמתקופתרישוםהאחרוןהפורזץבדף

הרבה"הורבי'מולאדונישייך...א"הרשבשזהמעיד

ק"קפהחנהא"יעלייפניקק"מק...'הרהגדולהמאור

הספרלאורך.["רייביטש]טנחום'הקתלמידואני,קאסטל

.ידבכתבמיליםתיקונימספר

גינצבורגיעקברביפראגשלרבה.צעירבגילנתייתם,זעליגרבילאביובפראגנולד-(ב"תר-ט"תקל)טרייביטשנחוםרביהגאון

היומיהשיעוראתלהעבירמינהויעקברביהימיםברבות,המובהקלתלמידוהפךובכך,וחינכותורהלימדו,כבןואימצולביתולקחו

בתקופתוהרבניםעםידידותבקשריעמד."יעקבזרע"בספרהדפיסאותם,כתביואתלידומסרוכן,במקומובפראגהמדרשבבית

ידיואשר","במדינתינוהראשוניםמרבניםמיוחדאחד"מכנהו"סופרחתם"הבעלמרן.לעוואלעזרורבי,רנשבורגבצלאלרביבהם

רבישלפטירתולאחרכשנהא"תקצבשנת,פרוסטיץבעירלרבנותוהתמנהפראגאתעזבו"תקפבשנת."...התלמודיםבשנילורב

עלוקובץ,ותשובותשאלותספר,"ירושליםשלום"חיבר.ניקלשבורגבעירוהתיישבמקומועלמוראביהשללרבההתמנהבנעטמרדכי

.ם"הרמב

.חדשהכריכה.השערבדףקליםשוליםפגמי.מאודטובמצב.מ"ס32.דףקצ,[1]

200$פתיחה 

אליעזרורביניקלשבורגד"אבצילץליבמשהרבי–מניקלשבורגבנעטמ"הרתלמידיעותק–א"הרשבת"שו.119

נאהטופס–א"תקע,לבוב–סופרהחתםותלמידמונטיפיוריהשרשלמזכירוהלוי

Shut HaRashba – Copy of the Disciples of the Ram Benet of Nikolsburg – Rabbi Moshe Leib Tziltz Av Beit Din of

Nikolsburg amd Rabbi Eliezer Halevi the Secretary of Sir Moses Montefiore and a Disciple of the Chatam Sofer – Lvov,

1811 – Fine Copy
הכולל.[אחלק].אדרתבןשלמהרבי–א"הרשבותשובותשאלותספר

.תשובות1255

ר"בחייםאברהםרביהסכמת.גרושמאןהירץנפתלידפוס.א"תקע,לבוב

.מזלאטשובגדליה

–(מטושטשת)חתימההשערבראש:עתיקיםורישומיםחתימותבשער

א"רשבהתשובותזה"נוסףרישום."י"נצילטץיוסףה"בליבמשה'הק"

ש"נק"קפהדייןצילטץליבמשה'מהוהרבניו"לאדמשייך

הלויאליעזר'הק...לעוואליזר'הק"נוספתחתימה."א"יע[ניקלשבורג]

מורינו,הגדולהמאור]ה"מג"המההרבאמלפהלומד(צילץ)מצילטץ

ד"אבבנעטמרדכירביאצלתלמידהיותומתקופתזוחתימה–["הרב

דודכהת"כשוהנעלההיקרלהקציןשייך"רישוםהפורזץבדף.ניקלשבורג

...להעידבאתי"(בשוליםקצוצים)רישומיםהשערדףבשולי."אייזלעריוסף

."...מגשלמה'הק...מאייזלעריוסףדוד...להשייך[א"ב]הרשתשובת

ש"כקה"ה...ק"דקמ"ורד"אב...השרהגדול...הלהרבשייך"נוסףרישום

על]ח"עהאנוכיגםבאתי"נוסףרישום"...ליחיים"חתום"...[ה"]מו

.(קצוץ)...[החתום
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נולד–(א"תקצנפטר)ניקלשבורגד"אבצילץליבמשהרבי

אביועםעבר12בןבהיותו,צילץיוסףרביהמקובללאביו

,ניקלשבורגד"אבבנעטמרדכירביתלמידהיהשםלניקלשבורג

ד"כראבשימשמכןולאחרלדייןנתמנהח"תקנמשנת

אותובחלקאליובתשובהסופרהחתם.פטירתועדבניקלשבורג

ש"נק"דקד"רבצילטץליבמשהה"מוהמופלאהרב"מכנהולז

.(ז"תצאותס"החתבתשובותאישים:עיין).["ניקלשבורג]

רבילאביובצילץנולד–(ן"תר-ט"תקס)מלונדוןהלויאליעזררבי

הצטייןמנעוריועוד.רוזנברגד"אבלימיםהלוייעקבמרדכי

פריישטאטהרשצבירביאצללמד,מפליאוזכרוןמהירהבתפיסה

נכנסמכןלאחר,ניקלשבורגד"אבבנעטמרדכירביואצלבליסא

תעודתקיבלשבסופןשניםמספרלמדשםפרשבורגלישיבת

בקודשלימודיומלבד.סופרהחתםבעלמהגאון"בחוריםעטרת"

באו"תקצבשנת,בורייןעלשפות39וידעחולבלימודיגםהשכיל

התיכוןהמזרחאתלחקורמנתעלנסעח"תקצבשנת,ללונדון

שם,וירושליםצפת,עכו,בעריםביקרישראלבארץ,ישראלוארץ

התפללבאבובתשעה,רבוידידמשקלאווישראלרביאצלביקר

הארץאתבעוזבו.הביתהרעלהמשקיףשבביתוהכנסתבבית

שתכננומונטיפיוריויהודיתמשההשראתפגששםבאיטליהעבר

וייעץהארץאתלהםתיאראליעזררביישראלבארץלבקרהםגם

השרשלנפשונקשרהכךבעקבות,בהלבקרהיכןלהם

הפרטימזכירולהיותלווהציעהלויאליעזררביבנפשמונטיפיורי

.ש–ותלמידיוס"החת).כמזכירולשמשוהחלהסכיםאליעזררבי

.(126'עמ,וינגרטן

לעווייצחקרביחתנו–מפריישטאטאייזלריוסף[דוד]רבי

.מנייפעסט

כריכה.קליםזמןכתמי.מאודטובמצב.מ"ס34.דףז,קיב

.רופפתמקורית

200$פתיחה 

יוסףרבימאתבהונגריתדרשות–ידכתב.120

ההמאהתחילת,הונגריה,האלאששלרבהדוהאני

–20

Manuscript – Drashot in Hungarian by Rabbi Yosef

Duhani, the Rav of Halash, Hungary, Early 20th

Century

מהאלאשדהואנייוסףרבימאת,בהונגריתדרשותמחבר

ראשית,הונגריה.בעבריתגםקטעיםהדפיםבין.(הונגריה)

!נדפסלא–ידהכתבידיעתנולמיטב.20–ההמאה

שלרבה,ובחכמהבתורהגדולרב–דוהאנייוסףרבי

(קישקונהלש)האלאששלרבהד"תרעמשנת,קרונשטט

.(8233ר"אוצה).לירושליםז"תשבשנתעלה.בהונגריה

.צדדיםמשניכתוביםדפים2.אחדמצדכתובים.דף[38]

.טובמצב.מ"ס16\25

200$פתיחה 
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ז"תשל-ג"תש,ישראלארץ-הונגריה–דפיםמאות–רוזנבלוםיחיאלהרבידכתביארכיון.121

Archive of Manuscripts of Rabbi Yechiel Rosenblum – Hundreds of leaves – Hungary-Irsael, 1943-1977

את.והונגריתעברית.(ב"תשמנפטר)ז"תשל-ג"תשהשניםבין.וחולוןמבודפשטרוזנבלוםמנחםיחיאלרביידבכתבדרשותמאות

.שוניםבכנסיםוכן,בחולון"שלוםנחלת"הכנסתבביתבעיקרנשאדרשותיו

עלדרשות,מילהובריתמצווהבר,לחתונותדרשות,העצמאותיום,הגדולשבת,ישראלחגי,נוראיםימים:הדרשותנושאיבין

.ישראלומדינתציונות,הגאולהאתמשלבבדרשותיו,התורהפרשיות

!נדפסלאהדרשותתוכן.המחבראוטוגרף

.טובכללימצב.מחברתדפיעלידובכתבכתוביםדפיםבמאותמלאותתיקיות8

500$פתיחה 

מתקופתחתימה–א"תקס,דאדרפרנקפורט–מגדיםפרי.122

ידבכתבתיקונים-"אריהצבי"ההדפסה

Pri Megadim – Frankfurt an Der Oder, 1901 – Signature from the

Time of Printing "Zvi Aryeh" – Handwritten Corrections

זהבמשבצת,פירושיםלשנינחלק.דעהיורהעלביאור,מגדיםפריספר

יוסףרבימאת.כהןשפתיבעלעלדעתשפתיופירוש,זהבהטוריבעלעל

.תאומים

.מ"ברהירשצבידפוס.א"תקס,דאדרפרנקפורט

.ק"התמשנותמרובעתאשכנזיתבכתיבהתיקונים18-כהספרלאורך

,צביהשםאתהיוצרותי-צהאותיות'בהאותלצדידבכתבנוספובבדף

השםאתהיוצרותי-ר-אהאותיותידבכתבנוסף'ההאותלצדהובדף

מתקופהמכיריםאנו,זהבשםרבנים."אריהצבי"השםמתקבליחד,אריה

ר"באריהצבירביהקדושר"האדמו.א:והם.שלפנינוהכתיבהשלזו

יחיאלורביממעזריטשהמגידתלמיד–(ב"תקע)מאליקלנדאאברהם

"החכמהאור"ספרעלהסכים.חסידיםלאלפיר"אדמו.מזלאטשובמיכל

"חכמיםאור"ספרחיברו.(ה"תקע,לאשצוב)מקריסנאפלפייבלאורי'לר

'עמלחסידות'אנצי,1325ערך',ט,חייםעץאטלס).(ה"תרמ,ווארשא)

.יבוז'ממעזרפפורטאריהצבירביר"אדמו.ב.([תקפה

חלקם)קליםחסרונותעםופגמיםכתמים,קמטיםהשערבדף.דףקמט,ד

בדף.ופגומהמנותקתכריכה.טובבמצבהספרשאר.(ניירבהשלמת

."לובליןלעירהסמוך..."מטושטשתעתיקהחותמתהשערלאחר

200$פתיחה  
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משהרביק"בכתיהקדשהעםר"האדמועותק–ט"תרל,פרשבורג–ראשונהמהדורה–סופרכתבת"שו.123

מפוארעותק–מערלויסופר

Shut Ketav Sofer – First Edition- Pressburg, 1879 – Copy of the Admor with a Dedication Handwritten by Rabbi Moshe

Sofer of Erlau – Impressive Copy

.סופרבנימיןשמואלאברהםרבימאת.אחלקדעהיורהחלק.סופרכתבותשובותשאלותספר

.המחברבןסופרשמעוןרביבהוצאת,אלקלעיאברהם'ורלוידוד'רהשותפיםבדפוס.ראשונהמהדורה.ט"תרל,פרעסבורג

ה"מו[שמיםויראתבתורה]ש"בתויומופלאמופלגבהתמדהלומדכשורהמתנהגבטובהבוחרבחור"להקדשההשעראחרבעמוד

יד"ובעלערלויד"אבסופרמשהרבישלוחותמתוחתימתו,ידובכתב-"א"יעערליואק"קבישיבהפהלומדבערקאוויטשאהרןמשה

...בעלמרןהגולהמאורהקדושהגאוןנכדסופר'קמשה"חתימהאחרוןבדף."סופרמשה'הק"נוספתחתימה2/מבבדף."סופר

."פרעססבורג,שטערנפעלדצבייודא","וואיאןק"דקב"שוגאטטליעבאפריםאיתמר"חותמותהפורזץבדףבשער.["קצוץ]

."ירושליםשטרנפלדשמואל"

בעלסופרשמעוןרבישלבנו,"סופרחתם"הלמרןרביעידור"סופריד"ת"שומחבר(ד"תש-ה"תרמ)מערלויסופרמשהרביהגאון

מרדכירבי,כעילויהתפרסםבחורבהיותובצעירותו.אמומצדשפיצרזלמןשלמהרבינכד."סופרכתב"השלבנו"תשובההתעוררות"

להוראהנסמךשניםובאותם,ואחרוניםראשונים,וירושלמיבבליהתלמודבכלבקיאהואכיעליוהעיד"מרדכילבושי"בעלוינקלרלייב

גירשוהוהשניההעולםבמלחמתלהונגריההגרמניםפלישתעםד"תשבשנת.רבותשניםכדייןכיהןבערלוי.הדורגדוליידיעל

.דמםיקום'ה.ד"תשסיוןא"כביום,באוושיץבנותיווארבעאשתו,שמעוןרביאביועםיחדנספה,לאושוויץמשפחתוכלעםהנאצים

נדפס"סופריד"ספרו."אברהםמחזה"ו"סופרדברי"בעלסופרבנימיןשמואלאברהםרבי.מערלויספריוחנןרביר"האדמו:הםבניו

.יוחנןרביבנוידיעלט"תשבבודפשט

.כתרבצורתריקועהכריכהבמרכז,מעוטריםעורריקועי.חדשהמפוארתכריכה.יבשדף.מאודטובמצב.מ"ס36.דף[1],עה,[1]

.מעוטרותמתכתפינות.הספרשםאתהנושאותמוזהבותאותיות

300$פתיחה 
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–דעעשד"אבפנטאלימלךיעקברביר"האדמוק"בכתיהיסטוריתהקדשה–ס"תר,קראקא–חכמיםעטרת.124

ודעעשמאילאנדאפנטיוסףרביהגאוןחותמת

Ateret Chachamim – Krakow, 1900 – Historical Dedication Handwritten by the Admor Rabbi Yaakov Elimelech Panet Av

Beit Din of Deyzh – Stamp of the Gaon Rabbi Yosef Panet of Ilianda and Deyzh

ברוךרביהגאוןמאת.ס"השבסוגיותופלפוליםחדושים:בחלק,ערוךשולחןחלקיארבעהעלת"שו:אחלק.חכמיםעטרתספר

.פרנקל-תאומים

.ועודמצאנזהלברשטאםחייםרביר"האדמוהסכמת.דייטשערחנניהשאול'רדפוס.1899ס"תר,קראקא

.17–ההולדתוליוםמנדלמנחםרבילבנוהקדישאותופאנעטאלימלךיעקברביהקדושר"האדמועותק

[17]ב"טולומלאותליום"מענדילמנחםרבילבנופאנעטאלימלךיעקברבישלוחתימתוידובכתבהקדשההשעראחרבעמוד

ד"אבמנדלמנחםבנושללידתותאריךעלאורשופכתזוהקדשה-"ו"יצדעעש–ד"תרצשבט[חודשראשערב]ח"ער...שנים

.מהוניאדפריינדברוךרביבת,רחלרעייתועםיחדבשואהנספהאשרהוניאד-באנפי

פאנעטיוסף"ורבי,"ו"יצדהגלילד"ואבדעעשק"דקהצעיררב–פאנעטאלימלךיעקב"רביהקדושיםהאחיםחותמותבשער

."ו"יצוהגלילאילאנדאק"אבדק

,קרלסבורגמשושלתמדעעשפנטיחזקאלרביר"האדמושלבנו–(ד"תש-ט"תרמ)פאנעטאלימלךיעקבהרביר"האדמוק"הרה

כרבלכהןוהחל,שנה14כבןבהיותועודלרבנותהוסמך.צאנזלביתקאנרשמשוןיעקברביחתן."יחזקאלמראה"הבעלשלונכדו

ובנוסף,ועודאן'מברזמרדכישלוםורביאנגלשמואלמרבילרבנותרשמיתהסמכהקיבל18בןובהיותו.אביולצדאויוואהר-במארוש

וכראש"צעיררב"כהעירלרבנותהואגםהצטרף,בדעעשלכהןהחלשאביולאחרשנה13,ו"תרפבשנת.בעיירהישיבההקים

לרבנבחרץ"תרבשנתאביופטירתלאחר.טרנסילבניהשלהמרכזיתהלשכהר"כיווכן,מכובדתלמידיםמספרמנתהאשרהישיבה

בדרשותיוהיהידוע,גדולצדקהובעלחסידיועלעצומההשפעהבעל.בטרנסילבניה"ציוןאהבת"כוללכנשיאוכן,בדעעשר"ואדמו

וביקשמעליוזקנווהורדהארוריםהשפילוהושםלאושוויץקהילתובניעםהועברהמלחמהבזמן.הציבוראתסחפואשרהמלהיבות

,האיומהבשואההםגםנספוונכדיוילדיו.ד"הי,לבוראונשמתואתהשיבד"תשבסיוןח"יוביום,"רבי"בתואריותריקראוהושלא

.(רנד-רנג,בחסידות'אנצי,אלפסי).(ג"תשברוקלין)התורהעל"יעקבזכרון"בספרכונסהתורתו.ד"הי

כיהן.'יחזקאלמראה'הבעלשלונכדו,מדעעשיחזקאלרביר"האדמובן–(ב"תשכ-ה"תרנ)פאנעטיוסףרביר"האדמוק"הרהאחיו

מהשואהניצל.פנטאלימלךיעקברביאחיולצדבדעעשר"לאדמונתמנהאביופטירתלאחר.באלאנדאכךואחרבטעקנדורףכרב

ומילאדעעשחסידיאתמחדשאסףשםהבריתלארצותהיגרט"תשבשנת,לפריזעברמשם,היהודיתהרוחאתלהחיותלדעעשוחזר

.(קכא-קכ,בחסידות'אנצי,אלפסי).בירושליםזיבינבירגןכולללראשנבחרכןכמו.דעעשר"כאדמואלימלךיעקברביאחיומקוםאת

דפים15.כריכהללא.ואחרוניםראשוניםדפיםבמספרקליםוקרעיםשוליםפגמי.יבשדף.טובמצב.’עמ172;[2],158,[4]

.מנותקיםאחרונים

200$פתיחה 
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מספרייתעותק–ט"תקס,שקלאוו–בכוריםתוספות.125

מטשרנובילאהרןרביר"האדמו

Tosfor Bikurim – Shklov, 1809 – Copy of the Library of the Admor

Rabbi Aharon of Chernobyl

מנחםרבימאת,מועדסדרתוספתאעלפירוש,בכוריםתוספותספר

צבידפוס,ט"תקס,שקלאוו.טשאוסק"מק[ליביהודה'רבהחסידנחום]

.יחידהמהדורה.ל"סגזנווילשמואלבןיצחק'ורהלוימאירבןהירש

ק"הרהשלמספרייתוזהעותק–"בהרב[זוסיא]זושא'לר"רישוםבשער

אתמיספרכלעלהגבאיםרשמושנפטרולאחרמטשרנובילאהרןרבי

רבישלבנוזוסיא[משולםישעיה]לרבינמסרזהעותק.היורשהבןשם

.אהרן

עלנכתבה–המחברדבריעלתמיהה,ידבכתבעתיקההגהה2/עדבדף

הנראהכפימאודמבוגרלאדםאופייניתהכתיבה)בשניםמופלגחכםידי

לאגדתהרב-זילבראליעזר"רביחותמות.(בכתיבהמרעידות

."הקהלות

.ועביםאיכותייםדפים.מאודטוב-טובמצב.מ"ס34.דףפ-נה,נב,[3]

דפיםבמספרבודדיםזעיריםעשנקבי.דפיםבמספרקליםשוליםפגמי

.(אחתמילה)בטקסטקלחסרוןעםחורלבבדף.ואחרוניםראשונים

.חדשהכריכה.זמןכתמי

500$פתיחה 

דפוס],[ג"תש]-ב"תש,ירושלים

מהדורה.[דיסקיןהיתומיםבית

.ראשונה

מיליםתיקונימספר,בספר

ידבכתב]ההדפסהמתקופת

הפורזץובדףבשער.[?המחבר

שלהמובהקתלמידוחתימת

–דוידוביץמנחםרבי,המחבר

לאורך,הידועם"הסתסופר

מיליםתיקוני150-כהספר

.[מרובעתכתיבה]ידובכתב

;[4],יא;קכה,לז-י,[1],ז,[1]

בטעותנכרךמדדף)מד,[1]

[2]חסרים.דף[4],(לדףלאחר

עולקבלת"מאמרבתחילתדף

מצב.מ"ס16.5."שמיםמלכות

.מנותקיםמהדפיםחלק.טוב

שלחסרוןעםפגםדפיםבשני

–נאהמקוריתכריכה.דףכרבע

.מעורופינותשדרה

300$פתיחה 

ידבכתבוהגהות-המחברשלקדשוידבכתבתיקונים–ראשונהמהדורה–ב"תש,ירושלים–אמוניםשומר.126

הידועם"הסתסופר'דווידביץמנחםרביתלמידו

Shomer Emunim – Jerusalem, 1942 – First Edition – Corrections in the author's handwriting - and handwritten

proofreading by his student Rabbi Menachem Davidovich the Famed Scribe

שלשה  )עם קונטרס אהבת הבורא , שני חלקים. ראטהר הקדוש רבי אהרן "מאת האדמו. חיזוק בעבדות השם, שומר אמוניםספר 

(. שערים נפרדים
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ג"תרצ,מארע-סאטו–הטהורשלחן.127

ראטהאהרןרביר"האדמוהמחברעותק–

Shulchan Hatahor – Sato-More, 1933 – Copy

of the Author the Admor Rabbi Aharon Roth

,המזוןוברכתהסעודהכוונות.הטהורשלחןספר

ודרכיםועצותמאמרים,השלחןעלהלימודסדר

אמונה"בהתחזקותדרושיוכן',הלעבודת

.ראטהאהרןרביר"האדמומאת."ובטחון

ליבמאיר'רדפוס.ג"תרצ,(סאטמר)מארע-סאטו

.ראשונהמהדורה.הירש

נחוםמנחםרביר"האדמו:דורוגדוליהסכמות

יואלרביר"האדמו,מרחמסטריווקאטברסקי

הגרישראלרביר"האדמו,מסאטמרטייטלבוים

,מספינקאאייזיקיצחקרביר"האדמו,ניץ'מוויז

רבי,קלאצקיןאליהורבי,זוננפלדחייםיוסףרבי

קליערסמשהרבי.הכהןדוויךשאולחיים

.ועודמטבריה

."אמוניםשומר"חבורתאתייסד.הזההעולםמעניניופרושסגפן,נשגבוצדיקעליוןקדוש(ז"תש-ה"תרנ)ראטהאהרןרביר"האדמו

במשךמידתוהיתהכזו–רםובקולבהתלהבותותפילהתורהתלמוד'הבעבודתלעסוקבמטרה,"'היראי"חבורתאתהקיםבסאטמר

נועם"."אמונהמבקש"."הקודשטהרת".(שלפנינו)"הטהורשולחן"."אמוניםשומר"והידועיםהחשוביםהספריםאתחיבר.חייוכל

.ועוד"הלבבות

.מ"ס19.5.בהתחלהההסכמהדפילאחרנכרךהתיקוןמלוחאחדדף.דףש-רעו,יד-יא,רעא-קפט,מא-לד,קפ-מב,לג-טו,[2],י,[8]

.מאודטובמצב

200$פתיחה 

.ם"סתסופר–"דאווידאוויטשמנחם"רביחתימתהפורזץבדף."א"יעסאטמארק"קפה,ראטהאהרן"חותמתהשעראחרבעמוד

.ידבכתבותיקוניםהגהותמספר"ו"יצסיגעט.מארטהדקהלב"שו,הכהןיעקבמשה"חותמת

מהדורות–דוידוביץמנחםרביהצדיקהנודעהסופרשל"ם"סת"הספריספריית!מיוחד.128

מיוחסיםועותקיםחתימות–נדירות/יחידות/ראשונות

Special! Library of Sifrei Stam of the Famed Scribe Rabbi Menachem Davidovitch – First / Single / rare Editions –

Signatures and Pedigreed Copies

ם"הסתסופר–דווידוביץמנחםרבישלמספרייתו.ומזוזותתפליןתורהספריכתיבתודיניהלכותשלאחדבנושאכולםספריםאוסף

.הידוע

'ה"חתימה].יחידהמהדורה.ג"תרל,ווארשא.מקארליןסופרחייםיעקברבימאת.ם"הסתמלאכתעלמלוקטיםדינים.שפראמרי•

."[1929ט"תרפבערבעשטק"ק...יהודהיקותיאל

חידש.טייטלבויםיוקליעקבישראלרבישלונכדו"(הצדיקרפאל"מכונה)גרוסרפאלרביבן-(ד"תשנפטר)גרוסיהודהיקותיאלרבי

בעל.ילדים45-כתורהובתלמודתלמידים80-כהיובישיבתו.הראשונההעולםמלחמתלאחרבברבשטתורהוהתלמודהישיבהאת

החלכךובעקבותאביומקוםאתשימלאבכדי14-הבןבנואתלחנךנבחרמסיגעט"חייםעצי"הבעלפטירתעםו"תרפבשנת,כשרון

.ד"הי,בשואהנספה.מחדשסיגטישיבתאתהקים.בסיגטהדיןביתוכחברכדייןלשמש

שלחןקיצורבעלגאנצפרידשלמהרביהגאוןמאת.ותיקוניהםאסתרומגילתומזוזותתפיליןת"סכתיבתדיני.הסופרקסתספר•

סופרהחתםשלבהסכמתו.ראשונהמהדורה-ה"תקצ,אופן.סופרמשהרביסופרהחתםבעלמרןמאתוהסכמההערותעם.ערוך

פגמי,בינוני-טובמצב).דףלב,[2].הספרעלנבחןאםאלאסמיכהסופריקבללאהספרהדפסתשמיוםתלמידיואתמצווהלספר

סטפנסקי).(דיוכתמי.בטקסטפגיעהעםחלקם.אחרוניםדפיםבמספרוכןאחריודפיםובמספרהשערבדףקליםוחסרונותשולים

.(208'מסיסוד

לשכתהערותעם,ותיקוניהםאסתרומגילתם"סתכתיבתדיני:אחלק.גאנצפרידשלמהרבימאת.תנינאמהדוראהסופרקסת•

.[הלוימאיררבי]ה"הרמלרבנולתורהסיגמסורתהספרפיעלאסתרובמגילתבתורהשנמצאותוהחסרותהמלאות:בחלק.הסופר

נתנזוןשאוליוסףרבי,מצאנזהלברשטאםחייםרביר"האדמומאתהסכמות.אחלקשערחסרראשונהמהדורה.א"תרל,אונגוואר

.ועוד
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משהרביהגאומאתאחדיםדבריםעם.גאנצפרידשלמהרבימאת.הסופרלשכתביאורעם.אחלק,תנינאמהדוראהסופרקסת•

.[ידבכתבהגהותמספר].דוידוביץדודרבי–מנחםרבישלאביוחותמת.ב"תרס,בארטפעלד.סופרהחתםבעלסופר

