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ציונות וארץ ישראל

1948,ירושלים–העצמאותוהכרזתהשחרורמלחמתמתקופתעיתוניםאוסף.1

Collection of Newspapers from the time of the Independence War and the Declaration of Independence -

Jerusalem 1948

ולחושהתקופהבהווילהציץניתןבהםמאודנדיריםעיתונים.העצמאותהכרזת,השחרורמלחמתשלבעיצומישנדפסועיתוניםאוסף

.אזשהתרחשההתחיהברגשותמעט

אתליצגבהצעהמעיינתהבריתארצותממשלתוהנדרסוןינסון'אייצעםנפגשוציוניםמנהיגים"ז"תשניסן'ו'המיום,אחרונותידיעות•

."מ"באוהיהודיתהתביעה

המדינהקוםטרם–ישראלארץ–מסמכיםחמשה.2

Five Documents - Land of Israel - Before the 

establishment of the State

בן.ד...".1944,אביבתל.חפץאברהםאל.י"מפאמזכירמאתמכתב.א

ימיםכשבועשהה,הבלקןלארצותכשבועייםלפנישנסע,גוריון

."...לארץחוזרהואאלהובימים,בבולגריה

שלרבהאמינוףאברהםרביהגאוןאל.ל"קקמזכירמאתמכתב.ב

אתלעוררובקשההודעהבמכתב.ט"תרפ,ירושלים.הבוכריםשכונת

.הארץגאולתלטובתרחבהלהתנדבותהקהל

.קוקה"הראישלרשמיבלנקעל,קוקה"הראימזכירמאתמכתב.ג

.מהפרעותשסבלרפפרוטמשהמיכאל'רעבורהמלצה.פ"תר,ירושלים

עבודתעובדקוקהכהןיצחקאברהם"רבישלהרשמיתחותמתועם

."א"תובבירושלםק"פעהד"ואבורבהקודשאדמתעלהקודש

.צ"תר,ירושלים.מאיריעקברבילציוןהראשוןמאתמודפסמכתב.ד

ברכההבטחתעם,לדךמשגבהחוליםביתעבורהמלצה"נכבדגבאי"

.התורמיםלכלהכיפוריםביוםמיוחדת

דיזינגוףיעקבבןמאירשללשלומולהתפללמתבקשהקהל"כרזה.ה

דפוס.לישראלהראשיתהרבנותמאת"ומיסדהאביבתלעיריתראש

.1936.ירושלים,ישראלארץ

.בינוני-טוב.שוניםומצביםגדלים

120$פתיחה 

יהודיתמדינהאושרה"ח"תשכסלוז"י'אמיוםהבקרעיתון•

."נמנעו11,נגד13,בעדמדינות33

מדינת".ח"תשאייר'זראשוןמיוםירושליםידיעותעיתון•

ח"תשאייר'ה,שבתבערבנתנהההכרזהלתחיהקמהישראל

."ישראלבמדינתהכירווגוטימאלההבריתארצות

.ז"תששבטז"ט'חמיוםישראלקולעיתון•

.ז"תשאבמנחםב"ימיוםשעריםעיתון•

.ז"תשאבמנחם'ח'ומיוםהחרדיתהעדהשלהעדהעיתון•

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים

200$פתיחה 

יח'במיוםהמשקיףעיתון•ז"תשאייר'ימיוםהמשקיףעיתון•

מ"אושלהביצועועדתלשיגורההכנותנשלמו".תשחכסלו

.ישראללארץ

.ח"תשאדרח"י'בביום.ישראלאגודתשל.היומןעיתון•

850""חכהעםאתמולנסתייםחברוןבהריהגדולהקרב"

'אמיוםהיומן•"נהריהלידקטנהיהודיתשיירההתקיפוערבים

קסטלהערביהכפראלתכבשוההגנהחיילי".ח"תשאדרכד

אדר'ימיוםהיומן•"...לירושליםהיהודיתהתחבורהעלהולש

.עבריתמדינההקמתבמקום,י"באנאמנותמשטר,ח"תש'ב



מסורתיותלאהגדות[4]מקבץ.3

Stack of Non Traditional

Haggadas

בית•מסורתיתלאהגדה,ד"תשגשר•

ח"תשלניסןחיפהג"ילהממלכתיהספר

עלנרשםמסורתיתלאפסחשלהגדה•

לפימחולק,צביה3ידבכתבהשער

הספרביתהגדה•קרייןולפינושאים

.כרמלטירתשיפמןש"עהמקףהתיכון

1972.

מהם1.מנותקיםדפים,משתנהמצב

.טובכללימצב.יבשדף

100$פתיחה 

קיבוץמסורתיותלאהגדות[9]אוסף.4

ועודמרחביה

Collection of Non Traditional Haggadahs

from the Merhavia Kibbuts

השומרקיבוץהגדה.מסורתיותלאהגדותתשעאוסף

.ז"תש.ו"תש.ג"תשי.ו"תשטשנים,מרחביה,הצעיר

.נוספתשנה,ג"תשכהשרוןמשמר.ט"תש

.נוספותהגדותשני

שיריםהוספותבחלקם.מאודטובמצב.שוניםגדלים

.ידבכתב'כדו

200$פתיחה 



חוברות8–מעוזמיקי.6

1947,אביב-תל–הראשונות

Miki Maoz - 8 First Booklets -

Tel-Aviv, 1947

כוללת,לילדיםמאוירתחוברת

"פינוקיו","מאוסמיקי"פיעל,קומיקס

הקומיקסמהחוברות."דאקדונלד"ו

-תל.ישראלבארץשיצאוהראשונות

.לשבועייםאחתמופיע.1947,אביב

-1)הראשונותחוברותשמונהלפנינו

.מקוריאחדבכרך(8

.הראשונההחוברתבשערקרעמלבד

.מאודטובבמצבהכל

300$פתיחה 

-"ישראל-בארץלבשלאיך"-בישולספר.5

1937

Cook Book - “How to Cook in Eretz

Yisrael” - 1937

'דרמאתבישולספר,ישראלבארץלבשלאיך

,ציוניותנשיםהסתדרותהוצאת,מאירארנה

לנשיםהעולמיתההסתדרותשלהארציהארגון

אנגלית,עברית.[?]1937,אביבתל(ויצו)ציוניות

מלווים,נושאיםלפימתכונים200-כ.וגרמנית

.רבותפרסום-ומודעותקטניםאיורים

כריכה.מאודטובמצב.מ"ס22.5',עמ155,קמא

.מתפוררתהכריכהשדרת.קשיחהמקורית

120$פתיחה 



ואנטישמיותשואה

ד"אבגלינקיןיעקבמרדכירבי"מחרסוןהמתמיד"מאתהיסטורימכתב-"החייםביןהמפרפרי"אחבנפשותדם".7

ץ"תרח–דאנציג

“The Blood of our Brothers Bnei Yisrael Who are Hovering between life and Death” Historical Letter from

“Hamatmid M’Kherson” - R’ Mordechai Yaakov Glinkin Abad of Danzig - 1938

'א.[אוסטרליה]מלבורןד"אבגורביץליפמןיוסףרביידידואל,דאנציגד"אבגלינקיןיעקבמרדכירביהגאוןשלוחתימתוידובכתבמכתב

.ץ"תרחאדר

נכתבשלפנינוהמכתב,עירובנילטובתבעזרתולבאלידידוהרבכותב(המכתבשלרובו)כ"אח.וברכותשלומיםדבריהמכתבבתחילת

,פההאחרונהבעתשמותהעושההגזעשנאתשלמהרוחר"כתיודעבטח"הרבכותבהדבריםבין,השניההעולםמלחמתפרוץעם

יכריחניעדתיבנימצבשלההכרחאך...להמלטמנוסמקוםשוםבליומצקהבצרהנמצאיםי"ואחבהגליוןעללהעלותשאיןמה

לראותלעיןרשותנתנהשלוהואהאמתעיןלמראהשנראיםכמושחורבדיוכתוביםפההנכתביםשדבריר"כתיחשובואללזאת

"...השטיןוביןל"הנהאותיותתחת,החייםביןהמפרפרי"אחבנפשותדםאתרואה'הילכתובולעט

1200רק,לרייךוסופחההגרמניםבידיהעירנכבשההשנייההעולםמלחמתפרוץעם,רבסבלבדאנציגהיהודיםסבלוהשואהבתקופת

שהיו,יהודים22רק.ריכוזלמחנותשולחווהאחרים,לווארשהיהודים395גורשו1941ומרץפברוארבחודשים.בדאנציגנותרויהודים

.בעירנשארויהודיםללאנשואים

!הארורהבמלחמההזעםימותשלבעיצומםשנכתבהיסטורימכתבלפנינו

המתמיד"כונהכךבשלעצומהבהתמדהלומדהיהשניםו"טבגילבהיותו,ה'לומזישיבתתלמיד(ד"תרמנולד)גלינקיןיעקבמרדכירבי

ישיבתאתבהויסדבזיטאמירכרבכיהןג"תרעבשנת.מיקטרינסלבזקהייםבנימיןרבי,מאשמינאוייצלמרדכירבי:מאתנסמך."מחרסון

כרבוכיהןב"לארההיגר.דאנציגד"ואבכרבלכהןנקראה"תרצומשנת.גרודנאליד-רוזינאי,וילנאליד-דוקשיץבעריםגםכיהן,נוברדוק

."ב"הרידרשות","יםגלי"חיבוריו.המזרחיותנועתבאמריקההרבניםאגודתכחברכיהן.ט"תרצמשנתבואוסטר

.קליםקיפולסימני.תיוקנקבי.טובמצב.מ"ס23\29.צדדיםמשניכתוב.דף[1]

150$פתיחה 



עם–במוגאדורהיהודיתמהקהילהמכתב.8

1942הנאציםכיבוש

Letter from the Jewish Congregation in

Mogador - With the Nazi Occupation 1942

.שבמרוקובמוגדורהיהודיתהקהילהמאתמכתב

העולםבמלחמתהקהילהלאנשיהתנהגותהוראות

.1942בשנתהנאציהכיבושעםהשניה

.הקהילהחותמתעם.יהודיתבערביתכתובמסמך

120$פתיחה.טובמצב.מ"ס18\20.דף[1]

מתוךלנאציםמלשיניםמפניאזהרהמכתב.9

1941,מוגאדור–הקהילה

A Letter Warning against Informers from

within the Community - Mogador, 1941

וחתימתוידובכתב.במרוקוהיהודיתהקהילהשלמכתב

.מוגאדורשלרבהמלכאמאיררבישל

מלשיניםמפניאזהרהיהודיתבערביתהכתובבמכתב

במרוקוהנאציהכיבושתחילת.הקהילהמתוךלנאצים

1941.

.יבשרטיבותכתם.קריאמצב.מ"ס20\22.דף[1]

.קיפולסימני

200$פתיחה 

1935–הנאציהשלטון–כבודצלב.10

Cross of Honor - The Nazi Regime - 1935

מלחמתלזכרלאלמנותניתן.היטלרבשם"כבוד-צלב"

.הראשונההעולם

.(יהודיה)ווייסנרלשעבר-בקרלגברתניתןהמסמך

.היטלרשלשלטונותחילת1935,גרמניה

.קיפולסימני.טובמצב.מ"ס15\21.דף[1]

100$פתיחה 



"J"חותמת–1935המבורג–יהודיעבורגרמנידרכון.11

German Passport for a Jew - Hamburg 1935 - “J”

Stamp

,[גרמניה]בהמבורגהנאציתגרמניהנציגותמטעם,גרמנידרכון

1935.

בעמוד,(יהודי)"J"החותמתמופיעההדרכוןשלהראשוןבעמוד

.האישייםופרטיוידוחתימתעם.המקבלתמונתמופיעשאחריו

.מאודטובמצב.מ"ס11\16.5

250$פתיחה 

–הנאצימהשלטוןאישור.12

1940,דאנציג

Confirmation from the Nazi

Regime - Danzig, 1940

,הנאציהשלטוןמאתרשמיאישור

,השואהבזמןגרמניהאתלעזוב

.1940,דאנציג

.קיפולסימני.מ"ס14\10[1]

.טובכללימצב.קליםפגמים

100$פתיחה 



1941צרפת–צהובטלאי.13

Yellow Badge - France 1941

juifבצרפתיתהכיתובובתוכודודמגןציורעם,צהובטלאי

.1941,צרפת.[יהודי]

בשטחיהודיכלעל1938משנתהגרמניהרייךתקנותפיעל

יהיההטלאיכינקבע.צהובטלאילענודהגרמניהכיבוש

הכיתובובתוכודודמגןצורת,סנטימטריםעשרהבגודללפחות

כמגןאו.אזוראותושלבשפה'יהודי'הכיתובאזורבכל'יהודי'

הטלאיאתנושאיםשאינםיהודים.כיתובללאבלבדדוד

.מיתהעד–חמורעונשיענשוגבםועלחזםעלהצהוב

.טובמצב.מ"ס10\10גודל

100$פתיחה 

ניצוליהודישלהשואהמתקופתפריטיםשני.15

ימינועדבביתושנשמרושואה

Two Items from the Holocaust belonging to a

Jewish Holocaust Survivor that was kept in his

home until today

.הנאציםחותמתעם,ממתכתמרקכף.א

תפירה.נערבהיותושואההניצולשלצמרמעיל.ב

חלודהכתמי.בגיטונעשההנראהכפי.מאודפרמיטיבית

.רבים

עלה,אחדותשניםלפניעולמולביתשנפטר,הניצולהיהודי

בעלייתוטמנםהללוהפריטיםעםיחדהשואהלאחרלארץ

.רבותשניםביתו

100$פתיחה 

גטו–"יודנראט"האיששלשרוול.14

[1940-1941]קובנה

Sleeve of the “Judenrat” - Kovno Ghetto

[1940-1941]

היהודיתהמשטרה"יודנראט"איששלבדשרוול

.[1940-1941]קובנהבגיטו

בצבערקומותאותיותשלכיתובהנושאשרוול

נוסףכיתוב"ALTESTENRAT"בהונגריתשחור

.כחולבצבערקומותבאותיות

נושאשלבזרועולהשחלהשכבותשתיבד

וסימניכתמים.טובמצב.מ"ס9\19.השרוול

.וזמןשימוש

150$פתיחה 



1944צרפת-אנטישמידולרשטר.16

Anti-Semitic Dollar Bill - France 1944

.1944,צרפת.אנטישמיםכיתוביםעם,ניירעלמודפס,דולר1שלאנטישמי"שטר"

ההשפעהנגדהתרסהומלות,מורגנטאוהנריהבריתארצותשלהיהודיהאוצרמזכירבגנותדברים'שטר'השלהפנימיבצדו

.ועוד'מורגנטאוחתימתללאתקףאינוזהשטר'',יהודיכסףזהו'',כןהיהודי,ריחמדיףאינוהדולרשטר':כגוןהכלכלהעלהיהודית

.מאודטובמצב.מ"ס6.5\30.5:גודל

100$פתיחה 

ממחנהנדיריםמסמכיםשלושה.17

[1947]וולשטאט-פוקינגהעקורים

Three Rare Documents from the

Pocking DP Camp [1947]

המשטרהשלרשמייםמסמכיםשלושה

עםנדיריםמסמכים.בוואלדשטייןהיהודית

-בפוקינגהעקוריםמחנהוחותמותחתימות

.1947"פאליציייידישע".[גרמניה]וולשטאט

קיפולסימני.טוב-בינונימצב.דפים[3]

.דבקחיזוקיאחדבדף.קליםוקרעים

100$פתיחה 



בשנחישנדפסוספריםאוסף.18

Collection of Books Printed in Shanghai

.נדיריםספרים-שונותהוצאות.בשנחישנדפסוספריםאוסף

בתחילת.ג"תששנהגאילובליןחכמיישיבת.מגורליבאריהיהודהרביר"האדמומאת,קדשיםמסדרמסכתותחידושי,אמתשפת•

'אמתשפת'החסידיהספרהדספתהשתלשלותועלבשנחיהישיבהשלהספריםהוצאתעלמרתקתהקדמההספר

חייםמרי"ענדפס.ן"הרמבדרשת•ו"תש,שנגהי.פרייבערגערחייםרביהוצאת.וולקיןאהרןרבימאתדרשות,אהרןמצח•

שני•בשנגהיהגוליםבראדין"חייםחפץ"הישיבתתלמידיי"עלאוריצא",חייםחפץ•ו"תש,שנגהי.'הקמירישיבת'תלפרייבערגער

בהוצאת.איגרעקיבארביוחדושדרוש•ז"תש,שנהגאי"לובליןחכמיישיבתאצלאורמפיציהדפסהועדבהוצאת"הבריתלוחות

המחברבןידיעלנדפס.רבינוביץאגידורשלמהרבימאת,שלמהבנין•ה"תש,שנגחי."מירישיבתי"שעתורהעזרתהספריםאוצר"

,שנחהי,לובליןחכמיישיבתהוצאת.אליהודביתנאעלביאור,צופיםרמתים•ז"תש,שנגהי.'הקמירישיבתתלמידרבינוביץיעקב

.ערוךשולחןקיצור•ו"תששנחי,אריגבורת•ו"תש,לובליןחכמיישיבת,המאיראור•ו"תש

מקליוולנדסורצוקיןאליעזררבישלבעלותחותמותהספריםבכל.טובכללימצב.שוניםגדלים

200$פתיחה 

תל–גרונדיגלאה–ההרגהבגיא.19

ד"תש,אביב

Bgay Haharega - Lea Grundig - Tel

Aviv, 1944

גרונדיגלאמאתרישומיםתמונותלוחות17

כאבנים:השואהזוועותאתהממחישות

,הצילו,!פתחו,בגטומרד,במדרוןמדרדרות

הקיבוץהוצאת.ועודהמפלצת,המצריםבין

קינת.ד"תש,אביבתל,הארץדפוס.המאוחד

."ציוןהרלילבתוגת"פתיחה

עשנקבי.תמונותלוחות[17]+דף[1]

.הפנימיםבשולים

120$פתיחה 



נדיר–1841-1843,לונדון–"יעקבקול"עתכתב.21

ביותר

"Kol Yaakov” Magazine - London, 1841-1843 - Very

Rare

,(1809-1877)פרנקליןיעקבשלמיסודו"יעקבקול"עתכתב

-1841,לונדון.מונטפיורימשההשרשלבתמיכתולאורהוצא

1843.

היהודיהאנגלוהעיתוןשללאורהוצאה:השערשלחופשיתרגום

הפצתידיעלהיהודיםשלוהכלליתהרוחניתהרווחהקידוםלמען

ידיועלשלהםהאינטרסיםעלהמשפיעיםנושאיםעלהמודיעין

כעפרזרעךוהיה"שלהםהדתייםהמוסדותשלוההגנההסנגוריה

משפחתכלבךונברכוונגבהוצפנהוקדמהימהופרצתהארץ

."ובזרעךהאדמה

16-ממשנתייםפחותקצתשלגליונותמקבץ:שלפנינובכרך

'כ-ב"תרהשנהראש]1843בספטמבר15עד1841ספטמבר

שנהשלהגליונותאתמכילשהכרךנכתבבשער.[ג"תראלול

.ל"כניותרמכילשלפנינוהכרךלמעשה,אחת

ולאהלאומיתבספריהאינו,רשוםלא,ביותרנדירזהעתכתב

.המקווניםבמאגריםנמצא

.מאודטובמצב

200$פתיחה 

נדיריםקונטרסיםמקבץ–אמריקנה.20

Americana - Compilation of Rare Booklets

.יורקבניושנדפסונדיריםקונטרסיםכמהכוללכרך

,יורקניו.רוביןשלמה'רמאת,השדהעץהאדם.א

.ד"תרס

.א"תרס,יורקניו.יודסיןשלמהרבימאת,לעתמעת.ב

.יותרנדפסלאאולםראשוןקובץנכתבבשער

ספרותנוממצבנאמןציור,אחרוןלדורזאתתכתב.ג

שמואל'רמאת.אליההספרעםויחסהחדשהבארץ

.ח"תרנ,יורקניו.שורצברגבנימין

,יורקניו.שלוםאישמאירמאת?היהודיםהםמה.ד

.ח"תרנ

.ובהוהבעברעמנובחיייסודתםשירים,יהודיהשירי.ה

.ב"תרנ,ברדיטשוב.איצקוביץזרח'רמאת

.רופפיםדפים.טובכללימצב

200$פתיחה 

אמריקנה



שני–1754-1757,לונדון–קונקורדנציה.22

Johnהמחברפורטרט–מפואריםכרכים

Taylor

Concordance - London, 1754-1757 - Two

Magnificent Volumes - Portrait of the Author

John Taylor

The Hebrew concordance : adapted to the English

Bibleמאת.ערכיםאלפיהכוללתעבריתקונקורדנציה

.עבריתומעט,אנגלית.טיילורואן'ג

פורטרטראשוןחלקבתחילת.1754-1757,לונדון

המחברפרוטרטעםעותק–נחושתבתחריטהמחבר

.ביותרנדיר

דפים.ביותרמהודרטופס.שלםסט–גדוליםכרכיםשני

מקוריותעורכריכות.מאודטובמצב.ואיכותיםעבים

צבעונידפיםחיתוך.(בשדרהשיקוםמעט)אנגליות

.מ"ס40.[המגןדף]שבפורזץשישלניירהתואם

600$פתיחה 



ובבילוגרפיהספרות,מחקר,היסטוריה,פולמוס

–קנאותמנחת\בינהאמרי\חיותץ"מהרת"שו.23

פולמוס–ראשונהמהדורה–י"תר-ט"תר,זולקווא

Maharatz Chayut Responsa / Imrei Bina / Minchat

Kenaot - Zholkva, 1849-1850 - First Edition - Polemic

רבינומאת:חלקיםשלושהכולל.ץ"מוהרותשובותשאלותספר

.ראשונהמהדורה.י"תר-ט"תר,זאלקוווא.חיותהירשצבי

.דעהויורהחייםאורחבהלכותותשובותשאלות:ראשוןחלק

עלחרשיםמחכמיהשגותאיזהאלמענה",בינהאמרי:שניחלק

."שניםתשעהזהאורהוצאתיאשר...בקורתאגרתמאמר

.ץ"מהרת"שוספרמתוךשלישיחלק.קנאותמנחת:שלישיחלק

בשניםובפרנקפורטבברונשווייגהרפורמיםהרבניםאסיפתנגד

הדורבאותושנפרצוחשוביםעניניםבעשרההערות.ה"תר-ד"תר

.הללוהרפורמיםידיעל

שערחלקלכל.ת"השוחלקעםיחדנדפסוהחלקיםשלושת

.נפרד

כריכה.מאודטובמצב.מ"ס23.דףכא,[1],לו,עה-ג,[1]

.מוזהבכיתובעםעתיקה

200$פתיחה 

19-ההמאה–נדיריםהיסטוריהספרימקבץ.24

Stack of Rare Historical Books - 19th Century

מקומותובכלודורדורבכלקרםאשר",הדורותקורא.א

רבימאת,"הזההיוםעדהחשמונאיםביתמלכותמימימושבותם

עדהואזהחלק.יחידהמהדורה,ח"תקצ,ווארשא.כהןשלום

,[23].חשובותהסכמות.נוסףחלקנדפסלא,השניהביתחורבן

1],279,[1],VI]]טובכללימצב.מ"ס18.'עמ

.הסמשהמאת.האחרונההלאםשאלת,וירושליםרומא.ב

מהדורה.ט"תרנ,ווארשא.צמחדודמאתלעבריתבתרגום

.העותקיםברובנמצאלא–המחברפורטרטעם.ראשונה

אלואגרת,(ן"הראב)נתןבןאליעזררבימאת.ו"תתנגזרות.ג

.ד"תרי,לפסיא.באשכנזהנמצאיםהיהודיםהקודשקהלות

לפניל"זן"הרמבשדרשדרשה"עםכרוך.ראשונהמהדורה

בעבריתשער.ד"תרי,לפסיא."בסרקושטאוהשריםהמלך

.ולועזית

בקורותומכתביםממאמריםאספתכולל,בפריסישראלמגנזי.ד

בבבליותיקההגנוזיםידכתבימספריהקדומניםמאתישראלבני

מהדורה.ד"תרנ,וינא.גולדבלוםאיסרישראלמאת.פריסשל

.ראשונה

.מאודטוב-טובמצב.שוניםגדלים

120$פתיחה 



מכירותשלקטלוגים32אוסף.26

"אסופה"פומביות

Rare Collection of 32 Catalogues of

“Asufa” Auctions

פומביותמכירותביתשלקטלוגים32אוסף

.אסופה

מחקריוחומר,ורבעצוםמידעמכיליםהקטלוגים

שלצילומיםאלפיעשרותכולל.אדירוביבליוגרפי

הזמניםבכלהרבניםמגדוליומכתביםידכתבי

חתימות,ספריםשערישלתצלומים,והארצות

.ועוד

.בלאיעםמעט.מאודטובבמצברובם

100$פתיחה 

,ירושלים–(יערי)ילדיםוספריחנוךספרי.25

ט"תרפ

Chanoch Books and Children’s Books (Ya’ari) -

Jerusalem, 1920

-ן"תרבשנותישראלבארץשנדפסוילדיםוספריחנוךספרי

.יעריאברהםמאת,ביבליוגרפיה.ח"תרפ

.יחידהמהדורה.ח"תרפ,ירושלים

.מקוריתכריכה.מאודטובמצב.מ"ס28.5.'עמ42

120$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ו"תט,אמשטרדם–הערוךמוסף.27

Mussaf Ha’aruch - Amsterdam, 1655 - First Edition

עם,מרומאיחיאלבןנתןרבימאתהערוךספר,הערוךמוסףספר

.מוספיאעמנואלר"בבנימיןרבימאתוהשגותוהגהותתוספות

.בנבנשתיעמנואלדפוס.ראשונהמהדורה.ו"תט,אמשטרדם

משוקםשער.מאודטוב-טובמצב.מ"ס28.5.דףקצג,[2]

.נאהחדשהכריכה.בשוליו

150$פתיחה 



–ה"תקל,ברלין–(אבותפרקי)לבנוןיין.28

נהדרעותק–ראשונהמהדורה

Yayin Levanon (Pirkei Avoth) - Berlin, 1775 -

First Edition - Magnificent Copy

"לבנוןיין"בשםהיקףרחבפירושעםאבותמסכת

,נעולגןהספריםמחברוויזלהירץנפתלירבימאת

.ועודהמדותספר

שאולרביהסכמת.ראשונהמהדורה.ה"תקל,ברלין

ספרדיםד"אבשלםשלמהורביאשכנזיםד"אב

טעבלדודרבי."ביהודהנודע"ההסכמת.באמשטרדם

.ועודמבראד

דפים.מאודטובהדפיםמצב.מ"ס30.דף[2],קן,[6]

.מנותקתכריכה.ובהיריםאיכותים,עבים

100$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ח"תקכ,פרנקפורט–ישעשרש.29

Shoresh Yesha - Frankfurt, 1768 - First Edition

נתיבמאירהספרקיצורוהוא,מזלדיןאיצקיצחקרבימאת,ישעשרשספר

.נתןמרדכירבישחיברקונקורדנציההנקרא-

שלהאלמנהדפוס.ראשונהמהדורה.ח"תקכ,אדרדעראןפרנקפורט

.גרילאופרופסוורהדוקטור

ד"רפ-ג"רפ,בונציהראשונהנדפס,נתןיצחקרבימאת"נתיבמאיר"ספר

.פעמיםכמהכךואחר

.עתיקהרכהכריכה.שוניםפגמים.טובכללימצב.מ"ס33.דףמז,[1]

80$פתיחה 

–וציוריםתרשימים–ף"ת,אופיבאך–הארץצורת.30

רחביםשוליים

Tzurat HaAretz - Offenbach, 1720 - Sketches and

Illustrations - Wide Margins

חמהליקויי,הירחמהלךבעניניאסטרונומיהספר,הארץצורת

אקליםלאזוריארץכוכבחלוקת,המזלותאופןתיאור,ולבנה

.הנשיאחייםר"באברהםרבימאת.ארץכוכבומידת

אשרמרוזינוייהונתןרביהקדמתהספרבתחילת.ף"ת,אופיבאך

.רביםושרטוטיםהערותוהוסיףזומהדורהערך

חתימות.מהרגילרחביםשולייםעםעותק.מ"ס23.דףסד,[3]

חדשהכריכה.מאודטובמצב.ידבכתבתיקוניםומעטעתיקות

.נאה

120$פתיחה 



וחפציםאומנות

1921–"שטעטל"לספרמקורימתווה-ריבקברישכר.31

Yissachar Ber Ribak - Original Layout for the Book “Shtetl” - 1921

האומןידיעלהימניתבפינהחתום)ריבקברישכרידיעלשעוצבהאומנותיתמגזרת

.1923בברליןשנדפס"שטעטל"הספרכריכתלחזיתמיועדהיההמתווה.עצמו

בלבדעותקים50שלמצומצםעותקיםבמספרנדפסהספר

Sotheby's:ראה Tel Aviv

April 1990 Lot 130

קרטון.מ"ס34\49גודל

קטיפהבבדעטוףקשיח

פגמי.טובמצב..כחולבצבע

.בקצוותבלאי

300$פתיחה 

רביהצדיקשלמרשיםפחםציור.32

ל"זצוקלויןאריה

Impressive Drawing/Painting of the

Righteous R’ Aryeh Levine Ztuk”l

אריהרביהצדיקשלקדשופניתוארדמות

ידיעלצויר!מאודמרשים.פחםציור–לוין

בתוךממוסגר.(חתום)"עטל"מרתנכדתו

כוללמ"ס53\66גודל.זכוכיתמסגרת

.מסגרת

.מאודטובמצב

150$פתיחה 



–מוזהבמשימבדחלותמפת!נדיר.33

20–ההמאהתחילת,צפת

Rare ! Challah Cover made of Golden Silk

Material - Safed, Early 20th Century

.מוזהבמשימבדעשוי,מודפסתלחלותכיסוימפה

לתורמיםהוקרהמתנת."טובויוםשבתלכבוד"

ק"בעיה'סופרחתםבית'הגדולההישיבהמאת

.20–ההמאהראשית.צפת

להדלקתתחנה"נוסחי,מודפסיםהמפהגביעל

קידוש","הנרותלהדלקתברכות","הנרות

תמונות."המנורהציור"."ולמועדיםלשבתות

בתוךנתוניםהטקסטיםכל.בצפתקדושיםמקומות

.שונותמסגרות

כתמים.קיפולסימני.טובמצב.מ"ס47\54

.קלים

100$פתיחה 

המאה,הונגריה-אוסטרו-לקידושכסףגביע.34

19-ה

Silver Kiddush Cup - Austria-Hungary, 19th

Century

,הונגריה-אוסטרוכנראהחלקיתמוזהבמכסףקידושגביע

19-ההמאה

14גובה.גפןעליבתבליטימקושט,נאהרגלעלמעוצב

.מ"ס7קוטר.מ"ס

.והברקהחיטויעברהגביע.קליםפגמים,טוב:מצב

120$פתיחה 



כרזות,גלויות,תמונות

גדולישלנדירותמקוריותתמונות35.3

ישראל

Three Rare Original Photos of Gedolei

Yisrael

"אישחזון"המרןשלמפורסמתולאנדירהתמונה.א

.טובמצב.מ"ס5.5\8.רכבלתוךנכנס

ורביאברמסקייחזקאלרבינראיםבהתמונה.ב

,בידיהםתורהספרנושאיםאוירבךזלמןשלמה

10.פניהםאתמקבללופיאןאליהורביעומדכשבתווך

.התמונהבמכרזסדק.מ"ס7\

ורביאוירבךזלמןשלמהרבינראיםבהתמונה.ג

.מ"ס7\10.תורהספרבידיהםאוחזיםלופיאןאליהו

.לקרטוןמוצמד.טובמצב

100$פתיחה 

וגלויותתחריטים,תצלומים–עתיקיםכנסתבתיבנושאפריטיםאוסף.36

Collection of Items Related to Ancient Synagogues - Photographs, Engravings and Postcards

בתוך2.מזוההלאתחריט.3.תורהשמחתתחריט.2.דמייןבפרנקפורטכנסתביתחזיתתחריט.1:כנסתבתיתחריטיםשלושה•

.מסגרת

.בתמונותמלוה.בפירנציהכנסתביתאודות1959נווה'מגחוברתביניהם.כנסתבתיעלהסברחוברות•

שימושנעשהמהגליותבחלק.לעסקיםכיוםשהפכואושנחרבוכנסתבתיעלתיעוד.בעולםכנסתבתישלותצלומיםגלויותעשרות•

.מאחורכתוביםעם

.בטולידוהעתיקהכנסתמביתגלויותאלבום•

.באיטליההכנסתביתצילומיגלויותאוגדן•

THEספר• HOME AND THE SYNAGOGUE OF THE MODERN JEWבעמוד.אנגלית.1872,לונדון.ביהדותכנסתוהביתהבית

.הזיתיםמהרמבט–הביתהרירושליםשלתחריטהפתיחה

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים.(וגלויותתצלומיםרובם)פריטים150–כ

200$פתיחה 



כנסתבתי–מקוריותתמונותאוסף.37

ורבניםעתיקים

Collection of Original Photographs -

Ancient Synagogues and Rabbis

העתיקכנסתביתשלאורגינליותתמונות2•

.מ"ס29\23:גודל.מדרידמורנואוסף,בטולדו

.פאריניויהבפירנציהעתיקכנסתביתחזית•

.מ"ס18\24.כיתובהתמונהבתחתית

מבחוץחזית.ברומאהכנסתביתתמונות2•

.מ"ס12\17.ופנים

הדייניםגדולישלתמונה:רבניםתמונות•

רביתמונת.דנאןאבןשלמהרביתמונת.בפאס

ברבשמחתמשתתףטולידאנוברוךרפאל

.מצוה

טובמצב.תמונות11כ"סה.נוספותתמונות

.מאוד

120$פתיחה 

עתיקותמצבות–מקורייםתצלומיםאוגדן.38

בפראג

Folder of Original Photographs - Ancient

Tombstones in Prague

.[פראג],עתיקותמצבותשל,מקורייםצילומיםאוגדן

מעברP.Mutterer[שםבהטבעת]חתומהתמונהכל

OBERRATחותמתתצלוםלכל DER ISRAELITEN

BADENS".

30.תצלומים13.מקוריקשיחבקרטוןנתוןתצלוםכל

.מקוריאוגדןבתוךנתון.מ"ס23\

.בלויהאוגדן.מאודטובמצב

150$פתיחה 



בעלבהלוויתלהשתתףהקוראתמודעה.39

"משהאגרות"ה

An announcement calling for participation

in the funeral of the author of "Igrot

Moshe"

ארוןונשבההמצוקיםאתאראליםנצחו",אבלכרזת

בעלפיינשטייןמשהרביהגאוןמרןפטירת"הקודש

תפארתמתיבתאהנהלתמאת."משהאגרת"

.ירושלים

תצא'הלוי".פטירתוביוםבאמריקהנדפסההכרזה

בראדווייאיסט145ירושליםתפארתממתיבתא

."ישראלבארץ'תהיוהקבורה1:00בשעה

.איכותידף.טובכללימצב.מ"ס44\57.דף[1]

.קיפולסימני

80$פתיחה 

[1879]ט"תרלגרמניה–טובהשנהכרטיס.40

Happy New Year Card - Germany 1879

.טובהוחתימהכתיבהטובהשנהברכת[גלויה]כרטיס

.גרמניתידבכתבמילויעם

שלהשניבצדהשולחוחתימתהנמעןשםרישום

.דוארחותמות.הכרטיס

.מאודטובמצב

120$פתיחה 

ישראלגדוליחתימות–הגההעלי–ספריםוחלקישעריםשלגדולאוסף.41

Large Collection of Title Pages and Parts of Books - Galley Proofs - Signatures of Gedolei Yisrael

,אופיבאך,פרנקפורט,ליוורנו.סדילקוב,אמשטרדם,פיורדא,ירושלים,ווין,למברג.שוניםמדפוסיםספריםשערישלגדולאוסף

.ז"תיונציה,תאריפהספרשער.קושטא,שאלוניקי,הומבורג

:ורישומיםחתימות-מהשעריםבחלק

,פיורדא,שמואלביתספרשער•מקובצתשיטהספרשערעל(אלכסנדריהד"אב)ישראלשלמהידידיהרביוחתימתמעניןרישום

כהןליב'לרשייך"בשעררישום.ח"תקפוהוראדנאווילנא,אדםחכמתספרשער•וירצבורגד"אבבינגאאברהםרביחתימת–ד"תנ

ערוךשולחן•"מברסלאמאיר'לרשייך"רישומים"מלוצקיעקב","בנבנשתאברהם"חתימות,תנחומאמדרשספרשער•"מבריסק

דפיםשני•"ל"ז[י]"במהרמשולםאבא['הק]נאום"חתימהמברדיטשוביצחקלוירביהסכמתהשערשאחריבדף.א"תקסהוסטרהא

קניתי"מהתקופהספרדיידבכתברישוםעםחדשפריספרשער•ג"תקמשאלוניקיהנחליםאשדספרמתוך(הגההעלה)תיקוניםעם

-כ"תק)"ל"זצטעבילדודה"מובהרבניחיים"רביחתימות2.א"תקעלבוב,דרשותעשרשניםספרשער•"ו"היהלוייוסףהצעיר

דפיםעל"חייםשנות"בעלחזןחייםרבישלידוכתבאוליהגהה•ווארשאד"אבבדורוהתורהמגדולינתיבות"הבעלתלמיד(ד"תרי

."יהוסףעין"בעלאביושלמספרו

חינא:הספריםמתוךדפים.(ו"תקס,שאלוניקי)אבולעפיאדודחייםלרביחייםנשמתספר:שאלוניקימדפוסיבעיקרספריםחלקי

,קדושיםמים,לחייםצדקה,לאברהםאשר,אנוכיאברהם,חייםראה.(ח"תקיאזמיר)גדוליםאורים,הדבירפתח,משהברך,וחסדא

עשרותישועודלבנדיב,חייםנשמתבספרים.'השמשנותמהדורהמשנהמגידדפים3.חייבעישלאחרוןדף.לבנדיב,הגדולמראה

.הספרמתוךדפים

כמותנמכרהאוסף.וגרועבינוני,טוב.שוניםומצביםגדלים.גרוע,בינוניבמצברובם.שוניםומצביםגדלים.שערים80–כ.דפיםמאות

.שהוא

150$פתיחה 



ומודעותקבלות–מודפסיםדפיםאוסף.42

ל"וחוישראלארץ–שונות

Collection of Printed Pages - Various

Receipts and Announcements - Israel and

Abroad

:ישראלארץ

י"כתעםמסמך:קוקה"הראיספרילהוצאתהאגודה•

שלושה.עפולהד"אבקרשטייןאשררביוחתימת

.רבניםחתימותעםקוקה"הראיספרילהזמנתמסמכים

"מקאלישוואקסאלעזרחייםרביתולדות"סטנסילדף•

פירמה"הנגדץ"הבדכרזת•מאיראלתררבימאת

האובליגציותלבעלי"מודעה•"נקניקלתעשיתשמנונית

,קלישרדפוס1904שנתההולדניהחקלאיהבנקשל

אוצרלהוצאתועד"לרכישהשובלעםמודעה•ירושלים

פ"עקשותגזירותלביטוללחש"הדפס•"המדרשלשון

•ב"תשמ,ירושליםצבעוניקמיעהדפס•"הקבלה

העדהץ"הבדמאת,(חתום)חמץמכירתתעודת

זכותכרטיס•חתימה.ד"תשי,ירושלים.החרדית

,ישראלאגודתשלברביעיתהגדולהלגנסיהבחירה

התלמודבתיאחוד"מאתמודפסכרטיס•ד"תשי

•דושינסקיץ"מהרימאת(מודפס)מכתבעם"תורה

עברית.ח"גמחסדשעריחברתמאתטובהשנהברכת

.ואנגליתיידיש

:ל"חו

'ןדודרבי'הר"דזייארכומיתי"כרטיס•"קאמיטעטדער"מאת"איינלאדונגפראנקרייךאיןווילנערדיפוןפארבאנד"כרטיס•

יקבלרשמיתקבלה)ח"תש,טיסלבההחמותשומריכוללשלזמניתקבלה•ה"תרע,טבת,[מרוקו]תורנדאת.אזוגהכהןבארוך

אין.קאמנישעוויטץ.בדיפוןבעקעריימצהבערהימטעוועלטדי"מצותמאפייתמאתמודפסמכתב•חתימות(מירושליםישר

הביתחותמתעם.ד"תשכשנתשמיראןדרואזההכנסתביתכבוד"פרסיכרטיס•"בירושליםהבאהלשנה"."אהייא,סינסינעטי

.יידיש.ב"תרצ,ווארשאתעניות'דבענין,"ורשהבירושליםהעבריתהאוניבסיטהדורשיחברת"מאתקונטרס•בפרסכנסת

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים.פריטים17כ"סה

100$פתיחה 



והזמןהשעהעניני–פולמוס-קרתאנטורי–מירושליםופשקויליםכרזותשלענקאוסף.43

Huge Collection of Posters and Pamphlets from Jerusalem - Neturei Karta - Polemic - Affairs of the Time

רשימהלהלן.שונותתקופות.החרדיתוהיהדותהעדה,והזמןהשעה,פולמוסעניני,בירושליםשנדפסוופשקויליםכרזותשלענקאוסף

:חלקית

•אגדחברתנגדפשקויל•!?יעלוזורשעיםמתיעד!אהא!אהא.הלאומיהועדנגדישראלאגודתמאת"החרדילקהלמודעה"•

מטעםמודעה•החרדיתהעדהשלהשחיטהועדמאתט"תרצ,ירושלים,החרדילקהלהודעה•!מתדבקותממחלותהזהרו!סכנה

מאתואזהרהמודעה•??השחיטההכנסתמכספיהלאומיהועדיעשהמה•ותפיליןמזוזותתיקוןו"תרצירושלים,האשכנזיםץ"הבד

•הלאומיועדלידיבאאתהואיןדבריםבשלשההסתכל•א"תש,הקודשביזוינגדחמורהאזהרה•ז"תרצ,ירושלים,השחיטהועד

לאבבוריתשימושנגדאזהרה•ץ"הבדוחותמתדושינסקיאץ"המהרישלחותמתועם,השואהתקופתתפילהלעצרתגדולהכרזה

מהשיטהדוקאבשרולאכוללדקדק,ץ"הבדמכתב•ז"תשט,ביצוריםלעבודותהישובותבניהתנדבותאודותתורהדעתחות•כשרה

לרשותעברוהספרדיתהשחיטהעםיחדהשניההאשכנזיתשהשחיטההפרצהבענין"החרדיהקהלאל"הודעה•-צ"תר,המהודרת

,ירושלים,מסורהשומרי•ח"תש,ץ"הבדחותמות.הישיבותבניגיוסנגד,הדיןובתיד"הגאבמרןתשובת•"הלאומיהועדקהלת

שלטוןנגד',הלדברהחרדיםאל.בינהתועיםללמד•משמדתימןעוליהצלתבענין-ד"תש,הגדולההאסיפהמהחלטת•ט"תרצ

,קלישרדפוסירושלים,גדולהמודעה,הלאומיהועדנגדנמרצתמחאה•ב"תש,הלאומיהועדנגד,שבתדרשת•ח"תש,המינים

,זוננפלדחייםיוסףרבישלחותמתועם,כלליציבורתענית•ה"תש,הלאומיוהועדהבחירותנגדואיוםנוראהשםחלול•ט"תרצ

.פ"תר,יידיש,הבחירותנגדכרזה,יודעןיעדעסצואסווראיזעס•צבעונית(מילויללא)חברתעודת•ה"תרפ,ירושלים

,ירושלים,קלאצקיןאליהורביוחותמתזוננפלדחייםיוסףרבישלחותמתועם,חדשותקופותקביעתנגד!דאורייתאגזרהדא•

.ץ"תר

שלמהבןנחוםאליהומאת.העליוןהנציבידיעלשאושרה"ישראלכנסתחוקת"פרסוםלאור'ישראלכנסת'כנגדשיר,היוצאיםשיר"•

.נאמןאריהיהודהמאתנגינהתוי,הדףבשולי.העבריבדפוס.ח"תרפ,ירושלים.גליקמאן–פרושזלמן

!שהואכמותנמכרהאוסף.בינוני-טוב.שוניםומצביםגדלים.דפיםעשרות

200$פתיחה 



עניני,פולמוס–נדיריםופשקויליםכרזותעשרותאוסף.44

20-ההמאהתחילת–ועודשבת,החרדיתהעדה,השעה

Collection of Many Rare Posters and Pamphlets -

Polemic, Matters of the Time, The Eida Hacharedit,

Shabbat and More - Early 20th Century

צילומים,נדיריםופשקויליםכרזותשלמאות-עשרותעםענקאוסף

,החרדיתהיהדותעניני:מפורסמיםואישיםרבניםמכתבישל

הועד,בנותגיוס,השבתחומת,החרדיתהעדה,שוניםפולמוסים

עצרות,צניעות,ירושליםקדושת,אגדחברת,הציונות,הלאומי

כרזותכןכמו.רביםעניניםועוד,השבתבכיכרוהפגנותתפילה

מוקדמתמתקופההינםרביםפריטים.שונותחברותשלופרסומים

.האוסףמתוכןדוגמאותכמהלהלן.20–ההמאהתחילתשל

כחרדיםהיהודיהישובשומו•ירושליםשבתמזהיריחברת•

ספרדיםהמזרחעדותלבני•שבתחילוליבענין,שמעוכחפשים

שוללתלכואלהקדושותעדותושארקורדיםבבליםפרסיםתמנים

כרזה•בלויאעמרםרבילפטירתאבלכרזת•והשקרההבלאחרי

ידיעלמציצהבעניןסלאנטש"הגרברכהא"הישירושליםגדולימאת

בית"שלתמונותאלבום•בירושליםילדיםחינוךבית•זכוכיתכלי

"ישראלפאלקצום"חוברת•"דיסקיןהגדולליתומיםמחסה

לאורלחיזוק(מ"ס100\70)גדולהמודעה•ב"תרצ,ירושלים

•אגדחברתנגדכרזה•ח"תשתשריה"כ'הלילהקשההתקופה

בשםכרזה•הציוניםמשלטוןלהתרחקהמזרחעדותבניאלכרזה

הסוכנותחברנגדכרזה•הלאומיהועדנגד"חייםחפץ"המרן

,ירושלים,הגיסטאפוושכירסוכןבהיותולתליהשנידוןגרינבוים

.ו"תש

!רבהיסטוריבחומרגדושאוסף

קיפולסימניבעיקר.שוניםומצביםגדלים.דפיםמאות–עשרות

.ובלאי

200$פתיחה 

נדיריםחלקם–תורנייםוקבציםקונטרסים[59]אוסף.45

Collection of Booklets and Torah Files - Rare Parts

.עתכתבי,תורנייםירחונים,חוברותאוסף

משנתרובם(חוברות27).סלבודקהישיבתי"עישראלכנסתירחון•

ד"תרצב"תרצ.הפרדס•ג"תרסברלין,הפלסרבניירחון•ט"תרצצ"תרח

•"אישחזון"הלמרןהממועןעותק)ו"תש,חשון.תבונהירחון•(חוברות3)

,ברקבני.השביעיתסדרקונטרס•ח"תשי,שביעיתקדושתקונטרס

.תורהשעריירחון•ז"תרצ,ירושלים.שביעיתמנהגיקונטרס•ב"תשי

.לחכמיםועדבית•א"תרפ,אלול(עותקים2)א"תרפאייר,ווארשא

,ירושלים.תורהאורירחון•(חוברות5)המעיןירחון•ה"תרפ,סאטמר

,יזכור•פ"תר,ירושלים.תורהשלדרכה•(חוברות2)ט"תרנ-ח"תרנ

,ירושלים.ארבעקריתילקוט•ו"תרצניסןקדושיח"יותולדותתמונות

,ירושלים.החליבהקונטרס•ח"תש,ברקבני.השערירחון•ב"תרע

ט"תרפ,סיון,כסלו,קייאדן.פינקלצבינתןרבנישיחות.הצפוןאור•ט"תרצ

ירחון•.א"תרצ,ירושלים.המוסראור•(חוברות3כ"סה)ח"תרפ,שבט

,הקדשוארצותבתורקיההיהודיםקורות•א"תרצ,ניסןירושלים.ציוןשערי

להלכהותשובהשאלה•(סוףחסרעותק)ד"תרצ,סופיא,רביעיחלק

,לונדון.אברמסקייחזקאלרבימאת,והמדינהלונדוןצדקדיןמביתולמעשה

.ב"תרפ,ירושלים.חכמיםלשון•ד"תרצ,ירושלים.אהרןתנופת•ד"תש

.בינוני-טובמצב.בלאי,קרעים.מנותקיםדפים.שוניםומצביםגדלים

100$פתיחה 



ודפוסידכתב–תנאיםושטריכתובותאוסף.46

Collection of Marriage Ketubot - Printed and

Handwritten

.פ"תר,דנעשעניא.וחתימותידבכתבתנאיםשטר•

.ד"תרצ,הגדולהסעלעמניק.ידבכתבמילויעם.מודפסתכתובה•

.העדיםחתימות

.ו"תרצ,יפואביבתל.וחתימהידבכתבמילוי,נישואיןתעודת•

.ב"תש,ברקבני.וחתימותידבכתבמילויעםמודפסתנאיםשטר•

.ו"תש,פאליטישען.ידבכתבנישואיןכתובת•

.ו"תש.וחתימותידבכתבתנאיםשטר•

.ב"תשי,יפואביבתל.וחתימותידבכתבמילויעםמודפסתכתובה•

.פוסקהללרביקידושיןהמסדרהרבחתימת

,יורקניו,ברנקס.וחתימותידבכתבמילויעםמודפסתכתובה•

.ג"תשל

.טובכללימצב.שוניםגדלים

120$פתיחה 



קמעות

רביהמקובלוחתימתידבכתב–לשמירהקלףעלקמיע.47

ו"תשט,ירושלים–בראזניאברהם

Amulet on Parchment for Safety - In the Handwriting and

Signature of the Kabbalist R’ Avraham Barazani - Jerusalem,

1955

ידכתיבת.מזיקיןמינימכלולהצלהלשמירהנכתב.וצרארוךפורמטקמע

.ו"תשט,ירושלים.ברזאניאברהםרביהמקובל

קודשושמותפסוקיםרשימתכ"אח.ומפורטארוך'רצוןיהי'נוסחבתחילה

הזההקמיע"בסוף.קודששמותעםטבלההקמיעבמרכז.מלאכיםושמות

י"כתו"התשטסיוןז"י'גיוםנגמרא"תובבירושליםק"עיהפהנכתב

."ט"סברזאניאברהם

בעלפתייאמשהיהודהרביהמקובלשלותלמידוחתנובראזניאברהםרבי

עלהד"תרצבשנת.הקבלהבחכמתגדולכמקובלנודע,"יהודהמנחת"ה

בשנתנפטר.שעריםמאהבשכונתוהתגורר,לירושליםמכורדיסתאן

.ירושליםרבניותקנותהסכמותעםחתם.ד"תשל

.טובכללימצב.דיוטשטושי.מ"ס5\50

500$פתיחה 

20–19–ההמאה–קלףעלקמעות[10]אוסף.48

Collection of Amulets on Parchment - 19th-20th

Century

.ועודקימאשללזרע,לרפואה,לשמירה,קלףעלקמעותאוסף

כולם.הקודשושמותידכףציורי,טבלאות,שוניםתרשימיםעם

.ודיוקולמוסבכתיבת,קלףעל

צרבפורמטהקמעותרוב.20–ההמאהחלקם.19–המהמאה

.שוניםגדלים.וארוך

200$פתיחה 



א"תרס,פטרבורג–(וינר)פסחהגדותרשימת.49

List of Passover Haggadot (Wiener) - Saint Petersburg, 1901

שנהמאותארבעבמשךתבלארצותבכלשנדפסו,פסחהגדותרשימת

מאת.שונותבלשונותתרגומים,הפירושיםכלזכרוןעם,(ס"תר-ס"ר)

ובאוצרותברשימותמקומותיהןהגדות884הובאובספר.ווינערשמואל

.הספרים

.למדעיםהקסריתהאקדמיאדפוס.יחידהמהדורה.א"תרס,פטרבורג

[1],VII, 12, .מ"ס28.וגרמניתעברית.’עמ54

.מקוריתכריכה.מאודטובמצב

180$פתיחה 

פסחשלהגדות

איוריםעםאומנותיותהגדותחמשמקבץ.50

ליטוגרפיים

Stack of Five Artistic Haggadas - Famous Artists

,ברלין.בודקויוסףהציירמאתציוריםעם,פסחשלהגדה•

.א"תרפ

,ברלין.גייסמרנתןידיעלומצוירתערוכה,פסחשלהגדה•

.ח"תרפ

.ליפשיץהוצאת.חנני-אל.אמאתציוריםעם,פסחשלהגדה•

.ץ"תר,ירושלים

.2.ב"תרפ,ברלין.1.ציוריםעםגרמנית,הגדותשתי•

.מקוריתקופסאעם.פ"תר,גרמניה

.קליםפגמים.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים

120$פתיחה 

א"תשל,איראן–לפרסיתמתורגם–פסחשלהגדה.51

Passover Haggadah - Translated to Persian - Iran, 1971

לביתהובא.נתנאלייהושעידיעלתורגם.ופרסיתעברית,פסחשלהגדה

.א"תשל,איראן.התורהאוצרידיעלהדפוס

.כריכהללא.טובמצב.מ"ס21.דף[34]

100$פתיחה 



ומפרשיםך"תנספר

ט"שע-ח"שע,באזל–גדולותמקראות–ך"תנ.52

Tanach - Mikraot Gedolot - Basel, 1618-1619

המפרשיםכלעם.גדולותמקראות.וכתוביםנביאיםתורה

מהדורה.קיניגלודוויגבדפוס,ט"שע-ח"שע,באזל.הראשונים

ונציההוצאתלפישורה-על-ושורהדף-על-דףכמעטשנדפסה

.ט"ש-ז"ש

דףרכח,[6].תורהחומשיחמשה.א

.דףתמא-רלד,[1].ראשוניםנביאים.ב

Johannesמאתבליטיניתחיבורבנוסף Buxtorfius,שנדפס

ביוםחתומהבליטינית(נפרד)ושערהקדמהעם.פ"ש,בבאזל

.לבניםדפים[2]וכן.דף114כוללתההקדמה.1618אוגוסט22

.רביםבעותקיםנמצאלאל"הנהחיבור

פגמים.פגוםבעבריתהשער.אחדבכרךהראשוניםהחלקיםשני

כאמורדפיםמספר,מאודטובבמצבהכרךרוב.נוספיםבדפים

.בינוניבמצב

.דףתשה-תמב,[1].אחרוניםנביאים.ג

ירושלמיתרגוםשלדף[סז].דףתתקמו-תשז;[1].כתובים.ד

.והמסרה

אחרוניםנביאיםשלהראשוןהשערבמסגרתפגמים.מ"ס40

במצבהעותקשאר.(מקצועיתלאמשוקם)שאחריוהדףובשולי

הכריכותשדרתעתיקותכריכותעםהכרכיםשני.מאודטוב

.פגומה

800$פתיחה 

ז"תל,פרנקפורט–ך"תנ.53

Tanach - Frankfurt, 1677

פרנקפורט.קלודיוסדודבעריכת,הקודשכתביוארבעעשרים

שנהבאותה.ואושטכרישתוףבלטשרבדפוס.ז"תל,דמיין

עלנדפסההנוכחיתהמהדורה.נוספתמהדורהואושטהדפיס

.תיקוניםעם.האחרתההוצאהפי

מספורהעמודיםבשולי.כרסעבכרך.דף[2],תרפו,[8]

בעלותחתימות.מ"ס9הכרךעובי.מ"ס11.5\23.הפסוקים

.בלטיניתנוסףשער.נחושתבתחריטשער.בלטיניתוהגהות

שלבטקסטפגיעהלעתים,מינימליםוימניםשמאליםשולים

במצבהדפיםאיכות.מנותקתקדמיתכריכה.הפסוקיםמספור

.הלטיניהשערבשולישיקום.מצוין

280$פתיחה 



עתיקהקלףכריכת–מאודנדיריםשוליים–ף"ת,האלי–ך"תנ.54

Tanach - Halae, 1720 - Very Rare Margins - Ancient Parchment Binding

.היינריךיוהאן,מיכאליסוהמדפיסהעורך.ף"ת,האלי.הקדשספריוארבעעשרים,ך"תנ

,חלקייםשעריםולכתוביםאחרוניםלנביאים,ראשוניםלנביאים.נחושתבפיתוחמצויירשערלוקדם.אדומהבדיומהשערחלקים

היתרבין,ידומתחתמתוקןדברלהוציאכדירביםמאמציםהשקיע(ח"תצ-ח"תכ)מיכאליספרופסורהעורך.ובלאטיניתבעברית

וניציהגדולותהמקראותהוצאתנדפסהפיהםשעלמאלו,מודפסותמהדורותעשרהותשעך"התנשלידכתביבחמשהגםהשתמש

.גרסאותחילופיובובלאטיניתופירושהקטנההמסורהשללאטיניתרגוםעם.ו"רפ–ה"רפ

עורכריכת–ק"ת,לייפציג–ך"תנ.55

מהודרעותק–מעוטרתמקורית

Tanach - Leipzig, 1740 - Decorated

Original Leather Binding - Magnificent

Copy

מולעמודהולטיניתעברית,וכתוביםנביאיםתורה

,"הקריאהחלוף","הפטרותלוח"עם.עמודה

האקדמיותחכמיוהסכמותהוכטוהקדמת

.ק"ת,ליפציג.בלטינית

הכרךעובי.מ"ס24.'עמ[55],666,705,[49]

הכריכהבשדרת.מקוריתעורכריכת.מ"ס8.5

.מאודטובמצב.מקורייםזהבעיטורי

550$פתיחה 

16,12,4.דף[2],תתמח.'עמ32,[6]

10הכרךעובי.מ"ס22\28גודל.'עמ

כריכת.מאודונדיריםרחביםשולים.מ"ס

מצב.אדוםדפיםחיתוך.עתיקהקלף

בקלףקרע.הכללמןיוצאבאופןנדיר

.הכריכהשבשדרת

500$פתיחה 



–ט"תס,פרנקפורט–שמעוניילקוט.57

חתימות

Yalkut Shimoni - Frankfurt, 1709 -

Signatures

הכולל',שמעוניילקוט'הנקרא,התורהילקוט

,וכתוביםנביאים,התורהעלקדומיםמדרשים

מדרש,מכילתא,ספרא,התלמודיםמשנימלוקטים

דרביפרקי,נתןדרביאבות,תהיליםמדרש,רבה

ועודתנחומא,פסיקתא,קטנותמסכתות,אליעזר

מדרשכדוגמת,השניםבמשךשנעלמומדרשים

.ועודזוטאספרי,אבכירמדרש,אספהמדרש,ויסעו

רבימאת.אלולמדרשיםהיחידהמקורהואזהספר

.מפרנקפורטאשכנזישמעון

.גאטשלקמיכלבדפוס.ט"תס,דאדרהפרנקפורט

ומאמרילפסוקיםמקומותמראיהעמודיםבשולי

.ל"חז

מצוירשער.דףשיג,[1].התורהעל:אחלק

,ואהרןמשהשלדמויותעם,במיוחדנאהבתחריט

.הפלישתיוגוליתדודומלחמת

.מיוחדשערעם.דףקץ.וכתוביםנביאיםעל:בחלק

דפים.כרסעבכרך.יחדיוכרוכיםהחלקיםשני

דפיםבמספרקלבלאי.כתמים.טובמצב.איכותים

.עתיקהכריכה.אחרונים

300$פתיחה 

שנדפסהיחידהספר–ע"תק,פונטפרקט–ך"תנ.56

שם

Tanach - Frankfurt, 1810 - The Only Book Printed

there

ך"והתנ1776-1780קניקוטבעריכתך"התנעלמבוסס,ך"תנ

הערותעם.1784-1788רוסידהברנארדוובאני'גבעריכת

משמאלנדפס.שוניםממקורותשנלקטו,מהמקורלמטהבאנגלית

.מנוקדלא.לימין

,הבריטיהמוזיאוםקטלוגלפיהתאריך.ו"תקע-ע"תק,פונטפרקט

שנדפסהיחידהספרזהו.433עמודה17כרך,1965לונדון

!בפונטפרקט

נחמיה,עזרא,הימיםדברי,ראשוניםנביאים,תורה:ראשוןחלק

,XXII.ואסתר .’עמ414

,ישעיה,השיריםשיר,קהלת,משלי,תהלים,איוב:שניחלק

,IV.עשרותרידניאל,יחזקאל,איכה,ירמיה 438 26.5.’עמ[2],

.מ"ס

שדרהעםבדכריכת.ממשכחדש–מאודטובמצב.אחדכרך

.מהודרתכריכה–מעורופינות

280$פתיחה 



חתימת-יחידהמהדורה–ד"תנ-ג"תנ,ונציה–חייםשנות.59

[?]מטשרנובילזוסיארביק"הרה

Shnot Chaim - Venice, 1693-1694 - Only Edition - Signature of

Harahak R’ Zusia of Chernobyl [?]

