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ספרי תורה
Torah scrolls

'והש' שנות הר–דפוסים מוקדמים 

Patterns from the Resh and Shin Years

דפוסי ירושלים
Patterns of Jerusalem

ספרי קבלה וקמעות
Kabbalah books and amulets

וזיטאמירסלוויטא
Slavita Zhitomir

חתימות ועותקים מיוחסים, ספרים–חסידות 

Chassidut - Books, signatures and 
privileged copies

יהדות הונגריה
Hungarian Jewry

ד"חסידות חב
Chassidut Chabad

מכתבים וספרים, כתבי יד–יהדות איטליה 

Italian Jewry - manuscripts, letters and books

תגליות ביבליוגרפיות
Bibliographical discoveries

המזרחדפוסי 
Eastern printing

לאדינו
Ladino

הגדות של פסח
Passover Haggadot

ך ומפרשיהם"ספרי תנ
Bibles and their commentaries

הלכוספרי ס"השחידושים על –יסוד ספרי 

Basic Books - Innovations on the Shas
and Halacha Books

ספרי מוסר
Books of Ethics

מפתח נושאים

ספרי תפילה
Prayer books

אוספי ספרים
Book collections

מכתבים מאת רבני אשכנז
Letters from Ashkenazi rabbis

יד רבני האשכנזיםכתבי 
Manuscripts of Ashkenazi rabbis

חתימות והקדשות רבני האשכנזים, הגהות
Glosses, signatures and dedications 

of Ashkenazi rabbis

ארצות המזרח ותימן–כתבי יד 

Manuscripts - Eastern countries and Yemen

מכתבים מאת חכמי הספרדים
Letters from Sephardic sages

מכתבים וספרים, כתבי יד–יהדות מרוקו 

Moroccan Jewry - Manuscripts, Letters
and Books

חתימות והקדשות חכמי הספרדים, הגהות
Glosses Signatures and dedications 

Sephardic sages

דפוסי ניו יורק ולונדון
New York and London patterns

חפצים
stuff

היסטוריה ותולדות, כתבי עת
Journals, History and History

וספרי ביבליוגרפיהקטלוגים 
Catalogs and bibliography books

הפליטהשארית 
Survivors

כרזות וניירת
Posters and paperwork

שונות
Various
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"אוסף רבי דוד יעקב מארוני"

נדיריםפריטיםועודמכתבים,ספרים,ידכתבימוצגיםשלפניךבקטלוג

מוצגיםהללוהפריטים.מאיטליהמארונייעקבדודרבישלספרייתומאוסף

וצאצאיומשפחתוידיעלושמוריםספוניםשהיולאחרפומביתלמכירה

יהדות,מוקדמיםדפוסים:קטגוריות).שנה100-מיותרשלבתקופה

.(ועודתפילהספרי,איטליה

איטליהמרבני.ייו'בריגנולד,(ח"תרמ-ע"תק)מארונייעקבדודרבי

פיזארו,(ר"תשנת)נווילארה:איטליהבעריברבנותכיהן,החשובים

.(ך"תר)פירנצי,(ג"תרי)ינטו'צ,פיטלייאנו,(א"תרי-ח"תר)אנקונה,(ז"תר)

יוםאתלבטלשרצובאיטליההרפורמיםהרבניםנגדחורמהמלחמתנלחם

בכתבונותרו,תורהודבריבשירהחיבוריםכמהחיבר.גלויותשלשניטוב

הרופאאלמולדתולעירונסעקשותחלה,ח"תריבשנתינטו'בצבהיותו.יד

אליהורביידידולכבודוחיבר,לקהילתווחזרמשנתרפא.ליאוצישמואל

שנדפסה"לתודהמזמור",הודיהתפילתבפירנצולארב,סוראנימשהדוד

.1858בשנתבודדבעלה

The Collection of Rabbi David 
Ya'akov Maroni

The catalog before you displays manuscripts, books, letters and
additional rare items from the collection of the library of Rabbi
David Ya'akov Maroni of Italy. These items are auctioned after being
hidden and kept by his family and descendants for more than 100
years. (Categories: Early Printings, the Jews of Italy, Prayer Books
and more).

Rabbi David Ya'akov Maroni (1810-1888) was born in Regio. He was
one of the leading rabbis of Italy, who served as a rabbi in the cities
of Italy: Novilara (1840), Pesaro (1874), Ancona (1848-1851),
Pitigliano, Chinto (1853), Florence (1860). He waged a full-scale war
against the reform rabbis of Italy who wanted to cancel Yom Tov
Sheni shel Galuyot. He authored several compositions with poetry
and Divrei Torah, which were not printed. When he was in Chinto in
1858, he became severely ill and traveled to his hometown to the
physician Shmuel Liozzi. When he recovered and returned to his
community, his friend Rabi Eliyahu David Moshe Sorani, a rabbi in
Florence, wrote in his honor a prayer of thanks, "Mizmor LeTodah",
which was printed as a single leaf in 1858.



ספרי תורה 

22:הכתבגובה.מ"ס28:הקלףגובה

.מ"ס

.יריעותבמספרוטקסטקלףחסרונות

כולל,משפטים/מיליםשלהשלמות

.מקומותבכמהקלףמילוישלהשלמות

.חלקיתמנותקת\רופפותמהתפירותחלק

.דיוטשטושי.כולהמנותקתאחתתפירה

.חייםעציללא.יותרמאוחריםדיוחיזוקי

.ככשרנמכראינו

800$פתיחה 

.מ"ס50.3:הקלףגובה

.מ"ס36.7:הכתבגובה

בהדבקתתיקונים,כתמים

ספרבאמצע.ובכתבקלף

(תצווהפרשת)שמות

בתיריעההשלמתישנה

באמצע.עמודותשלושה

יריעהויקראספר

תפירה.רטיבותשקיבלה

חסרונות.אחתמנותקת

.חייםעציללא.בשולים

.ככשרנמכראינו

800$פתיחה 

מיוחדיםותגיםכתיבה–19–ההמאה,אירופה–קטןתורהספר.1

Small Torah Scroll – Europe, the 19th Century – Special Script and Serifs

.קלףעלדיו.יחודיכתיבהוסגנוןעיטוריםעם.19–ההמאה,אירופה.קטןתורהספר

נעשוכאןהקישוטים,ומעניינתנדירהזותופעה.לתגיםשנעשומפואריםכתריםכעין,ייחודייםעיטורים,תורההספרעמודיכללאורך

אתמרחיבהסופר,השורותאתלהישירכדי.ההלכהעםאחדבקנהעולהשהדברבאופן,תורההספרשלהרגיליםלתגיםכהמשך