.תנינאמהדורא.באמבערגערהלוידוביצחקרבימאת.ובינהחכמהחלקכולל.ומזוזותתפיליןתורהספרהלכותעל.שמיםמלאכת•

.[מנחםרבישלאביודוידוביץדוד"חתימה].ך"תר,(הנובר)האננאפער

.שנייהמהדורה.1865ו"תרכ,זאלקווא.הירושלמישפיראנתןרבימאת.ומזוזהותפיליןציציתהלכות,הברכותכוונות.שמוריםמצת•

.שעריםשני.1898ט"תרנ,ווילנא.קערסיקבערדברבימאת.סופריםדקדוקיספרעם.סופריםעינימאיר•

שעריספרבעלקאפיליעקברבימאתפירושעם.זכותמשהרבימאת.הקבלהפיעלם"סתסופרידיני–התיקוניםספר.ז"הרמקול•

.ן"תר,ברדיטשוב.עדןגן

למד.הוריועםארצהעלהעשרכבןבהיותו.דודרבילאביובמינכןנולד-(ז"תשע-ח"תרפ)'דוידוביץהכהןמנחםרבים"הסתסופר

לאחר,המובהקלרבולוהיהאשר"אמוניםהשומרי"הבעלראטהאהרןרביר"האדמואלהתקרב,דושינסקאצבייוסףרביאצל

רביפטירתלאחר.אהרןתולדותחסידותמייסד"אמונהדברי"הבעלקאהןיצחקאברהםרבירבוחתןשלמחסידיונמנהפטירתו

והיהבירושלים"החרדיתעדה"השלם"הסתכסופרשנה50-כבמשךשימש.יצחקאברהםתולדותלחסידותעבריצחקאברהם

מסרהשניםלאורך.אהרןמתולדותר"האדמושלהתורהספרביניהםתורהספריעשרותיצאוידותחת.בתחוםהמומחיםמגדולי

ספרעלקונטרס.ם"סתבדיניופלפוליםחידושים-"סופרמנחת"-מספריו.בנושאשוניםמאמריםפרסםוכןם"סתבהלכותשיעורים

בסיוןג"בכנפטר.בדורנום"הסתלכותבייסודלאבןהפךאשרקוראיםתיקוןלאורהוציאכןכמו"חייםחפץ"הלבעלסופריםמשנת

.הזיתיםבהרונקברז"תשע

.שוניםגדלים.מנותקותמהכריכותחלק.טובכללימצב.ספרים16כ"סה

$  1000פתיחה 

.מיסאייזיקיצחקרבימאת.השנההפטרותעלפירוש.יצחקבאר•

.דףקלא,[3].יחידהמהדורה.ט"תפ,אפענבך

.מירלשאהרןרבימאת.(נפרדיםשערים)חלקים'באהרןבית•

,הקבלהדרךעל,ומזוזותותפיליןספריםדיני.הביתתורת:אחלק

פנית"שו:בחלק.1929ץ"תק,ברלין.יצירהספרעלמפירוש

(גינז)איגרעקיבארבי:מאתהסכמות.ט"תקפ,בערלין.הבית

.ועודברעסלרעקיבארבי,מפוזנא

ומגילותומזוזותתפילין[תורהספרי]ת"סמלאכתדיני,סופרשיח•

ק"בקוכעתמסלאניםם"סתסופרחייםיעקברביהסופרמאת.ועוד

.יחידהמהדורה.1863ד"תרכ,ווארשא.קארלין

ראשוניםוספריםמסופרימלוקט.ם"סתהלכותאברהםמשנת•

.יפהאברהםרביידיעלנאסף.שוניםמגאוניםת"שווכן.ואחרונים

מהדורה.שאדאוושלוםאברהםרביבדפוסח"תרכ,זיטאמיר

.יחידה

,הכתיבהבעניין,ומזוזותתפיליןתורהספרדיני.הסופרלשכת•

רבימאת.הלשכהצוהרקונטרסעם.ועודודיניוהקלףעיבוד

.יחידהמהדורה.1869ט"תרכ,ווילנא.ברודאאהרןאברהם

רביחותמות,"...טובו'ן[ב]הלויאלעזררפאל...קניתי"חתימה]

.[בירושליםהספרדיתהעדהד"אב–"עזריאלאברהם"

נזכרולאאשרהדיניםביאור.יוסףשלום–אותיות.סופריםקול•

.ג"תרפ,בודאפעטש.קלייןיוסףשלוםרבימאת.הסופרקסתבספר

ק"דקץ"דומבילליטצערהלויאפרים"רביחותמת].יחידהמהדורה

."[בעטלען

הלכות-שלוםאות,תפיליןהלכותעל-חייםאות.ושלוםחייםאות•

.ממונקאטששפיראאלעזרחייםרביר"האדמומאת.מילה

בדיוהספריםשמות.ראשונהמהדורה.א"תרפ,בערעגסאס

קרעיםעםבסוףדפיםמספר.הספרבתחתיתדיוכתם].אדומה

.[בטקסטפגיעהעםחסרוןאחדבדף,קליםוחסרונות

.ערוךשלחןהקיצורעלמלכיםמזוזות.אאחדבכרךמלכיםשני•

,רוב,ספיקאספק,ודרבנןדאורייתאספיקותדינימלכיםספיקות.ב

.א"תש-ה"תרצ,קליינווארדיין.לאנדאצבימשהרבימאת.וחזקה

הספרשלהשניהחלקרקלפנינו.[בעפרוןהגהות].יחידהמהדורה

.רלד-עדדפים
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גרוסשמואלרבי:הרבניםעותק–ג"תקס,פראג–יונהבני.129

ד"אברונזפלדמאירורביקרעסטיררלה'ישעיהרביחתן

Bnei Yonah – Prague, 1802 – Copy of the Rabbis, Rabbi Shmuel

Gross, Rabbi Yeshayaleh of Kerestir's son-in-Law and Rabbi Meir

Rosenfeld

סימנים)דעהיורהערוךמשולחןתורהספרהלכותעלחיבור,יונהבניספר

.לנדסופריונהרבימאת.(רפד-רע

הרבבןזעליגרביחתנוידיעללאוריצא.יחידהמהדורה,ג"תקס,פראג

.זוסמן

הדףבראש."ראזענפעלדמאיר,עמלימכלחלקיזה"חתימהבשער

שאר,קצוצהראשונהשורה.שורות9-כ,ידובכתבסימניםראשי,הראשון

רביחתן-"גרויסשמואל"רביחותמות.השמאליבצידןקצוצותהשורות

וחתימהרישוםהפורזץבדף.אחרוןובדףהשערבדףמקרסטיררלה'ישעיה

.(אשוריתכתיבה)מירושליםדוידוביץמנחםרבים"הסתסופרשלידובכתב

,ברבשטבעיירהרפאלרבילאביונולד–(ד"תש-ח"תרנ)גרוסשמואלרבי

ישעיהרביהגאוןחתן.בסיגעטטייטלבויםצביחייםרבידודואצללמד

שלכרבהכיהןא"תרפמשנת.תורהמרביץ.מקרעסטירר"האדמושטיינר

רביאחיומקוםעלברבשטמולדתועיירתשלכרבהו"תרפומשנת,ביטשקא

שלד"כאבלכהןהחלו"תרצמשנת.בסיגטכרבלכהןשעבריהודהיקותיאל

בקרולה,סאטמרמחסידיהיה.טייטלבויםיואלרבימקוםעל(קראלי)קרולא

בעל.ד"הי,בשואהנספה.סאטמרחסידישלהמפוארתהקהילהאתשימש

רומניהליהדות'אנצי,19085ר"אוצה).(ג"תשכ,יורקניו)"שמואלעלה"

.(387'עמ

אנשילרביבן,ומפורסםגאוןרב–(ד"תרסנפטר)רוזנפלדמאירחייםרבי

רביבנו.ומישקולץ,באודווארברבנותכיהן.שאגאברהםרביחתן.רוזנפלד

.(12987ר"אוצה).רוזנפלדיוסף

.מנותקתכריכה.מאודטובמצב.מ"ס20.5.דףמ,[2]

200$פתיחה 

"יחזקאלמראה"הבןפאנעטבצלאלחייםרביר"האדמווהגהותחתימה–א"תרכ,ווין–המיםברכת.130

Birkat Hamayim – Wien, 1861 – Signature and Glosses by the Admor Rabbi Chaim Bezalel Panet the Son of the Mareh

Yechezkel

.יחידהמהדורה.א"תרכ,ווין.יוספסמיכלרבימאת,ונשיםהאנשיםושמותהגטסדרעניןעלחיבור,המיםברכתספר

הגהות10–כהספרדפיבין."פאנעטהב"ח"תיבותבראשיחתימתו,פאנעטבצלאלחייםרביר"האדמוחתימתהספרבשער

.קדשוידבכתב

החתםאצלבצעירותולמד,"יחזקאלמראה"בעלפנטיחזקאלרביר"האדמושלבכורובנו,(ד"תרל–ג"תקס)פנטבצלאלחייםרבי

עוד.המחכימותהערותיואתלשמועכדיאתוולמדלחדרואותומזמיןהיהשהשיעוראתכשהכיןפעםומדי,מאודשחיבבוסופר

ומגדולישנהארבעיםבמשךוהמחוזטושנאדשלרבההיה."חכמיםעינייאירהזההילד""מלובליןהחוזה"עליוהעירבילדותו

ס"החת).ועוד'הרחבים''חייםאוצר''יבחרדרך'מחבר.בטרנסילבניההיהודיםבתולדותרבהחשיבותלספריו,בדורוהמשיבים

.(656'עמטרנסילבניה.קמו'עמותלמידיו

.עתיקהפשוטהכריכה.בשערניירחיזוקי.שימושפגמי.טובכללימצב

500$פתיחה 



74

'ב–מרשקובשבתירביסידור.131

–הנדירהקונטרסכולל–חלקים

ו"תרכ,למברג

Siddur Rabbi Shabtai of Reshkov – 2

Sections – with the Rare Booklet –

Lemberg, 1866

י"הארכונתעםהשנהמכלתפלהסדר

מראשקובשבתירבימאתהגהותעם.ל"ז

.הקדושט"הבעשמאתוייחודים

אברהםדפוס1866ו"תרכ,לעמבערג

שערחלקלכל.דרוקרהעשיליהושיע

.נפרד

תפלת,חכםתלמידסעודתסדר:אחלק

,חודשראש,שבת,ערביתתפלת,מנחה

לשלשתפלה,העומרספירת,והגדהפסח

.הושענות,כפוריםיום,השנהראש,רגלים

.דףיא,[1],קיד,קד,[4]

.דףקל-נז,[56].שחריתתפלת:בחלק

,זאלקווא–(א"הגר)הקודשטהרת.132

חותמת-ראשונהמהדורה-ד"תקס

ניו-מדעעשפאנעטאלטראלימלךר"האדמו

יורק

Taharat Hakodesh (HaGra) – Zholkva, 1804 –

First Edition – Stamp of the Admor Rabbi

Elimelech Alter Panet of Deyzh-New York

התוספתאעלופירושביאור,הקודשטהרתספר

א"הגררבינומאת,(הפניםעם)טהרותסדר

.מווילנאמאיררביתלמידוההדיר.מווילנא

הסכמות.ראשונהמהדורה.ד"תקס,זאלקווא

.באנעטמרדכימרבימהןאחתחשובות

פאנעטאלטראלימלךרביר"האדמוחותמות

חותמת.מלינסקמאיררביחתן-יורקניו-מדעש

חתימה–"מאלקיןד"אבקליינפלץשלמה"רבי

,קליינפטאטשמורקאי"אבןיצחקאברהם"

."ענדעלמאןמיכליחיאל"נוספתחותמת."דטרויט

.טובמצב.בלועזיתרבניתחותמת.דףעב,[2]

מועטחסרוןעםקיפולמחמתקרעהשערבדף

.ראשוניםדפיםבמספרזעירעשנקב.בטקסט

ספריאוצר,וינוגרד).שדרהללאמקוריתכריכה

.(281'מסא"הגר

300$פתיחה 

ל"סגמשהבןיצחקרביהמגיההמאתיצחקמנחתשמואתוקראתיהתיקוןלוח:מיוחדשערעם,הטעותלוח:אחלקבסוףיא,[1]

.העותקיםברובואינםנדיריםאלודפים.מבערזאן

עםהפנימייםהשערדףבשוליפגמים.הפנימייםהדפיםבשוליבעיקרקליםרוביםעשונקביפגעי.בינוני-טובמצב.מ"ס21

.כריכהללא.מנוקתיםדפים.קליםחסרונות

200$פתיחה 
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אלימלךרביר"האדמועותק–ו"תקע,פולנאה–היוםסדר.133

אמשטרדםגרשוןורביפאנעטאלטר

Seder Hayom – Polonne, 1816 – Copy of the Admor Rabbi Elimelech

Alter Panet and Rabbi Gershon Amsterdam

.הכהןיוסףדפוס.ו"תקע,פולנאה.מכירבןמשהלרבי,היוםסדרספר

י"מהרק"בהגהפאנעטאלטראלימלך"רביר"האדמוחותמותכמהבספר

שייךהספרזה"הפורזץבדףידבכתברישום."ו"יצדעעשק"אבדקל"זצ

."אמשטרדםגרשוןה"מוהמופלגלהרב

בןמיכליחיאלרביחתן(א"תרלנפטר)מווילנאאמשטרדםגרשוןרבי

היה.ז"תקפ-בוילנא"הארבעיםישיבת"מחכמי.ווילנאמזעטילפיבששרגא

אצלובאוורביםומעלהמשכמואישיותהיה.בוילנאמייליס'רישיבתגבאי

לראשסלנטרישראלרביהתמנותכתבעלחתם.שוניםבסכסוכיםלבורר

אריהשאגת"הספרזכויותאתקנה.מלצרמרדכירבימקוםעל,הישיבה

אשררבישלהידמכתביכמהוכן,גינצבורגאשררבימבנו"החדשות

בעצמול"הו,בוילנאשהדפיסםאיישטייןחייםשמואללרביומכרם,גינצבורג

,גורדוןישראלרבימקוםעלבוילנאכרבכיהן.לתענית"אריגבורות"את

-מאומסקטוביהשלמהרבי:מחתניו.אחריומקומועלכיהןכהןאפריםורבי

.שטראשוןשמואלרביש"הרשרבינושלורעוידידו.סיביר

עבהנייר.בטקסטקטניםפגמיםסא-סבדפים.טובמצב.מ"ס20.דףעד

.מקוריתכריכה.ואיכותי

200$פתיחה 

"אריהאיתן"בעלהגאוןידבכתבלמדניותהגהות–ג"תרנ,ווילנא–תשובהדרכי.134

Darchei Teshuvah – Vilna, 1893 – Scholarly Glosses Handwrtten by the Gaon Author of Eitan Aryeh

מהדורה.ג"תרנ,ווילנא.ממונקאטששפיראהירשצבירביר"האדמומאת.חלקים'ב.דעהיורהערוךשלחןעל,תשובהדרכיספר

.ראשונה

."אריהאיתן"בעלרוזןאריהאברהםרביהגאוןשלידובכתבלמדניותהגהות11הראשוןהחלקדפיבין

,בוהוש,מוסטבקהילותברבנותכיהן.טושורטקובמחסידי.מופלגגאון.פלטשאןד"אב,(ב"תשי-ל"תר)רוזןאריהאברהםרביהגאון

זו'הבדברלרביםהשיבבורומניהשלרבהרוזןמשהרביבנוידיעלנדפס"אריהאיתן"ת"שוספרו.בוקרשט,פולטושאן,מינשט

.הלכה

VI, [1], .חדשהכריכה.טובמצב.’עמ[1],213-716][,[2].212

200$פתיחה 
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–אחלק].[ב"תרי,למברג].דעהיורהערוךשלחן

.[קפב-אסימנים

ומראיתיקונים,הגהות20מעלהספרלאורך

מזכירבהם.19-המהמאהידבכתבמקומות

צדקצמחת"שו-הספריםאתהשארביןהכותב

בעל,עולםבניןת"שו,(רבותפעמיםמוזכר)

2/מאבדף.ועודחדשפרי,מגדיםפריהמשבצות

הגאוןחותניר"אדמופסקוכן"בהגההכותב

משיג,בהגהה2/פזבדף."למעשההלכהל"זצוק

[כןגם]כ"ג"וכותבוהמשבצותז"הטדבריעל

זהות-"צורךללאבזהנדחקובמשבצותז"בט

ניכרתההגהותמתוכןאךלנוהובררהלאהכותב

.ובפוסקיםבהלכהובקיאותוגדלותו

כריכה.מאודטובמצב.מ"ס33.5.דףקצ,[3]

.חדשה

200$פתיחה 

בכתבלמדניותהגהות-[ב"תרי,למברג]–דעהיורהערוךשלחן.135

19-המהמאהכתיבה–חסידיגאוןיד

Shulchan Aruch Yoreh Deah – [Lemberg, 1852] – Scholarly Glosses

Handwritten by a Chassid Gaon – Written in the 19th Century

חלק.תורהחומשיחמשהעל.הזהרספר

.שעריםשני.ה"תרנ,ווילנא.בראשית

ר"האדמוחותמותנוספיםובדפיםהשערבדף

ר"אדומוט"בההקוהמשהאברהם"רבי

בטבריאק"באהנכ"וממאטוואצקה"זצללה

."ווארשאפהחונה,א"תובב

נפטר)מפאלעניץקאלישמשהאברהםרבי

שמחהרביר"האדמולאביונולד–(ח"תרצ

י"אדמורמשושלתמאטוואצקקאלישבונם

הנהגותיובכלמחמירהיה,כאביו.וורקא

בפלניצאר"כאדמוכיהן.המצוותבהידורוקפדן

ימיובסוף.באוטוואצקוכןלווארשאהסמוכה

.ווארשאבעירהתיישב

קרעבשער.יבשדף.טובמצב.דףרסז,[8]

.השערדףבשוליניירחיזוקי,חסרוןללא

חסרוןעםפגומיםהספרבאמצעדפיםחמשה

.(ניירהשלמת)דףכרבעשל

200$פתיחה 

ה"תרנ,ווילנא–מפאלעניץקאלישמשהאברהםרביר"האדמועותק-הזהרספר.136

Sefer Hazohar – the Copy of the Admor Rabbi Avraham Moshe Kalisch of Polenitz – Vilna, 1895
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ראשונהמהדורה-('מלובליןחוזה'התלמיד)אברהםבריתת"שו.137

חתןמאוסטראפריימןמאירישראלרביעותק–ט"תקע,דיהרנפורט-

"לנרערוך"הבעל

Shut Brit Avraham (a Disciple of the Chozeh of Lublin) – First Edition –

Dhyrenfurth, 1819 – the Copy of Rabbi Yisrael Meir Freiman of Ostroh the

Son-in-Law of the Author of the Aroch laner

.חדשהכריכה.השערדףבשולי(שקוף)ניירחיזוקי.טובמצב"(הטעותלוח"מ)אחרוןדףחסר.מ"ס35.דף[4],קמד,ע,[4]

(96'מסחסידותסטפנסקי)

200$פתיחה 

דףבראש.ידבכתבלמדניתהגהה2/בבדף

אשכנזיידבכתבוחתימהרישוםהשער

המאורלהרבשייך"ההדפסהמתקופת

יצחק...המפורסםובקיהחריףהגדול

מנדעל[החתוםעל]ח"הע...[ה]'ארי

מאירישראל"רביחותמות."ערנעברג

–"א"יעאסראוואק"דקד"אבפריימאנן

.ידובכתבוההגההייתכן

בריתותשובותשאלות

הרבק"הרהמאת.אברהם

הירשצביאברהם

פילץד"אב[פצנובסקי]

.ופיעטרקוב

דפוס–ט"תקע,דיהרנפורט

מהדורה.מייאיוסף'ר

.ראשונה

–(ד"תרמנפטר)פריימןמאירישראלרבי

יוקביעקברבי–"לנרערוך"הבעלשלחתנו

כרבןכיהן,הונגריהבישיבותלמד.עטלינגר

לאורוהוציאההדיר,ואסטראוואפילענעשל

הראשוניםמתחקופת"והזהיר"ספראת

.(ג"תרל,לייפציג)"יהודהענפי"פירושוועליו

.(12030,12265ר"אוצה).ר"דבתוארנשא

היותומתקופתמאמשינובקאליששלוםשמעוןרביר"האדמוק"ידחתימות–שנחאידפוסיספרים[5]אוסף.138

בשנגחאי

Collection of [5] Books that were Printed in Shanghai – Handwritten Signatures of the Admor Rabbi Shimon Shalom

Kalisch of Amshinov from the Time He was in Shanghai

-הפורזץבדף.לובליןחכמיישיבתאצל"אורמפיצי"הוצאת.ו"תש,שנגהאי.אליהודביתנאספרעלפירוש–צופיםרמתיםספר•

.[כריכהללא.אחרוןדףחסרעותק].בשנגחאיהיותומתקופתמאמשינובקאליששלוםשמעוןרביר"האדמוחתימת

ישראלאגודתהוצאת.ו"תש,שנגהי.במדברספר.פרידמאןזושאאלכסנדררבימאת.תורהשלמעיינה–קוואל=תורהדעת•

.מאמשינוב"קאליששמעון"רביר"האדמוחתימתהפורזץבדף.פוליןמגולי

.מאמשינובקאליששלוםשמעוןרביר"האדמוחתימתהפורזץבדף.ו"תש,שנגהי.מסלאניםאברהםרבימאת.העבודהיסוד•

הדפסהועדהוצאת.ג"תש,שנגהאי.מגורליבאריהיהודהרביר"האדמומאת.קדשיםמסדרמסכתותחידושי–אמתשפתספר•

–"קאליששמעון–ג"תששבטח"ייתרו[שת]'פר'איוםה"ב"וחתימהרישוםהפורזץבדף.לובליןחכמיישיבתאצל"אורמפיצי"

.מאמשינובר"האדמו

,שנגהאי.ממעזריטשהמגידמתלמידי–מזבריזפייווישרבינומאתיקרמכתבעם.ענסק'מליזאלימלךק"הרהמאת.אלימלךנועם•

.מאמישנובקאליששלוםשמעוןרביר"האדמוחתימתהפורזץבדף.ו"תש

.השערשעלמדבקהפיעלוהשנההמקוםשם–[ז"תש,שנגהאי].זילבערבערגמשהאברהםבהשתדלותנדפס.הבריתלוחותשני•

.ד-אחלקים
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לאביונולד-(ד"תשי-ג"תרמ)מאמשינובקאליששלוםשמעוןרביר"האדמו

בשנתאביופטירתלאחר,וורקאשושלת-מאמשינובקאלישמנחםרביר"האדמו

החלשמעוןורבי,קאלישיוסףרביר"האדמואחיואחראביוחסידיהלכוח"תרע

וגרישראללארץעלהג"תרצבשנת.ווארשאלידאוטבוצקבעיירהר"כאדמולכהן

עםברחהשנייההעולםמלחמתבתחילת.לאירופהחזרשלאחריהשנהבמשךבה

אשר)לשנגחאיוממנה,ליפןרכבתעםומשם,קובנה,לווילנאואחיינומאיררביבנו

בבורומדרשביתופתחב"לארהעברז"תשבשנת,(שלפנינוהספריםזומתקופה

.בטבריהונקברלארץהועלהארונו,נפטרשםפארק

.טובכללימצב.שוניםגדלים.שנגחאידפוסימהםחמשה.ספרים6כ"סה

300$פתיחה 

לבדוהפירושנדפסבההראשונההמהדורה–ט"תר,טשרנוביץ–שלםסט–חייםמיםבאר.139

Be'er Mayim Chaim – Complete Set – Chernovich, 1849 – The First Edition containing only the Commentary

שנדפסהפירוששלהראשונההמהדורה.1849ט"תר,טשערנאוויץ.טיררחייםרביהגאוןמאת,התורהעלחייםמיםבארספר

כרכיםשלשה.גדולותבאותיות"במאהלוב"המילהבשערים.[ף"תק,(מאהלובבשער)בסדילקובהחומשעםלראשונהנדפס]–לבדו

:שלםסטיחדיוהיוצרים

יודלדודלעבדוחלקוממנהומלאההארץ'לד"חתימהאחרוןובדףבשער:וחותמותחתימות].דףרג,[1].בראשיתחלק:אכרך

קלחסרון."[במעזריטשפרידמאןל"זיעקבברבימרדכי"רביחותמת,"במעזריטשפרידמאןמרדכי"חתימה,"ממעזריטשקופמאן

.חדשהכריכה.השערדףשלהשנימעברוניירחיזוק.השערבפינת

וממנהומלאההארץ'לד"חתימות].במדברספרשערמלבדשעריםחסרעותק.דףמ;מז,[1];כח;קכ.דברים-שמותחלק:בכרך

אשכנזיידבכתבהגהות6הספרלאורך"[קנאפאוויעקבר"בזעליגאשר"חותמת,"ממעזריטשקופמאןיודלדודלעבדוחלק

.חדשהכריכה.טקסטפגיעתללאבשוליםקלחסרוןאחרוניםדפיםבשני.טובמצב.[מעטקצוצות]מהתקופה

מז,[1];כח,[1];קכ,[1].הקודםהכרךשלהשעריםלהשלמתבינוניבמצבעותק.(נפרדבשערספרכל)דברים-שמותחלק:גכרך

.כריכהללא.הספרלאורךמקומותבמספרבטקסטפגיעהעםעשופגעינקבי.גרועמעט-בינונימצב.דףמ,[1];

200$פתיחה 
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חסידות–ראשונהמהדורה–ו"תקנ,ווארשא–לאברהםצמח.140

Tzemach LeAvraham – Warsaw, 1796 – First Editon – Chassidut

.הפניםמןהקטעיםעם,התורהעלשמעוניהילקוטעלחיבור,לאברהםצמחספר

המגןבעלמצאצאיפלונצקרהירשרבי–מפלונצקהלויהירשצבירבימאת

.אברהם

רבי,מברדיטשוביצחקלוירביהסכמות.ראשונהמהדורה.ז"תקנ-ו"תקנ,ווארשא

תאומיםיוסףרבינושלהסכמתווכן.ועוד"טעםברוך"ה,מסוכוטשובליבאריה

חמש,פטירתולפניוחציכשנהשניתנההסכמה"מגדיםפרי"הבעלמפרנקפורט

.הספרהדפסתלפנישנים

כתמים,ההסכמותדפיוכן,מוכתםשער.טובכללימצב.מ"ס31.דףקעט,[5]

בעמודקטניםניירחיזוקי2.דפיםבפינותקטניםקיפולים.הספרבגוףקלים

'הק"עתיקהחתימה.חדשהכריכה.אחרוניםדפיםבכמהזעיריםנקבים2.אחרון

."י"נמשהבהרביצחק

300$פתיחה 

–יחידהמהדורה–א"תקפ,אוסטרהא–דאברהםצילותא.141

מצויןעותק

Tziluta DeAvraham – Ostroh, 1821 – Single Edition – Excellent Copy

מאתס"השמסכתותעלחידושים.א"מהרמחדושיונקרא,דאברהםצילותא

.זאבנאד"אבאבושאברהםמשהרבי

,מאוסטרהאמרגליותבצלאלרביהסכמות.יחידהמהדורה.א"תקפ,אוסטרהא

הועתקהספר.מוולטשיסקהורביץהלוימשהורבי,מברודמרגליותמרדכירבי

."נחלערבי"בעלאייבשיץשלמהדודרבישלידומכתב

חתימות,חותמות.מצויןמצב.מ"ס33.דףצט,[1].כחולניירעלנדפסהספר

.חדשהכריכה.בעלותורישומי

500$פתיחה 

מהדורה–ו"תרכיוזעפוף–"(טעםברוך"ה)חכמיםעטרת.142

נאהעותק–ראשונה

Ateret Chachamim (the Baruch Ta'am) – Josefow, 1866 – First

Edition – Fine Copy

בארבעתותשבותשאלות:כוללראשוןחלק,חלקיםשני,חכמיםעטרת

רביהגאוןמאת.ס"השבסוגיותחידושים:כוללשניחלק.ערוךהשולחןחלקי

חייםרביהקדושר"האדמושלחותנו"טעםברוך"בעלפרנקלתאומיםברוך

.מצאנז"חייםדברי"בעלהלברשטאם

מאתמעניניתהסכמההספרבתחילת.ראשונהמהדורה,ו"תרכ,יוזעפוף

.מצאנז"חייםדברי"ה

עורכריכת.מאודטובמצב.מ"ס36.דף[1],סט,[סד:ל"צ]סא,[2]

.בפינותהכריכהעטיפתשלקילופים.מנותקתמעטשדרה.מקורית

200$פתיחה 
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–ראשונהמהדורה–ו"תרמ,פרמישלא–א"מהרצחדושי.143

זהבשערעםנדירעותק

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

with Gilt Title Page

אלימלךצבירביר"האדמומאת,חנוכההלכותעלא"מהרצחדושיספר

.מדינובשפירא

.מפרעמישלאשפיראמשהרביהמחברנכדבהוצאת.ו"תרמ,פרמישלא

מתוקנתשנייהמהדורה

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

.דפיםבכמהפינותקיפולי

200$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ב"תרמ,קראקא–(משפטחושן)שרדלבושי.144

!נדיר-

Levushei Serad (Choshen Mishpat) – Krakow, 1882 – First Edition – Rare!

