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,תימן–גוילעלדיו–אסתרמגילת.1

בקירוב18–ההמאה

Esther Scroll – Ink on Parchment –

Yemen, circa the 18th Century

כתובה,מקוריעץעלגלולהאסתרמגילת

.בקירוב18-ההמאה,תימן.גוילעלבדיו

.מ"ס11:הקלףגובה.ומיושרתנאהכתיבה

וחציעמוד.עמודים31.מ"ס32:העץגובה

.לעמודשורות16.חסריםהראשונים

.ככשרנמכראינו.טובמצב

120$פתיחה 

מגולפתשנהבידית–קלףעלאסתרמגילת.2

Esther Scroll on Parchment– Carved Bone Handle

מגדלצריחבצורתחרוטיםעיטוריםעם,מגולפתשנהבידיתעלגלולה.19–ההמאה.ספרדים"סתכתב.קלףעלאסתרמגילת

.התחתוןבחלקהנוספיםועיטורים,העליוןבחלקה

(אחרוניםעמודיםוארבעההראשוניםעמודיםחמשה)ואחרונהראשונהיריעה.אפריקהבצפוןנכתבההנראהכפיבמקורהמגילה

אתהרבברכתנכתבהמגילהשלאחרהריק'בעמ.(19–ההמאה)במקצתמאוחרתתימניתבכתיבה,אחרתממגילההושלמו

.דיוקישוטיעם,ריבנו

.בעמודשורות16\15.מ"ס11:הקלףגובה.שורות28.קישוטיתגזירהגזורההראשונההיריעהתחילת

.השנהבבידיתקליםפגמים.במגילהוכתמיםקמטים.טובכללימצב

400$פתיחה 

מגילות 



,בילוגראדו–לאדינו–החדש"יעקבקהלת"סידור.3

נדירטופס–ד"תרס

The New "Kohelet ya'akov" Siddur – Ladino –

Belgrade, 1904 – Rare Copy

קהלתנומבראדו,השנהעבודתו'מואיבלאילאיסליברואיסטי

דמשקמספרבלאדינודיניםעםהשנהלכלתפלהסידור.יעקב

.(פאפוטובשםבןאליעזרלרבי)אליעזר

,15הספרבתחילת.הורביץשמואלדפוס.ד"תרס,בילוגראדו

.בלאדינואלטאראץיעקברביהמחברהקדמת',עמ[1]

ספריםוכןבבלגראדשפעלוחכמיםמספרמזכירהואבהקדמה

לעריכתראשוןנסיוןהינהההקדמה.זובעירשנדפסואחדים

.בבלגראדהעבריהדפוסתולדות

.[(1],15’עמאחרי)17-24’עמנוספושלפנינוהנדירבטופס

שלתהלה-מכתביומכילמאוחרתיותרבתקופהנדפסזהנספח

רבהעהרנפרייזמרדכי’ר.קובוחנניאיעקב’ר:הבאיםהרבנים

כהןאליעזר’ר.פיפאנואברהםדוד’ר.בולגארייאהשל

’ןיוסף’ר.מאיריעקב’ר."רבינאטוגראןדילסיקריטארייו"

שנדפסההספרעלכתבהוכן.מסארייבורומאנויעקב’ר.סינייור

.בסלוניקו"אביניראיל"בעיתון

ותאריכישמחהתאריכילמילוימקוםובהםעמודיםנדפסוכןכמו

.בלאדינו,ידבכתבמילויאלועמודיםבשני,פטירה

.מאודטובמצב.מ"ס20.'עמ24,464,112

200$פתיחה 

לאדינו

עם–בלאדינוספריםשלושה.4

ללאדינומתורגמותידבכתבתחינות

Three Ladino Books – Handwritten

Techinot Translated into Ladino

,(לאדינו)לספרדיתמתורגםתהליםספר•

,קונסטאנטינופלה.סאלומוסלוסדירו'ליבאיל

ממהדורתבמקצתשונההתרגום.ט"תרס

.'עמ217,דף[1].1878קונסטאנטינופלה

.זעיריםעשנקבי

.ה"תרכ,ביינה.ספרדיםק"קכמנהגסליחות•

הספרבתחילת.כחולבצבעמעטפתשערעם

עם(סליחותקטעי)תחינותעםעמודים5

.ידבכתבללאדינותרגום

בביתהנמצאיםלאדינוספרירשימת•

,בירושליםוהאוניברסיטאיהלאומיהספרים

.ד"תרצ,ירושלים.יעריאברהםמאת

150$פתיחה 



בתורכיתהשערעם–ו"תש,איסטנבול–בתמונותהיהדותדרךמורה.5

Illustrated Guide of Judaism – Istanbul, 1946 – With the Turkish

Title Page

חגיבעניניבעיקר,ביהדותמושגיםביאור,בתמונותהיהדותדרךמורה,חוברת

ובלאדינו(מנוקדותבלתימרובעותבאותיות)בעבריתהטקסט.ציוריםבעזרת,ישראל

.(לאטיניותבאותיות)

הסכמת.ובתורכיתבעבריתמעטפת-שערינוספו.יחידהמהדורה.ו"תש,איסטאנבול

.עמודהמולעמודהובתורכיתבעבריתחביבבןמשהרבי

.טובכללימצב.מ"ס27.'עמ[2],37

200$פתיחה 

אסטנבול–ולאדינוחוברות נדירות ללימוד שפת ספרדי שתי . 6

20–המאה ה 

Two Rare Booklets for Learning Spanish and ladino –

Istanbul, the 20th Century

לאדינו,מורהבלאעבריתקריאתשלמהירללימודספר,דרךמורה•

.[י"תש]1949,אסטנבול.בכראברהםבןנסיםמאת.לאטיניותבאותיות

רבישלפרטיעותקפיעלהספרתוארהביבליוגרפיהבמפעל.דף[20]

.ו"היהכהןדב

בתרגוםולעוליםלנוסעיםהתיריםלתועלתשיחות,לנוסעיםדרךמורה•

,88,[4].ל"תש,אסטמבול.לאדינועבריתושיחוןמילון.ספרדית-עברית

בשנתנדפסראשונהמהדורה)שניהמהדורה.מרחבוגדולארכו.'עמ[2]

.הלאומיתבספריהואינה,נרשמהלאשלפנינוזומהדורה.ט"תש

150$פתיחה 

[8]בלאדינוקודשספריאוסף.7

Collection of [8] Ladino Religious Books

תפילות.בלאדינולתפילההוראותעם.הספרדיםכמנהגמחזוריםסט•

יום.דףקסח,[4]:השנהראש.ד"תרע,ירושלים.לאדינותרגוםעםופיוטים

.תואמותמקוריותכריכות.טובמצב.דףרפב,[1]:כיפור

'ה"פיוט"אסיראנקת","מודעהסדר"עם.חדשראשערבמנחהסדר•

[2],170.ביזיסדפוס.א"תרצ,סאלוניקו.בלאדינו"יראתישמעךשמעתי

.מאודטובמצב.'עמ

.איספאנייולהלינגואהלהאיןטראזלאדאדוסאלמוסלוסדירו’ליבאיל•

,קונסטאנטינופלה.לאדינו,"הספרדיתבשפהמתורגם.תהליםספר"

.מנותקתכריכה.טובמצב.'עמ239.ב"תרפ

.טובמצב.ט"תרמ,ביינה.השבועותחגסדרכולל,בכורים•

.טובמצב.1880,וינה.לאדינוקוןסליחות.ספרדיםק"קכמנהגסליחות•

.טובכללימצב.5657,יינה'ב.לאדינו,אבותפרקיסדר•

עולת,שבתעולת,תמידעולת:ספריםשלושהכולל,ישראלזמירות•

.בלאדינווהקדמהפיוטיםעם.המשורריםמגדולישוניםפיוטים.חודש

.חייםדודר"בכחייםבהוצאת.ט"תקצ-ח"תקצ,בלוגראדו

בכלשאינםדפים'ונמצאיםזהבטופס.דףו,[3],כה,[1],כא,[2],קטז

.בינונימצב.הטקסטעלעשפגעי.מנותקיםדפים,כריכהללא.הטפסים

.שוניםגדלים.ספרים8כ"סה

200$פתיחה 



אמריקנה

חידושיםוספריעבריתללימודספרים–ד"תשי–א"התרעשנותיורקבניושנדפסועברייםספרים[38]אוסף.8

Collection of [38] Hebrew Books that were Printed in New York during the Years 1911-1954 – Books for

Studying Hebrew and Novellae Books

תמונותעם.ראשונהמהדורה.ה"תרע,יורקניו.לעוויןזיסקינדאלכסנדררבימאת.בראשיתספרעלחידושים,לעמוטובדורשספר•

,שאולאהבת•ראשונהמהדורה.א"תרע,מונקאטש.קלייןמאירברוךרבימאת.בראשיתספר,ברוךאמריספרעםכרוך.המחבר

בנייןרבימאת,כסףגביעיעם,בנימיןאמתחתספר•ראשונהמהדורה.ה"תרע,יורקניו.שוחטידידיהשאולרבימאת.התורהעל

'האאחר,מקראספר,ספרי•ידוכתבעם,המחברמאתמקופלמכתב,הכריכהשלהפנימיבצד.ז"תרע,יורקניו.ראשוןחלק,קאהן

,לתלמידיםחומש•1943,יורקניו.פולק.ח.י,חומשנו•ג"תרצ,סינסינטי.ביתהאלףאחרראשוןספר,גילינו•1925,יורקניו.'ב

ניו.בוגייסקי.ש,ישראלארח•תמונהלכלמתחתהסברדבריעם,יהודיותעתיקותתמונותכולל,תמונותאלבום•1934.ל"הנמאת

.ולמתקדמיםלמתחילים.הקודשלשוןללימוד.חלקיםשלושה,הספר•1928.בציוריםמלוה,קינדערפארלעך'מעשה•1928,יורק

,אנפאנגערנייערדער•ש"ת,סינסינטי.גמראן.מעמנואלר"דמאת,ליתורה•ו"תש-א"תש,יורקניו.בכרךקלמןמאת.ציוריםעם

,שיקגו.שולץואליעזר,נוף-מראהשלמה,שניספר,העברי•1954.פרסקיאליהו,חומשלומדאני•1945,יורקניו,לויןיעקבמאת

אותיות•1927.שוניםעותקים3.קרינסקי.מ.עברשפת,דעתראשית•ו"תרצ,יורקניו.בכרךקלמן,שלישיספר,עולמי•ו"תש

בעיקרמיועדיםהספרים.שרפשטייןצבירבישלחיבוריו12אוסף•ד"תשי,יורקניו.ד"היזעמבאמנחםרבימאוצרות,פורחות

שני,1947,הלשוןשער•שוניםעותקיםשני.1937.ציוריםעם.ראשוןחלק,למתחיליםחומש•ספרביתלתלמידיעבריתללימוד

,אשמואל,כרכיםשני,ראשוניםנביאים•שוניםעותקיםשני,1927.ראשוןחלק.לילדיםהיסטוריספורי,עמיקורות•שוניםעותקים

.ציוריםעם.כרכים3,התורהספורי•1927.אחלק,עמיבלשון•1938.המרכזיהנושאשיטתלפילילדיםעברית,חיינו•אמלכים

.נוסףספר.1954,יורקניומדריך•1950.עבריתדברו•ויקרא-בראשית

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים

200$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ב"תרי,לונדון–טוביםדרך.9

Derecho Tovim – London, 1852 – First Edition

רבי(צוואות)לבניםאבותמוסרכוללת,טוביםדרךספר

ר"במשה'והרשמואל'רלבנותיבוןאבןשאולר"ביהודה

בביתידמכתבילראשונהנעתק.אברהםרבילבנומימון

,אנגליבלשוןהעקתהעם.באוקספורדהספריםאוצר

.ברסלוימרדכירבימאת

.ראשונהמהדורה.ב"תרי,לונדון

מאתמכתבהאנגליהחלקבראש.אנגליוחלקעבריחלק

S. Reay,בספטמבר14מיום,באוקספורדהספריהספרן

.ג"תריהשנה-ראשהוא1852

[3],XII, []3-32; 60, XIX , טובמצב.מ"ס21.’עמ[4]

.מקוריתכריכה.מאוד

200$פתיחה 



מאודנדירספר–[ו"תרט]1865,פילדלפיה–התורהדבריכל.10

Kol Divrei HaTorah– Philadelphia, 1865 – Extremely Rare Book

כדילאנגליתמשמעותםתרגוםעם,התורהמילותללימודספר,התורהדבריכל

תורהחומשיהחמשהאתללמודיוכלהקודשלשוןבשפתמביןשאינויהודישכל

.סולאדימנדסיעקברבימאת.קושיללא

ואינו,הלאומיתבספריהאינוזהנדירספר.יחידהמהדורה.1865,פילדלפיה

,בלבדידועיםעותקים3עלמובארוזנפלד-וינוגרדבקטלוג.המאוחדבקטלוג

.י"נ,גולדמןיוסףאוסף;י"נ,ליובאביטשספריית;'קולגיוניוןהיברו:שלהעותקים

.מאודטובמצב.מ"ס18.5.'עמ11-152,[1],8

180$פתיחה 

יעקברביהמחברמאתמכתבעם–ו"תרפ,יורקניו–מצותג"תרי.11

איסקולסקי

Taryag Mitzvot – New York, 1926 – With a Letter by the Author

Rabbi Ya'akov Isskolsky

"יעקבדברי"-משמאל,"מטעמים"-מימיןלווסביב.ם"הרמבמניןלפיהמצותספר

.ו"תרפ,יורקניו.איסקולסקייעקברבימאת.המצותדבריולפרשלברר

,הדורגדוליעלהספדיםבספר."מצותג"תרילספרההוספהקונטרס"נוסףבשער

.ועודבוכבינדיוסףמשהרבי,משקלובשחורמאיררבי,יק'סולובייצחייםרבי

רשמיבלנקעל.ובחתימתוהמחברידבכתבמכתבמצורףלספר.חשובותהסכמות

.שלו

רבשלכרבהכיהןג"תרסמשנת.(9460ר"אוצה.ב"תרצ-ו"תרל)המחבר

-בסקרנטוןכרבוכיהןב"לארההיגרז"תרסבשנת,מינסקפלך-(ריבליא)=לובליה

,י"נ)"המצפה"עורך.יורקבניו"סלוצקאנשי"קהלתשלכרבעמדכ"אח,פנסילבניה

,סטמר)"המגיד"במאמריםפרסם.יודלביץאהרןאברהםרביעםיחד(ע"תר

.(ט"תרצ-ח"תרפ

.במכתבקיפולסימני.ובלויהרופפתכריכה

100$פתיחה 

laws of the burial society 1863,לונדון,קדישאהחברהחוקי12.

Laws of the Burial Society – London, 1863

laws of the burial society of the congregation of the great synagogue

,ג"תרכ,1863,לונדון,הגדולהכנסתביתשלהקהילהשלקדישאהחברהחוקי

.ורטהיימר'גי"ע

לרשימתריקיםדפים12ישנםהספרבסוף,עמודים28,מ"ס18,טובמצב

.הנפטריםשמות

100$פתיחה 



palestine illustrated  .13 רד  'ריצ-פלסטין מאוירת

1888, לונדון–טמפל 

Palestine Illustrated – Richard Temple – London,

1888

איוריםעם,ישראלארץתיאורעלספר,מאוירתישראלארץ

by),טמפלרד'ריצסרמאת,ומפות sir richard temple),לונדון,

1888.

קרע,קרועים\חסריםהאיוריםשלהמגןמדפיחלק,טובמצב

.[2]296[2].מ"ס31,השערבדף

100$פתיחה 

ו"תש-ד"תרס–יורקבניושנדפסונדיריםספרים[9]מקבץ.14

Collection of [9] Rare Books that were Printed in New York –

1904-1946

בר•שעריםשני.ד"תרס,יורקניו,פריימוןמאיררבימאת,מאירתורתספר•

•ו"תרס,יורקניו.רחליןיצחקרבימאת.הלוילויבןיהושערביתולדות,ליואי

שמחת•ח"תרפ,יורקניו.לשמחהמועדים•ץ"תר,יורקניו.ומליצהמשל

ס'עליכםשלוםספר•ז"תרע,יורקניו.פלטרוביץשמחהרבימאת.אבות

רגשי•ב"תרפ,יורקניו.שריפטעןגעזאמעלטעספר•ב"תרע,יורקניו.ווערקע

ירחמיאלרבי,אורקרני•ה"תרע,יורקניו.קובלענץזונדליהודהרבי,יהודה

.ה"תרפ,יורקניו.סאדיןיצחקרבי.יצחקתולדות•ו"תש,יורקניו.קומין

.מנותקותחלקםכריכות.טובמצב.שוניםגדלים

120$פתיחה 

חכמי\באמריקהשנדפסוחשוביםספריםאוסף.15

באמריקהישראל

Collection of Important Books that were Printed in

America

.ד"תרס,יורקניו.ן"להרמבהגאולהקץחשבוןספר:אכרך

.לראשונהלדפוסוהובאמוזאוםבריטשבגנזיגנוזהיההספר

,יורקניו.הורביץיעקברבימאת,יעקברוח•'עממו-ג,[9]

רבימאת.המצותולחגהנרותלחגדרושים,לדרךצדה•ח"תרנ

עלביאור,לכסףמצרף•ו"תרנ,בולטימור.צדיקובבצלאלשלום

.ח"תרנ,דמייןפרנקפורט.הירץנפתלירבימאת.הטוריםבעל

ניו.איזנשטטציוןבןרבימאת,באמריקאישראלחכמי:בכרך

,וחכמיודור•אמריקהרבנישלפורטרטיםדפי16.ג"תרס,יורק

דפי11בסופו.ן"תר,קראקא.ריינסמשה'רמאת,ראשוןחלק

.רבניםשלפורטרטים

ישראלעולםברוםהעומדיםדברים,ישראלנצח:גכרך

דפוס.ז"תרנ,שיקגו.שורטוביהבןזאברבימאת.והיהדות

.המחברידבכתבהקדשהלשערמעבר.המחבר

.מאודטוב-טובמצב.כרכים3–בספרים7כ"סה

200$פתיחה 



הישוב בירושלים–דפוסי ירושלים 

עםמצויןבמצבהחלקיםכל-שלםסט-הראשוניםירושליםמדפוסי–שוורץיהוסףרביספרי–הארץתבואות.16

מקוריותכריכות

ירושליםמספרי."יוסףדברי\הארץתבואות"שוורץיהוסףרביספריכלשלמקוריותובכריכותמצויןבמצב,ומהודרשלםסט

.הראשונים

.בקישראלדפוס.ג"תר,ירושלים.השמשמבואדרך.ד.המעלותצל.ג.השחראילת.ב.הארץכדור.א.חלקיםארבעהכולל:אחלק

.דף[6],ע,[8].מאודנאהפרחוניתמסגרתעםראשוןשער.שעריםשני

וליושבילמלכיהימיםדבריוהואהארץמעשה.בחלק.הארץוכמותאיכותמהות.אחלק.חלקים'ב.הארץתבואתספרכולל:בחלק

.דף[3],נב,קנו,[2].ה"תר,ירושלים.הארץ

מאמר.ברזלאבניה:ג.האדמהצמח:ב.ארץחייתו:אחלק.חלקים'גובו.הארץתוצאות.מיוחדשערעם,(שניהספירה)כב-אבדפים

.השנהמעיתותהמדברהעיתים

.הביתחורבןמזמןהארץוליושבילמלכיהימיםדבריוהוא,הארץמתבואותשניחלק,הארץמעשה.מיוחדשערעם,נב-כגבדפים

ס"בשל"רזולשונותקודשמקראיביאור,אלהינותורתודינימשפט,תבואהפרי(אראש–והרביעיהשלישיחלק)יוסףדבריספר:גחלק

.דף[1],רמז,[7].בקישראלדפוס.א"תרכ,ירושלים.ס"הפרדבדרךס"השומאמריפסוקיםכמהביאור,פרדס.ובמדרשים

.בקישראלדפוס.ב"תרכ,ירושלים.לשואליוהמחברשהשיבתשובותכולל,(בראש–והרביעישלישיחלק)יוסףדבריספר:דחלק

.דף[1],קע,[4]

.מוזהבוכיתובעורשדרתעםהראשוניםהכרכיםשני.מקוריותכריכות.ובהיריםאיכותיםדפים.מצויןמצב.כרכיםבשלושההחלקיםכל

.מ"ס16שלאחידבגודלכמעטהכרכים

!!המציאותיקרהינושלפנינוזהכמומושלםסט

1500$פתיחה  



16. Tevuot HaAretz – Books by Rabbi Yehosef Schwartz – One of the First Books Printed in Jerusalem – a

Complete Set – All the Sections are in Excellent Condition with Original Bindings

A complete impressive set, in excellent condition and with the original bindings of all the books by Rabbi Yehosef Schwartz.
One of the first books of Jerusalem.

Section A: Includes four parts. A. Kadur HaAretz, B. Ayelet HaShachar. C. tzel HaMa'a lot. D. Derech mevoh HaShemesh.

Jerusalem, 1843. Yisrael Bak Press. Two title pages. The first with a very nice floral frame. [8], 70, [6] leaves.

Section B: Includes Sefer Tevuat HaAretz, 2 parts. Part A. Mahut Eichut Vekamut HaAretz, Part B. Ma'asseh HaAretz, which

is the the chronicles of the kings and residents of the country. Jerusalem, 1845. [2], 156, 52, [3] leaves.

On leaves 1-22 (second pagination), with a special title page, Totzot HaAretz, incldes three parts. Part A: Chayto Aretz. Part

B: Tzemach HaAdamah. C: Avaneha Barzel. Ma'amar HaItim about the times of the years.

On leaves 23-52, with a special title page, Ma'asseh HaAretz, second part of Tevuot HaAretz, which is the chronicles of the
kings and residents of the country from the time of the destruction of the Temple.

Section C: Sefer Divrei Yosef (the third and fourth section – Rosh A) Pri Tevuah, the laws of our Divine Torah, commentary

on the words of the Sages in the Talmud and Midrashim. Pardes, commentary on several verses and words of the Talmud
according to Peshat, Remez, Derash and Sod. Jerusalem, 1861. Yisrael Bak Press. [7], 247, [1] leaves.

Section D: Sefer Divrei Yosef (the third and fourth section – Rosh B), includes responsa by the author. Jerusalem, 1862.

Yisrael Bak Press. [4], 170, [1] leaves.

All the sections in three volumes. Excellent condition. Bright quality leaves. Original bindings. The first two volumes with a

leather spine and gilt inscription. The volumes are almost identical in their size of 16cm.

A complete set such as the one before us is extremely rare!

Opening 1500$      



'בבחלק.מבומבאיששוןדודסלימאןהגבירחתימתבשעראבחלק

גבאיצ"ר"נוספתחותמת."ו"תירושלםו"יציבלי'גיצחקה"ע"חותמות

ספרדאנשיכ"לבהאותםמכרתי"רישום.לועזיתעם"ו"ת'ירושחצות

נחוםנסיםרביהמקובלהצדיקהגבירחותמתגבחלק."גבליצדוק

בעלותחותמות.ואנגליתעברית"ו"ירושתנחוםכלפללהנסים"

רביתלמידשלוםנהרישיבתראששמואלישמואלרביהמקובל

הלכתיות\קבליותהגהותעשרותהספרלאורך.שרעבימרדכי

."עראקיח"ר"חתימהחבחלק.ידבכתב

.יבשירושלמיניירעלנדפסוחלקיםכמה.מצוין-טובבמצבהכרכיםכל

בכרכים:תואמותכריכות.מוזהבכיתובעםמהודרותחדשותכריכות

.מ"ס30הכריכותגודלח-דבכרכים.מ"ס25הכריכותגודלג-א

500$פתיחה 

17. Impressive Set of the "Kaf HaChaim" – 8 Volumes – Jerusalem, 1910-1935 – First Edition – Pedigreed

Copies – Dozens of Handwritten Glosses

A complete set of the composition "Kaf HaChaim" on Shulchan Aruch Orach Chaim, by the genius kabbalist Rabbi Ya'akov
Chaim Sofer.First edition.

Section A: Orach Chaim. [Siman 1-88]. Jerusalem, 1910. [4], 165 leaves. 24cm.

Section B: Orach Chaim. [Siman 89-156]. Jerusalem, 1913. [2], 171 leaves. 24cm.

Section C: Orach Chaim. [Siman 157-241]. Jerusalem, 1915. [2], 190 leaves. 24cm.

Section D: Orach Chaim. [Siman 242-318]. Jerusalem, 1920. [2], 165 leaves. 29cm.

Section E: Orach Chaim. [Siman 319-428]. Jerusalem, 1924. [1], 179, [1] leaves. 27cm.

Section F: Orach Chaim. [Siman 429-494]. Jerusalem, 1928. [2], 165 leaves. 29cm.

Section G: Orach Chaim. [Siman 495-520]. Jerusalem, 1931. [2], 151 leaves. 29cm.

Section H: Orach Chaim. [Siman 521-697]. Jerusalem, 1933. [2], 176 leaves. 29cm.

On the title page of Section A, the signature of the philanthropist Saliman David Sassoon of Bombay. In Section B,

stamps of "Yitzchak Gibli … Jerusalem". An additional stamp of "… Gabai Chatzot Jerusalem" with a foreign language.

Hebrew inscription "I have sold them to the synagogue of Sephard members Tzaddok Gibli". In Section C, stamps of the
pious philanthropist the kabbalist Rabbi Nissim Nachum (Hebrew and English). Owner's stamps of the kabbalist Rabbi

Shmuel Shmueli the head of the Nahar Shalom Yeshiva, a disciple of Rabbi Mordechai Sharabi. Throughout the book,

dozens of handwritten Kabbalistic/ Halachic glosses. In Section H, a signature of "R.C. Iraqi".

All the volumes are in good-excellent condition. Some of the sections were printed on dry Jerusalemite paper. New,

impressive bindings with inscription. Matching bindings: the size of the bindings of volumes A-C is 25cm. The size of the

bindings of volumes D-G is 30cm.

Opening 500$

-מיוחסיםעותקים–ראשונהמהדורה-ג"תרצ-ע"תר,ירושלים–כרכים8–"החייםכף"השלמהודרסט.17

ידבכתבהגהותעשרות

.ראשונהמהדורה.סופרחייםיעקברביהמקובלהגאוןמאת,חייםאורחערוךשולחןעל"החייםכף"חיבורשלשלםסט

.מ"ס24.דףקסה,[4].ע"תר,ירושלים.[פח-א'סי].חייםאורח:אחלק

.מ"ס24.דףקפא,[2].ג"תרע,ירושלים.[קנו-פט’סי].חייםאורח:בחלק

.מ"ס24.דףקץ,[2].ה"תרע,ירושלים.[רמא-קנז’סי].חייםאורח:גחלק

.מ"ס29.דףקסה,[2].ף"תר,ירושלים.[שיח-רמב’סי].חייםאורח:דחלק

.מ"ס27.דף[1],קעט,[1].ד"תרפ,ירושלים.[תכח-שיט’סי].חייםאורח:החלק

.מ"ס29.דףקסה,[2].ח"תרפ,ירושלים.[תצד-תכט’סי].חייםאורח:וחלק

.מ"ס29.דףקנא,[2].א"תרצ,ירושלים.[תקפ-תצה’סי].חייםאורח:זחלק

.מ"ס29.דףקעו,[2].ג"תרצ,ירושלים.[תרצז-תקפא’סי].חייםאורח:חחלק



כף"בעלהגאוןשלהראשוןספרו–ד"תרס,ירושלים–יעקבקול.18

נדירהמעטפת–"החיים

Kol Ya'akov – Jerusalem, 1904 – the First Book by the Author

of "Kaf HaChaim" – Rare Cover

יעקברבינומאת.מגילה,תפילין,מזוזה,תורהספרהלכותעלמיוחדחיבור,יעקבקול

.ערוךהשולחןעל"החייםכף"הספריםמחברסופרחיים

.אלישרשאוליעקברבילציוןהראשוןהסכמת.ראשונהמהדורה.ד"תרס,ירושלים

ראשוניםהפוסקיםדעותאתהרבמביא,"החייםכף"הגדוללחיבורובדומה,זהבספר

ל"זי"הארונוסחאותכוונותכולל,אלובהלכותערוךהשולחןסימניסדרלפיואחרונים

.בגדאדומנהגיש"והרש

תשתיתבעצםהיווהזהספר,שנדפססופרחייםיעקברבישלהראשוןספרולפנינו

לאוריצאשלפנינוהספר.סימןאחרסימןערוךהשולחןעל"החייםכף"הגדוללחיבורו

רבינושלביתוונאמןבגדאדרבנימחשוביחזןציוןבןרבישלובהגהתובהשתדלותו

."חיאישבן"החייםיוסף

השמאליובצד.נוסףשערעם,ירוקהמעטפתלפנינו.זהובהבדיוהשער.דף[2],סט

."לאורייתארבאמודעה"חזןציוןבןרבישהדפיסלספריםפרסומותהמעטפתשל

.בלויהמעטמקוריתכריכה.טובמצב

120$פתיחה 

\הצאןעקבי\(החלקים2)סופריםעיטור–קוקהרבספרישלושה.19

פארחבש

Three Books by Rabbi Kook – Itur Sofrim (2 sections) / Ikvei Tzon /

Chavash Pe'er

.קוקהכהןיצחקאברהםרביהגאוןספרישלושה

.ט"תרמ-ח"תרמ,ווילנא.החלקיםשני!קוקהרבשלהראשוןספרו–סופריםעיטור.א

תורהלהגדיל":בשערשנכתבכפיהספרמטרת.חשובותהסכמות.ראשונהמהדורה

."ישראלמפלגותיחדלאגוד',היראתעםוהדעתהחכמהגבוליולהרחיבולהאדירה

.מעטקצוץגדף.'עמ40,40

.ראשונהמהדורה.ו"תרס,ירושלים.מאמריםקבוצת,הצאןעקבי.ב

.ה"תרפ,ירושלים.ובאגדהבהלכהתפיליןמצותעל,פארחבש.ג

.כריכותללא.שוניםגדלים

200$פתיחה 

מהדורה–א"תרע-ב"תרס,ירושלים-החלקיםשני–כהןמנחת.20

יחידה

Minchat Cohen – Two Sections – Jerusalem, 1902-1911 –

Single Edition

.'ב'אסדרלפיוהלכהס"השסוגיותכלליעל"כהןמנחת"החשובהספרחלקישני

המהדורהלפנינו,בלבדאחתפעםנדפסוהחלקיםשני.הכהןחייםיוסףרבימאת

.הראשונה

כרוך.מאודטובמצב.דף[1],מא,[3].ב"תרס,ירושלים.אמערכת:ראשוןחלק

.מרפאלבמספרחלקעם

.מאודטובמצב.דףקלד-מד,[4].א"תרע,ירושלים.ת-במערכת.שניחלק

פרושיםהאשכנזיםדייני,הספרדיםעדתדייני,ירושליםגדוליכלהסכמות

רבי,זוננפלדחייםיוסףרבי,"חמדשדי"ה.בירושליםהחסידיםדייני,בירושלים

.ועודברליןחיים

120$פתיחה 



ראשונותמהדורות–ירושליםספרי[8]אוסף.21

ויחידות

Collection of [8] Books of Jerusalem – First and

Single Editions

אזולאיאברהםרביהמקובלהגאוןפירושעם,אבותפרקי•

ל"הו.ראשונהמהדורה.ע"תר,ירושלים."לאברהםחסד"בעל

מרדכירביחתימותבספר.דף[1],לט.קדשוידכתבמעצם

.בארגגימפל

רבנימגדוליחביבבןמשהרבימאת,גדולקולת"שו•

.ראשונהמהדורה.ז"תרס,ירושלם.17–הבמאהירושלים

.דףסח,[2],ב,[1].אחרוןבדףחסרוןמעטעםפגם

א"יש"הבןאלישרמשהחייםרבימאת,האישמשהת"שו•

.דףקץ,[6].יחידהמהדורה.א"תרפ,ירושלים."ברכה

לשנימחולק.הלכהוביאוריחידושים,שאולויוסףספר•

נסיםיוסףרבימאתס"השעלחידושיםראשוןחלק:חלקים

הלכתיותתשובות:שניחלק.ברכהא"היששלבנואלישר

.ב"תש,ירושלים.פולונסקיאהרןשמשוןרביהגאוןמאת

לשבתותדרושים:אחלק.חלקיםשני,לעמוהגידמעשיוכח•

ליקוטים,אבמכבדבןספר(מיוחדשערעם):בחלק.ומועדים

מאת.וכתביםפסקים,ס"השמסכתות,הפרשיותסדרעל

.ו"תרס,ירושלים.אלחדאדהכהןמסעודרביהמקובלהגאון

בכתבהקדשהמילוי,הכריכהשלהפנימיבצד.יחידהמהדורה

.המחברחותמתהספרבשער.המחברשלקדשויד

בירושליםשנדפסוותחינותתפילותספרימקבץ.22

Collection of Prayers and Techinot Books which were Printed in

Jerusalem

צדיקיםקבריעלהצדיקיםהנהגותסדר,חסידיםיעלזועם,רבאהלולא•

.א"תרנ,ירושלים.טובשםהבעלתלמידי

.ן"תר,ירושלים.חלימיאברהםרבימאת,אבותזכותפירושעם,אבותפרקי•

.725הלוי.ש.צוקרמןדפוס

יוסופוףידידיהרבימאת.הנפטרנשמתלעילוילימודים,נשמהנרספר•

.ב"תרע,ירושלים.היראתי

בין.ד"תרפ,ירושלים.לתשובההמעורריםמאמרים,ישראלבניצעקתספר•

.כלכתאמדפוסתפילותשלדפיםארבעהנכרכולב-לאדף

.א"תרצ,ירושלים.התכלאלנוסחלפיאלוללחודשסליחות,הסףשמר•

.ג"תרפ,ירושלים.א"החידרבינופיעלכרתתקון•

,השנהראשתפילותכלביאור.השנהראש.ראשוןכרך.יעקבאהלימחזור•

!חשובמחזור.ראשונהמהדורה.ח"תרס,ירושלים.יצחקייעקברבימאת

.שוניםומצביםגדלים.ספרים7כ"סה

100$פתיחה 

[1],קפט.'עמ[2],[1],8,[2].יחידהמהדורה.ץ"תר,ירושלים.כלפוןיעקברביהגאוןמאת.ראשוןחלק,צדיקיםמשפטיםת"שו•

.דף

.פרחייוסףדודרבימאת,אחדותומסכתותוכתוביםנביאיםעלהפרשיותסדרלפיהתורהעלוחשבונותגימטריאות,עולםאהבת•

.ידועלא–השמטותדפי[4]+.דףקז,[1].יחידהמהדורה.ס"תר,ירושלים

רישומיםהפורזץבדף.ט"תרנ,ירושלים,מבוכארהברוךמשהרבימאת,השבועפרשיותבסדרהמסורהעלחידושים,משהתיבת•

.בוכאריידבכתב,תורהבדברי

.טובמצבכללי.שוניםומצביםגדלים

120$פתיחה 



ספרי קבלה

בכתבחשובותהגהות–בחייומתימןץ"המהרישלמדרשומביתהעותק–ך"ש-ח"שי,מנטובה–הזהרספר.23

ההדפסהמתקופתיד

מהדורה.ך"ש-ח"שי,מנטובה.ודבריםבמדבר,ויקרא,בראשית.יוחאיברשמעוןרביהאלקיהתנאמאת,התורהעלהזהרספר

.מגאזולוהכהןנפתליבןויעקבמפדובהאפריםבןמאירדפוס.הזהרספרשלראשונה

בכתבחשובותהגהותהכרכיםבשני.ץ"המהרי–ו"יצצאלחיחיארבישלמדרשולביתשייךשהספררישום1\לגדףבראשיתבספר

.להדפסההקרובהשאחריהומתקופהההדפסהמתקופתמזרחיתובכתיבהתימנייד

הזוהרבספרהוגיםהמקובליםגדוליהיוהזוהרלהדפסתעדשכן,הזוהרשלראשונהמהדורהעלבהגהותגדולהחשיבותישנה

הגיהו,לראשונההדפוסמכבשעלהזוהרספרכשעלה.ביותרוהמוגהיםהמוסמכיםהיו,למדושמהםהידכתבי,ידבכתבישהיה

(אביביי"רהערת).ברשותםשהיוהמוסמכיםהידכתביפיעל,המודפסהזוהראתידםבכתבהמקובליםחכמי

.האחרוניםהפוסקיםמגדולי.צנעאד"וראב18–הבמאהתימןרבנימגדולי(ה"תקס-ה"תע)ץ"המהרי–צלאחיוסףר"ביחיארבי

היתהמצודתו.שנהוחמשמארבעיםלמעלהכיהןזהבתפקידתימןקהילותלכלד"וראבראשילרבנתמנהלחייוהארבעיםבשנות

.צדיקפעולתת"שו:חיבוריו.תימןעדתלבניסמלהםומנהגיופסקיו,עורריןללאבתימןעליונהלסמכותוהיהתימןעריכלעלפרוסה

.תכלאלסידורעל"חייםעץ"פירוש,"טהרהשערי"."קדושהשערי""תודהזבח"

.(דףש-קיח,[2]:ודבריםבמדבר.דףקטו:ויקרא.דףרנא,[8]:בראשית:במקור).שלפנינוהעותקיםתיאורלהלן:חסריםעותקים

-מא.לב-כט:הןואלו,ידבכתבהושלמוהחסריםמהדפיםחלק.רנא-רמד.מד-מא.לב-כט.ז-ו.שער:הדפיםחסרים:בראשיתספר

חסרים:ודבריםבמדברספר.ראשוניםדפיםששהחסרים.קטועדומדףמתחיל:ויקראספר.כפוליםמ-לזדפים.רנ-רמד.מד

.ש-רצא.רפח-רפה.קעז-קעו.קנח-קנה,הדפים

.מנותקיםדפים.כריכהללא.ידבכתבהושלמוחלקםטקסטחסרונות.ובלאיקרעים.בינוני-טוב.הדפיםביןמשתנהמצב

800$פתיחה 



23. Sefer HaZohar – Mantova, 1548-1560 – the Copy from the Beit Midrash of the Maharitz of Yemen in His

Lifetime – Important Handwritten Glosses from the Time of Printing

Sefer HaZohar on the Torah, by the Divine Tana Rabbi Shimon Bar Yochai. Bereshit, Vayikra, Bamidbar, Devarim. Mantova,

1548-1560. First edition of the Zohar. Printed by Meir Ben Efrayim of Padova and Ya'akov Ben Mafatli HaCohen of

Gazzuolo.

In the book of Bereshit, leaf 33/1, an inscription that book belongs to the Beit Midrash of Rabbi Yichyeh Tzalach – the

Maharitz. The two volumes contain important glosses in Yemenite script and Oriental script from the time of printing and

shortly after it.

We have already noted that there is great importance to glosses on the first edition of the Zohar, since until its printing,

the greatest Kabbalist would study manuscripts of the Zohar, and those would be the most authorized and proofread.

When the Zohar was printed for the first time, the Kabbalists proofread it, comparing it to the manuscripts they owned.

Rabbi Yichyeh the son of Rabbi Yosef Tzalach – the Maharitz (1715-1805) one of the greatest rabbis of Yemen in the 18th

century and Rosh Av Beit Din of San'a. One of greatest Poskim Ahcronim. In his 40s he was appointed Chief Rabbi and Rosh

Av Beit Din of all the communities of Yemen, a position he held for more than forty-five years. He was the supreme

authority in Yemen and his halachic rulings and customs are a symbol of the members of the Yemenite community. His

compositions: "Pe'ulat Tzaddik" Responsa, "Zevach Todah", "Sha'arei Kedusha", "Sha'arei Tahara", the "Etz Chaim"

commentary on the Siddur Tiklal.

Lacking copies: Originally: Bereshit: [8], 251 leaves. Vayikra: 115 leaves. Bamidbar and Devarim: [2], 118-300 leaves.

Bereshit: lacking the following leaves: title page, 6-7; 29-32; 41-44; 244-251. Some of the missing leaves were complete by

hand, and they include: 29-32; 41-44; 244-250. Leaves 37-40 are double. Vayikra: begins on leaf 6 to 115. The first six leaves

are missing. Bamidbar and Devarim: lacking the following leaves: 155-158; 176-177; 285-288; 291-300.

Condition varies between the leaves. Good-fair. Wear and tear. Text omission, some completed by hand. No binding.

Detached leaves.

Opening 800$



מערכתלספרסביבהגהות100–כ.24

ח"שי,פירארא–האלהות

Approx. 100 Glosses around the

Book Ma'arechet HaElohut –

Ferrara, 1558

רבימאת,בקבלהחיבור,האלהותמערכתספר

שםנודעלאפירושעם,התוספותבעלפרץ

.ח"שי,פירארא.חייטיהודהרביופירושמחברו

.דףרפה-קפגמדףשלפנינוהעותק:חסרעותק

.דףרפו,[6]במקור

אשכנזיידבכתבהגהות100–כהספרלאורך

קטעי,ההגהותתוכן.19–ההמאהמתקופת

נוסחהגהותוכן,הספרדבריעלפירושים

.ותיקונים

-טובמצב.פגמים.מנותקיםדפים.כריכהללא

.בינוני

180$פתיחה 

–א"תס,פיורדא–אברהםאשל\נערבאור.25

מקוריתקלףכריכת

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

Original Parchment Binding

תורתלימודבמעלתפרקיםשבעה,נערבאורספר.א

שלרבוקורדובירומשהרביהאלקיהמקובלמאת.הנסתר

.ל"זי"האר

והוא,(נפרדבשער)"אברהםאשל"ספרעםכרוך.ב

ספרו).אשכנזימרדכירבימאתאברהםאשלספרהקדמת

.(שנהובאותהמקוםאותונדפס,אברהםאשלהגדול

עץבתחריטשער.מאנשבךמאדלדפוס.א"תס,פיורדא

.נאה

כריכת.כתמים.טובמצב.מ"ס16.5.דףכב,[1],[מ:ל"צ]נ

.רופפתכריכה.מקוריתקלף

200$פתיחה 



פיעלס"השאגדותביאורי–ו"תקט,אזמיר–עיןבתמאיר.27

יחידהמהדורה–הסוד

Meir bat Ayin – izmir, 1757 – Kabbalistic

Commentary on Talmudic Aggadot – Single Edition

ראשוןחלקעלו"והמהרחי"הארהקדמותפיעלחידושים,עיןבתמאיר

.ביקייאםמאיררבימאת.יעקבמעין

הסכמת רבי יצחק הכהן  . דפוס יהודה חזן. מהדורה יחידה. ו"תקט, אזמיר

בשער הספר חותמות בעלות עתיקה. רפאפורט

פגיעתעםעשפגעי.בינונימצב.מקוריתכריכה.מ"ס19.דףיב,קח,[3]

.מקומותבכמהטקסט

100$פתיחה 

'ג–ד"תקנ-ג"תקנ,זאלקווא–מלךמקדש.26

חלקים

Mikdash melech – Zholkva, 1793-1794 –

Three Sections

מאת.הקדושהזהרעלוביאוריםחידושים,מלךמקדשספר

.'דמתוךחלקים'גלפנינו.בוזאגלושלוםרביהאלקיהמקובל

שנדפסהזהרעלהמפורסםהספרשלשניהמהדורה

.הדורותבמשךמהדורותבעשרות

בשניקרעים.דףרמח,[1].ד"תקנ.שמותספרעל:שניחלק

.בינוני-טובמצב.כתמים.אחרוןובדףראשוניםדפים

.טובמצב.דףקצד.ג"תקנ.ויקראספרעל:שלישיחלק

קמט.דףרנב.ד"תקנ.ודבריםבמדברספרעל:רביעיחלק

.טובכללימצב.אחרוןבדףקלחיזוק.השערבדף

.רופפות(?מקוריות)עתיקותכריכות.מ"ס19

180$פתיחה 

חתימות-ז"תקל,מיץ–ערוךועדןערוךתפתה.28

Tifteh Aruch V'Eden Aruch – Metz, 1777 – Signatures

,גיהנוםועונשיהקברחיבוטבעניניומוסרקבלהספר,ערוךתפתה

משהרביהאלקיהמקובלמאת.בתיםה"קפעלהמיוסדשירבדרך

אביעדרביהמקובלמאתהעניןוביאורהמלותפירושלוומסביב,זכות

.באזילהשלוםשר

דניאליעקברבימאת,בתיםז"ברעהעדןגןעלשיר'ערוךעדן'ספרעם

."יצחקפחד"בעללמפרונטייצחקרביותלמידפירארהשלרבהאולמו

ד"אב"אריהשאגת"בעלגינצבורגליבאריהרביהסכמת.ז"תקל,מיץ

.ועודמיץ

.פגומהשדרה,מקוריתכריכה.מאודטובמצב.מ"ס19.דףעב,[2]

.עתיקותוחותמותחתימות

180$פתיחה 



–ה"תקמ,קוריץ–עקיבאדרביאותיותספר.29

נדירהמהדורה

Sefer Otiyot D;Rabbi Akiva – Koritz, 1785 – Rare

Edition

וסודהניקודשער,תעניתמגילת,עקיבאדרביאותיותספר

מעיןספר,יקטיליא'גיוסףרביהאלקילמקובלהחשמל

וצרופיבחשבוניליכנספתח.שמוולחושביייליראי,חכמה

.האמתדרךעלהקדששמות

.שערבלאנדפס.קריגראנטאןיאהןדפוס.ה"תקמ,קוריץ

הופיעלאהספר.נדירהמהדורה.מרובעותאותיות

.פומביותבמכירות

עורושדרתבדכריכת.מצויןמצב.מ"ס19.דףיב,כב

.מהודרת

200$פתיחה 

ק"כיבעצםהגהות–ט"תרס,פיעטרקוב–ואחלמהשבולשם.30

אלישיבשלמהרביהמקובלהמחברשל

Leshem Shvo VeAchlama – Piotrkow, 1909 – Glosses

Handwritten by the Author Himself, the kabbalist

Rabbi Shlomo Elyashiv

ביאורים,ואחלמהשבולשםמהספראחדענףוהוא,ושעריםהקדמותספר

המקובלהגאוןמאת.ו"למהרחחייםעץעלפירוש,ל"האריזבקבלתודרשות

.ראשונהמהדורה.ראשוןחלק.ט"תרס,פיעטרקוב.אלישיבשלמהרבי

לפי–המחברשלק"כתיבעצם,נוסחתיקונישלהגהות17הספרלאורך

!נדפסוטרםשלפנינוהתיקוניםכיעולהבדיקתנומיטב

זההמחברנדבת"רישוםהספרבשער.אחרתבכתיבהנוספותהגהות2

"...שטרוסהגבירבחצרחדשאורד"לבהמהספר

.האמתבחכמתעולםגאון,אלוקימקובל(ו"תרפ-א"תר)אלישובשלמהרבי

מגילנודע.בליטאהמקובליםלגדולונחשבשבליטאשאוולבעירהתגורר

ידועלנערכובקבלהא"הגרכתביורוב,הקבלהבחכמתבגדלותוצעיר

סדרת.א"תרנווארשאבמהדורתנדפסו"חייםעץ"ספרעלהגהותיו.לדפוס

,ח"תש-ט"תרסבשניםנדפסה"ואחלמהשבולשם"הנקראתבקבלהספריו

לירושליםעלהד"תרפבשנת.הקבלהחכמתלימודשלהיסודמספריוהם

משפחתושםאתאזששינה,הומלאד"אבאברהםרביוחתנובתועםיחד

כגדוללימיםשנודע–שלוםיוסףהנערהיחידובנם.חותנומשפחתלשם

י"ערבהבהערצהוהתקבל,ל"זצאלישיבש"הגרימרן,בדורנוהפוסקים

"חיאישבן"הותלמידיה"השדהרבבירושליםהספרדיםהמקובליםגדולי

המקובלשהואעליואמר"אישחזון"המרן.גדולתואתמרבםששמעו

עליואמרכיאומרומשמו.בדורנוהמקובליםגדולכינהוקוקהרב.האחרון

.בביתובקישאדםכמוהקבלהבחדריבקישהוא

.מקוריתכריכה.מצויןמצב.מ"ס30.'עמ212

500$פתיחה 



מגדולי(ד"תרפ-ד"תר)הלפריןמנכיןמנחםרבי

המדרשביתאתהקים.וירושליםליטאמקובלי

הספריםסדרתמחבר.בהורודנה"אלשיךחברת"

חייםעץספרעל"וביאוריםהגהות"הנודעת

,ירושלים)הכונותשערעל,(א"תרנ,ווארשא)

על,(ד"תרס,ירושלים)שעריםמבוא,(ב"תרס

הגהות.(ז"תרס,ירושלים)חייםאוצרותספר

שערחייםעץ,הקודשרוחשערעלותיקונים

.(ז"תרס,ירושלים)הפסוקיםושער,ההקדמות

ספרכלליפירושעלוביאוריםהגהותגםחיבר

כמו.(ד"תרע-ע"תר,ירושלים)ז"להרדבהפליאה

עלחלקבו"חכמיםכבוד"הספראתחיברכן

והוכיח,ימיםחמדתהספרנגדץ"היעבשלטענתו

מקורוכןועלי"הארקבלתאתתואםהספרכי

לירושליםעלהא"תרסבשנת.אמיתיבמקובל

ידועהיה.העתיקהבעירמחסהבבתיוהתגורר

דיבוקגירשבובמקרהוהתפרסםנפלאותכעושה

(1947)הישובלחלוצי'אצי)יתומהבנערהשנכנס

.(689'עמ,בכרך

טוב-טובמצב.מ"ס30.דףכה,סט,כה,[2]

שדרת,עתיקהכריכה.שימושכתמי.מאוד

.בלויההכריכה

1000$פתיחה 

31. Sha'ar Ma'amarei Rashbi and Ma'amarei Razal – with Glosses and Commentary Handwritten by the

Kabbalist Rabbi Menachem Menchin Halpern – has not been Printed

Sha'ar Ma'amarei Rashbi. Sha'ar Ma'amarei Razal. The second and third sections of eight sections authored by Rabbi Chaim

Vital as he received from the Ari. Salonika, 1862.

Throughout the book, there are glosses and commentary handwritten by the Kabbalist, the genius Rabbi Menachem

Menchin Halpern, the author of Hagahot U'Ve'urim al Kitvei HaAri and more. The glosses before us were never printed! The

book contains two types of his stamps "Menachem Menchim Halpern of Grodno author of Hagahot U'Veurim al Etz Chaim

Hakadosh by the Ari" (Hebrew) and an additional large stamp " Menachem Menchim Halpern of Grodno author of Hagahot

U'Veurim al Etz Chaim Hakadosh and on Sha'ar Hakdamot and Sha'ar Hakavanot and on Mevoh She'arim by the Ari and

author of the book Kevod Chachamim in Jerusalem".

Rabbi Menachem Menchin Halpern (1844-1924) was one of the greatest kabbalists if Lithuania and Jerusalem. He

established the Beit Midrash "Chevrat Alsheich" in Grodno. The author of the well-known series of books "Hagahot

U'Veurim" on the book Etz Chaim (Warsaw, 1891), on Sha'ar HaKavanot (Jerusalem, 1902) Mavoh She'arim (Jerusalem,

1904), on the book Otzrot Chaim (Jerusalem, 1907). Hagahot V'Tikkunim on Sha'ar Ruach haKodesh, Etz Chaim Sha'ar

Hahakdamot and Sha'ar HaPesukim (Jerusalem, 1907). He also authored glosses and commentary on Peirush Klali Sefer

HaPeliah by the Radbaz (Jerusalem, 1910-1914). In addition authored the book "Kevod Chachamim" in which he disagreed

with the Yavetz's claim against the book Chemdat Yamim and proved that the book matches the Ari's Kabbalah and

therefore its source is a true kabbalist. In 1901, he immigrated to Jerusalem and lived in Batei Machaseh in the Old City of

Jerusalem. He was known as a miracle-worker and became known when he drove out a Dybbuk that clung to an orphan girl

(Encyclopedia for the Pioneers of the Yishuv (Hebrew) (1947) Volume B, p. 689).

[2], 25, 69, 25 leaves. 30cm. Good-very good condition. Stains of use. Ancient binding, the spine of the binding is worn.

Opening 1000$

נדפסלא–הלפריןמנכיןמנחםרביהמקובלידבכתבוביאוריםהגהותעם–ל"רזומאמריי"רשבמאמרישער.31

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

.ב"תרכ,שאלוניקי

.ועודי"הארכתביעלוביאוריםהגהותמחברהלפריןמנכיןמנחםרביהגאוןהמקובלשלקדשוידבכתבוביאוריםהגהותהספרלאורך

עץעלובאוריםהגהותמ"בעהמהוראדנאהיילפריןמענכיןמנחם"חותמותיוסוגישניבספר!מעולםנדפסולאשלפנינוההגהות

הקדמותשערועלהקדושחייםעץעלובאוריםהגהותמחברהיילפריןמענכיןמנחם"נוספתגדולהחותמת."ל"זי"מהארהקדושחיים

שאלתיהספרזה"רישוםהספרבשער."ו"תירושלםק"בעהחכמיםכבוד'סומחבר,ל"זי"מהארשעריםמבואועלהכוונותושער

."ל"זמענכיןמנחם'רצ"הרהמעזבוןחייםתורתמישיבה



חתימות-פולין-רוסיהמהדורות–קבלהספרי[5]כוללכרך.32

באטורקעזד"אברייךישראלרבי

A Volume that Contains [5] Kabbalah Books – Russia-Poland

Editions – signatures of Rabbi Yisrael Reich Av Beit Din of

Batorkez

בכל.פולין-רוסיהנדירותמהדורות,חשוביםקבלהספריחמשהכוללכרך

.הונגריהרבניומחשובי"סופרשבט"התלמידרייךישראלרביחתימתשער

נייר.[ו"תקפ,אוסטרהא].ישראלארץשבחיוספרל"זי"הארשבחיספר•

.דף[22].כחלחל

מהוסטרהאמשהרבינכדשלוםבןשמואלרבימאת,האדםתורתספר•

.דף[22].[ג"תקע,טורנפול].הבושםערוגתבעל

ף"תק,פולין-רוסיה].ראובניילקוטבעלהכהןראובןרבימאת,שבתעונג•

.דף[24].[בערך

.דף[24][-"תקס,פולין-רוסיה].הכהןראובןרבימאת.שבקדושהדבר•

,[בערךץ"תק,פולין-רוסיה].מאוסרופולישמשוןרבימאת,שושניםלקוטי•

.דףח.מזבאריזשטייןבראןצבימרדכי'רי"עהופסלביתהובא

.רייךקופיליעקברביבן(ג"תרצ-ב"תרכ)באטורקעזד"אברייךישראלרבי

ט"תרממשנת.מפעגעמעשוורץצבידודרביחתן."סופרשבט"התלמיד

'ג"ישראלמנחת"מחבר.באטורקעזד"אבב"תרנמשנת.נאוואקד"אב

סוגיותעליעקבישרשקונטרס.הקהלותתקנות.עירוביןמסכתעלחלקים

יוסףרבי:בניו."סופרדעת"העםהתכתב.ולמועדיםנוראיםלמיםדרשות

יחזקאלרבי.בבאנוביץדייןרייךפייבלחזקיהרבי.נאמעסטעד"אברייך

ותלמידיוס"החת).בירושליםרייךיצחקרבי,ירושלים-בוסקוביץד"אברייך

.(תקצ'עמ

חלקם.טובבמצבהספרים.בלויהישנהכריכה.יחדיוכרוכיםהספריםכל

.ואיכותיםעביםדפים.ירקרקיםדפים

120$פתיחה 

ספריםשני-ראשונהמהדורה–ו"המהרחחידושי.33

Chidushei Rabbi Chaim Vital – Two Books – First Editions

ד"על"מארזעלנפלאיםודרושיםנוראיםחידושים,טובהדעתעץ•

מאת,הפשטד"עהימיםדברידניאלאיובמשלי'סעלוביאורהנגלה

,ירושלים.המחברידכתבמעצםראשונההוצאה,ויטאלחייםרבינו

.דףקו,[12].ראשונהמהדורה.ו"תרס

מאתמעורריםמוסרדברי,(נפרדבשערחלקכל)ב-אחלק,יועץפלא•

לשערמעבר.ג"תרסירושלים.ל"זצפאפואליעזררביהחסידהגאון

.ירושליםד"אבת"האדרהגאוןהסכמת

קונטרסעם."ל"זו"מהרחמהמקובלמגילות'העל'פי"הספרבסוף

החידושים.אלגאזיט"המהריהמפורסםהגאוןמאת"לחכמהפרפראות"

רבישלהספריםאוצרבביתשהיהידכתבמתוךכאןלראשונהיצאול"הנ

.דףקז,דףפח,[3].מירושליםגאגיןיצחק

100$פתיחה 



–א"תרל,זאלקווא–(ו"מהרח)טובהדעתעץ.34

ראשונהמהדורה

Etz Hada'at Tov (by Rabbi Chaim Vital) – Zholkva,

1871 – First Edition

.ס"הפרדבדרךתורהחומשיחמשהעלחידושים,טובהדעתעץ

.ו"המהרחתלמידויטאלחייםרבינומאת

בעידודונדפס.שטילרפינחסשמואלדפוס.א"תרל,זאלקווא

.ראשונהמהדורה.צפתד"אבהלרשמואלרבישלוהכוונתו

ורבניצפתרבני.לבובד"אבאיטינגאאהרןיצחקרביהסכמת

.טבריה

.שעריםשני.דףכה;נז-מה;כב;כו-כג,[כב-א];מו;כו;כו,[4]

.מפורטהשניהשער

עץהספרזה"בשערבעלותחתימת.מנותקתכריכה.טובמצב

"...מיסירח"בראברהםלשמיליטובהדעת

150$פתיחה 

–(ש"הרשכוונות)ושלוםחייםסידור.35

ידבכתבהגהות–ז"תרס,ירושלים

Siddur Chaim V'Shalom (Kavanot

HaRashash) – Jerusalem, 1907 –

Handwritten Glosses

,המטהשעלשמעקריאתעל,ושלוםחייםסידור

.ו"המהרחכתביפיעלש"הרשכוונותפיעל

אפשר).ווייסאתשענבויםדפוס.ז"תרס,ירושלים

.(זהבדפוסנדפסוהראשוניםהדפיםשנישרק

חייםסידורשלנוספתהוצאהיצאהשנהבאותה

.השמיםשערישיבתידיעלושלום

כפי,ידבכתבקבליותהגהותהסידורלאורך

בספר)יוסףפורתישיבתממקובליאחדשלהנראה

נכתבההגהותבאחת.(הישיבהחותמות

"...ש"כמוהטעםז"לכליתאשבידנובסידורים"

.ך"השבעלמאת,צדקפועלספרעםכרוך

.ד"תרע,ירושלים

.בלויהכריכה.טובכללימצב

150$פתיחה 



סגולהספרי–חשוביםקבלהספריאוסף.37

Collection of Important Kabbalah Books – Raziel HaMalach for Protection

.בחלקוחסראחרוןדף.רביםרישומים.ה"תע,אופיבאך.יקטילייא'גיוסףרבימאת,אורהשערספר•

רוב.הספרוסוףבתחילהדפיםמעטחסר.יחידהמהדורה.ו"תקכ,ליוורנו.נחמניחייםשמשוןרבימאת.שמשוןתולדותספר•

!קיימאשללזרעסגולהכספרידועהספר.מנותקיםדפים.רביםעשפגעימחמתגרועבמצבדפיםמספר.בינוניבמצבהדפים

.יונגרייזמשפחתמרבניאחדשלחותמתבשער.ח"תרי,למברג."יהודהיד"פירושעם.מאמרותעשרהספר•

לשמירהסגולהכספרידועהמלאךרזיאלהספר."דםלעצורלחש"ידבכתברישוםהספרבסוף.ג"תרל,יוזעפוף.המלךרזיאלספר•

!ממזיקים

.ז"תרל,ווארשא."צדקדרכי"עםכרוך.ה"תרנ,מונקאטש.י"הארושבחיניסיםמעשהספר•

."ל"זצשפיטצערליבדודה"מובן'הקיעקב"חתימה.מ"תר,פרמישלא,שמותספר,"מלךמקדש"פירושעם,הזהרספר•

.א"תרמ,ווילנא,המלךרזיאלספר•

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

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

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

.דצניעותאספראעלביאוריםעם.לונזאנודימנחםרביהאלקיהמקובלמאת.הקדוששבזהרזוטאהאדראעלביאור,מןעמרספר•

:עםכרוך.'עמ38,[2].ראשונהמהדורה.ג"תרמ,ווילנא

"דודנפש"ספרעם.מווילנאא"הגרביאורעם.חדשוזוהרמהימנארעיא,היכלות,הזוהרעלביאורים,קדשהדרת,אוריהלספר•

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

אפשטייןהלויליבאריהרבימרבוחידושיםעם.מהוראדנאזיסקינדאלכסנדררבימאת.הקדושהזוהרעלביאור,אורקרניספר•

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

.ס"תר,קראקא.ממזריטשקופליעקברבימאת,עדןגןשערספר•

רביחתימת.ראשונהמהדורה.ז"תרס,ירושלים.הכהןדוויקשאולחייםרבימאת"שלימהאיפה"ביאורעם,ו"למהרחחייםאוצרות•

.משקלובמנדלמנחםרביחתןלעווידודיצחקרבישלבנו,מירושליםלעווימנדלמנחם

.ראשונהמהדורה.ג"תרצ,ירושלים.שריםדודרחמיםרבימאת.והקבלההפשטד"ע,המצותטעמישעריספר•

.שוניםפגמים.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים.כרכים11–ב.ספרים15כ"סה

150$פתיחה 

ידבכתבוחידושים,הגהות,חתימות–קבלהספריאוסף.36

Collection of Kabbalah Books – Handwritten Signatures,

Glosses and Novellae

.ד"תקס,זאלקווא.המלותפירושעם,חדשזהר•

,למברג.בוזאגלושלוםרבימאת,מלךכסאפירושעם,הזהרתקוני•

.הספרבתחילתתימניידבכתבחידושים.ד"תרל

.ד"תרמ,למברג.מפאנוע"הרממאת,יונהכנפיספר•

.והגהותחתימות.ה"תרמ,וארשא.ק"הרממאת,קומהשיעורספר•

שלמהרביידבכתבארוךרישום.ג"תרע,תונס.ו"למהרח,חייםאוצרות•

נפטר.ו"תרנמשנתבודפשטומרבני"סופרשבט"התלמיד,אדלרזאב

.ש"תבשנת

.רפולהררינסיםרבימאת.ש"הרשסידורעלביאורים,נהרעליספר•

:עםכרוך.ראשונהמהדורה.ג"תרס,ירושלים

,ירושלים.משעןאליהורבימאת.חייםעץעלחידושים,אמתשפת•

.ראשונהמהדורה.ד"תרס

בתוךנתון.וכחולהאדומהבדיורישומיםעם.ניירעלידבכתבקמע•

לאהכותבזהות.למסגרתמחוץנבדקלא.מ"ס13\25:גודל.מסגרת

.הובררה

.טובכלליבמצבהספריםכל.שוניםומצביםגדלים.ספרים8כ"סה

200$פתיחה 



ראשונותמהדורות–מווילנאא"הגרחידושי-ספריםשני.38

Two Books – Chidushei Hagra M'Vilna – First Editions

.א"הגרביאורעם.ופקודיבראשיתמפרשת,הזוהרהיכלותספר•

ישורוןצבייעקבגאוןהרבבהתאמצותנדפס".ז"תרי,קינגסברג

."י"נ[קניגסברג]ד"הגאבמעקלענבורגצבייעקבר"מוהרהמפורסם

.ראשונהמהדורה

.מ"ס20.דףעח-עג,מח-מה,סח-ב,[1].'עמ[1],9.שעריםשני

דפים.עשנקבי.בינונימצב.(672'מס,א"הגרספריאוצר,וינוגרד)

.מנותקים

הגהותעם.סופריםועטור,סופריםמקראביאורעם,סופריםמסכת•

הראשוןהספר.ראשונהמהדורה.ב"תרכ.סובאלק.מווילנאא"הגר

.נדיר–בסובאלקשנדפסובלבדספריםארבעהמתוך

.בשערוחותמתחתימה.טובמצב.מ"ס22.דףמ,[2]

100$פתיחה 

וניירקלף–שונותקמעות11אוסף.39

Collection of [11] Different Amulet – Parchment and

Paper

בדיוחלקם.מקורייםבנרתיקיםסגוריםחלקם.שונותקמעות11אוסף

.עתיקהסטנסילבהדפסת1קמע.נייר\קלףעל

.שוניםומצביםגדלים

100$פתיחה 

זקןשלקדשוידבכתבהעסקוהצלחתלשמירהקמע.40

ל"זצכדורייצחקרביהמקובלים

Amulet for Protection and Success of the Business

handwritten by the Eldest of the Kabbalists Rabbi

Yitzchak Kaduri

.הרעמעיןולשמירההעסקלהצלחתקמע

צדדיומארבעת,תרנגולציורובתוכועיגולבמרכזו,מודפסמלבניקמע

וציוריםלבנוןארזילמלבןומשמאלמימין.הקמעמילותוסביבםדודמגני

ימים]ש"יולאריכותסגולה"הקמעבתחתית.קדושיםמקומותשלזעירים

הקונטרסזה":העמודבשולי."דשמיאלסיעתאברכה..לפרנסה[ושנים

'רי"עלאורויצאהועתקזהקמע."מחדשאותווהדפסנו,נושןישןנמצא

.אליגולאיוסף

:קודשוידבכתבכדורייצחקרביהמקובליםזקןהוסיףהקמעבתחתית

בעלעלותרחםותחוסוחסדיךרחמיךלמעןשתעשהא"אומ"יהר"

ויצליחישכיליפנהאשרובכלידיומעשיבכלותצליחהו...החנות

שמותיךלמעןחוליושוםוכשפיםהרעעיןשוםישלוטואלוירויח

.(קדוששם)"ע"אדמר"אכיל"הנהקדושים

כדוריהרבלכך,טושטשוההדפסהשמחמתבקמעקודששמותישנם

.פעולתואתיפעלשהקמעכדי,הקודששמותאתהשליםקודשוידבכתב

רטיבותכתם.ישנהמסגרתבתוךנתון.טובכללימצב.מ"ס35\28

.הדףבתחתית

300$פתיחה 



רביהנסתרהצדיקמאתלשמירהמטבע.41

ידוחתימתעםפישאברהם

Coin for Protection by the Tzaddik Nistar

Rabbi Avraham Fisch with His Handwritten

Signature

אברהםרביהנסתרהצדיקשלמידיוניתן,סגורמטבע

ובדבקבניירעטוף.ושמירהלסגולה,ל"זצוקפיש

.שמואתהצדיקחתםהניירגביעל,ניילון

.טובמצב.מ"ס3\5

250$פתיחה 

מסמכיםמקבץ–פתיהיהודהרביהמקובל.42

The Kabbalist Rabbi Yehuda Fatiya – Collection of Documents

.ו"תש,אבמנחם.פתיהיהודהרביהאלקיהמקובלשלהשנהלפקודת"אזכרה",מודעה•

.ז"תשי'אאדר.פתייהיהודהרביאלמנתפתייהרחלהרבניתפטירתעלאבלמודעת•

היתה,יהיהולאיבואלאו"חואם)אחתפעםיוםבכליאמר"הסכנהמןביתוובניהואלהנצל"פתיהיהודהרבישתיקןתפילהדף•

."רעכללהםיאונהלאי"ובעזההפסקבליפעםאחריפעםאותויאמרואוירהתקפת

.ג"תשל'אאדר.יהודהמנחתכנסתבבית.וסוריהעיראקיהודישלוהצלתםשלומםלמעןוסליחותתפילהליוםהקוראתמודעה•

.יוסףעובדיהרביל"הראשבהשתתפות

.הישיבהחותמותעם.בירושליםיהודהמנחתלישיבתי"מא10שללתרומהקבלות4שלסדרה•

.ישראלזמירותנעיםצעירילארגוןמיל100שללתרומהקבלה•

.ידובכתבפתיהיהודהרבישכתבוברכהלשמירהקמיעהדפס•

.טובכללימצב.שוניםגדלים

120$פתיחה 



מהדורה–ח"תרל-ח"תרכ,אזמיר–"ומזוןחיים"חדשזהר.43

ראשונה

Zohar Chadash "Chaim UMazon" (Rabbi Chaim Palachi)

– Izmir, 1868-1878 – First Edition

חיים"ביאורעם.עיניםומאירותמרובעותבאותיות.התורהעל,חדשזהר

.אזמירד"אבי'פלאגחייםרביהגאוןמאת"ומזון

הספרבתחילת.'ומזוןחיים'שלראשונהמהדורה.ח"תרל-ח"תרכ,אזמיר

.י'פלאגחייםרביהסכמת

.קצרותוהגהותקבלייםרישומים.וכתמיםבלאי.טובכללימצב.דףרצו,[2]

100$פתיחה 

י'פלאגספרי רבי חיים –דפוסי המזרח 

–ודמשקברודיסהדםעלילת–למשהדרכיותחילהחיים.44

ראשונהמהדורה–ה"תר,שאלוניקי

Chaim Techilah Derachav LeMoshe – the Blood Libel of

Rhodes and Damascus – Salonika, 1845 – First Edition

באיהדםבעלילתהפורקןועלהנסיםעלדרשות,למשהדרכיותחילהחייםספר

עלמונטיפיורימשהלשרשבחדבריעם.ר"תבשנתדמשקובעיררודיס

.י'פלאגחייםרבימאת.היהודיםאחיולהצלתהברוכותפעולותיו

השערבשולי.אשכנזיהלויסעדידפוס.ראשונהמהדורה.ה"תר,שאלוניקי

.הראשוניםי'פלאגחייםרבירבימספרי–המחברלפרסומי6סידורימספר

כללימצב.רחביםשולים.ואיכותיעבהבהירדף.נקביםמעט.מ"ס20.דףלו

.טוב

120$פתיחה 

יחידהמהדורה–ח"תרל,אזמיר–חיכלעיני.45

Einei Kol Chai – Izmir, 1878 – Single Edition

אגדותוחידושיהלכותחידושי,בבליבתלמודחידושים,חיכלעיניספר

בכרהיללאלעזר...הגבירלישעשה...היללביתבישיבתלמדתיאשר"

.י'פלאגחייםרבימאת."מנוח

.פוליויעקבפונטרימוליאברהםדפוס.ח"תרל,אזמיר

מובאיםמקומותבכמה.המחברלפרסומי54סידורימספרהספרבשער

:קנו-קלובדף.דורווחכמיבניוומאת,המחברשלאביומאתחידושים

מקומותמראי"ציונים":קצו-קעטבדף.ממזרבדיןהדורמחכמיתשובות

:קה-פבבדף."הנהעדמהנדפסים"המחברספריבשארס"השלחידושי

:א,ר-ב,קצובדף.אבותפרקיעלמיוחדקונטרס"לחייםצדיקפעולת"

.אברהםרבי,המחברבןמאת"להספדדרוש"

.חדשהכריכה.מצויןמצב.מ"ס32.דףרטז,[2]

150$פתיחה 



יחידהמהדורה–החלקיםשני–ז"תרל-ו"תרל,אזמיר–(י'פלאג)חייםרוח.46

Ruach Chaim (Palachi) – Izmir, 1876-1877 – The Two Sections – Single Edition

.י'פלאגחייםרבימאת.וזכרונותרשימות,דיניםחידושי.ערוךהשולחןחלקיארבעתעלחשובחיבור,חייםרוח

.דףרה,[2].דעהויורהחייםאורח:אחלק

.דףקע,[1].משפטוחושןהעזראבן:בחלק

.וחבריושיגורהדייאושעאהרןדפוס.יחידהמהדורה.ז"תרל-ו"תרל,אזמיר

אביו,יוסףרבי,אברהםרבי,המחברבנימאתותשובותחידושיםגםכלולים.אברהםרבי,בנומאתלהספדודרושתשובהגםבספר

.ון'פיגיצחק'רומאתוקריאל'גציוןבןרביחתנו,יעקברבי

.המחברלספרי52-53מספרהשעריםבשולי

.בכריכותקליםופגמיםבלאימעט.מצוין-טובכללימצב.בודדיםעשנקבי.מאודואיכותייםעביםדפים.מקוריותכריכות.מ"ס30

200$פתיחה 

–ראשונהמהדורה–ד"תרל,אזמיר–בחייםחלקם.47

י'פלאגחייםרביהסתלקות

Chelkam BaChaim – Izmir, 1874 – First Edition

– Historical

צדקניותונשיםצדיקיםשלסילוקןעלהספדים,בחייםחלקםספר

מאת.למילהדרשותעם,באזמירמדרשותבבתיהמחברשדרש

.י'פלאגחייםרבי

.רודיטיבנימןציון'ןדפוס.ראשונהמהדורה.ד"תרל,אזמיר

בןומאתיעקברבי,המחבראבימאתהספדיםנכללובספר

,המחברפטירתעלהספדים:הספרבסוף.אברהםרבי,המחבר

רביובניווקריאל'גציוןבןרביחתנו,יעבץיעקברביחברומאת

תנחומיםמכתביכןכמו.אברהםורבייצחקנסיםרחמיםרבי,יוסף

.בעולםשונותמקהילותשהגיעוהמחברפטירתעלוקינות

לפרסומיסידורימספר40השערבשולי.מ"ס31.דףקיד,[2]

.המחבר

מראשיתאפריקאיתצפוןכתיבה,ידבכתבחידושיםהספרבסוף

.20–ההמאה

כריכה.הטקסטעללעתיםבודדיםעשנקבי.טובכללימצב

.ואיכותיםעביםדפים.מקורית

120$פתיחה 



חשוביםטיפוגרפייםשינויים–חלקיםשני–ללביפהספר.48

Sefer Yaffe L'Lev – two Sections – Important

Typographical Varioations

,ערוךהשולחןחלקיארבעתעלחידושים,חמישיחלק,ללביפהספר•

.ד"תרמ,אזמיר.הראשוניםשהשמיטוונשיםאנשיםשמות,גיטיןדיניעם

.מקוריתכריכה.מאודטובמצב.דףקלב,[2].ראשונהמהדורה

איזמיר,י'פאלאגיצחקנסיםרחמיםרבימאת,שישיחלק,ללביפה•

.ראשונהמהדורה.ט"תרמ

שערהכולל,זהבדף.הספרבסוףנוסףשערעמודנכרךזהבעותק

בטיפוגרפיתוגםבטקסטגםרביםשינוים,מעברוההקדמהותחילת

.וההקדמההשער

.שוניםגדלים

120$פתיחה 

פדהצורבןספרשלהגההעלה–הגהות–ראשונהמהדורה–ו"תקמ,שאלוניקי–יעקבקהלת.49

Kohelet Ya'akov – Salonika, 1786 – First Edition – Glosses – Proofreading Leaf of Sefer Ben

Pedhatzur

ט"המהריואביבירושליםלציוןהראשוןאלגאזיישראליעקברביהגאוןמאת.'ב'אסדרלפיופוסקיםס"השכללי,יעקבקהלתספר

.אלגאזי

.חכמיםמדות.(אדםבנילשון)לשוןמענה(חכמיםלשון)לשוןמענה.דרבנןתוספת:חלקיםלשלושהמתחלקהספר

.קלעיליאוןוחייםנחמןמרדכידפוס.ראשונהמהדורה.ו"תקמ,שאלוניקי

,שאלוניקי)'פדהצורבן'ספרשלהגההעלה,דףנכרךהספרבסוף.כותביםמשני,ידבכתבהגהותשתיבספר.מ"ס29.דףריב

רביהמחברידבכתבהנראהכפי,בתיקוניםמלאהדף(יעקבקהלתהספרשל)הדפוסביתובאותושנהבאותהנדפסהספר,(ו"תקמ

.ירושליםרבנימגדולימרזוקמנצור

כריכה.בודדותאותיותשלטקסטחסרוןעם,שאחריוהדףובפינת,השערבמסגרתפגם.ואיכותיםבהיריםדפים.טובכללימצב

.מנותקים\רופפיםודפים

120$פתיחה 

,שאלוניקי–רבדביספרי.50

ראשונהמהדורה–ט"תקנ

Dvei Rav Books – Salonika, 1798

– First Edition

בגאונותהיקףרחבביאור,רבדביספרי

פרשיות)הספריברייתותעלמפליאה

דודרביהגאוןמאת(הברכהוזאת-נשא

על"דודחסדי"בעלשאראיד"אבפארדו

המשניותעל"לדודשושנים"התוספתא

.ועוד

.ראשונהמהדורה.ט"תקנ,שאלוניקי

-טובכללימצב.מ"ס28.דףשטו,[1]

דפים.בלאי.עשנקבימעט.בינוני

.מנותקים

120$פתיחה 



ז"תרל,ין'קוצ–מלבאריתרגוםעםפיוטים.51

מולעמודה(מלבארי)למיילאלםתרגוםעםבעבריתפיוטיםקובץ

ישראלרבישל"עלםרבוןיה"בפיוטפותחהטקסט.עמודה

.ארה'נג

המדפיס,הדפוסמקום.כהןדניאליעקבדפוס.ז"תרל,ין'קוצ

94’עמ,ב,המזרחבארצותהעבריהדפוס,יערי’אלפיוהתאריך

יעריתיארהספראת.כאןשנדפסוהפיוטיםרשימתגםשם.4’מס

צילוםמובאגםשם.ששוןבאוסףשמצא(שלם)יחידטופספיעל

.אצלינוהנמצא,הראשוןהעמודשל

,1-4,21-39:הדפיםלפנינו.חסרעותק.שערללאנדפס.דף[49]

חסרוןללאהדפיםבשוליקרעים,בינוני-טובמצב.דף46-49

.כתמים.מנותקיםדפים.טקסט

500$פתיחה 

הבןמרןתמונת–בגדאדק"קמנהגכפיתפילהספריאוסף.52

חיאיש

Collection of Prayer Books according to the Custom of the

Communities of Baghdad– Picture of the Ben Ish Chai

.ואגפיהבגדאדבי'בעוהנהוג,ערביושרחתרגוםעם,השיריםשירספר•

.ד"תרפ,אעבודיחייםיוסףויצחקסופראלייאאברהםעזראבהוצאת

ומנהגיספרדיםק"קכמנהגהכפוריםליוםתפלהסדר.תמיםכפורספר•

.ה"תרפ,בגדאד.חלקיםשני.ואגפיהבגדאד

.ח"תרפ,ליוורנו.רגליםלשלשוערביתמנחהסדר•

בגדאדומנהגיספרדיםק"קכמנהגהשנהלראשתפלהסדר,טובזכרון•

.ל"זצ"חיאישבן"המרןפורטרטלשערמעבר.א"תרצ,ליוורנו.ואגפיה

.א"תרצ,ליוורנו.בגדאדק"קכמנהג.ערבישרחעם,אבותפרקיסדר•

.ואגפיהבגדאדק"קכמנהגסליחותחצותתקוןסדרכוללהרחמיםשער•

.א"תרצ,ליוורנו

.שבועותלילתקון.רבאהושענאלילתקון.חלקיםשני,מועדקריאיסדר•

ו"תרצ,בגדאד

.טובמצב.שוניםגדלים.כרכים8–ב.ספרים9כ"סה

100$פתיחה 

51. Piyyutim with Malvari Translation– Kochi, 1877

Collection of Hebrew Piyyutim with Malayalam (Malvari)

translation on facing pages. The text opens with the Piyyut

"Ya Ribon Olam" of Rabbi Yisrael Najara.

Kochi, 1877. Ya'akov Daniel Cohen Press. The place of

printing, the printer and the date according to A. Ya'ari,

HaDfus HaIvri BeArtzot HaMizrach, B, p. 94 no. 4. There also

appears the list of Piyyutim that were printed here. The book

was described by Ya'ari according to a single copy he had

found in the Sassoon Collection. There a photocopy of the

first page, which exists in the copy before us, also appears.

[49] leaves. Printed without a title page. Lacking copy. Before

us are leaves: 1-4, 21-39, 46-49 leaves. Good-fair condition.

Tears to the margins of the leaves, not affecting the text.

Detached leaves. Stains.

Opening 500$



מהדורות–שבמצריםקהירמדפוסיספרים53.4

ראשונות

4 Books of the Printing Presses of Cairo, Egypt –

First Editions

רבן"בהרמנדלאהרןרבימאתדרשות.שניחלק,מצריםאבל•

,כה,[1].בערךח"תרס,קהיר.בקהיראשכנזיםקהילתד"ואב

.דף[1]

י"עגטלהתירהדוררבניהסכמתיבואובו,עגונותקונטרס•

.הכהןן"בהרמנדלאהרןרבימאת.עיגוןבמקוםהבעלשלכתבו

.דף[1],כא,[2].יחידהמהדורה.ד"תרפ,מצרים

מאת.ע"השוחלקי'בדוחקירותותשובותשאלות,הגדולים•

בספר.יחידהמהדורה.א"תרצ,קהיר.טולידאנומשהיעקברבי

מעשהפרק'ביניהםעתיקיםידמכתבימחודשיםעניניםבאו

להללמיוחסמאורותראולאאשרהעתיקותהמשניותמן'המת

.הנשיא

.ע"תר,קהיר.ן"בהרמנדלמנחםרבימאת,חתניםכלילת•

.ראשונהמהדורה

.שוניםומצביםגדלים

100$פתיחה 

הראשוןהעבריהספר–ח"תקכתונס-יצחקזרע.54

18–הבמאהוהיחידבתוניסשנדפס

ובסופו,ס"השמסכתותעלמעמיקבעיוןחידושים,יצחקזרע

רביהגאוןמאת.ודרשותם"והרא,ם"הרמבלשונותעלחידושים

.לומברוזויצחק

.י'טנוגהכהןישועהבדפוס,יחידהמהדורה–ח"תקכתונס

.המחברהרבתלמידיתוניסרבנישלבהסכמותיהם

,תוניסד"ואבהרבניםמגדולי,לומברזויצחקרביהמחברהגאון

מובהקיםחכמיםתלמידיוהעמידבתוניסישיבהבראשותעמד

מירא"ו"ראםתועפות"בעלקאראביליומרדכיברוךרבי:מהם

רמון'גנהוראירבי."אברהםזרע"בעלכטורזאאברהםרבי."דכיא

הגדוליםבשםא"החידהגאון.ועודזרקאיוסףרבי."הבזיתר"בעל

ת'חיוכימדותיופ"עושלמותווענוותנותובשקידתו..."עליוכותב

המהוללהבעירהרבהתורהוהרביץתושיההגדילעצההפליאהנה

.ב"תקיבשנתנפטר."ינחםכפיוובתבונות...תוניס

המחברפטירתלאחריצאזהספר:בתוניסשנדפסהראשוןהספר

את,י'טנוגהכהןישועההידועהקאדיהטובחברושלבהשתדלותו

ולמעשהשבאיטליהליוורנומהעיררכשהדפוסומכבשהאותיות

הדפסתשלאחרהואהמענין,בתוניסדפוסביתשיסדהראשוןהיה

כ"אחשניםממאהליותרעדהדפוסביתנסגר,"יצחקזרע"ספר

בתוניסהדפוסהתחדששאז19-ההמאהשלהאחרונותבשנים

.רביםספריםשםונדפסו

נקבי,טובמצב.דףלב,[6],רעח-קעא,קסח-מז,מה-מד,מב,[4]

.כתמים,עש

700$פתיחה 



סוסה\רבה'ג\תונס–מאודנדיריםספרוניםאוסף.55

Collection of Extremely Rare Booklets – Tunis/Djerba/Sussa

יהודייאנשכרכליניפיוטומעהאבאלערבימשרוחה:פסחשלהגדהסדר•

,תונס.בלתמאםאלצדיקיוסףקצתפיהאועבאדהדלאהאדיומלוזמת

עותקהלאומיתבספריה.קטעאחריקטעיהודיתוערביתעברית.ז"תרס

דפים4חסרים.הביבליוגרפיהבמפעלמופיעאינו.במקרופילםיחיד

.מ"ס10.ירוקהבדיונדפסהעותקכל.טובמצב.אחרונים

,22.א"תרצ,סוסה.עשושייר'צגרבימאת.ותפילותדינים,אסוריםמתיר•

.בודדיםנקבים.מ"ס10.5.'עמ[2]

תרגוםעםהעברימקור.ערביותפסירפשטמשליספר,בנימיןמשאת•

,סוסה.אבולכירבנימיןרבימאת.עמודמולעמודעבריותבאותיותלערבית

[3],74,עד,[1].אדומהבדיומהשערחלק.אר'נגמכלוףדפוס.א"תרצ

עשנקבי.טובכללימצב.אר'נגהמדפיסשלפרסומתאחרונים'עמ[3].'עמ

.מ"ס15.הספרבתחילתבודדים

,חדשראשושבתחולערבית,מנחה,שחריתתפלתסדר,תמידארוחת•

,[1].סעדוןדודמקיקץדפוס.ב"תש,רבה'ג.רגליםשלש,ופוריםחנוכה

דפים.טובכללימצב.אילןבראוניבסיטתשלעותקפיעלנרשם.דףקצט

.מ"ס11.5.פשוטהכריכה.שימושכתמי.מנותקים

אדוננומאת,והנשמההגוףצרכיעלמאמריםמקבץ,שלימהרפואה•

באותיותלערביתתרגום.מותויוםעדהוולדומיוםאותווהקורות,ם"הרמב

10.5.'עמ108,[28].ב"תרצ,רבה'ג.ם"להרמבדעותהלכותשלעבריות

.טובמצב.כריכהללא.מ"ס

ח.ש"ת,סוסה.עשושיר'צגרבימאת.ערביושרחפשטיוחאיברפזמון•

.מ"ס11.דף

300$פתיחה 

54. Zera Yitzchak – Tunis, 1768 – The First Hebrew Book that

was Printed in Tunis and the Only One in the 18th Century

Zera Yitzchak, novellae on the tractates of the Talmud, and at its end,
novellae on the Rambam and the Re'em and Derashot. By the genius

rabbi Yitzchak Lumbroso.