העמודיםרוחב,למשנהואחדביןתואםלאהעמודיםרוחב,כןכמו.השורהמאורךכמחציתעדלעתים'וכדו'ד',ב',ראותכגוןהאותיות

בכלמאודרביםעיטורים,היםבשירת.מאורכותאותיותיהןכתיבתשכלעמודותשתי,ויקראבפרשת.מ"ס13.8עדמ"ס8ביןנע

.השירה

כתיבהוסגנוןעיטורים–19–ההמאהסוף,אירופה–תורהספר.2

Torah Scroll – Europe, Late 19th Century – Decorations and Stylish Script

.19–ההמאהסוף,אירופה.קלףעלדיו,תורהספר

יתרובפרשתגםמלופפתפאות.(גדולהלהיותצריכהזושאותמסורתעלידועלא)ומלופפתגדולהפאותמשפטיםפרשתבסוף

שמותספר)תרומהבפרשתוכן,כאפסוקלזפרק,שמותספר)ויקהלבפרשת.(הספרלאורךנוספותמלופפותפשאותיותכנראה)

הקניםשניתחתוכפתרממנההקניםשניתחתוכפתרממנההקניםשניתחתוכפתר"בפסוקמיוחדכתיבהסדר(להפסוקכהפרק

,השנימתחתאחדפעמיםשלשמופיע"ממנההקניםשניתחתוכפתר"שהמשפטבאופן-"המנרהמןהיצאיםהקניםלששתממנה

מופיעיםבהם,התקופהשלאחרתמכתיבההם(ויקרא)צופרשתעד(בראשית)ויחיפרשתשביןביריעות.אחריםתורהמספריבשונה

.מיוחדיםתגיןעיטורי



'והש' שנות הר–דפוסים מוקדמים 

–ו"רצ,קושטא–תורהכתר.3

הגהות–חסרעותק

Keter Torah – Kushta, 1536 –

Lacking Copy – Glosses

ג"תריכלכולל,תורהכתרספר

.דרבנןמצות'וזשבתורהמצוות

.ויטלשלמהבןדודרבימאת

.ראשונהמהדורה.ו"רצ,קושטא

גרשוםבןשונצינואליעזרדפוס

דבריעםהריאהשלציור.שונצין

לאיסורשייך)סביבהסבר

.(הטריפות

3חסריםלפנינו.דף[128]במקור

.אחרוניםדפים4–וראשוניםדפים

למדניותהגהותמקומותבכמה

.קצוצותהגהות.מזרחיתבכתיבה

כריכה.טובמצב.מנותקיםדפים

.פשוטה

200$פתיחה 

משניות-מוקדמיםדפי.4

שנות–ם"הרמבפירושעם

מזוההלאמהדורה–'ש\'הר

Early Leaves – Mishnayot

with Maimonides'

Commentary – 15th/16th

Century – Unidentified

Edition

משניותשל,דפיםוחצישבעה

סדרמתוך.ם"הרמבפירושעם

.מזוההלאמהדורה.טהרות

בשנותהנראהכפישנדפסודפים

.'הששנותאו'הר

30ממוצעגודל.בינוני,טובמצב

.עשפגעימעט.לדףמ"ס20\

.בריאדף.כתמים

120$פתיחה 



–מועדאהל/א"שכ,דטרינטוריוא–אורהשערי.5

ח"ש,ונציה

Sha'arei Orah - Riva de-trento 1561 / Ohel Mo'ed

– Venice 1548

',השלושמותיוהספירותעשרעלביאור,אורהשעריספר.א

.דטרינטוריוא.(יקטיליה'גי"מהר)יקטיליה'גיוסףרבימאת

הגהותמספראיטלקיתחתימה.מרקריאהיעקבדפוס.א"שכ

.הספרלאורךאיטלקיות

.דףפד

בית"נרדפותלמלים'ב'אסדרפיעלמילון,מועדאהלספר.ב

יזכרואשר...מחלפתושפהאחתבהוראההשויםלמליןועד

,ונציה.מאורבינושלמהרבימאת."נרדפיםגבוליםבשמם

.ראשונהמהדורה.יושטיניאןדפוס.ח"ש

.לי'ווירצקהילתמחשובי–פולייסישמשוןרביחתימות

שכללהוחשובהגדולהספריםספרייתועמדההייתהוברשותו

.נדיריםידוכתביחשוביםספרים

.יחדכרוכיםהספריםשני.טובמצב.מ"ס19.7.דףקיח

.מוזהבכיתובעםעורשדרת

500$פתיחה 

-ד"שי,סביוניטה–אבותמסכתפירוש-יהודהלחם.6

!מאשמוצלאוד

Lechem Yehuda – Commentary on the Avot Tractate –

Sabbioneta, 1545 - a Burning Stick Snatched from the

Fire

יהודהרבימאת,(הפניםעם)"יהודהלחם"אבותמסכתפירוש

.הספרדילירמהשמואלר"בכ

שניה\ראשונהמהדורה.ו"שט-ד"שי,סביוניטה

בשנת,בונציההספראתהדפיסשכברמספר,המחברבהקדמת

שרפו"ובתוכםהתלמודושרפובונציהגזרומרחשוןובחדש,ד"שי

מןלינשארולא...ספריםק"ותאלףשהיושהדפסתיספריכל

לחזורוהוכרחתילזכרון'אעלה'אפיההעתקמןולאההואהדפוס

מצאתיפרקיםשלשהממנושכתבתיואחרבתחלהמדעתיולכותבו

אותווקניתיהאשמעלאותושלקחוגויםבידהדפוסמןאחדספר

יותרהשניועשיתית"השישזיכנימתוכווראיתייקריםבדמים

,יערי’אעיין)."הרבהדרושיםבווהוספתיהראשוןמןבשלמות

.(208,360’עמ,ח"תשיירושלים,ספרמחקרי

אנילחלקיהגיעני"רישוםהשערבמרכז.מ"ס19.דף[1],קסג

חסרוןעםלאורכובדףפגםהשערבמרכז."פאדווהחייםשמואל

כלליבמצבהספרדפישער.מועטטקסטחסרוןלדףמעבר,טקסט

מחמת,בינוניבמצבאחרוניםדפים.יבשיםרטיבותכתמי.טוב

.וכתמיםבלאי

רבנימחשובי(ח"תרמ-ע"תק)מארונייעקבדודרביספריית:מקור

.איטליה

300$פתיחה 



י"ורשם"הרמבפירושעם–אבותמסכת.7

ח"שי,מנטובה–

Avot Tractate – with the Commentaries

of the Rambam and Rashi – Mantova,

1558

שמונהוהקדמת,ם"הרמבפירושעם,אבותמסכת

דפוס.ח"שי,מנטובה.י"רשפירושועם.פרקיו

.רופינילוווינטורין

נקב.כתמים.טובמצב.מ"ס28.דףפח-סז,[2]