אייבשיץדודשלמהרביק"הרהמאת.משפטחושןעלהגהות.שרדלבושיספר

.ישראלמגדולימכתביםהעתקיהספרבסוף.התורהעל"נחלערבי"בעל

'ורפישעריוסף'רהשותפיםדפוס.ראשונהמהדורה.1881ב"תרמ,קראקא

.דייטשערשאול

וקרעיםשוליםפגמיאחרוניםדפיםשני.יבשנייר.טובמצב.מ"ס19.5.דףטז

."י"אחיפה–רובינשטייןא"בהריוחנן"חותמות.כריכהללא.קלים

200$פתיחה 

–מבעלזארוקחיהושערביר"האדמועל-תמרוריםמספד.145

!נדיר–[ד"תרנ],קאלאמעא

Misped Tamrurim – for the Admor Rabbi Yehosghua Roke'ach of

Belze – Kolomea, [1897] – Rare!

ד"אב-זעגנערזלמןשלמההרבנשאאשרההספד,תמרוריםמספד

רוקחיהושערביר"האדמורבועלועודתלפיותתלספרובעלסטירזוב

תורתפיעלמיוסדשרובובכךמסוגומיוחדזההספדיםספר.מבעלז

.הקבלה

.יחידהמהדורה.[ד"תרנ],קאלאמעא

!מעולםבמכירותהופיעלא.רוזנפלד-וינוגרדבתקליטוראינו!נדיר

.כתמים.זעירחסרוןעםהשערבדףקליםקרעים.טובמצב.דףיא,[2]

כולל]ה"תרנלובלין,בראשיתאגדתמדרש:נוספיםספריםעםכרוך

קונטרס;[הביבליוגרפיהבמפעלאינה–.'עמ[16]המשכןדמלאכתברייתא

–צדקדרכי;ו"תרל,ווארשא,ד"מחבהאמצעיר"מהאדמוההתפעלות

ר"מוהלהאברךשייךהספרזה"רישוםהפורזץבדף.ז"תרל,ווארשא

."י"נמשהאברהם

$  200פתיחה 
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יחידהמהדורה–ץ"תר,טארנא-חייםאורחנימוקי/א"תרפ,וינה-חלקים'ג–(סאסוב)ל"הרמחדושי.146

Chidushei HaRamal (Sasov) – 3 Sections – Vienna, 1921 / Nimukei Orach Chaim – Torno, 1930 – Single Edition

:ראשונהמהדורהחסידותספרישני

.מונקאטשד"אבשפיראשלמהרבישלספוןידמכתבלראשונהלאוריצא,מסאסובלייבמשהרביר"האדמומאת–ל"הרמחדושי•

.ושותפיוהאלפערןדפוס,ראשונהמהדורה–א"תרפ,וינה.חלקיםשלשה

.מסאסובשפיראנחמיהרבינכדומאתוביאוריםהגהותעםוסוגיותמסכתותחידושי.א

.מסאסובשפיראנחמיהרבינכדומאתהערותעם.לחנוכהומאמר.ך"ונהתורהעלחידושים.ב

רבינכדומאתהערותעם.קודשומכתבי,הסכמות,מנהגים,וזמירותתפלות,אבותפרקי,ס"השאגדות,ך"ונהתורהעלחידושים.ג

.מסטריזובשפיראליביהודאמשהרביר"האדמומאתק"במוצשהנרהדלקתזמןת"שווכן.מסאסובשפיראנחמיה

במספורמופיעשאינונדירדףנוסף–אבחלק.ועודמברודישטיינברגהלוימנדלאברהםרבי,מדזיקובאורוויץיהושערביהסכמות

.ורטקוב'מצפרידמןישראלורבי,מהוסיאטיןפרידמןישראלר"האדמוהרבניםהסכמותוהואהביבליוגרפיהמפעלעורכישל

והפךמניקלשבורגשמעלקאאשמואלרביאצללמד.יעקברבילאביובבראדינולד-(ז"תקס-ה"תק)מסאסובליבמשהרביק"הרה

ניגוניםמיוחסיםאליו."והיתומיםהאלמנותאבי"כונה,ישראלואוהבלענייםדואג,דורומגדולי.שנה13במשךהמובהקלתלמידו

מאיררבי,מפשיסחאהקדושהיהודי,מקוסובמנדלמנחםרבי,מזידיטשובהירשצבירבי:הידועיםמתלמידיו.חסידייםוריקודים

.ועודמפרמישלאן

לאורךבודדיםזעיריםעשנקבימספר.טובמצב.דףכד,[2];יח,[2];מו,[9]

.אחרוניםדפיםבמספרהתחתונהבפינהקלעשפגע.הספר

אורחערוךשולחןעלונימוקיםהגהות,הלכותחידושי.חייםאורחנימוקיספר•

.מונקאטשד"אבשפיראאלעזרחייםרביר"האדמומאת.חיים

.ראשונהמהדורה.גלאנץיהודהיהושע'רדפוס.ץ"תר,טארנא

אברהםחתימות].אדומהבדיוהשערמאותיותחלק.טובמצב.דףקלז,[1]

[יעקבמאיררבישלבנו,במיהאלוביץב"שו(ג"תשנפטר)גרינפלדשלמה

השלישיר"האדמו-(ז"תרצ-ב"תרל)ממונקאטששפיראאלעזרחייםרבי

ד"תרעבשנת.מדינובשפיראאלימלךצבירבישלנינובן,מונקאטשלחסידות

ובה"תשובהדרכי"ישיבתאתייסדב"תרפבשנת.ממונקאטשר"לאדמומונה

אתביקרבמהלכםשבועייםבמשךץ"תרבשנתבארץביקר.תלמידים280-כ

.קשהמחלהלאחרנפטר.אלפנדריאליעזרשלמהרבי"קדישאסבא"ה

.רביםועודיששכרשער,תשובהדרכי,אלעזרמנחתת"שו:חיבוריו

.יחדיוכרוכים.טובמצב.מ"ס22

200$פתיחה 

דברי/יחידהמהדורה–ט"תרס,פיעטרקוב–מזהבנחמד!חסידות.147

-ד"תרס,לובלין–ישראל

Chassidut! Nechmad Mizahav – Piotrkow, 1909 – Single Edition / DSivrei

Yisrael – Lublin, 1904

טויביחזקאלרביר"האדמומאתהפרשיותסדרעלתורהדברי.מזהבנחמדספר•

עץענףוקונטרסמאמריםובתוספת,מהמחברזהבעפרותבשםביאורעם.מקאזמיר

.הכהןקאפיליעקבשמואלרבימאתושינוניםפלפולים,(נפרדבשער)אבות

רביהסכמות.פאלמאןהעניךחנוך'רדפוס.יחידהמהדורה.ט"תרס,פיעטרקוב

.ועודמינצברגירחמיאלרבי,שבדרוןמרדכישלום

:עםכרוך.טובמצב.'עמ116

טאובישראלרביר"האדמומאת.בראשיתספרעל.בחלק,ישראלדברי•

.ממאדזיטץ

.אדומהבדיוהשערמאותיותחלק,שעריםשני.ראשונהמהדורה.ד"תרס,לובלין

.בעטבעלותרישוםהפורזץבדף.מנותקיםדפיםמספר.טובמצב.'עמ[1],155

200$פתיחה 
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ח"תקס,לבוב–רפפורטיאריששלמהרבידפוס–כרכים[5]-אורכתנות-יעקבעין.148

Ein Yaakov – Kutanot Or – [5] Volumes – Printed by Rabbi Shlomo Yaris Rappaprot – Lvov, 1808

.ו-בחלקים.הוספותעם(ס"השאגדות)יעקבעיןספראתבתוכוהכוללאורכתנותספר

.ראפאפורטיאריששלמהרביבדפוס.ח"תקס,לבוב

.דףקלז;קעו.פסחיםעירוביןשבת:בחלק

.דףרז,קפב.מגילה,תענית,השנהראש,סוכה,יומא:גחלק

.עורשדרת.אחרוןדףחסר

,קטןמועד;קדושין,סוטה;גיטין,נדרים,כתובות,יבמות:דחלק

לסוףשייכיםדףקכא.דףקכא,קעג;רו.חגיגה,שקליםירושלמי

.מקוריתעורכריכת.כאןונכרכוגכרך

.דףקמד;צ,[1].בתראבבא,מציעאבבא,קמאבבא:החלק

.חסרהקדמיתכריכה

,זבחים,הוריות,ם"עכו,עדיות,שבועות,מכות,סנהדרין:וחלק

מדות,תמיד,כריתות,צמורה,ערכין,בכורות,חוליןמנחות

.דףנח,קפו;[רלד:ל"צ]קלד.עוקצין,ידים,מעילה,נדה,נגעים

.פגומהשדרהעםעורכריכת.שערללאנדפסהנראהככל

הספראתלראשונההמדפיסהוארפפורטיאריששלמהרבי

!ח"תקמבשנת"אלימלךנועם"החשוב

ירושליםל"זפלצרהלל'רבןפילצרמרדכיחיים"חותמותמספר

חלק,אדמדםדפיםחיתוךמהכרכיםבחלק."משהימיןו"ת

.בקירובמ"ס18גודל.כחלחלבצבעמהדפים

$  200פתיחה 

מליובאוויטשהרביהוצאת–י"תש,יורקניו-שלםסט-חמדשדי.149

Sdei Chemed – Complete Set – New York, 1950 – Published by the Lubavitcher Rebbe

.מליובאוויטשמנדלמנחםרביר"האדמובהוצאת.י"תש,יורקניו.כרכיםעשרה."חמדשדי"הספרישלשלםסט

את,מתוקנתבהוצאה,מחדשל"להונגשנו,א"שליטר"אדמוח"מוק"כהוראתפיעל"הכותבהחדשהלמהדורהר"האדמוהקדמתעם

עוסקלכלידועונחיצותםאלוספריםומעלתגודל.בנמצאואינםהשוקמןאזלורבותשניםזהאשר,"חמדשדי"הספריםשורת

,שניומצד,והוראההלכהספרישלטופסיםרבבותונאבדונשרפו,אחדמצד,אשר,אלובימינוהנחיצותעודוגדלה...הרבנותבספרות

."ומצטמצםומתמעטהולך,ונימוקוובטעמולמעשההלכה,הדיןפסקבירורלשםהלימודהרי

.מהכריכותכמהבשדרתקליםפגמים.מקוריותכריכות.מצויןמצב.כרכיםעשרה

200$פתיחה 

רבימאתביותרנדירהיסטורימכתב–"נשברדיןלית".150

והחסידותד"מחבהרביעלל"זצוואלקיןחיים

"Leit Din Bar Nash" – Extremley Rare Historical Letter by Rabbi

Chaim Volkin about the Rabbi of Chabad and Chassidut

.ל"זצוואלקיןחייםרביהישיבהראשהגאוןשלוחתימתוידובכתבמכתב

חייםר"הרכבוד"אלנשלחהמכתב.א"תשעאיירח"דר'א'דיוםמתאריך

."היקר

חסידותעלדעתואתוואלקיןהרבמגלהבוביותרנדירהיסטורימכתב

חסידותעלשךוהרבדסלראליהורבישליחסםאתמסבירכןכמו,ד"חב

הרביםבזיכויבעולםד"חבחסידישלפעולםעלמאריךכןכמו,ד"חב

ועלד"מחבהרביעםביחידותפגישתועלומספר,שלהםישראלואהבת

הרבמתבטאזמניםאותםועלהרביעםהחודשיתבהתוועדותהשתתפותו

."טבעיותעלכוחותאלא,נשברדןלית"ד"מחבהרביעלוואלקין

ידובכתבשורות26–כ.וואלקיןהרבשלרשמימסמכיםבלנק.דף[1]

.מצויןמצב.וחתימתו

500$פתיחה 
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כתבי יד וספרים–יהדות מרוקו 

ו"תקנ,פאס–סירירושאולורבי"(החייםאור"התלמיד)הצרפתיאליהורביידבכתבת"שו.151

Shut Handwritten by Rabbi Eliyahu HaTzarfati (a Disicple of the Or Hachaim) and Rabbi Shaul Serraro – Fes, 1796

ותיקוניםבניןהוצאותעליהשהוציאואחרשמעוןמיורשיחצרבחזקתשזכהראובןבעניין.ממונותבדיניותשובהשאלה.ידכתב

ושיפוץבתיקוןשהוציאהוצאותעללויאתתובעראובןועתה,מראובןהחצרלטרוףבדינווזכהשמעוןנגדחובשטרוהוציאלויבא

.החצר

נוספותשורותוחצישלשועליה,"הקדושהחייםאור"הבעלתלמידהצרפתיאליהורבישלוחתימתוידובכתבהתשובהנוסח

.(השלישי)סירירושאולרבישלוחתימתוידובכתב

בעיריוסףרבילאביונולד–(ה"תקס-ה"תע)הצרפתיאליהורבי

בילדותוכבר.הקדושי"רששלנכדותםלרבינומיוחס.פאס

–ומרבותיוהדגולמאביוקיבלתורתואת.גדלותוניכרתהיתה

בעלעטרבןחייםורבינואלבאזשמואלרבי,עטראבןיהודהרבי

בשנתפאסהעיראתעזבהנראהככל.הקדוש"החייםאור"ה

בהמשך.ששררהרעבמחמת"החייםאור"הבעלעםיחדח"תצ

לארץלעלותבדרכוהחלעטרבןחייםרבי,דרכיהםנפרדו

.לערךב"תקבשנתפאסמולדתולעירחזראליהוורביישראל

,צוראבןיעקברביהיהבפאסהדיןביתאבראשזובתקופה

אבןשאולרבי–העירלדיינירבניםחמשההסמיךי"תקובשנת

בןמשהרבי,צוראבןעובדרפאלרבי,הצרפתיאליהורבי,דנן

יעקבורבישאולרבישלאביהם)סירירומתתיהורבי,זמרא

תורההרביץ,מופלאדרשן.וחסדבצדקההרבה.(סירירו

'עמהלבנוןארזי).דיןופסקיתשובותמאותעלחתם,לתלמידים

229).

רבישלבנו–(ז"תקסנפטר)[השלישי]סירירושאולרבי

.הצרפתיאליהורבילצדהדיןבביתדייןהיהאשרסירירומתתיה

לצדפאסבדיינותמקומואתמילאכנראהנפטרשאביוולאחר

רפאלרביקונןעליו.בניסיםמלומדהיה.הצרפתיאליהורבי

.סירירויעקברביאחיו."מדברנאות"בספרומונסונייגואהרן

.(2000'עמהלבנוןארזי)

חוריםשניהדףבמרכז,קיפולסימני.טובמצב.מ"ס20.5/15

פגמים.הקיפולמחמתקליםקרעיםוכןמועטחסרוןעםקטנים

.הדףבשוליקלים

$  400פתיחה 

וטולידאנובירדוגומשפחתרבני–ו"תקט,מקנס–מרוקוגדוליבחתימתדיןפסקיארבעה.152

Four Piskei Din Signed by the Leading Rabbis of Morocco – Meknes, 1755 – the Rabbis of the Bardugo and Toledano

Families

:מקנסהעירשלורבניהדייניה,חכמיהשלוחתימתםידםבכתבדיןפסקיארבעהכולליםעמודים[4]

.אלבאזמרדכירביוחתימת[הראשון]בירדוגומרדכירבישלוחתימתוידובכתב.ו"תקטמשנת:אפסק

בירדוגומרדכיורבי,טולידאנויעקברביוחתימותטולידאנוחייםרבישלוחתימתוידובכתב,ו"תקטמשנתהואגם:בפסק

.[הראשון]

ידבכתבשורותמספרתוספת,טולידאנומשהרביוחתימתטאפירושלמהרבישלוחתימתוידובכתב.ג"תקכמשנת:גפסק

.הכהןשלמהרביוחתימתטולידאנומשהרבישלוחתימתו

.טולידאנומשהרביוחתימת,אלבאזמרדכירבישלוחתימתוידובכתב:דפסק

גיסומקוםאתמילא,(בירדוגומשהרבי)ר"המשביהרבחתן–ץ"המרביהרב(ב"תקכ-ה"תע)[הראשון]בירדוגומרדכירביהגאון

עלאידביאריא,הימניעמוד,החזקפטיש,ישראלנר,זקיננואדונינו"–עליוכותב"החכם"יעקברבי.מקנסהעירבדיינותיהודהרבי

בניו.משאששלוםרבישהוציא"מרדכידברי"בספרנדפסומתשובותיוחלק,ידבכתברביםחיבוריםחיבר."יוסףר"במרדכיר"כמוהר

(חתימותשתיכ"סה).בירדוגורפאלורבייקותיאלרבי

(חתימותשתיכ"סה).מקנאסבעירץ"מו–אלבאזמרדכירביהגאון
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י"תקבשנת.טולידאנוחייםרביאחיועםיחדדינובביתדיין(ר"המשבי)בירדוגומשהרביתלמיד-(א"תקלנפטר)טולידאנויעקברבי

בעירכנגדומחלוקתהיה.בירדוגומרדכירביועםחייםרביאחיועםיחדשנה40-כשימשזהבתפקיד,במכנאסד"כראבכיהןכבר

מלאכת"ל"שהווהואא"החידעםשהתכתבזהבשםנוסףחכםהיה).מטעמםושוחטיםדייניםלמנותשניסומתנגדיםמכמהמכנאס

.ועודיעקבאהלספרמחבר.(ג"תקס-"הקדש

תלמיד(ג"תקמ-ס"ת)טולידאנוחייםרביהגאון

ראש'בעלבירדוגומשהרביר"המשביהרב

שמחהאשתו)יוסףרבי-אחיוחתן.'משביר

עלקינהחיבר(ילדיםללאז"תפבשנתנפטרה

בסאליכ"אח,במכנאסכרבכיהן.אשתופטירת

בשנת.ביבאסיעקברביעםיחד(ג"תקיבשנת)

בןחייםרביעםיחדבמכנאסחתוםנמצאט"תק

,החכמיםפאר"מרוקוחכמיידיעלמתואר.משה

אחריוהותיר."ואדםאלהיםבעיניטוב,ישישיםגזע

,דיניםוליקוט,סאלישלט"מהרחת"שוידכתב

רבנישלהנפטריםרשימתוקונטרסקינות,דרושים

נאיםבןיוסףרבי.ג"תקלעדד"תעמשנתהמערב

שבכלעליוושמענו"עליוכותברבנןמלכיבספרו

ענייםאורחיםאחרמחפשהיהטוביםימיםערבי

עייןועוד.שלחנועללחוגביתואללהביאםשבעיר

.הרבמהנהגותנפלאמעשהשם

בןדניאלר"בטולידאנומשהרבי(ג"תקל-ד"תפ)טולידאנומשהרבי

טולדנומשהרבישלגיסו.במכנאסדיין.קודשאדמתספרמחבר.יהודה

יהודהרבי)ט"המהריבןמשהבןיוסףרבי–וחתנואחיינו.ט"המהריבן

."הקדשמלאכת"בשםספרואתל"הוטולדנומאיררבי–חתנו,(טולדנו

,טולדנואליעזרבןשלמהרבי)'במכנאסשלשהשלדיןבית'מאחדהיה

מבניוארבעה.(בירדוגומרדכיבןיקותיאלרבי,טולדנודניאלבןמשהרבי

.(חתימות3כ"סה).הראשונהאשתווכןבמגפהמתוובתו

צדקומורהשטרותסופר,י"תקבשנתמכנאסמחכמיטאפירושלמהרבי

,טולדנושלמהורביבירדוגויעקברביעםז"תפבשנתחתוםנמצא,בעיר

.משאשמסעודרביעםך"תקבשנתוכן

כדייןעלחתום,ההודבתקופתמקנאסודיינימחכמי–הכהןשלמהרבי

א"תקלנפטר,ג"תפמשנתעוד

אחרוןבעמוד.מ"ס21/15:עמודגודל.כתוביםעמודים[3],מקופלדף[1]

קליםחסרונותעםחלקםניירחיזוקיעםקרעים.בינונימצב.עתיקרישום

.ניירדבקכתמי.שוליםפגמי.בטקסטגם

1200$פתיחה 

–מונסונייגואהרןרפאלרבישלוחתימתוידובכתבהודאהשטר.153

ו"תקפ,פאס

Shtar Hoda'ah Handwritten and Signed by Rabbi Raphael Aharon Monsoniego

– Fes, 1826

.בוטבולאהרן'רעםאלעלוףשמאול'רהנידוןשל.דיןבביתהודאהשטר,ידכתב

.בוטבולמרדכיורבימונסונייגואהרןרפאלרבי:חתומים

מחכמימשהידידיהרביבן,ם"הראמכונה-(ר"ת-כ"תק)מונסונייגואהרןרפאלרבי

הצרפתיאליהוורבי,סירירושאולרביהרבניםומפימאביותורהלמד,פאסהעירודייני

בגדלותוהתפרסם,פאסד"כאבבהוראהאביומקוםמילא,להוראההסמיכושאף

כיבד,החכמיםשללכבודםפיוטיםחיבר,בצומותהרבה.המופלאהובחסידותובתורה

,גדולדרשן.ישראלארץאתבאהבתולהםוסייעישראלמארץשבאורים"השדאת

,קזבלנקה)גירושיןדיניעל"השלחמי"כמונדפסומהםמעטרביםספריםחיבר

.פאסד"כאבמקומוממלאמונסוניגוידידיהרביבנו(ט"תרפ

.כתמים.קיפולסימני.טובמצב.מ"ס11:עמודגודל.כתובעמוד[1],מקופלדף[1]

200$פתיחה 
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בכתברישומיםפנקס.154

–צוראבןרפאלרבישלידו

,פאס–היסטורייםפרטים

ז"תרס-ה"תרס

Notebook Handwritten by

Rabbi Raphael ibn Tzur –

Historical Details – Fes, 1905-

1907

מתוכםדף90כוללפנקס.ידכתב

ובו.כתוביםעמודים[169]

הוצאות,הלוואותשלרשימות

רבישלידובכתבהכל.והכנסות

נכתב.פאסד"אבצוראבןרפאל

החל,השנהימותסדרלפי

ו"טועדה"תרסחשוןא"כמתאריך

.ז"תרסאדר

,בפנקס.[צוראבןשלמהרביבנושלידובכתבוהםיתכן]ט"תרסמשנתנוספיםרישומיםעםדפיםשלושהעודישנםהדפיםבין

שמותעם.צוראבןרפאלרביאחראיהיהשעליהםצדקהקופותשלוהוצאותהכנסות,ופרעונןהלוואותאלפישלמפורטותרשימות

אישייםופרטים,בפאסהקהילהבחייהיסטוריםרישומיםגםנמצאיםהדפיםבין.חכמיםתלמידיגםבתוכםמרוקויהודישלרבות

.רפאלרבישלולמשפחתואליוהקשורים

ללאהשאירשאותםההיסטוריםברישומיםמלבד.יותררלוונטיתאינהאשרהשורהעלקובמשיכתרפאלרבימחקהתוכןרובאת

.קומתיחת

.וחנויותבתים,קרקעות,ועושרבנכסיםאמידאיש-אחדבמקוםוגדולהלתורהזכה.פאסד"אב(ז"תרע-ץ"תק)צוראבןרפאלרבי

ספרייתו,עליהוהוסיףשלמהרבימאביוירשאותהגדולהספריהבביתוהעמידכןכמו.עתבכלצדקותעושהוהיההציבורבעולנשא

והשאיר"מנוחהויוםעובדבית"להשגותחיבר.במרוקוחכמיםלתלמידימשאילהיהספריוואת,במרוקוהחשובותאחתהייתה

ידכתבכלוקבץאסףמאבותיושירשהגדולהמהספרייהלבד.המערבותקנותבמנהגיבקי.ועודדיניםליקוטי.ופסקיםת"שואחריו

.שלמהרבילבנוהורישספרייתואת.גדוליםלקבציםוכרךאסףהכלאת,בודדיםעליםאפילו

.מנותקתשדרה,פשוטהכריכה.מנותקיםדפיםמספר.טובמצב.מ"ס17

500$פתיחה 

עלכרוניקה–ידכתב.155

ערבית–[מרוקו]פאסהעיר

–ההמאהראשית–יהודית

20

Manuscript – Chronicle of Fes

[Morocco] – Judeo-Arabic –

Early 20th Century

שלכרוניקה\סיפור,מעניןידכתב

ידבכתבכתוב.במרוקופאסהעיר

המדוברתיהודיתערביתבשפה

.עבריותאותיות,מרוקויהודיבפי

.20–ההמאהמראשיתכתיבה

.התחלהחסר.כתובים'עמ[82]