מכלליחדשיםכלליםעם,תורהחומשיחמשהעלדרשות,חייםשנותספר

מרןשלאביו"יהוסףעין"בעליוסףרביבןחזןחייםרביהגאוןמאת.התלמוד

."לבחקרי"ה

רבני.המחבראביחזןיוסףרביהסכמות.יחידהמהדורה.ד"תנ-ג"תנ,ונציה

בנבנשתיחייםר"בישראלרבי,(הלויש"מהרת"שו)הלוישלמהרבי:אזמיר

."מוסרשבט"בעלהכהןאליהוורבי

זוסיא'לר"אשכנזיידבכתבחתימההספרבשער.מ"ס34.דףרלב,[2]

נפטר)מטשרנובילזוסיארביק"הרהשלידוחתימתתוזוהייתכן."בהרב

ידבכתבנוספתחתימה.מטשרנובילאהרןרביק"הרהשלבנו(א"תרמ

."פיזארובנימיןכספיקנין"איטלקי

.איכותיםדפים.שימושוסימניכתמיםמעט.נאיםשולים.טובכללימצב

.משוקמתכריכה

200$פתיחה 

יחידהמהדורה–ד"תקפ,ליוורנו–יעקבמסכנות.60

Miskanot Yaakov - Livorno, 1824 - Only Edition

מאת.ס"הפרדבדרךישעיהספרעלפירוש,יעקבמסכנותספר

.פארדויעקברבי

.סעדוןנחמןבדפוס.יחידהמהדורה.ד"תקפ,ליוורנו

.מ"ס29.5.דף[1],קסב,[2]

מספרבשוליפגם.קליםכתמים.עשנקבימעט.טובכללימצב

.חדשהכריכה.טקסטפגיעתללאדפים

120$פתיחה 

ולטיניתלערביתמתורגםתהליםספר.58

1614,רומא–

Sefer Tehilim Translated to Arabic and

Latin - Rome, 1614

ל"המוי"עללטיניתמתורגםבערביתתהליםספר

.1614,רומא.פאוליןסטיבן

עמודי.עמודותלשתימחולקעמודכל.עבהכרך

כתמי.כריכהללא.טובמצב.ממוסגריםהספר

.זמן

100$פתיחה 



רבותהסכמות–ד"תצ,פרנקפורט–דכיאמירא.61

Mira Dachiya - Frankfurt, 1734 - Many Approvals

שוניםובמקומותמגילותלחמש,לתורהי"רשפירושעלביאורים,דכיאמירא

.מסלאוויץמרדכירבימאת.בתלמוד

הסכמות.יחידהמהדורה.גאטשלקמיכלדפוס.ד"תצ,דאדרהפרנקפורט

בעלדמייןפרנקפורטשלרבהכץנפתלירביהסכמתכוללדורורבניגדולי

!שנהמעשריםלמעלהבמשךהסכמותאסףהמחבר,"חכמיםסמיכת"

עשנקבימעט.נוספיםובדפיםבשערפגמים,בינונימצב.מ"ס16.דף[72]

.חדשהכריכה.בסוף

120$פתיחה 

–יחידהמהדורה–ג"תקי,רדלהיים–צביארץ.62

ברדלהייםהראשוניםמהספרים

Eretz Tzvi - Rödelheim, 1753 - Only Edition - From the

First Books in Rödelheim

ליפמןהירשצבירבימאת.השנהכלהפטרותעלפירוש,צביארץ

.מהלברשטט

שנדפסהרביעיהספר.רייךקארילדפוס.ג"תקי,רדלהיים

.ברדלהיים

.מקוריתעץכריכת.עתיקותבעלותחתימות.מ"ס20.דףסו,[4]

.הדפיםבפינותקיפולים.ופגומהבלויהכריכה.טובכללימצב

100$פתיחה 

–ראשונהמהדורה–ן"ת,פרנקפורט–אהרןבית.63

מצויריםשערים3

Beit Aharon - Frankfurt, 1690 - First Edition - Three

Illustrated Title Pages

,התלמודיםבשניהמובאיםך"התנפסוקימפתח,אהרןבית

.שמואלבןאהרןרבימאת,ומוסרדרוש,קבלהספרי,מדרש

שערים3.ראשונהמהדורה.א"תנ-ן"ת,דאודרפרנקפורט

.ממוסגריםהספרעמודירוב.(וכתוביםנביאים,תורה)מצוירים

מרדכיהשםנזכרהשערבשולי.לעמודטורים3-5עמודכל

הספר.השערמסגרתאתשציירהציירהואכנראה,סלאווטיצר

.הדוראותומגדוליהסכמות15–בעוטר

בעלותחתימותכמהבספר.מ"ס31.דףקעח-קיז,קטו,ב,ב

כולוהעותקהשערבשוליקלפגםמלבד."פולקגרשון"רבישל

פינותשדרהעםחדשהכריכה.איכותיםדפים.מאודטובבמצב

.אדוםעור

120$פתיחה 



עלזקניםמושב\ם"הרמבבןאברהםרבינופירוש.64

כרכיםשני–ששוןדודסלימאןהגבירהקדשת–התורה

מצומצמתמהדורה–מהודרים

Commentary of Rabbeinu Avraham Ben HaRambam /

Moshav Zekeinim al Hatorah - Dedication of the Gvir

Saliman David Sasson - Two Magnificent Volumes -

Limited Edition

,לונדון.תורהחומשיחמשהעלם"הרמבבןאברהםרבינופירוש.א

בערביתהמקורעםנדפס.מוזהבדיועםצבעונישערכולל.ח"תשי

יהודהאפריםרביידיאלשרגאנהורוהערותמבואבתוספתומתורגם

.ויזנברגשרגאבן

דודסלימאןהגבירשלוחתימתוידובכתבנאההקדשההפורזץבדף

מאתטובהשנהכרטיסכולל.ט"תשישנתשלה"רערב.ששון

.הגביר

.התוספותבעלירבותינופירושיקובץ,התורהעלזקניםמושב.ב

סלימאןהצעירידיעל.409'מסששוןידמכתבלראשונהלאוריוצא

.ששוןסלימאןדודבן

דודסלימאןהצעירידיעלאוקספורדידמכתבלראשונהלאוריוצא

.ט"תשי,לונדון.דודבנישללמצוותעשרהשלשבןלכבודששון

.מאודטובמצב

100$פתיחה 



'והש'הרשנות-הדפוסראשית

מחברות–אינקונבולהדף.65

ב"רנ,ברשא–עמנואל

One Page Incunabula -

Machbarot Immanuel - Brescia,

1492

,עמנואלמחברותספרמתוך.דף[1]

.הרומישלמהבןעמנואלרבימאת

משהבןגרשםבדפוס.ב"רנ,ברשה

.ערשדפוס.שונצינו

נקבימעט,טובמצב.מ"ס18.5\13

.עש

150$פתיחה 

נדיר–ט"רמ,שונצינו–ג"סמ–אינקונבולהדף.66

One Page Incunabula - Sefer Mitzvot Gadol - Soncino, 1489 - Rare

.(עד,עשין)מקוצימשהלרבינוגדולמצותספרמתוךדף

.ט"רמ,שונצינודפוס

שהאריךעתהכיאדוםגליותולשארבספרדאשרירושליםלגלותדרשתיכבר"מקוצימשהרבינושלהמפורסמיםדבריובאוזהבדף

ולאלגויםולאלישראללאלשקרושלאאמתשהואהקב״השלבחותמוולאחוזהעולםמהבלילהבדיללישראלישמדאייותרהגלות

לשוןבפיהםימצאולאכזבידברוולאעולהיעשולאישראלשאריתשנאמרלהםבמותראףעצמםולקדשענייןבשוםלהטעותם

"...בפיהםאמתותורתאמתאנשיהםכיעשהבדיןהגויםיאמרולהושיעםהקב״הוכשיבאתרמית

.מאודטובמצב.מ"ס17\25.דף[1]

180$פתיחה 



ביופיומרהיבעותק–[ב"שצ]1632באזל–ך"לתנקונקורדנציה.67

Concordance to the Tanach - Basel 1632 - Beautiful Copy

Concordantiae Bibliorum Hebraicaeהספרבפתח.1632ב"שצ,באזל.(הראשון)בוכסטורףיוהאנסמאת,ך"לתנקונקורדנציה

.הקונקורדנציהאתהשליםאשר.הבןבוכסטורףיוהאנסשלבליניתהקדמה

.מוזהבוכיתובעורשדרתעםחדשהכריכה.מאודטובמצב.מ"ס39.דף[456].'עמ19.מאודוגדולעבהכרך

200$פתיחה 

חסריםעותקים–'השמשנותנדיריםספריםאוסף.68

Collection of Rare Books from the 1940’s - Missing Copies

עותק.ראשונהמהדורה.ב"שע,מנטובה.הרופאיםאביראריהמשערדודבןאברהםרבימאת,הגיבוריםשלטיספר•

.(דףקפו,יב:במקור)בלבדהשלישיהמגןשלהשערלפנינו.ראשוניםדפים8:חסר

ומעטשערחסר.'השאו'הרשנותונציהממהדורותאחת.בומבירגידניאלבדפוס.גדולותמקראות.תורהחומשיחמשה•

.דףרכו-ב,[2]:לפנינו.(החומששל)סוף

.דף20–כהתחלהחסר.ג"שי,סביוניטה.אפודיופירושטובשםפירושעם,נבוכיםמורה•

.דףמט-א.שערחסר.א"שע,פראג.מקרמניץבערישכררבימאת"בינהאמרי"פירושעם.(חכמהמקור).ויקרא,זהר•

.זאניטיזאנייטודפוס.ו"שס,ונציה.ם"להרמבהמשניותופירושמברטנוראעובדיהרבינופירושעם,משנהסדריששה•

200–כלפנינו:חסרעותק.מזרחיידבכתבהגהות."ליאוןדידניאלשמואלבכראברהםשליהספרזה"חתימהפהבדף

.(דףשב,רו-פה,[1],פד:מתוך).מהספרדף

–כלפנינו.באמצעודפים,וסוףתחילהחסרעותק.ראשונהמהדורה.ה"שע,ונציה.הצרפתייוסףלרבי,יוסףידספר•

.(דף[13],רפז:מתוך).מהספרדף200

.גרוע.בינוני-טוב.שוניםומצביםגדלים

300$פתיחה 



יעקבבןראובןרביחתימת–ב"שפ,ונציה–ישריםתמת.69

וצפתסופיהד"אב

Tamat Yesharim - Venice, 1622 - Signature of R’ Reuven Ben Yaakov

Abad of Sofia and Safed

ספריםכמהכוללהחיבור.מוטאלבנימיןרבימאת.ישריםתומתספר

הגהות–תמיםדרך.יחיאבןתםלרביתםאהלי:הראשוניםמרבותינו

.ף"הריעלוהשגותיוד"הראבפסקיספר–דעיםתמים.ומפרשיוף"הרי

–שמואלכללי.הלויאליהורבימאתומודעאאסמכתאבדיני–דאיכלמאמר

.ראשונהמהדורה.ב"שפ,ונציה.סירילייובןשמואללרביהגמראכללי

,צד,קך,קיד:במקור.אחרוניםדפים10–ו.ראשוניםדפים8:חסרעותק

.עבהכרך.דףסו

,סופיהחכמימגדולי–יעקבבןראובןרבישלידוחתימתהספרבתחילת

נתקבלשםבצפתוהתיישבד"תקסבשנתהקודשלעירעלה.(ו"תקסנפטר)

רביהגאוןנמנותלמידיובין.דורוגדוליידיעלנספד.צדקומורהלרב

"מצוהנר"בעלסידיהודהרביוהגאון"לאברהםחסד"בעלאלקלעיאברהם

.אביופטירתלאחרצפתרבניראשוצדיקגאוןרחמיםרביבנו

.וקרעיםכתמים.בינוניבמצבדפיםמספר.טובבמצבהכרךרוב

120$פתיחה  

–ח"שס,ונציה–גאלנטים"מהרת"שו.70

ראשונהמהדורה

Maharam Galanti Responsa - Venice, 1608 -

First Edition

משהרבימאתותשובותשאלותוארבעעשריםמאה

.בצפתמתיבתאורישמתארישגאלנטי

.גארהדיזואןדפוס.ראשונהמהדורה.ח"שס,ונציה

ס"השעלהחידושיםחלקללא,בלבדת"השוחלק.דףסו

.המחברמבן

.חדשהכריכה.כתמים.טובמצב

200$פתיחה 



תפילהספרי

ידועלא[1860גרמניה]–מינאטורי–ישראלתפילתסידור.72

Tefilat Yisrael Siddur - Miniature - [Germany 1860] Unkown

.עמודמולעמוד,וגרמניתעברית.השנהלכלתפילות,ישראלתפילתסידור

בספריהואינו,הביבליוגרפיהבמפעלמופיעלא.[1860,גרמניה]

.הלאומית

.מסגרתבתוךהעבריהטקסטעמודיכל.מ"ס7\9.5.דף[2],269,[1]

תפילות"שנישער."ישראלתפלות"מצוירראשוןשער.שעריםשני

."ישראל

הכריכהשדרת.מוזהבדפיםחיתוך.מקוריתעורכריכת.מאודטובמצב

.חלקיתמנותקת

150$פתיחה 

ג"תקצ,זולצבאך–מינאטורי–השנהמכלתפילות.73

נדיר–

Tefilot for all year round - Miniature - Sulzbach,

1833 - Rare

יפהמסודר,ופוליןאשכנזכמנהגהשנהמכלתפילותסידור

.היטבומדויק

טובמצב.מ"ס4.7\8.2:מינאטורי.דףרסד.ג"תקצ,זולצבאך

.מאוד

–ז"תשסבשנתפומביתבמכירההאחרונהבפעםהופיעהספר

בספריהאינו.ל"הנהעותקפיעלנרשםהביבליוגרפיהבמפעל

.הלאומית

.ובלויהמשופשפתכריכה.מאודטובמצב

300$פתיחה 

מוקדמתמהדורה–השלםנהוראתפילתסידור.71

'התקשנות–זוהתהשלא

.'התקשנותמהדורת,השלםנהוראתפילתסידור

קולפון.ובסוףבתחילהדפיםכמהשלחסרון,שעריםללא

נגמר,ונוראאיוםאל,הבוראבעזרת"ראשוןחלקבסוףהמדפיס

השלםנהוראתפלתמסדרראשוןחלק,בהדוראונשלם

,...והמושלם

ללאאחלקשלשרובולצייןיש.מדוברמהדורהבאיזוזיהינולא

.דףקפ-קסהמדףדפיםמספוראחלקשלבסופו.דפיםמספור

.(החודשלפרשתיוצר)קחדףעדאמדףשניחלק

.ופגמיםשימושבלאי.בינוני-טובמצב

100$פתיחה 



דף–כיסמהדורת–ד"תר,ליוורנו–תפלותסדר.74

מהודרתעורכריכת–ירקרק

Seder Tefilot - Livorno, 1844 - Pocket Edition -

Greenish Paper - Magnificent Leather Binding

משהבדפוס.ד"תר,ליוורנו.ספרדיםק"קכמנהג,תפלותסדר

.בילפורטיושלמהי'פלאגוישראל

.כחולבצבעמלאמעורנאהחדשהכריכה.מ"ס7\13.5.דףקך

.מאודטובמצב.ירקרקיםדפים

120$פתיחה 

אדומהבדיושער–ג"תק,ליוורנו–תעניותארבעסדר.75

Seder Arba Ta’aniyot - Livorno, 1743 - Red Ink Title Page

ותחנוניםתפלותבוכולל,ספרדיםק"קמנהגכפי,תעניותארבעסדר

בעריכת.ואיוב,בלאדינובאבלתשעהוהפטרה,צומותלארבעהוקינות

.דפוסוובביתמילדולהאברהםרבי

מפעלעורכיאמנם,"שלישיחלק"נכתבבשער.ג"תק,ליוורנו

אםוספק,ראולאהאחריםהחלקיםאתכימעיריםהביבליוגרפיה

.נדפסו

.אדומהבדיוהשערמטקסטחלק.מ"ס15.דףקמח-מא,לז-ו,[1],ג

טובמצב.עורשדרת.מקוריתכריכה.בחלקהחסרהאחוריתכריכה

.מאוד

120$פתיחה 

יחידהמהדורה–ט"תקצ,ליוורנו–דחייספרא.76

Sifra D’Chayei - Livorno, 1839 - Only Edition

רבימאת.תורהושמחתסוכות,נוראיםלימיםתפילותאוסף,דחייספרא

.(נתןמגרעותהצעיר)'ן"המג'ברמזפעמיםכמהמופיעשמו)עמרםנתן

מטבדף.אוטולינגימנחםאליעזרדפוס.יחידהמהדורה.ט"תקצ,ליוורנו

...צידון[תהלהבעיר]ת"בעיובהיותי":כותבהעורך"המותיוםבזכרון"וידוי

אליהםשנתייסד...כ"יוהשלהמוסףבסליחותאומרהץ"שהשנוהגיםראיתי

ומורהלאבשםשנמצא...ו"הירומאנוח"כמהרר...הרב...מאתזהמנהג

"צדק

ללאהדףבפינתפגםאחרוניםבדפים.בינוני-טובמצב.מ"ס15.דףסד

.פשוטהכריכה.טקסטפגיעת

100$פתיחה 



שלםסט–ט"תקצ-ז"תקצ,הנובר–קרובותמחזור.77

כרכיםתשעה–מקורי

Machzor K’rovot - Hanover, 1837-1839 - Full

Original Set - Nine Volumes

וואלף'רמאתאשכנזיתומתורגםמדויק,אשכנזכמנהגמחזור

.שלםסט–כרכיםתשעה.היידנהיים

קדם–הראשון.שעריםשניחלקלכל.ט"תקצ-ז"תקצ,הנובר

.דובנאשלמהרביהסכמת.חלקישער

,XX,[4].5598.השנהראששלראשוןליום:[א] .’עמ262

,VIII,[3].5598.השנהראששלשניליום:[ב] .’עמ283

VI.5597.נדריכל:[ג] , 117, .’עמ[1]

.’עמ528,[3].5597.כפוריום:[ד]

,XXIV,[3].5598.שבתוכוולשבתהסכותלחג:[ה] .’עמ262

,XXXII,[3].5598.תורהולשמחתעצרתלשמיני:[ו] .’עמ208

,XXVIII,[7].5599.פסחשלושניראשוןליום:[ז] 224, XXIV

.’עמ

XXVIII,[3].5599.פסחשלושמינישביעיליום:[ח] .’עמ236

XVI,5599.24.השבועותלחג:[ט] ; 269 ,XXIVעמ’.

דפים.טובכללימצב.מ"ס22.תואמותמקוריותכריכות

חלק.האחרוניםבדפיםקרעים'דבכרך.רופפים\מנותקים

.שדרהחסרובחלקםרופפותמהכריכות

120$פתיחה 

תויםספרימקבץ–גלאנץליביהודההחסידיהחזן.78

האישיבשימושושהיהתויםספרכולל\שחיבר

Hassidic Cantor Yehuda Leib Glantz - Stack of Books of

Musical Notes that he Composed / Including one that

he used personally

מאת.כנסתבבתיתפילותשלתויםספר,חזניתאנתולוגיה.א

GERSHON EPHROS.1940,יורקניו.שניחלק.

ליביהודהרביהחזןשלידובכתבוחתימותרישוםהספרבתחילת

.גלאנץ

ליביהודהרביהחזןשחיברמוזיקליותיצירות,תויםספריחמשה.ב

.1965,אביבתל.תפילהנוסח,הקודשרינת.1.השנהכללתפילות

.1970.4,אביבתל.נוראיםימים.1971.3,אביבתל.סליחות.2

.שבתלילתפילות.1971.5,אביבתל,מוסףשחריתשבתתפלות

.1967,אביבתל

ניו.שוניםוזמניםלנישואיןמוזיקליותיצירותעםחוברותשתי.ג

.40–השנות.יורק

.טובמצב.שוניםגדלים

למשפחתבקישינבנולד(1898-1964)גלנץליביהודהרביהחזן

יסודותאתלבנושהנחילטולנאוחסידחזןאביו.חשובהחזנים

.החסידייםוהניגוניםהחזנות

200$פתיחה 



ישיבתייםיסודספרי

ראשונהמהדורה–ז"תקל-ה"תקל,קארלסרוא–ותומיםאורים.79

Urim Vetumim - Karlsruhe, 1775-1777 - First Edition

יהונתןרבינומאתמשפטחושןערוךהשולחןעליסודחיבור,ותומיםאורים

.שני-ראשוןחלק.אייבשיץ

חושןערוךשולחןהואהפנים.ראשונהמהדורה.ז"תקל-ה"תקל,קאלרסרוא

דרךעלבאריכות–תומים.קצרהבדרך–אוריםביאוריםשניוסביבומשפט

.הפלפול

עורכריכת.אחדבכרךהחלקיםשני.מ"ס35.דף[5],שפא-רה,[1].רד,[1]

מצב.קליםשימושכתמי.השניהשערבשולישיקום.ופגומהבלויהמקורית

.מאודטוב-טוב

רביחותמת."ו"תקפשנתה"מהגאלדשמידטבהאלקיםחנני":בעלותחתימות

חתימותהשניבשער.'חייםתפוחי'בעל(ד"תשמ-ה"תרע)פנטאלתרחיים

א"ברהלוידוד"."מפיעטרקובמלמדל"זנ"ברנאברהם'להקשייךהתומיםזה"

."ל"הנמפיעטרקובהלוידודה"מו'המעזבוןקניתי"."מפיעטרקובל"זצהלוי

$  350פתיחה 

יחידהמהדורה–א"תקס,למברג–ויהונתןדודאהבת.80

Ahavat David V’Yehonatan - Lemberg, 1801 - Only Edition

יהונתןלרבי"ותומיםאורים"הספרעלכמגןהיוצאמיוחדחיבור,ויהונתןדודאהבתספר

ק"מקהכהןדודרבימאת."החושןקצות"בספרוהלרליבאריהרביבמהשגותאייבשיץ

.ראשוןחלק.פמארין

.יחידהמהדורה.א"תקס,למברג

לומדטשאנגערק"מקראזנבערגשלמה"רישוםהספרבשער.מ"ס31.דףפח,[2]

ספריםקניןחברת"חותמות."ק"לפת"שבשנתא"יעטאשנאדהרמהישיבהפה

."טאשנאדדבחורים

.חסרעותקשלמהשליםספרעםכרוך.טובמצב

100$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ז"תרפ,ריגא–חכמהמשך.81

Meshech Chochma - Riga, 1927 - First Edition

מאיררבימאת,תורהחומשיחמשהעלודרשותביאורים,חכמהמשך

.מדווינסקהכהןשמחה

.ראשונהמהדורה.ז"תרפ,ריגא

.קכהבדףמסתייםהכרך.בלבדויקרא-שמות,בראשיתשלהחלקלפנינו

.כתמים.השערבדףקמטמלבד.טובכללימצב

100$פתיחה 



,בריסק–ם"הרמבעלהלויחייםרבנוחדושי.82

אליהורבישלהעותק–ראשונהמהדורה–ו"תרצ

בלוךמאיר

Novellae of Rabbeinu Chaim Halevi on the

Rambam - Brisk, 1936 - First Edition - Copy of

R’ Eliyahu Meir Bloch

מאת,ם"להרמבתורהמשנהספרעלוביאוריםחידושים

.בריסקד"אביק'סולובייצהלויחייםרבינו

.ראשונהמהדורה.ו"תרצ,בריסק

סללזהבספר–הישיבותבעולםהלמדנייםהיסודמספרי

גורםכלוניתוחבפלפול,בלימודהדרךאתחייםרבי

עומקשלחדשמימדנתןזובדרך,התלמודיתבסוגיה

.ם"ולרמבלתלמוד

אליהורבישלהעותק.המחברבניהקדמתהספרבראש

.מטלזבלוךמאיר

.טובבמצבדפים.מקוריתכריכה.מ"ס33.דףקיב,[1]

.מנותקיםראשוניםודפיםכריכה

300$פתיחה 

מהדורות–חלקים4–שמחאור.83

בלוךמאיראליהורבימספריית–ראשונות

Ohr Sameach - Four Parts - First Editions

- From the Library of R’ Eliyahu Meir

Bloch

.'עמ183.ו"תרפ,ריגא.וזמניםאהבה,מדע.א

.וטהרהקרבנות,עבודה,זרעים,הפלאה.ב

.'עמ252.ע"תר,ווארשא

,ווארשא.ושופטיםמשפטים,קנין,נזיקין.ג

.'עמ245.ד"תרס

ובבאקמאבבאמסכתותעל,שמחהאור.ד

.ידכתבמתוךלראשונהלאוריוצא,מציעא

.קוקהרבמוסדבהוצאת.י"תש,ירושלים

.טובכללימצב.שוניםגדלים

150$פתיחה 



והלכהת"שוספרי

–ו"תקל,ליוורנו–יוסףברכי.84

הגהות-ראשונהמהדורה

Birkei Yosef - Livorno, 1776 - First 

Edition - Glosses

דיניםחידושי.שניחלק,יוסףברכיספר

אבן,דעהיורהערוךשולחןעלופלפולים

דודיוסףחייםרבינומאת.משפטוחושןהעזר

.א"זיעאזולאי

בספרכידוע.ראשונהמהדורה.ו"תקל,ליוורנו

,הראשוניםמרבותינורביםחידושיםשולבו

בספריותידםבכתיבותא"החידמרןשראה

היחידיהמקורזהושספר,בעולםשונות

.אלולחידושים

חתומהמזרחיידבכתבהגהה2\קבבדף

מכותבנוספתהגהה2\צאבדף.ט"סז"אי

.אחר

.קרעים.עשנקבי.בינונימצב.דףקיג,קכא

ללא.בטקסטחלקיחסרוןעםקרעאחרוןבדף

.כריכה

120$פתיחה 

חתימות–ראשונותמהדורות–"מאירותפנים"הספריסט.85

עתיקותוהגהות

Set of Ha”Panim Me’irot” Books - First Editions - Ancient

Glosses and Signatures

ביאור(נפרדבשער)"מאירותפנים"עם.ותשובותשאלות,מאירותפנים.א

.אייזנשטטמאיררביהגאוןמאתזבחיםמסכתעל

גדוליהסכמות.פרופסשלמהבדפוס.ראשונהמהדורה.ה"תע,אמשטרדם

.הדוראותו

חתימה"הירשזאהןשאול"הירשזוןמשפחתוחותמותחתימותבספר

שעוהחותמתכולל.נוספותחתימות."זאהןהירשה"הל"זצי"ברנפתלי"

.אשכנזיידבכתבהגהותכמההספרדפיבין.(מזוההלא)עתיקה

כריכה.[מקורית]בקלףמחופהעץכריכת.מ"ס30.דףלה,[1],צו,[4]

.טובבמצבהשארראשוניםבדפיםקמטים.ופגומהבלויה

מאיררבימאת.וביאוריםוחידושיםותשובותשאלות,מאירותפנים.ב

.דףקיג,[1].ראשונהמהדורה.ג"תצ,זולצבאך.אייזנשטט

.ידבכתבהגההבספר.ה"מקזלמןה"כלהקציןשייך"רישוםהספרבשער

קידושיןממסכתוביאוריםחידושים,ותשובותשאלות,מאירותפנים.ג

.דףסא,[2].ראשונהמהדורה.ח"תצ,זולצבאך.וביצה

.עתיקותבעלותחתימותבשער

250$פתיחה 



ראשונותמהדורות–החלקיםשני–יעקבשבותת"שו.86

Shevut Yaakov Responsa - Two Parts - First Editions

הגאוןמאת.ערוךהשולחןחלקי'בדותשובותשאלות,יעקבשבותספר

.ופראגרישאד"אברישריעקברבי

.דףיג,פא,[2].ט"תס,האלי:ראשוןחלק

רישוםהכרךבסוף.אשכנזיידבכתבארוכהלמדניתהגהה2\כדבדף

ממשלתהגדולהמאורלהרבשייךיעקבשבותת"שוהספרזה"

חייםה"מות"כקשתורהבחדריהבקיהחריףהגדולהבידוהתורה

"...לויאמרוקדושבישראלתורהוהרביץ...אפפענהיים

ההגהה.בשערמטושטשותחתימות.שוניםפגמים.טובכללימצב

.פגומהמעט

.דףיב,י,ס.ט"תע,אופיבאך:שניחלק

.עתיקהעורכריכת.מאודטובמצב

180$פתיחה 

חתימה–ראשונהמהדורה–ב"תק,פרנקפורט–יעקבשבת"שו.87

Shev Yaakov Responsa - Frankfurt, 1742 - First Edition - Signature

הכהןיעקברבימאת,ע"השוחלקי'בדותשובותשאלות.החלקיםשני,יעקבשב

.מפראג

.ראשונהמהדורה.ב"תק,דמייןפרנקפורט

.ו"תקצבשנתנפטר,צעהליםקהיללתמחכמי"בישיץמאיר"רביחתימותבספר

שייךהספרזה"נוספיםרישומים.מגלוגאל"סגמשהרביעםיחדהדיןבביתישב

"...אברהםהחותםבישיץמאירו"מהונקיקבמשנתוובקיהחריףג"המאהלהרב

."בישיץבערל'הק"חתוםה"תקצמשנתנוסףרישום

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

.מ"ס32.5.אחדבכרךהחלקיםשני.דףקלט,[1].משפטוחושן

.פשוטהכריכה.עביםדפים.מאודטוב-טובמצב

120$פתיחה 

חסרעותק–ראשונהמהדורה–אריהשאגתת"שו.88

Sha’agat Aryeh Responsa - First Edition - Missing Copy

.קראקאד"אבליביהודהאריהרביהגאוןמאת,אריהשאגתת"שו

זהו.המחברבחיישנדפסהראשונהמהדורה.ז"תקט,דאודרפרנקפורט

בגאונותושהתפרסם"אריהשאגת"בעלהגאוןשלוהעיקריהראשוןספרו

בכלובלמדנותבהלכהיסודלספרשהפך–זהספרובאמצעותהמפליאה

.ישראלתפוצות

בעיקרון.דףפח-א:לפנינו.דףצג,[1]:במקור.ואחרוןראשוןדףחסרעותק

סימנים)צג-צהדפיםאתהוסיפוכךאחראך,פטבדףנשלמהההדפסה

בטפסיםחסריםהללוהדפיםארבעת(האחרוןשבדף'הטעותלוח'וקח-קד

.רבים

עורכריכת.מנותקיםדפים.כתמיםמעט.טובכלליבמצבאיכותיםדפים

.בלויה(?מקורית)מלא

100$פתיחה 



,פראג–השלמיםתורת\יעקבמנחת.89

ראשונהמהדורה–ט"תמ

Minchat Yaakov / Torat Hashlamim -

Prague, 1689 - First Edition

ספרעלולמעשהלהלכהפירוש,יעקבמנחתספר

משהרבינושחיבר(הפניםעם)חטאתתורת

.א"הרמ–איסרלש

ערוךשולחןעלביאורהשלמיםתורתספר,שניחלק

ספקעלקונטרס.(הפניםעם).נדההלכותדעהיורה

.ותשובותושאלותספיקא

.פראגד"אברישריעקברביהגאוןמאת

מספריאחדשלראשונהמהדורה.ט"תמ,פראג

.ל"זצק"ביהודאבנידפוס!ההלכתייםיסוד

,מאודטובבמצבכולוהספר.מ"ס30.דף[130]

הדפיםשלהפנימיםבשוליםעשנקבימעטמלבד

.לטקסטקירובללאהראשונים

200$פתיחה 

מהדורה–ד"תקנ,פראג–מרבבהדגול.90

נאהעותק–ראשונה

Dagul Merrivava - Prague, 1794 - First

Edition - Fine Copy

ערוךהשולחןגליוןעלשנכתבוחידושים,מרבבהדגול

פראגד"אבלנדאהלוייחזקאלרביהגאוןידבכתיבות

."ביהודהנודע"ה

עללאורהוצאהספר.ראשונהמהדורה.ד"תקנ,פראג

גליונותאתשהעתיקלנדאהלויישראלרביבנוידי

קראבפלפולהחידושיםאת.אביושלערוךהשולחן

בשםקראהטעותתיקוניואת"מרבבהדגול"בשם

."הטהורשלחן"

בשער.דאזהדורגדוליהסכמות20–בעוטרהספר

העזראבןערוךשולחןעל,רבבצערהבןכותבהספר

ולקח,הרבותבהגהותיומעוטרשכולולאביושהיה

הרבהבטפשותווהכורךלכרכוכדימתלמידיואחד

.משתכחיןולאדאבדיןעלחבל–הגליונותכלאתחתך

אברהםיצחק"חותמות.מ"ס21.דףסח,[8]

שייךמרבבהדגולהספרזה"רישום."ראצערסדארף

."מפסט...יעקב'לר

.מקוריתכריכה.ואיכותיםעביםדפים.מאודטובמצב

.הכריכהבשדרתדבקחיזוק

150$פתיחה 



לקוטיםכולל,איגרעקיבארביחדושי.א

,כתובות,גיטין,מציעאבבא'מסעלמחדושים

עלהדפוסלביתהובא.מפוזריםחדושיםועוד

.וולףבנימין'רבנוידי

בתחילת.ראשונהמהדורה.ח"תרי,ברלין

בסוגיותמערכהכולל.המחברבןדבריהספר

איגרבונםשמחהרבימאתמצויותשיירות

המחברתשובותכןכמו.המחברשלאחיו

עדותבדיני"המסדרדברי"אחרוןבדף.לאחיו

חתןגולדברגאברהםנחמןרבימאת.קרובים

.הכתביםמסדרוולףבנימיןרבי

טובמצב.מ"ס34.דף[1],כו,טו,כח,[2]

.רופפתמקוריתכריכה.מאוד

,כתובותמסכתותעלחידושים,רבהאליה.ב

מאת.נדה,חולין,ב"ב,ק"ב,גיטין,קידושין

בעלפראגד"אבשפיראאליהורביהגאון

.ערוךהשולחןעל"רבהאליה"

עם.ראשונהמהדורה,ח"תקכ,פיורדא

,משטיינהרטיוסףרבישלחשובותהסכמות

.ועוד"נתנאלקרבן"ה."ביהודהנודע"ה

.מאודטובמצב.מ"ס33.דףקו,[2]

120$פתיחה 

–רבהאליה\איגרעקיבארביחידושי:יסודספרישני.91

ראשונותמהדורות

Two Basic Books: Chidushei R’ Akiva Eiger / Elia Rabba - First

Editions

ח"תמ,פראג–התכלתלבוש.92

Levush Hatechelet - Prague, 1688

.יפהמרדכירבינומאת.חייםאורחטור.התכלתלבוש

במסגרתשער.ץ"כמשהנכדיבדפוס.ח"תמ,פראג

.עץבתחריטארכיטקטונית

.מ"ס30.דף[רה:ל"צ]רו-סז,סח

בזהלמדתיאני"עתיקאשכנזיידבכתברישוםאחרוןבדף

ל"זצ'אליר"כהרבןמשהנאםהכופרכאשכולהספר

פראגק"בקע"לעאניולמדגדולפוליןממדינתמליסא

"מאייויעקבאברהםרפאל"חתימות."זלמן'ראצלהבירה

."מאייויעקבאברהם"

.בלאי.טקסטחסרוןלעתים,מינימלייםשולים.בינונימצב

.חדשהכריכה

150$פתיחה 



-ח"תקע,סדילקוב–השקלמחצית.93

נאהעותק–כחלחלנייר–ט"תקע

Machatzit Hashekel - Sudilkov, 1818-1819

- Bluish Paper - Fine Copy

דבירעלהיקףרחבביאור,השקלמחציתספר

שני.קעליןהלוישמואלרבימאת."אברהםמגן"ה

.חלקים

עם.מיוחדשערחלקלכל.ט"תקע-ח"תקע,סדילקוב

סדילקובלהוצאתזההמהדורה.אדומהבדיוכיתוב

למהדורהקודםנדפסהשלפנינוהמהדורה.ט"תקע

.ל"הנ

.ירקרק\כחלחלדף.מ"ס35.דףקח,[1],[1],קן

.מאודטובמצב.נאהעותק

100$פתיחה 

יחידותמהדורות–הוראדנא-בווילנאשנדפסוספריםשני.94

Two Books Printed in Vilna-Grodno - Only Editions

.מסלוניםדוברר"משמעוןרבימאת.ם"סתוהלכות,בלולהמנחהת"שו.א

הספרבתחילתהסכמהעם,מווילנאפוסבולעראבליאברהםרבימאתתשובותששכולל.יחידהמהדורה.ב"תקצ,והוראדנאוולנא

.דףפד,[6].ממנו

–ץ"כשבתירבימאתבמקראותביאורים'עולםשם'קונטרסעם.כץבישקאנחמןרבימאת,ס"השבסוגיותחידושים,אחיםשבת.ב

.ך"הש

.דףלח,[4].חשובותהסכמות.יחידהמהדורה.ג"תקצ,והוראדנאווילנא

משהר"במוהריצחק"עתיקהחתימה.בלאי.עשנקבי.בינונידפיםמספר.טובכללימצב.עתיקהכריכה.אחדבכרךהספריםשני

.["?]מזלטשין

150$פתיחה 



ם"תק-ט"תקל,מנטובה–זמניםאהבהמדע.95

Mada Ahava Z’manim - Mantua, 1779-1780

.זמניםאהבהמדע,ם"להרמבתורהמשנה

.מאיטליהשלמהאליעזרדפוס.ם"תק-ט"תקל,מנטובה

אתשהשמיטונכתבנכתבאחרוןבדף.ישראלנערילטובתהדפסה

שחיטהוהלכותאסורותמאכלותוהלכותהחדשקדושהלכות

."לנעריםעמוקיםדבריםלהיות"

קיפולים.קרעיםדפיםבכמה.בינוני-טובמצב.מ"ס25.דףרז

.חדשהכריכה.הדפיםבפינות

150$פתיחה 

–ז"תרכ-ב"תרכ,לייפציג–ם"לרמבתורהמשנה.96

ם"הרמבתמונת

Mishne Torah La’Rambam - Leipzig, 1862-1867 -

Image of the Rambam

רבימאתביאורועם,ד"הראבהשגותעם,ם"להרמבתורהמשנה

.חלקיםשני.קאלוואריעאמילדילוימביתהעניךשלמה

תמונת,אחלקלשערהמקבילבעמוד.ז"תרכ-ב"תרכ,לייפציג

.ידוחתימתוצילוםחייותולדותקיצורעםם"הרמב

רם.זמנים:בחלק.דףקפג;’עמXXII,[3].אהבה,מדע:אחלק

.זובמהדורהשנדפסונוספיםחלקיםעלידועלא.דף

.מאודטובמצב

100$פתיחה 

–מילהמצותעלספריםשני–נפשמשיב\בריתדם.97

יחידותמהדורות

Dam Brit / Meishiv Nefesh - Two Books about Mitzvat Milah

(Circumcision) - Only Editions

בשםנקובבכלימציצהדברעלרבניםתשובותקובץ.בריתדםספר.א

ופרטיםדינים,שימושהואופןהמכונהעלביאורעם,"סערטיסאפעראטוש"

מילהממכשירציריםעשרהעם,והרפואההפוסקיםפיעלהמילהממלאכת

ראשימוהלטערטיסאלכסנדר'רמאת.במילהצרהמכללהישמרואיך

.בלונדון

.טובמצב.שעריםשני.'עמ76,[3].יחידהמהדורה,א"תרס,לונדון

בחלק.שרהימנדלמנחםרביהגאוןמאת.חלקים'ג.נפשמשיבת"שו.ב

ביאור:שלישיחלק.מסינילמשהוהלכהמדאורייתאומציצהמילהדיני:שני

.הרפואהחכמתפיעלהמציצה

.דףמב-לז,לו,נו.מיוחדשערחלקלכל.יחידהמהדורה.ו"תרס,ווילנא

.טובכלימצב

120$פתיחה 



הקדשות–ראשונות\יחידותמהדורות–נדיריםספרים–ת"שוספרי[14]אוסף.98

Collection of Responsa Books - Rare Books - Only / First Editions - Dedications

.יחידהמהדורה.ט"תרמ,וילנא,"(ברורהמשנה"למהמסכימים)מלצרמרדכירביהגאוןמאת,מרדכיתכלתת"שו•

.המחברהקדשתהפורזץבדף.יחידהמהדורה.ץ"תר,ביאליסטוק.בישקוביץהכהןצבייעקברבימאת.כהונהמחנהת"שו•

אלידבכתבהקדשהלשערמעבר.ראשונהמהדורה.ט"תרס,סיגט.טבקיהודהשלמהרבימאת.חייםאורחעל.י"שערךת"שו•

."פרידמאנןדודאליעזר'קתלמידוחתוםפאנעטהזאביחיאלישראל'רהחתן

ליקוטי"עםכרוך.ראשונהמהדורה.ג"תרצ,אוהעל.אוהעלד"אבמיישליבערישדובדודרבימאת,ראשוןחלק,דודבניןת"שו•

מאת.ראשוןחלק,צביבניןת"שועםכרוך.יחידהמהדורה.א"תרפ,פאקש,שניחלק.סופרליביוסףרבימאת,מצותג"תריעל"סופר

.והגהותחתימות.יחידהמהדורה.ט"תרצ,ווייטצען.מייזלישהירשצבירבי

.בלועזיתוחותמתחתימה.יחידהמהדורה.ד"תרפ,ברדיוב.טייכטלשלמהישכררבימאת.ראשוןחלק.שכירמשנהת"שו•

.יחידהמהדורה.ח"תרע,יורקניו.יודלוביץאהרןאברהםרבימאת.דעהיורהעלאברהםדעתחלק,תליתאיאבביתת"שו•

,השדהצמחספרעםכרוך.יחידהמהדורה.א"תרע,פאקש.הונגריהרבנימחשובימילרנתןרבימאת,ראשוןחלק,חשןאבנית"שו•

.יחידהמהדורה.ז"תרע,פאקש.באניהעדד"אבדייטשחייםאליעזררבימאת.עגונותתקנת

ראשוןבחלק.ראשונהמהדורה.ח"תרפ-ג"תרפ,בודפשט.סטמרד"אבגרינוולדיהודהרבימאת.החלקיםשני,יהודהזכרוןת"שו•

.אחרתתשובהנדפסהובמקומהישראלאגודתנגדהפולמוסתשובתנשמטהז"קנ-ו"קנבדפים

.יחידהמהדורה.ג"תרנ,ווילנא.יחיאדוןאליעזררבימאת,שתיהאבןת"שו•

.יחידהמהדורה.צ"תרח,ווארשא.וואידלובד"גאביחזקיהראובןחייםאברהםרבימאת.אברהםשפתית"שו•

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים

200$פתיחה 



מהדורה–ד"תס,ונציה–קטנותהלכות.99

נאהעותק–ראשונה

Halachot Ketanot - Venice, 1704 - First

Edition - Fine Copy

ותשובותמשאלותושניראשוןחלק",קטנותהלכות

להביאהשישיביוםבשבתושבתמדיוהכיןחקראשר

רביהגאוןמאת."בירושלים"יעקבבית"מדרשאל

.חאגיזיעקב

לביתהובאהספר.ראשונהמהדורה,ד"תס,ונציה

רבותהוספותעם,חאגיזמשהרביבנוידיעלהדפוס

.בהקדמתוכמבואר,הספרבתוךמשולביםזהמבנו

משהמרביתשובותג"י,הקמחלקט:אחלקבסוף

.(ידמכתב)ש"למוהריקנזירותהלכות.חאגיז

מאת,הגיטיןשמות,לגיטיןקונטרס:בחלקבסוף

.גלאנטימשהרבי.הכהןשמחהרבי:הרבנים

בןאהרןרבימאתשמותמערכתועם.חאגיזמשהרבי

.(ידמכתב)"אהרןקרבן"החיים

.עתיקהנאהכריכה.מ"ס25.דף[9],עא,[4]

.כתמים.מאודטובמצב

100$פתיחה 

מהדורה–ב"תקנ,ליוורנו–אליהוקולת"שו.100

נאהעותק–ראשונה

מאת,טוריםארבעהסדרעלותשובותשאלות,אליהוקולספר

.ישראלאליהורביהגאון

חייםיוסףאליעזרדפוס.ראשונהמהדורה.ב"תקנ,ליוורנו

שלמהידידיהרביהגאוןהמחברבןמאתהקדמה.סעדון

.ישראלמשהרביהמחבראחייןוהקדמתישראל

.[?]מקוריתכריכה.מאודטובמצב.מ"ס30.דףקח,[4]

120$פתיחה 



מווילנאא"הגרספרי

–"מווילנאא"הגרביאור"משניות.102

–ח"תקע,ווילנאהוראדנא–טהרות-קדשים

נדירטופס

Mishnayot “Bi’ur HaGra MiVilna” -

Kodoshim-Taharot - Grodno Vilna, 1818 -

Rare Copy

רבינופירושעם,וטהרותקדשיםסדרמשניות

ספרעם.טוביוםותוספותמברטנורהעובדיה

.מווילנאא"הגררבינומאתהגליוןעל"רבהאליה"

שלראשונהמהדורה.ח"תקע.ווילנאהוראדנא

ראשונהומהדורה.למשנהמסביבא"הגרביאור

'אליהפירוש.טהרותלסדרא"הגרביאורשל

.העמודיםבשולימודפסרבא

.טהרות.דףקסג-קנט,[2],קנז-ב,[8].קדשים

קיניןלמסכתשייך"אחרוןעמוד.דף[14],רכג,[6]

."מווילנאאליהורבינומהגאון

סדרבסוףדףמצורףשלפנינובטופס!ואריאנט

מופיעלא–"טומאותכללירבאאליהו"טהרות

ספריבאוצרמוזכרולאהביבליוגרפיהבמפעל

.183'מסלוינוגרדא"הגר

.ואיכותיםעביםדפים.כחולדףעלנדפסהספר

מצב.שוניםפגמים.עשנקבי.[מקורית]עורכריכת

.בינונימצבמקומותבכמה,טובכללי

150$פתיחה 

–ב"תובצפתק"מאההכוללאגרת.101

חסרעותק–[ע"תק,שקלוב]

Igeret HaKollel from the Holy Land,

Safed - [Shklow, 1810] - Missing Copy

תלמידי,הפרושיםכוללראשימאתאגרת

עבורנדפסההאגרת,בצפתשהתיישבוא"הגר

ישראלרבישלבשליחותוהגולהיהודיתרומות

תלמידיהתיישבותלמעןכספיםלאסוףמשקלוב

.בצפתא"הגר

–ביותרנדיר.מדפיסשםללא,[ע"תק,שקלוב]

!מעולםבמכירותהופיעלא

אחרוניםדפים2לפנינו.דף[4]כוללתהאגרת

.בלבד

.כתמים.טובמצב-הדףאיכות

200$פתיחה 



מהדורות–מווילנאא"הגרספרישלשה.103

ראשונות

Three Books of the Gra from Vilna - First

Editions

,קניגסברג.הנסתרדרךעל,קמאבבאאגדותביאור.א

כתמים.חדשהכריכה.דףכז.ראשונהמהדורה.ז"תרט

.מנותקיםודפים

72.ח"תרי,קניגסברג.זרעיםסדר,ירושלמיהגהות.ב

.טובמצב.'עמ

.ויחזקאלאיכה,קהלת,משליעלביאורים,השחרברק.ג

מאת...ידיתחתשישנםקודשכתבימהרבהמעט"

מאלצאןאברהםברשמואל'רבהוצאת."...א"הגר

חתוכיםדפיםמספר.'עמ32.ג"תרכ,וילנא.מסלוצק

.הטקסטעלמעט

,יוהניסבורג.אייבשיץיהונתןרבינומאת.מצותג"תרי.ד

.דף[23].ח"תרי

.יחדיוכרוכיםהאחרוניםהספריםשלושת

120$פתיחה 

מהדורות–ירושלמיהגהות\אליהודבר:א"הגרספרישני.104

ראשונות

Two Books of the Gra: D’var Eliyahu / Hagahot Yerushalmi -

First Editions

.ל"זצמווילנאאליהורביהגאוןמאתספריםשני

רביבנועםא"הגררבינולמדאשר.איובספרעלפירוש,אליהודבר.א

מאתדבריםגםנכללובספר.ראשונהמהדורה.ד"תרי,ווארשא.אברהם

."קינויעיר"בעלגינשטלינגאליעזרמנחם'ר

–כחולניירעלמעטפתכולל.כחוליםדפים.מ"ס16.5.דףג,כא-ו,ד,[4]

.מאודטובמצב.נאהוציורנוסףשער

נרשמואשר,מווילנאאליהורבינומאתזרעיםסדר,ירושלמיהגהות.ב

מהדורה.[ח"תרי,קניגסברג].הירושלמיסביבקדשוידבכתבונכתבו

.מקלנבורגצבייעקברביהסכמתעם.ראשונה

.מאודטובמצב.מ"ס17.'עמ72

200$פתיחה 



ביאורעם–משליספר\הזהרתיקוני.105

מווילנאא"הגר

Tikkunei HaZohar / Mishlei - With

Commentary of the Vilna Gaon

נדפס,חדשמזהרתיקוניםעם,הזוהרתיקוני.א

–מווילנאאליהורבינוהגאוןמאתביאורעםבשלמות

.א"הגר

יוסףשמואל'רבדפוס.ראשונהמהדורה.ז"תרכ,ווילנא

.ראזענקראנץצביאברהםורביפין

א"הגרספריאוצר,וינוגרד).מ"ס25.דףנב,קעב,[5]

מפורטשנישער.מאוירראשוןשער:שעריםשני.(724

השנילשערמעבר.זהבבדיומהכיתובחלקעם

.הקבלהחכמתללימודכללים-"הערה"

רביהגאוןביאורעם,משליספר,אליהודביתנא.ב

.ה"תקע,פראג.מווילנאה"זלהאליהו

טובבמצבהספריםשני.מ"ס22.שעריםשני.דףעג

.מאוד

120$פתיחה 

ראשונותמהדורות–א"הגרביאורי–הזוהרעלספרים[5]קובץ.106

Compilation of Commentary Books on the Zohar - Commentary of the Gra - First Editions

כרוכיםהספרים.ראשונהמהדורהא"הגרביאוריכולל.ראםוהאחיםהאלמנהבדפוס.בווילנאשנדפסוזוהרעלחיבוריםחמשהקובץ

.והאחיםהאלמנהבדפוס.ב"תרמ,ווילנאשלהזוהרלמהדורתכנספחנדפסהקובץ.יחדיו

ועם.א"הרשבמתלמידילאחד"הגנוזאור"פירושעם.הקנהבןנחוניהמדרשהנקרא.הקנהבןנחוניהרבילהתנא,הבהירספר.א

.'עמ40,[2].א"הגרוביאורהגנוזאורשלראשונהמהדורה.ג"תרמ,ווילנא.מווילנאא"מהגרוביאוריםהגהות

.'עמ80VI,[2].שניהמהדורה.ב"תרמ,ווילנא,מווילנאא"הגרביאורעם,דצניעותאספרא.ב

.דצניעותאספראעלביאוריםעם.לונזאנודימנחםרביהאלקיהמקובלמאת.הקדוששבזהרזוטאהאדראעלביאור,מןעמר.ג

.'עמ38,[2].ראשונהמהדורה.ג"תרמ,ווילנא

"דודנפש"ספרעם.מווילנאא"הגרביאורעם.חדשוזוהרמהימנארעיא,היכלות,הזוהרעלביאורים,קדשהדרת,אוריהל.ד

.'עמ60,80,74,28,[2].א"הגרביאורשלראשונהמהדורה.ב"תרמ,ווילנא.לוריאדודרבימאת.הזוהרעלביאורים

ד"אבאפשטייןהלויליבאריהרבימרבוחידושיםעם.מהוראדנאזיסקינדאלכסנדררבימאת.הקדושהזוהרעלביאור,אורקרני.ה

.'עמ166,[4].ראשונהמהדורה.ג"תרמ,ווילנא.קניגסברג

.מלאסקמארגנשטעריןהעניךחנוךרביחותמות.בערגמאןצביאליהור"בגרשוןמאיררביוחתימותחותמותבספרים

.מ"ס23.מאודטובבמצבכולם.מחוזקתכריכה,יחדיוכרוכיםכאמורהספרים

150$פתיחה 



ס"השעלחידושים

מיוחדספר–יחידהמהדורה-ע"ת,פרנקפורט–רצוןמלא.107

Meloh Ratzon - Frankfurt, 1710 - Only Edition - Special Book

וחמישיםמאותחמשהאלףלתרץשמטרתומיוחדחיבור,רצוןמלאספר

.ו"חאמתאינודבריםמשניאחדוכאילוכסותריםשנראיםס"בשמקומות

.ווירמיישאד"אבשפיץהירשצבינפתליאברהםרביהגאוןמאת

פרנקפורטד"אבץ"כהכהןנפתלירביהסכמתעם.ע"ת,דמייןפרנקפורט

.חכמיםסמיכתבעל

המדרשלביתשנוספוכסאות400שלדופןויצאגדולאיור,בספר1\הדף

מקוםשלאיור1\קהבדף.לנשיאעזריהבןאלעזררבישלמיניולאחר

.נוספיםקישוטיםגםבספר.במזבחהטבעות

השערבראש.ויפהמאוירשער.מ"ס31.דף[1],יג,י-ט,ז,קיד,צט,ד,[2]

ש"ברהירץ'הקזהספרשיךהואלמיידעתיולאלידידאתאמצאתי"רישום

."פלעק

כריכה.הפנימיםבשוליםעשנקבידפיםבכמה.שימושכתמי.טובכללימצב

.שחורבצבעעורשדרתעםנאה

150$פתיחה 

–ט"תפ,ונדזבק–(שורחייםרבי)קדשיםצאן.108

נאהעותק–ראשונהמהדורה

Tzon Kedoshim (R’ Chaim Shore) - Wandsbek, 1729 -

First Edition - Fine Copy

,מנחות,זבחים:קודשיםמסדרמסכתותעלשיטה,קדשיםצאן

תורת"בעלשורחייםרביהגאוןמאת.מעילה,תמורה,ערכין,בכורות

."חיים

בעלהרבניםגדוליהסכמות.ראשונהמהדורה,ט"תפ,וונדזבק

והקדמתהמחברהקדמת.ועודחאגיזמשהרבי."יחזקאלכנסת"ה

.נכדו

הדרךלסלילתהביאהחבריםבדיבוקזהבחיבורשנעשתההמלאכה

.עולםלדורותקדשיםסדרללימוד

והטעיותהשיבושיםמכללנקותכדי,הישיבהוחכמיל"הנהגאוניםעליהםשעמלווהנוסחאותהתיקוניםאתכוללהזההחשובהחיבור

,(ט"תכאמשטרדם)"הזבחברכת"לבעלהמתייחסיםרביםחידושיםגםבספר.בהםלהגותשיוכלוכדיעולםלדורותקדשיםסדראת

.רבבתוקףבדבריוודנים

"מליסאה"זלה[בערלין]יהודהה"מובןהירשצביישראל'הק'דחנניזהגם"חתימההשערבראש

.חדשהכריכה.מאודזעיריםפגמים.בהיריםכתמים.מאודטוב-טובמצב.מ"ס30.דףקד,[2]

120$פתיחה 

הגאוןוחבריאני"המחברידמכתיבתבשערהובאמעניןסיפור

אנשיםישיבהאספנו..בערזאןד"אבאשרמרדכיר"מוהרהמפורסם

ותיקנוגמיראעדקדשיםסדראתםולמדנוחריפיםומופלגיםגדולים

וגםותוספותי"רשגמראזהבסדרשנמצאוהטעותוכלהקמשוניםכל

שמבלתיזוויתבקרןממשמונחהיהז"הלוהסדר..חידושיםאיזה

ותוספותי"רששנדפסומחמתבישיבההלזהסדרללמודהיהאפשרי

בחריפותללמודחרשיםחכמיוישכילויבינועתהועדומאזבטעות

."בישיבות



–א"תקמ,פיורדא–עקיבאדרבימשנת.109

י"תרמשנתבהמבורגהקלויזעותק–יחידהמהדורה

Mishnat DeR’ Akiva - Furth, 1781 - Only Edition -

Copy of the Klois in Hamberg from 1850

ושאלותס"השבמסכתותחידושים,עקיבאדרבימשנתספר

.(הראשון)איגרעקיבארביהגאוןמאת.ותשובות

רביבניוידיעללאורהוצא.יחידהמהדורה.א"תקמ,פיורדא

הירשצבירביבהסכמות.איגרוולףורביאיגרליביהודה

.מברסלאתאומיםיוסףיצחקורבימפיורדא

א"יעוישןחדשהקלויזד"לביהמשייך"רישוםהספרבשער

.הקלויזשלעתיקותחותמת."ק"לפי"תרהאמבורגק"דק

ההדפסהמתקופתידבכתבארוכהלמדניתהגהה2\פחבדף

עקיבארבישלסבו(ח"תקי-א"תפ)איגרעקיבארביהמחבר

הירשצבירביתלמיד.ופרשבורגצילץד"אב.מפוזנאאיגר

שב"מחברץ"כיעקברביותלמיד"ישועותכוס"בעלחריף

."יעקב

קדמיתכריכה.מאודטובמצב.מ"ס36.דףקג-ט,ו,[3]

.חסרה

150$פתיחה 

ראשונותמהדורות–החלקיםשני–ברבים"מהרחידושי.110

Chidushei Maharam Barabi - Both Parts - First Editions

ברבימאיררביהגאוןמאת.ס"השומסכתותשיטותעלחידושים,ברבים"מהרחידושי

.פרשבורגד"אב

ק,א,[1].ו"תקמ,דיהרנפורט.כתובות,קידושין,יבמות,פסחים,ביצה:מסכתות:אחלק

.טובמצב.דף

חותמות."יאקאבאוויץמאיר".[?]ביאלא"במשה'ר.רבותבעלותוחותמותחתימות

."טורנטוק"חופרפופורטהכהןגוטמןטוביההרב"."ביאלאאורבאךאפריםמשה"

-טובמצב.דףקז,[2].ג"תקנ,פראג.ושבועותחולין,גיטין,סוכה,יומא:מסכתות:בחלק

.קלבלאי.עשנקבי.בינוני

במעלותמלאאשראישושנוןחריףוביראהבתורהומפלגהמופלאה"להשייך..."רישום

."ראזענפעלדדודמשהה"מבןליביהודהה"מת"כקש

.בלויהמהםאחת.עתיקותכריכות.שוניםגדלים

120$פתיחה 

–ז"תרט-ו"תרט,ווארשא–נזיר-ברכות–ראשברכת.111

מאודנאהעותק–ראשונהמהדורה

Birkat Rosh - Blessings of a Nazir - Warsaw, 1855-1856 - First

Edition - Very Fine Copy

.אשכנזיהכהןאשררביהגאוןמאת"ראשברכת"ספרישני

מהדורה.ו"תרט,ווארשא.נזירמסכתכלעלשיטה–ראשברכת.א

.דףא,ח,פז,ד,[2].שוניםשעריםשני.ראשונה

מהדורה.ז"תרט,ווארשאברכותמסכתכלעלשיטה–ראשברכת.ב

.דףו,סב,[2].ראשונה

.איכותיםדפים.מאודטובמצב.עתיקהכריכה.יחדיוכרוכיםהספריםשני

120$פתיחה 



חתימות-ראשונות\יחידותמהדורות–ס"השעלחידושיםספריאוסף.112

Collection of Novellae Books on the Shas - Only/First Editions - Signatures

.ליפשיץליבושאריהרביר"האדמורבימאת.ונדהקנים,מנחות,יומא,קידושין,מסכתותחמשהעלחידושים,עילאידביאריה.א

סנקביץחנוךיעקברביחתימות.מאודטובמצב.א"תרמ,ווארשא,לובליןם"מהרת"שועםכרוך.יחידהמהדורה.מ"תר,פרמישלא

.אמתשפתישיבתראש

חותמות."קוניץדוד'הקומלואההארץ'ה"עתיקהחתימה.ראשונהמהדורה.ו"תקמ,דיהרנפורט.ברבים"מהר,הלכותחידושי.ב

."ווארשאועננבויםיוסףמרדכי".סנקביץחנוךיעקברבי

.ראשונהמהדורה.ח"תקפ,פראג.גויטיןבנדטברוךרבימאת.שניחלק.בתלמודהנמצאיםכלליםוששיםמאהכולל,נבחרכסף.ג

.שימושוסימניכתמים.טובכללימצב"...בבמווילנאקלאצקאיוסףשמעון"עתיקהחתימהבשער

.ראשונהמהדורה.ח"תרכ,וינה.נדהמסכתעלא"הריטבחדושי.ד

הפורזץבדף.ז"תש,ירושלים.בילוסטצקייהודהמאיררבימאת.ראשוןחלק,ס"השבסוגיותוביאוריםחידושים,יהודהדגל.ה

