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תולדות וביבליוגרפיה, היסטוריה

1840איטליה–ורודוסדמשקעלילות.1

Alilot Damesek Ve'Rodus – Italy 1840

השרשלמכתביהםמופיעיםבה,לאיטלקיתמתורגמתחוברת

יד'מגאלעבדהמוסלמיהסולטןשלותשובתומונטיפיורימשה

,איטליה.ורודוסדמשקעלילתבפרשתהיהודיהעםלזכות

1840.

משההשרשלמכתבונוסח,בחוברת(חופשיתרגום)

ונמסרבקושטאשהתיישביד'מגאלעבדהסולטןאלמונטפיורי

אתמברךמונטפיורי.1840באוקטובר28בערברביעיביום

כותבכןכמו,ליהודיםההתיחסותעללוומודההקיסר

הצלתוובזכות,ואלקיולתורתוהיהודיהעםכנותעלמונטיפיורי

הסולטןבהןבמדינותוהשגשוגהעושראתיגדיל'ה,עמואת

עםהסולטןשלמכתבו,בהמשך.תחתיויפלוושאויביושולט

נדבתואתמכיראני"היהודיולעםלמונטיפיורישבחדברי

גםבחוברת"..(קושטא)זאתלבירהאותךשהביאההטהורה

י'ודיצ'גדהלקאפו,הפניהעלחתוםמסמךשלנוסח

עלנשמעהקדומהדעה"הסולטןכותבובהבקוסטנטינופולי

בריאהלהקריברגיליםהיהודיםכיהאמינובורים,היהודים

,שלהםהפסחבחגבדםשימושלעשותכדיאנושית

נתיני)ורוסודמשקשלהיהודיםזומדעהוכתוצאה

שלהדתספרי,האחריםהעמיםי"ענרדפו(שלנוהאימפריה

בספרותםבקיאיםמלומדיםלגבריםנבדקוהיהודים

רקלא,חזקאיסורליהודיםשישנמצא...האלוקית

לפיכך.החייםבעלישלגםאלא,האנושיבדםלהשתמש

אלאאינם,שלהםהדתונגדשנגדםההאשמותכיהושג

בראמאדאן12–בבקוסטנטינופולניתן)...גרידאקללות

.(1840בנובמבר6)1256

.השקריתהדםעלילתאתהמגנה(הסולטןשלמלכותיצו)"פירמאן"הלאיטלקיתמתורגםשלפנינובחוברת

ולמרות,היהודיתמהקהילהנוספיםואישיםרבניםעםענתבייעקברבישלועינויוומאסרובדמשקהעלילהפרשתשלבעיצומה

ד"אבענתביאברהםרבידודושלבעזרתו,הודלפההעלילהפרשת,בעניןהתערבותכללמנועכדיהעיראתסגרובמדשקשהשלטונות

חילץמונטיפיורימשההשר.שביווןברודוסהתפתחהנוספתדםעלילת,במקביל.העולםיהדותאלהגיעההשמועה.צובהארם

כמו.הדםעלילתהפצתעלמוחלטאיסורהוציאהסולטן.מאני'העותהסולטןעללהשפיעשהצליחעדנרחבהסברהלמסעויצאמותניים

הקהלבדעת.הבינלאומיתבעיתונותאותםוהפיצה,הפרשהאתשתיעדומסמכיםעלידהלהניחרוטשילדמשפחתהצליחהכן

שלהמפורטמכתבו.להורגהוצאדמשקומושלבחייםשנותרוהאסיריםששוחררועד,זמןנמשךהמאבק,סערההתחוללההעולמית

כןכמו.(החייםבאורספרבסוףנדפס)הפרשהותיעודלתיאורמרכזימקורלימיםשימשמונטיפיורימשההשראלענתבייעקברבי

.אחיולהצלתפעלועלמונטפיורישלבשבחוהמספר"למשהדרכיו"ספרואתי'פלאגחייםרביהגאוןלאורוהוציאחיבר

ביותרנדיר!ורודוסבדמשקהעלילותלפרשתהיסטוריתתעודהלפנינו

.כריכהללא.טובמצב.מ"ס20.צהובהמעטפתכולל.'עמ14

200$פתיחה 



עץתחריטי–ז"תקכ,פיורדא–יוסיפוןספר.2

Sefer Yosifon (Josippon) – Furth, 1767 – Wooden Etchings

.מדפיסהירשצביבןחייםדפוס.ז"תקכ,פיורדא.חלקיםשני.אשכנזבלשון,יוסיפוןספר

."מלכותכתר"נוסףכותרעםמיוחדבשערשניחלק.עץבתחריטיציוריםראשוןבחלק

.עורשדרתעםנאהחדשהכריכה.מקצועיתמשוקמיםפגמים.טובכללימצב.מ"ס20.דףקא,[2],קסג

כךבשל,וילדיםלנשיםמיוחדותבאותיותהאידישבשפתשנדפסוראינהצאינההספרכמויוסיפוןספרשכן!נדירכזהבמצב

.טובבמצבימינועדששרדוהעותקיםהםומעטים.הזמןעםונפגמובלוהעותקים

200$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ו"תרנ,פרשבורג–האמילגליקלמרתזכרונות.3

The Memoirs of Mrs. Glickel Hammil – Pressburg, 1896 – First Edition

.אלקלעיבדפוס.ראשונהמהדורה.ו"תרנ,פרסבורג.יידיש.קויפמןדודי"על"הו.ט"תע-ז"תמשנתהאמילגליקלמרתזכרונותספר

לפרסוםזכתה.אשכנזייהיהודייהזיכרונותוכותבתעסקיםאשתהייתה(ה"תפ-ה"ת)האמילכגליידועהלייבהודה'רבתגליקלמרת

יעדהגליקל.מוסרודברירוחניתצוואהלמעשההואהספרשלהראשוןהחלק.ביידישחיברהשאותםזכרונותיהבזכות,מותהלאחר

בתולדותמפתחאירועימתארתגליקל:רבההיסטוריוגרפיתחשיבותנודעהזכרונותיהלספר.לצאצאיהלקריאההזכרונותספראת

.היהודיםבחיייום-יוםואירועי(השוודיםמלחמותהשפעתאוצבישבתיעלהשמועותבעקבותהמשיחיהמתחכמו)בתקופתהישראל

בניידיעלפעמייםלפחותהועתקגליקלשלידה-כתב

הראשון–קאופמןדודהחוקראלוהתגלגל,משפחתה

פרסומו.!(שלפנינוהספר)ברביםהטקסטאתשחשף

זושהמדורהכך,המקורבשפתהיהקאופמןשל

1910בשנת.לחוקריםורקאךכמעטנגישההייתה

פיעללגרמניתתרגוםפפנהייםברטהפרסמה

מהדורותבשבעיצאזהתרגום,קאופמןמהדורת

.ולאיטלקיתלצרפתית,לאנגליתלתרגוםבסיסושימש

העברילתרגוםרבינוביץאתגםשימשקאופןמהדורת

,לספרשלמיםתרגומיםמלבד.1929בשנתשיצא

ובאנגליתעברית,מקוצריםעיבודיםמספרגםפורסמו

המבוססיםשיריםונכתבו,לתלמידיםמיועדיםשהיו

.זכרונותיהבספרהכתובועלחייהעל

מצב.בגרמנית'עמ72שלהקדמה.ביידיש'עמ400

ניילוןדבקחיזוקי,מקוריתעורחציכריכת.מאודטוב

.הכריכהבשדרת

120$פתיחה 



חשוביםספרים–ותולדותביבליוגרפיהספרי.4

Bibliography and History – Important Books

מהדורה.מ"תר,ווילנא.מווילנאיעקבבןאייזיקיצחקמאת.באכסדרידוכתבינדפסיםישראלספרילתכונת,הספריםאוצר•

.טובמצב.שעריםשני.'עמ32,678,[2].ביותרומפורסםחשובביבליוגרפיהספרשלראשונה

•Die hebräischen Handschriftenשלהעברייםידכתבקטלוגder K. Hof- und Staatsbibliothekשטיינשניידרידיעלשתוארו.

.מאודטובמצב.נאהכרך.1895,מינכן

.ח"תרנ,דרהוביטש.פרידברגדוברחייםמאת.ך"הש–כהןשבתירבינולתולדות,כהונהכתר•

.ב"תרפ,בודפשט.מאמשטרדםמאהרשעןיצחקרבימאת,אמשטרדםד"אבשאולרבילתולדות•

.מאודטוב-טובמצב.שוניםגדלים

120$פתיחה 

–'ברנוביץמכירותקטלוגשלשלימהסדרה.5

קטלוגים28

A Complete Set of the Baranovich

Catalogues – 28 Catalogues

תורהאהבתישיבתי"שעמכירותביתשלקטלוגים28

עד1998מאפרילהראשוןהקטלוג.שלםסט–'ברנוביץ

.2015יוני

.מאודטובמצב

140$פתיחה 



אמריקנה

–ז"תרמ,יורקניו–בניוארקוהיהדותהיהודים.6

יחידהמהדורה

Jew and Judaism in Newark – New York,

1887 – Single Edition

בניוהיהודיםחייעלסקירה,בנויארקוהיהדותהיהודים

.ראשוןחלק.וינברגמשהמאת,יורק

יידישעןנויארקער"דפוס.יחידהמהדורה.ז"תרמ,יורקניו

."צייטונג

כריכה.מאודטובמצב.מ"ס19.'עמ[1],124,[2]

.נאהחדשה

180$פתיחה 

לוחות2עם–ו"תרמ,בולטימור–איובספר.7

צבעונים

The Book of Job – Baltimore, 1886 – with 2

Colorful Plates

המליצהוחוקיהדקדוקכלליפיעלמחדשמבואר,איובספר

ומורהרב.הונגריהילידסולדבנימין'רמאת,עברשפתשל

.בולטימורבעיר"שלוםאוהב"לעדת

.באנגליתנוסףשערכולל.יחידהמהדורה.ו"תרמ,בולטימור

498,XXIVטובמצב.צבעוניםתמונותלוחות[2].'עמ.

.מנותקים\רופפיםדפים.רופפתמקוריתכריכה

200$פתיחה 



(ה"תרס-ב"תרנ)דודביתישיבת–אמריקאיידכתבפנקס.8

עלמעקביומן.(ה"תרס-ב"תרנ)1905–1892השניםביןשנכתב"דודבית"ישיבתשלופרוטוקליםרשימות,ידבכתבגדולפנקס

.1892בשנתנוסדההישיבה.ועבריתיידישאנגלית.שונותורשימותוהוצאותהכנסות,הישיבהפעילות

.טובכללימצב.שבירנייר.מנותקיםראשוניםדפים20–וכהכריכה.מקוריתכריכה.מ"ס31.כתובים'עמ[280]

300$פתיחה 

American Handwritten Notebook

– the Beit David Yeshiva (1892-

1905)

Large handwritten notebook, lists and

protocols of the "Beit David" Yeshiva,

which was written during the years

1892-1905. A journal tracking the

activities of the Yeshiva, its revenues

and expenses and various lists. English,

Hebrew and Yiddish. The Yeshiva was

established in 1892.

[280] written pp, 31cm. Original

binding. The binding and approx. 20 of

the first leaves are detached. Fragile

paper. Good overall condition.

Opening $ 300

1881,פילדלפיה–מעוטרתכתובה.9

Decorated Ketubah – Philadelphia, 

1881

הכלהעםברוךבןנפתליהחתןלנישואיכתובה

ומצויירתכתובה.1881פילדלפיה,יוסףבתשרה

.ניירעלדיו,ביד

עםפספרטומסגרת.מוזהבבדיווהפתיחהכותרת

החופהתחתוכלהחתן-ידניתבעבודהעיטורים

הכיתוב,ופרחיםעליםבדגמיועיטורים

Philadelphia1881ב"תרמהשנהפרט.

רשומותהלאומיתשבספריההכתובותבאוסף

הבמאהבפילדלפיהשנעשובלבדכתובותשבע

19.

\31מסגרתללאהדףגודל.רגאלניירעלכתוב

.מאודטובמצב.מ"ס23

350$פתיחה 



כריכה–מאודנדיר–ז"תרי,פילדלפיה–צדיקיםשפתיסידור.10

מעוטרתמקורית

מתורגם.השנהלראשותפילותסליחותכלכולל.שניחלק,צדיקיםשפתיסידור

.ליסראוריבןיצחקרבימאת.עמודמולעמוד.לאנגלית

מפעלידיעלנרשםולאהלאומיתבספריהאינו.ז"תרי,פילדלפיה

בירושליםהלאומיתבספריה!מעולםבמכירותהופיעלא,הביבליוגרפיה

.זוממהדורהג–ואחלקרקנמצאים

מפורטשערהמקבילבדף.מפורטעבריתשערמאחריו,מקוצרשער.שערים4

.בעבריתנוסףשערואחריו.באנגלית

.זהבבעיטורימעוטרתמקוריתכריכה.מאודטובמצב.מ"ס19.'עמ163,[4]

.מוזהבדפיםחיתוך

250$פתיחה 

10. Siddur Siftei Tzaddikim – Philadelphia, 1857 –

Extremely Rare – Original, Decorated Binding

Siddur Siftei tsaddikim, second section. With the Selichot and prayers for

Rosh Ha'Shana. Translated into English, page-by-page. By Rabbi Yitzchak

Ben Uri Lisser.

Philadelphia, 1857. Does not appear in the National Library and was not

listed by the Bibliography of the Hebrew Book. Has never appeared in

auctions! The National Library in Jerusalem has only sections A and C of

this edition.

4 title pages. An abbreviated title page and after it a detailed Hebrew title

page. One the parallel leaf, a detailed English title page and after it, an

additional Hebrew title page.

[4], 163 pp. 19cm. Very good condition. Original binding with gilded

decorations, Gilded edges.

Opening $ 250



לאדינו

ג"תרפ,ייה'סופ–(לאדינו)ספרדימונדואיל.11

Il Mondo Sepharadi (Ladino) Sophia,

1923

איסוסייאלידה’בלהפארהיסטה’ריב,ספרדימונדואיל

דיאקאדימיקהסוסייטהלהפוראידיטאדה.קולטורה

מאת"...יינה’באין"איספיראנסה"ספרדיםודייוס’זלוס

דפוס.ג"תרפ,סופיה.1גליון.מנשהניסיםהעורך

.המשפט

.ועודלשון,היסטוריה,יהודייםבנושאיםמאמריםכולל

,בולגאריהיהודיתולדותעלמאמריםכוללהיתרבין

.מאודטובמצב.'עמ48.ועודבוסניה

200$פתיחה 

–ז"תקנ,שאלוניקי–(לאדינו)שבתעולת.12

מאודנדיר–יחידהמהדורה

Olat Shabbat (Ladino) – Salonika, 1797 –

Single Edition – Extremely Rare

בעניניוהלכותמעשיות,מוסרפרקי,שבתעולתספר

.מירושליםראובןבןאברהםרבימאת.ומעלתההשבת

.י"רשבאותיות,לאדינו

נחמהחייםהאחיםדפוס.יחידהמהדורה.ז"תקנ,שאלוניקי

בביתאשכנזיהלויסעדיושותפם.שבתיבןאברהםוחיים

ידבדף.בעבריתהמחברוהקדמתהשער.נחמהשבתי

.המנורהבצורתלמנצח

הופיעלאהספרבדיקתנולמיטב.מ"ס19.דףקטז,[2]

ישיבת"חותמתהפורזץבדף!מעולםפומביותבמכירות

."קושטאאורטאקוייע"נקמחירפאלהמנוחו"רצהגביר

בשוליפגמים.מנותקתמקוריתכריכה.בינוני,טובמצב

.בודדותמיליםשלחסרוןעם.דפיםכמה

180$פתיחה 



ספרי תפילה 

–ה"תקצ,זאלקווא–שבועות–מניאטורימחזור.13

!תגלית

Miniature Machzor – Shavu'ot – Zholkva,

1835 – a Discovery!

,זאלקווא.שבועותלחג,ומעהריןפיהם,פוליןלבנימחזור

.ה"תקצ

הביבליוגרפיהבמאגרירשוםאינו,ביותרנדירשלפנינוהחלק

במפעלהובאהזומהדורה!הלאומיתבספריהואינו

מופיעיםשם,הלאומיתבספריההנמצאלפי,הביבליוגרפיה

לחגהמחזורלפנינו,(4)פסח,(2)כיפוריום:חלקיםשני

המחזוריםבסדרתהחמישיהחלקשהוא,ידועשלאהשבועות

.זומהדורהשל

מספורללאנדפס.מאודטובמצב.מ"ס6\9.5:מינאטורי

.דף[160]דפים

200$פתיחה 

–העומרספירתסדר–מיניאטורה.14

נדיר–ר"ת,פראג

Miniature – Seder Sefirat

Ha'Omer – Prague, 1840 – Rare

לחגערביתתפילותכולל.העומרספירתסדר

למוצאילךויתן,דודילכה,נרננהלכו,הפסח

ר"ת,פראג.ודיניםהלבנהברכת,שבת

.קבליותכוונותעםהספירהסדר.1840

.ר"צובאותיות,בגרמניתהדינים

פיעלנרשםהביבליוגרפיהבמפעל:נדיר

בספריה.בירושליםפרטישבאוסףעותק

.הנדיריםבמחלקתיחידעותקהלאומית

במכירותהופיעלאידיעתנולמיטבהספר

.פומביות

.מאודטובמצב.מ"ס6.5\9.5.דףסד

.מקוריתכריכה

150$פתיחה 



חלקיםשני–ו"תקפ-ד"תקס,אלטונא–ציבורלשליחגדולמחזור.15

Large Machzor for the Prayer Leader – Altona, 1804-1826 – Two Sections

פיוטיםהסליחותכלעל'הומועדיושבתותחולימיתפלותכולל.ראשוןחלק.ציבורלשליח.פוליןמנהגהשנהמכלמחזור•

.ל"סגבוןושמואליהודהדפוס.ד"תקס,אלטונא.הגדולהצוםיוםמחרתעדהסליחותבימיאשרהראשוןמיום.ומזמורים

נשמרשלפנינוהעותק.עיטוריםעםמפורטשנישער.במיוחדנאהנחושתבתחריטראשוןשער.שעריםשני.מ"ס37.דףשף,[5]

.שימושכתמי.רופפיםדפיםמספר.רופפתעתיקהעורכריכת.טובבמצביחסית

בימיםוהפיוטיםהתפלותמלבד'הומועדיושבתותחולימיתפילותכולל.שניחלק.ציבורלשליח.פוליןמנהגהשנהמכלמחזור•

.ל"סגבוןושמואליהודהדפוס.ו"תקפ,אלטונא.הנוראים

לשימושבהתאם,שחריתבתפילתבפרטוכתמיםשימושסימניניכריםאמנםשלפנינובעותק.ל"כנשעריםשני.מ"ס32.דףתל,[5]

.(מקוריתלא)עתיקהעורכריכת.מאודטוב-טובבמצבוהינויפהנשמרזהעותקתדירבושנעשה

מתכונתבאותהונדפסו,בלאטונאמדפיסאותוידיעלשנדפסו,ו"תקפ\ד"תקסנפרדותמהדורותמשניהםשלפנינוהמחזוריםשני

.ממשדףעלדף

200$פתיחה 



ספרי מוסר

ג"תר,ליוורנו–סולתסאה\ישריםמסילת.16

Mesillat Yesharim / Se'ah Solet – Livorno, 1843

עםנדפס.ל"הרמח–לוצאטוחייםמשהרבינומאת,ישריםמסילתספר

.מנורצירפאלרבימאתותוכחותמוסרדברי,סולתסאהספר

.טובמצב.מ"ס15.דףס,[2].טובייאנאישועהמשהדפוס.ג"תר,ליוורנו

.בודדיםנקבים.מנותקתמקוריתכריכה

!מעולםבמכירותהופיעלאזומהדורה–ידיעתנולמיטב

120$פתיחה 

נאהעותק–כיסגודל–ב"תפ,דמייןפרנקפורט–חדשהמנחה.17

Mincha Chadasha – Frankfurt am Mein, 1721 – Pocket

size – Nice Copy

,י"רש,ן"ראבשליטיםמעשרהמלוקטאבותפרקיעלפירוש,חדשהמנחהספר

יהודהלחםבית,משהפרקי,אברבנליצחקדון,מברטנורהעובדיהרבינו,ם"רמב

המכונהידידהבןיחיאלרבימאת.ישניםקלףסדוריםשניומפירוש.אבותולב

.מרופטשיקמיכל

.מלונדוןזלמןשלמהרביבהוצאת.קעלנריהאןבדפוס.ב"תפ,דמייןפרנקפורט

מפראגהכהןיעקברביהגאוןהסכמתלשערמעבר.המשניותפניםעםהפירוש

."יעקבשב"בעל

.מקוריתלא,עתיקהעורחציכריכת.טובמצב.מ"ס12.דףקלא,[1]

120$פתיחה

רשומהלאמהדורה–[ס"תק,פולין]–אדםהנהגת.18

Hanhagat Adam – [Poland, 1800] – Unlisted Edition

.אדםהנהגותספרדעספוןגווארןגנומןארוישאיןספרדאש.האדםהנהגתספר"

מענטשיןדעסלערנטאונווייזטדאשאונ.גימאכטהאטאופנהייםדודרביהגאוןוואש

איטליכרקעןשטייטדרונןוואשדאשאונ:הבאעולםצוזייןזוכהזאלארוסערוויא

."זייןצורביםמזכהכדיטייטשעבריאויףגוועןמעתיקעשמירהאבןדרום:זייןמקיים

המאהשלהשניהבמחציתובוהמיהבפוליןחי)ל"זצליפשיץליביהודהרבימאת

.(ז"הי

בשנות(?למברג)בפוליןשנדפסנראההדףצורתלפי.דפוסומקוםשנהציוןללא

.בערךס"התק

הלאומיתבספריהנמצאתאינהשלפנינוזומהדורה:חשובהביבליוגרפיתתגלית

!הביבליוגרפיהבמפעלרשומהואינה

עלי"להשלהודותצריך":הואהראשוןהסעיף.השערדףבגבמתחילהספרטקסט

תרגוםותחתיהעבריתעמודבכל."בגנותהיספרלאמכוערשיהיהמהואףשבראמה

."האדםהנהגות":העמודיםבראש.מנוקדהתרגום.טייטשלעברי

.חדשהמפוארתעורכריכת.זמןוכתמיבלאי.טובמצב.מ"ס14.5.שערכוללדף14

120$פתיחה 



ספרי קבלה

המחברהקדשת–ה"תקפ,ליוורנו–חןיוסף\קומהשיעור.19

נאהעותק–קורקוסיוסףרביהמקובל

Shi'ur Komah / Yosef Chen – Livorno, 1825 –

Dedication by the Author the Kabbalist Rabbi Yosef

Korkus – Nice Copy

נפשלתיקון,הקדושהזוהרומספרהמקראמןליקוטים,קומהשיעורספר•

.ידועהאינההמחברזהות.נוראיםובימיםהשובביםבימיבפרטהאדם

מאת.הסודדרךעלוכתוביםנביאים,התורהעלחידושים,חןיוסףספר•

.18–הבמאהיברלטר'גהעירמחכמיקורקוסיוסףרבי

,[נט:ל"צ]נג.ראשונהמהדורה.יחדיונדפסוהספריםשני.ה"תקפ,ליוורנו

.ייאן'גנתן'סי"עמרםבינורא"פיוט:דף[1].דף[1]

כחיפהלבבליגםנפשילידידמתנה"רישוםקומהשיעורהספרבשער

מתחת.המחברשלידובכתבהקדשהזוהיהנראהכפי–"ו"הין"הב

הזההספרקבלתיואנכי"המקבלוחתימתידבכתברישוםזולהקדשה

שנתהמצותחגשללחולוראשוןהיוםו"נרהמחברהשלםהחכםמאת

."ולאותלמזכרתירה'זכירה'זכא'אתיק"לפ[ה"תקפ]העשירהוא

ספרבשערגםחתימותיו."נחמןחייםר"ביוסףבנימין"מסולסלתחתימה

.חןיוסף

.מקוריתעורשדרתעםמקוריתכריכה.מצויןמצב.מ"ס18

150$פתיחה

העותק–ו"למהרח"חייםעץ"ספרעלמזרחיתבכתיבההגהותעשרות.20

ששוןישראלנסיםורביימי'לעגאליהורביהמקובלשל

Dozens of Glosses in Oriental Script on the Book "Etz Chaim"

by Rabbi Chaim Vital – the Copy of the Kabbalist Rabbi

Eliyahu Legimi and Rabbi Nissim Yisrael Sasson

.י'אראג'פדניאלדפוס.ה"תר,שאלוניקי.ויטאלחייםרבינומאת,חייםעץספר

בתוךמרובותהגהותעםשירירודודרביידיעללאורהוצאהספר:הספרמהדורת

אמתבספרושנדפסוש"הרשהגהותנוספוזובמהדורה.מ"אאוה"אהפותחותהטקסט

גרסאותחילופיוכן.מטראןשלמהר"במשהרביהגהותוכן,(ו"תקס,שאלוניקי)ושלום

.לשוןותיקוני

נוספתחתימה.מי'לעגייעקבאליהורביהמקובלחתימתהספרבשער:שלפנינוהעותק

.אחדמכותבמזרחיידבכתבקבליותהגהותהספרלאורך.ששוןישראלנסיםרבישל

.בירושליםהספרדיםמחכמימקובלידיעלנכתבוכיהמעידמובהקתוכןעםהגהות

בעיגולשמוקפיםמילים\משפטיםעם,לטקסטותיקוניםהשלמותגםנמצאובהגהות

.הנכוןהנוסחנכתבהדףובשולי

.בירושליםשהתיישבוהמערבמרבני,אלוקימקובל,(ז"תרפ-א"תרל)ימי'לעגאליהורבי

עדתומראשי"אלבית"המקובליםישיבתשלממנהיגיההיה.מידותובעלחסיד

,"יהוידעבןבניהו"הנודעהספראתה"השדהרבעםיחדחיבר,בירושליםהמערבים

כוונותפיעלותיקוניםתפילותשלחלקיםשלושה-"פרטיותכוונות","שלוםשר"

.ש"והרשל"האריז

דיין,המפורסמיםירושליםמרבני-ששוןישראלנסיםרביהגאוןשלידוחתימתבנוסף

.א"תרנבשנתנפטר,הפנימימערבלעריר"כשדיצא,הספרדיתהעדה

.מנותקתכריכה.מאודטובמצב.מ"ס32.דףקעג,[1]

200$פתיחה



ספרעלקבליותהגהותעשרות.21

עותק-ג"תר,ירושלים–"שלוםדברי"

מספינקאר"האדמו

Dozens of Kabbalistic Glosses on

the Book "Divrei Shalom" –

Jerusalem, 1843 – the Copy of the

Rebbe of Spinka

ושמונהחייםעץעלביאורים,שלוםדבריספר

שלוםאברהםרפאלרבימאת.ו"למהרחשערים

(ז"תקפ-ה"תקל,ש"הרא)שרעבידידיעמזרחי

בדפוס.ג"תר,ירושלים.הקדושש"הרשנכד

.ראשונהמהדורה.בקישראל

הראשוניםמהספרים:מיוחדיםמאפיינים

הספר.(11'מסהלוי.ש)בירושליםשנדפסו

רבני26חתומיםעליהארוכהבהסכמהעוטר

הספרבתחילת.הדורשבאותוירושליםומקובלי

ידיעללאורהוצאהספר.הקבלהבספרית"שו

אברהםחייםרבילציוןהראשוןהמחברחתן

פרשתאתמתארבהחשובההקדמהעם,גאגין

שהיתה"דמלכאבהרמנא"לציוןכראשוןמינויו

בדפים.עמדתוצדקתואתבמחלוקתמלוה

בשנתהכונתסדרהנהגתעניןא,כג-ב,כב

.אלגאזיט"המהרימאתהשמיטה

ידבכתבוחידושיםהגהות.22

הקדושהזהרספרעל–מזרחי

Glosses and Novellae in

Oriental Script – on the

book of the Zohar

.ח"תרי,ליוורנו.במדבר,הזוהרספר

וקטעיהגהות15-כהספרלאורך

בדף.כותביםשני.הסודפיעלחידושים

יתכן–ה"יחסחתומההערה1\רנב

יעקברביהמקובלידבכתבומדובר

=ה"יחס]"החייםכף"בעלסופרחיים

.[ו"היסופרחייםיעקב

,טובמצב.קיט'מעמלפנינו:חסרעותק

.מנותקיםודפיםכריכה.איכותיםדפים

150$פתיחה 

היה.ל"זצוייסמאיריוסףרבי,ספינקאשושלתאבישלנינו,מספינקאכהנאהירשצבירבישלבנו,(ז"תשל-ה"תרס)כהנאנחמןרבי

ת"שובעל.ולסטייפלראישלחזוןמקורבהיה.ברקובבניבמסמיהוהתגוררלארץעלההשואהלאחר,(רומניה)בקרילסבורגרב

."כהןדעת"

.במקצתנקצצוההגהותהכורךבאשמת.הראשוניםהדפיםבשולישיקום.מאודטוב-טובכללימצב.מ"ס28.דףקנד,[6]

300$פתיחה 

הגהותעשרותהספרשלהראשוןבשליש

מוקדמתמתקופה,אשכניתבכתיבהקבליות

הספרבשער!ההדפסהלתקופתהקרובה

כהנאנחמן"רבימספינקאר"האדמוחותמת

."קארילסבורג-אדיוליאק"חופה



רביהמקובלבשםהגההכולל–הקדושי"הארתלמידימתקופתידבכתבהגהות–ך"שמנטובה–ויקראזוהר.23

הקדושהזוהרומבארמתרגםמסעודיהודה

Zohar Vayikra – Mantova, 1560 – Handwritten Glosses from the Time of the Disciples of the

Vilna Gaon – with a Gloss on behalf of the Kabbalist Rabbi Yehuda Massud, the Translator of

and Commentator on the Zohar

.א"זיעי"הרשבהאלקיהתנאשגילההזוהרספרשלראשונהמהדורה,ך"שמנטובה.ויקראהזוהרספר

שלכתיבהסגנון,עתיקהמזרחיתכתיבה.וגוריוהקדושי"הארשלההודמתקופתמקובליםשלידםבכתיבתהגהות,הזוהרדפיבין

בלשוןנוסחהגהות.ב.הזוהרדבריעלפירושים.א:קטגוריותלשתימתחלקותההערות.תקופהבאותהבמצריםהמקובליםחכמי

.הזוהר

עלנסובהההגה,הזוהרבנוסחביותרומוסמכתחשובההגהה1\צחבדף

דשבועותיומיןדתריןהלוחותשתילגבייהולקרבאצריך"הזוהרלשון

ידבכתבנכתבובצידם,מחיקהלאותבקויםסומנוהללוהמילים"...דאינון

והיאו"נרמסעודיאודהר"כמוהרהחכם'בפימצאתיזאתהגה,"לחם'ב

נכתבו,נוספיםבדפים."ל"כנשבועותימישניהתורהמןלהשאיןאמת

,לכךבנוסף.המודפסותהשורותביןאוהדףבצידירבותנוסחהגהות

.הזוהרבדבריביאור-"פירושים"שלתוכןעםהגהותמספר

הזוהרבספרהוגיםהמקובליםגדוליהיוהזוהרלהדפסתעדשכן,הזוהרשלראשונהמהדורהעלבהגהותגדולהחשיבותישנה

הגיהו,לראשונההדפוסמכבשעלהזוהרספרכשעלה.ביותרוהמוגהיםהמוסמכיםהיו,למדושמהםהידכתבי,ידבכתבישהיה

בידינכתבושלפנינוההגהותספקללא.ברשותםשהיוהמוסמכיםהידכתביפיעל,המודפסהזוהראתידםבכתבהמקובליםחכמי

.הקדושי"הארשלבתקופתוהראשוניםהמקובליםקדשם

(ב"תשנירושלים,ם"שאוהל),מוסאיוףבקטלוגמאמרופיועל,י"אביביוסף'הרהחוקרפיעלנכתבהפריטתיאור

הראשוניםההתחלהמדפידפים9.יזדףעדוהתחלהשערחסר:ראשוןעותק.חסריםעותקים,ויקראספרשלעותקיםשני:מצב

.ג:הדפיםלפנינו,וסוףבתחילהחסר,שניעותק.קטו.לז.לו.לג:הדפיםחסריםכןכמו.18המהמאהנאהתימניתבכתיבההושלמו

,רבשימושובלאיקרעים,בינונימצב.תצאכיפרשתדבריםמספרדפיםשני.(סוף)קטו-צז:שלישימעותקנוספיםדפים.פ-י.ט

.מנותקיםודפיםכריכה

500$פתיחה 

ט"שמבשנתהזוהראתוביארתרגם,מצריםמחכמימסעודיאודהרבי

,ת"שבעלמסעודיאודה"סמברייוסףרביבדברינזכר.במצריםבהיותו

בספרמאמריםכמהפירשגרראואגבהקודשללשוןהזוהר'סוהעתיק

יאודהרבישלהזוהרעלפירושו,"שםונפטרישראללארץועלההזוהר

.וארוכיםקצרים,ופירושיםביאוריםבשילוב,הזוהרתרגוםכוללמסעוד

תורהסתרי,נעלםמדרשתרגום,שהואידוכתבנמצאיורקניוי"בכת

,בראשיתזוהרתרגום,נוסףידכתב.כולומהימנארעיאותרגום,בראשית

ואסףהזוהרספרבגרסאותדייקמסעודיהודהרבי.מוסאיוףבאוסףנמצא

מתורתהגההלפנינו.הזוהרספרשלשונותמהעתקותשונותנוסחאות

חכמיםהיוםעדנודעלאכןכמו,ידועהשלאהזוהרעלמסעודיאודהרבי

.מסעודיאודהרבימשםשמועותשהזכירומקובלים



'והש' דפוסים מוקדמים שנות הר

ג"של,ונציה–יצחקעקידת.24

Akedat Yitzchak – Venice, 1573

מאתומגילותהתורהעלדרשות,יצחקעקידתספר

.ספרדחכמימגדולי(ד"רנ-פ"ק)עראמהיצחקרבי

.בומבירגיבאותיותדגארהזואןבדפוס.ג"של,ונציה

"יצחקעקידת"עראמהיצחקרבישלהמפורסםספרו

רביםלדרשניםדוגמאושימשרבותבמהדורותיצא

בדורותהדרשניםספריכל"ששאמרועדאחריו

סביבחיברועולםגדולי,"ממימיושותיםשלפנינו

.פירושיהםאת"יצחקעקידת"ה

כתמים.כרסעבכרך.מ"ס35.דףיב,שח-רצז,רצ

.אחרוןובדףהשערבדףושיקומיםחיזוקים.רבים

.טובכללימצב.מהודרתעורחציכריכה.זמןבלאי

650$פתיחה

–ה"שס,ונציה–(א"הרמלתלמיד)ג"הסמביאור.25

הלבושיםובעלא"המהרשהסכמת

The Smag (Sefer Mitzvot Gadol)

Commentary (by the Disciple of the Rama) –

Venice, 1605 – Approbation by the Maharsha

and the Author of the Levushim

.מקרמניץמשהרבימאת.הלאויןסדר,גדולמצותספרביאור

.גארהדיזואןדפוס.ראשונהמהדורה.ה"שס,ונציה

רבי,ביניהם:ופרנקפורטוואלין,פולונייארבניהסכמותבספר

איידלישהלויאליעזרשמואלורבינו"לבושים"הבעליפהמרדכי

בימיששמעתימהכל":כותבבהקדמתוהמחבר.א"המהרש–

’ר...ה"עכהןיצחק’ר...עולםגאונישלשהמפיבחרותי

’ר[א"הרמ]...איסרלמשה’ר...ל"זצשכנא’ר...בןישראל

."אוסטרהאק"בקשלובישיבהאצלוכשהייתי,מרדוש

השער.בודדיםנקבים.מאודטוב-טובמצב.מ"ס20.דףעו

.מפוארתעורכריכת.כתמים.אחרמעותקכנראה

550$פתיחה 



מהדורה–ו"שמ,ונציה–דמעהשערי.26

יחידה

Sha'arei Dim'ah – Venice, 1586 –

Single Edition

עלהבוראהשגחתבעניןדרוש,דמעהשעריספר

המקדשביתחורבן,צדיקיםשלמיתתם,ברואיו

ספרחכמימגדוליאלבילדהמשהרבימאת.ועוד

.ועוד"תמידעולת"בעל,הגירושבתקופת

.יחידהמהדורה.דיגארהזואןדפס.ו"שמ,ונציה

,שיקוםלאחר.נאהעותק.מ"ס21.דףקם,[10]

.נוספיםובדפיםהשערבשוליחסרונות.טובבמצב

.מקצועיניירבהשתלתמשוקםהכל–עשפגעימעט

.מוזהבכיתובעםעורחצימהודרתכריכה

400$פתיחה 

מהדורה–ג"שס,ונציה–הצובאותמראות.27

חייארביחתימת–עתיקהקלףכריכת-ראשונה

פונטרימולי

Marot Ha'Tzov'ot – Venice, 1603 – First

Edition – Ancient Parchment Binding –

Signature of Rabbi Chiyya Pontrimoli

רבינומאת.ראשוניםנביאיםעלפירוש,הצובאותמראותספר

.אלשיךמשה

עלהקדושהאלשיךשלראשונהמהדורה.ג"שס,ונציה

.חייםרביבנוידיעלהדפוסלביתהובא!נביאים

מחכמי"פונטרימוליחייא"איטלקיתבכתיבהחתימהבשער

.18-הבמאהאיטליה

לכל.בינוני-טובמצב.מ"ס28.דףסח.עתיקהקלףכריכת

ללא.השמאליתהדףבפינתובלאירטיבותכתםהספראורך

.חסרון

250$פתיחה



עותקים–'השמשנותנדיריםמדרשספרישני.28

חסרים

Two Rare Books of Midrash from the 17th

Century – Lacking Copies

יפהשמואלרבימאת.בראשיתרבהמדרשביאור,תואריפה•

.ראשונהמהדורה.ז"שנ,ונציה.אשכנזי

ללא.תקו-קכז,הדפיםלפנינו.דף[4],תקם:במקור,חסרעותק

.עשנקבימעט.כריכה

.ד"שס-ג"שס,ונציה.מגילותוחמשהתורהעלרבהמדרש•

.זאניטידניאלדפוס

חמששלשער.הספרובסוףבתחילהדפיםמספרחסרעותק

.קייםמגילות

בעלותרישומי.וגרועבינוני,טוב.הדפיםביןמשתנהמצב

.בספרדית

120$פתיחה 

חסריםעותקים–'השמשנותספריםאוסף.29

Collection of Books from the 16th Century – Lacking

Copies

מהדורה.ו"שנ,ונציה.לניאדושמואלרבימאת,התורהעל,חמדהכלי•

.דף133.ראשונה

.ו"של,ונציה.אלהיםביתספרמתוךדף27•

\ט"של,ונציה.אברבנאליצחקלדוןהתורהפירושספרמתוךדף46•

.ח"שס

דף100מעל.וסוףתחילהחסר.ז"שכ\ז"שונציה.בוכלספר•

.מהספר

.דף50–כ.ד"של\ה"ש\ז"רפ,ונציה.התורהעלמזרחיאליהו•

דפיםכמהחסרים.ראשונהמהדורה.ס"ש,ונציה.מפאנוע"הרמת"שו•

.בלבדראשונים

.ז"שנ,ונציה,שלמהלחם•

.הצנזורהמחיקותשלידבכתבהשלמות.א"שס,ונציה,חרדיםספר•

.'הששנות.ונציהדפוס,המאורמנורת•

.'הששנות.קטןפורמט.בלבדא"והרממרן.דעהיורה,ערוךשלחן•

.'הששנות,ונציה.המפרשיםעםגדולפורמט.ם"להרמבתורהמשנה•

.תרעא-תקפו:דפים

.שהואכמותנמכרהאוסף.גרוע-בינוני,טוב.שוניםומצביםגדלים

200$פתיחה 



–ח"שע,ונציה,[שתולעץ]העיקריםספר.30

ראשונהמהדורה

Sefer Ha'Ikarim [Etz Shatul] – Venice,

1618 – First Edition

עץ"ביאורעם,אלבויוסףרבישחיברהעיקריםספר

מקוםמראיעם.מפוליןליפשיץגדליהרבימאת"שתול

.בספרהבאיםוהמדרשיםהפסוקיםעל

הפניםעםהעקריםספר.קיוןייואנודפוס.ח"שע,ונציה

רבימאתשירב,קמדבדף,שתולעץהפירושלוומסביב

הסכמות.'שתולעץ'בעללכבודממודינהאריהיהודה

.ועודהקודשה"השל,אפריםעוללותבעל,הדורגדולי

.טובמצב.(ההשמטותדפיכולל).מ"ס30.דףקמו

כתמים.מקצועיםשוליםשיקומיראשוניםדפיםשלושה

הספרבסוף.ומהודרתחדשהעורכריכת.קלזמןובלאי

.תורהבדברימזרחיידכתבעםעמודיםשני

350$פתיחה 

ז"שכ,סביוניטה–אליעזררביפרקי.31

Pirkei Rabbi Eliezer – Sabbioneta, 1567

הורקנוסבןאליעזררביוהוא",אליעזררביפרקיספר

המשנהחכמימכתוהיההגדולאליעזררביהנקרא

"...גמליאלרבןהנשיאבזמןא"היבדורוהיההמקבלים

אליעזררביבמצות.קונטיוויצינצובדפוס.ז"שכ,סביוניטה

.מברוינשוויק

חתימות.עשפגעי.בינונימצב.מ"ס19.דף[מו:ל"צ]נ

וכיתובקלףשדרתעםחדשהכריכה.קצוצותוהגהות

.מוזהב

150$פתיחה 



–ב"שכ,מנטובה–יצירהספר.32

ידבכתבהגהות–ראשונהמהדורה

קדוםאשכנזי

Sefer Yetzirah – Mantova, 1562 –

First Edition – Glosses in Ancient

Ashkenazic Script

'דעם,אבינולאברהםהמיוחס,יצירהספר

אליעזר'רפירוש,סעדיהרבינופירוש,באורים

.ד"הראבופירושן"הרמבפירוש,מגרמישא

יעקבדפוס.ראשונהמהדורה.ב"שכ,מנטובה

כלותשלם"קולפוןהספרבסוף.מגאזולוכהן

ד"כשקליםפרשתשבתערב'וביוםהמלאכה

."ק"לפב"שכשבט

התרשימיםלוחשלדף[1]ללאשלפנינוהעותק

זהיםשאינםעותקיםמשנימורכב.הנדיר

(הספררוב)הראשוןהעותקשלהדפים.בגודלם

כותרותל"מהנדפיםבכמה,טובכלליבמצב

במצב(המשלים)השניהעותק.מעטקצוצות

העותקבחלק.טקסטחסרונות.גרוע,בינוני

בכתיבה(קצוצות)הגהותמספרהראשון

דף.מנותקיםדפים.כריכהללא.קדומהאשכנזית

.לחיזוקאחרדףעלמודבקהשער

200$פתיחה 



ספרי יסוד

מאודנדיר–ה"תר,גרונינגן–ם"להרמבפרקיםשמונה.33

Shemonah Peraim Le'Ha'Rambam – Groningen, 1845 – Extremely

Rare

מבואריםבספר.אבותלמסכתם"הרמבהקדמת.ם"להרמבפרקיםשמונהספר

עברית.ומצותתורהלקיוםומחויבותומהותו,האדםלנפשהנוגעיםשוניםענינים

.עמודמולעמודוהולנדית

ששהמתוךאחדהואזהספר.[ה"תר]1845,(הולנדשבצפוןיפיפיהעיר)גרונינגן

.ו"תרט-ף"תהשניםביןזובעירשנדפסובלבדכותרים

.חדשהכריכה.ובהיריםאיכותים,עביםדפים.מאודטובמצב.מ"ס19.'עמ149

200$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ז"תנ,פרנקפורט–חדשביתת"שו.34

Bayit Chadash Responsa – Frankfurt, 1697 – First Edition

קראקאד"אבסירקישיואלרביישראלשלרבןשחיברותשובותשאלות

.טוריםארבעהעל"חדשבית"ספרבעל

.חשובהוהקדמההסכמות.ראשונהמהדורה.ז"תנ,דמייןפרנקפורט

ציורהמסגרתמעל.ופרחיםענפיםזרבמסגרתמוקףהשער,מיוחדשער

.בכנפיהםסוככיםכרוביםשני

.בלאי.בשוליםבעיקרעשפגעי.בינונימצב.מ"ס30.דף[2],קו,[6]

לראותשזכינוכשם"ידבכתברישוםבשער.בלויהעתיקהעורכריכת

."ח"בהגדולחבורולראותנזכהכךתשובותיו

120$פתיחה 

מצויןעותק–ז"תקי,קארלסרוא–חדשפרי.35

Pri Chadash – Karlsruhe, 1757 – Excellent Copy

'סי)ומגילהטוביום,פסח,חודשראשהלכותערוךשולחןעלחיבור,חדשפרי

רביהגאוןמאת.ם"הרמבולשונותגיטיןהלכותקצת.(תרצז-תרפו,תקו-תיז

.סילואדיחזקיה

יאהאנסדפוס.(ההסכמותתאריךפיעלההדפסהשנת).ז"תקי,קארלסרוא

.העלדיאקבלודוויק

נתנאלורבימיץד"אבהילמןשמואלרביהסכמות.מ"ס30.דףלב,פב,[2]

."נתנאלקרבן"בעלקאלרסרואד"אבווילאשכנזי

.בשערעתיקהחתימה.איכותיםדפים.מאודטובמצב

120$פתיחה 



מהדורה–ו"תרצ,בריסק–ם"הרמבעלהלויחייםרבנוחדושי.36

נאהעותק–ראשונה

Novellae by Rabbi Chaim Ha'Levi on Maimonides –

Brisk, 1936 – First Edition – Nice Copy

הלויחייםרבינומאת,ם"להרמבתורהמשנהספרעלוביאוריםחידושים

.בריסקד"אביק'סולובייצ

.ראשונהמהדורה.ו"תרצ,בריסק

הדרךאתחייםרביסללזהבספר–הישיבותבעולםהלמדנייםהיסודמספרי

חדשמימדנתןזובדרך,התלמודיתבסוגיהגורםכלוניתוחבפלפול,בלימוד

.ם"ולרמבלתלמודעומקשל

.המחברבניהקדמתהספרבראש

.מצויןבמצבנאהעותק.מ"ס32.דףקיב,[1]

300$פתיחה 

רבימרןעותק–ז"תע,קיטן–יוסףראש.37

ראדזימיןד"אבאלתרנחמיהורבייוסףעובדיה

Rosh Yosef – Kiten, 1717 – the Copy of

Rabbi Ovadya Yosef and Rabbi

Nechemya Alter Av Beit Din of

Radzymin

ואגדותבהלכותל"רזמאמריעלפירושים,יוסףראש

.סעלץד"אביעקבבןיוסףרבימאת.ס"השבמסכתות

ספרים4נדפסוזובעיר.ראשונהמהדורה.ז"תע,קיטן

!בלבד

והגהותחתימות–א"תקע,למברג–ברכהעמקספר.38

Sefer Emek Beracha – Lemberg, 1811 – Signatures

and Glosses

רביבןאברהםרבימאת.ברכותמסכתכלעלחידושים,ברכהעמק

.ה"השלבן–הורביץהלוישבתי

.גרושמןהירץנפתלידפוס.א"תקע,למברג

בןאהרןמשה'הק"שלורישומיםחתימותבספר.מ"ס22.דף[1],צ

הגהותכמההספרלאורך."טעשעןץ"כחיים"חותמת."ו"יצץ"כונהה"כ

.טובמצב.כותביםשני,ידבכתב

120$פתיחה 

מלפניםו"תירושליםט"סיוסףעובדיההצעיר"מצעירותוחותמותיוהפורזץבדף–בצעירותויוסףעובדיהרבימרןשלהעותק

פלךוויזנאד"כאבכיהןמ"תרבשנת(15961ר"אוצה.ז"תרטנולד)ויסקנסקיאלתרנחמיהרביחתימת,בנוסף."במצריםד"ראב

."שאולר"באברהם'הק"מאודעתיקהחתימההספרבשער.ראדזימיןד"ראבא"תרנומשנת,ווארשא

.וכתמיםבלאי.נוספיםדפיםובשניבשערפגמים.בינונימצב.מ"ס27.דףסז,[1]

$180פתיחה 



א"החידספרי מרן 

–א"תר,ירושלים–הקודשעבודת.39

דף–בירושליםשנדפסהראשוןהספר

ידבכתב

כוכביספרישבעהאתהכולל,הקודשעבודת

כף,גודלקשר,שמירצפורן,באצבעמורה)הלכת

,(ישראלשומר,ליאירסנסן,בסדריוסף,אחת

.א"זיעא"החידרבינומאת

הראשוןהספר–בקישראלדפוס.א"תר,ירושלים

!בירושליםשנדפס

,[4]:במקור.ראשוניםדפיםושלושהשערחסר

.מ"ס15.בלבדדףקיא:לפנינו.דףקיא

הפסוקאמירתבעניןידבכתבעמודהכרךבסוף

וביוםהשנהבראש'בשמיםנצבדברך'הלעולם'

.זהבעניןהמקובליםמדברימובאותעם.הכיפורים

.ירושלמיומקובלחכםידיעלנכתבהנראהכפי

.מאודטוב-טובכללימצב

150$פתיחה 

39. Avodat Ha'Kodesh – Jerusalem, 1841 – the First

Book that was Printed in Jerusalem – a Handwritten

Leaf

Avodat Ha'Kodesh, including the seven books of the planets (Moreh

ba'etzbah, Tziporen Shamir, Kesher Godel, Kaf Achat, Yosef Ba'Seder,

Sansan le'yair, Shomer Yisrael) by the Chida.

Jerusalem, 1851. Yisrael Bak printing press – the first book that was

printed in Jerusalem!

Missing the title page and the first three leaves. originally: [4], 111

leaves. Before us are only 111 leaves. 15cm.

At the end of the volume, a handwritten page about saying the verse

"Le'Olam Hashem Devarecha Nitzav ba'Shamayim" on Rosh ha'Shana

and Yom Kippur. With quotations from Kabbalists on the matter. Most

likely written by a Jerusalemite scholar and Kabbalist.

Good-very good overall condition.

Opening $ 150



–ראשונהמהדורה–ו"תקל,ליוורנו–יוסףברכי.40

'מדרוהוביץהראשוןר"האדמושלהעותק

Birkei Yosef – Livorno, 1776 – First Edition

– the Copy of the First Rebbe of

Drohobych

שולחןעלופלפוליםדיניםחידושי.שניחלק,יוסףברכיספר

חייםרבינומאת.משפטוחושןהעזראבן,דעהיורהערוך

.א"זיעאזולאידודיוסף

שולבובספרכידוע.ראשונהמהדורה.ו"תקל,ליוורנו

א"החידמרןשראה,הראשוניםמרבותינורביםחידושים

המקורזהוספר,בעולםשונותבספריותידםבכתיבות

.אלולחידושיםהיחידי

חייםרביר"האדמושלוחותמותיוקודשוידחתימתבספר

רישומיםהכרךבסוף.'מדרוהוביץשפיראיחיאלמאיר

"ששון'ןאברהם'הש'החא"לאבןמשה"רביוחתימות

."ט"סששוןמשההצעיר"

(ד"תרפ-ד"תרכ)שפיראיחיאלמאירחייםרביר"האדמו

ר"האדמונכד',דרוהוביץחסידותומייסדהראשוןר"האדמו

מלחמתבתחילת.מסדיגוראפרידמןיעקבאברהםרבי

רביר"האדמועםיחדיסדשםלוינהעברהראשונההעולם

.הציוניתהחסידיתההסתדרותארגוןאתפרידמןחייםשלמה

יסדבה,בירושליםוהתישבישראללארץעלהב"תרפבשנת

לעבודהתחיבוחבריהאשר,בגופםהארץבוניאגודתאת

ישראלארץבבניןסיועלשםכפיםעבודתבהתנדבות

.קוקה"הראיעםידידותבקשריהיהזובתקופה

בדכריכת.מאודטוב-טובמצב.מ"ס28.דףקיג,קכא

.חדשה

180$פתיחה 



–א"החידרבינושלהקדושותמידיושניתןעותק–ראשונהמהדורה–ה"תקנ,ליוורנו–שאלחייםת"שו.41

צפתד"אבהעלירשמואלרביוחותמותחתימות-נדיריםרישומים

Chaim Sha'al Responsa – Livorno, 1795 – First Edition – A Copy Given by the Chida – Rare

Inscriptions – Signatures and Stamps of Rabbi Shmuel Heller Av Beit Din of Safed

.סעדוןאליעזרדפוס.ראשונהמהדורה.ה"תקנ,ליוורנו.א"החיד–אזולאידודיוסףחייםרבינומאת.שניחלק,שאלחייםת"שו

אצלונמצאשלאויען"ט"סיסגרייאודהצורילאלמעתירו"ישצהמחברר"מוהרזהאתגםליויתן"וחתימהרישום1\אבדף

הקטןק"עממעותלמקנהלי"וחתימהרישוםבנוסף."ו"היבניםובניובניםחייםמלךימייאריךה"הקבמזהשניםלינתןאחלק

ד"אבהעלירשמואלרביהגאוןוחותמותרבותחתימותבספר.["ו"תקס'ה]הארץ'ל'כ'לה'ו'ר'י'ששנת[אבולעפיהדודיוסף]א"יד

.העלירשמואלרביידבכתבהנראהכפיעיוניתהגהה2\נחבדף.צפת

מחכמי.ישראלר"ב(ד"תקפ-ו"תקט)סגרייהודהרבי

רבישלשליחותכתבעלחתםה"תקמבשנת,טבריה

לצפוןבשליחותיצאן"תקבשנת.סגריישראלחיים

שלבשבחומכתב.משםשלומכתביםוידועים,אפריקה

נספד.טולידנויעקב'לר"גנזיםאוצר"בנדפסיהודהרבי

."לדודתהלה"בספר

,בטבריהנפטר,הזקן)אבולעפיהדודיוסףרבי

,לטבריהשעלהדמשקמחכמי.יששכרר"ב(ז"תקצ

ח"תקפבשנת,צובאלארםבשליחותיצאז"תקעבשנת

"השלחןפאת"עלהסכים.בטבריההרבניםכאחדכיהן

עלדעתגילוי"מדברקול"עלחתם,ו"תקצבשנת

.וצידוןודמשקמטבריהיהודהרבי-בנו.כספיםחלוקת

.מאזמירדודחייםרבי-אחיו

בשערפגמים.טוב-בינונימצב.מ"ס30.דףלו,עו,[1]

.כתמים.ואחרוניםהראשוניםבדפיםשוליםופגמי

200$פתיחה 



ספרי הלכה

הוסיאטין\מונקאטשדפוס–ידמכתבלראשונהל"שהוקדמוניםספרי8כוללכרך.42

A Volume Containing 8 Early Books which have been Published for the First Time from

Manuscripts – Printing Press of Munkatch /Husiatyn

.א"תרס,מונקאטש.ידמכתבלראשונהל"הו.מדמפירהתוספותבעליצחקברבינואלחנןלרבינוזרהעבודהמסכתעלתוספות•

.א"תרס,מונקאשט.ידמכתבלראשונהל"הו.ששתבריצחקלרבינו,החדשותש"הריבת"שו•

.ב"תרס,מונקאטש.א"החידידמכתבלראשונהל"הו.ישראלגדולישלותשובותפסקיםע"זר,אנשיםזרע•

.ידכתבפיעללראשונהל"הו.השישילאלףהשלישיתהמאהבראשיתאיטליהחכמילגאוניבהלכההמצוייניםבשעריםריבותדברי•

.ב"תרס,מונקאשט

.ד"תרס,הוסיאטין.ידמכתבלראשונהל"הו.בנבנשתייהושערבימאת,יהושעשערת"שו•

.ד"תרס,הוסיאטין.ידמכתבלראשונהל"הו,קידושיןמסכתעלה"הראחדושי•

.ג.יעקב'לרמדותג"יפירוש.ב.קמחידוד'לרהקטרתפיטוםפירוש.א:עתיקיםידכתבמתוךנעתקיםנחמדיםדבריםקבץ•

עלידכתבל"ממהרינעתקנוראמעשה.ה.גאבירבןיסף'לרם"הרמבתשובת.ד.אפריקניי"מכוכתוביםנביאיםמתרגוםתוספתא

.ב"תרס,הוסיטאטין.קלף

.ג"תרס,הוסיאטין.ידמכתבלראשונהל"הו,גאוןסעדיהרבינופירושעםקהלת•

אתהקים.ב"לארהועברמהשואהניצל.אביומקוםעלבהוסיאטיןרב.שווגרליפארבישלגיסו(ח"תש-ו"תרל)פרנקלדודרבי

.קדמוניםספריוהדפיסוההדירו-בברליןנרדמיםמקיצילחברתנגדכמשקלבהוסיאטין"ישניםשפתידובב"חבורת

.מאודטובמצב.עתיקהכריכה,אחדבכרךכולם

180$פתיחה 

חשוביםרבניםחתימות–ראשונות\יחידותמהדורות–והלכהת"שוספריאוסף.43

Collection of Responsa and Halacha Books – Single / First Editions – Signatures of Important

Rabbis

רביחותמות.ידבכתבעתיקהחתימה.מייאדפוס.ה"תקמ,דיהרנפורט.בשערהמפורטיםמעלותעשרהחמשהעם.העזראבןטור.א

.פרידמןצבינתן

.ראשונהמהדורה.א"תקפ,ווין,ראשוןחלק."רוקחשמן"בעללעוואלעזררבימאת,כלליםועשריםארבעה,תורהשערי.ב

.מירלישיבתהוקדששהספרחותמות.ד"תקצ,סדילקוב.בכרךיאיררבימאת,יאירחותת"שו.ג

.שניהמהדורה.א"תר,למברג.פימינטילכהןאברהםרבימאת,כהןמנחת.ד

בןטשענגערד"אביונגרייזהלויאברהםרבישלבנו(ד"תש-ב"תרמ),נאדודווארד"אביונגרייזהלויישראלרביחתימתהספרבשער

עםבשואהנספה.ונאדודווארהעלישויא,בבוסקוביץברבנותכיהן."סופרשבט"התלמיד,קלייןיעקברבישלחתנו."אשרמנוחת"ה

.ד"הי,משפחתו

.(נוספותמהדורתבמספרנדפסהספר).ראשונהמהדורה.ג"תר,יוזעפוף.הגרמארץיצחקרבימאת.טריפותהלכות,יצחקבית.ה

.וחותמותחתימות

.ראשונהמהדורה.ח"תרכ,אלטונא.עטלינגריעקברבימאת,ציוןבנין.ו

-סין)חרבין.חרביןד"אבקיסילוביוסףשמואלרבימאת,הלכותוביאוריערוךהשולחןחלקי'בדותשובותשאלותכולל,יםמשברי.ז

.יחידהמהדורה,ו"תרפ,(יפן

.ב"תרצ,בילגורייא.קלוגרשלמהרבימאת,שלמהלךהאלףת"שו.ח

ס"מח'מונסטריץד"אביצחקשמואלרביבן–בירושליםהאשכנזיםלעדתונשיאד"אבשורצביאברהםרביבעלותורישומיחותמות

.בירושליםהחסידיםכוללותץ"בבדד"כראבכיהן.אן'מברזברנדוויןפנחסרבישלחתנו.בדורוהמשיביםומגדולישימנחתת"שו

.אששביבית"שומחבר

.יחידהמהדורה.ג"תרצ,מונקאטש,עפשטייןסגלאהרןרבימאת,ראשוןחלק,אהרןכפית"שו.ט

.בינונימעט.טוב-מאודטובמצב.שוניםומצביםגדלים.ספרים9כ"סה

120$פתיחה 



ך"תנ

.באותסומןחמישיפסוקוכל,בספרותסומנוהפסוקים,העמודיםבכל

נחושתבתחריטמפוארשערהחומשבתחילת.מיוחדשערחלקלכל

.בלאטיניתשעראחריו,ך"התנלסיפוריהקשוריםציוריםעם

.דףרלד,[9].מגילותוחמשתורהחומשיחמשה:אחלק

.דףקף.ראשוניםנביאים:בחלק

.דףקץ-קף,קעה.אחרוניםנביאים:גחלק

כלכפיהשנהכלהפטרותלוח:קצח-קצזדף.דףקצח.כתובים:דחלק

.המנהגים

אולי]עתיקות,תואמותעורכריכות.מאודטובמצב.כרכיםשני

.מ"ס17.[מקוריות

500$פתיחה 

מהודרסט–"מעטמקדש"תהלים.45

Tehillim "Mikdash Me'at" – Impressive Set

,המדרשבית:פירושיםעםתהליםספר.מעטמקדשתהלים

.וואלדןאהרן'רמאת,אהרןוביתהכנסתבית

מפואריםכרכיםשני–ט"תי,אמשטרדם–וכתוביםנביאיםתורה.44

Torah Nevi'im Ketuvim – Amsterdam, 1658 – Two Impressive Volumes

.עטיאשיוסףבדפוס.ך"ת-ט"תי,אמשטרדם.לויסדןיוהנסבעריכת,וכתוביםנביאיםתורה

היתההמדוייקתומהדורתו.קדומיםדפוסיםפיעלך"התנאתהגיהאשר.לוסדןיוהנסשלבעריכתוך"התנשלראשונהמהדורהזוהי

.(1705באמשטרדםשלישת,ז"תכ-ו"תכ,באמשטרדםנדפסהשניהמהדורה).ך"התנשלביותרהמשוכללתהמהדורהרבותשנים

.[א"תכ]1661לשנתעולהובהסכמהבהקדמה,הלאטיניבשער.ט"תילשנתעולההעבריבשערהשנהפרט

.מגורם"הרימכןולאחר,מקוצקמנדלמנחםרביחסידיחבורתעלנמנהצעירמגיל.ח"תקצבשנתבווארשאנולדוואלדןאהרןרבי

וספריםחסידייםספריםוההדירחיברכןכמו.'החדשהגדוליםשם'ספראתוחיבר,ומחבריהםהקודשספרילבירורגםרבזמןהקדיש

קדושידיעלמיםיצקאשר',דויראתבתורההמפורסםהחסידהמופלגהרב..."נחקקקברוועל,ב"תרעבשנתנפטר.החסידותאודות

...חלקיםבחמשהתהליםעלמעטמקדשוספריהחדשהגדוליםשםס"מח,מגורם"מהריק"והגהמקאצקמ"מהרק"הגהר"אדמועליון

."מווארשאוואלדעןאהרןה"מות"כקש

בדףחסרוןעםפגם.דפיםכמהבשוליפגמים.יבשיםדפים.טובכללימצב.מהודרותעורכריכותעם.כרכיםבשלושההחלקיםכל

.האחרוןהחלקשלאחרון

250$פתיחה 

הנודעהחסידוערךשליקט,והחסידותהקבלהמגדוליפירושיםהרבהכולל,ספריםממאות,תהליםספרעלמפרשיםשלענקליקוט

אלחנןיצחקרבי,ין'מוולוזב"הנצי,מבריסקיק'סולובייצדביוסףרבי:החוגיםמכלהדורגדולישלהסכמותהרבהעם.וואלדןאהרןרבי

יוחנןרבי,מסוכטשובאברהםרבי,מאלכסנדריחיאלרבי:רים"האדמווגדולי',חמדשדי'המדיניחזקיהוחייםרבי,מקובנאספקטור

.ועודינסק'מגרודזשפיראאלימלךרבי,מרחמסטריבקה

.שעריםשניחלקבכל.[חלקיםחמשה]כרכיםשלושה.ז"תרנ-ן"תר,ווארשא



ותלמידיוא"הגר

בעלמשקלובישראלרבישלקדשוידחתימתבראשם-וצפתבירושליםא"הגרתלמידימאתת"שדרומכתב.46

א"תקצ,צפת-ירושלים–"חדתיןתקלין"

Emissary Letter by the Disciples of the Vilna Gaon in Jerusalem and Safed – at Their Head the

Handwritten Signature of Rabbi Yisrael of Shklov Author of "Taklin Chaditin" – Jerusalem-

Safed, 1831

תלמידו,משקלובישראלרביידיעלחתום-ובירושליםבצפתהעדהראשימאת,הפרושיםעדתכוללותעבוררות"שדמכתב

.א"תקצ,וצפתירושלים-א"הגרשלנוספיםתלמידיםידיועל,א"הגרשלהמובהק

:במצוותהמשולשתזומצווהגדולה":הארץבמיישביהכספיתהתמיכהחשיבותאתא"הגרתלמידימבארים,שלפנינובמכתב

ועזרתעזרתנוהואעזרתוכי...כולההתורהככלשקולהמהןאחתשכל,הקודשארץויישוב,נפשופיקוח,דרביםתורהתלמוד

ר"שהשדואחרי,אליור"השדבואלפני,הנמעןאלהמכתבנשלחכלשקודםנראה."ק"באהטובתםקיבלנולאמעולםאשר,כוללנו

איגרתלומראהר"השדוהיה."...דבריוויאזיןאמריוויקשיב":שנכתבוכמו,פהשבעלבדבריםהגבירעםיושבהיה,מגיעהיה

."בכולערוכההארוכההכוללתבאיגרתהטהוריםעיניוותחזינה...":'וכווהתושביםהכוללותשלמצבםלגביומפורטתארוכה

.ישראללארץא"הגרתלמידיעליית

שיירהעלתהט"תקסבשנת.לצפתח"תקסבשנתהגיעה,משקלובמנדלמנחםרביובראשם,א"הגרתלמידישלהראשונההשיירה

בסוף.משקלובמנדלמנחםרבישלבנו,נטענתןורבי,א"הגרשלהמובהקתלמידו,מווילנאנטענתןר"בסעדיהרביובראשה,שנייה

.ע"תקתשריבחודשלצפתהגיעוהם.משקלובישראלורביץ"כטוביהר"בחייםרביובראשהשלישיתשיירהעלתהההיאהשנה

במקומועמדבצפתאשרהפרושיםעדתובראש,לירושליםמשפחותכמהעםמשקלובמנדלמנחםרביעברו"תקעשנתבתחילת

כוללבלשוןנקראווהארגוניםהמוסדות.וצפתירושלים:קהילותלשתיהעדהנחלקהההיאהתקופהמן.משקלובישראלרבי,ידידו

שיאספו(דרבנןשלוחי-רים"שדשנקראו)שלוחיםלשלוח,ומתמידמאזישראלארץתושביככל,הוצרכוהחזקתםולשם,"כוללות"

.שלפנינוזהכמוהמלצהבמכתביצוידורים"השד.בעדתםלתמוךכספים

שלשליחותובענייןועוסק,"וצפתירושליםק"עהפה,ק"לפלעמו[א"תקצ]ר"שאן"יכישנתכסלוג"בייום"בתאריךנשלחהמכתב

צבירבי,הלזר"השדשליחותעניין."קדשנומעיריהודאה"במוי"נהירשצביה"מוכבוד...ויראהבתורההמופלגהרבר"השד"

."ישראלארץשלוחי"יעריאברהםשלוהמקיףהגדולבספרוכולל,המחקרבספרותנזכרתשאינהוכמעטמפורסמתאינה,הירש

המכתבעלהחתומים

מגדוליהיה.(אזנדפסלאעוד"השולחןפאת"ספרו)"חדתיןתקלין'סבעלישראל":שלפנינובמכתבחותםמשקלובישראלרבי•

והביאשסידרהואישראלרבי.נקברובה,ט"תקצבשנתבטבריהנפטר.ע"תקבשנתלארץעלה.בצפתעדתםומנהיגא"הגרתלמידי

.ח"אוע"שועלא"הגרביאוראתלדפוס

.פרושיםכוללמראשיוהיהבצפתהתיישב,ו"תקפשנתבמוצאיישראללארץעלה.והגלילפינסקד"אבשהיה,כהןחייםרבי•

מראשיהיה,ח"בתקסא"הגרתלמידישלהראשונהבעלייהלירושליםעלהמשקלובמנדלמנחםרביהמקובלהגאוןבןנטענתןרבי•

הנזכרסעדיהר"בנטענתןרביעםיחדפרושיםכולללטובתל"לחוב"תקפבשנתיצא.בירושליםהעדהמנהיגמכןולאחרהעלייה

נפטר.נאמןאריהרבישלשכמועלנתנווהגזברותהסוכנותואת,בראשםלעמודהעדהראשימינוהו,אביופטירתלאחר.להלן

."הגדולנטערבי"נקרא.ז"תרבתשריב"בכבירושלים

א"הגראתלראותזכהעודנטענתןרבי.בקודשומשמשוא"הגרתלמידימגדוליהיה,סעדיהרבי,אביו.סעדיהר"בנטענתןרבי•

.ט"תרבטבת'לביוםבירושליםנפטר.ל"לחור"כשדיצאב"תקפובשנת,ישראללארץאביועםעלה.פהבעלמשניותלפניוואמר

חייםרביעםיחדבירושליםדיןביתבתורחתוםהואב"תקצמשנתבמסמך.בצפתהאשכנזיהיישובמראשי,ליאוןליבאריהרבי•

.הירושלמיתליאוןמשפחתאבי."ירושליםחיבת"בעלהורוויץ

ארצהעלה."החורבה"הכנסתביתוממייסדיבירושליםהפרושיםכוללנאמן,(ז"תרל-ס"תק)מקיידאן(מרקוס)נאמןאריהרבי•

.ו"תקעבשנתבבחרותו

ומשם,לירושליםמצפתעברה"תקצבשנת.ספיריעקברבישלחותנו.ישראלארץר"שד,הכהןוואלףז"במוהרזלמןשלמהרבי•

.ז"תרבשנתבכלכותאשליחותובדרךנפטר.להודוהפרושיםבשליחותנשלח

.בשולייםמשמעותילאעשנקב.ואיכותיעבה,בהירדף.מאודטוב:מצב

2500$פתיחה 





–ד"תקס,שקלוב–א"הגרפירושעםאבותמסכת.47

בדבריביאוריםקטעי20–מעל–ראשונהמהדורה

19–המהמאהידבכתבא"הגר

The Avot Tractate with the Commentary of the

Vilna Gaon – Shklov, 1804 – First Edition –

More than 20 Handwritten Glosses referring to

the Commentary of the Vilna Gaon

מווילנאאליהורביהגאוןופירושי"רשפירושעםאבותמסכת

,שמחות,סופרים,נתןדרביאבות]קטנותמסכתותעם,(א"הגר)

.א"הגרנוסחלפי[השלום,וזוטארבאארץדרך,כלה

ידיעלשנדפסא"הגרביאורשלראשונהמהדורה.ד"תקס,שקלוב

הנוסח.משקלובמנדלמנחםרביותלמידוא"הגרבנישני

אתותיקןא"הגרלמדשבוטופספיעלהואהקטנותבמסכתות

מנדלמנחםרבישלמעניניתהקדמה.ספרובשולינוסחאותיו

.הספרבתחילתמשקלוב

19–המהמאהאשכנזיידבכתבקטעים20מעלהספרלאורך

במסכתותא"הגרולנוסחאותלאבותא"הגרבפירושביאוריםבהם

.משקלובבנימיןרבישלהמדרשביתחותמתשניבדף.הקטנות

כתמי.עשפגעימקומותבכמה.טובכללימצב.מ"ס21.דףפב

כריכה.אחרמעותקהושלמוושאחריוהשערדףהנראהכפי.זמן

.נאהחדשה

$  400פתיחה 

חתימותבספר.ההדפסהמתקופתהערות50–כהספרלאורך

."מקאליששמשון""זאקסשמשון"

הביתוצורתוהמסעותהגבוליןסדרשלהנדירותהלוחותללא

.דףקלג,קכח:הםשלפנינובכרךהנמצאיםהדפים.דיחזקאל

בדףפגם.(מקופליםגדוליםדפים[2].דףקלד,קכח,[2]:במקור)

.ואיכותיםעביםדפים.טובכלליבמצבכולוהכרך.אחרוןודףראשון

.ובלאיכתמים

150$פתיחה 

ידבכתבהגהותעשרות–ף"תק,ווילנאהוראדנא–(א"הגר)עשרותרייחזקאל.48

Yechezkel and Trei Assar (The Vilna Gaon) – Horadna (Grodno), Vilnius, 1820 – Dozens of

Handwritten Glosses

עלא"מהגרביאורעם.אשכנזלשוןבהעתקתציוןומצודתדודמצודת,י"רשפירושעם,עשרותרייחזקאל,אחרוניםנביאים

.יחזקאלעלא"הגרביאורשלראשונהמהדורה.ף"תק,ווילנאהוראדנא.יחזקאל



"א"הגרגורל"מהדורת–א"תס,אמשטרדם–ך"תנ.49

מאוירשער–

The Bible – Amsterdam, 1701 – the Edition of

"Goral Hagra" – Illustrated Title Page

נביאים,ראשוניםנביאים,תורהחומשיחמשה–וארבעהעשרים

בלי."וסתומותפתוחותהפרשיותסדרלפי".וכתוביםאחרונים

.ושותפיובורשטיוסגערארדוסדפוס.א"תס,אמשטרדם.ניקוד

אריהרבינוהגהיה,א"תסבשנתשנדפסהזוממהדורהך"בתנ

כיצדהמיוחדתהמסורתלפי,"א"הגרגורל"אתבולערוךלוין

רבותיודרך,מווילנאא"מהגראליושעברה–הגורלאתלערוך

שימושעשהשבוביותרהמפורסםהמקרה,ין'וואלוזישיבתראשי

לשםי"תשבשנתלויןאריהרבישערךהגורלהואא"הגרבגורל

סימניםלפיזוהושלאה"הלשיירתמחללי12שלגופותיהםזיהוי

"היהצדיקאיש"רזשמחה'רשלבספרוהמסופרפיעל.אחרים

.(111-117'עמ)

,שעריםשלשה.מ"ס15.'עמ[4],293-306,דף292,[6]

וביתואהרןמשהאיוריעם,נחושתבתחריטמאוירשערהראשון

.בלטיניתהשלישיוהשער,בעבריתהשניהשער,הקדשיםקודש

–בטרם,היתהאשרעולםתורת":בעבריתושירבלטיניתהקדמה

.עמודבכלטוריםשני."נבראיצירכל

בדכריכת.בספרמקומותבכמהעשנקבי.בינוני,טובמצב

.באנגליתמוזהבכיתובעם,עתיקה

200$פתיחה 

מהדורהא"הגרביאור)כהניםתורת.50

ידבכתבהגהות–(ראשונה

Torat Kohanim (the Commentary of

the Vilna Gaon First Edition) –

Handwritten Glosses

.ראשוןחלק,משפטחושןערוךשולחן,כהניםתורת

,קניגסברג."א"הגרביאור"ועםהמפרשיםכלעם

חושןעלא"הגרביאורשלראשונהמהדורה.ו"תרט

.משפט

קהילתד"ראבציצוביץאביעזררביוחותמתחתימה

מתקופהידבכתבהגהותהספרלאורך.ברלין

.להדפסההקרובה

.נחושתבתחריטמפוארהראשוןשער.שעריםשני

בשוליפגמיםמלבד.דףשלב,[2].מפורטהשנישער

.טובמצב,השער

100$פתיחה 



ספרי משניות

תק-התשנות–שונותמהדורות–מפרשיםעם–משניותכרכיאוסף.51

Collection of Volumes of Mishnayot – with Commentators – Various Editions – the 1640's-

1740's

.אמשטילרדם.טוביוםותוספותמברטנורהעובדיהרבינופירושעםמשניות•

.(עותקים2).דףקצו,[1].ז"תמ-ו"תמ.נזיקין:[דחלק]

.דףקכג.ז"תמ.קדשים:[החלק]

.ה"תע-ד"תע,ווילהרמרשדורף.טוביוםותוספותמברטנורהעובדיהרביפירושעםמשניות•

.ראשוניםדפיםשניחסר,נוסףעותק.דףקנט,[1].ה"תע.נשים:גחלק

.דףקצו,[1].[ה"תע].נזיקין:דחלק

.דףרכג,[1].ה"תע.טהרות:וחלק

משניותכרכישלושה.52

–ז"תצ,ונציה–(כיס)מנוקדות

מקוריותקלףכריכות

Three Volumes of

Vowelized Mishnayot

(Pocket) – Venice, 1737 –

Original Parchment

Bindings

המדקדקוגירסאותניקודעםמשניות

ט"לכנחלק".אלטאראסדודרבי

מדייוםבכלפרקיםי"חללמודימים

המילותכלפירושעם.בחדשוחדש

שלושהלפנינו.שבמשניות[הזרות]

.וטהרותקדשים,נשיםסדר:חלקים

.ברגאדיןדפוס.ז"תצ,ונציה

ישעיהרבימאת,לציוןראשון"פירושעם,נשיםסדר,משניות•

.[?ראשונהמהדורה]ט"תקל,דיהרנפורט.ברלין

.וויןמהדורת.אשכנזיתוהעתקה.נחתכףמלאפירושעםמשניות•

.דףשכא-יא,[12].[ז"תקע],ווין.זרעים:אחלק

,רסג-רנח,[2],רנו-קלח,[1],קלב.[ח"תקע],ווין.מועד:בחלק

.דףשצו-רסה

.דףשלט-קמז,[2],קמ.[פ"תק],ווין.נשים:גחלק

כמותנמכרהאוסף.ובלאיפגמים.בינוני–טובמצב.שוניםגדלים

!שהוא

120$פתיחה 

הפנימיםבשוליםעשפגעידפיםבכמה.מוזהבדפיםחיתוך.מקוריותקלףכריכות.משובשדפיםמספור.מ"ס13.טובכללימצב

.ובהיריםאיכותיםדפים.בטקסטגםלעתיםהספרבתחתית

120$פתיחה 

1
3

ס
"

מ



דפוסי המזרח

תפילהספרישלונדירמיוחדאוסף–בבומביהודוקהילות.53

The Communities of India and Bombay – a Special and rare Collections of Prayer Books

.ג"תרכ,בומבי.עבריתמעטעםמאראטית.השנהלראשמחזור•

.א"תרנ,בומבי.עמודמולעמודומאראטיעברית,ותשליךנדריםהתרתעםסליחותסדר•

.עברית.ב"תרנ,בומבי.דודטובשםיחזקאלבדפוס.ב"תרנ,בומבי.השנהראשמחזור•

.(חסרבחלקשלאחרוןדף).ב"תרנ,בומבי.חלקיםשני.כיפוריוםמחזור•

.ג"תרנ,בומבי.הספרדיםכמנהגותפילותברכותקובץ,ישראלתעודתספר•

.ס"תר,בומבי.ועודתשליךסדר,השנהראשתפילות,לטובהזכרן•

.1919,בומבי,מאראטי,תהליםספר•

.1890,בומבי.מאראטי,תהליםספר•

מהדורה–א"תפ,שאלוניקי–יעקבמשכנות.54

יחידה

Mishkenot Ya'akov – Salonika, 1721 –

Single Edition

.התורהפרשיותעלדרשותגדולחיבור,יעקבמשכנות

.יחידהמהדורה.א"תפ,שאלוניקי.נעיםבןיעקברבימאת

עזראבןאברהםרבישלהערותיועםהדפוסלביתהובא

."כנסיותבתי"בעלהמחברתלמיד

בסוגייה,"מלוכהצניף"קונטרסהספרבסוף.דףרכז,[10]

.(לבקידושין)כבודועלשמחלמלך

.מאודטובבמצבכולוהעותק.השערבשולישיקוםמלבד

מהמאהאשכנזיידבכתברביםורישומיםחתימות.כתמים

.חדשהכריכה.19–ה

170$פתיחה 

ו,[2].ג"תרצ,בומבי.כיפורויוםהשנהראשלימים,ישראלתחנת,קונטרס•

.'עמ

.עברית.ג""תרצ,בומבי.ותשבותשירות,ישראלזמריספר•

.ה"תרצ,בומבי.מאראטיתרגוםעם,נדריםהתרתעםסליחותסדר•

שערכנסתבית,תפילות.ואנגליתעברית.זמרהוקולתודה,קונטרס•

.'עמ12.ה"תרצ,בומבי.הרחמים

מאראטי.ישראללילדיוברכותעברית,אותיותלימוד.ישראלבניללמדדת•

.1946,בומבי.ועברית

.בינוני-טוב.שוניםומצביםגדלים

500$פתיחה 



חשובותחתימות–המזרחמדפוסיספרים[7]אוסף.55

Collection of [7] books Printed in the East – Important

Signatures

.ב"תי,שאלוניקי.שבתיחייםרבימאת,שלישיחלק,חייםתורתת"שו•

.גסיםעשפגעימקומותבכמה,בינונימצב.ראשונהמהדורה

מאתהזאתהתורהשלוחההיאמנחה"וחתימהרישוםהספרבתחילת

ישראלאברהםהצעירלי..מי"הקוסטאנטיןשבתיר"כההגבירהנבון

,ליוורנו,רודוסד"אב,"משהמשאת"בעלשלבנו(ה"תקמ-ח"תס)-"ט"ס

אברהםבית,(ו"תקמ,ליורנו)טהורותאמרותהספריםמחבר.אנקונה

א"החיד.ידברמשהס"מחישראלמשהרביבנו.ועוד(ו"תקמ,ליוורנו)

.בשבחומאריךלספריובהסכמותיו

מתוך.א"תקכ,אזמיר.אלגאזיישראליעקברבימאת,לשוןמענהקונטרס•

.ידבכתבהגהות2.טובמצב.יעקבנאותספרו

.יחידהמהדורה.ח"תרפ,סופיה

.שימנוברחמיםדפוס

בצד.הרגילהספרשערמלבד

,הקדמיתהכריכהשלהפנימי

על(מעטפת)נוסףשערהודבק

עםדףכןכמו.ירקרקדף

בתחילתהמחברפורטרט

.הספר

מצב.מ"ס29.'עמ329,[1]

.מאודטוב-טובכללי

150$פתיחה 

כללימצב.יחידהמהדורה.ב"תרמ,כלכתא.סוכרייעקברבימאת,הדורופרצותשוניםבעניניםמוסרדברי,ליעקבמשפטיךיורו•

.זעיריםנקבים.טוב

כריכה.מאודטובמצב.יחידהמהדורה.ג"תרפ,צובהארם.צובהמארםלניאדושמואלרבימאת.הלכהפסקי,המלךשלחן•

.מקורית

.שוניםגדלים

180$פתיחה 

י"ע]קואיאורטה.קוידנוברהישרצבירבימאת,מוסרפרקי,הישרקב•

.כתמים.טובמצב.כריכהללא.ב"תקפ,[קושטא

.ט"תרי,אזמיר.ישראליעקבמיכאלרבימאתת"ושוחידושים,ימיןיד•

.מאודטובמצבבשערחסרוןמלבד.ראשונהמהדורה

.ב"תרכ,קושטא.מקושטאהלוייוסףרבימאתהלכהחידושי,הלוייבא•

.אחרוןבדףפגם,מחוזקשער.יחידהמהדורה

וזכריעקבירךס"מחארגויטייעקברביוחתימתרישוםהספרבשער

.קושטאמחכמי.עשות

נדיר–המחברופורטרטשעריםשני–ח"תרפ,סופיה–האפדאבני.56

Avnei Ha'Efod – Sofia, 1928 – Two Title Pages and the Author's Portrait – Rare

בןדודרבימאת.העזרבאבןותשובותשאלות,האפדנושאי.העזראבןערוךהשולחןסדרעלחידושים.שניחלק,האפדאבני

.פיפאנואברהם



האור החיים הקדוש

ההדפסהמתקופתהגהות–!ראשונהמהדורה–התורהעלהקדוש"החייםאור"הספר.57

עטרבןחייםרבינוהקודשיםוקודשהגאוניםגאוןמאת.וסודדרשרמזבפשטהתורהעלהקדוש"החייםאור"והנוראהקדושהספר

,מערבמתושבי,ו"נרעטר'ןחייםר"כמוהרובענווהוביראהבחכמההשלםהחכם..חקרווגםהכינו":השערבנוסח.אמןעלינותגןזכותו

"...הראשוניםשערוםלאחדשיםחידושים...ב"תובירושלםבעירהמדרשביתלקבועהלךועתה

!ראשונהמהדורה.זארהדאמאירדפוס.ב"תק,ונציה

ישראללארץ"החייםאור"השלבדרכו:הספרהדפסת

בןחייםרבינו,לעזובהיהשיכולמיכלידיעלננטשהקודש"החייםאור"השלעירופאסואזור,במרוקוכבדרעבשררח"תצבשנת

יר'לאלגיצאט"תצאיירבחודש,עפרהאתולחונןישראללארץלעלותהחליטשם,טיטואןהצפוניתהנמללעירהבורחיםביןנמנהעטר

ישראללארץעלהשעמו)פרנקושלמהבןמשהרביביניהםהקהילהמנכבדיכמהידיעלנתקבלשם,שבאיטליהלליוורנועברומשם

חייםרבינושההבאיטליה.ההדפסהעלפיקחגםשם,התורהעל"החייםאור"הגדולספרואתלדפוסמסרזובתקופה,(יותרמאוחר

.ישראללארץלעלותביתםובנימתלמידיושלושיםעםיצאשאז,א"תקשנתאבחודשראשעדעטרבן

הספרעימוד

כילצייןיש.הקדוש"החייםאור"השמאלובצדי"רשפירושימיןכשבצד.העמודבמרכזזהלצדזהוהתרגוםהתורהפסוקיעמודבכל

מהדפסתבשונה,שמאלבצד"החייםאור"הופירושימיןבצדי"רשפירושהעמודיםשבכלכך,הדףצידיבשניעוקבזהעימודסדר

דאגוכך,בשמאלי"ורשבימין'התוס,הדףשלהשניובעמודבשמאל'ותוסבימיןי"רשהדףשלהראשוןשבעמוד,למשלבבליהתלמוד

.י"רש–התורהמפרשיגדולכלפיהרבהבענוותועטרבןחייםרבינושלבקשתולפיכנראה"החייםאור"הבהדפסתלעשותהמדפיסים

,והעדותהחוגיםמכלעולםגדוליכלאצל,רבהקדושיםבסודנערץהראשונהבפעםהדפסתומאז,התורהעל"החייםאור"הפירוש

,"הקדוש"בתוספתליקראוזכוהאחרוניםבתקופתשנתחברוהספריםשלושתביןמפורסם.היהודיבעםברזלצאןכנכסונקבע

שםבספרו,בירושליםמפיותורהשקיבלא"החידרבינושכותבוכפי."הקדושהחייםהאור"ו"הקדושה"השל""הקדושאלשיך"ה

עתהכיושמענו.י"ורשתרגוםעםלחומשסביבבוויניציאונדפס,עטר'ןחיים'מקדישאחסידאהמופלאלהרבהתורה'פי":הגדולים

גדולתהגידטובשםבעלי"מהררקדושהחסידשהרבי"עזהונתעורר.פעמיםשניעודונדפס,הרבהאותומחשיביםהםבפולוניא

'ןחייםר"מוהר":עטרבןחייםרבינושלוקדושתוגדולתועלא"החידכותבספרבאותו.(נד,א,ספריםמערכת)"הנזכרח"מהרנשמת

גדולתראוועיני,הרמתהבישיבתווהייתיזכיתיהצעירואני.ב"תקשנתסוףו"תירושליםק"לעהובא,סאליק"מקוקדישעיר,עטר

תמוזובחדש...המתגברכמעייןוהיה,בתלמודמבעיתהרבלבהיהדורנוולפי.ופלאהפלאוקדושתו,הריםהריעוקר,תורתו

אך,מספריוניכרתוחכמתו,"תארפרי","החייםאור","לציוןראשון","'החפץ"וחיבר.ה"זלהשנהז"מבןלשמיםעלהג"תק

עזוזורבו,ז"העהמעניניוהבדלהקדושהסדרהיוםכלעליווחופף,ופלאהפלאוחורפתו,לבוורוחבמחכמתומעשרהאחדזה

.הדורותבמשךרביםפירושיםנתחברוזהספרעל.(מב,ח,גדוליםמערכת,ג"שה)"...נוראותיו

:הגהות

מתקופתמערביתבכתיבההערה(ב,כבדף)שמותבספר

מאחר!חשובההערה"סימןעלופסוקיםו"ק"ההדפסה

פסוקיםו"קט"נכתבבאפרשתובסוףבהדפסהטעותשנפלה

.פסוקיםו"קרקישבאבפרשתדברשלולאמיתו"סימןימנה

ההגהה)ההדפסהמתקופתאיטלקיתבכתיבההגהות3בנוסף

.(הדףבלאימחמתמעטנפגעההגדולה

:שלפנינוהטופסתיאור

על,נאהבצילוםהושלמוהחסריםהדפים).ומשוקםחסרעותק

:הינוהדפיםמספורבמקור](למקורתואםבגודל,דומהנייר

.[דףיב,ח,נח,עב,ס,[2].בחלק.דףעז,פו,[4].אחלק

אדף.שאחריודפיםושנישערחסרים,אבחלק:שלפנינובעותק

בחלק.(מקורי)אחרמעותקהושלמוע-סטדפים.בחלקוהושלם

ישנםבנוסף.אחרוניםדפיםשמונהוכןאודףשערחסר,ב

הכל.בטקסטקלותפגיעותעםלעתיםבשוליהםמשוקמיםדפים

.מקצועיבאופןמשוקם

\32.מאודטוב-טובבמצבהדפיםשלהמוחלטשרובם,לצייןיש

.ומרשימותמהודרותעורכריכות.מ"ס22

9000$פתיחה 



57. The Holy Book of "Or Ha'Chaim" on the Torah – First Edition! – Glosses from the Time of

Printing

The holy book "Or Ha'Chaim" on the Torah, Pshat, Remez and Sod. by Rabbi Chaim ben Atar. According to the version of

the title page: "Prepared and researched … by the scholar complete in wisdom and piety and modesty rabbi Chaim Atar, a

resident of the west, who now established his Beit Midrash in the city of Jerusalem … Novellae which the Rishonim do not

assume…"

Venice, 1745. Meir Da Zara printing press. first edition!

Glosses:

In the book of Shemot (leaf 22, 2), a gloss in Western script from the time of printing "106 pesukim alu siman", an

important comment! since there had been a printing error and at the end of Parashat Boh, it was written "115 pesukim

yimneh siman" yet in fact, in Parashat Boh there only 106 verses. In addition, three glosses in Italian script from the time of

printing (a long gloss was slightly damaged to the leaf being worn).

Description of the copy before us:

A lacking, restored copy. (The missing leaves had been completed with a nice photocopy, on similar paper, matching in size

to the original leaf). [originally, the pagination of the leaves was: Section A. [4], 86, 77 leaves. Section B. [2], 60, 72, 58, 8, 12

leaves].

In the copy before us: Section A is lacking the title page and the two leaves after it. Leaf 1 was partially completed. Leaves

69-70 were completed from another copy (original). Section B I slacking the title page and leaf 1 and its last eight leaves. In

addition, there are leaves with restored edges, sometimes with damage to text. All restorations were professionally done.

It should be noted that the majority of the leaves are in good-very good condition. 222x32cm. Impressive leather bindings.