.טובכללימצב.מ"ס15\21

דפיםכמהבפינותקיפולים

קרטוןכריכת.כתמים.ראשונים

.פשוטה

200$פתיחה 
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,[פאס]–הדיןביתפנקס–ידכתב.156

"מגורשים"ו"תושבים"–ז"תשט-ח"תש

Manuscript – Ledger of the Beit Din –

[Fes], 1948-1956 – "Residents" and

"Exiles"

שלרישומיםובו.הדיןביתשלפנקס.ידכתב

וגירושיןכתובההסכמי,ירושות,קנייןהסכמי

-ח"תש,[פאס].כספיםבענייניבעיקר.ועוד

.יהודיתבערביתמהכתיבהחלק.ז"תשט

'ובכתו"בסוףנכתבהכתובהמהסכמיבחלק

זהנתון–"מגורשים'ובכתו"או,"תושבים

מתושבי–"תושבים"ההקהילותלסוגימתייחס

אשראלו–"מגורשים"וה,ומתמידמאזהמקום

,הגירושבזמןלמרוקומספרדעלתהמשפחתם

בדיניגםשוניםמנהגיםמהקהילותאחדלכל

.וכתובהנישואין

מצב.מ"ס17.צדדיםמשניכתובים,דף[36]

.טוב

200$פתיחה 

ט"תש,ארפוד–"סאליבבא"ההגדולאביובשם"מאירבבא"השלוחתימתוק"בכתימכתב.157

Letter Handwritten and Signed by the Baba Meir on behalf of His Great Father the baba Sali – Erfoud, 1949

אביושלרשמיבלנקעלנכתב.אביחציראישראלרבי"סאליבבא"האביובשם"מאירבבא"השלוחתימתוקדשוידבכתבמכתב

.ט"תש,ארפוד.אביחציראישראלרבי"סאליבבא"ה

וברכותשילומיםבדבריפותחהמכתב

ך"מהתנרבותומליצותשבחובהם

יחייאלרבינכתב.בחרוזיםכתובים

המלבביםהפתיחהדבריאחר.אמסלם

כותבאשרזההואכימאיררביכותב

שהוא"יעןאביובשםהמכתבאת

משבשתוודעתוהמזגחלוש...כעת

בעייאטובא...דרךבשורתולבוא

השתאאיכו"כותבבהמשך."צילותא

עדיףתדירא"יחשלו"אדהרביר"עט

הכאדעייניןלנהירוטיבותאמחזיק

ברכתאכלמןלעילא,נהורתאתרגימו

הנעימהקבלתועל,תלתאבמוטב

.וכמהכמהאחתעלהתמימהואהבתו

זקנומזכירבהםברכהבדבריומסיים

ודרישתא"זיע[יעקבאביר]ע"אבימרן

חתום.'סאליבבא'האביובשםשלום

."אביחציראמאירה"ע"

.קיפולסימני.טובמצב.מ"ס26.5/21

1800$פתיחה 
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נישואיןתעודות[206]ארכיון.158

שלוםרביד"הראבבחתימת–

ס"תש-ח"תשל–משאש

Collection of [206] Marriage

Certificates – Signed by the Rosh Av

Beit Din rabbi Shalom Messas –

1978-2000

,נישואיןתעודותמאותשלענקאוסף

ידיעלשהונפקו.ס"תש-ח"תשל,ירושלים

.תעודות206לפנינו,הראשיתהרבנות

רביהגאוןשלידוחתימתתעודהבכל

.משאששלום

,חלקיםשלושה"ומגןשמש"ת"שוהספריםסדרתומחברקזבלנקהשלהראשירבה,(ג"תשס-ט"תרס)משאששלוםרביהגאון

כרבהוכיהןישראללארץעלהל"זציוסףעובדיהרבימרןשלולבקשתוביוזמתוח"תשלבשנת.ועודחלקיםארבעה"שמשתבואות"

-הבמאהמרוקויהדותמקרבהשהוציאהביותרהחשובלפוסקנחשב.ג"תשסבשנתלפטירתועדירושליםהקודשעירשלהראשי

20.

.טובמצב.מ"ס21\31דומהכמעטגודל

400$פתיחה 

פאסורבניחכמיוחתימותידבכתבדיןפסקישלשה.159

20-ההמאהראשית–

Three Piskei Din Handwritten and Signed by the Sages and

rabbis of Fes – Early 20th Century

.20-ההמאהראשית.פאסרבניחתימותידבכתבדיןפסקישלשה

הצרפתיוידאלרביהחותמיםבראשהדיןמביתופסקיםתשובות

שתי)סקאליהכהןיוסףרבי:נוספיםחותמים,(חתימותשלש)

רבי,ששוןשלמהרבי,עטייאאבארבי,אלבאזבנימיןרבי.(חתימות

יעקברפאלרבי,(חתימותשתי)נאיםבןיוסףרבי,דנאןאבןשלמה

.סוסןבןאברהםורבי,עטרבן

ביןהדיוןו"תרעשנת,פאסמהעירדיןפסקישלשהכוללדף[1]:א

רבי:חתומיםהראשוןהדיןפסקעל–ואלעלוףצוראבןמשפחות

ידובכתבאישורבתוספת,עטרבןיעקברפאלרבי,נאיםבןיוסף

רבי:חתומיםהשניהדיןפסקעל;הצרפתיוידאלרבישלוחתימתו

על.סירירומתתיהרביו,הצרפתיוידאלרבי,דנאןאבןשלמה

בןיעקברפאלרביו,נאיםבןיוסףרבי:חתומיםהשלישיהדיןפסק

.בפאסהדיןביתחותמת.עטר

.הקיפולמחמתקליםקרעים,קיפולסימני.טובמצב,גדולדף[1]

.בדףקליםחסרונותעםשוליםפגמי

לצד,סקליהכהןיוסףרביוחתימתידבכתבארוךדיןפסק:ב

אישורתוספותעם.ה"תרע,פאס.אלבאזבנימיןרביחתימת

רביחתימותוכן,דנאןאבןשלמהרביוחתימתידבכתבוהסכמה

ל"הנבעניןידבכתבתוספתעם.סירירויהודהרביוהצרפתיוידאל

.ששוןשלמהרביועטיאאבארביבחתימתו"תרעמשנת

.טובמצב.כתוביםעמודים[2],מקופלגדולדף[1]

נאיםבןיוסףבחתימת.ה"תרע,פאס.ידבכתבארוךדיןפסק:ג

וחותמתחתימה,ידכתבתוספתעם,סקליהכהןיוסףורבי

חתימתו,דנאןאבןשלמהרביידבכתבתוספתוכן.בצרפתית

.סירירומתתיהורביהצרפתיוידאלרביוחתימות

.קלשוליםפגם.טובמצב.צדדיםמשניכתובדף[1]
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למעלה,אביובישיבתמלמדנתקבלצעירבגיל.הזכרוןבמידתוחונןעצוםשקדןהיהבילדותו(א"תש-ה"תר)שושןבןאברהםרבי

למדושםכשנתייםבהולימדלמרקשעברכ"אח.צבאןך"הרש,ך"הרדכמודוליםרביםאצלוולמדוהישיבהראששימששנהמעשרים

.ד"כראבשנהמעשריםלמעלהשימששםלמוגאדורכ"ואחלפאסעברמשם.אביטבולמשהורביעטרדודרביקורקוסמאיררביאצלו

וגאוןרוחכענקנודעבצעירותוכבר.בפאסנולד,"ריחליצחק"בעלדנאןאבןיצחקר"ב,(ב"תשכ-ז"תרל)דנאןאבןשמואלרבי

.ועוד"בשמןדשנת","אדמהתדשן":מחיבוריו.וחסידותפרישותבגינונימעוטרהיה.בתורה

אם"ת"התומנהלמיסד,פאסמחכמי.הכהןחייםרבידודו,דנאןאבןאהרןרפאלרביתלמיד-(ט"תרפנפטר)סקליהכהןיוסףרבי

.[חתימותשתי]."הבנים

.שוניםגדלים.ניירפריטי[3]כ"סה

$  400פתיחה 

ן"המלובשליחידובנו-(א"תרפ-ב"תרכ)פאסד"ראבהצרפתיוידאלרבי

נתמנהכ"ואחלדייןנתמנהשנהשלושיםבגיל,הצרפתיישראלאבנררבי

,הימניעמוד"כינוהודורורבני.ידבכתבפסקיםאחריוהניחפאסד"לראב

אבי,לגזריםהחכמהיםגוזר,המובהקהרב,ישראלנר,החזקפטיש

והיה,והדרובהודובדורויחידהיהאשרהצרפתיוידאלר"כמהרהתעודה

.(לאדףבערכורבנןמלכי)"..אליהואליוויתגלהשכינהעליושתשרהראוי

גדולכבוד.בלבדשנהותשעחמשיםבגילנפטר,יסוריםסבלימיובסוף

אשרוהגויםהמלכותראשיגםהשתתפובהלוויתו,ובאבלובפטירתונעשה

[חתימותשלוש].בגדולתווידעוהעריצוהו

בעלדנאןאבןשלמהרביאצללמדבצעירותוסירירומתתיהורביהגאון

וידאלרביעםיחדחתום,פאסודייניחכמיביןנמנה."לשלמהאשר"

.20–ההמאהשנותבתחילתנוספיםפאסדייניועםדיןפסקיעלהצרפתי

עמדשנהעשריםבןבהיותו,(א"תשכ-ב"תרמ)מפאסנאיםבןיוסףרבי

כמהעםבנסוניצל,ב"תרעבשנתלפוגרוםעדבמרוקוישיבהכראש

שנה27במשך,"התושבים"הכנסתבבתתורהלהרביץהחלאז.מתלמידיו

,ובמוסרהנסתרבתורת,ובתלמודבמקרא,ובאגדהבהלכהשיעוריםהשמיע

עלהעלהאשרהמופלאותודרשותיושיעוריואתלשמוענוהריםהיומאות

10,000-כהיוהגדולהבספרייתו.)!(ספריםושבעהבשלושיםוכינסןהכתב

ולא,הספריםהיושבובמחסןשרפהפרצהלבלדאבוןאך,ידוכתביספרים

נשארווחלקםנדפסוחלקם,חיבורים37-כחיבר.ספרים134-כאלאניצלו

בגיל,ג"תרסבשנתהוציא"זקןפניםהדרת"הראשוןספרואת.ידבכתב

מרוקויהדותגדוליתולדות"רבנןמלכי"הואהמפורסםספרו.21

.[חתימותשתי].לדורותיהם

חוטי-ידעבודת–מעוטרתפרוכת.160

,[מרוקוצפון]–קטיפהעלרקומיםכסף

20\19–ההמאה

Ornate Parochet – Handmade – Silver

Embroidery on Velvet – [Northern

Morocco], the 19th / 20th Century

ועליהקטיפהעשויה.תורהספרלארוןפרוכת

.ידבעבודתכסףמחוטימעוטריםריקומים

המאהראשית19–ההמאהסוף,[מרוקוצפון]

.20-ה

נכתבובתוכומעוטרשערנרקםהפרוכתעל

והצנועההכבודההאשהנדבת'להקדש"

רודףהנאמןהגזבר...למנוחתת"מבאסתר

ע"נחייםבןחייםדימשה,וחסדצדקה

."ה"תנצב

בצבעקטיפה.טובמצב.מ"ס91/71:הבדגודל

.תכלתבצבעאחוריבד.כפולבד.(דהוי)סגול

חוטי.מגולגליםמתכתאניצילפרוכתמסביב

.(מבצבץ)צהובחוטעלשזוריםברקמההכסף

800$פתיחה 
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יהדות תימן

מתוך–ידבכתבדפיםשרידיאוסף.163

16–ההמאה,תימן–עתיק'תאג

Collection of Remnants of Handwritten Leaves

– from an Ancient Taj – Yemen, the 16th

Century

.כריכותמגניזתשהוצאוידבכתבדפיםשרידיאוסף

.16–ההמאה,תימן.עתיק'תאגמתוך

פירושגםהדפיםבאחד.אונקלוסתרגוםעםתורה

.י"רש

.גרוע-בינונימצב.שוניםגדלים.דפיםשרידי[11]

.תמונהראה

200$פתיחה 

–19-ההמאהתחילת,תימן–ונידויחרםאגרת–ידכתב.161

מצמררנוסח

Manuscript – Letter of Excommunication – Yemen, Early 19th Century

– Horrifying Content

סאלםבןיוסף"לאישוחרםנידוילאגרת(הנראהככל)טיוטה.ידכתב

"...[נידויחייב]שאינולמיונידהחכמיםדבריעלשעברבשביל...אלעפרי

.נמרצותקללותבליוויהאישכנגדחריפיםדבריםבאגרת

קטעכלבסוף.רעיוןאותועלכתוביםאךשונההמנוסחיםקטעיםלשנימחולק

דהארייוסף'ן[ב]סעידעמיו"מ"המסמךעללחתוםהאמוריםשלשמות

."דהארייחיאא"לא'ן[ב]גמילו"ק",ו"יצ

[דיןבית]ד"לבבבאואלא(רפואה)אסותאתהיולא"נכתבהאגרתבסוף

."מרפאחכמיםולשון[שכתובכמו]ש"כמבעבורוהלוקיםוכלהואצנעאהגדול

.בינוני-טובמצב.מ"ס64/12:תפוריםדףגליונותמשניהעשויהארוכהאגרת

עםבשוליםפגמיםהאיגרתבראש,בשוליםכתמים.קליםשוליםפגמי

.קליםקרעיםעםחלקםקיפולסימני.קליםחסרונות

200$פתיחה 

15–ההמאה,תימן–משניות–ידכתב.162

Manuscript – Mishnayot – Yemen, the 15th Century

ההמאה,תימן.טהרותמסכתמשניותמתוך,ידבכתבדפיםשני

–15.

פגומיםהדפיםשולי.צדדיםמשניכתובים.מ"ס26\23

.מקצועיתניירבהשתלתומשוקמים

200$פתיחה 
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19-ההמאהתימן–משנהסדריששהעלשרחביאור–(כרכיםשני)ידכתב.165

Manuscript (Two Volumes) – Serach Commentary on Shisha Sidrei Mishnah – Yemen, the 19th Century

-ההמאהתימן.תימןיהודיבפיהמדוברת(אלשרח)יהודיתבערבית,(טהרות,מועד)שנהסדרילששהביאור.ידבכתבכרכיםשני

.ויפהמסודרתבכתיבה.לחודומשנהמשנהכלאחרנכתבהתרגום.19

'בעמבעלותחתימה].האחדמצדורקכתובאחרוןדף.צדדיםמשניכתובים,דף[123].פסחים,עירובין,שבתמסכתות:אכרך

."[קרחשלמה...כספימקנת"הראשון

.האחדמצדורקכתובאחרוןדף.צדדיםמשניכתובים,דף[109].ונגעיםאהלותמסכתות:בכרך

עםעשפגעיהכרכיםבשנידפיםבמספר.הכרכיםלאורךבודדיםזעיריםעשנקבי.מ"ס24.5.חדשותתואמותכריכות.טובמצב

.קלהטקסטפגיעתעםמיעוטםניירבהשלמתחלקם,בשוליםחסרונות

800$פתיחה 

,תימן/איטליה–קלףדפישרידיאוסף–ידכתב.164

15/16–ההמאות

Manuscript – Collection of Remnants of Parchment Leaves

– Italy/Yemen, the 15th / 16th Centuries

.כריכותמגניזתשהוצאוידכתבי,קלףדפיושרידידפיםאוסף

המאה,איטליה.הפניםעם,תהליםספרעלביאור,מקופלדף[1]

.חסרונותעםופגמיםחמוריםדיוטשטושי.15–ה

גדלים.15/16–ההמאה,תימן.'תאג.קלףעלדפיםשרידי[7]

.שונים

500$פתיחה 
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פורזץדפימספר

רישומיםועליהםבהתחלה

על.ידבכתבתורהודברי

בראשפורזץדף[1]

עמוד"טבלהמצוירהספר

."השניםראשימולדות

.מ"ס34/25.דףנו,[5]

שוליםפגמי.טובמצב

דפיםמספר,קלים

דיוכתםעםאחרונים

ראשוןבדף.הדףבמרכז

שוליםפגמיאחרוןובדף

טקסטפגיעתעםחלקם

קרטוןכריכת.קלה

.מנותקת

500$פתיחה 

וטעמיםחידושיםחיבור–ידכתב.166

ישועה"רביאוטוגרף–שחיטהבהלכות

19–ההמאה,מתימן"דוידשלוםבן

Manuscript – Novellae on Hilchot

Shchitah – Autograph by Rabbi Yeshu'ah

ben Shalom David of Yemen, the 19th

Century

הלכותעלוטעמיםדיניםחידושיכולל,ידכתב

'ןישועהה"ע"ידהכתבבסוףחתום.שחיטה

אוטוגרף.19–ההמאה,תימן."דוידשלום

.שלםחיבור.המחבר

.מ"ס11\18.כתובים'עמ[51].דפים[26]

.וזמןשימושכתמי.טובמצב

200$פתיחה 

ז"תרט,תימן–בשמיםוראשיתודהזבחספר–גדולידכתב.167

Large Manuscript – Sefer Zevach Todah VeRashei Besamim – Yemen, 1856

.משרקידודלרביבשמיםוראשיץ"למהריתודהזבחהפירושיםעם.דעהיורהערוךשלחןמתוךוטריפותשחיטההלכות,ידכתב

הפורזץבדף.[ז"תרט](לשטרות)ז"קסשנתברכהוהיהסדר'היום"נכתבההקדמהבסוף.ז"תרי-ז"תרט,תימן.ויפהמסודרתכתיבה

."ינתבןאהרוןהכותב"נרשםהאחורי

הגהותעםערוךהשלחןסעיפי.ב"תרי-א"תריבשנתבכלכתהלראשונהנדפסערוךבשלחןוטריפהשחיטההלכותפירושתודהזבח

בארפירושגםנעתקכןכמו,תודהזבחפירושהחיצונייםובשוליםבשמיםראשיפירושהפנימייםבשולים,הדףבמרכזנעתקוא"הרמ

.(שערללא)מההקדמותמתחילהספרתוכן.רבקשמשהלרביהגולה

שמותבושמוזכריםמכיוון-תחילהבכוונה(ב"תרי-א"תרי)בכלכתההמדפיסיםהשמיטואותוקטעישנו,תודהזבחהספרבהקדמת

יצאלאהדבראךספרואתלהדפיסץ"למהריהבטיחואשר(זכאיאברהםורבירחבייחזקאלר"בדודרבי)חשוביםתורמיםשני

פיעלהספרלראשונהנדפסובועראקיאלעזרידיעלבכלכתההדפוסביתנוסדא"תרבשנת,ה"בתקסשנפטרץ"המהריבחיילפועל

,בהקדמההמוזכריםתורמיםאותםידיעלנעשתהלאהספרהדפסתדברשלשבסופוומכיוון,ץ"המהרישלהמקוריהידכתב

.(155-156'עמ',ד,ארשתעודעיין).ל"הנהקטעאתעראקיהמדפיסהשמיט
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מספרחסרים–!שלםההפטרותסדר

.ההפטרהברכותובהםבסוףדפים

תימןיהודינוסח,יתרופרשתבהפטרת

פסוקיםששהישבוהרגילמהנוסחשונה

תימןבנוסח,בישעיהוזפרקמתחילת

.מדולגיםאלופסוקיםששה

ובהםדפים[6]נכרכוהכרךבתחילת

שונהבכתיבההשבתליוםהתפלהסדר

,התחלהחסר].17-ההמאה,תימן–

סוףעדהעקידהפרשתמאמצעלפנינו

.[דזמרהפסוקי

-1]דפים.בקירובמ"ס23/16.דף[94]

-7]דפים;השבתליוםהתפלהסדר-[6

וקטעים,דזמרהמפסוקיקטעים-[8

כשלשיםויהיתרגום-מתרגוםשונים

ותרגום,הכליםכמלאתויהיתרגום,שנה

סדר–[9-94]דפים;ותגדותבא

בודדיםעשנקבי.כריכהללא.ההפטרות

כתמי.ואחרוניםראשוניםדפיםבמספר

.הכריכהמשדרתבדשאריות.זמן

200$פתיחה 

משניכתובים,דף[85]

16.שלםבלתי.צדדים

-טובמצב.בקירובמ"ס

פגמי,זמןכתמי.בינוני

חיזוקי,קליםשולים

כתמי,מקצועייםנייר

בשני,(יבש)רטיבות

חסרוןעםפגמיםדפים

מספר,(ניירבהשלמת)

בכתיבההושלמודפים

כריכה.יותרמאוחרת

.חדשה

400$פתיחה 

17-ההמאה,תימן–מנוקדתפלהסידור–ידכתב.168

Manuscript – Vowelized Prayer Book – Yemen, the 17th Century

,הושענות,אזהרות.והגשםהטלתיקון,הלל.שבתתפילותסדר,מזמורים,שחריתתפלת:השארביןהכולל,תפילהסידור.ידכתב

טקסט.17-ההמאה,תימן.הידכתבבתוכןשלמיםאינםהנזכריםמהכותריםחלק.ועודסליחות.כ"ביוגדולכהןעבודתסדר

.מנוקד

19-ההמאהתחילת–18–ההמאהסוף,תימן-טעמים\ניקוד\תרגוםעםהפטרות–ידכתב.169

Manuscript – Haftarot with Translation / Voweliztion / Te'amim – Yemen, Late 18th Century – Early 19th Century

.19-ההמאהתחילת18-ההמאהסוף,תימן,נאהסופרכתיבת.וטעמיםניקוד,תרגוםעם,השנהלכלהפטרותספר,ידכתב

השנהכלשל]![הפטריותלכתובאתחילרחמןבשם":במיליםפותחהכותב.קטןבכתבבשוליםנוסחהערותמהדפיםבחלק

."ונוראגדולל-אבעזרת



93

.ב"תרצאבד"כ,תימן.מכתובהחלק.ידכתב•

והכלהצאלחסאלםבןחייםבןסאלםהחתן

חתומים.אלדארחייםבןסאלםבתסעדה

,"ו"יצמשרקי[ם]'שלוו"מ'ן[ב]חיים[עיר]'הצ"

הדףשלהשנימעברו."...קרחיחיאו"במ..."

.ל"הנבחתימתנדוניאהסכם

בחלקהניכרחסרון.בינונימצב.מ"ס24/21:גודל

בצדופגם.(המליצהפסוקי)הכתובהשלהעליון

.ופגמיםקרעים.טקסטחסרוןעםהדףשלהימני

.(יבש)מיםכתמי

.כתובות2כ"סה

200$פתיחה 

מדרש"ספרומתוך–שבזישלוםרביהמקובלידבכתבדף.171

"ימיםחמדת

Leaf Handwritten by the Kabbalist Rabbi Shalom Shabazi – from His

Book Midrash Chemdat Yamim

מגדולישבזישלוםרביהגאוןהמקובלשלידובכתב.צדדיםמשניכתוב,דף

.16הבמאהתימןחכמי

הדף.בשוליםטקסטחסרוןעם,גרועמצב.מ"ס15\21:גודל.דף[1]

.מקצועיניירבמילוימשוקם

200$פתיחה 

,תימן–י"ורשתרגוםעםמגילתשלש–ומעוטרנאהידכתב.170

19–ההמאה

Fine, Ornate Copy – Shalosh Megilot with the Targum and Rashi – Yemen,

the 19th Century

ופירושתרגום,המקראעם,וקהלתהשיריםשירמגילותשל,ומסודרתנאהכתיבה

י"רשבכתבהתרגום.המקראוטעמיניקודעםמרובעתבכתיבההמקרא.י"רש

.ניקודעםתימניתלכתיבההאופייני

שולייםבהערות,בכותרותהספרלאורךאדומהבדיועיטורים.19–ההמאה,תימן

הכיתובעםחלונותשנישבמרכזוקליגרפיציורהראשוןבעמוד.פתיחהובמילות

.]!["שיריןשיר"

.מצויןמצב.מ"ס15\20.צדדיםמשניכתובים.דף[46]

200$פתיחה 

ט"תש–ב"תרצ,תימן–ידבכתבנישואיןכתובותשתי.172

Two Handwritten Ketubot – Yemen, 1932 - 1949

ל"ישאה'מעוצחיים"חתומים.יוסףיחיאבתימן(הגרושה)והכלהמנחםבןחייםהחתן.ט"תשטבתג"כ,תימן.כתובה.ידכתב•

."ל"ישהאדוןחסן"ו,["לעולםשמויהי]

פגיעהללאהדףבתחתיתחסרון.קליםחסרונותעםשוליםפגמיוקרעיםקפלים.עבהניירעלמודבקת,בינונימצב.מ"ס32/23:גודל

.בטקסט
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יון וטורקיה\המזרח \אמשטרדם דפוסי 

–"נחתכף"משניות!שלםסט.173

בנבנישתיעמנואלדפוס–ג"ת,אמשטרדם

Complete Set! Mishnayot Kaf Nachat –

Amsterdam, 1643 – the Press of Emanuel

Benvanisti

עמנואלדפוס,ג"ת,אמשטירדם.ב-אחלק,משניות

.בנבנישתי

.דףקעא-ט,ז-א–נשים-מועד-זרעים:אחלק

.קעב-אחרוןודף,חדףחסרים(דףקעב:במקור)

.דף[5]-רמד,רמא.טהרות-קדשים-נזיקין:בחלק

,רמד:במקור).אחרוןודףרמג-רמבדפיםחסרים

אחרבעמודידבכתבפטירהרישומי].(דף[6]

.דףחצישלחסרוןאחרוןבדף.[השער

וחסרונותפגמים.יחדיוכרוכים.בקירובמ"ס17

מספר.ואחרוניםראשוניםדפיםמספרבשוליקלים

.מאודטובבמצבהספרדפישאר.מנותקיםדפים

.עורשדרתעםכריכה

300$פתיחה 

אמשטרדםס"שהדפסתסיום–בנבנשתיעמנואלדפוס–ח"ת-ז"ת,אמשטרדם–טהרותסדרמשניות.174

Mishnayot Seder Taharot – Amsterdam, 1647-1648 – the Press of Emanuel Benvanisti – the Completion of the Printing

of the Amsterdam Shas

.משנזאהתוספותבעלשמשוןרבינופירושועםמימוןבןמשהרבינופירושעם,טהרותסדרמשניות

עמנואלדפוס.ז"ת,אמשטרדם

כהשלמהנדפסזהחלק.בנבנשתי

ס"השהדפסתשלהגדוללפרויקט

ביןבנבנשתיידיעלבאמשטרדם

החלקבסוף.ח"ת-ד"תהדפים

וכןהמדפיסדבריבאושלפנינו

ר"באברהםרביהמגיההתנצלות

חירוםשעת"שבגללהמספריהושע

מוורמייזהנמלט"המלחמה

אומרהואמלאכתועל.לאמשטרדם

כדאיכןעל...אותהונקתיביררתי"