Tunis, 1768 – single edition, printed by Yeshu'ah HaCohen Tannoudji.
With approbations by the rabbis of Tunis, disciples of the rabbi the

author.

The genius author Rabbi Yitzchak Lumbroso, one of the greatest
rabbis and Av Beit Don of Tunis, headed a yeshiva in Tunis and taught

prominent sages. The Genius the Chida, in Shem Hagedolim, wrote of

him "… in his diligence and modesty and completeness of his virtues
… he gave good advice and taught Torah in the praised city of Tunis

…". He died in 1752.

The first book that was printed in Tunis: This book was published
after its author's death and with the efforts of his friend the well-

known Kadi Yeshu'ah HaCohen Tannoudji. He bought the types and

printing press in Livorno, Italy and was practically the fist to establish
a printer in Tunis. Interestingly, after the printing of the book "Zera

Yitzchak", the printer shut down for more than a hundred years, until

the late 19th century, when it reopened and printed many books.

(4), 42, 44-45, 47-168, 171-278, (6), 32 leaves. Good condition.

Worming. Stains.

Opening 700$



מחבריםהקדשות–וסוסהתונס,רבה'בגשנדפסוספרים[17]אוסף.56

Collection of [17] Books that were Printed in Djerba, Tunis and Sussa – Author's Dedications

.ו"תרס,תונס.השבועותלחגאזהרות•

.ג"תרפ,תונס.יהודיתערבית.ראשוןחלק,הארץעבור•

.ה"תרע,רבה'ג.חטאבמעתוקרבימאת,ותוכחותמוסרים,ושמחהאורה•

.ט"תרע,רבה'ג.יהודיתבערביתהלבבותחובתתורת,אלקלוב'פראיץ•

.ש"ת,רבה'ג.ראשוןחלק,התורהעלזהר•

.א"תש,רבה'ג.חדאדיעקברבימאת.ך"תנחידושים,יעקבשארית•

.ב"תש,רבה'ג.קהלתפירוש.שניחלק,הדרץ"עפרי•

.בשערידובכתבהמחברהקדשת.ה"תש,תונס-סוסה.טייבשמואלרבימאת.מכותמסכתעלארוכהשיטה,טובשמןספר•

.[?]חוריחייםרביי"בכרישומים.ה"תש,רבה'ג,ליעקבאמת•

.ה"תש,רבה'ג.סגרוןמרדכירבימאת.דברים-בדמבר.שניחלק,מרדכידברי•

.י"בכהמחברהקדשת.ו"תשט,רבה'ג.הכהןאברהםרבימאת.שמותבראשיתעלחידושים,אהביםאילת•

.לשערמעברהקדשה.ח"תש,רבה'ג.סגרוןמרדכירבימאת.ס"שחידושי.ראשוןחלק,מרדכימאמר•

.ח"תש,רבה'ג.החדשעולת•

.ו"תרפ,רבה'ג.אבותמסכתחידושים,חייםאורח•

.ח"תשי,רבה'ג.ועקניןשמעוןרבימאת,התורהעלחידושים,ה"השור"דב•

.ט"תשי,רבה'ג,בקצוראיוב•

ד"ראבמשאששלוםרביהגאוןי"בכהקדשהלשערמעבר.ב"תש,רבה'ג.בירדוגורפאלהמלאךמאתדרשות,שניחלק,מנוחותמי•

.וירושליםכזבלנקה

.בינוניבמצבמעט,טובבמצברובם.שוניםומצביםגדלים.ספרים17כ"סה

120$פתיחה 



'והש' ספרים משנות הר

מהודרתעורבכריכתשמורעותק-ראשונהמהדורה–בומבירגידניאלדפוס–ד"רפ,ונציה–נתיבמאירספר.57

הנרצההפסוקולמצואושרשיוושמושיוהמקודשהלשוןמרוץעללעמוד",וכתוביםנביאיםלתורהקונקורדנציה,נתיבמאירספר

.ומוצאו

המחברהקדמתלאחר.ד"רפ,ההדפסהשנתנכתבבהארכיטקטוניתמסגרתעםראשוןשער.ראשונהמהדורה.ד"רפ-ג"רפ,ונציה

:פעמיםמספרעודנדפסחשיבותולרובהספר).ג"רפ–לשנתההדפסהשנתמפורטתבו,חלקישער[8]נוסףדףנדפסוהמפתחות

.(א"שמ,פריס.א"שמ,מ"ש,באזל.ד"שכבונציה

מרדכי’רנזכרהנוסףבשערואילו,"נתןיצחק’ר...לחכםנתיבמאירפתיחת":נאמר"(פתיחה)"ההקדמהבראש:המחברשלשמו

מאיר’הקונקורדנציהשלמחברהלשאלת,שלוםבן’ר:זובשאלהשעסקוהחוקריםשלדיעותיהםסיכוםעיין.הספרכמחברנתן

-שבכתבמשוםהשארבין;נתןיצחקהואשהמחברהיאשלוםבןשלמסקנתו.754-760’עמ,ג"תשנ-ב"תשנ,סד,ספרקרית,’נתיב

.נתןיצחקרקנזכר,לדפוסשקדם,החיבורשליד

:בספרבעלותחתימות

היאציון"נחרטמצבתועל,משאלוניקילירושליםעלה,(ח"תקסנפטר)מנשהאליהוחייםרבימנשהאליאורבישלמסולסלתחתימה

"...מנשהיצחק'באליאוחייםר"כמהר,ביסוריםמדוכה,ועניוחסידכחכםלהאיןדורש

רישום."אריהיוסףשלמהבאריהבוטחאשרהצעירד"כהלאצ"ינבוןי"כמהרגאוןאחאירבמאתהלזוספרקניתי"וחתימהרישום

הגהה[15]בדף.ט"סחמואיבנימיןהצעירו"היאבואלעפיאדודיוסףר"כמוהר'המוהרבבמתנהלינתנו"נאהמסולסתוחתימה

.ידובכתב

נולד.אמרלבנימין.בנימיןבני.ימיןעין(ז"תרל,ירושלים)בנימיןאמתחתת"שוהספריםמחבר(ה"תרפ-ד"תר)חמוויבנימיןרבי

,לטורקיהעברשליחותבאותהח"תרלשנתלפניבמרוקוירושליםבשליחותסיבב,בירושליםהמערביםעדתומראשיבירושלים

שליחותבגמר.ג"תרמבשנתבשליחותיצאושובישראללארץחזרכ"אח,שנתייםברבנותושימשכרבשםנתקבללריסהדרךבעברו

.בחיפההתיישבימיובסוף.לירושליםחזרשנתייםאחרי.בבלגרדלרבנתקבלזו

עלשיקוםמעטעםבשוליומשוקםהראשוןשער.רחביםשולים.ועביםאיכותיםדפים.מאודטובכללימצב.מ"ס37.5.דף[397]

עורכריכת.אחרוניםדפיםבשלושהמאודקליםשיקומים.הלבניםבשוליםמקצועישיקוםראשוניםדפים15–ב.המסגרתטקסט

.צבעונידפיםחיתוך.מפוארת

2000$פתיחה 



57. Sefer Meir Nativ – Venice, 1524 – Daniel Bomberg Press – First Edition – A Copy with an Impressive

Leather Binding

Sefer Meir Nativ, concordance for Torah, Nevi'im and Ketuvim, "To study the holy tongue and its uses and its roots and

find the desired verse and its source".

Venice, 1523-1524. First edition. The first title page is with an architectural frame where the Hebrew year of printing was

written, 5284 (1524). After the author's introduction and the indices, an additional leaf [8] a partial title page was printed,

where the Hebrew year of printing that is noted in 5283 (1523). (The book was printed several times: in Venice in 1564;

Basel 1580, 1581; Paris, 1581).

Owner's Signatures in the book:

A curly signature of Rabbi Eliyau Menashe Rabbi Chaim Eliyahu Menashe (died in 1808), immigrated to Jerusalem from

Salonilka, on his tombstone it was engraved "Zion it is no-one is interested in it as a scholar Chassid and modest, grief-

stricken, as Rabbi Chaim Eliyahu the son of Yitzchak Menaseh…" (Hebrew).

Inscriptions and signature "I have bought this book from Rabbi Achai Gaon as our teacher Rabbi Yehoshua Navon Yosef Zvi

so are the words of the young who trusts in Aryeh Shlomo Yosef Aryeh". An inscription and nice curly signature "Has been

given to me as gift by Rabbi … Yosef David Abulafia may God protect him the young Binyamin Chamawi S.T." on leaf [15], a

gloss handwritten by him.

Rabbi Binyamin Chamawi (1844-1925) author of the books Amtachat Binyamin Responsa (Jerusalem, 1877), Ein Yamin,

Bnei Binyamin, LeBinyamin Amar. He was born in Jerusalem and was one of the leaders of the Ma'aravim community of

Jerusalem. He was sent to Morocco as an emissary of the rabbis of Jerusalem before the year 1878 and then moved to

Turkey, passing through Larisa, where he was accepted and served as a rabbi for two years. Then he returned to the Land

of Israel and was against sent as an emissary in 1883. When he ended his mission, he remained in Belgrade as a rabbi. Two

years later he returned to Jerusalem. In his old age, he settled in Haifa.

[397] leaves. 37.5cm. Very good overall condition. Thick, high-quality leaves. Wide margins. Restoration to the margins of

the first title page, slightly affecting the text of the frame. Professional restoration to the blank margins of the first 15

leaves. Very slight restorations to the three final leaves. Impressive leather binding. Colorful edges.

Opening 2000$



עץכריכות–כרכיםבשנימהודרסט–פ"ש,ונציה–לבוש.58

חשוביםרישומים–מקוריותועור

התכלתלבוש:חלקיםארבעה.יפהמרדכירבינומאת,הלבושיםספרי

הבוץלבוש.דעהיורה-זהבעטרתלבוש.חייםאורח-החורולבוש

.משפטחושן-שושןעירלבוש.העזראבן-והארגמן

אחלקבראש.קאיוןיואניבביתבראגאדינידפוס.א"שפ-פ"ש,ונציה

הסכמתהעזראבןחלקבסוף.ממודינאאריהיהודהרביהמגיההקדמת

.ונציהרבני

מחופהעץעשויות,מקוריותכריכותעם.מצויןבמצבמפואריםכרכיםשני

כריכות.שלםאחדאבזם,שניבכרך,האבזמיםשאריותעם.בעור

קליםפגמים.המקורעלשהודבקוחדשיםפורזץדפיעםמחוזקות

.כתמים.בכריכות

34.5.דף[2],קסב,פז:שניכרך.דף[2],קמח,[1],רא:ראשוןכרך

.לבןדףהחלקיםבין.מ"ס37הכריכותגובה.מ"ס

קדושהזההתורהספר"רישוםעםדףהודבקהכריכהשלהפנימיבצד

'ותלמידירבנן'ילמדולמעןישמעולמעןאלקנולעבודתלויאמר

שיחשיהארצוןיהימדרשינובביתקדישתא'באותרידעסקין

פיתורתינודגלויאדיריגדילצדקוולמעןקרבנתינותחתשפתותינו

שנתתורתינומתןלחדשט"יביוםלארהץנונישבנימיןהמדבר

ו"נרמילדולהמ"ורמ"רהרבורבנומורנו"הפורזץבדף."ד"התקמ

ואבןחייםאורחבשערי[?באמשטרדם]חייםעץישיבתחותמות."יאיר

."ק"לפד"תעשנתלונדוןעטיאשקושטה'דשלמה"רישוםהעזר

1000$פתיחה 

58. Levush – Venice, 1620 – Impressive Set of Two Volumes –

Original Wood and Leather Bindings – Important Inscriptions

Sifrei HaLevushim, by Rabbi Mordechai Yaffe. Four sections: Levush

HaTchelet and Levush HaChur – Orach Chaim. Levush Ateret Zahav –

Yoreh Deah. Levush HaButz VeHaArgaman – Even HaEzer. Levush Ir

Shushan – Choshen Mishpat.

Venice, 1620-1621. Bragadin Press at the house of Lioani Kaion. At

the beginning of Section A, introduction by the proofreader Rabbi

Yehuda Aryeh of Modena. At the end of the Even HaEzer section,

approbation by the rabbis of Venice.

Two impressive volumes in excellent condition. With original leather-

covered wooden bindings. With remnants of clasps. On the second

volume, one complete clasp. Bindings reinforced with new flyleaves

that were glued to the original. Minor flaws to bindings. Stains.

First Volume: 201, [1], 148, [2] leaves. Second volume: 87, 162, [2]

leaves. 34.5cm. height of bindings 37cm. A blank leaf between the

sections.

On the inside of the binding, a leaf was glued with the inscription

"this Torah Scroll shall be called holy for worshipping our God in

order for our rabbis and their disciples … to hear and learn at our Beit

Midrash may our words replace our sacrifices … he who speaks

Binyamin Nunis on the 19th of Sivan 5544 [1784]. On the flyleaf "Our

rabbi and teacher the rabbi Ram and RamMeldola…" Stamps of the

Etz Chaim Yeshiva [of Amsterdam?] on the title pages of Orach Chaim

and Even Haezer an inscription "Shlomo D. Kushta Atias London 1714.

Opening 1000$



ראשביוםבאיטליההקודשוספריהתלמודשריפתלגזירת

.ד"שישנתהשנה

התחרותמלחמתשימשה,התלמודשריפתלגזירתישירהעילה

שהדפיסו,בונציההגדוליםהדפוסבתיבעלינוצריםשניבין

בראגאדיניואלויזהיושיטניאנימארקאנוניו,עברייםספרים

הדפוסבתישניביןהתחרותלרגלפרץהריב.היהודיםוסוכניהם

נושאיעםם"להרמבהחזקהידאתבונציהאחתבבתשהדפיסו

איסרלישמשה'רעדהגיעוזומחלוקתהדי.י"שבשנתכליו

זהעלזההלשינוהמדפיסיםשני.(יסימןא"הרמת"שו)בקראקא

שלהםהדפוסבבתימדפיסיםשהם,ברומאהאפיפיורבפני

ושניהםהנוצריתהדתעלגידוףדבריבהםשישעברייםספרים

אמיתותעללהעידמוכניםשהיומומריםיהודיםלמצואהתקשולא

שנדפסהתלמודעלבמיוחדארסםאתשפכוהמומרים.הלשנתם

שלדפוסובבית(א"שי-ו"שבשנות)כןלפנימעטותשנים

עלצוהאפיפיורהוציאג"שיבאלול'בביום.בונציהיושטיניאן

שניאתולשרוףלהחריםהעריםומועצותההגמונים,הנסיכים

,שברשותםהתלמודספריאתלמסורנצטווהיהודיםהתלמודים

לקרואהנוצריםעלנאסרוכן,רכושםבהחרמתייענשולאוואם

בכתיבתוליהודיםלסייעאו,ברשותםלהחזיקו,בתלמוד

לחפשמידרומאהעירראשיציוו,הצופירסוםעם.והדפסתו

התלמודספריביןכמובןהבחינולאהמחפשים,היהודיםבבתי

.היהודיםמבתיהעברייםהספריםכלאתוהוציאוספריםושאר

ככרבאותההמוקדעלהועלוד"שישנתשלהשנהדראש'אביום

עברייםספריםושאריעקבעין,המשנהוגםהתלמודספריברומא

רות)מאדליי"שדהמרכיהגזירהלשנתנתנווסימן.רבבמספר

.אבאריכותעודראה).(ה,כבאיוב)בצריךי"שדוהיהאו.(,כ,א

.(198-234'עמספרמחקרי,יערי

אודותברגאדיןשל'התנצלותכתב'נדפס.ב'עמ,תשסזבדף

.יושטיניאןהמדפיסנגדודבריםבמחלוקתהשנויהההדפסה

מא-ב[1]תשסז-תקפו.המצוותוספרשופטיםמשפטים,קניןספר

.המצוותספרשלאחרוןדףחסר.מ"ס40.דף

ללא.בודדיםעשנקבי.קליםזמןכתמי.מאודטוב-טובמצב

.רחביםשולים.איכותיםדפים.כריכה

400$פתיחה 

ד"שיבשנתבאיטליההתלמודלשריפתשגרמההמהדורה–י"ש,ונציה–ם"לרמבתורהמשנה.59

Mishneh Torah LeHaRambam – Venice, 1540 – the Edition that Caused the Burning of the

Talmud in Italy in 1554

.י"ש,ונציה.המצותוספרשופטיםמשפטים,קניןספר.מימוניותוהגהותעוזמגדל,ד"הראבהשגותעם,ם"להרמבתורהמשנה

.בראגדיןבדפוס

דברשלבסופוגרםזהסכסוך.ויושטיניאןבראגדין,ם"הרמבמדפיסישניביןהמחלוקתבמרכזעמדהזומהדורה



ראשונהמהדורה–ו"שפ,מנטובה–יבקמעבר.61

ובעתחוליובעת,פקודתויוםעדבעולמוהאדםהנהגתסדר,יבקמעברספר

,ופסוקיםאמירותעם.והקבורהההשכבה,וההלויההטהרהסדרי,הפטירה

קריאהסדר,"ך"מאנהפסוקיםסדר"בסוף.האבלותדיניוכן,ובקשותתפילות

משמים:המיתהעלחידהלשערמעבר.השבועמימותיוםלכלותפילה

.ממודינהברכיהאהרןרבימאת"...נדחפהבבית.נשקפה

.ראשונהמהדורה.ובנומפרושהשמואליהודהדפוס.ו"שפ,מנטובה

טזדף.דףקעב-קנה,קסב-קמט,קמו-א;דףפד-נז,’עמנה-מא,דףמ-א

כתמי.בודדיםבמקומותעשנקבי.טובמצב.מ"ס20.חלקהספרבתחילת

.זהבעיטוריעםשחורעורעשויהחדשהכריכה.שימוש

750$פתיחה 

חתימה–ד"שי,סביוניטה–אלאשקרם"מהרת"שו.60

מזרחיתבכתיבהעתיקותוהגהות

Maharam Alashkar Responsa – Sabbioneta,

1554 – Ancient Signature and Glosses in

Oriental Script

.ד"שי,סביוניטה.סימניםקכא,אשקראל'ןמשהרבינומאתת"שו

.ראשונהמהדורה

רצהייפשעיושאחובימחול.1:ותפילהבקשותחמשהספרבסוף

.ונוראיכולוהואהכלולומכלכלהכלוכלהכלאדון.2.ייוהגיוניניבי

עולםאדון.4.התהלהכלעליויתעלהלאלהיאהללמהללבכל.3

ליאיןבלתךאלהי.5.צמאיםחיכלישעךמיושלנשואותעינילך

:בטעותוהפיוטהשירהבאוצר].כתובהחטאתושארחםזכורמנחם

ימדואםמרוםלאלהיאכףייאקדםבמה.6.[ליבלתךאיןאלהי

.וגלגליהםשמים

מזרחיתבכתיבהעתיקהוחתימהרישום,המפתחותדףבסוף

הספרלאורך."ו"נראברהםר"בכמהרמשההצעירכספימקנת"

.החותםידבכתבהגהות10–כ

כללימצב.בחלקןקצוצותהגהות.ראשוניםדפיםשלושהחסרעותק

.כתמים.עשנקבימעט.בינוני,טוב

120$פתיחה 

61. Ma'avar Yabok – Mantova, 1626 – First Edition

The book Ma'avar Yabok, the way a person should behave in this world

until the day he dies, while he is sick and dying. By Rabbi Aharon

Berachya Modena.

Mantova, 1626. First edition.

1-40 leaves, 41-55 pp, 57-84 leaves; 1-146, 149-162, 155-172 leaves.

Leaf 16 at the beginning of the book is blank. 20cm. Good condition.

Worming in single places. Stains of use. New binding made of black

leather with gilt decorations.

Opening 750$



–ח"שפ,אמשטרדם–רבהפניספר.62

יואל"עתיקהחתימה–יחידהמהדורה

"היילפרין

Sefer Pnei Rabba – Amsterdam, 1628 –

Single Edition – Ancient Signature "Yoel

Heilperin"

פירושיםבהםלפסוקיםמפתח,רבהפניספר

וכתוביםנביאיםהתורהעלרבהבמדרשהמפוזרים

רבימאת.'ב'אסדרלפימפתחעם.מגילותוחמש

.ישראלבןמנשה

המחברדפוס.ח"שפ,[אמשטרדם]אמשטירדאם

.ישראלבןיוסףבןמנשה

נכרךשנישער.ראשוןשערחסר.דףכה,[1],נג,[2]

בכתיבהעתיקהחתימהאבדף.הספרבתחילת

מצב.מקוריתקלףכריכת."היילפריןיואל"אשכנזית

.זמןכתמי.טוב

250$פתיחה 

ספריםוחלקיחסריםספרים.63

חשוב–'השבשנותשנדפסו

להשלמות

Two Lacking Books and Parts

of Books that were Printed in

the 16th Century – important

for Completions

,ספריםוחלקיספריםשלשלםקרטון

.'השבשנותשנדפסוחסריםכולם

גדולותמקראותמתוךחלקיםביניהם

גםמצורף.בונציהשנדפסוהגדולים

.י"ת,וירונה,ישראלביתספר

.המכירותלביתלפנותנאנוסףלפירוט

200$פתיחה 



תלמוד ומדרשים

ידועלאקושטאמדפוסנדיריםגמראדפי-התלמודבהדפסתתגלית.64

.[1610-20].[פ-ע"ש].שאלוניקי(?)ידועלאדפוס.בבליתלמוד.דף[7].התלמודהדפסתבתחוםמיוחדתביבליוגרפיתתגלית

.גטיןממסכתדף[2]

מציעאבבאממסכתדף[3]

.קמאבבאממסכתדף[2]

,ישראלגנזי:בתוךגםראה.והלאה43'מעמו"תשלירושלים,ספריםגנוזותמהלמן:בתוךראה,ל"הנבשניםבשאלוניקיההדפסהעל

ברכות'מס.וברכותגיטיןכתובותממסכתותדפיםמוזכריםאלובמקורות.153-ו150'מס"מהלמןיצחקר"דאוסף"יצחק,יודלוב

.לערךפ-ע"ש'המתוארכתנוספתכתובותמסכת.אזוביבמדפוס.[1585]ה"שמ'ה–[1580]ם"ש'הלשניםמתוארכותשםוגטין

!מוזכרתלאמציעאבבאמסכת

נרשם,שנרשםומה.אלהמשנים,וכתובותגטיןברכותמסכתות3מוזכרות61123-ו61122'מס,ורוזנפלדוינוגרדברישומיגם

.יותרומעט,דף[2]בני,דפיםמקטעי

(בלבדטפסים120–בנדפס),ו"תשמיורקניו,"שאלוניקימדפוסיקמאבבאמסכתמהדורות"בספרוהורוביץאלעזר'פרופ,אולם

ידוחתימתעליהואשר,ממונטריאוללויי"הרברשותשהייתהמשאלוניקיקמאבבאמסכתגמראטופסעלומענייןמדוייקתיאורנותן

פקסימליותצילומיוהביא,נאמנהמלאכתועשההורוביץ'פרופ.(וחתימתוהשערשלפקסימליצילוםעם),יעבץיוסףהמדפיסשל

מדפוסיאחרותידועותלאממסכתותנכרכושכנראה,המדפיסשלהטופסבתוךכרוכיםשהיוממסכתותדפיםשל,בעולםיחידאיות

.שאלוניקי

ומוגדריםבעולםבספריותמצוייםשאינםשוניםמעימודיםכמובן.פ-ע"שבשאלוניקישנדפסולאלוזהים,לפנינוהמוצעיםהדפיםרוב

,"תימןגנזיחשיפת"בשנמצא,מציעאבבאמתוך,פקסימליה–האחרוןהדףצילום.!ראהלאהורוביץ'פרופואשר,"ידועלאדפוס"

(מצורףחומר)!בעולםידועיםושאינםאצלנוהנמצאים,מציעאבבאממסכתלדפיםזהה

מגניזתהוצאוהדפים.בינונימצב.שלמיםהדפים!פומביותבמכירותנראולא,אלומשניםמשאלוניקשנדפסובבלימתלמודדפוסדפי

.בריאדף.ופגמיםבלאי,כתמים.כריכה

1500$מחיר 



64. Discovery in the Printing of the Talmud – Rare Gemara Leaves from an Unknown Printing Press of

Salonika

A special bibliographic discovery in the field of the printing of the Talmud. [7] leaves. Babylonian Talmud. Unknown

edition (?) Salonika, [1610-20].

[2] leaves of the Gittin Tractate.

[3] leaves of the Baba Metziah Tractate.

[2] leaves of the Baba Kama Tractate.

About the printing in Salonika during the above-mentioned years, see: Mehlman Gnuzot Sefarim, Jerusalem 1977, p 43

and onwards. And: Ginzei Yisrael, Yudlov, Yitzchak "Dr. Yitzchak Mehlman Collection" no. 150 and 153. These sources

refer to leaves of the Ketubot, Gittin and Berachot Tractates. The Berachot and Gittin tractates there are dated to the

years [1580]-[1585]. Of the Azoviv Press. An additional Ketubot Tractae is dated to circa 1610-1620.

The Baba Metziah Tractate is not mentioned!

The listings of Winograd and Rosenfeld as well, no. 61122 and 61123, refer to 3 tractates: Berachot, Gittin and Ketubot,

from these years. What was listed, was listed from segments of leaves, of [2] or a little more leaves.

However, Prof. Elazar Horowitz in his book "Mahadurot Masechet Baba Kama M'Dfusei Saloniki" (The Editions of the

Baba Kama Tractate of the Salonika Presses), New York 1986 (an edition of 120 copies only) presents a precise and

interesting description of a copy of the Talmud the Baba Kama Tractate from Salonika which had belonged to Rabbi Y.

Levi of Montreal and on which appears the handwritten signature of the printer Yosef Yavetz, (with a facsimile of the title

page and his signature). Prof. Horowitz did a good job and presented facsimiles, single in the world, of leaves of tractates

that were bound in the printer's copy, which were most likely bound from other unknown tractates of the Salonika

presses.

Most of the leaves before us are identical to those that were printed in Salonika during the years 1610-1620. Of course,

of different layouts which do not appear in libraries in the world and are defined "Unknown edition" and which even

Prof. Horowitz had not seen! A facsimile of the last leaf of Baba Metziah, which was found in "The Exposure of the Yemen

Archives", is identical to the leaves of the Baba Metziah Tractate before us and which are unknown!

Leaves of the Babylonian Talmud printed in Salonika during these years have never been seen in auctions!

Opening 1500$

ידהגהות בכתב \חתימות ורישומים חשובים –-ב "תקפ-א"תקס, דיהרנפורט–בבלי תלמוד . 65

Babylonian Talmud – Dyhernfurth, 1801-1822 – Important Signatures and Inscriptions /Handwritten 

Glosses

30כולליםהכרכים.מייאיוסףבדפוסשנדפסו.ב"תקפ-א"תקס,דיהרנפורטמהדורת,בבליתלמודמסכתותעםכרכיםתשעהלפנינו

כןכמו.זוהולאהחתימות.חשוביםלרבניםשייךשהספררישומיםכןכמו.רבניותבעליםחתימותהכרכיםבין.(ס"השרוב)מסכתות

.הכרכיםשלהראשוניםהשעריםכלאתדהומאןהסיר,מהמשום.ידבכתבהגהותמספרכרכיםבכמה

ב"תקפ,דיהרנפורט.דף[1],סד.זרעיםסדרמשניות.דףצג(שערחסר)ברכותמסכת:ראשוןכרך

.א"תקס,דיהרנפורט.דףקכד.עירוביןמסכת.דףקפא(שערחסר).שבתמסכת:שניכרך

.  שקלים. לה דף. תענית. סה דף. סוכה. דףקג. א"תקמ, דיהרנפורט. מסכת יומא. מ דף( חסר שער)מסכת ראש השנה  :כרך שלישי

 .א"תקס, דיהרנפורט. דףלז. מגילה. דףיג

,  דיהרנפורט. נב דף. מסכת סוטה. סח דף. מסכת נזיר. דףקא. מסכת נדרים. דף[ 1], קח( חסר שער)מסכת גיטין   :כרך רביעי

.ג"תקס

.ג"תקס, דיהרנפורט. צב דף, מסכת קידושין. קלט דף. מסכת כתובות. קלט דף( חסר שער)מסכת יבמות   :כרך חמישי

עדיותמסכת . דףיז, מסכת הוריות. דףכז, מסכת מכות. נח דף, מסכת שבועות. דףקכו( חסר שער)מסכת סנהדרין   :כרך שישי

.ב"תקס, דיהרנפורט. ומסכתות קטנות

.ח"תקס, דיהרנפורט. ע דף. מסכת בכורות. דףקיב. מסכת מנחות. דףקכה( חסר שער)מסכת זבחים  :כרך שביעי

,  קינים, מסכתות מעילה. כריתות ל דף. לה דף, מסכת תמורה. לו דף, מסכת ערכין. דףקסג( חסר שער)מסכת חולין   :כרך שמיני

.דף[ 2], מא, תמיד ומידות

.ב"תקס, דיהרנפורט. דףקמז, משניות סדר טהרות. פד דף( חסר שער)מסכת נדה   :כרך תשיעי

.מצב טוב. מ"ס35.5. עם כריכות זהות, הכרכים תואםגודל 

200$פתיחה 



התלמודשלביותרהחשובהמהדורה–כרכים24פקסמיליה–א"רפ-פ"ר,ונציה–בבליתלמודס"ש.66

Babylonian Talmud – Venice, 1520-1521 – Facsimile 24 Volumes – The Most Important Edition of the

Talmud

,ירושלים.מקורותספרייתהוצאת.א"רפ-פ"ר,בונציה,בומבירגידניאלידיעלשנדפסכפי,בבליהתלמודכלשלפקסמיליהמהדורת

.ט"תשכ

.ימינוועדמאזמהדורותבמאותבבליהתלמודשלהדףצורתאתהיוםעדומהווההוותהבומבירוגידניאלידיעלהתלמודהדפסת

ראשוןבדפוס.בווהשתמשוהעתיקוהוהמאוחריםהדפוסיםוכלקדומיםידכתביפיעלשנדפס,זההראשוןהדפוסחשיבותכןכמו

התלמודשלביותרהחשובהלמהדורההופכוזהודברהבאיםהדפוסיםבכלוקיצצהשקיטעההנוצריתהצנזורהידיחלולאעדייןזה

ואסתפק–שלםס"שלאסוףהעבודהתכבדהחולכנטל"כותביהודהעתיקותבמחברתודיינארדאפריםהנודעהביבליוגרף.בבלי

.ד"שיבשנתהתלמודבשריפת,מסכתותמלאותעגלותהמוןונשרפוהיות,שלמיםן"שסימשלושהיותרבתבלנמצאואםמאד

.והחוקרהלומדבידומסייעתהגדולהקושיאתפותרתזוצילוםמהדורת

בהשגתהקשייםעלכותבכןכמו!עותקים200בתמצומצתמהדורהמוציאיםהםהתוכניתלפיכינכתבלאורהמוציאבהקדמת

."מתוקןספרהקוראלידילהביארבמאמץנעשה,בספריותשנשתמרוהבודדיםהטפסיםשלהפגוםמצבםבשל,להוצאהשלםס"ש

.מאודטובמצב.מ"ס24.כרכים24

150$פתיחה 



כריכת–ד"תפ,אמשטרדם–קטןפורמט–השנהראשמסכת.67

מקוריתקלף

Rosh HaShana Tractate – Small Format - Amsterdam,

1724 – Original Parchment Binding

תורה,ש"והראותוספותי"רשפירושעם,השנהראשמסכת,בבליתלמוד

.דייןיוסףדפוס.ד"תפ,אמשטרדם.א"מהרשוחידושימשפטעין,אור

.מ"ס20.הרגילותההוצאותמןאחדעמודמהווהזובהוצאהדףכל

נייאבורגר'מתתימאחישאלתי"רישום.שונותמתקופותבעלותרישומיבספר

א"שליטנייאבורגיהודאר"כהרבןמאיר'הק"נוסףרישום."ב"נ'זכרי'הק

."מפיורדא

.מקוריתקלףכריכה.רופפיםדפיםוכמהכריכה.טובכללימצב

120$פתיחה 

–ז"תרי,ווארשא–חגיגהמסכת.68

קטןפורמט

Chagiga Tractate – Warsaw, 1857 –

Small Format

י"רשפירושעם.בבליתלמוד,חגיגהמסכת

והדפסנוהו".א"מהרשחדושיועם.ותוספות

"...אורחעובריעלהקללמעןקטןבכרך

שני.לעבענזאהןיואלדפוס.ז"תרי,ווארשא

עמודמהוויםזובהוצאהעמודיםשניכל.שערים

,ס"השמסורתללא.הרגילותההוצאותשלאחד

חידושי.אורותורהמצוהונרמשפטעין

.העמודיםבשולינדפסוא"המהרש

כריכה.כתמים.טובכללימצב.מ"ס19.דףנה

.מנותקיםודפיםמנותקתחדשה

100$פתיחה 

החלקיםכל–ב"תקפ-א"תקפ,ווין–עדהקרבן–ירושלמיתלמוד.69

נהדרעותק–

Talmud Yerushalmi – Korban Edah – Wein, 1811-1812 –

All the Sections – Lovely Copy

ועם,פרנקלדודרבימאת,עדהקרבןפירושעם,ירושלמיתלמודמןמועדסדר

.טריביטשנחוםרבימאת"ירושליםשלום"ביאורעם."קרבןשירי"

בוחלקאחלקשלהכללייםהשערים.שמידאנטאןדפוס.ב"תקפ-א"תקפ,ווין

ספירתמסכתלכל.כחולנירעלנדפסומהדפיםחלק.אדומהבדיובחלקםנדפסו

.ועודבנטמרדכירבי"סופרחתם"ההסכמות.מיוחדתדפים

לה,[1];כט,[1];נב,[2].1820-1821,א"תקפ.פסחים,עירובין,שבת:אחלק

:האחריםבשערים.1820:הכלליבשער.מיוחדיםשעריםולפסחיםלעירובין.דף

1821.

.קטןמועד,חגיגה,מגילה,תענית,ביצה,השנהראש,סוכה,שקלים,יומא:בחלק

שער(דףל)שקליםלמסכת.דףי;יא;יח;טו;יא;י;יג;ל;כב,[1].1821,א"תקפ

.מיוחד

רישום.מחוזקתכריכה.ואיכותיםעביםדפים.רחביםשולים.מאודטובמצב

פוזנאזלמןר"מוהרו"בלאאמיעקב'הקבזהוחנניומלואההארץ'לה"בשער

."ל"זצ

120$פתיחה 



ה"תפ,ברלין–ירושלמיאגדות-מראהיפהספר.70

Sefer Yeffeh Mareh – Aggadot Yerushalmi – Berlin, 1723

הגאוןמאת.ירושלמימהתלמודאגדותעלוחדושיםפירושים,מראהיפה

יפה,רבהמדרשעלתאריפההספריםמחבראשכנזייפהשמואלרבי

.הפירושלוומסביב,הדףבמרכזהירושלמיפניםעם.ענףויפהעינים

ד"אבמיכליחיאלרביהואלאורהמוציא.ניימרקנתןדפוס.ה"תפ,ברלין

שב"הבעלהסכמות."מכלליופי"בשםמשלוהגהותגםשהוסיף,ברלין

הירשצבירביפוזנאיעקברבי.מאמשטרדםאאיליוןשלמהורבי"יעקב

.ועודמהלברשטטאשכנזי

בדףקלפגם.מנותקיםדפיםמעט.כריכהללא.מ"ס31.דףריב,[4]

.קצוצהמעט,ידבכתבמזרחיתהגההמהבדף.טובכללימצב.אחרון

120$פתיחה 

מהדורה–ד"תקס,זאלקווא–מווילנאא"הגר–הקודשטהרת.71

ראשונה

Taharat HaKodesh – the Vilna Gaon – Zholkva, 1794 – First

Edition

מאת,(הפניםעם)טהרותסדרהתוספתאעלופירושביאור,הקודשטהרתספר

.מווילנאא"הגררבינו

ערערוא"הגרבני.חשובותהסכמותעם.ראשונהמהדורה.ד"תקס,זאלקווא

’עמ,החייםאור,מיכל:עיין,(ס"תקווילנא)"יונהעלפירוש"בראשזהפירושעל

.23-24’עמ,מווילנאאליהורבנו,דינסטאגיעקבישראל;193

עשנקבימעטראשוניםבדפים.טובבמצבהספרדפירוב.מ"ס22.דףעב,[2]

חסרוןמעטכוללהעליונההדףבפינתפגםאחרוניםדפיםבארבעה.הטקסטעל

.פגומהעתיקהכריכה.עשנקביומעטטקסט

120$פתיחה 

–ט"תע,יסניץ–הקדשנזר–רבהמדרש.72

יחידהמהדורה

Midrash Rabba – Nezer HaKodesh – Jesnitz,

1719 – Single Edition

מאת,רבהמדרשעלמקיףפירוש,הקדשנזרספר

.עוזיאלבןמיכליחיאלאברהםרבי

עלוחשובגדולחיבור.יחידהמהדורה.ט"תע,יעסניץ

אותוגדוליהסכמות!בראשיתספררבהמדרש

."יעקבשב"הבעלביניהםהדור

שדרתעםמהודרתכריכה.מ"ס32.דף[7],תפד,[6]

השערבפינת.מוזהביםועיטוריםכיתוב,עור

בשני.מקצועיניירבהשתלתמשוקםפגםהשמאלית

חלקיחסרוןעםשוליםפגם(מפתחות)אחרוניםדפים

דפים.מאודטובבמצבכולוהעותקזהמלבד.בטקסט

.רחביםשולים.איכותים

250$פתיחה 



יוסףרבינו)"אבותחסדי"אבותפרקי.73

מוזהבשער–א"תרע,בגדאד–(חיים

Pirkei Avot "Chassdei Avot" (Rabbi

Yosef Chaim) – Baghdad, 1911 – Gilt

Title Page

,אבותחסדיפירושעם,אבותפרקימשניות

חייםיוסףרבינומאת.ודרשרמז,פשטבדרך

זכותספרבסופו."חיאישבן"בעלמבגדאד

.יעקברביבנומאתאבות

בדיוכולושער.שניהמהדורה.א"תרע,בגדאד

בכמהקרעים.טובכללימצב.דףקמז,[1].זהב

.יבשדף.חסרוןללאדפים

100$פתיחה 

פרקיעלביאוריםספריארבעה.74

Four Commentary Books oאבותn Pirkei Avot

פרקיעם.ניסןלימיותפילותתיקונים,הפסחחקת•

.ט"תרי,ליוורנו.אבות

עם)אבותמסכתעלורמזיםחידושים,אבותברכת•

."חיאישבן"המבגדאדחייםיוסףרבינומאת.(הפנים

הראשוניםמהספרים.ראשונהמהדורה.ה"תרכ,ליוורנו

.לחייו20–הבשנות"חיאישבן"המרןשהוציא

,מלוקטיםפירושיםעם,אבותפרקי,וגבורותאבות•

,עיניםפתחהרב,לעתיםבינההרב,הקדושמהאלשיך

.ו"תרט,ליוורנו.ועודעשירהוןהרב,לדודשושניםהרב

.דףלו

דודרבימאת,ערביבלשוןפירושעם,אבותפרקי•

היאמולדתועירבשפתחברו".ם"הרמבנכדהנגיד

ואברהםעזראיחזקאלבדפוס.ב"תרצ,מצרים."מצרים

.דייןחיים

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים.ספרים4כ"סה

100$פתיחה 



ס"השחידושים על 

–'התשנות–ס"השעלוביאוריםחידושיםספרישלגדולאוסף.75

יחידות\ראשונותמהדורותחלקם-ר"ת

Large Collection of Books of Novellae and Commentary on the Shas –

the 17th – 19th Centuries – Some of Them First/Single editions

במצבואחרוניםראשוניםדפים.ו"תס,ברלין.א"המהרשמאת,הלכותחידושי•

.בינוני

.ז"תק,דמייןפרנקפורט.ברודאאברהםרבימאת,אברהםאשל•

.ו"תקכ,פיורדא,אייזנשטטמאיררבימאת,הגנוזאור•

.ט"תקל,פיורדא.מציעאבבא-קמאבבא,יהושעפני•

.ר"ת,פראג.הוריותמסכת•

.ו"תרט,ווארשא.אשכנזיהכהןאשררבימאת,נזירמסכתעל,ראשברכת•

:עםכרוך

.ז"תרט,ווארשא.ברכותמסכתעל,ראשברכת•

.כ"תר,למברג.בתראבבא,קמאבבא.מקובצתשיטה•

ם"המהרמאת,תמריםכפות,הכפוריםיוםתוספות,תרועהיום,בארץשמות•

.א"תרכ,ווארשא.חביבבן

.א"תרכ,שטעטטין.ל"המהרשמאת.חולין,קמאבבא,שלמהשלים•

.ג"תרכ,למברג.תאומיםיוסףרבימאת.ומגילהשבתברכותעל,יוסףראש•

.ד"תרכ,ווילנא.ממינסקטעבילדודרבימאת.ס"שוחידושית"שו.דודנחלת•

הלכותחידושיספרעםכרוך.שאדאוודפוס.ט"תרכ,זיטאמיר.היםשפת•

.סוףחסר.העשילמרבי

.ה"תרמ,למברג.גיאטייןבנדיטברוךרבימאת.נבחרכסף•

,הוסיאטין.הראשוניםמגדוליהלויאהרןרבימאת,ה"הראחידושיספר•

:עםכרוך.ד"תרס

:עםכרוך.ב"תרס,הוסיאטין.איטליהלגאונית"שו.בשעריםריבותדבריספר•

.ד"תרס,הוסיאטין.בנבנשיטייהושערבימאת,יהושעשערת"שו•

.א"תרע,ווארשא,הרועיםמלא•

.ג"תרע,מונקאטש.אולמןזלמןשלמהרבימאת,שלמהירעות•

יצחקשמואלרבימאת.ותמורהערכין,בכורותמסכתעל,הישראורספר•

.חלקיםשני.ג"תרפ-א"תרפ,ברלין-לונדון.מלונדוןהילמן

.ה"תרפ,סיגט.הכהןמאיריצחקרבימאת.אבותמסכתעל,שבתכבודספר•

.ו"תרפ,שאמלויא.אויסלאנדערשמואליעקברבימאת.ראשיתבכוריספר•

.כרכיםשני.בתראבבא-מציעאבבא.ירושלמיתלמודעל,ירושליםנתיבות•

.ז"תרפ-פ"תר,לונדון.דייכעסחייםישראלרבימאת

.א"תרצ,טורנא.כתובותמסכתעל,אסאדיהודהרבימאת,א"מהריחידושי•

.וינברגרעזריאלמרדכירביוחותמתחתימה

.ג"תרצ,רומניה.מברטנוראעובדיהרבינו.נקאעמרספר•

,גרוסוורדיין.ותרצהשושנהפירושעם.השנהראש'מסעל,הארוךא"מהרש•

.ג"תש

שלהמוחלטהרוב.שוניםומצביםגדלים.כרכים26–ב.ספרים29כ"סה

.שהואכמותנמכרהאוסף.טובבמצבהספרים

300$פתיחה 



יחידהמהדורה–ג"תפ,אופיבאך–המןצנצנת.76

Tzintzenet HaMan – Offenbach, 1723 – Single Edition

,מועדמסדרבמסכתותל"חזלמאמריטעמים,המןצנצנתספר

.ליסאד"אבאונאמנחםרבימאת.המאמריםפניםעם.ונזיקיןנשים

.נאיילאדעפענטוראבאנעדפוס.יחידהמהדורה.ג"תפ,אופיבאך

."יעקבשבות"בעלמפראגרישריעקברביהסכמת

חסרוןללאהשערבמרכזפגם.טובמצב.מ"ס30.דףמז-ג,[1]

.פשוטהכריכה.הימנייםהשערבשוליהדבקה.טקסט

100$פתיחה 

–ד"תקמ,אופיבאך–שלמהבנין.77

כריכתעםמצויןעותק–יחידהמהדורה

מקוריתקלף

Binyan Shlomo – Offenbach, 1784 –

Single Edition – Excellent Copy with

Original Parchment Binding

מסכתעל,הלכותחידושי,שלמהבניןספר

פרנקפורטד"אבמזנתןרבימאת.סנהדרין

.דמיין

אברהםדפוס.יחידהמהדורה.ד"תקמ,אופיבאך

.ההפלאהבעלהסכמת.שלמהובנוץ"כפרופס

דפים.מצויןמצב.מ"ס33.דף[1],קיג,[2]

.מקוריתקלףכריכת.ובהיריםעבים

180$פתיחה 

נ"בהכחותם–[ד"תרכ,ווארשא]–ירושליםבנין.78

דוד'ורזנווילרבי

Binyan Yerushalayim – [Warsaw, 1864] – Stamp of

the Synagogue of Rabbi Zanvil and Rabbi David

עיןבספרהובאולאאשרירושלמיתלמודאגדות,ירושליםבנין

הובא.שקליםומסכתזרעיםסדרעלא"הגרפירושעם.יעקב

עם.ד"תרכ,ווארשא.מקובריןחייםנחרביידיעלהדפוסלבית

.הרבניםגדוליהסכמות

שלנ"דבהכחותם"חותמותבספר.מ"ס22.דףקכו-קט,קו,[2]

ובלאיכתמיםמעט.דומותחותמותסוגיכמה."דוד'ורזנוויל'ר

.טובכללימצב.הראשוניםבדפיםשימוש

100$פתיחה 



נביאים וכתובים, תורה

–י"רשולפירושלמקראהולנדיתרגום–תורהחומשיחמשה.79

א"תרס-ה"תרנ,אמשטרדם

The Pentateuch – Dutch Translation of the Biblical Verse and

the Rashi Commentary – Amsterdam, 1895-1901

ולפירושלמקראהולנדיתרגוםעם.אונקלוסותרגום,תורהחומשיחמשה

.א"תרס-ה"תרנ,אמשטרדם.אונדרווייזרשמשוןאברהםרבימאת,י"רש

.כרכיםחמשה

.’עמתרנב,VIII.1895.בראשית

.’עמ[1],תקפו,[1].ז"תרנ.שמות

.’עמתה,[1].ח"תרנ.ויקרא

.’עמתנה,[1].1899,ס"תר.במדבר

.תמונותדפיושלושה,מקופללוח,זהבחלק.’עמX,תו,[1].א"תרס.דברים

אחרוניםדפיםשניחסרים.מנותקותחלקם,מקוריותכריכות.מ"ס20:גודל

.טובמצב.בראשיתשל

100$פתיחה 

מחוקקיביאור–תורהחומשיחמשהסט.80

ח"תרפ,ווילנא–יהודה

Set of Chamisha Chumshei Torah –

Mechokekei Yehuda Commentary – Vilnius,

1928

י"רשפירוש,אונקלוסתרגוםעם,תורהחומשיחמשה

מחוקקי"ביאורועליהם.עזראאבןאברהםרביופירש

אשרוהביאוריםהמקומותמראה,י"רשמקורי–"יהודה

לביהודהרבימאת.ועודפירושוי"רשהוציאמהם

.חלקיםחמשה.ץ"מדפוס.ח"תרפ,ווילנא.קרינסקי

,[5].שמות:ב.דףרעו-רעא,[1],רע-ב,לו.בראשית:א

.במדבר:ד.דףכג;[1],ה,קמה,[2].ויקרא:ג.דףשיז

.דףיד;ד,קמד,[2].איכה,דברים:ה.דףד,קנה,[2]

,"יהודהמחוקקי",עזראאבן,י"רשעם.איכה:דףיד

בסוףנמצאיםהחלקיםבכל."יהודהמנחת"וי"רשמקורי

הכתבמספרוחלק.שבתשלשחריתתפילותחומשכל

.חומשלאותוהשייךוהקבלה

22.5:גודל.מקוריותכריכותעם.נאיםכרכיםחמשה

כל.בראשיתבספרדפיםבשניפגמיםמלבד.מ"ס

.מצויןבמצבהכרכים

180$פתיחה 



–ח"תק,אמשטרדם–התורהעלאלשיךקיצור.81

הגדולהפורמט

Kitzur Alsheich on the Torah – Amsterdam,

1748 – the Large Format

.מלובליןיוסףרבימאת,התורהעלאלשיךקיצורספר

בשער,ץ"כפרופסשלמהיתמידפוס.ח"תק,אמשטרדם

ץ"כפרופסמשפחתשלהסמלכהניםידישלסמלהספר

אריהרביהסכמת.מאמשטרדאםהמדפיסיםהמפורסמת

.אמשטרדםד"אבשאולר"בליב

בתבניתגםשנהובאותהמקוםבאותולאוריצאהספר

שלפנינוהמהדורה.(דףרכב)אותיות-סדרבאותו,קטנה

.דףסז,[1]:הכוללת,הגדולההמהדורהנחשבתהיא

כריכה.וכתמיםשימושסימני.טובכללימצב.מ"ס21

הלזאלשיךספר"ידבכתברישוםהשערבשולי.חדשה

עירסמךמגיסיגהייםאליקוםר"ביצחק'הק...לשייך

ק"לפהארץמןלחםלהוציאטויבערנהראצלבילאפסהיים

.["ו"תרשנת]

100$פתיחה 

כריכת–ז"תע,אופיבאך–העמקיםשושנת.82

מקוריתקלף

Shoshanat HaAmakim – Offenbach, 1717 –

Original Parchment Binding

עם)השיריםשירמגילתעלביאור,העמקיםשושנת

'משהעיני':גםכולל.אלשיךמשהרבינומאת,(הפנים

על'טוביםדברים'.איכהעל'נחומיםדברים'.רותעל

דפוס.ז"תע,אופיבאך.אסתרעל'משהמשאת'.קהלת

.רייזזעליגמן

.מקוריתקלףכריכת.טובמצב.מ"ס33.5.דףפח,[1]

.רופפיםדפיםמעט.שימושכתמי

180$פתיחה 



והגהותחתימות–'תר-'התשנות–התורהעלוביאוריםדרשותספריאוסף.83

Collection of Books of Sermons and Commentary on the Torah – the 17th – 19th Centuries – Signatures and

Glosses

.והגהותחותמות.שערחסר.ט"תנ,דמייןפרנקפורט.אשכנזיגרשוןרבימאת.התורהעלחידושים,הגרשוניתפארת•

.ועורעץכריכת.ח"תע,אמשטרדם.התורהעל,מזרחיאליהו•

.ה"תקמ,פראג.אייבניץד"אבבלוךיששכררבימאת,יששכרבינת•

.ב"תרי,ווארשא.שמותספר.התורהעל,בחיירבינו•

.כ"תר,שטטין.רבתישמואלמדרש•

.שערים3.ו"תרכ,יוזעפוף.אייבשיץיהונתןלרבי.ראשוןחלק,דבשיערותספר•

.ו"תרכ,רדלהיים,תורהחומשיחמשה,והקוראהסופרתקון•

.ב"תרמ,ווארשא.מפראגאפריםשלמהרבימאת.דעתשפתיספר•

.ידובכתבהמחברהקדשת.ו"תרנ,קראקא.יפהטעבלדודרבימאת,דודילקוט•

.ו"תרנ,לובלין.מפראגל"המהרמאת',הגבורות•

.ס"תר,ווארשא.מזאגעריוסףיעקברבימאת,יעקבלבית•

:עםכרוך.ג"תרס,ווילנא.בייראכוביץעקיבארבימאת.רבעקבספר•

:עםכרוך.ג"תרס,ווילנא.זאלמנסקיאברהםרבימאת,אברהםדבר•

:עםכרוך.ה"תרנ,למברג.ממטרסדורףיואברבימאת,יואבאמרי•

.א"תרס,ווילנא.עפשטייןהלוייעקברבימאת.הלויםתורת•

.ז"תרס,פיעטרקוב.וואלקהכהןיוסףמנחםרבימאת.ם"להרמבמצותספרעלביאור,מצוהנר•

.ב"תרע,לבוב.הלויליביהודהרבימאת,יהודהאפיקי•

.פ"תר,פיעטרקוב.בראשית.יהודהביתחומש•

:עםכרוך.ה"תרנ,ווארשא.פליאהמדרש•

:עםכרוך.ז"תרס,ברדיטשוב,יהודהקול•

.ט"תרס,סטמר.גרינוולדיהודהיקותיאלרבימאת.סיגטגאוניתולדות.לראשוניםזכרון•

:עםכרוך.ד"תרע,פיעטרקוב.לבניבוקראובןרבימאת.היהדותהגיונימיטב•

:עםכרוך.ד"תרע,ווילנא.הורביץמשהרבימאתדרשות.א"הרמחזיונות•

.ג"תרע,פאלטאווא.רייניןבערדובאברהםרבימאת.עיןבתת"שו•

.אבוחציראברוךרביהמקובלהקדשת.ו"תשמ,ירושלים.אבוחציראיעקברבימאת,הלבןמחשף•

.שהואכמותנמכרהאוסף.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים.כרכים18–ב.ספרים25כ"סה

200$פתיחה 



מהדורות–וכתוביםנביאיםעלביאוריםספרימקבץ.84

חשובות

Collection of Books of Commentary on Nevi'im and

Ketuvim – Important Editions

משהרבינומאת.וירמיהישעיהספרעל,הצובאותמראות•

.ודףעדהתחלהחסר.ף"ת.יסניץ.אלשיך

.ז"תקס,אופיבאך.אשכנזיותרגוםביאורעם,איובספר•

.ד"תר,פיורדא.מסילהדרךעם,משליספר•

.אברבנאליצחקדוןמאת,דניאלספרעלפירוש,הישועהמעיני•

.כ"תר,שטעטטין

.ד"תרל,ליק.תבוןאבןמשהרבימאת,השיריםשירעלפירוש•

.יפהיוסףרבימאת.השיריםשירמגלתעל,באוריוסףספר•

.א"תרמ,ווילנא

.ז"תרס,ברסלוי.נודעבלתיממחברמשליספרעלפירוש•

.ג"תרע,טיסאסאספאלא.השיריםשירעלן"הרמבפירוש•

שלמהרבימאת.איובספרלביאורחדשהדרך,חמודותספר•

.י"תש,אביבתל.איינהורןשלמההמכונהריםאבן

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים.ספרים9כ"סה

100$פתיחה 

–ד"תע,ווילהרמרשדורף–צדקאבני.85

מקוריתועורעץכריכת–יחידהמהדורה

Avnei Tzeddek – Willhermsdorf, 1714 –

Single Edition – Original Wood and Leather

Binding

מאת,(הפניםעם)משליספרעלפירוש,צדקאבני

מהדורה.ד"תע,ווילהרמשדורף.מוינאצורףיצחקרבי

דודרביהסכמת.מפיורדאחייםבןהירשדפוס.יחידה

.ברודאאברהםורביאופנהים

,בעורמחופהעץכריכת.מ"ס16.דףסב,[4]

עשיתילהתפארידימעשה"רביםרישומים.מקורית

...אברהםק"לפג"תקכתמוז'ג'א'יולעצמיהלזספר

נוסףרישום"...למסמוךפייארעןבמדינותפולנא

פולנאליבר"כהר'החלהקציןכעתשייךהלזהספר

רועה...ה"כמ"בלאאליביהודאהקטןכתבתיזאת

נוסףרישום."מיינשטאקהייםק"מק...קדשיםצאן

ק"עש'ויוםפיורדאה"ב...יעקבה"כבןשמעוןהקטן"

."ח"תקסתמוז

300$פתיחה 



ספרי תפילה

יחידהמהדורה–ה"תע,ונציה–נאמנהקריאה.86

Kri'ah Ne'emana – Venice, 1715 – Single

Edition

אהרןלרבייבקמעברספרקיצור,נאמנהקריאהספר

עםאוטולינגידודשמואלרבימאת.ממודינהברכיה

.מקומותבכמהמשלונופךהוספות

רבניהסכמת.ברגאדיןדפוס.יחידהמהדורה.ה"תע,ונציה

.ונציה

.ואיכותיםבהיריםדפים.מצויןמצב.מ"ס21.5.דףפ

120$פתיחה 

שנות–נדיריםסידוריםארבעה.87

'התק

Four Rare Siddurim – the 18th

century

רבימאתדיניםעם,החייםדרךסידור•

.דףרסו,[1].ח"תקצ,רדלהיים.מליסאיעקב

לפינוראיםלימיםסליחותכולל,שפהמטיב•

וביאורתרגוםעם.השוניםישראלבנימנהגי

.פירשטנטלרפאלרבימאתאשכנזבלשון

עדסליחותשלראשוןמיוםהסליחות:אחלק

ליוםהסליחות:בחלק.הכפוריםיום

,ברסלויא.מיוחדבשערחלקכל.הכפורים

.ראשונהמהדורה.ד"תקפ-ג"תקפ

השנהאחריתעדהשנהמראשיתמחזור•

מעהרןבעהמןפוליןהמדינותכמנהג

.ה"תקצ,פראג.ואונגארן

,מיץ.אשכנזכמנהגהשנהמכלסליחות•

.ב"תקפ

.מצוין-טובמצב.שוניםגדלים.ספרים4

150$פתיחה 



ז"תקע,קארלסרוא–פרנקפורטמנהגסליחותסדר.89

Seder Selichot according to the Custom of Frankfurt –

Karlsruhe, 1817

עם.אשכנזיםקהילותושארפרנקפורטק"קכמנהגהשנהמכלסליחותסדר

.פרנקפורטק"בקשאומריםלתעניתת"תים"השובבבימיסליחות

.ווירמיישהירשוגיסול"סגעפשטייןפילטאדפוס.ב"תקנ,קארלסרוא

בעלותחתימתבשער.שימושוכתמיסימנים.טובמצב.מ"ס21.דףצ

.ח"תקסמשנתעתיקה

80$פתיחה 

–א"תקל,אמשטרדם-תעניותסדר.88

–מינדיזסילואדייעקברביל"המוחתימת

מיוחדעותק

Seder Ta'aniyot – Amsterdam, 1771 –

Signature of the Publisher Rabbi Ya'akov

da Silo Mendez – Special Copy

,תעניותלארבעוקינותתפילות-תעניותסדר

באבלתשעהההפטרה.הספרדיםק"קכמנהג

היהודיםעבור,לפורטוגזיתתרגוםעםמופיעה

.לאמשטרדםשהיגרוספרדאנוסי

צורפוהראשוניםהדפיםבשני.א"תקל,אמשטרדם

נהרותעל"ו"הגדילימספדקהלתיזהיום"הקינות

הספרותיכינויו-"חפשי"מאת"שביינוארץבבל

הספרדיםמחכמי,מינדיספראנקודודרבישל

."חייםעץ"המדרשביתומראשיבאמשטרדם

במהלךהסידוראתלהדפיסאחריםעלאיסורגוזרהואובה,באמשטרדםהספרדיתהקהילהשלרבה,שלםשלמהרביהסכמת

."חסדועושהבמצוותחזרן,הרביםאתהמזכה,הנחמדהבחור":מכנההואשאותו,ל"במולפגועשלאכדיהקרובותהשנים15

.באמשטרדםהפורטוגזיתהקהילהומראשיהספרל"מו,מינדיזסילואדאיעקב'רהחזןידבכתבאישורחתימתקכחבדף

פגמים.מאודטובהדפיםמצב.מוזהבדפיםחיתוך.זהבבעיטורימעוטרתמקוריתעורכריכת.מ"ס17.5.דףקלב-ג,[2],ב,[1]

.הכריכהופינותבשדרה

200$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ד"תרי,פאריס–התפלותערך.90

ונדירה

Erech HaTefilot – Paris, 1854 – First, Rare

Edition

ומדויקמסודר.אשכנזכמנהגהשנהמועדילכל,התפלותערך

חלק.דורלאכערנתנאלח"כבןאלחנןמאתצרפתיללשוןונעתק

.סוכותשלמ"חהושבתושניראשוןליום,שישי

.ראשונהמהדורה.[ד"תרי]1854,פאריס

.וצרפתיתעברית,שעריםשני.עמודמולעמודוצרפתיתעברית

המתרגםהקדמתכ"אח.ובלקבלעםשלנחושתבתחריטציורכולל

.בצרפתית

[3],III טובמצב.כריכהללא.מ"ס21.תמונה-לוח[1],’עמ386,

.הראשוניםהדפיםבפינתקלכתם.מאוד

100$פתיחה 



,אמשטרדם–(אבוהבשמואלרבי)משהזכרון.91

נאהעותק–א"תרי

Zichron Moshe – Amsterdam, 1851 – Nice

Copy

פטירתיום,אדרלחדשבשביעילימודסדר,משהזכרון

רבימאת.ואיטליהישראלארץמנהגכפי,רבינומשה

בביתשיסדכפיבדורוונציהרבניגדולאבוהבשמואל

מדרש,תלמודמאמרי,משנה,מקראפרקיכולל.מדרשו

.וזוהר

.ץ"כפרופסדודאלמנתדפוס.א"תרי,אמשטרדם

טובמצב.ואיכותיםעביםדפים.מ"ס16.'עמקטז,[4]

.מוזהבוכיתובירוקעורשדרתעםמקוריתכריכה.מאוד

80$פתיחה 

עםמהודרעותק-ע"תר,פראג–ישראלתפלת-קטןסידור.92

מקוריתקופסא

Small Siddur – Tefilat Yisrael – Prague, 1910 –

Impressive Copy with an Original Case

עברית.אשכנזנוסח,פוליןכמנהג.השנהכלתפילות,ישראלתפלתסידור

.בגרמניתוההוראותהדינים.עמודמולעמוד,לגרמניתתרגוםעם

.מדפיסשםללא,בערךע"תר,פראג

VII ועיטוריכיתוביםעם,מקורית,אדומהעורכריכת.מ"ס11.'עמ848,

.מאודטובמצב.מקוריתקופסא.מוזהבדפיםחיתוך.זהב

120$פתיחה 

שונותותקופותשוניםמקומות–תפילהספרי10אוסף.93

Collection of [10] Prayer Books – Various Places and Periods

.ג"תק,ליוורנו,תעניותארבעסדר•

.ב"תקס,זולצבאך.שבועותלילתיקון•

.ב"תקע,ליוורנו.נחמדאוצרספר•

.ר"ת,קרוטשין.פרישטנטלרפאלרבימאת.לפוריםוקרובץתפילות,ששוןקול•

.ו"תרט,ליוורנו.השנהלראשמחזור,הזכרוןבית•

.ט"תרי,ליוורנו,החדשתפלתספר•

.ה"תרל,ליוורנו.חמוייאברהםרבימאת.הבחירהביתספר•

.ץ"תרח,לונדון.ציוןכתר,תהלים•

.י"תש,רבה'ג.בוכבזאחייצחקרבימאת.ותהלהברכהפירושעם,תהליםספר•

.א"תשי,ליוורנו.אשכנזישמואליהודהרבימאת,מנוחהבית•

האוסף.מנותקיםודפיםבלאי.טובכללימצב.שוניםגדלים.ספרים10כ"סה

.שהואכמותנמכר

120$פתיחה 



ספרי מוסר

,צובהארם–לתרופהעלים\קדושהשערי.94

א"הגרבאגרתשינויים–ו"תרכ

Sha'arei Kedusha / Alim L'Trufah – Aleppo,

1866 – Varionation in Igeret Hagra

ו"תרכצובהארם,ויטאלחייםרבימאתקדושהשערי

מוסראגרת,לתרופהעליםספרעםכרוך,1865

עלים,ביחדנדפסוהספריםשני.א"הגראגרת,ן"מהרמב

.מיוחדבשערלתרופה

א"הגרמאגרתשונהשלפנינוא"הגראגרתמהדורת

נכתבורביםומאמרים.הקודמותבמהדורותשנדפסה

אוצר,וינוגרד).שלפנינובמהדורהשבאוהשינויםאודות

שינוייםעלוינוגרדשלבמבואשםועיין(1150א"הגרספרי

שאינם,זובמהדורהשנדפסההאגרתבלשוןמשמעותיים

שניהיוהאם":כותבהואוכך,להשקדמובמהדורות

צובהמארםל"המואמנם?א"הגראיגרתשלנוסחים

ולאידכתבילוהיולדבריואך,תיקוניםהכניסכימעיד

צובאבארםשהודפסהזומהדורהכןכמו"..דעתולפיתיקן

המפורסמתהאגרתושלהראשונהההופעהלמעשההיא

.המזרחבארצותאורשראתההגאוןשל

.מקוריתכריכה.מאודטובמצב

200$פתיחה 

ח"תס,אמשטרדם–תםלרבינוהישרספר.95

Sefer HaYashar by Rabbeinu Tam –

Amsterdam, 1708

ועבודתמוסרדברי,התוספותבעלתםלרבינוהישרספר

אלוארישיעקב"שלושהידיעלנדפס.ח"תס,אמשטרדם.השם

."יונךדיובנימיןבראנדוןיקראבןמשה,סוטו

לעילוי"בשעררישום."ענתבירפאל"חותמתהספרבשער

עדהזההספר"נוספיםרישומים."ע"נענתבירפאלנשמת

יגון"רישוםהספרבסוף"...סךושנותיוימיווהיוד"תרצשנת

."מכאוביעלוכאב

דפים.אחרוןובדףבשערמועטחסרון.מ"ס15.דףמא,[1]

.מוזהבוכיתובעורשדרתעםעתיקהכריכה.רופפים

100$פתיחה 



שנות–חשובותמהדורות–מוסרספריאוסף.96

'תר-'התק

Collection of Mussar Books – Important Editions

– the 18th – 19th Centuries

כמהחסרים.ו"תקכ.דאדראפרנקפורט.והנזירהמלךבן•

.השעראחרידפים

,זולצבאך.המורהגבעתביאורעם,ם"להרמבנבוכיםמורה•

.ידבכתבוהגהותחתימות.חלקים'ג.ח"תקפ

.ט"תקפ,מיץ.יהודהנפשעם,המאורמנורת•

.ז"תקצ,ווילנא.ין'מוולוזחייםרבימאת,החייםנפשספר•

."ברליןיעקבר"בחיים"לרבישייךשהספררישומים

.ר"ת,ווילנא.יונהלרבינותשובהשערי•

.ג"תרי,יוזפוף.קיידנוברהירשצבירבימאת,הישרקב•

.יהודהנפשוביאור,אשכנזיתרגוםעם,המאורמנורת•

.א"תרכ,שטעטטין

.ד"תרכ,למברג.א"החידפירושעם,חסידיםספר•

.ו"תרל,ווארשא.ן"להרמבהאדםתורת•

.ג"תרע,ווארשא.פירושיםעם,חסידיםספר•

.ח"תרל,ווארשא,וידאשדיאליהורבימאת,חייםתוצאות•

:עםכרוך

.תאומיםיוסףרבימאת.מצותשלשכרןמתןקונטרס•

.ד"תרמ,פיעטרקוב

.לייטרמשהרבימאת.פליטמחשבות,ליאושתקוהבין•

.ו"תרע,פרשבורג

.ד"תרצ,ירושלים.קיומנוסוד,אלפסמעשה•

.ל"להרמחהמאמריםוספר,ל"להרמחהדרכיםספרמצורף

.ויטקינדהללרבימאת,התורהמוסר.ו"תש,ירושלים

.ד"תש,ירושלים

מצב.שוניםומצביםגדלים.כרכים17–ב.ספרים17כ"סה

.הספריםברובטובכללי

150$פתיחה 

ועורעץכריכת–ז"תקכ,פיורדא–המאורמנורת.97

אבזמיםעםמקורית

Menorat HaMa'or – Furth, 1767 – Original Wood

and Leather Binding with Clasps

משה'רמאתאשכנזללשוןהעתקהעם,המאורמנורתספר

.ז"תקכ,פיורדא.פרנקפורט

ראשוניםבדפיםקמטים.בינוני-טובמצב.מ"ס31.דףרפח,ה

עץכריכת.קרעים.דפיםבכמהטקסטקציצתמעט.ואחרונים

בשדרתפגמים.מקורייםואבזמיםעיטוריםעם,בעורמחופה

.הכריכה

100$פתיחה 

ראשונותמהדורות–סלנטרישראלרבי–ספריםשני.98

Two Books – Rabbi Yisrael Salanter – First Editions

ישראלרבימאת.ופוסקיםס"בשוחידושיםדרושים,ישראלאבן•

ת"שובוחןאבןספרעם.סלנטרישראלרביבשמוהמפורסםליפקין

מהדורה.ג"תרמ,ווארשא.הירשוביץזלמןשניאוררבימאתודרושים

.'עמ98.ראשונה

'בעמ.מקובנהכהןברוךאבארבימאתודרשותחידושים,אבברכת•

,הקדושהארץאלתנחניידך:פותחסלנטרישראלרבינומאתשיר40

.ס"תר,שיקגו."מקדשהבבניןעינינותחזינהושם

!לראשונהכאןנדפססלנטרישראלרבישלשירו

.מאודטובמצב.'עמ[1],63

100$פתיחה 



ספרי קודש בנושאים שונים

–א"תקמ,פרנקפורט–דרבנןמילין.99

ראשונהמהדורה

Milin DeRabanan – Frankfurt, 1781 –

First Edition

מןפתגמים(924)תתקכדכולל,דרבנןמיליןספר

רבימאת.פירושעם'ב'אבסדרמסודריםהתלמוד

ד"בבהמיושבשהיה",מניקלשבורגמיכלשטטרישראל

."חלפןמשה'רשל

עם.גרילאאלמנתבדפוס.א"תקמ,דאדרפרנקפורט

ניקלשבורגדקהילתצדקדיןבית,ברליןדייניהסכמות

.ועוד

שנדפסזהמפורסםספרשלראשונההמהדורהלפנינו

–ההמאהתחילתעדנוספותמהדורות20מבלמעלה

20.

.דפיםבלאי.בינונימעט.טובכללימצב.מ"ס21.דףנד

.חסרהאחוריתכריכה.כתמים.בשערקמט

100$פתיחה 

–ו"תס,אמשטרדם–גלאנטימשהרבי–השלמיםזבח.100

יחידהמהדורה

Zevach HaShelamim – Rabbi Moshe Galanti – Amsterdam,

1706 – Single Edition

מאת.וסוגיותמדרשים,התורהעלופירושיםחידושיםא"קס,השלמיםזבח

יהונתן'ןגלאנטימשההצעיר]=ן"יגן"המג-גלאנטימשהרבילציוןהראשון

.[ע"נגלאנטי

הוצא.פרופסשלמהרבי"הבחור"בדפוס.יחידהמהדורה,ו"תסאמשטרדם

שלפעמים'גבהגהה.המחברנכד(ח"המני)חאגיזמשהרביידיעללאור

ד"אב,אמשטרדםרבניהסכמותהספרבתחילת.מפוזנאסגלשמואלרבי

.מהמבורגאנשילאשראפריםרבירוטרדם

שנדרתינדרישלמתיהיוםעלי"בהקדמתוהמחברכותבהספרכתיבתעל

אצלימתחדששהיהממהלכתיבההששייוםאתקובעלהיותשעברהבשנה

ורעיאלופיהחבריםעםהתלמידיםעםספרבלומדיהשבועימיבשאר

.בירושליםבישיבתוניתניםהיואלושיעורים"..לקוליהמקשיבים

הספרשער,יפותמרובעותבאותיותהספרכל:רבבהידורנדפסהספר

10\18גודל,קטןפורמט.מפוארנחושתבתחריטארכיטקטוניתבמסגרת

.מ"ס

מרדכיהצעירבגדאדאמזאה"מבגדאדמסולסלותחתימות3הספרבסוף

חתימהבספר."מרדכיששוןר"חמרדכיהצעיר"."ט"סו"יצששוןר"ח

כתובז"תרעמשנתמכתבכולל,"כהןיצחקמיכאל""כץיצחקמיכאל"פרסית

שליהספרזה"נוספתחתימה.הספרדפיביןשנמצאיהודיתבפרסית

."אשכנזייששכרר"כההצעיר

.טקסטחסרוןללאשוליםפגמידפיםובכמהבשער.כתמים.טובכללימצב

.השערמסגרתעלמאודמעטמודבקהפורזץדף.עתיקהכריכה

120$פתיחה 



,שקלוב–כהנאדרברבתיפסיקתאמדרש.101

ירוקדף–ו"תקס

Midrash Psikta Rabbati D'Rav Kahana – Shklow,

1806 – Green Leaf

מספרהזרותהמלות'פיעם.כהנאדרברבתיפסיקתאמדרש

.שמואלבןויצחקאליהובןברוךדפוס.ו"תקס,שקלוב.הערוך

הסתדרות"חותמות.רביםבעלותרישומי.מ"ס20.דףסד,[1]

ביןשינוייםישנם."ל"זצשפיראם"המהרלובליןחכמיישיבת

,כב,ספרקרית,בשקלאווהעבריהדפוס,יערי'אעייןהטפסים

.144'עמ

.טובמצב

120$פתיחה 

עלטופס–ף"תק,קאפוסט–גולהעמודיספר.102

כחולנייר

Sefer Amudei Golah – Kopust, 1820 – Copy on Blue

Paper

יצחקרבימאת,קטןמצותספרהנקרא,גולהעמודיספר

יהושערבימאת"חדשותהגהות"בשםביאוריםעם.מקורביל

.יפהישראלדפוס.ף"תק,קאפוסט.משקלובצייטלעש

כתמימלבד.מ"ס20.כחולנייר.דףנח-לט,מ,נא,צג,ו-ב,[4]

.עתיקהכריכה.טובמצב.שימוש

120$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ט"תקע,פרנקפורט–יוסףאלומי.103

Alumei Yosef – Frankfurt, 1819 – First Edition

fuer,יוסףאלומי die Israelitische Jugend beiderlei Geschlechts. Nebst

einem Anhange von den Ceremonialgesetzen und Gebraeuchen von J

[oseph] Johlson פסוקיםעם,בגרמניתרובו,היהודיתהדתלימודספר.…

רבימאת.ם"להרמבתורהמשנהמספרומובאותל"חזמאמרי.ך"מהתנ

.פולדאיוסףבןאשר

חביבותולרוב,הספר.ראשונהמהדורה.[ט"תקע]1819,דמייןפרנקפורט

שרשי"בשםהספרנקראהרביעיתממהדורההחל,מהדורותבכמהיצא

."הדת

[1],221,[2],XXIV]מאודטובמצב.לימיןמשמאלנדפס.מ"ס19.'עמ.

.איכותיםדפים.מקוריתכריכה

180$פתיחה 



ג"תרמ,שטרעליץ–והתלמודהמקראבית.104

יחידהמהדורה–

Beit HaMikra VeHaTalmud - Sterlitz, 1883 –

Single Edition

התורהענינינכללובו,והתלמודהמקראביתספר

,והתרגומיםוהמפרשיםהתלמוד,והכתוביםוהנביאים

חיי,ומשפטאישותדיני,ארץודרךועבודהאמונהדברי

וארצותיהםגוים,ונשיםאנשיםשמות,ואמוראיםתנאים

הצמחים,ונהרוימיםהרים,ובבלישראלארץערי

דורוקורתתקנותומדותומטבעותמשקלות,ופירותיהם

.גרמנית.בתאאלפאבמערכתומסודרמחובר,ודור

חלק.והמדינהבמעקלנבורגהמבורגריעקברבימאת

.שני

.נדירדפוס.יחידהמהדורה.ג"תרמ,[גרמניה]שטרעליץ

תלמיד(ב"תרע-ז"תקפ)המבורגריעקברביהמחבר

כרבכיהן.וניקלשבורגהוצנפלוץוישיבות,ס"הכת

.האיזוררבגםו"תרטומשנת,ב"תרימשנתבניישטט

.שטרעליץ-באלטוישבשטרליץ-מקלנבורגהמדינהרב

.מאודטובמצב.כרסעבכרך

100$פתיחה 

בגרמניתספרים[33]אוסף.105

Collection of [33] German Books

ראשית.גרמניתבשפתספרים33כוללגדולאוסף

.20–ההמאה

.נבדקלא.שוניםגדלים

100$פתיחה 

כיסבמהדורותספרים7–בברליןכהןבנדעטהוצאת.106

א"תרצ-ז"תרפ,ברלין–

Bendet Cohen Publication in Berlin – 7 Pocket Books –

berlin, 1927-1931

בין.בברליןכהןחייםר"בבענדטבהוצאתקדמוניםספרי7מקבץ

בגודלכיסבמהדורתכולםנדפסוהספרים.א"תרצ-ז"תרפ,השנים

.מ"ס13שלממוצע

•ז"תרפ,ברלין.החייםעץדרךספרעם,ל"לרמח,ישריםמסילת•

הלבבותחובותתורת•ח"תרפ,ברלין.אלבויוסףלרביעקריםספר

סעדיהלרבודעותאמונות•ח"תרפ,ברלין.הספרדיבחיילרבנו

ההגיוןמלותבאור•ח"תרפ,ברלין.והערותביאורעם.גאון

•ח"תרפ,ברלין.סטנוביצחקוהערותמנדלסוןפירושעם.ם"להרמב

חןרוחספר•ץ"תר,ברלין.סנגרייצחק'לרהמיוחס,הכוזריספר

.א"תרצ,ברלין.רבותהוספותעם,תבוןאבןי"לרהמיוחס

.טובמצב

100$פתיחה 

אברהםמאת.אתימולוגיהעבריתלשוןדקדוק•

.א"תרס,ורשה.כהנא

.התורהמןמקומותכמהעלפירוש,המשתדל•

.ז"תר,וינה.לוצאטודודשמואל'רמאת

.ואיובמשלי,יחזקאל,ירמיהעל,ל"שדפירושי•

קא-קדפים.ראשונהמהדורה.ו"תרל,למברג

.פגומים

מהדורה.ב"תרמ,פרמישלא.ל"שדאגרות•

.אחדבכרךחלקיםחמשה.ראשונה

.ד"תשי,אביבתל.כתביםלקט,ל"שד•

.ח"תשכ,ירושלים.ל"שדשלבמשנתופרקים•

.טובכללי.שוניםומצביםגדלים

180$פתיחה 

ל"שדספרי[8]אוסף.107

Collection of [8] Shadal Books

,פאדובה.לוצאטודודשמואלרבימלאכת.איטלקיתהקדמהעםעבריתומפורשיםאיטלקיתמתורגמים.תורהחומשיחמשה•

.'עמ285,[3],[1],301,[3],[1],225,[3],[1],412,[3].דברים-שמות.חלקים4לפנינו.ו"תרל-ב"תרל

.ו"תרנ,ווארשא.בכרךיעקבמאת.חלקיםבשני,ל"שדעםאשתדלותספר,והטעמיםהנקודותקדמותדברעלהבכרכייעקבמאמרי•

.'עמ[1],218,244.שעריםשניחלקלכל.יחידהמהדורה



–מחשבתמלאכת\ה"תרכ,אדעסא–גניםמעין.108

ותרשימיםהמחבריםתמונות–ך"תר,קניגסברג

Ma'ayan Ganim – Odessa, 1865 / Melechet machshevet –

Konigsberg, 1860 – Pictures of the Authors and Sketches

,אדעסא.קנדיאהאישדילמידיגושלמהיוסףרבימאת,גניםמעין•

'עמ2]',עמ123-213.הנדסייםושרטוטיםהמחברפורטרט.ה"תרכ

.בודדיםנקבים.כריכהללא.[שרטוטים

.חפץמשהרבימאת,תורהחומשיחמשהעלביאור,מחשבתמלאכת•

מאהבן"המחברפורטרטשלליטוגרפיההספרבתחילת.ך"תר,קניגסברג

כמניןשניםוששארבעיםבןאזהיההמחברלמעשה,"היוםאנכישנה

מהמהדורהבשונה,כיפההמחברשלראשועלצוירזובמהדורה.ה"מא

.ע"ת,בונציהשנדפסההראשונה

.מנותקיםודפיםכריכה.אסטורנומייםתרשימיםדף[2],רו,[1],פורטרט

.טובכללימצב

120$פתיחה 

'תר-'התקשנות–הקודשלשוןבנושאספריםמקבץ.109

Collection of Books about the Holy Tongue - the 18th –

19th Centuries

.א"תקכ,ברלין.אבולעפיאהלויטודרוסרבימאת,לתורהסייגמסורת•

בשעריםחלקיםשני.ג"תקס,פראג.אמתשפתהמכונה,השרשיםספר•

.נפרדים

.ה"תרכ,וורשא.מנדלסוןמשהפירושעם,ן"להרמבההגיוןמלותבאור•

ר"האדמוהסכמת.ע"תר,סיגט.מבשררגליהגהותעם,התשביספר•

.ניץ'מויזישראלרבי

.טובמצב.שוניםגדלים

100$פתיחה 

-ל"שדמלאכתעבריופירושאיטלקיתרגום–ישעיהספר.110

ז"תרכ-ו"תרט,פאדובה

Sefer Yeshaya – Italian Translation and Hebrew Commentary

Melechet Shadal – Padova, 1855-1867

דודשמואל]ל"שדמלאכתעבריתומפורשאיטלקיתמתורגם,ישעיהספר

.ז"תרכ-ו"תרט,פאדובה.[לוצאטו

’מעמ)האחרוניםהחלקיםשני.חוברותבשבעה,בהמשכיםנדפסהספר

.אחדבכרךהחלקיםכללפנינו.לוצאטושלפטירתואחריהופיעו(ואילך433

מהטפסיםבחלק.1855ההדפסהשנתהראשוןבחלקשנדפסהכלליבשער

,שונותבשניםוחוברתחוברתלכלהדפסהתאריךעםמעטפתשערינוספו

.נוספיםשעריםמופעיםלאשלפנינובעותק

.בדכריכת.מאודטובמצב.ואיכותיםעבים,לבניםדפים.מ"ס20.'עמ648

120$פתיחה 



!הידועהשניהעותק–ט"תרמ,ברלין–מרמספד.111

Misped Mar – Berlin, 1889 – the Second Known Copy in

Libraries!

ונזרראשיעטרתיקירתיאמימותעלמרמספד\אמיקברעל"

ר"בישראלאנכיזינגעררחלמרת...העדינההאשהה"המשפחתנו

.איטצקאווסקיהירשצביבדפוס.ט"תרמ,ברלין."זינגעריוסף

בארץבשבתי,מולדתימארץרחוק,אמיאל"קינה'עמ[1].'עמ[1],14

"...נכריה

ואינוהלאומיתבספריהאינו,בארץבספריותנמצאאינוהספר

בספרייתנמצאהידועיחידעותק.הביבליוגרפיהבמפעלמתואר

.אביבבתלאריאלהבית

.טובבמצבזהמלבד.במעטפתפגמים.מ"ס22

150$פתיחה 

ח"תרכ-ו"תרכ,טהרן–קלישרהירשצבירביספרישלושה.112

Three Books of rabbi Zvi Hirsch Kalischer – Teheran, 1866-

1868

צביהרבמאת,ישראלבארץההתיישבותמעלתעלציוןדרישתספר•

ומעברועברית,1865,ו"תרכ,טהרן,הציונותהוגימראשוני,קלישרהירש

.בעבריתראשוןשערחסר,בגרמניתהשני

קונטרסוכן,ציוןדרישתלספרהוספות,ירושליםשלוםספרעמוכרוך•

,והמקדשהקודשבעניןאלטונאד"אבהגאוןדבריעלתשובה"ציוןשיבת"

.ח"תרכטהרן,קלישרהירשצביהרבמאת

.45,24,100.מ"ס21,טובמצב

100$פתיחה 

Cérémonies et coutumes ,היהודיםמנהגיתולדות113.