.ויטקינדהללרביאלוחתימתוידובכתבהמחברהקדשת

."חדשהבפראגארבזילבערמאןיהודהגרשון"רביחותמת.ב"תרס,ווארשא.חריףהירשצבירבימאת.חלקיםשני,ישועותכוס.ו

.יבשדף.טובמצב

.שוניםגדלים

150$פתיחה 

,שטראסבורג–(מקובצתשיטה)זקניםאסיפת.113

עורכריכתעםכרסעבספר-חלקיםשני–ז"תקל

מקורית

Asifat Zekainim (Shita Mekubetzet) - Strasbourg,

1777 - Two Parts - Thick Volume with Original

Leather Binding

,כתובותמסכתחידושי.מקובצתשיטההנקרא,זקניםאסיפת

.חלקיםשני.אשכנזיבצלאלרבינומאת

.ז"תקל,שטראסבורג

עבכרך.קמטיםמעט.מ"ס33.דףמה,קיז,[2],קלח,עט

פגמים.מקוריתעורכריכת.מאודטוב-טובמצב.כרס

.הכריכהבקצות

100$פתיחה 



מוסרספרי

ראשונהמהדורה–ד"תקנ,ליוורנו–(א"החיד)דודלב.114

Lev David (Hachida) - Livorno, 1794 - First Edition

מכתיבתראשוניםפרקיםששה,מוסרתוכחותפרקיםב"ל,דודלבספר

חייםרבינומרןמאתנוספיםפרקיםוששהעשרים,ו"המהרחרבינויד

.א"זיעאזולאידודיוסף

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

והשמטותתיקונים"הבריתשומר"קונטרס.חסידיםספרעלהגהות

.עולםלברית

ובדףבשער.אחרמעותקהושלמוראשוניםדפים8.מ"ס14.5.דףקנב

אישבן"המרןשלדודובגדאדמרבנינסיםחידודרביחתימתשאחריו

."חי

.טובכללימצב.שימושובלאיכתמים.מנותקיםראשוניםדפים

180$פתיחה 

תרגוםעםהראשונההמהדורה–ד"תרי,ווארשא–ישריםמסילת.115

לאידיש

Mesilat Yesharim - Warsaw, 1854 - First Edition with Yiddish

Translation

.לאידישתרגוםעם.ל"הרמח–לוצאטוחייםמשהרבינומאת,ישריםמסילת

המסילתתרגוםשלהראשונההמהדורה.ראםראובןיוסףבדפוס.ד"תרי,ווילנא

.לאידישישרים

בעלותרישומי.שימושובלאיכתמים.מקוריתכריכה.טובמצב.מ"ס19.דףקכו

.וחתימות

150$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ל"תר,ווילנא–שירהפרקיביאור.116

Commentary on Perek Shira - Vilna, 1870 - First Edition

מלוקט(הפניםעם)הפשטדרךעל"שירהפרקי"הביאור,החייםשירספר

–צביר"בעמדיןיעקבלרבינו(ה"תק,אלטונה)"שמיםעמודי"ספרמתוך

.ליבשיץוואלףזאבבערדוברבימאת.ץ"היעב

.ין'מולוזב"הנציהסכמת.ראשונהמהדורה.ל"תר,ווילנא

.מאודטובמצב.מ"ס18.'עמ66

100$פתיחה 



–ה"תקמ,פראג–יששכרבינת.117

ראשונהמהדורה

Binat Yissachar - Prague, 1785 - First

Edition

דרך:ודרשותמוסרתוכחותפרקי,יששכרבינת

דרך.אמונהדרך,בינהדרך.המלךדרך.חיים

.ציוןדרך.אחדדרך.פקודיםדרך.'הדרך.גבר

רבימאת.לפסחביאורים.מקיףדרך.נשרדרך

.ודאביטשןגויטיין,אייבניץד"אבבלוךיששכר

גדוליהסכמות.ראשונהמהדורה.ה"תקמ,פראג

רביברבים"המהר,"ביהודהנודע"הפראג-

.ועוד"מאהבהתשובה"בעלפלקלסאלעזר

כתמימעט.טובמצב.מ"ס20.דף[2],עג

.שימוש

120$פתיחה 

מיוחדשער–ט"תקפ,מיץ–המאורמנורת.118

Menorat Hamaohr - Metz, 1829 - Special Title

Page

עם.אבוהביצחקרבינומאת.ראשוןחלק,המאורמנורתספר

.פרנקפורטמשהרבימאתאשכנזובלשוןהקודשבלשוןפירוש

משה'רידיעלמדוקדקתבהגההלאורהוצא.ט"תקפ,מיץ

אפריםדפוס.היכבורגבנימיןהירש'רוחברובידינגןישראל

מאורי"בעלמיץד"אבווירמשאהרןרביהסכמת.האדאמאר

."אור

ציורעםמפוארנחושתתחריטשלראשוןשער–שעריםשני

תורהפסוקיומסביב,זיתיםענפיומצידההטהורההמנורה

צנתרותשני"כיתובעםעמודים.ועוד"כלהזהבמנורת"

."הזהב

חולקהנראהכפישלפנינוהעותק.מ"ס20.דףשצו,כ,[2]

.הספרשלהגדולעוביומחמתהנראהכפי(במקור)לשנים

.מקוריתכריכה.בלבדראשוןחלקלפנינו

.הכריכהבשדרתפגם.מאודטובמצב

120$פתיחה 



מהדורה–ז"תקמ,המבורג–משהפניאורקרן.119

ראשונה

Keren Ohr P’nei Moshe - Hamberg, 1787 - First

Edition

חידושים,אורקרן:לשניםמחולק,משהפניאורקרןספר

דברי,משהפני.הפרשיותסדרלפיבראשיתספרעלופלפולים

.מקופנהגןאייזיקיצחקבןמאיררבימאת.דרוש

מאתפיוטיםאחרוןבדף.ראשונהמהדורה.ז"תקמ,המבורג

,מליטאנדודיועלהמחברמספר[2-9דף]בהקדמה.המחבר

משה’רמיטיבוגדולתועלרבותיועל,לקופנהאגן,מולדתוארץ

.במותועליושנשאהספד-ודברי,מלמדשימששבביתו,הויזין

.שימושובלאיכתמים.טובכללימצב.מ"ס19.5.דףקן,[9]

.אחרוןבדףקמטים.מנותקתכריכה

100$פתיחה 

והגהותחתימות–חלקים'ג–ח"תקפ,זולצבאך–"המורהגבעת"נבוכיםמורה.120

Moreh Nevochim “Givat Hamoreh” - Sulzbach, 1828 - Three Parts - Signatures and Glosses

.(1753-1800)מליטאמימוןזלמןשלמהרבימאת"המורהגבעת"ופירושהנרבוניפירושעם,ם"להרמבנבוכיםמורהספר

.בלטיניתנוסףשערראשוןלחלק.מיוחדשערחלקלכל.חלקיםשלושה.ובניוארנשטייןזעקלדפוס.ח"תקפ,זולצבאך

מנחתחביבהמתנה"נוסףרישום.'ג30\3בעדקניתי'שייהודהיעקב'כהרבןדודאלחנןקטןלשמילישייך:חתימותהספרבשער

במלואולפרט,מנחםעשרחמשהמאנשעסטרפהא"יעהבירהבלנדוןד"סוי"נאהרןה"כמוו"אאממאת,אהבהלמזכרת,נדבה

.ס"ושך"לתנמקומותמראיבעיקר,הגהותהספרדפיבין."האהרץ"בלאאמוישראלק"לפזהנבוכיםמורהחבור

.מ"ס20.דףפד,[1];סז;[1],קיז-קטו,[1],קיא-קט,קד-קא,קא-צח,צו-ג,[10]

.חדשהכריכה.מאודטובמצב.ואיכותיםעבים,ירקרקיםדפים

120$פתיחה 



ירושליםדפוסי

–ג"תר,ירושלים–(אלגאזיט"המהרי)טוביוםקדושת.121

באקויד"אבשלהעותק–ראשונהמהדורה

Kudshat Yom Tov (Hamaharit Elgasi) - Jerusalem, 1843 - First

Edition - Copy of the Abad of Bacău

שאלותעם.אלגאזיטוביוםרבינודרשאשרדרשות,טוביוםקדושתספר

.ם"הרמבעלוחידושיםותשובות

!בירושליםשנדפסוהראשוניםמהספרים.בקישראלדפוס.ג"תר,ירושלים

.(14הלוי.ש)

–"באקויק"אבדל"זיוהמ"באלטרליב'ארימשה"רביחותמותבספר

ספרחיבר.באקויד"אבכ"אחבבוטושןצ"כמובתחילהכיהן,(ג"תרלנפטר)

.(ו"תרל,למברג)משהדברי

.מקוריתלארכהכריכה.מאודטוב-טובמצב.מ"ס28.דףצב,[2]

100$פתיחה 

יחידהמהדורה–ח"תרל,ירושלים–לבישמחת"שו.122

Yismach Lev Responsa - Jerusalem, 1878 - Only Edition

משהשלוםרבימאת.ערוךהשולחןחלקי'דעלותשובותשאלות,לבישמחספר

.גאגיןחי

.ן"ואגגאשציננייצחקבדפס.יחידהמהדורה.ח"תרל,ירושלים

ב,נבדף.גאגיןאברהםחיים'ר,המחברשלאביומאתפסקיםגםכוללהספר

אבולעפיאיצחקרבי"ארץוגאוניחכמי"בפניהמחברעליהשחתם"גלויההודעה"

זהספרנגד.ואביוהמחברבכבודפגיעתועלסליחהמבקשבה"יצחקפני"בעל

."נשברלב"ספרואבולעפיאהרבחיבר

פגמים.טובכללימצב.מ"ס36.'עמ[28],12.דףצח-כו,כד,מו,מג,יח,[2]

.פגומהמקוריתכריכה.הראשוניםהדפיםבפינות

100$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ה"תרל,ירושלים–אבניםילקוט.123

Yalkut Avanim - Jerusalem, 1875 - First Edition

א"הגררבינומספריומוסרקבלהבעניניחידושיםליקוטי,אבניםילקוט

.פרלמןהירשצבירבימאת.מווילנא

הדפוסמכבשעלנדפס.צביחייםונכדובקניסןבדפוס.ה"תרל,ירושלים

.(89הלוי.ש)."מ"בגנזנשמתהוהיהודיתמונטפיורימשההצדיקהשר

."אליהונפלאות"ו"אליהוקול","אליהויד"בשמותגםכ"אחנדפסהספר

[?]ק"בהרהיצחק"ידבכתבחתימהבשער.מ"ס19.5.דףל,[4]

."ה"זצלה

.בלויהמעטמקוריתכריכה.קליםכתמים.טובמצב

100$פתיחה 



חשוביםפריטים–בירושליםשנדפסוספרים[12]אוסף.124

Collection of Books Printed in Jerusalem - Important Items

.מאודטובמצב.יחידהמהדורה.א"תרנ,ירושלים.עדנימזרחישלוםרבימאת.קמאבבאמסכתעלארוכהשיטה,שלוםסוכת•

.אמתשפתישיבתראשסנקביץחנוךיעקברביחתימת

מיכליחיאלרבישלמאמרו.פרומקיןדובישראלדפוס.ג"תרנ,ירושלים.12גליוןלחבצלתהוספה.האחדצידועלמודפסדף[1]

.טוקצינסקי

לציוןהראשוןאלישרשאוליעקברבימאת,דרשות"ש"אידברי"ספרעם.ערוךשולחןעלת"ושוהלכהחידושי,ש"איא"ישספר•

.מאודטובמצב.יחידהמהדורה.ו"תרנ,ירושלים.בירושלים

בכתיבהבשערחתימת.פגוםאחרוןדף.טובמצב.ח"תרנ,ירושלים.ויטאלחייםרבינומאת,ל"רזומאמריי"רשבמאמרישער•

.מסולסלתאשכנזית

דפים.עשנקבי.כריכהללא.ב"תרס,ירושלים.כהןחייםיוסףרבימאת.ס"השסוגיותוכלליחידושים.ראשוןחלק,כהןמנחת•

.בינונימצב.מנותקים

.בשערפגמים.טובכללימצב.ראשונהמהדורה.ג"תרס,ירושלים.מקוסובשטרסברגיהודהיוסףרבימאת.שניחלק.יוסףידת"שו•

מהדורה.ד"תרס,ירושלים.גאגיןחימשהשלוםרבימאת"לאהלסביב"פירושעם.ירונדישמואלרבימאת.שניחלק,מועדאהל•

.דפיםבמספרקמטים.טובכללימצב.יחידה

ב"תרע,ירושלים.מרנשבורגפתחיה'רהרבסבוב•

רביחתימת.טובמצב.יחידהמהדורה.ג"תרע,ירושלים.מאלצאןיצחקרבימאת.רחובותבארעם.ראשוןחלק,השבתשביתת•

.בירושליםחייםעץבישיבתהתורהממרביצי"דודדרכי"בעל–לויןדודמרדכי

.ג"תרפ,ירושלים.החרדיתהעדהד"ראבעפשטייןפנחסרבימאת,סוטהמסכתעלארוכהשיטה,חריבהמנחה,ירושליםמנחת•

.טובמצב.שונותוהודעותנוסףשערעםצדדיםמשניירוקהמעטפתכולל.יחידהמהדורה

.ד"תרצ,ירושלים.וינטרובדודיעקברבימאת,אהליםמטע•

.ד"תשי,ירושלים.צוובנרשאגאברהםרביבענקיםהגדולהאדםוקורותתולדות,אשלפיד•

.שוניםגדלים

150$פתיחה 



בירושליםשנדפסונדיריםספרוניםמקבץ.126

Rare Booklets Printed in Jerusalem

יואלדפוס.ראשונהמהדורה.א"תרל,ירושלים.א"הגרמתלמידימטאלאטציןשלמהרבימאת,ס"השמסכתותחידושי,שלמהאבן•

.דף[10],כב,[1].סלומוןמשה

.ו"תרמ,ירושלים.פינסמיכלויחיאלשרשובסקיבנימיןר"דמאת,דמרכבהבריתא,קטןעולםמשנת•

המידה,ק"ארהקורותלוח,והמקרים,המנהגים,העריםשמותבצירוףהגדולותהדתותשלשתלבנילוח.ב"תרסלשנתק"ארהלוח•

.מ"ס14.'עמלב,לב.א"תרס,ירושלים.שביעיתשנה.ק"באהשוניםעניניםועודוהתלגרףהפוסטסדרי,המטבעותערכי,והמשקל

שלמהדודרבימאת.הפסחחגשלהאחרוןביום[בסרביה]רביה-בתבבירתהנוראותהפרעותתכונת.לחשצקוןאו,עמיבתשועת•

.מקופלאחרוןדף.דף7,[2].יחידהמהדורה.ד"תרס,ירושלים.מאודסאסלאסטש

,ירושלים.פרסקיאריהדוברבימאת.העמודבתחתיתנרחבים'ציונים'עםשירבדרךם"הרמבפיעלמצותג"תריסדר,תורהכתר•

.מ"ס16.דףפב.ז"תרס

.2476ג"אוצה.2574יערי.מ"ס11.דףפ.[בערךע"תר],ירושלים.בגרמניתדיניםעם,פסחשלהגדה•

.מ"ס15.ב"תרע,ירושלים.לונץמשהאברהם'רמאת.הסטורייםמקוריםי"עפוסדריהתקנותיההשתלשלותהמקורה,החלוקה•

.בספר.ראשונהמהדורה.ג"תרפ,ירושלים.קוקהכהןיצחקאברהםרבימאת(פ"תר-ח"תרס)מכתביםקבוצת,ראיהאגרות•

.'עמ274.ו"תרפ,ירושלים.ראשוןחלק.אלמאליחאברהםמצרפתיתתרגם',סאזליאלןמאת(הרפתקאות)מסנטילןבלאסיל'ז•

.מ"ס14.מעטפתכולל

.ה"תש,ירושלים.ומפעליותולדתו,חייו,מלאדיזלמןשניאוררביהרב•

150$פתיחה 

,ירושלים–(לאדינו)דאבותמלי–ודאיזמו'זדילטריזורו.125

ז"תרס

Trisoru Deal Jodiazmo - Mali DeAvot - Jerusalem, 1907

אבותפרקיעלוביאורפירוש,דאבותמליאו,ודאיזמו'זדילטריזורו

.שאקייצחקחייםרבימאת.בלאדינו

הלוימשהרביהסכמתעם.י"רשאותיות.ראשוןחלק.ז"תרס,ירושלים

.(בעברית)מקושטא

אליהלכבודבעבריתשיר"תודהקול"הספרבתחילת.'עמ172.דף[4]

.בלאדינו,צדקותיוותיאורהחיבורלהדפסתהמתנדבקאראקו

.בלויהעתיקהכריכה.פגמיםמעט.טובכללימצב

150$פתיחה 



אמשטרדםדפוסי

-ז"תנ,אמשטרדם–ערוךשולחן.127

חלקיםשני-כיספורמט–ט"תנ

Shuchan Aruch - Amsterdam, 1697-

1699 - Pocket Format - Two Parts

.הגולהבאר,א"הרמהגהותעם,ערוךשולחן

.עטיאשעמנואלדפוס.ט"תנ-ז"תנ,אמשטרדם

!המצויריםהשעריםללא,בלבדשנישער

.דף[2],רסו,[24].חייםאורח.אחלק:כרכיםשני

.דף[1],תלב,[1].המשפטחשן.דחלק

בכרך.מקוריתעורכריכת.מאודטוב-טובמצב

כתמי.בכריכותפגמים.מנותקתכריכהחייםאורח

.קליםשימוש

150$פתיחה 

מקוריתעץוכריכתשולייםנאהעותק–ס"ת,אמשטרדם–ראובניילקוט.128

Yalkut Reuveni - Amsterdam, 1700 - Fine Copy, Margins and Original Wood Binding

.מפראגסופרהכהןראובןאברהםרבימאת.התורהפרשיותסדרלפיערוךקבלהמספרימדרשיםלקט,ראובניילקוט

.עטיאשעמנואלהבחורבדפוס.ס"ת,אמשטרדם

ישראל'רמאת,חדשילקוטלספרהוספות.חדשמילקוטלקטשכחתספר:מיוחדשערעם.דףט,[1].דףט,[1],קפד-כז,כה,[1]

.מפרנקפורטנתןרביליקטאשרמבלזיץ

משדרתחלק.נאיםעיטוריםעםבעורמחופהמעץמקוריתכריכה.רחביםשולים.ראשוניםדפיםבשניקמטים.טובמצב.מ"ס37

.פגומההכריכה

200$פתיחה 



ט"תס,אמשטרדם–יקרכלי.129

Kli Yakar - Amsterdam, 1709

אפריםשלמהרבימאת,התורהעליקרכליספר

.לונטשיץ

,סוטואלוארישיעקבבדפוס.ט"תס,אמשטרדם

.יונךדיובנימיןבראנדוןיקראבןמשה

הודבקהשערלדףמעבר.מ"ס32.5.דףצח,[2]

כריכה.מאודטובמצב.השערלחיזוקדף

.עתיקה

120$פתיחה 

–ז"תע,אמשטרדם–יוחסיןספר.130

כיסמהדורת–קלףכריכת

Sefer Yuchasin - Amsterdam, 1717 -

Parchment Binding - Pocket Edition

רבינומשהמימותהדורותרשימת,יוחסיןספר

.זכותאברהםרבימאת.המחברדורועד

.(ד"רסבשנתלראשונהנדפסהספר)

ץ"כיוסףבןשלמהבדפוס.ז"תע,אמשטרדם

.פרופס

מחופהעץכריכת.מ"ס14.5.דףקכח,[3]

בעלותורישומיחתימות.מקוריתבקלף

.ממרוקו

.בכריכהקליםפגמים.רופפתמעטכריכה

.טובכללימצב.שימושבלאי

200$פתיחה 



–ח"תע,אמשטרדם–התורהעלהמזרחיביאור.131

המקוריתעץכריכתעם

Commentary of the Mizrachi on the Torah -

Amsterdam, 1718 - With the Original Wood 

Binding

דפוס.ח"תע,אמשטרדם.התורהעלמזרחיאליהורבינוביאור

.פרופסץ"כשלמה

מקוריתכריכה.ואיכותיםעביםדפים.מ"ס30.דףרמא,[1]

.בעורמחופהמעץעשויה

.מנותקתכריכה.בעלותורישומיחתימות.כתמים.טובמצב

.ובפינותיההכריכהבשדרתפגמים

200$פתיחה 

מצויןעותק–ז"תפ,אמשטרדם–קטןפורמט–הוריותמסכת.132

Horiyut Tractate - Small Format - Amsterdam, 1727 - Great Copy

בסוףתוספותפירוש.הדףעלי"רשפירושעםהוריותמסכת,בבליתלמוד

.הגמרא

.פרנקפורטמשהדפוס.ז"תפ,אמשטרדם

.הרגילותהמדורותשלאחדעמודמהוויםעמודיםשניכל–קטןפורמט

.מקלףהכריכהשדרת.מאודטובמצב.ספריהחותמות.מ"ס18.5.דף[28]

120$פתיחה 

–לפסחהגדהסדר\שלמהקהלת.133

ב"תקל-ה"תקכ,אמשטרדם

Kohelet Shlomo / Seder Haggadah

LePesach - Amsterdam, 1765-1772

,תפילות,לימודים,רביםעניניםכולל,שלמהקהלת

שלהגדה,שלמהקהלתעם.השםועבודתמוסר

,וביעורוחמץבדיקתדיני,יידישתרגוםעםפסח

רבימאת.ועודהסדרהלכות,פסחערבהנהגות

.לונדוןזלמןשלמה

שלמהקהילתהספר.ב"תקל-ה"תקכ,אמשטרדם

,"שלישיתנדפס"נכתבבשערב"תקלבשנתנדפס

.ה"תקכבשנתנדפסלפסחההגדהסדר

טוב-טובכללימצב.מ"ס21.דףלב,[1],קך,[2]

.מאודמועטתטקסטפגיעתעםקצוץסודף.מאוד

.הטקסטגבולעלקצוציםנוספיםדפיםשלושה

120$פתיחה 



יחידהמהדורה–ח"תקל,אמשטרדם–החלקיםשני–אריאלבנין.134

Binyan Ariel - Two Parts - Amsterdam, 1778 - Only Edition

–שניחלק.ולרגליםמועדים,מגילותחמש,תורהחומשיחמשהעלוביאוריםחידושים–ראשוןחלק.חלקיםשני,אריאלבנין

.אמשטרדםד"אבלוונשטםשאולרביהגאוןמאת.ס"שחידושי,תלמודבית

.מיוחדבשערחלקכל.יחידהמהדורה.ח"תקל,אמשטרדם

.חדשהכריכה.מאודטובמצב.נאהעותק.מ"ס31.דףמד,[2].[2],מ,לו,[6]

120$פתיחה  

–ה"תקמ,אמשטרדם–משפטחושןערוךשולחן.135

נאהעותק

Shulchan Aruch Choshen Mishpat - Amsterdam, 1785

- Fine Copy

משהרבימאתהיטבובארהגולהבארעםמשפטחשןערוךשלחן

.ה"תקמ,אמשטרדם.פרנקפורט

נדפסוהאחרוןבעמוד.היטבבארעםערוךשלחןשלנאהמהדורה

נאהשירכולל,קשמןוחתנורופאלויהירץמהמדפיסיםשבחדברי

.'חזקקשמןוחתנורופאלויהירץהמשפטחשן'שלתיבותראשיעם

.צבעונידפיםחיתוך.מקוריתעורכריכת.מ"ס18,דףשצו[4]

.בעלותחתימות

.הכריכהבשדרתפגמים.מאודטובמצב

150$פתיחה 



ואזמירשאלוניקי,קושטא–המזרחדפוסי

יחידהמהדורה–א"תע,קושטא–ביהוסףעדות.136

Edut B’hiyosef - Constantinople, 1711 - Only

Edition

אלמושנינויוסףרבימאתותשובותשאלות,ביהוסףעדותספר

.ראשוןחלק.בילוגראדוד"אב

בןנפתליהשותפיןבדפוס.יחידהמהדורה.א"תע,קושטא

בגלילאשרמזלאזיץאשכנזייעקבבןויונהמווילנאעזריאל

רבניהסכמותעם.(ג"תצבשנתשםנדפס'בחלק).לבוב

.תקופהשבאותהקושטא

.טובכללימצב.איכותיםדפים.מ"ס29.דף[2],קיו,[3]

.זמןכתמי.הפנימיםבשוליםבודדיםנקבים

120$פתיחה 

יחידהמהדורה–ד"תע,קושטא–יעקבבני.137

Bnei Yaakov - Constantinople, 1714 - Only Edition

בןיצחקלרביהעיטורמספרהלכותעלביאור,יעקבבניספר

עם)ושטרותגיטיןכתיבתבדינימאמריםכולל,מאריאבא

שנמצאוהגהות,ותשובותשאלות.(העיטורספרשלהפנים

הגאוןמאת,ועודם"והרמבהטורעלהמחברשלספרובגליון

.ששוןיעקברבי

.יחידהמהדורה.מזלאזיץיעקבבןיונהבדפוס,ד"תע,קושטא

בשבחשיר,שער,כולליםהספרשבראשהדפיםשלשת

בשליחותבקושטאבהיותויצחקיאברהםרביהסכמת,הספר

רביוהקדמת.אלפאנדאריחייםרביהקדמת.ירושלים

דברינדפסוהשערשלהתחתוןבחלק.רוזאניסאברהם

כסףאלףהוציא"קמחיחיים'שרמספרהואובהםהמדפיס

נתןולהורותויקירארבאספראדנאזהבזרלעשותבידיונתן

לינתןומנהוןידםתשיגלאאשרוסופריםחכמיםמתנות

"...לשמי

הדפיםשניבשוליחיזוקמלבד.מ"ס32.דףרמג,[3]

.וחתימותרישומים.מאודטובבמצבכולוהעותק.הראשונים

150$פתיחה 



–הגדוליםהמאורותשני.138

יחידהמהדורה–ט"תצ,קושטא

Shnei Hame’orot Hagedolim -

Constantinople, 1739 - Only Edition

שאלות:כולל.הגדוליםהמאורותשניספר

רביהגאוןמאת"אליהואדרת"ותשובות

שאלות.שאלוניקיד"אבקובואליהו

יהושערבימאת"יהושעפני"ותשובות

"וליקוטיםתשובותחידושים"וספר.חנדאלי

.(נפרדבשער)אלמידהיצחקרבימאת

יונהדפוס.יחידהמהדורה.ט"תצ,קושטא

.אשכנזייעקבבן

30.דףכח[2],ג,יד,קנה,פח-נט,נו,[2]

עםמקוריתלאכריכה.מאודטובמצב.מ"ס

.שולים.איכותיםדפים.מעורופינותשדרה

200$פתיחה 

–ט"תצ,קושטא–דיואןיהודהרבי–המשולשחוט.139

מאמאןיוסףחייםרביחתימת–יחידהמהדורה

Chut Hameshulash - R’ Yehuda Divan - Constantinople,

1739 - Only Edition

ותשובותושאלותהתורהעלוחידושיםדרשות,המשולשחוטספר

.ישראלארץחכמימגדולידיוואןיהודהרבימאת.בהלכה

הסכמות.אשכנזייעקבבןיונהדפוס.יחידהמהדורה.ט"תצ,קושטא

וקראתיו":המחברכותבבהקדמה.קושטאורבניירושליםרבניגדולי

ו"תוצפתוחברוןירושלםהקדשארצותשלששםעלהמשולשחוט

."בשליחותםחדשתיאשר

,הכהןדודר"ביעקברביחותנועםבהלכההתכתבויותת"השובחלק

.ירושליםק"עהוגאונירבניהסכמתנוסח.ועודגלנטימשהרבי

יוסףחייםה"עבוראילעבודתכספימקנת"רישוםהספרבשער

."ט"סמאמאן

רפאלרבינכד,שלמהר"ב(ה"תרפ-ח"תרי)מאמאןיוסףחייםרבי

בשנת,במרוקובשליחותח"תרנבשנת.טבריהמחכמי.מצפתמאמאן

יר'באלגהדפיסב"תרעבשנת.[יר'אלג]אוראןבעירלרבנתמנהו"תרס

חטיםטחינתעלהמחלוקתבענין-"החייםמשמרות","ריחיםקול"

רפאללרבי"ראםתועפות"בספרמתשובותיוכמה.לפסחבמכונה

בכתבדרושיםוספרת"שוחיבר.לטבריהחזרד"תרפבשנת.אנקואה

.יד

בדכריכת.עשנקבימעט.טובכללימצב.מ"ס31.דף[3],לא,עא

.חדשה

120$פתיחה 



–ח"תק,שאלוניקי–במצודהדוד\דודבןקהלת.140

יחידהמהדורה

Kohelet Ben David / David BaMetzuda - Salonika, 1748

- Only Edition

הנגלהדרךעל(הפניםעם)קהלתמגילתעלפירוש–דודבןקהלת

מאת.(הפניםעם)אבותפרקיעלפירוש–במצודהדוד.והנסתר

שלואביו,"יהוסףעין"בעלשלבנו(ח"תק-ע"ת)חזןדודרביהגאון

."לבחקרי"ה

.אשכנזיהלויבצלאלבדפוס.יחידהמהדורה.ח"תק,שאלוניקי

.נפרדבשערספרכל.ירושליםרבניהסכמות

דפיםחיתוך.מעוטרתעורכריכת.מ"ס21.דףפו,[1],[1],קלו,[4]

.כתמים.מאודטובמצב.צבעוני

200$פתיחה 

יחידהמהדורה–ז"תק,שאלוניקי–(קבלה)לארץמאיר.141

Meir La’Aretz (Kabbalah) - Salonika, 1747 - Only Edition

מרבינוהקדמותפיעל,התורהפרשיותעלחידושים,לארץמאירספר

"שלמהדברי"חידושיםהספרבסוף.ביקייאםמאיררבימאת.י"האר

.ארדיטישלמהרבימאת

עם.אשכנזיהלויבצלאלדפוס.יחידהמהדורה.ז"תק,שאלוניקי

.שאלוניקיורבנימאזמיררפפורטהכהןיצחקרביהסכמות

עשנקבי.טובכללימצב.איכותיםדפים.מ"ס14\20.דףטז,פו,[4]

.טקסטפגיעתללא.מקומותבכמה

100$פתיחה 

יחידמהדורה–ג"תקי,שאלוניקי–כהונהבגדי.142

Bigdei Kehuna - Salonika, 1753 - Only Edition

הכהןאהרןרבימאת(נוראיםלימיםבעיקר)ודרשותהספדיםכולל,כהונהבגדי

.אהרןמטהפרחת"שובעל(ז"תנ-ז"שפ)פרחיא

עללאורהוצאהספר.אשכנזיהלויבצלאלבדפוס.יחידהמהדורה.ג"תקי,שאלוניקי

.פלורינטיןשמואלרביהגאוןידי

בין,שאלוניקיבעירושנהכעשריםבמשךהמחברדרששלפנינוהדרשותאת

אמו,(דדרוש)הכהןאברהםחיים’ראביוובתוכם,משפחתובניבספרהנספדים

הרב,קובואליהו’רובתוכם,זמנורבני.(קמטדף)הכהןמשה’רואחיו(כבדרוש)

הנהרגיםביןשהיה,איזמירמרבני,חייםבןאהרן’ור(יטדרוש)שאלוניקישלהכולל

שלהציהתקפתאתהמחברמזכירכן.(להדרוש)ח"תמבשנתזובעירברעש

.(לדדרוש)ח"תמבשנתשאלוניקישלחופהעלויניציאה

.איכותיםדפים.זעיריםנקבים.מאודטוב-טובכללימצב.מ"ס28.דףקסו,[2]

.חדשהכריכה

150$פתיחה 



יחידהמהדורה–ד"תקל,שאלוניקי–דשכבייקרא.143

Yikra D’shachvei - Salonika, 1774 - Only Edition

.שאלוניקיד"אבדודיוסףרביהגאוןדרשאשרהספדים,דשכבייקראספר

רפאלדפוס.שאלוניקירבניהסכמותעם.יחידהמהדורה.ד"תקל,שאלוניקי

.נחמןומרדכיקלעייאודה

ושמענו!הקדושהואשאלוניקיק"בקד"אב",(ז"תצ-ך"ת)דודיוסףרבי,המחבר

ביתוחיברשלמהכרםוהרבקובוי"מהרהרבבזמןוהיה,והתבודדותומקדושתו

"הגדוליםשם"בא"החידלשון)"אחריםחיבוריםכמהלווישטורים'דעלדוד

הבהירבספרול"זדודיוסףר"מהרהגדולהרבניהומרהמוריםגדול".(בערכו

.שניםעשרותשאלוניקיד"אבהיה.(סותשובה,אומץיוסף,א"החיד)"'דודבית'

הדורפארהימניעמודישראלנרמעלהשמיםאלנקרא":נכתבמצבתובנוסח

חיבר."ה"זלהדודיוסףר"כמוהרורבנאמרנאומגדולמעוזהגדולהרבוהדרו

."דודימי","דודצמח","אבותבתי","דשכבייקרא":נוספיםספרים

.רופפיםדפיםומספרכריכה.כתמים.טובמצב.מ"ס28.דףרל,[3]

150$פתיחה 

חתימות-ליוורנו–שאלוניקידפוסי–ספריםאוסף.144

Collection of Books - Salonika Printing Press - Livorno - Signatures

מהדורה.ד"תקמ,ליוורנו.קארפאנטראץד"אבכרמימרדכירביהגאוןמאת.חייםאורחערוךשולחןעלביאור,מרדכימאמרספר.א

.ראשונה

רישום."לישועהלי"בעל.יברלטר'גד"אבהלויישועהרבישלידוחתימתזוהיהנראהכפי–"ט"סהלויישועה"חתימההספרבשער

."י"נמ"בהרששלמהאברהם"חתימה.לדודשושנים–"הבבלייםשלהמדרשלביתיגאלולאימכרלא'להקודש"

.ראשונהמהדורה.ב"תקמ,שאלוניקי.מחלמאשלמהרבימאת.ם"הרמבעלחידושים.שניחלק,המשנהמרכבת.ב

.טורדאד"אבווזלציוןבןרביחותמות.נוספותחתימות."ן"בעדך"תמשלוםרביבןאלגזחיה"ע"חתימת

.ז"תקנ,שאלוניקי.ראשוןחלק.ם"מהרשדותשובותשאלות.ג

.שניהמהדורה.ג"תקס,שאלוניקי.ך"מהרדתשובותספר.ד

.ז"תרי,ליוורנו.כלפוןאברהםרבימאת.והמנהגיםההלכותטעמי,אברהםחיי.ה

.יחידה.ד"תרכ,ליוורנו.שנדוךמרדכיבןששוןרבימאת.מוסרודבריישרותהנהגות,דיניםפסקי,לאסףמזמור.ו

.שהואכמותנמכרהאוסף.בינוני-טוב.שוניםומצביםגדלים

150$פתיחה 



מגילה–ט"תרסבגדאד-מודפסתאסתרמגילת.146

מקוריעץ-נדירה

Printed Megilat Esther - Bagdad, 1909 - Rare Scroll -

Original Wood

נאהמעץמקוריתידיתעלגלולה,ניירעלמודפסתאסתרמגילת

.ט"תרס,דנגורדפוסבבגדאדנדפסה.ומחוטבת

באוסףרקזומגילהראהבגדאדדפוסייערי.מיוחדבאופןנדיר

.(173'מסשםראה)ששון

.מטר4–כהמגילהאורך,מ"ס20הידיתעם,מ"ס10:גודל

פגמים.חיסרוןללאהדבקהעםקרעהראשוןבעמוד,טובמצב

.העץבידית

150$פתיחה 
המחברהקדשת–ו"תרפ,חרבין–יםמשברי.147

Mishbirei Yam - Harbin, 1926 - Dedication by the Author

רבימאת,הלכותוביאוריערוךהשולחןחלקי'בדותשובותשאלותכולל,יםמשברי

.וחרביןבאריסאווד"אבקיסילוביוסףשמואל

.ליוויטין. דפוס מ. מהדורה יחידה, ו"תרפ, (יפן-סין)חרבין

מרוסיהלחרביןיהודיםראשוניהגיעוח"תרנבשנת,סיןמזרחבצפוןעיירה–חרבין

לכהן(ט"תש-ו"תרכ)קיסילובמשהאהרןרביהוזמןח"תרסבשנת.אירופהוממזרח

ורבי"ממינסקהגדול"שלותלמידםליובאוויטשמחסידיקיסילובהרב,הקהילהכרב

המזרחשלהראשיוכרבהקהילהשלוהאחרוןהראשוןכרבהכיהן.יק'סולובייצחיים

העולםמלחמתבסוף.ילדיםמאותלמדוובותורהתלמודהקיםשם,יפןכוללהרחוק

למחנותהוגלורבים,בעיריהודיתפעילותהופסקה,הרוסיהשלטוןתחת,השנייה

מוסדותרשמיתנסגרו1963–ב.חרביןאתעזבורביםויהודים,ברוסיהכפייה

.חרביןאתהאחרוןהיהודיעזב1985ובשנתבעירהיהודיתהקהילה

כותבהמחבר.נדיר–בחרביןשנדפסובלבדספריםארבעהמתוךהואזהספר

להשיגבידיעלתהלאופוליןברוסיאהתורהמרכזיהמקוםריחוקמפני"בהקדמתו

והוטבובליטאהדורגדוליעינילנגדהיואלומתשבותיהרבהאךספריעלהסכמות

."בשבחםויספרובעיניהם

מאודטובמצב.'עמ[4],252

100$פתיחה 

א"תקס,שאלוניקי–כהןתקפוספר.145

Sefer Tokpo Kohen - Salonika, 1801

.ך"הש–ץ"כהכהןשבתירביהגאוןמאת,כהןתקפוספר

.אשכנזיסעדידפוס.קושטאבאותיות.א"תקס,שאלוניקי

מצב.ארכיטקטוניעץבתחריטשער.מ"ס19.דףעח,[1]

.מאודטוב

100$פתיחה 



ד"חבחסידות

–מלאדיזלמןשניאוררבי–אורתורה.148

עותק–ראשונהמהדורה–ז"תקצ,קאפוסט

נאה

Torah Ohr - R’ Shneur Zalman from Lyady -

Kapust, 1837 - First Edition - Fine Copy

-בראשיתחומשיםעלחסידותמאמרי,אורתורה

שניאוררביר"האדמומאת.ופוריםחנוכה,שמות

.התניאבעלמלאדיזלמן

שערחסר.ראשונהמהדורה.ז"תקצ,קאפוסט

.ראשון

רביאחיוידיעלהתניאבעלשלמפיונכתבהספר

ידיעללדפוסונערךוסודר,מיאנאוויטשליביהודה

שניאורסוןמנדלמנחםרביר"האדמותלמידו-נכדו

.(ו"תרכ-ט"תקמ)"צדקצמח"הבעלמליובאוויטש

.הספרשלהשניבשערכמבואר

.נדיר-והטעותהתיקוןלוחדףכולל.דףקסז,[1]

.שוליים.(610חסידותסטפנסקי).מ"ס18\21.5

טוב-טובמצב.כתמיםמעט.מהודרתעורכריכת

.מאוד

800$פתיחה 

ראשונהמהדורה–(שלםסט)חלקים'ד–הלויעבודת.149

Avodat Halevi - Four Parts (Full Set) - First Edition

אהרןרביק"הרהמאתובנסתרבנגלהקודשאמרי,הלויעבודתספר

בעלמלאדיזלמןשניאוררביר"האדמותלמידימגדוליהורביץהלוי

.התניא

.ראשונהמהדורה–שלםסט–החלקיםארבעתלפנינו

.'הלמועדידרושים,והפטרותויקרא,שמות,בראשית.ב-אחלק

.דףקו-מה,[2],לה,[1],נו,עו,[1],צג,[2].ב"תר,למברג

.ו"תרכ,ווארשא.השבועותלחגדרושים,הפטרות,במדבר.גחלק

.דףעו-לג,לא,[2]

,סב,[2].ו"תרכ,ווארשא.למועדיםדרושים,הפטרות,דברים.דחלק

.דף[3],יח

.מאודטובמצב.כרכיםשני

200$פתיחה 



\יחידהמהדורה–ביאוריםליקוטי.150

ו"תרנ,וילנא–י"הארסידור

Likutei Bi’urim - First Edition / Ari

Siddur - Vilna, 1896

דברביר"האדמומאמרי,ביאוריםליקוטיספר.א

עם(האמצעיר"האדמו)ד"מחבשניאוריבער

,ווארשא.מפאריטשהללרבימאתביאור

קונטרס"עם.יחידהמהדורה.ח"תרכ

.מאודטובמצב.דףנב,סז,[1]."ההתפעלות

.ו"תרנ,וילנא,הכוללושעראורתורהסידור.ב

דינים,י"הארנוסחפיעלהשנהלכלתפילות

מהדורה.הזקןר"אדמוהכרעתלפיומנהגים

בתחילתשעריםשני.הכוללשערשלראשונה

דפים.טובמצב.'בלחלקנוסףושער.הספר

.מנותקים

.שוניםגדלים

120$פתיחה 

"משהשירת"הקדושהספרלהדפסתהמלצהמכתב.151

ז"תרס,ירושלים–בירושליםהחסידיםץ"בדמאת

Letter of Recommendation for the Printing of the 

holy sefer “Shirat Moshe” by Badatz of the 

Chassidim in Jerusalem - Jerusalem, 1907

ג"תריסדרעל"משהשירת"הקדושהספרלהדפסתהמלצהמכתב

.הזקןר"האדמותלמידימגדולימייזלישמשהרביק"הרהמאת,מצות

מאירורביפארמטיוחנןיעקברבי,לים"המולנכדיוניתנהההסכמה

ז"מטההסכמה.ז"תרסבשנתבירושליםהספראתשהדפיסו,מייזליש

.מרחשוןלחודש

רבי."דפהצ"דומל"זי"במהרדודליפמאן"רביחתימותעם,ידכתב

הכהןדודה"מוא"בלאאברהם"ורבי."ל"זהלויד"בריהודהיוסף"

."ל"ז

הוסמך.בירושליםהחסידיםץ"בדד"אב-שובקסדודליפמאןרבי

לארץעלה.מקוצקמנדלמנחםרביי"ע16בןנערבהיותועודלרבנות

שמואלרבישלבמקומובירושליםהדיןביתבראשועמדח"תרנבשנת

אתשפט...ההוראהזקןמקודשד"ראב":נכתבמצבתועל.סלנט

ר"האדמובחייקאצקהבירהבעירלשמשזכה,שנהכשבעיםישראל

ונתעלההקדושהבארצנוכבודלשכוןעלהומשםמ"הרמק"הגה

.הסתלקותויוםעדבהושימשד"לראב

בעל(א"תרע,ירושלים–א"תקפ,בוזנוב)מקוסובהלוייהודהיוסףרבי

,לירושליםעלהו"תרנבשנת.בקוסובכרבכיהןא"תרכמשנת,יוסףיד

בירושליםנדפס"יוסףיד"ת"שוחיבורו.החסידיםצ"בבדחברוהיה

ועדבית",ז"תרנירושלים-"תורהאור"במאמריםפרסם.ח"תרנ

.שעריםממאהשלמהזיידלרביהואבנו.ג"תרסי"נ-"לחכמים

.בירושליםהחסידיםהדיןביתמדייניהכהןדודאברהםרבי

.בינוני-טובמצב.מ"ס14\23.אחדעמודעלכתוב.מקופלדף[1]

.כתמים.קיפולסימני

120$פתיחה 



ה"תרל–חברוןד"ראבחייקיןמנשהשמעוןרבימכתב.152

Letter from  R’ Shimon Menashe Chaikin Rabad of Hebron - 1875

אברהםבנוהחתןלטובתזהבשטרהמתחייבמייזלשמריהורביעבור,בחברוןהחסידיהדיןבביתשנעשהוהתחיבותתנאיםשטר

המכתבבסוף.בביתוגגקורתלהםולתתלפרנסםמתחייבהיתרבין.ב"שוהלוייצחקנפתלירביבתהעניהורעייתוציוןבן

.ה"תרל,חברון."ו"נרזיישאאלכסנדר'רבןמאנישמנחם"ורבי"זאבר"ביעקביוסףיצחק"רביהדייניםחתומים

ידובכתבשורות3תוספתהדףבתחתית

ד"ראבחייקיןמנשהשמעוןרבישלוחתימתו

.חברון

,(ג"תרנ-ב"תקס)חייקיןמנשהשמעוןרבי

הקודשלארץעלהבצעירותו.חברוןד"ראב

ד"חבחסידימראשוני.בצפתוהתיישבמשקלוב

ר"האדמוהוראתלאחר,בחברוןשהתיישבו

דיןביתיסד.בחברוןלהתיישבלחסידיוהאמצעי

כל.בראשוועמדשבחברוןד"חבלעדתמיוחד

.פיועלנחתכיםהיוהעדהעניני

דבקחיזוקי.בינונימצב.מ"ס18\23.דף[1]

.וכתמיםפגמים.לדףמעבר

200$פתיחה 

בחתימתץ"הרייר"האדמומאתשלימהרפואהברכת.153

ץ"תרח,אוטוואצק–פייגיןיחזקאלרבימזכירו

Blessing for a Complete Recovery from the Admor

the “Ritz” with the Signature of his Secretary R’ 

Yechezkel Feigin -Otwock , 1938

ר"האדמומאת.יודאסיןאלכסנדררביאל,שלימהרפואהברכתמכתב

שיוכלרפואהלוישלחת"השי".ד"מחבשניאורסוןיצחקיוסףרבי

המזכירבחתימת."א"שליטר"אדמוק"כבשם...ועבודהבתורהלשקוד

.ץ"תרח,אוטוואצק.פייגיןיחזקאלרבי

.קיפולסימני.טובמצב.מ"ס15\24.ר"האדמושלרשמיבלנק.דף[1]

120$פתיחה 



–ו"תקצ,צפת)אורנשטייןישעיהרבי

בעלחתן.אורירביבן(ט"תרס,ירושלים

רביתלמיד,ירושליםמחכמי."אורהקרן"

בראשעמד,מקוטנאליביהודהמשה

.צבורבצרכירבותועסקד"חבכולל

אהל"ישיבתאתיסדד"תרנבשנת

,יעקברביבנועםיחד"משה

.דיסקיןל"המהריהיהשםומהמלמדים

.וקרעיםבלאי.מ"ס11.5\12.דף[1]

.שמור.קריאכולוהמכתב.חיזוקים

120$פתיחה 

מאת"טובהוחתימהכתיבה"מכתב.155

ב"תשכ,ברוקלין–ד"מחבהרביר"האדמו

"Ketiva Vechatima Tova” Letter from the 

Admor the Lubavitcher Rebbe -

Brooklyn, 1962

.ד"מחבשניארסוןמנדלמנחםרביר"האדמומאתמכתב

ומתוקהטובהלשנהטובהוחתימהכתיבה"ברכתבו

."שמיםביראתת"לתבברכה,וברוחניותבגשמיות

.ב"תשכ,ברוקלין.ר"האדמושלקדשוידחתימת

קיפולסימני.ר"האדמושלרשמימסמכיםניירעלהמכתב

.כתמיםומעט

300$פתיחה 

ז"תרס,ירושלים–ד"חבכוללראשאורנשטייןישעיהרבימאתירושליםרבניאלמכתב.154

Letter to the Rabbis of Jerusalem from R’ Yeshaya Orenstein Rosh Kollel Chabad -

Jerusalem, 1907

המכתב.ז"תרס,ירושלים.אורנשטייןישעיהרבישלוחתימתוידובכתב,רוסיהמפליטיועניחכםתלמידאברךהצלתאודותמכתב

הישיבהוראששעריםמאהשכונתשלרבההורביץהלויחייםשאולרביואל,ירושליםשלרבהזוננפלדחייםיוסףרביאלנשלח

.ת"והתהגדולה



קונטרס–(ומשיחגאולה)מלכותדבר.156

מליובאויץהרבישלהקדושותמידיושהתקבל

D’var Malchut (Geulah U’Mashiach) - Booklet

received from the Lubavitcher Rebbe

מאתמלכיםבהלכותוביאוריםחידושים,מלכותדברקונטרס

קונטרס.מליובאוויטששניאורסוןמנדלמנחםרביר"האדמו

,יורקניו.החסידיםאוצרמערכתידיעללאוריוצא.ב"י

.א"תשנ

חוברותשלמיוחדתמהדורההוא(ב"י)מלכותדברקונטרס

החללאורויצאוהרבישלשיחותיואתשהכילו',מלכותדבר'ה

איירבחודשלאוריצאהקונטרס.א"תנשטבתמחודש

לקוטימסדרתומשיחגאולהבענינישיחותוהכיל,א"תנש

השיחהאתשהכילה,הרגילהמהמהדורהבשונה)שיחות

לאוריצאהקונטרס.(שבועבאותוהרבישהוציאהאחרונה

ומשיחגאולהעניניבלימודלהוסיףהרבישלהוראתובעקבות

.א"תנשאיירו"בטהרביידיעלוחולק,הגאולהאתלזרזכדי

.טובמצב

200$פתיחה 

מליובאוויטשהרבישלהקדושותמידיוד"חבחסידימחשובילאחדשניתן–דולר100סךעלשטר.157

Bill for 100 Dollars - Given to one of the Important Lubavitch Chassidim from the hands of the Lubavitcher

Rebbe

.ד"חבחסידימחשובילאחד,ליובאוויטש–ד"מחבהרבישלהקדושותמידיושניתן100$שלנקובבערךשטר

."ביחידות,א"שליטר"אדמוקדושתמכבודקיבלתי.בשלמהיעקב"המקבלכתבהשטרגביעל

100$שלמאודנדירשטרלפנינו.1$ס"עשטרותלחסידיוכללבדרךמחלקהיהמליובאוויטשהרבישכן–במיוחדנדירשטר

!מהרבישנתקבל

.קיפולסימני.טובבמצבשמורהשטר

1200$פתיחה 



איטליהיהדות

ד"תקמ,סקאנדיאנו–גרשוםדרבינוחרםבענין–[איטליה]סקאנדיאנוד"אבסגרייהושערביידכתב.158

Handwriting of R’ Yehoshua Sagari Abad of Scandiano [Italy] - about Cherem D’Rabbeinu Gershom -

Scandiano, 1784

.ד"תקמ,סקאנדיאנו.שבאיטליהסקאנדיאנוד"אבסגרייהושערביהגאוןשלוחתימתוידובכתבארוכההלכתיתתשובה

ישראלבתלישאיוכלאםשואלובעלה,אותווהשמידוהיחידהקטןבנהאתגםוחשפהשנשתמדהאשהעלשאלהבנידוןהתשובה

עם,אשתועלאשהישאלאשאדם'גרשוםדרבינוחרם'דיןסביבובעיקרזהבנידוןסגרייהושערבימאריךבתשובה.אשתועלכשרה

יוכלגרשוםרבינולדעתגםתנאיםבאיזהשקיבלוובמקום,לאאוגרשוםדרבינוחרםאתבארצותםקיבלואםהדיןיסודעלומתןמשא

.אשתועלאשהלקחתבעל

הנוצריםביןדרהוהיא,בניםחשוךנשארוהבעלוהשמידויחידרךבןוחטפהאשתושנשתמדהמיאבל"כותבהתשובהבמסקנת

אחריםאלהיםלקחהכיאיננהואחתגרשוןכההואכאחתנשים'במקייםאינואםאשהישאלאלמהרים'מבחווהואמגואללחםאוכלי

החיאלותורת'העבודתגבהאחריוהשליכהבנפשבשאטברצוןשעושההעבירותעונשמעליהולהקללהולהטיבלגרשהלנולמה

"...סלהחייםמארץוישרשנהמאהלויסחנהיחתנהלזאתיתצנהאלגםההבלאחריוללכת

אתהובתורהתחיהר"שעוחיין"תישש"הארועלתשתהרה'במשם"ומיתאכללך"במת"פתורהשלדרכההיאכך":התשובהבסיום

יהושעמאריהדסייעיהגבראומגישה'דולר'אשות'"קדמשנתטבתלחדשי"חסקנדיאנופה,לךוטובאשריךכןעושהאתהאםעמל

."סגרי

התורהעלשקדימיוכל.וסקאנדיאנוקסאלי,אלי'וירצבדיינותשימש.החשוביםאיטליהמרבני,(ז"תקנ-ט"תס)סגרייהושערבי

לאאביועל,בקאסאלינולדבאיטליהשנותבעריםברבנותשימשמחייובחלק.התורהמכמניבכלרביםחיבוריםובכתיבתוהעבודה

,והנסתרהנגלהבתורתבקיהיה.(ל"הרמחשלחותנו)פינצידודורביברייליהודהרבימפיבמנטובהלמדבנערותו.כללפרטיםידוע

והורהדן,תורההרביץשם,לסקאנדיאנועברד"תצבשנת.ד"כאבושימשלקאסאליעברד"תפשנתלאחר.ושפותמדעיםחכמות

מאמרברביםבשבתושבתמדידורשאנכישנהעשריםליזה"כותבזותקופהעל,ציבורושליחוומוהלכשוחטגםשםשימש,לרבים

בסקאנדיאנוהקהלראשיעםביחסיושרטוןעלהנ"תקבשנתרבותשניםלאחר.[יעקבעיןספר]ישראלעיןמאמרייקרתמפניניאחד

אנישתמידשנהשבעיםזה..לעצמיולמדללמודמדרשיובביתבחדריסגורעומדהנניהיוםוכל...ביומרדושרדפוניאחרי"וכתב

."בתורהעוסק

ראשי'(ק"ת)'הודואומריםקול'(ט"תצ,ונציה)'תחנוניםסדר':נדפסושמעטותפילותשירים!400גםביניהםחיבורים!70–כחיבר

י"כת,גינצבורגי"כת,בירושליםידכתבבעולםבספריותנמצאיםכתביורוב.(ח"תקמ)'ר'איסובנקרתושמתיך'.(ח"תק)'הבכאים

י"וכתהבריטיתהספרייהי"כת,הלברשטאםי"כת,מרצבכרי"כת,מונטיפיוריי"כת,בודליאנהי"כת,פארמאי"כת,ברליןי"כת,אדלר

עלמחברתלהוסיףהציקתנירוחיותמיד,קץאיןהרבהספריםלעשותתאוההתאוויתיעלומיבימי"כותבלכתיבהאהבתועל.קויפמן

.(יכרך'אסופות'בניהומאירשלמאמרומתוך216'עמאיטליהלחכמי'אצי)."'ספריעללכתובהחילותישנהעשריםבןמחברת

.טקסטחסרוןללא.בשוליםפגמים.בינוני,טובמצב.מ"ס19\25.כתוביםמלאכיםעמודים2.דף[1]

200$פתיחה 



,ילי'וירצ–ילי'וירצד"אבטרוישחייםיחיאלרביידכתב.159

ד"תקל

Handwriting of R’ Yechiel Chaim Troish Abad of Vercelli -

Vercelli, 1774

ד"אבטרוישחייםיחיאלרבישלוחתימתוידובכתבארוכההלכתיתתשובה

יוכלאםבאבתשעהבושחלבשבועבריתבעלשהואיהודיאודות,וירצילי

.ד"תקל,מטותפרשתק"עשאבמנחם'ז,ילי'וירצ.המילהלכבודלהסתפר

.ומיושרתנאהכתיבה

למדיןנמצינו,דכתבינאמליהנימכלדברסוף"טרוישהרבכותבבמסקנתו

ח"מרהמילהלכבודלהסתפרב"לבהואגמורומותרלפקפקמקוםדליכא

השבועאותהבתוךמילהוישונדחהבשבתב"תכשחלה"וה..ואילךאב

ינחנואמתואלד"נלע...לגלחמותרדיהיה'ויוםאו'הביוםש"וכשלפניו

נאםד"התקלמנחםלחדש'זק"עשר"כינפלאותמתורתוויראנואמתבדרך

מכתבעמודבאותו."ט"סטריוישחייםיחיאלהצעירודיןדתיודעילכלהעבד

.וחתימהידבכתבהאיטלקיתבשפה,תורהבדברינוסף

ילי'וירצשלרבה.איטליהחכמיוגדולימחשובי–טרוישחייםיחיאלרבי

אחדבעתטובמעגלבספרוא"החידשמעידכפי,ואילךה"תקלבשנים

שבתקבלתבעניןפולמוס"באיטליההדורגדול"לבשאלהפנה,ממסעיו

הרבידימחזקיםהאזוררבניכשכלאזוררבניביןהתנהלהפולמוס,מוקדם

להתירגדולהתשובהכתבמטורינויונהמיכאלשלמההרבשלגיסוטרויש

הכהןישמעאלרביבניהםזותשובהעטרוהדורגדולשלוהסמותיהם

.מיאלסנדריאהלויאליהוורבי,אמתזרעבעלממודינא

פגם.טובמצב.מ"ס19\25:עמודגודל.כתוביםעמודים3.מקופלדף[1]

.טקסטחסרוןללאהדףבמרכז

180$פתיחה 

איטליהחכמיגאונימגדולי(ב"תקנ-ג"תע)הלויאליהורבי

,דרשן,פוסק.ובקבלהבפשטגאון,אליסנדריהד"אבבדורו

הישישהכוללהרב"בלשונועליומעידא"החידרבינו.משורר

אליסנדריהק"בקרבל"זהלויאליהור"כמהרפניםונשוא

מספריבהרבהמפוזריםותשובותיוגאונותופאליייהליהדי

הרבה,ועודפנחסגבעת,יצחקפחד,צדקהשמשהתשובות

חסידותוצדקתוגאונותוגם,ידבכתבנמצאיםמכתביו

ידועיםותפלתוייחודיובכחעדתואתשהצילוקדושתו

לחכמי'אצי,ו"קסעיף'צ'אגדולים'מעורבנןמרנן)."לכל

בריאלי"מהרתלמידבצעירותו.(119'ועמ244'עמאיטליה

פחד"בעללמפרונטייצחקלרביחברותלמידממנטובה

חננאלרבי.ח"תצבשנתאליסנדריהשללרבההתקבל."יצחק

ספר,ידכתיבתכולםהרבהחבוריםשחיבר"כותבבספרוניפי

השכלמוסרכולו-"אליהוסבא","אליהובגימטריאבן"

כורסיא".יעקבעיןעל"דאליהוא''טייע".ומאמריםמדרשים

מסכתפירוש"אליהואבא".הפרשיותעלדרשות"דאליהו

מפאדובהגירונדימרדכיהצעירואני.ת"שוחיברועודאבות

מחסידותול"הנהלויאליהור"מהרנפלאות...מידידישמעתי

,ותפלותיוייחודיובכחצרותמכמהעדתואתשהצילוקדושתו

שנדפסלהרב"אליהוסדר"ספרבפתחברמזאיתנהווהדבר

.ם"תקושנתבמנטובה

.מאודטובמצב.וחתימתוידובכתבשורות44.דף[1]

200$פתיחה 

18–הבמאהאיטליהחכמימגדוליאליסנדריאד"אבסגלהלויאליהורביהמקובלהגאוןידכתב.160

Handwriting of the Gaon and Kabbalist R’ Eliyahu Halevi Segal Abad of Alexandria one of the great Scholars of

Italy in the 18th Century

בסיום.תאריךללא.אליסנדריאד"אבהלויאליהורביהגאוןשלוחתימתוידובכתב,המרגליםבעניןלךשלחלפרשתמיוחדתדרשה

בכלטובלחשובשיששהוכחתיבדרוששלחק"בשל"זצוקל"בכמהרשט"סהלויאליהוהצעיראנישחדשתימהזה"הדרשה

."לטובהפהולפתוחענייניו



בערךו"תט[איטליה]וירצילי–וירציליקהילתשללרבהסגריחייםרבישלמינויו-נדירהיסטוריכתב.161

Rare Historical Manuscript - The appointment of R’ Chaim Sergie as Rabbi of the Vercelli 

Community - Vercelli [Italy] approx. 1655

בדף.וירציליקהילתשלהראשוןרבה–דאתראכמראסגריחייםרביאתעליהםלקבל,וירציליבקהילתהקהלראשיהסכמתכתב

עטרהלקבליחדכלנוהיוםעמנופהאיננואשרואתפהישנואשראת'למט'החתומיוירציליק"קאנחנוהסכמנוראשינו"נכתב

נלךאשרהדרךאתלנוולהורותדרךולמורהלרבולפטרוןלאבלעיניםלנושיהיהן"נרסגריחייםר"הרהרב'מעלכבודאתלראשינו

...זההואכייאמראשרכלועלבה

מקומותקביעתבענייןתקנות15שלרשימהלדףמעבר.ישיבתםומקומותהכנסתבביתהמתפלליםשמותנרשמוהעמודבשולי

'מכתבי"נרשםהחיצוניבעמוד.כבודוולפיערכוכפיאחדלכלהמקומותסדרי,הכנסתבביתמקומותירושת,הכנסתבביתישיבה