Opening $ 9000



חשובותחתימות–מפוארעותק–ראשונהמהדורה–ב"תק,אמשטרדם–גנוסרפירות.58

Peirot Genosar – Amsterdam, 1742 – First Edition – Impressive Copy – Important Signatures

דיחזקיהרבימאת"חדשפרי"הספרעם,[הגולהובארא"רמהגהות,קכב-א'סי]הפניםעםדעהיורהערוךשולחןעל,גנוסרפירות

.הקדוש"החייםאור"העטרבןחייםרבינומאת"תארפרי"ספרהשניומצידו.סילוא

רבני,ליוורנורבני,אמשטרדםרבנימאתחשובותהסכמות!"תארפרי"ספרשלראשונהמהדורה.דייןיוסףדפוס.ב"תק,אמשטרדם

.באזילהשלוםשראביעדרבי,מודונארבני,יר'אלג

:הספרהדפסת

ידועלאאולם"תארפרי"הספרהדפסתלצורךלאמשטרדםלנסועתכנן(ישראללארץבדרכו)באיטליההמחבררבינושהתיישבבעת

מבין.הספרבהדפסתהואשטיפל,מליוורנואלוףשלמה'רבידינשלחהידשכתבאו,לפועליצאהאםזותוכניתעלמדויקיםפרטים

ספרראינוראה"לאמשטרדםהגיעלאבעצמועטרבןחייםרבינואולם,לשםהובאידהכתבכיעולהאמשטרדםרבניהסכמתשיטי

,בארצינוכבודלשכון,אלינועבראשרהיוםמןכי"נכתב(איטליה)ליוורנורבניבהסכמתזאתלעומת"...מחשבתמלאכתאצלנושהוא

"...לטוהרהשמיםכעצםתארפריספרזה...מבינתוברוחאשר,תורתורובי,אפונדתומתוךשהוציא,באהלנונגהחכמתואור

מחליאשחורפתולפי...יחדתיעמוומתנימשאישרוב"לפיחדשלפריסמוךחידושיואתהדפיסכיעטרבןחייםרבינוכותבבהקדמה

הרימותילא...אלבאזבןשמואל'ר...עםסודהמתקתימההלכותובחלק...בזהעשהטובלאאשר..ממנווטוביםגדוליםנגדלדברליה

הצרותעולמתוךאלאהיתהלאאלוהלכותבחידושייגיעתישכליודעהואאלדיםאל...הרבהסכמתאחראלאדבריעללחתוםידי

עצמידוחקוהייתי...דעתיעלשעמדתימיוםממשאחתשעהאפילורוחיהשבנתנונילאוצבוריחידזולתיסיבותעלוהרדיפות

דיןלהמשיךנשמתיאורדבקתיהאמתולמקורמחדששהייתימהבכלפנישמתייחודוומולקונילעבודהתורהעלעצמיוממית

"...זהבחיבורגם'הוהראניאמת

כמההדפיםבין.מבודפסטבלוימשהרביחותמת.ה"זלהשלמהבןאלאזראקיאברהםומלואההארץ'לה"וחתימהרישוםבשער

.ידבכתבהגהות

רבישלישיבתומבני,אמריליושלמהרבישלבתובן.ץ"תקבשנתלירושליםעלה.וירושליםשאלוניקימחכמיאלאזראקיאברהםרבי

,שביעיתתוספת,ירושליםשלוםספרוכן,דדהבאירושליםבשםנדפסשחלקוישראלארץבהלכותחיבורגםחיבר,פואהניסיםרפאל

.ח"תקעמשנתודרושיםהשכלמוסר,ציוןמבשרת,ירושליםמבשרתת"שוידבכתבוכן,הפרדסוספר

טוב-טובכללימצבזהמלבד.אחרוןבדףפגמיםמעט.אחרוניםדפיםושני,ראשוניםדפיםבשלושהשיקומים.מ"ס30.דףרעה,[4]

.מינימלייםשוליםדפיםבכמה.ומרשימהמהודרתעורכריכת.מאוד

1500$פתיחה 



"החייםאור"העטרבןחייםרבינוספרישלושה.59

הקדוש

Three Books by Rabbi Chaim Ben Atar the Holy

"Or Ha'Chaim"

ברכותמסכתותארבעעלעמוקיםחידושים',החפץספר•

.ה"תקס,למברג.עטרבןחייםרבינומאת.וחוליםהוריות,שבת

זעיריםעשנקבי.בינוני-טובמצב.דףקכד,[2].שניהמהדורה

.ובלאי

בשער.שלישיתמהדורה.ח"תרפ,(רומניה)דעווא',החפץ•

.טובמצב.אומןמרבניוייסברגזלמןשלמהרביחתימת

חייםלרבינוהנוגעיםיקריםעניניםשלושהכולל,החייםארץ•

.טובמצב.ג"תרצ,וינה.הלפריןיעקב'רמאת.עטרבן

.שוניםגדלים

100$פתיחה 

חסידות

–מנחםזכרון\(החלקיםארבעת)אורותטל.60

ראשונותמהדורות-הזוהרעלחסידייםספרים

Tal Orot (the Four Sections) / Zichron

Menachem – Hassidic Books on the Zohar

– First Editions

תעלומותמפענח,הזהרעלחשובחיבור,אורותטל•

(ח"תרמ-ג"תקע)שפילמןמאיריעקברבימאת.הקבלה

.(שיד-שיג'עמחסידות'אצי)מרופשיץצבינפתלירביתלמיד

.ראשונהמהדורה.אחדבכרךהספרחלקיארבעתלפנינו

.ו"תרל,למברג.ו"למהרחחייםעץבספרביאורים:אחלק

.דףסט,[4]

.ה"תרל,למברג.ו"למהרחחייםעץבספרביאורים:בחלק

.דףעט

בשניהנעלמיםהנסתרותמגלההספיקותמשיב:גחלק

.ותשובהשאלהבדרךנתייסד.הראשוניםאורותטלחלקי

.דףכה,[1].ג"תרמ,למברג

.דףכח,[2].ג"תרמ,למברג.בתראמהדורא:דחלק

'אשבחלקסדף.ידבכתבקצרותהגהותהספרלאורך

.טובכללימצב.פגום

מנחםרבימאת.הזהרתיקוניעלפירוש,מנחםזכרון•

.דףקז,[1].יחידהמהדורה.ה"תרל,למברג.בודיקמנדל

.כריכהללא.טובמצב

150$פתיחה 



–ראשונהמהדורה–ט"תרכ,לבוב–אברהםבאר.61

בריזלאריהדודרביהצדיקעותק

Be'er Avraham – Lvov, 1869 – First Edition – the

Copy of Rabbi David Aryeh Brussel

מאת[הזהרתיקוני]התיקוניםבדבריסתוםכללהבין.אברהםבאר

.1868ט"תרכלבוב.מדראהביטשדרדקימיקרי-אבליאברהםרבי

.(71חסידותסטפנסקי).ראשונהמהדורה

והיה1760ך"תקבשנתנולדמדרוביטשאבליאברהםרביהמחבר

שלתלמידוהיה,תינוקותכמלמדשהתפרנסומקובלנסתרצדיק

המחבר.שמואתפרסםהואבשערהכתובשכפי'מלובליןחוזה'ה

עם.נכדוידיעלט"תרכבשנתרקנדפסהספר,ה"תקצבשנתנפטר

יצחקמרבי,נתנזוןהלוישאוליוסףמרביביניהםחשובותהסכמות

אייזיקיחיאליהודהיצחקמרבימופלאההסכמה,מזידטישובאייזיק

,אלפסי:המחברעלראה.ועודמשינאוואיחזקאלמרבי,מקאמרנא

,ספרבשערי,מנחם-בן:הספרועל,נ-מט.אלחסידותאנציקלופדיה

.70-67’עמ,ז"תשכירושלים

.מירושליםל"בריזאריהדודרביהצדיקחותמתבשער

מעטעלדבוקשער.בינוני,טובכללימצב.מ"ס25.דףנו,[4]

.חדשהכריכה.קמטים.שמעברומהטקסט

150$פתיחה 

ידבכתבהגהות–(צדיקיםאמרי)האמתאור.62

מצפתטייטלבויםדודמרדכירביר"האדמו

Or Ha'Emet (Imrei Tzaddikim) – Glosses

Handwritten by the Rebbe Rabbi

Mordechai David Teitelbaum of Safed

רביהמגידמאתטהורותאמרות,צדיקיםאמרי,האמתאור

יצחקלוירביתלמידוכתבםאשרממעזריטשבערדוד

.'ממזריץברדוברבימאת.מברדיטשוב

.פרנקלדודהוצאת.ראשונהמהדורה.ט"תרנ,הוסיאטין

רים"האדמוגדוליכלהסכמות20–מבלמעלהעוטרהספר

.הדורבאותושהיו

חונהטייטלבויםדודמרדכי"רביר"האדמוחותמותבספר

.ידובכתבהגהותהספרלאורך."צפתק"פעיה

רביבן(פ"תרנפטר)טיטלבויםדודמרדכירביר"האדמו

הורביץחנינארביר"האדמוחתן.ץ'מדרוהוביצבינחום

בעלממונקאטששפיראהירשצבירבישלוגיסו,מאוליינוב

מקוםעלודרוהוביץסטיטשיןד"כאבכיהן."תשובהדרכי"

"לתמרדמתה"ספרחיבר.לצפתעלהב"תרסבשנת.אביו

מופיעותאליותשובותכןכמו.בודדיםדפיםממנוונדפסו

.דורוחכמישלת"השובספרי

העותק.חסריםהשערשאחריראשוניםדפים8:חסרעותק

'עמ63,[2]:שלנוסףקונטרסללא.216'עמעדשלפנינו

שאר.חסרוןעםקרעההקדמהבדף."צדיקיםאמרי"

.טובבמצבהעותק

150$פתיחה 



–ו"תרל,למברג–(חסידות)לישראלנחלה.64

מהידועשונהעותק–יחידהמהדורה

Nachalah Le'Yisrael (Hassidism) – Lemberg,

1876 – Single Edition – a Copy that Differs

from the Known One

רבימאת,ת"ושוואגדההלכהחידושי,לישראלנחלהספר

משולםרבימסבושמועותעם.ניזנובד"אבהיבנרמיכליחיאל

.החסידותגדוליועוד'ברז'מזפייבש

נדפסזהספר.יחידהמהדורה.1876[ו"תרל],למברג

דומהאחדטופסואין,מסודרתלאבצורהקונטרסיםקונטרסים

.למשנהו

נחלהת"שו,רביםבתשער:ספריםשניכוללבמקורהספר

ת"ושורביםבתשערהספריםביןשלפנינובעותק.לישראל

',עמ[27]הנושאלמשההלכהקונטרסנדפס,לישראלנחלה

'מסובסטפנסקיהביבליוגרפיהבמפעלנרשםלאזהקונטרס

388.

.טובכללימצב

200$פתיחה 

ראשונותמהדורות–שמנהלחם\(רימנוב)מנחםתורת.63

Torat Menachem (Rimnov) / Lechem Shamna – First Editions

רבימאת'מקדושיםפאר'קונטרסעם.מרימנובמנדלמנחםרביק"הרהמאת,החסידותבדרךהתורהעלחידושים,מנחםתורת•

.מבעלזרוקחשלוםרביומאתמרימנובהכהןצבי

.מאודטובמצב.(620חסידותסטפנסקי).שעריםשני.דףכד,[1].ראשונהמהדורה.ז"תרל,למברג

.מרופשיץרוביןמנשהרביק"הרהמאת.החסידותבדרךהתורהעלחידושים,שמנהלחם•

ואינו,הספרהדפסתלאחרנוסףהראשוןהשער.מאודטובמצב.(269חסידותסטפנסקי).דף20.יחידהמהדורה.ו"תרל,למברג

.רביםבעותקיםכמושלפנינובעותק

.(בבדףחסרון).ה"תרל,למברג,אברהםברית.ו"תרל,למברג,הגדולאליעזררביוצוואת,הדברותעשרתמדרש:עםכרוך

."וועגמעשיל"ידוחתימתהספרבשער.וועגמעשילמשהלרבישייךשהספררישום,הכרךבתחילת

200$פתיחה 



,הרובשוב–עיניםמאור.65

ח"תקע

Me'or Enayim –

Herovshov, 1818

עלחסידותדרושי,עיניםמאורספר

ר"האדמומאת.ס"השואגדותהתורה

.מטשרנובילנחוםמנחםרביהקדוש

חסידותסטפנסקי.ח"תקע,הרובשוב

311.

פגמישאחריוודףבשער.דףקכו

בשלושה,טקסטפגיעתללאשולים

פגיעתעםפגמיםאחרוניםדפים

משוקמיםל"הנהפגמיםכל,טקסט

עורכריכת.ניירבמילוימקצועית

זמןכתמי.ומרשימהמהודרתחדשה

.ושימוש

300$פתיחה 

ר"האדמושלוחותמתוקדשוידחתימת–תפארתצבית"שו.66

מקרסטיר

Zvi Tiferet Responsa – Handwritten Signature of the

Rebbe of Kerestir

שפיראהירשצבירביר"האדמומאתותשובותשאלות,תפארתצביספר

.ראשונהמהדורה.ב"תרע,מונקאטש.מונקאטשד"אב

'הק"מקרסטיררוביןיוסףמאיררביר"האדמושלקדשוידחתימתבשער

א"מוהרצ"הה'חיוסףמאיר"חותמתוהשערשלפניבדף."יוסףמאיר

."קערסטור-באדראג,ל"זצשטיינער'ישעיה"מוצ"בהה

,בריזדאוויץד"אברוביןברוךרבישלבנורוביןיוסףמאיררביר"האדמו

תורהקיבלבילדותו.מקרסטירשטיינרישעיהרביבןאברהםרבישלוחתנו

הקדושר"האדמונכדתעםנישואיולאחר.ממאד"מרדכילבושי"ומהמאביו

ישעיהרבי,שניםששבמשךשולחנועלסמוךהיהמקרסטירישעיהרבי

אתמילאפטירתולאחר.וקדושתוצדקותונוכחיתרהחיבהעליוהרעיף

מכיוןר"כאדמוימיםכשנתייםרקכיהןהואאמנם,אברהםרביבנומקומו

ר"כאדמוחותנומקוםאתמילאיוסףמאיררבי,ז"תרפבשנתשנפטר

כלהובלובהד"תשבשנתבשואהלהרצחועד,ד"תרפמשנתמקרסטיר

.לאביוברוךשאריתבספרנדפסהתורתו.לאושוויץשבקרסטירהיהודים

.מאודטובמצבזהמלבד.מנותקיםקדמיתוכריכהשער.דףקו,[1]

150$פתיחה 



חסידיתמהדורה–ג"תרכ,זיטאמיר–אדםנשמת.67

Nishmat Adam – Zhitomir, 1863 – Hassidic

Edition

שלוםמשהרביהחסידבןשמואלאהרןרבימאת,אדםנשמת

.מקרמניץ

.שפיראהעשילויהושעליפאחנינארבידפוס.ג"תרכ,זיטאמיר

ידיעלו"שעשנתבהנאוהראשונהבפעםלאורהוצאאדםנשמתספר

החסידיםמגדולישהיהמקרמניץשמואלאהרןרביהמחבר

והפךהחסידותגדוליידיעלנתחבבהספר.בתקופתווהמקובלים

.מובהקחסידילספר

בהינקוב'מזזוסיאמשולםרביר"האדמוהקדמתהספרבתחילת

שלבנוהעשילמאיריצחקרביאביועלהתחבבשהספראיךכותב

והיהמאודבעיניויקרהלזהספרוהיה"מאפטא"ישראלאוהב"ה

ל"בזההקדושמפיושמעתיפעמיםוכמהיוםיוםשעשועיםאצלו

גםאדפוסה"איאזיה"זצלהאביכתבילהדפיס'הלייעזוראם

בידושעלתהשלאחר,וכותבר"האדמוממשיךבהקדמה"...הזהספר

אתעתהמדפיסהואהנה"ישראלאוהב"סבושלספרואתלהדפיס

.הזההחשובהספר

."ע"במראשקובהרבשלהקלויזחותם"חשובותחותמותבספר

,עדןעציספרעםכרוך.שימושובלאיכתמים.טובכללימצב.'עמ84

.ח"תרי,קניגסברג.שעברשיןד"אבמרגליותזליגאשררבימאת

200$פתיחה 

–מיוחסעותק–ז"תקכ,מיץ–גניםמעין.68

ידבכתבהגהות

Ma'ayan Ganim – Metz, 1767 –

Distinguished Copy – Handwritten

Glosses

רבימאת.ומנחותזבחיםמסכתעלחיבור,גניםמעין

.יחידהמהדורה.ז"תקכ,מיץ.ממיץטרניעקיבא

"מפראגאבערקי'ר"עתיקהחותמתהספרבשער

שהיו,[תמר]ל'תמריהגבירהשלבעלההוא

שמחהרביק"הרהביניהם,רביםלצדיקיםמקורבים

,בקוצקהחסידיםעדתאתהחזיק.מפשיחסאבונם

נסתלקהכירים"האדמוגדוליעליואמרובפטירתו

שרפישיחבספרעיין,אודותיהם)"גבוההנשמה

.(קודש

נפטר)אייבשיץיהונתןרביידבכתבחתימהכןכמו

.גורחסידימחשובי(7482הרבניםאוצר,ז"תרס

מורגנשטרןאיזיקיצחקרבי-מתלמידיו.בקוצקנולד

תולדות"בספרוזהרבומתורתהביאאשרמקאלושין

ארוכותהגהותכמההספרדפיבין."אהרןיצחק

.ידובכתב

.ברעסלאמהעירבשערעתיקההקדשהבנוסף

.מ"ס32.דף[2],[לב:ל"צ]לג;[סג:ל"צ]סד,[3]

.מאודטובמצב

120$פתיחה 



שלקדשוידבכתבנדיריםפריטיםשני.70

פני"המגוראלתרמנחםפנחסרביר"האדמו

"מנחם

Two Rare Items Handwritten by the

Rebbe Rabbi Pinchas Menachem

Alter of Gur the "Pnei Menachem"

שלקדשוידבכתבמילויעם,מודפסתנאיםשטר.א

שבטג"י.מגוראלתרמנחםפנחסרביר"האדמו

.ן"תש

בכתבמכתבעם.ר"האדמושלרשמיביקורכרטיס.ב

.שבטא"י.ולכלהלחתןברכותובו,וחתימתוידו

י"בה'ושיהי,הודית-'ינחתורוב,ט"מזברכת"

לתפארת,יבורכוישריםולדורות,עד=עדי=לבנין

ב"שהלבמעומקמאחלים,המיוחסותהמשפחות

"עליךישיש"'ומשפאלטר,מ,פא"בלונוידידכם

.["ן"תש]ק"לפ

תנאיםהשטר.מצויןבמצבהכרטיס.שוניםגדלים

.בינוניבמצב

200$פתיחה 

רבניהסכמתיבואובו,עגונותקונטרס•

במקוםהבעלשלכתבוי"עגטלהתירהדור

רבהכהןן"בהרמנדלאהרןרבימאת.עיגון

,מצרים.שבמצריםבקהירהאשכנזיםקהילת

.דף[1],כא,[2].יחידהמהדורה.ד"תרפ

רבישלוהספדיםדרושים,מצריםאבל•

עלהספדבקונטרס.ן"בהרמנדלאהרן

משפתנעתק.ין'מרוזישראלרביר"האדמו

.מתלמידיואחדי"עהקודשללשוןאשכנז

.המעטפתבשערפגמים.ח"תרס,קהיר

.מאודטובכללימצב.שוניםגדלים

120$פתיחה 

חסידות–הכהןן"בהרמנדלאהרןרבי-קהירדפוסי.69

והלכה

Cairo Printing Presses – Rabbi Aharon Mendel

Baharan Ha'Cohen – Hassidism and Halacha

תרגוםעםומנהגיודיניו,נוסחאותיו,מעלות,מקורו,הקדיש•

.'עמ100,[4].ט"תרע,קהיר.שזארגאן



שלקדשוידחתימת–ציוןקדושתספר.71

מבאבובהלברשטאםשלמהרביר"האדמו

ציוןבןרביר"האדמומאת,התורהעלציוןקדושתספר

רביר"האדמובנובהוצאת.ד"הימבאבובהלברשטאם

.ז"תשכ,יורקניו.מבאבובהלברשטאםשלמה

שלקדשוידחתימתלתפארהמתנוססתהספרבשער

.ל"זצהלברשטאםשלמהרביל"המור"האדמו

(ס"תש-ח"תרס)הלברשטאםשלמהרביר"האדמו

אתמחדשהקים.באבובבחסידותהשלישיר"האדמו

אחתשהיא,השואהלאחרומוסדותיהבאבובחסידות

.העולםוברחביב"בארהוהדומיננטיותהגדולותהחסידויות

.מאודטובמצב

300$פתיחה 

"משהברך"הר"האדמושחילק–לבקבוקכסףתליון.72

ד"תשנ–ישראלבארץבביקורו

Silver Pendant for a Bottle – Handed Out by the

Rebbe the "Berach Moshe" during His Visit to the

Land of Israel – 1994

,מצומצםעותקיםבמספריוצרהתליון.ייןבקבוקעללתלייהכסףתליון

ירושליםבצורתהתליון.נכבדיםולתורמיםלגביריםחילקור"והאדמו

הכתרתחת.מלכותיכתרומעליהםדקלים,בצדדים,(אופיינייםבתים)

התליוןבתחתית."א"שליטמסאטמרר"אדמומביקורמזכרת":חרוט

."ירושלים,ד"תשנסיוןח"כ":חרוט

כיהן(ו"תשס-ה"תרע)ל"זצוקמסאטמרטייטלבויםמשהרביר"האדמו

אביושלמקומועל)שבהונגריהבסיגעטר"ואדמוכרבבתחילה

,ט"תשלבשנת."(חייםעצי"בעלטייטלבויםצביחייםרביר"האדמו

ר"כאדמוהוכתר,מסאטמריואלרביר"האדמו,דודופטירתלאחר

.מסאטמר

קופסאבתוךשמור.מאודטובמצב.מ"ס6\56שרשרתכוללגודל

.מהודרת

150$פתיחה 

71. Sefer Kedushat Zion – Handwritten Signature of the

Rebbe Rabbi Shlomo Halberstam of Bobov

Sefer Kedushat Zion on the Torah, by the Rebbe Rabbi Ben Zion

Halberstam of Bobov. Published by his son, the Rebbe Rabbi

Shlomo Halberstam of Bobov. New-York, 1967.

On the title page of the book, the handwritten signature of the

Rebbe, the publisher, Rabbi Shlomo halberstam.

The Rebbe Rabbi Shlomo Halberstam (1908-2000) the third

Rebbe of Bobov. He reestablished the Bobov Hassidism and its

institutions after the Holocaust, which is one of the largest and

most dominant Hassidism in the USA and around the world.

Very good condition.

Opening $ 300



רים"האדמומגדולי[חנוכהמעות]לברכהמטבעות[31]אוסף.73

Collection of [31] Coins for Blessing [Hanukah Money] from the Greatest Rebbes

.מקוריפלסטיקנרתיקבתוךמטבעכל.רים"האדמוגדוליידיעלשניתנו.ברכהמטבעות,חנוכהמעותשלונדירגדולאוסף

.תאריךחסרנוסףומטבע.ח"תשס.ז"תשס.ו"תשס.ב"תשס.ז"תשנ.ח"תשנ,חנוכה.א"שליטמבעלזר"מהאדמומטבעות•

.ח"תשס.ז"תשס,ה"תשס,חנוכה.מבעלזהרבניתמאתמטבעות•

.עותקים3–ז"תשס)ביאלא•אמוניםשומר•אהרןתולדות•סטראפקוב•יצחקאברהםתולדותרים"האדמומאתנוספותמטבעות

•(ט"תשס.ז"תשס.ה"תשס)ניץ'ויז•ערלוי•שידלובצאיהושענחלת•סדיגורא•קומרנא•(ט"תשס.ז"תשס)קאליב•(ט"תשס

.שםללאנוסףמטבע.חייםמאורמוסדות•קדושיםאורמוסדות

.טובמצב

150$פתיחה 

שחילקסנט5\25מטבעות.74

לצדקהמליובאוויטשהרבי

Coins of 5/25 Cents Handed

Out by the Lubavitcher Rebbe

for Charity

מנחםרביר"האדמושחילקמטבעותשתי

.לצדקהמליובאוויטששניאורסוןמנדל

5ס"ענוסףומטבע,סנט25ס"עמטבע

.סנט

.טובבמצבהמטבעותשתי

200$פתיחה 



ורישומיםחתימות,רבותהגהות–מסטרפקובליפשיץשרגאיחזקאלרביר"האדמוספריית.75

The Library of the Rebbe Rabbi Yechezkel Sheraga Lifshitz of Stropkov – Many Glosses,

Signatures and Inscriptions

.מסטרפקובליפשיץשרגאיחזקאלרביר"האדמושלהפרטיתמספרייתוספריםאוסף

ר"האדמוידבכתבהגהותעםספרים

רובם.ר"האדמוידבכתבוחידושיםהערות100–כהספרכללאורך.ה"תרכ,למברג.רברביאשלי.דעהיורה,ערוךשולחן•

.למדניותארוכותהערות

שפיראישראלרביהצדיקבהוצאת,ומכילתאספריספראתוספתאירושלמיאגדותהוספותעםלראשונהנדפס,יעקבעיןספר•

.ט"תרנ,ווארשא.מגרודזיסק

לאורך."זוכראינני,ספריםממוכרקניתיוהנראהולפי,שניםכמהזהאצלינמצאזהספר"ר"האדמווחתימותרביםרישומיםבספר

יפהשמואללרבי)מראהיפההביאורעלהשגותברובם,מענינותהגהותמהם.קדשוידבכתבוקצרותארוכותהגהות30–כהספר

.'וכדו"משיחענין""מאודנחוץ""נחוץ"נכתבובצידםלשורותמתחתקובמתיחתר"האדמוהדגישמקומותבכמה.(אשכנזי

טור•הדפיםביןקצרותוהגהותהספרבתחילתתורהחידוש,ר"האדמוחתימות.ט"תרפ,ווארשא.סידורעם.החייםאורעםחומש•

ידבכתבחידושיםובודףכ"גנמצאבספר.ידובכתבקצרותהגהות20–וכר"האדמוחותמות.ס"תר,ווילנא.חלקיםשני.העזראבן

בכתבהגהות2.שערללא,קונקורדנציה•ידבכתבוהגההרישומים.י"תשאביבתל.אריהגורשלמהלרבי,שלמהבנין•ר"האדמו

ידו

ר"האדמווחותמותחתימות,רישומיםעםספרים

•ף"תר,בילגוריי,אברהםזרעת"שו•ט"תרס,למברג.דודבית,בראשיתחומש•ו"תרנ,ווילנא.מנחות-זבחיםמסכת,בבליתלמוד•

.ראשונהמהדורה,ד"תרפ,שאמלויא,שלמהלחםת"שו•ט"תש,ירושלים,(חסידות)בשמיםהריספר

בארץסטרפקובחסידותמייסד,בירושליםרים"האדמומגדולי,(ה"תשנ-ח"תרס)מסטרפקובליפשיץשרגאיחזקאלרביר"האדמו

ד"תשבשנת.בברגסאסוכדייןיבלונקהד"כאבכיהן.שרגאיחזקאלדברית"שוהספריםסדרתמחבר.מסטרפקובהשלישיר"והאדמו

במחנותברבנותשימשהמלחמהלאחר.נסבדרךניצלהואאולם,נספוילדיווששתאשתו,באושוויץהריכוזלמחנהר"האדמונשלח

עלהט"תשבשנת.מפרשיםעםבגמראשיעוריםומסר"הפליטהשאריתישיבת"אתהקיםשם.פרנקוניהובגלילותבבומברגהעקורים

.החסידותשלהמדרשבתיאתבהוהקיםלירושליםעלהג"תשיבשנת,ברמלהוהתיישבלארץ

.מנותקיםדפים.שימושבלאי.בינוני-טוב.שוניםומצביםגדלים.ספרים11

500$פתיחה



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

כברתפליןלהניחלוהורהוסבותורהחידושיחידשכברשניםשבעובןרגיליםבלתיבכשרונותהצטייןמילדותו,ווישיווא-מאויברפולק

בתורתעסק.'אלעזרמנחת'בעלממונקאטשאלעזרחייםרביר"האדמוגםלמדעמוהמונקאטשבישיבהלמדבצעירותו.זהבגיל

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

בדעעשר"ואדמולרבנבחרג"תרסבשנת.ביותרהצעירלרבאזוהיהבבודפשטהרבניםבאסיפתהשתתףכברשנה16בןבהיותו

אתמצאופטירתולאחר.לקידומווסייעזיבינבירגןכוללבראשעמד.במקוםהישיבהפרחהבימיו.ברבנותהשלישיהדורבהוהיה

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

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

.שאץמדעעש

הוסמך!שנהעשרהארבעבן,ר"האדמומאביותורהוקיבלגדל(ד"תש-ט"תרמ)מדעעשפאנעטאלימלךיעקברביר"האדמו

כבןבהיותו,אויוואהר-במארושכרבונתקבל,ועודמראדומישלאנגלשמואלרבימברזאןם"המהרשמהםהדורגדוליידיעללרבנות

ץ"תרבשנת.ישיבהוכראשדעעשאביושלבעיר"צעיררב"כלכהןבאו"תרפבשנת,ישיבהגםבעיירהוהקיםרשמיתהוכתרח"י

בניואתלהצילבנסיוןלבודפשטבאג"תששנתבתחילת.טרנסילבניהיהודישל"ציוןאהבת"כוללוכנשיאמדעעשר"לאדמונבחר

,קהילתובניעםלאוושויץהועברומשםבעירשהוקםלגיטוהוכנסואתםלקהילתוחזרלבסוףאולם,באוקרינהעבודהלמחנותשנשלחו

ניספוונכדיוילדיו,אשתו.רביעודלויקראושלאביקשומאזזקנואתלהורידאולץ,בונגוביערשהוקםבגיטוסבלתקופתלאחר

.(ג"תשברוקלין)התורהעל"יעקבזכרון"בספרכונסהתורתו.ד"היהאיומהבשואה

כרבכיהן.'יחזקאלמראה'הבעלשלונכדו,מדעשיחזקאלרביר"האדמושלבנו(ב"תשכ-ה"תרנ)מדעשיוסףרביר"האדמו

רביאביומקוםאתמילא.(קכא-קכ,בחסידות'אנצי,אלפסי).הבריתלארצותועברמהשואהניצל.באאולנדאכךואחרבטעקנדורף

.השואהלאחראלימלךיעקב

.ממאקאווא"משהעטרת"המשהרביחתן,ירושליםמדעעשבערישדוברביוחתימותחותמותהספריםבכל

.כריכותללאמהספריםחלק.מנותקיםדפים.בינוני-טוב.שוניםומצביםגדלים

500$פתיחה 

,יחזקאלרבי–מדעעשרים"האדמומספרייתספריםאוסף.76

–פאנעטבערישדוברבי,יוסףרבי,אלימלךיעקברבי

הגהות,חותמות,חתימות

Collection of Books from the Library of the Rebbes

of Desch – Rabbi Yechezkel, Rabbi Ya'akov

Elimelech, Rabbi Yosef, Rabbi Dov Berish Panet –

Signatures, Stamps, Glosses

.א"תקס,למברג.מסאניסלבזעקלייהודהרבימאת.הזהברביד•

.הספרוסוףבתחילהרביםרישומים.ל"כנחותמות

בנוחותמות.דעשד"אבפאנעטיחזקאלרביר"האדמוחותמותבספר

גםחותמתו"לעווליבמרדכי"חתימה.פנטאלימלךיעקברביר"האדמו

.בלועזית

.ב"תרע,סוואליווע.גרינוולדמשהרבימאת,הבשםערוגתת"שו•

.פנטיוסףרביר"האדמוחותמתבספר.(שערחסר)ראשונהמהדורה

.ידבכתבלמדניותהגהותהספרלאורך

.ו"תרס,הוסיאטין.ברומרמשהרבימאת,משהזכרוןת"שו•

דורון]ד"דוידבכתבהקדשה."כהןמשהר"ביעקבנפתלי"רביחתימת

יעקבנפתלירבי."י"נפאנעטדובערש'הכמרק"בנשלהחתן[דרשה

"הבשםערוגת"התלמיד.הגדוליםאוצרבעל(ה"תשל-ה"תרמ)הכהן

.בחוסט

יוסףרבישלחותמותסוגי3.ג"תרס,ווארשא,ם"להרמבהמצותספר•

ר"האדמושלוחתימתוידובכתבהספרקבלתעלרישום.מדעעשפנט

.פנטיוסףרבי

מהדורה.ד"תרנ,ירושלים,פסחיםמסכתעל.שניחלק,סופרחתם•

.פנטיוסףרביר"האדמוחותמות.ראשונה

:ראשוןחלק.אייזנשטטמאיררבימאת.החלקיםשני.אשאמרית"שו•

העזראבן:שניחלק.דףפב,[3].ב"תרי,למברג.דעהויורהחייםאורח

.חשובותהסכמות.דף[2],צח,[3].משפטוחשן

.ך"תר,לבוב,ראשוןחלק,יששכרבני•

.ג"תש,סטמר.פאנעטבצלאלחייםרבימאת,בצלאלדברי•



\אייזנשטטד"אבפולקוולףבנימיןרביחתימת.78

סופרכתב"הבןסופרמשהרביחתימת

"Signature of Rabbi Moshe Sofer, the Son of the

"Ketav Sofer" – Signature of Rabbi Binyamin Wolf

Folk Av Beit Din of Eisenstadt

מהדורה.ק"ת,אלטונא.יבמותמסכתעל,שלמהשליםספר

.ראשונה

חתימה.חותמותיועם.סופרמשהרביחתימתהספרבשער

.פרשבורגמרבניפולקוולףבנימיןרבישלנוספת

וולףבנימיןרבינכד(ט"תקכנפטר)פולקוולףבנימיןרבי

בשםק"הסמעלביאורחיבר.באייזנשטטרב.מפרשבורג

י"בכת-"בנימיןאסיפת"

הגאוןשלבנו,(ז"תרפ-א"תר)סופרמשהרביהצדיקהגאון

נכדו"סופרכתב"הבעלסופרבנימיןשמואלאברהםרבי

-בוואמאשהתגורר.שמועלשנקרא"סופרחתם"השלהראשון

.בזיבנבירגן"הדתמחזיקי"חברתונשיאמייסד.אודווארהעלי

שמלמומחהמוהל.הנביאאליהו-לגילוישזכהמופלגוצדיקגאון

בבריתוהכניסגיירד"תרל-ח"תרכבשנים.ישראלמילדימאות

דהכפרמאנשיהגריםאת זֶּ ס"חת)(Bözödújfalu)אויפאלו-בֶּ

.(ג"תקכ'עמותלמידיו

.עשפגעי.מנותקיםדפים.כריכהללא.בינונימצב

120$פתיחה 

חתימות רבנים, ספרים–יהדות הונגריה 

וחותמותחתימות,הגהות-טורדאד"אבועזלציוןבןרבימספרייתספריםמקבץ.77

Collection of [6] Important Books from the Library of Rabbi Ben Zion Wesel Av Beit Din of

Turda – Glosses, Signatures and Stamps

ב,מובדף.ידובכתבהגהותכמהבספר.ראשונהמהדורה.ט"תקמ,מיץ.ריישריעקברבימאת.שלישיחלק,יעקבשבותת"שו•

.מאודטובמצב.אחרמכותבעתיקידבכתבלמדניתהגהה

.מאודטובמצב.הספרבתחילתוחותמתוידוחתימת.ו"תרכ,טשרנוביץ.חלקיםשני.בחיירבינומאת,הלבבותחובת•

.הספרבתחילתפטירהרישומי.ידובכתבהגהות.ב"תרכ,ברלין.טהרותסדר,משניות•

.מאודטובמצב.ראשונהמהדורה.ד"תרמ,מונקאטש.פנטמנדלמנחםרבימאת.תורהחומשיחמשהעל,צדקמעגליספר•

בספר.ראשונהמהדורה.ו"תרל,למברג.נתנזוןהלוישאוליוסףרבימאת.ראשוןחלק.תליתאהמהדורה,ומשיבשואלת"שו•

.חותמותיוסוגישתי.ידובכתבורישומיםהגהות

.טובמצב.ידובכתבהגהותמספרבספר.ראשונהמהדורה.ה"תרכ,פרשבורג.העזראבןחלק,סופרחתםת"שו•

.שוניםגדלים

150$פתיחה 



–פירסטישעיהרביוחתימתוידובכתבסמיכהמכתב.80

ו"תרע,וינה

Letter of Semicha (Rabbinical Ordination)

Handwritten and Signed by Rabbi Yeshaya

First – Vienna, 1916

הגאוןשלוחתימתוידובכתב"ידיןידיןיורהיורה"סמיכהמכתב

.ליבוביץברוךרבילתלמידוניתן.ווינהד"אבפירסטיהושערבי

בכפליםחפניואתומלאיתירהוהתמדהבשקידהאצלילמדאשר"

ואחרוניםראשוניםס"הש'מיגיכיאהחכמההרבהולמדלתושיה

איסורדיניע"שופסקיחרותיםלבועלכאןשנהגדולותוהלכות

"...ודיןדתלהורותולהשכיללהביןוהיתר

.גסיםקיפולסימני.לחיזוקאחרלדףמוצמד.רשמימסמכיםדף

פירסטמשהרבילאביונולד(ג"תש-ז"תרי)פירסטישעיהרבי

תלמיד,פעצעלד"אבץ"כמשהאליהואברהםרביחתןווינהד"אב

קוטנאשלוםרביחתן,סופרהשבטאצלגםלמד,"סופרכתב"ה

ה"תרנומשנת,טירנאד"כאבכיהןא"תרממשנת.אייזנשטטד"אב

(שוהל-שיף)ישראלעדתקהלד"אבז"תרנומשנת,פרעשובד"אב

.נפטרבה,ללונדוןהגיעח"תרצבשנתהקהילהחורבןעם,בוויען

.בוויעןרבפירסטאהרןמשהרביבנו,ישעיהחזוןספרמחבר

.(תקי'עמותלמידיוס"החת)

120$פתיחה 

שמואליוסףרביחתימות\באנאוויטץד"אבמייזלישהירשמאיררביוהגהתחתימה–ם"להרמבתורהמשנה.79

מירושליםפריינד

Mishneh Torah Le'Ha'Rambam – Signature and Gloss of Rabbi Meir Hirsch Meizlish Av Beit

Din of Banowitz / Signatures of Rabbi Yosef Shmuel Friend of Jerusalem

סגליחזקאלרביהגהותעם.א"תקע-ט"תקס,למברג,(שופטיםנזיקין)רביעיחלק,(קדושה-נשים)שניחלק.ם"להרמבתורהמשנה

.(ראשונהמהדורה)"ביהודהנודע"הלנדא

נוספיםורישומיםחתימות."א"יעמסערעדמייזלישהירשמאיר'הק"מייזלישהירשמאיררביהגאוןשלידוחתימתהפורזץבדף

2\צגבדף."הערליךנתן'הק"."דייטשקלמן'הק...דייטשצבימשה'רה"כת"כשהמרומםהנכבדלהקציןשייךהיקרהספרזה"

.מייזלישהירשמאיררביידבכתבהגהה

.אמומצדמניקלשבורגשמלקאורביההפלאהבעלנכד,סערעדד"אבמייזלישמשהרביהגאוןבן–מייזלשהירשצבימאיררבי

ק"מקצבימאירה"מוכבודהמופלגהרבניה"המרבנןהאי"שמכנהו"סופרחתם"מהלהוראהנסמך.ואילאוואבאנוביץד"כאבכיהן

"...ושנוןחרוץגופיהואיהו,ל"זצמייזלשמשהה"מוג"המאההחסידהרבבןהיחוסשלשלתאבהןבר,באנאוויץ

ואחיו,מקראלייהושערבישלבנו,ירושליםמחכמי,מקראליפריינדשמואליוסףרבישלוחתימתוידובכתברישומים,רביעיבחלק

.ח"תרכנפטר.גדליהטוביהרבישל

עורכריכת.(ירקרקיםחלקם)איכותיםדפים.מאודטובמצבזהמלבד,השערבדףקמט.מ"ס38.דףשי,[1].קיד,קמח,[1]

.טובמצב.רופפיםודפים,כתמיםמלבד:רביעיבחלק.מקורית

120$פתיחה 



הגדות של פסח

[בערךע"תק,יו'רג]פסחשלהגדה.82

Passover Haggadah [Reggio, circa 1810]

המצותשומרילתועלת,קטןבכרךפסחשלהגדהסדר

.[מדפיסשםללא.בערךע"תק,יו'רג].הקטניםבהולחנך

.איטלקיתבשפהההוראות.רומאבניכמנהג

.מעולםבמכירותהופיעהלאזוהגדהידיעתנולמיטב

.534ההגדותאוצר.2666יערי.מ"ס19.'עממז

.הגדהכבכלכתמים.איכותיםדפים.מאודטובמצב

.[?מקורית]עורחציכריכת

200$פתיחה 

,ונציה–איטליהכמנהגפסחשלהגדה.81

ב"תקנ

Passover Haggadah according to the

Italian Custom – Venice, 1792

הכוונתעם,ו"יצאיטאליאניק"קכמנהגפסחשלהגדה

קודםתפילה.המצותעשייתקודםלאומרםופסוקים

.שניללילהעומרקצירתסדר.שירים.הסדר

רשיוןאחרוןבעמוד.ברגאדיןדפוס.ב"תקנ,ונציה

בניהו.מראה).הספרלהדפסתמהשלטוןבאיטלקית

נדפסהזוהגדה.(155'עמ,ונציהבדפוסיורשותהסכמה

ספרדים,אכנזיםמנהגלפי,מהדורותבשלושאחתבבת

.ואיטלייאני

חייםאלישעבןנתןבנימיןמאתהסדרליללפתיחתהפיוט

גולמיעלדפסחאבלילאשבחאאסדר:פותח[העזתינתן]

.שלימתאמהימנותאפתחא

מצב.הגדהכבכלייןכתמימלבד.מ"ס16.5.דףמ,[4]

.עתיקהכריכה.מאודטוב

120$פתיחה 



ו"תקנ,קארלסרוא–פסחשלהגדה.84

Passover Haggadah – Karlsruhe, 1796

דיניםעם.ואחריהםלפניהםברכותיהעם,פסחשלהגדה

.ו"תקנ,קארלסרוא.ופיוטים

ר"צובאותיותאשכנזיותרגוםר"צובאותיותבאשכנזיתהדינים

בשער."גדיאחד"ו"יודעמיאחד","הואאדיר"הפיוטיםשל

לאהציוריםלמעשהאולם,ציוריםעםנדפסהשההגדהנרשם

.נדפסו

.מאודטובמצב.מ"ס17.דףכד.403ההגדותאוצר,282יערי

120$פתיחה 

50–ד"תרכ,ליוורנו–ואיטלקיתעברית–פסחשלהגדה.83

תחריטציורי

Passover Haggadah – Hebrew and Italian – Livorno,

1864 – 50 Engraved Illustrations

מלווהההגדה.ד"תרכ,ליוורנו.איטלקיבלשוןפתרוןעם,פסחשלהגדה

האותיותכלזאתמלבד.נחושתתחריטיציורים50–מבלמעלה

.מצויירתבמסגרתהקטעיםשלהראשיות

וברכתהתפילהנוסח.הראשוניםפסחלליליערביתההגדהבתחילת

.1219ההגדותאוצר.905יערי.איטליהכמנהגהמזון

חדשהבדכריכת.מחוזקיםאחרוןודףשער.טובמצב.מ"ס20.דףלח

.נאה

150$פתיחה 



לשפתראשוןתרגום–ב"תרפ,ברלין–פסחשלהגדה.86

הדנית

Passover Haggadah – Berlin, 1922 – First

Translation of the Haggadah into Danish

בשוליהערותעם,עמודמולעמוד,ודניתעברית,פסחשלהגדה

.ובדניתבעבריתהעמודים

.הדניתבשפההראשונהההגדה.ב"תרפ,ברלין

.2851ההגדותאוצר.1930יערי.מ"ס22.דף33

.מקוריתכריכה.יבשדף.מאודטובמצב

150$פתיחה 

ד"תקס,פיורדאהגדתשלמהדורותשתי.85

Two Editions of the Furth Haggadah, 1804

,פיורדא.נוספיםופירושים,אשצליפירוש,פסחקרבןסדר,הנהגות,דיניםעם.ר"צובאותיותליידישתרגוםעם,פסחשלהגדה•

.צירנדארףאיצקדפוס.ד"תקס

לדוגמא,ההבדליםאתלזהותפיהםעלשאפשרקליםשינויםישנם.דףעלדףדומותהגדותשלושמקוםבאותונדפסושנהבאותה

מספרההגדותבאוצרנרשםזהעותק.טובכללימצב.מ"ס23.דףכה,[1]."אהרןמטה"האותיותבשערנדפסושלפנינובמהדורה

471.

זוהגדה.ל"הנההגדותמשלושתשונהאמנם.מתכונתבאותה,מדפיסאותוידיועל,ושנהמקוםבאותושנדפסה,תואמתהגדה•

.325יערי.474ההגדותבאוצרנרשמה.דףכה,[2].יותראחדדףבהנוסף

120$פתיחה 



.שעריםשני."מרומיםבגנזינשמתהויהודיתו"הימשהמשאתהדפוסמכבשעל".ק"בישראל'רדפוס.[1863]ג"תרכ,ירושלים

בעלמקאלישאויערבךמאיררבי,"רענןזית"בעלמקוטנאליביהודהמשהרבי:ירושליםגדולימאתהסכמההראשוןהשערמאחורי

.חזןדודחייםרבילציוןמהראשון,נוספתוהסכמה,משאדיקלעווינחוםורבי"בינהאמרי"

סיוםלקראתאלופירושיםהגיעוהמדפיסיםואליתכן,נפרדתדפיםבספירתלראשונהכאןנדפסוסופרוהחתםא"הגרפירושי

שלמהרבימתלמידו,לפירושוופירוש,"גדיאחד"לא"הגרופירוש,כולהלהגדה"סופרם"חת"הפירושובהםדפיםשישה.ההדפסה

."ה"זלהא"מהגרפסחקרבןאמירתסדר":גבדף.ין'מטולצ

כתמים.מאודטובמצב.77ירושליםספרי,הלוי.ש.544א"הגר,וינוגרד.1179ההגדותאוצר,872יערי.מ"ס23.דףו,לא[1]

.מנותקקדמית,מקוריתכריכה.הגדהכבכל

200$פתיחה 

ט"תרנ,בגדאד–בגדאדכמנהגפסחשלהגדה.87

Passover Haggadah according to the Custom of

Baghdad – Baghdad, 1899

.ט"תרנ,בגדאד.ואגפיהבגדאדק"קכמנהגערבישרחעם,פסחשלהגדה

.חוציןבכורשלמהבדפוס

.2083ההגדותאוצר.1559יערי.מ"ס19.דף[29]

.חדשהבדכריכת.טובמצב

$  100פתיחה 

–ג"תרכ,ירושלים–פסחשלהגדה.88

מהדורהסופרוהחתםא"הגרפירושי

ראשונה

Passover Haggadah – Jerusalem,

1863 – Commentaries by the Vilna

Gaon and the Chatam Sofer – First

Edition

,א"ריטב,ם"רשב,י"רשפירושעםפסחשלהגדה

עלפירושעם.אפריםעוללות,ל"למהר’הגבורות

,א"הגר–מווילנאאליהורבינומאת"גדיאחד"

.ועוד"סופרחתם"המרבינופירוש



העותק–ז"תרמ,מגנצא–[אברהםברכת]פסחשלהגדה.89

רוטרדםד"אבריטראריהדוברבישל

Passover Haggadah [Birkat Avraham] – Mainz, 1887 – the

Copy of Rabbi Dov Aryeh Ritter Av Beit Din of Rotterdam

ד"אבאבישאברהםרבימאתאברהםברכתפירושעם,פסחשלהגדה

.ז"תרמ,מגנצא.דמייןפרנקפורט

."א"יעוהמדינהד"רק"החופריטראריהדוברביחתימתהספרבשער

גדלבצעירותו.שנה43במשךרוטרדםד"אב,ריטראריהדברביהגאון

ידיועלמקובנהאלחנןיצחקרביהגאוןידיעללהוראהנסמך,קעמפנאבעיר

,ברליןשלידבפרנצלויכרבכיהןם"תרבשנת.מקאלישערנשטייןשמשוןרבי

בגלללפרושנאלץזומרבנות.רוטרדםשללרבההתמנהה"תרמובשנת

הגדולהבכנסייההשתתף.לאנטוורפןעבר.תערובתלנישואיהתנגדותו

אתשגילההראשוןהיהריטרהרבכנראה."ישראלאגודת"שלהראשונה

הקול"וב"יזראליטדער"בכךעלופרסם,קדשיםסדרעלהמזויףהירושלמי

,ברלין)"הפלס","תלפיותתל":שוניםבקבציםמאמריםפרסם."יעקבקול

.הארצותמכלישראלגדוליעםוהנהגהת"שובקשריעמד.(ה"תרס-א"תרס

.ילדיםללאנפטר

.רכהקרטוןכריכה.יבשדף.השערבשולפגמים.טובכללימצב

100$פתיחה 

שלהגדות–פקסימיליותשלמיוחדאוסף.91

פסח

Special Collection of Facsimiles –

Passover Haggadot

ספרדיידכתבשל,מאודמהודרתפקסמיליה•

.סטר'דמצריילנדסון'גבספריתשנמצאד"הימהמאה

מאתוהערותנרחבומבואקודששירי,אזהרותעם

.1988,אביבתל.הלוימרדכיצביבןרפאל

אירופהמרכז,ידכתב,פסחשלהגדהפקסמילית•

.קטןפורמטט"תע

לאורשיצאהראשונהההגדה,כהןגרשםשלהגדה•

.קטןפורמט.ז"רפ,פראג,בדפוס

.ד"תרכ,טריאסטיפסחהגדתשלפקסמיליה•

.ז"תצאמשטרדםידכתבהגדתשלפקסמיליה•

.ט"תפאיטיגןידכתבהגדתשלצבעוניתפקסמיליה•

.ח"תצאלטונהידכתבשלפקסמיליה•

.ג"תקע,בורדיאוס,ידכתבהגדתשלפקסמילה•

פורמט.ז"רפ,פראגפסחשלהגדהשלפקסמילה•

.גדול

.ט"תצ,קופנהגין,ידכתבהגדתשלפקסמילה•

.מאודטוב-טובמצב.שוניםגדלים

150$פתיחה 

בערךש"ת,מצרים–הקראיםכמנהגפסחשלהגדה.90

Passover Haggadah according to the Karaite

Custom – Egypt, circa 1940

נדפס.ו"יצהקראיםהישראליםמנהגכפי,הפסחחגשלהגדה

ההגדה.אולימפיהדפוס.[בערךש"ת?קהיר].מצריםק"קהבהוצאת

.ג"תרסבודפשטמהדורתשלצילוםדפוסהינהשלפנינו

שני.מ"ס20.'עמ14.ערביותבאותיותהימניתבמעטפתהדפוסשם

.במצריםהקראיםהישראליםעדתחותמת.שערים

.מאודטובמצב

100$פתיחה 



פולמוס 

ב"תר,המבורג–בגרמניההרפורמיםשלתפילהסידורנגדנדירהכרזה.92

A Rare Proclamation against the Prayer Book of the Reform Jews of Germany – Hamburg,

1842

.ב"תר,המבורג.הרפורמיהסידורנגדבערנייסיצחקרביהמבורגשלרבהמאתמודעה!ביותרנדירהכרזה

הרקע

.המבורגד"אב(בערךט"תר-ב"תקנ)בערנייסיצחקהרב

ונתמנהידועלנסמךבינגאברהםרביתלמידבצעירותו

עטינגריעקברבישלידידו.רבושלדינובביתחבר

נתונההיתהבזמנוהמבורגיהדות."לנרערוך"ה

רביםצעירים.התורהלשומריהרפורמיםביןבמאבקים

חדשרפורמיכנסתביתהקמתלטובתהרפורמיםאחרנטו

הושמטוהתפילהבנוסח,קלייישראלידיעלשהוקם

עדכניבסגנוןדרשות,הקרבנותעבודתלחידושהבקשות

קיצור,בסידורבגרמניתקטעיםשילוב,רהוטהובגרמנית

.ומעשיוקלייאתגינוהעיררבני.מוזיקהובליוויתפילות

רבלמנותריסראליעזרהפרנסהציעתקופהבאותה

ב"תקפחשון'דוביום.הפעריםעללגשרשיוכלקהילה

חוללהחדשהרב.הקהילהלרבבערנייסהרבמונה

ענוותנותו,מקודמיולחלוטיןשונההיתהוגישתומהפכה

,והמכובדותהרשמיותהנהגותיו,החביבהגישתו,הרבה

,בהנהגתוהישןכנסתלביתהקהלמרביתלהשבתגרמה

20כעבור."אשכנזיםבקהלחכם"היההרשמיתוארואף

,בעירהרפורמיתהקהילהוביןבינוקשהמאבקהחלשנה

ועל,חדשכנסתביתמלבנותאותהלעצורניסיונורקעעל

.הוציאהשהיאהתפילהלסידורהחריפההתנגדותורקע

היהכולהובגרמניהבהמבורגהרפורמיםשלכוחם

נפטרשנים7-ככעבור.עליוגברווהם,התחזקותבמגמת

.בפתאומיותברנייסהרב

עיצומהעלאורהשופכתונדירההיסטוריתכרזהלפנינו

אינו.הרפורמיםנגדבגרמניההדתמלחמתשל

!הלאומיתבספריה

.חסרוןללא,הקיפולמחמתקרעים.מ"ס22\26.דף[1]

250$פתיחה 

יחידהמהדורה–ח"תקע,דעסוי–הרפורמיםנגדפולמוס–יושרדברי.93

Divrei Yosher – Polemic against Reform Jews – Dessau, 1818

– Single Edition

זאבר"דשחיבר'ישראלדתמהות'הספרנגד.הרפורמיםנגדפולמוסדברי.יושרדברי

כיוםידועיםאינםהספריםשני.סעלימאמאת'החינוךשעות'הספרונגדמדעסויוולף

.[1818]ח"תקע,דעסוי.בגרמניתרקשהופיעויתכן.בביליוגרפיה

השנילחלק.חלקיםלשנימחולקהספר.פירדאמאיררביהואהמחבר.מ"ס17.דף28

.'לדברועתלחשותעתוהוא,אפקורוסאו,הלבמחשבות'בשםמיוחדשער

הראשוניםהחיבוריםאחד,מקרובהכירםשהמחברהרפורמיםנגדחריףחיבור

.נגדםשיצאוביותרהקדומים

.מאודטובמצב.זמןכתמי.חדשהכריכה

170$פתיחה 



התנועהנגדבאיטלקיתמכתב.94

–גוריציהשלרבהמאתהרפורמית

ד"תרי

Italian Letter against Reform

Judaism by the Rabbi of Gorizia

– 1854

רביגורציהשלרבהמאתבאיטלקיתמכתב

מצוותאודות(ה"תרמ-ו"תקפ)לוליאהוד

כל:כגון,הרפורמיםמזלזליםבהםונושאים

.ועוד,טרפותאיסורי,ולמלשינים,נדרי

ויטרביחנניהדודרבירבואלנשלחהמכתב

.[ד"תרי]1854,גורציה.פאדובהשלרבה

ביןשנכתבהמאודחשובהאינפורמציהבמכתב

הרפורמיתהתנועהאודותאיטליהרבני

.וזיופיה

בצורתקופלוהדפים.מ"ס22\29.דף2

.מאודטובמצב.בולהודבקעליהמעטפה

300$פתיחה 

אנטיספר–ה"תרל,אלטונה–הכומרנסתור.95

נדירנוצרי

Nistor Ha'Komer (We shall Contradict the

Priest) – Altona, 1875 - Rare Anti-Christian

Book

כולל,הנוצריתהדתנגדפולמוסיחיבור,הכומרנסתור

י"מכנעתק".אלמוניכומראלהכומרנסתורשלויכוח-איגרת

פתחעםלאורראשונהעתהויצאברומאבוואתיקאנאאשר

."ברלינערהירשצביבהרבאברהםי"ע[גרמנית]א"בלדבר

מפעלעורכיפיעל.יחידהמהדורה.ה"תרל,אלטונה

בתקליטור,נדפסלאברלינרשל"דברפתח"הביבליוגרפיה

.העותקיםברובשחסרהכותביםרוזנפלד-וינוגרד

שהיה,חוולסוןדניאילוהפילוסוףהחוקר.במיוחדנדירספר

היהודיםביןהוויכוחספרותבחקירתרבותשעסקתיאולוגגם

שהחוברת,65'עמ'חוולסוןרשימת'בספרוכותב,לנוצרים

עשרהרקממנהונותרו,להופעתהסמוךהושמדההזו

ערך,ספריםעקדביתפרידברגגםוראה.בלבדעותקים

.הכומרנסתור

.נאהחדשהכריכה.מ"ס20.'עמ15,[1]

120$פתיחה 



"מקליוואהגט"בכשרותפולמוס–ט"תקכ,אמשטרדם–הישראור.97

Or Ha'Yashar – Amsterdam, 1769 – Polemic regarding the Kashrut of the "Gett of Kleve"

שמעוןאהרןרביבעריכת."מקליוואהגט"שאלתאודותח"תקכ-ו"תקכמשנותוכתביםפסקים,ותשובותשאלות,הישראורספר

.ראשונהמהדורה.ט"תקכ,אמשטרדם."קלוניאדמדינתונאמןסופר",ובוןמקופנהגן

."בחוריםסעודת"מדרשחותמות.מקוריתעורכריכת.מאודטובמצב.מ"ס18.דף[1],קיא,[7]

200$פתיחה 

הנדיריםהדפיםעםהמקוריתהמהדורה–ל"תק,קליווא–ישראלאורת"שו.96

Or Yisrael Responsa – Kleve, 1770 – the Original Edition with the rare leaves

העבריהספר."קליוואק"קפהחדשבדפוסנדפס".1770ל"תק,קליווא.ליפשיץישראלמרביותשובותשאלות,ישראלאורספר

.בקליוואשנדפסהיחיד

קליוואהעירשלרבהליפשיץישראלרביהגאון.בשעתההיהודיהעולםאתשהסעירהמקליוואהגטבפרשתברובועוסקהספר

,לאנגליהמגרמניהנמלט,בנפשומעורערמעטשהיההבעל.בוןמהעירלזוגגטסידר,(המשניותעל"ישראלתפארת"בעלשלסבו)

שהבעלבטענההגטאתפסלוומנהייםפרנקפורטחכמי.קליוואבעיראשתואתגירשובדרכו,"(רדיפהתסביך"או)מוותמאימת

יצחקרבי,"אריהשאגת"ה)הדורגדולירובלעומתם.מקליוואהרבנגדחריפיםבכרוזיםויצאו"(שוטהגט)"לגרשכשיראינו

-לאדםנחשבשהבעל,ליפשיץהרבכדעתפסקו,(ועוד"מיהודהנודע"ה,עמדיןיעקברביודודומאמשטרדםשאולרבי,מהמבורג

.תקופהבאותההיהודיבעולםלסערהגרםהפולמוס.לגרשהראוישפוי

חכמינגדביותרחריפיםביטוייםעםומאמרמהמבורגיצחקרבי,הנוברד"אבליבאריהמרביתשובותנדפסולב-לאבדפים

.הללוהדפיםשנינמצאיםשלפנינוהנדירבעותק,אחדבדףבשינוייםחלקיתונדפסואלודפיםנשמטוהעותקיםברוב.פרנקפורט

.עתיקהקלףכריכת.טובמצב.איכותינייר.מ"ס21.דףקך-סט,סו

400$פתיחה 



–בירושליםשנדפסוספריו[6]וובראליעזרמרדכירבי.98

חובהמלחמתספרעם

Rabbi Mordechai Eliezer Weber [6] of His Books

that were Printed in Jerusalem – with Milchemet

Chovah

לד,[4].ז"תרמ,ירושלים.תמורהמסכתעלחידושים,תודהתמורת•

.מויזניץהלברשטאםשלמהרביהסכמת.דף

,ירושלים.נוספותוסוגיותערכיןמסכתותעלחידושים,דלערך•

,חייוקורותובההמחברהקדמת,קדמותמדברספרבתחילת.ה"תרמ

.שערחסר.דף[1],כ,[5].ישראללארץונסיעתותלאותיו

.ט"תרמ,ירושלים,בכורותמסכתעלחידושים,דלבכור•

ועלערכיןשבמסכתאגדותביאור:אחלק.החלקיםשני,אבותעץ•

במסכתל"חזואגדותאבותפרקיעלפירושים:בחלק.אבותפרקי

.נפרדבשערחלקכל.ז"תרמ-ה"תרמ,ירושלים.בכורות

עם.ט"תרמ,ירושלים.שירהפרקיעלביאור,ושמיםהארץזמרת•

.דףכב,[1].הפנים

,גנצפרידשלמהלרבי"שםאהלי"ספרעלהשגות,חובהמלחמת•

,ירושלים.מצאנזחייםרביר"האדמומאת"חייםדברי"ספרעלוהגנה

.ה"תרמ

במספרפגמים.מנותקתכריכה.מהשניהאחתמנותקותהחוברות

.שוליםקרעי.יבשיםדפים.טקסטפגיעתללאכמעט,דפים

120$פתיחה 

נטורי\סאטמר–מירושליםנדיריםופשקוויליםמודעותאוסף.99

פולמוס\קרתא

Collection of Rare Notices and Pasquils (Wall

Posters) from Jerusalem – Satmar / Neturei karta /

Polemic

להשתתףאיסורעלא"שליטר"האדמומאת"גדולהאזהרה"ענקיתכרזה•

ר"האדמולביקור"מבשרקול"•ג"תשל,ירושלים.אייר'החגםביום

,חנהבןיואלרביר"האדמולרפואת"שמיםרחמי"•חיפהבעירמסאטמר

•יונגרייזדודרביד"הראבעלרחמיםבקשתמודעה•החרדיתהעדהמאת

•'לביטב'ישיבתשלנשיםועדתמאתטייטלבויםפייגעלרבניתפניםקבלת

,[ישראלמשטרת]"הבריוניתהמדינהמשטרת"נגד!"יהודיאיש"פשקויל

.ך"תש,ירושלים,תהיהלאהיורוחכםעלהעולה•ה"תשכ

יוםההפגנההכרזת.המעורבתהשחיהבריכתנגדבהפגנההתפלהסדר•

פנחסרבימאת.הבריכההקמתנגדתפילהעצרת•ח"תשיסיוןז"ט,רביעי

נגדבאסיפהלהשתתפותמכתב•ח"תשיאיירז"כ,חמישייום,עפשטיין

ישיבתראשמייזעסאליהואברהםרביצ"הגהבחתימת,הבריכההקמת

.(חתימהללא)בלויעמרםרבימאתמכתב.ויראהתורה

"הדרך"העתון•החרדיתהעדהאתלפוררמזימהנגד,ירושליםהתעוררי•

מהלךפרטידרשות•ירושליםלנערחנוךחברתמאתמודפסמכתב•איננו

בעניןקרתאנטוריאמונישלומיאלמכתב•אלולחודש,דיןוהפסקהמשפט

יוסףמאתהרגלוכדורקוקהרבעלכתבה•ד"תשכ,השבתהפגנות

ה"הראימאתגלוימכתב•צוקרמןדפוס(בלויעמרם'הרהעורך)יקותיאלי

•א"תרפ,ירושלים,זוננפלדחייםורבידיסקיןירוחםיצחקרביאלקוק

,ץ"הבדבאישורדיסקיןליביהודהיהושעמשהרבימאת"רבהמודעה"

ביתר"יומותעלישראלאגודתנציגשנשאמרמספד"•ט"תרמ,ירושלים

."המינים

.שוניםומצביםגדלים.פריטיםעשרות

200$פתיחה 



מגורר"והאדמוישראלאגודתנגדממונקאטשר"האדמופולמוס–קודשדברי\האגרתדברי.100

Divrei Ha'Igeret / Divrei Kodesh – Polemic the Rebbe of Munkatch against Agudat Yisrael and

the Rebbe of Gur

ד"אבשפיראאלעזרחייםרביר"האדמומכתבי,"ישראלאגודת"נגדחריפיםוביטוייםפולמוס-מונקאטש-האגרתדברי.א

.[1932,ב"תרצ].ירושליםק"פעיהדפההיראיםי"עהודפס."האגודה"דברעלמונקאטש

החריףהתוכןבגללהסתםמן,השניםבמשךהשתמרולאהמעטיםוגם,זומחוברתעותקיםהרבהנדפסולאכנראה!ביותרנדיר

.החוברתשל

חזיר"כמושנעשונכתבבברליןהאורתודוכסייםהסמינריםעל].ומוסדותיהישראלאגודתנגדפולמוסדברישלפנינובחוברת

מגורר"האדמונגדחריפותהתבטאויותגםיש.[ב"וכיו,"עשובית"בפיומכונים"יעקבבית"הספרבתי,"הקודשטהרתעלשנעשה

עליחובה...החורבןלאחרהזמןבזהמצוהאםי"אישובענייןובעיקר"נכתבהדבריםבין."ישראלאגודת"בהתומכיםמגדולישהיה

להאמיןאסור...ל"זצ"הגהאביוכתבימביןשליקטווכתב,"ישראלארץישובקונטרס"בנושםהדפיסנזראבניבתשובותכילפרסם

ישובמצותיוצאיםאיןנ"רמבעהמעותולוקחיםישראלבארץשיושביםמהכישםשכתב,המחברהגאוןצדיקאותומפיזאתשיצא

"...!ואבויהוי.יעבודאשרמהשדההכנסהושיהיהאדמהעבודתולעבודשדהלקנותשצריכיםרק,בתורהשעוסקיםהגםי"א

.חתוכיםלאגליונות.קרעים.טובכללימצב.מ"ס25.'עמח

מחאהבוונוסף,ממונקאטששפיראאלעזרחיים'רק"הרהמאתרבההושענהבעניןהתעוררותורשמידרושים.קודשדברי.ב

.בלפורהצהרתבענין'אגודה'השלישראלקולעתוןנגד"יראים"מה

.חתוכיםלאגיליונות.מ"ס18.'עמטז[1]

200$פתיחה 



ועוד,תמונות,קמעות,חסידות–דפוסדפיעשרותשלומגווןגדולאוסף.101

Large Variegated Collection of Dozens of Printed Leaves – Hassidism, Amulets, Pictures, and

More

.דפוספרטיעשרותשלגדולאוסף

קבלה•ח"תשיאלול,מליובאוויטשא"שליטר"אדמוק"כאגרת•ג"תשיבעומרג"ל,מליובבאויטששליטאר"אדמוק"כמדברי•

יואלב"ההיקרלנכדידרשה"סטנסילדפי•וליולדתלילדשמירהדפי•הישיבהחותמתעםהכלליתאמתתורתישיבתשלצבעונית

כריכהעםהדרךתפילת•חברונימשהרבימאתטובהשנהכרטיס•רים"ואדמורבניםהזמנות8•ידבכתבתיקוניםעםווייסיצחק

•ישראלארץשלצבעוניתגדולהמפה•"סיגעט-מת"תמ"דביהמשניותחבורהשלידבכתבמילויעםדף•מיניאטורי,מקורית

(צרפת)מיזורי,פלדמןיעקברבימכתב•בריסקבישיבתס"השסיוםלחגיגתהזמנהכרטיס•1928וינהלאבליםתפלותקונטרס

בכתבשויתי•ץ"תר,גלנאט.לנדמןמשהרבימאת,סוףיםקריעתפוןנסדערקונטרס•"חייםחפץ"המרןשלעתיקהתמונה•א"תשי

,שניםלאלףלוח•י"תשאייר"חרות"עיתון•1949,יורקניו,שיקארתורליטוגרפיה.יצחקעקידתלסוכהקישוט•קרטוןניירעליד

,דיסקיןיתומיםביתדפוס,חנוכהחוברת•פולדאק"קמנהגמלכינואבינונוסח[עמודים2]מודפסדף•חורבדפוסה"תרצ,ירושלים

ולוחותרבינומשה,צבעוניהדפס•א"החידרבינודיוקןציורשלהדפס•המערביבכותללולבמנענעיהודישלציור•א"תשחנוכה

רביידבכתב,לדףמעברחידושיםעם.כחולדיו,מחוסטרוזנפלדמשהרבישלבנולחתונתהזמנה•20–ההמאה,יר'אלג,הברית

.מירושליםליבאריהיהודהר"בדייטששמואל

.שוניםומצביםגדלים.פריטיםעשרות

200$פתיחה 



מכתבי ספרדים

ששוןדודסלימאןוהגבירעקניןיהודהבכוררבימאתמכתבים–גלויותשש.103

Six Postcards – Letters by Rabbi Bechor Yehuda Aknin and the Philanthropist Saliman David

Sassoon

-א"תרצ.מטבריהעקניןיהודהבכוררבישלוחתימתוידובכתבמכתביםבהם,"טובהשנה"גלוייתמהםאחת,דוארגלויותשש

.ד"תשי

ידםבכתבברכותעם–הרבניםגדולימאתטובהשנהכרטיסיאוסף.102

Collection of "Happy New Year" Cards by the Most Prominent Rabbis – With Greetings

Handwritten by Them

.א"תשכ,ירושלים.ידובכתבוכיתובמעטפהעםשמעוןבןמנצוררביהמקובלמאתטובהשנהכרטיס•

.ה"תרצ.ועקניןמאיררביאלמכתבבו.טבריהשלרבהאבולעפיאיששכרחייםרבישלרשמיכרטיס•

.ידובכתבהפסחלחגברכהעם,אביכזיראברהםרבישלרשמיכרטיס•

.המעטפהעם.ש"ת,ירושלים.ידובכתבהקדשהעם,סיידוףיצחקנתנאלהגבירמאתטובהשנהכרטיס•

אליעזרובליביהודהשלמהרבימאתטובהשנהכרטיס•

ט"תרצ,ירושלים.צדדיםמשנימודפס.ד"חברבנימחשובי

נוסףכרטיס.ילוזדודלרביידובכתבורישומיםברכותעם

.ידובכתברישוםעםג"תרצמשנת

חתימתעםבירדוגוחייעקברבימאתטובהשנהכרטיס•

.צ"תרח,טבריה.ידו

מחשוביילוזחייםרפאלרבימאתטובהשנהכרטיס•

.ד"תרפ,טבריה,ידובכתברבותברכותעם.טבריהרבני

ברכהעם,אמינוףאברהםרבימאת,טובהשנהכרטיס•

כןגםשעליו,מהקודםשונהנוסףכרטיסעם.ידובכתב

.ידובכתבברכות

'שסלמאןדודפרחה'סילהבתולה"שנשלחהמעטפה•

.זהבבדיוכיתוב–"ו"הית"מבששון

.ועקניןמאיררבי:מהרבניםנוספיםטובהשנהכרטיסי•

ב"שואהרןרבי.אביכזיראברהםרבי.ילוזדודרבי

זאכי.מן'תורגמשה.צופיוףדודשלמההגביר.גולדזאל

.טבריהעיריתראשאלחדיף

.מאודטוב-טובכללימצב.שוניםגדלים.פריטים21

200$פתיחה 

סלימאןהגבירשלוחתימתוידובכתבנוסףמכתב

.ט"תרצמשנתששוןדוד

כאשר.טבריהורבנימחכמיעקניןיהודהבכוררבי

בשנתישראלבארץששוןמשפחתביקרה

לבואוהזמינוהועקניןהרבאתשםהכירו,ה"תרפ

אצלו.לבניםמורהלשמשכדילאנגליהאליהם

תמהכתיבה,תלמוד,ערוךשולחן,מקראלמדו

כוחאתבתלמידיופיתחהוא,עבריתושפת

בעצמםשהםכךעלועמדהעצמיתהחשיבה

.תורהחידושייחדשו

.טובמצב

120$פתיחה 

,שוניםלחגיםברכות,עקניןיהודהבכוררבישלוחתימתוידובכתבמכתביםחמשה

חכםהיקריםתלמידילכבוד".ומשפחתוששוןדודסלימאןהגביראלשלומותודבריאיחולים

ביביהחכמה'בסהרבהליויקריםהמפואריםלהתלמידים""פרחההיקרהולאחותוסלימן

"...ששוןסלינההרבניתלכבוד""...סלמאן'והרו"יצ



–יוסףעובדיהרביהדורפוסקמרן.104

מסמכים[26]אוסף

Posek Ha'Dor Rabbi Ovadya

Yosef – Collection of [26]

Documents

.ל"זציוסףעובדיהרבימרןמאתמסמכיםאוסף

:כדלהלן

:מרןשלקדשוידכתב

בדיןהלכתיומתןמשאובודבכתבדף[1]•

דפי4•שורות18.שהתגיירבגרפסחקרבן

עם,מרןשלרשמידףעלהלכתיתתשובה

ותיקונים(שורות6)מקומותמראיתוספות

וחתימתוידובכתבהמלצהמכתב•ידובכתב

הגהותעםישראלמאורמספרדפים•מרןשל

עלידובכתבהוצאותרשימת•ידובכתבקצרות

בית"רישוםובוספרשלפורזץדף•רשמידף

ידבכתב"ו"תבירושליםהאיזוריהרבניהדין

ידבחתימתהאזוריהדיןביתשלדיןפסק•מרן

.מרן

סלמאןרביהמקובלשלוחתימתוקדשוידבכתבמכתב.105

אליהומרדכירביל"הראששלאביו"שלמהכרם"בעלאליהו

A Letter Handwritten and Signed by the Kabbalist

Rabbi Solomon Eliyahu Author of "Kerem Shlomo"

the Father of the Rishon Le'Zion Rabbi Mordechai

Eliyahu

רביהמקובלשלוחתימתוקדשוידבכתבתרומהקבלתעלאישורמכתב

אתמערביאליאו'רג"הרהמאתקבלתילנכון".ניסן'טיום.אליהוסלמאן

ר"יהו"הייששכרוףציוןהנדיבהנכבדהאדוןמאתוהיאי"לא2.50הסך

."אליאוסלמאןוטובותנעימותרבותלשניםשיזכה

בבבלהמקובליםמגדולי(א"תש–ט"תרל)אליהוסלמאןהרבהמקובל

אליהומרדכירבילציוןהראשוןשלואביו'חיאישבן'התלמיד,וירושלים

להתעמקוהחלחייםיוסףרבינועםעמוקקשרנקשרבצעירותו,ל"זצ

לירושליםעלהעלהח"תרעבשנת.זילכאביתבישיבתהקבלהבחכמת

בישיבתה"השדהכהןדוויקשאולחייםהרבתלמידיבחיריעםנמנהושם

חייםעץעלנרחבפירוש'שלמהכרם'החיבוראתכתב.הנהררחובות

.פטירתולאחרלאורשיצאוכרכיםששה,ו"למהרח

.מאודטובמצב.מ"ס9\16.דף[1]

150$פתיחה 

:מרןאלשנשלחומכתבים

בריישיעקבמרדכירבימאת,ה"חאומריביעלספרברכהמכתב•ב"תשמ,מצרים,בקהירהיהודיתהקהילהנשיאסגןמאתמכתב•

משהמאתמכתב•ידיםנטילתבעניןמכשלהבדבר,א"תשלתקוהפתח,רוגולהרצלנפתלירבימאתמכתב•א"תשל,ציריךד"אב

שאלהדרוךזלמןרבימאתמכתב•ג"תשמ.פהשבעללתורהבכינוסהרצאהלמסירתהזמנהובו,מימוןהרבידמכוןמנהלקצנלבוגן

.ט"תשישנת,מרןאלשנשלח'ביתשלום'השכנתבעניןמכתב•ג"תשמ,הלכתית

:(חתימהללא)מרןששלחמכתבים

דתיהתיכוןספרביתמנהלבנסוןמיכאל'ראלסליחותבנוסחמכתב•א"תשמ.מאשקלוןחייםשלוםלמרהלכתיתתשובהמכתב•

א"תשמ,ביבנהכרםישיבתכהנאאליעזר'ראל.בישראלרפואהללמודלכהןמותראםהלכתיתתשובהמכתב•ב"תשמ,שבעבאר

יוסף'ראלמכתב•ה"תשל.הרבמרכזישיבתדמאריאשר'ראלאבלותבדינימכתב•"במקורותיהההלכהלימוד"סטנסילדף•

.יפואביבלתלד"ראבשלרשמיבלנקעל,א"תשלשנת.בעצמומוהלהבןאביאםבעיןהלכתיתתשובהגראטש

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים.מסמכים26כ"סה

400$פתיחה 



יהדות איטליה

וחתימתוידובכתבהלכתיתאיגרת.106

ד"אביונהמיכאלשלמהרביהגאוןשל

ספירתנוסחבעניןילי'וירצתושביאלטורינו

ט"תקנ,טורינו–העומר

Halachic Missive Handwritten and

Signed by Rabbi Shlomo Michael

Yonah Av Beit Din of Torino to the

Citizens of Virchili about the

Version of Sefirat Ha'Omer – Torino,

1799

שלמהרביהגאוןשלוחתימתוידובכתבאיגרת

בדין,ילי'וירצתושביאל,טורינוד"אביונהמיכאל

באיטליההמנהגהואאיך,העומרספירתנוסח

ודע"נכתבהדבריםבין.ואשכנזיםלספרדים

היאלבסוףלעומרהאומרל"הנמורםדבנוסחת

גדולבמחזורראיתיוכןל"זהחיי"הארנוסחת

קדושיםבסודהאמתאלשינגעבמהל"מהאריא

.ט"תקנ,טורינו"...בכךודירבה

.(באיטלקית)נוסףכותבשלמכתבצירוףדףבאותו

עםבאיטלקיתוחלקובעבריתרובויונההרבמכתב

.באיטלקיתידוחתימת

מאת–תורהלספרעליהבדיניהלכתיתתשובה.107

פונטרימוליאלישעורבימטורינויונהמיכאלשלמהרבי

Halachic Resposum on the Laws of Aliyah

Le'Sefer Torah – by Rabbi Michael Yonah of

Torino and Rabbi Elisha Pontrimoli

אלישערבישלוחתימתוידובכתבהלכתיתתשובהמכתב

ד"אביונהמיכאלשלמהרביהגאוןרבואלששלח,פונטרימולי

.ב"תקסלעומר,ח.טורינו

ודיני,בשבתתורהלספרלעלותקרואיםריבויבעניןהתשובה

פונטרימוליאלישערבימכתב.הבןואביסנדק,מוהלעליית

.ואיטלקיתבעברית

כפי–זהבנידוןיונהמיכאלשלמהרביתשובתלדףמעבר

.יונההרבשלסופרוידבכתבהנראה

.מ"ס26עמודגודל.כתוביםעמודיםשני.מקופלגדולדף[1]

.מאודטובמצב

250$פתיחה 

ישב.וירציליד"אבטריוישחייםיחיאלרבישלגיסו18–הבמאהאיטליהרבנימגאוניטורינוד"אביונהמיכאלשלמהרביהגאון

שליחותובדרךא"החידכשהגיע.האמתבחכמתגםקיבלזהמרבו,הלויאליהורבימפיתורהוקיבלשבאיטליהבאליסנדריהתחילה

ידידותמכתביא"החידעםהחליףומשםטורינוהעירד"לאבנתמנהמכןלאחר.לידידיםויהיוא"החידשלבנפשונפשונקשרהשם

הואאףא"החיד."תלמידיוצעירישבצעיריצעיר"עצמומכנהובוא"החידלכבודשכתבמיוחדתהילהשירהואממכתביואחד.והערכה

.(480'עמאיטליהלחכמי'אצי).מופלגתבחביבותעליווכתבמאודהעריכו

.מאודטובמצב.צדדיםמשניכתוב.מ"ס19\25.דף[1]

350$פתיחה 



מכירתשטר-ידכתב!נדיר.109

ב"תע,קסאלי–הכנסתבביתמקומות

Rare! Manuscript – A Bill of Sale

of Places at a Synagogue –

Casali, 1812

את,בקסאליכנסתבביתמקומותמכירתשטר

שמואלהאב,גירוןמשפחתמכרוהמקומות

רפאל,חזקיהחייםיוסף,יהושעובניו,גירון

בשבילסגרייעקבר"ביהושערביוכן.אורי

לטובתפואהויעקבגירוןלאליעזרחובותפרעון

.ב"תע,[איטליה]קסאלי.ק"הק

משהר"בכממהללאלרביחתומיםהשטרעל

עזריהשלמהא"בלאיהודהמשהרבי"....גרשון

.["?סלם]

.מ"ס18\27.שלםעמודעלכתוב.דף[1]

.הדףבשוליקלבלאי,כתמים.טובכללימצב

.וחזקבריאדף

150$פתיחה 

לימודלסיוםידבכתבשיר.108

ד"תק,איטליה–ף"הריהלכות

Handwritten Poem for

Finishing the Study of Hilchot

Ha'Rif – Italy, 1744

סיוםחגיגתלכבוד,ידבכתבושירהקדמה

,איטליה.ף"הרימהלכותראשוןחלקלימוד

.ד"תק

מאתהקדמהדברי,הדףשלהעליוןבחלק

ספרולימודהחבורהבשבח,השירמחבר

כתיבה.בתיםבארבעהשירכ"אח.ף"הרי

למטההמחברחתימת.נאהאשורית

.מטושטשת

עשנקבי.בינונימצב.מ"ס20\29.דף[1]

כתבטשטושי.ניירבמילוימשוקמיםרבים

.מקומותבכמה

180$פתיחה 



–[פירארהקהילת]הגייסותבלבוליעלמתוקנתתפלה.110

ד"תקנ,ונציה–דף2

A Revised Prayer about "Bilbulei Ha'Geyassot"

[The Ferrara Community] – 2 Leaves – Venice,

1794

.ד"תקנ,ונציה.הקרובותבעריםהגייסותבלבוליעלמתוקנתתפלה

ותבעיןאנחנאמצלאין:ופותחת,במלחמהלהצלהנדפסההתפילה

דכתיביןאליןאוריתאספריעםוארעאשמיאמריהאלהאקדםמןרחמי

"...דרחמימכילןעשרתלתבהון

טופסשראומעיריםהביבליוגרפיהבמפעל.מ"ס18.שערללא.דףב

ספרדיםכ"בבהלומרשנהגופזמון.והודאההללהדפיםגםבושכרוך

תפלתסדרעםנדפסו.במקהלותהיםחולמצהלותקול.פירארהק"בק

בעירפאניסיכ"בבה...לומרשנהגוחדשראשערבשלהמנחה

.ד"תקנויניציאה,פירארא

.מאודטובמצב

150$פתיחה 

החלקיםכל–ע"תק,פירנצי–מתנהמדברספר.111

יחידהמהדורה–

Sefer Midbar Matanah – Firenze, 1810 – All

Sections – Single Edition

רבימאתהלכתייםחיבוריםכמהכולל,מתנהמדברספר

שוניםבזמניםשנדפסו,[בסתרן"מת]טירנינסיםמתתיה

הכוללהשם,"מדבר"במילהמתחיליםכולם.שוניםובמקומות

החיבוריםוכותרת.שערללאנדפסהספר."מתנהמדבר"הוא

.העמודיםבראשי

אחדותתשובות.יחידהמהדורה.[ע"תק],פירנצי-[איטליה]

.ח"תקסבשנתחתומותבערבהמדברבחלק

איזהבדקואםדעהביורההדיןעלחיבור–קנאהמדבר

מטריפןאיןקבלה'אפעםנטלאם,יודעשאינוונמצאשוחט

.דףיד-א.ששחטמהלמפרע

אודותחמיץיואללרביהמחברביןמחלוקת–במישורמדבר

מחזיריםמדרכובשובואםחמוראיסורעלשעברציבורשליח

.דףכט-טו.כנועלאותו

רבימאתהמחברשללשאלותיותשובות–הגדולמדבר

.דףלח-כט.ממודונאהכהןישמעאל

.דףלד.עגונותהיתרבדיני–בערבהמדבר

היהודיםהצלתנסעלוהודאההללבענין–קדשמדבר

.ט"תקנסיוןטו,וסיניגאליאובפיסארו.ט"תקנסיוןיא,באורבינו

.דףכד-טו

."י"הגיינטילומויוסףיעקב"איטלקיתחתימה.מאודטובמצב

.רכהאיטלקיתכריכה

150$פתיחה 



הקדשות והגהות חכמי הספרדים, חתימות

עלוטריאשקלא,ביצהמסכתעלרחבהשיטה,הטובשמן

בסוףמצריםליציאתדרושעם.הפוסקיםבדבריטוביוםהלכות

.הרופאיוסףבכריעקברבינומאת.הספר

.קאשטרודינסיםדפוס.יחידהמהדורה.ט"תר,קושטא

רפאלורביקושטארבנימאתהמחברבמעלתחשובותהסכמות

.המחברידיעללאורהוצא.קצין

מהצעירים"חתוםהמחברבניידבכתבהקדשההשערבשולי

אברהםעזראיוסףרביהגביראל,"א"זיעע"נהמחבריתמי

.מבגדאדגבאיישועהר"בכ

הרב,(ב"תריבשנתבמגיפהנפטר)הרופאיעקברבי,המחבר

ראובןורביחייםמשהרביתלמיד,בגדאדחכמיומגדוליהכולל

.סומךעבדאללהרביהואהמפורסםתלמידו.נאווידודרביבן

נטמןיעקברבי.הפוסקיםבספרותגדולובקיכחכםהתפרסם

:הנוספיםחיבוריו.גדולכהןיהוצדקבןיהושעשלקברובחצר

–יעקבחלק,השיריםשיר–חדששיר.תהלים–תהלהנאוה

.ת"שו–יעקבשאל.מערכות–יעקבאהל.התורהעלדרושים

אבן'אחלקפעליםרבת"השובספרמזכירוחייםיוסףרבי

יוסףיעקבר"כמהרהמצוייןהדייןהכוללהרב"'יסימןהעזר

שהיההשניבנימיןהנוסע."בגדאדק"קפהי"כבליקוטיוהרופא

פניםנשואראשוןדייןשהיהעליוכתבי"תרבשנתבבגדאד

.הרחבותוידיעותיוהיקרותתכונותיובגלל

מעטעםפגומיםההקדשהשולי.מ"ס19.דףקעב-ג,[6]

.איכותיםדפים.טובבמצבהספר.טקסטפגיעת

200$פתיחה 

הקדשת–ו"תרכ,אזמיר–יעקבצור.112

אזמירמחכמייעבץיעקברביהמחבר

Tzur Ya'akov – Izmir, 1866 – Dedication

by the Author Rabbi Ya'akov Javetz,

One of the Rabbis of Izmir

מאת.התורהפרשיותסדרעלדרשות,יעקבצורספר

דרוש"משהאבלבכי"הספרבסוף.יעבץבכוריעקברבי

יבילטאר'בגשנפטריעבץמשהחיים'רבנועלהספד

."למקומווחוץלזמנוחוץ"

בנימיןציון'ןדפוס.יחידהמהדורה.ו"תרכ,אזמיר

.רודיטי

המחברשלוחתימתוידובכתבהקדשההספרבשער

[קברן]הקברהשלם'החהגביר'למענתונהמתנה"

ו"נסלעדיאירו"נרארדיטיאושער"כמההגדול

."ט"סיעבץיעקבהצעירהמחברממניא"כיר

.עשנקבימעט.איכותיםדפים.מ"ס30.דףב,רכג,[4]

.רופפתמקוריתכריכה

120$פתיחה 

הקדשה–יחידהמהדורה–ט"תר,קושטא–(מבגדאדהרופאיעקברבי)הטובשמן.113

Shemen Ha'Tov (Rabbi Ya'akov the Physician from Baghdad) – Constantinople, 1849 – Single Edition –

Dedication



מאת.בהוהמחזיקים,ולומדיההתורהלכבודדרושים,לעםשלום

דפוס.יחידהמהדורה.ו"תרנ,צובהארם.הדאיהשלוםרביהמקובל

.דייןישעיה

א"שליטשרבאנייאושוע'רג"להרהשלוחהמנחה"ההקדמהבדף

.שרבאנייאושערביחתימותבספר."המחבר

חכמימגדולי,(ה"תש-ד"תרכ)הדאיהשלוםרביהמקובלהגאון

עדתד"וראב"אלבית"בישיבתהמקובליםזקן,ורבניהירושלים

.בקופהכמונחיםבמוחואצוריםהיול"האריזכתבי.בירושליםהספרדים

בתורתהתכתבו"תרצמשנת.הדאיהעובדיהרביהמקובלשלאביו

צובהבארםנדפס"לעםשלום"חיבורו.וסרמןאלחנןרביעםהסוד

נכללוכןכמו."שלוםודובר"בספרנדפסותשובותיו.ו"תרנבשנת

תורה","רחמיםשערי","ישראלרועי"בספריםההלכתיותתשובותיו

.ועוד"המאסף","מציון

המקובליםמגדולי(ב"תשל-ט"תרל)שרבאנייאושערביהמקובל

.אגסישמעוןורבי"חיאישבן"החייםיוסףרבינותלמיד.בירושלים

ישיבתמחכמי"לדודשושנים"ישיבתולומדימייסדיעםנמנה

בהוצאתאליהוסלמאןחכםלמקובלסייע.יוסףבפורתהמקובלים

רבי:הצדיקיםהרבניםהםנכדיו.חייםעץעל"שלמהכרם"ספריו

אבאציוןבןלרבינישאהונכדתו,שרבאניראובןרבי,מועלםיהודה

.שאול

כריכה.מצויןבמצבהספרכל.במסגרתקלהפגיעהעם,בשערקרע

.מקורית

120$פתיחה 

יגלספרועל"החייםכף"הבעלהמקובלהגאוןידבכתבנאההקדשה.114

ו"תרס,ירושלים–יעקב

Nice Dedication Handwritten by the Kabbalist Author of "Kaf

Ha'Chaim" on His Book Yagel Ya'akov – Jerusalem, 1906

עם,ומוסראגדהדברי,התורהפרשיותסדרלפיס"הפרדבדרךדרשות,יעקביגלספר

הספריםסדרתמחברסופרחייםיעקברביהמקובלהגאוןמאת.למסכתותחידושיםקצת

.ראשונהמהדורה.ו"תרס,ירושלים.ערוךהשולחןעל"החייםכף"

רודףהיקרהגביר'למעשלוחהמנחה"המחברידבכתבנאההקדשההפורזץבדף

עםרבותלשניםיזכהר"אכילעדיאירו"נרשוויליאברהםיעקב'סי'סיוחסדצדקה

."עולמיםולעולמילעדבניםובניבניםוכבודעושר

עבדאללהרביתלמיד,בבליליד(ט"תרצ-ל"תר)סופרחייםיעקברביהמקובלהגאון

מחבר.הפוסקיםומגדוליוירושליםבבלמחכמי."חיאישבן"בעלחייםיוסףורביסומך

שושנים"הכנסתביתשלהגגבעלייתחיבורוכתיבתעלשקד."החייםכף"הספריםסדרת

"העולםעדחיים"ביניהם:נוספיםספריםחיבר."חיאישבן"הי"עשנוסד,בירושלים"לדוד

.שוניםלזמניםדרשות-"חייםחוקי",ם"סתהלכות-"יעקבקול",מסכתותסיומיעל

.מחוזקתמקוריתכריכה.רופפים\מנותקיםאחרוניםדפים.טובמצב.דף[2],עב,[2]

120$פתיחה 

שרבאנייאושערביהמקובלאלהדאיהשלוםרביהמקובלהמחברהקדשת–ו"תרנ,צובהארם–לעםשלום.115

חתימותיועם

Shalom La'Am – Aleppo, 1896 – Dedication by the Author, the Kabbalist Rabbi Shalom

