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מגילות אסתר

20–המאה ה –גדולה ומרשימה –מצוירת " המלך"אסתר מגילת . 1

Illustrated “Hamelech” Megilat Esther - Large and Impressive - 20th Century

עמודי המגילה פותחים במילה  . 20–סוף המאה ה עכשויתעבודה . כולל ציורים ועיטורים בצבעי שמן. דיו על קלף. מגילת אסתר כשרה

".  המלך"

היוצרים  , לאורך כל המגילה עיטורי צבע נאים". ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו"–בתחילת המגילה ציור של מרדכי על הסוס 

.  מסגרת צבעונית לכל עמוד ועמוד במגילה

.  מ"ס60גובה העץ . מגילה גלולה על עץ עם ידיות אחיזה. מ"ס36.5גובה הקלף . שורות28. עמודים16

. מצב טוב מאוד

500$פתיחה 

20–תחילת המאה ה –פורמט גדול אסתר מגילת . 2

Large Megilat Esther - Early 20th Century

גדולה  . מתוייגת. כתיבה אשכנזית. מגילת אסתר על קלף

.  מ"ס48גובה הקלף . שורות בעמוד41. עמודות10. ומרשימה

.  כתובה על שתי יריעות קלף משוח. 20–תקופת תחילת המאה ה 

.  התפר בין היריעות נפרם

. טשטושי דיו. מצב כללי טוב

120$פתיחה 



'והש' שנות הר–דפוסים מוקדמים 

עורכריכת–שמורעותק–בומבירגידניאלבדפוס–ה"רפ,ונציה–(תהליםכולל)כתובים-גדולותמקראות.3

מפוארת

Mikraot Gedolot - Ketuvim (Including Tehilim) - Venice, 1525 - Daniel Bomberg Printing Press - Preserved

Copy - Magnificent Leather Binding

גדוליביאוריעם.עשרתרי,נחמיה,עזרא,דניאל,אסתר,קהלת,איכה,רות,איוב,משלי,תהלים:כולל.כתובים.גדולותמקראות

.המפרשים

דניאלבביתקטןלפרטו"רפשנתתשרילחדשד"בכהשלמתוותהי...":קולפוןעם.בומבירגידניאלבדפוס.ו"רפ-ה"רפ,ונציה

."ה"ירהשררהממשלתתחתאשרעםרבתיהעירויניציאפהבומבירגי

של"המקובלנוסח"לנחשבת.קינדאדילקורניליוידיעלוהוגההאדוניהואבןיעקבידיעלנערכה"גדולותמקראות"שלזומהדורה

.המקרא

שהתישבוישראלארץמרבניגאלנטימשהר"במרדכירביהואאולי–"ט"סגאלנטימרדכיהצעיראחרוןגואל"חתימההספרבשער

בריכות"ובספר,(ז"תקלקושטא)לניאדורפאללרבי"מעלהשלדיןבית"בספרנדפסומתשובותיוכמה.א"תקמבשנתנפטר,בדמשק

נוסףבעלותרישום.ממנוהגדוללשבתדרשותידכתבמצויהלאומיתבספריה.ודרשותת"שוהכולל"מרדכידברי"ספרחיבר."המים

.איטלקיתבכתיבה

.מ"ס37."גדולהמסרה"[233-298]דפים.דף[298]

–בכןכמו.ראשוניםדפיםושבעההשערבשולי,מקצועיניירמילוי.ואיכותיעבהנייר.מאודטוב-טובמצב,שמורעותק.כרסעבכרך

.כתמים.העמודיםשלהכותרתבטקסטקלפגםמהםבשבעה,מקצועיניירבמילויהשוליםבקצהשיקום,ל"כנ.אחרוניםדפים22

.מלאמעורומהודרתחדשהכריכת

3000$פתיחה 



ח"שע,באזל–וכתוביםנביאיםתורה–"גדולותמקראות"ומהודרשלםסט.4

Full Elegant Set of “Mikraot Gdolot” - Torah Nevi’im Ketuvim - Basel, 1618

-דףכמעטשנדפסהמהדורה.קיניגלודוויגבדפוס,ט"שע-ח"שע,באזל.גדולותמקראות.וכתוביםנביאיםתורה

.ט"ש-ז"שונציההוצאתלפישורה-על-ושורהדף-על

קמטים.השערבשוליניירמילוישלשיקוםמלבד.מאודטובכללימצב.דףרכח,[6].תורהחומשיחמשה.א

.אחרוןבדף

.מאודטובכללימצב.דףתמא-רלד,[1].ראשוניםנביאים.ב

במקוםזהבחלקנכרכווהמסרהירושלמיתרגוםשלדף[סז],[1],ז.דףתשה-תמב,[1].אחרוניםנביאים.ג

ראשוניםבדפים.המקורימהטופסמעטקטניםאלודפים,אחרמעותקהושלמואחרוניםדפיםעשרה.דבחלק

המופלאלהתורנישייך:וחתימותרישומים.בטקסטמועטחסרוןדפיםבשני.מקצועיניירבמילוישוליםשיקומי

."איידליץמשהברנתן"חתימהאחרוןבדף."ו"יצהאוניןבאפיןק"מקי"נאונאוואלףר"כהר

.מאודטובמצב.דףתתקמו-תשז;[1].כתובים.ד

.מ"ס42.מפוארותאדומותעורכריכותעם-שלםסט–כרכיםבארבעהחלקארבעה

1500$פתיחה 



ידבכתבהגהות-ב"שנ-ו"שמ–ונציה-שאלוניקי–ך"מהרשת"שו.5

Maharshach Responsa - Salonika-Venice - 1586-1592 - Handwritten Glosses

.הראשונההמהדורהשלחלקיםשני.ך"מהרש–הכהןשלמהרביהגאוןותשובותשאלות

:המחברשלדורומגודליפסקיםכולל.שערללאנדפסהספר.אזוביבאברהםבןדודבדפוס,ז"שמ-ו"שמ,שאלוניקי.ראשוןחלק.א

.דףרמד.מטאלוןמרדכיורבימדינהדישמואלרביבאסאןחייםרבי(המחברשלרבו)פורמוןיוסףרבי,טאיטצאקשמואלרבי

דישמואלרבימונסוןאברהםרבי:המחברשלדורומחכמיתשובותכולל.דףקפא.דגארהזואןבדפוס.ב"שנ,ונציה.שניחלק.ב

כוללאינוזהחלק.שבעבתמגזעהאחיםבדפוסבשאלוניקישנדפסודפים[1],כחנוספומהטפסיםבחלק.עזראבןיוסףורבימדינה

.אלודפים

הדורגדולישלעמיתם."יוסףבית"המרןשלימיובסוףהדורומגדולישאלוניקישלרבה.הפוסקיםמגדולי(ב"שס-פ"ר)המחבר

.בדורםם"והרמבש"הראף"כהרי,שהםם"ומהרשדל"מהריב,ך"המהרשעלאומריםהיוהדורבאותו–ם"ומהרשדל"מהריב

.ץ"תבשלוניקינדפסרביעיחלק,בחייולהדפיסהמחברהספיקת"מהשוחלקיםשלושה

.מזרחיידבכתבהגהותמספרראשוןבחלק.זהוחשוביסודית"שוספרשלוהנדיריםהראשוניםהחלקיםשנילפנינו

שולים.עביםדפים.וכתמיםעשפגעי.בדףחסרוןעםפגםההקדמהבדף.אחרוניםדפיםשניחסרים.בינונימצב:ראשוןחלקמצב

.מאודטוב-טובמצב.כתמיםמלבד:שניחלק.משובשהדפיםמספור.מנותקתכריכה.רחבים

500$פתיחה 



מהדורה–ו"שכ,ונציה–(יעקבעין)ישראלבית.7

רביידבכתברבותוהגהותחתימה–נדירה

מסיניגאליהחייםשמואל

Beit Yisrael (Ein Yaakov) - Venice, 1566 - Rare

Edition - Signature and Many Handwritten

Glosses by R’ Shmuel Chaim from Sinigalia

האמונותלכלמאסף.שניחלק,יעקבעין,ישראלבית

.וממשנהסדריםששהבכלהמפוזריםומדרשיםואגדות

-יבמותמסכתות.חביבבןשלמהבריעקברבימאת

זורזודפוס.ו"שכ,ונציה.המאמריםלוחעם.עוקצין

.דקאבאלי

חייםשמואלשליהספרזה"רישוםהספרבשער

א"יהיוםמגדולאיוסףר"כמהרמיןקניתיסניגאליא

תוכןבעליהערות20–כהספרדפיבין."ח"תנשבט

בןלוימשולםהצעיראני"חתימה2\קעטבדף.ידובכתב

."לויברוך

הופיעהלא-נדירהמהדורה.מ"ס28.5.דף[23],קצא

.מעולםבמכירות

ההגהות.כתמים.בשוליםעשנקבימעט.טובכללימצב

.מנותקדף.חדשהכריכה.מעטקצוצות

1000$פתיחה 

–ראשונהמהדורה–ב"שס,ונציה–(א"הרשב)הקודשעבודת.6

"רבהון"בעלשאלוניקיד"אבנחמיאשאלעזררביחתימת

Avodat Hakodesh (Harashba) - Venice, 1602 - First Edition -

Signature of R’ Eliezer Nachmiash Abad of Salonika Baal “Hon

Rav”

רשויות,מבואותדיני–נתיבותבית"בתים"שניכולל,הקודשעבודתספר

.(א"הרשב)אדרתבןשלמהרבינומאת.טוביוםדיני–מועדבית.ועירובין

דודר"באברהםרבינומאתנדההלכותעלחיבור"הנפשבעלי"ספרעם

.גרשוןיצחק'רידיעלהוגה.הלויאהרןלרבינונסךייןהלכותעם.(ד"הראב)

.זאניטידניאלדפוס.ראשונהמהדורה.ב"שס,ונציה

קנה"נוספתחתימה."ט"סנחמיאשאלעזרהצעיר"חתימההספרבשער

."ירחיטובשם

ד"אב,"רבהון"ספריבעל(ח"תקל-ח"תנ)נחמיאשאלעזררפאלרביהגאון

בתחילה.מודיליאנושמואליוסףרבישלגיסו.בדורושאלוניקירבניוגדול

משנת.הירירהיוחנןבןמשהורביהלוייצחקרביעםבשלוניקיכדייןכיהן

הקדמותחיבר.לירושליםעלהו"תקלבשנת.שאלוניקיד"כאבכיהןג"תקכ

"רבהון"נדפסומכתביו,ת"שו,דרושים119חיברבנוסף.ספריםלכמה

מתארהואספרובהקדמת)אבדומחבוריוכמה,(ד"תקמ-ז"תקל,שלוניקי)

דודורבי-גביריםכמהשלהתנכלויותבגללשלוניקיאתלעזובשנאלץ

מכלכמעטעקרוהגביריםכימספר"שלוניקירבנישלשלת"בפיפאנו

העיראתהיהודים"קנו"בימיו.(נגדםאלודבריואתהספרשלהמהדורה

חייםרבי,אלעזררבי-בניו.העירובלצורךשנה100-להעירשרמידי

יוסףרבי-מתלמידיו.מולכואברהםיצחקרבי-חתנו,בשלוניקירבשמואל

-"לדודמכתם",ה"תקכ-"לדודלמנצח"הספריםעלהסכים.מלארסונחמולי

.ועוד,א"תקל-"צדיקצמח",ל"תק-"צדיקיםארחות",ט"תקכ

בכמה.חדשהעורחציכריכת.טובכללימצב.מ"ס18.5.דף[עו:ל"צ]עד

שוליםקצוציראשוניםדפיםמספר.בשוליםניירבמילוישיקוםמקומות

.השערבפינתבמסגרתפגם.כותרתחסרוןעםעליונים

600$פתיחה 



קדוםידבכתבהוספותעשרות-ח"ש,ונציה–מועדאהל.8

Ohel Moed - Venice, 1548 - Many Additions in Ancient

Handwriting

למליןועדבית"נרדפותלמלים'ב'אסדרפיעלמילון,מועדאהלספר

גבוליםבשמםיזכרואשר...מחלפתושפהאחתבהוראההשוים

.מאורבינושלמהרבימאת."נרדפים

.ראשונהמהדורה.יושטיניאןדפוס.ח"ש,ונציה

."אוסיליומשולםר"כמשלהואהספרזה"רישומיםהספרבתחילת

מפיסארומשולם'מרסיניגאליאביריד...יוסףר"כמהכספימקנת"

."פאולי...בעד

אובספרהוזכרושלאנרדפיםלשמותהוספותעשרותהספרלאורך

-קולמוסחציכתיבת,אחדמכותבכולם,במקומםשלאשהוזכרו

\18–ההמאהמוקדמתמתקופההינםההוספותכתיבת.איטלקי

19.

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

700$פתיחה 

עץכריכת–ט"שנ,בזל–הערוךספר.9

ועור

Sefer HaAruch - Basel, 1599 - Wood

and Leather Binding

,בתלמודיםהמליםביאור,הערוךספר

בןנתןרבינומאת.קדמוניםוספריםמדרשים

.מרומאיחיאל

קונראדדפוס.ט"שנ,[בזל]בסיליאה

.וואלדקירך

זוהנראהכפי,בעורמחופהעץבכריכתהספר

.הספרשלהמקוריתהכריכה

בכתיבהבעלותרישומי.מ"ס28.דףקסו

הספרבזהחנניאשרלאלקיםאודה"אשכנזית

'מרכספיקניןבירךר"במוהראברהם'הק

גיל'אלקיחנניבזהגם"."פיהםגבריאל

."פיהם

מספרבשולימשוקמיםפגמים.טובכללימצב

כריכה.קליםכתמים.ואחרוניםראשוניםדפים

.חדשיםפורזץבדפימחוזקת

700$פתיחה 

8 A

8 B



בומבירגידניאלבדפוס–ט"רפ,ונציה–ק"לרדהשרשיםספר.10

Sefer Hashorashim Laradak - Venice, 1529 - Daniel Bomberg Printing Press

.בומביריגידניאלדפוס.ט"רפ,ונציה.ק"לרדהשרשיםספר

.(עמודותתקע-ה,[2]:במקור).נאהידבכתבהושלמועמודות4בנוסף.תקח-כטמעמודהלפנינו:חסרעותק

מחיקתישגםלפנינו.הדבריםאתצינזרו'וכו'שושנתהבאותבהוצאות–הנוצריםנגדדבריםזובהוצאהנדפס"עלם"בערך

.ידבכתבהצנזורה

.בליוורנושנדפסובועזיכיןבספרלברכההוזכר,מאיטליהחשובגבירויאנטיחייםיעקב'רוחתימתבעלותרישוםבפורזץבדף

.מקומותבכמהופגמיםכתמים.טובבמצבהעותקככלרוב.מנותקתפשוטהכריכה

200$פתיחה 

חתימות-א"שכ,דטרינטוריווא–טוריםארבעה.11

איטלקיםותיקונים

Four Turim - Riva di Trento, 1561 - Italian Signatures and

Amendments

.דעהיורה.חייםאורח.ל"זאשרבןיעקברבינושחיבר,טוריםארבעה

.משפטחושן.העזראבן

בגללאולם,כ"שבשנתנדפסזהספרלמעשה.א"שכ,דטרינטוריווא

מחדשהשעראתהדפיסו,במהדורהמסויימיםבדפיםשנעשושינוים

נדפסוזובמהדורה.נוספיםושינוים(א"שכ)השנהבפרטשינויםעם

.הגליוןבשולירבותוהערותנוסחאותשינוי,מקומותמראיגם

:תיבותבראשיעתיקותאיטלקיותבעלותחתימות2הספרבתחילת

אנילחלקיע"כנ.[...אניכספיקניןומלואההארץ'לה]י"אלכ"קו"לה

הערה2יטבדף.איטלקיתבכתיבהתיקוניםמקומותבכמה.י"ק

.איטלקיידבכתבלמדנית

.טז-טו.י-ט:הדפיםחסריםוכן,(בצילוםהושלם)השערדף:חסרעותק

דפיםבמספר.בצילוםהושלםחודשראשבהלכותהמקופלהדףוכן

.אחריםנוספיםופגמים.בשוליםמשוקמיםפגמיםחייםאורחמחלק

עשסימנימאודמעט.ואיכותיםעביםדפים,טובבמצבהספרכלשאר

.מהודרתעורחציכריכת.רחביםשוליים.וכתמים

300$פתיחה 



חתימת–ג"שפ,פראג–לדרךצדה.12

–קושטאד"אבעניואליהורביהגאון

מזרחיידבכתבחשובותהגהות

Tzeida Laderech - Prague, 1623 -

Signature of the Gaon R’ Eliyahu Anav

Abad of Constantinople - Important

Glosses in Eastern Handwriting

י"רשפירושעלוביאוריםחידושים,לדרךצידה

בריששכררבימאת.תורהחומשילחמשה

.איילנבורג

.ראשונהמהדורה.ד"שפ-ג"שפ,פראג

ראשונהמהדורה"משנהכסף"\"יוסףבית"ביניהם–חסריםעותקים–'השבשנותשנדפסוספרים[9]אוסף.13

Collection of Books printed in the 1940’s - Missing Copies - Among them “Beit Yosef” / “Kessef Mishne” First

Edition

.שערללא.בלבדעשההמצותחלקלפנינו:חסרעותק.בומבירגידניאלדפוס.ז"ש,ונציה.מקוצימשהרבימאת.גדולמצותספר.א

.בינונימצב

.בחייושנדפסה"יוסףבית"השלראשונהמהדורה.א"שי-י"ש,ונציה.קארויוסףרבינומרןמאת"יוסףבית"עם,חייםאורחטור.ב

.ידבכתבהגהות.סדרללא.דף200–כמהספרניכרחלקלפנינו

לפנינו:חסרעותק.מרקריאהיעקבבדפוס.ט"שי,דטרינטוריוואמהדורתהנראהכפי.אשרבןבחיירבינומאת,התורהעלביאור.ג

."...יחיא'ןסלימאןהצעיר"ותימניתמזרחיתבכתיבהעתיקיםורישומיםחתימות.(דףרפובמקור).דברים-שמות.רמח-סזמדף

.בינונימצב."ה"ה...אשרימשהר"ביוסףהצעיראני"עתיקהמזרחיתחתימה

אותיותעם.דיגארהזואנידפוס.ראשונהמהדורה.ו"של,ונציה.(ט"המבי)טראנייוסףבןמשהרבינומאת,אלהיםביתספר.ד

.בינוני-טובמצב.(דףי,[6],קכ:במקור).קב-בהדפיםלפנינו:חסרעותק.הבונבירגי

חלקיםלפנינו."משנהכסף"השלראשונהמהדורה.ו"של-ד"שלונציה."משנהכסף"ו.משנהמגידעם.ם"להרמבתורהמשנה.ה

מצב.הפלאהמספרדפים6ועוד.(דף91)קנא-סמדףזרעיםספר.(קט-קחהדפיםללא.דף50–כ)קיד-נטמדףקניןספר:מהספר

.בינוני-טוב

לפנינו:חסרעותק.ראשונהמהדורה.ז"שס-ג"שס,ונציה.הקדושאלשיךמשהרבינומאת.אחרוניםנביאיםעל,הצובאותמראות.ו

.עשפגעי.בינונימצב.סדרללאהדפים.(דףקמד-סז,סב,סח:במקור)דף73

שופטיםספר:הספרמתוךניכריםחלקיםלפנינו.ד"שס-ג"שס,ונציה.לניאדושמואלרבימאת.ראשוניםנביאיםעלפירוש,יקרכלי.ז

.גרוע,בינוני,טוב.הדפיםביןמשתנהמצב.(מהספרדף250מעל).נוספיםדפים.יהושעוספרמלכיםספרשלרובו.בשלימות

ידבכתבקצרותהגהותרביםבדפים.נדירהמהדורה.גארהדיייואניבדפוס.ח"שס,ונציה.י"רשפירושעם.אחרוניםנביאים.ח

.סדרללאומעורבבים.מנותקיםהדפיםכל,בינוני-טובמצב.(במקורדףרךמתוך)דף166לפנינו.אשכנזי

.בינוני-טובמצב.בלבדשערחסרעותק.ה"שפ.ונציה.(עוקצין-יבמות)שניחלק.חביבאבןיעקברבימאת.יעקבעין,ישראלעין.ט

.דףקץ.מנותקיםדפים.עשנקבי

.שוניםגדלים

500$פתיחה 

בין."ו"יצעניואליהר"כההמצויןהדיין'השהחברשלהספרזה"רישוםקבדף."ו"נרעניואליא"רביהגאוןשלידוחתימתאבדף

"...משהר"בכאהרןאמר"...משהר"בכאהרןרפאלאמר"המתחילותחשובותלמדניותהערותכמההספרדפי

משנותבעיררבהדינאבביתכדייןכיהן.שבקושטאבבאלאלטישיבהוראשפאלומבואליהורביתלמיד(ג"תקצנפטר)עניואליהורבי

ד"תקסבשנת.והיתראיסורדיןביתהסכמתשאישרוהעיררבנישלושתעלנמנהד"תקפבשנת.ואילךט"היהמאהשלהעשרים

רבניארבעתביןראשוןאותומינה(המסיונר)וולףיוסף.'המלךיד'לספרוהקדמהעלפלומבואליהורביתלמידיביןראשוןחתם

לספרהקדמהכתבב"תקצבשנת."העיריהודיעלדמוגראפימידעממנוקיבלוכיהראשיהרבהוא"שמציין,1826בשנתקושטא

חיבורונדפספטירתולאחר."קושטאארץעלראשאליהודביתנאהמופלאהרב"מתוארהואשם,אלימלךיצחקלרבי'שיחתיהיא'

באיזמירחכיםשלמהרביידיעלנספד.אליעזררבימשנתת"שובסוףטולידודיאליעזררביתלמידוידיעל'אליהודבר'קונטרס

.פטירתושמועתבהגיעג"תקצשנתתשובהבשבת

.מ"ס30.דף[ריז:ל"צ]ריח-קמט,קנב-קנ,[1],קמט,לט,לו

.בלאי.עשנקבי.עתיקהעורכריכת.בינוני-טובכללימצב.אחרוןודףשערחסר

200$פתיחה 



וכתוביםנביאים,תורה

מהודרתעתיקהבכריכהנאהעותק–ד"תקצ,לייפציג–ך"תנ.14

Tanach - Leipzig, 1834 - Fine Copy in Elegant Ancient Binding

.ד"תקצ,לייפציג.וכתוביםנביאיםתורה

הכריכההנראהכפי.מוזהבדפיםחיתוך.שחורבצבעמלאעורבכריכתכרוך

.מקורית

VI, ,ראשוניםלנביאים.קצרהראשון.שעריםשני.מ"ס16.5.8°.’עמ1036

כפיהשנהכלהפטרותלוח.קצריםמיוחדיםשעריםוכתוביםאחרוניםנביאים

שבשוליההערותלסימניבלאטיניתביאוריםהספרבסוף.הקהלותכלמנהגי

.ך"התנשלהעמודים

.שימושכתמי.רופפיםראשוניםדפים.מאודטובמצב

120$פתיחה 

שלםסט–ב"תר,אמשטרדם–אלהיםתורת–תורהחומשיחמשה.15

Five Books of Torah - Torat Elokim - Amsterdam, 1842 - Full Set

תרגוםעם.השנהשבתותלכלופיוטיםתפילות,הפטרותעם,תורהחומשיחמשה

.מולדרשמואלמאת.עמודמולעמודהולנדית

.ההסכמותכולל.שלםסט–כרכיםבחמשהחלקיםחמשה.ב"תר,אמשטרדם

.’עמ66,סה,[1];2-77,[1],עח;2-63,[1],סד;85,פו,[1];91,צב,[1]

.מעטיםעשנקבי.בלויותמקוריותכריכות.רופפים\מנותקיםדפים.טובכללימצב

120$פתיחה 

מקוריתעורכריכת–ד"תכ,אמשטרדם–השנהכלהפטרות.16

נדירהמהדורה–מנעוליםעם

Haftarot throughout the Year - Amsterdam, 1664 - Original

Leather Binding with Locks - Rare Edition

באמשטילרדאם.והאשכנזיםהספרדיםקהלותכמנהג,השנהכלהפטרות

.תארטסקאשטרודידודבדפוס.[ד"תכ],[אמשטרדם]

בשנהשנדפסתורהחומשיהחמשהמתוך.נפרדשערעםהפטרותספר

מספור.הביבליוגרפיהבמפעלמובאולאהלאומיתבספריהאינו.זו

.מ"ס13.דף[1],תמו-שכט,[2].לחומשכהמשךהדפים

בדףחסרוןללאקרע.טובמצב.מנעוליםכוללמקוריתעורבכריכתכרוך

.אחרוןבדףקמטים.שלב

200$פתיחה 



–ה"תנ,אמשטרדם–(תהלים)אלרוממות.17

נאהעותק

Romemut E-l (Tehilim) - Amsterdam, 1695 -

Fine Copy

משהרבינומאתתהליםספרעלביאור,אלרוממות

.תרטאסדודדפוס.ה"תנ,אמשטרדם.אלשיך

יהודהמשהרביאמשטרדםרביהסכמותאחרון'בעמ

נרשםהביבליוגרפיהבמפעל.ששפורטשיעקבורביהכהן

ללאשלפנינוהעותקאולם(הפניםעם)זומהדורהעל

.נאהבתחריטשער.ל"הסהברשומותגםנרשםוכךפנים

דפים.מצויןבמצבנאהעותק.מ"ס19.דף[1],צג

.ידבכתבעתיקותוחתימותכריכה.ובהיריםאיכותים

150$פתיחה 

ט"תס,פרנקפורט–שמעוניילקוט.18

Yalkut Shimoni - Frankfurt, 1709

מדרשיםהכולל',שמעוניילקוט'הנקרא,התורהילקוט

משנימלוקטים,וכתוביםנביאים,התורהעלקדומים

מדרש,רבהמדרש,מכילתא,ספרא,התלמודים

מסכתות,אליעזרדרביפרקי,נתןדרביאבות,תהילים

במשךשנעלמומדרשיםועודתנחומא,פסיקתא,קטנות

מדרש,אספהמדרש,ויסעומדרשכדוגמת,השנים

היחידהמקורהואזהספר.ועודזוטאספרי,אבכיר

.מפרנקפורטאשכנזישמעוןרבימאת.אלולמדרשים

בשולי.גאטשלקמיכלבדפוס.ט"תס,דאדרהפרנקפורט

.ל"חזומאמרילפסוקיםמקומותמראיהעמודים

בתחריטמצוירשער.דףשיג,[1].התורהעל:אחלק

דודומלחמת,ואהרןמשהשלדמויותעם,במיוחדנאה

.הפלישתיוגולית

.מיוחדשערעם.דףקץ.וכתוביםנביאיםעל:בחלק

.איכותיםדפים.כרסעבכרך.יחדיוכרוכיםהחלקיםשני

המראישלבטקסטקלהפגיעהדפיםבכמה.מצויןמצב

דפיםחיתוך.העליונותבכותרותאובשוליםמקומות

.רופףהכריכהגב,חדשהכריכה.אדום

300$פתיחה 



–ראשוניםנביאיםעלאברבנאלפירושי.19

מוקדמותמהדורותשתי

Abarbanel Commentary on Nevi’im

Rishonim - Two Early Editions

,המבורג,ראשוניםנביאיםעלאברבנאלפירוש.א

בשולי(פידאנקייעקברבי)ף"הריהוספתעם.ז"תמ

לשערמעבר.דףעא,[קיב:ל"צ]קד[2].העמודים

.מאודטובמצב.בלאטיניתנוסףשער,העברי

יצחקדוןמאת,ראשוניםנביאיםעלפירוש.ב

דפיללא.דף[4],שח,[6].ו"תמ,ליפציג.אברבנאל

.פפייפראוגסטוס.דהמגיהשלבליטיניתההקדמה

פגיעת,פגםוהאחרוניםהראשוניםהדפיםבפינות

.מצויןבמצבהעותקשאר.קלהטקסט

150$פתיחה 

שער–יחידהמהדורה–א"תע,פרנקפורט–אהרןבגדי.20

מצויר

Bigdei Aharon - Frankfurt, 1711 - Only Edition -

Illustrated Title Page

דרשןאהרןרביפעלאשרתורהחומשיחמשהעלדרשות,אהרןבגדי

.וקראקאוורמייזאד"אבד"היתאומים

עלהדפוסלביתהובא.קעלנריהאןבדפוס.א"תע,דמייןפרנקפורט

עםפרנקפורטמדייניתאומיםליביהודהאריהרביהמחברבןידי

המחברבןכתבגםוכך,ראשוןחלקנכתבבשער.משלוחידושים

אך,"השניהחלקלאורשאוציאעד]![אניחולאאשקוטלא"בהקדמתו

.נדפסלאשניחלק,כנראה

!מפוארבתחריטמצוירשער

.בודדעשנקב.טובמצב.מ"ס31.דף[יח:ל"צ]יא,טו,כ,כא,מ,[2]

בלויהעתיקהכריכה.מעטנקצצווהשמאליםהתחתוניםהשערשולי

.מעט

250$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ג"תר,ווילנא–(מוילקומירהמגיד)אהרןבית.21

Beit Aharon (The Maggid of Vilkmergė) - Vilna, 1843 - First Edition

עולת:ביאוריםשניכולל.(הפניםעם)השיריםשירמגילתעלחיבור,אהרןבית

רפפורטאהרןיצחקרבימאת.הדרושבדרך–העולהתורת".הפשטבדרך–יצחק

.בוילקומירכ"ואחאיישישיוקבקהילתמישריםמגיד

מנחםבןזימלושמחהברוךבןמןמנחםדפוס.ראשונהמהדורה.ג"תר,ווילנא

.הדורמגדוליחשובותהסכמות.נחום

.מאודטוב-טובמצב.מ"ס18.'עמ96

150$פתיחה 



ס"השעלחידושים–ומפרשיםתלמוד

–עתיקהעורכריכת–פ"ת,דמייןפרנקפורט–קדשיםמסכתות.22

מהתקופהחשובותהגהות

Kodashim Tractates - Frankfurt Am Main, 1720 - Ancient Leather

Binding - Important Glosses from that time

,מעילה,כריתות,תמורה,ערכין,בכורות:מסכתות.קדשיםסדרבבליתלמוד

.וכליוהמקדשביתשלשרטוטים:ציוריםעם.מדותתמידקינים

.קעלנריוהאןבדפוס.פ"ת,דמייןפרנקפורט

.ההדפסהמתקופתאשכנזיידבכתב,חשובותנוסחהגהותבספר

בכמהעשפגעי.טובכללימצב.מ"ס31.דףמג-לד,[1],לג.לא.לו.לז.עג

.ואיכותיםבהיריםדפים.ומרשימהנאה,עתיקהעורכריכת.בשולים,מקומות

150$פתיחה 

מהדורה–ו"תקט,אמשטרדם–"משהפני"ירושלמיתלמוד.23

מצויןעותק–ראשונה

“Pnei Moshe” Talmud Yerushalmi - Amsterdam, 1755 - First

Edition - Great Copy

מאת"הפניםמראה"וספר"משהפני"החיבורעם.נשיםסדר.ירושלמיתלמוד

.מרגליתמשהרביהגאון

בדפוס.הירושלמיעל"משהפני"השלראשונהמהדורה.ו"תקט,אמשטרדם

.אמשטרדםרבניהסכמות.יאנסוןיאן

מקלנבורגהמבורגריעקברביהואאולי–"המבורגריעקב"חתימהבשער

."סופרכתב"התלמיד(ב"תרע-ז"תקפ)

נייר.בכריכהשפשופיםמעט.מקוריתקלףחציכריכת,מצויןבמצבנאהעותק

.משובח

אחדהינומשהפניפירושו,הירושלמיפרשניגדול(א"תקמ-ע"ת)המחבר

למדא"הגרהמסורתלפי.הירושלמילתלמודביותרהנפוציםהפירושיםמשני

למהדורתבהסכמתוזאבזלמןרבי).בקייאדןשהותובעתבנערותואצלו

בפירושי,בתוספתא,התלמודיםבשניבקיאהיה,(ו"תרכזיטאמירירושלמי

.והאגדההלכהובמדרשיהראשונים

כט:גיטין.דףיט:נדרים.דףלט:כתובות.דףכז:סוטה.דףמ,[2]:יבמות

.מ"ס37.דףכג:קידושין.דףכה:נזיר.דף

150$פתיחה



א"תפ, וילהרמרשדורף–( א"מהרש)הלכות חידושי . 24

Chidushei Halachot (Maharsha) - Wilhelmsdorf, 1721

–מאת רבינו שמואל אליעזר הלוי . ס"השעל מסכתות , הלכותחידושי 

.א"מהרש

.מפיורדאבדפוס צבי הירש בן חיים . א"תפ, ווילהרמרשדארף

ישראל ' הקהארץ ומלואה ' לה"בשער הספר רישום . מ"ס34. דףרמח, [1]

..."ל"זץ"כאברהם ' כא"בלא

דפים עבים  . נקב עש בודד בדפים ראשונים. כתמי זמן. טוב מאוד-מצב טוב

.  ואיכותים

150$פתיחה 

[ק"ת,אופנבך]–הלכותחידושיא"מהרש.25

Chidushei Halachot (Maharsha) - [Offenbach, 1740]

ראש,ביצה,סוכה,יומא,פסחים,עירובין,שבת,ברכות:למסכתות,הלכותחידושי

,קידושין,גיטין,סוטה,נדרים,כתובות,יבמות,חגיגה,קטןמועד,תענית,מגילה,השנה

,הוריות,זרהעבודה,שבועות,מכות,סנהדרין,בתראבבא,מציעאבבא,קמאבבא

.א"המהרש–איידלסהלויאליעזרשמואלרבינומאת.ונדהמנחות,בכורות,חולין

."אמשטרדםבאותיות"נכתבבשער.ידועלאלאורמוציא,[?ק"ת,אונפבך]

א"מהרשהלכותחידושיהספרזה":בעלותרישומישניבשער.מ"ס35.דףקס,[1]

עלמוטלכשהיהל"זאליקיםאליעזרה"במאיר'רמרעשכיבבמתנתלינתן,ל"זצ

ק"לפג"תקמתמוז'ח'גיוםהיוםישראלומכלממנואפוחרוןיסירוהשםדויערש

זולצבערגפהונאמןץ"של"זמשהשמואל...בן...המכונהיחזקאלוהצעירהקטן

.ג"תצמשנתנוסףרישום."א"יע

מהדורה.ו"תפ,פיורדאמהדורת,כתובותממסכתגמראדפי2מודבקיםהפורזץבדפי

הביבליוגרףהערת)בעולםיחידטופספיעלנרשם,בירושליםהלאומיתבספריהשחסרה

.(סופרחזקיההתלמודמהדורותוחוקר

.בלויה,מקוריתעץכריכת.טובמצב.קליםפגמים,הראשוניםהדפיםבפינותבלאי

120$פתיחה 

מהדורה ראשונה–ו "תקכ, פיורדא–הגנוז אור . 26

Ohr Haganuz - Furth, 1766 - First Edition

מאת הגאון רבי . חידושים על מסכת כתובות ועל הלכות יין נסך, אור הגנוז

". פנים מאירות"בעל אייזנשטטמאיר 

הסכמות  . בוכבינדרבן ליב איצקבדפוס . מהדורה ראשונה. ו"תקכ, פיורדא

רבי מאיר ברבי ורבי  , לנדארבי יחזקאל , שטיינהרטגדולי הדור רבי יוסף 

.  פוליץגרשון 

.  מצב טוב. לב דף, [4]

120$פתיחה 



ראשונהמהדורה–ח"תק,זולצבאך–קודשצבי.27

Tzvi Kodesh - Sulzbach, 1748 - First Edition

במסכתותהמובאותבאגדותרביםחידושים,קודשצבי

.מסוקולובהירשצבירביהגאוןמאת.ועירוביןשבת,ברכות

בןזלמןמשולםבדפוס.ראשונהמהדורה.ח"תק,זולצבאך

קצנלבויגןיחזקאלרביהדורגדוליהסכמותעם.פרנקלאהרן

.ועודברסלאיוסףרביו"אהד"אב

שלמה'להקשייךהספרזה"בעליםחתימות.מ"ס21.דףעו

."סגלחייםה"במ

.בלויהעתיקהכריכה.טובמצב

100$פתיחה 

מהדורה יחידה–ח "תקמ, ברין–גדיש רמון . 28

Rimon Gadish - Brno, 1788 - Only Edition

ס מאת רבי אלכסנדר בן  "חיבור נאה על כמה סוגיות בש, רמון גדיש

.  אברהם הלוי

ורבי גרשון  טריביטשעם הסכמות רבני . מהדורה יחידה. ח"תקמ, ברין

. מניקלשבורגחיות 

.נקב עש זעיר. ואיכותיםדפים עבים . טוב מאוד-מצב טוב. מט דף, [1]

120$פתיחה 

–ד"תרכ-א"תרכ,ווילנא–"שאלההעמק"שאילתות.29

ראשונהמהדורה

"Ha’amek Sh’eila” She’iltot - Vilna, 1861-1864 - First

Edition

רבימהגאוןשלוםושאילתלציוןראשוןעם,גאוןאחאידרבשאילתות

צבינפתלירבימאת"שאלההעמק"רחבביאורעם.ברליןישעיה

.ין'מוולאזברליןיהודה

לחלק.ויקרא.שמות-בראשית.חלקיםשני.ד"תרכ-א"תרכ,ווילנא

.מיוחדבשערשניחלק.שעריםשניראשון

.מאודטוב-טובמצב.דףצב,ח.קכג,ז

120$פתיחה 



-היומיהדףללומדי–אגדהומאמריהלכהלמאמרימפתח.30

ב"תרצ-א"תרצ'לודז

Mafteach Lemaamrei Halacha Vemaamrei Haggadah - For

Learners of Daf Hayomi - Lodz, 1931-1932

',לודז.(גלבארט)געלבארדברוך,אגדהומאמריהלכהלמאמרימפתח

.1931-1932ב"תרצ-א"תרצ

,עירובין,שבת,ברכות:המסכתותעל,היומיהדףלומדילתועלתחוברותב"י

קטןמועד,מגילה,תענית,ביצה,סוכה,שקלים-יומא,השנהראש,פסחים

.היומיהדףלימודשלהשניהמחזורבתקופתנדפסוהחוברות.וחגיגה

הסכמה,"היומידף"המחוללמלובליןשפיראמאיר'רהסכמותשתיעם

.ב"תרצתשרי'גמתאריךוהשניה,א"תרצשבטח"רערבמתאריךראשונה

.השערגביעלנדפסוההסכמות

',עמ7;8;9;8;8;10;18,16,[2];8;20,[2];20;22,[2];10,[2]

.כרכיםבארבעהחוברותכל.טובמצב.מ"ס29.5

120$פתיחה 

ת"ושוהלכהספרי

רביהסכמות–ז"תקס,קאפוסט–גדולמצותספר.31

מרהיבעותק–ין'מוולאזחייםורבימברדיטשוביצחקלוי

ביופיו

Sefer Mitzvot Gadol - Kapust, 1807 - Approval of R’

LEvi Yitzchak from Berdychiv and R’ Chaim from

Volozhin - Beautiful Copy

.מקוצימשהרבינומאת.תעשהולאעשהמצות,גדולמצותספר

מאתהגהותועם,"שלמהעמודי"בשםל"מהרשמהגאוןפירושעם

מהדורה.ז"תקס,קאפוסט.מקראקאהעשיליהושעאברהםרבי

.חשובה

יצחקלוירביהסכמתאחתלאכסניאהגיעוזויחידאיתבהדפסה

רבינושלביותרנדירהובהסכמה."לויקדושת"בעלמברדיטשוב

שלהיסטוריסיפור–עמודבאותונדפסושניהםין'מוולוזחיים

.החסידותוגדוליא"הגרתלמידי

מהדפיםחלק.רחביםשולים.מאודטובמצב:מפוארעותק

.שעריםשני.מעורפינותעםעתיקהעורחציכריכת.ירקרקים

,[יח:ל"צ]טז,יח,קכד-קט,ד,קג,ב,[1];מב,כט,סד,[1],ב,[1]

.מ"ס39.דףד

300$פתיחה 



ראשונהמהדורה–ט"תרי,ווארשא–צינץל"מהראחידושי.32

Maharal Tzintz Responsa - Warsaw, 1858 - First Edition

.וחלבטריפות,שחיטההלכותעלחידושים,צינץל"מהראחידושי

.צינץליבאריהרביהגאוןמאת.שבתמסכתעלופלפוליםוחידושים

.באמבערגיעקבצביבדפוס.ראשונהמהדורה.ט"תרי,ווארשא

שמיפטירתולפנישהבטיח,צינץל"המהראהגאוןלספרימיוחדתחשיבות

שהדפסתהיאידועהמסורת.למליץלויהיהספריובהדפסתשישתדל

.לישועותסגולהל"המהראספרי

.כחלחלנייר.דף[10],קנד-מז,מז-לד,לב

ספרמחברבורכוביעקבאבארביהגאוןשלוחותמותחתימותבספר

בדףנוספותחתימות.ידובכתבנאההגהההספרבפנים.יעקבחבל

הגאוןשלבנו,"וועקשנאפהלייביהודהר"בנטענתן"רבישלהפורזץ

.וועקשנאד"אבליפקיןליביהודהרבי

בפינותבלאימחמתהראשוניםהדפיםבפינותקיפולים,טובמצב

.הכריכה

120$פתיחה 

מאודרחביםשולייםעםעותק–א"תקע,למברג–יוסףביתת"שו.33

Beit Yosef Responsa - Lemberg, 1811 - Copy with Very Wide

Margins

נפתלידפוס.א"תקע,למברג.העזראבןטורשכנגדנשיםבדיניותשובותשאלות

.גרושמאןהירץ

.מ"ס29רוחב.מ"ס46גובה:ביותררחביםשוליםעם,מאודנדירעותק

.כתמים.ואיכותיםעביםדפים,טובמצב

100$פתיחה 

מתקופתלמדניותהגהות–ד"תקס,אוסטרהא–ערוךשולחן.34

כחלחלנייר–ההדפסה

Shulchan Aruch - Ostroh, 1804 - Learned Glosses from the time

of Printing - Bluish paper

אבן,חדשותופניםהקמחלקט,היטבבארעם,דעהיורהמטור,ערוךשלחן

.אברהםואשלהעוזר

שבחבןויחזקאלל"סגבערישכרבןשמואלבדפוס.ד"תקס,אוסטרהא

יצחקלוירבישלבהסכמתועוטרהזומהדורה."מינקאוויץק"דקמדפיס"

ד"אבמרגליותבצלאלרבישלהסכמתונדפסהזהבחלק.מברדיטשוב

.אוסטרהא

הערות3בספר."ו"תרנניאטרא'פמאהלאה"בשלחבורה"חותמותבספר

.ההדפסהמתקופתאשכנזיידבכתבלמדניות

.כחלחלניירעלנדפס.מ"ס6.5הכרךעובי.מ"ס21.דף[תלט:ל"צ]תלא,[2]

.מקוריתעורחציכריכת.בודדיםעשנקבימקומותבכמה.טובמצב

200$פתיחה 



מהדורה–ג"תצ,ודנסבק–הלחםשתית"שו.35

ראשונה

Shtei Halechem Responsa - Wandsbeck, 1733 -

First Edition

.חאגיזמשהרביהגאוןמאתותשובותשאלות,הלחםשתי

.אברהםברישראלדפוס.ראשונהמהדורה.ג"תצ,ונדסבק

.הספרבסוף"יהושעפני"ההסכמת

ידבכתבלחתןהקדשהבשער.טובכללימצב.דףנט,[1]

חריףהגדולהרבה"הח"מולכבוד"הקדשההספרבסוף.עתיק

לקוטיס"בעהמחזילבערמאןמרדכיחיים...ת"כשובקי

"...ה"תרכמרחשון...מרדכי

120$פתיחה 

יפיפהעותק–ראשונהמהדורה–א"תקכ,ונציה–ז"הרמת"שו.36

Haremez Responsa - Veniec, 1761 - First Edition - Beautiful Copy

מהדורה.א"תקכ,ונציה.זכותמשהרביהאלקיהמקובלמאתותשובותשאלות

.ראשונה

בתחילת.ס"השובסוגיותבהלכהתשובותג"סכולל,ז"הרמותשובותשאלותספר

בויניציאהמהוועדרישיוןעם,וקושטאויניציאהרבניוהקדמותהסכמותהספר

.ובאיטלקיתבעברית

ורבבאיטליההמקובליםמגדולי,(ח"תנ-ה"שפ)זכותמשהרביהמקובלהגאון

על"ז"הרמקול","השמותשורשי"מחבר,באיטליהמנטובהיהדותקהילת

.ועודהמשניות

קונילכבודמהוניקניתיהלזהספר"רישוםהפורזץבדף.מ"ס21.דףנח,[4]

."ו"נרבאמשטמעדליר"מוהרד"האבבןשלמההקטןנאום

.עתיקהכריכה.איכותיםדפים.מאודטובמצב

150$פתיחה 

מאוירשער–ה"תצ,פראג–הארוךהביתתורת.37

Torat Habayit HaAroch - Prague, 1735 -

Illustrated Title Page

בןשלמהרבינומאת.נדההלכות,הארוךהביתתורתספר

.ה"להרא"הביתבדק"השגותעם,(א"הרשב)אדרת

.א"מהרשב"הביתמשמרת"ותשובות

.ה"תצ,פראג

פיתוחבתחריט,ארכיטקטוניתבמסגרתמאוירשער.דףלא

.מ"ס33.5.עץ

.מאודטובמצב

120$פתיחה 



ראשונהמהדורה–ב"תצ,אלטונא–יחזקאלכנסתת"שו.38

וקרניההשמשציורעםהמחברשיר–

Knesset Yechezkel Responsa - Altona, 1732 - First Edition -

Poem by the Author with Illustration of the Sun and it’s

Rays

יחזקאלרביהגאוןמאתטורים'דעלותשובותשאלות,יחזקאלכנסת

.וואנזבקהמבורג,אלטונאקהילותשלשמ"ורד"אבקצנלבוגן

.העקשראפריםדפוס.ראשונהמהדורה.ב"תצ,אלטונא

בהןוקרניההשמשדמותשלציורעםהמחברמאתשיר,לשערמעבר

.פירושעםהעמודבשוליונדפסוחזרוהחרוזים,השירחרוזימשולבים

.מאודטובמצב.מ"ס32.דףקל

200$פתיחה 

,ווין–קורונלנתןנחמןרבימהדורת–הגאוניםתשובת.39

ראשונהמהדורה–א"תרל

Teshuvat Hagaonim - Edition of R’ Nachman Natan Coronel -

Vien, 1871 - First Edition

ובדיקתהסכיןבדיקתהלכותעם.חדשותתשובותרובן.הגאוניםתשובות

.בחברוןשנמצאידכתבמתוךיונהלרבינוהריאה

.קורונלנתןנחמןרביידיעללאוריצא.ראשונהמהדורה.א"תרל,ווין

כריכה.טובמצב.מעטפתשערכולל,שעריםשלושה.דף[1],כז,[2]

.יבשיםמהדפיםחלק.קליםכתמים.חדשה

120$פתיחה 

–ד"תרנ,ווארשא–(ין'מוולוזב"הנצי)דברמשיבת"שו.40

ומשובחעבהקרטוןניירעלשנדפסנדירעותק–ראשונהמהדורה

Meishiv Davar Responsa (Hanatziv from Volozhin) - Warsaw,

1894 - First Edition - Rare Copy Printed on Thick and Fine

Cardboard paper

נפתלירביהגאוןמאת.ערוךהשולחןחלקי'בדותשובותשאלות,דברמשיב

מ"ר,שנהכחמשיםין'דולאז"חייםעץ"בישיבתויושבזקןברליןיהודהצבי

.ין'דולאזד"ואב

."ובניהה"זצללהגאוןאשתבהוצאת",ראשונהמהדורה,ד"תרנ,וווארשא

כל.שעריםשניהראשוןבחלק,נפרדבשערחלקיםשניכל,חלקיםארבעה

.אחדבכרךהחלקים

במיוחדעבהקרטוןניירעלשנדפסמיוחדעותק.מ"ס30.עמודים178,120

בדכריכת.מאודטובמצב.הספרשלהעותקיםמשארדופןיוצאעותק–

.חדשה

150$פתיחה 



ראשונהמהדורה–ה"תק,ליוורנו–יהודהלחם.41

Lechem Yehuda - Livorno, 1745 - First Edition

יהודהרביהגאוןמאת,ם"להרמבהחזקהד"היעלחיבור,יהודהלחם

.יר'אלגרבנימגדוליעייאש

.מילדולהאברהםדפוס.ראשונהמהדורה.ה"תק,ליוורנו

.מ"ס33.דף[1],קיח,[4]

כאישנודע.יר'אלגרבניוראשהדורגדול-עייאשיהודהרביהגאון

.שלפנינוהספריםאתהדפיסובה,ליוורנודרךלירושליםעלה,קדוש

של"יוסףשער"ול,הקדוש"החייםאור"השללספריוהסכמותנתן

.א"החיד

כתמים.דפיםבמספרנקבים.טובכללימצב.ואיכותיםעביםדפים

.וזמןשימושובלאי

120$פתיחה 

יחידהמהדורה–ב"תקכ,אמשטרדם–הלכותשונה.42

Shoneh Halachot - Amsterdam, 1762 - Only Edition

שמעוןלרבינוגדולותהלכותספרעלהיקףרחבביאור,הלכותשונה

רביהגאוןמאת.הביאורלוומסביבגדולותהלכותספרפניםעם.קיירא

.אמשטרדםד"אבשלםשלמה

:נפרדיםבשעריםחלקיםשני

.ומגילהתפילין,תענית,פסחים,שבת,כלאים,ברכותהלכות:ראשוןחלק

.בשןיחזקיהאברהםרבישלבהגהתו.דףעד,[8]

,חוליןשחיטת,נסךיין,שבועה,עדות,דיינים,הלוואההלכות:שניחלק

והועתקהדפוסלביתהובא.וכתובותהספד,בכורות,בנוואתאותו,חלב

.דףפב,[5].מלדולארפאלר"בדודרבימאתהקדמהעם

.יחידהמהדורה.ב"תקכ,אמשטרדם

עד-סאדפים.זוסמנשליבידיעלנדפס'סדףעד,אחלק:שוניםמדפיסים

.מונדוויישראלבביתיאנסוןיוהאןגיראדידיעלנדפסשניוחלק

.וספרוהמחברלכבודחשוביםושיריםהקדמותבספר:ושיריםהקדמות

זמרהדודכנורזהמה"מינדיספראנקודודרבימאתהספרבשבחשיר

.Drמאתוספרוהמחברבשבחמכתב."אוהבתוגיל J. d’Ancona

שלמהחכמת"שירעםהמדפיסהקדמת.המעתיקהקדמת.בלאטינית

.ומנהיגיהקהילתולכבודהמחברשיריארבעה[8]בדף."תרונהבחוץ

בנוסף."ספרידעיכללבנבוניבואו"פיזאיהודהבןמשהרבימאתשיר

.ולונדוןהאג,אמשטרדםרבנימאתחשובותהסכמות

.שלםשנותראחדסוגרעם,מקוריתעורכריכת.מ"ס31.מצויןמצב

.בכריכהוחיזוקיםפגמים

120$פתיחה 



–החלקיםשני–א"תנ,דיהרנפורט–היללבית.43

ראשונהמהדורה

Beit Hillel - Dyhernfurth, 1691 - Two Parts - First

Edition

.העזרואבןדעהיורהערוךשולחןעלהלכתיחיבור,היללבית

,דיהרנפורט.חלקיםשני.הירץנפתליר"בהללרביהגאוןמאת

.ערוךהשולחןפניםעם.ראשונהמהדורה.א"תנ

הירשכמותוהלכההוקבע"ידבכתבעתיקרישוםבשער

"...שריבר

.מאודטוב-טובכללימצב.מ"ס30.דףמט,[1].קלד,[1]

.הראשוניםבדפיםקליםקמטים

120$פתיחה 

החלקיםשני–א"תרכ,פירטה–שמחהשערי.44

Shaarei Simcha - Fürth, 1861 - Both Parts

,הבדלה,קידושהלכותעל"שעריםמאה"חיבור,שמחהשערי

חול,הלל,ולולבסוכה,כיפוריום,תשובה,השנהראש,באב'ט

רבימאת.ומגילההעומרספירת,חדש,פסחים,אבל,המועד

פירושלוומסביב.הראשוניםרבותינומגדוליגיאתאבןיצחק

ד"אבבמברגרהלוידוביצחקרביהגאוןמאת"ירנןיצחק"

.ווירצבורג

.יחידהמהדורה.סט–חלקיםשני.ב"תרכ-א"תרכ,פירטה

זלמןרבי,"לנרערוך"בעלעטינגריעקברביהסכמותכולל

.לונדוןד"אבאדלרנתןרבי,פאריזד"אבאולמן

.מ"ס20\22.'עמ,ז,קיא,[2].[4],קיח,ח,[3]

חסרוןללאכמעט.הדפיםבמרכזזעירפגםאבחלק.טובמצב

.טקסט

120$פתיחה 



יסודספרי

–ראשונהמהדורה–ז"תקי,ליוורנו–יוסףשער.45

א"החידשלהראשוןספרו

Shaar Yosef - Livorno, 1757 - First Edition - The

First Book of the Chida

ולשונותהוריותמסכתעלהיקףרחבחיבור,יוסףשער

.ג"והסמם"הרמבפסקי,והמפרשיםוספריספרא,ירושלמי

הוריותמסכתעלידבכתבהראשוניםמגדוליחידושיםכולל

יוסףחייםרבינומאת.בסופוותשובותשאלותעם.סוגיותושאר

.א"החיד–אזולאידוד

מרןשלהראשוןספרוזהו.ראשונהמהדורה.ז"תקי,ליוורנו

.שניםב"טובגילבהיותוחיברוזהספרכידוע.שנדפסא"החיד

רבני,חברוןרבני,ירושליםרבני.הדורגדוליהסכמותבספר

רפאלרביאביו,נבוןיונהרבירבו,אמשטרדםרבני,ליוורנו

שלמהנסיםרבי.ברכהנסיםרביחמיו,אזולאיזרחיאיצחק

א"החידהקדשתהספרבתחילת.מצריםד"אבאלגאזי

הדפסהרשיוןכןכמו.ליאוןדיפרירהמיכאלאל,בספרדית

.באיטלקיתליוורנוקהילתפרנסימאת

ודפיםשער.טובכללימצב.מ"ס29.5.דףמ,קך.'עמ16

בכמהעשנקבי.מאודטובבמצבשיקוםלאחרראשונים

עורחציכריכת.ובהיריםאיכותים,עביםדפים.כתמים.מקומות

.מהודרתחדשה

350$פתיחה 

מהדורות–"לנרערוך"בעלהגאוןספריארבעה.46

ידבכתבהגהות–ראשונות

Four Books of the Gaon Baal “Aruch Laner” - First

Editions - Handwritten Glosses

,ותוספותי"רש,גמרא,משניותעלוביאוריםחדושים,לנרערוך.א

,אלטונה.כריתותומסכתמכותמסכתעל.הפוסקיםשיטותביאור

.טובמצב.ידבכתבהגהה.דףצב,[2].ראשונהמהדורה.ו"תרט

.מנותקיםושערכריכה

חידושים.סוכהמסכתעללנרערוךספרהוא,בכוריםעיטור.ב

.הפוסקיםשיטותביאוריעםותוספותי"רש,גמראעלוביאורים

.מאודטובמצב.דףקיא.ראשונהמהדורה.ח"תרי,אלטונה

ותוספותי"רש,גמרא,משניותעלוביאוריםחידושים,לנרערוך.ג

.וחקירותהפוסקיםשיטותביאורעם.נדהבמסכתדףבכל

.מאודטובמצב.דףצח.ראשונהמהדורה.ד"תרכ,אלטונה

חידושים,סנהדריןומסכתהשנהראשמסכתעל,לנרערוך.ד

שיטותביאורעם,דףכלשלותוספותי"רשמשניותעלוביאורים

,מא.ראשונהמהדורה.ד"תרל,ווארשא.וחקירותדינים,הפוסקים

.ההדפסהמתקופתידבכתבהגהותשני.מאודטובמצב.דףפו

.שוניםגדלים.כרכיםבארבעהחלקיםארבעה

120$פתיחה 



–ץ"תק,יוזפוף–(מדובנאהמגיד)יעקבאהל.47

ראשונהמהדורה

Ohel Yaakov (The Maggid of Dubno) - Józefów,

1830 - First Edition

,בראשיתספרעלודרשותחידושים.ראשוןחלק,יעקבאהל

."מדובנאהמגיד"קרנץיעקברבימאת

יעקברביהסכמותזהבחלק.ראשונהמהדורה.ץ"תק,יוזעפוף

.מפוזנאליפשיץזלמןשלמהורבימליסאלוברבוים

.מ"ס21.5.דףיב,קטו,[2]

התורהבפרשנותיסודלספרהפךמדובנאהמגידשלספרו

גישתוידוע,השםועבודתלמוסריסודאבןהינםושיחותיו

הוא,רביםמגידיםהיושבתקופתואף,משליםדרךבפירושים

שישמיעביקשמווילנאא"שהגרידוע.שבהםהמפורסםהיה

.באוזניוגםדרשותיו

.מנותקיםדפיםומספרכריכה.טובמצב

120$פתיחה 

ראשונותמהדורות–ענגיליוסףרביהגאוןספרי.48

Books of the Gaon R’ Yosef Engel - First Editions

א"לר)מפורסמתאחתלקושיאתירוצים80כולוהספר,שמוניםגבורות.א

מנחתהלפגליכולההיתהסוטהכלהריכ"א,מפגליםבעליםל"דסיוסי'בר

מהדורה.ג"תרס,פיעטרקוב.ענגיליוסףרבימאת.(תובדקלאושוב

יונגרייזהלוייוסףיעקב"רביחותמותבספר.'עמ172,[4].ראשונה

."קאשוי

רביהגאוןמאת.וירושלמיבבליזרעיםסדרעלהגהותכולל,ס"השגליוני.ב

.'עמ96,[2].ראשונהמהדורה.ד"תרפ,וינא.קראקאד"ראבענגיליוסף

.ט"תרפ,וינא.וירושלמיבבלימועדסדרעלהגהותכולל,ס"השגליוני.ג

.דףלד,פד,[2].ראשונהמהדורה

.טובכללימצב.שוניםגדלים.כרכים2–בספרים3

120$פתיחה 

–ראשונהמהדורה–ד"תרל,ווארשא–הלויביתת"שו.49

הורביץהלוישמחהיצחקרביהגאוןשלהעותק

Beit Halevi Responsa - Warsaw, 1874 - First Edition - Copy of

the Gaon R’ Yitzchak Simcha Halevi Horwitz

דוביוסףרביהגאוןמאתהלכהוחקריחידושים.שניחלק,הלויביתת"שו

.ציק'סולובייהלוי

.דרשותדףיטהכרךבסוף.ראשונהמהדורה.ד"תרל,ווארשא

רבהורוויץהלוישמחהיצחק"רבישלבעלותחותמתיגבדף

.סימניםכמהעלידבכתבמפתחותהכרךבסוף."בהאדספארד

.ין'וולוזמירהישיבותתלמיד(ו"תרצ-ט"תרכ)הורביץהלוישמחהיצחקרבי

-בהרטפורדכרבכיהן.מקובנאאלחנןיצחקורבי,ב"הנצימאתנסמך

עםת"שובקשריעמד.שנה40-מלמעלהב"תרנמשנתב"ארה-קונטיקט

.בליטאדורוגדולי

.כתמים.בלויהמקוריתכריכה.טובכללימצב.מ"ס33.דףיט,עח-ג,[1]

120$פתיחה 



"חייםחפץ"המרןספרישלמיוחדאוסף.50

Special Collection of Maran the “Chafetz Chaim”’s Books

.נפרדבשערחלקכל.חלקיםשני.שניהמהדורה.ה"תרנ,ווארשא,עולםשם•

.הראשונהממהדורהההסכמותעם.שניהמהדורה.ז"תרנ,ווארשא.אדםתפארתקונטרסעם,ישראלנדחי•

.ראשונהמהדורה.ד"תרס,פיטעקוב.כדיןהטבילהבעניניליזהרהנוהגותלנשיםהשכרגודליבוארבו,ישראלטהרת•

-ס"תר,פיעטרקוב.שעריםשני,(שערללאמנחות).מעילה,תמורה,תמיד,ומנחותזבחיםמסכת.חלקים2כולל,הלכותליקוטי•

דעת'התלמידלונדוןמרבני,הירשלרזבולוןבונםהרבחתימת."חייםחפץ"המרןשלק"כתי"מוגה"רישוםהספרבתחילת.ע"תר

.'סופר

ופרקסוכהבמסכתפרקיםושנייומאמסכת.ב.וחגיגהפסחים.א.נפרדיםשערים.הספרשלחלקים5כוללכרך.הלכותליקוטי•

,חוליןמסכת.ה.ב"תרפ,ווארשא,השנהראשמסכת.ד.ע"תר,פיעטרקוב,הוריותמכותשבועותסנהדריןמסכת.ג.מתעניתאחרון

.ראשונהמהדורההחלקיםכל.שערחסרחוליןמסכת.ב"תרפ,פיעטרקוב

"חייםחפץ"המרןשלוכתובתושמולשערמעברנדפס.ה.בבחלקים.ו.ה.ג.ב.א:חלקים,"ברורהמשנה"הספרחלקיחמשה•

שלק"בכתי,פעמיםשתי"מוגה"רישום.אבחלק."חייםחפץ"המרןידבכתבהנראהכפי"מוגה"רישוםגבחלק.קריליותבאותיות

."חייםחפץ"המרן

.ד"תרס,פיעטרקובשלס"ד,[בערךף"תר],[?ווארשא],ישראלטהרת•

.ה"תרס,פיעטרקוב.המצותולקיוםהתורהללימודאחריםולחזקבעצמולהתחזקישראלאישכלשצריךיבוארבו,הדתחומת•

.ראשונהמהדורה

.ג"תרפ,פיעטרקוב.עתבכלבביתותורהללמודהאדםחיובגודליבוארבו,הביתתורתמאמר•

.ראשונהמהדורה.ה"תרפ,פיעטרקוב,הרעלשוןמאיסורלהנצלבמהיבוארבו,למריםזכורקונטרס•

.'עמ15-34,[1],14.ראשונהמהדורה.א"תרצ,ווילנא.תעשהולאעשהמצות.חלקיםשני,הקצרהמצותספר•

וועגעןאיינדרוקעןאוןזכרונותפערזענליכע,עפיזאדען,אפאריזמען,ווערטערתורה,ביאגראפיע,חייםחפץפוןשאפעןאוןלעבעןדאס•

ורבנים'חייםחפץ'השלפורטרטיםבספר.ז"תרצ,יורקניו,ישרמאירמשהרבימאת.הכהןמאירישראל'רר"אדמוהדורוצדיקגאון

.נוספים

ווערטערתורה,איינדרוקגעןאוןזכרונות,ביאגראפיע,ל"זצהכהןמאירישראל'רצ"הגהר"אדמוחייםחפץפוןשאפעןאוןלעבעןדאס•

ניו.ישרמאירמשהרבימאת.וואךדערפוןסדרהיעדעראויףאוןגעלעגענהייטיעדערפארגעדאנקען,ל"חזאגדותאוןך"תנאויף

.ועודחייםהחפץתמונות.ו"תש,יורק

בחלקי.בלאי.מנותקיםדפיםספריםבכמה.טובבמצבהספריםרוב.שוניםגדלים.כרכים17–ב"חייםחפץ"המרןספרי22כ"סה

.בלויותמקוריותכריכותברורההמשנה

400$פתיחה



ראשונהמהדורה–ץ"תר,דווינסק–פענחצפנת.51

Tzofnat Pa’aneach - Dvinsk, 1930 - First Edition

תורהמשנהשלאמחלקהלכותעלחידושים,פענחצפנת

מאת.זרהעבודה,תורהתלמוד,התורהיסודיהלכות,ם"להרמב

.מדווינסקרוזיןיוסףרביהמופלאהגאון

.קלומעלזלמןשלוםדפוס.ראשונהמהדורה.ץ"תר,דווינסק

בעותקיםשנוסף"דודזכרון"קונטרסללא.מ"ס35.'עמ182

.נדירים

ללא,הדפיםכמהבשוליקרעים.יבשיםדפים.טובכללימצב

.טקסטחסרון

120$פתיחה

ראשונהמהדורה–חלקים'ד–פענחצפנתת"שו.52

Tzofnat Pa’aneach Responsa - 4 Parts - First Edition

כל.מקוריאחדבכרךת"השוחלקיארבעתלפנינו.מדווינסקרוזיןיוסףרביהמופלאהגאוןמאת,פענחצפנחותשובותשאלות

.ראשונותמהדורותהחלקים

.'עמסד.ה"תרצ,וורשה.סימניםצח-א.א

.'עמקכח-סח,[3].ו"תרצ,ורשה.סימניםקנה-צט.ב

.'עמקצב-קלב,[3].ו"תרצ,ווארשא.רמז-קנוסימן.ג

.'עמרנו-קצג,[2].ץ"תרח,בילגורייא.שך-רמחסימן.ד

.מקוריתכריכה.מאודטובמצב

150$פתיחה 



ספרי תפילה 

וראשהחזןחתימת-א"תקל,אמשטרדם-תעניותסדר.53

מינדיזיעקברביבאמשטרדםהקהל

Seder Taaniyot - Amsterdam, 1771 - Signature of the Cantor

and Community Leader of Amsterdam R’ Yaakov Mendez

.הספרדיםק"קכמנהג,תעניותלארבעוקינותתפילות-תעניותסדר

אנוסיהיהודיםעבור,לפורטוגזיתתרגוםעםמופיעהבאבלתשעהההפטרה

.לאמשטרדםשהיגרוספרד

קהלתיזהיום"הקינותצורפוהראשוניםהדפיםבשני.א"תקל,אמשטרדם

הספרותיכינויו-"חפשי"מאת"שביינוארץבבלנהרותעל"ו"הגדילימספד

ביתומראשיבאמשטרדםהספרדיםמחכמי,מינדיספראנקודודרבישל

."חייםעץ"המדרש

ובה,באמשטרדםהספרדיתהקהילהשלרבה,שלםשלמהרביהסכמת

הקרובותהשנים15במהלךהסידוראתלהדפיסאחריםעלאיסורגוזרהוא

אתהמזכה,הנחמדהבחור":מכנההואשאותו,ל"במולפגועשלאכדי

."חסדועושהבמצוותחזרן,הרבים

ל"מו,מינדיזסילואדאיעקב'רהחזןידבכתבאישורחתימתקכחבדף

.באמשטרדםהפורטוגזיתהקהילהומראשיהספר

.מקוריתעורכריכת.כתמים.טובמצב.מ"ס17.5.דףקלב-ג,[2],ב,[1]