"...זכרונות...ה"במקוםד"ע

ישובחזקתהיתר'של(היהודיהעםארכיון)בירושליםהלאומיהספריםבביתהנמצאאחרממסמךאולם,תאריךללאשלפנינוהדף

בוירציליהתישבסגריחייםשרבילמדיםנמצינו,[ו"תט]1655השנהמופיעהבו'וירצליק"בקלהתישבהמבקשסגריחייםרביעבור

.שלפנינוהדףשלהכתיבהשנתעלאורשופךהדבר,זובשנה

.טובכללימצב.כתמים.זעיריםזמןנקבי.קיפולסימני.איכותידף.עמודיםשניעלאיטלקיתכתיבה.מ"ס27\18.מקופלדף[1]

300$פתיחה 



רבישלידוכתיבתהנראהכפי–19–ההמאהאיטליה–נדפסשלאחיבורכולל–ידבכתבחיבוריםקובץ.162

פאדובהשלרבהגירונדישמואלמרדכי

Compilation of Handwritten Compositions - Including an Unprinted Composition - Italy 19th 

Century - Seemingly in the Handwriting of R’ Mordechai Shmule Girondi Rabbi of Padua

,איטליה.ופאדובהטורינוד"אבטורילאדיהכהןהללרבימאתנדההלכותעלחיבורביניהם,ידבכתבחיבוריםמספרהכולל,ידכתב

.19–ההמאה

:כוללהקובץ

.החכמהבאוצרנמצאלא.דרגוןהמלךבפניפולופראהכומרעםן"הרמבויכוח.(דףב10–א1).א

שאנהלבבבכל'האודה",הכותבבהקדמתכמבוארהספרשלמוקדמותמהדורותמכמהמעובד.הדניאלדדספר.(דף21–ב11).ב

חילופיבושמצאתיובהיות...כונתאברהםמדפוסשהואוכמדומהומקוםשנהבלינושןישןמדפוסהדניאלדדספרהלוואהבתורתלידי

."...יתברךהאלבעזרתלהעתיקםאמרתי...ובוירונהבקושטנדינאהנדפסמהאלדדגרסאות

נדפס).אליסמשהבןיצחקרבימאת.ומליצהשירבדרךמוסרתוכחותהכולל,חטאיםיורהספר-תוכחות.(דףא30–א22).ג

.(ט"שמ,בונציהלראשונה

.יהודהבןגרשוןמרבינותקנות.(דףב34–ב30).ד

.וחדותיהםחכמיםמשלי.(דףב34–ב32).ה

קולפוןהחיבורבסוף.טורילאדיהכהןהללרבימאת.ומנהגים,דיניםהלכותסימניםתשעהכולל.נדההלכות.(דףב44–א35).ו

לאנדההלכותעלזהחיבורידיעתנולמיטב."...ב"התקצשנתהחמישילחדשועשריםארבעהביוםהזההקצרהחבורמלאכתיותכל"

.מעולםנדפס

הספריםביתבקטלוג.הלברשטאםזלמןשלמה'רהחוקרלאספןשייךהיהידהכתב.מ"ס19.5.כתוביםעמודים80מעל.דף44

הינושלפנינוידשהכתבהיאהערכתינו–גירונדישמואלמרדכילרבישייךהיהידשהכתבנכתב,(000186973מספררשומה)הלאומי

.אחריםבמקומותידולכתיבתזההשלפנינוידכתיבת–גירונדישמואלמרדכירבישלידוכתב!אוטוגרף

,ץ"תקבשנתבפאדובהלרבניםהמדרשביתיסודעם.בטורינוהרבנותכסעלישבצעירבהיותו(א"תרל-ד"תקס)טורילאדיהללרבי

,דגולמשוררוהיהשפותבכמהשלט.וכלליתהשכלהבעלהיה.מקראשלימדלוצאטודודשמואלרבילצדופוסקיםתלמודכמלמדכיהן

התהליםאתתירגם.עתוכתביספריםבכמהונדפסורביםמאמריםכתב."הביתכבוד"וספר(ח"תרכ,פאדובה),ילדותטל:חיבורו

גםכיהן.הרפורמותמתנגדיעםונמנהבדתהתיקוניםעלבפולמוסחלקנטל.באיטלקיתדרשותספרלאורהוציאוכןלאיטלקיתוהסידור

.(170'עמאיטליהלחכמי'אצי).בפירארהכרב

אהרןשבתירבי,פינצירפאליצחקרביאצללמדשםבפאדובההמדרשבביתלמדבצעירותו(ב"תרי-ס"תק)גירונדישמואלמרדכירבי

ספרו.פאדובהשלהראשיכרבהכיהןא"תקצמשנת.לוצאטורפאלהרבלבתנשא,ריגיואברהםורביקוניאןישראלרבימוריניחיים

המשוררכנגדיצא.'מרדכייד'ו'דכיאמירא'גםחיבר.(ג"תריטריאסטי)איטליהחכמיעל"ישראלגודליתולדות"הואוהנודעהחשוב

.חריפותבמיליםכנגדווכתבהקבלהחכמתכנגדשירשחיברפראנסישיעקב

.בעלותחותמות.רכהכריכה.ואיכותיםבהיריםדפים.מאודטובמצב

600$פתיחה 



שלוםאברהםבןאברהםהרבמאתהלכתיתתשובה.163

ב"תרי,פאדובה-(שלום"אב)

Halachic Response from R’ Avraham ben Avraham

Shalom (AvShalom) - Padua, 1852

המכונה–שלוםאברהםבןאברהםרביידבכתבהלכתיתתשובה

'ספרקריתתושבי'ספרדיםק"קמאתשנשאלהלשאלה,שלום"אב

בתפקידונאמנהששימש'תוקעבעל'שלסגנואודותבמעשה.בפאדובה

הקהילהבנירשאיםהאם,הקבוע'תוקעבעל'הנפטרועתה,שניםכעשר

,בתפקידונאמנהששימששהסגןאו,חדשתוקעבעללעצמםלבחור

.מחדשבחירהללאתוקעהבעלמקוםאתיתפוס

במאהפאדובהורבנימחכמי,חשובחכםתלמיד–אברהםבןאברהםרבי

לוצאטודודשמואלרבישלמובהקתלמיד.לרבניםמדרשביתמנהל.ח"הי

מליצות,תפילות,מוסרשיריידועים.זהרבובחיינכתבהתשובה(ל"שד)

למיטב."שלוםאביער"בספרקובצושמרביתם,ממנושנדפסווהספדים

כתבלפנינו,בירושליםהלאומיהספריםביתבמאגרבדיקהלאחר)ידיעתנו

77'עמאיטליהלחכמי'אצי.(ת"ושוהלכהבעניניממנוהידועיחידייד

.מאדטובמצב.מ"ס15\21.דף[1].ידובכתבוהתשובההשאלה

120$פתיחה 

ו"תק,פיזארו–פיזארוד"אבפורתבןישראליעקברבימאתשלומיםאגרת.164

Greetings Letter from R’ Yaakov Yisrael Ben Porat Abad of Pesaro - Pesaro, 1746

.ו"תק,סיוןו"ט.אנקונהד"אבפאפושמעיהשמואלרביידידואל,פורתבןישראליעקברבישלוחתימתוידובכתבשלומיםאגרת

במענהאשיבועתה".ובחרוזיםנאותבמליצותכולוכתוב,ברמזיםהמכתב.פאפוהרבאליוששלחלמכתבכתשובהנשלחההאגרת

...חולשהוהיאתגאבלאמלכותא,בראשהות'מלכבכתר,בלחישהליואמרתבלחישהשקבלתהדברעל,ראשוןראשוןעל,לשון

הרברומזכאןאולי–"...חלילהחלילה,השררהאחרולרדוףועטרהנזרלשים,מהואני...קדושיםכלם,חשוביםאנשיםשישבמקום

ואניום'ועצב'רשקראתנימאגרתךהודתניואתה...".!?המקומותבאחדברבנותלכהןלבקשופאפוהרבהצעתאתלדחותפורתבן

ולננס,גברועצמוהגאוןוכסיל,יאמרופילהיותפרעושומליצהבמשלוהכותבים,הבאיבלשוןתורהדברה,חיימהאנימהוחלשצעיר

ימיןהספראתלולהשיגפאפוהרבבקשתעלגםפורתבןהרבמשיבבהמשך"...עיניםמאורלעיורכדרך,לשמיםעדמגיעיקראוענק

.שחיטהדיניעלמשה
רבימגדולמעוזהגדולהרבפורתבןישראליעקברבי

פיזרוורבנימחכמיהיהשלוםשמואלר"בישראליעקב

תורהשלמלחמתהלוחם,מובהקוחכםגאוןוסיניגיאליה

יוסףרביהחסידק"הרהשלהמובהקיםמתלמדיוהיה

והוראהתורהממנווקיבל,ל"זצוקלהבהפיאמיטה

כמו.בצעירותו

פעל,(ט"תס,ונציה)'בקראור'רבולספרהקדמהכתבכן

רביידיעלנתמנהבצעירותווכברבקהילתותורהוהרביץ

ועתיםנוראיםלימיםהתפילותקובץאתולסדרלעורוךיוסף

,אנקונאבקהילת"לבקרשומרים"חברתשלמיוחדים

(צ-פט-פז,ט-עח'עמ'זחלק,למפרונטי)'יצחקפחד'בספר

הדיןבביתתלתאבמותבשכתבוספקיםתשובותמובאים

היהח"תקובשנת,ח"תפבשנתפיזארוקהילתשל

ספרמכירתבעניןדיןפסקעלהסכמהוכתבבסיניגאליה

.תורה

,ומבהקגדולחכם,פאפושמעיהשמואלרביהמכתבמקבל

ונזכר"דמתניתיןמארי"מתארוהחידא,אקונהמחכמיהיה

נכדו,ד"תקיבאנקונהא"החידעםנפגש.6עמודטובבמעל

ד"אבפאפודודאברהםרביחתנובןז"הרמשל

.(522איטליהחכמי'אצי)אישפלאטרו

סימני.כתמים.טובבמצבבריאהדף.מ"ס14\21.דף[1]

.קיפול

180$פתיחה 



א"תקמ,[פירנצי]–יונהמיכאלשלמהחזקיהישעיהרביאלסנגוינטימאיררביהגאוןמאתמיוחדתאגרת.165

Special Letter from the Gaon R’ Meir Sanguinetti to R’ Shlomo Michael Yona - [Florence], 1781

.א"תקמ,פירנצי.יונהמיכאלשלמהרביאל,פירנציד"אבסנגוינטימאיררבישלוחתימתוידובכתבמיוחדתאגרת

הדורמופת,ביקרוחפץעולםשלמלכוהמלךאשראיש"וקילוסיןשבחבדבריפותח.מאודנאה–וחרוזיםבמליצותכולההאגרת

,בלבבואמתודוברצדקפועל,בקרבואלקיותורת,בואלקיםרוחאשראשר,עמיקתאגלההוא,לאשורודברמתוךדברמבין,והדרו

ממללפום,חכמהמקורנובענחל,הנחליםואשד,הלוליםקודשפרי,הצפונותמפרשפענחצפנת,תבונותאיש,דאורייתאדרופתקא

ולחמהולמסתורלמחסה,לעמיהמטיבדמטוביה...חמדהכליכלאוצרביהלכולאמזון,ולסעדהאותהלהכין,העדהעלאיש,רברבתא

הכוללהחכםדדינאלעומקאדנחיתדיינאהמובהקהרבת"כשמעלת,בגובריןגבר,גבראהואהדרהואדיןבקודשסיני,בצורה

"...ואגפיהטורינובמתאמ"ורמ"רבהלכההמצוייניםים'בשערלור'אואשר,יונהמיכאלשלמהחזקיהישעיהר"כמוהר

(שלפנינוהמכתבמתוכןשמשתמעכפי)למכתבהרקע

אתלחזקכדיאיטליהמרחבינוספיםרבניםשיחתמויונההרברצהזהובענין,פולמוסיעניןבאיזהפסקכתביונהמיכאלשלמהרבי

הפסקאת"...מפיהםהיוצאלכלנכנעיםויהיועליהםראשלהריםהדעתקליירימולבלהדורומנהיגיהתורהלכבודשמיםלשם"הפסק

באגרת.הנזכרהדיןלפסקידוחתימתאתשיצרףכדיסנגוינטימאיררביאל,ואיסנוניסיעקברביהגאוןידיעליונההרבשלחדין

כיבמכתבידעתיגליתיכברכיאמתוהן,הבהירפסקועלכההידידיבחתימתחתמתיאשרעל"וענוההתנצלותדברימעיןשלפנינו

"...תורהדכבודעשהולקייםאמתשהואבמההאמתאהבתמפנירקממתניעבהקטנםאשרגדוליםבמקוםלעמודזהלכללבאתילא

הצעיר,תורתובצמאהשותהותלמידועבדו,עבודתוולעבודלשרתווהומהנכסף,אהבתובבריתהנאמן"סיוםדבריהמכתבבסוף

."ט"ססנגויניטיפינחסא"בלאמאיר

לספרהסכמהאתנתן.פירנצהבקהילתצדקומורהד"כאבכיהן.בדורוהדייניםומגדוליאיטליהחכמימגדולי–סנגויניטימאיררבי

כןכמו.ח"תקמבשנתליוורנווגדוליירושליםרבניהסכמותבצירוףמיוחסשמואלבכראברהםרביהקדושלגאון'גחלק'הארץשדה'

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

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

.מאודטובמצב.מ"ס18\23.דף[1]

180$פתיחה 



–ויואנטיחיאברהםדודרבימאת–סמיכהתעודת.166

כ"תראנקונה

Certificate of Ordination - From R’ David Avraham Chai

Vivanti - Ancona 1860

היקרבןים"חיצחקאברהםיחיאל"הבחורלשוחטסמיכהתעודת

,ויואנטיחיאברהםדודרבימאת,"ו"היחיאליאור"כהוהנעלה

.ך"תר,אנקונה.נוספיםרבניםובחתימתידובחתימת

דיניהלכותובלימודהסכיןבהשחזתהתמחההבחורכינאמרבתעודה

הבחורעלכינאמרועוד.מתאשוחטימעלתבחברתכיסויודינישחיטה

ועומדמוזהרוכן,שבוחומרמפניהסכיןבבדיקתמתוןמתוןלהיות

אחדחדששבמשךוהיינופעםאחרפעםלמדאשרהדיניםללמוד

שנהסוףעדבשבועאחדפעםהחודשעבורואחריוםבכלאותםילמוד

יהיולמעןלפקידהמפקידהלימודעליחזורכןאחריוגםתמימה

לשחוטראויכשרסכיןרצופיםפעמיםשבעעודלתתוכן,בפיושגורים

"...בו

התעודהבתחתית.ניקודעםאשוריתכתיבה,מהודרתתעודה

מנשההצעיר.ט"סו"היחיאברהםדודהצעיר:הרבנים.חתימות

יחיאלאליהיצחקהצעיר.יואלאלישעהצעיר.א"מתב"שופאנציירי

.ברמאל

שמשוןיעקברבעתלמיד.(ז"תרלנפטר)–ויואנטיחיאברהםדודרבי

רביתלמידו.באנקונהרבכיהן."מישלשבת"בעלסיניגאליהשבתי

חשובהספריהבעלהיה.אחריומקומועלישבאשכנזירפאליצחק

.ן"הרת"שוובהםחשוביםספריםנדפסווממנהתלמידוירששאותה

.(ב"תרצ,טירנוי)"חידודאברהםרבימכתביקצתנדפסמתורתו

קליםקרעים.מ"ס19\29.אחדעמודעלכתוב.מקופלגדולדף[1]

.איכותידף.טובמצב.בשולים

180$פתיחה 

מסרתיל"הנהמבורכים'מעלבקשת"המסמךהסוףכותבגבריאלרבי

ל"הנושנהוחדשיוםחתמתיולראייה...ליד'אל"הנ[דיןפסק]ד"פטפס

.ובחתימתוידובכתבכולוהמסמך.פונטרימוליגבריאל

באותהבאיטליההחכמיםמחשוביפונטרימולישלמהר"בגבריאלרבי

שהיולתלמידיםתורהומרביץובפסקבתורהגדול.ח"היבמאהתקופה

ראשהיהבתחילהבטורינוברבנותאזשימש,בהוראההדורמחכמי

הכהןבנימיןרביהגאוןעםיחדלמד.בטורינוד"אבד"תעומשנת,ישיבה

הגאוןמצאצאיו.השבתאיםבשרידינלחם.באקימאיררביבועם(ך"הרב)

פונטרימוליומשפחת.'בנימיןשבט'ס"בעפונטרימוליבנימיןרביהגדול

דורוחכמיבספרימצויןשמו.שבטוריקהבאזמירולתהילהלשםשנודעו

עיקרי.ך"הרבת"שו.(מורפרגו)"צדקהשמש".(לאמפרונטי)"יצחקפחד"

.נדפסושלאחידושיםממנוידכתביכמהמצוייםהלאומיתבספריה.ט"הד

.(147-148'עמאיטליה'אצי)

.מאודטובמצב.מ"ס13\18.כתוביםעמודים2.מקופלדף[1]

180$פתיחה 

ב"תע,קסאלי–פונטרימוליגבריאלרבישלוחתימתוידוכתב–גירוןלביתהאחיםביןפשרהכתב.167

A Compromise Script between the Giron brothers - Handwriting and Signature of R’ Gavriel Pontrimoli -

Casale, 1712

הגאוןשלוחתימתוידובכתבשלפנינוההסכםהעתק.ב"תעניסן'ט,קסאלי.באיטליהגירוןמשפחתלביתהשותפיםביןפשרהכתב

:נאמרהדבריםבין.קסאליד"אבפונטרימוליגבריאלרבי

להםשאיןידםובחתימתבפיהםשאמרועדפ"בעהןבכתבהןלזהומזהלזהמזהותשובותיהםטענותיהםתביעותיהםששמענואחרי"

בסוף"...מאתנויצאוזההשלוםועלהאמתועלהדיןעל...עלינוהטובה'הידהיתהלהביאוראיהלהשיבותשובהלטעוןטענהעוד

.הדייניםשמותחתימותשלהעתקדיןהפסק



הונגריהיהדות

מיוחסיםעותקים\חשובותחתימות-והלכהת"שוספריאוסף–הונגריהרבניגדולי.168

Great Rabbis of Hungary - Collection of Responsa and Halacha Books - Important Signatures/Attributed

Copy

.דף[13],קף,[4].ראשונהמהדורה.ט"תרפ,סאטמר.גרינוולדדודאליעזררבימאת.חייםאורח,לדודקרןת"שו•

שטיינמץמרדכירבישלבעלותחותמותהשערבדף.זינגרא"ברשיוסףרבימאתמייעריודאנתןלרבינאההקדשההפורזץבדף

.טובמצב.מריסקווע

.זכרוןאבנית"שוספרעםכרוך.ראשונהמהדורה.ד"תרפ,קלויזנבורג.ראשוןחלק.רולרמרדכירבימאת.מרדכיחייםבארת"שו•

.ראשונהמהדורה.א"תרצ,סאטמר.פפרשאולאלטררבימאת.שניחלק

.צפתמזידיטשובאייכנשטייןשלוםרביר"האדמווחותמותחתימותבספר

.בשערפגםמלבד.טובמצב.ראשונהמהדורה.ה"תרס,יאראסלויא.אנגלשמואלרביהגאוןמאת.ראשוןחלק,ש"מהרת"שו•

.ראשונהמהדורה.ג"תרע,דרוביטש.ווייסהכהןאריהבנימיןרבימאת.גחלק,יקרהאבןת"שו•

.ראשונהמהדורה.ט"תרצ,סיגט.טייטלבויםצביחייםרבימאת,חייםעצית"שו•

.ראשונהמהדורה.ג"תרפ,קראקא.רוזנברגשמואלרבימאת.שמואלבארת"שו•

.ראםבניד"אבשניבלגישעיהרביידבכתבוהגהותחותמות,נאהעצמיתהקדשהבספר

.ראשונהמהדורה.ה"תרצ,קליינוורדיין.תאומיםיוסףרבימאת,מגדיםהפרית"שו•

.ראשונהמהדורה.ג"תרפ,שאמלויא-סילאדי.קלייןמשהרבימאת,אבלותדיני,י"שזכרון•

.ראשונהמהדורה.ט"תרפ,אונגוואר.גרינוולדאנשילאשררבימאת.חנוכהעניניכלכולל,מצוהנר•

"...ד"אבל"זצוק..מהצ"הרהגו"מא"בלאפישמאןמאיר'הק"בחתימתבעלותרישום

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים

150$פתיחה 



הונגריהרבניוחתימותהגהות–ספריםאוסף.169

Collection of Books - Glosses and Signatures of Rabbis of Hungary

.ראשונהמהדורה.ח"תרפ,אוהעלי.גרינוולדיהודהרבימאת.שניחלק,יהודהזכרוןת"שו•

.פריינדיהודהדודרביוהגהותחתימות.פריינדצבימשהרביידבכתבלמדניותוהגהותחתימותבספר

בריסקמרדכירביאצללמד,סאסרעגעןד"אבפרינדישראלרביבן.מיקלאש–סענט–דיערעשד"אב,פריינדצבימשהרביהגאון

החלז"תרצמשנת,ואיטצעןד"אבזילברשטייןישעיהרבישלבנו.ואיטצעןד"אבזילברשטיןיהודהדודרביחתן,טאשנאדד"אב

.(תרנד'עמותלמידיוס"החת)אבנזהבמחנהה"תשאדר'בוהשםקידושעלנהרג.מיקלאש–סענט–דיערעשד"כאבלכהן

.ראשונהמהדורה.ז"תרצ,מישקולץ.מפאפאדירנפלדאברהםרבימאת.ברכותמסכתעלחידושים,ישראלביתספר•

.המחברשלוחתימתוידובכתבהקדשההספרבשער

.ראשונהמהדורה.א"תרמ,מונקאטש.בודפסטד"אבסופרחייםרבימאת.נשיםמועד,זרעיםמשניותעלחיבור,סופרקולספר•

.ססרגןד"אבפריינדיהודהדודרביידבכתבהגהות10–כבספר

.ראשונהמהדורה.ו"תרס,פאקש.שטרןגרשוןרבימאת.אבותפרקיעל,הגרשוניילקוט•

.ארנרייךצביחייםרביידבכתבהקדשה.ושאמלוימעדיאשמרבני–חותמותיועםארנרייךיהושערבישלהעותק

.ראשונהמהדורה.ט"תרצ,טאשאנד.טשנאדד"אבבריסקמרדכירביהגאוןמאת.ראשוןחלק,בריסקם"מהרת"שו•

וויסמנחםיהודהרביבנווחתימתרישום.סילאדיד"אבוויסאנשילאשררביחותמות:המחברתלמידיוהגהותחתימותבספר

חותמת."יהושעאברהם"המחברשלנוסףתלמידוחתימותרישומים."א"שליטהמחברהגאוןר"אדומומתלמידיחבריאדמןזעירא"

.צימרמןלוייוסףרבי

.ראשונהמהדורה.ג"תרע,מרגרטן.ראשוןחלק.מרגרטןד"אבצביאהרןיהושערבימאת,שוסבורגץ"מהריאת"שו•

.בלויאעקיבארבישלידווחתימתרישוםהספרבשער

.ראשונהמהדורה.ז"תרנ,פאקש.סופרשלוםיעקברבימאת.חייםאורחערוךשולחןעל,חייםתורת•

"הבושםערוגת"התלמיד(ד"תש-ט"תרמ)"והגלילביסטריץק"דקד"אבשפיטץמאיר"רבישלבעלותחותמתהספרבשער

.בדורוהונגריהרבנימחשובי

שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםומצביםגדלים

180$פתיחה 



,ברלין–ד"ריותוספותא"הריטבפירוש.170

ד"אבץ"כגבריאלרבישלהעותק-ה"תע

רכניץ

Commentary of the Ritva and Tosfot Rid -

Berlin, 1715 - Copy of R’ Gavriel Katz Abad

of Rechnitz

.קידושיןמסכתעלד"ריותוספותא"הריטבפירוש

.בינדרבוךברוךדפוס.ה"תע,ברלין

להרב"שייךשהספררביםרישומיםהפורזץבדף

גבריאלר"כמוהרת"כשהעמקןהחריףהגדולהגאון

הכותבאניואגפיהרעכניץק"בקד"אבץ"כ

בחתימתדומהרישום."ח"מענאדימאיר...תלמידו

ידבכתבדומהרישום.שטראסמאןמרדכי'הבתלמידו

.א"תרמשנתאחרתלמיד

תלמיד(א"תרי-א"תקל)הכהןאנגלסמןגבריאלרבי

באשאןמשהרבידודוחתן.בקיטזעברוידאהירשרבי

-בואגץ"מו.חדשבעירבדיינותכיהן.חדשמעיר

-כבמשך-רכניץד"ואבכרבכיהןב"תקפמשנת.אויהלי

חיבר.(שםהאחרוןהחרדיהרבהיההוא)שנה30

-משה,מאיר:בניו."השםגבורת"ו"משהפני"ספר

א"מהרית"בשונדפסהממנותשובה.צעיריםנפטרו

."השםגבורת"גםחיבר.אסאד

בכריכהנכרךהספר.מ"ס21.דף[קטז:ל"צ]קד

.הספרבתוךונמצאמנותקהפורזץדף.נאהחדשה

.מאודטובמצב

120$פתיחה 

רביחתימת–ד"תנ,ונציה–ץ"מהריטת"שו.171

"סופרחתם"השלרבושייארטעבלידוד

Maharitz Responsa - Venice, 1694 - Signature of

R’ David Tebali Shayer Rabbi of the “Chatam

Sofer”

פרקעלחידושיםעם,שוניםבעניניםותשובותשאלות

צהלוןטוביוםרבימאת.מציעאבבאבמסכתנשךאיזהו

,"יוסףבית"המרןשלבדורוצפתחכמימגדולי(ץ"מהריט)

.בירבי"המהרשלנכדוידיעלונסמךמרןתלמיד

.וינדראמיןדפוס.יחידהמהדורה.ד"תנ,ונציה

."במדברישראלשעשוהמשכןצורת"ציורהשערבמרכז

ב"תובהמקדשביתצורת"העמודכלפניעללשערמעבר

להרבהביתצורתבספרעיין'מסימןדיחזקאלכבמראה

.והמנורההפניםולחםהשולחןציורכןכמו."ט"תיבעל

הוא–"שייארטעבלי'הק"עתיקהחתימההשערבראש

רבנימגדולישייארטעבלי[דודמשהיעקברביהגאון

שב"הפופרשיעקברביתלמיד,(ג"תקמ-א"תע)פרנקפורט

ה"תקמשנת,מולדתובעירכדייןכיהןבצעירותו."יעקב

וראשד"לאבנתמנהה"תקכומשנת.בומברגד"כאבכיהן

תלמידיוביןנמנה"סופרחתם"ה,מינץבעירהישיבה

ממנוששמעמחידושיורבותמביא"סופרחתם"ה.במינץ

ס"חתבתשובותאישים)ורבימוריבלשוןומזכירובישיבה

.(קצו'עמ

קלפגם.כתמים.טובכללימצב.מ"ס29.דףכה,רכג,[9]

.קמטים.בשער

300$פתיחה 



תלמידימגדולינאדאשד"אבעהרליךיעקברביחתימות.172

"סופרחתם"ה

Signatures of R’ Yaakov Ehrlich Abad of Nádas (Trstín) one of

the Great Disciples of the “Chatam Sofer”

ושאלותהלכהפסקי,ס"השעלוהגהותחידושים,פירושים,הישרספר

.ותלמידיומרבותיוחידושיםכולל.התוספותמבעליתםרבינומאתותשובות

חתם"ההגאוניםהסכמותבאוהספרבראש.ראשונהמהדורה.א"תקע,ווין

.ס"בשהמקובלהסדרמןשונההמסכתותסדר.בנטמרדכיורבי"סופר

דודרביהגאוןידבכתבחידושים.173

"סופרחתם"התלמידדייטש

Novellae in the Handwriting of the

Gaon R’ David Deutsch Disciple of the

“Chatam Sofer”

.והדיניםהפוסקים,הגמראכללי,מלאכיידספר

.ד"תרי,ברלין.הכהןמלאכירבימאת

שלוחתימתוידובכתברישוםהספרבשער

בעתהספרקבלתעל,דייטשדודרביהגאון

.ד"תריאבא"כ'הביוםברעסלויאדרךעוברו

חידושימלאיםעמודיםוחציארבעההכרךבסוף

תורהחידושהספרבתחילת.ידובכתבתורה

.שורות3שלנוסף

ם"מהרתלמיד(ג"תרל-ע"תק)דייטשדודרבי

מיסלוביץד"אב,"סופרחתם"והבנעט

נגד,"אסיפהאסוף"ספרמחבר.וזאהרויא

.נוספיםוספריםבברונשווייגהרפורמיםאסיפת

החתם"בספרהמצולםבמכתבחתימתוראה

.קה'עמ,"ותלמידיוסופר

פגמיםעםידהכתבדפי.טובבמצבהספר

.וקרעיםקמטים.טקסטפגיעתכולל.שונים

180$פתיחה 

נפטר)נאדאשד"אבעהרליךיעקברביחתימותבספר

תלמידימגדולי.אהרןרבילאביובפאפאנולד(א"תרל

ד"אבבנטמרדכירביאצלגםלמדבצעירותו.סופרהחתם

עדנאדשד"כאבלכהןהחלג"תקפבשנת.ניקלשבורג

ביתלחינוךדרשהחיבר.א"תרלאיירג"יביוםלפטירתו

עםהתכתב.(ז"תקצ,טירנא)ו"תקצבשנתבטירנאהכנסת

ת"בשונדפסוואליוממנורבותותשובות"סופרחתם"ה

שלום"אליוכותב"סופרחתם"ה.סופרוכתבסופרחתם

רענןזיתפיפיותבעלחרוץבתורההמופלגהרבה"להט"וכ

היפהנפשוהנה...ד"אביעקבר"מוהת"כשתוארפרייפה

במיםצללומעלתו...תשובהחציחכםשאלתבשאלתו

ובמקומובזמנודיברויפהעניניםבכמהונתעורראדירים

.(רכז-רכו'עמותלמידיוס"החת)"...לוכראוידיבר

.מקוריתכריכה.מאודטובמצב.מ"ס37.דףפז,[8]

100$פתיחה 



סופרהחתםדרשות\"סופרחתם"הרבינוחידושי.174

מערלויסופרשמעוןרביחותמת–ראשונותמהדורות–

Chidushei Rabbeinu Ha”Chatam Sofer” / Speeches of

the Chatam Sofer - First Editions - Stamp of R’

Shimon Sofer from Erlau

רבינומאת,תורהחומשיחמשהעלחידושים,משהתורת.א

.ג"תרנ-ט"תרל,פרסבורג."סופרחתם"הבעלסופרמשה

,הספדים,שוניםדרושיםכולל.חלקיםשלשה.ראשונהמהדורה

פסחשללהגדהביאורים,פרשיותלארבע.למועדיםחידושים

.ועוד

סופרשמעוןרביהגאוןנכדוידיעלהדפוסלביתהובאהספר

בשער."סופרכתב"השלבנותשובההתעוררותבעלערלויד"אב

.מערלויסופרשמעוןרבישלהאישיתחותמתובחלק

:גחלק.דףצד,[1].שמות:בחלק.דףנב,[2].בראשית:אחלק

.יבשדף.טובכללימצב.דףפ,ס,סו,[1].דבריםבמדברויקרא

.מנותקיםדפים

ואמרותדרשות200–ככולל.דרשות–סופרחתםספר.ב

.סופרהחתםרבינוידמכתבהשנהימותויתרלמועדיםטהורות

.שטרןנפתלייוסףרביידיעללאורהוצא

.ט"תשי-ט"תרפ,ירושלים–קלויזנבורג-קלוזש

.'עמ428,[39].(ניסן-תשרי)ראשוןכרך

.'עמ[1],429-850,[3].(תשרי-ניסן)שניכרך

.טובכללימצב

120$פתיחה 

–מרגרטןד"אבוינברגרעזריאלמרדכירביהקדשת.175

מסרדאהעלאסאדמרדכירביחותמת

Dedication of R’ Mordechai Ezriel Weinberger Abad of

Marghita - Stamp of R’ Mordechai Asad from Szerdahely

יהודהרבימאת,כתובותמסכתעלחידושים,יעלהיהודה,א"מהריחידושי

.ראשונהמהדורה.א"תרצ,טורנא.דערדהאעליד"אבאסאד

עזריאלמרדכירבישלוחותמתוחתימתו,ידובכתבהקדשהלשערמעבר

אסאדמרדכי"רביחותמתעמודבאותו."גראסי"רר"כמוהר"אלוינברגר

."סערדאהעלידונאל"זצמאיריעקבג"בהה

קהילתשלרבההיהאביו,ויינברגרשמואלהרבבןעזריאלמרדכירבי

ברבנותמקומואתלמלאנבחרד"תרצבשנתאביופטירתעםמארגרטן

הלל'רלבתנישאמכןלאחרכשנה,אישהנשאשטרםפיאלאף,מארגרטן

ימימאזקיימתשהייתההישיבהאתגםטיפח,סרדאהי-דונאד"אבוינברגר

.463'עמטרנסילבניה).השםקידושעלבשואהנספהץ"מהריאסבו

.(14231ר"אוצה

.רופפתמקוריתכריכה.מאודטובמצב.'עמ[4],קס,[4]

120$פתיחה 



מהונגריהליבוביץיהושעורביפנטבצלאלחייםרבישלהעותקים–נדיריםספריםשלושה.176

Three Rare Books - Copies of R’ Chaim Betzalel Paneth and R’ Yehoshua Liebovitz from

Hungary

כללימצב.דףקמח,[2].א"תק,ונציה.מקראקאיהושערבימאת.ס"השבמסכתותי"רשעלתוספותקושיותישוב,שלמהמגיני.א

.כתמים.טוב

פחםכתמימלבד.דף[1,קנא,[4].ראשונהמהדורה.ב"תרי,למברג.איטינגאזאבמרדכירבימאת,מרדכימאמרת"שוספר.ב

.טובמצב.דפיםובכמהבשער

מהדורה.ו"תרמ,למברג.טייטלבויםיהודהיקותיאלרבימאת.משפטוחושןהעזראבן,דעהיורה.שניחלק,צדקאבנית"שו.ג

.טובכללימצב.ראשונה

ק"דקד"אבלעבאוויטשיהושע"רביוחותמת"והגלילרעטיאגק"דקד"אבפאנעטהבצלאלחיים"רביהרבניםחותמותבספרים

.מטושטשתנוספותחותמת."והגלילותרעטיאג

,בסטמרגרינוולדיהודהרביוישיבת,בדעשפאנטמשהרביתלמיד'בצלאלדברי'בעל(ה"תרע-ה"תרל)פנטבצלאלחייםרבי

אביומקוםעלברטיאגכרבכיהט"תרנמשנת.מאראדציטרוןוולףזאברביר"האדמוחתןהיה.בסיגט"ט"יוקדושת"בעלובישיבת

יהושעלרבינישאהואלמנתוצעירנפטר.(הצעירההבתשלהעתידילחתןשמורהשהרבנותהיתההקודמתשההחלטהלמרות)

.אביולספרהקדמהחיברפאנעטהשמואלמשהרביבנו.ברטיאגהאחרוןכרבאחריושכיהןליבוביץ

ערוגת'בעלשלתלמידו.ביוגוסלביההספרדיתהקהילהשלכרבהשכיהןיהודהמשהרביבן,(ד"תשנפטר)ליבוביץיהושערבי

שלרבהפאנטבצלאלחייםרבישללאלמנתובשניתונישאצעירבגילהתאלמן.בעבודתולאביווסייעזענטאבעירגר,בחוסט'הבשם

ברטיאג."אליעזרדמשק"ליבוביץאליעזררביסבוספראתברטיאגהדפיסח"תרפבשנת.רטיאגרבנותאתקיבלחתונתועם,רטיאג

.ד"הי.השםקידושאלבשואהנספהבעירהאחרוןהרבוהיהשנהוארבעעשריםבמשךכיהן

150$פתיחה 

ה"תרל,ווין,אבןטורי–מישקולץד"אברייניץשלמהיוסףרביחתימת.177

Signature of R’ Yosef Shlomo Reinitz Abad of Miskolc - Turei Even, Vien,

1875

אמרי'קונטרסעם.ממיץליבאריהרבימאת.ומגילהחגיגה,השנהראשעל,אבןטורי

.'ברוךאמרי'שלראשונהמהדורה.ה"תרל,ווין.תאומיםפרנקלברוךרבימאת'ברוך

.מאונגוארש"אמנחםרביתלמיד(ג"תרפ-ב"תר)ממישקולץריינץשלמהיוסףרבי

:חתניו.ויטהולמשהרבימקוםעלבמישקולץהחסידיתהקהילהכרבכיהןה"תרממשנת

שיקמאיררבי,מטאלטשואגוטליבשמואלרבי,במישקולץרב-ארנפלדאברהםרבי

.מפאלאדמרדכירבי-בנו.מאנאד

.מאודטוב-טובמצב.מ"ס33.דףכד,לז,לה,מו,[1]

120$פתיחה 



ספריםמקבץ-בהונגריה'שיק'משפחתרבני.178

Stack of Books from the Rabbis of the ‘Shik’ Family

in Hungary

שניעם,טירנויאאייזיקיצחקרבימאת,המנהגיםסדורספר•

.שיקצבישלמהרבימאתיצחקותולדותאשרזכרוןביאורים

.ראשונהמהדורה.ב"תרמ,מונקאטש.שניחלק

.שיקצבישלמהרבימאת.חייםאורחעל,ן"רשבת"שו•

.ראשונהמהדורה.ס"תר,מונקאטש

מאת,שניחלק,תורהחומשיחמשהעלביאור,שלמהתורה•

.ראשונהמהדורה.ט"תרס,סאטמר.שיקצבישלמהרבי

בן'ישעי'הק"נוספתחתימה."שטראסבורגערמרדכי"חתימה

."מאנקאוויטשהלוייצחק

ד"אבשיקיעקברבימאת.טבאמרגניתא,יעקבשרש"י•

עודעםכרוך.ראשונהמהדורה.ד"תרפ,בודפשט.נדאודוואר

.-תרפ,ווארשא.חלקיםשני,לחמושמנה:ספריםשלושה

.ג"תרפ,סילאדי.י"שזכרון

.שהואכמותנמכרהאוסף.טובכללימצב.שוניםמצבים

120$פתיחה 

–רבניםחתימות–ד"תקכ,ברלין–משפטחשןטור.179

עץכריכת

Tur Choshen Mishpat - Berlin, 1764 - Rabbinical

Signatures - Wood Binding

עבכרך.ד"תקכ,ברלין.חדשוביתיוסףביתעם,משפטחשןטור

.כרס

והמפורסם...שייךמשפטחשן":וחתימותרישומיםהספרבשער

."ה"וונתן'הק"חתימות."ליבעמילפריידעןקאפילה"כת"כשלשבח

מחבר"סופרדעת"התלמידפולדאד"אבקונשטטברוךרביחותמות

.נוספיםרישומים."ברוךיענה"

מחופהחץכריכת.מנותקיםדפים.טובכללימצב.מ"ס38.דףשו

.בכריכהופגמיםשפשופים.בעור

120$פתיחה 



ידבכתבוחתימותהגהותעםספריםאוסף.180

Collection of Books with Signatures and Handwritten Glosses

.ז"תקצ,למברג.הכהןליבאריהלרבי.שמעתתאשב.א

ורישומיםחתימות."רמהיד"בעלבדורוהונגריהרבנימגדולי–גרוסוורדייןד"אבפוקסהרשמשהרביהגאוןשלבעלותחותמות

הגהותכמההספרדפיבין.שיקיעקבלתלמידו'פוניבזישיבתמשגיחפרידלנדרחייםרביידבכתבהקדשהבנוסף.מהונגריהנוספים

.פוקסהרשמשהרביידבכתבאולי(קצוצות)ידבכתבעתיקות

.ראשונהמהדורה.ג"תרע,ווארשא.א"חדעהיורה.נזראבנית"שו.ב

.נוספותהגהות.המחברידכתבמתוךהגההמזבדף

מהדורה.ו"תרמ,פאקש–מ"תר,פרסבורג.(אחדבכרךשלםסט)חלקיםחמשה.סופראליעזרזוסמןרבימאת.אליעזרדמשק.ג

.ראשונה

חתימת.ביפוב"נציוכוללתורהשעריישיבתראש.שפירארפאלרביבן(א"תשל-ו"תרמ)שפיראאיסרישראלרבי:חתימותבספר

חייםרביחותמות.הונגריהרבנימחשובי(ד"תש-ח"תרל)המחברנכדשלחתימתוזוהיהנראהכפי–סופריעקבאברהםרבי

.(מעטקצוצותחלקם)ידבכתבהגהותעשרותהספריםלאורך"...ליבמאיר"נוספתחתימה.הבריתארצותרבנימחשוביקולדצקי

.יחידהמהדורה.ו"תרפ,בילגורייא.שטיצברגמנחםירחמיאלרבימאת.חלקיםשני,היםיד.ד

.ידובכתבהגהההספרבפנים.הונגריהרבנימחשובי"שעשועיםנטע"בעל(ד"תש-ד"תרס)שליסלשלמהנטערביחותמתבספר

.ץ"תר,מונקאטשדחלק.ב"תרפ,בראטיסלאוואגחלק.ממונקאטששפיראאלעזרחייםרביר"האדמומאת,אלעזרמנחתת"שו.ה

.ראשונהמהדורה

.ההדפסהמתקופתידבכתבהשגות\למדניותהגהותמספרהספרדפיבין

.טובכללימצב.(שערחסר).ג"תצ,זולצבאך.אייזנשטטמאירלרבי,מאירותפניםת"שו.ו

.ידבכתבארוכותהגהות3בספר

.מ"תר,לבוב.תאומיםמשהרבימאת.תליתאיאורייןת"שו.ז

דפיבין.מווארשאאברמזוןליביהודהמרדכירביבעלותחותמת.סנקביץחנוךיעקברביוחותמותחתימהעצמיתהקדשהבספר

.ידבכתבהגהותכמההספר

.ראשונהמהדורה.ז"תרפ,פיעטרקוב.מקוטנאיהושעישראלרביהגאוןמאת.מלכוישועותת"שו.ח

.ידבכתבוהגהותבעלותחותמותבספר

.שוניםפגמים.מנותקיםדפים.כריכהללאספריםשלושה.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים

200$פתיחה 



חייםישראלרביר"האדמומאתמכתב.181

מראחובפרידמן

Letter from the Admor R’ Yisrael

Chaim Friedman from Rachov

פרידמןחייםישראלרבימאת,בהונגריתמכתב

נמחקהתאריך.וחתימותידבכתבכתוב.מראחוב

.בדףפגםמחמת

תלמיד(ב"תרפ-ב"תרי)פרידמןחייםישראלרבי

"לבייטב"הובעלמצאנז"חייםדברי"בעלר"האדמו

המפורסםחיבורו.ראחובד"ואבכרבכיהן.מסיגט

התפילהסדרעלוהנהגותביאורים"ח"מהריליקוטי"

שלמהרביבנו.מהדורותבכמהנדפס(ס"תר,סיגט)

.אחריומקומועלראחובשלכרבהכיהןזלמן

ופגמיםקרעים,בינונימצב.מ"ס21\33.דף[1]

.הקיפולמחמת

100$פתיחה 

רבישלוחותמתוחתימתוהמכתבבסוף

ל"זצוקס"רשב"מהג"בהסופרעקיבא"

."א"יעפרעסבורגק"דקד"אב

גודל.אחדעמודעלכתוב.מקופלדף[1]

מחמתקרעים.מ"ס11\14.5עמוד

.וקריאטובכללימצב.הקיפול

רביבן(ך"תש-ח"תרל)סופרעקיבארבי

שלכרבהכיהן,סופרבונםשמחה

שם,שניםושששלושיםבמשךפרשבורג

מחבר.פרשבורגישיבתבראשותגםכיהן

חתם"השלנינו."סופרשבט"ת"שו

."סופר

200$פתיחה 

ב"תרע,פרשבורג–בישיבתולתלמידסופרעקיבארבימאתהמלצהמכתב.182

Letter of Recommendation from R’ Akiva Sofer to a Student in his Yeshiva - Pressburg, 1912

הדבריםבין,ליבוביץברוךרבילתלמידוושבחהמלצהדבריהמכתבתוכן,סופרעקיבארבישלוחתימתוידובכתבהמלצהמכתב

טעםבוומצאתי...ונבחןלפניועמד...מדרשינוביתכותליביןבשקידהלומדבהתמדהלומדישיבתימבחיריחדזההואכי"כותב

"...בפיושגורלימודושהיהלשבח



.נאותובמליצותרביםבפסוקיםמתובלתבלשוןכתובהמכתבשלהראשוןהחלק!מאודמעניןמכתב

ותרגםהערותכתב.וסענדראפאמאז,ווערשווער:בהונגריהקהילותבשלושד"ואברב,בבודפשטדיין-קופשטייןשמחהרביהגאון

עםהתכתב.ובמדרשיםבתלמוד,ך"בתנמפליאהבקיאותמלאותהעמודיםבשוליהערותיו.(ג"תרל,בודפשט)"אדוןשירת"ספראת

.הונגריהמרבנירביםועוד"יצחקבית"בעלשמלקישיצחקרבידורוגדולי

ק"לפהברכהזאתשנתמבקשאנכיאחיאת'לסק"עש'ויוםמתאריך.קופשטיןהרבשלרשמימסמכיםנייר.מ"ס29\23.דף[1]

.[מ"תר]

.חסרוןללאקיפולמחמתהדףבמרכזקרע

100$פתיחה 

קדישאהחברהראשיאלמיקלאשרבנימאתמכתב.184

ו"תרט,מיקלאש–

Letter from the Rabbis of Miklash to the Heads 

of the Chevra Kadisha - Miklash, 1855

החבראבני,ומכובדייקיריאנשי"אלוחתימותידבכתבמכתב

חסדהגבאיםראשיעל,ומפורסמינגידיאלופי,חסדיםדגמילות

מיקלאש."שחקיםיושבהקדושיברכם,עושיםהםאמתשל

.ו"תרט,[הונגריה]

נ"סודייטששמואל"רביוחתימתידבכתבביידישכולוהמכתב

.נוספתחתימה."ויידנפלדיעקב"חתימה."ל"הנק"פק

החותמתשאריות.אחדצדעלכתוב.לשניםמקופל.גדולדף

.קליםקרעים.קיפולסימני.טובמצב.הדףעלשעוה

120$פתיחה 

שמחהרבימאתמענייןתוכןעםמכתב.183

מ"תר–בודפשטד"אבקופשטיין

Letter of Interesting Content from R’ 

Simcha Kopstein Abad of Budapest -

1880

שמחהרביהגאוןשלוחתימתוידובכתבארוךמכתב

,בודפשט.מייעריעקברביהגאוןחותנואלקופשטיין

.מ"תר

מצערסיפורקופשטייןהרבמגוללהמכתבבתחילת

מרדכירביבנוואשתמייערהרבשלבתו,כלתובדבר

הרבשלידוחתימתהדףבמרכז.שחלתהקופשטין

העברבשבת"הרבכותבהמכתבבהמשך.קופשטיין

נאוואמסטרמשהרביהצדיקמידידיאגרתקבלתי

בארץהיושב('סופרחתם'השלומקרובותלמידו)

הקשהלטובהכולםדבריורובובתוךב"תובהקדושה

רבילקושיתישובקופשטייןהרבכותבבהמשך"...לשאול

בועוסקאניאשרבעניןכתבתיזה".נובמסטהמשה

כית"למככתבתיקצהוואפסל"הנמשה'רלידידילהשיב

"...מאודאניטרוד



האשכנזיםרבניוהקדשותחתימות,הגהות

חשובותחתימות–מיוחסעותק-ה"תקנ,דיהרנפורט–העזראבןטור.185

Tur Even Ha’ezer - Dyhernfurth, 1795 - Atributted Copy - Important Signatures

.מברסלאמייאמיכלדפוס.ה"תקנ,דיהרנפורט.ודרישהפרישה,משהדרכייוסףביתעם.העזראבןטור

.קוצקחסידימחשובי,מראדומסק"שלמהתפרת"המרןשלחתנו–קראהןישראלרביק"להרהשייךשהספרורישומיםחתימותבספר

.מסוכוטושב"נזראבני"המרןתלמידימחשוביקראהןחנוךרביבנו

"הצדיקצדקת"בעלמלובליןהכהןצדוקרביק"הרהשלחורגובנווואסאקיד"אבהכהןמנחםיוסףרביהגאוןחתימתהפורזץבדף

.ידבכתבשמותכמהשלקויטלרישוםבשער.(לתולדותיומצורףחומר)

.פגומה,מקוריתעורכריכת.עשנקבי.בינונימצב

180$פתיחה 

שני–דרושקוביץאברהםרביהגאוןין'וולוזדישיבתמשגיח.186

וחותמותחתימות,הגהותעםמספרייתוספרים

Mashgiach of Yeshivat Volozhin the Gaon R’ Avraham Drushkovitz -

Two Books from his Library with Glosses, Signatures and Stamps

רביהגאוןמאת.ראשוןחלק.דיניםואסיפתהכלליםקונטרס,חמדשדי.א

.ראשונהמהדורה.א"תרנ,ווארשא.מדיניחזקיהוחיים

'הקהישיבהמשגיחדרושקאוויץאברהם"וחותמותחתימותספרבתחילת

לאברהםשייךומלואההארץ'לה""קאוונא.פבשאטרבמלפניםדולאזין

הגהותכמההספרדפיבין."משאטדרושקאוויץ"."משאטדרושקאוויץ

.שימושסימני.רופפיםדפיםמספר.טובמצב.ידובכתב

בשנתדרושקוביץאברהםרבי

כ"אח.בשאטד"כאבכיהןז"תרנ

ספרחיבר.ין'וולוזבישיבתמשגיח

,סלובודקה-קאוונא)'הוראהשער'

רבינווביאוריוחידושי,(ג"תרצ

ושבתברכותמסכתעלא"הגר

.(ש"ת,ליטא-קייאן)

150$פתיחה 

יהושערבימאת.שבתמסכתעלחידושים,יהושעענףספר.ב

חותמתבספר.ראשונהמהדורה.ב"תרכ,וולנא.מווילנאלאנג

.כתמים.כריכהללא.טובמצב.דרושקוביץאברהםרבי



–ו"תקע,ווארשא–צביתפארתת"שו.187

זלמןאלעזררביוהגהותחתימה–ראשונהמהדורה

ליברפולד"אבגרייבסקי

Tiferet Tzvi Responsa - Warsaw, 1816 - First

Edition - Signature and Glosses by R’ Elazar

Zalman Grayevski Abad of Liverpool

.דעהויורהחייםאורחעלותשובותשאלות,צביתפארת

.ו"ואהגלוגה,בראדד"אבהירשצבירבימאת

.נתןבןהירשצבידפוס.ראשונהמהדורה.ו"תקע,ווארשא

לאמתחותמושנתאב'ג'איוםהיום:בשערהשנהפרט

.אדומהבדיוהשערמנוסחחלק.![א"תע]ק"לפ

בין.גרייבסקיזלמןאלעזררבישלידוחתימתהספרבשער

.ידובכתבהגהותכמההספרדפי

.בליברפולרב(ט"תרנ-ג"תר)גרייבסקיזלמןאלעזררבי

משנת.בקלאצקהרבמקוםכממלאכיהןח"תרכמשנת

.ן"תרבשנתלארץעלה.ליברפולשלכרבהכיהןו"תרל

נסעט"תרנבשנת.בירושליםמשהמזכרת"שכונתממיסדי

"אגוזגינת":חיבוריו.שםונפטררפואיטיפוללצורךלוילנא

רבי-בנו.הקדישמקורותעל"לעולםקדיש".(ז"תרנ,ברלין)

.(ג"תש-ז"תרכ)חייםשמעון

כריכה.איכותיםדפים.עשנקבי.מ"ס32.5.דףפ,[1]

.עתיקה

150$פתיחה 

הקדשת–ו"תרנ,קראקא–דודילקוט.188

יפהטעבלדודרביהמחבר

Yalkut David - Krakow, 1896 - Dedication by

the Author R’ David Tebel Yaffe

טעבלדודרבימאת.אגדהבדרושימאמרים,דודילקוט

רביהסכמות.ראשונהמהדורה.ו"תרנ,קראקא.יפה

רביסופרבונםרבי"סופרכתב"ה,מדעעשפנטמשה

.שמלקישיצחק

דרשהמתת"המחברידבכתבהקדשהלשערמעבר

נפשיידידכבודאלהלזמחברתיאיגרתמאתינתונה

ה"מושעשועיםנטעומושלםמופלאתמיםחתן

יפהועיןלבבשמחתמברכווהנני..יעקבשמואל

."המחבראמןוברכההצלחהברוביפהיעלהשזווגו

מישריםמגיד,(ס"תר-ט"תקפ)יפהטעבלדודרבי

התורהממרביצי,בקראקא"בתורהאהבת"בקהילת

.אחריומקומועלכיהןקליןליבמרדכירביחתנו.שם

.(ב"תרנ,קראקא)"דודויקונן"גםחיבר

.מאודטובמצב.מ"ס19.דףמה,טז

120$פתיחה 



ידבכתבונדירהארוכההקדשה–יצחקדברי.189

וולטוךיוסףרביהנסתרהצדיק

Divrei Yitzchak - Long and Rare Dedication in the

Handwriting of the Hidden Tzaddik R’ Yosef Woltoch

להםלהורותהנעוריםלבניותושיהעצהוהוא"יצחקדבריספר

יצחקרבימאת,"ממנויסורולאיזקיןכיוגםבהילכוהדרךאת

.ה"תשל,ירושלים,ווינגרטן

שלוחתימתוידובכתבונדירהארוכההקדשההפורזץבדף

יוסף"חתימתוההקדשהבסוף,וולטוךיוסףרביהנסתרהצדיק

."ע"זיהקדושט"הבעשנכדולטוך

התגוררבצעירותו,מזלוטשובוולטוךיוסףרביהמקובלהצדיק

המקובליםבישיבתלמדיוםומדיבירושליםהעתיקהבעיר

בכלצדיקיםקבריעללהשתטחהיהמנהגו."אלבית"הידועה

סיפורי.הצדיקיםנשמותולהתגלותנפלאיםלגילוייםזכה,הארץ

מקובליםארבעהבתמחבורההיה.אודותיומסופריםמופת

עליוהעידו.הקדושוהסנדלרהקדושהציירביניהם,נסתרים

.צדיקיםו"מלאחדשהיה

.מאודטובמצב

120$פתיחה 

הגאוןחתימות–ב"תרמ,ווילנא–ישעיהוזכר.190

–ידובכתבהגההעםצפתד"אבהעלרשמואלרבי

צפתד"אבזילברמןלייבאברהםרביחותמות

Zecher Yeshayahu - Vilna, 1882 - Signatures of

the Gaon R’ Shmuel Heller Abad of Safed with

Annotation in his Handwriting - Stamps of R’

Avraham Leib Zilberman Abad of Safed

ומתןומשאותשובותשאלות.שניחלק,ישעיהוזכרספר

רבימאת,"הקודםהדורוחכמיגאוניראשיעםהלכותשל

.(ב"תרי-ב"תקע)יולסישעיהוזכריה

בהלכההתכתבויותבספר.יחידהמהדורה.ב"תרמ,ווילנא

.איגרעקיבאורבי"סופרחתם"העםהמחברשל

שמואלרביהגאוןשלידובכתבוהגההחתימותבספר

לייבאברהםרביחותמותבספרכןכמו.צפתד"אבהעלר

.ח"תרעמשנתצפתד"כאבכיהן–צפתד"אבזילברמן

.ח"תשבשנתנפטר

.אחרוניםדפיםשניחסרים.מ"ס34.'עמ[1],88,[2]

עתיקהכריכה.ניירפיסתהודבקההשערבמרכז.טובמצב

.בלויה

120$פתיחה 



וינברגיעקביחיאלרביהגאוןהקדשת–במומרטעותקדושי.191

"אששרידי"ה

Kedoshei Ta’ut BeMumar - Dedication by the Gaon R’ Yechiel

Yaakov Weinberg the “Sridei Esh”

שרידית"שובעלוינברגיעקביחיאלרבימאת.במומרטעותקידושיקונטרס

.ב"תשכ,ירושלים.אש

.המחברשלידובכתבהקדשההחוברתבשער

ליטאישיבותמגדוליהיה(ו"תשכ-ד"תרמ)וינברגיעקביחיאלרביהגאון

ידעובעלפורהמחבר.בברליןלרבניםהמדרשביתבראשעמד.הדורומגדולי

בשברראהשם,האיומההשואהממוראות'הבחסדיניצל.ובמדעבתורהעצום

,פסיקותיו.'אששרידי'בשםת"כשופרסםהשואהאחרששרדוכתביואת.עמו

מלחמתשלפניבשניםגרמניהיהדותמצבאתמשקפות,שלפנינוהמכתבכמו

.השנייההעולם

.מאודטובמצב

120$פתיחה 

אתולהדפיסגבולואתלהשיגהמלכותודיניהתורהמדיניאיסורעלהמחברמאתמודעה"מלכותשלבשלומהמתפללהוי"הספרבסוף

אנילכןשרוצהמהבשלואדםעושהוהנהספריםמאותששהעליתרמעטרקזהספריהדפסתילאואנכי"בהסכמתושלאבחייוהספר

משהנאום"...שבתורההאסוריםככללהםהואאסורממשידבכתבחתימתישבלעדיהמוכריםועלהקוניםעלכלעלאיסראוסר

"בעםהמתנדביםהאנשיםהחתומיםשמות"הספרשלאחרוניםדפיםבשני.המחברשלידוכתבבעצםחתימה–ה"זלהאהרןה"במ

.ורוסיהליטארחבימכלפנורמנטןשמותעשרות

.יותרמאוחרתתקופה,ידבכתבהגהות30–כהספרשלהראשוניםבדפים

כיהןכ"אחבסלנטהתיישבע"תקמשנת.בליטאמקומותבכמהומגידרב(14390ר"אוצה,ה"תרל-ה"תקס)אהרןבןמשהרביהמחבר

בעקבותיורקניואתעזב,יורקבניומישריםלמגידונתקבלב"לארההיגרכ"אח.ראצק,וישטיניץ,לאזדיי,סלנט:במקומותומגידכרב

.ועוד,"הבינהפרדס"גםחיבר.דרושספריומחברכדרשןהתפרסם.אשיוסףאברהםרביעםמחלוקת

.עשנקבימעט.בינוני-טובמצב.כריכהללא.שערחסר.דף[1],קח,[2]

180$פתיחה 

חתימת–ו"תקצ,סדילקוב–החכמהפרדס.192

רבותהגהות–אהרןבןמשהרביהמחבריד

Pardes Hachochma - Sudilkov, 1836 - Signature

of the Author R’ Moshe Ben Aharon - Many

Glosses

,והאמונההתורהשרשיבחקירתחיבור,החכמהפרדס

,הקרבנותבטעמי,הנפשבעיני,ותמונהגשםכלבהרחקת

יציאת,השגחה,הנבואה,הפלאותבעניני,הקטורת

התורנידרךפיעל.עיקריםויתרסוףיםקריאת,מצרים

.מסלנטאהרןבןמשהרבימאת.ופלוסופי

.יחידהמהדורה.ו"תקצ,סדילקוב

הדורגדוליבהסכמותעוטרהספר

וכל"כותבסלנטד"אבבורדאהירשצבירביבהסכמת

ליביהודהרביבהסכמת."מהראשוניםכאחדהקדמותיו

שמעתיהואנוכיוגם"כותבקליווריעד"אבברודא

יעידוןהדורגדוליוכלמאודמאודנפלאיםבדברים

למחברוהללשבחדבריעםנוספותהסכמות."ויגידון

,ווילנאד"ראבאבליאברהםרבי:הרבניםמאתולספרו

.קרליןיעקברבי.בריסקד"ראבקצנלבויגןליבאריהרבי

ר"בדודרבי,מירד"אבדודיוסףרבי.בכרךיהודהרבי

.ועודנובהרדוקד"אבמשה



רישום2עם–"חייםחפץ"הרבינובהוצאת–אריגבורת.193

ק"כתיבעצםמוגה

Gevurat Ari - Published by the "Chafetz Chaim" - with Two

writings of the word "moga" in the holy handwriting of the

Chofetz Chaim

.ממיץליבאריהרבימאת.מכות-יומאמסכתותעלחידושים,אריגבורת

מאירישראל'רהרבידיעללאוריוצא".ז"תרס,פיעטרקוב.חלקיםשני

."חייםחפץ"ה–"מראדיןהכהן

שלידוכתבבעצם"מוגה"רישוםהפורזץבדףוכןהכריכהשלהפנימיבצד

אליעזרורבי,בלוךמאיראליהורביבעלוותחותמת.(עיפרון)חייםהחפץ

.סורוצקין

.טובמצב

120$פתיחה 

פראגרבנימגדולי(ו"תקפ-ד"תקי)פלקלסאליעזררבי

בביתכדייןששימש"ביהודהנודע"השלהמובהקותלמידו

.ההלכהפוסקיומגדולידרשן,ישיבהראש,בפראגדינו

חלקיםשלושה"מאהבהתשובה"בספרהתפרסם

(25בגיל)ד"תקמ-ט"תקלהשניםבין.לדורותשהתפרסמו

ד"וראבלדייןנתמנהג"תקמומשנת,גוטייןד"כאבכיהן

.פראגמולדתובעיר

,בינוני-טובמצב.מפוארבתחריטשער.דף[3]צג-ב,[3]