1684

Cérémonies et coutumes The History of Jewish Customs, 

1684

Cérémonies et coutumes qui s'observent aujourd'huy parmi les

Juifs

אריהיהודהרביי"ע,1684,פאריס,צרפתית,היהודיםמנהגיתולדות

.(1571-1648)ממודינא

כריכה,בשדרהקרעיםמעט,הפורזץבדףקרע,מ"ס15,טובמצב

.דף[3],229,21,[20].מעורמקורית

200$פתיחה 



ז"תקכ,פיורדא–דקהילתינומנהגיםספר.114

Book of Customs of Our Community (Hebrew) – Furth, 1766

,פיורדאקודשקהילתשלהשנהכלמנהגיכולל,דקהילתינומנהגיםספר

כלשלוהפטרותהפרשיותסיומיסדר,והיוצרותהתפילותעם,הכנסתבבית

שינויסדר,חוליםתפילות,גשמיםורבויעצירתעלתפילותסדר,השנה

ישראלרביהאחיםמאת.מילהבריתסדר,הלימודואחרקודםתחינה.השם

פיורדארבניהסכמות.ז"תקכ,פיורדא.גומפילקופיליעקבדודורבי

.הירשצביבןחייםדפוס.הספרבתחילת

!פיורדאקהילתלמנהגיוחשוביסודספר

שימושכתמי.ובלאיפגמיםראשוניםדפיםבשלושה.בינונימצב.דףלה,[1]

כלליבמצבהספרשאר.מהתקופהידבכתברביםורישומיםחתימות.בשער

מיולכללקהל"שברךמינוסחידבכתבנכתב,הקדמיהפורזץבדף.טוב

החייםמקורספרעםכרוך"...ובשכרושניוחמישישנילהתענותשמצטרף

.מנותקתכריכה.וסוףתחילהחסר(ו"תנ,פיורדא)

120$פתיחה 

המחבריםתמונותעם–מעניניםספריםשלושה.115

Three Interesting Books – with Their Authors' Pictures

המושבהליסדהתחילאשרהאישהואמימבוארבו",אהרןרעיוניספר•

המחברביןשהיההיחסכןגםיסופרזהבספר.הקדושהבארצנוהראשונה

,יורקניו.אברמוביץשלמהאהרן'רמאת"..ה"עהערצלהדאקטארובין

.המחברתמונתהספרבתחילת.ט"תרס

,ווילנא.יאללעשהכהןישעיהוזכריהרבימאת,והחכמההתורהספר•

.ג"תרע

,לודז.כהןאשררבימאת.משלילספרוהגיונותרעיונות,מלךמעדני•

.משובחכרומוניירעלנדפסהספר.ץ"תרח

.טובמצב.שוניםגדלים

120$פתיחה 

הקהלמצות\המשיחביאת\המקדשביתבנושאספריםמקבץ.116

Collection of Books about the Temple / the Arrival of the Messiah / Mitzvat Hakhel

ודוכןהכהניםעבודת...כליהםוכלושניראשוןהמקדשוביתשילהמשכןותבניתמדת,ישראלארץמעלתיבאר,הגולהבאר•

אשרהגולהבניורבנימחכמיאחדחברו.והקטורתהקרבנותמעשה,המשיחאמונת,היהודיםמלחמותומשטריסדרי,הלוים

.ל"ברייחיאלדפוס.ז"תרל,מגנצא.בליפסיא...בכתוביםנמצא.פלאיושמו,מספרד

הדבריםויתרוהעזרות[(הקדשיםוקודש]ק"וקוהוההיכלהפנימיות)הלשכות,הביתהרויוצגוימדדידוברבו,המודדקונטרס•

.ב"תרס,ירושלים.חלקיםשני.ניימאןפסחיצחקרבימאת.והאחרוניםהראשוניםורבותינו,התלמודסוגיותי"עפ,בהרהנמצאים

.א"תרצ,ירושלים,רוכלאבקת•א"תרצ,ירושלים,מוראיסוד•ה"תרצ,רבה'ג,הצדיקיםפלאי:הספריםעםכרוך

.קאמלראריהיקותיאלרבימאת.בירושלםהעבודהסדרתכניתד"עהלכהבירור.ב-אחוברת.ישראלואשיהעבודהעלמאמר•

.ו"תרצ-ה"תרצ,ירושלים

.וויסמשהרבימאת.תרשימיםציוריםבצירוףיחזקאלמקדשעלופירושל"חזמקורותלפיהשניהבית,הביחרהביתספר•

.ו"תש,ירושלים

.ו"תש,ירושלים.הלכותיהובירורהקהללמצותקובץ,הקהל•

.כריכהללאמהספריםחלק.מנותקיםדפים.שוניםגדלים.כרכים5–בספרים8כ"סה

100$פתיחה 



מהדורה–ה"ת,אמשטרדם–שאולגבעת.117

ראשונה

Givat Shaul – Amsterdam, 1645 – First Edition

,פרשהלכלאחדדרוש.יקריםדרושיםחמשים,שאולגבעת

ישיבהוראשד"ראבמורטיראלוישאולרבימאת

.ז"הרמשלרבובאמשטרדם

עמנואלדפוס.ראשונהמהדורה.ה"ת,אמשטרדם

דרושיםמאותהחמשלוח:א,קיו-צגדף.בנבנשתי

.[שנדפסוהחמישיםנבחרושמתוכם]

מלבד.אשכנזיידבכתבעתיקהחתימה.מ"ס19.דףקיו

.מאודטובמצב.שימושכתמי

200$פתיחה 

ראשונהמהדורה–א"תכ,מנטובה–שירהפרקי.118

Pirkei Shira – Mantova, 1661 – First Edition

המלךלדודמיוחסים,ומטהמעלהברואישירות,שירהפרקיספר

שפתיופירוש.ממונציליסיחנניהרבימאתפירושעם.בנוושלמה

.גמליאלרביבנומאת,רננות

יהודהידעלמפרושהיהושעדפוס.ראשונהמהדורה.א"תכ,מנטובה

.בנושמואל

כריכה.ועוד"לאנדאגומפיל".עתיקותחתימות.מ"ס20.דףרד,ד

.טובמצב.מנותקיםודפים

200$פתיחה 

הראשוניםרבותינוספרישלושה.119

Three Books by the Rsihonim

.ה"תקצ,למברג.פלקיירהטובשםלרבי,הנפשספר•

יסודתםבקדשאשרהשיריםכל,גבירולבןלשלמהאשרהשיריםשיר•

.ש"זקשניאורידיעלל"הו.הספרדיגבירולאבןשלמהרביהמשוררמאת

.ואנגליתעבריתשעריםשני.ח"תרכ,פריז

.גאוןיהודאירבלתלמידיהמיוחסות,ראוהלכותאופסוקותהלכותספר•

ידיעל,אוקספורדהספריםבאוצראשרנושןישןידמכתבלראשונהל"הו

.ו"תרנ,פריז.הלברשטאם.ח.ז.שרבי

.שוניםומצביםגדליםספרים3

100$פתיחה 



'התק–'התמשנותספריםאוסף.120

Collection of Books from the 17th – 18th Centuries

.משנזאהתוספותבעלשמשוןורבינום"הרמבפירושעם,טהרותסדרמשניות•

.(ט"תנ-ז"תנא"פפד)בבליהתלמודמהדורתעםנדפס.דףקסג.ט"תנ,דאדרהפרנקפורט

.פ"ת.דמייןפרנקפורט.בכורותמסכת,בבליתלמוד•

פרנקפורט.מחלמאשלמהרבימאת.ראשוןחלק.ם"הרמבעל,המשנהמרכבתספר•

.א"תקי.דאדר

.ג"תקכ,פיורדא.ץ"כהענאזלמןרבימאת,זמרהשערי•

.ו"תקמ,זולצבאך.דישבקדודרבימאת,התורהעל,דודפרדס•

.ט"תקנ,ברין.הלויאהרןרבימאת,החינוךספר•

.מצוירשער.ט"תקס,דיהרנפורט.ראשוןחלק.ם"להרמבתורהמשנה•

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםומצביםגדלים.ספרים7כ"סה

150$פתיחה 

'התק–'התשנותשנדפסו-חשוביםספריםאוסף.121

Collection of Important Books - Printed during the 17th – 18th

Centuries

:עםכרוך.ו"תקס,זאלקווא.הגדולאליעזררביוצוואתהדברותעשרתמדרש•

.ד"תקל,זאלקווא.מפוזנאיוסףרבימאת,יוסףיסוד•

.ג"תקפ,ווין,צבילקוטי•

.ח"תקנ,זולצבאך.יידיש,הנפששמחת•

.מהלברשטטליפמןהירשצבירבימאת.השנהכלהפטרותעלפירוש,צביארץ•

.ג"תקי,רדלהיים

.ז"תקצ,לבוב.קליינמאןאשררבימאת,טובויוםשבתהלכותעלאשרמעדני•

ספרואתהעתיקכישםעליויצאכאשרגדולפולמוסעוררזהספר.יחידהמהדורה

.שטיםעצישולחןמספר

.ד"תקפ,ברסלוי.קרוניקמשהרבימאת,משהימין•

.א"תקפ,ליוורנו.בונאןיצחקרבימאת.ם"והרמבס"השעלחידושים,יצחקאהלי•

."מן'תורגאהרן"חתימות.יחידהמהדורה

:עםכרוך.ף"תק,אופן.א"הרשבמאתהקודשעבודת•

.א"תקפ,אופן.ונזירביצהמסכתותעלמקובצתשיטה•

.ט"תס,דאדרהפרנקפורט.וכתוביםנביאים.שניחלק.שמעוניילקוט•

שער.מקוריתעורכריכת.שניהמהדורה.ו"תקס,דיהרנפורט.חכמיםעינימאיר•

אדומהדיועם

.שהואכמותנמכרהאוסף.בינוני-טובמצב.שוניםומצביםגדלים

200$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ו"תקל,מנטובה–דודראש.122

Rosh David – Mantova, 1776 – First Edition

שקלאוקצתהפרשיותסדרעלוישוביםהדיןפיעלודרכיםדרשות,דודראש

.א"החיד–אזולאידודיוסףחייםרבינומאת.וטריא

שלהיחידספרו.מאיטליאשלמהאליעזרדפוס.ראשונהמהדורה.ו"תקל,מנטובה

!במנטובהשנדפסא"החיד

.עשנקבי.בינונימצב.(מפתחות)אחרוניםדפים4:חסרעותק.דףה,קסד,[2]

.כריכהללא

120$פתיחה 



ת"ספרי הלכה ושו

–ראשונהמהדורה–ד"תנ,ונציה–ץ"מהריטת"שו.123

עיטוריםעםמקוריתעורכריכת

Maharitatz Responsa – Venice, 1694 – First Edition –

Original Leather Binding with Decorations

נשךאיזהופרקעלחידושיםעם,שוניםבעניניםותשובותשאלות

מגדולי(ץ"מהריט)צהלוןטוביוםרבימאת.מציעאבבאבמסכת

ידיעלונסמךמרןתלמיד,"יוסףבית"המרןשלבדורוצפתחכמי

.בירבי"המהרשלנכדו

.וינדראמיןדפוס.יחידהמהדורה.ד"תנ,ונציה

מעבר."במדברישראלשעשוהמשכןצורת"ציורהשערבמרכז

כבמראהב"תובהמקדשביתצורת"העמודכלפניעללשער

כןכמו."ט"תיבעללהרבהביתצורתבספרעיין'מסימןדיחזקאל

.והמנורההפניםולחםהשולחןציור

כל.עיטוריםעם,מקוריתעורכריכת.מ"ס28.5.דףכה,רכג,[9]

,מסגרתפגיעתעםהשערבשולישיקוםמלבד.מצויןבמצבהעותק

'לה"עתיקיםורישומיםחתימות.בטקסטחלקיחסרוןעם4ובדף

רישומים."א"יעווירצבערגמ"ד...קאפיליעקב'הקומלואההארץ

.פרלסיעקבהרבחותמת.נוספיםדומים

250$פתיחה 

שפיראנתןרביהמקובל–המשומרייןמאמר.124

ראשונהמהדורה–ך"ת,ונציה–

Ma'amar Yayin HaMeshumar – the Kabbalist

Rabbi Natan Shapira – Venice, 1660 – First

Edition

שתייתאיסורבעניןכתביםקובץ,המשומרייןמאמרספר

,ונציה.שפיראנתןרביהמקובלהגאוןמאת,גויםשליין

אביגדור’ר:ונציהרבניהסכמת.ראשונהמהדורה.ך"ת

.סרוואליהודה’ורצרפתיציוןבן’ר,ציווידאל

בשליחותבהיותוהמחברשראהמהבעקבותנכתבהספר

שלהחמורבאיסורנכשליםשיהודים,איטליהבעריירושלים

מכתביםבאובספר.זקנםפאתומשחיתיםיינםסתם

איסורשלבעניניםהדורשבאותועולםגדולימאתלראשונה

אמרי","סאלוניקילרבניהקודשכתבי"כוללגויםייןשתיית

.רביםועודם"המהרשד"קוסטאנדינאלרבנייושר

בדףזעירפגם.טובמצב.כתמים.מ"ס20–כ.דףלח,[8]

.נאהבדכריכת.[4]

150$פתיחה 



יחידהמהדורה–ח"תקע,ליוורנו–ליצחקזכורת"שו.125

Zechor L'Yitzchak Respona– Livorno, 1818 – Single Edition

יצחקרבימאת.חייםאורחבדיניותשובותשאלותכולל,ליצחקזכורספר

רבי,רוזניסיהודהרבי,קדמוניםרבניםמאתוכתביםפסקיםעם.הררי

לאאלותשובות)מאלכסנדריהמהמהי'פראגיעקבורבישנגי'ןאליעזר

.(א"תרס,אלכסנדריה,ף"מהרית"שובספרונכללו

ארםרבניהסכמות.יחידהמהדורה.סעדוןשמואלדפוס.ח"תקע,ליוורנו

.ירושליםר"שדסוזיןמשהורבי,צובה

.השערבמסגרתחסרון.מנותקתמקוריתכריכה.מ"ס30.דף[1],קנז,[6]

.מצויןמצבזהמלבד

120$פתיחה 

ג"תצ,ונדבזק–(חאגיזמשהרבי)הלחםשתית"שו.126

Shtei Halechem Responsa – Vendbzak, 1733

.חאגיזמשהרביהגאוןמאתותשובותשאלות,הלחםשתיספר

הסכמת.אברהםברישראלדפוס.ראשונהמהדורה.ג"תצ,ונדזבק

.הספרבסוף"יהושעפני"ה

נדודיובדרךהמחברכתבהתשובותאת!החשוביםת"השומספרי

הדורגדוליעםומתןמשאכולל.העולםברחבירבותבמדינותהרבים

בעל,ץ"היעבובנו,צבימהחכםהמחברפסקיעלוהסכמותתשובותעם

.ואמשטרדםאיטליהחכמי,זקניםעטרת,היטבהבאר

.טובכללימצב.דףנט,[1]

80$פתיחה 

רביעותק–ר"ת,יוזעפוף–(אלקלעי)"לאברהםזכור"סט.127

שפיראכהנאנחום

Set of "Zechor L'Avraham" (Alkelai) – Josefow, 1840 – Copy

of Rabbi Nachu, Kahana Shapira

.ערוךהשולחןחלקי'בדדיניםוחידושיהלכהמערכות,לאברהםזכורספר

מהדורה.ר"ת,יוזעפוף.אלקלעיאברהםרבימאת.'ב'אסדרלפיערוכים

.כרכיםבשלושהחלקיםשלושה.שניה

.כחולנייר.מצויןמצב.מ"ס20.דףקסה,[1];שעב-רסד,[1];רסג,[2]

ר"אוצה,ג"תשכ-ב"תרמ)שפיראכהנאנחוםרביחותמותב-אבחלקים

יפולעירנסעויחדפ"חרלמ"רישלחברו,ירושליםבישיבותלמד(15901

מבריסקחייםלרביגםהיהמקורב.קוקה"הראיאצלללמודשנה20למשך

היגרו"תרעבשנת.הישיבותלחיזוקלירושליםחייםהחפץי"עונשלח

רביאחיועםיורקבניויבנהישיבתהקים,בסטמפורדכרבוכיהןב"לארה

ת"ר)ל"מהרשכוללבראשועמדו"תשטבשנתלירושליםשב.מאיריעקב

.(ג"תשכ,ירושלים)"סיניילקוט"חיבר.אחיושהקים(לעווישפירארבלין

."שיפמןשלמהו"היהאכשטייןצבימשהר"להרמכרתי"רישוםב-אבחלקים

."ו"תירושלםק"בעהאפשטייןאברהםבןיצחק"חותמות

100$פתיחה 



תורתזכרו-והוראדנאווילנאדפוס-ספריםשני.128

(חסידות)פזאדני\משה

Two Books – Zichry Torat Moshe / Adanei Paz – Vilnius

and Hrodna Printing Presses

אברהםרבימאת,בקיצורשבתהלכותכל,משהתורתזכרוספר•

לח.'עמ16,[2].ג"תקצ,והוראדנאווילנא."אדםחיי"בעלדאנציג

."וויישברעדהעשיל'לרשייך"רישום.דף

ישראלמגדוליהתורהעלוביאוריםחידושים.פזאדניספר•

.ה"תקצ,והוראדנאווילנא.מקרשובמאיררבימאת,והחסידות

ראשוניםבדפיםבלאי.טובכללימצב.יחדיוכרוכיםהספריםשני

.פגומהעתיקהכריכה,ואחרונים

100$פתיחה 

'תר–'התשנות–והלכהת"שוספרי80שלענקאוסף.129

ויחידותראשונותמהדורות-

Huge Collection of 80 Responsa and Halacha Books – the

17th – 19th Centuries – First and Single Editions

,וחשוביםיסודייםהלכהספריביניהם,והלכהת"שוספרישלענקאוסף

.נדיריםספריםביניהם.יחידות\ראשונותמהדורות

המוחלטרובם.שוניםומצביםגדלים.כרכים77–ב.ספרים81כ"סה

.שהואכמותנמכרהאוסף.מאודטוב-טובבמצבהספריםשל

.המכירותלביתלפנותנאהמלאהלרשימה

800$פתיחה 

129. Huge Collection of 80

Responsa and Halacha Books – the

17th – 19th Centuries – First and

Single Editions

Huge collection of responsa and Halacha
books, among them basic and important

Halacha books. Most of the books are in

good-very good condition. The collection
is sold as is.

A detailed list will be sent upon request.

opening 800$

הגהות-וטריפותשחיטהדיני–הלכהספריאוסף.130

Collection of Halacha Books – Laws of Shechita and Trefot –

Glosses

שנאמרושחיטההלכותחמשהשלרחבביאור,למשההלכהקונטרס•

,קלויזנבורג.קלויזנברוגד"אבגלזנרשמואלמשהרבימאת.מסינילמשה

.ב"תרע

רביחותמות.ך"תר,למברג.זוסמןאברהםרבימאת.לאברהםזכור•

."ומשיבשואל"ההסכמתהספרבסוף."ירושלםהעלפערןכהןליבאריה"

.ריאהשלציוראחרוןדף

.זוסמןאברהםרבימאת,אברהםויוסףחידושיעם,משהימיןספר•

.בעיפרוןכתובותלמדניותהגהותעשרותהספרלאורך.ך"תר,למברג

.ב"תרמ,ווארשא.מזאמושטצבימאיררבימאת,הזבחהוכשרספר•

רבימאת.טרפותהלכותכלכולל.הזבחתקוניוהוא,שימנחתספר•

.ג"תרנ,ווארשא.רוזנבלוםיצחקשמעון

.ח"תרס,פיעטרקוב.סאניסלאבסקיאפריםרבימאת.אפריםמנחתספר•

.טובמצב.שוניםגדלים.ספרים6כ"סה

150$פתיחה 



ד"חסידות חב

נדירברכהמכתב"ברוחומדאגותבגשםמדאגותחירות".131

,ברוקלין–נסיםיצחקרבילציוןהראשוןאלד"מחבהרבימאת

ה"תשכ

"Freedom from Material Worries and Spiritual Worries " Rare

Letter of Greeting by the Lubavitcher Rebbe to the Rishon

LeZion Rabbi Yitzchak Nissim – Brooklyn, 1965

הראשוןאלמליובאוויטששניאורסוןמנדלמנחםרביר"האדמומאתמכתב

המצותלחגברכותובו.נסיםרחמיםיצחקרבילישראלהראשיוהרבלציון

בזההנני,לטובהישראלכלועלעלינוהבא,חירותנוזמן,המצותחגלקראת"

בגשםמדאגותחירות,אמתיתולחירותושמחכשרלחגברכתילהביע

ולהמשיך,לבבובטובבשמחה'העבודתהמעכבדברמכל–ברוחומדאגות

עלינוכמצווה,השםשעבודתובפרט,כולההשנהכלבימיזוושמחהמחירות

הלילהוכלהיוםכלובמשךהאדםעניניבכלהיאהרי,חייםתורתבתורתנו

"דעהודרכיךבכלשנאמרוכמו

.ה"תשכ,ברוקלין.רשמיבלנק.ר"האדמושלקדשוידחתימתהמכתבבסוף

.מאודטובמצב

400$פתיחה 

ח"תשכ,ברוקלין–מליובאוויטשהרבימאת"עדעדיבנין"ברכתמכתב.132

Letter of 'Binyan Adei Ad' Greeting by the Lubavitcher Rebbe – Brooklyn, 1968

תורתזוהישבתורהבמאורמואריםשהםכפיוהמצוההתורהיסודיעלעדעדיולבניןומוצלחתטובהבשעה",לנישואיןברכהמכתב

.ח"תשכ,ברוקלין.מליובאוויטששניאורסוןמנדלמנחםרביר"האדמומאת"...החסידות

.קדשוידחתימתעםר"האדמושלרשמיתאויראגרתעלהמכתב

.מאודטובמצב

400$פתיחה 

ציוןעללתפילהמליובאוויטשהרבמאתמכתב.133

ז"תשל,ברוקלין–ץ"הריי

שניאורסוןמנדלמנחםרביהרבימאתתשובהמכתב

ק"כציוןעליקרארצוןובעת"ברכהלקשתבמענהמליובאוויטש

חלקלצוותהסבראנכונהוכמובן...זצוקללהר"אדמוח"מו

שכברובפרטח"גמלעניניוקדמה,צדקהלצרכיש"לאריומרכושו

.ז"תשל,ברוקלין"...ח"גמוגדולה,בזההתחיל

.קדשוידוחתימתעםר"האדמושלרשמיבלקעלהמכתב

.מאודטובמצב

400$פתיחה 

133. Letter by the Lubavitcher Rebbe for Praying on

the Grave of the Rebbe Rayatz–Brooklyn, 1977

Response by Rabbi Menachem Mendel Schneersohn of
Lubavitch in reply to a request for a blessing.

On the Admor's official stationery and with his handwritten

signature.

Very good condition.

opening 400$



ט"תשי,ברוקלין–מליובאוויטשהרבימאת"עדעדיבנין"ברכתמכתב.134

Letter of 'Binyan Adei Ad' Greeting by the Lubavitcher Rebbe – Brooklyn, 1959

התורהיסודיעלעדעדיבניןבישראלביתויבנוומוצלחתטובהבשעהושתיהיהטובמזלטובמזלברכת",לחתןברכהמכתב

.ט"תשי,ברוקלין.מליואבוויטששניאורסוןמנדלמנחםרביר"האדמומאת"...והמצוה

.קדשוידחתימתהמכתבבסוף.ר"האדמושלרשמיתאויראגרתעלהמכתב

.בדףפגםמחמתבחתימהחסרון

120$פתיחה 

בחתימת–ץ"הרייר"האדמומאתמכתבי[6]מקבץ.135

היסטורייםפרטים–פייגיןיחזקאלרביהגבאי

Collection of [6] Letters by the Rebbe rayatz – Signed

by the Gabbai Rabbi Yechezkel Feigin – Historical

Items

שניאורסוןיצחקיוסףרביר"האדמומאת,מכתביםששהמקבץ

באחד.פייגיןיחזקאלרביהגבאיידיעלחתומים,מליובאוויטש

ונחתמונכתבוהמכתבים.ידובכתבשורהתוספתהמכתבים

."א"שליטר"אדמוק"כבשם"

אטוואצקבעיירהר"האדמוהתיישבמתקופתנשלחוהמכתבים

,ץ"תרחמשנת1מכתב,ז"תרצמשנת1מכתב.לווארשההסמוכה

.ט"תרצמשנתנוספיםמכתבים4–ו

.ץ"הרייר"והאדמוהחסידותבעניניהיסטוריםפרטיםבמכתבים

.קיפולסימני.שוניםומצביםגדלים

300$פתיחה 

חלקים2תורהליקוטי\חלקים4צדקצמחת"שו.136

Tzemach Tzeddek Responsa 4 sections / Likutei Torah 2

Sections

-חלקים4.שניאורסוןמנדלמנחםרביר"האדמומאת.צדקצמחת"שו

.ראשונהמהדורה

.א"תרל,ווילנא.ועגונותאישותהלכות.אכרך:אחלק:העזראבן•

דפוס.קדושיןהלכות.בכרך.'עמ295,[5].ראםראובןיוסףדפוס

שם,שעריםשני.אכרךבתחילת.'עמ[2],164,[2].פיןיוסףשמואל

.זהבבדיוהדפוסומקוםהספר

.'עמ200,[4].גיטיןושמותגיטיןהלכות.אכרך.בחלק:העזראבן•

.'עמ270,[2].וחליצהיבום,גיטיןהלכות.בכרך

.ד"תרס,ווילנא.במדבר-ויקראספר.תורהלקוטי•

שירעלתורהליקוטי.ד"תרס,ווילנא.דבריםספר.תורהלקוטי•

.ידבכתבהגהה1\סאבדף.נפרדבשער.השירים

כריכות.טובכללימצב.שוניםגדלים.כרכים4–ב.ספרים6כ"סה

.תורההלקוטיבספרייבשדף.כריכהללא1.מנותקות

120$פתיחה 



–הזקןר"האדמו–התניאספר.137

בערךז"תרט,ווארשא

Sefer HaTanya – the Admor HaZaken –

Warsaw, circa 1856

הזקןר"האדמומאת.תניא,אמריםליקוטיספר

.מלאדיזלמןשניאוררבי

כמקום"ווין"נרשםהשערבשולי.ז"תרט,ווארשא

אתמצטטיםהביבליוגרפיהבמפעלאולם.הדפוס

טעמיםמכמה"זומהדורהעלהכותבליברמן'ח

שםאתלפעמיםלהעליםווארשאמדפיסינהגו

,לארץבחוץעירשםולהדפיסבשערווארשא

יכירםווארשאבדפוסיהרגילאבל...ווין...כגון

,115’עמ,ד"תשכ,לט,ספרקרית)"עיןבטביעת

.(8הערה

.טובמצב.מ"ס20.דףמד-כט,כא-יח,כד-ב,[1]

.בלויהכריכה.זמןכתמי

100$פתיחה 

עתיקהעורכריכת–א"תרע,ווילנא–אורתורה–י"הארסידור.138

Siddur HaAri – Torah Or – Vilnius, 1911 – Ancient Leather Binding

שני.מלאדיזלמןשניאוררבייסדכאשרוהמנהגיםהדיניםכלעם.י"הארנוסחפיעלהכוללשערעם,אורתורהתפילהסידור

.חלקים

.ראםוהאחיםהאלמנהבהוצאת.א"תרע,ווילנא

.נפרדבשערבחלק.קצרהראשוןהשער.שעריםשני.דף[2],עה,[8],מט,[140],קפח

.שימושכתמי.בכריכהפגמים."אורתורהסדור"כיתובעםעתיקהעורכריכת.טובמצב

100$פתיחה 



וספריםהקדשות,חתימות,מכתבים–חסידות

'מוסקוביץמשהיוסףמרדכירביר"והאדמוקנראבישאברהםרביר"האדמומספרייתספרים.139

Books from the Library of the Rebbe Rabbi Avraham Avish Kanner and the Rebbe Rabbi Mordechai Yosef

Moshe Moskowitz

.משאץ'מוסקוביץמשהיוסףמרדכיורביקנראבישאברהםרביר"האדמושלהפרטיתמספרייתוספריםמקבץ

.ראשונהמהדורה.ג"תרל,למברג,הורביץיצחקרבימאת,התורהעלי"רשפירושעל,יצחקבאר•

.ראשונהמהדורה.ד"תרע,מונקאטש.ליפשיץשבתירבימאת,מילההלכותכלביאור,אבותבריתהנקרא,החדשהזהבשרביט•

.מסוליצאמוסקוביץמשהיוסףמרדכירביר"האדמוחותמתגםזהבספר

.(התחלהחסר)יונתןאהבתספרעםכרוך.ב"תרל,ווארשא,שבתשלסידורו•

.ד"תרכ,שטעטטין.מלאדיזלמןשניאוררביהזקןר"האדמומאת,ראשוןחלק,חייםאורח,ערוךשלחן•

אברהם"אחרתחותמת."א"תעיאססיק"חופקאננערל"סגאבישאברהם".שונותמתקופותר"האדמובעלותחותמותבספרים

.בחיפההתישבומתקופתוחותמות."א"תעבאטאשאןק"חופקאנערל"סגאביש

,מסוליצאיוסףמשהרבישלחתנו,בגליציהטשכובחסידותאבישמשוןיעקברבישלבנו,(ד"תשמ–ד"תרנ)קנראבישאברהםהרב

.מדרשוביתאתהקיםובהבחיפהחליסהבשכונתהתיישבהמדינההקמתלאחר,בבוטושאן(1929)ט"תרפבשנתר"כאדמוהוכתר

.אהרןרמת-מביאלהר"האדמורבינוביץיצחקיעקבהרבהואחתנו.שנה40-לקרובבמשךר"כאדמושימש

בשנתנפטר.ובבוטשאןסוליצאבעירמשאץר"כאדמוכיהן.מזלוטשובהמגידמצאצאי,א"זיעמוסקוביץמשהיוסףמרדכירבי

.בדורורים"האדמומגדוליוהיה,בלונדוןרות"באדמוכיהןאשר,ל"זצמוסקוביץשלוםרבימשאץר"האדמוהואבנו.ט"תרפ

.טובכללימצב.שוניםגדלים

200$פתיחה 

מחליסאהלויקנראברהםרביר"האדמושלס"הש–[ראם]ווילנאדפוס–בבליתלמוד.140

Babylonian Talmud – Vilna Press [Romm] – the Shas of the Rebbe Rabbi Avraham Kaner HaLevi of Iaşi

.ז"תרניבמות.ט"תרס,סוכה,יומא,השנהראש.ט"תרס.חגיגה.מגילה,תענית,ביצה,פסחים.ח"תרס,עירובין,שבת,ברכות

עבודה.ו"תרנ,בתראבבא.ט"תרס,מציעאבבא.ח"תרס,קמאבבא.ז"תרנ,סוטה,נזיר,נדרים.ג"תרפקידושין-גיטין.א"תרנ,כתובות

,תמורה,כריכות,בכורות.ט"תרס,מנחותזבחים.ז"תרס,חולין.ט"תרס,שבועות,סנהדרין.ח"תרס,קטנותומסכתות,מכות,זרה

.ז"תרנ.נדה.ט"תרס,מעילהערכין

.ר"האדמוידבכתבשוניםרישומיםעםדפיםנמצאו,הכרכיםדפיבין

.טובכללימצב.וקרעיםפגמים.מנותקיםדפים.הכרכיםביןמשתנהמצב.אחדכרךמלבד.תואמותכריכות.כרכים19כ"סה

100$פתיחה 



שלהעותק–ו"תקמ,דיהרנפורט–(קבלה)ספיריםמעולפת.141

מטשרטקובפרידמןשלמהרביר"האדמו

Me'ulefet Sapirim (Kabbalah) – Dyhrenfurth, 1786 – the Copy of

the Rebbe Rabbi Shlomo Friedman of Chortkov

,התורהמעלת,נושאיםלפי,הזהרמספרמאמריםליקוטי,ספיריםמעולפתספר

מעלת,התפילהמעלת,המקדשביתמעלת,הצדיקיםמעלת,המצותמעלת

,דיהרנפורט.אלגאזישלמהרבימאת.ועודישראלארץמעלת,ועניניההנשמה

.מייאמיכלדפוס.ו"תקמ

-ד"תרנ)מטשורטקובפרידמןשלמהרביר"האדמושלבעלותחותמותבספר

ישראלרביר"האדמודודוחתןהיה,מרדכינחוםרביר"האדמובן(ט"תשי

בספרתורתודברי.אביבבתלמטשורטקובר"כאדמוכיהןו"תשמשנת.מסדיגורא

.שלמהדברי

דפיםבכמהמשוקמיםעשנקבי.טובכללימצב.מ"ס17.דף[1],מה,[2]

.נאהכריכה.ראשונים

150$פתיחה 

בעלר"מהאדמותורהדברירישום–ד"תרכ,זיטאמיר–גמרא.142

ניץ'מויז"חייםאמרי"

Gemara – Zhitomir, 1864 – Divrei Torah Inscription by the Rebbe

Author of "Imrei Chaim" of Gur

.שפיראהאחיםדפוס.ד"תרכ,זיטאמיר.ושקליםתענית,מגילה,מסכת

אושפיזיןבליל[א"שליטר"אדמו]ל"אשק"כ"תורהדברירישוםהאחרוןבעמוד

חסידימזקנישטייןפישלאפריםרביהכותבחתימת"ז"תשיהכהןאהרןשל

אלוקיםדברי]ל"מאשח"דאמתוך"תורהדברבסוףהפורזץבדף,בנוסף.ניץ'ויז

כןכמו."ט"תשיסיון'יד"ביהמשלהביתבחנוכת[א"שליטר"מאדמוחיים

רשימה,נדלגדליהרביהגאוןשלמשיעורוניץ'בויזהישיבהתלמידישלרישום

בישיבהם"כרמישימשושניהם–קרליץנסיםרביהגאוןשלמשיעורונוספת

.ידבכתבהגהותהספרלאורך.תקופהבאותה

.מנותקיםדפים.בינוני-טובמצב.עשנקבי.חסרהקדמיתכריכה

120$פתיחה 

שלקדשוידבכתבוחידושיםהערות100-ערוךשולחן.143

מסטרפקובליפשיץשרגאיחזקאלרביר"האדמו

Shulchan Aruch – 100 Comments and Novellae Handwritten by

the Rebbe Rabbi Yechezkel Sheraga Lifshitz of Stropkov

–כהספרכללאורך.ה"תרכ,למברג.רברביאשלי.דעהיורה,ערוךשולחן

ליפשיץשרגאיחזקאלרביר"האדמוידבכתבוחידושיםהערות100

.למדניותארוכותהערותרובם.מסטרופקוב

מגדולי,(ה"תשנ-ח"תרס)מסטרפקובליפשיץשרגאיחזקאלרביר"האדמו

השלישיר"והאדמובארץסטרפקובחסידותמייסד,בירושליםרים"האדמו

ד"כאבכיהן.שרגאיחזקאלדברית"שוהספריםסדרתמחבר.מסטרפקוב

הריכוזלמחנהר"האדמונשלחד"תשבשנת.בברגסאסוכדייןיבלונקה

המלחמהלאחר.נסבדרךניצלהואאולם,נספוילדיווששתאשתו,באושוויץ

אתהקיםשם.פרנקוניהובגלילותבבומברגהעקוריםבמחנותברבנותשימש

ט"תשבשנת.מפרשיםעםבגמראשיעוריםומסר"הפליטהשאריתישיבת"

בתיאתבהוהקיםלירושליםעלהג"תשיבשנת,ברמלהוהתיישבלארץעלה

.החסידותשלהמדרש

.מנותקיםודפיםקלבלאי.טובכללימצב

250$פתיחה 



–מנחםקולישראלשמעסידור.144

מקאליבר"האדמוק"בכתיארוכההקדשה

ל"זצ

Siddur Shema Yisrael Kol Menachem –

Long Dedication Handwritten by the

Rebbe of Kaliv

מרןמאת,מנחםקולישראלשמעסידור

בני.מקאליבטאובמנדלמנחםרביר"האדמו

.קאליבביתהוצאת.ן"תש,ברק

קדשוידבכתבארוכההקדשההסידורבתחילת

.ל"זצר"האדמושלוחתימתו

.טובמצב

120$פתיחה 

חתימות–ה"תרל,יוזעפוף,(הרב)ערוךשלחן.145

ליבאריהרביר"האדמוק"בכתינדיריםורישומים

בוקובסק-מבעלזרוקח

Shulchan Aruch (HaRav) – Josefow, 1875 – Rare

Signatures and Inscriptions Handwritten by the

Rebbe Rabbi aryeh Leib Rokeach of Belz

.טובויוםשבתהלכות.שלישיחלק.חייםאורח,ערוךשלחן

.ה"תרל,יוזעפוף.מלאדיזלמןשניאוררבימאת

רוקחליבאריהרביר"האדמושלורישומיםחתימותבספר

ונכדניןרוקחליבישאריה"רישוםהשניבשער.מבעלזא

רישוםהראשוןלשערמעבר."ה"זללהמבעלזהקדושצ"להה

תורהללמודרוצההריני"הלימודלפנימיוחדתתפילה

לידעוכדישרשהאלנפשילקשרבכדילהשיגההקדושה

הדבוריםוכלכתיקונםולקיימםבורייםעלהקדושיםמצותיך

תקוניםבהםלעשותמכויןאניהלימודבזהמפישמוצא

"...העליוניםבעולמות

לחכמי'אצי,3416ר"אוצה)רוקחלייבושאריהרביר"האדמו

רביחתימות,בנוסף.מבוקובסקר"כאדמוכיהן.(גליציה

.מקאריברוקחטודרוס

.טובמצב

120$פתיחה 



–מנדבורנהר"האדמומנהגכפיחנוכהנרהדלקתסדר.146

ידבכתבתיקוניםעשרות–"להדפסהלא"

The Order of Lighting Hanukkah Candles according to the

Custom of the Rebbe of Nadvorna – "Not for Printing" –

Dozens of handwritten Corrections

.א"שליטמנאדבורנאר"אדמומרןק"כנוסחכפיחנוכהנרהדלקתסדר

ר"האדמושעורךההדלקהסדרכלשל,מיוחדתסטנסילחוברת

.ג"תשל,ברקבבנינדפסה.מנדבורנה

היההעותק."להדפסהלא,זה""להדפסהלא"נכתבהשערגביעל

גביעל.מנדבורנהר"האדמוגבאיגרליץמרדכירבישלבבעלותו

ר"האדמושלהרפואימזכירושהיהמי"קלפנרמאיר"חתימתהמעטפת

.מנדבורנה"יעקבבאר"ה

יחידעותקולפנינויתכן.ידבכתברביםתיקוניםהחוברתכללאורך

.[?]נדפסוטרםר"האדמוגבאישתיקןתיקוניםעםמסוגו

שלבנו,מנדבורנה(ג"תשל-ו"תרמ)רוזנבויםאיתמררביר"האדמו

העולםבמלחמת.'רנוביץ'בצלכהןהחל15בגיל.מקרטשניףמאיררבי

העולםמלחמתלפני.לקרטשניףמכןולאחרלווינהעברהראשונה

בתלוהתיישבלישראלעלההמלחמהאחרי.'רנוביץ'לצחזרהשנייה

.הזיתיםבהרנטמן.אליהוידבשכונתאביב

.שימושוסימניכתמים.טובמצב

120$פתיחה 

עותק–ג"תרמ,ווארשא–כהןשפתי.147

חתימות–טיטלבויםדודמרדכירביר"האדמו

צפתד"אבזילברמןמשפחתרבניוחותמות

Siftei Cohen – Warsaw, 1883 – The Copy of the

Rebbe Rabbi Mordechai David Teitelbaum –

Signatures and Stamps of the Rabbis of the

Zilberman Family Av Beit Din of Safed

כהןמרדכירבימאת.תורהחומשיחמשהעל,כהןשפתי

.נפרדשערחלקלכל.ג"תרמ,ווארשא.י"הארמתלמידי

חונהטייטלבויםדודמרדכי"רביר"האדמוחותמותבספר

ד"אבזילברמןרפאלרביחותמותכןכמו."צפתק"פעיה

.זילברמןליבאברהםרביבנווחותמותחתימות,צפת

רביבן(פ"תרנפטר)טיטלבויםדודמרדכירביר"האדמו

הורביץחנינארביר"האדמוחתן.ץ'מדרוהוביצבינחום

בעלממונקאטששפיראהירשצבירבישלוגיסו,מאוליינוב

מקוםעלודרוהוביץסטיטשיןד"כאבכיהן."תשובהדרכי"

"לתמרדמתה"ספרחיבר.לצפתעלהב"תרסבשנת.אביו

מופיעותאליותשובותכןכמו.בודדיםדפיםממנוונדפסו

.דורוחכמישלת"השובספרי

הראשירבה,(ח"תרע-ט"תקצ)זילברמןרפאלרביהגאון

.בצפתהאשכנזיםעדתשל

כריכת.אחדבכרךהחלקיםכל.טובכללימצב.פגמיםמעט

.נאהחדשהבד

100$פתיחה 



בית"הבעלר"האדמועותק-מועד-זרעים–כיסמשניותכרך.148

מגור"ישראל

Volume of Pocket Mishnayot – Zera'im-Moed – the Copy of the

Rebbe Author of the "Beit Yisrael" of Gur

.טוביוםותוספותמברטנורהעובדיהרבינופירושעם.מועד-זרעיםסדרמשניות

.בדרכיםללימודכיסגודלמשניות.ך"תש,אביב-תל,מוריההוצאת

."ל"זצוק"ישראלבית"הרבינומעזבון"חותמתהשערגביעל

מגורהחמישיר"כאדמוכיהן,(ז"תשל-ה"תרנ)מגוראלתרישראלרביר"האדמו

גורחסידותמקים.מגור"אמתאמרי"הר"האדמואביופטירתלאחרח"תשמשנת

.טובמצב.השואהלאחר

200$פתיחה 

קדשוידבכתבמאליפותברכותמכתב.149

מגור"מנחםפני"הר"האדמושלוחתימתו

Letter of Greetings Handwritten and Signed

by the Rebbe the "Pnei Menachem" of Gur

רביר"האדמושלוחתימתוידובכתב,גלויהעלמכתב

לרגלי"ברכותבמכתב.ל"זצמגוראלטרמנחםפנחס

בברכת'משפואתאתךמברךהנניט"הבעלהשנה

מצאצאיכםנחתורוב,ומבורכתטובהושנהט"כוח

ומנוחתובריאותהרחבה,הרוחהמתוך'שיחיהיקרים

"...הנפש

עםר"האדמושלושמו,הנמעןשםרישום,הגלויהבגב

.ר"האדמוק"בכתיהכתובות

.טובכללימצב

180$פתיחה 

בכתבמכתב–"השלוםלמעןולהתפשרלוותרהיהכדאי".150

מגור"מנחםפני"הר"האדמושלוחתימתוקדשויד

Interesting Letter about the Elections in Bnei Berak –

handwritten and Signed by the Rebbe the "Pnei Menachem"

of Gur

אלטרמנחםפנחסרביר"האדמושלוחתימתוקדשוידבכתבכולומכתב

בהסכמתשנבחרתלברכךהנני"במכתב.ברקבניעיריתראשאל.מגור

שחפץר"ויה'ולעיריהעירלראשכמועמדב"בלעיריתבראשונהלעמודכולם

כדאי...שמיםלכבוד,וחסדתורהלהרבותבפעליךלהמשיך,יצליחבידך'ה

המסייעיםכליתברכוהשלוםובזכות'השלולמעןולהתפשרלוותר'הי

'הלדברהחדריםכלשמסתמאוהגם,החרדיתהרשימהוהצלחתלבחירתך

"...לרשימתכםיסייעו

.ר"האדמושלמעטפהבתוךנתון.ר"האדמושלרשמיבלנקעלהמכתב

.טובמצב.קיפולסימנימלבד

200$פתיחה 



חסידותמוסדותומנהליגבאים\רים"אדמו\רבניםמכתביאוסף.151

Collection of Letters by Rabbis / Rebbes / Gaba'im and Managers of Hassidic Institutions

פחימהמכלוףרביבעדנישמעוןרביחתימותתוספתעם,קרליץנסיםרבישלוחתימתוידובכתב,ברקבניבעירשלוםהשכנתמכתב

רבימאתמכתב•מזוטשקארוזנבויםאייזיקיצחקרביר"האדמושלוחתימתוידובכתב,רמזיםמכתב•ד"תשנסיון.סילמןיהודהורבי

.מווסלויהלפריןשלוםשמשוןאברהםרביר"האדמושלוחתימתוידובכתבמכתב•'וולברוז-מלוקווער"האדמוטורנהייםהכהןצבי

ברכהמכתב•מנאראלשפיראיחיאלמאירחייםרבימאת.ברקבניעיריתראששלמהתפקידלפרישתוברכותמכתב•ט"תשמ,אדר

צבירביבן,לייביהודהמשהרבילחתונתהזמנה•מ"תש,סיון.נוספיםוספריםהרבניםאוצרס"מחפרידמןצבינתןרבימאת

שלידהבכתבהזמנהעם.מגוראלתרמאיריעקברביבןבצלאלמשהלחתונתהזמנה•ידובכתבתוספתעם.מביאלארבינוביץ

•ח"תשמ,כסלו.סטוליןקרליןמוסדותהנהלתמאתמכתב.ו"תשמ,תמוז.מנדבורנהר"האדמוק"משבמאתמכתב•מינדההרבנית

ישראלרבי,הישיבותחניכינ"ביהכרבשוורץאריהיהודהרבי.הרצוגקריתשלרבהשינפלדחייםיהוסףרביבחתימותמכתב

מדרשביתשלרשמיתקבלה•ז"תשמטבת.דגורהחסידיםביתמאתמכתב•מרכזיישראלאגודתצעירינ"ביהכרבהלברשטין

הרבבחתימתמכתב•ז"תשט,אלול.ישראלאגודתר"יופרידמןאפריםרביבחתימתמכתב•י"בכוחתימהמילויעם.מגורר"האדמו

מכתב•ז"תשמ,אייר.הומינרברוךרביין'רוזמוסדותל"מנכבחתימתמכתב•ז"תשנ,חשון.כספיםועדתהקמתבעניןפרושמנחם

יץ"מהרמוסדותהנהלתמאתמכתב•ח"תשמ,כסלו.ספינקאישיבתהנהלתמאתמכתב•גורדאברכיהחסידיםביתגבאימאת

עלחתום,מויזניץר"האדמומאתברכותמכתב•ח"תשמ,כסלו.ומוסדותיהאלכסנדרישיבתמוסדותהנהלתמאתמכתב•דושינסקיא

.פיררציוןבןרבימאתמכתב•זילברשלגישראלרביר"האדמוגבאיידי

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים

200$פתיחה 

נתןשמעוןרבימלעלובר"האדמובחתימתחתומהקבלה.152

[הראשון]בידרמןנטע

Receipt Signed by the Rebbe of Lelów Rabbi Shimon Natan

Neta Biderman [the First]

בשולי.בערךע"תרשנתירושלים,"מציון'דיברכך"מודפסקבלהמכתב

בידרמןנטענתןשמעוןרבימלעלובר"האדמושלידוחתימתהקבלה

.[הראשון]

עליהםלהתפללומבטיחים,הנדיביםאתמברכיםביידישהמודפסבנוסח

.רחלוקברהמערביהכותל,הקדושיםבמקומותת"השילפני

לביתהחמישיר"האדמו(צ"תר-ט"תרכ)בידרמןנטעשמעוןרביר"האדמו

רבותושההבפוליןלביקוריםנסע,"השמיםשער"ישיבתמחכמי,לעלוב

בקרקובהתיישבהאחרוןבביקורו.מסטוליןפרלובישראלרבירבואצל

בשנת,ישראללארץחזרשנה13לאחרורקת"באדמורושםונהג

רוב.נוספיםוחסידיםאביוחסידיסביבוהתקבצוישראלבארץ.ו"תרפ

.מלעלובמרדכימשהרביר"האדמובנוי"עבשמונכתבוהידועיםמכתביו

.מאודטובמצב!נדירותחתימותיו

120$פתיחה 



היסודהואהואחבריםואהבתהיהדותחיזוק".153

ידחתימותשתיעםהחסידיםאלמעניןמכתב-"הגדול

מסלוניםוינברגאברהםרביר"האדמושלקדשו

"Strengthening Judaism and Love of Friends is the

Great Foundation" – an Interesting letter to the

Chassidim with Two Handwritten Signatures of the

Rebbe Rabbi Avraham Weinberg of Slonim

בעלמסלוניםוינברגאברהםרביר"האדמומאתהמלצהמכתב

עלהמלצה"...והחביביםהיקריםש"אנכ"למע","אברהםברכת"

.קדשוידבכתבחתימותשתיעם."לאברהםחסד"ח"גמקופת

,הדבריםובין,ח"הגמלעזרתלבואר"האדמוקוראבמכתב

בכלשנהוגדנאמקדמתוזה"העניןבחשיבותחיזוקמילות

ח"גמקופתישחבורהאומדרשביתכלי"שעישראלתפוצות

...בצבורזוגדולהבמצוהולעסוק,דחקםבעתלחבריםלעזור

לחיזוקגורםכיחשוביותרעודהרבההואהעניןחסידיםובבתי

לפנותמיאללושישמהקהלאחדכשמרגיש,והאחוההיהדות

היסודהואהואחבריםואהבתהיהדותחיזוקוענין,דחקובעת

הוריםבדרכיבנינובחינוךולהצלחההחבורהענינילכלהגדול

"...ומורים

לשתיהסיבההנראהכפי.ר"האדמושלרשמיבלנק.דף[1]

נכתבההראשונהשהחתימהמכיון,הואזהמכתבעלהחתימות

אז,הפצתולשםהמכתבאתלצלםניתןהיהולא,חלשבעט

סימני.טובכללימצב.וברורחזקבעטלחתוםר"האדמונתבקש

.הדףבפינתפגם.קיפול

120$פתיחה 

ר"האדמושלק"בכתיברכהמכתב.154

מרחמסטריווקעטברסקייוחנןרבי

Letter of Greeting Handwritten by

the Rebbe Rabbi Yochanan Twersky of

Rachmastrivka

שלוחתימתוקדשוידבכתבברכהמכתב

.מרחמסטריווקעטברסקייוחנןרביר"האדמו

.ג"תשכ,אלול

.ר"האדמוגבאיידיעלנכתבהמכתבתחילת

שורות5ק"בכתיר"האדמוהוסיףמכןלאחר

.וחתימתו,ברכה

.קלשומניכתם.טובמצב.רשמיבלנק.דף[1]

120$פתיחה 



משהרביר"האדמומאתארוךהמלצהמכתב.156

מסאטמר"משהברך"הטייטלבוים

Long Letter of Recommendation by the Rebbe Rabbi

Moshe Teitelbaum the "Berach Moshe" of Satmar

טייטלבויםמשהרבי"משהברך"הבעלר"האדמומאתהמלצהמכתב

"דישראלדארעאמרא"הספרהוצאתלרגלניתנהההמלצה.מסאטמר

"החרדיתהעדה"שלומיסדהזונפלדחייםיוסףרביהגאוןשלתולדותיו

פעלםעלוהתהילההברכה"ר"האדמוכותבהדבריםבין.בירושלים

אשרהציוניםנגדמלחמתודבר,פעלמהצדיקאחרוןלדורלספרהטוב

."ק"באההיהודיתמבצריכלאתידםתחתלכבושרצו

.טובמצב.ר"האדמושלק"ידחתימת.רשמיבלנק.דף[1]

200$פתיחה 

שושלתהלברשטאםמשפחתרי"אדמופריטיםשלושה.157

צאנז

Three Items of the Rebbes of the Halberstam Family, the

Sanz Dynasty

רביןשרגאיחזקאלשלוםרביר"האדמושלוחתימתוידובכתבמכתב•

.רבותוברכותטובהשנהברכת.מציעשינובהלברשטאם

.טבת.הלברשטאםאלימלךצבירביר"האדמובחתימתהמלצהמכתב•

.ז"תשמ

בעלהלברשטאםיהודהיקותיאלרביר"האדמומאתמודפסתהזמנה•

."יציבדברי"ו"חייםשפע"

120$פתיחה 

משהרביר"האדמושלוחתימתוקדשוידבכתבהקדשה.155

"משהברך"המסאטמרטייטלבוים

Dedication Handwritten and Signed by the Rebbe Rabbi

Moshe Teitelbaum of Satmar the "Barech Mohse"

רביר"האדמומאת.ויחי-בראשיתפרשיות.אחלק,תורהחידושיקונטרס

.ח"תשמ,יואלקרית,יורקניו.מסאטמרטייטלבויםיואל

משהרביר"האדמושלוחתימתוידובכתבהקדשה,הפורזץבדף

.מסאטמר"משהברך"בעלטייטלבוים

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

אביושלמקומועל)שבהונגריהבסיגעטר"ואדמוכרבבתחילהכיהן

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

ר"כאדמוהוכתר,מסאטמריואלרביר"האדמו,דודופטירתלאחר

.מסאטמר

.מאודטובמצב

200$פתיחה 



אביהםאלספינקאלביתרים"האדמומאתמשפחתימכתב.158

מספינקאכהנאדודמרדכירביר"האדמו

Family Letter by the Spinka Rebbes to Their Father the Rebbe

Rabbi Mordechai David Kahana of Spinka

'ח,ירושלים,כהנאדודמרדכירביר"האדמושלבניוארבעתמאתמכתב

.ב"תשמ,סיון

כותבבתחילה.ל"בחושהותובעתאביהםאלוהבתהבניםשלחוהמכתבאת

בין.אביואל,(ה"תשע–ה"תשכ)כהנאצבירביר"האדמומקומוממלאבנו

בדברנוספיםופרטיםהשבועותחגעליהםשעבראיךבנומספרהדברים

.חתימה.לארץאביהםשלחזרתו

,כהנאפנחסרביבנומאתוחתימהשורותכמהשלתוספת,מכןלאחר

המתקרבביאתךיוםאלצופיםכשאנונרגעיםאנחנואבל"הדבריםביןהכותב

"...והולך

נוכח"הכותב,ברוךרביהצעירבנומאתוחתימהשורהתוספת,מכןלאחר

מספינקאר"אדמו)"...אתנויחדאותךמרגישיםאנוביאתךיוםהתקרבות

.(מפשעוורסקלייזריעקברביחתן,אנטוורפן

.המשפחהמבנותאחתמאתהנראהכפי,ביידיששורותתוספת,מכןלאחר

.אייזיקיצחקרביבנומאתוחתימהשורותכמהשלתוספתמכןלאחר

ירושליםאנשיחסידיםקהלהכנסתביתורביספינקא-מזידיטשובר"אדמו)

.(שמשבבית

.טובמצב.מ"ס20\30.דף[1]

120$פתיחה 

"אליעזרדמשק"הר"לאדמופניםקבלת–נדירהכרזה.159

ד"תשבשנתארצהעלייתועםניץ'מוז

Rare Proclamation – Rception for the Rebbe the

"Damesek Eliezer" of Vizhnitz with His Immigration to the

Land of Israel in 1944

אייר'ג,רביעיביום!!הבאברוך"ביותרונדירההיסטוריתכרזה

ק"כ,אביב-תלעירנובשעריה"אייופיעצ"אחה5בשעה,ד"תש

גדולימועצתחברא"שליטהגראליעזר'רמרןניץ'מוויזר"האדמו

שםהצלהועדומראשי,ברומניאי"אגונשיא,העולמיתהתורה

ק"כגיסובדירתפניואתולקבללתורהכבודלתתבזהמוזמןהקהל

"...א"שליט,מסדיגוראר"האדמו

מרכז,י"אגופועלמרכזישראלאגודתמרכזמאתלאוריצאההכרזה

.ד"תש,אביבתללוריאדפוס.האגודתיהנוער,התורהקרן

בן,"אליעזרדמשק"בעל(ו"תש-א"תרנ)הגראליעזררביר"האדמו

ו"תרצבשנתאביופטירתלאחר.ניץ'מווזהגרישראלרביר"האדמו

ידיעלשנכבשהניץ'מווזנמלטש"תבשנת,ניץ'מווזר"כאדמולכהןהחל

היהודיםלמעןמזוןמשלוחישלחמשם.בטעמשווארוהתיישבהרוסים

רכושוכלאתמכרכךלשם,שםוהורעבוטרנסניסטריהלביצותשהוגלו

בניסןו"כביוםישראללארץולעלותלהמלטהצליח.שלוהידשעוןכולל

אביבבתל.ד"תשאייר'גביוםנערכהכאמורהפניםקבלת.ד"תש

.בארץניץ'וויזלמוסדותהראשוןהגרעיןשהיתהניץ'ויזישיבתאתהקים

חייםרביאחיופטירתולאחרמילאמקומוואתצאצאיםאחריוהותירלא

.מכןלאחרשנהישראללארץשעלה,הגרמאיר

!ידועהואינהרשומהלאהכרזה

.בטקסטפגיעותמעטעםהדףבמכרזתיוקנקבי.מ"ס31\47גודל

הכרזה.קליםוקרעיםקיפולסימני.ניירדבקבשיקוםמולאוהנקבים

.לניילוןמחוץנבדקלא,ניילוןבתוךשמורה

200$פתיחה 



ניו–מסדיגוראר"האדמועלהספד–יצחקעקידת.160

חשוביםנוספיםספרים\ה"תרפ,יורק

Akedat Yitzchak – Eulogy for the Rebbe of Sadigurs –

New York, 1925 /Additional Important Books

פרידמןיצחקרביר"האדמועלמרהספד,יצחקעקידתספר•

התאריך)ה"תרפ,יורקניו.רפפורטיוסףרבימאת.יידיש.מסדיגורא

.מסדיגוראר"האדמותמונת,השעראחרי.(ההקדמהפיעל

.מ"ס22.עמודים64.פורטרט

.פרברהירשצבירבימאת,יהודהמחנהדגל:הספריםעםכרוךהספר

,וושינגטון,סילברסטוןגדליהרבי,לבמשמחיספר•ה"תרפ.לונדון

ביתשלחוברותחמשה•ציוןשעריירחוןשלחוברותששה•ה"תרפ

מאמעזיסעדיפוןבריוועלעחוברת•ה"תרפ,סאטמר,לחכמיםועד

.ד"תרפ,קנדה.רוזנברגיודלמאת.מלכתאשבת

.טובמצב.רופפיםדפיםמספר

150$פתיחה 

וגדוליטובשםהבעלספורי-ספרים10כוללכרך.161

תלמידיו

Volume Containing 10 Books – the Stories of the

Ba'al Shem Tov and His Greatest Disciples

,יחדיוכרוכים.ותלמידיוטובשםהבעלמספוריספרים10מקבץ

.כדלהלן

שאלמפורסמיםמצדיקיםיקריםומאמריםנפלאיםספורים•

.ח"תרס,למברג.מטשרנובילהקדושיםמהאחים,מעולםנדפסו

.א"תרע,ווארשא.גדולותנפלאות•

מגדולי,קדושיםושיחותנפלאיםסיפוריםוהוא,יקריםדברים•

הירשצביברוךרבימאת...עולםיסודצדיקיואחרוניםראשונים

מהדורה.ה"תרס,פיעטרקוב.פיעטרקובד"אברוזנבלוום

.ראשונה

.א"תרס,פיעטרקוב.החדשצדיקיםמפעלות•

מרןשלקודשידמכתביבאותאותמועתקים,קדושיםמכתבים•

,טשרנוביץ.ותלמידיהםממעזריטשהמגידוהרבטובשםהבעל

.א"תרפ

.ד"תרפ,ווארשא.והצדיקיםמהגדוליםמעשיות•

,צדיקיםעדת.ב"תרס,זיטאמיר,יקריםומאמריםמעשיות•

.א"תרע,פשמישל,הטהורהמנורה.ח"תש,בגרמניהנדפס

ישראלרבימאת,תמונותעם,ישראלמגדולינפלאותספורי

.ג"תרצ,ירושלים.בקמייסטר

שלמה"חותמת,צדיקיםמפעלותבספר.מאודטוב-טובמצב

."ליוואדיעגורקשפיראזלמן

200$פתיחה 



מיוחסעותק–נדיריםספריםמקבץ–מונקאטשחסידות.162

The Munkatch Hassidism – Collection of Rare Books –

Privileged Copy

שלידוחתימתעםהעותק.מונקאטשחסידותנדיריםספריםמקבץ

בכתבהגהותושתיחותמותיו.מרגליותזעליגאשרישעיהרביהמקובל

.ידו

שפיראשלמהרביר"האדמווקורותתולדותשבחי,שלמהביתספר•

הירשצבירביר"האדמובנומתולדות"תפארתצבי"עם.ממונקאטש

.ח"תרפ,אורשיווא.געלבכהנאדודרבימאת.תשובהדרכיבעלשפירא

אלעזרחייםרביר"האדמוהסכמת.דף[4],עב,[4].ראשונהמהדורה

.מונקאטשודיינישפירא

בעלממונקאטששפיראאלעזרחייםרביר"האדמו,רבינותולדותספר•

מהדורה.ץ"תרח,מונקאטש.כהנאדודרבימאת,אלעזרמנחתת"שו

שפיראאלעזרחיים'רחיבורירשימתכולל.'עמ[1],קטו.ראשונה

.ידבכתבהנשאריםוהחיבוריםהנדפסים

לשמיםעלה.מ"הכשפיראאלעזרחייםמרן...הקדושרבינושל,צוואה•

.'עמח.גראפיאדפוס.ז"תרצ,מונקאטש.ז"תרצסיוןלחודש'ביום

מרן...הלקחאלתמרוריםומספדנהיקול,לברכהצדיקזכרקונטרס•

שמעאשרקודששיחות,ותשובותמכתביםעם,שפיראאלעזרחיים

לו.ץ"תרח,קליינווארדיין.האלאסד"אבצוקרשלמהרבימאת.המחבר

.'עמ

ערוך.הקודשש"הרשויסדשסידרהאלמנהתקוןענין,רוחוישבספר•

.א"תרצ,ירושלים,מרגליותזעליגאשרישעיהרבימאתומסודר

טובמצב.מוזהבבדיוכיתובעםעתיקהכריכה,יחדיוכרוכיםהספריםכל

.מאוד

150$פתיחה 

מנדלמנחםרבי–ישריםדרכיספר.163

ט"תקצ,פולין-רוסיה–מפרמישלאן

Sefer Darkei Yesharim – Rabbi Menachem

Mendel of Peremyshlan – Russia-Poland, 1839

מנדלמנחםרבימאתישרותהנהגות,ישריםדרכיספר

.[ט"תקצ,פולין-רוסיה].מפרמישלאן

השייכיםעניניםהכולל,"שבתערב"סדרהספרבראש

פתח"הזוהרמאמר,ט"לבעשהמקוהכוונת:שבתלקבלת

תהליםמזמור,אזכריאלעזר’לר"נפשידיד"הפיוט,"אליהו

על,"כגוונא"הזוהרומאמר"ט"בעשישראלמרבי’פי"עםקז

.ו"תקע,בלאשצובשנדפס,טובשםבעלישראל’מרספרפי

מאתדרושיםמספר,הישרותההנהגותנדפסומכןלאחר

ביתקדושתעל"מקדשמורא"והחיבורממזעריטשהמגיד

.חדשיםליקוטיםבונוספואךשלישיתפעםשנדפסהכנסת

מופיעאינו).כריכהללא.מאודטובמצב.מ"ס18.5.דף[16]

.(סטפנסקיבקטלוג

100$פתיחה 



,יוזעפוף–חלקים'ג–(סלונים)לאברהםחסד.164

ראשונהמהדורה–ה"תרמ

Chessed L'Avraham (Slonim) – Three Sections –

Josefow, 1885 – First Edition

מאת.בראשיתספרעל,תורהבסתריחיבור,לאברהםחסד

.מסלוניםוינברגאברהםרביר"האדמו

חלק.מאמרותעשרה:אחלק.ראשונהמהדורה.ה"תרמ,יוזעפוף

.מצריםויציאתמילהברית,האבותסוד:ב

.יבשדף.טובכללימצב.מ"ס30.דףסה,[1];כה,[1];לט,[1]

.בפינותפגומהמקוריתכריכה.חסרוןללאבשוליםקרעים

80$פתיחה 

רביר"האדמוהסכמת–ז"תרכ,זיטאמיר–הכוזריספר.165

מהודרתמקוריתעורכריכת–מסדיגוראפרידמןיעקבאברהם

Sefer HaKuzari – Zhitomir, 1867 – Approbation by the Rebbe

Rabbi Avraham Ya'akov Friedman of Sadigura – Impressive,

Original Leather Binding

יהודהלרבייהודהקולפירושעם,הלוייהודהרבימאת,הכוזריספר

.שאדאוושלוםאברהםדפוס.ז"תרכ,זיטאמיר.מוסקאטו

ר"בפרידמןיעקבאברהםרביר"האדמושלהסכמתונדפסהלשערמעבר

ובכלהסכמותמתתידילמשוךרצוני"למרותכיכותבבה.מסדיגוראישראל

ל"הנהספריםקדושתיקרתחביבותלגודלאולםמזהעצמיאמנעיכלתי

"...לונעתרתי...(השמיםשערוסידור,כוזרי)

.עיטוריםעם,מקורית,מלאעורכריכת.מאודטובמצב.מ"ס21.5.'עמ575

100$פתיחה 

–ה"תרל,לבוב–א"מהריפירוש–רבהמדרש.166

ראשונהמהדורה

Midrash Rabba – Mahari Commentary – Lvov,

1875 – First Edition

א"מהריפירושעם.רביעיחלק.מגילותחמש,רבהמדרש

,לבוב.מזידיטשובאייכנשטייןאייזיקיצחקרביר"האדמומאת

.ראשונהמהדורה.ה"תרל

חסרוןללאקרע.קליםכתמים.טובמצב.מ"ס33.דףקלו,[2]

.אחרוןבדף

100$פתיחה 



מהדורה–ג"תרס,פיעטרקוב–טהרותסדרי.167

פולמוס–ראשונה

Sidrei Taharot – Piotrkow, 1903 – First Edition –

polemic

,וירושלמיבבליס"משחכמינומאמריכלילקוט,טהרותסדרי

,פסיקתא,זוהר,מכילתא,זוטאוספרירבהספרי,כהניםתורת

דרביאבות,ברייתות,מדרשים,תוספתות,עתיקתאפסיקתא

שניעם.ועודבראשיתאגדת,וזוטארבהאליהודביתנא,נתן

(תוספותכעין)בפלפולההלכהלבררארוךפירוש,פירושים

רביר"האדמומאת.(י"רשכעין)ההלכותלפרשקצרופירוש

.ל"זצמראדזיןליינרהעניךחנוךגרשון

.ראשונהמהדורה,ג"תרס,פיעטרקוב

הבבליבתלמודלאגמראאיןטהרותסדרמשניותשעלכידוע

גמראכמומסודרזהחיבור,(נדה'למספרט)בירושלמיולא

למשנההשייכיםדברים-"גמרא"ואחריההמשנה,ממש

פירושמעיןהמחברפירושיוסביבם,ל"חזספרותמכלמלוקטים

.משפטועיןס"השמסורתעם.הגמראשעלותוספותי"רש

מצד,(ג"תרליוזעפוף)כליםמסכתעלהספרשלהראשוןחלקוכשיצא,שנהושלוששלושיםבגילהיהר"האדמובעודחוברהספר

.לספרנלהבותהסכמותהביעונוספיםהדורוגדולי"ומשיבשואל"ה,למופתהואסדרושכןוהתלהבותהתפעמותעוררהספראחד

בגלל.התלמודמןלחלקהימיםברבותיחשבשמאוספרוהמחברכנגדהכהןבצלאלרביובראשובווילנאהדיןביתיצאלעומתם

."ל"זוהאמוראיםהתנאיםמדברימלוקט"הבאהמשפטועמודעמודכלבתחתיתשלפנינוזהשניבחלקהדפיסוההתנגדות

הראשון,מקאוונהספקטוראלחנןיצחקרבי:מהםהחיבוראתהמהלליםתבלקצוימכלישראלגדוליהסכמותובאונדפסוזהבחלק

.ועוד"חמדשדי"ה.חוציןבכורשלמהורביסומךעבדאלהרבי.המלבים.סופרשמעוןרבי.אשכנזיאברהםרבילציון

.הכריכהבפינותפגמים.מקוריתעורכריכת.טובמצב.מ"ס37.עמודים546,[8]

120$פתיחה 

מהדורה–ט"תקע,ברדיטשוב–ם"להרמבתורהמשנה.168

חתימות-חסידית

Mishneh Torah L'HaRambam – Berditchev, 1819 – Hasidic

Edition – Signatures

,ברדיטשוב.קדושה-נשים.שניחלק.המפרשיםכלעם,ם"להרמבתורהמשנה

.[?]בקאברהםבןישראלדפוס.ט"תקע

,מברדיטשוביצחקלוירביהסכמתביניהםחשובותהסכמותהספרבתחילת

.זומהדורהחשיבותעלהכותב

וכילתהבברדיטשובפרצהששריפהנאמרגלחלקברדיטשובדייניבהסכמות

-ח"תקסברדיטשב,בערישכרר"בשמואלשהדפיסם"מהרמברביםטפסים

באומנותוחכםגבורלהיותהוחלהואכי",לולסייעבקשוהרבנים.ט"תקס

’רהמדפיסאולם.]!["בימדינתנום[י]המדפיסהשתלווממנובמדינתנוהדפוס

.להלןכאמור,לאחריםהזכויותהעביריעקבובנו(ז"תקעבשנת)נפטרשמואל

ישראל’ורץ"כזלמןשלמהר"בנטענתן’רבחתימת,מכירהשטר:לשערמעבר

’רהמנוחמידיתורהמשנהשלההדפסהזכותהעברתעל,ק"באברהםר"ב

שלמהר"באלכסנדר’רלידייעקב’רובנו(הלויבערישכרר"ב)מדפיסשמואל

,משהר"בואברהםאשרר"ביצחקלשותפותהצטרפוכךאחר.מסודילקובזלמן

(תורהספרשלטס)קישוטאחלקבשער.(גבחלקכאמור)מסדילקובכולם

.ובירושליםבצפת,בברדיטשובק"בשהדפיסהספריםבשעריהמופיע

,"משילעץזאב'רחתןסגלמאירמ"ביצחק'מרשאלתי"חתימותהספרבשער

."ראביןמרגליתאברהםבןחייםשמואל"

וכריכהשער.קליםפגמים.טובכללימצב.כחול\ירוקדף.מ"ס36.דףרס,[4]

.מנותקים

150$פתיחה 



–יחידהמהדורה–ז"תרס,ברודי–דבשנחליספר.169

מטשורטקובר"האדמוהסכמת

Sefer Nachalei Dvash – Brody, 1907 – Single Edition –

Approbation by the Rebbe of Chortkov

ליבאריהרבימאת,התורהעלחריפיםוחידושיםדרשות,דבשנחליספר

לביתהובא.(ח"תקע-ט"תקי)אריהלבספרבעלוברודיפודהייץד"אב

.מברודילעווייעקברבינכדוידיעלהדפוס

פרידמןישראלרביר"האדמוהסכמותעם.יחידהמהדורה.ז"תרס,ברודי

.ועודמטשורטקוב

.רופפיםדפיםמעט.טובמצב.'עמ3-196,[2],2

100$פתיחה 

חסידות–ראשונהמהדורה–א"תקס,ברלין–למאהעשרה.170

Assarah L'Meah – Berlin, 1801 – First Edition – Hasidism

רבישלאביומוואידיסלובהירשצבירבימאת,דרשותספר,למאהעשרה

.ראשונהמהדורה.א"תקס,ברלין.מפשיסחאבונםשמחה

המחזיקליאשרהגדולחבורמן"דרושיםעשרהכאןבאוכינאמר,בשער

סיוןח"מרברליןק"בקבשבתושבתמדישניםשתישדרשתידרושיםהמאה

.(472חסידותסטפנסקי)."ח"תקנעדו"תקנ

נוספיםודפיםהשער.מההקדמהדפים3חסריםשלפנינובעותק.דף[42]

.וכתמיםבלאי.מנותקיםדפים.תואםלאבגודלאחרמעותקהושלמו

100$פתיחה 

–ד"תרס,הוסיאטין–(טשורטקוב)דודדברי.171

ראשונהמהדורה

Divrei David (Chortkov) – Husiatyn, 1904 – First

Edition

,מטשרטקובפרידמןמשהדודרביר"האדמומאת,דודדבריספר

.ד"תרס,הוסיאטין.מטשורטקוברפפורטישראלרביידיעלנאספו

בשער.מטשורטקובפרידמןישראלרביהסכמת.ראשונהמהדורה

.ל"המוחותמתהספר

.רופפתכריכה.טובכללימצב.מ"ס22.5.'עמ[1],70,[2]

.כתמים

150$פתיחה 



–ה"תרמווארשא–קדישיןעירין.172

מיוחדעותק–ראשונהמהדורה

Irin Kaddishin – Warsaw, 1885 – First

Edition – Special Copy

רביר"האדמומאת.התורהעל,קדישיןעיריןספר

.ין'מרוזפרידמןישראל

.שעריםשני.ראשונהמהדורה.ה"תרמ,ווארשא

.זהבבדיוהשניהשער

עביםדפים!מיוחדעותק.מ"ס20.דףסה-יג,יא

כריכה.מצויןמצב.אחריםמעותקיםבשונהואיכותים

.עתיקה

100$פתיחה 

מהדורה–א"תרכ,למברג–"(שרדלבושי"ה)דשאנאות.173

ראשונה

Neot Deshe (the "Levushei Srad") – Lemberg, 1861 – First

Edition

דודרבימאת.ערוךהשולחןחלקי'בדותשובותשאלות,דשאנאותספר

בסופו.ראשונהמהדורה.א"תרכ,למברג."נחלערבי"בעלאייבשיץשלמה

.קלוגרשלמהמרביתשובותשתי

.(370חסידותסטפנסקי).מ"ס35.דףו,קכח,[3]

מתקופתידבכתבהגההעחבדף.השערבדףחיזוקיםמעט.טובמצב

.19–ההמאה

120$פתיחה 

ין'מרוזק"הרה–חסידותספרימקבץ.174

Collection of Hasidism Books – the Rebbe of Ruzhin

רביהקדושר"האדמומאתחסידותמאמריבהם,ספריםמקבץ

.ין'מרוזישראל

ישראלרבימאת,קדישיןעירין•ו"תרס,ווארשא,ישראלכנסת•

•(ס"ד)ה"תרמ,ווארשא.מסדיגוראיעקבאברהםרביובנוין'מרוז

.דאורייתארזין,טובותשמועות•.ז"תרס,פיעטרקוב.אורותעשר

.א"תרע,בילגורייא,הגדוליםמאורות•ן"תר,ווארשא

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים

150$פתיחה 



זיטאמירמשניות\חסידותספריאוסף.175

Collection of Chassidism Books / Mishnayot Zhitomir

.שפיראהאחיםדפוס.ח"תר,זיטאמיר.קדשיםסדרמשניות•

.אחרוניםדפיםמספרחסרים.ראשונהמהדורה.ל"תר,למברג.יאלישצבייעקברבימאת,יעקבקהלת•

לרבי.האדםתורת•שעריםבשניחלקיםשני.ח"תרי,למברג.הקדושטובשםמהבעל,טובשםכתר:ספריםמספרכוללכרך•

אורח•ח"תרי,למברג.מויטבסקמנדלמנחםרבימאת,הקודשאגרת•ח"תרי,למברג.מאוסטראמשהרבינכדשלוםר"בשמואל

.דפיםמספרבשוליבלאי.טובכללימצב.ח"תרי,למברג.מלונטשיץאפריםרבימאת,לחיים

.ב"תרע,ווילנא.מלאדיזלמןשניאוררבימאת,תניא,אמריםליקוטי•

.יחידהמהדורה.פ"תר,פיעטרקוב.אשנחוםרבימאת.מפילטץמאיריצחקרביעלהספד,ילילוילוליגנחגנוחי,תרועהקול•

.ד"תרפ,סעאיני.מסיגטר"האדמושל,תורהולשמחתעצרתלשמיניהקפותסדרשל,שערדף•

חשוביםחסידותספרי[7]מקבץ.176

Collection of [7] Important Hasidic Books

חייםרביר"האדמומאת,חייםמיםבארפירושעם,בראשיתחומש•

דףעדהתחלהחסר.ראשונהמהדורה.ף"תק,סדילקוב.מטשרנוביץ

.ובלאיכתמים,עשפגעימעט,בינוני,טובמצב.אחרוןודף,ח

שמעוןרביהגאוןעלהספד,ב"טור"מדובהצדיקיםפקודתקונטרס•

.טמפלרברישדברבימאת."סופרחתם"הבן,קראקאד"אבסופר

.יחידהמהדורה.ד"תרמ,קראקא

.ס"תר,פיעטרקוב.מקראקאהעשילרבימאת,התורהחנוכתספר•

.אדומהדיועםראשוןשער.שעריםשני.ראשונהמהדורה

ליביהודהרביר"האדמומאת,שמותספרשניחלק,אמתשפת•

רישומים.זהבבדיושער.ראשונהמהדורה.ו"תרס,פיעטרקוב.מגור

.רבים

נאמנותהעתקותפיעל,ותלמידיוט"מהבעשמקורייםמכתביםקובץ•

.[ג"תרפ],ברלין.בלוךחייםרבימאת.ותמונותהערותעםומדויקות

.ש"ת,סקלהייד.מטרליסקהשרףמאת,קדושאמריספר•

.ג"תש,סקלהייד.ט"מהבעשסגולהכתביישועהשערי•

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים

150$פתיחה 

ושמחתעצרתלשמיניהקפותוסדרוהודאותברכות]![קונטרוס•

.ט"תש,יורקניו.מספינקאמאיריוסףרביר"האדמומנהגכפי,תורה

.ג"תרמ,קולומיא.מקוסובחייםרביהאדמורמאת,חייםתורת•

.טייטלבויםצביחייםרביר"האדמומאת.מועדיםעל,חייםעצי•

.ראשונהמהדורה.ד"תרצ,סיגט

,חוסט.טייטלבויםמשהרבימאת,התורהעל,הבשםערוגת•

.ראשונהמהדורה.ג"תרע

.מליסקאהירשצבירבימאת.שני-ראשוןחלק,תבואהפריאך•

שניחלק,שערחסרראשוןחלק.ראשונהמהדורה,ו"תרל,מונקאטש

.אחרוניםדפיםכמהחסרים

ועם,(נפרדבשער)נפשמשיבתעם,ן"הרשיחותעםן"הרשבחי•

.מאודטובמצב.ב"תרפ,ווארשא.הכלליתיקון

.מאודטובמצב.ט"תרצ,טירנוי.דלאלמשכיל•

.ובלאיפגמים.בינוני-טוב.שוניםומצביםגדלים.פריטים16כ"סה

.שהואכמותנמכרהאוסף

150$פתיחה 



העותק–יחדיוכרוכיםקטניםספריםחמשה.177

מספינקאכהנאמאיריוסףרביר"האדמושל

Five Small Books Bound Together – the Copy of

the Rebbe rabbi Yosef Meir kahana of Spinka

דמלאכתברייתא•ג"תרמ,לובלין.בראשיתאגדתמדרש•

•ג"תרמ,לובלין.משהתורתזכרו•ג"תרמ,לובלין,המשכן

,לובלין.וחידותםחכמיםדברי•ה"תרל,ווארשא.דרבנןמלין

.ג"תרמ

יוסףמאיררביר"לאדמושייךשהספררביםרישומיםבספר

מספינקאר"להאדמושייךהזהק"הספה"מספינקאכהנא

ו"כיוםו"ירושתק"חופעיהא"שליטמאיריוסף'רצ"הרה

."כהנאם"במוהריאליעזראלטר'הקו"תשטטבת

.כתובתועםידוחתימתהנראהכפיהספרבתחילת

.שימושבלאי.טובכללימצב.פגוםאחרוןדף

100$פתיחה 

וחסידותקבלהספרי[21]אוסף.178

Collection of [21] Kabbalah and Chassidism Books

.ראשונהמהדורה.ד"תרנ,דעש.מדעשפנטיחזקאלרבימאת,יחזקאלמראה•

.אחרוניםדפים4בחסרוןעםפגם.ראשונהמהדורה.ד"תרמ,מונקאטש.מדעשפנטמנדלמנחםרבימאת,צדקמעגלי•

.ראשונהמהדורה.ו"תרל,למברג.מבוטשאטשוהארמןדודאברהםרבימאת,אברהםמחזה•

עםכרוך.ט"תרנ,קראקא.ליבערהכהןעקיבארבימאת.חייםדבריהקדושלספרמקומותומראהותיקוניםהגהות,חייםתוצאותספר•

.ח"תרנ,פרמישלא.חאגיזמשהרבימאת,הלחםשתיספר

.והגההחתימה.סגולהספר–חשובהמהדורה.ש"ת,מונקאטש,לויקדושת•

בעלותרישום.בשערמוזכרלאהדפוסושנתמקום.ב"תרכ,למברג.הזקןר"האדמובןשניאורידובררבימאת.בינהאמריספר•

שהגהאלמוניחכםתלמידשלקויםשרטוטיהספרלאורך.בשערלועזיתחותמת.ו"נרא"שליטהכהןמאירר"מוהרר"אאמובןשמואל"

.כולובספר

.מאוסטראווצאיהושעחייםרבימאת,החייםאוצרספרעםכרוך.ט"תרפ,פיעטרקוב.חייםאורח,שלישיחלק,הלכותליקוטי•

.ץ"תר,פיעטרקוב

.ג"תש,וואראהל-סינער.טובשםבעלספר•

חלקים'ג.דייטשליפאטוביוםרבימאת,טוביוםטהרת•

.ט"תש-ח"תש,גאלאנטא-קאשיצע.ראשונים

.ד"תשכ,ברוקלין.ץ"הרייר"האדמומאת,השיחותספר•

סדר.ה"תקס,זאלקווא.מכירבןמשהרבימאת,היוםסדר•

.היוםסדר.באקשטמשהיצחקדפוס.ל"תר,זיטאמיר,היום

.ח"תרפלובלין

פרנקפורט.בתראמהדוראעם.הבריתלוחותשניקיצורספר•

מצאנולא)קכבדףמסתייםשלפנינוהעותק.ד"תפ,דמיין

.(זומהדורה

.ח"תר,למברג.גבאיבןמאיררבימאת,הקודשעבודתספר•

.ב"תרכ,למברג.קורדובירומשהרבימאת,רימוניםפרדסספר•

.כולובספרשהגהאלמונימקובלשלקויםשרטוטיהספרלאורך

.בעיפרוןחתימההספרבתחילת

.א"תרפ,קלינווארדיין.התפלהסדרעלביאורים.רבלחם•

.יחידהמהדורה

שלרובם.שוניםומצביםגדלים.כרכים19–ב.ספרים21כ"סה

.טובבמצבהספרים

200$פתיחה 



יהדות הונגריה ותלמידי החתם סופר

מהדורה–ז"תקנ,ווין–סליחותסדר.179

ד"אבשטייןפנחסרביהצדיקעותק–נדירה

טירעק

עלומספיקנחמדפירושעם,השנהמכלסליחותסדר

.וזלעזיעןאונגארןמעהרןפוליןפיהםכמנהגהפזמונים

.שמידאנטאןדפוס.ז"תקנ,ווין

,הביבליוגרפיהבמפעלרשוםלא,נדירהמהדורה

.הלאומיתבספריהואינו

.טירעקד"אבשטייןפנחסרביהצדיקהגאוןשלהעותק

."שטייןהקטןפינחס"ידוחתימתהספרבשער"

בכתבתפילהעמודבאותו.הפורזץבדףדומהחתימה

כרחם,עלינוירחם,האדוניםאדון,הרחמיםבעל"ידו

דףהספרבסוף.נאהאשוריתבכתיבה"...בניםעלאב

."ת"תם"לשובביסליחות"רשימתעם

לאביובפביניטץנולד(ו"תרמ-ץ"תק)שטייןפנחסרבי

כתב"התלמידימחשוביהיה.שטייןיעקבישעיהרבי

שוועריןהכהןגעץאליקיםרביאצלגםלמד,"סופר

רבי,באניהאדד"אבפרלסמשהיצחקרבי,בייאהד"אב

לבתנישא.מנחםרביובנואונגווארד"אבש"אמאיר

ו"תרטמשנת.מאירשאקערעפשכץליפמןטוביוםרבי

קנאתת"שוס"מח.מיקלאשסענטטירעקד"כראבכיהן

רבימקומוממלאבנו.התורהעל"פנחסקנאת"ו,פנחס

ורביוינקוועציד"אבניימןשלמהרביחתניו.שטייןמאיר

'עמותלמידיוס"החת).באסאדמרבנישרייברליביוסף

.(תקלה

כתמי.חסרוןעםקטןפגםבבדף.מ"ס21.דףע

.בלויהמעטמקוריתכריכה.טובכללימצב.שימוש

וכיתובעיטוריםעםמהודרתבקופסאנתוןהספר

.מוזהב

500$פתיחה 

179. Seder Selichot – Wein, 1797 – Rare Edition – the Copy of the Tzaddik Rabbi Pinchas Epstein Av Beit Din

of Tirek

Seder Selichot for all year round, with a nice and satisfying commentary on the songs according to the custom of

Poland, Moravia, Hungary and Zlezien. Wein, 1797. Anton Schmidt Press.

Rare edition, not listed by the Bibliography of the Hebrew Book and not in National Library.

The copy of the genius rabbi Pinchas Stein Av Beit Din of Tirek. On the title page, his handwritten signature

"Pinchas the young Stein". A similar signature on the flyleaf. On the same page, a prayer handwritten by him

"the merciful God, pity us, like a father who pities his sons…" in nice Assyrian script. At the end of the book,

a leaf with a list of "Selichot for Shovavim Tat".