Hadaya, to the Kabbalist Rabbi Ye'osha Sharabani, with His Signatures



ל"זציוסףעובדיהרביהדורפוסקמרןמאתמכתב+הקדשותשתי.117

Two Dedications + a Letter by the Posek Ha'Dor Rabbi Ovadya Yosef

ג"תשנאלולז"י"מרןשלוחתימתוידובכתבתוספתעם.(צילום)ט"תשמבתמוזנתנה,יוסףעובדיהרבימרןמאתהמלצהמכתב•

."יוסףעובדיההיוםגםבתוקףל"הנההמלצה

.מרןשלוחתימתוידובכתבהקדשההפורזץבדף.ז"תשל,ירושלים.ראשוןחלק,דעתיחוהת"שו•

.מרןשלוחתימתוידובכתבהקדשההפורזץבדף.ן"תש,ירושלים.שניחלק,הביתטהרת•

.מצויןבמצבהפריטיםכל

150$פתיחה 

רבימרןהגהות–ט"תר,ליוורנו–השואבהבית.116

לחייו20–הבשנותבמצריםבהיותויוסףעובדיה

Beit Ha'Sho'evah – Livorno, 1849 – Glosses

by Rabbi Ovadya Yosef when He was in

Egypt in his Twenties

הסוכותלחגתפלהסדר,השואבהביתחלק,מועדביתספר

,הסוכהבנייתהלכותפסקיעם.תורהושמחתעצרתושמיני

.אשכנזישמואליהודהרבימאת.החגוהלכות,המיניםארבעת

.המחברבניבדפוס,ראשונהמהדורה.ט"תר,ליוורנו

.ל"זציוסףעובדיהרבינוהדורפוסקלמרןשייךשהיההעותק

.שבמצריםקהירד"כאבמכהןבהיותולחייו20–הבשנות

אתנתןכ"אח.הספרבשוליהערות4מרןכתבזובתקופה

חייםרביהצדיקהואהלאשבמצריםהחביבלתלמידוהספר

הספראתנתןרודריגזחייםרבי,(הספרעלחותמתו)רודריגז

עודהוסיףהאחרון.ירושליםמצדיקיאחד,מרןשלותיקלתלמיד

.הספרעלידובכתיבתהערותכמה

הספרדיתידובכתיבתיוסףעובדיהרבימרןידכתבהערות

מובהקהלכתילספרהזמןבמשךהפךהספר.בצעירותושכתב

.מרןשלבספריורבותפעמיםומובא

.כתמים.טובכללימצב

150$פתיחה 



רביהגאוןהמקובלידבכתב[נדפסלא!שלםחיבור]חידושים550–במעוטריםדברים-במדברחומש.118

אלביתהמקובליםישיבתראשגאגיןחימשהשלום

Chumash Bamidbar – Devarim Decorated with 550 Novellae [ A Complete Composition! Has

not been Printed] Handwritten by the Kabbalist Rabbi Shalom Moshe Chai Gagin, the Rosh

Yeshiva of the Beit El Kabbalists Yeshiva

בןיונתןתרגום,אונקלוסתרגום:המפרשיםעם.והפטרותקהלת,איכה,רותמגילתכולל.גדולותמקראות,דברים-במדברחומש

.ט"תרי,ווין.אהרןתולדות,מסרה,עזראאבןעלפירוש,ספורנו,עזראאבן,ן"רמב.הטוריםבעל,י"רש,ירושלמיתרגום,עוזיאל

.מירושליםנעטטרשלמההרבהוצאת

.מלונדוןגאגיןטובשםרבינכדושלבאנגליתחתימותשתיהפורץבדף.גאגיןטובשםרביונכדוגאגיןחימשהשלוםרבישלהעותק

עלומוסריםבפרפראותשלםחיבור.גאגיןחימשהשלוםרבישלידובכתבחידושיםקטעי550–כ,דףעלדף–הספרכללאורך

.איכהמגילתעלגם,ל"כנהחידושים.פסוקאחרפסוקכמעט,התורה

העולההמוסריעניןכולל,['וכדונוטריקון,גימטראות,תיבותסופי,תיבותראשי]הרמזבחלקהינםהחידושיםשלהמוחלטרובם

הקדמותפיועלהסודפיעלחידושיםגםנכתבו,החיבורעיקרשהםל"הנבסגנוןהחידושיםמלבד.'וכותיבותהראשישלמהחידוש

התורהמפרשיאתהרבמזכירכןכמו.המפרשיםבדבריומתןומשאותירוציםקושיותשלחידושים,הקדושי"ומהארהזהרמספר

הינםהחומשעלשנדפסוחידושיושכידועהטוריםבעלדבריעלנסוביםרביםחידושים.ועודן"רמב,הטוריםבעל,י"רשהיסודיים

שעלהמפרשיםיתרעלהנוסביםחידושיםכןכמו,"...ל"נד"ולענ""...נראהולי"גאגיןהרבעליהםמוסיףרביםבמקומות,הרמזבדרך

הכתב.יעקבנחלת.הדורותסדר,יקרכלי,הילקוטספרכגוןאחרוניםספריכמהגםמוזכריםבנוסף.עזראואבןן"הרמב,כמוהדף

"...להביןזכיתילא"ירושלמיתרגוםאועוזיאלבןיונתןתרגוםעלהנסובותהגהותמקומותבכמה.והקבלה

ראש,ומקובלגאון.(ג"תרמ-ג"תקצ,ח"שמ)גאגיןחימשהשלוםרבי

בן.19–הבמאהירושליםחכמיומגדוליאלביתהמקובליםישיבת

רביהמקובלשלונכדוגאגיןאברהםחייםרבילציוןהראשוןהגאון

נסיםחייםרביהואחותנו.שרעבימזרחישלוםאברהםרפאל

–אבולעפיהרפאלידידהורביאביותלמידבילדותו(א"חנ)אבולעפיא

ר"כשדבשליחותפעמייםיצא.אלביתהמקובליםישיבתותלמידא"היר

לשמשמונהאביובחייעוד.ואיטליהצרפת,אפריקהצפוןלעריירושלים

שםהתפילותכלשכידועאלביתהמקובליםישיבתשלציבורכשליח

פורסמוחיבוריו.הישיבהכראשכיהןכךאחר,י"הארכוונתפיעלהיו

ת"שו.(ג"תרס,ירושלים)ב"אס"עברכותדיני–נפששמח:כולובעולם

דרשות–לבישמח.(ח"תרמ-ח"תרל,ירושלים)ח"בלבישמח

שמאמאנסיםהגבירצוואת–משהישמח.(ד"תרמ,ירושלים)

.ועוד(ד"תרס-ו"תרמ,ירושלים)ח"בהאוהלסביב.(ח"תרל,ירושלים)

הספרדיםקהילתשלרבה(ג"תשי-ה"תרמ)גאגיןטובשםרבי

רפאליצחקרבישלבנו.בלונדוןהספרדיםקהילותד"ואבסטר'במצ

שבעה"טובשםכתר"חיבר.גאגיןח"השמשלבנוגאגיןיחזקיהו

.ועודחלקים

!מעולםנדפסשלאגאגיןחימשהשלוםרבישלנוסףחיבורלפנינו

ידובכתבהגהותפיעל,ח"השמהרבשלידוככתיבתזוהוההגהות

.אחרבמקום

28.דףלג,קיא,[1].קהלת,איכה,דברים.דףקכב,[1]רות,במדבר

כריכת.מאודטוב-טובמצב.וזהובהחומהבדיומצוייריםהשערים.מ"ס

.ורופפתבלויהמקוריתעור

1500$פתיחה 



18המאות–מזרחיידבכתבהגהותעם–חשוביםספרים[15]אוסף.119

–19

Collection of [15] Important Books – with Glosses in Oriental

Script – the 18th – 19th Centuries

,ליוורנו.אחתוכףגודלקשר.שמירצפורן.באצבעמורה:א"החידמרןספרי.א

דפיםמספרשלחסרון.יחדיוכרוכים.ו"תקע,פיסא.ליאירסנסן.בסדריוסף.ב"תקס

.'ליאירסנסן'ובסוף'באצבעמורה'בתחילת

.חמציהכהןיוסףרביחתימות.כותביםמכמההגהותהספרדפיבין

חסרשער).שניהמהדורה.ו"תק,שאלוניקי.ניסןלימיתיקונים,החמדהשכיות.ב

.מקוריתעורכריכת.(בחלקו

.איטלקיידבכתבהוספותהספרדפיבין

,ו"תפקושטא,הילדנבואתקונטרסעם,צמחיעקברבימאת,ומצוהנגידספר.ג

.ראשונהמהדורה

ראשוניםדפיםבשניפגמיםוכן',אודףשערחסר.מזרחיידבכתבקבליותהגהות2

.כריכהללא,טובבמצבהשאר,ואחרונים

הגהות.וסוףתחילהחסרעותק.מזוההלאמהדורה.א"להחידהקודשעבודת.ד

.ידבכתב

מהדורה.ד"תקצ,ליוורנו.טייביצחקרבימאת.העזראבן,השלחןערךספר.ה

.ראשונה

.מאודטובמצב.ידבכתבהגהותשתיעםעזריאלאברהםרבישלבעלותחותמת

הפרשיותסדרלפיתורהחומשיחמשהעלדרשות,ראשוןחלק,רבהוןספר.ו

.ראשונהמהדורה,ז"תקל,שאלוניקי.נחמיאשאלעזררפאלרביהגאוןמאת.ומגילות

.ההדפסהמתקופתהמחברעלוהשגותחידושיםשלהערותשלושהספרדפיבין

נוספתהערה.י"בשפהמדברעני,י"משפ,י"שפ:תיבותבראשיחותמותהערות

רישום,ד"אחישיבתלשייךשהספררישומיםהספרבתחילת.ך"רר"ה:חתומה

.י"הנבוןא"מוהר:אדףבשולי

.(הספרסוף)קצה-אמדףלפנינו.(והסכמותשער)התחלהחסרעותק

בנומאת"שלמהשם"עם.ארדיטיצחקרבימאתערכיןמסכתעלשיטה,הערךיקר.ז

.יחידהמהדורה,ג"תקפ,שאלוניקי.ארדיטשלמהרפאלרבי

ע"ת:חתומותאלטשולרעזרארביהגאוןידבכתבקצרותהגהותשתיהספרדפיבין

.ספרדיידבכתבלמדניותהגהותשתיבנוסף.[עזראתקנת]

קהילותבכמהכרבכיהן.עצוםגאון,(ח"תרצ-ח"תרי)אלטשולרעזרארביהגאון

הלכותם"הרמבועלמעילהמסכתעל"עזראתקנת"ספרושםעלמפורסם,בליטא

.שנה35במשךוינוטהשלכרבהכיהןכ"ואחשנה17קולטינןשלכרבהכיהן.מעילה

הגהות.מאודטוב-טובכלליבמצבהשאר.ראשוניםדפים2–ו,שערחסרעותק

.במקצתקצוצות

.ג"תקע,שאלוניקי.חזןיוסףרבימאת.העזראבן.לבחקרית"שו.ח

.ח"שיחתומותלמדניותהגהותכמההספרדפיבין

עם.נחמולייוסףרבימאת,מציעאבבאעלוחידושיםת"שו,הפסגהאשדותספר.ט

.ן"תק,שאלוניקי.אבולעפיאחייםרבימאתפסחשלהגדהוחידושישוניםחידושים

.טובמצב.בלבדשערחסר.יחידהמהדורה

מהןאחת.19–הבמאהאזמירמחכמיאמאדוחייםרביידבכתבלמדניותהגהות2

.חתומה

.ז"תקי,אזמיר.ברזילייעקברבימאת,ערומיםלשון.י

.וסוףבתחלהדפיםמעטחסר.בינונימצב.ידבכתבוהערהחתימה

.ל"תר,ווארשא,קדשיםסדרמשניות.יא

עמאראברהםרביחותמת.א"קרתיבותבראשיפותחתידבכתבלמדניתהגהה

.מקנסודיינימחכמי

.הדףעדהתחלהחסר.ארדיטאפריםרבימאת.א"תקנ,שאלוניקי,אפריםמטה.יב

.להדפסההסמוכהמתקופהידבכתבלמדניתוכןעםהגהותשתיבספר

.גרועמעט.בינוני,טוב.שוניםומצביםגדלים

150$פתיחה 



כתיבה–ידבכתבהגהותעםספריםשלושה.120

מזרחית

Three Books with Handwritten Glosses –

Oriental Script

.ו"תס,אמשטרדם,סילוואדיחזקיהרבימאת,חדשפריספר•

.עשפגעי.בינוני-טובכללימצב.שערחסר.ראשונהמהדורה

כתיבה,מזרחיידבכתבעיוניותהגהות70–כהספרלאורך

.קצוצותמההגהותחלק.19–המהמאה

מהדורה.ח"תקמ,ליוורנו.א"החידרבינומאת.אחדיםדברים•

.עשפגעי.גרועמצב.ראשונה

.ידבכתבארוכההגהה2\מדבדף

כפי"בעלעזריאלאהרןרביהמקובלמאתדרשות,מיםמקוה•

.מאודטובמצב.ראשונהמהדורה.ב"תרס,ירושלים."אהרן

.זוטריי"אפתיבותבראשיחתומהארוכההערה2\חבדף

120$פתיחה 

מכתבי רבני האשכנזים

ב"תרס–פארמאס-טירגאלד"אבפרישאליעזררבישלוחתימתוידובכתב"כשרותתעודת"מכתב.121

A Letter Handwritten and Signed by Rabbi Eliezer Frisch Av Beit Din of Tirgal-Parmas – 1902

וחתימתוידובכתבכתוב,פרישאליעזררבישללעירושהגיעולאכילהוכשריםבדוקיםטלאיםותשעהלששיםכשרותתעודתמכתב

.ב"תרסניסן'ח.וחותמתו

ד"אבלנדאמתתיהוהרבחתן.פאריכהןבעל,(2577ר"אוצה,בערךט"תרסנפטר)פארמאס-טירגאלק"אבדפרישאליעזררבי

אליותשובהמופיעהתניינאשלוםשאילתת"בשו.פארמאס-בטירגאלכרבכיהןל"תרמשנת.מקומואתשםמילאואף,פנזשט

אבן:ת"בשואליותשובותמופיעותכןכמו"הכופראשכולוסופרחכםרענןזיתושנוןהחריףהמופלגהרבוחביביידידי":בתארים

.אביופטירתלאחרהעירכרבכיהןפישלאפריםרביבנו.מרדכיחייםובארתליתאיאורין,יקרה

.קיפולסימני.בטקסטפגםללאשוליםפגמי.חציועלכתוב,מקופלדף

120$פתיחה 



ברליןחייםרביבנואלין'מוולוזב"הנצישלוחתימתוידובכתבלמדנימכתב.122

ב"הנצי–ברליןצבינפתלירביהגאוןשלוחתימתוידובכתב,עירוביןבמסכתבסוגיהארוךמכתב

ב"הנצי!מיוחדמכתב.וחתימתוידובכתבארוכותשורות20.ברליןחייםרביהגאוןבנואל,ין'מוולוז

.קושיותיואתמיישבזהולפי,הסוגיהבהבנתבנוטעותעלעומד

.ב"הנצישלהמוקדמיםמהמכתביםהואזהשמכתבניכרהכתיבהמסגנוןאולם.תאריךללאהמכתב

ובמכתביו,מופרדים"יהודאצבי"בחתימתוהמיליםב"הנצישלהמוקדמיםהמכתביםבכל,כןכמו

.בלבדאחת'יאותעםמחוברים"צביהודא"המיליםהמאוחרים

בידךועלה'אטעותוטעית,דעירובין'בסוגיהמדורההגדלתוהנה...עינימחמדבני"המכתבבתחילת

יעקבא"באיהודאצבינפתליובבאבזהבהצלחתךשמחאביךכנפש"המכתבבסוף"...הרבה'ק

."ברלין

הגאוןשלחתנו.דורומגדולי.ין'מוולוזב"הנצי-(ג"תרנ-ז"תקע)ברליןיהודהצבינפתלירביהגאון

במסירות,ברמההנהיגשניםעשרותבמשך.הרבהובגאונותובהתמדתונודע.ין'מוואלוזיצחקרבי

באישיותו.ופוליןרוסיה,בליטאהתורהלגדוליהמרכזי"היוצרבית"-ין'וולוזישיבתאתובאהבה

,ישיבותראשי,עולם-גדוליחכמיםתלמידישלדורותהעמידוהיסודיתהעמוקהובלמדנותוהאצילית

עניניבכלומכרעתסמכותיתהיתהודעתוהציבורבהנהגתמעורבהיהלכךבנוסף.עריםורבנידיינים

על"דברהעמק"."שאילתות"העלחידושים-"שאלההעמק":חיבוריו.וליטאברוסיההקהילות

.וספראספרימכילתא-ההלכהמדרשיעלופירושיםס"השחידושי."דברמשיב"ת"שו.התורה

.משוקם.פגםמחמתמיליםשלחסרוןהמכתבפינותבארבע.בינונימצב.מ"ס16\21.5.דף[1]

.דיוטשטושי

2200$פתיחה 



.קטץמרדכיחייםורביגיפטרמרדכירביחתימת-1945,ב"ארה–טעלזמישיבתלתלמיד!נדירהתעודה.123

Rare Certificate! to a Student of the Telz Yeshiva – USA 1945 – Signature of Rabbi Mordechai

Gifter and Rabbi Chaim Mordechai Katts

,ליבוביץבנימיןלתלמידטעלזשבישיבת(מכללה)התיכוןהספרבביתהרבנותלימודילסיוםתעודה

.1945ביוני20-ב,אוהיו,בקליבלנדהונפק

122. A Scholarly Letter Handwritten and Signed by the Natziv of Volozhin to His Son Rabbi

Chaim Berlin

Long letter about a Sugiyah of the Eruvin tractate, handwritten and signed by Rabbi Naftali Zvi berlin – The Natziv of

Volozhin, to his son Rabbi Chaim Berlin. 20 long lines handwritten and signed by him. A special letter! The Natziv

corrects a mistake of his son in understanding the Sugiyah and answers his questions accordingly.

The letter is not dated. However, the style of writing indicates that it is one of the earlier letters by the Natziv. In

addition, in all the Natziv's early letter, the names in his Hebrew signature "Zvi Yehuda" are written separately; however,

in his later letters, the names are joined: "Zvyehuda".

At the beginning of the letter: "My beloved son … in the Sugiya of Eruvin you have made a mistake …" At the end of the

letter: "Your father who is happy with your success … Naftali Zvi Yehuda the son of Ya'akov Berlin".

Rabbi Naftali Zvi Yehuda Berlin ((1817-1893) – the Natizv of Volozhin. One of the greatest rabbis of his generation. the

son-in-law of Rabbi Yitzchak of Volozhin. Was known for his diligence and genius. for dozens of years he was devotedly

and lovingly headed the Volozhin Yeshiva – the major source for the greatest Torah scholars of Lithuania, Russia and

Poland. With his noble personality and deep erudition, he helped develop generations of prominent Torah scholars,

heads of yeshivas, Dayanim and rabbis of cities. In addition, he was involved in leading the public and his opinion was

authoritative and decisive in all matters of the communities of Russia and Lithuania. His compositions: "Ha'amek

She'elah" – novellae on the "she'iltot" and "Ha'amek Davar" on the Torah and the "Meshiv Davar" Responsa, and more.

[1] leaf, 16x21.5cm. Fair condition. In the four corners of the letter, an omission of words due to a flaw. Restored. Ink

blurring.

Opening $ 2200

גיפטרמרדכירביחתומיםהתעודהעל

,התקופהבאותהשםהרוחניהמשגיחשהיה

המכללהוראש(הישיבהראשמאוחריותר)

ראששלחתנו–קטץמרדכיחייםהרב

נפטר)בלוךליביהודהיוסףרביהישיבה

ומנהלמכללהנשיאחתימותוכן.(ץ"בתר

.המכללה

חייםורביבלוךמאיראליהוהרבא"בתש

הישיבהלהקמתיוזמהנקטוקטץמרדכי

בשליחותהגיעואליה,בקליבלנדהחדשה

,בטעלזהנאציםמטבחניצלוזהובעקבות

שלשההגיעו(1945)ה"בתשרקאמנם

,בטלזהנאציםשלמהטבחניצולים

קטץולרבבלוךלרבוהצטרפו,לקליבלנד

מחדשהקימובחוריםשבעהעודעםויחד

."טלזישיבת"את

התלמידשםמילויעם,מודפסתתעודה

חותמת,שחורבדיוידבכתבוהתאריך

טובמצב.המכללהשלזהבבצבערשמית

.מאוד

180$מחיר פתיחה 



מכתבו–ד"תשיחשון'ד–"מאליהומכתב"הדסלראליעזראליהורבישלוחתימתוידובכתבמכתב.124

[?]האחרון

הרב[חשון'ד]ד"תשילךלך'גיוםמתאריך,"מאליהומכתב"בעלדסלראליעזראליהורביהגאוןשלוחתימתוידובכתבמכתב

.!שכתבהאחרוןמכתבולפנינואולי,שנהבאותהטבתד"כביוםנפטרדסלר

ל"הנעםפגישהדסלרהרבמתאםבמכתב,"[ריקלסגבריאלהרב"הנמעןשםלדףמעבר]"ו"היהנאמניםידידו"אלמופנההמכתב

בראשיידוחתימת."אותילבקרדעתועלשיעלהמימראשאדעלאשהרי"חוליועלרמזכןכמו,"בערבמחרעניננואתלסדר"

.[דסלראליעזראליהו]ד"אאתיבות

.קיפולסימני.מאודטובמצב.ידובכתבוכתובתוהנמעןכתובתרישוםלדףמעבר.וחתימהשורות6.אויראגרת.דף[1]

800$פתיחה 

124. A Letter Handwritten and Signed by Rabbi Eliyahu Eliezer Dessler, the "Michtav

Me'Eliyahu" – the 4th of Cheshvan 1954 – His Last Letter [?]

Letter handwritten and signed by Rabbi Eliyahu Eliezer Dessler, author of "Michtav Me'Eliyahu", from Tuesday, Lech Lecha

1953 [the fourth of Cheshvan] [13.10.1953]. Rabbi Dessler died on the 24th of Tevet that same year, so possibly, the letter

before us is the last letter he had written!

The letter is addressed to "My trusted friend" [on the reverse side of the leaf, the addressee's name appears: "Rabbi

Gabriel Riklis"]. In the letter, Rabbi Dessler coordinates a meeting with the aforementioned "to take care of the matter

tomorrow evening". In addition, he hints at his sickness "since I do not know beforehand who will conceive of visiting me".

His handwritten signature in initials EED [Eliyahu Eliezer Dessler].

[1] leaf. Airmail letter. 6 lines and a signature. On the reverse side of the leaf, the handwritten name and address of the

addressee. Very good condition. Folding marks.

Opening 800$



"יחזקאלחזון"הספרואודותאברמסקייחזקאלרבישלוחתימתוידובכתבהיסטורימכתב.125

Historical Letter Handwritten and Signed by Rabbi Yechezkel Abramsky about His Book

"Chazon Yechezkel"

בעלוולדינברגיהודהאליעזררביבשרושאראלנשלח,אברמסקייחזקאלרביהגאוןשלוחתימתוידובכתבוהיסטורימיוחדמכתב

.ג"תשי,לונדון.שמחהרביובנורעיתוואל"אליעזרציץ"ה

חזון"ספרואודותמעניניםפרטיםבמכתב

ועריכתעבודתסדר.התוספתאעל"יחזקאל

מסכתעלהספרחלוקת,מנחותמסכתעלהספר

הדבריםבין.בארץישראללגדוליבתראבבא

התוספתאבסידורגם"אברמסקיהרבכותב

חמורותהלכותבברורהעבודהעליכבדה

הייתילילמשען'הי'האלמלא,ומסובכות

בעריכתהמתקדםהנניוכן,בקמייתאמסתגר

מנחותומסכת,דשמיאבסיעתאביומויוםמדי

"...והחדושיםהבאוריםאורומקבלתהולכת

עלבמכתבאברמסקיהרבפונההחתימהלאחר

אהובשמחה",שמחהרבי"אליעזרציץ"השלבנו

עודתחלקהאם'אהיתודהואסיר...!וחביב

אחדטופסיםשניתורהקוללישיבת,כזהבאופן

אחדטופס,להישיבהוהשניאוירבךמ"להר

ושנילסלובודקהטופסיםשניהראשילהרב

'לרוהשניבפוניבוזלהרבאחדלפוניבוזטופסים

שלישיוטופס(שךהרבמרן)שחאליעזר

."זויןלהרבאחדטופסלהישיבה

הרבשלמופתיובסדריפיפיהבכתיבההמכתב

בכתבאוליביידישמכתבלדףמעבר.אברמסקי

שםהשלישי'בעמ.אברמסקיהרבניתשלידה

'רלהרב"אברמסקיהרבידבכתבהנמעןוכתובת

ביתידעלוחסכוןהלואהשכונתוולדנברגאליעזר

באנגליתנוספיםפרטים."צדקשעריהחולים

.ידובכתב

.טובמצב.אויראגרת

250$פתיחה 

"הלוישבט"הבעלמרןמאתתורהודבריהמלצהמכתב.126

ל"זצ

Letter of Recommendation and Divrei Torah by the

Author of "Shevet Ha'Levi"

ואזנרהלוישמואלרביהדורפוסקמרןשלוחתימתוידובכתבארוךמכתב

לרביוברכההמלצהדבריהמכתבשלהראשוןחלקו."הלוישבט"בעל

תוספתהחתימהלאחר.כהלכתההחמהברכתלספרוגרליץמנדלמנחם

נדפסהספר.החמהברכתבעניןת"האדרשלבדבריוהערה,תורהבדברי

.זומשנהההמלצהוכנראה,א"תשמבשנתלראשונה

מצב.וחתימה,ידובכתבשורות15.וואזנרהרבשלרשמיבלנק.דף[1]

.קיפולסימני.טובכללי

120$פתיחה 



שלמהרביהמשגיחיםזקןמאתמיוחדמכתב.128

ז"תשמ,ירושלים–וולבה

Special Letter by the Eldest of the

Mashgichim Rabbi Shlomo Wolbe –

Jerusalem, 1987

המשגיחיםזקןשלוחתימתוידובכתבכולוארוךמכתב

עלי"בעלוולבהשלמהרביהאחרוןבדורהמוסרוגאון

.ז"תשמ,ירושלים.ועוד"שור

המכהןחכםלתלמידרבותועצותהדרכהכולוהמכתב

במכתב.אחרתתורניתמשרהומחפש,תורניתבמשרה

ברחבימוסדותעלרבותרעיונותוולבהשלמהרבימעלה

לוכותבהדבריםבין.לכהןח"תאותויוכלששםהעולם

.קשהיהיהכ"גישראלובארץ,קשהשבצרפתוולבההרב

ששם,בבלגיהאנטוורפןהעירעלבחוםממליץוולבההרב

ח"הגרד"הגאבאתוכמובן,מאודעדיקריםיהודים"יש

תבקשאוליפנוימקוםאיןאםואםא"שליטקרייסווירט

...כוללראשצריךששמעתיוכפי,באמשטרדםבכולל

"...יקריםואברכיםתורהבניהרבהתמצאבאנטורפן

.עמודיםשניעלכתוב–וולבההרבשלונדירארוךמכתב

.אויראגרתעלכתוב.ידובכתבשורות32

.האגרתפתיחתמחמתקליםשוליםפגמי.טובמצב

180$פתיחה 

מרןחתנואלששלח–ישראלארץשלהדרומיגבולבעניןאלישיבשלוםיוסףרבימרןשלהמקורימכתבו.127

קניבסקיחייםרבי

The Original Letter of Rabbi Yosef Shalom Elyashiv about the Southern Border of Israel –

which He Sent to His Son-in-Law Rabbi Chaim Kanievsky

.ג"תשנשבטד"י.א"שליטקניבסקיחייםרבימרןחתנואל.ל"זצאלישיבשלוםיוסףרבימרןשלידובכתבמכתב

אודותאלישיבהרבמרןשלדעתוזהנדירבמכתב

כארץנחשבאםישראלארץשלהדרומיהגבול

,זהמפורסםבנידון,ההלכתיותההשלכות.ישראל

באזורשכן,בארץהתלויותמצותבנושאהםרבות

לעניןדינםמה,ופירותירקותשלרביבולגדלזה

בספרוקניבסקיחייםרבימרן.'וכדוהשמיטהשנת

דן(אהלכהזפרקתרומותהלכות)אמונהדרך

מצויהירוחםשהעיירה,ומסיקבנידוןבהרחבה

,לההסמוךרמוןמצפההיישובואילו,הגבולבתוך

קניבסקיהרבכותבלמעשהאמנם.לגבולמחוץהוא

שלפנינוהמכתבאתצירףאףבספר.עיוןשצריך

עברתי"הלשוןבזואליואלישיבהרבמרןכותבשבו

אמנםהן,י"אשלהדרומיהגבולבעינןש"מעל

–נאמניםמקורותעלומיוסדיםבנויםהדברים

עם,ואחרוניםראשוניםתוספתאירושלמיבבלי

הלכה–למעשההלכהז"עפילהורותזאתכל

עדנפקילאספיקאמידיאכתיד"לע,כןומורין

"...צדקויורה(גואל)יבוא

אלישיבהרבשללדעתוהמקורהואזהמכתב

!זהחשובבנושא

שורות8–כ.רשמידף.מ"ס12\17.דף[1]

.מצויןמצב.חתימהללא.ידובכתב

200$פתיחה 



העדהץ"בדרבניכלבחתימתמכתב.130

ז"תשמ,ירושלים–החרדית

Letter Signed by All the Rabbis of

Badatz Ha'Edah Ha'Charedit –

Jerusalem, 1987

מקהלותלכלצדקדיןביתמאתהמלצהמכתב

אורייתאמכוןעבור.החרדיתהעדה–האשכנזים

שבט,ירושלים.גרליץמנדלמנחםרבישלבראשותו

.ז"תשמ

אריהמשהרבי:ץ"הבדגאוניחתומיםהמכתבעל

ישראלרבי,דושינסקימשהישראלרבי.פריינד

דודאברהםורבירבינוביץבנימיןרבי,פישריעקב

יצחקרבישלוחתימתוידובכתבצירוףעם.הורביץ

."יצחקמנחת"הוויסיעקב

.קיפולסימן.טובמצב.מ"ס28.דף[1]

120$פתיחה 

רבישלוחתימתוידובכתבמוקדםמכתב.ג

,"ויתקיןבכפררב"וולדינברגיהודהאליעזר

רביאלנשלחהמכתב.ב"תשירושלים

הייתי","תבונה"ירחוןעורךדבורץישראל

ת"בדבירחונוולהשתעשעלהשתתףרוצה

מיועדותשחוברותיואנירואהאבל,בארוכה

מסתפקהננילכן,קצריםלגרגריםרק

בדברימעניןאבלקצרביאור...בזהלשלוח

–רשמיבלנק."תפילין'הרבאהשמושא

נדיר"אליעזרציץ"המבעלכזהמכתב

.ביותר

.בינוני-טוב.שוניםומצביםגדלים

120$פתיחה 

–וולדינברגיהודהאליעזררבי\פרנקפסחצבירבי\כץראובןרבי.129

מעניניםמכתבים

Rabbi Reuven Katz / Rabbi Zvi Pesach Frank / Rabbi Eliezer

Yehuda Waldenberg – Interesting Letters

הרבנותאל.תקוהפתחד"ראבכץראובןרבישלוחתימתוידובכתבמכתב.א

.ב"תרצ,תקוהפתח.אישאשתבעניןבירור,בחיפההראשית

נחלתבשכונתיעקבנחלתכנסתלביתהגבאיםבחירתאישור.ב

.ז"תש.ועודפרנקפסחצבירביבחתימת.בירושליםשבעה



ספריות קודש של גדולי ישראל

ידובכתבהגהות–ברליןחייםרביהגאוןשלמספרייתו–ענקספריםאוסף.131

Very large Collection of Books – From the Library of Rabbi Chaim Berlin – Glosses

Handwritten by Him

חייםרביידבכתברבותהגהותהספרכללאורך.(שערחסר)ראשונהמהדורה.ד"תקנ,ליוורנו.שבתלמסכתהמאיריחידושי•

אליהולרבימעלהשלבפמליאשלוםקונטרסעם.גוטמכרצבירבימאת,צבינחלתספרעםכרוך.(קצרותהגהותרובם)ברלין

.(אחרוניםדפיםשלושהחסרים)ראשונהמהדורה.ג"תרל,לבוב.מגריידיץגוטמכר

מספרהספרלאורך.נפרדבשערספרכל.ו"תקצ,סדילקוב.גלאנטיחדושי.גיטיןעלן"הרחידושי.מציעאבבאעלן"הרחידושי•

.ברליןחייםרביידבכתבהגהות

.ברליןחייםרביידבכתבהגהותכמה.ה"תקצ,סדילקוב.וכתביםפסקיםהדשןתרומת•

.ברליןחייםרביידבכתבהגהותכמהבספר.ה"תקמ,ליוורנו.ץ"הרשבלרבינו,אבותמגןספר•

.ברליןחייםלרביהמחברהקדשת.ב"תרמ,ווילנא.עסמאןברוךלרבי.וחלקחדספר•

ידובכתבנאההקדשה.ראשונהמהדורה.ט"תרנ,ירושלים.עדני-מזרחישלוםרבימאת.ו"המרחכתביעלביאורים,ירושליםשלום•

.המחברשל

רשימתלהלן.ידובכתבשוניםרישומים\הגהותישנםספריםבכמה.הזמניםמכלברליןחייםרבישלבעלותחותמותעםספרים

:אקראיסדרלפיהספרים

שם•ה"תקנ,ברלין.הכוזריספר•ח"תרס,ווארשא.הדקהמןדקה•ח"תרס,ווארשא.אשגחלי•א"תרע,ירושלים,לדודנירת"שו•

.קוניטץשמעוןרבי,בריתאות•נדירהמעטפת.ב"תרכ,ווילנא.תענית,אריגבורות•ז"תרי,פרסבורג.אופנהייםשמעוןרבי.משמעון

•ד"תרנ,אמוןנא.חזןאליהורבי,שלוםנוה•ד"תרנ,לובלין.הנפשהצלחת•ו"תרמ,ווארשא.טהורותאמרות•י"תר,פרשבורג

.חביבבןם"המהר,נשיםעזרת•ג"תרכ,זולקווא.הורביץאישמנדלמנחםרבימאת.משפטחושן.שלישי-שניחלק,יעקבשושנת

ד"אבמאירלרבי,בינהאמרי•ז"תרכ,יוזפוף.צביתפארתת"שו•ה"תרכ,ווילנא.מרדכיאביגדוררבי,תודהקרבן•ט"תרי,לייפציג

,למברג.מייזלישעוזיאלרבימאת,טובהדעתעץ•(שערחסר)א"תקפ,שאלוניקי.יהודהאהליספר•ו"תרכ,אונגוואר.אונגוואר

•ו"תרכ,למברג.כהןחייםרבימאת,החייםזכר•מ"תר,ווארשא.חלקיםשני.משניותעלך"מהרשהגהות•ראשונהמהדורה.ו"תרמ

,ווילנא.אזולאיאברהםרבי,אברהםבריתבעלי•(בינונימצב)ראשונהמהדורה.ד"תקנ,פרנקפורט.תאומיםיוסףלרבינו,יוסףראש

•ד"תקצ,והורודנאווילנא.חכמיםעינימאיר•ד"תרל,ווילנא.שמלותחליפות•ג"תרמ,ווארשא.השלחמי•ראשונהמהדורה.ד"תרל

.מפאדובהמאיריעקברבימאת,יהונתןחציביאורעם,פסיםכתונת•ך"תר,שטטין,שניספר.איגרעקיבארביוחידושדרוש

.ספירסינירבי,ענימנחתת"שו•ראשונהמהדורא.כ"תר,ווארשא.שטרןזכריהיוסףרבי,יהוסףזכר•[ז"תרטל"צ]"ר"ת"קניגסברג

רבימאת,גיטיןטיב•ראשונותמהדורות-ד"תר-ח"תקנ,ליוורנו.העזראבן-דעהיורה.טייביצחקלרבי,השלחןערך•ז"תר,ווארשא

.ד"תר,זולקווא.הלרהירשצבי

ב"תרנבשנת.וירושליםמוסקבהשלרבה,ין'בוולוזמ"ורד"אב.ין'מוולאזב"הנצישלבנו.מופלגגאון,(ג"תרע-ב"תקצ)ברליןחייםרבי

חייםרבי.ביליזבטגרדד"אבלהיותנתקבל,בקובריןשניםארבעלאחר.החסידיםחוגיבקרבגםנערץהיהשםבקובריןד"כאבנתקבל

ביתו.בירושליםוהתיישבישראללארץעלהו"תרסבשנת.רוחניתכשממהשנחשבהבעירוהרוחניותהדתלחיזוקועשהפעל

.וחכמהתורהמפיולשמועבאואשרהישיבותולבניתורהלגדולי,לחכמיםועדלביתהפךבירושלים

מהדורותביניהם,חשוביםלכשעצמםהינםרביםשספריםלצייןיש.טובבמצבהספריםרוב.שוניםומצביםגדלים.ספרים37כ"סה

!שהואכמותנמכרהאוסף.מצויםלאוספריםראשונות\יחידות

500$פתיחה 





רביהישיבהראשאלהקדשותעםספריםארבעה.133

בלוךמאיראליהו

Four Books with Dedications to the Rosh

Yeshiva Rabbi Eliyahu Meir Bloch

.פלאצקד"אבצינץליבאריהרבימאת,המנחהקומץשיוריספר•

.ד"תש,יורקניו.ניימאןפישלאפריםרביידיעלל"הו

.בלוךמאיראליהורביאלנימאןהרבשלידובכתבהקדשהבספר

ניו.אייזנשטייןדודיהודהרבימאת,ומדותמוסראוצרספר•

.א"תש,יורק

.ה"תש,ניסן.פרלמןדובחייםרביתלמידוהקדשתבספר

בלוךמאיראליהורבימספרייתהראשוניםרבותינוספריאוסף.134

טלזישיבתראש

Collection of Books by the Rishonim of the Library of

Rabbi Eliyahu Meir Bloch the Head of the Telz Yeshiva

,יורקניו,אבותמסכת•ה"תש,יורקניו.וביצהמגילהמסכת,המאיריחידושי•

•ז"תרצ,ירושלים,מכותמסכת•ז"תש,ירושלים,כתובותמסכת•ד"תש

.נרדמיםמקיציהוצאת.ו"תרצ,ירושלים,תהליםספרעלפירוש,המאיריחידושי

.א"תרצ,ירושלים.מציעאבבאמסכתעלא"הרשבחידושי•

.סילבראליעזררביהוצאת.יורקניו,פסחיםמסכתעל,מקובצתשיטה•

יצחקרבימאת.העמודיםוויפירושעם.ממיץאליעזרלרבינו,יראיםספר•

ר"האדמוהוצאת.(ח"תרי,ליוורנו)הראשונההמהדורהשלצילוםמהדורת.טייב

.מקאזליברוקחמשהרבי

חותמותהספריםבכל.מאודטוב-טובכללימצב.שוניםגדלים.ספרים8כ"סה

.טלזישיבתוראשבלוךמאיראליהורבישלבעלות

150$פתיחה 

ראשבלוךמאיראליהורבימספריית–יסודספריאוסף.132

טלזישיבת

Collection of Basic Books of the Library of Rabbi

Eliyahu Meir Bloch the Head of the Telz Yeshiva

.ד,ג,אחלקים.פיפענטדפוס,ווארשא.ברורהמשנהספרכרכישלושה•

.ב"תשי,יורקניו,איגרעקיבארביוחידושיתשובות•

.ך"תר,פרסבורג.דעהיורה,סופרחתםת"שו•

.י"תש,יורקניו.כתובותמסכתעלסופרחתםחידושי•

.יורקניותלפיותהוצאת.חלקיםשני,שמחאורספר•

,יורקניו.דעהיורהערוךשולחן,רברביאשלישלגדוליםכרכיםשלושה•

.ה"תש

רבישלבעלותחותמותהספריםבכל.טובמצב.שוניםגדלים.ספרים10כ"סה

.טלזישיבתראשבלוךמאיראליהו

150$פתיחה 

.ב"תשי,בירות.בירותד"ראבליכטמןהלויציוןבןרבימאת.שניחלק,חייםאורחערוךהשולחןעלרחבחיבור,ציוןבני•

.המחברהקדשתבשער

.טרפריהודהרביבהוצאת.ד"תשי,יורקניו.רפופורטהכהןדודרבימאת,דודמקדשספר•

.בלוךמאיראליהורביהישיבהראשורבומורואלל"המוהקדשתבספר

.הישיבהראשחותמותבספרים.טובמצב.שוניםגדלים

120$פתיחה 



רבני האשכנזיםהגהות והקדשות , חתימות

שלהעותק–יעקבישועות.135

חתימתעםסלנטשמואלרבי

האישייםחותמותיו3–וידו

Yeshu'ot Ya'akov – the

Copy of Rabbi Shmuel

Salant with His

Handwritten Signature – 3

of His Personal Stamps

שולחןעל,שלישיחלק,יעקבישועות

יעקברבימאת.חייםאורחערוך

.ח"תקפ,לבוב.אורנשטייןמשולם

.ראשונהמהדורה

,לצפתמשקלובמנדלמנחםרביעםעלה,(א"תרי-ו"תקפ)–[צורף]זלמןשלמהאברהםרבישלשהעותקרישוםבשער,בנוסף

יצאץ"תקבשנת.ירושליםקהלתבשליחותיצאט"תקעבשנת.י"ובאבירושליםהישובלהצלתרבותפעל.לירושליםעברכ"אח

יהודהרביחורבתבשיקוםעסק.נוספתבשליחותיצאט"תקצבשנת.מוילנאהתרומותכספיאתהביאובחזרתו,בשניתבשליחות

י"עהשםקידושעלנהרג.במצריםעלימוחמדאצלו"תקצבשנתמירושליםסיועמשלחתבראשעמדבצפתהרעשלאחר.חסיד

.מירושליםסלומוןמשפחת-מצאצאיו.מירושלים(סלומון)מרדכירבי-בנו.ש"ימערבים

.חדשהכריכה.דיומריחת,סלנטשמואלרבישבחתימת'סבאות.מאודטובמצב.מ"ס36.דףשמד-רעז,[1]

400$פתיחה 

,בנוסף.מאודנדירהזוחתימתו–"ס"ש"תיבותבראשיירושליםשלרבהסלנטשמואלרביהגאוןשלידוחתימתהשערבראש

.ידוחתימתבצורתהאחת.חותמותיוסוגי3נמצאיםבשער

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

בשנתאוירבךמאיררביפטירתלאחר.רשמיבאופןמונהשלאלמרות,והלכהבהנהגההקהילהעניניכלהתנהלופיועל.שנה44

היה.ראשירבשלחותםעבורווהונפקבירושליםהשוניםהמוסדותכלעלהתקבל.הדיןביתכאבגםסלנטהרבהתמנה,ח"תרמ

אתייסדבירושליםהאשכנזיםקהילתכמנהיג.ספריםללאזכרונופיעלפוסקהיהנשאלשהיהושאלות,בתורהגדולהבקיאותבעל

המגזריםכלביןוהשליםגישר.חוליםביקורהחוליםביתממייסדי.בירושליםהכוללותכלאתשאיחדישראלכנסתהכלליוועד

.שנה93בגילנפטר.בירושלים

הגאוןחתימת–אליהודבריספר.136

טלזישיבתראשבלוךמאיראליהורבי

Sefer Divrei Eliyahu – Signature

of Rabbi Eliyahu Meir Bloch the

Head of the Telz Yeshiva

מאת,ופניניםחידושים,אליהודבריספר

.ח"תש,ירושלים.א"הגר–מווילאאליהורבינו

הישיבהראששלידוחתימתהפורזץבדף

.חותמותיועם.בלוךמאיראליהורביהגאון

כללימצב.מנותקיםראשוניםודפיםכריכה

.טוב

120$פתיחה 



בצלאלרביובנומגנצאד"אב(חריף)ברנדסמשהרביחתימות–ז"תצ,הומבורג–א"המהרשחידושי.137

The Maharsha Novellae – Hamburg, 1737 – Signatures of Rabbi Moshe Brandes (Charif) Av Beit

Din of Mainz and His Son Rabbi Bezalel

:שניחלק.ז"תצ,הומבורג.גיטין,חוליןכתובות,מציעאבבא,ביצהמסכת:ראשוןחלק.חלקיםשני.א"המהרשמאתהלכותחידושי

.א"תק,הומבורג.ודרשותזבחים,מגילה,סנהדרין,בתראבבאמסכת

ברנדסל"סגמשה'הק'החנני"רישוםהראשוןבשער.בצאלאלרביובנוממגנצאל"סגברנדסמשהרביורישוםחתימותבשער

הלכותהחידושי"רישוםאחלקבסוף.דומיםרישומים"...פהד"אבברנדססגלמשהה"מ"נוסףרישום."והמדינהמגנצאק"חפ

.קצרותהגהותשתיב,כזבדף"...פהחונהל"הנבהגאוןבצאלאל'הקו"היל"סגמשה'מוהמפורסםהגדוללהגאוןשייך

.טובבמצבהספרכל.הראשוןבשערקמטיםמלבד.אחדבכרךהחלקיםשני

בין.ברודאאברהםרביתלמיד,(ל"המהרמצאצאי)בפראגנולד.בדורואשכנזרבנימגדולי(ז"תקכ-בערךמ"ת)ברנדסמשהרבי

,הדורמגאוניכאחדלתהילהיצאשמו.מגנצאשלכרבהכיהןפטירתועדג"תצמשנת.בומסלאשלכרבהכיהןג"תצ-ז"תעהשנים

רביחידושיבספרירושליםמכוןי"עי"מכתלאוריצאוחידושיו."חריףמשה'ר"בשםשנודעעדהנפלאהבחריפותונתפרסםבמיוחד

.לתולדותיומבואעם,ז"תשמירושלים,חריףמשה

200$פתיחה 

הגהות200–מלמעלה.138

ירושלמיהתלמודכלעל

Mora than 200 Glosses on

the Jerusalem Talmud

שנדפסכמו",ירושלמיתלמוד

ע"לבב"רפאלף'הבשנתבויניציאה

כבדפוסהגיליוןעלקצרפירושעם

כל.ו"תרכ,קראטאשין."קראקא

.אחדבכרךירושלמיהתלמוד

הערות200–מעלהספרלאורך

שלרבותעשרותועוד,וביאורים

לאההערותכותב.והגהותציונים

שיצאוניכרספקללאאולם,מזוהה

,מובהקחכםתלמידשלמידיו

המאהסוףבתקופתגרמניהמחכמי

עםמשולביםהערותכמה.19–ה

.גרמניתכתיבה

.מאודטובמצב

180$פתיחה 



ידבכתבהגהותעם"יעקבקהלות"ספרישלושה.139

ל"זצ"סטייפלר"המרןהמחבר

Three Books of 'Kehilot Ya'akov' with

Handwritten Glosses by the Author, the

"Steipler"

–קניבסקיישראליעקברבימאת"יעקבקהלות"הספרישלושה

בעצםוהוספותתיקוניםבספרים.ראשונותמהדורות.הסטייפלר

.ידוכתב

הספרבשער.ט"תשי,ברקבני.ושביעיתנדרים,יעקבקהלות•

.המחברידבכתבמיליםתיקוני4בספר"מוגה"רישום

הערה74'בעמ.א"תשכ,ברקבני.גיטיןמסכת,יעקבקהלות•

.המחברידבכתבומחיקה,שורהשלחסרוןעל

הספרבשער.ב"תשכ,ברקבני,כתובותמסכת,יעקבקהלות•

ידבכתבשורות3הערההספרשלאחרוןבעמוד,"מוגה"רישום

.המחבר

דפיםמספר.קשהכריכהללא,בלבדמעטפתעםהספרים

.טובמצב.מנותקים

180$פתיחה 

עשרות–ה"תקצ,למברג–ש"הריבת"שו.140

יגולניצאד"אבריינמןיעקברביהגאוןהגהות

Ha'Rivash Responsa – Lemberg, 1835 –

Dozens of Glosses by Rabbi Ya'akov

Reinman Av Beit Din of Yigolnitze

,למברג.ששתבריצחקרבינומאתותשובותשאלותספר

.ה"תקצ

לאורך.יגאלניצאד"אבריינמןיעקברביהגאוןחותמותבספר

.ידובכתבהנראהכפי,למדניותהגהותעשרותהספר

יגולניצהברבנותיהושערביאביומקוםממלאריינמןיעקברבי

התקיימהאשרבאוקראינהעיירההיאיגולניצה.ה"תרממשנת

.גדולהיהודיתקהילהבה

.רופפתכריכה.בלויםדפים.ומנותקהשערבדףפגמים

.במקצתקצוצותהחיצוניםבשוליםשנכתבוההגהות

120$פתיחה 



וובוילניקד"אביפההלויאלחנןשלוםרביוהגהתחתימה–ו"תרט,פרסבורג–סופרחתםת"שו.141

Chatam Sofer Responsa – Pressburg, 1854 – Signature and Gloss by Rabbi Shalom Elchanan

Ha'levi Yaffe Av Beit Din of Vabalnik

.ראשונהמהדורה.ו"תרט,פרשבורג.מפרשבורגסופרמשהרבינומאת.חייםאורחחלק,סופרחתםת"שו

ידובכתבארוכההגההא,טובדף.השניהוחותמתוהראשונהחותמתובספר.יפההלויאלחנןשלוםרבישלידוחתימתבשער

.וחתימתו

לכהןהחלט"תרלבשנת.ין'וולוזישיבתתלמידהיהבצעירותו."כעניןשואל"מחבר(ד"תרפ-ח"תרי)יפההלויאלחנןשלוםרבי

בסטכרבוכיהןב"לארהעבר.וואבוילניקהעיירהשלכרבהכיהןן"תרבשנת.בזיימלרבו"תרממשנת.קובנאפלך-אופינאשלכרבה

במחלוקתהיהלואיסבסטכשכיהן.ר"כיווכיהןהרבניםאגודתממיסדי."שלמהשיחה"ו"כעניןשואל"ספריואתהדפיסשם.לואיס

אומיסיסיפיהנהרושם"לואיז"או"לואיס"סט-בגטהעירשםכתיבתבעניןשםרבשהיהרוזנפלדיוסףזכריהרביעם

ניו)"תורהיגדיל".(ג"תרס,יורקניו)"לחכמיםועדבית"במאמריםפרסם."כעניןשואל"בסלנטשמואלרביתשובת,מיססיססיפי

.(ו"תרע,יורק

נקראשלפנינוהספר.דף[2],עח,[1]הכוללת.שנהבאותהשנדפסהחייםאורחשלהרגילהממהדורהבשונה.דף[1],פא,[1]

שלשבשער"סופרחתם"הכותרתשלהאותיותצורת:לחברתהקדמהההדפסותמשתיאיזולשאלהאשר.הרגילהההדפסה

,שונותבמהדורות,הספרשלהחלקיםשבשעריהאותיותממשהןאלו.(פהאותבמיוחד)יותרקדומהנראיתהנוכחיתההדפסה

בשעריהאותיותוהן,יותרמודרניות"רגילה"השבהדפסה"סופרחתם"הכותרתשלהאותיותזאתלעומת.1860לפנישנדפסו

עורכיהערת)"רגילה"הההדפסהמןהםחייםאורחחלקשלשראינוהטפסיםרובאמנם.ואילך1860משנתשהופיעוהחלקים

.(הביבליוגרפיהמפעל

.טובמצב

120$פתיחה 

רביוהגהותחתימות–אזןיעיר.142

מסאמבורמנדלמנחםורביאריהיהודה

Ya'ir Ozen – Signatures and

Glosses by Rabbi Yehuda Aryeh

and Rabbi Menachem Mendel of

Sambor

'אסדרלפיואגדההלכהמערכות,אוזןיעירספר

.ה"תרכ,למברגא"החידרבינומאת.'ב

הולסמשפחתרבניוחותמותחתימותבספר

,ידבכתבהגהותכמההספרלאורך.מסאמבור

.כותביםמשני

הולסליבושאריהיהודהרביוחותמתחתימה

.ר"תמשנתסאמבורד"כאבכיהן.סאמבורד"אב

מנדלמנחםרביחתימות.ו"תרלשנתאחרינפטר

.מושציסקשלרבה(ה"תרפנפטר)מסמבורהולס

גלזריצחקאברהםרביוחותמתחתימה

מנדלמנחםרביחתן(ש"ת-ט"תרכ)מקראקא

.ממושציסקהולס

.טובכללימצב.מנותקתכריכה

120$פתיחה 



למדבהתעניתמסכתעל"ישראלתפארת"בעלליפשיץישראלרבינוהמפורסםהגאוןשלק"בכתיהגהות.143

.ה"תצ,דאדרהפרנקפורט-ברלין.ם"להרמבהמשניותופירושש"וראתוספותפסקי,ותוספותי"פירשעם.בבליתלמוד,תעניתמסכת

חתומותההגהות.המשניותעל"ישראלתפארת"בעלליפשיץישראלרבינושלידובכתבארוכותהגהותשתיב,כובדףא,יגבדף

."ישראל"

שנדפסהמשניותעל"ישראלתפארת"פירושמחבר.אשכנזחכמיומגדוליישראלגדול(א"תרכ-ב"תקמ)ליפשיץישראלרבינו

.המשנהדבריבביאורלדורותשנתקבלהפירושלהיותוהפךהמשנהמהדורותבעשרות

.א"שליטווייסישעיהיצחקרבימאתאישורמצורף

.מאודטובבמצבההגהות.כריכהללא.פגמים.מנותקיםדפים.בינוני-טובמצב.מ"ס33.דףלו

1500$פתיחה 

143. Glosses Handwritten by Rabbi Yisrael Lifshitz

Author of "Tiferet Yisrael" on the Ta'anit Tractate from

which He had Studied

Ta'anit Tractate, Babylonian Talmud. With Rashi and Tosfot, Piskei

Tosfot and Rosh and Maimonides' commentary on the Mishnayot.

Berlin-Frankfurt an der Oder, 1735.

On leaf 13:a and leaf 20:b, two long glosses handwritten by Rabbi

Yisrael Lifshitz author of "Tiferet Yisrael" on the Mishnayot. The glosses

are signed "Yisrael".

Rabbi Yisrael Lifshitz (1782-1861) was one of the greatest Ashkenazic

Torah scholars. Authored the "Tiferet Yisrael" commentary on the

Mishnayot which was printed in dozens of editions of the Mishna and

became the commentary accepted by all in explaining the Mishna.

Enclosed is confirmation by Rabbi Yitzchak Yeshaya Weiss.

36 leaves, 33cm. Good-fair condition. Detached leaves. Flaws. Binding

missing. The glosses are in very good condition.

Opening 1500$



19–ההמאה–"דרבנןמלין"ספרעלידבכתבחשובותוהגהותהוספותמאות.144

Hundreds of Handwritten Additions and Glosses on the Book Milin De'Rabanan – the 19th

Century

מיכלשטטרישראלרבימאת.הלכהבעניניפתגמיםרובם.'ב'אסדרלפיבבלימהתלמודנבחריםפתגמיםאלפי,דרבנןמליןספר

.א"תרמ,ווארשא.מניקלשבורג

19–ההמאה–רבניםוחתימותלמדניותהגהותעם–ספרים[8]אוסף.145

145. Collection of [8] Books – with Scholarly Glosses and Rabbis' Signatures – the 19th Century

.ז"תקנ,ברין.אריהשאגתת"שו.א

היום...אברהםה"מובןחיים'הק'יחיפראעגרגרשון'ההקציןהאלוףה"לההשייךאריהשאגתהספרזה"רישומיםהמגןבדף

מתקופתידבכתבלמדניותהגהותבספר"...מביזענץל"זי"ברצבייוסףלשמילישייך"נוסףרישום.באסקאויץק"לפג"שנתקע

.טובכללימצב.ל"הנהרישומים

.ח"תרי,למברג,צביחכםת"שו.ב

.טובכללימצב.כריכהללא."ORADEAשטיינערדוד"חותמות.ההדפסהמתקופתידבכתבהגההבספר

.ו"תקנ,שקלוב.ל"מהריספר.ץ"תק.סדילקוב,והיתראיסור:ספריםשני.ג

הדפיםבין."הכהןיוסףיעקבר"באלעזר."הכהןאלעזר"נוספתחתימותבספר"הכהןיוסףיעקב'הק"עתיקהחתימה,השניבספר

.גרוע-בינונימצב.ידבכתבהגהות

מצב.ראשונהמהדורה.ו"תר-ר"ת,פרסבורג.האאסשלמהרבימאת.העזראבן,דעהיורה,חייםאורח:חלקיםשלושה,שלמהכרם.ד

.בינוני

עלועזלהרבמגיה,אחתבהגהה.טורדאד"אבועזלציוןבןרבימספריתהעותק.ההדפסהמתקופתידבכתבהגהותהספרלאורך

.מעטקצוצותהגהות.שלפנינוההגהותכותב–קודמוהגהת

הגהותכמההספרלאורך.וסוףתחילהחסרעותק.א"תל,וילהרמשדורף.עיניםמאירתספרעם,המשפטחושןערוךשולחן.ה

.עתיקות

."מליסקאיונהה"מובןאברהם'הק"חתימהעםרישוםהספרבסוף."סגלמנדלימנחםר"מוהרשמוכבודהקציןלהנגידשייך"רישום

.מרישאבריזלאריהדודרביהצדיקהרבבןמשהרביחותמות

.ד"תרס,פאדגורזע.ד"ס-ג"תרסמשנתבחדשוחודשמדילאוריצאו.דורינווצדיקיוגאונית"שו,קונטרסיםב"יכולל,תורהשעריספר.ו

.ידבכתבהגהותשתי"פיינזילבערי"ניצחקיעקבר"בצבי"חותמת

חותמת.(טובהספרשאר,פגומיםראשוניםדפים).ראשונהמהדורה.א"תרל,לבוב.מבוטשטשדודאברהםרבימאת,קדושיםדעת.ז

.ידבכתבהגהותכמה,"טשערנאוויטץב"שויצחקמאיר"

.טובמצב.חלקיםשני.ט"תקפ,למברג.משפטחושןטור.ח

.ידבכתבהגהות,שניבכרך"ווארהעלאויססעבערגנןפאלעדראזעןאברהם'הק"רישום

.שוניםגדלים

120$פתיחה 

בין-הספרשלמאוחרתבתראמהדורהמעיןשלפנינוהעותק

מדפייותרעבים)לבניםדפים40לסרוגיןנכרכוהספרדפי

רביםפתגמיםשלידבכתברבותהוספותובהם,(הספר

הביאשלאמאמרים,מקורותיהםעםוהמדרשיםמהתלמוד

דפיבשוליהגהותשלרבותעשרותבנוסף.בספרוהמחבר

הלכתיומתןמשארבותבהגהותכילצייןיש.עצמוהספר

.ועודותירוציםקושיות,מאמריםכמהשלההלכתייםוגדריהם

שנוגעיםבדבריםהאחרוניםהפוסקיםמדברימובאותכןכמו

,יוסףברכי,חדשפרי:הספריםאתמזכירהכותב.הלכהלענין

.ועודחמדשדי,ביהודהנודע,הגבוריםשלטי,דבשיערות

."ספרדיםשלהחדשתפלת"הסידוראתואפילו

ההמאהסוף.אשכנזיתכתיבה.הכתיבהבאותהההוספותכל

וההוספותההגהותהנראהכפי.(ההדפסהתקופת)19–

לא.שוניםקולמוסיםבכתיבת,שניםמספרלאורךנכתבו

.הכותבזהותלנונתברר

.מ"ס14.ידכתבדף40+(ראשוןודףשער:חסרים)דףעו

.מנותקתכריכה.קלבלאי.טובכללימצב

200$פתיחה 



ישראלגדוליוחתימותהגהותעםספריםאוסף.146

Collection of Books with Glosses and Signatures of the Most Prominent Rabbis

.א"תרכ,למברג.מניקלשבורגמנדלמנחםרבימאת,צדקצמחת"שו•

רבישלהעותק.בריסקמתקופתנוספותחותמות"באריסעווק"חופיפהיצחקשמואל"רבישלבעלותורישומיחותמותבספר

עלהד"ובתרצ,בבוריסוברבהיהד"בתרע.יק'סולובייצחייםרביהגאוןגיסוואצלובריסקסלובודקהבישיבותלמד-יפהיצחקשמואל

.ויפואביבלתלהראשיתהרבנותוחברלרבמונהו"בתרצ.הקודשלארץ

.ח"תרל,ווארשא.הקדושי"הארמאת,הכונותספר•

.ירושליםמגדולי,"השמיםשער"המקובליםישיבתשלהרוחנימשגיחה(ז"תשי-ג"תרס)בארגגימפלמרדכירביחתימתבספר

.פראנקפ"והגרצקוקה"הראיידיעללהוראההוסמך19בגיל.חייםעץישיבתתלמיד

.ז"תרפ,טרנוי.שראטערדודרבימאת,דודקרן•

.אוירבךזלמןשלמהרבישלאביו.השמיםשערהמקובליםישיבתראש–אוירבךליביהודהרביחתימתהספרבשער

.ראשונהמהדורה.ב"תרע,ווילנא.מרוסיהדרויאןאליעזרגעצילאליקוםרבימאת.ודרשותס"שחידושי,לציוןראשון•

ק"החופגרויאןא"אגהמחברממני".גרשוביץחייםישראלרביידידואלהמחברשלוחתימתוידובכתבהקדשההספרבשער

."רוסיאבסטארא

.ע"תר,למברג.בארשטיןהכהןשמואלרבימאת.ערוךשולחןשבקיצורפסחהלכותסביבוחשובגדולחיבור,שמואלמעדני•

.(ב"תש-ב"תרנ)ושיקגובנדיןד"אבגרובהרטזלמןיקותיאלרביוחותמתחתימהבספר

.מ"תר,ווארשא.נחמדואוצריהודהקולהביאוריםעם,הכוזריספר•

–סאסרגןד"אבפריינדיהודהדודרביחותמותבספר.קלייןצביאברהםרבישלוחתימתוידובכתבומעניןארוךרישוםהכרךבסוף

.קלייןצביאברהםרביידבכתבהנראהכפיבספרוהגהותרישומים

ספרמחבר,קלייןיוסףרביהגאוןלאביובדיורקניר"תבשנתנולד."שלמהיריעות"הלבעלמובהקתלמיד.קלייןצביאברהםרבי

.'וסימןסופרשבטת"בשואליותשובה,חלקים'ב.אברהםבארותת"שו

יחזקאלרביר"האדמוחתן.בקאשויבראךשאולרבי,בהוניאדד"אבגרינוולדיחזקיהיעקברביתלמיד,פריינדיהודהדודרביהגאון

הקהלותארגוןומחבריבסאסרגןד"ואבכרבכיהןהשואהלאחר.אביולצדסאסרגןרבניביןנמנהבצעירותועוד.מדעשפאנט

."יהודהאלופי"חיבר.האורטודוכסי

.ראשונהמהדורה.ט"תקע,ווארשא.מדובנאיעקברבימאת,מגילותחמשעל,יעקבקול•

לימים-ראטהאהרןרבישלוחסידותלמידו,סטמרמחכמי.וינשטוקיוסףיעקברביחתימתביניהםעתיקותחתימותבשער

הירשרביותלמידומרימנובמנדלימרביושיחותסיפוריםובו(ה"תרצ,סטמר)"ציוןמנחם"ל"הו.בירושליםאהרןמתולדותר"האדמו

."הטהורשלחן"בעלראטהאהרןרביר"מהאדמוקיבלהסיפוריםאת-מרימנוב

.המחברחותמתהספרבשער.ראשונהמהדורה.ע"תר,סטמר.שבדרוןהכהןמרדכישלוםלרבי,ם"מהרשת"שו•

.ממטערסדורףטויסיגישראלרביר"האדמושלהעותק.ב"תרכ,ווין.ויקראספרעלתנאיםמדרשי,כהניםתורת,רבדביספרא•

.ט"תקע,ווין.אייבישץיהונתןרבימאת,ופלתיכרתיספר•

רב."אהרןמטה"בעללנדסברגאהרןיצחקישראלרביחתן(14565ר"אוצה.ח"תרינולד).דיאמאנטמשהרביחתימותבספר

.מואוקאוואריהודהרבי-בנו.ס"תרמשנתטרענטשין,בשאשנץ

.מ"תר,ברלין.חלקיםשלושה,אלפסרבהלכות•

'הקפאקשק"דקד"אבסופריאודהיוסף'רהמפורסםהגאוןרבינושלהתלמידיםאחדאניגם"אחדמכותברישומיםשניבספר

תלמיד.ועודסופרליקוטיבעלח"תרע-א"תרכ–סופריהודהיוסףרביידבכתבאולי.ידבכתבהגהות2בספר.[?]לעוינגערמרדכי

וילקט"בירחוןמאמריםפרסם,אביומקוםעלפאקשד"כאבכיהןג"תרסומשנת.בדרטשקאכרבכיהןה"תרממשנת,סופרהשבט

.ועוד"סופרילקוט"ספריו.(ח"תרנ,סיגט)"ירחיםמגד",(ז"תרע-ט"תרנ,בוניהאד-פאקש-מונקטש)"יוסף

.ט"תקע,סדילקוב.ערוךהשולחןעל,מגדיםפריספר•

(ד"תרע-ד"תרס,פולטבה)"צביתפארת"בעל(צ"תר-ז"תרי)–"קרעלענשטייןממאלקיןהרבצבידובלהרבשייך"רישוםבספר

חייםרביאצלד"כראבלכהןנתבקשבהב"תרפבשנתלירושליםעלה,ה'לומזליד-מאלקיןד"אב.איישישוק,סלובדקאישיבתתלמיד

.רוביןליבמרדכירביחברולטובתהמשרהעלויתראךזוננפלד

.יחידהמהדורה.ח"תרי,פרשבורג.סיגטד"אבכהנאיהודהרבימאת,הכריתרומתספר•

פרנס.מדעשפאנטמנדלמנחםרביתלמיד(ץ"תר,דעש)"אברהםאשל"בעל(ב"תרצנפטר)אויסשפיץאברהםרביחתימתבספר

.(חסידיםעובדיושכל)בדעשבנקובעל

.שוניםומצביםגדלים

200$פתיחה 



וילובסקידודיעקברביהגאוןשללקידושכסףגביע.147

(ז"הרידב)

בבטן.נאותחריטותעם.רגלעל.(84חתום).רוסיה,לקידושכסףגביע

מאתווילאווסקיד"רילהגאון–אהבהמזכרת"הקדשהחריטתהגביע

."א"תרס,מאסליאנסקיה"צהמטיף

הפוסקיםמגדולי,(ד"תרע-ה"תר,ז"הרידב)וילובסקידודיעקברביהגאון

א"תרלבשנת.באזבליןלרבנבחר23בגיל.כעילוינודעבצעירותו.בדורו

.דודמגדלספרואתלאורהוציאד"תרלבשנת.בווילנהכדרשןשימש

לאחר.דודחנהספרואתלאורוהוציאבבוברויסקלרבמונהו"תרלבשנת

ב"תרס-ט"תרנהשניםבין.סלוצקווילקובישק,בפולוצקכרבכיהןמכן

לארצותעברג"בתרס.הירושלמיהתלמודעלפירושואתלאורהוציא

בשנת.בשיקגולרבונתמנהבמקוםהיהדותאתלחזקבמטרההברית

למדובהישיבהייסדשםצפתשללרבהומונהישראללארץעלהה"תרס

חידושי.ז"הרידבת"שו.ז"רידבנימוקי:הנוספיםחיבוריו.תלמידיםכמאה

.ועודלשבתע"שו.ז"רידבבית.ז"רידב

ומטיףדרשן,(ג"תש-ז"תרט)מסליאנסקיהירשצבירביהגביעמקדיש

למד12מגיל.הבריתובארצותהרוסיתבאימפריהפעל.מפורסםלאומי

שימש.וולפסוןמיכליחיאלרביאצלולמדלפוריץנסעכ"אח.מירבישיבת

נודדלמגידהיהחייובמשך.שנה14במשךבפינסק"מישריםמגיד"כ

בציונותבעיקרעסקבהןדרשותיואתנושאכשהוארוסיהעריביןועבר

.בדרשנותהראשונהמהשורהשםלוהקנודרשותיו.יהודיתולאומיות

.1902בשנתיורקבניו"וולעטדי"היהודיהעיתוןממייסדיהיה

.מאודטובמצב.גרם95:משקל.מ"ס5:קוטר.מ"ס16:גובה

1300$פתיחה 

147. Silver Kiddush Cup of Rabbi Ya'akov David Wilovsky (the Ridbaz)

Silver Kiddush cup, Russia. (Stamped 84). On a stem. With nice engravings. On the body of the cup, an engraved Hebrew

dedication "A token of love – to the genius RYD Wilovsky by the preacher TH Masliansky, 1901".

Rabbi Ya'akov David Wilovsky (The Ridbaz, 1845-1914), one of the leading Poskim of his generation. In his youth he was

known as a prodigy. At the age of 23 he was chosen to be a rabbi in Izabelin. In 1871, he served as a Darshan in Vilnius. In

1774 he published his book "Migdal David". In 1876, he served as a rabbi in Bobruisk and published his book "Chanah

David"" Later, he served as a rabbi in Plonsk, Vilkomir and Slutsk. During the years 1899-1902, he published his

commentary on the Jerusalem Talmud. In 1903, he moved to the USA in order to strengthen Judaism there and served as a

rabbi in Chicago. In 1905, he immigrated to the land of Israel and became the rabbi of Safed, where he established a

yeshiva with approximately a hundred students. Additional compositions by him: Nimukei Ridbaz, Ridbaz Responsa,

Chidushei Ridbaz, Beit Ridbaz, Shulchan Aruch le'Shabbat and more.

The dedicator of the cup, Rabbi Zvi Hirsch Masliansky (1856-1943), was a well-known national sermonizer and preacher. He

was active in the Russian Empire and the USA. When he was twelve, he studied at the Mir Yeshiva. Later, he travelled to

Foritz to study with Rabbi Yechiel Michel Wolfson. He served as a "Maggid Meisharim" in Pinsk for fourteen years. During

his lifetime, he was a migrant Maggid, travelling through the cities of Russia and delivering his sermons which dealt mainly

with Zionism and Jewish nationalism. His sermons made him a name as a sermonizer of high standard. He was one of the

founders of the Jewish newspaper "Di Volt" in New-York in 1902.

Height: 16cm. Diameter: 5cm. Weight: 95gr. Very good condition.

Opening 1300$



הקדשות וספרים, חתימות, כתבי יד–יהדות מרוקו 

אבוחציראמאיררביהקדושר"האדמושלוחתימתוקדשוידכתבבעצם-מאודנדירהטובהשנהאגרת.148

"מאירבבא"ה

בבא"האבוחציראמאיררביהקדושר"האדמושלוחתימתוידובכתב.מעולםבמכירותנראהלאכמוה,מסוגהונדירהמיוחדתאגרת

מאיררביהיותמתקופת,נאיםובחרוזיםמליציתבלשון,החדשההשנהלקראתואיחוליםרבותברכותמאיררבימרעיףבה."מאיר

.ארפודד"כראבמכהן

,שבמרוקומידלתהעירד"ראבעטייאמשהרביהגאוןידידואלנכתבהאגרת."המרוצהאלול'לחתברכוה"כה"ב"האגרתבראש

יתדממנו...חכמהנובעמעיין,שברמההאשל'מעלכבוד',והחתי'הכתיייטיב,כשלמהאורעוטה"ל"הנידידואלשבחבדבריופותחת

שרייאעמיהונהורא,נקייהסולת,כשרייןצדקהלובש,המצויןהדיין,והתבונההמדעאוצר,דעינאושורייקאהעיןמןהיוצאאור,ופינה

"...עטייאמשהר"מוהרת"כקש

מעלייאונהוראשלימהבבריאותנעוריוכנשרתתחדשהחדשההשנהלקראת"הלשוןבזהנלהבותבברכותמאיררבימרחיבכ"אח

בספרןטובה'וחתי'וכתי...ובניהםהםח"ביוצדיקוישמחבשרעדמנפשאואושרעושר,ומבורכיםטובים,ארוכיםוחייםוהדרוכבוד

לחייםשמויתברךלעבודתו]ה"עק"אבוה'וזל"לחיטוש"לעבויתדמיטבמידיבכלומבורכתומתוקה'טושנהלאלתרגמוריםץ"ש

משכילדרכיוולכלהחייםעץדרךאתלשמורמקפתחומה,חופפתמערתתיהיה[השלוםעליהםהקדושיםאבותיוזכותולשלוםטובים

."ט"סאביחציראמאירה"עוהוקרהרבכבוד'החוא"כירשמוינוןשמשלפני,שלומויעלהעולותאלף,שכמועלהמשרהותהיעמו'וה

.האישיתחותמתועם

.מאודטובמצב.ק"בכתישורות10.מאיררבישלרשמיבלנקעלהמכתב

אבוחציראמאיררביהקדושהגאון

בנו,"מאירבבא"בכינויונודע–

ישראלרביר"האדמושלהגדול

,גאון.א"זיע"סאליבבא"האבוחצירא

ופועלמופתבעל.וקדושמקובל

התבודדילדותומשחר.ישועות

לילותושםהוריוביתגגבעליית

16בגיל.והעבודההתורהעלכימים

בחוריבפנישיעוריםלמסורהחל

.ובהלכהבגמראאביושלהישיבה

בשנתארצהאביושלעליתולאחר

ד"וראבכרבמקומואתמילאא"תשי

עלהג"תשכבשנת.ואגפיהארפוד

היוישראלביתהמוני.ישראללארץ

.ברכותיואתלקבלביתואתפוקדים

ובקדושהבתורהעסקימיורוב

עד,ביתומפתחיצאשלאוכמעט

כיבענווהעליואמרהגדולשאביו

אביובחיינפטר.ממנוגדולהוא

.ג"תשמבשנתרביםיסוריםלאחר

עטייאמשהרביהמכתבמקבל

העירד"כראבכיהן(ן"תש-ס"תר)

שלותלמידוחתנו,שבמרוקומידלת

עלהימיובסוף.אמסלםשלמהרבי

העירשלכרבהוכיהןישראללארץ

.ח"במיםמעטת"שוחיבר.גתקרית

יומועדהתורהעלשקדימיוכל

.הלכהשלבעומקהלןהאחרון

2000$פתיחה 



אלילוזיחיארביהגאוןמאתמכתב.149

שלוםדרישת–אביכזירמשהרבי

אבוחציראיעקברביר"לאדמו

A Letter by Rabbi Yichye Yaloz to

Rabbi Moshe Avichzer – Regards,

the Rebbe Rabbi Ya'akov

Abuhatzeira

יחיארביהגאוןשלוחתימתוידובכתבמכתב

הלא,יוסףבןמשהרביאלנשלחהמכתב.ילוז

גםהמכתבבתחילתאביכזרמשהרביהוא

.אבוחציראיעקברבילמרןשלוםדרישת

11.שוניםבענינים,יהודיתערביתבלשוןהמכתב

ותנסיעתגיע"לדףמעבר.ידובכתבשורות

יוסף'ןמשהר"כהמ"הדו'הש'החוריעלאהוב

"...ו"נר

כיהןתאפיללתחכמימגדוליילוזיחיארביהגאון

ורביאבוחציראיעקברבימרןעםיחדבדיינות

יעקברבי,יחיארבישלאביואף.אביכזירמשה

יעקברבישלאביו,מסעודרביעםכדייןכיהןילוז

.אבוחצירא

-טובמצב.שיקוםלאחר.מ"ס8\10.דף[1]

.דיוטשטושי.בינוני

120$פתיחה 

148. An Extremely Rare Happy New Year Letter – Handwritten by the Rebbe Rabbi Meir

Abuhatzeira the "Baba Meir"

A special, rare missive, such as has never been seen in auctions. Handwritten and signed by the Rebbe Rabbi Meir

Abuhatzeira, the "Baba Meir". In the missive, Rabbi Meir heaps many blessings and greetings for the New Year, in poetic

language and nice rhymes, from the time he was Rosh Av Beit Din of Erfoud.

The missive was written to his genius friend Rabbi Moshe Atiyah Rosh Av Beit Din of Midelt, Morocco and opens with

words of praise to his friend. Then Rabbi Meir heaps enthusiastic greetings for the upcoming New Year. With his signature

and personal stamp.

The letter is written of Rabbi Meir's official stationery. 10 handwritten lines. Very good condition.

Rabbi Meir Abuhatzeira, known by the title the "Baba Meir", the eldest son of the Rebbe Rabbi Yisrael Abuhatzeira, the

"Baba Sali". A genius, Kabbalist and holy man. He was also known as a miracle-worker. Since his childhood he used to

seclude himself in the attic of his parents' house to study Torah day and night. At the age of 16, he started giving Halacha

and Talmud lessons to his father's yeshiva students. After his father's immigration to Israel in 1951, he replaced him as

rabbi and Rosh Av Beit Din of Erfoud. In 1963, he too immigrated to Israel. Thousands of people used to come to him for a

blessing. Most of his days were dedicated to the study of the Torah and he rarely left his house, so much so, that his father

said of him that he was greater than himself. He died in 1983 in his father's lifetime, after much suffering.

The receiver of the letter, Rabbi Moshe Atiyah (1900-1990) served as Rosh Av Beit Din of Midelt, Morocco and was the

son-in-law and disciple of Rabbi Shlomo Amsalem. In his old age, he immigrated to Israel and served as the rabbi of Kiryat

Gat. He authored the "Me'at Mayim" Responsa.

Opening 2000$



ד"תרעשנת–פאסרבניגדוליבחתימת–אפוטרופוסמינוישטר.150

Deed of Guardianship – Signed by the Leading Rabbis of Fes – 1914

.ד"תרע,פאס.פאסרבניגדוליוחתימותידבכתבכתוב.יתומיםלנכסיאפוטרופוסמינוישטר

אין"לעילהנאמריםלדבריםואישורחיזוקדבריכ"אח.מן'אתורגמכלוףורביסוסאןבןאברהםרביחתימותעםהמינויכתב,בתחילה

ורביסירירומתתיהרבי,דנאןאבןשלמהרביהדייניםגדוליחתימותעם"יפהד"ביבכחאומרגמרנוכןכימצפצףואיןפהפוצה

.הצרפתיוידאל

הראשון."רפאלמלאך"הבכינויונודע(ה"תרצ-ח"תר)אנקאווהרפאלרבי

מונה30בגיל.מרוקויהודיכלבפינערץשמו.מרוקושלהראשירבהבתפקיד

פסקיםכתב.בעירישיבההקיםתקופהבאותה,בסאליהדיןבביתלדיין

הלשטון.מרוקולגבולותמחוץגםהלכהזו'הדברלשואליםרבותותשובות

הרבניםמועצת.במדינהראשירבשלמוסדלהקיםהחליטבמרוקוהצרפתי

,אחריםרבניםעלוהמליץהצטנעהרב,לתפקידאנקווהרפאלרביעלהמליצה

לרבההראשוןהרבנתמנהח"תרעובשנת.לתפקידשיתמנההוחלטולבסוף

הפכוחיבוריו.הבירהברבאטהרבניהדיןביתולראשותמרוקושלהראשי

'ב"ראםתועפות"."ראםקרני"מרוקויהדותשלהספריםבאוצריסודלאבן

המאהבתחילתנדפסוחלקם.חלקים'ב"זהבפעמוני"."ם"ראחידושי".חלקים

.שלוםאהבתחברתידיעלידמכתבהאחרוןבדורנדפסוחלקם20–ה

המכתב.ופגמיםבלאי.בינונימצב.מ"ס13\20.קדשוידבכתבשורות22

.קריאכולו

משהרבישיסדפיוט."אנקאווארפאלרבי...למעלת"פיוטמודפסדףמצורף•

.בשוליםקרעים.קזבלנקהדפוס.'עמ3.חייםבןיעקבבן

150$פתיחה 

יחידובנו(א"תרפ-ב"תרכ)פאסד"ראבהצרפתיוידאלרבי

שנהשלושיםבגיל,הצרפתיישראלאבנררבין"המלובשל

פסקיםאחריוהניחפאסד"לראבנתמנהכ"ואחלדייןנתמנה

נר,החזקפטיש,הימניעמוד"כינוהודורורבני.ידבכתב

התעודהאבי,לגזריםהחכמהיםגוזר,המובהקהרב,ישראל

,והדרובהודובדורויחידהיהאשרהצרפתיוידאלר"כמהר

מלכי)"..אליהואליוויתגלהשכינהעליושתשרהראויוהיה

בגילנפטר,יסוריםסבלימיובסוף.(לאדףבערכורבנן

בפטירתונעשהגדולכבוד.בלבדשנהותשעחמשים

אשרוהגויםהמלכותראשיגםהשתתפובהלוויתו,ובאבלו

.בגדולתווידעוהעריצוהו

.מאודטובמצב.דף[1]

120$פתיחה 

שלמהרביאצללמדבצעירותוסירירומתתיהורביהגאון

,פאסודייניחכמיביןנמנה."לשלמהאשר"בעלדנאןאבן

פאסדייניועםדיןפסקיעלהצרפתיוידאלרביעםיחדחתום

.20–ההמאהשנותבתחילתנוספים

רפאלרבי"רפאלמלאך"הוחתימתוידובכתבמכתב.151

ב"תרצ,סאלי–אנקאווה

A Letter Handwritten and Signed by "Ha'Mal'ach

Rephael" Rabbi Rephael Ankava – Sali, 1932

המלאך"המכונהאנקאווהרפאלרביהגאוןשלוחתימתוידוכתבמכתב

.ב"תרצ,סאלי.חזןמסעודדוד'רידידואלנשלח."רפאל

עבורהמלצההנראהכפיהמכתבתוכן.מרוקאיתערביתבלשוןכולוהמכתב

.קשהכלכליבמצבהשרויחכםתלמיד



ידבכתבוקבלהתורהחידושי.152

שניאוריחיארביהמקובלשלקדשו

"סאליבבא"התלמידל"זצ

Torah and Kabbalah Novellae

Handwritten by the Kabbalist

Rabbi Yichyeh Shneur, a

Disciple of the "Baba Sali"

הצדיקשלידובכתבתורהחידושידפי

עלחידושים.שניאוריחיארביהמקובל

באחד.והקבלההדרשבדרךהתורה

לביטולקמיעלכתיבתכלליםהדפים

.המרגליםפרשת.זכורפרשת.כשפים

.הקודשושמותקבלהחידושי

.קדשוידבכתבעמודים[11]

לא–19–ההמאה,מרוקו–ידבכתבדרשות.153

נדפס

Handwritten Homilies – Morocco, the 19th

Century – have not been Printed

רבשלידוכתיבת,במרוקוהקהילהלבנידרשות,ידכתב

הדרשות.19–ההמאהסוף,מרוקו,(מזוההלא)הקהילה

ל"חזבמאמריביאוריםמובאיםבדרשות.נדפסולא

הראשוניםשלמפירושיהםמובאותכולל,במדרשים

ותירוציםבקושיותונותןנושאהכותב.ך"התנעלואחרונים

.שונותבסוגיות

.עמודים[15].מצריםיציאתבענין,הגדוללשבתדרשה.א

ליוםוהכנהבתשובהחזרהבענין.תשובהלשבתדרשה.ב

.עמודים[10].הכיפורים

.התורהדרךועזיבתחטאיםעלגלויהתוכחהדרשת.ג

!וידידיאחי!בניועתה"כךנאמרהכתוביםהדבריםמקצת

עלהכתובה,התורהדבריאתלקוח,אקראאישיםאליכם

,והבינוודעו,וראוצאו,הגבורהמפיויוצאת,יקרהספר

הדבריםאת,רוחניומבט,העיוניורוחבחוזקוהביטו

.עמודים[16]"...קדשמלהבותהיוצאיםהנכבדים

ביןקרעים.וקריאטובכללימצב.כתוביםעמודים41כ"סה

.קיפולמחמתהעמודים

200$פתיחה

א"זיע"סאליבאבא"הורבומורומפיתורהקיבל.במרוקונולד,מסעודרביבן(ד"תשנ-ג"תרס)שניאוריחיארביהצדיקהמקובל

אוכלהיהלא,הזההעולםמהנאותובפרישותבקדושהנהגחייוכל.ל"זצוק"מאירבבא"הבנועםיחדבחברותאגםלמדבישיבתו

.פריעושותהיוותפילותיו,ועצותיוברכתולקבלבאורבים.במרוקובצעירותועודאודותיונקשרומופתיםסיפורי.בשבתותמלבדבשר

שכונתשללרבהוהתמנהירושליםאתלעזובהסכיםלאאךבארץשונותמשרותמספרלוהוצעו.לירושליםעלהא"תשכבשנת

.התורהס"בפרדדרשותחלקים'גמאיןישספרואתחיבר.הקדושארונואתליווישראלבניאלפי.מוסררה

.קמטיםמעט.טובמצב

120$פתיחה 



–ההמאה,אפריקהצפון–ידבכתבוהגהותתפילות,פיוטים.154

19

Handwritten Piyyutim, Prayers and Glosses – North

Africa, the 19th Century

.ט"תרי,ליוורנו,חלקיםשני,כיפורליוםמחזור

תפילותעםדפיםבספר,בנוסף.ידבכתבהוספות\הגהות,הדפיםבשולי

.19–ההמאה,[מרוקו]אפריקהצפון.ידבכתבופיוטים

מעבר•ידבכתב"וסולחמוחלהריני"תפלתהספרשבתחילתהפורזץבדף

ובהםדפיםכמהנכרכוהספרבסוף•הקדושש"מהרשארוכהתפילהלשער

.ידבכתבכיפורליוםפיוטים

.ובלאיכתמים.בינוני-טובמצב

120$פתיחה 

אר'ד–להספדדרוש–ידכתב.155

ן"תר,[מרוקו]א'לביד

Manuscript – Drush for a Eulogy –

Dar El Beïda [Morocco], 1890

בראש.ידבכתבארוכההספדודרשתקינה

לתלמידיתיקנתיזהדרוש"נכתבהדרשה

שנתלפקידתו"היאזולאיאברהםר"חהנעים

אר'צפהע"נאזולאימשה'הראביומור

זהותנתבררהלא."ן"תר'שא"יעא'לביצ

.נדפסלאהנראהוכפי,הכותב

.ובלאיקרעים.בינונימצב.כתוביםעמודים[14]

.רביםדיוטשטושי

120$פתיחה 



ב"תרכ-ז"תרטהשניםביןנכתב.פאסד"אבצוראבןרפאלרביהגאוןשלדף200מעלהנושאאישיפנקס,במינומיוחדידכתב

.צוראבןרפאלרבישללחייווהיסטוריםאישיםפרטיםכוללידהכתב.ובחתימותיוידובכתב

,ענייםלבניכספיםוחלוקתמגביות,חובותפרעון,והוצאותהכנסותרשימות,האישייםחייועלופרטיםרשימותכוללשלפנינוידהכתב

קטעיםכןכמו.וממונותומתןמשאבענינילחכמתוהקודמתחטאויראתאתניכרתהכספיםבעניניברשימותיו.רביםעניניםועוד

מתוכןלחלקמקוצרותמפתחותבתחילה.מקומותבכמהידוחתימותידהכתבלאורך.והקהילהמשפחתוחייעלידובכתבהיסטורים

,מהםשגובהומהבאחריםנושהשאניחובות,מהשוכריםהקרקעשכירותהגביית'פתוחוהפנקסת'פותחלושישל'קו"הפנקס

ממניששואליםהקדשספרי,מהמתעסקיםשגובהרוחים,והנוראהגדול'לשר"כיתמידשיהיהוחסדבחןלאחריםשמלוההלאות

.אחריםבישנושיםחובות,ח"ת

זכריםבניםבתריסרשיזכהו'להומתפלללבבובטובבשמחההראשונהבתוהולדתעלרפאלרבימספרידהכתבבתחילת•

.ואמוורעיתוהואלחיישלימהבריאותמתוךיתברךלעבודתו

סוכוכגןויחמוסעדתועל'הקצף[ז"תרט]ו"שישבקיץהרביםבעונות"הקהילהאתשפקדהמגפהעלבצערמספרעמודבאותו•

רפאל]ץ"רבאניה"מדביפגעהובכללל"הנ'שתמוזח"רמיוםשהתחילהקדחתבחוליפאסמקהלינונפשותמאותשמנהכמושמתו

"...מחבירומרובהקללתויוםכלהויה'הידהנההיוםועד...ל"הנהבתממניונלקחהו"הי[צורבן

.ידובחתימתגםאמופטירתעלהספדודבריקינה•

א"תרל-ז"תרט–פאסד"אבצוראבןרפאלרביהגאוןשלאישיפנקס–היסטוריידכתב.156

Historical Manuscript – the Personal Notebook of Rabbi Refael Even Tzur – Fes, 1857-1871

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

ספרייתו,עליהוהוסיףשלמהרבימאביוירשאותהגדולהספריהבביתוהעמידכןכמו.עתבכלצדקותעושהוהיההציבורבעולנשא

אחריווהשאיר"מנוחהויוםעובדבית"להשגותחיבר.במרוקוחכמיםלתלמידימשאילהיהספריוואת,במרוקוהחשובותאחתהיתה

אפילוידכתבכלוקבץאסףמאבותיושירשהגדולהמהספריהלבד.המערבותקנותבמנהגיבקי.ועודדיניםליקוטי.ופסקיםת"שו

.שלמהרבילבנוהורישספרייתואת.גדוליםלקבציםוכרךאסףהכלאת,בודדיםעלים

עמודיםעל.טובכללימצב.בלויהמקוריתכריכה.רופפיםדפים.זעיריםנקבים.מ"ס15.כתוביםעמודים400-כ.דףקצד,[18]

.ריקיםדפיםמספר.הכותבהרבידיעלמחיקהלאותקויםנמתחוהחשובותשלרבים

500$פתיחה 

ג"לפאביךברכות'שמתשריחברוןהעירבעדשנאספותרומותרשימת•

ר"כההלכאןבבואו",חברוןמקופתשבידוהכספיםשלרשימות.[ג"תרכ]

.ל"הנמהמקובץלקח...ק"עיהר"חובשליחותצרפתיחיים

.השותףשלמסוסלתבחתימהחצרבשכירותשותפותהסכם•

עליוה"מהקבותפילהברכותעםשלמהבנוהולדתעלוששוןשמחהדברי•

עלרישומיםהשניבעמוד.נוספתבתהולדתעלרישוםכ"אח,משפחתוועל

.לחייוהיסטוריםפרטיםעם,שאולבנוהולדתעלהעמודכלפני

קייםקרןלימאשר'תוסנמצאאשר...היוצאתהשנהמכלהרווחיםסכי"•

נשען'יתחסדיוועל...מההכנסותחוץהוספתיא"כירימיםבקרבלרוביפרוץ

עדוהצלחהברכהטובשפעוישפעניגבוליוירחיבלמרחביוציאניובטוח

עלשוקדוימיםלילותתמיםבלבלעבודתו,א"כירדימלומרשפתישיבלו

"...ובזריזותבאהבה'הלימודי

המצוהברשמחתהוצאתאתמזכירבו.א"תרלהשנהכלהכנסותסיכום•

ולפרנסלזוןשאוכלגדולקרן'שיהיגבוליוירחיב",העתידעלוברכה,בנושל

משעותי'אשעה'אפיקטןזמןיאבדולא...בכבודמפרותיוביתיובניעצמי

תבישניאלאלדינא...ועסקיורצוניחפצי'הבתורתאםכיהזמןבהבלי

לילךלהכניעוהרעיצריעלוהגברינירצונךלעשותלמדניסעדנימשברי

שמתיךלמעןתמידולילותימיםובמצותיההתורהבעסקנגדו

"...הקדושים

אחותו.המגפהחוליבגללתרופות,חמיוקבורתהוצאתשלרשימות•

.המגפהבעקבותשנפטרה

ובאתובעצמותיותיקדהשמיםמןה'ירדאשגדולחוליחליתי,ב,קעודף•

ל"הנ'החימיכלואילךומשםהועילולאהקודחחוםיקלאולידםהקזתייום

שוההמתעלףהייתיהעתיםשרובמחבירומרובהקללתושאיןיוםלךאין

"...המותוביןבינישכפשעעד...בכלל

ברכהתןגוזיאתהאמיממעינסמכתיעליך'הועתה",ההכנסותעלרבוושהוצאתוהכנסותהוצאותשנתשלסיכום,ב,184בדף•

