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חתימות והקדשות רבני האשכנזים, הגהות

פילאד"אבנטענתןרביחתימת–ל"תק,מיץ–אלפסרב.1

Rav Alfas – Metz, 1770 – Signature of Rabbi Natan Neta Av Beit Din of Pila

.ל"תק,מיץ.ברכותמסכתעל.המפרשיםעם,אלפסרב

ד"כאבכיהןץ"תקמשנתכ"אחקרויאנקהד"אב(16408ר"אוצה)-ה"זצללה'ישעיר"בכמוהרנטענתןרביחתימתהספרבשער

קמעעםמכתבאליושלחאיגרעקיבארביכיידוע.א"רעת"בשוונדפסאיגרעקיבארביעםהתכתב.(פוזנאמחוז-פילא)=פילע

.ידבכתבתשובותיונמצאיםהלאומיתבספריה."שלמהכרם"בנדפסוע"שועלממנוהגהות."(ודורדורשנות"בנדפס)

.מאודטובמצב.מ"ס20.דף[1],קלד

120$פתיחה 

משינאוואהרצוגהירשצבירביוהגהותחתימות–ם"להרמבתורהמשנה.2

Mishne Torah L’HaRambam – Signatures and Glosses Rabbi Zvi Hirsch Herzog of Szeniawa

.ב"תרכ,ברלין.שישי-חמישי,שני-ראשוןחלק.כרכיםשני.ם"להרמבתורהמשנה

.אחרמכותבנוספותהגהות.ידובכתבהגהותהכרכיםדפיבין.הרצוגהירשצבירבישלידוחתימת,כרךכלבתחילת

מורינוהגדולהמאור]ה"מוג"המאוהמכנהוקלוגרבנימיןאברהםלרביבנימיןשעריבספר.שינאוואמדייניהרצוגהירשצבירבי

.["הרב

.מעטקצוצותמההגהותחלק.קליםכתמים.טובמצב

100$פתיחה 

"יצחקשיח"בעלהעסיצחקרביוחתימתרישום–ט"תק,אמשטרדם–ערוךשלחן.3

Shulchan Aruch – Amsterdam, 1749 – Inscription and Signature of Rabbi Yitzchak Hess Author of “Si’ach Yitzchak”

.קאשמןוחתנורופאלויהירץדפוס.ט"תק,אמשטרדםמהדורת.היטבובארהגולהבאר,א"הרמעם.משפטחשןמטורערוךשלחן

"...העסיוסף..מהו"מד"הגאבבןאיצק'הקשמיאתהמשפטחשןאלונתתי"רישוםהפורזץבדף

צבורבפעילותעסק.ד"תקפמשנתויימארומדינתבלבנפעלדרב.יצחקשיחבעל(10611ר"אוצה,ז"תקפ-ב"תקכ)העסיצחקרבי

."יצחקשיח"בשםממנוביאוריםעם,"יוסףפורתבן"אביוספרל"הו.תקנותותקןחברותוהקים

.מוזהבדפיםחיתוך.זעיריםעשנקבי.שדרהוללאמנותקתבלויה,מקוריתועורעץכריכת.מ"ס18.דףשצו,[4]

120$פתיחה 

וחותמותחתימות,הגהות–ספריםמקבץ.4

Collection of Books – Glosses, Signatures and Stamps

.ח"תרי,למברג.ן"להראב,המנהיגספר•

."ב"ארצהיארקניוביכלעריצחקאברהם"חותמות.אשכנזיידבכתבעתיקותלמדניותהגהותכמהבספר

.ג"תרל,למברג.יהונתןתפארתספר•

ציטראןאברהם"חותמת."סטרפקובפריעדמאןבצלאל"חתימההספרבסוף.בלועזיתחותמותיו."פרידמאןמרדכי'הק"חתימות

."סטראפקויאבוכבינדערעטספריםמוכר

מהדורה.ט"תרנ-ב"תרנ,למברג-ירושלים.פרידמןאלטרמאירשלמהרבימאת.דעהיורהערוךשולחןעל.שלמהביתספר•

.(גחלקשלאחרוניםדפיםשניחסרים).אחדבכרךהחלקים'ג.ראשונה

.בחברוןישראלכנסתישיבתשלהספריםאוצרישנותחותמות

.ב"תרנ,פרמישלא.מרגליותמאיררבימאת.מצוהנר,עולםאורספר•

.נוספותחתימות,"כהנאדודברוךר"בהנחמן"חתימות

."אונגארן,סאטמארה"זללה'ארימשהה"מובןפריינדחיים"רביחותמות.התחלהחסרעותק.הרבערוךשלחן•

.ב"תרכ,ווארשא.מגילותחמשעלהאלשיךפירושספר•

בהרביצחק"רביחותמת."א"תובבירושלםק"בעהאקער'אלימאיר"חותמות."ראדזילאווע[?]ס"דהרב"ידבכתברישוםבשער

."כהנא'ארישמעוןה"מו

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים

100$פתיחה 
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מיוחסעותק–ראשונהמהדורה–ב"תנ,המבורג–זהבטורי.5

Turei Zahav – Hamburg,1692 - First Edition – Pedigreed Copy

.ראשונהמהדורה.[ב"תנ,המבורג].הלוידודרבימאת(רמו-א'סי)המשפטחשןעל,זהבטורי

."והמדינהפראגק"דקו"נרד"אבהגדולהגאון"רישוםהספרשערבשולי

.חדשהכריכה.טובכללימצב.נוספיםקליםפגמים.אחרוןבדףפגם.מ"ס19.דףצח

150$פתיחה 

מליטארוזנסוןעובדיהניסןרביידבכתבתורהחידושי–א"תרמ,ווארשא–ציוןשיבת.6

Shivat Zion – Warsaw, 1881 – Torah Novellae Handwritten by Rabbi Nissan Ovadya Rosensohn of Lithiuania

.א"תרמ,ווארשא.לנדאל"סגשמואלרבימאת,ציוןשיבתספר

הנראהכפי,תורהחידשהפורזץדףכללאורך,"ווענדאזיגולעק"דקד"האב'עובדיניסןר"מהרלהגאוןשייך"רישוםבספר

שלבעלותחותמות."...דאסורהגםשםשהעתקתימלךנועםבספריבהעתקתיעיין"במיליםהפותחנוסףתורהחידוש.ידובכתב

.רוזנסוןשלמהישראלרביבנו

וכן.נ"תרמשנתבונדזיגולהכרבכיהן.וילקומירישיבתתלמידבקראקינובהנולד(16087ר"אוצה,ד"תרפנפטר)עובדיהניסןרבי

.אחריומקומועלישראלרביבנו.בקובנהצ"ומוכדיין

.מקוריתכריכה.טובכללימצב

120$פתיחה 

"התלמודמסורת"לחיבורהשלמה-הגהותמאות–ב"תרכ,ווין–כהניםתורת.7

Torat Kohanim – Wein, 1862 – Hundreds of Glosses – Completion of the Composition "Massoret HaTalmud"

,ממעזריטשוויסהירשאייזיקרבימאת"התלמודמסורת"חיבורעליהם.ד"הראבפירושעם,כהניםתורתספרהוא,רבדביספרא

.ספריםלשארהספראשביןנוסחאותבחילופיוכן,ובראשוניםתוספתא,התלמודיםמשנימקומותומראינוסחבהערותעוסקהחיבור

.ב"תרכ,ווין

.אחדמכותב,להדפסההקרובהמתקופהאשכנזיתבכתיבהכתוביםכולם.בתלמודמקומותומראינוסחהגהות,הספרכללאורך

לאחרלחיבורהשלמהמעיןעשהאלושבהגהותהתלמודמסורתבעלוויסהירשאייזיקרביידיעלנכתבואלורבותוהגהותיתכן

.הספרהדפסת

גםכיהן.בדפוסמגיהוהיהלוינהעבר.ר"תמשנתבמזריטשכרבכיהן,"ודורשיודורדור"בעל(ה"תקענולד)וייסאיזיקיצחקרבי

נצח","לצדיקארח"גםחיבר."תלמודבית","המדרשבית"הספריםאתל"הו.ילינקר"הדאצלבוינהלרבניםד"בביהממ"כר

."האסיף","ישורון","יצחקכוכבי"במאמריםחיבר.זכרונותספר,"ישראל

[2],VIIIמנותקים\רופפיםודפיםבלויהכריכה.חסרוןעםאחרוניםדפים.אחרוניםדפיםחמשהחסרים.דףקטו;’עמ.

150$פתיחה 

"מאוזרקובהגאון"רזעכטעאברהםשלמהרביהגהות–ט"תצ-ח"תצ,אמשטרדם–דודבית.8

Beit David – Amsterdam, 1738-1739 – Glosses by Rabbi Shlomo Avraham Rzechte "The Gaon of Ozorkow"

מהדורה.חלקיםשני.ט"תצ-ח"תצ,אמשטרדם.קורינאלדיחייםדודרביהגאוןמאת.משהסדריששהעלחידושים,דודביתספר

.ראשונה

ידובכתבתוכןעםהגהותהספרלאורך"...שמחהיצחק"עתיקהחתימהכןכמו.רזעכטעאברהםשלמהרביחתימתהספרבשער

.אברהםשלמהרבישל

המובהקיםדורוגאוניעםהתכתב,בדורוהמשיביםמגדולי,(ח"תרפ-ג"תר)"מאוזרקובהגאון",רעזכטעאברהםשלמהרביהגאון

.ועוד"חמדשדי"ה,מגורמרדכיאברהםרבי,מסוכטשובאברהםרבי,מקוטנאיהושערבי,מקובנאאלחנןיצחקרביכמו

.(ד"תרנ,פיעטרקוב)"שלמהביכורי"ת"שווהאיכותהכמותרבבספרונדפסותשובותיהם

.הספרבתחילתנכרךשניחלקשער.חסרראשוןחלקשער.דףקל[2].קלט,[7]

.עשפגעי.בינונימצב

120$פתיחה 
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רביהגאוניםנכדיוהגהות–ידובכתבהגהותמאות–.קרלסבורגד"אבפישרשלמהרבימספרייתספרים.9

פישרמשהאליעזרורבייעקבישראל

Books from the Library of Rabbi Shlomo Fischer Av Beit Din of Carlsburg – Hundreds of Glosses Handwritten by Him –

Glosses by His Grandchildren Rabbi Yisrael Ya'akov and Rabbi Eliezer Moshe Fischer

ורביהחרדיתהעדהד"ראבישראליעקברביונכדיוקרלסבורגד"אבפישרשלמהרבי,פישרמשפחתרבנימספרייתספריםאוסף

:כדלהלן.ידבכתבהגהותומאותחותמות,חתימות:בספרים.ירושליםוצדיקימגאונימשהאליעזר

.כרכים5.ו"תרמ,ווילנא.גדולותמקראות.תורהחומשיחמשה•

שלבעלותחותמות.קרלסבורגד"אבפישרשלמהרביהגאוןשלידובכתבארוכותלמדניותהערותבמאותמלאיםהכרכיםכל

הלשנותאופיניותהכריכות,מקוריותלא,תואמותעתיקותכריכות.בשוליםמעטקצוצותמההגותחלק.פישרמשהאליעזררבינכדו

.בערך30–

והגההחותמותבספר-ד"תרנ,למברג.יאירחותת"שו:עםכרוך.א"תרנ-ן"תר,ווארשא.חלקיםשלושה.חיהלנפשציוןספר•

.קרלסבורגד"אבפישרשלמהרבישלידובכתב

.ראשונהמהדורה.מ"תר,מונקאטש.חייםאורח,שיקם"מהרת"שו•

פ"ייחתומיםמתוכם3,ידבכתבלמדניותהגהותמספרהדפיםבין.רישומים.קרלסבורגד"אבפישרשלמהרביחותמותבספר

מאתבמתנהקיבלתי"רישום."בערקאוויץוואלףזאב'הקבתמנהקבלתיהיקרהספרזה"וחתימותרישומים.[פישרישראליעקב]=

."היקרדודי

פישרשלמהרביחותמות.ראשונהמהדורה.ד"תרמ-א"תרמ,מונקאטש.משפטוחושןהעזראבן,דעהיורה,שיקם"מהרת"שו•

.קרלסבורגד"אב

.1877,פרמישלא.פרנקלפייבששרגארבימאת.לדרשציון•

רבותהגהותוכן.בספרללימודורישומיםקויםסימניהספרכללאורך."ו"תירושליםזבנבירגעןבתיפישרמשפחתמספרי"רישום

.קרלסבורגד"אבפישרשלמהרביידבכתבמהםכמה.כותביםמכמה

משהאליעזר"רבינכדווחותמות,פישרשלמהרביחותמות.א"תקפ,אפען.חלקיםשני.ביצה-נזירמסכתעל.מקובצתשיטה•

."ירושלים,פישר

ילידזלאטניקס"בהר'אלי"רביבעלותחותמות.פישרמשהאליעזררביבעלותחותמת.ע"תר,ווילנא.רגליםלשלשמחזור•

"ו"תירושלם

.מ"תר,פרסבורג.שניחלק.אסאדיהודהרבימאת,א"מהרתשובת:עםכרוך.ט"תרמ,ווין.שבתמסכתעל,סופרחתםחידושי•

רבפישרשלמה"רביחותמותבספר.ראשונותמהדורותכולם.ג"תרל,למברג.חלקיםשני,חייםאורח,א"מהרתשובת:עםכרוך

."ו"תירושליםפישרמשפחתמספרי"י"בכרישום."קארלסבורגק"דקד"אב

.ידבכתבהגהות2,פישרמשהאליעזררביחותמות.ט"תרפ,בילגורייא.חלקיםשני.מצאנזחייםרבימאת.חייםדברית"שו•

.ידבכתבלמדניתהגהה.פישרמשהאליעזררביחותמות.שערחסרעותק.ג"תרכ,למברג.כהנאיעקברבימאת,יעקבגאון•

.פישרמשהרביחתימת.י"תר,לבוב.הזהרתיקוני•

מהדורה.ה"תרס,ווילנא.אולמןזלמןשלמהרבימאת,שלמהיריעותת"שו:פישרמשפחתבעלותרישומיעםספרים,בנוסף

אליעזררבימאת,חדשאורספר•(עותקים2)יחידהמהדורה.ג"תרפ,סיגט.פפרשאולאלטררבי,זכרוןאבנית"שו•ראשונה

חלק).א"תרמ,יוזעפוף.חלקיםשלושה.מאהרמנדלאברהםרבימאת,עולםשביליספר•(עתיקותחתימות)ח"תרי,יוזעפוף.קליר

.א"תרמ,יוזעפוף.ל"הנמאת,ציוןמבשרתספר:עםכרוך.(שערחסרראשון

נישואיולאחר.מוירצבורגבמברגריצחקרביותלמיד,בפרשבורג"סופרכתב"התלמיד,(ב"תרצ-ב"תרי)פישרשלמהרביהגאון

קהילת-בקרלסבורגהגדולההקהילהשללרבהנבחרא"תרנמשנת.במינכןהאורתודוכסיתהקהילהשלהראשוןלרבהנבחר

מושבווקבעמכהונתוהתפטרח"תרפבשנת,האורתודוכסילמחנהתצטרףשקהילתוהשניםכלנאבק,אנטהקווהסטטוס

מצפה.זכרוןאבני.רמהיד.השדהדודאי.השדהפרי)דורוחכמישלת"השובספרינדפסוממנוהלכתיותתשובות,בקלויזינבורג

מחברהחרדיתהעדהד"ראבפישרישראליעקברביהגאוןהואנכדו,בירושליםוהתישבארצהעלהפישראהרןרביבנו.(אריה

.אהרןרביבני.פישרצבימאירורביפישרמשהאליעזררבי,פישריהודהיהונתןשלמהרבינכדיו.ישראלאבןת"שו

אהרןרביהחסידהרבלאביובירושליםנולד.ברוידאבתישכונתשלרבםבירושליםההוראהמוריזקנימגדולי-משהאליעזררבי

רביהגאוןשלבתו-לרעייתונישאמקדשהאישלפרקובהגיעומאביוהתייתםצעירבגיל.בירושלים"פרושים"המאנשי,ל"זצפישר

דורותאחריוהותיר.ס"השעל"משהאליעזר"הספראתוחיברבתורהועמליגעחייוכל.החרדיתהעדהץ"מול"זצזלוטניקאליהו

.שהנחילהרוחניתדרכואתהממשיכיםוצאצאיםובנותבנים,מבורכיםישרים

בקי'החרדיתהעדה'ד"וראב'ישראלאבן'בעל,ל"זצפישריעקבישראלרביהגאון-האחרוןהדורפוסקימגדולי,המפורסםאחיו

.הלכתיותותשובותחשוביםפסקיםכתב.התורהחלקיבכל

.שוניםומצביםגדלים

800$פתיחה 
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חתימות,ארוכותהגהות–זלוטניקאליהורביהגאוןוחתנוחשיןישעיהרביהצדיקמספרייתספריםאוסף.10

והקדשות

Collection of Books from the Library of Rabbi Yeshaya Cheshin and His Son-in-Law Rabbi Eliyahu Zlotnik – Long

Glosses, Signatures and Dedications

הגהותכולל.זלוטניקאליהורביחתנוושל,מירושליםחשיןישעיהרביהצדיקהגאוןמספריית,למדנותוספרייסודספריאוסף

רבישלבעלותחותמותהספריםבכל.חשיןהרבידבכתבוחתימותהקדשות.זלוטניקאליהורבישלוחתימתוידובכתבארוכות

:כדלהלן.זלוטניקאליהו

.כרכים4–בחלקיםשמונה.מ"תר,ברלין.ם"להרמבתורהמשנהסט•

.חשיןישעיהרבימחמיושקיבלזלוטניקאליהורבישלעצמיתהקדשהשניבכרך.חשיןישעיהרביוחתימתרישוםכרכיםבשלושה

.ידבכתבהגהותמספר.מחמיוהספראתשקיבלחשיןישעיהרבישלעצמיתהקדשה,רביעיבכרך

כמהכולל.חשיןישעיהרביוחתימותרישומיםבספר.כ"תר,למברג.ארזיםעציבעלצביחייםנחרבימאת.החכמהמעיןספר•

."ירושלמיזאהןמנדל"חתימות.ידובכתבהגהות

חשיןישעיהרבישלוחתימתוידובכתבמאודונאהארוכההקדשההספרבתחילת-ט"תרי,למברג.חלקיםשני.המלךשערספר•

אליהורביידבכתבארוכותהגהותשתיהדפיםבין.ועוד"לעויןשמחהאלכסנדר".קודמיםבעליםשלנוספותחתימות.חתנואל

.ז"אתיבותבראשיחתומהאחת.זלוטניק

.ע"תר.פיעטרקוב.חלקיםשני.הכהןליבאריהרבימאת.מלואיםאבני•

למדניותארוכותהגהותכמההספרלאורך.חתנואל,חשיןישעיהרבישלוחתימתוידובכתבונאהארוכההקדשההספרבתחילת

.זלוטניקהרבידבכתב

.ה"תרצ-ט"תרפ,ירושלים.פרנקוואלףזאברבימאת.זאבתולדותספר•

.פישרמשהאליעזררביחותמת.חתנואלידובכתבארוכההקדשה.חשיןישעיהלרביהמחברהקדשתהספרבשער

חסדי:הספריםכוללכרך•ע"תר,ווילנא.הכפוריםויוםהשנהלראשמחזור•א"תרכ,למברג.יעקבאהל:ל"הנהספריםמצורפים

ד"אבליפשיץמרדכיברוךלרבישייךשהספרידבכתברישום)חסריםספריםשניועוד.ל"תר,ווילנא,האריגבורות•למברג,אבות

מעלפת.מ"תר,ווארשא.שושניםלקוטי,(שערחסר)דנהוראבוצינא:ספריםשלושהכוללכרך•(ה"תרמ-ט"תקס)נובהרדוק

.שערחסר.תהליםעלאלרוממות.ב"תרמ,ווארשא.ספירים

פרי"בעל.ירושליםרבניוחשוביומגדוליישיבהראש.החרדיתהעדהשלהדיןביתמדייני,(ה"תשל-ה"תרס)זלוטניקאליהורבי

היכלישיבתאתיסדו"תרצבשנת.חותנושל"ישעיהודברי"ספראתלאורוהוציאערך.(ב"תשל-ז"תשי,ירושלים)חלקים'ג"אליהו

ץ"בדמטעםכללימלאכהביטולעלהוכרזה"תשלאדר'בחכשנפטר.פישרמשהאליעזרלרבינשאהביתו.בראשהועמדהתורה

.החרדיתהעדה

300$פתיחה 

ידובכתבחתומותהגהותעםמטפליקהגאוןשלס"הש–ח"תרפ,וילנא-בבליתלמוד.11

Babylonian Talmud – Vilnius, 1928 – the Shas of the Gaon of Teplyk with Signed Glosses

Handwritten by Him

.מטפליקהגאוןפולונסקיאהרןשמשוןרבילהגאוןשייךשהיהס"הששלכרכים15לפנינו.א"תרצ-ח"תרפ,וילנא,בבליתלמוד

אהרןשמשון"ידוחתימתהכרכיםבאחד.אהרןשמשוןידובחתימתחתומההגההכל,ידבכתבהגהות20–כהכרכיםבין

."פולנסקי

מכותשבועות.חולין.(מדותקניםתמידמעילהכריתותתמורהערכיןבכורות:כוללקדשיםסדר.קידושין:הםשלפנינוהמסכתות

קטןמועדמגילהביצה.בתראבבא.יבמות.נזירנדרים.זרעיםומשניותברכות.שקליםסוכהיומאהשנהראש.נדה.זרהעבודה

.(ס"השרוב).תעניתפסחים.מנחותזבחים.עירובין.קטנותמסכתותהוריותסנהדרין.חגיגה

כלעלנערץ,"מטעפליקהגאון"בכינויוידוע.בירושליםוהפוסקיםהלמדניםמגדולי(ח"תש-ו"תרל)פולונסקיאהרןשמשוןרבי

,אלישיבשלוםיוסףרבי,יוסףעובדיהרבי:והםידועלמיםיצקוישראלגדולי.בתורההמופלגתוגאונותוידיעתובשלדורוגדולי

.ועודיונגרייזדודרבי,אוירבךזלמןשלמהרבי,וואזנרהלוישמואלרבי,פישריעקבישראלרבי

.שימושובלאיקרעים.מנותקיםרביםודפיםכריכות.מ"ס40.כרכים15

200$פתיחה 
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חשובותוהגהותחתימות–בירושלים"חייםעץ"ישיבתברליןחייםרבימספרייתאוסף.12

Collection from the Library of Rabbi Chaim Berlin the "Etz Chaim" Yeshiva of Jerusalem – Important Signatures and

Glosses

חייםרבישלשונותחותמותעםמהספריםחלק.בירושליםחייםעץישיבתוספרייתברליןחייםרביהגאוןמספרייתספרייםאוסף

.חשוביםרבניםשלורישומיםחתימותכןכמו.ידובכתבהגהותומעטרישומים,ברלין

דודרבישלאביו,לובליןמחכמי–מלובליןמנדלזכריהרביחתימת.ב"תקכ,פיורדא.אוירבךיצחקרבימאת,רחובותבארספר•

.טעביל

.ראשונהמהדורה.ט"תקע,פראג.אייבשיץיהונתןרבימאתם"הרמבעלחידושים.ושלישיראשוןחלק,אהובהבני•

.ע"תק,פראג.העדהעיני•

שלד"ביהמ"עתיקרישום.הירשנזוןזאבצבירבימעזבוןלישיבהנתרםהספר.א"תקפ,אפען.נזירמסכת.מקובצתשיטהספר•

"...הינאהרב

גיסו,"סופרכתב"וה"סופרחתם"התלמידפרנקפורטליביוסףרביוחתימתרישוםהספרבתחילת.ז"תקנ,ברין.אריהשאגת•

.נוספותקצרותהגהות.ידובכתבהגהההספרבתוך.מקולומיהש"להללרבישל

.(ס"דכנראה)ה"תרנ,ווארשא.הכהןמאירישראלרבימאת,עולםשם•

.ב"תרפ-פ"תר,פיעטרקוב.הכהןמאירישראלרבימאת.חלקים'ג.הלכותלקוטי•

ביאליסטאקמחכמי(ב"תרנ-א"תקפ)–קעמפנראברהםדודרביחותמות.ו"תקצ,סדילקוב.עזראבןיוסףרבימאת,יוסףעצמות•

.(ב"תרנ,וארשא)"יהודהלמטה"מחבר

ליביוסףרביחתימת.ישריםמסילתספרעםכרוך.ז"תרי,קניגסברג.מווילנאהגאוןמאתמשליספרעלביאור,אליהודביתנא•

חתימההספרובסוףבשער.חייםעץלישיבתכ"אחשעברהבירושליםהגדולההספריהח"גממייסד,ירושליםמחכמי–המבורגר

.(17933הרבניםאוצר)ווילקומירמחכמי–"מוולקאמירי"ברשאול""ל"זיוסףברשאול"

."נאמןאורח"הבןאוירבךיצחקרביחתימת.ו"תרכ,ווילנא.א"להגרהמיוחסותהגהותעם.דבריםבמדבר,ספרי•

צפתרבנימגדולי–וואעישישועהרביחתימת.יחידהמהדורה.ו"תרס,ירושלים.מנשהשמעוןרבימאת.משמעוןם"שת"שו•

.ז"תרפבשנתנפטר.זילברמןרפאלורביסתהוןחייםרביעםיחד

,ירושליםשלום:עםכרוך.ו"תרכ,טאהרן.ציוןדרישתספר.אחדבכרך:ראשונותמהדורות.קלישרהירשצבירביספרישלושה•

.ל"תר,טהראן.ב"ח,ישרהאמונה:עםכרוך.ח"תרכ,טאהרן

.חייםאורח.כ"תר,ווילנא.ע"השוללאא"הגרביאורנדפסובהמיוחדתמהדורה.ערוךשלחןעלא"הגרביאור•

.ברליןחייםרביי"בכהנראהכפי,ידבכתבקצרותוהגהותרישומים.ך"תר,למברג.חלקיםשני.העיטורספר•

.ב"תקס,פולנאה.חלקיםשני.רישריעקברבימאת.יעקבמנחת•

.קמפנראברהםדודרביחותמות.[ד"תקס],פולנאה.ל"הנ.יעקבמנחת•

.ראשונהמהדורה.ה"תרל,ירושלים.חזןיוסףרפאלרבימאת.שבועותמסכתעלחידושים.לבחקרי•

רישוםהספרבסוף.ראשונהמהדורה.ל"תר,ווילנא.שאריןחייםרבימאת.חלקים'ג.התורהעלדרשות,חייםדבריספר•

"...בשלמהה"מוותפארתוישראלנזרובקיהחריףלהרבשייךהספר"

גולדברגנתנאל"["?]פערלמאןשלמה"חתימות.ראשונהמהדורה.ג"תרל,ירושלים.פסחיםמסכתעלחלאווהם"מהרחידושי•

.הגהותשתי."יאדלער

.ה"תקצ,סדילקוב.נבוןאפריםרבימאת.אפריםמחנה•

.יחידהמהדורה.ה"תרל,מגנצא.שייארנפתליאברהםהירץרבימאת.השיריםשירעלחיבור.זהבתורי•

:עםכרוך.יחידהמהדורה.ח"תר,למברג.יוטסיצחקיעקברבימאת.יעקבאהלית"שו•

.ראשונהמהדורה.ג"תרכ,למברג.קרסיקדובעררבימאת.סופריםעינימאיר•

.ז"תרל,ווארשא.מייזלחייםיעקברבי.היגוןצריספר•

.ד"תרע,פיעטרקוב.גיטיןהלכות,נקיקבספר•

.יחידהמהדורה.ח"תקע,ליוורנו.ויטירבוחייםיחיאלרבימאת.שניחלק,עודויחי•

מהדורה.ח"תרכ,ווילנא.לנדאאליעזררבימאת.ע"השוחלקי'דעלא"הגרביאורוליבוןבירור.חלקיםשני.אליעזרדמשק•

.ראשונה

.ראשונהמהדורה.ר"ת,פרסבורג.זאננשטיימשהרבימאת.לבניןצהר•

.שונותברמותפגמיםספריםבכמה.טובבמצבהספריםרוב.בינוני-מאודטוב.משתניםמצבים.שוניםגדלים.ספרים31כ"סה

400$פתיחה 
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מסלנטזונדלרבישלקדשוידבכתברבותהקדשות–"ציוןשערי"ו"ציוןמנחם"ישיבותמספרייתאוסף.13

המוסרתנועתמקים

Collection from the Library of the "Menachem Zion" and Sha'arei Zion" Yeshivas – Many Dedications Handwritten by

Rabbi Zundel of Salant, the Founder of the Mussar Movement

זונדליוסףרביהגאוןשלידובכתבספרבכלורישומיםהקדשותעם,"ציוןשערי"ו"ציוןמנחם"הישיבותמספרייתספריםאוסף

.בירושליםהעתיקהבעירחסידיהודהרביחורבתבבניןשכנוהישיבות.סלנטרישראלרבישלורבוהמוסרתנועתאבימסלנט

.בירושליםחייםעץישיבתושלל"הנהמוסדותשלשונותחותמות

."ל"זציהושער"בהגדליה..."רבימעזבון,ציוןשערילישיבתהקדשהרישום.א"תס,אמשטרדם.חדשזהר•

.ציוןשערילישיבתמסלנטזונדלרביידבכתבארוכההקדשהבשער.ץ"תק,זולצבך.המבורגוולףרבימאת.הזקניםשער•

.ציוןמנחםלמדרשרישום.ראשונהמהדורה.ד"תקנ,ליוורנו.אלגאזיט"המהרימאת,טוביוםהלכות•

רישוםהספרבשער.ראשונהמהדורה.ב"תר,ווילנא.מדאלהינאוושמואלרבימאת.ברכותמסכתעל,שמואלמנחתספר•

."ציוןמנחםלמדרש"

.ציוןשערילישיבתהקדשה.ו"תרט,קניגסברג.שפיראאייזיקיהושערבימאת,הנחלשפת•

מנחםלמדרשהקדשה.ראשונהמהדורה.ט"תרל-ח"תרל,ווילנא.מוילקומיראהרןיצחקרבימאת.החלקיםשני,יצחקעיניספר•

.נוסףמעטפתשער.ציון

כמהבספר."מקאוונאל"זא"בריוסףחייםר"הר"מעזבון,ציוןשערילישיבתהקדשה.ך"תר,שטטין.איגרעקיבארביתשובות•

.ידבכתבהגהות

,ציוןשעריולישיבתציוןמנחםלישיבתרישוםהפורזץבדף."ציוןמנחםלמדרש"רישוםבשער.ג"תקצ,סדילקוב.בנימיןמשאת•

.זההבכתיבה

."מאשטריןעזראר"בי"נדובר"מוההישישהרב"נדבתציוןשערילישיבתהקדשה.ב"תרכ,פרסבורג.ויקרא-שמות,יעקבאהל•

.ציוןשערילישיבתהקדשה.ראשונהמהדורה.א"תרכ,ווין.יוזפסמיכלרבימאת,המיםברכת•

מוואסיליסאקמאירר"בדוב'הר"תרומתציוןשערילמדרשהקדשה.ו"תקצ,סדילקוב.זנווילאלחנןרבימאת,טהרהסדרי•

."א"תרל

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

.ציוןשערילמדרשהקדשה.ו"תקנ,ברין.א"מהרשהלכותחדושי•

.ציוןמנחםלמדרשהקדשההפורזץבדף.שערחסר.ב"תרכ,ווארשא.מליןיהודהאיסררבימאת,יהודהעזרתת"שו•

.ציוןשערילמדרשרישום.כ"תר,קניגסברג.למאיריהבחירהבית•

.ג"תקצ,סדילקוב,השניחוטספר•

.ציוןשערילמדרשהקדשה.א"תרכ,ווארשא.כהנובנחמיהמשהרבימאת.שניחלק,השלוםנתיבות•

.ציוןשערילישיבתהקדשה.ד"תרכ,למברג,וישעיאורי•

."ז"שמנדבת"רישום.ציוןשערילישיבתהקדשה-י"תר,ווארשא.שמות,יעקבאהל•

.ידבכתבארוךרישוםהפורזץבדף.ציוןערילמדרשהקדשהרישום.ד"תרל,למברג.דברים-ויקרא,יעקבאהל•

.וקרעיםכתמים,בלאי.בינוני-טוב.שוניםומצביםגדלים.ספרים20כ"סה

300$פתיחה 

מקמניץליפשיץליבאריהרביידבכתברבותהגהות–נזירכתובות,יבמותמסכת.14

Yevamot, Ketubot, Nazir Tractates – Many Glosses handwritten by Rabbi Aryeh Leib Lifshitz of Chemnitz

.ב"תרכ,ברליןמהדורת.וכתובותיבמותמסכת,בבליתלמוד

רביחותמותבספרים."ו"תירושליםק"בעה.מקאמניץליפשיץ.ל.א'וכוומלואההארץ'לה"חתימהיבמותמסכתבשער

."מקאבריןגרינבארגש"במוהרליב'ישעי"נוספתחתימה."ירושלםמשהמזכרתב"שוזינגערמ"מר"בהלויליביהודה"

הקצרותההגהותגם.הסוגיהבעומקלמדניתוכןעםוקצרותארוכותהגהות.זעירהמרובעתבכתיבההגהותעשרות,בספרים

,בשערליפשיץ.ל.אהחותםידבכתבההגהותהנראהכפי.ותוספותי"רשבדבריוהן,הסוגיהבהבנתהןחשיבותבעליהינם

.אודותיופרטיםמצאולא–ידובכתבלרישוםזהותשההגהות

.מ"ס38.טובכללימצב.שערחסרנדריםמסכת

150$פתיחה 
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מנדלזוןבנימיןרביהצדיקידבכתבורישומיםחתימות–ספריםשני.15

Two Books – Signatures and Inscriptions Handwritten by Rabbi Binyamin Mendelsohn

.א"תרכ,הלברשטט.דודבכריצחקרבימאת,אמתדבריספר•

י"נורשקיבהכהןדודה"מוחביביורבידידמאתבמתנהלינתן"רישום."ווארשאוויקהכהןאריהדוד"ורישומיםחתימות

."ו"תעטהדכפררבמנדלזוןבנימיןדשמיטתאשתאח"צ'באדר'לחט"כח"הבעה

.טובכללימצב

.ג"תרמ,ווארשא.ם"להרמבהמצותספר•

לעת"נכתבהפורזץבדף.(6651ר"אוצה,ד"תרלנולד).ס"תרבשנתבאדזאנובשלרבהנאווריהעניךחנוךרביוחותמותחתימות

בולהגותותזכה.אהבהלמזכרתלמנהטהורה'דמצותנחמדספרולבינפשיידידלךנותןהנניא"תובהקדושהלארצינונסיעתך

."ד"תרצתמוז'די"לקחתברך'דיוםאורבאדזאנאווק"החפנאווריהעניךחנוךעוזידידיךהלבורחבתנפשבמנוחת

."ו"תאתאכפרדפהרבמנדלזוןבנימיןעליסובביםל"הנהשורות"מנדלזוןבנימיןרביהצדיקוחתםכתבזהלרישוםמתחת

.גרוע-בינונימצב.ושביריםיבשיםדפים

150$פתיחה 

מלובליןשפיראם"המהרשלהעותק–אפריםמחנהספר.16

Sefer Machaneh Ephraim – the Copy of the Maharam Shapira of Lublin

.ח"תרל,ווארשא.נבוןאפריםרבימאת,אפריםמחנהספר

בישיבתספריםעקדביתשלחותמותבספר."א"שליטם"מהרר"אדמוהקדושהגאוןלהרבשייך"רישוםהכריכהשלהפנימיבצד

ורישומיםנוספותחתימות.הישיבהכראשם"המהרכיהןבהלובליןלישיבתעברהשפיראם"המהרשלספרייתוכידוע–לובלין

.בירושליםוולץישראלרבישלבעלותחותמות."א"יעבעלכאטאוופהשמאראגדא"ברמנדלמנחם'הקלשמישייך"

.יבשדף.טובמצב.ורודבצבעשער.מ"ס31.’עמ38,37-114,[1];[178:ל"צ]186,[2]

100$פתיחה 

פעמיים"מוגה"רישום–ף"תר,ווארשא–"ברורהמשנה"סט.17

Set of "Mishnah Berurah" – Warsaw, 1920 – Inscription of "Proofread' Twice

,"מוגה"רישוםו,גבחלקים."חייםחפץ"ההכהןמאירישראלרבינומאת.חייםאורחע"שועל"ברורהמשנה"הספרחלקיששהסט

.המחברמרןשלקדשוידבכתבכנראה

.'ווארשא'החלקבשער,בשער"פיעטרקוב"רישוםו,ד,בהחלקיםבשערי.בערךף"תרשנת.פימענט.גבדפוס,ורשהנדפסהסט

.הכריכותבשדרתפגמים.תואמותמקוריותכריכות.טובבמצבנאהמקוריסט

120$פתיחה 

המחברשלקדשוידבכתב'מוגה'רישום–"חייםחפץ"הספרימקבץ.18

Collection of Books by the "Chafetz Chaim" – Inscription of 'Proofread' Handwritten by the Author

מהדורה.החלקיםשני.א"תרע,פיעטרקוב."חייםחפץ"ההכהןמאירישראלרבימאתביאורעם,כהניםתורתהנקראספרא•

.מקוריתכריכה.ראשונה

.המחברמרןשלקדשוידכתבבעצם"מוגה"רישום.ג"תרע,פיעטרקוב.מעילה-ערכיןמסכת,הלכותלקוטי•

.ט"תרס,פיעטרקוב.ובכורותכריתות,תמורה,תמיד,חגיגה,פסחים.הלכותלקוטי•

.ג"תרע,פיעטרקוב.ושבועות,נזיר,מעילה,ערכין,הלכותליקוטי•

.המחברמרןידבכתבכנראה"מוגה"רישום.ה"תרנ,ווארשא,עולםשם•

.ד"תרנ,ווארשא.ישראלמחנה•

ראשונהמהדורה.ז"תרס,פיעטרקוב.הביתתורתמאמר•

.מקוריותכריכות.טובכללימצב.שוניםגדלים.ספרים7כ"סה

150$פתיחה 
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"מפראגאוישאהרן"רביידבכתבלמדניותהגהות–ראשונהמהדורה–ז"תקי,זולצבאך–רבהאליה.19

Eliya Rabba – Sulzbach, 1757 – First Edition – Scholarly Glosses Handwritten by Rabbi "Aharon Oish of Prague"

מהדורה.ז"תקי,זולצבאך.פראגמ"ורד"אבשפיראאליהורביהגאוןמאת,חייםאורחערוךשולחןעלחידושים,רבהאליהספר

!היסודייםההלכהמספרי.ראשונה

בפיורדאשדרפראגוואלף'מהוהרבני'היל"הנתלמידהאילטובה'אלקיזכרה"ידבכתבמעניןרישוםהמחברהקדמתבחתימת

בראש.מפראגאוישאהרןרבישלוחתימתוידובכתבלמדניותהגהותהספרלאורך."מפראגאוישאהרן'הקנאמנהידעתי

'צדיקמרעהור"יתשנתש"אק"קפהמדרש"לבהק"החולכבוד'הלכבודונידבנידרנחמדהספרזה"ידבכתבנאהרישוםהשער

."סלהיראהלאראהמשמועה'בהבטוחלבונכוןנפשובדשןיתענגוהנודר

.מאודטובבמצבהספרשאר.השלישיבדףקמטים.מעטפגומיםההקדמהודףהשערדף.קצוצותמההגותחלק.דף[1],ריח[2]

120$פתיחה 

ידבכתבהגהות–חיותשלמהרביהמחברבןשלהעותק–ג"תרי,פרסבורג–בקרתאגרת.20

Igeret Bakarat – Pressburg, 1853 – the Copy of the Son of the Author Rabbi Shlomo Chayut –

Handwritten Glosses

מובאיםואנההזהבסדרנסדרומתיזמניהםעלולתורלחקורומדרשיםהתרגומיםעל,חיותהירשצבירבימאת,בקרתאגרת

.(א"תר,זאלקווא,צביעטרתספרבתוךנדפסהראשונההמהדורה).שניהמהדורה.ג"תרי,פרסבורג.קדמוניםבספרים

הגרמניתבשער.(ז"תרנ-ה"תקצ)ברודיודיינימרבני–חיותשלמהרביהמחברבןשלוחתימתוידוכתבהקדשה,הפורזץבדף

."ה"זצללההזהק"הספהמחברבעלץ"מוהרישראלנרהגולהמאורהאמיתיהגאוןר"לאאמובןחיותשלמה'רלהרבשייך"רישום

.ידבכתבהגהותכמההספרדפיבין.נוספותוחתימותרישומים

.דיוכתמי.טובכללימצב

120$פתיחה 

הגהתועםמקידאןטרויבשמחהזלמןרבישלהעותק–ה"תרל,ווארשא–גדולותהלכות.21

Hilchot Gedolot - Warsaw, 1875 - the copy of Rabbi Zalman Simcha Tarib of Kiddan with his Long gloss in his

handwriting

.קידאןד"אבטרויבשמעוןאברהםרבימאתוחידושיםמקומותומראההגהותהוספתעם.קיראשמעוןרבימאתגדולותהלכות

.ה"תרל,ווארשא

בכתבארוכההגהה2\עחבדף.בלועזיתידוחתימתהנראהכפי.טרויבשמחהזלמןרבילבנושייךהיהשהספררישומיםבשער

.ידו

מחוז-בקרוקכרבכיהן.ושפותמתמטיקהבמדעיםגםבקיהיה(5695,5631הרבניםאוצר,א"תרעץ"תק)טרויבשמחהזלמןרבי

רביבנו.קידאןשלכרבהאביומקוםעלהתמנהתרלדבשנתאביופטירתלאחרבקידאןהרבלאביועזר,ב"תרלמנשתקידאן

.ליבאריה

.טובמצב.כריכהללא

100$פתיחה 

ידבכתבהגהות–זויןיוסףשלמהרביובנומרדכיאהרןרבי.22

Rabbi Aharon Mordechai and his son Rabbi Shlomo Yosef Zevin - Handwritten Glosses

.א"תרמ,ווארשא.ראשוןחלק,דעהיורהטור

בכתבהגהות2בספר.זויןיוסףשלמהרביבנושלבעלותחותמותוכן,"זאביןשלמהר"במרדכיאהרן"רבישלבעלותחותמות

.הספרבתוךשנמצאידבכתבדףוכן.מוקדמתמתקופהיד

בעיירהנולד.התלמודיתהאנציקלופדיהועורךד"חבחסיד.האחרוןבדורהגאוניםמגדולי(ח"תשל-ן"תר)זויןיוסףשלמהרבי

נוחשמריהרביר"האדמותלמידכ"אח,מירישיבתתלמידהיהבצעירתו.זויןמרדכיאהרןרבילאביו.פינסקפלךקזמירוב

שלהראשוןד"כאבכיהן.לרבנותהסמכתואתקיבלמהם–השולחןערוךמחבראפשטיןמיכליחיאלורביצובר'הרוגו,שניאורסון

לתורה,חסידיםסיפורי,וספריםסופרים,ושיטותאישים,ההלכהלאור,בהלכההמועדים:חיבוריו.בישראלד"חברבניהדיןבית

.ועוד.הישיבותבנישלהגיוסלשאלת,ולמועדים

.יבשיםדפים.טובמצב

120$פתיחה 
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ידכתבהגהות–חמדשדיספרישני.23

Two books Sde Hemed - Handwritten Glosses

.ראשונהמהדורה.א"תרנ,ווארשא.ג.ב.אאותכולל.מדיניחזקיהחייםרבימאת.דיניםאסיפת,ראשוןחלק,חמדשדי

יוצאתזוידושחתימתכפי,"ב"נצאנכי"תיבותבראשיחתומותמהגהותיוחלק.בנבנשתיציוןבןרביידבכתבהגהותבספר

.(ג"תרכ,שאלוניקי)דברזכראביושלבספרואחרממקום

.א"תרס,ווארשא.עשראחד-עשיריחלק,הכלליםקונטרס,חמדשדי

ק"פק...שטעבצבינפתלי'הקוקוניצורילכבודמהוניקניתי"רישוםהספרבתחילת.אשכנזיידבכתבהגהותכמההספרלאורך

."ק"לפא"תרעבשנתב"תוב"פ

.שימושובלאימנותקיםדפיםמעט.טובכללימצב

120$פתיחה 

19–ההמאה–למדניותהגהותעםספריםשני.24

Two books with scholarly glosses - 19th century

,ווילנא.מווילנאהכהןבצלאלרביומאתמהורדנאיונהאברהםרבימאת,ם"להרמבהמצותספרעלחידושים,משהמחשבת•

.הספרבתחילתחשובותהסכמות.נפרדיםבשעריםחלקיםשני.ראשונהמהדורה.ו"תרכ

ד"אבסענדראלכסנדר...הגדולהגאוןלהרבשייךשהספררביםרישום."א"יעאוראליסנדראלכסנדר"רביחתימתבספר

.הספרבתוךשנמצאידובכתבתורהחידושידףכולל,ידובכתבלמדניותהערותהספרדפיבין."דאורליי

.כריכהללא.טובמצב

.ג"תרכ,שטטין.אדםבינת.אדםחכמת•

6הספרדפיבין."זליגישראל"בנוחותמת."אמסטיבאודעק"דקד"אבראבינאוויץאבאאברהם"בעלותחותמותהספרבשער

.ידבכתבהלכתיותהערות

.טובמצב

.שוניםגדלים

80$פתיחה 

ידבכתבוהגהותחידושים–(עותקים2)ג"תקע,ווין–משפטחושןטור.25

Tur Hoshen Mishpat - Vine, 1813 (2 copies) - Handwritten glosses and novellae

.שמידאנטאןבדפוס.ג"תקע,ווין.שני-ראשוןחלק,משפטחשןטור

שנות.אשכנזיידבכתבתורהחידושיהפורזץדפיבשני,הכרכיםבאחד.ידבכתבוהגהותחתימותעם,זהיםעותקים2לפנינו

.נוספיםבעלותרישומי"שלוםזאבוולף.בעלותחתימת.הספרדפיביןהגהותמספר.'התק

..מקוריתעורכריכת."מסילאשל"סגחיים"וחתימהרישוםהשניבכרך

80$פתיחה 

קדוםאשכנזיידבכתבהגהות–רבהמדרש.26

Midrash Rabba – Glosses in Ancient Ashkenazic Script

ראשוניםדפים.(ויקרא-בראשית)ראשוןחלק.ה"תס,דאדרהפרנקפורט.משהוידיכהונהמתנותהמפרשיםעם,רבהמדרש

.חסרים

חתימות.בבלימהתלמודמקומותמראישלוהגהות,למדניותהגהות.'התקשנותמתקופתרבניידבכתבהגהותהספרלאורך

משפחת–לדרברגמשפחת."ק"לפג"תרנשנתכסלו'איוםח"באעה...אישלעדערבערגהלוימאירדוד"שליותרמאוחרות

.מקראקאחשובהרבנים

.בינונימצבואחרוניםראשוניםדפים,טובמצב.כריכהללא.עשנקבי.מנותקאחרוןדף.דףרח-ו:הדפיםשלפנינובעותק

120$פתיחה 
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'תר-'התקשנות–ידבכתבהגהותעםספריםמקבץ.27

Collection of Books with handwritten Glosses – 1740s-1840s

.ה"תקצ,הוסטרהא.אייבשיץיהונתןרבימאת.משפטחושןעל,ותומיםאורים•

.(הספרלטקסטהשלמה)כבבדףידובכתבארוכההגהה,"הלוימשהישראל"עתיקהחתימהלבדף

.ידבכתבהוספות.מ"תר,ווארשא,החינוךספר•

אליהורביחתימת."והגלילאילאנדאק"אבדפאנעטיוסף"רביחותמת-ג"תרפ,ווילנא.תשובהדרכיעם.דעהיורהע"שו•

.זלוטניקהרבידבכתבנוספתהגהההפורזץבדף.ידבכתבלמדניתהגההצזבדף.זלוטניק

.ההדפסהמתקופתידבכתבלמדניותהגהותמספרוכן.חתימותכמהבספר-ט"תרנ,ווארשא.א"הרשבחדושיספר•

.ך"תר,לבוב.הורביץהלויפינחסרבימאת.המקנהספר•

.ידובכתבהגהותכמהבספר.מגרוסוורדייןווייסזאברביוחותמתרישומיחתימה."באטאשאןב"שוץ"כאלעזר"חותמתבספר

.בינונימעט,טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים

120$פתיחה 

מיוחסיםועותקיםהקדשות–ספריםארבעה.28

Four Books – Dedications and Pedigreed Copies

."אישחזון"המרןאלהמחברהקדשת.א"תשי,אביבתל,טכורשגדליהוסנדראלכסנדררבימאת,אדםתפארתספר•

.מצוהלברהמחברהקדשת.גריינמןשאולחייםרבימאת,שבועותמסכתעלובאוריםחדושים•

.גוטפרבשמואללרביהמחברהקדשת.שטרנבוךמשהרבימאת,וזמניםמועדיםביאורעם,פסחשלהגדה•

.חברוןישיבתראשסרנאיחזקאלרבישלהעותק.הירשר"הרשפירושעם,תהליםספר•

.טובמצב.שוניםגדלים

120$פתיחה 

מיוחסיםעותקים–ראשונותמהדורותחלקם-איגרעקיבארביספרימקבץ.29

Collection of Books by Rabbi Akiva Eiger – Some of them First Editions – Pedigreed Copies

עלהדפוסלביתהובא.מפוזריםחדושיםועוד,כתובות,גיטין,מציעאבבא'מסעלמחדושיםלקוטיםכולל,איגרעקיבארביחדושי•

.וולףבנימין'רבנוידי

איגרבונםשמחהרבימאתמצויותשיירותבסוגיותמערכהכולל.המחברבןדבריהספרבתחילת.ראשונהמהדורה.ח"תרי,ברלין

גולדברגאברהםנחמןרבימאת.קרוביםעדותבדיני"המסדרדברי"אחרוןבדף.לאחיוהמחברתשובותכןכמו.המחברשלאחיו

.הכתביםמסדרוולףבנימיןרביחתן

.רופפתמקוריתכריכה.מאודטובמצב.מ"ס34.דף[1],כו,טו,כח,[2]

.ערוךהשולחןעלאיגרעקיבארביהגהותשלראשונהמהדורה.ב"תרכ,יוהנסבורג.בחלק.חייםאורחערוךשולחן,ארץמגיני•