."עליולסמוך

הידועמהשערשונהשלפנינוהשער

!טהרותמשניותשל

שלושהמלבד.מ"ס26.דףקסג

מינימלייםשוליםלהםראשוניםדפים

.הטקסטממילותכמהשלחסרוןעם

שולים–מצויןבמצבכולוהעותק

בדכריכת.ואיכותיםעביםדפים.יפים

.חדשה

200$פתיחה 
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מהדורה–ז"תס,אמשטרדם–הקמחלקט.175

מיוחדדףעלנדירעותק–ראשונה

Leket Hakemach – Amsterdam, 1707 – First Edition

– Rare Copy on a Special Leaf

קיצורובו,ויסודיחשובהלכתיחיבור,הקמחלקטספר

בפוסקיםשהובאודיניםוחידושיותשובותמשאלות

שלידוכתבימספריםטוריםארבעהסדרעלהאחרונים

יעקבישראלר"במשהרביהגאוןמאת.הדורותגדולי

.חלקיםשני.ח"המניהרב–חאגיז

שלמהבדפוס.ראשונהמהדורה.ז"תס,אמשטרדם

,מאמשטרדםאוליוירהדישלמהרביהסכמותעם.פרופס

ד"אבאופנהייםדודרבי,מאמשטרדםאאילייוןשלמהרבי

ריישריעקברבי.פראגודייניברודאאברהםרביפראג

.ועוד"יעקבשבות"בעל

.דףסו,[4].חייםאורח:אחלק

.נפרדבשערחלקכל.דף[1],קלג.דעהיורה:בחלק

הסכמותעםיחד,לדורותיהםערוךהשלחןמהדורותברובמהדורותבעשרותעודונדפס,בהלכהיסודלספרהפך–הקמחלקטספר

!התקופותבכלישראלוגדוליגאונימכלנלהבות

הספר.הספרבמרכזדפיםבכמהבשוליםעשנקבמלבד.רחביםשולים.ובהיריםעבים,איכותיםדפים.ביופיועיןמרהיבעותקלפנינו

אבזמיעםהכריכהפינות.העורבעבודתועיטוריםמוזהבכיתובעם,ומפוארתחדשהעורבכריכתכרוך.גבוההשמירהברמתנדפס

."הלויטעבליהקטן".בשעראשכנזיתבכתיבהחתימה.מוזהבדפיםחיתוך.חריטהבעבודתמעוטריםמתכת

300$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ו"תסאמשטרדם-(ן"המגהרב)השלמיםזבח.176

Zevach Hashlamim (theHamagen) – Amsterdam, 1706 – First Edition

משההצעיר]ן"יגן"המג)גלאנטימשהרבילציוןהראשוןמאת.וסוגיותמדרשים,התורהעלופירושיםחידושיםא"קס,השלמיםזבח

.[(ע"נגלאנטייהונתן'ןגלאנטי

אפריםרבירוטרדםד"אב,אמשטרדםרבניהסכמותהספרבתחילת.פרופסשלמהרביבדפוס.ראשונהמהדורה,ו"תסאמשטרדם

הלברשטאםשרגאיחזקאלרביר"האדמוכותב,ח"תרנבפאדגארזעשנדפסההספרשלשניהבמהדורה.מהמבורגאנשילאשר

."טובברכותולהשפיערעמכללהצילנועלינויגןהמחברוזכות...דורנורבנילהסכמתצריךאינוזהוספר"משינאווא

שנדרתינדרישלמתיהיוםעלי"בהקדמתוהמחברכותבהספרכתיבתעל

אצלימתחדששהיהממהלכתיבההששייוםאתקובעלהיותשעברהבשנה

ורעיאלופיהחבריםעםהתלמידיםעםספרבלומדיהשבועימיבשאר

.בירושליםבישיבתוניתניםהיואלושיעורים"..לקוליהמקשיבים

–חאגיזיעקברביבןחאגיזמשהרביהגאוןנכדוידיעללאורהוצאהספר

הספראתהדפיסוהואהכהןיוסףרביר"לשדהידכתבאתשנתן,ח"המני

השניםושבמשךבחורעדייןזושבתקופהפרופסשלמהרבישלהחדשבדפוס

שמואלרביהספרמגיה.קודשספריעשרותעודבאמשטרדםהדפיסהבאות

.טעותמכללנקותוכדיפעמיםשלושהספראתהגיהמפוזנאסגל

בעצמוהספראתהביאשלאעלשמתנצלח"המניהרבשלמענינתהקדמה

,בהעתקתןכתוביםשלסדרןטורחשאתלבדיאוכללאעתהלעתאכן"לדפוס

ממדינה..מקינהנודדתכצפורנתיבותמשובבהולךבתומיאניכילהיות

יתעשתאולישלמוניםרודף,שנהאחרשנה,לשכונהומשכונהלמדינה

ישיבתלחידושהכוונה)ליושנהעטרהלהשיביכונןידינוומעשהלנוהאלהים

חותם..דירושליםזעיראמשהעתירתכה"ההקדמהבסיום(בירושליםזקנו

."אמשטרדםפהללוןנטהכאורח

לשארבניגוד)יפותמרובעותבאותיותהספרכל:רבבהידורנדפסהספר

בתחריטארכיטקטוניתבמסגרתהספרשער.(י"רשבאותיותהנדפסיםספרים

.דף[2],נג,[2].מ"ס10\18גודלכיסבפורמטנדפסהספר.מפוארנחושת

ראשוניםהדפיםבשולישימושבלאי.חלקיתמקוריתכריכה.טובמצב

.ואחרונים

200$פתיחה 
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הקהילהראשחתימת–א"תקל,אמשטרדם–התפלותסדר.177

מינדיזסילואדאיעקברביבאמשטרדם

Seder hatfilot – Amsterdam, 1771 – Signature of the Leader of the

Community of Amsterdam Rabbi Yaakov de Silva Mindiz

ידיעלנדפסכאשר,ושבתחוללימי,הספרדיםק"קכמנגהתפלותסדר

דאיעקברביידיעלהדפוסלביתהובא,מינדיזרודריגזשמואלרביהמגיה

הכהןאליהודייצחקורביהצרפתינתנאלרביידיעלוהוגה,מינדיזסילוא

.בלינפנטי

.מונדוויישראלבביתיאנסוןיוהאןגירארדדפוס.א"תקל,אמשטרדם

.אמשטרדםד"אבשלםשלמהרביהסכמת

דאיעקברביל"המובאמשטרדםהקהלראששלידוחתימת2\קנטבדף

אולי]"ט"סר"ישו"לה"איטלקיתחתימההספרבשער.מינדיזסילוא

.[ר"ישומכונההחותם,יו'ריגשמואליצחקהואתיבותהראשיפיענוח

וידלמאהלוח"קודשמקראי"כולליםאחרוניםדף[6].דף[6],קנט,[1]

הדפים,בלבדראשוןדףנמצאשלפנינובטופס.ג"תרמ-ל"תקמשנתשנים

דפים.מקוריתעורכריכת.שימושוסימניכתמים.טובמצב.אינםהנותרים

.בכריכהבלאי.עבים

200$פתיחה 

ראשונהמהדורה–צ"ת,אמשטרדם-חייםמים\חדשפרי.178

Pri Chadash / Mayim Chaim – Amsterdam, 1730 – First Edition

דיחזקיהרביהגאוןספרישניכוללכרך

.הפוסקיםמגדולי(ו"תנ-ז"תט)סילוא

אורחערוךשולחןעל,חדשפריספר.1

.סילוהדיחזקיהרביהגאוןמאת.חיים

,[5].ראשונהמהדורה.צ"ת,אמשטרדם

.דףס

ס"השמסכתותעלשיטה,חייםמים.2

עם.ש"והראותוספותי"רשפירוש

שאלותוקונטרסם"הרמבעלחידושים

דיחזקיהרביהגאוןמאת.ותשובות

."חדשפרי"הבעלסילווא

.ראשונהמהדורה,ץ"ת,אמשטרדם

לביתהובא.פרנקפורטמשהבדפוס

מד.סילוואדידודרביבנוידיעלהדפוס

.דף

מצב.מ"ס32.יחדיוכרוכיםהספריםשני

שאינםכתמיםחדשפריבשער.טוב

איכותיםדפים.הדףבאיכותפוגעים

.חדשהבדכריכת.ועבים

200$פתיחה 
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–ג"תקמאמשטרדם–יסודותארבע–פסחשלהגדה.179

חתימות

Passover Haggadah – Arbah Yesodot – Amsterdam, 1883 –

Signatures

העבודהיסוד,האהבהויסודהיראהיסוד,יסודות'בכולל,יסודותארבע

מרבינומלוקטיםפירושיםועליה,פסחשלהגדהעם.הברכהויסוד

ומגאוניה"של,אפריםעוללות',הגבורות,אלשיך',המעשי,אברבנאל

.שנאטיךאלחנןרבימאת"...זמנינו

.ואחיוברוךוגיסורופאלוייוחנןדפוס.ג"תקמ,אמשטרדם

שמואל'הק"חתימות.דף[1],מט,[2].305ההגדותאוצר;203יערי

."בוימגארטעןשלמה"רביחותמות."פאלאקוואלףבנימין'הק""טאכויער

.טובמצב

200$פתיחה 

מהדורה–ץ"ת,אזמיר–דרורמר.180

ס"השעלחשובחיבור–יחידה

Mor Dror – Izmir, 1730 – Single Edition –

Important Book on the Shas

עצוםבעיוןעמוקיםחידושים,דרורמרספר

.ס"השממסכתותכמהעל,הספרדיהעיוןבשיטת

.וטורקיהממרוקועטייאמרדכירביהגאוןמאת

בןיונההרבניםדפוס.יחידהמהדורה.ץ"ת,אזמיר

אזמיררבניהסכמות.חזןדוד'וראשכנזייעקב

.רפפורטהכהןיצחקורביאבולעפיאחייםרבי

.מ"ס31.אחרוניםדפים4חסרים.דףקסו,[2]

שולים.זניחעשנקב.קליםכתמים.טובכללימצב

.קלףבעטיפתמקוריתכריכה.יפים

200$פתיחה 

יחידהמהדורה–ז"תרי,אזמיר–תפלהשומע.181

Shome'ah Tfilah – Izmir, 1857 – Single Edition

ראשלערבעלמיןביתותחינותתפילותכולל,תפלהשומעספר

,ושבועותוקללהנדרהלכלהתרותסדר,כיפוריוםוערבהשנה

לקט"הגדולהלל"עם."אדםחיי"מבעלנוראהותפילהתשליך

שערךהמנוסחשונה)נסלושנעשהלמיותפילותהודירהפסוקי

.(י'פלאגחייםרבי

!ונדירקטןספר.יחידהמהדורה.רודיטידפוס.ז"תרי,אזמיר

.וכתמיםנקביםמעט.רופפיםודפיםכריכה.מ"ס15.דףסד

200$פתיחה 
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ד"תרכ,אזמיר–פסחזבח–לאדינו.182

Ladino – Zevach Pesach – Izmir, 1864

סדרמכיל.רודיטיבנימיןציוןבןרבימאת,פסחזבחספר

אגרת.מנחהלאחרפסחבערבלקרואשנוהגיםפסחקרבן

בזמןפסחקרבןהקריבואיךמעידאשרהרומאיהנציבשל

וסדרמאוסטרופוליהשמשון’רמכתביהעתקה,המקדש

.ולאדינועברית.העומרקצירת

רודיטיבנימיןציוןבןרביבדפוס.1864ד"תרכ,אזמיר

.העורךגםשהוא

.פשוטהחדשהניירכריכת.טובמצב.מ"ס16.5.דףיח

.(527'מס,הכהןדב,בלאדינוהספראוצר)

200$פתיחה 

–ו"תרל,אזמיר–(י'פלאג)חייםרוח.183

יחידהמהדורה

Ru'ach Chaim (Palachi) – Izmir, 1876 – Single

Edition

השולחןחלקיארבעתעלחשובחיבור,חייםרוח

רבימאת.וזכרונותרשימות,דיניםחידושי.ערוך

.דעהויורהחייםאורח:אחלק.י'פלאגחיים

יאושעאהרןדפוס.יחידהמהדורה.ו"תרל,אזמיר

.וחבריושיגורהדי

רבי,בנומאתלהספדודרושתשובהגםבספר

בנימאתותשובותחידושיםגםכלולים.אברהם

,יעקברביאביו,יוסףרבי,אברהםרבי,המחבר

.ון'פיגיצחק'רומאתוקריאל'גציוןבןרביחתנו

.המחברספרילמספר52מספרהשעריםבשולי

רטיבותכתמי.טובכללימצב.מ"ס31.דףרה,[2]

הפנימייםבשוליםניירחיזוק.עביםדפים.יבשים

פינותעם.מהודרתחדשהכריכה.דפיםבכמה

.מעוטרותמתכת

200$פתיחה 
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נדירוריאנט–ועודמשאלוניקיאיררהם''מהרהגהת–ג''תרכשאלוניקי-חייםספר–''לחייםזוכההואהרי''.184

.ההדפסהמראשית

"He Merits Life" – Sefer Chaim – Salonika, 1863 – Glosses by the Maharam Irrara of Salonika and More – Rare Variant

from the Early Days of Printing

.י'פאלגחייםלרבנו,ס''וביהכנם''סתבהלכותומנהגיםדינים,החייםספר

.המחברלספרי16מספר.ראשונהמהדורה.ג''תרכ,שאלוניקי

שהינונאהדיוחיתוםנשארהשערובגבנתלשהראשוןההקדמהדף',...אליהוביתלישיבתהקדישוהזההספר'הקדשהבשער

'ןמשה)ן''מאחתומהארוכהמהםאחתהגהותמספרהספרדפיבין.החסרהדףגבעלשהייתההמחברלהקדשתשרידכנראה

בדפי.('י'סי)איררהם''מהרת''בשושכתבלמההבסיסכנראההינהזוהגהה,משאלוניקיאיררהמשהרביחתימתהיא(אברהם

.(?ל''זצי'פאלגאברהםרביהמחברבןבכתבאולי)העותקיםברובהמצויותנאותהשלמותהמפתחות

ההדפסהמראשיתנדירוריאנט

בכוררבי)הנדבניםמןאחדמוזכרלאההקדמהבסוף.1:אחריםבעותקיםאינםאשרייחודייםמאפייניםמספרישנםשלפנינובעותק

עמודיכמהולא,הספרבסוףמעטותהשמטותמספררקישנם.2.'..חביבאחרוןאחרון'כהאחריםבעותקיםמוזכראשר(שמואל

שהעותקללמודישאלוממאפיינים.[דףקמוהמצויבעותק,דףקמדשלנובעותק]האחריםבעותקיםשקייםכפימלאיםהשמטות

כפי.הנוסףלנדיבהברכהודברהשמטותנוספוהאחריםבכרכיםכאשר,זוראשונהמהדורהשלההדפסהמראשיתהינושלפנינו

!'החכמהאוצר'וב'בוקסהיברו'בהלאומיתבספרייהבנמצאאינהשכןביותרנדירההינהזוראשוניתמהדורההנראה

ושמירתוהספרסגולת

חייםספרנקראולכןמהסייףניצוללהיותהואהספרסגולתכיהרי'''החייםספר'שמונקראלמהטעםהקדושהמחברכתבבהקדמה

.''לחייםזוכההואהריהזהבספרהכתובההתורהדבריכלאתמקייםלהיותהספרי''עכי

,בעירשאלוניקייוצאישלורבםאביבתלד''כאבכיהן,ישראללארץשעלושאלוניקימגדולי,(ח''תרי–ח''תרל)איררהמשהרביהגאון

לששילתאאחרוןנצרהינורבנו.ועודל''זצ'יעקבחדות'בעלעדסי''הגר,עוזיאלצ''הגרבצ''הראשלביניהם,דורוגדוליעםונתןנשא

מכתביחלקח''בתשסל''הואשר',קודשמקראי'בעלמירושליםהררימשהרביהגאוןנודעמנכדיו.וחכמיהשאלוניקירבנישלדדהבא

.''איררהם''מהרת''שו'בשםסבו

.משוקמתמפוארתעתיקהכריכה,בלאיומעטבודדיםעשנקבימעט,טובמצב,המפתחותשלראשוןודף'בדףחסר,דףקמד

200$פתיחה 
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מהדורה–ט"תקנ,שאלוניקי–צדקמשפטת"שו.185

"י"אח"חתומההגהה–יחידה

Shut Mishpat Tzeddek – Salonika, 1799 – Single Edition –

Signed Gloss "Achi"

בןמאיררביהגאוןמאת,שניחלק,צדקמשפטותשובותשאלות

.שאלוניקימחכמימלמדטובשם

שבתיבןאברהםחייםדפוס.יחידהמהדורה.ט"תקנ,שאלוניקי

.אישכנזיהלוייאודהבןוסעדינחמה

,מקושטאפריסקואברהםרביבןפריסקויצחקרביחותמתבשער

עלנטלבנו,(ב"תרכ,קושטא)אברהםאתבירךספרבעלאביו

למדניתהערה.אביושלספרוהדפסתהוצאתעליותאתשכמו

."י"אח"תיבותבראשיהכותבבחתימתפותחתמזרחיתבכתיבה

.נוספותקצרותהגהותשתי

חדשהכריכה.עשפגעי.בינוני–טוב.משתנהמצב.דף[1],רב,[1]

.פשוטה

200$פתיחה 

–יחידהמהדורה–ב"תרכ,שאלוניקי–אברהםאתבירך.186

ברכותבהלכותחשובחיבור

Berech et Avraham – Salonika, 1862 – Single Edition – Important

Book on Hilchot Brachot

כל:הכולל,ברכותהלכותכלעלבהלכהמקיףחיבור,אברהםאתבירךספר

שטיבולודבר"בדיניפותח.המצותוברכותהנהניןברכות,סעודההלכות

מחכמיפריסקואברהםרבימאת."כליםטבילתדיני"בומסיים"במשקה

.בדורושאלוניקי

יצחקרביהמגיההקדמת.אשכנזידפוס.יחידהמהדורה.ב"תרכ,שאלוניקי

’ר,עלייעקב’ר,דודבכריעקבנסים’ר:קושטארבניהסכמת.מולכושלמה

.אביגדוריעקב’ור,פראנסיסמשהחיים

שולים.טובכללימצב.ראשוניםבדפיםנקבים.מ"ס20.דףקל,[4]

זהאתגםאלקיםחנני"בשערחתימה.חדשהבדכריכת.רחביםחיצוניים

.נוספתחתימה."ט"סבנימין'ביוסףשמיזה

200$פתיחה 

יחידהמהדורה–ז"תרכ,שאלוניקי–לכסףמצרף.187

Mitzraf Lakesef – Salonika, 1867 – Single Edition

.ערוךהשלחןחלקיארבעהבסדרהלכתיותתשובות,לכסףמצרףספר

.[ל"תקנפטר,שאלוניקיחכמימגדולי]גאטינייומרקדובנבנשתירבימאת

אברהםרביבנומאת',ב'אסדרלפיהלכהמערכות"כסףאלף"קונטרסעם

.גאטינייו

ובשער,המחברניןידיעללאורהוצא.הלויסעדידפוס.ז"תרכ,שאלוניקי

רובתאבלשנדפסממהיותרהרבהגדולכרךהיהסבושלספרוכיכותב

.ר"תבשנתבאזמירשנפלהבשריפהאשרלמאכולתהיותשובותיו

שלוחתימתוידובכתברישוםהספרבשער.מ"ס33.דףפח,נח-כג,כ,[2]

.מצויןמצב.גאטינייואברהםרבימאתהספראתשקיבלאמאדויעקברבי

200$פתיחה 
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–יהושעספר\ב"תקפ,ליוורנו–ויקראספר:לועזמעם.188

ל"תר,אזמיר

Me'am Lo'ez: Sefer Vayikra – Livorno, 1822 / Sefer Yehoshua –

Izmir, 1870

,בלאדינוכולייעקברביהגאוןשלהמונומנטליחיבורו,"לועזמעם"ספרישני

.התורהעל

כמה.מ"ס29.דףקעה,[2].ב"תקפ,ליוורנו.ויקראספר.לועזמעם.1

טובמצבזהמלבד.השערמציורחסרוןעםהשערבשוליקטניםפגמים

.חדשהכריכה.מאוד

חיבריהושעספרעללועזמעםאת.שניחלק.יהושעספרעל.לועזמעם.2

.מאזמירמיטראנימנחםרחמיםרבי

ללאהראשוניםהדפיםבפינתחסרון.מ"ס30.דףקצד,ז.ל"תר,אזמיר

.בשערמחוזקקרע.ניירהשלמתשלמקצועילאשיקוםעם,טקסטחסרון

.חדשהכריכה.טובכללימצב

200$פתיחה 

-ואזמירשאלוניקידפוסי–חשוביםחיבוריםאוסף.189

נדיריםוספריםיחידותמהדורות

Collection of Important Books – Printed in Salonika and Izmir –

Single Editions and Rare Books

.מאזמירהכהןאליהורבימאת.הצדקהמצותעלעצוםחיבור,צדקהמעיל•

.שערחסר:לפנינו.דףקנד,[2]:במקור.ראשונהמהדורה.א"תצ,אזמיר

.פגמיםמעט.טובכללימצב

.אבולעפיהחייםרבימאת.ם"והרמבהתורהעלחידושים,החייםעץספר•

חסר:לפנינו.דףיב;קמב;פד,[8]:במקור.יחידהמהדורה.ט"תפ,אזמיר

.בינוני-טובמצב.אחרוניםדפיםוארבעהשער

רבימאת.שניחלקהעזראבן,יוסףוביתטורעלחידושים,אהרןידספר•

:ל"צ]קכה,[1]:במקור.יחידהמהדורה.ו"תקכ,אזמיר.אלפנדאריאהרן

.בינוני-טובמצב.בשערובלאיחסרון:לפנינו.דף[1],[קנז:ל"צ]קנד,[קכז

.ופגמיםבלאי

.שערחסר.ג"תרי,אזמיר.מאזמירהכהןאליהורבימאת.אלאעודולא•

.ידבכתבהגהה.גרוע-בינוניהדפיםביןמשתנהמצב

,אזמיר.ראשוןחלק.י'פלאגחייםרבימאת.דרשות.לחייםמועדיךברכת•

.מצויןמצב.שערחסר:לפנינו.דףקסו,[2]:במקור.יחידהמהדורה.ח"תרכ

.סידאברהםרבימאת,(הפניםעם)רותמגילתעלרמזים,החטיםקציר•

.שערחסר:לפנינו.דף[1],לב,[1]:במקור.יחידהמהדורה.א"תרל,אזמיר

.טובמצב

לד,רלט,[6].ב"תרכ,אזמיר.בראשיתמספרראשוןחלק.התורהעלזהר•

.טובמצב.דף

ראשוןודףשער.ו"תרל,אזמיר.קריספיןטוביוםרבימאת.אברהםבן•

.בינונימצב.בלבד

.העלםומדרשתורהסתריעםהגדולמהזהרמגילותחמש.חמהזהרי•

,[2]:במקור.ראשונהמהדורה.ח"תצ,שאלוניקי.קריספיןיצחקרבימאת

.עשופגעיפגמים.בינונימצב.שערחסר:לפנינו.דףקיב

מיוחסשמואלר"בכרפאלרבימאת,ס"השעלחידושים,בכוריםמנחת•

כתמי.דףסד,[4].יחידהמהדורה.ב"תקי,שאלוניקי."האדמהפרי"בעל

.טובכללימצב.האחרוניםבדפיםפטריהוסימנירטיבות
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,שאלוניקי.שלםשמואלרבימאת.ם"הרמבעלחידושים.שלםמלך•

מספרחסרים.דףפד,[1],קנח,[2]:במקור.יחידהמהדורה.ט"תקכ

מצב.ניכרחסרוןעםראשוןחלקשלראשוןודףשער.אחרוניםדפים

.בינוני

נוניסיצחקרבימאת.ם"הרמבעלחידושים.שניחלק.המלךשער•

פגמים.טובכללימצב.ראשונהמהדורה.א"תקל,שאלוניקי.בילמונטי

.מקוריתעורכריכת.קלים

רבימאת.ואסתררות,השיריםשירמגילותעלחידושים,פשראדנא•

קכח,[3]:במקור.יחידהמהדורה.ו"תקנ,שאלוניקי.מאזמירהכהןאליהו

.טובמצב.אחרוניםדפים2וראשוניםדפים5חסריםלפנינו.דף

,שאלוניקי.אישטרושהאברהםחייםרבימאת.אברהםירךת"שו•

.דףקטו-קיא,ד-א,קי-עא,סח,[2].ראשוןחלק.יחידהמהדורה.ה"תקע

חלקהשערלפניכרוךבחלקבסוףשנדפסהגיטיןשמותקונטרס:בנוסף

.טובכללימצב.הדאיהעובדיהרביורישומיםחתימות.שלפנינו'א

.דףרע,[4]:במקור.ה"תר,שאלוניקי.בראשיתספר,התורהעלזהר•

.מאודטובמצב.שערחסרלפנינו

:לפנינו.קסג,[2]:במקור.ב"תרי,שאלוניקי.ו"למהרחהכוונותשער•

.טובמצב.אחרוניםדפים2חסרים

.פרחייצחקרביהירושלמיהמגידמאת,מוסרפרקי,ומישורזכות•

.טובכללימצב.הראשוניםבדפיםפגמים.דףפ.ח"תרכ,שאלוניקי.לאדינו

.ג"תק,קושטא.נחוםאליעזררבימאת.קדשיםהמשניותעל.נחוםחזון•

.ואילךרנזמדףחסרוסוף.טדףעדהתחלהחסר.יחידהמהדורה

.בודדיםעשפגעי.טובמצב.דף[3],רנט,[4]:במקור

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםגדלים.ספרים19כ"סה

500$פתיחה 

,קושטא–משהפנית"שו.190

נדיר–יחידהמהדורה–א"תל

Shut Pnei Moshe – Kushta, 1671 –

Single Editon – Rare

ותשובותשאלות.שניחלק,משהפניספר

עלשיטהעם.בנבנשתמשהרבימאת

.ופסקיםסוגיותכמה

דפוס.יחידהמהדורה.ב"תל-א"תל,קושטא

.פראנקואברהם

.בינוני-טובמצב.מ"ס30.דףרצד,[2]

חיזוקי.שימושבלאי.עשופגעינקבים

כריכה.ניירבדבקהראשוניםבדפיםשולים

.פשוטהחדשה

200$פתיחה 
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–הגדולאליעזררביפרקי–לאדינו.192

ד"תקפ,קושטא

Ladino – Pirkei Rabbi Eliezer Hagadol –

Kushta, 1824

לשפתבתרגוםהגדולאליעזררביפרקיספר

.הלאדינו

הספרבתחילת.1824ד"תקפ,קושטנדינה

המתרגםמאתבלאדינוושירבעבריתהקדמה

בצורתנכתבהשיר–הכהןנסים'רוהעורך

והמעתיקהעורךשלשמואתהיוצראקרוסטיכון

"ו"היהכהןנסים"(המתרגם)

כתמי.מאודטובמצב.בקירובמ"ס13.דףפז

שוליםקציצת.(יבש)הספרברחביקליםמים

קושטא,יערי).דפיםבמספרהספרבראשקלה

501).