"...תפלהשומעאתהכי'לשהובקרובלהםואשלמהוהקמניחנניאתה...בקרובחובותיאפרעעדידיבמעשהוהצלחהוהרוחה

.אמופטירתעלרבתיקינהאחרון'בעמ•

156A



156B

\וקמעותסגולות\תורהחידושי–ידכתבימקבץ.157

20\19המאותמרוקו–דרשות

Collection of Manuscripts – Torah Novellae /

Segulot and Amulets / Homilies – Morocco,

the 19th/20th Centuries

–ההמאהוראשית19–ההמאהמרוקו.שוניםידכתבימקבץ

שוניםבעניניםידבכתבקונטרסיםוחלקיקונטרסים.20

סגולות.והלכהתורהחידושי.התורהעלדרשות.ומגוונים

עיבורבעניניקונטרס.(תרשימיםכולל)קמעותכתיבת,שונות

.וסגולותקמעותבנושאהדפיםשלרובם.ומולדות

מוראברהםבןיעקברביידיעלנכתבושלפנינוהכתביםרוב

משנתמסולסלתחתימהטריפותהלכותעלקונטרסבסוף.יוסף

שלקונטרסבסוף.ט"סלייוסףמוראברהם'ןיעקבה"עא"תרס

ש"החה'ןיעקבה"ע"קולפוןבערביתשנכתבודרשותחידושים

אותוכתבתיה"תנצביוסףמור'המאברהםר"כמוהרוהוותיק

ק"לפעמות"שבו'הבשובשנתשבט'לחוימיםתשעה'זיום

.[ח"תש]

שנת.א'לביצאר'בצהדיןמביתידבכתבמכתבמצורףכןכמו

אברהםרבי,דהאןבןדודרביהדייניםחתימותעם.ז"תרפ

רביד"הראבשלוחתימתוידובכתבהחתימותקיוםעם,יפרח

.אליקיםחימאירמשה

.גרוע-בינוני.טוב.משתנהמצב.שוניםגדלים.דף150–כ

.מנותקיםדפים.ובלאיקרעים,פגמים

150$פתיחה 

156c



א"זיעעטרבןיהודהרבי"בניסיםמלומד"השלידווחתימתרישום–ו"ש,ונציה–רבתאשמואלמדרשספר.158

Sefer Midrash Shmuel Ravta – Venice, 1546 – Inscription and Signature of Rabbi Yehuda Ben

Atar

.קינדאדילקורנילייוהמדפיסידיעל.בומבירגידניאלבדפוס.ו"ש,ונציה,רבתאשמואלמדרשספר

זהקניתיכספיקנין.עטרבןיהודהרביבניסיםהמלומדהקדושהגאוןשלוחתימתוידובכתבהספרקניתעלרישוםהספרבשער

."ט"סלו"יצנחמיס'ןשמואל."יעקב'ןנחמיה"נוספותחתימות."ה"תנצבעטר'ןיעקבר"כמהר'ןיהודה

וקדושימגדולי(ג"תצ-ו"תט)עטראבןיהודהרבי

יהודיבפיהנקראמופתדמות.לדורותםמרוקו

ד"כאבכיהן.הגדולהרב="כביר-אלרבי"מרוקו

עלשקדחייוכל.שבמרוקוומקנספאסבערים

.התורהמקצועותבכלובקיגאון.והעבודההתורה

מגיעהתפרנסברבנותכשכיהןגםחייוכלבמשך

שכרלקבלחפץולאמומחהצורףבהיותוכפיו

כדייןנתמנה(ח"תנשנת)43כבן.הציבורמקופת

מנחםורביהצרפתיוידאלרביעםיחדבפאס

יחד,מקנסלעירלנדודנאלץא"תסבשנת.סרירו

המלךרדיפתלאחרפאסמיהודירביםעם

רביעםיחדהדיןבביתישבבמקנס.איסמעיל

יחידיכדייןכיהןפטירתולאחר.הצרפתישמואל

בראשעמד.פאסלעירחזרד"תסבשנת.במקנס

.הקהילהבעניניתקנותותיקןהיהודיתהקהילה

צוראבןיעקברביעםבדיןראשוןישבג"תפבשנת

שללסבלומאודרגישהיה.חברלתלמידלושהיה

.נפשומרשואלכללפניפתוחהיהוביתו,הציבור

בערכוהגדוליםשםבספרוא"החידמרן

אישהיהכיהמערבחכמיקדישירבנןמפיושמעתי

קבלולאתורהבכבודנהנהולא,קדושאלהים

אחר,וניצולאריותלגובוהושלך,מהקהלהספקה

והיו,גדול'הקידושוהיה,ולילהיוםשנשאר

ועוד,ימותשקרעלוהנשבעבואדםכלנשבעים

אחריכיאףחיבעודנוהןונדעםשמענונפלאות

פטירתולאחר.ה"תנצבמצבתועללמשתטחמותו

בעלצוראבןיעקברביד"כאבכסאועלישב

."ביעקבוצדקהמשפט"

–מכתםשיר.דרשות–יהודהמנחת:חיבוריו

.וחליצהגטדיניעלספר.וטריפותשחיטההלכות

זכרון.ותשובותשאלות.רבהמדרשרעלפירוש

,ידבכתבנותרומספריוחלק.ישראללבני

שבאותהמרוקורבניבספריפזורותממנוותשובות

ביניהםדורוחכמילספריהסכמותנתן.תקופה

שמואלנמוקי.עטרבןחייםלרבי'החפץספר

דישמואלרבישמואלאוזן,הצרפתישמואללרבי

עטרבןיהודהרבינכדו,עובדרביבנו.ועודאבילא

.(השני)

.הדפיםבשולישיקומים.טובכללימצב.דףסב-נ

.חדשהכריכה

1800$פתיחה



עם–משאשיוסףרביספרישלמיוחדאוסף.159

ידובכתבהקדשות

Special Collections of Books by Rabbi Yosef

Mashash – with Dedications Handwritten by

Him

מחשובימשאשיוסףרביהגאוןספרישלמיוחדאוסףלפנינו

הראשירבה.פורהומחברמשורר,פוסק,דיין,במרוקוהרבנים

.חיפהשלהספרדי

מסכתעלוחידושיםדרשותכרכים6בתסדרה,אבותנחלת•

.מ"תש-ו"תשל,ירושלים.אבות

הודבקכרכיםבשני.ידובכתבהקדשהמתוכםחלקיםבחמשה

.וחתימתוידוכתבעםלתרומהקבלהדף

.ידובכתבהקדשה.ט"תשכ,ירושלים.חנוכהעניניכל,מצוהנר•

רבישלידובכתבוציוריםפירושים,יוסףויזכורפסחשלהגדה•

.ט"תשל,חיפה.ו"תרעבשנת.שנה25בןבהיותו,משאשיוסף

צילום,ביאורעםשירבדרךובדיקותשחיטהדיני.תודהזבח•

בתלמסאןשנכתב.משאשיוסףרביהמחברשלהפניניידוכתב

.ט"תרפבשנת

-ש"ת'הלשניםעיבורלוח–העולםשארית.160

ביותרנדיר–ר"תת'ה

She'erit Ha'Olam – A Leap-Year Calendar

for the Years 1940-2240 – Extremely

Rare

לשניםהעולםשאריתשלעיבורלוח,העולםשארית

.נחמיאששלמהידיעלחובר.[ר"תת-ש"ת]5701-6000

.א"תש,כזבלקנה

הופיעלאידיעתנולמיטב,זהומיוחדקטןקונטרס

בספריה.(בעצמוזהלעותקפרט)מעולםבמכירות

.הנדיריםבמחלקתיחידעותקנמצאהלאומית

.טובמצב.מעטפת.מ"ס11.עמודים[2],14,[12]

200$פתיחה 

הקדשה.ה"תשמ,ירושלים,שניחלק.המחברידבכתבהקדשה.ז"תשכ,בירושליםנדפסראשוןחלק.חלקים'ב.חייםמיםת"שו•

.אליהורביהמחברבןידבכתב

.ידובכתבהקדשה.משאשיוסףרביבהוצאת,טולידאנומשהיעקברבימאתוחידושיםדיניםפסקי.המערבונריעקבקהלת•

.ו"תשנ,ירושלים.משאשיוסףרבימאת,אבותםבניםתפארתעם,משאשחייםרבימאת,הקמחולקטחייםנשמת•

.ב"תשל,ירשלים.משאשיוסףרביבהוצאת.מאימראןמשהרבימאתס"השמסכתותעלחידושים,משהחיי•

.ט"תשכירושלים.'בחלק.משאשיוסףרבישלידובכתבהקדשהעם.ח"תשכ,ירושלים.'אחלק.חלקים'ג,המכתביםאוצרספר•

.המחברבןהקדשה,ה"תשל,ירושלים.שלישיחלק.המחברשלחתימתוידובכתבהקדשה

.מאודטוב-טובכללימצב.שוניםגדלים.ספרים17כ"סה

200$פתיחה 



כתבי יד–יהדות המזרח 

19–ההמאה,פרס–בידוכתובמצויר-לפוריםופזמוןשויתי.161

Shiviti and a Song for Purim – Illustrated and Handwritten – Persia, the 19th Century

וצבעדיו-ידכתב.20–ההמאהראשית,הפרסיתכורדיסתאן.המגילהלקריאתברכותעם,הפוריםלחגבפיוטמשולב,שויתילוח

.ניירעל

נגדאותיותוצירופי,מלאכיםושמותקודששמותהמנורהצדימשני."תמידלנגדי'השויתי"הכיתובעם"למנצחמנורת"הדףבראש

.[שורעליצעדהבנותעיןעליפורתבןיוסףפורתבן]"צעשעבבפעבפי":הרעעין

,"...בצרותמאדנמצאאשרגבורותפועלברכוידידים/המגילהוקראועליוןלאלסגולהעםוזמרהשירהתנו"הפיוטמופיע,במרכז

.המגילהברכותהפיוטאחרי.המגילהקריאתלפניכורדיסתאןיהודיבפיהמושר

צמחיםכדיםדגמיצבעוניותבמסגרותמעוטרהדף

."למנצח"מנורתהעליוןחלקובמרכז.ופרחים

."תמידלנגדי'השויתי"הכיתובוסביבה

'קדם'המכירותביתקטלוגראהדומיםלוחותעל

.5'מספריט40ובמכירה;2'מספריט28מכירה

מספר,ליהמןרפאלמנשהוהחוקרהביבליוגרףגם

מקורו,לדבריוואשר,לידיושהגיעזהמסוגלוחעל

היהלא...'גבורותפועלברכוידידים'הפיוט":בפרס

פניעל,שוניםבמקומות,נרשםהוא.עתהעדידוע

מרהיביםבצבעיםהמצויירהפוריםלחגקלףלוח

לאחרונהרכשתיהלוחאת.המגילהמןבפסקאות

,סיני)"בירושליםהעתיקהבעירערבימוכרמידי

.(עה-עד'עמ,ו"תשמ,ח"צגליון

.קיפולסימני,כתמים.בינונימצב.מ"ס22\35

חסרוןמעטעםובשולייםהקיפולבסימניקרעים

בצדורישומים.משוקמים,בטקסטקלהופגיעה

.הדףשלהאחורי

קטלוג;ג'עמ,ו"תשכ-קדגליון,מחניים:ראה

"והיהודיםאיראןסיפור,וצלליםאורות"התערוכה

,אביב-תל,היהודיהעםמוזיאון,התפוצותבית)

יהודי,בראווראריך;48-49'עמ,(2010

.282-289'עמ,ח"תשירושלים,כורדיסתאן

600$פתיחה 



17-ההמאה-התורהעלביאורים–"מוסרשבט"בעלמאזמירהכהןאליהורביהגאוןשלקדשוידכתב.162

.17–ההמאה-מוסרשבט"בעלמאזמירהכהןאליהורביהגאוןשלקדשוידכתבבעצם,בראשיתספרעלביאורים

עם,המחברשלאוטוגרפיתכתיבה.התורהעל"צפונותמגלה"ספרומתוך,קדשוידבכתבכתוביםעמודים[34]דפים[17]לפנינו

."צפונותמגלה"כותרתהעמודיםבראשי.שוליםהוספותכולל,רביםותיקוניםמחיקות

בדרךהתורהעלחידושיםבהם,התורהעלשחיברמאזמירהכהןאליהורבישלספריומארבעתאחדהוא"צפונותמגלה"ספר

,אזמיר)גדוליםכרכיםבשלושההמחברפטירתלאחרשנה120–מלמעלהלראשונהיצאהספר,ובעמקותבפשטותס"הפרד

.רודיטיציוןבןרביידיעל(א"תרכ-ז"תרי

ת"שליכי"בהקדמתושכותבכפי,לאורלהוציאומנתעלהידכתבאתשרכש,רודיטיבנימיןציוןבןרבישלהגהותיומקומותבכמה

אשר,מהימנאגבראחילמאיש,אלומתיקמהמלאבכסף,באמתחתיאשתכחדנאספראכי,בהינומאיוצאתלפועלמחשבתייצאת

מעותתורהדבר,צפונותמגלהשלםספרקניתיהוכימאזוהיה,כשושנהיפרחל"זרחמנאקריהבכור,למקנהלאברהםאתונמצא

."...ומגיההכתיבהידיאף,עילאהלצדמיליןכחימאמרבכליגעתי...טבעכדרךשלא...להדפיס'המאתשאלתי'א,קונות

איש,מישריםמגיד,עליוןוקדושצדיק.17–הבמאהאזמירחכמימגדולי.שלמהאברהםרביבן(ט"תפ-ח"תכ)הכהןאליהורבי

רבינוכעדותותוכחותיובדרשותיומעוןהשיברבים.התורהמכמניבכלחיבוריםמשלושיםלמעלהחיבר.דגולמחבר,מופת

חלקיבכלוסובביםמקיפיםמאזמירהכהןאליהורבישלספריו.והאשכנזיםהספרדיםחכמיכלבפיברטטנישאשמו.א"החיד

שבט"הידועספרוהואשבספריוהכותרתגולת.ועודליקוטים,מערכות,מוסר,דרשות,פהשבעלותורהשבכתבתורה,התורה

כברתורגםזהשספרהעובדהכךעלתעיד.ישראלאלפירבבותידיעלהנלמדיםהמוסרספריביןיסודלאבןהפךזהספר,"מוסר

בכלמהדורות70–בכ19–ההמאהסוףועדב"תעבשנתהראשונהמהמהדורהונדפסוערביתלאדינו,לאידיששניםמאותלפני

הכולל"תלפיותמדרש".חסדיםוגמילותהצדקהמצותעלמקיףחיבור"צדקהמעיל"הםשהתפרסמוהנוספיםספריו.העולםרחבי

.'ב'אסדרלפישוניםבעניניםמדרשיםמאותשלוש

.שיקומים.דפיםבכמהטקסטחסרונותפגמים.כתמים.מפוארתעורבכריכתנתון.לעמודשורות40–כ.מ"ס22

4000$פתיחה 

162. Manuscript by Rabbi Eliyahu Ha'Cohen of Izmir Author of "Shevet Mussar" – Commentary on the

Torah – the 17th Century

Commentary on Sefer Bereshit (Genesis) handwritten by Rabbi Eliyahu Ha'Cohen of Izmir, author of "Shevet Mussar" –

the 17th century.

Before us are [17] leaves [34] pages handwritten by him from his book "Megaleh Tzefunot" on the Torah. Autographic

writing of the author, with many corrections and erasures and additions on the margins. At the head of the leaves, the

title "Megaleh Tzefunot".

The book "Megaleh Tzefunot" is one of the four books by Rabbi Eliyahu Ha'Cohen of Izmir on the Torah, which contain

Kabbalistic Novellae on the Torah. The book was first published more than 120 years after its author's death, in three

large volumes (Izmir, 1857-1861) by Rabbi Ben Zion Roditi.

In several places there are glosses by Rabbi BenZion Roditi, who had purchased the manuscript in order to publish it, as

he writes in his preface.

Rabbi Eliyahu Ha'Cohen (1668-1729), the son of Rabbi Avraham Shlomo, was one of the greatest scholars of Izmir in the

17th century. He was a Tzaddik, a holy miracle-worker, Maggid Meisharim and great author. He prevented many from

sinning with his sermons and reproof, as evidenced by the Chida. He authored more than thirty compositions in all fields

of the Torah, the crowning glory among them being his book "Shevet Mussar", which became a basic Mussar book

studied by thousands. This is indicated by the fact that the book had been translated hundreds of years ago into Yiddish,

ladino and Arabic and approximately 70 editions of it were published around the world since 1712 until the late 19th

century. His additional books that were published are "Me'il Tzeddaka", a comprehensive composition about the

Mitzvah of charity' "Midrash Talpiyot", which includes three hundred alphabetically ordered Midrashim.

22cm. Approx. 40 lines per page. In an impressive leather binding. Stains. Flaws and omission of text in several leaves.

Restorations.

Opening 4000$





בעלעזריאלאהרןרביהמקובלהגאוןידכתב.163

"אהרןכפי"

Manuscript of the Genius Kabbalist Rabbi

Aharon Azriel Author of "Kapei Aharon"

כתוביםעזריאלאהרןרביהמקובלהגאוןשחיברפיוטיםשבעה

.(אחרתבכתיבה)לשבתהבקשותסדרעם.קדשוידכתבבעצם

שםכןכמו."חזקעזריאלאהרן":הבתיםסימניהפיוטיםבראש

נדפסוהפיוטים.הפיוטמיוסדשעליובערביתמהמקורהשירלחן

.(ו"תרמ,ירושלים)אהרןאזןספרובסוף

בעבודתמוסרתוכחותמלאיםעזריאלאהרןרבישלפיוטיו

.המקדשביתולבניןישראלעםלגאולתצפייה,השם

והפוסקיםהמקובליםמגדולי(ט"תרל-ט"תקע)עזריאלאהרןרבי

ביןאלביתהמקובליםישיבתראש.19–הבמאהבירושלים

פלא"בעלפאפואליעזררבישלחתנו(א"תרמ-א"תרל)השנים

.ועודאהרןאזן,חלקים'באהרןכפית"שומחבר."יועץ

ידבכתיבתעמודים10מתוכם.צדדיםמשניכתובים.דף40

עלנעשהעזריאלאהרןרבישלידוכתיבתזיהוי.מ"ס17.קדשו

.(מצורףחומר)אחריםבמקומותידולכתיבותהשואהפיעלידינו

.יבשדף.בשוליםקרעים.בינוני–טוב.הדפיםביןמשתנהמצב

.חסרוןעםאחרוןבדףפגם

200$פתיחה 

ז"תרמ,ירושלים–ירושליםר"שדידכתבפנקס.164

Handwritten Notebook of an Emissary (Shadar)

of Jerusalem – Jerusalem, 1887

.ח"תרמ-ז"תרמ-וחברוןירושליםר"שדשלידבכתבפנקס

רבר"עטמעלתמאתוהוצאההכנסהפנקס"ידהכתבבתחילת

מערבלערימצוהלשליחותהלךאשרו"יצמפוארהה"מפחמה

לסדרחשוןלחדשי"חביוםא"תובבירושלםק"עיהמכוללותהחיצון

לאעמךיהיה'ה'סיבאז"התרמדרכךוהצליחאתךמלאכוישלח

שיחזירהועלילהנוראלאל,תפלהואני,ק"לפיעזבךולאירפך

."ט"סהכהןרפאלהצעירד"כ...בממונושלםבגופושלםלביתו

כספיםכולל,בשליחותושאסףכספיםשל,שונותרשימותבפנקס

שמותמוזכרים.הביתמשרתותעלרישומים,לירושליםששלח

.ועודגאגיןא"ר.א"המרפ.ברכהא"יש:הרבנים

יערישלבספרונמצאולא,לנונתבררולאר"והשדהשליחותפרטי

."ישראלארץשלוחי"

דפים.טובמצב.מ"ס19.ריקיםדפיםעשרות.כתובים'עמ30

.רופפים

200$פתיחה 



19\18–ההמאה,פרס–השבועותלחג–מצוירידכתב.165

קטעלכליהודיתפרסיתבלשון(שרח)תרגוםעם.אבותפרקי.תעשהולאעשהמצות,השבועותלחגאזהרות:כולל,יפיפהידכתב

.19\18–ההמאה,פרס.וניקודציורים,ומסודרתנאהכתיבה.אבותמפרקיומשנהמשנהולכלהאזהרותשלוקטע

תם"ובסיום"אזהרותולמנותלכתובאתחילמצרותהעונההאלבשם"כ"אח.בעבריתומעטבערביתהקדמה,ידהכתבבתחילת

תמתחזקתםבכושרותאסיריםלמוציאשבחהאזהרותונשלמותמו"ובסיום"תעשהלאמצותהתחילת"."עשהמצותחסלתונשלם

מ"הה"גפתותפסירשאןאבותפרקילברכהצדיקזכרמלמדטובסימן"נאהמסגרתבתוךטקסטאבותהפרקיבתחילת."ונשלם

.[?]"ר"כח

כלובתחילתתעשהלאמצותתחילת,עשהמצותתחילתשלהראשייםבעמודים.מנוקדים[אבותפרקי,האזהרות]העבריתחלקיכל

ובדיושונהבגודלהקטעיםשלהמפתחמילות.צבעוניםקישוטיםידהכתבלאורך.צבעונייםציוריםעםמסגרת,אבותמפרקיפרק

הפורזץבדף.המצוותשלעיקריותמילותעלאדוםבצבעכוכביותסומנוהאזהרותלאורך.אדומהמסגרתעםהעמודיםכל.אדומה

.יותרמאוחרידבכתב"...ר"עהבוישלוטשלאלילדסגולה"

,עתיקהפרסיתכריכה.מאודטוב-טובמצב.מ"ס15\20.5.(הקדמהשל)ראשוןדףחסרהנראהכפי.צדדיםמשניכתובים.דףעט

.משוקמיםושולייםשדרה

700$פתיחה 



165. Illustrated manuscript – for the Holiday of Shavu'ot – Persia, the 18th / 19th Century

Beautiful manuscript which includes: Azharot for Shavu'ot, Mitzvot Asseh and Loh Ta'asseh, Pirkei Avot. with Jewish-Persian

translation for each passage of the Azvarot and for each Mishnah and Mishnah of Pirkei Avot. Nice, orderly script,

illustrations and vowelization. Persia, the 18th / 19th century.

At the beginning of the manuscript, an introduction in Persian and a little Hebrew. At the beginning of the Pirkei Avot, a text

in a nice frame.

All the Hebrew parts [Azharot and Pirkei Avot] are vowelized. On the main pages of the beginning of Mitzvot Asseh, the

beginning of Mitzvot Loh Ta'asseh and at the beginning of each chapter of Pirkei Avot, a frame with colorful illustrations.

Throughout the manuscript there are colorful decorations. The key words of the passages are in a different size and in red

ink. All the pages have a red frame. Throughout the Azharot, red asterisks appear above the main words of the Mitzvot. On

the Forsazt leaf "Segulah for a child so as the Evil Eye will not control him…" (Hebrew) in later script.

79 leaves. Written on both their sides. The first leaf (introduction) is most likely missing. 15x20.5cm. Good-very good

condition. Ancient Persian binding. Restored spine and margins.

Opening 700$



–ץ"מהרית"שועלקאפחיחיארביהשגות–ידכתב.166

קורחשלוםרביידכתיבת

Manuscript – Rabbi Yichyeh Kapach's Objections to

the Maharitz Responsa – Handwritten by Rabbi

Shalom Korach

אתהעתיקבוקורחשלוםרבישלידובכתבעמודים[3]כולל,ידכתב

ץ"מהריותשובותשאלותספרבשולישכתבקאפחיחיארבישלהגהותיו

.ברשותושהיה

העתקתיקרחיחיה'מוא"כאבןשלום'הצאמר"קולפוןהעתקהבסוף

בגליוןכתבאשרבעצמוידומכתיבתה"זלהא"מהריקק"הרההגהות

בליבאותאות'אלשיךהמכונההלוייחיא'מוכנסתשלץ"מהרית"שו

חמישיםמאתיםאלפים]'לשטז"ברנו"תשסיוןו"ט'ויום...וגרעוןתוספת

.["לשטרותשניםושבעה

רבותפעל,בדורותימןחכמימגדולי(ב"תרצ-י"תר)קאפחיחיארבי

קנאיהיה.ג"והרסם"הרמבלפיההלכהלפסיקתתימןיהדותשללחזרתה

שכונתההדרדעיםתנועתאתהקים.ם"הרמבשלולפסיקותיולשיטתגדול

למנהגיםוחזרהם"הרמבשלתורתוהפצתהיתהומטרתה"דעהדור"

העמיד.לתימןהזוהרוספרערוךהשולחןשלחדירתםלפניראשונים

.רביםתלמידים

.ומשוררחכםתלמיד.בצנעאתימןמחכמי(ג"תשי-ג"תרל)קרחשלוםרבי

הואשבו"בוכיםאגרת"בשםספרכתב,קאפחיחיארבישלפטירתועם

מבצעבמסגרתי"תשבשנתלארץעלה.קאפחהרבשלחייואתמתאר

שושנת.הזמןרוגז.שלוםדברי.אשרימדרש:ספריו.הקסמיםמרבד

.ותפילותקינות,פיוטיםקובץ.העמקים

.מאודטובמצב

150$פתיחה 

19–ההמאהתימן–ידכתב.167

Manuscript – Yemen, the 19th

Century

יהודה'לרהגוייהרפואותספרכולל,ידכתב

תימן.האדםמזלות,וחידותםחכמיםמשלי,חריזי

.18–ההמאה

רישוםנוסףבעמוד.כתוביםעמודים[9].דף[6]

.מ"ס14.[ליצירהט"תר]לשטרותן"קט'במשנת

.נאהחדשהכריכה.עשפגע.טובכללימצב

.כתמים

$  120פתיחה 



ב"תנ,תימן–וונהי"למהר"חידושין"העם–תכלאלידכתב.168

Manuscript Tiklal – with the "Chidushin" by the Mahari Vena – Yemen, 1692

"חידושין"החיבורעםמשולב.ומסודרתנאהכתיבה.ניקודעם.[ב"תנ],תימן.עתיקתכלאלסידורמתוך,ידבכתברצופיםדף[45]

.ב"תנבשנתהמתחילבסופוהעיבורלוחכולל.(ו"מהרי)וונהאברהםר"ביצחקרביתימןחכמילגדול

ספרדכמנהגישראלמארץופיוטיםתפלותהקדוםלנוסחהוסיףבו,שכתבהתכלאלסידורבעקבותבעיקרהתפרסםוונהיצחקרבי

גםחיבר.הקבלהד"עוטעמיםרמזים,פירושים,הלכהפסקיכתב.לתכלאל(חידושין)"זהבפעמון"פירושהנקראהמקובליםוסדורי

לשנתמקובלפטירתושנת.ועודהתורהעלמלךבתספר,ם"להרמבתורהלמשנהפירושחיברכןכמו,בקבלה"אלהיםרכב"ספר

.מ"תבשנתשנפטרהסובריםוישליצירהל"ת

!לפטירתובסמוךביותרמהמוקדמיםונהי"המהרפירושעםשלפנינוידהכתב

.עורחציכריכת.מ"ס30גודל.טקסטחסרוןללאאחרוניםדפיםבכמהפגמים.וזמןשימושכתמי.טובכללימצב

300$פתיחה 



18–ההמאהתימן–למועדיםופיוטיםתפילות–ידכתב.169

Manuscript – Prayers and Piyyutim for the Jewish Holidays – Yemen, the 18th Century

,השנהראשלערבנדריםהתרתסדר,הגשםתיקון,הטלתיקון,גבירולבןשלמה'לראזהרות,לשבועותאזהרותרשות,כוללידכתב

תימן.השנהלראשסליחה,גבירולבןשלמה'לרמלכותכתר,רבההושענאיוםסדר,כפוריםלילתפלתסדר,השנהראשתפלת

.18–ההמאה

19–ההמאה,תימן–תעניותארבעתיקון–ידכתב.170

Manuscript – Tikkun Arba Ta'aniyot – Yemen, the 19th Century

ההוספותכלכולל.באבתשעה,בתמוזעשרשבעה,אסתרתענית,גדליהצום,תעניותארבעותיקוןתפילותסדרובו,שלםידכתב

.תימןממנהגימובאותעם,התפילותסדרוהנהגת,אלוימיםבתפילותשמוסיפים

."ו"יצ...ישסעיד'ןיחיא"הכותבשםידהכתבבסוף.ידהכתבלאורךקישוטיםעם,מסודרתכתיבה.19-ההמאהתימן

.מנותקתעתיקהכריכה.מאודטובמצב.מ"ס18.צדדיםמשניכתובים.דףמא

180$פתיחה 

!שלםידכתב

תימניתכתיבה

.ניקודעםמסודרת

כתובים.דף16

מצב.צדדיםמשני

כתמי.טובכללי

.שימושובלאי

.עתיקהכריכה

180$פתיחה 



אנקונהקהילת–מיוחדתתפילהעםתשובהלשבתדרשה-אזולאיישעיהרפאלרביידכתב.171

,דף[14].א"זיעא"החידבן–אזולאיישעיהרפאלרביהגאוןשלידוכתבבעצם,כיפורליוםמיוחדתותפילהדרשה,ידכתבקונטרס

.ידוכתבעמודים[24]

בעמוד.לדרושפתיחההראשוןבעמוד.ך"מהתנולפסוקיםבמדרשל"חזמאמרילכמהביאוריםעם.תשובהלשבתדרוש,ידהכתבתוכן

"...המאמרמפרששהיהה"זלהאביומרהרבמשםשהביאה"זלהא"אר"עטהגאוןלהרבוראיתי"א"החידמרןאביושלאיזכור[4]

ולשונותרבותמליצותשלמיוחדתבלשוןהתפילה.כיפורויוםהשנהראששלבדיןלזכות,הרבשתיקןמיוחדתפילהנוסח[9]בעמוד

:ס"בשל"חזומאמריהתורהמפסוקימושאלים

,אתחנןשדיואל,קוליהרימותיליחזילדידי,דובבותשפתיוהנה,בערבותלרוכבולו'צ,צלותאבעייא,מצלתינןצלותיהשתאאיכו..."

'בסכתבדנא,מבקשיםאנונאסלח...אמרידנאמנים,העליונההבריכהמן,עלינוטבושפעישפיע,ירחמנוישובעלינורחמיךנאיהמו

שולחנם,ונחתם'שלויויגזחילעושה'הימיןיכוננהוהואושאנןובטחבהשקטושובהבנחתלטובהלבינומשאלותומלאוהשלוםהחיים

ובא...ורים'הנהבניכן,וברכותיהשנהתחל,כתקנןשנים,בנעימיםשנותם,רבותלשניםושיזכו,רבבהמאלפי,הטובהברכותדשןמלא

"...בעגלהרואיהכלישמחושאנןנאוה,ירושלםכבודהישראלשריכחוליאסוף,אנןנחזיונחמנייתי,צבאחלוץבאדודבן,גואללציון

נחפהבעלהגדוללהרבוראיתי"כןכמו.אפריםשערספר,תאריפהספר,א"המהרשכמו,אחרוניםספרישלאזכורים,כןגםידבכתב

ק"חהגדולהרבשהקשהשמעתיוכן."...זאביישראלר"כמוהרדמשפטיםסבאהגדולהרבמשםשהביאכ"אבסוףה"זלהבכסף

.(ירושליםחכמימגדוליהמרשמןת"שובעלרוביומרדכירבי)"...רוביום"כמוהר

[וחומרוקלשכןוכל]ו"וקש"וכ..."נכתבהדבריםבין,תורהדבריעלבעוברםלקהילתוהרבשדרשותוכחהמוסרדברי[11]'בעמ

ליצלןרחמנאא"אעםש"וכפנויהעםביחדואפילהלילהבאשוןללכתלבםמלאםאיךידעתילאאניתורהבעלשאינוומיזהבדורינו

עברהובעונות,לזהזהוערביםאנחנואחדאישבניוכולנו,לכלםהוגעשהעוןהזההקדושהקהלאנשיעלויחוסירחקעצמווהשומר

מתמאיםהגויםשאףממשבחולכמוספריםשללחנותללכתבפרסייאשבתביוםשעושיםכמו'החילוללידילבאעבירהגוררת

"...כולההתורהכלכנגדשהואשבתעוןובפרטמותםיוםעדכפרהלושאיןה"חעוןהואוזההיאודיםמןשבתשאבדואומרים

.רכהכריכה.דפיםכמהבשולישיקומים.דיוטשטושימקומותבכמה.טובמצב.מ"ס19

2200$פתיחה 

171. Manuscript by Rabbi Raphael Yeshaya Azulai

– Sermon for Shabbat Teshuvah with a Special

Prayer – the Ankona Community

Handwritten booklet, a sermon and special prayer for Yom

Kippur, handwritten by Rabbi Raphael Yeshaya Azulai – the son

of the Chida. [14] leaves, [24] pp, handwritten by him.

The content of the manuscript – a sermon for Shabbat Teshuvah.

With commentary on several Ma'amarei Chazal in the Midrash

and on Biblical verses. In the first page appears an introduction

to the sermon. On page [4], he refers to his father, the Chida.

On page [9], a version of a special prayer written by the Rabbi for

Rosh Ha'Shana and Yom Kippur. The prayer is written in poetic

and metaphoric language, with reference to verses of the Torah

and the words of the Sages in the Talmud.

The manuscript also refers to books by the Achronim, such as the

Maharsha, Sefer Yeffe To'ar, Sefer Sha'ar Efrayim, and to the

rabbis, Rabbi Yisrael Ze'evi and Rabbi Mordechai Rubin (author

of the Shemen Ha'Mor Responsa, one of the leading rabbis of

Jerusalem).

On page [11], words of reproof which the rabbi had delivered to

his community when its members, for example, "walk in the

middle of the night together with an unmarried woman … and he

who takes care of himself will keep away and spare the members

of this holy community … which are all responsible one for the

other, and with sin, one sin entails another and leads to Chilul

Hashem, like when they go to a bookstore on Sabbath …"

19cm. Good condition. Ink blurring in several places.

Restorations at the margins of several leaves. Soft binding.

Opening 2200$



כתבי יד רבני האשכנזים

19–ההמאה,אשכנז–אסתרמגלתעלשיר–מינאטוריידכתב.172

Miniature Manuscript – a Poem on the Scroll of Esther –

Ashkenaz, the 19th Century

ארבעביתבכלבתיםוחמשהתשעים,[סתר]אמגלתעלשיר,מיוחדידכתב

,"לבןבשדהש"כבסוגרוכןבדלתחרוזפיעלתיבותארבעהשורהבכלשורות

כתיבה.הבתיםביןוקישוטיםמקושטתמסגרתעםשער.19–ההמאה,אשכנז

.י"רשכתב,ומיושרתמסודרת

שירבדרךאסתרמגילתסיפורכל

.מאודמענין–

"הכותב"הקדמתידהכתבבתחילת

בשולי.החיבורלכתיבתנימוקובה

ותקוניועניניםמליםפרושי,הבתים

אסתרמגילתפרקיציון,נוסח

המלים.התוכןלפיבמקרא

בעיגולמסומנותהמפורשות

בראשית"פותחהשיר,מעליהן

."קדמוניםגויםממלכת

9\11.כתובים'עמ29.דףטז

בדכריכת.מאודטובמצב.מ"ס

.חדשה

300$פתיחה 



מילהלבריתהמזוןברכת–קלףעלידכתב.173

18–ההמאהגרמניה–

Manuscript on Parchment – Birkat

Ha'Mazon for a Brit Milah – Germany,

the 18th Century

המזוןברכתזה".קלףעלואדוםשחורדיו,ידכתב

ק"מקוויילאייזיקה"כהקציןלהמוהלשייךמילהלברית

.18–ההמאהראשית,[גרמניה]"דירקהיים

אשכנזבנישמוסיפיםמילהלבריתהתוספתנוסחלפנינו

"...בחירךלידידךצויתאלהים"הפיוט:המזוןבברכת

יברךהואהרחמן...חנןאשרהואהרחמן"נוסחכ"אח

"...המשיחלימותיזכנוהואהרחמן...הזההחתן

בדיומהטקסטחלק.ניקודעם.נאהאשוריתכתיבה

.אדומה

10\16.כתוביםעמודיםששה+שער.קלףדפי[4]

.חדשהבדכריכת.שימושכתמי.טובמצב.מ"ס

750$פתיחה 



קונקורדנציה\ם"הרמבעלחידושים!המחבראוטוגרף–מעולםנדפסושלאידבכתבגדוליםחיבוריםשני.174

תלמודית

!המחבראוטוגרף.ממדיםגדוליכרכים.ידבכתבחיבוריםשני

בכמה.ויובלותשמיטה,בכורים,מעשר,תרומות,ענייםמתנות,כלאיםהלכות.זרעים–ם"להרמבתורהלמשנהוביאוריםחידושים.א

.מ"ס34.כתוביםעמודים700–ככתובים,דף[360].המחברידבכתבוציוריםתרשימיםמקומות

,ך"התנממקורותמובאותכולל,מפורטוהסברביאוריםעם.(שלם)'ב'אסדרלפיערכיםאלפיכולל.תלמודיתקונקורדנציה.ב

משניכתובים.דף370.מהמחברוביאוריםחידושיםעםלמדניחיבוראלא,בעלמאליקוטאינו!מיוחדחיבור.ואחרוניםראשונים

.מ"ס34.צדדים

לאאולם,היילברוןיהודהרבישלחיבורשזהונכתבהכרכיםאחדבתחילת.כתבםמינודעוטרםנדפסולאידהכתביידיעתנולמיטב

ל"תרבשנתנולד,אודותיומועטיםפרטיםמובאושםנוספיםספריםחיברזהשגאוןמצאנוהחכמהאוצרבפורום.אודותיופרטיםמצאנו

.חיפהשלרבהמרקוסברוךרבימאתהסכמהשםמופיעהכןכמו.קפריסיןדרךעלהאליה,בחיפההתגורר,ח"תשיבשנתונפטר

.'התרשנותסוף20-ההמאהשלהראשוניםבעשוריםנכתבוהחיבורים

.ומנותקותתואמותלאאקראיותכריכות.מנותקיםרביםדפים.קרעיםדפיםבמספר.טובכללימצב

600$פתיחה 

A. Novellae and commentary on Maimonides'

Mishneh Torah – Zera'im. Hilchor Kilayim, Matnot

Aniyim, Terumot, Ma'aser, Bikurim, Shmitah and

Yovlot. In several places, sketches and illsutrations

handwritten by the author. [360] leaves, approx. 700

written pages, 34cm.

B. Talmudic concordance. Includes thousands of

alphabetically ordered entries (complete). With

details commentary and explanations, including

excerpts from Biblical sources, Rishonim and

Achronim. A special, scholarly composition with

novellae and commentary by the author! 370 leaves.

Written on both sides. 34cm.

To the best of our knowledge, the manuscript has

never been printed and we do not know who wrote

them. At the beginning of one of the volumes, it is

written that this is the composition of Rabbi Yehuda

Heilborn; however, we could not find much

information about him. According to the Otzar

Ha'Chochma Forum, he authored additional books,

was born in 1870 and died in 1958, lived in Haifa, to

which he immigrated via Cyprus. In addition, an

approbation by Rabbi Baruch Marcus, the rabbi of

Haifa, appears there. The compositions were written

during the first decades of the 20th century.

Good overall condition. Several leaves are torn. Many

leaves are detached. Random non-matching and

detached bindings.

Opening 600$

174. Two Long Handwritten Compositions which have

never been Printed – Author's Autograph! Novellae

on Maimonides / Talmudic Concordance

Two handwritten compositions. Large volumes. Author's autograph.



.ריביתבהלכותהלכהוחידושיתשובותבשניהם,ידבכתבמחברותשתי

–ההמאהראשית.ירושליםמרבניאחדשלידבכתבאשכנזיתכתיבה

20.

מדוברכימשמעידהכתבמתוכןאולם,מדוברבמילזהותהצלחנולא

מגרשיםעלמשכנתאשעשהבאחדלפניבאעובדא":מובהקהלכהבפוסק

הגאוןהרבלהדרת"אחרתבמחברת"...כנהוגהממשלהפקידיי"ע

ההזדמנותי"עכאשר[?גרוסברגזונדלחנוךרבי]ג"מהרחזהמובהק

שעיינתי[רבזמן]ר"זשזהנזכרתיג"הדרעםמחסהבבתיסיוןח"מר

"...לצרפםהערותאיזואזורשמתידמר[השמיטהבתורת]מ"בתוהש

ערכתיאשרולהקנותלחזורמ"עהביתמכירתי"עהרווחיםמהיתרהתכן"

אמרתילהחמירחוכךדווילנאהמוריםזקןברישכר'רלהגאוןשראיתילפי

להעושיםלסעדלהיותלמעןכההידהשגכפיההיתרלהעריך'דבחמלת

."כן

כולל,ריביתהלכותשלהסבוכותס"השבסוגיותהמחברדןבחידושים

.הלכהלמסקנתעדהפוסקיםבדבריומתןמשא

.טובכללימצב.חסריםמחברתדפימספר.כתוביםעמודים[60].דף[31]

.מנותקיםדפים

150$פתיחה 

שלוםיוסףרביהגאוןמרןשלהאישיכיסיומן.176

ידובכתברישומים–אלישיב

The Personal Pocket Diary of Rabbi Yosef

Shalom Elyashiv – Inscriptions Handwritten

by Him

.ירושלים,חוליםבקורהכלליהחוליםביתבהוצאת,כיסיומן

.החוליםביתופרסומתתמונותעם.א"תשל

בין!אלישיבשלוםיוסףרביהדורפוסקמרןשלהאישיהיומן

.ח"מגמחובותפרעוןשלבעיקרידובכתברישומיםהדפים

רישומים.שלםעמודפניעלידובכתברישוםהיומןבסוף

.נוספים

.טובמצב.מ"ס6\8.5

150$פתיחה 

בכתבהלכתיותתשובותדפיחמשה.177

א"שליטקניבסקיחייםרבימרןיד

Five Leaves of Halachic Responsa

Handwritten by Rabbi Chaim

Kanievsky

ש"ת-צ"תרח–שביעית\רביתבהלכותחידושים–ירושלמירבידבכתבמחברותשתי.175

Two Notebooks Handwritten by a Jerusalemite Rabbi – Novellae on the Laws of Interest / The

Laws of Shevi'it – 1938-1940

.תוכןעםמאודמענינותתשובות.א"שליטקניבסקיחייםרבימרןשלידובכתבהלכתיותתשובותעםניירפיסותחמשה

אחרבפתק"כתבתיפה"חייםרביכתבהפתקיםבאחד.(התשובותומאחורהשאלותאחדבצד)ו"תשנאדרז"כמתאריךפיתקה

יוכלואםמצטערשהואיכולשאיןאלאבסוכהחייבגשםכשיורדגם"חייםרביכותבאחרתבתשובה."תכנסברקבבני'כשתהי"

."חייביצטערשלאבאופןלעשות

.טובמצב.שוניםגדלים.ניירפיסותחמשהעל.קניבסקיחייםרביידבכתבוקצרותארוכותתשובות12

150$פתיחה 



אריהצבירבישלקדשוידבכתבדף.178

"נזראבני"הרבועלהספדמתוך–פרומר

A Leaf Handwritten by Rabbi Zvi

Aryeh Frumer – from a Eulogy for

His Rabbi, the "Avnei Nezer"

אריהצבירבישלקדשוידבכתבתורהחידושדף

שלפנינוהקטע,הצדיקבמעלתהדףתוכן.פרומר

בעלר"האדמועלאריהצבירבישנשאהספדמתוך

.מאודבוודבוקהמובהקרבושהיה"נזראבני"

.התורהעל"צביארץ"ספרובסוףונדפס

רבנימגדולי(ג"תש-ד"תרמ)פרומראריהצבירבי

וישיבתסוכוטשובישיבתראש.השואהלפניפולין

דיכוילאחר.היומיתהמשנהלימודיוזם.לובליןחכמי

למחנההיהודיםשרידיעםהובל,ורשהגטומרד

ששתעםהגזיםבתאינרצחשםמידנקההשמדה

.ד"הי.ילדיו

.בינוני,טובמצב.מ"ס12\20.ידובכתבשורות17

בדבכריכתנתון.ובלאיכתמים,קיפולסימני

.מוזהבכיתובעםמהודרת

200$פתיחה 

מלחמתמזמן"ראשוניםנביאים"הספרי–ידכתב.179

1915,מישקולץ–הראשונההעולם

Manuscript – the Books of "Nevi'im Rishonim"

from World War I – Mishkoltz, 1915

'הקאניכתבתיראשוניםנביאיםוארבעעשריםהקדשכתבי",ידכתב

בשנהשלוםרקבשנתמלאכתינונגמרשטייןאהרן'הקואחיטוביאפרץ

."מישקאלץבעיר1915העולםמלחמותבוהיהאשר

.ב-אמלכים.ב-אשמואל,שופטים,יהושע,הספריםאתכוללידהכתב

אחיםראו,יסודספריואפילוספריםמחוסרהמלחמהשבזמןכנראה

.ך"התנספריאתלהעתיקהללוקדושים

.מקוריתכריכה.יבשדף.מ"ס19.כתוביםעמודים350מעל.דף[187]

.טובמצב.בשוליםקליםפגמיםדפיםבכמה

150$פתיחה 



ניצוליי"ענכתב–(ותויםמילים)ידבכתב"שירון".180

קפריסיןבמחנהשואה

-ריכטיג,בעקשמואל"ידיעלנכתב,ידבכתבותויםשיריםכולל,שירון

.[1946,קפריסיןמעפיליםמחנה]."קאמינער

נכתב".גבירטיגמרדכי–והלחןהמילים"בוערתהעירה"שיר6'בעמ

בידיהרצחולפניקלהשעההידועהעממיהמשוררידיעלבקרקוב

בקראקאנולדברטיגמרדכיהמשוררשלהמקורישמו"הגיסטאפו

והדפיספירסם.ב"תשסיוןט"יביוםבגיטוהנאציםי"ענרצח1877

מיינע"פרסם1936בשנת,1920משנתבאידישיהודייםשירים

נולד–לוינסון.אידיעללערביתתורגםהשיר.(שליהשירים)"לידער

מחזותשלרבהספרותפרסם.א"בת1955בנפטר1891'בלודז

.1953וארשאיהודיתולדותביניהם

המילים.[1905-1968]זעיראמרדכימאת,בנכרהורה:נוספיםשירים

המילים[1896-1973]אדליצחקמאתעבודהשיר.יצחקיצחקמאת

דניאלמאת,העבריהחילמרש.[1931–1863שפיראנח]="נשבר"

מאתמעפיליםשיר.אשמןאהרןשלמילים[1977–1909]סמבורסקי

נפל:נוספיםשירים.[1896-1979]פנריצחקשלהמיליםסבולאור"ד

יהודיסוביטישיר)...לכשנוסעים.ייןשיר.האלףילדעם.כוכב

פרייליך)צעירוניםמלחים.(רוסישירשלומנגינהמילים)חיוך.(באידיש

.[נוי]נוימןמאירמאת,הסתוהנה.(בעלז–

שירון"[1822-1998]נוימאירלאורהוציאח"תששנתבשלהי

.שלפנינולשירוןמקביליםשיריםכמהעם[תוים]'אחוברת"קפריסין

בשירוןשנמצאיםשירים,ההיפךוכןלפנינונמצאיםשלאשיריםישנם

.ל"הנבהדפסהשאינםשלפנינו

בצד.עתיקהמקוריתכריכה.מאודטובמצב.מ"ס17.כתובים'עמ18

הולדתךליוםטובמזלה"ב"ידבכתבהקדשההכריכהשלהפנימי

בריאהאםלהיותהעתידיםחייךבימיאושררבלךמאחליםאנחנו

.נוספיםרישומים(ברורהלאהחתימה)"...ממניבנקאתולחנך

1000$פתיחה 

מחנות שארית הפליטה



ב"ארהנשיאשלידובחתימתלחיילתודהמכתב.182

Harry)טרומןהארי S. Truman)העולםמלחמתלאחר

[1946]השניה

Letter of Gratitude to a Soldier Signed by the

President of the USA Harry S. Truman after

World War II [1946]

Harryטרומןהאריב"ארהנשיאששלחמכתב S. Truman))לבחור

ב"ארהבצבאשירותועלעמוקהתודהמביעבו,ליבוביץ.צבנימין

.1946.הנשיאשלידובחתימתחתום,השנייההעולםמלחמתבזמן

הבריתארצותשל33-ההנשיא,(1884-1972)טרומן.סהארי

יפןכנגדהאטומיותהתקיפותאתאישרכנשיא.(1953–1945)

לאחראירופהלשיקוםפעל,השנייההעולםמלחמתלסיוםשהביאה

והיהב"ארהשלבריתהבנותעםפעולהשיתוףתוךהמלחמה

.ישראלמדינתשלבהקמתהשהכירהראשוןהמנהיג

סימני,טובמצב,הלבןהביתשלרשמיבלנקעלמודפסמכתב

.קיפול

,ליבוביץ.צבנימיןהבחורשלב"ארהמצבאיציאהתעודתמצורף

הפרטים1945-בהודפס,ב"ארהצבאשלרשמידף–1946משנת

היכןמפורטבוצדיומשנימודפסדף.1946–מהינםהמכתבבתוכן

-28\3\46)יציאהותאריךב"ארהלצבאכניסהתאריך,שירת

מופיעוכן,בצבאעיסוק,לידהתאריך,הפרידהמקום,(18\8\44

עד1941-משההשםודעתתורהמתיבתא–אחרוןלימודיםמקום

.המפקדיםחתימות,1944

.צדדיומשנימודפסאחדדף,קיפולסימני,טובמצב

מחנה-טובהשנה.181

ומצויירכתוב-ט"תש,קפריסין

ביד

הכיתובומעליהיונהשלציורעם,דף

ובפיה"וחתמותכתבוטובהלשנה"

וציור"ט"תש"הכיתובעםכרטיס

שנהתכלה"הכיתוביםעםגלובוס

לבטחוישבתםשנתוקללותיה

תחלטובהוחתימהכתיבהבארצכם

."וברכותיהטובהשנה

מאותוהגיע,שלפנינוטובההשנה

.(שירון)הקודםהפריטשלאוסף

100$פתיחה 

:המכתבשל(חופשי)תרגום

to you who answered the call of your country and served in ist armed forces to bring about the total defeat of the enemy, i

extend the heartfelt thanks of a grateful nation. as one of the nation's hnest, you undertook the most severe task one can

be called upon to perform because you emonstrated the fortitude, resoutcfulness and calm judgment necessary to carry

out that task, we now look to you for leadership and example in further exalting our country in peace.

שלהלבתודתאתמרחיבאני,האויבשלהמוחלטתהתבוסהאתלהביאכדיהמזויניםבכוחותושירתוארצכםלקריאתעניתםאשר

משום,לבצעלהלקרואשאפשרביותרהקשהלמשימההתחייבתםאתם,האומהשלהחותמותכאחת.תודהאסירתאומה

עכשיואליכםמתבונניםאנו,המשימהלביצועלכםהדרושהרגועהדעתשיקולואתהישגיהםאת,העמידה-כוחאתשהוכחתם

.בשלוםמדינהשלנוהחשיבותבהעלאתובדוגמהבמנהיגות

200$פתיחה 



מיוחדדף+פסחשלהגדה.184

ארץ,"קפריסיןגולילמעןהועד"

ז"תש,ישראל

Passover Haggadah –

Nachum Guttman – A

Special Leaf "The

Committee for the Cyprus

Exiles" – the Land of Israel,

1947

נחוםשלציוריועם,פסחשלהגדה

.[ו"תרצ]1936,אביבתל.גוטמן

הקדשהדףהודבקההגדהמאחורי

גולילמעןהועדמאת,כחולבדיומודפס

.ז"תשפסח,ישראלארץ,קפריסין

מעטפת.(3601יודלוב).'עמסג

.כתמים.מנותקת

200$פתיחה 

[1943]ג"תש,שווייץ–פסחשלהגדה.183

Passover Haggadah – Switzerland,

[1943]

בשפהמעטפתשערעם,עבריבנוסח,פסחשלהגדה

.1943]ג"תש.[רומאנש]בשוויץהמדוברת

.טובמצב.מ"ס13.'עמ16,[1]

לא,הביבליוגרפיהבמפעלאינה–מאודנדירההגדה

-וינגורדבתקליטורמובאולאהלאומיתבספריה

!רוזנפלד

150$פתיחה 



היישוב הישן-ירושלים 

1862ב"תרכ–עורעלירושלמיציור–בריטניהמלךהחמישיאדוארד–היסטוריירושלמיפריט.185

Historical Jerusalemite Item – King Eduard V of Britain – a Jerusalemite Picture on Leather –

1862

בחודש,שםביקורולכבודבירושליםשצויר,בריטניהממלכתשלהעצריורש(1910–1841)מווילסאדוארדהנסיךשלפורטרטציור

.1862ב"תרכבשנתאפריל

,היהודיתהעדהנכבדילביןבינופגישהנקבעההמערביהכותלליד.ירושליםתושביבקרברבההתרגשותעוררהנסיךשלביקורו

לאמוברכהוביקש,ויקטוריההמכלהאמולשלוםשיתפללמהחכםהנסיךביקשהכותלליד.חזןדודחייםרביבאשיהחכםובראשם

הכנסתובביתחסידיהודהרביבחרבתהתעכבבייחוד,הכנסתבבתיביקרמכןלאחר."שלמהכחמתבחכמההמלוכהאתשתנהל"

.271–269'עמ',הישובבתולדותבראשיתפרשיות'הלוישושנהשלבספרהבפורטרוטראהכךעל,"ציוןמנחם"

.קרם,אדום,חום,שחור,ירוק:בצבעיםהציור.מ"ס80\60בגודלעוריריעתגביעלהעצריורשאתציירהירושלמיםהצייריםאחד

הבניןחזיתגביעלנתלההציור.קיפולוסימני.וקליםקטניםכתמיםמעט.היטבשמורהעור.מצויןבמצבהציור.טבעיעורבצבעהרקע

אדוארד"לימיםשנעשה,הנסיךשללביקורוכמזכרתירושליםבתמשפחהאצלנשמרהציור,הנסיךשלהסיורבמסלול,היהודיברובע

.הגדולהבריטניהמלך"השביעי

!ומיוחדתחשובה,דורותבתהיסטוריתירושלמיתיהודיתאמנות

1000$פתיחה 



קרקעותומכירתקניה-מסמכיםאוסף.186

20–ההמאהתחילת,פלשיתה–בירושלים

Collection of Documents – the

Buying and Selling of Lands in

Jerusalem – Palestine, the Early 20th

Century

מכירת\קניהבעניניותעודותמסמכיםאוסף

.20–המאהתחילת.פלשתינה.בירושליםקרקעות

מאת,בירושליםהקרקעותרושםאלמכתבביניהם

עםכהןיהודהאברהםציוןנחלתשכונתמוכתר

רושםאלשנשלחומכתביםמספר.וחותמתוחתימתו

ידכתב,קרקעותבעלישוניםאישיםמאתהקרקעות

.וחתימות

.שוניםומצביםגדלים.מסמכים27

120$פתיחה 

20-ההמאהשלהראשונההמחצית–מירושליםומכתביםמסמכיםאוסף.187

Collection of Letters and Documents from Jerusalem – the First Half of the 20th Century

נסיםרביבנוידיעלחתום,אלישרשאוליעקברבישםעלשאולגבעתבשכונתקרקעחלקתמכירתאישור,ביותרנדירמסמך•

עםלתרומהקבלה•בורלאנסיםיוסףרבישלידובכתבמילויעם,מודפסהקדשהדף•א"תרפ,תמוז.נוספיםוחותמים,אלישר

ב"שואלתררביחתימתעם,ידבכתבפולמוסימכתב•ח"תרס,הרשלרליבאריהרביהכלליועדביתנשיאוחותמתידבכתבמילוי

חשבון"מודפסדף•ש"ת,שעריםמאהישיבתהורביץמאיררבימאתישראלאגודתפועליאלמכתב•ו"תרצ,הדסההנהלתאל

מזכירזסלנסקיהרבמאתמכתב•מילויללא,האמריקאיהמרכזיהעזרהועדשל,הקדושהבארץהדתייםלמוסדותהכספיםחלוקת

מכתב•-תרצ.וישכווצקידוב'ור,סאלאוויציקהלוי.ז.אחתום,שמואלקרןהחסדאוצררבנימאתמכתב•ז"תש,הדתיתהמועצה

.ח"תשי,דיסקיןהיתומיםביתועדמאתידבכתבמכתב•ורהפטיגזרחהדתותשרשלוחתימתוידובכתב

.שוניםומצביםגדלים

150$פתיחה 



נוהשכונתויסודהעבריהכפראגודת.188

י"תש-א"תרפ–בירושליםיעקב

The Association of the Hebrew

village and the Establishment of the

Neveh Ya'akov Neighborhood of

Jerusalem – 1921-1950

יצחקרביהקימו,"העבריהכפר"אגודתאת:רקע

סיוןג"יבירושליםברינקרנתןודבאורנשטיין

מראשי,לבלאברהםרכשהאגודהלטובת,א"תרפ

השטח."העבריהכפר"קרקעותאת,האגודה

ביום.וחקלאותמגוריםלשםליחידותחולקשנרכש

לשםהאגודהחבריהתאספוג"התרפבשבטג"כ

נווה"שכונתנבנתההקרקעעל,הקרקעחלוקת

הבתיםלעשרתהפינהואבןימיםבאותם"יעקב

במלחמת.ד"תרפתמוז'חביוםהונחההראשונים

גאולתלאחר.ונהרסהישובפונההשחרור

הישובונבנהחזרהימיםששתבמלחמתירושלים

.יעקבנווהכשכונתהיוםהידוע

הקמתבעת,אזשנדפסונדירותחוברותלפנינו

הישובוהקמתהעבריהכפראגודת

–בירושלים"רחביה"אגודתתקנות.189

[1929,ט"תרפ]

The Regulations of the "Rechavya"

Association of Jerusalem – [1929]

תקנות"מפורטיםבהם,מקורייםסטנסילדפישמונה

שכונתוהקמתיסוד."מ"בערחביהההדדיתהאגודה

.[1929ט"תרפ].בירושליםרחביה

בשוליקרעים.טובכללימצב.מ"ס23\30.דף[8]

.דפיםכמה

150$פתיחה 

.'עמ14.א"תרפ.צוקרמן.שדפוס,ירושלים.י"באהצעירהמזרחיהסתדרותי"ענוסה,כפריתלהתיישבותחברה,העבריהכפר.א

.תיוקנקבי

.'עמ[2],17.הלפרין.ידפוס.ג"תרפ,ירושלים.1922לפברואר30בי"אממשלתי"עשנתאשרה,האגדהחקת.ב

,ירושלים.ישראלבארץהרבניםמכתביכולל.העבריהכפרסביבמפורטיםהסברדבריעםחוברת.יעקבנוההעבריהכפר.ג

.'עמ[2],88,[1].מעטפתשער.ישראלארץדפוס.ט"תרצ

."יעקבנוה–ונבניתאבנךעוד".יעקבבנוהותושביםמגרשיםובעליבתיםבעלי,לחבריםמכתב,יעקבנוההעבריהכפר.ד

.י"תשטבתחדש-ישראללמדינתהבירהעיר,ירושלים

.ה"תרפתמוז'ח.העבריהכפרשלהפינהאבןלהנחתהזמנהכרטיס.ה

.טובמצב.שוניםגדלים

$  100פתיחה 



–בירושליםהכרםביתושכונתאגודהתקנות.190

1926-1946–ו"תש-ו"תרפ

The Regulations of the Beit Ha'Kerem

Association and Neighborhood of Jerusalem

– 1926-1946

הדדיתאגדההכרםביתתקנות,מקוריתסטנסילחוברת.א

דפים7.הממשלהי"עמאושרות.ט"תרצתמוז,ירושלים.מ"בע

עיריתבארכיוןאינו.הכרם-בביתהבניןתקנות"נוסףדף+

.ירושלים

,ירושלים.וחשבוןדיןמוגבלבערבוןהדדיתאגודההכרם-בית.ב

–.ציוןרינעאצלשבעהנחלתרחוב,העברידפוס.ו"תרפכסלו

.הלאומיתבספריהאינו

סקירה.ב.והשכונההאגודההנהלת.א.מפורטיםבחוברת

הכנסות.ד.1925ספטמברלסוףהמאזן.ג.ה"תרפלשנת

.הכרםביתתושביספירת.ו.ו"לתרפתקציבהצעת.ה.והוצאות

.'עמ[1],14.האגודהבתקנותשנוייםהצעת.ז

.ו"תשתמוז,ירושלים.ה"תשלשנתוחשבוןדין,הכרם-בית.ג

.'עמ12

.שוניםגדלים.טובמצב

150$פתיחה 

–[ירושלים]מודפסיםצבעוניםדפיםאוסף.191

זהבמודפסתמפהכולל

Collection of Colorful Printed Leaves

[Jerusalem] – Including a Map Printed

in Gold

מאתזכרוןמנחת".משיבדעל.מודפסתזהבמפת•

יהושעמשהרבישלמיסודו"ירושליםמשהאהלישיבת

קדושיםמקומותשלתמונות,במפה.דיסקיןליב

ברכותנוסחי,משהאהלישיבתתמונת,בירושלים

.מאודטובמצב.מ"ס38\45.ויידישבעבריתותפילות

עם.יפיפההדפס.שיפסקארטעטובהלשנה,דף•

.צבעוניתליטוגרפיה•ויידשעברית.הדרךתפילת

,דף•מונזוןדפוס,ירושלים.לרעהואישמנותמשלוח

בשולי.שחרמשהבעיצוב.ותחתמותכתבוטובהלשנה

מודפסתתעודה•"אונגראברהםמאת"חתימההדף

וקישוטיםמסגרתעם.צייטיאהר.זהבדיו,גדולה

והיארצייטהנפטריםשמותלכתיבתמקוםובאמצע

התנאבקברהפתקאותהנחתמקום•ירושלים.שלהם

,מושקוביץצבידפוס.יוחאיברשמעוןרביהאלקי

המוסדותאחדמאת.ביידישדף.טובהלשנה•ירושלים

כרטיס•-תרעשנת,תאריךלמילוימקוםעם.בירושלים

"חסדתורת"הישיבההנהלתמאת.חנוכהמעות

.וחלונותשערדוגמת.גדולליטוגרפידף•'בברנוביץ

.נפטריםשמותלמילוימיועדהנראהכפי.מילויללא

.טובכללימצב.שוניםגדלים

200$פתיחה 



המחצית–מירושליםצבעוניותמודעותמקבץ.192

20-ההמאהשלהראשונה

Collection of Colorful Notices from Jerusalem –

the First Half of the 20th Century

בית•שישדפוס."התורהקרן"למוקדשסיוןחדש!חרדיהודי•

.ז"תרצ,שמותפרשתבשבתהרצאהעלמודעה"תפלהשערי"הכנסת

ארץדפוס.מנחםתפארתישיבתלהחזקתקוראקול•וינגרטןדפוס

ישראללכנסתהמקומיתהבחירותועדת–החלוקהתחנת•ישראל

לביתנלךובזקננובנעורינו•מרכזדפוס[בערך1920],ירושלים

.חימיתומכבסהמצבעהברליןצנטרל•שישדפוס."המטה"חרשת

שכונתלטובתקרקעותלמכירתמודעה,טובההזדמנות•קלישרדפוס

הראשיהכבישי"עענביםוקריתמוצאביןשנמצאת"יצחקנחלת

שלמחאההפגנת•וינגרטןדפוס,[1925]ירושלים.אביבתל-ירושלם

,[הלבןהספר]הקרקעגזרתנגד...בירושליםהיהודיהצבורכל

אתלחנךהרוציםהוריםי"ע".ההוריםאל•אחוהדפוסש"ת,ירושלים

חנוכימוסדנפתחהעבריתבשפהוהיראההתורהברכיעלבניהם

,ירושלים."רחוקהגריםהילדיםאתומחזירמביאמיוחדאיש...פרטי

.30–השנותשלהראשונותבשניםפעלשישדפוס).שישדפוס

.טובמצב.שוניםגדלים.צבעוניותמודפסותמודעות9כ"סה

120$פתיחה 

ארץ ישראל, ציונות תקופת המנדט

–העולמיתהציוניתההסתדרותמאתתעודה.193

מקוריתכריכהעם–גוריוןבןדודחתימת

Certificate by the World Zionist

Organization – Signature of David Ben

Gurion – with an Original Binding

המחלקההעולמיתהציוניתההסתדרותמאתתעודה

צרויהבנימיןלמרניתנה,ירושליםבגולהולתרבותלחינוך

בתילמסיימיבסמינרחלקלקחאשרהבריתמארצות

ב"תשיבאלול'ימיוםשהתקיים.ב"באהלמוריםהמדרש

.ג"תשיבטבת'זיוםעד

.גוריוןבןדודהממשלהראשחתוםהתעודהעל

קשיחניילוןועיטוףכריכהבתוךנתונה,שמורהתעודה

.מאודטובמצב.לשמירה

120$פתיחה 



50-השנות–ופועליםלאומיבנק–ופרסיםקופות–חוסךנוער\חסכןדן.195

Dan Chaschan / No'ar Chosech – Monet Boxes and Prizes – Le'umi and Po'alim Bank – the

1950s

במטבעותמלאהסגורהקופה.(מסיביתמתכת)ואדוםירוקפחעשויה.לישראללאומיבנק,[חוסךנוער]נחתיבתחיסכוןקופת•

.נפתחלא.מאודטובמצב.ישנות

.לאומיבנק.מכסהללא.חוסךנוער,נוספתקופה•

.לישראללאומיבנקשלחיסכוןפנקסי8•

.מאודטובבמצבהחלקיםכלעםשלם.פועליםבנקחסכןדן.מילהתן.ריצפהלוחמשחק•

150$פתיחה 

30-השנות–מניהתעודות[50]שלשלםפנקס.194

A Complete Notebook of [50] Share Certificates – the 1930s

.מעטפת.ספחכולל,כללבשימושהיושלאתעודות50.'ישראלבארץפולניהחרדי'שלאשראיקופת.מניהתעודתשלשלםפנקס

.30–השנות,ירושליםליפשיץדפוס.1לירהסךעלהתעודות

לקבוצהולאגדםהכלכלימעמדםאתלשפרמנתעלפולניהיוצאיעבור30–הבשנותישראלבארץהוקמהפולניהחרדיאגודת

.מגובשת

.מאודטובמצב.מ"ס24\37גודל

200$פתיחה 



האימפריהמפוארתפרוכת.196

19-ההמאהסוףהעותמנית

Impressive Torah Ark Curtain – The

Ottoman Empire – the late 19th

Century

זהבבחוטירקומהקודשלארוןפרוכת

כפיהמזרחלארצותהאופיינייםבעיטורים

בסוףהעותמניתהאימפריהבתקופתהנראה

קטיפהבדעשויההפרוכת.19-ההמאה

בצורתמסוגנןעיטורבמרכזהבורדובצבע

(יותרמאוחרת)כתובתשבמרכזהחמסה

.צוריאנומשפחתנדבת

מ"ס170/95:גודל

500$: פתיחה

נושעעםכמוךמיישראלאשריך"פיוטרצלחת.197

20-ההמאהפרס–"'בה

Pewter Plate "Ashrecha Yisrael mi Kamocha Am

Nosha Bah" – Persia, the 20th Century

עםכמוךמיישראלאשריך"הפסוקיםחקוקיםהצלחתבשולי

ואתהלךאויבךויכחשוגאותךחרבואשרעזרךמגן'בהנושע

שבענפיו}?{זיתעץאיורחקוקבמרכז."תדרךבמותימועל

.ישראלשבטישמות

.שפשופים,בלאי,טובכללימצב,מ"ס23קוטר

170$: פתיחה

שונות 



ליטוגרפיותשבע,בודקויוסף.198

נייר–חסידיםמעשה-חתומות

1922ברלין–משי

Yosef Budko, Seven Signed

Lithographs – Ma'aseh

Hassidim – Silk Paper –

Berlin 1922

בעיירותהחסידיםחייאודותיצירותשבע

,ר"האדמואצל,המדרשבבית,פולין

עבודת,התורהלימוד,מחשבהשלשעה

.פוגרומיםבשעת,התפילה

בעבודה,מקורייםעץתחריטישבעה

,האמןי"עבעפרוןחתומים.ליטוגרפית

.יצירהכלשלתחתונהשמאליתבפינה

1922בשנתנעשואלותחריטיםשבעה

שמואלקבל1924ובשנת,האמןי"ע

בספרולהדפיסםמהאמןרשות,לוין

LEGENDE CHASSIDISCHE.

120\90רובם.משיניירעלליטוגרפיות

בתוךנתונים.ונהדרמצויןמצב.מ"מ

\28המאגדגודל.מעולהלשמירהמאגד

.מ"ס21

500$פתיחה 

–א"תרכ,ווארשא–מחזהמולמחזה.199

מעטפת–יחידהמהדורה

Machazeh mul Machazeh (Play versus

Play) – Warsaw, 1861 – Single Edition –

Cover

מעשיה.ומנהגיהםהפוריםימיתיאור,מחזהמולמחזה

מגילתעלביאורים."יהודהבארץהיהאיש"המתחלת

.[ן"אמ]דיקמאיראיזיקמאת.ועודאסתר

'רידיעללאורהוצא.יחידהמהדורה.א"תרכ,ווארשא

.כתוםמעטפתשער,שעריםשני.[ס"הד]סלוצקידוד

.חדשהכריכה.מאודטובמצב.מ"ס15.'עמ[48]

120$פתיחה 



-עתיקאטלס.200 PETIT ATLAS DE TOUTES LES PARTIES

DU MONDEנדיר-1811,פריז

An Ancient Atlas - PETIT ATLAS DE TOUTES LES

PARTIES DU MONDE – Paris, 1811 – Rare

כלשל[ממוספרות]מקוריותגאוגרפיותמפות21האוגדעתיקאטלס

CHEZבהוצאת[מפהכלבגוף]1810-ו1809לשניםמתוארכותהעולם

HENRI TARDIEU,LIBRAIRE .PARIS.

.האטלסתוךאלומקופלותההדפסהמתקופתבידצבועותהמפות

,[עבריומשני]כפולההארץכדורכלמפת:שוניםאזוריםכוללותהמפות

,נורווגיה,פורטוגל,דנמרק,רוסיה,הדרומיתאירופה,הצפוניתאירופה

,אסיה,השוניםהאוקיינוסים,אירופהמרכז,איטליה,הולנד,צרפת

הנודעהתחריטןבידינוצרוהמפותכמחצית.ואמריקה,אפריקה

j.b.poirson.

בספריותהמצויה1821משנתדומהאטלסשלמאוחרתמהדורהידועה

Worldבמופיעהואינהמאודנדירהשלפנינוהמהדורהאך,שונות cat

.העולםברחביבספריותואיננה

4030:גדולההארץכדורמפתגודל,שוניםבגדליםמפות ושאר.מ"ס\

טובמצב.זמןכתמי.עתיקהכריכה.מ"ס22\26:ממוצעגודלהמפות

.מאוד

200$פתיחה 

1666ו"שכ–העברייםרפובליקת-קוניאוספטרוס.201

Petrus Cunaeus – The Republic of Israelites – 1666

Petrusקוניאוספטרוסשלספרו Cunaeusהעבריתהממלכהאתתיארבו

ופורסמהרביםלשבחיםזכתהיצירתו.רפובליקניתממשלהשלכמודלהעתיקה

צרפתית,להולנדיתותורגמה.1700–ל1617ביןמהדורותבשבעלפחות

.ואנגלית

.[ו"שכ]1666בשנתשנדפסהבלטיניתומוקדמתנדירהמהדורהלפנינו

.מאודטובמצב.[?מקורית]מאודעתיקהקלףכריכת.מ"ס12.'עמ368,[16]

120$פתיחה 

-1780,לונדון–ותחריטיםמפותכולל–מסעספר.202

מאודנדיר

Travelogue – with Maps and Engravings –

London, 1780 – Extremely Rare

Eylesעלשעברווהרפתקאותמסעותספר Irwinלרוויןאיילס,

ערבחופיעל(סוףים)האדוםהיםבמעלההפלגתובמהלך

.ומפותבתחריטיםמעוטר.המפרץמדבריותדרךובעברו,ומצרים

.הלאומיתבספריהאינוהספר.1780,לונדון

400,XV,[1]מאודטובמצב.מקוריתעורכריכה.לוחות5.'עמ.

200$פתיחה 



–ופעלוחייותולדות–מנדלסוןמשה.204

מאודנדיר–1812אמשטרדם

Moshe Mendelsohn – His Biography and

Activities – Amsterdam 1812 – Extremely

Rare

.ההשכלהתנועתמאבותמנדלסוןמשהושבחיחייותולדות

Hartogמאת Somerhausen.הולנדית.

אינוהספר.יחידהמהדורה.[ב"תקע]1812,אמשטרדם

.הלאומיתבספריהנמצא

.רופפתכריכה.מאודטובמצב.מ"ס16.5.'עמ81

200$פתיחה 

–לנתיבהאור\שלוםנתיבות.203

מהדורה–לתורהמנדלסוןשל"ביאור"ה

נדירעותק–ראשונה

Netivot Shalom / Or Li'Netivah –

Mendelsohn's "Commentary" on

the Torah – First Edition – a Rare

Copy

תורהחומשיחמשתכוללחיבור,השלוםנתיבות

מאת"ביאור"והאשכנזיותרגוםסופריםתקוןעם

הקדמתעם.בראשיתספר.מנדלסוןמשה

."לנתיבהאור"הנקראקונטרס,מנדלסון

.ראשונהמהדורה.ג"תקמ,ברלין

המצוירהשערכולל.דףרצט,ח,[23],[2]

בכלואינומאודנדירזהשער–נחושתבפיתוח

.הלאומיתשבספריהבעותקואינוהעותקים

שערואחריו,קצרשערעםלנתיבהאורהחיבור

רשימתההקדמהבסוף.בראשיתספר:מקוצר

קריסטיאןובראשםהספררכישתעלהחותמים

"תועליות"ביאורכולל.דנמארקמלךהשביעי

הירץנפתלי'רמאת"ריעמהלל"בשם,הספר

אפלדתאשעולםיפעת:פותח,שירעם,וויזל

,לויןשאולרבי,לויןהירשצבירביהסכמות.תגיהי

.ברליןודייני

אשכנזיותרגוםסופריםתקוןעםתורהחמשיחמשההכוללהשלוםנתיבותלחבורהקדמההוא"לנתיבהאור"השעריםלשנימעבר

קראתיו...תורהחומשיחמשההכוללהחבורבהקדמתיבואוהדבריםאלה"הקדמתובסוףכותבמנדלסוןשלהדבריםבין.ובאור

עם...הספראתבישראללהפיץאוכללאואני...התלמידיםרצוןלמלאותאםכיקטןבדפוסעתהבאהולא...השלוםנתיבות

אםכיממנוהדפסתיולא...לנתיבהאורשמואתקראתי,עצמובפניקטןחבורמהםעשיתילכן,הפסחחגאחריאםכיההקדמה

"...ספריםמאותכשלש

כפי.בראשיתשלמושלםעותקלפנינו.שמותספרשלשניבחלקבאיםל"הנוההוספות(לנתיבהאור)ההקדמההעותקיםברוב

.בניירמחופהעץכריכת,המקוריתבכריכתוגםהנראה

.מאודטוב-טובבמצבהספרשאר.העליוןבחלקוחסרהמצוירהשער.ופגומהבלויהכריכה.מ"ס20

400$פתיחה 
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דפוסים מוקדמים  
Early Printed Books

קבלה וקמעות
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ספרי תפילה

Prayer books

דפוסי ירושלים
Patterns of Jerusalem

וזיטאמירסלאוויטא
Slavita and  Zhitomir

פסחהגדות של 

Passover Haggadot

ספרי יסוד

Basic books

ך''תנספרי 

Biblical books

תלמוד ומדרשים, משניות
Mishnayot, Talmud and Midrashim

ס"השספרי חידושים על 
Books of novellae on the Talmud

"בן איש חי"ספרי ה

The books of Ben Ish Chai

מפרשים וחידושים על התורה
Commentaries and novellae on the Torah

דפוסי המזרח
Eastern printing

ספרי מוסר

Books of Ethics

ת''ושוהלכה ספרי 
Halacha books and responsa

ספרי גדולי ליטא

Books of Lithuanian greats

ספריםאוספי 

Book collections

מפתח נושאים
'חלק ב

חתימות עותקים מיוחסים, ספרים–חסידות 

Chassidut - Books, signatures of privileged copies

ד''חבחסידות 

Chassidut Chabad

חכמי הספרדים כתבי יד ומכתבים 
Sephardi sages Manuscripts and letters

מרוקו  יהדות 

Moroccan Jewry 

יהדות איטליה  
Italian Jewry 

הגהות, הקדשות, חתימות-חכמי הספרדים 
Sephardic sages - signatures, dedications, glosses

רבני אשכנזים כתבי יד ומכתבים
Rabbis of Ashkenazim Manuscripts and letters

לאדינו

Ladino

תולדות ועוד, היסטוריה, ביבליוגרפיה–ספרות 

Literature - Bibliography, history, history and more

פולמוס
Polemics

ומסמכיםפשקווילים, דפים מודפסים, כרזות
Posters, printed leaves, pamphlets and documents

אמריקנה
Americana

השואהתקופת 

The Holocaust Period

וציונותארץ ישראל 

Eretz Israel and Zionism

שונות

Various

שנות טובות
Good years

אומנות יהודית וחפצי יודאיקה

Jewish art and Judaica artifacts
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דפוסים מוקדמים 
ח"שע, באזל–ראשונים נביאים . 205

Nevi'im Rishonim – Basel, 1618

. קיניגבדפוס לודוויג . ח"שע, באזל. מקראות גדולות. כרך נביאים ראשונים

. מ"ס41.5. דףתמא-רלד, [1]

. בשני דפים אחרונים חסרון קל. דפים ראשונים ואחרונים מעט נקבי עש. בינוני-מצב טוב. ללא כריכה

100$פתיחה 

ה  "שס, ונציה–אבירים לחם . 206

Lechem Abirim – Venice, 1605

מאת רבי אברהם בן עזוז . כתובות וקידושין, יבמות, מציעא, חידושים בעיון עמוק על מסכתות בבא קמא, ספר לחם אבירים

.מהדורה ראשונה. ה"שס, ונציה. יל'בורג

.  חתימות עתיקות. פגעי עש לאורך הספר עם פגיעת טקסט, מצב בינוני. חסר דף אחרון. קיד דף, סה

80$פתיחה 

מהדורה ראשונה–ע "ש, פראג–עיר שושן לבוש . 207

Levush Ir Shushan – Prague, 1610 – First Edition

.  דף[ רח: ל"צ]רי. מהדורה ראשונה. ע"ש, פראג. מאת רבי מרדכי יפה, על חושן משפט, ספר לבוש עיר שושן

. דף אחרון של מפתחות חסר. פגעי עש ובטקסט, מצב בינוני

80$פתיחה 

עותק חסר–ד "שמ, [לובלין\קראקא]–' מעשי הגדולים . 208

Gedolim Ma'asei Hashem – [Krakow / Lublin], 1584 – Lacking Copy

. מאת רבי אליעזר אשכנזי, ביאורים על התורה', ספר גדולים מעשי ה

(.  71153רוזנפלד -וינוגרדראה )לדעת ביבליוגרפים רבים הספר נדפס בלובלין . ד"שמ, קראקא

(.  פגום)הגהות בכתב יד אשכנזי עתיק בדף אחרון (. דףקעד-צז, צז-נב, נב:במקור)קיזעד דף כאלפנינו מדף : עותק חסר

.כתמים ונקבי עש. בלאי וקרעים חלקיים בדפים הראשונים ואחרונים, מצב בינוני

100$פתיחה 

מהדורה ראשונה–ג "שנ, בילוידיר–" תורת משה"אחרון של ספר דף . 209

The Last Leaf of the Book "Torat Moshe" – Belvedere, 1593 – First Edition

.  דף[ 1], פבוהיא כוללת . מהדורה זו נדפסה על ספר בראשית בלבד. מאת רבי משה אלשיך" תורת משה"דף אחרון של הספר 

. ג"שנת שנ, ביל וידיר הסמוכה לקושטא

. נשיא אשת הדוכס האדון דון יוסף הנשיאריינאנדפס בבית דפוסה של מרת 

.נקב עש. כתמים. מצב כללי טוב

100$פתיחה 

ח"ש-ז"ונציה ש, בומבירגידניאל –מקראות גדולות –מתוך נביאים וכתובים חלקים . 210

Sections of Nevi'im and Ketuvim – Mikra'ot Gedolot – Daniel Bomberg, Venice 1547-1548

.ח"ש-ז"ש, ונציה, בומבירגיבדפוס דניאל . נביאים וכתובים, חלקים מתוך מקראות גדולות

חסר )קהלת . שלמים–רות , שיר השירים, איוב, משלי: הספרים. עד הסוף( תרפז' עמ)יגלפנינו מפרק : חסר התחלה, ספר תהלים

(.  סוף

. מלכים ועוד, ירמיה, שופטים, ישעיה: חלקים מספרי הנביאים, בנוסף

.קרעים ובלאי. פגעי עש. גרוע-מצב בינוני: נביאים. בינוני-מצב כללי טוב: כתובים. דפים מנותקים. דף200–כ 

100$פתיחה 



קבלה וקמעות

ד"תר, ליוורנו–חמר חדת ועתיק \חיים אוצרות . 211

Otzrot Chaim / Chamar Chadat Ve'Atik – Livorno, 1844

ספרקיצור–ועתיקחדתחמר"ספרעם.ו"למהרח"שעריםמבוא"וספר"חייםאוצרות"מספרקטעיםשלשילוב,חייםאוצרות

.אנקוואאברהםרביהמקובלהגאוןבעריכת.הורביץשבתילרבי"טלשפע"

.נפרדבשערספרכל.יחידהמהדורה.ד"תר,ליוורנו

.חדשהכריכה.כתמים.אחרוניםבדפיםשוליםבלאי.בודדיםעשנקבי.טובכללימצב.דףמז,קכ

100$פתיחה 

מהדורה יחידה–א "תרפ, קליינווארדיין–ביאורי התפילה על פי הסוד –רב לחם . 212

Lechem Rav – Kabbalistic Commentary on the Jewish Prayer – Kleinwarden, 1921 – Single 

Edition

.קליינוורדייןד "אברוזנבויםגרשון ר"במאת רבי משה מוזס , דרשות וביאורים על סידור התפילה על דרך הקבלה, לחם רב

.מצב טוב מאוד. דף177, 4. מהדורה יחידה. א"תרפ, קליינווארדיין

. מעדיאשמרבני שטיינמץחותמות רבי מרדכי 

80$פתיחה 

עותק נאה–ח "תר, [פולין-רוסיה]–רזיאל המלאך לשמירה ספר . 213

Sefer Raziel Ha'Malach for Protection – [Russia-Poland], 1848 – Nice Copy

.  ללא שם מדפיס. ח"תר, [פולין-רוסיה]דפוס . קדמאהדאדםספרא , ספר רזיאל המלאך

. כריכת חצי עור מהודרת. מצב טוב. מ"ס22. דף[ 40]

100$פתיחה 

ט"תר, טשרנוביץ–מרשקובכללות תיקון ועליות העולמות לרבי שבתי \ומצוה נגיד . 214

Nagid U'Metzaveh / Klalot Tikkun Ve;Aliyot Ha'Olamot by Rabbi Shabtai of Rashkov -

Cherno

מאת רבי שבתי  . מכל השנה בקיצור, נדפס עם קונטרס כללות תיקון ועליות העולמות. מאת המקובל רבי יעקב צמח, נגיד ומצוה

. מרשקוב

.  אגרת השבת לרבי אברהם בן עזרא. י"בסוף ספר נגיד ומצוה נדפס סגולה נפלאה בשעת צרה ויולדת מהאר. ט"תר, טשרנוביץ

.  קונטרס נבואת הילד

.כריכה מקורית בלויה. מצב טוב מאוד. מ"ס16.דף[ 7], צה

80$פתיחה 

כריכות עור מקוריות–ך"תר, למברג–ה"השלנאה של ספר סט . 215

A Nice Set of Sefer Ha'Shelah – Lemberg, 1860 – Original Leather Bindings

.  דפוס אברהם יוסף מדפיס סגל. ך"תר, למברג. מאת רבי ישעיהו הלוי הורביץ, ספר שני לוחות הברית

.  סט נאה במצב מצוין. מקוריות, כריכות עור בצבע שחור. בשלושה כרכים נאים, שלושה חלקים

.שפשופים בכריכות. דףרס, [1], רכו-מט, מו, [1], רי, [נו-יז], טז, [3]

100$פתיחה 



והגהותרישומים,חתימות–ותיקוניםזוהרספריאוסף.216

Collection of Zohar and Tikkunim Books – Signatures, Inscriptions and Glosses

הגהותהספרלאורך.כץיצחקמיכאלחתימות"ו"נרי'אזובגבריאל"חתימההספרבשער.ף"תק,ליוורנו.הזהרתיקוניספר•

.מאודטובמצב.רבותקצרות

רישומיםבספר.ח"תרי,ליוורנו.הדףעל.בוזאגלושלוםלרבי"מלךמקדש"החיבורעם.דברים-במדבר,ויקרא,התורהעלזהר•

.הלויחנוךמשהחותמת.ט"סנדאףסעיד'ןיחיאהצעירט"סהלויאלחמדיישועה'ןלוי"חתימות.תימניתבכתיבהוחתימות

.עבהכרך-נפרדיםשערים-חלקיםשלושה

.חתימות.ג"תרל.בראדי.ויקראשמות,בראשית.חלקים'ג.התורהעלזהר•

.דברים-במדבר,ויקרא.כרסועבקטןכרך.ו"תרפ,ירושלים.מנוקד.התורהעלזהר•

.אריהציורעם"ב"תובירושלםק"בעהיהודא'אריגור"חותמת.ג"תרכ.אזמיר.במדברספר,ששיחלק,התורהעלזהר•

.טובכללימצב.שוניםגדלים

100$פתיחה 

ויטאלחייםלרבינו"חייםעץ"הספרשלחשובותמהדורותשלוש.217

Three Important Editions of the Book "Etz Chaim" by Rabbi Chaim Vital

.הקבלהחכמתבלימודהיסודיהספר–א"זיעויטאלחייםלרבינו"חייםעץ"הקדושהספרשלחשובותמהדורותשלוש

ש"הרש)שרעבימזרחישלוםלרבינו"שלוםנהר"ספרעםנדפס.דףקנד.בקישראלדפוס.ז"תרכ-ו"תרכ,ירושלים,חייםעץ•

.נפרדבשערשלוםנהר.ראשונהמהדורה.ז"תרכ,ירושלים.(הקדוש

.טובבמצבהספר.טקסטפגיעתללאשוליםפגםדפיםבכמה,"מלאמזאישראלאבן"רישוםבשער

.דףצה,[1].ה"תקמקוריץלהוצאתדומה.ט"תקע,הורבשוב,חייםעץפרי•

ישורןעדתקהל"חברתחותמות."צפתפהמבארשא...יעקבר"באייזיקיצחקוקוניצורילכבודמהוניקניתי"רישומיםשניבספר

."ב"תוצפתק"פעהאונגריןסיגטמאראמראשדכולל

.ע"תר,ירושלים.שלוםנהרהספרהואשלישיחלק.חלקיםשלושה.והגהותפירושיםעם.חייםעץספרימכמההוגה,חייםעץ•

.ירושליםרבניואזהרותהסכמות.זהבבדיונדפסוהשערים.נפרדשערחלקלכל

.בינונימצבדפיםבכמה.טובכללי.שוניםמצבים

100$פתיחה 

'  תר–' התשנות –אוסף גדול של דפים וחלקי ספרים -קבלה ספרי . 218

Kabbalah Books – a Large Collection of Leaves and Parts of Books –The 17th – 19th

Centuries

.דפוסי רוסיה פולין ועוד', התר–' התארגז מלא וגדוש בחלקי ספרים ודפים מתוך ספרי קבלה שנדפס בשנות 

. גרוע, בינוני-טוב. גדלים ומצבים שונים

100$פתיחה 

ספרי קבלה [ 6]אוסף . 219

Collection of [6] Kabbalah Books

. ן"תר, ווארשא. יחייאלרבי גדליה בן , שלשלת הקבלה• 

.  ח"תס, אמשטרדם, פעמון ורמון• 

.א"תקל, זאלקווא. יקטילה'גלרבי יוסף , שער אורה• 

.ט"תקל, זאלקווא. מהגאון רבינו פרץ בעל התוספותהאלהותספר מערכת • 

.ב"תרס, ירושלים. עם ספר יפה שעה מאת רבי שלמה הכהן. שער צבעוני. ב"תרס, ירושלים, הכונותשער • 

.מצב טוב. ללא כריכה. א"תקל, אמשטרדם. במדבר-ויקרא, רביעי-חלקים שלישי, ספר הזהר• 

.בינוני-טוב. גדלים ומצבים שונים

100$פתיחה 



'תר–' שנות התק–ספרי קבלה ומוסר [ 11]אוסף . 220

Collection of [11] Kabbala and Mussar Books – the 1740's-1840's

.מאודטובמצב.ח"תקמ,דאדרהפרנקפורט.אלבויוסףלרביהעקריםספרעלחיבור,שתולעץ•

.טובמצב.מתימןעתיקותוחתימותרישומים.ה"תקס,אמשטרדם.בראשית.ראשוןחלק,התורהעלהקדושהזהרספר•

.א"תקפ,ווילנא.דאנציגאברהםרבימאת"משהתורתזכרו"ספרעםכרוך•ה"תקצ,והוראדנאווילנא.ו"למהרחקדושהשערי•

.טובכללימצב.חסרנוסףוספר.שניהמהדורה

.בינונימצב.ח"תר,טשענוביץ.ל"הרמחמאת,חכמהפתחיח"קלספר•

.טובכללימצב.ט"תרי.טשערנוביץ,הזהרתקוני•

.טובמצב.ט"תרי,למברג.הורביץשבתירבימאת,טלשפע•

.מצויןמצב.ך"תר,טשערנוביץ,מאזמירהכהןאליהורבימאת,אליהומדרש•

.טובמצב.ד"תרכ,ווין,מאזמירהכהןאליהורבימאת,מוסרשבט•

.ורישומיםחתימות.ו"תרל,וורשא,ישראלבןמנשהרבימאת,חייםנשמת•

.טובמצב.ג"תרמ,ווארשא.ל"הרמחמאת,תבונותדרך•

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםומצביםגדלים

100$פתיחה 

ה"תרס,בגדאד–הביתעללשמירהקמיע.221

Amulet for Protecting the House – Bagdad, 1905

י"הצב"מאת.קודששמותוטבלתדודמגן,מלאכיםשמות,שמירהפסוקיעם."ביתואנשיולכלהביתלבעלשמירה",מודפסקמע