לפי.פשוטהחדשהכריכה.בשוליםבודדעש

מחזורבתוךנדפסוהחיבוריתכןהדפיםמספור

.ל"הנבדפוס,ך"ש-ז"שי,מנטובה,רומהכמנהג

-ע"תק)מארונייעקבדודרביספריית:מקור

.איטליהרבנימחשובי(ח"תרמ

300$פתיחה 

–ך"ש,דטרינטוריווא–הגיוןמלאכתכל.8

כיספורמט–יחידהמהדורה

Kol Melechet Higayon - Riva de Trento, 1560

– First Edition – Fine Copy

ידיעלמקוצר,אריסטושלחיבור,הגיוןמלאכתכלספר

’אריסטושלכתביוקובץהיווניהספר:המקור.רושד-אבן

קיצורו.(יווניותאותיות):בשםהידוע,ההגיוןבתורת

:(עבריותבאותיותנשתמר)רשד-אבןשלהערבי

בןיעקב’רמאתהעבריהתרגום.אלמנטקפירורי’אלצ

19או20)נ’השנתכסליודאוהביוםהושלם.מכיר

.(1289בנובמבר

13.דףסח.ברואיןאנטוניאודפוס.ך"ש,דטרינטוריווא

כריכה.טובכללימצב.אחרוניםדפים4חסרים.מ"ס

.חדשה

(ח"תרמ-ע"תק)מארונייעקבדודרביספריית:מקור

.איטליהרבנימחשובי

200$פתיחה 



–לבבןיוסףרבית"שו.9

חסרעותק–א"שכ,קושטא

Rabbi Yosef Ben Lev

Responsa – Kushta, 1561

– Lacking Copy

מסכתוחידושי,ותשובותשאלות

מאת.כתובותקמאבבאשבועות

.שניחלק.לבבןיוסףרבי

מהדורה.א"שכ,קושטא

.ראשונה

,קסג-ב:במקור:חסרעותק

.דף[קעא:ל"צ]קעב-קסה

דףללאנדפסהספרכנראה

דפים5חסריםלפנינו.שער

,עא-סח,י,טדפים.ראשונים

.מפתחותדפי3,קס-קג

,עשפגעימעט.בינוני,טובמצב

עביםדפים.בשוליםלרוב

.פשוטהישנהכריכה.ואיכותים

100$פתיחה 

נאהעותק–ז"שכ,ונציה–בוכל.10

Kol Bo – Venice, 1567 – Fine Copy

כמאה,"ביהכולאביהדדא"בוכלספר

בהלכותהעוסקיםסימניםוחמישים

מנהגי,תפילות,ברכותבענייניומנהגים

דיני.נישואים.ומועדיוישראלוחגישבתות

כמו.אבלותומנהגיוהיתראיסור,ממונות

המוקדמיםהביאוריםאחדנכללבספרכן

.פסחשללהגדהביותר

.קבאלידיזורזידפוס.ז"שכ,ונציה

.מאודטובמצב.מ"ס27.דףקנח,ד

כריכה.אחרוניםבדפיםקליםכתמים

.פשוטהחדשה

מארונייעקבדודרביספריית:מקור

.איטליהרבנימחשובי(ח"תרמ-ע"תק)

300$פתיחה 



ראשונהמהדורה–ל"ש,פראג–העולהתורת.11

Torat Haola - Prague, 1570 - First Edition

עלוחידושיםוטעמים.וכליוהמקדשביתאמותמדותעלכוונותסדרבענין(א"הרמ)איסלרשמשהרבינושלחיבורו,העולהתורת

.ומועדיםהקרבנות

.ץ"כמרדכידפוס.ראשונהמהדורה.ל"ש,פראג

,הקרבנותכללטעםעל,שדה:בחלק.הבית-והרשבתוכווהכליםהמזבח,המקדשתבניתעל,הר:אחלק:חלקיםשלושהכולל

.לפרטיהןהקרבנותטעםעל,בית:גחלק.והעובדיםהנסכים,הקטורת

.ואיכותיעבהדף.נאיםשולים.קליםוקמטיםכתמים.טובמצב.בלבדשערחסר.מ"ס29.דףקעג,[6]

400$פתיחה 

חסרעותק–ד"של,ונציה–כיספורמט–ערוךשלחן.12

Shulchan Aruch – Pocket Format – Venice, 1574 – Lacking

Copy

,ונציה.המחברמרןבחיינדפס.כיספורמט.העזראבן,ערוךשלחן

.ד"של

.דף[1],קסז:במקור.קסה-כזמדףלפנינו:חסרעותק

.חסרוןללאקרעיםדפיםבכמה.בינוני-טוב,הדפיםביןמשתנהמצב

.חסרוןעםקרעיםקכב-קיובדפים.עשנקבימעט

100$פתיחה 



ט"של,ונציה–חייםאורח\לנפשמרפא\סלתסאה.13

Se'ah Solet / Marpeh LaNefesh / Orach Chaim – Venice, 1579

בשערספרכל.חייםאורח,לנפשמרפא,סלתסאה.ויראתוהשםבעבודותחשוביםמוסרספרי.מנורצירפאלרביספרישלושה

המהדורהכמודףעלדףנדפסה,שניהמהדורה.הדורותבמשךרבותפעמיםנדפסוחביבותםלרוב,הספרים.ט"של,ונציה.נפרד

.(א"שכ,מנטובה)הראשונה

לבניונתתיברוךלביתיהודהבגורליהיהזה"בעלותרישוםבשער.חדשהכריכה.איכותיםדפים.מצויןמצב.מ"ס19.דףלא,מ

.הכרךבסוףנוספיםרישומים."ו"יציהונתן

.איטליהרבנימחשובי(ח"תרמ-ע"תק)מארונייעקבדודרביספריית:מקור

400$פתיחה 

כולל–א"שמ,באזל–המצותטעמי.14

"המצותטעמיספרלוח"הדפים

Ta'amei HaMitzvot – Basel, 1581 –

Includes the Leaves of "Luach Sefer

Ta'amei HaMitzvot"