150$פתיחה 

ספר\פסחשלוהגדה–המזוןברכת.54

תחריטים–ג"תפ,אמשטרדם-המנהגים

Birkat Hamazon / Sefer Haminhagim -

Amsterdam, 1723 - Drawings

עם.ופוליןאשכנזכמנהג,בענשןדאש,המזוןברכת.א

ברית,חתונה,למועדיםוברכותתפילות,לשבתזמירות

בליווי.פסחשלהגדהסדרעם.הקברותולבית,מילה

.עץבתחריטיאיורים

.דקארדוואיעקבבןיצחקבדפוס.ג"תפ,אמשטרדם

קרעים,בינוני-טובמצב.בסוףדפים3חסרעותק

.וכתמים

בדפוס.ג"תפ,אמשטרדם,המנהגיםספרעםכרוך.ב

,השנהמועדילכלומנהגיםהלכותכוללהספר.ל"הנ

.רביםבאיוריםמלווה.יידיש

בדף,בסוףומסתיים,כאמדףמתחילהספר:חסרעותק

.המדפיסקולפוןעםסא

.טובכללימצב.ופגמיםבלאי,כתמים

600$פתיחה 



–תהליםעםמנחהקרבןסידור.55

מאודנדיר–ט"תקצ,וינה

Korban Mincha Siddur with

Tehilim - Vienna, 1839 - Very Rare

התפלותכלכולל,מנחהקרבןסידור

בתרגוםמתורגםשנהאחריתעדמראשית

,וינה.ומעמדותתהליםעם.ונקיצחאשכנזי

1839ט"תקצ

במפעלמופיעלא–נדירהמהדורה

.הלאומיתבספריהואינוהביבליוגרפיה

XIVשער.שעריםשני.דףצה,שפ,[1]',עמ

עבכרך.מפורטשנישער.מאוירראשון

.כרס

.שימושובלאיכתמים.טובמצב

200$פתיחה 

הראשונההמהדורה–ד"תקפ-ג"תקפ,ברסלויא–שפהמטיב.56

Meitiv Saffa - Breslau, 1823-1824 - First Edition

עם.השוניםישראלבנימנהגילפינוראיםלימיםסליחותכולל,שפהמטיב

מיוםהסליחות:אחלק.פירשטנטלרפאלרבימאתאשכנזבלשוןוביאורתרגום

חלקכל.הכפוריםליוםהסליחות:בחלק.הכפוריםיוםעדסליחותשלראשון

.מיוחדבשער

.ראשונהמהדורה.ד"תקפ-ג"תקפ,ברסלויא

ד"אבאפלעראליעזריוסףרבי.ברסלויאד"אבטיקטיןזלמןרבי:הסכמות

בתחילת."הברכותמעון"בעלקעמפנאד"אבל"סגיונהישראלרבי.גלאגוי

המכונההמובהקהגדולהרופא"לברכה"ועדתועמותפארתלכבוד"הספר

מפורטותומפתחותהספרלקנייתרביםחתומיםשמות."גוטטענטאגדאקטאר

.ימיםלפיהסליחותכלשל

.מ"ס19.5.'עמ[4],356-587,589-627,[1].138,140-352,[16]

.אדוםבצבעדפיםחיתוך.רופפתמעטמקוריתכריכה.מאודטובמצב

200$פתיחה 

ש"ת,פריז–הצרפתיבצבאיהודיםלחייליםתפילותסדר.57

Order of Tefilot for the Jewish Soldiers in the French Army -

Paris, 1940

יהודיםלחייליםנועדהסידור,למלחמההיוצאיםישראללבניבקצרהתפלהסדר

הספר.ליבר(משה)מוריסרביבעריכת.השניההעולםבמלחמתהצרפתיבצבא

,חולתפילות.התפילותעיקריכולל,עבריחלק,וצרפתיתעברית,לשניםמחולק

ופרקיומתיםלחוליםתפילותעם.נוראיםולימיםלמועדיםועמידות,לשבת

בראש.לצרפתיתהתפילותכלתרגוםאתכוללהצרפתיחלק.שוניםתהלים

.לצרפתהראשיהרבשוורץישעיההרבדבירהספר

64 [4] 46 .מאודטובמצב.מ"ס15.5.'עמ[4]

150$פתיחה



הגדות של פסח

ס"תק,אופנבך–איוריםעם–פסחשלהגדה.58

Passover Haggadah - With Illustrations - Offenbach, 1800

.איורים.יידישתרגום.פערזעהןאנמערקונגןניטצליכעןמיטאונדאיבערזעצטדייטשעאינסנייאס’אויפ,פסחשלהגדה

.ס"תק,אופיבך

המילהמופיעהמתחתיו.מסגרתבתוך,רץצבישלציורעם.ל"סגאברהםובנושפיץל"סגהירשצבי'רהמדפיסדגל,שלפנינובשער

.שנהפרטללא"אפענבאך"

.קלשימושובלאי,כתמים.טובכללימצב.מ"ס17.דףמ

200$פתיחה 

,סובאלק–"ישראלגאולת"פסחשלהגדה.59

בסובאלקהיחידהההגדה–ג"תרכ

"Geulat Yisrael” Passover Haggadah - Suwałki,

1863 - The only Haggadah in Suwałki

משהרבימאת"ישראלגאולת"פירושעם,פסחשלהגדה

.צדקומשפטשבתתיקוןמחברבעלמזאלשין

.בסובאלקשנדפסההיחידהההגדהזוהי.ג"תרכ,סובאלק

.בסובאלקשנדפסובלבדספרים4ומתוך

.(1190ההגדותאוצר.882יערי).מ"ס23.דף[1],כב,[1]

בפינותקיפולים.מנותקתכריכה.כתמים.טובהדפיםמצב

"...אייזיקיצחק'ר'הגלהרבשייך'הגדזה"רישום.הדפים

180$פתיחה

(333, 323, 54: ראה גם פריטים ) 



שונותוהגדותפקסמילות,תרגומים,ביאורים–פסחהגדותשלענקאוסף.60

Huge Collection of Passover Haggadahs - Commentaries, Translations, Facsimiles and Various Haggadahs

:שוניםפירושיםעםלפסחהגדות

עליהוסףזכרביאור•ו"תרס,פאדגורזע.ש"אמאיררבי"אשאמרי"הגדה•ו"תרמ,לבוב.קלוגרשלמהרבי"יוצרידימעשה"הגדה•

,רוזנברגשמואלרבי"שמואלבאר"הגדה•ג"תרפ,ווארשא,פירושיםשמוניםהגדה•ט"תרנ,ווילנא.שטרןזכריהיוסףרבי,ההגדה

הירשצבירבי"בניםתפארת"הגדה•א"תרנ,ווארשא.קארליןד"אבאביגדורשמואלרביפירושעםהגדה•א"תרצ,מונקאטש

רבי"'המלחמת"הגדה•ה"תרצ,ירושלים,"מיםבאר"הגדה•א"תרפ,וינה,דיניםעםפסחשלהגדה•ד"תרע,מונקאטש,שפירא

רבי,וציוריםפירושיםאוצר•ד"תרפ-ח"תרע,יורקניושלמהדורותשתי,"אזובאגודת"הגדה•ט"תרפ,ירושלים.לונץמשהאליהו

.ראשונהמהדורה.פ"תריורקניו,אייזנשטיןדודיהודה

:שוניםתרגומיםעםלפסחהגדות

,לביצאדאר.מרוקאיתערביתתרגוםעםהגדה•ה"תרצ,ירושלים,וערביבעבריפסחשלהגדה•ה"תרס,ווין.טייטשעבריהגדה•

הגדה•א"תש,ירושלים,וביאוריםפרסיתתרגום'"הימינך"הגדה•ך"תש,קזבלנקאהגדה•(צבעוניתמעטפתעםנוסףעותק)י"תש

,תונס,וצרפתיתערבית,עבריתעםהגדה•1918.גרמנית,שמוריםללילההגדה•ו"תרצ,ליוורנו.בגדדיהודינוסחלערביתתרגום

.י"תש

:שונותהגדות

HAGGADAH•1988חיפה,השואהלזכרפסחשלהגדה•1936אביבתל.גוטמןנחוםידיעלמצוירתהגדה• AND HISTORY 1975

שלהגדהפקסמילה•אנגלית.ירושלמיחייםיוסףמאת.רביםתצלומיםכולל.שוניםודפוסיםציורים,פסחשלהגדותעלמחקריחיבור

•(מקוריתקופסאעם1).שונותבכריכותעותקים2.ז"תצ,אמשטרדםהמצויירתההגדהשלפקסמילה•וציוריםידכתבפסח

קופסאעם)ח"תקכ,פרשבורג,וציורידכתבהגדתשלפקסמילה•(עותקים2)1738,אמשטרדם,מפוארידכתבשלפקסמילה

.(מקורית

.הגדות29כ"סה

.שהואכמותנמכרהאוסף.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים

200$פתיחה 

הראשונהההגדהשלפקסמיליהעם\(יודלוב)ההגדותאוצר.61

(ב"רמבשנתחגארהאלואדי)שבדפוס

Otzar Hahaggadot (Yudlov) / With Facsimile of the First

Haggadah of that Printing Press (Wadi al Hijara 1482)

העבריהדפוסמראשיתפסחהגדות4715שלביבליוגרפיה,ההגדותאוצר.א

מצב.ממוספרתמהדורה.ז"תשנ,ירשלים.יודלוביצחקמאת.ך"תששנתעד

.מקוריתבדכריכת.מאודטוב

.ההגדותלאוצרמפתחחוברתמצורף•

בשנתחגארה-אלבואדינדפסהשבדפוסהראשונהההגדהשלפקסמיליה.ב

הלאומיהספריםביתשבגנזיבעולםיחידטופספיעלנדפס.לערךב"רמ

.מאודטובמצב.בירושליםוהאוניברסיטאי

120$פתיחה 



חפצי צדיקים, הקדשות חתימות, קמעות–ספרי קבלה ומוסר 

משהאהרןרביהאלקיהמקובלשלקדשוידבכתבהקדשה.62

פירירא

Dedication in the holy Handwriting of the Kabbalist R’ Aharon

Moshe Pirira

משהיצחקבןחייםרפאלאהרןרבימאת.יצחקר"ואפומשהאהרןתולדותספר

רבימאת"דבורהתומר"ספרעם.בקישראלדפוס,ל"תר,ירושלים.פירירא

.'יצחקר"אפ'הערותעםקורדובירומשה

המקובלשלוחתימתוקדשוידבכתבהקדשה.ל"הנדבורהתומרספרבשער

.פיריראמשהאהרןרביהאלקי

נולד(יצחקר"אפמכונה)פיריראמשהחייםרפאלאהרןרביהאלקיהמקובל

.לירושלים,ח"תרבשנתביתובניעםעלה,פיריראיצחקרבילאביובשאלוניקי

תלמידו.בחסידותהתנהגימיוכל.אלביתק"קויחידיהמקובליםחכמיביןנמנה

ואיןלשעראין"עליוכותבשלזינגריוסףעקיבארביהמפורסםהגאוןהמובהק

,בשינהלילהחצותעליועברלאמותויוםעדלרובו,א"זיעאהרןשלמדותיולספר

אתולזרזולעורר,ץ"יכבאלביתהמדרשלביתלעלותבחצותהתנשאוכארי

ושם"...בשלוניקיבבחרותועודמעוןהשיברביםאשרמלבד,לזאתהחברים

אחריוהניח.ו"תרמבשנתנפטר.רבושלומדותיובהנהגותיושלזינגרהרבמאריך

הדפסתעלהיהבצוואתוובקשותיודאוגותיוועיקרסעיפיםב"ישלמפורטתצוואה

וידידיואוהביו"היבניישתדלואו"רבינוכתבשניבסעיף.ידבכתבשנותרוספריו

יתןמי"...'גבסעיף"...יתברךהואשזיכניתורהחידושיכלולהדפיסלהעתיקו"הי

נחתלעשותשמשתדלמיוכל...י"בעהעיניםולהאירהרבניםלזכותויוחקובספר

כחימאמציבכלביתםבניכלועלעליהםאשתדלאניגם...שליי"לנרנחרוח

בעולםשלימהמשכורתםותהי,פעולם'השישלםמחיצתיבמקוםהבאבעולם

.(ל"תר,ירושלים)"יצחקואפרומשהאהרןתולדות"חיבוריו."הבאובעולםהזה

.פיריראיצחקרביהמקובלהואבנו.(ג"תרל,ירושלים)"מירושלים'הדבר"

ספר.בינוני-טובבמצבומשהאהרןתולדותספר.מנותקיםדפים,כריכהללא

.רבובלאיקרעים,גרוע-בינונימצב.בסוףחסר,דבורהתומר

120$פתיחה 

רביהמקובלחתימת-(הזוהרביאור)הבוקראשמורת.63

ידבכתבהערות–לוריאמרדכי

Ashmoret Haboker (Zohar Commentary) - Signature of the

Kabbalist R’ Mordechai Luria - Handwritten Comments

ברשמעוןלרביהזוהרספרעלגדולביאור.ראשוןחלק,הבוקראשמורת

שלמהר"ביהודהרביהמקובלהגאוןמאת.וישב-בראשיתפרשיות,יוחאי

.הכהן

רבי,קובויצחקרביהסכמותעם.יחידהמהדורה.ב"תרי,שאלוניקי

.אבולעפיאנסיםחייםורבייל'פאניגמאיררפאל

הנדפסשכלכך,רבהבאריכותמצטייןהזוהרעל"הבוקראשמורת"פירוש

שבספריהבעותק).באפרשתסוףעדרק,הוא(החלקיםבשני)דףח"תי

.(שלפנינוכמוחלקיםלשנימחולקהספר,נוספיםובאוספיםהלאומית

רבי.המחברתלמיד,מירושליםלוריאמרדכירביהמקובלחתימתבשער

ובקיהחריףהרב"עליוכותב"במשפטציון"לספרבהסכמתוברליןחיים

במספר.ועוד"יעבץמלחמת"בהם,נוספיםספריםחיבר."תורהבחדרי

.ידבכתבקבליותהערותדפים

.השניבדףקלפגם.מצויןמצב.דףרעט,[2]

120$פתיחה 



ט"תקמ,ליוורנו–הזהרתיקוני.64

וחתימתוידובכתבנאההקדשה–

אברהםרביהמקובלל"המושל

אלנקאר

Tikkunei Hazohar - Livorno,

1789 - Fine Dedication in the

Handwriting and Signature of

the Mul, the Kabbalist R’

Avraham Elnakar

ז"הרמוחידושיהוספותעם,הזהרתיקוני

רביידיעלי"מכתלראשונהשנדפס

.ט"תקמליוורנו.אלנקאראברהם

רביחתימת–יחידהמהדורה–ד"תק,ונציה–הזוהרמפתחות.65

"לבתעלומות"בעלחזןאליהו

Maftechot Hazohar - Venice, 1744 - Only Edition - Signature of

R’ Eliyahu Chazan Baal “Ta’alumot Lev”

"נקלבאופןחפץדבריבוולמצואהזוהרספרללומדימפתח,הזוהרמפתחות

.חלקיםשני.מריגייופונטאנילהברכיהישראלרבימאת

.ברגאדיןדפוס.יחידהמהדורה.ד"תק,ונציה

.ונאמןמקובלקדמוןאחדגדולחכם"שחיברונכתבהראשוןהחלקבשער

בספר.אריהמשערשמואלרבישחיברוהמשעריםיש"...שמובקוראישמואל

.ונציהק"קשלקטןועדוהסכמותהקדמות

אליהורביהגאון–ט"סח"האהצעירכ"מקחתימההראשוןהחלקבתחילת

בראשינוספתחתימה.חלקים'ד"לבתעלומות"בעלאלכסנדריהד"אבחזן

.ו"היה"המט"סה"מא:השניהחלקבשערתיבות

.מקומותבכמהעשנקבי.בינוני,טובמצב.מ"ס20.דף[2],מח.[1],מג,[4]

.בחלקוחסראחרוןדף.ואיכותיםבהיריםדפים

120$פתיחה 

שיצאספרדיםק"קכמנהגנוראיםלימיםקטןבמחזורידוע.לליוורנועברח"תצבשנתשהיהברעב,פאסילידאלנקאראברהםרבי

ראה)רבותבמהדורותונשניתהחוזרתהדפסתותעידכלועל.מאודרבההיתהותפוצתוי"הארכתביפיעליצאהמחזור.בעריכתו

.(47עמודבאיטליהישראלגדוליבתולדותעוד

.בלאי.עשנקבי,בינונימצב

120$פתיחה 

.ייאנייצחקאפריםהרבהגביראלאלנקאראברהםרביל"המושלידובכתביפיפיההקדשהההסכמותבדף



חסד"הלבעלהזהרפירוש–החמהאור!המציאותיקר.66

ראשונהמהדורה–ב"תר,שאלוניקי–"לאברהם

Scarce ! Ohr Hachama - Zohar Commentary for Baal “Chesed

LeAvraham” - Salonika, 1842 - First Edition

אברהםרביהאלקיהמקובלמאת.ויקראספר,הזהרעלפירוש,החמהאור

.ל"זא"החידמרןשלסבואבי"לאברהםחסד"בעלאזואלי

.ראשונהמהדורה.אשכנזיהלויסעדידפוס.ב"תר,שאלוניקי

שלהידכתבכיכותבבהקדמתו,(ס"הפרד)שיגורהדיפנחסרפאלרבי

השתדלוהוא,מצפת(א"החידנכד)אזולאיזרחיהנסיםרביבידיהיההספר

יעקבורביס"הפרדהרב.ההדפסהלפנינפטרנסיםרביאולם,להדפיסו

.בדפוסהושלםלאהספרכיסחסרוןמחמת.יחדבהדפסהטיפלואמאדו

."מאודהמציאותיקר"הספרעלכותבשלוםגרשם

כריכה.ואיכותיםבהיריםדפים.מאודטובמצב.מ"ס29.דףקיד-עט,עו,[2]

.מחוזקתמקורית

200$פתיחה 

–ה"תקמ,קוריץ–ותלמידיוי"הארכתביפיעל–ברמהקול.67

ראשונהמהדורה

Kol Barama - Based on the Writings of the Ar”i and his

Disciples - Korzec, 1785 - First Edition

כתביפיעל,דברים-במדבר,זוטאואדרארבאהאדראעלפירוש,ברמהקול

חידושיםכולל.צמחיעקברביהאלקיהמקובלמאת.ותלמידיול"האריז

.משלו

שלהרקיעזוהרמספרשניחלקזהו.ראשונהמהדורה,ה"תקמ,קוריץ

רב)מאוסטראהיוסףיעקברביק"הרההסכמתהספרבתחילת.צמחי"מהר

.(י"ייב

.מקצועיתמשוקמים,הראשוניםוהדפיםהשערבפינותפגם.טובכללימצב

.חדשהכריכה.קלשוליםבלאי.עשנקבימעט

120$פתיחה 

מקוריתעורכריכת–ז"תקפ,ליוורנו–מגדיםפרי\יוסףמנחת.68

Minchat Yosef / Pri Megadim - Livorno, 1827 - Original Leather

Binding

והנהגותאזהרותעם,הנסתרחכמתלימודבענינידיניםלקוטי,יוסףמנחת

יוסףרביהמקובלמאת.תעשהולאעשהמצותעלהערות"מגדיםפרי",טובות

רבימאתל"חזומאמריך"תנלקוטי"יצחקויעתר"."אמוניםשומר"בעלאירגאס

.אירגאסמשהרפאלר"ביצחק

בשערמגדיםפריהספר.טובייאנאיעקבדפוס.יחידהמהדורה.ז"תקפ,ליוורנו

.נפרד

עשרתבעניןמשהבניואגרת,עזראאבןאברהםמרביהשבתאגרתעם

יצחקרביהמחברלכבודחלואהמשה'רמאתפיוטהספרבסוף,השבטים

.אירגאס

עםמעורכולהעשויה,המקוריתבכריכתוהספר.מ"ס20.5.דףפ-נז,נד,[6]

."ט"סנהוןשלמההמרומםהגבירה"ע"בעלותשםהכריכהבחזית.זהבעיטורי

.איכותיםדפים.מאודטובמצב

180$פתיחה 



–שמידאנטוןשלהחדשבדפוסראשונההדפסה–הבריתספר.69

ע"תק,וינה

Sefer Habrit - First Printing with the New Printing Press of Anton

von Schmid - Vienna, 1810

חלק."חייםעץבספרל"זי"להארהקודשכתבידעתעלדבריורוב",הבריתספר

אנטוןשלהחדשבדפוסוהראשונהההדפסה.[בערךע"תק-ז"תקס,וינה].שני

.וינהבעירשמיד

עםשלוהדפוסביתעבר,בבריןרוסמאןהמדפיסשלמותועם,ו"תקסשנתלאחר

מרוסמאןירשששמיד,אפואמסתבר.בוויןשמידאנטוןשללרשותו,בואשרכל

השניהחלקאתהדפיסולכן(א"תקס,ברין)הראשוןהחלקשלמודפסיםטפסים

באופן.הראשוןלחלקדומהובאופן,הדפוסושנתמקוםציוןבלא,שהדפיסוכפי

הביבליוגרפיהמפעלתקליטורי"עפ).אחתכחטיבהנראיםיהיוהחלקיםששני

.(0137514רשומה

חתימה"...מענדליב'הקאלקיםחנני...הלזהספר"בעליםחתימותהספרבשער

.מהתקופהידבכתבתיקוניםמספר."קלונימוס""יהודהצבי"נוספת

.שימושובלאיכתמים.טובמצב.מ"ס17.5.דףקכח,[1]

180$פתיחה

יפיפהעותק–ה"תע,אופיבך–אורהשער.70

Shaar Orah - Offenbach, 1715 - Beautiful Copy

.יקטיליה'גיוסףרבימאתהקבלהבחכמתספר,אורהשער

.ה"תע,(אופיבך)אוביבך

.מ"ס20.דףקיב,[4]

כל,בשערכתמיםמלבד.במיוחדואיכותיםעביםדפים.מצויןמצב

.ונאיםבהיריםהספרדפי

120$פתיחה 

הקבלהוחכמתהזוהר-פולמוסספרישלושה.71

Three Polemic Books - The Zohar and Chochmat HaKabbalah

מאת,הקבלהבעלינגדויכוחעםהזהר'סתולדותעלוריבותספקות,נוהםארי•

והערות,רוזנטלשלמהמאתוהקדמההערותעם.מודינאדיאריהיהודהרבי

מידייצאהלא(ממודינאאריהיהודהרבי)הספרמחברזהות.מגוריציאהר"יש

.מחלוקת

,XXXII.ראשונהמהדורה.ר"ת,לייפציג :עםכרוך.’עמ97

סופרמשהרבימאת.נוהםארישלוטענותשאלותעלתשובות,מפגיעאימת•

.ידבכתבהגהותכמה.ח"תרמ,ווארשא.אפריםבןם"סת

קבלתועלתורתנועלהאפיקורסיםשטועניםהטענותעלת"שו,הקדשתרומת•

.דףמז,[1].יחידהמהדורה.א"תרכ,ליוורנו.טולידאנוחביברבימאת.רבותינו

הקבלהבחינתספרושל,נוהםאריספרשלדבריוולעקורלהשיגהספרמטרת

.(ב"תרי,גוריציאה)ריגייושמואליצחקמאת

.טובבמצבהספרים

120$פתיחה 



וניירקלף,ידכתב–קמעותשלענקאוסף.72

Huge Collection of Amulets - Handwriting,

Parchment and Paper

.ידובכתבמודפסים.קמעותשלרבותעשרותכולל,ענקאוסף

.וניירקלף

.20–ההמאה

.שוניםומצביםגדלים

120$פתיחה 

קדשוידבכתבהחולגורלותעריכת.73

ל"זצכדורייצחקרביהמקובליםזקןשל

The Arranging of Goralot Bachol in the

Handwriting of the Elder of Kabbalists

R’ Yitzchak Kaduri Zt”l

ועריכתטיפוליםובוצדדיםמשניכתובדף

זקןמאתעצהליטולשבאולאנשיםהחולגורלות

בעצםהכל.ל"זצכדורייצחקרביהמקובלים

.קדשוידכתב

.טובמצב.פנקסמתוך.מ"ס1\19.דף[1]

120$פתיחה 

אליהורבימבגדאדהקמעותכותבארכיון.74

עשרות\קמעות\מכתבים\פנקסים-כהןפנחס

ידבכתבדפים

Archive of the Amulet Writer from Bagdad R’

Eliyahu Pinchas Cohen - Notepads/ Letters /

Amulets / Tens of Handwritten Pages

ומקובלחכםתלמידיהודי,הכהןפנחסאליהורביארכיון

רבי.בחיפהוהתיישבארצהעלהימיוובסוףבבגדאדשחי

היתרבין,לפרנסתועמלוהיהועניוצנועיהודיהיהאליהו

עלוגורלותבשמותמומחהוהיה,וקמעותבקבלההתעסק

קמעותלקבלאליופנולישועהשנזקקויהודים.פסוקיםידי

.האדםשםלפיעצותלקבלאו

במשךשכתבדפיםשלרבותעשרות:שלפנינובארכיון

בלשוןככולםרובם,תורהבדברידפיםעשרות•חייו

נאהשערעםתורהחידושימחברת•יהודיתערבית

קללותוהתרתהמלקותכונותעםסליחותספר•ידבכתב

רביםדפים•(ו"תשל,ירושלים)ש"הרשסדרלפיונדרים

ציוןבןרבימאתמכתב•ידבכתבוקמעות,סגולותעם

.י"תשחשון,תרומהעלעוזיאלחימאיר

.שוניםומצביםגדלים.דפיםמאות\עשרות

250$פתיחה 



הנראהכפי–'שמעוןזכרון'המקובליםלישיבתקבלה.75

שרעבימרדכירביהמקובלשלוחתימתוקדשוידבכתב

א"זיע

Acceptance to Yeshivat Hamekubalim ‘Zichron Shimon’ -

Presumably in the Handwriting and Signature of the

Kabbalist R’ Mordechai Sharabi Zya”a

הנגלהללמוד"שמעוןזכרון"ישיבתעבורלתרומהרשמיתקבלה

שרעבימרדכירביהמקובליםזקןשלוחתימתוידוכתבעם,והנסתר

"שילהב"תשמטבתו":תאריך.שלוםנהרהקובליםישיבתראש

ביתלמתפלליניתנההקבלה.(שרעביהרבהתגוררבוהרחוב=שילה)

בסוף.הישיבהלטובתשקליםמאהבסךתרומתםעל'אשריד'הכנסת

.חתימתוהקבלה

ירושלים,שרעבימרדכי'רהגבאי:הכתובת"נרשםהקבלהבתחתית

."8'מסשילה'רחציוןנחלת,ו"ת

המקובליםמגדוליהורביץצבישמעוןרבישלמיסודושמעוןזכרוןישיבת

שרעבימרדכירביהקיםפטירתולאחר.ז"תשבשנתנפטר.בירושלים

.בירושליםשלוםנהרהמקובליםלישיבתכסניףשמעוןזכרוןישיבתאת

–ותהיליםשבועותלילתיקון.76

חתימת–"הקדושהסנדלר"שלהעותק

קדשויד

Tikkun Leil Shavuot and Tehilim -

Copy of the “Sandlar Hakadosh” - His

Signature

'רבהגהת,שבועותללילהלימודסדרספר

ספרכולל.ד"תרי,רדלהיים.הידנהייםוולף

.תהלים

הקדושהסנדלרשלידוחתימתהפורזץבדף

הספרדפיבין.רביקובהכהןמשהיעקברבי

ספרקריאתלאחררצוןיהישלתפילהובודף

צאתלאחרספרכלאחריאמרזה"-התהלים

."הלבנה

עדתוראשהקדושש"הרששםעלשלוםנהרהמקובליםישיבתוראשמייסד,(ד"תשמ-ח"תרס)שרעבימרדכירביהמקובל

כלעלנבחןשם,שרעבחכמיאצלפומבילמבחןעמד15בגיל.כיתוםבתימןנולד.מופתיםובעלקדושאיש.המקובליםזקן.המכוונים

נפשואתבצוםעינהרצפותשנים6במשך.עדןלעירעברכ"אח.לרבנותהוסמךבבחרותו.ם"להרמבתורהומשנהטוריםארבעת

עשרותבמשךובנסתרבנגלהתורהלימד,שהקיםשלוםנהרבישיבתו.ישראללארץעלהב"תרצבשנת.שבתלילעדשבתממוצאי

.הסודבתורתתלמידיווהםקבלהאצלולמדוישראלמגדולירבים,לאחריםולימדה,והקבלההתורהללימודחייואתהקדיש.שנים

לפתחוהשכימורבים.לנפשיהטיבותאמחזיקהיהולאובצניעותבפשטותחיחייואת,בדורוהמקובליםוגדולישיבהראששהיהאף

כאשרט"תשלבשנת.הישיבהלהחזקתהקדישהמבקריםמציבורשקיבלהכספיםאת,וברכהעצהמבקשלכללרווחהפתוחשהיה

.מאודחלשהיההאחרונותובשנים.הרבנחלשהרבניתאשתונפטרה

.קיפולסימני.טובמצב.מ"ס11\10.דף[1]

200$פתיחה 

שלמהרביהמקובלעםלמדבצעירותו.נסתרוצדיקמקובל,(ז"תשכ-ג"תרל)רביקובהכהןיעקבמשהרבי"הקדושהסנדלר"

ה"הראי.ביפוהתיישביפוד"ראבשהיהקוקהרבובעצת,מרוסיהישראללארץעלהג"תרעבשנת,"ואחלמהשבולשם"בעלאלישיב

חיבר.רפואהבעניניובעיקרלישועהברכתואתלקבללפתחונוהריםהיורבים,שבדורהנסתריםצדיקיםו"מלהואכיעליואמרקוק

.ביתואתלפקודנהגומגור"ישראלבית"הר"והאדמו"אישחזון"המרן."יעקבמשהרבילקוטי"הספראת

עםהדףגם,בספריואלופתקיםלטמוןנהגמכןלאחר,לידיושנקרהפתקכלעלוסגולותשמות,תפילותלכתובהיהמנהגוכימסופר

.קדשוידבכתבהנראהכפישלפנינוהתפילה

.ההדפסהמתקופת(מטושטש)ידבכתבארוכההגהה,התהליםשאחר"רצוןיהי"הבדף

.בעלותחתימות.חדשהבדכריכת.שיימושסימני.טובמצב.דףמח,נב,[2],עו,[2]

300$פתיחה 



שלוחתימתוידובכתבארוכההקדשה.77

ל"זצוולטוךיוסףרביהנסתרהצדיק

Long Dedication in the Handwriting and

Signature of the Hidden Tzaddik R’ Yosef

Voltuch Zt”l

המקובלמאת,והחסידיםוהמקובליםהגאוניםסידור

.ג"תשל,ירושלים.וינשטוקיאירמשהרבי

ידובכתבברכהדבריהכוללתהקדשה,הפורזץבדף

.ל"זצוולטוךיוסףרביהנסתרהצדיקשלוחתימתו

,מזלוטשובוולטוךיוסףרביהמקובלהצדיק

יוםומדיבירושליםהעתיקהבעירהתגוררבצעירותו

היהמנהגו."אלבית"הידועההמקובליםבישיבתלמד

לגילוייםזכה,הארץבכלצדיקיםקבריעללהשתטח

מופתסיפורי.הצדיקיםנשמותולהתגלותנפלאים

מקובליםארבעהבתמחבורההיה.אודותיומסופרים

.הקדושוהסנדלרהקדושהציירביניהם,נסתרים

.צדיקיםו"מלאחדשהיהעליוהעידו

.מאודטובמצב

150$פתיחה 

ל"זצלוימנשהחכםהמקובלהצדיקשלהקודשצעיף.78

The Holy Scarf of the Righteous Kabbalist Chacham Menashe Levy Zt”l

.ל"זצלוימנשהחכםהמקובלהצדיקשלחורףצעיף

.מ"ס26רוחב.מ"ס115אורך

צדקהגבאי,מירושליםוצדיקמקובל,חכםתלמיד.נסתריםצדיקיםו"מל–בגדאדיליד(ו"תשנ-ח"תרס)לוימנשהרביהמקובלהצדיק

,בשערומוכיחדרשן.כמוהומאין'ישראלאהבת'בעל.ועודתורהתלמודי,ישיבות,מוסדות,יתומים,לענייםרבותתרומותוהעביר

תפילותיו.קדושיםובמקומותצדיקיםבקברות,כנסיותבבתיתפילהעצרותמקייםהיה.מעווןהשיבורביםלהבותחוצביהיודרשותיו

רביהגאון.הטהורהדמותואודותנקשרורביםוקדושהמופתסיפורי.ישראלעםעלשהיורבותגזרותביטלובהםרקיעיםבוקעותהיו

עםוצרותהשכינהגלותעלשלישבדמעותומצטערבוכההיה."עולםחציעומדועליו,בדורוהתפילהעמוד"עליוהתבטאצדקהיהודה

."תפלהואני"הספרנדפסלתולדותיו.ובפרטבכללישראל

.השנהימותברובצעיףעםתדירללכתהיהלוימנשהחכםהצדיקשלמנהגו

.בלאי.משומשמצב.כתמים

300$פתיחה 



וזיטאמירסלאוויטאדפוסי 

ע"תק,סלאוויטא–הקדושהזהרספר.79

The Holy Sefer Zohar - Slavita, 1810

,סלאוויטא.שמותספר.שניחלק,התורהעלהזהרספר

.פסחבןבערודובל"סגישראלבןבערדובדפוס.ע"תק

אתהרבניםמזכיריםבספרהמובאותההסכמותבכל

ידוע,כללשםהוזכרולא"סלאוויטאק"דקהדפוסמחזיק"

,סלאוויטאד"אבשפיראמשהרביהוא"הדפוסמחזיק"ש

שםתחתשמואתשניםבאותןהסתירשונותשמסיבות

.פסחר"בבערדובורביל"סגבערדוברבישותפיו

חתימותרישומים.ירקרקדף.מ"ס19.5.דף[3],קסט

.והגהות

.בשוליםלרוב,דפיםבכמהעשפגעי.טובכללימצב

180$פתיחה

"החייםאור"הפירוש–ויקראספר.80

ד"תרי,זיטאמיר–התפילותוסדרהקדוש

Sefer Vayikra (Book of Leviticus) - “Ohr

Hachaim” Commentary and Prayer Order

- Zhitomir, 1854

עם,תורהחומשיחמשהמתוך,ויקראחומש

ותרגוםעוזיאלבןיונתןתרגום,אונקלוסתרגום

ופירוש,הטוריםבעל,י"רשפירושעם,ירושלמי

בסוף.נוספיםופירושיםהקדוש"החייםאור"ה

ראשון"ביאורעם,השיריםשירמגילתהחומש

נחלופירושהקדושהחייםהאורלבעל"לציון

.ספרדכמנהגלשבתתפילותעם.א"להחידאשכול

ויהושעליפאחנינאבדפוס.ד"תרי,זיטאמיר

.שפיראהעשיל

הובאהביבליוגרפיהבמפעל!ביותרנדירחומש

.פרטימאוסףזומהדורהשלבראשיתחלקרק

הקביעותלוח"אחרוןעמוד.דףטו,קלה-ג,[1]

."שניםועשריםתשעעלומולדות

,בשוליוחרוךמעטשנישער.ראשוןשערחסר

מצב.ושימושזמןכתמי.אחרוניםבדפיםקמטים

.טובכללי

200$פתיחה 



טופס–חלקיםשני–ד"תרי,זיטאמיר–שרדלבושי.81

כחולניירעלשנדפס

Levushe Srad - Zhitomir, 1854 - Two Parts -

Document Printed on Blue Paper

ערוךהשולחןעלחיבור.ושניראשוןחלקים.שרדלבושיספר

.אייבישיץשלמהדודרביהחסידהגאוןמאת.חייםאורח

יהושעורביליפאחנינארביהאחיםבדפוס.ד"תרי,זיטאמיר

.מסלאוויטאהרבנכדישפיראהעשיל

בשערפגמים.בינוני,טובמצב.כחלחלדףעלנדפס.דףפד,לב

משוקםהכלהראשוניםהדפיםבשוליפגמים,במסגרתחסרוןעם

לאורךהדפיםשלהתחתוןבקצה.ניירבמילוימקצועיבאופן

,נאהחדשהכריכה.(מהטקסטרחוק)רטיבותפטירתהספר

.מנותקת

150$פתיחה 

שפיראהאחיםבדפוס,זיטאמיר–ערוךשולחןספרי.82

Shulchan Aruch Books - Zhitomir, By the Printing Press

of the Shapira Brothers

-א"תרכ,זיטאמיר.המפרשיםעם.חייםאורחערוךשולחן,ארץמגיני

.שפיראהעשיליהושע'ורליפאחנינארביהאחיםבדפוסה"תרכ

.'עמ302,305-444,[4].א"תרכ.תכח-א'סי:אחלק

.'עמ5-44,49-136,129-330,[2].ה"תרכ.תרצז-תכט'סי:בחלק

הספרשם.מיוחדשער–השקלמחציתספרעםנדפסוהכרכים

.אדומהבדיוהדפסומקום

.מאודטובבמצב-מהודריםעותקים

חסר.ה"תרכ,זיטאמיר.אחלק.דעהיורה,רברביאשליספרמצורף

.טובכללימצב.שער

120$פתיחה

שפיראדפוס-ח"תרי-א"תרי,זיטאמיר–משניותכרכישלושה.83

Three Volumes of Mishnayot - Zhitomir, Shapira Printing Press

חדשיםתוספות,טוביוםותוספותמברטנוראעובדיהרבינופירושיעםמשניות

.לציוןראשוןותוספות

הרבנכדישפיראהאחיםשלשתבדפוס.א"תרי,זיטאמיר.מועדסדר.א

בלאידפיםבמספר.טובכללימצב.שעריםשני.'עמ344,[4].מסלאוויטא

.נדיר–זהבמצבמועדסדר.שוליםופגמי

הרבנכדישפיראהאחיםשלשתבדפוס.א"תרי,זיטאמיר.נשיםסדר.ב

בשערקלפגם.מאודטוב-טובמצב.שעריםשני.דףקנט,[2].מסלאוויטא

.מנותקתכריכה.הראשון

[1],446,[4].שפיראליבאריהרביבדפוס.ח"תרי,זיטאמיר.טהרותסדר.ג

כריכה.עשנקב.השעריםבשניחיזוק.בינוני-טובכללימצב.שעריםשני.'עמ

.פגמים.רופפיםודפים

150$פתיחה 



זיטאמירספרישלשהמקבץ.84

Stack of Three Books of Zhitomir

ורביליפאחנינארביהאחיםבדפוס.ב"תרכ,זיטאמיר.נפרדבשערמשפטחושןעם.רביעיחלק.דעהיורה.הרבערוךשולחן.א

.'עמ400,[4].שפיראהעשיליהושע

.איכותייםדפים.כתמים.מאודטובמצב

.שפיראליבאריהרביבדפוס.ג"תרכ,זיטאמיר.טוביוםתוספותועיקרמברטנורהעובדיהרבינופירושעם.טהרותסדרמשניות.ב

.'עמ412

.איכותיםדפים.קליםכתמים.בודדיםנקבים.טובמצב

.דףקפב,[2].באקשטמשהיצחקדפוס.א"תרל,זיטאמיר.הזוהרתקוני.ג

.פגמיםדפיםבמספר.טובכללימצב

120$פתיחה 

–ד"תרכ,זיטאמיר–ספרדנוסח–לישריםאורסידור.85

חסרעותק

Ohr Layesharin Siddur - Sephardic Version - Zhitomir,

1864 - Missing Copy

כמנהגהשנהכלתפילותכולל.חלקיםשני,לישריםאורסידור

.נוספיםופירושים"חייםדרך"ו,"נהוראכתר"עם.ספרד

.שפיראהעשיליהושעורביליפאחנינאבדפס.ד"תרכ,זיטאמיר

קפו:במקור)קפובדףומסתיים,נמדףמתחילאחלק:חסרעותק

.(דףשלב-קפזבמקור)שכהדףעדקפזמדף:בחלק.(דף

הושלמו(יז-ו)דפים12.ישןניירעלבצילוםהושלםאחלקשער

(קסב-קס)בסוףדפים3.בזיטאמירשפיראדפוסשלאחרמעותק

ניירעלבצילום,שכט.מט:דפיםכןכמו.ל"כנאחרמעותקהושלמו

.ישן

עשנקבי.שימושובלאיכתמים.טוב-בינוני,הדפיםביןמשתנהמצב

עתיקהכריכה.חסרוןעםקרעיםדפיםבמספר.מהדפיםבחלק

.פגומה

200$פתיחה 



ג"רלביוסףרבי"מלך"הארכיון

פריטיםמאותשלרבחומרעםמאודגדולארכיוןלפנינו–יובלקריתשלרבהג"רלביוסףרבי–"מלך"הארכיון

כפי,פריטאחרפריט(קלסרים)נושאיםלפימחולקהארכיון.יובלקריתשלרבהג"רלביוסףרביהגאוןשלהיסטורים

.להלןשיתואר

היהב"תשיבשנת,"מלך"בשםאותוכינהד"מחבשהרביזכה(ד"תשנ-ז"תרפ)ג"רלבגדליהיוסףרביהגאון

ד"חברבנישלהדיןביתחבר,ל"תשמשנתבירושליםיובלקריתשכונתרבהיה.ישראללילדיהצלהמרכזחבר

.'מליובאוויץהרביידיעלוהחביביםמהמקורבים.הקודשבארץ

1מספרקלסר–ג"רלבהרבארכיון.86

Archive of Rabbi Ralbag - Folder Number 1

:הבאיםהנושאיםלפימסמכים169כולל

מכתבי•סלוניםמשפחתתולדות•ג"רלבמשפחתתולדות

•ג"רלבהרבאלשנשלחוופניותחשוביםאישים•רבנים

מהרבניתומסמכיםמכתבים•ג"רלבהרבשלאישייםמסמכים

הרבניתשםעל"מיטאאהל"מכוללמסמכים•ג"רלבסימה

.ג"רלבמיטא

גדלים.דורשלכלתשלחהקלסרתוכןכלשלמפורטתרשימה

.שוניםומצבים

100$פתיחה

2מספרקלסר–ג"רלבהרבארכיון.87

Archive of Rabbi Ralbag - Folder Number 2

ג"רלבהרבששלחמכתביםעשרותעם.מכתבים203כולל

עלשנכתבור"האדמותשובותבחלקם.מליובאוויטשהרביר"לאדמו

והיסטוריםחשוביםמכתבים.גרונרלייביהודהרביהמזכירידי

.רביםפולמוסומכתבי,והזמןהשעהבעניני

הקידושבזמןשהיוהפרעותבעניןמכתב:לצייןישהמכתביםבין

תפיליןמבצעעל•ברכבשפגערסיסעלדפים3בןמכתב•בשבת

בחירתועלמכתב•המערבילכותלשמונהזמנירבועלבכותל

ג"רלבהרבשללחמיוהתנכלותעלמכתב•ג"רלבהרבשללרבנות

בפוליטיקהוהנהגתהד"חבשיטתעלג"רלבהרבשכתברשימה•

•בבחירותסדריםאיעלהמשטרהחקירתבענין•הישראלית

עלנגדובחקירהיפתחושלאבענין•ילי'מציליהודייהדותבירור

אחדעלשיתפללבבקשהר"לאדמודחוףמכתב•הבחירות

מכתב•נמרץבטיפולחולהאשתווכעתד"חבלפעולותשהתנגד

•בטיליםירושליםאתו"חלתקוף"מעירקהרשע"כוונתבעקבות

.ביטוחלעשותהאםהמלחמהבעקבות

גדלים.דורשלכלתשלחהקלסרתוכןכלשלמפורטתרשימה

.שוניםומצבים

100$פתיחה 



3מספרקלסר–ג"רלבהרבארכיון.88

Archive of Rabbi Ralbag - Folder Number 3

'ד"חב–חנהבית'לבנותהספרלביתהקשוריםמכתבים212כולל

אלשנשלחופעילותח"ודומכתביםעשרותכולל.(ח"תשל-ג"תשל)

.גרונרהרבהמזכירתשובותבחלקן.מליובאוויטשהרביר"האדמו

גליצנשטייןחנוךורביבלויטוביהרביהספרביתממנהלימכתבים

ג"רלבהרבניתביןהפולמוסבעניןמכתבים.עליהםוהתשובות

.(ג"תשס-ד"תשל)הספרביתלמנהלי'חנהבית'מנהלת

גדלים.דורשלכלתשלחהקלסרתוכןכלשלמפורטתרשימה

.שוניםומצבים

100$פתיחה 

4מספרקלסר–ג"רלבהרבארכיון.89

Archive of Rabbi Ralbag - Folder Number 4

.יובלבקריתג"רלבהרבלרבנותבנוגעחשוביםומכתביםמסמכים97כולל

שוניםומצביםגדלים.דורשלכלתשלחמפורטתרשימה

100$פתיחה 

5-6מספרקלסר–ג"רלבהרבארכיון.90

Archive of Rabbi Ralbag - Folder Number 5 - 6

פולמוסייםומכתביםהיסטוריםמסמכים144כולל

הרבר"האדמואלשנשלחומכתביםעשרות:ד"בחב

.מליובאוויטש

ר"האדמוממכתב(העתקים)מכתבים2:המכתביםבין

ביתר"יויהיהמיק"בארהש"אנרבנידיןביתלהנהלת

בבחירותהתערבותםבעניןד"חברבנילועדמכתב•דין

ג"רלבהרבמכתב•ב"תשנר"האדמומצבעלעידכון•

ד"חברבניאלמכתב•לויןאריה'רעלסיפוריםשניעם

סירובכתב•ביסטריצקילוויהרבוהשפלתביזויעל

הוראתבעניןד"חבכפרלעורכימכתב•ד"חבדיןמבית

מודעות2•זקנוהמספרמשוחטבשרבאכילתצ"הריי

.ל"צהלחיליד"מחבר"האדמו

:כדלהלן.פריטים13–ד"חבחסידותנדיריםועלוניםעיתוניםכולל6מספרקלסר

ד"חבבענינימוקדליםעמודים21•פנימיהקודשבארץד"חברבנידיןמביתק"בארהד"חבלבתיהלכתיתקנוןמוקלדיםעמודים10

פנימיעלון"ופרצת"עיתונים6•שניאורסוןמנדלמנחםרביוחתנושניארסוןיצחקיוסףרביר"האדמוי"עשנשלחואגרותמתוךקטעים

מפעולותינו•מזוזהבלכותת"שו[א"שליטאדונינו]ש"אדק"כמשיחות,מזוזהמבצעעלונים3•(5-10:גליונות)בחזיתנמצאיםש"לאנ

סיון,ד"חבחסידישלפנימיירחון'שםתן'עלון.ד"תשלתמוז,גתקרית2חוברתאשנהד"חבבמערכותעלון•ועודסיפוריםק"באה

.ד"תשל

.שוניםומצביםגדלים.דורשלכלתשלחהקלסרתוכןכלשלמפורטתרשימה

100$פתיחה 



ד"חסידות חב

ט"תרסשנת–ב"הרשר"האדמומאמרי–ידכתב.91

Manuscript - Maamrei HaAdmor Harashav - 1909

רביר"האדמושאמר,תורהלשמחתמאמרכוללקונטרס,ידכתב

אחדבידינכתב.(ב"הרשר"האדמו)שניאורסוןדובערשלום

.ט"תרסשנת.תורהשמחת,תשריד"כ.התלמידים

ואפשרמהשומעיםדבריםרשימת"נכתבהראשון'העמבכותרת

ספקללאנכתבהידכתב."...הןשליטיןתלת,פתחכיוונושלא

.ר"האדמושיחתלאחרומידבסמוך

.כרוךלא.נהדרמצב.מ"ס12\18.5.כתוביםעמודים[20]

180$פתיחה 

ה"תשכ,ברוקלין–טובהלשנהמליובאוויטשהרבימאתמכתב.92

Letter from the Lubavitcher Rebbe for a Good Year - Brooklyn,

1965

,ברוקלין.מליובאוויטשהרבישלקדשוידבחתימתטובהשנהברכתמכתב

ה"תשכ

ומתוקהטובהלשנהטובהוחתימהכתיבהברכתברכתילולהביעבזההנני"

."שמיםביראתתורהלתלמודבברכהורוחניותבגשמיות

נייר.טקסטפגיעתללאהמכתבבשוליפגמים.ר"האדמושלרשמיבלנק.דף[1]

.קיפולוסימניקליםכתמים.דק

200$פתיחה

–מליובאוויטשהרבימאת"עדעדיבנין"ברכתמכתב.93

ד"תשל,ברוקלין

Letter with Blessing for a “Binyan Adei Ad” (an everlasting

union) from the Lubavitcher Rebbe - Brooklyn, 1974

הרבישלקדשוידבחתימת"עדעדבנין"וטובמזלברכתמכתב

.ד"תשל,ברוקלין.מליובאוויטש

יסודיעלעדעדיבניןבישראלביתויבנו...טובמזלטובמזלברכת"

תורתזוהישבתורהבמאורמואריםשהםכפיוהמצוההתורה

"...החסידות

המכתבבשוליפגמים.קיפולסימני.ר"האדמושלרשמיבלנק.דף[1]

.איכותידף.טקסטפגיעתללא

300$פתיחה 



-ב"תשמניסןא"י-ד"מחבהרבישחילקהתניאספר.94

מהודרעותק–80–ההולדתויום

Sefer HaTanya the was Distributed by the Lubavitcher

Rebbe - 11th of Nissan (4 April) 1982 - His 80th

Birthday - Elegant Copy

,התניאדפוסישלביבליוגרפימדורעם,תניאאמריםליקוטיספר

.התניאספרשלהידוכתביהקודמותמההוצאותשעריםצילומי

הרבישל80–ההולדתויוםלרגלשנדפסהמיוחדתמהדורה

.ב"תשמניסןא"ייורקניו–ברוקלין,מליובאוויטש

בהתוועדותמליובאוויטשהרביהקדושותמידיועלחולקהזומהדורה

.ב"תשמניסןא"י

.מאודטובמצב,ומהודרנאהעותק

200$פתיחה

א"תרע–בחברוןד"חבישיבת–נאמנהקריאה.95

Kri’a Ne’emana - Chabad Yeshiva in Hebron - 1911

בעיראמתתורתישיבתהקדושהמוסדמאתנאמנהקריאה"

חשיבותהעלהאמצעיר"האדמומאתדבריםכולל."חברוןהקודש

ידומכתב,חייקיןמנשהשמשון'רידיעלהועתקו)חברוןהעירשל

מאתדברים,חברוןרבנימאתהישיבהעלתעודות,(הרבישל

נוסדההישיבה.ובאידישבעבריתהישיבהותקנותהישיבהראשי

.ח"תרסבשנתמליובאוויטשר"האדמוידיעל

!מאודנדיר.א"תרע,ירושלים

.ותמונותציוריםעם.מעטפת.מ"ס15.'עמ34,[2]

.מאודטובמצב

200$פתיחה 

תניא-אמריםליקוטיספרישלמהדורותשלוש.96

Three Editions of Likkutei Amarim-Tanya Books

מלאדיזלמןשניאוררביהזקןר"מהאדמותניאספרי3מקבץ

.א"זיע

כח,ע,[2].ק"בישכרדפוס.ב"תרכ,לבוב.אמריםליקוטי.א

.דף

היאזומהדורה.דףעב-ד,[3].ב"תרי,קניגסברג,תניא.ב

,(דףו)הראשוןשהקונטרסאלא,ב"תקצקניגסברגמהדורת

.מחדשונדפסנסדר

שני.דףקסג-ב,[2].ט"תרס,ווילנא.תניא,אמריםלקוטי.ג

המדפיסושםהדפוסמקוםלומעבר.מקוצרהראשון.שערים

.ברוסית,וכתבתו

.מקוריותכריכות.טובבמצבהספר

200$פתיחה 



ד"חבחסידותספרישלגדולאוסף.97

Large Collection of Chabad Chassidic Books

.בולטותבאותיותא"תקפ""בקאפוסט"המליםבשער.ך"תר,יוהנסבורג,ראשעטרת•

.ח"תרל,ווילנא.מלאדיזלמןשניאוררביהזקןר"האדמומאת.השיריםשיר,דברים,תורהלקוטי•

.נפרדשערחלקלכל.שעריםשנילויקרא.ה"תרמ,ווילנא.השיריםשיר,דברים,במדבר,ויקרא,תורהלקוטי•

2חסרים.שניחלק.ד"תרמ,ווילנא,שניאורסוןמנדלמנחםרבימאת.משפטוחושןהעזראבןלחלקהלכותחידושים,צדקצמח•

.שעריםשני.וסוףתחילהחסר,חייםאורחעלראשוןחלקעםכרוך.אחרוניםדפים

.שעריםשני.ראשונהמהדורה.ז"תרמ,ווילנא.מאליסובהללרבימאת.בראשיתספרעלחידושים,הרמוןפלח•

.ע"תר,ורשה.ראשוןחלק.טייטלבויםמרדכימאת.ד"חבומפלגתמלאדיהרב•

.א"תרע,פיעטרקוב.מלאדיזלמןשניאוררבימאת,הנהניןברכותוהלכות,לסעודהידיםנטילתהלכות•

ט"תרפ,ירושלים.ץ"הרייר"האדמומאת,ח"דאדרושי•

.ג"תרצ,ירושלים,קודשאגרות•

.ד"תרצניו.הגאולהחגבימידרושים•

.ו"תרצ,ווארשא.מליובאוויטש[ץ"הריי]א"שליטר"אדמוק"כשלמאמר•

.ץ"הרייר"האדמותמונתעם.ש"ת,יורקניו,עוריםפוקח•

.ג"תש,ירושלים.עבריותרגוםבאידישץ"הרייר"האדמומאת,הקוראקולארבעה•

.ה"תש,ירושלים,גליצנשטייןשמעון'רמאת.ומפעליותולדתו,חייו,מלאדיהזקןר"האדמוזלמןשניאוררבי,הרב•

.מליובאוויטששניאורסוןמנדלמנחםרביר"האדמוהקדמתעם.ח"תש,ברוקלין,אורותורהמצוהנר•

.בינוני,טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים

120$פתיחה 

ט"תרפ,לונדון–גוטניקהכהןמרדכירבימאתמכתב.98

Letter From R’ Mordechai Hacohen Gutnik - London, 1929

נשלחהמכתב.ט"תרפ,לונדון,גוטניקהכהןמרדכירבישלידובחתימתמכתב

עניניםכמהבמכתב.ישראלבארץישראלאגודתמראשיבלויאמשהרביאל

"...ומפתחותהולכות'להכנסיההכנות"בעניןגוטניקהרבהודעתביניהם,שונים

אלולב"ייוםבוינההתקיימהישראלאגודתשלהשניההגדולההכנסיה)

.(ט"תרפ

ד"חבקהילתרב,(14121ר"אוצה.ב"תרצ-ח"תרנ)גוטניקזאבמרדכירבי

ץ"והרייב"הרשר"האדמושלושליחם"תמימיםתומכי"ישיבתתלמיד.בלונדון

מרבימכתבים.אוסטרליהבצבארב–חייםשניאוררביבנו.גרוזיה-בטיפליס

.צעירבגילהרבנפטרע"שלמכיוןמצוייםלאגוטניקמרדכי

.תיוקנקבי.טובמצב.מ"ס21\27.רשמיבלנק.דף[1]

100$פתיחה 



,  ספרים–יהדות הונגריה ותלמידי החתם סופר 

הגהות והקדשות, חתימות, מכתבים

–אופלאטקהיצחקרביהגאוןידבכתבלמדניותהערותבעשרותמעוטר–ג"תר,ירושלים–חייםחוקית"שו.99

"סופרחתם"הותלמידירושליםחכמימראשיפראג

Chukei Chaim Responsa - Jerusalem, 1843 - Adorned with many Learned Comments in the Handwriting of

the Gaon R’ Yitzchak Opelatka - Prague, One of the Great Scholars of Jerusalem and Disciple of the “Chatam

Sofer”

שנדפסהראשוןת"השוספר.יחידהמהדורה.ק"בישראל'רדפוס.ג"תר,ירושלים.(ן"אג)גאגיןאברהםחייםרבימהגאון,חייםחוקי

.11'מסהלוי.ש.המוקדמיםירושליםומספריבירושלים

פראג-אופלטקהיצחקרביהגאוןשלידוכתב

חכמימראשי.בפראגנולד(ס"תר-ט"תקע)פראג-אופלאטקהיצחקרבישלארוכותלמדניותהערותבעשרותמעוטריםהספרגליונות

דורש"ישיבתאתייסד.היהודיהישובאתבהלחזקשנה18בןבחורבהיותולירושליםידועלשנשלח"סופרחתם"התלמיד.ירושלים

!חייוימיכלממנהלצאתוסרב,שנה65–כבירושליםחי,הספרדיםחכמישל'יחזקאלכנסת'בישיבתגםתורההרביץ,בירושלים"ציון

."האלקיםארון"התוארגםהתואריםביןנחרטמצבתועל

ס"חת'בתשו'ועיי"כותב2\ישבדףבהערה.(1\קהובדף.2\כדשבדףבהערהלדוגמאראה)ידובחתימתחתומותהערותמספר

רביכתבהספרבשער.המחברעלהשגותהינםרבותהערות."א"תובביפוק"לעהשהשבתי'ובתשוכה'סיא"זיעג"רשכבהלמרן

ביןנכתבושלפנינוהספרעלההערותכינמצאזהלפי,"'הסגליוןעלהשגותילכתובשלאעליקבלתיה"תרמשנת"אולפטקהיצחק

,תורהחידושיהרבהכתבאופלטקהיצחקרביכי[ל"בסההנמצאת]נכדוידמכתיבתידוע.ה"תרשנתעד(ההדפסהשנת)ג"תרהשנים

!ביותרנדירהינושלפנינוהידכתב.ואבדונדפסולאכולםאךוקונטרסיומחיבוריומזכירבהערותיו.השניםבמהלךאבדהכלאך

.לחייו20–הבשנותשנכתב

הספרחשיבות

ארצהעמושהביא,המדפיסדגלתחריטהשערבמרכז

.בברדיטשובדפוסומבית

המחברביןהקשההסכסוךעלהשארביןמסופרבהקדמה

"אלבית"בישיבתחלוןסתימתבענייןהכוללפקידיובין

עקידת"לישיבתהמקוםהתאמתלשםהכוללשבחצר

פולמוסבענייןהמחברמאתתשובהלגבסימן."יצחק

בנוגעמקוריץחייםר"ביואלרביעםבקישראל'רהמדפיס

שלח[מדפיסישראל'שר]מ"שריפירושבלאתהילים"ל

."ביםונטבעו...לאזמיר

,לציוןהראשון,(ח"תר-ז"תקמ)גאגיןאברהםרביהמחבר

רפאלרביהמקובלשלחתנו,דורוחכמיומגדולימקובל

אתשקיבלהראשוןהיה.שרעבימזרחישלוםאברהם

הסולטאןידיעלב"תרבשנת"באשיחכם"הרשמיהתואר

.בירושלים"אלבית"המקובליםישיבתכראשכיהן.התורכי

התקנותספר","טהורהמנחה"הספריםאתגםחיבר

ישראל'לרמהמסייעיםהיה."בירושליםחיים"ו"וההסכמות

.ספריואתבווהדפיס,בירושליםדפוסוביתאתלהקיםק"ב

כתמים.מאודטוב-טובכללימצב.מ"ס30.דףקע,[2]

.מהודרתחדשהבדכריכת.שימושובלאי

1800$פתיחה 



שלהעותק–ט"תקס,לבוב–מיגאשי"הרחידושי.100

דעברציןד"אבברנפלדצבייונהרביהגאון

Novellae HaRi Migash - Lviv, 1809 - Copy of the Gaon R’

Yonah Tzvi Bernfeld Abad of Debrecen

.ט"תקס,לבוב.[מקובצתשיטה]מיגאשיוסףלרביבתראבבאחידושי

,דעברעציןק"דקד"אבבערנפעלדצבייונה"חותמתהספרבשער

וויסאנשיל'הק"רבניםחתימות."אירשאק"בקשנהי"חחנהמקדם

...ידידימאת"."וויסאייזיקה"באנשיל'הקבזהלי'החנני"."ב"מפ

.ועוד."א"יעטאבק"מק...יעקבה"כבמעלותמפואר...החסיד

נולדדברעציןד"אב(א"תרנ-ד"תקצ)ברנפלדצבייונהרבי

דייטששלמהרביאצללמד.ברנפלדיוסףרבילאביובטאפאלטשאן

ד"אבלעווירמיהוורבינייטראד"אבבנטיחזקאלרבי,נייטראד"אב

רבודרשתאתח"תרבשנתל"הובפרשבורגלמדובעת.אוהעל

בתואסתרעםשידוכיםבקשריבא.הגדוללשבת'סופרכתב'ה

.נישואיהםלפני,ט"תרניסןח"כונפטרה.'סופרחתם'השלהיתומה

דרנישואיוולאחר.מפריישטאטדיאמנטהכהןליביהודהדודרביחתן

ד"אבב"תרלמשנת.אירשאד"כאבכיהןד"תרימשנת.חמיוליד

רביחדושי".חלקים'ב"צבייונהרבי"דרשותספרמחבר.דעברצין

כתב'ת"בשומובאיםאליותשובות.ועודוסוגיותהמצוותעל"צבייונה

יעקברביברנפלדצבירבי:בניו.ת"השוחלקיארבעתבכל'סופר

.'סופרהשבט'תלמידבוויןברנפלד

דפיםשניבשוליחיזוקים.טובמצב.מ"ס37.דף[קיב:ל"צ]צט,[1]

.חדשהשדרהעםעתיקהעורכריכת.אחרונים

120$פתיחה 

."סופרחתם"התלמידימגדוליפולקעזריאלרביידבכתבוהגהותחתימות–ט"תקפ,ווין–ישראלקדושת.101

Kedushat Yisrael - Vien, 1829 - Signatures and Glosses in the Handwriting of R’ Ezriel Pollack one of the Great

Disciples of the “Chatam Sofer”

עירד"אבדייטשדודרבימאתחידושיםעם.ליכטנשטטוולףבנימיןרבנימאת,גיטיןמסכתעלהלכהחידושי,שניחלק,ישראלקדושת

.ועודבנטם"המהר.מינץם"המהר.סופרהחתם.ביהודההנודעהסכמות.ראשונהמהדורה.ט"תקפ,ווין.חדש

בשערנוספתחתימה."פאללקעזריאל'הקקונילכבודמהוניהיקרהספראתקניתיולזאתתמימה'התורת"רישוםהפורזץבדף

.ידובכתבחשובותהגהותכמהההספרדפיבין."פאללקעזריאל'הק"

חתם"התלמידימגדולימופלגחכםתלמיד(ז"תרמ-ג"תקס)פולקעזריאלרבי

וארבעארבעיםבמשךבאייזנשטאטהקהלונאמןץ"כשכיהןה"תקצמשנת,"סופר

הדורגדולישמשבנעוריו"נחרטמצבתועל."ברנשק"קונטרסלאורהוציא.שנה

ומעלתובמדתו...לפניווחסדחןומצאסופרחתםבעלהגאוןובראשם,בזמנו

ד"מבקהלתינובקודשוישרתקולובנעימתכמובלימודומפורסםהיהכיויראתו

צבירביבנו"...חסדיםוגמילותבתורהתפארתורבבכבודתמהעבודהעבד,שנים

-שצד'עמותלמידיוס"החת).פיגדוריצחקרביחתנומאייזנשטטפולקיהודה

.(שצה

כתמי.טקסטחסרוןללאבשערפגם.רופפיםדפים.מ"ס36.דף[2],מד,[3]

.טובבמצבבהיריםדפים.שימוש

150$פתיחה



רביהגאוןשלהעותק–ב"תרכ,למברג–יעקבישועות.102

הגהות-ד"היפאקשד"אבאלטמןשמשון

Yeshuot Yaakov - Lemberg, 1862 - Copy of the Gaon R’

Shimshon Altman Abad of Paks Hy”d - Glosses

יעקברבימאת,העזראבןערוךשולחןעלוביאוריםחידושים,יעקבישועות

.ב"תרכ,למברג.חלקיםשני.אורנשטיין

ל"זצי"'ר'מוהגא"באאלטמאןשמשון"רביחותמתהראשוןבשער

.ידובכתבהנראהכפי,הגהות2הדפיםבין."והגלילפאקשק"האבדק

רביד"האבלאביוטשאטה-במעזאנולד(ד"תש-ד"תרנ)אלטמןשמשוןרבי

חתן,טשאטה-מעזאד"אבטננבויםצבישרגארבישלחתנו.אלטמןיהודה

בשנתפאקשלרבנותחמיוהתמנותעם.סענדראאבדסופרשמעוןרבי

מקוםמילאב"תרצומשנת,סענדראד"כאבמקומואתהואמילאח"תרפ

שבולת"ספרמחבר.באוישוויץהשםקידושעלנהרג.פאקשד"כאבחמיו

.אלטמןזוסמןאליעזררביבנו,ת"שוחלקים'ב"הנהר

.עשנקבימעט.טובכללימצב

100$פתיחה 

בכתבומעניןארוךרישום.103

תלמידענגלנדריעקברבייד

צרורספר–"סופרחתם"ה

החיים

Long and Interesting Writing

in the Handwriting of R’

Yaakov Englander Disciple of

the “Chatam Sofer” - Sefer

Tzror Hachaim

מאת.ס"השסוגיותעל,החייםצרור

ד"אבקליןשמלקאשמואלרבי

.ו"תרל,מונקאשט.וסעלישבאלקאן

.יחידהמהדורה

שמואלרביואצלקראליד"אבפרנקליצחקרבידודוותלמיד"סופרחתם"המתלמידי,(ד"תרמ-ג"תקע)מקאלובענגלנדריעקברבי

,"סופרחתם"הרבובמחיצת.שולחנועלהתאחדווגדולהתורה,בבאלקאןפופרמשהרביחתן.וסעלישבאלקאןד"אבקלייןשמעלקא

ה"ה,הישועהממעיניתורהולשאובהשכינהמזיוולהנאותללמודאבותינובעקבותלילךולפניםלפנינכנסתי(ח"תקפ)זהבקיץ"כותב

,קדישאלשכינתאיחידובןהגולהבנילכלאבא,תהילהדומיהולוימללמישבחוהאמיתיהגאוןהרבהגולהבניכלשלורבםר"אדמו

עד.ח"תקפבשנתקרח'פק"עש'ויוםתמוזח"ברל"הנק"לקובאתי...פרעסבורגק"אבדקדמייןפ"מפסופרמשהה"מוהמפורסם

...למדתיהקיץעדל"הנובשנהץ"תקשנת

.מרבותורהדבריובהםי"בכתחדושיםהניח.בבודפשטרב.בפרשבורג"סופרדעת"התלמידפלדמןשמואליצחקרבי

.טובכללימצב.ומנותקתבלויהכריכה.עשנקבי.מ"ס35.דף[3],צד,[10]

120$פתיחה 

חבורילראותשזכיתיהטובלאלאודהה"בת"שיל"המחברתלמידענגלנדריעקברביידבכתבומעניןארוךרישוםההסכמותבדף

'הבעבודתעוסקימיוכלאשרהמדינהבכלהמפורסםהגאוןהרבה"הישראלכלשלואורןורבןו"אמכבודמאתתורהוחדושי

עםשליקדושיןמסדרבעלוהיהבאלקאןק"אבדקבתחילההיהאשרל"זצשמעלקאשמואלה"מות"כקשוטהרהבקדושה

רגליובעפרמתאבקהיהאשרתלמידואניכתבתיסעלעשפ"בפימיוולבסוףחוסטק"אבדכ"ואח...יהודית'מהצנועהזוגתי

תמוז'כומסעימטותלסדר'איוםעגלענדערל"זציושרמליץמ"בי"רבג"המאההרבו"לאאמבןח"מב'הקיעקב'הקדושי

."ק"לפט"תרלהוא'ו'ת'ק'ד'צ'ה'ל'גשנת

."הקטןפלדמןשמואליצחקה"ישפיומיןעתיקמאהובו"טויברל"סגחיאטאבאלרביהקדשההפורזץבדף



רביחתימת-ט"תקס,ווין,ערוךשולחן.104

איפאלשאגד"אבגרוסמןיהודה

Shulchan Aruch, Vien, 1809 - Signature of

R’ Yehuda Grossman Abad of Ifalshag

,ווין,רברביאפיהנקרא.העזראבן,ערוךשולחן

.ט"תקס

ומלואההארץ'לה"וחתימהרישוםהפורזץבדף

גראסמאןיהודה'הקעבדוחנןהזההקדשהספר

."ו"תרלק"הסוהגלילשאגק"חופ

נחמןרביבן(ד"תרצ-ב"תרי)גרוסמןיהודהרבי

חתנו.בברוקליןכ"ואחבפרשבורגכדייןכיהןגרוסמן

תלמיד.רוזנבוים-ליטשהלויליבאטריהמשהרבישל

איפאלשאגד"כאבכיהןו"תרלמשנת."סופרשבט"

.שניםמיובללמעלהכיהןבה(קוו-סאטטוסקהילת)