.קצריםשולים,הפנימייםבשוליםעשנקבי

.ח"תעאופיבאך,חוליןמסכתעל,שלמהשלים:עםכרוך

.חסריםאחרוניםדפיםשלושה

.נאהמוזהבתהטבעהעםחדשהכריכה.טובכללימצב

200$פתיחה 

מהדורה–ק"ת,אלטונאשלמהשליםספרעל"מאהבהתשובה"בעלפלקלסאליעזררבישלידוחתימת.194

ראשונה

Signature of R’ Elazar Fleckeles Baal “Teshuva MeAhava” on Sefer Yam of Shlomo Altuna, 1740 - First

Edition

.כץ'אליבןאהרןבדפוס.ראשונהמהדורה,ק"ת,אלטונא.ל"המהרש–לוריאשלמהרבינומאתיבמותמסכתעל,שלמהשלים

.מפראגפלעקלסאליעזררביהגאוןשלידוחתימתהספרבשער



–"פראגד"אביחזקאלאנדא"רביחתימת.195

,פיורדא–השלמיםתורת\יעקבמנחתספר

ג"תקכ

Signature of R’ “Yechezkel Landau ! Abad of

Prague” - Sefer Minchat Yaakov / Torat

Hashlamim - Furth, 1763

תורתספרעלולמעשהלהלכהפירוש,יעקבמנחתספר

.א"הרמ–איסרלשמשהרבינושחיבר(הפניםעם)חטאת

יורהערוךשולחןעלביאורהשלמיםתורתספר:שניחלק

ספיקאספקעלקונטרס.(הפניםעם).נדההלכותדעה

.פראגד"אברישריעקברביהגאוןמאת.ותשובותושאלות

.ג"תקכ,פיורדא

–"פראגד"אביחזקאלאנדא"חתימההשערבשולי

קניתי"וחתימהרישוםהשערבראש.מאודעתיקהכתיבה

מעסטיץק"מקל"זיחזקאלר"בהר...אברהם'הקע"ממ

נוספתחתימה."בפראגבהיותיק"לפג"תקלשבטו"ט

השלמיםתורתבשער."פאללאקל"סגזעקיל'הק'דחנני"

"...מענדלמנחםבןחיים'הקומלואההארץ'לה"חתימה

תוכן–עתיקאשכנזיידבכתבהגהותהספרלאורך

.מקומותמראיבעיקרההגהות

זוהישבשערהחתימהאםמוחלטבאופןלנונתבררטרם

."ביהודהנודע"הרבינושלידוחתימת

.חדשהכריכה.שימושבלאימעט.טובכללימצב

100$פתיחה 

.20–ההמאהבתחילתפוליןיהדותרבנימגדולי(ח"תרפ-ו"תרכ)פלאצקידןמאיררביהגאון

בורנשטייןאברהםורבימקונטאיהושעישראלרבי,בקאליש"חיהנפש"הבעלתלמיד

כלי"הספריםסדרתמחבר.דווארטהעירשלכרבהלכהןהחלא"תרנבשנת.מסוכוטשוב

הלמדניםחריפיעלנתחבבומיד,ו"תרסבשנתלאוריצאהראשוןהחלק,התורהעל"חמדה

שלזיופולהוכחת"ירושליםשלוםשאלו"חיברכןכמו.מהדורותשלרבלמספרוזכהבפולין

.פרידלנדרשלקדשיםעלירושלמיתלמוד

.שימושובלאיסימנים.טובכללימצב.דף[צג:ל"צ]צב-טו,יב,[3]

300$פתיחה 

ידובכתבוהגהותחתימת–כריתותספר.196

פלאצקידןמאיררבי"חמדהכלי"בעלהגאוןשל

Sefer Kritot - Signature and Glosses in the

Handwriting of the Gaon Baal “Kli Chemda” R’

Meir Dan Plotzky

עם.מקינוןיצחקבןשמשוןרבינומאת,כריתותספר

זילברמןמרדכיחייםרבימאת"מרדכילקוטי"ביאור

.מפלאצק

גדוליהסכמות.שריפטגיסטערנתןדפוס.ד"תרי,ווארשא

החידושי,ים"המלב,מקובנהאביגדוריצחקרבי,הרבנים

.ועודם"הרי

בעלפלוצקידןמאיררביהגאוןחתימותהספרבשער

."פלאטצקערדןמאיר".צעירותומתקופת"חמדהכלי"

פעמים"פלאצקער"רישומים,הספרבסוףדומהחתימה

.ידובכתבהגהותכמההספרדפיבין.מספר



שלהעותק–ח"תע,אמשטרדם,מזרחיאליה–ל"זצם"המלביהגאוןשלקדשוידבכתבוהגההחתימה.197

"שלמהחמדת"בעל

Signature and Annotation in the Handwriting of the Gaon the Malbim Zt”l - Elijah Mizrachi, Amsterdam,

1718 - Copy of the Baal “Chemdat Shlomo”

אשריסק'וולוצבעירנולד.האחרוניםהפוסקיםומגדוליהמקראפרשניגדול(מ"תר-ט"תקס)ם"מלביליבושמאיררביהגאון

בגיל."השידיםעמק"בעלהורביץהלוימשהרבימאתתורהקיבל,יסק'מוולוצלייברביאצלוגדלמאביונתייתםבילדותו.בווהלין

אייכנשטייןהירשצבירביר"האדמומפילמדהקבלהתורתאת."מווהליןעילוי"כנודעושםווארשהבישיבתללמודנשלח13

לרבהמונהה"תרכבשנת.בוקרשטד"אבך"תרומשנת,בקעמפנאה"תרמשנת,בוערשנאכרבכיהןח"תקצבשנת.מזידיטשוב

חרסוןלעירעברהחסידיםעםמחלוקתבשלאולם,"משפטשער"בעלאוירבךחייםרביחמיושלבמקומולונשיץקהילתשל

אתים"המלבדחהאולםתבלרחבימכללוהוצעורבנותשלרבותהצעות.רוסיהברחבישונותלקהילותנדדכ"אח.שבאוקראינה

התורה".חייםאורחערוךשולחןעל"החייםארצות".ך"הנעל"קודשמקראי"עמינובתולדותיסודספריהינםספריו.הצעותיהם

.ועודהתורהעלפירוש"והמצוה

כ"אח,בנאשעלסקכרבכיהןה"תקסמשנת,דרשן,פוסק,"שלמהחמדת"בעל,(ט"תקצ-ה"תקכ)ליפשיץזלמןשלמהרבי

ל"הו-מנדלסוןהירשרבע,לוונטלזאברפאלרבי:חתניו.ווארשאשלהרשמיהראשוןכרבהכיהןט"תקעמשנת,וארשא-בפראגא

.צעירנפטר-יקיררבי-בנו.מספריו

התורהמפרשימגדולי-ים"למלבשייךשהיה,הראשוניםמתקופתהתורהמפרשימגדוליהמזרחיחידושיספרנאהכמה

!האחרונים

.חדשהבדכריכת.מאודטובבמצבהעותקשאר.האחרוןהדףבשוליפגם.ומשוקםפגוםשער.מ"ס31.דףרמא,[1]

400$פתיחה 

.ח"תע,אמשטרדם,התורהעלמזרחיאליהוספר

.פרופסץ"כשלמהדפוס

קדשוידחתימתלתפארהמתונססתהספרבשער

2\קנגבדף."מלביםליבושמאיר"רביהגאוןשל

יקיר"חותמות.(מילים17)קדשוידבכתבהגהה

'לחותשייך"רישוםהכרךבסוף."ליבשיץש"במוהר

...ישראלשבטיראש...המפורסםהגדול...ר"אדמו

...ח"באעה...פראגק"אבדזלמןשלמהת"קש

"...הלויזאברפאל'הקתלמידו



שלבדורומופלגגאוןידבכתב[נדפסשלא!שלםחיבור]למדניותהערות700–כ–משנהסדריששה.198

"ומשיבשואל"ה

Six Books of Mishna - Approx. 700 Learned Comments [Whole Composition ! Unprinted] in the

Handwriting of a Prominent Gaon the “Sho’el U’Meishiv”

.ח"תקס,ווין.כרכיםששה.לציוןוראשוןחדשיםתוספות.טוביוםותוספותמברטנורהעובדיהרבינופירושעם.משנהסדריששה

.שמידאנטוןבדפוס

–ההמאהאמצעמתקופתאשכנזיידבכתבקצרותהגהותעשרותעודוכן.ידבכתבחידושיםקטעי700-כהכרכיםדפיכללאורך

ובקיאותבעיוןחידושיואתושוזרחורזהכותב.בדורומופלגחכםתלמידידכתיבת-כותבמאותוהכל.('התרשנותראשית)19

.המשניותבכרכישכתבאחרותלהערותהכותבמפנהבהערותיו.ואחרוניםראשוניםובמפרשיובתלמודרבה

מורכבותרבותשהגהותכך,מכברשכתבמהעלהוספותהוסיףהכותבוכן,הכותבמחיירבותשניםבמשךנכתבוההערות

זהראהזאתכותביאחריכביריםימים"שכותב2\קיאדףנזיקיןבכרךלדוגמאראההכותבמחיישוניםבזמניםשוניםמחלקים

בספרשמצאשםוכתב,דייטשדודה"מוהרבבזהנתקשהכישלשיםעלהט"תרכשנתהמגידעתילמכתבבהצופהמצאתיהנה

"...התיבהצוהר

מקומותבכמהמזכירהכותב.אודותיופרטיםכמהלנומתברריםמקומותבכמהמהתבוננותאולם,הכותבזהותלנונתבברהלא

הכותבמזכירכןכמו.(יגדףטהרותוכרךפטדףנשיםכרךלדוגמא'עי)החייםבברכת"ומשיבשואל"הנתנזוןשאוליוסףרביאת

מרנא"מכנהואדףזרעיםבסדר,בדבריהםומפלפלודןאיגרעקיבארבישלתוספותיוואתמווילנאא"הגררבינואתרבותפעמים

בספרי"נרפאלה"מוהרבידידיבניהראני"."ש"עמאד'וקלסי[ברודאאברהם]ב"מוהראהגאוןז"אדבריכאןהביאאיגרעקיבא'ר

הכותב.(יגדףזרעים)...שםשכתבי"נפראנקעלז"מהרהמפורסםהגדולהרבהנכבדלהחכם(ל"תר,ברסלוי)הירושלמימבוא

...""...ונעיםנחמדיישובאמרל"זש"נק"עבדבנעטמ"מהרלהגאוןאבותמגןבספר".מקומותבכמההזוהרספראתגםמזכיר

תורהשמחתלהפטרתבביאורועיין...(יחידאבלבעלאיגרעקיבארביתלמיד)פירשטענטהאלרפאלה"מוהחכםמאדנתקשה

למצוארעיוניהובילוניבעלטהכעטלףואנוכי".(סבדףמועדכרך)"...זאבלבןעבריל"בתגםועיין""היידענהייםוואלףה"מולהחכם

"...ע"בשדאיתאמהי"עפדברפשר

המשנהלהבנתידובכתבתרשימיםלדףמעבר,מודפס(1878בודפשט)מילהלבריתהזמנהדףנמצאהדפיםביןמועדבסדר

.עירוביןבמסכת

אשכנזמגדוליאחדידבכתיבת!נדפסשלאמשניותס"שעלשלםחיבורלפנינו

.דף[1],רכג,[2]:טהרות.דף[1],קסג:קדשים.דףקצו,[2]:נזיקין.דףקנט,[2]:נשים.דףקעב,[2]:מועד.דףקלב,[4]:זרעים

.בלויותמקוריותכריכות.מאודטובמצב.שימושכתמי.מ"ס26

500$פתיחה 



ספריםאוסף–ישראלגדוליידבכתבהקדשות.199

Dedications in the Handwriting of Gedolei Yisrael -

Book Collection

ארוכההקדשה.ג"תשכ,ירושלים.קוקה"הראימאת,אורותספר•

מתלל"סגיהודהרביהמקובלשלוחתימתוידובכתבמאודונאה

.אביב

עם,המקראותעלהמוסרבדרךחידושיםכולל,עולםשםספר•

,ה"תרס,ווילנא.מרגליותזאבגבריאלרבימאת.הלכהחידושי

.ראשונהמהדורה

אוצר,ה"תרצ-ח"תר)-המחברידבכתבהקדשההפורזץבדף

שלחתנו.ין'מוולוזב"מהנציהוסמךט"תרכבשנת(4305הרבנים

,דוברובהשלרבה.מהורודנאה'נחומקרביהמפורסםהצדיק

ספרו.רביםספריםחיבר.בדורוהדרשניםמגדולי.יאשינובקה

חרוזי".תורהחומשיחמשהעל"גבריאלתורת"הואהמפורסם

."מרגליותגנזי"."אזובאגדת"."מרגליות

פנחסרבימאת,ה"תשל,ברקבני,השולחןמערכתספר•

אלהמחברשלוחתימתוידובכתבהקדשה.קורנפלדשמחה

.נסקי'טוקצמשהרביהמשגיח

הורביץהלוייצחקלוירביר"האדמומתורת,תברכוכהספר•

.ידובחתימתהקדשה.מבוסטון

בני.דביליצקישריהרביהגאוןהמקובלמאת,השולחןזהספר•

.המחברשלוחתימתוידובכתבהקדשה.ו"תשכ,ברק

המוציאשלוחתימתוידובכתבהקדשה,דנהוראבוצינאספר•

.הרקוביץפנחסמשהרבילאור

הקדשה.מאונגווארקלייןמשהרבימאת,המלךמצותספר•

.חותמותיועםסורוצקיןזלמןרביאלוחתימתוידובכתב

ל"הראשעמרמשהשלמהרבימאת,חתניםמצהלותקולספר•

ידובכתבהקדשה.ו"תשס,ירושלים.ירושליםשלהראשיורבה

תנועתר"ויוהפניםשרדרעיאריהאלהמחברשלוחתימתו

.ס"ש

קולומביהשלרבהמאתלספרדיתתרגוםעםפסחשלהגדה•

.הספרבתחילתוחתימתוידובכתבהקדשה.שרבאנידודרבי

.טובמצב.שוניםגדלים

180$פתיחה 

.המחברשלוחתימתוידובכתבוארוכהנאההקדשה.א"תשל,מאירזכרון,שולזינגרמרדכימשהרבימאת,הלוימשמר•

.פיינשטייןומלכהדודרביוחתמתידבכתבהקדשה.ט"תשי,יורקניו,חייםאורח,משהאגרתת"שו•

.ידובכתבהמחברהקדשת.ט"תש,לואיססט,אייכנשטייןצבימנחםרבימאת,יהושעפרית"שו•

.ידובכתבהמחברהקדשה.טנאשלמהרבימאת,שלמהברכתספר•

.שוניםומצביםגדלים

120$פתיחה 

בכתבהקדשה.א"תשמ,יורקניו.ותהלהברכהפירושעם,תהלים•

.ממונטריאלניימאןיצחקיעקברבישלוחתימתוידו

ידובכתבהקדשה.ב"תשל,ברקבני.מסורתתורנימאסף•

.שולזינגרהלוימרדכימשהרבישלוחתימתו

ספריםאוסף–חשוביםרבניםאלשנשלחומהם–ישראלגדוליהקדשות.200

Dedications of Gedolei Yisrael - Some that were sent to Important Rabbis - Book Collection

.א"שליטיוסףיצחקרבילציוןהראשוןהקדשת.ב"תשנ,ירושלים.אכרךשבתהלכשות,רביעיחלקיוסףילקוט•

.ד"תשמירושלים,מקרטשניףר"האדמואלדוידוביץחייםישראלרביהקדשת,(חסידות)אלימלךנועםספר•

.המחברשלוחתימתוידובכתבהקדשה.ז"תשט,ירושלים.ורהפטיגאשרירוחםרבימאת,ירוחםדרכיספר•

.המחברשלוחתימתוידובכתבהקדשה.ד"תשנ,ירושלים,בורודיאנסקיירוחםיצחקרבימאת,יצחקהליכותספר•



גרודזינסקיהירשצביאברהםרביחתימות–ח"תרפ,וילנא–ראמייליסישיבתלתלמידתעודה!היסטורי.201

Historical ! Certificate to a Student of the Ramailis Yeshiva - Vilna, 1928 - Signatures of R’ Avraham Tzvi

Hirsch Grodzinski

לרבניםהמדרשביתתלמידהינואשר"שדקאווסקייצחק"מרלתלמיד,"ראמייליסלרבניםמדרשבית"שלרשמיתתעודה

.ובפולניתבעבריתגרודזנסקיהירשצביאברהםרביהגאוןבחתימות.ח"תרפ,אלולא"י,וילנא.ראמייליס

ובצדעבריתבלשוןאישורהימניבצד.הישיבהחותמותעםהתלמידתמונתהאמצעיבעמוד.עמודיםלשלושהמתקפל.דף[1]

.בפולניתהאישורשמאל

הסבאידיעלנשלח21בגיל."מסלבודקאהסבא"שלהמובהקיםמתלמידיו(ד"תש-ב"תרמ)גרודזינסקיהירשצביאברהםרבי

אתהקיםה"בתרפ.הישיבהבהנהלתלחברונתמנהלסלבודקהשב24בגיל.בישיבההמוסרשיטתבהנהגתלסייעטלזלישיבת

וכמנהלהישיבהכראששםכיהןז"תרפומשנתלסלבודקהחזרכ"אח,סרנאיחזקאלרביעםיחדישראלבארץסלבודקהישיבת

,הארוריםהאנציםמשינינסבדרךפעמיםכמהניצל.נפשבמסירותרביםיהודיםלהצלתרבותפעלהשניההעולםבמלחמת.רוחני

חוליםמאות,חוליועלהחוליםביתאתהנאציםהציתוד"תשבתמוזז"ובכ,מחלתועקבחוליםבביתאושפזד"תשתמוזב"בכ

קרייזווירטחייםרבי,המוסרתנועתמגדוליוולבהשלמהרביהםחתניו.ד"הי.ילדיםוכןגרודזינסקיהרבובהם,חייםנשרפויהודיים

.ברקבניסלבודקהישיבתראשרוזנברגברוךורבי"מקראקאהעילוי"

.מאודטובמצב.מ"ס13\24

200$פתיחה 

44במשךבירושליםהאשכנזיםעדתשלומנהיגהרבה.נערץמנהיג.מובהקפוסק,הדורגדול(ט"תרס-ו"תקע)סלנטשמואלרביהגאון

,ח"תרמבשנתאוירבךמאיררביפטירתלאחר.רשמיבאופןמונהשלאלמרות,והלכהבהנהגההקהילהעניניכלהתנהלופיועל.שנה

בקיאותבעלהיה.ראשירבשלחותםעבורווהונפקבירושליםהשוניםהמוסדותכלעלהתקבל.הדיןביתכאבגםסלנטהרבהתמנה

כנסתהכלליוועדאתייסדבירושליםהאשכנזיםקהילתכמנהיג.ספריםללאזכרונופיעלפוסקהיהנשאלשהיהושאלות,בתורהגדולה

93בגילנפטר.בירושליםהמגזריםכלביןוהשליםגישר.חוליםביקורהחוליםביתממייסדי.בירושליםהכוללותכלאתשאיחדישראל

.שנה

.הדףמאחוריחיזוק.שמורמצב.מ"ס4.5\10.דף[1]

400$פתיחה 

שלוחתימתוידובכתבפתקה.202

ירושליםד"ראבסלאנטשמואלרבי

A Note with the Signature of R’

Shmuel Salant Rabad of

Jerusalem

ריבליןי"להריתנו"כינאמרובהפיתקה

ואחדוחמשיםמאותשבעסךחשבונועל

עם,"תמוז'גפרוטותועשרהגרוש

.סלאנטשמואלרבישלידוחתימת



מרןשלקדשוידבכתבארוךקויטל.203

שמותתשעה–ל"זצ"אישחזון"ה

Long Kvitle in the holy Handwriting of 

Maran the “Chazon Ish” Zt”l - Nine 

Names

חזון"המרןאלמברוקליןרוזיןמשהרבימאתמכתב

.שחיבר"הקודשנזר"ספריומשלוחבדבר"איש

.ב"תשי,ברוקלין

ידכתבבעצם"אישחזון"המרןכתבלדףמעבר

מילים38.בתפילהלהזכירםשמותתשעה,קדשו

.קדשוידבכתב

.קיפולסימני.טובמצב

200$פתיחה 

אלאלישיבשלוםיוסףרביהגאוןמרןמאת!נדירמכתב.205

"סטייפלר"המחותנו

Rare Letter ! from Maran and Gaon R’ Yosef

Shalom Elyashiv to the “Steipler”

הגאוןמחותנואלאלישיבשלוםיוסףרביהגאוןמרןשלידובכתבמכתב

.הסטייפלר–קנייבסקיישראליעקברבי

ידיד'מחוכ"למע"הפסחחגלרגלמיוחדיםוברכותשבחדבריבמכתב

ק"יימרןת"כקשהדורמופתותפארתוישראלגאוןויראתועליון

בבריאותיוסיףמלךימיעלימיםעלמילמריאנחנומצלאין,א"שליט

ביתרוןהמצותחגאתיחוג...ירחבליעדמעליאונהוראגופא

להמשיךויחזקהויחלימהווירפאהודברוישלח'ית'וד...הכשר

המסתופפיםישראלביתהמוןלבלשמחתהקודשעבודתבעבודתו

"...בצילו

.מאודטובמצב.ידובכתבשורות14

300$פתיחה 

"סטייפלר"המרןשלוחתימתוידובכתבהמלצהכתב.204

קניבסקיחייםרביבנומאתאישורעם–"בניםשובו"למוסדות

–קניבסקיישראליעקברבימרןשלוחתימתוידובכתבהמלצהמכתב
.ז"תשל,ברקבני."סטייפלר"ה

ברלנדאליעזררבישלבראשותו"בניםשובו"מוסדותעבורנכתבההמלצה

שובולהמוסדלעזורהממליציםמרבניםמכתביםהרבהראיתי",א"שליט

מיוחדמ"ביהלבנותהיאוהתכניתק"לתורהרחוקיםלקרבהעוסקבנים

בעיןבידםולתמוךבעזרםלהיותלהמליץאניגם...תשובהבעליעבור

"...מזולליקרלהוציאהואגדולעניןכייפה

מבקשים"וחתימתוידבכתב,ברלנדאליעזרהרבהוסיףהמכתבבשולי

בניםשובולמוסדותלתרוםמכולםומבקשיםהסטיפלרדבריבקוללשמוע

"..ציוןנחמת

חייםרביהגאוןבנוהוסיףשעליוהסטייפלרמכתבשלצילוםמצורףלמכתב

שלידובכתבהואשהמכתבעדות(בצילום)וחתימתוידובכתבקניבסקי

הישיבהוכעתה"זלהר"אאמושלידוכתבשזההיטבמכירהנני"אביו

שבשיםלאבינורחוקיםלקרובלהםלעזורראויובדואילירושליםעברה

."קניבסקיחיים

.טובמצב.מ"ס16\21.דף[1]

700$פתיחה 



אלישיבשלוםיוסףרבימרןמאתברכותמכתב.206

–"שלוםאהבת"ישיבתראשהללמשהיעקברבילמקובל

ח"תשמ,ירושלים

Greetings Letter from Maran R’ Yosef Shalom 

Elyashiv to the Kabbalist R’ Yaakov Moshe Hillel 

Rosh Yeshiva of “Ahavat Shalom” - Jerusalem, 

1989

הגאוןאל.אלישיבשלוםיוסףרביהגאוןמרןשלידובכתבמכתב

,ירושלים."שלוםאהבת"ישיבתראשהללמשהיעקברביהמקובל

שחיבר"תהיהתמים"הקונטרסלהוצאתברכותבמכתב.ח"תשמ

.הללמ"הגרי

.ידובכתבשורות10.רשמיבלנק.דף[1]

.מאודטובמצב

200$פתיחה 

ט"תשכ,ברקבני–קרלנשטיןצבידודרביאלשךמןמנחםאליעזררבימרןשלוחתימתוידובכתבמכתב.207

Letter in the Handwriting and Signature of Maran R’ Elazar Menachem Mann Shach to R’ David Tzvi

Karelinstein - Bnei Brak, 1969

.ט"תשכ,ברקבני.גרודנאישיבתראשקרלנשטייןצבידודרביאל,שךמןמנחםאליעזררבימרןשלוחתימתוידובכתבמכתב

ניכראולם,לנוידועלאלמכתבהרקע

אין".פולמוסיעניןסביבשנכתבמהדברים

למנותשבידינומהכללעשותשישספק

במהזהידיעליושפעואליזהאת

,פסיביבאופן,מהמשפחהיפרשושכולם

הצבורטובתכיומריבותקטטותבלי

"...היא

,קרלנשטייןצבידוברביהמכתבמקבל

.בדורנוהישיבותראשימגדוליעצוםגאון

בישיבתלמדבצעירותו,ד"בתרצנולד

שלונאמןמובהקלתלמידוהיה'פוניבז

"עולםחק"חיבר.כהנמןשלמהיוסףרבי

.ה"תשעבשנתנפטר.ם"הרמבעל

דף.וחתימהידובכתבשורות8.דף[1]

.טובכללימצב.מ"ס13\17.מחברת

.קיפולסימני

180$פתיחה 



א"תשנ,ירושלים–"אליעזרציץ"בעלהגאוןמאתתורהבדבריארוךמכתב.208

Long Letter on Torah Thoughts from the Gaon Baal “Tzitz Eliezer” - Jerusalem, 1991

רביאלנשלחהמכתב."אליעזרציץ"בעלוולדינברגיהודהאליעזררביהגאוןשלוחתימתוידובכתב(דפים3)ארוךהלכתימכתב

.ספרועלהערותובושחיבר"יושראורחות"ספרואודותשרביטיוסף

.הגדולהרבניהדיןביתחברבהיותו"אליעזרציץ"השלרשמיבלנק.האחדצידםעלכתובים.דף[3]

אשרישעיהרביהמקובלמאתמכתביםשני.209

מרגליותזעליג

Two Letters from the Kabbalist R’ Yeshaya

Asher Zelig Margaliot

אשרישעיהרביהמקובלשלוחתימתוידובכתבמכתביםשני

ל"חזח"הרהידידי"אלארוךמכתבהאחד.מרגליותזעליג

כספימשלוחבדברקצרמכתבהשני.ח"תשימשנת."'שיחי

.תרומה

.רטיבות\בלאימחמתדיוטשטושי.בינוני-טוב.שוניםגדלים

שלספרשלפורזץדףהינוהנראהכפיהראשוןהמכתב

.ז"הריא

100$פתיחה 

וולדינברגיהודהאליעזררביהגאון

,מובהקפסקן,גדולגאון(ז"תשס-ו"תרע)

בעל.העשריםהמאהשלהפוסקיםמגדולי

חלקיבכלרחבבהיקףבקיאותיתשליטה

חלקים22"אליעזרציץ"הגדולספרו.התורה

התפרסם,ערוךהשולחןחלקי'בדת"שו–

עניני,רפואהבנושאיתשובותיובזכותבעיקר

רבותאקטואליותוהלכות,וגירושיןנישואין

יסודלאבןוהפך,המודרניבעידןובעיותיהם

בשניםעשרותבמשך.ודייניםהלכהלפוסקי

בירושליםהרבנייםהדיןבבתיבדיינותשימש

ושמותגיטיןסידורבעניינילמומחהונחשב

.גיטין

.מאודטובמצב

120$פתיחה 



:שוניםבכינוייםכונה(ז"תרע-י"תר)הרשלרליבאריהרבי

(אלימלךרביאביושםעל)ס'מלךלייברבי.דייןלייברבי

,בירושליםהדייניםמגדולי.(צדקדיין)ץ"דלייבאריהורבי

.סלנטשמואלרבישלדינובביתכדייןשנה25במשךכיהן

.בירושליםישראלביתשכונתשלורבהמייסד

שלנכדו(ז"תרענפטר)ברנשטייןישעיהבצלאלרבי

בידרמןמשהרבישלבנובידרמןדודיצחקרביר"האדמו

כוללותץ"בדאתמלובליןזלמןשניאוררביכשייסד.מלעלוב

בקשרעמד.בוכחברבצלאלרביצורףבירושליםהחסידים

הלברשטאםשלמהורבייקוב'מדזחייםנפתלירביעם

.לפידותגרשוןרבימתלמידיו.מבאבוב

הישובמראשי(ב"תרפ-א"תר)וולנשטייןנחוםמשהרבי

.בירושליםהחרדיתהעדהץ"בדד"וראבומייסדהישן

והוסמךבפרשבורג"סופרכתב"האצללמדבצעירותו

בשנת.ישראללארץעלהד"תרכבשנת.ידועללהוראה

בשנת.בירושליםהדיןבביתשלישיכדייןלכהןהחלג"תרס

שלץ"בדהקיםלימים.הדיןביתלאבהתמנהח"תרס

יוסףלרביבמקבילד"כראבשימששבוהחרדיתהעדה

"משהבני"ספרו.העדהד"כגאבששימשזוננפלדחיים

.ת"שו

.קיפולסימני.בינוני,טובמצב.מ"ס13\21.דף[1]

.הקיפולמחמתקליםקרעים

120$פתיחה 

ראשאורנשטייןיעקברבימאתמכתביםשני.211

ו"תרס,ירושלים–"משהאהל"ישיבת

Two Letters from R’ Yaakov Orenstein Rosh 

Yeshiva of “Ohel Moshe” - Jerusalem, 1906

.בירושלים"משהאהל"ישיבתשלבלנקעלמכתב.א

.אורנשטייןיעקברבישלוחתימתוידובכתב

למסחרד"חבכוללועדבית"שלבלנקעלמכתב.ב

."וטבריהצפתחברוןירושליםח"ארצהדארבעאתרוגים

,ירושלים.אורנשטייןיעקברבישלוחתימתוידובכתב

.א"תרס

ישעיהרבישלבנו(ט"תרס-ח"תר)אורנשטייןיעקברבי

מחכמי,בירושליםדיסקיןל"המהרישלתלמידו.אורנשטיין

גדולדרשןהיה."משהאהל"ישיבתוראשירושלים

לבירורבידעוהשתמשומדעיםבמתמטיקהומלומד

,(ן"תר,ירושלים)"המלךעמק"חיבר.הלכתיותשאלות

הירחוןעורך.ועוד,(ב"תרס,ירושלים)"המצוהכל"

השניםביןבירושליםשפעל"מציוןתורה"המפורסם

.ל"המהרירבואתשםהספידוגם-ה"תרס-ה"תרנ

.וקרעיםקיפולסימני.בינוני-טובמצב.שוניםגדלים

120$פתיחה 

ד"תרעשנת-בירושליםהחרדיתהעדהץ"בדבחתימותמינויכתב.210

Letter of Appointment with the Signatures of Badatz HaEidah HaChareidit in Jerusalem - 1914

"ירושליםתפארת"המדרשוביתהכנסתבביתקריאהובעלמטיף"להיותמתמנה"מייזילאברהםבןמאירמר"כינכתבבומסמך

.ד"תרע,ירושלים...שעריםמאהבשכונתאשר

האשכנזיםלעדתץ"בדרבניחתימותבנוסף."וואקסמרדכיאברהם"המדרשוביתכנסתהביתגבאיחתימתהמסמךבתחתית

.ץ"הבדחותמתעם.ברנשטייןישעיהבצלאלורביהרשלרליבאריהרבי,וואלנשטייןנחוםמשהרבי:בירושליםחסידים



הרבאלקוקהכהןיהודהצבירבימאתחשובמכתב.212

גורןשלמהרביל"לצההראשי

Important Letter from R’ Tzvi Yehuda Hacohen Kook to

the Chief Rabbi of IDF R’ Shlomo Giron

הרב"אל,קוקהכהןיהודהצבירבישלוחתימתוידובכתבמכתב

א"שליטגורןשלמה'רה"מופעליםוכבירויראהתורהשרהגדולהגאון

רביאודותושבחהמלצהדבריבמכתב."ישראללצבאהראשיהרב

,איירג"י.בצבאהרבנותבתפקידילהיותהמתעדתאייזנשטייןאריה

.ד"תשי

תפקידיםלמלאתהואוהגוןראויכמהיהודהצבירבימאריךבמכתב

מרובהולתועלתלברכה...".לישראלהגנהצבאלתועלתגםאלה

הרבנותבסדרי,צבאמערכותעלתורתווקיום'דשםקידושלשכלול

"...וההוראה

.מ"ס20\26.וחתימתוידבכתבשורות17.ה"הרצישלרשמידף[1]

.הקיפולמחמתקרעים.קיפולסימני

150$פתיחה 

ואנגליתבעבריתקוקה"הראיחתימותעם–נישואיןתעודת.213

Marriage Certificate - With Signatures of the Re’aya Kook 

in Hebrew and English

.ט"תרפמרחשון'ב.לישראלהראשיתהרבנותמאת,רשמיתנישואיןתעודת

הראשיהרבשלידםחתימתעם.ואנגליתעבריתשפותבשתיהתעודה

ובראהרןשמואלרביהמזכירוחתימת,קוקהכהןיצחקאברהםרבילישראל

!נדיר.ואנגליתבעבריתחתימהכל–

בשוליםקליםקרעים.קיפולסימני.טובכללימצב.מ"ס22\34.דף[1]

.הקיפולמחמת

120$פתיחה 

זלמןאיסררבי"הקידושיןמסדר"מאתנישואיןתעודת.214

מלצר

Marriage Certificate from “Mesader Kedushin” R’ Isser

Zalman Meltzer

רבי'הקידושיןמסדר'מאתניתן',האשכנזיםלקהלתועד'שלנישואיןאישור

וחתימותץ"הבדחותמת.ו"תרפ,ירושלים.ידוחתימתעם.מלצרזלמןאיסר

.נוספות

.זעיריםפגמים.קיפולסימני.טובכללימצב.מ"ס24\38.גדולדף[1]

120$פתיחה 



פסחצבירבי\ראםאליהורבי\עוזיאלחימאירציוןבןרבי.215

מעניניםמכתבים–פרנק

R’ Ben Tzion Meir Chai Uziel / R’ Eliyahu Ram / R’ Tzvi Pesach

Frank - Interesting Letters

לישראלהראשיוהרבלציוןהראשוןשלוחתימתוידובכתבמרגשמכתב.א

ציץ"הוולדינברגיהודהאליעזררביאל,עוזיאלחימאירציוןבןרבי

.ו"תש,חשון,"אליעזר

שההלאעתובאותה,חולההיהציוןבןרביבהבתקופהנשלחהמכתב

ודאגתוברכותיועל"אליעזרציץ"האלציוןבןרבימודהבמכתב.בירושלים

אניבאשרנפשלמשיבלישהםאלהדבריומאדמאדאנימוקיר",לשלומו

במכתב,"לאישיותינאמנהאהבהומלאטהורמלבנובעיםשהם...יודע

דרישת,עוזיאלמשפטי"הספרהדפסת,הבריאותימצבו:נוספיםענינים

ופגישהלמומבאיקבלהמכתבשליחת,בפאריזישראלקהילתלנשיאשלום

.מ"ס16\23.כתוביםעמודים[2].רשמידף[1].נסיםיצחקרביעםיחד

.טובמצב

הדיןביתחברראםאליהורבישלוחתימתוידובכתב,סמיכהמכתב.ב

טיילתי".אייזנשטייןאריהלרביניתןהמכתב.ג"תשי,טבת.בירושליםהגדול

דיןכליודעבהוראההרבהויגעשלמדוראיתיוקצרותארכותבהוראהעמו

בכלומורהלרב'ויהיהידיןידיןיורהיורה...ס"השממקור'בריעלודין

.קיפולסימני.רשמידף[1]."...ישראלתפוצות

הראשירבגורןשלמהרביאל,פרנקפסחצבירבימאתבקשהמכתב.ג

הולמתוזומשרהאשר"צבאילרבאייזנשטייןאריהרביאתלמנות,ל"לצה

תורהשלבביתשנתחנךהנכבדהמשפחתומצדוגםעצמומצדלזהוראוי

.טובמצב.רשמידף[1].פרנקפסחצבירביחתימת.ז"תשט,טבת.א"ויר

150$פתיחה 

יצחקרביהגאוןאשתשבדרוןלאהפרידההרבניתהאלמנה.216

דפוספרטי–שבדרון

Printed Items - From the Widow Rebbetzin Freida Leah 

Shvadron Wife of the Gaon R’ Yitzchak Shvadron

רקע

,ח"תרנבשנת,לאהחיההראשונהאשתואתאיבדשבדרוןיצחקרביהגאון

בירושלים.ישראללארץעלהג"תרסבשנת.ילדיםתשעהלונולדוממנה

רעייתועל.שנים38–בממנוצעירהשהייתהלאהפרידההרבניתאתנשא

אותהללמדלושאסורהשיבהוא,גמראאיתוללמודשביקשהמסופרזו

רכשההזמןבמשך,להקשיבשתוכלבקולילמדואילךמעתהאבל,גמרא

לאחר,תורהחידושיוכתבהחידשהואף,ופוסקיםס"בשרבותידיעות

מחידושיהחלק(הירושלמיהמגיד)שבדרוןשלוםרביבנההדפיספטירתה

.דעהיורהעל"תורהדעת"הספרבראשביצהמסכתעל

לבואבקריאה,הרבניתהאלמנהשהדפיסה,דפוספרטישלושהלפנינו

.יתומיהולעזרתלעזרתה

קוקהכהןיצחקאברהםרביהראשיהרבמאתמודפסהמלצהמכתב.א

וברכה'שלוומרחוקמקרובגדוליהומוקיריתורהאוהבי,היקריםאחינו"

.בירושליםד"ראבזוננפלדחייםיוסףרבימאתקריאהלדףמעבר."מקודש

חתימתה,ידהבכתבמילויעםסטנסיל,האלמנהמאתאישימכתב.ב

.ג"תרצכסלוח"ער.יידיש.וחותמתה

העמודבתחתית.ואנגליתביידישעמודיםשני.חיזוקדבריעםנוסףדף.ג

לאהפריידאהרבנית".ואנגליתבעבריתהרבניתשלגדולהחותמתהשני

."י"אירושלים.שוואדראן

.חסרוןללאהדפיםבאחדקרע.טובכללימצב.שוניםגדלים

120$פתיחה 



–'יצחקביתכנסת'ישיבת–התורהכבודבזיוןעלמחאה.217

ט"תרפ,קמניץ

Protest over the disgracing of the Torah - Yeshiva 

‘Knesset Beit Yitzchak’ - Kamenits, 1929

,קמניץ."יצחקביתכנסת"ישיבתתלמידיידיעלשנכתב,מחאהכתב

.ט"תרפ

ומנהלמשגיחא"שליטנפתליר"מוהרהגאוןהרבכבוד"עבורנכתבהדף

ליבוביץזאבנפתלירביהגאון–"...בקמניץיצחקביתכנסתבישיבת

.ליבוביץבערברוךרביהישיבהראששלגיסומקמניץ

ידיעלשאירעהתורהכבודבזיוןעלגלויהמחאהדברי,הדבריםבתוכן

בעתכאשר"...אומנתםתורתםאשרהמדרשביתחובשי"תלמידים

התפרצו,בערברוךרביהישיבהראשחתןטורץיצחקרבישלשיחתו

מוחיםאנוזאתולרגלי...התורהכבודומחלליריבהמחרחריבדברים

עללאיםדורשיםואנוהנוראה'השערורינגדוהתמרמרותעוזבכל

זרהאשלהכניסעודיהינולבלנקידםושופכיםהתורהכבודהמבזים

"...פנימההקודשהיכלבתוך

.מהישיבהבחוריםחמשהחתימותהמכתבבסוף

וסימניקמטים.טובכללימצב.אחדעמודעלכתוב.מקופלגדולדף

.קיפול

200$פתיחה 

–צירלסוןליביהודהרבישלוחתימתוידובכתבמכתב.218

ז"תרצ,קישינוב

Letter in the Handwriting and Signature of R’ Yehuda Leib

Tsirelson - Kishinev, 1937

.ליבוביץברוךרביאלצירלסוןליביהודהרבישלוחתימתוידובכתבמכתב

עבורנכבדהתרומתמאתכספיםמשלוחבעניןהמכתב.ז"תרצ,קישינוב

הרבשלספריובעניןתוספתהמכתבבהמשך"ל"רהרעביםאחינוכלכלת"

.צירלסון

לאחר]ברוסיהקישינבשלרבה(א"תש-כ"תר)צירלסוןלייביהודהרבי

במשךבפרילוקיגםברבנותשמש.[עיררבבהכיהןלאשנה70כשבמשך

שניאורסוןנחישראל'רר"האדמואצללמדבצעירותו.שנהכשלושים

גדולימועצתחבר.לרבנותידועלוהוסמך'צדקצמח'השלבנוד"מחב

שלשלםמערךבההקיםבבסרביהרבנותובעת.ישראלאגודתשלהתורה

מוסדותיומבוגרירבים.גבוהותוישיבותלצעיריםישיבות,תורהתלמודי

העולםבמלחמתנהרג.ים"ואדמורלרבניםלימיםהפכו[בקישינבבעיקר]

והובא,הגרמניםידיעלקישינבעלשהונחתהאויריתבהפצצההשניה

גבול"חשוביםספריםמספרחיבר.העירשלהישןהעלמיןבביתלמנוחות

הגיון".(ב"תרס,פרילוקא)"סלולהדרך".(ו"תרס,פיעטרקוב)ת"שו-"יהודה

נקראושמועל.ועוד(ו"תרצ,קישינב)"יהודהלב".(ט"תרפ,קישינב)"לבי

בקישינבגם.אביבתל,תקוהפתח,השרוןרמת,נתניה,ברקבבנירחובות

ותלמודהכנסתביתשלהמבניםשרידימצויםשבוהרחובשמועלקרוי

.למלובליןשפיראמאיררבישלהיומיהדףרעיוןלמעןפעל.שלוהתורה

.ידובכתבשורות12.רשמיבלנק.מ"ס12\20.דף[1]

מחמתקליםפגמים.הדףבראששומניכתם.קיפולסימני.בינונימצב

.הקיפול

120$פתיחה 



ד''תרע–יאסיןד"אבברגמןצביאברהםרבימאתמכתב.219

Letter from R’ Avraham Tzvi Bergman Abad of Yassin - 1914

חתימתועם.יאסיןד"אבברגמןצביאברהםרבימאת,בהונגריתכתובמכתב

ד''תרע.1914[הונגריה]יאסין.וחותמתו

ה"תרלמשנתכיהן.(1359ר"אוצה,ט"תרע-ח"תר)ברגמןצביאברהםרבי

ואת(שנה43–כ)הראשונההעולםמלחמתבסוףפטירתועדיאסיןד"כאב

.ברגמןמשהרביבנוירשמקומו

.אחרלדףמוצמד.הקיפולמחמתקרעים.בינונימצב.מ"ס21\32.דף[1]

100$פתיחה 

'התרשנותרובם–רבניםמכתביאוסף.220

Important Collection of Rabbinical Letters - Mostly from the 1840’s

שנת.ישראלחכמתמחוקרי(ה"תרנ,שברשין–ח"תקע,ראדום)רייפמאןיעקברבישלוחתימתוידובכתבנאההקדשהעםדף

.ז"תרכ

.ז"תרס,טארק.גרינהוטנחוםרבישלוחתימתוידובכתבגלויהמכתב

.א"תרצירושלים.קוקה"הראיהמלצהשלצילוםדףעלכתוב,ווילדמאןאלטריהושערבישלוחתימתוידובכתבארוךהמלצהמכתב

בנין"ת"שוספרביניהם,ובמוסרבהלכהחשוביםספריםחיבר.בירושליםכ"ואחבפוליןקאנסיקוואליעד"אבווילדמאןאלטריהושערבי

הבלוריתגידולאיסורבחומר"אוריתאגזירתדא"ספרחיבר.נסק'מליזאלימלךהנועםלבעלונכדנין."תהיוקדושים"וספר"יהושע

.(ט"תרפירושלים)אמןואמרוספר.(ג"תרעווארשא)אחרוןיהושעעמקת"שונוספיםחשוביםספריםחיבר.(א"תרצ,ירושלים)

.ט"תרע,יורקניו.ב"שוקארשיודאמרדכירבילביןב"שוגאנעלעטדובערשמואלרביבין,ובדיקהשחיטהחזקתמכירותהסכםמכתב

.ירושליםד"ראבראםאליהורבישלוחתימתוידובכתבסכסוךפשרתמכתב

ל"הראשידבכתברישוםעם.ו"תרצ.יפולמחוזהראשיתהרבנותאל.'מלודזרוזנברגליביהודהרבישלוחתימתוידובכתבמכתב

.עוזיאלחימאירציוןבןרבי

.ו"תשט,אביבתל,"חפץדברי"בעלרוזנטלדוברבישלוחתימתוידובכתבמכתב

.וחתימתוידוכתבעם.ז"תשי.בירותד"ראבליכטמןהלויציוןבןרבימאתמכתב

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים

200$פתיחה 



ל"ובחובארץ–ישיבותראשי\רים"אדמו\רבניםמכתבישלגדולאוסף.221

Large Collection of Letters of Rabbis/Admorim/Roshei Yeshivot - In Israel and Abroad

איש""אישחזון"המרןחתםהמעטפהשלהאחדבצידה-"אישחזון"המרןשלוחתימתוידובכתבנדיררישוםעםמעטפה•

בדבריארוךמכתב•ט"תש,אייר."רמלההלברשטםליפשיץשרגאיחזקאלהרב"אישהחזוןכתבהשניבצד,"מאירזכרוןקרליץ

ברנדווייןנחוםרביר"האדמושלוחתימתוידובכתבמכתב•קראסנאד"אבבלויעקיבארבישלוחתימתוידובכתבתורה

הראשיתהרבנותחברברקוביץיצחקחייםרבימאתמכתב•ח"תשי,מונטריאל,ניימןיצחקיעקברבימכתב•ז"תשי.מסטרטין

יצחקרביר"האדמומכתב•ווארשאד"אבכהנאדודשלמהרבישלוחתימתוידובכתבחסרמכתב•ג"תשכ.יפואביבתל

אליעזררבימכתב•צאנזק"אבדלשכתשוורץיצחקיעקברבימכתב•ממטרסדורףטויסיגיואלבונםרבימכתב•אבוחצירא

שלוחתימתוידובכתבמכתב•א"תשל,צאנזקריתהלברשטאםמאיררבימכתב•פרצוביץיחזקאלרבירבואלגולדבלט

מכתב•הלברשטאםמשהרביבחתימתמברק•חברוןישיבתראשסרנאיחזקאלרבימכתב•מצפתלייפראהרןרביר"האדמו

ישיבתראשגורדוןמרדכייחיאלרביהגאוןמכתב•ג"תש.גליםבתשכונתשלורבהליבוביץבערברוךרביחתןטורץיצחקרבי

שלרבהצוקרמןבערישדוברבימאתמכתב•ז"תשט.עולםשםאמשינובישיבת.מליקובסקיחייםרבימכתב•א"תשי.א'לומז

עץישיבתוראשרבפלדמןהלויזאברבימאתארוךמכתב•ב"תשי.מסדיגוראפרידמןיעקבאברהםרביר"האדמואלבופאלו

ישראלאהבתהמדרשביתרבשנעבלגפייבששרגארביהגאוןמאתמכתב•מערלויסופריוחנןרביר"האדמואל.בלונדוןחיים

מנדלמנחםרבישלוחתימתוידובכתבארוךלמדנימכתב•ז"תשי.מערלויסופריוחנןרביר"האדמובחתימתיק'ש•בלונדון

מכתביםארבעה•ז"תשט,לונדון.דייטשמשהרבימאתאויראגרתמכתב•ב"תרמשנת.וארוש-ערזשעבעטשלרבה.פריימן

.ב"תרצ-ח"תרפהשניםבין."לעוניצקיאליהמשה"חתומים.יידיש.ידבכתב

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים.מכתבים23כ"סה

500$פתיחה 



כנסתביתלהקמתתמורתווהעברת(ו"תרע)יורקבניו"ישראלאהבת"כנסתלביתהקשוריםמסמכים.223

בירושלים

Documents of “Ahavat Yisrael” Synagogue in New York (1916) and in exchange the proceeds 

will go to the construction of a synagogue in Jerusalem

מתפלליםחסרוןובשל.ו"תרעבשנתשהוקם,יורקניו"הייטסוושינגטון"ב"ישראלאהבת"קהילתכנסתביתשלמסמכיםארכיון

והספסליםהקודשספרי.בירושליםיעקבנוהבשכונתקמניץבשיכוןכנסתביתלהקמתהעבירותמורתוואתנמכרהכנסתהבית

.בירושליםהכנסתלביתהועברויורקבניו"ישראלאהבת"כנסתביתשלהחיוביםכלכןכמו,בירושליםהכנסתלביתהועברו

כולל.ה"תשמשנתהכנסתהביתהעברתמתקופתחלקם.ו"תרעבשנתכנסתהביתהקמתמתקופתחלקם.מסמכים25לפנינו

.ירושליםד"ראבקוליץיצחקרבימאתיורקבניוהקהילההחלטתעלועידודברכהמכתב

.טובמצב.שוניםגדלים

80$פתיחה 

–עטינגרליברבישלוחתימתוידובכתבמכתב.224

1864,גרמניה

Letter in the Handwriting and Signature of R’ Leib

Ettinger - Germany, 1864

כתובהמכתב.עטלינגרליביהודהרבישלוחתימתוידובכתבמכתב

.עמודים[4].וגרמניתביידיש

תלמידו,אשכנזרבנימגדולי,(ד"תרמ-ד"תקס)עטלינגרליברבי

.עטלינגריוקליעקברבי',לנרערוך'הבעל,אחיושלמקומווממלא

מעדני'ספרמחבר.במנהייםהקלויזבראשותאחיומקוםאתמילא

.גיטיןמסכתעל'מלך

.דבקחיזוקי.בינונימצב.מ"ס13\21:עמודגודל.מקופלדף[1]

180$פתיחה 

מסמכים-ישיבותוראשירבניםמכתביאוסף.222

ידבכתבודפים

Collection of Letters of Rabbis and Roshei Yeshiva -

Handwritten Pages and Documents

בין.רבניםומכתביידבכתבדפים,מסמכיםאוסףכוללקלסר

:הפריטים

19–המהמאהעתיקתימנידיואןמתוך,ידבכתבדפיםעשרה•

אורבעללונדוןד"ראבהילמןיצחקשמואלרביבחתימתקבלה•

ביתת"שובעלהעיןראשד"אבבסיסעזריהרבימכתב•הישר

מאזוזמאיררבישלוחתימתוידובכתבמעניןמכתב•העזרי

ראשפיינהנדלראהרןרבימכתב•רחמיםכסאישיבתראש

תלמידומאת"אישחזון"המרןאלמכתב•ישראלמחנהישיבת

רבימאת"אישחזון"המרןאלמכתב•טויביחזקאלרביצ"הגה

יצחקרביחמיושלאיזכורעםסלבודקאישיבתראששולמןמרדכי

משגיחבורודיאנסקייירוחםיצחקרבימאתמכתב•שראייזיק

ליפרדודאלטרחייםרביר"האדמומכתב•תורהקולישיבת

•מירישיבתראשאזרחייצחקרבימאתמכתב•מנדבורנא

וקבלותמכתבים•טוקצינסקימשהרבי"משגיח"המאתמכתב

.חתימותעםנוספות

.שוניםומצביםגדלים.מסמכים33כ"סה

120$פתיחה 



חכמי הספרדים–חתימות והקדשות , הגהות

,ונציה–רקחמעשהספר–אלפנדאריחייםרביהגאוןחתימת.225

ראשונהמהדורה–ב"תק

Signature of the Gaon R’ Chaim Alfandari - Sefer Ma’aser

Rokeach - Venice, 1740 - First Edition

חלק,(הפניםעם)ם"להרמבתורהמשנהעלסובבחיבור,רוקחמעשהספר

.טריפולירבנימגדולירוקחחימסעודרבימאת.וזמניםאהבה,מדע–ראשון

עםויפהמצוירשער.זארהדאמאירדפוס.יחידהמהדורה.ב"תק,ונציה

.ועודואהרןמשהדמויות

,אלפנדאריחייםרביהגאוןשלידוחתימתלתפארהמתנוססתהספרבשער

מהגבירק"לעפ"מק"בשערנוסףרישום.חתימתושלקליגרפיסלסולעם

."אצבאןדודהצעיר"אבדףנוספתחתימה."ו"נראמאדויצחקרפאל...הח

'דתאש'בעל,קושטאחכמימגדולי.יצחקרביבן(השני)אלפנדאריחייםרבי

יעקברבידודומפיתורהוקיבללמד.ועוד'מראשיתמגידקובץ''הקודשדרך'

כמודורוחכמיבספריובאובהלכהתשובותכתב"מאשמוצל"בעלאלפנדארי

רביהגאוןעםהתכתב.חביבבןם"המהרירושליםלגאון"פשוטגט"בספר

רביהגאוןעםוכן,('הרועיםאביר'כמתארהוא"החידאשר)שנגיבןאליעזר

בתשובותיהםאליופוניםאלהגאונים',מאליהומכתב'בעלאלפנדאריאליהו

עליוכותבהגדוליםשםבספרוא"החיד.מרובהובהערצהמופלגיםבשבחים

'בסוהגהותהקדושדרךדתאששחיברא"מהרחהמופלאהרבדורנומופת..."