בנימיןבןמנחםרבינומאת,המצותטעמיספר

אמברוסיאודפוס.א"שמ,באזל.ריקנאטי

טעמיספרלוח".דף5הספרבסוף.פרוביניאו

.העותקיםבכלשאינם"המצות

.כריכהללא.בינונימצב.מ"ס20.דף[5],מג

הדפיםבפינתחסרוןעםפגםדפיםבכמה

.הפנימיתהתחתונה

-ע"תק)מארונייעקבדודרביספריית:מקור

.איטליהרבנימחשובי(ח"תרמ

200$פתיחה 



ראשונהמהדורה–ט"שמ,ונציה–בוכיםקול.15

נאהעותק–

Kol Bochim – Venice, 1589 – First Edition –

Fine Copy

ביאור.איכהלמגילתסביבביאוריםשלושה,בוכיםקול

.גלאנטיאברהםורבישועיב'ןיואלרבי,מהזוהרי"הרשב

ויצאמפאנוע"הרמשלבביתוכמוסשהיהידבכתבנדפס

.גרשוןיצחקרביידיעללאור

מעבר.דגארהיואןדפוס.ראשונהמהדורה.ט"שמ,ונציה

אברהםרביהקדמת.גרשוןיצחקרביהקדמתלשער

.גלאנטי

.מצויןמצב,בשערקליםכתמיםמלבד.מ"ס20.דףקט

ברוך"בשערבעלותרישום.ואיכותיםבהיריםדפים

כסלו..בחלוקתפואהחזקיהלחלקיהגעי""פייגוןאברהם

"...[?ט"התשנת]השקט

(ח"תרמ-ע"תק)מארונייעקבדודרביספריית:מקור

.איטליהרבנימחשובי

400$פתיחה 

ו"שנ,ונציה–שמואלדבר\'המבקש.16

ביותרנדיר–ראשונהמהדורה–

Mevakesh Hashem / Devar Shmuel –

Venice, 1596 – First Edition – Extremely

Rare

.התורהפרשיותעלדרושים',המבקשספר.א

:עםכרוך.ו"שנ,ונציה.חאגיזשמואלרבימאת

במדרשל"רזמאמריפירוש,שמואלדברספר.ב

,ונציה.חאגיזשמואלרבימאת.רבהדברים

.ו"שנ

ספר.יחידהמהדורההינםלפנינוהספריםשני

.מאודנדיר–שמואלדברעםיחד'המבקש

עתיקהעורכריכת.מ"ס20.דףנד.דף[8],רנח

טובמצב.בבדשוקםהכריכהשדרת.מעוטרת

.צנזורהמחיקות.בטקסטזעירעשנקב.מאוד

.'שמעיכהןקלונימוסלחלקי:איטלקיותחתימות

כהןיצחקלחלקיהגיע.כהןשמואלאהרן

"..ממונדווי

-ע"תק)מארונייעקבדודרביספריית:מקור

.איטליהרבנימחשובי(ח"תרמ

700$פתיחה 



,ונציה–שלמהדברי.17

חסרעותק–ו"שנ

Divrei Shlomo – Venice,

1596 – Lacking Copy

התורהעלדרשות,שלמהדברי

.הלוישלמהרבימאת.ומגילות

.ו"שנ,ונציה

רע-קיהדפיםלפנינו:חסרעותק

,ריז:במקור.(דף160כ"סה)

–טובמצב.דףיד,שיד-ריד

.פשוטהכריכה.בינוני

80$פתיחה 

–ט"שנ,ונציה–היוםסדר.18

ראשונהמהדורה

Seder HaYom – Venice, 1599 –

First Edition

,וקבלההלכהספר,היוםסדרספר

שבתות,ובלילהביוםהאדםסדרהכולל

המקובלמאת.השנהכלסדר,ומועדים

,ונציה.מצפתמכירבןמשהרביהאלקי

דניאלדפוס.ראשונהמהדורה.ט"שנ

.זאניטי

בכמה.כריכהללא.מ"ס19.5.דףקך

.הפנימיתהתחתונהבפינהפגםדפים

קצרותהגהותמספר.טובכללימצב

הקדשהדףהודבקנדבדף.ידבכתב

והנכבדהיקרהמנוחנדבת"מודפס

קאסטילליחייםרפאלחישמואלר"כמה

ה"התקנשנתא"יעפירינצית"לתה"זלה

."ג"לפ

מארונייעקבדודרביספריית:מקור

.איטליהרבנימחשובי(ח"תרמ-ע"תק)

300$פתיחה 



–ב"שס,ונציה–הבשםערוגת.19

רפאלרביחתימת–ראשונהמהדורה

מפירגולה

Arugat HaBosem – Venice, 1602 –

First Edition – Signature of Rabbi

Raphael of Pergola

לשוןאותיותדרכיבדקדוקספר-הבושםערוגת

,הטעמיםונתיבותהנקודותמסילות,הקודש

שמואלרבימאת.צחותלדברקצריםוכללים

.ארקוולטי

דפוס.ראשונהמהדורה.ג"שס-ב"שס,ונציה

ידיעלהמובאחשובספר.ובביתודגארהזואן

.בספריהםישראלגדולי

מפירגולאחייםרפאל"רביחתימתהספרבשער

.שבמצריםאלכסנדריהשלהראשירבה–"ט"ס

.ג"בתרפונפטר.ו"תרלבשנתבאיטליהנולד

נאהשער.מ"ס19.דף[2],[קיח:ל"צ]קיט

מצב.עתיקהכריכה.ארכיטקטוניתבמסגרת

.טוב

-ע"תק)מארונייעקבדודרביספריית:מקור

.איטליהרבנימחשובי(ח"תרמ

300$פתיחה 

–ח"שס,ונציה–גאלנטימשהרבית"שו.20

ראשונהמהדורה

Rabbi Moshe Galanti Responsa – Venice, 1608

– First Edition

עם.מצפתגאלנטימשהרביהגאוןמאתותשובותשאלות

,גאלנטיידידהרביבנומאתמסכתותכמהעלחידושים

עלא"הריטבחידושי,שבועותמסכתעלן"הרחידושי

.מציעאבבאמסכת

.דגארהזואןדפוס.ראשונהמהדורה.ח"שס,ונציה

חתימות.מ"ס30.דףו,קצב-עט,[עז:ל"צ]עו-עג,עא

[צה]פיאשמואלא"לא'ןדודשלי.ר"הד:בשערבעלות

טוב-טובמצב.איטלקיתבכתיבהקצרותהגהות.ו"יצ

.האחרוניםהדפיםבפינתכתם.מאוד

(ח"תרמ-ע"תק)מארונייעקבדודרביספריית:מקור

.איטליהרבנימחשובי

300$פתיחה 



מהדורה–ח"שע,ונציה–[שתולעץ]העיקריםספר.21

הגהות–ראשונה

Sefer HaIkarim [Etz Shatul] – Venice, 1618 – First
Edition – Glosses

מאת"שתולעץ"ביאורעם,אלבויוסףרבישחיברהעיקריםספר

והמדרשיםהפסוקיםעלמקוםמראיעם.מפוליןליפשיץגדליהרבי
.בספרהבאים

לוומסביבהפניםעםהעקריםספר.קיוןייואנודפוס.ח"שע,ונציה

אריהיהודהרבימאתשירב,קמדבדף,שתולעץהפירוש

עוללותבעל,הדורגדוליהסכמות.'שתולעץ'בעללכבודממודינה
.ועודהקדושה"השל,אפרים

הגהותכמהבספר.ההשמטותדפי2ללא.מ"ס27.דףקמד

בכמה.טובכללימצב.כותביםמשלושהואיטלקימזרחיידבכתב
.ומהודרתחדשהעורחציכריכת.כתמים.עשפגעבודדיםדפים