מנחת"ספרמחבר.מהרבנותפרשט"תרפבשנת

רבקלייןיוסףמשהרבי:חתניו.התורהעל"יהודה

.בדעברעציןרבשלזינגרשמואלורביבקטשקעטעט

.(תצא'עמותלמידיוס"חת)

ובדףהראשוניםבדפיםקמטים,בינוני-טובמצב

.בלויהמקוריתכריכה.אחרון

120$פתיחה 

רביהגאון–"ץ"כנתנאלהבחורלשמילישייך"הפורזעץבדףנוספתחתימה

כץנתנאללחתוםרגילהיה,מביןפניבעלאויוואראשד"אבפריעדהכהןנתנאל

דודואצלגדלשנתייתםלאחר,מיכליחיאלר"ב(ז"תרע-ח"תרי).(מצורףחומר)

קול"בעלהכהןאברהםרבי,(זשיפועווער)מזעשיסעוופרידמןברישכררבי

יצחקרביהגבירחתן.מאונגווארצביחייםרבי,מנהיימרצביחייםרבי,"אריה

.וארוש-באויכרבכיהןב"תרנבשנת.בקלינורדיןבישיבהמ"ר.מקלינוארדיןפריד

"תורהיגדיל"במאמריםפרסם.אחריומקומועלמלכיאורמיכאליחיאלרביובנו

.(ד"תרצ-ץ"תרמיהאלביץ)"אורהשערי".(א"תרנקראקא-ברלין)

כלפניעלאסתרמגילתעלאברהםזרעמפירושידבכתבהעתקההפורזץבדף

.נאהאשכנזיידבכתבהעמוד

לאעתיקהכריכה.בקצהפגוםמעטידהכתבעםהדף.טובבמצבהספר

.מקורית

120$פתיחה

רבניגדוליחתימות–ז"תקצ,ווארשא–ירושלמיתלמוד.105

הונגריה

Talmud Yerushalmi - Warsaw, 1837 - Signatures of the Great

Rabbis of Hungary

.ירוקדף.ז"תקצ,ווארשא.יבמותמסכתירושלמיתלמוד

מאקוואד"אבגראבאהרטלייביהודהרביהגאוןשלידוחתימתהספרבשער

,מבענדיןברישישכררביאחיותלמיד(צ"תרח-ב"תרכ)-"בנעימיםחבלים"בעל

.ביאנובכרבכיהןד"תרמבשנת.מאוזרקובליפשיץזיסקינדאלכסנדררבעחתן

כיהןא"תרסמשנת.לומזהפלך-(מאקאווי)=במאדובכרבכיהןח"תרממשנת

עברכ"אח.הראשונההעולםבמלחמתלרוסיהגלה.ראדוםפלך-בסטאשוב

פעל.לואיסבסטרבז"תרפומשנת.ף"תרמשנתבטורונטוכרבוכיהן,לאמריקה

עללשמורליהודיםאפשרותלתתלממשלהופנההשבתשמירתלמעןרבות

חבלים"לספרובהקדמה.(באמריקההראשוןכנראה)בעירעירובתיקן.השבת

רוחמלאהיהאשרמופתאישהגאוןאחיערךימללומי"עליואחיוכתב"בנעימים

יפהבעיןעליוהשפיעלימודצריכותהיושלוחוליןשיחותואפילווקדושהחכמה

מסטריקובוואלףרביהרבשמחבראטשוינזלרבאחיכשנתקבלגדושהובמדה

"...יפהיפהעלהבחרתכםהעירלאנשיואמרמאד

105

104

105



חתימות–ומשפחתו"סופרחתם"המרןספריאוסף.106

ורישומים

Collection of Books by Maran the “Chatam Sofer” and his

Family - Signatures and Writings

.ראשונהמהדורה.ו"תרט,פרסבורג.חייםאורחחלק,סופרחתםת"שו•

.ב"תרמ,ווין,שישיחלק,סופרחתם:עםכרוך

ארנפלדשמואלרבימאת.חייםאורחערוךשולחןעלחידושים,סופרחתן•

רבניחותמות.ראשונהמהדורה.ח"תרל,מונקאטש."סופרחתם"הנכד

.ועודאולמןיששכררבי,הונגריה

משהרבימאת.חלקיםשלושה.משפטחושן-העזראבן,סופרחתםת"שו•

חלקי4כ"סה.התשובותשארית,שישיחלקעם.ג"תרמ-מ"תר,ווין.סופר

.אחדבכרךת"השו

,ירושלים.סופרמשהרבימאת,ס"השסוגיותעלחידושים,סופרחתם•

השנהפרטובהורדרדהמעטפתשלפנינובעותק.ראשונהמהדורה.ג"תרנ

!נדירעותק–ב"תרנ

.סוגיותלז.סופרמשהרבימאת.ס"השסוגיותעלחידושים,סופרחתם•

נכדוידיעל,ידמכתבלאורהוצא.ראשונהמהדורה.ב"תרס,מונקאטש

צבייוסףרביידבכתבורישומיםחתימות.סופראלכסנדרישלמהרבי

.'סופרחתם'הנכדרוזנברג

סופרבנימיןשמואלאברהםרביהגאוןמאתפירושעם,פסחשלהגדה•

.ראשונהמהדורה.ו"תרס,מונקאטש,"סופרכתב"ה

,וינה.החלקיםשני.ערוךהשולחןחלקי'בדותשובותשאלות,סופרשבט•

.ראשונהמהדורה.ט"תרס

מהדורא.חלקיםשני.תורהחומשיחמשהעלחידושים,משהתורת•

מהדורה.ד"תרע-ג"תרע,מונקאטש,סופרמשהרבימאת.תליתאי

.ראשונה

.סופרשמעוןרבימאת.חייםאורחחלק,תשובההתעוררותת"שו•

דודאי:ההונגריםהספריםעםכרוך.ראשונהמהדורה.ב"תש,בודפשט

.ט"תרפ,סעאיני.דייטשחייםאליעזררבימאת.שמחותהלכותעל,השדה

,בודפטש.משפטוחושןהעזראבןעל,א"ריבתשובת.ב.ראשונהמהדורה

.ראשונהמהדורה.ד"תרפ

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים.כרכים9–בספרים15כ"סה

250$פתיחה 

שלםסט–ט"תרצ-ץ"תר,מונקאטש–"יעקבבאר"ערוךשולחן.107

“Be’er Yaakov” Shulchan Aruch - Munkatch, 1930-1939 - Full Set

להםומסביב.תשובהשערי,הגולהבאר,היטבבאר,א"הרמעם,ערוךשלחן

חייםאורחערוךלשלחןהשייכיםודיניםההלכותכלמאסף"יעקבבאר"פירוש

.מהחברחידושיםבתוספתואחרוניםראשוניםהפוסקיםספריבכלהמפוזרים

.דאלינאק"בקץ"ומודייןקרויזרהלוייעקבחייםרבימאת

.דףרע,[8].ץ"תר,מונקאטש.קלד-א'סי.אחלק

.'עמ16.דףקצב,[8].א"תרצ-ץ"תר,מונקאטש.רמא-קלה'סי.בחלק

.דףשסב,[6].ג"תרצ,ווראנוב.חודשראש-שבתהלכות.גחלק

.דףרי,[6].צ"תרח,מונקאטש.שבועות-פסחהלכות.דחלק

.דף[1].רצט,[6].ט"תרצ,מונקאטש.מגילה-טוביוםהלכות.החלק

.מאודטובמצב–ראשונהמהדורה–כרכיםבחמשהחלקיםחמשה-שלםסט

.מקוריותכריכות

120$פתיחה 



נוספותוחתימותהקדשות–באראדד"אבחורינראהרן'רחתימות–ד"תע,פרנקפורט–עולםהאהל.108

מהונגריה

Haohel Olam - Frankfurt, 1714 - Signatures of R’ Aharon Hariner Abad of Borod - Additional Dedications and

Signatures from Hungary

דפוס.ראשונהמהדורה.ד"תע,דמייןפרנקפורט.לרןעקיבארבימאת.כתובותמסכתעלבפלפולהלכותחידושי,עולםהאהלספר

.קעלנריוהאן

ק"פחונהחוריןאהרן'הק"דומהחתימההספרבסוף."באראדחארינראהרן'הק'אני"אשוריתבכתיבהחתימההספרבשער

.["?פרישמן]בערלאוהבוממני...גינסבערגהירשצביה"מו...הגדוללהרבדרשהדורון"ידבכתבוחתימותהקדשותבנוסף."אראד

דקהלהרבבןשווארץ'ישעי'הקלוכאחמידידיו,פיטץאוישאברהםה"מו...לידידיד"לדנתתיהספרזה"הקדשה,השערשאחריבדף

.השערבמרכזגםמופיעהשוורץישעיהרבישלידוחתימת."א"יעבקראלייראים

.עתיקידבכתבלמדניותהגהותשתיפובדף

גיל)ט"תקמבשנת.ובטרנסילבניהבהונגריההדתיתהרפורמהאבותביןלימים,הונגריהרבנימגדולי(ד"תר-ו"תקכ)חוריןאהרן'ר

אראדהעיררבשלתפקידאת.אראדלעירשמסביבהאזורכלשלכרבכיהןשנהאחרי,אראדהעירשלהראשילרבהנבחר(23

.האורתודוקסיםהרבניםשלמזושונהבעמדהדגללאכהונתובתחילת."ביהודהנודע"השלתלמידוהיה.פטירתועדמילאוסביבה

.אחריםאורתודוקסיםרבניםלפילמאכלאסורשהיה–"שטירלהנקראהדג"לאכילתההיתרסביבמחלוקתנתגלעהח"תקנבשנת

ס"תקבשנתשהוציאחדשהבחוברתנמשךהויכוח.כשרשהדגטעןבה(ח"תקנפראג)נועםאמרי"בשםחוברתלאורהוציאט"בתקמ

ביטולהיתרביןפולמוסיםמאמריםשלושהבו"השווהעמק"בשםפולמוסספרפרסםשניםארבעכעבור."קשקשיםשריון"בשם

ד"אבבנטמרדכירבי.המסורתנגדלחידושמחברושלקירבהכסימןנחשבזהספרהאורתודוקסיםהרבניםבעיני.שוניםמנהגים

נגדוחרםופורסםדיןביתבפניחוריןהרבנקראה"תקנבשנת.אחריםרבניםגםוכמוהו-חוריןהרבלדעתנמרצותהתנגדניקלשבורג

לקרואהמשיךהואאולם,בהונגריההרבניםבמחנהגמורבבידודחוריןהרבעצמואתמצאואילךמכאן.ספרועלשריפהוגזירת

בעוגבשימוש,ראשובגילויהגרמניתבלשוןתפילההנהגת,נדריכלתפילתביטולכגון,התפילהבסדרולתיקוניםשוניםמנהגיםלביטול

אלאגרת"(פ"תקוינה)"בעתודבר":שהדפיסספריםכמהחיברעליהם.בשבתוכתיבהנסיעה,האבלימישבעתתקופתקיצור,בשבת

הרבהיה,כולהבהונגריה.(ט"תקצוינה)"זקוניםילד"(ב"תקצפראג)"נאמןציר"(ח"תקפפראג)"סופראבק"(ו"תקפפראג)"אסף

'סופרחתם'ה.האבסבורגיתהאימפריהשלטונותעלמקובלהיהכןכמו.הרפורמהלכיווןשנטוהיהודיםאותםעלמקובלחוריןאהרן

.(898-900'עמטרנסילבניה).חוריןאהרן-"אחר"אותומכנההיה

שמואלרביחתן."סופרכתב"התלמיד.גינסברגליבאריהיהודהרבילאביובצעהליםנולד(ב"תרמנפטר)גינסברגהירשצבירבי

ומשנת,בסעלישמקוםממלאכרבשימשלערךח"תריבשנת.בחוסטחמיולידגרנישואיולאחר.וסעלישחוסטד"אבקלייןשמעלק

.(תקלו'עמותלמידיוס"החת).ד"כאבאחריושםכיהןבנו.מעדיעש-אראניאשד"אבכיהןכ"תר

.וזמןשימושכתמי.עשנקבי.ובלאיקרעים,בינוני-טובמצב.דף[4],פז,[1]

300$פתיחה 



ד"אבשטיינהרטיעקברביהגאוןמאתמכתב.109

ו"תרט–"שלמהיריעות"האלאראד

Letter from the Gaon R’ Yaakov Shteinhart Abad

of Arad to the “Yeriot Shlomo” - 1855

יעקברביהגאוןשלוחתימתוידובכתב,מיוחדמכתב

בעלאולמאןזלמןשלמהרבירבואלאראדד"אבשטיינהרט

ספרועלוהללשבחבדבריגדושמכתב."שלמהיריעות"

.ו"תרט,אראד.רבואליוששלח"שלמהיריעות"

הספרעלהנסוביםתורהדבריהמכתבשלהאחרוןבחלקו

."שלמהיריעות"

.מ"ס21\26!יפיפהמכתב

העירשלהראשירבה,(ה"תרמ-ז"תקע)שטיינהרטיעקברבי

.חוריןאהרןהנודעהניאולוגיהרבאחרי,שנה40במשךאראד

שהעביראלא,קודמושהתווהבדרךוהמשיךמקומואתמילא

בעלתפקידמילא.להונגריתמגרמניתהדרשותשפתאת

.ארוטודוכסיםלביןהמתקדמתהמגמהביןכמתווךמשמעות

זכויותנתןאשר,ארווסיוסף(בארון)הגרףשליועצוהיה

.(939'עמטרנסילבניה).המקוםליהודי

100$פתיחה 

ההמאהראשית–פרשבורגקהילתתקנות–ידכתב.110

–20

Manuscript - Regulations of the Pressburg Community

- Early 20th Century

קהילתשלמוקדמיםמפנקסיםהעתק,ידבכתבקונטרסיםשני

20-ההמאהראשית.ויידישעברית.פרשבורג

משנתהעתק."פרעשבורגק"דקקהלתינותקנות":ראשוןקונטרס

.כנסתביתבעניניתקנותשלסעיפיםוחמשהשמוניםכולל.ה"תקצ

מצות.שברךמי.התורהעליות.ישראלארץומעותצדקהגבאי

.הרבנות.ד"אב.הלימודעניני.הכנסתבביתמקומות.תפילות.געלצ

.נוספותותקנותענינים.שחיטה.תיבותבעליעניני.התחדשותעניני

דברלשנותו"יצקהלהאלופיםבידרשותאין"נכתבהקונטרסבסוף

איןוממנולהוסיףאיןעליול"הנהשמאיםמפישיצאמהקטןאוגדול

חתימותהעתקבסוף."יעשומפיהםהיוצאאםכיאופןבשוםלגרוע

.הגבאים12של

.מ"ס27.אחדמצדכתובים.דף[22]

שלקדישאדהחבראתקנות"שלידבכתבהעתק:שניקונטרס

הקונטרסבאמצע."ק"לפה"תפשנתפרעשבורגק"קחסדיםגמילות

50שלהעתקהקונטרסבסוף.חברים100מעלשלחתימותהעתק

.יידיש.קדישאהחבראוחבריגבאישמות

.מ"ס23.כתובים'עמ31

,פארקבורו."פרעשבורגסופריםכנסת"בספרנדפסוהתקנות

.ח"תשס

קרעיםדפיםבמספר.מנותקיםדפיםהשניבקונטרס.טובכללימצב

.בשוליםקלים

200$פתיחה 



ח"תרכ,מאקווא–פישרהעניךחנוךרביהגאוןמכתב.112

Letter of the Gaon R’ Chanoch Henich Fischer - Makava (Makow) , 1868

."שלמהיריעות"הבןאולמןישראלרביידידואלנשלחהמכתב,מאקוואד"אבפישרהעניךחנוךרביהגאוןשלוחתימתוידובכתבמכתב

.ח"תרכ,מאקווא.ברבנותשוניםעניניםכמהבמכתב

.דבקחיזוקי,קליםפגמים,בינוני-טובמצב.מ"ס29\23.צדדיםמשניכתוב.דף[1]

יחזקאלרביאצלגםתורהלמד.פישריעקברבישלבנו,"סופרכתב"התלמידימגדולי,(ו"תרנ-ו"תקפ)פישרהעניךחנוךרביהגאון

ר"אוצה.תצאותלמידיוס"החת).מאקוואד"אבד"תרכומשנת,פאלדוואר-דונאד"אבב"תרימשנת.פראגובישיבתנייטראד"אבבנט

6655)

120$פתיחה

א"תשי–פרשבורגדייניבחתימותגטשליחותשטר.111

A Document for Sending a Get (Divorce Certificate) with

the Signatures of the Dayanim of Pressburg - 1951

.בפרשבורגצדקדיןביתבחתימות.ידבכתבגטשליחותשטר

"הכהןאהרןאברהםבןאליהו"רביהחתומים.א"תשי,פרשבורג

."שאולבןיוסףישראל""יהודאבןיוסףישראל"

לאחר,בפרשבורגהיהודיתהקהילהשלהדיןמביתמסמךלפנינו

.האיומההשואהמחורבותהקהילהחידוש

רביוגיסו',סופרדעת'התלמיד(ה"תשס-ו"תרע)כץהכהןאליהורבי

משהרביחתן.ועודאונגרהלוידודשמואלורבימסעמניץוייסשלמה

ראשירב,פרשבורג,בנייטראכרבכיהןואחריהמהשואהניצל.ליבוביץ

.א"תשל-שבעבבארכרבוכיהןלארץעלה.בסלובקיה

.מאודטובמצב.מ"ס21\30.דף[1]

120$פתיחה



רים"מכתבי אדמו, עותקים מיוחסים, ספרים–חסידות 

בדפוס האחים שפירא–א "תרכ, זיטאמיר–מים חיים באר . 113

חתימות  –מקרטשניףרוזנבויםרבי מאיר " בעל מופתים ופועל הישועות"ר הקדוש "חתימת יד קדשו של האדמו

מסלוטפינאבער ישכרר רבי יעקב "וחותמות בנו האדמו

Be’er Mayim Chaim - Zhitomir, 1861 - Shapira Brothers Printing Press

Signature of the Holy Admor “Baal Moftim Upoel Yeshuot” R’ Meir Rosenboim from Kretshnif - Signatures 

and Stamps of his son the Admor R’ Yaakov Yissachar Ber from Solotvyno

וביראהבחכמההמופלגקדושאלקיםאישהגאוןהרבחסידאיששחיבר".ב-אחלקים,"התורהעלנפלאחיבור",חייםמיםבארספר

ימיווסוףקדושותקהלותבכמההרבנותבכתרשמשאשר,התפלהשערוספרשבתשלסדורוספרח"בעהמה"זצללהחייםה"מווענוה

.מטשרנוביץחייםרבי-"ב"תובק"באהישיבתוקבע

.שפיראהעשיליהושעורביליפאחנינארבידפוס.א"תרכ,זיטומיר

יעקב"רביר"האדמובנושלרבותחותמות.[רוזנבוים]"ב"רמאיר'הק"מקרטשניףר"האדמושלקדשוידחתימת:הראשוןבשער

מאירה"מוצ"בהה-ראזענבויםבערישכריעקב"בשערידוחתימת."ע"זיה"זצללהמאירה"מוצ"בהה-ראזענבויםבערישכר

חייםמיםבארהבעלנכד,ה"זצלהמאירה"מובהרבבערישכריעקב":(3'עמ)בדףבמרכזנוספתוחתימה,"מקראטשעניף

."ע"זיה"זצללה

מדורוהוייחיאלרביוחתן,מנדבורנהלייפרמרדכירביר"האדמושלבנו(ח"תרס-ב"תרי)מקרטשניףרוזנבויםמאיררביר"האדמו

.סיגטשלידלקרטשניףעברו"תרנבשנת.יאסיבעיראביובחייר"כאדמונהג."(חייםמיםבאר"בעלמטשרנוביץחייםרבישלנכדו)

דבוקהיה.חייךלאשמעולםעליואמרו.מופלאההיתהדביקותו,ונפלאותיובמופתיומפורסם.בצילוהסתופפורביםחסידים

:רים"האדמובניו.קמיעותלכתובאביוי"עשהורשהמאחיוהיחידי.מחסידיושלמותודרשבדבריוקנאיי.המוחלטתהאמתבמידת

'אנצי)מראחובמרדכיורבימראחוביצחקרבי,מסלוטפינאבערישכריעקברבי,מנדבורנהאיתמררבי,מקרטשניףזאבאליעזררבי

.(נה'עמחסידות

בסלוטפינאר"אדמו.לין'מזלייפרמשהאהרןרביר"האדמוחתן,(בשואהנספה)מסלוטפינאבערישכריעקברביר"האדמובנו

רבי,מריישאמאיררבי,ממישקולץמרדכיחייםרבי:רים"האדמובניו.מרמרושחבלבירתסיגעטלעירעברמשם.מרמרוששבחבל

.(שח'עמחסידות'אצי).מסיגעטיצחקורבי(לימיםצעירונפטרלארץשעלה)משהאהרן

.חדשהכריכה.וכתמיםבלאי.הדפיםבפינותבלאי.כתמים.טובמצב.מ"ס23.5.'עמ330,[2];294,[2]

2500$פתיחה 



מרדומסקהכהןחנוךשלמהרביהקדושר"האדמועותק–שמואלזכרון.114

Zichron Shmuel - Copy of the Admor R’ Shlomo Chanoch Hacohen from Radomsko

.מאסטרווצאשמריהשמואלרבימאת.ס"הפרדבדרךהתורהעלחידושים.חלקיםשני.שמואלזכרון

.ראשונהמהדורה.ח"תרס,ווארשא

הכהןחנוךשלמה...ר"כמובנסתר...ולתהלהלשבחוהמפורסםהחסידהגאוןלהרבשייךהספר"רישוםהספרבשער

."ראבינאוויץ

.ובפרישותבענוההתנהגימיוכל.וקדושגאון.ראדומסקחסידילאלפיר"אדמו(ב"תש-ב"תרמ)רבינוביץחנוךשלמהרביר"האדמו

במקומותנדפסוילדותומימיבהלכהמחידושיוכמה.המהירהובתפיסתובכשרונותיוהצטייןמילדתו,מראדומסקהכהןיחזקאלרביבן

חנויותעשרותלושהיולמרות,פניםלוהאירהוההצלחהבמסחרעסקנישואיולאחר.מאמסטובצביאפריםמרביתורהקיבל.שונים

ישיבותושלשארבעים.תורהכתרבשםישיבותשלעניפהרשתהקיםאף,בתורהימיוכלועסקישב,רברכושגםוכןמסחרובתי

מראדמוסקשלמהרביסבומחסידישהיוכאלהגםחסידיוכשבין,ר"אדמונתמנהבלבדט"כבןכשהואא"תרעבשנת.בפוליןהיוכאלה

ורשהאתלעזובסירב,החסידיים"שולחנות"האתלנהלהנאציםשלטוןתחתבהוהמשיךלוורשהעברש"תבשנת.השושלתמייסד

נדפסמתורתו.יושביוכלאתוהרגההתאכסןשבולביתפרצהגרמניםפלוגתב"תשבשנת.בצרתםחסידיועםלהיותרצהכי,ולהנצל

(ב"תשמ'עמחסידות'אנצי).ד"הי."שלמהברכת"ספר

.וכתמיםבלאי,קרעים,מנותקיםדפים,בינונימצב

180$פתיחה 

ישכררביר"האדמוחותמת–אלימלךנועם.115

מלינסקרוקחדוב

Noam Elimelech - Signature of the Admor R’

Yissachar Dov Rokach from Linsk

,למברג.נסק'מליזאלימלךלרבי,אלימלךנועםספר

.ו"תרל

עברית"רוקחדובישכר"עתיקהפחםחותמתבשער

.ולועזית

מנחםרביבן,מלינסקרוקחבערדבישכררביר"האדמו

שמעוןרביחתנו.בעלזשושלת-מדינוברוקחמנדל

.רופשיץשושלת-מלינסקחייםאברהםרביבןהורביץ

ב"לארההיגרצ"תרחבשנת.בלינסקר"כאדמוכיהן

,חייםאברהםרבי,אליעזררבי:בניו.יורקבניווהתישב

.מנאוויריהרוקחנפתלירביחתנו.דודורבייהודהרבי

.(תפח'עמחסידות'אצי)

."הערצבערגאברהם"חתימההפורזץבדף

פגם.טובכללימצב.יבשדף.רופפתמקוריתכריכה

.אחרוןבדף

120$פתיחה 



ידבכתבהגהות–מדעעש"יחזקאלהכנסת"פנטיחזקאלרביר"האדמועותק–ג"תרנ,סיגט–הביתברכת.116

Birkat Habayit - Sighet, 1893 - Copy of the Admor R’ Yechezkel Paneth the “Knesset Yechezkel” of Dej -

Handwritten Glosses

ברכתדיני.אחלק.מחודשיםדיניםהרבהעםוהאחרוניםערוךהשולחןפסקיפיעלברכותדיניכלביאור.חלקיםשני,הביתברכת

.אינהורןחייםאברהםרבימאת.המצותברכתדיניכל.בחלק.הנהנין

משהרביר"האדמו:מהם,רים"והאדמוהרבניםגדוליבהסכמותעוטרהספר.נפרדבשערחלקכל.ראשונהמהדורה.ג"תרנ,סיגט

.ועודמשינוואהלברשטאםשלוםרביר"האדמו,ממונקאטששפיראצבירביר"האדמו,מדעשפנט

.ידבכתבהגהותכמההספרדפיבין."והגלילדעעשק"אבדפאנעטיחזקאל"רביר"האדמוחותמתהספרבשער

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

כברתפליןלהניחלוהורהוסבותורהחידושיחידשכברשניםשבעובןרגיליםבלתיבכשרונותהצטייןמילדותו,ווישיווא-מאויברפולק

בתורתעסק.'אלעזרמנחת'בעלממונקאטשאלעזרחייםרביר"האדמוגםלמדעמוהמונקאטשבישיבהלמדבצעירותו.זהבגיל

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

בדעעשר"ואדמולרבנבחרג"תרסבשנת.ביותרהצעירלרבאזוהיהבבודפשטהרבניםבאסיפתהשתתףכברשנה16בןבהיותו

אתמצאופטירתולאחר.לקידומווסייעזיבינבירגןכוללבראשעמד.במקוםהישיבהפרחהבימיו.ברבנותהשלישיהדורבהוהיה

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

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

.שאץמדעעש

כריכה.קליםכתמים.לחיזוקניירהדבקתהראשוןלשערמעבר.מאודטוב-טובכללימצב.מ"ס24.דף[2],עט-טז,טז,עג,[4]

.מקורית

300$פתיחה 

ידבכתבוהגהותחתימות–דעהפריספר.117

מסטרפקובליפשיץשרגאיחזקאלרביר"האדמו

Sefer Pri De’ah - Signatures and Glosses in the

Handwriting of the Admor R’ Yechezkel Shraga

Lifschitz from Stropkov

מאת.ומקוואתנדההלכותדעהיורהעלביאור.דעהפריספר

ניו.הראשונההמהדורהשלצילוםדפוס.הלוידובעזריאלרבי

.יורק

רביר"האדמובעלותוחתימותרישומיםשניהספרבתחילת

הספרלאורך.מסטרפקובהלברששטאםליפשיץשרגאיחזקאל

.קדשוידבכתבוקצרותארוכותהגהות30–כ

.מאודטובמצב

150$פתיחה 



הצדיקר"האדמושלהעותק–ברוךברם"מהרת"שו.118

מקונטיקוזיבארבינוביץפנחסרבי

Maharam Bar Baruch Responsa - Copy of the Righteous

Admor R’ Pinchas Rabinowitz from Kontikoziva

הערותעם.מרוטנבורגמאיררבי–ברוךברם"מהרותשובותשאלות

חייםרביר"האדמוהסכמות.ך"תר,למברג."ומשיבשואל"הבעלמאת

.ועודמצאנזהלברשטאם

ריבינוביץפנחסרביהצדיקהגאוןשלבעלותחותמות3בספר

התורהעלפירוש"יצחקעבודת"בעל.(ב"תרפ-א"תרכ)מקונטיקוזיבא

ר"כאדמוכןלפניששימשיואליצחקרביאביומקוםממלא.י"בכת

רביהואאמומצדסבו,"התורהבנגליותעצוםגאון"כמתואר,בליניץ

רביב,מחרסוןר"האדמוישראליעקברביבניו.ינקוב'מזזוסיאמשולם

רבי.חיפהד"ואבמקונטיקוזיבאנחוםמנחםרבימזולקובאבאשמואל

מסטוליןמשהרביר"האדמו:חתניובין.אביבתלרבינוביץאהרן

.מסקוויראיצחקרביר"והאדמו

בכתבזהורישוםיתכן"ושלםמוגה"רישוםבספר.דף[1],סג,ג,[1]

.ר"האדמושלידו

.מאודטובמצב

150$פתיחה 

אנשילאשררביר"האדמושלהעותק–דרדקימקרי.119

מקולומיאש"ל

Mikrei Dardakei - Copy of the Admor R’ Asher Anshil

Lash from Kolomyia

.1888,למברג.ש"להללרבימאתבראשיתספרעל,דרדקימקרי

ק"הגהחתןש"לאנשילאשר"ר"האדמוחותמתההקדמהבדף

."א"יעקאלאמיאק"אבדק

וחתנואחיובן,(ז"תרצ-ד"תרכ)מקולומיאאנשילאשררביר"האדמו

.כדייןבהכיהןנישואיולאחר.מקולומיאליכטנשטייןהללרבישל

ר"כאדמושםוכיהןלקלויזנבורגעברהראשונההעולםבמלחמת

אביגדוררביבנו."(רביקאלאמייער)"מקלומיאר"כאדמוונתפרסם

פנחסרביחתנו.בקלויזנבורגמקומוממלאליכנטשטייןהללאלטר

חייםרביבנו,.בקלויזנבורגחמיושלהמדרשבביתרבשטיינרהכהן

"מופתבעל"בוראוחסידיו.ב"תרפבשנתלירושליםעלהיעקב

.(קכא'עמותלמידיוס"החת.580'עמטרנסילבניה)

דפיםמספרחסר.נ"תר,קולמיא.שמותעל,דרדקימקריעםכרוך

.בסוף

.משוקםראשוןשער,טובכללימצב

200$פתיחה 



טויסיגישראלרביר"האדמומספרייתספריםשלושה.120

ק"בכתיחתימות–ממטרסדורף

Three Books from the Library of the Admor R’ Yisrael Toisig

from Mattersdorf - Signatures in his holy Handwriting

משהרבימאת.ראשוןחלק,חייםאורחחלקעלת"שו,הבשםערוגת.א

[9],קעט,[8].ראשונהמהדורה,ב"תרע,סוואליווע.חוסטד"אבגרינוולד

.מ"ס32.דף

ק"מקטויסיגישראל"רביר"האדמוחתימתהספרבשער

."מאטטערסדארף

שבתירבימאת,מילההלכותעל.אבותברית,החדשהזהבשרביט.ב

.ד"תרע,מונקאטש.ליפשיץ

.במטרסדורףכהונתומתקופתהחותמת.ר"האדמווחותמתחתימהבספר

בונםשמחהרבימאת,חוליןמסכתעלופלפוליםחידושים,סופרשבט.ג

רביר"האדמוחותמתבספר.ראשונהמהדורה.צ"תרח,טורנא.סופר

.מאודטובמצב."טויסיגיחזקאל"חתימהבשער.טויסיגישראל

,פרשבורגישיבותתלמיד,(ח"תשכ-ט"תרמ)טויסיגישראלרביר"האדמו

לארץעלה.מקרסטורישעיהרביי"ער"כאדמונסמך.אונסדורף,בעלעד

תפארת"חיבר."אהרןתפארת"ישיבתוהקיםצ"תרחבשנתמאוסטריה

רביובנו,רות"באדמואחריומקומועליואלרביבנו."ישראלבית","יוסף

נפשפרי"בעלאהרןרבי:מבניועוד.אחריוהישיבהבראששמואלמשה

."יוסףמשכן"ישיבתראשבריםחייםרביחתנו.יחזקאלרבי,"חיה

.מאודטובמצבהספריםכל

120$פתיחה 

הגרמנדלמנחםרביהקדשת–שתיהאבן.121

ד"הי

Even Shetiya - Dedication by R’ Menachem

Mendel Hagger Hy”d

והנאיםהטוביםומעשיהםצדיקיםשלתולדותיהם,שתיהאבן

,הקדושיםרבותינושלתורהוחידושיונפלאיםנוראיםוסיפורי

ובניו,מקוסובמנדלמנחםרבי,חסידקאפיליעקברבינו

.כהנאחייםרבימאת.ינץ'וויזראדיוויץ,מקוסוברים"האדמו

.יחידהמהדורה.ץ"תר,מונקאטש

רביל"המושלוחתימתוידובכתבהקדשההספרבשער

למלךדומהחתןלכבודדרשהלדורן"הגרמנדלמנחם

ק"פעיהרובינשטייןדודחיים'מש"ובייבתורהמופלא

."האגערמענדלמנחםב"תשתמוזח"רירושלים

מ"מהרק"הרהנכד(ח"תש-ה"תרנ)הגרמנדלמנחםרבי

יחדו"תרצבשנת-לארץעלה.פרלשטייןק"ראונכדמקאסוב

הוציא.מפגזח"תשבשנתהשחרורבמלחמתנהרג.אביועם

לתולדות"שתיהאבן"כהנאחייםרביקרובוספראתלאור

.השושלתצדיקי

.בשוליםפגיעהללאקרעים.בינוני,טובמצב.כריכהללא

.אחרוניםדפיםשניחסרים

120$פתיחה 



עותק–ה"תרכ,אונגוואר–זהבתפוחי.122

מיוחס

Tapuchei Zahav - Ungvár, 1865 - Attributed

Copy

.שמות-בראשית,התורהעלחשובותדרשות,זהבתפוחי

,אונגוואר.(חריףהירשצבירבי)הלרצבירבימאת

.יחידהמהדורה.ה"תרכ

א"שליטר"לאדאמושייך"רביםורישומיםחתימותבספר

רגליובאפרהמתאבקתלמידוכתבתיו"יצמקאליב

מילדי..צבייצחק'הקאניתורתומבארושואב

יוסףשלמה'הק"בשערנוספתחתימה"ו"יצראצפארטא

"...פריעדנאןפנחסשאול"."מראצפערטאשעהר

."מטאשבראדמנחם"."ו"יצא"לאאמבןגראסאלכסנדר"

בפינותקיפולים.טובכללימצב.מ"ס20.דף[3],צה

.כתמים.חדשהכריכה.הדפים

120$פתיחה 

–ט"תקע,דיהרנפורט–"מלובליןהחוזה"תלמיד–אברהםברית.123

ראשונהמהדורה

Brit Avraham - Disciple of the “Choseh from Lublin” - Dyhernfurth,

1819 - First Edition

בארבעתולמעשהלהלכהותשובותשאלותואחתשבעיםמאתים,אברהםברית

,ופיעטרקובפילץשלרבההירשצביאברהםרביהגאוןמאת,ערוךהשולחןחלקי

.'מלובליןחוזה'התלמידי

.ראשונהמהדורה,ט"תקע,דיהרנפורט

עלגדולהקינהההקדמהאחרי,בצעירותוהמחברפטירתלאחרמידנדפסהספר

בשלימותולדפוסהספראתהכיןהמחבר.אביווביתמשפחתומאתהמחברפטירת

המחבראבידבריגםנדפסבספר.להדפיסוהספיקלאאולם(המפתחותמלבד)

.המפוארתמשפחתויחוסעלגםהכותבבחייםעדייןשהיה

עקיבארביעםפלפל.דורומגאוני,(ט"תקע-ג"תקל)פצנובסקיצביאברהםרבי

החוזה"שלתלמידו."הגדולנשר"הכנהושאף'דעתחוות'המליסאיעקבורביאיגר

.מפיעטרקובזלמןשלמהרביזקנוותלמיד"מלובלין

שער.מאודטוב-טוב:מצב.(96חסידותסטפנסקי).מ"ס36,דף[5],קמד,ע,[4]

.מנותק

180$פתיחה 

מהדורה–ד"תקצ,למברג–(זידיטשוב)ישראלבית.124

ראשונה

Beit Yisrael (Zidichov) - Lemberg, 1834 - First Edition

ר"האדמומאתהתורהפרשיותסדרעלוקבלהחסידות.ישראלבית

.מזידיטשובאייכנשטייןהירשצבירביהקדוש

.ראשונהמהדורה.ד"תקצ[למברג]

מילדותונודע,(א"תקצ-ג"תקכ)מזידיטשובהירשצבירביר"האדמו

."מלובליןחוזה"התלמיד.וקדושצדיק.ובנסתרבנגלהגדול,מבריקכעילוי

הלוליםקדשפרי,צביעטרתהנוספיםחיבוריו.זידיטשובשושלתמייסד

.ועוד

.שערחסר.(86חסידות,סטפנסקי).מ"ס22.דף[1],לד-לא;לב,[1]

דפים.לטקסטגלישהעםלעתים,הפנימיםבשוליםעשנקבי,בינונימצב

.פשוטהישנהכריכה.איכותים

120$פתיחה 



מהדורות–מסוכטושובבורנשטייןאברהםרביהגאוןספרי.125

רבניםוחותמותחתימות–ראשונות

Books of the Gaon R’ Avraham Bornstein from Sochaczew - First

Editions - Signatures and Stamps of Rabbanim

.מסוכטשובבורנשטייןאברהםרביהגאוןספרימקבץ

.ה"תרס,פיעטרקוב.שבתמלאכותט"בלשבתהלכותביאור,טלאגלי.א

חתימההספרבשער.מאודטובמצבדף[1],קלח,[3].ראשונהמהדורה

."זולטי"

מהדורה.ב"תרע,פיעטרקוב.ראשוןחלק.חייםאורח.נזראבנית"שו.ב

.'עמ317,[1].ראשונה

."מארגענשטערןל"זבהרבירוחםמשה"רביוחותמתחתימההספרבשער

ד"אבליעבערמאןאלעזרפנחסהרב"חותמת.אנגלרדמאירחיםמספרי"חותמת

."מיטאפאראווזלההצ"ההבןמוטיטשין

.ראשונהמהדורה.ד"תרע-ג"תרע,ווארשא.החלקיםשני.דעהיורה.נזראבני.ג

-טובמצב.יבשדף.מנותקיםודפיםכריכה.יחדיוכרוכים.נפרדבשערחלקכל

.אמתשפתישיבתראשסנקביץחנוךיעקברביוחותמתחתימות.בינוני

.שוניםגדלים

120$פתיחה 

נדירותמהדורותשתי–"שבתשלסידורו"ספר.126

Sefer Hachassidut “Sidduro Shel Shabbat” - Two Rare Editions

.מטשרנוביץטיררחייםרביק"הרהמאת.שבתשלסידורוספרשלמהדורותשתי

.ז"תקע,פאריצק.ושניראשוןחלקים.שבתשלסידור.א

.הראשוןהשערבדףקמטים,כתמים.טובכללימצב.אחרוןבדףפגם.(ד-ג)מההקדמהדפיםשניחסרים.דף[1],מו,ע,ד

שייךהספרזה"עתיקרישום.טימבערגאבאאברהםרבישלהספריםאוצרחותמות."הכהןשמואל'לרשייך'הסזה":חתימות

"...המפורסםוהקציןלהנגיד

."במאהלובש"כמ"נכתבבשער.ו"תקפ,סדילקוב.ושניראשוןחלקים.שבתשלסידורו.ב

טקסט.הראשוניםבדפיםדבקחיזוקי.בודדיםעשנקבי.טובכללימצב.משובשתדפיםספירת.דףלח-לז,לה,סא-נא,מו-כז,כה

.חדשהכריכה.לחיזוקניירהדבקתמחמתהוסתרלשערמעברחלקי

.שוניםגדלים

180$פתיחה 



מהדורה–ח"תרכ,ווארשא–והשמחההשפלותמאמר.127

ראשונה

Maamar Hashiflut Vehasimcha - Warsaw, 1868 - First Edition

הלויאייזיקיצחקרבימאתחסידותמאמרי.והשמחההשפלותמאמר

.ליובאוויטשרי"אדמותלמיד,מהאמילעפשטיין

סטפנסקי).דפוסמקוםציוןללאנדפס.ראשונהמהדורה.ח"תרכ,[וארשא]

.(315חסידות

ר"האדמותלמידימגדוליאחדידיעלשנכתבוד"חבבשיטתחסידותמאמרי

הלויאייזיקיצחקרבי,מליובאוויטשבערדברביר"האדמוובנוהזקן

רביר"האדמובנואצללמדמכןולאחרהתניאלבעלמובהקתלמיד,עפשטיין

,הומלשלרבההיה.מנדלמנחםרביר"האדמוהנכדאצלקצתלמדואף,דב

.'אייזיקיצחקתולדות'בספרתולדותיו,ר"כאדמולכהןוסירב

.קלשימושובלאיכתמים.טובמצב

200$פתיחה 

מראדזיןליינרחנוךגרשוןרביר"האדמוספרישני.128

Two Books of the Admor R’ Gershon Chanoch Leiner from

Radzyn

ליינרהניךחנוךגרשוןרביר"מהאדמואמריםליקוטי,ישריםסוד.א

:זהבחלק.מלאמאזוולףזאברביהמחברמפיוששמעכפימראדזין

.ההגדהעלביאורכולל,הפסחחגימילכלומאמריםדרשות

.מאודטובמצב.דףקח.ראשונהמהדורה.ח"תרס,לובלין

עשר"באורעם,הורקנוסבןאליעזררביהתנאצוואת,חייםארחות.ב

.שניהמהדורה.ג"תרס,לובלין.מראדזיןר"האדמומאת"דחסידותאמלין

.בעלותרישום.מאודטובמצב.'עמ144,[4]

.שוניםגדלים

120$פתיחה 

ראשונותמהדורות–(אבותפרקי)לויקדושת\שמואלדברי.129

Divrei Shmuel / Kedushat Levi (Pirkei Avot) - First Editions

שמואלרבימאת.והמועדיםהתורהעלחסידותמאמרי,שמואלדברי.א

נח-ה,[2].ראשונהמהדורה.ב"תרכ,למברג.מניקלשבורגהורביץשמעלקא

.(124חסידותסטפנסקי).דף

מגיד"התלמיד(ח"תקל-ו"תפ)מניקלשבורגשמעלקאשמואלרבי

אליהישיבההקיםבהריטשוואלבעירכרבכיהן,ד"תקיבשנת."ממזריטש

החסידותוראשימגדולישנעשוביניהם,בתורהמופלגיםבחוריםנהרו

ג"תקלבשנת.'מלובליןהחוזה'ומברדיטשוביצחקלוירבי',מקוזניץמגיד'ה

מגדוליכמהבציעורתםלמדושםובישיבתוניקלשבורגשלכרבהלכהןעבר

.רים"האדמו

עם,מברדיטשוביצחקלוירבימאתאבותפרקיעלחיבור.לויקדושת.ב

.דףח.ראשונהמהדורה.ב"תרכ,למברג.'טובשםהבעל'מהמקוהכוונת

.(512חסידותסטפנסקי)

המגידאצלשהיהידכתבפיעלשנדפסהספרשלראשונהמהדורה

השערעמודלרוחבקועם,לפנינו.זולמהדורהוריאנטיםשניישנם.מקוזניץ

.פרחיםעםאגרטלציורהשערומאחורי,למטה

.כריכהללא.זעיריםעשנקבי.טובכללימצב

200$פתיחה 



ראשונותמהדורותחלקם–חסידותספריאוסף.130

Collection of Chassidic Books - Some are First Editions

.ט"תר,למברג.טובשםכתר•

.ק"שיאברהםרבימאת,"אשמאורי"ביאורעםאליהודביהתנא•

.בעלותחותמות.ד"תרכ,למברג

.א"תרל,פרמישלא.מזלאטשובדובישכררבימאת,צדקמבשר•

.ד"תרל,למברג,ישראלגאולת•

.ח"תרל,ווארשא.ניץ'מקוזהמגידמאת,ישראלעבודת•

.ג"תרמ,טשערנוביץ.מקוסובמנדלמנחםלרבי,שלוםאהבת•

ליפאטוביוםחנניהרבימאת.החלקיםשני.התורהעל.טוביוםקדושת•

.ראשונהמהדורה.ה"תרס,סיגט.טיטלבוים

.ו"תרס,ווארשא.מברדיטשוביצחקלויר"במאיררבימאת,תורהכתר•

.שעריםשני.ט"תרס,לובלין.הלוימאיררבימאת,לשמיםאור•

מנדלמנחםרבימאת.הפרשיותסדרעללתורהמאזנים,צדקמאזני•

.ידבכתבארוכההקדשה.יחידהמהדורה.ב"תרע,מונקאטש.שפירא

רביר"האדמומאת.ופוריםשמות-בראשית.ראשוןחלק.הבושםערוגת•

משה"רביחתימת.ראשונהמהדורה.ג"תרע,חוסט.גרינוולדמשה

."שטיינבערג

,קליינווארדיין.רוזנברגשמואלרבימאת.התורהעל,שמואלבאר•

.צ"תרח

.ג"תש,סקלהייד.ט"מהבעשסגולהכתביישועהשערי•

.בינוני-טוב.שוניםומצביםגדלים.ספרים13כ"סה

120$פתיחה 

–(יאלישצבייעקברבי)יעקבקהלת.131

ראשונהמהדורה–ל"תר,למברג

Kehilat Yaakov (R’ Yaakov Tzvi Yalish) -

Lemberg, 1870 - First Edition

מלשונותותיבהתיבהכלעלחיבור,יעקבקהלת

פיעלהקדושוזוהרמדרשיםתלמוד,משנה,המקרא

ועלהראשוניםקבלתספרימכלמלוקט,והנסתרהנגלה

דרשותכולל.'ב'אסדרלפיל"האריזקבלתפי

.יאלישצבייעקברביק"הרהמאת.מהמחבר

רביחשובותהסכמות.ראשונהמהדורה.ל"תר,למברג

אייכנשטייןאייזיקיצחקרבי.מצאנזהלברשטאםחיים

שמעוןרבי.מטריסקטברסקיאברהםרבי.מזידיטשוב

.מיאסישורישעיהרבי,מוישניץמנדלמנחםרביסופר

סטפנסקי).מ"ס36.דף[15],כב,לה,נד,[1],כח,[2]

.(516חסידות

מקצועימשוקםשוליםבלאי.מאודטוב-טובנוכחימצב

.נאהחדשהכריכה.אחרוןודףראשוניםדפיםבשלושה

.ויפהשלםעותק

200$פתיחה 



:ראשוניםחסידותספרישלושה.132

–שלמהדברת\עיןבת\יקריםליקוטים

חסריםעותקים

Three First Edition Chassidic Books:

Likutim Yekarim / Bat Ayin / Dovrat

Shlomo - Missing Copies

וגדוליט"מהבעש,יקריםליקוטיםספר.א

דפוס.ראשונהמהדורה.ב"תקנ,לבוב.החסידות

חסידותסטפנסקי).רפאפורטיארוששלמה

301).

חסר.(דףמ,[2]:במקור).דףמ-ג:חסרעותק

מצב.מ"ס21.נוספיםדפיםושלושההשערדף

רבבלאיאחדבדף.בינוני.הדפיםביןמשתנה

קרעים.הפנימייםהדפיםבשוליבלאי.וכתמים

.כרוךלא.מנותקיםדפים.חיסרוןעם

.(127חסידותסטפנסקי).ח"תר,זולקווא.ממזעריטשהמגידתלמיד,מלוצקשלמהרבימאת,שלמהדברתספר.ב

.טוב-בינוני,הדפיםביןמשתנהמצב.מ"ס23.נוספיםדפיםושניהשערדףחסרים.(דףלו-ג,[3]:במקור)לו-כט,כו-ג,[2]:חסרעותק

.כרוךלא.מנותקיםדפים.דפיםבמספרקרעים.וכתמיםבלאי

חסרעותק.בקישראלבדפוס,ראשונהמהדורה.ז"תר,ירושלים.החסידותמגדולימאבריטשדבאברהםרביר"האדמומאת,עיןבת.ג

.רבובלאיכתמים.בינונימצב.(דף[1],קכה,[2]:במקור).חסר[1],ברובוחסרקכהדף.ראשוניםדפים5הספרבתחילת

200$פתיחה 

חלקם–ונדיריםחשוביםחסידותספרימקבץ.133

ראשונותמהדורות

Stack of Important and Rare Chassidic Books - Some

are First Editions

רבימאת.וכתוביםנביאיםולקוטיהתורהעלב"דרמרגניתא.א

עםכרוך.ראשונהמהדורה.ג"תרמ,למברג.תאומיםפרנקלברוך

:ספר

רבימאת.דעהיורהעלוחידושיםותשובותשאלות,שפראמרי.ב

מהדורה.ג"תרמ,למברג.ווישניצאד"אבלנדאהירץנפתלי

.ראשונה

וימירותמגילת,מקודשיםוימיםמועדיםעל,חדשהמנחה.ג

גוסטמןישראלאלעזררביק"הרהמאת.ובנסתרבנגלה.הפורים

:עםכרוך.יחידהמהדורה.ב"תרמ,למברג.רודזול

שםהבעלתלמידשהםמשהרבימאת,התורהעל,משהדברי.ד

.שניהמהדורה.ז"תרמ,למברג.טוב

בחיינדפס.מ"תר,למברג.מטולנאדודרביק"להרה,דודמגן.ה

אתלהוציאל"למוזכותנותןובוהמחברהסכמתעם.המחבר

.המחברמאתמכתבהראשוןלשערמעבר.שעריםשני.הספר

.המחברהקדמתהשנילשערמעבר

.ג"תרסמשנתבנדרד"אבקאניטשעראברהםרביחותמותבספר

.ח"תרכבשנתנולד

,דבריםספרעלהחסידותבדרךדרשות.טובויוםלשבתמלבוש.ו

דובישכררבימאת.המועדיםועלסגולזרקאהטעמיםעלפירוש

.ראשונהמהדורה.ז"תרפ,מונקאטש.מוורצקיאייכנשטייןבעריש

.יבשדףעלמהספריםחלק.מאודטוב-טובמצב.שוניםגדלים

200$פתיחה 



מהדורה–ד"תרס,לובלין–סגולהספר–משהקהלת.134

ראשונה

Kohelet Moshe - Segulah Book - Lublin, 1904 - First Edition

רביהקדושהרבמאתוהמועדיםהתורהעלוחידושיםפירושים,משהקהלת

המגיד"ישראלרבימאביוחידושיםעם.ניץ'מקוזבריעהאליקיםמשה

.א"זיע"ניץ'מקוז

.ראשונהמהדורה.ד"תרס,לובלין

סגולהספר

מעת.פוליןרי"אדמוגדולימכלהסכמותושששלושיםעיטרוהספראת

בדברישמשתקףכפי.סגולהכספרנחשבהספרשללאורהוצאתו

מאיררביר"האדמוכותבוכך.המסכימיםרים"האדמושלהסכמותיהם

בתוךשורההברכהלהיותהואנוראהסגולהוגם"מאסטראווצעיחיאל

הספראתשיקבלמיוכל"מגראדזיסקישראלרביר"האדמו."ביתם

מלובליןאברהםרבי."טובכללויהיבוודאיביתולתוךל"הנהקדוש

."וצוקהצרהמכללהצילםהלוקחיםעליגןהקדושהמחברזכות":כותב

לתוךהקדושהספרהברכהלקבלרבהמצווה":מפוריסובאברהםרבי

לתוךהזההספראתשיקבלמיוכל"מקאלישיןאשריהושערבי."ביתו

."ביתולתוךוהצלחהברכהגםיקבלבוודאיביתו

.רופפתכריכה.מאודטובמצב

150$פתיחה 

סגולהספר–ט"תרכ,זיטאמיר–עיןבת.135

Bat Ayin - Zhitomir, 1869 - Segula Book

רביהקדושר"האדמומאת,התורהעלחסידותמאמרי,עיןבתספר

שלוםאברהםדפוס.ט"תרכ,זיטאמיר.וצפתמאווריטשדובאברהם

.שאדאוו

המוציאאתמברך,לספרבהסכמתומטשרנובילאהרןרביר"האדמו

ההואהקדושהספראתיקחאשרואישאישכל"הספרקוניואתלאור

באורעליהם'היאירכןבעמלםטובשכרלראותשיזכומלאבמחיר

יעקברביק"הרהבהסכמתוכן."ר"אכידמיטבמיליבכל...שיזכופניו

להםיעמודל"הנח"בעהמהקדושהרבוזכות"מטשערקעסישראל

."רוויחאומזוניחייבבניוגשמיותח"ברויפנואשרבכלשיצליחוולזרעם

אחדידכתבפיעל,ז"תרבשנתבירושליםלראשונהנדפסעיןבתספר

הספרנדפסי"תרבשנת.מפאליטשאןישראלרביהואהלאהתלמידים

זוסמןמשולםרביאחרתלמידשלהעתקהפיעלבזיטאמירשנית

.ובסגנוןבתוכןרביםושינוייםהוספות,זובמהדורה.מזיטאמיר

אריהרביידיעלשנדפסההשלישיתהמהדורההיאשלפנינוהמהדורה

מהדורה,זוסמןמשולםרביהחסידהרבשלבנו,בזיטאמירצ"מולייב

והסכמותהקדמהבתוספתי"תרזיטאמירמהדורתפיעלמיוסדתזו

.ל"הנ

כריכה.עשנקבימעט.איכותינייר.טובכללימצב.דףקלח,[3]

.פשוטה

200$פתיחה 



בעלר"האדמושלוחתימתוקדשוידבכתבמכתב.136

ששלחהעבודהיסודספרכולל–מסלונים"שלוםנתיבות"

לידידור"האדמו

Letter in the Holy Handwriting and Signature of the Admor

Baal “Netivit Shalom” from Slonim - Including Sefer Yesod

Ha’avodah sent by the Admor to his friend

שלוחתימתוקדשוידבכתב,"גרינברגח"מוהרח"אלשלומיםמכתב

במכתב.מסלונים"שלוםנתיבות"בעלברזובסקינחשלוםרביר"האדמו

רביר"האדמומאתהעבודהיסודהספראתלוששולח,ר"האדמוכותב

שבזמןמאדאנימתפלא"ר"האדמומוסיףכןכמו.ל"זצמסלוניםאברהם

"אותימדאיגשזהמה,כלוםמאיתושומעיםלאהאחרון

.נאהמהודרתבכריכהכרוך,ל"הנהספרמצורף

.פגמיםמעט.ספר+מכתביםדף[1]

150$פתיחה 

ר"האדמומאתהיסטורימכתב.137

–ישראללארץעלייתובדבר–מסטרפקוב

ט"תש,במברגמחנה

Historical Letter from the Admor of

Stropkov - Regarding his Immigration to

Eretz Yisrael - Bamberg DP Camp, 1949

שרגאיחזקאלרביר"האדמומאתהיסטורימכתב

.ישראללארץעלייתולפניימים,מסטרפקובליפשיץ

פועלימנהלשדירובצקישמואלרביאלנשלחהמכתב

ק"לפט"תשוישלח'דאור".בארץישראלאגודת

."ו"יצבאמבערק

ישראללארץלעלותרצונואתר"האדמומגוללבמכתב

עתהוהנה",בכךלסייעושדרובצקיהרבמאתומבקש

ועתה...ברנהלציוןלעלותמוכןהננית"השיבעזר

בבואילהסתדרלסייענילימינילעמודובקשתישאלתי

...פרנסהמקורבעניניוהןהדירהבעניניהןשמה

ולהשתשתעהקדושהארצנועפרלחבקת"השיכשיזכני

"...מרומיםמגבהישמההמופיעעליוןאורזיובנועם

כילזכורנא"חשובפרטר"האדמומוסיףבמכתב

בארץלפנותלמילנוואיןמאשמוצליםאנואומללים

בסוף"...ת"השיעזררקקרוביםלנואיןכיישראל

.מסטרפקובר"האדמושלהמלאהידוחתימתהמכתב

.החתימהלאחרשורותכמהתוספותעם

נשלחד"תשבשנת.ט"תשכסלוט"בכלארץעלייתוטרם.במברגמחנהשלכרבהמכהןבהיותור"האדמושלרשמיבלנקעלהמכתב

העקוריםהמחנותכרבכיהןהמלחמהלאחר.נסבדרךניצלהואאולם,נספוילדיווששתאשתו,באושוויץהריכוזלמחנהר"האדמו

ביתאתייסדארצהעלייתולאחר.מפרשיםעםבגמראשיעוריםומסר"הפליטהשאריתישיבת"אתהקיםשם.ופרנקוניהבומברג

.ברקבבניהחסידותשלנוסףמדרשביתהקיםמכןלאחרשעריםמאהבשכונתסטרופקובחסידישלהמדרש

.מאודטובמצב.מ"ס20\9.דף[1]

150$פתיחה 



רבינוביץישראליעקברביר"האדמומאתהיסטורימכתב.138

ה"תרפאודיסה–ישראללארץעלייתובדבר–

Historical Letter from the Admor R’ Yaakov Yisrael

Rabinowitz - Concerning his immigration to Eretz Israel -

Odessa, 1925

ישראליעקברביר"האדמושלוחתימתוקדשוידבכתבהיסטורימכתב

.ירושליםד"ראבזוננפלדחייםיוסףרביהגאוןאל,מקונטיקוזיבארבינוביץ

.ה"תרפבראשית'היום

לבוא",ישראללארץלעלותר"האדמושלרצונובענין,נסובהמכתבתוכן

ג"ישהיהאיךר"האדמוכותבהדבריםבין."וטהרהתורהבמקוםלהתישב

אתהחליף"הנוראד"תרעומשנת",החסידיםלעדתכרבבחרסוןשנה

ולכןביותרירודהרוחניהמצבהחדשבמקוםאולם.לאדעסועברמקומו

יערבלזאת,והרשיוןהדרישהאךחסרוכלום"ישראללארץלעלותעזרצונו

יצילובזהודרישהרשיוןלילהמציאהזהבדברבעזרתילעמודשיחינא

בימיםהדתרדיפתמצדלתארשאיןממשרוחנימכליוןנפשותינו

"...האחרונים

רביר"האדמובן,(ב"תש-מ"תר)רבינוביץישראליעקברביר"האדמו

בשנת,בחרסוןרות"באדמולכהןהחלע"תרבשנת.מקנטיקוזיבהפנחס

והתגוררואמועםיחדלישראלעלהג"תרפבשנת,לאודיסהעברג"תרפ

."יעקבשארית"ספרמחבר,אביבבתלהראשוןר"האדמוהיה,אביבבתל

פגיעה.תיוקנקבי.טובמצב.מ"ס13.5\21.עמודיםשניעלכתוב.דף[1]

.הנקביםמחמתבטקסטמועטת

120$פתיחה 

א"תשי–מגור"ישראלבית"השלקדשוידחתימת.139

The Holy Signature of the “Beit Yisrael” of Gur - 1951

בבני'השכוןברחובגורשלבשטיבלהחסידיםשמותרשימת

.א"תשי,אב-תמוז.ברק

כפינכתבוהתורמיםשמות.התרומותכלסךשלרישוםכולל

הדףשלהתחתונההשמאליתבפינה.אחראדםידיעלהנראה

"ישראלבית"האלתרישראלרביר"האדמושלקדשוידחתימת

.מגור

מצב.וקמטיםבלאי,הדףבראשקרעים.מ"ס15\20.דף[1]

.בינוני

200$פתיחה 

טברסקימרדכיישראלרביר"האדמומאתברכהמכתבישני.140

מרחמסטריווקא

Two Greetings Letters from the admor R’ Yisrael Mordechai

Twersky from Rachmastrivka

.מרחמסטריווקאטברסקימרדכיישראלרביר"האדמומאתברכהמכתבישני

.ח"תשמ-ז"תשמ,ירושלים

ולהחתםלהכתבת"השילפנילטובזכרונכםשיעלה"טובהשנהברכתמכתב.א

ידובכתבתוספתעם"...ושלוםארוכיםטוביםלחייםלאלתרצדיקיםשלבספרן

.ר"האדמושלקדשוידוחתימת.כספיתתרומהלמשלוחר"האדמושל

אליכםהנלויםכלעםהמצותחגאתלחוגשתזכו"הפסחלחגברכותמכתב.ב

תוספתעם"...החגברכתבשפעודיצותבחדוותהלבבשמחתהכשרותבהידור

שלקדשוידחתימתועם.כספיתתרומהלמשלוחר"האדמושלידובכתב

.ר"האדמו

.וכתמיםבלאי.קיפולסימני.רשמיבלנק.דף[2]

150$פתיחה 



.והקדשותחתימות , הגהות–יהדות אשכנז 

עם"אישחזון"המרןשלהעותק–אבןמלואי.141

חותמתו

Miluei Even - Copy of Maran the “Chazon Ish” with

his Signature

ד"אבקלאצקיןאליהורביהגאוןמאתוחידושיםת"שו,אבןמלואי

.יחידהמהדורה.ה"תרפ,לובלין.לובלין

.ל"זצ"אישחזון"המרןשלהפרטיתחותמתוהספרבשער

."קרליץישעיהואברהם"

.טובכללימצב.יבשדף.מנותקשער.'עמ48,8,[2]

120$פתיחה 

שלהעותק–ראשונהמהדורה–הבושםערוגת.142

"חמדהכלי"בעלפלאצקידןמאיררביהגאון

Arugot Habosem - First Edition - Copy of the Gaon R’

Meir Dan Platski Baal “Kli Chemda”

במדבר,ויקראהתורהעלחידושים.שניחלק,הבושםערוגת

מהדורה.ג"תרע,חוסט.מחוסטגרינוואלדמשהרבימאת,דברים

.ראשונה

דןמאיררביהמפורסםהגאוןשלבעלותחותמתהספרבשער

רבישלחותמות.התורהעל"חמדהכלי"ספרמחברפלאצקי

.מירושליםהיילפריןזלמןאפרים

אמשטרדםנפתלירביהגאוןשלהעותק–משולשתברכה.143

Bracha Meshuleshet - Copy of the Gaon R’ Naftali

Amsterdam

.א.הראשוניםמגדוליספריםשלשהכולל.ברכותמסכתעל,משולשתברכה

לרבימקובצתשיטה.ג.ש"הראתוספות.ב.החסידיהודהרבינותוספות

.ראשונהמהדורה.ג"תרכ,ווארשא.אשכנזיבצלאלא

–אמשטרדםדובנפתלירביהגאוןשלבעלותחותמותהספרדפיבין

תנועת'ומגדולימסלנטישראלרבינושלתלמידיומגדולי(ו"תרע-ב"תקצ)

בשקידתוהתבלטמנערותו.שלמה'רלאביוסלנטבעירנולד.בליטא'המוסר

ישראלרביאצללמד.לחנכובנואתלידומסרסלנטרישראלורבי,וביראתו

רבישלהמיוחדיםהתלמידיםביןוהיה,ובקובנהבוילנהמדרשובביתסלנטר

.ומוסרתורהוהפיץלירושליםעלהו"תרסבשנת.ישראל

.מנותקתכריכה.מאודטובמצב

200$פתיחה 

רבי,בקאליש"חיהנפש"הבעלתלמיד.20–ההמאהבתחילתפוליןיהדותרבנימגדולי(ח"תרפ-ו"תרכ)פלאצקידןמאיררביהגאון

כלי"הספריםסדרתמחבר.דווארטהעירשלכרבהלכהןהחלא"תרנבשנת.מסוכוטשובבורנשטייןאברהםורבימקונטאיהושעישראל

כמו.מהדורותשלרבלמספרוזכהבפוליןהלמדניםחריפיעלנתחבבומיד,ו"תרסבשנתלאוריצאהראשוןהחלק,התורהעל"חמדה

.פרידלנדרשלקדשיםעלירושלמיתלמודשלזיופולהוכחת"ירושליםשלוםשאלו"חיברכן

.הדףיבשותמחמתדפיםבכמהחסרוןעםפגמים.דפיםמספרבשוליקרעים,ושביריבשדף.בינונימצב.דףקפד,[8]

120$פתיחה 



–"יעקבישועות"אליהודביתנא.144

רביהגאוןשלהעותק–ח"תקנ,זאלקווא

רביובנוביאליסטוקד"אבהלויסגלשמואל

הירשצבי

Tanna Davei Eliyahu “Yeshuot Yaakov” -

Zholkva, 1798 - Copy of the Gaon R’

Shmuel Segal Halevi Abad of Białystok

and his son R’ Tzvi Hirsch

רבימאת"יעקבישועות"פירושעם,אליהודביתנא

.ח"תקנ,זאלקווא.מבראדהירץנפתליבןיעקב

.רובנשטייןמרדכיבדפוס.שניהמהדורה

המופלגלהרבנישייך"רישוםהפורזץבדף

סגליוסףר"בשמואלה"מוכבודוהמפורסם

'מוא"בלאהירשצבייוסףנאוםמביאליסטוק

חתימהבשער."מביאלסטאקסגלשמואלה"מו

."ה"יל"סגהעשיליהושעאברהם'הק"

רביישיבתתלמיד-גויטייןבנדטרביהגאון

ספרו,(4191ר"אוצה).בברודימינץמשה

ז"תקפבשנתבפראגנדפס"נבחרכסף"

-בהעדיעסכרבכיהן.פעמיםמספרעודכ"ואח

כסאועלישבהירשצבירביבנו.טולנאמחוז

מנחםאליהורבי-נכדו.ברבנותאחריו

.מהעדיעס

,צט,צה,קי-צא,פט-נז,[1],נו-טו,יב,[1]

.דףקיח

.איכותיםדפים.עשנקבימעט,טובכללימצב

.עורשדרתעםחדשהבדכריכת

150$פתיחה 

מגדולי–הלויסגליוסףר"בשמואלרביהגאון

.ץ"תקמשנתביאלסטוקד"ואבדורורבני

בשנתווילנאשלס"השלמהדורתמהמסכימים

ישעבגדיותשובותשאלותספרמחבר.ו"תקצ

.(ד"תר,וילנא)

ו"תקנזאלקוואפיעלדףעלדףנדפסהזומהדורה

האחרונותהסכמותארבעעם,(ראשונהמהדורה)

רבישלחדשההסכמהזובמהדורה.שםשנדפסו

.בראדד"אבקריסטיאנופולרהירשצביר"במאיר

.שימושכתמי,זמןבלאי.טובכללימצב.דףמ,צח

.אחרוניםבדפיםקמטים

120$פתיחה 

הירשצבירביובנו"נבחרכסף"הבעלשלהעותק–ט"תקס,לבוב–בתראבבאחדושי.145

Bava Batra Novellae - Lviv, 1809 - Copy of Baal Ha”Kessef Nivchar” and his Son R’ Tzvi Hirsch

.ט"תקס,לבוב.מיגאשבןיוסףרבינומאת,בתראבבאחדושי

ת"כש...ובקיהחריףג"המההרב"לשייךשהספררישוםהפורזץבדף,"נבחרכסף"בעלגויטייןבנדטרביחתימתהספרבתחילת

"...גאיטייןהרשה"מו



בעלהגאוןשלהעותק–ש"אמאורי.146

וחתימותרישום–מלובלין"חסדתורת"

לאדיערבערדוברביבנו

Meorei Aish - Copy of the Gaon Baal

“Torat Chesed” from Lublin - Writing

and Signatures of his Son R’ Dov Ber

Ladier

עלחידושים,"אורכתנות":כולל,ש"אמאורי

אור".אייזנשטטמאיררבימאתהשבועפרשיות

אלעזררבינכדומאתס"השעלחידושים"חדש

.ו"תקכ,פיורדא.קאליר

שייךהספרזה"רביםרישומיםהפורזץבדפי

ועוקרסניהחסידהחריףהגדולהגאוןלהרב

לאדיערזלמןשניאורה"מוישראלנזרהרים

שנת'חייפרשת'ביוםוהגליללובליןד"אב

להרבשייךהספרזה"."לובליןק"לפז"תרל

ח"תרלשנתשלחפרשת'דיוםלובליןד"אב

בנוסף.דומיםרביםרישומים,"לובליןק"לפ

בערדוברבידרכוממשיךבנווחתימותרישומים

.ידבכתבקצרההגההבספר.לאדיער

חלקי'בדחסדתורתת"שוספרו,בתורהעצוםגאון,"חסדתורת"בעל(ב"תרס-ץ"תק)מלובליןפרדקיןזלמןשניאוררביהגאון