"...חייבני

באיטלקית,הספרלהדפסתאישורים–אחרון'עמ[1].'עמ[1].דףרפו,[8]

העותקיםבכלנמצאואינונדירזהדף.בפאדובההרפורמאטורירשותמאת

.זהעמודנרשםלא001366013'מסברשומה

.מהחתימהבמעטפגם.קליםופגמיםשימושסימניי.איכותיםדפים.טובמצב

.פשוטהכרכיה

150$פתיחה 

בןדודרביהמחברידבכתבהגהות–ב"תרכ,ירושלים–החצרשער.226

שמעון

Shaar Hachatzer - Jerusalem, 1862 - Handwritten Glosses by the

Author R’ David Ben Shimon

בןדודרביהגאוןמאת.הקודשארץבמעלתוחידושיםמאמריםג"תרי,החצרשער

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

.המחברשלקדשוידבכתבהגהותכמהבספר

עלהד"תריבשנת.בדורוהמערבחכמימגדולי,(ם"תר-ו"תקפ)שמעוןבןדודרבי

ישיבה,תורהתלמוד,הכנסתביתאתהקיםובה,בירושליםוהתיישבישראללארץ

אתהזכירלאבספריו.האחרוןיומועדעמדשבראשוהמערביתהעדהשלדיןובית

הואבחייועודבשלמותושנדפסהיחידספרו.ש"דבמעט"בענווהלחתוםנהגאלאשמו

והלכותמצוותעל-"תקדיםשער"ו"המטרהשער":האחריםספריו."החצרשער"

שירי",ישראלארץעלותקנותמנהגים-"המפקדשער",ישראללארץהקשורות

שניםוארבעחמישיםבגילנפטר.ועודומועדיםלזמניםנחמותושיריבקשות-"תהילה

."מצריםנהר"בעלד"ראבשמעוןבןאהרןרפאלרביהגאוןהואבנו.בלבד

מצב.בשערכתמים.מ"ס32.5.(העותקיםברובחסרים'השעראולם'דפיכח).דףרג

.האחרוניםבדפיםניירדבקוחיזוקיקרעים.רופפתמקוריתכריכה.מאודטוב-טובכללי

120$פתיחה 



ידבכתבהלכתיותתשובותדפי+הגהות200מעל–'לבישרי'ספר!נדפסלא.227

"לבתעלומות"בעלחזןאליהורביהגאון

Not Printed ! Sefer ‘Yishrei Lev’ - Over 200 Glosses + Pages with Halachic

Answers in the Handwriting of the Gaon R’ Eliyahu Chazan Baal “Ta’alumot Lev’

דודחייםרביהגאוןמאת.ב"אבסדרערוךהשולחןחלקיארבעהסדרעלוכלליםפסקים,לבישריספר

."לבחקרי"השלובנולציוןהראשוןחזן

הגהותעליושהוסיףחזןבכוראליהורבינכדוידיעללאורהוצאהספר.יחידהמהדורה.ל"תר,אזמיר

מאתהמחברמרןעללהספדדרושגםנדפסהספרבסוף.[חזןאליהוהצעירהנכדאמר]ח"האן"אהבציון

."חייוימיוקורותל"זהמחבר...מרןמשפחתתולדות"האחרוןבדף.קרישפיןיהודהרביהמגיה

שיכללזהבעותק–"לבתעלומות"בעלחזןבכוראליהורביהגאוןלאורהמוציאשלהפרטיהעותקלפנינו

.הגהות200–מבלמעלהשוליואתועיטר,מכברשנדפסלמהבתוספתהספרעלהגהותוהוסיף

–לספרוהוספותמפתחות\תורהחידושי\הלכתיותתשובותבהםדפים18נכרכוהספרבסוף,בנוסף

מזדמנותבעיתותחזןאליהורביכתבאלובדפיםהחידושיםאת.חזןאליהורבישלידוכתבבעצםהכל

טורלאאתיאיןוכעת"כתב,האחרוןההלכתיהקטעבסוף.למשנהואחדמדףמשתנהבהםהקולמוסשכן

שמונכתבביניהםשמותרשימתהעמודיםבאחד."ת"בעהיאשנהולכשאפנה[מגדיםפרי]מ"פולאי"וב

.במצריםד"אבשמעוןבןאהרןרפאלרבישל

כתובתהלהקדיששרוצהילדיםללאאלמנהבעניןהלכתיתתשובה,חזןאליהורביכתבהתשובותבין

שלעניןבאיזהאחתעיררבניביןמחלוקתעלתשובה.בירושהמחלוקתבעניןתשובה.תורהלתלמוד

אקרישיעקבאודותעלתשובה.המתיריםעלחרםגזרווהאוסריםמתיריםוהללואוסריםהללוהעירתיקון

אברהםשרביידוע,משפחתוידיעלגדולפולמוסעוררוהדבר,לדעתעצמוכמאבדשדנוהומוואהרן

שהוכיחודאזהדורמגדולירבותתשובות(ב"תרנ,אזמיר)"יעקבכבוד"שנקראמיוחדבספרקיבץי'פלאג

לאהנראהוכפיל"הנבספרנכללהשלא,ידובכתבחזןאליהורביתשובתלפנינו-ל"מאעבגדרשאינו

דןהדבריםבין,שנים'לגבמשכנתאמגוישלקחובחצרשותפיםחזקתבדיןנוספתתשובה.מעולםנדפסה

הרבדנפשאירחימאהראניכה"-חרםבהםישאםירושליםהקודששבעירההסכמותבעניןהרב

שארינוהחסידלהגאוןועיין...קוראלי"מהרי"רהגדוללהרבי"כתשובהו"נרפראנקור"כמוהרהמובהק

רביובנוי'פלאגחייםרבי"שארינו"אתהרבמזכירמקומותבכמה"...החייםחקותמ"הנד'בסל"ז

.אברהם

החלוהפוסקיםת"השוספריבכלרבהבבקיאותמצטייניםחזןאליהורבישלוהגהותיותשובותיו

לפנינוספקללא.וממשפחתודורובנישלחיבוריהםכוללהאחרוניםועדהראשוניםגדולישלמספריהם

ובפרט'בדראד"ח'לגאון'לבישרי'הספרנדפסלאעתהעדשכן,ראשונהממדרגהחשובאוטוגרפיפריט

.ידוכתבבעצם,לאורוהמוציאהעורךנכדושלהרבותהוספותיועם

עםיחדלירושליםעלהז"תרטבשנת."לבחקרי"בעלשלנינו(ח"תרס-ה"תר)חזןבכוראליהורביהגאון

כיהןט"תרכבשנת.ה"תרכבשנתידועלוהוסמךמפיותורהקיבל,חזןדודחייםרבילציוןהראשוןזקנו

.(רחמיםשעריבעל)ף"החריהרבעםיחדאשכנזיאברהםרבישלדינובביתכחבר,בירושליםכדיין

בין,בירושליםששררהרעבבעקבותתמיכהלגייסבמטרהאירופהלארצותר"כשדיצאל"תרבשנת

במסעו.ותוניסמרוקו,יר'באלגלשליחותשוביצאב"תרלבשנת,איטליה,צרפת,באנגליהביקרהשאר

לוהוצעאדאדיחייםאברהםרביהגאוןפטירתלאחר.בפניוהובאואשררבותהלכתיותשאלותעלענה

שלהראשיורבהבאשיכחכםשנהעשרהכארבעוכיהןלהצעהנאותהרב,הקהילהשלכרבהלכהן

הקהילהאתוהנהיגשבמצריםבאלכסנדריהראשיורבבאשיכחכםכיהןט"תרמבשנת.שבלובטריפולי

ת"שוהמפורסםחיבורו.שמעוןבןאהרןרפאלרביבמקבילכיהןבמצריםלפטירתועד,שנהכעשרים

"לבישמח".(ד"תרנ,אמוןנא)"שלוםנוה".(ג"תרס,אמוןנא-ט"תרל,ליוורנו)חלקים'ד"לבתעלומות"

נוספיםוקונטרסים(ד"תרל,ליוורנו)"ירושליםזיכרון".(ב"תרס,אמוןנא)"דיניםאספת".(ד"תרל,ליוורנו)

."לבתעלומות"הלספרישסופחו

.מלאיםרובם,ידבכתבעמודים22+דףה,קכא,[1]

טשטושיבודדיםבמקומות.בשוליםקרעיםעםראשוניםדפים.שימושבלאי.מנותקיםדפים.כריכהללא

.דיו

2000$פתיחה 





בןדודרביהגאוןבן,(ח"תרפ-ח"תר)שמעוןבןאהרןרפאלרבי

בעירוגדלנולד.רביםספריםומחברמצריםד"אב.(ש"הדב)שמעון

,ובשנית,מרוקולעריבשליחותיצאז"תרמבשנת.ירושליםהקודש

ק"קונשיאישרימאתנקראן"תרשנתבסוף.הפנימימערבלערי

גםכאשר.סירבהואאך,בקהירהרבנותכסעללשבתלבואמצרים

אתעצמועללקבלבווהפצירשבישראלטוביוםרביהגאון

כסעלשםלשבתמצרימהלרדתשמעוןבןהרבהסכים,התפקיד

לטקסלמצריםמירושליםבמיוחדהגיעישראלטוביוםרבי.הרבנות

כלאתנשאכתפיועל.בחייוההוראהכסעלוהושיבו,הכתרתו

כללבעלומתקבליםנשמעיםהיוודבריו,במצריםהציבורעסקי

גם.דבריואתבצמאושתוגדולכבודלורחשוהעםוכל,שומעיהם

.הדגולהאישיותוגודלאתהכירוכי,כיבדוהוושריההממשלה

לארץעלהא"תרפבשנת.מצריםיהדותאתהנהיגשנהשלושים

שער"אביושלספרועםהמשולב"פקודנהר":מחיבוריו.ישראל

.ועוד"דבשומצור","מצריםטוב","מצריםנהר","המפקד

לספר'דחלקוהוא"אשרמטה"דףכה.דף[1],סה,כה,ק,[1]

ס"עוליקוטיםדרושיםדףסה.שמעוןמרדכירבימאתשמעוןמטה

דף–שאלוניקיורבניחכמיממעלתמגולהתוכחת"אחרוןדף.'ב'א

.שלפנינוובעותקרביםבעותקיםחסרזה

זוהי–מעורופינותשדרהעםהספרכריכת.טובמצב.יבשדף

.שמעוןבןדודרבישלספרייתוכריכת

100$פתיחה 

שלוחתימתוידובכתבנאההקדשה–ט"תרל,שאלוניקי–אשרשער.228

"מצריםנהר"בעלשמעוןבןאהרןרפאלרבי

Shaar Asher - Salonika, 1879 - Fine Dedication in the Handwriting and

Signature of R’ Refael Aharon Ben Shimon Baal “Nehar Mitzrayim”

מהדורה.ט"תרל,שאלוניקי.קובואשררפאלרבימאת.שניחלק,אשרשערת"שו

.יחידה

לישיבתינו...א"זיעהמחברג"הרהמיורשיבמתנהלנוניתן"הקדשההספרבשער

."ט"סשמעוןבןאהרןרפאלהצעירץ"תכבדודמגן

.בראשהבנועמדכ"אחשמעוןבןדודרביאביוידיעלהוקמהבירושליםדודמגןישיבת

מנהיג(ך"האבר)כלפוןאברהםרביידבכתבהגהות.229

טריפוליקהילת

Handwritten Glosses by R’ Avraham Kalfon (Ha’avrech) 

Leader of the Tripoli Community

יחיאלרבי.'ב'אפיעלהספריםשמותחלק.הדורותסדרספרמתוךדף15

.ט"תקכ,קרלסרואה.הלפרין

מההגהותחלק,כלפוןאברהםרביידבכתבוהוספותהגהותהדפיםבין

.ידובחתימת

.והסטוריוןפרשן,משורר,בתורהגאון(פ"תק-א"תק)כלפוןאברהםרבי

ששהההקדוש"החייםאור"העטרבןחייםרביידיעלונימולבליוורנונולד

מעשה"בעלמטריפולירוקחחימסעודרביתלמיד.בליוורנועתבאותה

ניהל.בטריפוליביותרמהגדולותספרייהבביתוהקיםבצעירותו."רוקח

מונהח"תקלבשנת.בלובספריואתוהפיץא"החידעםוהתכתבויותקשרים

ספרו.א"תקמשנתעדטריפולייהודיקהילתוכמנהיגכקאיידלשמש

.רבותבמהדורותנדפסהמצוותטעמיעל"אברהםחיי"הואהמפורסם

.ידבכתבשנותרונוספיםחיבוריםוכן"קצירלקט"ו"צדיקיםמעשה"

.מנותקיםדפים.כריכהללא.עביםדפים.בינוני-טובמצב.עשנקבי

180$פתיחה 



רביהמקובלהגאוןחתימת–ו"תקע,יינה'ב-לישראלחק.230

ידבכתבוהגהותחתימות–שמעוןבןמנצור

Chok LeYisrael - Vienna, 1816 - Signature of the Gaon and

Kabbalist R’ Mansour ben Shimon - Signatures and Glosses

.ז"תקע-ו"תקע,(וינה)יינה'ב.לישראלחק

.ל"זצשמעוןבןמנצוררביהמקובלהגאוןשלידוחתימתהפורזץבדף

הספרבתחילתכןכמו.שמעוןבןשלמהרביהמפורסםהדייןבנוחתימת

כולל,"ו"היהכהןיצחקר"בכיאודההצעירשליהספרזה"וחתימהרישום

ידבכתבוקצרותארוכותהגהותכמההספרדפיבין.המסוסלתידוחתימת

.החתומיםהרבניםשני

,יוסףפורתישיבתחכמימגדולי(ח"תשנ-ב"תרע)שמעוןבןמנצוררבי

גדלבילדותו.שמעוןבןדודרבישלנינו.האחרוןבדורהמקובליםומגדולי

התמנה(22בן)ה"תרצבשנת.שמעוןבןאהרןרבידודואצלתורהוקיבל

.שניםעשרותבמשךכיהןזהבתפקיד,יוסףפורתבישיבתמ"כרלכהן

האלקיהמקובללמחותנוחברותאבהיותוהקבלהתורתעלשקדבמקביל

חלקיכלעל(כרכים7)המאורשמן"בספרכונסהתורתו.הכהןאפריםרבי

.התורהס"פרד

,תמרעציעםנוףשלציורתחריטעםדף:נוספיםדף2אחלקשערלפני

זהבתפוחי"הפסוקעל,עתיקלאדינובכתבפירושעםדף,במקביל

העתיקהכתבבדפוסמופיעהבהויחודיתנדירהמהדורה."כסףבמשכיות

.בראשיתספר,שראל.(קולמוס-חצילכתיבתמעטהדומה)הלאדינושפתשל

.ו"תקע,(וינה)יינה'ב

.בלויהכריכה.עשנקבימעט.טובכללימצב.'עמתטז,[1]

100$פתיחה 

המקובליםשלהעותק–ט"תרס,ירושלים–הזהרתיקוני.231

הגהות-לויששוןוחכםשרבאנייאושערבי

Tikkunei Hazohar - Jerusalem, 1909 - Copy of the Kabbalists

R’ Yehoshua Sharabani and Chacham Sasson Levy - Glosses

,ירושלים.יוחאיברשמעוןרביהאלקיהתנאשחיברהזהרתקוניספר

.ט"תרס

שרבאנייאושערביהמקובליםשלקדשםידחתימותבספרמקומותבכמה

יתכן.וספרדיאשכנזיידבכתבהגהותכמההספרדפיבין.לויששוןורבי

.שרבאנייאושערביהמקובלשלקדשוידבכתבתיקוניםוכמה

.בירושליםהמקובליםמגדולי(ב"תשל-ט"תרל)שרבאנייאושערביהמקובל

מייסדיעםנמנה.אגסישמעוןורבי"חיאישבן"החייםיוסףרבינותלמיד

סייע.יוסףבפורתהמקובליםישיבתמחכמי"לדודשושנים"ישיבתולומדי

נכדיו.חייםעץעל"שלמהכרם"ספריובהוצאתאליהוסלמאןחכםלמקובל

נישאהונכדתו,שרבאניראובןרבי,מועלםיהודהרבי:הצדיקיםהרבניםהם

.שאולאבאציוןבןלרבי

כל,בירושליםוהמקובליםהצדיקיםמגדולי(ב"תשנ-א"תרע)לויששוןחכם

בפשטבתורהעצוםכבקיהתפרסם.ולילהיומםהתורהלימודעלשקדימיו

צדקהורביהכהןזילכהאפריםחכםהמקובלאצללמדבצעירותו.ובקבלה

למדשם.בירושליםוהתיישבישראללארץעלהח"תרפבשנת.חוצין

העולםענינימכלפרישותתוךיוסףפרתישיבתי"שעהמקובליםבישיבת

.יתירהופרישותבקדושה,ותעניותבסיגופיםמרבההיה.הזה

.הראשוניםבדפיםקליםקרעים.טובכללימצב

120$פתיחה 



"החייםכף"הבעלידבכתברישום.233

Writing in the Handwriting of Baal Ha”Kaf Chaim”

י"פירשעםבבליתלמודמן,השנהראשמסכת,גמרא

.בערך-תרצ,ושותפיוהלפרןבדפוס,ווין.ותוספות

חייםיעקברבינושלקדשוידבכתבהקדשהרישוםבבדף

שושניםלישיבת'להקודש"–"החייםכף"הבעלסופר

."לדוד

הקדשת–(רביעיחלק)אומריביע.234

סלמאןרביאלל"זציוסףעובדיהרבימרן

עבודיחוגי

Yabia Omer (Part Four) - Dedication by

Maran R’ Ovadia Yosef Zt”l to R’

Salman Houdi Abudi

רבינומרןמאת.רביעיחלק,אומריביעת"שו

.ד"תשכ,ירושלים.ל"זציוסףעובדיה

ידבכתבהמחברמרןהקדמתהספרבשער

.עבודיחוגיסלמאןרביהגאוןאל,וחתימתוקדשו

בגדאדחכמימזקניל"זצעבודיחוגיסלמאןרבי

המחברמרןעםיחדושימשארצהעלהודייניה

.תקוהבפתחבדיינות

מרדכיהצעיר"חתימההספרבשער

מה"רישוםלשערמעבר."ט"סלבטון

מרדכיחייםהצעירעבדשקנה

ט"בכמהרייצחקרביחותמות."לבטון

ירושליםק"בעהט"סהלויידיד

."א"תובב

בזמנו,בדמותונקשרורביםמופתיםסיפורי.צובהארםומקובלירבניגדול(ט"תרכ-ם"תק)לבטוןמרדכיחייםרביהמקובלהגאון

אתהכוללספרהלויידידטוביוםהרבנינוהוציאפטירתולאחר.יאירבן,השלחןנכחת"שוחיבוריו.רוחניתמבחינהעירופרחה

רבישלבנוהלויידידיצחקרבינינו.הבקשותשירתבתוךבשבתושבתמידימושריםפיוטיו.'ם"מהרשבחי'בשםוקדושתותולדותיו

.בירושליםהמקובליםמגדוליטוביום

.מנותקתפשוטהכריכה.וכתמיםרבבלאי.עשפגעי.בינונימצב.דףקלא

120$פתיחה 

ו"תקס,פירנצי,ט"הדעיקריספר–לבטוןמרדכיחייםרביהמקובלהגאוןחתימות.232

Signatures of the Gaon and Kabbalist R’ Chaim Mordechai Levaton - Sefer Ikarei Hadat, Florence, 1806

.ראשונהמהדורה.ו"תקס,פירנצי.טירנידניאלרביהגאוןמאת.דעהיורהעלדיניםחידושי.שניחלק,ט"הדעיקריספר

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

הכנסתביתשלהגגבעלייתחיבורובכתיבתעלשקד."החייםכף"הספריםסדרתמחבר.הפוסקיםומגדוליוירושליםבבלמחכמי

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

.שוניםלזמניםדרשות-"חייםחוקי",ם"סתהלכות

.טובמצב

100$פתיחה 

שנפוצו,בהלכהבעיקרספריםעשרותחיבר,האחרוניםבדורותובעולםבארץהיהודותופוסקיחכמיגדול,יוסףעובדיהרבימרן

ומורהדיינים,הלכהלפוסקידרךומורי,הספרדיתההלכהלפסיקת,יסודאבןהםספריו.ובעולםבארץהקהילותבכלוהתקבלו

.בישראלהוראות

.טובמצב

120$פתיחה 



חסדתורתת"שוגליונותבשוליל"זציוסףעובדיהרביהדורפוסקמרןשלבחרותומימיביותרנדירותהגהות.235

"י"עינ"הנדירהחתימתועםהספרדיתידובכתיבתהכל–(מלובלין)

Very Rare Glosses of Maran and Possek R’ Ovadia Yosef Zt”l from his youth in the Margins of the Pages of

Torat Chessed Responsa (from Lublin) - All in his Sephardic Handwriting with his Rare “Eini” Signature

.ד"תרמ,ווארשא.לובליןד"אבפרדקיןזלמןשניאוררבימאת.ראשוןחלק.חייםאורחבחלקותשובותשאלות,חסדתורתספר

.ראשונהמהדורה

ההגהות

בכתיבהנכתבוההערות.ל"זציוסףעובדיהרביהדורפוסקמרןשלידוכתיבתבעצםחידושיםוקטעיהגהות20–כהספרלאורך

'ןוסףיובדיהעתיבותראשישהם]("י"עינ")ידובחתימתחתומהארוכההערה2\קבדף.צעירותובשנותוכתבשהורגלהספרדית

–בלבדא"תששנתעדבספריםהגהותיועלי"עינלחתוםנוהגהיההרב–א"שליטעמרשאלתיאלרבישל(פ"בע)עדותפיעל[עקבי

.יוסףפורתבישיבתתלמידבהיותועודשכתבהגהותמרןשללחייושנים20מגיליאוחרלא,נכתבושלפנינושההגהותנמצא

רבינואמרכ"ואח...".(נט'עמ)"התחומיםבכליודעושהיה,והפלאפלאשלווהבקיאות,עצוםגאוןהיה(חסדתורתבעל)הזההרב"

ללמודשהנאהמלובליןחסדתורתספרכמו".(קפג'עמ)"הזהכבושםבאלאודעתטעםבטובמאדחשוב,נפלאחסדתורתשהספר

יעקברביוהיה,מאודמיוחד,עצוםגאוןהיהמלובליןחסדתורתת"שובעלמלובליןהגאוןגם".(רכט'עמ)"שלוהבקיאותבגללבו

ת"בשוויש,ביוםשעתייםאושעהרקישןהיהכי,מאודחלשהשינהלווהיתה,קשותשאלותלוהיוכאשראיתומתיעץ,אלישרשאול

לאאבלדעהיורהעלת"שוגםחסדתורתלבעלשהיהרבינוליסיפרעוד.בקיאותמלאהמלובליןהגאוןשלאחתתשובהאישא"יש

רבי,נאהחייםרבישלשאביולרבינוסיפרנאהחייםרבישהגאוןרבנועודליוסיפר".(רנז-רנו'עמ)"זהעלוחבלאבדכנראהנדפס

ן"בהרלוואמורלומדיםמהושאל,חסדתורתהגאוןשםועבר,חלבטיפתשלבסוגיאן"בהרלומדיםהיווהםבחברוןגרהיה,מנדל

הואזה,להםאמרשגמרואחר,פהבעלן"מהרדפיםוחמשארבעלהםלקרואחסדתורתהגאוןהתחילואז,חלבטיפתשלבסוגיא

תורתהגאוןעלשרקרבנווסיים,מלובליןחסדתורתהגאוןשלהעצומההמעלהעלרבנולנוסיפר".(רסה'עמ)שנהשלושיםלפנילמד

שגמרנוואחרי,מאדאותוושיבחמלובליןחסדתורתבספרלמדרבנו"."כךכותבלאאחדאףעל,התורהשרהגאוןכותבהואחסד

."אותוומנשקבוושמחהספראתתופסהיהללמוד

.עתיקהכריכה.מאודטובבמצבהשאר.(משוקם)חסרוןעםפגמיםראשוניםדפיםובעשרהבשער

1200$פתיחה 

'רספריובכתיבתועוזרולשמשומרןסיפרוכך

,בצופיוףלומדהייתיששיויום"שטריתאליהו

הייתיולא...חסדתורתת"בשולומדוהייתי

2\קובדף.(רט'עמ,רבנו)"...ששייוםכלאוכל

רחובותחברתבוכאראליק"לקהקדש"חותמת

שכונתשלהכנסתבבתי."יגאלולאימכרלא

ובצעירותובילדותוגדלשםבירושליםהבוכרים

.כידועיוסףעובדיהרבימרן

בבקיאותחידושיואתהרבחורז,כאןבהגהות

בהגהותיו–ובפוסקיםס"בשומדהימהמפליאה

הצעירגילועלשאף,מרןשלגדולתוניכרתאלו

מגדוליאחדכשלהינםוהערותיוחידושיו

.ישראל

חסדתורתת"לשומרןשלהערכתו

התמידישיבותובנילאברכיםבדרשותיומרן

הינומלובליןחסדתורתת"השושספרלומר

,ביותרעליוהאהוביםת"השומספריאחד

והרוצה.ההלכהבפסקישריםודרכווששיטתו

הספרעלישקודבהלכההפסקדרךאתללמוד

מזכירגםוכך.מלובליןהגאוןשלחסדתורת

יוסףיצחקרבילציוןהראשוןבנובדרשותיו

'רבנו'הספרמתוךקטעיםלךוהא.א"שליט

עלמרןלושאמרמה(שטריתאליהורבימאת)

כלשונוהםדלהלןהציטוטים,חסדתורתהספר

:במילהמילהמרןשל



אמו.שנה6בגילמאביוהתייתם.צפתמדייניאלישרירוחםאליעזררבישלבנו(ו"תרס-ז"תקע)אלישרשאוליעקברביל"הראש

,ל"הראששהיהחזןדודחייםרביכשנפטר.ברכיועלוגדל,ולמדחונךברכהא"היש,נבוןמרדכיבנימיןרביירושליםד"לראבנישאה

ברכהא"הישכיהןא"המרפהרבפטירתלאחר.בפועלד"כראב"ברכהא"יש"הכיהןתקופהבאותה,אשכנזיאברהםרביכסאועלישב

ת"שו:חיבוריו.תבלקצויבכלמקוםלכלתשובותהשיבשבהםבהלכהרביםספריםחיבר.לפטירתועדירושליםד"וראבלציוןכראשון

בימיןבניעם)דרשות-'אמוניםאיש'ספר.'לאיששמחה'ת"שו.'אישישא'ת"שו.'אישפני'ו'אישעולת'ת"שו.'אישדרך'ו'אישמעשה'

.'האיששאל'',אישקרב'.(לרבו

חתנו,מ"תרבשנתאשכנזיאברהםרביפטירתאחרלציוןלראשוןהוכתר,דמשפטיםסבא,ומקובלגאון,(ג"תרנ–ד"תקס)א"המרפ

לתוניסיההרבנשלחשניםז"לבןעודבהיותו,ועודהאישמשהספרמחברברכהא"הישהרבשלבנואלישרמשהחייםהרבהוא

שיתפלללרבפנוהמקוםרבני,בצורתושנתגשמיםעצירתהיתהג"תרכבשנתבתונסביקורוובעת-מופתכבעלנודע.יר'ואלג

בקרבולמופתלאותויהי,מרוביםברכהגשמיוירדובעביםהשמיםנתקדרותפילתואתרבנוסייםשבטרםהנסקרהוהנה,לגשמים

בהקדמה"מרפאלב"בספרונדפסההתקנותאחתהגיעשאליהםבקהילותרבותתקנותתקןהרב,שמואתפרסםזהומאורע,הצבור

."תמיד'הלפניזכרון"בשם

לקצוויבהלכהתשובותענה.ועוניייסוריםמתוךהתורהבשקידתעסקימיוכל.ירושליםד"ראב,(ג"תרס-ח"תקפ)בורלאנסיםיוסףרבי

.ועוד"האוהלפתח","יוסףוישב"ת"שוביניהם,בהלכהספריםכמהחיבר.תקנותבתיקוןבפרץעמד.ומבקששואללכלארץ

שלהדגשותעם.י"רשכתב.ומיושרתנאהסופרבכתיבתכתובההאגרת.מ"ס23\29עמודגודל.אחדעמודעלכתוב.מקופלדף[1]

.חשובותמילים

.קיפולסימן.מאודטובמצב

400$פתיחה 

ירושליםחכמיגדולימאתאגרת.236

,ירושלים–בליוורנוהקהלראשיאל

ב"תרנ

Missive from the Great Scholars of

Jerusalem to the Rosh Kahal in

Livorno - Jerusalem, 1892

ראשי"אל.ירושליםחכמיגדולימאתאגרת

מעלת,בפרץלעמודגבורים,ארץורוזנישרי

י"בעובראשונההיושביםו"יצהקומיטי

,ירושליםגדולישלידםבחתימת."ליוורנו

.ב"תרנ,ירושלים

הפרינץ"שלביקורובדברנשלחההאגרת

בין,"בירושלים"ה"יראלעמנוויקטור

הגדולהכבודעלפרטיםנזכרוהדברים

מחוץלקראתוויצאנו"ביקורובעתלושעשו

ורבניהספרדיםרבני,ציוןלחומת

הרבניםברשותקשתותקננו..האשכנזים

ובבא...שבעולםיופימיןבכלומתוקןעשוי

ועמדומרכבתואתעכבשמהה"ירהפרינץ

לציוןראשוןר"עטהגאוןהאהלבפתח

ראשהגדולהרבומשנהומטה'אהחותם

א"ישהרבמקודשד"אבוראשהועד

בקולבשירמשורריםישראלוילדי...ברכה

משנהואתשלח...קדששבתוביום...נעים

לרבןהידועההגדולההכנסתלביתלבקר

ה"ירהפרינץכיאנחנומקוים...זכאי'ןיוחנן

באהבהמכוללינויצאועמואשרוהשרים

"...יתירהוחיבה

הראשון:ידםבחתימתחתומיםהאגרתעל

חתימת)ל'פאניגמאיררפאלרבילציון

רבילציוןהראשון.(חותמתועםמסולסלת

עםמסולסלתחתימה)אלישרשאוליעקב

רבי.אלקלעימירקאדואפריםרבי.(חותמתו

רבי.ברוךנסיםחייםרבי.בורלאנסיםיוסף

.נבוןאליהוורביפינטוברוך



רבניגדוליאל"חמדשדי"המאתיפיפהמכתב.237

ידובכתבוהוספותחתימותשתי–ירושלים

Beautiful Letter from the “Sdeh Chemed” to the great

Rabbis of Jerusalem - Two Signatures and Additions in

his Handwriting

"חמדשדי"הספריבעלמדיניחזקיהוחייםרביהגאוןמאתמכתב

רבילציוןהראשוןאלנשלחהמכתב.קרסובזרד"ראב(מ"חחהמכונה)

עם.ירושליםד"ראבאלישרשאוליעקברביואלל'פאניגמאיררפאל

חייםהצעיר"מלאהחתימהאחת"חמדשדי"השלחתימותשתי

מדיניחזקיאוחיים"חותמתועם"ו"הימ"חחהמכונהמדיניחזקיאו

בסוףנוספתחתימה."קאראסובאזארק"פחונהמ"חחהמכונה

.ידובכתבהוספותהמכתבבאמצע."ו"היל"הנמ"חחפי"המכתב

נשיאיםהתורהשרי,מלכיםלפני"מחורזיםשבחבדבריפותחהמכתב

גאוניםהגדוליםהרבנים...ים'כאורומעשיהםנאיםשמותם,ונסיכים

לארץמאירהומגדולמעז,הגודלהגאון,קשישאמר...האדירים

א"ישמלא'הוכבוד,המופלאהגאון...השניידועלאשר...ולדרים

,ל"הנהרבניםששלחואחרלמכתבתשובה:המכתבתוכן"...ברכה

הנראהכפי)מעלליםרעאישולעצורלתפוסבענין,"חמדשדי"האל

רעהיהסופו,האיש.מהתחייבויותיוובורחבעולםשהסתובב(סוחר

אותומאסףאישאיןכי"בקרסובזרקפהביתבאיזהשנפטרומר

על...אותושנצטערעלמ"כנמדההזה'בעושכרוזה)הביתה

עלכותב"חמדשדי"ה.(ו"בירושתחצותפ"עהמשוטטיםהאורחים

.לירושליםהאישאותושלהכספיםמשלוחאתהמעכביםהעיכובים

בתחתית.המלאהחתימתואת"חמדשדי"החתם,זהעניןלאחר

כסףושוהמכסףתו"ירוש'עיקולכוללתהמגיעהכסףרשימת"העמוד

עםמיליםכמהשלהוספהזוברשימה."הכהןאהרן'רבידשנמצא

."חמדשדי"השלידוכתבבעצםמתמטיחישוב

ר"האדמואלבירושליםהספרדיםחכמימאתהיסטורימכתב.238

מסדיגוראפרידמןיעקבאברהםרבי

Historical Letter from the Sephardic Scholars in Jerusalem to

the Admor R’ Avraham Yaakov Friedman of Sadigura

אברהםרביר"האדמואלשנשלח,בירושליםהספרדיםחכמימאתמכתב

.ט"תש,ירושלים,מסדיגוראפרידמןיעקב

הראשוןשלבעמדתומלאהתמיכהתומכיםהם,כיהרבניםמודיעיםבמכתב

כמועמדפרדסאליהורביאתלמנות,עוזיאלחימאירציוןבןרבילציון

כדעתושדעתנומצהיריםהננו"המאוחדתהדתיתהחזיתברשימתהספרדים

הספרדיותהעדותשליצוגםשאלתמהבמדתתפתרובזהכדרישתוודרישתנו

"...ברשימה

רבי,הלויבנימיןרבי,בירושליםהדיןבתיאבותראשיחתומיםהמכתבעל

אזולאישלוםרבי,שבתיחזקיהרבי,שאקוהכהןיאודהרבי,מיוחסמרדכי

.עדסיעקבורבי

!היסטורימכתב

.מאודטובמצב.מ"ס21\26גודל.דף[1]

120$פתיחה 

כילינודעשוב"(גאגין)לבישמחהספראתביניהם,מירושליםספריםכמהלולהשיג"חמדשדי"המבקשבו,אחרעניןהמכתבבסוף

בצירוף)הזההספראתלהשיגנפשיכלתהוגםנכספהומהותומחברושםליאמרוולאל"ישמ'סח"תרל'בשו"ירושתו"בעיקנדפס

."חמדשדי"השלמקוצרתנוספתחתימההאחרוןהקטעשלבסופו...ת"שוספריאיזהעוד

"קשישאמר"א"המרפהרבאת"חמדשדי"המכנהבמכתב,ן"התרשנותבתחילתנכתבכינראהאולם,תאריךללאהמכתב

.(ג"תרנבשנתנפטרא"המרפ)

.מאודטובמצב.מ"ס21\26:עמודגודל.כתוביםעמודים[3].מקופלדף[1]

1500$פתיחה 



מיוחסיםועותקיםחתימות,מכתבים,ספרים–חסידות

שטיינרישעיהרביהצדיקשלעתיקהתמונה!סגולה.239

[?]חשובהחתימה–מקרסטיר

Segulah ! Ancient Photo of the Righteous R’ Yeshaya

Steiner from Keresztúr - Important Signature

ל"זצוקשטיינער'ישעימרן'הקצ"ההרבינוצורת",גלויהעלישןהדפס

חתימההתמונהבתחתית.ובאנגליתבעבריתהכיתוב,"מקערעסטור

."פרעדמאנןיעקבאברהם'הק"ידבכתב

מפנילשמירהכסגולהמשמשתמקרסטירישעיהרביהצדיקתמונתכידוע

.לפתחושיחרורביםוחסידיםמופתכבעלהתפרסםה'ישעילרבי.עכברים

.קמטים.קליםכתמים.שמורמצב.באנגליתידבכתבמילוילגלויהמעבר

120$פתיחה 

אהרןרביהקדושר"האדמושלהשטרוי.240

ז"תשט,הכיפוריםיום–ל"זצוקמבעלזא

The Straw of the Holy Admor R’ Aharon of Belz Ztuk”l -

Yom Hakippurim, 1956

רביהקדושר"האדמועמדשעליוהקש!יחודיסגולהפריט

.ז"תשטשנתשלהכיפוריםיוםבתפילותא"זיעמבעלזאאהרן

!לשמירהכסגולהבעלזבחסידותנפוץזהקש

,היהמבעלזאהרןרביהקדושר"האדמושלהקבועמנהגו

זהקש.יחףכשהואקשעלהכיפוריםיוםכלבמשךלעמוד

והורהקשהיהלאהשניםשבאחדמסופר."שטרוי"נקרא

כיפוריוםבמוצאי.מתוכוהקשלהוציאמזרןלקנותר"האדמו

סיפורי.לשמירהכסגולההקשמןמעטלוקחיםהחסידיםהיו

.זהקשסגולתאודותנקשרומופת

שלמהשטרוימכרתיכיבזהלאשרהנני"חתוםאישורמצורף

ק"הרהעליועמדאשרל"זצוקמבעלזאא"מהרק"הרה

באתי.ז"תשטבשנתהכפוריםיוםהקדושביוםל"זצמבעלזא

.גאלדשטייןמיכאלצביח"עה

מהודרתעורמסגרתעםמזכוכיתחלוניתבתוךנתוןהקש

.מוזהבוכיתוב

1500$פתיחה 



רים"האדמווחשובימגדולילאחדשייךשהיה-זהבידשעון.241

בירושלים

Gold Watch - That Belonged to one of the Great Important

Admorim in Jerusalem

.מכנימנגנון.14Kחתום.זהבעשוי,ידשעון

מצורף.בירושליםוהחשוביםהגדוליםרים"האדמולאחדשייךהיההשעון

.ר"האדמומגבאיאישור

בצידו."רייזילסילקעבןחייםא"שליטר"אדמוק"לכ"נחרטהשעוןגביעל

.ריקועבעבודתנאהחריטההשעוןשלהשני

!המכירותביתעםקשרליצורניתןנוספיםלפרטים

.מ"ס7הידיתכוללגובה.מ"ס5קוטר.גרם75–כ

.קלותמעיכות.טובכללימצב

700$פתיחה 

,לבוב–(מזידטשובק"הרה)צביעטרת!סגולהספר.242

מצויןעותק–ב"תרל-א"תרל

Sefer Segulah ! Ateret Tzvi (Harahak from Zidichov) - Lviv,

1871-1872 - Great Copy

רביק"הרהר"האדמומאת,הקדושהזוהרספרעלפירוש,צביעטרתספר

."השמותקונטרס"עם.מזדיטשובהירשצבי

.דףקל,[2].א"תרל,לבוב.בראשית:אחלק

.דףסח,נו,ב.ב"תרל,לבוב.דברים-שמות:בחלק

-הראשונהבמהדורההיושלאדבריםנוספוזובמהדורה–שניהמהדורה

.המחברידמכתבהרקיעזוהרספרעלהגהותוכןוהוספותהגהות

ההסכמותמלבד)הדורוצדיקימגדוליהסכמותבאוזובמהדורה

יצחקרבי,מצאנזהלברטשאםחייםרביר"האדמו:(הראשונהשבמהדורה

(הסכמותשני)מזידיטשובאייכנשטיןאייזיק

הקדושהצדיקר"אדומקדושתליקרא"כותבהמחברחתןבןבהסכמת

ל"הנ'הקהספראתלהשיבעליוגזרמזדיטשובאייזיקיצחקר"מוהר

גדולהטובהכיקדשוברוחליואמרשניתבדפוסולחדשועלומיולימי

אשרוקדושיםצדיקיםמכמהשמעתיכאשר...ידועלהעולםלכליגיע

הואכיביתואללהביאוראויבוידיעהלושאיןמיאףהזההקדושהספר

"...עתבכלולהצלחהלשמירהמסוגל

עטיפתעםמקוריתכריכה.קליםשימושכתמי.מאודטובמצב.מ"ס24.5

.ניילון

200$פתיחה 



חתימה–נזיקיןסדר–קומרנאמשניות.243

"אלימלךצבי"עתיקה

Mishnayot Komarna - Seder Nezikin -

Ancient Signature “Tzvi Elimelech”

מאת,עדןעציביאורעם,נזיקיןסדר,משניות

.מקומרנאיחיאליהודהיצחקרביר"האדמו

.ראשונהמהדורה.א"תרכ,למברג

.ראשוןשערחסר.דף[5],קפד-יז,יד-ז,ד,[2]

עורכריכת.קליםכתמים.טובבמצבנאהעותק

מתקופתעתיקהחתימההספרבשער.מקורית

."אלימלךצבי"ההדפסה

120$פתיחה 

–(קומרנא)אליעזרדמשק.244

ראשונהמהדורה–ב"תרס,פשמישל

Damesek Eliezer (Komarna) -

Przemysl, 1902 - First Edition

הזוהרעלפירוש.ראשוןחלק,אליעזרדמשק

מאת.ותיבהתיבהכלעלכמעטהקדוש

.מקומרנאספריןצביאליעזררביר"האדמו

יחיאליהודהיצחקרביר"האדמובנובהוצאת

.מקומרנאספרין

.ראשונהמהדורה.ב"תרס,פרמישלא

,בשערקמטיםמלבד.מ"ס30.דףקכו,[1]

.מקוריתכריכה.מאודטובבמצבכולוהעותק

100$פתיחה 



חסרעותק–ראשונהמהדורה–התורהוכבודמגדיםנועם.245

Noam Megadim U’Kevod Hatorah - First Edition - Missing

Copy

הורביץאליעזררביק"הרהמאת,התורהוכבודמגדיםנועםספר

."מלובליןחוזה"המתלמידימטראניגראד

.ראשונהמהדורה.ז"תקס,לבוב

.כריכהללא.(דף[2],עו,קב,[4]:במקור)בהתחלהדפים5:חסרעותק

.גרוע-בינונימצב.רביםעשפגעי.מנותקיםדפים

120$פתיחה 

-א"תקע,למברג–ספריםשני–רים"האדמוגדוליהסכמות.246

ב"תקע

Approval of the greatest Admorim - Two Books - Lemberg,

1811-1812

.א"תקע,למברג.א"הרשב–אדרתבןשלמהלרבינוותשובותשאלות.א

הראשוןהחלקבסוף.'אדםתולדות'בשםנקראשניחלק.חלקיםשלושה

דףאולי,מזלאטשובחייםאברהםרביר"האדמוהסכמתובודףצורףוהשני

אורנשטייןיעקברביהסכמתהספרבתחילת.הספרהדפסתלאחרצורףזה

.ועודמלבוב"יעקבישועות"ה

.דףז,קיב.תשובות1255כולל:ראשוןחלק

.דףג,סג.תשובות405כולל:שניחלק

.דף[נה:ל"צ]נד,[1].תשובות446כולל:שלישיחלק

מעט.מנותקיםודפיםכריכה.איכותיםדפים.טובמצב.מיוחדבשערחלקכל

.עשנקבי

רבינומאת.ף"הריעלהשגות,פסקים,ותשובותשאלות,דעיםתמים.ב

.ב"תקע,למברג.ד"הראב

.מאפטא"ישראלאוהב"ההעשיליהושעאברהםרביהסכמותלשערמעבר

מאירורבימזלאטשובחייםאברהםרבי,"יעקבישועות"האורנשטייןיעקברבי

.מבראדקריסטינפולר

.מאודטובמצב.דףנז,[1]

150$פתיחה 

החלקיםשני–ראשונהמהדורה–ץ"תרח,סיגט–ושלוםחיים.247

Chaim Veshalom - Sighet, 1938 - First Edition - Both Parts

אלעזרחייםרביר"האדמומאת.הסודדרךעלהתורהעלביאורים.ושלוםחיים

.חלקיםשני.מונקאטשד"אבשפירא

הקדמתחלקכלבראש.ראשונהמהדורה.ש"ת-ץ"תרח,מאראמורעש-סיגט

.מונקאטשד"אברבינוביץירחמיאליהושעברוךרביהמחברחתן

.דףקכט,[2].שמות-בראשית.א

.דףקד-עב,עב-לג,לא-כו,[1],כה,[2].דברים-במדבר,ויקרא.ב

.מאודטובמצב.אחדכרך

120$פתיחה 



,פודגורזע–יחזקאלדברי-משינאוואר"האדמותורת.248

ראשונהמהדורה–א"תרס

Torat Ha’Admor from Sieniawa (Shinova) - Divrei Yechezkel -

Podgorze, 1901 - First Edition

יחזקאלרביר"האדמומאתומועדיםהתורהעלחידושים,יחזקאלדברי

.מצאנז"חייםדברי"השלבכורובנומשינאוואהלברשטאםשרגא

.ראשונהמהדורה.א"תרס,קראקאאצלפודגורזע

.טובכללימצב.עשנקבימעט.כריכהללא.דףמד

120$פתיחה 

עםכרוך–ראשונהמהדורה–ז"תרט,טשרנוביץ–ל"רמליקוטי.249

חשוביםספריםשלושה

Likutei Ramal - Chernivtsi, 1856 - First Edition - Bound with Three

Important Books

מאת"הנהגות"עםהשבועפרשיותעלהחסידותבדרךתורהליקוטי,ל"רמליקוטי.א

מיוםהמחברמכתבשל"העתקה",אחרוןבדף.מסאסובליביהודהמשהרביק"הרה

."וישראליםולויםלכהנים",ו"תקנבמרחשוןיב

.(293חסידותסטפנסקי).מ"ס16.5.דףיח.ראשונהמהדורה.ז"תרט,טשרנוביץ

.אחרוןבדףפגם

.דף[60].ז"תרי,למברג.מלאדיזלמןשניאוררבימאת.תניא,אמריםליקוטי.ב

ביאסשנדפסההמהדורהכתבניתנדפסהספר–"ביאס"המילההובלטהבשער

.(ג"תר)

.דףיב.ז"תרט,טשרנוביץ.מגירונדייונהלרבינו,התשובהויסודהתשובהאגרת.ג

.(הביבליוגרפיהבמפעלמובאלא)

.ז"תרט,טשרנוביץ,הלבבותחובתקיצור,טובדרךספר.ד

.זמןובלאישימושכתמי.טובכללימצב.יחדיוכרוכיםהספרים

250$פתיחה 

–ו"תרכ,למברג–"(משהישמח"ה)משההשיבת"שו.250

ראשונהמהדורה

Heishiv Moshe Responsa (The “Yismach Moshe”) - Lemberg,

1866 - First Edition

הקדושר"האדמומאת,ערוךשולחןחלקיארבעהעלתשובות,משההשיב

.א"זיע"משהישמח"הבעלטייטלבויםמשהרבי

הלברשטאםחייםרביר"האדמוהסכמת.ראשונהמהדורה.ו"תרכ,למברג

.ועודמצאנז

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

.פגומה

150$פתיחה 



עותק–ראשונהמהדורה–מ"תר,למברג–דנהוראבוצינא.251

ומיוחדנאה

Butzina D’Nehora - Lemberg, 1880 - First Edition - Fine and

Special Copy

מורינוהגולהבניכלשלמרבןאמרים...יקריםליקוטים,דנהוראבוצינאספר

מכתביםעליהםונוסףהקדושט"הבעשנכדממעזיביזברוך'רורבינו

מסיווראןק"מהרה,משפיטיפגעמהגאוןע"נברוך'רמרבי,הקדושט"מהבעש

.מטשירנאבילמרדכי'ר'ומהק

רים"האדמוגדוליבהסכמותעוטרהספר.ראשונהמהדורה.מ"תר,למברג

,[פרידמןיעקבר"ב]שלמהרבי,[ישראלר"ב]יעקבאברהםרבי,סדיגוראלבית

ר"ב]יצחקרבי,[יעקבאברהםר"ב]ישראלרבי,[יוסףשלוםר"ב]דובנחוםרבי

.פרידמןשרגאמרדכירבי,[ישראלר"ב]משהדודרבי,[יעקבאברהם

.אורינשטייןהירשצבי’ר:הסכמות

מקוםנשמטובהםהביבליוגרפיהמפעלעורכישראוהטפסיםמרובבשונה

.!נמצאיםוהתאריךהמקוםשלפנינובטופס–הלועזיההדפסהותאריךהדפוס

חסד"ספרעםכרוך.רחביםשוליים.מאודטוב–טובמצב.מ"ס20.5.דף[32]

סטפנסקי).טובמצב.ז"תרל,ווילנא.אזולאיאברהםרבימאת"לאברהם

.(78חסידות

120$פתיחה 

העבריהדפוס,יערי'אפ"עהדפוסתאריך

'עמ.ה"תש-ד"תש,כא,ספרקרית,בברדיטשוב

–תורהספרשלטס–בשערהקישוט.120-121

.ק"בישראלרבישלהדפוססמל

דףללא.כחולנייר.מ"ס21.דףקלח,כח,[3]

השלישיתההסכמהאתהכולל[3)]נוסף

.הטפסיםמןבחלקרקשנמצא(והשמטות

.(500חסידותסטפנסקי)

נקבאחרוניםבדפי.טובמצב.ונאהשמורעותק

ובדףבשער.מהטקסטבודדותאותיותעלעש

כריכה.השוליםלחיזוקניירהדבקתשאחריו

.חדשה

1800$פתיחה 

נאהעותק–ראשונהמהדורה–ח"תקע,ברדיטשוב–לצבי'הצמח.252

Tzemach Hashem L’Tzvi - Berdychiv, 1818 - First Edition - Fine Copy

.מנדבורנההירשצבירביק"הרהמאת,התורהעלחסידותמאמרי,לצבי'הצמח

מרעמנץמרדכירבי,מברדיטשוביצחקלויר"בישראלרביהסכמות.ק"בישראלרבידפוס.ראשונהמהדורה.[ח"תקע,ברדיטשוב]

.מבראדמרגליותזלמןאפריםורבי



–ויפהשלםסט–משהישמח.253

שניה\ראשונהמהדורה

Yismach Moshe - Full Beautiful Set -

First/Second Edition

,התורהעלחסידותמאמרי,משהישמחספר

ר"האדמומאת.מגילותוחמשכתובים,נביאים

–"משהישמח"החלקיכל.טייטלבויםמשהרבי

.מצויןבמצבשלםסט

מהדורה.ח"תרנ,סיגט.שמות-בראשיתספר.א

.דףרג,[2].שניה

.ח"תרנ,סיגט.דברים-במדבר,ויקראספר.ב

.'עמנ.דףקנד,[2].שניהמהדורה

ישיר.ב.וכתוביםנביאים-משהישמח.א.ג

.ד.רות–תפארתכליל.ג.השיריםשיר–משה

.ו.קהלת–ולבונהמור.ה.איכה–משהאבל

.ח"תרס-ו"תרס,סיגט.אסתר–רמניעסיס

.ראשונהמהדורה

רשוםנמצאכאשר",יוחסיןספרבחלקבתחילת

קונטרסגחלקבתחילת."המחבר...ידבכתב

נכדמאתהמחברתולדותעם"למשהתהלה"

.טייטלבויםדודמשהרביהמחבר

מהדורה–ח"תרס,סיגט–משהישמח.254

ראשונה

Yismach Moshe - Sighet, 1908 - First Edition

–'הרקחיין':נפתחיםספריםארבעה.שניחלק,משהישמח

חידושים–'ספוניםשיח'.ופלפוליםס"השבאגדותחידושים

דברי–'חייםתוכחת'.לשבתוזמירותופיוטיםהתפילותעל

–'רוכלאבקת'.הרצוןוימיאלוללחדשודרושיםמוסר

משהרביר"האדמומאת.וטעמיםרמזים,ליקוטים

.טייטלבוים

קויפמאןאברהםדפוס.ראשונהמהדורה.ח"תרס,סיגט

.טובמצב.מ"ס24.דףקד,[2].ובניו

120$פתיחה 

משהרבינומצאצאי.סאטמר-סיגטשושלתואביבהונגריההחסידותמפיציראש(א"תר-ט"תקי)טייטלבויםמשהרביר"האדמו

איש.המובהקלחסידווהפךמלובליןהחוזהאלהתקרבבצעירותו.לובלין–מקראקאהעשילורבי,א"המהרש,א"הרמ–איסרליש

אתושעמד"סופרחתם"שהמסופר.לכךלנצרכיםקמיעותכותבהיה,ועצותיוברכותיואתלקבלאליונהרותבלרחבימכל,קדוש

.שומעיואתמפעיםהיההארוכותבדרשותיו.ברכתואתביקש,"סופרכתב"הבנומחלתבעתהלכתייםבקשרים

משהאברהם"רבינוספתחותמת"שניצלערחיים"רביחותמת.מאודטוב-טובמצב.חדשהכריכה.עבהאחדבכרךהחלקיםשלשת

."גוראהמאראק"אבדקד"באב

180$פתיחה 



'התרשנות–חסידותספרי[7]אוסף.255

Collection of Hassidic Books - 1840’s

."מלובליןהחוזה"הורביץהלוייצחקיעקברביק"הרהמאת,אמתדברי.א

.ב"תרכ,למברג

מהדורה.ה"תרכ,למברג,מזיטומיראהרןרבימאת,אהרןתולדות.ב

.שניה

.ב"תרע,חוסט.טייטלבויםיהודהיקותיאלרביק"הרהמאת,פניםייטב.ג

.מנדבורנההירשצבירביר"האדמומאת.צביתפארת,לצבי'הצמח.ד

.ן"תר,למברג.ובועזיכיןסוד•עםכרוך.א"תרנ,למברג

,ווארשא.מטשכנובאברהםרביר"האדמומאת,דאברהםזכותא.ה

זה"וחתימותרישומיםבשער.טובמצב.כריכהללא.שעריםשני.ה"תרנ

ר"האדמו–[פרידלנדר]דודמשהה"מוי"בתוהמופלאלהרבשייךהספר

"...דייטשיהושע"נוספתחתימה.יורקבניומליסקא

יחזקאלרביר"האדמומאת"יחזקאלמראה"פירושעםפסחשלהגדה.ו

.שניהמהדורה.ד"תרנ,פרמישלא.מקרלסבורגפנט

מהדורה.ו"תרס,ווארשא.ין'מרוזישראלרבימאת,ישראלכנסת.ז

רישום.דפיםמספרבשוליקרעים.שימושבלאי,בינוני-טובמצב.ראשונה

.ה"תרצמשנתוחתימה

שוניםגדלים.מאודטוב–טובכלליבמצבבאוסףהספריםכל

200$פתיחה 

ראשונותמהדורותחלקם–חסידותספרישלגדולאוסף.256

Large Collection of Chassidut Books - Some are First Editions

.ד"תרכ,למברג.החסידותוגדוליטובשםמהבעלחידושים,ישראלגאולת•

.שניהמהדורה.ה"תרכ,לבוב.מירארוסלאבמנדלזכריהרבימאת.אמתדרךעם,צדקדרכי•

מוקדמתמהדורהמובאתלאהביבליוגרפיהבמפעל)שניהמהדורה.ב"תרנ,ווארשא.מסאסובליביהודהמשהרבי,ל"הרמלקוטי•

.מאחריובשעררבניותחתימות.(יותר

ק"הרההסכמת.ראשונהמהדורה.ד"תרנ,פרמישלא.פנטמשהרבימאת.הקבלהבדרךכפייםנשיאתוכונתסדר,כהונהעבודת•

.ד"תרנ,ירושלים.מאזמירהכהןאליהולרביאליהואזורספרעםכרוך.משינוואהלברשטאםשרגאיזקאלרבי

.השעריםשני.ראשונהמהדורה.ה"תרנ,ווארשא.מטשכנובאברהםרבימאת,דאברהםזכותא•

.ראשונהמהדורה.ט"תרנ,ווארשא.מטשכנובאברהםרבימאת.ס"ושהלכהחידושי,אברהםבית•

.ראשוןשערחסר.שנהבאותהשנדפסהס"תר,פיעטרקובמהדורתשלס"ד.ס"תר,פיעטרקוב,התורהחנוכת•

.שניהמהדורה.א"תרע-ע"תר,פרמישלא.מדינובשפיראאלימלךצבירביק"הרהמאת.חלקיםשני,דכלהאגרא•

בנובהוצאת.שניהמהדורה.ג"תרע,סוואליווע.מצאנזהלברשטאםחייםרביר"האדמומאת.מ"בוחידושימועדיםעל,חייםדברי•

.מרצפרטהלברשטאםאליעזרשלוםרבי

רבימאת.אפריםידותספרעםכרוך.ראשונהמהדורה.ז"תרע,קליינווארדיין.פנטיעקברבימאת.חלקםשני,יעקבשארית•

.ז"תרע,קליינווארדין.רוזנפלדאייזיקיצחק

.ז"תרפ,גרוסוורדיין.מקוסובחייםרבי,חייםתורת•

.ראשונהמהדורה.ט"תרפ,מונקאטש.ממונקאטששפיראאלעזרחייםרביר"האדמומאת,תניינאמהדורא,תורהדברי•

.שניהמהדורה.ד"תרצ,בודפשט.טייטלבויםמשהרבימאת,מגילותוחמשוכתוביםנביאים,משהישמח•

.ץ"תרח,לודז.מנדלמנחםשמעוןרבימאת.חלקיםשני.טובשםבעל•

לשמירההואכיגםביתםלתוךברכהולהביא"כותבמרצפרטאליעזרשלוםרביבהסכמת!סגולה.ש"ת,מונקאטש,אלימלךנועם•

."פ"במהידכשיצאאחדספרה"אינ"בלאקחאניוגםהביתבתוךמעולה

.כיסגודל.א"תש,בודפטש.טייטלבויםמשהרבימאתלמשהתפלהביאורעם,תהלים•

.ג"תש,סקלהייד.ט"מהבעשסגולהכתביישועהשערי•

!שהואכמותנמכרהאוסף.טוב-מאודטובכללימצב.שוניםומצביםגדלים.כרכים17–בספרים19

200$פתיחה 



הוספותעם–ף"תק,אוסטרהא–יקריםליקוטים.257

הקודמותבמהדורותנדפסושלא

:ikkutim Yekarim - Ostroh, 1820 - With Additions that

were not Printed in the Previous Editions

עלחסידותמאמריותלמידיוטובשםמהבעל,יקריםליקוטים

.והפוסקיםל"חזאגדות

מקוםעל.דפוסושנתמקוםללאנדפסהשער.ף"תק,אוסטרהא

שנסתפק1155'מס,ישראלגנזי,יודלוב'יעייןוהתאריךההדפסה

."בערךס"תק,זאלקווא"הםשםהמוצעיםוהתאריךוהמקוםבזה

כבדף.הקודמותבמהדורותנדפסושלאקטעיםכוללתזומהדורה

.מזברזפייבשרביהצדיקכתבי"א"ע

.(304חסידותסטפנסקי).מ"ס23.דףמב-לט,לז

עםפגםאחרוןבדף.הספרבפינותוקיפוליםבלאי.טובכללימצב

.עתיקהכריכה.חסרון

120$פתיחה 

ראשונותמהדורות–חסידיותהגדותארבע.258

Four Chassidic Haggadot - First Editions

מאתשלמהתפארת,מגורר"האדמומאתאמתשפתעם,פסחשלהגדה.א

עם.ראשונהמהדורה.ה"תרפ,ווארשא.מרדומסקהכהןשלמהרביר"האדמו

.בגרמניתהשער

ד"אבל"סגהורביץיצחקרבימאתהאחד,ביאוריםשניעם,פסחשלהגדה.ב

.ט"תרפ,בילגורייא.שרגאאורייעקברבימאתוהשני.ה"השלממשפחתרופין

."זגיערזשפיראכהנאל"זצי"כמוהרצבייוסף"בעלותחותמות.ראשונהמהדורה

שפיראהירשצבירבימאת,בניםתפארתביאורעם,פסחשלהגדה.ג

.ראשונהמהדורה.ד"תרע,מונקאטש.ממונקאטש

שפיראאלעזרחייםרבימאת,יששכרשערפירושעם,פסחשלהגדה.ד

.גראפיאדפוס.ראשונהמהדורה.ץ"תרח,מונקאטש.ממונקאטש

.טובכללימצב

120$פתיחה 

ראשונותמהדורות–מבוטשאטשק"הרהספרישני.259

Two Books of the Rahak from Buchach - First

Editions

חזון.וכתוביםנביאיםעל–דודחוזה,אברהםמחזהספר.א

וואהרמןדודאברהםרביק"הרהמאת.'המועדיעל–למועד

מד,סד,[2].ראשונהמהדורה.ו"תרל,למברג.בוטשטשד"אב

.מאודטובמצב.דף

קדושיםדעתספרעלביאור.ראשוןחלק,אברהםדבריספר.ב

דודאברהםרבימאת.כח-אסימניםדעהיורהעל,(הפניםעם)

מצב.דףסט,[7].ראשונהמהדורה.ד"תרנ,קולמיא.וואהרמן

.טוב

.שוניםגדלים

120$פתיחה 



ראשונותמהדורות–לילהרסיסי\צדיקפרי–מלובליןהכהןצדוקרביספריארבעה.260

Four Books of R’ Tzadok HaCohen of Lublin - Pri Tzaddik / Resisei Laila - First Editions

.ראשונותמהדורות–(ס"תר-ג"תקפ)מלובליןרבינוביץהכהןצדוקרבימאתספריםארבעהמקבץ

,לובלין.שבתשביתתוקונטרסחסידותמאמרי'שבתקדושת'ספרעם,חנוכה,חודשראש,בראשית.ראשוןחלק,צדיקפרי.א

.'עמ[10],96,240,[4].שעריםשני.א"תרס

.דףק.ג"תרס,לובלין."הלילהבחלום...לישנתגלודבריםרשימת"והם'חלומותדברי'קונטרסעםחסידותמאמרי,לילהרסיסי.ב

.מקוריתעורכריכת

.'עמ246,[2].שעריםשני.ז"תרס,לובלין.פרשיות'ודפורים,חודשראש,שמות.שניחלק,צדיקפרי.ג

,לובלין.הפסחחגעלמאמרים'תורהשלעמלה'קונטרסעם.בעומרג"ולפסח,חודשראש.ויקרא.שלישיחלק.צדיקפרי.ד

.'עמ221,[1].שעריםשני.ב"תרפ

.שוניםגדלים.מאודטוב-טובכללימצב

150$פתיחה 

מהדורה–ו"תרמ,למברג–החלקיםשני–טובהדעתעץ.261

רשומיםשלאדפים2–ראשונה

Etz HaDaat Tov - Two Parts - Lemberg, 1886 - First 

Edition - Two Unrecorded Pages

.מייזלישעוזיאלרבישחיברשבתמסכתעלחיבור,טובהדעתעץספר

חייםרבירים"האדמוגדוליהסכמות.ראשונהמהדורה.ו"תרמ,למברג

שרגאיחזקאלורביניץ'מווזהגרמנדלמנחםרבי,מצאנזהלברשטאם

.משינוואהלברשטאם

,הפנורמנטןשמותשלנוספיםדפים2שלפנינובעותק.דףצג-לא,כט,[2]

.הביבליוגרפיהבמפעלרשומיםשלא

תלמיד,ותלמידיוט"הבעשממקורבי(ו"תקמ-ד"תק)מייזלישעוזיאלרבי

שלמהרביהגבירחתן.בפוליןהחסידותמפיציומראשני'ממזריטשמגיד'ה

ישיבהוראשכרבכיהן.ובישיבתובושהחזיקמזליחובמאירבן

-"הצביתפארת"חיבוריו.(חדשעיר)ניישטאט,ריטשוואל,באוסטרובצה

יהודהרביבןקלמןקלונימוסרביחתנו.ועוד(ג"תקס,זולקוא)"שלוםכרם"

.מניישטאטליביש

ם"מהרספרעםכרוך."פינקלשטייןישראל"ורישומיםחתימות.טובמצב

.יבשדף.רופפתכריכה.ג"תרמ,פרמישלא.זוטריאפי,מינץ

120$פתיחה 



וגנרחייםרביחתימת–א"תקכ,ברלין–לתורהסייגמסורת.262

מקוסוב

Masoret Siag LaTorah - Berlin, 1761 - Signature of R’ Chaim

Wagner of Kosiv

אותיות,ויתרותחסרות,תורהספריכתיבתמסורת,לתורהסייגמסורתספר

בןמאיררבימאת.הסופריםלתועלתוסתומותפתוחותפרשיות,וזעירותרבתי

.אבולעפיאהלויטודרוס

.שניהמהדורה.א"תקכ,ברלין

,מקוסובוגנרחייםרביהואהנראהכפי-"ואגנרחיים"חתימההספרבשער

ד"אבמשולםרבי-בנו.מקוסובחייםרביר"האדמובנישלהפרטי'מלמד'ה

.הורודנקה

.מקוריתעורכריכת.מאודטובמצב.מ"ס32.דףנא,[1]

120$פתיחה 

מבורשאמאיריצחקרביובנוהגרפנחסרבירים"האדמו.263

ח"תקע,שאלוניקי–מדברחייםספר–ד"הי

R’ Pinchas Hagger and his son R’ Yitzchak Meir from Borşa

Hy”d - Sefer Chaim Medaber - Salonika, 1818

משפטוחושןדעהיורה,חייםאורחערוךשולחןעלחיבור,מדברחייםספר

.יחידהמהדורה.ח"תקע,שאלוניקי.טולידודיחייםרבימאת,ת"ושו

בנוחותמתוכן"ה"זצללברוךה"מוהצדיקבהרבפינחס"רביחותמותבספר

."ה"זצללהפינחסה"מוצ"בהרהמאיריצחק"רבי

-ניץ'וזשושלתניץ'מויזהגרברוךרביר"האדמובן,מבוראשהגרפנחסרבי

מאותהתרכזוומסביבו(מרמארוש)בבורשאהתיישבג"תרנבשנת,קוסוב

.עצומההיתההשפעתו.מיוחדובניןמדרשביתעבורוהוקםבבורשא.חסידים

ושםוידמובהקלמדןהיהוקדושתוצדקותומלבד,מפליאההיתשלו'העבודת

ובהלסיגטעברכ"ואחלוישיוואעברהראשונההעולםבמלחמת.הקבלבתורת

יג"בסיגטנפטר.השואהלאחרנמצאוולאהוחבאוכתביו.לפטירתועדישב

רבי:בניו.ברקבבניניץ'ויזבאהלונטמנולארץהועלועצמותיו,א"תשבאדר

אתשמלאומאיריצחקורביציוןבןחייםרבי.מבורשאמנדלמנחםאלתר

משהרביאשתהיתיהבתו.ד"הי,בשואהנספוכולם,בסיגטאביהםמקום

.(תקל.תכג'עמחסידות'אצי)מקופיטשניץ

,עורשדרתעםעתיקהכריכה.דפיםבכמהפגמים.מ"ס28.דףקנא,[2]

.טובכללימצב.מקוריתלאכנראה

150$פתיחה 

ח"תקע,סדילקוב-אבודרהםספר–מדורוהויטיררמיכליחיאלרביר"האדמושלקדשוידחתימות.264

Signatures of the Admor R’ Yechiel Michel Thirer from Dorohoi - Sefer Abudraham - Sudilkov, 1818

ר"בישראלרביהסכמתלשערמעבר."פראגק"קנ"כמש"נכתבבשער.ח"תקע,סדילקוב.אבודרהםדודרבימאת,אבודרהםספר

.מברדיטשוביצחקלוי

חייםרביבןטירריוסףיעקברביבן,מדורוהויטיררמיכליחיאלרביר"האדמושלקדשוידבכתבורישומיםחתימותבספר

(ריט'עמחסידות'אצי).בדורוהויר"כאדמוכיהןו"תרכמשנת.מבוטשאטשזאבאליעזררביחתן."חייםמיםבאר"המטשרענוביץ

.כתמים.אחרוניםובדפיםבכריכהבלאי.בינוני-טובמצב.מ"ס20.דףקיח,[2]

150$פתיחה 



משהרביהגאוןשלהעותק-דרשותעשרשנים.265

קראקאד"אבבושקאזלמןשלמה

Twelve Homilies - Copy of the Gaon R’ Moshe Shlomo

Zalman Boshko Abad of Krakow

,לבוב.מגירונדיראובןבןנסיםרבינומאת,דרשותעשרשנים.א

.דףעג,[1].רוזניסיהודיתדפוס.ז"תקנ

יהודיתדפוס.ח"תקנ,למברג.מינץי"מהר,דרשותעשרשנים.ב

.דף[2],מ.רוזניס

שלמהמשה'הק"חותמותבספרים.יחדיוכרוכיםהספריםשני

י"בכת"בדוק"רישוםהספריםבשערי."קראקאק"דקד"אבזלמן

.ידכתבבאותוהגהותהספרדפיבין.עתיק

כיהןבתחילה(ו"תקעשבט'ונפטר)בושקאזלמןשלמהמשהרבי

מחלוקתבגלל.קראקאד"כאבכיהןה"תקסבשנת,בקוריץכרב

"לחייםשירה"ספרעלהסכים.לוארשאעברוהמתנגדיםהחסידים

"מקוזניץהמגיד"ומשההיהשמו,בתחילה.ועוד(ד"תקע,וארשא)

זאמושטהירשצבירבי-אחיו."זלמןשלמה"השםאתלוהוסיף

ראש"-הורביץעזריאלרביגיסו."צביתפארת"בעלבושקא

."הברזל

.טובמצב

200$פתיחה 

וחותמותחתימה–(קבלה)שושניםליקוטי\הבהירספר.266

מסדיגוראפרידמןדובערנחוםרביר"האדמו

Sefer Habahir / Likutei Shoshanim (Kabbalah) - Signature and

Stamps of the Admor R’ Nachum DuBer Friedman of Sadigura

ספר.[בערךץ"תק,פולין-רוסיה].הקנהבןנחוניארבישל,הבהירספר

,פולין-רוסיה].מאוסטרופולישמשוןרבינוהמקובלמאת,שושניםליקוטי

.[בערךץ"תק

לנחוםשייךהספרזה"מסדיגוראר"האדמושלידוחתימתהכרךבתחילת

שלהספריםאוצר"ר"האדמושלמספרייתואדוםסטיקר."פרידמאןדובער

"פרידמאןדובערנחום"חותמות."בסאדאגוראפרידמאןדובנחוםה"מו

ידבכתברישום."שימנחת"חותמתוכן.(השעריםבשני)אריהציורעם

צבי"עתיקהחתימההשעריםבשניכןכמו."שימנחת"השעריםבשני

.[?]"דבעצגיר

'מסרשומההביבליוגרפיהמפעל).ביחדנדפסוהספריםשניהנראהכפי

000154807).