.מצויןמצב.מקוריתעורכריכת

.שניםעשרותבמשךמירישיבתראש(א"תרצ-ו"תרט)טיקטינסקיאברהםרביהגאוןשלהעותק

.ב"תרכ,שטטין.שניספר.איגרעקיבארביוחדושדרושספר•

הדעתמנקיילויןברוךמשהרביהצדיקאל,"ידלרראבינאוויץרפאל"וחתימתידבכתבנאההקדשהכריכהשלהפנימיבצד

מפתחותמעין)וחדושדרושבספרוסימנםס"השמסכתותדפיסדרלפיטבלאותדפינמצאוהספרבתוך.חותמותיועםשבירושלים

.ודףדףכלעלוחותמותיוידובכתב(ס"השמסכתותלפילספר

.וחדושדרושבספרל"כנוחותמותהקדשה.ב"תרנ,ווארשא.איגרעקיבארביתשובות•

.טובמצב.שוניםגדלים

150$פתיחה 
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עתיקותרבניםחתימות–ספריםאוסף.30

Collection of Books – Ancient Rabbinical Signatures

."שכנאאנשילאשרהצעירלישייךהלזהספר"רישום–.ד"תקצ,סדילקוב.שאולגבעתת"שו•

לכבודמהוניקניתי"חתימההספרבשאר–.שניהמהדורה.ע"תק,זאלקווא.עטרבןחייםלרבינו.דעהיורהעל,תארפריספר•

"...מבאפרתיאברליצחק...בעדוקוניצורי

"...ע"ולערימנובק"מקה"זללהצבייהודאר"במוהריוסף"חתימה–.'התקמשנותחסרעתיקספר•

."ראסיןק"מקל"זצמיכליחיאל'במהומשה"חתימה–.'התקשנות,וסוףתחילהחסראמוניםשומרספר•

."י"במוהרזאב"רישוםבשער–.ב"תנ,המבורג,חכמיםדבריספר•

.ו"תקמ,דיהרנפורט.ברליןפיקישעיהרבימאתשלוםושאילת,לציוןראשוןהביאוריםעם.משבחאגאוןאחאידרבשאילתות•

.ו"תקמ,דיהרנפורט.עוזראבןספרעםכרוך.ראשונהמהדורה

מרדכיר"מוהרת"כשנ"חוהמופלאהרבניה"להשייךמשבחאגאוןאחידרבהשאלתותזה"רישוםהכריכהשלהפנימיבצד

."ביאלסטוקפהק"מקזאבוואדאווסקי

יעקבר"כהרת"כשוהקצין'הרוהאלוףאביאדוני.."בשעררישום.ראשונהמהדורה.ו"תע,הענאוו.חריפתאפלפולאספר•

."מאך

.א"תקע,זאלקווא.תאומיםיוסףרבימאת.מגדיםפרי•

.נוספתוחתימהרישום"...מוושניצאפרעיגריהודהאריה"לרבישייךשהספרעתיקיםרישומים

רישוםהשעריםבשני.ז"תרכ,למברג.שפיראנתןלרבי,המשומרייןספרעםכרוך.ו"תרכ,למברג.פסחהלכותעלחייםמקור•

."מקארוב...מענדללשמילישייךזה"

.בשערעתיקהחתימה.א"תקס,דיהרנפורט,שקליםמסכת•

חותמת.מזוהותלאעתיקותחתימותהפורזץבדף.ראשונהמהדורה.ז"תקצ,פרסבורג.חוליןמסכתעלץ"יעבחידושיספר•

.טורדאד"אבועזלציוןבןרביבעלות

חתימהיבדף.לנרהערוךשלבנועטלינגרציוןבןרביחותמת.בשערעתיקהחתימה.ט"תע,אופיבך.הצובאותמארותספר•

"...יוסףיצחק"עתיקה

.מנותקיםודפיםבלאי.בינוני-טובמצב.שוניםומצביםגדלים.ספרים12כ"סה

150$פתיחה 
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והגהותחתימות,ספרים–הונגריהיהדות

סערטד"אבבורשטייןפנחסרביהגאוןידבכתבלמדניותהגהותעשרות.31

Dozens of Scholarly Glosses Handwritten by the Genius Rabbi Pinchas Burstein Av Beit Din of Seret

.ד"תרכ,למברג.והמפרשיםיוסףנמוקיעםאלפסרבהלכות.ותוספותי"רשפירושעם,קמאבבאמסכת

בכתבארוכותלמדניותהגהותעשרותהספרלאורך.סערטד"אבבורשטייןפנחסרבישלולועזיתבעבריתחותמותסוגישתיבספר

.ידו

הורביץישכרמשלםרביחתןש"בזיוו.מבריסקהלפריןדברבינכד(16884ר"אוצה,ו"תרס-ט"תקפ)בורשנטייןפנחסרבי

למסכתממנוהגהות.בלמברג"הדתמחזיקי"ממיסדיס"תרמשנתסרעטד"כאבכיהן.בראזיןמחכמי."ליואיבר"בעלמסטניסלב

.ליטרמשהרבימאת"סיני"ראהלתולדותיו.ב"תשס"לאברהםזכור"בנדפסופסחים

.מנותקתמקוריתבדכריכת.שימושבלאי.טובכללימצב.כרסעבכרך

300$פתיחה 

500-700$הערכה 

באטורקעזד"אברייךישראלרביי"בכהגהותהחלקיםבכל–ח"תרל,למברג–תורהחומשיחמשה.32

The Pentateuch – Lemberg, 1878 – In all Sections, Glosses Handwritten by Rabbi Yisrael Reich Av Beit Din of Batorkez

.חלקיםחמשה.ח"תרל,למברג.הקודש"החייםאור"הפירושועם.פירושיםעשרשניםעם,תורהחומשיחמשה

.הדפיםביןשנמצארישומיםעםדףכולל.ידובכתבהגהותהדפיםבין.רייךישראלרבישלבלועזיתחותמת,בכרכים

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

.עירוביןמסכתעלחלקים'ג"ישראלמנחת"מחבר.באטורקעזד"אבב"תרנמשנת.נאוואקד"אבט"תרממשנת.מפעגעמעש

רייךיוסףרבי:בניו."סופרדעת"העםהתכתב.ולמועדיםנוראיםלמיםדרשותסוגיותעליעקבישרשקונטרס.הקהלותתקנות

.בירושליםרייךיצחקרבי,ירושלים-בוסקוביץד"אברייךיחזקאלרבי.בבאנוביץדייןרייךפייבלחזקיהרבי.נאמעסטעד"אב

.(תקצ'עמותלמידיוס"החת)

.פגומיםדפיםמספר.רופפותכריכות.כרכים5

150$פתיחה 

מסובאסלוכץשמואלרביהגהותעשרות–א"תרל-ד"תרכ,פרסבורג–אליעזרילקוט.33

Yalkut Eliezer – Pressburg, 1864-1871 – Dozens of Glosses by Rabbi Shmuel Katz of Sabaslo

הסכמות.ראשונהמהדורה.פרעסבורג.האללאשד"אבסופרזוסמאןאליעזררבימאת.'ב'אסדרלפיתורהחידושי,אליעזרילקוט

.מצאנז"חייםדברי"הוהסכמת"סופרכתב"ה

.דף[2],צח,[8].ד"תרכ.לאותעדאמאות:אחלק

.דףקכה,[9].ו"תרכ.ואילךלמאות:בחלק

.דףרטז,ח,[1].א"תרל.גמיראעדצמאות:גחלק

.ידובכתבהגהותעשרותהספרלאורך."כץמשהה"בשמואל"רביחותמתבספר

רביחתן."א"ריבתשובת"בעלמפאקשאונגואריואלרביתלמיד.(18480ר"אוצה,ף"תר-ח"תרי)מסובאסלוכץשמואלרבי

,בגורבעכרבכיהןא"תרמבשנת.מסובאסלוויסמןצבייעקברביחתןש"ובזיוו,"אברהםאהל"בעלמגירבאקרפלסאייבניץאברהם

בנו.מסולעשקלייןפנחסרבי,ף"מהראת"שובעלפריעראהרןרבי:מאתנסמך.חותנומקוםעלסובאסלושלכרבהא"תרנומשנת

.סובאסלושלכרבהאחריומקומועלשכיהן"החדשהקמחלקט"בעלצבייעקברביהוא

.טובהדפיםמצב.אחדכרך.קכדדףעדלפנינו,סוףחסר'גבחלק.חסרוןעםההקדמהדפישניאבחלק

120$פתיחה 
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מגדולימפרשבורגבטלהייםהלויקלמןרביהגאוןורישומיםחתימות–ן"תק,ברונא–מרדכימאמרת"שו.35

סופרהחתםתלמיד

Responsa Maamar Mordechai - Bronna, 1790 - Signatures and Inscriptions Rabbi Kalman HaLevi Bettelheim of

Pressburg, one of the greatest disciples of the Chatam Sofer

.ראשונהמהדורה.ן"תק,ברונא.הלברשטטמרדכירבימאת,מרדכימאמרת"שו

שאולה"רישוםהפורזץבדף.מפרשבורג[בטלהיים]ה"בסגלקלמןרביהגאוןשלידוחתימתבספרנוספיםובמקומות,הספרבשער

פהלומדכעתאשרה"סשלמההקטןידידווהכותבהחותםי"נה"בסגלקלמןת"כש...המופלגהרבנימאתזהספרבידי

...'היוםהיום...סופרמשהו"מהת"כשוקדושוישראלנזרהגאוןהרבו"אמאצלומהוללההמפוארהבהישיבהב"פק"ק

."פ"שבעטלהייםי"נסגלקלמןה"כ'להתורשייךמרדכיהמאמרשזהמעידאניגם",אחרמכותבנוסףרישום."ט"תקפ

ד"רבשטיינשניידר-פרוסטיץדניאלרביחתן.מפרשבורגבטלהייםהלוינטערבישלבנו(ד"תרכ-א"תקס)בטלהייםהלויקלמןרבי

תלמידבבחרותו..."נחרטמצבתועל.בקיצעתורההרביץז"תקצבשנת.בפרשבורגגרינספלדהלוימשהרבישלגיסו.פרשבורג

,וגמראמשנהבמקראתורתואהלאהליוטובוהכופראשכולבושהכללאישרמותבמעלותעלהסופרחתםבעלרבינושלמובהק

ביתמכרםלהרחיקעוזהדרך...שפתיםומתקרךבמענהדבריו,רוחנכהעניו,וסבראבפלפלבחריצתוהראהודעתטעםטוב

.(תכ'עמותלמידיוס"החת)"...תבלעליתהלוכותיוונועםמעשיוכשרוןימללמי...וקרץשחתישראל

.מאודטובמצב.דףקד-ב,[6]

120$פתיחה 

דורות3רוזנבוים-ליטשמשפחתרבנישלהעותק–ח"תקמ,פראג–כהןמנחת.36

Minchat Cohen – Prague, 1788 – the Copy of the Rabbis of the Litsch-Rosenbaum Family 3 Generations

.יחידהמהדורה.ח"תקמ,פראג.מליסאץ"כהכהןיהודהרבימאת.מנחותבמסכתת"גפעלחידושים,כהןמנחת

,סופרהחתםתלמידימגדולי,יהודהרביבן(ז"תרל-ב"תקס)-רוזנבויםליטשהלויאברהםרביהגאוןשלידוחתימתהפורזץבדף

לאחרבנייטרא.מנייטראלאשיץמאיררביחתן,דערדהאעלד"אבסודיץאהרןורביניקלשבורגד"אבבנטמרדכירביאצלגםלמד

ותורה,פרשבורגמולדתולעירשבמכןלאחר.כדייןגםכיהןשםשנהמעשריםלמעלהבהשניהלבישיבהתורההרביץחתונתו

"יהודהבן"ת"שוחיבר.בפרשבורגהתורהיסודית"תמייסדיביןונמנהלעדריםלתורההרביץ.שולחנועלהתאחדווגדולה

שבחדברי.מקומותבכמהסופרהחתםרבועםהתכתב.(ז"תרל,פרשבורג),ח"בהתורהעל"אברהםשושנת".(א"תרל,פרשבורג)

בנו.(שלפנינוכפינמרץבדיוקשםמופיעהאברהםרביחתימת-ה'עמותלמידיוס"החת).זההגדולתלמידועלסופרהחתםהרעיף

.בפרשבורגמגידרוזנבויםליטשהלויעזריאלרבי

.עזריאלרביבןראזנבויםליטשאריהראובןרבינכדוחתימתגםבספר

.מאודטובמצב.מ"ס20.דףסט,[1]

150$פתיחה 

בעטלעןד"אבר'ביליצהלויאפריםרביוהגהותחתימה–חזקוניספר.34

Sefer Chizkuni - Signature and Glosses by Rabbi Efraim Halevy Bilitcher Av Beit Din of Betelan

.מ"תר,וילנא.התורהעל,חזקוניספר

הגהות3בספר."בעטלעןק"דקץ"דומבילליטצערהלויאפרים"חותמתו.ביליטצערהלויאפריםרביחתימתהספרבתחילת

.ידובכתבקצרות

ישיעמרםרבישלונכדוביליצרהלויפנחסרביד"האבשלבנו,בבעטלןצדקומורהדיין(ד"תש-א"תרנ)ביליצרהלויאפריםרבי

ליכטנשטייןיהודהרביחתן.פעטראזשעןד"אבמילריהודהאנשילאשררביותלמיד"סופרדעת"התלמיד.סערענטשד"אבהלוי

.סיון'זביוםבאוישוויץהשםקידושעלנהרג.אפריםידת"שו,שעריםפותח,אפריםידהספריםמחבר.בעטלןד"אב

.טובבמצבהשאר.קלחסרוןעםחבדףפגם.שערחסר

120$פתיחה 
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ידבכתבהגהות–דורות3במשךמסאבאסלוץ"כמשפחתרבניעותק–ז"תקל,קארלסרוא–ותומיםאורים.37

Urim V'Tumim – Karlsruhe, 1777 – Copy of the Rabbis of the Katz Family of Sabaslo for Three Generations –

Handwritten Glosses

.ראשונהמהדורה.ז"תקל,קארלסרוא.אייבישץיהונתןרבימאת.משפטחושןע"שועל.שניחלק.ותומיםאוריםספר

ק"דקד"אבץ"כצבייעקב"רביחותמות."ץ"כיעקבה"בשלמה'הקממונאבחזקתלכהןובאושב"וחתימהרישוםהספרבשער

.בלועזיתרישוםעם"ץ"כצבייעקב'הק"נוספותחותמות."סאבאסלו.ה

התורנילהרבשייך"רישוםהספרבסוף.הנכדצבייעקברביוחותמות,בנושלמהרביחתימת,הראשוןצבייעקברביחותמותלפנינו

"...חונההכהןשלמהה"מות"כשוביראהבתורהומופלגהמופלאוהרבני

.למדניותהגהותמספר.19–ההמאהמתקופתאשכנזיידבכתבקצרותהגהותעשרותהספראורךלכל

פרנקלשמואלרביר"האדמוחתן."אריהקול"בעלתלמיד(10282ר"אוצהט"תרמנפטר,הראשון)מסובאסלוץ"כצבייעקברבי

עלכץ(שמואל)שלמהרביוחתנו(שםלרבנותרביעידור)אביומקוםעלסאבאסלו-בהוידארב."שפראמרי"בעלוקאמאדמדאראג

.ן"תרב"אדיטפטירתותאריךהרבניםבאוצר.אחריומקומו

רב.מסאביסלויצבייעקברבינכד.'החדשהקמחלקט'בעל(10284ר"אוצה,ד"תשכנפטר)מסובאסלוץ"כצבייעקברבי

"המעין"במאמריםפרסם.באמשטרדםהחרדיתהקהילהכרבואחריהמהשואהניצל.אביומקוםעלף"תרמשנתבסובאסלו

.!(השואהלאחר)(ז"תש,בודפשט)

.בינונימצב.עשפגעי.מנותקיםדפים.כריכהללא.מ"ס35.דף[5],שפא-רה,[1]

150$פתיחה 

דורותשלושהבמשךרייךמשפחתרבנישלהעותק–הדורותסדר.38

Seder HaDorot – the Copy of the Rabbis of the Reich Family for Three Generations

.חלקיםשני.ג"תרמ,ווארשא.הלפריןיחיאלרבימאת,הדורותסדר

.מירושליםיצחקרביובנו,הירשצבירביובנו,מעדיאשד"אברייךמשהרבישלהעותק

א"יעמעדיאשק"דקד"אברייךל"זצ.קאפלה"מוצ"בהרהגהמשה"מעדיעשד"אברייךמשהרבישלבעלותחותמותחלקבכל

'הקא"שליטהגאוןר"מהאאמובמתנהקבלתי"הירשצבירביבנוידבכתב,אביומאתהספרקבלתעלרישומיםמספר."והגליל

.נוספיםרישומים.ירושליםרייךיצחקרביחותמות."א"שליטרייךמשהר"מוהרמעדיאשק"אבדבהגאוןרייךהירשצבי

.סיגטד"אבטייטלבויםליפטאיוםחנניהורבי"סופרשבט"התלמיד.רייךקופיליעקברביהגאוןבן(ה"תש-ל"תר)רייךמשהרבי

שלרבהשוורץגבריאלרביחתנו.לירושליםעלהכ"ואחמדיאשד"כאבמקומואתמילארייךצבירביובנו.בודפשטד"כאבכיהן

.(תרא'עמותלמידיוס"החת).החורבןשנותלאחרגרוסוורדיין

.ושביריםמנותקיםודפיםכריכות.כרכיםשני

120$פתיחה 

"שאולחמדת"הראצפרטד"אברוזנברגשאולרביהגאוןשלהעותק–צדקהשמש.39

Shemesh Tzeddaka – the Copy of the Genius Rabbi Shaul Rosenberg Av Beit Din of Ratzfert the “Chemdat Shaul”

.ג"תק,ונציה.מורפורגושמשוןרביהגאוןמאת.ראשוןחלק,צדקהשמשת"שו

קצרותהגהות3הספרבסוף.בלועזיתגםבחותמתמופיעשמו"ראצפערטאק"אבדקרויזענבערגשאול"רביחותמותבספר

."ב"תש,רוזנברגיהושע"חתימההפורזץבדף.ידבכתב

נודעובחכמתובצדקתוהמפורסםוקדושוישראלגאון".ד"תרסמשנתרצפרטד"גאב(ה"תרכנולד)רוזנברגשאולרביהגאון

.וחידושיםדרשות,ת"שו"שאולחמדת"בעל."בשניםעשרותבישראללתורההרביץמרגליותמפיקפהת"בגפעיונובגודלבשערים

.(17995ר"אוצה).בודפשטד"אבצבירביהגאוןהואאחיו."יוסףוילקט""אורהשערי"במאמריםנדפסובחייותורתומחידושי

.בינונימצב.ופגמיםבלאי.מנותקיםודפיםכריכה.בחלקשלהשערונמצא,חסרהשער.דףקיז,[5]

100$פתיחה 
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ביטשקע-טאפיאד"אברוזנבויםהירשצבירביוחתימותרישומים–ד"תמ,פרנקפורט–הגלגוליםספר.40

"סופרחתם"התלמיד

Sefer HaGilgulim – Frankfurt, 1684 – Inscriptions and Glosses of Rabbi Zvi Hitsch Rosenbaum Av Beit Din of Tapia-

Bitshkeh a Disciple of the "Chatam Sofer"

.ד"תמ,פרנקפורט.בהקיץאליוהנראההנביאאליהומפישקיבלל"זי"הארמרבושקיבלכפיויטאלחייםרבינומאת,הגלגוליםספר

.הוטגריןנתןדפוס

טוב'זיוםהיוםי"נקאלזעמשה'רר"כמ'המיראהימיםחמדת'הסבעדחליפיןבקניןהזההקדושהספרקניתי"רישוםבשער

מהוניקניתי"נוספתעתיקהחתימההשערבשולי.הספרבסוףגםחתימתו,"ה"זלהנחוםמשהו"מהה"כצביט"תקפאבמנחם

."מקאונה...רגליביהודא'הקקונילכבוד

מגדולי.טעליקעד"אבנחוםמשהרבילאביובוואשאןנולד,(17458הרבניםאוצר.ט"תקצנפטר)רוזנבוים-הירשהרשצבירבי

שנתלאחר)ביטשקע-טאפיאד"כאבכיהןמכןלאחר,(פ"תק)ובטעליקע(ה"תקע)בטרענטשיןגרבתחילה."סופרחתם"התלמידי

ד"רבהירשחייאאבארבי:בניו.סופרחתםת"בשונדפסורבומאתאליותשובות.ט"תקצבשנתלפטירתועדכיהןבה(ה"תקפ

.(תיד'עמותלמידיוס"החת).טעטד"אבפישרעקיבארביחתנו.בטעטשטיינר-רוזנבויםיחזקאלרבי,סערעד

.בינונימצב.ובלאיכתמים.כריכהללא.מנותקיםדפים.אחרוןדףחסר.דףמה,[1]

120$פתיחה 

ד"ראבקלייןיצחקרביהגאוןמהעורךמכתבעם–צ"תר-ח"תרפ,סאטמר–רצופותשנים3–המגידירחון.41

סאטמר

HaMaggid Monthly – Three Consecutive Years – Satmar, 1928-1930 – with a Letter by the Editor the genius Rabbi

Yitzchak Klein Rosh Av Beit Din of Satmar

ד"ראבקלייןיצחקרביידיעלונסדרנאסף.והספדמילהברית,לנשואין,למועדים,השנהשבתותלכלדרשותמאסף"המגידספר

.הירשליבמאירבדפוסבסאטמרנדפס.צ"תרסוףועדח"תרפמשנתשניםשלשהכוללים,גליונות32לפנינו.סאטמר

נוספותוהגהותרישומיםהכרךדפיבין,כןכמו.סאטמרד"אבקלייןיצחקרביידבכתבהקבציםמחיריעלמכתבהכרךבתחילת

.הגליונותנשלחושאליומתוניסזונאנאשמואלרביידבכתבהגהותכמה.ידובכתב

בסאטמרכרבכיהןב"תרסמשנת.קהילותבכמהכרבכיהן.מפאקשסופרזוסמןאליעזרורביסופרהשבטתלמיד-קלייןיצחקרבי

.ד"הי,בשואהנספה(הרבניםחבריועםכךעלבמחלוקתוהיה-קוואסטאטוסבקהילת)

.טובמצב.חדשהכריכה.זעיריםעשנקבימעטראשוניםבדפים

150$פתיחה 

חשובותוהגהותחתימות–ראשונהמהדורה–יעקבישועות.42

Yeshu'ot Ya'akov – First Edition – Important signatures and Glosses

מהדורה.ח"תקפ,זאלקווא.אורנשטייןיעקברביהגאוןמאת,חייםאורחערוךשולחןעלהיקףרחבביאור,יעקבישועותספר

.דףקמד,[2].רמא-אסימנים:אחלק.ראשונה

ידבכתבהגהותוכמהחותמותכןכמו.המחברעלחריפההשגה-ידובכתבהגההנובדף.דיאמנטמשהרביחתימתהספרבשער

.שלישימכותבנוספותלמדניותהגהות.שפרברדודרבי

,בשאשנץרבכיהן."אהרןמטה"בעללנדסברגאהרןיצחקישראלרביחתן,(14656ר"אוצה,ח"תרינולד)דיאמנטמשהרבי

.מואוקאוואריהודהרבי-בנו.ס"תרמשנתובטרענטשין

.עשנקבימעט.מנותקיםהדפיםכל.כריכהללא.איכותיםדפים.מ"ס37

150$פתיחה 
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מהונגריהלמדניותוהגהותחתימותעם-ספריםשני–ד"תרל,אונגוואר–סופרחתן.43

Chatan Sofer – Ungvar, 1874 – Two Books - with Scholarly Signatures and Glosses from Hungay

.ד"תרל,אונגוואר.ארנפלדשמואלרבימאת.וביאוריםכללים,עמוקותוסוגיותעניניםועשריםמאה.הבחוריםעטרת,סופרחתן•

.יחידהמהדורה

מצב.דף[4],קמז,מט,[2].ידבכתבחשובותלמדניותהגהותהספרלאורך.הונגריותוחותמותחתימותהספרובשערהפורזץבדף

.כתמים.טוב

רבימאת.וסבראבפלפולוביאוריםכללים.התפלהגמרועדהבוקרמהשכמת.חייםאורחערוךשולחןעל.היוםעבודת,סופרחתן•

.יחידהמהדורה.ח"תרל,מונקאטש.ארנפלדשמואל

.טובמצב.דף[4],קנד,[4].כותביםמשניידבכתבהגהותכמההספרלאורך.הונגריותוחותמותחתימות,הספרבשער

150$פתיחה 

הונגריהרבניחשוביחתימותעםספריםאוסף.44

Collection of Books with Signatures of the Most Important Rabbis of Hungary

.ססרגןד"אבשלהעותק.ח"תקצ,למברג.מגדיםפרי.א

שייך"רישום."פריינדליבדוד"רבישלנוספתחתימה."ל"זצוקסופרח"מהרגאוןה"בדודמשה'הק"חתימותהפורזץבדף

."א"שליטפאללאקהיללה"מות"כקשו"יצר"סק"אבדקהצדיקהרבלכבוד

אתלשרוףוציוהי"בכתחדושיםהניח.תרכז-סאסרגןשלהראשוןרבה,ס"החתתלמיד(5300ר"אוצה,ג"תרנ-ע"תק)פולקהללרבי

."הבזקמראה"בלתולדותיו.ס"החתעםאליהולגלוימהעדיםאחדהיה.רובם

רביחתן"אפריםבית"בעלסופרנפתלירבישלאחיוסופרחייםרביהגאוןבן(15353ר"אוצה,ו"תרס-ח"תרי)סופרדודמשהרבי

.חותנומקוםעלג"תרנמשנתבססרעגןרב.מססרגןפולקהלל

כרבגםכיהן.אביולצדסאסרגןרבניביןנמנהבצעירותו.מדעשפאנטיחזקאלרביר"האדמוחתן,פריינדיהודהדודרביהגאון

."יהודהאלופי"חיברבסאסרגןד"ואבכרבכיהןשלאחריה,השואהאימיאתשרד.בבוקרשטטרנסילבניהיוצאיבקהילת

.ד"תקפ,פראג.למועדחזון•

."הגרשוניילקוט"בעללודאשד"אבשטרןגרשוןרביחותמות

.ראשונהמהדורה.ו"תרל,מונקאטש,קלייןשמעלקאשמואלרבימאת,החייםצרורספר•

."ווינטרניץיעקב"חתימות.וינטרניץדודמשהרביבעלותחותמת

רביחתן.ועוד,בסיגט"לבייטב"ה,בדעשפנטמנדלמנחםרביתלמיד(15363ר"אוצה,ד"תש-ג"תרל)וינטרניץדודמשהרבי

.ד"הי,בשואהנספה.חותנומקוםעלד"כראבכ"ואחה"תרנמשנתבסאטמרכדייןכיהן.מסטמרמנדלבויםזאבבנימין

.א"תרס,סיגט.שטייןמשהרבימאת,משהבארספר•

אודוואדהעליסעקעלידקהלרבל"זצמשהה"מוהצדיקבהרבשטייןזעליגאשראברהם"רביל"המוהמחברבןחותמת

סענזשארץ-מערדאקאהןבערישכררביאצלגדל."יוסףבית"בעלקארויוסףרבימצאצאי(944ר"אוצה,ב"תרצ-ך"תר)-"והגליל

"משהבאר"חורגואביוספרל"הו.ב"תרנמשנתאודוארהעלי-סעקעישלכרבהכיהן.בדעשפאנטמ"רמתלמיד.חורגואביושהיה

.ממנוהקדמהעם

.כ"תר,ברלין.נדריםמסכתעל,מקובצתשיטה•

,"סופרכתב"המתלמידי,רובינשייןיחיאלרביבן(ט"תרנ-ד"תר)קערעש-קישד"אברובנשטייןמשולםרביחתימתהספרבשער

ס"מח.חמיומקוםמילאו"תרכמשנת.קישד"אבפייגלסברגחייםרביחתן.חוסטד"אבשיקמשהורביסופרנפתלירביתלמיד

ס"החת).קערעש-קישד"אבלבלוביץדוברבימקומוממלאחתנו."סופרכתב"העםהתכתב.סוגיותוחידושיהתורהעלט"מבי

.(תקכט'עמותלמידיו

.ליכטנשטייןזלמןשלמהרביבנווחותמותחתימות.בעטלןד"ראבליכטנשטייןיהודהרביחותמותעם.חסרספר•

משנתבעטלןשלרבה.בדעשפאנטמ"רמתלמיד.יהודהביתחינוךבעל(6998ר"אוצה,א"תרפ-ו"תרט)ליכטנשטייןיהודהרבי

.רות"באדמונהג.שםישיבהוראששנה40-מלמעלה(לסיסקאשעבר)אביומקוםעלט"תרל

משנתקרסטור-סעקעישלרבה.מסיגט"ט"יוקדושת"בעלתלמיד(18770ר"אוצה,ד"תש-ד"תרמ)ליכטנשטייןזלמןשלמהרבי

.ד"הי,בשואהנספה.שםישיבהוראשאביומקוםעלבעטלעןשלרבהא"תרפומשנת,ז"תרסמשנתבשסבורגכ"אח,ס"תר

.בינוני-טובהספריםמצב.שוניםומצביםגדלים

300$פתיחה 
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הונגריהרבניחשובי–והגהותחתימותעםספריםמקבץ.45

Collection of Books with Signatures and Glosses – the Most Important Rabbis of Hungary

.מזאלטשובחייםאברהםרביהסכמתבסוף.שערחסר.א"תקע,לבוב.א"הרשבותשובותשאלות•

בכתבהינםשלפנינוהגהות4הנראהכפי."ל"זי"שערךבעלמהגהות"דהומאןכתבהגהות2שלבצידם.ידבכתבהגהות4בספר

חותמות.סיטשעלד"אבוידמאןיחזקאלרביחותמותבנוסף.סיגטרבנימגדוליי"שערךבעלטאבאקיהודהשלמהרביהגאוןשלידו

.[?]ין'מרוזישראלרביבןמהוסיאטיןהקדושר"האדמואולי–"פריעדמאןפייבישמרדכי"רבי

.ך"תר,שטטין.שניספר.איגרעקיבארביוחדושדרוש•

ש"כקדושיםשלבנןהמופלאלהרב"שייךשהספררביםרישומים.והגלילבאטשאןד"אבטויבשחייםרבי-ורישומיםחותמותבספר

.טויבשחייםרביי"בכחתומההגההלגבדף.ידבכתבתורהחידושיהפורזץבדף"...אלימלךצביה"מו

.ט"תרנ,מונקאטש.חוליןמסכתעלחידושים,סופרחתם:עםכרוך.ט"תרמ,ווין.שבתמסכתעל,סופרחתםחידושיספר•

מכותבהנראהכפינוספותהגהות.ידובכתבהגהותהספריםלאורך.סילאדיד"אבוויסאנשילאשררביוחותמותחתימותבספר

.מעטקצוצותההגהות.אחר

.בינוני–טוב.שוניםומצביםגדלים

300$פתיחה 

הונגריהרבניחתימות–ספריםארבעה.46

Four Books – Signatures of the Rabbis of Hungary

חידושיםכולל.התוספותמבעליתםרבינומאתותשובותושאלותהלכהפסקי,ס"השעלוהגהותחידושים,פירושים,הישרספר•

.ותלמידיומרבותיו

הסדרמןשונההמסכתותסדר.בנטמרדכיורבי"סופרחתם"ההגאוניםהסכמותבאוהספרבראש.ראשונהמהדורה.א"תקע,ווין

.ס"בשהמקובל

בצעירותו.סופרהחתםתלמידימגדולי.אהרןרבילאביובפאפאנולד(א"תרלנפטר)נאדאשד"אבעהרליךיעקברביחתימותבספר

דרשהחיבר.א"תרלאיירג"יביוםלפטירתועדנאדשד"כאבלכהןהחלג"תקפבשנת.ניקלשבורגד"אבבנטמרדכירביאצלגםלמד

חתםת"בשונדפסוואליוממנורבותותשובות"סופרחתם"העםהתכתב.(ז"תקצ,טירנא)ו"תקצבשנתבטירנאהכנסתביתלחינוך

ת"כשתוארפרייפהרענןזיתפיפיותבעלחרוץבתורההמופלגהרבה"להט"וכשלום"אליוכותב"סופרחתם"ה.סופרוכתבסופר

דיברויפהעניניםבכמהונתעורראדיריםבמיםצללומעלתו...תשובהחציחכםשאלתבשאלתוהיפהנפשוהנה...ד"אביעקבר"מוה

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

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

ברביומדובריתכן–["?]פרסבורגשרפמשה'הק"בחתימההספרקנייתעלרישוםהפורזץבדף.ח"תקס,פראג.א"הרשבחידושי•

.(ב"תרל,פרמישלא)"יושרדרכי"בעלאושפיציןד"אבשרףיעקבמשה

נדפסבספר.מדינובא"מהרצר"האדמובאמתחתטמוןהיהידהכתב.ג"תרמ,פרמישלא.יצירהספרעלמגרמיזאא"הרפירוש•

.חנוכההלכותעלא"מהרצחידושיועםא"המהרצהגהות

הלכות"במאמריםפרסם.טירנויבישיבתאונגרדודשמואלרביתלמיד,מטירנויאטראטטנעראברהםרביוחותמותחתימותבספר

.(א"תרצ,טירנוי)"ומתןמשא"(א"תרצ,טירנוי)"החדש

.ראשונהמהדורה.ר"ת,פרסבורג.זוננשייןמשהרבימאת.לבניןצהרספר•

.טורדאד"אבוועזלציוןבןרביחותמת"...דימאנטה"זללהמ"ברצבינפתלי"וחתימההספרקנייתעלרישוםהפורזץבדף

.בינוני,טוב.שוניםומצביםגדלים

120$פתיחה 
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ידבכתבודפיםחשובותחתימות–יחידהמהדורה–ב"תקצ,שאלוניקי–יאודהקול.47

Kol Yehuda – Salonika, 1832 – Single Edition – Important Signatures and Handwritten Leaves

יתמידפוס.יחידהמהדורה.ב"תקצ,שאלוניקי.ישראליהודהחייםרבימאת.השבועולפרשיותלזמניםדרשות,יאודהקולספר

.אשכנזיהלויבצלאל

היהודיהחוליםבביתהרופאיםראש–"קארלסבארדאיןהעסטרייכערקאפילר"ד".הונגריותחתימותהספרבתחילת

הדף"...חטאתכלראשיתהואהשקר"ידבכתבדףהספרדפיבין."וויעןבוימגארטעןשלמה""מרגליותשוב'נחמי".בפרשבורג

.צדדיםמשניכתובתורהחידושיעםדףוכן.בהתחלההחתוםאסטרייכריעקבר"דידבכתבכנראה

.שימושבלאי.מנוקתיםדפים.בינוניבמצבדפיםמספר,טובמצב

120$פתיחה 

בערך1880,הונגריה-ובאנוביץקרלבורגשלרבןרייךיחזקאלאברהםרביהצדיקשלתמונתו.48

Picture of the tzaddik Rabbi Avraham Yechezkel Reich, rabbi of Karlburg and Bannowitz - Hungary, About 1880

,זהבבצבעמסגרתעם,דקקרטוןעלמפותחת,רייךיחזקאלאברהםרביהצדיקתמונת

atelierי"עמפותחתתמונה F. Stoklas,baden

.מווערבויחריףקאפילרביהגאוןאביותלמיד(ח"תרמ-ו"תקע)יחזקאלתורתבעלבאנאוויטץד"אברייךיחזקאלאברהםרביהגאון

מכנהובוסופרחתםבעלהסכמתאתוקיבל(ז"תקצפרשבורג)חוליןעלץ"יעבחידושי,אביוחידושיאתל"הועשריםבןבהיותו

.באנוביץד"אבשנהוחמששלושיםו"תרטומשנתקארלבורגד"אבי"תרמשנת.'תוארפרייפהרענןזית,ושנוןהחרוץהאברך'

.(צ"תרח-ט"תרפגאלנטה)חלקים'בודרשותהתורהעליחזקאלתורת:מחיבוריו

6.5X9מ"ס.

.התמונהשלהתחתוןהחלקנחתךהנראהככל.טובמצב

100$פתיחה 
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ד"חבחסידות

ד"חבחסידותספריאוסף.49

Collection of Chabad Books

.בינונימצב.ראשונהמהדורה.ף"תק,שקלוב.התניאבעלשלהמובהקתלמידוהורביץאהרןרבימאת.ואמונההיחודשעריספר•

.דף[4],כח,[2],מד,נב,ס,נו-ט,ד,ד,[18].שלםעותקשלפנינוכנראה–כסדרןשלאכרוכיםהספרדפירוב.עשפגעי

.ד"תרפ,ירושלים.ברודנאצביאברהםרבימאת.הזקןר"האדמושל,תניאקיצורספר•

הרצוגהלויאייזיקיצחקרביהראשיהרבבעלותחותמות.ח"תרל,ווילנא.תניאספר•

.ך"תר,טשרנוביץ.ראשוןחלקחייםאורח.הרבערוךשלחן•

רביר"האדמומאת.וליקוטיםס"השעלחידושים,והאחרוניםהראשוניםבגדוליוהגהותביאורים,חידושים,דיניםפסקי,צדקצמח•

.חלקיםשני.נכדיוידיעלהדפוסלביתהובא.ראשונהמהדורה.ד"תרמ,ווילנא.שניאורסוןמנדלמנחם

.שעריםשני.דףרפו,[2].דעהויורהחייםאורח:אחלק

.שעריםשני.'עמ[140],100,[4].משפטוחושןהעזראבן:בחלק

באיזהמווילנאא"הגרראייתעלמודפסנמצא,(2/סטדף)'בחלקשל138'בעמ,הידועיםהספרעותקיברובשניבחלק[138]'בעמ

,א"הגרי"עקשותשנרדפהד"חבחסידותשלר"שאדמו,מענייןדבר–."הקדושיםדבריולהביןזכיתילאבענייואנכי":בלשון,ענין

.חןובענוותרבבכבודעליויכתוב

.שוניםומצביםגדלים

150$פתיחה 

נדיריםספריםביניהם-ד"חבחסידותספריאוסף.50

Collection of Chabad books - rare books

.45מספרעותק.מצומצמתסטנסילהוצאת.ו"תש,ברוקלין.ב"הרשמאתשיחותספר,שלוםתורתספר•

.ו"תש,ברוקלין.ץ"הרייר"האדמומאת.החסידותתורתקונטרס•

.ו"תשט,ברוקלין.ג"התשאלולי"חקונטרס•

.ז"תשט,ברוקלין.ץ"הרייר"האדמומאתמבואעםב"הרשר"האדמומאת.החייםעץקונטרס•

.ז"תשט,ברוקלין.ץ"הרייר"האדמומאת.ת"התשקיץ.השיחותספר•

.שניאורסוןמנדלמנחםרביר"האדמומאת.שיחותלקוטיחוברותארבעה•

.ד"מחבר"האדמומשיחותסטנסילודפיקונטרסים,בנוסף

.שוניםומצביםגדלים

100$פתיחה 
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מיוחסיםועותקיםחתימות,ספרים–חסידות

מסאסובמייערשלמהרבימופתבעלר"האדמועותק–א"תרכ,לבוב–ט"המבית"שו.51

Hamabit Responsa – Lvov, 1861 – the Copy of the Rebbe, the Miracle-Worker Rabbi Shlomo Mayer of Sasów

.א"תרכ,לבוב.טראנייוסףבןמשהרבימאתותשובותשאלות

.סאסובשושלתאבימייערשלמהרביהקדושר"האדמועותק

רישוםהפורזץבדף.ססרגןד"אבפריינדליביהודהרביוחתימתרישום."מאיערשלמה'לרשייך"עתיקרישוםהספרבשער

.נוסףארוך

רוקחשלוםרבישלבתופריידאואמומאלעסקהעניךחנוךרבישלבנו(ט"תרע-ה"תקצ)מייערשלמהרביהקדושר"האדמו

חתנו.מסטרטיןאברהםורבימזינקובמאיריצחקרבי,יקוב'מדזאליעזררביתלמיד.סאסובהעיירהוכרבר"כאדמוכיהן.מבעלז

עברהראשונההעולםבמלחמת.דיבוקיםובהוצאתברפואהבעיקרישועותופועלמופתכבעלנודע.מפלשטיןאריהצבירבישל

מיכליחיאלרביבניו.לדפוסלהגיעזכהולאהשניםעםאבדזהאך"חדשהמנחה"בשםופשטקבלהענייניעלספרחיבר.ללבוב

אלעזרורבימבורשטיןנחוםרביחתניו.חסידיםלאלפיאחריור"אדמוהיהמיכליחיאלרבי,בלבובאחריוכיהנודודיוסףורבי

.רובין

.טובכללימצב.בלויהמעטמקוריתכריכה.מ"ס36.דף[1],מח,נח.[2],סו,לב,[1].חלקיםשני

300$פתיחה 

מגור"ישראלבית"הבעלר"האדמועותק–(כיס)תנחומאמדרשכרך.52

Volume of Midrash Tanchuma (Pocket) – the Copy of the Rebbe Author of "Beit Yisrael" of Gur

.ה"תשכ,אביבתל.מוריההוצאת,תנחומאמדרש

."ל"זצוק"ישראלבית"הרבינומעזבון"חותמתהשערגביעל

ר"האדמואביופטירתלאחרח"תשמשנתמגורהחמישיר"כאדמוכיהן,(ז"תשל-ה"תרנ)מגוראלתרישראלרביר"האדמו

.השואהלאחרגורחסידותמקים.מגור"אמתאמרי"ה

.מ"ס12.טובמצב

200$פתיחה 

"חייםדברי"החתןמאושפיציןרוזנפלדהלויאלעזררביר"האדמועותק–ו"תקכ,פיורדא–יהושעפני.53

Pnei Yehoshua – Furth, 1766 – the Copy of the Rebbe Rabbi Elazar Halevi Rosenfeld of Oshpitzin the Son-in-Law of

the "Divrei Chaim"

.ו"תקכ,פיורדא.ממיץיושעיעקברבימאת.וקידושיןגיטין,כתובותמסכתותעל,יהושעפניספר

.אושפיציןמתקופתהחותמות.מאושפיציןרוזנפלדהלויאלעזררביר"האדמושלבעלותחותמותבספר

נתמנהז"תרנבשנת.בבוכניהלרבנבחרה"תרמבשנת.מקמינקאיהושערבישלבנו,(ג"תש-ב"תרכ)רוזנפלדהלויאלעזררבי

6בגיל.רביםלחסידיםר"כאדמוכיהןשם,נתפרסםשמהשעללאושפיציןעברז"תרסבשנת.במקמינקאאביובמקוםר"לאדמו

רביואחיהחתונתולפנינפטרחמיו.להנישאח"תרלובשנת."חייםדברי"הבעלמצאנזחייםרבישלבתו,פראדילעםהתארס

בשנת.לירושליםעברז"תרצבשנת.בצפתוהתיישבישראללארץעלהו"תרצבשנת.לחופההובילהמשינאוואשרגאיחזקאל

.נפטרבהלסוסנוביץהיהודיםשארעםגורשכ"אחהסמוכהלקשנובגורשהמלחמהבפרוץ.בריאותמטעמילפוליןחזרט"תרצ

נכדברוןיונהרבי.לייבושאריהרבי:הםחתניו.דבשמואלנפתליורביראובןשלוםרבי.זעסלעד"אבאלכסנדרחייםרבי:הםבניו

'אצי).מטשביןהלברשטאםדודרבי.מסוכאהלברשטאםצבייעקברבי.מאלפיןהורביץאשררבי.מראדושיץדבישכררבי

.(רצג'עמחסידות

.וקרעיםעשפגעי.בלויהמקוריתכריכה.בינונימצב.מ"ס30.דףכג,רצו-ריז,ריב,ד

300$פתיחה 
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בידרמןנטענתןבצלאלאברהםרביר"האדמועותק–ראשונהמהדורה-חלקים'ג–(סלונים)לאברהםחסד.54

Chessed L'Avraham (Slonim) – 3 Sections – First Edition – The Copy of the Rebbe rabbi Avraham Bezalel Natan Neta

Biderman

.מסלוניםוינברגאברהםרביר"האדמומאת.בראשיתספרעל,תורהבסתריחיבור,לאברהםחסד

.מצריםויציאתמילהברית,האבותסוד:בחלק.מאמרותעשרה:אחלק.ראשונהמהדורה.ה"תרמ,יוזעפוף

ירושלםק"בעיהבידרמאןה"זצוקלהמנחםאלעזר'רק"בההצהנטענתןבצלאלאברהם"רביר"האדמושלחותמותכמהבספר

."א"תובב

בשםנקרא.מלעלובבידרמןמנחםאליעזררביק"הרהבן(ג"תרצ-ב"תרכ)בידרמןנטעבצלאלאברהםאלטררביר"האדמו

ארבעבהושההלארץלחוץיצאד"תרנבשנת.(זהבשםרקחותםהיהלעתים)"אלטער"הואכינויואך"נטענתןבצלאלאברהם"

לוויצאו,"ישראלמארץר"אדמו"כהתפרסםמהרהעד,בסוסנוביץוהשתקעלפוליןנסעהראשונההעולםמלחמתבראשית,שנים

הועלהה"תרצבכסלו'כביוםפטירתואחרוחצישנה.ירושליםבנישלכמנהגובלבושובהליכותיונהג.ישועותפועלשלמוניטין

מילאבסוסונוביץמקומואת.שלםהיהוגופורימהבועלתהשלאקדישאחברהאנשיהעידו,הזיתיםבהרונטמןישראללארץארונו

.(ריד'עמ,לחסידות'אצי)בידרמןיוסףירחמיאלרביבןמרדכירבי,אחיובן,אחינו

.מקוריתכריכה.מצויןמצב.מ"ס30.דףסה,[1];כה,[1];לט,[1].נפרדיםבשעריםחלקים3

120$פתיחה 

"יחזקאלמראה"הבןפנטבצלאלחייםרביר"האדמושלהעותק–ה"תרכ,וינה–יועץפלא.55

Peleh Yoetz – Vienna, 1865 – the Copy of the Rebbe Rabbi Chaim Bezalel Panet the Son of the "Mareh Yechezkel"

.חלקיםשני.ה"תרכ,וינה.פאפואליעזררבינומאת.יועץפלאספר

ק"מקפאנעטבצלאלחייםב"להשייךשמיםיראתכולו...וטובומראהנחמדהקדושהספרזה"רישוםהראשוןהחלקבשער

.["בורגקארלסקודשמקהילת]=ב"ק

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

עוד.המחכימותהערותיואתלשמועכדיאתוולמדלחדרואותומזמיןהיהשהשיעוראתכשהכיןפעםומדי,מאודשחיבבוסופר

ומגדולישנהארבעיםבמשךוהמחוזטושנאדשלרבההיה."חכמיםעינייאירהזההילד""מלובליןהחוזה"עליוהעירבילדותו

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

.(656'עמטרנסילבניה.קמו'עמותלמידיו

.זעיריםעשנקבי.ומנותקיםרופפיםודפיםבלויהכריכה.מ"ס20.’עמשח-קנג,[4];קנב-יז,דףח,[4]

200$פתיחה 

ליפשיץמשהישראלרביר"האדמועותק–(בקישראלדפוס)ט"תקע,ברדיטשוב–זהבעטרתלבוש.56

מגוסטנין

Levush Ateret Zahav – Berditchev, 1819 (Yisrael Bak Printing Press) – the Copy of the Rebbe Rabbi Yisrael Moshe

Lifshitz of Gostynin

להסכמתםזכתההמהדורה.בקישראלדפוס.ט"תקע,ברדיטשוב.יפהמרדכירבימאת.דעהיורההלכות.גדולהזהבעטרתלבוש

מטשרנובילטברסקימרדכירבימברדיטשוביצחקלויר"בישראלרבי.מאפטאהעשיליהושעאברהםרבירים"האדמוגדולישל

.בשערבקשלסמלועם.ועוד

."בלוינאק"חופליפשיטץמגאסטאניןה"זצללהמאיריחיאלו"מק"חבהרבמשהישראל"רביר"האדמוחותמתהשערבדף

.וואקסאהרן,וואקסישראל,בספרבעלותרישומי

לגור,לקוצקאביועםנוסעהיה,מגוסטיניןמאיריחיאלרביר"האדמושלבנו,(ח"תרע-בערךב"תקצ)ליפשיץמשהישראלרבי

'אנצי)שנהכשלושיםחסידיועדתאתניהלבה,פרושקובבעירוהתיישבר"לאדמוהוכתרח"תרמבשנתאביופטירתעם.ולטשכנוב

(תר'עמ',ב,לחסידות

.בכריכהבלאי.כתמים.עתיקהבדכריכת.מאודטובמצב.כחלחלנייר.דףקפב

180$פתיחה 
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מברגסזפולקאלטראברהםרביר"האדמועותק–ראשונהמהדורה!סגולהספר–משהקהלת.57

Kohelet Moshe – Segulah Book! First Edition – the Copy of the Rebbe Rabbi Avraham Alter Folk of Beregsaz

רבימאביוחידושיםעם.ניץ'מקוזבריעהאליקיםמשהרביהקדושהרבמאתוהמועדיםהתורהעלוחידושיםפירושים,משהקהלת

.א"זיע"ניץ'מקוזהמגיד"ישראל

.ראשונהמהדורה.ד"תרס,לובלין

:סגולהספר

שמשתקףכפי.סגולהכספרנחשבהספרשללאורהוצאתומעת.פוליןרי"אדמוגדולימכלהסכמותושששלושיםעיטרוהספראת

להיותהואנוראהסגולהוגם"מאסטראווצעיחיאלמאיררביר"האדמוכותבוכך.המסכימיםרים"האדמושלהסכמותיהםבדברי

כללויהיבוודאיביתולתוךל"הנהקדושהספראתשיקבלמיוכל"מגראדזיסקישראלרביר"האדמו."ביתםבתוךשורההברכה

מצווה":מפוריסובאברהםרבי."וצוקהצרהמכללהצילםהלוקחיםעליגןהקדושהמחברזכות":כותבמלובליןאברהםרבי."טוב

יקבלבוודאיביתולתוךהזההספראתשיקבלמיוכל"מקאלישיןאשריהושערבי."ביתולתוךהקדושהספרהברכהלקבלרבה

."ביתולתוךוהצלחהברכהגם

חתימת.מנדלזוןמנדלמנחםרביגיסוחתימת."תקוהפתחפאלאקאלטעראברהםהרב"ר"האדמושלבעלותחותמתבספר