."ה"תרסאדר,ט"סברנןשבתיברוך

.מצויןמצב.מ"ס22\20גודל.למסגרתמחוץנבדקלא.מסגרתבתוךנתון

100$פתיחה 

20–המאה ה –לשלום בית –על קלף קמיע . 222

Amulet on Parchment – for Shlom Bayit (Domestic Peace) – the 20th Century

בכח"הכיתובוסביבותרשיםהקמיעבסוףקבלייםתרשימיםעם.חןומציאתביתלשלוםנכתב.שחורדיו,קלףעלכתובקמיע

.["השלוםעליוהמלך]ה"העשלמהחותם

.הקמיעלשמירתמבדכיסבתוךנתון.טובמצב.מ"ס3\70:וצרארוךפורמט

100$פתיחה 

20–המאה ה –רובם על קלף –עשרות קמעות אוסף . 223

Collection of Dozens of Amulets – Most of Them on Parchment – the 20th Century

.  קמע מתכת1. קמעות על נייר7. קמעות על דיו על קלף27, אוסף קמעות

. הקמעות קלף במצב טוב מאוד. גדלים ומצבים שונים

80$פתיחה 

קלף ונייר–בכתב יד שויתידפי שני . 224

Two Handwritten Shiviti Leaves – Parchment and Paper

.19–ההמאהסוף,המזרחארצות.הקודשושמותהמנורהציור,קלףעלדיו,שויתי•

.20–ההמאהראשית.הקודשושמותהמנורהציור.ניירעלדיו,שויתי•

.ניירעלידכתב,קודששמותעםקטןקמיע,בנוסף

.טובכללימצב.שוניםגדלים

80$פתיחה 



הדפסים נדירים–דפי שמירה לילד וליולדת [ 4]מקבץ . 225

Collection of [4] Protection Leaves for the Newborn and the Mosther – Rare Prints

נדפס]...בישאעינאמכלעליכםאנימשביע:ל"זא"חידמהרבהרעלעיןלחש.טובובמזלטובבסימן.וליולדתלילדשמירה.א

דפוס[ט"תרנאחר],ירושלים...[ליליתחוץוחוהאדם:עיין]...בליליתופגעבדרךמהלךהיהל"זאליהו...[לא’סי,אחתכףבספרו

.צוקרמן

אדוםדף.'עמ[1]...וחוהאדם:בצדדים.אותיות-וצירופישמות:ובהם,גלגלכעיןשבתוכומרובע:ולמטה,יד-כף:העמודבמרכז

.[בורדו]כהה

.ליליתלביןהנביאאליהוביןהמפגשוסיפור,קכאפרקתהליםעם.טובשםמהבעללהילדשמירה.ב

ב"תשעדש"תמשנתבסטמרפעלל"הנהמדפיס,[בערךש"ת]בסאטמרזיססווייןמאיראברהםשלספריםמסחרביתהוצאת

בספריה.הביבליוגרפיהבמפעלמובאלא–זהדפוסמביתנדירדףלפנינו.בלבדכותריםכמהלהדפיסוהספיק,המלחמהבאמצע

.[?ץ"תר]לשנתההדפסהמוערךהלאומית

יהודהמחנהלוגאסייוסףהדפסה.טובשםבעלישראלרביהקדושמהרבוליולדתלילשמירה,יסובבנוחסד'בההבטוח.ג

.50–השנות.ירושלים

.תרשימיםעם.וליולדתלילדלשמירהמלאכיםהשבעותדף.ד

.שוניםומצביםגדלים

100$פתיחה 

ט"תרכ, זיטאמיר–ולחשים בכתב יד בסוף ספר בית אפרים סגולות . 226

Handwritten Segulot and Incantations at the End of the Book Beit Efrayim – Zhitomir, 1869

, זיטאמיר. מאת רבי אפרים זלמן מרגליות, עם ביאור פרי תבואה וביאור ראש אפרים, על הלכות טריפת הריאה, בית אפרים

.  שאדאוודפוס אברהם שלום . ט"תרכ

".  הרע מקובל מאיש גדול ומפורסםלהעיןלחש "כתב יד על שני העמודים תחת הכותרת , שבסוף הספרהפורזץבדף 

.  פגמים שונים. מצב כללי טוב

80$פתיחה 

כריכה מעשה ידיו של זקן המקובלים רבי יצחק כדורי בצעירותו–ד "תרפ, ירושלים–החיים כף . 227

Kaf Ha'Chaim – Jerusalem, 1924 – Binding made by the Eldest of the Kabbalists Rabbi 

Yitzchak Kaduri in His Youth

.ראשונהמהדורה.ה"תרפ,ירושלים.סופרחייםיעקברבימאת.חמישיחלק.ערוךהשולחןעל"החייםכף"החיבור

יצחקרבי,כידוע–ל"זצכדורייצחקרביהמקובליםזקןידימעשהמקוריתכריכה,אדוםמעורגבעםשחורבדבכריכתכרוךהספר

כף"הרבינוספריאתכרךכדוריהרב,(כורךיצחקרביבכינויוידועהיהדאזבירושלים)ספריםמכריכתהתפרנסבצעירותוכדורי

."החיים

.אחוריתבכריכהרטיבותכתם.מאודטובמצב.דף[1],קעט,[1]

100$פתיחה 

ספרי תפילה

עותק נאה–ט "תצ, ונציה–שובבים תקון. 228

Tikkun Shovavaim – Venice, 1739 – Nice Copy

עם . תפילת מנחה לשובבים כמנהג הספרדים, מסירת מודעה, עם התרת נדרים. על פי המקובל רבי משה זכות, שובביםתקון

".  קיצור כוונות ייחודי השובבים"

. קאלימאניורבי שמחה אלטראסרבי שלמה , בראש הספר הקדמת המגיהים. ט"תצ, ונציה

.ואיכותיםדפים בהירים [. ?]כריכה מקורית . מצב טוב. מ"ס16.5. נ דף

100$פתיחה 



ב"תקצ, ליוורנו–הגדה של פסח –ברכות כמנהג איטליה סדר . 229

Seder Berachot according to the Custom of Italy – Passover Haggadah – Livorno, 1832

תפלה לנשים קודם הדלקת נר שבת , מאה ברכות, עם פזמונים לשבת ומזמורים לימים טובים, איטאלייאניק "סדר ברכות כמנהג ק

.ועוד ברכות רבות. הגדה של פסח. ויום טוב

. עם איטלקית. ב"תקצ, ליוורנו

.מצב טוב מאוד. מ"ס15. פה דף

100$פתיחה 

מהדורה ראשונה–מסידור שער השמים חלק . 230

Part of the "Sha'ar Ha'Shamayim" Siddur – First Edition

מהדורה . ז"תע, אמשטרדם. הקדושה"השל–מאת רבינו ישעיה הלוי סגל הורביץ . מתוך סידור שער השמים[ צב-דפים מה]דף 48

.  ראשונה

.דפים מנותקים. ללא כריכה. מ"ס18. פגמים שונים. אחרונים במצב בינוני. רובם במצב טוב. מצב משתנה בין הדפים

80$פתיחה 

נדיר–לא רשום –ו "תקע, הוראדנא–לשלש רגלים מחזור . 231

Machzor Le'Shalosh Regalim – Grodno, 1816 – Not Listed – Rare

.  ו"תקע, הוראדנא. חלק שני, מעהריןכמנהג פולין פיהם , מחזור לשלש רגלים

. מ"ס13.5. רד דף, [1]

.  רוזנפלד נרשם על פי עותק זה-וינוגרדבתקליטור , המחזור לא רשום במפעל הביבליוגרפיה ואינו בספריה הלאומית

. כריכה מקורית. כתמי שימוש. מלבד זה מצב טוב. דף השער ושני דפים אחרונים מחוזקים

100$פתיחה 

ב  "תקע, אופנבך–שני חלקים –ליום כיפור מחזור . 232

Machzor for Yom Kippur – Two Sections – Offenbach, 1812

. ב"תקע, אופנבך. שני חלקים. ליום כיפורהפיטןמחזור כוונת 

.  ח דף, מ. ערבית ליום כיפור. חלק א

.  דףכט, צו, סה, צב, [1. ]ליום כיפור. חלק ב

.כריכות חצי עור מקוריות. דף בהיר ואיכותי. שני החלקים במצב מצוין

100$פתיחה 

עותק נאה–ז "תרכ, ווארשא–דרך החיים סידור . 233

Siddur Derech Ha'Chaim – Warsaw, 1867 – Nice Copy

פירוש.מווילנאא"מהגראבותפרקיפירוש.מזאלשיןמשהרבימאתשבתתיקוניעם.מליסאיעקברבילהגאון,החייםדרךסידור

.חשובותרבותהוספותועוד.הקדושה"משלסליחותעל

.ז"תרכ,ווארשא

זהמלבד.בשערקליםוכתמיםזעיריםפגמים.עבהכרך.’עמ51,24,ו,דף[1];116;[12],197-248,220,[4],366,196,[8]

.איכותיםדפים.מאודטובבמצבכולו

100$פתיחה 

ספרי תפילה3\הגדה של פסח –עץ זית –מקוריות של בצלאל כריכות . 234

Original Bindings of Bezalel – Olive Wood – Passover Haggadah / 3 Prayer Books

-בצלאלאומנותשל,עיטוריםעםכולם.עורכריכתהאחת.זיתעץעשויותמקוריותכריכותעםמהםשנים.תפילהספרישלושה•

.ירושלים

.ירושלים-בצלאלאומנותשל,ועיטוריםמקוריתזיתעץכריכתעם,פסחשלהגדה•

.מנותקות\רופפותכריכות.טובכללימצב.שוניםגדלים

100$פתיחה 



לאמהדורה–ב"תרע,לובלין–תהליםוספר"הכלליתיקון"עם–אשכנזכמנהג'ישראלשירות'סידור.235

ידועה

Siddur "Shirot Yisrael" according to the Custom of Ashkenaz – with "Tikkun Ha'Kelali" and 

the Book of Psalms – Lublin, 1912 – Unknown Edition

ועוד...לוסביבחייםארחותופירושהתפילהודיניהתיבותפירושעם...אשכנזכמנהגישראלישועותוהואישראלשירותסידור

צבמדףהחל,בנפרדנדפסלאהכלליהתיקון.התהליםספרעם"...ה"זצלהנחמן'הרהרבהאלקימהצדיקהכלליתיקוןנוסף

עדתפילותליקוטימספרתפילותעם,תהליםהקפיטלרשימתכוללוסגולותיון"מוהרליקוטימספר"הכלליתיקון"הסגולתמובא

.צזדף

ליכטליבושיהודהרבי.מאוזארובהלויאריהיהודהרבי.מאוסטראווצעהלוייחיאלמאיררביק"הרההסכמותעם.ב"תרע,לובלין

.מפשעדבארז

.ביותרנדיר–הלאומיתבספריהואינוהביבליוגפריהבמפעלמופיעלאזהסידור

.מ"ס15.מאודמשובשתדפיםספירת.כרסעבכרך

לאורךאותיותבכמהטקסטפגיעתעםבשוליםמעטקצוציםאחרוניםדפיםומספרראשוניםדפיםשני.חלקיתמנותקשער

.שימושכתמי.טובמצבהספרדפישארזהמלבד.העמוד

100$פתיחה 
ספרי תפילה ומחזוריםאוסף . 236

Collection of Prayer Books and Machzorim

חתימות ורישומים  . מ"ס36. א"תקנ, ווין. ומעהריןכמנהג פיהם פולין . ראש השנה, חלק ראשון. מחזור גדול מפואר לשליח ציבור• 

.סימני שימוש. שולים רחבים. מצב טוב מאוד. רבים

. ה"תקע, ווין. ן"להראבדבר ' האלהיםאל , כולל ספר מאמר השכל ביאור לפיוט, כרך עשירי, מחזור• 

.  ו"תקע, ווין. ימים של שבועות' לב, מחזור כרך תשיעי• 

.  א"תקפ, רדלהיים. חג שבועות, חג סוכות, שני חלקים, מחזור• 

.בדיו אדומהכיתוביםשער עם . ח"תר. טשערנוביץ. חלק ראשון. כמנהג פולין וליטא, מחזור מן ראש השנה ויום הכפורים• 

.מצב כללי טוב. גדלים ומצבים שונים

100$פתיחה 

[6]א"החידרבינו ספרי . 237

Books by the Chida [6]

. א"תרמ, ליוורנו. א"חידנסדר על ידי הרב . לימוד לחנוכת הבית ולאור המילה. ראשי תיבות חנוך מילה לבני ישראל, י"לבם"ח• 

כריכה  . מצב טוב. נ דף. ולראשונה נדפס בשם זה ובנפרד( ז"תקנ, ליוורנו)כרם חמר א"החידמתוך ספרו של . דפוס ישראל קושטא

.חדשה

. ר"ת, יוזפוף. מורה באצבע וציפורן שמיר, ספר עבודת הקודש• 

(.עותקים2. )ב"תר, ליוורנו, ר"בסדקונטרס יוסף • 

.כתמים. מצב כללי טוב. דףקלב. מהדורה שניה. ט"תרי, וינה". תהלותיוסף "ספר תהלים עם • 

.מצב טוב. הגהות2חתימה בשער ו . א"תרס, פרמישלא. עם תורת השלמים. הלכות ספר תורה, לדוד אמת• 

.גדלים שונים

100$פתיחה 

מהדורות מוקדמות3–ליל הושענא רבא תיקון . 238

Tikkun Leil Hoshana Rabba – 3 Early Editions

בדיומהשערחלק.א"תק,ונציה.[צפת,חברון,ירושלים]ץ"יחישראלבארץלקרותשנוהגים.רבאהושענאללילהתקוןסדר

.אחרוןדףחסר.אדומה

.א"תרי,ווארשא,רבאוהושענאשבועותלילתיקון

.ד"תרי,רדלהיים.שבועותללילהלימודסדר

.זמןוכתמישימושבלאי.טובכללימצב

100$פתיחה 



ז"תרנ, ליוורנו–סט שלם עם כריכות מקוריות –לישראל חק. 239

Chok Le'Yisrael – a Complete Set with Original Bindings – Livorno, 1897

.  ופירוש קב ונקי על המשניות. מוסר והלכה פסוקהלחקעם יוסף , לישראלחק

. וחברובילפורטידפוס שלמה . ז"תרנ, ליוורנו

.  קצו דף. ספר בראשית[: חלק א]

.  דףקפ. ספר שמות[: חלק ב]

.  דףקעד. ספר ויקרא[: חלק ג]

.  קסט דף, [2. ]ספר במדבר[: חלק ד]

.דף[ 1], קץ. ספר דברים[: חלק ה]

.מצב טוב מאוד. עם כריכות מקוריות. סט מקורי שלם

100$פתיחה 

ספרי תפילה ומחזורים לימי הרחמים והסליחות  [ 8]אוסף . 240

Collection of [8] Prayer Books and Machzorim for the Days of Mercy and Forgiveness

האלמנהדפוס.ס"תק,אמשטרדם.וברכותתפילותטייטשעם,פרנקפורטק"קסדרכפיאשכנזכמנהג,השנהמכלסליחות•

.בלויהמקוריתעורכריכת.מאודטובמצב.דףקכ,נב,[1].ץ"כפרופסיוסףויתמי

.ט"תקצ,ווילנא.כפוריםיוםהלכותאדםחיימספר,זכהתפלהספר•

שני.קושטאישראלדפוס.ד"תרכ,ליוורנו.ואיטאליאומערבמזרחומדינותשבקוסטאנטינאספריםק"קכמנהגכיפורליוםמחזור•

.נפרדבשערחלקכל.חלקים

.ראשונהמהדורה.ח"תרל,ליוורנו.חמויאברהםרבימאת,והנהגותמנהגים,הלכות,תפילותכולל,אלבית•

.ג"תרל,ליוורנו.השנהלראשמחזור•

.ט"תרנ,ליוורנו.לנפשמרפא•

כתרתרגוםעם.ה"תרמ,וינה.ואיטליאומערבמזרחומדינותקושטנטינהקדושותבקהלותספרדמנהג,כיפורליוםמחזור•

.ללאדינומלכות

.1845,פראג.קטןכיפוריום,חדשראשערבתפלת•

.שהואכמותנמכרהאוסף.טובבמצברובם.שוניםומצביםגדלים

100$פתיחה 

דפוסי ירושלים

בקדפוס –מהדורה יחידה –ג "תר, ירושלים–יהודה אהלי. 241

Ohalei Yehuda – Jerusalem, 1843 – Single Edition – Bak Printing Press

רביהמקובלשלבנומירושליםהכהןיהודהרבימאת.ם"הרמבעלחידושים.'ב'אבסדרשונותבסוגיותחידושים,יהודהאהלי

.ועוד"הכושרשעת""רצוןשעת"ס"מחהכהןשלמה

.השערבמרכזהמדפיססמלעם.בקישראלדפוס.יחידהמהדורה.ג"תר,ירושלים

.(10הלוי.ש)!הראשוניםירושליםמספרי

.איכותיםדפים.עשנקבימעט.טובכללימצב.מ"ס28.דףקמה,[3]

100$פתיחה 



ספרי ירושלים[ 6]אוסף . 242

Collection of [6] Jerusalem Books

דפוס.ראשונהמהדורה.ה"תרכ,ירושלים.מצריםרבנימגודליקשטרויעקברבימאת.ביצהמסכתעלחידושים,יעקבתולדות•

.מאודטובמצב.בקישראל

ידבכתבקצוצההקדשההספרבשער.יחידהמהדורה.ג"תרס,ירושלים.אבולעפיאיצחקרבימאת.ששיחלק,יצחקפנית"שו•

.שמעוןבןאהרןרפאלרביאלהמחבר

.יחידהמהדורה.ג"תרע,ירושלים.הלויידידמרדכייוסףרבימאת,יוסףימית"שו•

.מאודטובמצב.ב"תרע,ירושלים.בלויאשלמהיצחקרבימאת.לארץוחוץארץחלתתורתעל,העומרמלוא•

ספר:עםכרוך.ראשונהמהדורה.ח"תרנ,ירושלים.ראשונהשנה.באדהביצחקרבימאת,עתיקיםידותכתבי,וירושליםציון•

פתח:עםכרוך.מבלזרוקחיהושערביר"האדמועלהספדנדפסבספר.בוקרשטד"אבשוראייזקיצחקרבימאת,ת'אבועץענף

.מאודטובמצב.ד"תרל,מונקאטש.א"להחידאבותפרקיעלביאור,עינים

.ו"תרפ,ירושלים.אמתדברעלרכבקונטרס•

.ה"תרס,ירושלים,תודהזבח•

.ב"תרס,ירושלים.ממזריטשבארגאברהםרבימאת,אברהםברכת•

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים

100$פתיחה 

ספרים שנדפסו בירושלים[ 11]אוסף . 243

Collection [11] of Books Printed in Jerusalem

.פסחשלהגדהעלחידושים.אחדותומסכתותוכתוביםנביאים,תורהחומשיחמישהעלוחשבונותגימטריאות-עולםאהבת•

.ג"תרס,ירושלים.(ה"דיפ)פרחייוסףדודרבימאת

.ד"תרס,ירושלים.(ת"האדר)תאומיםרבינוביץדודאליהורבימאת.הקהלמצותעל,בעתוכדברקונטרס•

פירושיםך"תנחידושי-"חייםדרך"ספרעם.מאזוזמשהזקןרביהגאוןמאת,ובהלכהס"בשנפרדיםעניינים-משהשם•

ה"תרס,ירושלים.חוריחייםרבימאת,וגימטריאות

.בצילוםהשער.ו"תרס,ירושלים.סופרחייםיעקברבימאת,התורהעלחידושים,יעקביגל•

.ע"תר,ירושלים.הלויידידאליעזררבימאת.ומוסרורביהפריהמצותעלדרוש,אליעזרדבר•

.מחברוןכהןיעקברביחתימת.ד"תרע,ירושלים.ל"הרמחמאת',הדרך•

.ראשונהמהדורה,פ"תרירושלים,קוקהכהןיצחקאברהםרבימאת,התחיהאורות,מאופלאורות,חלקים'לבמחולק,אורות•

.מחברוןכהןיעקברביחתימת.א"תרצ,ירושלים.גולדברגיצחקרבימאת,יצחקרחובות•

.ב"תרצ,ירושלים.הלויידידטוביוםאליעזררבימאת.צובהמארםלבטוןמרדכירביונפלאותתולדות.ם"מהרשבחי•

.ב"תרצ,ירושלים,ו'ג'ביגאברהםרבימאת.לתלמידיםוטריפותשחיטההלכות,בזהושחטתם•

.ו"תרצ,ירושלים.חזןיצחקאליהורבי.שניחלק.אליהוידית"שו•

.במצריםהראשיתהרבנותחותמת.ץ"תרח,ירושלים.נריהצבימשהרבימאת.טעמיה,הלכותיה,קדושת,השמטהדבר•

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים

100$פתיחה 

ספרי ירושלים חשובים[ 4]מקבץ . 244

Collection of [4] Important Books printed in Jerusalem

.גאגיןאברהםחייםרבימאת'לאהלסביב'פירושעם,הראשוניםמרבותינוגירונדימשולםר"בשמואלרבינומאת,מועדאהל.א

.דף[1],סד,קכ,[13].יחידהמהדורה.ו"תרמ,ירושלים.ראשוןחלק

.יחדיוכרוכיםל"הנהספריםשני.יחידהמהדורה.ב"תרמ,ירושלים.גאגיןאברהםחייםרבימאתדרשות,מירושליםחיים.ב

.יבשדף.טובמצב

.ראשונהמהדורה.חזןמרדכיציוןבןרביידיעלל"הו.ג"תרע,ירושלים.מבגדאדחייםיוסףרבינומאתמוסרמשלי,ונמשלמשל.ג

.א"תרע,ירושלים.ישראלנשמתלכלביתאאלפאפיעל.נשמהנרמשניות,החייםצרור.ד

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים

100$פתיחה 



ספרים חשובים שנדפסו בירושלים[ 7]אוסף . 245

Collection of [7] important Books that were Printed in Jerusalem

.מהדורה יחידה. ח"תרפ, ירושלים. מאת רבי עזרא עילי הכהן טויל. ט סופר"ת ע"שו• 

. שני חלקים בשערים נפרדים. ג"תרכ, ירושלים. מאזמירמאת רבי אליהו הכהן , שבט מוסר• 

. א"תרצ-ו"תרפ, ירושלים, (ג, א)שני חלקים . מאת רבי רחמים דוד שרים. ש"הרששאלות ותשובות על סידור , שערי רחמים• 

.  מהדורה יחידה

. מהדורה יחידה. ד"תרס, ירושלים, חלואהסמחוןמאת רבי , צו לצו• 

.לניאדובהוצאת רבי דוד ציון . ח"תרפ, ירושלים, "בן איש חי"מאת רבינו יוסף חיים ה, לשון חכמים• 

.  מהדורה יחידה. ג"תרפ, ירושלים. חלק שני, מנחת יהודה• 

.מצב כללי טוב. גדלים ומצבים שונים

100$פתיחה 

ספרי ירושליםאוסף . 246

Collection of Books Printed in Jerusalem

.בינונימצב.ראשונהמהדורה.ז"תרמ,ירושלים.ממאדאוובראליעזררבימאת,תמורהמסכתעלחידושים,תודהתמורת•

.ראשוניםבדפיםפגמים

ירושלים.מוילקומיראהרןיצחקחייםרבימאת.ישראלתפארתבספרשנתפרסםמכתבנגד.פולמוס–תפארתכלילקונטרס•

.טובכללימצב.ראשונהמהדורה.ה"תרנ

.טובכללימצב.ראשונהמהדורה.ו"תרנ,ירושלים.בראשית.יוסףבןסעדיארבימאת,התורהעלחידושים,צרוףכסף•

.טובכללימצב.ח"תרנ,ירושלים.חבקוקעלא"מהגרביאור•

.ראשונהמהדורה.ה"תרפ,ירושלים.חכםשמעוןרבימאת.בוכארהיהודימנהגכפי,אסתרהמגילתתרגום,שניתרגוםתפסיר•

.טובמצב.בבוכאריתורישומיםחתימות

,ירושלים.ל"זצענתבייעקברבימאתת"ושוחידושיםעם.כפוסיחייםרביהמקובלמאתהתורהעלדרושים,החייםבאור•

סיפוראתמגוללבומונטפיורימשההספראלענתבייעקברבישלמכתבולראשונהנדפסזהבספר.ראשונהמהדורה.ט"תרפ

.מאודטובמצב.שעברהקשיםוהעינויםדמשקעלילת

. גדלים שונים

100$פתיחה 

ה"תשמ-ג"תש-" לארץ ישראל"לוחות [ 23]מקבץ . 247

Collection of [23] Calendars for "Erezt Yisrael" – 1943-1985

.  טוקצינסקימאת רבי יחיאל מיכל , דיני ומנהגי ארץ ישראל, לוח לארץ ישראל

. ז"תשי. ו"תשט(. 'עץ חיים'לוח ישיבת )ב "תשי. א"תשי. י"תש. ח"תש. ז"תש. ו"תש. ג"תש: לוחות של השנים23לפנינו אוסף של 

.ה"תשמ. ט"תשל. ח"תשל. ז"תשל. ו"תשל. ד"תשל. ג"תשל. ט"תשכ. ז"תשכ. ה"תשכ. ב"תשכ. א"תשכ

.מצב כללי טוב. גדלים ומצבים שונים

100$פתיחה 

ן"בהרהעותק של רבי אהרן מנדל –ב  "תרס, ירושלים–" המאסף"של ירחון כרך . 248

Volume of the "Ha'Me'asef" Journal – Jerusalem, 1902 – the Copy of Rabbi Aharon Mendel 

Baharan

-ב"תרס, ירושלים. קואינקהמאת העורך רבי בן ציון , בו נקבצו ובאו תשובות ומאמרים מכל גדולי ישראל, כרך של ירחון המאסף

.  שמינית-שנה שביעית. ג"תרס

. קהירד"ראבן"בהרחותמות רבי אהרן מנדל 

.  של שנה שמינית חסרקסזדף . דפים יבשים. דפים וכריכה רופפים. מצב כללי טוב

80$פתיחה 



מירושליםדפוסופרטיפשקוילים,כרזותאוסף.249

Collections of proclamations, Pasquils (Wall-Posters) and Printed Items from Jerusalem

,ירושליםהאשכנזיםתורההתלמודבתיידישעלכפרותלפדיוןשוברים•המערבדפוס,מילויללא,זהבדיו,מודפסתכתובה•

,מאודגדולהכרזה•'ב'האאותיותללימודלוח•שבתמזהיריחברתכרזות2•ניץ'ויזחסידותכרזות7•20–ההמאהתחילת

,צבעונידף•ואנגליתבעבריתתמונהלכלתיאורעם,ועבריתבאנגליתכיתובים,חייםעץובניןתורהקרןשלרבותתמונותעם

ללאסלוניםהגדולההישיבהשלצבעוניתחברתעודת•מילויללא,בירושלים,ארצותושאררוסיאפליטיהרבניםהתאחדותמאת

ביתבהוצאת,הלמודאחרהנפטרעלתפלה•ב"תשל,אליעזרדמשקבעלויזיניצאר"האדמולהילולתגדולהכרזה•מילוי

.נוספיםפריטיםועוד.-"תשכ,ירושלים.שאולכלילתהמדרש

.שוניםומצביםגדלים.פריטים23

100$פתיחה 

ז"תש-ש"ת,ירושלים–התורהאשלישיבתמסמכים.250

The documents of the Eshel Ha'Torah Yeshiva – Jerusalem, 1940-1947

.ברמןיצחקאליעזררבישלמיסודושבירושליםשעריםבמאה"התורהאשל"ישיבתשל,רביםומכתביםמסמכים

ברמןיצחקאליעזררבימאתמכתבביניהם.ידבכתבמסמכים.להומחוצהמהארץתבלקצוימכלהישיבהאלשנשלחומכתבים

.הישיבהלימיןרבותעמדמלצרזלמןאיסררבישהגאוןניכרשלפנינוהמכתביםמתוכן.ט"תרצמשנת

.הארץקצותמכלשעלוענייםבנישללחינוכםדאגובעיקרחייוכלתורהלימד"מגידהמיניסקאער"ברמןיצחקאליעזררבי

.תורהללימודכמקוםוגם[לינהשתיהאכילה]ל"אששלכמקוםגםשימשההתורהאשלישיבתו

.שוניםומצביםגדלים.מסמכים200–לקרוב

.ברמןיצחקאליעזררביהיישבהלראששייכיםשהיוספריםשנימצורפים

בשני.ד"תרפ,פטרבורג.קצנלבויגןטעבלידודרבימאת,נפתוחמי.ה"תרכ,יוזעפוף.רבההושענאולילשבועותלילתיקון

.וחותמותיוידוחתימותהספרים

.טובכללימצב

100$פתיחה 

וזיטאמירסלאוויטא

א"תקע,סלאוויטא–יעקבעין.251

Ein Ya'akov – Slavita, 1811

.פסחבןבערודובסגלבערדובדפוס.ב"תקע,סלאוויטא.שלישיחלק.שלמהקהלתחידושיעם.יעקבעין,אורכתנות

.טובבמצבהספרהשאר.השערבדףקרעים.מנותקתמקוריתעורכריכת.ירקרקניירעלנדפס

100$פתיחה 

עותק חסר–דפוס רבי משה שפירא –ג "תקנ, סלאוויטא–ישראל תפארת . 252

Tiferet Yisrael – Slavita, 1793 – the Printing House of Rabbi Moshe Shapira – Lacking Copy

(.  ל מפראג"המהר)ליוואמאת רבי יהודה , ספר תפארת ישראל

. מזברזרבי אריה ליב ק"הרההסכמת . בדפוס רבי משה שפירא. ג"תקנ, סלאוויטא

!בסלאוויטאמבכורי הדפוס 

.בינוני-מצב טוב. נקבי עש. ללא כריכה. בינוני-מצב טוב. חסר שער. צו דף

100$פתיחה 
דפוס רבי משה שפירא–ב "תקפ, סלאוויטא–טהרות משניות . 253

Mishnayot Taharot – Slavita, 1822 – the Printing House of Rabbi Moshe Shapira

. ותוספות יום טוב ועודמברטנוראעם פירוש הגאונים רבינו עובדיה , משניות סדר טהרות

. נייר כחול. דפוס רבי משה שפירא. ב"תקפ, סלאוויטא

.כריכה וכמה דפים מנותקים. בינוני-מצב כללי טוב. פגמים בשער ובדפים נוספים. חותמות בית מדרש

100$פתיחה 



שולים רחבים–א "תרכ, זיטאמיר–פרי מגדים \ארץ מגיני. 256

Meginei Eretz / Pri Megadim – Zhitomir, 1861 – Wide Margins

. בדפוס האחים שפירא. א"תרכ, זיטאמיר. עם מגן אברהם ומגן דוד ויתר המפרשים. שולחן ערוך אורח חיים. ארץמגיני

.  בשלימות" אורח חיים"בכרך זה כל חלק 

.  בשער נפרד–כולל ספר פרי מגדים ומחצית השקל שנדפסו בסוף הכרך 

. מספר דפים מחוזקים. מצב כללי טוב

100$פתיחה 

חסר-שני חלקים –ח "תרי-ז"תרי, זיטאמיר–מים חיים ת "שו. 255

Mayim Chaim Responsa – Zhitomir, 1857-1858 – Two Sections – Lacking

.  אוסטרהאד "אברפאפורטשאלות ותשובות מאת רבי חיים כהן , מים חיים

. רים"הסכמות גדולי האדמו. מסלאוויטאבדפוס הרבנים שפירא נכדי הרב . מהדורה ראשונה. ח"תרי-ז"תרי, זיטאמיר

לחלק  (. 'עמ152, 84: במקור. )השערים הראשונים חסרים. שער שני של כל חלק-לפנינו שני החלקים עם שני שערים: עותק חסר

(.132' מסתיים בעמ)חלק שני חסר מספר דפים בסוף . ראשון חסר עד דף יא

100$פתיחה 

ד"תרכ, זיטאמיר–סוכה -יומאמסכתות . 257

Yoma-Sukkah Tractates – Zhitomir, 1864

.בדפוס האחים שפירא. ד"תרכ, זיטאמיר. סוכה-יומא. שני מסכתות תלמוד בבלי

.קרעים וכתמים. מספר דפים בינוני. מצב כללי טוב. ללא כריכה

100$פתיחה 

למדניותהגהות–סגלאהרןיהודהרביובנוהירץנפתלירבישלהעותק–ב"תרי,זיטאמיר–ערוךשולחן.258

ידבכתב

Shulchan Aruch – Zhitomir, 1852 – the Copy of Rabbi Naftali Hertz and His Son Rabbi

Yehuda Aharon Segal – Handwritten Scholarly Glosses

רבי,ליפאחנינארבי:שפיראלביתהאחיםשלושתבדפוס.ב"תרי,זיטאמיר.צביונחלתתשובהפתחיעם,דעהיורה,ערוךשלחן

.העשיליהושעורביליבאריה

.שעריםשני.עמ[1],411,[8].קפב-אסימן.אחלק

כמההספרדפיבין.ווייססגלאהרןיודארביבנווחתימתחותמת.ירושלםק"פעהווייסל"סגהערץנפתלירביחותמותבספר

.וייסנפתלירביידבכתבאולי–ההדפסהמתקופתידבכתבלמדניותהגהות

לבלזליגרביחתן.ליטאבישיבותגםלמד.סופרהחתםתלמידימגדולי.בסלוניםנולד(ב"תרנ-ם"תק)ווייססגלהירץנפתלירבי

ד"בביהמתורההרביץבירושלים.לירושליםעלהח"תרמבשנת.דמעטער-בסנטב"ושוכרבכיהןד"תרלבשנת.מאולאזשאקאד

הלוימשהרבי."ירושליםבשעריך"בעלוייסהלויאהרןיהודהרביבנו.שעריםבמאה"שרהאהל"ובשוורץברוךרבישלחסידים

.(שפד'עמותלמידיוס"החת).קופלוטשד"אבוייס

.בלויהעתיקהכריכה.שימושבלאימעט.טובכללימצב

150$פתיחה 

ג"תרכ, זיטאמיר–הזהר ספר . 254

Sefer Ha'Zohar – Zhitomir, 1863

.  בדפוס האחים שפירא. ג"תרכ, זיטאמיר. ספר שמות, ספר הזהר

. 'תוספת'חסרים ששה דפים אחרונים של ה. מצב טוב מאוד

100$פתיחה 



שאדאוו\באקשטדפוס–זיטאמירספריחמשה.259

Five Books Printed in Zhitomir – Bakst / Shadov Printing Presses

שני.באקשטמשהיצחקדפוס.ט"תרכ,זיטאמיר.מלאדיזלמןשניאוררביר"האדמומאת.שניחלק.חייםאורח,ערוךשלחן•

.מאודטוב-טובמצב.שערים

דיניםחידושיעם.שורסנדראלכסנדררבימאת.שורבכור,שורתבואות,חדשהשמלה:ספריםשלושהכולל.תליתאיאוריין•

.מאודטוב-טובמצב.שאדאוושלוםאברהםדפוס.ח"תרכ,זיטאמיר."שרדלבושי"בעלאייבשיץשלמהדודרבימאת

.ידבכתבלמדניתהגההבספר."קאמעראווקאק"חופזוחאוויצקי'אלייקותיאל"חותמת

טובמצב.באקשטמשהיצחקדפוס.ל"תר,זיטאמיר.מכירבןמשהרבימאת.ס"הפרדדרךעלהתפילותפירוש,היוםסדר•

.מאוד

.עשנקבי.בינונימצב.שאדאוושלוםאברהםדפוס.ז"תרכ,זיטאמיר.מדובנאיוסףרבימאת,יוסףיסודספר•

בדפיםובלאיקרעים.מהודרתבדכריכת.שערחסר.דףקנז.באקשטמשהיצחקדפוס.א"תרל,זיטאמיר.כיפורליוםמחזור•

.הראשונים

100$פתיחה 

וזיטאמירסלאוויטאספרימקבץ.260

Collection of Books Printed in Slavita and Zhitomir

.מסלאוויטאשפיראמשהרביבדפוס.א"תקפ,סלאוויטא.מנחות-זבחיםמסכת,בבליתלמוד•

.המרדכימחיבורדף1-2חסרבמנחות.יגדףעדחסרהזבחיםמסכת

,ברלין,מגילהמסכתעםכרוך).פסחבןבערודובסגלישראלבןבערדובדפוס.ב"תקס,סלאוויטא.חגיגהמסכת,בבליתלמוד•

.(ה"תרכ

אחרוןדףחסרכנראה.וחתימותרישומים.בלבדאחדשער.שפיראהאחיםדפוס.ח"תרי,זיטאמיר.שניחלק.דעהיורהטור•

.הטורמרמזי

ט"למהריטוביוםהלכותוספרמעילה,כריתות,תמורה,ערכין,בכורות.מסכתותאתהכולל.קדשיםסדרבבליתלמודכרך•

.שפיראהאחיםדפוס.א"תרכ,זיטאמיר.נפרדבשערמסכתכל.אלגאזי

.בינוני–טוב.שוניםומצביםגדלים

120$פתיחה 

הגדות של פסח

ב"תקס, זולצבאך–של פסח הגדה . 261

Passover Haggadah – Sulzbach, 1802

. ב"תקס, זולצבאך. ר"צועם תרגום אשכנזי באותיות , הגדה של פסח

.כריכה מקורית. מצב כללי טוב. מ"ס17. מ דף

100$פתיחה 

מהדורה ראשונה–ין'מוולוזב"הנצי–של פסח הגדה . 262

Passover Haggadah – the Natziv of Volozhin – First Edition

מאת הגאון רבי נפתלי  " אמרי שפר"במהדורה זו נוסף הפירוש . 'מכשירי פסחא'וספר ' מעוביןפסח 'הגדה של פסח עם הפירושים 

ין'וולוזד "צבי יהודה ברלין אב

.  ין'מוולאזב"הנצישל פירוש מהדורה ראשונה. ט"תרמ, ווארשא

.כריכה מקורית רופפת. כתמים כבכל הגדה. טוב מאוד-מצב טוב(. 1768אוצר ההגדות , 1317יערי . )'עמ68, [2], 62, [2]

100$פתיחה 



של הגדות פסח נדירותפקסמילות[ 3]מקבץ . 264

Collection of [3] Facsimiles of Rare Passover Haggadot

כריכה  . ה"תשל, בני ברק, הוצאת שמור מור. ט"שפויניציאההגדת –מהודרת של ההגדה העתיקה רבת המוניטין פקסמיליה• 

.מקורית מהודרת

.  ו"תשמ, תל אביב, הוצאת נהר. עם המפה המקופלת. ב"תע, הגדת אמשטרדם• 

עם חוברת הקדמה  . מהודרת וצבעוניתפקסמיליהמהדורת . סגלמייכתב וצייר יעקב בן מיכאל . ט"תפ, איטינגן, הגדה של פסח• 

.קופסא מקורית. ה"תשמ, תל אביב, הוצאת נהר. מין'בנזמאת חיה . ומבוא וסקירה כללית על ההגדה וציוריה

100$פתיחה 

ל"צה\ציורים –תשעה הגדות אוסף . 265

Collection of Nine Haggadot – Illustrations / the IDF

הוצאת.סופרהחתםבעלספרמשהרביהגאוןלשם,ו"תקעבשנת,הכהןנתןר"במשהוציירכתב,פסחשלהגדהפקסמילית•

.ח"תשמ,מילר

.א"תרפ,ברלין.בודקויוסףמאתציוריםעם,פסחשלהגדה•

שניהשנה.ל"לצההראשיוהרבאלוףסגן(גורן)יק'גורונצשלמהרביהקדמתעם.ט"תששנת.ל"צהלחיילי.פסחשלהגדה•

.ישראללמדינת

.גורןהרבהקדמת.ח"תשכ.הראשיתהצבאיתהרבנותהוצאת.אחידנוסח,ל"צהלחיילי,פסחשלהגדה•

.א"תרנ.עמודמולעמוד.לגרמניתבתרגום,פסחשלהגדה•

.אחרותמשניםהתחיהבדפוסנוספותהגדותשתי.ד"תרצ,ירושלים.התחיהבדפוסהגדותשתי•

.שוניםומצביםגדלים

100$פתיחה 

לפני ואחרי קום המדינה, ארץ ישראל–הגדות אוסף . 266

Collection of Haggadot – The Land of Israel, Before and After the Establishment of the State

4239יודלוב,2402יערי,י"תש,אביבתל,סיניהוצאת,פסחשלהגדה•

3511יודלוב.2205יערי.התחיה.ה"תרצ,ירושלים,וערביעברי,פסחשלהגדה•

.אביבתל,הולצהנדלראתגולדשמיטהוצאת,פסחשלהגדה•

.1949.אשכולהוצאת,חדשהשירהוביאורציוריםעםהגדה.אשכולהוצאת,פסחשלהגדה•

.ירושלים,באוםיהודה,פסחשלהגדה•

.ירושלים.צבעונייםאיורים,אומנותהוצאתהגדה•

.(עותקים2)2372יערי.4113יודלוב.1948,אביבתל,לפסחישראליתארץהגדה•

.3268ההגדותאוצר.2147יערי.ץ"תר,ירושלים.עדןק"קכמנהג,הגדה•

.ו"תרצ,התחיה.ציורים,חכמיםדבריילקוטפירושעםפסחשלהגדה•

.טובכללימצב.ובלאיכתמים.שוניםומצביםגדלים.הגדות16כ"סה

100$פתיחה 

א"תרפ, ברלין-וינה–עברית וגרמנית –עם ציורי יוסף בודקה הגדה . 263

Haggadah with Illustrations by Yosef Budko – Hebrew and German – Vienna-berlin, 1921

.בעברית ולאחריה התרגום בגרמנית, של יוסף בודקההיחודייםהגדה עם הציוריים 

החלק העברי יצא לאור גם . עם שער מיוחד, החלק הגרמני נדפס משמאל לימין. ’עמ II, 40, [2], דף[ 1], דף[ 2], ’עממ , דף[ 2]

.ולפנינו הספר בשלמותו, בנפרד

.מלבד זה מצב מצוין. כריכה מקורית עם הטבעת זהב. 2822אוצר ההגדות 

80$פתיחה 



הגדות פרסומיות/גדול של הגדות לפסח ארץ ישראלמקבץ . 267

.מצב כללי טוב. שנים שונות, ישראל, הגדות לפסח30

הגדות , הגדת פקסימיליה של ההגדה הראשונה בדפוס, ויזניץהגדה מאת ישיבת .  ת.ה.קד הוצאת "ביניהם הגדות חסידות חב

.פרסומיות ועוד

.מצב טוב מאוד". האגודה למלחמה בסרטן"מ, הגדות שנים שונות15

.גדלים שונים. הגדות שונות45כ "סה

100$פתיחה 

20–המחצית הראשונה של המאה ה –הגדות שונות [ 29]אוסף . 268

Collection of [29] Different Haggadot – the First Half of the 20th Century

.  20–מהמחצית הראשונה של המאה ה , מקומות שונים. עם פירושים ותרגומים שונים, הגדות של פסח29אוסף כולל 

!האוסף נמכר כמות שהוא . מצב כללי טוב. גדלים ומצבים שונים

.לתמונות נוספות ניתן לפנות לבית המכירות. ראה תמונות

80$פתיחה 

ספרי יסוד

רישום מוגה–סט משנה ברורה –" חפץ חיים"מרן הספרי . 269

Books by the Chafetz Chaim – Set of Mishnah Berurah – Hebrew Inscription of "Proofread"

."חייםחפץ"הבעלמראדיןהכהןמאירישראלרבינומאתספריםאוסף

.כריכהללא.ידבכתב"מוגה"רישוםהפורזץבדף.ראשונהמהדורה.ד"תרנ,ווארשא.הדתבעיקריעניניםביאור,ישראלנדחי•

.טובכללימצב

.מקוריתכריכה.ראשונהמהדורה.א"תרנ,ווארשא.שבתהלכות.שניחלק.ברורהמשנה•

.תואמותכריכות.טובמצב–שלםסט.ה"תרפ,ווארשאהנראהכפי,אפשטייןלויןמהדורת.ברורהמשנהסט•

100$פתיחה 

מהדורות ראשונות–" חזון איש"ספרי מרן האוסף . 270

Collection of Books by the "Chazon Ish" – First Editions

.ב"תרצ, ווילנא. עבדיםובעניני, וקדושיןהלכות גיטין , חלק אבן העזר, חזון איש• 

. ז"תרצ, ירושלים. ובספו הערות פסחים חגיגה, הלכות שביעית, חזון איש• 

. ש"ת, ירושלים. עוקצין, ידים, טבול יום, זבים, טהרות, חזון איש• 

.  א"תש, ירושלים. הלכות כתובות וליקוטים שונים, חזון איש• 

. ד"תשי, ירושלים. הוצאה שניה עם הוספות. מכשירין, מקואות, חזון איש• 

.כריכות מקוריות. מצב טוב מאוד

100$פתיחה 

שתי מהדורות–פרי חדש ספר . 271

Sefer Pri Chadash – Two Editions

ם"הרמבלשונות.גיטיןהלכותעלחידושיםעם.מגילה,טוביום,פסח,חודשראשהלכות,ערוךהשולחןעלחיבור.חדשפרי•

.ראשונהמהדורה.ו"תס,אמשטרדם.סילואדיחזקיהרבימאת.ומפרשיו

.ט"תקכ,פיורדא.דעהיורהערוךשולחןעלחידושים,חדשפרי•

.וחותמותחתימות.בינונימקומותבכמה,טובמצב

100$פתיחה 



ך "ספרי תנ

מקוריותעורכריכות–ז"תקכ,אמשטרדם–"הסופרעזרת"חומש.272

"Ezrat Ha'Sofer" Chumash – Amsterdam, 1767 – Original Leather Bindings

בכלתורהבספרלכתובשצריךשורותכמה)העמודיםווי,סופריםתקון,וטעמיםנקודותעם.הסופרעזרת.תורהחומשיחמשה

פיהםעללכתובם"סתלסופרידוגמהלהיותנועד–(העמודיםוויכלוהספרשיבאכדיושורהשורהבכלתיבותוכמהועמודעמוד

.פיזאיהודההגבירידיעלהוגה.הפטרותעם.תורהספרי

.ליבאריהר"בשאולורבישלםשלמהרבי,אמשטרדםרבניהסכמות.ט"תקכ-ז"תקכ,אמשטרדם

יש(זהלצדזהעמודיםשתי)מיפתחבכל.נפרדבשער'הפטרות'חלקבכל.נחושת-פיתוחהראשוןהשאר.שעריםשניחומשלכל

בספראחתעמודהלהיותאמורמיפתחוכל,('העמודיםווי'נקראכןעל)ובאותפותחתבמיפתחהראשונההשורה.שורות42

.תורה

.ויקרא-בראשית.חלקיםחמשהמתוךחלקיםשלושהלפנינו

.דףכו,סה,[11].בראשית.א

.במיוחדגדוליםהיםשירתשלפה-פדדפים.דףכח,[2],קכא-סו,[1].שמות.ב

.דףכד,[2],קסג-קכב,[1].ויקרא.ג

.מאודטובמצב.הכריכהובשדרתבגבבחזיתמוזהביםעיטוריםעם.מקוריתעורבכריכתחלקכל

100$פתיחה 

ו"תרפ,ליוורנו–אורתורה–תורהחומשיחמשה..273

Chamisha Chumshei Torah – Torah Or – Livorno, 1926

עיר,א"להחידקדומיםנחל,אונקלוסתרגום,הטוריםבעל,י"רשפירושעם.תורהחומשיהחמשהכלאתכולל,אורתורהספר

נחלא"החידרבינושלוביאוריומגילותחמשעם.ה"השלמוסרי.א"החידמאתן"מאיישהגהותעם,לידאדודרבימאתמקלט

.שורקונחלאשכול

.הדףסדרעלנדפסול"הנהמפרשיםכל.וחביריובילפורטישלמהבדפוס.ו"תרפ,ליוורנו

.מאודטובמצב.ואדוםזהבמסגרת.מוזהבבדיוהכותרת.מ"ס30.'ע132,126,94,106,230

100$פתיחה 

מקוריותוקופסאותעורכריכות–ט"תקס-ז"תקס,לינעוויל–תורהחומשיחמשהכרכי'ג.274

Three Volumes of Chamisha Chumshei Torah – Lunéville, 1807-1809 – Leather Bindings and

Original Cases

בלינעווילשנדפסהיחידהחומש.פריזעקאברהםמהדורת.ט"תקס-ז"תקס,לינעוויל.תורהחומשיחמשהשלכרכיםשלושה

.בלבדספרים27מתוךשםשנדפסהאחרוןוהספרשבצרפת

סדרכרךבכל.דףיב,ה,יד,[1],סא,[1].דברים.דףג,ח,ע,[1].במדבר.דףח,[1],צא,[1].בראשית:הכרכיםלפנינו

.נפרדבשערהפטרות

.מקוריתקרטוןקופסתכרכיםלשני.מקוריותעורכריכות.ובהיריםאיכותים,עביםדפים.מאודטובמצב

100$פתיחה 

תלמוד ומדרשים, משניות

ז"תרי, ווארשא–מסכת מגילה \כרך קטן –ט "תצ, פיורדא–סנהדרין מסכת . 275

Sanhedrin Tractate – Furth, 1739 – Small Volume / Megilah Tractate – Warsaw, 1857

.בכרך קטן. י ותוספות ורבינו אשר"עם פירוש רש. תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין• 

. מפיורדאדפוס צבי הירש בן חיים . ט"תצ, פיורדא

. מ"ס18. דף[ 18], רסד. עמוד אחד של מהדורות הרגילותמהויםכל שני עמודים במהדורה זו 

.בלאי רב. קיפולים רבים בפינות הדפים. פגעי עש. מצב בינוני

דף  . פורמט קטן. ז"תרי, ווארשא( בשער נפרד)עם ספר רב אלפס על מגילה . ש"וראי ותוספות "עם פירוש רש, מסכת מגילה• 

.  השער של המסכת והדף שאחריו קרועים וחסרים

100$פתיחה 



קטןפורמט–ז"תקל,מיץ–השנהראשמסכת.276

Rosh Ha'Shana Tractate – Metz, 1777 – Small Format

חידושי.ם"להרמבהמשניותופירושש"הראפסקי,אשררבינו,תוספות,י"רשפירושעם.השנהראשמסכתבבליתלמוד

.בסוףף"הריוהלכותא"המהרש

.הרגילותבהוצאותאחדלדףשוויםזובהוצאההתלמודשלדפיםשני.ז"תקל,מיץ

פגמיםעםמקוריתכריכה"...אולמאןשמעוןי"בר..."בשערחתימה.בשערשימושכתמי.מאודטובמצב.מ"ס20.דףקלז

.בשדרה

80$פתיחה 

פורמט כיס–א "תפ, אמשטרדם–מגילה מסכת . 277

Megilah Tractate – Amsterdam, 1721 – Pocket Format

איש בכנף מעילו בלכתו  ישאנעשה בכרך קטן למען . "א"ומהרשש"רא, תוספות, י"עם פירוש רש. מסכת מגילה, תלמוד בבלי

".  בדרך

כל שני עמודים מהווים  . ממשפחת יפה וממשפחת שפיראמקאלישקלמן קלונימוס' המהדיר ר. דפוס יוסף דיין. א"תפ, אמשטרדם

.  עמוד אחד של המהדורות הרגילות

.  מהומבורגרישומי בעלות הבחור אהרן אריה ליב . מ"ס16. מו דף-לג, [62]

.  מעט דפים מנותקים. פגמים קלים בפינות הדפים. מצב כללי טוב. מלבד פגם בשולי השער ללא חסרון טקסט

100$פתיחה 

[?]שאלוניקי\דפוסי קושטא –הוצאו מכריכה –גמרא עתיקים דפי . 278

Ancient Talmud Leaves – Removed from a Binding – Constantinople/Salonika [?] Printing

Presses

מהדורה נדירה. הקולפוןכולל דף אחרון של המסכת עם . ב"תקס, דפוס קושטא. עשרה דפים מתוך תלמוד בבלי מסכת ברכות• 

.  במפעל הביבליוגרפיה נרשם על פי עותק מאוספו הפרטי של החוקר מאיר בניהו–

.  לנו הדפוס והשנהנתבררלא . ששה דפים מתוך מסכת בבא מציעא• 

. ומעט גרוע, בינוני-טוב. מצבים שונים

100$פתיחה 

הגהות בכתב יד–ד "תרל-ג"תרל, ווארשא–ששה סדרי משנה -סט . 279

Set – Shisha Sidrei Mishnah – Warsaw, 1873-1874 – Handwritten Glosses

.  ויתר המפרשיםמברטנוראעם תוספות יום טוב ורבינו עובדיה , ששה סדרי משנה, סט שלם

.שני שערים( זרעים)בחלק ראשון . ששה כרכים. ארגעלבראנדבדפוס רבי שמואל . ד"תרל-ג"תרל, ווארשאמהדורת 

.  ו"רישום משנת תרצ( קדשים)בחלק חמישי . בחלק מהכרכים הגהות למדניות בכתב יד

. פגמים ובלאי קל. מצב כללי טוב

100$פתיחה 

ב"תרנ,ווילנא–"ישראלתפארת"משנהסדריששה–מקוריסט.280

Original Set – Shisha Sidrei Mishna "Tiferet Yisrael" – Vilnius, 1892

,ווילנא.חלקיםששה."ישראלתפארת"פירושועם,טוביוםתוספותועיקרמברטנורהעובדיהרבינופירושעם,משנהסדריששה

.מפורטהשניהשער.ואדוםסגולבדיומצוירהראשוןהשער.חלקלכלשעריםשני.ראםוהאחיםהאלמנהבדפוס.ב"תרנ

IX,[1],[2].זרעים .קדשים.’עמ[2],566,[4].נזיקין.’עמ[2],30,[2];366,[4].נשים.’עמ610;114,[4].מועד.’עמ552,

.’עמ508,[4].טהרות.’עמ[2],632;42,[4]

.הכריכותבשדרתשפשופים.מקוריותכריכות.מאודטובמצב

100$פתיחה 



ה "תקכ, זולצבאך–מועד -זרעים–משניות . 281

Mishnayot – Zeraim- Moed – Sulzbach, 1765

. לכל סדר שער נפרד. מועד-כרך כולל זרעים. ה"תקכ, זולצבאך. ועם תוספות יום טובמברטנוראעם פירוש רבינו עובדיה , משניות

.  פגמים וחסרון בכריכה. כריכה במצב בינוני. הדפים במצב מצוין. כריכת עץ מקורית מחופה בעור

(.שנת ההדפסה)ה "בשני הצדדים הודבקו שרידי מכתבים משנת תקכהפורזץבדף 

100$פתיחה 

ח"תקנ, זאלקווא–עשרת הדברות מדרש . 282

Midrash Asseret ha'Dibrot – Zholkva, 1798

. ח"תקנ, זאלקווא. וצוואת רבי אליעזר הגדול, ספר מדרש עשרת הדברות

.  ורבי משלם הכהןזאלקוואד "אבמייזלישהסכמת רבי משה צבי הירש . הצוואה בסוף הספר

.כריכה חדשה. מצב טוב מאוד. מ"ס14. כד דף

100$פתיחה 

כריכות עור מקוריות–בסלאוויטאנ"כמש–סט שלם –יעקב עין . 283

Ein Ya'akov – a Complete Set – "As Printed in Slavita" – Original Leather Bindings

.סט–חלקים ' ג. בסלאוויטאנ"כמשעם כל המפרשים אשר באו בדפוסים הקודמים , עין יעקב

נמצאים תחת ידינו ומטעם הכמוס לא ... הסכמות גאוני זמנינו: מעבר לשער חלק א. שער מקוצר-לכל חלק קדם. ך"תר, [קינגסברג]

.הבאנום בדפוס

. מ"ס22. שכו דף[ 1], שט, [2], רעח, [2]

.  דפי הספרים במצב טוב. כתמי זמן ושימוש. בשני החלקים הראשונים כריכות רופפות. כריכות עור מקוריות

100$פתיחה 

מהדורה ראשונה  –ו "תקמ, דיהרנפורט–שאילתות . 284

She'iltot – Dyernfurth, 1786 – First Edition

.  ושאילת שלום מאת רבי ישעיה פיק ברלין, עם הביאורים ראשון לציון. משבחאגאון אחאידרבשאילתות 

.מצב טוב מאוד. מייאדפוס רבי יחיאל מיכל . מהדורה ראשונה. ו"תקמ, דיהרנפורט

.  מצב בינוני. ף"ת, יעסניץ, מראות הצובאות. ח"תצ, זאלקווא, ספר פאר הלכה. ללא שערים, כרוך עם עוד שני ספרים

100$פתיחה 

מהדורה ראשונה–על ספר ויקרא ים"המלבביאור -והמצוההתורה . 285

Ha'Torah Ve'Ha'Mitzvah – The Malbim's Commentary on Leviticus – First Edition

.  מאת רבינו מאיר ליבוש מלבים, "והמצוההתורה "עם פירוש כהניםהוא ספר תורת , ספרא דבי רב

את  ם"המלביבהקדמת הספר תוקף . ומסביב לו הביאור' כהניםתורת 'כולל החומש עם ה. מהדורה ראשונה. כ"תר, בוקרשט

.  ד"בשנת תרבברונשווייגהריפורמיםאסיפת 

.מצב טוב מאוד. שני השערים. עותק מצוין

100$פתיחה 



ס"השספרי חידושים על 

שער מצויר–מהדורה ראשונה –ט "תע, פרנקפורט–יעקב אוהל . 286

Ohel Ya'akov – Frankfurt , 1719 – First Edition – Illustrated Title Page

מאת הגאון . דרושים וחידושי דינים מטור יורה דעה. חידושי אגדות וחידושי טעמים, ס"חיבור על מאמרים תמוהים בש, אוהל יעקב

.  טיטשיןד "רבי יעקב כהנא שפירא אב

.  מהדורה ראשונה. ט"תע, דאדרהפרנקפורט 

מסורת "בעל מקראקארבי יוסף שמואל ". ארבע ארצות מדינת פולין"רבני . מניקלשבורגאופנהייםרבי דוד : הסכמות גדולי עולם

.  ועוד רבים" שב יעקב"רבי יעקב הכהן מפראג בעל ". ס"הש

.  ציורים מיוחדים נוספים. כהניםשער מצויר עם ציור ידי . מ"ס27.5. דףעח, [2]

(.פטריה)כתמי רטיבות (. מצורף הדף בצילום)פגם בדף אחרון . פגם בפינת השער ובפינת הדף שאחריו. מצב כללי טוב

100$פתיחה 

ט  "תקי, ליוורנו–בני שמואל \ט "תע, אמשטרדם–ז"הרמקול . 287

Kol Ha'Remez – Amsterdam, 1719 / Bnei Shmuel – Livorno, 1759

. שני ספרים כרוכים יחדיו

.מהדורה ראשונה. ט"תע, אמשטרדם. מאת רבי המקובל רבי משה זכות. חידושים וביאורים על ששה סדרי משנה, ז"הרמקול . א

. ט"תקי, ליוורנו. עדאוימאת רבי משה . חידושים על ששה מסכתות, בני שמואל. ב

.  רישומי בעלות לבית מדרש הגביר חלפון עטיה בארם צובה

.כריכה פגומה. מעט נקבי עש ובלאי

100$פתיחה 

עותק יפיפה–ז "תע, ברלין–עם פירוש עץ החיים –נזיקין משניות . 288

Mishnayot Nezikin – with the Etz Chaim Commentary – Berlin, 1717 – a Beautiful Copy

.חלק רביעי. חאגיזמאת רבי יעקב " עץ החיים"ועם פירוש , י"עם פירוש רש, משניות סדר נזיקין

.  מהדורה שניה. ז"תע, ברלין

.  מ"ס18[. ?]מקורית , כריכת עור מלאה. איכותיםדפים . מצב טוב מאוד. דףקס, [1]

100$פתיחה 

מהדורה יחידה–ג "תס, המבורג–חכמים כבוד . 289

Kevod Chachamim – Hamburg, 1703 – Single Edition

.  17–במאה ה פינטשובד "מאת רבי שמעון וולף אב. חיבור על אגדות הירושלמי עם הפנים, ספר כבוד חכמים

העשילרבי אברהם יהושע , "סמיכת חכמים"הסכמות גדולי הרבנים בעל . מהדורה יחידה. רוסטומיסדפוס . ג"תס, המבורגי

. ועודאופנהייםרבי דוד מקראקא

. כריכת בד. פגמים בפינות הדפים הראשונים. מצב כללי טוב. מ"ס31. צב דף, [2]

100$פתיחה 

שער מצויר–ד "תצ, פרנקפורט–חיים תורת . 290

Torat Chaim – Frankfurt, 1734 – Illustrated Title Page

. מאת הגאון רבי אברהם חיים שור. ס"השחידושים על תשעה מסכתות , תורת חיים

. הסכמות חשובות למהדורה זו. ד"תצ, דאדרהפרנקפורט 

.  רישום עתיק בשער ומעט הגהות בספר. מצב כללי טוב. מ"ס31. קמח דף-קה, קג, [1]

80$פתיחה 



כריכות מקוריות–א "תרכ, ווארשא–ס"השעל " פני יהושע"שלם ויפה של סט . 293

Nice and Complete Set of "Pnei Yehoshua" on the Talmud – Warsaw, 1861 – Original 

Bindings

.  מקראקאמאת רבי יעקב יהושע . ס"השחידושים על מסכתות , ספר פני יהושע

.  ארגעלבראנדדפוס שמואל . ב"תרכ-א"תרכ, ווארשא

.  דףקמד, [2. ]א"תרכ. פסחים, שבת, על מסכתות ברכות: חלק א

.  פט דף. א"תרכ. מגילה, סוכה, יומא, ה"ר, על מסכתות ביצה: חלק ב

.  קיט דף. א"תרכ. על מסכת כתובות: חלק ג

.  דףקפ, [1. ]1861, ב"תרכ. קידושין, על מסכתות גיטין: חלק ד

מ  "וחידושים על טור חק"בעל מסכת [ אריה ליב בן המחבר’ לר]חולין ופני אריה , מכות, שבועות, מ"ב, ק"בעל מסכתות : חלק ה

.ר דף. ב"תרכ[. טור חושן משפט]

.מעט כתמים. מצב טוב מאוד. חתימות בעלות. כריכות מקוריות עם שדרת עור וכיתוב. כל החלקים בשלושה כרכים מקוריים

100$פתיחה 

מהדורה יחידה–סט שלם –" אמרי הצבי"חיבור . 294

The Composition "Imrei Ha'Zvi" – Complete Set – Single Edition

.  דאבריד "מאת רבי צבי מאיר בער אב. בארבעה חלקים גדולים, חיבור גדול ומקיף על מסכת בבא קמא, ספר אמרי הצבי

.  קמה דף. 'עמ14, [15. ]ח"תרמ, ווארשא. עד פרק מרובה. חלק ראשון

. 'עמ254, 18, [2. ]א"תרנ, ווארשא. על פרק מרובה ופרק החובל. חלק שני

.  'עמ[ 1], 329, 20, [2. ]ע"תר, פיעטרקוב. על פרק הגוזל עצם ופרק הגוזל ומאכיל. חלק שלישי

. 'עמ[ 2], 109, [1], 6. ע"תר, פיעטרקוב. ק"ב' חידושים במס. קונטרס פלפול חברים. חלק רביעי

.מצב מצוין. לפנינו ארבעת החלקים בשני כרכים. החיבור נדפס פעם אחת בלבד

100$פתיחה 

חתימה והגהה–מהדורה ראשונה –ו "תקע, אופיבך–תודה לחמי . 291

Lachmei Todah – Offenbach, 1816 – First Edition – Signature and Gloss

מאת רבי צבי הירש הלוי  . כולל דרושים לשבתות מיוחדות והספדים, חידושי הלכות ואגדות, חלק שני מספר מחנה לוי, לחמי תודה

.ההפלאההורביץ בן רבי פנחס הורביץ בעל 

.ל"סגבדפוס אברהם שפיץ . מהדורה ראשונה, ו"תקע, אופיבך

ע"ולעמעהרעיןבמדינת אויסטרליק"דקמ "ד ור"אבליכטשטייןאליעזר ' הקקניתי מהוני לכבוד צורי וקני : בשער הספר רישום

. בספר השגה תקיפה על המחבר בכתב יד". הגר' קראן במדיק"דקמ "ד ור"אב

.  כריכה רופפת. מעט דפים מנותקים. איכותיםדפים . מצב טוב מאוד. מ"ס33. דףרנח, י: כרך גדול

100$פתיחה 

פני משה\פורת יוסף \חלקים 3ירושלמי  נועם . 292

Noam Yerushalmi 3 Sections / Porat Yosef / Pnei Moshe

.מהדורה ראשונה–שלושה חלקים . שפיראאיזיקמאת רבי יהושע . ביאור על התלמוד ירושלמי, נועם ירושלמי• 

. 'עמ196, [2. ]ו"תרכ, ווילנא. סדר מועד

. 'עמ180, [2. ]ח"תרכ, ווילנא. סדר נשים

.  'עמ178, [2. ]ט"תרכ, ווילנא. סדר נזיקין

.  שני שערים. מהדורה יחידה. א"תרל, ווילנא. שלופרמאת רבי יוסף . פלפול וחקירות בסוגיות, פורת יוסף• 

. שני שערים. מהדורה יחידה. ב"תרל, ווילנא. מאת רבי משה שפירא. על מסכת פסחיםחדושים, פני משה• 

. מצב טוב מאוד. כל הספרים כרוכים יחדיו

100$פתיחה 



מאודמיוחדחיבור–ז"תרצ-ד"תרצ,ברוקלין–והצילגנון.295

Ganon Ve'Hetzil – Brooklyn, 1934-1937 – a Very Special Composition

הגאוןמרןע"בצשהניחוהתמיהותמהקושיותהקדושיםרבותינודבריאתולהציללגונן"ענינו,משנהסדריששהעל,והצילגנון

.כרכיםשני.מוינשטעראברהםמשהרבימאת.המשניותעלבתוספותיואיגרעקיבארבינוהגולהמאורהקדוש

.יחידהמהדורה.ז"תרצ-ד"תרצ,ברוקלין

.ירושליםומצדיקימצריםמחכמירודריגזחייםרביבעלותורישומיחתימות

.מנותקותכריכות.טובמצב

100$פתיחה 

יחידהמהדורה–ג"תקפ,ווארשא–כתובהמדרש.296

Midrash Ketubah – Warsaw, 1823 – Single Edition

חיבר(א"תרנפטר)מרגליותיהודהאלכסנדררבימאת.המסכתלסוגיותרחבביאור,כתובותמסכתכלעלחיבור,כתובהמדרש

."אניהדרך"הספראתגם

.יחידהמהדורה.ג"תקפ,ווארשא

.בשערמטושטשיםבעלותרישומי.מאודטוב-טובמצב.מ"ס36.דףרכא

100$פתיחה 

ספרי רבותינו הראשונים  שלושה . 298

Three Books by the Rishonim

, פראג. מפרשבורגת מאת רבינו משה סופר "עם חידושים ושו. מיגשחידושים על מסכת שבועות מאת רבינו יוסף הלוי אבן . א

.מצב מצוין. ו"תקפ

.  מצב מצוין. ו"תקפ, פראג. מפרשבורגעם פתיחה כוללת מאת רבינו משה סופר . ן על מסכת קידושין"חידושי הרמב. ב

. ת מחכמי דורו"כולל שו. ז"תרי, למברג. מרוטנבורקם"מהרשאלות תשובות . ג

.  חתימות ורישומים. מצב טוב

100$פתיחה 

"בן איש חי"ספרי ה

יחידהמהדורה–ג"תר,ליוורנו–יגלאברהם.297

Avraham Yagel – Livorno, 1843 – Single Edition

ושלחןם"רמב,ך"התנעלחידושים.ם"והראהמרדכי,המאורספרלשונותליקוטי,ס"השמסכתותעלחידושים,יגלאברהםספר

.קאטאריואסשמרייהלהרבת"ושומשניותחידושים"צדיקזכר"הספרבסוף.מתוניסהכהןאברהםרבימאת.ערוך

.סוזיןמשהשלמהרביל"הראשהסכמת.אשכנזישמואליאודהרביבני,ואחיויעקבדפוס.יחידהמהדורה.ג"תר,ליוורנו

.בשוליםראשוניםבדפיםקליםפגמים.טובכללימצב.מ"ס28.5.דףיז,ח,פו,קד,[2]

80$פתיחה 

"בן איש חי"מספריו הראשונים של ה–ה "תרכ, ליוורנו–אבות ברכת . 299

Birkat Avot – Livorno, 1865 – One of the First Books of the "Ben Ish Chai"

".בן איש חי"מאת רבינו יוסף חיים מבגדאד ה(. עם הפנים)חידושים ורמזים על מסכת אבות , ברכת אבות

.  מהדורה ראשונה. ה"תרכ, ליוורנו

.לחייו20–בשנות ה " בן איש חי"מהספרים הראשונים שהוציא מרן ה

.  דף אחרון פגום. מ"ס18. דףפב

100$פתיחה 



מפרשים וחידושים על התורה

חתימות–ראשונהמהדורה–פ"ת,אופיבך–שלוםאבייד.302

Yad Avi Shalom – Offenbach, 1720 – First Edition - Signatures

.ביזנץד"אבשלוםיוסףרבימאת.והפטרותהתורהעלוחידושיםפירושים,שלוםאבייד

.ועודניקלשבורגרבניהסכמות.ראשונהמהדורה.ף"ת,אופיבאך

חתימה."הארבורגק"דקנאמןגרשוןר"ביצחק'הקל"תקבסיון'ג'איום...פ"פמיכל'כהמןקניתי"רישוםהספרבשער

."ל"מהנב"ביוסף'הק"נוספתחתימה."ץ"כליבהרבבןאייזק'הק"נוספת

.טובבמצבהספרכל,בשערחיזוקמלבד.מ"ס29.דףעח,[2]

100$פתיחה 

חתימות-ראשונהמהדורה–ו"תקמ,זולצבאך–דודפרדס.303

Pardes David – Sulzbach, 1786 – First Edition – Signatures

דרשאלודרשות.דישבקדודרביהגאוןמאתם"הרמבעלוישוביםסוגיותבפלפולמתובלים,ומועדיםלשבתותדרשות,דודפרדס

.פייארשדורףבעירלתלמידיוהמחברהגאון

.ארנשטייןזעקלובנופרנקלאהרןדפוס.ראשונהמהדורה.ו"תקמ,זולצבאך

ע"לע...קרילסהייםזלמןר"כהרגבריאלר"מוהרומושלםומופלגלהמופלא..דרשהלדורוןעולהזההרי"רישוםהפורזץבדף

.טורדאד"אבועזלציוןבןרביחותמת.אייזענמאןזנווילחתימה"..במדינהמאיררעטלק"בקלעדתדיין

ישנההדפיםקציצתמחמת.מנותקיםדפיםרופפתכריכה.טובכללימצב.ומקורותהערותנדפסוהדפיםבשולי.דףקמג,[2]

.שבשוליםההערותבטקסטמועטתטקסטפגיעת

100$פתיחה 

א"זיע"חיאישבן"המרןשלהראשוןספרו–ד"תרכ,ליוורנו–אליהואדרת.301

Aderet Eliyahu – Livorno, 1864 – The First Book of the "Ben Ish Chai"

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

.וחבריואמוזגבןאליהודפוס.ראשונה

כותבוכך.שנה29בגילכשהיההוציאהספראת.שחיברחיבוריםעשרותמתוך.א"זיע"חיאישבן"המרןשלהראשוןספרוזהו

מבבלרבזרעבתורהאמיתנורחומירב"כתבאליהואדרתהספראתכשראה,בזקנותוי'פלאגחייםרביהגאוןהדוראותוגדול

דיורינוניקחוממנו,לעולםשמויהיהישקושפתים...זובשנהיצאאשראליהואדרתהנחמדבספרוו"נרחייםיוסףר"כמוהר

"...מדרכיו

.עשנקבי.שימושכתמי.טוב-בינונימצב.מ"ס24.5.דף[1],קעד-ג,[1]

100$פתיחה 

מהדורה שניה–ד "תרע, בגדאד–איש חי בן . 300

Ben Ish Chai – Baghdad, 1914 – Second Edition

.  מאת רבינו יוסף חיים מבגדאד. שניה-שנה ראשונה, הלכות, ספר בן איש חי

.  דפוס יהושע שלמה בכור. מהדורה שניה. ב"תרע, בגדאד

. כריכה מקורית. מצב טוב מאוד. דףקיח, [קכב: ל"צ]קכא, [4]

100$פתיחה 

שני חלקים–ץ"ת, אמשטרדם–ברך זרע . 304

Zerah Barech – Amsterdam, 1730 – Two Sections

.  ץ"ת, אמשטרדם. שני חלקים. מאת רבי ברכיה ברך. דרשות על פרשיות התורה, זרע ברך

. בספר כמה הגהות בכתיבה איטלקית

.  ללא כריכה. פגם בשער חלק ראשון. נקבי עש. בינוני-מצב טוב

100$פתיחה 



ג  "תע, פרנקפורט דמיין–אמרי שפר הנותן . 305

Ha'Noten Imrei Shefer – Frankfurt Am Mein, 1713

.  ב"תע, פרנקפורט דמיין, (ח"הראנ)נביאים וכתובים ומדרשים מאת רבי אליהו בן חיים , דרשות על התורה, ספר הנותן אמרי שפר

.דף[ 2], קג, [1. ]קלנערבדפוס יוהאן . מהדורה ראשונה

.מצב מצוין. חתימות עתיקות. סימן הדבקה בשער

80$פתיחה 

מהדורה יחידה–ד "תרכ, ליוורנו–יצחק באר . 306

Be'er Yitzchak – Livorno, 1864 – Single Edition

מאת רבי יצחק  . באמצע וביאורו מסביבע"הראבדברי , פירוש לדברי רבי אברהם אבן עזרא על סדר הפרשיות, ספר באר יצחק

.שרים מחכמי ארם צובה

.  וחבריואמוזגבדפוס אליהו בן . מהדורה יחידה. ד"תרכ, ליוורנו

.כריכה מקורית רופפת. מצב כללי טוב. בדפים ראשונים פגעי עש בשולים התחתונים. מ"ס30. קנט דף, ג

100$פתיחה 

ז  "תרי, ווארשא–רחובות עיר \א "תרכ, יוהנסבורג–' ייאור . 307

Or Hashem – Johannesburg, 1861 / Rechovot Ir – Warsaw, 1857

.  קרשקשחסדאימאת רבי , ם"להרמבומצדיק את הספר מורה נבוכים , לימוד הגמרא ועניני שרשי המצותבענין', אור יי• 

.ע דף-ב, [5(. ]ו"שטבפירראמהדורה ראשונה נדפסה . )א"תרכ, יוהנסבורג

.  מהדורה יחידה. ז"תרי, ווארשא. מאת רבי משה שלמה זלמן הלוי(. בראשית)ביאור על מדרש רבה , רחובות עיר• 

לכן מהראוי לקרבו  . ל עתק"כי סותם פי הדוברים על מאמרי חכמינו זו"הכותב , מגורם"הריר בעל חידושי "הסכמות האדמו

...".  ל"ולהיות לו לעזר לקנות ממנו חיבורו הנ

.  מווארשאמייזלשדובערישודף שאחריו הסכמת רבי , אחריו שער נוסף. לאחר השער הראשון דף הסכמות. שני שערים

.כריכה מנותקת. שני הספרים בכרך אחד. מצב טוב מאוד

100$פתיחה 

ספרי חידושים על התורה ופילוסופיה יהודית  [ 6]מקבץ . 308

Collection of [6] Novellae Books on the Torah and Jewish Philosophy

מאת רבי חיים ירמיהו  . בדרך העיון הפילוסופי( ב"בכורות דף ח ע)אתונאיהושע בן חנניה עם סבי דבי ' על ויכוח ר, הנצחוןנזר • 

.מהדורה יחידה. ג"תרמ, ווילנא. פלנסברג

.  פרנקפורט אין מיין. 'שגמאת רבי שלמה זלמן . פסוקים שאינם מובנים על דרך הפשט, בתורה ובנביאיםלקוטים. אמרי שלמה• 

.  הסכמות חשובות. ין'מוולוזהמחבר תלמיד רבי יצחק . מהדורה יחידה. ו"תרכ

.  זליגסברגמאת רבי מרדכי חיים ". היוםמעניןללמוד בשלש רגלים ובימי המצרים ופורים "חידושים על חמש מגילות , אור תורה• 

.  מהדורה יחידה. ך"תר, לייפציג

זינוילמאת רבי שמואל . על פי יסודות הדקדוק הגיון חכמת הלשון והמליצה(. עם הפנים)ביאור על ספר איוב , חקר שדי• 

בצד . שער מעטפת נוסף בצבע כחול. י"עם פירוש רש. באקשטדפוס יצחק משה .מהדורה יחידה. ג"תרל, זיטאמיר. שטרנברג

.  השמאלי של המעטפת נדפסה הודעה מאת המחבר

. ז"תרט. טשרנוביץ. על התורה" תרומת הדשן"בעל . איסרלןביאור רבי ישראל • 

מאת רבי . עברית ואנגלית עמוד מול עמוד. מתורגם לאנגלית. תבוןמאת רבי שלמה בן גבירול ורבי יהודה בן . מבחר הפנינים• 

. שני שערים עברית ואנגלית. מהדורה ראשונה. ט"תרי, לונדון. בנימין חיים הלוי לבית אשר

.כל הספרים במצב טוב מאוד. גדלים שונים

100$פתיחה 



דפוסי המזרח

באזמירלבני עניים ת"התהוצאת –מ "תר, אזמיר–התלמוד שערי . 309

Sha'arei Ha'Talmud – Izmir, 1880 – Published by the Talmud Torah Li'Bnei Aniyim (Talmud 

Torah for the Poor)

. אלחנן חיחנניאמאת רבי . ושלשלת הקבלה, י"קטעים מן התלמוד בבלי עם פירוש רש. שערי התלמוד, המלמד

משגיחים ומנהיגים בית הספר הגדול והתלמוד תורה לבני עניים  , הוצא לאור על ידי יחידי קופת מחזיקי עניים. מ"תר, אזמיר

. רודיטידפוס בן ציון בנימין . באזמירויתומים 

.  ללא חסרון. דף אחרון קרוע ומודבק בחלקו על הכריכה. כריכה ודפים ראשונים מנותקים. מ"ס23. ס דף, [1]

100$פתיחה 

מחשובי החיבורים על חושן משפט–מהדורה יחידה –ג "תרל, אזמיר–במשפט פנים . 310

Panim Ba'Mishpat – Izmir, 1873 – Single Edition – One of the Most Important Compositions 

on Choshen Mishpat

.פונטרימולימאת רבי ישעיה יוסף . עד סימן פא, חידושי הלכה על שולחן ערוך חושן משפט, פנים במשפט

.די שיגורה וחבריויאושעבדפוס אהרן . מהדורה יחידה. ג"תרל, אזמיר

–ספר זה הכולל למעלה מ , הקשים בשדה ההלכהמהמקצועתהספר הינו חיבור גדול ומקיף ביותר על חושן משפט : הספר ומחברו

בהחלט אפשר לומר שהוא אחד מהחיבורים הגדולים ביותר על חלק . סימנים הראשונים שבחושן משפט80כ על "הינו סה. דף400

אולם למרבה הצער לא הספיק  , בעודו צעיר לימיםפונטירמוליי"ריאת הספר חיבר . זה של שולחן ערוך מתקופת רבותינו האחרונים

הגאון רבי חיים בנימין  , אביו. להדפיסו עד שנלקח לבית עולמו בהשאיר אחריו חיבורים חשובים נוספים בכל מקצועות התורה

ובתחילת הספר כתב דברי  , הביא את ספרו של בנו זה לבית הדפוס, אזמירומגדולי חכמי ע"השועל " פתח הדביר"בעל פונטריפולי

הקדמה ". במרירות לב ידבר, אביו של הרב המחברקאתימבנימןה'קדמש'אר"הקדמה והספד על בנו הגדול תחת הכותרת 

.חשובה ומרתקת

.כריכה חדשה נאה, נקבי עש, מצב כללי טוב. מ"ס30גודל . תל דף, [1]

100$פתיחה 

מהדורה ראשונה–ך"ת, אזמיר–הגדולה כנסת . 311

Knesset Ha'Gedolah – Izmir, 1660 – First Editiom

.  בנבנשתימאת הגאון רבי חיים . חושן משפט, ספר כנסת הגדולה

.  ט"סך"הש: האחת חתומה, שתי הגהות בכתב יד מזרחי. דפוס רבי אברהם גבאי. מהדורה ראשונה. ך"ת, אזמיר

פגם עם חסרון חלקי בדף  . פגמים וחריכות בשולים החיצוניים של הספר ללא פגם טקסט, שער מנותק. ללא כריכה. דףרלב-ה, ב

.  ב

100$פתיחה 

מהדורה ראשונה–ח "תקנ, שאלוניקי–מברונארבי ישראל ת "שו. 312

Responsa by Rabbi Yisrael of Bruna – Salonika, 1798 – First Edition

חידושים  , עם הערות. קמונדוהוצא לאור מכתב יד שהיה ספון בבית רבי שלמה . מברונאשאלות ותשובות מאת רבי ישראל בן חיים 

. ומפתחות מאת רבי יחיאל יעקב אליקים

.  דפוס סעדיה בן יהודה הלוי אשכנזי בבית שבתי נחמה. מהדורה ראשונה. ח"תקנ, שאלוניקי

.  מצב כללי טוב. דףקכח, [2]

100$פתיחה 

מהדורה יחידה–ג "תרל, ארם צובה–משה קהלת . 313

Kohelet Moshe – Aleppo, 1873 – Single Edition

.  סתהוןמאת רבי משה . ערכים על כל סדר אלפא ביתא, קהלת משה

קיפולים  . כריכה מקורית. מצב כללי טוב. מ"ס19. שכב דף-פא, פה, [2. ]בדפוס אליהו חי בן אברהם ששון. ג"תרל, ארם צובה

.בפינות הדפים הראשונים מחמת פגם בפינת הכריכה

100$פתיחה 



יעבץחתימת הגאון רבי יעקב –מהדורה יחידה –ה "תקצ, שאלוניקי–לדוד תהלה. 314

Tehilah Le'David – Salonika, 1835 – Single Edition – Signature of Rabbi Ya'akov Yavetz

. אזמירד"ראבאמאדושדרש הגאון רבי דוד , דרשות לשבתות מיוחדות, לדודתהלהספר 

. הוצא לאור על ידי בני המחבר עם הקדמתם. מהדורה יחידה. ה"תקצ, שאלוניקי

ראה אודותיו בקטלוג זה ספר צור , 19-במאה ה אזמירמחכמי יעבץבשער הספר חתימת ידו של רבי יעקב . מ"ס27. דףקעט[ 2]

.  20–האחורי כמה חידושים בכתב יד מרוקאי מתחילת המאה ה הפורזץבדף . יעקב

.  כריכה מקורית פגומה מעט. פגם משוקם בשער ללא חסרון טקסט. מצב כללי טוב

100$פתיחה 

מהדורה ראשונה–ז "תר, שאלוניקי–לג לעומר סדר . 315

Seder Lag Ba'Omer – Salonika, 1847 – First Edition

הספר הובא בספר  . כסדר הזהי"רשבבשבח .. והיו מספרים... נהגו חסידים ואנשי מעשה בליל זה להיות נעורים, סדר לג לעומר

(.ל"תק, שאלוניקי)דיאשירנאנדיס'פחיים שלמה ' אורחות צדיקים מאת ר

בסוף הספר נדפס  . בהבלטה" ווין". "באותיות ווין"בשער . בעומר בנפרדג''למהדורה ראשונה של הדפסת סדר . ז"תר, שאלוניקי

.  פארדולרבי דוד כאביןהפיוט בר יוחאי לרבי שמעון לביא והפיוט יה מסי 

.  בדף ראשון ושני דפים אחרונים פגם עם חסרון. מ"ס17.5. מד דף

100$פתיחה 

הקדשת המחבר–א "תרצ, קהיר–ים הגדול ת "שו. 316

Yam Ha'Gadol Responsa – Cairo, 1931 – Author's Dedication

.טולידאנומאת רבי יעקב משה . ע"השוחלקי ' שאלות ותשובות וחקירות בד, ים הגדול

.מהדורה יחידה. א"תרצ, קהיר

מן המשניות העתיקות אשר לא ראו מאורות מיוחס להלל  ' פרק מעשה המת'מחודשים מכתבי יד עתיקים ביניהם עניניםבספר באו 

. הנשיא

.  הקדשה נוספת על גבי שער הכריכה". למשפחת אזולאי מהמחבר"בספר הקדשת המחבר 

.שער נוסף בצרפתית, בצד האחורי של הכריכה. כריכה מקורית עם שער נוסף על גבה

.  כריכה רופפת. מצב כללי טוב

100$פתיחה 

יר'אלג\סוסה \רבה'גספרי [ 11]אוסף . 318

Collection of [11] Books of Djerba / Sussa / Algiers

חידושים על פרקי . חלק שני, בגדי שש• ג "תש, רבה'ג. מאת רבי משה הכהן. חידושים על פרק ראשון במסכת פסחים, ידי משה

מאת רבי , בית יעקב• ב "תרצ, רבה'ג. מאת רבי משה מימון, למשההמלואים• ט "תרנ, ליוורנו. בוכריץמאת רבי רחמים . אבות

י'פראגמאת רבי . יורה דעה חלק א, ת אהב משפט"שו• ג "תשי, רבה'ג. חלק א, ת שמחת כהן"שו• א "תש, רבה'ג, חדאדיעקב 

,  רבה'ג. מאת רבי יוסף ברבי, בן פורת יוסף• ב "תשכ, רבה'ג. מאת רבי שמואל עלוש, ויאמר שמואל• ו "תרצ, רבה'ג. עלוש

,  סוסה, ק ספרדים"מחזור לראש השנה כמנהג ק• ו "תרפ, סוסה. מאת רבי חנניה חביב אזולאי. חלק ראשון, א"חנקרית• ד "תרפ

.  א"תרנ, יר'אלג, פתשגן הכתב• ו "תרפ

.  רוב הספרים במצב טוב. גדלים ומצבים שונים. כל הספרים הינם מהדורות יחידות

100$פתיחה 

בגדאד\כלכותא–ספרים שלושה . 317

Three Books – Kolkata / Baghdad

.  שכד דף. ב"תר, כלכותא. הכהןעראקינדפס בבית רבי אלעזר מארי אהרן סעדיה . חלק שלישי, עין יעקב• 

(.חסרים שני דפים אחרונים. )דף[ 1], עג-עא, ס-ה, [1. ]שער בדיו אדומה. ו"תרצ, בגדאד. הגדה של פסח• 

חתימה בשער  . השער כולו בדיו זהב. דנגורבדפוס חכם עזרא . ה"תרס, בגדאד. מאמרי התנא רבי מאיר בעל הנס, מאיר בת עין• 

".  אני הצעיר יצחק ברוך אברהם שלמה"

.  מצב כללי טוב. גדלים שונים

100$פתיחה 



דפוסי מצרים  \מחברי -ספרים [ 4]מקבץ . 319

Collection of [4] Books – Authors / Printing Presses of Egypt

מהדורה . א"תרס, [מצרים], נא אמון. ם"הידוע ומקובל כי מחברו רבי דוד הנגיד נכד הרמב, עם פירוש בלשון ערבי, פרקי אבות• 

.דפים מנותקים. מצב בינוני. ם"בראש הספר ציור של הרמב. חיים מזרחי' בדפוס פרג. ראשונה

כולל הדף  . שער צבעוני. מהדורה ראשונה. ב"תרע, ירושלים. מאת רבי רפאל אהרן בן שמעון רבה של מצרים, ת ומצור דבש"שו

(. טהרהמקוהקונטרס )' המקופל המצורף לסימן ד

. ץ"תר, קהיר. סדר הבקשות לליל שבת, מקרא קדש• 

.ז"תרצ, קהיר. מסלתוןמאת רבי יהודה חיים הכהן , קול יהודה• 

.מצב כללי טוב. גדלים ומצבים שונים

100$פתיחה 

ספרי תפילה שנדפסו בבגדאדמקבץ . 320

Collection of Prayer Books that were Printed in Baghdad

.  חוציןדפוס רבי שלמה בכור . ב"תרנ-א"תרנ, בגדאד. ק בגדאד ואגפיה"מחזור לראש השנה כמנהג ק. חיים טובים• 

.כריכה מקורית. מצב טוב מאוד. עב דף. ערבית, סליחות: כרך א

. מצב טוב מאוד כריכה מקורית. דףקך. צום גדליה, מנחה, מוסף, שחרית: כרך ב

.ב"תרנ-א"תרנ, בגדאד. עם הוספות ודינים נחוצים. ק בגדאד ואגפיה"מחזור ליום הכפורים כמנהג ק, חיים טובים• 

.כריכה מקורית. מצב טוב מאוד. דף[ פח: ל"צ]פט . ערבית: כרך א

.  עותקים2–. כריכה מקורית. מצב טוב מאוד. עב דף. מנחה ונעילה: כרך ג

. חסר כמחצית מהספר( מוסף–שחרית )כרוך עם חלק א ליום כיפור 

והם תיקון למגפה  מאסטרופוליוסדר המסעות שיסד רבינו שמשון , ל"האריזכולל סדר הקטורת מלוקט מכתב רבינו , שמירה לחיים• 

.מצב טוב. דףיב. דנגורדפוס חכם עזרא ראובן . ד"תרס, בגדאד". ולכל רע

.  ספרים5כ "סה

100$פתיחה 

טהראן  \רבה'ג\תוניס -ספרים ארבעה . 321

Four Books – Tunis / Djerba / Teheran

שנים שנקרא  19וחישוב של . וחישוב לפי השמש, עם חישוב השנים לפי התלמוד. סדר ברכת החמה. ערבית יהודית, אור החמה• 

חישוב מחורבן  , חישוב מנין השטרות. והגריגוריאניותחילת החשבון של הנוצרים שבאירופה ורוסיה , מחזור קטן ומהלכו לפי התלמוד

.דף שביר, מצב טוב. 'עמ1, 69. ז"תרנ, תונס. אחריםעניניםכללים לחשבון העיבור ושאר , בית המקדש

,  מצב כללי טוב. מהדורה ראשונה. ד"תרס, תונס. מאת רבי יוסף זרקא, ת ודרשות"שו, חידושי הלכה, פרפראות לחכמה ויוסף חי• 

. נקבים זעירים לאורך הספר. בינוני

.מצב טוב. היסטוריה ותפילות בתרגום לפרסית יהודית. כלימיאןדפוס . ד"תרפ, טהראן, מאת רבי חיים מורה, גדולת מרדכי• 