פגמיםמעט.מאודטובמצב.נאהמקוריתכריכה.מ"ס18.דףח,טו

.בכריכה

200$פתיחה 



והגהותחתימות–ו"תרט,זיטאמיר–ארץמגיני.267

מאליקברנדוויןדודיוסףרבי

Maginei Eretz - Zhitomir, 1855 - Signatures and

Glosses of R’ Yosef David Brandwein from Elik

בדפוס.ו"תרט,זיטאמיר.ארץמגיני,חייםאורחערוךשולחן

.שניחלק.שפיראהעשיליהושעורביליפאחנינארביהאחים

ר"בהדודיוסף"רבישלידוחתימתבספרמקומותבשני

שמואלקריתברנדוייןמנדלמנחם"חתימהכןכמו."ל"זאהרן

בכמה."א"שליטאהרןר"בדודיוסף'רנכדא"תובבטבריהי"ע

חותמות.(קצוצותחלקם)ידובכתבהגהותבספרמקומות

מסטרעטיןצ"הרהנכדבראנדווייןאריהצבי"רביבעלות

."אייזענבאךדודיוסף"חתתימה."ו"תוטבריהק"בעיהל"זצ

רביק"הרהשלבנוסטרליק-מאליקברנדוויןדודיוסףרבי

צאצא,מפעלשטיןאריהצבירביק"להרהבןמפעלשטיןאהרן

מקרמניץמרדכיורבימגראניביעקביצחקרבירים"האדמו

עלה.מגלגובמנדלמנחםרביחמיו.מזלאטשובהמגידנכדי

שלבאהלהישבנישואיואחר.בילדותוישראללארץאביועם

והפלגתתורתובגדולתהכירווהכל,צפתק"בעיהתורה

הגדולחיבורו.בירושליםע"תרבשנתימיובדמינפטר.צדקתו

חידושיםכולל,ס"השואגדותומועדיםהתורהעלמלכותכתר

.(מצורףחומר).אבותיומתורלהפרדסדרךעל

שם.חלקלכלשעריםשני.’עמ[3],132,129-329;444

’ר(הקדמה)הסכמתעם.אדומהבדיוהדפוסומקוםהספר

.מרגליותזלמןאפרים

.קליםוקרעיםשוליםפגמיראשוניםבדפים.טובכללימצב

.קלובלאיכתמים.שימושסימני

120$פתיחה 

מנחםרביר"האדמומקלויזהעותק–כ"תק,אמשטרדם,ערוךשלחן.268

ורישומיםחתימות–בטשרנוביץמבויאןנחום

Shulchan Aruch, Amsterdam, 1760 - Copy From Klois the Admor R’

Menachem Nachum of Boyan in Chernivtsi - Signatures and Writings

.כ"תק,אשטרדם.היטבובארהגולהבאר,א"הרמעם.דעהיורה,ערוךשולחן

א"שליטמבאיאןר"אדמוק"מכקדישאקלויז"עתיקותבעלותחותמותבספר

."טשערנאוויץ

מבויאןהשניר"האדמונחוםמנחםרביר"האדמו

.מבויאןהראשוןר"האדמו"יצחקפחד"השלבנו

ולאחר.אביופטירתלאחרהחסידותאתהנהיג

שםבבוקובינהרנוביץ'לצמוינהעברשניםמספר

ונקברו"תרצבאבט"בינפטר.רביםחסידיםגרו

תפארת"בספררוכזהתורתו.בווינהאביובאוהל

רבישלבעלותחותמת,הפורזץבדף."מנחם

גוראמורהד"אבד"באבמשהאברהם

ודברירישומיםהפורזץדפיבשני.שבבוקובינה

אשכנזיידבכתב,רעהחוליעניןעלמליצה

.19–ההמאהמתקופת

נקבי,בינוני–טובמצב.מ"ס18.דףרפה,[3]

.בלויהמקוריתעורכריכת.עש

100$פתיחה 



שהקיםהחבורהבדברנדירהמודעה.269

–בירושליםראטהאהרןרביהקדושר"האדמו

ז"תרפ,ירושלים

Rare Notice Regarding the Group Founded by

the Holy Admor R’ Aharon Roth in Jerusalem -

Jerusalem, 1927

רביהקדושר"האדמושהקיםהחבורהבדברנדירהמודעה

.לירושליםהראשונהעלייתועםבירושליםראטהאהרן

.ז"תרפ,ירושלים

–ראטהאהרןרבימאתמכתב,המודעהשלהאחדבצד

שיהיהוהישיבההחברהאתלחזקר"האדמוקוראבמכתב

בכלהשםויראתהבוראועבודתהחסידותדרכיעל

בעזריחדונתחברנונתקשרנוובכן".והדקדוקיםהפרטים

...השםועבודתתורהעולשכמינועללקבלעולםהבורא

ואברכיםהשםויראיחמדלבחוריישיבהיסדנוועוד

...תפלהזוהשםועבודתהקדושהלתורהנפשםהמוסרים

לנולהיות...הגאוניםמהרבניםומבקשיםמתחנניםהננובכן

...עזרמיניבכלאותנוולעזרלסעואחיסמךעזרלאחי

"העבודהוחיזוקיסודישיבתחברת"בשםיקראוהחברה

ראטהאהרן...השםעבודתולעמץלחזקמגמתינוכלזהכי

."החבורהמייסדמסטמר

ורבניםרים"אדמו–ודפוסידכתב–ומסמכיםניירפריטיאוסף.270

Collection of Papers and Documents - Printed and Handwritten - Admorim and Rabbis

תקיותשתי:חלקיפירוטלהלן,ובדפוסידבכתבומסמכיםניירפרטיאוסף

•דושנסקיאץ"מהריעם'אמוניםשומרי'התמונה•ל"זצוקתקוהפתחמזידיטשובר"האדמושלק"בכתירישוםעם,הזמנה:אתקיה

עםמעטפות2•בצעירותומבאבובהלברשטאםצבינפתלירביר"האדמותמונת•מגלאנטאבוקסבויםהרבמהגאוןעתיקהתמונה

יונהרבימכתב•תורהבדבריאשכנזיידבכתבדפיםמספר•בלויאעמרםרביהצדיקאלנדירמסמך•וולבהשלמהרביי"בכרישום

•ג"רלביוסףרביאלורדיגרדוד'רמהחזןמכתב•שניידרגדליהמרבימכתב•י"ופאישראלאגודתמישיבתהסטורימסמך•וינבר

.שוניםומצביםגדלים.מסמכים50–כ.ועודחתימות,נוספיםשוניםמסמכים

.הפריטיםבין.ועודעיתוניםכרזות,סטנסילרשימות,נדיריםדפוספרטי:בתקיה

•ארציתרבניםרשימת•50–השנותוכתובתיהםהדיןבתיחבריהדיןבתירשימת,המועצהוחבריהראשייםהרבניםרשימת•

–חברלמסלהצטרףלחבריםבקשה•וחשובהיסטורימסמך-ישראלאגודתותגובתמאוחדתחזיתבדברפוסטואיש'בגהפרסום

ציוןאצללאומרם,ברסלבתפילותליקוטימספרתפילהשלמוקדמתהדפסה•ישראלאגודתי"עשנערכוההפגנותחשיבותבמסמך

,בעומרג"לחגיגתבעניןמרוקאיתבערביתמעניןפרסום•(ץ"הרייהרבי)זשורנאלאלגעמיינערעיתון–ד"חב•בעומרג"בלי"הרשב

לאדינו–בקזבלנקהל"מקקפרסום•ז"תשמשנתל"מקקכנסתלבתיקירלוח•מענין–ף"תרמשנת'היוםדאר'עיתון•ג"תרצשנת

.בירושליםהקהילהבנישלהעניותעלדגיסתןמקהילתומעניןנדירמסמך•!ומעניןנדיר

ד"תשאדרב"כי"באהתימניםהתאחדותממרכזהיסטורימסמך:ביניהם,בירושליםשנדפסודפוספרטיבעיקררביםפריטיםועוד

.מתימןמהעליותהציבוריתהסערהבענין

.שוניםומצביםגדלים.דפיםעשרות

180$פתיחה 

ליבמרדכירבי:ץ"הבדודייניקלאצקיןאליהורבי,זוננפלדחייםיוסףרבי:ירושליםרבנימאתהמלצהמכתביהדףשלהשניבצד

.בלועזיתוכתובתוראטהאהרןרבישלשמוהעמודבתחתית.פרנקליצחקורביקרלנשטייןצבידודרבי,רובין

אהל"המדרשביתאתשעריםמאהבשכונתייסד.בירושליםוהתיישבהראשונהבפעםישראללארץר"האדמועלהה"תרפבשנת

לארץחזרט"תרצבשנת.רופאיובהוראתט"תרפבשנתלסאטמרחזרכ"אח,וב'מבלאזאלימלךצבירבירבושםעל"אלימלך

.ז"תשבשנתבירושליםנפטר.ישראל

!ביותרנדיר

.חלודהכתמי.הקיפולמחמתמקומותבכמהקליםקרעים.גסיםקיפולסימני.בינונימצב.מ"ס23\31.דף[1]

200$פתיחה 



רים"ואדמוחסידות–פולמוס–ומודעותכרזותעשרותשלמעניןאוסף.271

Interesting Collection of Posters and Notices - Polemic - Hassidism and Admorim

.נדיריםפולמוסיםפריטים.ולאחריההמדינהקוםטרום.ועודרים"אדמו,חסידיםוכולליםמוסדות,וקונטרסיםמודעותעשרותאוסף

מנתעל"\"הישןיעקבביתי"עמוגשמשפטשמרו"פולמוסקונטרסי2•במיוחדנדיר,לעלוב-סטוליןקרליןפולמוססטנסילדפי•

סקוויראפולמוס•קלויזנבורגפולמוס•החרדיתוהעדהבעלזפולמוס•"נייטיןבתיהקדשממוניאלגלויהשאלה"•"לרקיעשתעלה

ממונקאטש"אלעזרמנחת"הבעלמאתיששכרשערהספרלהוצאתמוקדמותכרזות•סלוניםאברהםביתמוסדותמודעות4•ברסלב

אבארבימאתתורהדעת-ו"תרפמשנתכרזה•דיסקיןהיתומיםבית•ציוןהיתומיםבית•ברוסיההיהודיםמצבעללתפילהכרזה•

פניםקבלת•יץ'ממודזהזקןר"לאדמופניםקבלת"נדירהמודעה•וההסתדרותהמזרחיבעד,"יעקבחבל"בעלברוכובהכהןיעקב

בעניןהרבניםמגדולינדירותמודעות7•ט"תרצ,מטשקוועהלברשטאםיעקברביר"מהאדמונדירותמודעות2•מטולנאר"לאדמו

2•(הרצוגהרבנגדפולמוס1)נדיריםפשקוילים3•השואהבעניןנדירותמודעות7•ח"התשמשנתרובם,הישיבותבניגיוס

•פינקלמשהרבישלנישואיןרישום•ד"תרעמשנתירושליםרבניבחתימתנדירהמודעה•טירנהייםנ"ורסגלוברצחבעניןמודעות

ר"האדמומאתקודשאגרות•שבהודווהיהודיםהקראיםאודותקונטרס•מנתניהמיכל'רצ"מהגהלדףמעבררישומיםעםנדירכרוז

.שטיינמןהרבבביתלאסיפהבויאריהודהורביקרליץשאולחייםרביבחתימתמכתב•מקאליבטויביצחקרבי

ד"מחבר"האדמומכתב•ירושליםקלישרדפוס.ב"תרפ.ץ"הרייר"הדמומאתמכתבים2•ד"חב–נדירותמודעותכוללתתקיהבנוסף

.ד"חבחסידותשלנוספיםפרסומים•אמתתורתישיבתבעניןב"הרשר"אדמוק"מכמכתביםסטנסיל•מאחודתדתיתחזיתבענין

!שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםומצביםגדלים.דפוספרטימאות–עשרותכוללהאוסף

300$פתיחה 



ר"האדמומאתמוקדמיםמכתביםמקבץ.272

–מוואידיסלברוטנברגהלויבערישכררבי

י"תש-ו"תש

Stack of early Letters from the Admor R’ 

Yissachar Ber Halevi Rotenberg of 

Vidislav - 1946-1950

שלוחתימתוידובכתבמוקדמיםמכתביםמקבץ

.מוואידיסלברוטנברגהלויבערישכררביר"האדמו

אהרןשמואלרביבשרושאראלנשלחוהמכתבים

המכתבים.אביבתל-ביאלסטוקשלרבהשצדרוביצקי

.וקריאברורבכתב

ידהבכתבתוספתעם.ו"תשניסן'ימתאריךמכתב.א

[2].ר"האדמואשתמלכההרבניתשלוחתימתה

.כתוביםעמודים

ניץ'מויזהגרישראלרביר"האדמומאתרשמיקבלהמכתב.273

Official Acceptance Letter from the Admor R’ Yisrael Hagger of Vizhnitz

ארץלמעןהכוללעבור[הנראהכפי]תרומהעבור."ישראלאהבת"ניץ'מויזהגרישראלרביר"האדמומאת,רשמיתמודפסתקבלה

חיילאלתפלהואני...קבלהמכתב"נכתבהקבלהבנוסח.ידבכתבמילויעם.תאריךללא.א"זיער"האדמועמדשבראשוישראל

צ"בהרהישראל'הק[...ומבורכתטובהושנהט"וגחהוסףידבכתב]מהרהקרןבהרמתלטובהלבבומשאלותכל'הדשימלא

."ה"זצללהב"מוהר

."בראסווארדייןכעתמוויזניצאא"שליטצ"ההבביתשעכטעריוסל"הגבאיחותמתלדףמעבר

."ישראלאהבת"הר"האדמושלקדשוידכתבבעצםהואוהמילוייתכן!מסוגונדירפריט

.מאודטובמצב.מ"ס8\10

120$פתיחה 

רוטנברגאלחנןיצחקיעקברביבן,ותרשישיםאראליםמגזע,(ז"תשמנפטר)מואידיסלברוטנברגבערישכררביר"האדמו

העשריםבשנות,מלובליןשפיראמאיררבישלתלמידוהיהבצעירותו,משאץמושקוביץשלוםרביוחתןאפטאשושלתנסטוכוב'מצ

מדרשוביתאתבנהב"בארה.מסטמארר"לאדמומקורבוהיההבריתלארצותעברמשםבואידיסלבר"ואדמוכרבשימשלחייו

.בחסדנואםהיה.בברוקלין

.תיוקנקבי.טובבמצבהמכתביםכל

180$פתיחה 

.גדוליםעמודים[4].והפרטהכלל,השעהועניניאישיתוכן.תוכןומלאארוךמכתב.ט"תששניפסחמכתב.ב

.'עמ[1].ומשפחהשלומיםמכתב.י"תשויראמכתב.ג

.מלכההרבניתמאתמכתבלדףמעבר.וברכותטובמזלמכתב.י"תשכסלוחדשראשמתאריךמכתב.ד



העדהץ"בדוחבריל"זצמסאטמריואלרביר"האדמושלוחתימתוקדשוידכתבבצירוף–המלצהמכתב.274

החרדית

פנחסרביהגדוליםהדייניםשלידםבחתימת,ירושליםבעירהישיבותלבני"חוליםקופת"החשובהמפעללמעןהמלצהמכתב

.ז"תשי,ירושלים.יונגרייזהלוידודורבירייזמאןהלוייצחקישראלרבי,ד"הראבעפשטיין

עם"ירוחםוהמרחםל"הנעללרחםמצוה".מסאטמרטייטלבויםיואלרביר"האדמושלקדשוידבכתבתוספת,הדףבשולי

.קדשוידחתימת

עצי"הבעלשלואחיו"טוביוםקדושת"הטייטלבויםטוביוםרבישלבנו(ט"תשל-ז"תרמ)מסאטמרטייטלבויםיואלרבר"האדמו

תורהמוסודותנשיא.הבריתלארצותהיגרמכןולאחרארצהעלה.מהשואהנסבדרךניצל.מסאטמרהראשוןר"האדמו."חיים

.ועוד"משהויואל""יואלאמר""יואלדברי"הספריםמחבר.אירופהחורבןלאחרהיהדותלשיקוםרבותופעלותפילה

.טובכללימצב.זעיריםנקבים.קיפולסימני.מ"ס25\28.דף[1]

1800$פתיחה 



מרוקויהדות

ד"אבביבאסרפאלרביהקדשת–ה"תרצ,ירושלים–אורניצוצי.275

טבריה

Nitzutzei Ohr - Jerusalem, 1935 - Dedication by R’ Refael Bibas Abad of

Tiberias

ללימודפרקיםלשלושיםמחולק,קבלהעניניעםמוסרותוכחותדרושים,אורניצוציספר

.ראשונהמהדורה.ה"תרצ,ירושלים.קציןשאולר"בשלמהרבימאת.החודשימיכל

.חותמתועם,(השני)ביבאסרפאלרבישלידובכתבנאההקדשהלשערמעבר

רצוןוישבעביומויוםמידיהחדשימיכלבולקרותבבקשה"רפאלרביכותבבהקדשה

הקדושהקהללבאתלעורר'כוישתדלהשנהראשליוםהשייכיםמוסריםבויש...ממנו

"...הכיפוריםויום...שופרתקיעתקודם

בשנתבסאלינולד,(הראשון)ביבאסרפאלרבישלנכדו(השני)ביבאסרפאלרבי

אלנקאווהמסעודורביאלנקאווהרפאלרביהגאוןודודומורואצלתורהקיבל,ך"תר

והקיםבטבריההתיישב,לישראלועלהסאליאתעזבב"תרסבשנת.בסאליכדייןשכיהן

.בטבריהונטמן93בגילג"תשיבשנתנפטר.למימונוודאגתורהתלמודשם

.רופפתכריכה.זעיריםנקביםמעט.טובמצב

100$פתיחה 

צפון–בישיןומרעיןממזיקיןלשמירה–ידבכתבקמיע.276

20–ההמאה,אפריקה

Handwritten Amulet - For Safety from Harm and Evil - North

Africa, 20th Century

ורוחיןבישיןומרעיןהמזיקיןמןלשמירהנכתב.ניירעלדיו,ידבכתבקמע

"...רעחוליומכלמסאבין

בחצי.ועודמלאכיםשמותעםשורות(י"ח)18העמודשלהעליוןבחציו

.לסגולהקודששמותעםדודמגןוציורטבלאהעמודשלהתחתון

.הקיפולמחמתפגמים.קיפולסימני.טובכללימצב.מ"ס21\16.דף[1]

80$פתיחה 

ב"תשי-ב"תרצ–מרוקוגאונימאתסמיכהתעודותשתי.277

Two Certificates of Ordination from the Great Scholars of 

Morocco - 1932-1952

אסלןמעירביטוןיצחקלרבישניתנוובדיקותלשחיטהסמיכהתעודותשתי

.מרוקורבנימאתשבמרוקו

משנתהתעודה.אצווירארבניחתימותעם,ידבכתבסמיכהמכתב.א

.נוסףוחותםאפרייאטיצחקרבי,הלחמייוסףרביחתימותעם,ב"תרצ

.חותמות

מכלוףרבישלוחתימותיוידוכתבעםובדיקהלשחיטהסמיכהתעודת.ב

חתימתהתעודהבתחתית.ברבאטהדיןמביתמודפסתתעודה.אבוחצירא

וחתימתוידובכתב(מטושטש)תוספתעםאבוחציראמכלוףרבישלידו

.ב"תשי,מראכש.וחותמותיו(בשנית)

.זמןופגמיבלאי.טובכללימצב.שוניםגדלים

150$פתיחה 



רבישלוחתימתוידובכתבאישורדפיחמשה.278

מוגאדורד"ראבכנאפודוד

Five Confirmation Sheets in the Handwriting and

Signature of R’ David Kanapo Rabad of Mogador

שלוחתימתוידובכתבתשלומיםעלאישורדפיחמשהמקבץ

.1935ה"התרצמשנתכולם.מוגאדורד"ראבכנאפודודרבי

צדקמורימשלשהאחדהיה(ז"תרצ-ב"תרכ)כנפודודרבי

נתמנה.במוגדורהקהלכנסתביתורב"רביניקטריבונאל"ב

עדמוגדורהעירשלדיןביתאבולראש.ה"תרעבשנתלדיין

ביתאתלסגוררצוהשלטונותשבתקופתומספרים.לפטירתו

הודות,גירושיןבמוגדורהיולאשכמעטהעובדהבשלהדין

ביוםנפטר.ביתשלוםלהשכיןדודרבישלהגדוליםלמאמציו

כלהשתתפובהלוייתו.נדריכלתפילתשלבעיצומהכיפור

רבותשניםבמשך.ונוצריםמוסלמים,יהודים,העיראנשי

,מוגדורמצדיקילאחדשהחשיבוהומוגדוריהודיפטירתולאחר

.בשמונשבעיםהיו

.שוניםומצביםגדלים

120$פתיחה 

הצרפתיוידאלרביבחתימתדיןפסק.279

ב"תר,פאס–זמראבןדודרחמיםורבי

Verdict with the Signature of the French R’

Vidal and R’ Rachamim David Ben Zimra -

Fez, 1842

ידבכתבכתובשותפיםשלחצרבעניןופשרהדיןפסק

פאסדייניהגאוניםהרבניםחתימותעם.ונאהמסודר

.זמרהבןדודחייםרחמיםורביהצרפתיוידאלרבי

.ב"תר,פאס

אבנררבישלאביו(ז"תרט-ז"תקנ)הצרפתיוידאלרבי

ופסקיםת"שוחיבר.פאסמדייני.הצרפתיישראל

.ידבכתבונותרו

ד"אב,זמרהבןאברהםשמואלברדודרחמיםרבי

אחרילדיינותנתמנה.אפריקהצפוןומחכמיפאס

שנשארות"שוחיבר.ח"תרבשנתנפטר.אביופטירת

.ידבכתב

גודל.אחדעמודעלכתוב.לשניםמקופל.דף[1]

קיפולסימני.מאודטובמצב.מ"ס17\22:העמוד

.קלים

120$פתיחה 



–במקנסהדייניםחשוביחתימות–נישואיןכתובת.280

א"תש

Marriage Ketuba - Signatures of Important Dayanim

in Meknes - 1941

מריםמרתהכלהעםאזוגילמשפחתיצחקרביהחתןלנישואיכתובה

רביחתומיםהכתובהבתחתית.א"תש,מקנס.עזראבןלמשפחת

ידובכתבחתימותיהםקיוםעם.משאשדודורבימשאשמימון

.חותמתועם.מקנסד"אבבירדוגויהושערבישלוחתימתו

הואבנו.ין'מריגחייםרביתלמיד(ח"תרלנולד)משאשמימוןרבי

חכמהמלאהיה.ירושליםד"ראבמשאששלוםרביהגדולהגאון

בעניןגדולמומחה.מפוארהשלימהותורתוחכמתו,קדושיםודעת

ציבורמכספינהנהולאהעבודהועלהתורהעלישבימיוכל.שטרות

הלכותפסקי'שמיםאוצרות'ספרחיבר.הרבהושנוןחריףוהיה

הגהותמקורותעליהםהוסיףמשאששלוםרביובנו,ידבכתב

.(1446'עמארזי)תורהשלכדרכהוהארות

ד"ראב,מקנסשלהראשירבה,(ג"תשי-ח"תרל)בירדוגויהושערבי

ביתת"שובעל,מרוקופוסקימגדולי.מרוקושלהראשיורבהברבאט

עשרותכתב.במקנס"תורהכתר"ישיבתאתייסד.יהושעשלדינו

משאששלוםרביהגאוןשלדודו.בתקופתושיצאולספריםהסכמות

אחיותלשתינישאויהושעורבימימוןרביאביו)ירושליםשלרבה

.(אסודרידודרביבנות

.קיפולסימני.ומסודרתנאהכתיבה.מ"ס30\42.גדולדף[1]

.טובכללימצב.כתמים

120$פתיחה 

ורבינאיםבןיוסףרביפאסדייניגדוליבחתימותכתובה.281

ב"תרפ,פאס–דנאןאבןשלמה

Ketuba with Signatures of the Great Dayanim of Fez R’

Yosef Ben-Naim and R’ Shlomo Ibn Danan - Fez, 1922

רביבתסייטיהכלהעםאלענקרילמשפחתמסעודהבחורלנישואיכתובה

ורבינאיםבןיוסףרביהדייניםחתימותעם.מאנסאנולמשפחתיהונתן

.ב"תרפ,פאס.סוסאןבןאברהםורבידנאןאבןשלמה

שלשמותיהםנרשוםהכלהבייחוס.ומסודרנאהידבכתבהכתובהתורף

.פאסץ"בדחותמת.מאנסאנובמשפחתדורות11

כראשעמדשנהעשריםבןבהיותו,(א"תשכ-ב"תרמ)מפאסנאיםבןיוסף

.מתלמידיוכמהעםבנסוניצל,ב"תרעבשנתלפוגרוםעדבמרוקוישיבה

השמיעשנה27במשך,"התושבים"הכנסתבבתתורהלהרביץהחלאז

מאות,ובמוסרהנסתרבתורת,ובתלמודבמקרא,ובאגדהבהלכהשיעורים

הכתבעלהעלהאשרהמופלאותודרשותיושיעוריואתלשמוענוהריםהיו

10,000-כהיוהגדולהבספרייתו.)!(ספריםושבעהבשלושיםוכינסן

ולא,הספריםהיושבובמחסןשרפהפרצהלבלדאבוןאך,ידוכתביספרים

נשארווחלקםנדפסוחלקם,חיבורים37-כחיבר.ספרים134-כאלאניצלו

בגיל,ג"תרסבשנתהוציא"זקןפניםהדרת"הראשוןספרואת.ידבכתב

מרוקויהדותגדוליתולדות"רבנןמלכי"הואהמפורסםספרו.21

.לדורותיהם

הראשיורבהד"אבמרוקורבימגדולי(ט"תרפ-ח"תר)דנאןאבןשלמהרבי

בתורהגדלותומלבד."שלמהביקש"ולשלמהאשרת"שובעל.פאסשל

הקבלהתורתאתללמודהחל16בגילהמקובליםמגודליגםהיה,ובפסק

ששימשדנאןאבןציוןרביהואנכדו.הצרפתיישראלאבנררבירביאצל

.בפאסכדייןהואאף

.טובמצב.איכותידף.מ"ס29\41.גדולדף[1]

120$פתיחה 



שלוחתימתוידובכתבמכתב–"בהםישלטואשראחריםלדעותומשועבדיםתלויםיהיולאשהרבניםלמען".282

ח"תרע,אמןנא–אביכזיראברהםרבי

"In order that the Rabbis won’t be dependant and subservient to other opinions that will dominate them” -

Letter in the Handwriting and Signature of R’ Avraham Abikhzir - Nōʼ ʼĀmôn (Thebes,Egypt), 1918

רשמימסמכיםניירעל.ח"תרעסיוןג"י,[מצרים]אמןנאד"אבאביכזיראברהםרביהמקובלהגאוןשלוחתימתוידובכתבמכתב

.!(נדיר)

אתאביכזירהרבכותבהדבריםבין:עניניםבכמה,במצריםקהירשלהאשכנזירבה(ן"בהר)הכהןמנחםאהרןרביאלנשלחהמכתב

עבריתהלימודבהישיבותלהנהיגהעבריתבעניןוויתוריםמהםמבקשיםהצריםועדכיהטעמיםואחד...לגזריםנקרעהועד"כיהסיבה

תלויםיהיולאשהרבניםלמען"גינימיליוןצריך"נבואתיאתאנירואהובכןנתפטרועמהםד"דולהםיהיהלאולמען,בעברית

"...ובהנהגתםבהםישלטואשראחריםלדעותומשובעבדים

עדתד"ראב)טובובןאלעזררביהגאוןאצללמד.באלכסנדריההרבניםראש,ומקובלגאון,(ה"תש-ו"תרכ)אביכזיראברהםרבי

נתמנהחזןאליהורביהגאוןפטירתלאחר.העירכרבולכהןבהלהישארנתבקשאלכסנדריהדרךבעברו.(בירושליםהמערבים

שלאבוהיהאחדדבר":אמרעליול"זצהרצוגהרבשלבהספדו.לירושליםעלהח"תרפבשנת.אלכסנדריהשלכרבהמקומולממלא

."לאמתהאמתדיןודן,אדםמשוםמתייראואינואמתאיששהיה,לאחריםהיה

.(בטקסטלא)תיוקנקבי.מאודטובמצב.מ"ס13\20.דף[1]

150$פתיחה 



–ביעקבוצדקהמשפטבעל(ץ"היעב)צוראבןיעקברביהקדושהגאוןשלוחתימותיוידובכתבדיןפסקי.283

ז"תפ,מקנס

Piskei Din (Verdicts) in the Handwriting and Signatures of the Holy Gaon R’ Yaakov Ibn Tzur (Hayavetz)

Baal Mishpat Utzeddaka B’Yaakov - Meknes, 1727

.ז"תפ,מקנס.צוראבןיעקברבישלהקדושהגאוןשלחתימותיושלושעםקדשוידבכתבצדדיםמשניכתובדף

ר"בהו"נרמאימראןיוסףר"כה"ביןממוניסכסוךבעניןז"תפ,שבטט"ימתאריךארוךדיןפסקהראשוןבעמוד:דיןפסקישניבדף

ידוחתימתדיןהפסקבסוף"...מאימראןאברהםר"כהההמרומםהנגידלושמכרמילףעסקיעלאסכוריבנימןהיקרעםע"נמשה

מקוצרתנוספתחתימהעםשורות3שלתוספתזוחתימהלאחר.נאהקליגרפיסלסולעםגדולהחתימה–צורבןיעקברבישל

קליגרפיסלסלולעםגדולהחתימה–וחתימתוידובכתבכתוב.ז"תפאדר'גמתאריךל"הנבנידוןנוסףדיןפסק:השניבעמוד.יותר

.נאה

משפט"ת"שובעלמרוקופוסקיגדול,ההודבתקופתמרוקוחכמיוקדושימגדולי,(ג"תקי-ג"תל)צוראבןיעקברביהקדושהגאון

שמואלורביעטרבןיהודהרבילצדהדיןבביתלדייןהתמנהבצעירותו,וצדקותובקדושתוהתבלטבילדותוכבר,"ביעקבוצדקה

כרבשניםואחתכשלושיםלאחר,אלבזבןשמואלרבימשמשכשלצידוד"כראבכיהןעטרבןיהודהרביפטירתלאחר,הצרפתי

.לפאסחזרימיובסוף.שנהעשרהכאחתר"המשבי–בירדוגומשהרבילצדבדיינותכיהןשםלמקנאסעבר,פאסד"ואב

יהודיבקרבלרגלועליהתפילהלמקוםהפךקברו.(ו"תצשנת)א"זיעעטרבןחייםרביישראלמאורשל'החפץ'לספרומהמסכימים

."חפץלכלעת""למודיםלשון""סופרעט"גםחיבר.מרוקו

שלבטקסטמעטחסרוןעםהדףבשוליפגמים.בינונימצב.חתימות3–ושורות27.מ"ס13\18.כתוביםעמודיםשני.דף[1]

.טובהדףשיקוםלאחר,מקצועימשוקם.אותיותכמה

1200$פתיחה 



אבןיעקברביידידואל(הראשון)עטרבןיהודהרבי"בנסיםהמלומד"הקדושמאתשבויםפדיוןבעניןמכתב.284

דינוובית(ץ"היעב)צור

Letter about Pidyon Shvuyim (Redemption of captives) from the Holy “Melumad Benissim” R’ Yehuda Ben

Atar (The First) to his Friend R’ Yaakov Ibn Tzur (Haya’avetz) and his court

רבניאלנשלחהמכתב.[בערךא"תס],פאס.פאסד"ראב(הראשון)עטרבןיהודהרביהקדושהגאוןשלקדשוידבחתימתמכתב

."ביעקבוצדקהמשפט"ת"שובעל(ץ"היעב)צוראבןיעקברביבראשם,מכנאסהעירוחכמי

שכניהםמאתכסףללותהללוהאחיםנשותוהוצרכורווקהבעודהנפטרההצעירהשאחותם,ממכנאסאחיםשלשהאודותהמכתב

ועצרושלהםבערכאותהנשיםאתתבעוהללווהגויםחובםאתלפרועבידםנמצאלאכעתאולם.הקבורהוצורכיתכריכיןבשבילהגוים

'הנזהאחיםהאנשיםאחרולבקש"האפשרככללעשותהחכמיםמאתעטרבןיהודהרבימבקשבמכתב.לכלאלהכניסןכדיאותם

.קדשוידחתימתהמכתבבסוף."נשותיהםאתולפדותהחובאתלפרועכדיכסףשישלחו

יעקברבימספרוכך."חפץלכלעת"שיריובספרשנדפסהקינהעליושנשא,צוראבןיעקברביד"כאבכסאועלישבפטירתולאחר

:ל"הנבספרצוראבן

ויאמר,ביויגעראחדלכםלפניובא.קינותאיזהמקונןוהייתיבהספדועסוקשהייתיבחלומיראיתי,הנזכרהצדיקשלאבלוימיובתוך

שלקינותלהכיןלךהיה:כמשיבויהי?להספידוראויקינותובאיזה,ואומרואען?כזהגדולאדםלהספידראויכאלובקינותהאם,לי

זהבבפסוקבתיהוסגרתיהקינהזאתיסדתיהחלוםאתבזכריולמחר.וכבודוערכוכפיעליוולקונןוכסףזהב

שאלות.רבהמדרשרעלפירוש.וחליצהגטדיניעלספר.וטריפותשחיטההלכות–מכתםשיר.דרשות–יהודהמנחת:חיבוריו

הסכמותנתן.תקופהשבאותהמרוקורבניבספריפזורותממנוותשובות,ידבכתבנותרומספריוחלק.ישראללבניזכרון.ותשובות

אבילאדישמואלרבישמואלאוזן,הצרפתישמואללרבישמואלנמוקי.עטרבןחייםלרבי'החפץספרביניהםדורוחכמילספרי

.(השני)עטרבןיהודהרבינכדו,עובדרביבנו.ועוד

אמנם–דיוטשטושי.טובבמצבהדףשיקוםלאחר.משוקם.וכתמיםפגמים.בינונימצב.מ"ס15\21עמודגודל.מקופלדף[1]

.כולוהמכתבשלתימלולמצורףהמכתבלרוכש.לקריאהניתןהמכתב

2000$פתיחה 

מרוקווקדושימגדולי(ג"תצ-ו"תט)עטראבןיהודהרבי

-אלרבי"מרוקויהודיבפיהנקראמופתדמות.לדורותם

ומקנספאסבעריםד"כאבכיהן.הגדולהרב="כביר

בכלובקיגאון.והעבודההתורהעלשקדחייוכל.שבמרוקו

ברבנותכשכיהןגםחייוכלבמשך.התורהמקצועות

לקבלחפץולאמומחהצורףבהיותוכפיומגיעהתפרנס

כדייןנתמנה(ח"תנשנת)43כבן.הציבורמקופתשכר

בשנת.סרירומנחםורביהצרפתיוידאלרביעםיחדבפאס

פאסמיהודירביםעםיחד,מקנסלעירלנדודנאלץא"תס

יחדהדיןבביתישבבמקנס.איסמעילהמלךרדיפתלאחר

יחידיכדייןכיהןפטירתולאחר.הצרפתישמואלרביעם

הקהילהבראשעמד.פאסלעירחזרד"תסבשנת.במקנס

ישבג"תפבשנת.הקהילהבעניניתקנותותיקןהיהודית

.חברלתלמידלושהיהצוראבןיעקברביעםבדיןראשון

כללפניפתוחהיהוביתו,הציבורשללסבלומאודרגישהיה

.נפשומרשואל

והנשגבהנוראהמעשהלאחרבפרטנתפרסמהקדושתו

,צורפותשלעבודהמהרבהזמיןהמדינהשמושל,הידוע

אתלוהיהשכאשר,היההרבשלבקודשמנהגואולם

קיבלולאהתורהעלשוקדהיהביתואנשיופרנסתפרנסתו

כעסכךבשל.מכיסואזלהשהפרוטהעדחדשהעבודה

אתהיהודיםלקהילתהיהוכשלא,לכלאוהשליכוהמושל

שםשההוהואאריותלגובהושלך,לפדיונוהנדרשהכסף

ובפיהםבשמונשבעיםהיומרוקויהודי.פגעללאיממה

.הנביאאליהולגילויזכההרבכימסופר

בערכוהגדוליםשםבספרוא"החידמרן

אלהיםאישהיהכיהמערבחכמיקדישירבנןמפיושמעתי

,מהקהלהספקהקבלולאתורהבכבודנהנהולא,קדוש

והיה,ולילהיוםשנשאראחר,וניצולאריותלגובוהושלך

שקרעלוהנשבעבואדםכלנשבעיםוהיו,גדול'הקידוש

אחריכיאףחיבעודנוהןונדעםשמענונפלאותועוד,ימות

.ה"תנצבמצבתועללמשתטחמותו



–וואלידבןיצחקרביאל–יהושערביובנומונסוניגוידידיהרבישלוחתימתוידובכתבונדירארוךמכתב.285

ד"תרכ,פאס

Long and Rare Letter in the Handwriting and Signature of R’ Yedidya Monsonego and his son R’ Yehoshua

- To R’ Yitzchak Ben-Walid - Fez, 1864

נוספתתוספתעם,טיטואןד"אבוואלידבןיצחקרביהמקובלהגאוןאל,מונסוניגוידידיהרביהגאוןשלוחתימתוידובכתבמכתב

.ד"תרכ,פאס.יהושערביבנוושלידידיהרבישלוחתימתוידובכתב

ורב,כתמרצדיק,לנוויארר'מאיאחד,דרבנןקדיש,מכובד'הלקדוש"ואלידבןיצחקרביאלמופלגיםשבחבדבריפותחהמכתב

ר"כמוהרשמוגדולבישראלהכוללהרב...המרוםמצבאכאחדשרףאלאאינו...בדורויחיד,ישראלצבי,אפינורוח,שנאמרכמו

עשהואוחלאחלתיעתהוהן",מסויםגטבדיןמונסוניגוהרבששלחאחרמכתבעלתשובהבבקשתהמכתבתורף."...וואלידיצחק

עלשהטרחתיוידעתילידושיגיעהפסקעלחמלתובעיןלהשגיחת"מעכם'רוויפנההקדושההתורהלמעןעשהלטובהאותעמי

"...מעלתוכבודרום

ידידהדארעאנא'קטיישראלהעבד,מצותולקייםומזומןמוכן,אהבתועבתותבחבליאחוזהאחדכנפש"סיוםדבריהמכתבבסוף

בנושלוחתימתוידובכתבלברכהבקשהתוספתהמכתבבשולי."ק"לפושמחירניך'שנתוערבהלמטמוניםך"זיוםט"סמונסוניגו

וחתימתוידובכתבתוספתהמכתבבתחתית"...ה'הרממברכתואביברכניאותישיברךם'רמאדוניומבקש"מונסוניגויהושערבי

ידםהצדיקיםו'יסלחהזהולדברדנארזאעלהואגםשישתדל"וידאלרביאלהשאלהאתגםששלחהודעהובהידידיהרבישל

"...ת'בסלח

רפאלרביבן,(ח"תרכ-ט"תקנ)מונסוניגוידידיהרבי

פטירתאחרר"תבשנת,פאסד"אבמונסונייגואהרן

זהבתפקיד,הדיןבביתמקומואתלמלאנבחר,אביו

וחיברגדולזכרוןבעלהיה.שנהושמונהעשריםנשא

דרשות,בהלכהותשובותשאלותשלחיבוריםעשרות

בןיוסףרביידיעלנמניתחיבוריורשימת,וחידושים

וצוקהצרהבשעת.בערכורבנןמלכיבספרונאים

כולל"כמוךמי"פיוטחיברב"תקצבשנתבפאסשהיתה

בחייולונפטרובניושני.הצרהימיכנגדבתיםא"ס

רבינוסףבן.יהושערביבנו.שמםעלמחיבוריווקרא

מונסונייגוידידיהרביהואנינו,חנינאבשםובתיהודה

.מרוקוד"וראבהראשיכרבשכיהן

.בפאסץ"מו(ב"תרנ-ו"תקפ)מונסוניגויהושערביבנו

,ח"אועל"חייםנשמת",מ"חועל"משפטשבילי"חיבר

.ועוד"החייםשבילי"

.קיפולסימני.טובמצב.מ"ס25–30.גדולדף[1]

300$פתיחה 



רביהגאוןחתימת–"יצחקויאמר"בעלטיטואןד"אבוואלידבןיצחקרביהגאוןמאתעגונההצלתמכתב.286

ד"תקצ,טיטואן–ישראלוידאל

Letter about Saving an Aguna from the Gaon R’ Yitzchak Ben-Walid Abad of Tetuan Baal “VaYomer Yitzchak”

- Signature of the Gaon R’ Vidal Yisrael - Tetuan,1834

"יצחקויאמר"הבעלוואלידבןיצחקרביבניסיםהמלומדהמקובלהגאוןשלקדשוידבחתימת,בטיטואןהדיןביתמאתמכתב

ת"בעלמשפטכסאותיושביהמצויניםהדיניםהשלמיםהחכמיםידידנו"אלנשלחהמכתב.ד"תקצ,טיטואן.ישראלוידאלרביובחתימת

."פאס

רה'צועעניהאשהעלובהובשבילאודות".כללפרנסהללאועלוביםמסכניםילדיועםאותהוהשאירמביתוברחשבעלהאשהבדבר

שמעהוכעתברעבמוטליםובניואשתווהניחלמרחקיםלוהלךוחלףהרגלאתלהםשפשטעדמועטיםימיםהיוולא...אשת

ואויבצרזכרולאלוכסללדרכווהולךוחוגג[קדשכםלמחנה]ק"למחהואהולךדאבשנהפעמים'ג'הנזשהבעללהבאמרים

לחוגשבבואות"ממעכלבקשהגיעהאל'לשנפשהובכןהאריאתמשביעהקומץואיןהציבורעלמוטלתוהיאבניוואתאשתואת

טיטואןפ"החו...קודםאחתשעההמצוהועיקר...יהודאיןגובריןכהלכתעמהםויתנהגק"למחזלבאלהכריחוהפסחחגאת

.ט"סישראלוידאלה"עט"סליוואליד'ןיצחקה"ע...[ד"תקצ]ק"תצדלמען'משמושבולמחנהמחוץישבבדד'בסא"יע

בתורתעצוםגאון(ל"תר-ז"תקל)וואלידבןיצחקרבי

.שבמרוקוטיטואןשלהראשירבה,והנסתרהנגלה

(ו"תרל,ליוורנו)חלקים'ב"יצחקויאמר"ת"שוספרו

ונפלאותיוניסיו.ישראלגדוליאצללתפארהנודע

.קברועל[לרגלעליה]הזייארהבזכותהתפרסמו

.רביםחוליםלריפויעזרהמקודשמטהו

תורהלמד.טובשםרבילאביוח"תקלבשנתנולד

בטיטואןד"אבנהוןמנחםרביגדוליםרבניםשניאצל

ולילהיוםבתורהשקידתועםיחד.הלוימשהורבי

ממאכלבהתרחקווטהרהקדושהסימניבוהתגלו

,גדולתולמרות,וסיגופיםבתעניותוהרבה,ושתיה

ובהצנעבהסתרהיומעשיוכל,לרגליונרהיתההענוה

בשנתהלוימשהרביד"האבפטירתלאחר.לכת

המינויכתבעל.טויטואןד"אבלתפקידנתמנה,ץ"תק

מדרשובית.תקופהבאותההדורגדוליכששיםחתמו

מצודתו,אליופנושהכלתלפיותלתלהפכודינוובית

ארץחכמיגם,המערבארצותכלעלפרוסההיתה

.הלכתיותשאלותאליוהפנו,שמעואתששמעוישראל

שם.ופסקיםת"שו400–מלמעלהכוללהגדולספרו

יתומיםאביהיה.רבותארצותלחכמיתשובותמוצאים

בשנת.ונצרךדללכלפתוחהיהוביתואלמנותודיין

.מאודלליבונגעהדבר,יעקברביבנואתשיכלו"תרכ

נסתלקהשבתכניסתלפניל"תרלאדר'חהששיביום

ממלמלותכששפתותיועולמולבית(93בגיל)הרב

."השבתליוםשירמזמור"

אלאיהודיםרקלאבאיםלשם"זייארה"לנהפךקברו

כמו.נודעיםהטהורקברוסביבמופתסיפורי.גויםגם

שלהמטהסגולתעלמסופריםרביםפלאסיפווריכן

בבתיםמתנוססת'המלאךכפניודיוקנותמונתו.הרב

.רבים

הדייניםמגדולי(ך"תר-מ"תק)ישראלוידאלרבי

ורביהלוימשהרביעםיחדהדיןבביתישבבטיטואן

יצחקרבישלרבותיו)צוראבןמשהורבינהוןמנחם

.(וואלידבן

.כתמים.טובמצב.איכותידף.מ"ס16\21.דף[1]

2000$פתיחה 



–אבוחציראמשפחתלרבניתנחומיםמכתב.287

רבי"רפאלמלאך"השלוחתימתוידובכתב

ב"תרצ,סאלי–אנקווהרפאל

Letter of Condolences to the Rabbis of the

Abuhatzeira family - In the Handwriting and

Signature of the “Malach Refael” R’ Raphael

Ankawa - Salé, 1932

אנקווהרפאלרביהגאוןשלוחתימתוידובכתבמכתב

תחיוןלמען"בסדר,ב"תרצ,סאלי."רפאלמלאך"ה

.(דבריםספר)"ורביתם

אבוחציראמשפחתלבניתנחומיםאגרתהמכתבתוכן

זרער'היצהבנילהרבניםדנחמתאשבעהלרבותגם..."

אבותםבזכות,כשושניםיפרחויחדיו,נעמניםמטעיקודש

המכתב."ל"זצוקאביהםיעקבאבירוזכות,הקדמונים

אבוחציראמשפחתרבנימחשוביאחדפטירתעלנסוב

."יעקבאביר"האבוחציראיעקברבימרןשלנכדואובנו

כתבהדבריםבין.קינהודבריבמליצותרוויהמכתב

במילתאאדברומהאומרמה...""רפאלמלאך"ה

להספדמקראמקראצריכהאינהומסתבראדפשיטא

יעקבאבירד"הראבג"להרהמזהבןלמזה...ולקורחה

רחמיםמלאמהאלרחמיםלבקשאלאלנואין...ה"זלה

דישריםאבותאבותםזכות'הברוכיקודשזרעזרעעל

זרועאורהאחרוןזכותוגם,הישניםאבותותומיםאורים

יקרבלבלעליכםתגיןוצדקתותורתוזכות'יעקבאביר'

"...עודלדאבהתוסיפוולאבאהוליכםנגע

יהודיכלבפינערץשמו.מרוקושלהראשירבהבתפקידהראשון."רפאלמלאך"הבכינויונודע(ה"תרצ-ח"תר)אנקווהרפאלרבי

זו'הדברלשואליםרבותותשובותפסקיםכתב.בעירישיבההקיםתקופהבאותה,בסאליהדיןבביתלדייןמונה30בגיל.מרוקו

רביעלהמליצההרבניםמועצת.במדינהראשירבשלמוסדלהקיםהחליטבמרוקוהצרפתיהלשטון.מרוקולגבולותמחוץגםהלכה

הראשוןהרבנתמנהח"תרעובשנת.לתפקידשיתמנההוחלטולבסוף,אחריםרבניםעלוהמליץהצטנעהרב,לתפקידאנקווהרפאל

קרני"מרוקויהדותשלהספריםבאוצריסודלאבןהפכוחיבוריו.הבירהברבאטהרבניהדיןביתולראשותמרוקושלהראשילרבה

בדורנדפסוחלקם20–ההמאהבתחילתנדפסוחלקם.חלקים'ב"זהבפעמוני"."ם"ראחידושי".חלקים'ב"ראםתועפות"."ראם

.שלוםאהבתחברתידיעלידמכתבהאחרון

.קיפולסימני.מאודטובמצב.וחתימתוידובכתבארוכותשורות14.מ"ס21\31עמודגודל.מקופלדף[1]

600$פתיחה 



–א"זיעאבוחציראמאיררביהקדושר"האדמושלוחתימתוידובכתב–גטכתיבתבדיניהלכתימכתב.288

ז"תשט,ארפוד

Halachic Letter regarding the Laws of writing a Get - Handwriting and Signature of the Holy Admor R’ Meir

Abuhatzeira Zya”a - Erfoud, 1956

בנוא"זיע"מאירבבא"האבוחציראמאיררביהקדושר"האדמושלוחתימתוקדשוידכתבבעצםכולוכתוב,גטכתיבתבדינימכתב

.ז"תשט,ארפוד.א"זיע"סאליבבא"הר"האדמושל

הינהשהמתגרשתבנידוןהמתגרשתשםכתיבתבדיןלשאלתובמענה,בארפודדייןאלעסריאברהםרביאלנשלחהמכתב

זהבנדוןתשובתואתמשיב"מאירבבא"ה.אמהושםשמהאובלבדשמהלכתובהאם(אביהשםולאאמהשםשיודעת)"שתוקית"

להשמיטכךמעשהשעשה[צבאחדודרבי,לדודשושנים]ל"שוש'להמצאתיוגם"ומוסיף,והפוסקיםערוךהשולחןמרןפסקפיעל

כמהעודמוסיףמאיררבי"בלבדשמהרקלכתובאיןבגיטהגםהבתשםרקכתבנושלאנלמודכתובהמספרוגםהמגרשתאבישם

.זהגטבדיניפרטים

אמרינןהלוםולעתדעתיזהוסתירהשבנינםהנעריםעצתאחרלרדוףלךהיהולא"תוכחתיענין"מאירבבא"המוסיףהדבריםבסוף

."אביחציראמאירה"עשלום

.א"זיע"סאליבבא"האבוחציראישראלרביר"האדמושלהגדולבנו,"מאירבבא"בכינויונודע–אבוחציראמאיררביהקדושהגאון

.והעבודההתורהעלכימיםלילותושםהוריוביתגגבעלייתהתבודדילדותומשחר.ישועותופועלמופתבעל.וקדושמקובל,גאון

אתמילאא"תשיבשנתארצהאביושלעליתולאחר.ובהלכהבגמראאביושלהישיבהבחוריבפנישיעוריםלמסורהחל16בגיל

רוב.ברכותיואתלקבלביתואתפוקדיםהיוישראלביתהמוני.ישראללארץעלהג"תשכבשנת.ואגפיהארפודד"וראבכרבמקומו

לאחראביובחיינפטר.ממנוגדולהואכיבענווהעליואמרהגדולשאביועד,ביתומפתחיצאשלאוכמעטובקדושהבתורהעסקימיו

.ג"תשמבשנתרביםיסורים

."א"יעואגפיהארפודת"עיץ"ומורבא"זיעיעקבאבירן"המלובק"הגאוהונכדניןאביחציראמאיר'הצבי"שלרשמיבלנקעלהמכתב

.וחתימתוידובכתבשורות12

.וכתמיםקמטים.טובכללימצב.מ"ס16\21.דף[1]

1800$פתיחה 



"סאליבבא"הא"זיעאבוחציראישראלרביהקדושר"האדמושלנדירהוחתימהקדשוידבכתבמכתב.289

Letter in the Holy Handwriting and Rare Signature of the Admor R’ Yisrael Abuhatzeira Zya”a the “Baba Sali”

.הנדירהחתימתועם."סאליבבא"הא"זיעאבוחציראישראלרביהקדושר"האדמושלובחתימתוקדשוידבכתבמכתב

בעניןהמכתב.ד"כראבשכיהן"סאליבבא"העםיחדבארפודכדייןכיהן"...אלעסריאברהםר"כהח"אן"ידי"אלנשלחהמכתב

.לארפודחפציםמשלוח

עליוותפרשו"בעהבבוקרחמישייוםל"הנעםלשלוחוםצריךלמחרחזרלאאםירךואלפןהשמר""סאליבבא"הכותבהמכתבבסוף

.[אבוחציראישראלהשםעבדשלוםאשאולשלוםטוביםלחיים]ט"סא"ישה"עש"אוכעתל"לחיטוהצריךכל

.במכתביומצויהואינהמאודנדירהא"ישתיבותבראשיסאליהבבאשלידוחתימת

מופלאגאון,וקדושחסיד.אבוחציראיעקברביר"האדמובןמסעודרביבן,(מ"תשד-ן"תר)אבוחציראישראלרביהקודשהגאון

ארצהעלהד"תשכבשנת.למרוקווחזרישראללארץפעמיםמספרעלה.וסביבותיהארפודשלהראשיכרבהכיהן.ובנסתרבנגלה

עדיהינםרביםואנשים"ישועותפועל"היה.עצותיואתלקבללביתונהרותבלרחבימכלאלפים.לפטירתועדנתיבותבעירוהתיישב

.ריקםשבההיתהלאוברכתוגרונומתוךמדברתהיתההקודשרוח.ידועלשנעשוהגלויםלניסיםראיה

.טובמצב.מ"ס14\21."סאליבבא"השלוחתימתוידובכתבשורות12.דף[1]

2000$פתיחה 



19–ההמאהסוף,פאס–פאסדייניוחתימותידבכתבקרקעותמכירתשטרי–"מקנהספר"–ידכתב.290

20–ההמאהתחילת

Manuscript - “Sefer Mikneh” - Property Sale Contracts in the Handwriting and Signatures of Dayanim of Fez -

Fez, Late 19th Century Early 20th Century

!(המקורית)ובחתימתםידםבכתיבתכאןנעתקוהשטרות.בפאסובתיםקרקעותמכירתשלמוקדמותשטרותהעתקתכולל,ידכתב

רפאלרבי,עטראבןטובשםרבי,עטראבןיעקברפאלרבי,יוליאבןהלוייוסףרבי,ששוןשלמהרבי,עטיאאבארבי:פאסדיינישל

מהםכמה.סירירומתתיהורבי,הצרפתיוידאלרבי,צוראבןבנימיןיהודהרבי,סירירויוסףישעיהרבי.נאיםבןיוסףרבי,צוראבן

.פעמיםמספרחתומים

פיעלהנראהכפיהדייניםראו,השניםעםבלול"הנשהשטרותמכיון',התרשנותשלהראשונותבשניםנעשוהמקוריותהשטרות

בפניכאןלהעתיקלנכוןראוכןעל.ואמתייםנכוניםשההעתקיםידםבחתימתולהעידלהעתיקן,והנכסיםהשטרותבעליבקשת

כתבשטרכלבסיום.תקופהבאותההחתומיםהרבניםשלשמותיהםכוללוכלשונםככתבםנעתקוהשטרות,השטרותאתהדיינים

מכתבחלק.חתימותעםואישוריםשטרות18נעתקושלפנינובקובץ.החתימותוהיכרהנכונההעתקהעלל"הנהדייניםשלעדות

.מאודארוכותהינםהשטרות

לביתוכחיתעלמיןלביתהסמוכה'הבהרחבהרביעמקנהספר"נכתבהמעטפתגביעל.מ"ס18\23.כתוביםעמודים[41].דף[35]

."ץ"ייוסףר"בכאדרעימסעוד'סיקנהאשרהמטבחיים

.מנותקיםדפים.מאודטובמצב

600$פתיחה 



–19–ההמאהמרוקו–קינות–ידכתב.291

מעוטריםעמודים

Manuscript - Kinot - Morocco 19th 

Century - Decorated Pages

חכמישחיברובאבלתשעהקינות30כולל,ידכתב

.(ועודצוראבןשלמהרבי,צוראבןיעקברבי)מרוקו

.19–ההמאה,מרוקו

עםנאהמסגרתעמודלכל.ומסודרתיפהכתיבה

שםנרשםקינהכלבתחילת.קליגרפייםקישוטים

.הבתיםוסימןהמחבר

דפיםבשני.מ"ס15.כתוביםעמודים34.דף17

ומאוחרתשונהבכתיבהקינותשתינרשמואחרונים

.יותר

פגמים.בינוני,טובמצב.(טמדףמתחיל)שלםלא

.חדשהבדכריכת.ניירבהשתלתמשוקמים

180$פתיחה 

20–19–ההמאהמרוקו–לפסחידכתבי[4]מקבץ.292

Stack of Manuscripts for Passover - Morocco 19th/20th Century

נאיםעיטוריםהקטעיםבתחילת.קטעאחרקטעמרוקאיתוערביתעברית.ענמיםמפרךיוצאיםידידים."לפסחידידים",ידכתב.א

של'אליוםלהפטרהרשות"."שניפסחשלהיר'צלכתובאתחיל".נוספיםפסחעניניכולל.19-ההמאה,מרוקו.הפותחתהמילהסביב

.ועוד"פסח

,בינונימצב)פגומיםדפיםארבעהידהכתבבאמצע.כתמים.טובכללימצב.מ"ס17.כתוביםעמודים88.דפים44.שלםידכתב

.חדשהעורחציכריכת.הדףאתששרףהדיומחמת(גרוע

בסוף"...ענמיםמפרךיוצאיםידידים,לנצחוקייםחי,וצחאדוםאלבעזרתפסחשלהיר'דלכתובאתחיל"שערכולל.לפסחידכתב.ב

."פסחשלשמיניהפטרת"עםנוספיםדפים."ביזמלשמעוןה"ע"הכותבחתימתידהכתב

עםחדשהעורחציכריכת.טובבמצבזהמלבד.בשוליםחרוכיםואחרוניםראשוניםדפים.מ"ס18.כתוביםעמודים68.דף34

.קטיפהבדעטיפת

.כריכהללא.כתוביםעמודים28.נאהמרובעתכתיבה."צבאןסלימאן"הכותבחתימת.לשבתבקשות.לפסחפיוטים,ידכתב.ג

.טובמצב.כתמים

פגמים.בינונימצב.חדשהכריכה.מרובעתכתיבה.כתוביםעמודים30.צבעוניםשטיחציוריכולל.וסוףתחילהחסר.לפסחידכתב.ד

.משוקמים

300$פתיחה 



ספרדיםידכתב

19–ההמאה–ידכתבי[4]מקבץ.293

A Stack of Manuscripts - 19th Century

.שמעוןר"ביהודהרביעלהספד,ידכתב.א

ההספד.היחוססדרעםשערכולל.ו"תקע,אשכנז

הנפטרשלבנוהמספידידיעלנכתבהנראהכפי

ולבי,עולמיםביתעלעמדיביום,קבורתוביוםויהי"