Rabbi Pinchas Stein (1830-1886) was born in Pabianice to his father Rabbi yeshaya Ya'akov Stein. Was one of

the leading disciples of the "Ketav Sofer". Studeid also with rabbi Elyakin Getz HaCohen Schwerin Av Beit Din of

Baia, rabbi Yitzchak Moshe Perls Av Beit Din of Bonyhad, Rabbi Meir Esh Av beit Din of Ungvar and his son

Rabbi Menachem. He married the daughter of Rabbi Yom Tov Lipman Katz Kerpes of Irsha.Since 1855 he

served as Rosh Av Beit Din of Tirek. Author of the Kinat Pinchas Responsa and Kinat Pinchas on the Torah. His

son who replaced him was rabbi Meir Stein. His sons-in-law were Rabbi Shlomo Neuman Av Beit Din of

Vinkvetzi and Rabbi Yosef Leib Schreiber, one of the rabbis of Bassad. (HaChatam Sofer Vetalmidav, p. 635).70

leaves. 21cm. On leaf 2, a small flaw with omission. Stains of use. Good overall condition. Original binding,

slightly worn. The book is in an impressive case with gilt decorations and inscription.

Opening 500$



הונגריהרבני–מיוחסיםעותקים–ספריםמקבץ.180

Collection of Books – Pedigreed Copies – the Rabbis of Hungary

.יחידהמהדורה.ז"תרמ,מונקאטש.מודרןיהודהרבימאת.שניחלק.התורהעלחידושים,העץפרי•

עםלמדבצעירותו.מדעעשפנטמשהרביר"האדמובן(ץ"תר-ל"תר)דעעשד"אבפנטיחזקאלרביר"האדמוחותמתהספרבשער

ר"ואדמולרבנבחרג"תרסבשנת.אויוואהר-מארוששלרבהח"בתרנ.באהרישארשלרבהה"בתרנ.ממונקאטש"אלעזרמנחת"ה

כנסת"בספרפורסמהתורתו.זיבינבירגןכוללבראשעמד,במקוםהישיבהפרחהבימיו.ברבנותהשלישיהדורבהוהיהבדעעש

.(א"תרצ,קלוזש)"יחזקאל

.ד"תרס,בארטפעלד.צימעטבויםרפאלרבימאת.פסחהלכותעל,לפארואור•

יוסף","יעקבשמואל"נוספותחתימות.מברברשטהצדיקרפאלרבישלבנוברברשטד"אבגרוסשמואלרביחותמתהספרבשער

.[...יעקבשמואל]א"שיחתומהידבכתבהגהה."דייטש

ישעיהרביר"האדמוחתן.בסיגטטיטלבויםצביחייםרבידודובןתלמיד(19085ר"אוצה,ד"תש-ח"תרנ)גרוסשמואלרבי

רב.יהודהיקותיאלרביאחיומקוםעלבברבשטישיבהוראשרב.א"תרפמשנת(ביטשקא)=בריטשעכרבכיהן.מקרסטירשטיינר

.ד"היבשואהנספה.לסטמרשעברטיטלבויםיואלרביקרובומקוםעלבקרולהישיבהוראש

י"בכתהגהותעשרות–א"תרכ,למברג–תמריםכפות.181

מפרשבורגאונגרליביהודהאברהםרבי

Kapot Temarim – Lemberg, 1861 – Dozens of Glosses

Handwritten by Rabbi Avraham Yeguga Leib Unger of

Pressburg

.א"תרכ,למברג.חביבבןם"המהרמאת,תמריםכפותספר

בלועזיתחותמותהספרבתחילת.ידבכתבארוכותהגהותהספרלאורך

"LEOPOLD UNGAR BRATISLAVA"[ברטיסלבהאונגארלעפאאלד],

.[לייב]=לעפאלד

'עיאונגרליבעצמומכנההיה,אונגארלייביהודהאברהםרביהגאון

,"סופרשבט"התלמיד.אונגרמשפחתמרבניארבעקריתבספרתולדותיו

מנכבדיהיה.אונגריצחקרבילאביובקורטאקעסיה"תרלבשנתנולד

השםקידושעלנהרג.הקהלהנשיאכסגןוכיהןבפרשבורגהקהילה

רבי:בניו.התורהעלנאמנהקריהספרחיבר.ה"תש,תשריה"כבאוישוויץ

-פרשבורגאונגריוסףדודרבי.בפרשבורגמ"רואונגרשמחהעקיבא

.(תקנה'עמותלמידיוס"החת)דודקריתקונטרסמחברירושלים

.טובמצב

120$פתיחה 

.ווילדמןאלטריהושערבימאת.סוגיותחידושי,יהושעבניןספר•

.סאטמרד"אבגרינוולדיהודהרביחותמותבספר.ח"תרנ,ווארשא

מחשובי,(פ"תר-ה"תר)סאטמארד"אבגרינוולדיהודהרביהגאון

התורהמרביצימגדולי.בהונגריההרבניםומגדולי,"סופרכתב"התלמידי

ת"שובעל.מתלמידיוהיושלאחריובדורהרבניםמגדוליורביםבדורו

ד"כאבכיהן."סופרחתם"הבןסופריוזפארביחתן',יהודהזכרון'

.סאטמארבעירלרבהוכתרח"תרנובשנת,ושוראניבבאניהאד

,סיגט.אריהצבירבימאתהשיריםשירמגילתעל,בינהאמריספר•

.ז"תרנ

,ד"תש-ה"תרל)שטייןמשהאברהםרביוחותמותחתימהבסרפר

ובעל,בקלויזנבורגגלזנרשמואלמשהרביתלמיד(1317ר"אוצה

שלוגיסוממונקטשקאלישבנימיןנחוםרביחתן.בחוסט"הבשםערוגת"

משנתקלויזנבורגליד-בשארמאשכרבכיהן.מדעשפאנטמשהרבי

פרסם.בשואהנספה.בקלויזנבורגכדייןכיהןד"תרסמשנת,ח"תרנ

.(ד"תרצ,סטמר)"ה"ששנלקט"במאמרים

.טובכללימצב.שוניםגדלים

300$פתיחה 



יוסףאברהםרביחתימות–הדניאלדד\חכמיםסוד.182

"הבשםערוגת"הבןגרינוולד

Sod Chachamim / Eldad Hadani – Signatures of Rabbi Avraham

Yosef Greenwald the Son of "Arugat HaBosem" 

.ח"תרנ,סיגט,הדניאלדדספרעםכרוך.ן"תרלמברג,חכמיםסודספר

.שערחסר.ן"הרמבדרשתספרעםכרך

.גרינוולדיוסףאברהםרבישלידוחתימות3ן"הרמבדרשתבספר

ק"מקפראפפערמשה'הק"חתימת."רעכניטצערחיים'הק"חותמות

רישום."קאנגענגיססערץ"כאייזיקיצחוק"נוספתחתימה."בערעגסאס

סיגעט'מפהגרינפעלדהירשצבי'הקלישייךהספרזה"וחתימה

."יתרולסדרק"לפט"תרנ

כיהן."הבשםערוגת"הבן(ח"תרפ-ח"תרל)גרינוולדיוסףאברהםרבי

יהושערביהואבנו.ואונגווארחוסטברבנותמקומואתומילאד"כאב

.(תקכא'עמותלמידיוס"החת).ברוקליןחוסטד"אבגרינוולד

.טובמצב

100$פתיחה 

ר"אוצה,ז"תרמ-א"תקס)ביליצרהלויאיזיקיצחקרבי

רבי,מסערדאוהלניישלסיעקביוסףרביתלמיד.(11135

עלח"תקצמשנתאידא-בנאדיכרבכיהן.מאובןמינץמשה

,פקאש)"יצחקבאר"חיבר.ליברמןמשולםרבימקום

חתימתומופיעהשם.רנג'עמותלמידיוס"החת.(ח"תרנ

.שלפנינוהחתימהכדוגמתבדיוק

בעל(16886ר"אוצה,ג"תרע-כ"תר)ביליצרהלויפנחסרבי

יצחקלוירביהגבירחתן(ה"תרפסעאיני)"פנחסגבעת"

כרבכיהןט"תרמבשנת,מפורסםדרשןהיה,ממונקטש

.אביומקוםעלבסערענטש

ניו-סערענטשד"אב(ג"תשי-ן"תר)פולקהלוימנחםרבי

ליטשהלויחייםרביותלמיד,סופרהדעתתלמיד.יורק

שמואלורביחוסטד"אבגרינוולדשלמהרבי,רוזנבוים

פנחסרבישלחתנוהואש"בזיו,אונסדורףד"אברוזנברג

חמיומקוםמילאג"תרעמשנת.סערנענטשד"אבביליצרהלוי

בניוישורוןאהבתדקהלתרבש"תובשנת,סערענטשד"כאב

,יורקבניואונגארןאנשיבחוריםדחברתרבמכןלאחר,יורק

.מנחםעיון,לויחלקת"שוספרחיבוריו

עבהעותק.מ"ס33.דף[5],קפו;ריג-קטו,קטז-פח,פו,[1]

השערבשוליפגם.עשנקבימעט.טובכללימצב.(מ"ס6.5)

כריכת.טקסטפגיעתללאקליםפגמים,אחרוניםדפיםובכמה

.בלויהעתיקהעור

200$פתיחה 

דורות4במשךמהונגריהביליצרמשפחתרבנישלהעותק–ו"תקס,דובנא–ותומיםאורים.183

Urim V'Tumim – Dubno, 1806 – The Copy of the Rabbis of the Bilitzer Family from Hungary for 4 Generations

.אייבשיץיהונתןרבינומאת,משפטחושןערוךשולחןעלוביאוריםחידושים,ותומיםאורים

בכלכ"אחשנדפסואייבשיץישראלרבישלהקדמותיוועם,ערוךהשולחןפניםעםנדפס.כחולניירעלנדפס.ו"תקס,דובנא

.הבאותההוצאות

עלביליצרהלויפנחסרבינכדוידבכתברישוםלחתימתומתחת.ביליצרהלויסגלאייזיקיצחקרבישלידוחתימתהשערבראש

ד"אבפולקסגלמנחםרביחותמת.הלויאייזיקיצחקרביזקנומאביושירש,אביולהשהשאירמורתואמומאתהספרקבלת

.והגלילסערענטש



קינה-חשובותחתימות–ד"תקע,פראג–שמועהיבין.184

מאדד"אבנתןיצחקרבימאתידבכתבהמחברעל

Yavin Shmu'ah – Prage, 1814 – First Edition – important

Signatures – Lament for the Author Handwritten by Rabbi

Yitzchak Natan Av Beit Din of Mád

.פירושהצריכיםהתורהעלושמועתיהםל"ורזמאמרי,שמועהיביןספר

מהדורה.ד"תקע,פראג."רוקחשמן"בעללעוואלעזררביהגאוןמאת

.ראשונה

ידבכתב,המחברהגאוןעלהספד–"וקינהנהיקול"השערשלפניבדף

ה"מוהגאוןג"המאההרבכבודמאתהוסד"נכתבבסופו.נאהאשורי

במהדורהלראשונהנדפסהזוקינה."י"נמאדק"דקד"אבנתןיצחק

בטעותנכתבשם(ד"תרס,קראקא)שמועהיביןהספרשלהשניה

רביהעירכבראולם.מאדד"אבפייטלנתןהרבהואהקינהשמחבר

(א"תרע,טאלטשווא)הגרגאוניתולדותבספרושוורץהכהןשמואל

.זולקינההראשוןהמקורהיאלפנינושכתובהוהקינהיתכן.טעותשהוא

שלתלמידיובאלפי'והקהצעיראנכיחוברתי":וחתימותרישומיםבספר

,הכהןיהודאאברהםה"מות"כשהגולהמאורהחסידהגאוןר"אמו

אריהיהודאאברהם'הקמאתימוגה"נוסףרישום"...פרואברהם

.נוספותוחתימותרישומים.שטערןגרשוןרביהגאוןחתימת."פרוכטעד

בעל,והגליללודאשמאראשד"אב(ו"תרצ-א"תרכ)שטרןגרשוןרבי

."הגרשוניילקוט"הספריםסדרת

כתמי.ואיכותיםעביםדפים.מאודטוב-טובמצב.מ"ס34.'עמ392,[6]

.זעירעשנקב.קליםשימוש

150$פתיחה 

יצחקרביחתימת–ח"תפ,וואנזבק–שמעונינחלת.185

"ביהודהנודע"התלמידפאקשד"אבפריינדגריסהאבר

Yavin Shmu'ah – Prage, 1814 – First Edition – important

Signatures – Lament for the Author Handwritten by

Rabbi Yitzchak Natan Av Beit Din of Mád

הנקוביםשמותכלעל:אחלק.חלקיםשני,שמעונינחלתספר

בבליבתלמודעליהםושנאמר,שאמרווכתוביםבנביאים,בתורה

שלאלפביתיתרשימה:בחלק.ביתאאלפאסדרלפי,ודומיהםורבות

פייזרשמעוןרבימאת.היוזמןבאיזההתנאיםסדר.המקראאישי

.מליסא

חלקכל.חשובותהסכמות.אברהםבןישראלדפוס.ח"תפ,וואנזבק

.נפרדבשער

ד"אב[פריינד]גריסהאבעראיצקיצחקרביוחתימותרישוםבספר

נודע"הבעללנדאיחזקאלרביהגאוןתלמיד(ג"תקפ-א"תק)פאקש

.פאקשד"כאבכיהןב"תקממשנת.ז"תקכבשנתבפראג"ביהודה

עולםאתהרעיששםישבובעת.והגלילבאייהד"אבמכןלאחר

אהרןנגדלחםז"תקנבשנת.עורותמשניתפיליןעשייתבנידוןהתורה

ספרואתלאורהוציאט"תקנבשנת,שטירלהדגלאתשהתירחורין

בא.זהבנידוןהדורמגדולימכתביםעשרותהכולל,"נועםמקל"

חיבוריםאחריוהשאיר.ונדפסו"סופרחתם"ההגאוןעםת"שובקשרי

.(רב'עמס"חתבתשובותאישים).התורהמקצועותכלעלגדולים

,הדורותסדרשלדפיםשני.בינונימצב.מ"ס31.דףסט,סח,[5]

קרעיםאלובדפים,התחתוניםבשוליםומקופלים,מהספריותרגדולים

בפינהמשוקםפגםאחרוניםדפיםבארבעה.בשוליםקטנים

חדשהבדכריכת.בטקסטקלהפגיעהעםהאחד,השמאלית

.מהודרת

120$פתיחה 



יצחקרביוחתימתרישום–ן"תק,המבורג–למלךמשנה.186

סופרחתם"התלמידקניגסברגראייזיק

Mishneh laMelech – Hamburg, 1790 – Inscription and

Signature of rabbi Yitzchak Isaac Königsberger a Disciple of

the "Chatam Sofer"

מאת,ם"להרמבתורהמשנהספרעלוביאוריםחידושים,למלךמשנהספר

.ן"תק,המבורג.רוזאניסיהודהרבי

למנהליוהיההיאאלקיםמתתזהראה"וחתימהרישוםהספרבשער

חתימה."קניגסברגראייזיק'הקו"היהיקרו"אאממאתגמורהלמתנה

.["קניגסברג]ב"קיחזקאללישייך"נוספת

עוזררבילאביובצעהליםנולד(י"תר-ה"תקמ)קניגסברגראייזיקיצחקרבי

רבועםהתכתב,מטשארנאגשטטנרליביהודהיעקברביחתן,קניגסברגר

פריידרנתןרביחתניו.מקומותבכמהסופרחתםת"בשו"סופרחתם"ה

ותלמידיוס"החת).מאקוואד"אבאולמןזלמןשלמהורביטשארנאד"אב

.(רנח-רנז'עמ

בכמהזעיריםעשנקבי.בשערקמטים.בינונידפיםמספר.טובכללימצב

.תואמתכריכהללא.דפים

120$פתיחה 

וחתימותהגהות–טורדאד"אבוועזלציוןבןרביהגאוןמספרייתספרים[45]אוסף.187

Collection of [45] Books from the Library of Rabbi Ben Zion Weisel, Av Beit Din of Turda – Glosses and

Signatures

.טורדאד"אבוועזלציוןבןרבישלבעלותחותמותהספריםבכל•

.מאודטוב-טובבמצבהספריםרוב.שוניםומצביםגדלים.כרכים35–ב,ספרים45כ"סה

.דורשלכלתשלחמפורטתרשימה

300$פתיחה 

חתימות–ד"תקפ,למברג–מגדיםפרי.188

הגהות–"סופריוסף"

Pri Megadim – Lemberg, 1824 – Signatures

"Yosef Sofer" – Glosses

יוסףרבימאת,ערוךהשולחןעל,מגדיםפריספר

.ד"תקפ,למברג.תאומים

אחתחתימה,"סופריוסף"חתימות2הספרבשער

החתימות)רגילהבכתיבהוהשניהמרובעתבכתיבה

רביאו,הגאוניםהרבניםשנימביןאחדלהיותיכולות

לקוטי"בעל(ח"תרע-א"תרכ)מפאקשסופריוסף

משאמשוןסופריוסףברבישמדובראו."סופר

תלמידישניהם,"סופריםתולדות"בעל(ץ"תר-ך"תר)

."(סופרשבט"הבעלמרן

.ידבכתבעיוניותהגהותכמההספרדפיבין

.מאודטוב-טובמצב.דףקמט,[1]

100$פתיחה 



הלל'רח"הרהל"המומאתפריטיםארבעה.189

בויטצעןגרינפלד

Four Items by the Publisher Rabbi Hillel

Greenfield Boitzen

שלורשימותפרסומותובהם,צבעונייםכרטיסיםשלושה•

הכרטיסיםאת.גרינפלדהללרביל"והושהדפיסספרים

פרטיםהכרטיסיםבתוכן.בעולםללקוחותיושולחהיה

.ומכירתםהספריםהדפסותעלהיסטורים

,בודפשט.איידליץזרחרבימאת.לישריםאורספר•

שער.וואיטצעןגירנפעלדהללידיעללאוריצא.ב"תש

.צבעוני

רים"האדמוגדוליבקרבומהוללמשובחהיהל"הנהמדפיס

.שהדפיסלספריםחשובותהסכמותוקיבל,הונגריהורבני

.טובמצב

100$פתיחה 



כתבי יד וספרים–יהדות איטליה 

1836-1850–מודינהקהילתפנקס–ידכתב.190

Manuscript – Notebook of the Modena Community

– 1836-1850

.איטלקיתכולוכתוב.מודינהקהילתפנקס,ומרשיםגדולידכתב

1850בשנתוהסתיים[ו"תקצ]1836משנתהחלנכתבהפנקס

יוםה'יהגובתורתוו"עשי"עמה"ב"הראשון'בעמ.[י"תר]

."ק"לפעליון'הם"שרה"ואזמשנתבוללירח...ולילה

בקהילהתורהלמוסדותהקשוררבבחומרגדושהפנקס

!היסטוריפריט.שבאיטליהבמודינההיהודית

דפים.קריאהכתב.עשנקבי.בינוני-טובמצב.מ"ס32.דף130

.ובהיריםאיכותים

500$פתיחה 

הלויאליהורבימאתהלכתיתתשובה.191

אליסנדריהד"אב

Halachic Response by rabbi Eliyahu Halevi

Av Beit Din of Alessandria

אליהורבימאת,לסנדקקדימהבדיןהלכתיתתשובה

סופרידבכתיבתכתוב.אליסנדריהד"אבהלוי

נאם"אליסנדריהד"אבהלויאליהרביובחתימת

ללא."ט"סהלויאליאו...בניחוץוחותםהמכתיב

.תאריך

,הבןאבישלגיסיםשניאודות,הואהמכתבנידון

שלאחותובעלוהשני,הבןאבישלאשתואחיהאחד

רבי.הסנדקאותבכיבודהקדימהזכותלמי,הבןאבי

שזכותוראיותבנימוקיםמצדדזהבמכתבהלויאליהו

בתחילת.הבןאבישלאשתולאחהואהקדימה

בכתיבתלושישהקושיעלאליהורבירומזהתשובה

.זקנותובעתנכתבהנראהכפי.התשובה

רבינו.משורר,דרשן,פוסק.ובקבלהבפשטגאון,אליסנדריהד"אבבדורואיטליהחכמיגאונימגדולי(ב"תקנ-ג"תע)הלויאליהורבי

גאונותופאליייהליהדיאליסנדריהק"בקרבל"זהלויאליהור"כמהרפניםונשואהישישהכוללהרב"בלשונועליומעידא"החיד

גאונותוגם,ידבכתבנמצאיםמכתביוהרבה,ועודפנחסגבעת,יצחקפחד,צדקהשמשהתשובותמספריבהרבהמפוזריםותשובותיו

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

התקבל."יצחקפחד"בעללמפרונטייצחקלרביחברותלמידממנטובהבריאלי"מהרתלמידבצעירותו.(119'ועמ244'עמאיטליה

,"אליהובגימטריאבן"ספר,ידכתיבתכולםהרבהחבוריםשחיבר"כותבבספרוניפיחננאלרבי.ח"תצבשנתאליסנדריהשללרבה

אבא".הפרשיותעלדרשות"דאליהוכורסיא".יעקבעיןעל"דאליהוא''טייע".ומאמריםמדרשיםהשכלמוסרכולו-"אליהוסבא"

ל"הנהלויאליהור"מהרנפלאות...מידידישמעתימפאדובהגירונדימרדכיהצעירואני.ת"שוחיברועודאבותמסכתפירוש"אליהו

שנדפסלהרב"אליהוסדר"ספרבפתחברמזאיתנהווהדבר,ותפלותיוייחודיובכחצרותמכמהעדתואתשהצילוקדושתומחסידותו

.ם"תקושנתבמנטובה

.מאודטובמצב.מ"ס19\25גודל.דף[1]

180$פתיחה 



יהושערבישלוחתימתוידוכתב–איטליהחכמיגדולימאת–הישרבדרךהולךשאינוכהןבדיןת"שו.192

ג"תקכ,פרווניצאדיניצא–מרגלית

Responsa regarding a Cohen who has Deviated from the Correct Path – By the Greatest rabbis of Italy –

handwriting and Signature of Rabbi Yehoshua Margaliyot – Nice do Provance, 1763

כתב-מלאים'עמ[3]הלכתיתאגרת.193

ילי'וירצד"אבטריוישיחיאלחייםרבישלידו

Halachic Missive [3] Complete Pages –

Handwriting of Rabbi Chaim Yechiel Trivish

Av Beit Din of Vercelli

שלידובכתב,ברגלאבלותבעניןהלכתיתאגרת

התשובה.ילי'וירצד"אבטריוישיחיאלחייםרביהגאון

בראש.צפופהבכתיבהמלאיםעמודים[3]עלכתובה

וישברגלאבלותעניןעלת"שו"נרשםהרביעי'העמ

שלידוכתבזהאנימעידוהכתבעניניםוכמהכמה

."ל"זצוק[ש]טריוחייםיחיאלדודיר"מו

חכמיוגדולימחשובי–טרוישחייםיחיאלרבי

כפי,ואילךה"תקלבשניםילי'וירצשלרבה.איטליה

,ממסעיואחדבעתטובמעגלבספרוא"החידשמעיד

בעניןפולמוס"באיטליההדורגדול"לבשאלהפנה

אזוררבניביןהתנהלהפולמוס,מוקדםשבתקבלת

שלגיסוטרוישהרבידימחזקיםהאזוררבניכשכל

גדולהתשובהכתבמטורינויונהמיכאלשלמההרב

זותשובהעטרוהדורגדולשלוהסמותיהםלהתיר

,אמתזרעבעלממודינאהכהןישמעאלרביבניהם

.מיאלסנדריאהלויאליהוורבי

.איכותידף.מאודטובמצב.מ"ס24

180$פתיחה 

ומזלזלעבירהשעברכהןבעניןהלכתיתשאלה

ועליהכפיםנשיאותלעניןדינומההדיןבבית

מרגליתיאושערבישלוחתימתוידובכתב,לתורה

אלנשלחההשאלה.ג"תקכ.פרווניצאדיניצאד"אב

תשובתם.יונהמיכאלשלמהורביסגרייעקברבי

.מרגליתיהושערבישלידובכתבכאןנכתבה

.מאודטובמצב.מ"ס22.מלאיםעמודים4.דף[2]

,הכוללהרב,מובהקגאון,מרגליתיהושערבי

במלחמתההתכתב,ונציהמחכמי.חריפאפלפלא

כיהן.דורור"חועםוהוראהדיניםבפסקיתורהשל

אניראיתי.פרווניצאדיניצאדקהילתמ"ורמ"כר

שבחבוראהאריותכאחדממנוומתןמשאהכותב

מיכאלשלמהחזקיהישעיהרביהגאוןמרנאעם

המובהקיםדורומגאוניהיהיהושעשרביוניכר.יונה

.'הגליוןצאנזחייםעץ,קובץ)התורהבמכמני

.(ג"תשס

150$פתיחה 



ג"תקמ,אנקונהד"אבישראלאברהםחייםרביהגאוןשלוחתימתוידובכתבותשובהשאלה.194

Question and answer written and signed by the Ga'on Rabbi Chaim Avraham Yisrael Av Beit Din of Ancona,

1783

דיןעשייתבענין,[?]אליסנדריהד"אבהלויסגלאליהורבי]"רבאאליהו"מאתישראלאברהםחייםרבישנשאלהלכתיתשאלה

אישורוכן.התשובהבסוףידוחתימתעם,ישראלהרבשלידובכתבוהתשובההשאלה,ישראלא"רחשלתשובתועם.אבבחודש

.ג"תקמ,חשון.באיטלקיתהתשובה

משאת"בעלרודוסד"אבישראלמשהרבישלבנו.בדורואיטליהרבניומפורסמימגדולי(ה"תקמ-ח"תס)-ישראלאברהםחייםרבי

ספריו,ועוד(ו"תקמ,ליוורנו)אברהםבית,(ו"תקמ,ליורנו)טהורותאמרותהספריםמחבר.אנקונה,ליוורנו,רודוסד"כאבכיהן."משה

מאריךלספריובהסכמותיוא"החיד.ידברמשהס"מחישראלמשהרביבנו.מפליאהובקיאותבגאונותוגדושיםמלאיםהכרסעבי

.בשבחו

בודדותאותיות\מיליםשלחסרון,הדפיםבשוליפגמים.ובלאיכתמים.בינוני,טובמצב.מ"ס18\26.כתוביםעמודים4.דף[2]

.מקצועיבאופןבשוליומשוקםהדף.בקטסט

300$פתיחה 



"אמתשפת"בעלטירנינסיםמתתיהרביהגאוןשלוחתימתוידוכתב–סיניגאליהיהודיהצלתעלהודיהשיר.195

וחתימתוידובכתב.בצרפתיםהמרדיהבעת,ט"תקנסיוןו"בטסיניגאליאק"קיהודיאתמצאהאשרהתלאהכלעלותהלההודיהשיר

.איטליהחכמימגדוליטירנינסיםמתתיהרביהגאוןשל

לאלקיםדזמרהפסוקיולהלללהודותחרבשרידיסיניגאליאבניאנחנווחייבים"לשירפתיחהדבריהראשוןבעמוד.כתוביםעמודים[4]

והשירהפתיחהדברי.נאיםבחרוזים,ה"להקבוהודאהבהללארוךשירכ"אח"...והנוראהגדולההואביוםבחייםנפשנוהשםחיים

."ט"סטירנינסיםמתתיה'הצבלשונידברתי,עדתיקהלכלבעד"האחרוןבעמודידוחתימתעם.מרובעבכתב

,איטליהחכמימגדולי(ה"תקנולד)טירנינסיםמתתיהרבי

.ס"תקבשנתפיסארו,סיניגליה,אורבינו,בפירנצהרב

נפוליאוןמלחמותהיו1799-1802בשנים,בתקופתו

עדהיהטירניהרב,ליהודיםרבותגזרותוהיובאיטליה

ביןשלטוןחילופיבעקבותקהילותיועלשירדולפורענויות

אף1799בשנת.נפוליוןשלהכיבושוחילותהאיטלקים

כמהלאחר.נשדדוביתופוליטיתמעורבותשלבחשדנאסר

כתבהקהילותשלהצלתןולזכר,הצלתולזכר,שוחררימים

.השונותלקהלותהמיוחדיםפוריםבימיושימשושיריםכמה

חיבר."ט"הדעיקרי"בעלטירנידניאלרבישלקרובוהיה

,פירנצה)"מתנהמדבר",(ז"תקנ,ליוורנו)"אמתשפת"ת"שו

.ת"והשוהפוסקיםבספרירבותנזכרשמו.ועוד(ע"תק

מחידושרבותתשוובותמצויותאמתשפתת"שובספרו

הדפיסזהבספרו,עייאשמשהיעקברביהגאוןשלתורתו

.א"להחידששלחשלומיםאגרת

עוברתהדיוחריפות.טובכללימצב.מ"ס18\12.דף[2]

.קריאהכל.בכתיבהלטשטוששגורםמהלדףמעברגם

.מקצועיבשיקוםשנסתמועשנקבימעט

200$פתיחה 

195. A Song of Thanksgiving for the Rescue of the Jews of Sinigalia - Handwritten and Signed by Rabbi
Mattityahu Nissim Tirani author of "Sfat Emet"

A song of gratitude and praise for all the suffering the Jews of Sinigalia had encountered on the 15th of Sivan 1799, during
the revolt against the French. Handwritten and Signed by the genius Rabbi Matitya Nissim Tirani, one of the greatest sages
of Italy.

[4] written pages. On the first page, an introduction to the poem "And we the members of Sinigalia who were left of the
sword must praise God who saved us on that terrible day…". Then appears a rhymed poem praising God. The introduction
and poem are in square script. With his handwritten signature on the last page "For my complete community, I have spoken
in my words the young Matitya Nissim Tirani S.T".

Rabbi Matitya Nissim Tirani (born in 1745), one of the greatest sages of Italy, a rabbi in Florence, Urbino, Sinigalia and

Pissarro in 1800. During the years 1799-1802, Napoleon fought in Italy and there were many anti-Jewish decrees. Rabbi

Tirani was witness to many calamities his communities suffered from subsequent to Napoleon's army occupying Italy. In

1799 he was even arrested for being politically involved and his house was looted. He authored the "Sefat Emet" Responsa

(Livorno, 1797), "Midbar Matanah" (Florence, 1820) and more. His name is frequently mentioned by various Halacha and

Responsa books.

[2] leaves. 18x12cm. Good overall condition. The sharpness of the ink has gone through the leaf, what causes blurring of the

script. All is readable. Several wormholes which have been professionally restored.

Opening 200$



דודרביהגאוןוחתימתידכתב–לנישואיןשיר.196

המשניותעל"דודבית"בעלקורינאלדיחיים

A Song for a Marriage – Handwriting and

Signatures of the Genius Rabbi David Chaim

Corinaldi Author of "Beit David" on the Mishnayot

אברהםמשההבחורלנישואי,בתיםחמשהבןשירובו,גדולדף

רבישלידוכתיבתבעצםכתוב,סגריהמשפחתלביתדבורהעם

שרהבאקול"ידווחתימתסיוםמילותעםקורינאלדיחייםדוד

."קורינאלדיחייםדודקציץקסתווקולחסיר

חכמימגדולי(ל"תק-ס"ת)קורינאלדיחייםדודרביהגאון

שימש,מונציהפאציפיקואשרר"ביצחקרביחתן,איטליה

על"דודבית"מחבר.וטריאסטיברוויגואיטליהברבנות

ומכתביהסכמותנדפסושם(ט"תצ-ח"תצ,אמשטרדם)המשניות

יחזקאלרבי,"רוקחמעשה"בעלרוקחאלעזררבימאתתהלה

מים"בעלמלדולדהרפאלרבי"יחזקאלכנסת"בעלקצנלבויגן

'דעלהגהותגםחיברהמשניותעלחיבורומלבד.ועוד"רבים

שלמדעצמועלוהעידבחכמותובקימדקדק,פוסק.ע"השוחלקי

רבניבחלקתבליוורנוונטמןנפטר.קשיםיסוריםמתוךתורה

.ליוורנו

נכתבונוספותומילותהשמות.מובהקתאיטלקיתכתיבה

.גדולותבאותיות

כתמי.קיפולסימני.טובבמצבהדף.מ"ס36\27גודל.דף[1]

.זמן

300$פתיחה 

רביידיעלתורהספרלהכנסתשיר.197

18–ההמאהראשית–באקימשה

Manuscript – a Poem for Hachnasat

Sefer Torah by Rabbi Moshe Baki – Ealt

18th Century

תורהספרלהכנסתארוךשירובו,גדולדף

משהר"כמוההנבחרהאלוקי"ידיעלשנתרם

ולדריםלארץהמאירהגדולהאשלבןיעקב

...רוחונדבהאשר...בקימאירר"כמוהרהאלוקי

כלדעתלמעןבשנתהקדשבהיכלת"סלהכניס

מחכמיבקימאיררבי."...מלבדועודאיןכיהארץ

איטליהמחכמי.בקישמשוןרבישלבנוקסאלי

.'התבשנות

במליצותופתיחההקדמהדברי,הדףבראש

לכבודבתים28בןארוךשירכ"אח.נאיםוחרוזים

.והתורמיםהקהילהת"הס

כתמים,בלאי.בינוני,טובמצב.מ"ס27\40,[1]

.עבהדף.ופגמים

120$פתיחה 



לעתוודויםתפילות–ידכתב.198

19–ההמאה–פקודה

Manuscript – Prayers and

Confessions – the 19th Century

לשכיבווידויםתפילותנוסחכולל,ידכתב

וכן.הפטירהבעתבעצמושאומרמרע

האנשיםשאומריםופסוקיםתהליםפרקי

עםמרובעתכתיבה.לצידוהעומדים

.19–ההמאה.ניקוד

.למעוברתתפילהגםנרשם2'בעמ

נוסח,אחרוניםעמודיםבשלושה

עלמטתומעלהמתכשמורידין"שאומרים

עמודים,"בקיצורוידוי"נוסחוכן"הארץ

איטלקיתקולמוסחציבכתיבתאלו

.בינונית

כפי.מ"ס10.5\14.5גודל.דף[8]

.לקונטרסראשוןדףחסרהנראה

100$פתיחה 

ידובכתבשיר+גירוןיהודהרבישלהרבנותכתבטיוטת.199

ג"תצ,[איטליה]קיירי–

Draft of the Rabbinate Certification of Rabbi Yehuda Giron

+ a Poem Handwritten by Him – Casselli [Italy], 1733

.האחדמצידודףעלכתוב,גירוןיהודהרבישלהרבנותכתבטיוטת

,גירוןיהודהרביידבכתב,לשירטיוטה,הדףשלהשניבצד.ג"תצ,קיירי

רפאל'רבתהדסההכלהעםהרטוםאליעזרר"ברפאליעקבלנשואי

.ז"תצ.סגריברוך

ולקציןלראשלהםלהיות"לקהילההתחבויותיומפורטיםהרבנותבכתב

ותורת'הויראתדעתלבניהםוללמד'הדרךולבניהםלהםלהורותולמלך

ועוד"...לערבמבקרתמידוללמדםהתלמידיםעללעמוד...תמימה'ה

המועמדהרבמאת,הקהילהלבניתורההרבצתבענינישונותהתחיבויות

בית,משכורתו,הרבאלהקהילההתחיבויותנכתבוומאידך.כרבםלכהן

.שניםששהמשךהואההסכם.שונותוהוצאותכבודולפימרווח

מגדולי,פירנציד"אבגירוןיהודהרבי

.18–17–הבמאה.איטליהרבני

,קיירימקהילתהואשלפנינוהכתב

אליושלחול"הנהקהילההנראהכפי

\שיקראנהכדיהטיוטהכתבאת

יהודהרביאצלנשארהדף,יאשרנה

עלכתבשניםכמהלאחרוהואגירון

.ידובכתבל"הנהשיראתהשניצידו

הצעתדברשלבסופוהנראהכפי

ידועולא,לפועליצאהלאזוהרבנות

שלכרבהגירוןיהודהרביכהונתעל

.קיירי

.טובמצב.מ"ס22\30

180$פתיחה 



ד"אבבאסאןבנימיןישראלרבימאתמכתב.200

ו"תקיו'ריג–ל"הרמחותלמידריגייו

Letter by Rabbi Yisrael Binyamin Bassan Av

Beit Din of Regio and the Disciple of the

Ramchal– Regio, 1745

ישראל"רבישלבעבריתידוחתימתעםבאיטלקיתמכתב

מעלתלשם,ל"זצוקבאסאןישעיהור"בכמוהבנימן

הנמעןרישוםהמקביל'בעמ.ו"תק[1746],יו'ריג."הממונין

.באיטלקית

,(ן"תק-א"תס)באסאןבנימיןישראלרביהנודעהגאון

רביהגאוןשלמקומווממלאבנו,שבאיטליהיו'ריגד"אב

ר"בבנימיןרביהגאוןשלונכדוריגיוד"אבבאסאןישעיה

וזקנואביו.איטליהרבניזקן(ך"הרב),ויטאלי-כהןאליעזר

חייםמשהרבינושלותלמידיוהמובהקיםרבותיוהיול"הנ

ומקורבתלמידהיהבנימיןישראלרביגם.ל"הרמחלוצאטו

מכתביםשלח.הקבלהתורתממנוולמד,ל"הרמחלרבינו

ל"רמחאגרות"בספרראה)ל"הרמחנגדהפולמוסבזמן

בשםלכבודושירל"הרמחכתבנישואיוליום."דורוובני

נדפסומתשובותיוכמה.(ז"תקצ,לייפציג)"עוזמגדל"

.שהדפיס,תודהלחמיאביושלבספרו

.מ"ס22\32עמודגודל.עמודעלכתוב.מקופלדף[1]

.קיפולסימני.מאודטובמצב.איכותידף

200$פתיחה 

סגריאברהםרביהגאוןבחתימתמסמך.201

ה"תע,פורים–מקסאלי

Document Signed by Rabbi Avraham Sagri of

Sculley – Purim, 1715

הקציןאל.קסאליד"אבסגריאברהםרבימאתמסמך

דיןאודות,"ואמת[לום]'שדברי"קציגיןידידיהשמעון

והטלתעסקבעניןבאקימאיררביעםלושהיהודברים

סגריאברהםרביובחתימת.ידבכתבהמסמך.חרם

.ה"תע,פורים."סגריאברהםהאמתאוהביאתאוהב"

שקיבל,הקהילהשמשגירוןאברהםרביחתימתבצירוף

מצב.מ"ס13\18.דף[1].יעדועלהמכתבאתומסר

.טוב

.18–הבמאהאיטליהחכמימגדולי–סגריאברהםרבי

תשובותיו.בקסאליד"כאבכיהן.ומקובלפוסק,גאון

בפולמוסמעורבהיה.דורוחכמישלת"שובספריפזורות

.חיוןנחמיהבשבתאיהלוחמיםמןהיה.ל"הרמחעל

200$פתיחה 



טורינורבניגדוליחתימות–גטשליחותבנושאשטרותשני.202

ד"תקמ-א"תקמ–שבאיטליה

Two Deeds about Shlichut Gett – Signatures of the Greatest

Rabbis of Torino, Italy – 1781-1784

רביהדייניםבחתימות.א"תקמ,טורינו.לארוסהגטלמסירתאישורשטר.א

עם.לויאליהוורביטריוושיצחקרבי,יונהמיכאלשלמהחזקיהישעיה

.בלועזיתהמגרשוחתימתאישור

.מ"ס18\28:העמודגודל.אחדעמודעלכתוב.מקופלגדולדף[1]

.קליםפגמים.במרכזקיפולסימני.איכותידף.לדףמעברבלועזיתרישומים

הדייניםבחתימות.ד"תקמ,שבט.בטורינוגטלקבלתשליחמינויכתבי.ב

יצחקר"ביוסףרבי.חייםרפאלרביבןירקייוסףרבי.נבוןאפריםרבי

ציוןמנחםרבי,קציגיןחייםיוסףר"בצבייוחנןרבי:העדיםוחתימות.טריווש

.באקישלמהישראלר"ב

מצב.מ"ס18\28:עמודגודל.אחדעמודעלכתוב.מקפולגדולדף[1]

.טוב

150$פתיחה 

[אנקונה]–תורהלשמחתכיבודים–מודפסדף.203

ה"תרל

Printed Leaf – Honorary Roles for Simchat Torah –

[Ancona] 1875

.תורהבשמחתהמצותלכיבודמיוחדתהדפסה,מודפסדף

חייוסףיאודה'ןמנחםשמשוןישראל'הצ"נרשםהדףבכותרת

."תורהחתן"נרשםפרחיםמסגרתבתוךהדףבמרכז"ו"הי

שעריםפתיחת"ידבכתב,נרשםהדףבתחתיתנוספתבמסגרת

חיאברהםדודר"כמוהרהרבמורינו'הנ'היההקפותקודם

ויואנטיחיאברהםדודלרביהכוונההנראהכפי)"ו"נר

.[1875]ה"תרל,איטליה.(מאנקונה

![?]יחידעותק

.טובמצב.במרכזקיפולסימן.מ"ס17\22

100$פתיחה 

–חלקיםשני–ז"תרט,ליוורנו–איטליהק"קכמנהגמחזור.204

רגאלנייריפיפהסט

Machzor according to the Custom of Italian Communities –

Livorno, 1856 – Two Sections – Beautiful Ser Regal Paper

דפוס.ז"תרט,ליוורנו.חלקיםשני.איטליאניק"קמנהגכפיהשנהכלמחזור

מאת,רומאבנילמחזורמבוא.אנטיוכוסמגילתעם.וחברובילפורטישלמה

.צרפתמנהגכפיהעבודהסדרכןגםבנוסף.לוצאטודודשמואל'ר

דפים.מצויןמצב.מ"ס22.דףריז',עמיח.דףקצב',עמכז.כרכיםשני

ניירעטיפתעםחדשותכריכות.(רגאלנייר)מאודובהיריםאיכותים,עבים

הכללמןויוצאמהודרסט.בחריטהכיתובועליהםמעורושדרותשיש

!!ביופיו

180$פתיחה 



–ג"תפ-ב"תפ,מנטובה–אריהגור–ערוךשלחן.205

מפוארותבכריכותשלםסט

Shulchan Aruch – Gur Aryeh – Mantova, 1722-1723

– Complete Set with Impressive Bindings

.החלקים'ד,שלםסט.הלויאריהגוררביליקוטיעם,ערוךשלחן

נדפס.טובחברויעקביראיצחקדפוסג"תפ-ב"תפ,מנטובה

,באזילהשמשוןר"בידידיהאברהםרבי,איטליהרבניבהגהת

באזילהשלוםשראביעדורבי,הרופאמאיטליהחייםרפאלרבי

.לספרהערותהוסיפושאף(הראשוןשלאחיו)

.בינוני-טובמצב.דףקמו-ב,[3].[ב"תפ].חייםאורח:אחלק

עםדפיםבכמהעשפגע.נוספיםובדפיםהשערבשולישיקומים

.טקסטפגיעת

חסרוןעםפגם.דףרפח-קמח,[1].[ב"תפ].דעהיורה:בחלק

.איכותיםדפים.מאודטובמצבזהמלבד.כתמים.אחרוןבדף

.שאחריוובדףבשערקלפגם.דףפח.[ג"תפ].העזראבן:גחלק

.מאודטובמצבזהמלבד

.מאודטובמצב.דף[1],רסח-צ,[1].ג"תפ.המשפטחשן:דחלק

.רחביםשולים.ואיכותיםעביםדפים

שלמהטפסיםבחלקאולם.זההמסגרתנדפסההשעריםבכל

,ל"מהרי,ם"רמב,י"רששלדמיונייםציוריםבשערמופיעיםאחלק

ההגהותמחברהוא)ה"ומהרגאא"הרמ,(קארויוסף’ר)ק"מהרי

שקמההתנגדותשבעקבותאומריםיש.(הנוכחיתשבהוצאה

רבניהורו,ישראלגדולישלדמויותיהםאתלאיירלנסיוןבמנטובה

ללאבשערולהחליפוהפורטרטיםעםהשעריםאתלבערמנטובה

,ח"תרנ-ז"תרנפטרבורג,קדושיםדעת,ווינער.ש:עיין.איורים

וכמהכמהיש,שםלדבריובניגוד.(השלישיבמספור)38’עמ

המקוריהשערמופיעשלפנינובשער.זהמסוגשעריםעםטפסים

.ל"הנישראלגדולישלדמויותיהםציורעם

הכרכיםגובה.ומפוארתחדשהעורבכריכתכרוכיםהחלקיםכל

הכריכות.מ"ס22בגובהשהואהעזראבןכרךמלבד.מ"ס24.5

.מ"ס26שלאחידבגובה

1000$פתיחה 

205. Shulchan Aruch – Gur Aryeh – Mantova, 1722-

1723 – Complete Set with Impressive Bindings

Shulchan Aruch, with Likutei Rabbi Gur Aryeh Halevi.

Complete set, 4 sections. Mantova, 1722-19723, Yitzchak

yarej and Ya'akov Chaver Tov Press. Proofread by the

rabbis of Italy, Rabbi Avraham Yedidya the son of Rabbi

Shimshon Basile, Rabbi Raphael Chaim of Italy "HaRofeh"

and Rabbi Aviad Sar Shalom Basile (the former's brother),

who even added their comments to the book.

Section A: Orach Chaim. [1722]. [3], 2-146 leaves. Good-

fair condition. Restorations to the margins of the title

page and to additional leaves. Worming in several leaves,

affecting text.

Section B: Yoreh Deah. [1722]. [1], 148-288 leaves. Flaw

with omission to last leaf. Stains. Except for these, very

good condition. Quality leaves.

Section C: Even HaEzer. [1733]/ 88 leaves. A minor flaw in

the title page and the leaf after it. Except for this, very

good condition.

Section D: Choshen Mishpat. 1733. [1], 90-268, [1] leaves.

Very good condition. Thick, high-quality leaves. Wide

margins.

All the title pages have an identical printed frame.

However, appearing on the title page of some of the

copies of Section A, are imaginary illustrations of Rashi,

Rambam, Maharil, Maharik (Rabbi Yosef Karo), the Rema

and Rabbi Gur Aryeh HaLevi (the author of the glosses of

the present edition). Some are of the opinion that

subsequent to objection in Mantova to the attempt to

illustrate the figures of great rabbis, the rabbis of

Mantova ordered to destroy the title pages with the

portraits and replace it with a non-illustrated title page.

See: S. winner, Da'at Kedoshim, Petersburg 1897-1898, p.

38 (of the third pagination). In contrast to what he says

there, there are quite a few copies with title pages of this

type.

All the sections are bound with a new, impressive leather

binding. Height of volumes 24.5cm, except for the volume

of Even HaEzer whose height is 22cm. The bindings are of

the same height of 26cm.

Opening 1000$



חשובחיבור–יחידהמהדורה–א"תקפ,ליוורנו–האהאבן.206

הקודשעירירושליםמתורת

Ben Ha Ha – Livorno, 1821 – Single Edition – Important Composition

of the Doctrine of the Holy City of Jerusalem

עם,ישראלכללעיניעדמבראשיתהתורהעלנאיםוחידושיםדרשות,האהאבן

אשררפאפורטהכהןדודרבימאת,ל"רזבמאמריביאורים,ך"התנבפסוקיחידושים

.בירושליםאשרהגדולההכנסתבביתובחגיםבשבתותעםבקהלדרש

ספוןהיההידכתב.וחברומולכוסעדוןדפוס.יחידהמהדורה.א"תקפ,ליוורנו

הכהןיקותיאלדודיעקברביהמחברונכדניןשבאעדשנהוששיםממאהלמעלה

.בהקדמתושמבוארכפי,להוצאתורבותועמל

בילדותו,מלובליןמשפחהמצאצאי('תבשנתנולד)ירושליםחכמימגדוליהמחבר

כדייןכיהןט"תמבשנת.משלוניקייל'אנגברוךרביואצלקושטאמחכמיתורהקיבל

בשליחותיצאב"תמ-ט"תלהשניםבין.ן"המג-גלנטימשהרבילציוןהראשוןעםיחד

אלמושנינויוסףלרביפסקיםשניעלחתםבבלגרדעברובעת.ואשכנזתורכיהלערי

נכדו.דיואןיהודהלרבי"המשולשחוט"בגםהובאומפסקיו."ביהוסףעדות"בונזכרו

.אזמירשלרבה"כהונהבתי"בעלרפפורטיצחקרביהוא

ובסוףבתחילהעשפגעי.השערבמסגרתפגמיםשני.מ"ס30.דףמה,קעד,ח

.טובכללימצב.מנותקתמקוריתלאכריכה.קלהטקסטפגיעתעםהספר

150$פתיחה 

יחידהמהדורה–ו"תקמ,ליוורנו–אמתזרעת"שו.207

Zera Emet Responsa– Livorno, 1786 – Single Edition

סוגיותחידושיעם.חייםאורחחלקעלותשובותשאלות.אחלק,אמתזרעספר

.מודונאמ"ורד"אבהכהןישמעאלרביהגאוןמאת.ם"הרמבולשונותהחמורות

.סעדוןואליעזרקאשטילויצחקאברהםדפוס.יחידהמהדורה.ו"תקמ,ליוורנו

אחותבןואיסנוניסיעקברביהקדמת.מודונאדייני.בליוורנווהדיןביתהסכמות

.המחבר

עשנקבי.רביםבעותקיםכמוחסרהסוגיותקונטרסשלשער.דףסד,קכא,[5]

.מנותקתמקוריתכריכת.הטקסטעללעתיםמקומותבכמה

יוסף"רביבחתימת,ל"זצחוריחייםרבימאתהספרקנייתעלבשעררישום

."הכהן

80$פתיחה 

-ל"תר,טריאסטי–כרכים'ג–משההואיל-אשכנזייצחקמשה'ר.208

ט"תרמ

Rabbi Moshe Yitzchak Ashkenazi – Ho'il Moshe – Three Sections –

Trieste, 1870-1889

ופשטיםהערותהכולל"משההואיל"הספריםסדרתמתוךחשוביםחלקיםשלושה

.טריאסטיבעירדרדקימקריאשכנזישמואלר"בכיצחקמשהרבימאת,ך"לתנ

אשכנזייצחקמשהמלאכת,עבריתמבוארים,ראשוניםנביאים,משההואיל•

מהדורה.ל"תר,גוריציה.טריאסטיבעירבתורהתלמודבביתתינוקותמלמד

.'עמ302.ראשונה

.'עמXX,239.מ"תר,ליוורנו.תהליםספר,משההואיל•

מספרסימניםעשרתשעה.ירמיהמספרסימניםששהעלביאור,משההואיל•

.ט"תרמ,פרמישלא.הימיםדברי,ונחמיהעזרא,דניאלספר,יחזקאל

.מקוריותכריכות.טובמצב.שמונהמתוךכרכים3לפנינו

100$פתיחה 



ליוורנוספרישבעה.209

Seven Livorno Books

.דףקלח.מ"ס12:גודל.ו"תר,ליוורנו.תעניותחמשסדר•

.מקוריתכריכה

תפילות.פסחשלהגדהעם.רגליםשלשתפילות.'המועדי•

.דףקפו.ב"תרי,ליוורנו.א"החידרבינומאתתורהלשמחת

בעבריתרותמגילת,בלאדינוהוראותעםפסחשלההגדה

.בגדאדייםורישומיםחתימות.פסוקאחרפסוק,ובלאדינו

,ליורנו.שניחלק,איטאלייאניק"קמנהגכפיהשנהכלמחזור•

.זהבעיטוריעםמקוריתעורכריכה.ז"תרט

,ליוורנו.ערביבלשוןהסדרודיניהגדהעם,הפסחחקת•

.דףקד.ד"תרכ

מאת.רביםודיניםהלכות,חוללימיתפילהסידור,עובדבית•

.ב"תרכ,ליוורנו.אשכנזישמואליהודהרבי

.רבה'מגהכהןשאולרבימאת,הדקדוקדרכי,הבכוריםלחם•

.ראשונהמהדורה.ל"תר,ליוורנו

,ליוורנו.כלפוןאברהםרבימאת.המצותטעמי,אברהםחיי•

.ז"תרי

.מאודטוב–טובמצב.שוניםגדלים

120$פתיחה 



גלויות וכרטיסים, תמונות, כרזות, דפי מזרח

–19–ההמאה,אלזס–מרשיםצבעונימזרח.210

וגרמניתעברית

Impressive Colorful Mizrach – Alsace, the 19th

Century – Hebrew and German

."'השםמהללמבואועדשמשממזרח",גדולהמזרחכרזת

.19–ההמאה[צרפת]אלזס.צבעוני

אתעבדיךרצוכי"המערביבכותלמתפלליםיהודיםשלציור

אלקולי"והמנורההכהןאהרןשלציור."יחננועפרהואתאבניה

פיימלא"רבינומשהשלציור."סלהקדשוהרויענניאקרא'ה

כתר.השבטיםעשרשניםסמלי"תפארתךהיוםכלתהלתך

עבריתבאיםהפסוקיםטקסטרוב.מרשימיםצבעים.ועודתורה

.זהמעלזהוגרמנית

פגמים.[?מקורי]לקרטוןמוצמד.טובכללימצב.מ"ס33\42

.הדףבשוליוכתמים

200$פתיחה 

בירושליםחייםותורתחייםעץישיבת–נוספיםדפים+גדולים"מזרח"דפיאוסף.211

Collection of Large "Mizrach" Leaves + Additional Leaves – the Etz Chaim and Torat Chaim Yeshivas of

Jerusalem

בתוךנתון.'וכוכנשרוקלכנמרעזהוי"משנתציורי.בארץקדושיםמקומותשלציורים,"ימיניתשכחירושלםאשכחאם"גדולהכרזה•

.מ"ס59\69.מוקדמתירושלמיתהדפסה,למסגרתמחוץנבדקלא,מסגרת

בתוךנתון.לאושפיזיןתפילה.הקדושיםהמקומותציוריעם.מוקדמתירושלמיתהדפסה.ימיםשבעתתשבובסוכות,מזרחכרזת•

.מ"ס58\75.למסגרתמחוץנבדקלא.עתיקהמסגרת

זהבמסגרת.החוליםביתובניןהישיבהבניןתמונותעם.חייםעץישיבתמאתזכרוןמנחת.המקדשמקוםציוריעם,מזרחכרזת•

.מ"ס60\70.עתיקה

.מ"ס35\50:גודל.מילויללא.בירושליםחייםתורתישיבת,חברתעודת•

:גודל.ואנגליתיידיש,בעברית,הסברדבריתמונהלכלמתחתובנייניההישיבהתמונותעם,חייםעץלישיבתפרסומת,גדולהכרזה•

.מ"ס50\65

.ה"תרצ,ירושלים.שניםלאלףלוחהדפס•

150$פתיחה 



א"תרצ,ירושלים–כנסתלביתמודפסיםדפיםמקבץ.212

Collection of Printed Leaves for a Synagogue– Jerusalem, 1931

וירושליםיהודהדפוס.א"תרצ,ירושלים."'השובהיאמרובנחה"ההיכלפתיחהסדר•

.מ"ס28\45.שעריםמאה

יהודהדפוס.א"תרצ,ירושלים.תשובהימיולעשרתצבורלתענית"מלכנואבינו"סדר•

.מ"ס44\55.שעריםמאהוירושלים

'להגדלו.אלקינוהואאחד.ישראלשמע.תורהספרוהולכתלהוצאהוקריאותפסוקים•

וירושליםיהודהדפוס.א"תרצ,ירושלים.'וכוהרחמיםאב.הכלעל.הגדולה'הלך.אתי

.מ"ס44\55.שעריםמאה

.מ"ס30\44.ל"הנדפוס.א"תרצ,ירושלים,"דרבנןמודים"נוסח•

.לקרטוןמוצמד.מ"ס31\47.סלומוןדפוס.לבנהקידושסדר•

.דפים2.לקרטוןמוצמד.ידועהלאהדפסה.לבנהקידושסדר•

ציוןישיבתמקופתה"קל"הדףבתחתית.ניירעלדיו.אשוריידכתב,שמהבריךנוסח•

."ז"תש'שכסלו'בירושלם

.שוניםמצבים

120$פתיחה 

'התרמשנותביותרנדירותכרזותשלמיוחדאוסף.213

Special Collection of rare proclamations from the 19th Century

הארץתכנית"כרזה•ישראלארץדפוס,הגאוניםהרבניםמטעםפומביתאספה

עם,ץ"תר,ניסן.ישראלכנסתחברוןישיבתלאורייתארבהמודעה"•ומושבותיה

פרנקפסחצבירבימאתמודעה•מילויללאל"הננוספתמודעה•ידבכתבמילוי

,"קוראקולירושלםעממיתחוליםעזרת"•ר"תשבלחינוך,ק"עיהתושבילאחינו"

בהשתתפותתהליםאמירתיוםהמועדאתתאחרואלאחינו"•וינפלדדפוס

לקראתהזהרות,ירושלםקהלתהדתיתהמועצהמאתכרזה•רים"ואדמורבנים

קאמיסיע-וואלדימודעה"ווילנאמקהילתעתיקהמודעה•סלומוןדפוס.הפסחחג

,1930אוקטובר.מ"ס50\70"...קהילהפוןוואלזדיצוקהילהווילנערדערפון

,ברזלכבלי"ענקכרזת•רוסיתשניצדיידישאחדצד,צדדיםשניעלמודפסת

לרביאבלמודעת•התחיהדפוס"המדינהמשתלטיהכופריםהציוניםקריאת

שלהפנהאבןהנחתחגיגת"כרזה•ד"תרצ,סלומוןדפוס,יפההכהןיעקבישראל

,ישראלכנסתחברוןישיבת,עפשטייןמרדכימשהרביש"עודירותמעונותבית

מאתארצנועלשהשתלטוהכופריםהציוניםשלדיוקנםדמות"•ד"תרצסיוןב"כ

וצדקהותפילהותשובהט"תרפמאורעותבעקבותכרזה•הדתלהגנתהועד

ביןנכתבבכרזה.ץ"תר,לישראלהראשיתהרבנותמאת,הגזירהרועאתמעבירין

בחדשהפורעיםהרוצחיםבידישנפלוקדושינולנשמותאזכריעשוכ"אח":היתר

סיון,החרדיתהיהדותשלקרתאנטורימאתכרזה•"העברהט"תרפדשנתאב

אהרןשלמהרביעלהשבעהימילמלאתאבלמודעת•הישיבותועדנגדז"תשט

עלרביםתפילתליוםכרזה•ה"תרצ,חשוביםרבניםמפיהספדיםוורטהיימר

הדיןובתילישראלהראשיתהרבנותמאת,בווילנאהיהודיהקברותביתחילול

ישראללקהלכרוז•סלומוןדפוס.ח"ריהבחורבתיעקבביתנ"בביהכ,בירושלים

במצוקההחייםירושלםורבנימחכמינפשאלפיםבארבעתלתמיכה,ישראלבארץ

רוהלדציוןדפוס.בירושלםוהישבותת"התבתילטובתהמגביתועדמאת.גדולה

ישראלתפארתהגדולהכנסתביתלהקמת',הביתלבדקקודשמקרא•[ב"תרצ]

מאתומכתב,ירושליםרבנימאתמכתביםמודפסיםבכרזה,העתיקהבעיר

ועדירושליםורבניהראשיתהרבנותמאתכרזה•ח"תרפ,רובין.מהאדריכל

האחתהדרךהבחירותאל"כרזה•ב"תש.י"לאאלפיםשלמגבית,דפסחאקמחא

האשכנזיתהעדהלועדלבחירותכרזה-"עצמואתיסדהצבורהמצבלהצלת

חנוכהחגיגת•הקלפיומקומותהאזורים,הבחירותסדר:מפורטיםבדף,בירושלם

2•בטבריההקברותביתמחללינגדרבתיאספה•ז"תרפ,ציוןהתיומיםבבית

מאתשובהשבתדרשת•"השבתלהצלתכולנו"השבתמזהיריחברתשלכרזות

שנת)לירושליםבבואוברליןמאירלרביפניםקבלת•זוננפלדחייםיוסףרבי

.דושינסקיי"צביוסףרבימאתגדולהקריאה•(ו"תרפ

70\50או50\30שלבגדליםהכרזות.שוניםומצביםגדלים.פריטים27כ"סה

.מ"ס

300$פתיחה 



60-השנות-אתאכפר–כרזותאוסף.214

Collection of Proclamations – Kefar Ata – 1960s

60-השנות,ישראלארץ,שוניםבעניניםכרזותאוסף

הורואת•לישראלהראשיתהרבנותמאת,עולמיתפילהיום•

השבתלחזוקעםעצרת•בעירנושביעיתשומרי•הפסחלחג

השבתלשמירתומחאהתפילהעצרתאתאכפרתושביאל•

•הגדולהכנסתבביתהרבדרשתעלמודעות2•בעיר

כפרהרבנותמשרדואנגליתיידיש,עבריתמאיסוראלאפרושי

חיפהשביעיתשומרי•טחוןבשרלקנותשלא.ג"תשכ,אתא

בכפרגסותבהמותשחיטתלהסדרואזהרהמודעה•והמחוז

.אתא

.טובכללימצב.שוניםגדלים

120$פתיחה 

,ירושלים–מווילנאהגאוןשלהחידהכתב.215

לערךצ"תר

The Riddle of the Vilna Gaon – Jerusalem,

circa 1930

רבימאתמודפסאגרת–!להודעופשריהלמקראכתבא

מווילנאא"שהגרחידהכתבאודותפינפרהכהןפסח

לאחרשנהשבעיםבמלאתרקושתפתחלבניוהשאיר

אגרתלתוכןפתרוןפינפרהרבמבקשבאגרת.פטירתו

.החידה

.עניופנחסדפוס.לערךץ"תר,ירושלים

,אבותחקרבעל(ג"תרע-ז"תקצ)פינפרהכהןפסחרבי

שמואלרביתלמיד.מקובנאוולףעזריאלרביחתן

,ואגאר,קאזאןבקהילותכרבכיהן.מאלקסוט

.ד"תרלמשנתובוילנא,(קודש-ת"ר)שקוד,דרשונישוק

חלוקתכיוסבר,הקודשכתבישלמדעיבחקרעסק

.עליהלוותרוישנוצריתהמצאההינהלפרקיםך"התנ

שםובדקמחקריולצורךאירופהמערבבארצותביקר

התורהמסורת"וחיבר,ך"התנשלעתיקיםידכתבי

חיבר,ברלינר'ופרופוילנאקהילתבתמיכת"והנביאים

.ועוד,"ומשפטציון"גם

.בשוליםקליםקרעים.אחדצדעלמודפס.דף[1]

.הדףלשימורמיוחדתכריכהבתוךנתון.כתמים

120$פתיחה 



ורישומיםחתימות–ספריםשעריאוסף.216

Collection of Title pages of Books – Signatures and Inscriptions

.שונותותקופות.שוניםדפוסמקומות.חשוביםספריםשעריאוסף

עלזהר•ווארשאח"תשלחוליןשיחת•פיורדאהפניםלחם•(שעריםשני)ט"תס,אמשטרדםהחכמהתחילתספר:השעריםבין

לפניתפילהשלידבכתבארוךרישוםעם"ו"יצחייםדודחייםשלמהחייםבאלוהיםהבוטיח"חתימהלדףמעברה"תקע,התורה

פורמט)אמשטרדםזרעיםמשניות•אמשטרדםמשהתורת•א"תרמ,ווילנא,(ין'מוולוזח"ר)המשולשחוטת"שו•קבלהלימוד

.סאטמריהודהעוללותתהלים•ירושליםבינהאמרי•ונציהיצחקפחד•פיורדאמשהדרכי•אמשטרדםברכותמסכת•(גדול

.בעלותורישומיחותמות,חתימות.רביםשעריםועוד

.בינוני-טוב.שוניםומצביםגדלים.שערים45כ"סה

100$פתיחה 

–כרכים10–"פניםאלפנים"השבועון.217

גליונות245

The Weekly "Panim el Panim" (Face to Face)

– 10 Volumes – 245 Issues

.גליונות245כולליםכרכים10."פניםאלפנים"שבועון

לאורלצאתהחלהדתילציבורפניםאלפניםשבועון

,מיסודו.שנה18במשךלאורויצא.50–הבשנות

הכהןאבידורשמואלרבישללאורוהוצאתועריכתו

בתאריךלאורהוצאהראשוןהירחון.פלאיפינחסואחיו

.ט"תשיניסן'ל

:שלפנינובכרכיםהגליונותמספרילהלן

כרך.26-50:שניכרך.1-25גליונות:ראשוןכרך

כרך.77-99גליונות:רביעיכרך.51-76:שלישי

:שביעיכרך.151-175:שישיכרך.124-150:חמישי

-360:תשיעיכרך.334-359:שמיניכרך.176-200

שלפנינוהאחרוןהירחון.414-436:עשיריכרך.383

.ז"תשכאלולז"ימתאריךהוא

.מאודטובמצב.גליונות245כ"סה

400$פתיחה 



טובהשנהכרטיסי[130]אוסף.218

50–השנות–ישראלארץ–צבעוניים

ואילך

Collection of [130] colorful Happy New

Year Cards – Israel – 1950s and Onward

עם,צבעונייםטובהשנהכרטיסישלגדולאוסף

כותל.ישראלבארץקדושיםאתריםשלציורים

.רחלקבר.מרון.(קדשינושחרורשנת)המערבי

שנת.ליים"צהטובהשנהכרטיסישלמקבץ•צפת

שלמקבץ•ובטחוןשלוםשנת.נצחוןשנת,חרות

,נישואיןיום,הבןהולדת,מצוהלבר,ברכהכרטיסי

3.הולדתויוםהבתהולדת.בכורבןהולדת

.לילדיםטובהשנהכרטיסי

ברכותהכרטיסיםברוב.כרטיסים130כ"סה

.מאודטובמצב.שוניםגדלים.ידבכתבואיחולים

150$פתיחה 

שנהכרטיסי[59]אוסף.219

ישראלארץ–צבעונייםטובה

ואילך30–השנות–ל"וחו

Collection of [59] colorful Happy

New Year Cards – Israel and

Abroad – 1930s and Onward

,צבעוניםטובהשנהכרטיסיאוסף

רובם.אפפופ.שוניםוסגנונותבגדלים

.לבןבשחורמהםכמה.הקדשותעם

.ואילך30–השנות.ל"וחוישראלארץ

.טובמצב.כרטיסים59כ"סה

120$פתיחה 

נדיריםליבריסאקס[27]אוסף.220

Collection of [27] Rare Ex-Libris

(Bookplates)

שץבוריס.חשוביםאישים,ספרתוי27כוללאוסף

.ואיוריםמעניניםעיצובים.שונותתקופות.ועוד

.טובכללימצב.שוניםגדלים

150$פתיחה 

200-300$הערכה 



אנטישמיות ושואה

הצרפתיהצבא-גיבורתעודת.221

הראשונההעולםבמלחמת

Hero Certificate – the French Army

during World War I

ווילהרבשללאשתושניתנהגיבורתעודת

הצרפתילצבאתרומתהעל,צרפתשלרבה

.1917,צרפת.הראשונההעולםבמלחמת

,נשקאוחזחיילשלציוריעם,מודפסתתעודה

במרכז.מלחמהשלאלמנטיםעםוציורים

.כיתוב,הדף

כתמים.בינוני,טובמצב.מ"ס24\31.דף[1]

.בשוליםוקרעים

100$פתיחה 

פריט–גדולהעץמקטרת.222

20-ההמאהראשית–אנטישמי

Large Wooden Pipe – Anti-

Semitic Item – Early 20th Century

בית.מגולףעץעשויה,גדולהמקטרת

ראשבדמותמגולף,הטבקשלהקיבולת

על.וזקןארוךאףעם,כובעחובשיהודי

.בחריטהכיתובהכובעמצחייתגבי

.20–ההמאהראשית

גובה.מ"ס36מירביאורך.מאסיביעץ

.מ"ס20

.בעץושפשופיםפגמים

100$פתיחה 

גטו–"יודנראט"האיששלשרוול.223

[1940-1941]קובנה

Arm Band of a Member of the

Judenrat – Kovno Ghetto [1940-1941]

המשטרה"יודנראט"איששלבדשרוול

.[1940-1941]קובנהבגיטוהיהודית

בהונגריתשחורבצבעכיתובהנושאשרוול

"ALTESTENRAT"חוטיםרקמתעם.נוסףכיתוב

יהודיורישוםדודמגןבצורת,כחולבצבע

.בגרמנית

נושאשלבזרועולהשחלהשכבותשתיבד

.זמןכתמי.טובמצב.מ"ס9\19.השרוול

.דהוייםכיתובים

120$פתיחה 



והילדותהילדים,והשביהחרבפליטיובנותינובניניו"נכתבהדבריםבין

מןנתקפחו,עלוביםויתומותיתומים,אושביץשלהאשמכבשנישבואשר

שומריאללתורתנאמניםהיותםמסיבתהספינהמןונתגרשוהעליה

משנהיותרכברהנםההםהאומלליםהילדים.כשרותואוכלישבת

אתקבלוהם,לעליתםומיחליםמצפים,שלנויתומיםובתיבקבוצים

הרשימהעלהיוהם.טובהיותרצדעלוהגופניתהרוחניתהכשרתם

ובהוצאתנפשבחרוףנסעווהם,המשלחתבהסכם,לעליההרשמית

לאהאחרוןוברגע,ונפשגוףכלאתששברהעצומהובטרחהכבירות

שומריהיותםעלבאגרופיםמשםונגרשוונטרדוהספינהאללעלותנתנו

לוואיןהפקרשדמינו"הסוכנותפקידי"חושביםהאם....הקודשמשמרת

שלוחים"שבאיםאיךונחשהמנגדנעמודשאנויחשבוהאם?תובעים

נחלתישראלארץהאם,דייןואיןדיןאיןהאם?בנינובעדומתנקשים

"?כולוישראלעםנחלתאוהוא"כנופיא"ה

.ביידישוהשניה,בעבריתהאחת,דומותכרזותשתילפנינו

התפילותזמנירשימתבאראדישראלאגודתמרכזמאתנוספיםדפים2

.ועודחנוכהחג,והשיעורים

בעירהיהודיתהקהילהאודותהיסטוריםדפוספרטיארבעהלפנינו

!האיומההשואהלאחרשברומניהאראד

.טובמצב.תיוקנקבי.שוניםגדלים.דפים4

150$פתיחה 

וחתימתוידובכתבטובהשנהברכת–נדירהגלויה.225

,במברגמחנה–ליפשיץשרגאיחזקאלרביר"האדמושל

1947

Rare Postcard – Happy New Year Greeting Handwritten

and Signed by the Rebbe Rabbi Yechezkel Sheraga

Lifshitz – Bamberg Camp, 1947

הכרטיסעל.ליפשיץשרגאיחזקאלרביר"האדמושלרשמיכרטיס

שמואלרביבשרושאראלר"האדמושלוחתימתוידובכתבמכתב

מצפה...ומתוקהטובהשנה...טובהחתימהגמרברכת".שדרוביצקי

.1947,במברגמחנה"...ברינהלציוןלעלותת"מהשילישועה

ראיאןראבינטאאויבער"ר"האדמושלנדירהחותמתהכרטיסבגב

ליפשיץשרגאיחזקאלהרב,באמבערקאיזזיטץ,פראנקען

."יאגלאנקאק"אבדמלפניםפראנקןוגלילותק"אבדפהלברשטם

מחנהשלכרבהמכהןבהיותור"האדמושלרשמיכרטיסעלהמכתב

נשלחד"תשבשנת.ט"תשכסלוט"בכלארץעלייתוטרם.במברג

הואאולם,נספוילדיווששתאשתו,באושוויץהריכוזלמחנהר"האדמו

בומברגהעקוריםהמחנותכרבכיהןהמלחמהלאחר.נסבדרךניצל

שיעוריםומסר"הפליטהשאריתישיבת"אתהקיםשם.ופרנקוניה

שלהמדרשביתאתייסדארצהעלייתולאחר.מפרשיםעםבגמרא

מדרשביתהקיםמכןלאחרשעריםמאהבשכונתסטרופקובחסידי

.ברקבבניהחסידותשלנוסף

.תיוקנקבי.טובמצב.מ"ס8\13

100$פתיחה 

אתהדוחההסוכנותנגדכרזות–ח"תש-ז"תש–אראדברומניאישראלאגודתמרכזמאתכרוזים224.4

אוושביץניצולישלעלייתם

4Proclamations by the Center of Agudat Yisrael in Romania – 1947-1948 – Proclamations against the

Agency that is Postponing the Immigration of Auschwitz Survivors

זועקיםבכרזה.[1947]ז"תש.אראדברומניאישראלאגודתמרכזידיעלל"והונכתב!'רומנייושביישראלבניאחינואל"פשקויל

נוראותטלטלותולאחרישראללארץעלייתםשבדרך,אוישביץפליטיויתומותליתומיםשנעשתההשערוריהעלהאגודהחברימרה

.ישראללארץלעלותהסוכנותידיעלמהםנמנע



ותיעודרשימות–השואהאודותמסמכיםקלסר.226

בכתב

Binder of Documents about the Holocaust – Lists

and handwritten Documentation

בכתבותיעודיםרשימות.השואהאודותמסמכיםמלאקלסר

.וגרמניתעברית.דפוספרטי.יד

מרישראללממשלתהמשפטיהיועץעםמיוחדראיון–סטנסיל

•אייכמןאדולףבמשפטהכלליהתובעהמשמשהאוזנרגדעון

וראושחוומהאתהכותבים,שואהניצולישלדפיםמספר

בזמןנעשתההרשימה,הנספיםשלשמותרשימת•בעיניהם

שלמסמך•וזהותםשמותיהםבדיוקידועהיהלאשעדיין

נוספיםוממקומותמפוליןשהגרובספרדשנרצחויהודיםמחנה

•(י"כ)גנוזיצחקמאתפחדלסילוקוסגולותאמצעים•1941

קפטיןמאת,השואהבתקופתישראלבארץהמצבעלסקירה

לקהילותזכרוןחוברת.(דפיםעשרות)אנגלית,אסקולי

.כוסלובקיה'בצהחרובות

.שוניםומצביםגדלים.דפיםעשרות

250$פתיחה 

הפליטהשארית–העקוריםבמחנותשנדפסוספרים[8]אוסף.227

Collection of [8] Books that were Printed at the DP camps – She'erit

Hapletah

להשאריתההצלהועדמאתמתנה.גנצפרידשלמהרבימאת,ערוךשולחןקיצור•

.בורשטיןאביעזררביהועדמנהלהקדמתעם.ז"תש,מינכן.הפליטה

.ח"תש,לנדסברגמחנה.נסק'מליזאלימלךרבימאת,אלימלךאהל•

."ז"תששנתאשכנזבארץנדפס".החסידיונהלרבינוספריםשלשההכולל,עולםחיי•

מחנה.יפהדפוס.שמואלמעדניביאורעם.פסחהלכותעל,ערוךשולחןקיצור•

.ז"תש,פערנוואלד

.ז"תש,גרמניה,כתרדפוס.ערוךשלחןקיצורספר•

.כרסעבכרך.ח"תש,אוגסבורג,מחנה.עמדיןיעקבלרבי.יעקבביתסידור•

.טובמצב.שוניםומצביםגדלים.נוספיםספרים2

100$פתיחה 

הפליטהשאריתדפוסי–וגרמניהשנחידפוסי.228

Printing Presses of Shanghai and Germany – Presses of She'erit

Hapletah

שפיראאלימלךצבירבימאת,התורהמצותג"תריעל,פקודיךדרךספר•

.מאודנדיר–.מייזלישמשהר"ביוסףשלמהידיעלנדפס.י"תש,שנחי.מדינוב

:עםכרוך

.ז"תש,שנחי.ניץ'מקוזישראלרבימאת,ישראלעטרתספר•

.ז"תש,רגנסבורג.ן"מוהרליקוטיספר•

.ז"תש,פרנוולדמחנה.מלובליןהחוזהמאת,אמתדברי,זאתזכרוןספר•

.ז"תש,פרנוולדמחנה.וידאשדיאליהורבימאת,חכמהראשיתספר•

דףעם.ז"תש,מינכן.רישאד"אב,לעווטיןאהרןרבימאת.חפץאבנית"שו•

.המחברתולדותעל

.מקוריותכריכות.טובמצב.שוניםגדלים

100$פתיחה 



ולאחריהבשואהשנדפסוחסידייםתפילהספרישלושה.229

Three Hasidic Prayer Books which were Printed during and after

the Holocaust

.טייטלבויםמשהרביר"האדמומאת"למשהתפלה"פירושעם,תהליםספר•

.א"תש,בודפסט

.פרונוולדמחנה.ספרדנוסחהשנהלכלתפלותכולל,ברורהשפהסידור•

.יפההוצאת

.ז"תש.יפההוצאת,פרנוולדמחנה.ומעמדותתהליםעם,השלםסידור•

.טובמצב.שוניםגדלים

150$פתיחה 

נדפס–ג"תש,[צרפת]'לימוז–קטןסידור.230

המלחמהשלבעיצומה

,לחולומעריבמנחה,מוסף,שחריתתפלותכולל:קטןסידור

.ג"תש',לימוז.ד"תשלשנתלוחעם,חודשולראשלשבת

.המלחמהשלבעיצומה

סטיקרהמדפיסיםהדביקוולכן.הסידורעםנדפסלאהלוח

12.'עמ127."ק"לפד"תשלשנתלוח"בשערהכיתובעל

.מקוריתכריכה.מאודטובמצב.מ"ס

150$פתיחה 

230. Small Siddur – Limoges [France], 1943 –

Printed in the Midst of the War

Small Siddur: includes the Shacharit, Mussaf, Mincha

and Ma'ariv prayers for the days of the week, for

Sabbath and Rosh Chodesh, with a calendar for 1944.

Limoges, 1943. In the midst of the war.

The calendar was not printed with the Siddur;

therefore, the printers put a sticker on the inscription

on the title page "calendar for 1944". 127 pp. 12cm.

very good condition. Original binding.

Opening 150$



מנהיגימאתהמשפחהלטהרתנדירותחוברותשתי.233

השואהלפניהדור

Two Rare Booklets about Taharat HaMishpacha by

the Leaders of the generation before the Holocaust

מאת.כליםוטבילת,הדלקה,חלה,מליחה,נדה,נשיםחובת.א

.-תרצ,סקלהייד.הונגריהרבנימגדולירוזנרסגליהודהרביהגאון

.טובכללימצב.מ"ס20.דף45.הונגרית.יחידהמהדורה

המשפחהטהרתעלנאום,המשפחהטהרתאיבערפארטראג.ב

[קובנה]קאוונאסד"אבשפיראכהנאדובראברהםרבימרןשנשא

[ליטא]בליטובהחרדיותנשיםהסתדרותשלהראשונהבועידה

שני.ש"ת,קעדאיניאי.ו"תרצדחנוכה'באביום"יעקבבית"

.טובמצב.'עמ[4],133.מעטפתשער.שערים

200$פתיחה 

בשואההיהודיםשלסבלם–ו"תש,יר'אלג–פסחשלהגדה.232

Passover Haggadah – Algiers, 1946 – The Suffering of the Jews in

the Holocaust

La,פסחשלהגדה Haggada de Pessah. Adaptation francaise de M. Elie

Gozlan. Editeur-Imprimeur: Felix Sebaoun.מולעמודה,וצרפתיתעברית

.ציוריםעם.בצרפתיתדינים,עמודה

מוריסיריה’לאלגהראשיהרבמאתקצרההקדמההספרבראש.ו"תש,יר'אלג

מיוחדיםבדפיםחלקם,הציורים.בצרפתית,המתרגםמאתומבואאייזנבט

החמישיםיובללכבודבצרפתיתדברים63'בעמ.בטקסטמשולביםוחלקם

מהשירחלקהאחרון'בעמ.הרצלזאבבנימיןמאת"היהודיםמדינת"לספר

.לצרפתיתובתרגוםבתעתיק"התקוה"

העולםמלחמתבימיהיהודיםסבלשלתיאוריםנדפסולוחלכלמעבר

.השכלמוסרעם,השניה

.3991ההגדותאוצר.2320יערי.תמונות-לוחות[6],’עמ64

.שימושבלאי.כתמים.טובכללימצב

200$פתיחה 

במלחמתבריטניהצבאלהצלחת–ותחנוניםתפלהסדר.231

ג"תש,לונדון–השניההעולם

Seder Tefilah Vetachanunim – For the Success of the British

Army in World War II – London, 1943

בריתנואנשיוצבאותצבאותינולתשועת.ותחנוניםתפלהסדר,קונטרס

'ה'כשנתהמלחמהפרצהמעתשניםארבעהואשפטים'פקודששבתערב

.הגדולהבריטאניהשלהראשירבהמאת.[ג"תש]'ו'נ'כ'ר'ב'ת

.עמודמולעמודואנגליתעברית.ג"תש,לונדון

.כריכהללא.טובמצב.מ"ס21.'עמ8

200$פתיחה 



ישראלהישן וארץ הישוב , מנדט, ציונות

שלושה–סלומוןדפוס–בעומרג"לחגיגת.234

שוניםבצבעיםעותקים

Lag B'Omer Celebration – Solomon Press – three

Copies in Different Colors

.סלומוןדפוס.מ"ס35x20.צדיומשנימודפסדף

משהדמויות,אדוםניירעלמוזהבתבדיומענייןהדפסבחזית

בעומרג"לביום...!תורהישראלמנהג":והכיתוב,ואהרון

הילדראשאת(חאלאקען)להחליקל"ובחוישראלבארץנוהגים

לאעלמלעבורונזהרים,בצדעיופיאותומניחים,משערותיו

."...יהודיפניםהילדמקבלואז...ראשכםפאתתקיפו

עלאותיותו"לעלאותיותו"מלהמורכבתטבלההאחוריבצדו

אתהגוזיאתה"הראששיערגזיזתבעניןל"חזמאמרפי

בה,הכהןצבייחיאלר"במאיררבימאת,"...יצרתמראשי

.שוניםצירופיםמליארדמליוןאלףבמאהזהכתובמופיע

מקבץ–וצהובכחול,אדום,בצבעים,ל"הנהדפסים3לפנינו

!נדיר

והאדוםהכחולבדף.טובבמצבהצהובהדף.מ"ס20\34

.בשוליםקרעים

120$פתיחה 

הלוחגבכולל–ט"תרע–שבועיירושלמילוח.235

בירושליםעסקובתילמוסדותפרסומות–המקורי

Weekly Jerusalemite Calendar – 1919 – Including the

Original back Plate – Advertisement for Institutions

and Businesses in Jerusalem

הוצאת.עשרהשלששנה.ט"תרעלשנת,שבועי-ירושלמילוח

מוצמדשאליוקרטוןהגבאתכוללהלוח.ירושלם-עזריאלדפוס

.בירושליםעסקלבתיופרסומותהשבטיםסמליציוריעם.הלוח

כתום,ירוק,אדוםבצבעים,צבעונייםדפיםנוספוהלוחדפיבין

.היסטורי–בירושליםעסקובתילמוסדותפרסמותבהם.ותכלת

כללימצב.מ"ס13\21.5:מירביגודל.דף56+קרטוןלוח[1]

בתחתיתמאודקלהטקסטפגיעת.קלובלאיכתמיםמעט.טוב

.3-4הדפים

100$פתיחה 



עירוניס"ביהתלמיד–לימודמחברות237.25

ו"תרפ-ה"תרפ,ירושלים–לבנים

25Study Notebooks – A Student of a

Municipal School for Boys – Jerusalem,

1925-1926

של.שוניםבמקצועותלימודמחברות25מקבץ

,לבניםעירוניהספרבית,מזרחימשההתלמיד

.ו"תרפ-ה"תרפ,ירושלים

.רטיבותכתמימחברותבכמה.טובמצב

100$פתיחה 

הקודשארץבשבחספרים[5]מקבץ.236

Collection of [5] Books In Praise of the Land of Israel

.צייטליןליביהודהרבימאת.הארץתכונתספר•

בארץלהדריםולתמוךלעזורהחיוביבוארבו.חייםראה–ראשוןחלק

פירושעם(הנרוהדלקתנדה,חלה)ה"חנתפילתעם.החורבןבזמןגם

בכלשאינםההסכמותדפיכולל.ט"תרמ,ירושלים.ביידישיהודהבית

בששלבואלעתידהכתובכלידיעות.שאגאריה–שניחלק.העותקים

.המשיחכשיתגלהשנהאלפי

המחבר.ירושליםגדוליהסכמות.ראשונהמהדורה.ב"תרס,ירושלים

נדפס'שאגאריהלמעשהאולם,ג"תרמבשנתהספרבכתיבתהחל

אלאההדפסהשנתאינהשבשערן"ששוהשנהופרטא"תרסבשנת

.המחברתחזיתלפילבואהעתידיםהמעוראותעלרמזים

.מאודטובמצב.יחדיוכרוכיםהחלקיםשני

ומעמדה,הקודשארץמענינישעריםיבעלנבנה,ירושליםשעריספר•

והמעשיותהמנהגיםוכלבהאשרישראלבניומספרוטבעה,ותכונתה

,למברג.מירושליםריישרמשהרבימאת.הזהומזמןקדםמשנות

.בסוףדפיםמספרחסרים.ד"תרל

.ט"תרל,ווארשא.ל"הנ.ירושליםשעריספר•

בןרבימאת.ירושליםהקודשעירומעלתבגדולת,ירושליםחמדת•

.מאודטובמצב.ד"תרע,ירושלים.אלקלעיציון

.שוניםומצביםגדלים

100$פתיחה 



ראשיתירושלים–דפוסופרטימכתביםאוסף.238

20-ההמאה

בירושליםהישובאודותנדיריםמסמכיםשלענקאוסף

.20–ההמאהתחילתפלשתינה.המנדטבתקופת

שלקבלה•חייםעץישיבתי"על"הו,א"תרצלשנתלוח•

בעבריתסטנסילחוברת•חתימותעםזבולביתישיבת

.הנביאיםברחובאיטלקיכמנהגכנסתביתשלואיטלקית

,דיסקיןהגדולליתומםמחסהביתמאתמכתב•ז"תש

המטפלתהועדה,גולדברזלמןרבימאתמכתב•ו"תרפ

סופריםכרטיס•ט"תרפ,ישראלארץתושביבהחזרת

אל,העזרהחברתמאתמכתב•ירושליםהמוריהממערכת

חוזה•קשהכלכליבמצבחולהלקבלת,הדסהח"ביה

בלתימפגעלפינויהודעה•ד"תרפ,הלאומיהועד,למודעות

מודפסמכתב•1944,ירושליםעיריתמועצתמאתסניטרי

שלקבלה•לתקוןוהצעהבקורותירושליםבעיריתלמצב

לתקופתקבלה•1944ירושליםהכלליהדוארמשרד

שימושאודותמסמכיםמספר•1944דוארתיבתשכירות

מכתביםמספר•והטלגרףהדוארמחלקתמאתבטלפון

רשיוןאודותמכתבים•1943-1925מיםהספקתאודות

העירמהנדסמאת,בירושליםמשהאהלבשכונתלביוב

וישיבתחוליםביקורהחוליםלביתהקשוריםפריטים•1936

,ירושלים,חוליםביקורהחוליםביתאלמכתב•חיםעץ

מחלקתחוליםבקורהחוליםמביתקבלה•א"תרצ

החדשהבריטימרקחתביתשלקבלה•ץ"תרח,החירורגית

מאתמכתב•1933משנתוחתימהבמילויקבלה•1948

תחנתהנהלתנחוםיחיא'להרתעודה•1936וולשטייןר"ד

.1921ירושליםהעבריתהבריאות

.שוניםומצביםגדלים.מסמכים37כ"סה

500$פתיחה 

238. Collection of Letters and Printed Items –

Palestine – Jerusalem, the Early 20th Century

Huge collection of rare documents about the Yishuv in

Jerusalem during the British mandate. Palestine, early 20th

century.