.מצב טוב. ב"תשי, רבה'ג, עובדיהח"ישממאת רבי , תורה וחיים• 

.גדלים שונים

100$פתיחה 

ספרי מוסר

חתימות–ראשונהמהדורה-ז"תק,פרנקפורט–הביתתבנית.322

Tavnit Ha'Bayit – Frankfurt, 1747 – First Edition - Signatures

.מזאמושטקלמןמרדכירבימאתורמזיםמשליםבדרךמוסרדברי,הביתתבנית

.ראשונהמהדורה.ז"תק,דאודרפרנקפורט

שאחעט.לשאול"חותמת,"מקראטינגעןליפמאןשאול'לרשייך"רישוםבספר."מלאנשיץישראל'הק"חתימההשערבראש

.ל"הנליפמאןמשפחתשלופטירהלידהשלרביםרישומיםבספר."מקראטינגען

פלך-קאווילווסק.קובנאפלך-בקרקלן:קהילותבכמהד"ואבכרבכיהן.ועודמקובנהאלחנןיצחקרבימאתנסמך,שוחטשאולרבי

,"ידידיהחכמת,"ידידיהבית"חיבר.סיטי-בקנזסכרבוכיהןב"לארההיגרו"תרסבשנת.חרסוןפלך-ואראנצווקא-נאוי.יקטרינסלב

.(18014הרבניםאוצר)"שאולברכת"."ידידיהתפארת"

.טובכללימצב.ופגמיםבלאי,כתמים.מנותקתכריכה.מ"ס20.דףנו,[4]

100$פתיחה 



הגהות מתקופת ההדפסה–ו "תקע, שקלוב–חכמה ראשית . 323

Reshit Chochma – Shklow, 1816 – Glosses from the Time of Printing

.  עם הסכמות רבני שקלוב. ו"תקע, שקלוב. וידאשמאת רבי אליהו די , ראשית חכמה

.  הגהות בכתב יד אשכנזי מתקופת ההדפסהבין דפי הספר . בשער הספר רישומים בלועזית

.מלבד זה מצב כללי טוב. בשער ובשלושה דפים אחרונים בלאי ופגמים. דף ירקרק. מ"ס21. דףקע

100$פתיחה 

א"תקנ, ווין–בחינת עולם \ד "תקמ, פראג–רבי אליעזר פרקי . 324

Pirkei Rabbi Eliezer – Prague, 1784 / Bechinat Olam – Wein, 1891

.  הנדיר" לוח הטעות"כולל דף של . דף[ 1], לב. ד"תקמ, פראג. פרקי רבי אליעזר הגדול• 

.  פרנסישמאת רבי יוסף ן"הממיעם בקשות , הבדרשישירי מוסר ופילוסופיה לרבי ידעיה הפניני בן אברהם , בחינת עולם• 

.  ועוד גדולי עולם" מנחת חינוך"ה, ד לבוב"רבי מרדכי זאב אב. ורבי יעקב חזןאלגאזיט"המהריהסכמות חשובות של . א"תקנ, ווין

בדף ". אהסליב "בשער הספרים חתימה . כרך נאה עם כריכת עור עתיקה. שני הספרים כרוכים יחדיו. מצב טוב. כה דף, [4]

.רישום ארוך בלועזיתהפורזץ

100$פתיחה 

ד"תרכ, ליוורנו–דבר בעתו \ט "תרי, ליוורנו–ששון קול . 325

Kol Sasson – Livorno, 1859 / Davar Be'Ito – Livorno, 1864

. מהדורות ראשונות. מרדכי משה מבגדאדר"בשני ספרי הגאון רבי ששון 

. דף[ 1], קכא. ט"תרי, ליוורנו, תוכחות מוסר ושירים מוסריים, קול ששון. א

הסכמת רבי . רבי דוד חי מאיר יוסף נסים ורבי אברהם יוסף סומך. רבי אליהו יהושע עובדיה: חכמי בבל, י'פלאגהסכמת רבי חיים 

".  בן איש חי"משה חיים אביו של מרן הר"באליהו 

". הצעיר רפאל יצחק יוסף"בשער חתימה . ללא כריכה. מצב טוב מאוד

.  קנט דף. ד"תרכ, ליוורנו. פסקי דינים והנהגות ישרים ודברי מוסר, מזמור לאסף. ב

. כריכה מקורית. מצב טוב מאוד

100$פתיחה 

סט נאה–ב "תרי, ווארשא–" טוב הלבנון"הלבבות חובת . 326

Chovat Ha'Levavot 'Tov Ha'Levanon' – Warsaw, 1852 – Nice Set

.  מזאמושץעם פירוש טוב הלבנון מאת רבי ישראל . מאת רבינו בחיי אבן פקודה, ספר חובת הלבבות

.  מצב טוב. מ"ס17. דף[ 3], צד , [1], קיד, [1. ]עם כריכת מקוריות( סט)שני חלקים 

100$פתיחה 

ב"תקפ, ברסלויא–שלושה חלקים –הדת יסוד . 327

Yessod Ha'dat – Three Sections – Breslau, 1822

.  לכל חלק ולכל חוברת שער נפרד. חלקים' מיוסד בד. פרידנטלמאת רבי מרדכי דוב . הדת והאמונהבעניניחיבור גדול , יסוד הדת

עד , [3], נו, [2. ]מאמר הבריאה. ב. היחודומאמר , האלהיםמאמר אנשי . א. שתי חוברות. ב"תקפ, ברסלויא. מגדל ישועה. חלק ב

.  דף

.  נו דף, [2. ]ב"תקפ, ברסלויא. מאמר יעוד האדם. חוברת א. חלק ג

.  דף ירקרק. כרך אחד. מצב טוב

80$פתיחה 



מהדורות יחידות–מקבץ ספרים –וביאת המשיח גאולה . 328

Redemption and the Coming of the Messiah – Collection of Books – Single Editions

.מהדורה יחידה. ן"תר, ווילנא, פלקסרמאת רבי יעקב . מאמרים על ישוב ארץ ישראל, למען ציון• 

מהדורה . ע"תר, ווארשא. באלזאקמאת רבי בנימין הלוי , על דבר הגאולה העתידה לבוא אלינו במהרה בימינו, למשיחאהלכתא • 

.  יחידה

.מהדורה יחידה. ח"תרפ, פיטרקוב. ארץ אפים ועודס"מחמאת רבי אברהם יעלין , ששה מאמרים, גאולת ישראל• 

. ד"תרפ, טשרנוביץ. ר הרצל ומנחם סוקולוב"לכובד הד. ברכריעקב זאב ' מאת ר', ה'ל'י'ש• 

.מצב טוב. גדלים שונים

100$פתיחה 

וספרים חשובים נוספים–ספרים בשבחי ארץ ישראל שני . 329

Two Books about the Virtues of the Land of Israel – and Additional Important Books

.  ווילנאהמחבר מחשובי רבני . מהדורה יחידה. ז"תרל, ווילנא, פינפרפסח הכהן ' מאת ר, בשבח ארץ ישראל. שבחי ארץ החיים• 

פרשיות  בעניןמווילנאא"הגרו בו הוא מוכיח את צדקת שיטת "תרסבווילנאשנדפס " מסורת התורה והנביאים"חיבר את הספר 

.אימי( דוד זקן)ז"דוא"הגרבהקדמה מכנה המחבר את . פתוחות וסתומות בנביאים וכתובים

חותמת בעלות  . מהדורה יחידה. ה"תרל, ווארשא. מדרש מנחם' חלק ב. מאת רבי מנחם מן קליין" מנחםזכרון"כרוך עם ספר 

.  בשער

ועם ספר .  ד"תרס, מונקאטש. ת"ושודאגדתאכרוך עם ספר מילי . ה"תרס, ירושלים. מאת רבי חיים הלוי הורביץ, חיבת ירושלים• 

.  ו"תרס, קראקא. א"המגבעל מחצית השקל על , מאת רבי שמואל הלוי קלין, על המועדים" מחצית השקל"

.כריכות עתיקות מנותקות. בלאי וכתמי זמן. מצב כללי טוב. ספרים5כ "סה

100$פתיחה 

'התק–' התשנות -ספרים נדירים [ 6]מקבץ . 330

Collection of [6] Rare Books – the 1640's-1740's

'  הקהארץ ומלואה ' לה"רישום בשער . מהדורה ראשונה. ט"תס, אמשטרדם. לוצאטומאת רבי יעקב . כפתור ופרח, האגדותכונות• 

".ל"יונה זצר"כהראלחנן דוב בן 

. מהדורה ראשונה. ו"תע, ווילהרמשדורף. ס"השעל מסכתות , גלאנטיחידושי • 

.בספר תחריטים רבים. מהדורה ראשונה. ג"תק, יסניץ. מאת רבי דוד גנז. חכמת התכונה ואסטרונומיה, נחמד ונעים• 

.  ט"תקכ, אמשטרדם. לונטשיץמאת רבי אפרים איש , גבוריםעיר • 

.  חסר שער בלבד. מהדורה ראשונה. ט"תקל, קרלסרוא. אייבשיץמאת רבי יהונתן . חלק שני, יערות דבש• 

. ע"תק, ווין, הלכות גדולות• 

.  בינוני, מצב כללי טוב. גדלים ומצבים שונים

100$פתיחה 

ספרי מוסר ודרשותששה . 331

Six Books of Mussar and Derashot

. ט"תקפ, וין. וויזלהירץמאת רבי נפתלי . בית ראשון, גן נעול, לבנון• 

. א"תר, ווארשא(. ל מפראג"המהר)ליוואמאת רבינו יהודה , דרוש נאה• 

. ג"תרכ, למברג. א"החידמאת רבינו . ודרושי מוסר למועדים, על מגילת רות, שמחת הרגל• 

. ו"תרל, למברג. מטארנאווזעבלמאת רבי יוסף . מן הספר היקר רבינו בחיי על התורהלקוטים• 

.ה"תרס, מונקאטש. על התורה, שיקם"מהר• 

. ט"תרס, פאדגורזע. תאומיםפרנקילמאת רבי יחזקאל שרגא . שני חלקים, דברי יחזקאל• 

.  מצב כללי טוב. גדלים ומצבים שונים

100$פתיחה 



ת"ספרי הלכה ושו

נדיר מאוד–ח "תנ, פיורדא–שטרות תקוני. 332

Tikunei Shetarot – Furth, 1698 – Extremely Rare

.כולל נוסחאות של שבעים ושתים שטרות, תיקוני שטרות

.  למיטב ידיעתנו מהדורה זו לא הופיע במכירות עד עתה. ח"תנ, פיורדא

. מ"ס19. דף[ 1], יא

.בינוני-מצב טוב. בלאי וכתמים. פגמים קטנים

100$פתיחה 

מהדורות ראשונות–חלקים 8–( למפרונטי" )פחד יצחק"אנציקלופדיה . 333

"Pachad Yitzchak" (Lampronti) Encyclopedia – 8 Sections – First Editions

ג חלקים במקומות  "נדפסו במקור י. פירארהד "אבלמפרונטימאת הגאון רבי יצחק " פחד יצחק"האנציקלופדיה ההלכתית הגדולה 

.  לפנינו שמונה חלקים–ובשנים שונות 

.ח"תקנ, ונציה, חלק שלישי• 

.דףרמא, [1. ]שער נכרך בסוף הכרך. ט"תקצ, ליוורנו. 'אות מ, חלק חמישי• 

. ד"תרכ, ליק. 'אות נ, חלק שישי• 

.  ו"תרכ, ליק. 'אות ס, חלק שביעי• 

:כרוך עם. ח"תרכ, ליק. 'אות ע, חלק שמיני• 

.ד אנטוורפן"אבצוויגחתימה וחותמת רבי משה יונה הלוי . א"תרל, ליק. 'אות פ, חלק תשיעי• 

.מעט הגהות. ה"תרמ, ברלין. 'וחלק מאות ר' אות ק. חלק אחד עשר• 

להוציא את  היתהל "בכוונת המו. הוצאת מקיצי נרדמים–מהדורה שניה . ד"תרכ, ליק. אות א וחלק מאות ב, פחד יצחק: מצורף• 

.נדפס רק חלק זה בלבדאולם במהדורה שניה לבסוף . כל האנציקלופדיה מחדש

. לחלק שלישי חסר שער. טוב-טוב מאוד. גדלים ומצבים שונים

100$פתיחה 

עותק נאה שולים רחבים–ו "תקנ, ונציה–יצחק פחד . 334

Pachad Yitzchak – Venice, 1796 – Nice Copy with Wide Margins

.  מהדורה ראשונה. ו"תקנ, ונציה. לאמפרונטימאת רבי יצחק . ז"חעד , ה ו ז ח: אותיות, כרך ב, חלק ב, פחד יצחק

.  דף איכותי. שולים רחבים. עותק נאה מאוד

. מ"ס37. קי דף, [1]

80$פתיחה 

ח"תקל, אמשטרדם–שוחטי הילדים \לבני ישראל זכרון\משה ימין . 335

Yemin Moshe / Zikaron Li'Vnei Yisrael / shochatei Ha'Yeladim – Amsterdam, 1778

ר"בקאריגאלמאת רבי חיים משה . לרבי חיים אברהם ישראל זאבי" באר מים חיים"עם פירוש . הלכות שחיטה וטריפות, ימין משה

. ז"תקל, אמשטרדם. אברהם

.דרשן וראש ישיבה בעיר חברון, ר"שד, רבי חיים אברהם ישראל זאבי

.ח"תקל, אמשטרדם. מאת רבי אברהם מזרחי, והוא קיצור הלכות שחיטה וטריפה, קונטרס זיכרון לבני ישראל

והוא פיוט המסכם את דיני , מגדולי המשוררים והפייטנים העבריים בכל הזמנים, רה'נאגמאת רבי ישראל , קונטרס שוחטי הילדים

.ח"תקל, אמשטרדם. והלכות שחיטה ובדיקה

המבקשים לתמוך ברבי  , ק אשכנזים באמסטרדם"בסוף הספר מצורפים שני מכתבים מאת הגאונים רבי שלמה שלם ורבי שאול מק

.  חיים אברהם ישראל זאבי במסעותיו לאיסוף כספים למען עניי חברון

. כריכה לא מקורית. טוב מאוד: מצב. מ"ס20. עב דף, [3]

80$פתיחה 



מהדורה ראשונה–ה "תקל, אמשטרדם–שלום נהר . 336

Nehar Shalom – Amsterdam, 1775 – First Edition

פארדוותלמיד מובהק לרבי דוד איספלטרוד "אבוינטורהמאת הגאון רבי שבתי . חיבור על כל שולחן ערוך אורח חיים, נהר שלום

".  חסדי דוד"בעל 

.  מהדורה ראשונה. ה"תקל, אמשטרדם

.מצב כללי טוב. כתמי זמן. דף לו ודף אחרון, פגמים בדף השער. נקבי עש זעירים

80$פתיחה 

מהדורה ראשונה–ברכה מחזיק . 337

Machzik Beracha – First Edition

מאת הגאון רבי חיים יוסף דוד אזולאי . הוספות והשלמות לספר ברכי יוסף על השולחן ערוך אורח חיים ויורה דעה, מחזיק ברכה

.ואליעזר סעדוןקאשטילובדפוס אברהם יצחק . מהדורה ראשונה, ה"תקמ, ליוורנו(. א"החיד)

,  מצב טוב. מ"ס30(. קיד דף, קלו, [2: ]במקור. )קלו דף, [2. ]ללא יורה דעה, בעותק שלפנינו החידושים על חלק אורח חיים בלבד

ה יעקב רפאל "ע"כריכה קדמית מקורית עם כיתוב הקדשה בדיו מוזהב . ללא כריכה אחורית. מעט פגעי עש בעיקר בשולים. בינוני

.כריכה בלויה ופגומה". ו"יצסואריס

100$פתיחה 

מהדורות ראשונות–ספרי הגאון רבי יצחק טייב מתוניס אוסף . 338

Collection of Books by Rabbi Yitzchak Taieb of Tunis – First Editions

. ח"תקנ, ליוורנו. חידושים וביאורים על יורה דעה, השלחןערך • 

. ד"תקצ, ליוורנו. חידושים וביאורים על אבן העזר, השלחןערך • 

מענינותהגהות . ה"תקע, ליוורנו. חלק א. חידושים וביאורים על חושן משפט, השלחןערך • 

. ג"תרי, ליוורנו. חידושים וביאורים על הלכות פסח, הפסחחקת• 

.  א"תש, רבה'ג. ס"הפרדחידושים על התורה בדרך , ויזרע יצחק• 

.  בינוני-טוב. גדלים ומצבים שונים

100$פתיחה 

עותק נאה–מהדורה יחידה –ה "תקכ, קארלסרוא–אור לו בציון \נעלם אור . 339

Or ne'elam / Or Lo Be'Zion – Karlsruhe, 1765 – Single Edition – Nice Copy

בספר תשובות הלכתיות שהשיב במשך חמשים וחמש שנות , אטהויזןזעקילשאלות ותשובות מאת הגאון רבי יצחק , אור נעלם. א

.כהונתו ברבנות בכמה קהילות קדושות באשכנז

:נדפס עם הספר. הספר נדפס על ידי בנו רבי יהודה ליב. מהדורה יחידה. ה"תקכ, קארלסרוא

בשער . מהדורה יחידה. ה"תקכ, קארסלורא. והלכות קטנות שבמסכת מנחות, חידושי הלכות במסכת ברכות, אור לו בציון. ב

.מיוחד

.מצב טוב מאוד. מ"ס32. דףמא[. 2], לח-ט, ט, [1]

80$פתיחה 

עותק נאה–מהדורה ראשונה –ז "תקכ, פיורדא–יעקב באר . 340

Be'er Ya'akov – Furth, 1767 – First Edition – Nice Copy

.מהדורה ראשונה. ז"תקכ, פיורדא, מאת רבי יעקב ברלין. חידושים וביאורים על שולחן ערוך וחידושי סוגיות, באר יעקב

.כריכת עור מקורית. המצויםשולים רחבים יותר מהטפסים , ואיכותיםדפים בהירים , עותק נאה

.מצב טוב מאוד. מ"ס32.5. דףקמד, [3]

80$פתיחה 



הקדשה ורישום בכתב יד–מהדורה ראשונה –( ך"מהרז)כהונה בגדי . 341

Bigdei kehunah (Maharzach) – First Edition – Handwritten Dedication and Inscription

מאת רבי  , על מסכת בבא מציעא וגיטיןך"מהרזהלכות חדושי-חלק שני , ך"מהרזשאלות ותשובות -בגדי כהונה חלק ראשון 

.מהדורה ראשונה. ז"תקס, פיורדא. משולם זלמן כהן

.כריכה ישנה. בלאי וכתמים. מצב טוב. מ"ס35. נ דף; דף[ 1], קיא, [2]

80$פתיחה 

מהדורה ראשונה–ו "תקצ, ווארשא–חמדת שלמה ת "שו. 342

Chemdat Shlomo Responsa – Warsaw, 1836 – First Edition

.  ווארשאד "מאת רבי שלמה זלמן ליפשיץ אב. ערוךהשלחןחלקי ' שאלות ותשובות בד, חמדת שלמה

. מהדורה ראשונה. ו"תקצ, ווארשא

.מצב טוב. מ"ס30. דף[ קיח: ל"צ]קיז, צז-ב, [4]

100$פתיחה 

חתימות רבות והגהות למדניות בכתב יד–מהדורה ראשונה –ו "תקל, פראג–ישע בגדי . 343

Bigdei Yesha – Prague, 1776 – First Edition – Many Signatures and Handwritten Scholarly 

Glosses

. חלק שני. מאת רבי ישעיהו ווינר, פירוש על שולחן ערוך אורח חיים ובפרט על דברי המגן אברהם, בגדי ישע

.  ועוד" נודע ביהודה"הסכמת ה.  מהדורה ראשונה. ו"תקל, פראג

י'ולראקניתי מהנוי לכבוד צורי וקוני • מסאכטשובו"יצליב יהודאר"מוהרא"בלנאום שלמה זלמן : בספר חתימות ורישומים רבים

לכבוד  • מלאנצהוטל "ז' ה טובי"מובהרבניהגאון ר"מוהרבהרבנייואל ' הקנאם סאכאטשובו פה "תמוז תקע' יום הח"עהבאתי 

המופלא כמר ראובן להחתןשייך • י יאיר ויזרח כשמש בגבורתו "נגעצילה אברהם "מו... הרבני המופלג והמופלא בתורה וביראה

הערה למדנית  א,נובדף . שורות ארוכות בכתב יד10חידוש תורה הפורזץמעבר לדף • ליב יהודאו "בן לאדוני הרבני מזושא

. ארוכה בכתב יד

.מצב טוב. מ"ס33. עט דף, י

100$פתיחה 

ח"תקפ, והוראדנאווילנא–בינת אדם \אדם חכמת . 344

Chochmat Adam / Binat Adam – Vilnius and Grodno, 1828

עם דברי א"והרמ" בית יוסף"פסקי הלכה כסדר השולחן ערוך יורה דעה מתחילתו ועד סופו מבעל ה-חלק ראשון , חכמת אדם

ר"במאת הגאון רבי אברהם . חידושי דינים אשר לא נתבארו בדברי רבותינו, "בינת אדם"-( בשער נפרד)חלק שני . האחרונים

.ח"תקפ, וילנא. מדאנציגיחיאל מיכל 

וכך כתבו בני המחבר  . ונדפסו בזה לראשונה, מהדורה זו נדפסה עם הוספות והגהות חדשות מאת המחבר שכתב בגיליון ספרו

ל אשר ציווה לפני מותו  "זצדאנציגה אברהם "ג מו"אבינו המחבר הרב המאוה": "שטר מכירה מבני המחבר"בתחילת הספר ב

לאמור שלא יודפס שום ספר מחיבוריו כי אם בהגהות הנוספות אשר מוגה בכתב ידו בגיליון חיבוריו ושלא יודפס בלתי רישיון  

...".ל כאשר המה בכתובים ונקבצו בדפוס על ספר חיי אדם"מאתנו בני המחבר הנ

ת "כמה שו... והנה שם... ונפתחה את אמתחת כתביו: "כותב בהקדמתו, עורך מהדורה זו, מווילנאגינצבורגרבי ישראל , המדפיס

וראיתי לכתוב ההגהות שעל הגיליון והנוספות חוץ  ... נוסף על כתב יד קודשו אשר נכתב על גיליון חיבוריו הנדפסים... וכמה כתבים

כי נדרשתי ממנו בעודנו חי כמה פעמים להשגיח על חיבוריו הנדפסים אחריו שיוכתבו כל ההגהות  ... בפנים על מקומםהכלמזה 

".בפנים וגם שיוכתב בפנים כל דבר ששמעתי מפיו השייך לחיבור הזההכלוכל הנוספות 

.ההוספות וההגהות על ספרו זה, לפנינו מהדורת הספר המושלמת שבה התרכזו כל דברי המחבר

שלא כרצון  , חלק מהמהדורות נדפסו על פי המהדורה הראשונה או השנייה. במשך השנים נדפס הספר בעשרות מהדורות נוספות

.המחבר שכל הספר יודפס בשלמותו

.מצב כללי טוב. קיפולים בפינות הדפים, כריכה בלויה. מ"ס36. דףמב, (1), צ, (3)

80$פתיחה 



מהדורות מוקדמות–יעקב חק\( מהדורות2)מקור חיים -יסוד בהלכות פסח ספרי . 345

Basic Books on the Laws of Passover – Makor Chaim (2 Editions) / Chok Ya'akov – Early 

Editions

ד  "אבלוברבויםמאת הגאון רבי יעקב . תסז-תכטחידושים וביאורים על הלכות פסח סביב לשולחן ערוך סימנים , מקור חיים. א

.  ליסא

. טו דף, מו, [1. ]ז"תקצ, זאלקווא• דף כח, נב, [1. ]ה"תקע, ווארשא: לפנינו שתי מהדורות מוקדמות

.  דףעה. ח"תקנ, אוסטרהא. רישרמאת רבי יעקב , חיבור על הלכות פסח, יעקבחק. ב

.חתימות ורישומי בעלות עתיקים. פגמים. בינוני-טוב, מצבים שונים

100$פתיחה 

לוח מקופל–ה "תרפ, אוהל–והשיעוריןהמדותברורי. 346

Berurei Ha'Midot Ve'Ha'Shiurin – Ohel, 1925 – a Folded Table

מאת רבי מאיר הלוי  , ס ובפוסקים"בשוהשיעוריןוהמשקולות והזמנים המדותבירור השיטות בכל , והשיעוריןהמדותברוריספר 

.מהדורה ראשונה. ה"תרפ, אוהל. קליין

.  לוח השנים. לוח שנות המחזורים: ובו שני לוחות, מודפס משני צדדים, בסוף הספר דף גדול מקופל

.כריכה ודפים מנותקים. מ"ס13\20: גודל הספר. מ"ס20\26גודל הלוח 

100$פתיחה 

מהדורה ראשונה–ט "תקל, זולצבאך–אלמוגים עצי . 347

Atzei Almogim – Sulzbach, 1779 – First Edition

,  אלובעיניניםבבלי וירושלמי ס"השמשא ומתן בדברי , ושניות לעריות, חצירותעירובי , ידיםביאור על דיני נטילת , עצי אלמוגים

.  מאת רבי חיים צבי ברלין. וישוב דעות הפוסקים ראשונים ואחרונים

. דפוס אהרן בן משלם זלמן מדפיס. מהדורה ראשונה. ט"תקל, זולצבאך

.  חצירותוהלכות עירובי ידיםהלכות נטילת , עם פנים שולחן ערוך אורח חיים. ד דף, רנד, [2]

.שדרה חסרה[ ?מקורית ]כריכת עור עתיקה . כתם בשער ודפים ראשונים. נקבים זעירים. מצב כללי טוב. מ"ס31.5

80$פתיחה 

עם הלוחות–מהדורה יחידה –ז "תקס, פראג( בהלכות שבת)המדותברורי. 348

Berurei Ha'Midot (in the Laws of Sabbath) Prague, 1807 – Single Edition – With the Tables

.  מאת רבי טוביה לוויט הלוי. בהלכות שבתותחומיןספר מקיף בעיני מדות , המדותברוריספר 

.  ורבי מרדכי בנטלאנדארבי שמואל , "תשובה מאהבה"הסכמות בעל ה. מהדורה יחידה. ז"תקס, פראג

ושיעור החבל של חמשים אמה לפי ערך  , ורבוע העיירות והבלעת הכפרים וקדור ההריםהתחומיןכל דיני מדידת "בספר מבוארים 

".  הנידונים בספרבעניניםבספר ובהם תרשימים מקופוליםכולל לוחות . ודין הנחת העירוב ושיעור, אמה שלנו

.  חיזוק בדפי הלוחות. חיזוקים בכמה דפים. מצב כללי טוב. לוחות מקופלים[ 2. ]נו דף

100$פתיחה 

מהדורות יחידות–ת "ארבעה ספרי שומקבץ . 349

Collection of Four Responsa Books – Single Editions

.  מהדורה יחידה. ג"תצ, דיהרנפורט. מהילדסהייםמאת רבי אליקים כץ . ת חידושים וביאורים"שו. עיניםומאירת השהםאבן • 

.פגמים. מצב בינוני

. הגהה בכתב יד. מהדורה ראשונה. ח"תרל, ווילנא". ערוך לנר"בעל עטינגרמאת רבי יעקב . ת בנין ציון החדשות"שו• 

.  מהדורה יחידה. מ"תר, קראקא. רבי צבי הירש הלר. ת מבעל המחבר טיב גיטין"כרוך עם שו• 

מצב  . מהדורה יחידה. ט"תרמ,  ברדיטשוב. ברודסקימאת רבי יעקב שמואל . חלקי השולחן ערוך' ת בד"שו, תפארת שמואל• 

.מעט נקבי עש. כללי טוב

.גדלים שונים

100$פתיחה 



ליטאספרי גדולי 

טלזעותק ראש ישיבת –טבעת החושן –שיינברגפינחסהראשון של הגאון רבי חיים ספרו . 350

The First Book of the Genius Rabbi Chaim Pinchas Sheinberg – Taba'at Ha'Choshen

את ספרו זה הוציא לאור בתקופה בה שימש  . שיינברגפינחסמאת רבי חיים . חידושים על שלחן ערוך חושן משפט, טבעת החושן

. משגיח רוחני בישיבת חפץ חיים ברובע קווינס

.  מהדורה ראשונה. א"תשי, ניו יורק

.מצב טוב! טלזהעותק של רבי אליהו מאיר בלוך ראש ישיבת 

80$פתיחה 

מהדורות ראשונות–ין'מוולוזב"הנציספרי הגאון שני . 352

Two Books by the Natziv of Volozhin – First Editions

מאת רבי נפתלי  " העמק שאלה"עם ביאור רחב . עם ראשון לציון ושאילת שלום מאת רבי ישעיה ברלין, גאוןאחאידרבשאילתות • 

. ד"תרכ, ווילנא. חלק שני. ין'מוולוזצבי יהודה ברלין 

. ז"תרמ, ווארשא. ב"הנצימאת " רנה של תורה"עם פירוש , מגילת שיר השירים• 

.  ד"תרנ, ווארשא. כרוך עם ספר מזקנים אתבונן. שני הספרים במצב טוב. גדלים שונים

80$פתיחה 

שלושה ספרים  –ין'מוולוזחיים רבי . 353

Rabbi Chaim of Volozhin – Three Books

נפש "בעל ין'מוולוזעם דרשה שדרש רבי חיים , מדובנאיוסקאהנהגות מיוחדות וזמירות לשבת מאת רבי יוסף , נעימה קדושה• 

.ברודאמנכד המחבר רבי ברוך ס"השחידושים על " מקור ברוך"עם (. 'עמ13)ב "ביום ראשון של סליחות בשנת תקע" החיים

.דווארזעץדפוס הלל . ב"תרל, וילנא

מעשה  "עם , והיא התפרסמה בכל העולם היהודי, מתוך כתב יד שהיה אצל העורך, נדפסה כאן לראשונהין'מוולוזדרשת רבי חיים 

(.1472א"הגרספרי , וינוגרד. )דובנא-מרוזנאיהעשילשאירע עם זקנו של המחבר רבי יהושע " נורא

.ללא כריכה. מצב טוב. מ"ס17. 'עמ92

.מצב טוב. נ דף. ד"תרל, ווילנא. ין'מוולוזמאת רבי חיים , נפש החיים• 

מאת רבי יום טוב  . ין'מוולוזשנשא המחבר עם רבינו חיים וותשובותעם שאלות . זבחים מנחותעלחידושים על . קדושת יום טוב• 

.  חתימה בשער. מצב טוב מאוד. דףלז, לח, [3. ]מהדורה ראשונה. ה"תרכ, ווילנא. ליפמןו

.גדלים שונים

100$פתיחה 

מהדורה ראשונה–ד "תרנ, ווארשא–( ין'מוולוזב"הנצי)משיב דבר ת "שו. 351

Meshiv Davar Responsa (the Natziv of Volozhin) – Warsaw, 1894 – First Edition

"  עץ חיים"מאת הגאון רבי נפתלי צבי יהודה ברלין זקן ויושב בישיבת . חלקי השולחן ערוך' שאלות ותשובות בד, משיב דבר

.ין'דולאזד "מ ואב"ר, שנהכחמשיםין'דולאז

".ובניהה"זצללבהוצאת אשת הגאון ", מהדורה ראשונה, ד"תרנ, ווארשא

.כל החלקים בכרך אחד. בחלק הראשון שני שערים, כל שני חלקים בשער נפרד, ארבעה חלקים

. מעט קרעים. דף יבש. מצב כללי טוב. מ"ס30. עמודים120, 178

100$פתיחה 



אוספי ספרים

שלושה חוברות נדירות-עדן שבתימן דפוס . 355

Printing Press of Aden, Yemen – Three Rare Booklets

מצב  . מעטפת. שני שערים. 'עמ[ 1], יד דף. דפוס ככסתן. ט"תרפ, עדן. טובראנימאת החכם יוסף אל . י"ערבאסתר המלכה בלשון • 

.פגם קל במעטפת. כללי טוב

. דפוס ככסתן עדן. ט"תרפ, עדן. ק עדן"עם קצת מנהגים והוספות כמנהג ק, ע"וראבחבור רבי יהודה הלוי . קינות לתשעה באב• 

.מלבד זה מצב טוב. פגמים במעטפת

.שער מעטפת. ושותפיועווץבדפוס מנחם . ה"תרצ, עדן. פציחערבי באצלקצת חנה ושבעה בניה • 

. גדלים שונים

100$פתיחה 

ספריםשלושה–ליוורנודפוסי.356

Books Printed in Livorno – Three Books

"ט"סששוןאליהוהצעיר"מזרחיתחתימההספרבסוף.ראשונהמהדורה.ד"תקנ,ליוורנו.שבתמסכתעל,המאיריהרבחידושי.א

.בינונימצב.ירושליםמחכמיאולי–

דףבין.ראשונהמהדורה.א"תר,ליוורנו.אסקולימנחםאליהויצחקרבימאת.ישראלבנינעריבולחנךדעתראשיתקונטריס.ב

.מצויןמצב.החיצוןהמזבחציורלד-לג

פגמים,מנותקיםדפים.יחידהמהדורה.ט"תרכ,ליוורנו.מזרחייחיארבימאת,התהליםעלוהגהותהדקדוקקיצור,שפראמרי.ג

.טובכללימצב.קלים

100$פתיחה 

חברוןישיבתמספריית–בחברוןט"תרפמאורעותאתששרדוספריםאוסף.357

Collection of Books that had Survived the 1929 Palestine Riots in Hebron – From the Library

of the Hebron Yeshiva

.ט"תרפפרעותאתששרדוספרים.הישיבהחותמותעם.בחברון"ישראלכנסת"ישיבתמספרייתספריםששהמקבץ

רב(ט"תרפ-ד"תר)שיקגוד"אבגליקצבישמואלרביוחותמתחתימה,רישוםבשער.ה"תקע,למברג.רביעיחלק,יהושעפני•

.תרפאירושלים-"ציוןשערי"במאמריםפרסם.לאנגליתיעקבעיןהספראתתרגם.ב"תרפבשנתישראללארץעלה,ברונקס,בריגה

לאוצרהקדשהעםדףהספרבתחילת.ד"תרל,ווארשא,תעניתמגילתספרעםכרוך.ו"תרמ,ווארשא.עוזמגדלבירתספר•

אדר.זינגרמרדכיהרבבעלהנשמתלזכרזינגרשרהמרתהכבודההאשהידיעל.חברוןבעירישראלכנסתישיבתשלהספרים

.ח"תרפ

נתרם,ידבכתב.ישראלכנסתלישיבתהקדשההספרבתחילת.ז"תרפ,ירושלים.רובינפייןמרדכידודרבימאת,הקוראקולספר•

.ח"תרפאלול,כהנאאלישיבהרבידיעל

.ח"תרי,למברג.ויקראספר.מפראגל"המהרמאת,אריהגור•

הספרבאוצרמובאתלאזומהדורה.(שערחסר).(ההסכמותלפי)ו"תעבשנתשנדפסהמהדורה.עירוביןלמסכתא"הריטבחידושי•

.לוינוגרדהעברי

.בינוני-טוב.שוניםומצביםגדלים

100$פתיחה 

20–ההמאהשל20–המשנותנדירותחוברותאוסף.354

Collection of Rare Booklets from the 1920s

ח"תרפ,סיון.קובנה.פינקלצבינתןרבימרןשלוהנהגותיושיחותיו,הצפוןאור•

מנדלמנחםמשהמאת.דקובנהד"אברבינוביץהירשצבימרן...הגאוןעלבקאוונהשאמרתיתמרוריםמספד,ישראלצבי•

.ע"תר,ווילנא.קזלובסקי

.ב"תרפחשון,ירושלים.ל"ובחובארץהרבניםגדוליבהשתתפות"ישראלקול"ירחון•

.חשוןתשרי.ד"תרפ,ירושלים."חכמיםועד"תורניירחון•

.ו"תרפשבט,ירושלים."תורהאהל"תורניירחון•

לשנתב-אוקובץ.ב"תרפ,טבת-תשרי.ג"תרפ,אלול-תמוז:חוברותשלושה.וסופריםהרבניםגדוליבהשתתפות"הדביר"ירחון•

.ג"תרפ

.פגומהמעטפתאחתחוברת.טובבמצבכולם

80$פתיחה 



ספרים חשובים–ספרי אמשטרדם [ 6]אוסף . 358

Collection of [6] Books Printed in Amsterdam – Important Books

שער . מצב כללי טוב. מהדורה יחידה. א"תקל, ליידן. מניקלשבורגמאת רבי משה בן יואל . דרושים לחיים ולנפטרים, ישמח משה• 

.כמעט ללא חסרון טקסט–פגם בדף אחרון , קצוץ שולים

פגעי  . בינוני, מצב טוב. רפה דף, [3. ]קאשמןדפוס , ט"תקכ, אמשטרדם. באר הגולה ובאר היטב, א"הרמעם . יורה דעה, שלחן ערוך• 

.עש בכמה מקומות

שיקום בשולי  . שצו דף, [4. ]דפוס יוחנן לוי רופא. ה"תקמ, אמשטרדם. באר הגולה ובאר היטב, א"הרמעם , חושן משפט, שלחן ערוך• 

.  מלבד זה כל העותק במצב מצוין. השער

. בדפוס יוחנן לוי רופא. ט"תקנ, אמשטרדם. אבן העוזר ואשל אברהם, באר הגולה ובאר היטב, א"הרמעם , אורח חיים, שלחן ערוך• 

. כריכת עור מקורית מחוזקת. מלבד זה מצב טוב. בשני דפים אחרונים חסרון. שי דף

.  דףקז-ג, [1. ]פרופסדפוס שלמה . ט"תע, אמשטרדם. מלידאמאת רבי דוד , שנים עשר בתים מלאים דרושים לכל חפציהם, עיר דוד• 

.חתימות ורישומי בעלות בשער. חסר דף אחרון

. חסר דף אחרון. ז"תרכ, אמשטרדם". ככה יעשה לאיש אשר המלך"עם תחריט . עמודה מול עמודה, עברית והולנדית, מגילת אסתר• 

.מצב כללי טוב

.גדלים שונים

100$פתיחה 

חתימות רבנים–' שנות התר–בווארשאספרים שנדפסו [ 14]אוסף . 359

Collection of [14] Books that were Printed in Warsaw – the 19th Century

(.  דף סב חסר. )גודל כיס. א"תר, ווארשא, פרקי רבי אליעזר• 

. ב"תרי, ווארשא. ל"הרדעם ביאור . הורקנוסמהתנא רבי אליעזר הגדול בן , פרקי רבי אליעזר• 

. א"תרכ, ווארשא. מוויטעפסקמאת רבי יחזקאל סירקין . ס על סדר נשים"חידושי ש, בנין יחזקאל• 

". ה"תרסבאניהאדקאהןיחיאל מיכל ' הק"חתימות ורישומים . א"תרכ, ווארשא. הלוי הורביץפינחסמאת רבי , הפלאהספר • 

.  ה"תרכ, למברג. צדיקיםזכרוןהוא , כרוך עם מצבת קודש. ל"תר, ווארשא. מסקאהלמאת רבי ברוך , מצות השם• 

.  חלק ראשון שני שערים. ח"תרכ, ווארשא. לאוואוטמאת רבי אברהם דוד , הלכות גיטין. שני החלקים, קב נקי• 

,  כרוך עם ספר אגרת הקודש. ד"רישומים וחתימות רבי אהרן יוסף לוריא מטבריה משנת תרע. ד"תרל, ווארשא, ל"מהריספר • 

. ד"תרל, ווארשא

.  שני שערים. מהדורה ראשונה. ז"תרל, ווארשא, ליבשיץמאת רבי ברוך מרדכי , ת ברית יעקב"שו• 

תלמיד ישיבות  . מוארשאנכד רבי יעקב זאב . פאדובהם"מהרמצאצאי -קלפפישליפאבספר הגהה וחתימה בכתב יד רבי אליעזר 

ורבי חיים  ין'ומוולוזרבי רפאל שפירא , מוילנאנסמך מאת רבי שלמה הכהן . מלובאשובחתן רבי אריה ליב בן רבי יצחק . ין'וולוז, טלז

. זויןחותמות רבי שלמה יוסף . פלך מינסקבלובאשובד"כראבז כיהן "משנת תרס. מביאליסטוקהירץ

. ט"תרל, ווארשא. הגדה של פסח, מעלה בית חורין• 

. ג"תרמ, ווארשא. עם אבן בוחן. סלנטרמאת רבי ישראל , אבן ישראל• 

. ה"תרמ, ווארשא. ת רבינו משולם איגרא"שו• 

. ח"תרמ, ווארשא. מסוחאווליאבצלאלארבי משה , כובע ישועה• 

. רים"הסכמות גדולי האדמו. א"תרנ, ווארשא. פרגרמאת רבי יוסף חיים . ספר גן יוסף עדן דוד• 

.  ע"כיהן כרב בקנדה משנת תרבווארשאתחכמוניראש בית מדרש גרויברדבשער חתימת רבי יהודה ליב 

. ד"תרס, ווארשא. זילברגלייטמאת רבי יעקב יהודה ליב , עולם עשייה• 

.האוסף נמכר כמות שהוא. מעט בינוני. מצב כללי טוב. גדלים ומצבים שונים

100$פתיחה 



שלושה ספרים–פיורדאדפוסי . 361

Printing Presses of Furth – Three Books

. בפיורדאשלושה ספרים שנדפסו 

. ו"תקכ, פיורדא". פנים מאירות"בעל אייזנשטטמאת הגאון רבי מאיר . חידושים על מסכת כתובות ועל הלכות יין נסך, אור הגנוז. א

.מצב טוב מאוד. לב דף, [4. ]מהדורה ראשונה

.  בינוני, מצב טוב. קצב דף, [2. ]קרלסרואד "וויל אבי"הרהסכמת . ב"תקמ, פיורדא. רברביאפי . אבן העזר, שולחן ערוך. ב

לרבינו יצחק אבן " מאה שערים"סביב לספר , מוירצבורגבמברגרמאת הגאון רבי יצחק דוב הלוי " יצחק ירנן"פירוש , שערי שמחה. ג

.מצב טוב מאוד. מהדורה יחידה. חלק ראשון. א"תרכ, פיורדא. גיאת

.גדלים שונים

100$פתיחה 

מהדורות ראשונות–הלכה ומוסר , קבלה–ספרים מגדולי הראשונים מקבץ . 363

Collection of Books by the Greatest Rishonim – Kabbalah, Halacha and Mussar – First 

Editions

מאת " ותפארתתהלה"כרוך עם ספר . ך"תר, שטטין. שטיינשניידרמשה ' הוצאת ר. האמונה לפני מלך ושריםבעניןן "ויכוח הרמב• 

מאת רבי  . חלק שני מספר מר דרור" חקר אלוה"ועם ספר . מהדורה ראשונה. ה"תרכ, ווילנא. מברובויסקרבי מרדכי צבי המגיד 

.מהדורה ראשונה. ה"תרכ, ווילנא. סלונימסקימרדכי 

[. ט"תר, למברג. ]מאת רבי מאיר בן גבאי, על פי קבלת האמת, ספר דרך אמונה• 

.מהדורה ראשונה. א"תרס, לונדון. מאת רבי אברהם אבן עזרא הספרדי, על עניני הטבע והאדם, ספר העצמים• 

.ישנם חלקים בספר שנדפסו לראשונה. ט"תרי, לייפציג. בשלושה חלקים. ם"קובץ תשובות הרמב• 

.מהדורה ראשונה. ד"תרכ, ליק. מוסאפיהבהוצאת רבי יעקב , תשובות הגאונים• 

.ז"תרל, ווארשא. עם פירוש עץ שתול, לרבי יוסף אלבו, ספר העקרים• 

. ז"תר, לייפציג. אור זרועח"מהרת "שו• 

. טוב מאוד-מצב כללי טוב. גדלים ומצבים שונים

100$פתיחה 

חתימות ורישומים–ווילנאספרי [ 6]אוסף . 360

Collection of [6] Books Printed in Vilnius

. ה"תקצ, ווילנא. מדובנאמאת המגיד , על חמש מגילות, קול יעקב• 

. ט"תר, ווילנא. מאת רבי אפרים מרגליות, הגיטיןשמות , חיבור על בית שמואל בהלכות גיטין, טיב גיטין• 

.  אבני אליהו ועטרת אליהוס"מחלעוולעאד "חתימות וחותמות רבי יצחק פרנקל בן רבי אליהו פרנקל אב

. שני שערים. ג"תרכ, ווילנא. סדר המעמדות, עבודה תמה• 

. ז"תרכ, ווילנא. מוובולניקמאת רבי פנחס מיכאל , לקט הקוצרים"עם פירוש . תלמוד בבלי, מסכת נזיר• 

.  ה"תרל, ווילנא. מאת רבינו יוסף קארו, מגיד מישרים• 

.ג"תרמ, ווילנא. מאת רבי משה יהודה ליב גולדברג. דברי מוסר ויראת שמים, דרך סלולה• 

.  מעט בינוני, מצב כללי טוב. גדלים ומצבים שונים

100$פתיחה 

(חסידות)ארבעה ספרים –למברג דפוסי . 362

Lemberg Printing Presses – Four Books (Hassidism)

.ב"תקע,למברג. ד"הראבמאת רבינו . ף"הריהשגות על , פסקים, שאלות ותשובות, תמים דעים• 

רבי אברהם חיים  , "ישועות יעקב"רבי יעקב אורנשטיין ה. מאפטא" אוהב ישראל"ההעשילמעבר לשער הסכמות רבי אברהם יהושע 

.מצב טוב מאוד. דףנז, [1. ]מבראדקריסטינפולרורבי מאיר מזלאטשוב

. א"תרל, למברג. פירוש מגילת אסתר לרבי שלמה הלוי אלקבץ, ספר מנות הלוי• 

".קראקאפה הוסיטאטיןדחסידיבית המדרש "בספר חותמות 

.מצב טוב מאוד. ט"תרס, למברג. ועם סדר נסיעתו לארץ הקודש. ן"הרעם שיחות ן"הרשבחי • 

. ט"תרנ, למברג". שואל ומשיב"עם הגהות רבי יוסף שאול נתנזון בעל . 'ב' לפי סדר אא"החידחידושי אגדה מאת רבינו , דבש לפי• 

.מצב טוב

.גדלים שונים

100$פתיחה 



ספרי דרוש ומוסראוסף . 364

Collection of Important Derashot and Mussar Books

מאת רבי יוסף יששכר . ביאור כל מלכות ישראל בימי הושע בן אלה. חלק שני של ספר ארבע חרשים, ספר קנאת אפרים• 

. חסרים שני דפים אחרונים. מהדורה ראשונה. א"תמ, דאדרהפרנקפורט . מקרמזיר

.זאלקווא, ר"ת. ובסופו מאמר תפארת ישראל נגד עלילת הדם בדמשק. ם"בירור יסודי האמונה לשיטת הרמב, מאמר דרכי משה• 

.  ה"תרל, לובלין. מבריסקס'ברלדרשות מאת רבי צבי הירש , ספר אור הצבי• 

.דף ירוק. 1867, למברג. מתורגם ליידיש, ה"קיצור של• 

. חסר דף אחרון. מהדורה ראשונה. ב"תרל, לבוב. מקראקאמחנלישמאת רבי משה , דרש משה• 

מהדורה . ח"תרס, פיעטרקוב. מוועגרוברבי אברהם יעלין . עם אזור הצבי על התורה. מאת בגנות מידת הכעס, ארך אפים• 

".  חפץ חיים"הסכמות רבות ביניהם הסכמת ה. ראשונה

.  פגמים קלים. מצב כללי טוב. גדלים שונים

100$פתיחה 

חתימות עותקים מיוחסים, ספרים–חסידות 

קלויזנבורג–רים "תמונות אדמואוסף . 365

Collection of Pictures of Rebbes – Klausenburg

. א"שליטר רבי צבי אלימלך "ובנו האדמו. קלויזנבורג-מצאנזהלברשטאםר רבי יקותיאל יהודה "תמונות רובם מהאדמו26אוסף 

.  ר נשען על שני משמשיו ואחוז בשרעפיו"באחת התמונות נראה האדמו

.מצב טוב. חלקם בשחור לבן חלקם צבעוני. גדלים שונים

80$פתיחה 

שני ספרים חשובים–טשרנובילחסידות . 366

The Chernobyl Hassidism – Two Important Books

.  מטשרנובילטברסקיר הקדוש רבי מרדכי "מאת האדמו, דברי חסידות והדרכות ישרות, ליקוטי תורה• 

רבי  . מצאנזהלברשטאםר רבי חיים "האדמו. מסאדיגוראהסכמות רבי אברהם יעקב פרידמן . מהדורה שניה. ך"תר, טשרנוביץ

. מיאסישעיה שור 

(. ללא שער), ט"תרי, יוהנסבורג. ל מפראג"למהר, כרוך עם אור חדש. מצב טוב. מ"ס20. דף[ סד: ל"צ]סג, [2]

מאטעליומבניו רבי משה ואחיו רבי מטשרנובילרבי נחום , לייקעסרבי דוד , מארבעה מטיבי לכת, ספורים ומאמרים יקרים• 

. מהדורה ראשונה. ג"תרס, ווארשא. ציקרניקמאת רבי ישעיה וולף . מטשרנוביל

. כריכה ושער מנותקים. מצב כללי טוב. 'עמ32

80$פתיחה 

שני ספרים–מקוידנוברבי אהרן ק"הרה. 368

Rabbi Aharon of Koidanov – Two Books

. ט"תרנ, ווילנא. מקוידנובפרלוברבי אהרן ק"הרהמאת " נראה אור"עם הגהות וקונטרס , קורדובירומאת רבי משה , אור נערב. א

.מצב טוב. שער מעטפת, שני שערים

,  ווילנא. שטאםמאת רבי שלום אליהו . מקוידנובר רבי אהרן "שמועות ומאמרים אשר שמע המחבר מהאדמו, קונטרס זכר צדיק. ב

.מצב טוב. ה"תרס

80$פתיחה 

נזר ישראל  \תפלה למשה -ניץ'קוזחסידות . 367

The Kozhnitz Hassidism – Tefilah Le'Moshe / Nezer Yisrael

חתימות  . ח דף, יב, יב. מהדורה שניה. ל"תר, יוזעפוף. ניץ'מקוזמאת רבי ישראל . פירוש וביאורי הזהר וזהר חדש, נזר ישראל. א

.מצב טוב מאוד.  אייבישיץרבי יהונתן 

,  דרושים על אושפיזין , ימי החג' סדר האושפיזין לז, גם דרושים נחמדים. בחג הסוכותניץ'מקוזמנהגי המגיד , תפלה למשה. ב

.  ס התורה שדרש בשעת אמירת ההושענות"ומאמרים על פי פרד, סדר הושענות , דרושי קהלת, דרוש שמחת בית השואבה

. כריכה קדמית מנותקת. מצב טוב מאוד. לט דף. מהדורה שניה. ו"תרכ, למברג

80$פתיחה 



"מקאוידענאוויצחק "חתימת רבי –מאור הקטן ספר . 369

Sefer Ma'or Ha'Katan – Signature of Rabbi "Yitzchak of Koidanov"

. ז"תנ, פיורדא. מטארנופולמאת רבי מאיר , דרשות על חמשה חומשי תורה, מאור הקטן

מקוידנוברבי יצחק ק"הרהאולי זוהי חתימת ידו של –" מקאוידענאוויצחק "בשער הספר חתימה עתיקה בכתב יד אשכנזי 

לאחר פטירת  המגיד קיבל עליו את מרותו של רבי מנחם מנדל  ( שסז' חסידות עמ' אצי)ממזריטש' מגיד הגדול'מתלמיד ה

החשיבו מאוד וראה אותו מויטבסקרבי מנחם מנדל . ר הישוב לגולה"ז ושימש כשד"עמו עלה לארץ ישראל בשנת תקלמויטבסק

.  ראוי להנהיג את העדה

. פגעי עש. מספר דפים במצב גרוע. מצב בינוני. מ"ס30. דף[ קו: ל"צ]קה, [1]

100$פתיחה 

ז"תקע, פארציק–של שבת סידורו . 370

Sidduro shel Shabbat – Parchik, 1817

.  כל חלק בשער נפרד. ז"תקע, פאריצק. שני חלקים. וטשרנוביץמאהלובד "מאת רבי חיים אב, ספר סידורו של שבת

בשער חתימות עתיקות  . מלבד זה במצב טוב. עם מעט פגיעת טקסט, פגמים מחמת בלאי בדפים הראשונים. דף[ 1], מו, ע, ד

..."מאיר... "שכנאליבוש "

100$פתיחה 

מהדורה ראשונה–( סדיגורה)נובלות חכמה \אהרן קדושת . 372

Kedushat Aharon / Novlot Chochma (Sadigura) – First Edition

.מסדיגורהישראל ר"בר הקדוש רבי אהרן "מאמרי חסידות על התורה ומועדים מאת האדמו, קדושת אהרן. א

ר רבי מרדכי שלום יוסף פרידמן  "אחרי השער הסכמת בן המחבר האדמו. מהדורה ראשונה, ג"תרע, ווארשא

בשדה לשוחר המחבר עם אנשים פרטיים בלכתו "ובו ליקוט אמרות שדיבר האדמו, קונטרס נובלות חכמה נדפס יחד עם הספר. ב

.'עמ6-14, 158. ל נדיר ואינו נמצא בכל העותקים של הספר"הקונטרס הנ', וכדו

.כריכה מקורית. נקבים בודדים. מצב טוב

80$פתיחה 

וינגרטןהגהות בכתב יד הצדיק רבי יצחק –מהדורה ראשונה –חלקים ' ג–חיים תוספות . 373

Tosfot Chaim – Three Sections – First Edition – Glosses Handwritten by Rabbi Yitzchak 

Weingarten

(. שערים נפרדים)שלשה חלקים , ברוקשטייןמאת רבי חיים יוסף , בדרך החסידות, חידושים על התורה ומועדים, תוספות חיים

(.608-609חסידות סטפנסקי. )מהדורה ראשונה. ג"תרכ-ב"תרכ, טשרנוביץ

. וינגרטןלאורך הספר כמה הגהות בכתב יד רבי יצחק . רישומים וחתימות רבות. דףכב, [1. ]טז, טז, [2], מב, [2]

גיסו של  . מקאלובהבאר מנחם ק"הרהמתלמידי . ח וצדיק מופלג ומפורסם בירושלים"היה יהודי ת, וינגרטןרבי יצחק הלוי 

.מטאהשלאוויפיישר משולם "האדמו

.כריכה ודפים רופפים. נקבי עש. בינוני, מצב טוב

100$פתיחה 

עותק נאה  –אזור אליהו \לצדיק אורח . 371

Orach La'Tzaddik / Ezor Eliyahu – Nice Copy

.נסק'מליז" נועם אלימלך"בן הויסבלוםליפארבי אליעזר ק"הרהמאמרי חסידות מאת , אורח לצדיק

.מהדורה ראשונה. ג"תרנ, ווארשא

רים וצדיקים רבים שנתנו כסף  "בדף זה רשימת שמות של אדמו, "מהרבנים הצדיקיםפענורמעראנטיןשמות . "דף[ 1]' עמ123

.מאסטרווצאמאלכסנדר ורבי מאיר יחיאל הלוי דאנציגרר רבי יחיאל "הסכמות האדמו. מקדמה להוצאת הספר קדוש זה

.ד"תרנ, ירושלים". שבט מוסר"בעל מאזמירמאת רבי אליהו הכהן " אזור אליהו"כרוך עם ספר 

.מצב טוב מאוד

100$פתיחה 



מבעלזר רבי אהרן "האדמומקלויזהעותק –מהדורה ראשונה –דברי חיים ת "שו. 374

Divrei Chaim Responsa – First Edition – a Copy from the Kloiz of the Rebbe Rabbi Aharon

of Belz

.מהדורה ראשונה. ה"תרל, למברג. חלק ראשון, שאלות ותשובות דברי חיים

מבעלזא"שליטר "שייך לבית התפילה של אדמו. "בתל אביבמבעלזר רבי אהרן "האדמוקלויזעותק עם חותמות ורישומים של 

"אסור להוציא מכאן שום ספר בלי רשות61אביב רחב אחד העם -תל

לארץ הקודש והחליט להתיישב בתל אביב ואת ביתו  מבלזר הקדוש רבי אהרן רוקח "עלה האדמו, ד לאחר השואה"בשנת תש

ר הקים מחדש "האדמו, אביב אין שום מסגד או כנסייה-ובהם שבתל, היו לכך נימוקים רבים, קבע ברחוב אחד העם במרכז העיר

הגדולות  מהחסידויותהענפה הינה בלזכיום חסידות " בית תפילה"תחילה על ידי בית מדרש קטן שנקרא , בארץבלזאת חסידות 

מקים , מבעלזר הרביעי "האדמו, דוב רקחישכרבנו של רבי ( ז"תשי-מ"תר)מבעלזר הקדוש רבי אהרן רוקח "האדמו. בעולם

.חסידות בעלז בארץ ישראל לאחר השואה

. חיזוקים בשער ודפים אחרונים. ודף אחרון מהמפתחות. חסרים שני דפים ראשונים שאחרי השער, מצב בינוני

100$פתיחה 

קרטשניףד "אבריינמאןהעותק של רבי צבי הירש –מהדורה ראשונה –שני חלקים –לב ייטב . 377

Yitav Lev – Two Sections – First Edition – the Copy of Rabbi Zvi Hirsch Reinman Av Beit Din 

of Kretshnif

.  ה"תרל, סיגט. דברים-במדבר. שני חלקים. טייטלבויםמאת רבי יקותיאל יהודה , מאמרי חסידות על חמשה חומשי תורה, ייטב לב

.  מהדורה ראשונה

.  עברית ולועזית". והגלילקרעטשניףק"דקד "אבריינמאןצבי הירש "בספר כמה חותמות של רבי 

בן הרב , גליציה, קולבסובד "אבטיטלבויםחתנו של רבי אברהם אהרן ( ט"נפטר תרע)יצחק משולם ר"בריינמאןרבי צבי הירש 

40–שירת בעיר כ , דייטשמיד לאחר פטירת הרב הקודם רבי דוד נתן בקרטשניףכיהן כרב , מסיגט" ייטב לב"יקותיאל יהודה ה

(.778' טרנסילבניה עמ)ביטשקוףבסוף חייו נבחר לרבה של העיר הסמוכה . שנה

פגמים בשלושה  . כתמים. מצב כללי טוב. דפי השערים ולוח התיקונים נכרכו כולם בתחילת הכרך. דף[ 1], ע-נה, נב, [1], [1], פ, [1]

. דפים אחרונים

100$פתיחה 

מהדורה ראשונה  –ז "תר, זולקווא–( ברסלב)הלכות ליקוטי . 375

Likutei Halachot (Breslov) – Zholkva, 1847 – First Edition

בדרך חכמת  ע"השחלקי ' לבאר ולחדש בכל הלכה והלכה מכל ד. חידושי תורתו של רבינו נחמן מברסלב, ספר ליקוטי הלכות

.  מברסלבשטרנהארץמאת תלמידו רבי נתן . האמת

[.  רלט-קכחהלכות קריאת שמע שעל המטה סימן -הלכות נשיאת כפיים. ]חלק שני, אורח חיים

.  מהדורה ראשונה. ז"תר, זאלקווא

, ז בערך"נדפס הספר בשנת תריודלובלדעת –! ברוב הטפסים אין שער . ללא שער. ששה דפים אחרונים בלבד: עותק חסר

(.ראה דף מצורף. )מאוחר יותר( לחלק מהטפסים)והשער נוסף 

.  נקבי עש. טוב-בינוני. מצב משתנה בין הדפים. ללא כריכה(. דףסו, קח: במקור. )ס דף, קח

100$פתיחה 

ניץ'מויז" צמח צדיק"בצפת בתקופת הניץ'ויזקלויזהעותק של –פשוט גט . 376

Gett Pashut – the Copy of the Vizhnitz Kloiz of Safed during the Lifetime of the "Tzemach

Tzaddik" of Vizhnitz

. ה"תקצ, למברג. מאת רבי משה בן חביב, גט פשוט

". צמח צדיק"בעל ניץ'מויזר רבי מנחם מנדל הגר "בעיר הקודש צפת בתקופת האדמוניץ'ויזהחסידים של חסידות מקלויזהעותק 

ק אשכנזים "חותם ק"חותמת ". ו"צפתק"בעהמוויזנצאא"שליטר הקדוש "ד של אדמו"חותם ביהמ"בספר חותמות עתיקות 

".  ו"צפתק "בעיהק"דאהנשיא ואמרכל א"שליטתפארת ישראל ' הקר "וממונים מאת אדמווויזניצאדכוללות

.איכותיםדפים . מעט פגעי עש. ללא כריכה

100$פתיחה 



מהדורה חסידית–פ "תק, מזיבוז–יורה דעה טור . 378

Tur Yoreh De'ah – Mezhibizh, 1820 – Hassidic Edition

.  ף"תק, מזיבוז. עם בית חדש, טור יורה דעה

שמות המדפיסים נזכרו בהסכמתו של רבי . מפולנאהצבי הכהן ר"ביוסף ' ורממעזבוזמהדורה זו נדפסה על ידי רבי יעקב פנחס 

.  מברדיטשובבחלק רביעי הסכמת רבי לוי יצחק . בחלק אמאפטאהעשילאברהם יהודה 

.  כריכה חדשה. בדפים ראשונים ואחרונים נקבי עש. דף ירקרק. מצב כללי טוב. דףרעז, י. יורה דעה. חלק שני

80$פתיחה 

עותק מיוחס-מהדורה חסידית –ד "תרל, מונקאטש–( א"החיד)עיניםפתח . 379

Petach Enayim (the Chida) – Munkatch, 1874 – Hassidic Edition – a Distinguished Copy

ר הקדוש רבי צבי הירש "הוצאה זו על פי בקשת האדמו. ד"תרל, מונקאטש. א"החידמאת רבינו , ביאור על מסכת אבות, עיניםפתח 

. ר שנדפס מעבר לשער"עם מכתב ברכה למהדורה זו מאת האדמו. מליסקא

ד"ראבחותמות בעלות רבי ישעיה הלוי הורביץ ". ו"ת' מירושזל"ברמשייך לי יצחק מאיר [ הארץ ומלואה' לה]מ"האו' ל"חתימות 

.  החסידים בצפת

בעל  הורוויץבן אחר בן עד רבינו ישעיהו הלוי , נולד בצפת, (11697ר"אוצה, ח"תשל-ג"תרמ)הורוויץהגאון רבי ישעיה הלוי 

.  ז"הרידבט נתמנה כחבר בית דינו של מורו ורבו "בשנת תרס, בצפתדית"החבח כרבה של הקהילה "משנת תרס. הקדושה"השל

משנת . יורק-ד בניו"שם שימש כרב לקהילת חב, ולאחריה עקר לארצות הברית, במלחמת העולם הראשונה סבל תלאות רבות

ס הארץ  "פרד, יבא שילה: ספריו. לעת זקנה חזר לארץ הקודש. קנדה שנים רבות-ג רב בקהילת ויניפג וראש הרבנים במערב"תרפ

.עדן ציון-ו

בבוקרשט חתן דודו רבי שמשון אפרים מבוטשאטשר "אדמו. מבוטשאטשבן רבי מנשה ( ז"תשמ-ג"תרס)מרילוסרבי יצחק מאיר 

ניצל  . ובוקרשטדורוהוי, מיהלןכ כיהן כרב בערים "אח. דעשבצעירותו תלמיד ישיבת (. זבאריזשושלת )סניטין-מלשקוביץגוטסמן

תחת שלטון  -אחרון רבני רומניה שלא שינה מאום מהנהגת אבותיו . שפרןז"רבעל מקום בבקויואחריה כיהן כרבה של . מהשואה

ליפאסנדררבי , ואנטורפןבסרביה -ליפקאןד "רבי שמעון אב, רבי מנחם מנדל מפריז בעל תפארת מנחם: מבניו. הקומוניסטים

.מחיפה

.כריכה חדשה. מצב טוב. מ"ס21. דףכח

100$פתיחה 

הסכמת רבי לוי יצחק  –הגהות מתקופת ההדפסה –ט "תקע, ברדיטשוב–ם"להרמבתורה משנה . 380

מברדיטשוב

Mishneh Torah Le'Ha'rambam – Berditchev, 1819 – Glosses from the Time of Printing –

Approbations by Rabbi Levi Yitzchak of Berditchev

. ט"תקע, ברדיטשוב. עם המפרשים, חלק שני, ם"להרמבמשנה תורה 

".  קדושת לוי"בעל מברדיטשובובראשם הסכמת רבי לוי יצחק , רים חשובים"בתחילת הספר הסכמות אדמו

.  הגהות למדניות בכתב יד אשכנזי מתקופת ההדפסה2בין דפי הספר 

.  מעט נקבי עש. כריכה מקורית מנותקת ובלויה. שער פגום. מצב כללי טוב

100$פתיחה 

מברדיטשוברבי לוי יצחק ק"הרההסכמת –דף כחלחל –ע "תק, מאהלוב–טהורות אמרות . 381

Imrot Tehorot – Molyev (Mogilev), 1810 – Bluish Paper – Approbation by Rabbi Levi Yitzchak 

of Berditchev

.  עם פירוש יד יהודה מסביב. מפאנווהוא ספר עשרה מאמרות מאת רבי מנחם עזריה , ספר אמרות טהורות

.  מברדיטשובבתחילת הספר הסכמת רבי לוי יצחק . ע"תק, מאהלוב

.חתימות וחותמות עתיקות. מ"ס21. דף[ 2], צו, קמב, [2]

.  ללא כריכה. נייר כחלחל. פגעי עש, מצב בינוני

100$פתיחה 



מקאמינקאר רבי יצחק רוזנפלד "חתימת האדמו–צ "תק, סדילקוב–המשפט נתיבות . 382

Netivot Ha'Mishpat – Sudilkov, 1830 – Signature of the Rebbe Rabbi Yitzchak Rosenfeld of 

Krakow

. ץ"תק, סדילקוב. שני חלקים. על חושן משפט, ספר נתיבות המשפט

.  מקמינקאר רבי יצחק רוזנפלד "בשער הספר חתימת ידו של האדמו

,  (השני)מקאמינקאר רבי שלום רוזנפלד "בן האדמו, (שעב' עמ', לחסידות ב' אנצ)מקאמינקארוזנבויםר רבי יצחק הלוי "האדמו

יחד עם  , נספה בשואה. ד"וכראבבה שימש גם כדיין , ריישאבעיר מקאמינקאר "כיהן כאדמו. אוליינובד "אבהורוויץחתן רבי יעקב 

ישב על התורה והעבודה  , החתן הנזכר בהזמנה שלפנינו, בנו. באושפיציןמקאמינקאר "בנו רבי אברהם יהושע שכיהן כאדמו

הוא עצמו  . שם נספתה אשתו עם כל משפחתה, עד גירוש המשפחה לאושוויץ, בביסטריץר "כשהוא סמוך על שולחן חותנו האדמו

.ד"הי, ושם נרצח" מעלק"הוגלה למחנה הריכוז 

.  כריכה רופפת. טוב מאוד-מצב טוב

100$פתיחה 

מבוטשאטשר "חתימות האדמו–ג "תרל, פרסבורג–כתב סופר ת "שו. 383

Ketav Sofer Responsa – Pressburg, 1873 – Signatures of the Rebbe of Buchach

. מהדורה ראשונה. ג"תרל, פרסבורג. חלק אורח חיים. מאת רבי אברהם שמואל בנימין סופר, ת כתב סופר"שו

".  אליעזר זאב שייך לי' הק. "מבוטשאטשמרילוסר רבי אליעזר זאב "רישומים ושתי חתימות של האדמו, בשער הספר ומעברו

.ר"רישום בעלות נוסף שהעותק של האדמו". א"יעוהגליל בוטשעטשאק"אבדקאליעזר זאב "

קדוש וצדיק , למדן מופלג. מדורוהויר רבי יוסף אהרן "בן האדמו( ו"תש-ג"תרי)מבוטאטשטמרילוסר רבי אליעזר זאב "האדמו

לאחר נישואיו התגורר בבית סב אשתו רבי יצחק  . פעמים16ונסע אליו מצאנזבצעירותו היה תלמיד מובהק לרבי חיים . נשגב

בהיותו שם אביו בא לבקרו מרומניה  . הויסלהעל פשצלובכיהן ברבנות , ואימץ לעצמו את שם משפחתורופשיץד "אבמרילוס

כרב בבוטאשטשג נקרא למלא מקום אביו "בשנת תרע(. ו"תרפ, קלוזש" )יד יוסף"והמפותים שאירעו שם מסופרים בספרו 

(.רסז-רסו' עמ', א, חסידות' אנצי. )רים ותלמידי חכמים מופלגים"בניו וחתניו כולם אדמו. ר"ואדמו

.מצב טוב מאוד

100$פתיחה 

מפרמישלןק"הרהנכד שמרלרספרים עם חתימות וחותמות רבי יעקב ישראל . 384

Books with Signatures and Stamps of Rabbi Ya'akov Yisrael Shmerler, the Grandson of the 

Rebbe of Premishlan

חתימת רבי  . מהדורה ראשונה של הביאור. ז"תרפ, אונגוואר. גרינוולדמאת רבי אשר אנשל , עם ביאור מטה אשר, שמלה חדש• 

. שמרלריעקב ישראל 

ובנו רבי אליהו  שמרלרחתימות רבי יעקב ישראל . ז"תרס, לובלין, הישר, כרוך עם ספר. ח"תרנ, ווארשא, ספר הוראת שעה• 

. שמרלרשמואל 

, ראוויצקיכרוך עם ספר מצמיח ישועות מאת רבי מנחם מנדל . ג"תרנ, פרשבורג. הארנשטייןמאת רבי שאול , גבעת שאול• 

.שמרלרחתימות וחותמות רבי יעקב ישראל . ח"תרע, קראקא

שאולזוןחתימת רבי שאול אלחנן . שמרלרחתימות רבי יעקב ישראל . א"תר, יוזעפוף. נביאים ראשונים. חלק שני, כתבי קודש• 

.  ה"בירושלים תרספינסקמראשי כולל 

. שמרלרחתימות וחותמות רבי יעקב ישראל . ד"תרכ, למברג. עם תרגום יידיש, חלק שני, מנורת המאור• 

. שמרלרחתימות וחותמות רבי יעקב ישראל . חסר התחלה, ספר סליחות• 

חתנו , ממיקולייבר רבי חיים אברהם "היו נכדיו של האדמו, שמרלרורבי אפרים מרדכי , (י"תש-ב"תרמ)שמרלררבי יעקב ישראל 

.בירושליםצאנזרבי יעקב ישראל היה מחשובי חסידי . מפרימשלאןר רבי מאיר "וממלא מקומו של האדמו

ר רבי יקותיאל יהודה  "תלמידו המובהק ויד ימינו של האדמו, בנתניהקלויזנבורג-צאנזראש ישיבת שמרלררבי אליהו שמואל , בנו

.בירושליםצאנזחשובי חסידי . ס"השמחברם של סדרת הספרים דברי אליהו על מסכתות . מקלויזנבורגהלברשטאם

.גדלים ומצבים שונים

100$פתיחה 



הקדשותעםספרים–וחותמותחתימות–האלייןד"אבטויבצביאהרןרביק"הרהמספרייתספריםאוסף.385

ועודמחברים

Collection of Books from the Library of Rabbi Aharon Zvi Toib Av Beit Din of Hallein –

Signatures and Stamps – Books with Authors' Dedications and more

וחתימותחותמותעם,לדודקרןק"דקד"אבטויביהושעיוסףורביהאלייןד"אבמקראליטויבצביאהרןרבימספרייתספריםאוסף

.מחבריםהקדשותעםספריםכמהכולל.ידם

•ש"ת,סטמר,פרחויצאספר•א"תרל,ווין,דעהיורה,סופרחתםת"שו•ז"תרט,פרשבורג,חייםאורחחלק,סופרחתםת"שו•

,וין,בוכלצביליקוטי•ג"תרצ,ירושלים,שניחלק,החדשאריהלבספר•ט"תשי,ברוקלין,ממונקאטשהרבמאת,חייםאורחנימוקי

מסכת,בבליתלמוד•י"תש,יורקניו,לישראלחק•ו"תרפ,יורקניו,שלמהפרי•הכהןמאירישראלרבימאת,עולםגדר•ב"תרפ

.ראשוןחלק,הסופרקסת•ט"תשחשווןח"דר'בהאלמיןטויבצביאהרןרביי"בכתרישום.(נדיר)קטןפורמט.ז"תש,מינכן.חגיגה

.ט"תש,אבותחכמת•ו"תרצ,וין,מעמדותעםתהליםספר•(ההצלהועדהוצאת)המלאךרזיאל•ז"תשמינכן,ההצלהועדהוצאת

הקדשותעםספרים

•טויביהושעיוסףרביאל,משאששלוםרביהמחברשלוחתימתוידובכתבהקדשהעם.ראשוןחלק,ש"שמתבואותת"שו•

ג"הרהלמחותננו"המחברבתשלידהבכתבהקדשה.קניגמרדכיאלעזררבימאת,מרדכירקחביאורעם,גאוןאחאידרבשאילתות

שמשוןצבירביל"המוהקדשת.ח"תשל,ירושלים,מטלטשוואאשכנזידודמשהרבימאת,שבעבארספר•"...טויביהושעיוסף'ר

.וחתימהי"כתשניבלגישעיהרביהקדשת.ח"תשי,לונדון,זוטאפתחא•המחברנכדאשכנזי

.שוניםומצביםגדלים

100$פתיחה 

ספרים[ 5]מקבץ –שם טוב ותלמידיו הבעל . 387

The Ba'al Shem Tov and His Disciples – Collection of [5] Books

.  כריכה נאה. מצב טוב מאוד. באקשטדפוס יצחק משה . ו"תרל, זיטאמיר. מקוריץמאת רבי פנחס , דברים נחמדים• 

.  פנומרנטןשמות רבות של . שער צבעוני. ז"תרפ, קטשקמט. טובש"ריבמדרש • 

. ג"תרצ, ירושלים. ותלמידוממעזריטשאגרות קודש מקבוצת מכתבים מרבנו הקדוש המגיד הגדול • 

.ו"תרפ, בילגוריי, השלםדנהוראבוצינא • 

. מהדורה ראשונה. א"תרע, ווארשא, חלק שני. ר מגור"עם השמטות מהאדמוט"בעשליקוטי • 

.טוב מאוד-מצב טוב. גדלים שונים

100$פתיחה 

מערלויר רבי יוחנן סופר "פריטים מאת האדמושני . 388

Two Items by the Rebbe rabbi Yochanan Sofer of Erlau

.  ללא תאריך. רשמיבלנק. מערלויר רבי יוחנן סופר "בחתימת יד קדשו של האדמו. מכתב המלצה לאברך תלמיד חכם• 

.  מערלויר רבי יוחנן סופר "בחתימת יד קדשו של האדמו. ללא מילוי. תעודה מרשימה• 

.סימני קיפול. מצב כללי טוב. גדלים שונים

80$פתיחה 

נאיםעותקים–חשוביםחסידותספרי[6]אוסף.386

Collection of [6] Important Hassidic Books – Nice Copies

.מאודטובמצב.ט"תר,טשרנוביץ.(וחלק)משפטחשןחלק(החלק)דעהיורהחלק.מלאדיזלמןשניאוררביערוךשלחן•

.טובמצב.שניהמהדורה.ד"תרכ,טשערנוביץ.מקוסובברוךרבימאת,האמונהיסוד•

מהדורה.ג"תרל-ב"תרל,למברג.נפרדבשערחלקכל.שני-ראשוןחלק.ידיש.ש"להללרבימאתותשובותשאלות,לעשותעתספר•

.טובמצב.ליכטנשטייןבנדיטברוךרביהמחברבןחותמות.ראשונה

.טובמצב.ד"תרמ,ווארשא.מטשרנוביץחייםרבימאת,התפילהשערספר•

.מאודטובמצב.ראשונהמהדורה.ב"תרע,סיגט.גינצלרשמואלרבימאת.השנהומועדיהתורהעל,נפשמשיב•

.ב"הרשמאת,העבודהקונטרס.ו"תש,יורקניו.ב"הרשמאת,חייםעץקונטרסעםכרוך.שנהללא,ברוקלין.ד"חב.אורתורהסידור•

.ו"תש

.שוניםגדלים

100$פתיחה 



ביניהם ספרים נדירים ומהדורות ראשונות–ספרי חסידות [ 8]אוסף . 389

Collection of [8] Hassidic Books – among Them Rare Books and First Editions

שער מעטפת  . מהדורה ראשונה. ב"תרמ, מונקאטש. טייטלבויםמאת רבי יקותיאל יהודה . מועדים ושבתות מיוחדות, ייטב פנים• 

.נדיר–נוסף 

'  שהעידו עליו צדיקי דורו שהיה א. "משינובהמאת רבי נתן נטע , ס"עם פירוש עולת תמיד על פי פרד. סידור תפילה כמנהג ספרד• 

.  בינוני-מצב טוב. מ"ס22. דףעח, סו, סד, צ, [4. ]ו"תרנ, פרמישלא". ו צדיקים שבדור"מל

.ט"תרנ, מונקאטש, אוהב ישראל• 

. ה"תרס, סטמר, מגיד דבריו ליעקב• 

. ו"תרס, פרמישלא. דברים, זרע קודש• 

. ט"תרפ, בארדיוב. מרימנובמנחם מנדל ' ורמליזנסקאלימלך ' אלעזר בן ר' עם איגרת הקודש מר, ספר זרע קודש מצבתה• 

. מהדורה ראשונה של האיגרות

.  מהדורה ראשונה. ד"תרצ, פיעטרקוב. ר מגור"מאת האדמו. שמות-על בראשית. שפת אמת ליקוטים• 

.  ג"תרצ, בילגוריי. קמלריקותיאל אריה ' מאת ר. כ"תר-ק"בשנות תת"בעשטיארבע תקופות חסידות , דור דעה• 

.  טוב מאוד-כל הספרים במצב טוב, פרט לסידור

100$פתיחה 

מהדורות ראשונות–ספרי חסידות חשובים מקבץ . 390

Collection of Important Hassidic Books – First Editions

.מצב טוב. רעד דף, [4. ]מהדורה ראשונה. ג"תרע, חוסט. גרינוולדמאת רבי משה , על התורה, הבשםערוגת .א

הסכמת  . דף[ 2], פו, [4. ]מהדורה ראשונה. ז"תרכ, אונגוואר. חלק ראשון. מקולומיהמאת רבי הלל ליכטנשטיין , משכיל אל דל.ב

. ליכטנשטיין בן המחברבענדיטבדף ההסכמה חותמת רבי ברוך . מצאנזהלברטשאםרבי חיים 

. מצב טוב מאוד. פח דף, יד. מהדורה ראשונה. ז"תרל, למברג. דברי מוסר בענייני פרנסה וכלכלה-שירי משכיל .ג

מאת . דברי אגדה ודרשות בדרך החסידות על חמשה חומשי תורה, פלפולים, חידושים בפשט, שני חלקים, מעגלי צדק.ד

-חלק ראשון על בראשית: שני חלקים. מהדורה ראשונה. ד"תרמ, מונקאטש. מדעעשפאנעטר הקדוש רבי מנחם מנדל "האדמו

. מצב טוב מאוד". הנהגות טובות, "דרכי צדק"בתחילת הספר קונטרס . שער נפרד לחלק שני. דברים-חלק שני על ויקרא. שמות

.  מצב בינוני. פגמים בדפים אחרונים. ף"תק, [פולין-רוסיה. ]חלק שני. סידורו של שבת.ה

.גדלים שונים

100$פתיחה 

חסידותספרי[12]אוסף.391

Collection of [12] Hassidic Books

.וידאשדיאליהורבימאת.חכמהראשיתספרעםכרוך•ח"תרל,ווארשא.ניץ'מקוזהמגידמאת,התורהעל,ישראלעבודת•

.ז"תרל,ווארשא

.החכמהמעיין•ג"תרמ,לובלין.שושניםלקוטי•ד"תרנ,לובלין,חייםתשועות•ן"תר,לובלין,חייםברכתספר:כוללכרך•

.ה"תרמ,ווארשא

.ה"תרנ,ווארשא.מקומרנאאייזיקיצחקיהודהרביר"האדמומאת,אבותפרקיעל,נעםאמרי•

שמעלקאשמואלרבימאתפרפראותועם,הלוייצחקיעקברבימאתהישועהמעיניספרעם.ט"תרמ,ווארשא,לויקדושת•

.יחידהמהדורה.ב"תרנ,ווארשא.מפלנטשןליביהודה

.ח"תרנ,פרמישלא.קנאלרחייםרבימאת,חכמיםכבודספרעםכרוך•

.ג"תרס,מונקאטש,התורהעל,יצחקתולדת•

.ח"תרפ,יורקניו,טובשםבעלושבחי,חסידיםקהל•

אינו.ט"תרצברוקלין.מקוסובברוךרבימאתדרשותקונטרסבסופו.ט"תרצ,ברוקלין.גרוסישעיהרבימאת,ישעיהילקוט•

.רוזנפלד-וינוגרדבתקליטורולאהלאומיתבספריה

.החלקיםשני.נדיר,המלחמהבאמצענדפס.ב"תשוואראהל,ושמשמאור•

.ז"תש,ירושלים.מאוסטרווצאשמריהשמואלרבימאת,שניחלק,שמואלזכרון•

.ח"תש,אביבתל,החסידותמגנזי•

,יורקניו.מבאבובר"האדמוק"מכבנסועויהיקונטרס•

שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםומצביםגדלים

100$פתיחה 



ד"חסידות חב

עותק חסר–מהדורה ראשונה –ו "תקע, קאפוסט–הזהר ביאורי . 392

Beurei Ha'Zohar – Kopust, 1816 – First Edition – Lacking Copy

. ר הזקן"האדמו–מלאדיר האמצעי כפי ששמע מאביו רבי שניאור זלמן "האדמו–שניאורידובערר רבי "מאת האדמו, ביאורי הזהר

.  דפוס רבי ישראל יפה. מהדורה ראשונה. ו"תקע, קאפוסט

.  ללא כריכה. נקבי עש\פגעי . מצב בינוני. נייר ירקרק(. דףנז, קלט, [4: ]במקור. )דפים אחרונים3. שער ודף ראשון: עותק חסר

(.  79חסידות סטפנסקי. )מ"ס20. דפים מנותקים

100$פתיחה 

עד ימינוהתניאמהדורת היסוד של –ס "תר, ווילנא–[ תניא]אמרים ליקוטי . 393

Likutei Amarim (Tanya] – Vilnius, 1900 – the Basic Edition of the Tanya to This Day

.  ס"תר, ווילנא. מלאדיר הזקן רבי שניאור זלמן "מאת האדמו. תניא, אמריםלקוטי

(  1899)ס "בחנוכה תר. אשר מעניקים חשיבות יתירה לעותק זה, ישנם כמה גלגולים היסטוריים חשוביםהתניאלדפוס ראם וספר 

ובברכת  , מניקאלעייבעם כל ההוספות והשיפורים מאת הרב אשר , התניארכשו האלמנה והאחים ראם את כתבי היד של ספר 

מהדורה זו הפכה למהדורת יסוד של  . נדפס בספר זה לאחר עמוד השער" מודעה רבה"כתב המכירה בשם . ר"משפחת האדמו

.לאלפי מהדורות שבאו אחריה, התניאספר 

.  שולים רחבים. כריכה מקורית. מצב כללי טוב מאוד. נקבי זעירים. ועביםאיכותיםדפים . שני שערים. מ"ס21. דףקסג, [2]

100$פתיחה 

מענינתהגהה -מהדורה ראשונה –ד "תרמ, ווילנא–צדק צמח . 394

Tzemach Tzeddek – Vilnius, 1884 – First Edition – Interesting Gloss

ר רבי "מאת האדמו. וליקוטיםס"השחידושים על , ביאורים והגהות בגדולי הראשונים והאחרונים, חידושים, פסקי דינים, צמח צדק

.שני חלקים. הובא לבית הדפוס על ידי נכדיו. מהדורה ראשונה. ד"תרמ, ווילנא. מנחם מנדל שניאורסון

.שני שערים. רפו דף, [2. ]אורח חיים ויורה דעה: חלק א

.שני שערים. 'עמ[ 140], 100, [4. ]אבן העזר וחושן משפט: חלק ב

מווילנאא"הגרנמצא מודפס על ראיית , (2/דף סט)' של חלק ב138' בעמ, בחלק שני ברוב עותקי הספר הידועים[ 138]' בעמ

י "ד שנרדפה קשות ע"ר של חסידות חב"שאדמו, דבר מעניין–". ואנכי בעניי לא זכיתי להבין דבריו הקדושים: "בלשון, באיזה ענין

.יכתוב עליו בכבוד רב ובענוות חן, א"הגר

חתימת בעלות  ' בשער חלק א[. וצריך עיון" ]ע"וצ"עם הגהה , נעשה סוגרים בכתב יד..." ואנכי בעניי"לצד הכיתוב , בעותק שלפנינו

[.?ב "שו]מ"ישבראשי תיבות 

. ללא כריכה קדמית ושדרה. טוב מאוד-מצב טוב

100$פתיחה 

ט"תרצ, אוטווצק–פייגיןבחתימת רבי יחזקאל –ץ"הרייר "בשם האדמומכתב . 395

Letter on Behalf of the Rebbe Rayatz – Signed by Rabbi Yechezkel Feigin – Otwock, 1939

.ט"תרצ, כסלו' כ, אוטווצק. מליובאוויטשר רבי יוסף יצחק שניאורסון "רשמי של האדמובלנקמכתב על 

.ד"פנימיים בחסידות חבענינים. בארץ ישראלץ"הרייר "נציג האדמוהבליןהמכתב נשלח אל הרב חנוך הנדל 

.ר"מזכירו האישי של האדמופייגיןחתימת רבי יחזקאל 

.מצב טוב מאוד. מ"ס15\24. דף[ 1]

100$פתיחה 



יד ומכתביםכתבי חכמי הספרדים

ב"תרצ, ירושלים–מאת הראשון לציון רבי יעקב מאיר כתוב וחתום על כרטיס ביקור אישי מכתב . 397

A Letter by the Rishon Le'Zion Rabbi Ya'akov Meir, Written and Signed on a Personal Calling 

Card – Jerusalem, 1932

.  ב"אב תרצ' ז. חתימתו וחותמתו של הראשון לציון והרב הראשי לישראל רבי יעקב מאיר, מכתב בכתב ידו

תעמוד היום  ", בדבר בת אחותו של הרב. ר משה וולך מייסד ומנהל בית החולים שערי צדק"המכתב נשלח אל הרופא המפורסם ד

יעקב  י"הצבמוקירו ומעריצו ... יורה לה את הדרך אשר תלך בה' בחכמתו אשר חלק לו ה... לפני כבודו לדרוש בעצתו על מחלתה

"ט"מאיר ס

יעקב מאיר ראשון לציון וראש הרבנים לארץ ישראל ומפקד נכבד של אורדן הקיסרות  "המכתב על כרטיס ביקור רשמי של הרב 

".  הבריטית

.  מצב טוב

100$פתיחה 

ט"תרצ, אטוואצק–פייגיןמאת מזכירו רבי יחזקאל ץ"הרייר "במצבו של האדמומכתב . 396

Letter about the Health of the Rebbe Rayatz by His Secretary Rabbi Yechezkel Feigin –

Otwock, 1939

.ט"תרצ, אטוואצק. יודאסיןאל רבי אלכסנדר . פייגיןרבי יחזקאל ץ"הרייר "מכתב מאת מזכיר האדמו

ר  "ק אדמו"בחג הגאולה העבר ישב כ. במכתב כותב עד כמה משמחים את לבו השבורה ידיעות מלימוד וחזרת חסידות ברבים

בכל זה , בדבר בריאותו הנה בה אומר חסידות בכל שבת קדש וגם בחג הגאולה אמר חסידות... בהתועדותאיזה שעות א"שליט

ותוספת שורה פייגיןבמכתב חתימה רבי יחזקאל . ישלח לו השם יתברך רפואה שלמהמכחותיוחלוש הוא ועובדתו היא למעלה 

. בכתב ידו

. מצב טוב מאוד. דף רשמי

100$פתיחה 

יפו-תל אביבד"ראבטולידאנומכתבים פולמוסיים בכתב ידו וחתימתו של רבי יעקב משה שני . 398

Two Polemic Letters Handwritten and Signed by Rabbi Ya'akov Moshe Toledano Rosh Av 

Beit Din Tel Aviv-Jaffa

שני  . יפו-תל אביבד"ראבטולידאנובכתב ידו וחתימתו של רבי יעקב משה , בחומות הדתפירצהשני מכתבים פולמוסיים בדבר 

. המכתבים על דף מסמכים רשמי

ובאמת אני מצטער מאוד על המכשלה הזאת היות שאני שאלתי בתחנת אביב על מלון  . "...ו"תש, אלול. זסלנסקינשלח אל הרב . א

..."אבל כלפי חוץ אני מצטער שאני הוכשלתי בזה... בבית הכרם כאן הודיעו לי שהוא כשר בהחלטקולודנישל 

, ואמנם סופר המודיע סלף את דברי"... ניתוח המתים חקעל דבר . ד"תשי' אדר א. נשלח אל הרבנות הראשית לישראל. ב

"..."הצופה"מיהרתי להכחיש ב, הטלגרמאולכן כשקבלתי , א"הדברים וגם את אחד הרבנים הראשיים לתתחלתשהזכיר רק את 

.מצב טוב

100$פתיחה 

15\14–המאות ה –דפים בכתב יד מגניזת כריכות קטעי . 399

Segments of Handwritten Leaves that were Removed from Bindings – the 14th /15th

Centuries

15\14–תימן המאות ה \ארצות המזרח . קטעי דפים עתיקים בכתב יד שהוצאו מגניזת הכריכות

דפים • דף ובו ציור המנורה • דפים מתוך חיבור בערבית יהודית • ממרים \הלכות שבועות ם"להרמבד החזקה "קטעים מתוך הי

עם השתקפות של הכתב שהיה בדף המודבק , דף קלף של כריכה: בין הדפים• לנו זהותם נתבררונוספים מתוך חיבורים שלא 

.  אליו

.  קרעים ובלאי. גדלים ומצבים שונים. קטעי דפים10מעל 

100$פתיחה 



ט"תקצ, ירושלים–סדר הגט –יד כתב . 400

Manuscript – Seder Ha'Gett – Jerusalem, 1839

. ה"תקע, שאלוניקי. מאת רבי אברהם אלקלעי. ג"ח, ספר זכור לאברהם

. עמודים בכתב יד מזרחי[ 13. ]בסוף הספר דפים בכתב יד

ק אלו דברים אשר נלמדים בפסקי הראשונים ואת אחרונים לידע  "לפט"הקציוד סיון א"תבבסדר הגט העתקתי מיקירי ירושלים "

ק ירושלים  "אנשי קדם גאוני עולם קדושים אשר בארץ המה רבני עיהז'פהגט מיוסד על אדני ' ולהודיע בטיב גיטין וזה לך ס

..."א"תובב

.  הספר במצב בינוני. הכתב יד במצב טוב מאוד

100$פתיחה 

19–המאה ה , תימן–סגולות וקמעות –קונטרסים ודפים בכתב יד מקבץ . 401

Collection of Booklets and Handwritten Leaves – Segulot and Amulets – Yemen, the 19th