200$פתיחה 

למינודעלאשיטה!יסודספר.191

המקובלחתימת–א"תקי,קושטא–

חתימת\מתוניספיתוסייעקברבי

ועודשמאמאשלמהרבי

Basic Book! Shitah Loh Nodah lemi –

Kushta, 1751 – Signature of the

Kabbalist Rabbi Yaakov Pitusi of Tunis

/ Signature of Rabbi Shlomo Shamama

and More

מןלאחדקדושיןממסכתחדושיספר

.שמונודעלאהקדמוניםהגאוניםהרבנים

עלחידושיםעם.(למינודעלאשיטה)

.ש"והראה"הרז,ד"לראבקניםמסכת

בהוצאת.ראשונהמהדורה.א"תקי,קושטא

.אשכנזייפהמגזעשמואלר"במרדכירבי

.(55'מסיסודספרי,סטפנסקי)

בןשלמהורביזארקהיוסףרביתלמיד.18–הבמאהתונסחכמיומקובלימגדוליפיתוסייעקברביק"הרהחתימתהספרבשער

,ליוורנו)"יעקבברית"הספריםמחבר.ב"תקעבשנתיר'באלגונפטראפריקהלצפוןלשליחותויצאס"תקבשנתלירושליםעלה.עטר

.ועוד"יעקבמזבח"(ס"תק

חיבר.ו"תרטבשנתנפטר,"כהונהמשמרות"בעליצחקהכהןאברהםרבישלחברו,תונסמדייני–שמאמאשלמהרביחתימת

שהיאנאמנההוכנאוכבר",ידבכתבנכתבהספרבשער.נוספותחתימותשמאמאיוסףרביחתימות.ועוד"המלךבית","ששעמודי"

."...בסוגיאש"ממל"זא"הרשבמתלמידי'לא

.מנותקתעתיקהכריכה.שימושכתמי.דפיםבכמהבודדעשפגע.בטקסטחסרוןעםאחרוןבדףפגם.טובכללימצב.דףסב,[2]

200$פתיחה 
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סדרלפיוסופיהשאלוניקיהעריםרבניקונטרס\המחברפורטרטעם–ה"תרפ,סופיה–האפדחגור.193

יחידהמהדורה–הרבניםשמותמפתח–כהונתם

Chagor HaEfod – Sofia, 1925 – with the Author's Portrait / Booklet of the City Rabbis of Salonika and Sofia – Index of

the Rabbis' Names – Single Edition

-ו"תרע,טהראן–זהיוםאמוןתפסיר.194

יהודיתבפרסיתשבועותלחגאזהרות

Tafsir Amun Yom Ze – Tehran, 1916 – Azharot for

Shavu'ot in Judeo-Persian

עםלשבועותאזהרות:כולל,זהיוםאמוןתפסירספר

הפירוש).עבריותבאותיות,יהודיתבפרסיתתפסיר

–"זהליוםאמון"תפסיר.(וביתביתכלאחרנדפס

אבןדודרבימאת,שבועותשללאזהרותרשות

–"מענהלבישמור"תפסירואילך'זמדף.פקודה

"שדיבצל"תפסיר,שבועותשלראשוןליוםאזהרות

אבןשלמהרבימאתשניהם,שבועותשלשניליום

.גבירול

.כלימיאןדפוס.ו"תרע,טהראן

.מ"ס17.פשוטהכריכה.טובמצב.’עמנ,דף[1]

200$פתיחה

חשובחיבור,האפדחגורספר

דיניכל,וחליצהגיטיןהלכותעל

וכלנתינתוואופני,כתיבתו-גט

שמות,שליחידיעלהגטסדרי

רבימאת.הנשיםעלהאנשים

.המחברתמונתעם.פיפאנודוד

רבנישלשלת"ספרבסופו

שער)"סופיאורבנישלוניק

הרבניםשמותאתכולל-(נפרד

לפיהאלהבעריםשימשואשר

שמותמפתחעםכהונתםסדר

.בשאלוניקיהרבנים

.יחידהמהדורה.ה"תרפ,סופיה

[1],’עמ[1],20,[2];275,[4]

.בקירובמ"ס27.תמונהלוח

רקלפנינושעריםשניבמקור

הראשוןהשער).השניהשער

מצב.(העותקיםברובואינונדיר

.מקוריתכריכה.טוב

200$פתיחה 



חתימות והגהות\מכתבים \כתבי יד –יהדות אשכנז 

התשובהבענייןידועלאמרטיטמוסרי-שיר–ט"תקס,נאווהרדאק–"מקלטעיר"ספר–ידכתב.195

Manuscript – Sefer ir Miklat – Novhardok, 1809 – Unknown, Touching Poem on Teshuvah

.ממגנצאלידאליבאריהר"בדודרבימאת.מצותג"תריעל"מקלטעיר"ספרהעתקת,ידכתב

חתימת."אלולח"רועדאבח"מרנכתב-"נאווהרדאקפהט"תקסבשנתנכתב"כתובהמאוירבשער.רהוטהאשכנזיתכתיבה

."ווילענקיןבוניםאליעזר'הקזהעשה"אחרוןובדףבשערהמעתיק

.(ח"תרסבווילנאשלמהמעדניספרלהדפסתהתורמיםבשמותלשבחמוזכריםבניו)מנובהרדוקווילנקין'אלימרדכירביהגבירעותק

שייך"רישוםהפורזץבדף."מנאווהרדאקווילענקין'אלימרדכירר"כמההנגיד"לשייךשהספרבעלותרישומיהשעראחרבדף

...ה"מולכבוד"נוספיםרישומים.[מקאלישרגולראליהורביחתן]"...קארליןבעירהחונהמרגליתביינישבנימיןה"מו...להרבני

.השערואיורלכתיבתנוסףניסיוןהשערקודםבעמוד."'אלימרדכי

,הבאלעולםוהגעתההזהבעולםהאדםנשמתתהליךעלמסופרבו.התשובהבעניין,מרטיטמוסרשיר–אחרוניםדפיםבמספר

הפיקדוןהשבתזמןבעתהמוותמלאךעםופגישהחוליתהליך,הרעהיצרמכשולות,הבוראזכירתעלמוסרדבריישנםבתחילה

סיבתאתאומראחדכלאשרהרשעיםאתהנשמהפוגשתהגיהנוםבפתח,העליוןלעולםהנשמהוהגעתהקבורהסדר,(הנשמה)

.נדפסואינוידועאינוהשירתוכן.התשובהוזוהיתקווהשישבכךומסיים,מהגיהנוםלהנצלעזרהמבקשתהנשמה,לגהינוםהגעתו

.סיפורים-ביידישאחרוןדף

.נ"תשנתבדיהרנפורטלראשונהנדפס"מקלטעיר"לידאדודרבישלספרו

.חדשהכריכה.הראשוןבדףקליםדיוטשטושי.כחלחלנייר.טובמצב.מ"ס20.5.צדדיםמשניכתובים,דף[1],[62],[3]

500$פתיחה 
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מסכתעלהסברת"נכתבהעמודיםבראשי

בומסלאם"מהרהגדולהגאוןו"מאדמסנהדרין

"ו"נר

-ג"תס)[בומסלאם"מהר]ס'פישלמאיררבי

אפריםרבילאביובומסלאבעירנולד–(ל"תק

תלמיד.מפראגל"המהרמגזעמרגליותפישל

משהרביוחתן,אייבשיץיהונתןרביהגאון

40-כבמשךפראגהעירד"כראבכיהן.גינצבורג

ולו,בפראגהגדולההישיבהבראשועמד.שנה

יחזקאלרביהגאון:מתלמידיו.רביםתלמידים

יעקברבי,"ביהודהנודע"הבעללנדאסגל

בשנת.ועודפלעקלסאלעזררבי,גינצבורג

כילתהאשרפראגבעירשריפהפרצהד"תקי

תורתומדברימעט,שבכתבתורתודבריאת

רביתלמידו.תלמידיושכתבוממהנותרו

בספרנדפסההספד,הספידולנדאיחזקאל

לאורהוציאו"קדםהררי"במכון."יהונתןמדרש"

עלבוסלאם"מהרהסברות"אתג"תשנבשנת

'עמס"החתבתשובותאישים)."ברכותמסכת

.(רנא

גודל.כתוביםעמודים[4].מקופלגדולדף[1]

פגמי.טובמצב.בקירובמ"ס21/17:עמוד

.העמודיםבראשידיומריחתכתם.קליםשולים

400$פתיחה 

דרשה–ידכתב.197

–ויקהללפרשתארוכה

18-ההמאה,[פראג]

Manuscript – Lengthy

Sermon for Parashat

Vayakhel – [Prague], the

18th Century

דרשה.ידכתב!אוטוגרף

ארצות.ויקהללפרשתארוכה

-ההמאה,[פראג]אשכנז

הובררהלאהכותבזהות.18

.לנו

עמודים[15],דף[9]

.בקירובמ"ס20.כתובים

דיוטשטושי.בינוני-טובמצב

מספר.עמודיםבמספרקלים

עםבודדיםזעיריםעשנקבי

.בטקסטמועטהפגיעה

.ירקרקנייר.חדשהכריכה

500$פתיחה 

18-ההמאה,פראג-(בומסלאם"מהר)ס'פישלמאיררבילהגאוןסנהדריןבמסכת'סברות'ה–ידכתב.196

Manuscript – the 'Svarot' of Tractate Sanhedrin by the Gaon Rabbi Meir Fischels (Maharam Bomsala) – Prague, the 18th

Century

ם"מהרמכונה,פישלעסמאיררבימהגאון,(סו-נבדפים)סנהדריןבמסכתקטעיםעלוחידושיםהסברים,כתוביםעמודים[4].ידכתב

.צדדיותוהערותמחיקות–אוטוגרפיםמאפיינים.מתלמידיואחדידכתב.עירושםעלבומסלא
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רביהגאוןהישיבהראשמאת–פסחיםבמסכתכללישיעור.198

ה"תרצ,טלז–בלאךיצחקאברהם

Discovery! General Lesson on Tractate Psachim – by the Gaon Rosh

Yeshiva Rabbi Avraham Yitzchak Bloch – Telz, 1835

.'חמץבטול'בעניןטלזבישיבתא"שליטבלוךי"הגראשמסר'כללישעור'

.ה"תרצסיון,ישראלהבחורי"ענכתב

.'ועמודבשולישכתבלמדניתמהערהניכרכך,מובהקלמדןהיההכותב

את,א"תשיבשנת,בטורונטוטלזישיבתתלמידילאורהוציאוהשואהלאחר

נזיקיןבסדרמסכתותעלבלוךיצחקאברהםרביהישיבהראששלחידושיו

אייזיקיצחקרבי,סורוצקיןברוךרביחתנומאתפתיחהדבריעם.וחולין

בלוךמאיראליהורביהמחבראחימאתוכןאיצקוביץליביוסףורבי,אוזבנד

סדרעלמחידושיומאודמעטידועים.השואהלאחרבקליוולנדהישיבהראש

שיעורשלחשובגילוילפנינו.פסחיםמסכתעלחידושיונודעולאאךמועד

הישיבהראששאמרפסחיםמסכתעלהפתיחהשיעורוהוא.ידועלא,ארוך

.תפארתהבשיאבטלז

.מאדטוב-טובמצב.בשוליםקליםקרעיםמעט.מ"ס21\31.פוליועמודי7

300$פתיחה 

מכתבמתוך)סוףללא,צדדיםשניעלכתובדף

אברהםרביהגאוןשלידובכתבכולו.(יותרארוך

מיוםנשלחהמכתב.טלזישיבתראשבלוךיצחק

הגדולהגאוןהרב"אל.ט"תרצניסןלחודש'וא

'שד"ראבסטלביץמאירר"מוהרת"כשהמפורסם

."בירושליםמשהזכרון

.פסחיםמסכתעלתורהבחידושיגדושהמכתב

47כ"סה.כתוביםעמודים2.רשמיבלנק.דף[1]

.שורות

-נ"תר)ד"היבלוךיצחקאברהםרביהגאון

בעלשלבנו.בטלזהישיבהוראשד"אב,(א"תש

.בלוך(ל"מוהרי)ליביוסףרבי"דעתשיעורי"ה

ובעמקותובכשרונותיומופלגלגאוןנודעמילדות

מונה[פ"תרבשנת]שלושיםבגיל."טלזאית"ה

ועם,[אביובחיי]ישיבהוראשראשימ"רלתפקיד

לראשמונה,ץ"תרשנתבחשוןאביופטירת

עם.העירברבנותמקומולמלאוגםהישיבה

להורגהוצא,א"תשסיוןבשלהיהנאציהכיבוש

בניורוב,ורבניההישיבהתלמידימאותעםיחד

י"עבאכזריותשנרצחו,וקהילתומשפחתו

יצאמחידושיו.טלזיד-שעלראייןבכפרהגרמנים

בהקדמת."מטלזי"הגרארבנוחידושי"ספרלאור

התורהממרביציאחד"כאותומתאריםהספר

בהבנתהנפלאיםבשעוריובדורוגדוללשםשזכה

."התורהועמקות

.קיפולסימני.הדףבמרכזפגם

200$פתיחה 

ט"תרצ–טלזד"אבד"היבלוךיצחקאברהםרבישלקדשוידכתב-מלאיםעמודים[2]מכתב.199

Letter [2] Full Pages – Handwritten by Rabbi Avraham Yitzchak Bloch Av Beit Din of Telz – 1939
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,כאמורהחלקיםבשלושה

הגהותשלרבותמאות

רהוטהאשכנזיתבכתיבה

מדובר–ההדפסהמתקופת

.בדורוגדולמופלגבגאון

לנוהובררהלאהכותבזהות

זקוקידהכתב!עתהלעת

.ומעמיקמקיףלמחקר

.כריכותללא,כרכיםשלושה

הכרכיםוסופיבתחילהדפים

,ושביריבשדף.מנותקים

נקרעוהדפיםיבשותמחמת

הגהותהכולליםדפיםכמה

ההגהות,הגהותכמהונחסרו

אינםוהחסרותהקרועות

כללמתוך1-3%עלעולים

.בחיבורהנמצאותההגהות

להתנהגהפריטרוכשעל

בנגיעהזהירותבמשנה

יפגמושלאבכרכיםומשמוש

.נוספותהגהות

1000$פתיחה 

ידבכתבתורהחידושי.200

מכתב\ברליןחייםרביהגאון

רחלבתו

Torah Novellae Handwritten by

the Gaon Rabbi Chaim Berlin /

Letter by His Daughter Rachel

כתיבתבעצם,שוניםתורהחידושי

כתוב,ברליןחייםרביהגאוןשלידו

סוף.רחלבתושללמכתבמעבר

.19–ההמאה

14\21.דף[1].ק"בכתישורות32

קרע.הדףבמרכזקיפולסימן.מ"ס

.הקיפולמחמת

200$פתיחה 

ב"תרס,ווילנא–'תמימהתורה'הספרחלקישלושהסביבכתוב–התורהעל!ידבכתבענקחיבור.201

Large Handwritten Composition! On the Torah – Written around the Three Sections of the Book Torah Temimah –

Vilna, 1902

ונכבדותגדולותהגהות!מאות.כרכיםשלושה–התורהעל"תמימהתורה"הספרלדפיסביבהכתוב,ידבכתבמאודגדולחיבור

.ההדפסהמתקופתאשכנזיידבכתב

."השלחןערוך"השלבנו(ב"תש-כ"תר)אפשטייןהלויברוךרבימאת,תמימהתורהביאורעםחומש

.דברים,ויקרא,שמות.5מתוךחלקים3לפנינו
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,ווין–"הערוך"עלברוקיעקבאברהםרביידבכתב–(נדפסלא!שלםחיבור)חשובותהגהות1000מעל.202

כרכיםחמשה–ב"תרנ-ח"תרל

Over 1000 Important Glosses (Entire Compisiiton! Has not been Printed) – handwritten by Rabbi Avraha, Yaakov Bruk on

the Aruch – Wien, 1878-1892 – Five Volumes

.מוספיאבנימיןרבימאתהערוךמוסףחיבורעם.יחיאלרבינובןנתןלרבינו.(ח-ז,ה,ב-אחלקים)כרכיםחמשה.השלםערוךספר

.ב"תרנ-ח"תרל,ווין

כדיתוךהעבריתהשפההבנתבעמקותמצטיינותההגהות.ברוקיעקבאברהםרביידבכתבהגהות1000מעלהכרכיםאורךלכל

ס"מהשבעיקרשונותבמיליםלשוןלשינויירבותדוגמאותמצטטכןכמו,"ערוך"הבעלשלכתיבתולסגנוןבדומה,דוגמאותמתן

עלרבותמוסיףובכך,רביםועודתנחומאמדרש,אונקלוסתרגום,רבהמדרש,י"רשפירושכגוןהתורהסביבוהתרגומיםומהפירושים

דבריעלכותבההגהותבאחת,ומדרשיםוירושלמיבבליהתלמודברחביעצומהבקיאותמגלההמחבר.השוניםבערכיוהערוךפירוש

.ירושלמיבתלמודולאבבליבתלמודלאזהלשוןשאיןהמחבר

.'וכדוהערוךמוסףספרכדוגמת,"הערוך"ספראתהמשליםנדפסשלאשלםחיבורלפנינו

במאמריזהמדרשפירשתיכבר"-'מצמץ'ערךעלהגההריטעמוד,הבחלק.ההגהותביןשמצאנוהסימניםפיעלזוההההגהותכותב

-'קיבורת'הערךעלהגההסבעמוד'זבחלק.(מרגליותמאיררבי)נתיביםמאירבעלזקנואתמזכירההגהותבאחת."נתןמאורות"

רביבחתימתהכרמלבירחוןשםהדבריםנמצאוואכן–"ש"עייבאריכותא"תרכ-כ"תרראשונהשנהשבועיבכרמלאניכתבתיכברכן"

.ברוקיעקבאברהם

לימודולצד,ין'וולאזבישיבתלמדבצעירותו.(בליטאכיום)רוסיניבמחוזנולד–(ג"תרנכסלוא"י-ף"תק)ברוקיעקבאברהםרבי

שימשרבותשנים..ואנגלית,צרפתית,גרמנית,רוסית-ביניהםרבותבשפותבקיהיה,העבריהדקדוקתורתאתגםלמדבישיבה

במזרחהתקופהאותהשלהעתבכתביממנומאמרים,עניותיהודיותלנערותפתחאותוהספרבביתחרסוןבעיירהעבריתכמורה

גוף,לשון,בעבריתמיליםדקדוקי,ורוסיהבצרפתהיהודיםהיסטוריית–מאמריונושאי,ועוד"המגיד","המליץ","הכרמל"–אירופה

ד"תקעבשנתברוסיההיהודיםמחייהיסטוריספור-"דמיםחתן"אתמצרפתיתתרגם,ועודמהתקופהשוניםאירועיםסיקורי,האדם

100לומלאותלרגלמונטיפיוריהשרלכבודברכהדבריליקטבה(88גליוןכשנה)"המליץ"העתבכתבממנוכתבה.(ז"תרל,לבוב)

.נפטרגםשם(דנייפרו)ביקטריונסלבהתגוררימיובסוף.ה"תרמבשנתשנה

על,שמולפרסםמנתעלאודותיושישלחותולדותיוליודעי(257גליוןג"תרנ)"המליץ"בקריאה-1892לנובמבר18-בפטירתולאחר

וכסופראומןוכמורהאירופיותשפותויבןודעתחכמההרבהויאסוף,הסופריםמטובי"עליוכתבאשר"שחורהרב"חתוםהקריאה

ס"בשהנרחבתידיעתו,בתורהגדלותוניכרתשלפנינומהגהותיוואכן."ברוסיהעמינובקרבהיהדותיסודעלוהשכלהדעתהפיץמהיר

.העבריתהלשוןובדקדוקובמפרשים

.רופפותמהכריכותחלק.עורשדרות.יבשדף.מאודטובכללימצב.תואמותכריכות.מ"ס27:תואםגודל.כרכים5כ"סה

500$פתיחה 
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ד"אבליפשיץזלמןשלמהרביהמחברידבכתבהגהות–ו"תקצ,ווארשא–שלמהחמדתת"שו!תגלית.203

ווארשא

Discovery! Shut Chemdat Shlomo – Warsaw, 1836 – Glosses handwritten by the Author Rabbi Shlomo Zalman Lifshitz Av

Beit Din of Warsaw

!חדשמצב!מפוארעותק.ווארשאד"אבליפשיץזלמןשלמהרבימאתערוךהשלחןחלקי'בדותשובותשאלות.שלמהחמדתספר

.המחברבחייראשונהמהדורה.נתןבןואליעזרבומברגיעקבצבי'רדפוס.ו"תקצ,ווארשא

מהםשתיםבסוף,מהדפוסשנשמטוארוכותהגהותמתוכם4,ליפשיץזלמןשלמהרביהמחברשלידובכתבהגהות6הספרלאורך

הוסיף(העזראבןחלק)כטסימןבראש.הראשונהובתשובה,המחברבהקדמתומחיקהתיקונים,כןכמו."נשמט"המחברכתב

ההגהותתוכן.(המחבראלאיגרעקיבארביתשובתהיא,כןשלפניהסימן)מרובעתבכתיבה"המחבראמר"המיליםאתהמחבר

.(ט"תשלסיון)יב'עמיב-יגליוןחשנהמוריהבירחוןנדפס

נישואיולאחר.התורהלימודעלשקדילדבהיותוכבר,בפוזנאיצחקרבילאביונולד-(ט"תקצ-ה"תקכ)ליפשיץזלמןשלמהרבי

כיהןד"תקסבשנת,ודרשןפוסק(הראשונהשנפטרהלאחרהשנייה,בנותיושתיאתנשא)שנה22-כבמשךחותנושולחןעלנסמך

במשכיליםבקנאותלחם,ווארשאשלהראשוןהראשילרבההתמנהמכןלאחרשנתיים.פראגהד"אבט"תקעובשנת,בנשלסקד"כאב

דורוגדוליעםמכתביםבקשריעמדוכן.מגורמ"הריהחידושיבעלעםידידותבקשריעמד.בורשהלרבניםספרביתלפתיחתוהתנגד

עלחידושים,ת"שו–"שלמהחמדת"הספריםבעל."המשפטנתיבות"בעלמליסאיעקבורבי,איגרעקיבארביהגאוןעםבייחוד

.ועודדרשות,ס"הש

.חדשהכריכה.מאודטובמצב,דף[קיח:ל"צ]קיז;צז-ב,[4]

1000$פתיחה 
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,ווארשא–התרומהספר.205

בכתבהגהות100–כ–ז"תרנ

פיליפזוןצבימשהרבייד

מווארשא

Sefer Hatrumah – Warsaw, 1897

– approx 100 Glosses

Handwritten by Rabbi Moshe Zvi

Philipson of Warsaw

מגרמיזאברוךלרבינו,התורהספר

.ז"תרנ,ווארשא.התוספותמבעלי

משהרביוחותמתחתימותבספר

(ז"תשט-ו"תרל)פיליפזאהןצבי

לארץעלהג"תרצבשנת.מווארשא

הראשיתהרבנותכחברוכיהןישראל

100–ככולוהספרלאורך.בחיפה

.ידובכתבהגהות

דפים.חסרהאחוריתכריכה

.טובהדפיםמצב.יבשדף.מנותקים

200$פתיחה 

שוורץמשפחתעותק–תליתאיאוריין.204

חכםידבכתבהגהות[250]–מבוהוש

טריפותבדיני19-ההמאהמסוףמופלג

Orian Talitai – Copy of the Schwartz Family of

Bohush – [250] Glosses Handwritten by a

Great Sage from the Late 19th Century on

Dinei Treifot

שמלה:ספריםשלושהכולל.תליתאיאורייןספר

רבימאת.שורבכור,שורתבואות,חדשה

רבימאתדיניםחידושיעם.שורסנדראלכסנדר

."שרדלבושי"בעלאייבשיץשלמהדוד

.שאדאוושלוםאברהםדפוס.ח"תרכ,זיטאמיר

-ההמאהמסוףאשכנזיידבכתבהגהות250-כ

בדיניחדשההשמלהעלבעיקרההגהות.19

בגדרהםההגהות.חשובחיבור.הריאהטריפות

שורץיצחק"חתימות."ברכהמחזיקכלי"

רישוםדבדף,"מבאהששורץשלמה","מבאהש

."ק"לפד"תרפאונעשטמצורעפרשת'היום"

..חיים'הק"."ב"שורייכעריצחק"נוספותחתימות

."?רופעשאןדפהשוב

קפלי.וסוףהתחלהחסרעותק.גרוע–בינונימצב

חלקםמרוביםשוליםפגמי.וחסרונותקרעים,פינות

דפיםמספר.מיםכתמי.בהגהותפגיעהעם

מהםאחדידבכתבמושלמיםדפים[3].מנותקים

.חסרוןעםפגום

300$פתיחה 



112

-ז"תרל)יהודהיחזקאלשלוםאברהם'פרופ

בנימיןרבילאביובירושליםנולד-(א"תשי

התחנך,גרמניהיוצאתולאמומעיראקיהודה

עבריתלמדואשכנזיםספרדיםמוריםאצל

סבושלמדרשובביתלמדקודשלימודי.ויהדות

אתללמודהחל15בגיל.יחזקאלשלמהרבי

ד"תרנבשנת.נוספותושפותהערביתשפת

בעיתוןהראשוןמאמרואתפירסם1894

פעיליעםקשרעלשמר.לשוןבענייני"המליץ"

,בפרנקפורטלמדלימודיוהמשךאת,הציונות

בשנים,ושטרסבורגדרשמשטט,נירנברג

כמרצהושימשבברליןהתגוררג"תרע-ה"תרס

.ליהדותהגבוההמדרשבביתועבריתך"לתנ

פרופסורהתואראתקיבל1915ה"תרעבשנת

מלחמתבתקופת.ותולדותיהישראללספרות

עצמותיו.יורקבניוהתיישבהשנייההעולם

נדפסעליוזכרונותספר.לקבורהלארץהועלו

.פטירתולאחרכשנה

.ראשוןשערחסרעותק.מ"ס19.דףע,[1]

המוציאמאתשיר-שלפנינוהמקוצרבשער

.טובמצב."אלחריזייהודהרבי"בנוטריקוןלאור

400$פתיחה 

ליפשיץטוביהרביידבכתבוהשגותחריפותהגהות-יחידהמהדורה–ב"תרי,גוריציאה–הקבלהבחינת.207

Bchinat Hakabbalsh – Gorizia, 1852 – Single Edition – Sharp Glosses and Criticism Handwritten by Rabbi Tuviah Lifshitz

ותשובותהשגותובו,ממודינאאריהיהודהרבימאת"אריהשאגת"ספר.אריהשאגתוספרסכלקולספרכולל,הקבלהבחינתספר

.ייו'ריגשמואליצחקמאתוהערותחקירותעם.ס"הרמשנתרזבןידעיהבראמתי'רמאת"סכלקול"לספר

.אחדשערשניבחלק.שעריםשניראשוןבחלק.החלקיםשני.יחידהמהדורה.ב"תרי,גוריציאה

בגרמניהמתקופתויהודהשלוםאברהםידבכתבהגהות[100]-כ–ד"תרי,ווין–תחכמוני.206

Tachkemoni – Wien, 1854 – approx. [100] Glosses handwritten by Avraham Shalom Yehuda from His Time in Germany

.שטרןי"ברמענדלמהדורת.ד"תרי,ווין.אלחריזייהודהרבימאת,תחכמוניספר

.בגרמניההיותומתקופתכנראהיהודהיחזקאלשלוםאברהם'הפרופשלידובכתבומשמעותיותחשובותהגהות100-כהספרלאורך

.בעיפרוןנכתבומההגהותחלק.ערביותאותיותשלבכתיבההגהותמספר.י"אש/יחזקאלש"אחתומותמההגהותרבים

הכופריםנגדשיצא.ונציהרבנימגדוליממודינאאריהיהודהרבישלחשובחיבורזהו

.החוקריםביןבמחלוקתשנויהסכלקולהספרמחברזהות.פ"שבעובתורהבקבלה

עיתופריאלאממודינאאריהיהודהלרביאינואריהשאגתהחיבורכיהסובריםיש

.גדולבאילןשנתלהר"יששל

ליפשיץטוביהרביידבכתבחלקם,הספרנגדחריפותהגהות70-כהספרלאורך

וארוכותעמוקותבדיוההגהות.בעיפרוןהגהות35-ו,בדיוהגהות37.'מזגירז

.tבלועזיתחתימההכריכהבדף.וחריפותקצרותבעיפרוןוההגהות l. zgiers[ל.ט.