200$פתיחה 

-א"שפ,ונציה–נבחרכסף.22

הגהות

Kesef Nivchar – Venice, 1621

התורהכלעלדרשות,נבחרכסףספר

יאשיהורבימאת.הפרשיותסדרלפי

.(ף"הרי)פינטו

ייואנידפוס.שניהמהדורה.א"שפ,ונציה

בדמשקנדפסהראשונהמהדורה).קאיון

.(ו"שס-ה"שסשנת

ארוכהאיטלקיתהגהה',גדףבספר

בכתיבההגהותמספר.(קצוצהמעט)

חתימהבשער.הספרלאורךאשכנזית

"...ש"בכמרשלמה"מסולסלת

–הבמאהסוריהחכמימגדולי,המחבר

ספרימחבר,יעקבעיןעלף"הריבעל17

נבחר,צרוףכסף,מזוקקכסף–"כסף"ה

מאור,כסףקבוצת,נמסכסף,מכסף

.ועודעינים

דפים.טובמצב.מ"ס27.7.דף[8]רב

עשנקבי.כתמיםמעט.ואיכותייםעבים

עם–בשערקלפגם.בשערבודדים

–מקוריתכנראה,עורכריכת.ניירשיקום

.פגומהמעטשדרה.שפשופים

300$פתיחה 



חסרעותק–ז"שפ,הנאו–חייםאורחערוךשלחן.23

Shulchan Aruch Orach Chaim – Hanau, 1627 –
Lacking Copy

הענווא.א"הרמוהגהותמרן.חייםאורחחלק,ערוךשלחןכרך
.ז"שפ,[הנאו]

לכלמקוםמראילראשונהנוסף,הזוערוךהשולחןבמהדורת

דרכיספרומתוךמקומותומראי,א"הרמרבינושלוהגהההגהה
.משה

דפיחסרים.קכבדףעדבמקור.קכא-יוהדפיםלפנינו:חסרעותק

מצב.מקומותבכמהעשפגעי.כריכהללא.אחרוןודף,ההתחלה
.בינוני,טובכללי

100$פתיחה 

גמרא–חסריםעותקים–נדיריםספריםארבעה.24

שאלוניקי

Four Rare Books – Lacking Copies – Talmud

Salonika

.החלקיםשני.ץ"ש-ט"שפ,ונציה.ט"המבית"שו•

בחלק.דף[7],קסט,[2]אחלק:במקור.חסריםעותקים

,ההספרבתחילתדפיםשניחסריםא"ח:לפנינו.דף[6],קצח

בראשיקשהפגעיהואילךקכגמדף.פגומיםב-אדפים

-קד,קג-ב.בחלקוחסראדף,שערללא.ג-בחלק.הדפים

,קטו-קיא,לזבדפיםבטקסטפגימם.המפתחותללאקצח

.קצח-קפב

אשר'ן[אברהםר"ה]כמהמופלאלהרב"ורישומיםחתימות

סוכתלמדרשקודש".השכלאורספרבעלמצפת–ה"זלה

.ידבכתבהערהקכבבדף."שלום

י"ורשגמרא.בבליתלמוד,ברכותמסכת•

.א"תר,שאלוניקי.בלבד

.סד-כא,יב-יא:הדפיםלפנינו:חסרעותק

שערללאנדפסהספד.דף[1],101במקור

.דףמח-מז,מב-לט,לד-לאכפוליםדפים!

.בשאלוניקיתורהתלמודידיעלנדפס

מאת,קהלתספרעלביאור,משהידי•

מהדורה.ז"שנ,ונציה.אלמושנינומשהרבי

.ראשונה

[7],רפט-כא:לפנינו.דף[9],רפט:במקור

דף[2].ידבכתבהושלםהדף.דף

במצבהספרדפי.בצילוםהושלמואחרונים

.מאודטוב

פסחמספרראשוניםדפיםושלושהשער•

.ב"תק,קושטא,פסחשלהגדה,מעובין

200$פתיחה 



דפוסי ירושלים

[ז"תר],ירושלים–בגדדרבנימכתבהעתק.25

[?יחידעותק]ידועלא–בקדפוס

Copy of a Letter by the Rabbis of Baghdad –

Jerusalem, [1847] Bak Press – Unknown [Only

Copy?]

ורבנימחכמיהכתבמגוףבאותאותהעתק",מודפסדף

.[?]ז"תרק"בישראלדפוס,ירושלים–"א"יעבאגדד

באבושהרהגביריםאלבאגדדמרבנימודפסהעתקדף

גראברהם"עבורוסיועלעזרהלבא,המבקשים[איראן]

א"תרבשנתנכתבהמכתבתוכן.ירושליםק"מעיה"צדק

.ז"בתררבניםחתימותבתוספתמכןלאחרונדפס

לא,ק"בישראלשלהירושלמיהדפוסמביכורי!נדירדף

מופיעאינו.בעולםובספריותביבליוגרפימאגרבשוםידוע

אולי.הלוישושנהשל"הראשוניםירושליםספרי"בספר

.זהנדירדףשל[?]יחידעותקלפנינו

.העליונההשמאליתבפינהקטןחסרון,29.5/19.5:גודל

.טובכללימצב.כתמיםמעט

(ח"תרמ-ע"תק)מארונייעקבדודרביספריית:מקור

.איטליהרבנימחשובי

200$פתיחה 

נאהעותק–ד"תר,ירושלים-אמתלדוד\הקודשעבודת.26

הנדירהשערעם

Avodat HaKodesh / LeDavid Emet – Jerusalem, 1843 –

Fine Copy with the Rare Title Page

מורה)הלכתכוכביספרישבעהאתהכולל,הקודשעבודתספר•

,ליאירסנסן,בסדריוסף,אחתכף,גודלקשר,שמירצפורן,באצבע

.א"זיעא"החידרבינומאת,(ישראלשומר

ויהודיתמשהמשאתבדפוס.ק"בישראלדפוס.ד"תר,ירושלים

חיים’ר:ירושלים"העירוטובירבני...שבעההסכמת"עם.מונטיפיורי

מנחםבנימיןמאיר’ר,פרחייצחק’ר,זאמירויוסף’ר,גאגיןאברהם

יעקב’ורהלוישלמהרחמים’ר,הכהןשלמהבכריהודה’ר,דאנון

.ב"תראייר,פינצו

.המפוארעץתחריטמסגרתעםהשערכולל.שעריםשני.דף,ק,[2]