ו"תרטבשנת.'לובביץרי"ואדמו'מלובביץצדקהצמחבעלוחסידיתלמידימגדולי.ההלכהבפסיקתבסיסיהלכתילספרהפךע"השו

ידועהיה."מלובליןהגאון"בכינוינודעומאזלובליןהעירשלכרבהלכהןנבחרח"תרכבשנת.בבלארוספולצקהעירכרבלכהןנבחר

עדתשלהדיןמביתבנפרדהחסידיםכוללותשלהדיןביתאתבהויסדלירושליםעלהב"תרנבשנת.הדורמגדוליוכאחדבגאונותו

בן."ישראלכלשלרבן"נכתבמצבתוועלהזיתיםבהרהקברותשבביתד"חבבחלקתנטמן.סלנטשמואלרביבראשותהפרושים

עלכנראה,לאדירמשפחתוששםלמרושת."ההיאבעתגםמאדיקרחזוןהיו,כאלההודקדושתומלאיםענוגיםפנים"עליוכותבדורו

.(תתנה-תתנד'עמחסידות'אנצי)פרדקיןמשפחתושםאתרשמייםבמסמכיםחתם,מקומושם

.ומנותקתבלויהמקוריתכריכה.ובלאיקמטיםמחמת,בינוניבמצבדפיםמספר.טובכללימצב.שערחסר.דףצ,[4]

200$פתיחה 

,בדפוסשנשמטורבותומפתחותרבותהגהותהמפתחותבדפי

ץ"כחייםרבישלידולכתיבתהזההבכתיבההינםההגהות

,הדפיםבשוליקויםסימניהספרכללאורךכןכמו.מפינסק

.נוסחותיקוניקצרותהגהות

משנת.מווילנארפפורטהכהןפרץרביבן,ץ"כחייםרביהגאון

עלהו"תקפבשנת.שנהכעשריםפינסקשלכרבהכיהןז"תקס

,א"הגרתלמידי"פרושים"השלהישובמראשיוהיהישראללארץ

"פרושים"השלהדיןביתבראשותעמד.ישראלובארץבצפת

נסיםנעשוובהלוויתו,א"תקצשנתטבתבחודשנפטר.בצפת

.ווינגרטןמיכליחיאלרבימלובושובר"האדמו:היוחתניו.גדולים

אברהםורבי,מלובליןהירשצבירביבןזלמןמשולםרבי

מדרוהוטשיןאייזנשטיין

קונטרסנכרךהספרבסוף.מ"ס34.דף[3],נה,[1],לח,[1]

,משפטדבריספרמתוך"משפטחושןעלמלוקטיםחידושים"

.ה"תקצ,קראטשין

.כתמים,קליםקרעים.זמןבלאי.עשנקבימעט.בינוני,טובמצב

180$פתיחה 

[?]ידובכתברבותהגהות–מפינסקץ"כחייםרביהגאוןשלהעותק–לעתיםבינה.147

Bina LeItim - Copy of the Gaon R’ Chaim Katz from Pinsk - Many Glosses in his Handwriting

.רוזנישיהודיתבדפוס.ז"תקנ,למברג.ו'פיגעזריהרבידרשות.חלקיםשני,לעתיםבינהספר

."פינסקק"בקחונה,מווילנאל"זצץ"כפרץו"מבהרבחיים'הק"שלעתיקהחותמת,בחלקובשער1\כבדף



וחותמתחתימות–א"להרשבהביתתורת.149

צפתד"אבהעלרשמואלרבי

Torat Habayit Leharashba - Signatures and

Stamps of R’ Shmuel Heller Abad of Safed

הלכתיחיבור.הקצרהביתתורת–א"להרשבהביתתורת

ביתלשמונהמחולקא"הרשבשכתבוהיתראיסורבהלכות

האסוריםחייםבעלי.הדםוכסוישחיטה:הלכותאתוכולל

חלב,וחלבבשר,ומליחהדם,כהונהמתנות,והמותרים

נטילת,נסךיין,כליםהכשרת,תערובות,נכריובישולינכרי

.ומקוואותטבילה,נדה,ידים

עם,הדורגדוליהסכמותלשערמעבר.א"תקל,ברלין

שלמעניניתהקדמה.צבימגזעמשהבןאהרןרביהסכמת

.לאורהמוציא

שמואלרביהצדיקהגאוןשלידוחתימתהספרבשער

צפתק"מעההעלירשמואל'הק"חותמת.מצפתהעלר

."ו"ת

מאודטובמצב.מ"ס19.דףמד

120$פתיחה 

–קיסנגן-באדד"אבליבמשהרביובנובמברגרהלוידביצחקרביהגאון"מוירצבורגהרב"שלהגמרא.148

ידבכתבהגהות

The Gemara of “The Rav of Würzburg” The Gaon R’ Yitzchak Dov Halevi Bamberger and his Son R’ Moshe

Leib Abad of Bad Kissingen - Handwritten Glosses

.א"תקכ,זולצבאך.מכות,הוריות,עדיות,שבועות,סנהדרין:מסכתות,בבליתלמוד

ג"הרהלאבישייך..."הגדוליםבניוידבכתברישומים,מוירצבורגבמברגרהלוידוביצחקרבילהגאוןשייךשהספררישומיםבספר

כןכמו."הלויליבמשה'הק"בנוחתימת."א"יעווירצבורגק"דקד"אבל"סגבערזעליגמןהמכונהו"נרהלוידוביצחקר"מוהר

.ה"תקסמשנתל"הנהירשצבירביידבכתבארוכיםרישומים."ל"במגהזסגלהירשצבי'הק"חתימההגמראבשער

.ידבכתבהגהותהגמראדפיבין

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

בשנתלעוזרוהתמנה,ווריצבורגד"אבבינגאברהםרבישלזקנתולעת,לחייו20בגיללרבנותהוסמך.בוירצבורגבינגאברםהורבי

לחם.רביםתלמידיםוהעמידישיבהוראשכרבכיהןשם,הרפורמיםלדעתבניגודוירצבורגשלהראשיהרבלתפקידהתמנהר"ת

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

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

ז"תרכבשנת.שבגרמניהקיסינגןבאדשלכרבלכהןנתמנהה"תרכבשנת(ס"תר-ח"תקצ)במברגרהלוילייבאריהמשהרביבנו

בןרביהואנכדו.ס"תרבשנתלפטירתועדכיהןבבאד.אשתונפטרהא"תרלבשנת,"לנרהערוך"אטינגריעקברבישללביתונישא

.כהלכתהשבתשמירתבעלנויבירטישעיהיהושערבינינו,במברגרשמחהר"ד'ראחרנכדו.'פוניבזישיבתמשגיחבמבגרציון

.ומנותקתבלויהכריכה.רבשימושובלאיקרעיםעםמנותקים,ואחרוניםראשוניםדפים,בינוני-טובמצב

120$פתיחה 



פוזנאישיבתוראשדייןגץאליקיםרביהגאוןחתימת–א"תנ,פרנקפורט–מגדיםפרי.151

Pri Megadim - Frankfurt, 1691 - Signature of the Gaon R’ Elyakim Getz Dayan and Rosh Yeshiva of the

Pozna Yeshiva

.ראשונהמהדורה.א"תנ,דאודרפרנקפורט.מהלברשטאטשמואלרבימאת,ב"אבסדרמ"חוע"שועלציונים,מגדיםפריספר

.בפוזנאישיבהוראשדיין,מקראקאגץאליקיםרביהגאון–"פוזנן'דקי"ובדייןמקראקאגץאליקום"רביחתימתהספרבשער

רבינכדו.ופילאמפוזנאמאיררביבנו.ה"תעשנתעדבפוזנאכדייןכיהןנ"תמשנת.ליס'חנהליברביטעמרליעקברבישלאחיהם

מאת"שלמהמגיני"הספראתה"תעבשנתבאמשטרדםהדפיס.מפוזנאאוירבךזלמןשלמהרביחתנו."שהםאבן"בעלגץאליקים

."א"יעפוזנןק"דקישיבהובנידיין"ההקדמהבסוףחותםהואושם,מקראקאיהושערביסבו

.וכתמיםבלאי,עשנקבי,בינונימצב.מ"ס15.5.דףקח

120$פתיחה 

מהדורה–(גנצפרידשלמהרבי)ושמלהלחם.150

צפתד"אבהעלרשמואלרביחתימות-ראשונה

Lechem Vesimla (R’ Shlomo Ganzfried) - First Edition -

Signatures of R’ Shmuel Heller Abad of Safed

'סי)דעהיורהערוךשולחןעלחשובהלכתיחיבור,ושמלהלחם

.גנצפרידשלמהרבימאת.ומקוואותטבילהנדההלכות(רא-קפג

חייםדבריבעלר"האדמוהסכמת.ראשונהמהדורה.א"תרכ,לבוב

.מאנוגוואראייזנשטטמנחםורבי,מצאנז

מובא,דעהיורהעליסודיהלכתילספרהפךושמלהלחםספר

פוסקישלמשולחנםמשולאהדורותגדולישלבספריהםרבות

.הדורות

כמו.צפתד"אבהעלרשמואלרבישלק"בכתירבותחתימותבספר

.מקרטשינובהרבבןדייטשאייזיקיצחקרביוחתימותחותמותכן

.מאודטובמצב.דףקכד,[2]

120$פתיחה 



גדוליוחתימותהקדשה–ספריםשלושה.152

ישראל

Three Books - Dedication and Signatures of

Gedolei Yisrael

י"מוהריהחסידהגאוןממאמרי",האדםמדרגתספר.א

.ז"תש,יורקניו."דנובהרדוקבהישיבותשדיברהורביץ

רביהגאוןשלוחתימותידובכתבהקדשההספרבתחילת

.ברוקליןיוסףביתישיבתראשיפהןאברהם

.קינצקד"אביהושעיואברבימאתיואבחלקתת"שו.ב

.ד"תשכ,ירושלים

משהומלואההארץ'לה"בעלותרישוםהספרבתחילת

דףנמצאהדפיםבין."ברקבני4חייםחפץ'רחשטרנבוך

.תורהבדברי

ישעיהיהושערבימאת,כהלכתהשבתשמירתספר.ג

.ה"תשכ,ירושלים,נויבירט

.ל"זציפהדברביהגאוןשלידוחתימתהספרבתחילת

.שוניםומצביםגדלים

120$פתיחה 

מסלנטזונדליוסףרבי"המוסרתנועתאבי"שלידובכתבהקדשה.153

Dedication in the Handwriting of “Avi Tnuat Hamussar” R’ Yosef Zundel from Salant .מטראניי"מהרית"שו

.ח"תקכ,פיורדא

.המדרשביתחותמות.מסלנטזונדליוסףרביהצדיקהגאוןשלידובכתב,"ציוןמנחם"למדרשהקדשהרישוםהספרבשער

המוסרתנועתמייסד.(א"להגרשלישיפה)לדורותא"הגרתורתומוסרין'מוולאזחייםרביתלמידימגדולי,זונדליוסףרביהצדיק

הנהגותיועלידועיםרביםסיפורים.לרביםולהנחלתוהמוסרללימודמסלנטישראלרביאתכיוןאשרהואשכן,התנועהכאביונחשב

לקבלסירבהרבהענוותנותומפני.הפרושיםקהילתומנהיגראשוהיהח"תקצבשנתלירושליםעלה.חןובענוותבחסדהמיוחדות

חכמישלוהלימודהתפילהמרכזשהיה,"החורבה"שבחצר"ציוןמנחם"המדרשביתספרייתגבאישימשאך,רשמיתורניתפקיד

.בירושליםהפרושים

דפיםמספרהושלמוכןכמו,(ה"ת,ונציה)ראשונהממהדורהס"השחידושישלהשערנמצא,זהבעותק.דףסה-ב,[קי:ל"צ]ר,[1]

.זוממהדורהס"השחידושישל

.פשוטהחדשהכריכה.עשנקבי,בינוניבמצבאחרוניםדפים.טובכללימצב

120$פתיחה 



רים"ואדמוישראלגדוליהקדשותעםספריםאוסף.154

Collection of Books with Dedications by Important Rabbis and Admorim

לייפרבערישכרמרדכירביר"האדמושלוחתימתוידובכתבארוכההקדשה.מפיטסבורגיוסףרביר"האדמומאת,יוסףצדקת•

.אשדודמפיטסבורג

.מפיטסבורגלייפרמרדכירביר"האדמוחותמת.מ"תש,ירושלים.סורצקיןזלמןרבימאת',לתורהאזנים'ביאורעם,שמותחומש•

.המחברשלוחתימתוידובכתבארוכההקדשהבספר.ג"תשנ,ירושלים.הלברשטאםמשהלרבי.משהדברית"שו•

.מזדיטשובכהנאאלטררביר"האדמושלוחתימתוידובכתבארוכההקדשה.ט"תשל,ווארשא,הישועהמעיניספר•

.נריהצבימשהרביוחתימתרישום.ח"תש,ירושלים.פינסזלמןשלמה'רמאת.והתלמודהמקראמוסר•

.(פגום)המחברהקדשת.ה"תרע,צפת.טולידאנומשהיעקברבימאת.ם"הרמבשלהמשניותפירוש,משהידי•

.המחברידבכתבהקדשה.ג"תרס,ווילנא.גורדוןאליהורבימאת.אליהודברי•

.ב"תשמ,מאירזכרון.שולזינגרהלוימרדכימשהרבימאת.הלויז"הגרימרןחידושיעםחייםאברהםרבימאת,אברהםחיי•

.המחברשלוחתימתוידובכתבהקדשה

.המחברשלוחתימתוידבכתבהקדשה.ח"תשל,ירושלים.ג"יחלק.וולדינברגיהודהאליעזררבימאת,אליעזרציץת"שו•

.החלקיםבשניהמחברהקדשת.דורוןבקשיאליהורבימאת.ורביעישניחלקים.אבבניןת"שו•

.ידבכתבהגהה."ע"זימהסטייפלרבמתנהקבלתי"רישום.ביטרמןיצחק'רחתימת.ם"ברזשאולרבימאת,שאולזכרוןספר•

.המחברשלוחתימתוידוכתבהקדשה.א"תשמ,ירושלים.משאששלוםרבימאת.העזראבןחלק.ש"שמתבואותת"שו•

.שוניםגדלים

180$פתיחה 



–ההדפסהמתקופתידבכתבארוכותהערותממאהלמעלה-ראשונהמהדורה–ט"תרנ,סיגט–העולהעצי.155

שונותחתימות

Atzei HaOlah - Siget, 1899 - First Edition - Over A Hundred Long Handwritten Comments from the time of the

Printing - Various Signatures

ודיןדיןכלטעמי"חייםחקי"ספרבמקביל.האחרוניםמגדולימלוקטהחיבור.דעהיורהערוךשולחןעלוחידושיםדיניםפסקי,העולהעצי

מרןמתלמידיאיינהורןחייםאברהםרביהצדיקהגאוןמאת.בעמודטוריםבשניבספרנדפסוהחיבורים.הלכתיפלפולעםלעתים

."לבייטב"בעלהקדוש

.ראשונהמהדורה,ז"תרנ,סיגט

בלישכתבםבעוד,במינםמיוחדיםהמחברספרי

מסודריםוהם,כיוםלנושישעזרהכליכלובלימחשבים

בהקדמה.יחדגםובהירותבבקיאותנושאיםלפילהפליא

להדפיסדעתועלעלהשלאמספרהעולהעצילספרו

רבואצלשהיואמתאנשילושספרוהיותאך,הספרים

להםאמרורבופטירתולפניממשל"זצ"לבייטב"ה

שהואוהיות"טוביםספריםכותבחייםאברהםרבי"ש

ראהכןעל,ספריםכותבשהואאחדלאףגילהלאבעצמו

.בישראלויפיצםהספריםידפיסשאכןוצוואהאותבזה

רצהלא,צפתבעירוגרישראללארץעלהימיובסוף

ונודעוספרותבשחיטהעסקולכןמהרבנותלהתפרנס

."סופרחייםאברהםרבי"בשםבשם

קרעים,יבשדף,טובכללימצב.מ"ס27.דף[1],קיג

.דפיםכמהבשולי

180$פתיחה 

רבי"שלבעלותחותמותמספר:בעלותחותמותבספר

פרונדבארגאק"דפהד"אבפריעדלאנדעריהודא

צבינפתלי'הק"וחתימהבעלותרישום."ו"יצוהגליל

.ט"תרעמשנת"הורוויץ

.קטגוריותלשניהמתחלקות,תוכןמלאותארוכותהגהות

–"המחברמאתהוספות"הכותרתתחתרבותהערות.א

עלשהוסיףהמחברידכתבמגוףהועתקוהנראהכפי

שניהבמהדורהנדפסו,כלשונםל"הנההוספות.הנדפס

.(ט"תרפמונקאטש)הספרשל

בסוגרייםנכתבהערהכלבסוף.למדניותרבותהערות.ב

."(ה"זצלוהב"שושלמהיוסף'רח"הרהר"מאדמו")

.כותבמאותובספרהערותכל.נדפסולאהללוהערות

ידבכתבהגהותמאות–מנחות-זבחיםמסכת.156

Zevachim-Menachot Tractate - Hundreds of

Handwritten Glosses

.ותוספותי"רשפירושעם,מנחות-זבחיםמסכתות,בבליתלמוד

.ב"תרע,ווילנא

קצרותהגהותמאותהספראורךלכל.אחדבכרךהמסכתותשני

ספקללאהכותב.ההדפסהמתקופתאשכנזיידבכתבוארוכות

מהקשותשהםאלובמסכתותבעיוןשהגהמובהקחכםתלמיד

עלגםנסוביםההגהות,בהםההוגיםרביםולאס"השבמסכתות

."ק"צ"תיבותבראשיחתומותרבותהגהות.ותוספותי"רשדברי

משהבספרחתימות.מאודטוב-טובמצב.יבשדף.מ"ס23

.פינסקער

120$פתיחה 



משהאברהםרביידבכתבלמדניותהגהותעשרות.157

קלויזבורגד"אבשטיין

Tens of Learned Glosses in the Handwriting of R’

Avraham Moshe Stein Abad of Klausenburg

.ו"תרנ-א"תרנ,ווין.חלקיםשני.העזראבן,סופרחתםת"שו

כמההספרדפיבין.שטייןמשהאברהםרביוחותמתחתימותבספר

.ידובכתבלמדניותהגהותעשרות

יהודהזאברביבן,(ד"תש-ה"תרל)שטייןמשהאברהםרבי

משהרביאצללמדבצעירותו.קלויזנבורגבעירנולד.מקלויזנבורג

"הבשםערוגת"בעלשלבישיבתולמדכן.שםגלאזנרשמואל

החל.ממונקאטשקאלישבנימיןנחוםרבישללביתונישא.בחוסט

בשנת.קלויזנבורגלידשארמאשקהילתשלכרבכיהןח"תרנמשנת

הפילוגבזמן.בקלויזנבורגהוראהומורהלדייןנבחרד"תרס

בניגוד.הספרדיתבקהילהמשהאברהםרביצידדבקלויזנבורג

בתורהגדלותובשלזאתובכלגלאזנרשמואלמשהרבישללעמדתו

טרנסילבניה).ד"הי.השםקידושעלבשואהנספה.לדייןנתמנה

798).

.מאודטוב-טובכללימצב.מ"ס37.דף[1],פה,[1].[4],צד,[1]

.קליםקרעים

120$פתיחה 

בנימיןאברהםרביהגאוןוהגהותחתימת.158

גליציהיהדותממנהיגיקלוגר

Signature and Glosses of the Gaon R’

Avraham Binyamin Kluger One of the Leaders

of Galicia Jewry

חייםאורחדיני,ראשוןחלק.ץ"רמותשובותשאלותספר

סאמבורד"אבויטמאירצבימאיררביהגאון.דעהויורה

.שניםכיובל

הסכמות.יחידהמהדורה.ה"תרמ-ב"תרל,פרמישלא

משהרבי,שמקלישיצחקרבי,אורנשטיןהירשצבירבי

.מטשרנוביץוויסהכהןאריהבנימיןורביתאומים

אברהםרבישלקדשוידבכתברישוםהפורזץבדף

ק"לפה"תרלאלולו"ט'דיוםהיוםו"לה"קלוגרבנימין

בכתבהערהבספר."קלוגרבנימיןאברהם'הקבראדי

כןגםהנראהכפיבעיפרוןידבכתבנוספתוהערה,ידו

.ידובכתב

ר"אוצה,ו"תרע-א"תר)קלוגרבנימיןאברהםרבי

,מברודיקלוגרשלמהרביהגאוןשליחידובנו,(990

בסוף.בגליציההיהדותוממנהיגימופלגחכםתלמיד

ניהל.אביורבנותעניניכלאת,אביוחיישנות

,העולםברחבימקהלותרבניםעםת"שוהתכתבויות

בבודפעסטנכדוידיעלונדפס"בנימיןשערי"ת"שוחיבר

.ג"תרצ

מקוריתכריכה.טובכללימצב.דף[2],צ,[3],סא,[6]

.מנותקת

180$פתיחה 



חברוןישיבתראשסרנאיחזקאלרביהגאוןשלידובכתב"עיונים"עשרות–ש"להראחייםארחות.159

Orchot Chaim Leharosh - Tens of “Studies” in the Handwriting of the Gaon R’ Yechezkel Sarneh Rosh

Yeshivat Chevron

"אורחותיוהשם"פירוש:הדורמגדוליביאוריםעם.זילבריהושעבנימיןרביהגאוןלאורשהוציאמהדורה,ש"להראחייםארחותספר

ראשסרנאיחזקאלרבימרןמאת"עיונים"ועם.זילבריהושעבנימיןרבימאת"חייםמקור"וביאור.קנייבסקיחייםרבימרןמאת

.חברוןישיבת

.ראשונהמהדורה.ז"תשי,ירושלים

עם"עיונים"המדוראתסרנאיחזקאלרבישיכללזהבעותק.סרנאיחזקאלרבילמרןשייךשהיההפרטיהעותק,הואשלפנינוהעותק

יחיאל"רישוםהפורזץבדף.(ב"תשכ,ירושלים).הספרשלהשניהבמהדורהשולבוההוספות.ידוכתבבעצםארוכותהוספותעשרות

."העיוניםידכתבשהוא[ל"זצסרנאהרבבידישהיההטופס]זילבראברהם

!מיוחדפריט

וחתן,פינקלצבינתןרבי,מסלבודקה"סבא"השלמקורבתלמיד.והמוסרהתורהמגדולי,(ט"תשכ-ט"תרמ)סרנאיחזקאלרביהגאון

,ד"תרצובשנת,חברוןבעירהישיבהסניףממקימיהיהיחזקאלרבי.בסלבודקה"ישראלכנסת"ישיבתראשעפשטייןמרדכימשהרבי

ציבוריתסוגיהבכלברמהנשמעהדעתו."התורהגדולימועצת"מראשי.רשמיבאופןמקומואתלמלאהתמנה,חותנופטירתלאחר

.הפרקעלשעמדה

.מאודטובמצב

1500$פתיחה 



יוסףרביידבכתבלמדניותהגהות-ראשונהמהדורה–יאירחותת"שו.161

ההדפסהמתקופתנוספותהגהות–שאוולד"אבשטרןזכריה

Chavat Yair Responsa - First Edition - Learned Glosses in the Handwriting

of R’ Yosef Zecharia Stern Abad of Šiauliai - Additional Glosses from the

time of the Printing

.ראשונהמהדורה.ט"תנ,דמייןפרנקפורט.בכרךיאיררבימאת,יאירחותת"שו

3בנוסף.שאוולד"אבשטרןזכריהיוסףרביהגאוןידבכתבהגהות15–כהספרדפיבין

.ההדפסהמתקופתעתיקאשכנזיידבכתבלמדניותהערות

.ובלאיפגמים,בינונידפיםמספר.טובכללימצב.דמדףמתחילהעותק,התחלהחסר

.מנותקיםודפיםכריכה

200$פתיחה 

–חכםתלמידידבכתבלמדניותהגהות–מועדסדרמשניות.162

מזוההלא

Mishnayot Seder Mo’ed - Handwritten, Learned Glosses by a

Scholar - Unidentified

,טוביוםותוספותמברטנוראעובדיהרבינופירושעם.מועדסדרמשניות

מהדורתהנראהכפי.חסרעותק.איגרעקיבארביותוספותחדשיםתוספות

.א"תרכ,ווארשא

שנכתבו,ההדפסהמתקופתידבכתבארוכותלמדניותהגהותהספרדפיבין

.הכותבזהותלנונתבררהלא.מופלגחכםתלמידבידי

יוסף'הלשמילישייךהמשניותזה"רישומיםהכריכהשלהפנימיבצד

שעהןבנימיןיוסף"וחותמתחתימות."ל"זצצבייהודהה"מובהרבבנימין

."בירושליםב"שו

.עשנקבי,כתמים.שימושבלאי.טובכללי,הדפיםביןמשתנהמצב

120$פתיחה 

עם"ביקורת"לעותק–לאשהמזונותחיוב.160

ליפקיןבנימיןרביהמחברידבכתברבותהוספות

Chiyuv Mezonot Le’Isha(The Obligation

alimony to a woman) - Copy for “Criticism”

With many Additions in the Handwriting of the

Author R’ Binyamin Lipkin

אחרי–לגרשהשרוצהלאשהמזונותחיוב,קונטרס

.ירושלים.ו"תשטכסלו.ליפקיןבנימיןרבימאת."ג"חרדר

רביאלהמחברשלידוכתבהקדשההחוברתבתחילת

,"לבקורת"המחברכתבההקדשהבצד,רבינוביץחיים

ידבכתבוחשובותארוכותהוספות8החוברתלאורך

.תיקוניםמספרועוד.המחבר

.טובמצב

120$פתיחה 



חתימות והקדשות, הגהות–יהדות המזרח 

הספרקבלתעלוברכהרישום–ברכהמחזיקספרועלא"זיעא"החידמרןשלקדשוידבכתבהקדשה.163

מזרחיידבכתבלמדניותהערותעשרות–מהמחבר

Dedication in the handwriting of Maran HaChida On his book "Machzik Bracha" – registration on the 

receiving of the book by the author - dozens of scholarly notes in oriental handwriting

אזולאידודיוסףחייםרביהגאוןמאת.דעהויורהחייםאורחערוךהשולחןעליוסףברכילספרוהשלמותהוספות,ברכהמחזיק

.סעדוןואליעזרקאשטילויצחקאברהםבדפוס.ראשונהמהדורה,ה"תקמ,ליוורנו.(א"החיד)

,זולהקדשהמתחת."בנימיןבןאלישעי"גץ"יכבעלםכהנתלמדרשקדש"א"החידמרןשלקדשוידבכתבהקדשההספרבשער

המחברהמופלאהרבר"ועטהודינוהואם'מחיימתנה"החייםבברכתבההמוזכר,המחברמאתהספרקבלתעלידבכתברישום

וקטעיהערותעשרותהספרלאורך."כסדרןתמדיןופרחיציץמיםפלגיעלשתולכעץוהיהלויוסיפווכבודעושרתפילהאניו"נר

.הספרהדפסתלתקופתהקרובהמתקופה,מזרחיתכתיבה,המחברדבריעלהשגותבחלקם,מזרחיידבכתבחידושים

א"החידמרןשלקדשוידככתיבתההקדשהזיהויעלשוורץשמעוןהרבמאתמומחהאישורמצורף

.וכתמיםזמןבלאי.מנותקיםדפים.כריכהללא.מקומותבכמהעשפגעי,בינונימעט,טובבמצבהספררוב.מ"ס30.דףקיד,קלו,[2]

2000$פתיחה 



רביידבכתבלמדניותהגהות–לבחקרית"שו.164

נכד"לבתעלומות"בעלאלכסנדריהד"אבחזןאליהו

המחבר

Chikrei Lev Responsa - Glosses of the Author’s

Grandson R’ Eliyahu Chazzan Abad of Alexandria Baal

“Ta’alumoy Lev”

יוסףרפאלרביהגאוןמאת.העזראבןותשובותשאלות,לבחקרי

שלאחרוןודףשערחסר.ראשונהמהדורה.ג"תקע,שאלוניקי.חזן

.המפתחות

2\נובדףבגהה.חזןאליהורביהגאוןידבכתבהגהותבספר

"...ט"סנכדואליהודבר"

חקרי"בעלשלנינו(ח"תרס-ה"תר)חזןבכוראליהורביהגאון

רבילציוןהראשוןזקנועםיחדלירושליםעלהז"תרטבשנת."לב

כיהןט"תרכבשנת.ה"תרכבשנתידועלהוסמך.חזןדודחיים

ראשיורבבאשיכחכםכיהןט"תרמבשנת.בירושליםכדיין

"לבתעלומות"ת"שוהמפורסםחיבורו.לפטירתועדבאלכסנדריה

.נוספיםוספריםחלקים'ד

.איכותיםדפים.מאודטובמצב

200$פתיחה 

בכתבהגהה–א"תקע,שאלוניקי–אליהוכסא.165

–ל"זצמדמשקענתבייעקברביהגאוןשלקדשויד

"חיאישבן"הדודבןשלוםיוסףרפאלרביחתימות

Kiseh Eliyahu - Salonika, 1811 - Annotation in the

holy Handwriting of the Gaon R’ Yaakov Antabi

from Damascus Zt”l - Signatures of R’ Refael Yosef

Shalom Ben David the “Ben Ish Chai”

רבימאת.ערוךהשולחןחלקיארבעתעלחידושים,אליהוכסא

.א"תקע,שאלוניקי.וירושליםאלכסנדריהד"אבישראלאליהו

.ראשונהמהדורה

ד"אבענתבייעקברבישלקדשוידבכתבהגהה2\נובדף

נהגכך)[ו"נרענתבייעקב]"ן"יע"בסופהחתומה,דמשק

.(בסימןב"חלבחקקית"בשו,לדוגמאראה.לחתום

להעלותםאפשרשאיקשיםעינויםמולבגבורהועמדבמאסרישב,דמשקרבניגדול(ז"תר-ז"תקמ)ענתבייעקברביהקדושהגאון

נחרטמצבתועללירושליםועלהמהרבנותהתפטרממאסרושחרורומהעלילההצלתולאחר,בדמשקהדםעלילתבזמןהדעתעל

"..ברביםשמיםשםוקידש,ונפשוגופועצמושמסר,וחסידותובקדושתוהמפורסםג"הרה"

שלרבה]"ט"סחייםמשהר"חעבדאללהר"הר"בכמוהרט"סשלוםיוסףרפאלהצעירק"לע":רישוםהספרובפניםבשער

היהאשרוכל,תקיףהיה.א"תרבשנתלירושליםאביועםעלה,שולחנועלהתאחדווגדולהתורה,"חיאישבן"השלדודבן,[בגדאד

.ז"תרנבשנתנפטר.בדמשקהתיישבימיובסוף.ישראלארץעריכוללותבידיסייע.בידומצליח'העושה

.מ"ס28.5.דףקח,[2]

.חדשהכריכה.דפיםבמספרופגמיםעשנקבי,בינוני-טובמצב

150$פתיחה 

165 A

165 B



מודפסמכתב–ראשוןחלק–חמדשדי.166

חותמתועםהמחברמאת

Sdei Chemed - Part One - Printed Letter

from the Author with his Signature

.ג.ב.אאותיות,ראשוןחלק,דיניםאסיפת,חמדשדי

.א"תרנ,ווארשא

אלהמחברמאתפניהובודףהודבקלשערמעבר

היינו"חמדשדי"חלקישלשהמידיהקונה"הספרקוני

חכמיםדבריוחלקדיניםאסיפתוחלקהכלליםחלק

להםהקצובבמחירבווארשאעתהמדפיסיםאשר

חמדשדילספרהמנדביםברשימתשמושיורשםיזכה

."ו"היהמחברמ"החפידברי...שיודפסהרביעיכרך

שלידבכתברישוםעמודבאותו.המחברחותמתעם

.גירושיןגטנוסח

.מנותקיםדפיםמעט.יבשדף.טובמצב

100$פתיחה 

גרבהד"אבהכהןשאולרביהגאוןידבכתבהגהות–ז"שכ,קושטא–מצוהנר.167

Ner Mitzva - Constantinople, 1567 - Glosses in the Handwriting of the Gaon R’ Shaul Hacohen Abad of Djerba

.ז"שכ,קושטא.פיזנטיחייםר"בכמשהרבימאת.(מנוקד,הפניםעם)גבירולאבןשלמהרבישיסדהאזהרותעלפירוש,מצוהנר

.חסרעותק.ראשונהמהדורה

הכהןשאולרבישלידוככתבזוהוההגהות–רבה'גד"ראבהכהןשאולרביהגאוןשלידובכתבוהגהותהערות30מעלהספרדפיבין

.אחריםבמקומותידוכתבהשוואתפיעל

לקבלמנתעלשלאשנהכשלושיםירא'צגבחארהרבה'גד"ראב,בדורורבה'גרבניגדול(ח"תרבשנתנפטר)הכהןשאולרביהגאון

כןכמו.הכהןמשהכלפוןרביהגאוןהואנכדו.ובמעשיםבתורהגדוליםגאונים,רבניםדורותשלענפהמשפחהאחריוהשאיר.פרס

נתיב:ספריובין.שנה19בגילבהיותוכתבהעיבורחכמתעל"לעתיםבינה"הראשוןספרואת.התורהמקצועותבכלספריםחיבר

עלרמיםקרניחיבורו."'הבחירשאול"ותוניסרבה'גרבניבפיכונה.השולחןנוכח,רננותשפתי,למוראשי,הבכוריםלחם,מצותיך

.כרכיםבשלושהבדורנונדפסהתורה

מספר.וחיזוקיםשיקומים.עשפגעי,בינונימצב.המפתחותמדפי'עמ4נכרכובסוף.ט'מעממתחילשלפנינוהעותק.'עמקג-ד,[8]

.אחרמכותבהגהותמספר.קצוצותהגהות

150$פתיחה 



טריפוליוקדושיגדוליוחתימותהגהות–ח"תקנ,ליוורנו–אומץיוסף\ט"תק,ונציה–ז"הרדבת"שו.168

The Radbaz Responsa - Venice, 1749 / Yosef Ometz - Livorno, 1798 - Glosses and Signatures of the Great

Righteous Rabbbis of Tripoli

.ט"תק,ונציה.חלקיםשני.ז"הרדב–זמראבןדודרבינומאתותשובותשאלות.א

תורהדברי.ידבכתב"לחייםאורח"ספרמחבר,19-הבמאהטריפולימחכמי-כליפידודחייםרביידבכתבוהגהותחתימותבספר

.(ז"תרי,ליוורנו)"אליהומעטה"בספרנדפסוממנו

החלקשלאחרוניםבדפים.עשנקבי.כתמים,בינוני-טובמצב.כריכהללא.המפתחותמדפיאחרוןדףחסר.דףפח,[2],קכט,[2]

.חסרוןעםובלאיופגמיםקרעים,השני

.ראשונהמהדורה.ח"תקנ,ליוורנו.אזולאידודיוסףחייםרבינומאתדיניםוחידושיותושבותשאלות,אומץיוסף.ב

הספרדפיבין.אדאדיחייםאברהםרבי,תשובהציוןרבי,לומברוזורפאלרבי.חדאדמשהרבי:טריפולירבניגדוליחתימות,בספר

.אדאדיחייםאברהםרביידבכתבחתומההגההוכן.ידםבכתבהגהות

ישראללארץעלה.נוספיםוספרים"אברהםויקרא"ת"שובעל,שבלובטריפולימגדולי(ד"תרל-ס"תק)אדאדיחייםאברהםרבי

.דורוגדוליידיעלנספד.לטריפוליחזרכ"אח,מודעיחייםרביעםיחדכדייןכיהןשםבצפתוהתיישב

חברהיסד,הקבלהבחכמתמופלגהיה,יתירהוקדושהבחסידותהתנהגימיוכל,(ס"תרנפטר),וקדושחסיד,חדאדמשהרבי

.טובהבשיבהנפטרושםבצפתהשתקעישראללארץעלהו"תרנבשנת.'בורתהדאר'ישיבתבשםהנודעתבישיבתוהזוהרללמוד

.קרעים.רטיבותבלאי.בינונימצב.כריכהללא

180$פתיחה 



רביהמקובלהגאוןשלקדשוידבכתבהקדשה.169

"החייםכף"הסופרחייםיעקב

Dedication in the holy Handwriting of the Gaon

and Kabbalist R’ Yaakov Chaim Sofer the “Kaf

Chaim”

,השבועפרשיותסדרלפיס"הפרדבדרךדרשות-יעקביגל

,ירושלים.למסכתותחידושיםקצתעם,ומוסראגדהדברי

כף"בעלסופרחייםיעקברביהמקובלהגאוןמאת.ו"תרס

."החיים

שנת.אלישרשאוליעקברביהגאוןהסכמתהספרבתחילת

.ההסכמהפיעלההדפסה

נסים'סיח"המרוהגבירלידידיהיאמנחה"הספרבשער

."ו"תירושליםק"מעהט"סהמחברממניו"יצטווילהכהן

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

אישבן"בעלחייםיוסףורביסומךעבדאללהרביתלמיד,בבל

סדרתמחבר.הפוסקיםומגדוליוירושליםבבלמחכמי."חי

שלהגגבעלייתחיבורובכתיבתעלשקד."החייםכף"הספרים

אישבן"הי"עשנוסד,בירושלים"לדודשושנים"הכנסתבית

סיומיעל"העולםעדחיים"ביניהם:נוספיםספריםחיבר."חי

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

.שוניםלזמנים

הספרשאר.ראשוניםדפיםבשלושהקרעים.דף[2],עב,[2]

.מקוריתכריכה.מאודטובבמצב

120$פתיחה 

בכתבהגהות–ו"תקמ,ליוורנו–שלמהיקהל.170

מירושליםהלוימרדכירביל"הראשיד

Yikhal Shlomo - Livorno, 1786 - Handwritten

Glosses by the Rashal R’ Mordechai Halevi from

Jerusalem

סוגיותסביב,הפרשיותסדרעלדרשות,שלמהיקהלספר

.ואחרוניםראשוניםומחבריםם"הרמבולשונותהתלמוד

.פינטשובד"אבבוכנרשלמהרבימאת

.ישראלגדוליהסכמות.יחידהמהדורה.ו"תקמ,ליוורנו

מרדכירבילציוןהראשוןרביידבכתבהגהותשתימבדף

."ץ"המלי"ידובחתימתאחתהגהה,הלוי

בעל(ז"תקסבקושטאנפטר)הלוימרדכירבי–ץ"המלי

מיוחסיוסףמרדכירבילציוןהראשוןחתן.מרדכימאמר

בשנת.חותנושלדינובביתדייןכיהן,"המיםשער"בעל

'לציוןראשון'הכסכלחותנומקוםאתמילאו"תקס

בשנתלאיטליהירושליםר"כשדבשליחותיצא.בירושלים

בגללבקושטאלגלותיצא.ו"תקנבשנתובתורכיה,ג"תקנ

כתבעלחתםט"תקנבשנת.בירושליםהמושלגזרות

ספריהדפיס.(א"החידשלרבו)נבוןיונהרבישליחות

הגאוןידיעלנספד."הבחירהבית","השםאשי"הראשונים

.דרושים'לבמערכי'בספרוההספדונדפס'לבחקרי'בעל

טובמצב,השערבמרכזפגםמלבד.מ"ס29.דףסח,ב

.מאוד

180$פתיחה 



וחכמיהאזמיר, יהדות טורקיה

מנחםרביהגאוןחתימות-ירושלמיתלמוד.171

הגהות–"מנחםדברי"בעלאדרינופולד"ראבמרדכי

ידבכתב

Talmud Yerushalmi - Signatures and Glosses by

the Gaon R’ Menachem Mordechai Rabad of

Andrinople Baal “Divrei Menachem”

דודלרביהעדהקרבןפירושעם.מועדסדר,ירושלמיתלמוד

רבימאת"ירושליםשלום"חיבורועם.דעסויאד"אבפרנקל

.מפראגטריביטשנחום

על"ירושליםשלום"שלראשונהמהדורה.ב"תקפ-א"תקפ,ווין

.ועודבנטמרדכירבי"סופרחתם"ההסכמות.הירושלמי

ש"בכמוהרט"סמנחםלשמילי"רישוםבספרשעריםבשני

."ו"נרשמעוןמטהלישיבתבמתנהדייולוה"זלהמרדכי

יש.פירוש\נוסחהגהותרובםידבכתבהגהותהספרלאורך

דבריבהבנתחשיבותבעליהינםהקצרותההגהותשגםלציין

.הירושלמי

אזמירד"אבאשכנזינסיםרביהגאוןחתימת–ה"תקנ,ליוורנו–הבחירהבית.172

Beit Habchira - Livorno, 1795 - Signature of the Gaon R’ Nissim Ashkenazi Abad of Izmir

."יוסףנמוקי"הלרבינושבועותמסכתעלחידושיםעם.המאירילרבינו,ונזירסוטה,נדרים,מסכתותעל,הבחירהביתספר

.ראשונהמהדורה.סעדוןאליעזרבדפוס.ה"תקנ,ליוורנו

חברו,איזמיררבנימגדולי."עיניםמראה"בעלאשכנזירפאלרבישלבנו.אשכנזיאברהםנסיםרביהגאוןשלידוחתימתהספרבשער

חלקיםחמשהכולל"למראהנחמד"הגדוליםחיבוריו.באזמירהקדושההקהילהאתוהנהיגוהדיןבביתישבעמופלאגיחייםרבישל

.(ב"תרי-א"תר,שאלוניקי)חלקיםשני"אברהםדרש".(ו"תרט,אזמיר)ת"שו–"אברהםמעשה".נדפסחלקו,ירושלמיהתלמודעל

.(ה"תרכ,ליוורנו)תהלים-"להודותנאה".י"בכת"לעולםנאה".חלקיםשני"דורשנאה"

ו"טביוםהבחירהביתשלהידכתבאתרכשאשרפואהבנימיןמשהלכבודקרמיישעיה'רמאתשירהספרבסוף.דף[2],קכט,8

.באיטלקיתוביאוריםהערותשלעמודים3השירבשולי.ח"תקמשבט

.טובבמצבהספרדפי.ופגומהבלויהכריכה

150$פתיחה 

ח"תרלבשנת,ד"כראבכיהןבהאדרינופולימחכמי,מופלאודרשןפוסק,מפורסםגאון(ז"תרטנפטר)מרדכישמעוןר"במנחםרבי

הרבבתורהעמיתינו"ומכנהובספריומציינוי'פלאגחייםרבי.בירושליםוהתיישבלארץמ"תרשנתבראשיתעלהוממנהלקושטאעבר

,אזמיר)חייםאורח"מנחםדברי".משפטחושן-"המשפטדבר"חיבוריו"...אמתדברהנחמדבספרוו"נרשמעוןבןמנחםר"כמוה

.(ג"תר,שאלוניקי)"אמתדבר".(ז"תר,שאלוניקי)"לשוןמרפא".(ג"תקצשאלוניקי)משפטחושן-"זכרוןמנחת".(ט"תרכ-ד"תרל

.(מ"תר,אזמיר)"אבליםמנחם"

שניבנוסף.מיוחדשער,שקלים,פסחים,עירוביןלמסכתות.דףי,יא,יח,טו,יא,י,יג,ל,כב,[1]:בחלק.דףלה,[1],כט,[1],נב,[2]

.מ"ס40.אדומהבדיוחלקירישוםעםכלליםשערים

.בשוליםרטיבותכתמיהאחרוניםבדפים.עביםדפים.טובכללימצב

150$פתיחה 



ידובכתבוהגהותהוספותמאות–לחכמיםועדבית.173

לטורקיההראשיהרבסבאןדודרפאלרביהגאוןשל

Beit Vaad Lachachamim - Hundreds of Additions and

Glosses in the Handwriting of the Gaon R’ Refael

David Saban Chief Rabbi of Turkey

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

."ס"דר"שמותיבותבראשיהחתומותהגהותמספרוכן,ספרייתו

"באשיחכם"לתפקידמונה,(א"תשכ-ז"תרל)סבאןדודרפאלרבי

מגילשונותרבנותבמשרותכיהן.תורכיהבממלכתהרבניםראש–

באגדה,בהלכהמופלגגאון,תורכיהשלהאחרוןרבההיה.עשרים

ך"לני"רשפירושעלהגהותלפרושיםס"מדרספרחיבר.ודקדוק

לוהיתה,ידבכתבחידושיםאחריוהותיר.ידוכתבמתוךלאוריצא

ממנונדפסכןכמו,בהגהותיומעוטריםרביםוספריםגדולהספריה

.ארגויטייעקבלרביעשותזכרספרעלוהגהותחידושים

.מקוריתכריכה.מאודטובמצב

400$פתיחה 

מהדורה–ו"תקט,אזמיר–אליהואגדת.174

ראשוונה

Agadat Eliyahu - Izmir, 1755 - First Edition

עלוחידושיםביאורים.ראשוןחלק,אליהואגדתספר

הכהןאליהורביהגאוןמאת.ירושלמיהתלמודאגדות

מהדורה.ו"תקט,אזמיר."מוסרשבט"בעלמאזמיר

.דודחוזהבעלחזןדודר"ביהודהבדפוס.ראשונה

בספר.מודיאנואברהםרביוחתימתרישוםהספרבשער

.ן"אמתיבותבראשיחתומהידבכתבהגהה

.מנותקיםדפים.טובכללימצב.מ"ס30.דףקכד,[2]

.אחרמעותקהושלםהשער

100$פתיחה 



–אזמירד"אבי'פלאגחייםרביהגאוןספרימקבץ.175

ראשונותמהדורות

Stack of Books of the Gaon R’ Chaim Palagi Abad of Izmir -

First Editions

ומדרשהזהרתיקוני,הזהרעלחידושים.ראשוןחלק,לחייםזכירה.א

לספרי56'מסהשערבשולי.דףסט,[1].מ"תר,אזמיר.תנחומא

.המחבר

תורהחומשיחמשהרבהמדרשעלפירוש.שניחלק.לחייםזכירה.ב

בשולי.דףמה,קכח,[1].ה"תרמ,אזמיר.פסחשלוהגדהמגילותוחמש

.המחברלספרי57'מסהשער

."אחדפר"ו"הנחלאבי"המחברשלספריוונכרכונדפסואחלקעםיחד

ט,[1].מ"תר,אזמיר.בראשיתאגדתעלוחידושיםרשימות,הנחלאבי.ג

.המחברלספרי63'מסהשערבשולי.דף

.דףט,[1].מ"תר,אזמיר.אליעזרדרביפרקילחידושים.אחדפר.ד

.המחברלספרי64'מסהשערבשולי

.ראשונותמהדורותכולם–כרכיםבשניי'פלאגחייםרביספרי4

.רופפיםדפים.פגומהאחלקכריכת.טובמצב

180$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ר"ת,שאלוניקי–חייםתוכחת.176

Tochachat Chaim - Salonika, 1840 - First Edition

ותוכחהמוסרבדברימתובלהפרשיותסדרעלדרשות.בראשית,חייםתוכחת

.אזמירד"אבי'פלאגחייםרביהגאוןמאת.ויראתו'הלעבודת

.אשכנזיהלויסעדיבדפוס.ראשונהמהדורה.ר"ת,שאלוניקי

רישוםלשערמעבר.עשנקבי,בינוני-טובמצב.מ"ס20.דף[קא:ל"צ]קב,ז

.ידבכתבהקדשה

100$פתיחה 

יחידהמהדורה–ח"תרמ,אזמיר–העולםעדחיים.177

Chaim Ad Olam - Izmir, 1888 - Only Edition

שבת,הלבשהשבת,תשובהלשבתדרשות.ראשוןחלק,העולםעדחיים

.תירייאד"אבה'ביזחייםרביהגאוןמאת.הגדולושבתזכור

.שיגורהדיאברהםחייםרביבדפוס.יחידהמהדורה.ח"תרמ,אזמיר

.י'פלאגאברהםרביהסכמת

.מנותקיםודפיםכריכה.מקוריתכריכה.יבשדף.טובמצב.דףקל,[1]

100$פתיחה 



עורכריכת–יחידהמהדורה–ו"תרכ,אזמיר–המלךיסד.178

מקוריתמעוטרת

Yisad Hamelech - Izmir, 1866 - Only Edition - Original

Decorated Leather Binding

.סידליאוןרבימאת,והספדיםלמועדיםדרשות,המלךיסד

חייםרביהסכמתפיעלההדפסהשנת.יחידהמהדורה.ו"תרכ,אזמיר

שארמודעימשהחייםנסיםרביהואהספרומגיהלאורהמוציא.י'פלאג

הנדיבים.וחבריושיגורהדישמואליצחקדפוס.המחברשלבשרו

.סידויעקבמשה'רבניוהםהספרלהדפסת

.שולחנועלהתאחדווגדולהתורה,באזמירהגביריםמחשובי,המחבר

.באזמירישיבההחזיק.חכמיםבתלמידירבותותמךבתורהעסקימיוכל

יוסףרביהגאוןאצלתורהללמודבצעירותואותושלחסידיעקברביאביו

היושכולםאלא,בתורהרביםחידושיםכתבאצלובלומדו,עזראבן

זהספר.א"תרבשנתבאזמירשפרצההגדולהבשריפהאשלמאכולת

.השריפהלאחרוחידששדרשממההוא

עורכריכת.במיוחדובהיריםאיכותים,עביםדפים.מ"ס20.דףקכד,[4]

.מאודטובמצב.זהבהטבעותועליה.מקורית,מלא

150$פתיחה 

יחידהמהדורה–ט"תרמ,אזמיר–הכהןולבש.179

Ulavash Cohen - Izmir, 1889 - Only Edition

ואגדותוכתוביםנביאים,תורהעלופרפראותחידושים,הכהןולבש

.חמציהכהןאלעזריאושעחייםרביהגאוןמאת.ל"חז

.שיגוראדיאברהםחייםרביבדפוס.יחידהמהדורה.ט"תרמ,אזמיר

.השערבדףקמט.מנותקתמקוריתכריכה.טובמצב.דףרפו,[2]

100$פתיחה 

ב"תנ,פיורדא–שיבהזהב.180

Zahav Sheva - Furth, 1692

.אלגאזישלמהנסיםרביהגאוןמאת,ס"השאגדותעלחידושים,שיבהזהב

.ב"תנ,פיורדא

הראשונההמהדורהעלשמספרהמדפיסמאתמאמרלשערמעבר.דףקי

עדבהםנשארולאביםטבעההמהדורהוכל,באזמירשנדפסההספרשל

.בשניתהלזהנדירהספראתהדפיסזוולסיבה.אחד

.בשערדבקחיזוק.טובמצב

100$פתיחה 



המזרחדפוסי

יחידהמהדורה–ב"תקי,קושטא–עולםחיי.181

Chayei Olam - Constantinople, 1752 - Only Edition

,סוגיותביאוריכולל,ושמותבראשיתספרעלדרשות,עולםחיי

.ירושליםמחכמיבולהמשהרפאלרבימאת.ומוסרהלכה

רבי:ירושליםרבניגדוליהסכמות.יחידהמהדורה.ב"תקי,קושטא

,(ט"המהריאבי)אלגאזייעקבישראלרבי,הכהןיהודהר"ביצחק

יקותיאלדודרבי,(א"החידשלאביו)אזולאיזרחיהיצחקרפאלרבי

שלרבו)נבוןיונהרבי,(האהאובןקדושיםדעתמחבר)הכהן

פריבעל)שמואלבכרמיוחסרבי,ברכהנסיםרבי,(א"החיד

.דיוואןעמרםר"ביאודהרבי,(האדמה

.(437,בקושטאהעבריהדפוס,יערי)המקדשציורהשערבראש

.מזרחיידבכתבהערהעובדף

,בינוני-טובמצב.עורכריכת.עביםדפים.מ"ס32.דףקט,[3]

כריכה.הכריכהבפינותפגמיםמחמתהדפיםבפינותקיפולים

.מחוזקת

150$פתיחה 

יחידהמהדורה–ו"תצ,קושטא–דודנפש.182

Nefesh David - Constantinople, 1736 - Only Edition

המקובלמאת.ל"האריזהקדמותלפיהתורהעלחידושים,דודנפש

.מדינהדימשהר"בדודרבי

.אשכנזייעקבבןיונהבדפוס.יחידהמהדורה.ו"תצ,קושטא

לארץעלהכ"אח,באיטליהנולד.בדורוהמקובליםמגדוליהמחבר

.הגולהלעריר"כשדיצא,בירושליםכ"ואחבצפתוהתיישבישראל

.צובהבארםבהיותוחיברזהספרואת

פגם.השערבפינתפגם.טובכללימצב.מ"ס20.דףמו,[4]

בעלותחתימת.חדשהעורחציכריכת.האחרוניםהדפיםבפינות

.בשעראשכנזיתבכתיבה

120$פתיחה 



–יחידהמהדורה–ו"תקט,קושטא–למאורשמן.183

"חדשפרי"הלבעלהשמשותביןקונטרס

Shemen Lamaohr - Constantinople, 1755 - Only

Edition - Bein Hashmashot Booklet from Baal “Pri

Chadash”

הלויזרחיהלרבינוהגדולהמאורספרעלנרחבביאור,למאורשמן

עלנרחבחיבור.(הפניםעם)מציעאבבאמסכתשלראשוןבפרק

רביהגאוןמאת.(הפניםעם)ן"הרמבלרבינו'המלחמותספר

.מלכיעזרא

בינה"וקונטרסשבועותבמסכתן"הרדבריעלחידושים,בנוסף

פרי"בעלסילואדיחזקיהרביהגאוןמאת,(שמשידבי)"ודעת

.המחברשלגיסו"חדש

עם.אשכנזייונהבןראובןבדפוס.יחידהמהדורה.ו"תקט,קושטא

.קושטארבניהסכמות

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

.זעיריםנקבים.ראשוניםדפיםבשניקלפגם.מקורית

150$פתיחה 

הספרדיםחכמי–ספרים[4]מקבץ.184

Stack of Books - Sephardic Scholars

,אזמיר.ביקייאםמאיררבימאת.ו"המהרחותלמידוי"הארהקדמותפיעל,יעקבעיןמספרראשוןחלקעלחידושים,עיןבתמאיר.א

.עשנקבי,בינונימצב.דףיב,קח,[3].יחידהמהדורה.ו"תקט

חידושים"יעקברוח"מיוחדשערעםקונטרסהספרבסוף.אליגריאברהםרביהגאוןמאתבהלכהותשובותשאלות,שמחלב.ב

כריכה.וכתמיםבודדיםנקבים.מ"ס29.דףלב,[1],קב,[2].יחידהמהדורה.ג"תקנ,שאלוניקי.ירושליםחכמימאתותשובות

.טובכללימצב.מנותקת

מהדורה.מדפיסשםללא.ז"תרנ,סאלוניקו.הלוייוסףרביבןהלויאברהםרבימאת.טורים'בדותשובותשאלות,משפטעין.ג

.מקוריתכריכה.מאודטובמצב.מ"ס32.דףע,לט,[2].יחידה

בעליספרעלזרחיהרבינוהשגות.נדהלמסכתן"הרחידושיכולל"תודהזבחי"ראשוןחלק.חלקיםלשנינחלק,שלמיםתודת.ד

ישעיהורביהגאוןמאתותשובותשאלות"תודהלחמי"השניחלק.ן"להרמבנדההלכות.הנפשבעלילספרהגהות.ד"להראבהנפש

.עשנקבי,בינוני-טובמצב.פואהיצחקבדפוס.ראשונהמהדורה.א"תק,ונציה.בסאן

180$פתיחה 



,אדריאנופלה–(לאדינו)דן'י'לאמשכיל.186

מאודנדיר–ח"תרמ

Maskil L’eidan (Ladino) - Andrinople, 1888

- Very Rare

חמשמבןשרתיאשרהשיריםמבחר",דן'י'לאמשכיל

יוסףבןאברהם'רמאת"הזההיוםעדשנהעשרה

.דאנון

בהוצאת,הממשלהדפוס,ח"תרמ,אדריאנופלה

.ולתעולתהתושיהשוחריחברת

נמצאהספרהלאומיתבספריה:מאודנדירספר

שלושהנדפסבאדריאנופלה.הנדיריםבמחלקת

19–ההמאהסוףשלזובתקופהבלבדכותרים

ספרים4מלבד)שלפנינוהספרהואמהםאחד

.(ו"שט-ד"שיהשניםבין16–הבמאהשםשנדפסו

ידיעתנוולמיטברוזנפלד-וינוגרדבתוכנתמופיעלא

.פומביותבמכירותהופיעלא

דפיםשלושהחסרים.מ"ס23.'עמ[2],103,[1]

כולוהעותק.89'בעמפגם(95-96.99-102'עמ)

רישומים.חדשהבדכריכת.מאודטוב-טובבמצב

.ידבכתבלשיריםומפתחות

200$פתיחה 

מהדורה–ט"תקנ,שאלוניקי–שאלמיםת"שו.185

ירושליםחכמיתקנות–יחידה

Mayim Sha’al Responsa - Salonika, 1799 - Only

Edition - Regulations of the Sages of Jerusalem

בסופו.ערוךהשולחןחלקי'בדותשובותשאלות,שאלמים

ת"שוומעטם"ורמבס"השעלחידושים"ראשוניםמים"קונטרס

.מיוחסיוסףמרדכימשהרביהגאוןמאת.המחברשלחורפומימי

.יחידהמהדורה.ט"תקנ,שאלוניקי

הסכמהלחדשירושליםהקודשעיררבניהסכמתלשערמעבר

צרכימינויבכל...ירושליםק"פעהחזקהשוםיהיהשלא"קדומה

,זאתהסכמהעלהחתומים."הזמןודיינירבניבידאםכי...ציבור

,בורלהיעקברבי,בורלהיהודהרבי,אלגאזיט"המהרי,המחבר

.קובויצחקורביאריהלבאברהםרפאלרבי,עזריאלאביגדוררבי

בכמהעשנקבי.קליםכתמים.טובכללימצב.מ"ס29.דףפח,ד

.מקוריתאוליעתיקהכריכה.בשוליםדפים

150$פתיחה 



פסחשלהגדהכולל–בהודושנדפסוספרים[5]אוסף.187

Collection of Books Printed in India - Including a Passover Haggadah

תמונתלשערמעבר.בהודו"ישראלבני"עדתכמנהג.ה"תרצ,בומבי.פיסקהאחרפיסקה,מראטיותרגוםמקורעם,פסחשלהגדה.א

.בהודויהודיתמשפחה

.ידבכתברישומים.מאודטובמצב.הכריכהעלגםמודפסהשערנוסח.'עמקיח,[2]

מנהג"לפיתוספתעםוזוהרהשנהראשמסכתמשניות,תשליךסדרכוללהשנהראשיוםשלומנחהערביתתפילות,לטובהזכרון.ב

.אשכנזידודיהודהבדפוס.ס"תר,בומבי.(טודף)"כוגיןק"ק

.מאודזעיריםנקבים.מנותקיםודפיםכריכה.טובמצב.מקוריתכריכה.מ"ס14גודל.'עמלב,נט,קיב,[2]

אנדפאבלישינגהיברודפוס.ג"תרצ,בומבי.תורהשמחתשלוהקפותופזמוניםתקוהשיר,ותשבחותשירותכולל,ישראלזמרי.ג

שערהעברילשערמעבר.ירוקהבמעטפתנוסףשער.'עמלב,[4].ורסולכרשלמהמשה'ראשתאליזבת'הגבבהוצאת.פריספרינטינג

.במראטינוסף

.מאודטובמצב.דףכב,נד.'עמ[4].א"תרנ.בומבי.עמודמולעמוד,ומראטיעברית,ותשליךנדריםהתרתעםסליחות.ד

,בומבי.כרילכריעקבשמעון'רידיעלנדפס,עמודמולעמוד,מראטיתרגוםעםהספרדיםמנהגכפינדריםהתרתעםסליחותסדר.ה

.טובמצב.'עמקח,[1].פראספרנטינגאנדפאבלישינגהברובדפוס.ה"תרצ

150$פתיחה 

הודויהודיקהילת–נדיריםדפוספרטיאוסף.188

Collection of Rare Printed Items - The Jewish

Community of India

,ומאראטיעברית.ספרדיםמנהג,נדריםהתרתעםסליחותסדר•

.ה"תרצ,בומבי.עמודמולעמוד

כריכה.עברית.ה"תרצ,בומבי,נדריםהתרתעםסליחותספר•

ידבכתבהוספהעםמבומבייהודיםשלבעלותרישומישתי.מקורית

.הדפיםבאחד

.ג"תשי,בומבי.השנהראששלראשוןליוםותשליךסדר•

שער.עמודמולעמוד,ומאראטיעברית.תורהלשמחתשיריםספר•

.ח"תרס,בומבי.במאראטיכולו

.מצוההברחתןותמונת,ידבכתבהוספותעם,מצוהלברהזמנה•

.ב"תשכ

עשרתשלסגולבדיוהדפסתפורבמרכזה.רקומהמשימפת•

.ועליםפרחיםעםצבעוניענףרקוםהמפהעל.הדברות

.נוספיםדפוספרטישלושה•

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים

150$פתיחה 



מטאלוןמרדכירבישאלוניקישלרבהוחתימתידבכתב–ו"תקצ,שאלוניקי–כתובה.189

Rare Ketuba - Salonika, 1836 - In the Handwriting and Signature of the Rav of Salonika R’ Mordechai Metalon

הנראהכפי.הקודשבלשוןכולוכתוב.ניירעלדיו.ו"תקצ,שאלוניקי.וקאראסויל'אנג,בשאלוניקיהחשובותהמשפחותלנישואיכתובה

.שאלוניקישלרבהמטלוןמרדכירביהגאוןשלידובכתיבת

.נוספתחתימה."ט"סשלוםבריצחקיוסף"נוספתמסולסלתחתימה.מטלוןמרדכירבישלהמסולסלתידוחתימתהכתובהבסוף

כ"ואחברכהמשהרביעםיחד-מנשהיעקברבימקוםעלבשלוניקיהכוללכרבכיהןב"תקצמשנת,(ז"תרנפטר)מטלוןמרדכירבי

.כךשכונהשלוניקימרבניהיחידוהיה"הגאון"כונהמצבתועל.בשלוניקידיינים-שמואלרבי,אברהםרבי:בניו.מולכושאולרביעם

הכתובהלנוסחמסביב,ציוריםעםבמקורהכתובה,כןכמו.מקומותבכמהדיוטשטושיקיימיםכןמחמת.כריכהמגניזתהוצאהדף

.מ"ס24\35.ופגמיםכתמים,בינונימצב.הציוריםשאריות

300$פתיחה 

ניירת ופרטי דפוס, כתובות, כרזות



ט"תקמ,סופיה–נדירהכתובה.190

Rare Ketuba - Sofia, 1789

.ט"תקמ,[בולגריה]סופיה.ניירעלידכתב.ספרמכריכתשהוצאהנדירהכתובה

."ט"ס[?]פיורייצחק..."נוספתמסולסלתחתימה."י"האליעזר'בדניאל":חתימות

.רבובלאיכתמים.טקסטוחסרוןפגמים.גרוע,בינונימצב.מ"ס21\34

300$פתיחה 

ט"תרנ,ווארשא–נישואיןכתובת.191

Marriage Ketuba - Warsaw, 1899

דובטוביהר"מוהרבןיהודהיעקבהבחור"לנישואיכתובה

מענדלמנחםר"מוהרבתברכהאסתר"הכלהעם"ו"יצ

.ט"תרנ,ווארשא."ו"יצ

הכתובהנוסח.ידבכתבלמילוימקוםעם.מודפסתכתובה

הכתובהבסוף.ידכתבצורתבאותיותהינוהמודפס

.העדיםידחתימות

לא.בנילוןומצופהלקרטוןמוצמד.מ"ס23\37.דף[1]

.דבקחיזוקי.וקרעיםקיפולסימניניכרים,לנילוןמחוץנבדק

120$פתיחה 



שנהכרטיסי[500]שלענקאוסף.192

ועודמפורסמיםרבנים–טובה

Huge Collection of [500] Good Year

Cards - Famous Rabbis and More

כרטיסיםכולל,טובהשנהכרטיסישלענקאוסף

:כדלהלן,מפורסמיםואישיםרבניםמאת

קוקהכהןיהודהצבירבימאתכרטיסיםשני•

ידובכתבברכותעם,ח"תשכ\ה"תשכמהשנים

•ידובכתברישוםעם,קוקרענןנתןשלוםרבי•

•תורהקולישיבתמראשיקונשטטאלחנןהרב

מספר)כץדוברבי•זלמנוביץאפריםרבי

(כרטיסיםמספר)אושפיזאיהלוירבי•(כרטיסים

מספר)מראחוברוזנבויםזאבאליעזררבי•

רפאלרבי•מקאשויוויסצבירבי•(כרטיסים

יהודהאיסררבי•טבריהד"אבקוקהכהן

גורןשלמהרבי•לישראלהראשיהרבאונטרמן

לישראלהראשיהרב

ס"תר,אומן–"הומעננעבעירנוישראלבניאחינו".193

בערך

"Acheinu Bnei Yisrael Hommene - Uman, Circa 1900

.בערךס"התרשנות,באומןהיראיםקהלאלכרזה

ל"חזומאמריפסוקיםשלמובאותכולל.שואשבועתבעניןחיזוק

.ורוסיתעברית.השבועהחומרתבענין

.הלאומיתבספריהנמצאלא–מאודנדירדף

.מ"ס21\30.אחדצדעלמודפס.דף[1]

.בודדותבאותיותפגיעהעםהדףבתחתיתפגם.טובכללימצב

120$פתיחה 

ידובכתבדפיםמאות–"שלמהתורה"הפרויקטמתוךכשרמנדלמנחםרביארכיון.194

Archive of Menachem Mendel Kasher from thHandwritten e “Torat Shlomo” Project - Hundreds of Pages

.כשרמנדלמנחםרבימאת"שלמהתורה"המקיפהליצירהההכנהדפי,בניירתעמוסותתקיות40–ככוללגדולקרטון

דפים.שוניםספריםשל(מקוריים)דפיםוגזריצילומיםדפימאות.כשרמנדלמנחםרבישלידובכתבעבודהודפימחברותבארכיון

ניירת"שלמהתורה"הספריםוהכנתעבודתובמסגרתאליוושנשלחוששלחמכתבים.והוספותתיקוניםעםמכונהבכתיבתרבים

.נוספיםומסמכים

.(טובכללימצב).שפיראמשהרבידפוס.ה"תקע,סלאוויטא.קדשיםסדרמשניותספרשער,גםנמצאהדפיםבין

.שוניםומצביםגדלים.דפיםמאות

200$פתיחה 

כפרישיבתשלכרטיסיםמספר)נריהצבימשהרבי•(כרטיסיםמספר)מרקוביץצביהרב•לישראלהראשיהרביוסףעובדיהרבי•

•ארליךמיכאלרבי•אברמוביץשמואלרבי•(כרטיסיםמספר)לאומאירישראלרבי•שלר'צניסןהרב•לורנץשלמההרב•(הרואה

ועקניןמאיררבי•ליפקיןיצחקחייםרבי•ד"תשכ,ברדעיצחקרבי•דרמרליב.ירבי•קוקהכהןנחוםרבי•שפיראכהנא.מרבי

•בורגיוסףר"דהפניםשר•ישראלכנסתחברוןישיבת•תורהקולישיבת•מביאליסטוקדרוביצקי'שצשמואלרבי•טבריהד"אב

.שינבויםאלישעהשופט

מצבים.שוניםגדלים.ידבכתבוברכותהקדשותעםהכרטיסיםרוב.80–60–המשנות,העולםרחבימכלשוניםכרטיסים500מעל