ועליהה"תרפמשנתבורשההאוניברסיטהדורשיחברתשלמדבקהכןכמו–[זגירז

."בזגירזל"זליפשיץטוביה'רמעזבון"כתוב

טעלזבישיבתלמד,שבליטאשאדיבעיירהנולד(ו"תרע-ג"תר)ליפשיץטוביה'ר

הגיעח"תרכבשנת,ואסטרונומיהמתמטיקהגםבנוסףלמד,בחריפותווהצטיין

העמיקוכןהגרמניתבשפתשלט,המשכיליםלראשנחשבהיהושם'זגירזלעיירה

עםמכתביםבקשרעמד,(והכנעניתארמיתעברית)השמיותהשפותאתלחקור

,ועודהילדסהיימר'פרופ,סמולנסקיןפרץ,גורדון.ל.יכגוןוסופריםחשוביםאישים

,"ך"התנעלוביאוריםהערות"חיבורו."ציוןבני"בשםאגודהוייסד,הציונותלמעןפעל

.הציונותבענייןשונותהטפות-"ל"טנטפי"וספר

.בלויהמעטמקוריתכריכה.מצויןמצב.מ"ס20.'עמ[1],18,268,[1]

300$פתיחה 
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הגהות–א"תקע,לבוב–תורהמשנה.208

מתקופתזעירהבכתיבהארוכותלמדניות

רפאפורטיאריששלמהרבידפוס-ההדפסה

Mishneh Torah – Lvov, 1811 – Lengthy Scholarly

Glosses in Tiny Script from the Time of printing –

The Press of Rabbi Shlomo Yaris Rappaport

.ם"הרמברבינומאת.החזקההידוהוא.תורהמשנהספר

יאריששלמהרבידפוס.א"תקע,[לבוב].דחלק

.[רפאפורט]

חכםשלארוכותחלקן,למדניותהגהות15הספרלאורך

במיליםפותחותמההגהותחלק.ק"התשנותמסוףמופלג

ההגהות–"דכךנראהולדעתי","היטבנראהולדעתי"

קצוצההאחרונהההגה.קטןידבכתבאשכנזיתבכתיבה

.בשוליםמעט

חתימההפורזץבדף."קאהן.ד"לועזיתחותמתבשער

נוספיםרישומים."שטערנפעלדצבייודא"מאוחרת

.הפורזץבדףבעפרון

בעיקרקליםעשפגעי.טובמצב.מ"ס37.דףשי,[1]

חלק.בטקסטמינימאליתפגיעההפנימייםהספרבשולי

.בלויהמעורמקוריתכריכה.אדומהבדיוהשערמאותיות

200$פתיחה 

הגהות19הספרלאורך

מתקופתאשנזיידבכתב

גם":ההגהותבין.ההדפסה

פרקנפורט]מ"פפדק"קפה

בשנתבאיירגטניתן[דמיין

בעלהגאוןבזמןח"תק

הנכתבשלפניבגט","י"פ

ח"תס[נת]'בשבמגנצא

."מאייןהנהרשםנכתב

מצב.מ"ס33.דףסט,[3]

בשוליקלפגם.מאודטוב

.ראשוניםדפיםמספר

200$פתיחה 

ר"התשנות,אשכנז–ידבכתב(ונוסחאותמנהגים)הגהות–ב"תרכ,ווין–המיםברכת.209

Birkat Hamayim – Wien, 1862 – Handwritten Glosses (Customsand Versions) – Ashkenaz, 18th Century

.הארוךביאורעם.יוזפס'רמיכלרבימאת,ונשיםהאנשיםושמותהגטסדרעל,המיםברכתספר

סופרבנימיןשמואלאברהםרבי:הרבניםהסכמות

,הורוויץאישהלויאלעזררבי,"סופרכתב"הבעל

סופרשמעוןרבי,נתנזוןהלוישאוליוסףרבי

.ועודאסאדיהודארבי,מקראקא
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-ג"תרמ,ווארשא-אדעס–הזבחתקוני.211

מתקופתחשובותהלכתיותהגהות80–ח"תרמ

ההדפסה

Tikunei Hazevach – Ades-Warsaw, 1883-1888 – 80

Important Halachic Glosses from the Time of

Printing

בורוכוביץישעיהרבימאת.חלקיםשני.הזבחתקוניספר

.ח"תרמ-ג"תרמ,ווארשא-אדעס.באדעסב"השוראש

ידיעלומונהלסדיגורהעברה"תרנבשנת,המחבר

חיבר.ישיבהכראשלכהןמסדיגורהישראלרביר"האדמו

שנדפסהחלק.העבודהיסודוספרמאמריםאסיפתגם

שנדפסהשניהחלק.והלאהלהמסימןהואבאדסע

ובעצם.אמסימןמתחילהואכ"אחשניםחמשבווארשא

.השנימהחלקיותרמאוחרשנדפסראשוןחלקמהווה

הגהות80-מעלשניבחלקובפרט,הספרלאורך

זהות.ההדפסהמתקופתאשכנזיידבכתבהלכתיות

ידבכתיבתוההגהותיתכן–לנוהובררהלאהכותב

.המחבר

כריכה.עשנקבימעט.רביםשימושכתמי.טובכללימצב

.מנותקיםדפים.רופפת

200$פתיחה 

קונטרסיםשלשה–חיהונפשדודנפש/הקודשמלאכת

מלאכתקונטרס.פלעקלסאלעזררבימאת(נפרדיםשערים)

פיעלוהחולהקודששמותהבדליעלחיבור–'וב'אהקודש

דברי:חיהונפשדודנפשקונטרס.ותרגומיםל"חזמדרשי

.ואמואביועלהספד

.ראשונהמהדורה.1812ב"תקע,פראג

2/חבדף:הספרלאורךהמחברידבכתבתיקוניםמספר

[רשת]'פ[מן]'לק[יין]'וע":הגהה1/יחבדף.אחתמילהתיקון

1/כאובדףל"הנבדף,ידובכתבנוסףתיקון2/כבדף."וילך

כתבובשוליםתחתםקובמשיכתמיליםמספרהמחברהדגיש

."מחק"

-(ו"תקפ-ד"תקי)פלקלסאליעזררביהמפורסםהגאון

"ביהודהנודע"הבעלשלהמובהקותלמידופראגרבנימגדולי

ומגדולידרשן,ישיבהראש,בפראגדינובביתכדייןששימש

חלקיםשלושה"מאהבהתשובה"ספרו.ההלכהפוסקי

(25בגיל)ד"תקמ-ט"תקלהשניםבין.לדורותשהתפרסמו

בעירד"וראבלדייןנתמנהג"תקמומשנת,גוטייןד"כאבכיהן

.פראגמולדתו

נקבימספר.איכותידף.טובמצב.מ"ס34.דף[5],לג,[1]

בדףקליםשוליםפגמי.הספרלאורךבודדיםזעיריםעש

.שדרהללא.מנותקתכריכה.אחרוניםדפיםובכשלשההשער

סופר–דאווידאוויטשמנחם"רביבעלותחתימתבשער

.תפיליןבעניין1/כהבדףידובכתבהגהה–"ם"סת

400$פתיחה 

פראגד"אבפלקלסאלעזררביהמחברידבכתבתיקונים–חיהונפשדודנפש/(חלקים2)הקדשמלאכת.210

ראשונהמהדורה–ב"תקע,פראג–

Melechet HaKodesh (2 Sections) / Nefesh David VeNefesh Chaya – Handwritten Corrections by the Author Rabbi

Elazar Flekles Av Beit Din of Prague – Prague, 1812 – First Edition
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–ה"תקמ,קושטא–אליהוברכת.212

באמצעשנקטעחיבור–יחידהמהדורה

ידבכתבחשובההגהה–הדפסה

ההדפסהמתקופת

Birkat Eliyahu – Kushta, 1885 – Single

Edition – a Book that was Cut Short in th

Midst of Its Printing – Important Gloss

from the Time of Printing

התורהלפרשיותדרשות,אליהוברכתספר

דוויךאליהורבימאת.(תרומה-בראשית)

.צובהמארםהכהן

הדפסת.יחידהמהדורה.ה"תקמ,קושטא

ללאנותרוהספרבאמצעהופסקההספר

בליוורנוכךאחרנדפסבשלימותוהספר.שער

.ג"תקנ

אשכנזיתבכתיבהארוכההגההלבבדף

.מובהקתרבניתכתיבה,ההדפסהמתקופת

הזהרדבריפיעלהמדרשביאורההגההתוכן

.הקדוש

ובלאיכתמים.טובכללימצב.מ"ס33.דףעב

.חדשהכריכה.זעיריםנקביםמעט.שימוש

500$פתיחה 

הכהןאברהםרביעותק–ה"תפ,ברלין–מראהיפה.213

"הכהןלווחשב"בעלד"הימלאסק

Yeffeh Mareh – Berlin, 1725 – the Copy of Rabbi Avraham

Hacohen of Lask the Author of Vechishav Loh Hacohen

(הפניםעם)ירושלמיהתלמודאגדותעלחיבור,מראהיפהספר

מגדולי"תאריפה"בעל(ה"שמ-ה"רפ)אשכנזייפהשמואלרבימאת

גודליהסכמותעם.ו"תפ-ה"תפ,ברלין.דעהבדורקושטאחכמי

.ועוד"יעקבשב"ה:הדוראותו

נפטר)מלאסקהכהןכץאברהםרבישלבעלותחותמותבספר

ל"תקובשנת.לפיורדאעברכ"אחלאסקד"ואבכרבכיהן.(ח"תקנ

ירושליםבשליחותיצאא"תקמבשנת.איטליהדרךלירושליםעלה

הגאוןכתבשםפרנקפורטדרךעברג"תקמבשנת.אשכנזילארצות

ה"תקמבשנת."הכהןלווחשב"לספרוהסכמה"מגדיםפרי"בעל

יוסףרפאלרביהספרדיר"השדלטובתהעידשםבאמשטרדםעבר

וחשב"חיבוריו.ותונסלליוורנובשליחותיצאב"תקנבשנת.רביבן

בשנת.ועודבתורהפניםעין,(ז"תקמ,ליוורנו)הכהןושב,"הכהןלו

שלמיסיםחובעקבהתורכיםבידיהשםקידושעלנהרגח"תקנ

אברהםרבילאחיינו"אברהםברכת"ספרעלהסכים.הקהילה

.מלאסקלסקרכץשמואלרביהואאחיו.מלאסקקצנלבויגן

בעלותחותמות.חדשהכריכה.מצויןמצב.מ"ס31.דףריב,[4]

.נוספות

200$פתיחה 
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,זאלקווא.ן"להרמבהמיוחסותא"הרשבותשובותשאלות

.ה"תקנ

–"מווילנא'שץ"כחיים'רלהרבשייך"בשעררישום

כיהן(6031ר"אוצה,ג"תקענפטר),א"הגרתלמידימגדולי

"אדםחיי"בעלדנציגאברהםרביעםהתכתב,בוילנאכדיין

מסופר"אליהועליות"בספר,"אדםנשמת"בספרוומזכירו

א"הגרשיעוריאתלשמועיוםמדיהולךהיהחיים'שר

יחזקאללרבי"אדםתולדות"ספרעלהסכים.במכילתא

רביבשיירתלירושליםעלהע"תקבשנת.מוילנאהמגיד

.י"בכת-ע"השוועללתלמודפירושהניח.משקלובישראל

החסידיםביןבמחלוקתה"תקנבשנתהדיןבביתישב

כץיצחקבןליביהודהרביחברועםיחדבוילנאוהמתנגדים

.(רומשיסקערליבלי'ר)

פגעימעט.בינוני-טוב,הדפיםביןמשתנהמצב.דףפב,[8]

.כתמים.עש

200$פתיחה 

-ג"תרע)וואזנרהלוישמואלרביהגאוןהדורפוסק

חכמיישיבתוראשמאירזיכרוןד"אב-(ה"תשע

למד.צבייוסףלרביבווינהנולד.ברקבבנילובלין

ולאחר,בנייטראאונגרדודשמואלרבישלבישיבתו

.בצהעליםכהנאאלימלךיוסףרבישלבישיבתומכן

שפיראמאיררביאצלללמודעברא"תרצבשנת

רביבפרשבורגהקהלראששללבתונישא.מלובלין

שרייבר-סופרעקיבאלרביהתקרבשם,גלברמרדכי

הסמכההעירמדייניוקיבלפרשבורגשלרבה

בשנת.בפרשבורגהדיןבביתצ"כמושימש,להוראה

בארץ,משפחתועםיחדישראללארץעלהט"תרצ

אהרןשמשוןורבידושינסקיצבייוסףרביאצללמד

בביתכדייןושימש,בירושליםמטעפליקפולונסקי

להתגוררעברז"תשבשנת.החרדיתהעדהשלהדין

והפך"אישחזון"הלמרןהתקרב,ברקבבני

מאירזכרוןשכונתכרבלשמשהחלשם,לתלמידו

בההישיבהלזכרלובליןחכמיישיבתאתבהוהקים

שבט':ביניהםרביםספריםחיבר.בצעירותולמד

.ס"והשהתורהעלוחידושים,דרשות,ת"שו-'הלוי

.ועוד'האברחמי'.'הלוישבטשיעורי'',הלויתורת'

.שוניםגדלים.כרכיםשניכ"סה

200$פתיחה 

מווילנאץ"כחייםרביא"הגרתלמידיגדולעותק–ה"תקנ,זאלקווא-המיוחסותא"הרשבת"שו.214

Shut Harashba Hameyuchasot – Zholka, 1795 – Copy of Hagra's Greatest Disciple Rabbi Chaim Katz of Vilna

וחתימתוידובכתבוואזנרהלוישמואלרביהמחברהקדשותעם–חלקים2–הלוישבט.215

Shevet Halevi – 2 Sections – with Dedications by the Author Rabbi Shmuel Halevi Wosner Handwritten and Signed by

Him

.ב"תשמ,ברקבני.ואזנרהלוישמואלרביהגאוןמאת.שעריםלשבעהנחלק.והתעוררותדרוש.הלוישבטספר•

.ידובכתבשורות4–גליקמרדכירבילכבודו"תשממשנתהמחברוחתימתידבכתבארוכההקדשההפורזץבדף

.(שקוף)דבקבסרטמחוזקתכריכה.טובמצב.'עמ[1],שנג,[1],ז

.מ"תש,ברקבני.מאירזכרוןד"אב.ואזנרהלוישמואלרבימאת.דחלק.הלוישבטותשובותשאלותספר•

.ידובכתבשורות3–גליקמרדכירבילכבודהמחברוחתימתידבכתבארוכההקדשההפורזץבדף

.טובמצב.'עמשכח,ז
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רבה-(ב"תרצ-ט"תר)זוננפלדחייםיוסףרביד"ראבהגאון

ידעלוורבובעיירהנולד.בירושליםהחרדיתהעדהשלהראשון

.5בגילמאביוהתייתם.שלמהאברהםרבילאביונייטרא

13בגיל.בסמינטץלעפלערלייביהודהרביאצללמדבילדותו

בבחרותו.מנהיימרצביחייםרביאצלולמדהולדתולעיירתחזר

ולאחר.פרשבורגבישיבתסופרהכתבבעלהגאוןאצללמדא

אברהםרביאצללמדשםקוברסדורףבעיירההתגוררנישואיו

בירושליםהתיישב.ג"תרלבשנתישראללארץעלהאיתושאג

דיסקיןלייביהושערבישלהדיןבביתכדייןשימשהעתיקהבעיר

פתיחתלאחר.דיסקיןירוחםיצחקרביולבנואליומקורבוהיה

.היתומיםביתלגבאיחייםיוסףרבימונהדיסקיןהיתומיםבית

קדישאהחברהכגבאיוכןהחומותשומריכוללעלכממונהשימש

שעריהכלליח"גמבחברתראשיכגבאיוכןבירושליםהכללי

חיבר.ירושליםשלהראשילרבהנתמנהפ"תרבשנת.חסד

חייםתורת,חייםחכמתבשםלתורהביאור,חייםשלמתת"שו

.ועוד

,החורבהכנסתביתגבאישימש-פ"חרלאליעזריצחקרבי

.ירושליםקדישאחברהוראש,ופינסקהורדנאכוללעלממונה

בהרנקבר.(ב"תרפנפטר)חפץיוסףר"ביהודהיעקברבי

.הזיתים

עלנכתב.קליםפגמיםעםקיפולסימני.טובמצב.מ"ס28.5/23

.ירושליםאשכנזיםדכוללותקדישאחברהשלרשמיבלנק

200$פתיחה 

ח"תרס–ק"החוגבאיזוננפלדחייםיוסףרביבחתימת–ירושליםקדישאחבראמכתב.216

Letter by the Chevra Kadisha of Jerusalem – Signed by Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld and the Gabai – 1908

החבראומנהליגבאיחתימת.ווינשטייןזלמן'רקבורתעבורקבורהדמיקבלתעל.ידבכתבירושליםקדישאחברהמאתמכתב

.א"תובבירושליםק"בעהפרושיםדכוללותקדישא

.פ"חרלאליעזריצחקרבי,חפץיוסףר"ביהודאיעקברבי,זאננענפעלדחייםיוסףרביהגאון:החותמים

מגדולי-(א"תרע-ט"תקצ)אדלר[הרמן]נפתלירבי

שלהראשירבהאדלרנתןרבישלבנו.אנגליהרבני

יהודהשלמהרביידיעללרבנותהוסמך.אנגליה

המדרשביתאתניהלב"תרכבשנת.בפראגרפפורט

הכנסתביתלרבנתמנהד"תרכובשנתלרבנים

אביושלמחלתועקב.בלונדוןאנדבווסטבייסווטר

אתמילאן"תרבשנתפטירתוולאחרכסגנושימש

השתתף.לפטירתועדכולהאנגליהשלכרבהמקומו

לתושביובתמיכהרוסיהליהודיהעזרהבפעילויות

חידת","אלקיםנפתלי"הספריםבעל.ישראלארץ

.ועוד"התלמוד

הרבנותשלרשמית(דוארכרטיס)גלויהעלנכתב

שלשמוהמכתבשלהשניבצדו.באנגליההראשית

,פיינשטייןדודהרב"(לועזית)וכתובתוהנמען

3מתאריךדוארחותמת."הקודשארץ,ירושלים

.1890ביולי

.חסרהדוארבול.טובמצב.מ"ס12/7.5:גודל

200$פתיחה 

ן"תר,אנגליהשלהראשירבההכהןאדלרנפתלירבימאתמכתב.217

Letter by Rabbi Naftali Adler Hacohen the Chief Rabbi of England, 1890

נפתח.הכהןאדלרנתןרבילאנגליההראשיהרבאביופטירתלאחרחודשיםכארבעה–ן"תרסיוןז"י.אדלרנפתלירבימאתמכתב

.הכנסיותלבתישלחםואשרשקיבלתורהספרישתיבעניין."ו"נרדודר"מוהרבמלאכתומהירהרבלכבודשלוםישפות'ה"במילים

.מזכירוידיעלנכתבהמכתבתוכןהנראהככל."הכהןאדלרנפתלי'הק"חתימתוהמכתבבסוף
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תשובהעם–התפילהבסידורילשינוייוזמה.218

ב"הנציבןברליןחייםרביהגאוןשלידובכתב

Initiative to Change the Siddur – with a Response

handwritten by the Gaon Rabbi Chaim Berlin, the

Natziv's Son

אלנשלחהמכתב.ממינסקמאיריעקברבימאתמכתב

שנתנשאלסדר'דיוםבתאריךברליןחייםרביהגאון

.א"תרס

אתברליןחייםרביאלמאיריעקברבימציגבמכתב

הקדושיםבשמותשינוייםעםסידוריםלהדפיסתוכניתו

עדשהדפיסוממהשונהבצורהאלוקיםושםאדנותשם

יהיועםבזיוןלידייגיעולאשהסידוריםכדיזאתוכל,היום

סדור"בשםלקרואהרבמבקשלסידורים,בבזיוןמטלין

ץ"הרשבמתשוקותליוזמהראיותמוסיףובמכתב."ברכה

שמותאתלזנוןבימיהםנכגוגםשכךן"הרומחידושי

.א"שמשנתנושןישןבמחזורגםמצאושכן,הקדושים

.הסכמהמבקשדבריוובתוך

לשינויהיוזמהעלהן,ברליןחייםרביתשובותהשני'בעמ

חשוביםדברים.ההסכמהבקשתעלוהןבסידורים

.ומענינים

.קיפולסימני.ברליןח"הרידבכתבשורות15.דף[2]

.טובכללימצב

200$פתיחה 

זאבנחוםרביידבכתבלמדנימכתב

אלנשלח.קראוואזרמרבניטבצניק

תשובהעם,ברליןחייםרביהגאון

,חשוןח"ימתאריךמכתב.ידובכתיבת

בסוגיאלמדניפלפולבמכתב.ג"תרנ

ומתןמשאעם,ירושלמיבתלמוד

הדבריםבין.גיטיןבהלכותהלכתי

כןאמרתיהגטשסדרתיובעת"כותב

...אתישישבוד"להב

ברליןחייםרביתשובת,מכתבובסוף

.שורות20.ידובכתיבת

,ז"תרכנולד)טבצניקזאבנחוםרבי

כרבכיהן(15915הרבניםאוצר

נסמך.ז"תרנ-פודוליה-בקריוואזר

מניקולייבאיזנשטיןישראלר:מאת

עלחדושיםחיבר."אשעמודי"בעל

.י"בכת-נסךייןהלכותועל,ם"הרמב

18\22עמודגודל.מקופלדף[1]

םקטניםקרעי.טובכללימצב.מ"ס

.הראשוןהעמודבשולי

200$פתיחה 

טבצניקזאבנחוםרבימכתב–גיטיןבהלכותומתןמשא.219

ג"תרנ–ברליןחייםרביידבכתבתשובה\

Discussion of Hilchot Gittin – Letter by Rabbi Nachum Ze'ev

Tabechnik / Response handwritten by Rabbi Chaim Berlin – 1891
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הגהות וחתימות\מכתבים \כתבי יד –יהדות המזרח 

18-ההמאהסוף,המזרחארצות–התורהעלדרשות–(כתוביםעמודים386)ידכתב.221

Manuscript (386 Written Pages) – Drashot on the Torah – Eastern Countries, Late 18th Century

תחילתועדתרומהפרשתמאמצעלפנינו.פסחשלוהגדההשיריםושיראסתרמגילתעלדרשותעם.התורהעלדרשות.ידכתב

.(ויקראבספר)קדושיםפרשת

.מסודרתכתיבה.18-ההמאהסוף,המזרחארצות

.מ"ס14.כתוביםעמודים[386].331-524דפיםלפנינו.וסוףהתחלהחסר,שלםבלתי.נדפסלאידהכתב,ידיעתנולמיטב

.מנותקתעורכריכת.ומנותקיםמפורקיםדפיםקבוצת.הדפיםלאורךעשנקב.קליםשוליםפגמיעםאחרוןדף.טובמצב

1000$פתיחה 

(ג"סמ)גדולמצותמספרקטע–ידכתב.220

14-15-ההמאה,[ספרד]–גירושיןבהלכות

Manuscript – Passage from Sefer Mitzvot Gadol

(Smag) on the Laws of Divorce – [Spain], the 14th /

15th Century

.מקוצימשהלרביגדולמצותספרמתוךחלקידף.ידכתב

.14-15-ההמאה,ספרדיתכתיבה.גירושיןמהלכותקטע

מגניזתהוצא.גרוע-בינונימצב.צדדיםמשניכתוב.דף[1]

פגמי.דבקכתמי.הכריכהמחמתוחסרונותפגמים.כריכות

במרכזזעיריםנקביםמספר.בטקסטפגיעהעםשולים

.מ"ס18/13:מירביגודל.הדף

200$פתיחה 
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ענתבייוסףרביידבכתב–התורהעלדרשותקונטרס.223