.דףיב,מד.א"החידמרןמאת.תורהספרדיני"אמתלדוד"ספר•

(24,25הלוי.ש)!ירושליםק"בעיהשנדפסוהראשוניםמהספרים

רישומי.חדשהכריכה.טובמצב.מ"ס14.5.יחדיוכרוכיםהספריםשני

דף.מלאכיםהשבעותשלרישומיםאחרוןבדף.מזרחיידבכתבבעלות

.שימושכתמי.הפורזץדףעלמודבקאחרון

200$פתיחה 



ג"תרכ,ירושלים–(ו"מהרח)הגורלותספר.27

Sefer haGoralot (by Rabbi Chaim Vital) – Jerusalem, 1863

.לכתכוכביושבעהמזלותיבעלומיוסדשאלותו"רנוהם,הגורלותספר

.הלויספיריעקברביידכתבמתוךלדפוסהביא.ויטאלחייםרבימאת

ר"ב]מ"בהרמשהויואלהכהןמיכל,ל"ברייחיאלדפוס.ג"תרכ,ירושלים

[סאלאמאןמרדכי

מצב.שערקדםדףעם.מקוריתכריכה.מ"ס1.5.דףנב-מט,מד-א,[2]

חסרוןאין)חסרשערהקדםשלהעליוןחלקו.ורישומיםחתימות.טוב

.כתמיםמעט.(טקסט

150$פתיחה 

בקישראלדפוס-ב"תרלירושלים–ו"למהרחהמצותשער.28

Sha'ar HaMitzvot by Rabbi Chaim Vital – Jerusalem, 1872

Printed by Yisrael Bak

חייםרביהאלקיהמקובלשחיברשעריםמשמונהחמישיספר,המצוותשער

חייםרפאלאהרןרביהמקובלבהגהת.ל"האריזמרבושקיבלכפיויטאל

.ו"מהרשידכתבפיעל,עינינסיםורביפירארהמשה

.תמימהכשנהארכההספרהדפסת.בקישראלבדפוס,ב"תרל,ירושלים

.ניירסוגישניעלהודפסשלפנינוהעותק

דפיםחיתוך,מאודטוב-טובמצב.מ"ס18כיסגודלפורמט.דף[8],פח

.ישנהכריכה,רופףמעטשער,צבעוני

80$פתיחה 

יחידהמהדורה–ו"תרמ,ירושלים–אהרןאזן.29

Ozen Aharon – Jerusalem, 1886 – Single Edition

כפי"בעלעזריאלאהרןרביהגאוןמאת.'ב'אסדרלפיהלכהחידושי,אהרןאזן

.אלגאזייעקבישראלרבימאת"סמיכתאארעא"קונטרסבסופו."אהרן

-"אבמוסר"הספרבתחילת.צוקרמןדפוס.יחידהמהדורה.ו"תרמ,ירושלים

עםמאודמיוחדתאגרת.בכורהמכונהמשהבנואלהמחברמאתמוסראגרת

.תורהחידושיובכתיבתהלימודבסדרהדרכה

קטןפגם.מקוריתכריכה.מנותקשער.טובמצב.מ"ס17.5.דףקו,ו,[2]

."רלבגאייזיקמנחם"בשערחתימה.האחוריתבכריכה

80$פתיחה 



ירושליםדפוסי–חשוביםספריםמקבץ.30

Collection of Important Books – Jerusalem Presses

.ויטאלחייםרביספריעלוהערותחידושים,ירושליםשלום•

.יחידהמהדורה.ט"תרנ,ירושלים.עדנימזרחישלוםרבימאת

מאת,וחידושיםת"שו,שוניםלזמניםדרשותכולל,יעקבזרע•

מצב.ב"תרע,ירושלים.ניניושאלתיאליעקברביהמקובלהגאון

.מנותקיםושערמקוריתכריכה.טוב

ביןהנסבעלמאיררבימעותפולמוסחוברת,עולםגבול•

.ג"תרס,ירושלים,ירושליםחכמימאת.וירושליםטבריהכוללות

.ג"תרכ,ירושלים.מאזמירהכהןאליהורבימאת,מוסרשבט•

.נפרדיםבשעריםחלקיםשני

.הלויידידיוסףרבימאת.ברכותדיניעל,יוסףברכת•

.יחידהמהדורה.ה"תרפ,ירושלים

.טובמצב.שוניםגדלים

100$פתיחה 

יחידות\ראשונותמהדורות–בירושליםשנדפסווהלכהקבלהספרי[12]אוסף.31

Collection of [12] Kabbalah and Halacha Books that were Printed in Jerusalem – First / Single Editions

דודחייםחביברבימאת.ועודהעתידהלגאולהשייכותו,ל"חזומדבריך"מהתנהנביאאליהוענייניליקוט.דאליהוכרסייא•

.ראשונהמהדורה.ו"תרס,ירושלים.סתהון

.ו"תרפ,ירושלים.הדאיהשלוםרבי,והשלוםהחייםספר•

.זיתעץכריכת.פרומקיןדפוס.ד"תרס,ירושלים.אשכנזשפתהעתקתעם,פסחשלהגדה•

:עםכרוך.ו"תרס,ירושלם.דעהויורהחייםאורחעלת"שו,יעקבבכוריספר•

זריהןחייעקברביהמחברהקדשתעם.א"תרע,ירושלם.ס"הפרדד"עהתורהעלורמזיםחידושים,א"חדיעקבשופריהספר•

שלהראשירבה-"י"א,א"ת-יפוי"עיםדבתרבקוקיספסח"חותמות.בעירד"וראברבטבריהוחכמיממקובלי(ג"תשי-ט"תרכ)

."ירושלםפאניזיל'מאליהו"רביחותמות.שנהמארבעיםלמעלהבמשךיםבת

.דברים-במדבר.ויקרא.חלקיםשני.ראשונהמהדורה.ג"תרפ,ירושלים."ראשינועטרת"אבוחציראדודרבינומאת,האהלפתח•