.שונים

250$פתיחה 



ירושלים והישוב הישן

לציוןהראשוןחתימת–ספרדיםק"קכוללות.195

ה"תרנ,ירושלים–בורלאנסיםיוסףרבי

Kollelot of the Sephardic Community - Signature

of the Rishon Letzion R’ Yosef Nissim Burla -

Jerusalem, 1895

,בירושליםספרדיםק"קכוללותשלמודפסתרשמיתקבלה

.לירושליםחיבהופסוקיהמקדשמקוםציור,נאהמסגרתעם

ידכתבמילויהדףבמרכז.הכוללותלמעןל"חולתורמיניתנה

.ה"תרנ,ירושלים.האיטלקיתבשפה

בורלאנסיםיוסףרבילציוןהראשוןשלידוחתימת,בקבלה

נסיםחייםורביאלישרשאוליעקברביחותמותעם.וחותמתו

.חתימהבצורתוחותמתהרשמיתבחותמתואחדכל,ברוך

.ואלירואהרןחיים'רהחשובהעסקןחותמות

.מ"ס19\22.דף[1]

.קליםקיפולסימני.מאודטובמצב

120$פתיחה 

מהדורות–בירושליםשנדפסומיוחדיםספרונים[8]אוסף.196

יחידות

Colletion of Special Booklets Printed in Jerusalem - Only

Editions

רבימאת.השכלמוסרעם,ל"חזבאגדותחידושים.שניחלק.ציוניםהציבי.א

[8]'בעמ.ירושליםגדולימכלהסכמותכולל.ב"תרל,ירושלים.שלזבנציון

.(168הלוי.ש).'עמ72,[8].המחברידבכתבאולי–הקדשהמילוי

בנימיןישראלרבימאת.ישראלארץמעלתעלדרושים,ישועותמשמיע.ב

.(513הלוי.ש).דףלח,[3].ה"תרמ,ירושלים.למפרט

בדפוס.ו"תרמ,ירושלים.תוניסמחכמיסלאמאאליהורבימאת,דיןפסק.ג

,הביבליוגרפיהבמפעלמובאלא:ידועלאספר–.צוקרמןהלוישמואל

.דףיא.הלאומיתבספריהואינוהלוי.ששלהראשוניםירושליםבספרי

ורעיתומונטיפיורימשההשרוקורותתולדותכולל,ויהודיתמשהחיי.ד

השרתמונתעם.ו"תרמ,ירושלים.בנישתי'ןעזרארבימאת.יהודית

.(548הלוי.ש).'עמ88.הספרבתחילת

תחית,הקדישפירוש,האמונהביסודותחיבוריםשלושהכולל,אהרןזקן.ה

רפפפורטאהרןיצחקרבימאת.באמתהדבקות,נשמותוגלגוליהמתים

.(579הלוי.ש).דףכ.ז"תרמ,ירושלים."מוילקומירהמגיד'המכונה

ארץמושבותשלהאתרוגיםכשרותבעניןהלכהשלומתןמשא,הדרעץ.ו

.קוקהכהןיצחקאברהםרביהגאוןמאת.המוכרביםשלופיסולן,ישראל

.דףסב-יז,’עמטז,י-ב,[2].ז"תרס,ירושלים

יוסףלרבימעשיךנפלאיםספרשלתפסיר.חלקיםשני.נפלאיםמעשיות.ז

-ב"תרע,ירושלים.שאולוףגולציוןבןרבימאת."חיאישבן"בעלחיים

.ג"תרע

עסטרייךעדתהחומותשומריכוללמאת.צ"תרלשנתהצביארץלוח.ח

.(נדיר).ירושליםהקודשבעירבעהמעןמעהרעןאונגארן

.נאותחדשותכריכותעםחלקם.מאודטוב-טובמצב.שוניםגדלים

300$פתיחה 



מכבש-בקישראלדפוס–ד"תר,ירושלים–הזהרתיקוני.197

מונטיפיוריויהודיתמשההשר

Tikkunei Hazohar - Jerusalem, 1844 - Yisrael Beck Printing

Press - Press of Sir Moses and Judith Montefiore

יוחאיברשמעוןרביהקדושהתנאשגילהתיקוניםשבעים,הזהרתיקוני

.וחידושיםפירושיםעם.א"זיע

משהמשאתהדפוסמכבשעלנדפס".ק"בישראלבדפוס.ד"תר,ירושלים

.(26הלוי.ש)הראשוניםירושליםמספרי."ו"היויהודית

החוזה"תלמידימגדולימבראדצבימגזעמשהאהרן'רק"הרההסכמת

חייםרביל"הראשהסכמת.בירושליםהחסידיהישובומייסד"מלובלין

.גאגיןאברהם

הרציורשלתחריטהשניבשער.שעריםשני.מ"ס21.דף[1],קסד,[3]

.המקדשומקוםהזיתים

.ונאהחדשהכריכה.בהיריםדפים.עשפגעי,בינוני-טובמצב

200$פתיחה 

–ד"תרל,ירושלים–"אהרןיצחקפרישת"השיריםשיר.198

נדיר–יחידהמהדורה

Shir Hashirim “Prishat Yitzchak Aharon” - Jerusalem, 1874 - Only

Edition - Rare

מאיר'רבןאהרןיצחקרבימאת"אהרןיצחקפרישת"פירושעם,השיריםשיר

.דליטאמעזריטשעירמילידי

.ס"רידושותפוגאשצינניצביבןיצחקדפוס.ד"תרל,ירושלים

."אהרןיצחקפרישת"וי"רשפירושהעמודיםבשולי,מנוקדהמגילהפנים

.אוירבךמאירורביאשכנזיאברהםרביוהסכמת.המחברהקדמת

.בלאי.יבשדף.טובכללימצב.כריכהללא.(225הלוי.ש).מ"ס19.דףכה,[3]

120$פתיחה 

א"תרע,ירושלים–החלוקה.199

Hachaluka - Jerusalem, 1911

מקוריםפיעלוסדריהתקנותיה,השתלשלותה,מקורה,החלוקה"

בארץהיושביםבידיהתמיכהאודותמיוחדחיבור."היסתוריים

.לונץמשהאברהםרבימאת.הקודש

.מעטפתשער.'עמטז,קיב,[2].המחברבדפוס.א"תרע,ירושלים

.מ"ס14

200$פתיחה 



ו"תרפמשנתהיסטוריתכרזהכולל–בירושליםשנדפסוספרים[11]אוסף.200

Collection of Books Printed in Jerusalem - Including an Historical Poster from 1926

שהוסכםבהיות",הנבחריםאסיפתבבחירתלהשתתףשלאהקוראיםבירושליםהספרדיםעדותרבניכלמאת"גלויהאזהרה"כרזה•

.קיפולסימני.מ"ס31\46.צוקרמןדפוס.ו"תרפ,ירושלים"...בפהרסיאשבתותמחלליגםובתוכםונשיםאנשיםשיהיוביניהם

מהדורה.ה"תרנ,ירושלים.מוסאיוףשלמהרביבעריכת.י"הארנוסחפיעלמיוסד.הכיפוריםליום,שישיחלק,עולםחוקתסידור•

.רופפיםדפים.טובכללימצב.יחידה

שמעון'רמדרש"חותמות.ז"תרס,ירושלים,אביכזיראברהםרבימאת,והמצוההתורהדעתראשיתלמודספר,רביעיחלק,העברי•

.טובמצבזהמלבד,ראשוניםדפיםבשניקרעים."קהירץ"התרחיוחאיבן

.כריכהללא.ב"תרס,ירושלים.טלזד"אבהעליריהושערבימאת,מאמריםשלשהכולל,יהושעדברי•

.טובמצב.ד"תרע,ירושלים.מזאגרמהרילשלמהאהרןרבימאת.חכמהמסילות•

.מנותקשער.טובמצב.ג"תרס,ירושלים.גאגיןחימשהשלוםרבימאת.'ב'אסדרפיעלבהרחבהברכותהלכותכולל,נפששמח•

טובמצב.הכיפוריםיוםתפילותעלונכבדחשובביאור.ח"תרס,ירושלים.יצחקיבןיעקברבימאת.ראשוןכרך.יעקבאהלימחזור•

.מנותקשער.מאוד

.ו"תרפ,ירושלים.פרוזנאק"דקהרבהכהןשלםרבימאת,כ"מהרשאגדת•

.טובמצב.ו"תרצ,ירושלים.עמיאלאביגדורמשהרבימאת.בראשיתספר,שניחלק,עמיאלהגיונות•

.כתמים.טובמצב.ג"תרע,יורלישם.בירושליםמגידנחוםרבימאת,ישראלארץקדושתנחמות•

.טובמצב.ב"תרע,ירושלים.ניניושאלתיאליעקברביהמקובלהגאוןמאת,וחידושיםת"שו,שוניםלזמניםדרשותכולל,יעקבזרע•

.מנותקיםושערמקוריתכריכה

ודברידרשות,ש"אידברי.אלישרשאוליעקברבילציוןהראשוןהגאוןמאת,ערוךהשולחןחלקי'בדהלכתיותתשובות,אישא"יש•

.בירושליםעםבקהלהמחברשדרשאגדה

דרשותנמצאים"אישדרכי"ב.תבלקצוות'מדהדורגדולימכלרבותהלכתיותתשובותכונסובספר.יחידהמהדורה.ו"תרנ,ירושלים

ל"הראשעללהספדדרוש.בירושליםלציוןכראשוןלכהונתוהמחברוהכתרתהמינוידרשת:כמוהסטוריתוכןעםמאודחשובות

מקהלתידיעלמושרשיהיהכדיהמחברכתבזהשיר.כאןאלחמידעבדשולטןלכבוד"תהלהשירי"הספרבסוף.ועודל"זצא"המרפ

.מקוריתכריכה.מאודטובמצב.מ"ס34.דףטז,[1],קכא,[1].ל"לראשהמחברמינויביוםילדים

.שוניםגדלים

150$פתיחה 



–יחידותמהדורות–מירושליםספריםאוסף.201

והגהותחתימות

Collection of Important Books from Jerusalem - Only

Editions - Signatures and Glosses

.'יועץפלא'בעלפאפואליעזררבימאת,חסידיםיעלזוספר•

(פגומיםאחרוניםדפים5)ראשונהמהדורה.ג"תרמ,ירושלים

שנתבולדרושהתחלתייעקבמצליחהצעיר"חתימהבשער

.ידובכתבהגהותעשרותבספר."ט"התרצ

עזראיחזקאלרבימאת.ס"השעלחידושים,הבשםערוגת•

.יחידהמהדורה.ג"תרס,ירושלים.בגדאדמחכמיהלוייהושע

על]![יגאילולאימאכירלא'להקודש"ידבכתבהקדשהאבדף

יוםנפטרה"תנצבאברהםאליהוחייםיוסףהזקיןהמרוחםנשמת

."ו"התרסאלולא"כ

.ג"תרס,ירושלים.'ב'אסדרלפיהלכהחידושי.נפששמחספר•

.ערוךהשולחןעלז"והטא"המגלקושיותתירוצים,בעדימגן•

.יחידהמהדורה.ד"תרס,ירושלים.משהיחיאעבודירבימאת

.יחידהמהדורה."ו"יצמשהיחיאצאלחהצעיר"חתימה

.ה"תרס,ירושלים.ציוןתפארת,התמידעבודתסידור•

.יחידהמהדורה.א"תרפ,ירושלים,"החייםכף"הסופרחייםיעקברבימאת.מסכתותלסיוםחידושים,העולםעדחיים•

מהדורה.ה"תרפ,ירושלים.הכהןחייםיהודהרבימאת.ודרשותתורהחומשיחמשהעלחידושים.ראשוןחלק,יעלהיהודה•

.יחידה

.יחידהמהדורה.א"תרצ,ירושלים.גיזיהודהרבימאת.והנגלההנסתרפיעל,דברים-במדברעלחידושים,יאודהנחל•

.ה"תרצ,ירושלים,ירושליםזכרון,מינאטוריסידור•

.יחידהמהדורה.ה"תרצ,ירושלים.קצין.ששלמהרבימאת.אורניצוציוספרישראלבנותטהרתספר•

.ראשונהמהדורה.ש"ת,ירושלים.פתיהיהודהרביהמקובלמאת.התקוהאסירימחברת•

.שצויןלמהפרט.מאודטוב-טובכללימצב.שוניםגדלים

150$פתיחה 

ועוד(פלשטינה)מירושליםדפוספרטיעשרותאוסף.202

Collection of Many Printed Items from Jerusalem and More - Palestine

.המדינהקוםשלפנישונותתקופות,מירושליםמודפסיםכרטיסיםמקבץ

שלכרטיס•ה"תרצ,ירושלים.דושינסקיץ"והמהריקוקה"הראימאתמהםשנים,תורהתלמודבתיאחודלטובתכרטיסיםשלושה•

חברתמאתמודעה•ישראלארץרבניבהשתתפותהרבמרכזבישיבתחנוכהלמסיבתהזמנהכרטיס•מוזסקרןחסדיםגמילות

לבריתהזמנהכרטיסי•ורוסיתיידישצדדיםשני"חייםתורת"ישיבתשלמודפסתתפילה•רחלבקברתפילהלעצרת'חייםאהבת'

הקדוש'החייםהאור'מליקוטיםעםמודפסכרטיס•(ג"תרצ)רוזנבלנטיוסף'רהחזןשללקונצרטכניסהכרטיס•(ה"תרצ)מילה

ויוםהשנהראשתפילותזמני•(ד"תרצ)בירושליםודעתתורההסתדרותידישעלהתחיהשלחברפנקס•האדראהדפסתבמעלת

.(גרמניההנראהכפי),ידבכתבכיפור

היתומיםבית•הכלליתחייםתורתמוסדות•חייםעץישיבת•לילדיםתבשילבית•עוריםחנוךבית:בירושליםמוסדותשלקבלות

.דיסקין

הבריתבארצותהתרומותכספימסירתנגדרים"ואדמוישראלגדולימכתביכולל,"וירושליםיהודהשאריתעל"פולמוסחוברת•

.סלמוןדפוס.צ"תרח,ירושלים.למוסדותישירותמסירתםובעד,הלאומיהועדדרךוהחסדהתורהלמוסדות

.ס"תר,ירושלים.ת"תלאגודתחוקיםספר•

.טובמצב.שוניםגדלים.ניירפרטי45

120$פתיחה 



וירושליםישראלארץמוסדות–ומכתביםידבכתבדפיםאוסף.203

Collection of Letters, Handwritten Pages - Institutions of Israel and Jerusalem

.מירושליםרובםומוסדותרבניםשלניירופרטימכתביםאוסף

תורהבדבריארוךמכתב•(ט"תרעמרחשון'ב)האגודהומטרותבצפת'חייםכנסת'ויראיםחכמיםתלמידיאגודתיסוד,ידכתב•

הנהלתאלמילייקובסקיאהרןאליהורבימאתרשמיתגלויהמכתב•רבינוביץשלמהאליעזררבימאת,רשמיבלנקעל(יידיש)

ישיבתשלקבלה•(ד"תשי)ברמןיעקברבימכתב•(א"תשכ)קולדצקיאברהםרביידבכתבמאמר•(ד"תש)חייםעץישיבת

שטר•רייכמןמאיריהושערביר"השדחתימותשתיעםקבלה•שעריםממאהשפיראמאיר'רחתימת(ב"תרצ)'ישראלכנסת'

ידובכתבוסביבותיהציוןנחלתשכונתאגודתמאתמכתבים2•וחתימותידכתבמילויעם(ו"תרע)מירושליםמודפסעיסקא

מאתמכתב•אשכנזייעקב'רר"היוחתימת,בירושליםהספרדיםלעדתותמחוימזוןקפתמאתמכתב•עזראיוחנן'רשלוחתימתו

צוואהשטרהעתק•(ח"תרנ,ירושלים)בוכאריידבכתבמכתב•לעלובחסידימוסדותמאתמכתב•ירושליםציוןאהבתכולל

חתימות3(ו"תרצ)ישראלכנסתהכלליועדמאתמכתב•ועודפרנקפסחצבירביהראשיתהרבנותעםיחדשנעשהא"תרצמשנת

מכתב•ידבכתב(פוענחלא)חתוםעתיקרבנימכתב•פינטוחייעקבהמזכירחתימתמשהאהלשכונתועדמאתמכתב•

ישיבתשלקבלה•קרתאנטוריהחומהשלקבלה•הכלליהיתומותביתשלקבלה•"יזדישמעון'הק"חתוםבוכאריתבכתיבה

.תורהכתרהרבנים

.שוניםומצביםגדלים.ניירפרטי40

120$פתיחה 



ספרי היסטוריה ותולדות

,ווארשא-שלםסט-מונטפיורימשההשר–הזכרונותספר.204

ט"תרנ

Sefer Hazichronot - Sir Moses Montefiore - Full Set - Warsaw,

1899

ר"דמאת.תמונותיהםעםיהודיתורעיתומונטיפיורימשהלסירהזכרונותספרי

.הלויאליעזר

."תושיה"הוצאת.ט"תרנ,ווארשא

,ורעיתומונטיפיורישלהזכרונותבספרילויר"דמצאאשריקרחומרבספר

ידיעותהספרבראש,מפיהםשמעאשרנכבדיםדבריםהמוןעליהםהוסיףועוד

.אשתויהודיתומשפחתמונטיפיורימשפחתעלמפורטותביוגרפיות

.'עמ86-141,[4].'עמ80.פורטריטים[2].ב-אספר:אחלק

.’עמIII,73-161,[2],70.ד-גספר:בחלק

.מאודטובמצב.נאותחדשותכריכות.כרכיםשלושה

200$פתיחה 

הקדושל"הרמחמאתנדיריםספריםשני.205

Two Rare Books by the Holy Ramchal

.חתונתוליוםבאסאןבנימיןישראלרבילכבודשיר.ישריםתומת,עזמגדל.א

ל"הרמחתולדותעם.א"תרכ,קניגסברג.ל"הרמח–לוצאטוחייםמשהרבינומאת

כריכה.טובכללימצב.בעלותרישומי.'עמXIV,[2],104.לטריסמאיר'רמאת

.מקורית

לישריםמפוארהההמחברתלעמת.חלקיםבשלשהדודיםשירת,ותרצהעמל.ב

ט"תרכ,[?לבוב].הכהןשלוםרבימאת,ל"הרמחהגדולהמליץלהגאוןתהלה

העבריהספרובאוצר,הביבליוגרפיהבמפעלרשומהאינהזומהדורה.[1869]

.הלאומיתבספריהנמצאתולא,לוינוגרד

.מאודטובמצב

200$פתיחה 

ב"תרפ,ווארשא–"מתיבתאוהמפוארההגדולההישיבהמוסד".206

“Mossad Hayeshiva Hagedola Vehamefo’ara Metivta” - Warsaw,

1922

,"מתיבתא"והמפוארההגדולההישיבהמוסדלחיזוקשוניםמרבניםותעודותמכתבים

ישראלאמונישלומיאגודתידיעלנוסדה,הלימודיםוסדרהמתיבתאתקנותכולל

.בווארשא

."ווארשא"מתיבתא"גבוההישיבה"נכתבהמעטפתגביעל.ב"תרפ,ווארשא

.חשוביםרים"ואדמוהישראלגדולישלמכתביםבאובחוברת

.טובמצב.מ"ס19.'עמ[2],כו

120$פתיחה 



מהדורות–נדיריםספריםשלושה–ישראלגדוליעלהספדים.208

יחידות

Eulogies for Gedolei Yisrael - Three Rare Books - Only Editions

.והמדינהדיסעלדארףד"אבשייארליביהודהרביהגאוןעלהספד.יבבותשלש.א

,[4].יחידהמהדורה.ו"תרמ,מגנצא.קרעפעלדד"אבקארלבורגלייברבימאת

.יבשדף.טובמצב.'עמ34

ד"אבהלשטוקהלוייחיאלמאיררבימרןהלקחעלמרמספד,כבדאבל.ב

מהדורה.ח"תרפ,פיעטרקוב.גינצבורגנטענתןפינחסרבימאת.אסטרווצא

הואכבדאבל.צדיקיהיהעולםלזכר"כותרתהמעטפתבשער.שעריםשני.יחידה

.ב.מאסטראווצי'הקהגאון.א.ירחיםשלשהבמשךשנפטרוהרועיםשלשתהספד

."בראדד"אבשטיינברגאברהםרביההוראהזקן.ג.פלאצקידןמאיר'רהגאון

.מנותקיםדפים.בשוליםקליםקרעים.כריכהללא.'עמ24

רבימאת.ברליןיהודהצבינפתלירביהגאוןפטירתעלוהספדקינה,הבכאעמק.ג

.כריכהללא.טובמצב.דףכו.יחידהמהדורה.ד"תרנ,וילנא.דימנטציוןבןיוסף

.שוניםגדלים

150$פתיחה 

ז"תרט,פראג–בפראגיהודיותמצבות170–עדגל.209

Gal Ed - 170 Jewish tombstones in Prague - Prague, 1856

מאת,פראגק"קשלהישןהקברותבביתזכרוןאבנילוחותכתביושבעיםמאה

.ז"תרטפראג,ליעבןקלמןבהוצאת,רפאפורטכהןיהודהשלמה

לנוסחבנוסף.וגרמניתעבריתשעריםשני,השנימצדוגרמניתתרגוםעםעברית

לאבפרטיםהמחברמרחיב,בספרהמופיעותהיהודיותהמצבותגביעלהמופיע

.בפראגהיהודיהקברותבביתהקבוריםהשוניםהנפטריםאודותידועים

.רופפיםודפיםכריכה.מקוריתכריכה.טובמצב.מ"ס17

120$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ב"תרי,וינה–הבכאעמק.207

Emek Habacha - Vienna, 1852 - First Edition

יוסףרבימאת,ישראלביתעלעברואשרוהתלאותהקורותספר,הבכאעמק

.אויניוןמעירהרופאהכהן

.ראשונהמהדורה.ב"תרי,וינה

אודותמספרהדבריםבין,לאורהמוציאמאתהקדמהדבריהספרבתחילת

וההוספותהספרשלהידכתביגלגול,הספראתכתיבתוזמן,המחבר

בשנתבאויניוןנולדהרופאהכהןיוסף'ר.המחברפטירתלאחרעליושהוסיפו

הדפיסבונציה,וסביבותיהינובה'בגבאיטליהישבואילךשניםחמשומבןו"רנ

הספראת,אוטומאןביתומלכיצרפתלמלכיהימיםדבריספר,ד"שיבשנת

ותלאותםישראלבנילקורותמיוחדכלו,ח"שישנתלאחרלכתובהחלשלפנינו

ממנוהתפשטואיטליהבערי.ד"שכשנתכסלו'וביוםוהשלימו,הגלותבמשך

וחזרדבריםעודשכתבמהעלוהוסיףהמחברהמשיךותמידהעתקות

.שנהט"עבןוהוא,ה"שלתמוזכאביוםוהשלימו

XV, [1], 177, .מאודטובמצב.מ"ס13.5.’עמ[1]

120$פתיחה 



חתימות וספרים, הקדשות, כתבי יד–יהדות איטליה 

שלוחתימתוידובכתבארוכההלכתיתתשובה.210

הקהלמסיתשלוםבענין–סנגויניטייחיאלרפאלרבי

Long Halachic Response in the Handwriting and

Signature of R’ Refael Yechiel Sanguinetti -

Regarding the Community Tax Payment

רביהגאוןשלוחתימתוידוכתב,ארוכההלכתיתתשובה

.הקהלמיסיתשלוםבענין,סנגויניטייחיאלרפאל

משפחהקרובלוויש,מצריםמארץסוחרראובן,השאלהנידון

סחורותקרובואלפעםמידישולחל"הנראובן,צועןבעירשגר

באותה,העירתושביכשארפתוחהחנותללאבביתולמכור

כפיהמסיםפורעזהבמקרהאדםשכלהיההחוקאחדכלעת

ומנהיגיפרנסי,צועןשרייחדיונועדוזמןלאחר,עיניוראות

לפרועצריךי"הקקבניכלעלכלליתבהסכמהוהחליטוק"הק

יבאמצריםתושבל"הנראובןשגםרוציםוהמה".הקהלמס

הרבשלזובתשובת."המסתחרהממוןכפיויפרע,בברית

המוריםמןאחד"ודלא,ל"הנראובןאתמחייבסנגויניטי

עםשהדיןכתבפלאיוהואהגידלאשמואשרלעצמםהוראה

טעמיםוהביאבאורךלדברוהרבה...פסקועשהראובן

"...שונים

.מ"ס20\30עמודגודל.צפופהכתיבה.מלאיםעמודים[6]

–לנישואיןשירים–סנגויניטייחיאלרפאלרבי-ידכתב.211

ד"תקנהכיפוריםיוםערבבנומאתמכתב\18–ההמאה

Manuscript - R’ Refael Yechiel Sanguinetti - Songs/Poems on

Marriage - 18th Century / Letter from his Son, Erev Yom Kippur

1794

,סנגויניטייחיאלרפאלרבישלוחתימתוידובכתב,צדדיםמשניכתוב,דף.א

הכהןישמעאלעםשרהמרתויטליכהןאברהם'רשלבנותיולנישואישיר

חתימתוהשיריםבסוף.הכהןישראלר"בחיישמעאלעםאסתרומרת,ויטלי

יחיאלרפאלהצעירה'בשמחה'שמחין'מערבן'ה,שלוחההיאמנחה"

."סנגויניטי

.איכותידף.זמןכתמי.קלשוליםבלאי.טובמצב.מ"ס18\27.דף[1]

.ברכיהיצחקרביאביואל,סנגויניטייהודהמשה'רמאתברכהמכתב.ב

.מאודטובמצב.מ"ס19\28.דף[1].ד"תקנ.הכיפוריםיוםערב,טורינו

הקודםבפריטראהובנוהאבלתולדות

180$פתיחה 

.בטורינוהתגוררבבחרותו,מאביותורהקיבל.בערךה"תסבשנתייו'בריגברכיהיצחקרבילאביונולד-סנגויניטייחיאלרפאלרבי

זובקהילהונשאבפיורנצולהתורההרביץב"תקבשנת.א"תקשנתעדז"תצבשנתייו'לריגחזראולם,לונציהלעבורביקשו"תצבשנת

לקארפיעברל"תקבשנת.החברהלבניתורההרביץשם,חייםנשמתהחברהמבניוהיהייו'לריגחזרא"תקכבשנת.ז"תקילשנתעד

יצחקרביזקנושםעלהנקראבנו.ז"תקמלשנתבסמוךנפטר.מולדתולעירחזרשובכ"אח,לתורהעתיםקובעיהחברהמבניוהיה

זהידבכתב.ממנוומכתביםוקינותחידותשיריםספרידוכתבמצוי939הבריטיתבספריה.ילי'וברווירצבטורינותורהמרביץברכיה

משנתחייםנשמתבחברתדרשותיו.פונטאנילהברכיהישראלרבי,ממנטובהפינצידודרביך"הרבאיטליהחכמיעלהקינותנמצאות

בשנתל"הנבחברהשדרשהשבועפרשתעלדרשותיווכן(4028'סיצביבןמכון)זנהבאוסףידבכתבנמצאתל"תקשנתועדא"תקכ

.ט"תקכ

.קיפולסימני.שורותכמהבסופימיליםחסריםכןמחמת,בשוליםקטניםקרעים.בינונימצב

200$פתיחה 



–פסחלילסדרעניניקונטרס.212

ברכיהיצחקרביהגאוןידכתב

ט"תקע,וירצילי.סנגוינטי

Booklet about the Seder on

Passover Night - Handwriting of the

Gaon R’ Yitchak Brachia Sanguinetti.

Vercelli, 1819

ברכיהיצחקרביהגאוןשלידובכתבקונטרס

.ט"תקע,וירצילי.וירציליד"אבסנגוינטי

סדרלפי,פסחלילסדרהלכות:בקונטרס

בעניןהלכתיתתשובהכולל.'וכוורחץקדש

.בפסח[סוכר]"רו'הצוקא"אכילת

25עמודגודל.כתוביםעמודים[11].דף[6]

.מ"ס20\

א"תקמ,ליוורנו–סנגויניטימאיררביהגאוןידכתב–ארוכההלכתיתתשובה.213

Long Halachic Response - Handwriting of the Gaon R’ Meir Sanguinetti - Livorno, 1781

בסוף.נדפסלא!אוטוגרף.א"תקמ,ליוורנו.סנגויניטימאיררביהגאוןשלוחתימתוידובכתב,ריביתהלכות,ארוכההלכתיתתשובה

"...קדשנומחנהפההמתגוררירושליםאישו"נרחסאןדודר"כמוהרהמובהקהרבמעלתעמיהסכיםכברוהנה"התשובה

.איכותיםדפים.מאודטובמצב.ונאהמסודרתכתיבה.מ"ס19\25.כתוביםעמודים[12].דפים[6]

לספרהסכמהאתנתן.פירנצהבקהילתצדקומורהד"כאבכיהן.בדורוהדייניםומגדוליאיטליהחכמימגדולי–סנגויניטימאיררבי

כןכמו.ח"תקמבשנתליוורנווגדוליירושליםרבניהסכמותבצירוףמיוחסשמואלבכראברהםרביהקדושלגאון'גחלק'הארץשדה'

עםעטייה'יצחקזרע'לספרהסכמהעלגםחתום.(ד"תקמ,ליוורנו)כרמימרדכילרביערוךהשולחןעל'מרדכימאמר'ספרעלהסכים

.(318'עמאיטליהלחכמי'אצי).פאדווהמנשהורביסעדוןאליעזררבידורור"חו

300$פתיחה 

רבניםממשפחת.לערךה"תקבשנתייו'רגמעיריחיאלרביהגאוןלאביובאיטליהנולד.ייו'ריגמרבני-סנגוינטיברכיהיצחקרבי

זרע'ו'שמשוןתולדות'ספרמחברבעלל"זצוקנחמנישמשוןרביהקדושהגאוןואצלל"זהגאוןאביואלתורהלמד.תורהומרביצי

ורביברכיהיצחקרביביניהם,איטליאבקהילותבקודשששרתורגייובעירהרבהתלמידיםשהעמידבספריופעמיםכמהונזכר'שמשון

תורהוהרביץבהוראהשרת.(קכאעמוד)שמשוןגבורת'בספרשנדפסוהנזכררבועלוהספדקינהכתביצחקרבי.ל"זכהןחנניה

,ירושליםצביבןמכוןבספרייתנמצאיםלנומהידועים.ידבתבעדייןכולםאשרחיבוריםברכהאחריוהשאיר.וירציליק"בקלתלמידים

ופירושיםדרשותחיבוריםשלשהועוד.אבותפרקיעל–'אבותזכות'.משליעלפירוש-'ביופיומלך'.תהליםעלפירוש-'יצחקשיח'

.(קרליןוישראלאהרןביתקובץ).סגרישבתידודזכריה'רהחביבתלמידוידיעלשנעתקו

.מאודטובמצב

250$פתיחה 



ל"חזמאמרי\פיזרומנהגי–מילהבריתסדר–ידכתב.214

ז"תצ-ז"תס,איטליה–ומוסר

Mauscript - Seder Brit Mila - As per the Customs of Pesaro /

Maamrei Chazal and Mussar - Italy, 1707-1737

שםנכתבהשניוחלקו.ז"תסבשנתבפיסארונכתבחציו,ידכתבקונטרס

.ז"תצבשנת

משולב,תפילות,המילהברכות,למילהפיוטיםכולל:מילהבריתסדר.א

.ז"תס,פיזרו.איטליהומנהגינוסח,בדינים

זהביוםהמלאכהכלותשלם":הכותבקולפוןידהכתבשלזהחלקבסוף

אלףשנהפיברארולחדש,י"למבז"התסבשנתאדרלחדשו"יבשבתרביעי

מריקאנאטימשהר"בכדודאני.פיסארופהלמספרםושבעהמאותושבע

."פיסארופהו"יצמפאנואברהםיהודה'רר"חר"כמהרבמעלתשלתלמיד

המילהבריתסדרבושמובאמכיון–רבהחשיבותידהכתבשלזהבחלק

,המילהבריתלסדרבפיסארושנהגומנהגיםמוצאיםאנוובו,פרטיםלפרטי

.'וכדופיוטים,למילההברכותוסדרנוסחאות

ל"חזלמאמרירקספציפיםהליקוטים.ל"חזופתגמיממאמריליקוטים.ב

דבריםארבעה"."נחבנימצותשבעהןואלו":לדוגמא,מספרלפיהננקטים

שלימיומאריכיןשלשה"."שוטהבכלבנאמרודבריםחמשה"."לאדםיפים

44.'וכדו"לישראלשהיורועים'גהןאלו"."כמתיםחשוביםארבעה"."אדם

.ביתאחרביתלאיטלקיתתרגוםעם,מוסרישירכ"אח.ל"כנמאמרים

יוםזהביוםהמלאכהכלותשלם":הכותבקולפוןידהכתבשלזהחלקבסוף

אניישראלבנילמספרהעולםלבריאתז"התצבשנתתשרילחדשחמישי

."זאתכתבתימריקאנאטישמואל

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

.עתיקהכריכה

400$פתיחה 

מוסרי–טוריכהןאברהםבנימיןרביידכתב.215

ט"תקפ,אליסאנדריא–לאיטלקיתבתרגוםהשחרות

Manuscript - R’ Binyamin Avraham Cohen Turi -

Mussarei Hashichrut Translated to Italian -

Alessandria, 1829

מאמרי,הנעוריםלימימוסרכולל'השחרותמוסרי',ידכתב

אלחנןחנניהרבימאת.'ב'אסדרלפיערכיםל"חזמדברימוסר

נחמניחייםשמשוןרביהמקובלשלמובהקתלמידכהןחי

מורישהיומהם,רביםתלמידיםהעמיד.שמשוןזרעבעלא"זיע

.בישראלהוראה

שלפנינוידבכתב.(ה"תקס,ונציה)בעבריתנדפסזהחיבור

ילדיםעבוראיטלקיתללשוןתרגוםכולל,בעבריתהמקורנכתב

טוריכהןאברהםבנימיןרבישלידובכתב.באיטליהונערים

.ט"תקפשנת.מאליסאנדריא

הערכיםכאןנכתבו.הושלמהלא,כאןותרגומוהחיבורכתיבת

ידהכתבבתחילת.ריקיםנשארוהדפיםשאר.ל-אאותיותשל

."תורהכתר"שלוכיתובציורעם,מצוירשער

דפים.טובמצב.מ"ס17.5.כתוביםעמודים[20].דפים32

.כתמים.בלויהמקוריתכריכה.איכותים

200$פתיחה 



19\18–ההמאה,איטליה–הושענותסדר–ידכתב.216

Manuscript - Seder Hosha’anot - Italy, 18th/19th Century

נאהאיטלקיתכתיבה.19\18-המאה,איטליה.חטאעלווידוימלכינואבינוסדרובסופו,רבאלהושענאהושענותסדרכולל,ידכתב

.ומסודרת

.(אזנים)פינותקיפולי.הראשוןהדףבשוליקרעים.מנותקיםדפים.כריכהללא.טובכללימצב.מ"ס10\16.דף[20]

200$פתיחה 

המאהאיטליה–ציבורשליחדיני–ידכתב.217

פריטיםשני–18–ה

Manuscript - Laws for Shaliach Tzibbur - Italy

18th Century - Two Items

,איטליה.ידכתב,ציבורשליחבהלכותחיבורתחילת.א

בתחילת.צפופהבכתיבהעמודים[2].18–ההמאה

:ב"נ]ק"בשחורואים'היצחקו'ונערים'הקומו'י"העמוד

משמשמלשון]ן'שמשו[רוב'קזן'חצבורליח'שת"ר

."...מתאחזניביןראשולהכניסילךכןבאאשר[בקודש

.טובמצב.מ"ס12\19

חתימהבסוף.נוראיםבימיםציבורלשליחהנהגות.ב

מחוץלוונטההאהלמןלקחמשהמ"מורבןשלמההקטן"

.מ"ס13\18.'עמ[4]."ו"יצץ"מיק"לקפ"פק"קלמחנה

.טובכללימצב

180$פתיחה 



,איטליה–לנשואיןשירים–ידכתב[3].219

ז"תקנ–ה"תקנ

Manuscript - Songs/Poems for Marriage -

Italy, 1795-1797

יהושע'רבתרבקהג"עבסגרימרדכילנישואישיר.א

.ה"תקנ.נורצי

לחתןוהילוליםשבחדבריובוטקסט,ראשוןבעמוד

,השניבעמוד.ובחרוזיםרבותבמליצותמתובל,ולכלה

,באיטלקיתרישומיםשלישיבעמוד.בתיםבחמשהשיר

.מתמטייםחישוביםעם

.עמודים[2].מ"ס15\20עמודגודל.מקופלדף[1]

.כתם.טובמצב

.גיינטילג"עבקולוןיונהלנישואי.בתיםבששהשיר.ב

\21גודל.דף[1]!המחבראוטוגרף.ז"תקנ,פוסאנו

.שוליםבלאי,איכותידף.מ"ס15

בתנעמיעםגינטללימשהר"ביצחקלנשואישיר.ג

,לשירפתיחהדבריהעמודבראש.פאוייאהכהןקלמן

שלהפתיחהאותיותכל,בתיםתשעהבןשירכ"אח

.והכלההחתןשמותשלאכרוסיטקוןיוצריםהבתים

אולי]"ריקס"כי"תיבותבראשיחתימההדףבסוף

28.דף[1].[סגרי...יכתבתי",סגריממשפחתהכותב

.ובלאיכתמים,בינונימצב.מ"ס20\

300$פתיחה 

18–ההמאהאיטליה–(ספורנומשפחת)לנישואיןשיר–ידכתבקונטרס.218

Manuscsript Pamphlet - Poem on Marriage (Seforno Family) - Italy 18th Century

ל'נחליאה'משנכדיר"כמהנחמדהבחורבנישואי"נכתבהראשוןעמוד.בתיםושבעהבעשריםארוךשירובו,ידבכתבקונטרס

.18–ההמאה,איטליה."השירהוענתה,ולל'מהאמרתילצחוק.ת"מבגו'רווב"טול"מקנחמהת"מרוהצנועההכבודהעםספורנו

.ובהיריםאיכותיםדפים.טובמצב.מ"ס9.5\15.כתוביםעמודים[10]

150$פתיחה 



רבניבחתימות–תנאיםשטר.221

ו"תצ,קסאלי–קסאלי

Shtar Tenaim - Signed by the Rabbis

of Kasali - Kasali, 1736

ר"ביוסףיעקב"של,ארוךתנאיםשטר

'רבתמריםוהכלה(החתן)לויאשרמרדכי

ניסן'בקסאלי."מלאך(שרגאאורר"ב)שלום

.ו"תצ

.עמודיםשניעל,ידבכתבכולוכתובהשטר

חזקיהחייםיוסףרביחתימותהשטרבסוף

שלמהיוחנןר"בפנחסרבי,גירוןשמואלר"ב

.ץ"כ

.מ"ס18\27עמודגודל.מקופלדף[1]

בגבולשוליםבלאי.כתמים.טובבמצבהדף

.חסרוןללא.הטקסט

150$פתיחה 

ו"תפשנת–פירנציד"אבגירוןיהודהרביהגאוןאגרת.220

Igeret Hagaon R’ Yehuda Giron Abad of Firenze(Florence) - 1726

.ו"תפ,פירנצי,פירנציד"אבגירוןיהודהרביהגאוןשלוחתימתוידובכתב,ובקשהברכהדבריובה,אגרת

כולהכתובההאגרת.בקשהדבריכ"אח,וברכותשבחבדבריגירוןיהודהרביפותח,בקסאליכרמידניו'רלידידושנשלחהבאגרת

ק"לפו"תפהעמיםמכלתהיהברוך'גיוםפיורינצא"המכתבבחתימת.איטליהחכמיעלהטובה'הכיד,וחרוזים,מליצותדברי,ברמזים

."נחוץגירוןיהודהלבבובכלהאהבוקרובו

.השעוהחותמתשאריתעם.באיטלקיתוכתובתוהנמעןשם,המקביל'בעמ

.מאודטובמצב.מ"ס15\21עמודגודל.מקופלדף[1]

150$פתיחה 



(ך"הרב)רבי בנימין הכהן ויטאלי האלקיהעותק של המקובל –ט "תל, פרנקפורט דמיין–השני חוט . 222

הקדושל"הרמחרבו של באסאןרישום בכתב ידו וחתימתו של חתנו הגאון המקובל רבי ישעיהו 

Chut Hashani - Frankfurt Am Main, 1679 - Copy of the Kabbalist R’ Binyamin Hacohen Vitalyi (/harabach)

Handwritten Inscription Signed by his Son-in-law the Gaon and Kabbalist R’ Yeshaya Bassan The Rav of the 

Holy Ramchal

.ראשונהמההדורה.ט"תל,דמייןפרנקפורט.בכרךשמואלאברהםרבימאת,השניחוטת"שו

בנימיןרביהמקובלהגאוןלרבושייךשהספרבאסאןישעיהורביהמקובלהגאוןשלוחתימתוקדשוידכתבבעצםרישוםהספרבשער

."באסאןישעיהוו"נרך"מוהרבח"מומספריאלקיםת"מתו"לה"ך"הרב–הכהן

הגדולהרב,צבאות'המלאך,ומקובלחסיד,הדורותמגדולי,מופלאגאון(צ"ת-א"תי)ויטאליהכהןבנימיןרביהאלקיהמקובל

רביהמקובלתלמיד.שבאיטליהפאליאלהדיבאליסאנדריאהכהןאליעזרלרבינולד,(ל"הרמחלשון)והעניוהחסידהאלהיהמקובל

בעירוד"לאבנתמנהה"תלבשנת.והסמיכותורתורוביאתלוומסרחסידותדרכיולימדוביותרקירבוז"הרמ,(ז"הרמ)זכותמשה

ביתו.ץ"תבשנתביסוריןלפטירתועדעמדזוובמשרתו,ריגייוברבנותפארלכהןנקראשניםשבעלאחר.פאליאדילהאליסאנדריא

תלמידיובין.באסאןישעיהורביהואחתנו.ותושיהעצהלקבלשבאואיטליהלחכמיומרכזישראלארץלחכמיפתוחהיהבריגייו

נדפסוממנוופסקיםתשובות.אמוניםשומרבעלאירגאסיוסףורביחכמיםאמונתבעלבאזילהשלוםשררבינמניםהאמתבחכמת

חלקם,ך"הרבת"שו,שירהלפרקפירוש,שעריםפתחי,ברכהגשמי,זמירעת,עולםאבות,בנימיןגבולחיבוריו.דורוחכמיבספרי

.נדפסו

למד.נגדוהפולמוסבעתומגינול"הרמחשלהמובהקרבו,איטליהחכמימגדוליומקובלגאון(ט"תצ-ג"תל)באסאןישעיהרביהגאון

–(יו'ריג)מריגייוכהןבנימיןרביהמקובלהגאוןשלבתואתנשא.בריאליהודהורביז"הרמ–איטליהגדוליאצלבמנטובהבבחרותו

ץ"כמושימש.ולפרשלהורותידיואתמילאקבלהובענינילשואליםתשובותוהשיבך"הרבשלכסגנושימשבתחילהבריגייו.ך"הרב

וירונהלעירולנדודרבנותומקוםאתלעזובנאלץימיובסוף.יו'רגד"כאבמקומואתמלאחותנופטירתלאחר.בפדובהישיבהוכראש

.קצרזמןלאחרונפטרלמחלתוארוכהעלתהשלאאלא,לעירושבוירונהבעירכשנהשלישיבהלאחר.ורפואותברופאיםלדרושכדי

בוקשורהיהל"הרמחתלמידו.יד-בכתבנותרוהשאר,(א"תק,ונציה)תודהלחמיבספראחדותתשובותרקנדפסוהרביםמכתביו

וחידושיודרושיםת"ושוך"הרבמזקינוטורים'דחידושישבידומצייןבנוכןכמו."לימודיםלשון"ספרואתלווהקדישנפשונימיבכל

מחיבוריושבעהשלרשימההובאה'ישראלגדוליאוצר'ב.יורקבניולרבניםהמדרשבביתכיוםנמצאזהידכתב,יושראמריבשםס"ש

.ידבכתבשנותרו

.עורשדרתעםחדשהכריכה.משוקמיםודפיםשער.עשפגעי.גרוע,בינונימצב.מ"ס18.דףקטו-צה,צב

400$פתיחה 

800-1000$: הערכה



עלמאיטליהחשוביםרישומים–ט"תקנ,אופיבאך–דודיד.223

המחברפטירת

Yad David - Offenbach, 1799 - Important Writings from Italy

regarding the Passing of the Author

רבהזינהצייםדודיוסףרבימאתמועדוסדרברכותמסכתעלחידושים,דודיד

.נפוליאוןשהקים"סנהדרין"הוראשצרפתשלהראשי

.ראשונהמהדורה.ט"תקנ,אופיבאך

למנההיהלמשה"המחברמאתהספרקבלתעלעצמיתהקדשההספרבשער

היא,היקרהמאגרתכנראהו"נרהמחברהמפורסםהגדולהרב...מאת

שלמדרשיבביתק"להאגרותבקובץלישיששלהאגרותהרבהעםמוצאת

."ר"אכיישמרם'ההדוררבני

ל"הנבדף."ט"סמשה"חתימהעםל"הנבלשוןנוסףרישוםנכתבהפורזץבדף

השמיםאלנקראל"הנהצדיק"המחברפטירתעלהאחדחשוביםרישומיםשני

שנהכסליולחדשששהג"תהקעשנתויצא'לס'גיוםשלפנינובלילמעל

עלהספדבעניןנוסףרישום."ארוכיםם"חייי"בולכלבעדינויגןזכותו...ל"הנ

בכלכהלכהנספד...לחדש'זויגש'לס...ג"תקעשנתטבת'דהיום"המחבר

במהרההגואלבביאתד"דוופליטתף"יוסשאריתאלקי'היחנןישראלערי

.באיטליתארוךמכתבהעמודשלבחלקו."ר"אכיבימינו

הכותב"משה"הואמילנונתבברלאמובהקתאיטלקיתבכתיבהל"הנהכתיבות

.כאןוהחותם

\מנותקיםדפים.מאודטובבמצבהספרכל,בדבקשמחוזקהשערדףמלבד

.רופפים

150$פתיחה 

[ו"תקס-ו"תקנ]1806–1796,אנקונה–"ט"הדעיקרי"בעלשלמארכיונו–איטלקיםמכתביםאוסף.224

Collection of Italian Letters - From the Archive of Baal “Ikarei Hadat” - Ancona, 1796-1806

מפיזרונשלחוהמכתבים."ט"הדעיקרי"בעלאנקונהד"אבטירנידניאלרביהגאוןשלמארכיונובאיטלקיתמכתבים20–כשלאוסף

.היהודיתהקהילהבעניני,ולהיפךשבאיטליהלאנקונה

.לעומקונבדקנחקרלא–האיטלקיתבשפה.שונותחתימותעםידבכתבהמכתביםכל

.קיפולסימני.מאודטוב-טובמצב.איכותיםדפים

400$פתיחה 



בצורתעלידבכתבהתפילהוהנהגתרישומיםעם–ב"תע,ונציה–באיטליהאשכנזיםכמנהגסליחות.226

ט"תקלבשנתבאיטליה

Selichot as per the Customs of the Ashkenazim in Italy - Venice, 1712 - With Writings and Handwritten

Prayer Instructions regarding the drought in Italy in 1779

תוכחותוידוים,תפילות,שוניםלזמניםסליחותסדרכוללהספר."המילותפירושעםשבאיטליהאשכנזיםקודשקהלכמנהגסליחה"

.ברגאדיןדפוס.ב"תע,ונציה.ועוד

גשמיםעצירתעלסליחותלסדרמפורטרישום,הספרשבתחילתהפורזץבדף."ט"סאשכנזייצחקמשהו"לה"בעלותחתימתבשער

עלסליחות"."ו"התרטשנתאבח"בערלאומרםסליחותסדר"ידבכתבדפים3הספרדפיביןבנוסף.באיטליהט"תקלבשנתשהיה

.ידבכתיבתממוסגריםתפילהקטעי,בספרדפיםבכמה."ויניציאהדפוסהסליחותבספרכתובותגשמיםעצירת

אחדסוגרעםמקוריתעורכריכת.רופפיםדפיםמעט.שימושמחמתומוכתמיםבלויםדפיםמספר.טובכללימצב.מ"ס23.דףקלד

.בכריכהובלאישפשופים,שלםשנותר

200$פתיחה 

-יחידהמהדורה–א"תקנ,ונציה–מצוהסעודת.225

נדיר

Seudat Mitzva - Venice, 1791 - Only Edition - Rare

דניאלרבימאת,נוראיםוימיםרגליםלשלשדרשות,מצוהסעודת

."ט"הדעיקרי"בעלטירני

רבי:ביניהםאיטליהגדוליהסכמות.יחידהמהדורה.א"תקנ,ונציה

סיניגאליהש"הגרי,א"החידבןאנקונהד"אבאזולאיישעיהרפאל

"אמתשפת"בעלטירנינסיםמתתיהרבי,"מישלשבת"בעל

בעל)רימיניחייםמשהרבימאתותשובהשאלההספרבסוף.ועוד

.המחברותשובת(חדשר"מח

.עשנקבימעט.טובכללימצב.מ"ס27.דף[6],ב,[1],עה,[6]

השוליםבפינתבלאי.ואיכותיםעביםדפים.מקוריתכריכה

.אחרוניםבדפיםהפנימית

130$פתיחה 



יחידהמהדורה–א"תקפ,פיסא–אלהיםמתת.228

Matat Elokim” - Pisa, 1821 - Only Edition

תעניתמגילהמסכתותשלשעלחידושים,אלהיםמתתספר

מסכתותעלחידושים"שכחהלקט"קונטרסכולל,(ת"מת)תמיד

מסרותעל"מסרות'פי"וקונטרס.ונזיקיןנשים,מועד,ברכות

.בתורה

מחברסינגאליאהשבתישמשוןיעקברביהגדולהגאוןמאת

."מישלשבת"ספר

.מולכושמואלדפוס.יחידהמהדורה.א"תקפ,פיסא

נקביראשוניםבדפים.מ"ס20.דף[1],[יח:ל"צ]יט,קפט,[6]

בהיריםדפים.מאודטובמצבזהמלבד.בשוליםמעטיםעש

.ואיכותים

150$פתיחה 

–ב"תקפ,ריגייו–איטליהכמנהגתפילהסדר.227

בריגייושנדפסהראשון

Seder Tefila as per the Customs of Italy - Reggio,

1822 - The First to be Printed in Reggio

יוסףלתשוקתנדפס,איטליאניק"קכמנהגתפילהסדר

.ב"תקפ,ריגייו.פינצי

.המנורהבצורת"למנצח"עםנוסףדףהספרבסוף

שנהבאותה!בריגייושנדפסהראשוןהתפילהסידורזהו

כמנהג,איטליאניכמנהג:סידוריםשלושהשםנדפסו

כמנהג,שלפנינוהסידור.ספרדיםוכמנהגאשכנזים

!הלאומיתבספרייהאינו.מביניהםהראשוןהוא,איטליאני

בשוליפגמים.בינוני-טוב:מצב.מ"ס19.'עמ[1],קעד

.עתיקהכריכה.רופףשער.הדפים

150$פתיחה 



ליוורנוספרי[5]אוסף.229

Collection of [5] Livorno Books

המחזורבסוף.כיפוריוםשלמוסףסדרכולל,מקדשעבודתמחזור.א

עטרבןחייםר"כמוהרוהעניוהחסידוהכוללהמובהקהרבשיסד"תפילה

.דףע.סעדוןאליעזרדפוס.ז"תקנ,ליוורנו"...כפורביוםלאומרהה"זלה

.בכריכהפגמים.מאודטובמצבמקוריתעורכריכת

.כיפורלמוצאיערבית.מלכותכתר.כפורלערבמנחה.תפארתכליל.ב

.בכריכהפגמים.מקוריתעורכריכת.אודטובמצב.דףנ.ז"תקנ,ליוורנו

דרשותכולל.תורהחומשיחמשהעלודרשותחידושים.לאברהםמלל.ג

ביתחינוך,תפילין,אלול:והזדמנויות,מועדים,חגים,השנהלשבתות

.אנקאוואאברהםרבימאת.ועודהספדים,גשמיםעצירת,הכנסת

,קס,[1].וחברובילפורטישלמהבדפוס.ה"תרל,ליוורנו.(סט)חלקיםשני

.אחרוניםדפיםשניחסריםאבחלק.דףרסג-רסא,תיב,קנט,[1].רס-רנח

.ראשוניםבדפיםשמןכתמישניבחלק.טובמצב

הגהות,ימיםחמדתומספר,י"הארתפילותעם.הספרדיםכמנהג,מחזור.ד

קלקרע.טובמצב.ו"תרל,ליוורנו.פארדודודמרביובקשותמודעיחייםרבי

.מקוריתעורכריכת.בשער

150$פתיחה 

–אירגאסיוסףרביהמקובל-יוסףדברית"שו.230

יחידהמהדורה–ב"תק,ליוורנו

Divrei Yosef Responsa - Kabbalist R; Yehuda Irgas -

Livorno, 1742 - Only Edition

הגאוןמאתהלכתיותותשובותשאלותושמונהששים,יוסףדברי

תורתואוראשר"אמוניםשומר"בעלאירגאסיוסףרביהמקובל

.א"יעליוורנובישראלואםבעירוזרחהאיר

.מילדולהאברהםבדפוס.יחידהמהדורה.ב"תק,ליוורנו

מלאכירבי,המחברתלמידמאתארוכההקדמההספרבתחילת

אברהםרביהמחברבןוהקדמת."מלאכייד"ספרמחברהכהן

.אירגאס

והמקובליםהרבניםמגדולי(ץ"ת-ה"תמ)אירגאסיוסףרבי

עוד.ובשבתאותחיוןבנחמיההלוחמיםומגדולי.באיטליה

,פאסדישמואלרביתלמידבהיותובגאותוהתפרסםבצעירותו

.ך"הרב–ויטאליהכהובנימיןרביאצלהקבלהחכמתלמדכ"אח

הסכמהממנולקבלוניסהחיוןנחמיההשבתאיהגיעע"תבשנת

הדפיסחיון.מהעירגירשואירגאסיוסףרבי,ספרועל

יוסףורביאירגאסיוסףרבינגדהתקפהספריבאמשטרדם

"נחשהצד"ו"מגולהתוכחת"פולמוסספריבשנילוהשיב

.(1715,לונדון)

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

.חדשהבדכריכת.כתמים.בשוליםבעיקרזעיריםעשנקבי.טוב

150$פתיחה 



וחכמי בגדאד" בן איש חי"מרן ה

ורבודודוחתימות–ראשונהמהדורה-השלחןערך.231

-נסיםיוסףמאירחידודרביהגאון"חיאישבן"המרןשל

שלזרעו"בעלאג'חגאברהםרביהגאוןידחתימת

"אברהם

Aruch Hashulchan - First Edition - Signatures of the

Uncle and Rebbe of Maran the “Ben Ish Chai” the Gaon

R’ David Chai Meir Yosef Nissim - Signature of the Gaon

R’ Avraham Chajag Baal “Zar’o Shel Avraham”

יצחקרבימאת,חייםאורחערוךשולחןעלביאורים,השולחןערך

.ראשונהמהדורה,א"תקנ,ליוורנו.טייב

דודהצעירעיריבנימכלזעיריאני"וחתימהרישוםהספרבשער

דודהצעיר"בעלותחותמותשתיכןכמו."ו"יצנסיםיוסףמאיר

בשערבנוסף.ידובכתבקצרההערהבספר."נסיםיוסףמאירחי

.'אג'חגאברהםרביהגאוןשלידוחתימת

(ו"תרס,ירושלים-ז"תקע,בגדאד)ניסיםיוסףמאירחידודרבי

.הראשוןורבו"חיאישבן"המרןשלאמואחי,בגדאדחכמימגדולי

על"זילכהבית"בבגדאדהמפורסמתהישיבהונוסדההוקמהכאשר

הצטרף,"צדקזבחי"בעלסומךעובדיהרביהגאוןנעוריוידידידי

בצעירותוכןגםלמדבישיבה.הרבהתלמידיםבהוהעמידאליה

קיבלשםל"זצ"חיאישבן"הבעלחייםיוסףרביהגאוןג"רשכבה

המנהיגיםשני.חידודורביסומךעבדאלהרבירבותיומפיתורה

מהבכלבפרץועמדותקנותתקנו,בבלשלהדורבאותוהגדולים

והסכמותבכרזותהחותמיםבראשהם.בגדאדיהודילתקנתשצריך

.שונות

ישיבתממייסדיוהיה,ק"עהבירושליםונתיישב,נפשבמסירותישראללארץעלה,שנהתשעיםכבןבהיותוה"תרסבאייר'יביום

רחמיםעזראיחזקאלרביהגאוןלוספדבפטירתו.ע"נלבו"תרסתשריז"כוביוםבירושליםימיוארכולאאך."לדודשושנים"הבבלים

כנסתמשיירישהיה,ה"זלהדודהמלךראשנוועטרתאדוננוגדול,צדיקיםשלסילוקןעלהמספדיגדל"כתבהדבריםובין[ר"היע]

בבלהמהוללהבעירנוותיקנואיזנויחדושניהם,דמשפטיםסבאבישראלתורההמרביץמלכאמרןהגולהלראשחברהיה,הגדולה

הרביצואשרתורההרבצתעניןכולנהעלועליתשבקדושהדברלכלהאבותהןהן.מרובבותמאליפותטובותתקנותכמה,א"יערבתי

חייםיוסףר"כמוהרהמפורסםהגאוןר"ועטר"אדמומרןובראשםעירנוגדוליהיוםהםהםותלמידיהם,בתלמידיםגבולםוהרחיבושם

."ל"זצוקנסיםיוסףמאירחידודר"כמוהרפניםונשואזקןא"וירצדיקהגדולהרבהמבבלעלהאריק"מ"נחרטמצבתועל."א"שליט

רביבניסיםהמלומדהקדושתלמיד,דעהדורבדורותוניסרבניראש,מופלגוחסידקדוש,גדולגאון(א"תרמנפטר)'אג'חגאברהםרבי

חברתנגדתוקףבכלעמד.תוניסחכמישלרבותותשובותהסכמותעלחתום.השנייל'בורגנתןרביעםיחדתוניסד"ראב,בסיסישועה

הכולל"אברהםשלזרעו"גדולספרחיבר.תמורהשוםללאשנותיוכלושרתמהציבורנהנהלא.ברוחםספרבתילהקיםשרצוח"כי

בקהילותשימשומהםתורהלגדולישהיורביםתלמידיםהעמיד.(ט"תרמבתוניספטירתולאחרנדפס)ם"ורמבמערכות,ס"שחידושי

.זרעאחריוהשאירולאבחייונפטרובניו.בתוניס

.ו"תירושליםמנצורצאלחיעקב:בעלותחותמת

.בלויהעתיקהכריכה.קלבלאי.עשנקבי.בינוני–טובמצב.דףקכד,[2]

180$פתיחה 



באבתשעהדרוש-א"זיע"חיאישבן"הרבינושלקדשוידכתב.232

Holy Handwriting of Rabeinu the “Ben Ish Chai” Zya”a - Homily for Tisha B’Av

."חיאישבן"בעלמבגדאדחייםיוסףרבינוהאלקיהמקובלג"רשכבהמרןשלאוטוגרפיידכתב

לפניקשהבחוריםשלסילוקן"ענין,המקדשביתחורבן,מלכותהרוגיעשרהבעניןחידושים.קדשוידבכתבעמודים8לפנינו

.ארוכהדרשהמתוך,שלמיםחידושים"....ה"הקב

.בגדאדשלרבהחייםמשהרביבןחייםאליהורבישלבנו,"חיאישבן"בעל,(ט"תרס-ג"תקצ)מבגדאדחייםיוסףרבינוהגאון

,הגדולהכנסתבביתלדרושמקומועלעלה,שנהו"כבןרקכשהוא,ט"תריבשנתאביופטירתלאחר.ובצדקותובגאונותונודעמנערותו

מיהודירבבותמתכנסיםהיו,(השבועותחגשלפנישבת)כלהובשבתהגדולשבת,זכורשבת,תשובהשבת:השנהשבתותבארבע

שבמשךבשבתות.לדרשותיוומאזינים,ישיבהמקומותאלפיםכעשרתבואשר',כביריאלצאלת'בעירהגדולהכנסתבביתבגדאד

.שנהכחמישיםשבתמידידרששם,ישיבהמקומות1000–כשבו"ירי'זעאלסלאת"בגדאדשלהקטןהכנסתבביתדורשהיההשנה

הלכותפסקי,מעשיותסיפורי,משלים,ובאגדהבהלכהבלולותהיודרשותיו,השבועפרשתבענינידורשהיהשעותשלשבמשך

חיבוריו,התורהמכמניבכלחיבוריםעשרותחיבר.הסודחכמתדרךועלהרמזדרךעל,הפשטדרךעל,ל"חזואגדותפסוקיםופירושי

.כולוהיהודילעםיסודאבןהפכו

.מ"ס10\13.בעמודשורות–כ.ק"בכתיעמודים[8].דפים[4]

.קופסאעםמהודרתעורבכריכתכרוך.מקומותבכמהדיוטשטושי.טובמצב

2500$פתיחה 



ידבכתבחשובותהגהות!מאות–"חיאישבן"המרןמשפחתחתימות–תפילהוספרימחזוריםאוסף.233

Collection of Prayer Books and Machzorim - Signature of R’ Yaakov Chaim and the Family of Maran the “Ben

Ish Chai”

ומקורבקומהשיעורבעלחשוביהודיל"זמבגדאדעולהשלהפרטיבשימושושהיושוניםתפילהוספרימחזוריםשלאוסףלפנינו

משנימיוחדתחשיבותבעליההגהות–ידבכתבהגהותמאותשלפנינובספרים.בבגדאד"חיאישבן"המרןשלומשפחתולביתו

תלמידישלידםבכתבנכתבוהנראהכפיההגהות.ב.'וכדודינים,נוסחאות,בגדאדמנהגיעלבחומרמלאההגהותתוכן.א.סיבות

וסגנוןהכתיבהצורת.מבגדאדקומהשיעורבעליאחריםרבניםידבכתבאוחייםיעקברביבנוידבכתבאו,בבגדאדגדוליםחכמים

.ארצהשאעלוםלפניעודבעליםמקורמאותוהמחזוריםשכלשמלמדמה,כאןהספריםביןזהיםההגהות

."חיאישבן"החייםיוסףרבינוובהוצאתבעריכת.ז"תרל,ליוורנו.רבאהילולאספר•

שלנוספתחתימה."ו"היחייםמשהר"חאליהור"חחייםיוסףר"חיעקבהצעיר"אביומקוםוממלאיחידובנוחתימתהספרבשער

מנחה"רישום."ו"יצחייםמשהר"חאליאור"חמשהר"חבנימיןאלייאוהצעיר"משהרביאחיובן"חיאישבן"המרןשלאחיינו

."ט"סיעקובמצליחהצעירחייםמשהר"חחייםיוסףרבי'חבןיעקוב'חדוד'הרהנעיםהתלמידמאתשלוחההיא

תנאיםשמותשלרשימההספרבתחילת.יוחאיברשמעוןרביעלומאמריםס"מהשתנאיםתולדות,ידבכתבעמודים3הספרבסוף

."חיאישבן"השלבנוחייםיעקברבינוידבכתבהנראהכפיחלקם,כותביםמשניידבכתבארוכותהערותהספרדפיבין.וצדיקים

.חייםיוסףרבינושלאחיו"אליהור"חמשה"ידבכתבחתימהבשער.ל"כננוסףעותק.רבאהילולאספר

.חוציןבכורשלמהבדפוס.א"תרנ,בגדאד.ואגפיהבגדאדק"קכמנהגהפוריםליוםמחזור.חלקיםשלושה,טוביםחייםספר•

עלופירושיםביאורים.דינים,ציבורלשליחהוראות,בגדאדמנהגילפיתפילהקטעיהוספותשל.ידבכתבהגהות!מאותבספרים

אוכותביםשני.א"זיע"חיאישבן"המרןשלקדשוידלכתיבתבכתיבתםדומותבספרהגהותשכמהלצייןיש.התפילותקטעי

.יותר

אלהכלראתהעיןאשריהפיוטלפניהעבודהסדרבסוף:לדוגמאנביאמזעירמעט,ההגהותבתוכןרבהחשיבותיש,שכתבנוכפי

סדרלומרנוהגיםיש"כיפורשלבמנחה."אחרוןופסוקראשוןפסוקאשרמכלאומריםדנגורעזרא'חסברתולפי"בצידונכתב

."ויעבורפעמיםששהדנגורעזרא'חסדורולפי"כיפורשלבמנחה"."עיקרוכן"בצידונכתב,הערביםביןשלהעבודה

ביתחורבןשנותלפיוחשבונםה"תרפ-ח"תרסהשניםסדרלפירישומיםהספרבתחילת.ז"תרל,ליוורנו,תעניותחמשסדר•

בשער.כותביםשלושהאושנים.ידבכתבהוראות,תיקונים,ומנהגיםהגהות,הוספותשל!רבותעשרותהספרלאורך.המקדש

"ה"התרמשנתבגדאד'רשייג'פיבוראילעבודתאותוקניתיומלאההארץ'לה"רישוםהספר

המניןוזה"ל"הנהסדרבסוף,ידבכתבבאבתשעהתפילותסדרנכתבלשערמעבר.ר"ת,ליוורנו.וזקעתםהצומותדבריסידור•

."א"כירולשמחה[לטובהיהפך]ל"יהוהולךמונההדרךזהעלוכןי"התרמשנות

עלרישום,בשער.ה"תקצ,ליוורנו.אלטושלרהלליחיאלרבימאתפירושים.ציוןומצודתדודמצודתעםוקהלתהשיריםשירספר•

ישראלמןאותוקניתיו"יצמנשהיעקביחזקאלהצעיר"בעלותרישומי,קהלתשלהראשוןבעמוד.כנושאליהורבימאתהספרקבלת

.יהודיתבערביתפירושיםשל(עיפרון)ידבכתבהגהותעשרותקהלתבספר."ב"תרשנתקראן'פישלום'ח'ן

.שוחטאלישעדפוס.ט"תרפ,בגדאד.שוחטאלישע'רמאת.ומשליםמוסרייםושיריםנכבדותמעשיותאסופת,צאלחיןאלסרור•

.מקוריתכריכה.נדירספר.השמאליתבמעטפתוציוריםנוסףשערעםירוקהמעטפת.יחידהמהדורה

.(שערחסר).ח"תרמ,ירושלים.תווינאשלמהרבימאת'שלמהשמע'פירושועם,העםביןהמדוברתהערבישרחעםקהלתספר•

"סופרששוןאלישע"חתימותבספר.ז"תרס,בגדאד.ואגפיהבגדאדק"קכמנהגרגליםלשלשתפילות.לשמחהמועדיםספר•

כלבסוףנקראיםהפסוקיםאלו"הספרבסוף.ידבכתבהגהותכמההדפיםבין."ו"יציעקבמצליחהצעיר""מצליח'חאפרים"

."ההושענות

נכתבו.הושלםלאהמתוכנןהספר"...במבייבעירנדפסהספרזהארץודרךוסגולותתחנותספר:כתובשערעם.ידכתבמחברת

."מצליחאפריםהצעיר"חתימותבהתחלה.כתוביםעמודים31.המקאמיםשמותעםלפיוטיםמפתחות

עיקראת,א"זיע"חיאישבן"החייםיוסףרבינוג"רשכבההגדולאביושלדרכווממשיךיחידובנו(א"תרפ-ד"תרי)חייםיעקברבי

נתמנה,אביופטירתלאחר.והנסתרהנגלהבתורתעסק.בספריובנוחידושיאת'חיאישבן'המזכיררבותפעמים.מאביוקיבלתורתו

"ופרחיםציצים":ספריםכמהחיבר.דרשותיואתלשמועהגיעורבים.שנה12במשךבבגאדהקהילהכמנהיגוכיהןדרכולממשיך

ושבעהשלושים.אבותחסדיאביושלספרובתוךאבותמסכתעל"אבותזכות"פירוש.(ד"תרס,ירושלים)ך"התנעלחידושים