* Calendar for 1931, published by the Etz Chaim Yeshiva *

Receipt of the Beit Zevul Yeshiva with signatures * Stencil

booklet in Hebrew and Italian of the Italian Synagogue on

HaNevi'im St. * Letter by the Diskin Orphanage, 1926 *

Letter by Rabbi Zalman Goldber, the committee handling

the return of the resident of the Land of Israel, 1929 *

Authors' card from the Moriyah editorial staff Jerusalem *

Letter by the aid society to the Hadassah hospital, about

accepting a patient in a difficult economic situation *

Contract for advertisements, the national Committee,

1924 * Announcement about the clearing of an unsanitary

hazard by the council of the Jerusalem Municipality, 1944

* Receipt for hiring a Post Office Box 1944 * Typewritten

letter to the Jerusalem Municipality * Receipt of the

General Post Office Jerusalem 1944 * Several documents

about using the phone by the Post and Telegraph

Department * Several letters about the water supply 1925-

1943 * Letters about sewage license for the Ohel Moshe

neighborhood, by the city engineer 1936 * Items related to

the Bikkur Cholim Hospital and the Etz Chaim Yeshiva *

Letter to the Bikkur Cholim Hospital, Jerusalem 1931 *

Receipt from the Bukkur Cholim Hospital the surgical

department, 1938 * Receipt of the New British pharmacy,

1948 * Filled-in and signed receipt from 1933 * letter by

Dr. Wolstein 1936 * Certificate to Rabbi Yichyeh Nachum

management of the Hebrew Health Station Jerusalem

1921.

A total of 37 documents. Size and condition vary.

Opening 500$



ערךרבהיסטוריתוכן–מסמכים300–המערביהכותלאודותהמנדטמתקופתידועלאירושלמיארכיון.239

אודות,ערךרבתוכןכוללהארכיון.ד"תש-פ"תרהשניםביןשנכתבו,הבריטיהמנדטמתקופת,מקורייםתעתיקים;מסמכיםמאות

הלאומיתבספריהנמצאלא,ידועלאשתוכנםמסמכים.העתיקהבעיריהודיתוהתיישבותהמערביהכותלעלהיהודיםזכויות

חתימותבחלקם,נכתבובהתקופהבאותהכתיבהבמכונתשתוקתקומכתביםהינםשלפנינוהמכתבים.ירושליםעירייתובארכיון

.ידבכתבוהגהותתיקוניםוכן,ידבכתבמקוריות

יעקבורביקוקה"הראיהראשיםהרבנים:ביניהם,מפתחואישירבנים,בארץהיהודיהישובממנהיגימכתביםכוללהארכיון

צביבןיצחק,אורנשטייןהרב,ברליןאליהוהרב,ברליןמאירהרב,עוזיאלחימאירציוןבןהרב,הרצוגהלויאייזיקיצחקהרב,מאיר

,ירושליםמחוזמושל,הכותלוועד,הלאומיהועד,(נסלור'צון'ג,פלומרהרברט,סמואלהרברט)העליוןהנציב,(המדינהנשיאלימים)

.חשובותהיסטוריותועדותשלפורטוקוליםכולל.ועוד,הראשיתהרבנות

שלפניהרחבהרצפתתיקון•הביתהר•הכותלחצר•בכותלותיקוניםשיפוציםאודותפולמוס•המערביהכותל:הארכיוןנושאי

הכותל•בכותלהתפילותסדרי•הלבןהספרנגד•בירושליםהקדושיםהמקומותעלשליטה•עצמוהכותלבקירתיקונים•הכותל

במסגדתפלה•ראשגלוי•המקוםכבוד•בשבתצילום•המואזיןעניןאודותהכותלתקנות•רביםמבקריםשישובזמניםבחגים

.הכותלעלשמירה•באבתשעהביוםהמערביבכותלתפילות•המערביהכותלידעלחדשיםופתחיםבנין•השאוויה

:שלפנינומהארכיוןחלקיפירוטלהלן

•פרנקומשהרביבאשיחכםאל,העליוןהנציבאל,הצבאיהמושלאל,בולסהראשיהגנרלאלחריףתוכןעםפולמוסיםמכתבים

השליטהנושאסביברביםמכתבים•"ושונאינוצוררינו"בעניןארוכהדרשה•העליוןהנציבאלשנשלחוקוקה"הראימאתמכתבים

פרדריקמאתט"תרפחשון'זמיוםהלאומיהועדהחלטות•היהודיתהקהילהבידאוהממשלבידתהיההאםהביתוהרהכותלעל

האגודהמאתתשובהמכתב•(ט"תרפ)במצריםהראשיהמופתיאלוטו'פיגדייוסףמכתבהעתק•הציוניתההנהלהמנהלקיש

הירדןעברי,בארץהערביםהציריםשלהתנגדויותמפורטיםבוהראשיהרבאלנשלחהקדושיםוהמקומותאקצא-אלמסגדלהגנת

הישובאודותפרקים•"ירושליםגלילמושל"אלמכתבים•הועדהחלטות,צ"תרטבת'כביוםהכותלועדתמאתמכתבים•ולבנון

בעירהישובלחזוקהועדהמפעולותקצרהסקירה"מסמכים•"צביבןיצחקבידיעובד"נכתבהראשוןהדףבראשוירושליםהיהודי

היהודילעםהכותלחשיבותבדבר"תזכיר"מכתב•צ"תרשבטה"כהכותלועדתשלהפועלהועדמאספתפורטוקול•"העתיקה

התפלהסדריעלתקנותאודותצביבןיצחקשלידובחתימתמאיריעקברביל"הראשאלמכתב•("דינבורג)דינור'פרופבידיעובד"

מתפללותנשיםקבוצתאודות,ירושליםגלילמושלאלמכתב•המערביהכותלבשאלתהחומרלבחינתהועדהמכתבי•בכותל

הלחץמפניזושבשנה"עלנסלור'צון'גהעליוןהנציבאלהראשייםהרבניםמאתמחאהמכתב•ערביםשלקבוצהידיעלשהותקפו

תיקוניםעם1931המערבילכותלבנוגעבמועצה"המלךדבר"מכתב•"הכותלידיעלבתפלתנובשופרלתקוענמנעהערביםשל

עםצביבןיצחקשלשיחהתמליל•גוריוןבןדודאלצביבןיצחקמאתמכתבים•נסלור'צון'גהעליוןהנציבשלידבכתבואישור

והתכתבויותמסמכיםמקבץ•והוצאותהכנסותוחשבוןהסוכותוחגהנוראיםבימיםהתורמיםרשימת•ירושליםמושלמקוםממלא

הכתלעלהמפקחאורנשטייןיצחקהרבשלהכתבויות•חדשיםפתחיםופתיחתהמערביהכותלשלידהחדשיםהבניניםאודות

המחוזקציןאלמכתב•(הערביתבשפהידבכתבתוספות)"הכתלחוקת"בפגיעהאודותמכתב•היהודיםהמוסדותמטעםהמערבי

הישובביסוסבעניןהתכתבויות•בכותלבצעקותיהםהיהודיםאתהפריעיםערביםילדיםשלקבוצותאודותאורנשטייןהרבמאת

בענין,ירושליםמחוזמושלאלצביבןיצחקידיעלחתוםמכתב•"היהודיםמתושביהוהולכתהמתרוקנת"העתיקהבעירהיהודי

•שמירהחוסרמחמתהמערביהכותלחילולאודותהרצוגהרבאלצביבןיצחקמאתחתוםמכתב•רחלקברלידהמשטרהסדרי

פורטוקול•התפילהלמקוםהסמוכההחצרלתוךפצצהזריקתשלמקרהאודותהמחוזמושלאלצביבןיצחקידיעלחתוםמכתב

י"שעהקודשכליהצתתעקב,בכותלקבועהשמירההצבתאודותמכתבים•ט"תרצשבטהעתיקההעירלעניניהועדהישיבת

ביוםהחוזריםהשבויםרשימת"ידבכתבדפים4•המתפלליםעלהכותלמקיראבניםנפילתבעניןמכתבים•פורעיםידיעלהכותל

המערביבכותלערביםצעיריםלאלימותבקשרגוריוןבןדודמאתמאמר•בקניסיםאנשיםמאסרעלמרדכישלח"דו.28.11.49

.לאומיתהביןהכותלועדתבפניבלוימשההרבנאום•נעילהלתפילתסמוךהכיפוריםביום

,המערביבכותלמהתפוצותומבקריםהארץתושבייהודיםשלנוכחותםהתגברהז"תרעבשנתהבריטיםבידיירושליםכיבושלאחר

שכונתופינויהמערביהכותללרכישתהיוזמהאתהצעיריםועדבאמצעותהציוניתההסתדרותחידשה,פ"תר-ח"תרעהשניםבין

,יפהעתיקותלעירהעתיקהירושליםתהיההעליוןהנציבלתפקידייכנסשכאשר,סמואלהרברטהודיע1920בפברואר.המוגרבים

לתתהצבאיהמושלהסכמתבעקבותמכןלאחרקצרזמן.הכותלרחבתגםתפותחומיילאייהרסווהמלוכלותהצפופותסמטאותיה

ארץשלהראשירבהפנה,נציגיובאמצעותהיהודיהעםבהסכמתצורךללאהמערביבכותלתיקוניםלבצעהאפשרותאתלמופתי

הקדושבכותללנגועידלשוםחלילה"כימזהירשהואתוךהכותלשלבקודשתופגיעהעלבמחאההמושלאל,קוקה"הראיישראל

,ובעולםישראלבארץהיהודיהישובמחאותבעקבות,הכותלבבאיפגיעהשלאירועיםנרשמוא"תרפבמהלך,"הרשאתינומבלי

בנובמר.המערביבכותלוהמוסלמיםהיהודיםשלבמחלוקתהשנויותוהתביעותהזכויותלקביעתועדהבריטניהממשלתמינתה

ועצרות,הלאומיםחברובפניבלונדוןהמושבותמשרדבפנימחאותויזם,השלטונותעלהלחץאתלהגבירהמופתיהחל1928

,תופיםומכותחזקותקריאותהמלוויםיכר'דטקסיעריכת,היהודיםתפילתבעתהמואזיןשלקריאה,לכותלסמוךופרובוקציותמחאה

.המקוםתושבילמעברהכותלברחבתפתחופתיחתהכותלאללהשקיףניתןשממנוהשעריהדיןביתשללמבנהנוסףאגףבניית

אביגדוריצחקלרבשנמסרהכותלרבתפקידאתייסדוהראשיתוהרבנותהלאומיםהמוסדותשלהוועדותט"תרפפרעותבעקבות

קודשארוןהבאתאיסור,הכותלחפצי,בכותלהתפילהלסדריתקנותנקבעוהבינלאומיתהכותלועדתשלח"הדובעקבות.אורנשטיין

.ועודהכותללידבשופרלתקועאיסור,צוםובימיבחגיםלמעטבתורהלקריאהושולחן

אותהשלהשוניםהגורמיםביןוההתכתבויותהוועדות,הדיונים,הפולמוסים,ההתנהלותסדרכלעלגדולאורשופךשלפנינוהארכיון

!פורסםלאמעולםורובומסוגויחודיהינושלפנינוהתוכן.תקופה

.באנגליתמסמכיםמספר.טובמצב.שוניםגדלים.מסמכים300מעל

4000$פתיחה 



239. Unknown Jerusalemite Archive from the Period of the Mandate about the Western Wall – 300

Documents – Valuable Historical Content

Hundreds of documents: original transcriptions, from the period of the British mandate, which were written during the

years 1920-1944. The archive contains valuable content about the rights of the Jews to the Western Wall and the Jewish

settlement in the Old City of Jerusalem, Hundreds of documents whose content is unknown, and which do not appear in

the National Library or the Archive of the Jerusalem Municipality. The letters before us are typewritten letters, some with

original handwritten signatures, and with handwritten corrections and glosses.

The archive contains letters by the leaders of the Jewish settlement in the Land of Israel, rabbis and dignitaries, among

them: the Chief Rabbis Rabbi Avraham Yitzchak HaCohen Kook and Rabbi Ya'akov Meir, Rabbi Yitzchak Isaac HaLevi

Herzog, Rabbi Ben Zion Meir Chai Uziel, Rabbi Meir Berlin, Rabbi Eliyahu Berlin, Rabbi Orenstein, Yitzchak Ben Zvi (the

future president of Israel), the High Commissioner (Herbert Samuel, Herbert Plumer, John Chancellor), the National

Committee, the Governor of the Jerusalem District, the Chief Rabbinate and more. Includes protocols of important

historical committees.

The subjects of the archive: The Western Wall * Polemic about renovations and repairs to the Wall * The yard of the Wall

* the Temple Mount * Repairing the floor of the Western Wall Plaza * Repairing the Wall itself * Control of the Holy

Places of Jerusalem * against the "White Paper" * The prayer arrangements by the Wall * The Wall during the Jewish

Holidays and when there are many visitors * Regulations of the Wall regarding the muezzin * Taking pictures on Sabbath

* Respecting the site * Baring one's head * The prayer at the Mosque * A building and new entrances to the Wall *

Prayers by the Wall on Tisha B'Av * Protecting the Wall.

The archive before us sheds light on the conduct, the polemics, discussions, committees and correspondence between

the various contemporary institutions. The content before us is unique and has never been published.

More than 300 documents. Sizes vary. Good condition. Several documents are in English.

Opening 4000$



י"אמנהלתעלפלסטיןממשלתתזכיר.240

.1947,ירושלים–המנדטבתקופת

Memorandum of the Palestine Government

about the Administration of the Land of Israel

during the British Mandate– Jerusalem, 1947

Memorandum on the administration of Palestine

under the mandate-שלבאנגליתתזכירחוברת

,המנדטבתקופתישראלארץמנהלתעלפלסטיןממשלת

בו,1947-בם"אולוועדתהממשלההגישהאשר

מתחוםבחריגההסוכנותאתהממשלהמאשימה

ממשלהמקיימתושכביכול,שוויוןלאיוגרימהסמכויותיה

,1947,ירושלים,הממשלהי"ענדפס,ממשלהבתוך

.ז"תש

הגשתעלהמדברים,מהתקופהעיתוניםגזריבנוסף

.קיפולסימן,טובמצב,ם"האולוועדתל"הנהתזכיר

200$פתיחה 

\30–המשנותמסמכיםאוסף.241

היסודקרן-40

Collection of Documents from the

1930s/1940s – Keren HaYesod

לקרןהקשוריםומכתביםמסמכיםאוסף

הארציהועדישיבתח"דו:ביניהם.היסוד

•ז"תרצאדרד"כ'אמיוםהיסודלקרן

בארץהיסודלקרןהארציהועדהוצאת

היסודקרןמגבית•ז"תרצ,ניסןישראל

ר"היומאתמכתב•ב"תשבשנתבארץ

בארץהיסודלקרןהארציהועדשלוסגנו

מנהלאלמכתב•ד"תרצ,תשרי,ישראל

שנת,ישראלבמקוההחלקאיס"ביה

משהדבריסטנסיל•רשמיבלנק,ח"תרפ

-ט"תרצמשנתשוברים•א"תשכ,אוסוסקין

קרןפינתמודפסותמודעות2•ה"תש

•ח"תרפ,מילויעםהתחייבותדף•היסוד

.ה"תרצ,הקופההוצאתשלקבלה

.שוניםגדלים.מסמכים13כ"סה

100$פתיחה 



תחילת–לישראלקימתקרן–ומסמכיםדפוספרטיאוסף.242

20-ההמאה

Collection of Printed Items and Documents – the Jewish

National Fund – Early 20th Century

.20–ההמאהראשית.לישראלהקיימתהקרןשלנדיריםמסמכיםאוסף

אגרת•1916,באוסטריהל"הקקשלהועדלשכתמאתמכתבים3:ביניהם

הלשכהמאתמכתב•מילויללא,ל"הקקי"עהארץלגאולתקודשתמורת

,אב.קמיניאברהםל"קקר"יומכתב•ה"תרפ,תשרי,ל"קקשלהראשית

אליורדן.לר"דמאתמכתב•ב"תרצ,הארציהועדמאתמכתב•ש"ת

ישראליארץמשרדמאתמכתב•ירושהתביעתבעניןחייםעץמוסדות

•בצכוסלובקיההחלוץהסתדרותמאתמכתב•ו"תרפ,בוורשהמרכזי

,שונותל"קקטלגרמות3•הקדשותעם(עצים5)ל"קקשלעציםתרומת

ידבכתבכיתובעםקוים7המסגרתבתוך.בודקויוסףהאמןבעיצוב

הארציהועדמאתמכתב•ט"תשהרצלבוליאוגדן•אחתבכלבאנגלית

.הארץלגאולתהישובחוברת•ה"תרפ,ולסוריהישראללארץ

.נוספיםמודפסיםודפיםקבלות,סטיקרים:בנוסף

.טובכללימצב.שוניםגדלים.פריטים43כ"סה

200$פתיחה 

–ומכתביםדפוספריטיאוסף.243

המדינהקום\בארץההתיישבות

Collection of Printed Items and

Letters – the Settlement of the

Country / The Establishment of

the State

פריטים.ידוכתבדפוספרטיאוסף

לפניבארץההתיישבותמתקופתנדירים

.המדינהקוםובתקופתהמדינהקום

שלהראשוןלנשיאהברכות,תעודה

,ויצמאןחייםר"ד'פורפישראלמדינת

מגילתתוכןעםדף•י"תש,כסלו

הקמתעלהכרזה"בכותרתהעצמאות

מדבריציטוטעם,שלט•"ישראלמדינת

זכותוזוהי"המדינההכרזתביוםגוריוןבן

בתחתית"...היהודיהעםשלהטבעית

המדינהעלההכרזהסוד"נכתבהשלט

זהשלטהנראהכפי"1948במאי14

.בחוצותהשישייוםבאותותלויהיה

הוצאת,תדהרדודמאתמכתב•ה"תרצ,אביבתל.החדשההציוניתההסתדרותשלהיסודקונגרסלקראת,והתחלהסכום,חוברת•

,"במערכה"שבועון,אהרןבן.במאתמכתב•ב"תרצ,"היסוד"שבועוןגורלךיצחקמאתמכתב•ו"תש,אביבתל,ראשוניםספרית

•"העולם"העולמיתהציוניתההסתדרותשלהמרכזיעתונהשל,ירוקדףעלכרזה•"בוסתנאי"שבועוןהנהלתמאתמכתב•ב"תרצ

החלוץהסתדרותידבכתבמכתב•ב"תש,זקהםדיןעורךאלהלאומיהועדמאתמכתב•ז"תרפ"כלכלישבועוןדו"מאתמכתב

העליוןהנציבמאתמכתב•יציאהפקודתפלשתינהברזלמסלות•פלשתינהוטלגרףטלפוןשלמסירההודעת•1936כוסלובקיה'בצ

שתופיםלמוסדותמרכזיבנקמנהלמאתמכתב•1926,גליקיןמשה,בטבריהמגדלחוהמנהלמאתמכתב•1941מקמייקלהרולד

הציוניתההסתדרותשלהפועלהועדמאתארוךמכתב•ז"תרפ,ישראלבארץהמוריםהסתדרותמכתבים2•ז"תרפ,ישראלבארץ

הרץגאורגמאתמכתב•ז"תרפ,ישראלארץלחקירתהמשפטיתהועדהמאתמכתב•ז"תרפ,סבאכפרהמושבהועד•1913

.1926,חיפה

.שוניםומצביםגדלים.פריטים36כ"סה.נוספיםומכתביםפריטים

300$פתיחה 



מלונות\תחבורה-בארץשונותחברות-דפוספרטיאוסף.244

ועודמזון\

Collection of Printed Items – Various Companies in Israel –

Transportation / Hotels / Food and More

ואחרילפני,בארץשפעלושונותלחברותפרסומים,ישראלייםפריטיםאוסף

.המדינהקום

אבןתעשיתחברתשלקבלות•מטעחברתשלמפיון•לאורפוטופרסומות

•אביבותלבירושליםשונותמוניותחברותשלוסיטיקריםקבלות•וסיד

•המקשר\אגדחברתשלכרטיסיות•עתידטקסי•מ"בעשלוחחברת

•ודגיםמזוןשמוריתעשייתמןחברת•פרחיםחנויות•עלאלחברת

מחנהומוזאיקהמלטלמרצפותחברותשלקבלות•אחרותמזוןחברות

ועוד,הסוללשותפות•פרידמן.ש.פרלשטין.י,ירושליםסיידוףביתיהודה

תהחברת•צביארץמלון•ישראלברכבתנסיעהכרטיסי•בניהחברות

.ייןלבקבוקימדבקות•לסיגריותהישראליתהחברה•וסוצקי

.שוניםומצביםגדלים.פריטים150–כ!המדינהקוםמלפניכולםהקבלות

300$פתיחה 

כרטיסיםעשרותשלמגווןאוסף:ישראלינה.245

ועודטובהשנהכרטיסי\קבלות\גלויות\צבעונים

Israelina: Variegated Collection of Dozens of

Colorful Tickets / Postcards / Receipts / Happy

New Year Cards and More

בארץציבורמוסדותשלשוניםכרטיסיםשלמגווןאוסף

.שוניםואישים

ל"צה•ישראלדוארגלויות•הדסהמדיציניתהסתדרות•

•שעריםבמאהתורהיגדילישיבת•בצלאלספרבית•

•קוקה"הראי•יוסףפורתישיבת•לנערחנוךחברת

.רביםועוד.טובהשנהוכרטיסיביקורכרטיסי

.טובמצב.שוניםגדלים.פריטים114

300$פתיחה 

ישראלוארץפלשתינה–עסקובתיאגודות,ארגונים,מוסדות–כרטיסיםשלענקאוסף.246

Huge Collection of Cards – institutions, Organizations, Societies and Businesses – Palestine and Israel

•פלשתינהממשלתזהותתעודת•שלולקמעונאיהצרכןביןקשרכרטיס•מנותכרטיס•פלשתינהממשלתגזלקבלזכותכרטיס

•הבוכריםרחובותשכונתחרוםבשעתלנפטכרטיס•רדיולהחזקתרשיון•ירושליםצדקשעריהחוליםבית•חבילהלמסירתתעודה

הראשיהמפקחארנון.אמאתמודפסמכתבובוישראללכנסתהלאומיהועדשלכרטיס•לתינוקכרטיס•לילדיםוטלפוןטלגרףדאר

כרטיס•קואופרטיביקבלנימשרדחדשיעבודהכרטיס•הריםעיןמועדוןחברכרטיס•חברפנקסתחליף•הכללייםהספרבתיעל

הספריםמביתשוניםכרטיסים•1940בנזיןגלוניםארבעהלקבלהזמנה•1949המכסלמנהלאישור•1950העליהמשרדבריאות

רשיון•צירכרטיסהמזרחישלח"היהעולמיתהועידה•חברתעודתבישראלהמקראלחקרהחברה•העבריתוהאוניברסיטההלאומי

ההסתדרותשלהגדולהראשיהועדלישיבתהזמנה•עבודהחובתמילויכרטיס•טובהשנהכרטיסי•יפו-אביבתלעיריתשלחניה

•הלאומיתהעובדיםהסתדרותחברפנקס•בונהסוללעבודהכרטיס•ירושליםפועלימועצתשלחברהכרטיס•1945העולמית

שלחברפנקס•עולהתעודת•1948המזרחינשיארגוןשלחברהכרטיס•ז"תרצירושלים,ביותרהשכיחיםתיבותראשיקונטרס

מצויירותגלויותשלמקורימארז•שעריםבמאהתורהיגדילמוסדותשלמצטייןלתלמידצבעונייםכרטיסיםשלושה•1939העםבית

.ג"תשי,העובדיםזרםשלהילדיםבגןלחינוךקויםב'מס,אגרת.בפלשתינהמקומות•רניק'צ.אבידי

ברשומיםמלאיםמהכרטיסיםחלק.המדינהקוםואחרילפני,בארץמלאכהובתיעסקבתישלקניהותעודותרביםביקורכרטיסיועוד

.ידבכתב

.שוניםגדלים.פריטים90כ"סה

200$פתיחה 

300-400$הערכה 



–מסורתיתלאהגדה.247

ב"תשי,חניתהקיבוץ

Non-Traditional Haggadah –

Kibbutz Chanita, 1952

קיבוץ,מסורתיתלא,פסחשלהגדה

ב"תשי,חניתה

.מ"ס26.'עמ10,[1]

.טובכללימצב.בשוליםקליםקרעים

100$פתיחה 

המושבה–החקלאיתשלתקנות.248

נדיר–1922–יבנאל

Regulations of the Agricultural

settlement – The Moshava Yavniel –

1922 - Rare

הדדיתאגודה,החקלאיתשלתקנותחוברת

-גליליבנאל.מוגבלבערבון,המקנהלאחריות

.1922.טבריה,הגלילדפוס.התחתון

הוראותוכן,האגודהמטרותמפורטיםבחוברת

בתאריךשהתקיימהבאסיפהשנתקבלוהאגודה

אינה.רשומהלאהחוברת.17.1.1923

.המאוחדובקטלוגהלאומיתבספריה

.במרכזקיפולסימן.טובמצב.מ"ס20.'עמ10

150$פתיחה 



ופקסמילותספרי ביבליוגרפיה 

עלעותק-כרכיםשני–(וינוגרד)העבריהספראוצר.249

בעולםעותקים7מתוך–כחולדף

Otzar HaSefer HaIvri (Winograd) – Two Volumes – Copy

on a Blue Leaf – of 7 Copies in the World

בשנתהעבריהדפוסמראשיתעבריבכותרשנדפסוהספריםרשימת

שםציוןעםהדפוסמקומותלפיומסודרערוך.ג"תרכשנתעדט"רכ

הדפיםמספר,המדפיסשם.דפוסושנתמקום,הספרנושא.המחבר

הנודעהביבליוגרףבערכת.והערותביבליוגרפייםאזכורים,והתבנית

.ו"היוינוגרדישעיהמר

–ראשוןחלק.כרסעביכרכיםשני.ה"תשנ-ד"תשנ,ירושלים

.הדפוסמקומות–שניחלק.מפתחות

עותקיםשבעהמתוךאחד–כחולדףעלכולושנדפסעותקלפנינו

.עורושדרתמבדמפוארותכריכות,שנדפסובלבדכאלו

,עתהלעתהעבריתבבליוגרפיההאחרונההמילההואזהספר

!להשגהנדיר.שוניםדפוסמקומותלפיהמסודרוהיחיד

.מצויןמצב

250$פתיחה 

שני–הורביץאלעזר'פרופ–קהירגניזתקטעיקטלוג.250

ביותרנדיר–מפואריםכרכים

Catalog of Segments of the Cairo Geniza – Prof. Elazar

Horowitz – Two Impressive Volumes – Extremely Rare

בשניקטלוג.'קולגווסטמינסטרבספרייתקאהירגניזתקטעיקטלוג

מאלפייםיותרשלמפורטיםוזיהוייםתיאוריםכולל,מפואריםכרכים

מקהילותומסמכיםהיהדותבמקצועותושרידיםדפיםמאותוחמש

.מצרים

,יורקניו,אוניברסיטהישיבההוצאת.הורביץאלעזר'פרופמאת

לאורך.הגניזהשלהידמכתבי"צילומיםמבחר"בכרךבסוף.ו"תשס

.ומסמכיםמקומות,אישיםשלנדיריםצילומיםהכרכים

שללגילויההקשוריםוההרפתקאותהשלביםכלאתהמתארמבואכולל

העולםלרחביובהעברתהבחשיפתהשעסקוהאישים,זוגניזה

ובמערותפסטאט-באלעזראבןהכנסתבביתומקורותיה,המערבי

הגניזהאוסףשלתולדותיו.בסאטין-אלהחייםבביתהעתיקותהגניזה

הורביץאלעזרר"ד.בפורטרוטמתוארים'גולגווסטמינסטרבספריית

ידשבכתביהטקסטיםבחקרשניםזהעוסקאוניברסיטה-בישיבה'פרופ

נכלליםפרסומיובין.זהבתחוםמחקריםובפירסוםהקאהיריתהגניזה

תורהמשנהוספר"וראשוניםגאוניםשלמתורתןשרידים"הקובץ

לפניבטולידושנדפסהידועהבלתיממהדורהשרידיםהכוללם"להרמב

שבהם,הראשוניםמספרותחיבוריםפירסםלכךבנוסף.הגירוש

.הגניזהמןשרידיםגםמשולבים

.צבעוניתמעטפתכולל.מאודטובמצב

180$פתיחה 



תורהממשנהידועיםבלתידפיםשלשרידים–קטלוג.251

מצומצמתמהדורה–הורביץאלעזר'פורופ–ם"להרמב

Catalog – Remnants of Unknown Leaves from Mishneh

Torah L'HaRambam– prof. Elazar Horowitz – Limited Edition

שלממהדורותידועיםבלתידפיםשלשרידים.ם"להרמבתורהמשנה

וכןספריםובכריכותקאהירבגניזתשנמצאוהגירושמלפניספרדדפוסי

שינוייועםמבואעםל"יו.צילומיםעםשחיטהמהלכותבעולםיחידטופס

."הורביץאלעזרידיעלהראשוניםמהדפוסיםנוסחאות

.ה"תשמ,יורקניו.אינברסיטהישיבה,קאהירגניזתמכון

.בלבדעותקים250–בנדפס.רביםצילומיםעם,וגדולמפוארקטלוג

.ממוספרלאשלפנינוהעותק

.מאודטובמצב.מ"ס34.דף10,[2],240,75,[1],61

120$פתיחה 

1981,אוטבה–תערוכה–נדיריםוספריםאינקונבוליםקטלוג.252

Catalog of Incunabula and Rare Books – Exhibition – Ottawa, 1981

התערוכהלרגל.לוי.איעקבאוסףמתוך"נדיריםוספריםאינקונבולים"שלקטלוג

בהוצאת.היללסיניברוךבעריכת.ב"תשמטבתעדא"תשמבאלולשהתקיימה

.1981אוטבה,קנדהשלהלאומיהספריםבית

.ג.מקרא.ב.האינקונבוליםתקופתהעבריהדפוסעשר.א:התערוכהמדורי

.ו.פלביוסיוספוס.ה.הנוצריוההבראיזםהרניסאנסשלההומניזם.ד.פרשנות

.יא.קבלה.י.המדעים.ט.פילוסופיה.ח.ותשובותושאלותהלכה.ז.תלמוד

.טו.יפהוספרות,שירה,לשון.יד.ישראלתולדות.יג.פסחשלהגדה.יב.תפילה

הספרוגורלהעבריהדפוסהתפשטות.יז.יהודיותשפות.טז.ספרדיםיהדות

.ידכתבי.יח.העברי

.ועבריתצרפתית,אנגלית.צבעוניםחלקם,צילומיםבעשרותמלוה

.מאודטובמצב.המעטפתכולל.דף192

120$פתיחה 

,המבורג-אופנהייםדודרבישלהספריםאוצר–דודקהלת.253

יחידהמהדורה–ו"תקפ

Kohelet David – The Library of Rabbi David Oppenheim –

Hamburg, 1816 – Single Edition

ד"אבאפנהייםדודרבישלואספואצרו,הספריםאוצררשימת,דודקהלת

.מעטץאייזקמאת.ידכתבימאותכמהבהם,ישראלביתספריאלפי,פראג

.ממוספריםערכים1147+1708+919+326כולל

בלאטיניתוהקדמההמחברמאתבעבריתהקדמהעם.ו"תקפ,המבורג

Corneliusמאת Mueller.

לוילביתאליעזרהרופאידיעלמתורגם.עמודמולעמודולטיניתעברית

.עמבדןממשפחת

[2],742,XVIשעריםשני.מ"ס17.5.'עמ.

והושלמוחסרים(טעותותיקונימקוםמורה)אחרוניםדפים2ועבריתשער

.נאהבדכריכת.איכותיםדפים.מאודטובמצבזהמלבד.בצילום

120$פתיחה 



–ז"תרנ,ווארשא–בישראלהדפוסמעשהראשית.254

יחידהמהדורה

Rashit Ma'aseh HaDefus BeYisrael (The Onset of Hebrew

Printing) – Warsaw, 1897 – Single Edition

.הראשוניםוהמדפיסיםהדפוסבתיעל.בישראלהדפוסמעשהראשית

מאתונוספותהערותעםרוסיאמשפתתרגם.חוולסוןדניאלמאת

.איזנשטטאלעזרמשהר"ד,המחבר

.יחידהמהדורה.ז"תרנ,ווארשא

.טובמצב.מ"ס17.'עמ47

120$פתיחה 

ישראלבןמנשהשלדפוסומבית–יעריאברהם.255

מצומצמתמהדורה–

Avraham Ya'ari – from the Printing press of

Menashe Ben Yisrael – Limited Edition

מאת,מבואעםרשימה,ישראלבןמנשהשלדפוסומבית

.[1946]ז"תש,ירושליםתרשישספריהוצאת.יעריאברהם

ניירעלביבליוגרפיתהוצאה.פקסימיליה'עמ[4]',עמ[26]

עותקיםמאותבשלושנדפס,רחביםשולייםעםואיכותיעבה

שלפקסימילהכולל.תרשישספרי,שפיצרמשהר"די"ע

שנדפס,ישראלבןמנשהשלהדפוסמביתספריםקטלוג

.יערישגילהיחידעותקשהוא,ב"תיבשנתבמקור

.טובמצב

100$פתיחה 

לספרייתשהוספוהספריםשלביבליוגרפיתרשימה.256

1926-בוינההישראליתהקהילה

Bibliographic List of Books that were Added to the Library

of the Israeli Community of Vienna – Vienna, 1926

bibliothek der israelitischen kultusgemeinde wienהקהילהספריית

-1924השניםביןלספרייהשהוספוהספריםרשימת,בוינההישראלית

.,בעבריתומיעוטם,בגרמניתהרשימותרוב,ו"תרפ,1926וינה,1925

.'עמ[1],60,7,[1],מ"ס23,טובמצב

100$פתיחה 



פקסמיליות\נדיריםקטלוגים\ביבליוגרפיהספריאוסף.258

Collection of Bibliography Books / Rare Catalogs / Facsimiles

ישעיהובעריכת.ומחיריםהערכות.ז"תשמ-ו"תשלבתקופותפומביותבמכירותשנמכרוספריםרשימת.עתיקיםעברייםספרים•

.ח"תשמ,ירושלים.ממוחשבתלבילבליוגרפיההמכון.טריאונפווליה–וינוגרד

•studies in bibliography and booklore-שלהספרייהבהוצאת,אוהיו,סינסינטי,ספריםובחוברתבביבליוגרפיהמחקריםחוברת

.טובמצב,1953יוני,ג"תשיסיון.בירושליםיהדותללימודיהמכון

Collectio Opvscvlorvm, Historico-Philologio, Theologicorvm באמריקהשנדפסהראשוןתהליםהספרעלהסברהספר–•

בנוסף,אנגלית,1947,ברנט-פארקגלריית:יורקניו,גרטרודי"שעהפומביהמכירותביתלטובתשנדפס,1640-בהבריטיתהצפונית

.טובמצב,15.000$-בנמכרל"הנתהליםשהספרנכתבבו1947-מעיתוןגזיר

.טובמצב,1978,פריז,בראלכסנדרי"ע,1875-בושותפיובריוסףהמדפיסעלחוברת•

.טובמצב,1988,ירושלים,העבריתהאונברסיטהי"עהודפס,היהודיתוהאוניברסיטההלאומיתהספרייהעלחוברת•

התערוכהלרגלל"הו.ד"תשלניסן-אדר,ירושלים.מפיטסבורגרוזנבלום.יארלס'צשלמעזבונו,ידוכתבינדיריםספריםחוברת•

.והאוניברסיטאיהלאומיהספריםבביתשהקימה

.מפלטהעבריםהסופריםהתאגדותהוצאת.ץ"תרח,קרקוב.מדעחדושי,שטיימנחם,ודעתדת•

תל.בכרך.יודילוביץדודמאת.ישראלית-הארילעתונותהתערוכהועדי"על"יו,ישראלבארץהעתונותימילדברי,מאמריםקבץ•

.ירושלים,סלומוןדפוס.ו"תרצ,אביב

.מאודטובמצב.מעטפת+קשהכריכה.המכירהתוצאותדפיכולל.'סוטביסהמכירותביתשל1970משנתפומביתמכירהקטלוג•

הספריםבביתתערוכה.באמשטרדםחייםעץ"הפורטוגאליהיהודיהמדרשביתליד.מונטזינוס\חייםעץספרייתמאוצרות,חוברת•

.ם"תש,ירושלים.ברמןאולםוהאוניברסיטאיהלאומי

.ד"תשי,טבת,סינסינטי.אנגלית.וספריםביבליוגרפיםמחקרים,חוברת•

.ח"תשמ,ירושלים,והאוניברסיטאיהלאומיהספריםבית.זכרוןתערוכת,שלוםגרשם,חוברת•

.ז"תשל,ירושלים,והאוניבסיטאיהלאומיהספריםבית.לאורערןשםעלהאוסףמןמפותתערוכתחוברת,ישראללארץארץמקצוי•

.ז"תשל,ירושלים.הלאומיהספריםבביתתערוכה.העירלאיחודעשור,ירושלים•

.ב"תרצ,אביבתל.והבריטיםהתורכיםשלטוןבימי,ישראלבארץוהמוסלמיםהערביםתולדות,וילנאיזאב•

מילהברית,נישואיןברכותסדר,שבתומוצאישבתשלזמירות,המזוןברכתסדרשלפאקסימיליתמהדורה,המזוןברכתסדר•

.ב"תנ,בדיהרנפורטשנדפסנדירמעותקטייטשועבריעץפיתוחיבליווי,פסחשלהגדה,וכפרותעירובין,והבדלהקידוש,הבןופדיון

.ז"תשל,השלימהירושלים

.מאודטוב-טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים

200$פתיחה 

(פרידברג)בלובליןהעבריהדפוסלתולדות.257

ראשונהמהדורה–א"תרס,קראקא–

The History of the Hebrew Printing Press in

Lublin (Hebrew) (Friedberg) – Krakow, 1901 –

First Edition

דוברחייםמאת.בלובליןהעבריהדפוסלתולדות

העתוןמןמיוחדתהוצאה.א"תרס,קראקא.פרידברג

."ירושלים"הביבליוגרפי

.מאודטובמצב.מ"ס20.'עמ12

100$פתיחה 



מחבריםהקדשות–וביבליוגרפיהמחקרספריאוסף.259

Collection of Research and Bibliography Books – Authors'

Dedications

ליפמןטוביוםרבימאת,יהודהבתפליטתוספריםסופריםפליטת,הפליט•

.י"תר,ברלין.זקששניאורהערותעם,צונץ

ר"דבעריכת.הגבורהועלהשואהעלהעברייםהספריםשלביבליוגרפיה•

.ך"תש,ירושלים.פרידמןפליפ

.ט"תרפ,ירושלים.יהודהבןאליעזר,וללשונולארצוישראל•

חיוןנחמיהבעניןמורפורגושמשון'ורחאגיזמשה'רביןמכתביםחליפת•

.ידובכתבהמחברהקדשת.ץ"תרח,ירושלים.זנהישעיהוידיעל.וסיעתו

•BIBLIOGRAPHIA KABBALISTICA.מאת.קבליתביבליוגרפיהGERHARD

SCHOLEM.1933,ברלין.

.א"תרצ,באוהיוסינסינטי.אידלזון.צ.אמאת,תימןשירי•

.ג"תש,אביבתל.יעריאברהםמאת,ישראלארץאגרות•

המחברהקדשת.ירושלים.ידיןיגאלמאת.הזהבזמן–ההםביםמצדה•

.ידובכתב

.טובמצב.שוניםגדלים

100$פתיחה 

28–'ברונביץמכירותקטלוגשלשלימהסדרה.260

קטלוגים

Complete series of Browniewicz catalog - 28

catalogs

'ברנוביץתורהאהבתישיבתי"שעמכירותביתשלקטלוגים28

.2015יוניעד1998מאפרילהראשוןהקטלוג.שלםסט–

.מאודטובמצב

180$פתיחה 

"קדם"מכירותביתשלקטלוגיםסדרת.261

Series of Catalogs of the "Kedem" Auction

House

ממכירההחלסדרה.קדםפומביותמכירותבית,קטלוגים

61כ"סה.(17קטלוגחסר)62מספרמכירהועד1מספר

.כפולקטלוגעםמכירותגםביניהם.מכירות

.ידבכתבמכירהותוצאותרישומים.טובמצב

150$פתיחה 

–עשרתריעלי"רשפירוש–פקסמילייה.262

בלבדטפסים30–בנדפס–ז"תרצ,ירושלים

Facsimile – Rashi's Commentary on Trei Assar –

Jerusalem, 1937 – Edition of 30 Copies Only

כדמותוטפסיםבשלשיםלאוריוצא,עשרתריעלי"רשפירוש

באוצרהנמצאהחמישיהאלףמסוףנושןישןידכתבשלוכצלמו

.ז"תרצ,ירושלים,בירושליםשוקןזלמןשלמהשלהספרים

.מקוריתכריכה.מאודטובמצב.מ"ס26\34.'עמ[46]

400$פתיחה 



פקסמיליה–המבורגידכתבחוליןמסכת.263

מצומצמתבמהדורה

Chullin Tractate Hamburg manuscript –

Facsimile – Limited Edition

.169המבורגידכתב,חוליןמסכת,בבליתלמוד

בשולי,רביםנוסחאותלפי,חוליןלמסכתחשובידכתב

נוסחאותשינויישלביותרוחשובגדולאוסףהידכתב

שוניםידמכתבימאוחרסופרידיעלשנאספווגרסאות

.לידנוהגיעושלא

לאוריצא!בלבדעותקים160בתפקסימיליתמהדורה

רשותפיעל.ב"תשל,ירושלים,מקורהוצאתידיעל

,הדפיםמפתח.בהמבורגהלאומיתהספריהשלמיוחדת

.שרי.פ.אהרבמאת

.וכיתוביםקלףשדרתעםמקוריתכריכה.מאודטובמצב

100$פתיחה 

–ספרים3–נדירותפקסמילות.264

ממוספרותמהדורות

Rare Facsimiles – 3 Books – Numbered

Editions

עם.ראשוןדפוס.בערךל"ר,רומא.א"הרשבת"שו•

,ירושלים.הבליןזלמןשלמהמאתמבואדברי

.500\219מספרעותק.ז"תשל

,קושטא.מיגאש'ןאברהםרבי,אלהיםכבודספר•

.שושןבןהללחייםמאתמבואדבריעם.ה"שמ

.500\498מספרעותק.ז"תשל,ירושלים

,ירושלים.קופמןידכתבפיעל,משנהסדריששה•

בבודפסטהספריהברשותנדפס.כרכיםשני.ח"תשכ

.בישראללמכירהעותקים115בתבמהדורה

.מאודטובמצב.שוניםגדלים

120$פתיחה 



ספרי היסטוריה ותולדות 

–ראשונהמהדורה–ט"תקכ,קארלסרוא–הדורותסדר.265

נהדרעותק

Seder HaDorot – Karlsruhe, 1769 – First Edition – Lovely

Copy

:עיקרייםמדוריםלשלושהנחלק,הדורותסדרספר

בריאתמאזומאורעותאישיםתולדות;הדורותסדרעולםימותסדר:א

.המחברשללדורוסמוךועדהעולם

יתרבפירוטוהאמוראיםהתנאיםתולדות;ואמוראיםהתנאיםסדר:ב

.אשבחלקמזה

מיוחדמדור.מסודריםב"אבערךהספריםוכלמחבריםבעלישמות:ג

.לספריםמיוחדומדורלמחברים

.מינסקד"אבהלפריןיחיאלרבימאת

קארנעליוספרידריךיוהאןדפס.ראשונהמהדורה.ט"תקכ,קאלרסרוא

.שטערן

"נתנאלקרבן"ההסכמת:דורוגדולישלרבותבהסכמותעוטרהספר

אברהםרבי.אמשטרדםד"אבלעונשטאםשאולרבי.קארלסרואד"אב

הסכמות.פיורדאד"אבשטיינהרטיוסףרבי.פרנקפורטד"אבצביר"ב

.ועודליטאמדינתגאוני,פוליןמדינתגאוני,אשכנזגאוני,ברליןגאוני

.וספרוהמחברלרבשבחבדבריכולם

,הדורותסדרשלהמדויקיםהרישומיםמלבד:הספרבחשיבות

,עבודתובעקבותהמחבר',וכוואחרוניםראשונים,והאמוראיםהתנאים

כלעלרבותהגהותבספרוהציגהבבליבתלמודרבבעיוןודרשחקר

ההלכתיותוההשלכותהסוגיותלימודעלהמשפיעותהגהות,ס"הש

קודמיועלתקיפותבהשגותגםהמחברבוחללא,בספרו.שלהן

שלשלתבעלועל..."בהקדמתוהמחברשכותבוכפי,זובמלאכה

צמחבעלגם...טעותמלאככולוממשרובוכי...סוללתשפכתיהקבלה

עשרלילאלותהלה,דרכידרכיהםלאכל...היוחסיןבעלוהחכם...דוד

"...ולהודותלהלל,ידות

במהדורותנדפס,כאחדוהלמדניההיסטוריבעולםחביבותולרובהספר

.רביםבמקומותהראשונהההוצאהלאחררבות

.נאהחדשהכריכה.מאודטוב-טובמצב.מ"ס33.דףקף,[13]

300$פתיחה 

ד"תקמ,פראג–יוסיפוןספר.266

Sefer Yosifun – Prague, 1784

מיוחס.הגדוללמרדעדשניביתבתקופתישראלקורות,יוסיפוןספר

.ד"תקמ,פראג.גוריוןבןליוסף

וארצותעמיםלשמות[עבריותבאותיות]בגרמניתהערותהדפיםבשולי

.בספרהנזכרים

.מאודטובמצב.מ"ס18.דףקעה,[5]

100$פתיחה 



נדפסוהראשוניםדף[2]רק.ראשונהמהדורה.ט"תרי,ברסלויא

.בהמבורגנדפס(...התרעלהכוס:חלקישערעם)ההמשך.בברסלאו

שלוםודרישתישראלביתבניןעל,דרושיםשבעה.ישועותכוסספר•

ציריעלהסובביםהנביאיםופסוקיובמדרשיםס"בשל"חזבמאמרי.ציון

.הישועה

.באמשטרדםנדפס:בשער).ראשונהמהדורה.ט"תרי,קרוטושין

קיט.(5197’מס,וינרעיין.בקרוטושיןהספרנדפסדברשללאמיתו

.'עמ

.וסלנט'פוניבזישיבתתלמיד.(16350ר"אוצה.1815-1883)המחבר

הירשצבירביאתבטהרןפגש.ט"תרי-בטויריניןמגיד,נודדדרשן

כרמיהאדולףאתפגש.י"אלישובהתנועהכשליחפעלומאזקלישר

נפוליאוןאצללראיוןנתקבל.כהןאלברטר"דועם,ך"תרבשנתבפאריס

שסירבבלונדוןמונטיפיוריאתפגש.ממנותזכירלווהשיגהשלישי

ר"דשלמיסודםי"אלישובהחברהבשליחותפעל.פעולהעמולשתף

עלהב"תרמבשנת.קלישרצביורביגוטמכראליהוורבי,לוריאחיים

.ועוד,"צופיךקול","חןיוסף"גםחיבר.לירושלים

!במכירותהופיעלאהראשוןהספר

.איכותיםדפים.טובמצב.מקוריתכריכה.יחדיוכרוכיםהספריםשני

.זניחיםזעיריםנקבים

150$פתיחה 

–ץ"יעבתולדות\א"תרי,ווין–ישועותכוס.268

שערים4–ט"תרכ,אמשטרדם

Kos Yeshu'ot – Wein, 1851 / Toldot Yavetz –

Amsterdam, 1869 – 4 Title Pages

ליפמאןטוביוםרבימאת,איבהמגילת,ישועותכוסספר•

כרוך.א"תרי,ווין,המשניותעל"טוביוםתוספות"בעלהלר

:עם

בןישראליעקברבנוחייימיקורותכולל"ץ"יעבתולדות•

ספריוכלותכונתשמותעם.אשכנזיהירשצביה"מוהרב

ראשילוחעם["ידוכתב]י"כמעצםלקוטיםועםומכתביו

ושערישמיםעמודי)בסדורוהמובאיםב"אבסדרתיבות

.וואגנהחייםאברהםרבימאת.(שמים

צבייוסףרביהסכמות.ראשונהמהדורה.ט"תרכ,אמשטרדם

אמשטרדםודייני,הלויקונטנטיעקברבי,אמשטרדםד"אב

.הספרדים

[12],66,LIIשעריםשני.שלפנינובעותק.מ"ס17.5.'עמ

נוסףשערעםצבעוניתמעטפתכולל.והולנדיתבעברית

טובמצב.משמאלבהולנדיתנוסףושער,מימיןבעברית

.מקוריתכריכה.מאוד

.מאודטובמצב

120$פתיחה 

יחידהמהדורה-ט"תרי,ברסלויא–בדמשקהדםעלילת–ישועותכוס\ונחמהישועהכוס.267

Kos Yeshu'ah V'Nechama / Kos Yeshu'ot – The Damasacus Blood Libel – Breslau, 1859 – Single Edition

.פרידלנדנתןרבימאתספריםשני

שלפעולותיוועלר"תבשנתבדמשקהדםעלילתעלבעיקרמדבר–"התרעלהכוס"המכונהראשוןשער,ונחמהישועהכוסספר•

’ראלאמשטרדםדרךתרומותמשלוחבעניין(חתומיםבלתי)בירושליםהספרדיםמרבנימכתביםשניכולל.מונטיפיורימשההשר

בדף.שווארץיהוסף’רמאתהראשוןהמכתבבשוליועדות,בווירצבורגהירשפאןיאקאביאעלהבארוןואלבאלטונהעטלינגעריעקב

.מונטיפיורימשהלכבודשיראחרון



מהדורה–ד"תרל,ווילנא–ירושליםחכמיתולדות\שמואלאבן.269

הראשונה

Even Shmuel / Toldit Chachmei Yerushalayim – Vilnius, 1874 –

First Edition

,משפחתםשלשלת,הנהגתם,ערכם,ירושליםחכמיתולדותכולל,שמואלאבן

הקדשעירוקורותאותםהקורותוכל.שחברווהספרים,תלמידיהם,מוריהם

.פרומקיןליבאריהרבימאת.ירושלים

ההוצאה!זהמחלקיותרנדפסלאזובהוצאה.ראשונהמהדורה.ד"תרל,וילנא

-ח"תרפירושלם,חלקיםבשלושה,ירושליםחכמיתולדות:בשםהופיעהבאה

הרחיבשאותווהמפורסםהגדוללחיבורהיסודוהואהראשוןהחלקלפנינו.ץ"תר

.פרומקיןהרבכ"אח

הטפסיםבכללא–ווילנאורבניירושליםחכמישלבעיקרחשובותהסכמות

.ההסכמותדפינמצאים

XX .מאודטובמצב.מ"ס19.’עמ156,

100$פתיחה 

גליסיעקב–ישראלארץחכמילתולדותאנציקלופדיה.270

שלםסט–

Encyclopedia for the History of the Sages of the Land of

Israel (Hebrew) – Ya'akov Galis – Complete Set

,ערכיםאלפיבתאנציקלופדיה,ישראלחכמילתולדותאנציקלופדיה

מתקופתישראלארץחכמיעלביוגרפיחומרהכוללת',ב'אסדרלפי

.גליסיעקבהסופרמאת.ש"תאלפים'השנתועדהגאונים

.חתימותשלודוגמאות,וספריםרבניםתמונותכולל.ה"תשל,ירושלים

.מאודטובמצב.מעטפותללא.שלםסט–כרכיםשלושה

100$פתיחה 

ראשונותמהדורות–ישראלגדוליעלהספדיםספרימקבץ.271

Collection of Eulogy Books on the Greatest Rabbis – First Editions

,איגרעקיבארביעלהספד,בנוסף.מנובהרדוקקרינסקיחייםרביתלמידומאת,מנובהרדוקדודרביעלהספדדברי,ישישיםגזע•

.ראשונהמהדורה.ה"תר,ווילנא.בריסקד"אבקצנלבויגןליבאריהרביעלודברים

ורפואתההנפשתחלואילבאר–אחלק.ראשונהמהדורה.ו"תרס,ברדיטשוב.חלקיםשני.מגידבנימיןרבימאת,הנפשרפואת•

ד"אבליביהודהירוחםרבי,ספקטוראלחנןיצחקרבי,צדיקיםפטירתעלהספדים–בחלק.כ"יוהעדאלולח"מריוםארבעיםכנגד

."חמדשדי"ה,ב"הנצי.מינסק

נוסח118–117'בעמ.והספדיםלדרושחומר.ראשונהמהדורה.א"תרע,גראיעווא.ריזיקובמנדלמנחםרבימאת,מנחםדברי•

ובתיכנסיותבתיושרפובישראלעירותכמהוהחריבומאראקעבמדינת...הריגותעלו"תרסבשנת)שאמרו"רחמיםמלאאל

.השכינהכנפיתחתבסתרמנוחההמצאבמרומיםשוכןרחמיםמלאאל:פותח.(ת"וסמדרשות

.ראשונהמהדורה.ו"תרנ,ירושלים.למפטרבנימיןישראלרבימאת.ישראלראשיארבעהעלוהספדהתורהכבודדרוש•

.טלזד"אבגורדוןאליעזררביעלהספד.אברמוביץזלמןשלמהרבימאת.תורהוחידושידרושתהספדים,שלמהעטרת•

.ראשונהמהדורה.ג"תרע,פיעטרקוב

.שוניםופגמיםמנותקיםדפים.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים.כריכותללא.ספרים5כ"סה

180$פתיחה 



כתובות\ירושלים–אלבומיםמקבץ.272

ועודעתיקות

Collection of Albums – Jerusalem / Ancient

Ketubot and More

ותקופתוהשניהראשוןהביתימי,מספרותכתובות•

התערוכהלרגללאורהוצא.והתלמודהמשנה

מצב.ג"תשל,אדר-טבת.ישראלבמוזיאוןשהתקיימה

.מעטפתכולל,טוב

.בהטדןמאת,ירושליםלתולדותכרטאאטלס•

1980.

.ובציורבצילום19–הבמאהירושלים,נצחמראות•

.ב"תשס.ירושליםהמקראארצותמוזיאון

תמונות.לדורותיההתורניתהיצירהבשבילי•

.ופקסמילות

(מחדייבהמלכיםביתנפש)המלכיםקברי,סטנסיל•

מוגב.כהןמקסימיליןמדופלםאדריכלמאת

התוארקבלתלשםבירושליםהעבריתלאוניברסיטה

.ד"תש,ירושלים.לפילוסופיהדוקטור

.טובמצב.שוניםגדלים.פריטים5כ"סה

100$פתיחה 

- Prague Ghetto in the Renaissance period רבותתמונות–הרנסאנסבתקופתבפראגהיהודיםחיי273.

הלאומיהיהודיהמוזיאוןהוצאת,1965,פראג,אנגלית,(14-17-ההמאה)הרנסאנסבתקופתבפראגהיהודיםחייעלספר

.התקופהבאותהבפראגממצאיםשלתמונותעם.בפראג

.'עמ[1],130.מ"ס28,הספרבשדרתדבקחיזוקי,טובמצב

100$פתיחה 



פולמוס

הקונסיסטורנגדבחירותפולמוס–נדירהכרזה.274

1889יר'אלג–קנאווישמעון

Rare Proclamation – Elections polemic against the

consistoire Shimon Kanawi – Algiers, 1889

שהתקיימוהצרפתילפרלמנטבחירותבעניןתעמולה,נדירהכרזה

.1889דצמבר22.יהודיתערבית,[יר'אלג]בווהראן

המועמדנגד,(מפלגהחברי)יהודיתקבוצההוציאוהפשקוילאת

הבה",כותביםהםהדבריםבין,ומפלגתוקנאווישמעוןרביהיהודי

לאבראשועיניוהחכם""האחרוניםשנה25בעשההואמהנחקור

תורנייםשכנועבדברידבריםאתמתבליםהם,"אחריולהגרר

עליוהחולקיםבין.(לדבריהם)חשוביםרבניםעומדיםכשמאחריהם

.לקונסיסטורהואגםשהתמודדעישובןחייםמוזכר

יהודיבקרבמאודונכבדהגביריםמחשובי,אלקנאווישמעוןרביכידוע

ברשותו.דמוקרטיקונפליקטשלהיהודיקונסיסטורראש.יר'אלג

לרבות,בביתומתאכסניםהיוירושליםי"שדר,ענקיתספריההיתה

דרךבעוברובביתושביקר,אבוחציראיעקברבינוהקדושהגאון

.ישראללארץעלייתובדרךיר'אלג

.בצדדיםניירדבקחיזוקי.צדדיםמשנימודפס.דף[1]

200$פתיחה 

300-400$הערכה 

מהדורה–ד"תרי,למברג–מחצציםקול.275

פולמוס–ראשונה

Kol Mechatzetzim – Lemberg, 1854 – First

Edition - Polemic

בלשוןחדשההעתקהנגדחוצץהיוצאספר,מחצציםקול

מסאטנובלעפיןמנדלמנחם'רשלמשליספרעלאשכנזי

.פדרטוביה'רמאת.(ד"תקע,טרנאפול)

פיעלהעבריהתאריך.ראשונהמהדורה.ד"תרי,למברג

זההספראתהדפיסשהמחברנכתבלספרבמבוא.המבוא

למונעורביםאנשיםקמואולם.לכןקודםשנהארבעים

לשובאליוכתבביקשמואליעקב'רוכן,זהממעשה

הוצאותיואתלוישיבואםהמחברלהםואמר,ממחשבתו

.פרסמוולאכסףרובלמאהאליושלחוואכן,יפרסמולאאז

."זכרואבדעתהכי,בכתוביםבעודוהעתיקוהולולא"ועתה

נחשבתשלפנינווהמהדורה.כללידועהלאזומהדורה

.הראשונההמהדורה

.מאודטובמצב.מ"ס18.'עמלב

120$פתיחה 



התפילהסידורניקודבעניןפולמוס–תפילהשערי.276

ראשונהמהדורה–ה"תפ,יעסניץ–

Sha'areu Tfilah – Polemic about the Vowelization of

the Siddur – Jesnitz, 1725 – First Edition

גדולחלק,התפילהסידורניקודבענייניחיבור,תפילהשעריספר

'רובנועזריאל'רלאורשהוציאוהסידורעלהשגותהואמהחיבור

רבימאת.(ד"תס,דמייןפרנקפורט,תפילהסדר)מווילנאאליהו

.האנאוזלמןשלמה

הספר.אברהםברישראלדפוס.ראשונהמהדורה.ה"תפ,יעסניץ

רבי.פראגד"אבברודאאברהםרבי:הדורגדוליבהסכמותעוטר

.ועוד.ך"מהרשש."צביחכם"האשכנזיהירשצבי

עלזוייפוברודאאברהם’וראביושהסכמותכתב,עמדןיעקב’ר

התפלהסדורמגיהי,יצחקי’ד:ראהכךעלדיון.המחברידי

,(יא)גגליוןגשנה,צפונות,וזיופיוה"רזהמדקדק-באשכנז

.מזוייפותהראשונותההסכמותארבעלדעתו.פא-עו’עמ,א"תשנ

בששאובחמשעמלקזכר-ומסורהמנהג,פנקוברש"י:ראהאך

,127-128’עמ,ז"תשנ,ג,ופרשנותמקראעיוני:בתוך,נקודות

.הללוההסכמותשלהאותנטיותאתהמקיים

עםנאהחדשהכריכה.מאודטוב-טובמצב.מ"ס17.דף[1],מז

.עורשדרת

180$פתיחה 

הדורמשכילינגדפולמוס–ראביהספר.277

ראשונהמהדורה–ז"תקצ,אופן–

Sefer Ra'avyah – Polemic against the

Intellectuals of the Generation – Offen,

1837 – First Edition

ר"דשלספרונגדוהשגותפולמוסחיבור,ראביהספר

מאת,רפופורטר"שיוהרבמברליןצונץליפמןטוביום

מהדורה.1837,אופן.המילזאהגיאליקיםרבי

.ראשונה

דודו-בן,(ד"תרי-מ"תק)מילזאהגיגצילהאליקוםרבי

אפריםרבישלתלמידם,מרגליותזלמןאפריםרבישל

רבי.מוואלטישסקליבאריהורבימרגליותזלמן

,חריףומבקרובנסתרבנגלהמופלגהיהאליקים

שלדבריהםאתדוחההואועסיסימענייןבפולמוס

ראה.עצמםדבריהםמתוךבהוכחותגם,דורומשכילי

,המילזאהגיאליקיםכתבי,קרסל'ג:זהספראודות

.89-87'עמ,ש"ת,יז,ספרקרית

כריכה.טובמצב.מ"ס23.דף[1],לג-יט,כא,[2]

.חדשה

120$פתיחה 



הכנסתובביתבתפילותהרפורמיםחידושינגד–ראשונהמהדורה–ף"תק,אמשטרדם–החייםצרור.278

Tzeror HaChaim – Amsterdam, 1820 – First Edition – against the Innovations Introduced by of Reform

Judaism into the Prayer and the Synagogue

.לוונשטאםליבאריהר"באברהםרבימאת.ותשובותשאלותתשעהכולל,החייםצרורספר

תפלהלהתפללהחיוביבוארבו,לחשעונה.ב.ל"ארגהנקראשירכליבהלויתכ"בביהלהתפללשאסוריבוארבו,השירקול.א

ק"בלההמברךאושהמתפלליבוארבו,אשלשון.ד.הברכותאוהתפלהנוסחתלשנותהאיסוריבוארבו,ישניםפתי.ג.בלחש

מנהגםלשנותלהאשכנזיםראוישאיןיבוארבו,חכמהבישישים.ה.חובתוידייוצאאומרשהואמהמביןשאינואף[הקודשבלשון]

לברךאולהתפללשאסוריבוארבו,נכריהשפה.ו.ההבנהקשיהפיוטיםעלזכותוילמד,אשכנזלמנהגהספרדיםולא,ספרדלמנהג

שלהםמבטאלשנותהאשכנזיםושאסורין,במנהגינווטעמיובנגינותהתורהקריאתחיוביבוארבו,ננגןנגינותי.ז.לבדוק"בלהבלתי

בעסקאוכ"בביההראשגלויאיסור(איבוארבו,חטאהכסוי.ח.אביוושםבשמות"לסהקריאהוחיוב,לאשכנזיתוספרדיםלספרדית

.באותיותיוה"הוישםלהגותשאסור(ג.יחדכ"בביהונשיםאנשיםקיבוץאיסור(ב.הרשותבדברהראשגלויאיסורואופני,מצוהדבר

.המשיחבביאתישראלאישכלאמונתחיוביבוארבו,הימיןקץ.ט

נחלה–חזןמשהישראלרביהגאוןספרישני.279

הנחלהשארית\לישראל

Two Books by the Genius Rabbi Yisarel Moshe

Chazan – Nachala L'Yisrael / She'erit HaNachala

ירושהבעניןלמעשההלכהדיןפסק,לישראלנחלה.א

אותוגדוליהסכמותעם.אחיםשניביןגדוללריבשגרמה

.תבלקצוימכלהדור

נכוחותתשובות.ומשיבשואלויכוח,הנחלהשארית.ב

הזוהרנגדלוצאטודודשמואלשלהקבלהויכוחלספרו

.האמתוחכמת

שלמהבדפוס.ב"תרכ.מצריםשלאלכסנדריה-אמוןנא

שערעם"הנחלהשארית"שלראשונהמהדורה.אוטולינגי

.מיוחד

בעותק.מ"ס25.'עמV],[2,[1],קטו,[2],[1],צג,[6]

הדפיםחסריםהספרשלהעותקיםרובכמו,שלפנינו

.באיטלקית

.מנותקיםושערכריכה.טובמצב

120$פתיחה 

.ץ"כפרופסדודדפוס.ראשונהמהדורה.ף"תק,אמשטרדם

ידבכתברישוםאחרוןבעמוד.מקוצרמיוחדשערתשובהלכל

פיעלמיוסדלתורהרחוקיםקירובבעניןהעמודאורךכלעל

.ל"חזמאמרי

."אריהפני"בעלליבאריהרבישלבנו,(ט"תקצנפטר)המחבר

קודש","לדברעת"גםחיבר.ועמדיןבמזריטשכרבכיהן

מרדכיורבי,"חייםדרך"בעלחייםרבישלאחיהם."הלולים

."מרדכיבית"בעל

.טובמצב.ראשוניםבדפיםכתמים.מ"ס19.5.דף[1],פא,[8]

.איכותיםדפים

150$פתיחה 



י"עהדתהריסתעלתימןחכמימאתקינות.280

אבןדפוס–הקדשבארץהשלטון

Lamentations by the Rabbis of Yemen for

the Ruining of Religion by the Authorities

of the Holy Land – Even Printing Press

י"עהדתהריסותעלתימןחכמיזקנימאתקינות,קונטרס

חורבדפוסא"תשי,באבתשעהערב.הקדשבארץהשלטון

תימניידכתבשלליטוגרפיהדפסהינוהקונטרס.ירושלים

.קרתאהנטוריי"שעחומהאניאוםהוצאת.אבןבדפוס

.טובמצב.מ"ס12.'עמ[10]

100$פתיחה 

–שוראברהםרבימאתחריףמכתב.281

ט"תרע,ירושלים–החרדיתהעדהנגד

Sharp Letter By Rabbi Avraham Schor –

against haEdah HaCharedit – Jerusalem,

1919

ת"עטרסיוןד"כו"ת,ירושלים.מודפס,גדולדף

.[1919ט"תרע]

רבימאת,לנדאיחזקאלרביאלחריףמכתב

העדהעסקנינגד.אברהםברכתבעלשוראברהם

עלשורהרבמפרטבמכתב.בירושליםהחרדית

נפשועגמתסבלועלבירושליםהדיןובתיהדיינים

.החרדיתהעדהמעסקנישעובר

.בשוליםקליםקרעים.מ"ס24\37.'עמ[1]

.כתמים

100$פתיחה 



וזיטאמירסלאוויטאדפוסי 

רבידפוס–ד"תקפ,סלאוויטא–הזהרספר.282

שפיראאברהםשמואל

Sefer HaZohar – Slavita, 1824 – Printed by

Rabbi Shmuel Avraham Shapira

בדפוס.ד"תקפ,סלאוויטא.דבריםבמדבר-ויקרא,הזהרספר

.מסלאוויטאהרבבןשפיראאברהםשמואלרבי

.דבריםשלאחרוןודף.לויקראראשוניםדפיםשניחסרעותק

רוב.דףשח-קיז,[1].קטו-ג:לפנינו.שט-קיז,[1],קטו:במקור

,דבריםספרשלאחרוניםבדפים.מאודטובבמצבהעותק

.פשוטהעתיקהכריכה.ירקרקדף.רטיבותכתמי

180$פתיחה 

ידועלא–ד"תרי,זיטאמיר–בכיותקולתחנה.283

מלשוןגיוועןמעתיקזיאהאט...ישראלמארץהובא,בכיותקולתחנה

ליבאריהר"מוהאשתיהודהר"מוהבתהענא...טייטשאוףהקודש

.בראדק"דקספרא

.ידועלאלאורמוציא,[ד"תרי]1854,זיטאמיר

פרט,1853בזיטאמירשנדפסהמהדורהמובאתהלאומיתבספריה

השערג"ענרשםשלפנינובעותק.הצנזורהפיעלהואשםהשנה

ולאבספריהנמצאתלאשלפנינוהמהדורה.פעמיים1854התאריך

.הביבליוגרפיהבמפעל

'בעמ.מאודטובמצב.מהודרתחדשהעורכריכת.מ"ס13.5.'עמ14

.הדףקציצתמחמתבטקסטמאודקלהנגיעה12-13

200$פתיחה 

283. Tchinah Kol Bchiyot – Zhitomir, 1854 –

Unknown

Techina Kol Bchiyot, from the Land of Israel. Zhitomir, 1854.

Unknown publisher.

In the national Library there is an edition that was printed in

Zhitomir in 1853, the year noted there is according to the censor.

In the copy before us, the year 1854 was written twice on the title

page. The edition before us does not appear in the National

Library and is not listed by the Bibliography of the Hebrew Book.

14pp. 13.5cm. New impressive leather binding. Very good

condition. In pp. 12-13, slight damage to text due to the leaf being

trimmed.

Opening 200$



שערחסר–ד"תקפ,סלאוויטא–ראשוניםנביאים–המגיד.285

HaMaggid– Nevi'im Rishonim – Slavita, 1824 – Missing Title Page

,סלאוויטא.אשכנזיותרגוםמצודות,אהרןתולדות,י"רשפירושועםעוזיאלבןיונתןתרגוםעם,ראשוניםנביאים,המגידספר

.שפיראאברהםשמואלרביבדפוס.ד"תקפ

משהלרביניתנוההסכמות.וואהלאפריםורבימפינסקהכהןחייםרבימאפטא"ישראלאוהב"הבעלהסכמותהספרבתחילת

.שפירא

וכןפגםהראשוניםהדפיםבפינות.ירקרקנייר.בלבדהשערדףשלפנינובעותק.דףרלז,[2].שמואל,שופטים,יהושע:כרךלפנינו

.מצויןבמצבכולוהעותקזהמלבד.אחרוןבדף

100$פתיחה 

רבישלהעותק–ז"תקפ,סלאוויטא–ארץמגיני.284

ידבכתבהגהות–יחיאלצבירביובנומקוידנובישעיה

Meginei Eretz – Slavita, 1827 – the Copy of Rabbi

Yeshaya of Kvidnov and His Son Rabbi Zvi Yechiel –

Handwritten Glosses

,אברהםומגן(ז"ט)דודמגןעםחייםאורחערוךשולחן,ארץמגיני

,סלאוויטא.יעקבחקוספרהיטבבאר,הגולהובארזקניםעטרת

נחוםמנחםר"במרדכירביהסכמת.שפיראמשהרביבדפוס.ז"תקפ

."עיניםמאור"בעלמטשרנוביל

לשערמעבר,"ה"זללהה"מובהרביחיאלצבי"חתימהבשער

א"איהמפורסםהחסידלהרבשייךהספרזה"שייךשהספררישום

שייך"בשערנוסףרישום."קאיידנאוופהי"נ'ישיעה"מו...מנעוריו

הגהותכמההספרלאורך."צפתק"בעהלידעירזלמןשלמה'להר

.19–המהמאהמוקדםידבכתבוקצרותארוכות

בנו.מלעכוביטשמרדכירבישלתלמידיומגדולימקוידנובישעיהרבי

רייסןכוללעלומהממוניםבטבריההחסידיםמגדולימיכלצבירבי

,תצה'עמלחסידות'אצי)מיכלהירשרביבתארומפורסם,שם

.(תרכג

פגמים.וכתמיםבלאי.בינונימצב.מ"ס36.דף[4],קמו,רי,[2]

.שונים

100$פתיחה 



רבני אשכנז-חתימות ועותקים מיוחסים , הגהות

,פיורדא–ם"להרמבתורהמשנה.286

גאוןשלידבכתבארוכותהגהות–ה"תקכ

ההדפסהמתקופתמפראג

Mishneh Torah L'HaRambam – Furth, 1765

– Long Glosses from the Time of printing

Handwritten by a Genius from Prague

,פיורדא.קדושה-נשיםחלק.ם"להרמבתורהמשנה

.ה"תקכ

בכתיבתארוכותלמדניותהערות30–כהספרלאורך

ההגהותמתוכן.ההדפסהמתקופתפראגסגנוןיד

וגאונימרבנימובהקחכםתלמידידיעלשנכתבוניכר

תוך,העיוןבעומקהלכתיומתןמשאבהגהות.פראג

מפרשיעלהשגות,התלמודמרחביסוגיותהבאת

.כותבמאותוההגהותכל.הדףעלהחוניםם"הרמב

שכן,הכותבשלשונותבתקופותשנכתבוגםניכר

מאוחרתבתקופהההגההעלהוסיףהגהותבכמה

.יותר

ללא.שערחסר.מ"ס40.דף[1],רסא.גדולכרך

.טובכללימצב.כריכה

400$פתיחה 



287. Composition that wasn't Printed!

Hundreds of Novellae Handwritten by

Rabbi Yitzchak Yosef Chazan of Lubavitch

– on the Books of the Pentateuch with the

Malbim's Commentary – First Edition

The Pentateuch, with the Onkelos translation, Rhashi's

commentary, Siftei Chachamim and Ba'al HaTurim, and

the "HaTorah V'HaMitzvha" commentary by Rabbi

Meir Leibush Malbim. Warsaw, 1876-1877. The book

of Vayikra (two volumes), Warsaw, 1875.

Throughout the six volumes before us, hundreds of

glosses with important content, most of them long,

handwritten by Rabbi Yitzchak Yosef Chazan. With his

signatures and stamps. The glosses, to the best of our

knowledge, have not been printed. Before us,

therefore, is a discovery of a complete composition

handwritten by Rabbi Yitzchak Yosef Chazan, which has

not been printed.

Rabbi Yitzchak Yosef Chazan the son of Rabbi Zvi Hirsch

of Plock-Lubavitch (1842-1928), a well-known sage,

author of "Siach Yitzchak" (Poltava, 1913). Published

article in well-known religious compilations and

authored books that remained as manuscripts.

Each section has two title pages. The first is a title-

cover, the second, is detailed. Condition varies

between the volumes. Good overall condition. The last

leaves of Sefer Devarim are damaged. Detached

leaves. Wear and tear.

Opening 500$

חומשיחמשהספריעל–מלוביטשחזןיוסףיצחקרביהגאוןידבכתבחידושיםמאות!נדפסשלאחיבור.287

ראשונהמהדורה–ם"המלביפירושעםתורה

ליבושמאיררבינומאת"והמצוההתורה"ופירוש,הטוריםובעלחכמיםשפתי,י"פירש,אונקלוסתרגוםעם,תורהחומשיחמשה

.ראשונהמהדורה–התורהעלם"המלביפירוש.ה"תרל,ווארשא,(כרכיםשני)ויקראספר.ז"תרל-ו"תרל,ווארשא.מלבים

חתימותיועם.חזןיוסףיצחקרבישלידובכתב,ארוכותרובם,חשובתוכןהכוללותהגהותמאות,שלפנינוהכרכיםששתכללאורך

.נדפסשלאחזןיוסףיצחקרבישלידובכתבשלםחיבורשלתגליתולפנינו,נדפסולאידיעתנולמיטבההגהות.וחותמותיו

,פולטובה)"יצחקשיח"ספרמחבר.מפורסםחכםתלמיד.(ח"תרפ-ב"תר)מלוביטש-מפלאצקהירשצביר"בחזןיוסףיצחקרבי

.יד-בכתבנותרושעדייןספריםחיבר,ידועיםתורנייםבקבציםמאמריםפרסם.(ג"תרע

:הכרכיםתיאור

לפיורשמו(ו"תרל)בראשיתשלהמקוריתההדפסהאתראושלא,כותביםהביבליוגרפיהבמפעל.'עמ3.דף[2],רלד.בראשית

.השמאליתבמעטפתהדפוסביתשלפרסוםעם,המקוריתההדפסהלפנינו–יותרמאוחרתסטיראוטיפיתהדפסה

12ובסופו.ו"תרנ,ווארשא.דגליןצביאהרןרבימאת,אהרןמקדשספרעםכרוך.'עמ[5],50,[12],448-454,[2],608.שמות

.וכליוהמקדששלותרשימיםציוריםמקופלותלוחות

,תעא-רכה,[2].בחקתי-תזריעפרשיות.ב.דף[8],רכד,[2].שמיני-ויקראפרשיות.א.כרךלכלשעריםשני.כרכיםשניכולל,ויקרא

.דף[4]

מגילת"מיוחדשערעם',עמ50דבריםבסוף.'עמ24.דףסד-[מד],מו-[לז].'עמ[12],545.דברים.'עמ25,24,[3],499.במדבר

.ם"להמלביהשיריםשירעלפירוש"הנפששירי"ספרנכרךוכן.ם"המלבימאתופירוש,חכמיםשפתיי"רשפירושעם"אסתר

.ו"תרל,ווארשא

.מפורטהשניהשער,מעטפתהראשוןהשער.שעריםשניחלקלכל

.וקרעיםבלאי.מנותקיםדפים.פגומיםדבריםספרשלאחרוניםדפים.טובכללימצב.הכרכיםביןמשתנהמצב

500$פתיחה 



לאכותב-דעהיורהערוךהשולחןסביבידבכתבהגהות300מעל–"גרידץד"אבהגאוןעמיהסכיםוכן".288

אשכנזמגאונימזוהה

"And so agreed with me the genius Av Beit Din of Gritz – More than 300 handwritten Glosses

around the Shulchan Aruch Yoreh Deah – Unidentified Writer of the Geniuses of Ashkenaz

.'התקשנות,פיורדאמהדורתהנראהכפי(חסרעותק).כליםנושאיעם.דעהיורה,ערוךשולחן

עלבקפידהעבר,באשכנזמופלגחכםתלמידהיהספקשללאהכותב.ידבכתבהגהות300מעל(דףעלדףכמעט)הספרכללאורך

מחכיםוהם,זוההלאההגהותכותב,נדפסולאההגהותידיעתנולמיטב.עליהםהערותיואתוהעירכליםהנושאיעםדעהיורהכל

.לגואל

.ב.למעשההלכהפסקיכולל,ותירוציםבקושיותדאורייתאפלפולאעםלמדניותהגהות.א:קטגוריותלשתימתחלקותההגהותאופי

אחרוניםוספרי.סופרהחתםאתמזכירכןכמו,ערוךהשולחןעלאיגרעקיבארביהגהותאתרבותפעמיםמזכירבהםעיוניותהגהות

.המפורסמיםפוסקיםספריבעיקר,ועוד,שרדלבושי,יעקבמנחת.צדקצמח,מרבבהדגול,אדםחכמתספר.רבים

יוסףרביי"בכתהגהותועשרותרישומים–ראשברכת.289

[?]סלנטשמואלרביידבכתבנוספיםרישומים–סלנטזונדל

Birkat Rosh – Inscriptions and Dozens of Glosses

Handwritten by Rabbi Yosef Zundel Salant –

Additional Inscriptions Handwritten by Rabbi Shmuel

Salant [?]