.השניבשערבעלות

שומרחבורתראשמאיריוסףרבילאביונולד.תקוהפתח-מברגסזר"האדמו,(ו"תשס-ה"תרצ)פולקאלטראברהםרביר"האדמו

אתהקיםתקוהבפתח.האיומהמהשואהנסבדרךניצל.מבעלזרוקחאהרןהקדושר"האדמורבישלחורגובנו.בברגסזאמונים

.חשוביםורבניםרים"אדמווחתניובניו.מבעלזאהרןרבישםעל"אהרןבית"החצר

.מאודטובמצב

150$פתיחה 

בערגסזרי"אדמושלהעותק–ראשונהמהדורה–יוסףאמרי.58

Imrei Yosef – First Edition – the Copy of the Rebbes of Beregsez

.מספינקאוויסמאיריוסףרביהקדושר"האדמומאת.בראשיתספרראשוןחלק,החסידותבדרךהתורהעלחידושים,יוסףאמרי

.המחברשלוהנהגותשיחות,סיפורים,תולדות:ובהםמאמריםעשרהעם.המחברבןוויסאייזיקיצחקרביר"האדמוהקדמתכולל

.ובניוקויפמאןאברהםבדפוס.ראשונהמהדורה,ע"תר,סיגט

הפורזץבדף.מברגסזפולקאברהםחייםרביר"האדמוחותמתהשערבראש.המחברבניחותמתהספרבשער.מ"ס25.דףרע,כג

.מברגסזפולקמאיריוסףרביר"האדמובנוחתימת

נתמנהלארץאהרןרביבעלות.ראטהאהרןרבישלהמובהקותלמידומספינקאאייזיקיצחקרבישלתלמדו–פולקמאיריוסףרבי

נספה.רגילהבלתיובהתלהבותבהתרגשותנערכוותפלותיונפשבמסירות'העובדהיה,בברגסזהמדרשבביתמקומואתלמלא

הקדושר"לאדמונישאהאלמנתו.תקוהמפתחר"האדמופולקאלטראברהםרביהואבנו.שלושיםכבןבהיותא"תשאלול'דבשואה

.(קפג'עמחסידות'אצי).מבעלזאהרןרבי

חתנו.מברגסאסר"האדמו.(זידיטשובשושלת)מדרוהוביטשמשהבןליבזלמןרביחתן(ג"תרצ-ן"תר)אברהםחייםרביר"האדמו

.יורקבניור"אדמו–ליפאסנדררביבןלאביןצבינפתלירבי

.מאודטובמצב

120$פתיחה 

צאנזשושלתמטשכובקאנרברוךרביר"האדמושלהעותק–ב"תרפ,קראקא–יחזקאלדברי.59

Divreu Yechezkel – Krakow, 1922 – the Copy of the Rebbe Rabbi Baruch Kaner of Tshechov, the Sanz Dynasty

.ב"תרפ,קראקא.משינוואהלברשטאםשרגאיחזקאלרבימאת.ומועדיםהתורהעל,יחזקאלדברי

."ה"זצללוצאנזמשיניוא'הקצ"ההנכדא"שליטמטשיחויבצ"בההל"סגקאנרברוך"חותמתבספר

שלוםרביחתן.צאנזשושלת–קנרשמשוןיעקברביר"האדמושלבנו(ג"תשי-ה"תרנ)מטשוכובקנרברוךרביר"האדמו

בטכושבלרבהוכתרו"תרפבשנת.להוראההדורגדוליידיעלהוכתרושםסאנוקסעירלמדבצעירותו.מצאנזאהרןר"בהלברשטאם

שנותבכלבבוכרהושההלרוסיהברחלפוליןהנאציםכשנכנסו.בצאנזד"לראבנתמנהבמקביל.לקלויזנבורגשעבראביומקוםעל

והואלארץהועלהארונו,שבועותחמשהלאחרנסתלקבההבריתלארצותוהיגריציאהרשיוןלקבלהצליחג"תשיבשנת.המלחמה

.(פ"ש'עמחסידות'אצי)בטבריהנטמן

.פגומהכריכה.דפיםבמספרפגמים.כתמים.טובכללימצב.מ"ס24.דףמט

120$פתיחה 
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חדשמעיראפשטייןקלמןקלונימוסרבישלהעותק–ב"תרכ,למברג–וישעיאורי.60

Ori V'Yishi - Lemberg, 1862 - copy of Rabbi Kalonymus Kalman Epstein from Ir Chadash

.ב"תרכ,למברג.הכהןאברהםרבימאת,וישעיאוריספר

יוסףרבישלבתובןקלונימוסרבישלחותמתוזוהיכנראה–"ח"מעעפשטייןהלויקלמןקלונימוס"רביחותמותהספרבשער

עמנואלרביחתן.ושמשמאור"בעלקלמןקלונימוסרביסבושםעלנקרא(ח"תרפ-ג"תרי)מניישטאט"הטוביהודי"הברוך

(תרלח'עמלחסידות'אצי).'מפשדבורזוולטפרייד

.מנותקיםודפיםכריכה.חסרוןעםפגומיםראשוניםדפים

100$פתיחה 

חשוביםפריטים-קראליד"אבמוזסמשהצבייצחקרביר"האדמוארכיון.61

Archive of the Rebbe Rabbi Yitzchak Zvi Moshe Moses Av Beit Din of Kraly – Important Items

.ברקבבניקראליד"אבמוזסמשהצבייצחקרביר"האדמושלומסמכיםפריטיםארכיון

בדברידפים•ידובכתברביםותיקוניםהגהותעם,חייםאורחערוךשולחןעל,משהשולחןספרושלהגההעלי:הפריטיםבין

אליושנשלחוישראלמגדולימכתביםצילומי•אליושנשלחוורבניםרים"אדמוהזמנות•שוניםואישיםמוסדותאלמכתבים•תורה

(ה"תשעחנוכה)ניץ'מויזר"האדמומאתחנוכהודמיר"האדמושחילקחנוכהמעות•ידובכתבהגהותעם,ברורההלכהקונטרס•

המאסףאלר"האדמומאתפסחבהלכותמכתב•שונותוחוברותספרונים•כיסשנהלוחותשני•ר"האדמושלהאישיהגארטל•

4)ר"האדמוידבכתבטובוביוםבשבתייןשתייתבדיןארוךהלכתימאמר•"הלוישבט"האלמכתב•"העמקתורת"התורני

שלזכאותתעודת•דרעיאריה'רהפניםמשרדל"מנכמאתמכתב•הזמניםבשמירתרפיוןעקבהכוללתקנותעלהודעה•(דפים

.ג"תשסלשנתר"מהאדמוטובהשנהכרטיס•לתלמידיםהצטיינותתעודותבחלוקתר"האדמותמונותשתי•התחבורהמשרד

•אמוניםמשומריראטהחייםאברהםרביבןראטהשלמהרבימהאלמיןר"האדמושלוחתימתוידובכתבמכתב:המכתביםבין

מצאנזהלברשטאםאהרןנפתליחייםרביר"האדמומאתמכתב•מיגראד'ז-מצאנזהלברשטאםליבושאריהרביר"האדמומכתב

.קרליץנסיםרביבחתימתמסמך•לוסטיגאהרןרביחתימת,אמוניםשומרימוסדותמאתמכתביםשני•מיגראד'ז

בשנת.קראלישלרבהמוזסאביגדוררבילאביושברומניהבקראלינולד(ט"תשע-ח"תש)מוזסמשהצבייצחקרביר"האדמו

רביבצלהסתופףוכןאמוניםמשומריר"האדמושלהמובהקתלמידו.ירושלים-גמזו-טשערטעזבקהילותוכיהןארצהעלהט"תשי

הכתירוח"תשנבשנתאביופטירתלאחר.17בגיללהוראההוסמך.קרליץמפינסקרוזנפלדאהרןורבימנדבורנהמרדכיחיים

משומריר"האדמורבוהסתלקותלאחראולםרות"באדמולכהןסירבבתחילה.קראליד"כגאבלכהןמיגראד'זמצאנזר"האדמו

שםעלאביגדוראורכוללאתהקים.ברקבבניל"מהרשברחובשטפנשטד"בביהמכרבכיהן.רות"האדמובעולהתעטראמונים

.חייםאורחעל'משהשולחן'חיבר.אביושלספרו

.שוניםגדלים.פריטיםעשרות

120$פתיחה 

מטשרוטקוברפפורטישראלרביחותמת–באמשטרדםשנדפסוספריםשלושה.62

Three Books Printed in Amsterdam – Stamp of Rabbi Yisrael Rappaport of Chortkov

זרהעבודהלמסכת.בנבנשתיעמנואלדפוס.ז"ת,אמשטרדם.עדיותמסכתומשניותהוריות,זרהעבודהמסכת,בבליתלמוד•

.מנותקיםדפים,כריכהללא.בינונימצב.עשפגעי.שערחסר

.בינוני-טובמצב.כריכהללא.ט"תקכ,אמשטרדם.היטבבארעם.דעהיורה.ערוךשלחן•

ד"אברפפורטישראלרביחותמות-הספרוסוףבאמצעדפיםכמהחסרים.ט"תס,אמשטרדם,החכמהתחילתספר•

.דודדבריספרואתלאורוהוציאמטשרוטקובפרידמןישראלרביר"לאדמומקורבטשורטקוב

.שוניםגדלים

100$פתיחה 

"שפיראישראל'הק"עתיקהחתימה–ראשונהמהדורה–ח"תקע,ברסלוי–ישראלכנסת.63

Knesset Yisrael – Breslau, 1818 – First Edition – Ancient Signature 'the Young Yisrael Shapira"

.ליפשיץישראלרבימאת.וקבלההלכה,דרושתבעניניהמחברמספרידוגמאות,ישראלכנסתספר

.המדפיסבן,הירשצבינפתליבשרושארמאת,המחברלכבודחרוזיםאחרון'בעמ.ראשונהמהדורה.ח"תקע,ברסלוי

.ידבכתבמטושטשרישום.בלועזיתבעלותחותמות."שפיראישראל'הק"עתיקהחתימההספרבשער

.בלויהמקוריתכריכה.טובכללימצב.מ"ס20.דףנ,[1]

100$פתיחה 



24

ד"תקס,אופיבאך–מנחםדברית"שו\ע"תק,פראג–(החסידיםנגדפולמוס)לאלקינומסילה.64

Messilah L'Elokeinu (Polemic against the Hassidim) – Prague, 1810 / Divrei Menachem Responsa – Offenbach, 1804

עלביקורתזהבנתיב.פ"שבעותורהשבכתבבתורההלמודסדר–הישרדרך.א:קונטרסיםשלושהכוללספר,לאלקינומסילה

חידושי–אברהםברית.ב.וחריפותבחילוקיםהלומדיםנגדוביקורתהחסידותנגדביקורתכןכמו.זמנינולומדישלהלימודשיטת

.מוסרותוכחותדרשות–הזהברביד.ג.ובפוסקיםס"בשדינים

וואלףורבילנדאסגלמשואלרבימאהבההתשובההסכמותעם.יחידהמהדורה.ע"תק,פראג.שפיראהכהןיוסףמשהרבימאת

.בוסקוביץהלוי

:ספרעםכרוך.מאודטובבמצבהעותק.קליםוכתמים,בשערדיוכתםמלבד.מ"ס33.דף[2],מו,[2]

שפיץסגלהירשצבידפוס.יחידהמהדורה.ד"תקס,אופיבאך.שטיינהרטמנדלמנחםרבימאת.ותשובותשאלות,מנחםדברי•

.רנשבורגבצלאלורביפראגרבניהסכמות.השערבמרכזשלהםהדפוסביתסמלעם,אברהםובנו

.טובמצב.כחלחלנייר.דףפא,[2]

180$פתיחה 

נשכיזחסידות–ספריםשני.65

Two Books – Neshchiz Hassidism

.מצויןמצב.כריכהובלימנותק.1907ז"תרס,פיעטרקוב.מנעסכיאזמרדכירביכתבי,השלםאשרשפיספר•

.ב"תרנ,למברג.מנשכיזיצחקתולדותבעלר"האדמומאתמעשיותספורי,טובזכרוןספר•

.ה"תרס,ווארשא.קליבלהכהןנטענתןרבימאת.מזלוטשובמיכליחיארביר"מהאדמויקריםליקוטים,רביםמיםספר:עםכרוך

.ב"תרע,לובלין.צמחיעקבלרבי,ומצוהנגידספר:עםכרוך

.ו"תרמ,ווארשא,קדישיןפתגמיןספר:עםכרוך

.מאודטובמצב

100$פתיחה 

חתימה–ראשונותמהדורות–טשכנובחסידות–ספריםשני.66

Two Books – the Tshechnov Hassidism – First Editions – Signature

אברהםרביר"האדמומאת.וגמראמשניות,התורהעלליקוטיםעםתשובהולשבתהגדוללשבתדרשות,דאברהםזכותא•

.א"זיעמטשכנאוו

[4],140,[4]מסוכוטשובבורנשטייןאברהםרביהסכמתהשנילשערמעבר.שעריםשני.ראשונהמהדורה,ה"תרנ,ווארשא

.'עמ

.ראשונהמהדורה.ן"תר,ווארשא.פינטניצקייוסףרבימאת,יוסףשאריתספר:עםכרוך

.מטשכנובאברהםרביבןלנדאוולףזאברבימאת,והמועדיםהתורהפרשיותסדרעל,תורהכתרזהבזרספר•

.מסוכוטשובבורנשטייןאברהםרביר"האדמואביוהסכמת.ראשונהמהדורה.א"תרס,ווארשא

.המחברבןמאטילמרדכירבימאת.וסוגיותך"התנעלדרשות,טובדורשספרעםנדפס

.מאודטובבמצבהספריםשני.’עמ94;[2],72,[3]

רבי:מאתנסמך.סלובודקהישיבתתלמיד(18807הרבניםאוצר,ו"תרלנולד)קרווסקיזלמןשלמהרביחתימתלשערמעבר

ו"תרעבשנתב"לארההיגר.מלומזהגורדוןל"ירבי,מאשמנאוייזצלמרדכירבי,מסובאלקלוריאבצלאלרבי,מוילנאהכהןשלמה

.באמריקההרבניםאגודתחבר.באלנטון"ישראלובניאחיםאגודת"בקהלתכרבוכיהן

120$פתיחה 
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רבניםחתימות–סאטמרחסידות–ספריםמקבץ.67

Collection of Books – the Satmar Hassidism – Rabbis' Signatures

מהדורה,[1907]ז"תרס,סוואליווע.מסאטמר"משהישמח"בעלטייטלבויםמשהרבימאת,למשהתפילהפירושעםתהלים•

אוצר,ד"תשנפטר)ו"תרנמשנתבטרקאניכרבכיהן,חריף-"ווייסבערגמשה'הק"וחתימהרישום.בינונימצב.ובלאיקרעים.שניה

.(15327הרבנים

קלפגם.ראשונהמהדורה.ו"תרס,סיגט.אגדהוחידושיוכתוביםנביאיםעל.ראשוןחלק.טייטלבויםמשהרבימאת,משהישמח•

.טובמצבזהמלבד.אחרוןבדף

,[1].[1],קפג.ב"תרע,חוסט.טייטלבויםיהודהיקותיאלרביק"הרהמאת.חלקיםשני.וזמניםלמועדיםדרשות,פניםייטב•

.מאודטובמצב.דף[1],קסא

ידבכתבדפיםמספרבסופו!פרטיתעבודההינוהספר.שוניםמזמניםמסאטמריואלרביר"האדמושלרביםמאמריםכוללכרך•

שיחההקטעיםבאחד!נדפסלאהנראהכפיהחומר.כתוביםעמודים[4]–"א"שליטמסאטמערר"עטמרןק"קוהמפהת"ד"

.קוטלראהרןרבישלאיזכורעםהעצמאיהחינוךאודות

.במדבר.ז"תשטבשנתבברוקליןהטהורשולחנועלמסאטמרא"שליטר"אדמומרןק"מכשנשמעותורהחידושים,סטנסילכרך•

.ז"תשט,ירושלים

.שוניםגדלים.ספרים5כ"סה

200$פתיחה 

ניץ'קוזחסידות–ספריםשלושה.68

Three Books – the Kozhnitz Hassidism

.(85חסידותסטפנסקי).ראשונהמהדורה.מ"תר,ווארשא.ניץ'מקוזישראלרביהמגידמאת,פסחיםמסכתעל,ישראלביתספר•

.מאודטובמצב

.ג"תרל,ווארשא.אייבישץיהונתןרבימאת.יהונתןחציעםיהונתןקשתספר:עםכרוך

.מנותקיםדפים.טובמצב.דףעב,[4].ד"תרכ,לבוב,ישראלעבודת•

נקבימעט.רוזנפלד-וינוגרדבתוכנתולאהביבליוגרפיהבמפעלמופיעלאנדירהזומהדורה–ה"תרכ,למברג.ישראלעבודת•

.עש

150$פתיחה 

נאהעותק–ראשונהמהדורה–א"תקס,ברלין–למאהעשרה!חסידות.69

Hassidism! Assarah L'Meah – Berlin, 1801 – First Edition – Nice Copy

כינאמר,בשער.ח"תקפ,רדלהיים.מפשיסחאבונםשמחהרבישלאביומוואידיסלובהירשצבירבימאת,דרשותספר,למאהעשרה

ח"מרברליןק"בקבשבתושבתמדישניםשתישדרשתידרושיםהמאההמחזיקליאשרהגדולחבורמן"דרושיםעשרהכאןבאו

.(472חסידותסטפנסקי)."ח"תקנעדו"תקנסיון

מן חבור הגדול אשר לי המחזיק המאה דרושים שדרשתי שתי שנים מדי שבת בשבתו  "נאמר כי באו כאן עשרה דרושים , בשער

."ח"ו עד תקנ"סיון תקנח"מרק ברלין "בק

ולרוב חשיבותו נדפס פעמים רבות במשך  . 472חסידות מספר בסטפנסקיא והובא "שנת תקס, הספר נדפס לראשונה בברלין

המהדורה שלפנינו הינה אחת המהדורות הנדירות של . פעמים10–בלבד נדפס הספר כ ' של שנות התקהשניהבמחצית . הדורות

.'שנות התק

.מצב טוב מאוד. מ"ס16.5. דף [42]

100$פתיחה

כחלחלנייר–ח"תקע,פאריצק–שבתשלסידורו.70

Sidduro shel Shabbat – Poryck, 1818 – Bluish Paper

.נפרדבשערחלקכל.ח"תקע,פאריצק.חלקיםשני.וטשרנוביץמאהלובד"אבחייםרבימאת,שבתשלסידורוספר

נגיעהובואחדלדףפרט,טקסטפגיעתללא,האחרוניםהדפיםבפינתפגם.עשפגעימעט.כחלחלנייר.מ"ס20.דףמו-ה,ג,סו,ג

.חדשהבדכריכת.בודדותבאותיות

150$פתיחה 
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סגולה-[8]חשוביםחסידותספריאוסף.72

Collection of [8] Important Hassidic Books – Segulah

עניניםושארי"הארכתביפ"עכוונותעם.ממעזבוזהעשיליהושעאברהםרביר"האדמומאת.תבאשלאלצרהקטורתסדר•

.ב"תרנ,ווארשא.מגריידיץהצדיקמאתקמיע26'בעמ.למגפהסגולות,מחלהכללמנועהמסוגלים

ספר–[ז"תרס],ירוסלב.יקוב'דזד"אבהורוויץמאיררביר"האדמומאת,תורהחומשיחמישהעל,ושניראשוןחלק,נועםאמרי•

קוניאתהמברך,המחברבן,יקוב'מדזהורוויץיהושערביר"האדמוהסכמתמופיעהזובהוצאה.הוספותעםשניהמהדורה!סגולה

,[2]."בתורההמשולשתבברכה,השמיםמןכפול[ה]'יהיושכרם,כספםבמיטבהלזהספרויקנו,בתיהםלתוךברכהיביאו...":הספר

.טובמצב.ושביריבשנייר.מ"ס24.דף[1],קא;[3],קיז

בספר.ראשונהמהדורה.ג"תרע,סיגט.ספינקאמאיריוסףרבימאת(ת"שו)יוסףפורתבןעם.במדבר-ויקראחלק,יוסףאמרי•

.ר"האדמוי"בכאולי–הכריכהשלבפנימיבצדידבכתברישום.מספינקאווייסיוסףיעקברביר"האדמובעלותחותמת

.ראשונהמהדורה.ז"תרפ,סעאיני.מספינקאמאיריוסףרביר"האדמומאת.דברים.יוסףאמרי•

.ד"תש,ירושלים.מבויאןאהרןרבימפיטהורותאמרות,אהרןתולדות•

.ט"תרפ,השנהראשערב,יורקניו.מליובאוויטשץ"הריר"האדמומאת,החייםקניןמאמר•

.ח"תש,ירושלים.ראטהאהרןרביוהנהגותסיפורים,תולדות,דאהרןעובדא•

גרמניתהוצאה,בגרמניהספינקאחסידיתלמידיהתאחדותהוצאת.מספינקאאיזיקיצחקרבימאת.יוסףאמריק"ספההקדמת•

.המלחמהלאחר

.טובמצב.שוניםגדלים

180$פתיחה 

ותלמידיוטובשםהבעל–חסידותספריאוסף.73

Collection of Hassidic Books – the Ba'al Shem Tov and His Disciples

.מברדיטשוביצחקלוירביפירושועם"לנפשמרפא"בעלפירושעם.יוםבכללזכורשצריךעשהמצותששעל,הזכירותספר•

.ח"תרי,טשרנוביץ

"...מפשלמה"השערג"עעתיקהחתימה.י"תר,זאלקווא.ממעזריטשדובעררבימאת,תורהאור•

.מברדיטשוביצחקלוירביהסכמתעם.שניהמהדורה.ב"תרכ,טשערנוביץ.מפולנאהליבאריהרבימאת,אריהקול•

,ווארשא].תלמידיוותלמידיתלמידיומעזיבוזט"בעשישראלרבירבותינוונפלאותנוראותסיפוריהרבהכולל,חסידיםקהל•

.בשערקרעים.(514'מסחסידותסטפנסקי).ראשונהמהדורה,[ו"תרכ

ק"כבביתניצר'ויזדודיעקב"רביחותמות.ו"תרס,פרמישלא.מרופשיץהורביץצבינפתלירבימאת.חלקיםשלושה.קודשזרע•

."ראטטערחייםיעקב"חותמות"ראטטערליפאיוםחנייה'הק"חתימה."ניץ'ויזשכון–ברקבניניץ'מויזא"שליטצ"הרהאדמור

:עםכרוך.ראשונהמהדורה.א"תרע,למברג.מויטבסקמנדלמנחםרבימאת,אמריםלקוטי•

.ראשונהמהדורה.א"תרע,למברג.אמריםלקוטימספרשניחלק,הקודשאגרת•

.[ף"תר,למברג].טובשםהבעלמתלמידיהדורותסדר•

.[ץ"תר,ווארשא].חלקיםשני.חסידיםלשוןוהוא,קודששרפישיח•

.[ץ"תר,ווארשא].מוויאיסלובהירשצבירבימאת,למאהעשרה•

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים.ספרים10כ"סה

180$פתיחה 

ראשונהמהדורה-א"תרע,לבוב–ברוךדברי.71

Divrei Baruch – Lvov, 1911 – First Edition

הקדושלהרבנ"נו(ף"תר-ד"תרל)מסקוליאר"האדמו–רבינוביץפינחסברוךרבימאת.הפניםעםאבותפרקיעל,ברוךדבריספר

.תעניותסיגופיםובעלמקובלקדושאישהיההמחבר.ממעזבוזברוךרבי

.ראשונהמהדורה.א"תרע,לבוב

.כתמים.טובמצב.בשערחיזוק.דףמו;כב-ב,’עמ6,[6]

100$פתיחה 
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ראשונותמהדורותחלקם–חשוביםחסידותספרי[10]אוסף.74

Collection of [10] Hassidic Books – Some of Them First Editions

.ו"תרכ,למברג.החלקיםשני,לויקדושת:עםכרוך.שניהמהדורה.ה"תרכ,לבוב.מזדיטשובהירשצבירבימאת,ישראלבית•

.נוספיםרישומים.מסאטמרמגידלוירבישלחותמתבכרך

.(נפרדיםשערים)חלקיםשלשה,ברוקשטייןיוסףחייםרבימאת,החסידותבדרך,ומועדיםהתורהעלחידושים,חייםתוספות•

.(608-609חסידותסטפנסקי).ראשונהמהדורה.ג"תרכ-ב"תרכ,טשרנוביץ

.הורביץאישרהלויצבירבימאת"וקניןמקנה"ספרעםכרוך.בחלקשלאחרוןבדףפגם.דףכב,[1].טז,טז,[2],מב,[2]

.(וקניןמקנהבספראחרוניםבדפיםקרעים)ראשונהמהדורה.ה"תרכ,זאלקווא

.ראשונהמהדורה.ט"תרע,קראקא.מדזיקובהורביץיהושערבימאת.החלקיםשני.תורהחומשיחמשהעל,ישועהעטרת•

מהדורה.ץ"תר,פיעטרקוב.מסוכוטשובשמואלרבימאת,(פקודי-משפטים:רביעיחלק).התורהפרשיותעל,משמואלשם•

.ראשונה

.ח"תש,לונדון.מראדזימיןאריהיעקברבימאת.ב"אביבכורי•

.ה"תרצ,ווארשא.מראדזיןאלעזריוסףמרדכירבימאת,יוסףתפארת•

.ז"תרנ,פרמישלא.המיםבארת•

.ג"תרצ,דעש.קודשכתבי•

.ה"תרע,מונקאטש,יוסףויצבר•

.ה"תששבט.'אחוברת.סלוניםת"בעיולדריםלארץשהאירו'הקמרבותינוקודשמכתביכולל,קודשכתביקונטרס•

.טובכללימצב.שוניםגדלים.ספרים10כ"סה

150$פתיחה 

מיוחסיםעותקים-ראשונותמהדורות–ס"השעלחסידייםחיבורים[5]מקבץ.75

Collection of [5] Hassidic Compositions on the Shas – First Editions – Pedigreed Copies

.(אחרוןדףחסר)הפנורמנטןשמותדפיעם.ראשונהמהדורה.א"תרמ,ווארשא.שבועותומסכתהעזראבןעל,מ"הריחידושי•

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

מרישאבריזלאריהדודרביהצדיקהרבבןמשהרביחותמות.הפנורמנטןשמותדפיעם.יחידהמהדורה.מ"תר,פרמישלא

הכהןשלמהרביידיעללאורהוצא.פינטשובד"אבשלמהרבימאת,וקידושיןכתובותיבמותמסכתחידושי,שלמהבית•

!נדירטופס–נוסףשערעםצדדיםמשניירוקהמעטפת.ראשונהמהדורה.ז"תרפ,פיעטרקוב.המחברנכדמראדומסק

.ציוןבןמצודת:עםכרוך.יחידהמהדורה.ו"תרס,פיעטרקוב.ממודזיץהכהןטוביהישראלרבימאת,מנחותמסכתעל,וטובישר•

ענגלרדישכראברהםרביר"האדמושלבעלותחותמות.יחידהמהדורה.ז"תרס,פיעטרקוב,מטשענסטאחובציוןבןרבימאת

.סוסנאווצאד"אב

מאת...מבעלזאק"מההצוששמעתיתורהחידושירובפיועלטובשםהבעלמתלמידידרושיםעם.חגיגהמסכתעל,ראובןיחי•

.ראשונהמהדורה.ו"תרצ,מונקאטש.וינברגרחייםראובןרבי

.טובכללימצב.שוניםגדלים

150$פתיחה 

ראשונותמהדורות–חסידייםוהלכהת"שוספריאוסף.76

Collection of Hassidic Responsa and Halacha Books – First Editions

.ראשונהמהדורה.ב"תרמ,פרמישלא.מדינוובשפיראאלימךצבירבימאת.חנוכההלכותעל,א"מהרצחידושי•

:עםכרוך.ראשונהמהדורה.ה"תרל,סיגט.פנטיחזקאלרבימאת,יחזקאלמראהת"שו•

.ראשונהמהדורה.ו"תרמ,מונקאטש.מדעשפנטמנדלמנחםרבימאת.העזראבן,צדקאבנית"שו•

.ראשונהמהדורה.ז"תרפ,שאמלוי.גרינוולדמשהרבימאת.דעהיורהעל,הבשםערוגתת"שו•

:עםכרוך.ראשונהמהדורה.ד"תרמ,מונקאטש.פנטמנדלמנחםרבימאת.משפטחושן,צדקמשפטת"שו•

.ראשונהמהדורה.ד"תרמ,מונקאטש.פנטמנדלמנחםרבימאת,צדקשערית"שו•

.ראשונהמהדורה.ג"תרמ,מונקאטש.פנטמנדלמנחםרבימאת.דעהיורהחלק,צדקשערית"שו•

.שבירים\מנותקיםדפים,בינונימעט.טובבמצבהספריםרוב.שוניםגדלים.כרכים5–בספרים7כ"סה

120$פתיחה 
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חסידות–אבותפרקיעלספריםמקבץ.77

Collection of books on Pirkei Avot - Hassidism

הנראהכפי,נדיר–ראשונהמהדורה.ב"תרנ,לובלין.מקומרנאאייזיקיצחקיהודהרביר"האדמומאת,אבותפרקיעל,נעםאמרי•

.אחרוןבדףפגם.בטקסטפגיעהעםלעתיםהטקסטגבולעלשוליםקציצת.יבשיםדפים.בינונימצב.במכירותזהספרהופיעטרם

.'וכדועשפגעיללא

.ל"הנבדפוסורשה,עולםחיי.אפשתיןלויןורשה.עדותלוחות.ט"תרפ,ורשה.שועליםמשלי:עםכרוך

.צבעונישער.ה"תרפ,סעאיני.סאטמרד"אב,גרינוולדיהודהרבימאת.אבותחסדי•

.מקובריןחייםנחרבימאת.שעריםשני.ח"תרכ,ווארשא,וירושלמיבבליעם,אבותמסכת•

.ב"תרכ,ווארשא.א"החידפירושעם.אלשיךמשהרבימאת,משהירים•

.למתוארפרט.מאודטובמצב.שוניםגדלים

120$פתיחה 

ח"תש–מנדבורנהרוזנבויםמרדכיחייםרביר"האדמושלוחתימתוקדשוידבכתבמכתב.78

Letter Handwritten and Signed by the Rebbe Rabbi Chaim Mordechai Rosenbaum of Nadvorna – 1948

.ח"תש,אביבתל.מנדבורנהרוזנבויםמרדכיחייםרביר"האדמושלוחתימתוקדשוידבכתבכולוכתובמכתב

עדעדיבנין"כלולתיוליוםלבביותברכות"שפיראשלוםה"מות"כשחמודותאישיקרכליהמפוארידידיכבוד"אלנשלחהמכתב

"...וחסדוטובוברב'דיחוננםאשרצאצאיהםאתלגדליחדשניהםיזכו...'היראגבריבורךישריםבדורות

.בשמןנתלכלךהדף.קיפולסימנימחמתקרעים.מ"ס16\21.ר"האדמוק"בכיוחתימהשורות9.רשמיבלנק.דף[1]

פועל"כמאודנתפרסם.רוזנבויםאיתמררביר"האדמושלבנו,(ח"תשל-ג"תרס)מנדבורנהרוזנבויםמרדכיחייםרביר"האדמו

שהגיענדבורנהלביתהצדיקיםראשוןוהיה,ח"תשבשנתישראללארץמרומניהעלההשואהלאחר.רביםאנשיםאליוונהרו,"ישועות

.נפלאותסיפוריעליוומסופרים,הדורצדיקיעלמאודנערץהיה.לארץ

120$פתיחה 

בערךץ"תר,וינה–ה"זצללטובשםמהבעללהילדשמירה.79

Preserving Child from the Baal Shem Tov zt "l - Vienna, 1930

היהל"זאליהו""עיניאשאלמעלותשיר:כולל"נוראגדולישראלאלהי'הבשם".ה"זצללטובשםמהבעללהילדשמירה,מודפסדף

.טובלמזל:הדףבראש"...פנימהוחוהאדם;בליליתופגעבדרךהולך

Verlag.בערךץ"תר,וינה von M. Salzmann, Wien, II. Große Schiffgasse.

.טובמצב.למסגרתמחוץנבדקלא.בשוליםקליםקרעים.מסגרתבתוךנתון

100$פתיחה 
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וזיטאמירסלאוויטא
שפיראהאחיםזיטאמירדפוס–ספריםשני.80

Two Books - Zhitomir Printing Brothers Shapira

ליפאחנינארביהאחיםבדפוס.ד"תרי,זיטאמיר."נחלערבי"בעלאייבשיץשלמהדודרבימאת.חייםאורחע"שועל,שרדלבושי•

.מסלאוויטאהרבנכדשפיראהעשיליהושעורב

העליונההפנימיתבפינהאחרוןבדףחלקיפגם.הטקסטעלגםמיעוטם,הפנימייםבשוליםהספרלאורךעשנקבי.כריכהללא

.בינונימצב.מנותקיםדפים.הפנימייםבשוליםזהבדףנוספיםופגמים

רטז:במקור)רגבדףמסתייםשלפנינוהעותק.אחרוניםדפים15–כחסרים.שעריםשני.ז"תרט,זיטאמיר.במדבר,לישראלחק•

.(דף

.טובבמצבהשאר.הדפיםבשוליפגמיםהראשוניםבדפים

200$פתיחה 

וזיטאמירסלאוויטאספרימקבץ.81

Collection of Slavita Zhitomir books

.מנותקתמקוריתעורכריכת.בינוניואחרוניםראשוניםדפים,טובמצב.נשים-מועד.ל"סגדפוס.ב"תקע,סלאוויטא,יעקבעין•

.כתמים.שפיראדפוס.ד"תרכ,זיטאמיר.תעניתמסכת•

,ווילנא.קדשיםמסדרמסכתות,בבליתלמודעםכרוך.בסוףדף13חסרים.שפיראדפוס.א"תרכ,זיטאמיר.וחלהבכורתהלכות•

.טובמצב.ג"תרי

.טובכללימצב.סלאוויטאדפוסהנראהכפי.שערחסר.אחרוניםנביאים,המגידספר•

.שוניםגדלים

80$פתיחה 

וזיטאמירסלאוויטאספריאוסף.82

Collection of Slavita and Zhitomir Books

.דףשצח.שערחסר.שפיראאברהםשמואלרביבדפוס.ב"תקצ,סלאוויטא.המאורמנורתספר•

שנדפסוהראשוניםמהספרים.ראשוניםדפים3חסר.הכהןשמעוןבןהירשצביבדפוס.ד"תקס,זיטאמיר.חכמהראשיתספר•

!בזיטאמיר

.מוקדמיםורישומיםחתימות.ל"סגהשותפיםדפוס.ז"תקס,סלאוויטא.שניחלק.ראשוניםמנביאיםהמגידספר•

.בהתחלהדפיםמספרחסר.שפיראהאחיםבדפוס.ז"תר,זיטאמיר.רגלים'וגנוראיםלימיםמחזור•

.הראשוןבשערוקמטיםקרעים.עבהכרך.המפרשיםכלעם.שפיראהאחיםבדפוס.ך"תר,זיטאמיר.חוליןמסכת•

זהבכרך.שפיראהאחיםבדפוס.א"תרכ,זיטאמיר.המפרשיםויתרדודומגןאברהםמגןעם.חייםאורחערוךשולחן.ארץמגיני•

שנדפסוהשקלומחציתמגדיםפריספרכולל.מצאנז"חייםדברי"המבעלוהגהותחידושיםעם–בשלימות"חייםאורח"חלקכל

.נפרדבשער–הכרךבסוף

שני.באקשטמשהיצחקדפוס.ט"תרכ,זיטאמיר.מלאדיזלמןשניאוררביר"האדמומאת.שניחלק.חייםאורח,ערוךשלחן•

.מאודטוב-טובמצב.שערים

מאתדיניםחידושיעם.שורסנדראלכסנדררבימאת.שורבכור,שורתבואות,חדשהשמלה:ספריםשלושהכולל.תליתאיאוריין•

.שאדאוושלוםאברהםדפוס.ח"תרכ,זיטאמיר."שרדלבושי"בעלאייבשיץשלמהדודרבי

.ידבכתבלמדניתהגההבספר."קאמעראווקאק"חופזוחאוויצקי'אלייקותיאל"חותמת

.באקשטמשהיצחקדפוס.ל"תר,זיטאמיר.מכירבןמשהרבימאת.ס"הפרדדרךעלהתפילותפירוש,היוםסדר•

.שאדאוושלוםאברהםדפוס.ז"תרכ,זיטאמיר.מדובנאיוסףרבימאת,יוסףיסודספר•

.מהודרתבדכריכת.שערחסר.דףקנז.באקשטמשהיצחקדפוס.א"תרל,זיטאמיר.כיפורליוםמחזור•

.משתניםבמצביםבינוניחלקם.טובבמצבהספריםרוב.שוניםומצביםגדלים,ספרים11כ"סה

150$פתיחה 
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וקמעותקבלהספרי

'התקמשנותאשכנזיתבכתיבהקבליותהגהותמאות–ע"תק,קאפוסט–מלךמקדש.83

Mikdash Melech – Kapust, 1811 – Hundreds of Kabbalistic Glosses in Ashkenazic Script from the 18th Century

.הורביץומרדכייפהישראלדפוס.ע"תק,קאפוסט.בוזאגלושלוםרביהמקובלמאת.הקדושהזוהרספרעלביאור,מלךמקדשספר

.נפרדבשערחלקכל.כרכיםבשניחלקיםחמשה

.'התקמשנותאשכנזיידבכתב,נוסחאותושינוייתיקונים,וקצרותארוכותקבליותהגהותמאות(השניבכרךבעיקר)הספרלאורך

ההגהותבין.תורהברזיהבקיומקובלגאוןמאתעמוקתוכןבעליההגהות.אחדמכותבעגולהובכתיבהמרובעתבכתיבההגהות

עיין...המחברמכבודובמחילה"אחרתבהגהה."נדריכלקודםקאפל'רסידורעיין"נכתבההגהותבאחת.המחברדבריעלהשגות

יתברךלושאמרדזהאפשרבדרךהצעירל"נ"."ודוקהמכווןהביןלאהזההקדושהמחברמכבודשבמחילהותביןק"זהרהיטיב

."יכפררחוםוהואיביןהמשכיל...וידבקהסלעלהכותשעתידלודרמזלתניןויהיהמטההשלך

,זקניו.הכותבשלמשפחתומקרובי18שליארצייטרישומיזהלדףמעבר.ידובכתבבקבלהמקומותומראיחידושיםהכרךבסוף

.ואחיואמו,אביו

הצדיקהרבדודיצ"יא•...זקיניצ"יא•ה"תנצבחגאחריוםניסןד"כח"תקעה"זללישראלאהרן'מהו...הצדיקזקינישליארצייט"

ר"מוהרהמנוחאביאבישלצ"יא•ח"תקעכסלו'השמשוןר"מוהרהמנוחזקיניאבישלצ"יא•ז"תקפ...ניסןה"כ.ל"ז'זכריר"הר

שלצ"יא•ג"תרימ"נבגי"למב'כאייר'המוריאביצ"יא•י"תרה"תנצבאדרא"ימורתיאמישלצ"יא•...תקטבתט"כה"זלליוסף

."א"תקצאייר'ז...פנחס'רשלצ"יא•...מליסעלה"זללמרדכי'מהצדיקהרב

רביק"הרהשלבנו,סטרליק-מאליקברנדוויןדודיוסףרבי–"י"נאהרן'רבהרבדודיוסף'לרשייך"יותרמאוחריםרישומיםבספר

המגידנכדימקרמניץמרדכיורבימגראניביעקביצחקרבירים"האדמוצאצא,מפעלשטיןאריהצבירביק"להרהבןמפעלשטיןאהרן

,צפתק"בעיהתורהשלבאהלהישבנישואיואחר.בילדותוישראללארץאביועםעלה.מגלגובמנדלמנחםרביחמיו.מזלאטשוב

ומועדיםהתורהעלמלכותכתרהגדולחיבורו.בירושליםע"תרבשנתימיובדמינפטר.צדקתווהפלגתתורתובגדולתהכירווהכל

.אבותיומתורתהפרדסדרךעלחידושיםכולל,ס"השואגדות

.ובלאיקרעים.מנותקיםדפים.עשפגעי.בינונימצב.מ"ס21.דף[1],קיד,[1],קד,[1].[1],קנח-קנה,קלד,[1].קסד,[4]

1000$פתיחה 

ההדפסהמתקופתמזרחיידבכתבנוסחהגהותעשרות–ז"תרס,ירושלים–שלימהאיפה–חייםאוצרות.84

Otzrot Chaim – Eifa Shleima – Jerusalem, 1907 – Dozens of Textual Glosses in Oriental Script from the Time of Printing

.ז"תרס,ירושלים.ה"השד–הכהןדוויךשאולחייםרבימאת,שלימהאיפהביאורעם,ויטאלחייםרבינומאת,חייםאוצרותספר

.ראשונהמהדורה

בלשוןתיקוניםאלא,בעלמאדפוסטעיותתיקוניאינםההגהות.ירושלמי\מזרחיידבכתבנוסחאותושינויהגהותהספרכללאורך

.חשובותהגהות–העניןלפיההבנהפיעלאוחייםעץבספרשלהםהמקבילותפיעלהאוצרות

בכתבקבלהוחידושירישומיםשלדפיםעם.לויןברוךמשהרביחתימתוכן.מירושליםרופמןדודישראלרביהצדיקחותמותבספר

.לויןהרבשלידו

.מחוזקיםודפיםבשוליםקרעים.בינוני,טובמצב.מ"ס36.דף[2],נז,[2]

120$פתיחה 

ידבכתבהגהות–ב"תרע-ע"תר,ירושלים–הלקוטיםספר\הפסוקיםשער\חייםעץ.85

Etz Chaim / Sha'ar haPoskim / Sefer haLikutim – Jerusalem, 1910-1912– Handwritten Glosses

.ואשכנזיםספרדיםירושליםרבניהסכמות.ע"תר,ירושלים.וחידושיםהוספותעם.ו"המהרחרבינומאת.ראשוןחלק,חייםעץ

."שטרנברגיוחנןיוסףמספרי"."ץ"כצביה"ע"חתימות.ידבכתבקבליותהגהותהספרלאורך

.מאודטובמצב.ב"תרע,ירושליםמהדורת.נפרדבשערספרכל.הלקוטיםספרעם,הפסוקיםשער

100$פתיחה 
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שלםסט–ז"תצ-ו"תצ,קושטא–התורהעלזהר.86

Zohar on the Torah – Kushta, 1736-1737 – Complete Set

.אשכנזייעקבבןיונהדפוס.ז"תצ-ו"תצ,קושטא.התורהעלהזהרספר

.מירושליםפישראליעזרמשהרביוהגהותחתימות.כרכיםבשלושהחלקיםארבעה

.מאודטוב-טובמצב.מ"ס20.דףשט-קיח,[2].דברים-במדבר.דףקטו.ויקרא.דףרעט,[1].שמות.דףיח,רנא,[6].בראשית

כתמי.הכריכהחולשתבעקבותמנותקים\רופפיםרביםדפים.רופפותמחודשותכריכות.קושטאלדפוסכיאהואיכותיםעביםדפים

.שמותספרבשערחיזוקים.לימוד

300$פתיחה 

מרושקובשבתירבימהדורת–ה"תקמ,קוריץ–חייםעץפרי.87

Pri Etz Chaim - Koretz, 1785 - edition of Rabbi Shabtai of Roshkov

.ה"תקמ,קוריץ.ופוריםוחנוכהכ"ויהה"ורח"ורט"ויושבתחולהשנהכלשלהכוונותכלכולל.ויטאלחייםרבינומאת,חייםעץפרי

קוריץבהוצאתשאינןהגהותביניהןצמחיעקב'מרמרובותהגהותוכן,מרושקובשבתירביהגהותנוספו,זומיוחדתבמהדורה

מעברכותביםוכך.(מפאנוע"הרממאת"יונהכנפי"מהספרבחלקם)"מהחברים"רביםקטעיםגםנוספוזובהוצאהכןכמו.ב"תקמ

שבתי’מוה...הרבשלידמכתיבתהמועתק...ח"פעספרומצאנויגענואשרהראשוניםעלמוסיףואלה"לאורהמוציאיםלשער

הדפסהבעתעיןשזפתןלאאשרל"זי"הארמתלמידיהגהותכמה...נוסףוגם...מתוקןבחזקתכתביוכלאשרל"זראשקובר

"...ראשונה

כולוהעותקזהמלבד.טקסטחסרוןללאהשערבשוליפגם.(השעראחרי)חסרההקדמהשלהראשוןהדף.מ"ס32.דףקלב,[1]

.מאודטוב-טובבמצב

120$פתיחה 

וצפתמבראדשורישראלרביחתימות–ו"תקמ-ה"תקמ,קוריץ–חייםעץ.88

Etz Chaim - Koretz,1785-1786 - Signatures Rabi Yisrael Shor of Berad and Safed

.י"ייברבבעלמאוסטרהאיוסףיעקברביהסכמת.ו"תקמ-ה"תקמ,קוריץ.ויטאלחייםלרבינו,חייםעץספר

ק"מעההלוישורישראל","...מבראדהלוישורישראל":שונותמתקופותמצפתל"זצשורישראלרביחתימותהספרדפיבשולי

שלרבה,[י]מבראדל"זצשורהלוייעקברביהיהאביו."מאלעסיקד"האבה"זללהיעקב'מהמפורסםבהרב..ישראל","צפת

.בבראדיכרבלכהןנתמנה,משהרבילאחיושםהרבנותמשרתאתשמסרולאחר,אלעסקשלכרבהיעקברביכיהןלפנים.לבוב

.מרדכירבילידידושורישראלרבימאת(בעיפרון)ידבכתבדהויההקדשההספרבשער

.מנותקתעתיקהכריכה.איכותיםדפים.חלקיתמנותקשער.טובמצב.מ"ס31.5.דףקלב

200$פתיחה 

כחלחלנייר–מרשיםעותק–ה"תקע,פולנאה–הזהרתיקוני.89

Tikunei HaZohar – Polonnoye, 1815 – Impressive Copy – Bluish Paper

.יוחאיברשמעוןרביהאלקיהתנאמאתתיקוניםשבעים,הזהרתיקוני

מברדיטשובקופיליעקברבי,יאנובד"אביעקבר"ביוסףרבי,אוירבךדובאברהםרביהסכמות.הכהןיוסףדפוס.ה"תקע,פולנאה

.מינקאוויץצבייעקבורבי

דפיםבכמהעשנקבי.עורשדרתעםחדשהכריכה.כחלחלנייר.ואיכותיםעביםדפים,מרשיםעותק.מ"ס21.דףח,קך-קיט,קב

.בטקסטמאודקלהנגיעהעםהספרבשולי

180$פתיחה 
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ט"תצ,זאלקווא,אורהשערי\א"תע,ברלין–(קבלה)יהפתחי.90

Pitchei Yah (Kabbalah) – Berlin, 1715 / Sha'arei Orah – Zholkva, 1739

,בפראגנדפסראשונהמהדורה).א"תע,ברלין.מקרמניץיששכררבימאתק"להרמרימוניםפרדסספרעלביאורים,יהפתחיספר

:עםכרוך.דףי.(ט"שס

.קדוםאשכנזיידבכתבהושלמוראשוניםדפים4.שערחסר.ט"תצ,זאלקווא.יקטילא'גיוסףלרבי.אורהשערי

.טובמצב

150$פתיחה 

נאהעותק–ה"תע,אופיבאך–אורהשער.91

Shaar Orah - Offenbach, 1715 - Beautiful Copy

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

.מ"ס20.דףקיב,[4]

.חדשהבדכריכת.במיוחדואיכותיםעביםדפים.מצויןמצב.השערבמרכזקלפגם

150$פתיחה 

ר"ת,קניגסברג–ידמכתבפרקיםשמונהבתוספת–(ל"הרמח)ומקבלחוקר.92

Choker U'Mekabel (the Ramchal) – with an Addition of Eight Chapters from a Manuscript – Königsberg, 1840

לוצאטוחייםמשהרבינומאת.משיבוהמקובלשאלותיואתשואלהחוקר,מקובלוביןחוקרביןויכוחמעיןוהוא,ומקובלחוקרספר

.ל"הרמח–

עם.ממינסקקפלןיעקב'רהחכםבידישנמצאהמחברידכתיבתהעתקכפיפרקיםשמונהנדפסוזובהוצאה.ר"ת,קניגסברג

.פריישטטמשה'רמאתבלטיניתמבוא

.ך"תר,קניגסברג.יעבץיוסףלרביהאחדותמאמרוספר.ק"להרמדבורהתומרספרעםכרוך

.מנותקתשדרה,מקוריתכריכה.חסרוןללאקרעים.טובמצב

120$פתיחה 

ראשונהמהדורהשלםסט–ז"תרפ–ד"תרפ,ירושלים–(חייםעץביאור)זכוחייםטועמיה.93

To'ameha Chaim Zachu (Commentary on Etz Chaim) – Jerusalem, 1922-1927 – Complete Set First Edition

.מהרילשלמהאהרןרבימאת.ו"למהרחחייםעץספרעלמיוחדחיבור,זכוחייםטועמיהספר

.דףקג-[ב].’עמח,ו,[2].ד"תרפ,ירושלים:אחלק

.דף[2],קא,’עמח.ו"תרפ,ירושלים:בחלק

.’עמיב,דף[2],צב,[1].ז"תרפ,ירושלים:גחלק

.ידובכתבקצרותהגהותהכרכיםדפיבין.לויןברוךמשהרביחתימותעםהספרים.מעטפתשלנוסףשערעם.אחלק

.טובמצב

120$פתיחה 

חלקיםשני–ראשונהמהדורה–ט"תרצ-ו"תרצ,ירושלים–יהודהלחםבית.94

Beth lehem of Judah - Jerusalem, 1936-1939 - First edition - two parts

.החלקיםשני.פתייהיהודהרבימאת.ו"למהרחחייםעץספרעלביאור,יהודהלחםביתספר

.ראשונהמהדורה.ט"תרצ-ו"תרצ,ירושלים

.טובכללימצב.רופפותמקוריותכריכת.דף[2],ב,קעה.[1]דףקלה,[1

100$פתיחה 
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חשובותמהדורותחלקם–'תר-'התקשנות–קבלהספריאוסף.95

Collection of Kabbalah Books – 1740s-1840s – Some of Them Important Editions

.ידבכתבקצרותהגהותהספרלאורך.ה"תקס,אמשטרדם.בראשיתספר,התורהעלזהר•

עתיקותחתימות.גערלאד"אבאליאששלמהאברהםרביבעלותחותמת.ח"תרי,למברג.יהודהידפירושעם,מאמרותעשרה•

."ראזענצוויגיחיאל"

.ראשונהמהדורה.א"תרל,זאלקווא.ו"המהרחמאת.התורהעלס"הפרדבדרךחידושים,טובהדעתעץ•

.ראשונהמהדורה.א"תרמ,לבוב-בראדי.קורדובירומשהרביהאלקיהמקובלמאת–רבתיאילמה•

."ראזענבערגאלעזרישראל"בעלותרישום.מ"תר,קראקא,עדןגןשערספר•

.יחידהמהדורה.ה"תרע,ירושלים.הלויידידאליעזררבימאת.חייםעץעלפירוש,אליעזרמנחת•

.יחידהמהדורה.ו"תרפ,ירושלים.הלויידידטוביוםרבימאת.שעריםבשמונהביאורים.טוביוםשמחת•

מפההספרבסוף.מהרילשלמהאהרןורביהילפריןמ"רמהוצאת.ב"תרע,ירושלים.ו"המהרחמכתבי,הקודשרוחשער•

.(הקיפולבסימןקרע)נפתחת

.בינונימעט.טובכללימצב.שוניםגדלים.ספרים8כ"סה

150$פתיחה 

חשוביםקבלהספרישלושה.96

Three important Kabbalah books

ראשוניםדפיםשניחסרעותק.ח"תס,אמשטרדם.פישברוםמרדכירבימאת,רמוניםעסיסלספרביאור,ורמוןפעמוןספר•

חלקיחסרוןעםדפיםבמספרפגמים.בינונימצב.מקופלדף[1],פח,[4]:במקור.דףפה,[2]:לפנינו.אחרוניםדפיםוארבעה

.בטקסט

.ובלאיפגמים.בינונימצב.שערחסרעותק.ה"תק,זאלקווא,יצירהספר•

,ידבכתבהספרמעלתעלרישומים.זעיריםעשנקבי.טובכללימצב.ג"תרכ,למברג.אזולאיאברהםרבימאת,לאברהםחסד•

"...ץ"כאלימלךאברהם"חתימות

100$פתיחה 

20-ההמאהראשית–מודפסתמסגרתעם–ידבכתבשויתי.97

Handwritten Shiviti – with a Printed Frame – Early 20th Century

–ההמאהראשית,המזרחארצות.ידבכתיבתהשויתינכתבובתוכה,הדףעלשנדפסהנאהמסגרתכולל.ידבכתבשויתידף

20.