.ידבכתבשנותרוועוד,"חייםידי"אביוספרבתוךפטירתולאחרנדפסוממנותשובות

.מקוריות\עתיקותבגדדיותכריכת.שימושובלאיקרעיםמקומותבכמה.טובבמצבהספריםרוב.שוניםומצביםגדלים

800$פתיחה 





המקובליםזקןשלקדשוידבחתימת–נדירההזמנה.234

"חיאישבן"המרןשלימינוידל"זצהכהןאפריםרבי

Rare Invitation - Signed by one of the Elder Kabbalists R’

Efraim Hacohen Zt”l a close Disciple of Maran the “Ben

Ish Chai”

הדףבתחתית.א"תש,ירושלים.דחופהלאספההזמנה,מודפסדף

.ל"זצהכהןאפריםרביהאלקיהמקובלשלקדשוידחתימת

שלברומוהעומדיםדברים(א:הואהיוםסדר":נכתבההזמנהבנוסח

אופןובאיזהאיךעצהלטכס(ב.ל"וד-הכתבעללהעלותםואין,עולם

הערה...שלםוהכסאשלםהשם'שיהיבכדי,עמלקזכראתלמחוק

ותמידהלבאתהשמןשהשטןהיותלמזומניםרקלאספהכניסהזכות

"?בראשמישואלים

ידובחתימתואישורההזמנהמקבלשלהודעהובו,שובל,הדףבשולי

רביהמקובלשלקדשוידחתימתשלפנינובדף.לאספהבואועל

."כהןמנשהאפרים"

לפטירתוועדזוומתקופה,בישיבהשיעוריםליתןהחל20בגילבהיותו.יתירהובקדושהבפרישותהתנהגזובתקופהוכבר"זילכהבית"

רביהמקובלעםהנסתרבתורתבצוותאלמדכ"אח.חייםיוסףרבינושלמידיוהכהןאפריםרבישלידומשהלאחייםיוסףרבינושל

הישיבהלראשהתמנהאז"יוסףפורת"בישיבתוסדריומושבואתוקבע,ישראללארץאפריםרביעלהד"תרפבשנת.אגסישמעון

להבותהחוצביובדרשותיו,רואיהןעלשמיםיראתמקרינותהיוהקדושותשפניומסופרהזקניםפיעל.שנה20במשךהמקובלים

עיראקיהודיעלייתעם.לנפשותםתיקוןלבקשכדיאחריורציםלקחושומעיהיוהדרשהלאחר(הכיפוריםיוםלפני)שובהבשבתות

העוליםאתולחזקלעודדלמקוםממקוםרגליהםמכתתיםמוצפיסלמאןורביחזןציוןבןרביעםיחד,אפריםרביהחלוישראללארץ

.התורהחכמימועצתונשיאיוסףפורתישיבתראשהכהןשלוםרביהואבנו.ורוחניותבגשמיות

לאמכותבההזמנהג"עידבכתבהוספות.העמודכלעלאשכנזיתבכתיבהתורהבדבריליקוטיםלדףמעבר.מ"ס20\23.דף[1]

.ידוע

.(תמונהראה)בדףוחסרונותפגמים,גרועמצב

150$פתיחה 

-ה"תרמ)הכהןאפריםרביהמקובל

המקובליםומגדוליהודדמות(ז"תשי

כבןבהיותועוד.ההודבתקופתבירושלים

"חיאישבן"הלמרןהתקרבשנה14

אשרגדולהנשמהחבויהבנער"כישגילה

."היהדותבשמיולהאירלזרוחעתידה

הבגדאדיתבישיבהלמדבצעירותו

שני-ל"תר,בגדאד-הנפשרפואת\היוםסדר.235

א"זיע"חיאישבן"הספרי

Seder Hayom / Refuat Hanefesh - Bagdad, 1870 - Two

Books of the “Ben Ish Chai” Zya”a

"חיאישבן"הבעלמבגדאדחייםיוסףרבינומאתספריםשני

מהדורה.ל"תר,בגדאד.אלובספריםשמואתשהסתירא"זיע

.פתייאישועהבןואהרןראובןבןרחמיםבדפוס.ראשונה

שלום'רוכוונותהקבלהבדרךובקשותתפילותכולל,היוםסדר.א

.דף[1],נא.שרעבי

בכלהאדםשעברומכשוליםלחטאיםתיקונים,נפשרפואת.ב

.המחברמאתפיוטיםששההספרבסוף.הגלגוליםובכלהשנים

.דףכ,[1]

ספרים,"חיאישבן"המרבינונדיריםספריםשנילפנינו.מ"ס13

מקוריתכריכה.פומביותבמכירותהופיעולאידיעתנולמיטב,אלו

.עשנקבי.בלויה

150$פתיחה 



ל"מרן פוסק הדור רבי עובדיה יוסף זצ

40\30–השנות–ל"זציוסףעובדיהרביהדורפוסקמרןשלידובכתבונדירותהיסטוריותרשימותדפי.236

מרןשלהספרדיהידבכתבדףכולל–לחייו

Rare Historical Pages in the Handwriting of Maran and Posek R’ Ovadia Yosef Zt”l - Written in his 30’s/40’s

- Including a Page in the Sephardic Handwriting of Maran

–השנותשלמוקדמתבתקופהשוניםלאירועיםבהקשרהדפיםתוכן,ל"זציוסףעובדיהרביהדורפוסקמרןידבכתברשימותדפי

,רבנים,ישראלגדולי.יוסףעובדיהרבימרןשלחייועלהיסטוריאורהשופכותמעולםפורסמושלארשימות.לחייו40–הושנות30

שהקים"תורהאור"וישיבתספריו,משפחתייםאירועים.רבותשניםבמשךבקשרעמדשעמםחשוביםאישיםישיבותראשי

מוצאיםהצפופהוהכתיבהוהקולעתהקצרהבלשונו.עניניואתמסדרמרןהיהשבוהמופלאהסדראתמשקפיםהרשימות.בצעירותו

.ל"זצמרןשלחייועלהיסטוריםפרטיםאנו

:כדלהלןהרשימותדפיפירוט

זהבעמוד.בצעירותומרןהשתמשזובכתיבה,מרןשלהספרדיהידבכתבכתובהדףשלהאחדצידו.צדדיםמשניכתובדף.א

שלשמוסכוםכלכשלצדישראליותבלירותתרומהכלסכי"הכנסות"הימניבטור,"תורהאור"ישיבתשלוהוצאתהכנסותרשימת

כשהחלבחרותובתקופתעודהנאמניםתלמידיו,הראשוניםתלמידיושלשמותיהםאתמוצאיםאנוהתורמיםברישמת.התורם

אחים.סעידיאןיהודה.נקימנשה.חזקיהלוי.נקיאבאמולא:ביניהם,בירושליםהפרסיםלעדת"חיאישבן"הבספרשיעוריםלמסור

עזריה'רידיעלשבמצרים"ואחוהאהבה"בישיבתהישיבהלטובתשנעכרומגביותתרומותמוזכרכןכמו.ועודיזדינפתלי.גלקרוב

שלהשמאליבטור.י"תש-ז"תשהשניםביןהעירד"כראבכהונתובתקפותתלמידיםמרןלימד'ואחוהאהבה'בישיבתכידוע–כהן

יותרמאוחררישום"...צדקהשאולנ"בביהכל"זעדסיעקברבישלאזכרהבהוצאותחלק":הוצאותרשימת"הוצאות"העמוד

."תורהלאורד"תשכאבו"טהיוםי"ל380דוויקיעקב'מרקיבלתי".הרגילהבכתיבה

.קריאכולוהתוכן.שוליםבלאי.תיוקנקבי.קיפולסימני.מ"ס17\21.דף[1]

,תלמידים,רבנים,דיינים,ישראלגדולי173שלממוספרתרשימהובו,ך"תששנתמראשיתעמודיםשניעלכתוב,מקופלדף.ב

הרבניםגדולישלשמותמוצאיםאנוברשימה.מרןשלהגדולבנויוסףיעקברבישלמצוההברלחגיגתהמוזמניםומכריםמשפחה

,מונסהאברהםרבי,אריאליגרשוןהרב,עבודי.ח.סהרב,קאפחיוסףרבי,וולדינברגיהודהאליעזררבי,פרנקפסחצבירבי:כמו

רבי,שאולאבאציוןבןרבי,עבורפאלרבי,אבורביעעמרםרבי,פרדסאליהורבי,ברוידאצבירבי,קרליץשלמהרבי,כץראובןרבי

רביםועוד.י'גרגבנימיןרבי,דוויקיעקברבי,שרבאנייהושערבי,עדסיוסףרבי.קוליץיצחקרבי,גולדשמידטהרב,מזרחישלום

."יעקבמצוהלברהזמנותנשלחו"מרןכתבהדףבשולי.וחשובים

.קיפולסימני.תיוקנקבי.מ"ס14\21.5עמודגודל.מקופלדף[1]

מנתעל34בגילמרןהקים"תורהאור"ישיבתאת

בתורהגם,בירושליםחכמיםהתלמידיאתלחזק

הכלכליבפןוגם,בישראלהוראהמוריולהעמידם

בשנת.תקופהבאותהששררוהקושיהעונימחמת

גדולישלבעידודםהישיבהאתמרןהקיםד"תשי

הישיבהפתיחתבטקס,והאשכנזיםהספרדיםהדור

רבי,עטיאעזרארבי:דאזהרבניםגדוליהשתתפו

,נאהחייםאברהםרבי,יונגרייזדודרבי,כדורייצחק

אפריםרבי,לפידותגרשוןרבי,שפיראלייבמשהרבי

.ועודשלושיוסףרבישמעוןבןמנצוררבי,הכהן

הספרחלוקת.צפופהכתיבה:הדףשלהשניבעמוד

.(ז"תשכמהדורתהנראהכפי)פסח"עובדיהחזון"

ואישיםרבניםשלשמותעשרותהכוללתרשימה

חזוןהספראתשקיבלואולקבלהמיועדיםחשובים

בעדששילמוהתמורהסכוםנכתבבחלקם.עובדיה

ציוןבןרביאתמוצאיםאנוהרבניםשמותבין.הספר

רבי,בעדאנישמעוןרבי,צדקהיהודהרבי,שאולאבא

שהיה)אלבזראובןרבי,עובדיהדודרבי,כהןשלום

רבי,צבאןכדיררפאלרבי,(22בגילצעיראברך

רבי,רוזינטלדוברבי,בלוימשהרבי,חוריברוך

כתבבנוסף.רביםועודדוויקיעקברבי,מזרחישלום

חלק,"ספרים6אבימר""ספרים18חמימר":מרן

אובדוארנשלחהאםלסימןבריבועמוקפיםמהשמות

.אחרתבדרך



הטוריםבאחד.ודייניםישראלגדוליביניהם,אישים200מעלמובאיםברשימה.משפחתילאירועהזמנותלמשלוחנוספתרשימה.ג

רבי,עדסיעקברבי,הדאיהעובדיהרבי,ולטי'זבצלאלרבי,אונטרמןהרב,נסיםיצחקהרב:"הרבניםלכבוד"כותרתמרןכתב

רבי,דבימעתוקרבי,שוויכהאהרןרבי,קוקהכהןרפאלרבי,ועקניןמאיררבי,קציןשלמהרבי,זויןיוסףשלמהרבי,שפיראאברהם

וחכמיראשי"הכותרתתחת.שרבאנילביתויהושעשאול,יוסףהרבנים,(אליהומרדכירבישלאחיו)אליהונעיםרבי,גורןשלמה

רבי,דויקיעקברבי,שריםעזרארבי,שמעוןבןמנצוררבי,עטיאעזרארבי,צדקהיהודהרבי:הרבניםמובאים"יוסףפורתומנהלי

רבי,שערבימרדכירבי.(ציוןבןחכםשלאביו)שאולאבאאליהומר,(המפורסםהמוהל)ששוןיעקבמר,אטוןשבתירבי,פארדומשה

יוסףרבי,חיימוףארייהודהרבי,עדסמשהרבי,שעיויוסףרבי(כדורייצחקרבי)=כורךיצחק'ח,(חייםאהבתבעל)מנשהמנחם

נגדליגה",לויןמאיריצחק'ר,פרושמנחם,רפאליצחקמר,שטרית,בורג,שפירא,ורהפטיגהשר"כ"וחשרים"הכותרתתחת,מונסה

גבאי"."הוזמןלאאחדאףמחיפה"."הנשכחים""לכולםנשלח""לאלהנשלחטרם"מרןהערותמקומותבכמה.רביםועוד"המסיון

."כולםמועדאהל

.חסרוןעםהעליונההדףבפינתקרע.קיפולסימני.תיוקנקבי.צדדיםמשניבצפיפותכתוב.דף[1]

בדבריקצריםקטעיםבדף.ג"תשכבשנתשלוםברעדינההרבניתהבכורהביתובחתונתהנראהכפי,לחתונהמוזמניםרשימת.ד

רבנירשימתעם,"ופנימיההישיבהבשעריכלליתהזמנה"מרןכתבהרשימהשלהימניבצד.לדרשהפרקיםראשיהמהויםתורה

אליהורבי,כהןציוןרבי,כהןשלוםרבי,בעדנישמעוןרבי("פנימיא")נכתבשלצידםרבניםורשימת,חיפהדייני.יוסףפורתישיבת

בין(החתן–שלוםברעזראברבימדוברהנראהכפי)"עזרא'חי"ענשלחואלוכל"בכותרתונרשםהמקבילבעמוד.מאיה.מ'ורשרים

וחכמימפורסמיםמקובלים,ישראלגדוליחשוביםרבנים40שלרשימהזהבעמוד."'דביוםהחתןי"ענמסרלכולם"נכתבהשורות

.יוסףפורתישיבת

.תיוקנקבי.קיפולסימני.מ"ס16\21.דף[1]

2000$פתיחה 



"עובדיהחזון"הראשוןההלכתיספרועל–לחייו30–הבשנותיוסףעובדיהרביהדורפוסקמרןהקדשת.237

ידובכתבותיקוניםהנדירהחותמתוכולל-פסח

Dedication by Maran and Posek R’ Ovadia Yosef in his 30’s - On his First Halachic Book “Chazon Ovadia”

Passover - Including his Rare Stamp and Corrections in his Handwriting

.ל"זציוסףעובדיהרביהגאוןמרןמאת.פסחלילסדרבהלכותהפוסקיםבדבריוהארותוהערותבהלכהחקירות,עובדיהחזון

אייזיקיצחקרבי,עוזיאלחימאירציוןבןרבי:הדוראותוגדוליכלבהסכמותעוטרהספר.ראשונהמהדורה.ב"תשי,ירושלים

ורביהישבהראשעטיהעזרארבי,כץראובןרבי,שבתיחזקיהרבי,בנגיסראובןזעליגרבי,פרנקפסחצבירבי,הרצוגהלוי

.זויןיוסףשלמה

נצחוידידותאהבהמזכרתולבניוא"שליטבצרינעםיוסף'רג"הרהלידידי"ל"זציוסףעובדיהרביהקדשתהספרבשער

מלפניםו"תירושליםט"סיוסףעובדיההצעיר"מרןשלהנדירהחותמתוההקדשהלצד."יוסףעובדיהושמחכשרחגבברכת

.מרןידבכתבמיליםתיקוני2בספר.בצרילמשפחתהרבניםחתימותבספר."במצריםד"ראב

ביןפולמוסהספרעורר,עולםלאורהספריצאכאשר.31בגילצעיראברךבהיותו,הראשוןההלכתיספרו-זהספרואתחיברמרן

מצידוהרב,"חיאישבן"הבעלהגאוןעלהמחברהרבחולקבספרמקומותשבכמהלטענתם,הבבליםעדתחכמיוביןל"זצמרן

ומנומקותברורותראיותפיעלהוא"חיאישבן"המרןכמושלאשפסקמהשכלהדבריםעלעמדתואתולהסבירלדברנכוןהיה

עד,כךבשלימיםבאותםלרבנגרמהגדולהנפשעוגמת.דעתואתלשמועהבולאאולם,ואחרוניםראשוניםהפוסקיםמדברי

.(308-322'עמששוןיעקבר"הגלנכדוב"חהרועיםאבירבספרבאריכותראה,הדבריםהשתלשלותכלעל).למשכבהרבשנפל

,הספרדפיכךבשל,לפרוטהפרוטהשחסךלאחרהדפיסזהספרוואת,כידועמחפירעונימתוךתורהלומדהרבהיהימיםבאותם

.ההדפסהבהוצאותלעמודהרבשיוכלכדיופשוטיםדקיםדפיםהינם

.כתמים.מנותקתמקוריתכריכה,טובמצב.מ"ס23.'עמ[2],של,יח

180$פתיחה 



מכתבי חכמי הספרדים

רבימרןשלידםחתימותעםהמקוריהעותק–הבןפדיוןתעודת.238

גורןשלמהורבייוסףעובדיה

Pidyon Haben Certificate - Original Copy with Signatures of Maran

R’ Ovadia Yosef and R’ Shlomo Goren

חתימתהתעודהבתחתית."הבןפדיוןתעודת".ומרשימהגדולהמודפסתתעודה

רבשלידוחתימתולצידו.לישראלהראשיהרבלציוןהראשוןיוסףעובדיההרב

.גורןשלמהרבילישראלהראשי

הרבניםידםחתימתאתחתמושעליוהתעודהשלהמקוריהעותקלפנינו

שלידםחתימתצילוםעםנוספותתעודותהדפיסוזהמעותק–הראשיים

.הרבנים

.טובמצב.איכותידף.קיפולסימני.מ"ס28\43

120$פתיחה 

ישיבתראשישלושהשלידםבחתימת–נדירהמלצהמכתב.240

יוסףרבישאולאבאציוןבןרבי,צדקהיהודהרביהגאוניםיוסףפורת

עדס

Rare Letter of Recommendation - With the Signatures of Three

Roshei Yeshivot of Porat Yosef Yeshiva, R’ Yehuda Tzeddaka, R’

Ben Tzion Abba Shaul, R’ Yosef Ades

שלושהשלידםחתימותההמלצהבתחתית.ט"תשלשבט,לחתןהמלצהמכתב

יוסףורבישאולאבאציוןבןרבי,צדקהיהודהרבי."יוסףפורת"ישיבתראשי

.עדס

."ט"תשלאלולעדזוהמלצהתוקף"צדקהיהודהרביכתבהעמודבראש

.הדורומאוריגדולי–הישיבהראשישלחתימתםעםמסוגונדירמכתב

.טובמצב.מ"ס16\22.מחברתדף[1]

150$פתיחה 

אליהומרדכירביל"הראשהגאוניםמאת"הוראהתעודות"239.4

ירושליםד"ראבמשאששלוםרביוהגאון

4 “Teaching Certificates” from the Geonim Harashal R’

Mordechai Eliyahu and the Gaon R’ Shalom Mashash Rabad of

Jerusalem

,היתראיסורהלכותעליורהיורהבסמיכתלרבניםשניתנוהוראהתעודות4

.ותערובות,בחלבבשר,מליחה

רביהגאון,אליהומרדכירביהגאוןלציוןהראשוןשלידםחתימת,דףכלעל

אליהורביוהגאון.(ידובכתבשורהתוספתעם)ירושליםד"ראבמשאששלום

.הרבניםחותמותעם.בירושליםד"ראבל'אברג

.מאודטובמצב.קלףדמויעבהניירעלהתעודות

180$פתיחה 



רשימות-"יוסףפורת"הגדולההישיבהוראשיהמקובליםגדולי,הספרדיםישראלגדוליחתימותעשרות.241

היסטוריות

Tens of Signatures of Sephardic Gedolei Yisrael, Kabbalists Roshei Yeshiva of the “Porat Yosef” Yeshiva

Gedola - Historical Writings

פורתישיבתראשי,ישיבותראשי,דיינים,מקובלים,הדורגדולישלידםכתבבעצםחתימותעם,ומלגותתשלומיםרשימותדפי22

לציבורשהיתהוהיחידההגדולההישיבהשלהזוהרבתקופתבירושליםהספרדיתהיהדותשלומשמנהמסלתהותלמידיהחכמיה,יוסף

.המקבללחתימתמקוםעם.המלגהוסכוםהמקבלשםנרשםגליוןבכל.1961א"תשכ."יוסףפורת"ישיבת–תקופהבאותההספרדים

לפי,הגליונות.בירושליםוהמקובליםהחכמיםגדוליולתולדות"יוסףפורת"ישיבתלתולדותהיסטוריותתעודותהינםשלפנינוהגליונות

יצחקרבי.(פעמים2)עטיהעזרארביחתימת:כגון,פעמיםמספרבאומהרבניםחלקחתימותולכן,א"תשכשנתשלהשוניםחודשים

מספרשחתמוהרבניםמגדולירביםועוד(פעמיםמספר)שאולאבאציוןבןרבי.(פעמים2)שכטרמאיריעקברבי.(פעמים2)כדורי

.שוניםבגליונותפעמים

,שבעולםבנוהג,(ז"פקהלת)במדרשרבותינואמרושאם,יוסףפורתישיבתעלברכתואתהואברוךהקדושהשרה–יוסףפורתישיבת

כיאף,ועצומיםגדולים,רביםחכמיםתלמידימתוכהשהוציאה,זוישיבהזכתה,להוראהיוצאמהםאחד,למקראנכנסיםאדםבניאלף

ב"חהרועיםאביר,ששוןיעקב)מישראלתורהו"חנשתכחה,יוסףפורתישיבתואלמלא.עתבכלישיבהבנימאהאםכיבתוכהלמדולא

.(342'עמ

:כדלהלן.שוניםמילגותומקבלי"תלמידים"."נשואים"."אברכים"."מורים"."מקובלים".דרגותלפימחולקיםהתשלומיםגליונות

שבתירבישלאביובירושליםהמקובליםמגדולי)אטוןציוןבןרבי.כדורייצחקרבי:המקובליםחתימות"מקובלים"לתשלומיםגליונות.א

אברהםרבי.שעיויוסףרבי.שרבאנייאושערבי.לויששוןרבי.ישועהמנחםרביהדאיאיצחקרבי.(חכמהראשיתישיבתראשאטון

.ועודעדסדניאלרבי.חידודשאולרבי,בעדנישמעוןרבי.אזולאישלוםרבי.לויששוןרביהמקובל.רפול

רבי.ענתבישאולרבי.רפולאברהם.שכטרמאיריעקברבי,שמעוןבןמנצוררביהמקובל:הרבניםחתימות"מורים"לתשלוםגליון.ב

.שריםאליהורבי.מאירהמשהרבי.אטוןשבתירבי.בעדנישמעוןרבי.כהןשלוםרבי.עדסיוסףרבי.מועלםיהודה

עמרםרבי.שמעוןבןשלמהרבי:בישיבהאברכיםהיותקופהשבאותההרבניםגדוליחתימותזוברשימה."נשואים"לתשלומיםגליון.ג

רבי.רפוליוסררבי.עטיאדודרבי.טובסימןצבירבי.ישועהמנחםרבי.ועקניןפנחסרבי.בצריששוןרבי.צדקהדודרבי.אזולאי

.ועודמוגרביאברהם



מרדכירבי.שעיואדמוןרבי.בצריעזרארבי.שרבאנייצחקרבי.פרץחייםרבי:הרבניםחתימותעם"נשואים"ללתשלוםנוסףגליון•

.ועוד(הישיבהראששלבנו)עטיהדודרבי.(ציוןבןחכםשלאחיו)שאול

אליהומרדכירבי.עדסיוסףרבי.מועלםיהודהרבי.שאולאבאציוןבןרבי.אזולאיעמרםרבי:חתומיםבו"אברכים"לתשלומיםגליון.ד

.רביםועודכהןשלוםרבי.(סלמאןמרדכירבינכתבבשמו)

אבאמרדכירביבמקומוחתםלכן,חולההיהעטיהעזרארביתקופהבאותה1961ינואר.ומקובליםמורים,הנהלה:משולבגליון.ה

.כהןשלוםרבי.שמעוןבןמנצוררבי.צדקהיהודהרבי–בחתימות"מורים"רשימתגליוןבאותו•שריםעזרארבי:חתימותבנוסף.שאול

כיהןלאמרןאולם,יוסףעובדיהרביגםנכתבברשימה.שכטרמאיריעקברבי.שאולאבאציוןבןרבי.עדסיוסףרבי.מועלםיהודהרבי

,בקומסומןולכןז"תשינפטר)הכהןאפריםרבי,עדסעזרארבי-חתימות"מקובלים"הכותרתתחתגליוןבאותו•בישיבהמ"כראז

.עדסמשהורבישרבאנייאושערבי.לויששוןרבי.כדורייצחקרבי.(כהןשלוםרביחתום

חתימות:שמעוןבןמנצוררביכיתת.וכיתהכיתהשבכלהתלמידיםרשימותעםהרבניםכיתותלפימסודרלתלמידיםתשלומיםגליון.ו

כיתת•שרבאנישלמהרביכיתת•מועלםיצחקרביכיתת•ועודיוסףיעקברבי.רזמשהרבי.טובסימןברוךרבי.מונסהיעקברבי

.ועודצדקהשאולרבי.בצרימנחםרבי.פינטויאשוערבי.אבוחציראיחיאלרבי:נוספיםתלמידיםחתימות•שעיועזרארבי

אפריםרביאלמנת.חזןציוןבןרבילאלמנתמלגה.ידוחתימתעםעדסעזרארבי:שוניםמקבליםשלקטגוריה,מעניניםרישומים.ז

.עדסיוסףרביחתום,עדסעזרארביאלמנת.הכהןשלוםרביבנובחתימת,הכהן

.זמןבלאי.כתמים,טובמצב.מ"ס21\33שלדומהבגודלהרשימותדפיכל

3000$פתיחה 



לארץעלייתועםעוואץסלימאןרבישלוחתימתוידובכתבמכתב.242

Letter in the Handwriting and Signature of R’ Saliman Awaz at the

time of his Immigration to Israel

וגדולר'שהחזקהפטיש...הארוןר"בכהחסן"רים"השדבידשנשלחמכתב

סאלםהחבורהאריהלבהמשולשוהחוט...דאודר"בכהו"היחייםה"הליהודים

"...אבראהיםר"אדמור"בכהו"יצ

לתרוםנדיביםעבורמבקשבו,עוואץסלימאןרבישלוחתימתוידובכתבהמכתב

במהצאתיולאגדולבצעריושבא"יעת"בעיחדשיםשניכמולישזה"עבורו

לצאתוהוכרחתיטעמימכמהגדוליםצעריםוסבלתיהזמןזהכלוישבתילהתפרנס

"...דוחקמרובאםכימביתי

כיהן.מירושליםעדנימזרחישלוםרבישלאחיו,עדןמחכמיעואץסלימאןרבי

,"חייםמקור"הספראתל"הו,בעיריחידימוהלהיהובתקופתו,תימן-בעדןב"כשו

.אביבמתל"משהישמח"בעלמארי'עואץמשהרביבנו

.מ"ס15\23גודל.קרעים,קיפולסימני

120$פתיחה 

ורבניהדייניםגדוליחתימות–ולאחריההמדינהקוםטרוםתקופתמסמכיםמאות–לישראלהראשיתהרבנות.243

ירושלים

Cheif Rabbinate of Israel - Hundreds of Documents from before the Establishment of the State and after -

Signatures of Great Dayanim and Rabbis of Jerusalem

הרבנות-שונותותעודותמכתבים,תביעהכתבי,כוחיפוי,פרוטוקולים,דיןפסקי,נישואיןהיתר,שוניםמסמכיםמאותשלענקאוסף

.ולאחריההמדינהקוםטרום.ישראלוגדוליחשוביםרבניםוחתימותידבכתבמסמכיםכולל,בירושליםהראשית

.(תיבותבראשיחלקםמלאותחתימותחלקם)הרבניםוחתימותהמסמכיםשלחלקיפירוטלהלן

יעקברביהמקובלהגאון•עבודיחוגיסלמןרבישלרבותחתימות•אלישיבשלוםיוסףרבי:ירושליםודיינירבניחתימותעםמסמכים

רביםמסמכים•שפיראאברהםרבי•שבתיחזקיהרביחתימתעםפרנקפסחצבירבישלוחתימתוידובכתבהחלטהמכתב•עדס

מזכירוובראהרןשמואלרבימאתמכתבים•נאהיצחקרבישלוחתימתוידובכתבמכתב•פרנקפסחצבירבישלידוחתימתעם

הרבנותמזכירמאתמכתב•מונסהאברהםרביהמקובלשלוחתימתוידוכתבעםמסמך•ורנראברהםרבי•הראשיתהרבנות

.בקושטאהראשיתהרבנותאלברוךיעקברביהראשית

רבי,שאקוהכהןיאודהרבי,שלושיוסףרבי,אזולאישלוםרבי,עזראןשמואלרבי:הספרדיםהרבניםגדוליבחתימותגירושיןאישור

.עדסיעקבורביהלוימרדכייוסףרבי.שרבאנישאול

מאתמכתב.ופרטייםציבורייםאישים,דיןעורכימכתבי,הראשיתהרבנותאלשנשלחושוניםוארגוניםממסדותמכתבים:בנוסף

.ישראללארץהיהודיתהסוכנות

.המדינהקוםולאחרהמדינהקוםטרוםשלבתקופהכלכלי\המדינימצבעלהיסטוריאורהשופךגדולאוסףלפנינו

.שוניםומצביםגדלים.מסמכיםמאות

180$פתיחה 



שלוחתימתוידובכתבמכתב.244

–אלפיהיצחקרביהצדיקהמקובל

בתקופתכולווהעולםהיהודיםהצלת

ש"ת,ירושלים–השואה

Letter in the Handwriting and

Signature of the Righteous

Kabbalist R’ Yitzchak Alfia - Saving

Jews and the whole world during

the Holocaust - Jerusalem, 1940

שלוחתימתוידובכתב,גלויהעלמכתב

אלנשלח,אלפיהיצחקרביהמקובלהצדיק

לימודבענין.גורביץליפמאןיוסףרבי

כסגולהבניגוןהשיריםשירוקריאתתהלים

ד"ישניפסח,ירושלים.ישראלעםלהצלת

.[ש"ת]ן"תרנזיו'לחו

חכםהנסתריםהצדיקיםמאתמכתביםשני.245

"הקדושהסנדלר"ו"חייםאהבת"בעלמנשהמנחם

Two Letters from the Hidden Tzaddikim Chacham

Menachem Menashe Baal “Ahavat Chaim” and

the “Sandlar Hakadosh”

מנחםחכםהנסתרהצדיקשלוחתימתוידובכתבמכתב.א

עבורחייםאהבתלחברתתרומותיועלנדיבאלנשלח.מנשה

.החברהשלקבלהלדףמעברכתוב.ואלמנותיתומים

אהבתחברתמייסד.(ח"תשכ–ג"תרנ)מנשהמנחםחכם

ידוע,ועודהתורהעל"חייםאהבת"הספריםומחברחיים

ו"מלאחדשהואעליואמרשרעבימרדכיהרבשהמקובל

שלקהילותמקהילהרבהיה,וגזרותמלחמותבשעת,צדיקים

ותוקעיםירושליםברחובותתהיליםאיתםוקוראר"תשבילדי

.גזירותומבטלים,בשופרות

משהיעקברביהקדושהסנדלרשלידובחתימתקבלה.ב

.ץ"תר,אביבתל.רביקוב

.שוניםומצביםגדלים

120$פתיחה 

התהליםאתנפלאהלסגולהלמדנודשמיאובסייעתאשמיםלרחמיצריכיםכןועלהעולםצערידועהן":במכתבואלפיהי"הגרכותבוכך

ירצואםק"פנימחליםכןועל...י"הרשבלימודכ"ואחובטעמהבנגינהבנעימהזהאחרבזהפעמיםשלשהשיריםשירכ"ואחאחתפעם

וכל,הקודשעםוהצלתלתועלתבושיבחרויוםבאיזההזההלימודאתםגםלעשותאומרלגזורו"יצד"והראבהצדקדינםביתבהסכמת

"...כולוהעולם

חידש."אלבית"המקובליםבישיבתולמדבילדותולירושליםעלה.ירושליםחכמימגדולי(ו"תשט-ח"תרל)אלפיהיצחקרביהמקובל

נודע.ועוד"ליצחקריח","יצחקשיח"מחבר."צדיקוצמחחדשאור"ישיבתאתהקים.ם"השובביבימיהדיבורתעניתמנהגאתוהפיץ

אחדהנוכיעליוהעיד,זקנותולעתאלפיהי"הגראתוסעדשתמךל"זצאליהומרדכירביצ"הראשל.גלויההקודשרוחובעלמופתכאיש

.הדורשלהנסתריםהצדיקיםו"מל

.חדשאורחברתוחותמתחתימה.ק"בכתישורות10.גלויהכרטיס[1]

.תיוקנקבי.מאודטובמצב

180$פתיחה 



ל"זצכדורייצחקרבי"המקובליםזקן"מאתנדיריםאוטוגרפיםמסמכיםשני.246

Two Rare Autographed Documents from “Zkan Hamekubalim” R’ Yitzchak Kaduri Zt”l

מעורבהיהכדורייצחקרבי.כדורידודרבישלבנו,נכדוחתונתבעניןהמסמכים.כדורייצחקרבי"המקובליםזקן"מאתמסמכיםשני

.זהבעניןנדיריםפריטיםשניולפנינו,החתונהבעסקיאישית

.ל"תש,ירושלים.ל"זצכדורייצחקרביהמקובליםזקןשלקדשוידבחתימת,דירהשכירותחוזה.א

.ל"זצכדורייצחקרבישלקדשוידבכתבכולוכתובורהיטיםדירהקנייתעלהסכם.ב

.הקיפולמחמתובלאיקרעים,השכירותבחוזה.שוניםומצביםגדלים

150$פתיחה 



מכתבי רבני אשכנזים

–לויןאריהרביהצדיקשלידובכתבהמלצהמכתב.247

פריינדנטערביהצדיקשלובחתימתו

Letter of Recommendation in the Handwriting of the

Righteous R’ Aryeh Levine - And with the Signature of the

Righteous R’ Neta Freund

חתום.לויןאריהרביהצדיקשלידובכתבכתובמרגשהמלצהמכתב

."חייםעץ"ישיבתמראשי,פריינדנטערביהצדיקהגאוןשלידובחתימת

.פרושמנחםלרבממוען

עצוםשוקדערךיקראחדתלמידנמצאמדרשיבביתכאשר"המכתבבלשון

ירחם'האנושהבמחלהנחלהולצערינו...רוביןבנימיןיוסף'רבתורה

ענייםמבניוהוא...י"בתשחבמהרהש"ברפולרפאותומקודשעזרתושישלח

מאודאבקשובכן...גדולבסכוםעולהרפואתווטיפולתורהתצאמהםאשר

שלמה'תהיומשכורתוהזההמסכןלטובתלהשתדלה"בעזבידוישאם

לאלתר[גמוריםצדיקיםשלבספרן]ג"בסשצולהיחתםלהיכתב',דמעם

."ויקרהכבודבכל'הבנועםורענניםדשניםטוביםלחיים

ישיבתכראשכיהן(ד"תשע-ד"תרפ)ל"זצפריינדנטערביהצדיקהגאון

אלפיוהעמיד,ל"זצמלצרזלמןאיסררביהגאוןמרןשללצדו"חייםעץ"

.הישןהיישובבנימקרבתלמידים

.בשולייםקליםפגמים.תיוקנקבי.מאודטובמצב.מ"ס16\9

180$פתיחה 

רבי"המוסרגאון"מאת–תורהלבןחיזוקמכתב.248

א"תשמ,יעקבבאר–"שורעלי"בעלוולבהשלמה

Chizzuk Letter to a Ben Torah - From “Gaon

Hamussar” R’ Shlomo Wolbe Baal “Alei Shur” - Be'er

Ya'akov, 1981

וולבהשלמהרביהמוסרגאוןשלוחתימתוידובכתבארוךמכתב

.א"תשמ,יעקבבאר,"שורעלי"ספרימחבר

הדבריםבין.בגולההנמצאתורהלבןועידודחיזוקדבריבמכתב

העליונהשההשגחהזמןכל–כןאם..."וולבהשלמהרביכותב

.שהואכפיהמצבעםותשלים,טוביותרמקוםלךמראהאינה

העליונהכשההשגחה,כוננוגברמצעדי'מהכינאדע,ידידי

להיותצריךאתהשםמסתמא,הנוכחילמקומךדרכךאתניוותה

במקוםבסבלנותלעמודוצריך,למלאותתפקידאיזהלךישושם

,עליוהמוטלתהשליחותמהייודעאדםואין,הועידהשההשגחה

"...ובשלימותבאמונהלעשותצריךהואלידושבאמהכלרק

!מאודחשובמוסריתוכןעםמכתבלפנינו

עובדלבאלהחודריםבמוסריוידועוולבהשלמההרבהמשגיח

'הבעבודתוהנהגותמוסרבדברימלאים"שורעלי"ספריו',ה

הישיבותבהיכליהנלמדיםיסודלספריהםונחשבים,ויראתו

.הקדושות

.טובמצב.מ"ס20\27.דף[1]

180$פתיחה 



שלקדשוידכתב-מלאיםעמודים[2]מכתב.249

ט"תרצ–טלזד"אבד"היבלוךיצחקאברהםרבי

Two Page Long Letter - Holy Handwriting of R’

Avraham Yitzchak Bloch Hy”d Abad of Telz -

1939

ארוךמכתבמתוך)סוףללא,צדדיםשניעלכתובדף

בלוךיצחקאברהםרביהגאוןשלידובכתבכולו.(יותר

ניסןלחודש'ואמיוםנשלחהמכתב.טלזישיבתראש

ר"מוהרת"כשהמפורסםהגדולהגאוןהרב"אל.ט"תרצ

."בירושליםמשהזכרון'שד"ראבסטלביץמאיר

.פסחיםמסכתעלתורהבחידושיגדושהמכתב

.שורות47כ"סה.כתוביםעמודים2.רשמיבלנק.דף[1]

ד"אב,(א"תש-נ"תר)ד"היבלוךיצחקאברהםרביהגאון

יוסףרבי"דעתשיעורי"הבעלשלבנו.בטלזהישיבהוראש

בכשרונותיומופלגלגאוןנודעמילדות.בלוך(ל"מוהרי)ליב

מונה[פ"תרבשנת]שלושיםבגיל."טלזאית"הובעמקותו

פטירתועם,[אביובחיי]ישיבהוראשראשימ"רלתפקיד

למלאוגםהישיבהלראשמונה,ץ"תרשנתבחשוןאביו

,א"תשסיוןבשלהיהנאציהכיבושעם.העירברבנותמקומו

ורוב,ורבניההישיבהתלמידימאותעםיחדלהורגהוצא

הגרמניםי"עבאכזריותשנרצחו,וקהילתומשפחתובני

חידושי"ספרלאוריצאמחידושיו.טלזיד-שעלראייןבכפר

אחד"כאותומתאריםהספרבהקדמת."מטלזי"הגרארבנו

הנפלאיםבשעוריובדורוגדוללשםשזכההתורהממרביצי

."התורהועמקותבהבנת

.קיפולסימני.הדףבמרכזפגם

400$פתיחה 

רביהגאוןמאתתורהבדברימכתב.250

ט"תשכ–טלזישיבתראשגיפטרמרדכי

Letter with Torah Thoughts from the Gaon

R’ Mordechai Gifter Rosh Yeshivat Telz -

1969

ראשגיפטרמרדכירבישלוחתימתוידובכתבמכתב

.ט"תשכ,חשוון-מרח"דר'א,נח'ג.טלזישיבת

בתודה,לוינברגהעשליהודערביאלנשלחהמכתב

'רג"נשוצדיקהאדירמהגאוןמטעמיםלישהביא"על

.(משאטרבינוביץמיכלמאיררבי)"...מיכלמאיר

.בספרשנכתבודבריםכמהעלהערות4במכתב

דבריעליושחביביםה"ב"סיוםדבריהמכתבבסוף

שהדקדוק,היטבהדקבהםלדקדקואוהבתורה

שלעיקרהזהאשר,תורהשלעמלהמכללהואהזה

."גיפטרמרדכי'התורתלומדילכלהאוהבתורה

.מאודטובמצב.מ"ס20\26.דף[1]

220$פתיחה 



ו"תשט,ברקבני–לוינשטייןיחזקאלרבי"המשגיח"שלוחתימתוידובכתבבאמונהוחיזוקהמלצהמכתב.251

Letter of Recommendation and Strengthening in Faith in the Handwriting and Signature of the “Mashgiach”

R’ Yechezkel Levinstein - Bnei Brak, 1955

.ו"תשט,ברקבני.הומינרשמואלרביאללוינשטייןיחזקאלרבימאתמכתב

הןשבישבתינומהמצויניםהוא"הבחוריםאחדעלוהמלצהשבחדבריהמכתבבתחילת.המשגיחשלוחתימתוידובכתבכולוהמכתב

חידושהמשגיחמוסיףהמכתבבהמשך."'וירהתורהמאנשיוהואאביואתאנימכירכן...למוסרהואמקורב,האמתבבקשתהןבתורה

ה"בקבהאמונהאתשיחדירלאישחשובלקחלימוד,(ד,כדבראשית)ליצחקאשהלקחתאברהםעבדאליעזרשליחותבעניןמוסרי

.ידוחתימתהמכתבבסוף.ביתולבני

בישיבתרוחניכמנהלכיהן.תלמידיםאלפיוחינך,"המשגיח"לכינויזכה.המוסרבעלימגדולי(ד"תשל–ה"תרמ)לוינשטיןיחזקאלרבי

."יחזקאלאור"בספריפורסמומאמריו.'פוניבזישיבתכמשגיחמכןולאחר,מיר

.מחיקות.טובמצב.מ"ס15\20.דף[1]

650$פתיחה 

ב"תשנ,ברקבני–"הלוישבט"הממרןברכהמכתב.252

Greetings Letter from Maran Ha”Shevet Levi” - Bnei Brak,

1992

הלוישמואלרביהדורפוסקמרןשלוחתימתוידובכתבברכהמכתב

השם")...הרבהצבורפרנס"אלנשלחהמכתב."הלוישבט"הוואזנר

.המצותבעולנכדובהכנסואיחוליםברכות.(נמחק

.רשמיבלנק.ידובכתבשורות6

.מאודטובמצב

180$פתיחה 



א"תרס'פוניבז–'פוניבזד"אבלה'איצרביהגאוןידבכתבעמודים[3]ארוךלמדנימכתב!נדיר.253

Rare ! Long Learned Letter, 3 Pages in the Handwriting of the Gaon R’ Itzele Abad of Ponevezh - Ponevezh,

1901

רבי–'פוניבזד"אברבינוביץיעקביצחקרביהגאוןשלוחתימתוידובכתבלשומרשמסרשומרבדין,תורהבדבריארוךמכתב

.א"תרסבמדבר'פ',פוניבז.ראפפורטדוביעקברביאל,ער'פוניבזה'איצל

בלתילעתההגרלהזמןנדחתהכןובשביל,הגורלותאתפדהכבראםמאומהליהודיעלאאשרידידיעלאתפלא"המכתבבתחילת

הפוסקיםבדבריומתןמשאעם,לשומרשמסרשומרבדיןארוךהלכתיפלפולכ"אח."המקומותמכלהכסףיקובלאשרעדימוגבלת

לולתתהנני"תוספתהחתימהלאחר."ראבינוויץל"בהרשיעקביצחקהנאמןידידו"ידוחתימתהמכתבבסוף.בזהערוךוהשולחן

."ואבאלניקבעיר–לאורמשפטלהוציאהצליחאשרעלתודתיאת

!מאודונדירארוךמכתב

בילסקד"אבשטרנפלדציוןבןרביהגאוןאצללמדבצעירותו,(ד"תרע-ד"תרי.ער'פוניבזה'איצל'ר)רבינוביץיעקביצחקרביהגאון

למד,"הלויבית"היק'סולובייצבעריוסףרביתלמידיביןנמנה25בגיל.בסלץ"ממינסקהגדול"'אצלוכן,ציוןשערית"שוס"מח

הישיבהבראשותלעמוד"מסלבודקהסבא"הידיעלנקראט"תרמבשנת.יק'סולובייצחייםרביבנועםבחברותאכשנתיים

מחידושישרידים.היוםעדהישיבותבעולםמפורסמיםוחילוקיווסברותיו,המתגברכמעייןנודע.'בפוניבזמכןלאחר.בסלבודקה

לאורויצאוזקשדניאלרביתלמידוידיעלנרשמומצעיאובבאקידושיןהמסכתותעלשיעוריו"יצחקזכר"בספרנדפסותורתו

.מרדזיןר"האדמוידיעלבזמנושהוצעהתכלתפתילאתבציציותיולקשרונהג.ב"תשיבשנתבירושלים

ימיובסוף.שניםעשרותבמשךוזיימלרבינשוקשלרבן,ליטאמרבני(ח"תרפ-ב"תרכ)רפפורטבערדוביעקברביהמכתבמקבל

שלכרבהלכהןקוקה"הראיבמקוםנתמנהו"תרנבשנת.שטרןזכריהיוסףרביחתן.סבאכפרשלהראשוןכרבהוכיהןלארץעלה

.(ז"תרמ,אודסה)דיןחקרספרו.שנהלשלושיםקרובנשאבותפקידזיימלהעיירה

חסרוןעםהדףבמרכזפגם.קכדגליוןמוריהבקובץנדפסהמכתב.מ"ס13\20עמודכלגודל.ידובכתבעמודים[3].מקופלדף[1]

.מאודטובמצבזהמלבד.(מקצועיתמשוקם)מיליםכמהשל

1500$פתיחה 



חייםרביהגאוןשלוחתימתוידובכתבהלכתימכתב.254

נדפסלא–ד"תרס,יליזבטגרד–ברלין

Halachic Letter in the Handwriting and Signature of the

Gaon R’ Chaim Berlin -Yelisavetgrad,1904 - Not Printed

.ברליןחייםרביהגאוןשלוחתימתוידובכתב,גלויהמכתב

.ד"תרסאיירג"י,יליזבטגרד

בתוונידיתיבנהוראיורבחביביאירבנפשיידיד"אלנשלחהמכתב

.הלכתיותהערותשתיבמכתב.שפעטליעקבחיים'ר...דלבאי

רביקורא,השניהבהערה.תפלהשלאחרפסיעותבדיןהראשונה

הנדפסעולםשלרבונו"בנוסחנפוצהתקלהעללהעירברליןחיים

ולפי,שבתותשבע'וגולכםוספרתםהפסוקכלנאמרושם,בסידורים

שלאליזהרישכ"א,יצאכ"גלבדשבועותמנהדאם...א"המגכ"מש

הרי..שבועותערבשל,האחרונההספירהלפני,הפסוקזהלומר

אינםוהעולם...העומרספירתעללברךעודיוכלולאח"ייצאכבר

"...ז"עשיזהירמהפוסקיםאחדלשוםראיתיולא,בזהנזהרים

!נדפסלאהמכתבבדיקתנולמיטב

נקבי.מאודטובמצב.צפופהבכתיבהמלאעמוד.גלויהעלכתוב

.בודדותאותיותשלחסרוןעםתיוק

ב"הנצישלבנו.מופלגגאון,(ג"תרע-ב"תקצ)ברליןחייםרבי

בשנת.וירושליםמוסקבהשלרבה,ין'בוולוזמ"ורד"אב.ין'מוולאז

חוגיבקרבגםנערץהיהשםבקובריןד"כאבנתקבלב"תרנ

ד"אבלהיותנתקבל,בקובריןשניםארבעלאחר.החסידים

בעירוהרוחניותהדתלחיזוקועשהפעלחייםרבי.ביליזבטגרד

עלהו"תרסבשנת,שניםכעשרלאחר.רוחניתכשממהשנחשבה

ועדלביתהפךבירושליםביתו.בירושליםוהתיישבישראללארץ

תורהמפיולשמועבאואשרהישיבותולבניתורהלגדולי,לחכמים

שבעלאחייםרבי,זובעירכהונתומתקופתמכתבלפנינו.וחכמה

שהיהיהודיםהרבההיולאשבעירמשוםזובעירמכהונתונחת

והמצפה"חייםרבימסייםשלפנינובמכתב,"תורהשלריח"בהם

.זועירחייםרביעזבמשנהיותרמעטשלבתקופה"...לישועה

600$פתיחה 

א"שליטקנייבסקיחייםרביהדורפוסקמרןמאתבלימודמכתב.255

Letter in Learning from the Great Possek Maran R’ Chaim Kanievsky Shlit”a

.א"שליטקניבסקיחייםרבימרןהגאוןשלידובכתבומעשרותתרומותבדיני,לימודמכתב

תרומותהפרשתברכתבעניןסעיפיםשתי,בנוסף"...'ראיאיןא"המהרשמדברי"השואלשלשאלתועללמדניחילוק,בתחילה

.י"בכתארוכותשורות6.ומעשרות

.מאודטובמצב.מ"ס8\15.5

150$פתיחה 



–"תורהקול"ישיבתראשימאתברכותמכתב.257

ד"תשל,ירושלים

Greetings Letter from the Rosh Yeshiva of “Kol

Torah” - Jerusalem, 1974

תורהקולישיבתראשימאתלנישואיןטובמזלברכתמכתב

רבי,ל"זצאוירבךזלמןשלמהרבימרןהגאוןשלידםבחתימת

משהאלחנןורבישלזינגריהודהמשהרבי,מרצבךיונה

.ד"תשל,ירושלים.קונשטט

סימני.טובמצב.תורהקולישיבתשלרשמיבלנק.דף[1]

.קיפול

120$פתיחה 

חתימותעםקבלות[7]מקבץ.256

ל"זצ"האזלאבן"בעלהגאון

Stack of Receipts with the

Signatures of the Gaon Baal “Even

Haezel” Zt”l

הגדולוהישיבההכללית"תשלקבלותמקבץ

בחתימתחתומהמהקבלותאחתכל.חייםעץ

.ל"זצמלצרזלמןאיסררביהגאוןשלידו

בין.זלזניקזלמןרביהגאוןחתימתולצידו

.ז"תש-א"תשהשנים

.המקבלשלנוספתחתימהקבלהבכל

.מאודטובמצב

120$פתיחה 

הגדולההישיבהשלטובהשנהכרטיס.258

ו"תרצ–בווילנא"ראמייליעס"

Shana Tova Card of the Yeshiva Gedola “Ramailis”

in Vilna - 1936

ראמיילעסוהקדושההגדולההישיבהמאתמודפסכרטיס

,ווילנא.הישיבהלנדיביהחדשהלשנהברכותובובווילנה

.ו"תרצ

הגאוןהרבכבודהוד"ידבכתבברכותתוספתלכרטיסמעבר

רבגורעוויץלימפאןיוסףה"מו...לתפארתהמפורסם

.הישיבהחותמתעם"...והגלילבמעלבורן

.הברכותכותבזהותנתבררלא.סגולדיו.מאודנדירכרטיס

.תיוקנקבי.טובמצב

120$פתיחה 



ידובכתבתוספתעם–ווילנאד"אבגרודזינסקיעוזרחייםרביהגאוןמאתכשרותבעניניפולמוסימכתב.259

ו"תרצ,ווילנא–וחתימתו

Polemic Letter about Kashrut from the Gaon R’ Chaim Ozer Grodzinski Abad of Vilna - With an Addition hin

his Handwriting and Signature - Vilna, 1936

.ו"תרצ,ווילנא.דרמשטטד"אבמרצבךיונהרביאל,ווילנאד"אבגרודזינסקיעוזרחייםרביהגאוןמאתמכתב

דהויאצלםאולם,במדינתוגםזהבכעיןלהתירנוטההייתישבדיעבדבמקרה..."ימים'גבקרישתוששהבשרהיתרבנושאהמכתב

לא–לאיסורמהםמיןהורהאוליהסמוכיםהגדוליםהרבניםדעתידעתילאבאשר...כדיעבדבזהלדוןישהגדולהדחקשעת

."טלגרמהי"עלהשיברציתי

ומכבדומוקירווהנניותורתועמואתישמורישראלושומר"עוזרחייםרבישלידוכתבבעצםברכהשורתתוספתהמכתבבסוף

.ידוחתימת"...ת"הדוש

בעולנשאחייוכשכל,בווילנאצ"ומולרבנתמנה24בגיל,הגולהבניכלשלרבן(ש"ת-ג"תרכ)גרודזנסקיעוזרחייםרביהגאון

ועדביתהיהביתו,ישראלתפוצותבכלהפרקעלשעלוהציבוריותהשאלותבכלשניםעשרותבמשךהכריעהודעתו,הציבור

במקומותרבותלקהילותודייניםרבניםלמנותדאגחייםרבי.בביתונפגשיםכשהיוז"זארביםחכמיםתלמידיהכירודרכו,לחכמים

.ישראללרבניתלפיותלתלהיהתורתובכל.היהדותכלעלהשפיעוואישיותודמותו.שונים

.כטסימןדחלקאחיעזרת"שובספרונדפסהמכתבתוכן.מ"ס14\22.רשמיבלנק.דף[1]

.מאודקליםשיקומים.מצויןמצב

1200$פתיחה 



בעניןקרליץמאיררביהגאוןמאתמכתב.260

ה"תש–"אחיעזר"ספריהדפסת

Letter from the Gaon R’ Meir Kerlitz regarding

the Printing of “Achiezer” Books - 1945

בעניןקרליץמאיררביהגאוןשלוחתימתוידובכתבמכתב

גרודזינסקיעוזרחייםרביהגאון"אחיעזר"ספריהדפסת

ה"תש.ווילנאד"אב

כתב,ממלבורןגורביץליפמןיוסףרביאלשנשלחבמכתב

בניםוצדיקגאוןלאותונשארלאלוכידוע"קרליץמ"הגר

להפיצםספריואתלהדפיסהחלטנוולכןזכרונוהןהןודבריו

"...דובבותשפתותיושתהאכדיתורהלומדיבין

שלהבכוראחיו,(ו"תשט-ז"תרל)קרליץמאיררביהגאון

שלמהרביהגאוןשלחתנו.אמונוואיש"אישחזון"המרן

לכוביץשלכרבהכיהן,"שלמהחשק"בעלמווילנאהכהן

,ישראלובארץבפוליןהחרדיתהיהודתממנהיגיוהיה

מועצת"חבר,ישראלובארץבוילנא"הישיבותועד"ממיסדי

לתנועתרוחניומנהיגרב,ישראלאגודתשל"התורהגדולי

"חייםחפץ"הלמרןביותרמקורבהיה."ישראלאגודתפועלי"

.גרודזינסקיעוזרחייםרביהגאוןשלאמונוואישמקורב

."'אחיעזר'ספרילהדפסתועד"שלרשמיבלנק.דף[1]

.נדירמכתב

.קיפולסימני.טובמצב

100$פתיחה 

אל–מפינסקוואלקהירשצבירבימאתמכתב.261

ג"תרמ,פינסק–יפהגימפלמרדכירביחותנו

Letter from R’ Tzvi Hirsch Walk from Pinsk - To his

Father-in-Law R’ Mordechai Gimpel Yaffe - Pinsk,

1883

וואלקהירשצבירביהגאוןשלוחתימתוידובכתבארוךמכתב

שלומיםדברי.ג"תרמ,פינסק,יפהגימפלמרדכירביחמיואל

ליפשיץהרבניםמוזכריםבמכתב.הפרקעלהעומדיםוענינים

ה"צומאחיו...מקאוונאלפשיץי"מוהרשארי"מקובנה

."מווארשא

כתר'בעל(א"תרס-ו"תרט)מפינסקוואלףהירשצבירבי

בית"בעלבסלוצקסולוביציקברדביוסףרביתלמיד.'כהונה

,מקומותבכמהד"ואבכרבכיהן.דורוחכמימגדולי."הלוי

ראש"בעללויןראבןרידידובהמלצת)קוסובה,בגרוזד

כיהןה"תרנומשנת,פלצק,קפולה,(פופיליאן)=פפלן,"(לראובני

חיבר.הורביץמשהאליעזררבימקוםעלפינסקשלכרבה

טהרת".א"הגרהגהותעם"ספרי"ל"כהונאכתר"פירוש

לשתינשואיםהיו)שטרןזכריהיוסףרביגיסו.ועוד"הקודש

.(אחיות

קלפגם.טובמצב.מ"ס13\21.צדדיםשניעלכתוב.דף[1]

.טקסטחסרוןללאהדףבתחתית

150$פתיחה 



ירושלים"בעלץ"כציוןבןרבימאתמכתב.262

מבויאןפרידמןמשהרביר"האדמואל"דדהבא

Letter from R’ Ben Tzion Katz Baal

“Yerushalayim D’dehava” - to the Admor R’

Moshe Friedman from Boiany

ציוןבןרבישלוחתימתוידובכתב,תורהחידושימכתב

פרידמןמשהרביר"האדמואל.טשרנוביץד"אבץ"כ

.ד"תרפ,טשערנוביץ.קראקא-מבויאן

קאפיליעקברביבן(ה"תרצ-ז"תרמ)ץ"כציוןבןרבי

בשנת.מסכודניצהבקנרוטיוסףאברהמצירביחתן.ץ"כ

כרבכיהןג"תרפמשנת.בבורשטשובכרבכיהןא"תרע

"דדהבאירושלים"חיבר.ילדיםללאנפטר.בטשרנוביץ

"שבגולהרבותינו"במאמריםפרסם.(ע"תר,דרוהוביטש)

.(ה"תרעפרשבורג)–

ר"האדמושלתורתו"משהבאר"בספרנדפסהמכתב

.(מ"תשד,ירושלים)מבויאןפרידמןמשהרבי

.מאודטובמצב.מ"ס14\23.דף[1]

120$פתיחה 

רביהגאוניםמכתב.263

קאלישד"אבלפישיץיחזקאל

ד"אבמערקרשלמהרבי\

קוקה"הראיאלקזמינקה

Letter of the Gaonim R’

Yechezkel Lifschitz Abad of

Kalisz / R’ Shlomo Merker

Abad of Kasminka to the

Re’aya Kook

רבישלוחתימתוידובכתבמכתב

קזמינקהד"אבמערקערשלמה

רביהגאוןאל[קאלישפלך]

.קאלישד"אבליפשיץיחזקאל

מרקרשלמהרבימבקשבמכתב

ליפשיץיחזקאלמרבימקזמינקה

אלמכתבואתלשלוחיוכלאם

.בירושליםקוקה"הראי

באותובירושליםהראשיתוהרבנותקוקה"הראיאלקאלישד"אבליפשיץיחזקאלרבישלוחתימתוידובכתבנוסףמכתב,הדףעל

הכהןישראלשלמאורןידידי'כאלפנימההקודשאלבשמיאוהבברכתלהביא"בבקשהליפשיץיהרבכותבהמכתבבשלהי.נושא

."א"שליטיצחקאברהםר"מוהת"כקשהגדול

.מאודטובמצב.מ"ס12\20עמודגודל.כתוביםעמודים3.מקופלדף[1]

ישבקוקהכהןיצחקאברהםרבי,עלבויסקשלכרבהכיהןכ"אח,ביורבורגכרבכיהן24בגיל(ב"תרצ-ב"תרכ)ליפשיץיחזקאלרבי

השתתף,בפוליןהרבניםאגודתונשיא,קאליששלרבהז"תרסבשנת.בפלאצקכרבכיהןן"תרמשנת.זובקהילהאחריומקומועל

נדפסומתורתומאמרים."הללבית"אביובספרנדפסוממנוחידושים.ט"תרפבשנתבציריךהיהודיתהסוכנותשלהיסודבועידת

.(ב"תרפוארשא)–"התורהדגל".(ו"תרפ–בילגוריי-איזביצא)–"מועדאהל"ב.(ח"תרע,ווארשא)–"לבנוןפרח"עתבכתבי

שפיראשבתירביהואגיסו.(ץ"תרירושלים)–"ישראלארץתורת".(ג"תרפפיעטרקוב)–"דרושיםקובץ".(ח"תרפסטמר)–"המגיד"

.מגורזד

120$פתיחה 



פסחצבירבימאתעגונההצלתבענייןמכתב.264

ט"תרצ,ירושלים–פרנק

Letter about saving an Aguna from R’ Tzvi

Pesach Frank - Jerusalem, 1939

פסחצבירביהגאוןשלוחתימתוידובכתבחשובמכתב

והותירלאוסטרליהברחשבעלהעגונההצלתבדבר,פרנק

יוסףרביאלנשלחהמכתב.כלובחוסרעגונהאשתואת

,אלולו"כ.באוסטרליהמלבורןהעירשלרבהגורביץלפימן

.ט"תרצ

עללהשפיער"כתבידישאם"פרנקפ"הגרצמבקשבמכתב

סוערה'עניהיאכיכסףסכום'נעורילאשתשישלחהבעל

מצוהבודאי,שכוחההיינועזובההיינו,מאדנפשומרת

,נפשהאתלהחיותבמהלהאיןכיבידהלתמוךהיאגדולה

מחויבשהואכסףסכומימהבעללהוציאאפשראיאםאך

כדיגיטהאתלהלשלוחמצוהפ"עכ,בהבבגדולפצותה

."עיגונהמכבלילהתירה

כשרבשרהבאתבעניןשורות3הרבהוסיף,החתימהלאחר

.לירושלים

.ידובכתבשורות27.רשמיבלנק.דף[1]

.מאודטובמצב

150$פתיחה 

ידבכתב"המתיםכבוד"בנושאארוךהלכתימכתב.265

,ברלין–"אששרידי"הוינברגיעקביחיאלרביהגאון

ו"תרצ

Long Halachic Letter on the Topic of “Respect for the

dead” in the Handwriting of the Gaon R’ Yechiel

Yaakov Weinberg, the “Sridei Aish” - Berlin, 1936

שלוחתימתוידובכתב,המתיםקבורתבהלכותהלכתימכתב

אלנשלחהמכתב."אששרידי"בעלוינברגיעקביחיאלרביהגאון

.דארמשטטד"אבמרצבךיונהרביהגאון

אלההערכותאתוגםתשובתושישלחועצתי"המכתבבסיום

שכאלובהוראותמומחהשהואא"שליטמונקאטשק"דקד"להגאב

."הוראותיהםעלולסמוךופולדאפ"דפהרבניםאלוגם

מגדוליהיה(ו"תשכ-ד"תרמ)וינברגיעקביחיאלרביהגאון

לרבניםהמדרשביתבראשעמד.הדורומגדוליליטאישיבות

'הבחסדיניצל.ובמדעבתורהעצוםידעובעלפורהמחבר.בברלין

ששרדוכתביואת.עמובשברראהשם,האיומההשואהממוראות

כמו,פסיקותיו.'אששרידי'בשםת"כשופרסםהשואהאחר

שלפניבשניםגרמניהיהדותמצבאתמשקפות,שלפנינוהמכתב

.השנייההעולםמלחמת

שרידי"השלרשמיבלנק.מ"ס21\30.כתובים'עמ[2].דף[1]

קיפולסימני.יחסימןווינברגהרבכתביבספרנדפסהמכתב."אש

.הקיפולמחמתוקרעים

200$פתיחה 



רבימאתתורהבדברימכתב.267

ן"בהרזלמןשלמה

Letter with Torah Thoughts from

R’ Shlomo Zalman Baharan

אלל"זצן"בהרזלמןשלמהמרבימכתב

יתרואל,ל"זצן"בהרחייםישראלהרב,בנו

המכתב.בירושליםבביתואשרהתלמידים

.השנהראשערב,ביפונכתב

דיןעלן"בהרהרבמספרמכתבובראשית

כרחיובעל",ביפולפניושבאתורה

,פעםבשוםדרכיזהאיןכי...הוכרחתי

עשהמצוותלקייםלכםלכתובואמרתי

."...לבנךושננתם

.עסקאוהיתרמלווהבהלכותעוסקהדין

,עבהבעטן"בהרהרבכתבהשאלהאת

מהמכתב.דקבעטכתבהתשובהאתואילו

ההערכההייתהרבהכמהעדלמדיםאנו

,ביפו,התארחשבובמקוםשגםעד,כלפיו

ולאאצלודווקאלדוןהתושביםביקשו

המופלגיםהרבניםשלהדיןבביתהסתפקו

.שביפו

יחזקאלרביהגאוןמאתנדירמכתב.266

ט"תרצלונדון–"יחזקאלחזון"האברמסקי

Rare Letter from the Gaon R’ Yechezkel

Abramsky Ha”Chazon Yechezkel” - London,

1949

יחזקאלרביהגאוןשלוחתימתוידובכתבמכתב

רביאלנשלח.אישיביקורכרטיסעלכתובאברמסקי

רבימבקשבמכתב.מלבורןד"אבגורביץליפמןיוסף

'רז"להמוכולתומךלעוזרלהיותבבקשה"יחזקאל

בהגיעוועתה...ספרויודע'דיראשהואבענעטמשה

לקרבהוידידינאיואיל'נכריבארץגרוהואעירואל

.ט"צ[תר],תשאק"עש"...האפשרותבכל

יחזקאלרביכיהןהמכתבכתיבתשלזובתקופה

לאזומתקופהמכתבים.לונדוןד"כאבאברמסקי

כתובתועםרשמיביקורכרטיסעלכתוב,מצוים

.בלונדון

.קיפולסימן.טובמצב.מ"ס6\9גודל

150$פתיחה 

לאהדף."פהלעייןבמהואין":חותםהואדבריוואת,שורותמספרשללמדניתהוספהן"בהרהרבזמןלאחרהוסיףתשובתובסיום

.שלואחריםלמכתביםבהשוואה,ידוככתבבוודאותזוהההידכתבאולם,חתום

גאון.ירושליםמגדולי.ל"זצמשאדיקנחוםרביהקדושהגאוןבן,(18767הרבניםאוצר.ע"תר-ה"תקצ)לעווין"בהרזלמןשלמהרבי

בקטיףמטפלהיהשם,ליפוהקיץימיבסוףיורדהיהזלמןשלמהרבי,אביולזכרשהקים'ן"הרישיבת'בישיבהכראשכיהן,וקדושעניו

.הללומהזמניםהםשבכתבתורתוחידושיורוב,ללמודיותרפנויהיהזובעונה.הפרדסיםמבעליורכישתםהאתרוגים

.מאודטובמצב.מ"ס11.5\14.5.'עמ2

150$פתיחה 



הורביץאישהלוישמעוןרבימאתמכתב.268

א"תרנ,לייפציג–סלנטשמואלרביאל

Letter from R’ Shimon Halevi Ish Horwitz to

R’ Shmuel Salant - Leipzig, 1891

אישהלוישמעוןרבישלוחתימתוידובכתבמכתב

אלכספיםמשלוחבענין,סלנטשמואלרביאל,הורביץ

,ליפציג.חסידיהודהרבינובחצרהחייםעץישיבת

.א"תרנ

וראשרב(ס"תר-ף"תק)הורביץאישהלוישמעוןרבי

כיהן,מנכסיוומשירדבמסחרעסק,חדש-בזאגרישיבה

חיבר.שםהאורטודוכסיתהקהלהורבבלייפציגכדיין

הערות,"ה"מהרשביאור"."שבערכיןהפלאה"להערות

"כסיללגומהלומות",ירושלמימתלמודברכותלמסכת

-ה"תרנ)ירושלים-"מציוןתורה"במאמריםפרסם.ועוד

.(ה"תרס

.בדףקליםפגמים.מ"ס20\15.דף[1]

120$פתיחה 

ד"אבצירלסוןליביהודהרביבחתימתגטשליחותשטר.269

ו"תרפ–קשנוב

A Document for Sending a Get (Divorce Certificate) with

the Signature of R’ Yehuda Leib Tsirelson Abad of

Chrzanów - 1926

.ו"תרפ,קשנוב.ידבכתבכתוב,גטשליחותשטר

'דקד"אב,צירלסאהןליביהודה"רבי:העיררבניחתימותהשטרבסוף

בן"רבי."קעשנובדפהץ"מוערזאהןליבשלמה"רבי."והגלילקעשנוב

.צדקהדיןביתחותמתעם."בקעשנובץ"משפיראציון

לאחר]ברוסיהקישינבשלרבה(א"תש-כ"תר)צירלסוןלייביהודהרבי

בפרילוקיגםברבנותשמש.[עיררבבהכיהןלאשנה70כשבמשך

נחישראל'רר"האדמואצללמדבצעירותו.שנהכשלושיםבמשך

חבר.לרבנותידועלוהוסמך'צדקצמח'השלבנוד"מחבשניאורסון

בההקיםבבסרביהרבנותובעת.ישראלאגודתשלהתורהגדולימועצת

רבים.גבוהותוישיבותלצעיריםישיבות,תורהתלמודישלשלםמערך

נהרג.ים"ואדמורלרבניםלימיםהפכו[בקישינבבעיקר]מוסדותיומבוגרי

ידיעלקישינבעלשהונחתהאויריתבהפצצההשניההעולםבמלחמת

מספרחיבר.העירשלהישןהעלמיןבביתלמנוחותוהובא,הגרמנים

"סלולהדרך".(ו"תרס,פיעטרקוב)ת"שו-"יהודהגבול"חשוביםספרים

,קישינב)"יהודהלב".(ט"תרפ,קישינב)"לביהגיון".(ב"תרס,פרילוקא)