השברתתיעת,קראניאשרהשברעליקרוע

ושפתי,דמעלמנועיכלוכלעיניאז,לביאלהנורא

"...התבלויטשהאבלואזל...יכולובלבמליןלעצור

קרעים.בינונימצב.צדדיםמשניכתוביםדפים14

.חדשהבדכריכת.טקסטחסרוןעם

.דף[6].'משהישיר'פירושעםאזהרות,ידכתב.ב

ממהדורההעקתה.19\18–ההמאה,מרוקו

ידכתב.(ה"תצאמשטרדם)החיבורשלמודפסת

האשכנזיםהרבניםשמות:כאןנמצא.חסר

והקדמותהמהדורהעלשהסכימובאמשטרדם

קודםלאומרהתורהלמתןכתובה.והמגיההמחבר

ושתיאזהרותרשות.בשבועותתורהספרהוצאת

לבןהורידזהיום"הפזמוןמןראשונותמחרוזות

מצב.הפירושעםהאזהרותמןמעטועוד."שריד

.חדשהכריכה.עשונקביפגמים.בינוני

ליוםהעבודהסדר-ידכתב.294

ס"תרשנת–הכפורים

Manuscript - Seder HaAvodah for 

Yom Kippur - 1900

,הכיפוריםליוםהעבודהסדר,ידכתב

'זביוםא"ישלחביב'ןשמריה"כתיבת

מרובעתכתיבה."ס"התרשנתתשרילחדש

.ניקודעם

מצב.מ"ס16.כתוביםעמודים45.דף23

.רופפתרכהכריכה.מנותקיםדפים.טוב

150$פתיחה 

במעט.טובכללימצב.כתוביםעמודים[64].וסוףתחילהחסר.צבעוניםעיטוריםעם.20–ההמאהתחילת,מרוקו.לפסחידכתב.ג

.פגומיםשוליםדפים

.טובכללימצב.כתוביםעמודים[14].מסודרתכתיבה."יוחאיבר"פיוטובסופוהשיריםשירמגילת.נאהידכתב.ד

.טובמצב.ידבכתבפזמוניםשלעמודים4הספרבתחילת.ז"תרס,ליוורנו.לנפשמרפאספר.ה

150$פתיחה 



שלמיםענינים–[ך"התרשנות]בחייומוקדמתתקופה–בקבלהחידושים–"חיאישבן"השלקדשוידכתב.295

Holy Handwriting of the “Ben Ish Chai” - Novellae in Kabbala - Early Period in his life [1860’s] - Full Topics

הקדמותפיעלהחידושים"למשיחינרערכתילדודקרןאצמיחשם"בתהליםהפסוקעלבקבלהחידושיםקטעיששהובו,גדולדף

וחוץ"חייםאליהורביאביובשם(כח,כהאשמואל)"נאמןביתלאדני'היעשהעשהכי"הפסוקעלארוךחידושבנוסף.ל"האריזדברי

וזהו"הלשוןבזו"חיאישבן"המרןמסייםהחידושיםבסוף.הקבלהפיעלהכל–"...רמזא"זיעמאריאבאאדוניר"עט'פיהמכווןמן

.[!ידכתב]י"כהגלגוליםבשערי"האררבינודבריאתחיאישבן"המזכירמקומותבשני."ו"בעזהבסוד'האאופן

גדולדף.(מצורףצילוםראה)-תרל\-התרכבשנותצעירותומתקופת"חיאישבן"המרןשלהמוקדמתידובכתיבתהםהחידושים

!נדפסולאהחידושיםידיעתנולמיטב.מ"ס22\19.33–ההמאהבאמצעשנוצרואיכותיעבהדף,מיםסימניעם(סטנדרטילא)

.קדשוידבכתבשורות62.וסיוםפתיחהדבריעםשלמיםענינים

!במכירותפעםאישנראה"חיאישבן"המרןשלביותרהקדוםידהכתבלפנינו

.ידהכתבתוכןשלמוקלדתמלילמצורףהפריטלרוכש.קיפולסימני.מאודטובמצב

2000$פתיחה 



רבינוהגולהבניכלראשמרןשלקדשוידכתבבעצם-עמודים[44]-ס"הפרדדרךעלתורהוחידושידרשה.296

"תמידויעזרינווישמרינובעזרתינויהיהשדיואל"ברכות–"חיאישבן"הא"זיעחייםיוסף

Homily and Torah Novellae on the way of Pardes - 44 Pages - In the Actual Handwriting of Maran Rosh kol

Bnei Hagolah Rabbeinu Yosef Chaim Zya”a the “Ben Ish Chai” - Blessings “And God Almighty will help us and

keep us safe forever”

.עלינותגןזכותו"חיאישבן"הבעלחייםיוסףרבינוג"רשכבהמרןשלקדשוידבכתיבתתורהוחידושיהספדדרשת

קודשבשבת'בחשוון'חביוםל"זמאירדוידר"חדודימורבהספדשדרשתידרוש"בכותרת"חיאישבן"הכתבהראשוןבעמוד

.[ושכינתיההואבריךקודשאיחודלשםונצליחנעשההשםבעזרת]ו"ליקבהו"בהנהעמודבראש."ר"אכיברצוןיקובלו"תרסשנת

זקינימורהרבר"עט"שלואיזכור(א"המרפלציוןהראשון)יל'פנזמאיררביעלשדרשאחרתלדרשהאיזכוראיזכורעמודבאותו

.בתורהלשמיעהראיהביןההבדליםבנושאחידושיםהדרשהבתוך."ה"זלהחייםמשהרבינו

,ובמדרשיםס"בשל"חזבמאמריחידושים,הרמזדרךעלביאורים.ל"זי"והארהקדושהזוהרמדבריבהקדמותמתובלתהדרשה

.בדרשותיו"חיאישבן"המרןשלבקודשכדרכו,וכתוביםנביאים,התורהבפסוקיביאורים

.הראשוןבעמוד.הקבלהדרךעלביאוריםעם,כתיקנןואמריתםברכותמאהעניןעלחידושים[16]בעמוד

בעל,(ט"תרס-ג"תקצ)מבגדאדחייםיוסףרבינוהגאון

חייםמשהרביבןחייםאליהורבישלבנו,"חיאישבן"

.ובצדקותובגאונותונודעמנערותו.בגדאדשלרבה

,שנהו"כבןרקכשהוא,ט"תריבשנתאביופטירתלאחר

בארבע,הגדולהכנסתבביתלדרושמקומועלעלה

הגדולשבת,זכורשבת,תשובהשבת:השנהשבתות

מתכנסיםהיו,(השבועותחגשלפנישבת)כלהובשבת

צאלת'בעירהגדולהכנסתבביתבגדאדמיהודירבבות

,ישיבהמקומותאלפיםכעשרתבואשר',כביריאל

דורשהיההשנהשבמשךבשבתות.לדרשותיוומאזינים

כשבו"ירי'זעאלסלאת"בגדאדשלהקטןהכנסתבבית

כחמישיםשבתמידידרששם,ישיבהמקומות1000–

פרשתבענינידורשהיהשעותשלשבמשך.שנה

,משלים,ובאגדהבהלכהבלולותהיודרשותיו,השבוע

ואגדותפסוקיםופירושיהלכותפסקי,מעשיותסיפורי

חכמתדרךועלהרמזדרךעל,הפשטדרךעל,ל"חז

חיבוריו,התורהמכמניבכלחיבוריםעשרותחיבר.הסוד

.כולוהיהודילעםיסודאבןהפכו

.הראשוןורבו"חיאישבן"המרןשלאמואחי,בגדאדחכמימגדולי(ו"תרס,ירושלים-ז"תקע,בגדאד)ניסיםיוסףמאירחידודרבי

הצטרף,"צדקזבחי"בעלסומךעובדיהרביהגאוןנעוריוידידידיעל"זילכהבית"בבגדאדהמפורסמתהישיבהונוסדההוקמהכאשר

קיבלשםל"זצ"חיאישבן"הבעלחייםיוסףרביהגאוןג"רשכבהבצעירותוכןגםלמדבישיבה.הרבהתלמידיםבהוהעמידאליה

,נפשבמסירותישראללארץעלה,שנהתשעיםכבןבהיותוה"תרסבאייר'יביום.חידודורביסומךעבדאלהרבירבותיומפיתורה

על.ע"נלבו"תרסתשריז"כוביוםבירושליםימיוארכולאאך."לדודשושנים"הבבליםישיבתממייסדיוהיה,ק"עהבירושליםונתיישב

."ל"זצוקנסיםיוסףמאירחידודר"כמוהרפניםונשואזקןא"וירצדיקהגדולהרבהמבבלעלהאריק"מ"נחרטמצבתו

השורותביןהוספות.אופקיתבצורהנכתבושורותמספר!אוטוגרפיתכתיבה.קדשוידכתיבתבעצםעמודים[44]דפים[22]

מהודרתעורכריכת."חיאישבן"השלממחברתוריקיםנוספיםדפים4.מאודטובמצב.מ"ס10\13.5.ומחיקותתיקונים.ובשולים

.גבהעלכיתובעם

15.000$פתיחה 

תפילהנוסח"חיאישבן"הכתב[ראשוןעמוד11]בדף

ת"והשילנצחהמותבלער"יה"הדרשהסיוםשל

ארוכיםחייםויחיינוישראלכלועלעלינוירחםברחמיו

יהיהשדיאלר"אכייתברךלעבותוומתוקניםטובים

מקומותבכמה."ר"אכיויעזרינווישמרינובעזרתינו

ואל"זוסיוםברכת"חיאישבן"הכתבהדרשהלאורך

"ר"אכיתמידויעזרינווישמרינובעזרתינויהיהשדי

[ראשון'עמ17]בדףגםדומהנוסח.[שני'עמ15]דף

מרן.[שניעמוד22]ובדף[ראשוןעמוד21]בדףוכן

הטהורהבמחשבתושעלתהפעםבכל"חיאישבן"ה

עזרובבקשתבתפילהלסייםהקפידהדרושאתלסיים

.יתברך'מה

!!נדפסוטרםשלפנינוידהכתבמתוכןניכריםחלקים





הגהותעם-אזולאיזרחיהיצחקרביהמקובלהגאוןידבכתבוחידושיםדרשותקונטרס.297

ישעיהרביאביופטירתעל'קינה'עם–ח"תפ-פ"ת,ירושלים–א"זיעא"החידמרןבנווחתימת

הסודפיעלוחידושאזולאי

Booklet of Homilies and Novellae in the Handwriting of the Gaon and Kabbalist R’ Yitzchak

Zrachiya Azulay - With Glosses and the Signature of his Son Maran Hachida Zya”a - Jerusalem,

1720-1728 - With ‘Lamentation’ on the Passing of his father R’ Yeshaya Azulay and Novellae

based on Kabbalah

בכתבהגהותעם.ל"זצאזולאיזרחיהיצחקרביהגאוןשלקדשוידכתיבתבעצםוחידושיםדרשותקונטרס,ידכתב

.א"החידמרןשלידוחתימתההגהותבאחת.א"זיעא"החיד–אזולאידודיוסףחייםרבינומרןבנושלקדשויד

.ח"תפ-פ"ת,ירושלים

ידהכתבתיאור

שורות30–כ)מאודצפופהכתיבה.(עמודים[10]כ"סה)צדדיםמשניכתובים.מ"ס10\16גודל.דפים[5]לפנינו

השורותביןמיליםשלוהוספותתיקוניםעםאזולאיזרחיהיצחקרבינושלהאוטוגרפיתידובכתיבתהכל–(לעמוד

.ידובכתב

פ"ת]ם'תמהבה'משכנפיךבצלן"יחסיו18בהעלותך'לפדרוש"הכותרתתחתארוכהדרשה,בתחילה.א

עלומשתרעתארוכהזודרשה."(תמיםהבהישראלאלהי'האלשאולויאמר"מא,ידאשמואל)"תמםהבה"[1702

.לקחאשרהכושיתהאשהאודותבמשהשדיברוומריםאהרןענין,הרעלשוןעוןבעניןהדרשהתוכן.עמודים[8]פני

.דאורייתאבפלפולאובפוסקיםס"בשדרשתואתזרחיהיצחקרביחורזבדרשה

קושייתועלישוב:הראשוןבקטע."ח"תפאייר'ד'גיום"הכותרתתחת,חידושיםקטעישני[9]בעמוד.ב

הרבבשם"חידושעמודבאותו.היתהשנהל"קבתיוכבדבענין,המדרשעלעזראאבןאברהםרבישלהמפורסמת

עללחבבהכדיבאהלהנהויאמר"אשתךשרהאיה"הפסוקעלהמדרשמאמרעלנסוב"ה"זלהאלמושינינוחסדאי

.בעלה

יולדתואשר..."ובמליצותבחרוזיםכתובההקינה.אביופטירתעלזרחיהיצחקרביידבכתב'קינה'[10]בעמוד.ג

נערבדברואשר,ה'שונלווהואומעריבמשכים,חפצו'הבתורתגבראחזוגבראחזו,ומתנידתניבתורהעמלואשר

והואישראלבניאתדעתללמדמדרשאבביפתחקדיםרודףבוקרכאור...מזניחוולאמארחואצלומרגילוישראל

ויצאהדיןאתלהצדיקעליכ"עכי,מיניהבדילילאידםמתוךידוזזהלאשימשילמעליועדהמנחהותעבור,מעדנייתן

"...הזההגדולהצעירבשליח'לשויצחק

."לאמרדברתכאשר'הכחנאיגדלעתה"הפסוקעלהסודפיעלחידושיםהאחרוןעמודבאותו.ד

א"החידרבינושלק"בכתיהגהות

בניהרבדברי[קדשוידינשיקת]ק"ניאחריבנוהצעיראמר"א"החידידבכתבהגהההעמודבשולי[4]בעמוד

"...שמואל

"...קראדגלי[מידיקשיאלא]מ"לקק"ניאחרי"השורותביןא"החידהגהת[5]בעמוד

[מוריאבי]מ"אשהקשהומה...קושיתבנוהצעיראמר"א"החידידבכתבחתומההגהההעמודבשולי[6]בעמוד

"...יצחקבירך'ועיא"חידמ"לקעליוה"זלה

"לאברהםחסד"הבעלאזולאיאברהםרבינכדאזולאיישעיהרבישלבנו(ה"תקכ-ב"תס)אזולאיזרחיהיצחקרבי

אברהםרבימהגאוןהסודתורתאתלמד.בדורובירושליםוהמקובליםהחכמיםמראשי.א"החידרבינושלואביו

.שבזמנוירושליםחכמישלספריהםעלוהסכיםויחדהקהילהתקנותכלעלחתם."אברהםזרע"ספרבעליצחקי

אליעזררבי:ירושליםגדוליחתמוות"השדרכתבועלאירופהלמערבירושליםכוללותבשליחתיצאא"תקבשנת

.לירושליםושבהשליחותאתהפסיקאולם,ועוד'האדמהפרי'בעל.'הארץפרי'בעל.'קודשאדמת'בעלהרב.נחום

'חדשפרי'ספרעלמהגהותיוכמה.זרחיהיצחקרבימאביוששמעשונותשמעותבספריומביאא"החידרבינובנו

.(ז"תשנ,תשרי)מקביצאלבקובץנדפסו

שקמווהמחבריםהפוסקיםומגדולי,המקובליםמגדולי,הדורותמגדולי.(ו"תקס-ד"תפ)אזולאידודיוסףחייםרבינו

ש"הרשידיעלמיםיצקהקבלהבתורת."בכסףנחפה"בעלנבוןיונהרבימפיתורהקיבלבילדותו.היהודילעם

בכלחיבוריו.בירושלים'ישראלכנסת'בישיבתוהקודש"החייםאור"העטרבןחייםורבי"אלבית"בישיבתהקדוש

הקדמוניםספרי,מדרשים,הזוהרעלביאורים,סגולות,מנהגים,תפילות,ס"ש,דרשות,והלכהת"שו:התורהמכמני

.ועוד

.מאודטובמצב.מ"ס10\16.חתומהאחת–א"החידשלקדשוידבכתבהגהות3.כתוביםעמודים[10].דפים[5]

.מהודרתחדשהבדכריכת.מאודזעיריםנקבים

4000$פתיחה 





–רבה'גמחכמילאחד–פסחעלשלםחיבור–ידכתב.298

נדפסלא–ב"תשכ

Manuscript - Full Composition on Passover - One of the

Scholars of Djerba - 1962 - Not Printed

עלחידושים,"ורחץקדש"פסחסדרעלחידושיםכולל,ידכתב

.רבה'גמחכמיאחדמאת,ומוסררמזבדרך.גדיאחד,הלל,ההגדה

.ב"תשכ,אלול

רמזדרךלבארו"בעהאתחיל"המחברכותבידהכתבבתחילת

חלקיאענהאניוגם...'המפכלבושדרכופסחלילשלסדרומוסר

.ב"תשכאלול,תאריךהעמודבראש."שנלמדבמה

!עתהעדנדפסלאהחיבורהנראהכפי

לששהומחולקמסודרהחיבור.כתוביםעמודים130–כ.דףסז

מספור.בקצהמהודקיםדפיםממספרמורכבקונטרסכל.קונטרסים

מעט.טובכללימצב.מ"ס13\20.הקונטרסיםבכלרץהדפים

.הדפיםבשוליפגמים

200$פתיחה 

20–ההמאהתחילת,תימן–אסתרמגילתתפסיר–ידכתב.299

Manuscript - Explanation of Megilat Esther - Yemen, Early 20th Century

.תימניתכתיבה."אלקארהמאיר'ןיוסף"הכותבשלשמוידהכתבבסוף.ערביתיהודיתללשוןאסתרמגילתתרגום,ידכתב

.20–ההמאהתחילת

.חדשהבדכריכת.טובמצב.כתוביםעמודים56

120$פתיחה 



תימן–עורקביצאלחבןאברהםרביהסופרידכתב.301

שופרתקיעת\הגדולשבת\באבתשעה–19–ההמאה

Handwriting of the Auther R’ Avraham Ben Tzalach Orkabi -

Yemmen 19th Century - Tisha B’Av / Shabbat Hagadol /

Shofar Blowing

לשבת.ב.באבלתשעההקינותסדר.א:נושאיםבשלושהידכתב

סדראתהכולל"יוצרכםדתיעקבבניושמעוהקבצו"פיוט"הגדול

כולל."ל"זי"מהארלתוקיעתפלה",השנהראש.ג.שירבדרךפסח

התקיעותלפנימוסרדבריעם,השנהבראששופרתקיעתסדר

.וערביתבעברית

ומסכינאחלשאספרא"ידוחתימתעםהכותבקולפוןמקומותבשני

צאלחא"א'ןאברהאיםהצעירריקאמדעםדכלדאיזובאכרעא

,עורקביצאלחבןאברהםרבי."א"כירל"ישט"סץ"יערקאבי

'אצי).שיריםדיואןב"תרמבשנתהעתיק.ט"היבמאהמתימןסופר

.כהעדידועהיהשלאידוכתבעודלפנינו(477'עמתימןלחכמי

נאהכתיבה.מ"ס16.כתוביםעמודים100מעל.דף[55]

.ניירעלדיו.ומסודרת

מידיחזקהכריכה.פגומיםאחרוניםדפיםשלושה.טובכללימצב

.בשופיהספרפתיחתעלהמקשה

120$פתיחה 

19–18המאותתימן–ידכתבחלקיאוסף.300

Collection of Partial Manuscripts - Yemen 18th-19th Centuries

פסחשלהגדה.ופיוטיםתפילות.רבאלהושענאהברכהוזאתמדרש:בתוכן.19–18המאותביןשנכתבוידכתביחלקי9אוסף

.ועודכליםמסכתמשניות.השנהלראשתפילות.מנוקד

.ובלאיפגמים.טובכללימצב.שוניםגדלים.דפיםעשרות

180$פתיחה 



אשכנזיםידכתבי

ה"תקצ[כיה'צ]ביזנץ–ובדיקותשחיטותדיני–נאהידכתב.302

Fine Manuscript - Laws of Slaughter and Inspection - Bzenec [Czech Republic] 1835

הפורזץבדף.שמואלזבחמספרמלוקטים.אלולדיניםהשייכיםותשובותשאלותעם,ובדיקותשחיטותדיניכלכולל,ידכתב

משההזההנחמדהספרממשבידיכותבאנישמואלזבחהנחמדמהספרבקצרהובדיקותמשחיטותדיניםלקוטי"המחברקולפון

."1835אנבאךביזנעצץק"דקונאמןץ"ש'יחיענדל'הבןאברהם

–נדפסלא-מצוהלברדרשות–ידכתב.303

ז"תקפ[גרמניה]קרלסהיים

Manuscript - Speeches for a Bar-Mitzva -

Unprinted - Crailsheim [Germany] 1827

תחתתורהחידושיעם.מצוהלברדרשותשבע,ידכתב

ממנינכתב"נרשםאחרבדף."אחדמלמדןשמעתי"הכותרת

ז"תקפשנתקרלסהייםפהץ"ש[?]ראזענבוםליזר'הק

."ק"לפ

קילסעמשה'רחמישל..."נכתבהראשונההדרשהבכותרת

."ל"זצאויבגרשוןה"מוהוא

.נדפסלא!אוטוגרף

16\20.כתוביםעמודים14כ"סה.ריקיםרובם.דף[22]

.ואיכותיםעביםדפים.מאודטובמצב.כריכהללא.מ"ס

150$פתיחה 

יחודלשםשלמיוחדנוסחידהכתבבתחילת

בכתביאיתא"הריאהובדיקתהסכיןבדיקתקודם

לומרמחויבעושהשאדםמצותכלעלל"זי"האר

כךכשיאמרזהומכחושכינתיהה"קביחודלשם

ממצוהוהקליפותאחראהסטראאתמבטל

ב"שודיני"עםדפיםמספר,בסוף"...זאת

."ו"ממהרי

נץ'בזהעיירהשלהגרמנישמההואפיזנץ/ביזנץ

הקהילותאחתהתקיימהשבה,כיה'צ,במורביה

היהודיתהנוכחות.זהבאיזורשנוסדוהראשונות

.12-המהמאההחלמוזכרתזאתבעיירה

עביםדפים.מ"ס19.כתוביםעמודים50.דף33

.הסימניםכותרותעםמסודרתכתיבה.ואיכותים

כריכת.מאודטוב-טובכללימצב.ירקרקיםדפים

.חדשהבד

250$פתיחה 



גרמניה–האדםשםופסוקיתפילות–ידכתב.304

19–ההמאה

Manuscript - Prayers and Pessukim of Names -

Germany 19th Century

'אפיעלונשיםאנשיםשלהקדושיםלשמותפסוקים"כולל,ידכתב

תפילה"כ"אח."לרצוןיהיוקודםאותויאמרפסוקולומרוהרוצה'ב

,לילדהמקשהלאשהאחרתתפילה"."לילדהמקשתעבורובקשה

דרךלעובריתפלה"."ויאמרהדלתויפתח,צדקהניתןבעבורה

–ההמאה,גרמניה."באניותהיםויורדי,פלדותאשבמרכבתברזל

19.

מתחילפסוקשכל,פסוקיםרשימתהובאוידהכתבבתחילת

זוסגולה.האדםבשמותוהמסתימותהמתחילותבאותיותומסתיים

עולהשאדםשבזמן,הכותבהקדושה"מהשלומפורסמתידועה

שואליםשעהובאותה,מעשיועלאותודניםפטירתולאחרלמרומים

.רביםליסוריםלוגורםהדברשמואתשוכחואם,לשמואותו

טובמצב.כריכהללא.מ"ס17\21.כתוביםעמודים10.דף[6]

.ואיכותיםעביםדפים.מאוד

120$פתיחה 

ז"תקנ,[פראג]–עברונותסדר–ידכתב.305

Manuscript - Seder Evronot - [Prague], 

1797

,[פראג].ומולדותתקופות,עברונותסדר,ידכתב

לעשותישראללבחוריללמד"נכתבבשער.ז"תקנ

י"עמלוקט"...שתרצהושנהשנהכלעלהלוחולחבר

ר"מוהרהמנוחבןו"יצשמואלר"כהרהמושלםהמדפיס

.ק"לפז"תקנשנתמפראגל"זצפלקלשמענדל

אתבפראגפלקלסשמואלרביהדפיסה"תקמבשנת

עברונותספראתבתוכוהכוללשטרותתקוניספרו

תקופותוסדרעברונותמספרכלליםקצתלזהחיברתי"

הינושלפנינוידהכתב"...המועדיםוקביעתומולדות

.זהחלקשלהעתקה

החל,רבותבמהדורותשנדפסקדוםספר,עברונותספר

.א"שכ,דטרינטובריווואשנדפסההראשונהממהדורתו

ובעיבודיםקיצורבמהדורותהספרנדפסהדורותבמשך

.שונים

.חדשהכריכה.מ"ס18.כתוביםעמודים18.דף10

.זמןכתמי.טובמצב.איכותיםדפים

200$פתיחה 



,שנחי-יידיש–מאמריםליקוטי–ידכתב.306

ט"תרצ

Manuscript - Likkutei Ma’amarim - Yiddish -

Shanghai, 1939

מצות":שוניםבענינים,וחסידותמוסרמספריליקוטים,ידכתב

.ל"זם"הרמבמאת"הגוףורפואתהנפשרפואת""חוליםביקור

מלך.הצדיקיםהספד.ן"הרמבאגרת.קודשלשוןאויף

המאמרים.ועוד"אבותמשלי".השלוםמעלת.המשיח

ציוןבןרבישלדרכוכפיהעממיתבשפהליידישמתורגמים

."אלפסמעשה"בספריואלפס

מצדיקיםמאמריםלקוטי"המחברקולפוןידהכתבבסוף

ולקנותלהתגדללאהזההחבורואספתיקבצתיחכמיםגדולים

מאתיהכבודמלךהואצבאות'דלשםאםכיוכבודשםלי

שנתסיוןב"כהיוםפרומסאןזלמןחייםר"בנחוםראובן

"...שנהושמניםארבעהלימלאתיוםשאנגהאיפהט"תרצ

."אלפסלמעשהדברפתח"כותרתדפיםבכמה

כריכה.מ"ס18.ניקודעם.מרובעתכתיבה.עמודים173

.ובכריכהדפיםבכמהבלאי.כתמים.טובכללימצב.מקורית

100$פתיחה 

'קרתאנטורי'המנהיגקצנלבויגןהלוישלמהאהרןרביידכתב-"דקדוקשלמחברת".307

"Grammar Notebook” - Handwriting of R’ Aharon Shlomo Halevi Katzanelboigen Leader of the 

“Neturei Karta”

,האותיות,הקודשלשוןבדקדוקכלליםכוללתהמחברת.קצנלבויגןהלוישלמהאהרןרביהגאוןידבכתב"דקדוקשלמחברת"

.קצרותותשובותשאלותכללכלבסוף.ר"אהחעודגשהדגש,הברה,החטפים,השוא,התנועות

ירושליםקאצינעלבויגןהלוישלמהאהרן"חותמותהמחברתשלהחיצוניתבמעטפת.מ"ס24.כתוביםעמודים15.דף8!אוטוגרף

זוחותמתהנראהכפי,"דקדוק"המילהאתהרבהשליםשלפנינובמחברת,ידבכתבלמילוימקוםעם"_שלמחברתא"תובבק"עה

.המחברתתוכןאתידובכתבהרבהוסיףפעםובכלנוספותלמחברותשימשה

נפטר)קצנלבויגןהלוישלמהאהרןרבי

,ויראהתורהישיבתראשי(ט"תשל

בארץומנהיגםקרתאהנטוריממיסדי

.ועילויכמתמידנודעבילדותו.ישראל

לפני.זוננפלדחייםיוסףרבישלתלמידו

חושןערוךשולחןכלעלנבחןאירוסיו

בדעותיותקיףהיה.דעהויורהמשפט

רביעםיחדפרשה"תרצבשנת.מאוד

הקימוויחדישראלמאגודתבלויעמרם

נטוריכונתהשלימים"החייםחברת"את

.קרתא

.וכתמיםקרעים,בינוני-טובמצב

200$פתיחה 



חשוביםמסמכים\מכתבים\ידכתב–דפיםשלגדולאוסף.308

Large Collection of Papers - Handwriting / Letters / Important Documents

:ביניהם.חשוביםומסמכיםרבניםמכתבי.שוניםועניניםתורהדברי,ידבכתבדפיםשלגדולאוסף

תורהחידושיפנקס•20–ההמאהמראשיתכתיבה.ל"הרמח–לוצאטוחייםמשהרביתולדות(עמודים58)מחברת:ידכתבי

.ו"תרצ.ואנגליתבעברית

יהודהאהרןרביהגאוןהישיבהראששלידובחתימתוהמכתביתכן.ח"תשאייר,סבאבכפרחייםחפץישיבתמאתמכתב:מכתבים

לויןאריהרביידבכתברישומיםעם,ו"תש,ירושלים,חייםעץישיבתשלמלגהקבלתאישורדף•[(?]ש"איחתום)שטיינמןליב

להקמתהועד"שלחתוםמסמך•(גלויה)ב"תששנת.יעקבמזכרוןסברדליקמשהרבימכתב•הישיבהחכמישלנוספותוחתימות

,ליפשיץחייםרבימאתתורניתלהשתלמותמהמכוןמכתב•א"תרע,שינפלדמשהרבימאתמכתב•ו"תשכ"ירושליםהמדרשבית

מרכז"מאתחתימותעםידבכתבמכתב•ט"תרצ,ירושלים,שפיצרשמואלרביאל,ידבכתבביידישמכתב•ד"תשי,ירושלים

מסמך•אונטרמןיהודהאיסררביחתימת•[1941]ישראלאגודתמנהליחתימותעם"משכוןשטר"•"בליטאגרדוניהנועראגודת

ביתרביאלבמאסיףרבוידמאןיצחקמשהרביבחתימתמכתב•רבניםחתימותעם,ץ"תרחשנת"שבועותשניבעדמשניותמנין"

.ממטרסדורףטויסיגיוסףרבימאתמכתביםושניהזמנה•בירושליםהכלליועד

הלומדקדושדאוודיחיאהצעיר"ובחתימתידבכתבקדוםתימנימכתב•בירושליםמשפחתואלבוכארהיוצאמיהודימכתבים2

.ידבכתבקמיעדף•"א"יעעדןדעירהגדולהנ"בהכשלבישיבה

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים.דפיםעשרות.פריטים30.נוספיםומכתביםדפים

180$פתיחה 



וזיטאמירסלאוויטאדפוסי

מיוחסעותק–ה"תקפ,סלאוויטא–חלקים'ג–לישראלחק.309

מקאזמירמנדלסבורגהירשצבילרבי

Chok L’Yisrael - Three Parts - Slavita, 1825 - Copy Attributed

to Rabbi Zvi Hirsch Mendelsburg of Kuzmir

'ג.שפיראאברהםשמואלרבידפוס.ה"תקפ,סלאוויטא.לישראלחק

.חלקים

.עשפגעי.בינונימצב.אחרוןדףחסר.דףרלב.ויקרא.שלישיחלק.א

.עשפגעי.בינוני-טובמצב.דףרכו.במדבר.רביעיחלק.ב

.בינוני-טובמצב.אחרוןדףחסר.דף[2],רנו,[2].דברים.חמישיחלק.ג

.עשפגעי

.מקאזמיר–"מענדלסבורגהירשצבילהבחורשייך"רישוםבמדברבספר

ונסתלקא"תרבשנתנולד.פרשבורגד"אבאיגראמשולםרביהגאוןחתן

.בקראקאח"תרעבשנת

200$פתיחה 

סלאוויטא–גמרות2\טהרותסדרמשניות.310

Mishnayot Seder Taharot / Two Gemaras -

Slavita

רביבדפוס.א"תקפ,סלאוויטא.טהרותסדרמןמשניות.א

דפים,בינונימצב.דףקעא.מסלאוויטאשפיראמשה

.עשפגעימחמת.גרועבמצבאחרונים

.ט"תקס,סלאוויטא.בבליתלמוד.השנהראשמסכת.ב

מ.פסחבןבערדובורביסגלישראלבןבערדוברבידפוס

.וכתמיםבלאי.בשערפגמים,בינונימצב.דף

רבידפוס.ט"תקס,סלאוויטא.בבליתלמוד,מגילהמסכת.ג

מצב.דףלח.פסחבןבערדובורביסגלישראלבןבערדוב

.וכתמיםבלאי.בינוני

120$פתיחה 



(שפיראמשהרבי)סלאוויטאדפוס–גמראכרכימקבץ.311

חסריםעותקים–

Stack of Gemara Volumes - Slavita printing press (R’

Moshe Shapira) - Missing Copies

.שפיראמשהרביבדפוס.ז"תקע,סלאוויטא.ברכותמסכתגמרא•

,השערעםזרעיםמשניותכולל.הסוףועדההסכמותמדף,העותק

פגעי.בינונימצב.מיוחדשערעםראשוןחלקאלפסרבוהלכות

.רבובלאירטיבות

מצב.הסוףעדבמדףהעותק.שערחסר.סנהדריןמסכתגמרא•

.עשופגעיקרעים.בינוני

שוליםעםמרשיםעותק.טהרותסדרמשניותכולל.נדהמסכתגמרא•

לסדר.נדהלמסכתשערחסר.ל"סגדפוס.ה"תקס,סלאוויטא.נדירים

.בלאי.עשפגעי.בינוני-טובמצב.נפרדשערטהרות

עדגמדףמתחילהעותק.שפיראמשהרבידפוס.נדהמסכתגמרא•

.רביםעשפגעי.גרועבמצבראשוניםדפים,בינונימצב.הסוף

.שוניםגדלים

200$פתיחה 

(ב"תש-ו"תרס)כהןזבחיבעלרבינוביץהכהןמשהדודרביר"האדמו

רשתומשגיחמ"ר.מרדומסקרבינוביץחנוךשלמהרביר"האדמוחתן

,בזאויערציארבכיהן.חותנושיסד-ברדומסק'תורהכתר'ישיבות

שערי".(ו"תרפ,קראקא)"תורהחדרי"במאמריםפרסם.פאגאן-סוסנוביץ

-"תורהכתר"במאמריםופרסםלאורהוציא.(ה"תרפ,קראקא)"תורה

."תורהכתר"ישיבותשלחודשיקובץ-ץ"תרפיעטרקוב-סוסנוביץ

.ד"הי,בשואהנספה."כהןשבחי"הספרנדפסמתורתו

כיהן.מראדזיןר"האדמו(ו"תשס-ע"תר)אנגלרדישכראברהםרבי

.והגלילסוסנוביץד"כאב

.ובלויהפגומהמקוריתעורכריכת.עשפגעי.טוב-בינונימצב

120$פתיחה 

,זיטאמיר)ירושלמיתלמוד.312

רי"אדמושלהעותק–(ו"תרכ

'סוסנוביץ

Talmud Yerushalmi (Zhitomir,

1866) - Copy of the Admorim of

Sosnowiec

,זיטאמיר.זרעיםסדר,ירושלמיתלמוד

.שפיראהאחיםבדפוס.ו"תרכ

שלוחותמותיוקדשוידחתימתבספר

הכהןמשהדודרביר"האדמו

ישכראברהםרביחותמת.רבינוביץ

חתימות.'סוסנוביץד"אבאנגלרד

."הערצבערגליבמשה"



–ראשונהמהדורה–ב"תרכ,זיטאמיר–זרועאור.313

מסלאוויטאורישומיםחתימות–חלקיםשני

Ohr Zaru’a - Zhitomir, 1862 - First Edition - Two Parts -

Signatures and Writings

:חלקים'ב.מווינאיצחקמרבינוהלכותפסקי,זרועאור

:בחלק.'עמ232,[2].טהרותקדשים,נשים,זרעיםסדר:אחלק

.'עמ4,184.מועדסדר

שפיראהעשילויהושעליפאחנינאהאחיםבדפוס.ב"תרכ,זיטאמיר

אורהחשובהספרשלראשונהמהדורה.מסלאוויטאהרבנכדי

נמצאהיההספרשלהידכתב.הראשוניםרבותינומגדוליזרוע

מכתב"נדפסבבדף.מאמשטרדםלעהרןעקיבאהגבירבבית

שמונהעםנדפס.המדפיסיםשפיראלאחיםל"הנמהגביר"תעודה

אביגדורשמואלרבי,"ומשיבשואל"ה:מהםישראלגדוליהסכמות

.ועודמקאוונהאלחנןיצחקרבי.מקארליןתוספאה

מהונך'ה'כבד..ומלואההארץ'לד":ביניהם,רישומיםהפורזץבדף

ל"זמשהר"ביעקב'הקוקוניצורילכבודקניתיהו'החננךאשר

מאיר'לרשייךהספרזה"רישוםבשער"...מסלאוויטא

."וידיסלבסקי

מקוריתעורכריכת.מאודטובמצב.אחדבכרךהחלקיםשני

.מנותק

100$פתיחה 

שלשה"–ך"תר,זיטאמיר–הגולהבאר.314

ניץ'מקוזישראל'רמאת"דברים

Be’er Hagolah - Zhitomir, 1860 - “Shlosha

Devarim” (Three Things) from R’ Yisrael of

Kozienice

התמוהיםל"חזדבריעלטענותישוב,הגולהבאר

ל"המהר–ליוואיהודהרבימאת.ובמדרשיםבגמרא

.מפראג

'בעמ.שפיראליבאריהרביבדפוס.ך"תר,זיטאמיר

.ניץ'מקוזישראל'רמאת"דבריםשלשה":121-124

עשנקבי.בינונימצב.כריכהללא.מ"ס19.'עמ124

.הספרלאורךזעירים

180$פתיחה 



3–נדירטופס–ט"תרי,זיטאמיר–סנהדריןמסכת.315

המדפיסיםמאתוהתנצלותהודעהעםמעטפת–שערים

זיטאמירס"שהדפסתבראשית

Sanhedrin Tractate - Zhitomir, 1859 - Rare Copy - Three Title

Pages - Cover with a notice and an apology from the

Printers in the begining of the Printing of the Zhitomir Shas

חנינארביהאחריםבדפוס.ט"תרי,זיטאמיר.סנהדריןמסכת,בבליתלמוד

.מסלאוויטאהרבנכדישפיראהעשיליהושעורביליפא

!מאודנדירטופסלפנינו

שלהקדמיבצד.צהובבצבעמעטפתצורפה,הרגיליםהשעריםשנימלבד

בזיטאמיראלפסעםס"שכרך"קצרכיתובעםיפיפהנוסףשערהמעטפת

."ט"תרי

מאתוהתנצלותהודעהובתוכהנאהמסגרת,המעטפתשלהאחוריבצד

הכרךלאורהוצאנוה"בעזאשראחריכיזאתמודעת"המדפיסים

הכרךגםלהדפיסהתמהמהנוולאחשנוואחריו,בהדרוכלולהראשון

בהדפסתעסקנוובעוד,בישראללהפיצוהצליחבידינו'הוחפץ,השני

רביםכי,במושבותםישראלערימכלסוכנינולנוהודיעו,השניהכרך

הראשוןבכרךהחתומיםמספרבתוךהתקפדולאאשרשלמיםוכן

שפתינומוצאלשמוראנוומוכרחים...החתוםעללבאנפשםנכספה

עודלנונאהרפו,בקשתנוזאת...מעשינולחישלמהרשלנובהמודעה

כרכיםהשניחסרוןגםלהשליםנראה,זמןאיזהובעודמעט

."המדפיסים...הראשונים

זיטאמירס"הששלההדפסהוסדרהתנהלותעלאורשופךההודעהנוסח

.שפיראלביתהקדושיםהאחיםידיעל

,אלפסרבהלכותאתכולליםדףרפב-רנז.דף[2],רפב-רנז,מז,קלב,[2]

שלנפרדתהדפסהמתוךסנהדריןלמסכתצורפוהללוהדפיםהנראהכפי

שלהאחרוןבדף.מסודראינוהדפיםמספור.ס"השכלעלאלפסהרב

.כזדףנרשםהתוספתא

\38.מקוריתעורכריכת.רחביםשולים.איכותיםדפים.ויפהשלםעותק

.בודדיםנקבים.שימושוסימניכתמים.פגומהכריכה.מ"ס25

120$פתיחה 

,זיטאמיר–מסכתות5–קדשיםסדר-בבליתלמוד.316

ירקרקדףעלוחלהבכורותהלכות–כ"תר

Talmud Bavli - Seder Kodoshim - Five Tractates - Zhitomir,

1860 - Laws of First Born and Challah on a Greenish Page

,תמורה,ערכין,בכורות:מסכתותכולל.קדשיםסדר,בבליתלמודכרך

מאתוחלהבכורותהלכותעלטוביוםהלכותספרוכולל.ומעילהכריתות

.אלגאזיט"המהרי

העשיליהושעורביליפאחנינארביהאחיםבדפוס.כ"תר,זיטאמיר

.מסלאוויטאהרבנכדישפירא

כיתובעםשניהם.שעריםשניבכורותלמסכת.נפרדבשערמסכתכל

–ירקרקדףעלנדפס(נפרדבשער)וחלהבכורותהלכות.אדומהבדיו

.נדיר

,מקוריתעורכריכת.כתמים.שימושבלאי.טובכללימצב.כרסעבכרך

.פגומה

120$פתיחה 



ישראלגדוליספריות

אליהורביהגאוןמספריית–האחרוניםמגדוליספריםאוסף.317

[?]ידובכתבהגהות–טלזישיבתראשבלוךמאיר

Collection of Books from some of the greatest Achronim -

From the Library of the Gaon R’ Eliyahu Meir Bloch Rosh

Yeshiva of the Telshe Yeshiva - Glosses in his Handwriting [?]

לגאוןשייכיםשהיו,ישיבתייםיסודספר–האחרוניםמגדוליספריםאוסף

מאיראליהו".שלובעלותחותמותסוגישניבספרים.בלוךמאיראליהורבי

."אהייאקליוולאנגדדטלז'הקבישיבהמ"רבלאךל"מוהריבהגאון

.ובר'הרוגוצ–רוזןיוסףרבימאת.ההשלמהקונטרס,פענחצפנת.א

.ראשונהמהדורה.בערךה"תרצ,ווארשא

.ע"תר,ווארשא.נבוןאפריםרבימאת,אפריםמחנה.ב

.ע"תר,פיעטרקוב.חלקיםשני.הכהןליבאריהרבימאת,מלואיםאבני.ג

.בלוךמאיראליהורבישלידובכתבאולי,ידבכתבהגהות20–כבספר

.וולףזאבר"באיסרישראלרבימאת.חלקיםשני,משפטשער.ד

.ידבכתבהגהה.ך"תר,קניגסברג

.ה"תרל,ווארשא,שמעתתאשב.ה

כראששנה12במשךכיהן,(ו"תשט-ה"תרנ)בלאךמאיראליהורביהגאון

העולםמלחמתשלבעיצומהש"תבשנת.ח"תרפמשנתבליטאטלזישיבת

ולהגיעקטץמרדכיחייםרביגיסועםיחדמליטאלהיחלץהצליחהשניה

ישיבתאתמחדשהקימואוהיושבמדינתקליבלנדבעיר,הבריתלארצות

לאחררק,הנוראוהרצחהחורבןפרטילונודעלאה"תששנתעד.טלז

נרצחומשפחתםובניהישיבהותלמידירבנירובכינתבררהמלחמה

.הגרמניםידיעלליטאכיבושעם,באכזריות

.מנותקיםדפים.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים

150$פתיחה 

הגאוןמספריית–הראשוניםמגדוליספריםאוסף.318

–טלזישיבתראשבלוךמאיראליהורבי

Collection of Books from some of the greatest

Rishonim - from the Library of the Gaon R’ Eliyahu

Meir Bloch Rosh Yeshiva of the Telshe Yeshiva

.ז"תש,יורקניו.יבמותמסכת.ס"השעלהמאיריחלקישלושה

,יורקניו,שבתמסכת.ד"תש,יורקניו.סוטהנזירנדריםמסכת

תשובות•ו"תש,יורקניו.גיטןלמסכתן"הרחידושי•ה"תש

דרבשאילתות•ד"תרמ,ווארשא.ן"להרמבהמיוחסותא"הרשב

אלעזררבימאתמרדכירקחפירושעם.משבחאגאוןאחאי

.חלקיםשני.ש"ת,ירושלים.קניגמרדכי

.מאודטוב-טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים

120$פתיחה 



משהורבישמואלאברהםרביהאחיםמספרייתספריםאוסף.319

"מסלבודקאסבא"הבניפינקל

Collection of Books from the Library of the Brothers R’ Shmuel

and R’ Moshe Finkel Sons of the “Saba of Slabodka”

חותמות.פינקלמשהורבישמואלאברהםרביהרבניםמספרייתספריםאוסף

.ידבכתבוחתימות

.הראשונהמהמדורהחלקיםשני.מדווינסקהכהןשמחהרבימאת,שמחאור•

.ושופטיםמשפטים,קנין,נזיקין.ב.'עמ247.ב"תרס,ווארשא.וקדושהנשים.א

.'עמ245.ד"תרס,ווארשא

,שלמהשלים•קמאבבאמסכתעל.לוריאשלמהרבינומאת,שלמהשלים•

.ראשונהמהדורה.א"תקכ,ברלין.גיטיןמסכתעל,לוריאשלמהרבינומאת

(ד"תש,סלבודקה-ב"תרמ,קרים)מקובנהזלמןשניאורחייםרביחותמת

,הגרמניהכיבושלאחר-לקובנאהחוזריםמראשוניהיה.וולוזיןישיבתתלמיד

של-היהודיתבגמנסיהתלמודולימד,וניהלות"תפתח,הקהלהבארגוןוהחל

-הדתיתהיהודיתהמועצהאתשטרוקהרמן'פרופעםהקים.קרליבךר"ד

.בשואהנספה.ציוןוחובבי"באגוחבר.הגרמניהשלטוןבפניליטאיהודינציגות

ד"אבזלמןשניאוררבימאתבוחןאבןקונטרסעם.סלנטרישראלרבידרשות•

.ב"תרע,ווילנא.גולדינגן

"מרגליותמאיריעקב"רביחתימת.ב"תרי,למברג.וזוטארבאעולםסדרספר•

."בקאוונאמרגליותמאיריעקב'רחתןזלמןשלמה"לרבישייךשהספררישומים

משהרביהגאוןשלהעותקים–תפילהסידור\תהליםספרי.320

"מסלבודקאסבא"הבןפינקל

Sifrei Tehilim / Siddur Tefila - Copies of the Gaon R’ Moshe

Finkel Son of the “Saba MiSlabodka”

הגאוןוהתפלללמדבהם–תפילהוסידור.שוניםפירושיםעםתהליםספרי

.וחברוןסלבודקאישבתמראשיפינקלמשהרבי

הפורזץבדף.מ"תר,ווילנא,ציוןומצודתדודמצודתעם,תהליםספר.א

."מקעלםפינקעלמשה"ידוחתימת

חתימתהראשוןבדף.ז"תרל,ווארשא.ק"הרדפירושעם,תהליםספר.ב

."פינקעלמשה"ידו

בדף.ה"תרנ,ווארשא.חייםדרךעם.אשכנזכמנהגישראלתפלתסידור.ג

."פינקעלמשה"ידוחתימתהפורזץ

.בינוני-טוב.שוניםומצביםגדלים.ספרים3

120$פתיחה 

.חברוןוישיבתסלבודקאישיבתמרבני,"מסלבודקאסבא"הפינקלצבינתןרבישלבנו(ו"תרפ-ג"תרמ)פינקלמשהרביהגאון

יק'סולובייצחייםרביאצלללמודאביוידיעלאחיועםיחדנשלח,גורדוןאליעזרורביקמאיברוךאליהורביאצללמדבצעירותו

לארץעלהה"תרפבחורף.אפשטייןמרדכימשהרבישלחתנוהיה."חייםחפץ"האצלראדיןבישיבתלמדתקופהכןכמו,מבריסק

אור"בעלהגאון.לחייו43בןפתאומיבאופןנפטר,ו"תרפסוכותהמועדבחולמשנהפחותכעבור,בחברוןבישיבהמ"כרלכהןישראל

נר...'הארוך"עליוכתבלאביותנחומיםבמכתבממירליבוביץירוחםרבי.הדורשל"החושןקצות"היהיהשהואעליוהתבטא"שמח

"...אורנראהבאורו...ישראל

יהודהרבישלחתנו,אביבבתלהתלמודהיכלישיבתוממייסדיבחברוןישראלכנסתבישיבתמשגיח,פינקלשמואלאברהםרבי

.טשכנובציהעיררביהחנוכי

.שוניםומצביםגדלים.כרכים5–בספרים6

150$פתיחה 



רביהגאוןמספרייתספריםאוסף.321

–חתימותיועם–טורדאד"אבוועזלפייבל

וועזלציוןבןרביבנוידבכתבהגהות

Collection of Books from the Library of

the Gaon R’ Feivel Wezel Abad of Turda -

With his Signatures - Glosses in the

Handwriting of his Son R’ Ben Tzion

Wezel

וועזלפייבלרביהגאוןמספרייתספריםאוסף

בכתבוחתימותרישומיםבספרים–טורדאד"אב

והגהותוועזלציוןבןרביבנוחותמותעם.ידו

.ידובכתב

סגליחזקאלרבימאת.פסחיםמסכתעל,ח"צל.א

בןרביבנוידבכתבהגהות.ו"תרט,יוזעפוף.לנדא

.וועזלציון

טורדאד"אבוועזלציוןבןרביהגאוןמספרייתחשוביםוהלכהת"שוספריאוסף.322

Collection of Important Responsa and Halacha Books from the Library of the Gaon R’ Ben Tzion Wezel

Abad of Turda

שני)שלובעלותחותמותהספריםבכל,טורדאד"אבוועזלציוןבןרביהגאוןמספריית.ונדיריםחשוביםת"ושוהלכהספריאוסף

.(חותמותסוגי

.יחידהמהדורה.ו"תרכ,למברג.זוראוונאד"אבהורביץאישהלוייצחקרבימאת,יצחקתולדותת"שו.א

.יחידהמהדורה.ו"תרט,זולקווא.יאסד"אבמשהאהרןרבימאת.ראםתועפותת"שו.ב

.ראשונהמהדורה.ט"תרכ,זאלקווא.יאסד"אבטויבששלוםרבימאת,שלוםשאילתת"שו.ג

.ראשונהמהדורה.ח"תרכ,קראקא.מדזיקובהורביץמאיררביר"האדמומאת,נועםאמרית"שו.ד

.ראשונהמהדורה.א"תקמ,פיורדא.שלישיחלק.ז"הרדבת"שו.ה

.ראשונהמהדורה.ב"תרע,מונקאטש,ממונקאטששפיראהירשצבירבימאת,תפארתצבית"שו.ו

.ד"תרכ,פרנקפורט.במברגרהלווידוביצחקרבימאת.ובדיקהשחיטההלכות,לזובחיםמורה.ז

.א"תרנ,פאקש.אייבשיץליביונתןרבימאת,פסחהלכותעל,יונתןמטה.ח

.ב"תרס,לובלין.פרנקלתאומיםברוךרבימאת.טעםברוך.ט

.א"תקע,ווין.א"להרשבהארוךהביתתורת.י

.שערחסר.ב"תקל,ברלין.זיסקינדרפאלרבימאת,ערוךהשולחןעל,יקותיאלתורת.יא

.ב"תרל,ווארשא.ץ"כשבתירבימאת,כהןתקפו.יב

.חתימות.ט"תקנ,זאלקווא.אייבשיץיהונתןרבימאת,ופלתיכרתי.יג

!שהואכמותנמכרהאוסף.פגמים.מנותקיםדפים.שוניםומצביםגדלים

200$פתיחה 

.שניהמהדורה.ח"תקס,דיהרנפורט.אשכנזיזנוילשמואלר"באלחנןרבימאת,טהרהסדרי.ב

.ב"תרכ,קניגסברג.חדשוביתיוסףביתעם,חייםאורחטור.ג

.ועזלציוןבןרביהגהות.ב"תרכ,למברג.משפטחושןערוךשולחן.ד

.וועזלציוןבןרביהגהות.ב"תרכ,למברג.חלקיםשני.חייםאורחערוךשלחןעל,יעקבישועת.ה

.ה"תרכ,למברג.שיףם"מהרחידושי.ו

.שהואכמותנמכרהאוסף.פגמים.מנותקיםודפיםכריכות.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים

200$פתיחה 



הונגריהרבניגדוליחתימות–מטורדאאדלריוסףרבימספרייתספריםאוסף.323

Collection of Books from the Library of R’ Yosef Adler of Turda - Signatures of some of the Great Rabbis of

Hungary

.ב"תרכלמברג.אלגאזיישראליעקברבימאת,יעקבקהלת.א

.ארנפלדשמואלרביתלמיד.סופרהחתםנכד,(ב"תרכנולד)קרשטמשהרביוחתימתרישוםביניהםנוספיםורישומיםחתימותבספר

חתנו-מפאסטאביכלאדודרבי,מטשיןמילרנתןרבי,מאיזנשטטקוטנאשלוםרבי:מאתנסמך.באייזנשטטצ"כמוכיהןד"תרנמשנת

.(פג'עמט"תשנבחדשובחדשעליועיין).אסאדיהודהרבישל

.ל"תר,אונגוואר.מסיגטהכהןאריהחייםרבימאת,הגאוניםדבריספר.ב

ת"שובעל,(ג"תרנ-ג"תקפ)."נעגרעשט"ידבכתבעתיקרישוםהספרבשער–מניגרשטוינברגרפינחסרביחתימתהפורזץבדף

כץיואלרבי-בנוחתן.ץ"מהריאת"שובעליהושעאהרןרבישלאחיו.בניגרשטכרבכיהןג"תרמשנת,דרשן,שוסברגש"מהר

."זהבגלילי"בשםממנוהערותעםף"מהרת"שוספרואתל"הומערדער

.ז"תרס,וואיצען.הלוישמעוןמשהרבימאת,הרמוןפלח,ראשוןחלק,לבישמח.ג

.באיטלקיתשערכולל.1818,ווין.ריגייושמואליצחקרבימאת.איטלקיתמתורגמת,האלהיםתורת.ד

.ב"תרכ,ווין.ד"תקמלשנת,המאסףספר.ה

.א"תר,למברג.פימינטילכהןאברהםרבימאת,כהןמנחת.ו

.הפולמוסתשובתללא.ראשונהמהדורה.ג"תרפ,בודפשט.חייםאורחחלק.גרינוולדיהודהרבימאת,יהודהזכרוןת"שו.ז

.אדלריוסףרביידבכתבלמדניותהגהותמספרבספר

.אדלריוסףרביאלידבכתבארוכההקדשההפורזץבדף.ראשונהמהדורה.ח"תרס,מונקאטש.ברודאמ"מהרת"ושוחדושי.ח

ורבי,ס"הכתתלמיד.מסווראןפרידלנדרצבימאיריעקברבינכד.אברהםרבילאביובנייטראנולד(ז"תשל-ד"תרמ)אדלריוסףרבי

בטורדאכדייןכיהן.מטורדאוזעלציוןבןרביחתן.מ"מפפדברוידאזלמןשלמהורבי,מנייטראכץמשהורבימצעהליםפרידמןדוד

האורטודוקסיתהלשכהונשיא.בטורדאחותנוכסאעלישבצ"תרחבשנת.שעסבורגד"ואבכרבכיהןף"תרמשנת.חותנולצד

חתנו.י"תשבשנתלירושליםעלה.ה"תש-בקלויזנבורגבאסיפהנבחר-הלשכהכנשיאשובכיהןואחריהמהשואהניצל.בטרנסילבניה

.מאמריםפרסם.ירושלים-לונדון-משעסבורגברקוביץדודרבי

!שהואכמותנמכרהאוסף.טוובכללימצב.שוניםומצביםגדלים

200$פתיחה 



משהרביהגאוןשלהעותק–ה"תקנ,ליוורנו–'האשי.324

"רענןזית"בעלמקוטנאזילברברגליביהודה

Ashei Hashem - Livorno, 1795 - Copy of the Gaon R’ Moshe

Yehuda Leib Zilberberg from Kutno Baal “Zayit Raanan”

חידושי.ס"השמסכתותעלהראשוניםחידושיכוללחיבור',האשיספר

הלכות.נדריםעליוסףנימוקי.כתובותכליוסףנימוקי.נדריםעלא"הריטב

.ן"לרמבנדרים

שלידםמכתבלאורהוצאוהחידושים.ראשונהמהדורה.ה"תקנ,ליוורנו

.סעדוןאליעזרדפוס.(ץ"המלי)הלוימרדכירביידיעלרבותינו

רישום.מקוטנאזילברברגליביהודהמשההרבשלבעלותחותמותבספר

."מקוטנאל"זצוקהגאוןמעזבון"פטירתולאחר

כ"ואחבפוליןדורומגדולי(ה"תרכ-ד"תקנ)זילברברגליבמשהרביהגאון

הרב"כונהכךעלבקוטנאכ"ואחבפוליןקהילותבכמהכרבכיהן.בירושלים

שלכרבכיהן,בירושליםוהתיישבלארץעלהז"תריבשנת,"מקוטנא

ישיבתמנשיאיוהיהסלנטשמואלורביאוירבךמאיררביעםיחדירושלים

צבייהושערביבירושליםמתלמידיו.רענןזיתת"שוהנודעספרו."חייםעץ"

.ועודאורנשטייןישעיהורבי,ג"רלבדןאליעזררבי,שפיראמיכל

נקבמלבד.ליוורנולדפוסכיאהואיכותיםעביםדפים.מ"ס32.דףקיז,[2]

בדכריכת.השערשוליבפינתקלשיקום.מאודטוב-טובמצב.בשוליםעש

.חדשה

150$פתיחה 

הגהות–נזיקיןסדרמשניות.325

ליבאריהיהודהרביידבכתבלמדניות

ראדיןד"אבקוואל

Mishnayot Seder Nezikin - Learned

Glosses in the Handwriting of R’

Yehuda Aryeh Leib Kewal Abad of

Radin

,ווארשא.המפרשיםעם,נזיקיןסדר,משניות

.ד"תרל

רבישלבעלותחותמותהספרבתחילת

קוואלעוזרו"יצ'"בהמוליב'ארייהודה"

בין."א"תובבירושליםק"בעהראדיןק"אבד

נאהבכתיבהלמדניותהגהותכמההדפים

נוספיםרישומים.ידוכתיבתהנראהכפי.מאוד

שבזישלוםרבישלכנסתלביתהקדשותשל

.ט"תרצשנת,בירושליםנדאףמשפחתמאת

"יהודהערי"ספרואתהדפיסתקופהבאותהבוולקניקכרבכהיןבחתילה.ראדיןד"אבעוזררביבןקוואלליבאריהיהודהרבי

חברתשלהתקנותבספר.ועודמוילנאהכהןבצלאלרבימקובנהאלחנןיצחקרבי,הדוראותוגדוליבהסכמות.(ה"תרכ,וילנא)

נפטר.שונותוהסכמותמכתביםעלירושליםחכמיעםחתום,רבניהביןונמנהלירושליםעלה.אליותעודהנדפסהחסדיםגמילת

.ה"תרס

.המנותקיםהדפיםבשוליקליםקרעים.טובכללימצב.מנותקים\רופפיםודפיםכריכה

120$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

בכללנקוטהסמכותהמכירהמנהלבידי.ולקחתםהפריטיםעבורלשלםמתחייב,אחראדםעבוראםוביןלעצמואםבין,כלשהואפריטהרוכש12.

בהוצאותהרוכשאתלחייב,לאחרהפריטלמכור,מכירהלבטלגםהשארוביןבהתחייבותויעמודשהרוכשמנתעללושייראוהאמצעים

.שנגרמוההוצאותאתהמגיעלסכוםולהוסיףהפריטשחרורלעכב,פיצוייםתביעתלהגיש,המכירהלמנהלשנגרמו

מידעכיבזאתמובהר,לעילמהאמורלגרועמבלי.ומצבומקוריותו,הפריטלמהותבאשרמידעליתןבכוחהקונהכלפיאחראית"רפאלי"13.

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.המכירהממועדמשבועיאוחרלאלתשלוםהתחייבויותיואתולהשליםשרכשהפריטאתלחזקתולקבלמתחייבהקונה14.

.לתשלוםהתחייבויותיומלואאתהקונהשהשליםלאחררקתעשהבפריטהחזקהמסירת

"מחירהצעתטופס"אתהמכירהיוםעדלמלאיתבקשואלולקוחות.במכירהלהשתתףמהםנבצראשרלקוחותתשלוםללאתייצג"רפאלי"15.
לייצוגבקשרמחדלאו/ומעשהכל,ספקהסרלמען.מראשבהרשמהbidspirit.com/refaeliהאינטרנטאתרדרךאו,המכירהבקטלוגהמופיע

.סוגמכלחובותמכוחההפועליםעלאו/ו"רפאלי"עללהטילכדיבהםאין,כאמור

.תיאוםלצורךובהקדםמראשלפנותמתבקשים,הטלפוןבאמצעותהמכירהבמהלךלהשתתףהמעונייניםלקוחות16.

ביןהפריטלמסירתאו/ולרכישתהקשוריםאו/והנובעיםלענייניםהנוגעסכסוךבכלוהבלעדיתהיחידההשיפוטסמכותמוקניתירושליםבעירהרבנייםהדיןלבתי17.

.הקונהלבין"רפאלי"

.הקובעהואהעבריהנוסח,דעותחילוקישלמקרהבכל18.



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 



19 December 2018