ידבכתבהכל,נוספיםקודששמות.שלהםתיבותבראשי"...גבורנא"פסוקי,"תמידלנגדי'השויתי"פסוק,המנורהציורבמרכז

.כאמורהמסגרתמלבד

.טובמצב.כתמים.מ"ס8\12!מיוחדפריט

100$פתיחה 

20\19המאה,תימן\אפריקהצפון–ידבכתבוקמעותסגולותדפיאוסף.98

Collection of Handwritten Segulot Leaves and Amulets – North Africa / Yemen, the 19th / 20th Century

.20\19–ההמאה.שוניםכותבים,תימן\אפריקהצפון.שוניםלעניניםוקמעותסגולותכולל,ידבכתבדפיםאוסף

להביאסגולהדף•כישוףלושנעשהלמיסגולה•וקדחתהחמימותמחולילרפואהקמע•"ולרחמיםולחסדולחיןללחמה"קמע

עמודים6•עמודים4גורלותדף•גניבהלןגנבמילדעת,אבידהלושנאבדהלמי,צרהעת,לנעריםשמירהסגולותדף•שינה

.(חסר)המגפהלזמןואזהרותסגולות•שוניםלעניניםגורלות

.שוניםומצביםגדלים.דף15כ"סה

100$פתיחה 
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20–ההמאהתחילתאפריקהצפון–וקמעותסגולות–ידבכתבקונטרסיםשני.99

Two Handwritten Compilations – Segulot and Amulets – North Africe, the early 20th Century

–ההמאהסוף,אפריקהצפון.רביםבעניניםולהצלחה,לשמירה,לחוליםסגולותעשרותכתוביםבהם.ידבכתבקונטרסיםשני

שני.ועבריתיהודיתערבית.קודשושמותקבלייםתרשימיםעםקמעותלעריכתהוראותכןכמו.20–ההמאהתחילת\19

.כותבים

.מ"ס11\17עמודים22:שניקונטרס.מ"ס15\17עמודים33:ראשוןקונטרס

.טובכללימצב.כתמים.מנותקיםדפים.שלםלא

150$פתיחה 

'והש'הרמשנותדפוסים

'והש'הרשנות–חסריםספריםאוסף.100

Collection of Missing Books - Resh and Shin Years

.ראשונהמהדורה.ד"רע,קושטא,המאורמנורתספרמתוך.דף81•

.קלד-י:דפים.ח"ש,ונציה,גדולותהלכות•

.הספרסוףוכןנמצאהשער.הספרבאמצעדפיםכמהחסרים.ס"ש,ונציה.החינוךספר•

.קיז-א:דפים.ח"ש,ונציה,מועדאהל•

.הסוףעד-ב:דפים.ג"שי,ונציה.הערוךספר•

.מסלנטזונדליוסףרביי"בכציוןמנחםלמדרשמטושטשרישום.קסד-ג:דפים.'השמשנותמהדורה,הערוךספר•

.בצילוםשהושלמואחרוניםדפיםומספרשערחסר.ד"שנ,וירונה.בלולהמנחהספר•

.תימניידבכתבהגהותמספר.ונציה,בוכל•

.חתימותעםתימניידבכתבוהושלםשערחסר.ראשונהמהדורה.א"שס,ונציה.חרדיםספר•

.ארולייאבןאברהםרביחתימת.צו-ו:דפים.ו"שנ,שאלוניקי.התרומותספר•

.שטו-קלה:דפים.ה"שנ,שאלוניקי.משפטחושן.ם"מהרשדת"שו•

ישמעאלר"בכהרחייא"חתימה.קדוםתימניידבכתבוהשלמותרישומים,חתימות,הגהות.'השמשנותחסרעותק,בחיירבינו•

."דייןמשה'יהצעיר"וחתימהרישום"הדיין

.ו"ש,ונציה.המרצרורמספרחלק•

.בלבדהספרוסוףבתחילהדפיםמספרחסרים.ח"שי,פירארא.האלהותמערכת•

.רצד-קסמדף.ג"של,ונציה,יצחקעקידת•

.באמצעדפיםמספרחסריםוכן,שעריםללא.שאלוניקי\קושטא.מנוקדותמשניות.מבטנורהעובדיהרבינופירושעםמשניות•

.שלםכמעטהעותק.נאהתימניתבכתיבההשלמהדפיםמספר.נמצאהסוף

.ו"שקושטא,תרגוםעםחומשמתוךדפים2ביניהם.שוניםבודדיםדפיםבנוסף•

כמותנמכרהאוסף.לעומקנבדקלא.קרעים.עשפגעי.גרוע.בינוני.טובמצב.שוניםומצביםגדלים.דפים+ספרים16כ"סה

.שהוא

500$פתיחה
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קדוםאיטלקיידבכתבהגהות–מהודרסט–פ"ש,ונציה–לבוש.101

Levush – Venice, 1620 – Elegant Set – Glosses in Early Italian Script

.דעהיורה-זהבעטרתלבוש.חייםאורח-החורולבושהתכלתלבוש:חלקיםארבעה.יפהמרדכירבינומאת,הלבושיםספרי

.משפטחושן-שושןעירלבוש.העזראבן-והארגמןהבוץלבוש

אבןחלקבסוף.ממודינאאריהיהודהרביהמגיההקדמתאחלקבראש.קאיוןיואניבביתבראגאדינידפוס.א"שפ-פ"ש,ונציה

.ונציהרבניהסכמתהעזר

בכתבהגהות.שימושכתמי.בודדיםעשנקבי.הראשוניםהדפיםבשולישיקומים.טובכללימצב.דף[2],רא-סט,סח.ראשוןחלק

.איטלקייד

.איטלקיידבכתבארוכותהגהות2.מאודטוב-טובמצב.קליםכתמים.בודדיםנקבים.דף[2].קמח.שניחלק

.הדפיםביןאיטלקיותוהגהותתימניותחתימות.טובמצב.לבןדף[1]+דףפז.שלישיחלק

.מאודטוב-טובמצב.דף[2],קסב.רביעיחלק

.מ"ס35.ומפוארותחדשותעורחציכריכותעם.כרכיםבארבעהחלקיםארבעה

1500$פתיחה 

בומבירגידפוס–ד"רפ,ונציה–ם"להרמבתורהמשנה.102

Mishneh Torah L'HaRambam – Venice, 1524 – Bomberg printing Press

.קדושה-נשיםחלק.בומבירגידניאלבדפוס.ד"רפ,ונציה.ם"להרמבתורהמשנה

אלסעידו"מ'ןיחיאק"חם"הרמבהאדא"תימניתחתימה."ליאוןיעקב'ןדוד'ןמשה"מזרחיידבכתבוחתימתרישוםשאבדף

."טאוילאנגאריחיאסאלם"חותמות."רמה'בחשוןו"יצסאלם'לדה'וונגאר

.משתנהבינונימצב.מ"ס34.תימניתבכתיבההושלמו,נשיםחלקבתחילתנוספיםדפים3.שפד-רלבהדפיםלפנינו:חסרעותק

.הכריכהבשדרתבלאי.בבדמחופהמעץעתיקהתימניתכריכת.עשופגעיבלאי

300$פתיחה 

ה"שנ-ד"שנ,ונציה–וכתוביםנביאים.103

Nevi'im U'Ktuvim – Venice, 1594-1595

והאדוןהשרבמצותהבומבירגיאותיותעםמחדשנדפס.דגארהזואןדפוס.ה"שנ-ד"שנ,ונציה.י"רשפירושעם.וכתוביםנביאים

"...המלאכהצבאעלהעומדפורינץאשרביתונאמןפקידוי"עפרוקוראטורקונטארינופדריגו

:חלקים3לפנינו

.ראשוניםדף18חסרים.הסוףעדשטומדףלפנינו.דףתמז-[רצז]:ראשוניםנביאים

.(חסרלפנינו)חלקריבדף.הסוףעדחמדףלפנינו.דףריב:אחרוניםנביאים

.אחרוניםדפיםשבעהחסרים,תלאדףעד.השערכוללמהתחלהלפנינו.דףתלח-ריח,ריו-ריג,[1]:כתובים

.ובלאיעשפגעי.סדרוללאמנותקים.אחרוניםנביאיםמתוךדפים100מעלעודמצורפים

.כריכותללא.כתמים.פגמים.בינוני-טובמצב

200$פתיחה 
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ח"שפ,ונציה–יאירחות\ט"שי,קרימונה–חזקוניספר.105

Sefer Chizkuni - Krymona, 1559 / Havot Yair - Venice, 1628

.קונטיויצינצודפוס.ט"שי,קרימוניה.מנוחבןחזקיהרבימאת.תורהחומשחמשהעלפירוש,חזקוניספר•

.קולפוןדף[1],קנז,במקור.בלבדראשוניםדפיםארבעה:חסרעותק

.כריכהללא.פגוםאחרוןדף.ויפהשמורבמצבהעותק.עשנקבימעטראשוניםבדפים

.רביםעשפגעי.גרוע,בינונימצב.דףמ:במקור.אחרוןדףחסר.ח"שפ,ונציה.פורטוהכהןאברהםרבימאת,יאירחותחבור•

100$פתיחה 

ה"שנ,ונציה–אלהיםישע.106

Isaiah Eloim - Venice, 1595

.צהלוןאברהםרבימאת.אסתרמגילתעלביאור,אלהיםישעספר

.ראשונהמהדורה.ה"שנ,ונציה

.נאהחדשהכריכה.משוקמיםעשפגעימספר.הסוףעדדמדףמתחילהטופס.מקורישערכחצי.משוקםשערלפנינו

80$פתיחה 

ראשונהמהדורה–א"שס,ונציה–(אלשיךמשהרבינו)פניניםרב.104

Rav Peninim (Rabbi Moshe Alsheich) – Venice, 1601 – First Edition

.ראשונהמהדורה.א"שס,ונציה.אלשיךמשהרבינומאת,משליספרעלביאור,פניניםרב

.בצילוםהושלמוהחסריםהדפיםכל.טקסטחסרוןעםפגומיםקצא-קפא,קיח:הדפים.אחרוןודףשער:חסרעותק.דף[1],קצא

.מקוריתהנראהכפי,מלאעורכריכת

100$פתיחה 
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ומכתביםספרים–איטליהיהדות
ו"תט,ונציה–אחרוניםנביאים.107

Nevi'im Achronim – Venice, 1655

.ו"תט,ונציה.הטוריםבעל,י"רשפירושעם,אחרוניםנביאים

.כתמים.כריכהללא.השערבמסגרתפגמים.עשנקבימעט.בינוני-טובמצב.אחרוןדףחסר.דףרך

150$פתיחה 

יחידהמהדורה–א"תי-ט"ת,וירונה–דודלביתכסאות.108

Kisa'ot L'Beit David – Verona, 1649-1651– Single Edition

.א"תי-ט"ת,וירונה.טובמהעשהאליהודהרבימאת.הבוראוקדמותהעולםחדושעלחשובחיבור,דודלביתכסאותספר

.יחידהמהדורה

.עשנקבי.בינוני,טובמצב.מ"ס20.דף[3],צה-ה,ז

200$פתיחה 

ב"תק,ונציה–יקרותואורחןלוית.109

Livyat Chen V'Or Yekarot – Venice, 1742

.שינאוויד"אבוולףזאבבנימיןיוסףורביסקאהלד"אבליביהודהאריהרביובנומאבהתורהעלחידושים,יקרותואורחןלוית

.וכתובותיבמות,עירוביןמסכתותעלחידושיםכמהבסופו

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

.מקוריתכריכה.טובמצב.מ"ס23.דףצב,[4]

100$פתיחה 

מזרחיידבכתבוהגהותחתימות–יחידהמהדורה–ג"תק,ונציה–צדקהשמשת"שו.110

Shemesh Tzedaaka Responsa – Venice, 1743 – Single Edition – Signatures and Glosses in Oriental Script

.יחידהמהדורה,ג"תק,ונציה.חלקיםשני.מורפורגושמשוןרביהגאוןאנקונהשלרבהמאתותשובותשאלות,צדקהשמש

רביהגאונים:איטיליהגדוליהסכמותעם.ממנוותשבותהערותעםשבתיחימשהרביהגאוןהמחברבןידיעללאורהוצאהספר

יצחקרבי.מילדולהדודרביובנוליוורנוד"אבמילדולהרפאלרבי.אמשטרדםד"אבליבאריהרבי.הישיבהראשפאציפיקויצחק

.הספרבשבחשיריםגםכוללותההסכמותרוב.ועוד"יצחקפחד"בעללאמפרונטי

.מזרחיידבכתבהגהותכמההספרדפיבין.נוספתדומהחתימה,"ט"סי"ישע"חתומההגההבספר

.מ"ס34.5.דףסא,[1],קיז,[5].וגולייתדוד.ואהרןמשהשלדמויותיפיפהבתחריטמפואריםשערים.נפרדבשערחלקכל

.בינוני-טובכללימצב.עשנקבי.בלאי.מנותקיםדפים.שדרהוללאמנותקת,בזהבומעוטרתעורעשויהמקוריתכריכה

100$פתיחה 

א"תקכ,ונציה–לדודמשכיל\החלקיםשני–ב"תקי,ונציה–לדודשושנים.111

Shoshanim L'David – Venice, 1752 – Two Sections / Maskil L'David – Venice, 1761

מהמפרשיםעליהדברואשרעלוהןהמשנהלשוןעלהן,הלכהשללעומקא,משנהסדריששהעלחיבור,לדודשושניםספר•

.אישפלטרוד"אבפארדודודרבימאת.ואחרוניםראשונים

.באיטליההרבניםגדוליהסכמותעם.זאראדאמאירבדפוס.ראשונהמהדורה.ב"תקי,ונציה

.רופפיםודפיםכריכה.עשפגעי.בינונימצב.דף[1],רמג,[4].קידושין-ברכות:אחלק

.טובמצב.דףרך,[4].עוקצין-קמאבבא:בחלק

מודבקשער.ראשונהמהדורה.א"תקכ,ונציה.פארדודודרבימאת.תורהחומשילחמשהי"רשפירושעלביאורים,לדודמשכיל•

.כריכהללא.טובכללימצב.בלאי.לחיזוקניירעל

150$פתיחה 
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יחידהמהדורה–ב"תרי,ליוורנו–יוסףויקן.113

Vayiken Yosef – Livorno, 1852 – Single Edition

.מתוניס"נתןמגדנות"הבןיל'בורגיוסףרבימאת.'ב'אסדרפיעלמסודרותת"ושוסוגיותמערכות,יוסףויקן

.טובייאנאישועהמשהדפוס.יחידהמהדורה.ב"תרי,ליוורנו

משההצעירה"כהמכבדוידידו...האפעןשיטעןק"בקחונהרייכמוטמיכאל...רוחיקרהגדולהרב"אלנאההקדשההפורזץבדף

"...ו"תירושליםק"מעיהיעקב'ן

.מנותקתמקוריתכריכה.מאודטובמצב.מ"ס31.דףקפב,[6]

100$פתיחה 

יחידהמהדורה–ו"תקמ,ליוורנו–ושמחהאורה.114

Orah V'Simcha – Livorno, 1786 – Single Edition

.פייאצהרחמיםאהרןמשהרבימאת.ושיריםלימודים,דינים,הפוריםלימיקונטרס,ושמחהאורה

.סעדוןואליעזרקאשטילויצחקאברהםדפוס.יחידהמהדורה.ו"תקמ,ליוורנו

.רופפתמקוריתכריכה.מאודטובמצב.מ"ס15.דףנו

120$פתיחה 

חשובההקדשה–יחידהמהדורה–ב"תרמ,ליוורנו–והיתראיסור\אברהםבן.115

Ben Avraham / Issur V'Heter – Livorno, 1882 – Single Edition – Important Dedication

אברהםרבימאת.דעהיורהערוךבשולחןי"קבסימןך"השסביב.והיתרבאיסורספיקותדיניעלשלםחיבור,אברהםבןספר

.אבוקארא

ממנוהקדמהעםאבוקאראיעקברביהמחברשלשארוי"על"הוהספר.יחידהמהדורה.קושטאישראלדפוס.ב"תרמ,ליוורנו

.הספרבתחילת

ניתנהההקדשה.גדולהאהבההיתההמחברוביןשבינובולאקיאהכהןדודלגביר,ל"הניעקברביידבכתבהקדשההספרבשער

.המחבראלמנתמאתל"הנלגביר

שעריבעלמדוראיצחקרביירוחםרבינועל,ותערובותוחלבבשר,מליחהדיניכולל,והיתראיסור,נוסףספרנכרךהספרבסוף

.ב"תרמ,ליוורנו,אבוקאראאברהםרבימאת.דורא

.מקוריתכריכה.מאודטובמצב

80$פתיחה 

א"תקי-י"תק,פירנצי–חייםארחות.112

Orchot Chaim – Florence, 1750-1751

איטליהגדוליהסכמות.פאסדייצחקדפוס.א"תקי-י"תק,פירנצי.מלונילהכהןאהרןרבימאתהלכתיחיבור,חייםארחותספר

.נחמניחייםשמשוןרביהמקובלבניהם

.עשפגעי.בינונימצב.מ"ס28.דף[1],קכא,[4]

80$פתיחה 
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'תר-'התשנות–איטליהמדפוסיספריםאוסף.116

Collection of Books of the Printing Presses of Italy – 17th – 19th Centuries

:מועדסדר,בלבדאחדדףחסרבכרותממסכת:חסרעותק.ה"תס-ד"תס,ונציה.הזרותהמלותופירושנקודותעם,משניות•

.מ"ס12גודל.(רלב-קנד,[1]:במקור)רכודףעדהתחלה:נשיםסדר.קכו-עזהדפיםנמצאים

.ב"תקל,ונציה.(סט)חלקים'ב.איטאלייאניק"קמנהגכפיהשנהכלשלמחזור•

עםפסח.פורים,אסתרתענית,בטבתעשרה.חנוכהסדר.מיוחדותשבתותשליוצרות,חדשראש,שבת,חולשלתפלותאחלק

.דף[רפג:ל"צ]רכד,[1].נחמושבת.באבתשעה.בתמוזיזתענית.שבועותחג,אבותפרקי.המזוןברכת,הגדה

.הסוכותחג.הכפוריםיום,גדליהצוםתענית,השנהראש.המיוחדותשבתותשארשליוצרות.אלוללחדשוסליחותתחנונים.בחלק

.דףשכב.תרגוםעםהפטרות.ותפילותזמירות.דינים.שנהלשמוניםלוח.לחולהמצלאין,צבורתענית.תורהשמחת

.דףקלז.י"הרשבשבחיכולל.ך"תר,ליוורנו.מטריפולימימוןחירבימאת.לעומרג"לליוםלימוד,רבאהלולא•

מוסרתוכחות,הטוריםבעליעקברבינו,י"רשופירושתרגום,המפרשיםעם,תורהחומשיהחמשהכלכוללעבהכרך,אורתורה•

.ט"תר,ליוורנו.ועודא"מהחידקדומיםנחל,לידאדודמרבימקלטעיר,ה"מהשל

.עשונקביפגמים.בינוני-טובכללימצב.שוניםגדלים

150$פתיחה 

מקסאליסגריברוךשמואלרבישתיקןמלחמהלשעתסליחהנוסח-ידכתב.117

Manuscript - Version of Slicha for a Time of War Written by Rabbi Shmuel Baruch Segari of Sculley

21כוללהסליחהנוסח.ובחתימתוידובכתב,מקסאליסגריברוךשמואלרבישחיבר"ו"חמלחמהבשעתסליחה",ידבכתבדף

.(השם)'הבאותוסוגריםהפותחיםבתים

פגיעתללאהדףבמרכזפגם.איכותידף.מ"ס14\20גודל.אחדעמודעלכתוב.מקופלדף[1].ומסודרתנאהאיטלקיתכתיבה

.קליםכתמים.טקסט

120$פתיחה 

ח"תקנ,קוני–טורילאדיהכהןרפאליחיאלשלמהרביידבכתבהלכתיתתשובה.118

Halachic Responsum Handwritten by Rabbi Shlomo Yechiel Raphael HaCohen Di La Turi – Coney, 1798

לאדיהכהןרפאליחיאלשלמהרבישלוחתימתוידובכתב,לאישלהתקדשעצמהעלשאסרהאשהקידושיבעניןהלכתיתתשובה

.[1798]ח"תקנ,[איטליה]קוני.ואיטלקיתעברית.מטורינויונהמיכאלשלמהרבירבואלששלח,טורי

.טובמצב.איכותידף.מ"ס20\25:עמודגודל.עמודיםשניעלכתוב.מקופלדף[1]

120$פתיחה 

ט"תקכ,מודינא–לויזכותמשהרבימאתס"השעלי"רשבפירושעיוניםמכתב.119

Letter of a Study of Rashi’s Commentary on the Shas by Rabbi Mishe Azuto Levi – Modena, 1769

תוכן.ט"תקכ,מודינא.יונהמיכאלשלמהרביאל,(ל"מז)לויזכותמשהרבישלוחתימתוידובכתבובעבריתבאיטלקיתמכתב

.ס"השבמסכתותמקומותבכמהי"רשבפירושדקדוקיםהמכתב

מופלגחכםתלמיד.הלויאליהורביהאלקיהמקובלהמפורסםהגאוןד"האבשלבנואליסנדריאורבנימחכמילויזכותמשהרבי

.ב"תקע-ב"תקנבשנים,פאליייהדילהאליסנדריאהעירברבנותאביומקוםאתומילאכיהן,ומובהק

.קליםכתמים.טובמצב.מ"ס19\25.אחדצדעלכתוב.דף[1]

150$פתיחה 
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ר"תשנת–ויטרביחנניהדודרביידבכתב–בפאדובההמדרשביתלנעריהלימודיםסדר.120

The Order of Studies for the Children of the Beit Midrash in Padua - Handwritten by Rabbi David Hanania Viterbi -

1840

מפורטיםבדף.ר"התבשנתויטרביחנניהדודהצעירי"עא"יעפאדובהק"קמדרשביתנערילמדואשרהלמודיםלוח"כולל,דף

.והנביאמהתורהפסוקיםרישומילדףמעבר."שלישיתמדרגה"ו"שניהמדרגה"להלימודסדר

.ר"ת,פאדובה.בפאדובהישראלבנילנעריהישיבהראשויטרביחנניהדודרביידבכתבהכל

.טקסטחסרוןללאהדףבפינתפגם.צדדיםמשניכתוב.דף[1]

80$פתיחה 

אמשטרדםדפוסי

ח"תס,אמשטרדם–מישריםמגיד.122

Magid Misharim – Amsterdam 1708

אליובהתגלותוהמגידהמלאךמפישקיבלודברים,"יוסףבית"הקארויוסףרבינומרןמאת,ך"התנעלחידושים,מישריםמגיד

.ח"תס,אמשטרדם.לימודובעת

.טובכלליבמצבהשאר.טקסטחסרוןעםפגםאחרוניםדפיםבארבעה.טקסטחסרוןללאבשערפגם.מ"ס20.דףנב-נ,סט,[4]

.מאולתרתרכהכריכה

100$פתיחה 

יחידהמהדורה–ה"תכ,אמשטרדם–גבלתשרשתספר.121

Sefer Sharsheret Gavlut – Amsterdam, 1665 – Single Edition

"...תולדותםעלהשיריםומשורתבמשקלהמדהמשפטעם...אחיואלאישמקביליםהשרשיםחרוזיגבולותיצב",גבלתשרשת

.אולווירהשלמהרבימאת

.תארטסקאשטרודידודבדפוס.ה"תכ,אמשטרדם

.הדפיםבפינותקליםפגמים.טובכללימצב.זמןכתמי.כריכהללא.מ"ס14.דף[2],ע

120$פתיחה 

כיסמהדורת–ט"תס,אמשטרדם–יהודהשבט.123

Shevet Yehuda – Amsterdam, 1709 – Pocket Edition

ישראלשנאתבתופעתדיוניםכולל,שונותובתקופותבארצותליהודיםרדיפותוארבעששיםשלתיאור,יהודהשבטספר

גירושלאחרשנהכעשריםחוברהספר.וירגהאבןשלמהרבימאתיהודיוחכםנוצריחכם,נוצרימלךביןדיאלוגיםבאמצעות

.ספרד

.טובבמצבהספרדפיזהמלבד.השערבפינתפגם.מנותקתמקוריתקלףכריכת.מ"ס14.דףסד

120$פתיחה 
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ג"תקמאמשטרדם–יסודותארבע–פסחשלהגדה.124

Passover Haggadah – Arba Yessodot – Amsterdam, 1783

פירושיםועליה,פסחשלהגדהעם.הברכהויסודהעבודהיסוד,האהבהויסודהיראהיסוד,יסודות'בכולל,יסודותארבע

.שנאטיךאלחנןרבימאת"...זמנינוומגאוניה"של,אפריםעוללות',הגבורות,אלשיך',המעשי,אברבנאלמרבינומלוקטים

.ואחיוברוךוגיסורופאלוייוחנןדפוס.ג"תקמ,אמשטרדם

שלמה"רביחותמות."פאלאקוואלףבנימין'הק""טאכויערשמואל'הק"חתימות.דף[1],מט,[2].305ההגדותאוצר;203יערי

."בוימגארטען

.טובמצב

100$פתיחה 

מקוריתקלףכריכת–ב"תצ,אמשטרדם–מוסרשבט.125

Shevet Mussar - Amsterdam, 1732 - original parchment binding

.רופאלויהירץדפוס.ב"תצ,אמשטרדם.וידאשדיאליהורבימאת,מוסרשבט

.מקוריתקלףכריכת.מצויןבמצבכולו,מבבדףקטןפגםמלבד.מ"ס16.5\21.דף[3],קיג,[1]

120$פתיחה 

מקוריתקלףכריכת–ו"תפ,אמשטרדם–מנחהמגישי.126

Magishei Mincha – Amsterdam, 1726 – Original Parchment Binding

.ופסוקפסוקכלעלאשכנזבלשוןמספיקופירוש,י"רשפירושעם.אחרוניםונביאיםראשוניםנביאים.ג-בחלקים,מנחהמגישי

.פרנקפורטמשהדפוס.ו"תפ,אמשטרדם

המתרגמיםמסביריםלכךהטעם.הדרושלפיאלאהפשטגוףלפיאינובוהתרגוםשכן,מנחהמגישילספרישמיוחדאופי

מלהשנעתקלפי,בתקנתןחכמםהועילולאאשכנזללשוןהמקראאתשתירגמוהראשוניםהתרגומיםשכן,אלחלקבהקדמתם

מובניםואינםזהאתזהשסותריםפעמיםוכמההמקראפשוטיהביןדיבוואיןאשכנזלשוןנעימותלפיולאהקודשמלשוןבמלה

.סגלהירץנפתלירביידיעלהדפוסלביתוהובאותורגמושלפנינוהחלקים.פהשבעלתורהידיעלאםכי

.(דחלקבסוףאמלנדרמ"רהקדמת).הספררכישתעלשחתמואלו,שבועבכללמנוייםשחולקוקונטרסים-קונטרסיםנדפסהספר

בדפים.אחרמעותקהושלמוזהשבחלקקי-קטדפים(שלישיחלק)אחרוניםנביאיםשלשערחסר.דףקצט[1],קסח,[1]

מצב.בשדרהופגמיםהכריכהבקצותבלאי.ההדפסהמתקופתעתיקהקלףכריכת.קליםוקמטיםכתמיםאחלקשלהראשונים

.טובכללי

80$פתיחה 

ז"תצ,אמשטרדם–חכמהראשית.127

Reshit Chochma – Amsterdam, 1737

תלמידוידאשדיאליהורביהאלקיהמקובלמאת,ויראתו'הלעבודתהאדםאתהמעוררומוסרקבלהספר,חכמהראשיתספר

.ק"הרמ

מחכמיבריטודידנא'ןחייםיצחקורביעטיאסישראלדודרביבהסכמות.פרופסץ"כשלמהיתמידפוס.ז"תצ,אמשטרדם

.מקראקאאלעזררביהסכמתעם,אמשטרדם

',לההאהבה,היראה:והן,לעבודהאדםצריךעליהןהמידותעיקריאתהמביאים(חלקים)"שערים"לחמשהמחולקהספר

.והענווהוטהרהקדושהעלההקפדה,התשובה

.יד-בכתבמצאאשר,במספרחמשה,אלנקאווהישראללרבי'המאורמנורת'ספרמתוךפרקיםהמחברהעתיק,הספרבסוף

ואףשלושוניםוקיצוריםעיבודיםלאוריצאו,כןכמו.מהדורות50-מליותרמכןלאחרוזכה1578בשנתבוונציהנדפסהספר

.רבהלפופולריותזכואלהוכל,לספרדיתתרגום

.שמיםויראתהמוסרללימודבמעלההראשוןכספרבושראוהדורותבכלישראלגדוליכלידיעלונשתבחנתחבבהספר

עלהמקשהחזקהכריכה.חדשהכריכה.איכותיםדפים.מאודטובמצב.אחרוןודףבשערחיזוקיםמלבד.מ"ס20.שלד,ה,[1]

.בשופיהספרפתיחת

150$פתיחה 
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פולמוס-יחידהמהדורה–ה"תקכ,אמשטרדם–חידותמבין.128

Mevin Chidot – Amsterdam, 1765 – Single Edition – Polemic

מהאגדודבןיוסףרבימאת.המסורתבעליבהםנהגואשרתיבותוראשיהחידותלהבין,המסורתעלפירושוהוא,חידותמביןספר

.ברוןהיילילידימגזע

.ועודאמשטרדםרבניהסכמות!וחשובמעניןספר.יחידהמהדורה.זוסמנשליבדפוס.ה"תקכ,אמשטרדם

:החיבוראודותפולמוס

ווירמששללדבריו.(ו"תקכ,דמיןפרנקפורט)"לתורהסייג"לספרובהקדמה,בפלאגיאטהיילברוןאתהאשיםווירמשאנשלאשר’ר

,רוזנטל."חדשהפרודגמא"ו"קדשמריבת":כרוזיםבשניהתגונןהיילברון.שנדפסקודםהיילברוןשלבידיו"לתורהסייג"הספרהיה

בראשהשעריםשארבעת,בדברספקאין."לתורהסיגמספרוגנובמועתקכלוהזההספר":מעיר(929’מס,179’עמ,ספריודע)

.ווירמששלספרומתוך,ובהשמטותקליםבשינויים,הועתקו,[(3-9]דף)"ראשוןלשערהקדמה"הכולל,הספר

.מקוריתכריכה.מאודטובמצב.עתיקותחתימות.מ"ס20.דףצג,[11]

120$פתיחה 

ח"תקי-ז"תקי,אמשטרדם–חייםאורח\לנפשמרפא\סלתסאה.129

Se'ah Solet / Marpeh LaNefesh / Orach Chaim – Amsterdam, 1757-1758

.זוסמנשליבדפוס.ח"תקי-ז"תקי,אמשטרדם.חייםואורחלנפשמרפא,סולתסאה,חשוביםמוסרספרישלושה

.וספרספרלכלנוסףשער,נאהארכיטקטוניתמסגרתעםהכלליהשערמלבד

."לויברכיהיצחקהצעיראנילגורלינפל"איטלקיתחתימהסולתסאהבשער.מ"ס19.דףי;[1],לד,[1];[1],לא,[1];טו,ו,[4]

.מקופליםהראשוניםהדפיםפינותכןמחמת.קדמיתכריכהללא

100$פתיחה 

יחידותמהדורות–ב"תצ,אמשטרדם–הכהןאסיפת\א"תקנ,אמשטרדם–תרועהזכרון.130

Zichron Teru'ah – Amsterdam, 1791 / Aseifat HaCohen – Amsterdam, 1732 – Single Editions

.ב"תצ,אמשטרדם.הכהןאהרןבןמשהרבימאת,השבועפרשיותעלחידושים,הכהןאסיפתספר•

:עםכרוך.דף[2],נ,[2]

מהדורה.א"תקנ,אמשטרדם.פראדמןבןאייזיקיצחקרבימאת.לעונשטאםאריהבןשאולרביעלהספד,תרועהזכרוןספר•

.דףיא.יחידה

.טובמצב

150$פתיחה 

מצוירשער–ז"תקכ,אמשטרדם–יקרכלי.131

Kli Yakar – Amsterdam, 1767 – Illustrated Title Page

.זוסמנשליבבדפוס.ז"תקכ,אמשטרדם.לונטשיץאישאפריםשלמהרבימאת,התורהפרשיותעלדרשות,יקרכלי

.אפריםיתעופףכעוףהנשאותהגבעותעל:פותח,המחברבשבחשירלשערמעבר

.טובכללימצב.חותמות."מקיצעל"זסגלהיללה"בוואלף'הקומלואההארץ'לה"חתימההספרבשער.מ"ס24.דף[1],ק,[2]

.שדרהללארופפתעתיקהכריכה.השערבתחתיתפגם

100$פתיחה 
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עתיקהרבניתחתימה–ב"תפ,אמשטרדם–טובהמרגליות.132

Margaliot Tova - Amsterdam, 1722 - ancient rabbinical signature

.התורהעלעזראאבןאברהםרביפירושעלפירושיםשלושה,טובהמרגליות

."יופימכלל"גםמחברהספרדיה'צרצשמואלרבימאת,חייםמקור.א

.עלםטוביוסףרבימאתפענחצפנת-יוסףאהל.ב

.סתריםמגילתגםהנקראהספרדישמואלרבימאתמוטוטפירוש.ג

.הפירושיםסביבו.התורהעלעזראאבןפירושהואהפנים

.להומחוצהבאמשטרדםהדוראותוגדוליהסכמותעם.קורדיוהדייצחקדפוס.ב"תפ,אמשטרדם

.הטקסטממילותכמהשלחסרוןעםקטןפגםפבדף.טובכללימצב"...משה"עתיקהרבניתחתימהמבדף.דף[1],קנו,[4]

.פשוטהכריכה.קליםשימושכתמי.דפיםבכמהאחריםחיזוקים

120$פתיחה 

נאיםעותקים–החלקיםשני–ס"תק,אמשטרדם–השנהמכלסליחות.133

Selichot of the Year - Amsterdam, 1800 - The two parts - fine copies

והדרתטייטשעםשחריתתפלותועם[ר"צובאותיותיהודית-אשכנזית]טייטשעם[פראנקפורטק"קסדרכפי]אשכנזכמנהג

.ופרשיותתורהספרדיניוברכותיהןותפיליןטליתדיני...טייטשאויףקודש

.ץ"כפרופסיוסףויתמיהאלמנהדפוס.ס"תק,אמשטרדם

.דףקך;נב,[1].(השנהראשלערב;שביעיליום-ראשוןליוםסליחות):אחלק

.דףקפו;נב,[1].(בתמוזעשרלשבעה-גדליהלצוםסליחות):בחלק

.חסרהקדמיתכריכה,מצויןמצבשניחלק.מקוריתעורכריכת.מצויןמצב,ראשוןכרך.מ"ס18.5

120$פתיחה 

יחידהמהדורה–ץ"ת,אמשטרדם–יוסףשרש.134

Shoresh Yosef - Amsterdam, 1730 - only edition

.ברודאאברהםרביחתןברסלוייוסףרבימאת.וענפיושורשיו,המיגודיניבכלוחידושיםביאורים,יוסףשרש

.הספרבתחילתחשובותהסכמות.פרנקפורטמשהדפוס.יחידהמהדורה.ץ"ת,אמשטרדם

.כריכהללא.טובמצב.מ"ס21.דףנב,[2]

80$פתיחה 

כיסגודל–ח"תרי,אמשטרדם–שמעוןשער.135

Sha'ar Shimon - Amsterdam, 1858 - pocket size

.ח"תרי,אמשטרדם.פרנקפורטשמעוןלרביהחייםספרקיצור,שמעוןשער

.מקוריתכריכה.טובמצב.מ"ס15.'עמלא,[1],קד,[7]

100$פתיחה 

נגינהכליציורמקופלדףעם–ד"תרכ,אמשטרדם–תהליםספר.136

Book of Psalms – Amsterdam, 1864 – with a Folded Leaf with an Illustration of Musical Instruments

.אחריםועניניםתפילותועם.מולדרלביתעזריאלבןשמואלהמתרגםמאת.הולנדיתתרגוםעם,תהליםספר

,יובל,שופר,קרן,עגב,חליל,מנים,נבל,כנור:תהליםבספרהמוזכריםזמרכליביאורהמתרגםבהקדמת.ד"תרכ,אמשטרדם

הנידוניםנגינהכלישלציורים30ובומקופלגדולדףעם.ועוד,צלצלים,מצלתים,שלישים,מנענעים,מחול,תוף,חצוצרה

.בהקדמה

.מקוריתכריכה.מאודטובמצב

120$פתיחה 
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המזרחדפוסי

יחידהמהדורה–ו"תרל,אזמיר–אברהםבן.137

Ben Avraham – Izmir, 1876 – Single Edition

רבימאת.ולהספדלנישואין,לפסח,למילה,תורהלמתן,מצריםליציאת,זכורלשבת,להלבשה,לתשובהדרשות,אברהםבןספר

.קריספיןטוביום

,אביושםעלהספרשםאתקראכיבהקדמתוכותבהמחבר.יחידהמהדורה.וחבריושיגורהדייאושעאהרןדפוס.ו"תרל,אזמיר

.ועודטוביוםבגדיספרגםחיבר,ההודבתקופתאזמירחכמימגדולי,המחבר.אברהםבן(המחבר)שהוא

.בוימגרטןשלמהרביובנווינהד"אבבוימגרטןיוסףרביחותמות.מזרחיותוחתימותרישומים

פגםמחמתהאחרוניםהדפיםבפינותקיפוליםמעט.ואיכותיםבהיריםדפים.מאודעביםדפים.טובמצב.מ"ס31.דףקם,[4]

.הכריכהבפינות

80$פתיחה 

פארדואליעזרשמואלרביהקדשת–ב"תרל,צובהארם–הטיולאגרת.138

Igeret HaTiyul – Aleppo, 1872 – Dedication by Rabbi Shmuel Eliezer Pardo

.דייןמרדכימשהרבימאת',ב'אסדרעלמסרותתוספתעם.מפרידברגבצלאלבןחייםרבימאת,הטיולאגרת

.צובהבארםשנדפסוהראשוניםמהספרים.ששוןחיאליהודפוס.ב"תרל,צובהארם

והאבותהבניםרבותלשניםתזכו"-ירושליםמחכמיפארדואליעזרשמואלרבישלוחותמתוידובכתבנאההקדשההפורזץבדף

וחתימתבעלותרישומי."אףיכפהבסתרמתןפרץאברהם'סי...הגביר'הרכבודלמעלתהצדיקיםבספרטובהלשנהתזכוכולם

.ל"הנפרץאברהםהגביר

.הכריכהבפינתחסרון.מקוריתכריכה.מאודטובמצב.מ"ס14.דףלב

120$פתיחה 

חשובחיבור–ץ"תר,בגדאד–משהויבחר.139

Vayivchar Moshe – Baghdad, 1930 – Important Composition

עיראקמזרחבצפוןעיר)אק'סנג-כויהעירמחכמיחיררימשהרבימאת.'ב'אסדרלפימוסרופרקיחידושים,דרשות,משהויבחר

.(שלההכורדיבאזור

!הידועיםכורדיסתאןחכמישלהיחידיםמהחיבורים.שוחטאלישעבדפוס.יחידהמהדורה.ץ"תר,בגדאד

.טובהדפיםמצב.מנותקיםודפיםכריכה.מ"ס21.'עמרפ

80$פתיחה 

המזרחדפוסי–ספריםשני.140

Two Books – Eastern Printing Presses

יעקברבימאתתשובותדכיאמיראספרעם.מרדכישמעוןרבימאת.משפטחושןבהלכותביאורים.'גחלק,שמעוןמטהספר•

.יחידהמהדורה.ט"תקע,שאלוניקי.מנשה

(השניהבספירה)לזבדף,(קצוצה)מאודארוכהאחת,ידבכתבהגהותמספר."שבתיאניל"זג"מהריאמישיבת"רישומיםבספר

.[טוביוםהצעיר]ו"היט"יו'הל"זזקנימרוהוא",אחרמכותבמזרחיתהגהה

.דפיםכמהבשוליופגמיםבודדיםעשפגעי.טובכללימצב.דףעג-ג,א,סג,[2]

.ששוןחיאליהודפוס.יחידהמהדורה.ט"תרכ,צובהארם.פינטויאשיהולרבינוטורים'דסדרעלותשובותשאלות,מכסףנבחר•

.ודמשקצובהארםרבניגדוליהסכמות.ששוןחיאליהורביהמדפיסמאתוספריופינטויאשיהורבינותולדותהספרבסוף

.מצויןמצב.מ"ס19.דף[2],רל,[4]

120$פתיחה 
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רבה'גספרי[20]אוסף.141

Collection [20] The books of Djerba

.סגרוןמרדכירביהקדשת.ו"תרפ.חדאדכמוסרבי.חייםאורח•

.שערחסר.ג"תרע.בערביתחכמהראשיתקיצור,אלאפעאלאתמאר•

.א"תש.חדאדיעקברבי,יעקבשארית•

.ב"תשי.שלישיחלק,אבכרחם•

.ב"תש.כהןהאברהםרבי.לאברהםחסד•

.ז"תש.רננותשפתי•

.שערללא.ט"תרצ,סוסה,בוסתנאימעשה•

.ו"תשל.מימוןאברהםרבי.הלבנהצורת•

.ה"תרס,תונס,הדבריםעשרת•

.ד"תרפ.כהןציוןבןרבי.הצביקרן•

.ה"תרפ,סוסה.'בחלק,בראשיתמעשה•

.ח"תש,ציוןיושיע•

.ד"תרצ.חלימי'פרגרבי.לאיתןמשכיל•

.ח"תש.ב"ח,שלמהמדרש•

.ח"תש.שלימקיקץרבי.ב"ח,ם"ששלמדרשו•

.ז"תשט.הכהןסאסירבי.ב"ח,דודזרעת"שו•

.ב"תש.חורישלמהרבי,שלמהחשק•

.ב"תשכ.הכהןמנינייהודהרבי,יהודהקול•

.אחרוןודףשערחסרנוסףעותק.שערחסר.ט"תרע,הגדהמדרש•

.הספרמןכמחציתסוףחסר.ו"תרע,דאבותמילי•

.עשפגעי.בינוני-טוב.שוניםומצביםגדלים

120$פתיחה 

נדירים–ר'ואלגירבה'גספריאוסף.142

The collection of books by Djerba and Algier - rare

.ו"תש.חדאדדודמשהרבימאת,אסתרמאמר•

.ה"תש.השנהלראשמחזור,תרועהיום•

.בסוףדפיםמספרחסרים.ז"תרנ,תונס.ימיהןומספרשנותיהן,התקופותרשימת,נצחילוח,מואבדגדול•

.פגום.רבה'בגחדאדישועהבןחידפוס.תורהללימודיחודלשםכולל,"נאפעתעריף".מודפסדף•

.ב"תרצ.חוריחייםרבישלבתרגומויהודיתבערבית,שניחלק,יועץפלא•

.לשערמעברהקדשה.ט"תש.עידאןמכלוףרבימאתדרושים,נקאעמר•

.ח"תשי.ועקניןשמעוןרבימאת,ה"השודבר•

.גנאסיאדודבןיוסףרבימאת.צרפתית.הפרשיותסדרלפיערוכים,יוםלכלוהלכהמוסרפרקי,לישראלחקמוסר,החייםצרור•

.שלםסט–חלקים5.וצרפתיתבעבריתשערים.י"תש,קוסטנטינא

.ז"תש.שלימקיקץרבימאת.ערבשמןספרעם.ראשוןחלק.ם"ששלמדרשו•

.ח"תשי.השלימקיקץשאולרבימאת.ישראלבמדינתהנקבעהעצמאותלחגדרושעם,ומוסריםהנהלחדשידרשות,אשיםלשם•

.ב"תש.א"חידלהגאוןגודלקשרספרמן,תפילהשערי•

.ב"תש.בערביתקדשמספרימוסר.שלוםברית•

.ו"תשט.ישראלבנותטהרת•

.מנותקיםדפים.עשפגעי.שוניםומצביםגדלים.ספרים13כ"סה

100$פתיחה 
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תפילהספרי[10]אוסף–בבומביהודוקהילות.143

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

19-ההמאהבסוףשנדפסוספרים.ומאראטיעבריתבשפותהספרים.בהודוהשוניםבדפוסיםשנדפסותפילהספריעשרהאוסף

.20–ההמאהותחילת

.בינוני-טוב.שוניםומצביםגדלים

300$פתיחה 

הספרדיםחכמיוהקדשותחתימות,הגהות

ומצריםצובהארץחכמיגדוליוחתימותהמחברבןהקדשת–ח"תקע,ליוורנו–ליצחקזכורת"שו.144

Zechor LeYitzchak Responsa – Livorno, 1818 – Dedication by the Author's Son and Signatures of the Leading Rabbis of

Aleppo and Egypt

.ראשונהמהדורה.ח"תקע,ליוורנו.צובהארםד"אבהררייצחקרביהגאוןמאתותשובותשאלות,ליצחקזכורספר

.במצריםשהתישבוצובהארםחכמישלחשובותוחתימותרישומיםבספר

הספרקבלתעלרישום•הלויביטישחייאהגביראל,הרריחייארביהמחברבןשלוחתימתוידובכתבנאההקדשההשערבראש

עזראהצעיראחרוןגואל"נוספתוחתימהרישום•מוספייאיאושעיוסףחייםרבישלוחתימתוידובכתב,ביטישדוד'רהגבירמאת

.לזבונהמשההגבירלמדרשהקדשהרישום•"ט"סענתיבייוסףהצעירה"עאחרוןגואל"נוספתוחתימהרישום•"ט"סלחמיחייא

,הדאיהשלוםלרבילעםשלוםספרעלבהסכמהץ"אררבניעםחתוםה"תרנבשנת–הררייצחקרביהמחברהגאוןבןחייארבי

לאאךישראללארץלעלותבדעתווהיהג"תרסבשנתץ"מארעלהבישיבהויושבזקן"נחרטציונועל.במצריםנפטרד"תרסבשנת

.(לחעמוד,ץ"באראשרלקדושים)"...לסדרהששיביוםנפטרכיהימיםלוארכו

נפטרלירושליםעלהזקנהולעתלמצריםהיגר,בדמשקולמדנולד.דמשקעלילתממעוניענתבייעקברבישלנכדוענתבייוסףרבי

.(ט"תרע,ירושלים)"יוסףויצבור"חיברט"תרעבשנת

,"לעבדךזכור"חיבר.ס"תרבשנתבמצריםת"בתמלמד,אפריקהבצפוןבשליחות,ירושליםמחכמי-לחמיידידיהחייאעזרארבי

.י"בכ"משהתורת"

שאר.טקסטחסרוןעםפגם(מפתחות)אחרוניםדפיםבארבעה.טקסטחסרוןעםהדףבפינתפגםקל-קבדפים.דף[1],קנז,[6]

.בלויהעתיקהכריכה.טובבמצבהדפים

100$פתיחה 

יוסףפורתישיבתראשעטיהעזרארביחתימות–ראשונהמהדורה–ה"תקכ,אמשטרדם–כסףמשכיות.145

Maskiyot Kesef – Amsterdam, 1765 – First Edition – Signatures of Rabbi Ezra Attiya the Head of the Porat Yosef

Yeshiva

הלויטודרוסוהרבבדרשיאברהם'רמאתומכתביםשיריםעם,ב"אכסדרהשרשיםהוראותשיתוףמילון,כסףמשכיותספר

.דפירהמשלםבןשלמהרבימאת.אבולעפיא

.תמהמרדכירביידיעללאורהוצא.ראשונהמהדורה.ה"תקכ,אמשטרדם

רישוםוכן.שניםיובלבמשךיוסףפורתישיבתראש(ל"תש-א"תרמ)עטייאעזרארביהגאוןמרןידחתימותהספרוסוףבשער

.גדולהספריהובעלדמשקמחכמי–טובייצחקרביהגביר."ן"מעו"נרטובייצחקי'גהגביר'מעלמדרש"יחובדףבשער