פתח,השרוןרמת,נתניה,ברקבבנירחובותנקראושמועל.ועוד(ו"תרצ

שרידימצויםשבוהרחובשמועלקרויבקישינבגם.אביבתל,תקוה

היומיהדףרעיוןלמעןפעל.שלוהתורהותלמודהכנסתביתשלהמבנים

.למלובליןשפיראמאיררבישל

.קליםקיפולסימני.טובמצב.מ"ס20\33.דף[1]

150$פתיחה 



דודנתןרבימאתתורהדברימכתב.270

ג"תשי–מאפטארוזנבלום

Letter of Torah Thoughts from R’ Natan

David Rosenblum from Opatów - 1953

אל.מאטפארוזנבלוםדודנתןרביהגאוןמאתמכתב

ספרועלהערותבמכתב,הורביץאישהלויישעיהרבי

ג"תשישנת.עניניםבכמה

מגאוניושמעתי"רוזנבלוםהרבמזכירבמכתב

"אישחזון"המרןבומוזכריםכןכמו"...עולם

.נוספיםדורוגדוליובר'הרוגוצ

מעבר.ידוחתימתעםבמכונהמתוקתקראשוןעמוד

.רשמיבלנק.ידובכתבשורות8תוספתלדף

אתשרד,מאפטארוזנבלוםדודנתןרביהגאון

פרסם,איירסבבואנוסהתגוררולאחריההשואה

אור–דודנרספר.תורנייםבקבציםמאמריםמספר

מליובאוויטשהרביעםרבותהתכתב.י"בכתתורה

."קודשאגרות"בספרינדפסואליורבותואגרות

.מאודטובמצב.מ"ס21\28.דף[1]

120$פתיחה 

.וחתימותידבכתבנכסיםמכירתשטר.ב

ידובכתבאישורבתוספת.ו"תרנ,צפת

ד"ראבזילברמןרפאלרבישלוחתימתו

יוסף."ל"זז"חר"באלטר'הק"חתימות.צפת

ישראלר"ביצחק'הק"."מחאטוןחייםר"ב

על.צפתשלץ"הבדחותמת."ץ"דומה"זללה

.בוליםשנימודבקיםהדף

.קיפולסימני.טובכללימצב.שוניםגדלים

120$פתיחה 

ידכתב–צפתק"מעיהנדיריםמסמכיםשני.271

ו"תרנ-ג"תרל–צפתרבניוחתימות

Two Rare Documents from the Holy City of Safed -

Handwriting and Signatures of the Rabbis of Safed -

1873-1896

,צפת.ומאלדוועוואליןכוללמנהלימאתידבכתבמסמך.א

."מיאסאפריםזאב[בהרב]סגלמרדכי'הק"בחתימות.ג"תרל

בתוספת."ה"זללהאליעזרה"מובהרביצחקשמואל'הק"

"שוריעקב""מלינסקזאבחיים"וחתימותידבכתבאישורים

.הכוללחותמת.(מיאס)



הגאוןשלוחתימתוידובכתבמכתב.272

צפתד"אבז"הרידב

Letter in the Handwriting and Signature

of the Gaon Haridbaz Abad of Safed

ישעיהרביצפתבעירד"חבחסידיראשאלמכתב

דודיעקברביהגאוןשלוחתימתוידוכתב,הורביץ

ז"הרידבמבקשבמכתב.(ז"הרידב)וילובסקי

כיבעיון...שליהתשובהללמוד",ל"הנמידידו

ברורואצלילוכתבתיכאשרלהדפיסחשקתי

דודיעקבנ"בלוידידולמעשההלכהשכן

."ז"רידב

מנעוריו(ץ"תר-ג"תרי)ירושלמינחמיהרבי

התורהעלשקד,כשרונותכבעלהתפרסם

אלחנןיצחקרביידיעללהוראהונסמך

ביןנדפסותורתוחידושי.הדורגדוליושאר

בהוצאתנשיםסדרלמשניותהפירושים

בשנתישראללארץעלה.ראםהאחים

.ב"תרפ

תלמיד(ט"תשל-ד"תרנ)שאימיכאלרבי

פפרשאולאלתררביחתן.'סופרדעת'ה

חותנומקוםעליורקבניורב.יורקמניו

בניואונגריןאנשיד"בבימו"תרצמשנת

.פרשבורגקהלתתולדותחוקר.יורק

.מאודטוב-טובכללימצב.שוניםגדלים

200$פתיחה 

.באזבליןלרבנבחר23בגיל.כעילוינודעבצעירותו.בדורוהפוסקיםמגדולי,(ד"תרע-ה"תר,ז"הרידב)וילובסקידודיעקברביהגאון

אתלאורוהוציאבבוברויסקלרבמונהו"תרלבשנת.דודמגדלספרואתלאורהוציאד"תרלבשנת.בווילנהכדרשןשימשא"תרלבשנת

התלמודעלפירושואתלאורהוציאב"תרס-ט"תרנהשניםבין.סלוצקווילקובישק,בפולוצקכרבכיהןמכןלאחר.דודחנהספרו

ומונהישראללארץעלהה"תרסבשנת.בשיקגולרבונתמנהבמקוםהיהדותאתלחזקבמטרההבריתלארצותעברג"בתרס.הירושלמי

.ז"רידבבית.ז"רידבחידושי.ז"הרידבת"שו.ז"רידבנימוקי:הנוספיםחיבוריו.תלמידיםכמאהלמדובהישיבהייסדשםצפתשללרבה

.ועודלשבתע"שו

.קיפולסימן.טובמצב.מ"ס7\21גודל.דף[1]

300$פתיחה 

ל"וחומירושליםמענייניםומסמכיםרבניםמכתביאוסף.273

.ט"תרפ,ירושלים–קופשטייןסנדרמרדכיורביירושלמינחמיהרביהגאוניםידיעלחתומהקבלה•

הקבלהבתחתית.בוטעןד"אבליברמןיוסףרביאלנשלחההקבלה.ט"תרפ,ירושלים,"הארץעולירבניםהתאחדות"שלקבלה

.קופשטייןהלויסנדרמרדכיורביירושלמינחמיהרביהגאוניםשלידםחתימות

בכתבחתימהקבלהבכל.ח"תש,ירושלים.לויןמאיריצחקרביאלנשלחו"ישראלבארץישראלילדילמעןהמפעל"שלקבלותשתי•

•"קיץלתקופת"ידבכתבבחרוזיםשיר•חתימות4."העולמיתישראלאגודתהסתדרות".לויןדבורההרבניתאלשנשלחמכתב•יד

בכתבוחתימהרישוםלתמונהמעבררוזנברגיודלרביתמונת•דינוביתוחבריפפרשאולאלטררביידבחתימותחתימותקיוםדף

היסטורימכתב•חסידיםהדיןביתשלדדינאספראבחתימת.צ"תרח,ירושלים,מלבורןד"אבגורביץיוסףרביאלשנשלחגלויה•יד

,ברוידאצבירביאלשנשלחידבכתבמכתב•שאימיכאלרביאלנשלח.ו"תשירושלים,איזקובאהרןשמואלרביידבכתבארוך

רבקהשרהבןנחמן"מאתמכתב•ח"תשי,ירושלים,אשכנזימתתיהורביאלמנתאשכנזייהודיתהרבניתמכתב•ח"תרפ,ירושלים

שני•שאימיכאלרביאלנשלח.בשואההשםקידושעלשנהרגהמשפחתועלסיפורעם,נפשפיקוחבעניןהונגריהעולה"'נחמנוביץ

.ט"תש-ו"תשברוקלין,"מירמישיבתפיגנבויםישראל"חתומים,שאימיכאלרביאלשנשלחוגלויהמכתבי



ל"ובחובארץרבניםמכתבישלוחשובגדולאוסף.274

Large and Important Collection of Letters from Rabbanim in Israel and Abroad

.ה"תשנ,ברקבני',פוניבזישיבתשלרשמיבלנק,פוברסקידודרביהגאוןמאתהמלצהמכתב•

רבנותובענין.עכוהדתיתהמועצהמזכירפורכטרמראל.חןלויתס"מחבליטאשאוולאןד"אבסינגרהניךחנוךרבימאתמכתב•

.בירושלים

.רשמיבלנק."שיחיויקריםילדים"פותחהמכתב.קאלא,בדענוועררבשפיראשמואלזלמןרביי"בכתמכתב•

.רשמיבלנק.מ"תש,ברקבני.רצאבייצחקרביאל,קרליץנסיםרבישלוחתימתוידובכתבהמלצהמכתב•

.ט"תרצ,אביבתל-יפו.נובהרדוקיוסףביתישיבתראש(ד"תשל-ט"תרנ)ויטקינדהללרביי"בכתמכתב•

.א"תשכ.חייותולדותבמכתב.ראםבניד"אבשניבלגישעיהרביי"בכת,חייםקורותמכתב•

.א"תשל,ברקבני.סלבודקהישיבתמשגיח(ח"תשמ-ע"תר)ינסקי'טיקוצמשהרביהגאוןי"בכתמכתב•

.רשמיבלנק.ד"תרפ,יורקניו,נאייזינבךאבאאברהםרביי"בכתמכתב•

.ג"תשנ,ירושלים.התלמודביתישיבתראששצורמןדוברביי"בכתהמלצהמכתב•

.רשמיבלנק.ו"תש.בברוקליןתורהדחובבירבלווינזוןיעקברביי"בכתמכתב•

.ה"תרצשנת.חייםתורתישיבתהנהלתאל.יורקניובברונקסישורוןעדתלקהלרבמרגליותמאיריוסףרביי"בכתארוךמכתב•

.רשמיבלנק

.ו"תש.פעטשעניקאהרןרביאל.ל"חומרבנירוזנבלטמשהרביי"בכתמכתב•

.רשמיבלנק.ד"תשכברוקלין.קפלןהכהןשמחהרביאל.יורקבניוהגלילעזרתאגודת,יפהישראלרביי"בכתמכתב•

.רשמיבלנק.והיהדותהתורהלחיזוקהועדחבריאל.ו"תש,ברוקלין,טלושקיןניסןהרבי"בכתמכתב•

.רשמיבלנק.א"תרצ,שיקגו.זסלנקייצחקאהרןרביאל.יצחקבניכנסתדביתרב,אשטראחאןדובריוסףרביי"בכתמכתב•

המשפחהטהרתלמעןהארציהמרכז.ג"תשי,ירושלים.היילפריןזלמןאפריםרבימאתמכתב•

.ישראלילדיהצלתבענין.ג"תש,ירושלים,ישראלאגודתהעולמיתההסתדרותשלבלנקלויןמאיריצחקרבימאתמכתביםשני•

.למדינתםקדושהתשמישישלמשלוחיםבענין.ו"תששנת.ל"חומרבנישוחוטוביץאהרןרבימאתי"בכתמכתביםשני•

.ז"תרצ,אביבתל.[?משה]ציוןבןחתום'הב."ווידנפלדהירשצבי"חתום'הא,דףצידימשניי"בכתמכתביםשני•

גבריאל"רביוחתימתידבכתב.א"תרפ,שיקאגו,"ישראלכנסתקאמיטעסענטראל"שלרשמיבלנק.דפים[3]ארוךמכתב•

."גביראלוביץ

,חתימהללא,אנונימיכותבמאתפולמוסימכתב•

יתירותבהמותלכתחילהשוחטים"פותחהמכתב

ניקורבליבפראדיןאחוריםחלקלמכורכדיבכונה

."שמיםשומו...הרשעיםוקצבים

.חיפהישראלתפארתישיבתראשמאתמכתב•

.ב"תשי

.לויןהכהןמ"הריאל,הרבניםאחדידבכתבמכתב•

זכהושהספרמקוואתבעניניספרואתמזכירבמכתב

.חתימהללא.מבריסקק"הגאבדקשללהסכמתו

רביאל,וויןבערלדוברביי"בכתניחומיםמכתב•

.רשמיבלנק.סילברדוד

המשלוחלביןצפתישיבתבין,דבריםזכרוןמכתב•

.א"תשכ,צפת.בארישמואל'ר

.דוידוביץאברהםרבישללכבודוידבכתבקינהדף•

.[?]ג"תש

חברהאל.ציוןתפארתישיבתהנהלתמאתמכתב•

.ד"תשמ,ברקבני.הרצליהקדישא

גדלים.טובבמצבהמכתביםכל.מכתבים30כ"סה

.שונים

300$פתיחה 



ישיבותוראשיישראלארץרבני-מכתביםאוסף.275

Collection of Letters - Rabbis of Eretz Yisrael and

Roshei Yeshivot

-א"תרל)קינסטליכרצבירבישלוחתימתוידובכתבמכתב•

בעל,הונגריהרבנימחשובי(הרמנשטט)סעבעןד"אב(ה"תשכ

מנהלימאתמכתב•.בעלזרי"אדמומקורבימחשובי,צביבאר

יוסףורביוינשטוקמרדכיאברהםרביבחתימת.אמתשפתישיבת

היהודיתהקהילה,פולקוברונוגרשון'פורפמאתמכתב•.אלתר

אחדותתנועתמאתארוךמכתב•.בניהומאירמראל,בליוורנו

.לונדוןמרבני,הכהןיעקבפנחסרבימאתמכתב•ו"תשט,ישראל

מיכליחיאלרבימאתמכתב•.במכתבחלקיחסרון.ה"תרצ

,הסכםמכתב•.י"תש.וחתימתוידובכתבהוספהעם,נסקי'טוקצי

.הכהןגצילאליקיםורביינסקי'טוקצמיכליחיאלרביבחתימת

ידכתב.חיפהד"ראבקניאליהושערבימאתברכותמכתב•.י"תש

.וחתימהידכתב.ץ"כאליעזררבימאתארוךמכתב•.וחתימת

.חייםעץישיבתמנהליאלהראשיתהרבנותמאתמכתב•.ט"תשל

חותמתעם,וובראהרןשמואלורבי.קלמסיעקברביחתימת

.סורוצקיןאלחנןרבימאתמכתב•.א"תש,ירושלים.הרבנות

ס"בעמהלראלתררבישלוחתימתוידובכתבמכתב•.ה"תשל

עקיבארביהגאוןמאתארוךמכתב•.(ז"תרצ)ראשיתקרבן

ראשבחתימתשובר•.ד"תשי.שמואלקריתשלרבההכרמי

הסכםמכתב•.ד"תשכ.שניאורסוןשמעוןברוךרביטשעביןישיבת

יחיאלרביבחתימת,בירושליםחייםעץבישיבתחדרלתרומת

.ז"תרצ,ירושלים.ידובכתבהוספהעם.ניסקי'טוקצמיכל

.טובהמכתביםשלכללימצב.שוניםגדלים

150$פתיחה 

ברלנדאליעזררבימאתחשוביםמכתבים6מקבץ.276

"בניםשובו"מוסדותראשא"שליט

Stack of 6 Important Letters from R’ EliezerBerland

Shlit”a, Head of the “Shuvu Banim” Institutions

פאותנגד"ממחננוז"עמכשוללהסיר"ישראלגדולימאתמכתב•

רביהוסיף(צילום)ישראלגדוליחתמובוהמכתבעל.נוכריות

.וחתימהשורות4.ידובכתבברלנדאליעזר

'הואתראתרבכלדיישראלבנילאחינו"ישראלגדולימאתמכתב•

תוספתעם.ל"ובחובארץוהרוחניהגשמיהמצבחיזוק."יחיועליהם

.ברלנדאליעזררבישלוחתימתוידובכתב

רבישלידובחתימת.הטכנולוגיהמפניולהזהרלהשמרמכתב•

.ברלנדאליעזר

בארץביתאוקרקעלמכוראיסורעלישראלגדולימאתמכתב•

.ברלנדאליעזררבישלידוחתימתעם.לגויישראל

הרבשלוחתימתוידובכתבהיומיהדףללימודחיזוקמכתב•

.בניםשובוישיבתתלמידיאל,ברלנד

איזכורהדבריםבין.גימטריאותעם,ברלנדהרבשלידובכתבדף•

.אוירבךשמואלרבישל

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים

$  180פתיחה 



כתבי יד

הצדיקשלקדשוידבכתבתורהחידושידפי[54].277

מטבריהקוקדברביהמקובל

54 Pages of Torah Novellae in the Handwriting of the

Righteous Kabbalist R’ Dov Kook from Tiberias

המקובלהצדיקקדשוידבכתבשכתבתורהחידושישלדפים[54]מקבץ

.לימודוכדיתוךמטבריהקוקדברבי

מכמניבכלהחידושים,ביותרקצרהבלשוןוחידושיםסיכומיםבדפים

ועדמועדשבסדרסוכהמהלכות.ך"ותנם"רמב,ס"השמסכתות,התורה

מסכתועדזרעיםשבסדרברכותממסכת.טהרותשבסדרמצורעהלכות

.ם"ברמבקרבנותדיני.קדשיםשבסדרכריתות

וגדלותוקדושתו,בצדקתובעולםומפורסםידוע–קוקדברביהצדיק

גםוקבלהפשט,תורהחדריבכלעצוםובקימופלגגאון.בתורההעצומה

ידוע.רבותשעותלעתיםומתארכותעילאיתבדביקותתפילותיו.יחד

ברכותיואתלבקשבאיםרבים.גזירותמבטלותהזכותשתפילותיו

.ועצותיו

.מאודטובמצב.מ"ס10\14בגודלהדפיםכל

120$פתיחה 

,בבליבתלמודהדפיםסדרלפישלפנינוהחידושים

דףעד,"'וכוכאריושואגה"הקביושב"א"עבמדף

חובהמכףהאדםאתמעליםאהליםמה"א"עטז

שמובאיםהסדרכפימהחידושיםחלק."זכותלכף

"ל"מהראאגדותחדושי"בספרונדפסולפנינו

שלמיםחידושיםקטעיישנםאולם,(ו"תרס,ירושלים)

נדפסולאהנראהוכפי,ל"הנבספרנדפסושלא

!מעולם

.מ"ס12\19.צפופהכתיבה.כתוביםעמודים[12]

הרבניםאוצר,ג"תרס-ר"ת)ליפקיןליבאריהרבי

ומגדולימופלגגאון.קראטינגאד"אב.(3330

רבישלהמובהקותלמידואחיובן.בליטאהמקובלים

ליפמאןידידיהרביאביואחישהיה,מסלנטישראל

הוציא.מזאגרליפקיןיצחקרביחותנוואחי,ליפקין

כללי"הספראתחיבר.א"הגרספריאתלאור

בכתביהקבלהחכמתללימוד"החכמההתחלת

הוציאהספראת,ל"והרמחא"הגרפיעלי"האר

אחדרב"הואשהמחברנכתבובספרשמובעילום

בנוסף,"עילאהדביאריהמפורסםוצדיקגאוןמיוחד

להזכיררצהלאוענותנותוצדקתומרוב"כישםנכתב

חדושי"נדפסוומהםספרים15–כחיבר."שמואת

אור.השיריםשירעלידידיהדברי."ל"מהראאגדות

.המאורותשבילי.היום

.הדפיםבפינותקיפולים.כתמים.טובמצב

400$פתיחה 

קראטינגאד"אבליפקיןליבאריהרביהגאוןמאתנדפסושלאחידושים–ידכתב.278

Manuscript - Unprinted Novellae by the Gaon R’ Aryeh Leib Lipkin Abad of Kratinga

קראטינגאד"אבליפקיןליבאריהרביהמקובלהגאוןמאת.ברכותבמסכתהמובאותל"חזבאגדותהמוסרדרךעלחידושים,ידכתב

סלנטרישראלרבידודושלאיזכורהדבריםבין.מהתקופהמשפחתומבניאחדידיעלנכתבהנראהכפי.סלנטרישראלרביאחיין

א"הגרשלאיזכורים"...שלוהמוסרבאגרתה"זצוקלסאלאנטערישראלר"מהו'כוע"צי'הגהגאוןר"אדמודודיכ"משי"עפיתבאר"

.מווילנא



אשכנז–נוראומעשהסגולות–ידבכתבדף.279

19–ההמאה

Handwritten Paper - Segulot and a Terrible

Story - Ashkenaz 19th Century

דםלעצירתסגולה"ובו.צדדיםשניעלכתוב,גדולדף

ענין"."ל"רהרעלעיןלחש"."כץנפתלי'רמהרבהמילה

."ל"רראהמקרהאוהרעעיןאוהכישוףלעקוראחר

'אריהשם'ת"משושהואנוראמעשההעתק:לדףמעבר

מספרועדתוקרחבעניןתורהחידוש,בהמשך.לאתשובה

.בהקדמהדניאלחמודי

.19–ההמאה.אשכנזיתכתיבה

.מ"ס21\31גודל.טובמצב

100$פתיחה 

19-ההמאה,אשכנז–הגמראמפתחספר\התלמודסוגיותספר–ידכתב.280

Manuscript - Sefer Sugiyot Hatalmud / Sefer Mafteach Hagmara - Ashkenaz, 19th Century

.19–ההמאהשלהשניההמחצית.ומסודרתנאהאשכנזיתכתיבה.הגמראלימודודרכיהתלמודבכלליספריםשניכולל,ידכתב

סדרלפימפורטותמפתחותכולל.אופניועלדבורדברהסוגיהאתליישבהיאךכלליםעם,וסוגיותפרקים'מ,התלמודסוגיותספר.א

.'ב'א

,בזאלקוואהראשונהבפעםנדפסהתלמודסוגיותספרו.לנדאיצחקרביעםיחדזולקוואמדיינימרוהאטיןדניאלבןמשהרביהמחבר

.ג"תנ

מחכמיהמחבר.מרוויגופינציאליקיםר"בשלמהרבימאת.הגמראללימודהסברדברי,פרקיםששהכולל,הגמראמפתחספר.ב

.ב"שפ,ונציה,ישריםתמתספרבתוךלראשונהנדפסספרו.ל"המהרשבזמןרוויגו

.חדשהבדכריכת.מאודטובמצב.איכותיםדפים.מ"ס17\20.דף[37]

500$פתיחה 



מאת–פסחיםבמסכתכללישיעור!תגלית.282

,טלז–בלאךיצחקאברהםרביהגאוןהישיבהראש

ה"תרצ

Discovery! General Lesson on Pesachim Tractate -

From Rosh Yeshiva and Gaon R’ Avraham

Yitzchak Bloch - Telz, 1935

בעניןטלזבישיבתא"שליטבלוךי"הגראשמסר'כללישעור'

.ה"תרצסיון,ישראלהבחורי"ענכתב.'חמץבטול'

שכתבלמדניתמהערהניכרכך,מובהקלמדןהיההכותב

טלזישיבתתלמידילאורהוציאוהשואהלאחר.'ועמודבשולי

רביהישיבהראששלחידושיואת,א"תשיבשנת,בטורונטו

דבריעם.וחוליןנזיקיןבסדרמסכתותעלבלוךיצחקאברהם

אייזיקיצחקרבי,סורוצקיןברוךרביחתנומאתפתיחה

רביהמחבראחימאתוכןאיצקוביץליביוסףורבי,אוזבנד

.השואהלאחרבקליוולנדהישיבהראשבלוךמאיראליהו

נודעולאאךמועדסדרעלמחידושיומאודמעטידועים

,ארוךשיעורשלחשובגילוילפנינו.פסחיםמסכתעלחידושיו

ראששאמרפסחיםמסכתעלהפתיחהשיעורוהוא.ידועלא

.תפארתהבשיאבטלזהישיבה

מצב.בשוליםקליםקרעיםמעט.מ"ס21\31.פוליועמודי7

.מאדטוב-טוב

400$פתיחה 

,אשכנז–הרכבהספר–נאהידכתב.281

18–ההמאה

Fine Manuscript - Sefer Harkava -

Ashkenaz, 18th Century

רביהמדקדקשלחיבורו.הרכבהספר,ידכתב

בנושאכולוהחיבור.אשכנזיאשרבןבחוראליהו

.ך"שבתנוהמורכביםהנזכריםהמליםדקדוק

.18–ההמאה,אשכנז

לאחרבחוראליהורביחיבור'הרכבה'הספראת

.העבריהדקדוקביסודות'הבחור'ספרואתשחיבר

בשנתברומאלראשונהנדפס'הרכבה'הספר

עםז"ששנתבונציהבשניתנדפסכ"אח.ח"רע

שלפנינוידהכתב.קינדאדילקורניליושלהגהותיו

השערנוסחגם,ל"הנונציהדפוספיעלנכתב

.ונציהשלהשערכנוסחכאןהועתק

.בלועזיתבעלותרישומי.ומסודרתנאהכתיבה

מצב.איכותיםדפים.מ"ס17\20.עמודים[36]

.חדשהבדכריכה.זמןכתמי.טוב

200$פתיחה 



לסימוןחלוניותעם–העומרספירת–ידכתב.283

19–ההמאה,אשכנז–שעברוהימים

Manuscript - Counting of the Omer - With Windows

for marking the days that passed - Ashkenaz, 19th

Century

רצוןויהיהספירהברכתעם.העומרלספירתלוח,ידכתב

המילים.[שירמזמורבניגינותלמנצח]סזתהליםופרקשלאחריה

.וגדולותמודגשות"היום","למנצח","יהי","ברוך"הפותחות

.19ההמאה,אשכנז.מנוקד.נאהאשוריתכתיבה

,[יאמרקודם]"מאןזאגטפארהער"ביידישנכתבהברכהלפני

.[יאמרכךאחר]"מאןזאגטנאכהעד":כתוברצוןהיהיולפני

נעשההספירהמימייוםלכלשמעל,זהידבכתבישמיוחדרעיון

תזכורת-לקיפולהניירשאריתעם,חלוןכצורתמלבניחיתוך

ההלכהלפישכן,ברכותלספקלהיכנסלאכדיהיוםאותולספירת

אתשובלספוריכולאינואחדיוםלספורששכחאדם,הרווחת

.בברכההעומרספירת

דפים.קליםשימושכתמי.מאודטובמצב.מ"ס6.5\10.5

.מקוריתכריכה.ואיכותייםעבים,בהירים

180$פתיחה 

–ו"תרכ,ירושלים–חצותתיקוןספר–ידכתב.284

מאוירשער

Mauscript - Sefer Tikkun Chatzot - Jerusalem,

1866 - Illustrated Title Page

.לאהותיקוןרחלתיקון.חצותתיקוןסדרכולל,ידכתב

.מאוירשער.ו"תרכ,ירושלים

חמשהאלויאמרכ"אח":לאהתיקוןלאחרקינותחמשהכולל

."ה"זלהאלשיךמשהר"מוהרהרבשחיבר'אקינא...קינות

חייםר"מוהרהאלקיםאישורבימוריהשלםחיברהזוקינה"

חייםהבתיםבראשיחתוםושמוה"זלהצובהארםמןהכהן

."ב"תובמירושליםהובאזוקינה"."הכהן

צדיקים'לייהשערזה"כיתובעם,מאודונאהמאוירשערכולל

ק"פעיהנכתב"השערבתחתית."חצותתקוןספר,בויבאו

"ק"לפלךלהודותום'אקילה'ל'ת'ו'חצ'שא"תובבירושלם

."פינסי"נמ"בהר'שיעי..."בעלותחתימת.[ו"תרכ]

.משוקםשער.טובכללימצב.מ"ס9\11.5.'עמ[13].דףח

.[?מקורית]עתיקהכריכה

250$פתיחה 



ידועלא–ידכתב–מודעהומסירתתפילה.285

Tefila Vemesirat Moda’a - Manuscript - Unknown

,רצוןיהינוסח.["חודשראשערב]ח"ערבכללאומרהטובזאתמודעא"

בזמניגם,הזמניםבכל,יתברךמלכותועולקבלתעלמודעהמסירתובו

!ידועולאמעניןנוסח.הדעתוטירוףבלבולשלבזמןגם,קשיםיסורים

.ניקודכולל,ומסודרתנאהאשוריתבכתיבההטקסט

זעיריםנקבים.ואיכותיעבהנייר.מ"ס11\14.5עמודגודל.'עמ[3]

.בודדים

120$פתיחה 

20–ההמאה–צדיקיםקבריעלתפילות–ידכתב.286

Manuscript - Prayers for Kivrei Tzaddikim - 20th Century

המאה,מזרחיתכתיבה.הצדיקיםקברותעלרבותתפילותכולל,ידכתב

.20–ה

המתיםקבריעלשבאיםהחייםבמעלתקודשמספריליקוטים:כולל

עקיבארביקברעלבקשה•עקיבארביקברעללימוד•שםומתפללים

על•קברועלובקשהם"הרמבשלחייותולדות•ובניוחייא'רקברעל•

•הנסבעלמאיררביקברעל•תלמידיווחמשתזכאיבןיוחנןרבןקבר

קבריעל•קארויוסף'רמרןקברעל•בצפתי"הארקברעללימוד

אלשיךמשהרביקברעל•ישראלחייליקבריועלמלכותהרוגיהקדושים

•ישראלצבאותחלליקבריעל•הללביתקבריעל•יאירבןפנחסרבי•

.הקבוריםעלהשכבה

כריכה.מאודטובמצב.מ"ס10\15.5.כתוביםעמודים[91],דפים[46]

.מקורית

120$פתיחה 

,תימן–פסחשלהגדה–ידכתב.287

19–ההמאה

Manuscript - Passover Haggadah -

Yemen, 19th Century

אשוריתכתיבה,פסחשלהגדה,ידכתב

19–ההמאה,תימן.נאה

סדר–"פסחתיקון"ידהכתבבתחילת

ההגדהסדרכ"אח.ודיניוחמץבדיקת

נוסחהואכן"נכתבבסוף,בשלימות

."ם"הרמב

.מ"ס17.עמודים[25]

כריכה.ואיכותיםעביםדפים.טובמצב

.מנותקאחדדף.בלויהעתיקה

120$פתיחה 



19–ההמאהתימן–ידכתבדיואן.288

Manuscript - Dewan - Yemen 19th Century

תימן.יהודיתובערביתבעבריתופיוטיםשירים50כולל,דיואןידכתב

.מסודרתכתיבה.19–ההמאה

.מ"ס23\7.וארוךצרפורמט.'עמ[102]

.סוףחסר.עתיקהתימניתעורכריכת.עשפגעי,בינונימצב

120$פתיחה 

19–ההמאהסוף,תימן–עצרתללילקריאהסדר–ידכתב.289

Manuscript - Seder Kriah L’leil Atzeret - Yemen, Late 19th

Century

התיקוןבסוף.ך"התנפסוקי,השבועותחגללילהקריאהסדרכלכולל,ידכתב

שהםהקדששמותעלמיוסדשהואהגנוזאורפזמוןצ"ש'אוכ"ואחוקדיש"

ה"ההגדולהרבהאלהיהמקבלויסדוהקבלהכפיהספירותאשרככלמכוונים

בנעימהברורהבספהחדשהשירהוישורר...ה"זלהזכותמשהר"כמהר

."הקןרובעאפסאםאומסתתראללחןקדושה

.מקומותבכמהדיושפשופי.מנותקיםדפים.כריכהללא.מ"ס18.'עמ[62]

.הדףנקרעכןמחמת,לוהצמודבדףנדבקהדפיםאחד

120$פתיחה 

ד"תקע,תימן–חיבוריםמקבץ–ידכתב.290

Manuscript - Compilation of Compositions - Yemen, 1814

שבסוףהעיבורלוחפיעלהתאריך.ד"תקעתימן.חיבוריםארבעה,ידכתב

.ידהכתב

מקומותבכמה.ושחיטהאסורותמאכלותהלכותם"להרמבתורהמשנה.א

.הגליוןבשוליוהוספותהגהות

מנהגינוכפיהריאהוטריפותשחיטההלכותקיצורוהואקדושהשערי"ספר.ב

.ץ"המהרי–צאלחיוסףבןיחיארבימאת."א"יעצנעאק"הקאנו

.שחיטהבהלכותדיניםליקוטי.ג

.התורהוקריאותהמועדיםזמניעם.השניםעיבורלוח.ד

וכנראה.ראשוןדףחסר.מ"ס11\16.5.כתוביםעמודים[385].דף[197]

.העיבורמלוחדפיםמספר

.וזמןשימושכתמי.בטקסטגםעשפגעי.בינוני-טוב,הדפיםביןמשתנהמצב

.עורשדרתעםחדשהכריכה,עביםדפים

150$פתיחה 



ומאכלותטריפות,שחיטהבהלכותחיבורים–ידכתב.291

ה"תקפ,צעדה–אסורות

Manuscript - Compositions on the Laws of Shechita

(Slaughter), Terefot and Maachalot Asurim(Forbbiden

Foods) - Sa’dah, 1825

.אסורותומאכלותטריפות,שחיטהבהלכותחיבוריםכולל,ידכתב

.ה"תקפ,[תימן]צעדה.ומסודרתנאהכתיבה

משהימיןספר":השערנוסח.מסגרתעםשער,ידהכתבבתחילת

והגהותו"מוהריקהגאוןממרןטריפותוהלכותשחיטההלכות

חייםר"כמוהרוהכוללהשלםהחכםלדפוסהביאואשרא"מהרמ

ירושליםק"בעהאשרספרדיםק"מקץ"ש.ו"נרקאריגלמשה

חידושימרובהבתוספתהראשוניםעלמוסיףואלה.א"תובב

חייםר"כמוהרוחידששחיברמה.ה"ומהרמש"מהריקהגהות

בחיקלהיותהאיכותורבנאהבקובץהילדיםשוחטיוספר...משה

בימינובמהרהירושליםעירותשתכלל...צעדהה"תקפ...השוחטים

."ר"כיאמן

:כלהלן,חשוביםחיבוריםשלפנינוידבכתב

חידושימשולביםוסעיףסעיףבכל.א"הרמהגהותעםערוךשולחן.א

.האחרוניםמהפוסקיםדינים

."פוסקיםושארי"ובשלמיםזבחיםומןמשהימיןמןטרפותדיני".ב

."הילדיםשוחטי"קונטרס.ג

עםעמודבכלמשולב,אסורותומאכלותטריפות,שחיטההלכות.ד

.ואחרוניםראשוניםהפוסקיםגדולימאתוביאוריםדיניםחידושי

.מ"ס12\16.5.כתוביםעמודים[285].דף[143]

שבו,השערדףמלבד.כתמים.איכותיםדפים.טובמצב.שלםידכתב

.תואמתולאמקוריתלאפשוטהכריכה.דיווטשטושישוליםפגמי

200$פתיחה 

דפי\אחיטופלעצות\ותומיםאורים–ידכתב.292

20\19–ההמאה,תימן–וקמעותסגולות

Manuscript - Urim Vetumim / Etzot Achitofel / Pages

of Segulot and Amulets - Yemen, 19th / 20th Century

וגילויקמעות,סגולותבעניני,ידבכתבודפיםספריםכולל,ידכתב

•.שוניםכותבים.20–19–ההמאה,תימניתכתיבה.עתידות

תלמיבימיזקניםלשבעיםמיוחסקדמוןספר,ותומיםאוריםספר

קמעותשלידבכתברביםדפים•אחיטופלעצותקונטרס•המלך

.שונותוסגולות

הכותבואני"מסולסלתוחתימהרישוםהקונטרסיםאחדבסוף

ו"יצאלדהריסאלםא"לאבןצאלחהצעירמנמלהקלהצעיר

."ט"ס

כרוךידהכתב.שוניםגדלים,צדדיםמשניכתוביםרובם.דף[90]

,ליוורנו,חמויאברהםרבימאתסגולות"מעשיךנפלאים"ספרעם

.א"תרמ

.בלויהמקוריתכריכה.מנותקיםהדפים.טובמצב

120$פתיחה 



19–ההמאה–בגדאד\תימן\מרוקו\צובהארם–ידבכתבקונטרסיםמקבץ.294

Stack of Handwritten Booklets - Aleppo / Morocco / Yemen / Bagdad - 19th Century

.המזרחבארצותשוניםממקומות.ידכתביחלקי\קונטרסיםמקבץ

.יותרגדולשיריםקובץמתוךהדפים.צובהארםחכמיגדולישחיברופיוטיםחלקם.המקאמיםסדרלפיפיוטים,דף[20]ידכתב.א

.מ"ס10\19.15.5–ההמאה,צובהארם.כתוביםעמודים40–כ

פרשתסוףעדשרהחיימפרשת.שבזישלוםרבימאת,השבועפרשיותעלחידושים,ימיםחמדתספרמתוך.דף[31]ידכתב.ב

.מ"ס15\20.19–ההמאהתחילתאו19–המאהסוף,תימן.וישב

\19.15–ההמאה.ומסודרתנאהמזרחיתכתיבה.כתוביםעמודים[40].ל"חזומעשיותהמסרהעלחידושים.דף[21]ידכתב.ג

.מ"ס10

אמצעעדדפרקמאמצעלפנינו,וסוףתחילהחסרידכתב.כתוביםעמודים[22].פסוקאחרפסוקהשיריםשירפירוש,ידכתב.ד

.19–ההמאה.בגדאדהנראהכפי.זפרק

.שלם.20–ההמאה,מרוקו.כתוביםעמודים16.דף[8].אחיטופלוגורלובנימיןיוסףקצת,חנהקצת,ידכתב.ה

.ובלאיקרעים.בינוני-טוב.הדפיםביןמשתניםמצבים

200$פתיחה 

תחילת,תימן–השבעות\קמעות\סגולות–ידכתב.293

20–ההמאה

Manuscript - Segulot / Amulets / Hashba’ot - Yemen, Early

20th Century

עםמלאכיםהשבעות,סגולות,אחיטופלעצותקונטרסכולל,ידכתב

נכתבבשער.שוניםוטעמיםליקוטים,שונותידיעות.קבלייםתרשימים

ואותו.הטובלויתן'ייגם.רטובלעץהדומה.הטובהחברשםעלנכתבה"

הואברוךהרחמןו"יצעמרבןשלוםבן...בןדוידהטובהשם.יחטובלא

"...זרעווזרעוזרעוהואבהלהגותויזכהותורתולתלמודלבויפתח

.מ"ס9\11.הכרךבאמצענוסףשער.צדדיםמשניכתובים,דף[81]

.מנותקיםדפים.כריכהללא.מקומותבכמהעשפגעי,בינונימצב

120$פתיחה 



רבותינומגדולי,(ב"שע-ה"רפ)קאשטרויעקברבי

בןלוירביתלמיד"יוסףבית"המרןשלבדורוהאחרונים

כיהן.(ז"הרדב)זמראבןדודורבי(ח"מהרלב)חביב

ל"שבשנת.שםהישיבהבראשותועמדמצריםשלכרבה

קארויוסףרבינומרןשלבביתוגדולבכבודהתאכסן

.ערוךהשולחןעלהגהות"לחםערך"חיבוריו.בצפת

שנהכמאתיםג"תקמבליוורנושנדפסיעקבאהלית"שו

:ס"השמסכתותעלשיטותחיבורכןכמו.פטירתולאחר

ביצהמסכתעלחידושיונדפסה"תרכבשנתבירושלים

עלחידושיונדפסוהאחרוןבדור."יעקבתולדות"בשם

.שלוםאהבתישיבתידיעלי"מכתקמאבבאמסכת

הגהות.צדדיםמשניכתוב.מ"ס16\21.דף[1]

.אחדעמודעלש"המהריק

כולוהטקסט,בודדותבאותיותפגיעה,בשוליומשוקםדף

.קריא

בו,לדפוסשהוכנוהספרמדפיאחרוןדףשלצילוםמצורף

.ידובכתבהספראתשהגיהש"המהריקחותם

500$פתיחה 

טובשםלרבי"עזמגדל"מספרקטע–קדוםידכתב.295

גאון

Ancient Manuscript - A Segment from the Book “Migdal

Oz” by R’ Shem Tov Gaon

.13-14–ההמאהאולי,ספרדיתכתיבה,"עזמגדל"מספרקטע,דף

.ומחיקותמיליםתיקונימספרישנםבטקסט

על)עזמגדלמספרארוךקטעהתגלהבוספרמכריכתשהוצאעתיקדף

תלמידגאוןאברהםבןטובשםרבימאת(ח"פם"להרמבתשובההלכות

.א"הרשב

ומקובלתלמודי,עשרההארבעבמאהספרדמחכמי,גאוןטובשםרבי

שםעלבעיקרהתפרסם.בברצלונהא"הרששלמדרשובביתתורהלמד

נדפסחיבורו,"הראבמהשגותם"הרמבלהגנתיצאבועזמגדלחיבורו

משנהספרמהדורותבכלכמעטהדףעלנדפסהוא,עשרההששבמאה

.עשונקביקרעים.ם"להרמבתורה

300$פתיחה 

קדשוידכתבבעצםהגהותעם–ש"המהריקרבינומאתתשובה.296

Response from Rabbeinu Hamaharikash - With Glosses in his actual handwriting

טרםש"המהריקרבינוהמחברשלהגהתואתועברלדפוסשהוכןידכתב.סופרידבכתב,קאשטרויעקברבימאתהלכתיתתשובה

.ההדפסה

ת"בשושנדפסההתשובהבתוךבמילהמילהשולבוההגהות.קאשטרויעקברבינושלקדשוידכתבבעצםהגהות3,הדףבשולי

.בסימןיעקבאהלי



מזרחיידבכתבוניירתדפיםמאותשלענקאוסף.297

19–ההמאהרובם–ומכתביםאוטוגרפים–

Huge Collection of Hundreds of Pages and

Paperwork in Eastern Handwriting - Letters and

Autographs - Most from the 19th Century

.והמערבהמזרחארצות.ומכתביםידכתבדפישלענקאוסף

.וירושליםישראלארץ\בוכארה\טורקיה\תונס\מרוקו\תימן

קטעי,שירים,והשבעותקמיעות,תורהבדבריידכתביכולל

מכתביםכולל.רביםשוניםונושאים,הקפות,רפואות,תפילה

בוכארהמעולירביםמכתביםגםביניהם.חתומיםחלקםרבים

לא)17-18–ההמאהתקופתעתיקידבככבדף,בירושלים

,(נבדק

רביחתימות•ברכהא"הישאלשנשלחמכתבביניהם.מכתבים

•פיזאנטיציוןבןרבי•נסיםשמואלרבי•ון'פרגאברהםבכור

מסולסלתחתימה•(בחלקוחסר)מירושליםחשובפולמוסיכתב

חתימת•ישראלרפאלרביחתימת•ברוךחייםנסיםרבישל

רבישלאוטוגרףגזרי•שטייןמרדכירבי•שמעוןבןמנצוררבי

הגההעלי•(מכריכההוצא)ששבגדיספרומתוךשמאמאשלמה

עלטורקיהרבנימגדולימנשהיעקברביידבכתבתיקוניםעם

.יעקבאהלספרו

.גרוע,בינוני,טוב.שוניםומצביםגדלים.דפיםמאות

150$פתיחה 

מגדולי,(ט"תשי-ט"תרס)–הכהןחויתהחירחמיםרביהעצוםהגאון

יסוריםמתוךהתורהעלשקדחייוכל.עצוםומעייןגאון,רבה'גחכמי

משהכלפוןרביהגאוןרבומפיתורהלמדו"תרעבשנתבצעירותו.קשים

ב"לשוהוסמךשם,לטיפוללתוניסונסעבעיניוחלהט"תרעבשנת.הכהן

.רבה'בגישיבהכראשלשמשהחלה"תרפבשנת.תוניסגדולימאת

הצעירותאחיותיושתי,אביונפטרוזובשנהרבה'בגדייןב"תרצבשנת

לאחרחודשיםמספרשנפטרנוסףבןלונולדו"תרצבשנת.היחידובנו

מספרלאחרהיאגםשנפטרהנוספתבתלונולדהצ"תרחבשנת.מכן

שוניםטיפוליםלעבורונאלץשונותממחלותסבלחייובמשך.חודשים

שלובקיץלמיטהורותקשובחלהב"תשישנתבחורף.הצלחהללארובם

.כשנהבמשךשםושההטיפוליםלצורךלתוניסשובנסעהשנהאותה

המעייןשפתעל.מרפאמעינותהיובואליףחמאםלכפרנסעמתוניס

.ספרללאפהבעלאסתרמגילתעל"נסשלתקפו"חיבורואתכתב

לאחרנפטר.ברכיההמושבלרבומונהישראללארץעלהד"תשיבשנת

התורהמכמניבכלחיבוריו.לרביםתפילהלמוקדהפךקברו.מחלה

עלגדוליםכרכיםשלושה"כהונהפרחי":ס"השעלגדולותשיטותחיבר

זכרי".חלקיםשמונהע"השוחלקיארבעתעל"כהןשמחת"ת"שו.ס"הש

."מראשיתמגיד"."כרמלגרש"."ערבמנחת"."כהןמנחת"."כהונה

רבי:הגאוניםהםתלמידיו.רביםועוד"רחמיםמאמר"."כהונהכתר"

רביהצדיק.הכהןנסיםרבי.ד"הימאזוזמצליחרבי,צבאןכדיררפאל

.סעדוןבוגידחנינאורביחוריינון

.מ"ס20.5.כתוביםעמודים328.דף174

.מקוריתכריכה.מאודטובמצב

400$פתיחה 

א"זיעהכהןחויתהחירחמיםרבי–כהןמנחת–ידכתב.298

Manuscript - Minchat Cohen - R’ Rachamim Chai Chawita Hacohen Zya”a

,שוניםבנושאיםודרשותחידושיםועודרבה'גחכמיעלהספדים,והצדקההתורהלמעלות,מועדים,לשבתותדרשותכולל,ידכתב

.ב"תש-ט"תרעהשניםביןרבה'בגקהילתולבניהכהןחויתהחירחמיםרביהגאוןשדרש

רחמיםרבישלקדשוידכתבבעצםוהגהותתיקונים,הוספותדפיםבכמה.הכהןמשהבןדוד'רהסופרידיעלנכתבשלפנינוידהכתב

.לנדפסשלפנינוידהכתבביןהשואהנערכהלא.דחלקכהןמנחתבספרונדפסוהדרשות.הכהןחויתהחי



חתימות וספרים, הקדשות, כתב יד–יהדות מרוקו 

מגדוליפיוטים–ידכתב.300

מרוקו–הזכירהספר\מרוקוחכמי

19–ההמאה

Manuscript - Piyutim from the

Great Scholars of Morocco /

Sefer Hazchira - Morocco, 19th

Century

כולל,ידבכתבקונטרסיםכמהכוללכרך

חכמיגדוליחיברואשררביםפיוטים

.שוניםוזמניםלמועדיםפיוטים.מרוקו

אליאבייאדצדיקאקצת":קצותכולל

פסקי."סלימאןמולאיקצת","...חדר

ספר":הכרךבסוף.באבלתשעהדינים

.ידבכתב"הזכירה

רובו.כותביםמכמההנראהכפיהכרך

–ההמאהסוףמתקופתאחדמכותב

19.

\17.5.כתוביםעמודים112.דף65

.מ"ס10.5

כריכה.עשנקבימעט.טובכללימצב

.חדשה

300$פתיחה 

18–ההמאהמרוקו–יעקבקולספר–ידכתב.299

Manuscript - Sefer Kol Yaakov - Morocco, 18th

Century

רביבןמרגליתקאפיליעקברבימאת,יעקבקולספר,ידכתב

.ל"רזמאמריעלחידושים.ולאדמיראק"מקמרגליתצבי

בשנת,בונציהשנדפסיעקבקולהספרשלהעתקהלפנינו

השיריםשניוללא,פולניאחכמיהרוגיעלהקינהללא.ח"תי

.18–ההמאהסוףמתקופתמרוקאיתכתיבה.הספרבסוף

בתוך,נאותבקליגרפיותמאוירתמסגרתעםשערכולל

שלי"בעלותחתימת.הראשוןמהדפוסהשערנוסחהמסגרת

ומפורסמתגדולהרבניםמשפחת)"דאנאןאבןמימוןאני

הכותבשלהנראהכפי,מסולסלתנוספתחתימה.(במרוקו

"...'ןיצחקה"ע"

.עשפגעי,בינונימצב.מ"ס13.5.כתוביםעמודים48.דף[24]

.שמורידוהכתבמקצועישיקוםעברוהדפים.דיוטשטושי

.חדשהקלףכריכת

180$פתיחה 



שער–18–ההמאהמרוקו–פסח–ידכתב.301

מאוייר

Manuscript - Passover - Morocco, 18th Century -

Illustrated Title Page

שירבדרךפסחסדרכולל,"פסחשלידידים"ידכתב

בסופו.קטעאחרקטעיהודיתוערביתעברית,וצחות

סוף,מרוקו.פיוטיםושלושה'פסחשלשמינייוםהפטרת'

.18–ההמאה

יוצאיםידידים"נכתבבמרכזומצוירשערידהכתבבתחילת

שלמסולסלותחתימותשתיהפיוטבסוף"ענמיםמפרך

."ט"סעובדיהן'המשה'ןיעקב"הכותב

.מ"ס14.5.כתוביםעמודים25.דף[13]

כריכת.כתמים.נאהכתיבה.איכותייםדפים.טובכללימצב

.חדשהבד

200$פתיחה 

:קטגוריותלפיהפיוטים

למוצאיהבדלהלכתובאתחיל"ידהכתבבתחילת.א

ההבדלהסדרכלכולל–"שבתבוהאלבעזרתשבת

.שבתלמוצאיופיוטים,מרוקויהודינוסח

המובהקלהרבחדששירשלפיוטיםלכתובאתחיל".ב

רביר"כמוהרבדעותש"החהאורייןברהמצויןהדיין

שחיברפיוטים49כולל–"ל"זצוקאלבאזמשהרפאל

.(ו"תרנ-ג"תקפ)צפרושלרבהאלבאזמשהרפאלרבי

נאהשושיהודהרביהצדיקלכבודיסדתיו"פיוטביניהם

שבתלחללרצהשלאעלברביםש"שקידשאשרל"ז

בפיויתןבונוססההשםורוחל"רחדישריפהאותוודנו

"...המעשהכלאתמספרחדששיר

."שבתבואשרה"בשבתשלבקשותלכתובאתחיל".ג

עזרתבזכותמלוקטיםפיוטיםלכתובאתחיל".ד

.השבטים

מיושרתנאהכתיבה.מ"ס18.כתוביםעמודים247

מסגרתבתוךנכתב,פיוטכלבתחילת.ומסודרת

לעתים,הבתיםסימןעםהפיוטמייסדשלשמומקושטת

נתחברנסיבותבאלואובקצרההפיוטתוכןגםנרשם

.הפיוט

דפיםבכמה.טובכללימצב.ואיכותיםעביםדפים

ההבדלהבדפי.בשוליםעשנקביואחרוניםראשונים

עורכריכת.רופפיםדפיםמספר.קלובלאיייןכתמי

.מקורית

400$פתיחה 

20–ההמאהתחילת,מרוקו–הצדיקיםלכבודופזמוניםתפלותשירים–יפיפהידכתב.302

Beautiful Mauscript - Poems, Prayers and Songs in Honor of the Taddikim - Morocco, Early 20th Century

.ידהכתבכללאורךקישוטיםבליווי,ומסודרתנאהכתיבה."הצדיקיםלכבודופזמוניםתפלותשירים"144,ידכתבכרך

.מסוגנןשער.מלאמעורמקוריתכריכה.20–ההמאהתחילת,מרוקו



19–ההמאה,מרוקו–התורהעלחידושים–ידכתב.303

Manuscript - Torah Novellae - Morocco, 19th Century

,מרוקו.השבועפרשיותעלנפרדיםחידושיםכולל,ידכתב

.מזוההלאכותב.19–ההמאה

."מועתקיםחידושים"נכתבהאחרוניםהדפיםבכותרות

מסודרת.רהוטהכתיבה.מ"ס20.כתוביםעמודים[38]

בתחילתדפיםשני.מוגדלותהפתיחהאותיות.ומיושרת

.אחריםמכותבים,ידהכתב

פגיעהללא,הטקסטגבולעלשוליםקרעי,בינונימצב

.חדשהכריכה.ובלאיכתמים.בטקסט

200$פתיחה 

פאסמחכמיהכהןאברהםרבימאתמכתבכולל\פאסד"אבמונסוניגוידידיהרבימאתמיוחדמכתב.304

Special Letter from R’ Yedidya Monsonego Abad of Fez / Including a Letter from R’ Avraham Hacohen one of

the Scholars of Fez

ידידיהרביוקרובורבואלנשלח,פאסמחכמיהכהןאברהםרבישלוחתימתוידובכתב,יורשיםשלחובשטרבעניןהלכתיתשאלה

בדבריידידיהרביפותחבתחילה.וחתימתוידובכתבמונסוניגוידידיהרבישלתשובתומכתבזהלמכתבמעבר.פאסד"אבמונסוניגו

עליעדבניאתה,לעוזריךשלוםלךשלםאבירעדרוכרועהושמרוצורוישמרהואברהםהיהאחדעיניואורבני"הלשוןבזהברכה

הציבורעםתתנהגבקולישמעבניואתהמקודשעזרךישלחתפילהואני...וגבולקץבליפרידתךעליקשהכיבשחקנאמןהדיין

."לחכםבזהודימלכיםבניכולםכיידעתואתהירעהעדרוכרועהוהנחתבשובה

בשנת.דנאןאבןאברהםרביאצללמדבצעירותו,פאסד"אבמונסונייגואהרןרפאלרביבן,(ח"תרכ-ט"תקנ)מונסונייגוידידיהרבי

עשרותוחיברגדולזכרוןבעלהיה.שנהושמונהעשריםנשאזהבתפקיד,הדיןבביתמקומואתלמלאנבחר,אביופטירתאחרר"ת

משפט.היקריםציוןבני.אהרןבניקרבן.זכירהספר.רוכליםקופת:ביניהם,וחידושיםדרשות,בהלכהותשובותשאלותשלחיבורים

רבנןמלכיבספרונאיםבןיוסףרביידיעלנמניתחיבוריורשימת.רביםועודלשוןבידחיים,האוריםמשפט,המשפטיםואלה,אביוני

המפורסמיםמפיוטיואחד.שרדומשיריואחדיםרקאולם,רביםשיריםוחיברגדולמשוררהיה,בתורההענקיתגדלותומלבד.בערכו

כולל"כמוךמי"פיוטחיברב"תקצבשנתבפאסשהיתהוצוקהצרהבשעת.ד"תקצבשנתחגואלסוליקההנערההריגתעלקינההוא

נינו,חנינאבשםובתיהודהרבינוסףבן.יהושערביבנו.שמםעלמחיבוריווקראבחייולונפטרובניושני.הצרהימיכנגדבתיםא"ס

.מרוקוד"וראבהראשיכרבשכיהןמונסונייגוידידיהרביהוא

נפטר,ידידיהרבישלבנו)מונסונייגויהושערביהרבניםהיוללימודיםחביריו.שבמרוקובפאסהשביעיתבמאהחי-הכהןאברהםרבי

הלכתיייםדיוניםכמהנמצאיםמונסוניגויהושערביי"כתחייםנשמתבספר.(ם"תרנפטר)הצפרתיישראלאבנרורבי(ו"תרנבשנת

.(294עמוד,א"חוחכמיהפאס)לימודםבשעתביניהםשהיו

.זעיריםנקבים.איכותידף.טובמצב.מ"ס9\11.5עמודגודל.כתוביםעמודים3.מקופלדף[1]

200$פתיחה 



הגאוןידבכתבהלכהוחידושיתשובות.305

[עמודים24]משאששלוםרבי

Collection of Rabbinical Letters and

Interesting Documents from Jerusalem

and Abroad

הגאוןידבכתבהלכתיותוהערותמכתב,חידושים

.קזבלנקהד"ראבמשאששלוםרבי

אישהתביעתשלבנידוןהלכתיתתשובה.הדפיםבין

.(ד"תשכחשון)בהבטחתועמדשלאשלהלמשודך

משאשהרבשלוחתימתוידובכתבהלכתימכתב

.מפאסאצייגשלמהרביאלנשלח

[24]כ"סה.הלכהוחידושיהערותשלנוספיםדפים

שלכהונתומתקופתהחידושיםכל.ידבכתבעמודים

.קזבלנקהד"כאבמשאשהרב

.מאודטובמצב.שוניםגדלים

150$פתיחה 

חשוביוחתימותידבכתבמסמכיםאוסף.306

י"תש-ו"תרס–במרוקוהדיינים

Collection of Handwritten Documents with

Signatures of Important Dayanim of Morocco -

1906-1950

,צפרו.מאמאןיוסףרחמיםרביירושתבעניןחשובמסמך.א

רביהגאוןשלחתימותיוושתיידובכתבכולוהמסמך.ו"תרס

מכלוףרביהדייןשלידוובחתימת,עובדיהחייםשמעון

.אביטבולאליהו

שלמהרבימראכשדייניוחתימתו,ידבכתברווקותאישור.ב

וחתימתוידובכתבאישורעם,יוסףמוררפאלרבידיין

.ט"תרפ.מראכשד"ראבזריהןמשהרבישלוחותמתו

,דמשפטיםסבא.זריהןאברהםרביהצדיקבןזריהןמשהרבי

נראהשלאוכמעט.הכליםאלנחבא.שנהכארביםבדיןישב

ברחובזריהןמשה'רדארבשםהידועבביתוגר.בציבור

שיך''הדיןביתשמשהיהביותראליוהקרובהאיש.'לחבאס'

ממעטהיהאתושגם.לרבקרבתובגלללושנדבקכינוי."יוסף

.הדיןלביתהנוגעיםהענייניםלצורךורק.בדיבור

ד"ראבאליקיםחימאירמשהרביהגאוןמאתמכתב.ג

,א'לביצאר'בצהדיןביתחותמותעם.ידוחתימת.קזבלנקה

.ב"תרצ

חתימותעם,הדיןביתסופרידבכתב,גירושיןאישור.ד

עם.אלמליחמרדכיורביאלבזמיכאליקותיאלרביהדיינים

ראשירבסוסאןבןדודחייםרביוחותמתבחתימהאישור

.י"תש.קזבלנקהד"וראב

.שוניםגדלים.טובבמצבהמסמכיםכל

300$פתיחה 



[1],ו,[1].מנוקד.ע"תר,תונס,פסחשלשמיניהפטרת,משיחוקרן•

.דף

כיהאדםילמדוממנובספרשקרהמעשה".ערבית,הצדקהמעשה•

דףחסר).דףטז.א"תש,רבה'ג,"ינזקלאהטובועושההצדקהבעל

.(אחרון

יצחקעקידתעל"רצוןשעריעת"פיוטשלמודפסיםדפיםשני•

.קזבלנקהדפוס.שופרתקיעתלפנילאמרםהנהוגים

!ידועלא–."הכפריםביוםלאמרהתפלה",צדדיםמשנימודפסדף•

.וכלהחתןלשמחתהמזוןוברכתזימוןסדר,ידכתבדף•

.בקזבלנקהלאברהםחסדהכנסתביתמאת,האילנותברכתסדר•

.הדברותעשרתקריאתלפנישמשוררים"סינימעמדיום"פיוט•

3•דיואןבןעמרםרביתמונתשלהדפס•"כפרותפדיון"סטיקר•

.(הודו)במראטיתמודפסדף•מלאכיםוהשבעותלחשיםעםדפים

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים.פריטים19כ"סה

150$פתיחה 

והמזרחאפריקהצפון–ידבכתבדפים\דפוסדפי\קונטרסיםאוסף.307

Rare Collection of Booklets/Printed Papers/Handwritten Papers - North Africa and the East

.מאורכוגדולרוחבו.'עמ[1].ס"תר,פאס.ערבית."פאסח"רערבבכלהדבורתענית"חברת,מודפסדף•

.ט"תש,פראור.הראתאתהקודםלאומרםלמועדיםפזמונים•

כמנהגהכפוריםיוםלילערביתשלסליחותכולל.צוראבןיעקברביהגאוןידמכתבלאוריצא,הכפוריםיוםשלווידויםעבודהסדר•

.'עמ18,[2].ץ"תר,פאס.פאסעיר

הגאוןהגהות–ישריםמשפטיםת"שו.308

חיפהד"אבמשאשיוסףרבי

Mishpatim Yesharim Responsa - Glosses

by the Gaon R’ Yosef Mashash Abad of

Haifa

.בירדוגורפאלרבימאת,ישריםמשפטיםת"שו

.א"תרנ,קראקא

ידובכתבלמדניתוכןעםהגהותכמההספרדפיבין

חתומההגההכל,משאשיוסףרביהגאוןשל

.בסופה

העירשלהראשיכרבהכיהמשאשיוסףרבי

17במשךביצעאותותפקידיר'שבאלגתלמסאן

הראשיכרבהוכיהןלארץעלהד"תשכבשנת.שנה

בצעירותועוד,בתורהגדולגאון.חיפהשלהספרדי

מכתביםדורורבניעםהלכההתכתבשנה16בגיל

כןכמו,חלקים'ג"המכתביםאוצר"בספרונדפסואלו

.חלקים'ב"חייםמים"ותשובותשאלותחיבר

.יבשדף.ראשוניםבדפיםקרעיםמעט.שערחסר

150$פתיחה 



ידבכתבחתומותלמדניותהגהות.309

–בטיטונחמןרביהגאוןלציוןהראשון

נוספותהגהות

Learned Glosses Signed in the

Handwriting of the Rishon Letzion the

Gaon R’ Nachman Betitio - Additional

Glosses

.אלקלעייוסףרבימאת,יוסףאמרת"שו

.א"תקצ,שאלוניקי

חתומותלמדניותהגהותשתיהספרדפיבין

.בטיטונחמןרבילציוןהראשוןשלידובכתב

ידבכתבחתומותארוכותהגהותשתיבנוסף

בראשיחתומהאחתהגהה,ארואץמשהרבי

.א"הצעימתיבות

הוספות-התקנותספר–א"תרל,ליוורנו–חמרכרםת"שו.310

כלפוןרפאלאברהםרביהגאוןידבכתבחשובות

Kerem Chamer Responsa - Livorno, 1871 - Sefer Hatakanot -

Important Additions in the Handwriting of the Gaon R’ Avraham

Refael Chalfon

התקנותספרכולל,כלפוןאברהםרבימאתותשובותשאלות.שניחלק,חמרכרם

הבמאההמערבחכמישתיקנומהתקנות169מקבץבספר.המערבוגאונילחכמי

.יחידהמהדורה.א"תרל,ליוורנו.19–וה18–

רביהגאוןהוא–ט"סל"אכט"מע:חתומהידבכתבארוכההגהה2\סדבדף

:ידובכתבארוכותהוספות3הספרבשער.טיטואןמרבניכלפוןרפאלאברהם

א"יעפאסר"חושהביא...ו"הימערבאדבנימרבנןלידינושבאד"פסראיתי"

'הנזד"בפסך"נמעוד""...ו"היהצפרתיאבנרר"כמוהרהרבהחשמלכעיןומתוכם

פאסחכמירבותינושלד"פסמצאתיל"וזה"זלץ"מהריבהגדולהרבהמשם

ידובכתבהכל"...א"יעצפרוחכמישכתבו'הנזד"להפסדשייךעוד""...הקדמונים

.כלפוןרפאלאברהםרבישל

בעל)כלפוןיעקברביהגאוןלאביונולד(ו"תרמ-פ"תק)כלפוןרפאלאברהםרבי

והתיישבישראללארץעלהך"תרבשנת.שבמרוקובטיטואן(צדיקיםמשפטים

בשנתחמציהכהןאלעזרהרבפטירתלאחר.כרבלשמשמונהשם,בטבריה

עםהתכתב.ישיבהוכראשחיפההדיןביתכאבתחתיולשמשמונהא"תרמ

שמואליוסףהרב.אלישרשאוליעקבהרב.סתהוןמנשההרבבהם,שוניםרבנים

בהם,פיוטיםמספרחיברכן.טייבחייצחקוהרבבסיסישועההרב.אבועלפיא

המבנהחנוכתלרגלשכתב,הנסבעלמאיררבילכבודופיוטמילהלבריתפיוט

דרשות,חידושים,ת"שו-"אברהםאתפדה":חיבוריו.ח"תרכבשנתהקברשעל

ספרעל-"לעולםוחיאכל".ידכתבמשליספרעל-"אכלמעט".ידכתב,ופיוטים

.ידכתב,תהילים

.מנותקיםכולםהדפים.טובבמצבובהיריםאיכותיםדפים.מ"ס31.דףקח

.טקסטחסרוןללאהשערבפינתחיתוך

180$פתיחה 

עלהבילדותו,במרוקונולד.וצדיקגאון.לציוןוראשוןבירושליםהמערביםעדתרבניכראשכיהן(ה"תרע-ו"תר)בטיטונחמןרבי

בשנת.המערביםעדתכראשכיהןש"דבצוףהרבפטירתלאחר,(ש"דבצוף)שמעוןבןדודרביאצלכדייןכיהןבתחילה,לירושלים

שבתיחזקיהרביעםיחד,ית'הגורגרותנישואיבפולמוס(ע"תר,ירושלים)"ומשפטדין"חיבורו.בירושליםלציוןלראשוןהוכתרט"תרס

ירושלים-"מציוןתורה"במאמריםפרסם.קהירד"אבאוחנהבנימיןנסיםרביחתנו."לועזמעם"הספרשלשמותחלקאתהשלים

.דורולחכמית"השובספרינדפסוממנונוספותהלכתיותתשובות.ה"תרס-ה"תרנ

בספרנכללושיריו,דגולכמשוררגםנודע.שמואלנסיםרבישלבנו.19–הבמאהירושליםמחכמי,(ג"תרננפטר)ארוואץמשהרבי

.בורלאיעקבלרבייעקביגל

.וקרעיםבלאי,בינונימצב.ראשוןודףשערחסרעותק

200$פתיחה 



וחותמותחתימות,ידובכתבוהגהותחידושים–טבריהד"אבועקניןיעקברביהמקובלהגאוןמספרייתספרים.311

רבות

Books from the Library of the Gaon and Kabbalist R’ Yaakov Vaknin Abad of Tiberias - Novellae and Glosses

in his Handwriting, Many Signatures and Stamps

:כדלהלןהאוסףפירוט.טבריהד"אבועקניןיעקברביהגאוןשלמספרייתוספריםאוסף

לדרשציוןספר.(ה"תרמווילנא),חייםאורחערוךשולחן.(ב"תרמ,ווילנא).הזוהרספר.(ו"תרע,רבה'ג),ואמתחסד:הספרים

תורהוחידושי,חותמות,חתימותהספריםבכל.(ז"תרמ,למברג)דברים-במדברבראשיתלישראלחקספרישלושה.(ח"תרי,קרטשין)

.הפורזץבדפיידובכתב

וכן.ידובכתב(פגוע)דףמצורף.ידובכתבוהגהותחידושיםבעשרותהגדוש.(ך"תר,בוקרשט)יועץפלאספר:הספריםביןכןכמו

רביוחתימתרישוםגםלדרשציוןבספר.מטבריהילוזיוסףרבישלוחתימתוידובכתבמילויעם.טבריהשלהכללית"מהתקבלה

.אמוזגחיאברהםרביוחתימתועקניןשמעון

פטירתויוםעדד"לראבה"תרלמשנתששימשבטבריההרבניםמגדוליועקניןדודרביהגאוןבן(ז"תש-ט"תרכ)ועקניןיעקברבי

שהיהעדבתורהונתעלהלמדשם.שנים'גבןבהיותוישראללארץהוריועםעלהא"תרלבשנת,בטבריהולמדגדל.ז"תרנבשנת