Century

.  מספר כותבים. 19–המאה ה , תימן. קמעות וגילוי עתידות, עניני סגולות, מקבץ קונטרסים ודפים בכתב יד

בסוף אחד  . ועוד דפים רבים עם סגולות וקמעות שונות. קונטרס עצות אחיתופל. עניני גורלות עם לוחות, ספר אורים ותומים

.  הקונטרסים רישום וחתימה מסולסלת

.  דפים מנותקים. מצב כללי טוב. גדלים שונים. רובם כתובים משני צדדים. דף[ 90]

100$פתיחה 

20–תחילת המאה ה , תימן–מדרש לליל הושענא רבא –יד כתב . 402

Manuscript – Midrash for the Eve of Hoshana Rabba – Yemen, the Early 20th Century

שם הכותב  . הכותבקולפוןבסוף הכתב יד ". בשם רחמן אתחיל לכתוב מדרש אמור לליל הושענא רבא"בכותרת , כתב יד

.  מטושטש

.  20–תחילת המאה ה , תימן

.מצב טוב מאוד. מ"ס18. כתובים' עמ[ 20]

100$פתיחה 

יהדות מרוקו

20–ראשית המאה ה , מרוקו–חידושי תורה ועוד –דפים בכתב יד מקבץ . 403

Collection of Handwritten Leaves – Torah Novellae and More – Morocco, the Early 20th

Century

ד"תרנ, מרוקו–כתב יד –לוח מדת אורך היום והלילה • 

.  כ עשרה עמודים המחולקים לארבעה טורים בעמוד"סה. כתוב משני צדדים. מקופל, לוח גדול

. כתיבה מרוקאית. ד"אורך היום והלילה לכל יום מימי שנת תרנ. ימי החודש

.פגמים בשולים העליונים כמעט ללא חסרון טקסט. בינוני, מצב כללי טוב. מ"ס8\20גודל עמוד 

שנת  " מזמורים השייכים לשבתות השנה מעין הפרשיות"רשימה • עמודים פיוטים 7• . חידושים הלכתיים בכתב יד3דפים עם 2• 

מראשי העדה  ( ג"תרצ-ח"תרכ)אלעלוףמכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי שמואל • דף עם נוסח לשם יחוד לתקיעת שופר • א "תש

ר"ביהושע ר"ב)מונסיניגובמכתב אישור על קבלת דמי שכירות קרקע מידי רבי אהרן , ט"תרע, ירושלים, המערבית בירושלים

(.מונסוניגוידידיה 

.  מצב טוב. דפים גדלים שונים13

100$פתיחה 



ממרוקומעניניםפריטים אוטוגרפים שלושה . 405

Three Interesting Autographic Items from Morocco

.  ה"תרס, זריגאת. ילוזורבי חיים ילוזאל רבי שלמה . ללא חתימה, מכתב בכתב יד• 

. כתוב בשפה הערבית יהודית". יוסף"מאת ידידו ילוזמכתב בכתב יד שנשלח אל הגאון רבי דוד • 

.  היה קנאי לתורה וסיפורי מופת נקשרו סביב אישיותו. א עלה לארץ"בשנת תרמ, מחשובי הרבנים במרוקו, (ד"תרצ-א"תר)ילוזרבי דוד 

. 'ידיד נפשי'שכתב גם למרן רבי יעקב אבוחצירא וכן מרבי יעקב אליו ושם מכנהו רבי יעקב " יוסף"ידועים מכתבים מכותב זה ששמו 

ניכר שחתימה זו היא של רבי –" ט"סטולידאנוחיים "מעבר לשער חתימה עתיקה מאוד של רבי . ו"תנ, פיורדא. שער ספר זרע קודש• 

.  18–שחיו במאה ה , במרוקוהמפוארהמראשי המשפחה טולידאנוחיים 

.מצב כללי טוב. גדלים ומצבים שונים

100$פתיחה 

19–המאה ה –הוספות בכתב יד כפי מנהג מרוקו –חמש תעניות סדר . 406

Seder Chamesh Ta'aniyot – Handwritten Additions according to the Custom of Morocco – the 

19th Century

.  ך"תר, ליוורנו. סדר חמש תעניות

,  הודבקו דפים שעליהם נכתבו, בלאדינועל כל קטע וקטע מהתרגום –בעותק שלפנינו . לאדינותרגום , בחלק ההפטרה לתשעה באב

. תרגום ההפטרה בערבית מרוקאית כפי מנהג מרוקו

. מכותב אחדהכתיבותשני , ובו קינות בכתב יד( מקופל)בסוף הספר נכרך דף גדול 

.  כריכה נאה עם כיתוב וקישוטים מוזהבים. מעט נקבי עש בדפים אחרונים. ספר שלם במצב כללי טוב

100$פתיחה 

כתב יד ודפוס–מסמכים ממרוקו אוסף . 407

Collection of Documents from Morocco – Handwritten and Printed

שער • מנוקד , "אשירה כשירת משה"הפיוט , כתב יד• ן"תרשנת , רשימת שמות אנשים רבים ממשפחות חשובות במרוקו, כתב יד• 

דף הקדשה עם מילוי בכתב יד רבי דוד הכהן סקלי  • מאמאןמילוי הקדשה בכתב יד רבי חיים יוסף , מעבר לדף, לנפשא"מרפהספר 

מכתב בכתב  • ח "חשון תשכ, חיפה אל מר מאיר בניהוד"ראבמכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי יוסף משאש • " חנה דודקרית"בעל 

די תשובה פלחו  בלערבייאקצידא"דף מודפס בדיו אדומה • ג "ניסן תשמ, "עמק יהושע"בעל מאמאןידו וחתימתו של רבי יהושע 

. דף קשיח. מסגרת וכיתוב בדיו אדומה, הדפס תמונת רבי שמעון בר יוחאי• מאת רבי חנניה כהן , תוכחה לחזרה בתשובה" מאצרי

.מצב כללי טוב. גדלים שונים. פריטים8

100$פתיחה 

ד"שנת תר–אצויראודייני אלקאייםדין בכתב יד וחתימות רבי דוד פסק . 408

Handwritten Halachic Ruling and Signatures of Rabbi David Elkayam and the Dayanim of 

Essaouira – 1844

כתוב כולו בכתב ידו ושתי חתימותיו של רבי דוד  . חוב וסכסוך ממוני בין האחים רבי יהודה ורבי שמואל בני רבי מאיר הלויבעניןפסק דין 

.  ד"תר, אצווירא. עם חתימות שני דיינים נוספים. אצוויראד"ראבאלקאיים

. ס"משנת תקבאצוויראכיהן כרב , תלמיד חכם ומקובל, דיין, אלקאייםרבי דוד 

.  סימני קיפול קלים. מצב טוב מאוד. שורות בעמוד המקביל3עם תוספת . כתוב על עמוד אחד. דף מקופל[ 1]

100$פתיחה 

19–סוף המאה ה , מרוקו–( חתום)תשובות הלכתיות –יד כתב . 404

Manuscript – Halachic Responsum (Signed) – Morocco, the late 19th Century

, מרוקו. ר"צעיש"איבסוף התשובה הראשונה חתימת הרב הכותב בראשי תיבות . ובו שתי תשובות הלכתיות בדיני ממונות, כתב יד

.  השלמות\בשולי הדפים הוסיף הכותב שורות נוספות . אוטוגרף. 19–סוף המאה ה 

.  מ"ס18\22. חסר דף אחד בתחילת הכתב יד. עמודים כתובים9. דף[ 5]

.  כתמים. קרעים ללא חסרון. מצב כללי טוב

100$פתיחה 



ילוזיחיאורביאבוחציראיעקברביאלמקנסדיינימאתאגרת.409

A Missive by the Dayanim of Meknes to Rabbi Ya'akov Abuhatzeira and Rabbi Yichye Yaloz

דייניילוזיחיאורביאבוחציראיעקברביאל,יוליאבןהלוישמואלורביאלכרייףיחיארבימקנסחכמימאתשנשלחהאגרת

"...ץ"ישאביחציראיעקבר"וכהילוזביןיחייאר"כההמדיןעליושביהשלמיםהחכמיםה"ב".תאפיללת

ר"וכת'אגויי"עלאשתוכריתותגט...מראקיסמעיר...האיששלחכבר'אפעםכיושמענו"גםנכתבהדבריםבין.גטשליחותבנידון

"...הגטהחליףשהגויחששוכייעןהאשהשליחלידלתתורצולא

."חריפתאפלפלא"תארוהוהכתובביחס.הששיתבמאהמקנסמחכמי(ד,סבדף,רבנןמלכי)לכרייףיחיארבי

יעקברביתלמיד.יברלטאר'ג,יר'טנג,במכנאסרב.ידבכתבכלהקולבעל(ב,קכאדף,רבנןמלכי)יוליאבןהלוישמואלרבי

.בהלוליוסףרבידודוחתן.ד"תקצבשנתהלוישמואלרביעםוחתם,ממכנאסהכהןיוסףורביבירדוגויוסףרבישלחברו,בירדוגו

."זקניםהדר"ספראתהדפיס.י"בכתוחדושיםדרשותחיבר.ג"תרלבשנתלמצריםר"כשדיצא.בטבריהוהתישבלארץעלה

.גרועמצב.חסרוןעםפגוםהמכתב

80$פתיחה 

ט"תרפ,פאס–דנאןאבןשמואלורבינאיםבןיוסףרבידנאןאבןשלמהרביוחתימותידבכתבדיןפסק.410

Handwritten Halachic Ruling and Signatures of Rabbi Shlomo Ibn Danan, Rabbi Yosef Ben

na'im and Rabbi Shmuel Ibn Danan – Fes, 1929

קיוםועם.רבנןמלכיבעלנאיםבןיוסףרבישלידוחתימתעם.דנאןאבןשמואלרביידבכתבהנראהכפי,ידבכתבכולוכתובשטר

.ט"תרפ,פאס.לשלמהאשרת"שוספרמחברפאסד"ראבדנאןאבןשלמהרבישלידובחתימתהחתימות

.מאודטובמצב.אחדעמודעלכתוב.מקופלגדולדף[1]

מלבד."שלמהביקש"ולשלמהאשרת"שובעל.פאסשלהראשיורבהד"אבמרוקורבימגדולי(ט"תרפ-ח"תר)דנאןאבןשלמהרבי

הואנכדו.הצרפתיישראלאבנררבירביאצלהקבלהתורתאתללמודהחל16בגילהמקובליםמגודליגםהיה,ובפסקבתורהגדלותו

.בפאסכדייןהואאףששימשדנאןאבןציוןרבי

בנסוניצל,ב"תרעבשנתלפוגרוםעדבמרוקוישיבהכראשעמדשנהעשריםבןבהיותו,(א"תשכ-ב"תרמ)מפאסנאיםבןיוסףרבי

במקרא,ובאגדהבהלכהשיעוריםהשמיעשנה27במשך,"התושבים"הכנסתבבתתורהלהרביץהחלאז.מתלמידיוכמהעם

בשלושיםוכינסןהכתבעלהעלהאשרהמופלאותודרשותיושיעוריואתלשמוענוהריםהיומאות,ובמוסרהנסתרבתורת,ובתלמוד

ניצלוולא,הספריםהיושבובמחסןשרפהפרצהלבלדאבוןאך,ידוכתביספרים10,000-כהיוהגדולהבספרייתו.)!(ספריםושבעה

בשנתהוציא"זקןפניםהדרת"הראשוןספרואת.ידבכתבנשארווחלקםנדפסוחלקם,חיבורים37-כחיבר.ספרים134-כאלא

.לדורותיהםמרוקויהדותגדוליתולדות"רבנןמלכי"הואהמפורסםספרו.21בגיל,ג"תרס

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

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

100$פתיחה 

ץ"תרח,טבריה–טבריהד"אבביבאסרפאלרבישלוחתימתוידובכתבמכתב.411

A Letter Handwritten and Signed by Rabbi Raphael Bibas Av beit Din of Tiberius – Tiberius,

1938

אלנשלח.בטבריהשהקיםיתומיםוחנוךתורהתלמודביתמוסדותעבורתרומהבעניניביבאסרפאלרבישלהיפיפהידובכתבמכתב

ץ"תרח,טבריה.הכהןימיןרבי

רפאלרביהגאוןודודומורואצלתורהקיבל,ך"תרבשנתבסאלינולד,(הראשון)ביבאסרפאלרבישלנכדו(השני)ביבאסרפאלרבי

תלמודשםוהקיםבטבריההתיישב,לישראלועלהסאליאתעזבב"תרסבשנת.בסאליכדייןשכיהןאלנקאווהמסעודורביאלנקאווה

.בטבריהונטמן93בגילג"תשיבשנתנפטר.למימונוודאגתורה

.טקסטחסרוןללא,התחתוןבחלקוחתךבדף

80$פתיחה 



ספרים עם חתימות חכמי מרוקואוסף . 413

Collection of Books with Signatures of the Rabbis of Morocco

. ע"תק, ליוורנו. ספר דברים, לישראלחק• 

מחכמי ומקובלי  ( ו"תרס-ו"תקצ)כפי הנראה זוהי חתימת ידו של רבי ישועה הלוי " ו"יצה ישועה הלוי "ע"שתי חתימות הפורזץבדף 

". 'הישא" "לי לישועה"מחבר הספרים יברטלר'ג

מאת רבי חביב חיים דוד  . ביאור מאמרים בתלמוד ובמדרשים בשבחו ומעלתו של רבי מאיר בעל הנס-חלק שני , תוקפו של נס• 

. מהדורה יחידה. ט"תרנ, ירושלים. סתהון

כיהן  . ר לארצות המערב הפנימי והמזרח"יצא כשד, מחכמי טבריה, מן'רבי ישראל תורגבספר רישום וחתימה מסולסלת של הגאון 

.וטורקיסטןכרב בערי בוכרה 

. א"תרי, ליוורנו. ספר ויקרא, חלק שלישי, לישראלחק• 

נסים בן "חתימה ". ע"משה נר"בשלמה עמאר ' הש' החר"בה יצחק עמאר "ע"בשער חתימה ". ט"שלמה עמאר ס"בספר חתימה רבי 

.היו מספר רבנים בשם שלמה עמאר". ע"משה שם טוב נ' מו

.  מהדורה ראשונה של הפירוש. ך"תר, למברג. מאת רבי אברהם זוסמן" ויוסף אברהם"ספר ימין משה עם פירוש • 

.  משהר"בסטבוןבספר רישומים וחתימות רבי אליהו 

".  ט"סידנאןאלישע אבן "בשער חתימת רבי . ע"תק, ליורונו, חלק שני מועד. משניות • 

.בינוני-טוב. גדלים ומצבים שונים

100$פתיחה 

אנקאווההקדשת המחבר רבי אברהם –ח "תרי, ליוורנו–שלמים זבחים . 414

Zevachim Shlemim – Livorno. 1858 – Dedication by the Author Rabbi Avraham Ankava

. ם"שקלא וטריא בדברי הרמב–כסף אחר . ם"להרמבד החזקה "כולל שני חיבורים סביב להלכות שחיטה מתוך הי, ספר זבחים שלמים

מאת . וסדר החליצה ועוד' ב' בסופו סדר הגט על סדר א. חידושי דינים מראשונים ואחרונים השייכים להלכות שחיטה–זבחים שלמים 

.  אנקאווהרבי אברהם 

לאחר הדפסת  . מתוך כתב ידאלכאלץלרבינו יהודה " מגיד משנה"בתחתית העמודים נדפס ספר . מהדורה יחידה. ח"תרי, ליורנו

,  ליוורנו)השיב על ההשגות בספרו טהרת הכסף , אנקאווהרבי אברהם . מווהראןסבעוןבראשם ניצב רבי משה , הספר יצאו עליו עוררים

.  עם מכתבים והסכמות מגדולי ישראל רבים(. ך"תר

.  ל'אבירגיום טוב ' אל הגביר ר, בתחילת הספר הקדשה בכתב ידו וחתימתו של המחבר

.  בקבלה ובתפילות, חיבר ספרים רבים בהלכה ובאגדה. מגדולי חכמי ודייני העיר סאלי שבמרוקו, גאון גדול( א"תרנ-ז"תקס)המחבר

.  א"אבידועה חתימתו בספריו והגהותיו בשם 

.מצב טוב מאוד. מ"ס30. פה דף, [5]

100$פתיחה 

[?" ]בבא סאלי"ר ה"הקדשת האדמו–לבונה זכה ספר . 412

Sefer Levonah Zaka – Dedication by the Rebbe the "Baba Sali" [?]

לרבי  . עם חידושים מכתב יד המחבר שנדפסו לראשונה. לפי סדר חמשה חומשי תורהס"השביאורים ופירושים על , ספר לבונה זכה

. א"תשל, ירושלים. יעקב אבוחצירא

ג הקדוש "הכתובת הרה"מעבר לשער נכתב , "א"שליטאביחציראישראל ר"כמוהרג הקדוש "הרהלהמחברנ"נונדפס מחדש על ידי "

".נגב-ר נתיבית"אדמוא"שליטאביחציראישראל ר"כמוהר

.  ל"זצ" בבא סאלי"ר ה"יתכן וכיתוב זה בכתב יד קדשו של האדמו" מר שטרית משה"מעבר לשער מסגרת עם כיתוב 

.מצב טוב מאוד

100$פתיחה 

שני כרכים מפוארים" וחכמיהמראקש"אנציקלופדיה . 415

Encyclopedia "Marrakesh Ve'Chachameha" (Marrakesh and Its Sages) – Two Impressive 

Volumes

לצד מאות תמונות  , חכמיה ומוסדותיה, תושביהמראקשתולדות העיר , פרקים מקורות היהודים בארץ מרוקו, וחכמיהמראקש

.  ה"תשע, ירושלים. מיאראמאת שלמה . ומסמכים נדירים

.מצב טוב מאוד. חיבור חשוב ונדיר. שני כרכים גדולים ומפוארים

80$פתיחה 



שבמרוקוקזבלנקהמדפוסנדיריםספריםשלושה.417

Three Rare Books Printed in Casablanca, Morocco

,[3].צבעונישער.יחידהמהדורה.ץ"תר.קזבלנקה.אנקאווהרפאלרבימאת.ערוךהשלחןחלקי'בד,ראםתועפותת"שו.א

.מאודטובמצב.דףקפא

עא,[3].יחידהמהדורה.ה"תש,קזבלנקה.הכהןיוסףרביהמקובלמאת,תורהחומשיחמשהעלחידושים,דיוסףשופריה.ב

.הראשוניםהדפיםבשוליקיפולים.טובכללימצב.כריכהללא.דף

בתחילתהמחברתמונת.יחידהמהדורה.ט"תרצ.קזבלנקה.נחמיאששלמהרבימאתהתורהעלחידושים,שלמהויחכם.ג

.מקוריתכריכה.מאודטובמצב.הספר

100$פתיחה 

ספרי קזבלנקהשלושה . 418

Three Books Printed in Casablanca

מעבר  . טולידאנובהוצאת רבי רפאל ברוך . מהדורה יחידה. ט"תרצ, כזבלקנה. טולידאנומאת רבי משה , ת השמים החדשים"שו• 

.  כריכה מנותקת. מצב טוב. לשער מילוי הקדשה כתב יד

. מצב טוב מאוד. ג"תרצ. קזבלנקה. חוציןמאת רבי שלמה בכור . ופרקי דרך ארץ, הלכות בכל יום, תלמוד קטן• 

.מצב כללי טוב. לוגאסיהוצאת יוסף , [ש בערך"ת]קזבלנקה . ק ספרדים"סדור לראש השנה כמנהג ק• 

100$פתיחה 

תמונות ומסמכים–והפייטן רבי דוד עמאר החזן . 419

The Cantor and Paytan Rabbi David Amar – Pictures and Documents

ביניהם גם קמעות . פריטים מתקופת מרוקו וארץ ישראל. ל"אוסף של עשרות תמונות ומסמכים של החזן והפייטן רבי דוד עמאר זצ

.  מודפסות רבות

. גדלים ומצבים שונים

100$פתיחה 

יהדות איטליה

ליוורנוספרי שלושה . 420

Three Books Printed in Livorno

מאת רבי אברהם חלימי ורבי  . והגדה של פסח עם ביאור ארוך סביב, תפילות, הלכות, דינים, "לאברהםויגד"הגדה של פסח • 

.ללא כריכה. מצב טוב. מהדורה יחידה. ב"תרכ, ליוורנו. ייני'אגרחמים יוסף 

הספר נדפס במקור בסוף ספר שם . מהדורה ראשונה. ד"תקל, ליוורנו. א"החידמאת רבינו . פירוש על פרקי אבות, חסדי אבות• 

.כתמים. מצב כללי טוב(. מספור הדפים כהמשך לשם הגדולים)קכח-דף פד. לפנינו החיבור חסדי אבות בלבד. הגדולים

. ז"תרי, ליוורנו. כלפוןמאת רבי אברהם . טעמי המצות והמנהגים, חיי אברהם• 

.גדלים שונים

100$פתיחה 

ספרי היסטוריה מרוקאיםשלושה . 416

Three Moroccan History Books

.  ג"תשי. קזבלנקה. יצחק עבו' מאת ר. היסטורית יהדות מרוקו. לפראנציץמן מטרזמנאבלערבייא' דלמארוקדליהודהיסטוריה . א

.'עמ94, [1. ]מהדורה יחידה

.  דף[ 4. ]מהדורה ראשונה. ח"תשי, לביצאדאר . מאת רבי אברהם בן עטר. פינטורבי חיים האלקיתולדות המקובל , שנות חיים. ב

.באותיות עבריות, חלק מהטקסט בערבית. פורטרט. 'עמ[ 1], כד

שנת הדפסה לא . הוצאה שניה. מאת רבי יוסף בן עטר. עם הוספות רבות, פינטורבי חיים האלקיתולדות המקובל , שנות חיים. ג

. הובררה

.מצב כללי טוב. גדלים שונים

100$פתיחה 



תרגום בספרדית–בפיסאספרים שנדפסו בדפוס שמואל מולכו שלושה . 421

Three Books that were Printed by Shmuel Molcho in Pisa – Spanish Translation

קץ . מהדורה ראשונה. ג"תקס, פיסא. א"החידמאת רבינו , ך"אנעם פירוש חומת . נביאים אחרונים, חלק שלישי, ארבעה ועשרים• 

.פגמים. מצב בינוני. דף

.  דףקטו. ג"תקס, פיסא. מוגה על פי ספר מנחת שי. עם פירוש המלות בספרדית. נביאים אחרונים. חלק שלישי. ארבעה ועשרים• 

.  דף[ 3], קכג, [1. ]ב"תקס, פיסא. עם פירוש המלות בספרדית. כתובים. חלק רביעי. ארבעה ועשרים• 

.  הפסוק של פרט השנה שונה מהידוע בשני החלקים שלפנינו. סימני עש. מצב כללי טוב. נייר כחלחל. גדלים שונים

100$פתיחה 

ב  "תק, ונציה–חן ואור יקרות לוית. 424

Livyat Chen and Or Yekarot – Venice, 1742

. שינאוויד "ורבי יוסף בנימין זאב וולף אבסקאהלד "חידושים על התורה מאב ובנו רבי אריה יהודה ליב אב, חן ואור יקרותלוית

.  הסכמת ראשי קהל ונציה. דפוס מאיר דא זארה. ב"תק, ונציה

כריכה עתיקה נאה עם . בכמה מקומות נקבי עש בשולים לעתים עם מעט גלישה לטקסט. מצב כללי טוב. מ"ס22.5. צב דף, [4]

. שדרת עור ועיטורי זהב

80$פתיחה 

ג"תק, ונציה–רענן זית . 423

Zayit Ra'anan – Venice, 1743

. ג"תק, ונציה. על השולחן ערוך" מגן אברהם"בעל הגומבינרמאת רבינו אברהם אבלי , פירוש על הילקוט שמעוני, ספר זית רענן

.  בראגאדיןדפוס 

האחרון הסכמת הצנזורה  ' בעמ. ב"תמוז תק, בונציהפואהשניתנה להגביר שמואל " ראשי ומנהיגי המדינה"מעבר לשער הסכמת 

ורבי ישראל פאדווהרבי מנשה יהושע , הסכמות רבי ישראל בנימין בסאן". על המלאכההנצב"פולאקווהשלטונות שניתנה לבנימין 

.  פונטאנילהברכיה 

.  כריכה עתיקה בלויה. בכמה מקומות בינוני מחמת נקבי עש. מצב כללי טוב. מ"ס26. צו דף, [2]

80$פתיחה 

ספרי תפילה מאיטליהאוסף . 422

Collection of Prayer Books from Italy

.  מצב בינוני. ט"תצ, ונציה, שובביםתקון• 

. נקבי עש בודדים. מצב כללי טוב. ב"תקל, ונציה. ימי חג הסוכות מספר חמדת ימים' לימוד ותיקון לז, אלהיםחמד • 

.פגעי עש. מצב בינוני. חסרים כמה דפים אחרונים. ב"תקנ, פיסא, סדר ארבע תעניות• 

כתמים  . מצב כללי טוב. ב"תרכ, ליוורנו. מאת רבי יהודה שמואל אשכנזי. הלכות ודינים רבים, סידור תפילה לימי חול, בית עובד• 

.ובלאי שימוש

,  ליוורנו. סדר ליל הושענא רבא. ג. סדר שביעי של פסח תיקון ליל שבועות. ב. מועדקריאיסדר . א, שלושה ספרים: מועדקריאי• 

.  ועיטורים מוזהביםכיתוביםעם . כריכת עור עתיקה. מצב טוב. בלאדינורישומים וחתימות . ו"תקס-ה"תקס

.מצב טוב מאוד. דףקך. א"תרכ, ליוורנו. סדר פדיון הנפש ועוד. א"מהחידעם כמה מעלות טובות , ספר תהלים• 

.  חתימות ורישומים מבגדאד. ב"תרס, ליוורנו. חמשה באבתקוןוסדר , שבעה באדרתקוןסדר • 

.גדלים שונים

100$פתיחה 

מהדורה יחידה–ו "תקמ, ליוורנו–אברהם בית . 425

Beit Avraham – Livorno, 1786 – Single Edition

מאת הגאון רבי ". מאמר המלך"עם קונטרס (. קכחעד סימן )חידושים על רבינו הטור ומרן הבית יוסף חושן משפט , בית אברהם

.  אנקונהד "אברהם ישראל אב

.  ליוורנוורבני . א"החידהסכמת רבינו . ואליעזר סעדוןקאשטילודפוס אברהם יצחק . מהדורה יחידה. ו"תקמ, ליוורנו

. כריכת עור מקורית בלויה ומנותקת. פגמים קלים. איכותיםדפים . מצב כללי טוב. מ"ס29. דףשג, [4]

100$פתיחה 



הגהות, הקדשות, חתימות-חכמי הספרדים 

למדניות ארוכות בכתב יד הגאון רבי אליהו טייב  הגהות . 426

Long Scholarly Glosses Handwritten by Rabbi Eliyahu Taieb

עם תשובות  , ב-ביאורים וחידושים על מושגים בתלמוד לפי סדר א-חלק ב " זרעו של אברהם"והוא ספר , "שערי צדק"ספר . א

מאת רבי משה , קכחחידושים על שולחן ערוך אבן העזר סימן -" ישיב משה"עם ספר ', אג'חגמאת הגאון רבי אברהם , בהלכה

.מאת רבי יצחק הכהן, פסקי דינים מעניינים שונים בסגנון הערכת דין-" יצחק ירנן"עם ספר . שתרוג

. לכל ספר שער נפרד. מהדורה ראשונה. ח"תרפ, תוניס

.הערות ארוכות בכתב יד הגאון רבי אליהו טייב10מעל " זרעו של אברהם"בין דפי הספר 

.  דפים מנותקים. מצב טוב

ובסוף הספר  , "שבות יעקב"בעל רישרלמסכת כתובות שנמצאו בכתב יד בחצר ביתו של הגאון רבי יעקב א"הרשבחידושי . ב

.ה"תקכ, מיץ". תוספות יום טוב"בעל ההעלירליפמאןהגהות על טור אבן העזר מאת רבי יום טוב 

.הגהה בכתב ידו בדף מט. בתחילת הספר חידושים בכתב יד רבי אליהו טייבהפורזץבדף 

.ללא שער. גרוע-בינוני: מצב

בן לשושלת המיוחסת של גאוני  , ר"התחי בשנות , (ו"יצאליהו טייב -" ט"סי"אלט"חותם גם )ל"דוד טייב זצר"בהגאון רבי אליהו 

שנת  . היה חבר ועד הרבנים בתוניס. ל"ל ורבי משה שתרוג זצ"היה מגדולי חכמי תוניס בתקופת רבי ישראל זיתון זצ. משפחת טייב

ת"בשותורתו כונסה . נודע בין חכמי תוניס והוזכר בספרי חכמי דורו(. ה כבר לא היה בין החיים"בשנת תרצ)פטירתו לא נודעה 

!לפנינו חידושי תורתו שלא נדפסו מעולם". זכר אליהו"

100$פתיחה 

קטעי חידושים בכתב יד אחד מחכמי תימן בירושלים  20–מ למעלה . 427

Mora than Twenty Segments of Novellae Handwritten by One of the Yemenite Rabbis of 

Jerusalem

תפסיר, י"רש, עם תרגום יונתן בן עוזיאל. קהלת, רות, שיר השירים, שבועות ובסכות, בפסחלקרותםשנוהגים ", שלש מגילות

.ץ"המהרי–צאלחהקשות שבתרגום מאת רבי יחיא המילותביאור . גאוןסעדיאערבי מרבינו 

.נדאףיעיש' בהוצאת ר, א"תרע, ירושלים

כמו כן הגהות לשוניות  . קטעי חידושים ופרפראות בכתב יד תימני זעיר מתקופת ההדפסה20-בשולי מגילת שיר השירים כ 

.מעבר לשער רישום בעלות בלשון ערבית יהודית. ודקדוקיות רבות

.דפים מנותקים. ללא כריכה. נקבי עש, בינוני, מצב טוב. מד דף-ב, [3]

100$פתיחה 

ד  "אבאביכזירהוספה ארוכה בכתב ידו של רבי אברהם –ב "תרכ, ברלין–ם"להרמבתורה משנה . 428

אלכסנדריה

Mishneh Torah Le'Ha'Rambam – Berlin, 1862 – Long Addition Handwritten by Rabbi 

Avraham Avichzir Av Beit Din of Alexandria

קרבנות , עבודה)חלק ו (. זרעיםהפלאה)חלק ה (. זמנים)חלק ב (. מדע אהבה)חלק א . ששה חלקים. ם"להרמבמשנה תורה 

.  ב"תרכ, מהדורת ברלין(. משפטים שופטים)חלק ח (. נזיקין קניין)חלק ז (. וטהרה

–המאה ה )באחד הכרכים נמצאו דפי חידושים בכתב יד . אביכזירבחלק אחרון הערה ארוכה בכתב ידו של הגאון רבי אברהם 

20  .)

במצב בינוני  , מספר דפים בחלק זה, כרך שלישי במצב טוב. שני כרכים במצב טוב מאוד. ששה חלקים בשלושה כרכים מקוריים

.מחמת קרעים בשולים ודפים מנותקים

100$פתיחה 



ודמשקצובהארםחכמיחתימות–חשוביםספריםאוסף.429

Collection of Important Books – Signatures of the Rabbis of Aleppo and Damascus

.א"תרסירושלים.חילאישבן•

.נפרדשערמהםאחדשלכלחלקיםלשלושהמחולקהספר.חיאישהבןמרןשלספרו

.מדמשקמשעןחייםמרדכירבישלידובחתימתרישוםבספר

לביששון,אצרחמרקול"נכתבמצבתועל.הרביםאתומזכהמצויןכדרשןנודע,דמשקמרבני(ה"תרפנפטר)משעןחייםמרדכירבי

השלםהחכםה"ה,זמרהמשםויכרתוומרהצעקהקול,ברבלאההולךעלוי,תמרוריםבכיבקולאריםנהיקול,פרחוהאבל,פרח

'עמץ"באראשרלקדושים)."משעןחייםמרדכיר"כמוהרהרביםאתומזכהפניםונשואהזקןבייסוריןהמדוכההמצויןהדרשןוהכולל

326).

.חסרהראשוןהשערדף.מצוין:מצב.דףמז;סג

.סעדוןנחמןבדפוס.ד"תקפ(ליוורנו)נאאורלי,ו"למהרחקדושהשערי•

.נוסףבעלותרישום.ט"סקציןיהודהאצלאןהרבחתימתהספרבשער

הצעירנוספתוחתימהרישום.מדמשקענתבייעקברבישלידוחתימתאולי"מדמשקיעקבהצעיר"חתימההשערשאחריבדף

.ידבכתבהגההבספר.ט"ססתהוןעובדיה

.אחרוניםדפים7חסרעותק.דףמא,[3]

ועם,תיקוניםושארותפילותסליחותעם,לתשובההאדםאתהמעורריםומזוהרומדרשיםס"משמאמריםכולל-ישראלבניצעקת•

.א"תרע,ירושלים."שטוחהתמהעדהמשמיםהבט"במיליםהפותחתהקדושש"מהרשתפילה

הן,ההוצאותשתיביןרביםשינוייםישהספרבגוףאולם,ע"תרבשנת,לכןקודםכשנהנדפסההראשונההמהדורה.שנייהמהדורה

.הפנימיבסדרוהןהתפילותבמבחר

.הלויידידאליעזררביהמקובלהצדיקשלידוחתימתהספרבשער

.ומוכתמתרופפתכריכה.מאודטובמצב.מ"ס18.דף[1],מד,[8]

בדבקותונודע.הלויידידטוביוםרביהמקובלשלהשניבנו,(ד"תרצ-ה"תרמ)הלויידידרחמיםאליעזררביהמקובלהצדיק

נפטר."יוסףפורת"ו"אלבית","הנהררחובות"המקובליםישיבות"יחידי"עםנמנה.גדולהובענווהבפרישותהמופלגתובחסידותו

.ייסוריםמתוךושניםימיםבקיצור

.ו"תרפ,ירושלים.דמשקילידהכהןחייםיהודהרבימאת.וכתוביםנביאיםהתורהעלחידושים,שניחלק,יעלהיהודה•

טובמצב"...בוקיעישלמהר"חבןו"יצציוןר"כמהר...לכבודהכהןיאודהחייםהצעיראניענימנחת"ידבכתבהקדשהלשערמעבר

.מאוד

.1838ווין"נחתכףמלא"פירושעםנזיקיןסדר,משניות

צדיק,קדשיםקודש,קדישאסבא":תואר.צובהבארםוהדייניםהחכמיםמגדולי–"ט"סהכהןישועהעזראהצעיר"חתימהבשער

רבי,לבטוןחייםמרדכירביהגאוניםעםיחדישב,הדיןבביתההוראהכסאעלבמלכותראשונהמהיושבים."ומופלאעניו,עולםיסוד

אברהםלרביאהליםיושבלספרבהקדמהד"תקפבשנתצובהארםחכמיעםראשוןחתום,כסאכישלוםרבי,ענתיביאברהם

.ז"תרבשנתנפטר.ענתבי

.שוניםגדלים

100$פתיחה 

ה"חמהערות בכתב יד חתומות -ברך משה \אפרים מחנה . 430

.  מהדורה ראשונה. ח"תצ, קושטא, מאת רבי אפרים נבון, מחנה אפרים• 

.  ה"חמרובם חתומות בראשי תיבות . הגהות10בין דפי הספר 

.  בינוני-מצב טוב. דפים אחרונים פגועים. ללא כריכה(. עותק חסר מספר דפים בתחילה וסוף)

.מהדורה ראשונה. ב"תקס, שאלוניקי, מאת רבי משה בן אדרת. ס"השחידושים על , ספר ברך משה• 

. ה"חמהערה חתומה בראשי תיבות 1\בדף ו , "הלוימירקאדור"ח"בשער הספר רישום 

ז על ידי נכדו רבי חיים  "תרמבאזמירנדפס " פני חמה"חיבורו ספר . אזמיריתכן וההגהות בכתב ידו של רבי חיים משה הכהן מחכמי 

.  קורקידימשה 

. נקבי עש. מצב בינוני

100$פתיחה 



ושאלוניקיאזמירספרים עם חתימות חכמי אוסף . 431

Collection of Books with Signatures of the Rabbis of Izmir and Salonika

. ט"תקל, ליוורנו. על מסכת תעניתמטראנימאת רבינו ישעיה , ספר המכריע• 

,  שאלוניקי" )דובר מישרים"מחבר , אזמירמגדולי חכמי –שאוליאושערבי בספר רישום על קנית הספר בכתב ידו וחתימתו של 

דרוש שדרשתי להספד בני ותלמיד החכם  "רבו הוא הגאון רבי רפאל אשכנזי בספר מראה הגדול . ט"נפטר בשנת תקס, (ח"תקפ

' לחכמי טורקיה עמ' אצי. )ז"נפטר תקצאזמירמגאוני , המכונה רבינו–בונמורבי יהודה כמו כן חתימת ...". השלם והכולל עצום ורב

(.  ע באריכות"ע276

.  מהדורה ראשונה. א"תקי, קושטא, שיטה לא נודע למי• 

השיב תשובות  ( ה"תר, שאלוניקי)הגיד מרדכי "מחבר ספר , שאלוניקימגדולי –אשיאורבי מרדכי של מסוסלתבשער הספר חתימה 

ת שיבת ציון שנדפס "בתוך שו, לנדאהגהותיו לנודע ביהודה נדפסו על ידי בנו רבי שמאול . בהלכה בחריפות ובקיאות לגדולי ישראל

. בפראג

.חסר שער. ד"תקמ, ונציה, פארדומאת רבי יעקב . חידושים על הנביאים, ספר קהלת יעקב• 

.ח"נפטר בשנת תרמ, התורה שםוממרביציאזמירמגודלי חכמי –רבי בנימין מלמדבדף ראשון חתימת 

.  חסרים שני דפים בתחילה ובסוף הספר. מהדורה ראשונה. ח"תצ, קושטא. מאת רבי אפרים נבון, מחנה אפרים• 

ג "עלה לצפת בשנת תקע, מחכמי ורבני סופיה( ו"תר-ל"תק)רבי יום טוב אליקיםבכתב יד ( אחת חתומה, קצוצות)בספר שני הגהות 

חתם על כתב שליחות רבי . ו"בשנת תקסלאדרינופולמשם עבר לחברון ויצא בשליחות . גאגיןוהיה מורו ורבו של רבי חיים אברהם 

בנו רבי רפאל ישראל  ". שמש ומגן"בונספדעבר לירושלים . ה נתמנה כרבה של חברון"בשנת תקצ. ורבי יעקב בורלאעייאשיוסף 

.  מרבני חברון

. ו"תקע, ביינה. שמות, חלק שני, לישראלחק• 

. ב"נפטר בשנת תקצ" מצא חן"מחבר חאקואביו של רבי אליה . תלמיד חכם וגאון, מרבני איזמיר–חאקורבי יאודה חתימות 

[.  ו"יצחאקויהודה ]ץ"יחי"חתימתו גם בראשי תיבות 

נכד  , ידו של רבי חיים רפאל נבון מחכמי ירושליםחתתימתבספר . חסר שער. ח"תנ, אמשטרדם. חושן משפט, שולח ערוך• 

."עיני אברהם"סגי נהור בעל ' צפיגחברותא של רבי יהודה . רבי יהודה נבוןל"הראשאביו של " מחנה אפרים"ה

.  בינוני-טוב. גדלים ומצבים שונים

100$פתיחה 

ספרים עם הגהות מזרחיות[ 4]מקבץ . 432

Collection of [4] Books with Oriental Glosses

(.עותק חסר התחלה עד דף ד. )ו"תפ, אמשטרדם. מאת רבי אברהם חזקוני. דרשות על התורה, שתי ידות• 

.  אילת השחר ועוד, מחבר עפעפי שחר. מחכמי תוניס–הגהה ארוכה בחתימת ידו של רבי שמואל טייב קאבדף 

. ללא שער. בסופו חידושי מסכתות. מהדורה ראשונה. ה"ת, ונציה. חושן משפט, חלק שלישי. טראנית מאת רבי יוסף "שו• 

.  בין דפי הספר כמה הגהות בכתב יד מזרחי. צבי אברהם ולפרטבהרבבספר חתימת רבי חיים מליבוי 

עד דף עב  . עותק ללא שער. מהדורה ראשונה. ו"תקט, אזמיר". שבט מוסר"בעל מאזמירמאת רבי אליהו הכהן , אגדת אליהו• 

(. קכד, [2: ]במקור. )בלבד

. בדף אחרון שתי הגהות ארוכות בכתב יד

. לפנינו מדף ו עד דף קנה: עותק חסר. מהדורה ראשונה. ח"תי, ליוורנו. בנבנשתימאת רבי חיים , כנסת הגדולה• 

..."אמר מצליח"מהם פותחות במילים 2. בספר כמה הגהות בכתב יד מזרחי

.בלאי. דפים מנותקים. ומעט גרוע, בינוני, מצב טוב. גדלים ומצבים שונים

100$פתיחה 



זקניםדעת\יהודהאלפיהספריםעל–מזרחיידבכתבלמדניותהגהותועשרותחתימות.433

Signatures and Dozens of Scholarly Glosses in Oriental Script – on the Books Alfei Yehuda

/ Da'at Zekenim

נדפס)'יעקבעפר'עםהתוספותמבעליזקניםדעת.ה"תקנ,ליוורנו.אר'נגיהודהרבי.יהודהאלפי.יחדיוכרוכיםספריםשלושה

.ג"תקמ,ליוורנו,ואיסנוניסיעקברבי(זקניםדעתבתוך

–בטיטויהודהרביחתימתהספרבתחילת.ץ"רחתיבותבראשיחתומות(תוניסאי)מזרחיידבכתבהערותעשרותהדפיםבין

."ט"סג'גאברהםא"לא'ןג'גחייםהצעיראנישלי"חתימהזקניםדעתספרבתחילת.ל"תרבשנתנפטר.ירושליםמחכמי

לירושליםעלה,אלגיר-בגצמטינאקבלהלומדיישיבתראשייר'אלגמחכמי–יג'גכלפארביחתימת,יעקבעפרהספרבשער

.ו"תרעבשנתנפטר.מפורסםהזוהרעל'הירקכגן'חיבורו.אלביתחכמיביןונמנהז"תרנבשנת

-טובבמצב,שערחסרזקניםדעת.גרועבמצבדפיםישנםאך,שלםיעקבעפר.בינוניבמצבאך,שלםיהודהאלפיספר:מצב

.בינוני

100$פתיחה 

הרבידוחתימתרישום–נוןבןרפאליוסףרבישלוחתימתוידובכתבארוךרישום–טוביוםקדושתספר.434

ה"המפ

Sefer Kedushat Yom Tov – a Long Inscription Handwritten and Signed by Rabbi Yosef

Raphael Bin Nun – Inscription and Handwritten Signature of Rabbi Moshe Pardo (the

Mapah)

.ראשונהמהדורה.ג"תר,ירושלים.אלגאזיט"המהרימאת,טוביוםקדושתספר

ברכותעם,נוןבןרפאליוסףרבישלוחתימתוידובכתב,טוביאנהאליהורבימאתהספרקבלתעלארוךרישוםהספרבשער

חנוןבאלהבוטחאינוןדרגיןתרין'וירושציוןיר'מצהמשתלחעיר'צד"הכ"הרבכותבהרישוםבסוף,אליוושבחיםרבות

משהרביהגאוןשלוחתימתוידובכתברישום,זהלרישוםמתחת."נוןבןרפאליוסףהצעירישתנוןוזיוישפהבלעגיהמדבר

.[נוןבןיוסףרבי]ן"ריבהרבמאתהספרקניתעל(ה"המפ)פארדו

אברהםרבילציוןהראשוןשלדינובביתכדייןשימשבתחילה,ירושליםחכמימגדולי(ח"תרמ-ד"תקע)פארדומשהרביהגאון

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

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

.ידבכתבנותרוממנורביםכתבים.ועוד

וכן.(ב"תרס,ירושלים)"מביןיאיר"חיבר.ביפוהספרדיתהקהילהרב,ירושליםמחכמי(ח"תרס-ד"תקצ)נוןבןרפאליוסףרבי

.(ספרושםעל)"ן"המבי"שמוחתם.קואינקהציוןבןלרבי"המאסף"בירחוןמאמריםפרסם

.ופגומהבלויהמקוריתכריכה.עשפגעי.גרוע–מצב.דףצב,[2]

100$פתיחה 

הראשוניםמתלמידיולאחר(לחייו30–השנות)יוסףעובדיהרבימרןהקדשת.435

Dedication by Rabbi Ovadya Yosef (from his 30's) to One of His First Disciples

,ירושלים.ל"זציוסףעובדיהרבילמרן.פסחשלהגדה,עובדיהחזוןספרמתוךאחרוניםדפיםושמונה,ראשוניםדפיםשלושה

.ראשונהמהדורה.ב"תשי

יקרהותיקהתלמידלכבוד".הראשוניםמתלמידיו–חזקיהלוי'ראלוחתימתוידובכתבהמחברהקדשת,השערשלפניבדף

הספרדיידבכתבההקדשה."ט"סיוסףעובדיההמחברמאתא"שליטחזקיהלוימר,מרבים'הירא,סביבלוונוגה,וחביב

לכתיבהידוכתיבתאתשינהכ"אח,ספרדבניככלזובכתיבההשתמששאזבצעירותונכתבהשההקדשהשמעידמה,מרןשל

.המקובלתהאשכנזית

.כתמים.מנותקיםדפים

100$פתיחה 



ודפוסידכתב–צובהמארםמסמכיםאוסף.436

Collection of Documents from Aleppo – Handwritten and Printed

•ועוד"שלמהדברי""שלמהכרם"בעליפואביבתלומרבנימצריםד"אבקציןשלמהרבישלוחתימתוידובכתבמכתב•

לשערמעברענתבייעקבאברהםרבישלוחתימתוידובכתבהקדשה•אהרןמפיספרמשערחלקעלאלחדיףחייםרביהקדשת

."עבדיישכיל"בעלהדאיהעובדיהרבישלוחתימתוידובכתבהקדשהובהניירפיסת•החייםבאורספר

,בנוסף,לחמיידידיהחייאעזריאלרבישלהמסולסלתוחתימתוידובכתבארוךרישוםעם–'התקשנותספרמתוךניירפיסת•

שביקררים"השדאחדשלהנראהכפירביםרישומיםהדףשלהשנימצד.טראבהכהןיוסףרפאלרבישלידווחתימתרישום

לרובהארבהעדיןתמוזבחודש...א"יעץ"ארבעירזכרוןלונשארלאועודכסלוחודשעדהרוחפסקלאו"התרכבשנת",בדמשק

לאו"התרכ'שזאתועדייןא"יעצובהפההואשהארבהשנים'להקרובוהיוםבהםנגעלא'הברוךוחטיםהשדהפרותואכל

"...הלך

."א"יעאורלאת"עימתושביהמיוחדאחדו"נראשכנזייצחקרביאלידבכתבהקדשהעם(ספרמשערחלק)ניירפיסת•

.טובכללימצב.שוניםגדלים.פריטים6

100$פתיחה 

מדמשקענתבייעקברביבחתימתהגהה–ז"תקנ,שאלוניקי–ם"מהרשדת"שו.437

Maharashdam Respona – Salonika, 1797 – Gloss signed by Rabbi Ya'akov Antabi of

Damascus

.ז"תקנ,שאלוניקי.העזראבן.שניחלק.מדינהדישמואלרבימאתותשובותשאלות

חייםיצחקשלמהרביהחשובהגבירחתימות.דמשקד"ראבענתבייעקברביהצדיקהגאוןשלוחתימתוידובכתבהגההעטבדף

.פרחי

.חדשהכריכה.מאודטובבמצבהעותקצאבדףמועטחסרוןמלבד.מ"ס29.דףקסד,[1]

100$פתיחה 

מזרחימאירחייםרביהמחברהקדשת–ז"תרל,אזמיר–יאירבן.438

Ben Ya'ir – Izmir, 1877 – Dedication by the Author Rabbi Chaim Meir Mizrachi

מאירחייםרבימאת.המחברדרשותשבעהעם.לתורההטוריםבעלופירושי"רשפירושעלופרפראותחידושים,יאירבןספר

.ם"הרמבעל"הרמהבן"הספראתגםחיבר,אזמירודיינימחכמי,מזרחי

.וחבריושיגורהדייהושעאהרןדפוס.יחידהמהדורה.ז"תרל,אזמיר

ר"כמוההמרומםהחכםהגבירלמעלתט"סם"המחהמחברמאתישלוחהמנחה"המחברידבכתבהקדשההספרבשער

."ר"כיהרקיעכזוהרויזרחיאירו"נרשלםיוסף

.רופפתכריכה.עשנקבימעט.שוליםובלאיפגמיםדפיםבכמה.טובכללימצב.מ"ס31.דףקנז,[2]

100$פתיחה 

ירושליםד"ראבהלויידידיוסףרביהגאוןהקדשת.439

Dedication by Rabbi Yosef Yadid Ha'Levi Rosh Av Beit Din of Jerusalem

.ט"תרפ,ירושלים.הלויידידיוסףרבימאת.גיטיןהלכותעל,יוסףויחיספר

רביאלסתהוןהרבשלידובכתבהקדשהעמודבאותו.סתהוןדודאברהםרביאלידובכתבהמחברהקדשתלשערמעבר

.בגדאדמחכמיהלוייהושעעזראיחזקאל

חיבר.בירושליםצובהארםלקהילתד"אב,ומקובלגאון,וירושליםצובהארםחכמימגדולי,(ץ"תר-ז"תרכ)הלויידידיוסףרבי

.ועוד"יוסףשארית"ת"שו,"יוסףימי","יוסףברכת":מהם,בחייועודנדפסושחלקםרביםספרים

.מקוריתכריכה.מאודטובמצב.אחרוןדףחסר.דףקסא,[4]

80$פתיחה 



19-הבמאההספרדיםטבריהגאונישלושהחתימות–ג"תקל,אמשטרדם–שלםלב.440

Lev Shalem – Amsterdam, 1773 – Signatures of Three Sephardic Rabbis of Tiberias in the

19th Century

הלכותשונהספרומחבראמשטרדםד"אב)שלםשלמהמאת,ם"להרמבהחזקהידעלמקומותומראיחידושים,שלםלבספר

.דףד"ס(3),יחידהמהדורה,ג"תקלאמשטרדם.(ועוד

:19–הבמאההספרדיםטבריהחכמיחתימותבשער

'לראליהופתחספרעלהסכים(ו"תרננפטר)טבריהרבניראש–אבולעפיאדודיוסףהגאוןשלידובכתבוחתימותרישומים

.ועודא"חילוזאליהו

ספריםכמהחיבר,בטבריה"עיןבתמאיר"ישיבתבראשעמד,ך"תרבשנתבטבריהנולד-אלחדיףחייםרבישלנוספתחתימה

.ועוד(ד"תרס,אזמיר)"מעושקרחקיכונניבצדקה".(ד"תרס,אזמיר)"גבולותיצב"מתוכם

"יעקבחלק"הספריםאתחיבר,(ט"תרכנולד)טבריהומקובלימרבני-[זריהןחייעקב]רביה"יחז:נוספתוחתימהרישום

.ועודהסודדרךעל"דיעקבשופריה"

.עשפגעימהדפיםבחלק,מחוזקתכריכה.דףסד,[3]

100$פתיחה 

19–הבמאהטריפולירבנישניחתימות–ח"תקי,ליוורנו–(עייאשיהודהרבי)יהודהבני.441

Bnei Yehuda (Rabbi Yehuda Ayash) – Livorno, 1758 – Signatures of Two of the Rabbis of

Tripoli in the 19th Century

שאלות-שניחלק"יהודהבית",ואחרוניםראשוניםולשונותם"הרמבעלחידושים-שניחלק"יהודהלחם"והוא,יהודהבני

.ראשונהמהדורה.ח"תקי,ליוורנו.עייאשיהודהרביהגאוןמאת.מילהבריתמעלתעל"בריתאות"קונטרסובסופו,ותשובות

אור"בעלעטרבןחייםרבימרןמאתהלכתיתתשובהעם,"מלאכייד"בעלהכהןמלאכירביהגאוןמאתתשובותשבעזהבספר

.הקדוש"החיים

,חביבותם,הישרההנהגתםאתראה,ליוורנובעירשבהיותו,בהקדמתוהמחברכותב"בריתאות"הקונטרסלכתיבתהסיבהאת

בהישטעםומההזאתהמצווהמהחומרופלאהפלאבעינייקרהומאשר..."המילהשלזומצוהלקייםוזריזותםזהירותם

."...וסגולתהמעלתהלסדרנתעוררתי

.ם"הרמבעל"רוקחמעשה"בעלרוקחחימסעודרבישלנינו,(א"תרנ-ס"תק)מטריפולירוקחיעקברביחתימתהספרבשער

חייםאברהםרבי,י'פלאגחייםרבי,הדורגדוליעםהלכהבקשריבא.בתורהוגאונותובקיאותוניכרתשמתוכםספרים14חיבר

.ועודאדאדי

באזהספרוהנהכליפיחייםהצעירבאלפיהדלאנכיבוראילעבודתלשמילי".כליפידודחייםרביהגאוןשלוחתימהרישום

"ב"שווהכליאירו"נררקחי"מהראחאירב'מעעםא"חדודביתספרבחילוףלידי

מעטה"בספרנדפסוממנותורהדברי.ידבכתב"לחייםאורח"ספרמחבר,19-הבמאהטריפולימחכמי-כליפידודחייםרבי

מילהכלהקיףולכןרוקחיעקברבישלשמואתמלמחוקנמנעכליפיהרב.(קצוצהמעט)ידובכתבהגהה.(ז"תרי,ליוורנו)"אליהו

.בסוגרייםמחתימתו

.עשנקבי.בינוני-טובמצב.דףריח,ח

100$פתיחה 

תלפיותמדרשספרעל–מאזמירקרישפיןיהודהרביהגהות.442

Glosses by Rabbi Yehuda Krispin of Izmir – on the Book Midrash Talpiyot

.ך"תר,טשרנוביץ.מאזמירהכהןאליהורבימאת,תלפיותמדרשספר

.קרישפיןמרדכירביוחתימותרישום.[קרישפיןיהודהרבי]ט"סר"היק:חתומותרובםידבכתבהגהותהספרלאורך

הדפוסלביתוהביאהגיה.באזמירוהידועההמפורסמתקריספיןמשפחתמרבני.19–הבמאהאזמירמחכמי,קרישפיןיהודהרבי

וכן.ג"תרי,באזמירשהדפיס"אלאעודולא"בספרהגהותיואתשילב."מוסרשבט"בעלמאזמירהכהןאליהורביהגאוןספריאת

מופיעהואשם.חזןדודחייםרביל"הראשעללהספדדרוש(ל"תר,אזמיר)לבישריספרבסוף.(ז"תרכ,אזמיר)"בכלידו"בספר

"...חייםעץק"בקעםבקהלדרשתיזהאתט"סר"היקהמגיהאמר"

.הדפיםבפינותקיפולים.קליםופגמיםבלאי.כריכהללא

100$פתיחה 



ומכתביםידכתביאשכנזיםרבני

א"תרע,צפת–צפתד"אבזילברמןרפאלרבימאתמכתב.443

Letter by Rabbi Raphael Zilberman Av Beit Din of Safed – Safed, 1911

.צפתשלהראשירבהזילברמןרפאלרבישלידוחתימתביניהם,רבניםמספרידיעלחתום.משותףחובבענין,ידבכתבמכתב

.א"תרע,צפת.האישיתחותמתועם

.ופרישותובקדושתונתפרסם,בצפתהחרדיתהעדהצ"ומולדייןהתמנהכ"תרבשנת,(ח"תרע-ט"תקצ)זילברמןרפאלרבי

.מאודטובמצב.מ"ס21\15.דף[1]

100$פתיחה 

בפאדובהלרבניםהמדרשביתלבחורישידוכיםאודות.ה"תר1845פאדובהבאיטלקיתמכתב.444

Italian Letter – Padova (Padua), 1845 – About Finding a Shiduch for the Students of the Beit

Midrash for Rabbis in Padua

מתוךניכרתההתלהטותשידוכיןוענינינישואיןהצעותאודות,טוביהבשםחברעםהתייעצות,ברורהלאהחתימהאיטלקיתמכתב

.טובמצב.היטבשמור.מ"מ198\252.צדיומשניכתובאחדדף,1845פאדובה,ידבכתבוההוספותהמחיקות

שלחייהםלאורחהצצהמאפשרזהמכתב,בפאדובהלוצאטודודשמואלהרבל"שדמתלמידישהגיעמכתביםארכיוןבתוךנמצא

.ביותרחשובתקופהבאותהל"שדשלהמדרשביתתלמידי

100$פתיחה 

19-20–ההמאות–ידבכתבודפיםמכתביםשלמגווןאוסף.445

Variegated Collection of Handwritten Leaves and Letters – the 19th – 20th Centuries

המכתב"...דודה"בדובשמואלנאם"חתום,ביידישמכתב•ל"זסגליוסףה"באברלי'הקעבדוד"כחתום.ג"תקצמשנתמכתב

.מייזלעשמאיררביאלנשלח.מירושליםידבכתבמכתב•הקהל"נאמן"בדינירביםסעיפיםכוללעמודים4דפים2•1830משנת

פראגהלויאהרןאברהםרביתשובותמתוךראשוניםדפים2•בהונגריתידכתב.[ז"תרמ]1887משנתמטורדאמכתב•ו"תרפ

חגבעניןידבכתבארוךמכתב•פראגזאבבנימיןרבינכדוידבכתבהעתקה.ב"תרסאלול,גויםי"עבשבתמתקבורתבענין

,ברוקליןתאריךהדפיםבאחד."א"שליטמקאראסנאהרבבן..."כתובשבהמשכהברורהלאחתימהעם.הסוכותוחגהפסח

אדר.ל"זצאונגריואלישעיהרביר"האדמוגבאיידבכתב,מסקוויראטברסקידודרביר"האדמומאתמכתב•דף11.ט"תשי

.ב.וחתימהידכתב,לנישואיןטובמזלברכת.א.ניימאןיצחקיעקברבימאתמכתבים3•ר"האדמושלרשמיבלנקעל.ז"תשמ

"שפיראמשה"וחתימהידבכתבגלויהמכתב•.ידובכתבתוספתעםטובהשנהכרטיס.ג.טובהוחתימהוכתיבהטובמזלמכתב

.נוספיםמכתבים3•יעקבבארישיבתראששפיראמשהרביאולי

.שוניםומצביםגדלים.דף27.פריטים15כ"סה

100$פתיחה 

א"תשי–גרינמןשמואלרבימאתמכתב.446

Letter by Rabbi Shmuel Greinman - 1951

לבקררצונוובדבר,אישחזוןהספרהדפסתבענין.ליבוביץברוךרביידידואללגרינמןשמוארבישלוחתימתוידובכתבמכתב

.א"תשי,ברקבני.בקליפורניה

.מאודטובמצב.רשמיבלנק

נסענישואיולאחר.צביהלאחותולחתןשלקחו,קרליץמאיררביהגאוןבישיבתבווילנאלמד(ז"תשי-ט"תרמ)גריינמןשמואלרבי

הכוונתםפיעל,הציבורבענייניפעילהיה,לארץבעלותוגםמכןולאחר,בווילנא."חייםחפץ"השלהקרוביםמתלמידיווהיה,לראדין

.אישהחזון,גיסוספריאתלאורוהוציאערך."ירושליםתפארת"מתיבתאאתיסד."אישחזון"הגיסוושל"חייםחפץ"הרבושל

.קליםקיפולסימני.מאודטובמצב

80$פתיחה 



ליבוביץשני מכתבים אל רבי ברוך . 447

Two Letters – to Rabbi baruch Leibowitz

אל רבי ברוך . מטשרנובילרים רבי אהרן והמגיד "נכד האדמומטשרנובילטברסקיבכתב ידו וחתימתו של רבי יעקב ישראל מכתב 

. מכתב רשמי. א"תשי, אדר. ליבובויץ

.  א"תשי, ברוקלין. ליבוביץאל ידידו רבי ברוך , מברוקליןפינסקימכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי מאיר 

.מצב טוב. גדלים שונים

80$פתיחה 

בחתימת ידו–אוירבךמשכורת של הגאון רבי שלמה זלמן תלוש . 448

Pay Slip of Rabbi Shlomo Zalman Auerbach – Signed by Him

בטוח  , עם ניכוי מס הכנסה, אוירבךעם תיאור משכורתו של ראש הישיבה הגאון רבי שלמה זלמן . דף רשמי של ישיבת קול תורה

.  1964נובמבר . קליטהומלוהלאומי 

.  אוירבךעל המסמך חתימת ידו של רבי שלמה זלמן 

מצב טוב  

100$פתיחה 

1922–בוינהלתלמיד בית מדרש למורים תעודה . 449

Certificate to a Student of the Beit Midrash for Teachers of Vienna – 1922

, חתימה בגרמנית. עם חתימת המנהיג דאז1922-בליבוביץלמר ברוך , בוינהי בית מדרש למורים "תעודה מזהה אשר ניתנה ע

.ללא תמונה-בחלק הפנימי מסגרת להדבקת תמונה . בוינהעם חותמת בית המדרש למורים . לנובמבר24הופקה ב . לא ברורה

.מעט קרע בקיפול. דף קטן מקופל לשנים. מ"ס11.5

100$פתיחה 

20-המאה ה –מכתבי רבנים אוסף . 450

Collection of letters by Rabbis – the 20th Century

:ביניהם מכתבים מהרבנים, מכתבי רבנים20אוסף 

מכתב ארוך מאת • ביברפלדרבי פנחס • כהנוביץהרב • רבי אברהם יצחק הופמן • פרקוביץרבי דוד • ראטהרבי אברהם הכהן • 

פישל  כתריאלרבי • ערלנגררבי ישראל מאיר • מכתב רבי אביעזר שפירא • ז "תשכ, ירושלים, סלאטקיהמקובל רבי אהרן אברהם 

רבי אברהם דב • פילץרבי אביעזר • רבי יצחק רוזנטל • רבי דוד נשר אדלר • קניאלרבי יהושע • רבי יחזקאל וילנסקי • טכורש

מכתב ארוך רבי  • ילוברבי שמואל ליב • דיסקין זעליגרבי יהושע • רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל עם חתימתו באנגלית • אוירבך

.כולה בכתב יד עם חתימות העדים, ה"תרפ, כתובה מתימן• יעקב לוין בעל חיל המקדש 

. האוסף נמכר כמות שהוא. גדלים ומצבים שונים

100$פתיחה 

לא מזוהה–כותבים שונים –20–19–המאה ה –עשרות דפים בכתב יד אוסף . 451

Collection of Dozens of Handwritten Leaves – the 19th – 20th Centuries – Different Writers –

Unidentified

( לא נדפס)ביניהם מחברת חידושים על מסכת סוכה . כותבים לא מזוהים. דברי תורה ומכתבים. דפים בכתב יד60–אוסף כ 

.  20–מתחילת המאה ה 

. כתמים וקרעים, בלאי. בינוני-טוב. גדלים ומצבים שונים

.  לתמונות נוספות פנה לבית המכירות. ראה תמונות בקטלוג המקוון

100$פתיחה 



ד"תרמ, ליטא–" פרחי אביב"–יד כתב . 452

Manuscript – "Pirchei Aviv" – Lithuania, 1884

כולל שירים ועדויות על סבלן של היהודים בגולה  . שבמערב ליטאמטאורגה" שרשבסקימשה זאב בן דב הלוי "כתב יד הבחור 

.  ודרישה לחיזוק חיבת ציון

. לכל נושא מספר שירים. לפי נושאים, השירים כתובים בסדר מופתי. שירים המשקפים את מצב היהודים בזמנו של הכותב

.  נוסח השער בעברית ולועזית. העניניםבתחילת המחברת שער ותוכן 

.לא מצאנו פרטים אודות הכותב

.כריכה מקורית מנותקת. מצב טוב מאוד. מ"ס3\20. עמודים כתובים100–כ . דפים[ 56]

100$פתיחה 

ב"תרפ-א"תרפ–מפתחות לספר משפט התלמוד –יד כתב . 453

Manuscript – Indices for the Book Mishpat Ha'talmud – 1921-1922

.ב"תרפ-א"תרפ, ורשה, "מרכז"הוצאת . צורי. ש.מאת י. מפתחות לספר משפט התלמוד, כתב יד

כל חלק  . חלקים11הסדרה בת . עמודים מפתחות לסדרת הספרים משפט התלמוד שחיבר רבי יעקב שמואל צורי80מחבר כוללת 

משפט  . משפט הירושה. משפט המשפחה. משפט הנפשות. משפט התלמוד". משפט"בשם אחר כשהמילה הראשונה היא 

.כנראה לא נדפס. עמוד, תוכן, פרק, לפנינו מפתחות לכל החלקים בצורה מסודרת. ועודההתחיבותמשפט . הנכסים

.מצב טוב. מ"ס20. עמודים כתובים80. דף40

100$פתיחה 

ד"תקפ, ווארשא–גדול ויפה -תנאים בכתב יד שטר . 454

Handwritten Shtar Tna'im – Large and Nice – Warsaw, 1824

. ד"תקפ, ווארשא. כתב יד וחתימות. שטר תנאים

שריר הכל" "ט יצמח ויעלה כגן רטוב עד למעלה"למז"בראש הדף . כתיבה אשכנזית, כתוב כולו בכתב יד נאה ומסודר לפי קטעים

.אותיות הפתיחה באותיות אשורית, "וקים

.  ווארשאץ ונאמן קהילת "וכן חתימת ש. למטה חתימות הצדדים

.  כתמים. סימן קיפול במרכז. דף איכותי. מצב טוב. מ"ס26\41. נייר ירקרק. דף גדול[ 1]

100$פתיחה 

כותבים לא מזוהים–19–המאה ה –חידושי תורה בכתב יד דפי . 455

Handwritten Leaves of Torah Novellae – the 19th Century – Unidentified Writers

כותב  . 19–המאה ה . כתיבה אשכנזית". לא יראה לך שאור"בעניןחידוש בדרך החסידות בפרשת ראה . עמוד אחד גדול, דף. א

.לא מזוהה

כותב לא . שלם. 19–המאה ה , כתיבה אשכנזית. עמודים כתובים4. ושינוי רשות בגזל והמסתעףיאושבעניןמערכה הלכתית . ב

.  מזוהה

.כותב לא מזוהה. 19–המאה ה . כתיבה אשכנזית. של ספר עם שני חידושי תורה בכתב ידפורזץדף . ג

.גדלים ומצבים שונים

100$פתיחה 

שמקוטחתימה והגהות רבי עזריאל קלר רבה הראשון של –גדולות הלכות . 456

Halachot Gedolot – Signature and Glosses of Rabbi Azriel Keller, the First Rabbi of Șomcuta

.  א"תקע, וינה, ספר הלכות גדולות

.בין דפי הספר מעט הגהות בכתב ידו. בשער חתימת רבי עזריאל אייזיק קלר

.  שאמקוטהתמנה לרב של קהילת ך"תרבשנת . מארגרטןד "חתן רבי אהרן צבי פריד אב, (ד"נפטר תרס)רבי עזריאל אייזיק קלר

.  כיהן במקומו, בנו הרב אהרן צבי קלר, יום פטירתועדל, שאמקוטארבעים ושלוש שנה כיהן כרב . היה הרב הראשון בעיירה זו

(.725' רומניה עמליהודות' אנצי. )ת רבים"מוזכר בספרי שו

.  באשמת הכורך ההגהות נקצצו מעט. כריכה חדשה. ירקרקים, דפים עבים. מצב טוב מאוד. מ"ס35. קו דף

100$פתיחה 



"סופרחתם"התלמידהמחברהגהות–ז"תרי,ווין–ענימנחת.457

Minchat Ani – Wein, 1857 – Glosses by the Author, a Disciple of the "Chatam Sofer"

,ופירושיםיישובים-"למנחהכתיתשמן":חלקיםלשנימחולק,(י"ענכמניין)בתלמודקושיותושלושיםלמאהתשובות,ענימנחת

מהדורה.ז"תרי,ווין.מיקלאשד"אב,ל"זצסימנדלדביששכררביהגאוןמאת.עיוןבצריךשנשארוקושיות-"מנחהפתי"

.ראשונה

."המחבר[דבריכה]ד"כ"במיליםהמסתיימתהגההנאבדף.ידבכתבהגהות3הספרדפיבין

למקוםגלה.מיקלאשק"דקדייןקירץליברביומזקנולמדןסינירביהגאוןמאביוקיבל,שימנדלבערליששכררביהגאון,המחבר

מ"חוס"חתת"שו)"באנשיםמופלא"מכנהו"סופרחתם"הרבו!בפרשבורגתלמידיומראשוניוהיה,"סופרחתם"הלישיבתתורה

.ב"תרכבשנתפטירתועד,שנהלשלושיםקרובבמשךשםד"אבג"תקצומשנתמולדתובעירכדייןכיהןח"תקפמשנת.(רב'סי

.ס"השעל"מנחהשייר"ספרגםחיבר

:וחתימותרישומיםהספרבסוף."גרויסווארדייןוויסזאב":בעלותחותמות.קלובלאיכתמים,טובכללימצב.מ"ס31.דףסח,[1]

."טוייסגשמואל"

100$פתיחה 

פרשבורגוישיבתהונגריהרבניורישומיםחתימות.458

Signatures and Inscriptions of the Rabbis of Hungary and the Pressburg Yeshiva

.א"תרכ,למברג.דברים-במדבר,ה-דחלקים.מדובנאיעקברבימאת,יעקבאהלספר•

בן...משה'הק"נוספתרבניתחתימה."והגלילטארדאק"דקד"אבוועזעלפייבלכלב'הקלישייךהספרזה"רישוםהמגןבדף

...מ'ג'הגר"לאאמו

משנת.בקולומייאש"להללרביואצל,בפרשבורג"סופרכתב"האצללמד,בשטאמפעןה"תקצבשנתנולד-ועזלפייבלכלברבי

.(ג"תקי'עמותלמידיוס"החת).התורהעלספרקריתחיבור,ח"תרננפטר.טורדאד"כאבכיהןה"תרכ

.יחידהמהדורה.ב"תקצ,פראג.באנדיאליהורבימאת.הבוראביראתמוסרלימודיכולל,השעריםספר•

צביחיים'הק"חתומהידובכתבארוכההקדשהלשערמעבר.["גינסברג]ב"גצביחיים'הקמ"לדהוה"ב"חתימההספרבשער

."א"שליטל"מהריצ"הגהר"בלאאמוגינסבערג

.(בחלקוחסרשער).א"תקע,ווין,גדולותהלכות•

רבי,מסטמרפיליפבנציוןרבי-חתניו.מהאלמיןקלייןשלוםרביחתן-שפיץהירשצביחייםרביוחתימתרישוםהספרבשער

.הספרבאמצענוספתחתימה.דאראג-מהאידוציטרוןאליעזראברהם

.ראשונהמהדורה.ד"תרע,מונקאטש.שפיראהירשצבירביר"האדמומאת.לחנוכהמאמרים,אמונהדרכי•

סילאדיק"דקד"אב,הונגריהרבנימגדולי,(ד"תש-ב"תרמ)-וויסאנשילאשררבישלוחתימתוידובכתבהקדשההמגןבדף

רביחותמותגםבספר.וחותמתוידוחתימתגםבשערד"הי,בשואהנהרג.סופרבנימיןשמואלרבישלתלמידוהיה.נאדיפאלו

.סאטמררבנימחשובי–שארמאשד"אבהעניגהירצקענפתלי

.טובכללימצב.שוניםגדלים

100$פתיחה 

לנדאפישלאפריםישראלרביהמחברנכדוחתימתרישום–ד"תרע,קליינוארדיין–נפתלימעטה.459

Ma'ateh Naftali – Kleinwardein, 1814 – Inscription and Signature of the Grandson of the

Author Rabbi Yisrael Efrayim Fischel Landau

.חלקיםשני.ראשונהמהדורה.ד"תרע,לקיינוורדיין,קליינוורדייןד"אבשרייברנפתלירבימאת.התורהעלחידושים,נפתלימעטה

המעתיקגםהואזהנכדו–"...קליינווארדייןלאנדאפישלאפריםישראללשמילישייך"נכדווחתימתרישוםהפורזץבדף

.הספרשלוהמגיה

נפתלירביהמחברשלחתנושהיהלנדאצבימשהרבישלבנו.מפאפאגרינוולדיחזקיהיעקברביחתן–פישלאפריםישראלרבי

.ד"הי,ד"תשבשנת.בשואהנספה.שםהישיבהובראשות,אחריומקומוועלאביולצדבקליינוורדןצדקומורהכדייןכיהן.שרייבר

ך"התנעלשוניםליקוטיםבהם.הביבליוגרפיהבמפעלמופיעיםשלאדףטהכרךבסוף.דףכו,ס-ב,[9].נפרדבשערחלקכל

.ס"וש

.טובמצב

100$פתיחה 



מהדורות ראשונות–" סופרכתב"וה" חתם סופר"ספרי רבינו האוסף . 460

Collection of Books by the "Chatam Sofer" and the "Ketav Sofer" – First Editions

.מהדורה ראשונה. ג"תרל, פרשבורג. חלק אורח חיים, ת כתב סופר"שו• 

.מהדורה ראשונה. ט"תרל, פרשבורג. חלק יורה דעה, ת כתב סופר"שו• 

, פרשבורג. מאת רבינו משה סופר. ט"עם סיפורי נפלאות שהתרגשו לבוא לעולם בשנת תקס, הלכות ואגדות, מוסרים, זכרוןספר • 

.שער מעטפת נוסף. מהדורה ראשונה. ט"תרל

.שער מעטפת נוסף. מהדורה ראשונה. ב"תרנ, ירושלים. ס"השסוגיות , חתם סופר• 

.  על מסכת פסחים, משיב נפש: כרוך עם הספרים. מהדורה ראשונה. ב"תרס, מונקאטש. ס"השחידושים על סוגיות , חתם סופר• 

מהדורה . ו"תרל, ווארשא. גרינזוןמאת רבי שלום דב בער . דרשות חשובות, וספר דרכי נועם. מהדורה יחידה. ו"תרס, מונקאטש

.יחידה

מאת רבי יהונתן  , ספר חסדי יהונתן: כרוך עם(. פגם בדף אחרון עם חסרון. )ה"תרס, סאטמר. על מסכת כתובות, חתם סופר• 

.מהדורה ראשונה. ז"תרנ, פיעטרקוב. אייבשיץ

,  מיהאלעוויטץ. קדשוי"כתל לראשונה מעצם "יו. מאת רבי משה סופר. על סוגיות ממסכת בבא מציעא, ם סופר"חידושי חת• 

.  הסכמות חשובות. ט"תרפ

. י"תש. בפרשבורגל על ידי צעירי אגודת ישראל "הו. ק"מכיהועתק ס"החתובסופו צוואת . סופרם"החתמנהגי בעל • 

.טוב מאוד-מצב טוב. גדלים שונים

100$פתיחה 

"חתם סופר"מגדולי תלמידי המפרשבורגרוזנבויםהגאון רבי אברהם ליטש חתימות . 461

Signatures of Rabbi Avraham Litch Rosenbaum of Pressburg, One of the Leading Disciples 

of the "Chatam Sofer"

. ה"תקמ, פראג. עם חיבור אבן העוזר, על אורח חיים, ספר פרי חדש

נולד ונפטר  ( ז"תרל-ב"תקס)מפרשבורגרוזנבויםחתימות יד הגאון רבי אברהם ליטש הלוי . בשער הספר ובדף שאחריו

.  מסערדאהעלססודיץרבי מרדכי בנט ורבי אהרן , מגדולי תלמידי החתם סופר. מפרשבורגבנו של רבי יהודה הלוי . בפרשבורג

שם כיהן למעלה  . הקים ישיבה מפוארת והרביץ תורה לתלמידיובנייטרא. והתגורר בהמנייטראלאשיץנישא לבת רבי מאיר 

ת בן  "חיבר שו. בפרשבורגת יסודי התורה "הרביץ תורה לעדרים ונמנה בין מייסדי תלפרשבורגכ חזר "אח. מעשרים שנה כדיין

(ה' ותלמידיו עמס"החת(. )ז"תרל, פרשבורג)שושנת אברהם (. א"תרל, פרשבורג)יהודה 

.  החתימה השלישית חסרה בחלקה. בלאי שולים עם חסרוןהראושניםבדפים . טוב-מצב בינוני

100$פתיחה 

"חתם סופר"תלמידו האהוב של ה–של הגאון רבי משה סגל המבורגר הגמרא . 462

The Talmud of Rabbi Moshe Segal Hamburger – the Beloved Disciple of the "Chatam Sofer"

. ו"תקנ, ווין. בכורות ומנחות, גמרא מסכת זבחים

". נאוועמעסטעמשה סגל ' הק"בשער מסכת זבחים חותמת בצורת חתימה של 

ם  "חת"כששמע על ישיבתו של ה, בגיל צעיר( נאוואמעסטא)נולד בעיר חדש ( ח"תרמ-א"תקס)נוומיסטהרבי משה הלוי המבורגר 

שם עלה ונתעלה עד כי נחשב בין התלמידים האהובים והמעולים  , ובא לשם בחוסר כולפרשבורגנדד רגלית לעיר , "סופר

נתפרסם כאיש צדיק חתונותואחר . נאוועמעסטא, תרגום שם עירו-" משה עיר חדשה"קרא לו " ם סופר"חת"רבו ה. שבישיבה

ר"הרהמופלא ' הבחה תלמידי "משה עלה ונתעלה עליות בקודש ה: "בתעודתו לרבי משה כותב" ם סופר"חת"ה. מתנהג בחסידות

אליבא שמעתתאמתון ומסיק ' לא פנה אל רהבים כי אם ביעלת חן ואילת אהובי... ועיון רב' בשקידלמד ושימש , משה עיר חדשה

...".  'כל מן דין אמרתי לכבדו נגד זקני עם ה... ומילא ידו בהרבה סוגיות והלכות מבין מביט בהבטה וסיקור בעיון נמרץ, דהלכתא

ביקשו במכתבו  מברעזאוועהגאון רבי משה שיק . והפיץ בה את תורת רבו, ז עלה לארץ הקודש והשתקע בירושלים"בשנת תרי

".ם סופר"חת"שירשום את מנהגי רבו ה

. כריכה מנותקת. בלאי וקרעים בדפים הראשונים

100$פתיחה 



ספרים חשובים שנדפסו בערים השונות בהונגריה[ 14]אוסף . 463

Collection of [14] Important Books that were Printed in Various Cities of Hungary

. מהדורה ראשונה. ח"תרפ, אהעלי. יורה דעה, חלק שני, גרינוולדמאת רבי יהודה , יהודהזכרוןת "שו• 

.  מהדורה ראשונה. ט"תרנ, מונקאטש. קורפלעלעסמאת רבי אברהם כהן , ת אהל אברהם"שו• 

חתימה נוספת  . ואמשטרדםסובוסלויארבה של , בעל לקט הקמח ולקט החדש, חותמות רבי יעקב כץ. שני הספרים בכרך אחד

. בסוף הכרך

. מהדורה ראשונה. ב"תרע, פאקש. הרנפלדמאת רבי שמואל , ת חתן סופר"שו• 

. ה"תרנ, מונקאטש, הפלאהכרוך עם ספר חידושי . מהדורה ראשונה. ב"תרס, מונקאטש. חידושי סוגיות, חתם סופר• 

.מהדורה ראשונה. ד"תרע, פאקש. אייזנשטטד "מאת רבי זאב צבי קליין אב, ספר חכמה עם נחלה• 

.מהדורה ראשונה. ז"תרפ, בודפסט. גינזמאת רבי יעקב יוסף , על בראשית שמות, ספר הרי בשמים• 

. מעטפת ורודה עם שער נוסף. מהדורה ראשונה. ה"תרצ, מישקולץ. טבוביץמאת רבי צבי דוב , על התורה, אך פרי לצדיק• 

מהדורה ראשונה. ט"תרפ, אונגוואר. גרינוולדאנשילמאת רבי אשר . כולל כל עניני חנוכה, נר מצוה• 

. מהדורה ראשונה. ז"תרס, בארטפלד. תלמיד החתם סופרארנשטייןמאת רבי חיים אברהם , על התורה, ספר דברי אברהם• 

.מצב טוב מאוד. ז"תרפ, סאטמר. גרינוולדמאת רבי יהודה , "עוללות יהודה"תהלים עם ביאור • 

בספר כמה הגהות של  . מהדורה ראשונה. ה"תרמ, קולומיא. מקולומיאמאת רבי הלל ליכטנשטיין , חלק שני, ספר אבקת רוכל• 

.  נקבי עש. מצב בינוני. השגות על המחבר

.  מהדורה ראשונה. ד"תרפ, שאמלויא. הרנרייךמאת רבי שלמה זלמן . חלק אורח חיים, ת לחם שלמה"שו• 

.  מהדורה ראשונה. ה"תרס, פאקש. מאת רבי שאול ברוך. סוגיות, בעיליבאספר • 

. מהדורה ראשונה. ט"תרפ, סטמר. גרינוולדמאת רבי אליעזר דוד . חלק אורח חיים. ת קרן לדוד"שו• 

.  גדלים שונים(. פרט לספר אבקת רוכל כאמור. )כולם במצב טוב מאוד. ספרים14כ "סה

100$פתיחה 

שאמלויד "אבארנרייךרבי שלמה זלמן \סקלהיירד "אברוזנריהודה סגל רבי . 464

Rabbi Yehuda Segal Rosner Av Beit Din of Sekleihr / Rabbi Shlomo Zalman Ehrnreich Av 

Beit Din of Shamloi

.שני ספרים עותקים מיוחסים לגאוני הונגריה

עהרנרייךחידושים ומראי מקומות מאת רבי שלמה זלמן -" אבן שלמה"ערוך ומסודר עם הגהה מדויקת ועם ביאור , ן"ראבספר . א

.  מהדורה ראשונה. ו"תרפ, שאמלויא. שאמלויאד "אב

.  שדרה ופינות מעור, כריכה מקורית. מצב טוב מאוד. ארנרייךבשער הספר חותמתו של רבי שלמה זלמן 

ורבי שמואל  . ופרשבורגצילץ, דוקלאד "רבי יצחק הלוי אב, משני גאוני עולם, חידושים על מסכת בבא מציעא, אמרות טהורות. ב

.  מהדורה ראשונה. ה"רתנ,לובלין . בומסלא, דעמביץפרשדברזד "אבשמעלקא

.מצב טוב מאוד. סקלהיידד "אברוזנרל"סגבספר חותמתו של רבי יהודה 

100$פתיחה 

מהדורה  ראשונה–סט שלם –אסאד י"מהרת "שו. 465

Mahari Assad Responsa – A Complete Set – First Edition

.מהדורות ראשונות. סט. שני חלקים. תשובות הלכתיות מאת הגאון רבי יהודה אסאד, יהודה יעלה, א"מהריתשובת 

.דף[ 3], קלח, [1], [2], סז, [5. ]ג"תרל, למברג. על אורח חיים ויורה דעה: חלק ראשון

.קיא דף, ד, [1. ]מ"תר, פרסבורג. אבן העזר וחושן משפט: חלק שני

.כריכות מקוריות מנותקות. דף יבש. מצב כללי טוב

80$פתיחה 



מגרוסוורדייןחתימת רבי שלמה זילברשטיין –שמואל מדרש . 466

Midrash Shmuel – Signature of Rabbi Shlomo Zilberstein of Grosswardein

.ג"תקמ, זאלקווא. אוזידהמאת רבי שמואל די , ספר מדרש שמאול על פרק אבות

שלמה ' הקהארץ ומלואה ' לה"בשער הספר רישום" שלמה זילברשטיין' הקקניתי מהוני לכבוד צורי וקוני "רישום הפורזץבדף 

.  חתימות נוספות". זילברשטיין

רבי שלמה ואחיו רבי דוד ליב בעל שבילי  . בן רבי אהרן שהיה מתלמידי רבי מרדכי בנט( ט"תרס-ד"תקע)רבי שלמה זילברשטיין 

עבר ' מחדשים'אבל בגין התנגדותו ל, שארקאדג נבחר לרבה של קהילת "בשנת תר. מוורבוידוד תלמידי רבי קופל חריף 

חידושי . 'תשעים וחמש'נפטר ביום הולדתו ה. 'אהבת רעים'ץ בעיר ומגיד מישרים בבית הכנסת "שם היה דיין ומו, לגרוסוורדיין

[.ח"תרפ, גרוסוורדיין]תורה ממנו נדפסו על ידי נכדו בספר אהל שלמה 

רוב . מספר דפים קצוצים על מעט מהטקסט. זילברשטיןהשלמות חסרון טקסט בכתב יד הרב . פגמים בשער ובדפים ראשונים

.  הספר במצב טוב

100$פתיחה 

מקרליןהקדשת המחבר רבי דוד פרידמן –' יד דוד'הלכות עם ביאור פסקי . 467

Piskei Halachot with the 'Yad David' Commentary – Dedication by the Author Rabbi David 

Friedman of Karlin

.  א"תרס, ווארשה. מקרליןמאת רבי דוד בן שמואל פרידמן , הלכות אישות עם ביאור יד דוד, חלק שני, פסקי הלכות

.בדף השער הקדשה קצוצה בכתב יד המחבר

מתלמידי תלמידיו של רבי מנשה ". יד דוד-פסקי הלכות"ו" שאילת דוד"ת "בעל שו( ע"תר-ח"תקפ)קארליןד"רבי דוד פרידמן אב

ונחשב לזקן ההוראה וגדול הדורקרליןכיהן למעלה מחמישים שנה ברבנות . מאיליא

. עם הגהה כפי הנראה בכתב ידו. מביאלסטוקבספר חותמות בעלות הגאון רבי מרדכי גורדון 

.שדרת עור. כיתוביםכריכה מהודרת חדשה עם . קרעים. מצב כללי טוב

100$פתיחה 

ספר שלמי ציבור–קניבסקיוחותמות הגאון רבי חיים חתימה . 468

Signature and Stamps of Rabbi Chaim Kanievsky – Sefer Shalmei Tzibur

.  ן"תק, שאלוניקי. אלגאזימאת רבי יעקב ישראל , ספר שלמי ציבור

חיים  "מספר חותמות בעלות הפרטית שלו ". קניבסקימספרי חיים "קניבסקיחתימת ידו של הגאון מרן רבי חיים הפורזץבדף 

".בני ברקקניבסקי

.  פגעי עש רבים. גרוע-מצב בינוני. חסר שער

100$פתיחה 

"חבלים בנעימים"בעל גרויברטוהגהות רבי יהודה ליב חתימה . 469

Signature and Glosses by Rabbi Yehuda Leib Graubart, Author of "Chavalim Ba'neimim"

מהדורה . ד"תקנ, דאדרפרנקפורט ". פרי מגדים"מאת רבי יוסף תאומים בעל , שיטה ארוכה על מסכת חולין, ספר ראש יוסף

.ראשונה

.בין דפי הספר כמה הגהות בכתב ידו. ממאקוואגרובהארדבשער הספר חתימה וחותמת הגאון רבי יהודה ליב 

ח עבר לכהן  "בשנת תרמ. ביאנובב שנה נתמנה כרב "בן כ. גאון ומופלא, תלמיד חכם(. ץ"תרח-ב"תרכ)גרויברטרבי יהודה ליב 

,  ת חבלים בנעימים"מחבר שו. בווארשאט עמד בראש אסיפת הרבנים "בשנת תרס. בסטאשובא כיהן כרב "בשנת תרס. במאקוב

.יביע אומר

.כריכה עתיקה פשוטה ובלויה. קמטים. בדפים ראשונים קרעים ובלאי, מצב בינוני. דףקנ, [1]

100$פתיחה 



חתימות והגהות–ג "תקכ, פיורדא–על התורה מזרחי . 472

Mizrachi on the Torah – Furth, 1763 – Signatures and Glosses

. ג"תקכ, פיורדא. מאת רבי אליהו מזרחי, ספר אליה מזרחי על התורה

'  הקלקנות ספרים עד אין קץ כאשר חנני בזה ' זיכני ד"ביניהם רישום וחתימה . בתחילת הספר חתימות וחותמות בעלות רבים

.  ידידו של מנדלסון( ועוד מהדורות רבותן"תק, ברלין)אהרן וולפסון מחבר ספר אבטליון ' אולי מדובר בר–" וואלפזאהןאהרן 

שתים בעיפרון  , הגהות בכתב יד3בין דפי הספר ..." אברהם גרשון"רישום וחותמות רבי ". ניישטאטיאיר ' הק"חתימות נוספות 

.  מתקופה מאוחרת

.  בינוני, מצב טוב

100$פתיחה 

הגהות למדניות בכתב יד–מהדורה ראשונה –השולחן ערוך . 471

Aruch Ha'Shulchan – First Edition – Handwritten Scholarly Glosses

.  עפשטייןמאת רבי יחיאל מיכל . הלכות שחיטה וטריפות. שני חלקים, ערוך השולחן

.  לכל חלק שער נפרד. מהדורה ראשונה. א"תרנ, ווארשא

זהות . הנסוב על הגהה הכתובה בשולי אחד הדפים, רישום הלכתי ארוךהפורזץבדף . לאורך הספר הערות למדניות בכתב יד

.טעון בדיקה–הכותב לא הובררה 

.ללא כריכה. מצב כללי טוב

100$פתיחה 

הגהות חשובות מכותב לא מזוהה–ב "תקנ, ווין–שבת מסכת . 470

Shabbat Tractate – Wein, 1792 – Important Glosses by an Unidentified Writer

.ב"תקנ, וון. מסכת שבת, תלמוד בבלי

לאורך  ". זעקבאךאלעזר . "ל"סג... ה אברהם בר"כ' מא"באליהודה זאב . "ל"זצגעץליב ... יואל בן ה' הק"בתחילת הספר חתימות 

.  כפי הנראה שני כותבים. הגהות עם תוכן למדני בכתב יד אשכנזי30–הספר כ 

.מצב כללי טוב. חלק מההגות קצוצות

100$פתיחה 

משרעשובעותק רבי פנחס מיכאל רוקח –לוחות עדות \מצות ג "תרי. 473

Taryag Miztvot / Luchot Edut – the Copy of Rabbi Pinchas Michael Rokeach of Szereszów

מאת רבי  . פולמוס הקמעות, כרוך עם ספר לוחות עדות. ר"ת, ווילנא. באשסאנזילמאת רבי אשר , ג מצות"ספר תרי: שני ספרים

. ח"תרי, למברג. אייבישיץיהונתן 

רבינוביץנדבת משפחת "חותמות ". מיכאלפינחס"חתימה דהויה " ראבינאויץשלום בער "הראשון חתימה עתיקה הפורזץבדף 

"  ,רבינוביץלזכר נשמת רבי יצחק אייזיק א"הגרלבית הכנסת 

ה"תנצבה"זלהיצחק אייזיק ר"מהר"בלאמומיכאל פינחסר"מוהרדאנטיפליעד "שייך לרב הגאון אב"בסוף הכרך רישום 

אברהם  ' פטירת אבי הרב הצדיק ר"באותו עמוד רישום . מיכאלפינחסוגדולתו של רבי מדותיושבחים מרובים על , ברישום..." 