.מאודטובמצב.מ"ס20.דףכז

120$פתיחה 
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"המיםברכת"בעלמיוחסיוסףמרדכימשהרביהגאוןהקדשת–א"תע,קושטא–ביהוסףעדות.146

Edut Behiyosef - Constantinople, 1711 - Handwritten Dedication by the Gaon R’ Moshe Mordechai Meyuchas Baal

“Birkot Hamayim” and “Mayim Sha’al”

משההצעירולחוץמפתחיוציאושלאמ"וע...'לישיאותוהקדשתיאיךמהימנאולראיהלעדותתהיהזאת"הקדשההפורזץבדף

.מיוחסהרבשלידובכתבאולי"יעקבביתלמדרשקדש"רישוםהראשוןבדף.[מיוחסיוסףמרדכימשה]"ט"סם'מי

התורהברכיעלגדל."האדמהפרי"מחברשמואלר"בכמיוחסרפאלרביהגאוןשלבנו,(ו"תקסנפטר)מיוחסיוסףמרדכימשהרבי

שהשיבופסקיםת"שו,בחיבוריוהמפוזריםתורהחידושיבכתיבתהפליגבעלומיועוד."יעקבבית"המדרשביתמחובשיכאחד

.אישיותואתסובביםקדושהומעשימופתסיפורי.ואילךשניםו"טבןהיותומזמןהדורלחכמי

ט"המהריהגאוןשלחתנונעשהמיוחסיוסףמרדכירביאולם,"לציוןראשון"הבכהונתמקומואתימלאשבנובצוואתוכתבאביו

הדיןביתכראשמקומואתירש,ב"תקסבשנתעולמולביתחמיושנסתלקלאחררק.הכבודמפניוזכותומקומועללוויתר,אלגאזי

.פטירתועדזהבתפקידושימש,"לציוןראשון"וכבירושליםהגדול

פני",עשרהשמונהגיללפנישחיבר"ראשוניםמים"חיבורואתאליווספח"שאלמים","המיםשער","המיםברכות":חיבוריו

.ידבכתבשנשארוספריםועוד"המיםעין","המים

ירושליםק"בעיהבהיותול"זא"חידהדורמופתהרבשלחברוהיהשהואושמענו":כותב"לשלמההמעלות"בספרחזןשלמהרבי

',מיםברכות'ספרהדפיס',יוסףברכי'ספרוכשנדפס',המיםשער'ספרהואהדפיס',יוסףשער'ספרא"חידהרבכשהדפיס.ו"ת

יעןולהדפיסםהרבהספריםלחברל"זא"חידלהרבזיכוהשמיםמןאך',שאלמים'ספרהואגםחיבר',שאלחיים'ספרוכשחיבר

."עמולהתחרותם"מיהרביכוללאכןעל,ספריולהדפיסשיסייעוהוגביריםומצאהדפוסבמקוםהיה

.א"החידבתקופתהדורגדוליולמדוהגובה,בירושלים"יעקבבית"הגדולההישיבהמספרייתהינושלפנינוהספר

.ואיכותיבהירדף,מצויןבמצבהספרשאר.הראשוניםבדפיםשימושבלאי.שערחסר.דף[2],קיו,[3]

150$פתיחה 

–ב"תק,ונציה–רקחמעשהספר–"הקודשדרך"בעלמקושטאאלפנדאריחייםרביהגאוןחתימת.147

ראשונהמהדורה

Signature of Rabbi Chaim Alfandari of Kushta Author of "Derech HaKodesh" – Sefer Ma'asse Rokeach – Venice, 1742 –

First Edition

רוקחחימסעודרבימאת.וזמניםאהבה,מדע–ראשוןחלק,(הפניםעם)ם"להרמבתורהמשנהעלסובבחיבור,רוקחמעשהספר

.טריפולירבנימגדולי

.ועודואהרןמשהדמויותעםויפהמצוירשער.זארהדאמאירדפוס.יחידהמהדורה.ב"תק,ונציה

בשערנוסףרישום.חתימתושלקליגרפיסלסולעם,אלפנדאריחייםרביהגאוןשלידוחתימתלתפארהמתנוססתהספרבשער

."אצבאןדודהצעיר"אבדףנוספתחתימה."ו"נראמאדויצחקרפאל...החמהגבירק"לעפ"מק"

וקיבללמד.ועוד'מראשיתמגידקובץ''הקודשדרך''דתאש'בעל,קושטאחכמימגדולי.יצחקרביבן(השני)אלפנדאריחייםרבי

לגאון"פשוטגט"בספרכמודורוחכמיבספריובאובהלכהתשובותכתב"מאשמוצל"בעלאלפנדארייעקברבידודומפיתורה

אליהורביהגאוןעםוכן,('הרועיםאביר'כמתארהוא"החידאשר)שנגיבןאליעזררביהגאוןעםהתכתב.חביבבןם"המהרירושלים

שםבספרוא"החיד.מרובהובהערצהמופלגיםבשבחיםבתשובותיהםאליופוניםאלהגאונים',מאליהומכתב'בעלאלפנדארי

"...חייבני'בסוהגהותהקדושדרךדתאששחיברא"מהרחהמופלאהרבדורנומופת..."עליוכותבהגדולים

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

.זהעמודנרשםלא001366013'מסברשומההעותקיםבכלנמצא

.פשוטהכרכיה.מהחתימהבמעטפגם.קליםופגמיםשימושסימניי.איכותיםדפים.טובמצב

120$פתיחה 
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ברכהא"היש–אלישרשאוליעקברבילציוןהראשוןשלוחתימתוידובכתבהגהה.148

Handwritten Gloss and Signature of the Rishon L'Zion Rabbi Ya'akov Shail Elyashar – the Yissah Beracha

.ע"תק,ליוורנו.כפרהמזבחספר

א"ישצעיראישנאוםודוק"החותםאלישרשאוליעקברבילציוןהראשוןשלוחתימתוידובכתבהעמודלאורךהגהה2\קיבבדף

.(קצוצות)נוספותהגהותשתי."ט"ס

נישאהאמו.שנה6בגילמאביוהתייתם.צפתמדייניאלישרירוחםאליעזררבישלבנו(ו"תרס-ז"תקע)אלישרשאוליעקברבי

ישב,ל"הראששהיהחזןדודחייםרביכשנפטר.ברכיועלוגדל,ולמדחונךברכהא"היש,נבוןמרדכיבנימיןרביירושליםד"לראב

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

:חיבוריו.תבלקצויבכלמקוםלכלתשובותהשיבשבהםבהלכהרביםספריםחיבר.לפטירתועדירושליםד"וראבלציוןכראשון

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

.'האיששאל'',אישקרב'.(לרבובימיןבניעם)

.מינימלייםשוליים.כריכהללא.הספרוסוףבתחילהדפיםמספרחסרים

150$פתיחה 

"אלבית"מישיבתפיריראאהרןרביהמקובלשלקדשוידכתב-ם"להרמבתורהמשנהעלהגהות.149

Glosses on Mishneh Torah L'HaRambam – Manuscript of the Kabbalist Rabbi Aharon Ferrara of the "Beit El" Yeshiva

.ב"תרכ,ברלין.רביעי-שלישיחלק.ם"להרמבתורהמשנה

משהחייםרפאלאהרןרביהמקובלהגאוןשלקדשוידבכתבהדפיםביןותיקוניםקצרותהגהותוכן,למדניותהערותשלושבספר

אחת.קדשוידבכתבענפיםשלקישוטים"תורהמשנה"המיליםשלהאותיותבתוך.ידובכתב"הרמבם"רישוםבשער.פירירא

."יצחקר"אפ"שמושלתיבותבראשיחתומהמההגהות

המטיביםעלו"קהמזיקיםעל'אפיחסכמה'יתרחמנותוולהראות"מוסרבדבריהגהתואתפיריראהרבמסייםההגהותבאחת

משנההכסףמרןאתמכנהזוהגההבאמצע,"והשלוםהאמתדרכוויורה"מסייםאחרתבהגהה."והשלוםהאמתואוהבים

."א"זיער"היקכיוןזהואפשר"

שעולהוכפי,הכהןכאהרןשלוםורודףשלוםאוהבהיהיצחקר"אפשהרבידועשכן,בכדיאני'והשלוםהאמת'בעניןהגהותסיום

.השלוםבעניןהמדברים(ג"תרל,ירושלים)"תורהתצאמציוןכי",(מ"תר,ירושלים)שלוםורודףשלוםאוהב"שחיברמספריו

בניעםעלה,פיריראיצחקרבילאביובשאלוניקינולד(יצחקר"אפמכונה)פיריראמשהחייםרפאלאהרןרביהאלקיהמקובל

הגאוןהמובהקתלמידו.בחסידותהתנהגימיוכל.אלביתק"קויחידיהמקובליםחכמיביןנמנה.לירושלים,ח"תרבשנתביתו

עליועברלאמותויוםעדלרובו,א"זיעאהרןשלמדותיולספרואיןלשעראין"עליוכותבשלזינגריוסףעקיבארביהמפורסם

רביםאשרמלבד,לזאתהחבריםאתולזרזולעורר,ץ"יכבאלביתהמדרשלביתלעלותבחצותהתנשאוכארי,בשינהלילהחצות

אחריוהניח.ו"תרמבשנתנפטר.רבושלומדותיובהנהגותיושלזינגרהרבמאריךושם"...בשלוניקיבבחרותועודמעוןהשיב

רבינוכתבשניבסעיף.ידבכתבשנותרוספריוהדפסתעלהיהבצוואתוובקשותיודאוגותיוועיקרסעיפיםב"ישלמפורטתצוואה

ויוחקובספריתןמי"...'גבסעיף"...יתברךהואשזיכניתורהחידושיכלולהדפיסלהעתיקו"היוידידיואוהביו"היבניישתדלואו"

ביתםבניכלועלעליהםאשתדלאניגם...שליי"לנרנחרוחנחתלעשותשמשתדלמיוכל...י"בעהעיניםולהאירהרבניםלזכות

חיבוריו."הבאובעולםהזהבעולםשלימהמשכורתםותהי,פעולם'השישלםמחיצתיבמקוםהבאבעולםכחימאמציבכל

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

.גדולכרך.בלויהמקוריתכריכה.רטיבותכתמי.בינונימצב

200$פתיחה 
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הספרדיםגדוליוחתימותרישומים–דפיםשלושה.150

Three leaves - inscriptions and signatures of the great Sephardim

.ה"תקכ,אמשטרדם,הדורפארספרשער•

תיבותבראשיידוחתימתעם,אליהוקולס"מחישראלאליהורביהגאוןידבכתבל"המומאתהספרקבלתעלרישוםהשערבראש

דאבוהכרעאבראחמראברחלא"בנוידבכתברישוםזהלרישוםסביב."צעירש"איו"יצהדפוסלביתהמביאומאתלמנהלי"

נחלתלשמיליוישביתבלומלואההארץ'להעבדואתאלודיםחנןאשר"נוסףרישום."ט"סישראלשלמהידידיאהצעירהאללעבד

."ט"סישראלשלמהידידאהצעירהאלעבדיאבות

לארץעלהלחייוהשלושיםבגיל,"משהמשאת"בעלרודוסד"אבישראלמשהרבישלבנו(ד"תקמ-ה"תע)ישראלאליהורבי

שלדיןביתולאבלדייןהתמנהב"תקלבשנת.בחברותאא"החידעםלמדשם"שלמהובניןלאברהםחסד"בישיבתולמד,ישראל

.פטירתועדבהוכיהןאלכסנדריה

בשנתלפטירתוועדב"תקעמשנתבאלכסנדריהד"כאבכיהן,דורומגדולי,מרודוסישראלאליהור"בשלמהידידיהרביהגאון

שנתעדשהתקיים"ישראלידידהמדרש"בשםמדרשביתבאלכסנדריהנוסדלזכרו,אביוספרילהדפסתרבותוטרחיגע,א"תקצ

.צאצאיםללאנפטר.ידבכתבנותרי"ישבןדרשותיוספר.דורוגדוליידיעלנספד.א"תרע

.ז"תרמ,ירושלים,מרפאלבספרשער•

.המלכותחותמתחותמתועם"פאניזילמאיררפאלהצעיר"ידוחתימתעםהמחברידבכתבהקדשהמילוילשערמעבר

.ו"תרנ,סאלוניקו,ימיןבןספרמשערחלק•

.ישראליעקבשמואלרבישלוחתימתוידובכתבנאההקדשהלדףמעבר

.שוניםגדלים

120$פתיחה 

טורקיהרבניוהגהותחתימות–ב"תקכ,ונציה–מקובצתשיטה.151

Shita Mekubetzet – Vince, 1762 – Signatures and Glosses of the Rabbis of Turkey

.ראשונהמהדורה.ב"תקכ,ונציה.אשכנזיבצלאלרבימאת.קמאבבאמסכתעלמקובצתשיטה

ארדיטמשהר"כמהי"ה'מחאותהקנהזאתשיטה".מטורקיהארדיטמשפחתוחשובירבנישלורישומיםחתימותהספרבשער

.ה"זלהחייאר"בכמוהרו"היאליעזריאושענסיםהצעיר""...ו"היארדיטיצחקהצעירחתנוליבמתנהונתנו...י"ה

רביהוא–"ט"סס"נא"ש"חתומהארוכההגההביניהם.ארדיטיצחקרביבחתימתחתומותחלקםידבכתבהגהותכמהבספר

רביעםהתכתב"חייםרוח"ובספר"ידואתאברהם"י'פלאגאברהםרבישלבספרומוזכר,טורקיהמחכמיסניורבןאברהםשמואל

.ידובכתבהםנוספותוהגהותיתכן.(שלד'סיד"יו)י'פלאגחיים

יקר"סבושלספרועםוהדפיסוספרואתהשליםשלמהרביבנו,"שבערכיןפחות"בעל–(ב"תקע-ט"תקי)ארדיטיצחקרביהגאון

.אזמירחכמימחשובי."שבחבורההארי"כינוהודורוגדולי,(ג"תקפ,שאלוניקי)"הערך

.בלויהומעטרופפתמקוריתכריכה.ובהיריםעביםדפים.מקומותבכמהעשפגעי.בינוני,טובמצב.מ"ס31.דףקפז

120$פתיחה 

דנאוןיהודהרביהגאוןוחתימתרישום–חלקיםשני–ז"הרדבת"שו.152

The Radbaz Responsa – Two Sections – Inscription and Gloss of the genius Rabbi Yehuda Danon

:עםכרוך.דףפח,[2].ט"תק,ונציה.שניחלק,ז"הרדבת"שו•

.דף[2],מו-מא,נח,[1].ראשונהמהדורה.א"תקמ,פיורדא.שלישיחלק,ז"הרדבת"שו•

הצעיראניבמתנהליונתנוט"סאלגראנטייצחקחייםר"כמוהח"מר"עטמאתכספימקנת"וחתימהרישוםשלישיחלקבשער

."ברכהבאט"סדאנוןיאודה

.סתהוןחייםבכוררבישלמרבותיו.לטבריהעלהי"תרבשנת."תורהמחזיקי"ישיבתוראשדיין.אזמירמרבני–דאנוןיהודהרבי

בסבראדיינאמרבתורהלעמיתנולטובוזכור"י'פלאגחייםרבימרןכותבחיכלנפשבספר.בתלמידיםתורהומרביץבתורהשקדן

יצחקרביחמיוהנראהכפי"...דאנוןיאודהר"כמוהרהכוללהרבמעלת,שבחבורהארירברביבר,תורהמחזיקיישיבתוראשישרה

.(ב"תרמ,אזמיר)מאיןחכמהספרמחברבעלהואאלגראנטי

.הדפיםבפינותקיפולים.קליםופגמיםבלאי.טובכללימצב

120$פתיחה 
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מבגדאדשלמהר"ברחמיםרביידבכתבחשובותוהגהותחתימות–תעניותארבעסדר.153

Seder Arba Ta'aniyot – Signatures and Important Glosses handwritten by Rabbi Rachamim the Son of Rabbi Shlomo

of Baghdad

.א"תקע,ביינה.ספרדיםק"קכמנהגתעניותארבעסדר

והרבנסיםיצחקרביל"הראשרבישלאביו,בגדאדמחכמי-"ו"הישלמהר"בכהרחמיםהצעירהאחרוןגואל"חתימותבספר

.א"זיע"חיאישבן"המרןשלידידו.ר"היע

מרבינוששמעהלכתיותהגהותשתיכולל.שלמהרחמיםרביידבכתבוהלכות,נוסח,התפילההוראותבענין,הגהותהספרלאורך

."ו"נרחייםיוסף'חהורהכן","ו"נרחייםיוסף'חדרשכך""חיאישבן"החייםיוסף

אברהםנסים"חתימות.הדפיםבפינותקיפולים.שימושובלאיסימנים.פגומהמקוריתכריכה.בינוני,טובמצב.מ"ס18.דףקלו

"אליהו

150$פתיחה 

אדאדיחייםאברהםרביחתימות–ת"נח,אמשטרדם–רזאפענח.154

Pa'aneach Raza – Amsterdam, 1698 (the Year of Nachat) – Signatures of Rabbi Avraham Chaim Adadi

.ח"תנ,אמשטלרדם.הלוייצחקרבימאת.התורהעלחידושים,רזאפענחספר

.אדאדישאולרביבנוחותמות.אדאדיחייםאברהםרביחתימותנוספיםובמקומותבשער

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

והתיישבישראללארץסבועםעלהח"תקעבשנת.נתןוחקנתןמאוריבעל,אדאדינתןרבי,סבוברכיעלוהתחנךמהוריונתייתם

יחדדייןבתורושימשלרבונתהוסמךבצפת.קארויוסףרבישםעלהמדרשבביתאנהוריאברהםרבימפיתורהלמדשם.בצפת

שב,ישראלבארץז"תקצבשנתשהתחוללהאסוןלאחר.רבותלמדינותץ"תקבשנתר"כשדיצאמצפת.מודעיחייםרחמיםרביעם

כשלושיםבמשךזובמשרהוכיהןד"ואבכדייןנתמנהבטירפולי.אברהםויקראבספרומגולללכךהסיבהואתלטריפוליאברהםרבי

נספד,עולמולביתנפטרבלבדשניםארבעלאחרהרביעיתובפעם,נוספותפעמיםישראללארץעלהל"תר-ז"תרכהשניםבין.שנה

.דורוגדוליידיעל

בטליתמעוטרהיה,ונשגבקדושאיש,בטריפוליד"כאבא"תרלמשנתאביומקוםממלא(ט"תרע-י"תר)אדאדישאולרביבנו

עלשנודסההישיבהאתהגדיל.וסיגופיםבתעניותחי.וידויאומרהיהאכילהכללפני.חכמיםלתלמידיתורהומרביץתמידותפילין

.תורהבהפצתכימיםלילותעשה,ואביוסבוידי

.חדשהכריכה.טובכללימצב.הספרבמרכזהטקסטג"עזעירפגם.מ"ס18.דףסו,[2]

120$פתיחה 

והגהותחתימות–ראשונהמהדורה–ח"תפ,קושטא–דרכיםפרשת.155

Parashat Derachim – Constantinople, 1728 – First Edition – Signature and Glosses

.רוזניסיהודהרביהגאוןמאת,מצותיךדרךוקונטרס,דרושיםועשריםששה,דרכיםפרשת

.אשכנזייעקבבןיונהדפוס.ראשונהמהדורה,ח"תפ,קושטא

קצרותהגהותהספרדפיבין."ו"הייעישהצעירלשמיליקנתי"רישום.אקשוטייצחקרבישלמסולסלתחתימההספרבשער

.ידבכתב

רבי,קמחישלמהרבישלחברם.ך"תרמשנתפאשהפיריבפרברכרבכיהן–קושטאמחכמי(ב"תרכנפטר)אקשוטייצחקרבי

.("שחלקול"ספרעםשבתירביאחיוידיעלנדפס)(ד"תרמירושלים)"ישחקבני"חיבר.ועודאלפנדארייוסףרבי,עקרישיצחק

.ילדיםללאנפטר.ל"הנ"שחלקול"בספרנספד

.חדשהכריכה.איכותיםדפים.בשוליםעשנקבימעט.דף[2],עה,[3]

150$פתיחה 
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ידבכתבהגהות–'השמשנותספריםשני.156

Two Books from the 16th Century – Handwritten Glosses

.ד"שי,פירארא,לדרךצדהספר•

יחיהרבימאתהספרקבלתעלעתיקרישוםההקדמהבדף.19–ההמאהתקופת.תימניידבכתבלמדניותהגהותהספרלאורך

.אלצאהרי

.ראשונהמהדורה.ו"של,ונציה.משנהכסףפירשעם.זמניםאהבהמדע,ם"להרמבתורהמשנה•

."א"אחטוב"תיבותבראשיחתומההאחת.ידבכתבמזרחיותהגהותהספרלאורך

.גרוע,בינונימצב.וסוףתחילהחסריםעותקים

120$פתיחה 

ז"רפ,ונציה–המזרחיפירוש\מזרחיותהגהותעםספריםשני.157

Two Books with Oriental Glosses / HaMizrachi Commentary – Venice ,

-בינונימצב.ואחרוניםראשוניםדפיםכמהחסרעותק.ראשונהמהדורה.ז"רפ,ונציה.התורהעלמזרחיאליהורבינופירושספר•

.גרוע

.נוספיםמכותביםהגהות.מזרחיתבכתיבההגהותבספר."צבייוסף""מזרחייוסף""מזרחימנחם".עתיקותוחותמותחתימות

.ירושליםמרבני'מזרחידודאני'פתרונואולי–"ם"אד"תיבותבראשיפותחתאחתהגהה

.אחרוניםדפיםושנישערחסר.ז"תרכ,שאלוניקי.י'פלאגאברהםרבימאת,אברהםשמוספר•

.החייםבברכתהמחבראתמזכירבהגהה–"אנכיי"ראמר"במיליםפותחתהגהה2\מגבדף

150$פתיחה 

19–ההמאהמתימןוחתימותהגהות–ג"תפ-ב"תפ,מנטובה–אריהגור–ערוךשלחןסט.158

Set of the Shulchan Aruch – Gur Aryeh – Mantova, 1722-1723– Glosses and Signatures from Yemen the 19th Century

נדפס.טובחברויעקביראיצחקדפוסג"תפ-ב"תפ,מנטובה.החלקים'ד,שלםסט.הלויאריהגוררביליקוטיעם,ערוךשלחן

באזילהשלוםשראביעדורבי,הרופאמאיטליהחייםרפאלרבי,באזילהשמשוןר"בידידיהאברהםרבי,איטליהרבניבהגהת

.לספרהערותהוסיפושאף(הראשוןשלאחיו)

עראקי...אברהם'ןאהרוןהצעירספרועלשמואתאדםיכתובלעולם"מסולסלותתימניותחתימותשתי,העזראבןחלקבתחילת

.כותביםמשניידבכתבהגהותדעהיורהבחלק."ו"יצ

[1],רסח-צ,[1].פח.משפטחשן-העזראבן:שניכרך.דףרפח-קמח,[1].קמו-ב,[3].דעהיורה-חייםאורח:ראשוןכרך.כרכיםשני

.מ"ס23.5.דף

כתמים.טובכללימצב:שניכרך.עשפגעימחמתמשתנהבינוניבמצבהספרשאר,גרועבמצבראשוניםדפים:ראשוןכרך:מצב

.כריכותללא.ואיכותיםעביםדפים.עשנקביומעט

300$פתיחה 

תימןמחכמיאחדשלידבכתבהגהותעשרות–חייםאורחערוךשולחן.159

Shulchan Aruch Orach Chaim - dozens of handwritten glosses by one of the Yemenite sages

.ע"תק,וויןמהדורת.וסוףתחילהחסרעותק.הגולהובאראברהםאשל,היטבבארעםקטןפורמט,חייםאורחערוךשלחן

כללאורךותיקוניםקצרותהגהותוכן.תימןמרבניאחדידבכתבמוקדמתתימניתבכתיבה,הלכתיותהגהותעשרותהספרלאורך

עייןבכולםשםשכתבתימהש"תבסידורמזהועיין"הרבכותבההגהותבאחד.בעיוןערוךהשולחןכלעלעברהכותב.הספר

."צדקמשפטספרותהליםבגליון

.ובלאיקרעים.מנותקיםודפיםכריכה.בינונימצב

150$פתיחה 
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תימןחכמיורישומיםחתימות–ספריםשני.160

Two Books – Signatures and Inscriptions by the Sages of Yemen

.טובמצב.ד"תרכ.המפרשיםעם.יבמותמסכת•

.צארוםיוסףבןיחיארבישלוחתימתוידובכתבהספרוהקדשתקנייהעלארוךרישום,בבדף

.עשפגעי.גרוע-בינונימצב.כ"תר,ליוורנו.חייםאורח,ערוךשלחן•

יהודהרביוחתימתרישוםאבדף.["?]שאלתיאליוסףר"מו'ןיחיאהצעיר"מסולסלתתימניתוחתימהרישוםהספרבשער

.שרעבימשהבןסעדיהרבימאתהספרקנייתעלשרעבי

-א"תרמבשנתלירושליםעלתהאשרהראשונההעוליםקבוצתמראשי.צנעאד"ראב(ז"תרע-ג"תר)צארוםיוסףבןיחיארבי

רבילוהציעיותרמבוגרהיהעראקישלוםשרביכיוןאך,בירושליםהתימניתהקהילהאתלהנהיגנבחרג"תרמבשנת,ב"תרמ

מהםרביםהיותלמידיו.לפטירתועדבתפקידושימשד"וראבראשילרבנבחריחיארבישנתייםכעבור.התפקידאתיחיא

לחכמי'אצי).אלמליחאברהם'רוהסופרעראקיחייםרבי,כסארשלוםרבי,מזרחיצדוקמאיררבי,עוזיאלהרבלציוןהראשון

.(והלאה509'עמ,גבראמשה,תימן

100$פתיחה 

תימניידבכתבשוליםהוספות–תפלהסידור.161

Prayer Book – Additions on the Margins in Yemenite Script

.וסוףתחילהחסרעותק.'התרשנותמהדורת.חייםדרך,תפלהסידור

\המזרחעדותנוסחלפיתפילותנוסחישלהםההוספותרוב.ההדפסהמתקופתתימניתכתיבה,ידבכתבהוספותהספרדפיבין

.התפילהלסדרהוראותוכן,שוניםפירושיםמההוספותבחלק.בסידורמופיעיםשלא,תימן

.קרעיםמעט.שימושוסימניכתמים.טובכללימצב.תצזבדףומסתיים.(הקדמה)אמדףמתחילהעותק.עבהכרך

120$פתיחה 

הספרדיםחכמיוחתימותהגהותעםספריםמקבץ.162

Collection of Books with Glosses and Signatures of Sephardic Sages

.(שערחסר)ו"תרכ,ירושלים.ב"ח.לבנדיבת"שו:עםכרוך.ה"תרל,ירושלים.שבועותמסכתעלחידושים.לבחקריספר•

ר"כשדיצא,הספרדיתהעדהדיין,המפורסמיםירושליםמרבניששוןישראלנסיםרבישלעצמיתהקדשה–ראשונותמהדורות

.א"תרנבשנתנפטר,הפנימימערבלערי

הלויידידאליעזררביהגאוןשלבעלותוחותמותחתימה.ד"תרל,ווארשא.דברים-ויקרא.מדובנאהמגידמאת.יעקבאהל•

.בירושליםהמקובליםמחשובי

.ומצריםירושליםמחכמי.עזראשעריבעל–הלחמילביתחייאעזרארביוחתימתרישום.ג"תצ,ברלין.ם"להרמבהמצותספר•

."טווילמשהאחרוןגואל"חתימה"דנאןבןאלעזרהצעירשליהספרזה"נוסףרישום

.א"יבה"עחתומה,ידבכתבארוכהלמדניתהגההקנגבדף.ליוורנו.דעהיורה.ערוךשלחן•

.וירושליםמרודוס–[שראל]ייצחקרפאלאמר"פותחתהגהה.הגהותכמהבספר.ג"תקכ,ונציה.ברכהיצחקלרבי.יצחקבירך•

."ר"אפ"חתומהנוספתהגהה

.זוהתהשלאארוכהלמדניתהגההקלזבדף.מ"ר-זמדףלפנינו,חסרעותק.ו"שמ,שאלוניקי.ך"מהרשת"שו•

ד"אבשלםשלמהרביהגאוןהואאולי–"שלמהשלם..."חתומהקצוצההגהה.אמשטרדם.יוסףידספרמתוךדפים•

.אמשטרדם

.חסרעותק.ב"תק,קושטא,הבבליעזרארבימאת.שלוםנתיבותספר•

.תימניידבכתבארוכותהגהותמספר

.תימניתבכתיבההגהותעםנוספיםדפים

.טוב.בינוני,גרועמצב.שוניםומצביםגדלים

150$פתיחה 
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הספרדיםחכמיוחתימותהקדשהעםספריםשלושה.163

Three Books with a Dedication and Signatures of Sephardic Sages

.מוסאיוףשלמהרביהמקובלהגבירשלוחותמותיוידבכתבחתימותבספר.ט"תרי,למברג,ל"מהרשת"שו•

שעיועזרארביידבכתבוהגההחתימותבספר.[ץ"תק,פולין-רוסיה]הראשונההמהדורהשלחיקוימהדורת.ביהודהנודעת"שו•

אליושולחהיהשרעבימרדכירביהמקובל."יוסףפורת"בישיבתמ"כרכיהן,צובהמארםלירושליםעלה(ו"תשמ-ג"תרפ)-

.עדסנ"בביהכץ"ושסתםסופר.צעיריםללמדשיודעהיחידיםאחדשהואעליווהעידתלמידים

צדקהיהודהרבישלוחתימתוידובכתבהקדשההספרבתחילת.ז"תשי,ירושלים.חוציןצדקהרבימאת.ומשפטצדקהת"שו•

.יוסףפורתישיבתראש

.עשפגעי,בינוני,טובמצב.שוניםגדלים

80$פתיחה 

ט"תרנ,ווילנא–יעקבעיןלספרסביבפרסיללשוןביאוריםשלהגהותמאות.164

Hundreds of glosses of commentaries on the Persian language around the book of Ein Ya'akov - Vilna, 1899

.קעד-דהדפיםלפנינו.נשיםחלק.וסוףתחילהחסרעותק.ט"תרנ,ווילנא.יעקבעיוןעם,יעקבעיןספר

שהובאוארמית\קשותמיליםביאורי:תוכנם.להדפסההקרובהבתקופהשנכתבהגהות,פרסיידבכתבהגהותהספרכללאורך

.בפרסהיהודיםביןהמדוברתפרסיתללשוןתרגום,באגדות

.תקופהשבאותהפרסמחכמיאחדידיעלנכתבהנראהכפי

.שימושובלאיקרעים.כריכהללא

100$פתיחה 

"קדישאחסידא"חיוןאהליאברביהצדיקחתימת–אומריביעת"שו.165

Yabi'ah Omer Responsa – Signature of Rabbi Ohaliav Chayun "Chassida Kaddisha"

.ט"תשכ,ירושלים.ל"זציוסףעובדיהרבימרןמאת.חמישיחלק.אומריביעת"שו

.חיוןאהליאברביהצדיקשלידוחתימתהפורזץבדף

."קדישאחסידא"עטייהעזרארבימרןידיעלכונהצעיראברךבהיותועוד.ל"זצחיוןאהליאברביצ"הגה–"קדישאחסידא"

להפוךפעלשם,שניםכיובלבמשךלרבהוהיהאביבבתלשפיראבשכונתהתגורר.הבריותמעיניהסתתרשניםעשרותבמשך

,פסחהמועדחולשלבעיצומו,מאהלגילקרובשנפטרלמרות.מפואריםתורהבנילהיותומצותתורהמשמירתרחוקיםיהודים

מןחסידאבד"עליוקראמוצפיציוןבןרביהגאון.בבכיהוגעומיטתוסביבסבבו,עדתואומשפחתומבנישאינםאנשיםמאות

."הארץ

.מאודטובמצב

100$פתיחה 
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והשקפהמוסרספרי

והקדשותהגהות–ידועלאשערדף–ראשונהמהדורה–ט"תקצ,לייפציג–והקבלההכתב.166

HaKetav VeHaKabbalah – Leipzig, 1839 – First Edition – Unknown Title page – Glosses and Dedications

ד"אבמקלנבורגצבייעקברבימאת"...בתורהמקראותכמהאליוקרובאוהפשטדרךעללבארונסיוןבחינה",והקבלההכתבספר

.(ה"תרכ-ה"תקמ)קניגסברג

.ראשונהמהדורה,ט"תקצ,ליפציג

מטרת.הרפורמההתפשטותאתלמנועבמגמהאורתודוקסיםרבניםידיעלשהתפרסםהראשוןהספרהוא,והקבלההכתבספר

.מ"תרבשנתשניתונדפסהמחברבחיילראשונהאורראההספר.פהשבעלהתורהעםשבכתבהתורהאתלחברהיאהחיבור

.בעולםוהתפרסםרבותבמהדורותהספרנדפסמאז

שםבעל,(ך"תש-ג"תרמ)-גרוסמןהלוילוירביידבכתב,ג"תשמשנתהקדשההעבריתבשער.עצמיתהקדשההפורזץבדף

השגהובה,ההדפסהמתקופתאחתהגהה,ידבכתבהגהותכמהבספר.אביבבתלוהתיישבלארץעלה,מאקרובמרבני,ושארית

.המחברעלתקיפה

[2],371.XVIII(ידועלאדף)בלטיניתמקוצרשערעםכחלחלדףמצורף,הספרבסוף.וגרמניתבעבריתשעריםשני.מ"ס21.'עמ.

.ניילוןבדבקהדבקההדפיםבאחד.מנותקים\רופפיםדפיםמספר.טובכללימצב

120$פתיחה 

נאהסט–ט"תקנ,זולצבאך–דבשיערות.167

Ya'arot Devash – Sulzbach, 1799 – Nice Set

.חלקיםשני.ט"תקנ,זולצבאך.אייבשיץיהונתןרבינומאת,דבשיערותספר

.מ"ס21.דףקג,[1],קד,[1].מצויןבמצבנאהסט

80$פתיחה 

חשובותמהדורות–מוסרספריאוסף.168

Collection of books of ethics - important editions

.ראשונהמהדורה.ג"תצ,וונדסבק.חאגיזמשהרבימאת,חכמיםמשנתספר•

.ט"תקכ,דמייןפרנקפורט.והנזירהמלךבן•

.ז"תרי,למברג.ל"הרמחמאת.ההגדותעלמאמרספרעם,חכמהדרךספר•

.ראשונהמהדורה.י"תר,ליוורנו.דייןאברהםרבימאת.צדקופועלתמיםהולך•

.ך"תר,ווארשא.וורטמןמשהרבימאת,לדרךצדה•

.ראשונהמהדורה.א"תרמ,ליוורנו.חמויחישלוםאברהםרבימאת,מעשיךנפלאים•

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים.ספרים6כ"סה

150$פתיחה 
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ראשונותמהדורות–ירושליםדפוסי–נחרביובנומרדומסקוינטרובדודיעקברביספרי.169

Books of Rabbi Ya'akov David Weintraub of Radomsk and His Son Rabbi Noah – Printing Presses of Jerusalem – First

Editions

רביבנומאתקונטרסים10וכן.ראשונהמהדורהכולם,בירושליםשנדפסומרדומסקוינטרובדודיעקברבימאתספרים4כוללכרך

.וינטרובנח

.ו"תרפ,ירושלים.שבשמיםלאביואדםשללבוהמושכיםדברים.המקוםאבניספר•

.ברסלבדפוס.ו"תרפ,ירושלים.מציוןמכלל•

.ה"תרפ,ירושלים.הקדושהדתנולחזוקנשגביםרעיונות,הירדןמימי•

.ד"תרצ,ירושלים,אהליםמטע•

:ישראללמועדיוינטרובנחרביבנושחיברקונטרסים10

בחוברת)עליהבני.פסחאור.אבותינועזרת.חדשיםראש.אדרעטרות.ופלאנס.גדולהתשועה.ארוכיםחיים.שבתעין.שבתפני

.י"תש-ו"תשהשניםביןבירושליםנדפסוהחוברות.(אחרוןדףחסרזו

.טובמצב.אחדבכרךהכל

100$פתיחה 

חשוביםספרים–מוסרספריאוסף.170

Collection of Mussar Books – Important Books

."טרעסיףק"דקספריםקניןחברת"חותמת.פ"תק,סדילקוב.ראשוןחלק,הלבבותחובות•

הלברשטאםנתןיחיאלרביר"האדמוהסכמת.ו"תרפ,בארדיוב.תולדותיועםא"החידמרןמאת.מוסרפרקיב"ל,דודלבספר•

.מבארדיוב

.ט"תקע.והורודנאווילנא.מאזמירהכהןאליהורבימאת,מוסרשבט•

.באיטלקיתרישומים.פואהדפוס.ג"תק,ונציה.קאידנוברהירשצבירבימאת,הישרקב•

הושלמוט-חדפים.בלזריצחקרביתלמידומאתאורכוכביקונטרסעם.ס"תר,ווילנא.מסלנטרישראלרבימאת,ישראלאור•

.בצילום

.ראשונהמהדורה.א"תרמ,ווילנא.המוסראגרתעם.סלנטרישראלרבימאת,פריעץ•

.ב"תרס,ווארשא.ישריםמסילת•

.ו"תרנ,ירושלים.מפולוצקפינחסרבימאת,תורהכתר•

.ו"תרכ,למברג.בוכנרחייםרבימאת.חדשאורספר•

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים.ספרים9כ"סה

120$פתיחה 
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תלמוד

ח"תרי,ווארשא–כיספורמט–תעניתמסכת.171

Ta'anit Tractate – Pocket Format – Warsaw, 1858

עמודמהויםעמודיםשניכל.שעריםשני.ח"תרי,ווארשא.לדרכיםקטןכרך.ותוספותי"רשפירושעם,תעניתמסכת,בבליתלמוד

.הרגילותההוצאותשלאחד

."שיראדזמילדי..אייזיקיצחק'הקעבדואת'דחנן"עתיקהחתימה.ולועזיתבעברית"שולץ.פ"חותמת.דף[59]

.מנותקתמקוריתכריכה.טובמצב

120$פתיחה 

מקוריתועורעץכריכת–ה"תע,דאדרהפרנקפורט–זרעיםמשניות\ברכותמסכת!נדיר.172

Rare! Berachot Tractate / Mishnayot Zera'im – Frankfurt an der Oder, 1715 – Original Wood and Leather Bindings

.ה"תע,דאדרהפרנקפורטמהדורת.(נפרדבשער)זרעיםסדרמשניותעם,ברכותמסכת

פוליןממלך,השישיוקארלהראשוןיוזףמהקיסריםלאורהמוציאשקבל(זכויות-כתבי)"פריווילעגי"נדפסוברכותמסכתבראש

ניתנווההסכמותהפריווילגיות.עבריותבאותיות,בגרמנית.ווילהלםפרידריךפרוסיהוממלך,אוגוסטפרידריךסכסוניהודוכס

.גוטשאלקלמדפיס

כללימצב.מקורית,בעורמחופהעץכריכת!זוס"שמהדורתמתוךביותרהנדירההמסכתלפנינו.מ"ס32.דףפו.כד,סט

.בשערבעלותחתימת.מנותקיםדפיםמספר.שימושובלאיכתמים.טוב

150$פתיחה 

קטןפורמט–ח"תקכ,מיץ–הצבאאנשיספר\אלפסרב\ביצהמסכת.173

Beitza Tractate / Rav Alfas / Anshei Tzava - Mitch, 1768 - small format

עם.נוספיםומפרשיםם"להרמבהמשניותפירוש,ש"הראופסקיאשררבינו.תוספתופסקיותוספתי"רשפירושעם,ביצהמסכת

ד"הראבהשגתעםביצהמסכתעלהקטןהמאורהצבאאנשיספרועם.(מיוחדבשער)נדהמסכתאלפסייצחקרבינוהלכות

.(מיוחדבשער)ן"לרמב'הומלחמות

זוממהדורה.הרגילותבהוצאותאחדלדףשוויםזובהוצאההתלמודשלדפיםשני,קטןפורמט.מאייהמשהדפוס.ח"תקכ,מיץ

.שלםס"שלהדפיסהתכוונואםספק.בלבדהשנהוראשנדה,ברכות,המסכתותנדפסו

.ליסאד"אבהילמןפייבשורבימיץד"אבגינצבורגליבאריהרביהסכמותובודףצורף(ההדפסהלאחרהנראהכפי)הכרךבסוף

.בלויהמקוריתכריכה.מאודטובמצב.מ"ס19.5.דף[1],כא,מו-מא,מג,לט-לג,יז,[1],קב

80$פתיחה 
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והלכהת"שוספרי

מקוריותקלףכריכותבשלושה–חלקים4–ו"תע-ב"תע,פרנקפורט–חדשבית.174

Bayit Chadash – Frankfurt, 1712-1716– 4 Sections – in Three Original Parchment Bindings

.קעלנעריוהאןבדפוס.ו"תע-ב"תע,דמייןפרנקפורט.חלקים4.סירקישיואלרבימאת,חדשביתפירושעם,טוריםארבעה

.דףרצו,[2].חייםאורח:אטור

.דףרעז.דעהיורה:בטור

.דףקלט,[1].העזראבן:גטור

.דףקפז,קך,[1].רסז,[2].חלקיםשני.המשפטחשן:דטור

חסרוןעםפגמים.רופפותכריכות.מקוריותקלףכריכותהאחריםבשלושה.כריכהללאהעזראבןחלק.בינוני-טוב.משתניםמצבים

.הקטסטעלגםלעתים,קליםעשפגעי.העזרואבןחייםאורחבחלקדפיםבכמה

200$פתיחה 

באייזנשטטהמדרשביתעותק–ראשונהמהדורה–ב"תק,פרנקפורט–יעקבשב.175

Shav Ya'akov – Frankfurt, 1742 – First Edition – the Copy of the Beit Midrash of Eisenstadt

.מפראגפופרשץ"כיעקברביהגאוןמאת.חלקיםשני.ערוךהשולחןחלקי'בדותשובותשאלות,יעקבשב

עם,נפרדבשערחלקכל.משפטחושןהעזראבן:שניחלק.דעהיורהחייםאורח:ראשוןחלק.ראשונהמהדורה.ב"תק,פרנקפורט

.נאהבתחריטמסגרת

."אייזענשטאדטהמדרשביתחותמת."ש"אדפהד"לבהמ...יושיעו"מהמהרבנדבה"רישוםבשער

ך"המרששי"עונתמנהלפרנקפורטהגיעח"תעבשנת,קובלנץד"לאבנתמנה27בגיל,דורוגדולמפראגהכהןיעקברבי,המחבר

תורההרביץ"בערכוהגדוליםבשםכותבא"החידמרןישראללגדולישהפכוהרבהתלמידיםהעמיד.הישיבהוראשהעירלרבנות

מתלמידיוומהםתלמידיוהיורבניםוכמה,הרבהתלמידיםשםוהעמיד,מופלגיםבחוריםמאותמארבעוהגודלההחשובהבישיבתו

."יעקבבאר"בעלברליןיעקברבי,יוסףזכרוןת"שובעלשטיינהרטיוסףרבי

.עביםדפים.מצויןבמצבכולוהעותק.השערבשוליופגמים,ראשוניםבדפיםשימושכתמימלבד.מ"ס32.דףקלט,[1],קט,[1]

.עורשדרתעםמהודרתחדשהכריכה

120$פתיחה 

'התשנותמהדורותשתי–שבעהנחלת.176

Nahalat Shiva - two editions of the 18th century

.מאודטובמצב.דףמו,[2].ב"תנ,פיורדא.שאלותתשובות.שניחלק,שבעהנחלת

.בינוני-טובמצב.דףצח.ט"תצ,פיורדא.הלוישמואלרבימאת,בתראומהדוראשבעהנחלת

120$פתיחה 

'התק-'התשנות–הלכהספריארבעהמקבץ.177

Collection of Four Halacha Books – 1640s-1740s

.השערשאחריאחרוניםבדפיםקרעים.ראשונהמהדורה,ה"תל,אמשטרדם.קרוכמלמנדלמנחםרבימאת,צדקצמחת"שו•

.ח"תצ,פיורדא.כץיקותיאלמשהרבימאת,הפניםלחם•

.ו"תקל,מיץ.מסלוניקאהרןבנימיןרבימאת,בנימיןמשאתת"שו•

.ראשונהמהדורה.ו"תקצ,אלטונא.עטלינגריעקברבימאת.ולולבסוכההלכותעל,יעקבבכוריספר•

.בינוני-טובמצב.שוניםגדלים.ספרים4כ"סה

100$פתיחה 
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ראשונהמהדורה–ב"הנצילהגאוןדברמשיבת"שו.178

Meshiv Davar Responsa by the Natziv – First Edition

"חייםעץ"בישיבתויושבזקןברליןיהודהצבינפתלירביהגאוןמאת.ערוךהשולחןחלקי'בדותשובותשאלות,דברמשיב

.ין'דולאזד"ואבמ"ר,שנהכחמשיםין'דולאז

בחלק,נפרדבשערחלקיםשניכל,חלקיםארבעה."ובניהה"זצללהגאוןאשתבהוצאת",ראשונהמהדורה,ד"תרנ,ווארשא

.אחדבכרךהחלקיםכל.שעריםשניהראשון

הרבערוךשלחןבדבריהמחברדןבתשובה.הידועיםמהעותקיםשלפנינובעותקשינוייש,בכורבהלכותסאבסימן.מיוחדעותק

בדבריכזלזוללהראותהיתהשעלולהשורהונמחקה,המשיבושםהשואלשםנשמטשלפנינובעותק.דבריועלוחולק,התניאבעל

.ר"האדמו

.מנותקהכריכהשלהקדמיחלקה.מקוריתכריכה.טובמצב.עמודים178,120

120$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ט"תר,ליוורנו–השואבהבית.179

Beit HaSho'eva – Livorno, 1849 – First Edition

.מיניםושארולולבסוכההלכותכולל.ספרדיםק"קכמנהגעצרתושמיני,הסוכותלחגתפלהסדר,השואבהביתחלק,מועדבית

.אשכנזישמואליהודהרבימאת

.המחברבנישלהדפוסבבית.ראשונהמהדורה.ט"תר,ליוורנו

!מובהקהלכתילספרהפך,תפילהסידורהיותומלבדשלפנינוהספר

.חסרההכריכהשדרת.נהדריםשולים.מקוריתכריכה.בהיריםדפים.מצויןמצב.מ"ס18.דףרסד,[1]

80$פתיחה 

יחידהמהדורה–ח"תרל,ליוורנו–שלמהשערת"שו.180

Sha'ar Shlomo Responsa – Livorno, 1878 – Single Edition

.זוראפהשלמהדודחייםרבימאת,שלמהשערת"שו

.חשובותהסכמות.וחברואמוזגבןאליהודפוס.יחידהמהדורה.ח"תרל,ליוורנו

.מקוריתכריכה.מצויןמצב.מ"ס30.דףקפו,[1],ד

100$פתיחה 

בלבדעותקים30בתמהדורה–ווילארנסטהרבמאתבצרפתיתערוךשלחןקיצור.181

Kitzur Shulchan Aruch in French by Rabbi Ernest Will - edition with only 30 copies

.(1865-1947)צרפתשלהראשירבהוויילארנסטהרבמאת,בצפרתיתערוךשלחןקיצור

.הספרבתחילתהמחברתמונתעם.נאהמקוריתכריכהכולל,כרסעבכרך.1948,שטרסבורג

.22מספרשלפנינוהעותק.בלבדעותקים30בתמצומצתמהדורהשזוהירישוםלשערמעבר

.מאודטובמצב.הקדמיבחלקהמנותקתכריכה.איכותיםדפים.'עמ758

:הספראודות

שליום-היוםבחייהמתמקד,מסוגוראשוןבצרפתיתהלכהספר.בקולמר1929בשנתהופיעוהספרשלהראשוניםגליונותיו

.אלזסלחבלהייחודייםהמנהגיםהכללתתוך,ופסקניברורבאופןזמנובנותלשאלותהתייחסותהכולל,בלבדהפשוטהיהודי

דודוהרבהירשר"הרש,ברורהמשנה,השולחןערוךעלבעיקרמסתמךהספר.יהודיתומחשבהמוסרפרקימספרגםכוללהספר

.יפהמרדכיהרבשלולבושישריםממסילתפרקיםשלתרגוםגםכוללהוא.הופמן

כספרלאורהוציא,ויילהרבשלמידידיו,בלוךיוסףהרב.תאונהבעקבותשנפטרעדעבודתואתלהשליםהספיקלאויילהרב

.שנכתבוהפרקיםאת1948בשנת

120$פתיחה 
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וטריפותשחיטההלכות–הלכהספרימקבץ.182

Collection of Halacha Books – Hilchot Shechita and Treifot

.ך"תר,למברג.זוסמןאברהםרבימאת,לאברהםזכור•

:עםכרוך.יחידהמהדורה.ז"תרנ,ווארשא.מסאביןב"שושאולרבימאת,שאולבית•

.ס"תר,ווארשא.מליניץגדליהרבימאת,חכמיםועד•

דובאלכסנדר"חותמת.ראשונהמהדורה.ו"תרמ,למברג.ירושלימסקינחוםמשהרבימאת.ספריםשלושהכולל,משהברכת•

."מונקאטשבקודשמשמשגראס

.ה"תרנ,ווארשא.אסורותמאכלותבעניניחיזוק,בעתודבר•

.א"תרע,ווילנא,יצחקאהל•

.טובכללימצב.שוניםגדלים.ספרים6כ"סה

120$פתיחה 

ראשונותמהדורות–בירושליםשנדפסוהלכהספריאוסף.183

Collection of Halacha Books that were Printed in Jerusalem – First Editions

.ראשונהמהדורה.ח"תרס,ירושלים.רידבזדודיעקברבימאת,ז"רידבביתת"שו•

.יחידהמהדורה.א"תרע,ירושלים.דיסקיןל"מהרית"שו•

.יחידהמהדורה.ח"תרס,ירושלים.הירשוביץעבראברהםרבימאת.אברהםביתת"שו•

.לשערמעברהמחברהקדשת–יחידהמהדורה.ט"תרפ,ירושלים.הלויידידיוסףרבימאת.גיטיןהלכותעל,יוסףויחי•

.המחברידבכתבהגההכדבדף.יחידהמהדורה.ג"תרצ,ירושלים,הורביץזאבמיכליחיאלרבימאת,שניחלק,ציוןגידולי•