.בשערקרעישנוכןמחמת,הפורזץלדףמעטמודבקהשערראשוןבחלק.אחרוןדףחסרהשניבחלק

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

,ירושלים.מבגדאדהלוייהושעעזראיחזקאלרבימאת.(הפניםעם)תהליםספרעלס"הפרדבדרךפירוש,ותפארתתהלה•

.פיוטהשנילשערמעבר.שעריםשני.יחידהמהדורה.ד"תרע

.ע"תר,ירושלים.הלויידידאליעזררבימאת.ומוסרורביהפריהמצותעלדרוש,אליעזרדבר•

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

לשערמעבר.ראשונהמהדורה.ה"תרס,ירושלים.בירדוגורפאלרבימאת.תורהחומשיחמשהעלחידושים,מנוחותמי•

.ו'גבןמרדכירביאלפימיינטהרפאלרביל"המושלוחתימתוידובכתבהקדשה

שאולחייםרביהמקובליםגדולישנימאת.ש"הרשמסידורופוריםחנוכהוכונותפסחליללסדרזמניותכונותכולל,שלוםשר•

.א"תרע,ירושלים.פרטיותכוונת:עםכרוך.ב"תרע,ירושלים.ימי'לעגיעקבאליהוורביה"השדהכהןדווקי

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים.ספרים12כ"סה

200$פתיחה 



הגהות-הדאיהעובדיהרביהמקובלהקדשת–בירושליםשנדפסוספרים[30]אוסף.32

Collection of [30] Books that were Printed in Jerusalem – Dedication of the Kabbalist Rabbi Ovadya Hadaya –

Glosses

.פגוםמודף.אחרוןדףחסר.בקישראלדפוס.ד"תרכ,ירושלים.התוספותבעלתםיעקבמרבינומוסרתוכחתעלהישרספר•

.ג"תרמ,ירושלם.ק"הרממאתהתקיעות'ופיהכפוריםויוםהשנהראשתפילותפירוש,שלמיםזבחי•

רבימאת.בירושליםשהתיישבובוכרהעולילתועלתבוכריתבלשוןכתוב.חייםאורחערוךשלחןס"עהלכהפסקי.דיניםליקוטי•

.ד"תרס-ס"תר,ירושלים.בבוכאריתבעלותורישומיחתימות.נאותמקוריותבכריכותכרכים2.חלקים4.אמינוףאברהם

.ס"תר,ירושלים.פרחייוסףדודרבימאת.התורהעלופרפראותדרשות,עולםאהבת•

.ג"תרפ,ירושלים.עפשטייןפנחסרבימאת.סוטהמסכתעלחריבהמנחה,ירושליםמנחת•

כל–קדושיםמקומותוציורמנורהבצורתלמנצחלשערמעבר.צבעוניראשוןשער.ח"תרס,ירושלים.מפרשיםעם.תעניתמגלת•

.ירוקהבדיוהעמוד

.א"תרע,ירושלים.פרשבורגד"ראבנימאןדודרבימאת.לדודנירת"שו•

.בומבימדפוסתפילהדפי4הודבקוהספרבסוף.א"תרע,ירושלים.ישראלבניצעקת•

.ב"תרע,ירושלים.היראתייוספוףידידהבעריכת.נשמהנר•

.פגוםאדף.ג"תרע,ירושלים.וזבולוןיששכרספר•

רבימאת.שביעיתמסכתופירושביאור.ישראלארץקדושתנחמות•

.חלקיםשני.ג"תרע,ירושלים.בירושליםמגידאהרןמשהר"בנחום

.ד"תרע,ירושלים.צדקפועלספר•

הגבירשלת"תלחניכיהנהניןברכותנוסח".לתלמידתשורהחוברת

להתלמידתשורה.עדןת"בעי...משהמנחםיאודהר"כהרע"צי

.א"תרפ,ירושלים"...הנעים

.ב"תרפ,ירושלים.הנשמותעלויספר•

.ג"תרפ,ירושלים.אלפיהיצחקרבימאת,יצחקשיח•

.ה"תרפ,ירושלים.כפורליום.לחייםחותמנומחזור•

.ו"תרפ,ירושלים.פינטשוףד"אבשלמהרבימאת.שלמהביתספר•

דפוס.ו"תרפ,ירושלים.וינטורויבדודיעקברבימאת.מציוןמכלל•

.ברסלב

.ו"תרפ,ירושלים.וינטרויבדודיעקברבימאת.המקוםאבניספר•

יהודהחייםרבימאת.ביאוריםשניעםהעזראבןערוךשלחן,לבחכם•

ז"תרפ,ירושלים.אוירבךליב

.ח"תרפ,ירושלים.החייםצרורוספר.המשנהחייספר•

.ח"תרפ,ירושלים.עיןבתמאיר•

.ץ"תר,ירושלים.ילוזאליהורבימאתדרשות.שניחלק,אליהופתח•

.לשערמעברילוזחייםיוסףרביהמחברבןהקדשת

.ד"תרצ,ירושלים.השלםדמעהשערי•

.הדאיהעובדיהרביהמקובלמאת.שלישי-שניחלק.עבדיישכילת"שו•

בכתבהמחברהקדשתשניחלקלשערמעבר.ט"תרצ-ה"תרצ,ירושלים

.אחרוןדףחסרכנראהזהבחלק.ידו

,ירושלים.הדאיהשלוםרבימאת.שניחלק,דרשותוהשלוםהחייםספר•

.מזרחיידבכתבהגהותהספרובאמצעבתחילה.ז"תרצ

,ירושלים.קציןשלמהרבימאת.שלמהכרםוספר,צדיקפריספר•

.בירושליםשלוםאהבתחברתחותמות.צ"תרח

,ירושלים.גבריאלחנניהרבימאת.ראשוןחלק.ג"החמנחתת"שו•

.המחברהקדשת.ב"תש

.שהואכמותנמכרהאוסף.טובכללימצב.שוניםגדלים.ספרים30כ"סה

200$פתיחה 



קבלה וקמעות

מטריפוליכלפוןאברהםרביהקדשת–ראשונהמהדורה–ד"תקכ,אזמיר–לאברהםחסדהסידור.33

The Kabbalistic Siddur Chessed LeAvraham – Izmir, 1764 – First Edition – Dedication of Rabbi Avraham

Chalfon of Tripoli

רביל"זי"הארכתביפיעל.הקבלהבדרךותפילותהנהגות,כוונות,פירושעם,חודשוראשושבתחולתפילות,לאברהםחסדסידור

דפוס.ראשונהמהדורה.ד"תקכ,אזמיר.יר'מאלגטובייאנהאברםרביהמקובלמאת.ימיםחמדתוספרשמואלרביובנוויטאלחיים