19–ההמאה–דמשקמחכמי

Booklet with Sermons on the Torah – Handwritten by Rabbi Yosef

Antabi, One of the Sages of Damascus – the 19th Century

מחכמיענתבייוסףרבימאת.התורהעלודרשותחידושיםקונטרס,ידכתב

.19–הבמאהדמשק

דרשותבהם.צפופהבכתיבהצדדיםמשניכתוביםדפים[6]לפנינו

.נדפסלאידהכתבידיעתנולמיטב.שלמיםוחידושים

וממעוניהראשירבהענתבייעקברבינכד(ט"תרע-ו"תר)ענתבייוסףרבי

עלגדל.ענתבייצחקדודרבימאביוקיבלתורתוראשית.דמשקעלילת

צדקלמורההיהבצעירותו.דמשקחכמיגדולישלוהיראההתורהברכי

שדרשבדרשותיומוסריובתוכחותמעוןהשיברבים.תורהוהרביץבעירו

בזקנותו,שםבקהילהויראהתורהלהורותלמצריםעברלימים.שבתמידי

רביםעוד.(ט"תרע,ירושלים)דרשות"יוסףויצבור"חיבר.ישראללארץעלה

אריהקדשארוןנגנזפה"נחרטמצבתועל.נדפסוטרםתורתומחידושי

ופועלתמיםהולך,גבריםזרעטהורק"מזר,אבהןובראורייןבר,במסתרים

בתוכחתמעווןהשיבורבים,הלךובמישורבשלום,ומישריםאמתודוברצדק

."...ולדריםלארץומאיר,הרביםאתהמזכה,מוסרים

.קריאידהכתבכל.הדפיםבשוליבלאימעט.טובכללימצב

300$פתיחה 

ביופיומרהיב–19-ההמאה,בגדאד–השחרתפלתסדר–ידכתב.222

Manuscript – Seder Tefilat Hashachar – Baghdad, the 19th Century - Spectacular

.(בצבעמאויר)"לשבתזמירות"הכותרתתחת,לשבתדזמרהפסוקיבשילוב.סופהועדמתחילהשחריתתפילתסדר.ידכתב

.עמודלכלמסגרת.ביופיוומרהיבמסודר!הכללמןיוצאיפהכתב.19-ההמאה,בגדאד

(ואילךיוםשלמשיר)אחרמכותבבסוףדף[6].צדדיםמשניכתובים.דף[6],[34]

חסרוןעםהעליונהבפינהחסרוןאחרוןבדף.בצבעמאוירתקטעבתחילתהראשונההמילהמקומותבמספר.טובמצב.מ"ס12

.אדוםבצבעעורשדרתעםכריכה.(ניירבהשלמת)טקסט

500$פתיחה 
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החלבהשנה–ג"תרצ,אביבתל–נדפסטרם–עוזיאלחימאירציוןבןרביל"הראשידבכתבחשובהדרשה.225

יפו-אביבתלשלהראשיכרבהלכהן

Important Sermon Handwritten by the Rishon LeZion Rabbi Ben Zion Meir Chai Uziel – has not been printed – Tel Aviv,

1933 – the Year during which he Started Serving as the Chief Rabbi of Tel Aviv-Jaffa

תל.פסחהמועדחולשבתיוםבעצםנשאאותה.עוזיאלחימאירציוןבןרבילציוןהראשוןשלידובכתבכולהכתובהארוכהדרשה

.כתוביםעמודים[12].ג"תרצ,אביב

למעלתדרשה–ידכתב.224

–ההמאה,ישראלארץ–התשובה

19

Manuscript – Sermon on the Virtue

of Teshuvah – Eretz Yisrael, the 19th

Century

ביןהתשובהלמעלתדרשה,ידכתב

,ישראלארץ.מזרחיתכתיב.לעשורכסא

.19–ההמאהסוף

כולל.מ"ס29\45.מקופלגדולדף[1]

50–מלמעלהכולל.מלאיםעמודים6

.מזוההלאכותב.בעמודשורות

.מצויןמצב

200$פתיחה 

מצוותבענייןבאריכותהרבדןבדרשה

,זמנהקביעת,טעמה,העומרספירת

לדבריהרבמתייחסבהמשך,ועודקדושתה

העומרספירתבענייןוהבייתוסיםהצדוקים

הקונסרבטיבייםלדעתדעתםאתומשווה

המאוראתמביניםשאינם"בימינו

,"...להבינהרוציםשאינםלפישבתורה

רוצהשהואהקונצירבטיביהיחידגאות"

אליומתיחסוהצבורלכךלהתנדבבכך

כבודשלוברגש[בסבלנות]בטולירנטיות

כמוממש,ברגשותיולפגועשלאכדי

."שבזמנינוהחפשיםהיוםלנושאומרים

שלדעותיהםיסודאתמנתחבהמשך

מהתקופהשונותדוגמאותונותןהצדוקים

וכותב,ואחריםמשפינוזהדוגמאותכגון

,הצדוקיםשלדעותיהםיסודיהםאלה"

עליהםנחלקוהפרושיםרבותינואבל

בשיטתםשראולפיתמידיתבעקשנות

,אחראוזהבפרטלא,ומהרסמזיקיסוד

ישראלתורתיסודותבעיקראלא

."ונצחיותו

.יפו-אביבתלשלהראשיהספרדיכרבהלשמשוהחלמשאלוניקיישראללארץחזרציוןבןרביבהשנה,ג"תרצשנת

מכבשעלעלתהטרםהדרשהבדיקתנולמיטב.עוזיאלהרבשלידובכתבהכל.ותיקוניםמחיקות.השורותביןהוספותעם!אוטוגרף

.הדפוס

.מאודטובמצב.מ"ס25/21גודל.האחדמצדםכתוביםדף[12]

300$פתיחה 

שלזוהיאהאמיתיתהשלמות,השלמותהיאהתמימות–"תהיינהתמימותשבועותשבעה"בפסוקהמוזכרהתמימותבענייןוממשיך

.השבועותלחגהעומרספירתשלהקשרעלכותבעוד,"...בעצמםשלמים-תמימיםשמעשיהםהצדיקים
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–יהודהביתת"שוספרועלעייאשיהודהרבישלקדשוידבכתבוהגהותהקדשה-"למלאךדומה".226

ו"תק,ליוורנו

"Like an Angel" – Dedication and Glosses Handwritten by Rabbi Yehuda Ayash on His Book Shut Beit Yehuda –

Livorno, 1746

.מילדולהרפאלר"באברהםדפוס.ו"תק,ליוורנו.עייאשיהודהרבימאת.טוריםארבעהעליהודהביתותשובותשאלותספר

.יחידהמהדורה

למדניותהגהות3בספר"צ"יש[?]חנוןחייםהנכבדלהיקרשלוחההיאמנחה"המחברידבכתבהקדשההשערדףבראש

.המחברשלקדשוידבכתבקצרהוהוספה

עטרבןחייםלרבינוהסכמהנתן.אחריווהדורותדורופוסק,עולםגאון,ישראלגדול(א"תקכ-ה"תס)עייאשיהודהרביהגאון

הוראהומורהלדייןמונה18בגילשל.יהודהביתת"בשונדפסהביניהםהלכתיתהתכתבותוכן,"תוארפרי"ו"החייםאור"בספריו

ועמדד"לאבמונהח"תצבשנתיר'מאלגצרורשלמהידידיהרפאלרבירבופטירתלאחר.רבקהללפנידרששבתומדי,יר'באלג

ישראללארץכמיהתו,והדפיסםספריואתחיברגםשםיר'באלגישבשנה28במשך.לתלמידיםתורההרביץבההישיבהבראש

נסעח"תקישנתבסוף.א"החידמרןעםונפגשגדולבכבודנתקבלשםליוורנודרךועבריר'אלגאתעזבז"תקטובשנתעזההייתה

דברי.ע"נלבבירושליםשניםארבעלאחר.הקדוש"החייםאור"השלמקומועל"ישראלכנסת"ישיבתבראשיתועמדלירושלים

,"מעשיווגדוליםהואגדולבישראלנודע,הדורפאר"עליוכותבאייבשיץיהונתןרבי.דורומגדוליעליונכתבווגדולהיקרשבח

יהודהלחם:חיבוריובין."למלאךדומהרבשלמעלהדוגמאמעיןקדישאחסידאהמובהקהרב"עליוכתבאלגאזיט"המהרי

."המנהגיםספר"ביר'אלגמנהגיאתקיבץוכןדרשות–יהודהקול,יהודהביתת"שו,ם"ברמבחידושים

."הלוישמחה"נוספתחתימהבשער.כריכהללא.זמןכתמי.טובמצב.מ"ס32.דףקכא-קג,קא-עה,עה-מז,מד,[2]

800$פתיחה 
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בכתבחידושים–ר"ת,ליוורנו–זקניםהדר.228

רביהמקובל\"שרגאאורמולא"המשפחתיד

בבא'אגמולאשרגאמשה

Hadar Zekeni, - Livorno, 1840 – Novellae

Handwritten by the Family of the Mulah Or Sheraga

/ the Kabbalist Rabbi Moshe Sheraga Mula Ajababa

עלהתוספותבעלירבותינוחידושיהכולל,זקניםהדרספר

.ראשונהמהדורה.ר"ת,ליוורנו.התורה

,פרסיידבכתבחידושיםקטעי10–כהספרלאורך

שרגאמשפחתשלידםכתיבתעםהמזוההכתיבה

הםוהחידושיםיתכן.שבפרסיזדמהעירהמפוארה

.בבא'אגמולא–המכונהשרגאמשהרביידבכתיבת

בראש.ברורהלאמסולסלתחתימהההגהותאחתבסוף

אבוהבי"מהרשלמדרשולביתשייךהספררישוםהשער

.בצפת

מהעירומקובליםצדיקיםשלמשפחה–שרגאמשפחת

אורמולארביהצדיקהינושבהםהמפורסם,שבפרסיזד

יהדותבקרבומנהיגמקובלשהיה(ד"תקננפטר)שרגא

יצחקרביהצדיקיםהםונכדיובניו.18–הבמאהפרס

צדיקים–בבא'אגמולאהמכונהשרגאמשהרבי,שרגא

.דורםוגדוליובנסתרבנגלהוגאונים

הדפיםבפינותחסרוןעםפגמים.טובהדפיםמצב.דףעט

.חדשהכריכה.כתמים.טקסטחסרוןללאהאחרונים

200$פתיחה 

בבליס"בשהמפוזרותהאגדותלכלמפתח,לחכמיםועדבית

מדרשים,ל"חזספריועשרותספריספראמכילתא,וירושלמי

היימאןאהרןרביהגאוןשלעמלופרי.'ב'אסדרלפי.ומאמרים

.החשוביםלונדוןמרבני

.ראשונהמהדורה.ב"תרס,לונדון

המחברהביאםשלאערכיםשלרבותהוספותהספרלאורך

כולם.תוכןהערות\הגהותוכן.ס"בשמקורותיהםכולל,בספרו

חותמותמספרבספר.סבאןדודרפאלרביהגאוןשלידובכתב

שמותיבותבראשיהחתומותהגהותמספרוכן,ספרייתו

."ס"דר"

חכם"לתפקידמונה,(א"תשכ-ז"תרל)סבאןדודרפאלרבי

רבנותבמשרותכיהן.תורכיהבממלכתהרבניםראש–"באשי

מופלגגאון,תורכיהשלהאחרוןרבההיה.עשריםמגילשונות

הגהותלפרושיםס"מדרספרחיבר.ודקדוקבאגדה,בהלכה

אחריוהותיר.ידוכתבמתוךלאוריצאך"לני"רשפירושעל

רביםוספריםגדולהספריהלוהיתה,ידבכתבחידושים

עלוהגהותחידושיםממנונדפסכןכמו,בהגהותיומעוטרים

.ארגויטייעקבלרביעשותזכרספר

IX, [3], כריכה.מאודטובמצב.מ"ס25.’עמ[1],ז,272

.מקורית

500$פתיחה 

הראשיהרבסבאןדודרפאלרביידבכתבוהגהותהוספות]![מאות-ב"תרס,לונדון–לחכמיםועדבית.227

לטורקיה

Beit Va'ad LaChachamim – London, 1902 – Hundreds [!] of Additions and Glosses handwritten by Rabbi Raphael David

Saban, the Chief Rabbi of Turkey
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–שמעוןבןדודרביהמחברהגהות–ב"תרכ,ירושלים–החצרשער.230

ש"דבמעט

Sha'ar Hachatzer – Jerusalem, 1862 – Glosses by the Author Rabbi David ben

Shimon – Me'at Dvash

בןדודרביהגאוןמאת.הקודשארץבמעלתוחידושיםמאמריםג"תרי,החצרשער

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

.המחברשלקדשוידבכתבותיקוניםהגהותהספרדפיבין

–ן"תק,שאלוניקי–חגיגהשלמי\ציבורשלמי.229

הספרדיםחכמיהגהות

Shalmei Tzibur / Shalmei Chagigah – Salonika, 1790 – Glosses

by Sephardic Sages

ביתומנהגיתפילההלכות.חגיגהשלמיוספר,ציבורשלמיספר

בשבתהכנסתביתומנהגיתפילהוהלכות,החולבימיכנסת

הקדמהעם.אלגאזייעקבישראלרביהחסידהרבמאת.ומועדים

.חיוןאבהםרבימאתוהוספות

ט"המהריהמחברבןהסכמת.ראשונהמהדורה.ן"תק,שאלוניקי

.אלגאזי

שלושהאושנים,מזרחיידבכתבהגהות20–כהספרלאורך

חכמיםשניהיו]"י"נבנבנשת'ןעמנואל"חתימותבשער.כותבים

דיאשיצחקהצעיר"נוספתחתימה.[ושאלוניקימאזמירזהבשם

'האתהיראלמעלת"ידבכתבקצוצההקדשההשערבפינת."ט"ס

"...הישממניו"היבה"אלדירפאלוחסדצדקהרודף'המ'הח

ר"בטובשםרביהמקובלידבכתבהינםכנראהמההגהותחלק

.קדישאחסידאאלוקימקובל–(ח"תרמנפטר)חסידהכהןמנחם

הפותחתהגהה].בקבלה"טובשם"חיבורו."אלבית"ישיבתמחכמי

קטלוגראה.טובשםהצעיראמר-"ט"שה"א"תיבותבראשי

.[179פריט30'מס,רפאלי

.מאודטוב–טובמצב.קצוצותהגהותכמה.מ"ס19.דףשמח,[3]

.נאהישנהכריכה.חגיגהשלמישערללא.אחרוניםבדפיםכתמים

200$פתיחה 

חכמימגדולי,(ם"תר-ו"תקפ)שמעוןבןדודרבי

ישראללארץעלהד"תריבשנת.בדורוהמערב

,הכנסתביתאתהקיםובה,בירושליםוהתיישב

המערביתהעדהשלדיןוביתישיבה,תורהתלמוד

אתהזכירלאבספריו.האחרוןיומועדעמדשבראשו

ספרו.ש"דבמעט"בענווהלחתוםנהגאלאשמו

."החצרשער"הואבחייועודבשלמותושנדפסהיחיד

על-"תקדיםשער"ו"המטרהשער":האחריםספריו

שער",ישראללארץהקשורותוהלכותמצוות

שירי",ישראלארץעלותקנותמנהגים-"המפקד

.ועודומועדיםלזמניםנחמותושיריבקשות-"תהילה

הואבנו.בלבדשניםוארבעחמישיםבגילנפטר

נהר"בעלד"ראבשמעוןבןאהרןרפאלרביהגאון

."מצרים

ברובחסרים'השעראולם'דפיכח).דףרג

-טובכללימצב.בשערכתמים.מ"ס32.5.(העותקים

וחיזוקיקרעים.רופפתמקוריתכריכה.מאודטוב

.האחרוניםבדפיםניירדבק

200$פתיחה 
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טריפוליחכמיהגהות–ח"תקנ,ליוורנו–אומץיוסףת"שו.231

חדאדמשהורביאדאדיחייםאברהםרבי

Shut Yosef Ometz – Livorno, 1798 – Glosses by the Sages of Tripoli

Rabbi Avraham Chaim Adadi and Rabbi Moshe Chadad

דודיוסףחייםרבינומאתדיניםוחידושיותושבותשאלות,אומץיוסף

.ראשונהמהדורה.ח"תקנ,ליוורנו.אזולאי

רפאלרבי.חדאדמשהרבי:טריפולירבניגדוליחתימות,הספרבשער

הגהותהספרדפיבין.אדאדיחייםאברהםרבי,תשובהציוןרבי,לומברוזו

2.(בחתימתו)תשובהציוןרביידבכתב1הגהה.חדאדמשהרביידבכתב

שמותיבותבראשיחתומהאחת-אדאדיחייםאברהםרביידבכתבהערות

.[ו"יצאדאדיחייםאברהם]י"אחא

ת"שובעל,שבלובטריפולימגדולי(ד"תרל-ס"תק)אדאדיחייםאברהםרבי

כיהןשםבצפתוהתיישבישראללארץעלה.נוספיםוספרים"אברהםויקרא"

.דורוגדוליידיעלנספד.לטריפוליחזרכ"אח,מודעיחייםרביעםיחדכדיין

בחסידותהתנהגימיוכל,וקדושחסיד(ס"תרנפטר)חדאדמשהרבי

הזוהרללמודחברהיסד,הקבלהבחכמתמופלגהיה,יתירהוקדושה

ישראללארץעלהו"תרנבשנת.'בורתהדאר'ישיבתבשםהנודעתבישיבתו

.טובהבשיבהנפטרושםבצפתהשתקע

.קרעים.רטיבותבלאי.בינונימצב.כריכהללא

300$פתיחה 

כראשכיהן(ה"תרע-ו"תר)בטיטונחמןרבי

.לציוןוראשוןבירושליםהמערביםעדתרבני

עלהבילדותו,במרוקונולד.וצדיקגאון

בןדודרביאצלכדייןכיהןבתחילה,לירושלים

צוףהרבפטירתלאחר,(ש"דבצוף)שמעון

בשנת.המערביםעדתכראשכיהןש"דב

חיבורו.בירושליםלציוןלראשוןהוכתרט"תרס

בפולמוס(ע"תר,ירושלים)"ומשפטדין"

חזקיהרביעםיחד,ית'הגורגרותנישואי

מעם"הספרשלשמותחלקאתהשליםשבתי

ד"אבאוחנהבנימיןנסיםרביחתנו."לועז

-"מציוןתורה"במאמריםפרסם.קהיר

הלכתיותתשובות.ה"תרס-ה"תרנירושלים

לחכמית"השובספרינדפסוממנונוספות

.דורו

מחכמי,(ג"תרננפטר)ארוואץמשהרבי

נסיםרבישלבנו.19–הבמאהירושלים

הוד"בעלארוואץיוסףרבישלואביושמואל

נכללושיריו,דגולכמשוררגםנודע."יוסף

.בורלאיעקבלרבייעקביגלבספר

בלאי,בינונימצב.ראשוןודףשערחסרעותק

.וקרעים

200$פתיחה 

ארוואץמשהרבי\בטיטונחמןרביהגאוןל"הראש:ירושליםחכמיהגהות.232

Glosses by the Sages of Jerusalem: The Rishon LeZion the Gaon rabbi Nachman Batito / Rabbi Moshe Horowitz

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

2בנוסף.המלאהידובחתימתחתומותמהןשתייםבטיטונחמןרבילציוןהראשוןשלידובכתבלמדניותהגהות3הספרדפיבין

אחתהגהה,ארואץמשהרביידבכתבחתומותארוכותהגהות

.המלאהידובחתימתוהשניהא"הצעימתיבותבראשיחתומה
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צרפתישלמהרבילגבירהמחברהקדשת–ידבכתבהגהות–מפוארעותק–ו"תר,ליוורנו–אריהגור.233

Gur Aryeh – Livorno, 1846 – Impressive Copy – Handwritten Glosses – Author's Dedication to the Philanthropist Rabbi

Shlomo Tzarfati

.(יריה'אלג)והראןמהעיררמון'ציהודהר"במסעודרבימאת.ם"הרמבעלוליקוטים,ס"השכללי,ס"השעלחידושיםאריהגורספר

.יחידהמהדורה.ואחיואשכנזייעקבדפוס,ו"תר,ליוורנו

הדפסתבהוצאותסייעאשרצרפתייעקבר"בשלמהרבילגבירהמחברשלוחתימתוידובכתבוהוקרהידידותהקדשתהספרבשער

ידיעלגםמוזכרצרפתישלמהרביהגבירהספרמקבל."ט"סצרמוןמסעודהצעירהמחברצעיראישזעיריאנא"חתום,הספר

.'קיימאשלזכריםבבניםומברכוהדפוסבהוצאותלעזוררוחונדבהאשר'בהקדמתוהמחבר

כותביםמשלשההגהות13הספרלאורך

.שונים

'ן[ב]יאודה"או"יאודה"חתומותהגהות3

,"ר"דבוזה"חתומותהגהות2,"ט"ססידון

–[צרפתייעקבאמר]"ץ"אמי"חתומההגהה

.צרפתישלמהרביהגבירשלאביו

ספרמחבר(ו"תרכנפטר)רמון'צמסעודרבי

רבכיהן.(ו"תר,ליוורנו)ס"השעל"אריהגור"

רביעםהתכתב,יר'שבאלגבווהראןמ"ור

פיוטחיבר."שלמהשער"בזוראפהשלמה

בזמן,הערביםמידיווהראןיהודיהצלתעל

.חזוןבשבתלאמרוונהגו,הצרפתיהכבוש

דפים.מצויןמצב.מ"ס31.דףרכד,[3]

בשוליםחסרוןעםחורקעבבדף.איכותיים

מפוארעותק.הגההשלמכוונתגזירהעקב

.מוזהביםעיטוריםעםמקוריתעורבכריכת

300$פתיחה 
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זרעו"בעלאג'חגאברהםרביהגאוןידחתימת\"חיאישבן"המרןשלורבודודוחתימות–השלחןערך.234

"אברהםשל

Aruch Hashulchan – Signatures of the Uncle and Rav of Maran the ben Ish Chai / Signature of the Gaon Rabbi

Avraham Hajaj the Author of Zaro shel Avraham

.ראשונהמהדורה,א"תקנ,ליוורנו.טייביצחקרבימאת,חייםאורחערוךשולחןעלביאורים,השולחןערךספר

דודהצעיר"בעלותחותמותשתיכןכמו."ו"יצנסיםיוסףמאירדודהצעירעיריבנימכלזעיריאני"וחתימהרישוםהספרבשער

.תוניסחכמימגודלי'אג'חגאברהםרביהגאוןשלידוחתימתבשערבנוסף.ידובכתבקצרההערהבספר."נסיםיוסףמאירחי

חכמימגדולי(ו"תרס,ירושלים-ז"תקע,בגדאד)ניסיםיוסףמאירחידודרבי

תלמידיםהעמיד.הראשוןורבו"חיאישבן"המרןשלאמואחי,בגדאד

'יביום."חיאישבן"המרןתורהקיבלגםאצלוזילכהביתבישיבתהרבה

,נפשבמסירותישראללארץעלה,שנהתשעיםכבןבהיותוה"תרסבאייר

אך."לדודשושנים"הבבליםישיבתממייסדיוהיה,ק"עהבירושליםונתיישב

לוספדבפטירתו.ע"נלבו"תרסתשריז"כוביוםבירושליםימיוארכולא

עלהמספדיגדל"כתבהדבריםובין[ר"היע]רחמיםעזראיחזקאלרביהגאון

שהיה,ה"זלהדודהמלךראשנוועטרתאדוננוגדול,צדיקיםשלסילוקן

תורההמרביץמלכאמרןהגולהלראשחברהיה,הגדולהכנסתמשיירי

בבלהמהוללהבעירנוותיקנואיזנויחדושניהם,דמשפטיםסבאבישראל

דברלכלהאבותהןהן.מרובבותמאליפותטובותתקנותכמה,א"יערבתי

והרחיבושםהרביצואשרתורההרבצתעניןכולנהעלועליתשבקדושה

מרןובראשםעירנוגדוליהיוםהםהםותלמידיהם,בתלמידיםגבולם

מצבתועל."א"שליטחייםיוסףר"כמוהרהמפורסםהגאוןר"ועטר"אדמו

פניםונשואזקןא"וירצדיקהגדולהרבהמבבלעלהאריק"מ"נחרט

."ל"זצוקנסיםיוסףמאירחידודר"כמוהר

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

ישועהרביבניסיםהמלומדהקדושתלמיד,דעהדורבדורותוניסרבני

הסכמותעלחתום.השנייל'בורגנתןרביעםיחדתוניסד"ראב,בסיס

חידושי"אברהםשלזרעו"גדולספרחיבר.תוניסחכמישלרבותותשובות

.ט"תרמ,תוניס)ס"ש

.ו"תירושליםמנצורצאלחיעקב:בעלותחותמת

.בלויהעתיקהכריכה.קלבלאי.עשנקבי.בינוני–טובמצב.דףקכד,[2]

200$פתיחה 
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ב"תרצ,פרס–צבעוניאיור–נישואיןכתובת.236

Ketubah – Color Illustration – Persia, 1932

.ב"תרצ,טהרן,פרס.מאוירתצבעוניתכתובה

.באמלאיצחקיעקבא"הכבתאיראןוהכלהבאבאיא"המבןמראדהחתןלנישואי

."ה"זלהראובן'ממ"השופטשלום[עיר]'הצ."באבאי...קבוליאודה","רפאל...בהרחמים..."בהכחיים"חתומים

,"טבאבסימנא"נכתבועליועזיםבצבעיםמאוירהאחדעמודיםשניהחיצוניבדף.לשנייםמקופליםגדוליםדפיםשני,כספרעשויה

בכל'עמ[4]הפנימיבדף.(ריק)טקסטלכתיבהמאוירותשורותממולבעמוד–"טובמצאאשהמצאיאה,ובמזלאדשמיאבסיעתא

(המיועדבמקוםלאנכתבו)ידבכתבשורותמספרהחתימותבעמוד.והחתימותהכתובהתורףובהםמאוירותשורות5מהםאחד

.זוכתובהאתלבטלמנתעלהדיןביתידיעלנכתבהנראהככל,ל"הנלכלהפיטוריןגטנתןל"הנשהחתןנכתבבהם

מגנים4בתוךנתוניםהדפיםארבעת.הקיפולמחמתקליםקרעים,קיפולסימני,טובמצב.בקירובמ"ס22/18:עמודגודל.דף[4]

.שקוףמפלסטיק

200$פתיחה 

מרןשלהפניניידובכתבהלכתיתתשובה.235

ח"תשל,ירושלים–יוסףעובדיהרבינו

Halachic Responsum in the Pearly Script of Maran

Rabbeinu Ovadya Yosef – Jerusalem, 1978

רבימרןשלקדשוידכתבבעצםהלכתיתתשובה

בביתחתןכשישהשאלהאודותעל.ל"זציוסףעובדיה

שירתביןבפיוטיםלהפסיקמותרהאם,בשבתהכנסת

חשוןז"טויראק"בעש"נכתב.חיכללנשמתהים

."ח"תשל

היותובתקופתמרןשלרשמיבלנקעלנכתבההתשובה

.לישראלהראשיוהרבלציוןכראשוןמכהן

ואחרוניםראשוניםמגמראמקורות23מוזכריםבמכתב

רוחואיןנכוןהמנהגשאיןמרןפסקובסופו.ל"הנבענין

חיכלנשמתקודםבפיוטיםלהפסיקממנונוחהחכמים

ולנהיגזהמנהגלבטלראויולכןמילהאוחתןלכבוד

.תתקבלקדישלאחרהפיוטיםלומר

.קדשוידבכתבשורות38.אחדמצדכתובים.דף[2]

.מצויןמצב.מ"ס16.5\23

400$פתיחה 