עלהראשוניםוחבוריבגמראוביאוריםהגהות,חידושים,ראשברכתספר

.ו"תרט,ווארשא.שערשובד"אבאשכנזיהכהןאשררבימאת.נזירמסכת

.ראשונהמהדורה

רביהגאוןידבכתבציוןשעריהמדרשלביתהקדשהרישוםהספרבשער

ש"בהרשלמה'רמהרב"ניתןשהספרנכתבברישום,סלנטזונדליוסף

הרביםוהתיקוניםההשמטותכלהועתקוהגליונותבשולי."שערעסאווער

מעשההנראהככל,[הגהותשלרבותעשרות]הספרשבסוףהטעיותמלוח

,ין'בוואלוזלימודיהםמתקופתהמחברשלידידושהיהסלנטז"הגרישלידיו

המחברעלשנכתבההתוספתגם.סלנטז"הגרישלידולכתבזהותההגהות

נרשם,"והגלילטיקטיןק"דקמ"ורד"אבלרבנתקבלוכעת"השניבשער

באותיותרישוםהשעריםבשני.סלנטז"הגרישלידובכתבלהערכתינו

שלחתנוסלנטשמואלרביהגאוןשלידולכתבהדומהבכתיבה–הגדולות

.ז"הגרי

חייםרביהגאוןשלמובהקתלמיד,בטיקטיןנולד(ו"תרכ-ז"תקנ)המחבר

.ומועדשבתבימירבואצלסועדוהיהשניםשלשלמדאצלו,ין'מוואלוז

ד"תרכבשנתטיטקטיןד"אבח"תריומשנתשערשובד"אבח"תרמשנת

.נפטרבהלשרשובחזר

.טובמצבזהמלבד.בשוליםעשנקבימעט.מ"ס33.דף[1],4,87,8,[2]

200$פתיחה 

נכתבבההארוכהההגהבסוףשנבבדף

ק"דקד"האבהגאוןעמיהסכיםוכן"

ש"בר'אליה"מהגדולהרבגרידץ

."ה"זצל

הנראהוכפי,אחדמכותבההגהותכל

חייובימיתקופותבכלנכתבוההגהות

.ובזקנותובצעירותו

דפיםוכן.פבדףעדהתחלהחסרעותק

.מנותקיםדפים.הספרובסוףבאמצע

בשוליםעשפגעי.בינונימצב.כריכהללא

מחמתנפגעוהגהותכמה.הפנימיים

.הפנימייםבשוליםהפגמים

300$פתיחה 



מאות–ג"תק,דעסוי–(העדהקרבן)ירושלמיתלמוד.290

כולוס"בשהבקי'התקמשנותגאוןשלעיוניותהגהות

Jerusalem Talmud (Korban HaEdah) – Dessau, 1743 –

Hundreds of Scholarly Glosses by a Genius of the 18th

Century Who was Proficient in the Complete Talmud

שיריותוספתהעדהקרבןפירושעם.מועדסדר,ירושלמיתלמוד

.מדעסויפרנקלדודרבימאת.קרבן

על"העדהקרבן"חיבורשלראשונהמהדורה.ג"תקדעסוי

.נפרדשערמסכתלכל.הירושלמי

,[1]יומא.דףלה,[1]פסחים.דףכט,[1]:ערובין.דףנב,[1]:שבת

.דףי,[1]השנהראש.דףיג,[1]סוכה.דףטו,[1]שקלים.דףכב

יא[1]חגיגה.דףיח,[1]מגילה.דףטו,[1]תענית.דףיא,[1]ביצה

.דףי,[1]קטןמועד.דף

מקומותמראישלעיונותהגהות.דףעלדףכמעט,הספרכללאורך

הכותב.'התקמשנותכתיבה.משנהסדריוששהבבליתלמודס"בש

.כולוס"השבכלבקיהיהספקללא

שער)ראשוניםדפיםארבעהחסרים.עבהאחדבכרךהחלקיםכל

במצבעותק.(שבתמסכתשלראשוניםדפיםושניהסכמות,כללי

.וזמןשימושכתמימעט.מאודטוב-טוב

300$פתיחה 

הגהות–ב"תקפ,מיץ–(אורמאורי)למועדעוד.291

ווירמשאהרןרביהמחברהגאוןשלידוכתבבעצםוהוספות

Od L'Moed (Me'orei Or) – Metz, 1822 – Glosses and

Additions Handwritten by the Genius Author Rabbi

Aharon Worms

מסכתותעלחידושים,אורמאורימספרחמישיחלק,למועדעודספר

ווירמשיוסףאברליאברהםבןאהרןרביהגאוןמאת.חגיגה-פסחים

.ראשונהמהדורה.ב"תקפ,מיץ.מיץד"אב

שלמחיקות,המחברידבכתבוהגהותתיקונים,הספראורךלכל

.המחברידבכתיבת,בדפוסשבאומשפטים

נוסחותיקוני,נוסחמחיקות:המחברידככתיבתונמצאונבדקוההגהות

.המחברקולמוסמתחתשיצאומובהקמאפייןמהוים,המחברבלשון

ההגהותידכתיבתלבין,המחברידכתביביןהשוואהנערכהכןכמו

מאוריספרשלאחריםטפסיםנבדקו,בנוסף.לחלוטיןזהותנמצאווהם

ובכתיבהשלפנינובטופסההגהותדוגמתוהגהותתיקוניםונמצאואור

הדפסתלתקופתהמתאימהבכתיבההםההגהות.הטפסיםביןזהה

.הספר

.עלזאסד"אב,"אריהשאגת"בעלתלמיד(ו"תקצ-ד"תקי)המחברהגאון

חברהיה.תלמידיםוהעמידבמיץישיבהכראשכיהן.במיץכ"ואח

גדולחיבור–אורמאוריחיבורו.ז"תקסבשנתנפוליאוןשל"סנהדרין"ה

גדושכחיבורבעולםהתפרסם,חלקיםבשבעהס"השמסכתותעל

אתהזכירלאענוותנותולרובהמחבר.התלמודבכלגדולהבבקיאות

.ברמזרקבשערשמו

דפים.מאודטובמצב,ירוקיםמהדפיםחלק.מ"ס19.דףקצב,[1]

עתיקהמסולסלתחתימה.לובליןחכמיישיבתבעלותחותמות.עבים

.אשכנזיידבכתב

150$פתיחה 



–מיוחסעותק–ח"תקכ,ברלין–יעקבחקספר.292

ידבכתבחשוביםחידושים

Sefer Chok Ya'akov – Berlin, 1768 – Pedigreed Copy –

Important Handwritten Novellae

יעקברבימאת,פסחהלכותעלוביאוריםחידושים,יעקבחקספר

.ח"תקכ,ברלין.ריישר

,"בענדיןק"דקץ"מונחוםמנחם'הק"רבותחתימותהספרבשער

.בענדיןק"דקץ"מונחוםמנחםר"מוה...הגדוללהגאוןשייך"רישום

פרעזעראוויטשאברהם"נוספתחתימה"...בונהירשצבי'הק"חתימה

רביהגאוןכידוע"לובליןחכמיישיבתעקד"חותמת."טשענסטעיוו

ואולי.לובליןחכמילישיבתהפרטיתספרייתואתהעבירשפיראמאיר

.הפרטיעותקוהיהשלפנינוהעותק

בכתבחשובהלכתידיון,הספרוסוףבתחילההכריכהשלהפנימיבצד

הכותבמביאבדברים.הסדרבליללאוכלושמצוההמרורמהובענין,יד

,וצרפתאשכנזבלשונותנקראהואוהיאךזהבנידוןוראיותמחקרים

בשנתאכלתיואותו"הדבריםביןכותבוכך.וארמיירושלמי,ערבי

באחד"...אותוואכלתי..שניםטפרקבחרותיבימישהייתיהרעב

ביוצרמווילנא'אלי'רהגאוןבשם"מווילנאהגאוןשלאיזכורהמקומות

"...הגדולשבת

על.כתמים.שימושובלאיפגמים,בינונימצב.מ"ס21.דףנח,[2]

.מיםי"עלהסירהשניתןמדבקהידהכתבשלהראשוןהעמוד

120$פתיחה 

המחברהקדשת–ברליןחייםרביהגאוןידבכתבחידושים–השמותאוצר.293

Otzar HaShemot – Novellae Handwritten by the Genius Rabbi Chaim Berlin – Author's Dedication

נהרותימים,ועריםמקומותארצותונשיםאנשיםמעמיםהפרטייםהעצמיםשמותכולל.נתיבמאירלספרשניחלק,השמותאוצר

מהדורה.ח"תרל,ווילנא.משקלובשיסלוביץליביהודהרבימאת.'ב'אסדרלפיוכתוביםנביאים,בתורההנמצאיםונחליםמעינות

.יחידה

.דיסקיןל"והמהרי,ם"המלבי,ברליןחייםרביהסכמות

היחסשלשלתשמוגדולבישראל.הכוללחכם.ב"חו.הגאוןהרבלכבוד"וחתימתוידובכתבהמחברהקדשתלשערמעבר

בכתבחידושיםשניהפורזץבדף."המחברמאתיומוקטרמוגש,שמוינוןלעדדמאסקוואד"אבברליןי"נחייםר"מוהרת"כש

שלגימטריאותשתוכנם,ברליןחייםרביידבכתבוחציעמודפניעלרישומיםהספרבסוף.(ארוכותשורות5)ברליןחייםרבייד

.מילים250–כ,רבותמילים

.ו"תרל,ווילנא.לנדאאליהויצחקרבימאת.התלמודבאגדותחידושים,בלמודיםלשמוע:ספרעםכרוך.שעריםשני.'עמ276

.ראשונהמהדורה

.מאודטובמצב

200$פתיחה 



ידבכתבהגהה–ז"תקס,פיורדא–כהונהבגדי.294

מערגנטהייםד"אבהכהןשלמהרביהמחברבן

Bigdei Kehuna – Furth, 1807 – Gloss Handwritten

by the Author's Son Rabbi Shlomo HaCohen Av

Beit Din of Margentheim

שניחלק.ותשובותשאלותראשוןחלק.כהונהבגדיספר

זלמןמשולםרבימאת.וגיטיןמציעאבבאמסכתעלחידושים

.ראשונהמהדורה.ז"תקס,פיורדא.הכהן

על,המחברבןידבכתבארוכהלמדניתהוספה1\יבדף

ק"לדלרבאפשטדרךל"נוכעת",בספרשנדפסהתשובתו

."המחברבןק"דש"...ההגההבסוף"...אגומרימבשרא

געטשליקאליקים'הקבזהגם'החנני"רישוםהספרבתחילת

."לנרערוך"הבןעטלינגרציוןבןרביחותמות."...חונהכץ

שלבנו,(18473ר"אוצה,ד"תקפנפטר)הכהןשלמהרבי

שנייטוךבמדינותד"כאבכיהן.כהונהבגדיבעלך"מהרזהגאון

.א"תקעמשנתוצילץמרגנהטייםד"אב,(ג"תקנמשנת)

קצוצהההגהה.מאודטובמצב.מ"ס33.דףנ,[1],קיא,[2]

.חדשהכריכה.מעט

150$פתיחה 

עשרות–ה"תרנ,ווילנא–ערוךשולחן.295

מלובליןויזנברגשמעוןרביהגהות

Shulchan Aruch – Vilnius, 1895 – Dozens

of Glosses by Rabbi Shimon Weizenberg

of Lublin

,ראשוןחלק.דעהיורה,ערוךשולחן,רברביאשלי

.ה"תרנ,וילנא

רביהגאוןידבכתבהגהותעשרותהספרלאורך

רבישללצידולובליןרבנימחשוביויזנברגשמעון

.מלובליןשפיראמאיר

.טובמצב.מ"ס38.דףג,יח,שב,[2]

200$פתיחה 



בוברשלמה'רהחוקרוהגהותש"זקשניאור'רל"המוהקדשת–ו"תרכ,פריס–תגיןספר.296

Sefer Tagin – Paris, 1866 – Dedication of the Publisher Reb Shneur Sachs to the Scholar Reb Shlomo

Buber with Glosses in His Handwriting

חננאלומגדולארוןבדיספרעלהערותכוללהספר.פריספההספריםבאוצרנמצא,התורהבספראשרהאותיותתגיעל",תגיןספר

גדולותואותיותוזיוניןהתגיןעלעקיבאלרבימכונהקצרמדרשוכן.ם"הרמבעלעוזמגדלבעלגאוןבןאברהםבןטובשםרבינומאת

."גינצבורגיוזליוסףהגבירשלידכתבהספריםאוצרבביתהנמצאוקטנות

.ו"תרכ,פריס.ש"זקשניאוררביידיעללאוריוצא

.יחידהמהדורה

החוקראל,ל"המוידבכתבנאההקדשההפורזץבדף

הגהותכמההספרדפיבין.בוברשלמהרביהמפורסם

.בוברהרבידבכתב

כנפי"עתכתבמייסד(1816-1892)זקששניאוררבי

הרבשהיהאביואצלבזאגרגדל,(ח"תר,ברלין)"יונה

עלמאמריםפרסם.לברודיועברלהשכלהפנה.שם

,בראסייןבהוראהעסק,רוסיהיהודיועלישראלחכמי

ומחקריםספריםחיבר.באוניברסיטהולמדלברליןעבר

לבנו)בפאריסגינצבורגיוסףהברוןבביתמחנך.רבים

ידכתביובהמדעיתספריהיסד.(דודולנכדונפתלי

,ך"תרלבוב-"חכמהאוצר"במאמריםפרסם.חשובים

.ה"תרכפאריס-"הלבנוןכבוד"

"אליהותולדות"בעל(ז"תרס-ז"תקפ)בוברשלמהרבי

ומדעיםבשפותובקיחכםתלמיד,(ז"תרט,לייפציג)

.ועודבובר-תנחומאמדרשגםחיבר.החוקריםומגדולי

הקיסרעםנפגש,בלבובהקהילהומראשיפרנס

.בוברמרטין'פרופשלסבו.וינהקהילתבשליחות

[3].השמאליבצדבלטיניתנוסףושערבעבריתשער

[2];’עמ[1],42-55,[1],29-41,[1],28,[1],41,דף

הפורזץדף.מאודטובמצב.מ"ס17.’עמXXXI;דף

.מנותק

150$פתיחה 

מהדורה–ב"תצ,זאלקווא–לויבית.297

עתיקידבכתבלמדניותהגהות–ראשונה

Beit Levi – Zholkva,1732 – First Edition –

Scholarly Glosses in Ancient Script

לוירבימאת.ס"השמסכתותעלחידושים,לויביתספר

.ראשונהמהדורה.ב"תצ,זאלקווא.מברודישלמהבן

.עתיקאשכנזיידכתבהגהות10–כהספרלאורך

חנניבזהגם"חתימה.וחותמותחתימותהספרבשער

חתימה."כהןחייםר"בהירשהקטןעבדליאלקים

וחותמתנוספיםרישומים"בלומערגדוביונה"נוספת

תלאידלזק.שהרב"חותמות.ולועזיתבעבריתעתיקה

."אביב

יערותסוחר(א"תרצ-ב"תרי)בלומברגדוביונהרבי

.בדוינסקהלשכהוראש,דוינסקמחכמיחכםותלמיד

קונטרסחיבר.השישיבקונגרסציר,המזרחימראשי

בהוצאת-ח"תרנ,וילנא)"ישראלארץישיבתמצות"

.לארץעלהימיובסוף.(ויסוצקיקלונימוס

.עשפגעימעט.בינוני-טובמצב.מ"ס31.דףנח,[2]

.קלבלאי.זמןכתמי

120$פתיחה 



שמלקיסיצחקרביהגאוןעותק–סופרהחתםספריארבעה.298

הגהות–זלוטשובד"אברוהטיןפייבלשרגארביוהגאוןלבובד"אב

ידבכתב

Four Books by the Chatam Sofer – the Copy of Rabbi Yitzchak

Shmelkis Av Beit Din of Lvov and Rabbi Sheraga Feibel Ruhatin

Av Beit Din of Zlotchov– Handwritten Glosses

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

.ראשונהמהדורה.ה"תרכ,פרסבורג.ראשוןחלק.העזראבן,סופרחתםת"שו•

.ז"תרל,ווין.שניחלק,העזראבן,סופרחתםת"שו•

.ראשונהמהדורה.ד"תרכ,ווין.שישיחלק,סופרחתם•

חותמות,חתימה.שמעלקישיצחקלרבישייךשהספררישומיםהאחוריתבכריכה

."והגלילזלאטשובק"אבדראהאטיןפייבלשרגא"רביהגאוןשלולועזיתעברית

י"בכאולי)ידבכתבהערות3הספרדפיבין.מברוקליןמאריםמאיררביחותמות

.מאריםמאיררביידבכתבהגהותמספרועוד.(שמלקיסיצחקרבי

שטרןנתןרבי,איטינגאזאבמרדכירביתלמיד(ח"תקפנולד)שמלקיסיצחקרבי

כרבכיהןכ"אח.בזורובנאכרבכיהןו"תרטמשנת.נתנזוןשאוליוסףורבי

בטליתלהתפללעצמועלקיבלכךובשל"קדושיםדעת"המקוםעלבבוטשאטש

ד"אבט"תרכמשנת.אן'בברזכרבכיהןכ"אח.החסידיםכמנהגשבתבליל

.איטינגאאהרןיצחקרבימקוםעלב"תרנמשנתלמברגד"אבכ"אח,פרמישלא

.(ה"תרל,פרמישלא)"יצחקבית"ת"שוחיבורו

א"מהריתלמיד.מחוקקמשפטבעל(א"תרע-י"תר)רוהטיןפייבלשרגארבי

,בנריובכרבכיהןח"תרלמשנת.מקוליקובגריסמשהרביהגבירחתן.איטינגא

הראשוןהרבשהיהנאמר)אשכנזייואלרבימקוםעלג"תרממשנתזלוטשוב

היה.(נבוכיםמורהתרגוםעל)דוקטורתוארבעל.(בכסףרבנותשקנהבגליציה

בגללללמברגעבר.והתעשרבניןבקבלנותגםעסק.החרדיםעםבמחלוקת

משפט"חיבר.הקהלהלמעןמכספותרם.הקהלהאנשיכללהפצרתוחזרמחלוקת

.(ג"תרנ,למברג)"מחוקק

דפים.הדפיםשלהפנימיםובשוליםבכריכהבעיקררביםעשפגעי.בינונימצב

.שימושובלאיקרעים.מנותקים

120$פתיחה 

והגהותחתימה-ג"תע,פרנקפורט,שמואלמדרש.299

בומברגק"אבדקצנלבויגןאליעזררביהגאון

Midrash Shmuel – Frankfurt, 1713 – Signature and

Glosses by Rabbi Eliezer Katznelboigen Av Beit Din of

Bomberg

דישמואלרבימאת,אבותפרקיעלביאור,שמואלמדרשספר

.קעלנריוהאןדפוס.ג"תע,דמייןפרנקפורט.אוזידה

,קצנאלבויגןביתזעיראליעזר"רביוחתימתרישוםהספרבשער

כפיקצרותהגהותהספרכללאורך."ו"נרמשה...ר"מוהא"בלא

.ידובכתיבתהנראה

גאון(2596ר"אוצה,א"תקל-ס"ת)קצנלבויגןאליעזררביהגאון

רביחתן.וזולצבאךמפודהייץמשהרביבן.בדורוומפורסםגדול

הנאו,בומברג,בגראפלדבמדינותכרבכיהן.ממיץהילמןשמואל

,אמשטרדם)"הישראור"בספרנדפסהממנותשובה.והמדינה

שער"בעלקצנלבויגןנפתלירביהואבנו.מקליוואהגטבענין(ט"תקכ

.(ח"תקנ,א"פד)"נפתלי

.וקמטיםבלאי.מנותקיםודפיםכריכה.בינונימצב.מ"ס33.דףסד

.הדפיםבפינותפגמים

200$פתיחה 



רביוהגהותחתימות–מ"תק,ליוורנו–צדיקיםמעשי.300

פרנקפורטד"אבשייארליביהודה

Ma'assei Tzaddikim – Livorno, 1780 – Signatures and

Glosses by Rabbi Yehuda Leib Shayer Av Beit Din of

Frankfurt

חידושיעם,זרהעבודהמסכתעלן"הרמבחידושי,צדיקיםמעשי

הסכמות.ראשונהמהדורה,מ"תק,ליוורנו.שבועותלמסכתא"הריטב

.א"החידובראשםישראלגדולי

הספרדפיבין,שייארליביהודהרביהגאוןחתימותשתיהספרבשער

חותמתועםהירשנזוןיצחקרביחתימות.ידובכתבקצרותהגהותכמה

.הספרבסוף

הגאון,פרנקפורטחכמימגדולי(א"תקפ-ג"תצ)שייארליביהודהרבי

"חיהלנפשציון"לספרוהסכמתואתביקש"ביהודהנודע"בעל

ן"תקמשנת,דטמולטד"כאבכיהןבתחילה.(ד"תקנפראג,ח"הצל)

"אמונהדברי"ספרבתוךנדפסמתורתו.והמדינהדיסלדורףד"אב

.קרלסבורגליברבימאתנספד.(ח"תרס,פיעטרקוב)

.ס"התרבשנותירושליםמחכמי(10607ר"אוצה)הירשנזוןיצחקרבי

פגםהספרשלהאחרוןבחלקו.משובשדפיםמספור.דףקעו,ד

.בכותרותטקסטחסרוןבודדיםבדפים.הדפיםשלהעליוניםבשולים

.בלויהמעטמקוריתכריכה

120$פתיחה 

שלהעותק–ד"תרנ,ברדיטשוב–התחיהאמונת.301

בלאזרלה'איצרבי

Emunat HaTchiyah – Berditchev, 1894 – the Copy of

Rabbi Itzeleh Blazer

איך,לבואלעתידהמתיםתחייתבעניןביאורים,התחיהאמונתספר

ביאורוכן,תכריכיהם,מלבושיהם,גויותיהםבגשמיהמתיםיעמדו

.דקדוקיהםוכלופרטיהםכלליהםתחיותיהםאחרימנהגיהםעל

הסכמות.ד"תרנ,ברדיטשוב.ובסקי'פוצנתנאלמשהרבימאת

.חשובות

מקאוונאא"שליטב"הגריר"לאדמושייך"רישוםהפורזץבדף

"יצחקפרי"היקרספרח"בעהמפעטערבורגמ"בערבמלפנים

."ותשובותשאלותכולל

.כתמיםראשוניםבדפים.טובכללימצב.'עמ[2],20,100

100$פתיחה 



ואישהמשגיחשלמספרייתוספריםמקבץ.302

וחותמותחתימות–פרידלנדרחייםרביהמוסר

Collection of Books from the Library of the

Mashgiach Rabbi Chaim Friedlander – Signatures

and Stamps

דישיבתמשגיחפרידלנדרחייםרבימספרייתספרים10מקבץ

.והנגב'פוניבז

.וחותמותיוחתימותבספרים

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים

120$פתיחה 

שלהעותק–ט"תקכ,פיורדא–משהחמד.304

מלובליןשפיראמאיררבי

Chemed Moshe – Furth, 1769 – the Copy of

Rabbi Meir Shapira of lublin

מבאר",חייםאורחערוךשולחןעלביאור,משהחמד

גדליהרביהגאוןמאת."ואחרוניםראשוניםדבריומלבן

.ועודלאשיץ,יאנובהד"אבהלוימשה

,חשובהלכתיספר.ראשונהמהדורה.ט"תקכ,פיורדא

.ההלכהבשדההיסודבספריפעמיםמאותמובא

מ"ורד"האבשפיראמאיר"רביחותמות3הספרבשער

.בעיפרוןיותרמאוחרותוהגהותחתימות."פיעטרקוב

לימודמחולל(ד"תרצ-ז"תרמ)מלובליןשפיראמאיררבינו

החלע"תרבשנת.לובליןחכמיישיבתוראש"יומידף"ה

הדתחומותלחיזוקבפרץעמדשם.גלינאברבנותלכהן

כעשרכיהןגלינאברבנות.הצעירהדורלחינוךרבותופעם

חותמת–בגלינהרבנותומתקופתחותמותלפנינו.שנים

.נדירה

פגמים.עשנקבי.בינוני-טובמצב.דףיח,קיח,[1]

.חדשהבדכריכת.הדפיםבפינותוקיפולים

120$פתיחה 

64–טלזישיבתראשבלוךמאיראליהורביספריית.303

ספרים

Library of Rabbi Eliyahu Meir Bloch, the Head of the Telz

Yeshiva

הגאוןטלזישיבתראשמרןשלהפרטיתמספרייתוענקספריםאוסף

.בלוךמאיראליהורבי

ממחבריספרים\ס"ושהלכה\מוסרספרי\למדנותספרי\יסודספרי

.ידוחתימתעםספר\הקדשותעםדורובני

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים.ספרים64כ"סה

300$פתיחה 



מאיררביובנוטננבויםיעקברבישלהעותק–ראשונהמהדורה–ל"תר,ווארשא–מאירבית.305

Beit Meir – Warsaw, 1870 – First Edition – the Copy of Rabbi Ya'akov Tenenbaum and His Son Rabbi Meir

.ראשונהמהדורה.ל"תר,ווארשא.פוזנרמאיררבימאת,דעהיורהערוךשולחןעלחיבור,מאירבית

והגלילטארנאק"דקד"אבטעננבויםמאיר'הק"חותמתהשניבשער"...פוטנוקב"טיעקב'רר"לאמשייך"רישוםהספרבשער

."ס"יעא

נהריוחידושי(ח"תרנ,פאקש)אפרסמוןנהרית"שוס"מח."הנהררחובות"בעלוולףזאברביבן(ז"תרנ-ב"תקצ)טננבויםיעקברבי

משנתבטשאטכ"אח,ח"תרימשנתבטאליאכרבכיהן.מטשאטצבישרגארבישלאחיו.(א"תרע,מונקאטש)ס"השעלאפרסמון

.ז"תרע-ט"תרנ,בוניהאד-פאקש-מונקטש)"יוסףוילקט"במתורתו.בפוטנוקישיבהוראשכרבכיהןכ"אח,ג"תרלמשנתוורפלעט,ט"תרכ

.(ותלמידיוס"החת)

בראשובד"אבשפרברדודרביהגאוןהגהות–ספריםשלושה.306

Three Books – Glosses by the Genius Rabbi David Shperber Av

Beit Din of Braşov

.ט"תרנ,דמייןפרנקפורט.צדקכהןאביגדורלרבינוהשיריםשירפירוש•

,דמייןפרנקפורט.נחחמיאשיוסף'רבןיוסףלרבינואסתרמגילתפירוש•

.א"תרנ

.ז"תרמ,מגנאצא.אליעזרר"בטוביהמרבינורותמגלתעלטובלקחפירוש•

,שפרברדודרבישלידוחתימתהראשוןהספרבשער.יחדיוכרוכיםהספרים

.ידובכתבוקצרותבינוניותהגהות20–כהראשוניםהספריםבשני

,השואהלפנירומניהביהדותהפוסקיםמגודלי(ב"תשכ-ז"תרל)שפרברדודרבי

רבישלתלמידו.ב"תרפמשנתבראשובד"ראב."דעניאאפרקסתאת"שומחבר

."יושראמרי"בעלאריקמאיררביותלמיד"חייםתורת"בעלמקוסובחיים

.עשפגעי.בינונימצב

100$פתיחה 

אמריס"מח(ח"תרפ-ז"תרי)טננבויםמאיררבי

ביכלראהרןרביחתן,(ט"תרפ,טרנוב)מאיר

.ב"תרממשנתבפילעקכרבכיהן.מפילעק

.אביומקוםעלז"תרנמשנתפוטנאק,בטורנא

עלשישבטיטלבויםליביהודהחייםרביחתנו

לוית"בשםמתורתו.ץ"תרמשנתאחריומקומו

חתנו.לזקנו"השחראילת"ספרבתוךנדפס"אור

.(ותלמידיוס"החת).יונגרייזבנימיןשמואלרביגם

.נוספיםרישומים.טובמצב.דףפח,[2]

120$פתיחה 



שלמהרביחתימת–ג"תקפ,פראג–שמואלעולתת"שו.307

סערדאהעלד"ראבדובשלוםורביזוואליןד"אבאייבשיץ

Olat Shmuel Responsa – Prague, 1823 – Signature of

Rabbi Shlomo Eibshitz Av Beit Din of Zvalin and Rabbi

Shalom Dov Rosh Av Beit Din of Serdahel

שמואלרבימאת.חייםאורחבחלקותשובותשאלות,שמואלעולתספר

חלקנכתבבשער.יחידהמהדורה.ג"תקפ,פראג.מפראגקוידרליב

.יותרנדפסלאאולםראשון

בירושהלינפל"נוסףרישום.אייבשיץשלמהרביחתימתהספרבשער

מופיעהחותמתו[שטרןבערדובשלוםרבי]"...בערשלום'הקר"מאאמו

.הפורזץבדףגם

דובישכררבישלמתלמידיו(18343הרבניםאוצר)אייבשיץשלמהרבי

רביעםגדולהבידידותהיה.וולאברוםזוואליןד"כאבכיהן.מראדושיץ

רבישלההלכתיבספרונדפסוביניהםת"השווחילופימלובליןהכהןצדוק

.(ז"תרצ'עמלחסידות'אצי)"צביתפארת"צדוק

ד"אבשטרןשלמהרביבן(ע"תר-ד"תקצ)שטרןבערדובשלוםרבי

כתב"התלמיד.פריישטאטד"אבפרידמןשלוםרביחתןהעלישטאבא

ו"תרכמשנתבסערדאהעלהקהילהבראששנהכעשריםעמד."סופר

ד"כראבכיהןלערךז"תרנומשנת.ג"תרממשנתלדייןנתמנהמכןלאחר

.סופרהכתבעםהתכתב.דרשות"השמןלשד"ספרחיבר.העיר

מקופלותמעטהדפיםפינות.טובכללימצב.מ"ס35.'עמ[1],עב,[2]

.הכריכהבפינותפגםמחמת

120$פתיחה 

חתימות–ז"תקכ,ברלין–ך"משהארוך.308

ד"אבקופרשטוקניסןישראלרביוהגהת

פרשיסחא

HaAruch M'Shach – Berlin, 1767 – Signature

and Gloss of Rabbi Yisrael Nissan

Kupershtock Av Beit Din of Przysucha

רבימאת.דעהיורהטורעלרשוןחלק.ך"משהארוך

.ז"תקכ,ברלין.ך"השבעל–הכהןשבתי

ניסןישראלרביורישומיםחתימותובשערהפורזץבדף

.ידובכתבהגההקזבדף.פרשיסחאד"אב

חכםתלמיד(צ"תר-ח"תרי)קופרשטוקניסןישראלרבי

היהודיותהקהילותשלרבן.קומהשיעורבעל

רבםהיהימיובסוף.ומקובהפשיסחה,אן'רוז,יבול'אודז

ענית"שוספרואתחיבר.בירושליםאלכסנדרחסידישל

כתביםעודברשותושהיומספרבהקדמתו.פחמאבן

.לארץבעלותושאבדורבים

.מנותקיםודפיםכריכה.טובכללימצב

100$פתיחה 



ידובכתברישוםבספר.ט"תרי,לייפציג,אבשלוםידפירושעםמשליספר•

משנתהרישום,מוירצבורגהרבשלבנובמברגרנתןרבישלוחתימתו

.שמחהרביאחיומאתהספרקבלתעלב"תרכ

.הלויםפקודתבעל(16307ר"אוצה.ט"תרע-ר"ת)במבגרגרהלוינתןרבי

וילקט"במאמריםפרסם.אביומקוםעלח"תרלמשנתבוירצבורגכרבכיהן

-ברלין)"תורהיגדיל",(ז"תרע-ט"תרנ,בוניהאד-פאקש-מונקטש)"יוסף

שמחהרבי-בנו.(ה"תרס-ה"תרנ,ירושלים)"מציוןתורה"(א"תרנ,קראקא

שוייצראברהםרבי,מניימרקטוינברגמנחםרבי:חתניו,מואנדסבק

.ממינכןורטהימר'ארבי,מוקרסהיים

יהושעמאיר"רביחותמות.שערחסר.ז"תקצ,סדילקוב.נקאעמרספר•

."ראזענבערגיהודאר"ב

ופליינפילדבהרטפורדרב(13073ר"אוצה)רוזנברגיהושעמאיררבי

-ט"תרפ,בילגורי-סעאיני)המבחןכורספרחיבר.ע"תרמשנתב"בארה

"התורהדגל"(ד"תרפ,וארשא-זאמושץ)"הבאר"במאמריםחיבר.(ז"תרצ

,ירושלים)"ציוןשערי",(ט"תרצ-ח"תרפ,סטמר)"המגיד"(ב"תרפ,וארשא)

.(א"תרפ

.שוניםומצביםגדלים

120$פתיחה 

מיוחסיםעותקים–ספריםארבעה.309

Four Books – Pedigreed Copies

ת"כשה"סועב"חוג"המאוהלהרבנישייךשהעותקרביםרישומים.חלקיםשני.ח"תרכ,יוזעפוף.א"החידמאת.הגדוליםשם•

.נוספיםדומיםרישומים."מאלטיץק"אבדי"נבצלאליהושעה"מו

נתמנהא"הגרשלנכדושהיהאביו.יהושעבניןוספר.בצלאלמשכןת"שובעל(ה"תרמ-ח"תקפ)קנצטרוביץבצלאליהושערבי

רבכךואחר'במאלץלרבנתמנה.16כבןבהיותו"יהושעתורת"גםחיבר.בישיבהשםלמדיהושעורביין'וולוזשללרבה

רביחתנו(א"תרמ,ירושלים)"בצלאלחנוך"גםחיבר.חייםעץישיבתלראשונתמנהלירושליםעלהא"תרלבשנת,בביאליסטוק

."הביתחנוכת"בשםהקדמהלוחיברהויזדורףאליעזרחיים

.ו"תרל,ווארשא.אליהודביתנאספר•

אברהםרביר"האדמו."מסטרעטיןהמפורסםק"ההצהנכדאוריה"מוהמפורסםצ"בההאברהם"רביר"האדמוחותמות

בתקופתרבותופעלשברומניה'ניאמץ-בפיאטרהר"כאדמוכיהן.מאוזיפולהברנדוויןאורירביר"האדמושלבנו,מסטרטיןברנדווין

בשנתנפטר.מדרשוביתאתהקיםבה,בחיפהוהתיישבלארץעלההשואהלאחר.מפוליןשהגיעוהפליטיםלעזרתהשואה

.ג"תשל



ם"ואדמורירבנים-רישומים\חותמות\הגהות\חתימות–ספריםשלגדולאוסף.310

Large Collection of Books – Signatures / Glosses / Stamps / Inscriptions – Various Rabbis and Rebbes

.פרמישאלד"אבתאומיםיונהרבימאת,זכרוןמנחתספר:עםכרוך.(וסוףתחלהחסר).ט"תרל,סיגט.יחזקאלמראה,פסחשלהגדה•

.ג"תרי,למברג

'עמותלמידיוס"החת).מדעברעציןשוורץיוסףשלמהרבישלבנו"סופרכתב"התלמידמדעבערציןשוורץאנשילאשררביחתימות

.(תפג

ידבכתבחידושים.א"תרנמשנתנוספיםרישומים,"שחורז"בהראוואלףזאב"חתימה.ד"תרכ,למברג.בבליתלמוד,עירוביןמסכת•

.הספרבתוךוהגהההספרבתחילת

לרבי,יהודהביתספר:עםכרוך.ז"תרנ,ווארשא.זאבלודויד"אבליבאריהרבימאת,מכותמסכתעלחידושים,אריהשאגתספר•

.הספרלאורךהגהות."מלאדזוואלבערגבונםשמחה"רביחתימותבספר.ע"תר,בילגורייא.מדוואהרטיהודהאלעזר

חייםותורתחייםעץישיבותתלמיד(ו"תשטנפטר)פרלמןברוךאליהורביוהגהותרישומים.ד"תרכ,למברג.צדיקיםארחותספר•

.ירושליםרבניעםומכתביםכרוזיםעלחתם,ירושליםמחכמי.בירושלים

.בירושליםצ"מו,"ישיקרן"בעלזילברמןיצחקישראלרבישלו"תרסמשנתוחתימותרישומים.ו"תרמ,ווארשא,עולםבחינתספר•

."ציוןשערי","חכמיםועד","תורהאהל"במאמריםפרסם

ספרעםכרוך.חלקיםשני.ז"תרכ,פרסבורג"נפתלישער"ספרעםכרוך.ב"תרל,פרסבוררג.סופרנפתלירבימאת.אפריםביתספר•

.ג"תרמ,מונקאטש"אפריםביתלקוטי"

.מססרגןפולקהללרביחתן,(15353ר"אוצה,ו"תרס-ח"תרי)המחבראחיסופרחייםרביהגאוןבןסופרדודמשהרביחתימותבספר

.ידובכתבהגהותכמה.ססרגאןד"אבפריינדיהודהדודרבישלבעלותחותמות,בנוסף.חותנומקוםעלג"תרנמשנתבססרעגןרב

.בשערידבכתב"ספינקא"רישום.מספינקאכהנאנחמןרביר"האדמוחותמות.ס"תר,סיגט.גרינבויםיוסףרבימאת,הכרמלספר•

מגדולירביםהשתתפועתבכתב.הראשוניםחוברות11לפנינו.-ג"תרס,סאטמר.קלייןיצחקרבימאת.תורניעתכתב,יצחקאהל•

.הספרלמשלוחהמחברידבכתברישומיםעםהספרבגבשהודבקדףוכן.המחברחותמותבכרך.הדור

דודאליעזררביתלמיד(ה"תש-ס"תר)מזאמוששמואליעקברביוחותמותוחתימותרישומיםבספר.ח"תרל,ווארשא,דודצמחספר•

-סאמושלידסיקבכפרכרבכיהןץ"תרמשנת.מזענטאבינדרהכהןיעקבחייםרביחתן.מקרולהבראךשאולורבימסטמרגרינוולד

.מאושוויץהמותבצעדת-בשואהנספהאביומקוםעלאויוואר

טוקצינסקייצחקרביחותמות.ג"תר,פרסבורג."ראשיתקרבן"בעלמרגליותליביהודהרבימאת.ומליצותדרושים,אורותטלספר•

.10683הרבניםאוצר,פיאנטצינאשלרבה

הרשלרשמואליוסףרביחתימתבשער.ד"תרמ,למברג.אשכנזייצחקרבימאת.מנחותמסכתעל,הקודשטהרתספר•

חותמות.הרבמרכזישיבתשלמוקדמותחותמותבספר.שערחסר.ב"תרכ,וין.התלמודמסרתופירושד"הראבפירושעם,ספרא•

.ידבכתבלמדניותהגהותכמההראשוניםבדפים."א"תובירושלםק"בעהל"זדודר"בלוצקירהלויראובן"

ברישדברביחתן.מאדאוובראליעזרמרדכירביבןווברציוןבןרביוחתימתרישוםבשער.ה"תרל,ווארשא.תםלרבינוהישרספר•

.בירושליםללובחסידיזקן-אהרןשמואלרביבנו.מציעשינובת"פ

.טובכללימצב.שוניםפגמים.שוניםגדלים.כרכים13–ב.ספרים15כ"סה

200$פתיחה 



ד"אבבינגאאברהםרביושלמגרמניהרוטשילדהברוןשלמפוארעותק–א"תקנ,ברלין–לעתיםבינה.311

וירצבורג

Binah L'Itim – Berlin, 1791 – Impressive Copy of the Baron Rothschild of Germany and of Rabbi Avraham

Binge Av Beit Din of Würzburg

.נפרדבשערחלקכל.חלקיםשני.נעריםחינוךחברתדפוס.א"תקנ,ברלין.פיגועזריהרבימאתדרשותספר,לעתיםבינה

."עטלינגן[?]אהרן'הק"נוספתחתימה.ווירצבורגד"גאבבינגאאברהםרבילהגאוןשייךשהספררישוםבשער

אדלרנתןרביהמובהקרבואצללמדעמו"סופרחתם"בעלהגאוןשלילדותחבר(א"תר-ב"תקי)סגלבינגאאברהםרביהגאון

בספרנדפסוחידושיו.סופרחתםת"בשופעמיםכמהנזכר,ווירצבורגד"אבן"תקומשנת,פרנקפורט,אופנבךד"אב,בפרנקפורט

.(ב"תרנפרשבורג)מוירצבורגבמברגריצחקרביידיעללאורשהוצא"אברהםזכרון"

שלבנו(1828-1901)מגרמניהרוטשילדהברון–רוטשילדפוןקארלוילהלםהברוןשלבגרמניתמרשימהחותמתהפורזץבדף

יהודייםבמוסדותרבותתמך.בפרנקפורטרוישטלדביתומממןבנקאיהיה.רוטשילדמאירהברוןרוטשילדמשפחתראש

.בישיבותולמדרביםאורתודוקסיים

ואיכותיםעביםדפים.מוזהבדפיםחיתוך.זהבעיטוריעםמקוריתעורכריכת.מפוארעותק.מ"ס34.דף[3],נה,[1],לח,[1]

.רופפיםדפיםוכמההכריכה.טובבמצב

200$פתיחה 



יהדות מרוקו 

ט"שמ,פאס–הקדמוניםפאסחכמישלנדירותחתימותעםמכתביםקטעישני.312

Two Segments of Letters with Rare Signatures of Ancient Rabbis of Fes – Fes, 1589

16-המהמאהפאסחכמיגדוליחתימותעםביותרנדיריםמסמכים

תשרי.ו"יצביטוןשלמה'הרהמעולהלהחכםהתרומהאתלמסורמבקשים,כינכתבהדבריםבין,שבוייםפדיוןבעניןממסמךחלק.א

.קליגרפיסלסולחתימות.פאסרבניגדוליבחתימת.[מרוקו]פאס.[ט"שמ]'בהח"אשמאנכישנת

בשנתנפטר.(ביעקבוצדקהמשפטס"מחץ"היעב)=צוראבןיעקברבישלסבו-(.צארבנןמלכי)משהר"בצור'ןיצחקרביחתימת

סבא,המערבנר,אריאלגולתראש"ל"בזהתארוהוזרעושבידהכתובהביחס,כיכותברבנןמלכיבספרנאיםבןיוסףרבי,ג"שס

רבניםכמהבושחתומיםא"שנמשנתדיןפסקשמצא,כתבעוד"...לויאמרקדוש'להאשרהשלמיםשבח,ישראלהצבי,דמשפטים

.רבניםכמהעםחתוםד"שממשנתאחרתבהסכמהוכן.צוראבןיצחקרביובתוכם

ובספר(נאדף)אבותזכותת"בשו:מרוקוחכמיבספרימובא.דיניםבפסקיספרמחבר–(:עהרבנןמלכי)שלום'ןיצחקרביחתימת

.א"שנמשנתפאסחכמיעםוהסכמותדיןפסקיעלחתוםנמצא.(ט"ידףב"ח,אנקאוואא"למהר)חמרכרם

ל"הנבספר.הרביעיתבמאהבפאסהמגורשיםלהתיישבותהשניבדורפאסמחכמי–(.ידרבנןמלכי)רמוךבןאברהםרביחתימת

.א"שנבשנתחיהיהועדיין.ד"שממשנתאחתבהסכמהרבניםכמהעםחתםוכן,ה"שמשנתבתקנהחתוםשהיהמביא

כתוב'שהילהבחיןשאפשרמחתימה(סופיחלק)שרידימיןובצד.יל'אבורזאבןיצחקרבי,עמרםאבןיוסףרבי:חתימותבנוסף

.(.יברבנןמלכי)הכהןיצחקר"באברהםרבימחתימתשרידוכן."אזולאי..."

.ובלאיכתמים.מ"ס18\10

יבאלאשהואובאם,המוגבלבזמןחיים'ןהללבתמקניןארוסתואתשישא.בריהמת'ןימיןבראליהוהחתןבעניןממסמךחלק.ב

.[מרוקו]פאס.שתרצהמילכללהנשאושתוכלהקנסאתוגםממנואותהלפטוראותהלישא

"....אבןיוסףרבי.הכהןיצחקבראברהםרבי.צור'ןיצחקרבי:הםהחתומיםהרבנים

.ובלאיכתמים.מ"ס13\12

.ו"הישוורץשמעוןרבימאת,והחתימותהידכתבלזיהוימומחהאישרמצורףמכתבלכל

3000$פתיחה 



ה"תרצ-ט"תקנהשניםבין–מרוקוחכמימאתומכתביםמסמכיםאוסף.313

Collection of Documents and Letters by the Rabbis of Morocco – 1799 – 1935

בענין,השנהראשמערבהמכתב.ילוזיחיאורביאבוחציראיעקברביאל.יוליאבןהלוישמואלרבישלוחתימתוידובכתבמכתב.א

ט"דבק'סגםנתרצהולא...סך'לאונתתיכללבנמצאאינםאחדיםדברים'וס"הרבכותבהדבריםבין.נדיריםקודשספריקניית

"...שילוחמצותבהםאקייםאותםוכשישלחאחילשםידעלידעלאותםאקנהמצאלעתאחיירצהואםכללבנמצאאינםם"והרא

.לכרייףיחיארבימאתשלוםדרישתבהמשך

,בירדוגויעקברביתלמיד.יברלטאר'ג,יר'טנג,במקנסרב.ידבכתבכלהקולבעל(ב,קכאדף,רבנןמלכי)יוליאבןהלוישמואלרבי

לארץעלה.בהלוליוסףרבידודוחתן.ד"תקצבשנתהלוישמואלרביעםוחתם,ממכנאסהכהןיוסףורביבירדוגויוסףרבישלחברו

."זקניםהדר"ספראתהדפיס.י"בכתוחדושיםדרשותחיבר.ג"תרלבשנתלמצריםר"כשדיצא.בטבריהוהתישב

.כתמים.טובכללימצב.וחתימתוידובכתבשורות22.דף[1]

.ד"תרי,פאס.סירירוראובןורביהצרפתיוידאלרבי,מונסוניגוידידיהרביהגאוניםבחתימת,דיןפסק.ב

בשנת.דנאןאבןאברהםרביאצללמדבצעירותו,פאסד"אבמונסונייגואהרןרפאלרביבן,(ח"תרכ-ט"תקנ)מונסונייגוידידיהרבי

עשרותוחיברגדולזכרוןבעלהיה.שנהושמונהעשריםנשאזהבתפקיד,הדיןבביתמקומואתלמלאנבחר,אביופטירתאחרר"ת

.וחידושיםדרשות,בהלכהותשובותשאלותשלחיבורים

רבישלאביו(ז"תרט-ז"תקנ)הצרפתיוידאלרבי

ת"שוחיבר.פאסמדייני.הצרפתיישראלאבנר

.ידבכתבונותרוופסקים

תחילת.החתימותהשני'בעמ.ידבכתב'עמ[2]

.חסרדיןהפסק

סעדוןבןאברהםרביובחתימותידכתבדיןפסק.ג

.ט"תקנ.יולילוייהודהורבי

שבחצרלביתחלונותפתיחתאודותהסכםמסמך.ד

ובחתימותידבכתבכתוב.ג"תרע,פאס.משותפת

כפי.אבוחציראאהרןורביעטרבןיעקברפאלרבי

יעקברפאלרבישלידובכתיבתכולוהמסמךהנראה

.עטרבן

ד"ראבאליקיםחימאירמשהרבימאתמכתב.ה

ד"ראבסוסאןבןאברהןרביאל,א'לבידאר'ד

.ב"תרצ.מוגאדור

ידובכתבתשלומיםעלאישורדפיחמשהמקבץ.ו

כולם.מוגאדורד"ראבכנאפודודרבישלוחתימתו

.1935ה"התרצמשנת

משלשהאחדהיה(ז"תרצ-ב"תרכ)כנפודודרבי

הקהלכנסתביתורב"רביניקטריבונאל"בצדקמורי

ביתאבולראש.ה"תרעבשנתלדייןנתמנה.במוגדור

מספרים.לפטירתועדמוגדורהעירשלדין

בשלהדיןביתאתלסגוררצוהשלטונותשבתקופתו

הודות,גירושיןבמוגדורהיולאשכמעטהעובדה

.ביתשלוםלהשכיןדודרבישלהגדוליםלמאמציו

.נדריכלתפילתשלבעיצומהכיפורביוםנפטר

מוסלמים,יהודים,העיראנשיכלהשתתפובהלוייתו

יהודיפטירתולאחררבותשניםבמשך.ונוצרים

היו,מוגדורמצדיקילאחדשהחשיבוהומוגדור

.בשמונשבעים

בכתבחתימותעםבמכונהמתוקתקנוסףמסמך.ז

.1928,קזבלנקה.צרפתית.יד

יעקברבישחיברפיוטיםשניכולל,ידבכתבדף.ח

.19–ההמאה.אבוחצירא

.שוניםומצביםגדלים

400$פתיחה 



ישעיהרבישלקדשוידחתימת.314

א"החידמרןשלסבואזולאי

Handwritten Signature of Rabbi

Yeshayahu Azulai the Grandfather of

the Chida

.י"ש,ונציה.ם"להרמבהמצותספרמתוךדף

.בראגדיןדפוס

ישעיהרבישלקדשוידחתימתהדףבשולי

–אזולאידודיוסףחייםרבינושלסבו–אזולאי

שלובנואזולאיזרחיהיצחקרביאבי,א"החיד

רבי."לאברהםחסד"בעלאזולאיאברהםרבי

סילוואדיחזקיהרביהגאוןשלתלמידו,ישעיה

שםבספרוא"החידמרן."חדשפרי"בעל

ר"מהרזקנימרראשיעטרת"מתארוהגדולים

נפטר."בתלמידיםתורהמרביץישעיה

ידעלונטמןב"תצשנתאדר'וביום,בירושלים

רבישללקברובסמוךהנביאזכריהקבר

."כהונהבתי"בעליצחקיאברהם

עתיקיםניירשיקומי.מ"ס18\29גודל.דף[1]

.בינונימצב.הדףבשולי

600$פתיחה 



א"תרס-ח"תרנפאס–היסטוריםפרטים–צוראבןרפאלרבירשימותפנקסי–ידכתבישני.315

Two Manuscripts –Notebooks of Lists of Rabbi Raphael Even Tzur = Historical Items – Fes, 1898-1901

.פאסד"אבצוראבןרפאלרבישלידובכתב,והכנסותהוצאות,הלוואותשלרבותרשימותבו.דף[138]כוללפנקס,ידכתב.א

יוםלתאריךעד[ח"תרנ]ך"וברכתי'שהמרוצהאלול17וילךנצבים'פ'ויום"מתאריךהחל.ויוםיוםבכלכמעט,סדרלפינכתבהפנקס

.שניםכשלושבמשךנכתבשלפנינוהפנקס–"א"תרסאדרתצוהסדר4

עם.צוראבןרפאלרביאחראיהיהשעליהםצדקהקופותשלוהוצאותהכנסות,ופרעונןהלוואותאלפישלמפורטותרשימותבפנקס

:לדוגמא.רפאלרבישכתבואישייםהיסטוריםרישומיםגםנמצאיםהדפיםבין.חכמיםתלמידיגםבתוכםמרוקויהודישלרבותשמות

עצמותיבכאבלמשכבנפלתיומידותכף'הנזפוריםאחריהגומלברכתיך"ואחלמשכבנפלתי'הנז(ט"תרנשנת)אדרח"מר"41'בעמ

.לשוקלצאתשהתחלתיל"יהתמוזסוףעדהרבהחלושבביתיושבונשארתיהגומלוברכתיך"לבהכ"בעשהלכתיסיוןשלישעדכולם

,הנהואחתהנהאחתנפרדיםניירבעליאחריםי"ערושמוהייתיהזהבזמןמידיויוצאהנכנסשהיהומה...לכתובהתחלתיולא

."א"כיראמןלעבודתוועושרושניםימיםואורךבריאותלישיתןר"יה,בידילכתובהתחלתי...ת"ותלי

רביר"לשדוכן,"א"זיעה"רמבלכוללותוהנידבהנדרו"היילוזא"כמהרר"להשד"כספיםנתינתעלרישומיםרפאלרביכתב47'בעמ

.מטבריהמאמאןחייםיוסף

מ"בשטוהכלשיהיהר"יה...סוסאן'ןמנחםהמפוארהחתןלביחמדתן"ידיעםת"מבאיזיבואינהידידתיבתיחופתהזההיום"70בדף

"...לעבודתךוכבודועושרבניםובנילבניםויזכו

ר"אדנולד''הנ'הר,ומידסמוךערביתאחרי...דנאןאבןיצחקר"כמוהרמ"הדהוהכולללש"החהמ"נתבשהזההיום"ב84בדף

.במרוקוחשוביםאישיםפטירותעלנוספיםרישומים"...ד"תקצ

והתעלפותהלבצרותעליגברהעליולישהיההצערומרוב...גדולבצערוהיהו"היאביאדוניר"עטחלההשבועבזה"ב94בדף

אנילשםועליתיעשיתיוכן,הצדיקיםקבריעללהשתטחהחייםלביתלעלותאותיופייסו...הזההחוליעליוכבד,א"ללמשכבונפלתי

החלתיכ"אח...ואוירההחצריופימפניר"נחשםומצאתישםלואשרהחצר,קדוש'מס'סיהמרומםהגבירן"ידיליויתן...ביתיובני

"...עדשםיושבונשארתי,מעטמעטלהתרפאות

בשבילאלא,כתבםבכדילאיצחקרבישכתבל"הנהרישומיםכל.123ובדף118בדףכגון:והיסטוריםחשובים,נוספיםרישומים

.'וכדוחולהשהיהל"הנבתאריכיםוהוצאותהכנסותחשבוןאתכתבלאלמהטעםלתת

שלבפנקסהרישומיםבכל.רופפיםודפיםכריכה.טובמצב.מ"ס11\18.כתוביםעמודים376כ"סה,צדדיםמשניכתובים.דף138

.קומתיחתללאהשאירשאותםההיסטוריםברישומיםמלבד.מחיקהלאותעליהםקומתחרפאלרבי,והוצאותהכנסות

פרטיםכולל.והוצאותהכנסותשלרישומיםהכולל.הקודםהפנקסשלהמשךהינו.צוראבןרפאלרבישלידובכתבנוסףפנקס.ב

ה"כמקץסדרחמישייוםלתאריךעדב"תרסשבטז"טבשלחלסדרששייוםמתאריךהחלההפנקסכתיבת.הדפיםביןהיסטורים

.ג"תרסכסלו

.רופפיםודפיםכריכה.טובמצב.מ"ס11\18גודל.צדדיםמשניכתובים.דף79

.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

700$פתיחה 



–ואזראדעמארמשפחותלנישואיכתובהשטר.316

וחתימותידכתב–ד"תשי,[מרוקו]אסאמרכפר

Ketubah Deed for the Marriage of the Amar and 

Azrad Families – Assamar Village [Morocco], 1954 

– Handwriting and Signatures

'הט'השכבודברעמארדוד"החתןלנישואי,כתובהשטר

"...עמארדודהמנוח'הש'הח'הט'השכבודברעמאריאודא

ברזראדחייםהמנוח'הט'השכבודבתפריחה"הכלהעם

טבת'י.אסמרכפר"...אזראדאליהוהמנוח'הט'השכבוד

.ד"תשי

'ןדוד"הרבניםחתימותעם.נאהכתיבה.ידבכתבכולוכתוב

."ו"יצאדהאןמאיר'ןאברהםה"ע""דאנינו'המישראל

26\22עמודגודל.אחדעמודעלכתוב.מקופל.גדולדף[1]

.הקיפולמחמתהשורותבאחתדיוטשטוש.קיפולסימני.מ"ס

100$פתיחה 

ג"תרצ,טבריה–טבריהורבניחכמי40בחתימת–ברדוגוחייעקברביר"השד-קלףעלות"שדרכתב.317

רביר"לשדוניתנה,הפנימיהמערבחכמיאלשנשלחה,טבריהורבניגדוליכלמאת.קלףעלדיו,ידכתיבת,ומסוגננתגדולהאגרת

.ג"תרצ,טבריה.לשםבדרכוברדוגוחייעקב

בראשעיגולחציבצורתכתוביםהפסוקים."לאלקינוגודלהבואקרא'השםכיקראנוביוםיעננודמאיראלקא"רישוםהאגרתבראש

במילהמסתיימתשניהושורה"מה"במילהמסתיימתראשונהשורה,רבותבמליצותלאגרתוהקדמהפתיחהדברימכןלאחר.הדף

אשר...ישראלשרי,הלוליםקדששרפי,וגדוליםגאונים,המובהקיםהרבניםמעלת"אלהרבניםפוניםהאגרתדבריבתחילת."טוב"

,ארזילא,תיטואן,טאנכרת"ועי...מוגאדור,אזמור,מאזאגאן,אספי,מראקש,בלטאר'גת"עימכללאואתיאהפנימימערבעריבכל

"...מיליליאדא'וג,ואדזאן,צרפור,פאס,מכנאס,סאלי,רבאט,מזאב.זטאט.לבידאדאר...קצר,י'לאראג

,"שפליםרוחלהחיות"כספיםלאסוףשבא,בירדוגוחייעקברביר"בשדולתמוךטבריההעירלעזרתלבואהרבניםקוראיםבאגרת

גםחלתוקפה,שהאגרתהרבניםכותביםכןכמו.ואלמנותיתומיםואביונים,ובענייםמדרשותבבתי.הנסבעלמאיררביכוללותי"ע

.ל"הנר"השדמררגלכףתדרוךאשרמקוםבכלהמדינותושריישראלבנילכל

רבי,מזרחיאליהויונהרפאלרבי,ילוזיחיאדודרבי,זריהןחייעקברבי:ביניהם.מרוקוחכמי40–כשלחתימותהאגרתבתחתית

,אדהאןמסעודרבי,אדהןיחיארבי,ועקניןשמעוןרבי,אסודרישלוםרבי,ילוזמאיררבי,אלחדיףחייםבכוררבי,טולידאנופינחס

רבי,אוחנהמאיררבי,סתהוןאהרןגבריאלרבי,ועקניןדודחייםרבי,ועקניןמאיררבי,א'סמאגחייםרבי,סתהוןמנצוראליעזררבי

.ועודמזרחייצחקרבי,ארוואחשלוםרבי,אסבאגשמואלרבי,ענתביישראלרבי,אוחנהמרדכי

רובם,הרבניםמחתימותכמהטושטשוכןכמו.רטיבותמחמתנמחקהדףשלהימנייםהשוליםטקסט.מ"ס50\75הקלףגודל

.בינונימצב.לקריאהניתניםככולם

500$פתיחה 



317. Letter of Shadarut on Parchment – the Shadar Rabbi Ya'akov Chai Berdugo – Signed by 40 Sages and

Rabbis of Tiberias – Tiberias, 1933

Large handwritten missive, ink on parchment. By all the sages and rabbis of Tiberias and which was sent to the sages of the

inner West and was given to the Shadar Rabbi Ya'akov Chai Berdugo on his way there. Tiberias, 1933.

At the beginning of the missive an inscription of verses written in a semi-circle on the upper part of the leaf. Then there are

poetic words of introduction. In the missive, the rabbis of Tiberias appeal to all the rabbis and leaders of the Western

cities: Gibraltar, Marrakesh … Rabat, Meknes, Fes, and many more.

In the missive, the rabbis ask to aid the city of Tiberias and support the Shadar Rabbi Ya'akov Chai Berdugo, who was sent

to raise funds "to revive the spirit of the depressed, the poor, orphans and widows" by the Kollelot of Rabbi Meir Ba'al

HaNes. In addition, the rabbis write that the missive is valid anywhere the aforementioned Shadar sets foot.

On the lower part of the missive, signatures of approx. 40 sages of Morocco. Among them: Rabbi Ya'akov Chai Zrihan,

Rabbi David Yichyeh Yaloz, Rabbi Raphael Yona Eliyahu Mizrachi, Rabbi Pinchas Toledano, Rabbi Bechor Chaim Alchadif,

Rabbi Meir yaloz, Rabbi Shalom Asudri, Rabbi Shimon Vaknn, Rabbi Yichyeh Adahan, Rabbi Massud Adahan, Rabbi Eliezer

Mantzur Sethon, Rabbi Chaim Smadja, Rabbi Meir Vaknin, Rabbi Chaim David Vaknin, Rabbi Gabriel Aharon Sethon, Rabbi

Meir Ochana, Rabbi Mordechai Ochana, Rabbi Yisrael Antabi, Rabbi Shmuel Asabag, Rabbi Shalom Arvach, rabbi Yitzchak

Mizrachi and more.

Size of parchment 50x75cm. The text on the right margins has been erased due to dampness. In addition, several

signatures are blurred, yet they are all readable. Fair condition.

Opening 500$



רבניחשוביחתימותעםמסמכיםשני.318

מרוקו

Two Documents with Signatures of the Most 

Important Rabbis of Morocco

עם.במרוקוא'לבידאר'דהדיןביתמאתמסמך•

ועםאלחייאנייחייאורביאבוחציראשמעוןרביחתימות

.משאששלוםרביידבכתבחתימותקיום

רבותשניםלמד.ארפודמדייני–אבוחציראשמעוןרבי

."מאירבבא"המאיררביהאדמורקרובועםבחברותא

.שכונהכרבוכיהןלירושליםעלה

שלמהרביחתימותעם.ז"תרלמשנתנוסףמסמך•

.מיאראמשהורביסקליהכהן

עליואמרו.דבדוהעירמחכמיסקליהכהןשלמהרבי

היווקדושהויראה,תורהשלמאהלהמשלאימיושכל

-"שלמהויאסוף"."שלמהויחל"חיבר.עליוחופפים

.ועודת"שו

.שוניםגדלים

100$פתיחה 

זוזותאליהורבישלוחתימתוידובכתבדרשות319.2

2 Sermons Handwritten and Signed by Rabbi Eliyahu Zuzot

.ממרוקוזוזותאליהורבישלוחתימתוידובכתבדרשה,עמודיםשניבכל.עמודים4כולל,מקופלדף

הדרשה"...יזכהוהאלבניםולבני,אשביעהוימיםאורך,אליהוומורירבימפישלמדתי,דרשתיהוזהדרוש"פותחתראשונהדרשה

בסופה.הספדדרשתהנראהכפיהשני'בעמ.(י,יויקרא)"הטהורוביןהטמאוביןהחולוביןהקדשביןולהבדיל"הפסוקעלנסובה

.קליגרפיסלסולעםמזוזוהשונות,ידובכתבחתימותשתי

הרבהתלמידיםוהעמידתורההרביץ.וטהוריםצדיקיםמשפחתנצר.לארץשעלומרוקורבנימחשובי(ג"תשנ-ו"רע)זוזותאליהורבי

'ב–בשבחותהאדםחיבר.וגופובנפשוישראלובאהבתיתירהבענוההצטיין.ובפרישותבחסידותהתנהגימיוכל.ובארץל"בחו

השחוט.וחגיםלשבתותותשבחותשירות,פיוטים–אליהושמחת.העזראבןהלכות–אליהונועם.והיתראיסורהלכותעלחלקים

.בעופותוטרפותשחיטההלכות–בעופות

.דיומריחות.טובכללימצב.מ"ס19\15.כתוביםעמודים[4]

100$פתיחה 



משהרביבחתימת–הכנסתבביתחרםקבלתשטר.320

ג"תקצ,[מרוקו]גריס–אביכזיר

A Deed of Accepting a Ban – Signed by Rabbi Moshe
Avichzer – Gris [Morocco], 1833

החתומיםבפנינו]מ"הח'בפ"הכנסתבביתחרםקבלתעלמסמך

משה'ןאברהםלהשביערצהשלאאלישעשלמה'ןיעקב'ה[מטה

"...סךאודותעלילוזהן

'ןמכלוףמסעוןורביאביכזירמשהרביהגאוןחתומיםהמסמךעל

כולווהמסמךיתכן.ג"תקצתשריז"כ,[מרוקודרום]גריס.חמו

.אביכזירמשהרבישלידובכתב

שבמרוקותאפילאלתחכמימגדולי,אביכזיריוסףר"במשהרבי

."יעקבאביר"האבוחציראיעקברבישלנפשוידיד.19-הבמאה

(Ghris)גריסבכפרהיהמושבומקום אליוהסמוכיםהכפריםוכל"

ספריםואסףויגעוטרח,למדןהיההוא.משמעתואלסריםהיו

הספריםוכל.ספריםעקדביתשעשהעדרחוקיםמארצותהרבה

מלכי)"אחריושנשארוספריםהמהתאפילאלתבכפריהנפזרים

בספרונדפסובירדוגויעקברביאלממנושאלותשתי.(בערכורבנן

."דיעקבשופריה"ת"שו

.כתמים.טובכללימצב.מ"ס8\10.דף[1]

150$פתיחה 

קדשוידבכתבנדירותוחתימותרישומים.321

אבוחציראיעקברבי"יעקבאביר"מרןשל

מילדותוא"זיע

Rare Inscriptions and Signatures

Handwritten by the "Abir Ya'akov" Rabbi

Ya'akov Abuhatzeira from His Childhood

רביידידואלאביכזירמשהרביידבכתבמכתבטיוטת

.ילוזיעקברביבןיחיא

בכתיבה'ב'האאותיותשלרישומים,לדףמעבר

רבישלקדשוידבכתבמזרחיתובכתיבה,אשורית

2עם,מצעירותו"יעקבאביר"האבוחציראיעקב

,"אביחציראמסעוד'ןיעקב"ידובכתבנדירותחתימות

בכתבחתימהנסיונות2ובנוסף,"אביחציראיעקבה"ע"

.ידו

רבישלידובכתבהנמעןרישוםהמכתבשלזה'בעמ

החכםל"וקון"ידי'אחלידותנסיעתגיע"אביכזירמשה

...ן"ידי"המכתבדבריבין."ו"נריעקב'ןיחייאר"כה'הש

...יעקב'ןיחייאר"כה...מעיניורחוקבלביקרובעיניאור

"...יוסף'ןמשהאנימאתי

מתקופתאבוחציראיעקברבישלאלוחתימות

ובפרט.כללבנמצאואינםביותרנדירותצעירותו

!!!מסעודרביאביואתמזכירשבהחתימה

,תאפיללתדיינימגדוליאביכזירמשהורביילוזיחיארבי

עמםיחדכיהןמהםצעירשהיהאף"יעקבאביר"המרן

יעקברבי,ילוזיחיארבישלאביו.תפיללאתבדיינות

רבישלאביו,מסעודרביעםכדייןכיהןהואאףילוז

.אבוחציראיעקב

.ובלאיכתמים.מכריכההוצאהדף.מ"ס9\14.דף[1]

3000$פתיחה 



הגאוןשלוחתימותיוידובכתבדיןפסקי.322

משפטבעל(ץ"היעב)צוראבןיעקברביהקדוש

ז"תפ,מקנס–ביעקבוצדקה

שלושעםקדשוידבכתבצדדיםמשניכתובדף

,מקנס.צוראבןיעקברבישלהקדושהגאוןשלחתימותיו

.ז"תפ

ארוךדיןפסקהראשוןבעמוד:דיןפסקישניבדף

ר"כה"ביןממוניסכסוךבעניןז"תפ,שבטט"ימתאריך

בנימןהיקרעםע"נמשהר"בהו"נרמאימראןיוסף

ר"כהההמרומםהנגידלושמכרמילףעסקיעלאסכורי

רבישלידוחתימתדיןהפסקבסוף"...מאימראןאברהם

.נאהקליגרפיסלסולעםגדולהחתימה–צורבןיעקב

נוספתחתימהעםשורות3שלתוספתזוחתימהלאחר

ל"הנבנידוןנוסףדיןפסק:השניבעמוד.יותרמקוצרת

חתימה–וחתימתוידובכתבכתוב.ז"תפאדר'גמתאריך

.נאהקליגרפיסלסלולעםגדולה

מגדולי,(ג"תקי-ג"תל)צוראבןיעקברביהקדושהגאון

מרוקופוסקיגדול,ההודבתקופתמרוקוחכמיוקדושי

התבלטבילדותוכבר,"ביעקבוצדקהמשפט"ת"שובעל

הדיןבביתלדייןהתמנהבצעירותו,וצדקותובקדושתו

לאחר,הצרפתישמואלורביעטרבןיהודהרבילצד

משמשכשלצידוד"כראבכיהןעטרבןיהודהרביפטירת

כרבשניםואחתכשלושיםלאחר,אלבזבןשמואלרבי

רבילצדבדיינותכיהןשםלמקנאסעבר,פאסד"ואב

ימיובסוף.שנהעשרהכאחתר"המשבי–בירדוגומשה

ישראלמאורשל'החפץ'לספרומהמסכימים.לפאסחזר

למקוםהפךקברו.(ו"תצשנת)א"זיעעטרבןחייםרבי

עט"גםחיבר.מרוקויהודיבקרבלרגלועליהתפילה

."חפץלכלעת""למודיםלשון""סופר

–ושורות27.מ"ס13\18.כתוביםעמודיםשני.דף[1]

מעטחסרוןעםהדףבשוליפגמים.בינונימצב.חתימות3

שיקוםלאחר,מקצועימשוקם.אותיותכמהשלבטקסט

.טובהדף

1200$פתיחה 

322. Court Rulings Handwritten and Signed by the

Genius Rabbi Ya'akov Even Tzur (the Yavetz) Author of

Mishpat U'Tzeddakah – Meknes, 1727

A leaf handwritten on both its sides and with the three

signatures of the holy genius Rabbi Ya'akov Even Tzur. Meknes,

1727.

On the leaf appear two court rulings: on the first page, a long

court ruling from 19th of Shevat, 1727, concerning a financial

dispute between "Yosef Maimran … the son of Rabbi Moshe

and the dear Binyamin Eskoury…" At the end of the ruling, the

handwritten signature of Rabbi Ya'akov Ben Tzur – a large, nice

curly calligraphic signature. After this signature, an addition of 3

lines with an additional, shorter signature. On the second page:

an additional court ruling concerning the aforementioned from

the 3rd of Adar 1727. Handwritten and signed by him - a large,

nice curly calligraphic signature.

The holy genius Rabbi Ya'akov Even Tzur (1673-1753), one of

the greatest and holiest sages of Morocco, the greatest Posek of

Morocco, author of the "Mishpat U'Tzeddaka B'Ya'akov"

Responsa. Already as a child, he was known as holy and pious.

In his youth he was appointed a Dayan at the Beit Din with

Rabbi Yehuda Ben Atar and Rabbi Shmuel Ha'Tzarfati. After

Rabbi Yehuda Ben Atar's death, he served as the Rosh Av Beit

Din and after thirty one years moved to Meknes, where he

served as a Dayan together with Rabbi Moshe Berdugo – the

Mashbir – for eleven years. In his old age, he returned to Fes.

He was one of the approbators of the book 'Chafetz Hashem' by

Rabbi Chaim Ben Atar (1736). His grave became a site of prayer

and pilgrimage among the Jews of Morocco. Authored also the

books 'Et Sofer', 'Leshon Limudim' and 'Et L'Kol Chefetz'.

[1] leaf. Two written pages. 13x18cm. 27 lines and 3 signatures.

Fair condition. Flaws to the margins of the leaf, with slight

omission of text of a few letters. Professionally restored; after

the restoration, the leaf is in good condition.

Opening 1200$



20\19–ההמאה–מרוקוחכמימאתאוטוגרפיםאוסף.323

Collection of Autographs by the Rabbis of Morocco – the 19th / 20th Century

בכתבכולוהמכתב.הבחנהחודשי'גלעניןהדיןיהיהאיךמעוברתוהיאישראלעםהנשואהנכריתבדיןארוכההלכתיתתשובה.א

ניכרתשלפנינובתשובה.במרוקותמושנתד"ראבהכהןמסעודרביאלנשלחההתשובה,משאשיוסףרביהגאוןשלוחתימתוידו

.ואחרוניםראשוניםופוסקיםס"בשחורזכשהואבתורהגאונותו

17במשךביצעאותותפקידיר'שבאלגתלמסאןהעירשלהראשיכרבהמשאשהרבכיהןבהבתקופה(ו"תרצ)נכתבההתשובה

הלכההתכתבשנה16בגילבצעירותועוד,בתורהגדולגאון.חיפהשלהספרדיהראשיכרבהוכיהןלארץעלהד"תשכבשנת.שנה

.חלקים'ב"חייםמים"ותשובותשאלותחיברכןכמו,חלקים'ג"המכתביםאוצר"בספרונדפסואלומכתביםדורורבניעם

הערכהבכינוימכנהו"מאירבבא"האבוחציראדודרבי"ראשנועטרת"שלותלמידוגיסוהיההכהןמסעודרביהמכתבמקבל

."כהונהפרחי"ספרומחסרתמושנתד"ראב"אלהיןלברדמי""שבכהונההחסיד"מופלגים

העליוניםבשולים.חסרוןללאהקיפולמחמתהדףבמרכזקרע,בינוני,טובמצב.מ"ס21\30.צדדיםמשניכתוביםגדוליםדפים[2]

.בטקסטחלקיפגםעםוקרעיםבלאיהדפיםשל

ספר,עמוהרבשהביאידכתבישניאודותהמכתב.ן"יבי–בירדוגויוסףרביהגאוןשלוחתימתוידובכתב(בחלקוחסר)מכתב.ב

.להעתיקם(תלמידו)הנמעןעלומצוה,מדרשיםידוכתבהלוימנות

יעקברביפטירתלאחר.המערבוחכמימרוקורבנימגדולי,(נח'עמרבנןמלכי,ד"תרי-ב"תקס)ן"יבי-בירדוגויוסףרביהגאון

."יוסףדברי"ת"ושו[חלקים'ג]"יוסףכתונת"מחבר.פטירתועדמכנאסבעירהעדהומנהיגד"לאבנתמנהבירדוגו

כפרד"אבמימוןמשהרביאלשנשלחו,(יר'אלג)גרדאייאד"אבאלבאזאברהםרבישלוחתימתוידובכתביפיםמכתביםשני.ג

.ישראלארץישובלטובתמרוקובעריכספיםאיסוףבעניןהמכתבנידון.אתא

אסבאגאברהםהצעירמסולסלתוחתימהידכתבעםדפיםשרידי•רבניםוחתימותידבכתבדף•שונותסגולותעםידבכתבדף•

.('התקשנות)

.שוניםומצביםגדלים

200$פתיחה 



מטבריהילוזחייםיוסףרביידבכתברשימותפנקסי[6]מקבץ.324

Collection of [6] Notebooks of Lists Handwritten by Rabbi Yosef Chaim Yaloz of Tiberius

.חשוביםספריםומחברטבריהמחכמיילוזחייםיוסףרבישלרשימותפנקסימקבץ

שאליהםישראלוגדולירבניםרשימותבאובמחברת,"ישראלזמירות,תורהדברי,ב"חאליהופתחלספריחשבון"מחברת.א

רבי,סאליד"אבאנקאווארפאלרבי"חאקיבבא"הואחיו"סאליבבא"המוזכריםהרבניםבין.ספריואתחייםיוסףרבישלח

רבניםשלשמותעשרותועוד,זוננפלדחייםיוסףרבי,הכהןדוויקשאולרבי,שמעוןבןאהרןרבי,צפתד"אבזילברמןאברהם

והתמורההספרמשלוחזמן,בדאוניירעשויההיאאםהכריכהלפיסווגוהספריםכןכמו,מגוריהםעירושםואשכנזיםספרדים

.ריקיםרביםדפיםועוד,כתוביםעמודים30.הספריםעבורשקיבל

אחרוןפזמון.כתובים'עמ[6].למילהפזמוניםעם.נאהאשוריתבכתיבהמחברת"והבדלהמילהשלהספרזה"קונטרס.ב

.מזרחיתבכתיבה

חייםיוסףה"עהמחברממני"...ואשכנזיםספרדיםוהחכמים,הרבנים,הגאוניםשמותכלאתכוללב"חיוסףשםספר"מחברת.ג

עמודים[6]ועוד,ידובכתבנאהשערלפנינו,השליםלאאךלכתובחייםיוסףרביהתחילבמחברת."א"התרצ'שכסלו...ילוז

.ריקההמחברתשאר,כתובים

:מחלקותלפימסודרים.ושנהדפוסמקום,מחבריהם,שמותיהם,ספריםמאותנרשמובה,"וחבוריםספריםרשימת"מחברת.ד

.כתובים'עמ32.ועודל"חזאגדות,הגדה,זהר,ולקוטיםמדרשים,בבליתלמוד,משניות

ועבריתבאנגליתכתובותיהםעםל"מחושוניםואישיםרבניםשמותנרשמובה."ספריםלמשלוחהאדרסיםספר"מחברת.ה

.ריקיםרביםעמודים.כתובים'עמ18.ספריםלמשלוח

.ריקההמחברתשאר.כתובים'עמ3."האשכנזימעדת'וכורבים,קבריםציוניב"ח"אבןמצבת"מחברת.ו

אוצר,ספריםכמהחיבר.טבריהומחכמיר"שד.אליהופתחס"מחילוזאליהורבישלבנו(ב"תשכ-מ"תר)ילוזחייםיוסףרבי

,המצותטעמי–חייםטועמיה,ך"תנ–חיימעוז,דרושים–חייימי,אליהותולדות,יוסףילקוט,שםטוב,י"ראטוב,יוסףשם,יוסף

.שוניםרבנייםובתפקידיםהקהילהבהנהגתלווסייעאביולצדעמדרבותשנים.אבןומצבתלרבניםזכרונות

.שוניםומצביםגדלים

200$פתיחה 



מזקניוענונושלוםרביהצדיקידבכתבוחידושיםדרשות.325

מרוקוחכמי

Sermons and Novellae handwritten by Rabbi Shalom Vanunu

One of the Eldest Rabbis of Morocco

שלידובכתב,התורהפרשיותעלוחידושיםדרשות,הספדיםכולל.ידכתב

.ידוחתימתהדרשותאחתבסוף.וענונושלוםרביהצדיק

ופרישותבחסידותהתנהגימיוכל.מראקשחכמימזקניוענונויהודהשלוםרבי

עלה.במראקשכרבכ"ואחאלקלעהשלכרבהכיהןבמרוקו.יתירהבקדושה

ימיםשבועבמשךתעניתלקייםהיהבקודשמנהגו.חולוןבעירוהתיישבלארץ

מנהגוביטללאלגבורותכשהגיעזקנותובעתגם,ם"השובביבימישנהבכל

איניאביולוענה,הרבהבחולשתוגםמתענהמדוע,דודרביבנולשאלת.זה

.מ"תשדבשנתנפטר.ישראלכללבעבוראםכיבעבורימתענה

קרעים.בינוני,טובמצב.מ"ס16\23בגודלרובם.שוניםגדלים.דף35

.כתמים.ובלאי

120$פתיחה 

דרשות–יר'מאלגאוחנונהדודרביידכתב.326

ופיוטים

Manuscript Rabbi David Ochanuna of Algiers –

Sermons and Piyyutim

בעבריתכיפורויוםהשנהלראשדרשותכולל,ידכתב

,מילה,שוניםלזמניםפיוטים.שטרות.יהודיתוערבית

.אוחנונהדודרביידבכתב.ועודהדברותעשרת,הבדלה

פיוטיםשלדפיםמספר.ידוחתימתמקומותבשלושה

ו"יצאצאראףאברהםימיןה"ע"כתיבתהקונטרסבאמצע

."ט"סי

-בגרדאייארב(בערךץ"תר-י"תר)אוחנונהדודרבי

להדפסתהתורמיםברשימתנזכר.ן"תרמשנתיר'אלג

-ישורוןמלכי).(ח"תרס,ירושלים,סתהון)"חייםארץ"

.(יר'אלגחכמי

חסרהנראהכפי.מ"ס18.צדדיםמשניכתובים.דף[43]

כתמים.טובכללימצב.ידהכתבבתחילתשנייםאודף

.כריכהללא.זמןובלאי

150$פתיחה 

ידבכתבחידושים–א"תרכ,למברג–יעקבאהל.327

"דודחנהקרית"בעלסקליהכהןדודרבי

Ohel Ya'akov – Lemberg, 1861 – Novellae

Handwritten By rabbi David HaCohen Skalli author

of "Kiryat Chana David"

.מדובנאיעקברבימאת.בראשיתספר,יעקבאהלספר

.א"תרכ,למברג

חנהקריתת"שוספרמחברסקליהכהןדודרביחותמותבספר

בדף.ווהראןד"ואב(ו"תרצ-ה"תרצ,ירושלים)חלקים'בדוד

.ידובכתבתורהחידושיכמההפורזץ

קצוץאחרוןדף.טובכללימצב.קדמיתכריכהללא.דףקא

.בשוליומעט

100$פתיחה 



הקדשה–ו"תרס,ירושלים–לעמוהגידמעשיוכח.328

הכהןמסעודרביהאלקיהמקובלשלוחתימתוק"בכתי

אלחדאד

Ko'ach Ma'assav Higid LeAmo – Jerusalem, 1906 –

Dedication Handwritten and Signed by the Author Rabbi

Massud HaCohen Elchadad

ומועדיםלשבתותדרושים:אחלק.חלקיםשני,לעמוהגידמעשיוכח

מכבדבןספר(מיוחדשערעם):בחלק.ל"ובחובארץהמחברשדרש

ורבאדאבייהויותס"השמסכתות,הפרשיותסדרעלליקוטים,אב

.אלחדאדהכהןמסעודרביהמקובלהגאוןמאת.וכתביםפסקים,ת"בגפ

.יחידהמהדורה.ו"תרס,ירושלים

ידידינא"המחברובחתימתקדשוידבכתבהקדשהלכריכהמעבר

אנכיך"מ'הצעיחבריהמןחדד"כ'הנז'הסק"לישהגיעיודיעני

אלחדאדהכהןמסעודרבישלקדשוידחתימת.חותמתועם,"בערכי

!נדירההינה

הוריועםעלהנעוריושחרועם,במרוקונולד(ז"תרפ-ף"תק)המחבר

הקבלהתורתללימודהתמסרמחייושנה60–כבמשך.ישראללארץ

בשנת."(היחיאליהקונטרס"בספרואלפייהיצחקרבישלהספדו)

עדהישיבהבראשועמד,אלביתחסידיםק"קלראשהתמנהג"תרס

כוונותי"עפוהתפללהתיבהלפניעברהתקופהברוב.האחרוןליומו

ידועהיה.107בגילונפטרימיםלאריכותזכה.ש"הרשבסידורי"האר

.אודותיונקשרונפלאותוסיפורימופתכבעל

פגמים,מקוריתכריכה.טובמצב.מ"ס33.דף[12],לז,[1],צה,[2]

.הכריכהבפינות

100$פתיחה 

–ראשונותמהדורות–מרוקוחכמיגדולי–ספריםאוסף.329

ורישומיםהקדשה

Collection of Books – The Greatest rabbis of Morocco –

First Editions – Dedication and Inscriptions

.מעולהמצב.ד"תרס,ירושלים.חלואהסמחוןרבימאת,לצוצוספר•

.מקוריתכריכה

המחברתמונת.ה"תש,א'לבידאר'ד.אסבאגברוךרבי,משהמנחת•

.ובנו

.אלבאזמשהרפאלרבימאת.ופזמוניםשירים.בוכיםוקולחדששיר•

.ץ"תר,ירושלים

.קזבלנקה.נחמיאששלמהרבימאתהתורהעלחידושים,שלמהויחכם•

.מאודטובמצב.הספרבתחילתהמחברתמונת.יחידהמהדורה.ט"תרצ

.מקוריתכריכה

רבימאתוביאוריםהגהותעם.ן"הראבמאת.רבתיכלהמסכתפירוש•

.ו"תרס,טבריה.טולידאנוברוך

.החלקיםשני.ג"תרצ,ירושלים.ועקניןשמעוןרבימאת.סמוכיםש"דור•

השערשלפניבדף.וחותמתוידובכתבהמחברהקדשתלשערמעבר

.ידבכתבתורהחידושירישום

.פינטוחייםרביעלנפלאותספורי.בלערבייאמעשיות,חייםשבח•

.בירושליםלוגאסייוסףהוצאת

.ז"תרפ,ירושלים.ותשובותשאלות.ועקניןדודרבימאת,דודוידבר•

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים.ספרים8כ"סה

150$פתיחה 



הקדשות\האישייםספריועלקדשוידבכתברישומים–ל"זצשניאוריחיארביהמקובלהצדיקספריית.330

מחברים

Library of the righteous Rabbi Yihye Shneur zt "l - inscriptions in his handwriting on his personal books \

dedications from friends

ראשוניםספרי\יסודספרי\קבלהספרי\תפילהספרי.שניאוריחיארביהמקובלהצדיקשלמספרייתוענקספריםאוסף

.אליומחבריםהקדשות,עצמיותהקדשות,ידובכתברישומיםבחלקם.הרבשלבעלותחותמותהספריםבכל.ואחרונים

,ירושלים.ענתביאברהםלרבידרשותמועדאהלספר•רביםשימושסימניניכרים,הרבשלהאישירגליםלשלשהמחזור•

ידובכתבעצמיתהקדשהבספר.ד"תשל,ירושלים.דבחסתהוןמשהדודרבימאתס"הדיעלהספר•ידובכתבהגהה.ט"תשי

הקדשה.ב"תשל,ירושלים,אליהודביתנא•ידובכתברישוםהפורזץבדף.ג"תשכ,ירושלים,חילאישבן•(שורות4)וחתימתו

שנדפסהמהדורה.רגליםלשלשמחזור•ידובכתברישומיםעםדףנמצאגםבספר,הלליעקברבימאתהספרקבלתעלעצמית

,גבריאליד,שבלבעבודהסידור•הצדיקשלהפרטייםהעותקים,כרכיםשנילפנינו,שניאוריחיארבישלמשפחתוידיעלבפריז

רישום,חייםהחפץמשלי•ידובכתברישום,עבאדימרדכילרביזמירותנעיםפירושעםתהלים•הסידורכלשלאשוריתכתיבה

.ידובכתברישום,ו"תשטירושלים,מעשיךנפלאיםספר•ידובכתב

,יעקבעיןסט•(1כרךחסר,כרכים6)ה"תשכ,ירושלים.טוריםארבעה•(כרכים10)ו"תשכ,ירושלים,ערוךשולחןסט•

רישומיםבבכרך.(כרכים4סט)ו"תשל,ירושלים.פרישדניאלרבימאת,הזהראוצרספריסט•(כרכים5)א"תשכ,ירושלים

רבי,הזהרמדרשיסט•ז"תשכ,ירושלים,(כרכים4כ"סה.ם"המלביחידושי,והמצוהתורה)ם"המלביספריסט•ידובכתב

כרכים3•ז"תשכ,ירושלים.פניניםרבגדולותמקראותסט•ז"תשט,ירושלים.כרכים4לישראלחק•(כרכים8)קיפניסשמואל

2,מלכהמשהרבי,מיםמקוהת"שו•(החלקחסר,כרכים5)ט"תרע,ליוורנו,משנהסדריששה•ו"תש,ירושלים,לישראלחק

.ח"תשכ,כרכים

שניאוריחיארביאלמחבריםהקדשותעםספרים

רביהגאוןהקדשת•בינהאמריספרעלנחמנייחיארביהצדיקהקדשת•

חלקועל,א"תשמ,ירושלים,שניחלקיהושעעמקספרועלמאמאןיהושע

אליהודברותספרועלל'אברגאליהורביהקדשת•ח"תשמ,ירושליםשלישי

יחוהספרועלחיפהד"אבחזןיצחקרביהקדשת•רביעיוחלקשלישיחלק

,דודדרכית"שוספרועלכליפהאבןדודרביהקדשת•מ"תש,ירושלים,דעת

,ירושלים,חותםפתוחספרעל,בירדוגורפאלרביהקדשת•מ"תש,ירושלים

רביהמחברהקדשתאחדבכל.דעהיורההשלחןמעדניספרכרכים3•מ"תש

,ירושלים,ידברמשהספרעל,הכהןהרריחייםרביהקדשת•רבינוביץלוי

רביהקדשת•שבאהליכותספרועלאוחיוןברוךשמעוןרביהקדשת•מ"תש

אגוזגנתספר•ח"תשל,ירושלים,יושראורחותת"שוספרועלשרביטיוסף

רביהקדשת•עטיהמרדכירביהמקובלהקדשתוהשלוםהחייםישיבתהוצאת

הקדשת•ט"תשלאביבתל,שניחלק,לשוןמענהספרועלחפותאאברהם

משהרבימאתמשהיריםספר•למשההלכהספרעל,לוימשהרביהגאון

.וובר

הסבאספר•כרכים'בחזקיהדברית"שו•זבולביתת"שו:נוספיםספרים

•אורתורהחומש•יצחקדברי•ישראלמאורספר•סאליהבבאעלקדישא

ראשבשמיםת"שו•אחלקיצחקויאמרת"שו•מקלטעיר•ידברמשהספר

תוספתא•פנחסנחלת•משאשיוסףרביחייםמיםת"שו•דהרסנאכסאעם

ספר•דרוקחייםרביחייםאורות•אריאלייצחקרבימאתלמשפטעניניםעם

אברהםלרבילאברהםמלל•ו"תשכ,ירושלים.עבאדייוסףרביהארץמחלב

יוסףדברי•בכוריםעטור•ענתביאברהםלרבימועדאהלפני•מתוניסהכהן

מקראותתורהחומשיחמשה•משאששלוםרביהוצאתבירדוגויוסףלרבי

.ראטהאהרןרבימאתנפתחיםספריםשלושה•גדולות

.במרוקונולד,מסעודרביבן(ד"תשנ-ג"תרס)שניאוריחיארביהצדיקהמקובל

בחברותאגםלמדבישיבתוא"זיע"סאליבאבא"הורבומורומפיתורהקיבל

מהנאותובפרישותבקדושהנהגחייוכל.ל"זצוק"מאירבבא"הבנועםיחד

אודותיונקשרומופתיםסיפורי.בשבתותמלבדבשראוכלהיהלא,הזההעולם

עושותהיוותפילותיו,ועצותיוברכתולקבלבאורבים.במרוקובצעירותועוד

לאאךבארץשונותמשרותמספרלוהוצעו.לירושליםעלהא"תשכבשנת.פרי

ישראלבניאלפי.מוסררהשכונתשללרבהוהתמנהירושליםאתלעזובהסכים

ס"בפרדדרשותחלקים'גמאיןישספרואתחיבר.הקדושארונואתליוו

.התורה

.שוניםומצביםגדלים.ספרים110כ"סה

300$פתיחה 



חכמי הספרדים–חתימות והקדשות, הגהות

ג"תקי,אמשטרדם,חייםאורחערוךלשולחןסביב–ואיטלקיתמזרחיתבכתיבהלמדניותהגהות100–כ.331

Approx. 100 Scholarly Glosses in Oriental and Italian Script – around the Shulchan Aruch Orach Chaim –

Amsterdam, 1753

.ג"תקי,אמשטרדם.חייםאורחערוךשולח,ארץמגיני

הגהותכמהוכן.אחרמכותבמזרחיתבכתיבהלמדניותהגהות,בנוסף.איטלקיתבכתיבהלמדניותארוכותהגהותהספרלאורך

.איטלקיחכםתלמידמאותוההגהותשלרובם.אשכנזיתבכתיבה

מזה"קכבבדף.18–המהמאההמובהקיםאיטליהמרבניאחדהיהשהכותבהמעידיםסימניםכמהישנםהאיטלקיתבכתיבה

שנתבויניציאהמעשהעשינווכן"רנגבדף"...האסוריםבביתשהיה'באלידיבאמעשה"רלבבדף."למעשההלכההוריתי

"...בחידושייהארכתי""...(א"להחידיוסףהברכיעלהשגה)ז"ע'בקונטהארכתיוכבר"רסחבדף."ט"תקכ

בשוליםעשפגעי.מנותקיםדפים.כריכהללא.לסרוגיןהספרבאמצעחסריםרביםדפיםועוד.לאדףעדהתחלהחסרעותק

.בינונימצב.פגמים.הפנימיים

200$פתיחה 



ג"תקס,ליוורנו–קטןמחזורלספרסביב–ידבכתבין'קוגקהילתומנהגיהלכות,פיוטים.332

Handwritten Piyyutim, Halachot and Customs of the Cochin Community – around a Small Machzor Book –

Livorno, 1803

.הכיפוריםיוםתפילות.השנהראשתפילות.אלולחודשומנהגי,סליחות:כולל.ספרדיםק"קכמנהגנוראיםלימיםקטןמחזורספר

.אלנקאראברהםרבימאת.ישראלמגדוליהמחזורעלפירושעם.ועוד

שלבהקדמתו."לאברהםזכור"בשםזהמחזורנקראהבאותבהוצאות.סעדוןאליעזרבדפוס.ראשונהמהדורה.ג"תקס,ליוורנו

ראשונהמהדורה.ותוניסליוורנורבניהסכמות.א"החידרבינולושמסרהנוסחלפיביאורועםהעבודהסדראתשערך,נאמרהמחבר

!א"החידנוסחפיעל"העבודהסדר"של

.19–המהמאהידכתיבתפיעלין'קוגיהדותשלוהמנהגיםהתפילהנוסחאותאתהכוללנוראיםלימיםמחזורלפנינו

שלהתפילהומנהגילנוסחיהשייכיםהספרבשוליידבכתבוהוספותהגהותעשרותוכן,הספרוסוףבתחילהדפיםנוספוזהבעותק

הצלחנולא.19–הבמאהין'קוגשלהחשוביםמרבניהאחדהיההנראהשכפי,הכותבשלמסולסלתחתימהכולל.ין'קוציהדות

.החתימהאתלפענח

אלהיםגויםעלאלהיםמלך,לעילאקדישקודםהשנהראשליל:לתפילהוהוספותפיוטיםובהםדפים[6]כרוכיםהמחזורבתחילת

–ט"תקכ,אמשטרדם,במחזורהובאהפיוט)"...נעדרליששםנאדרבמאמראהיה,לעילאקדישקודם,למוסף""...קדשוכסאעלישב

שועתשעהוקדושמרום""...הכפורתנגדיה,נפשידמיאשפוך,כפורשללמוסף".(ין'מקוגרחבייחזקאלרביידיעלשנשלחכפי

רצוןיהי,שופרלתקיעתרצוןיהי,הלכותמעט,ידבכתבנוספיםדפים[3]הספרבסוף.לנעילהוהוספותפיוטים.ממעוניםשבוים

.התקיעותברכתכוונות.ל"זי"מהארלתוקע

סדרזה"ובסופה,נעילהתפילתסדרבעניןארוכההערה,ב\רנדבדף.נעילהבחזרתאוחילהלומרשלאמנהגםבענין,ב,רמחבדף

בכתבהכתיבות.כותבתידמאותו,זהמחזורסביבהכתיבותכל,הנראהכפי.וציוניםהגהותעשרות"העבודהסדר"ב."א"יעקוגין

.אשוריתבכתיבההפיוטים.שבהודוין'מקוגלכתיבותהאופייניבסגנון,קולמוסחצי

אתששרףהדיוחריפותמחמתמקומותבכמהפגומיםידהכתבדפי.מאודטובבמצבהספר.מ"ס17.5.דףרנו-קט,קיב,ל,[4]

.הכתובהעניןאתלהביןניתן,ככולםברובם,מעטקצוצותהספרשבשוליההגהות.הנייר

300$פתיחה 



ואשכנזימזרחיידבכתבהגהותעםספריםוחלקיספריםאוסף.333

Collection of Books and Parts of Books with Glosses in Oriental and Ashkenazi Script

אשכנזיידבכתבתיקוניםשלרבותעשרותהספרכללאורך.ח"תפ,דמייןפרנקפורט.יהודהנפשפירושעם,המאורמנורתספר•

.קדום

."ן"סיר"מדב"חתום.מזרחיידבכתבארוכהלמדניתהגהה2\טזבדף.א"תקי,קושטא.למינודעלאשיטהספר•

.ב"תקכ,אזמיר.גאטיניואליקיםלרבי,ראםתועפותספר•

."ץ"דימ\ן"דימ"חתום.מזרחיידבכתבלמדניתהגהה,קיבדף•

."מביןפני"בעלנבארויצחקבכוררביהגאוןשלוחתימתוידובכתבלמדניתהגהה•

מלמדבנימיןרביידבכתבארוכותהגהותשתיבספר.ה"תרכ,למברג.מדובנאהמגידמאת,מגילותחמש,יעקבקולספר•

.מאזמיר

מזרחיידבכתבהגהותעםספריםשלושה.334

Three Books with glosses in Oriental Script

מהדורה.א"תקמ,פיורדא.שלישיחלק.ז"הרדבת"שו•

.טובמצב.ראשונה

תיבותבראשיפותחתההגה.ידבכתבלמדניתהגהה,לטבדף

."ב"יש"

.רבאהושענאלילתיקון.שבועותלילסדר,מועדקריאי•

.ר"ת,ליוורנו

הספרלאורך.פרסימזרחיידבכתבבעלותרישומיבשערים

.הזהרבדבריפירושיםבהם,פרסימזרחיידבכתבהגהות

.ד"תרי,ליוורנו.האלהיםתורת.בראשיתחומש•

קלאבדף.א"אתיבותבראשיפותחתארוכההגההקמובדף

.אחרמכותבכנראהנוספתהגהה

.שוניםומצביםגדלים

100$פתיחה 

הגהה.ה"שע,ונציה.יוסףידספרמתוךדפים•

.מעטקצוצהאיטלקית

ידבכתבהגהות2.ג"תקמ,ליוורנו,יעקבאהלית"שו•

.מזרחי

.(א"הגרגורלמהדורת)א"תס,אמשטרדם.ך"תנ•

נביאיםשלחלקיבשער.וסוףתחילהחסרעותק

אשנזיידבכתבתורהדברישלארוךרישוםראשונים

.עתיק

בתחילת.ב"תרע,פיעטרקוב,אפריםמחנהדגל•

יאיררבישלידבכתבוהגהותרישומיםחותמתהספר

עלהד"תרצבשנת,בברליןרב(צ"תרח-ל"תר)פטרזייל

קראקא-"תורהאהל"במאמריםפרסם.אביבלתל

.מאודטובמצב.ח"תרפ

עם.'השמשנותספריםמתוךנפרדיםדפיםבנוסף

.אשכנזיידבכתבהגהות

נמכרהאוסף.גרוע,בינוני,טוב.שוניםומצביםגדלים

.שהואכמות

200$פתיחה 



–ראשונהמהדורה–ו"תקל,ליוורנו–יוסףברכי.335

ידבכתבהגהות

Birkei Yosef – Livorno, 1776 – First Edition –

Handwritten Glosses

ערוךשולחןעלופלפוליםדיניםחידושי.שניחלק,יוסףברכיספר

דודיוסףחייםרבינומאת.משפטוחושןהעזראבן,דעהיורה

.א"זיעאזולאי

רביםחידושיםשולבובספרכידוע.ראשונהמהדורה.ו"תקל,ליוורנו

בספריותידםבכתיבותא"החידמרןשראה,הראשוניםמרבותינו

.אלולחידושיםהיחידיהמקורזהושספר,בעולםשונות

–ההמאהמתקופתאיטלקיתבכתיבההגהותכמההספרדפיבין

19.