.בינונימעט,טובכללימצב.שוניםגדלים

100$פתיחה 

מיוחסיםעותק–הלכהספרימקבץ.184

Collection of Halacha books - privileged copy

.ראשונהמהדורה.ה"תרס,פיעטרקוב.ראדוםד"אבפרלמוטרצביאברהםרבימאת.אליעזרדמשקת"שו•

.שכטרישעיהלרבישייךשהספררישומים."רוהר-עססעןאוסלקהשלוםמאירצ"ומורב"רביחותמותוכן.בשערהמחברחותמות

.ראשונהמהדורה.ט"תרמ,ווילנא.מקובנהאלחנןיצחקרבימאת,יצחקעיןת"שו•

בספר.ט"תרפמשנתבארגגימפלמרדכירביוחתימתרישוםבנוסף.בירושליםהחסידיםד"ראבשובקסדודליפמןרביחותמות

.ידבכתבהגהותכמה

.ראשונהמהדורה.א"תרמ,ווילנא.הכהןאבאיעקברבימאת,יעקבחלקספר•

חידושהאחוריתהכריכהשלהפנימיבצד,"דראדושקאוויץד"אבראבינזאהןצבייהושע'הגבהרבמאיר"רבישלבעלותחותמות

.חגיגהמסכתעלידבכתבארוךתורה

כ"אח,ג"תרממשנתבסוויניציאן,ח"תרלמשנתקידאןמחוז-בקרוקכרבכיהן,(12979ר"אוצה,ו"תרצ-ב"תרי)רובינזוןמאיררבי

עמוהתיעץ"ממינסקהגדול".אחריומקומועלישבזונדליוסףרביבנו,שנה50-כבמשךו"תרממשנתברדושקביץכרבכיהן

.י"בכת-ועוד,"ץ"מביתשובות","החשןמקצעות"חיבור.לירושליםעלהג"תרצבשנת.עגונותבשאלתאליוופנו.הלכהבעניני

.יחידהמהדורה.ג"תרפ,סיגט.פפרשאולאלטררבימאת,זכרוןאבנית"שו•

.מרישאבריזלאריהדודרביהצדיקהרבבןמשהרביחותמות

.קליםוקרעיםבלאימעט.טובכללימצב.שוניםגדלים

120$פתיחה 
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חשוביםהלכהספריאוסף.185

Collection of Important Halacha Books

.טובמצב.באקשטמשהיצחקדפוס.ל"תר,זיטאמיר.מדובנאאהרןר"בניסןרבימאת.דעהיורהעל,לבונהעציספר•

[?ל"סג]דוובעראברהםוהצעירהשפלאניק"לפא"התרלהשנהבזוקניתילבונהעציהספר"בעלותוחתימותרישומיםבספר

.מוקדמתמתקופה(עיפרון)ידבכתבלמדניותהגהות."מקריליוויץ

.מצויןמצב.ראשונהמהדורה.ב"תרצ,ווילנא.וקידושיןגיטיןהלכות,העזראבןחלק,אישחזון•

.מצויןמצב.ראשונהמהדורה.ל"תר,ווארשא.פוזנרמאיררבימאת.דעהיורה,מאירבית•

.מצויןמצב.ירוקדף.ז"תקע,דיהרנפורט.ריישריעקברבימאת.חייםמקור•

.שוניםגדלים

120$פתיחה 

התורהעלחידושים

מקוריותעורכריכותעםקטןבפורמטנהדרסט–א"תקע,למברג–בחיירבינו.186

Rabbeinu Bechaye – Lemberg, 1811 – Lovely, Small Format Set with Original Leather Bindings

.חלקיםשלושה.חלאווהאבןאשרבןבחיירבינומאתהתורהעלביאור,בחיירבינו

.מאןגרושהירץנפתלידפוס.ב"תקע-א"תקע,למברג

עורכריכותעם.מ"ס18.5.דףרט:דברים-במדבר,ויקרא,שלישיחלק.דףקיח:שמות,שניחלק.דףקכד:בראשית,ראשוןחלק

.מקוריות

,ד"תרצ-ד"תרכ)–"האללעשאזפאןבער'חיי'הק"עתיקותחתימות.בוינהיראיםדקהלד"אבבומגרטןיוסףרביבעלותחותמות

תל"במאמריםפרסם.מסערדאוהלשטרןברדבשלוםרביחתן.ה"תרסמשנתבוינה"שוהלשיף"כ"בביהצ"מו,(8173,ר"אוצה

."תלפיות

.זניחיםבודדיםנקבים.בכריכותשפשופים.מאודטוב-טובמצב

120$פתיחה 

עתיקותחתימות–יחידהמהדורה–ז"תפ,וונדסבק–יוסףפרת.187

Porat Yosef – Wandsbek, 1727 – Single Edition – Ancient Signatures

מבריסקיסליוסףרבימאת.ס"מהשמסכתותוקצתפסחשלהגדה,מגילותחמשועלתורהחומשיחמשהעליוסףפורתספר

.מקראקאהעשיליהושערבינכדוואייןד"אבדליטא

.ו"אהד"אבקצנלבויגןיחזקאלרביהסכמת.יחידהמהדורה.ז"תפ,וונדסבק

רישומים."בויםטעניןמענדילמנחם"רביחותמות"...קלאראלימלך'הקלשמילישייך"ידבכתבחתימותהספרובסוףבתחילה

.שונים

.טובכללימצב.זמןכתמי.מ"ס17.5.דףלח,[2]

100$פתיחה 
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נפלאעותק–ראשונהמהדורה–ן"ת,פרנקפורט–אהרןבית.188

Beit Aharon – Frankfurt, 1690 – First Edition – Wonderful Copy

.שמואלבןאהרןרבימאת,ומוסרדרוש,קבלהספרי,מדרש,התלמודיםבשניהמובאיםך"התנפסוקימפתח,אהרןבית

עמודכל.ממוסגריםהספרעמודירוב.(וכתוביםנביאים,תורה)מצויריםשערים3.ראשונהמהדורה.א"תנ-ן"ת,דאודרפרנקפורט

15–בעוטרהספר.השערמסגרתאתשציירהציירהואכנראה,סלאווטיצרמרדכיהשםנזכרהשערבשולי.לעמודטורים3-5

.הדוראותומגדוליהסכמות

שייך"רישוםבשער.מקוריתעורכריכת.מצויןמצב.ואיכותיםעביםדפים,מאודנפלאעותק.מ"ס31.דףקעח-קיז,קטו,ב,ב

בפדיוןשעסקחשובושתדלןגביר–מוינהוורטהייםיוזלברבימדוברכנראה–"ו"נרה"וודודו"נרה"וויוזל'מהר'המופללהקצין

."ק"לפ"תרטסיוןד"י'בביוםמעשרממעותקניתי"רישום.מוינהשלמהורביבוימגרטןיוסףרביבעלותחותמות.שבוים

120$פתיחה 

התורהעלוחידושיםדרשותספריאוסף.189

Collection of Sermon and Torah Novellae Books

.החלקיםשני.ה"תקס,זאלקווא.ן"להרמבהתורהעלביאור•

.ראשונהמהדורה.ב"תקצ,אפען.מבוסקוביץהלויוולףרבימאתדרשות,אסתרמאמר•

.ראשונהמהדורה.ו"תרכ,ווארשא.קראחייםיוסףרבימאתדרשות.ראשוןחלק,קראאומרקול•

.ראשונהמהדורה.ו"תרמ,ווילנא.ריינסיעקביצחקרבימאת,אורהשערי•

.ראשונהמהדורה.ד"תרס,שיקגו.התורהעל.ז"רידבנימוקי•

.ראשונהמהדורה.ג"תרס,ווילנא.סוגולוביץמאיריעקברבימאת.ראשוןכרך,דרושימאסף•

.מצוירראשוןשער.א"תרס,ווארשא.לוינזוןבעריצחקרבימאת,יהודהבית•

.ראשונהמהדורה.ח"תרפ,סעאיני.טובקיהודהשלמהרבימאת.ודבריםבמדבר,ויקרא,י"שערך•

.מאודטוב-טובמצב.שוניםגדלים.ספרים8כ"סה

120$פתיחה 
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ס"השעלחידושים

ראשונהמהדורה–ז"תקל,דיהרנפורט–ישרהרגל.190

Regel Yeshara – Dyhernfurth, 1777 – First Edition

.ישראלאורס"מחישראלרביבןקליוואד"אבליפשיץגדליהרבימאת.י"רשפירושעלס"השבמסכתותחידושים,ישרהרגל

.מייאמיכליחיאלדפוס.ראשונהמהדורה.ז"תקל,דיהרנפורט

.המחבראביהסכמות.ידבכתבהנמצאיםחיבוריואתהמחברמזכירבהקדמה.מאמשטרדםשאולמרביתשובהגםכוללהספר

.ועודהנוברד"אבפולקליבאריהרבי.ממיץגינצבורגליבאריהרבי

.שוליםפגמי.הספרכללאורךשומניכתם.מנותקיםודפיםכריכה.בשערבעלותורישומיחתימות.מ"ס20.דףנד,[2]

100$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ד"תי,ליוורנו–המשניותעל"החייםעץ".191

"Etz HaChaim" on the Mishnayot – Livorno, 1654 – First Edition

.חאגיזיעקברבינומאת"החייםעץ"וביאור,י"רשפירושעם.(הפניםעם)נשיםסדרמשניות

הראשוניםמהספרים."נחתכף"השלבנוגבאיידידהרבישלהחדשדפוסובביתנדפסהספר.ראשונהמהדורה.ד"תי,ליוורנו

קטןבפורמטהספראתשהדפיסכותבהדבריםבין.החיבורמהותעלהמחברשלחשובההקדמהלשערמעבר.בליוורנושנדפסו

.עתבכלבווללמודבחיקולשאתויוכלאחדכללמען

.ובהיריםעבים.איכותיםדפים.מאודטובמצב.חדשהכריכה.(ט-חדפיםבין)במקומםשלאנכרכוקב-עגדפים.מ"ס16.דףרכג

.מאודקליםכתמים

120$פתיחה 

חלקיםחמשהשלםסט–פראגדפוס–הערוךספר.192

Sefer HaAruch – Prague Printing Press – Complete Set Five Sections

."ביהודהנודע"הנכדלנדאהלוימשהרביבדפוס.מרומאיחיאלבןנתןרבינומאת,הערוךספר

נדפסההראשונההמהדורה.בפראגלנדאהלוימשהרבישהדפיסמהדורותמשתימורכבשלפנינוהסט–חלקיםחמשהכוללסט

אלעזררבישלחשובותלהסכמותזכתההראשונההמהדורה.ה"תקצבשנתנדפסהשניהומהדורה.ד"תקפ-ט"תקעהשניםבין

.לנדאסגליחזקאלרביבנייעקבורבישמואלרבי"מאהבהתשובה"הפלקלס

:כדלהלןהכרכיםפירוט

,VIII-IV,[5];23,232.ט"תקע,פראג.אאות:אחלק [1], זקנושללזכרוציון"חיהלנפשציון"נדפסלשערמעבר.’עמ6-46

."ביהודהנודע"ה

.’עמ234-553,8,[28].ט"תקע,פראג.ו-בכולל:בחלק

.’עמ[2],289.ה"תקצ,פראג.כ-זכולל:גחלק

,XXXIX,[1].(1821),שאללדפוס.ס-לכולל:דחלק [2], 866-1142, ארבע"למשהתפארת"מכתבנדפסזהבחלק.’עמ[2]

."טטפת"בערךלנדאמשהרביבנודבריעלסניגוריה,"ביהודהנודע"הבןישראלרבימאתמאמריםעשר

.’עמ[1],510.ת-עכוללים.ה"תקצ,פראג.והאחרוןהחמישייחדחלקיםשניכולל:החלק

.מצויןמצב.מקוריותכריכות.יותרגדוליםה"תקצמשנתהחלקיםשני.מ"ס20ממוצעגודל

120$פתיחה 
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יחידהמהדורה–ב"תקס,אפיבאך–וחידותםחכמיםדברי.193

Divrei Chachamim V'Chidotam – Offenbach, 1802 – Single Edition

.מפרסבורגשפיץל"סגהירשצבירבימאת,בבליבתלמודהנמצאותלהגדותהפשטדרךעלביאור,וחידותםחכמיםדבריספר

.המחברדפוס.יחידהמהדורה.ב"תקס,אופיבאך

.שולים.ובהיריםעביםדפים.מנותקיםושערכריכה.טובמצב.מ"ס26.דףעה

120$פתיחה 

וחתימותהגהות–ראשונותמהדורות–"מאירותפנים"הספריסט.194

Set of the Books "Panim Me'irot" – First Editions – Glosses and Signatures

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

.הדוראותוגדוליהסכמות.פרופסשלמהבדפוס.ראשונהמהדורה.ה"תע,אמשטרדם

.מזוההלאנוספתחתימה"גאיטייןהרש'הקחתימה"...כהנאאהרן'הקוגואליצורילכבודקניתי"רישום.והגהותחתימותבספר

.ידבכתבלמדניותהגהותכמההדפיםבין."וויעןבוימגערטעןשלמה"."וויעןחייםעץהמדרשבית"חותמות

.מקוריתכריכה.ואיכותיםעביםדפים.מאודטובמצב.מ"ס30.דףלה,[1],צו,[4]

.דףקיג,[1].ראשונהמהדורה.ג"תצ,זולצבאך.אייזנשטטמאיררבימאת.וביאוריםוחידושיםותשובותשאלות,מאירותפנים.ב

.ידבכתבהגההבספר.ה"מקזלמןה"כלהקציןשייך"רישוםהספרבשער

.דףסא,[2].ראשונהמהדורה.ח"תצ,זולצבאך.וביצהקידושיןממסכתוביאוריםחידושים,ותשובותשאלות,מאירותפנים.ג

.טקסטחסרוןמעטעםאחרוניםדפיםבארבעהפגםמלבד,טובמצב.עתיקותבעלותחתימותבשער.כרכים2–בספרים4כ"סה

.רופפיםודפיםכריכה.שימושכתמימעט

200$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ז"תרל,ווילנא–מאושמינאיעקבחייםרבימאת–הציוןשער.195

Sha'ar Hazion - by Rabbi Chaim Ya'akov of Ushmina - Vilna, 1877 - first edition

רבימאת–אברהםמחזהקונטרסעם.מאושמינאקרמריעקבחייםרביהצדיקהגאוןמאתס"בשופלפוליםחידושים,הציוןשער

.משנאטיךוולרשטייןאברהם

.ין'ומוולוזשפירארפאלורביב"הנציהסכמות.ראשונהמהדורה.ז"תרל,ווילנא

.כריכהללא.מאודטובמצב.'עמ72

100$פתיחה 

ראשונותמהדורות–פלאצקד"אבצונץליבאריהרביהגאוןספרישני.196

Two Books by Rabbi Aryeh Leib Tzuntz Av Beit Din of Plock – First Editions

.בשערקמטים.טובכללימצב.דףקנד,[2].ראשונהמהדורה.ד"תרל,ווארשא.מציעאבבאמסכתעלשיטה,החכמהמעיני•

בבא,קידושין,כתובות,יבמות,סוכה,יומא,השנהראש,חגיגה,ביצה,פסחים,שבתמסכתותעל.ראשוןחלק,אריהפניחידושי•

.ז"תרל,ווארשא.שלמהיד"ספרעםכרוך.טובמצב.דףקב,[2].ראשונהמהדורה.מ"תר,ווארשא.בתראבבא,קמא

120$פתיחה 
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ראשונותמהדורות–פענחצפנת\איגרעקיבארביוחידושית"שו.197

Responsa and Chidushei Rabbi Akiva Eiger / Tzofnat pa'aneach – First Editions

לאוריצא.איגרבונםרבימאתחידושיםקובץעם.איגרעקיבארבינומאתמסכתותכמהעלוחידושיםחדשותותשובותשאלות•

.שלזינגריוסףדפוס.ץ"תרח,בודפשט.הראשונהבפעם

,כתובות,קידושין,גיטין,שבועות,מכות,סנהדרין,זרהעבודה,מציעאבבא,בתראבבא,קמאבבא,שבתלמסכתותהחידושים

.יבמות

.ומגילהסוכה,יומא,ביצה,פסחיםעלאיגרבונםרבינוחידושי:האחרוניםהדפיםכד

רביהגאוןחידושי,יעקובוביטש’שעייןהספרהדפסתנסיבותועלכךעל,האחרוןהדףשלכפולההדפסה.דףכד,[8],טו,מח,[2]

.פו-פד’עמ,ן"תשניסן,גגליוןבשנה,צפונות,איגרבנום

.מאודטובמצב

מאת.זרהעבודה,תורהתלמוד,התורהיסודיהלכות,ם"להרמבתורהמשנהשלאמחלקהלכותעלחידושים,פענחצפנת•

.מדווינסקרוזיןיוסףרביהמופלאהגאון

.קלומעלזלמןשלוםדפוס.ראשונהמהדורה.ץ"תר,דווינסק

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

.טקסטחסרוןללא,הדפיםכמהבשוליקרעים.יבשיםדפים.טובכללימצב

120$פתיחה 

ירושלמיהתלמודעלחשוביםביאוריםספרישני.198

Two Important Commentary Books on the Jerusalem Talmud

.מרגליתמשהרביהגאוןמאת"הפניםמראה"וספר"משהפני"החיבורעם,ירושלמיתלמוד•

.גיורגיקארלובדפוס.נזיקיןעלמשהפנישלראשונהמהדורה.ל"תק,ליוורנו

לפי.הירושלמילתלמודביותרהנפוציםהפירושיםמשניאחדהינומשהפניפירושו,הירושלמיפרשניגדול(א"תקמ-ע"ת)המחבר

בקיאהיה,(ו"תרכזיטאמירירושלמילמהדורתבהסכמתוזאבזלמןרבי).בקייאדןשהותובעתבנערותואצלולמדא"הגרהמסורת

.והאגדההלכהובמדרשיהראשוניםבפירושי,בתוספתא,התלמודיםבשני

.עשנקבי.מ"ס37.דףכד,כד,כח,ו,לה,כב,כו,ל,ב

.ט"תרפ,ירושלים.זיוויטץשמעוןמשהרבימאת.ירושלמיתלמודס"השכלעלירושלמיח"משבי•

תיקוניםהספרלאורך."חייםחפץ"המרןמאתמכתבים3הספרבתחילת–ישראלגדוליידיעלשנשתבחהירושלמיעלספר

.טובמצב.ההדפסהמתקופתידבכתבקצרים

100$פתיחה 
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חתימות–ראשונותמהדורות–ס"השעלספריםשלמיוחדאוסף.199

Special Collection of Books on the Shas – First Editions – Signatures

.ב"תנ,דאדרהפרנקפורט.אלגאזישלמהרבימאת,אהבהרצוף:עםכרוך(שערחסר)ח"תמ,אמשטרדם.א"נבדבריספר•

.ד"תצ,אלטונא.א"המהרשמאת.בתראמהדוראהלכותחידושי•

.אחרוניםבדפיםפגמים.ראשונהמהדורה.ז"תקט,דמייןפרנקפורט.שלישיחלק,יהושעפני•

.ב"תקכ,זולצבאך.ן"הר,ן"הרמב,א"הריטב.שיטותחמשה•

בעלפראגד"אבשפיראאליהורביהגאוןמאת.נדה,חולין,ב"ב,ק"ב,גיטין,קידושין,כתובותמסכתותעלחידושים,רבהאליה•

נודע"ה,משטיינהרטיוסףרבישלחשובותהסכמותעם.ראשונהמהדורה,ח"תקכ,פיורדא.ערוךהשולחןעל"רבהאליה"

ועוד"נתנאלקרבן"ה."ביהודה

.דףקז,[2].ג"תקנ,פראג.ושבועותחולין,גיטין,סוכה,יומא:מסכתות:בחלק,ברבים"מהרחידושי•

.א"תרכ,ווארשא.זכותאמשהרבימאת.המשניותעל.ז"הרמקול•

ד"אבביטוןשמעוןרביוחותמתחתימה.א"תשי,טורנטו.וחוליןבתראבבא,מציעאבבאמסכתותעל,מטלזי"הגרארבינושעורי•

.מרשילייא

.סולובייציקהלויישראלרביחתימת.ל"תש,ברוקלין.גוסטמןזאבשראלריבימאת,קידושיןמסכתאשיעוריםקונטרסי•

.ראשונהמהדורה.ח"תרכ,פיורדא.מווירצבורגהרבבןהלוישלמהרבימאת.שבתמסכתעלערוךלמוד•

.בינדרבוךברוךדפוס.ה"תע,ברלין.קידושיןמסכתעלד"ריותוספותא"הריטבפירוש•

רעכניץק"בקד"אבץ"כגבריאלר"כמוהרת"כשהעמקןהחריףהגדולהגאוןלהרב"שייךשהספררביםרישומיםהפורזץבדף

ידבכתבדומהרישום.שטראסמאןמרדכי'הבתלמידובחתימתדומהרישום."ח"מענאדימאיר...תלמידוהכותבאניואגפיה

.א"תרמשנתאחרתלמיד

בדיינותכיהן.חדשמעירבאשאןמשהרבידודוחתן.בקיטזעברוידאהירשרביתלמיד(א"תרי-א"תקל)הכהןאנגלסמןגבריאלרבי

חיבר.(שםהאחרוןהחרדיהרבהיההוא)שנה30-כבמשך-רכניץד"ואבכרבכיהןב"תקפמשנת.אויהלי-בואגץ"מו.חדשבעיר

גבורת"גםחיבר.אסאדא"מהרית"בשונדפסהממנותשובה.צעיריםנפטרו-משה,מאיר:בניו."השםגבורת"ו"משהפני"ספר

."השם

.מאודטובמצב.הספרבתוךונמצאמנותקהפורזץדף.נאהחדשהבכריכהנכרךהספר.מ"ס21.דף[קטז:ל"צ]קד

.ו"תרל,למברג.מברודיצבירבימאתס"השהתורהועלחידושים,צביאורספר•

.ט"תרמ,ווארשא.משנהסדריששהעל,עשירהוןספר•

.ט"תרנ,פיעטרקוב.שוחטידידהשאולרבימאת.שאולתפארת•

.בינוני,טוב.שוניםומצביםגדלים.ספרים14כ"סה

200$פתיחה 
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תפילהספרי

ז"תקע,מיץ–הפוריםאגרת.200

Igeret HaPurim- Mitz 1816

.רחבביאורעםהקליריאליעזררבימאת"לפוריםץ"קרוב"ופיוטי.אסתרמגילתעם,הפוריםלחגתפלותסדר,הפוריםאגרת

.בידינגןמשהרבימאת

.האדאמאראפריםבדפוס,ז"תקע,מיץ

.השערדףובפינתהקדמיתהכריכהבפינתקטןחסרון.מנותקתכריכה.מ"ס19.דףנט,[1]

100$פתיחה 

א"תרנ,ירושלים–י"והארטובשםהבעלפ"עצדיקיםבקבריתפילות–רבאהלולא.201

Hilula Rabba – Prayers at Kivrei Tzaddikim according to the Ba'al Shem Tov and the Ari – Jerusalem, 1891

.הקדושי"והארט"בעשישראלרביי"עפ,ישראלבארץצדיקיםקבריעלתפילותסדר.חסידיםיעלזועם,רבאהלולאספר

.א"תובבצפתק"מעהל"זצמראחמוסטרובקאג"בהרהי"נשפיראחייקילחיים'רח"הרהבהוצאות

.פרומקיןד"ידפוס.א"תרנ,ירושלם

.חדשהכריכה.טובמצב.המעטפתעם.מ"ס18.5.דף[1],לט

80$פתיחה 

ראשונותמהדורות–"חיאישבן"המרןספרישני.202

Two Books by Maran the "Ben Ish Chai" – First Editions

שלבהוצאותיהםנדפס.אמוזגבןאליהודפוס.ט"תרל,ליוורנו.ולילהיוםחודשראשלערבותפילותלימודים,החדשמשמרת.א

נדפסהספר.פיוטיםכמההספרבסוף.השערשאחרי"רבהמודעה"בדףשנכתבכפיששוןדודבתעמאםואשתוששוןמאיר

.חייםיוסףרבינוהמחברשלשמובעילום

.רופפיםדפים.טובכללימצב.מקוריתכריכה.שימושסימני.מ"ס19.דףק

כללימצב.ראשונהמהדורה.ג"תרס.ירושלים.(ע-לותיקונים)שניחלק.חייםיוסףרבינומאת,"בניהו"פירושעםהזהרתקוני.ב

.מקומותבכמהעשנקבי.מקוריתכריכה.טוב

120$פתיחה 

ו"תרט,טשרנוביץ\ז"תקט,פיורדא–סליחותספרישני.203

Two Selichot Books – Furth, 1756 / Czernowitz, 1855

.ציבורשליחשלגדולפורמט.ועוד.אבח"וערניסןח"רערב,ב"בה,תמוזז"י,אסתרלתענית,ותשריאלולבחדש,סליחות•

.בינוני-טוב,הדפיםביןמשתנהמצב.חדשהכריכה.מ"ס30.דףקו,[2].ו"תקט,פיורדא

לאורךזעיריםעשנקבי.כריכהללא.מ"ס22.דףצ.ו"תרט,טשרנוביץ.גדולותבאותיות.גדולופוליןקטןפוליןכמנהג,סליחות•

.הספר

120$פתיחה 
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שוניםלזמניםתפילותספריחמשה.205

Five prayer books for different times

.ד"תקנ,ליוורנו.חביליואלישערבימאת.הכיפוריםיוםעבודתסדרעל,התמידעבודת•

.א"תקע,ווין.פארדודודרבימאת.נשיאיםואמירתבאדרשבעהותקוןסדר,החמדהשכיות•

.ראשונהמהדורה.ז"תר,ליוורנו.אנהורייעקברבימאת,רבאהלולא•

.ט"תרפ,ירושלים.חייםיוסףרבינומאת,חכמיםלשון•

.המחברחותמות.ג"תרפ,ירושלים,יצחקשיח•

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים.ספרים5כ"סה

180$פתיחה 

'תר-'התקשנות–שונותמקומותשוניםדפוסים–תפילהספרישלגדולאוסף.206

Large Collection of Prayer Books - Various Printings Various Places-

,ליוורנו,ברלין,אמשטרדם,פאדובה,למברג,פראג,רדלהיים,הנובר:דפוסי.ומחזוריםסידורים,תפילהספרישלגדולאוסף

.פרנקפורט,פיסא,קארלסרוא,טשרנוביץ.יוהנסבורג,זולצבאך

.בינוני,טובמצב.שוניםומצביםגדלים.כרכים34

150$פתיחה 

מהדורותשתי–צבילקוטיספר.204

Sefer Likutei Zvi – Two Editions

עורחציכריכת.טובמצב.מ"ס13.5.דףקן.ז"תקנ,זולצבאך.ציוןשערימספרחצותותיקוןבקשותהוספותעם,צבילקוטיספר•

.מקורית

הדפיםמצב.כתמים.מנותקיםדפים.עשפגעימעט.ומנותקבלויהמקוריתכריכה.מ"ס14.5.דףצו.ט"תקנ,ווין,צבילקוטי•

.טוב

120$פתיחה 
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ספריםאוספי

'התשנות–בפרנקפורטשנדפסוספריםארבעה.207

Four Books that were Printed in Frankfurt – the 17th Century

.דףס.ד"תנ,דאדרהפרנקפורט.מפרמישלהיוסףרבידרשות.חדשפענחצפנת•

.המשניותשלאחרוניםדפיםשלושהחסרים.פ"ת,דמייןפרנקפורט.נפרדבשערטהרותמשניותעם.נדהמסכת,בבליתלמוד•

."אופנהיימרמרדכי'הקומלואההארץ'להק"חתימהבשער

.אחרוןבדףחסרון.דףסד.ג"תע,דמייןפרנקפורט.אוזידהדישמואלרבימאת,אבותפרקיעלביאור,שמואלמדרש•

,דמייןפרנקפורט.(ך"מהרשש)שוטןהכהןיוזפאיוסףר"בשמואלרבימאת.נזיקיןמסדרמסכתותעלחידושים.הישועותכוס•

.חסראחרוןדף.א"תע

.בינוני-טוב.שוניםומצביםגדלים

180$פתיחה 

בגרמניהשנדפסוספריםארבעה.208

Four Books that were Printed in Germany

.ראשונהמהדורה.ו"תקע-ה"תקע,אלטונא.הילבוטלזיאליעזררבימאת.משפטחושןערוךשולחןעל,אליעזרדרבימשנת•

חתימות.מאודטובמצב.דף[6],יג,פב,[6].ישראלגדוליהסכמות

.בצילוםוהושלםחסרשער.ראשונהמהדורה.ח"תקכ,אלטונא.מהמבורגליביהודהרבימאת.קטןעולםאור•

חייםרביחותמתאחרוןבדף.ראשונהמהדורה.ץ"ת,וואנדסבק.אליהור"באייזיקיצחקרבימאת.ההפטרותפירוש,יצחקפני•

.מקאלישקרעלענשטייןצבידובבהרבזאב

.אחרוןדףחסר.בשעררבנייםורישומיםחתימות.ק"ת,הומבורג.ן"הרמבמאת,אדםתולדות•

.בינוני-טוב.שוניםומצביםגדלים

120$פתיחה 

אמשטרדםמדפוסיספריםאוסף.209

Collection of Books that were Printed in Amsterdam

.פגומהמעט,מקוריתעורכריכת.שערחסר.ג"תכ,אמשטרדם.קטןפורמט.העזראבן,ערוךשלחן•

.כריכהללא.תימניותחתימות.השעריםשניעם.ח"תנ,אמשטרדם.קטןפורמט.העזראבן,ערוךשלחן•

.בינונימצב.ט"תק,אמשטרדם.קטןפורמט.משפטחשן,ערוךשלחן•

.אחרוניםדפיםשמונהחסרים.ג"תקי,אמשטרדם.היטבובארהגולהבארעם.חייםאורח,ערוךשלחן•

.ה"תכ,אמשטרדם.אוליורהדידודבןשלמהרבימאת,אהביםאילת,אגרת•

.ג"תע,אמשטרדם.מפרידברגחייםרבימאת,החייםספר•

שניחלקשלאחרוןדף.והקדמותשערללאחייםאורחחלק.ג"תס,אמשטרדם.הכהןאהרןרבימאת.אהרןמטהפרחת"שו•

.בחלקוחסר

יצחקהמרוחםמעזבוןבמתנהליניתן"רישוםבשער.ראשונהמהדורה.ץ"ת.אמשטרדם.ברךברכיהרבימאת.ברךזרעספר•

ר"בכמוהרט"סציוןהצעיר.ו"יצענתבייעקבר"בכמוהרו"יצאברהם'סיוכחםנבון'הןבאמצעותא"יעמצריםי"מעובע"נפינטו

."א"תובבצפתת"מעיה"זללההכהןיחזקאל

.ראשונהמהדורה.ב"תנ,אמשטרדם.סילוהדיחזקיהרביהגאוןמאת.דעהיורהחלקעלביאור,חדשפרי•

.מנותקיםדפים.עשפגעי.בינוני-טוב.הכרכיםביןמשתנהמצב.שוניםגדלים

$ 200פתיחה 
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איטליהדפוסי–ספריםמקבץ.210

Collection of Books – Italian Printing Presses

.וחסרפגום.ו"תט,ונציה.שפיראנתןרבימאת,הארץטוב•

.כתמים.טובכללימצב.יחידהמהדורה.ק"ת,ליוורנו.קזיסחנניהרבימאת.לישראלחקקונטרסעם,סופריםקנאת•

כללימצב.אחרוניםדפיםשניחסרים.אדומהדיועםשער.שניחלק.ב"תק,ונציה.איטליהבנימנהגכפי,השנהכלשלמחזור•

.חסרמעטשער.טוב

.טובכללימצב.ג"תק,ונציה.קידנוברהירשצבירבימאת,הישרקב•

.בינונימצב.מ"תק-ט"תקל,מנטובה.ם"להרמבזמניםאהבהמדע•

שערספרלכל.ר"בסדף"יוס,ישראלשומר,ליאירסנסן,אחתכף,גודלקשר,ר"שמיצפורן,באצבעמורה,הקודשעבודת•

.בינונימצב.דףט,יד,ח,יט,כד,כז,כד.ב"תר,ליוורנו.מיוחד

.שוניםגדלים

150$פתיחה 

בגדאדדפוסי–חשוביםספריםאוסף.211

Collection of Important Books - Baghdad Printing Presses

[1],קעא.ראשונהמהדורה.ט"תרס,בגדאד.פתיהיהודהרביהמקובלמאת.הסודפיעל"הרקחיין"פירושעםרבאאדרא.א

.דף

.דףצא,עח.אדומהבדיוכולוהשער.דנגורחכםבדפוס.ע"תר,בגדאד.שבועותללילתיקוןוהואשניחלק,מועדקריאיסדר.ב

.מבומבידנגורמשפחתשלבעלותחותמת

,א"תרע,בגדאד.יעקברביבנומאת"אבותזכות"קונטרסועם.חייםיוסףרבינומאת"אבותחסדי"פירושעםאבותפרקי.ג

.דףקמז.דנגורחכםבדפוס.שניהמהדורה

.דףקמט.בלבדשערחסרהעותק.ראשונהמהדורה.ו"תרס,בגדאד.חייםיוסףרבינומאת.[הנשיםחוקי]נסאאלקאנון.ד

.ו"תרנ,ליוורנו.עינירחמיםחכםחידודרבימאת.בבלורבניחכמימנהגכפי.באבתשעהליוםתפלות.ה

.דפיםבכמההפוגםחומציבדבקחיזוקים.פגמים.בינוני-מצוין.שוניםומצביםגדלים

150$פתיחה 

'התקשנות–בפראגשנדפסספריםאוסף.212

Collection of Books Printed in Prague - Mid-19th century

.רבותעתיקותחתימות.ראשונהמהדורה.ה"תקמ,פראג.מפינטשובצהאליןאליהורבימאת,אליהוהדרתספר•

.ראשונהמהדורה.פ"תק,פראג,"השקלמחצית"הבןבוסקוביץהלויוולףרבימאת,משנהסדר•

.ב"תקע,פראג.המבורגריעקברבימאת,יעקבקולקול•

.ד"תקמ,פראג,אבודרהםספר•

.ראשונהמהדורה.ט"תקע,פראג.פלקלסאלעזררבימאת.מאהבהתשובהת"שו•

.טובכללימצב.מוינהבוימגרטןשלמהרביוחותמותחתימה.שוניםומצביםגדלים.ספרים5כ"סה

150$פתיחה 
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'התקשנות–בוויעןשנדפסוספריםארבעה.213

Four Books Printed in Vienn - Mid-19th century

.ראשונהמהדורה.ע"תק,וויען.תםלרבינו,הישרספר•

.יחידהמהדורה.ב"תקנ,ווין.ממטרסדורףיואברבימאת,בינהשערי•

.ז"תקע,ווין.קעליןהלוישמואלרבימאת,השקלמחצית•

.ראשוןחלק.א"תקפ,ווין."רוקחשמן"בעללעוואלעזררבימאת,דעהשערי•

.פגמים.טובכללימצב.שוניםגדלים

120$פתיחה 

והגהותחתימות–ומשפחתו"סופרחתם"הספרימקבץ.214

Collection of Books by the "Chatam Sofer" and His family – Signatures and Glosses

.ראשונהמהדורה.ח"תרס,סאטמר.ס"החתומנהגיס"החתצוואתעם.סופרהחתםרבינומאת,משהשירת•

.ברכותבדיניידובכתבארוכההגההמהבדף.בודפסטד"אבוועלץישראלרבישלבעלותחותמותבספר

.ץ"תר,בפרזבורגישראלאגודתצעיריי"על"הו.ס"החצוואתעם.סופרם"החתבעלמנהגיספר•

.ח"תרמ,פרסבורג.א"חהעזראבן.סופרכתבת"שו•

בספר–ראשונהמהדורה.ג"תרפ,בודפסט.מדרוהוביטשסופרליביצחקרבימאת.סוגיותעלופלפוליםחידושים,מהירסופר•

.ידבכתבהגהותכמההדפיםבין."שולזינגרהלויליביהודהמספרי"וחותמתשונותחתימות

.חתימות.ח"תרפ,טארנא.תורהחומשיחמשהעלס"הפרדבדרך.סופרם"מהרספר•

פייבלשרגאישראל'הק"חתימתהראשוןבשער.[ה"תרס],וינה.משפטחושן(חלקיםשני)העזראבן.סופרחתםת"שו•

.בלועזיתגםחותמתו."ק"לפב"תרפשנתזענטאק"מקפאללאק

.טובמצב.שוניםגדלים.ספרים6כ"סה

150$פתיחה 

כמלאכיםראשוניםרבותינוספריאוסף.215

The collection of the books of our Rabbis Rishonim

.מצויןמצב.ח"תקנ,למברג.קולוןיוסףרבינות"שו•

.בשערעתיקהחתימה.טובמצב.ח"תקנ,זאלקווא.ן"להרמבהמיוחסותא"הרשבת"שו•

.ה"תקכ,מיץ.כתובותמסכתעל,א"הרשבחדושי•

.עתיקותחתימות.א"תקל,ברלין.א"להרשבהביתתורת•

.ד"תקכ,מיץ.ביצהמסכתעל.מקובצתשיטה,זקניםאסיפת•

.מאודטובמצב.עתיקהחתימה.ה"תק,ליוורנו.ץ"הרשבחדושי•

.מצויןמצב.כ"תר,פרנקפורט.'הויראתמוסרעניניכולל,תםלרבינובטעותומיוחס,היוניזרחיהלרבינוהישרספר•

.טובכללי.שוניםומצביםגדלים.ספרים7כ"סה

200$פתיחה 

שונותתקופות,שוניםמקומות–חשוביםוירחוניםחוברותאוסף.216

Collection of Important Booklets and Journals – Various Places, various Periods

•ז"תש,ישראלארץתורת•תבונה•ו"תש,ירושלים,חכמיםשמוש•א"תרצ,המוסראור•ב"תרצ,ווילנא.יעקבנחלתחוברת

ב"תרפ,חשון,תשרי,ציוןשערי.ב"תרצ,חשוןתשרי,ציוןשערי•יב-יאחוברות,א"תרס,אלול,המאסף•ד"תרצ,תורהאורמאסף

המאסףחוברות7•(יבללא)חוברות11שישיתשנה(אללא)חוברות11חמישיתשנה.ח"תרס-ז"תרס,סאטמר.יצחקאהל•

.ו"תרצ,ח"תרפ,זמושץ.הבאר

.קרעים.מנותקיםדפים.בינוני,טוב.שוניםומצביםגדלים

100$פתיחה 
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מווילנאא"הגר

מהדורות2–מווילנאא"הגרתולדות–אליהועליות.217

Aliyot Eliyahu – The History of the Vilna Gaon – 2 Editions

.לוויןהשליהושערבימאת.מווילנאאליהורביהחסידהגאוןתולדות,אליהועליות•

.שעריםשני.ראשונהמהדורה.ז"תרט,ווילנא

א"הגרלדבריביאור16'בעמ.מקלנבורגצבייעקבורביברליןשמחהאברהםרבי,לוריאדודרבימאתמכתבים:גםמובאיםבספר

בשםהאומרלדבריאדםשוםיאמיןולאישמעשלא...ווילנאק"דקרבניםמאבותיצאכרוז"93'בעמ.שטראשוןשמואלרבימאת

."ח"תקנכסלויט...הגאוןמכתבישהם...שיתבררעד,תורהופירושיוהנהגותדינים...הגאון

עללהודיע"הגאוןשלק"מכיבידוימצאאשרמיכלעלומצוהחובהכי",ז"תרטסוכותמערב,ווילנאדיינישל"קוראקול"118’בעמ

.לעוויןהעשיליהושע’לרכך

.חדשהכריכה.שימושכתמי.טובמצב.מ"ס20.'עמ[2],120

.טובכללימצב.כריכהללא.'עמ96.ה"תרל,ווילנא.אליהועליות•

120$פתיחה 

ד"תקע,למברג–א"הגרהגהותעםקדשיםסדרמשניות.218

Mishnayot Seder Kodshim with Glosses by the Vilna Gaon - Lemberg, 1814

מהגאוןהגהותזאתעלונוסף".לציוןוראשון,טוביוםותוספותמברטנוראעובדיהרבינופירושיעם,קדשיםסדרמשניותכרך

.ווילנאאליהו...המפורסםהחסיד

א"הגרספריאוצר,וינוגרד).דףרפו-קנז,קס-קנז,[10],קנב-ה,ב.חמישיחלק.רפפורטיאריששלמהבדפוס.ד"תקע,למברג

182).

.משופצתעתיקהכריכה.מאודטובמצב.ועביםאיכותיםדפים.מ"ס18.5

80$פתיחה 

כחולניירעלעותקים50בתמהדורת–י"אביביוסף–א"הגרקבלת.219

Receipt of the Vilna Ga'on - Yosef Avivi - edition of 50 copies on blue paper

שנתגלהידכתבפיעללאוריוצאיםמווילנאא"הגרמאתכלליםעשרה,א"הגרלקבלתמבוא,אליהוגילויאודות,א"הגרקבלתספר

.ג"תשנשנת,ירושלים.י"אביביוסףידיעל.עתה

.ממוספרלאעותקלפנינו.כחולניירעלעותקים50–בנדפס.מאודנדירספר

.מאודטובמצב

100$פתיחה 
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והישובירושליםדפוסי

הגהותברזאניאברהםרביהמקובלשלהעותקים–ערוךהשולחעל"החייםכף"ספרשל(חלקים8)סט.220

קדשוידבכתבחשובות

Set (8 parts) of the book "Kaf HaChaim" on the Shulchan Aruch - copies of the Kabbalist Rabbi Avraham Barazani

Important glosses in his handwriting

.סופרחייםיעקברביהמקובלהגאוןמאת.חייםאורחערוךשולחןעל"החייםכף"חיבורשלנאהסט

מקוריותכריכות.חלקיםשניכרךבכל,כרכים4.קדשוידבכתבוהגהותנדיריםרישומיםעם,ברזאניאברהםרביהמקובלשלהסט

.ברזאניהרבידבכתברישומיםגביהםועל

.שלפנינוהחלקיםפירוטלהלן

.דףקלה,[4].ט"תרפ,ירושלים.[פח-א'סי].חייםאורח:אחלק

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

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

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

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

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

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

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

הזילואשריחיועליהם'הבעםהמתנדביםשמות"ברזאניאברהםרבישלוחתימתוידובכתבארוךרישום,הסימניםלוחבדף

,תורמים7שלשמותכאןנכתבו"...הברכהעלהעומדיםואלה,טובברכתתבואועליהםזההחייםכף'סלילקנותמכיסםכסף

שיהיההזההחייםכףהספרנקנהכןמנתועלא"התשחשון'יביוםהיום".'וכדונשמתלעילויבקשהוכןתרומתםסךעם

בספרים."ט"ס'וזי"הצבבארזאנייעקבר"חר"כהמשה'חר"חר"בכהיעקב'חר"בלאאמאברהםי"הצבאניברשותי

.ידובכתבהגהותכמה(אבחלקבעיקר)

חגיוםא"התש'ובש"השבועותחגביוםהיהודיםעלבגדאדערבייפרעותעלמאודמעניניתהגהה,תעניותבהלכותזחלקבסוף

השםלאומרםיכולההפהושאיןבזיונותמיניועשו...נקמותבהםעשושםוגםבגדאדיהודיעלבגדאדערבייקמוהשבועות

."אמןמהרהבגדאדערביימאתינקום

.הקבלהבחכמתגדולכמקובלנודע,"יהודהמנחת"הבעלפתייאמשהיהודהרביהמקובלשלותלמידוחתנובראזניאברהםרבי

רבניותקנותהסכמותעםחתם.ד"תשלבשנתנפטר.שעריםמאהבשכונתוהתגורר,לירושליםמכורדיסתאןעלהד"תרצבשנת

.ירושלים

דפיםבשניקמטיםמלבד.מ"ס31.ח,אחלקיםכוללשניכרך.מאודטובמצב.מ"ס28.5גודל.ג-בחלקיםכוללראשוןכרך

.מ"ס29.מצויןבמצבזהמלבדניירבדבקמחוזקקרעדחלקבשער.ה-דחלקיםכוללשלישיכרך.מצויןמצב,אחלקשלראשונים

.חדשפורזץעםמחוזקותמקוריותכריכות.מ"ס30.מצויןמצבז-וחלקיםכוללרביעיכרך

300$פתיחה 

הגדולהחיבורהדפסתטרום–בלבדסימנים'חעלנדפסהראשוןהחלק–ה"תרס,ירושלים–החייםכף.221

"החייםכף"

Kaf HaChaim – Jerusalem, 1905 – the First Section was Printed on Eight Simanim Only – Before the Printing of the

Large Compoisition "Kaf HaChaim"

.סופרחייםיעקברבינומאת.בלבדסימנים'חעל,חייםאורחערוךשולחןעלביאור,החייםכף

מהדורה.ערוךהשולחןפניםללא.חייםאורחערוךמהשולחןסימנים'חעלמצומצמתובמתכונתקטןבפורמטיצא,שלפנינוהספר

ח"פעלהראשוןהחלקאתהדפיסשנים5לאחררק.ע"השועל"החייםכף"הגדולהספרלהדפסתנסיוניחלקבעצםהינה,זו

.חייםאורחערוךשולחןשלהראשוניםסימנים

.מקוריתכריכה.מאודטובמצב.[?]הספרבשערהמחברהקדשת.מ"ס21.דףלו-לה,לב,[2]

120$פתיחה 



73

וירושליםהארץקדושת\הלכה\קבלה\פולמוס–ירושליםספריאוסף.222

Collection of Jerusalem Books – Polemic / Kabbalah / Halacha / The Sanctity of the Country and Jerusalem

הסכמת.ץ"תר,ירושלים.הורביץאשרהלוימרדכיאברהםרבימאת."ק"בארההתמיכה"קונטרסעם.ירושליםכבודת"שו•

:עםכרוך.וינטרובנחרביחתימת.אלפנדאריא"מהרשקדישאהסבא

,"מפרושיםחסידיםמספרדיםאשכנזיםהתפרדות"עלפרקיםעם.הזהבזמןישראלארץישיבתמצותביאור,ישראלארץישוב•

.שערחסר.ץ"תר,ירושלים.מינצברגזאבישראלרבימאת.ם"האדמורימגדולי...י"כתמכתבים"שמונהוכן"החלוקהסדר"על

:עםכרוך."עמרםתפארת"בעלבודפשטד"אביונגרייזעמרםרביחותמות

לוחות[13]כולל.ראשונהמהדורה.ד"תרצ,בערגס.גרינוולדאנשילאשררבימאת.ישראלארץפוןבעשרייבונג,ירושליםטוב•

.עתיקותוזכרונותקדושיםממקומותמפות[2]ותמונות

עם.ו"תרל,ווארשא.בהכוננואשרצדקהומוסדיחסדמפעלי,ק"לארהמונטיפיורימשההשרמסעותפרשת,וירושלםמשה•

.רשוםלאדפיםמספור.שערחסרהנראהכפי.השרתמונת

ובניקויבטהרתמאדשנזהרים,ירושליםהקודשעירפה"קדישאחברא"השנוהגיםהמצווהחשיבותאודות,ואמתחסדמאמר•

אהרןיצחקחייםרבימאת,לילהאותומליניםולא,בזריזותהנפטראתלקבורשממהריםבמהובמיוחד,מיוחדתבהלבשה,הנפטר

.ראשונהמהדורה.א"תרנ,ירושלים.'מוילקומירמגיד'ה,ראפפורט

.יחידהמהדורה.ד"תרס,ירושלים.הכהןדודברוךרבימאת.ישראלארץוקדושתחיבתעלליקוטים.הארץברכת•

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

.מקוריתכריכה.טובמצב.יחידהמהדורה

ד"אבשפיראאלעזרחייםרביר"האדמומכתבי,"ישראלאגודת"נגדחריפיםוביטוייםפולמוס-מונקאטש-האגרתדברי•

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

.ד"תרצ,ירושלים.זורחאורישיבת.לאנדהייליגעדיפוןמתנהא•

.ד"תרנ,ירושלים.ראשונהחוברת.בירושליםוהספרדיםהאשכנזיםביןהפירודפולמוס.תצמחמארץאמת•

דפים[2],תמונות-לוחות[5].’עמתקמב,XXXIV.שניהמהדורה.ס"תר,ירושלים.שוורץיוסףרבימאת.הארץתבואות•

.מקופלים

:עםכרוך.ראשונהמהדורה.ג"תרס,ירושלים.רפולהררינסיםרבימאת.ש"הרשסידורעלביאורים,נהרעליספר•

.מנותקיםדפים.כריכהללא.ראשונהמהדורה.ד"תרס,ירושלים.משעןאליהורבימאת.חייםעץעלחידושים,אמתשפת•

.בשעררבניתחתימה

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים.ספרים13

180$פתיחה 

ירושליםרבניחתימות–ספריםאוסף.223

Collection of Books – Signatures of the Rabbis of Jerusalem

להגאוןנכדצוועבנעריאקב"חרוטועליהמהודרתכריכהעםספר.א"תרמ,ירושלים.שאגאברהםרבימאת,אברהםאהל•

."ל"זצוקהמחבר

."ל"זצוקעלבשלמהר"בלאאמונפתלימתתיה"רביוחותמותחתימות.ט"תרל,ווארשא.תנחומאמדרש•

.משהמזכרתשלרבהזינגרליביהודהרביוחותמותחתימות.א"תרכ,שטטין.אדםבינתעם,אדםחכמתספר•

."ירושלמיי"שזבנ"רביחתימת.כ"תר,טשרנוביץ,תלפיותמדרשספר•

דיין.ושינאוואצאנזחסיד(ח"תרמנפטר)"ירושלםק"בעהבעהםאיצקיצחק"רביחותמת-ה"תרכ,למברג.נבחרכסףספר•

כדייןוכיהן,ה"תרלבשנתלארץעלה,האורתודוכסילמחנההצטרףשלאעל-פרלסמאיררבי-הרבעםבמחלוקתהיה,בקרולה

הסכים.ועוד,אזולאיאברהםלרבי"החמהאור"ל"הו.שלזינגריוסףעקיבארביכנגדשיצא-"הביתניתוץ"עלהסכים.בירושלים

.שםספרבתיהקמתהאוסרמירושלים"קוראקול"על

.דמביצרנ"רחתלמיד(17499הרבניםאוצר,צ"תרח-ח"תרי)שפיראכהנאאשרצבירביחתימות-ן"לרמבאדםתולדותספר•

ישיבהוראשמ"ר,הבוכריםבשכונתכרבכיהן.בירושליםמקלישאוירבךמאירלרבימקורבהיה,ג"תרלבשנתלירושליםעלה