רביהחסידשלביתואתלקחצעירבהיותו.קדושלאישוהיההקבלהבחכמתשלמדוהרבניםעםהצטרף.בטבריההרבניםלאחד

ועל.האחרוןיומועדוחכמיההעירהתנהלהפיועל.הכוללותועדוחברץ"ומוהדיןביתלחברנתקבלט"תרפבשנת.בירדוגויהודה

ג"הרהשמיםשקדושתוקדושאישהאלוקיםארוןהלקחאלתזעקמקיראבןהתורהאוצרנגנזפה"השורותנחרתוקבורתומצבת

."ל"זצוקא"זיעוואעקניןיעקבר"כמוהרהאלקיהמקובלהאשכולותאישהמצוייןהדייןהעניוהחסידהצדיקהמפורסם

רב,ופרישאחסידא,פלגמלא,המופלגהרב"מתוארהואסמוכיםדורש"לספרובהסכמות.יעקברבישלאחיוועקניןשמעוןרבי

על"ה"שועמק"."סמוכיםנעוץדורש".(ג"תרצירושלים),חלקיםשני"סמוכיםדורש".התורהעל"ה"השודבר"חיבורו."ועניומובהק

.ומגילותך"נ

.(ספרכחצי)רביםדפיםחסר,יועץפלאספר.עשנקבי.ובלאיקרעים.בינוני-טוב.שוניםומצביםגדלים

280$פתיחה 



שלמיוחדתבכריכהכרוך.טובבמצבהספרככלרובזאתמלבד.עשופגעישוליםבלאיהראשוניםבדפים.מ"ס29.דףקנט,[2]

.ש"הדבהרבספריית

120$פתיחה 

מהדורה–החלקיםשני–ביעקבוצדקהמשפטת"שו.313

ראשונה

Mishpat Utzeddaka B’Yaakov Responsa - Two Parts - First

Edition

מאת.ערוךהשולחןחלקי'דעלותשובותשאלות,ביעקבוצדקהמשפט

.סט–חלקיםשני.ץ"היעב–צוראבןיעקברביהגאון

לכל.מזרחיחייםפרגדפוס.ראשונהמהדורה.ג"תרס-ד"תרנ,אמוןנא

.צבעיםבשנימיוחדשערחלק

שפתידובבחברתידיעל.המחברהגאוןידמכתבלראשונהלאורהוצא

משולביםבספר.מצריםד"אבשמעוןבןאהרןרפאלרבישהקיםישנים

צוראבןעובדרפאלרביהמחברבן:נוספיםמרוקומגאוניתורהחידושי

יהודהמרביתשובות.(ץ"שאב)צוראבןאליהושלמהרבי.(ץ"רבי,ץ"רב)

.ואחריםבירדוגומימוןורביעטרבן

.מ"ס33.דףקכה-קכא,[1],קך,[4].קפח,ג,[2]

מקוריתעורכריכתעםראשוןחלק.מנותקיםדפיםמעט.טובכללימצב

.החברהמאתזהבבהטבעתהקדשהגבהשעל(שדרהללאמנותקת)

.החברהחותמתלשערמעבר

150$פתיחה 

,אזמיר–לחייםמועדיךברכת.312

וחתימתוידובכתבהקדשה–ח"תרכ

ש"הדב–שמעוןבןדודרבישל

Birkat Mo’adecha Lachaim - Izmir,

1868 - Dedication in the

Handwriting and Signature of R’

David Ben Shimon - HaDvash

כולל.ראשוןחלק,לחייםמועדיךברכתספר

,בשבתותקהלתולבנישדרשרבותדרשות

י'פלאגחייםרביהגאוןשוניםוזמניםמועדים

.שבטורקיהאזמיררבניוראשהדורגדול

הדפסת.ראשונהמהדורה.ח"תרכ,אזמיר

הספרבתחילת.שניםמספרארכההספר

יום)ח"תרכשבטטזביוםהמחברהקדמת

.(פטירתולפני

א"יעטיטואןי"עובק"קכוללותלמעלתנתונהדאמתנה"קצוצההקדשההשערבשולי

השערמסגרתבתוך.י'פלאגאברהםרבישלידובכתבהנראהכפיההקדשה–"א"היע

מאתא"יעאזמירי"מעובכתבבאכךאחר"שמעוןבןדודרבימאתמעניניתהקדשה

י"הצבלשמילישניתןו"היי'פלאגאברהםר"כמהרומגדולמעוזהגדולהרב'מע

."ש"דבט"מע

לארץעלהד"תריבשנת.בדורוהמערבחכמימגדולי,(ם"תר-ו"תקפ)שמעוןבןדודרבי

שלדיןוביתישיבה,תורהתלמוד,הכנסתביתאתהקיםובה,בירושליםוהתיישבישראל

שער"בספרו,יתירהבענווהנהג.האחרוןיומועדעמדשבראשוהמערביתהעדה

מעט"בענווהלחתוםנהגאלאשמואתהזכירלא,שכתבאחריםבספריםכמו,"החצר

שער":האחריםספריו."החצרשער"הואבחייועודבשלמותושנדפסהיחידספרו.ש"דב

-"המפקדשער",ישראללארץהקשורותוהלכותמצוותעל-"תקדיםשער"ו"המטרה

ומועדיםלזמניםנחמותושיריבקשות-"תהילהשירי",ישראלארץעלותקנותמנהגים

אהרןרפאלרביהגאוןהואהמפורסםבנו.בלבדשניםוארבעחמישיםבגילנפטר.ועוד

."מצריםנהר"בעלד"ראבשמעוןבן



יחידהמהדורה–ח"תע,אמשטרדם–שמואלנמוקי.315

Nimukei Shmuel - Amsterdam, 1718 - Only Edition

עלם"והראן"הרמב,י"רשפירושיעלחידושים,שמואלנמוקיספר

קונטרסעם,הצרפתישמואלרביהגאוןמאת,ופלפולבעיון,התורה

-"ספיריםמעולפת"וקונטרס,שבועותמסכתחידושי-"הבושםערוגת"

וידאלרביהחסיד,המחברשלזקנומאת,זרהעבודהמסכתחידושי

.הצרפתי

.פרופסדפוס.יחידהמהדורה.ח"תע,אמשטרדם

יהודהרביבנסיםהמלומדהרבביניהם,הגדוליםהסכמותלשערמעבר

.(ץ"היעב)צוראבןיעקבורבי"הגדול"עטרבן

כריכה.קליםכתמים.עשנקבימעט.טובכללימצב.מ"ס31.דףסז,[1]

.עתיקה

150$פתיחה 

–חשוביםספרים–מרוקוחכמיספרימקבץ.314

מיוחסיםעותקים,משאששלוםרביהקדשות

Stack of Books of the Scholars of Morocco -

Important Books - Dedications by R’ Shalom Mashash,

Attributed Copies

.בירדוגומשהרביהגאוןמאתותשובותשאלות,משהדברי.א

.עםנדפס.ראשונהמהדורה.ז"תש,מקנס

,מקנס.בירדוגומרדכירבימאתותשובותשאלות,מרדכידברי.ב

.ראשונהמהדורה.ז"תש

המלאךמאתע"השוחלקי'בדהלכתיותתשובות,אמתתורת.ג

חברתהוצאת.ראשונהמהדורה.ט"תרצ,מקנס.בירדוגורפאל

.י"דובש

דעהיורהערוךשולחןעלוביאוריםחידושים,ש"שממזרח.ד

,קזבלנקה.משאששלוםרביהגאוןמאת,והיתראיסורהלכות

.משאששלוםרבישלהראשוןספרו.ב"תשכ

רביהגאוןשהקיםישניםשפתידובבחברתבהוצאתהספרים

גדולישלחיבוריהםאתלהדפיסבמטרה,במקנסמשאששלום

רבישלידובכתבהקדשהבספרים.ידבכתבשנותרומרוקוחכמי

.משאששלום

רבימאת.וליקוטיםס"ש,ך"התנעלחידושים,שמואלרמת.ה

.ראשונהמהדורה.ז"תרפ,ירושלים.מצפרואגיינישמואל

שרגאאורחייםיוסףרביידבכתבשוניםורישומיםחותמותבספר

"שרגאאור"השרגאמשהרביהמקובלהגאוןמצאצאי,מירושלים

.א"זיע

ומשליםמעשיותכולל,אבותמסכתעלפירושים,דאבותמילי.ו

.ו"תרע,רבה'ג.נמניעזרארבימאת.ומוסריםדיניםוחידושים

ברוךרפאלרבישלהעותק.עידאןדודבדפוס.יחידהמהדורה

.מקנאסד"ראבטולידאנו

.מנותקותכריכות.עשנקבי.טובכללימצב.שוניםגדלים

200$פתיחה 



ביותרנדיר–א"תשי,קזבלנקה–במרוקו"התורהאוצר"חברת.317

“Otzar Hatorah” Company in Morocco - Casablanca, 1951 - Most Rare

.החברהלמלאותשניםשלש.א"תשיהחדשההשנהלרגלשםלאורהוצא.בקזבלנקה"התורהאוצר"חברתבהוצאתמיוחדתחוברת

."הזההגדולהדבריקוםומאמציהםיכולתםבמיטביתרמומרוקיהודיאם,למרוקשלהלאכסניאהתורהאתלהחזירהחברהמטרת"

.החברהעלהממליציםרבניםומכתביתמונות,מאמרים,פרסומים:בחוברת

החוברת–ישראללארץמרוקויהודישלהגדולההעליהלפניספורותשניםהמפוארתמרוקויהדותעלרבההיסטוריהעםפריט

.הביבליוגרפיהבמפעלולאהלאומיתבספריהנמצאתלא

.רטיבותכתמי.מנותקיםדפים.כריכהללא.מ"ס24.דף26.'עמ16.דף,[4]

200$פתיחה 

–הקדוש"החייםאור"התלמיד–דודקדשי.316

יחידהמהדורה–ב"תקנ,ליוורנו

Kodshei David - Dicsiple of the Holy “Ohr Hachaim” -

Livorno, 1792 - Only Edition

"דודחסדי".חייםאורחערוךשולחןעלחידושיםכולל,דודקדשי

מאת(הספררוב)פסחהלכותערוךשולחןעלוביאוריםחידושים

.חסאןשמואלחייםדודרבי

חלקלספר.סעדוןאליעזרבדפוס.יחידהמהדורה.ב"תקנ,ליוורנו

ט"המריהסכמת.ם"הרמבעלחידושים"לדודמכתב"בשםנוסף

."אחדיםימים"בעלאזוביביוסףרבי,המחברוחתן,אלגאזי

המקורביםהקדוש"החייםאור"התלמיד,יר'אלגמחכמי-המחבר

כנסת"ישיבתמחכמינמנה.ב"תקבשנתלירושליםעמושעלו

בירושלים."לציוןראשון"רבולספרהקדמהעלחתם."ישראל

בדרכואפריקהבצפוןבשליחותיצאח"תקיבשנת,כדייןכיהן

–ה"תקכהשניםביןכיהןשםבאלכסנדריהכרבנתקבלחזרה

.לירושליםחזרכ"אח.ישיבההנהיגושםלליוורנועבר,א"תקל

נקבי.איכותיםדפים.בינוני,טובמצב.מ"ס29.דףקלח,כז,[3]

.מנותקיםודפיםכריכה.בשוליםעש

120$פתיחה 



רי משפחת אבוחצירא"רבני ואדמו

רביבניסיםהמלומדהקדושר"האדמושלקדשוידכתב–ארוךדיןפסק.318

רביהדייןחתימתעם–לחייו25בגיל–א"תקצתאפיללת–א"זיעאבוחציראיעקב

מתאפיללתל"זצילוזיחיא

Long Verdict - Handwriting of the Holy Admor R’ Yaakov Abuchatzera Zya”a -

Tafilalt, 1831 - At the age of 25 - With Signature of the Dayan R’ Yichye Yeloz

Zt”l from Tafilal

י"הוביןאסבאג'הןדוד'ןמכלוף"השותפיםשלממוניסכסוךבעניןופשרותדיןפסקכתב

יעקברביהקדושרבינומרןשלקדשוידכתבבעצםכולוכתוב,"אביטבול'הןיצחק'ןאברהם

.[א"תקצ]"ל"ישראל"כלעיני"שנת,תאפיללת.א"זיעאבוחצירא

כסופרכיהןזובתקופההנראהכפי,לחייו25–הבגיל"יעקבאביר"המרןבידינכתבזהדיןפסק

.צעירכדייןאוהדיןבבית

לחייוהארבעיםלשנותועדילדותושביןהזמןבפרקשכן!!הרגילמגדריוצאהיסטוריידכתב

בהיותועודבתורהוגאונותוגדלותועלמועטותידיעות,אמנם.ממשיותלידיעותמקורכלאין

חותםפיתוחיבספרו.זובתקופהידועלשנכתבוופסקיםתשובותמכמהללמודניתן,צעיראברך

שהראשוניםראיתיכ"אח...דזהבהמפרשהייתיטליאהוינאוכד"כותב(בחוקותיפרשתריש)

תשובתכןכמו.א"תרמשנת,ג"קלתשובהליעקבמשפטיךיורות"בשו."כןכתבולברכהזכרונם

ד"בלפנידבריהםבאושכבר":הלשוןבזויעקברביעלהכותב,ז"תרמשנתאביכזרמשהרבי

מתוךגם.(ז"י'סיד"חיוהעומרמנחתת"שו)."ו"נראביחצירהיעקבר"כמוהרהצדק

ראה)דורוחכמיספריובעודיצחקויאמרת"בשווואלידבןיצחקרביהגאוןעםהתכתבויותיו

הוכחהרואיםאנושכן!תגליתשלפנינודיןבפסק.(308-327'עמא"חאבוחציראמשפחתגאוני

.הדיןבביתכדייןכאמורכיהןלחייו25–הבגילבהיותושכברברורה

ילוזיחיארבישלסבו,בתאפיללתהדייניםמחשובי,(הראשון)ילוזיחיארביחתוםדיןהפסקעל

."יעקבאביר"המרןעםיחדדיןפסקיעלחתום.אבוחציראשמואלרבישלחמיושהיה(השני)

(כאןחתימתוכדוגמתהמסולסלתבחתימה)ילוזיחיארביחתומיםשעליונוסףדיןפסקראינו

אביו,מסעודרביעםדיןפסקיעלחתום,ילוזיעקברבי,יחיא'רשלאביואף.יחדיויעקבורבי

רביהדייןגםחתוםשלפנינודיןבפסק.(והלאה85'עמ'גחלקל"הנ'בסראה).יעקברבישל

."אבוקראטמכלוףבןשלמה"

מבטןקדוש(מ"תר-ו"תקס)"יעקבאביר"המכונהאבוחציראיעקברביהקדושר"האדמו

שזכהמופתבעל,תאפיללתשלורבהמרוקויהדותפאר.התורהס"פרדבכלמופלגגאון,ומלידה

משפחתרי"ואדמורבנימשפחתוראש"סאליבבא"השלסבו.בניסיםומלומדאליהולגילוי

פעמים.ספריואתלהדפיסהסכיםלאבחייו,התורהמכמניבכלרביםספריםחיבר.אבוחצירא

ענהיעקברביאבל,ספריואתלהדפיסרשותלושייתן,מסעודרבנו,בכורובנוממנוביקשרבות

,היהוכך.ידפיסםאזורק',הלפניספריורצוייםאםלוויודיעפטירתואחריבחלוםאליויבואכילו

הספריםרוב.הספריםבהדפסתשישתדללוואמרבחלוםלבנובאהואהצדיקפטירתשאחרי

.אהרןרביבנוידיעלרובם,בניוידיעלבירושליםח"תרמ-ד"תרמבשניםנדפסו

כתובותמהשורותחלק."יעקבאביר"המרןשלק"בכתישורות28.מ"ס14.5\19.5.דף[1]

.אנכיתבצורההשניבעמוד

אביר"המרןשלקדשוידככתיבתהכתיבהזיהויעלשוורץשמעוןרבימומחהאישורמצורף

.א"זיע"יעקב

ישנוכךבשל,חתוךהדףשלהתחתוןחלקו.בריאדף.כריכהמגניזתשרדשלפנינוהקדושהדף

.וכתמיםבלאי.בטקסטחלקיחסרון

4000$פתיחה 

8000-10000$: הערכה





א"זיע"סאליבבא"האבוחציראישראלרביהאלקיהמקובלר"האדמושלקדשוידבחתימתדיןביתמעשה.319

Court Verdict with the holy Signature of the Admor and Kabbalist R’ Yisrael Abuchatzera the “Baba Sali”

Zya”a

.ח"תש,ארפוד.ואגפיהארפודד"כראבכהונתומזמן"סאליבבא"האבוחציראישראלרבינור"האדמושלבאישורודיןפסק

שללאישורווהועבר(פעמים'מסהחתומים)יתאחיצחקורביאלעסריאברהםרבי:הדיןביתדייניידיעלונחתםנכתבהפסק

."סאליבבא"השלהאישיתחותמתועםקדשוידחתימת,הדףבתחתית,א"זיע"סאליבבא"ה

גאון.א"זיעאבוחצירא"יעקבאביר"מרןר"האדמושלבנומסעודרביבן,(ד"תשמ-ן"תר)אבוחציראישראלרביהקדושר"האדמו

בעירוהתיישבישראללארץעלהד"תשכבשנת,וסביבותיהארפודשלראשיכרבכיהן,מנעוריווטהורקדוש,ובנסתרבנגלהמופלג

."ישועותפועל"כבישראלונודעבניסיםמלומד.נתיבות

.כתמים.טובמצב.מ"ס17\27.צדדיםשני.דף[1]

1200$פתיחה 



מכלוףרביהגאוןשלידובחתימתמסמך.321

ג"תשי–מראכשד"ראבאבוחצירא

Document with the holy Signature of the Gaon R’

Machluf Abuchatzera Rabad of - Marrakech, 1953

שלידובחתימת,דיןבביתומענותלטענותהרשאהשטר

עם.מראכשד"וראבראשירבאבוחציראמכלוףרביהגאון

.אלמאליחאברהםורביאלבאזמשהרביהדייניםחתימות

.ג"תשי

.מ"ס18\25.דף[1]

משפחתרבנימחשובי,(ס"תש-ד"תרנ)אבוחציראמכלוףרבי

שלונינו,אבוחציראאהרןרבישלנכדו.מרוקוודייניאבוחצירא

למדכשנהבמשך,בצעירותו.א"זיעאבוחציראיעקברבימרן

אצללמדכ"אח,"סאליבבא"האביושלדודובןאצלגמרא

עםעברפ"תרבשנת.אבוחציראשלוםורבישמואלרבידודיו

,כדייןששימשאביועםיחדץ"כמוכיהןשםלארפודמשפחתו

ורבים,תורהתלמודייסד.בעיראביומקוםמילאו"תרפבשנת

בהקדמתכתבחייותולדותאת.רבנותבמשרותכיהנומבוגריו

עלרמזים–יבואמאין.ת"שו–שעהיפה:חיבוריו.ספריו

.ך"התנעל–יעקבקהלת,"בראשית"במילהמצוותג"תרי

.ל"חזמאמריעל–יופימכלל

.טובמצב

150$פתיחה 

רבי"חאקיבבא"המאתמעניןמכתב.320

אבוחציראיצחק

Interesting Letter from the “Baba Chaki” R’

Yitzchak Abuchatzera

אבוחציראיצחקרביהגאוןשלידובחתימתמכתב

.ח"תשי,רמלה,"חאקיבבא"ה

מאדאניידידי",לנמען"חקאיבבא"הכותבהדבריםבין

,דעתהאתשנתהלאהבתבכללועדעתהשעדמצטער

יוכלהואאזלומתאיםשהואמהמצאכבודואםלכן

בכלממנהטוביותרימצאשכבודומקוהאני,להתארס

אתנולהיותמכבודומבקשאניפניםכלעל...מדי

."ה"בעיחיאלשלמצוהברבשמחת

.תיוקנקבי.טובמצב.מ"ס16\21.דף[1]

120$פתיחה 



שלוחתימתוידובכתבויפיפהמחורזמכתב.322

צ"תרח,בשאר–אבוחציראשלוםרביהגאון

Beautiful and Rhyming Letter in the

Handwriting and Signature of the Gaon R’

Shalom Abuchatzera - 1938

.ורמזיםחרוזים,במליצותכתוב,ביתשלוםבעניןמכתב

כשמשמאיר.וברהזכה.המנורהפנימולאל"נשלח

.ו"היחאזיזאיוסף'סיהאדוןותהלתמעלת.בגבורה

הדבריםבין."א"יעו'פיריגת"בעידלקונסיסטווארפריזידאן

.רוטשילדמשפחתשלאיזכור

שלוםרביהגאוןשלוחתימתובידובכתבכולוכתוב

.צ"תרח,בשאר.אבוחצירא

ונכדאבוחציראאהרןרביבן-אבוחציראשלוםרביהגאון

בתורהגדולגאון.א"זיעאבוחצירא"יעקבאביר"המרן

שנתעדה"תשמשנתבשארשלכרבהכיהן.ובחסידות

.תורהבחידושיעמוסיםכרסעביספריםחיבר.ב"תשכ

-אחתכף.תהליםעלדרשות–שבאזהב:חיבוריו

חלקים'ב-כסףכלי.שלוםדברי.ס"השעלחידושים

.וכתוביםנביאיםתורהעלדרשות

קיפולסימני.מאודטובמצב.מ"ס13\21.5.דף[1]

.קלים

150$פתיחה 

פסחשלהגדהפירוש–השרדבגדי.323

ראשונהמהדורה–"יעקבאביר"הלמרן

Bigdei Hasrad - Commentary on the

Passover Haggadah of Maran “Abir

Yaakov” - First Edition

פסחשלההגדהעלחשובפירוש-השרדבגדי

יעקברבימאת.גדיאחדעלופירושס"הפרדבדרך

רבי,בנוידיעללאורהוצא.א"זיעאבוחצירא

מהדורה.ח"תרמ,ירושלים.אבוחציראאברהם

.ראשונה

ירושליםמגאונירביםתהילהבמכתבימעוטרהספר

פאניזילמאיררפאלרבילציוןהראשונים:ומקובליה

מחכמיויטאליוסףרבי,אלישרשאוליעקבורבי

מסעודרביהקדמת.וטבריהחברוןרבני,"אלבית"

."סאליבבא"השלאביו,המחברבן,אבוחצירא

בכמהחיזוקים.טובמצב.מ"ס20.דף[1],עב,[1]

.מקומות

150$פתיחה 



המחברפולמוס–ראשונהמהדורה–ג"תקכ,קרלסרואה–יוסףעץ.325

"נתנאלקרבן"העם

Etz Yosef - Karlsruhe, 1763 - First Edition - Polemic of the Author with

the “Korban Netanel”

.דארמשטאטיוסףרבימאתומגילהביצה,ברכותמסכתותעלחידושים,יוסףעץ

.ראשונהמהדורה.ג"תקכ,קרלסרואה

.קרלסרואהד"אב"נתנאלקרבן"בעלווילנתנאלרביהגאוןהסכמתהספרבתחילת

תשובותיו.ספרועלהמחברהשגותעלנתנאלקרבןמבעלתשובותדף,הספרבסוף

את"נתנאלהקרבן"מתנההספרשבראשבהסכמתו.מאודתקיפותנתנאלהקרבןשל

עלהשגותיועלהמחברמתנצלשם.המחברלהשגותתגובותיובהדפסתההסכמהמתן

."נתנאלקרבן"ה

.כתמים.מאודטובמצב.דףסו,[1]

120$פתיחה 

חתימות–חסרעותק-ראשונהמהדורה–אייבשיץיהונתןרבי–עדותלוחתספר.324

Sefer Luchat Edut - R’ Yehonatan Eybeschutz - First Edition - Missing Copy - Signatures

.נגדושהתעוררהקמיעותפולמוסעל,אייבישיץיהונתןרבילצדקת,רבניםומכתבימאמרים,עדותלוחת

הושלמוהחסריםהדפים.(דףעח-ב,[12]:במקור).אחרוניםדפים3ו.ראשוניםדפים8:חסרעותק.ראשונהמהדורה.ו"תקט,אלטונא

.בצילום

פולמוס

עלהולדאשר!הזההיקרהספר"רישומיםבספר

כדבשמתוקיםופרותיוברמההגדולהאשלברכי

המופתאיש....החסידהאמיתיהגאון,צופיםונופת

ה"זצוקלהיהונתןה"מוכבודהארץמלאהתהלתו

אלרוחושבהושמהלולמושבאוהע"בגעאשר

והמופלגהמופלאלהרבנישייךנתנהאשראלוהים

.דומיםרישומים"...שפיראי"נזלמןשלמהה"מו

המובאווילנאירוחםחייםרבישלמכתבולצדבנוסף

ירוחםחיים"מהתקופהעתיקהבכתיבהנכתב,בספר

.נוספיםרישומים."בצפתחונהוולנא

.חדשהכריכה.בינונידפיםמעט.טובכללימצב

120$פתיחה 

ץ"תר,פיעטרקוב–הגוניםבלתיזיווגיםשלשה.326

Shlosha Zivugim Bilti Hognim - Piotrków, 1930

הזדוגות:ראשוןחלק".מאמריםשלושה:מאמריםשלושה,הגוניםבלתיזיווגיםשלשה

הרבצת’דברהזדווגות:שניחלק";"הכלכליותהשאלותעם’המלחמותהשבתת’דבר

השפהתחיית’דברהזדווגות:שלישיחלק";"’יראתית’הות’משגיח’העם’תורה

שמואלאהרן'ר]"המרגישיםהרבניםאחד"מאת."הציונותעם’העבריתוהתרבות

.[תמרת

.פאלמאןהעניךחנוךבדפוס.ץ"תר,פיעטרקוב

פרש.בפוליןציוןחובביומראשידעותהוגה,מילייציץשלרבה(א"תרצ-ט"תרכ)המחבר

עםהתכתב.נגדהולחםהרביעיהעולמיהציוניהקונגרסלאחרהציוניתמהתנועה

הטהורההאמונה'.(ה"תרס,אודסה)'והחרותהיהדות':ספריםכמהחיבר.קוקה"הראי

כנסת'.(ב"תרע,וילנה)'והיהדותהתורהמוסר'.(ב"תרע,אודסה)'ההמוניתוהדעת

.(ג"תרפ,פיעטרקוב)'אהרןיד'.(ף"תר,ורשה)'גויםומלחמהישראל

מעטפת.טובמצב"...מטרעדהלוייוסףיעקב'להרשייך"חתימהבשער.'עמ[1],75

.מנותקת

120$פתיחה 



טופס-"ישראללבניזיכרון"הכותרתעםמיוחדפרקהספרבסוף

ונתןצבישבתיענייןעל,א"יעהכלליתהישיבהבשםשכתב,כתב

דיןוכולל,העזתיונתןצבישבתיבהחרמתעוסקזהפרק."העזתי

נגדמחאהואיגרת,העזתינתןאתשחקרוויניציאהרבנישלוחשבון

המחברביןהתכתבותמובאתכןכמו.השבתאיםי"עהצומותבטול

.צבישבתיבענייןששפורטשיעקבלרבי

רבישלרבותחתימותביניהםרבותבעלותחתימותהפורזץבדף

."הערקאוויטץישראליעזר'הק"."שווארץהכהןי"בהרמאנפתלי"

."הכהן...מנחם'הק

בעליהודהאברהםרביאביומקוםעלמאדד"אבשוורץנפתלירבי

רי"לאדמומקורב.וישעווא-באויברישיבהכראששימש."אריהקול"

חיבר.מראצפרטהירצקאנפתלירבישלחברו.ושינאוואבעלז

"יצחקאמרי"ו"נפתליבית"ת"שו

רביםודפיםכריכה.ובהיריםאיכותיםדפים.מ"ס30.דףקד,[6]

.ופגומהבלויהמקוריתכריכה.עשנקבימעט.מנותקים

200$פתיחה 

,ירושלים–הכשפיםפולמוס–שמיםלשםכנסיה.328

המחברי"בכתהקדשה–ד"תרל

Knisa Lshem Shamayim - The Sorcery Polemic -

Jerusalem, 1874 - Dedication in the Handwriting of the

Author

הנשיםשלהכשפיםמעשינגדופולמוסת"שו,שמיםלשםכנסיהספר

,ירושלים.סתהוןמטלובמנשהרבימאת,לשדיםשולחןהעורכות

.ששוןומשהאליהודפוס.יחידהמהדורה.1874ד"תרל

יהודיותנשיםבקרבשפשטוכישוףמעשישלתופעותכנגדחוברהספר

פקידת,חוליםריפוילשםשנעשה,נוספותובארצותבַחלּב,בירושלים

בתיהןאתמפנותהנשיםהיובמהלכו,שונותגזרותוהסרתעקרות

וחומרתהטקסתיאור.השדיםאתלפייסבשבילמתיקהדבריומניחות

רבניםעשרותהסכימוהספרעל.בספרמפורטיםלעשותוהאיסור

והןבמזרחהבעיהחומרתעלהןהמעידדברלהומחוצהישראלבארץ

ידיעותובעלצובהארםחכמימגדולישהיההמחברשלחשיבותועל

.רבותובחוכמותבתורהמקיפות

שלהכנסתלביתקודש"המחברידבכתבהקדשההפורזץבדף

רשותאיןובגזראא"זיעהנסבעלמאיררבינשמתעלא"יעענתבי

."לביתהכנסתמביתהספירזהלהוציאאדםשום

.מקוריתכריכה.מאודטובמצב.מ"ס19.דףצג,[2]

120$פתיחה 

נפתלירבישלהעותק–יחידהמהדורה–העזתיונתןצבישבתיהחרמת–ב"תס,ונציה–שמואלדברת"שו.327

מאדד"אבשוורץהכהן

Dvar Shmuel Responsa - Venice, 1702 - The Boycotting of Sabbatai Zvi and Nathan of Gaza - Only Edition -

Copy of R’ Naftali Hacohen Schwartz Abad of Mád

.יחידהמהדורה.ב"תס,ונציה.איטליהרבנימגדולי,אבוהבשמואלרבימאתבהלכהותשובותשאלות,שמואלדבר

ובתלמידוצבישבתישלבמשיחיותוהלוחמיםמראשיהיה.ימיוסוףועדי"תמשנתהחלונציהד"כאבכיהן,אבוהבשמואלרביהגאון

.העזתינתן



פקסמילות

ו"תשל,ירושלים–עותקים135בתמהדורה–פארמהידכתב–משנהסדריששה.331

Shisha Sidrei Mishna - Parma manuscript - Edition of 135 Copies - Jerusalem, 1976

.138רוססידהאוסף,פארמהידכתבשלפקסמילה,משנהסדריששה

.קדומותעבריותמסורותפיעל,מנוקדהמשנהשלקדוםידכתב

,ירושלים,מקורהוצאת,בפארמההפלטיניתהספריהשלמיוחדתרשותי"עפלאוריוצאת,עותקים135בתמצומצמתמהדורה

.ו"תשל

.מאודטובמצב.מהודריםכרכיםשני

180$פתיחה 

עותקים135בתמהדורה–ברומאהויטיקןבספריתבבליהתלמודשלהידכתביאוסף.329

Collection of Manuscripts of the Talmud Bavli in the Library of the Vatican in Rome - Edition of 135 Copies

רשותפיעללאוריוצאתעותקים135בתמהדורא.ברומאהוטיקןבספריתבבליהתלמודשלהידכתביאוסף,גדוליםכרכיםשני

.הוטיקניתהלאומיתהספריהשלמיוחדת

.מאודטובמצב.'וגאחלקים

120$פתיחה 

א"תשל,ירושלים–עותקים200בתמהדורה–ששוןידכתב–פסוקותהלכותספר.330

Sefer Halachot Psukot - Sasson Handwriting - Edition of 200 Copies - Jerusalem, 1971

.גאוןיהודאילרבפסוקותהלכותספר

נרדמיםמקיצימהדורתפסוקותהלכותספרצילוםבצירוף.בעולםהיחידהמקוריהידכתבשלעותקים200בתפקסימיליתמהדורה

.א"תשיירושלים.ששוןסלימאןהרבמאתוהערותמבואעם

.א"תשל,ירושלים,מקורהוצאת

.מאודטובמצב

120$פתיחה 

ז"תשל,ירושלים–וטיקןידכתב–וחשובקדוםנוסח–תורהחומשיחמשה.332

Five Books of Torah - Ancient and Important Version - Vatican manuscript - Jerusalem, 1977

הכוללביותרקדוםמזרחיידכתבשלפקסמילה.התורהשלאונקלוסתרגוםועםגדולהומסורהקטנהמסורהעם,תורהחומשיחמשה

,ו'מאצ.ד.א'פרופמאתמבואדברי.המקוריתהבבליתבהגיתוהתרגוםשלוחשובקדוםנוסחוכןלתורההמסורהשלחשובנוסח

.מדרידאוניברסיטת

.ז"תשל,ירושלים,מקורהוצאת

.מאודטובמצב.מהודריםכרכיםשני

120$פתיחה 



אמריקנה

ה"תרס,יורקניו–באמריקהישראלגדולי–עבריאלבום.335

Hebrew Album - Gedolei Yisrael in America - New York, 1905

The Hebrew Album of Prominent Israelites of America-עבריאלבום,

דובמשהידי-עללאוריוצא,ה"תרסשנת"ַהְלֹאם"[העתכתב]לקוראיתשורה

.ואנגליתעברית.ה"תרס,יורק-ניו.גולדמן

שנת(שבועיעתון)"הלאם"לקוראיתשורהעבריאלבום:נרשםהכריכהגביעל

...גאלדמאנן.מידיעלל"יו...ה"תרס

,רבנים,נדיבים)באמריקהיהודייםשם-אנשישמוניםשלקצרותביוגרפיות

עםלוחותלצד,(וסופריםסנטורים,שופטים,לים"מו,ציונים,פרופסורים

.תמונותיהם

שפשופיםמעט.טובמצב.מ"ס18.5\22.5.פורטרטיםלוחות[15]',עמ24

.בכריכה

200$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ז"תרל,לונדון–"ישראלכנסתגנזי"הגדה.333

"Ginzei Knesset Yisrael” Haggadah - London, 1877 - First Edition

באשר".ישראלכנסתגנזיבשםהנקראתאנגליתהעתקהעם,פסחשלהגדה

י"עד"שעבשנתהנכתביקרידמכתבוהטעמיםהנקודותעםבאותאותנעתקה

יהונתןמרביביאוריםמשולביםבהגדה"...מפרעמסלאסופרשבתי'רהמדקדק

ישראלכנסתקהילתשלספריםעקדבביתשנמצאידכתבמתוך,אייבשיץ

.לונדוןד"אבאדלרנתןרביומאתלאורהמוציאיםמאתפירושים.בלונדון

שלמהרבילאורהמוציאים.דיסטיללאטאראליהושמואלדפוס.ז"תרל,לונדון

.מקלעצקגראייעווסקיואליעזרבלונדוןהמדרשביתופקידדייןשפייערס

VIII,43זוהגדה.עמודמולעמודנדפסוהאנגליותרגוםהעבריהמקור.'עמ

.1115יערי.הראשונההמהדורהלפנינו.ובשינויםפעמיםמספרעודלאוריצאה

.1483ההגדותאוצר

.טובבמצבהדפיםאיכות.מנותקיםודפיםכריכה

200$פתיחה 

ז"תרנ,יורקניו–(דיינארדאפרים)מאיראור.334

Ohr Meir (Ephraim Deinard) - New York, 1897

אוצרבביתהנמצאים.ונדפסיםידכתבי,ישראלספרירשימתכולל,מאיראור

אפריםמאתהערותעם.בפילדלפיהזולצברגרמאיר'רהשופטשלהספר

.דיינארד

.יחידהמהדורה.ז"תרנ.יורקניו

.דפוס-ספרי394ויד-כתבי28שלרשימהבספר

.מקוריתכריכה.מאודטובמצב.'עמ100

120$פתיחה 



צרפת\יורקבניושנדפסוספריםארבעה.337

Four Books Printed in New York / France

.א"תרפ,יורקניו.העלירחיים'רמאת.ואנגליתבעבריתמבואכולל.לתורההירושלמיהתרגוםעל.א

.ואנגליתעברית,שעריםושני,מעטפתכולל

.ס"ד.ד"תרע,יורקניו.יעבץזאבמאת.ישראלבארץהחדשהישוביסודעד,היותומיום,ישראלבנילעםהימיםדברי.ב

עםבהעתקהמליםלקצתפרושוובצרוףתבוןאבוןשמואלובתרגוםהערביבמקורו.המתיםתחיתמאמר,המתיםתחיתפי'מקאלה.ג

.ש"ת,יורקניו.פינקליהושעמאת,ראשוןודפוסידכתביפיעלערוך,נוסחאותושנוייוהערותמבוא

.מעטפתשער.ישראלגדוליבתמונותמלווה.ג"תש,מונטרה.קו'בוצאליהורבימאת,זכרוןספר.ד

טז,[3]:הכוללקונטרסהובאשם.הביבליוגרפיהבמפעלמופיעולא,הלאומיתבספריהאינו.עמודיםטז,179,48:הכולל:נדירעותק

.'עמ

.מאודטובמצב.שוניםגדלים

120$פתיחה 

מהדורה–ז"תרע,לונדון–מיליןראש.336

המעטפתכולל–ראשונה

Rosh Milin - London, 1917 - First Edition -

Including the Casing

,התגין,האותיותלמדרשמחשבהרשמי,מיליןראש

.קוקהכהןיצחקאברהםרבימאת.והטעמיםהנקודות

.ראשונהמהדורה.ז"תרע,לונדון

שערעםמעטפתכוללשלפנינוהעותק.'עמ[2],קמ,[2]

.נוסף

.טובמצב

120$פתיחה 



ספרות

–ג"תקי,פיורדא–יידיש–מוסרשבט.338

עתיקהקלףכריכת

Shevet Mussar - Yiddish - Furth, 1753 -

Ancient Parchment Binding

.מאזמירהכהןאליהורבימאת.יידיש,מוסרשבט

.הירשבןחייםבדפוס.ג"תקי,פיורדא

שרוכיםשאריותעם,עתיקהקלףבכריכתכרוך

.הספרלקשירת

.זמןובלאיכתמים.בינוני-טובמצב.מ"ס19.דףצו

.דפיםכמהבפינותקיפולים

120$פתיחה 

ביאליקנחמןחיים\ספריםמוכרמנדלי:נדיריםאלבומיםשני.339

Two Rare Albums: Mendele Mocher Sefarim / Chaim Nachman Bialik

דפוס.א"תרע,ווארשא.פורטרטים20,ידוכתבצילום,ביוגרפיה,אברמוביץיעקבשלום,ספריםמוכרמענדעלע,אלבאםיובילעאום•

.מקוריתכריכה.עמודיםמספורללא.מ"ס20\13.מנדלי

.ה"תרצ,אביב-תל.תמונות-לוחות[16]."מותיאחרי"שירכולל.אלבום.ביאליק.נ.ח•

.מעולהבמצבהספריםשני

120$פתיחה 



ארץ ישראל וציונות

,אביבתל–הראשונההוועידה–ישראליהארץהצעיר.340

ט"תרע

Hatzair Haeretz Yisraeli - The First Convention - Tel Aviv, 1919

-דתיתהכרהבעליצעיריםשלהראשונההוועידה,ישראליהארץהצעיר

."אחדות"דפס.ט"תרע,אביבתל.(המזרחילימים)לאומית

.מאודטובמצב.מ"ס10\16.5.'עמ[1],14

120$פתיחה 

תל,ל"קקשלתמונותאלבום–הנגאלהגלילברכת.342

ט"תרצאביב

Birkat Hagalil Hanigal - JNF (KKL) Photo Album, Tel

Aviv, 1939

הלשכהמאת,ובהווהבעברהגלילשלצילומים10ובואלבום

.ט"תרצ,אביבתל,הקימתהקרןשלהראשית

עבריםפועלים,נחוםבכפרהקדוםהכנסתביתשרידי:התמונותבין

.בחניתההמגדלשלהתמונה,הירדןמקורותליד

!בגליליהודיתהתיישבותעלומרהיבהנדירהחוברת

כל.מקוריתקרטוןמעטפת,מעולהמצב.מ"ס25.'עמ[1],10,[1]

.הניירשלהאחדומצידו,הדףכלעלמודפסכרומוניירעלצילום

120$פתיחה 

דבריעם.ובתמונותבאומר"הבימה"תיאטרוןתולדות.341

1928,ברלין–חשוביםסופריםמאתהערכה

History of the “Bima” Theater In words and pictures. With

Appreciation from Important Authors - Berlin, 1928

:הצגותיהמתוךצילומיםעםתמונת-לוחות32עםהבימהתולדות

מאתמקדימיםהערכהדברי.הנצחיהיהודי,יעקבחלום,הגולם,הדיבוק

ברריכרד,סטניסלבסקיקונסטנטין,גורקימקסים,טשרניחובסקישאול

.1928,ברלין.דיבולדברנרד,הופמן

.מ"ס23.'עמ[28].ואחריםהסוקריניניהצלמיםידיעלצולמוהתמונות

בצבעכיתובעם,כחולהמקורית,רכהכריכהזמןכתמימאודטובמצב

.ביותרנדירכסף

180$פתיחה 



1947בנובמבר30–"הפעםזאתעוד"שיר.343

יהודיתמדינהלהקמתם"האוהכרזתלרגל–

Song “Od Zot Hapaam” - November 30th 1947

- In Honor of the UN’s declaration for the

establishment of a Jewish state

,ליכטמןיעקבמאת"הפעםזאתעוד"שיר,צבעוניגליון

עלנדפס.לשירנגינהתוויעם.פייןאברךלובהבביצועה

,אביב-תל.לנגר'הבדפוס.פיין-אברךלובההמשוררתידי

."ישראלארץ44,העםאחד'רח

והכזרתהעצמאותביוםלאוריצא"נכתבהגליוןגביעל

בנובמר30בתאריך."1947נובמבר30העבריתהמדינה

הבריטיהמנדטסיוםעלם"האוהחלטתלאחריום,1947

יהודיתמדינה,ישראלבארץעצמאיותמדינותשתיוהקמת

.(החלוקהתוכנית)ערביתומדינה

!הלאומיתבספריהאינו–נדיר

מצב.מ"ס24\32עמודגודל.לשנייםמקופלגדולגליון

.כתמים.טוב

200$פתיחה 

20-ההמאה–פלשטינהצילומי–אלבומיםשני.344

Two Albums - Photos of Palestine - 20th Century

בין.העתיקהבירושליםהיהודיםהחייםמהוויתצלומיםכולל,בירושליםמיוחדיםאתריםשלאומנותייםצילומים24כוללאלבום.א

.ועודלכותלהדרך.הכותל.יפושער.הזתיםמהרתצלום.המקדשמקוםכשבמרכזבירושליםהעתיקההעירשלנוףהתמונות

.מ"ס21\28.מאודטובמצב,לבןשחורתמונת

כולל.לתמונותמיוחדגווןהנותניםצבעיםבשללנצבעוהתמונות.ישראלוארץבירושליםאתריםתצלומי.ירושליםתמונותאלבום.ב

.מאודטובמצב.מנותקיםדפים.מ"ס23\30גודל.תצלומים30

150$פתיחה 



תקופת השואה

93שלהגבורהמעשהסיפור–השםקידוש.346

ז"תש-אביבתל–קראקאבגיטובנות

Kiddush Hashem - Story of the Heroism of 93

Girls in the Kraków Ghetto - Tel Aviv, 1947

ג"י-בקרקהבגיטוהבנות93שלגבורהמות",השםקדוש

תלמידת(וויסחנה)ראיהעדמפימספור.ב"תשאבמנחם

.בקרקה"יעקבבית"למורותהסמינריון

."יעקבבית"הוצאת.ז"תש,אביבתל

שניעםוביידישבעבריתהמעשהסיפוראתכוללתהחוברת

93צוואת".ז"תשבניסןד"כמיוםווייסחנהמאתמכתבים

נכתב",מקראקאפלדמןחיהידיעלחתומה,"הקדושות

הד"."הנאציגייסותאליהןשבאולפניאחדותשעות

ביתספרביתלמעןפרסומת,בסוף.המאורעעל"העתונות

.אביב-בתליעקב

.הראשוניםבדפיםדיוכתם.טובמצב.מ"ס16.5.'עמ39

120$פתיחה 

ה"כ,איטליה–"נכנעהגרמניה"–לחיילעיתון.345

ה"תשאדר

Newspaper for Soldiers - “Germany

Surrendered” - Italy, 25th of Adar 1945

מיוחדגליון.אירופהביבשתעבריםלחייליםיומיעתון"לחייל"

8.5.1945ה"תשאיירה"כשלישייוםשל

המלחמהגמרעלהרשמיתההודעה"העיתוןבכותרת

אירופהלמלחמתקץששמה,הכניעה."היוםתפורסם

.חודשים8-ושנים5שנמשכה

מצב.אחדצדעלמודפס.מ"ס30\43.גדולגליון.דף[1]

.זמןכתמי.שוליםפגמי.טובכללי

100$פתיחה 



שואהניצוליילדיםשלקליטתם–ומסמכיםמכתביםאוסף.349

ארצהבעלייתםיתומיםוילדים

Collection of Letters and Documents - The absorption of

Holocaust survivor children and orphaned children upon their

immigration to Israel

ראשישלשונותורשימותשונותהתכתבויותעם,ומסמכיםמכתביםאוסף

המדינהקוםשלבתקופהישראלבארץרביםועסקניםישראלאגודת

ילדילקליטתמפעל"ו"ישראלילדילמעןהמפעל"בענייןרובם,ואחריה

ויהדותהיהודיםלהצלתופעולותשואהניצוליילדיםקליטת-"העולים

המפעל"פרויקט.זהמסמכיםבמקבץנמצארבמידע.ישראלבארץאירופה

בכנסייה)"התורהקרן"י"עהמלחמהבמהלךהוקם,"ישראלילדילמען

העולםמלחמתלאחר.ישראלאגודתידיעל(ג"תרפ,הראשונההגדולה

ז"הגרישלבנשיאותםשהיה,"העוליםילדילקליטתמפעל"גםהוקםהשניה

.מטשעיביןוהגאוןמבריסקיק'סולובייצ

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים.מסמכים50–כ

120$פתיחה 

1945ו"תש,שנחי–מירישיבתהוצאת–ברורהמשנהסט.348

Mishna Berura Set - Published by Mir Yeshiva - Shanghai, 1945

מאירישראלרבינומאת,ערוךהשולחןעל"ברורהמשנה"החלקיששה,סט

.ל"זצהכהן

בשנחיישיבתהבעתמירישיבתידיעללאורשהוצאהנדירההדפסהלפנינו

.השניההעולםמלחמתבתקופתשבסין

לעירמחוץאל,השניההעולםמלחמתבעתהיגרהמירישיבתהגדלההישיבה

לקובההישיבהעברהכ"אח,שבליטאלקידןגלתהכ"אח,בוילנאבתחילה,מיר

יאונה'צהעולםאומותחסידמאתכניסהאשרותקבלתידיעלסיבירדרךשביפן

שבסיןלשאנגחאיומשם,חדשיםתשעההישיבהתלמידישהוביפן.סוגיהארה

יסודספריאפילוהישיבהלתלמידיהיהלאשם.יפניכיבושתחתשהייתה

הוקםכךלשם.קודשספריצילוםבהדפסתלהדפיסהוכרחוולכן,ללימוד

חלקהמלחמהלאחר."תורהעזרת"הספריםאוצרבית"בשםספריםהוצאת

סטלפנינו.ישראללארץהמשיכוומרביתם,הבריתלארצותהיגרומהתלמידים

.1945,בשנחיל"הנבהוצאהשיצא"ברורהמשנה"השלשלם

במצבאיכותיםדפים.מנותקות\רופפותוכריכותרביםדפים.מקוריותכריכות

.טוב

200$פתיחה 

אלבום–1947יורקניו–שנעלםהעולם.347

והיסטורימרהיב

Haolam Shene’elam - New York, 1947 -

Spectacular Historical Album

The-"וועלטפארשוואונדענעדי",שנעלםהעולם

Vanished World..

באירופההיהודיותהקהילותלתולדותהיסטוריאלבום

יוםהיוםוחייעיירותשלתמונות540כולל,השואהלפני

העולםפאראתלהנציחמבקשהספר.היהודיםשל

בעריכת.נדירותותמונותצבעוניותמפותכולל.שנעלם

.1947,יורקניו.אברמוביץרפאל

.עמודהלצדעמודה.ואנגליתיידיש

.בינוני-טובמצב.רופפתכריכה.מנותקיםדפים.שערחסר

120$פתיחה 



שונות

א"תפ,יעסניץ–טוביהמעשה.352

Maaseh Tuvia -Yasnitz , 1721

ץ"כטוביהרבימאת,ואנטומיהרפואה,ומחקראסטרונומיה,טוביהמעשה

.הראשונהבמהדורהכמווהאיוריםהתרשימיםכלעם.הרופא

.דףקכב,[4].אברהםבןישראלבדפוס.א"תפ,יעסניץ

.חדשהכריכה.מעולהבמצבכולוהעותק,הראשוןהשערבשוליפגםמלבד

.עתיקיםבעלותרישומי

200$פתיחה 

מהדורה–ו"תקנ,ברסלוי–(זאבבן)עברילשוןתלמוד.350

ראשונה

Talmud Lashon Ivri (Ben Ze’ev) - Breslau, 1796 - First Edition

זאבבןליביהודהמאת,העבריהדקדוקלימודספר,עברילשוןתלמוד

כולל.התנועותבדיניוכלליםידיעותעםהפעליםלוחכולל.מקראקא

.הפעליםטבלאות

בשםנקראותהבאותמההוצאותחלק.ראשונהמהדורה.ו"תקנ,ברסלוי

."הפעליםלוחות"

.דף[32],רו-קפג,קפד.'עמטז,[19]

רישומי.שימושסימני.חדשהשדרהעםמחוזקתכריכה.טובכללימצב

.בעלות

180$פתיחה 

ד"תרס,אמשטרדם–ישראללילדיעבריתלימוד–המעמר.351

Hameamer - Hebrew Studies for Jewish Children -

Amsterdam, 1905

הדקדוקדרכיפיעלעברשפתקריאתישראלילדיאתללמד",המעמר

.והולנדיתעברית.פלשהויאר.אמאת."ופירושןברכותהעתקתמתוך

.בהולנדיתוהקדמהמהשערחלק.ד"תרס,אמשטרדם

.אדומהמעטפת.שעריםשני.עמודים52,חוברת

.מאודטובמצב

150$פתיחה 



תורהחידושיאומכתביםלכתיבתמיועדשהיה'התקמשנותדפים42–ריקפנקס-ונדיריחודיפריט.354

Unique and Rare Item - Empty Notebook - 42 Pages from the 1740s that was intended for writing Letters

or Torah Novellae

.מ"ס15.5\21.מיםסימניעם.19\18–ההמאה',התקבשנותיוצרוהדפים.(קונטרסים4)דפים42כולל,ריקפנקס\מחברת

.'וכדומכתביםלכתיבתאותורהחידושילכתיבתמיועדיםהיואלומעיןפנקסים

.כריכהללא.בודדיםזעיריםעשנקבי.ואיכותיםבהיריםדפים

200$פתיחה 

עותק–מקוריתעורכריכת–1764רומא–צנזורה.355

נאה

Tzinzura - Rome, 1764 - Original Leather Binding -

Fine Copy

ידיעלבהדפסהשנאסרוהספריםרשימותובושלםספר,צנזורה

רומא.עברייםיהודייםספריםהרבהשלרישוםעםהצנזורה

1764.

עורכריכת.איכותיםדפים.מאודטובמצב.מ"ס18.'עמ232

.במיוחדנאהמקורית

300$פתיחה 

גליונות32–ה"תרפ-ד"תרפ,לונדון–העולםעיתון.353

אחדבכרך

Haolam Newspaper - London, 1924-1925 - 32 Issues in

one Volume

אחתיצא,העולמיתהציוניתההסתדרותשלהמרכזיעיתונה,העולם

.סוקולובנחוםשלהקבועהובהשתתפותוסופריםועדבעריכתלשבוע

.קלינמןמשההעורך

.ה"תרפ-ד"תרפ,לונדן

:הגליונותלפנינו

ה)'מגליון.(ד"תרפאלולכז)לטגליון–(ד"תרפאלוליב)'כמגליון

בכרך,גליונות32כ"סה(ה"תרפכסלוכט)נבגליון-(ה"תרפתשרי

.מקורי,אחד

.חסרוןללאבודדיםבדפיםקרעים.מאודטובמצב

200$פתיחה 



אומנות יהודית

חתום–אייזנברגיעקב–תימנייהודי.356

Yehudei Teiman - Yaakov Eisenberg -

Signed

אייזנברגיעקבהציירבחתימתתימנייהודי,ציור

.ירושלים

.מ"ס16\24

.טובמצב.הדףבפינותפגמיםשני

200$פתיחה 

–חביליוחרושתבית–פרסומת.357

בערך1920–רבןזאבבעיצוב

Advertisement - Havilio Factory -

Designed by Zev Raban - Circa 1920

שמואללסוכריותר"ביח"צבעוניתפרסומת

.רבןזאבבעיצוב."חלבה,ירושלםחביליו

.בערך1920,ירושליםמונזון

חלבהלמארזמוצמדתשהיתהפרסומת

.רבןזאבשלבעיצובו."קילו3נקימשקל"

.וצמחיהדקלעצימסביב,אריהציורברקע

.וירוקאדוםצבעים

בקטלוג,מאודקליםבשינויםמופיעהדף

אודות2009ירושלים–הישןהישובמוזיאון

.מונזוןדפוס

סימני.טובמצב.מ"ס13.5\23גודל.דף[1]

.כתמים.קיפול

200$פתיחה 



חפצים

(ל"תש)עולםאהבת–קסטלמשה–זהבמדליית.360

Gold Medal - Moshe Castel - “Ahavat Olam” Everlasting

Love (1970)

.עולםאהבת,למשיחמצפים,ליטוגרפיהבשילובממלכתיתזהבמדליית

.ל"תש,קסטלמשהבעיצוב

.גרם15.מ"מ26:קוטר.זהבותליוןמסגרתכוללתהמדליה

.טובמצב

300$פתיחה 

–כסף–נאהאתרוגקופסת.358

20–ההמאהתחילת,אירופה

Fine Etrog Box - Silver - Europe

Early 20th Century

,כסף.ונאהמעוצבתאתרוגקופסת

שתי.20–ההמאהתחילת,אירופה

.והכסףהיצרןחתימות

בצורתידיתעם.צירעלסובבעליוןמכסה

.רגלים4,נאהריקועעבודת.ועליםפרח

10גובה.מ"ס9אורך.מ"ס12.5רוחב

.מ"ס

.מאודטובמצב

250$פתיחה 

,כסף–מרשימהטבקקופסת.359

19–ההמאה,ויין-אלט

Impressive Tobacco Box - Silver,

Alt Wien, 19th Century

היצרןבחותמתחתום,כסף,טבקקופסת

.19-ההמאה,ויין-ואלט

עלנפתחמכסהגביעלנאיםעיטורים

.העליוןבחלקופרחיםעיטורי.צירים

,לשםמקוםבמרכזו,גליםהתחתוןחלקו

בחריטה"פרידמאןצדוק"הבעליםשם

.מאודטובמצב.מהתקופה

.גרם72משקל.מ"ס8.5.מ"ס4.5

500$פתיחה 



המכירהתנאי

.פומביתלמכירההמוצעיםהפריטיםמוכרימטעםכשלוחהפועלת"(רפאלי"להלן)"פומביותמכירות-רפאלי"1.

.שלהםהפתיחהומחירימספריהם,למכירההמוצעיםהפריטים,היתרבין,יפורטוובו"(הקטלוג":להלן)מכירהלכלקטלוגתפיק"רפאלי"2.

,קודמיםבעלים,יחוס,תיאורלגביאחריותכלבהםואיןלקונהבלבדמידעלצורכילשמשנועדובקטלוגהמופיעיםהנתונים,ספקהסרלמען

.אחרנתוןכלאומקור,תקופה

.הערכהמהוויםואינםמינימוםמחיריהינם,הפריטיםברשימתמופיעיםאשרהמחירים3.

.וניהולההפומביתהמכירהלעריכתהיתרביןאחראייהיהאשרמטעמהמנהלתמנה"רפאלי"4.

הבלעדיתהסמכותהמכירהלמנהל.בהשתתפותםמעונייןשאינומאנשיםבמכירההשתתפותלמנועהזכותאתלעצמושומרהמכירהמנהל5.

כן.הבלעדידעתושיקולי''עפוזאתלמכירהמחדשלהעמידואו,(מכירתואחריגם)כלשהופריטשלמכירהלבטל,במכירהזכהמילקבוע

.הקטלוגהדפסתלאחרשנתקבלולמכירההמוצעפריטלגבינתוניםלשנותאו,מהמכירהפריטלהוציאאולהוסיףהמכירהמנהלרשאי

לצורךתשמשואשר,כאמורממוספרתבשלטית,המכירהלפנייצטיידבכוחהקונה.ממוספרתשלטיתבקבלתמותניתבמכירההשתתפות6.

.במכירההצבעה

.ב''ארהשלבדולריםתתנהלהמכירה7.

הקשתלאחרמיד.אלהתנאיםי''עפנתקבלהשהצעתובכוחקונהכהצעתהנקובהסכוםמשמעהפומביתהמכירהלעניין"פטישמחיר"8.

יהפוךלמכירהגשהוצוהפריטכנתקבלהבכוחהקונההצעתתיחשב,המכירהמנהלי''עבכוחהקונהשלהסידורימספרווהכרזת''פטיש''ה

שהצעתובכוחהקונה.זההסכםי''עפלתשלוםהתחייבויותיומלואלביצועבכפוף,"(הזוכההקונה":להלן)ההצעהמציעקונהאותושללקניינו

בסיוםמידיעשההמלאהתשלום,(העמלהעל)מ''מעבתוספת22%שלבשיעורעמלה,הפטישלמחירבתוספת,"רפאלי"לישלםנתקבלה

.המכירה

כרוךאשראיבכרטיסתשלום.בנקאיתהעברהאואשראיכרטיס,(דולריםאושקלים)המחאה,(דולריםאושקלים)במזומןלשלםניתן9.

.(30$מינימום)1.5%–לישראלמחוץהמחאותעלהעמלה.5%שלבעמלהכרוךPayPalדרךתשלום.3%שלאשראיחברותבעמלת

במקרה.מטעמומשלוחיםחברתאושליחבאמצעותאו,"רפאלי"ממשרדיישירות,שרכשהפריטיםלהוצאתלדאוגהאחריותהקונהעל10.

אריזהלתעריפי.הקונהחשבוןעלמלאבתשלוםהפריטיםאתולשלוחלארוז,מצידהאחריותללא,תוכל"רפאלי",יבקששהרוכש

.היעדוארץהמשלוחחברת,האריזהבסוגמותנההמחיר."רפאלי"למשרדילפנותישומשלוח

ביוםישראלבנקי''עהמפורסםב''ארהדולרשל(יציגשער)החליפיןשערלפייחושבב''ארהבדולריםנקובשמחירופריטעבורבשקליםתשלום11.

.שניהםמביןהגבוה,התשלוםביוםאוהמכירה

.ב''ארההדולרלשערהצמדההפרשיבתוספתלחודש4%שלבשיעורהחייבהסכוםעלפיגוריםבריביתחיוביגרורבתשלוםפיגורכל12.

בכללנקוטהסמכותהמכירהמנהלבידי.ולקחתםהפריטיםעבורלשלםמתחייב,אחראדםעבוראםוביןלעצמואםבין,כלשהואפריטהרוכש13.

בהוצאותהרוכשאתלחייב,לאחרהפריטלמכור,מכירהלבטלגםהשארוביןבהתחייבותויעמודשהרוכשמנתעללושייראוהאמצעים

.שנגרמוההוצאותאתהמגיעלסכוםולהוסיףהפריטשחרורלעכב,פיצוייםתביעתלהגיש,והצמדהריביתכוללהמכירהלמנהלשנגרמו

מידעכיבזאתמובהר,לעילמהאמורלגרועמבלי.ומצבומקוריותו,הפריטלמהותבאשרמידעליתןבכוחהקונהכלפיאחראית"רפאלי"14.

במהלךלבדוקבכוחקונהכלעל.מטעמהמומחיםוניסיוןמצטברמידעעלומבוססהמוכרמטעםכשלוחהבמעמדהניתן"רפאלי"י''עהנמסר

נתונההזוכהלקונה,מהאמורלגרועמבלי.הפריטשלוערכוטיבו,מקורו,גודלו,מצבואת,המכירהשלפניבמועדיםלקהלהפריטיםהצגת

נפלהשאכן"רפאלי"לויוכחהיה.המכירהממועדיום30-מיאוחרלאוזאתומצבולמקוריותוהנוגעבכל"רפאלי"בפניבכתבלהשיגהזכות

הלכה"רפאלי"ביצעה.לחזקתההפריטהחזרתכנגדששולםהסכוםאתהזוכהלקונה"רפאלי"תשיב,הפריטלגבישנמסרבמידעטעות

.כלפיהנוספותדרישותאו/ותביעותכללקונהיהיולא,כאמור

,ספקהסרלמען.המכירהממועדמשבועיאוחרלאלתשלוםהתחייבויותיואתולהשליםשרכשהפריטאתלחזקתולקבלמתחייבהקונה15.

.לתשלוםהתחייבויותיומלואאתהקונהשהשליםלאחררקתעשהבפריטהחזקהמסירת

"מחירהצעתטופס"אתהמכירהיוםעדלמלאיתבקשואלולקוחות.במכירהלהשתתףמהםנבצראשרלקוחותתשלוםללאתייצג"רפאלי"16.
לייצוגבקשרמחדלאו/ומעשהכל,ספקהסרלמען.מראשבהרשמהbidspirit.com/refaeliהאינטרנטאתרדרךאו,המכירהבקטלוגהמופיע

.סוגמכלחובותמכוחההפועליםעלאו/ו"רפאלי"עללהטילכדיבהםאין,כאמור

.תיאוםלצורךובהקדםמראשלפנותמתבקשים,הטלפוןבאמצעותהמכירהבמהלךלהשתתףהמעונייניםלקוחות17.

ביןהפריטלמסירתאו/ולרכישתהקשוריםאו/והנובעיםלענייניםהנוגעסכסוךבכלוהבלעדיתהיחידההשיפוטסמכותמוקניתירושליםבעירהרבנייםהדיןלבתי18.

.הקונהלבין"רפאלי"

.הקובעהואהעבריהנוסח,דעותחילוקישלמקרהבכל19.



Terms of sale

1. "Refaeli Auctions" ("Refaeli") acts as agent for sellers of items to be offered for sale to the public (‘the Sellers’).

2. "Refaeli" will produce a catalog for each sale (‘the catalog’), which will include, inter alia, a list of items available at the sale, their serial
numbers, and opening bid prices. For the removal of doubt, information provided in the catalog, intended opening prices, descriptions
of items and any other information concerning the items, are solely for the purpose of providing information for potential buyers’ and
are in no way to be construed as binding, guaranteed information on the items’ description, previous owner(s), date, source, or any
other type of information.

3. The prices on items list are minimum prices and are not to be considered an estimate.

4. "Refaeli" will appoint a manager on its behalf, who will be responsible, for holding and conducting the auction.

5. The Auctioneer reserves the right to deny the participation of any person in the auction. The auctioneer reserves the right to determine
the winner of each lot, to cancel the sale of any item (even after it is sold), or to bring it up for re-sale, at his own discretion and at any
stage whatsoever. The auctioneer also has the right to withdraw or add items to the sale, or to change the information regarding an
item offered for sale after the publication of the catalogue.

6. In order to participate in the auction, a potential purchaser must obtain a numbered paddle before the auction, which will enable him
to bid at the auction.

7. The auction will be conducted using US Dollars as currency.

8. the amount mentioned in an offer at a sale by a Purchaser which is accepted(‘the Hammer Price’) shall be paid to “Refaeli” by the
Purchaser, together with the commission of 22% of the hammer Price (‘the Commission’) and Israeli VAT on commision only. Payment
to “Refaeli” shall be effected immediately upon the conclusion of the auction but, at any event, not later than seven days after the date
of the auction.

9. Payment can be made in cash (New Israeli Shekels or US dollars), check (NIS or US dollars), credit card or via bank wire transfer.
Payment by credit card involves a 3% credit card commission. Payment through paypal involves a 5% commission. The commission on
checks outside Israel - 1.5% (minimum $ 30).

10. It is the responsibility of the buyer to collect the purchased items directly from offices of “Refaeli”, or have them collected by a
delivery service or courier on his behalf. In certain cases in which a buyer so requests, “Refali” can, at its sole discretion and without
taking or accepting any responsibility fordamages or loss, pack and ship the items to the buyer, provided the buyer pays in advace for
the full cost of shipping and handling. The cost of shipping varies according to type, size and weight of the package, the shipping
method and the shipping destination. For further information about shipping methods and charges, please contact “Refaeli

11. An item which is priced in US dollars will be calculated in New Israel Shekels in accordance with the representative rate of exchangeas
published by Israel Bank on the date of the auction.

12. A purchaser is liable to pay interest on any delay in payment, at the rate of 4% per month of the amount payable, with adjustments to
index-link all outstanding amounts payable to the Dollar exchange Rate.

13. The purchaser, whether for himself or for another, is obliged to pay for the items and take them. The auctioneer has the right to take
any means he thinks appropriate to ensure the purchaser keeps his obligation, among these to cancel a sale, sell the item to another,
charge the purchaser with any expenses caused to the auctioneer including interest and index linkage, sue for compensation, delay the
release of the item and add all expenses to the sum due.

14. "Refaeli" is responsible for the information given regarding the items’ nature, originality and condition. However all information given
by Refaeli, in its capacity as agent for the consignor, and based on accumulated information and the experience of its experts. It is
entirely the responsibility of the prospective purchaser to check and inspect the items to determine condition, quality, authenticity, size,
authorship during the allocated time prior to the auction. The purchaser may submit in writing, any doubts regarding the authenticity
and condition of the item within 30 days of the sale. If it is proven to “Refaeli” that there has clearly been an error in the information
which was given relating to any item, “Refaeli” shall refund any sums paid by the purchaser and the item shall be returned to the
possession of “Refaeli”. Subject to this obligation, the purchaser shall have no claims and\or further demands with respect to that item.

15. A purchaser is obliged to collect the purchased item and to fulfill his his obligations to pay for the item no later than seven days from the
date of the saleof the item. For the avoidance of doubt, the rightto possession of the item will pass only once the pruchaser has fully
filled his payment obligations as set out in these conditions.

16. "Refaeli" will represent, free of charge, customers who are unable to participate in the sale. These customers will be asked to fill out the
"Bidding Form" that appears in the sales catalog by the day of sale, or through the website bidspirit.com/refaeli with advance
registration. For the avoidance of doubt, any act and / or omission in connection with such representation does not impose on Refaeli
and / or the workers any obligations of any kind. Any potential purchaser who wishes to participate in the auction via telephone shall
make the necessary arrangements within a reasonable time before commencement of the auction.

17. The courts of Jerusalem, Israel, shall have the sole jurisdiction in any dispute between “Refaeli” and the Purchaser or any potential
purchaser that has to do with, or is related to, the sale and/or to the transfer of any item.

18. In any case of doubt the Hebrew version of this Terms Of Sale will be the binding document.



פריט' מס

Lot No.

כותרת

title

סכום

Bid price

Early offer Form/ טופס הצעה מוקדמת
:.Auction No/ 'מכירה פומבית מס

ד"בס

:שם מלא

:כתובת

:סלולארי/טלפון

:דואר אלקטרוני

:תאריך

:חתימה

My Name:
Address:
Phone No:
Email:
Date:
Signature:

:מה להם/ה בזאת כי תנאי המכירה ידועים לי ואני מסכים/אני מצהיר

I hereby declare that the terms of the sale are known to me and I agree to them:

02-9706150E-mail: refaeli.auctions@gmail.com–טלפון 



Auction No. 5           15 October 2018

Item 355