.בינוניבמצבאחרוניםדפים.טובכללימצב.מ"ס29.דףקיג,קכא

כריכת.ואיכותיםעביםדפים.עשנקבימעט.השערבשוליפגמים

.חדשהבד

120$פתיחה 

מהדורה–ד"תקמ,ליוורנו–יעקבישועות\יעקבזרעת"שו.336

ירושליםרבניחתימות–יחידה

Zera Ya'akov Responsa / Yeshu'ot Ya'akov – Livorno, 1784 –

Single Edition – Signatures of the Rabbis of Jerusalem

יעקבישועותספרועם.נאייםבןיעקברבימאת,יעקבזרעותשובותשאלות

.תשובהושבתכלהשבת,בראשיתספרעלדרשות(מיוחדבשער)

.סעדוןואליעזרקאשטילויצחקאברהםדפוס.יחידהמהדורה.ד"תקמ,ליוורנו

.הרבניםגדוליועודיר'אלגרבני,ליוורנודייני,א"החידבהסכמתעוטרהספר

ט"סחסאןשלמהר"כמהרהמובהקהרבמאתמתנה"רישוםהספרבשער

אלקלעידודחייםהצעירלשמילישכרויהיה'המאתחמימרר"ומור"ועט

.[חזןישראלמשה]ח"משיחתומההגהה2בבדף."ט"ס

ק"קויחידיירושליםרבנימגדולי,ומקובלגאון-אלקלעידודר"בחיםרבי

חכם"מכנהו,בסופו'טוביוםכבוד'בספרודאנוןטוביוםרבי,אלביתחסידים

...חסידיםבקהלותהילתושתפלתואישלתבונתוחקראיןמדעתוומביןהרזים

לאמעולם"שומוסיף."קדושחסיןחסידיולכלהואהדרוהכוללהשלםהחכם

,ירושליםחכמיתולדות).ט"תקעבשנתנפטר."בשינהלילהחצותעליועבר

.(214עמוד,ג"ח

בנו.רביםספריםומחברמפורסםגאון(ג"תרכ-ח"תקס)חזןמשהישראלרבי

עלהא"תקעובשנתבאיזמירנולד."לבחקרי"הונכדחזןאליעזררבישל

ח"תרבשנת.ירושליםודיינימחכמיהיהבצעירותוכבר,אביועםלירושלים

ברבנותלכהןעברז"תריבשנת.בקורפורבב"תריובשנת,רומאד"לאבהוכתר

:חיבוריו.ישראללארץחזרב"תרכובשנת(מצרים,אלכסנדריה)אמון-נא

.גלויותשלשניט"יופולמוסעל-"ט"יוקדושת"ו"ציוןקנאת","לישראלנחלה"

ברומירבנותומתקופתותשובותשאלותכולל,"רומישלכרך"הגדולספרו

.איטליהבירת

ישיבתראש.אלגאזיט"המהריחתן,ירושליםרבנימגדוליחסאןשלמהרבי

.ה"תקנבשנתנפטר.בירושליםענויםיפאר

.בשוליםקלעשנקבראשוניםבדפים.טובמצב.מ"ס29.דףמג,[1],ס,[4]

.בשדרהכיתובעםעתיקהכריכה

150$פתיחה 



הגהה–ד"תע-ג"תס,אמשטרדם–משנהלחם.337

עשאלבנימיןחייםרפאלרביי"בכתחתומה

Lechem Mishneh – Amsterdam, 1703-1713, 

Signed Gloss Handwritten by rabbi raphael Chaim

Assael

מאת.ם"להרמבהחזקהד"היספרעלחידושים,משנהלחם

3.חלקים4.ד"תע-ג"תס,אמשטרדם.בוטוןדיאברהםרבי

יוסףבןעמנואלבדפוסג"תסבשנתנדפסוהראשוניםהחלקים

יוסףבןשלמהידיעלד"תעבשנתנדפסרביעיחלק.עטיאש

מקומותומראיהערותעםומתוקנתשניהמהדורה.פרופסץ"כ

.ליאוןיהודהשלמהרבימאת

עשאלבנימיןחייםרפאלרביידבכתבארוכההגהה1\מובדף

שלושההראשוןהחלקבשער."עשאלב"רחמאתי"החותם

מאתבירושליםשלוםנוהלמדרשידבכתבהקדשהרישומים

.יל'בונפמשההגביר

ר"אוצה,ג"תקצנפטר)עשאלבנימיןחייםרפאלרבי

.גדוליםרבניםתלמידיוכל,בירושליםתורהמרביץ,(17855

כתףחלוצינשאוהותלמידיושכל,גדולכבודלועשובפטירתו

.ובערבבבוקרשבעהכלאותווהספידוהקברותלביתעד

מצב.אחדבכרךהחלקיםכל.מ"ס35.דףע,נד,נב,מט,[3]

.עשפגעימעט.האחרוניםהדפיםבפינותפגמים.בינוני-טוב

.קלףשדרתעםישנהכריכה.ובלאיזמןכתמי

150$פתיחה 

והגהותחתימות–ע"תק,מאהלוב–משפטשער.338

דמשקד"אבענתבייעקברבישלקדשוידבכתב

Sha'ar Mishpat – Mogilev, 1810 – Signatures and

Glosses Handwritten by Rabbi Ya'akov Antabi Av Beit

Din of Damascus

עם)משפטחושןערוךשולחןעלחידושים.ראשוןחלק,משפטשער

איסרישראלרבימאת.ריביתהלכותעלחידושיםבסופו,(הפנים

.ראשונהמהדורה.ע"תק,מאהלוב.וואלףזאבר"ב

ד"אבענתבייעקברבישלקדשוידחתימת,יובדףהספרבשער

.קדשוידבכתבחתומותהגהות3בספר.דמשק

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

להעלותםאפשרשאיקשיםעינויםמולבגבורהועמדבמאסרישב

מהעלילההצלתולאחר,בדמשקהדםעלילתבזמןהדעתעל

נחרטמצבתועללירושליםועלהמהרבנותהתפטרממאסרושחרורו

,ונפשוגופועצמושמסר,וחסידותובקדושתוהמפורסםג"הרה"

"..ברביםשמיםשםוקידש

בלאימעט.מנותקיםדפים.טובכללימצב.מ"ס37.דףיד,קמו,[2]

.קצוצותמעטההגהות.בשער

120$פתיחה 



חתומותלמדניותהגהות.339

רביהגאוןלציוןהראשוןידבכתב

נוספותהגהות–בטיטונחמן

Scholarly Glosses Hand-Signed by

The Rishon L'Zion Rabbi Nachman

Batito – Additional Glosses

.אלקלעייוסףרבימאת,יוסףאמרת"שו

.א"תקצ,שאלוניקי

למדניותהגהותשתיהספרדפיבין

רבילציוןהראשוןשלידובכתבחתומות

ארוכותהגהותשתיבנוסף.בטיטונחמן

הגהה,ארואץמשהרביידבכתבחתומות

.א"הצעימתיבותבראשיחתומהאחת

,אברהםרביהרבניםשלהעותק–תעניותארבעסדר.340

גאגיןטובשםורבייצחק

Seder Arba Ta'aniyot – the Copy of the Rabbis Rabbi

Avraham, Yitzchak and Rabbi Shem Tov Gagin

.ה"תקצ,ליוורנו,ספרדיםק"קכמנהגתעניותארבעסדר

.המעטירהגאגיןמשפחתרבנישלהעותק

חתימה."ט"סגאגיןיצחקאברהםהצעיר"חתימההספרבשער

סלסולעםבעיפרוןחתימה)"ט"סגאגיןטובשםהצעיר"נוספת

יצחקאיאברהםדיאיסלברואיסטי",רישוםהספרבסוף.(קליגרפי

.נוספותוחתימותרישומים."ו"היגאגין

חבר.ה"תרמבשנתבירושליםנולד.ח"השמשלבנוגאגיןאברהםרבי

נפטר.נסיםשמואלרביד"הראבשלדינובביתבירושליםהדיןבית

,ו"תרלבשנתדפוסביתבירושליםפתחויצחקרביואחיוהוא.ח"תרע

.ה"תרמשנתעד

עלהבילדותו,במרוקונולד.וצדיקגאון.לציוןוראשוןבירושליםהמערביםעדתרבניכראשכיהן(ה"תרע-ו"תר)בטיטונחמןרבי

בשנת.המערביםעדתכראשכיהןש"דבצוףהרבפטירתלאחר,(ש"דבצוף)שמעוןבןדודרביאצלכדייןכיהןבתחילה,לירושלים

חזקיהרביעםיחד,ית'הגורגרותנישואיבפולמוס(ע"תר,ירושלים)"ומשפטדין"חיבורו.בירושליםלציוןלראשוןהוכתרט"תרס

-"מציוןתורה"במאמריםפרסם.קהירד"אבאוחנהבנימיןנסיםרביחתנו."לועזמעם"הספרשלשמותחלקאתהשליםשבתי

.דורולחכמית"השובספרינדפסוממנונוספותהלכתיותתשובות.ה"תרס-ה"תרנירושלים

נכללושיריו,דגולכמשוררגםנודע.שמואלנסיםרבישלבנו.19–הבמאהירושליםמחכמי,(ג"תרננפטר)ארוואץמשהרבי

.בורלאיעקבלרבייעקביגלבספר

.וקרעיםבלאי,בינונימצב.ראשוןודףשערחסרעותק

120$פתיחה 

(ג"תשי-ה"תרמ)גאגיןטובשםרבי

סטר'במצהספרדיםקהילתשלרבה

בנו.בלונדוןהספרדיםקהילותד"ואב

בנוגאגיןיחזקיהורפאליצחקרבישל

"טובשםכתר"חיבר.גאגיןח"השמשל

.ועודחלקיםשבעה

מצב.מ"ס17.דף[2],קלד-קלא,קך

.שימושובלאיקרעים.טובכללי

120$פתיחה 



והגהותחתימות–המזרחמדפוסיספריםשני.341

Two Books of the Orient Printing Presses

האיילרבינווהממכרהמקחספרעלסובבחשובחיבור,חייםשערי•

.מירושליםאריהמיכאליצחקחנניהרביהגאוןמאת.(הפניםעם)גאון

מצב.דףקסט-קלה,קלב,[1].יחידהמהדורה.ד"תקע,שאלוניקי

.עשונקביפגמים.בינוני

3בספר."ד"אחבשם'המהישיבהמכוללות"רישוםהספרבשער

.ב"יש:תיבותבראשיחתומההאחת.כותביםמשני,הגהות

הלויזרחיהלרבינוהגדולהמאורספרעלנרחבביאור,למאורשמן•

'המלחמותספרעל.(הפניםעם)מציעאבבאמסכתשלראשוןבפרק

עלחידושים.מלכיעזרארביהגאוןמאת.(הפניםעם)ן"הרמבלרבינו

הגאוןמאת,(שמשידבי)"ודעתבינה"וקונטרסשבועותבמסכתן"הר

.ו"תקט,קושטא.המחברשלגיסו"חדשפרי"בעלסילואדיחזקיהרבי

רבניהסכמותעם.אשכנזייונהבןראובןבדפוס.יחידהמהדורה

.קושטא

–"ש"דבט"מעי"הצבקוני'לעאחרוןגואל"חתימותהספרבשער

החצרשערובעל,בירושליםהמערביםעדתד"ראבשמעוןבןדודרבי

ראובןחברייאמןולאזעיראקונילעבודתקניתיהו"נוסףרישום.ועוד

הקודשלעירעלה.(ו"תקסנפטר),סופיהחכמימגדולי–יעקבבן

עלנספד.צדקומורהלרבנתקבלשםבצפתוהתיישבד"תקסבשנת

חסד"בעלאלקלעיאברהםרביהגאוןנמנותלמידיובין.דורוגדוליידי

גאוןרחמיםרביבנו"מצוהנר"בעלסידיהודהרביוהגאון"לאברהם

קניתיהו"נוסףרישם.אביופטירתלאחרצפתרבניראשוצדיק

בכריאודההצעיר"מסולסלתחתימה.אליעזר'ןאברהם..לעבוד

גאון–[יתי]בנש'ןיוסף[קוניודת]לעבקניתי,נוסףרישום."ט"סאהרן

.ו"תרענפטר.בירושליםהדיןביתחבר,ומפורסם

חסרוןעםשוליםקציצתאחריםדפיםבכמה.עשנקבידפיםבכמה

מיוחדתבכריכהכרוך.טובכללימצב.הדףבתחתיתבטקסטמעט

.ש"הדבהרבשלמספרייתו

280$פתיחה 

ו"תרנ-א"תרנ,ווארשא–חלקים'ג–חמדשדי.342

מדיניחזקיהוחייםרביהגאוןהמחברהקדשת–

Sdei Chemed – 3 Sections – Warsaw, 1891-1896

– Dedication by the Author the Genius Rabbi

Chaim Chizkiyahu Medini

.ב.אאותיותכולל.ראשוןחלק.הכלליםקונטרס,חמדשדי

,ווארשא.י.ט.ח.ז.ואותיות.שניחלקעםכרוך.ה.ד.ג

.ז-דאותיות.דיניםאסיפת,חמדשדיעםכרוך.א"תרנ

.מדיניחזקיהוחייםרביהגאוןמאת.ו"תרנ,ווארשא

הקדשהמילויעםמודפסדף.הכריכהשלהפנימיבצד

יעקבאליעזרר"כמהר'המוהרב"אל(?המחברי"בכת)

."חמדשדי"השלחותמותשלושהעם,"פודהאריצער

.פודהרצרהרבידבכתברישומים

למכירתפרסמותבו,ורודבצבעדףצורף.אחלקבסוף

.טובכללימצב.בקרסובזרכתובתועם,המחבראצלהספר

.עתיקהעורכריכת

100$פתיחה 



שניתןעותק–ב"תקנ,ליוורנו–שאלחיים.343

אלטראסאהרןלגבירא"החידמרןהמחברמאת

Chaim Sha'al – Livorno, 1792 – a Copy that was

Given by the Author, the Chida, to the

Philanthropist Aharon Altras

חלקי'בדולמעשהלהלכהותשובותשאלות,שאלחיים

,ליוורנו.א"החיד–אזולאידודיוסףחייםרבינומאת,ע"השו

.ראשוןחלק.סעדוןאליעזרדפוס.ראשונהמהדורה.ב"תקנ

.דעהיורהערוךהשולחןעלהגהות,ברכהשיוריקונטרסעם

שלוחההיאמנחה"ידבכתבוהקדשהרישוםהספרבשער

'הח...החסדלאישו"נרהמחברהגדולהרבמעלתמאת

אלטראסאהרן'סיר"כמוהרוחסדצדקהרודףהמרומם

."ו"נסא"כירו"נר

חשוביםוחכמיםגביריםמשפחתהינה,אלטראסמשפחת

ומוזכריםא"החידרבינועםמתמידבקשרשהיו.מדמשק

.בספריו

.כריכהללא.עשפגעי.בינונימצב.מ"ס30.דףסד,קכ

.עביםדפים.מנותקיםדפים

150$פתיחה 

רבימרןהקדשת–יצחקעיןספר.344

"חלבן"הכהןחייםרביוהצדיקיוסףעובדיה

Sefer Ein Yitzchak - Dedication by Maran

Rabbi Ovadia Yosef and Tzaddik Rabbi

Chaim Cohen The "Milkman"

וכללימרןהוראותקבלתעל,יצחקעיןספר

הרביוסףיצחקרבילציוןהראשוןמאת.ההוראה

.ז"תשס,ירושלים.לישראלהראשי

רבימרןשלקדשוידבכתבהקדשההפורזץבדף

אחריה.ידווחתימתתאריךעם.יוסףעובדיה

רביהמקובלהצדיקשלוחתימתוידובכתבהקדשה

עםברכותיאתומצרף"הכותב,החלבן–כהןחיים

"...יוסףעובדיההרבהגאוןלציוןהראשוןברכת

.טובמצב

150$פתיחה 



רחמיםרביוהגהותחתימה–משניות.346

בגדאדמחכמישלמהר"ב

Mishnayot – Signature and Glosses by Rabbi

Rachamim the Son of Rabbi Shlomo One of

the Rabbis of Baghdad

.ע"תק,פיסא.נשיםסדרמשניות

מןקניתיו"יצשלמהרחמיםהצעיר"רישוםאבדף

רחמיםרבישלוחותמת"ה"תרמשנתאליעזר'מע

רביל"הראשרבישלאביו,בגדאדמחכמי–שלמה

"חיאישבן"המרןשלידידו.ר"היעוהרבנסיםיצחק

.א"זיע

המשנהבדבריביאורשלתוכןעםהגהותהספרלאורך

.ידובכתב

המסכתות.הספרמסוףוכמחציתשערחסרעותק

.כתובותוחצייבמותהםשלפנינו

.טובכללימצב

100$פתיחה 

הספרדיםרבניחשוביחתימות–ספריםמקבץ.345

Collection of Books – Signatures of the Most

Important Sephardic Rabbis

עותקים.ה"תפ,וולהרמשדורף,נזיקין-נשיםסדר,משניות•

.וסוףהתחלהחסרי

"גיטיןטיב"בעל,מאזמירמודעיחייםרביהגאוןחתימתיגבדף

.(ה"תרל,ירושלים)

.ג"תקכ,ונציה.שניחלק.חדשלראש.ימיםחמדתספר•

תיבותבראשיחתימתו,מוספייאחיאברהםרביחתימתבשער

תהלה"ספרמחבר.1796משנתרישומיםבסוף."ם"אחי"

חיים"בעלמוספייאיצחקחייםרבישלבנו.תהליםעל"לדוד

.איספלאטרומרבני."וחסד

.ח"תקצ,ווין.רביעיחלק.ם"להרמבתורהמשנה•

בראשי,מוספייאחיאברהםרבישלידוחתימתהספרבשער

.ם"אחיתיבות

.בסוףדפיםכמהחסרים.ר"ת,פיורדא.בנימיןשמלתספר•

חתימתו.פרנקויוסףרחמיםחייםרביוחתימתרישוםבשער

ת"שוס"מח.ירושליםמחכמי,"ף"החריי"הצב"תיבותבראשי

.רחמיםשערי

.בינוני,טוב.שוניםומצביםגדלים

120$פתיחה 



הקדשותשתי–ב"תרע,בגדאד,הלכותחיאישבןספר.348

חוציןצדקהרבישלוחתימתוקדשוידבכתב

Sefer Ben Ish Chai Halachot – Baghdad, 1912 – Two

Dedications Handwritten and Signed by Rabbi Tzedakah

Chutzin

.מבגדאדחייםיוסףרבינומאת.שניה-ראשונהשנה,הלכות,חיאישבןספר

.בכורשלמהיהושעדפוס.שניהמהדורה.ב"תרע,בגדאד

ידבחתימתהקדשהרישום,השניהחלקובתחילת,הראשוןלשערמעבר

בוללמודו"תצפתת"לעיקודש"חוציןצדקהרביהמקובלהגאוןשלקדשו

נוספיםרישומים.צ"יחוציןצדקההצעירהקדושהתורהכתרבחברתולדרוש

."קודש","תורהלכתר"ידובכתב

וראשבגדאדחכמימגדולי.עולםיסודצדיק,(א"תשכ-ו"תרל)חוציןצדקהרבי

הראשוןחוציןצדקהלרביחמישידור.ישראלבארץהבבליתהעדהרבני

.זלכהביתמדרשבישיבתלמדבצעירותו.(בגדאדשהתיישבץ"ארמחכמי)

החרדיתהעדהשלהדיןבביתכדייןוכיהןישראללארץעלהו"תרפבשנת

אתהנהיג.בירושליםצדקהשמשהכנסתביתאתיסד.בירושליםהספרדית

:תלמידיו."נרדמיםמקיץ"חיבר.להבותחוצביהיוודרשותיורמהבידהעדה

יעקבורביסלמאןרבי,צדקהיהודהרבי,אליהומרדכירבי,ניסיםיצחקרבי

.ועודמוצפי

.מנותקתמקוריתכריכה.טובמצב

150$פתיחה 

ענינסיםרביהמקובלק"בכתיורישומיםחתימות–א"תקמ,ליוורנו–אחרוניםנביאים.347

Nevi'im Achronim – Kivorno, 1781 – Signature and Inscriptions handwritten by the Kabbalist Rabbi Nissim

Eni

.נפרדבשערספרכל.א"תקמ,ליוורנו.ציוןומצודתדודמצודתפירושיעם,ירמיה,ישעיה:אחרוניםנביאים

.ל"זצוקענינסיםרביהמקובלשלוחתימותיוידובכתיבתשוניםבעלותרישומיכמהבספר

בדף.ידובכתברישוםהספרבתחילת."י"עננסיםאניואביוןדלחנניחנני"."ט"סי"עננסיםאנימהקונילעבודתחביבואחרון"

."ע"נבארקידודיוסףבכרו"היבארקיאברהםחייםהצעיראנישליהספרזה"בשעראחררישום.ידובכתבהגההנג

והיהלירושליםביתובניעםעלהז"תריבשנת,בגדאדחכמימגדולי,ומקובלגאון.(ס"תרבשנתנפטר)עיניעזראנסיםרביהמקובל

מניאליהורביעםיחדבבגדאד"זלכהבית"בישיבתוסומךעבדאלהרביאצלתורהלמד."אלבית"המקובליםמדרשוחכמימגדולי

לדפוסוערךהעתיק,קונועםהמתחסדחסידהיה.הדקדוקבחכמתובקי,ובנסתרבנגלהוגדולעצוםכחכםהתפרסם.נוספיםוחכמים

ומסרם,קבלהשוניםידכתביהרבההעתיק.(חלקיםששה"עולםחוקת"וספריש"הרשלנכדשלוםדברי)חשוביםקבלהספריכמה

,הזהעולםמתענוגיעצמווהפרישודוחקבצערימיוכלעצמופרנס.השניםלוחותועריכתהעיבורבחכמתבקי.אלביתק"לקבמתנה

.הבדלהאחרשבתבמוצאיוחוזר,ערביתתפלתאחרשבתבלילאםכילביתובאהיהלא,אלביתבישיבתתורהשלמאהלהמשולא

קבלהלמדעמומניאליהורביהגאוןשלמנוערחברו

תיקוןעורךכשהיהמניאליהורביעלמסופר.רבותשנים

,הדמעותאתשומרוהיה,דמעהכנחלמזילהיהחצות

והיהעינינסיםרבישלהטהורותעיניומאורכשכהוולימים

אליהורבישלבביתוכשבועייםמשךשהה,לראייתוחשש

כללתדהמתכמקדםעיניוכשמאורלירושליםוחזרבחברון

16במשךבשתיקהוהנסהסודעלשמרנסיםרבי,העיר

ושפךצנצנתנסיםרביהוציאאליהורביפטירתבעת,שנה

רבישלרבילאזנובלחישהוהוסיףקברועלתוכנהאת

היתהזאתצנצנת"כי,לצידושעמדשלזינגריוסףעקיבא

עינימאורכשכההטעמתיאתםרבינושלמדמעותיומלאה

מצבתועל.עליחזרעיניומאורשניםעשרהששלפני

חצותעליועברשלאהאלקיהמקובלהחסידהרב"נחרט

ארזי,ל"תשירושלים,השמשאור)"..ענינסיםר"כמוהר

.(הלבנון

שבאמצעדפיםבכמה.מקוריתכריכה.מ"ס18.דףרלה

.טובבמצבהשאר.עשפגעהספר

120$פתיחה 



חכמי הספרדים–מכתבים 

נדפסהלא–ד"תקפ,דמשק–אבואלעפייאשלמהחייםרבישלוחתימותיוידובכתבהיסטוריתאגרת.349

Rare Missive Handwritten and Signed by Rabbi Chaim Shlomo Abulafia – Damascus, 1824 – Has Not Been

Printed

"סיפילישבתיחיים'סיר"כמהוהדרהודראי'נהורבואורשר'המרוהחכםהגבירושרנופקידנוהגדולהמאור"אלשנשלחהאגרת

.ד"תקפטבתז"י,דמשק.אבולעפיאשלמהחייםרבישלחתימותיוושתיידובכתב.מאנקונה

שללעזרתםלבא,(א"החידשלבנו)אזולאיישעיהרביהעירשלרבהביניהםאנקונהקהילתורבניראשיאל,הרבפונהבאגרת

שללעזרתםבאיםישראלבתפוצותקהילותוכמהשכמההעובדהאתאבולעפיאהרבמזכירהדבריםבין,טבריההקודשעירתושבי

יהודיאתגםמבקשבזאתלכן.יחדורבניהםהםלעזרתםלבואנחלצווהם,בקשתופיעל,טבריההקודשעירתושביהיהודים

שכיהןא"החידשלבנואזולאיישעיהרבילגאוןגםאבולעפיאהרבקוראזובאגרת.אחריםשעשוכפי,לקריאהשיצטרפואנקונה

ופיסארווסיניגאליא,שכינהמחנהבאנקונהגדולקולתורהשלקולקולךהרםכשופר"לוכותבוכך,אנקונהשלכרבהעתבאותה

אשרוהאיש,אקבללאלזההפךותשובהכידיוידובטריסטימנירבייעקב'סיוגדולשרבידקרבנם'אלהקריבלהםוהנלוים

אבואלעפייאשלמהחייםהצעירדבריכההלאל"זהארימגוויתזעיריאנאהמדברפי"וכוטובברכתתבאעליורצוניאתיעשה

אזולאיישעיהרבישלזקנותושמחמתלהעריךיש).מאודגדולהאשוריתבכתיבהאבולעפיאהרבכתבאלושורותאת."ט"ס

.(ו"תקפבשבטנפטרישעיהרבי.קטןכתבמלקרואכהועיניווכנראה

ניתן,שובהחתימההישנותעל.שלומסולסלותחתימותשתיכ"ואח.קולמוסחצימזרחיתבכתיבהשורותשתיעודהמכתבבסיום

שלמהחייםהצעירהואאניאניכיעתהראוושלוםשניתידיחתימתוזהמחייםמיליהני"אבולעפיאהרבשלמרמיזתולהביןאולי

.המכתבאתכתבהואשלאלערערדהומאןיבואשלא."ט"סאבואלעפייא

למרנאונכדנין,טבריהר"שד.(שליחותוכתבלשון)"חטאוביראתבענווהוהמפורסםהמובהקהרב"–אבולעפיאשלמהחייםרבי

שניםארבע.ו"תקעבשנתהחלאירופהלערישליחותואת.בטבריההיהודיהישובאבי"חייםעץ"ספרמחבראבועלפיאחייםרבנו

,(137-153'עמ',באיטליהאבואלעפייאשלמהחייםרבישלשליחותו',ץ"כיצחקאברהם',וכרך)'ארשת'בקובץ.בשליחותועשה

שארחוהוהלוימתתיהרביבנוואלהלויזכותמשהרביאלשכתבאגרותמספרביניהם.שליחותומתקופתאגרות12נדפסו

יעקברבידודושלספרואתבליוורנוהדפוסלביתהביאשליחותוגמרעם!שםנדפסהלאשלפנינוהאגרת.ובאליסנדריהבקאסאלי

שטרעלחתםז"תקפבשנת.ישובהלחידושהראשונותבשניםטבריהשלבקורותיההעוסק,(ף"תק,ליוורנו)"הארץזמרת"בירב

."הניסיםבעל"כונהשםלטוניסוגםלאיטליהטבריהבשליחותשוביצאט"בתקפ,בטבריהשנעשהמכר

.קיפולסימני.איכותידף.טובמצב.מ"ס32\43.גדולדף[1]

1000$פתיחה 

349. Rare Missive Handwritten and Signed by Rabbi Chaim Shlomo Abulafia – Damascus, 1823 – Has Not

Been Printed

A missive sent to the philanthropist Chaim Shabtai Sipilli of Ancona. Handwritten and signed by Rabbi Chaim Shlomo

Abulafia. Damascus, the 17th of Tevet, 1823.

In the missive, the rabbi appeals to the leader sand rabbis of the Ancona community, among them the rabbi of the town

Rabbi Yeshaya Azulai (the son of the Chida) to help the residents of the holy city of Tiberias. Among others, Rabbi

Abulafia mentions the fact that several other communities of the Diaspora have answered his plea and have come to the

aid of the Jews of Tiberias. Therefore, he is now appealing to the Jews of Ancona. Later in the missive, rabbi Abulafia

appeals to the genius Rabbi Yeshaya Azulai who served at the time as th erabbi of Ancona and so he writes: "Like a shofar

raise your voice the voice of the Torah in Ancona and Sinigalia and Pissarro to give their sacrifice to the minister …

Ya'akov Menirvi in Trieste and his hand is like my hand and a negative answer I will not accept and the man who does

my bidding a good blessing will be upon him … the words of the young Chaim Shlomo Abulafia S.T.". These lines were

written by Rabbi Abulafia in very large Assyrian script. (Most likely due to Rabbi Yashaya Azulai's old age and his difficulty

to read small script. Rabbi Yeshaya died in Shevat 1826).

At the end of the letter there are two additional lines in Sephardi cursive script. Then there are two curly signatures of his.

The signatures appear twice, most likely, to prevent any doubt that the letter was not written by him.

Rabbi Chaim Shlomo Abulafia – "the significant rabbi and well-known for his modesty and fear of sin" (quoted from his

letter of emissary) was called "The Miracle-Worker". Shadar of Tiberias, great-grandson and grandson of Rabbi Chaim

Abulafia author of the book "Etz Chaim", father of the Jewish settlement in Tiberias. He was sent to the cities of Europe in

1816 and he spent there four years. In 1829 he was against sent by the rabbis of Tiberias to Italy and Tunis, where he was

titled "the Miracle-Worker".

The missive before us was never printed!

[1] large leaf. 32x43cm. Good condition. Quality leaf. Fold marks.

Opening 1000$





-תרפ,ירושלים–והמקובליםהרבניםגדולי15בחתימותנדירמסמך.351

Rare Document Signed by 15 Prominent Rabbis and Kabbalists – Jerusalem, 1920s

שתהיהנחוצהלאסיפהמוזמנים"הרבניםרשימתעםהזמנהובו,ירושליםק"בעיהלישראלהראשיתהרבנותמאתרשמימכתב

.ובראהרןשמואלרבי,המזכירבחתימת."צ"אחה2בשעה,דנאסיווןג"י'אביוםישראללארץהראשיתהרבנותבאולםה"אי

עשר-חמישה.באסיפההשתתפותואתהמאשרהרבחתימתשםכלכשלצד,רבניםעשר-שמונהשמותשלרשימההדףבהמשך

.ידםבחתימתהשתתפותםאתאישרורבנים

לציוןהראשוןברכיעלגדלבצעירותו.במרוקובוחבוטשלמהרביתלמיד.מופלגולמדןכעילוינודע(ץ"תרנפטר)אשריקישמעוןרבי

הסבא"בספר.עטרבןיעקבורביימי'לעגאליהורבי-עולםגדולישניעםבירושליםהדיןבביתכדייןשימש.אשכנזיאברהםרבי

ביתהנהגתדרכיאתממנווקיבלאהבהשלבעבותותאליונקשר"סאליהבבא"שמסופר"א"זיעסאליבבאסידנאר"אדמוקדישא

.והפסקההוראהודרךהדין

באשיחכם,(ז"תרפ-ח"תר)פאפודודרבי

אחרי.בבגדאדשלרבהט"תרנמשנת,בברוסא

אתקיים,המהפכהבימיהממשלממשפטשניצל

.בירושליםד"לראבהתמנה,ארצהועלהנדרו

שאלות-"דודפני",דרשות-"מאירבני":חיבוריו

.ותשובות

מחכמי,(ט"תרפנפטר)שאקוהכהןרפאלרבי

שלדינובביתחבר.ירושליםר"שד,ישראלארץ

עלוהגהותיוידוכתבי.ל'אנגחנוךוידאלרבי

."יוסףפורת"ישיבתבגנזינמצאיםספרים

גדוליעםנמנה,(ז"תרפנפטר)יל'אנגנחמןרבי

בישיבתהמכווניםומראשי,ודרשניהירושלים

התורהעלשקדימיוכל."אלבית"המקובלים

כשנתמנההחופשייםמןרדיפותסבל.והיראה

אולם,פ"תרבשנתהאמריקאיהעשרהועדלראש

בהרקבורתומצבתעל.בתוקףדעתועלעמד

סבא,דאורייתאתנאהגדולהרב":נכתבהזיתים

בעירצדקדיין,האלוקיהמקובלדמשפטים

בשנתנדפס"ופירושיםדרושים"ספרו."...קדשנו

.ז"תשל

,(ו"תרפ-ג"תרי)שיריזליישראלרפאלרבי

החוליםביתוגבאיממייסדי,ירושליםמחכמי

רבישלחתנו.שנהארבעיםבמשך"לדךמשגב"

וגדוליחכמישלנכדם.מיוחסמרדכייוסף

יצחקרביהמקובלשלידידו.ישראלמשפחת

.אלפיה

ירושליםמחכמי,סוראנגהאליהווידאלרבי

כחברכיהן.בירושליםב"תרלבשנתנולד.ורבניה

שמעוןיעקברביד"הראבהגאוןשלדינובבית

בביתישבד"הראבשלפטירתוולאחר,מטאלון

.לבטוןיצחקרביעםיחדיר'תגמשהרבישלדינו

הספרדיםעדתד"וראב"אלבית"בישיבתהמקובליםזקן,ורבניהירושליםחכמימגדולי,(ה"תש-ד"תרכ)הדאיהשלוםרבי

בתורתהתכתבו"תרצמשנת.הדאיהעובדיהרביהמקובלשלאביו.בקופסהכמונחיםבמוחואצוריםהיול"האריזכתבי.בירושלים

נכללוכןכמו."שלוםודובר"בספרנדפסותשובותיו.ו"תרנבשנתצובהבארםנדפס"לעםשלום"חיבורו.וסרמןאלחנןרביעםהסוד

.ועוד"המאסף","מציוןתורה","רחמיםשערי","ישראלרועי"בספריםההלכתיותתשובותיו

לעמודנקראה"תרפבשנת"יוסףפורת"הגדולההישיבהייסודעם.ובקימעיין,ומקובלגאון,(ה"תרפ-ו"תרל)לניאדושלמהרבי

דינובביתגםישבתקופהבאותה.תורהלגדולינעשוותלמידיו,ובחיבהבאהבהתלמידכלקירב.עטיהעזרארביולימינו,בראשותה

נשאידידיוסףרבי.שנה49בןוהואבפתאומיותנפטר.עדסאברהםרביהמקובל,רבורבעםביחד,הלויידידיוסףרבי,רבושל

מנופהוהדעתהשכלנקי,רפהבשפהדיבורו,הצעיפהותספרהיפהנפשעל,השריפהאתיבכוישראלביתוכל":הספדדבריעליו

,נועםבאמריהמדברתלשון,יועםזהבאיכה,שלמההמלךלועשהאפריון,צרופה'האמרת,התורהחדריבכלבקי,נפהג"בי

."שלמהעטרת"בספרנדפסומחידושיו."...לשלמההיאוזו,וזעםבעברהשדודנפלאיך,העםמכלגבוה,ומעלהמשכמו



גבריאלרבישלבנו.בירושליםהספרדיםד"ראב,תורהבחדריובקיחריף,ומפורסםגדולגאון,(ו"תשט-ה"תרל)גבריאלחנניהרבי

ראשירבה"מתרפ.פאפודודרבישלדינובביתחברו"תרסמשנת.הספרדיהיתומיםביתממייסדי.ירושליםשלבישיבותיהגדל.שבתי

.ועוד"ג"החשלמי","ג"החמנחת":מחיבוריו.שבמצריםקהירד"ואב

החל25כבן.ובקימעיין."ברכהא"יש"האלישרשאוליעקברבילציוןהראשוןמפיתורהקיבל,ח"תרלבשנתנולד,לוייוסףרביהגאון

שלבנשיאותוהרבניםלוועדנבחרח"תרעבשנת.גדולציבוריופעילתורהמפיץהיה."המאסף"בירחוןותשובותתורהחידושימפרסם

לארץהראשיתהרבנותובארגוןישראלבכנסתהיישובשלהכלליהארגוןלמסגרתרבותפעל.אלישרמשהחייםרבילציוןהראשון

.הראשונההנבחריםבאסיפתצירהיה.ישראל

הדייניםמגדולי,הלויאברהםאשררביהחריףהגאוןשלבניושניהם)הלוייוסףרבישלאחיו.ודייניהירושליםמחכמי,לויבנימיןרבי

.(ה"תרמנפטר,בירושליםהספרדים

חבר.פיועלנקבעווהבדיקותהשחיטהענייניוכל,השחיטהבמלאכתעצוםכבקיהתפרסם.בירושליםהשוחטיםראש,מיוחסמרדכירבי

נדפסושחיטהבהלכותחידושיו.בירושליםד"לראבנתמנהו"תשמשנת.קואינקההרבשלדינוובבית,נסיםשמואלרבישלדינובבית

.וחכמתובקיאותונפלאותעלמספר"אברהםאתפדה"בספרומונסהאברהםרבי."בזהושחטתם"בספר

.מישראלתורהתשתכחשלאלמעןרבותועשהפעל.וצדיקגאון.לירושליםשעלובוכרהמחכמי,(ט"תרצ-ד"תרי)אמינוףאברהםרבי

ספרואתחיבר.עטיהעזראורבילניאדושלמהרפאלרביהגאוניםעםיחדשניםעשרותלימדובובירושליםתורהתלמודהקים

.הרביםאתלזכותכדילבוכריתותרגמו,חלקיםשישה"דיניםליקוטי"הפופולארי

."אלבית"ישיבתממקובלי.בירושליםהתימניתלעדהד"וראבראשירב.ט"תרמבשנתלירושליםעלה,(ד"תש-ט"תרי)אלשיךשלוםרבי

חברתאתהקיםד"תרסבשנת."הנהררחובות"ישיבתאתהקים,דוויקהכהןשאולחייםרביובראשםהמקובליםגדוליעםבשיתוף

.ותפילותפיוטים,הקבלהבדרךהתורהעלפירושים-"שלוםדובר"ספרו.סמואלנביבאזורקרקעותרכישתלשם"ציוןשיבת"

כמנהיגושימש,לארץעלהא"תרנבשנת.בהלכהוחידושיםתשובותכתב14כבןבנערותוכבר.(ש"ת-ו"תרכ)נדאףחייםאברהםרבי

הדיןבביתדיין."משהתורת"ישיבתראש.תימןחכמישלחיבוריהםלאורוהוציאוישיבותתורהתלמודייסד.בירושליםהתימניתקהילת

.תימןחכמילחיבוריביבליוגרפיהשפרסםהראשוןהיה.אלשיךשלוםרביעם

נדירהבמיוחד.הדורבאותוהספרדיםישראלמגדוליוחשוביםרביםשלחתימותיהםמרוכזותשבומסמךלמצואנדיר.וייחודינדירפריט

העתיקהבעיר"יוסףפורת"ישיבתבחורבןאשלמאכולתהיוידוכתביורוב,בצעירותושנפטר,לניאדושלמהרפאלרבישלחתימתו

.השחרורבמלחמת

.בעיפרוןהרבניםחתימות.הקיפולמחמתקרעים.קיפולסימני.בינוני-טובמצב.מ"ס28

200$פתיחה 

י"בכתהלכתיתתשובה.350

ד"אבלאטאשיוסףרבישלוחתימתו

ך"תר,יו'ריג

Halachic Responsum Handwritten

and Signed by Rabbi Yosef Latash

Av beit Din of Regio, 1860

שלוחתימתוידובכתבהלכתיתתשובה

בענין.יו'ריגד"אבלאטאשיוסףרביהגאון

לאבלהחגקודםשבתבערבגילוחהיתר

.החגערבבשבתשלוא"לשחל

.מקופלכחלחלדף,עמודיםשניעלכתוב

לאטאשהרבמאתמכתבבתחילה

כ"אח.ובחתימתוידובכתבבאיטלקית

.וחתימתוידובכתבבעבריתהתשובה

.מ"ס27\21עמודגודל.מקופל.דף[1]

.טובמצב

150$פתיחה 



בנואליוסףעובדיהרבימרןמאתנדירמכתב.352

א"שליטיוסףיצחקרביל"הראש

Rare Letter by Rabbi Ovadya Yosef to His Son the

Rishon leZion Rabbi Yitzchak Yosef

רבינוהדורפוסקמרןשלוחתימתוקדשוידבכתבמכתב

.א"שליטיוסףיצחקרביל"הראשבנואל,ל"זציוסףעובדיה

.ה"תשנ,תמוז

לספרהמשליםא"חיוסףשאריתהספרהוצאתלרגלנכתב

,יוסףיצחקרבילאורשהוציא(חלקיםעשרה)יוסףילקוט

בין.דרכוממשיךלבנורביםשבחדבריההסכמהבמכתב

העיוןואחרעמינועץהדבריםוברוב"מרןכותבהדברים

,ולמעשהלהלכה,כאןהמובאיםפסקיולרובהסכמתיוהבירור

תרב,אמתווסוחרהצנהיולדתואשר,לנאסמוכודיןמןוכל

לאוריוצאשהחיבורמרןמזכירכןכמו."אתו'הבאשר,גדולתו

אשתה"עמרגליתהגדולההרבניתשלהשנהפקודתלקראת

בניהכלאתולחזקלעודדאצבעותיהבעשריגעהוכמה",מרן

רביהמחברהגאוןהרבבניומכללם,טוביםולמעשיםלתורה

."א"שליטיצחק

"עובדיהחזון"הקדושההישיבהעלמרןכותבהמכתבבהמשך

בצלמסתופפיםעתהוהן"בראשהעומדיצחקרבישבנו

ועוליםהולכיםאשר,חמדבחורימששיםלמעלה,הישיבה

ששם,מלכיםהמהששים,טהורה'הויראתהתורהבמעלות

"...ישראלמגבורילהסביבגבורים

!מרןשלנדירמכתב

הרבלציוןראשון"שלרשמיבנלקעל.וחתימהשורות20

.מאודטובמצב.מ"ס17\25."לישראלהראשי

200$פתיחה 

רבימרןידבכתבלספרהסכמהמכתב.353

ג"תשנ–ל"זציוסףעובדיה

Handwritten Letter of Approbation by

Rabbi Ovadya Yosef – 1993

מרןשלוחתימתוקדשוידבכתבהסכמהמכתב

.ג"תשנ,אב.ל"זציוסףעובדיהרבינו

"כהלכההמזוןכשרות"לספרניתנהההמלצה

שבחודבריברכותבמכתב.כהןמאיררבישחיבר

.לספר

בכתבשורות10.מרןשלרשמיבלנקעלהמכתב

.מאודטובמצב.מ"ס16\22.יד

120$פתיחה 



[9]ישראלגדולימאתמכתביםמקבץ.354

Collection of [9] Letters by the Most Prominent Rabbis

.א"תשעשבט'כג.ל"זציוסףעובדיהרבינומרןידבכתבוחתימהתאריךבמילוי,ישראללבתתפילהשערילסידורהמלצהמכתב.א

.מנטרוזיעקברביאל.מערלויסופריוחנןרביר"האדמומאתהמלצהמכתב.ב

שלספרוהוצאתלרגל,גליקיהודהרביאל"אליעזרציץ"הוולדינברגיהודהאליעזררבישלוחתימתוידובכתבהמלצהמכתב.ג

.רשמיבלנק.ה"תשנ'אאדר.פ"חרלזבולוןחייםרביסבו

.טימסטיתעמרםרבימאתת"שוסופרעטלספרהמלצה,"הלוישבט"בעלמרןבשםשטרןאליעזרשמואלרבימאתמכתב.ד

.ג"תשנכסליו

.אברהםויאמרלספרעדסחייםאברהםרביאל.הלברשטאםמשהרבימאתהמלצהמכתב.ה

.ד"תשנ.לספרופריעדמאירמנחםרביאל.סאטמריואלקריתד"אבכץאליהורבימאתהמלצהמכתב.ו

.א"תשנ,סיון.אומרשבחילספרו,זכאישמואלרביהצדיקאל,ירושליםד"ראבקוליץיצחקרבימאתהמלצהמכתב.ז

.יהודהקולהסידורלהוצאת,הספריםירידהוצאתכהןשלמהרביאל.עמארמשהשלמהרבילציוןהראשוןמאתברכהאגרת.ח

.נאהרשמיתאגרת.א"תשע'אאדר

בלנק.בברוקליןשאולידהכנסתביתומנהגימייסד,מלמדעובדיהלרבי,גמליאלסעדיאר"בשלוםרבימאתהמלצהמכתב.ט

.חתימה.רשמי

.שוניםומצביםגדלים

200$פתיחה 

שלוחתימתוידובכתבהמלצהמכתב.355

י"כתבצירוףיוסףעובדיהרבימרן

אלחנןורביצדקהיהודהרביוחתימות

ראדומשילאד"אבהלפרין

Letter of Recommendation Handwritten

and Signed by Rabbi Ovadya Yosef and

with the Handwriting and Signatures of

Rabbi Yehuda Tzeddaka and Rabbi

Elchanan Helperin Av Beit Din of

Radomishel

פוסקמרןשלוחתימתוידובכתבהמלצהמכתב

נכתבהההמלצה,ל"זציוסףעובדיהרביהדור

קשהנתוחלעבורוצריךקשהבמחלהחולהעבור

סיוןז"י.מרןידבכתבוחתימהשורות10.ל"בחו

.ח"תשמ

וחתימהידבכתבהמלצתםאתהוסיפוהדףעל

.יוסףפורתישיבתראשצדקהיהודהרביהגאון

בלונדוןגריןגולדרסמרבניהלפריןאלחנןורבי

ד"אבמכונה."החרדיםקהילותהתאחדותנשיא"

שמואלרביסבורבנותמקוםשםעלראדומשילא

.ענגיל

מצב.מ"ס16\24.רשמימסמכיםניירעל.דף[1]

.קיפולסימני.טוב

150$פתיחה 



רבני אשכנז-מכתבים 

אלשינפלדמרדכימשהרבימאתמכתב.356

ח"תרי,[רומניה]שימאנדי.'שלמהיריעות'ה

Letter by Rabbi Moshe Mordechai

Sheinfeld to the "Yeri'ot Shlomo" –

Shimandi [Romania], 1858

הגאוןמאתלפסחחיטיןכשרותאודותהלכתית"שו

הגאוןאל,שימאנדיד"אב,שינפלדמרדכימשהרבי

.'שלמהיריעות'הבעל,אולמאןזלמןשלמהרבי

.ח"תרי,רומניהשימאנדי

חתימתובסופוהצדדיםמשניצפוףידבכתבאוטוגרף

דןהואבמכתב.השנימצדושלמהשעווהחותמת.ידו

יריעות'הבעל,אולמאןזלמןשלמהרביהגאוןעם

בתהליךבמיםהחיטיןהשרייתתהליךאודות',שלמה

העיראלנשלח.כשרותםושאלתהמצותייצור

.בהונגריהמאקאווע

בעל(ח"תרכ-נ"תק)שינפלדמרדכימשהרבי

.רומניה,שימאנדיד"כאבשימש',מרדכיתוספות'

הכתבבמקוםזעיריםחורים.מ"ס34\21.דף[2]

בשיקוםחוזקואלוחורים.הדיומחומציותשנוצרו

.בינונימצב.הדף

120$פתיחה 

רבישלוחתימתוידובכתבמכתב.357

–ץ"היעבנכדלנדאהלויהירשצבי

ג"תרכ,ווילנא

Letter Handwritten and Signed by

Rabbi Zvi Hirsch HaLevi Landau the

Grandson of the Yavetz – Vilnius, 1863

וחתימתוידובכתב,שלומיםודבריברכותמכתב

הגביראל.מווילנאלנדאהלויהירשצבירבישל

.ג"תרכאדר,ווילנא.בינגקלמןקלונימוסרבי

הגדולהמאורהרב"לנדאהלויהירשצבירבי

יחזקאלרבישלאחיו"בדורוהמפורסםהצדיק

הגאוןשלבניושניהם.ווילנאק"אבדלנדאהלוי

רביהגאוןשלבנולנדאהלויאייזקיצחקרבי

.צביחכם"הבןץ"היעב–עמדיןיעקב

עמודגודל.אחדעמודעלכתוב.מקופלדף[1]

.טובמצב.מ"ס20\25

150$פתיחה



ד"אבהרץשלמהרבימאתטובהשנהמכתב.358

ץ"תרח,אלול–בארשטשוב

Happy New Year Letter by Rabbi Shlomo Hertz Av

Beit Din of Barchov – Elul, 1938

.והגלילברשטשובד"אבהרץשלמהרבימאת,טובהשנהמכתב

ד"מופהג"רשכבההגאוןר"אדמו"אלנשלח.ץ"תרחאלולו"כ

בחבוריובעולםהמפורסםהחכמיםנזרתורהשרעמנוגאוןוהדרו

."א"שליטהלרחייםמרןתפארתוגאוןכבודם"הרמבהעוסקים

.טובהוחתימהוכתיבהטובהלשנהמאליפותברכותבמכתב

רביחתן(18422ר"אוצה,ב"תש-ב"תרנ)הרץשלמהרבי

גלאגוב,טומשוב,מקומותכמהשלכרבםכיהן.מישלאליעזר

פרסם.ד"היבשואהנספה(ד"תרפ)וב'בורשצשלרבה,(ף"תר)

.בתקופתותורנייםעתבכתבירביםמאמרים

.במרכזהדףלחיזוקהדבקה.בינונימצב.רשמיבלנק.דף[1]

.הקיפולמחמתקריםקרעים.יקפולסימני

100$פתיחה 

צ"תר,שבבלארוסבאברויסק-ורעייתולויןאריהלרבישפיראהירשצביחייםמרבימכתב.359

Letter by Rabbi Chaim Zvi Hirsch Shapira to Rabbi Aryeh Levin and His Wife – Babruysk in Belarus, 1930

.צ"תרבאברויסק.לויןאריהלרבישפיראהירשצביחייםמרביתורהוחידושיתודה,ארוךברכהמכתב

'כוועניוחסידוהוראההתורהאוצרק"החובג"ההרב[נפשיוידיד]=נ"וי'דידידשארי",לוויןלרבהוכרהברגשיכותבשפיראהרב

לקבלעומדהואלוויןהרבשלשבהשתדלותוכךעללומודההוא.בתםלנישואיומברכם,"א"שליטלעוויןליבאריהר"מוהר'כו

לשרתאליהםלבואדרישהמאמעריקאקבלתישבועלפניכי,לינחוץכההרשיוןאיןע"לעבאמתהן":ומוסיף,לארץלעלותאישור

ואולי,יוםילדמהתדעלאכיאדםמכלהחכםאמרכברכי,האחדמןהשניםטוביםז"בכאבל.'אניכרטיסעםיחד,רבנותבמשרת

אין'אניכרטיסאך,גמורלואומריםבמצוההמתחילוכל,גמיראעדיבצעוהתחילואשראתולכן.משניהםבאחדבהםאשתמש

,בנפשוקשורהנפשואשראריהרבישלחותנומשלוםלשמועמבקשהוא."מועדותפניאנהאדעלאעדיןכי,לקנותע"לעמהצורך

.ב"עט"סבפסחיםהמשנהעלהקודםבפסחשאמרהחידושיםאתומוסר

אין,הרשיוןהשגתבדבר"מוסיףהואובסיום

להחישצריכיןואיןהשעהאתלדחוקמה

עודה"בלאכי,בזהמעשיהםאתולמהר

להשתמשאוכלאשרעדועידןזמןיעבור

עלומעכביםמעצוריםהרבהליעודכי,בזה

אתולהסירלעבוראוכלמתייודע'וד.זודרך

יהודיהיוימיםבאותם."העיכוביםכל

קומוניסטישלטוןתחתנתוניםבאברויסק

רדף,בעירהכנסתבתיכלאתשסגר,עוין

הרבהוהניח,היהודיתהמסורתשומריאת

מישלדרכםעל"ומעכביםמעצורים"

.ממקומםלהגרשביקשו

.טוב-בינונימצב.מ"ס10\17.'עמ[4]

הקיפולקוילאורךוקרעיםקיפולסימני

.כתמים,מהכתבחלקלשחיקתהגורמים

120$פתיחה 



1945ירושלים–פלשתינהממשלת–נדירהותמונהידובחתימתאלישיבש"הגרימרןשלהזהותתעודת.360

The Identification Card of Rabbi Yosef Shalom Elyashiv Signed by Him with a rare Picture – the Palestine

Government – Jerusalem, 1945

.פלשתינהממשלת,26\12\45בתאריךשהונפקה,ל"זצאלישיבשלוםיוסףרביהדורפוסקמרןשלזהותתעודת

SHELOMO"אביושלשמוומעליהתקופהבאותהתמונתועם.באנגליתאלישיבש"הגרישלהאישייםפרטיונרשמובכרטיס

ELIASHOV".נכתבבתפקיד."אלישובשלוםיוסף"ידוחתימתעמודאותובתחתיתRHBBI"".

!נדירהיסטוריפריט

מצב.מ"ס12.'עמ4.ההנפקהבעתלתעודהשהוצמדההמקוריתהתמונהאיננה,הרבתמונתהנראהלפי.כתוםבצבעניירכרטיס

.טוב

1000$פתיחה 

ועודידובכתבתורהחידושי\חשוביםמסמכים–אלישיבשלוםיוסףרבימרןארכיון.361

Extremely Rare Archive – Rabbi Yosef Shalom Elyashiv – Important Documents / Torah Novellae

Handwritten by Him and More

בזהומצוהמזהירצלולהובדעהמלאהבהכרהבהיותי...מטההחתוםאני"אלישיבש"הגרימרןשלידובכתבכולו,צואהשטר.א

,בפרוטרוטאלישיבהרבכותבבשטר"...ושניםימיםאריכותלאחר–ניידדלאנכסיברכושייעשהאשראתוהמוחלטהגמורמרצוני

אחדחלקח"לגמ"כןכמוובנותיובניושמותאתפעמיםמספרומזכירביותרומדוקדקתמסודרתבצורההנכסיםשלהחלוקהאת

.צדדיםמשניכתוב.דף[1]"....אחדחלקירושליםדגללכולל

,הפוסקיםלספרימקומותמראיכתבבו.אלישיבש"הגרימרןשלבאמתחתוהשנהכלבמשךשהיהא"תשכלשנתכיסיומן.ב

למרפרעתי"ש"הגריכתבימיםלאחרבהקפהשנלקחומה"כהןיעקבמר"אצלספריםקנייתכגוןאישייםורישומים,שונותתזכורות

.ופרעונןכספיםהלוואותעלרישומים"....כהןיעקב

.ידובכתבלמדנייםמקומותומראירישומיםמעטכולל.ו"תשללשנתכיסיומן.ג

.לויןדודרביבשרושאראלמכתבובשני.זוננפלדיעקברביאלמכתבהראשון.מכתביםטיוטותובו,צידיומשניכתובדף.ד

ובהפיתקה:ביניהם.ועודתזכורות.שוניםרישומים.תורהבדברימקומותמראי,תורהחידושיהכוללים,שוניםבגדליםדפים33.ה

בןאוירבךעזריאלרביעםלאההרבניתביתולחתונתהזמנהכןכמו.מרובעתבכתיבההאילנותברכתאתאלישיבהרבכתב

עםאלישיבהרבשלרשמיטובהשנהכרטיס.ליפקוביץי"הגרמבתלאההרבניתעםדודבנימיןרביבנולחתונתהזמנה.ז"הגרש

.אלישיבהרבאללויןיעקבחייםרבימאתמכתב.המקוריתהמעטפה

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים.פריטים42כ"סה

1000$פתיחה 



ל"זצהסטייפלרמרןשלוחתימתוידובכתבהמלצה.362

בשולי.ח"תשלבאדר.הישיבהראשוסרמןיצחקרפאלרבישלוחתימתוידובכתב,יעקבאהלישיבתשלבלנקעלהמלצה

.ל"זצהסטייפלר-קנייבסקיישראליעקברבימרןשלוחתימתוידובכתבשורות7שלתוספתהמכתב

הסטייפלרמרןכותבהדבריםבין.כלחסריוהנםשידוכיןבקשריהבאיםמהישיבהבחוריםשללעזרתםלבואקוראתההמלצה

יתברכוומסייעיםהעוזריםוכל,ונלחציםהנדחקיםח"תלעזרתזויקרהבמצוהלהשתתףמבקשאנכיאחיאתאניגםהנני..."

.וחותמתוידוחתימתעם"...ב"לעוהקיימתוהקרןרבהוהצלחהגדולהלתשועהכפליםבכפלימשמים

.קיפולסימני.טובמצב.מ"ס22\28.דף[1]

500$פתיחה 

-361-

362. Letter of Recommendation Handwritten

and Signed by the Steipler

Recommendation on the official stationery of the

Ohel Ya'akov Yeshiva, handwritten and signed by

Rabbi Raphael Yitzchak Wasserman, the head of

the Yeshiva. Adar B, 1978. On the margins of the

letter, an addition of 7 lines handwritten and

signed by Maran Rabbi Ya'akov Yisrael kanievsky –

the Steipler.

The recommendation requests to help yeshiva

students who become engaged and are very poor.

Among others, Maran the Steipler writes: "I too

am asking my brothers to take part in this dear

Mitzvah to help Talmidei Chachamim in stress and

all those who help and assist will be blessed by

Heaven many times over for great salvation and

much success and the principal remains in the

world to come…" with his handwritten signature

and stamp.

[1] leaf. 22x28cm. Good condition. Fold marks.

Opening 500$



רביהמחנךאלמנדלזוןבנימיןרבימאתמכתב.363

יעקובזוןיחיאל

Letter by Rabbi Binyamin Mendelsohn to the

Educator Rabbi Yechiel Jacobson

אל,מנדלזוןבנימיןרביהגאוןשלוחתימתוידובכתבמכתב

מבקשבמכתב."א"שליטיקבזון'י'רר"לתשבהגדולהאוהב"

יעקבישראלרביהמחנךאתבמקומולהושיב,מנדלזוןהרב

.ר"התשבתלמידיאתלבחוןקרויס

.הדףשלהימנייםבשוליםהדבקה.צדדיםמשניכתוב.דף[1]

.טקסטחסרוןללא

100$פתיחה 

שלושהבחתימתויתומיםאלמנהעבורהמלצהמכתב.364

דורינוגדולי

Letter of Recommendation for a Widow and Orphans

Signed by Three of the Outstanding Rabbis of the

Generation

...סופרישראלחייםרביג"הרה...בהלקחנשמעהלאמציוןנהיקול"

נאחוסואנא...יתומיםעשרהושלש'תחיחשובהאלמנהאחיובהשאירו

"...המשפחהעל

ליביהודהאהרןרביהגאון:ורבנןמרבןידםבחתימתחתומיםהמכתבעל

חייםרביהגאוןלחייםולהבדילליפקוביץיהודהמיכלרביהגאון,שטיינמן

.קניבסקי

.קיפולסימני

120$פתיחה 

שבט"המרןשלוחתימתוידובכתבהמלצהמכתב.365

א"תשנ,ברקבני–ל"זצ"הלוי

Letter of Recommendation Handwritten and Signed by

the "Shevet Levi" – Bnei Berak, 1991

.קארפמרדכימשהרבימאתבחגחגהלכותלספרהמלצהמכתב

"הלוישבט"הבעלואזנרהלוישמואלרבישלוחתימתוידובכתב

.א"תשנ,ברקבני.ל"זצ

בנילראותשמחתי",הספרבחשיבותמרוביםשבחדבריבמכתב

10"...וחמדתהתפארתהלגלותלתורהאזניםעושיםהיקריםציון

.וחתימתוידובכתבשורות

.טובמצב.רשמיבלנק.דף[1]

120$פתיחה 



–'פוניבזישיבתשלהוצאהשובר.366

רוזובסקישמואלרביהגאוןחתימת

Expense Voucher of the Pnovezh Yeshiva

– Signature of Rabbi Shmuel Rozovsky

עם.'פוניבזישיבתשל,מודפסהוצאהשובר

שמואלרביהגאוןהישיבהראששלידוחתימת

.[ג"תשכ]4.2.1963מתאריך.רוזובסקי

ידבכתבמילוי–לכךהמיועדיםהריקיםבמקומות

,רוזובסקישמואללרביכסףתשלוםעל-

חתימההדףבשולי.ג"תשכטבתלחודשכמשכורת

.שמואלרבישלידובכתב

.תיוקנקבי.טובמצב

120$פתיחה 

רבישלידובכתבטובהשנהוברכתכרטיס.368

אוירבךזלמןשלמה

Shana Tova Greeting Card Handwritten by Rabbi

Shlomo Zalman Auerbach

.אוירבךזלמןשלמהרביהגאוןשלרשמיביקורכרטיס!נדיר

ברכהמלאהומאושרהטובהשנה"ידובכתבכתבבו

זלמןשלמה]מאחליםמשפחתכםולכללכםוהצלחה

."ומשפחתו[אוירבך

.טובמצב.מ"ס6\10.עבהניירדף[1]

150$פתיחה 

שלמהרבימרןשלוחתימתוידובכתבהמלצה.367

ל"זצאוירבךזלמן

Recommendation Handwritten and Signed by

Rabbi Shlomo Zalman Auerbach

אוירבךזלמןשלמהרבישלוחתימתוידובכתבהמלצהדברי

אריהמשהרביהצדיקשלמצולםהמלצהניירעלכתוב.ל"זצ

.פריינד

.טובמצב.וחתימתוידובכתבשורות4

120$פתיחה 



שלוחתימתוידובכתבארוךברכהמכתב.369

ך"תש,אלול–נסקי'טיקוצמשהרביהמשגיח

Long Letter of Greeting Handwritten and

Signed by the Mashgiach Rabbi Moshe

Tikuchinsky – Elul, 1960

לרגלורנרבונםשמחהלרבימאליפותברכותעםמכתב

משהרביהמשגיחשלוחתימתוידובכתב,אירוסיו

אהוביחביביידידילכבוד".ך"תש,אלול.צינסקי'טיקו

הייתימאדמאד...הנפשועדיןהרוחאציל...ויקירי

אליךאהבתיבגללמקרובזוגדולהבשמחהמשתתף

הגדולהמשפחתךכבודובגללנפשאהבתהחתןהרב

לאלצעריאבל,ישראללתפארתהגדולההכלהומשפחת

מלאהכשהישיבהאלהבימיםזהנפשיעונגלילקחתיכול

"...הקדשמשמרתאתלעזוביכולואינניה"בפהאלמפה

הלימודדרךממעצבי-ינסקי'טיקוצמשהרביהגאון

כמשגיחשימש,ברקבניסלבודקאישיבתשלוהחינוך

ההולכיםתלמידיםמאותאחריוהותיר,הישיבהשלרוחני

.בדרכו

כנסת"סלבודקהישיבתשלרשמיבלנקעלכתוב

.טובמצב."ישראל

80$פתיחה 

ראשיגדולימאתמכתביםמקבץ.370

בארץהישיבות

Collection of Letters by Leading

Heads of Yeshivas in Israel

רביהגאוןשלידובכתבהמלצהמכתב.א

המלצה,יוסףביתישיבתראשיפהןאברהם

הרבכותבבמכתב.סגלמאיררבישללספר

בלנק"...בריאותיחלשתוגםטרדותלמרות"

.חתימהללא.רשמי

רבישלוחתימתוידובכתבהמלצהמכתב.ב

חברוןישיבתראשברוידאזיסלשמחה

ספרלהוצאתדיקמןיעקברביאל.בירושלים

.הזהבזמןשביעיתהלכותעלנפתליארץ

.ז"תשמ,תשרי.רשמיבלנק

רבישלוחתימתוידובכתבהמלצהמכתב.ג

רביאל.רחמיםכסאישיבתראשמאזוזמאיר

ידכתב.ו"תשנ,סיון.לספרושטריתשמואל

.וחתימה

רבישלוחתימתוידובכתבהמלצהמכתב.ד

כפרעקיבאבניישיבראשנריהצבימשה

.ד"תשנ,חנוכה.הרואה

.טובמצב.שוניםגדלים

150$פתיחה



ישראלגדולימאתתורהבדברימכתבים[5]מקבץ.371

Collection of [5] Letters with Divrei Torah by the Most prominent Rabbis

.החכמהבצלס"מחשטרןבצלאלרביאל.קרונשטאדטד"אבשפרברדודרבישלוחתימתוידובכתבתורהבדבריארוךמכתב.א

.תיוקנקבי,דבקחיזוק,בינוני,טובמצב

המכתב.זיטאמירד"אב"בנימיןנחלת"בעלעפשטייןבנימיןרביהגאוןשלוחתימתוידובכתבתורהדברי.'עמ[4]ארוךמכתב.ב

.טובמצב.מ"ס13\20.ג"תרנזיטאמיר.שטרןזכריהיוסףרביהגאוןאלנשלח

שלהעליוןחלקו.י"תרבשנתפאסוואלשלרבהקרייקד"אבכהנאזאביעקברביהגאוןשלוחתימתוידובכתבתורהבדברימכתב.ג

.חסרהמכתב

אלנשלחהמכתב,(ט"תרלנולד)קייבשלרבהלויטןמשהעזריאלרביהגאוןשלוחתימתוידובכתבתורהבדבריארוךמכתב.ד

.ד"תרסראדזינצישקי.רפאפורטדוביעקברביהגאון

.קליםשוליםפגמישני,טובכללימצב.מ"ס13\21.צדדיםמשניכתוב,דף[1]

סגלש"מהרשלוחתנו,גרשוןיהושערביהגאוןשלבנומונקליביהודהרביהגאוןשלוחתימתוידובכתבתורהבדבריארוךמכתב.ה

.ח"תרנווארשא.שטרןזכריהיוסףרביהגאוןאלנשלחהמכתב.(ט"תרפווארשא)"תורהיגדיל"בעל,שיעראדזד"אב

.מאודטובמצב.מ"ס13\21:דףגודל.צדדיםמשניכתוביםדפים[2]

150$פתיחה 



ג"תשי-א"תש–ירושליםוצדיקי"חייםעץ"ישיבתותלמידירבני–חתימותעשרות.372

Dozens of Signatures – Rabbis and Students of the "Et zChaim" Yeshiva and Additional Tzaddikim of

Jerusalem – 1941-1953

מהםהמקבליםחתימותבקבלות.בירושלים"חייםעץ"ישיבתותלמידילרבנישניתנוומילגותמשכורתקבלות55שלגדוללוט

.הישיבהותלמידירבני,ירושליםרבניגדולי

."האזלאבן"ומחברהישיבהראשמלצרזלמןאיסררביהגאוןשלידוחתימתאחתבכל,קבלותארבע.א

תלמידו.חשוביםספריםמחבר.לויןאריהרבילצדחייםעץתורהבתלמודמשגיח(ז"תשט-ב"תרנ)–פרושנחוםאליהורבי.ב

.מטשיביןהרבשלהמובהק

אליהורבישלוחמיוידלרציוןבןרבישלחתנו.סמניצרהלרמאיררבישלבנו.בירושליםהרבניםמחשובי–הלרמיכלצבירבי.ג

.סלאטקידוד

לפידותש"והגרפולנסקיא"הגרשעםיחדל"הו."זיושערי"בעל.בירושליםהתורהממרביצי(ז"תשט-ד"תרמ)וינוגרדישעיהרבי.ד

."הזמןשמירתחשבוןעל"נכתבהקבלהג"ע.(ו"תרפ,ירושלים)"תורהאהל"את

.הרבהתלמידיםהעמיד.בירושליםהלכהופוסקהתורהממרביצי,פרנקזאברביבן–פרנקיצחקנחוםרבי.ה

.משקלובהללרביצאצא.וחזןחכםתלמיד.ירושליםגאוניי"ע20בגיללרבותהוסמך–ריבליןשמואלרבי.ו

ומיקירי'חייםעץ'ת"בתהמלמדיםומחשובימוותיקי(ו"תשכנפטר)ל"זצרוחמקיןליבאריהרביהגאון-רוחמקיןליבאריהרבי.ז

זלמןשלמהרביהגאוןשלחותנו.החינוךבשדהרבותופעל,המלמדיםר"כיושימשאףממושכתתקופהבמשך.דשופריאקרתא

.ל"זצאויערבך

קרליןחסידותמוסדותמנהל.אוירבךז"הגרששלחברותא,מלצרז"הגראשלהמובהקיםמתלמידיו–בוקשפןשמעוןרבי.ח

.סטולין

.בירושליםישראלועזרתישראלאבןשכונותשלרבה–רקובסקיאבאברוךרבי.ט

חמורההזהרהוקונטרס.(ד"תשי,ירושלים)"בהמוסדהשליט"הקונטרסיםמחבר.ירושליםמרבני–רגווזניצקימרדכיברוךרבי.י

.(ד"תרצ,ירושלים)אחיםכתבי.(א"תרצ,ירושלים)

רביחתנו.ס"השעל"דודדרכי"ספריסדרתמחבר.בירושליםחייםעץישיבתראש.(ז"תשכ-ט"תרל)–לויןדודמרדכירבי.יא

."נקלהעללהיבטלניתנתאינהסברתוכי"אמרמבריסקהרב.מקלםהסבאשלבנופינקלמשה

חיבר.קוקה"הראימתלמידי.השמיםשערהמקובליםבישיבתירושליםומקובלימרבני(ס"תש-ג"תרפ)–זוסמןליביוסףרבי.יב

."צדיקיאמבחירי"

הללרבימצאצאי.מרובהשמיםביראתנודע,אהרןתולדותחסידימזקני.(ג"תשע-ב"תרצ)–ליכטנשטייןבנימיןאברהםרבי.יג

.החרדיתהעדהשלהשחיטהבכשרותשניםכיובלשימש.מקולומייע

.ץ"הרייר"לאדמוומקורבד"חבחסיד.חייםעץישיבתממלמדי.בירושליםמפורסםתפילהבעל–מנדלזוןמנחםחייםרבי.יד

.בוהתאחדוהתורהעמלושקידתשמיםיראת.הרבהתלמידיםהעמיד,בירושליםהתורהממרביצי–פרנקיצחקנחוםרבי.טו

חסידותומזקניהשמיםשערהמקובליםישיבתמראשי.ירושליםמצדיקי–חשיןזאבבנימיןרבישלוחתימתוידובכתבפיתקה.טז

."המשפיע""הירושלמיהצדיק"כונה.ברסלב

.גלמבאהרןמשהרבי.בונימוביץליבאברהםרבי.המבורגרנחוםפנחסרבי.פרידמןדודאברהםרבי:נוספיםרבניםחתימות

עקיבארבי.גיטלזוןפייבלשרגארבי.שרליןשמואלאברהםרבי.ברדקישלמהרבי.גליקמןפרושזלמןשלמהרבי.פונקמאיררבי

.איזנמןישראלרבי.אורנשטייןיעקברבי.חשיןיצחקמשהרבי.ידלרדודיהודהרבי.פרידמןנחוםרבי.(השופרקולמחבר)פרוש

.(ישעיהודבריס"מח)חשיןישעיהרבי.דיוויסמתתיהורבי.(שפיראיהודהרבישלאביו)שפיראזיידלרבי

.טובמצב

200$פתיחה 



–עפשטייןזרחרביהצדיקמאתהיסטורימכתב.373

פ"תר,ירושלים–חייםתורתישיבת

Historical Letter by Rabbi Zerach Epstein – Torat

Chaim Yeshiva – Jerusalem, 1920

,עפשטייןזרחרביהצדיקהגאוןשלוחתימתוידובכתבמכתב

.פ"תראדרז"כ,ירושלים.משייףשמואלמראל

עםבהתחשבות"ל"הנמידידועפשטייןהרבמבקשבמכתב

המאמריהמבהילהיוקרלרגלי'הקעירנושלהנוכחיהמצב

תורת'הקהישיבהשלהדחוקהמצבעםובהתחשבות,מאד

שלהרשימהבתוךולהכניסם...להתחשבנאיואל...כעתחיים

הישיבהמנהל"כעפשטייןהרבחותםבמכתב"...בחינםהמצה

.הישיבהחותמות."חייםתורת'הק

מתמיד,גדולגאון(א"תרצ-ב"תרכ)עפשטייןאפריםזרחרבי

בעלעפשטייןישעיהרבישלבניובכורהיה.וחסידצדיק,עצום

רביאצללמדבצעירותו.קויידינובהורודנאד"ואב"ישעלבוש"

ביותרגדולההיתההתמדתו.דיסקיןל"והמהריבלזריצחק

המפרשיםבספרותכבקינודע,פעמיםעשרותס"השאתולמד

לארץעלהג"תרמבשנת,ת"השווספריואחרוניםראשונים

,"חייםתורת"ישיבתכראשלכהןהחלח"תרעובשנתישראל

יתומותשתיבביתוגידל,לזולתורגישותוהרבהבצדקותובלט

הכתבעלהעלהיסוריולמרותהאחרונותבשנותיו.שאימץ

."ציוןשערי"התורניבקובץנדפסושחלקםהתורנייםחידושיו

נפטר)מפינסקוינוגראדחייםאברהםרביבתאסתררעיתו

אליהויוסףורבי,יצחקרביהרבניםשלאביהם(ו"בתרמ

.וינוגרד

מצב.מ"ס28\21.דף[1].חייםתורתישיבתשלרשמיבלנק

.תיוקנקבי.טוב

120$פתיחה 

שונותתקופות–החרדיתהעדהץ"בדרבניגדולימאתמכתביםמקבץ.374

Collection of Letters by the Greatest Rabbis of Badatz HaEdah haCharedit – Various Periods

חותמתועם,רשמיבלנק.ז"תשל,אב.בירושליםהחרדיתהעדהד"ראבוויסיעקביצחקרביהגאוןשלידובחתימתהמלצהמכתב.א

.האישית

,פריינדאריהמשהרביהצדיקשלקדשוידחתימת.החרדיתהעדהץ"הבדרבניגדולי4שלידםחתימתבצירוףהמלצהמכתב.ב

.הורביץדודאברהםורביפישריעקבישראלרבי,דושינסקימשהישראלרבי

משהרבישלוחתימתוידובכתבמכתב.ג

.רשמיבלנק.ו"תשל,ברקבני.שטרנבוך

הצדיקהגאוןשלרשמיבלנקעלמכתב.ד

קדשוידחתימתעם.פריינדאריהמשהרבי

.קדשוידבכתבתאריךומילויוחותמתו

שורותמספרשלתוספותהדףבתחתית

רפאלברוךרבישלוחתימתוידובכתב

.מבריסקז"הגרישלבנויק'סולובייציהושע

,בלוימשהרביאלץ"הבדמאתמכתב.ה

ברוךרבישלוחתימתוידובכתבתוספתעם

,אייר,ירושלים.יונגרייזהלוישלמהראובן

.ב"תרצ

.שוניםומצביםגדלים

250$פתיחה 



החרדיתהעדהד"ראבעפשטייןפנחסרביהגאוןמאתתורהדבריעםהיסטורימכתב.375

Historical Letter with Divrei Torah by the Genius Rabbi Pinchas Epstein Rosh Av Beit Din of HaEdah

HaCharedit

.פורתישראלרביידידואל,בירושליםהחרדיתהעדהד"ראבעפשטייןפנחסרבישלוחתימתוידובכתבכולומכתב

ירודרוחניממצבכתוצאהמשופרגשמימצבתמידבאכידוע",בירושליםהקשההכלכליהמצבעלרביםאיישיםעניניםבמכתב

...אחריםבדעתתלויםבגשמיותהרי,בעצמו,בידושאפשרכמהעדתלויהאדםשברוחניותובעוד,ו"חכשיתעביתשמנתבבחינת