"והמצוההתורה"חיבורו.ז"תרנבשנתירושליםבשליחותיצא."שעריםמאה"ממיסדילויזלמןשלמהרביחתן.ישיבותבכמה

היחסספרוהוא"הכסףחבל"אתשהוציאנחוםרבימנחםהואנכדו.החצרבפולמוסחתםד"תרלבשנת.(ג"תרע,ירושלים)

.א"הרצזקנוותולדות

.בינוני-טוב.שוניםומצביםגדלים.ספרים6כ"סה

120$פתיחה 
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הקודשארץבמעלתספריםשני.224

Two Books about the Virtue of the Holy Land

יהוסףלרביהארץמעשהמספרבתוספת.הורביץהלויחייםרבימאת.ישראלבארץקדושיםמקומותעל,ירושלםחבתספר•

.[אן]יאקאבזוואלף"חתימהבשער.'עמ212.ה"תרל,ווילנא.שוורץ

קברי,הארץעמקי,הרי,נהרי,ימי,גבולותיה,טבעה,תכונתה,מעמדה,הקדושהארץמעניני...דבריםביאר",משהמסעות•

-מילדויק"אבדקטעננענבוים’הקמשה...ד"תרפבשנת...בנסיעתיראושעיניומה,הארץומעשיותמנהגי,וצדיקיםהאבות

"סעפשי

ליפשיטץאיש'ישעישלמה"בעלותחותמת.טובמצב.כריכהללא.'עמריב.חשובותהסכמות.יחידהמהדורה.ה"תרפ,טארנא

."ראצפערטא

100$פתיחה 

ירושליםספרימקבץ.225

Collection of Jerusalem Books

.ראשונהמהדורה.ד"תרנ,ירושלים.שמות-בראשית.'תאג,תורהכתר•

.ב"תרע,ירושלים.הפסוקיםשער•

.ד"תרע,ירושלים,חייםמבאר•

.ז"תרפ,ירושלים,יהודהמנחת•

.ט"תרפ,ירושלים,בלוםאוצר•

.ג"תרצ,ירושלים,קודשאגרות•

.ד"תרצ,ירושלים,דמעהשערי•

ה"תרצ,ירושלים.והנפשהגוףחיי•

.ש"ת,יצחקהדר•

.טובכללימצב.שוניםגדלים.ספרים9כ"סה

80$פתיחה 

בירושליםשנדפסונדירותחוברותאוסף.226

Collection of rare booklets printed in Jerusalem

.סלומוןדפוס.ח"תרפ,ירושלים.בירושליםישראלכנסתהועדאודותחוברת,ישראלכנסת•

.ו"תרפ,ירושלים.מקוםשלשלחנו•

.ח"תרפ,ירושלים.פינקלצבינתןרבישללזכרומאסף,תבונה•

.ג"תרפ,חשון-תשרי.ציוןשערי•

.ו"תרצ.סקרובוןיצחקבןמשהרבימאת,בערבמשא•

.ד"תרס,ירושלים.טחוברת,הזתיםבהרהקבריםציוני,מחוקקחלקת•

.א"תרצ,ירושלים.סגלגרשוןרבימאת,הקושאגרתספר•

ט"תרפ,ירושלים,שמואלקריתאיןאשפאציער•

.א"תרפ,ירושלים.ש"שיהספריםמסחרבית,ספריםרשימת•

.א"תרע.גרייבסקיפנחסרבי.חייםעץוהישיבהת"התבבתיהנדיב,פרסיץפרסי•

.ד"תרע,ירושלים.דעמאנטציוןבןיוסףרבימאת,לציוןדורש•

.ג"תרצ.שמואלזבח•

.טובמצב.שוניםגדליםחוברות13כ"סה

100$פתיחה 
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והלאה40–השנות–בירושליםישראלכנסתהכלליועד–ענקפנקסישלושה.227

Three Large Notebooks – Va'ad HaKlali Knesset Yisrael in Jerusalem – 1940s and Onward

.ירושלים,נ"רמבעה,ישראלכנסתהכלליועדלטובתכספיםשהלוונדיביםשלרשימותאלפיכוללים,ענקייםפנקסיםשלושה

קיבלולהלוואהבתמורה.נוחיםבפרעונותשנה25למשךבהלוואהמכספםנותניםאנשיםשהיוח"גמרשימותנרשמובפנקסים

,וציוריםתמונותאו,הזיתיםבהרקבורהחלקתעבורםשקנואו,ישראלמארץעפרעבורםששלחואו,שונותתשורותהנדיבים

.שונותבקשותועודשלמהשנהבמשךלקרוביהםקדישאמרית

.השניההעולםממלחמתנעדריםעללהתפילהבקשותגםנמצאבפנקסים

."פרידמןמנדלמנחם'רמשפחת",הרצוגהרב,בלוךמאיראליהורביהרבניםשמותאתמצאנובפנקסיםבדפדוף

!יסודיתבצורהנבדקולא,גדולהחומר

.בינוני-טובמצב.מנותקיםדפים.רטיבותכתמיקרעים,בלאי.שוניםמצבים.דפיםמאות

200$פתיחה 

-תרע,ירושלים–שעריםמאהישיבתר"לשדריקפנקס.228

A Blank Notebook for a Shadar of the Meah She'arim Yeshiva – Jerusalem, 1910

.ירושליםק"בעיהשעריםמאההתבשילוביתתורהוהתלמודהגדולהמהישיבההשליחותפנקס

נוסףודף,צבעונישער,מקוריתכריכהעם.המוסדותלטובתכספיםלאיסוףר"שדעבור.כללשימושבונעשהשלא,מקוריפנקס

.ריקים,כולווהפנקסהתעודה.לשליחותור"השדאתהממניםהישיבהרבנימאתתעודה,"התעודהוזאת"

.עמודיםבשלושהמאוחריםרישומים.התעודהדףלפיהתאריך,-"התרעבשנותנדפס

.טובמצב.מ"ס19.דף100–כ

100$פתיחה 
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ותולדותהיסטוריה

יחידהמהדורה–ז"תרכ,ליוורנו–א"חידהרבאגרות.229

Igrot Harav Chidah - Livorno, 1867 - Only Edition

אזולאידודיוסףחייםרבימרןששלחשונותוהתכתבויותאגרות(ם"חייכמנין)ושמונהששיםובוקונטרס,א"חידהרבאגרות

.והלכהתורהבדברירובםהאגרות.א"זיע

א"החידהרבחייקורותאתהכוללתארוכההקדמההספרבתחילת.וחבריוקושטאישראלבדפוס.יחידהמהדורה,ז"תרכ,ליוורנו

.מטראבלסרוקחיעקברבימאתשחיברספריוומנין

.האחרוןבעמודמהטקסטמעטעלניירהדבקת.כריכהללא.טובכללימצב.מ"ס18.דףלב,[6]

100$פתיחה 

יחידהמהדורה–ד"תרצ,וינה–וחכמיהמדינה.230

Medinah VeChachameha – Vienna, 1934 – Single Edition

וישפיעו,בגליציהלשבתלגבולמעברשבאואובגליציהעמדהשעריסתם,והסופריםהחכמיםכלתולדות,וחכמיהמדינה

עם–היוםעדמנדלסוןמימות–העממיתהעסקנותעלאוהציוניותעל,ההשכלההתפתחותעל,הספרותמהלךעלבמעשיהם

.באדרגרשםמאת.ותמונותיהםפעולותיהםהערכת

.יחידהמהדורה.ד"תרצ,וינה

.טובכללימצב,במעטפתחומציבדבקחיזוקים.מעטפתשער.'עמ152

100$פתיחה 

נדירהמעטפת–יחידהמהדורה–ה"תרל,פרנקפורט–אלהיםנזיר.231

Nezir Elohim – Frankfurt, 1875 – Single Edition – Rare Cover

'רמאת.ותלאותיומצוקותיו,וצדקותיופעולותיו,שיריו,ספריו,לוצאטוחייםמשהרבינוהאלקיהמקובלתולדות,אלהיםנזיר

.רוטשטייןהלויפייבליחזקאל

בצדבעבריתנוסףשערעםירוקהמעטפתכוללעותק.בגרמניתושערבעבריתשער.יחידהמהדורה,ה"תרל,דמייןפרנקפורט

.עותקבכלנמצאתלאהמעטפת–הספרבסוףשמאלבצדובגרמנית,ימין

60,VIIIמקוריתכריכה.מאודטובמצב.מ"ס16.5.'עמ.

120$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ס"תר,ווארשא–הראשוןמאדםיארצייטרשימות–ודורשיוודורדור.232

Dor Dor V'Dorshav – Yahrzeit Lists since Adam – Warsaw, 1910 – First Edition

ישראלומנהיגיחכמיפטירתושנותזמןשלרשימותאלפיוהוא.סעראצקד"אבלוינשטייןיוסףרבישערךודורשיוודורדורספר

.צייטיןהיארסדרגםהזההיוםעדהעולםבריאתמזמןודורדורמכל

,התנאים,ג"כנהאנשי,המלכים,הנביאים,השופטים,והשבטיםוהאמהותהאבות,הראשוןמאדם:שמות6600כוללהחיבור

אחרוני,הראשוניםאחרוני,האחרוניםגדולי,הראשוניםגדולי,התוספותבעלי,הלכותבעלי,הגאונים,סבוראירבנן,האמוראים

.שםאנשיגדולי,מחבריםרבנים,חסידים,צדיקים,פלוסופים,מקובלים,גאונים,האחרונים

.האחרוןעמודטקסטעלניירפיסת.הדפיםלאורךזעירעשנקב.טובכללימצב.מ"ס22.'עמ130

200$פתיחה 
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א"הגרממשפחתהמחבר–יחידהמהדורה–ה"תרל,ווארשא–שםאנשיתולדות.233

Toldot Anshei Shem - Warsaw, 1875 - Single edition - Author of the Vilna Ga'on family

.אפרתיטבלידודרבימאת.ותולדותיהם,אבותםלביתלמשפחותםעולםגאוניתולדות,שםאנשיתולדות

.יחידהמהדורה.ה"תרל,ווארשא

ספריםחיבר.והירושלמיהבבליהתלמודכלאתפ"בעידע.א"הגרממשפחת.דוויטבסקבהורודקרב(ה"תרמנפטר)המחבר

,המרשמן,רענןזית,דודאהל,דודכרם,אפרתימטעבעל.ועוד,הדורחכמילקורות"שםאנשיתולדות"גםחיבר.התלמודבחקר

.דודילקוט,דודאהבת,לדודשושנים

.שעריםשני.מאודטובמצב.'עמ84,16

100$פתיחה 

ישראלגדוליעלוהספדיםתולדותספרימקבץ.234

Collection of History Books and Eulogies for the Great Rabbis of the Time

.השערדףחסר.ראשונהמהדורה.ף"תק,ווילנא.מפולוצקפנחסרבימאת.ודרשותצוואה,הגבעהראש.א

.ו"תרנ,ירושלים.למפרטבנימיןישראלרבימאת,ישראלראשיארבעהעלוהספדהתורהכבודדרוש.ב

.ד"תרפ,המבורג.ו"אהד"אביחזקאלרביצוואת.ג

מהדורה.ו"תרצ,מונקאטש.דייטשחייםשמואלרבימאת.אונסדורףד"אברוזנברגשמואלרביהגאוןתולדות,שמואלתולדות.ד

.יחידה

.אחרוןבדףפגם.י"תש,ערלוי.ק"מכיהועתקס"החתצוואתעם.סופרם"החתבעלמנהגיספר.ה

.ובלאיפגמים.טובכללי.שוניםומצביםגדלים

120$פתיחה 

נוספיםחשוביםספרים–יהודיתוהיסטוריהישראלגדוליתולדותספריאוסף.235

Collection of Books about the Biography of the Great Rabbis of the Time and Jewish History – Additional Important

Books

לפנינו.ש"ת-ט"תרפ,אביבתל.הזההזמןעדקדםמימיישראלעםתולדות.דובנובשמעוןרבימאת,עולםעםימידברי•

.יא.י.ט.ח.ז.ה.ב.א:החלקים

.ה"תרע,וורשה.רפפורטליביהודהשלמהרבימאת.ספרווקורותהערוךבעלרומיאישנתןרבנותולדות•

"אברך"ספרעםכרוך.ז"תרנ,ווארשא.ליפשיץהלוייעקברבימאת.מקובנהאלחנןיצחקרבישלחייומסכת,יצחקתולדות•

.ג"תרנ,מונקאטש.פרידלנדרמאיראהרןרבימאת

.ג"תרפ,טשרנוביץ.טשרנוביצרחייםרבימאתומשליםנפלאיםדברים,חייםדברי•

.ד"תרצ,ווראנוב.מצותג"תרי:עםכרוך

.ז"תרצ,ירושלים,שביעיתמנהגיקונטרס:עםכרוך

.ט"תרפ,ירושלים.ישראללארץהחדשישראלימידברי:עםכרוך

.ט"תרפ,ירושלים,גרייאבסקיצביבןפנחסרבימאת,רביעיחלק,ומושבותיהעריה,בירושליםזכרוןאבני:עםכרוך

.ף"תר,ווארשא.ניסנבויםיצחקרבימאת,קצריםהיסטוריאפרקי.הלאומיתוהתחיההדת•

.א"תרצ,ליעדז,וויגאדעריואלמאיררבימאת,זכרוןספר•

.ח"תרפ,ירושלים.סוקניק.ל.אמאת.ועתיקותיהישראלארץלחקירתהעבריתהחברהקובץ,ירושלים•

.ב"תרפ,בודפשט."טוביוםתוספות"בעלליפמןטוביוםרבימאת,איבהמגילת•

.ה"תש,ירושלים.הברמן.מ.אמאת,העבריהספרתולדות•

.ו"תש,אביבתל.גרודזנסקיעוזרחייםרביתולדות,אחיעזר•

.טובכללימצב.שוניםגדלים.כרכים17–ב.ספרים22כ"סה

120$פתיחה 
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יחידהמהדורה–ב"תרצ,אביבתל–ישראלוארץבונפרטהנפוליון.236

Napoleon Bonaparte and the Land of Israel (Hebrew) – Tel Aviv, 1932 – Single Edition

.פולסקין-יערייעקבמאת.ספורית-היסטוריתמונוגרפיה,ישראלוארץבונפרטהנפוליוןחוברת

.שהםדפוס,"ולוחמיםחולמים"הוצאת.ב"תרצ,אביב-תל

.הראשוניםוהדפיםהמעטפתבפינתפגם.טובמצב.הספרבמעטפתנפוליוןציור.'עמ[2],66

80$פתיחה 

לאדינו

נדיר–מעוטרותמקוריותעורכריכות–ד"תרי,ביינה–לאדינומחזורישלמהודרסט.237

Elegant Set of Ladino Machzorim – Beyene, 1854 – Original Decorated Leather Bindings – Rare

בדפוס.ג"תרי,ביינה.ברוךראובןרבימאתומתוקןמסודר.ואיטליהומערבמזרחומדינותבקושטאספרדיםכמנהג,מחזור

.שמידאנטוןדילאנטיסדיאירהקיטורילהדיאדאלבירטו

.בלאדינוופיוטיםדינים,הקדמהדברי

.שלםעותקאיןהלאומיתבספריה–.דףקמד,[6]:השנהראש

.דףרלה,[5]:כיפוריום

אשכנזייאודהניסים"בעלותשםחריטת.גביהםעלזהבועיטורימקוריותעורכריכותעם.מהודריםכרכיםשני.מצויןמצב.מ"ס20

.חודשוהפורזץדפי.חדשהקופסאבתוךנתוניםהמחזורים.מוזהבדפיםחיתוך."5620'ה

250$פתיחה 

20–ההמאהשלהראשונההמחצית–ללאדינוך"התנמילותביאורי–ידכתבדפי.238

Handwritten Leaves – Ladino Translation of the Words of the Bible – the Second Half of the 20th Century

.הלאדינולשפתתרגומםעם,ך"התנמפסוקינבחרותמילותבאואלובדפים.תואמיםלאבגדליםדפיםמתשעהעשויה,מחברת

.לתלמידיםמורהידיעלנכתבוהנראהכפי.20–ההמאהשלהראשונההמחצית.י"רשכתב\מרובעכתב

.קיפולוסימניקמטים.כתמים.טובכללימצב

100$פתיחה 
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פולמוס

ידועלאנדירודףהמחברהגהות–פולמוס–ב"תרס,ליעדש–כהלכהתשובה.239

Teshuva Kahalacha – Liedes, 1902 – Polemic – Author's Glosses and a Rare Unknown Leaf

.הדקיןטריפותבעניןפולמוסיתתשובה.הרצוגהלויליביואלרבימאת.דברחורפיואשיבה,כהלכהתשובה

'מסרשומהמפעלעיין)אחריםמעותקיםבשונה.ב"תרסליעדז,אקספרסבדפוסשנדפסהמיוחדתמהדורה.נדירהחוברת

מכתבעםנוסףדףבו!ידועלאעותקלפנינו.'עמ[1],10,[1]שבונוסףעותקוכן.'עמה,[1]שלעותקנרשםשם(000128357

.לרבניםועדביתהספראתהשבועותחגלאחרלהוציאכוונתועלהמחברהודעתוכן.המחבראלשפיראשלמהאליקוםרבימאת

.מאודטובמצב.המחברידבכתבהגהותשני.ט-ח'בעמ

180$פתיחה 

יחידהמהדורה–ה"תרפ,טשרנוביץ–שערהמלחמהומשיבאמתדבריישרכתוב.240

Katuv Yashar Divrei Emet U'Meshiv Milchamot Sa'arah – Czernowitz, 1925 – Single Edition

חלקיםשלשה...האכזריםהקאזאקיםמפניבברחי,מצאתניהקורותעליוכתוב,ספרבמגלתבאתי..."-אמתדבריישרכתובספר

כתוב...ואישאשהראשגילויבדיןשלישי...איללבמר]![זיעכענבירגעןיושביעלשני...הגרלארץמביתיבריחתיאחד...בהם

.ברכרוולףזאביעקברבימאת"...שערהמלחמותמשיבבשם...השלישיחלק...ושניראשוןחלקבשםקראתיאמתדבריישר

.'עמקלב.יחידהמהדורה.ה"תרפ,טשרנוביץ

.מאודטובמצב

120$פתיחה 

הכהןמנדלאהרןרבי–ד"תרס-ג"תרס,אמוןנא–"הגדולהכנסת"חוברות.241

"Knesset Hagedolah" Booklets – Na Amun, 1903-1904– Rabbi Aharon Mendel Cohen

בתוכםמאגדותהחוברות.בקהירהאשכנזיםלעדתד"אבהכהןן"בהרמנדלאהרןרבימאת,הרבניםאגודתמחברת,הגדולהכנסת

אהרןרבייוזמת,הזמןלרוחוהיהדותהדתוחיזוקהתורהקרןהרמתלרעיוןוהסכמתםהרבניםותשובותישראללגדולימכתבים

.ן"בהרמנדל

.באסיפהשהשתתפוהרבניםמאותשלוששלרשימהנדפסההשניהחלקבתחילת

:חוברותבחוברותשיצאוהחלקיםשנילפנינו

דףע-סג;סב-נה;נד-מז;מו-לט;?לח-לב;?לא-כה;כד-יז;טז-[ח];[1],ז:חוברותט:אחלק

.א’חובשלהשנייהבהוצאהאלאזובהוצאהנדפסושלאאפשר,לח-יזדף(נב-טז’סי)ה,ד,ג’חובחסר.שלפנינובעותק

.דףסח-סה;סד-נז;נו-מט;מח-מא;מ-לג;לב-כה;כד-יז;טז-ט;ח:חוברותטנדפסו:בחלק

120$פתיחה 

[פולמוס]ההקדמהדפיעם–ראשונהמהדורה–ג"תקל,פיורדא–יוסףזכרון.242

Zichron Yosef Responsa - Furth, 1773 - First Edition - With Preface - Polemic

.עלזוזד"אבשטינהרטיוסףרבימאתודרשותחידושים,פוסקיםחידושיעםטוריםארבעכסדרותשובותשאלות,יוסףזכרון

.ראשונהמהדורה.ד"תקל-ג"תקל,פיורדא

דפי,כךובשלחסידיםידיעלהספרשלהטפסיםמרוב,נתלשההמחברהקדמת.החסידותתנועתנגדכותבבהקדמתוהמחבר

!ההקדמהדפינמצאיםשלפנינובטופס,נדיריםההקדמה

מדרשלביתהקדשהרישום.ואיכותיםבהיריםדפים.מאודטובמצב.מ"ס34.דף[2],קיט-סז,סז-מו,מו-כה,[1],כד,[3]

.מקוריתכריכה."פאללאקזיסקינדה"כהמנוחאשת'מירמרתמהאשה"

$ 150פתיחה 
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א"תרס,ירושלים–ישראלבארץחדשיםספרבתינגדנדירהפולמוסחוברת.243

Rare booklet of polemic against new schools in Eretz Israel - Jerusalem, 1901

מוסכםו"תרכבשנתהרבניםהצדיקיםהגאוניםבאסיפתנעשהאשרדיןביתפסקדברימובאבו,לצדיקיםכינוס,אבותמעשה

חדשיםספרבתיאודותעצמובפנישנימדורועוד,שבגולהורבותינוי"שבאמרבותינו,ארצותמארבעדיניםבתימכלומוסמך

נגזראשראתבנותשלספרבתיאודותשלישימדורועוד.הקטניםעלגדוליםולהזהיר,י"באנעשואשר(שקאלעס,שוהלען)

.ישראלשירוגביריםנגידיםהחכמיםומןעמהםהיואשרג"כנהאנשיעםדבבלמתיבתארישיומןי"שבאמרבותינועליהם

.שלזינגרעקיבארביבןדודרביידיעללאורהוצא.יחידהמהדורה.א"תרס,ירושלים

.זעיריםנקביםמעט.טובמצב

150$פתיחה 

החרדימהציבורשמותמאות–ד"תרפ,ניסן–הלאומיהועדהקמתנגדעצומה.244

Petition Against the Establishment of the National Committee - Nissan, 1924 - Hundreds of names from the Haredi

community

.ד"תרפ,סיוןג"י-ב"י,הלאומיהועדנגדעצומהדפי21

תחתכלוהיהודיהישובאתהמעמידותהקהלותחוקתשלהתקנותנגדתקףבכלמוחיםו"תירושלםק"עיהתושבימ"נחאנחנו"

"...וכופריםשבתמחלליחפשיםעםמשותפיםלהיותהחרדיםכלאתוהמכריחותהלאומיוועדהנבחריםאספתאפוטרופסות

,המקוריותהחתימותאינםשלפנינובדפיםהשמות.חשוביםרבניםשמותגםביניהם.הדפיםעלשחתמושמותעשרותבאובדפים

חותמיםשלרבותחתימותישנם,בעברשפורסמוהמקוריםבדפים.אחרבמקוםשחתמוהחותמיםכלשלשמותרשימתאלא

.שמותיהםאתלדעתניתןשלפנינוהדפיםלפי,זוהתהלאשחתימתם

.בירושליםרוהלדבדפוסנדפסוהדפים.מהתקופהמקוריותורשימותדפים

.מאודטובמצב.מ"ס22\35.דפים21

100$פתיחה 
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וניירתכרזות
'התרשנות-מירושליםנדיריםופשקויליםכרזות[19]אוסף.245

Collection [19] Rare posters and facsimiles from Jerusalem - the 19/20th century

ובארץבפרטבירושליםסוערותבתקופותופולמוסיהיסטוריבתוכןהמלאים',התרמשנותכולם.גדולותוכרזותמודעותאוסף

.בכלל

.הלאומיוהועדהמזרחינגד.ציוןיושבתורוניצהלי.1

.דניאלספרפיעלעתידותהמגלההחייםחזוןהספראודותכרזה!קראוקראוקראו.2

.זוננפלדחייםיוסףרבימפיתשובהשבתלדרשתכרזה.3

.רמהישראלנחלתחברתשלכלליתלאספההזמנהכרזה.4

.ה"תרצ,עופותשחיטתעלץ"הבדמטעםמודעה.5

.בירושליםעניותמשפחותאודות!י"בארישראללקהלכרוז.6

ונסגריםהולכיםוהיהודותהתורהומבצריהישובות"בארץהירודהרוחניהמצבעל!חוצותכלבראשקודשאבניתשתפכנה.7

.ד"תרצ,אלול."ונהרסיםוהולכים

.צ"תר,כסלו,אביבתל-ביפוהקצביםועדמאת,העבריהצבוראל.8

.שעריםמאהבישיבתפאנטאלימלךיעקברביר"האדמולדרשתמודעה.9

.ד"תרצ.בבחירותמאוחדתיהודיתלחזיתהמוסדותקריאות,בירושלםהעברילציבור.10

והגאון...מסלנטזונדליוסףה"מוהגאון...בארדקיישעיהה"מ...הגאוןחתומיםועליוז"תרטבשנתהנעשההאיסורלשוןזה".11

ישראלבנילנערילימודבית"יסודנגדירושליםוגדולימגאונידיןפסקהדפסובהגדולהכרזה"..ועודל"זצא"בהרמנחוםה"מו..

.לערך[ץ"תר],בירושליםנדפס.דאזישראלגדוליעשרותחתמוהמכתבעל"...ע"אוהונמוסיותלימודיותנכריהולשוןספרללמדם

.דושינסקיץ"המהריידיעלהגדולשבתלדרשתכרזה.12

?שולעספרייעדיאאיןטאכטעראאדערזוןזייןשיקעןאידאניטדארףפארוואס"כרזה.13

.החדשהימהשחיטהבשרקניתנגדץ"והבדלישראלהראשיתהרבנותמטעםואזהרהגלויההודעה.14

."והמהודרתהקבועהוחסידיםפרושיםהאשכנזיתהשחיטהכי"בירושליםץ"והמוהרבניםמטעםענקכרזת,רבהמודעה.15

.שעריםמאהישיבתבהיכלפומביתאסיפה.16

.ז"תרצ.הרצוגהרבמאת,ישראלארץישובמצותאודות,והנכבדיםהיקריםלאחינו.17

.ישראלבארץעבריםאתרוגיםמגדליאגודתמטעם!הגולהתפוצותבכללאחינוקוראקול.18

,בירושליםומשרדיםותעשיהמלאכהבתי,מסחרבתישוכרילכל.וחסידיםפרושיםהחרדיתהעדהמאתהשחיטהעלמודעה.19

.ירושליםסוחריאגרוןשלהפועלועדמאת

.טובכללימצב.שוניםגדלים

200$פתיחה 

'התרשנותירושלים–והיסטוריםחשוביםופשקויליםכרזותאוסף.246

Collection of important posters and facsimiles and histories - the 19/20th century

רביהגאוןלשלוםתפילהמודעת•הכופריםהציוניםמלבםשבדוהחג,המולדחג•במצוקההנמצאחברוןישיבתמטעםקוראקול

קול•!?הואמיהיזדעזע•יפואביבתלרבנימאת!בחילקריכרוזא•!הישיבותבניאל•לובליןד"גאבשרה'חימ"הנאליהו

ישראלוקדושתבטהרתופרצותשבתחילולעליאדלרציוןבןרבילדרשתמודעה•קוקה"והראי"עזרה"הועדמאתלעזרהקורא

לבניקוראקול•הלאומיהועדנגד'הלדברחרדיםאחים•פ"חרלמשהיעקברבימאתתשובהשבתדרשת•הקדשחלולעל

מתיעד•בכותלתפלהיום,עמיבתחלליעל•דושינסקיצבייוסףרבישלהגדולשבתדרשת•ח"תרפ!גאליציעןכולל

המוכריםבירושליםהאיטלזיםרשימת•השבתלעקירתהעומדיםהכופריםהמשתלטיםעל?איכםיהודים•האכזריתלהתעללות

חילולנגדזוננפלדחייםיוסףרבידרשתעלמודעה•ז"תרצ.הישןיעקבביתלבנותחרדיחינוךלביתהרשמהמודעת•כשרבשר

עםפנטאלימלךיעקברביר"לאדמופניםקבלת,לעירבאחכם•ירושליםת"תבתילהחזקתאחוד•הרגלכדורבמשחקשבת

הממשלהשלהאחרונהההכרזה!זובשעה•ו"ירושתהקהלהועדשלהשחיטהבדברהרבניםדעתגלוי•זהבבצבעשמו

החוליםביתהנהלתמאת,דעתוגלוידבריםברור•היסודלקרןהארציהועדמאתוהתמרמרותזעםהארץבישובעוררההבריטית

כלליתפילהיום•ץ"תר,אייר.אוסטרליהבמדינתהיושביםאחינואלגרודזינסקיעוזרחייםרבימאתקוראקול•חוליםביקור

•ועודקוקה"הראימפיההספדים,האחרוןבזמןשנסתלקורבניםשלושהעל!גדולמספד•ץ"תרח,הראשייםהרבניםמאת

.בטבריההאסוןעלמלאכהביטולכרזת-דושינסקיץ"המהרימטעם

.טובכללי.שוניםומצביםגדלים.פריטים35

200$פתיחה 
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אפריקהצפוןליוצאיתורהמוסדות–מודפסיםדפיםאוסף.247

Collection of Printed Leaves – Torah Institutions for North-Africa-Born

אוצר,הנעלההאדון"ידבכתבמילויעם.בצפתהספרדיםעדתרבניועדמאת.ותחתמותכתבוטובהלשנה,מודפסצבעונידף•

.מ"ס24\31.ג"תרסמשנת,הספרדיםעדתועדחותמות."ואחיושמעונייאודהמרהשלםהחכם,סגולהכל

רבניומאתבטבריההספרדיםלעדתהקדושתורהתלמודביתמאת.המצותחגלרגלברכות"בירושלםהבאהלשנה",גדולדף•

.מ"ס30\46.וירוקכחולבצבעיםדף.הועדחותמותעם,העיר

בטבריהיתומיםחינוךובביתהכלליתורהתלמודאודות.קוקהכהןיצחקאברהםורבי,שאקייצחקרבימאתמכתבים,דף•

.מ"ס30\47.כחולדיו.ג"תרע,סיון.ביבאסרפאלרבישלבניהולו

.מילויללא.בטבריהביבאסרפאלרבילמוסדותלתרומהקבלהדף•

.מ"ס9\14.ביבאסרפאלרביומאת,בטבריהת"התמאת.זהבבדיווהשניבצבעיםהאחד"טובהשנה"כרטיסישני•

."ו"הייוסףדוד'ןדוד'סי"אלידבכתבמילויעם.ישראלבנינערילעזרתנאקומוהיקריםאחינו",טבריהרבנימאתכרזה•

.ד"תשי,אלול,בטבריההספרדיםכוללותמאת.טבריהד"ראבועקניןמאיררביבחתימתמכתב•

דפוס"...עמרםרבידיקסידא"."דהאןדודר"כמוהר...הקדושהרבלמעלתפיוט".קזבלנקהדפוס.פיוטיםדפישנימצורפים•

.חזזאןאושרביט

.גסיםקיפולסימני.ופגמיםקרעים.שוניםומצביםגדלים.פריטים10כ"סה

180$פתיחה 

ד"תרי,[עיראק]–בידוצבועכתוב–תורהלספרניירעיטורי.248

Paper Decorations for a Torah Scroll – Written and Colored by hand – [Iraq], 1854

שלוםצדקהראובןיעקב'הראתועשהשבותורהוספרזהתיק".הפנימיבצידו,תורהספרתיקעלתלויםשהיו,ניירגזרישני

ככל.[ד"תרי]י'ת'י'ר'ב'בומחזיקיםשנתה"תנצבחוציןמשהר"חאברהםשמואלבתרחלהמרוחמתהאשהנשמתעלו"הי

.עיראקהנראה

.לטקסטסביבופרחיםענפיםשלצבעונייםקישוטים.אדומהבדיוומסגרתשורותעם.כחולבדיוכתיבה

.בשוליםופגמיםבלאי.מ"ס17\21

120$פתיחה 

ו"תש[הודו]פראור–קלףעלכתובה.249

Ketubah on Parchment – Paraur [India] 1946

.ו"תש,[הודו]פראור."אברהםרביכבודבתשמחה"הכלהעם,"יצחקרביכבודברחיאליהורביהחתןלנישואי,קלףעלכתובה

.קרעים.בינונימצב.מ"ס20\29.קשיחקלף

$ 120פתיחה 
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הספרדיםחכמימאתמכתבים

חייאיוסףרביובנואלשיךיוסףשלוםרביהמקובלמאתמכתביםארכיון.250

Archive of Letters by the Kabbalist Rabbi Shalom Yosef Alsheich and His Son Rabbi Yosef Yichyeh

.אלשיךיהודהרביבשרםושאראלשיךחייאיוסףרבימבנומכתביםוכן,אלשיךיוסףשלוםרבימאתוהתכתבויותמסמכיםארכיון

.30\20–השנות

עלעוזיאלחימאירציוןבןרבילציוןהראשוןאלתנחומיםמכתב:ביניהם,אלשיךיוסףשלוםרבישלוחתימתוידובכתבמכתבים8•

תמוז)תימןמחכמיהלוייצחקיחיארביאביופטירתעלהלוייצחקשלוםרביאלנוסףתנחומיםמכתב.ארוואץיוסףנכדופטירת

ידיעלנתקבלההתרומה.ישראלתפארתכנסתביתמנדיביתרומהקבלתעלתודהשינקמןישראלרביאלנוסףמכתב.(ב"תרצ

נוספיםמכתבים.(ד"תרצחשון)קלירשכנאשלוםרביעבורזקניםמושבביתמנהליאלהמלצהמכתב.(ץ"תרשבט)קוקה"הראי

.קדושהתשמישיומשלוחספריםהדפסתבעניני

מלאימכתבים.[הלויאלשיךחייאיוסף]=ל"יחיאתיבותבראשיחתומיםחלקם.הלויאלשיךחייאיוסףרביבנומאתמכתבים13•

.מפילדלפיהאלשיךשלוםרביאלשנשלחומכתבים3–ו.אלשיךיהודהרבימשפחתםקרובשלמכתבים5בנוסף.תוכן

ישיבתממקובלי.בירושליםהתימניתלעדהד"וראבראשירב.ט"בתרמלירושליםעלה,(ד"תש-ט"תרי)אלשיךשלוםרביהגאון

הקיםד"תרסבשנת."הנהררחובות"ישיבתאתהקים,דוויקהכהןשאולחייםרביובראשםהמקובליםגדוליעםבשיתוף."אלבית"

פיוטים,הקבלהבדרךהתורהעלפירושים-"שלוםדובר"ספרו.סמואלנביבאזורקרקעותרכישתלשם"ציוןשיבת"חברתאת

.ותפילות

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים.מסמכים34כ"סה

200$פתיחה 

תשובותיועם–עוזיאלחימאירציוןבןרביל"הראשאלשנשלחורבניםמכתביאוסף.251

Collection of Letters by Rabbis that were Sent to the Rishon L'Zion Rabbi Ben Zion Meir Chai Uziel – with His

Responses

החומר.חשובהיסטוריתוכןעםמכתבים.שונותבתקופותעוזיאלחימאירציוןבןרבילציוןהראשוןאלשנשלחורבניםמכתביאוסף

בכמה.והגשמייםהרוחנייםהתחומיםבכלנצרךלכלכמענהששימשל"הראששלהפניםרבתהעניפהמפעילותומזעירמעטמשקף

.'וכדותאריכיםשלרישומיםוכן,ל"הראשידבכתבתשובותמכתבים

.(בחלקופגום).עגונההיתרבענין.ו"תרצסיון.ווארשאד"אבכהנאדודשלמהרבימאתארוךמכתב•

מצורף.נוסףמכותבדבריםלדףמעבר.ש"ת,אלול.תורהשעריישיבת,שפיראאיסרישראלרביוחתימתידבכתבארוךמכתב•

.(חתוםלא)ל"הראשמאתל"להנתשובהמכתב

מכתבלדףמעבר.המכתבג"עידובכתבל"הראשתשובתעם.גרינברגשמואלרביתורהשעריישיבתמזכירמאתארוךמכתב•

.המכתבנשלחבההמקוריתהמעטפהמצורפת.נדיביםאלל"הראשידבכתב(שורות36)

.י"תש,תשרי.[גריינמן]שאולחייםרביוחתימתידבכתבמכתב•

מביתאותושהוצאתי"יהודיבנידוןבמכתב.ב"תש,אב,(מצפתהמלאך–כונה)זילברמשהיצחקרבימאתוהיסטוריארוךמכתב•

אותםמשחררהיהכךאחר,ילדיוהיוכאילו,גמוריםזריםשהיו,לאסוריםדואגהיהזילבר'ר."אותולמצאואיןוברחבערבותיהסהר

שהגיעעדותפחהלךהבריטיהמנדטלממשלתחובו.אותםמצאלאשלעולםכךאותםמעליםהיהואז,גבוהותערבויותתמורות

.למיליונים

המכתבבשולי.א"תש,שבט.טבריהשלהאשכנזיהראשיורבהליטאמרבניזופוביץזרחייוחנןרביוחתימתידבכתבמכתב•

.זופוביץהרבאלל"הראשבחתימתנוסףמכתבמצורף.ידובכתב(שורות5)ל"הראשתשובות

.ש"ת,אייר.לציוןראשוןד"אבהלוייוסףרביוחתימתידבכתבמכתב•

וכנראה,מאיריעקברביל"הראשאלנשלחאמנםהמכתב.ח"תש,"גערמאניעוצלרמחנה"גארמיןדודמשהרבימאתמכתב•

.מקומואתמילאעוזיאלוהרב,ט"תרצבשנתנפטרכי,טעותשנפלה

.ש"ת,חשון."עזוביםבילדיםמטפל"בלוייהודהברוךרביוחתימתידבכתבמכתב•

.ש"ת',אאדר.וכטפויגליעקביצחקורביהורביץגרשוןיוסףרביבחתימת.שעריםמאהישיבתרבנימאתמכתב•

.ב"תרצ,אב.ל"הראשבחתימת.רווקתעודת•

.הישיבהחותמת.ברקבבניציוןתפארתישיבתמאתמכתב•

.ידובכתבל"הראשתשובותלדףמעבר.ט"תש,חשון.מטלוןמשהיחזקאלהגבירמאתמכתב•

.אליול"הראשבחתימתמכתבכולל.המאורהבטאוןועורךמייסדאמסלמאיררבימאתמכתב•

שרטוטים–עוזיאלחימאירציוןבןרביביניהםספרים15–מלמעלהחיבר.ב"תש,טבת.אביבמתלרמוןיעקבמאתמכתב•

.הרוחניתלדמותו

.מזוההלאנוסףמכתב

.שוניםגדלים.טובמצב.פריטים20כ"סה

150$פתיחה 
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ז"תרמירושלים–באדהביצחקרבימאתמכתב.252

Letter from R’ Yitzchak Badhav - Jerusalem 1887

שולחכיל"הנהגביראלהרבכותבבמכתב.שושןבןמימוןהגביראל,באדהביצחקרבישלוחותמתוחתימתו,ידובכתבמכתב

ואיןפראנקומאהאלףמחובגדולהבצרהאנייען"ומוסיף.צוראבןרפאלרביר"השדהגאוןידיעלרבאאדראהספראתאליו

"...מלפניוריקםישיבנילאכי'הבחסדיובטחתי,לשלםביכולתי

.מאודומסודרתיפהכתיבה

מפיתורהקיבל.עוזיאלרפאליוסףרביקרובואצלוגדלואמועליונפטרהרךבגיל(ז"תש-ך"תר)באדהבמיכאלר"ביצחקרבי

שומר"חברתאתייסד,לטריפוליאלביתמדרשבשליחותיצא.שלוניקימחכמייוסףשלמהרביומפיאופלטקהחייםיוסףרבי

החומריםעםערךיקריידכתביעםגדולהספריהלוהיתה,בחברון"חמדשדי"השלבישיבתוכמורהכיהן.ערומיםומלביש"מצוה

תשובות,גאוניםספרות,יהודיתפילוסופיה,ואגדההלכהבנושאיערךיקריוכתביםספריםשהכילווארכיוןספריההקיםשאסף

בסדרבזכרונומקופלהיהוהכלרבניםותולדותוהיסטוריהמחקרת"שומדרשיםבספריעצוםידעבעלהיה.ועודובנום"הרמב

.ידבכתבשנותרונוספיםוחיבוריםהתורהמכמניבכלחיבוריםכארבעיםחיבר.מופתי

.טובמצב.מ"ס10\14עמודגודל.אחדעמודעלכתוב,מקופלדף[1]

80$פתיחה 

ל"זציוסףעובדיהרביהדורפוסקמרןמאתמכתביםצמד.253

A Couple of Letters by Maran Rabbi Ovadya Yosef

הרבלציוןראשון"שלרשמיבלנקעלכתובים.ל"זציוסףעובדיהרבינוהדורפוסקמרןשלוחתימתוידובכתבהסכמהמכתביצמד

."לישראלהראשי

עזריהשלבנו"דיקמןיעקברבימאת.הזהבזמןשביעיתבענין"נפתליארץ"לספרהסכמה.ו"תשמאלולד"כמתאריךמכתב.א

.וחתימהי"בכשורות10–כ."חיפהד"אבדיקמןשמואלרביהמפורסםהגאוןחברינו

ידימעשה".זכאישמואלרבימאת,המוסרחמדתלספרהסכמה."ק"לפ"קודשמקרא"א"תנש"א"תשנסיוןח"ימתאריךמכתב.ב

לוונוגההחביבתלמידיהרביםממצדיקימישריםומגידצדקדוברמחמדיםוכולוממתקיםחכואוצרוהיא'היראתנאמןנטעאומן

.וחתימהי"בכשורות11-כ.זכאישמואלרבישלספריולשארגםשבחודבריברכותבמכתב."סביב

.טובמצב.מ"ס23\17:גודל.דף[2]

180$פתיחה 

הדורגדוליוחתימותידבכתבלחתןהמלצה.254

Handwritten Recommendation for a Bridegroom and Signatures of the Greatest Rabbis of the Time

.ב"תשע,חשון.קשההכלכליומצבוהאירוסיןבבריתשבאלחתןהמלצה

יוסףעובדיהרבינומרןשלידוחתימתבצירוף.יוסףפורתישיבתראשצדקהמשהרביהגאוןשלוחתימתוידובכתבההמלצה

שלהספרדיהראשיורבהיוסףפורתמחכמיתוופיקיעקברבישלידוחתימתבצירוף,"יוסףעובדיהל"הנלהמלצהמצטרףאני"

.ברלנדאליעזררבישלידוחתימתבצירוף.עיליתביתרהעיר

.קיפולסימני.יוסףפורתישיבתשלבלנק.דף[1]

100$פתיחה 
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מרוקויהדות

בערךע"תר,מרוקו–אדהאןאליאורביטבריהר"שדמאתמכתב.255

Letter by the Shadar of Tiberius Rabbi Eliyahu Adahan – Morocco, circa 1910

.בערךע"תר,מרוקו.צוראבןשלמהרביהגאוןאל,טבריההעירר"שדדהאןאליהורבימאתמכתב

ט"החומאני".בטבריההנסבעלמאיררביכוללותלטובתכספיםאיסוףלשםבמרוקואליהורבישלשהותובעתנשלחהמכתב

בזה[ותכונןתבנהטבריה]ו"טבתק"לעיהמעותלשלוחורוצההנדבהלגמורקרוב[יתברךלאלתהילותמטההחותם]ת"תלי

רשמיביקורכרטיסעלכתוב."...גידיוה"ושסאיבריוח"לרמשלימהרפואה...הנדבהליישלחר"כתפניאחלהכןעלה"בעהשבוע

.ר"השדשל

מסעודרבי,אחיועםיצאתר״עבשנת.תרפ״הבשנתנפטרובהתרל״הבשנתלטבריהממרוקועלהאדהאןיחיאב״ראליהורבי

אלבמכתב.ולגרוזיהלבוכארהגםטבריהכשד״ריצא.ובטבריהבשכםשו״בהיה.ולאלג׳יריהלמרוקוטבריהבשליחות,אדהאן

טבריהמעיה״קשד״רעלינועבראחדיםירחיםלפני"בוכארהונכבדיגדוליכותבים,תרנ״זבאייר,אלישרשאוליעקבר׳הראש״ל

כיזאתוכראותינו,השו״בבמלאכתהואמופלאאמןכיבגודלןמעידיןעבהמגילהובידודשםשו״בנר״ואדהאןכמוהר״אהרבת״ו

בהיותו,אדהאןר״א"...הנז״לבהשחזהמתאשוחטיראשעלידואתהואגםיסמוךת״ועיה״קללכתלשלוםבשובועמושרנו

ליהודיהראשיהרבעל־ידיהוסמכושכבראף,מקומייםשוחטיםלסמוךונתבקשכשו״בגםאפואשימש,בבוכארהטבריהשד״ר

.בוכארה

.טובמצב

100$פתיחה 

ל"זצעבורפאלרביהגאון–פריטיםשני.256

Two Items – The Genius Rabbi Raphael Abu

.הגדולהדיןביתוחבראביבתל,חיפהד"אבעבורפאלרביהגאוןשלנדיריםפריטיםשני

אבהואעבורפאלהרבזותעודהנושאכי,לאשרהנניבזאת".ט"תשיאב,ט"י.ישראלבמדינתהדתותמשרדשל.דייןתעודת•

.יפואביבתלשלרבהטולידאנומשהיעקברבישלידובחתימת."אזורירבנידיןבביתדיןבית

.ידבכתבומילוי,בוליםהדבקות.ו"תשלאיירו''כ.ישראלבארץישראלאגודתפועליהסתדרותשלחברפנקס•

.בירושליםיוסףפורתישיבתתלמידד"בתרצ.בצפתז"הרידבבישיבתלמדבצעירותו.בצפתנולד(ג"תשמ-ג"תרע)עבורפאלרבי

אוצר"מוסדותאתהקיםשםהישיבהראשידיעללמרוקונשלחז"תשבשנת.עטייאעזרארביהישיבהראשי"עלדיינותהוסמך

כללההרשת,רביםספרובתיתורהתלמודי,ישיבותייסדבמרוקו.האליאנסשלהספרלבתיילדיםשליחתלמנועבמטרה,"התורה

הגדולהרבניהדיןבביתלדייןהתמנהא"תשמבשנת.יפו-אביבתלד"אבא"ובתשכ,חיפהד"לאבהתמנהח"בתשי.תלמידיםאלפי

.בירושלים

150$פתיחה 

מ"תר–בפאסוהדייניםהרבניםגדוליוחתימותידכתב–גדולמכרשטר.257

Deed in the Handwriting and Signatures of Illustrous Rabbis and Dayanim - Fez, 1880

רביבןשלוםלרביהחצראתהאחיםמוכריםזהבשטר,ששוןמשפחתלביתשותפיםאחיםלחמשההשייכתחצרמכירתשטר

.אצרףיהודה

.מ"תר.בפאסוהדיינםהרבניםגדוליחתימותעם.צדדיםמשניכתוב,גדולדף[1]

ובסופוידבכתבהמכרשטרתורףובו,ביותרהארוךהראשוןהקטע:כדלהלןקטעיםבמספר.ידבכתבכולוכתובארוךשטר

התשלומיםכלסידורעלידבכתבעדות,השניבקטע.יוליאבןהלוייוסףורבי[?אהרןר"בכ]הכהןדודחייםרביהגאוניםחתימות

רבי:הרבניםגדוליוחתימותידבכתבעדויותתוספת.העמודבתחתית.ל"הנהרבניםוחתימותידבכתבכתוב,למוכריםהקונהשל

רבי.עטראבןיעקברפאלרבי.דנאןאבןשלמהרבי.דנאןאבןיצחקרבי.מונסוניגויהושערבי.צוראבןרפאלרבי.סירירומתתיהו

.נאיםבןיוסףורבסקליהכהןיוסף

!ביותרומיוחדנדירמסמך

.שמור.טובכללמצב.הקיפולמחמתקרעהדףבמרכז,קיפולסימני.מ"ס23\36גודל.דף[1]

250$פתיחה 
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וחתימותידכתב–ש"ת,[מרוקו]לעיון–נישואיןכתובת.258

Marriage inscription - Morocco, 1940 - handwriting and signatures

.ש"ת,[מרוקו]לעיון.מרציאנולביתרפאלרביבתעיישאהכלהעםאזולאיטובשםר"ביצחקר"באפריםהחתןלנישואיכתובה

."כהןאהרןדידודה"ע","ט"סגיג'הןמכלוף'ןמשה"הרבניםהעדיםחתימות

.מרוקאיקולמוסחציידבכתבהכתובהעיקר.מרובעתבכתיבה"...יאיאובמזלאטבאבסימנא"הכתובהבראש.ידבכתבכולהכתוב

.קיפולסימני.טובכללימצב.מ"ס42\30.דף[1]

100$פתיחה 

המחברהקדשות–יחידהמהדורה–חלקיםשניסט–דודחנהקריתת"שו.259

Kiryat Chana David Responsa – Set of Two Sections – Single Edition – Author's Dedication

.חלקים'ב.סקליהכהןדודרביהגאוןמאת.ע"השוחלקי'בדותשובותשאלות,דודחנהקריתספר

.ראשונהמהדורה.ו"תרצ-ה"תרצ,ירושלים

.ידובכתבהמחברהקדשת,חלקכלשללשעריםמעבר

.מקוריותכריכות.מאודטובמצב

100$פתיחה 

.חשוביםספרים–שוניםדפוסים–מרוקוספרימקבץ.260

Collection of books in Morocco - various patterns - important books.