..." אשר הם שם שערשאבג בעיר "ז אייר תרס"ל ט"יוסף ז' רבהרבאבא 

חתן רבי פנחס  -רבי מיכאל( אבי אמו)נכד (. ז"תרכ, וילנא" )לקט הקוצרים"בעל ( ט"נפטר תרנ)משערשוברבי פנחס מיכאל רוקח 

. מצב טוב מאוד. אנטיפאליע, בשערשוברב ". ברכת ראש"תלמיד חבר לרבי אשר בעל (. ומכאן שמו" )נחלת עזריאל"אשכנזי בעל 

. כריכה מקורית מנותקת

100$פתיחה 



מלאנצוטוגשלהעותק של רבני משפחת –ה"הפלאחידושי \פתחי חכמה ח "קל. 475

Klach Pitchei Chochma / Chidushei Ha'Pela'ah – the Copy of the Rabbis of the Wagshal

Family of Lantzut

. ח"תרי, יוהנסבורג. הקדושל"הרמחמאת , ח פתחי חכמה"ספר קל• 

ק"אבדצ"הגהבן וואגשאהליהושע "חותמות רבי .". י. ברוקלין נפ"חולאנצוטק"אבדוואגשאהלאלתר "בספר חותמות רבי 

". ע"זילאנצוט

על קורותיו . היגר לניו יורק. חתן רבי יצחק רובין מצפת. על מקום אביולאנצוטרבה של ( ז"תשכ-ן"תר)וגשלרבי אלתר יעקב יצחק 

". שלהבת שלא קפאה"בסיביר חיבר את 

. דפים ראשונים מחוזקים. מצב כללי טוב

. ה"תרנ, מונקאטש. ד פרנקפורט"על מסכת ברכות מאת רבי פנחס הלוי איש הורביץ אב, ה"הפלאספר חידושי • 

חתן רבי טעשיןד "אבאלבויםחותמת רבי יצחק . וגשלאל גיסו רבי יהושע " בינהאלטיבן ' חיים ארי"הקדשה חתומה הפורזץבדף 

חיבר שאילת (. ד"תש-ג"תרצ, טירנוי" )הנשר"פרסם מאמרים ב. קנדה-טורונטו, בטעשיןכיהן כרב . מהומנאפרידריך איזיקיצחק 

.  יצחק

100$פתיחה 

בעל אוצר מפרשי המשנהרובנשטייןחתימת רבי יהודה –מהדורה יחידה –ו "תרנ, קרקא–ן "חתורת . 474

Torat Chen – Krakow, 1896 – Single Edition – Signature of Rabbi Yehuda Rubenstein, 

Author of Otzar Mefarshei Ha'Mishna

שואל  "ה, מצאנז" דברי חיים"הסכמות ה. מהדורה יחידה. ו"תרנ, קראקא. דמביצרת וחקירות מאת רבי חיים נתן "שו, ן"תורת ח

.מקראקאורבי שמעון סופר . קלוגרש"הגר" ומשיב

כ "אח. ז יחד עם אביו"עלה לירושלים בשנת תרס. בעל אוצר מפרשי המשנה( ג"תשל-ג"תרנ)רובנשטייןבספר חתימת רבי יהודה 

.ועוד, ז"ניו יורק תש" אוצר מפרשי משנה תורה"חיבר . ג"ב בשנת תרפ"היגר לארה

.כריכה רופפת. מצב טוב[". ?שפרן ]דוד ' הק"חתימה אשכנזית מסולסלת 

100$פתיחה 

ספרים עם חתימות רבנים חשוביםמקבץ . 476

Collection of Books with Signatures of Important Rabbis

:שלושה ספרים כרוכים יחדיו

ברוך  . ג"תקס, שקלוב. מווילנאא"הגרמאת , ספר הצבא. ב"תקס, ברין. על משניות טהרותא"הגרביאור , חלק ראשון, רבא' אלי• 

.  ד"תקס, שקלוב, שאמר

תלמיד ישיבות  . מקרוזדנילביץנכד רבי צבי הירש . קובנאמחכמי , אביו( א"תש-ד"תרל)בספר חתימת רבי קלמן בן אליעזר מגיד 

ואחריה חזר לליטא וכיהן כרב  . הראשונהע"מלחהפעל להצלת יהודים בזמן . 'מפוניבזרבינוביץותלמיד רבי יצחק , וטלז, סלובודקה

.  פגעי עש רבים, גרוע-הספר במצב בינוני. חבר נשיאות אגודת הרבנים בליטא. ואקשנהרבה האחרון של ', בקרוז

עם קונטרס מצות  . ד"תרפ, ירושלים. אוירבךמאת רבי מנחם נתן . שני-חלק ראשון. ביאור על שולחן ערוך אורח חיים, אורח נאמן• 

.מצב טוב. מהדורה ראשונה. קוקה"הראיראיה מאת 

ראש ישיבת המקובלים שער השמים אביו של הגאון רבי אוירבךבספר חתימות ורישומים רבים של הגאון המקובל רבי יהודה ליב 

. אוירבךשלמה זלמן 

.מצב כללי טוב. א"תרי, לבוב, עם פירוש יבקש רצון, מדרש שוחר טוב• 

". ווידערצבי "בסוף הספר חתימה עתיקה . הומינרחתימת בעלות של הצדיק רבי שמואל 

. גדלים שונים

100$פתיחה 



רים"ואדמורבנים–מיוחסיםעותקים\הקדשות\חתימות–ספריםאוסף.477

Collection of Books – Signatures / Dedications / Copies of Prominent Rabbis – Rabbis and

Rebbes

לחם"הבעלהגאוןוחתימתרישוםהספרבשער.ך"תר,יוהנסבורג.מליובאוויטשבערדברביר"האדמומאת,אורהשערי•

."ק"אבדק[עהרנרייך]ר"עהזלמןשלמה'הק'ליריעשרהבעדה"בעזקניתי"משאמלוי"שלמה

.יחידהמהדורה.ט"תרל,ורשה.טונקלנגיוסףישראלרבימאת,"זקניםטעם","דאבותמילי"הביאוריםעם,אבותפרקי•

.מגרודזיסקליפסקימנחםיוסףרבישלוחותמתידבכתבחתימההספרבתחילת

.ח"תרנ,וילנא.בבלילתלמודש"הראפירוש•

חייםישראלרביהגאוןשלחתימתוזוהיהנראהככל-"מראחובפרידמאןחיים'הק":ידבכתבחתימותמספרהספרבתחילת

ק"דקבישיבהפהלמדתי";"מיאדאזזניקיחזקאל'הק":נוספיםורישומיםחתימות."ח"מהריליקוטי"בעל,ראחובשלרבה,פרידמן

."מארקאוויטשהעשיליהושע'הקת"פורבשנתי"נדושינסקיאצבייוסף'רו"הצההמהרבמרןאצלחוסט

.ג"תרפ,ורשה.ניסנבויםיצחקרבימאת,והמועדיםהשנהשבתותלכלדרשות•

.העשיליהושעאברהםרבישלבנו,(ט"תשל-ו"תרמ)טווערסקיהעניךחנוךרביר"האדמושלבעלותחותמותהספרבתחילת

כיהןאביופטירתאחרט"תרעובשנת,ראדומישלברבנותלשמשהחלד"תרעבשנת.מקישינבירושלמסקייוסףרבישלחתנו

.שנה40-כבמשך"שמחלב"קהילתכרבשימש,לשיקגוהיגרד"תרפבשנת.ר"כאדמו

.ש"ת,ירושלים.תקוהפתחד"אבץ"כראובןרביהגאוןמאת.שניחלק,ראובןדגלת"שו•

כפימהספרקטעשלוהשמטהתיקוןסבדף.וובראהרןשמואלרביאלהמחברשלוחתימתוידובכתבהקדשההפורזץבדף

.המחברמאתהנראה

.ב"תרצ,ירושלים.ראםהכהןמשהרבימאת.הלכהספרישלושה.המשולשחוטספר•

.וחתימתוידובכתבהמחברהקדשתהספרבשער

"חייםעץ"הגדולההישיבהמתלמידי,הורביץזאבמיכליחיאלרביהגאוןמאת.שניחלק,הלכהופלפוליחקירות-ציוןגידולי•

.ראשונהמהדורה.ג"תרצ,ירושלים.בירושלים

בכתבתיקוןכד'בעמ.ידבכתבארוכהלמדניתהגההלז'בעמ."ה"תרצ,יונגרייזהלוידוביוסף":ידבכתבחתימההספרבשער

.המחברידבכתביתכן.יד

.שוניםומצביםגדלים

100$פתיחה 

ידבכתבהגהות–ליטאגאוניספרימקבץ.478

Collection of Books by the Geniuses of Lithuania – Handwritten Glosses

.ב"תרצ,פיעטרקוב.וסרמןבונםאלחנןרבימאת"הערותקובץ"עם.יבמותמסכתעלא"להרשבאחרוןוקונטרסא"הרשבת"שו•

.ראשונהמהדורה

הלוידובעריוסףרבימאת.חנוכהעלהלויבית,(נפרדיםשערים)שמות-בראשיתעלחלקיםשני.חלקיםשלושה,הלויבית•

.א"תרע,ווילנא.יק'סולובייצ

.ג"תשכ,ירושלים,מלואיםאבניספר•

.(ב"תשנ-ה"תש)חברוןישיבתמראשין'יפהאהרןרביהגאוןידבכתבלמדניותוהערות,חתימהבספר

.טובמצב.שוניםגדלים

100$פתיחה 

חשובותוחותמותחתימות–כרכיםשני–ח"תקכ,פיורדא–מטראניי"מהרת"שו.479

Mahari Trani Responsa – Furth, 1768 – Two Volumes – Important Stamps and Signatures

.ח"תקכ,פיורדא.כרכיםשני.טראנימשהבןיוסףרבימאתותשובותשאלות

•מקליבלנדסורוצקיןאליעזררביחותמות•טלזישיבתראשבלוךמאיראליהורביהגאוןשלבעלותחותמותהשעריםבשני

המנוחו"לאאמ]![יאקבןמשה'הק"חתימהראשוןבחלק•יורקניוד"ואברבמענדעלסוןהכהןציוןבןיעקברביחותמות

עלקישוואלףזאב"רביהתיקהחתימה.שניבחלק.עתיקידבכתבהגהותמעטזהבחלק."ה"זללהאיגרמאירר"מוהר

.מלעסלאכהןרפאל'הקחתימה"מגרידץליבוש'הק"חתימות,"מברלין

.מ"ס34.דף[2],קמה,[1].דףסה-ב,[קי:ל"צ]ר,[1]

.מחוזקותכריכות.מאודטובמצב

100$פתיחה 



גינצבורגהגהות וחתימות רבי מאיר דוד –ז "תרל, ווארשא–כרכים ' ג–ערוך שלחן . 481

Shulchan Aruch – 3 Volumes – Warsaw, 1877 – Glosses and Signatures of Rabbi Meir David 

Ginzburg

. כל חלק שני שערים נפרדים. ז"תרל, ווארשא. עם כל המפרשים. ארץמגיני. שלושה כרכי שולחן ערוך

א"בלאאגינצבורגהקטן מאיר דוד "חתימות וחותמות רבות של . י"כתיבה באותיות מרובעות ורש, בכל החלקים הגהות בכתב יד

פנחס  "חותמות בעלות . ל בתקופת התיישבו בירושלים"חתימות וחותמות נוספות של הנ...". מאביק"חופה"זצללהל"מאריהרב 

(.ר רבי פנחס דוד הלוי הורביץ מבוסטון"אולי זוהי חותמת האדמו" )דוד

.  מצב כללי טוב. מנותקות\כריכות רופפות -דפים. כריכות מקוריות עד שדרת עור עתיקה

100$פתיחה 

פולונסקיהגאון רבי שמשון אהרן הקדשת . 480

Dedication by the Genius Rabbi Shimshon Aharon Polonsky

בנו של אלישרמאת רבי יוסף נסים ס"השחלק ראשון חידושים על : מחולק לשני חלקים. חידושים וביאורי הלכה, ספר ויוסף שאול

.  פולונסקיתשובות הלכתיות מאת הגאון רבי שמשון אהרן : חלק שני. ברכהא"היש

.  בירושליםקמיניץלמעלת הרבנים הגדולים מנהלי ישיבת פולונסקיא"הגרשבתחילת הספר הקדשה בכתב ידו של 

.לספרמענינתהקדמה . פולונסקיזהו הספר הראשון שבו הועלו על מזבח הדפוס מחידושיו של הגאון רבי שמשון אהרן 

נערץ על כל  , "מטעפליקהגאון "ידוע בכינויו . מגדולי הלמדנים והפוסקים בירושלים( ח"תש-ו"תרל)פולונסקירבי שמשון אהרן 

,  רבי יוסף שלום אלישיב, רבי עובדיה יוסף: גדולי ישראל יצקו מים על ידו והם. גדולי דורו בשל ידיעתו וגאונותו המופלגת בתורה

.  ועודיונגרייזרבי דוד , אוירבךרבי שלמה זלמן , וואזנררבי שמואל הלוי , רבי ישראל יעקב פישר

.מצב כללי טוב

80$פתיחה 

מסלונים" הדברי שמואל"חתן הקיעלץד "אברפאפורטרבי אברהם הכהן הקדשת . 482

Dedication by Rabbi Avraham Ha'Cohen Rappaport Av Beit Din of Kielce the Son-in-Law of 

the "Divrei Shmuel" of Slonim

,  פיעטרקוב. קילץד "אבראפאפורטמאת רבי טוביה גוטמן הכהן . חלקי השולחן ערוך' שאלות ותשובות בד, ספר ברכת כהן

.מהדורה ראשונה. ח"תרס

,  בשער הספר הקדשה נאה בכתב ידו וחתימתו וחותמתו של בנו רבי אברהם אבלי הכהן רפפורט המוציא לאור של הספר

ו"תרצ, קיעלץ. 'מלודזלייזרזוןההקדשה נתנה לרבי שמחה בונם 

ל ספר אביו "הו. על מקום אביובקיעלץב כיהן כרב "משנת תרס. ר מסלונים"חתן רבי שמואל האדמו-רפאפורטרבי אברהם 

(.  מצורף חומר לתולדותיו. )עם תוספות ממנו, "ברכת כהן"

. ו"תרנ, ווארשא, כרוך עם ספר נעם מגדים

.  מצב טוב

80$פתיחה 

הגהות חשובות מתקופת ההדפסה–ח "תקצ, ווילנא–משכנות יעקב ת "שו. 483

Mishkenot Ya'akov Responsa – Vilnius, 1838 – Important Glosses from the Time of Printing

. ח"תקצ, ווילנא. קרליןד "אבברוכיןמאת רבי יעקב בן אהרן . חלקי השולחן ערוך' שאלות ותשובות בד, ספר משכנות יעקב

.  מהדורה יחידה

....המפורסם רבי שמעוןלהגאוןבספר רישומים רבים שהספר שייך 

.  מצב טוב. מתקופת ההדפסה, בין דפי הספר כמה הגהות בכתב יד אשכנזי עתיק

80$פתיחה 



חתימות והגהות רבניםספריםשני . 484

Two Glosses – Rabbinical Signatures and Glosses

,  בספר רישומים. מהדורה ראשונה. ו"תרס, פאקש. באניהאדד "אבדייטשמאת רבי אליעזר , חלק ראשון, ת פרי השדה"שו• 

:ועוד, חתימות והגהות רבני משפחת הלפרט

בכתב ידו אודות הספר ומעניןבסוף הספר רישום ארוך . וידידו של המחברמאקוואחתימות רבות של רבי עקיבא הלפרט מרבני 

.בין דפי הספר מעט הערות בכתב ידו. עם שבחים מופלגים למחבר

שמואל  ". האלפערטלאה "חתימות נוספות . על שולחן ערוך יורה דעה" קול התור"חתימות בנו רבי יונה זאב הלוי הלפרט בעל 

.חומר מצורף אודות רבי יונה זאב הלוי הלפרט ומשפחתו". בוימצוויגאהרן צבי סגל ' הק". "רובינשטיין' שלמהק". "ויעבער

.דף יבש. מצב טוב. כריכה מנותקת

.א"תרכ, לבוב. מאת רבי ניסן אהרונסון. יורה דעהע"שוחידושים על , עצי לבונה• 

.עם שתי חתימות נוספות, במספר דפים תיקונים בכתב יד". רומשישאקק"חופמאיר דובר "הגהה ארוכה חתומה 1\בדף מו 

בסוף ימיו עבר לאמריקה ושם נפטר . וקידאןרומשישאקד "אב. מווילנאפאגרבן רבי משה אלעזר פאגרהגאון רבי מאיר דובר 

,  על חושן משפט–" פסקי הלכות. "על התורה–" יעקבלקוטי. "שאלות ותשובות–" יד מאיר"מחבר הספרים . ו"בשנת תרס

.וחיבורים נוספים שנותרו בכתב יד

.מצב טוב מאוד. כריכה קדמית מנותקת

100$פתיחה 

ד ברזי"אבקלאצקיןחתימה וחותמות רבי אליהו –ח "תרל, יוזפוף–אריה לב . 485

Lev Aryeh – Jozefow, 1878 – Signature and Stamps of Rabbi Eliyahu Klatzkin Av Beit Din of 

Bereza

. ח"תרל, יוזפוף. מאת רבי אריה יהודה ליב הלוי. חיבור גדול על כל מסכת חולין חידושים בכל דף ודף, לב אריה

(.שתי סוגי חותמות)בנוסף חותמות בעלות שלו . ברעזיק "חפקלאצקיןבשער הספר חתימת ידו של רבי אליהו 

.  ס"השכבר התפרסם כעילוי הבקי בכל 13בגיל . רבה של לובלין ומחשובי הפוסקים בדורו( ב"תרצ-ב"תרי)קלאצקיןרבי אליהו 

אך הוא טיקטיןנבחר לרבה של קהילת ן"בתר(. הספר שלפנינו מתקופה זו. )גרודנהא כיהן כרב בעיירה ברזי שבפלך "בשנת תרמ

לקראת סוף . ובשנה זו נתמנה לרבה של לובלין, מריאמפולהע שימש רבה של "תר-ד"בשנת תרנ. סרב לכתב הרבנות שנשלח אליו

.  מלואי אבן ועוד, דברים אחדים, חיבת הקדש, דבר הלכה, אבן פנה, אבן הראשה: חיבוריו. ה עלה לירושלים"שנת תרפ

. דף יבש. מצב כללי טוב. 'עמ144, 128

80$פתיחה 

"חזון איש"הגהות משולחנו של מרן ה–ה "תרצ–הארץ תורת . 486

Torat Ha'Aretz – 1935 – Glosses Heard from the "Chazon Ish"

בענין" החזון איש"בעמוד ז תשובת מהגאון בעל . ה"תרצ, פתח תקוה. מוקדש לעיני מצות התלויות בארץ, תורת הארץ, מאסף

.  חיוב הפרשת פאה לתפוזים

הגהה אחת , "חזון איש"כמה הגהות חשובת בכתב יד שמתוכנם ניכר שיצאו משולחנו של מרן ה, "חזון איש"בשולי התשובה של ה

לצדם  ..." 'הגמוקשה לי "במקום אחר נכתבו המילים ..." לי הבירור בזה נודעתי כי בפרדסים הגדוליםנתוסףכאשר "מתחילה 

".  לשון" "לי"נכתב בהגהה במקום המילה 

.  דפים מנותקים, קרעים בשולים. מצב בינוני

80$פתיחה 

קרייזווירטרבי חיים האמיתיבכתב ידו וחתימתו של הגאון הקדשה . 487

Handwritten Dedication and Signature of Rabbi Chaim Kreiswirth

. ד אנטוורפן"אבקרייזווירטבהוצאת ובעריכת רבי חיים . ז"לונדון תשי. מאת רבינו חיים הכהן רפפורט. ת רבינו חיים כהן"שו

.."א"שליטאלטר [ חיים אליעזר]א"מוהרחק נצר מגזע אראלים ותרשישים "בנש"בתחילת הספר הקדשה בכתב ידו וחתימתו אל 

.מצב טוב מאוד

100$פתיחה 



לאדינו
'תק-'התשנות –רבי מנחם בורלא מחברון \מקושטא רוזאניסרבי חיים -בלאדינומכתבים שני . 488

Two Letters in Ladino – Rabbi Chaim Rosanes of Constantinople/Rabbi Menachem Burla of 

Hebron – the 1640's-1740's

.  המכתב נשלח אל אחיו רבי משה. מקושטארוזאניסדוד ר"בכתב ידו וחתימתו של רבי חיים , בלאדינומכתב • 

..."ליאינדירמקושטא ו"יצרוזאנישמשה ר"כמה' המ' הח, ורעי אלופי ומיודעי, לך נא ראה את שלום אחי"מעבר לדף 

שלושת  . מלוחמי השבתאותרוזאנישמקושטא תלמיד דודו רבי יהודה רוזאנישאביו של רבי אברהם . מחכמי קושטא–רבי חיים 

(.ד, טורקיה, רוזאניס. )רבי יוסף ורבי משה, אחיו רבי יצחק

.מצב בינוני. המכתב קצוץ בתחתיתו וחסר מעט בטקסט

לעיר  " אהרןר"בשלמה "המכתב נשלח אל רבי . ר חברון"מחכמי חברון ושד–בורלהמכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי מנחם • 

. במכתב פגמים עם חסרון טקסט. סופיא

100$פתיחה 

(לאדינו)ספרי תפילה שני . 491

Two Prayer Books (Ladino)

(. י"באותיות רש)על כל התפילות ללאדינועם תרגום . כמנה ספרדים, מחזור ליום כיפור• 

.  בהוצאת ישיבת עץ החיים. ט"תרנ, שאלוניקי

.כריכה מקורית בלויה. רופפים\דפים מנותקים . מצב כללי טוב. מ"ס20. דףקסד, פו

. לאדינוקוןסליחות . ק ספרדים"סליחות כמנהג ק• 

.  חיזוקים. מצב כללי טוב. נדפס על ידי חברת גמילות חסדים. ך"תר, ביינה

100$פתיחה 

שלושה ספרים–( לאדינו)משאלוניקיתפילה ספרי . 492

Prayer Books from Salonika (Ladino) – Three Books

.  ק דף, [2], ס. ח"תרס, שאלוניקו. מחזור לראש השנה כמנהג ספרדים• 

.  דףקסד-קז, קח-קה, [3], קג-נג, נד, פו. ח"תרס, שאלניקו. מחזור ליום כפור כמנהג ספרדים• 

.  מצב כללי טוב. בשאלוניקיבדפוס קופת עץ החיים . ולאדינועברית . ללאדינול התפילות והברכות מתורגמות "שני המחזורים הנ

.  מנותקים\דפים רופפים 

[  1], קיג. ללאדינועם תרגום . התרת נדרים וסדר בית העלמין, עם בקשות ופיוטים. א"תרנ, שאלוניקו. סדר מנחה ערב ראש חדש• 

.מצב טוב מאוד. דף

100$פתיחה 

ס"תר–( לאדינו)שבטורקיה טיריהפרטי דפוס מקהילת שני . 489

Two Printed Items of the Tyria Community of Turkey (Ladino) – 1900

עץ חיים היא "בכותרת נכתב . י"באותיות רשהלאדינוכתוב בשפת . שבטורקיהבטיריהמאת גבאי צדקה , מכתב מודפס• 

'566_תשרי 'בראש המכתב . של הקהילההרוחניםלעניניםתוכן המכתב תודה וברכה על תרומה , "למחזיקים בה

. גרושים5הקבלה ניתנה על תרומה של . בטיריהעם חותמת הקופה , קבלה רשמית• 

.מצב כללי טוב. גדלים שונים

100$פתיחה 

(לאדינו)ג "תרפ, קושטא–ובקשות רננות . 490

Renanot Ve'Bakashot – Constantinople, 1923 (Ladino)

.ולאדינועברית . 'חתונות וכדו, שמחות, שירות ותשבחות לימי חול ולימי השבת92כולל , ספר רננות ובקשות

. ג"תרפ, קושטא

.מצב כללי טוב. בשער ובדף שאחריו חסרון בפינה התחתונה ללא פגיעת טקסט. כריכה חדשה. מ"ס15. 'עמ100, [4]

100$פתיחה 



תולדות ועוד, היסטוריה, ביבליוגרפיה–ספרות 

ז"תקפ, פיורדא–רבי אברהם אבן עזרא –צחות . 493

Sefer Tzachot – Rabbi Avraham Ibn Ezra – Furth, 1827

מהדורה . ז"תקפ, פיורדא. ליפמאןעם ביאור מאת רבי גבריאל . מאת רבי אברהם אבן עזרא. ספר מדריך ללשון עברית צחה, צחות

(.ו"שבונציהמהדורה ראשונה נדפסה )שניה 

.  היה בספריותיהם ועל שולחנם תדיר, הגו בו גדולי ישראל במשך הדורות, ספר זה

.מצב טוב מאוד. מ"ס20. דף[ 4], עד, [6]

100$פתיחה 

לרבי יהודה אלחריזיתחכמוניספר . 494

Sefer Tachkemoni by Rabbi Yehuda Alharizi

pauli)לאגארדמהדורת פאול דה , תחכמוניספר  de lagarde .)גוטינגן(Gottingaeגרמניה) ,שער הספר והמבוא [. ג"תרמ]1883

.שאר הספר בעברית, הינם בלטינית

העוקב בסגנונו אחר הסגנון  , (1170-1235), הינו ספר שירים וחרוזים שחיבר הרב יהודה בן שלמה אלחריזיהתחכמוניספר 

,  המקאמיםהערבי של 

.מ"ס24[ 2], 204, 4[ 2. ]מצב טוב מאוד

100$: פתיחה

עותק נאה–מעניניםרישומים –מהדורה ראשונה –מ "תק, ברלין–שלמה חכמת . 495

Chochmat Shlomo – Berlin, 1780 – First Edition – Interesting Inscriptions – Nice Copy

מהדורה  . מ"תק, ברלין. ויזלהירץמאת רבי נפתלי ', רוח חן'עם ביאור , מלכאדשלמהרבתא חכמתאהנקרא , חכמת שלמה

. בתחילת הספר הסכמות ושירים. ראשונה

וויזלהירץנפתלי ' מאת הרב הגדול המשורר ומליץ הנשגב כבוד רש"ח"רישום , "שלמה חלפן' של ר' הס"בשער חותמות עתיקות 

–בדף אחרון של ההקדמה רישום ארוך בחרוזים ". לוצאטמשה חיים ' הנכבד מכל יודעי שפת עבר בזמנו אחר הרב ר' אשר הוא הי

.  מענין

.  שולים. ועביםאיכותיםדפים . מצב מצוין. מ"ס32. קל דף, [12]

100$פתיחה 

מהדורה שניה ושלישית-עותקים 2–עתליה גמול . 496

Gmul Atalaya – 2 Copies – Second and Third Edition

.  ל"אשת יהוידע הכהן עד הריגת המרשעת הניהושבעכולל דברי הימים ליואש המלך מיום גונב בידי , מליצה, עתיליהספר גמול 

. מנדס-פרנקומאת רבי דוד 

.  מתוך שלושה בלבד, מהדורות של הספר2לפנינו 

. כתמים ובלאי קל. מצב כללי טוב. מ"ס20. דףמא. מנוקד. ס"תק, ווין–מהדורה שניה 

.  פגמים קלים בכמה דפים. מצב טוב. 'עמ[ 1], 25-66, [27. ]ך"תר, ווארשא–מהדורה שלישית 

80$פתיחה 

מהדורה ראשונה–עם ביאור אבן שלמה –סיראיהושע בן חכמת . 497

Chochmat Yehoshua Ben Sira – with the Even Shlomo Commentary – First Edition

מאת רבי נפתלי בן אברהם משכיל  " אבן שלמה"עם ביאור . על פי העתקה של יהודה ליב בן זאב, סיראספר חכמת יהושע בן 

.  לאיתן

. מעטפת ורודה עם שער נוסף". אבן שלמה"מהדורה ראשונה של . ט"תרכ, ווילנא

.  מצב כללי טוב. נקבים זעירים. מספר דפים מנותקים. ללא כריכה

100$פתיחה 



שלושה ספרים מוקדמים–יהודית השכלה . 498

The Jewish Enlightenment – Three Early Books

מהדורה  . ח"תקס, ווין. הומברגהירץמאת רבי נפתלי . עברית ואשכנזית. עניני תורה ומוסר לילדי בני ישראל, אמרי שפר• 

. כריכה קדמית ודפים ראשונים מנותקים. מצב טוב. 'עמ[ 3], 489, [21. ]מניקלשבורגהסכמת רבי מרדכי בנט . ראשונה

בן רבי אריה  לוונשטםמאת רבי חיים . ל הסתומים"עניני שמות נרדפים במקראות ובמאמרי חז, כולל שלושה ספרים, דרך חיים• 

.ת פני אריה"ליב מחבר שו

ואחי המחבר רבי אברהם מברסלוימייארבי מיכאל שמעון , מליסאלוברבויםהסכמות רבי יעקב . מהדורה יחידה. ב"תקע, דעסוי

.מצב טוב מאוד. מד דף, יז, י, [2], קכג, [1], יג. ורבי מרדכי

מיוסד על  . מגאליציהמאת קבוצת חכמים , השגות חריפות על חיבורים שונים. חוברת שניה. הרואה ומבקר ספרי מחברי זמננו• 

נחמן יצחק  , ארבעה המבקרים הם. מפאדוובהלוצאטושמואל דוד ' ועל דברי המשכיל ר, ספרי רבי שלמה יהודה רפפורט הכהן

.  יעקב מענטש, יעקב בודק, מאהרמנחם מנדל , הכהן פישמן

רישום . כתמים ובלאי קל. פגע עש קל בדפים ראשונים. מצב כללי טוב. נדפסו שתי חוברות בלבד. מהדורה יחידה. ט"תקצ, אופן

".  מפאלאשעןב "יוסף ליב שו' לרזה הספר שייך "בשער 

.גדלים שונים

100$פתיחה 

נדיר–ו "תרכ, פריס–תגיןספר . 499

Sefer Tagin – Paris, 1866 – Rare

הנמצא , ואותיות גדולות וקטנותוזיוניןהתגיןעקיבא על ' לרעם מדרש קצר מכונה . על תגי אותיות אשר בספר תורה, תגיןספר 

. גינצבורגיוסף יוזל ' בבית אוצר הספרים כתבי יד של הגביר ר

צורות האותיות עם  'באמצע הספר לוח . כולל שער נוסף בצד השמאלי של הספר והקדמה בלטינית, שער בעברית. ו"תרכ, פריס

.  'תגיהון

.  מ"ס15. ’עמXXXI; דף[ 2]; ’עמ[ 1], 42-55, [1], 29-41, [1], 28, [1], 41, דף[ 3]

.כריכה מקורית. מצב טוב

100$פתיחה 

הקדשת המחברת שושנה הלוי–העבריים שנדפסו בירושלים הספרים . 501

The Hebrew Books that were Printed in Jerusalem – Dedication of the Author Shoshana

Ha'Levi

.1963ג "תשכ, ירושלים. מאת שושנה הלוי, א"תרנ-א"תר, הספרים העבריים שנדפסו בירושלים

.  ב"בחשון תשל' ו. הקדשת המחברת גברת שושנה הלוי, בקדם השער

.מצב טוב מאוד

100$פתיחה 

ספרי לימוד[ 7]אוסף . 500

Collection of [7] Textbooks

.  א"תרפ, מוסקבה, ווארשא, ניו יורק. נימרקמאת דוד בן שלמה . תולדות הפילוסופיה בישראל• 

.  עם תמונת המחבר. ה"תרצ, תל אביב. שירות, ופזמונותמזמורים , שירים: ספר ראשון. כתבי חיים נחמן ביאליק• 

.  ו"תש, תל אביב. הורודצקי. א. מאת ש. שלוש מאות שנה של יהדות פולין• 

. ז"תש, תל אביב. מאת יצחק אבנון. לבטיהם ומפעליהם, פרשת חייהם, חלוצי המדע• 

. ז"תש, תל אביב. דרך היצירה של במאי עכברי, מרינסקי'צספר • 

ח "תש, ירושלים. מאת שלמה זלמן פינס, מוסר המקרא והתלמוד• 

.  ט"תשכ, ירושלים. מאת רבי מנחם מנדל כשר, התקופה הגדולה• 

.טוב מאוד-מצב כללי טוב. גדלים ומצבים שונים

100$פתיחה 



חיפה ופריז, ירושלים, תל אביב–חוברות מוקדמות ללימוד שפת ערבית 19. 502

19 Early Booklets for Learning Arabic – Tel Aviv, Jerusalem, Haifa and Paris

.  40-רובן משנות ה , 50-עד סוף שנות ה30-סוף שנות ה, חיפה ופריז, ירושלים, אביב-תל. תשע עשרה חוברות ללימוד ערבית

.עברית ומעט צרפתית, ערבית

המורה החדש ללמוד השפה  • 1943-ג"תש, ירושלים. קפליבצקימאת יוחנן , ספר ראשון, השפה הערבית ודקדוקה• : בין הפריטים

ח  "תשי, ירושלים. מאת ישראל בן זאב, פרקים נבחרים מהספרות הערבית• ד "תשי, חיפה. חבובאמאת אליהו , חלק שני, הערבית

.ועוד, ז"תש, אביב-תל. מאת מיכאל דנה, הערביתמהעתונותמבחר • 

.כמה מהחוברות אינן מופיעות בספרייה הלאומית

חלקן אינן . נקבי עש בחלק מהפריטים. כריכות ודפים מנותקים. כתמים וקמטים, קרעים. מצב כללי בינוני. גדלים ומצבים שונים

.שלימות

100$פתיחה 

ספרי מחקר חשובים[ 5]מקבץ . 503

Collection [5] of Important Research Books

.  ב"תרצ, ברלין. מאת אברהם מאיר הברמן, מוציאות לאור ותומכות במחברים, מסדרות, בתור מדפיסות, נשים עבריות• 

".  בית האוצר של הספרים עתיקים ונחוצים"מהדורת אמריקאית של . יצחק בן יעקב' ר, אוצר הספרים• 

.  א"תשנ, ירושלים. ביבליוגרפיה. 1604-1657סואירודיאסמנואל , מנשה בן ישראל• 

.  ה"תרצ, ירושלים. שמחה אסף' מאת ר. תשובות ופסקים ומנהגות מכתב יד. ספרן של ראשונים• 

.ך"תש, ירושלים. גולדשמיטמאת דניאל . ותצלום ההגדה העתיקה ביותר מן הגניזה הקהירית, מקוריה ותולדות, הגדה של פסח• 

.מצב כלי טוב. גדלים ומצבים שונים

100$פתיחה 

(כרכים2)מטה דן \ך ליסבון "תנ–מהודרות פקסמילותשתי . 504

Two Impressive Facsimiles – The Lisbon Bible / Mateh Dan (2 Volumes)

מעשה ידיו . 1482ג "יחיד מסוגו בכל העולם שנעשה בשנת רמ, עיןמרהיביהינו כתב יד המעוטר והמצויר בצבעים , ך ליסבון"תנ• 

.עם עיטורים בשלל צבעים וקישוטי זהב וצבע, כולל ניקוד, כתיבה נאה במיוחד. של שמואל הסופר אבן מוסא מליסבון

.  1988ידיעות אחרונות . הבריטיתהספריהבשיתוף , הוצאת נהר. צבעונית מהדורת של החמשה חומשי תורהפקסמילהלפנינו 

.כריכה מקורית, מצב מצוין. ריינה-מאת גבריאל סד, ך"בתחילת הכרך דברי הקדמה ומחקר על כתבי יד תנ

.מצב טוב מאוד. בכריכות עור וקופסא מקוריים, שני כרכים. ד"תע, לונדון, מאת רבי דוד ניטו. ספר מטה דן וכוזרי• 

100$פתיחה 

ו"תשט, ירושלים–מ "דפוס רומי ר–ם"להרמבמשנה תורה פקסימיליה . 505

Facsimile Mishneh Torah Le'Ha'Rambam – the Roman 1480 Edition – Jerusalem, 1955

עם מבוא נרחב מאת רבי . מ"מהדורה חדשה מצולמת מדפוס רומי ר. ל"הוא היד החזקה לרבינו משה בן מימון ז, משנה תורה

. ו"תשט, ירושלים, הוצאת מוסד הרב קוק. יהודה ליב הכהן מימון

המהדורה נעשתה ביסודה על פי טופס הנמצא בספריה הלאומית והשלמות על פי טפסים הנמצאים בבית המדרש לרבנים ניו 

.  בירושליםוואהרמןוהחלק שבידי מר שמואל אוכספורדספריית , יורק

שהשלכותיהם ידועות , ם בחיבורו הגדול משנה תורה"מוקדמות של לשון הרמבמדוייקותזו הינה לנוסחאות פקסמילהחשיבות 

. לכל לומד הלכה ופסק

.מצב מצוין. כריכת בד מקורית. כרך גדול ומפואר

100$פתיחה 



ג"תרע-ז"תרס,באקוי–19–הבמאהרומניהיהודיקורות–אחיםשיחת.506

Sichat Achim – The History of the Jews of Romania in the 19th Century – Bacău, 1907-1913

.חלקיםשני.איסרזאב'רמאת.לגלותםעשרה-התשעהמאהבימיהיהודיםקורות.אחיםשיחת,ישראללביתזכרונות

.יחידהמהדורה.ג"תרע-ז"תרס,באקוי

ילדיעלחבריםישראלכלוחברתההשכלההשפעתסיפור.19–הבמאהרומניהיהודישלמצבםאתמגולל,זהיחודיספר

.ישראל

.מאודטובבמצבהחלקיםשני

100$פתיחה 

ה"תרע,יורקניו–תמונותאוצר.507

Otzar Temunot – New York, 1915

תמונות145כולל.האחרוניםבדורותיהודהבנפוצותאשרוחכמיםדרשנים,רבנים,ישיבהראשי,ישראלגאונישל,תמונותאוצר

.אייזנשטטציוןבן'רמאת.הרבניםשלושמותיהם

.ה"תרע,יורקניו

.מקוריתכריכה.מאודטובמצב.'עמ[1],35

100$פתיחה 

שםאנשי\סלנטרישראלרביתולדות\הוסטרהאלגדולימזכרת:תולדותספרישלושה.508

Three Life Story Books: Mazkeret Li'Gedolei Hustraha/Toldot Rabbi Yisrael Salanter/Anshei

Shem

.דפההגדולהבקלויזץ"יעביושביחכמי,מישריםמגידי,מתיבתאראשי,ד"אב,גאוניםתולדותכולל.אוסטרהאלגדולימזכרת.א

.טובמצב.יחידהמהדורה.ז"תרס,ברדיטשוב.מאוסטרהאביברמנדלמנחםרבימאת"...ומנהיגיםפרנסים,מופלגיםדיינים

מצב.יחידהמהדורה.ט"תרנ,ברלין.בנימיןירחמיאלרבימאת.סלאנטרישראל'ר...האמיתיוהחסידהגדולהגאוןתולדות.ב

.המעטפתשלנוסףשער.מאודטוב

.תמונותכולל.ז"תש,אביבתל-ירושלים.ראשוןחלק.עולמי-רבנילכסיכון,שםאנשי.ג

.שוניםגדלים

100$פתיחה 

יחידהמהדורה–ו"תרס,ווילנא–(ו"תרסקדושי)ברמהקול.509

Kol Ba'Rama (Kedoshei Taf Resh Samech Vav) – Vilnius, 1906 – Single Edition

מצבעלדרושיםעם.ו"תרסבשנתונשרפושנקרעות"וס(ברוסיהאשרישראלבקהלות)שנהרגוהקדושיםעלהספד,ברמהקול

.מוואסקיהופנברגאברהםרבימאת.בימינוישראל

.ת"ושוהלכהדבריהספרבסוף.משאדאווארבינוביץנחרביהסכמת.יחידהמהדורה.ו"תרס,ווילנא

.מאודטובמצב.'עמ88

100$פתיחה 

נחלת יוסף\הגויםכנסת ישראל ומלחמות \ממעונות אריות -ספרים . 510

3 Books – Mi'Me'onot Arayot / Knesset Yisrael U'Milchamot Ha'Goyim / Nachalat Yosef

, פ"תר-ה"כולל הספדים על גאוני ויקירי ישראל ועל קדושי האומה שנפטרו שנהרגו ונרצחו בשנות תרע, ספר ממעונות אריות. א

.מצב טוב. מהדורה יחידה. ה"תרפ, בילגורייא. קושלבסקינח זעליגעזראלמאת רבי . בתקופה הנוראה של המלחמה העולמית

לא נחתך , כריכת מעטפת כולל שער נוסף. פ"תר, ורשה. מאת רבי אהרן שמואל תמרת, הגויםקונטרס כנסת ישראל ומלחמות . ב

.מצב טוב. בדפוס

.מצב טוב. מהדורה יחידה. ג"תרנ, קראקא. דינעשמאןמאת רבי יוסף , נחלת יוסף. ג

.גדלים שונים

100$פתיחה 



ספרי תולדות גדולי ישראל  [ 7]מקבץ . 511

Collection of [7] Books about the History of the Most Prominent Rabbis

מעשה  . ג. מסע הרב פתחיה לארצות רחוקות עד נהר סמבטיון. ב. מדרש וישע. א: ספרים יקרי ערך' תוכו ג, חוט המשולש. א

.מהדורה יחידה. ז"תרנ, ירושלים, בהוצאת יחיאל חפץ. המלה המיוחס לשלמה המלך

אחינו אנוסי ספרד התישבותודברי ימי , הרב הראשי לעדת הספרדים באמשטרדםמורטיראשאול הלוי ' תולדות החכם השלם ר. ב

.דף[ 1], 18. מהדורה יחידה. א"תרס. ווארשא.. ויוסף שייןפלאטאליעזר ' מאת ר. באמשטרדם

בהוצאת  . ב"תרס, ווארשא. אגילארמאת גריס בת עמנואל . שני חלקים, בספרדהאינקויזציהספור מראשית דרכי , עמק הארזים. ג

.'עמ148, 152. אברהם שלום

. ט"תרס, ווילנא[. שפירא]שמוקלרמאת רבי משה שמואל . ספריו והישבה הגדולה, זמנו, חייו, מוולאזיןתולדות רבינו חיים . ד

.'עמ64, [4. ]מהדורה יחידה

. י"אותיות רש. א"תרע, ירושלים. ללאדינומתורגם , י"שבחי האר. ה

.ט"תרפ. בארדיאב. מצפתשלומלמאת רבי שלמה . י"שבחי האר. ו

.מהדורה יחידה. ש"ת, מונקאטש. מאת רבי שמואל אנגל. ראדאמשילאק"אבדענגילתולדות רבינו שמואל , שם משמואל. ז

.טוב מאוד-מצב טוב. גדלים שונים

100$פתיחה 

ספרי היסטוריה ותולדות חשוביםארבעה . 512

Four Important History and Genealogy Books

ה"תקמ, פיורדא. מאת רבי דוד גנז, צמח דוד• 

חתימות  . ד לבוב"עם הוספות רבי יוסף שאול הלוי נתנזון אב. ח"תרי, למברג. שני החלקים. מאת רבי יחיאל הלפרין, סדר הדורות• 

.  ורישומים

מכתבים ותמונות כתבי יד קדשם של גדולי הדור ראשי הגולה ממשפחת איגר וממשפחת סופר , כולל תולדות, איגרות סופרים• 

כולל מכתבים מגדולי ישראל ששלחו אליהם ובמיוחד מרבינו הגדול רבי עקיבא איגר וחתנו רבי משה סופר ובנו רבי . העתיקה

מאת בנם ונכדם רבי שלמה בן אברהם שמואל  ". סופרכתב"וה" חתם סופר"כולל גם רשימות תלמידי ה. אברהם שמואל סופר

.לוחות תמונות19בספר . מהדורה ראשונה. ח"תרפ, וינה. סופר

בילאיקהוצאת . סוקניקליפאמאת אלעזר . סקירה שניה, מתוך גניזה קדומה שנמצאה במדבר יהודה, ספר מגילות גנוזות• 

.  י"תש, ירושלים

. א"תשל, ירושלים. מאת אברהם יערי, ספר אגרות ארץ ישראל• 

,  בניו וחתניו, חותנו, אביו, שמו, מגיד, צ"מו, דיין, ראש ישיבה, ר"אדמו, רב. ל"תש'ה-ל"תש'דתקופת הרבנות , ספר אוצר הרבנים• 

בני  . מאת רבי נתן צבי פרידמן. עשרים אלף ערכים. ספרים שחיבר, תיאור האישיות שם הקהילות בהן כיהן, תאריך הלידה ופטירה

.ה"תשל, ברק

.  מצב כללי טוב. גדלים שונים

100$פתיחה 

מעניניםספרים 5–ופרקי חיים זכרונותספרי . 513

Memoirs and Life Histories – 5 Interesting Books

.  תצלום כתב יד בתחילת הספר. ב"תרפ, ברלין. ווישניצר. ד מ"ל על ידי ר"יו. ה"תקס-ג"תפ. מבוליחובדוב ' רזכרונות• 

.  'עמ116, [1], פורטרט. ד"תרפ, ניו יורק. אברהם פייר' מאת רזכרונותפרקי , אברהםזכרון• 

. ד"תש, לונדון. דזובאסמאת רבי אברהם יצחק . מנעורי ועד הנהזכרונות• 

. י"תש, פאריז. זלוטקיןמנחם מנדל ' מאת ר. פרקים נבחרים. לבריאהן"תק–ח "אלפים תקמ' ה, של רב ליטאיהזכרונותמספר • 

.  'עמ295

.בתמונותמלוה. ו"תש, תל אביב. בלויאמאת רבי משה , פרקי חיי, על חומותיך ירושלים• 

.טוב מאוד-מצב טוב. חלק מהספרים ללא כריכה. גדלים שונים

100$פתיחה 



ג"תרס, פראג–הקברות הישן בפראג בית . 514

The Old Cemetery of Prague – Prague, 1903

DER ALTE PRAGER JUDENFRIEDHOF[בית הקברות הישן בפראג] , מאתDr. L. JERABEK . דפי [ 23]', עמ[ 3]47[. 1903]פראג

.גרמנית. מ"ס33. כולל תמונה צבעונית לפני השער, תמונות

רבי  , גאנזרבי דוד , ל מפראג"המהר, רבי אביגדור קרא: עם תמונות של הקברים הנודעים בו, מחקר אודות בית הקברות העתיק

.ועודאופנהייםדוד 

.מ"ס32. פגמים קלים בשולי השדרה, מצב טוב, כריכה עם הדפסה מקורית

100$: פתיחה

1938' לודז–בלודזבית הקברות הישן מצבות . 515

Matzevot Beit Ha'Kvarot Ha'Yashan Be'Lodz (The Tombstones of the Old Cemetery of Lodz)

– Lodz 1938

.  רוב הספר בלשון פולנית. ופקסימליםכולל צילומים רבים . בלודזתיאור מצבות בית הקברות הישן 

.  בצד שמאל שער בפולנית. מ"ס28. פקסימילים, איורים. 'ע398, 115. 1938' לודז

.מצב טוב מאוד

100$פתיחה 

פולמוס 

ט  "תרכ, ווארשא–פולמוס –התלמוד מעוז . 517

Ma'oz Ha'Talmud – Polemic – Warsaw, 1869

.  יצחק מרגליות' מאת ר. ערוךוהשלחןעל התלמוד דבהומוציאימאמר התנצלות נגד כותבי פלסתר , מעוז התלמוד

.  מהדורה יחידה. ט"תרכ, ווארשא

.  והלאה13גליון. 1868, שנה ח, "המליץ"שנתפרסם ב" התלמודארחות"ליליענבלוםהספר נגד מאמרו של משה לייב 

.כריכה רכה פשוטה. מצב טוב מאוד. מ"ס16. 'עמ45, [2]

100$פתיחה 

ולכנסתלעיריהכרזות נדירות בנושא הבחירות אוסף . 518

A Collection of Rare Posters about the Elections to the Municipality and to the Knesset  

. פריטים רבים מתקופות מוקדמות. ירושלים ולכנסתלעייריתבעד ונגד הבחירות ופשקויליםכרזות 

:בין הפריטים

הפוסק  הסטייפלרהעדה החרדית נגד פשקויל• להצביע לחזית הדתית המאוחדת רשימה ב , כרזה מאת ראשי הישיבות בארץ• 

• ד "ב סיון תש"ביום כשתתקיםהארצית של אגודת ישראל לועידההמקנה זכות בחירה " רכשו לכם סלע"• להשתתף בבחירות 

שלא להשתתף חוציןמודעה מאת רבי צדקה • ' לרשימת גמטשעביןמכתב הגאון • חזית דתית תורתית " גד"פרסום ענק של 

דעת תורה  • הדפסי מכתבים ממרן הרב שך להשתתף בבחירות • ביידיש נגד השתתפות בבחירות ופשקויליםכרזות • בבחירות 

.  שלא להשתתף בבחירותמסאטמרמרבי יואל 

.  גדלים ומצבים שונים. פריטים40–כ 

100$פתיחה 

מלא וגדוש בהיסטוריה–מ "תש-ג"תשל–" דגלנו"הבטאוןשל גליונות40כולל כרך . 516

A Volume Containing 40 Issues of the Journal "Digleinu" – 1973-1980 – Full with History

. בארץ ישראלהאגודתיבהוצאת תנועת צעירי אגודת ישראל הנוער " דגלנו"הבטאוןשל גליונות40כרך כולל 

דבריהם של גדולי  . 70–העיתונים מלאים וגדושים בהיסטוריה של היהדות החרדית והתפתחות עולם התורה בארץ בשנות ה 

.  מצב טוב. הסתלקות ועוד, כינוסים, ישראל

80$פתיחה 



דפוסי ירושלים–ספרי פולמוס הלכתיים מקבץ . 519

Collection of Halachic Polemic Books – Printing Presses of Jerusalem

. מאת רבי רפאל חיים משה בן נאים. הטחינה ברחיים של קיטור לאפיית מצותבעניןחיבור פולמוסי , קול תחנה קול טחנה• 

רבני  , המחבר נמנה על האוסרים, ספרים נוספים באותו פולמוסנתחברוזה בענין. מהדורה יחידה, ג"תרע-ב"תרע, ירושלים

.דף[ 2], פח. 'עמ8, [6. ]יר על המתירים'אלג

.  מהדורה יחידה. ף"תר, ירושלים. מינצברגמאת רבי ישאל זאב . ברור הלכה על דבר זכות הבחירה לנשים, התורהחקתזאת • 

. שטרנבוךשלושה קונטרסים פולמוסיים מאת רבי משה 

.  ב"חשון תשכ, ירושלים-,לונדון. מהודו" בני ישראל"בעניןבירור פסק דין של הרבנות הראשית • 

.  ב"כסלו תשכ, ירושלים-לונדון. מהודו, "בני ישראל"בעניןקריאה שנייה לבטל ההוראה • 

.  נסים ספרו והנחיותיו[ יצחק]מחאה נגד הרב • 

.מצב טוב. גדלים שונים

80$פתיחה 

כהלכהתשובה\ישראלארץמגיני–הנסבעלמאיררביקופתפולמוס.520

The Polemic of Kupat Rabbi Meir Ba'al Ha'Nes – Meginei Erezt Yisrael / Teshuva Ka'Halacha

רבינומעותונדבותישראלארץמעותנדבותאודות,הדורורבנימגאוניומכתביםתשובות,הסכמותכולל,ישראלארץמגיני.א

.דמביצרנתןחייםרבימאת.ישראלארץלעניילשלחםרק,שבעולםאחרתצדקהלשוםלשנותהואגמורשאיסור,הנסבעלמאיר

.ת"והאדרסלנטשמואלרבי"חמדשדי"הברכהא"הישהסכמות.ד"תרס,ירושלים

.מנותקשער.כריכהללא.טובמצב!ת"האדרהערותעםהנדירהדףכולל.'עמקכב-ג.דף[3]

הדורמגדולימכתביםמאותכולל.הכספיםחלוקתאופןעלבוקובינהלכוללגליציהכוללביןמחלוקתאודות,כהלכהתשובה.ב

.יחידהמהדורה.ב"תרע,דרוהוביטש.בענין

הרבהכוללנשיאאתלדיןותבעו,באליציהשנאספומהתרומותחלקדרשו,גאליציהמכוללשנפרדו,ואטיניאויזניץ,קאסובכוללי

משנתרבניםמכתביכמאתיםנאספוזהבספר.ישראלבארץיתנהלשהדיוןדרשו,גאליציהכוללאנשי.סופרדודחייםאברהם

.ישראלבארץלדוןעמהםשהדיןגאליציהכוללאתהמצדיקיםב"תרע

.טובמצב.כריכהללא.דףקלו,[4]

100$פתיחה 

ומסמכיםפשקווילים, דפים מודפסים, כרזות

ד"תרס–במנשסתרפולמוס השחיטה –נדיר פשקויל. 521

Rare Pasquil [Wall-Poster] – the Shechita Polemic in Manchester – 1904

. ד"שנת תרס. אזהרה נגד שחיטה שאינה כשרה. במנשסתרמאת ועד השחיטה " אזהרה שניה"פשקויל

.  לעוויןורבי צבי הירש , רבי ישראל יעקב הכהן יפה, דאגוטצקידובעררבי מנם המדניהעל מכתב חתומים רבני 

.  אינו בספריה הלאומית. מצב טוב. מ"ס14\22. דף[ 1]

100$פתיחה 

קובנא\ה'לומז\ישיבות עץ חיים –ה "קבלות נדירות משנת תרצשלוש . 522

Three Rare Receipts from 1935 – the Etz Chaim/Lomzhe/Kovna Yeshivas

.ה"כולם משנת תרצ. קבלות מודפסות עם מילוי בכתב יד. שלוש קבלות מאת גדולי ראשי הישיבות

. עם מלוי בכתב יד, מאת ראש הישיבה רבי יחיאל מרדכי גורדון" דלאמזאהישיבה הגדולה והקדושה "קבלה מודפסת של . א

.דף כחול. עם מלוי בכתב יד, "דבר אברהם"כהנא שפירא הדובערמאת רבי אברהם " קאוונאכולל "קבלה מודפסת של . ב

.מילוי בכתב יד, מאת רבי אהרן קוטלר". פולין, דלקעצק" עץ חיים"הישיבה הקדושה "קבלה מודפסת של . ג

.  ל"יתכן ובקבלות שלפנינו המילוי הוא בכתב ידם של הרבנים הנ

.מצב טוב מאוד. גדלים שונים

100$פתיחה 



חומתינומשמרת \קול השבת \החומה –אוסף עשרות עיתונים של העדה החרדית . 523

Collection of Dozens of Newspapers of Ha'Edah Ha'Charedit – Ha'Chomah / Kol Ha'Shabbat

/ Mishmeret Chomateinu

.  מאות עיתונים של העדה החרדית ונטורי קרתא-של עשרות אוסף 

ועוד עשרות עיתונים שונים  ". חומתינומשמרת "עשרות עיתונים של ". קול השבת"עיתונים של 70מעל ". החומה"עיתונים של 80

.בעיני השעה והזמן של היהדות החרדית

.גדלים ומצבים שונים. מאות פריטים

100$פתיחה 

לדעתהראתאתה \שמיה בריך–קיר ענקיות בכתב יד לוחות . 524

Very Large Handwritten Wall Calendars – Berich Shemaya / Atah Horeta La'Da'at

לוח אחד נוסח  . במסגרתקישטוים. דיו על נייר. אותיות אשורית גדולות, כתיבת סופר נאה. שתי לוחות ענקיות לקיר בית כנסת

.שנוהגים לומר בעת פתיחת ההיכל" לדעתהראתאתה "לוח שני נוסח " שמיהבריך"

.מצב טוב. כולל מסגרת108\78גודל . נתונים במסגרת זכוכית

100$פתיחה 

ועודשואה,ישראלארץ–20–ההמאהואמצעתחילת–דפוסדפישלומעניןמגווןאוסף.525

Variegated, Interesting Collection of Printed Leaves – the Early and Middle 20th Century –

the Land of Israel, Holocaust and More

רביעיביוםהחמהברכתסדר•א"תרפ,ווארשאיעקבביתשול-טעטערארטאדאקסישע"שלמקוריתגלויהעלביידישמכתב•

זכרוןכרטיס•ברקבנייעקבביתמורותמכתבסטנסיל•קשיחיםקרטוןדפי2.קזבלנקה.פסחשלחגאסורג"תשיניסןג"כ

סדר•ירושליםוגןבביתלבנותהמכללהעלשךהרבממרןתורהדעת•ירושליםציוןבהרהשואהבמרתףקרשובעירלקדושי

מאיררבימאתמכתב•ט"תשכ,יזפובהלוישמואלרבימאת(וחסרפגום)מכתב•ח"תשאביבתלומעשורתתורמותהפרשת

אמירתדף•ישראלבארץהמצבעלשךהרבממרןתורהדעת•דיטשהלויטוביהפרץרבימאתמכתב•הכותלרבגץיהודה

כפינדפסהדף,(מונסהיעקברביאולי)שםבעילוםצובהארםמרבניאחדמאתישראלותשועתואדוםישמעאללמפלתפסוקים

שפתמישיבתשנשלחמכתב•יהודיתזהותמהיקוקהכהןיהודהצבירבישלארוךמכתבפקסמילית•השואהבתקופתהנראה

ראטהאהרןרבישלהמדרשביתמולטליתותלמכירתחשובההודעה•הפסחחגלכבודל"בחוהתורמיםאלבירושליםאמת

פשקויל•מארגרטעןר"האדמומישיבתעתיקשובר•מטוניסנקירחליםצמרשלטליתותיבואעלטובהבשורהכרזה•א"שליט

מודעת•ישראלבארץהאורטודוקסיאשלארצילארגוןחברותלקבלתהצהרה•ויידישאנגליתעברית,כהלכהגיורבענין"יהודי"

.'אשלפיד'חדשספרלהדפסתפרסום

.שוניםומצביםגדלים.פריטים28כ"סה

100$פתיחה 

רובם לפני קום המדינה–היהדות החרדית –עיתונים נדירים אוסף . 526

Collection of Rare Newspapers – Haredi Judaism – Most of Them from Before the 

Establishment of the State

. ז"סיון תש. ז"תש, כסלו. ץ"תרח, אדר, עיתון קול ישראל• 

. ועוד. קול במחנה, שערים. המודיע, יתד נאמן. ז"ניסן תש, עיתון הדרך• 

. ה"אב תש, עיתון החומה• 

.  ט"תשכ, במדבר. ח"תש, אדר. אידדערעיתון • 

.  ו"אב תש, עיתון הצופה• 

.  מבעלזכתבה על פטירת רבי אהרן , קטעי עיתונות נוספים• 

. גדלים ומצבים שונים. פריטים35

100$פתיחה 



שפות שונות–מגוון של פרטי דפוס וכתב יד אוסף . 527

Variegated Collection of Printed Items and manuscripts – Various Languages

.  אנגלית ועוד, יידיש, דפים מודפסים שפות עברית, פריטים מכתבי רבנים20אוסף 

.גדלים ומצבים שונים

.  לתמונות נוספות פנה לבית המכירות, ראה תמונות הקטלוג המקוון

100$פתיחה 

.1839ט "פולין תקצ-מקורי סגור וחתום בחותמות שעווה מכתב . 528

An Original Letter Closed and Sealed with Wax Stamps – 1839

,1839ט "שבפולין בשנת תקצירוסלבמכתב שנשלח מהעיר 

[.?מדל ]גראורלבין הגוי בלומנפלדסכסוך בין יהודי בשם ישראל , בחוץ כתב יד באנגלית השופך אור על תוכן המכתב

המכתב  . ומבפנים חתום בחותמת אחת, ירוסלבעם הסמל של העיר , המכתב מקופל חתום וסגור בשלוש חותמות שעווה אדומות

.ולא ידוע מה נכתב בפנים!לא נפתח מעולם

.חותמת אחת חתומה בשלמותה ועוד שלוש חתומות חלקית, ארבע חותמות, מכתב מקופל, מצב טוב מאד

100$פתיחה 

אמריקנה

שני קונטרסים חשובים–חומות הדת בניו יורק ביצור . 529

Fortifying the Walls of Religion in New York – Two Important Pamphlets

. ע"תר, ניו יורק. מאת רבי יהודה דוד ברנשטיין. בדבר איסור טלטול בשבת בעיר ניו יורק רבתי, לשבתאקונטרס הלכתא רבתא • 

. מבאניהאדדייטשהסכמת רבי אליעזר חיים 

במפעל  , אינו בספריה הלאומית. ה"תרצ, ניו יורק. טומשובמאת רבי משה בנימין . בגיטיןתחומיןעל דבר עירובי . תיקון גיטין• 

.  ם"ש הרמב"עהספריההביבליוגרפיה נרשם על פי טופס 

.שני הקונטרסים ללא כריכה. מצב טוב

80$פתיחה 

ה"תרנ, ניו יורק–ראש השנה מן תלמוד בבלי הישן והקצר מסכת . 530

Masechet Rosh Ha'Shana min Talmud Bavli Ha'Yashan Ve'Ha'Katzar (Rosh Ha'Shana

Tractate of the Old, Short Babylonian Talmud) – New York, 1895

בנקודות המפסיקות וסמני שאלות . י תורה אור"עם פירוש רש. מסכת ראש השנה מן תלמוד בבלי הישן והקצר, תלמוד בבלי

.  רודקינסוןמיכאל לוי ' מאת ר. וקריאות

. ה"תרנ, ניו יורק

ללא הקושיות , מהטקסט המקורי של התלמוד נכללו בהוצאה זו רק מימרות התנאים והאמוראים ומסקנות הסוגיות: תקציר בלבד

החלק העברי של אותה מהדורה הוא למעשה  , (ה"תרנ, פילדלפיה)במקביל הופיעה מהדורה עם תרגום לאנגלית . הביניים-ותירוצי

. מהוצאת ניו יורק

[2] ,XXVI, 4-39, 4, 3-4, [1], 2-14, [1], IXמצב טוב. ’עמ.

100$פתיחה 



שואה

ניו יורק–שני כרכים –" באנדקדושים "לקסיקון \תיאטרון היידיש לקסיקון . 531

Lexicon of the Yiddish Theater / "Kedoshim Band" Lexicon – Two Volumes – New York

כולל ביוגרפיות  ', ח-'אותיות א, כרך ראשון. 1931, יורק-ניו, הוצאת אלישבע. זילבערצווייגזלמן , טעאטעריידישןפון לעקסיקאן• 

',  עמXIV. ואחריםוינטראובוולף , ארונסוןבוריס , נתן אלטמן: ביניהם. מעצבי תפאורות ותצלומיהם, שחקנים, של אנשי תיאטרון

.עמודות800

תיאטראות  , (קזיצנהאלתר , ברוינעריצחק )כולל ערכים על אמנים שנספו בשואה . 1967, מקסיקו. כרך חמישי, "באנדקדושים "• 

.'עמ[ 1], 27, [1], עמודות3705-4854', עמXVI. בגטאות ועוד

.מצב מצוין. שני כרכים

100$פתיחה 

[1946, ו"תש]הדפסה במחנה ברגן בלזן –דבי אליהו תנא . 532

Tana Dvei Eliyahu – Printed in the Bergen-Belsen Camp [1946]

.עם ביאור ישועות יעקב. וסדר אליהו זוטא, כולל סדר אליהו רבא, ספר תנא דבי אליהו

[.  ו"תש, גרמניה. ]כעת ברגן בלזןמבריגללעזערנדפס על ידי האברך ניסן 

100$פתיחה 

פרסום להצגה מחרידה ביותר–הייתי בגרמניה אסירה . 533

Assirah Hayiti Be'Germaniya (I was a Prisoner in Germany) – Advertisement for a Most 

Awful Play

רק  . מבוצעת על ידי הקרבן עצמו" ביותר על המסךוהמררעידהההצגה המחרידה "פרסום על , האנציתאסירה הייתי בגרמניה 

.  דפים4. אותה מודעה בשפות שונות. כולל תמונות מהשואה. למבוגרים

.שנת ההדפסה לא ידועה מחמת הקרע בראש הדף. דפוס אומנות חיפה. קרע בפינת שתי הדפים הראשונים. לא חתוך

100$פתיחה 

הולךשהיטלרמבטיחהימלר""נדחתההימלרשלהכניעההצעת"–ה"תשאיירז"ט–הצופהעיתון.534

"שעה48תוךלמות

Ha'Tzofeh Newspaper – the 16th of Iyar 1945 – "Himmler's Surrender Proposal has been

Rejected" "Himmler Promises that Hitler will Die within 48 Hours"

.ברליןמאירהרבבעריכת,המזרחישלהעולמיתהתנועהשל,יומיעיתון.ה"תשאיירז"טראשוןיום,הצופהעיתון

"הומתוי'ופרינצגרציאנינאסרמוסוליני""באיטליההגרמניהצבאתבוסת"השניההעולםמלחמתתוםעםהיסטוריותכתבות

."במינכןמרדדיכאוהנאצים""התלכדווהאמריקאניםהרוסים"."ישראלבארץקרוביםמחפשיםבבוכנוואלדניצוליםיהודים"

.בינונימצב.ובלאיקרעים.גדוליםעמודים4

100$פתיחה 

עלידועלא-ח"תש,קאשוי–לסוכותעיתון–"ישראלארץרקהואאירופהיהדותלשאריתהיחידיהמקום".535

]![בעולםנוסףעותק

"The Only Place for the Remnants of the European Jewry is the Land of Israel" – Newspaper

for Sukkot – Kassa, 1945 – the Only Copy in the World [!]

התאריךמעל.ח"תשתשרי'יב.[קאשוי]קושיצהישראלאגודתהסתדרותידיעללאורהוצא,הסוכותחגלכבוד,עיתון,החוזר

."ישראלארץרקהואאירופהיהדותלשאריתהיחידיהמקום"כותרת

זמני.מאורשים"טובמזל"לפרסומותעםבהונגריתלקהילהשונותהודעות.המיניםוארבעתהסוכותחגעלביידישמאמרבעיתון

מגידישמות(קלויז)ספרדיםחברה,חברהס"ש.האגודהשיעוריאצלובשבתבחולהתפילותזמני.לשבת,לחגנרוהדלקתתפילה

.קהילתייםועניניםנושאיםועוד.השיעורים

!בעולםנוסףעותקעלידועלאידיעתנולמיטב

.והסביבההעיריהודיאלףעשרכשניםנרחצוהשניההעולםמלחמתבמהלך.בסלובקיהבגודלההשניההעיר[קאשוי]קושיצה

.בקאשוימשגשגיםקהילהחייעלהמעידהשואהלאחרפריטלפנינו

.מאודטובמצב.מ"ס21\30.עמודים4.מקופלדף[1]

100$פתיחה 



ש"ת, פריז–תפילות לחיילים יהודים בצבא צרפת סדר . 536

The Order of the Prayers for Jewish Soldiers of the French Army – Paris, 1940

בעריכת  . השניההסידור נועד לחיילים יהודים בצבא הצרפתי במלחמת העולם , סדר תפלה בקצרה לבני ישראל היוצאים למלחמה

ועמידות  , לשבת, תפילות חול. כולל עיקרי התפילות, חלק עברי, עברית וצרפתית, הספר מחולק לשנים. ליבר( משה)רבי מוריס 

.  חלק הצרפתי כולל את תרגום כל התפילות לצרפתית. עם תפילות לחולים ומתים ופרקי תהלים שונים. למועדים ולימים נוראים

.בראש הספר דברי הרב ישעיה שוורץ הרב הראשי לצרפת

.מצב טוב. מ"ס15.5. 'עמ[ 4]46[ 4]64

100$פתיחה 

!ספרי סגולה –ספרי חסידות שנדפסו בתקופת השואה אוסף . 537

Collection of Hassidic Books that were Printed during the Holocaust – Segulah Books!

. וינברגרמהדורת רבי יחיאל מיכל . ש"ת, מונקאטש, נועם אלימלך• 

.  ל"עם הסכמה נוספת למדפיס הנ. חתן נכד המחברוינברגרמהדורת רבי פרץ . ש"ת, מונקאטש, נועם אלימלך• 

ק"הרהשתי הסכמות של , בנוסף, אולם כל עותק נדפס על ידי מדפיס אחר, לפנינו שני עותקים שנדפסו באותו מקום ובאותה שנה

נועם  "היא המהדורה האחרונה של הספר הקדוש " נועם אלימלך"מהדורה זו של הספר . שניתנו לכל אחד מהמדפיסיםמרצפרט

זכות המחבר יגן  "כותב בהסכמתו שמרצפרטק"הרה. שנדפס על אדמת אירופה תוך כדי השואה של יהודי אירופה, "אלימלך

להביא ברכה לתוך ביתם גם כי הוא לשמירה  "בהסכמתו מרצפרטק"הרהעוד כותב –עותק סגולה לשמירה ". מחבלי משיחלהנצל

.  צח דף, [4... " ]נ"בלמעולה בתוך הבית וגם אני אקח 

.  ב"תש, סאעיני. קלמן אפשטייןקלונימוסמאת רבי , על התורה, מאור ושמש• 

. ג"תש, סקלהייד. ט"מהבעששערי ישועה כתבי סגולה • 

.  כריכה מקורית עם כיתוב מוזהב. ט"תרצ, מונקאטש. מברדיטשוברבי לוי יצחק . עם תולדות המחבר, קדושת לוי השלם• 

.טוב מאוד-מצב טוב. גדלים שונים

100$פתיחה 

שני ספרים נדירים–שנחי דפוס . 539

Shanghai Printing Press – Two Rare Books

.  גודל שונה מהידוע. בהוצאת מתנדבים. ג"תש, שנחי. תלמוד בבלי מסכת נדרים• 

.  ה"תש, שנחי. מירי ישיבת "בהוצאת בית אוצר הספרים עזרת תורה שע. מועד ונשים. ן"כל חידושי הרמב• 

.מצב טוב מאוד

100$פתיחה 

ארבעה ספרים שנדפסו בתקופת השואה–בודפשט \מינכן \שנחי . 538

Shanghai / Munich / Budapest – Four Books that were Printed during the Holocaust

.כרך גדול. עם שער מוזהב. ב"תש, בודפסט, אור תורה"הוצאת . מסכת ברכות, תלמוד בבלי• 

.  בשנחימירהוצאת ישיבת . על מסכת יבמות. ן"חידושי הרמב• 

משנה יומית ללומדי  . עם לוח עולמי, הדפסה מיוחדת ללומדי הדף היומי, פורמט קטן. ח"תש, מינכן. מסכת יבמות, תלמוד בבלי• 

.  הדף היומי

. ח"תש, מינכן, מתנה מאת ועד ההצלה לשארית הפליטה. עם פירוש דרך חיים, הגדה לפסח• 

.פגמים קלים. מצב כללי טוב. גדלים שונים

100$פתיחה 



.  שארית הפליטה ושואה. ותמונה, דרכון, גלויותשני . 540

Two Postcards, Passport and a Picture. She'erit Ha'Pletah and the Holocaust

.תמונה בה נראה שחרור של פליטים משארית הפליטה מרכבת הנאצית• 

המשפחה היהודית לובלין אזור הכיבוש  "כיתוב 0045.יודאיקה ממוספר ביאלסטוק1941גלויה בה נראה משפחה יהודית ב • 

"יודאיקהביאלסטוק"סימן עם מגן דוד בו כתוב . 1941הגרמני 

,  מוחזק בידי שנים מעוזריו על רקע הדגל הנאצי, (אשר אירגן את פוגרום ליל הבדולח), ש"ימהיידריךריינהרדגלויה בה נראה • 

(.אשר בו אירע ליל הבדולח)1938בנובמבר 9עבור " כרטיס זיכרון רשמי "מאחור כתוב ". אתה ניצחת"וכתוב 

.  ככל הנראה אינו יהודי. 1922דרכון פרוסי משנת • 

.  מעט בלאי וסימני רטיבות–בדרכון . מצב טוב

80$פתיחה 

שני ספרים נדירים–שואה . 541

Holocaust – Two Rare Books

הרייכסטאגעל הצתת , הספר החום. "טערארהיטלערישנוועגנאונרייכסטאגפונעמאונטערצינדונגדערוועגנ, בוכברוינערדער• 

בתמונות וצילומי  מלוה. הגרמניהפאשיזםקרקבנותנדפס על ידי הוועדה הבין לאומית לעזרת . ביידיש". היטלראיוהטרור 

.  מסמכים

.  טפסים4000נדפסו . ג"תרצ, מוסקבה

. כריכה מקורית. מצב כללי טוב. תמונות. 'עמ[ 2], 402

על המצב הקשה השורר בקרב ישראל . ירושליםד"ראבמכתב כואב מאוד מאת מרן רבי צבי פסח פרנק , דבר לישראל ולעמים• 

.עיצומה של השואה–והעמים 

.ללא כריכה. לא נחתך בדפוס. 'עמ8. ד"תש, ניסן, ירושלים

.גדלים שונים

100$פתיחה 

ש"ת, פרשבורג–לתרומה מאת רבי עקיבא סופר בעיצומה של השואה קבלה . 542

A Receipt for a Donation by Rabbi Akiva Sofer in the Midst of the Holocaust – Pressburg, 

1940

מאת נשיא הכוללות רבי , ו"יצפרסבורגק "צפת וטבריה בק, חברון, ירושליםק"בעהקבלה רשמית של נשיאות כולל שומרי החומות 

. פרסבורגד "עקיבא סופר אב

נמתח קו לשם הוספה של שנה מדויקת כמו  שלצידם" ש"ת"בקבלה מודפסות האותיות . ש"ד לחודש אייר ת"הקבלה ניתנה ביום י

להורות שהקבלה ניתנה בדיוק , ש"מעל האותיות ת, בכתב יד"אולם בקבלה שלפנינו נעשה סימון גרשיים ', וכדוב"תש, א"תש

. ש"בשנת ת

.  עם חותמת הכוללות. חתומה בחותמת בצורת חתימת ידו של רבי עקיבא סופר. הקבלה עם מילוי בכתב יד

דרך שוויץ  מפרסבורגידוע שרבי עקיבא סופר ברח , 1940במאי 22–זהו תאריך ה , ש תאריך כתיבת הקבלה"ד אייר ת"ביום י

בידיו של רבי עקיבא סופר  היתהאולי החותמת לא , והישיבה המשיכה להתקיים במחתרת, 1939ועלה לארץ ישראל בסוף שנת 

. למסמך שלפנינו עדיין דרוש מחקר? או שחתם עליה בדרכו , והמסמך נחתם על ידי תלמידיו

.  מ"ס16\24. נקבי עש. דף איכותי

100$פתיחה 



ארץ ישראל ציונות

ירושלים וארץ ישראל–תמונות אלבום . 543

Photo Album – Jerusalem and the Land of Israel

. בערך1920, פלשתינא. תמונות בשחור לבן. אתרים ומקומות קדושים בירושלים וארץ ישראל, דפי תמונות23אלבום כולל 

.  בתחתית כל תמונה תיאור התמונה באנגלית

. מצב טוב מאוד. ואיכותיםדפי קרטון עבים . מ"ס22.5\30גודל . אלבום נהדר

100$פתיחה 

עותק שונה מהידוע–ה "תרצ, לוצרן–הקונגרס עתון. 544

The Congress Newspaper – Luzern, 1935 – a Copy that Differs from the Known One

.ה"תרצ, אלול' ה, לוצרן. ט"היעיתון רשמי של הקונגרס הציוני , הקונגרסעתון

תשובות  . בחירת ועדת ההחלטות וועדת המנויים. השש עשרה והשבע עשרה, בעיתון תיאור הישיבות של הקונגרס החמש עשרה

.  קבלת פנים מטעם יריד המזרח ועוד. וויינשטיןבן גוריון לאינטרפלציה של 

.העיתון שלפנינו כולו בעברית. ה"תרצ, לוצרן, ידוע על עיתון הקונגרס ביידיש! עותק שונה מהידוע 

.  סימני קיפול ופגמים מחמת הקיפול. בינוני, מצב טוב. עמודים4. גדול מקופלגליוןדף [ 1]

100$פתיחה 

ב"תרצ-ה"תרפ, ירושלים–" התור"של כתב עת גליונות30כרך . 545

A Volume containing 30 Issues of the Periodical "Ha'Tor" – Jerusalem, 1925-1932

בעריכת רבי יהודה ליב הכהן  , הוצא לאור על ידי הסתדרות המזרחי , ארץ ישראל לעם ישראל על פי תורת ישראל" התור"כתב עת 

.  הופיע מידי יום שישי. פישמן

בדפוס  , נדפס בירושלים. א לא הופיע בכלל"אולם לא הופיע תמיד ברציפות ובשנת תרצ. ה"תרצ-א"פעל בין השנים תרפהגליון

.  הסתדרות המזרחי

.  לא רצופים. כרוכים יחדיוגליונות30לפנינו 

.טוב מאוד-מצב כללי טוב. מעט בלאי. ללא כריכה

80$פתיחה 

חותמות מקוריות–ט "תרצ, ירושלים–הסמכה מקורית לרואה חשבון תעודת . 546

Original Certificate of Accreditation of an Accountant _Jerusalem, 1939 – Original Stamps

.  לאחר שעבר קורס כללי למקצועות רואה חשבון לפי השטה האיטלקית האמריקאית והאנגלית, זילברמןלחנניאתעודת הסכמה 

.קרויזרלהוראת מסחר בהנהלת חיים יוסף " הבלנס"ניתן מאת מכון 

חותמת ועדת . אברהם לוין רואה חשבון מוסמך מאת ממשלת ארץ ישראל( חותמת זהב)עם חותמות מקוריות של הנהלת האגודה 

.  י של מכון לבחינות פיטמן בלונדון"הבחינות בא

.הכריכה פגומה. הדף במצב טוב. נתון בתוך כריכה מקורית

80$פתיחה 

ו"תרפ–אביב נהפכת -ארבעים יום והעיר תלעוד . 547

Od Arba'im Yom Ve'Ha'ir Tel-Aviv Nehepechet (Another Forty Days and Tel-Aviv shall be 

Overthrown) – 1926

.ו"תרפ, תל אביב. הר ששון. מאת ד. אביב נהפכת-עוד ארבעים יום והעיר תל, קונטרס

.  על בסיסה הכלכלי של תל אביב, חוברת סאטירה

.מצב טוב. מעטפת. 'עמ16

80$פתיחה 



ח"תש–" קישלה"שניתנה לאסיר יהודי מהמחתרות לאחר שהשתחרר מכלא המזכרת . 548

A Souvenir that was Govin to a Jewish Prisoner, a Member of One of the Underground 

Organizations, after He was Released from the "Kishle" Prison – 1948

".ח"ירושלים העתיקה במצור שנת תש..." לישראל במעצר מאת אברהם"עם כיתוב . עשוי עץ זית, לפנינו מכסה לקופסא

בנין זה . ששוכן בשולי הרובע הארמני בצמוד למגדל דוד" קישלה"את הקופסא קיבל חייל יהודי מהמחתרת שישב כאסיר בכלא ה

בעת שהייתה העיר  , שימש כבית מעצר תחת שלטון הירדנים, פאשהאיברהיםשנבנה על ידי שליט מצרים מוחמד עלי ובנו 

.1967-1948העתיקה בידיהם בין השנים 

.31' מתוך ספר תעודות לקורות הרובע היהודי עמ, בשם יעקב, שניתנה באותה שנה לאסיר אחר, מצורף צילום של קופסא נוספת

.שפשופים מחמת זמן. טשטושי כיתוב. סדק קל. מצב כללי טוב. מ"ס8.5\8: גודל

100$פתיחה 

ד"תרצ, תל אביב–ועד כוש מהודו . 549

Me'Hodu Ve'Ad Kush (From India to Cush) – Te Aviv, 1934

.  עיתון לפורים[. אברהם לב. ]יושב בסתר: מאת העורך. הומוריסטית-חוברת סטירית, מהודו ועד כוש

. 'עמ[ 2], עמודה36". פעמית-הוצאה חד. "ד"תרצ, תל אביב

.  ללא חסרון. קרעים. מצב בינוני

80$פתיחה 

ט"תרע, אודיסה–לתולדות חבת ציון וישוב ארץ ישראל כתבים . 550

Writings about the History of Chibat Zion and the Settlement of the Land of Israel – Odessa, 

1919

בהוצאת הוועד לישוב ארץ ישראל . ט"תרע, אודיסה. כרך א. דרויאנובמאת אלתר , כתבים לתולדות חבת ציון וישוב ארץ ישראל

. באודיסא

.כריכה מנותקת. מצב טוב מאוד. מ"ס28. עמודותVII-XXVIII, 852, [2], עמודים[ 2]

100$פתיחה 

"צבא הגנה לישראל"גדול ספרים וחוברות אוסף . 551

.צבא הגנה לישראל, בהוצאת הרבנות הצבאית הראשית, קונטרסים מודפסים, חוברות, אוסף ספרים

:האוסף כולל

.מגילות אסתר, סידורים, תהילים, מחזורים, ך"תנ, הגדות של פסח

.  קצין חינוך ראשי/ ל"ספרוני כיס בהוצאת מטכ

.רשימה מלאה תשלח לכל דורש. פריטים60כ "סה

.ל"מצורף זוג תפילין עם נרתיק צה

.האוסף נמכר כמות שהוא. מצב כללי טוב. גדלים ומצבים שונים

80$פתיחה 

תמונות  50בצרוף –צייר היהודים רמברנדט . 552

Rembrandt The Painter of Jews – with 50 Pictures

הוצאת סיני תל  . קור. י, תרגום. תמונות50בצירוף , תולדות רמברנדט באור יחסיו ליהודים וליהדות, רמברנדט צייר היהודים

.  אביב

.בתחילת הספר סקירה מקיפה לתמונות הנמצאות בספר

.מצב טוב מאוד. תמונה אחת חסרה

100$פתיחה 



המחזמר העברי הראשון-" שולמית"יד כתב . 553

Manuscript - "Shulamit" – The First Hebrew Musical

.  19–סוף המאה ה . יידיש, "שולמית"כתב יד של 

היצירה זכתה בישראל לגרסה מעודכנת  . 1880שנכתבה בשנת , גולדפדןשולמית היא אופרטה יידית מאת המחזאי אברהם 

".מחזמר העברי הראשון"בעברית ונחשבת בעיני רבים ל

עדים "מבוססת על הפואמה , תמונות המתרחשת בתקופת הבית השני15-מלודרמה מוזיקלית בארבע מערכות ו, האופרטה

לאליהו מרדכי , גולדפדןמאת חתנו של ( 1852" )נאמנים או חולדה ובור חולדה  "שבתורה מבוססת על האגדה התלמודית , וֶּרבֶּ

אשר נופלת לבאר תוך כדי  , בתו היפה של מנהיג השבט, הסיפור מתמקד בשולמית. הנרמזת במסכת תענית בתלמוד הבבלי" ובור

אבשלום פוגש , אך לפני שהם עושים זאת, הם נשבעים להינשא. אבשלום, היא ניצלת על ידי נסיך יפה תואר. שיטוט דרך הערבה

מותם של שני ילדיהם מיוחסת לשבירתו של הנסיך את התחייבותו לשולמית והוא עוזב את אשתו כדי  . איתהבאביגיל ומתחתן 

.עד לסופה הטוב של העלילה, למצוא אותה

.מצב טוב מאוד. פורמט צר וארוך. דפים כתובים על צד אחד[ 30]

100$פתיחה 

י"שנת תש–( חולון)כתב יד של מזכיר הועד של שיכון חדש אזור פנקס . 554

Handwritten Notepad of the Secretary of the Committee of Shikun Chadash Azur (Cholon) –

1951

. שולדינרהפנקס היה שייך למזכיר הועד יעקב . ובו פרוטוקולים מישיבות וועד של שיכון חדש אזור על יד חולון, פנקס כתב יד

. ד"תשי-י"נכתב בין השנים תש

וכן העתקות מספר שיירת בית  , שולדינרבמכתב גם העתקות מכתבים של יעקב . שונות והחלטות הועדאסיפותבפנקס מפורטים 

שולדינרבין הדברים כותב , כמו כן מכתב נגד חימושה של גרמניה על ידי הצרפתים כדי שתגן על עצמה מפני הרוסים, האסורים

ש גרמנים אלה הרגו ושרפו שחטו וחנקו ללא רחם וללא חוס על "אנו היהודים יודעים איזה צרות וסבל עשו לנו הגרמנים ימ"

אפילו בזמן הזה ... איך זה יתקבל על הדעת שאנו אלה שסבלנו... זקנה או איש זקן הרגו על ימין ועל שמאלאשהעולל ויונק 

..."עוד בוערת בקרבם הרשעה לעם היהודי והיו מוכנים להשמידו בכל רגע

.מצב טוב. ועוד דפים רבים ריקים. דפים כתובים41

100$פתיחה 

שונות

מאמר מסיונרי  –של שבועון הצופה גליונותשני . 556

Two Issues of the "Ha'Tzofeh" Weekly – a Missionary Article

. פרידמן. א. א. ל"העורך והמו. ואינפורמציונימדיני , של שבועון ספרותיגליונותשני 

.הוצא לאור בתל אביב. ז"השבועון החל לפעול בשנת תרפ

מדוע יהודים צריכים  . "ארצות הברית, פאטטרסאן. ר א"השני מאמר מסיונרי מאת דבגליון. 1942-1943. לא-להגליונותלפנינו 

".לחקור ולדעת את ישוע מנצרת

.עמודים8. דף4גליוןכל 

.מצב בינוני. בלאי זמן. סימני קיפול

100$פתיחה 

נדיר מאוד-( מהדורה מסיונרית)ה "תקצ, לונדון–בגסטרשמואל -ך "תנ. 555

Bible – Shmuel Bagster – London, 1835 (Missionary Edition) – Extremely Rare

בשנת המשיח  בגסטרנדפס על ידי שמואל . תורה נביאים וכתובים גם כתבי ברית החדשה נעתק לשון יונית על לשון עברית

. ה"אףל

[. ה"תקצ]5595[ לנדון]

מדפיס  בגסטרשמואל . ובדף נפרד רשימת ספרי הברית החדשה. ספריםד"הככולל רשימת . ך בלבד"למעשה נדפס כאן רק התנ

המהדורה שלפנינו לא . את הברית החדשה, ולהבדיל בין קודש לחול, ך"שם הדפיס מספר פעמים את התנ. 1831בלונדון משנת 

.רוזנפלד-וינוגרדלא מוזכרת במפעל הביבליוגרפיה ולא בתוכנת , נמצאת בספריה הלאומית

.כריכה מקורית רופפת. כתמים ודפים מנותקים. מצב כללי טוב. חתימת בעלות בשער. מ"ס17.5. עמודים589

100$פתיחה 



1949, דנמרק–שכר דובדבנים בקבוק . 558

Bottle of Cherry Liquor – Denmark, 1949

בהשגחת מחלקת הכשרות של הרבנות  , היבואן כרמי צבי, קופנהגן דנמרק. מ"ביצור חברת המזקקים הדנית בע, שכר דובדבנים

. הראשית לדנמרק

.  1949. 3תאריך מילוי . לא נפתח

80$פתיחה 

שעוני יד מכסף ארבעה . 557

Four Silver Wristwatches

.  גרם130: משקל כולל. חריטות ועיטורים נאים. עם סוגרים. רצועות ובית השעון מכסף. לוט ארבעה שעוני יד מכסף

.  מ"ס17אורך כולל רצועה . לא נבדק תקינות המנגנון. מצב טוב

100פתיחה 

שנות טובות

נדיר–1904, גרמניה–שנה טובה גלוית . 559

Happy New Year Postcard – Germany, 1904 – Rare

[.  1904ד "תרס]5664הגלויה נשלחה עם כיתוב בגרמנית ותאריך . ציור סדר תשליך בראש השנה, "כתיבה וחתימה טובה", גלויה

. מעט בלאי זמן. מצב כללי טוב

100$פתיחה 

נדירים  ( פופ אפ)כרטיסי שנה טובה \( רבנים חשובים)שנה טובה גלויות . 560

Happy New Year Postcards (Important Rabbis) / Rare Happy New Year Cards (Pop-Up)

כיהן כרב בישיבת רבי חיים ברלין  . וחדושבעל דרוש ( ב"תשל-ב"תרמ)גלוית שנה טובה מאת רבי מנחם מרדכי פרנקל תאומים • 

. א"תרצ, אלול. תוספת ברכות בכתב ידו, בגלויה. פילדלפיה וירושלים( א"תרפ)

על גבי הגלויה  . ה"כפי הנראה תרפ. מגדולי וחשובי הרבנים בדורו( ח"תשכ-ב"תרמ)גלוית שנה טובה מאת רבי אליעזר זילבר • 

.  א"ה עד שנת תרצ"שם כיהן הרב משנת תרפ. מאסס, ספרינגפיעלדנרשם 

. מצב טוב מאוד. מרהיבים ביופיים. פופ אפ. שלושה כרטיסי שנה טובה נפתחים• 

100$פתיחה 

אומנות יהודית וחפצי יודאיקה

מבריסקיק'סולובייצדיוקן רבי חיים –ליטוגרפיה-שטרוק הרמן . 561

Hermann Struck – Lithograph – Portrait of Rabbi Chaim Soloveitchik of Brisk

–ראשית המאה ה , ברלין. מאת האמן הרמן שטרוק. מבריסקיק'סולובייצדמות פני קדשו של הגאון רבי חיים , מודפסתליטוגרפיה

20  .

. עם מסגרת קרטון. מצב טוב. מ"ס14\21

80$פתיחה 



גדול של בתי מזוזהאוסף . 563

20/21–בתקופת המאה ה . בתי מזוזה מסוגים וחומרים שונים112אוסף גדול של 

.אוסף גדול ומגוון

100$: פתיחה

סביבונים כסף מרשימים6אוסף . . 562

Collection of 6 Impressive Silver Dreidels

. גרם45: משקל כולל. עדינותפליגרןעבודות , נאים במיוחד, סביבונים מכסף6אוסף 

.  מצב כללי טוב. גדלים שונים

100$פתיחה 

תפילין עתיקיםבתי 7.  564

7 Ancient Batei Tefillin (Tefillin Boxes)

.  פתוחים וללא הפרשיות, חמשה בתים אחרים. מהם סגורים עם הרצועות המקוריות2. בתי תפילין עתיקים7לוט 

.  שמור בנרתיק קטיפה ישן. בינוני–מצב טוב . גדלים שונים

80$פתיחה 

מקומות ותקופות שונות–ענק של נרתיקים לתפילין וטלית אוסף . 565

Very large Collection of Tefillin and Tallit Bags – Various Places and Periods

.  חוטי זהב ועוד, חרוזים. עיטורים שונים ומגוונים, קטיפה, רקמות על בד משי, עבודות רקמה. נרתיקים לטלית49אוסף ענק של 

.20–תחילה ואמצע המאה ה . 1939\1935\1905ביניהם נרתיקים עם תאריכים 

. מומלץ לבוא ולראות את האוסף, מצויםנרתיקים לא 

. גדלים ומצבים שונים

100$פתיחה 

19-20–המאה ה –בתי תפילין עתיקים [ 13]אוסף . 566

Collection of [13] Ancient Batei Tefillin – the 19th -20th Centuries

.גדלים שונים. רובם סגורים עם הפרשיות, חלקם עם רצועות. בתי תפילין עתיקים[ 13]אוסף 

100$פתיחה 

חפצים עתיקיםאוסף . 567

Collection of Ancient Objects

מקומות שונים תקופות שונות. אוסף חפצים עתיקים

.  50–שנות ה , ארץ ישראל. זוג תומכי ספרים• 

.50–שנות ה . ארץ ישראל. זוג פמוטים לשבת• 

.  צפון אפריקה. חנוכיות קטנות2• 

.  קנקן נחושת מעוטר• 

.גדלים שונים. זוג צלחות מעוטרות• 

100$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 



3-4 March 2019