כשרבשרלאכלוםכמעטואיןט"הבעלהפסחחגקרבהנה,הרוחנימהמצביותרירודהגשמיוהמצבקשיםשליטיםבידינמסרנו

וצרכיכלוםכמעטשוהאינואבלמאודהרבהבמדינהדוקאישוכסףשמחלקיםהזעומההחלוקהלפיאף,סוכרולאשמןלא,בשבילנו

.ברכותבמסכתט"התוידבריעלתורהחידושהמכתבבצידי"...נוראביוקרבהחבאנמכריםמזון

.טובמצב.שורות53.כולהכתובה,אויראגרת

100$פתיחה 

רביהצדיקידבכתבהקדשה+מכתבים376.2

"החמהאור"בעלקרויזרזונדל

2 Letter + Dedication Handwritten by Rabbi

Zundel Kroiser Author of "Or HaChama"

הגאוןמאת"החמהאור"פירושעםאשכנזנוסחסידור•

בכתבהקדשההספרבתחילת.קרויזרזונדלרביהצדיק

.ידו

.ס"השלסיוםברכותוחתימתוידובכתבמכתב•

.מצוהברלנערוחתימתוידובכתבנוסףמכתב•

סדרתמחבר(ד"תשע-ד"תרפ)קרויזרזונדלרביהצדיק

בבחרותו.חייםעץישיבתתלמיד.החמהאורהספרים

ראשיזםאירוסיובתקופת.הנהגותובעלכמתמידנודע

"וזבולוןיששכרהסכם"מלצרזלמןאיסררביהישיבה

לאחר.בשלווהנישואיולאחרללמודשיוכלכדיעבורו

נודע.ע"השוחלקיארבעתואתס"השאתסייםנישואיו

.השמיםשערישיבתחכמיביןונמנהבקבלהבתורתכגאון

חצותתיקוןלאמירתהלילהחצותאחרתכףקםהיה

.התפילהלפניגמראדפישבעהולימוד

כ"גידוחתימתעםהמעטפותכוללהמכתבים.טובמצב

.רופפתכריכה.המעטפהגביעל

120$פתיחה 



בארץהרבניםחשובימאתתוכןעםמכתביםאוסף.377

Collection of Letters with Content by the Most Important

Rabbis of Israel

מאירציוןבןרבימאתמכתב•אהרונסוןמשהיהושערבימאתארוךמכתב•

מאתארוךמכתב•קוטלראהרןרביאלזלייזניקזלמןרבימכתב•עוזיאלחי

רבימאתמכתב•אברהםאשלבעלאביבמתלנימרקיעקבאברהםרבי

הנגבישיבתראשמאיריששכררבימכתב•חיפהד"ראבמרקוסברוך

רבימכתב•ציוןשעריישיבתראשמזרחישלוםרבימכתב•(דהויהחתימה)

•טשעביןישיבתמנהלמאתמכתב•בניםשובומוסדותראשברלנדאליעזר

ב"תשכ,בניהומאיראלליוורנושלהראשירבהטואפשבתירבימאתמכתב

רבניםועודמנדלזוןבנימיןרביבחתימת,שמואלקרןהחסדאוצרשלקבלה•

.חשובים

גדלים.פריטים14כ"סה.בלבדבחתימהחלקםידבכתבמהמכתביםחלק

.שוניםומצבים

120$פתיחה 

ברקבניבעיריתמפלגותביןבחירותהסכמי-מסמכיםאוסף.378

Collection of Documents – Electoral Agreements between Parties of the Bnei Berak Municipality

'אאדר.ובחתימתםידובחתימת,הרצוגהלוייצחקרבילישראלהראשיהרבאצל,ברקבניעיריתנציגיביןשנערךהסכםמסמך.א

.ד"תשי

.הסיעותחברי12חתימתעם.ט"תשמ'באדר.מערך-ל"מפד–ז"טהסיעותביןהסכםמסמך.ב

.ברקבבניהחרדיהגושנציגיביןהסכםמסמך.ג

.ד"תשמ,שבט.וסגניוברקבניעיריתראשלבין,הליכודנציגיביןהסכםמסמך.ד

.ד"תשנ,טבת.ברקבניעיריתלבחירותהמאוחדתהתורתיתברקבניסיעתמרכיביכלביןונחתםשנערךהסכםמסמך.ה

.ב"תשס,ניסן,ברקבבניישראלאגודתשלהחנוךמחלקתעמותתחבריבחתימתהתחייבותשטר.ו

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים

100$פתיחה 

ז"תשי,לונדון–לונדוןרבנימאתסמיכהמכתב.379

Letter of Semicha (Ordination) by the Rabbis of London –

London, 1957

תורהלומדיקיראגבראהאילכבודחכמיםעטרת"סמיכהמכתב

שלמה'רמורנות"כששבקדושהדברלכלמורנובתוארלעטרו...ומלמדה

חתומיםהמסמךעל.ז"תשי,לונדון"...א"שליטשוואב'ישראהחברבן

שלמהורביבוימגארטעןשלמהרבי,פוזנאאליעזררביהגאוניםהדיינים

.שאנפעלד

,פרנקפורטבקהילתץ"ומומ"כרכיהן,(פוזנא)פוזןאליעזררביהגאון

לאחר.מאונסדורףהורביץיונהיוסףרביהקהילהרבשלדינובביתודיין

דיין"כשמוונודעהרבניםמגדוליאחדהיהבהללונדוןהגיעהשואה

.ל"תשבשנתנפטר."פאזען

דקהלורבוינהקהילתד"ראב,(18377ר"אוצה)בוימגרטןשלמהרבי

.בלונדוןחייםעץתורת

ביתורבבלונדוןהחרדיםקהלותהתאחדותשלרבהשאנפעלדשלמהרבי

אלחנןהרבהואמקומוממלא.ד"תשמבשנתנפטר.ישראלעדתהכנסת

.הלפרין

.טובמצב.מ"ס33\23.ניירדף[1]

100$פתיחה 



האשכנזרבני –כתבי יד 

ח"תרי,גרמניה–כנסתביתלבניתתורמיםרשימת.380

List of Donors to the Building of a Synagogue –

Germany, 1858

כנסתביתובנייתלחידושתרמואשרתורמיםשלרשימהובודף

.ח"תרישנת,גרמניההנראהכפי.מדרשובית

הנקראהמפוארהבניןעולםלזכרון"הקדמהבמילותפותחהמכתב

ידיעלק"לפג"תסבשנתהוסדשלוה"בעםדקלויסהמדרשבית

ח"תריבשנתבנינונתחדשיסודותיומטווכאשר...והנגידהטפסר

,תרומתםאתלהביאאותםלבםנדבאשרהגביריםידיעלק"לפ

גםביניהם,שמות12ברשימה"...נדבואשרהאנשיםשמותואלה

.המדרשביתלבניתבגופםשהשתדלוכאלה

בחלק.וקרעיםקיפולסימני.אחדצדעלכתוב.מ"ס14\21.דף[1]

.טובמצבהטקסט

100$פתיחה 

ד"תרל,המבורג–הגדולשבתדרשת–ידכתב.381

Manuscript – Shabbat haGadol sermon – Hamburg, 1874

hirscnel'sשלרשמייםדפיםעלנכתבההדרשה.ויידישעברית.בצפיפותכתוביםעמודים8כולל,ידכתב hotel–הירשנלמלון

נכתבהראשוןהעמודבראש.ועודפסחשלבהגדהביאורים.מצריםליציאתהקשוריםופסוקיםמדרשיםביאוריבדרשה.בהמבורג

."ל"הבעד"תרלהגדולשבתי"בעה"

.לנונודעהלאהכותבזהות

.טובבמצבהדפיםשאר.חסרוןעםפגמיםשני2דף.מ"ס13\21.רבהבצפיפותצדדיםמשניכתובים.דף[4]

120$פתיחה 



ד"תר,גרמניה–הרביעיוילהלםפרידריךהמלךהצלתעלדרשה–ידכתב.382

Manuscript – sermon about the Saving of King Friedrich Wilhelm IV – Germany, 1844

,גרמניה."ת"תליאויבמחרב'הישועתפיעלניצלאשר...ה"ירהמלךהצלתעלדלית"תרראה'פשאמרתידרוש",ידבכתבדרשה

.העיררבנימגדוליאחדידיעלהנראהכפינכתב.ד"תר

ללאראשוןבדףקרע.כתמים.איכותיםדפים.מ"ס20\17הדפיםגודל.מלאיםעמודים8כולל.ידינועלזוההלאהדרשהכותב

.חסרון

200$פתיחה 

הכנהטיוטות–הסטייפלרשלידוכתב.383

הגההדפיעלנכתב–יעקבקהלותלספרו

עולםחייספרושל

Manuscript by the Steipler – Draft of His

Book Kehilot Ya'akov – Written on

Proofreading Leaves of His Book Chayei

Olam

,טז-בדפיםמציעאבבאמסכתעלחידושים,ידכתב

.קניבסקיישראליעקברביהגאוןשלידובכתב

שלפנינוהקטעים.יגחלקיעקבקהלותמספרו

:כדלהלן

וממכרבמקחה"די"רשבפירושבדףמציעאבבא•

דדף•רביענוטלוזהה"ד'בתוס,דףבאותו•

דאמרה"ד'בתוס'ידף•הילךה"די"רשבפירוש

ח"ריודסברבהאב"עטזדף•ליקדשלישראל

.'וכובשוקח"שטדהמוצא

.ותיקוניםמחיקותעם,אוטוגרף.כתובים'עמ[3]

עולםחייספרושלהגההעליעלנכתבוהחידושים

שלידובכתבתיקוניםבהם(ז"תשי,ברקבני)

שלומעברו,האחדבצידומודפסדףכל,הסטייפלר

החידושיםאתהסטייפלרכתבבו,ריקעמודהדף

.מציעאבבאעל

.טובכללימצב.מ"ס17\24:גודל

600$פתיחה 



יחזקאלרביהגאוןידבכתבכללישיעור.384

ד"תש,כסלו–חברוןישיבתראשסרנא

General Lesson Handwritten by the Genius

Rabbi Yechzkel Sarna, the Head of the

Hebron Yeshiva – Kislev, 1944

שנשא,השואלפרקמציעאבבאבמסכתכללישיעור

בישיבהחברוןישיבתראשסרנאיחזקאלרביהגאון

כתבבעצםכולוכתוב.ד"תש,כסלוחודש,חורףבזמן

.רשמיבלנקעלידו

גודל.טוריםלשנימחולקעמודכל.מלאיםעמודים[7]

.מ"ס21\28:הדף

.מאודטובמצב

150$פתיחה 

ת"האדרהגאוןידבכתבדף.385

Leaf Handwritten by theGenius the Aderet

דודאליהורביהגאוןידבכתבשוניםרישומיםובו,דף

אחדבצד.צדדיםמשניכתובדף.תאומים'רבינובץ

,שניצד.מספריולאחדהנראהכפי,נושאים"מפתחות"

.ועודם"ורמבס"שומקורותמקומותמראי

חסרון,העליונההדףבפינתפגם.מ"ס18\22,הדףגודל

.מקומותבמראימיליםכמהשל

120$פתיחה 

\תורהדברי–ידבכתבדפיםעשרותאוסף.386

ועודמכתבים\רבניםתולדות

Collection of Dozens of Handwritten Leaves –

Divrei Torah / History of Rabbis / Letters and More

ואמצעתחילה.רבניםומכתביידבכתבבדפיםגדושקלסר

.20–ההמאה

היסטוריהישראלגדוליתולדותעלמאמריםהינוהחומררוב

מחבראלמליחאברהםהסופרידבכתבהנראהכפי–יהודית

בכתבתורהדברישלדפים,בנוסף.ועודלציוןראשוניםהספר

.שוניםרבניםמכתבי.זוהושלאמכותבים,יד

.שוניםומצביםגדלים.דפיםמאות

200$פתיחה 



פרושיםאשכנזיםקדישאחברה-פנקסיםשני.387

ב"תש-א"תרפ,ירושלים–

Two notebooks - Ashkenazi Hevra Kadisha

Chevra - Jerusalem, 1921-1942

אשכנזיםדכוללותא"גחשקדישאחברה"שלפנקסיםשני

ראשוןפנקס.י"הוקבורתםילדיםפטירת."ו"היפרושים

.ב"תש-ץ"תרחשניפנקס.ט"תרפ-א"תרפמשנת

נפטרהיכן,גילו,הילדשם.והשנההתאריךמפורטדףבכל

.רטיבותכתמי.טובכללימצב.נקברוהיכן

120$פתיחה 

תורהחידושידפי[17]-ב"תע,פרנקפורט–חכמיםשפתי.388

19-ההמאהאשכנזיידבכתב

Siftei Chachamim – Frankfurt, 1712 – [17] Leaves of Torah

Novellae in Ashkenazic Script – the 19th Century

.ומגילותתורהחומשילחמשהי"רשפירושעלפירוש,חכמיםשפתיספר

.ב"תע,דמייןפרנקפורט.באסמשוררשבתירבימאת

.אשכנזיידבכתבתורהחידושיעםדפים[17]כרוכיםהספרוסוףבתחילה

חידושים:בנושאיםתורהחידושיכולליםהדפים.הכותבוחתימותתאריכים

.[יתרו,מקץ,ויצא,לךלך]שמות-בראשיתמספרופרשיותתורהפסוקיעל

,השבועותלחגדרשה,[וגימטריאותתיבותראשי]הרמזבדרךחידושים

.גדיאחדהפיוטביאור,[עולםהרתהיום]השנהראשתפילתעלפירוש

ופטירהלידהרישומיגםבדפים.ידבכתבקצרותהגהותהספרלאורך

'הקהכותבאני"וחתימתוהכותבקולפוןמקומותבכמה.הכותבממשפחת

."בבאוויטם[משכבוכפרתהריני]מ"הכפגרשון'כהא"לאבןצבי

באפסעןק"בקקטןלפרטט"תקפשנתמרחשוןט"י'בביוםכתבתי"

נוספותחתימות."באוויטוםק"מקהירשצבי'הקברוינשוויגמדינות

.בשער

.ובלאיכתמים.עשנקבי.בינונימצב.מ"ס19.דףקמג

120$פתיחה 



יהדות תימן–כתבי יד ספרדים 

ידבכתבוברכותתורהחידושי.389

אישבן"החייםיוסףרבינושלקדשו

א"זיע"חי

Torah Novellae and Greetings

Handwritten by Rabbi Yosef Chaim,

the 'Ben Ish Chai'

שלקדשוידכתבבעצםתורהחידושים

"חיאישבן"המרןמבבלחייםיוסףרבינו

.עמודים[2].א"זיע

בדבריסיוםעםהשבתמעלתבעניןחידוש

בביאתלבינווישמחעינינויראו"ברכה

."ר"אכיבימינובמהרהצדקינומשיחהגואל

ידיךאתפותח"הפסוקעלחידושכ"אח

ברכהבדבריסיוםעם"רצוןחילכלומשביע

וכן,כדלעיל"...לבינווישמחעינינויראו"

."ר"אכיבעזרתינויהיהשדיאל"ברכת

ודף.צדדיםמשניכתובאחדדף.דף[2]

.מאודטובמצב.ריקנוסף

500$פתיחה 

ט"תרצ,אביבתל–עוזיאלחימאירציוןבןרבילציוןהראשוןדרשת–נדפסטרם–ידכתב.390

Manuscript – Has Not Been Printed Yet – Sermon of the Rishon L'Zion Rabbi Ben Zion Meir Chai Uziel – Tel

Aviv, 1939

תל.פסחהמועדחולשבתיוםבעצםנשאאותה.עוזיאלחימאירציוןבןרבילציוןהראשוןשלידובכתבכולהכתובהארוכהדרשה

.כתוביםעמודים[14].ט"תרצ,אביב

סוגיכמהביןהבדליםעם,התורהבהםשדיברההבניםארבעת:פסחשלבהגדההנאמריםבנושאיםבאריכותהרבדן,בדרשה

,הדבריםבין.ועודפסחלקרבןהחודשקידושביןהקשר.לקושיותיהםוהתשובותהבניםארבעתשלשאלותיהםבסוגדיונים.רשעים

הנאהשלדבראינההיהודיתשהלאמיותזאתגםיודעהחכם..."כותבוכך,ישראלעםשללאומיותועניןאתעוזיאלהרבמקשר

אלאאינםהלאומייםהקניניםוכל,ונפשרכושקרבנותשללאומיותהיאהיהודיתהלאומיותאלאגרידאלאומייםוקניניםמדינית

"...מכשירים

לכהןעוזיאלהרבנתמנהבהשנה,ט"תרצשנת

לאחר,לישראלהראשיוהרבלציוןכראשון

.ט"תרצסיוןבחודשמאיריעקברביפטירת

תפקידלמלאהחלז"תרצבכסלוכבראמנם

יכלשלאמאיריעקברבישלזקנותומחמת,זה

.ולבואלצאתעוד

מחיקות.השורותביןהוספותעם!אוטוגרף

.עוזיאלהרבשלידובכתבהכל.ותיקונים

מכבשעלעלתהטרםהדרשהבדיקתנולמיטב

.הדפוס

11\18נוסףדף.מ"ס21\26גודל.דף[13]

.מאודטובמצב.מ"ס

300$פתיחה 



בערך16–ההמאה,תימן–סגולות–ידבכתבדפים.391

Handwritten Leaves – Segulot – Yemen, circa the 16th Century

.לערך16–ההמאהתימן.יהודיתערבית.טבלאותעםשונותסגולותכוללידכתב

אלהבסם"במיליםמתחלתסגולהכל.וטבלההסברדברי,סגולות7עם.כתוביםעמודים14.דפים7הכוללשלםקונטרס

.[והחנוןהרחוםהאלהיםבשם]"אלרחיםאלרחמאן

.קריאהכל.קליםפגמים.דיוטשטושי.כתמים.מ"ס16

300$פתיחה 

ידבכתבעתיקיםדפיםאוסף.392

14-15המאות,תימן–

Collection of Ancient

handwritten Leaves – Yemen,

the 14th – 15th Centuries

בגניזתשמקורםדפיםושרידידפים

המאות,תימן.ניירעלידכתב,כריכות

14-15

תכלאלסידורמתוךדפיםששהמתוכם

עםיעקבעיןספרמתוךדפיםשני.עתיק

.ידבכתבדפיםושרידידפיםועוד.פירוש

.שוניםומצביםגדלים.פריטים30–כ

.גרוע-בינוני

200$פתיחה 



18–המאהתימן–ותרגוםתורה'תאג–גדולידכתב.393

Large Manuscript – Taj Torah and Targum – Yemen the

19th Century

.אונקלוסתרגוםעם,דבריםבמדבר,ויקראספר–'תאג,ידכתב

רשימות.תחתוןבניקודמנוקדיםהתורהפסוקי.פסוקאחרפסוק

.18–ההמאה,תימן.מהדפיםחלקבשולימסורה

בתורתךפתחלביאל"שירבדרךתפילהנוסחמשפטיםפרשתבסוף

"...תלמדנילמודיםדברי,למענךמעלתייהגדל,תחכמני

.עביםדפים.כריכהללא.מ"ס33.צדדיםמשניכתובים.דף[164]

.כתמים.וקרעיםבלאי.עשפגעי.בינוני-טובהדפיםביןמשתנהמצב

600$פתיחה 

,תימן–מנוקד–נוראיםלימיםמחזור–ידכתב.394

19–ההמאה

Manuscript – Machzor for the High Holidays –

Vowelized – Yemen, the 19th Century

יוםתפילות.השנהראשתפילות.ימים'לבאזהרותכולל,ידכתב

.תורהושמחתלסוכותברכות.מלכותכתר.העבודהסדר.כיפור

,תימן.מנוקדידהכתבככלרוב.תורהלשמחתפיוטים.הושענות

.19–ההמאה

דףחסרהנראהכפי.מ"ס18.צדדיםמשניכתובים.דף[112]

12.כריכהללא.ואיכותיםעביםדפים.טובמצב.מהאזהרותראשון

פגומיםמהםארבעה)אחרניירעלנכתבואחרוניםדפים

.(ומנותקים

150$פתיחה 

עםערוךשולחן–כרסעבידכתב.395

19–ההמאה,תימן–זתיםשתילי

Thick Manuscript – Shulchan Aruch

with Shetilei Zeitim – Yemen, the 19th

Century

עם,חייםאורחמטורערוךשולחן,ידכתב

"זתיםשתילי"חיבורועם,הגולהובארא"הרמ

.מזרחישלמהר"בדודרבימאת

עשפגעימחמתגרועמצב–כרסעבכרך

הדפים.משתנהבמצבהספרכללאורךרבים

:גודל.מקצועילשיקוםראויהספרולכןעבים

.מנותקיםדפים.כריכהללא.מ"ס32

100$פתיחה 



ג"תרמ,תימן–חייםמקורספר–ידכתב.396

Manuscript – Sefer makor Chaim – Yemen, 1883

יעקבר"ביחיארבימאתוטריפותשחיטההלכות,חייםמקורספר,ידכתב

שוליםהגהותידהכתבלאורך.נאהסופרכתיבת.(ץ"המהרי)מצנעאצאלח

שנתשבטד"י'אביוםנשלם"תאריךעםקולפון,בסוף.אחרתבכתיבה

השם)"...הצאןצעירהפועלי"ע,[ליצירהג"תרמשנת,לשטרות]ג"בקצ

.(נמחק

פגםאחרוניםבדפים.בינונימצב.מ"ס17.צדדיםמשניכתובים.דף[64]

.חדשהכריכה.בקטסטקלהפגעיהעםהשמאליתבפינה

120$פתיחה 

שחיטההלכותמחברת–ידכתב.397

20–ההמאהתחילת-ובדיקות

Manuscript – Notebook with the Laws

of Shechita and Bedikot – Early 20th

Century

ובדיקותשחיטההלכותכולל,ידבכתבמחברת

אשוריתבכתיבהכתוביםעמודים20כולל.לעוף

ההלכהפסקימתוכםעמודים5–ב.נאה

.המקביליםבעמודיםונכתבולערביתמתורגמים

המחברתדפירוב.כתוביםעמודים25כ"סה

.מנותקיםדפים.טובכללימצב.מ"ס18.ריקים

.כתמים

100$פתיחה 
–ההמאה,תימן–התיקוניםשפר\מועדקריאי–ידכתב.398

19

Manuscript – Kri'ei Moed / Sefer haTikkunim – Yemen, the

19th Century

סדרובו,התיקוניםשפר.פסחשלשביעילילסדרובו,מועדקריאי,ידכתב

מאמרי,היםשירת,וכתוביםנביאים,התורהפסוקיכולל.שבועותלילתיקון

המאה,תימן.הנהוגוכפיועודמשנהפרקי.הזהרמספרקטעים,ל"חזאגדות

.19–ה

הכותבוקולפוןהקדמהעםשער(שבועותלילתיקוןסדר)ידהכתבבתחילת

היאפסחשללשביעישירותעשרשבכללנעיםקוראתדעהקוראעיןאל"

הסדרבסוףאותהושמנו.רופאיך'האניעדבשלחויהימתחלתהיםשירת

ר"אכייצלחבידינו'הוחפץהשחרבעמודקריאתהשעיקרמפנילבדה

ו"מבןאברהםו"מבןדוד'ןסאלםהחכמיםרגליועפרשבקליםקלוהכותב

"...טוביםספריםלכתוביזכיניה"בהשםאלמנזלישלוםו"מבןאהרן

ניקודעם,נאהאשוריתבכתיבההמקראקטעי.ומסודרתנאהכתיבה

גביעלאריח:התורהבספרהכתובותכפיכתובותהשירותפרקי.וטעמים

.אריחג"עאריחאולבנה

.עשנקבי.ואיכותיםעביםדפים.מ"ס16.5.כתוביםעמודים274.דף[138]

.חדשהבדכריכת.בינונימצב

200$פתיחה 



א"תי,תימן[רחבה]–תימןחכמימגדוליבשירייחיארביהמקובלהגאוןשלידוכתבבעצם–תכלאל.399

רחבהבישובנכתבהנראהכפי.פסחשלהגדהעלפירושובשילוב.ל"זצבשירייחיארבישלידוכתבבעצםכולוכתובתכלאלסידור

.א"תישנת.בשיריי"מהרשלופעילותומושבומקום,שבתימןלצנעאהסמוך

לעניןותשבחותשירות"פרקבאמצעומסתייםהשחרברכותבאמצעומתחיל,חסרהתכלאל.מ"ס29.צדדיםמשניכתובים.דף[114]

מלבד.ושטרותכתובותונוסחיהעיבורסדר,אבותפרקימלבד.עליוןבניקודמנוקדהתכלאלכל.[נמצאהתכלאלשלרובו]"שבת

.ב"תמבשנתומסתייםא"תיבשנתהמתחיל,התקופותלוח[100]בדף.ומיושרתנאהבכתיבההתכלאלככלרובהראשוניםהדפים

:שוליםהערות

שבתמוצאיבסדרלדוגמאראה)תימןמנהגישלמובאותוגםפירושים,טעמיםכולל–["פירוש]'פי":שוליםהערות,ידהכתבלאורך

בשוליההגהותרובגם,עצמוהתכלאלסידורמלבד.ערוךהשולחןממרןפסקיםכולל–[ערוךשולחן]"ע"ש"וכן.(העומרספירתובסדר

.יותרמאוחרותהוספותישנם.בשיריי"המהרשלידובכתיבתהםהדפים

נחשב.לצנעאמצפוןמ"ק20–כ,רחבהבישובחי.עשרההשבעבמאהוהסופריםהחכמיםמגדולי–בשיריאברהםבןיחיאמורי

מריבתקופתותימןחכמיגדולישלדורםבן.תימןסופרישבקרבהמפורסמיםהחשוביםואחדז"היבמאהתימןחכמימגדולילאחד

,משניות,חומשים,התחומיםבמגווןעוסקיםשהעתיקהחיבורים.ספריםמספרוחיברחיבוריםהעתיק.מזרחייוחנןומריונהיצחק

עםחלקםזהפירושעםחלקם,המזמיןלרצוןבהתאםלזהזהזהיםאינםשכתבמהסידוריםחלק.וכדומהסידוריםם"רמב,מדרשים

אבן".הסודי"עפאותיותצורתעל"השרוןחבצלת"חיבוריו.משלופירושיםהגהותהוסיףשהעתיקמהחיבוריםלרבים.אחרפירוש

גםהכוללהתפילהלסידורפירוש.חכמהופרפראותגימטריאותבשיטתלתורהוחידושיםטעמים.התלמודאגדותלספרפירוש"השרון

מרבה,תימןרבניגדולץ"המהרי.חוליןלמסכתהמזרחילפירושהגהות.ם"להרמבמקוםמראי–"משפטעין".פסחשללהגדהפירוש

,תימןחכמי'אצי).א"תכבשנתרחבהבישובהנראהכפינפטר.הדקדוקחלקבקונטרסהשפעתובולטתובעיקרבחיבוריולהביאו

.(50-51'עמ.גברא

עורכריכת.עביםדפים.מקצועיניירבהשתלתמשוקםהכל.שונותברמותטקסטחסרונותעםמהם,הדףבשוליפגמיםרביםבדפים

.כתמים.מקומותבכמהדיוטשטושי.מעוטרתחדשה

קובץידכתבלדוגמאראה,הלאומיתבספריההנמצאיםידוכתביכמהפיעל,בשיריי"מהרשלידוככתבידינועלזוההידהכתב

.(000104115'מסרשומה)בקבלה

1500$פתיחה 



399. Tiklal – Handwritten by the Genius Kabbalist Rabbi Yichyeh Bashiri One of the Greatest Sages of Yemen

– [Rachva] Yemen, 1651

Siddur Tiklal handwritten by Rabbi Yichye Bashiri. With his commentary on the Passover Haggadah. It was most likely

written in Rachva near San'a in Yemen, where he lived and was active. 1651.

[114] leaves. Written on both their sides. 29cm. The Tiklal is lacking and begins in the middle of Birkot HaShachar and ends

in the middle of the chapter of "Shirot V'Tishbachot L'Inyan Shabbat" [most of the Tiklal is before us]. The complete Tiklal is

vowelized with the upper punctuation, except for Pirkei Avot, Seder HaIbur and the versions of Ketubot and Shetarot.

Except for the first leaves, practically all the Tiklal is nice orderly script. On leaf [100], a calendar beginning in 1651 and

ending in 1682.

Footnotes:

Throughout the manuscript, footnotes: "Commentary" – including cantillation notes, commentary and excerpts of

Yemenite customs. In addition, "Shulchan Aruch" – with the halachic rulings of Maran the Shulchan Aruch. Most of the

glooses on the margins of the leaves were handwritten by the Mahari Bashari. There are also later additions.

Mori Yichyeh the son of Avraham Bashiri – one of the greatest sages and authors of the 17th century. Lived in Rachva,

approx. 20 km. north to San'a. was considered one of the greatest sages of Yemen in the 17th century and one of the most

important and well-known authors of Yemen. He copies compositions and authored several books. To many of the

composition she copies, he added glosses and commentary of his own. His compositions "Chavatzelet HaSharon" on the

shape of the letters according to the Kabbalah. "Even HaSharon" commentary on Sefer Aggadot HaTalmud. Te'amim

V'Chidushim LaTorah. Commentary on the prayer book which also includes commentary on the Passover Haggadah. "Ein

Mishpat" – references to the rambam. Glosses to Peirush HaMizrachi on the Chulin Tractate. The Maharitz, the greatest

rabbi of Yemen, quotes him many times in his books. He most likely died in 1661. (Encyclopedia L'Chachmei Teiman, Gavra.

Pp. 50-51).

Many flaws to the margins of the leaves, some of them with omission in text of various levels. All is professionally restored

with paper. Thick leaves. New, decorated leather binding. Ink blurring in several places. Stains.

The script was identified by us as the handwriting of the Mahari Bashiri according to several of his manuscripts that appear

in the National Library. See for example: manuscript Kovetz B'Kabbalah (listing no. 000104115).

Opening 1500$



שלמהמוריהסופרהחכםידבכתב–שבועותלילתיקון\י"רשפירושעםמגילותשלש!במיוחדנאהידכתב.400

19-ההמאהמצנעאגזפאן

כולל–שבועותלילתיקוןסדר.ותרגוםי"רשפירושעם[וקהלתרות,השיריםשיר]מגילותשלשכולל!מסוגוומרשיםיפיפהידכתב

.19-ההמאה,מצנעאגזפאןשלמהמוריהסופרהחכםידכתב.קדישארבאוהאדרא.משניות.וכתוביםנביאיםמתורההקריאות

עמודבכל.אדומהבדיומסגרת–המפתחבמילותעיטוריםמגילהכלבתחילת,כןכמו.אדומהבדיומעוטרשערידהכתבבתחילת

.אדומהבדיוכתיבה\קישוטים[ועודהעמודיםמספור,בכותרות]ידהכתבלאורךועמוד

הגונבאלעזרייוסף'ןסעידהטובלויתן'הגםרטובלעץהדומההטובהחברלתשוקתונכתבא"יעצנעאק"קפהנעתק",השערבשולי

גזפאןיודאבן'סליאותוכתבתיומסכינאחלשאספרא",קולפוןידהכתבבסוף."ו"יצגזפאןיודא'ןשלמההצעירהכותבנחשישכנועליו

טעותבהוהמוצא,נקינימנסתרותיביןמישגיאותישראלזמירותנעיםידעלכדכתיבמעיניונסתרששגיתימהכלעלליימחול'ה

."ר"אכילזכותידינוהוהשמיםומןלזכותוידיננייתקננה

מאשתואביושלבזקנותוט"היהמאהשלהראשונהבמחציתבצנעאנולד.19–מאה,דאיאן-מצנעאוסופרחכם–גזפאןשלמהרבי

טעמיםליקוט–"שלמהחשק",ספריםשלושהחיבר.ובהעתקהספריםבחיבורעסק.צנעאמחכמייוסף'ראחיועםיחד.השנייה

משמומורכביםהספריםשמותכל–"שלמהדברי"(ז"תרכבשנתכתבזהספרואת)מגילותלשלושליקוטים–"שלמהשמע",לתורה

שליפיםהיותרהכתביםאחדוהינו,ומסודריפהידוכתב.(63'עמ.גברא,תימןלחכמי'אצי).רביםספריםמהעתקתהתפרנס.הפרטי

.צנעאסופרי

.המקורייםהפורזץבדפינוספיםורישומיםבעלותרישומי

כריכה.שימושכתמימעט.רחביםשולים.מצויןמצב.מ"ס16.5\23.5.ואיכותיעבהדף.צדדיםמשניכתוביםדףק.דף[2],ק,[3]

.שישניירועטיפת,עורשדרתעם.חדשהמהודרת

500$פתיחה 



סגולות–19–ההמאהתימן–ידכתבימקבץ.401

דפיםמאות–תורהחידושי\וקמעות

Collection of Manuscripts – Yemen, the 19th

Century – Halachot, Segulot / Torah Novellae –

Hundreds of Leaves

.יהודיתוערביתעברית.19-ההמאה.מתימןידכתבימקבץ

הוראות,קבלייםתרשימיםעםרבותוקמעותסגולות:הכוללים

תורהחידושי,החוללגורלותהוראות',וכדוקמעותלכתיבת

הלכות,המזמוריםלוחעםתהליםשימוש,התורהעלומדרשים

ספרשלחלקו,הילדיםשוחטיספר,הריאהובדיקותשחיטות

,ומזלותתקופותלוח,וברכותתפילההלכות,ורעמיםרעשים

ספר,וערביתבעבריתוקידושיןחופהדינישלמיוחדקונטרס

.נוספיםועניניםץ"מהמהריחייםמקור

בדיקתדינילהשליםשעזרניברוךהכותבאמר"'העמבאחד

קלאני...ספריםכמהלהשליםיזכינייתברךהשםהריאה

ה"תנצבהלוייצחקא"ברכאוניבןהחכמיםרגליועפרהקלים

יוסף'השלום...הטובהחברשםעלנכתבצבולמקרית

"...שלמהסעידו"ברכמ

שוניםקונטרסיםהם,כרכיםשני.כרכים5כוללשלפנינוהלוט

ותקופהאחרכותב,אחרעניןקונטרסכל,אחדלכרךשחוברו

ומצביםגדלים.דף340:שלפנינוהכרכיםכלכ"סה.אחרת

.עשנקבי.קרעים.בינוניבמצברובם,טובבמצבחלקם.שונים

.מנותקיםדפים.וכתמיםבלאי

300$פתיחה 

400. Particularly Nice manuscript! Three Scrolls with Rashi's Commentary / Tikkun Leil Shavuot –

Handwritten by the Sage the Scribe Mori Shlomo Gispan of San'a – the 19th Century

Beautiful, impressive manuscript! Includes three scrolls [Song of Songs, Ruth, Ecclesiastes] with Rashi's commentary and

translation. Seder Tikkun Leil Shavuot – with the Torah, Nevi'im and Ketuvim portions. Mishnayot, and HaAdra Rabba

Kadisha. Handwriting of the sage the scribe Mori Shlomo Gispan of San'a, the 19th century.

At the beginning of the manuscript, a title decorated with red ink. In addition, at the beginning of every scroll, decoration

on key words – a red ink frame. On each page throughout the manuscript [on the titles, the pagination and more)

decorations / writing in red ink.

On the margins of the title page, "Copied here is San'a and written for my good friend … Sa'id N. Yosef Elazari … the

young writer Shlomo N. Yuda Gispan". At the end of the manuscript, a colophon, an inscription similar to that on the title

page with the writer's signature.

Rabbi Shlomo Gispan – a sage and scribe from San'a, the 19th century. He was born in San'a during the second half of the

19th century. Together with his brother Rabbi Yosef, one of the sages of San'a, he worked as scribe and author. Authored

three books, "Chashak Shlomo" – Likutei Te'amim L'Torah, "Shama Shlomo" – Likutim for the three scrolls (this book was

written by him in 1867), "Divrei Shlomo" – the titles of all three books composed of his first name. He made a living by

copying books. (Encyclopedia L'Chachmei Teiman, gavra. P. 63). His handwriting is nice and orderly and is one of the nicer

scripts of the scribes of Yemen.

[3], 100, [2] leaves written on both their sides. Thick quality leaves. 16.5x23.5cm. excellent condition. Wide margins.

Several stains of use. New impressive binding, with a leather spine and a marble paper cover.

Opening 500$



,אזמיר–הביתלחנוכתסדר–ידכתב.402

19–ההמאה

Manuscript – Chanukkat Habayit – Izmir, the

19th Century

הרבותיקןסידראשר,הביתלחנוכתסדר",ידכתב

בספרוונדפסה"זלהא"חידר"כמוהרהדורמופתהגדול

כתיבה"...השלמיםתורת'בס'בסואמתלדודהנחמד

.19–ההמאה,מזרחית

משנתיאוחרלא,באזמירנכתבשלפנינוידהכתב

חייםרבישלאיזכורמקומותבשני.1868ח"תרכ

מתאויםרביםויען...",א,אבדף:החייםבברכתי'פלאג

לזכותלכןאדםכלבידמצויאינווהספרזהסדרלעשות

אשרנופךבתוספתלהעתיקולביאלאמרתיהרביםאת

חייםלישראלק"חו"הרהמ'מעורבינומורינור"עטסידר

א,מבבדף."...הספר'בסוחייםדבריה"בסו"נרומלך

'הנזו"נרומלךחייםר"מוהר"עטוכתבצייןכאשר..."

אחדידיעלנכתבהנראהוכפי"...חייםנפשה"בס

.מתלמידיו

–מלכנוואבינוהושענותסדר–ידכתב.403

19–ההמאה,איטליה

Manuscript – Seder Hoshanot and Avinu

Malkeinu – Italy, the 19th Century

אבינוסדר.הסוכותלחגהושענותסדרכולל,ידכתב

,איטלקיתכתיבה.תשובהימיבעשרתשאומריםמלכנו

,הלבנהברכתשלחלקירישוםבסוף.19–ההמאה

."שחטאנוחטאעל"מסדרחלקוכן

.מאודטובמצב.מ"ס16.כתובים'עמ32.דף[23]

.מקוריתלאכריכה

150$פתיחה 

בשינויםאולם(ג"תרכ,אזמיר)חייםימצאבספרוונדפסבעצמו'פלאגיחייםרביכתב.אבדףלפנינושנכתבהההקדמהנוסחאת

."...ר"עטסידראשר"ולפנינו"סידרתיכאשר"במיליםמסתייםההקדמהסוףשם,כאןשאינםובתוספות

דיוטשטושי.טובמצב.אחרוןאחדדףחסרהנראהוכפי,סיוםללא,הלימודלאחרתפילהנוסחאחרוןבעמוד.מ"ס15.דףמז

.חדשהכריכה.לשניאחדשנדבקומחמת,פגומיםאחרוניםדפים3.דפיםבכמה

200$פתיחה 



[1830-40]ר"ת–צ"תק'ה"משהדאנוסי"סיפורעלביותרנדירההיסטוריתתגלית-ידכתב.404

Manuscript – Extremely Rare Historical Discovery – about the Story of the "Mashhadi Jews" – [1830-40]

[1830]צ"תק'הלפנימעטשבפרסמשהדבעירנכתב.טבריזיסאיבהפרסיהמשוררשלדיואן.פרסית-עבריתכתיבה.ידכתב

.(המצורףלר'רציבנימיןשלמאמרוראה)בטקסטמשולביםבעבריתנוספיםתאריכים.[1843]ג"תר'הועד

ראובןמרשלדעתוי"ועפ,"וחיבוריםספרים70חיבר"שהטוען,מומחהבכתיבת,יפהוספרותופזמוניםשיריםמכילהידכתב

."מצויידכתבבשוםידועלאוהתוכן,מובהקוספרותיתורניידעבעלסופר":ומשהדפרסשלוהיסטוריהידלכתבימומחה,קשאני

בעדות.[1839]ט"תקצ'הבשנתמשהדבעירהמתרחשיםהמאורעותאת,ראשוןבגוף,לתארהכותבמתחיל',ב'עמה"קכבדף

ואף!מכןלאחרשארעמהשלמלאותיאור,ופצועים,ההרוגיםשלמדוייקמספר,הארועיםסדר,תאריךמצייןהוא,שלוראיה

."אלהכללנובאמהעל"מוסרמטיף

י"עשהתפרסמהבתעודה,סלימאנייוסףבןאקאסמאדהאנוסשלמעדותו,מדויקיםולאבלבדחלקייםפרטיםידועיםהיועתהעד

,זהבמאמר.(53-56'עמ,ו"תרצירושלים,בפרסהאנוסיםקהלת),פישל.י.ור"דשלהארוךמאמרוב"מצ.ל"זצביבןיצחקמר

לראשונהשנותןאוטנטימסמךלפנינו!כללמדוייקיםאינםוהם,כהעדידועיםשהיוהמקורותאת,בהערותבעיקר,הכותבמביא

הכותב.מהעירברחווחלקם,האיסלאםלדתהמקוםיהודינאנסוושבעקבותיהם"משהד"בעירשאירעומאורעותעלאמתנתוני

.כרבללעירבריחתואתמתארעצמו

.לשיעיםהקדושהמוחרםחודשבזמןזההיה.דתהאתלהמירואולצהמוסלמיםי"עבמשהדהיהודיתהקהילההותקפה1839-ב

הואשמההיא.רפואיותמסיבותשהרגהכלבשלפגרזרקהיהודייהאישהכאשרעליאבןחוסייןלזכרברחובותצעדוהשיעים

עלבמחקרו.התקריתלאחרשניםסופרוכולםכמעט,זהפוגרוםהמתאריםנרטיביםכמהישנם.בשיעיםמכוונתבפגיעה

עדיי"ענכתבוולאשנימכליהםהדיווחיםכלשכמעטהעובדהאתצבי-בןיצחקמבכה,19-ההמאהבמהלךבפרסהפוגרומים

רקכוללהואאך,הפוגרוםלאחרחודשיםמספרתקופהמאותהראייהעדי"ענכתב,פרסית-ביודו,יחידביותרקצרתיאור.ראייה

ולהפוךדתםאתלהמירנאלצושהשורדיםוהעובדה,(32-כ)שנהרגוהקורבנותמספר,(1839בניסןב"י)התאריךלגביפרטים

שלסותרותוגרסאותאחריםמספריםמתארים,הפוגרוםלאחרשניםכמההשמועהמפישנכתבו,אחריםדיווחים.למוסלמים

יותרהרבהמפורטוהוא,ראייהעדי"עבעבריתבמשהדהפוגרוםשלששרדהיחידזמנו-בןהדיווחהואזהייחודימסמך.האירוע

.(2015מרץ,ירושלים,יצלר'רבנימין).צבי-בןשפרסםפרסית-ביודוראייהעדשלהנוסףהיחידהדוחמאשר

שלהגדוליםהמשורריםאחד,(1677-1601,סאיבעלימוחמדמירזה)טבריזיסאיבשל(שיריםאוסף)הדיוואןשלשלםלאהעתק

ידלכתביהמוסדשלבקטלוג.מאודנדירה,עבריותבאותיותבפרסיתכתובהבהיותה,זויצירה.17-הבמאההפרסיתהשירה

כתביעלידועלא.הדיואןשל(.MS3128הלאומיתהספרייה,ירושלים)שלםלאנוסףאחדעותקרקרשוםמיקרופילםעלעבריים

!בעולםבספריותזומתקופהמשהדאנשישליד

הכריכה.מנותקיםודפיםבלויהכריכה.ובלאיכתמים,קרעים.בינונימצב.מ"ס13\18.5.מקוריתכריכה.דףקכו.ניירעלדיו

.תואמתחדשהקופסהבתוךשמור.ידכתבימשרידיעשויההאחורית

4000$פתיחה 



404. Manuscript – Extremely Rare Historical Discovery – about the Story of the "Mashhadi Jews" – [1830-40]

Manuscript. Judeo-Persian script. Diwan of the Persian poet Saib Tabrizi. Written in the city of Mashad, Persia shortly before

1830 to 1843. Additional Hebrew dates are integrated into the text (see the enclosed article by Benjamin Richler).

The manuscript contains poems, songs and belles-lettres, handwritten by an expert scribe, who claims that "he had

authored 70 books and compositions", and according to Mr. Reuven Kashani, an expert on manuscripts and the history of

Persia and Mashad: " ascribe with comprehensive religious and literary knowledge and the content is unknown in any

existing manuscript".

On leaf 125, page 2. The writer begins to describe, in first person, the events that are occurring in the city of Mashad in

1839. In his witness, he notes the date, the order of events, the precise number of victims and a detailed description of what

happened later! He even rebukes his readers "why all this happened to us".

Until now, only partial and imprecise details were known, from the witness of the converso Smad Aka Ben Yosef Salimani, in

a certificate that was published by Mr. Yitzchak Ben Zvi. Enclosed in the long article of Dr. V.Y. Fischel (Kehilat HaAnusim

BeParas, Jerusalem 1936, pp. 53-56). In his article, the writer presents, mainly in the footnotes, the sources that were known

until then; and they are imprecise! Before us is an authentic document that reveals, for the first time, true information

about the events that occurred in Mashad and after which the Jews of the city were forced to become Moslems and some of

them escaped the city. The writer himself describes his escape to the city of Karbala.

In 1839, the Jewish community was attacked by Muslims

and forced to convert. This incident happened during the

Shia holy month of Muharram. The Shias were marching

in the streets in memory of Hussein Ibn Ali when a Jewish

woman was throwing away the dog she had killed for

medical reasons. She was accused of deliberately

offending the Shias. There are a number of narratives

describing this pogrom, almost all of them related years

after the incident. In his research on the pogroms in

Persia during the 19th century, Yitzchak Ben Zvi bemoans

the fact that almost all the reports are second-hand and

not written by eye witnesses. One very brief description

in Judeo-Persian was written by a contemporary witness a

few months after the pogrom but it includes few details

other than the date, 12 Nissan 1839, the number of

victims killed (about 32) and the fact that the survivors

were forced to convert to the Moslem faith. Other

reports compiled a few years after the pogrom from

hearsay describe different numbers of victims and

contrasting versions of the event. The unique document

before us is the only contemporary Hebrew report that

survived the pogrom in Mashad and was written by an

eye witness and it is much more detailed that the only

additional report of a witness in Judeo-Persian which Ben-

Zvi had published (Benjamin Richler, Jerusalem, March

2015).

Incomplete copying of the Diwan (collection of poems) of

Saib Tabrizi (Mirza Muhammad ali Saib, 1601-1677) one

of the greatest poets of Persia in the 17th century. This

work, when written in Persian in Hebrew characters, is

very rare. In the catalogue of the Institute of Microfilmed

Hebrew Manuscripts only one other incomplete copy is

listed (Jerusalem National Library MS 3128). Manuscripts

of the residents of Mashad from this period are unknown

of in libraries around the world!

Ink on paper. Original binding [with a Genizah in it!].

13x18.5cm. Fair condition. Wear and tear, stains. Worn

binding and detached leaves. The back binding is made of

remnants of manuscripts. In a matching new case.

Opening 4000$



–פרסיתלשרחמתורגםתהליםספר-ידכתב.405

–שרגאאורמשהר"ביצחקרביהמקובלידכתיבת

ח"תקצ,פרס

Manuscript – the Book of Psalms Translated into

Persian Serach – Handwriting of the Kabbalist

Rabbi Yitzchak Ben Rabbi Moshe Or Sheraga –

Persia, 1838

ביןהנהוגכפיפרסיתערביתבלשוןכולותהליםספר,ידכתב

משהר"בכיצחקרבישלאוטוגרפיתידוכתיבת.פרסיהודי

.יזדרבניומחשוביל"זצ"שרגאאורמולא"הנכד

דשמיאבסיעתא"הקדמהדבריידלכתבהראשון'בעמ

מאספהאןשנאמרותהיליםספר'התפסירלכתובאתחיל

הצעיר]![מורשמיםמובחקיםרבנים'השאהנאדרממעלת

טבתלחודשל"זצוקשרגאאורר"בכהמשהר"בכהיצחק

ידוחתימתהספרבתחילת."ט"בסליצירהח"התקצשנת

.וקולפוןסיוםדבריהספרבסוף.וחותמותיו

נכדו.שבפרסיזדעירמחכמי.שרגאאורמשהר"ביצחקרבי

יצחקרבי.ל"זצשרגאאורמולארביהמפורסםהצדיקשל

.ה"תרכ-ט"תקצבשניםביזדשונותכתובותעלכחתוםמופיע

היה.ברכהא"הישבעלאלישרשאוליעקברביעםונתןנשא

הואלירושליםעירובןשכתבמכתבבלשון.דורובניעלנערץ

שלחכמיהם)"קדושאלוקיםאישפניוהדרתוראיתי"מתואר

.(קוקהרבמוסד31'עמואפגניסטןפרסיהודי

.מסודרתכתיבה.מ"ס17.5.כתוביםעמודים204.דף[105]

מצב.חדשהבדכריכת.ירקרקיםמהדפיםחלק.איכותיםדפים

.כתמים.מאודטוב-טוב

300$פתיחה 

לימיםפיוטים–ידכתב.406

סוף[הודו]פארורכפר–נוראים

19–ההמאה

Manuscript – Piyyutim for

Yamim Nora'im – Parur [India] –

Late 19th Century

תפילותבהם.עמודים[8]כולל,ידכתב

.הכפוריםויוםהשנהראשלימיופיוטים

אחרון'בעמ.ניקודעםאשוריתכתיבה

ט'שבאסעדיהברשלמהכתיבהזה"

שנותסביבנכתבהנראהכפי."ר'פראו

תחילת.19–המאהסוף,[ס"תר]

.20–ההמאה

10\17.צדדיםמשניכתובים.דף[4]

.מאודטובמצב.מ"ס

150$פתיחה 



-ב"תרע,ירושלים–ירושליםכוללות-והוצאותהכנסותפנקס.408

.ג"תרע

Income and expenditure book - includes Jerusalem - Jerusalem,

1912-1913.

רפאלרביידכתיבת,והכנסותהוצאותשלרבותרשימותכולל,ידבכתבפנקס

.ג"תרע-ב"תרע,ירושלים.הכהן

קרקעאמות'דשלקניןשטר,נרשםהראשוןבעמודידהכתבבתחילת

ר"כמוהלהללבישראלהכוללהרבע"ואווחמודיידידבני'למע"מאחוזתי

לנוב"תערשנתכסליו'לחו"טביוםו"ירושתק"פעה....הכהןדודיאודה

."ט"סהכהן'ררפאלהצעירוקיםב"והשו

בחלקם."הכוללותלחשבוןהוצאה\הכנסה"בכותרתנרשםמהעמודיםבחלק

."זכרונות"עמודהפנקסבסוף."הביתהוצאות""חובותפריעת"

.מקוריתכריכה.טובמצב.מ"ס16.כתוביםעמודים[32]

120$פתיחה 

,ירושלים–פריוףשלמהרביידכתב–שמהבריך.409

ב"תשל

Brich Shmeh – handwriting of Rabbi Shlomo Priyov –

Jerusalem, 1972

תורהספרהוצאתבעתשאומרים,עלמאדמארישמהבריךנוסח

.נאהאשוריתבכתיבה.דרבנןמודיםנוסחוכן.טוביםוימיםבשבתות

.בירושליםהבוכריתהעדהמזקניפריוףשלמה'רידימעשה

המנוחבןשלמה'מונדבת,ירושליםצופיוףה"לב"הרשםהדףבתחתית

."ב"תשלניסןז"כו"היפריוףשלמהי"כו"היפריוףל"זוצפרהדוד'מו

.חסרוןללאהדףבמרכזקרע.טובכללימצב.מ"ס35\49.דף[1]

100$פתיחה 

–קלףעלידבכתבדפים.407

\16–ההמאה–לסידורהשלמה

17

Handwritten Leaves on

Parchment – Completion of a

Siddur – the 16th / 17th Century

:הקטעיםכתוביםבהם,קלףדפיקונטרס

פרק.אמשנה.אפרקברכותמסכת

דרביברייתא.(הזבחים)מקומןאיזהו

הנראהכפי."דודילכה"הפיוט.ישמעאל

\16–ההמאה.ספרדילסידורהשלמה

17.

איטלקיתכתיבה.מ"ס12.קלףדפי[8]

דיוטשטושי.טובבמצבהקלף.מרובעת

.נאהעתיקהעורכריכת.ומחיקות

120$פתיחה 



הגדות של פסח

נדיר–ד"תקנ,פיורדא–פסחשלהגדה.410

Passover Haggadah – Furth, 1794 – Rare

המסוביןלקטניובפרטולאחריהםלפניהםברכותיהעםפסחשלהגדה

,פיורדא.אידישעם"...שנוייםעלוישאלוישנושלאאביהםשלחןעל

.דארףצערןדודבןאציקבדפוס.ד"תקנ

טופספיעלנרשםהביבליוגרפיהבמפעל.הלאומיתבספריהאינו

.לונדון,רוזנפלדשבאוסף

.376ההגדותאוצר.258,יערי.מ"ס16.דףכד

.רופפת,פשוטהעתיקהכריכה.כתמים.טובמצב

150$פתיחה 

ב"תקס,זולצבאך–פסחשלהגדה.411

Passover Haggadah – Sulzbach, 1802

,זולצבאך.ר"צואותיות.איברזעצטדייטשעריינעאינז,פסחשלהגדה

.ארנשטייןאהרןבןזעקלדפוס.ב"תקס

עלנרשמהזוהגדה.459ההגדותאוצר.313,314יערי.מ"ס17.דףמ

.בטעות,פעמייםיעריידי

.מאודטובבמצבהספרזהמלבד.מנותקיםראשוניםודפיםקדמיתכריכה

100$פתיחה 

1838,קלן-אופנבךיהודה-פסחשלהגדה.412

Passover Haggadah - Yehuda Offenbach - Cologne,

1838

,Hagadah, oder Erzählungמאת.גרמנית.פסחשלהגדה

ההגדהלשיריתוויםההגדהבסוף,1838קלן,אופנבךיהודה

.וההלל

ראשוןבדףקרע.טובכללימצב.מ"ס20.[16]917[1]

.1852במרץ24לרעייתומאישהקדשההראשוןבדף,ואחרון

100$פתיחה 



ח"תרל,לונדון–שמוריםללילהגדהסדר.413

Seder Haggadah LeLeil Shimurim – London, 1878

פריראיצחקר"באברהםהצעירידיעלאינגלישבלשוןחדשההעתקהעם,ופוליןאשכנזכמנהג,שמוריםללילהגדהסדר

.מינדיז

.באנגליתנוסףשער.ח"תרל,לונדון

[2],II,מוזהבדפיםחיתוך.טובמצב.כפולהפגיניציה.’עמ[3],37,39-51;נא-לט,לז.

100$פתיחה 

.ו"תרל,יורקניו-פסחשלוסדרהגדה.414

Passover Haggadah and Seder – New York,

1876

ניו.ואיוריםלאנגליתתרגוםעם,פסחשלוסדרהגדה

.L.H.1876ו"תרל,יורק Frank .

.עמודהמולעמודהואנגליתעברית

.קליםייןכתמי.מאודטובמצב.מ"ס22.'עמ60

.מחוזקתמקוריתכריכה

אצלנרשםלא;1470ההגדותאוצר;1103יערי

.וגולדמןסינגרמן

300$פתיחה 



[13]יורקניודפוסי–פסחשלהגדותאוסף.415

Collection of [13] Passover Haggadot – New York Printing

Presses

דודיהודהרבימאת.וציוריםמעוטרותאותיותעם,פסחשלהגדה•

.צבעוניתרכהמקוריתכריכה.ח"תרפ,יורקניו.אייזנשטיין

.אייזנשטייןדודיהודהרבימאת.פסחשלהגדהאלוציוריםפרושיםאוצר•

.ז"תש,יורקניו

מאת.עמודמולעמודענגלישתרגוםעם,גדולותבאותיות,פסחשלהגדה•

.ו"תרפ,יורקניו.שטערן.דר

.א.חמאת.חדשעבריבאורעםומדעיתאמנותיתהוצאה,פסחשלהגדה•

.ז"תרפ,יורקניו.קפלן

,יורקניו.מאדגדולותבאותיותנדפסהשיריםשירעם,פסחשלהגדה•

.-תש

.י"תש,יורקניו.כשרמנדלמנחםרבימאתפירושיםעם,פסחשלהגדה•

.מעטפתללא.ב"תש,יורקניואנגליתמתורגם.שמוריםללילההגדהסדר•

.1942,יורקניו.ותויםציורים.אנגליתרגוםעם,פסחשלהגדה•

Home-Service,הגדהסדר• for Passover Eve. Translated, arranged

and edited by William Rosenau... Musical score by Rev. Alois Kaiser..

.ד"תרפ.יורקניו

.1923,יורקניו.פ"חרל.ובהירותגדולותבאותיותפסחשלהגדה•

מאת.ענגלישאוןאידישאיןאיבערזעצונגאןמיט,פסחשלהגדהסדר•

.ד"תשי,יורקניו.מנדלמנחםנתןרבי

בןאברהםרבימאתביאוריםשניכולל"אזובאגודת"פסחשלהגדה•

.ד"תרפ,יורקניו.א"הגר

.טובכללימצב.שוניםגדלים

150$פתיחה 

שנדפסופסחשלהגדות[3]ממקבץ.416

איירסבבואנוס

Collection of [3] Passover Haggadot that

were Printed in Buenos Aires

מאת.נחלהעםחכמהפירושעם,פסחשלהגדה•

בואנוס.ואיזנשטטקרנשטטד"אבקליןצביזאברבי

.ח"תש,איירס

מולעמוד[ספרדית]תרגוםעם,פסחשלהגדה•

.ט"תש.איירסבואנוס.בספרדיתוהערותמבוא.עמוד

שחורהבדיומצוירותאחדותאותיות,ציוריםעם

.וכתומה

אוןדיניםדייט,גדולותבאותיות,פסחשלהגדה•

,איירסבואנוס.שוריוסףרבימאת.פסחפוןמנהגים

.ציוריםעם.1950

.טובכללימצב.שוניםגדלים

120$פתיחה 



בואנוס–לספרדיתתרגום–פסחשלהגדה.417

ותוויםציורים–ו"תש,איירס

Passover Haggadah – Spanish Translation – Buenos

Aires, 1946 – Illustrations and Sheet Music

Narracion de la Pascua

Original hebraico y traduccion castellana en prosa y verso,

prologo y notes de Carlos M. Grunberg ,פסחשלהגדה,...

.עמודמולעמודותרגוםמקור.וספרדיתעברית

.ו"תש,איירסבואנוס

,XV,167.מ"ס22\29:גדולפורמט -לוחות[10],’עמ[1]

.נגינה-תווי-לוחות[6],תמונות

.3994ההגדותאוצר46אמנחםבן

120$פתיחה 

שונותתקופות–בלונדוןשנדפסופסחשלהגדותמקבץ.418

Collection of Haggadot that were Printed in London – Various Periods

,Shapiroבהוצאת.1940,לונדון,שמריםללילהגדה• Vallentine & Co.

.מזהזהשוניםעותקיםארבעה,זומהדורהשלעותקים5לפנינו

,לונדון.מינדיזפריראאברהםרביידיעלאינגלישבלשוןחדשההעתקהעם,ופוליןאשכנזכמנהג,שמריםללילהגדהסדר•

.ח"תרל

.1945,לונדון.ציילינגולד.ל.מהוצאת,פסחשלהגדה•

The,פסחשלהגדה• Passover Haggadah with a new English translation by Isidore Fishman....ציוריםעם.1951,לונדון.

.ציוריםללא.1954,לונדון.ל"הנ,פסחשלהגדה•

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים

150$פתיחה 

עלבצבעיםלוחות–ו"תרע,לונדון–פסחשלהגדה.419

כרוםנייר

Passover Haggadah – London, 1916 – Colored Plates

on Chrome Paper

The Passover Hagadah,עמוד,ואנגליתעברית,פסחשלהגדה

עלבצבעייםתמונות-לוחות[8]כולל.באנגליתההוראות,עמודמול

.כרוםנייר

.ו"תרע,לונדון

ההגדותאוצר.64להמן.מ"ס21.תמונות-לוחות[8],’עמ[1],91

2655.

.מקוריתכריכה.מנותקיםדפיםמעט.טובמצב

120$פתיחה 



,שלוניקי-מודרניתליווניתתרגוםעםפסחשלהגדה.420

ממוספריםעותקים50בתמהדורה–1970

Passover Haggadah with Translation into Modern Greek

– Salonika, 1970 – Edition of 50 Numbered Copies

עם,1620ונציההגדתשלפקסמלייהמהדורת.פסחלילהגדתסדר

,עברית,אנגלית,יווניתבינהם,שפותלמספרההגדהתרגום

.והסבריםמפות,תמונות,תוויםובתוספת,עבריותבאותיותוספרדית

.1970ל"תש,סלוניקי

כריכתעםממוספריםעותקים50הודפסו,הרגילההמהדורהמתוך

.0024מספרוזהעותק,מיוחדתעור

.'עמ[3]128[3].אדומהעורכריכת,מ"ס28,מאודטובמצב

200$פתיחה 

–15–ההמאה–פסחשלהגדה.421

מהודרתפקסמיליה

Passover Haggadah – the 15th Century

– Impressive Facsimile

המאהשלידכתב,פסחשלהגדהפקסימיליית

ומצוירנכתב.הבריטיתבספרייהשנמצא,ו"הט

מביתפירושעם.אשכנזיוייבששמעוןבןיואלי"ע

עם.מגרמיזאיהודה'רבןאלעזר'רשלמדרשו

והערותמבואעם.צבעונייםאיורים

גולדשטייןדודמאתבאנגליתוטרנסקריפציה

.1985,לונדון.בלונדוןהבריטיתמהספרייה

.טובמצב.צבעוניתניירמעטפתכולל.מ"ס38

100$פתיחה 

שלהגדהשלאיוריותפקסמיליותשתי.422

פסח

Two Illustrated facsimiles of the Passover

Haggadah

•Die prager hagada vonהעץהדפסתמתוךאיורים

.ו"שכ,1526פראגפסחשלהגדהשלהראשונה

.1920,ברלין

•Die Amsterdamer Hagada18:אמשטרדםהגדת

,ברלין,פסחשלהגדהשלהנחושתמחריטותאיורים

1920.

.יהודיתותרבותאמנותלמען,גורליטי"עלאוריצא

.מ"ס23ההגדותשתי,טובמצב

100$פתיחה 



–ז"תרפ,פריס–פסחשלהגדה.424

ציוריםעם

Passover Haggadah – Paris, 1927 –

with Illustrations

מולעמוד,וצרפתיתעברית,פסחשלהגדה

.ציוריםעם.[ז"תרפ]1927,פריס.עמוד

[2],III,56,נו,IVתמונות-לוחות[8],’עמ.

.מ"ס16

.3113ההגדותאוצר,2072יערי

.מאודטובמצב

100$פתיחה 

נדירהממוספרתמהדורה–1950,פריס–פסחשלהגדה.423

Passover Haggadah – Paris, 1950 – Rare Numbered Edition

והערותצרפתיתרגוםעםוספרדיםאשכנזיםכמנהג,פסחשלהגדה

.[י"תש]1950,פריס.וביאורים

,"הודו"לנגינהתוי:119-124’עמ.עמודמולעמוד,וצרפתיתעברית

"-ו"יודעמיאחד","פסחסדורחסל","נאהלוכי","הואאדיר","אנא"

"Chant de nombres.

שלפנינוהעותק.בלבדעותקים500–בשנדפסהנדירהמהדורה

הביבליוגרפיהבמפעל,הלאומיתבספריהאינהההגדה.169מספרו

.פלורסהייםשבאוסףעותקפיעלנרשם

כריכה.מקוריתכריכה.טובמצב.שעריםשני.מ"ס24.’עמ124,[4]

.מנותקיםרביםודפים

150$פתיחה 

[6]בוינהשנדפסופסחשלהגדותאוסף.425

Collection of [6] Passover Haggadot which were Printed in Vienna

זה,אנגליותרגוםמקור.מאיררחלמאת,אנגליתרגוםעםפסחשלהגדה•

.ב"תרפ,וינה.מזהלמטה

.1921,וינה.ט"תר,זיטאמירשלס"ד.פסחשלהגדה•

ציגעלהיים.השלהספריםמסחרביתבהוצאת.א"תרפ,וינה.פסחשלהגדה•

.וינה

.א"תרפ,וינה.עמודמולעמוד,וגרמניתעברית.ציוריםעם.פסחשלהגדה•

.2829ג"אוצה.1920יערי.'עמ[62].דקקועשויההשערמסגרת

,וינה.וקסומטינאווהראןיר'אלגבעריהמדוברתערביפתרוןעם,פסחשלהגדה•

.בצילוםהושלםאחרוןדף.ן"תר

.קנעבילשבחמאת,חדשופרוששונותוהערותגדולמבואעם,פסחשלהגדה•

.ג"תרפ,וינה

.טובכללימצב.שוניםגדלים

120$פתיחה 



[12]מפורסמיםציירים–אומנתיותהגדותאוסף.426

Collection of [12] Artistic Haggadot – Famous Painters

.בגרמניתהתרגוםולאחריהבעברית,בודקהיוסףשלהיחודייםהציורייםעםהגדה•

II,דף[1],דף[2],’עממ,דף[2] 40, גםלאוריצאהעבריהחלק.מיוחדשערעם,לימיןמשמאלנדפסהגרמניהחלק.’עמ,[2]

.2822ההגדותאוצר.בשלמותוהספרולפנינו,בנפרד

.מקוריתכריכה.בגרמניתהתרגוםללא.ל"הנ,בודקהיוסףציוריעם,פסחשלהגדה•

.ך"תש,ירושלים.שיקארתורבידיומצוירתכתובהפסחשלהגדה•

.א"תשכ,ירושלים.שיקארתורבידיומצוירתכתובהפסחשלהגדה•

.ז"תש,יורקניו.איזנשטיןדודיהודה'רמאת.פסחשלהגדהוציוריםפרושיםאוצר•

.ז"תרפ,יורקניו.קפלן.א.חמאת,חדשעבריביאורעםומדעיתאמנותיתהוצאהפסחשלהגדה•

.1941,ברלין.גייסמרנתןידיעלומצוירהערוכה,פסחשלהגדה•

.ד"תרפ,ווארשא.ו"תע,ונציההגדתלפי,ציוריםועשריםמאהעם,פסחשלהגדה•

.1952,אביבתל.צימבדקנופף.יי"עועטרהנכתבה,פסחשלהגדה•

.ירושליםליפשיץהמדפיסוהוצאתבדפוס.חנניאל.אמאתציוריםעם,פסחשלהגדה•

.ח"תשי,אביבתל.תויםבצרוףבצבעיםתמונותעם,פסחשלהגדה•

.אביבתלפישרהוצאת.פישרחנןמאתציוריםעם,לילדפסחשלהגדה•

.טובכללימצב.שוניםגדלים

150$פתיחה 

מפורסמיםאמניםי"עאיורים–הגדות[23]אוסף.427

Collection of [23] Haggadot – Illustrations by Famous Artists

.מלכהיעקב.רוזנטלחיים.לילאןמשהאפרים.שגלמרק:האמניםבין.מפורסמיםאמניםמאתוציוריםאיוריםעם.הגדות[23]אוסף

.רבןוזאבשיקארתור.קדישמןמנשה.וקסלריעקב

.טובמצב.שוניםגדלים

150$פתיחה 

הדפסה–מינאטורי–צבעוניפסחשלהגדה.428

ט"תשי,ירושלים–אופסט-ליטו-פוטובשיטת

Colorful Passover Haggadah – Miniature –

Photo-Litho-Offset Printing – Jerusalem, 1959

,ונציההגדתשלצילום.ציוריםעםמודפסתפסחשלהגדה

הגדה".האיטלקיהתרגוםללא.אופסט-ליטו-פוטובשיטת

הצבעים...והפרושהאיטלקיהתרגוםבלי...צולמהזולפסח

כולל."החדשהלתבניתהותאמוהעמודיםוסדרוהציורים

.המקוריתההוצאהשלהשערצורת

.שוניםבצבעיםניירעלנדפס

6)לפנקסהדומהמיניאטוריפורמט גדולרחבו.(מ"ס7\

.ליפשיץהמדפיסידיעל.ט"תשי,ירושלים.מארכו

.ופקסימילאיורים.ממוספריםלאדפים64.מקוריתכריכה

טובמצב.מקוריתכריכה.597ההגדותאוצר.2701יערי

.מאוד

100$פתיחה 



חפצים 

צבינפתלירביר"האדמומאת–כסףגביע.429

מספינקאוויס

וויסצבינפתלירביר"האדמומתנת.לקידושכסףכוס

.מספינקא

.קליםפגמים.גרם35משקל.925כסף

120$פתיחה 

19-ההמאה,אנגליה–כסףפמוטי.430

בארבעהחתומים.19-ההמאה,אנגליה.כסףפמוטיזוג
.חותמות

זהיםאינםאךשנהובאותהאמןאותוידיעלנעשוהפמוטות

משקל.מ"ס32בגובההשני.מ"ס31בגובההאחד.לגמרי
.גרם485יחדשניהם

.קלותמעיכות.טובכללימצב

400$פתיחה 

429. Silver Kiddush Cup – by the Rebbe

Rabbi Naftali Zvi Weiss of Spinka

Silver Kiddush cup. Gift by the Rebbe Rabbi

Naftali Zvi Weiss of Spinka.

Silver 925. Weight: 35gr. Minor flaws.

Opening 120$

430. Silver Candlesticks – England, the 19th

Century

A pair of silver candlesticks. England, the 19th

century. Stamped with four stamps.

The candlesticks were made by the same artist in

the same year; yet they are not completely identical.

The height of one is 32cm. while the height of the

other is 32cm. Total weight: 485gr.

Goof overall condition. Minor dents.

Opening 400$



מוזהביודאיקהאיור–חרסינהצלחת.431

אוחזיםרבניםשלמוזהבציורעם.רוזנטל,חרסינהצלחת

.האמןחתימת.תורהבספר

.מאודטובמצב.מ"ס26קוטר

100$פתיחה 

20\19–ההמאה–מזוזהבתיאוסף.432

Collection of Mezuzah Cases – The 19th / 20th

Centuries

ועיטוריםעמודיםשניובצידיו,חלוןצורת.כסףמזוזהבית•

בצד.לקוראהואפשרהחלוןדרךנראיתהמזוזה.מאודנאים

משקל.אחרמחומרביציקהמילוי,המזוזהביתשלהאחורי

.גרם70כולל

חריטותעם.כסףשלעבהציפויהאחד.כסףמזוזהבתי3•

.ועודהמערביכותל,ירושלים.נאות

,נחושת,זכוכית,עץ,מתכת.מזוזהבתי128בנוסף•

.שוניםומצביםגדלים.שונותצורות.ועודפלסטיק

200$פתיחה 

431. Porcelain Plate – Gilt Judaica

Illustration

Porcelain plate, Rosenthal. With a gilt illustration

of rabbis holding a Torah scroll. Artist's

signature.

Diameter: 26cm. Very good condition.

Opening 100$



מקוריתקופסאעם–עתיקמשקל.434

Ancient Weigh-Scale – with an Original Case

,(גרם-ג"מלפי)וקטניםעדיניםלדברים,עתיקמשקל

\יהלומן\רוקחתרופותלמשקלמיועדהיההנראהכפי

.זכוכיתחלונותעם,מקוריעץביתבתוךנתון.'וכדוצורף

פלסטיקקופסאותנמצאיםבמגירה,מגירהבתחתיתו

לאזנתגרמיםומיליגרמיםשלמשקולותבהםקטנות

.(גרם2מקסימום)המשקל

הקופסהאם,למדידהקטנטןפלסנמצא,העץביתבתוך

.ולמטהלמעלהמתכווננותרגליות.לאאוביושרעומדת

.המשקללכיוןידיותשתי

אורך.מ"ס36.5גובה.שבורהאחתרגל.תקיןמצב

.ג"ק4.415:משקל.מ"ס23מקסמילירוחב.מ"ס36.5

100$פתיחה 

בירהתחתיות\גפרוריםקופסאות\סיגריותקופסאות:שלענקאוסף.435

Huge Collection of Cigarette Packs / Match Boxes / Beer Coasters

.סיגריותוקופסאות,בירהתחתיות,גפרוריםקופסאות:האספנותפרטישלגדולאוסף

.סיגריותחברותידיעלמיוצרותחלקם.203גפרוריםקופסאות•

217בירהתחתיות•

.60סיגריותקופסאות•

.שוניםומצביםגדלים

100$פתיחה 

–עתיקהעץמסגרת.433

ידבעבודתגילופים

Ancient Wooden Frame –

Handmade Carvings

–המהמאה.מאסיביתעץמסגרת

.ידבעבודתאומנותייםגילופים.19

.גרם484משקל.מ"ס52\62גודל

ר"האדמותמונתבמסגרת.טובמצב

.מגוראמתאמריבעל

120$פתיחה 



המכירהתנאי

.פומביתלמכירההמוצעיםהפריטיםמוכרימטעםכשלוחהפועלת"(רפאלי"להלן)"פומביותמכירות-רפאלי"1.

.שלהםהפתיחהומחירימספריהם,למכירההמוצעיםהפריטים,היתרבין,יפורטוובו"(הקטלוג":להלן)מכירהלכלקטלוגתפיק"רפאלי"2.

,קודמיםבעלים,יחוס,תיאורלגביאחריותכלבהםואיןלקונהבלבדמידעלצורכילשמשנועדובקטלוגהמופיעיםהנתונים,ספקהסרלמען

.אחרנתוןכלאומקור,תקופה

.הערכהמהוויםואינםמינימוםמחיריהינם,הפריטיםברשימתמופיעיםאשרהמחירים3.

.וניהולההפומביתהמכירהלעריכתהיתרביןאחראייהיהאשרמטעמהמנהלתמנה"רפאלי"4.

הבלעדיתהסמכותהמכירהלמנהל.בהשתתפותםמעונייןשאינומאנשיםבמכירההשתתפותלמנועהזכותאתלעצמושומרהמכירהמנהל5.

כן.הבלעדידעתושיקולי''עפוזאתלמכירהמחדשלהעמידואו,(מכירתואחריגם)כלשהופריטשלמכירהלבטל,במכירהזכהמילקבוע

.הקטלוגהדפסתלאחרשנתקבלולמכירההמוצעפריטלגבינתוניםלשנותאו,מהמכירהפריטלהוציאאולהוסיףהמכירהמנהלרשאי

לצורךתשמשואשר,כאמורממוספרתבשלטית,המכירהלפנייצטיידבכוחהקונה.ממוספרתשלטיתבקבלתמותניתבמכירההשתתפות6.

.במכירההצבעה

.ב''ארהשלבדולריםתתנהלהמכירה7.

הקשתלאחרמיד.אלהתנאיםי''עפנתקבלהשהצעתובכוחקונהכהצעתהנקובהסכוםמשמעהפומביתהמכירהלעניין"פטישמחיר"8.

יהפוךלמכירהגשהוצוהפריטכנתקבלהבכוחהקונההצעתתיחשב,המכירהמנהלי''עבכוחהקונהשלהסידורימספרווהכרזת''פטיש''ה

שהצעתובכוחהקונה.זההסכםי''עפלתשלוםהתחייבויותיומלואלביצועבכפוף,"(הזוכההקונה":להלן)ההצעהמציעקונהאותושללקניינו

בסיוםמידיעשההמלאהתשלום,(העמלהעל)מ''מעבתוספת22%שלבשיעורעמלה,הפטישלמחירבתוספת,"רפאלי"לישלםנתקבלה

.המכירה

כרוךאשראיבכרטיסתשלום.בנקאיתהעברהאואשראיכרטיס,(דולריםאושקלים)המחאה,(דולריםאושקלים)במזומןלשלםניתן9.

.(30$מינימום)1.5%–לישראלמחוץהמחאותעלהעמלה.5%שלבעמלהכרוךPayPalדרךתשלום.3%שלאשראיחברותבעמלת

במקרה.מטעמומשלוחיםחברתאושליחבאמצעותאו,"רפאלי"ממשרדיישירות,שרכשהפריטיםלהוצאתלדאוגהאחריותהקונהעל10.

אריזהלתעריפי.הקונהחשבוןעלמלאבתשלוםהפריטיםאתולשלוחלארוז,מצידהאחריותללא,תוכל"רפאלי",יבקששהרוכש

.היעדוארץהמשלוחחברת,האריזהבסוגמותנההמחיר."רפאלי"למשרדילפנותישומשלוח

ביוםישראלבנקי''עהמפורסםב''ארהדולרשל(יציגשער)החליפיןשערלפייחושבב''ארהבדולריםנקובשמחירופריטעבורבשקליםתשלום11.

.שניהםמביןהגבוה,התשלוםביוםאוהמכירה

בכללנקוטהסמכותהמכירהמנהלבידי.ולקחתםהפריטיםעבורלשלםמתחייב,אחראדםעבוראםוביןלעצמואםבין,כלשהואפריטהרוכש12.

בהוצאותהרוכשאתלחייב,לאחרהפריטלמכור,מכירהלבטלגםהשארוביןבהתחייבותויעמודשהרוכשמנתעללושייראוהאמצעים

.שנגרמוההוצאותאתהמגיעלסכוםולהוסיףהפריטשחרורלעכב,פיצוייםתביעתלהגיש,המכירהלמנהלשנגרמו

מידעכיבזאתמובהר,לעילמהאמורלגרועמבלי.ומצבומקוריותו,הפריטלמהותבאשרמידעליתןבכוחהקונהכלפיאחראית"רפאלי"13.

במהלךלבדוקבכוחקונהכלעל.מטעמהמומחיםוניסיוןמצטברמידעעלומבוססהמוכרמטעםכשלוחהבמעמדהניתן"רפאלי"י''עהנמסר

נתונההזוכהלקונה,מהאמורלגרועמבלי.הפריטשלוערכוטיבו,מקורו,גודלו,מצבואת,המכירהשלפניבמועדיםלקהלהפריטיםהצגת

נפלהשאכן"רפאלי"לויוכחהיה.המכירהממועדיום30-מיאוחרלאוזאתומצבולמקוריותוהנוגעבכל"רפאלי"בפניבכתבלהשיגהזכות

הלכה"רפאלי"ביצעה.לחזקתההפריטהחזרתכנגדששולםהסכוםאתהזוכהלקונה"רפאלי"תשיב,הפריטלגבישנמסרבמידעטעות

.כלפיהנוספותדרישותאו/ותביעותכללקונהיהיולא,כאמור

,ספקהסרלמען.המכירהממועדמשבועיאוחרלאלתשלוםהתחייבויותיואתולהשליםשרכשהפריטאתלחזקתולקבלמתחייבהקונה14.

.לתשלוםהתחייבויותיומלואאתהקונהשהשליםלאחררקתעשהבפריטהחזקהמסירת

"מחירהצעתטופס"אתהמכירהיוםעדלמלאיתבקשואלולקוחות.במכירהלהשתתףמהםנבצראשרלקוחותתשלוםללאתייצג"רפאלי"15.

לייצוגבקשרמחדלאו/ומעשהכל,ספקהסרלמען.מראשבהרשמהbidspirit.com/refaeliהאינטרנטאתרדרךאו,המכירהבקטלוגהמופיע

.סוגמכלחובותמכוחההפועליםעלאו/ו"רפאלי"עללהטילכדיבהםאין,כאמור

.תיאוםלצורךובהקדםמראשלפנותמתבקשים,הטלפוןבאמצעותהמכירהבמהלךלהשתתףהמעונייניםלקוחות16.

ביןהפריטלמסירתאו/ולרכישתהקשוריםאו/והנובעיםלענייניםהנוגעסכסוךבכלוהבלעדיתהיחידההשיפוטסמכותמוקניתירושליםבעירהרבנייםהדיןלבתי17.

.הקונהלבין"רפאלי"

.הקובעהואהעבריהנוסח,דעותחילוקישלמקרהבכל18.



Terms of sale

1. "Refaeli Auctions" ("Refaeli") acts as agent for sellers of items to be offered for sale to the public (‘the Sellers’).

2. "Refaeli" will produce a catalog for each sale (‘the catalog’), which will include, inter alia, a list of items available at the sale, their
serial numbers, and opening bid prices. For the removal of doubt, information provided in the catalog, intended opening prices,
descriptions of items and any other information concerning the items, are solely for the purpose of providing information for
potential buyers’ and are in no way to be construed as binding, guaranteed information on the items’ description, previous
owner(s), date, source, or any other type of information.

3. The prices on items list are minimum prices and are not to be considered an estimate.

4. "Refaeli" will appoint a manager on its behalf, who will be responsible, for holding and conducting the auction.

5. The Auctioneer reserves the right to deny the participation of any person in the auction. The auctioneer reserves the right to
determine the winner of each lot, to cancel the sale of any item (even after it is sold), or to bring it up for re-sale, at his own
discretion and at any stage whatsoever. The auctioneer also has the right to withdraw or add items to the sale, or to change the
information regarding an item offered for sale after the publication of the catalogue.

6. In order to participate in the auction, a potential purchaser must obtain a numbered paddle before the auction, which will enable
him to bid at the auction.

7. The auction will be conducted using US Dollars as currency.

8. the amount mentioned in an offer at a sale by a Purchaser which is accepted(‘the Hammer Price’) shall be paid to “Refaeli” by the
Purchaser, together with the commission of 22% of the hammer Price (‘the Commission’) and Israeli VAT on commision only.
Payment to “Refaeli” shall be effected immediately upon the conclusion of the auction but, at any event, not later than seven days
after the date of the auction.

9. Payment can be made in cash (New Israeli Shekels or US dollars), check (NIS or US dollars), credit card or via bank wire transfer.
Payment by credit card involves a 3% credit card commission. Payment through paypal involves a 5% commission. The commission
on checks outside Israel - 1.5% (minimum $ 30).

10. It is the responsibility of the buyer to collect the purchased items directly from offices of “Refaeli”, or have them collected by a
delivery service or courier on his behalf. In certain cases in which a buyer so requests, “Refali” can, at its sole discretion and
without taking or accepting any responsibility fordamages or loss, pack and ship the items to the buyer, provided the buyer pays in
advace for the full cost of shipping and handling. The cost of shipping varies according to type, size and weight of the package, the
shipping method and the shipping destination. For further information about shipping methods and charges, please contact
“Refaeli

11. An item which is priced in US dollars will be calculated in New Israel Shekels in accordance with the representative rate of
exchangeas published by Israel Bank on the date of the auction.

12. A purchaser is liable to pay interest on any delay in payment, at the rate of 4% per month of the amount payable, with adjustments
to index-link all outstanding amounts payable to the Dollar exchange Rate.

13. The purchaser, whether for himself or for another, is obliged to pay for the items and take them. The auctioneer has the right to take
any means he thinks appropriate to ensure the purchaser keeps his obligation, among these to cancel a sale, sell the item to
another, charge the purchaser with any expenses caused to the auctioneer including interest and index linkage, sue for
compensation, delay the release of the item and add all expenses to the sum due.

14. "Refaeli" is responsible for the information given regarding the items’ nature, originality and condition. However all information
given by Refaeli, in its capacity as agent for the consignor, and based on accumulated information and the experience of its experts.
It is entirely the responsibility of the prospective purchaser to check and inspect the items to determine condition, quality,
authenticity, size, authorship during the allocated time prior to the auction. The purchaser may submit in writing, any doubts
regarding the authenticity and condition of the item within 30 days of the sale. If it is proven to “Refaeli” that there has clearly been
an error in the information which was given relating to any item, “Refaeli” shall refund any sums paid by the purchaser and the item
shall be returned to the possession of “Refaeli”. Subject to this obligation, the purchaser shall have no claims and\or further
demands with respect to that item.

15. A purchaser is obliged to collect the purchased item and to fulfill his his obligations to pay for the item no later than seven days from
the date of the saleof the item. For the avoidance of doubt, the rightto possession of the item will pass only once the pruchaser has
fully filled his payment obligations as set out in these conditions.

16. "Refaeli" will represent, free of charge, customers who are unable to participate in the sale. These customers will be asked to fill out
the "Bidding Form" that appears in the sales catalog by the day of sale, or through the website bidspirit.com/refaeli with advance
registration. For the avoidance of doubt, any act and / or omission in connection with such representation does not impose on
Refaeli and / or the workers any obligations of any kind. Any potential purchaser who wishes to participate in the auction via
telephone shall make the necessary arrangements within a reasonable time before commencement of the auction.

17. The courts of Jerusalem, Israel, shall have the sole jurisdiction in any dispute between “Refaeli” and the Purchaser or any potential
purchaser that has to do with, or is related to, the sale and/or to the transfer of any item.

18. In any case of doubt the Hebrew version of this Terms Of Sale will be the binding document.



פריט' מס

Lot No.

כותרת

title

סכום

Bid price

Early offer Form/ טופס הצעה מוקדמת
:.Auction No/ 'מכירה פומבית מס

ד"בס

:שם מלא

:כתובת

:סלולארי/טלפון

:דואר אלקטרוני

:תאריך

:חתימה

My Name:
Address:
Phone No:
Email:
Date:
Signature:

:מה להם/ה בזאת כי תנאי המכירה ידועים לי ואני מסכים/אני מצהיר
I hereby declare that the terms of the sale are known to me and I agree to them:

02-9706150E-mail: refaeli.auctions@gmail.com–טלפון 
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