.וכחולהאדומהבדיושער.ראשונהמהדורה.ג"תרס,אמוןנא.צוראבןיעקברבימאת,שניחלק.ביעקבוצדקהמשפטת"שו•

הראשוןהשליחהוא.בירושליםהמערביםעדתשלהדיןביתחבר-הרושאברהםרבישלוחתימתוידובכתבהקדשהלשערמעבר

.ב"תרכבשנתלראשונהנשלח.בשמוהידועהחדשההמערבייםעדתשל

.א"תרס,ירושלים.אלבאזמשהרפאלרבימאת,למשההלכהת"שו•

.ל"המומאתאוליבצרפתיתחתימותעםצאייגשלמהלאדוןהקדשהלשערמעבר

.יחידהמהדורה.ז"תש,פאס.דנאןבןיהודהרבימאתוחידושיםדרשות,ביהודהנודע•

.אדוםשער.יחידהמהדורה.ב"תשי,פאס.דנאןבןיהודהרבימאת.התורהעלחידושים,יהודהקול•

.אדוםשער.ו"תשל,כזבלנקה.בענקיםהגדולהאדםתולדות,החייםמקור•

.מאודטוב–טובמצב.שוניםגדלים.ספרים5כ"סה

100$פתיחה 

20–ההמאהשלהראשונההמחצית,מרוקו–ידבכתברשימותדפי.261

Leaves of Handwritten Lists – Morocco, the Second Half of the 20th Century

משנתמהדפיםחלק.רביםחשבונותעםשמותשלרשימותבדפים.ומהותםטיבםעללעמודהצלחנושלאידבכתברשימותדפי30

.תאריךעליהםנכתבשלאנוספיםדפיםוכן,ץ"תרמשנתחלקם,ד"תרע

."ו"היסירירורפאלה"ע"ו"הימונסונייגועמרםה"ע"חתימותנמצאוהדפיםבאחד

.בינוני,טוב.שוניםומצביםגדלים

100$פתיחה 
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הספרדיםחכמי–ידכתב

19–ההמאההמזרחארצות–אבוהבמרדכיהסופרכתיבת–תודהזובחספר–ידכתב.262

Manuscript – Sefer Zove'ach Todah – Script of the Scribe Mordechai Aboab – the Eastern Countries, the 19th Century

.ע"השועלגבוהשולחןבעלמולכויוסףרביהגאוןמאת.א"יעשאלוניקיק"קכמנהגהריאהבדיקתהלכותעל,תורהזובחספר

.אבוהבמרדכיהסופרידכתיבת

הלויבצלאלשבדפוסמהמדורהשונההקולופוןנוסחאולם.א"תק,שאלוניקידפוס,תודהזובחמספרהעתקהזוהיהנראהכפי

,8°1015/2בירושליםהלאומיתהספרייהשלהידבכתבינמצאגםדומהקולופון.ידועלאאחרמדפוסהעתקהזווכנראה,אשכנזי

28°8598/4.

הדףטו-יאבדפים.א"עולאב"עבובדפים,בשערבדיובצבעיםעדיניםעיטורים.מזרחיתכתיבה.מ"ס11.5X18.נייר,דףלא

.חדשהעורכריכת.הדיוחומציותבשלנפגם

500$פתיחה 

19–ההמאה,צעדה–רגליםלשלשתפילהסידור–ידכתב.263

Manuscript - Prayer Book for Shalosh Regalim - Sa’ada, 19th century

.א"יעצעדהק"הקאנומנהגינוכפיהסכותוחג,השבועותחג,המצותחגתפילותכולל.רגליםלשלשתפילהסידור,ידכתב

."בשנהליתחוגרגליםשלוש"כותרתעםמסוגנןשערידהכתבבתחילת

ושמחתלסוכותהושענות,השבועותלחגאזהרות,פסחשללשביעיתיקוןכולל.הנהוגיםוהפיוטיםהתפילותכלאתכוללהסידור

.ודיניםהוראותעם.רביםברכתקונטרס,תורה

מספרחסריםהנראהכפי,רגילהתימניתבכתיבהוהמנהגיםהדיניםההוראות.עליוןובניקודמרובעתבכתיבההתפילותטקסט

.תורהלשמחתפזמוניםבאמצעמסתייםהסידור,הסידורשלאחרוניםדפים

העמודיםבאחד,נוספיםדפיםנכרכובסוף,"...פסחבלילמברכיםשאנוהברכותמנין"טעם"ידבכתבעמודהשערשלפניבדף

'במויחיא""יצועיקפרימנס'במודאוד"חתומים[ליצירהו"תקצ,לשטרות]קמו'בשנתסיוןלחדשט"י'גמיוםבערביתעדותכתב

."ו"יצצאלח'ןסעיד

.הדיוחריפותמחמתשחיקהדפיםבכמה.בינוניבמצבדפיםמספר.טובכללימצב.מ"ס16.צדדיםמשניכתובים.דף[162]

.מעורשדרהעםעתיקהתימניתכריכה

400$פתיחה 

שמעוןבןדודרביהגאוןאביועלהספדטיוטת–שמעוןבןאהרןרפאלרביידכתב.264

Manuscript Rabbi Raphael Aharon Ben Shimon – Draft of a Eulogy for His genius father Rabbi David Ben Shimon

בכתיבתכתוב.החצרשערספרמחברבירושליםהמערביםעדתד"ראבשמעוןבןדודרביהגאוןשלהשלושיםליוםהספדדרשת

אביאדוניראשיעטרתפטירתעלשדרשתידרוש"הראשוןהעמודבראש."מצריםנהר"בעלשמעוןבןאהרןרפאלרביבנויד

."...ולכןמקדושתומלהורידובגניזהלהניחו"במיליםנעצרההכתיבה.נכתבלאהדרשהסוף."ד"בסהחדשבפקידת

אובדףחסרוןללא.גסלקרעגרםהדפיםבמרכזקיפול.מ"ס32\23גדוליםדפים.טוריםשניעמודכל.כתוביםעמודים[5]

.בטקסט

150$פתיחה 
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יוסףפורתישיבתראשצדקהיהודהרביהגאוןידבכתבומכתביםתורהחידושידפיאוסף.265

Collection of leaves of Torah novellae and handwritten letters by Rabbi Yehuda Tzadka, Rosh Yeshiva of Porat Yosef

חשוביםרבניםמכתביעלכתוביםחלקם.יוסףפורתישיבתראשצדקהיהודהרביהגאוןידבכתבתורהחידושיעםדפיםאוסף

.אליושנשלחו

הרבשלידובכתבשלםעמודלדףמעבר.א"תשל,אלול.צדקההרבאלדרזישמואלרביהמקובלשלוחתימתוידובכתבמכתב•

.שוניםבעניניםצדקה

.תלמידיםרשימתעם,צדקההרבידבכתבתורהחידושילדףמעבר.פרושמשהרבימאתמכתב•

.כדורייצחקרביאל.קולמוסחצישלידובכתב,צדקהיהודהרבימאתמכתב•

.שאולאבאציוןבןחכםעמיתואל,צדקההרבשלוחתימתוידובכתבקצרמכתב•

.ים"שובבותיקוןבשבטו"טחופשבנידון,הישיבהקירעלנתלההנראהכפי,צדקההרבידבכתבמכתב•

.בריתכורתישבעהעםתהליםלימודעל,ידובכתבל"כנהודעה•

.צדקההרבידבכתב"מתיםלנתוחי"דרשה•

.ידובכתבשוניםתורהבחידושימלאיםמהם5,צדקההרבידבכתבדפים6בנוסף

!בנמצאאינםידובכתבחידושים.צדקההרבידבכתבמאודנדיריםמסמכיםלפנינו

.שוניםומצביםגדלים.מסמכים13כ"סה

300$פתיחה 
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ידבכתבודפיםמכתבים,תעודות–ל"זציוסףעובדיהרביהדורפוסקממרןפריטיםאוסף.266

Collection of items from Rabbi of the generation Rabbi Ovadia Yosef zt "l - documents, letters and handwritten

leaves

,תלמידים,רבנים,דיינים,ישראלגדולי173שלממוספרתרשימהובו,ך"תששנתמראשיתעמודיםשניעלכתוב,מקופלדף•

הרבניםגדולישלשמותמוצאיםאנוברשימה.מרןשלהגדולבנויוסףיעקברבישלמצוההברלחגיגתהמוזמניםומכריםמשפחה

אברהםרבי,אריאליגרשוןהרב,עבודי.ח.סהרב,קאפחיוסףרבי,וולדינברגיהודהאליעזררבי,פרנקפסחצבירבי:כמו

אבאציוןבןרבי,עבורפאלרבי,אבורביעעמרםרבי,פרדסאליהורבי,ברוידאצבירבי,קרליץשלמהרבי,כץראובןרבי,מונסה

.י'גרגבנימיןרבי,דוויקיעקברבי,שרבאנייהושערבי,עדסיוסףרבי.קוליץיצחקרבי,גולדשמידטהרב,מזרחישלוםרבי,שאול

."יעקבמצוהלברהזמנותנשלחו"מרןכתבהדףבשולי.וחשוביםרביםועוד

זהבעמוד.בצעירותומרןהשתמשזובכתיבה,מרןשלהספרדיהידבכתבכתובהדףשלהאחדצידו.צדדיםמשניכתובדף•

שלשמוסכוםכלכשלצדישראליותבלירותתרומהכלסכי"הכנסות"הימניבטור,"תורהאור"ישיבתשלוהוצאתהכנסותרשימת

כשהחלבחרותובתקופתעודהנאמניםתלמידיו,הראשוניםתלמידיושלשמותיהםאתמוצאיםאנוהתורמיםברישמת.התורם

.סעידיאןיהודה.נקימנשה.חזקיהלוי.נקיאבאמולא:ביניהם,בירושליםהפרסיםלעדת"חיאישבן"הבספרשיעוריםלמסור

'רידיעלשבמצרים"ואחוהאהבה"בישיבתהישיבהלטובתשנעכרומגביותתרומותמוזכרכןכמו.ועודיזדינפתלי.גלקרובאחים

בטור.י"תש-ז"תשהשניםביןהעירד"כראבכהונתובתקפותתלמידיםמרןלימד'ואחוהאהבה'בישיבתכידוע–כהןעזריה

רישום"...צדקהשאולנ"בביהכל"זעדסיעקברבישלאזכרהבהוצאותחלק":הוצאותרשימת"הוצאות"העמודשלהשמאלי

."תורהלאורד"תשכאבו"טהיוםי"ל380דוויקיעקב'מרקיבלתי".הרגילהבכתיבהיותרמאוחר

עשרותהכוללתרשימה.(ז"תשכמהדורתהנראהכפי)פסח"עובדיהחזון"הספרחלוקת.צפופהכתיבה:הדףשלהשניבעמוד

בעדששילמוהתמורהסכוםנכתבבחלקם.עובדיהחזוןהספראתשקיבלואולקבלהמיועדיםחשוביםואישיםרבניםשלשמות

דודרבי,כהןשלוםרבי,בעדאנישמעוןרבי,צדקהיהודהרבי,שאולאבאציוןבןרביאתמוצאיםאנוהרבניםשמותבין.הספר

רבי,רוזינטלדוברבי,בלוימשהרבי,חוריברוךרבי,צבאןכדיררפאלרבי,(22בגילצעיראברךשהיה)אלבזראובןרבי,עובדיה

בריבועמוקפיםמהשמותחלק,"ספרים6אבימר""ספרים18חמימר":מרןכתבבנוסף.רביםועודדוויקיעקברבי,מזרחישלום

.אחרתבדרךאובדוארנשלחהאםלסימן

באחד.ודייניםישראלגדוליביניהם,אישים200מעלמובאיםברשימה.משפחתילאירועהזמנותלמשלוחנוספתרשימה•

,עדסיעקברבי,הדאיהעובדיהרבי,ולטי'זבצלאלרבי,אונטרמןהרב,נסיםיצחקהרב:"הרבניםלכבוד"כותרתמרןכתבהטורים

מעתוקרבי,שוויכהאהרןרבי,קוקהכהןרפאלרבי,ועקניןמאיררבי,קציןשלמהרבי,זויןיוסףשלמהרבי,שפיראאברהםרבי

הכותרתתחת.שרבאנילביתויהושעשאול,יוסףהרבנים,(אליהומרדכירבישלאחיו)אליהונעיםרבי,גורןשלמהרבי,דבי

רבי,שריםעזרארבי,שמעוןבןמנצוררבי,עטיאעזרארבי,צדקהיהודהרבי:הרבניםמובאים"יוסףפורתומנהליוחכמיראשי"

.(ציוןבןחכםשלאביו)שאולאבאאליהומר,(המפורסםהמוהל)ששוןיעקבמר,אטוןשבתירבי,פארדומשהרבי,דויקיעקב

רבי,עדסמשהרבי,שעיויוסףרבי(כדורייצחקרבי)=כורךיצחק'ח,(חייםאהבתבעל)מנשהמנחםרבי,שערבימרדכירבי

מנחם,רפאליצחקמר,שטרית,בורג,שפירא,ורהפטיגהשר"כ"וחשרים"הכותרתתחת,מונסהיוסףרבי,חיימוףארייהודה

"לכולםנשלח""לאלהנשלחטרם"מרןהערותמקומותבכמה.רביםועוד"המסיוןנגדליגה",לויןמאיריצחק'ר,פרוש

."כולםמועדאהלגבאי"."הוזמןלאאחדאףמחיפה"."הנשכחים"

הרשימהשלהימניבצד.ג"תשכבשנתשלוםברעדינההרבניתהבכורהביתובחתונתהנראהכפי,לחתונהמוזמניםרשימת•

נכתבשלצידםרבניםורשימת,חיפהדייני.יוסףפורתישיבתרבנירשימתעם,"ופנימיההישיבהבשעריכלליתהזמנה"מרןכתב

אלוכל"בכותרתונרשםהמקבילבעמוד.מאיה.מ'ורשריםאליהורבי,כהןציוןרבי,כהןשלוםרבי,בעדנישמעוןרבי("פנימיא")

בעמוד."'דביוםהחתןי"ענמסרלכולם"נכתבהשורותבין(החתן–שלוםברעזראברבימדוברהנראהכפי)"עזרא'חי"ענשלחו

.יוסףפורתישיבתוחכמימפורסמיםמקובלים,ישראלגדוליחשוביםרבנים40שלרשימהזה

וחותמתווחתימתוידובכתב.לישראלהראשיהרבלציוןראשון"שלרשמיבלנקעל.א"תשמ,סיון.עירלרבכושרתעודתמכתב•

.מרןשל

.חיררישמעוןרביהגאוןהצדיקוחתימת,מרןחתימתעםנאהתעודה.תורהלומדיבידהמחזיקתורהלתומך,מחזיקתעודת•

בכתבארוכההקדשהבצירוף.וחתימתוידובכתבמרןהקדשתהספרבתחילת.ה"תשמ,ירושלים.ראשוןחלקיוסףילקוטספר•

.ברלנדאליעזררביוחתימתיד

מאחוריהישיבהחותמת]."עובדיהחזון"בישיבתותלוישהיה.[סיביט]עץלוחעלבצעירותויוסףעובדיההרבממרןתמונה•

.בינונימצב.מ"ס7/25גודל.[התמונה

.הדבקהעם,מרןשלמצעירותותמונה•

.ותמונותדפים13.ל"זצמרןשלהכתרתובעתלאורשיצאוותמונותכתבותשלעיתוניםגזריהדבקותעםמחברת•

500$פתיחה 
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19–ההמאהסוף,בגדאד–תשובהלשבתכיבושיןודברידרשה–ידכתב.267

Manuscript – Sermon and Words of Admonishment for Shabbat Teshuvah – Baghdad, Late 19th Century

.19–ההמאהסוף,בגדאד.הדורפרצותעלבתשובהלחזרהמוסרתוכחותדבריעם,תשובהלשבתארוכהדרשה,ידכתב

.מזרחיתכתיבה

הבימהעלמוסרתוכחתעתהמטיףהנניאשרעבדכםאניכןעל...":זבעמוד"...חילישבןהרבש"מי"עפלפרשנראה":אבעמוד

ואנכי":יבבעמוד"...ו"נרמניא"מהרהחסידמהרבושמעתי...להוכיחבאתיאשרמהקהלהכאחדפשוטאדםאנכיהנהעםבקהל

רבוז"בזהזאתבעירר"בעוהיראהוהרואההזהבמקוםהיוםעומדשהננימפניאנאדרחמנאשליחאאךלהוכיחכדאיאיניהעבד

אשרזובעירנמצאהשפעומעוטפרנסהדוחקכמההריאותבחושרואיןאתםוהנה...בהםבתוכחהלהרבותשצריךהרעיםעניינים

חייםמשהרבינוז"מוהרבר"עטשפירשוכמו"כותבבסופוטזבעמוד"...שעברובשניםמזהמעשרהאחדחלקאפילונמצאלא

.קולמוסחציבכתיבתשורהשלותוספתתיקונים.אוטוגרףהנראהכפי."ה"זלה

.קליםקיפולסימני.טובמצב.מ"ס21\31גודל.טוריםז"ט.כתוביםעמודים[8]

150$פתיחה 

17\16–ההמאהתימן–ידבכתבעתיקיםדפיםשרידי.268

Remnants of Ancient Handwritten Leaves – Yemen 16th / 17th Century

'תאגמתוךדףביניהם.17\16המאותהנראהככל,תימן.שוניםכותבים.כריכותמגניזתשהוצאו,עתיקיםדפיםשרידיאוסף

.קלףעלעתיק

.רבובלאיעשנקבי,כתמים,קרעים.דפיםשרידי30–כ

150$פתיחה 

מזרחיידבכתבתפילותדפי–ו"תרל,ליוורנו–תעניותחמש.269

Chamesh ta'aniyot – Livorno, 1876 – Handwritten Prayer Leaves in Oriental Script

.ו"תרל,ליוורנו.קושטאישראלרביהדפסת,תעניותחמשסדר

מרוגליםפסוקים","תפילהכלקודםלאומרהוחשובהנאהתפלה"מזרחיידבכתבשונותתפילותדפינכרכוהספרוסוףבתחילה

כנגדאחרו"טמזמורואומר","יתחילחנהותתפללאחר""אליהופתח","בהםרגיללהיותוטובספירותעשרדרךעלדבריםלכמה

."הפרנסהעלתפלה","יאמרהתפילהאחראוהעמידהאחר"."כולם

.טובמצב.ידבכתבעמודים10.מ"ס19.דףקמז

80$פתיחה 
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האשכנזיםרבנימאתמכתבים

1956ז"תשט,ירושלים–פינקליהודהאליעזררביהגאוןמאת'תעודה'מכתב.270

'Certificate' Letter by the Genius Rabbi Eliezer Yehuda Finkel – Jerusalem, 1956

אליעזררביהגאוןהישיבהראששלובחותמתו(באנגלית)ידובחתימתחתום,בירושליםמירישיבתשלרשמיבלנקעלמכתב

בעשרשלנולמכוןקשור"(חופשיתרגום),גור-גרזובסקייהודההרבכיואישורתעודהמכתב.ז"תשט,ירושלים.ל"זצפינקליהודה

העוסקיםמתקדמיםלסטודנטיםמחקריתוהנחיה,(משפטיוסיווגניתוח,לוגיקה)תלמודעלמרצהבהיותו,האחרונותהשנים

הואועתה,שנהעשריםלפני,שלנובאקדמיההאקדמייםימיומאזאלהבנושאיםלעבודהחייואתהקדישהוא,מדעייםבפרסומים

."אקדמייםבחוגיםמצטייןלמומחהנחשב

.הקיפולמחמתבשוליםקליםקרעים.קיפולסימני.טובכללימצב

100$פתיחה 

ד"תרע–"אישהחזון"אביקוסובהשלרבהקרליץשמריהרביהגאוןמכתב.271

Letter by the Genius Rabbi Shemraya Kerlitz the Rabbi of Kosovo the Chazon Ish’s Father – 1914

בעניןמקוסובהנשלחהמכתב.משפחתובניאל,קוסובהשלרבהקרליץיוסףשמריהרביהגאוןשלוחתימתוידובכתבמכתב

ש"דורוהנני...לךאשלחאוליבהקדםהודיעהדסיםלךאיןואםמקאסאוואהדסיםלךנשלחאםהודיעונו"המיניםארבעתמשלוח

מזכירהואבהןידובכתבשורותכמהשלתוספתהחתימהלאחר"...קרליץשמריהאביכםט"בגמחאתכםומברךי"כהוטובתכם

."בקאסאוואעתהנמצאהוא,גיטלאחותיבןל'משה"את

.קרליץמשפחתואבי"אישחזון"המרןשלאביו.שנים34במשךקוסובהשלרבה(ו"תרע-ב"תרי)קרליץיוסףשמריהרביהגאון

שעמדלצעיריםישיבההקיםשםבקוסובהלרבנותחותנובמקוםהתמנהב"תרמבשנת.קוסובהשלרבהקצנלבויגןשאולרביחתן

חוליןמשניותביאור–התלמודבית.(ב"תרנ,ווארשא)שאולגבעת:חיבוריו.ישעיהואברהםרביבנוהיהתלמידיוובין,בראשותה

.(ה"תרע,ווילנא)

.הדףבשוליקטןפגם.עבהדף.מ"ס6\15:גודל

300$פתיחה 

שמותתשעה–ל"זצ"אישחזון"המרןשלקדשוידבכתבארוךקויטל.272

King Kvitel Handwritten by the Chazon Ish – Nine Names

.ב"תשי,ברוקלין.שחיבר"הקודשנזר"ספריומשלוחבדבר"אישחזון"המרןאלמברוקליןרוזיןמשהרבימאתמכתב

.קדשוידבכתבמילים38.בתפילהלהזכירםשמותתשעה,קדשוידכתבבעצם"אישחזון"המרןכתבלדףמעבר

.קיפולסימני.טובמצב

180$פתיחה 

שטיינמןליביהודהאהרןרבימרןשלוחתימתוידובכתבמוקדמיםמכתביםצמד.273

A Couple of Early Letters Handwritten and Signed by Rabbi Aharon Yehuda Leib Steinman

המכתב.שטיינמןליביהודהאהרןרבימרןשלוחתימתוידובכתב.באשדודגרודנהישיבתהנהלתאלשנשלחומכתביםצמד

.זהלזמןסביבהשניהמכתבגםהנראהוכפיז"תשכמשנתהראשון

בחורהואכיולקרבולקבלולהמליץבזהוהנני",גרודנהלישיבתמישיבתותלמידיםלקבלשטיינמןהרבוממליץמבקשבמכתבים

."'המבקשיכלכלבכחפץהגוניםתלמידיםלהעמידשתצליחור"ויהממנותהנוובודאיומופלגמצוין

!מצויםלאכאלהמכתבים

.קיפולוסימניכתמים.בינוני,טובמצב

150$פתיחה 
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ל"זצאוירבךזלמןשלמהרבימאתארוכיםברכהמכתביצמד.274

A Couple of Long Letters of Greeting by Rabbi Shlomo Zalman Auerbach

שארואלנשלחוהמכתבים.תורהקולישיבתראשל"זצאוירבךזלמןשלמהרביהגאוןשלוחתימתוידובכתבברכהמכתבישני

.ורנרבונםשמחהרבי

'תחיהיקרהכלתךואתאותך'דויברך".טובהוחתימהלכתיבההחדשההשנהלרגלברכות.ך"תשאלולו"כמתאריךמכתב.א

."אברהםהיקרלגיסך"טובהשנהברכתבתוספת,ובצלחהבשמחהלהתחתןשתזכו

שמינווכשם"ישיבהלראשורנרהרבשלהתמנותולרגלברכות"ב"תשכשמותפרשתטובכיבושהוכפליום"מתאריךמכתב.ב

ברכות"..ולילהיומםתורהשלבאהלההתורהדלתיעללשקוד...מלמעלהגםועליוןאלוףלעשותך'דיתןכךמלמטהאותך

.נוספיםמשפחתייםואיחולים

.מצויןמצב.מ"ס14\20:תואםגודל.דפים[2]

150$פתיחה 

ב"תרפ,תקוהפתח–ציטרוןאבאישראלרבישלוחתימתוידובכתבקרקעותמכירותשטר.275

Bill of Sale of Lands Handwritten and Signed by rabbi Yisrael Abba tzitron – Petach Tikvah, 1922

זוסמוכותשקרקעותיהםמצרניםשניביןנכתבההסכם,תקוהפתחבעירקרקעותמכירתשלמפורטהסכם,"מכירהשטר"מכתב

.ב"תרפ.תקוהפתחד"אבציטרוןאבאישראלרביהגאוןשלרשמיבלנקעלוחותמתוחתימתו,ידובכתבכולוהשטר.לזו

רוזיןיוסףרביהגאוןשלחתנו.ין'וולוזטלזישבותתלמיד,ליטאמגאוני,(ז"תרפ-א"תרמ)ציטרוןאבאישראלרביהגאון

רכושכלשלהאחוזהספראתניהל.א"תרעמשנתתקוהפתחשלהראשוןרבה.ופוסקיםס"בשבקימופלגגאון.(ובר'הרוגוצ)

חדושי"בספרכונסהתורתו.משפטחושןלפיתורהדיןפיעלרקהואהאחוזהספרתקוהשבפתחמתפארוהיה,המושבה

,תקוהפתח)"חזיוןגיא"ספרנדפסלזכרו.(ט"תרעירושלים)הדבירעתבכתבמאמריםפרסם,(ץ"תר,אביבתל)"ציטרוןא"מוהרי

.(ט"תרפ

.בשוליםקליםקרעים.במכרזקיפולסימן,טובכללימצב.מ"ס20\27.דף[1]

100$פתיחה 

צ"תרח–באטשאןד"אבבורשטייןבערדוברבימאתהיסטורימכתב.276

Historical Letter by Rabbi Dov Ber Borstein Av Beit Din of Botoschan – 1938

,לעספיץק"אבדהאלפערטבערלייבושלרביממוען,[רומניה]באטשאןד"אבבורשטייןבערדוברבישלוחתימתוידובכתבמכתב

.צ"תרח

אשתמשועכשיו":הגאוןכותב,מחותניםמשפחותשתיביןכספיפיצויאודותלפניושהובאבמקרהקצרומתןמשאלאחר

המשפילהיחסאודותומפרט,"התורהמצבגםזהועםהירודהרבניםמצבהואאליולכתוברציתישעליוהעניןזובהזדמנות

הקהלהראשיבידינבזהמכשיראלאאינוהוא,בקהלהחיוביוגורםפעילכחלהיותחדלהרב"הקהילותמנהיגיהרבניםשמקבלים

.!"מסוכןהמצב,וכדומהלתיאולוגיהר"דבאבמקומו...הואפנויהנעשיתהדתיהרבשמשרתובמקום,דתירגשמכלהריקים

.זומאסיפהלקוםהעתידלבניןהמייסדיםמראשונייהיהכיומבקשו,בעניןרבניםאסיפתשמתכנןהגאוןכותבבהמשך

.בינונימצב.שורותחצאיבשתיטקסטפגיעתעםכתמים.קיפולסימני.מ"ס16\21.צדיומשניכתוברשמיניירדף[1]

100$פתיחה 

דבליצקישריהרביהגאוןהמקובלחתימותעשרות–ואסתרשלמהקרןעמותתמסמכיםארכיון.277

Archive of Documents of the Shlomo and Esther Fund Association – Dozens of Signatures of the Kabbalist Rabbi

Seraya Davlitzki

דבליצקישריהרביהמקובלהגאוןשלידוחתימתמסמכיםבעשרות."ואסתרשלמהקרן"החסדלעמותתהקשוריםמסמכיםאוסף

.הארגוןממייסדי

•ד"תשיאלול,חןרמתשכונת,(הארגוןומיסדיממנהלי)ליאוןשלמהזיגמונדוביןל"קקביןעירוניחכירהחוזה:המסמכיםבין

פרוזבולשטר•שונותמשניםהעמותהתקנון•הועדאסיפותשלהחלטות•ה"תשמ-ג"תשמהשניםביןהועדישיבותפורטוקול

.דבליצקיהרבחתימתעם,זהיםרביםמסמכים.עסקאוהיתר

.שוניםגדלים.מסמכים45

180$פתיחה 
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ל"תש,ירושלים–החרדיתהעדהץ"הבדרבניכלמאתהמלצה.278

Recommendation by All the Rabbis of HaEdah HaCharedit – Jerusalem, 1970

מרא"הספרהוצאתלרגלניתנהההמלצה.ל"תש,תמוז,ירושלים.החרדיתהעדהץ"הבדרבניכלמאת,ארוךהמלצהמכתב

אתהרבניםמרחיביםבמכתב.בירושלים"החרדיתהעדה"שלומיסדהזונפלדחייםיוסףרביהגאוןשלתולדותיו"דישראלדארעא

.ל"הנהספרחשיבותאודותהדיבור

ישראלרבי,פריינדאריהמשהרביהצדיק,יונגרייזהלוידודרבי,"יצחקמנחת"הוייסיעקביצחקרבי:חתומיםהמסמךעל

.זלוטניקאליהוורבידושינסקימשה

.קיפולסימני.מ"ס28\22.דף[1]

100$פתיחה 

"הרבניםאוצר"בעלפרידמןצבינתןרבי-מסמכיםמקבץ.279

Collection of Documents – Rabbi Nathan Zvi Friedman Author of "Otzar HaRabbanim"

.אליושנשלחורבניםומכתביפרידמןצבינתןרבימאתמסמכיםאוסף

.כתיבהבמכונתעמודים3."ההלכהלאוראיכמןמשפט"מאמר•

.מטעינצרספרועלהערות,קליבלנדד"אבפורתישראלרביוחתימתידבכתבארוךמכתב•

.גרינברגחייקלחייםרביוחתימתידבכתבארוךמכתב•

.חסרהמכתבשלראשוןחלק.וולץישראלרביבחתימתמכתב•

.אהרונוביץראובןברקבניעיריתראשמאתמכתב•

.נוספיםודייניםפרידמןצבינתןרביבחתימת.באושויץנהרגשבעלהעגונהלהיתרעדותמכתב•

.ז"תשט.פרידמןצבינתןהרב'לכבטובהשנהוברכתהוקרהתעודת•

.ברקבנימעיריתנוסףמכתב

.טובמצב.שוניםגדלים.פריטים8כ"סה

80$פתיחה 

ל"חורבנימאתמכתביםאוסף.280

Collection of Letters by Rabbis Abroad

.ישורוןושאילתישורוןיסודיהספריםומחברטורנטוד"אבפלדרגדליהרבישלוחתימתוידובכתבמכתביםחמשה•

.ועודזקןפניםוהדרתמלךבתכבודההספריםומחבריורקבניוהרבניםמחשוביווינרמשהרבימאתמכתביםשני•

.הכהןישובשארהרבאל,לונסוןד"אבעהרנטרייאחנוךרבימאתמכתב•

.טובמצב.מכתבים8כ"סה

100$פתיחה 
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ישראלבארץהרבניםמחשובימכתביםאוסף.281

Collection of Letters by the Most Important Rabbis of the Land of Israel

.ב"תרצ,אב.יפו-אביבתלד"ראבאהרונסוןהכהןשלמהרבישלוחתימתוידובכתבמכתב•

.ט"תרצ,אלול.פ"חרלמשהיעקברביוחתימתידבכתבמכתב•

.פולמוס.ישראלאגודתשלהפועלועדאל.ך"תש,ניסן.סורוצקיןזלמןרבימאתמכתב•

.וולץישראלרביבחתימת,"עםנדיביי"לאחבקדושהקריאה"מכתב•

.ה"תש-ד"תש.רייסןכולל,חשיןנחמיהרבימאתמכתביםשני•

.(פטירתושנת)א"תש,כסלו.שחורזאברבישלוחתימתוידובכתבמכתב•

.יעקבעדתת"שוס"מחפיוטרקובסקייעקברבישלוחתימתוידובכתבמכתב•

.יפוד"אבהלויצבייוסףרבימאתמכתביםשני•

.ידובכתבורישוםהמעטפהעם.סלבודקהדישיבתמשגיחנסקי'טיקוצמשהרבישלוחתימתוידובכתבמכתב•

.ט"תש,שבט.מלצריהודהצבירביוחתימתידבכתבמכתב•

מצורף.פולמוסימכתב.רוזנברגמאיררבימאתמכתבעל,הראשיהרבאונטרמןיהודהאיסררביוחתימתידבכתבתשובה•

.ל"הנבעניןנוסףמכתב

משהיעקברבישלוחתימתוידובכתבתוספותעם.יפואביבתלד"אבפרנקלידידהיצחקרבימאתומעניןארוךמכתב•

.טולידאנו

.ש"ת,תמוז."ישראלבארץהתורהחינוךמרכז"זילברשטיןצבידודרבימאתמכתב•

.חתימהללא.מסאטמריואלרביר"האדמואלשנשלחכתיבהבמכונתמכתב•

.טובמצב.שוניםגדלים.מכתבים16כ"סה

120$פתיחה 

ד"תקנ,[קליווא]ונדסבק–וחתימותידבכתבתנאיםשטר.282

Handwritten Engagement Agreement with Signatures – Wandsbek [Kleve], 1794

חתימותבסופו.ד"תקנ,"קליוואבמדינהונסבעקעירפה".הצדדיםוחתימותידבכתבכולוכתובשידוכיןקשרישלתנאיםשטר

."ק"החופסגלמאירמ"בליביהודא'הקל"זשפיראיאקבברמשה"

.קיפולוסימןכתמים.טובמצב.שורות43.מ"ס20\33.גדולפוליודף[1]

120$פתיחה 
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אשכנזרבני–ידכתבי

ש"ת–טלזבישיבתחורףזמןלפתיחתשיעור-ידכתב.283

Manuscript – Lesson for the Beginning of the Winter Term of the Telz Yeshiva – 1940

.ש"ת,טלז.להוציאמיגובסוגיאבדףמציעאבבאבמסכתנאמרהשיעור.טלזבישיבתחורףזמןלפתיחת,ידבכתבארוךשיעור

שלפנינוהדף.["ש"ת]ן"תרנ–טלז–חשון"השנישעורתלמידילפניא"שליטח"הגרמאתההתחלהשעור"נכתבהדףבראש

כפי"א"שליטח"הגרל"עכ"נכתבהשיעורבסוף.הישיבהראששיעוריאתבכתבשהפיץ"השיעוריםעריכתועד",ידיעלנכתב

.רבינוביץחייםרבישלבשיעורומדוברהנראה

.קריאהכלאולם,טושטשהוהכתיבהדהההדיורטיבותמחמת.טובבמצבהדף.מ"ס21\33גודל.עמודים[4]

100$פתיחה 

19–ההמאה,גרמניה–ארוכותדרשותארבעה–ידכתב.284

Manuscript - Four Long Sermons - Germany, 19th century

.19-ההמאה,גרמניה.מזוההלאכותב.מאודוצפופהזעירהבכתיבה,גדוליםפוליודפיעלכתובות,ידבכתבדרשותארבעה

.גרמנית\ביידישכתובותהדרשות

.בינוני–טובמצב.'וכדוהקיפולמחמת,מקומותבכמהפגמים.קריאמצב.מ"ס21\34עמודגודל.כתוביםעמודים12–כ

120$פתיחה 

20\19–ההמאה–ועודתורהחידושי–ידבכתבדפיםעשרות.285

Dozens of handwritten leaves - Torah novellae and more – 19/20th century

מאתמכתבםשניגםביניהם.שונותודרשותהלכהחידושי,תורהחידושי.שונותותקופותשוניםכותבים,ידכתבבדפיגדושקלסר

.שוניםכותבים.ומזרחיאשכנזיכתיבות.ח"תרנמשנתאמשטרדםק"קואמרכליפקידי

120$פתיחה 
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חשובהמהדורה–ט"תקמ,פראג–הבחורספר.286

Sefer Habachur – Prage, 1789 – Important Edition

הספר.ט"תקמ,פראג.האשכנזיבחוראליהורביהגדולהמדקדקמאת.הקודשבלשוןוהדקדוקהפעליםעניניעל,הבחורספר

.הדקדוקבחכמתבקיאיםשאינםהמתלמדיםלמעןהמדפיסיםהערותעםוההגהההשלימותבתכליתנדפס

בעלמזהירמאידך,הדקדוקלימודבחשיבותהדבריםביןהכותב.הסכמתועם"ביהודהנודע"התלמידיידיעלנדפסהזומהדורה

זמןולבלותזוחכמהאחרביותרנמשךלהיותלא"אבל,ביוםשעהאושעהכחציזהבלימודשיתעסקולהבחורים"ביהודהנודע"ה

נפשיכםותחיאלישמעוחמדבחוריאתםולכן...התורהעקרוזהחיינוהואזהכיוהפוסקיםהתלמודלימודהואוהשעיקר...זהעל

לשקודאהבוהמשכילים,"ביהודהנודע"השלבדורוהחלהההשכלהראשיתכיידועוכבר–"...התורהבעקריהיוםכלועסקו

.והפוסקיםהגמראמלימודולהתרחק,המקראובדקדוקבמקרא

כי.בנמצאאינוהזההספרוהנה",הקודמיםבדפוסיםשבאוהטעיותמכלמתוקנתזומהדורהכיהמדפיסיםכותבים,בהקדמתם

גםכי.בברליןשנדפסממההתקוןבתכליתיותרמתוקןמחדשהדפסנוהו...מאדונתיקרתמווספובברליןשנדפסשנהב"כזה

.שונותהערותהגליוןעלהוספנוזהעלונוסף...מלותאושורותיתריםאוחסריםולפעמיםההואבספרטעיותכמהנפלושמה

.והרביעיהשלישיבמאמרובפרט...קצרשהמחברבמקומותבאוריםמהם

.פראגוחשוביגדוליביניהם,"החתוםעללבואלבםנדבואשרהאנשיםשמות"רשימתהספרבתחילת

.עתיקהכריכה.בשערחיזוק.טובמצב.מ"ס16.דףצ,[5]

200$פתיחה

צובהארםמחזור–נדירותפקסמילותאוסף.287

Collection of Rare Facsimiles – Machzor Aram Tzova

.ל"תש,ירושלים.עותקים135בתמצומצמתמהדורה.כרכיםשני.פארמהידכתב,משנהסדריששה•

.ז"רפ,ונציהדפוסבמתכונתלאוריוצא,צובהארםשלק"קמנהגכפיפתילותסידור•

,נסיםהרבידהוצאת.יורקבניולרבניםד"ביהמובספרייתירושליםל"ביהסבגנזיממנוששרדועותקיםשניפיעלנדפסהספר

.ז"תשס,ירושלים

.עבהכרך.מהודרתכריכה.מצויןבמצביפיפהכרך.284מספרעותק.ממוספריםמהם500.עותקים1500בנדפס

.עבהכרך.ד"תכ,אמשטרדםשלהמיניאטוריתהמהדורה,משנהסדריששהכלשלפקסמיליה•

ידיומעשה.1482ג"רמבשנתשנעשההעולםבכלמסוגויחיד,עיןמרהיביבצבעיםוהמצוירהמעוטרידכתבהינו,ליסבוןך"תנ•

.וצבעזהבוקישוטיצבעיםבשללעיטוריםעם,ניקודכולל,במיוחדנאהכתיבה.מליסבוןמוסאאבןהסופרשמואלשל

.1988אחרונותידיעות.הבריטיתהספריהבשיתוף,נהרהוצאת.תורהחומשיהחמשהשלמהדורתצבעוניתפקסמילהלפנינו

.ריינה-סדגבריאלמאת,ך"תנידכתביעלומחקרהקדמהדבריהכרךבתחילת

.מקוריתכריכה,מצויןמצב

.מקוריתקופסאעם,מיניאטורי.קלףעלהמצויר,המזוןברכתסדרשלפקסמילה•

.הספריםכלשלמאודטובמצב.שוניםגדלים

120$פתיחה 

שטיגליץאוסף–יהודיתבאמנותמופתיצירות–מפוארקטלוג.288

Impressive Catalog – Masterpieces of Jewish Art – The Shtiglitz Collection

.שטיגליץאוסף,ירושליםישראלמוזיאון.מין'בנזחיהמאת.יהודיתבאמנותמופתיצירות

מרהיביםצילומים.עתיקיםיודאיקהבחפציאומנותיצירותעשרותשלואנגליתבעבריתמורחבתיאורכולל,מהודרצבעוניקטלוג

.פריטלכלצבעוניתבסריקה

.283'מסקטלוג.1987,ירושלים

.מקוריתוקופסאהמעטפתכולל,מפוארעותק.מ"ס28.'עמ462,מב

120$פתיחה 

ופרוזהמחקר,קטלוגים,ביבליוגרפיה–שונות
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בבאזלהעבריהדפוסקטלוג.289

Catalog of Hebrew Printing in Basel

סוףועדהדפוסמראשיתשנדפסועבריותאותיות\עברידפוסכלעלתיאורםמאותמכיל,בבאזלהעבריהדפוסעל,נהדרקטלוג

.המומחהפריזיוסףיהודההרבמאת.בבאזל19–ההמאה

!מאודנדירקטלוג

.טובמצב.כרסעבכרך

100$פתיחה 

צבעונייםדפים–מוזיאוםהבריטישספריקטלוג.290

Catalog of the Books of the British Museum – Colorful Leaves

בבריטישהעברייםהספריםשלכספרןשכיהן,ההולנדישטרליןואןמאת,בלונדוןהבריטיבמוזיאוןשנמצאיםעברייםספרקטלוג

.1868-1892:השניםביןשלפנינוהכרך.מוזיאום

.מאודטובמצב.צבעונייםדפים,נאהכרך

100$פתיחה 

יהודיתופילוסופיההשכלהספרימקבץ.291

Collection of books of education and Jewish philosophy

.ראשונהמהדורה.ד"תקמ,ברלין.סטנוביצחקהוצאת.לאריסטו,המדותספר•

.ו"תר,ברלין.שטיינשיידרמהדורה.רפפורטי"שהרבהערותעם.ם"להרמבהייחודמאמר•

.גרמנית.ט"תקע,דמייןפרנקפורט.יוסףאלומי•

.ט"תרי,פרנקפורט.שיטץחייםרבימאת,חייםדברי•

.א"תקע,פראג.ם"להרמבההגיוןמלותביאור•

עםכרוך.ג"תקצ,ברלין.פלסנרשלמהרבימאת.לבנוןמןנוזלים•

.המחברהקדשת.ו"תקפ,ברסלויא.פלסנרשלמהרבימאת,לישראלעדות•

.ח"תקפ,ווין.זאבבןליביהודהמאתביאורעם,ארמיתותרגוםואשכנזיעבריללשוןמועתק,סיראבןיהושעחכמת•

.ו"תקנ,ווין.נחמדאוצרביאורעם,הכוזרי•

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים

200$פתיחה 

ה"תרפ-ז"תרנ,בשניםהחמהברכת–ומולדותתקופותבנושאספריםארבעה.292

Four Books about the Jewish Calendar – Birkat HaChama during the Years 1897-1925

.יחידהמהדורה.ך"תר,וואררשא.מטומאשובעלבינגרצבירבימאת.הלוחוחישובישניםעיבור,צביתפארת•

החמהברכתנוסחעם.ז"תרנניסןלחדשימים'ה'דביוםה"אילהיותהמיועדהחמהקידושומנהגידיניכולל,חמהזהריספר•

:עםכרוך.דףטז.ו"תרנ,דראהאביטש.רוסקאמראוואצינגריצחקרבימאת.רפפורטהכהןחייםורביסופרהחתם,א"מהחיד

:עםכרוך.ה"תרפ,קליינוורדיין.שוורץהכהןזעליגפנחסרבימאת.ה"תרפלשנתבתקופתההחמהברכתסדר,אוריזרח•

.ה"תש,ירושלים.פוזנרברוךעקיבארבימאת.פירושיםשניעםהלבנהברכתדבר•

.שוניםגדלים.טובכללימצב

150$פתיחה 
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לילדיםעבריתלימודספרימקבץ.293

Collection of Hebrew Textbooks for Children

.ו"תרס,יורקניו,המתחיל•

•METHODE PRATIQUE DHEBREU 1928.

.ז"תרע,אודיסה,ילדיםשפת•

.1954,פריס,לנערחנוך•

.א"תש,יורקניו.בכרךקלמןמאת,הספר•

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים.ספרים5כ"סה

100$פתיחה 

1770,ברמן–לתורהופרשנותביקורת.294

Criticism and Commentary on the Torah – Berman, 1770

Collectio opvscvlorvm historico-philologico-theologicorvm : selecti argvmenti inprimis in germania et belgio separatim

editorvm-נושאלכל.ועודהיובלשנת,המןצנצנת,הקטורתסממני–כגון,שוניםבנושאיםך"התנעלופרשנותביקורותספר

.נפרדיםשערים14.מפורטשער

.1770,[גרמניה]ברמן

נכתב.שפותכשניובעודהערביתבשפהמיליםאזכוריוכן,ך"ומהתנמהתלמודבעבריתומשפטיםמיליםאזכוריעםבלטיניתספר

davide.שוולטאלברט-שוניםובזמניםשוניםמחבריםכמהידיעל million-מיליודוד.hieronymus van alphen-הירונימוס

.(1719-מחיבור)אלפןואן

hollisבספרייתיחידעותקישנו.הלאומיתבספרייהמופיעאינו - harvard librarles.

.צבעונידפיםחיתוך.חדשהכריכה.מצויןמצב.ואיכותיםעביםדפים.מ"ס20.'עמ[2],2,682,33[2]

300$פתיחה 

The sentiments of philo judeus 1797',קיימברידג–האלכסנדרוניפילוןיהודה-295.

The Sentiments of Philo Judeus – Judah Philo of Alexanderia – Cambridge, 1797

עלהקודשכתבילעומתמכתביוגדוליםקטעיםעםיחד,(אלוקיםמאמר),הלוגוסעלהאלכסנדרוניפילוןיהודהשלהצהרותיו

.ואנגליתיוונית.1797,'קיימברידג.בראיינטיעקבמאת.הנוצריתהדתשלומהותיותאחרותרבותהשקפות

אחרי45-ס"לפה15-בשחי,(היווניתמהתרבותהמושפע)הלניסטי-יהודיפילוסוףהיההאלכסנדרוניפילון(ידידיה)יהודה

מןעזריהרבי,היווניתהפילוסופיהלעקרונותכתואמתובהצגתה,היהודיתהדתעקרונותעלבהגנהלעסוקהרבה,הספירה

.ידידיהבשםאותווכינהליהדותמשמעותיעניןבושגילההראשוןהיההאדומים

.'עמ[1],290.מקוריתעורשדרת.מאודטובמצב

200$פתיחה 

20–ההמאהשלהראשונההמחצית–שונותפסחשלהגדות21אוסף.296

Collection of 21 Passover Haggadot Various - first half of 20th century

ישראלארץ.20–ההמאהשלהראשונהבמחציתנדפסוכולם.שוניםותרגומיםוציוריםאמנים.שונותפסחשלהגדות21אוסף

.ל"וחו

.טובכללי.שוניםומצביםגדלים

80$פתיחה 
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זיתעץכריכות–ישראלמארץפרחיםאלבומישלושה.297

Three Albums of Flowers from the Land of Israel – Olive Bindings

.ישראלוארץמירושליםמיובשיםפרחיםאלבומישלושה

.ויפיםשלמיםהפרחיםכל.זיתעץכריכת.בירושלםהקדשבארץפרחיםאספת,ציוןפרחי,אלבום•

.זיתעץכריכת,שלמיםהפרחים.הפרחשלמוצאומקוםתמונת,לפרחיםהמקביליםבעמודים.אנגלית.נוסףאלבום

וטבעביוגרפיה,הפרחשלמוצאועלהמקבילבעמודהסברדברי,פרחעמודבכל.טבעייםפרחים.הקדושהארץפרחי,אלבום•

.רישומםרקניכרובחלקםפגומיםהפרחיםשלרובםזהבאלבום.ואנגליתבעבריתשער.לונץמ"הראמאתחובר.והמקוםהעיר

100$פתיחה 

ד"תרצ-ג"תרצ–ירושלמייהודישלהוצאותיו–ידבכתבפרטיפנקס.298

Handwritten personal notebook - expenses of a Jerusalemite Jew - 1933-1944

.ד"תרצ-ג"תרצהשניםבין.השבועפרשיותסדרלפימסודר,הוצאותפנקס

לשםיפולעירנסיעותיועלמספרהכותב.פרס\בוכארההנראהכפיהמזרחמעדות,ירושלמיתושב,יהודישלידבכתבהפנקס

.ועודהכנסתבית,וחגיםשבתותהוצאות.שלויוםהיוםמחייפרטיםועודשונותמטלות

.כתמים.טובמצב.מ"ס20גודל.דף100

80$פתיחה 

20–ההמאה–ווילנאמקהילותמסמכיםאוסף.299

Collection of Documents from Vilna Communities - 20th Century

.20–ההמאה.בווילנאיהודיותמקהילותשוניםמסמכיםקלסר

.ופולניתיידיש,עברית:בשפות.ודפוסכתיבהמכונת,ידבכתבמסמכים

.טובכללימצב.שוניםגדלים.מסמכיםעשרות

200$פתיחה 

הימאיםאגודתהודעות\המעפילים–המדינהקוםמתקופתמסמכיםאוסף.300

Collection of documents from the time of the establishment of the State - The Ma'apilim / Notices of the Seamen

Association

פרטיםבהם.כתיבתםמתקופתבמכונהמתוקתקיםהמסמכים.באניותלארץוהעוליםהמעפיליםמתקופתמסמכיםקלסר

.המדינהקוםמתקופתהיסטורים

.שוניםומצביםגדלים.מסמכיםעשרות

100$פתיחה 

המלחמהשלבעיצומהגרמניחיילמאתהיסטורימכתב.301

A historical letter from a German soldier in the midst of the war

.1941–המלחמהבאמצעונשלחנכתב.וחתימתוידובכתב,הנאציםמחילותגרמניחילמאתמכתב

.סגורותהחניותכןועללבסרביהנשלחוהיהודיםכימצייןהדבריםבין

.'עמ4.הנאציהממשלחותמותעםהמכתבנשלחבההמעטפהכולל

.מצויןמצב

100$פתיחה 



100

השואהאודותביבליוגרפיהספרישני.302

Two books on the Holocaust

עלביידישהספריםשלביבליוגראפיה.פרידמאןפליפאוןגאריוסףפוןגבורהאוחורבןוועגןביכעריודישעפוןביגליאגראפיע•

.ב"תשכ,יורקניו.פרידמןופיליפגריוסףמאת,הגבורהועלהשואה

.ח"תשי,ירושלים.אששאולבעריכת.'ב.והגבורההשואהבפרשיותמחקריםקובץ,ושםיד•

.טובמצב

80$פתיחה 

ביידישראשונהמהדורה–מיידלאפוןטאגבוך–פראנקאנה.303

Anna Frank - Tagebuch von A Meidel - first edition in Yiddish

.1958ח"תשיאביבתלמנורהבהוצאתפראנקאנהמאת,נערהשליומנה

שילונייהושעי"עליידישבתרגוםראשונהמהדורה

טובמצב',עמ322,1

100$פתיחה 

אמריקנה

ומעוטרתמקוריתעורכריכת–א"תר,לונדון–תורהחומשיחמשה.304

The Pentateuch – London, 1841 – Original, Decorated Leather Binding

.הולנדיתתרגוםעםאשכנזיםוגםספרדיםגםישראלעדתכלמנהגכפיהשנהכלוהפטרותמגלותחמשעם,תורהחומשיחמשה

.רייחרדטכריסטיאןיוחנןמאת

.איכותיםדפים.מצויןמצב.ומעוטרתנאהמקוריתעורכריכתעם.מ"ס18.דף6,7,11,12,110,קכט.[א"תר]1841,לונדון

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 



29 July 2019