.ואלאנסישמואלבןיעקב

סדר";(המטהעלשמעקריאת)"הבריתאותתיקון";(המזוןברכתעםהסעודהסדר)"הטהורהשולחןסדר";ערביתתפלת:כולל

"תפלהבית","הכנסתביתהשכמתסדר";(חצותתיקוןשל"לאהתיקוןסדר"ו"רחלתיקוןסדר"כולל)"בוכיםקול";"השחרברכות

;"מנחהקרבן";"המגיפהתקוןסדר";"(נישואיןברכת","לויהסדר","מותמשפט","נפשפדיון"עם)"היוםתיקוןסדר";(חולשלשחרית)

.השמטות:בסוף;"פוריםסדר";"חנוכהסדר";(חודשלראש)"החדשעולת";(השבתתפילות)"שבתעולתסדר"

ל"תקבשנתיר'אלגמרבני.וקבלהתורהוקיבלשנהחציישבאצלואזמירד"אבאבולעפיאחייםרביתלמיד-(ג"תקננפטר)המחבר

בטרם","אברהםאשל"חיבוריו.י"הארלנוסחהתפלהנווסחאתששינויר'מאלגהמקובליםחבורתבראשעמד.נאיםבןיעקברביבזמן

הסידוראתהגיהוויחדמולכושלמהרביעםבחברותאלמדכןכמו.ועוד"הדעתעץ"הספרובהםאבדומכתביוחלק.ועוד"בווקר

.הנוכחי

חימשהר"כההואהדרעדיחביבלהטיבומרבהואמתחסדחפץנעלהומאדיקרניהומרוהדרההודקרני"הקדשההשערבדף

."ר"כילאלףיהיההקטוןו"היאברהםר"כהיוקטןאחיומשםוהנהאמןר"כילעולםלעדו"היכלפון

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

מהגדולותספרייהבביתוהקיםבצעירותו."רוקחמעשה"בעלמטריפולירוקחחימסעודרביתלמיד.בליוורנועתבאותהששהההקדוש

יהודיקהילתוכמנהיגכקאיידלשמשמונהח"תקלבשנת.בלובספריואתוהפיץא"החידעםוהתכתבויותקשריםניהל.בטריפוליביותר

וכן"קצירלקט"ו"צדיקיםמעשה".רבותבמהדורותנדפסהמצוותטעמיעל"אברהםחיי"הואהמפורסםספרו.א"תקמשנתעדטריפולי

.ידבכתבשנותרונוספיםחיבורים

דפיםמספר.כריכהללא.האחרונהמהספירהס-נטאחרוניםדפיםשניחסרים.אחרמעותקהושלםצזמדף.דףס;קח-נג,נא-ב,[4]

.בינונימצב.כתמים.עשונקבי,שימושפגמי.מנותקים

1000$פתיחה 



יחידהמהדורה–ז"שפ,ונציה–רנניםכנף.34

Kanaf Renanim – Venice, 1627 – Single Edition

אומריםשאיןוימיםחדשיםראשי,שבתות,מועדים,השבועימילכלאשמורותלראשבלילהלקמיםותשבחותשירות,רנניםכנף

מסביב.רימוניםפרדסבספרוק"הרמוהקדמותהזוהרספרפיעלובפרטשוניםמדרשיםפיעלמיוסדיםהשירים.תחינהבהם

.קרמיידידהיוסףרבימאת.הקבלהפיעלארוךביאורלפיוטים

.קאליונייואניבדפוס,יחידהמהדורה,ז"שפ,ונציה

:הספרהדפסתפולמוס

עללהחמירחוכךהיה"הדפסתולפניהחיבוראת,המחברשלגיסו(ועודיבוקמעברבעל)ממודינאברכיהאהרןרביכשראה

בספרהוזכרלאהמתנגדהרבשלשמו."בעירםאשרהרבניםמעלותודיןדתלפניהמחברודברידבריוובאוהלזהחבורהדפסת

.ברכיהאהרןרבישהואספקואין"יבוקמעבר"ו"השחרמעירי"בהקדמהמוזכריםספריושמותאולם"מרבנןצורבאחדהיה"אלא

הספראתלהדפיסלמחברשמותר"רבותינוגזרווכך"טרבוטנתנאלרביובראשםבמודינאהדיןביתשללשולחנםהגיעהמחלוקת

משהורבידאיינהלביתדודורבי.מרובירהנסיםפנחסרבי.פוייטואריהיהודהרבי.טרבוטנתנאלרבי:חתומיםההסכמהועל

המשא.הדורמחכמירביםועודממודינאאריהיהודהרבימהם,וונציהווירונהרבניבהסכמותעוטרהספרבנוסף.פואהישראל

.הספרשבתחילתהארוכותוההקדמותבהסכמותנכתבווהנימוקיםומתן

הוידוי

עםהמחברשתיקןבתשובהלחזרההאדםאתהמעורריםכיבושיןודבריתוכחותובו'ב'אסדרלפיגדול"וידוי"הספרבאמצע

עזריהמנחםרבילמקובלהמחברהראהוהוידויהדפסתלפני.(ק"הרמ)רימוניםפרדסבעלהקדמותפיעלומיוסדסביבפירוש

.קבועהכתפלהלהדפסתוהתנגדותכךאחרעוררהוידוישלתוכנו."לפניווחסדחןוימצאבועיניונתן"מפאנו

חסרוןההקדמהשל[4]בדף.השערבמסגרתפגמים,בניירחיזוקיםהשערדףמאחורי.בינוני,טובמצב.מ"ס18.דף[11],קז,יב

כתמי.דפיםבמספרהכותרותבטקסטפגיעהותחתוניםעליוניםשוליםקציצתמחמת.איטלקיתבכתיבהוטקסטניירהשלמתעם

.פשוטהכריכה.יבשיםרטיבות

.איטליהרבנימחשובי(ח"תרמ-ע"תק)מארונייעקבדודרביספריית:מקור

200$פתיחה 



ראשונהמהדורה–י"ת,ונציה–חמהזהרי.35

Zoharei Chama – Venice, 1650 – First Edition

,הזהרספרעלפירוש.החמהאורמספרגדולחלק,חמהזהרי

רבימאת.גלאנטיאברהםרבישחיבר"יקרירח"חיבורשלקיצור

לפנינו.א"החידמרןשלוסבו"לאברהםחסד"בעלאזולאיאברהם

.בראשיתחלק

.וינדרמיןאנדריאהדפוס.ראשונהמהדורה.י"ת,ונציה

בשולי."ו"יצלויעזריא"הספרבשער.ורישומיםהגהות,חתימות

."ה"זלההלויאברהםר"בכעזריהוקטןהצעיר"השערמסגרת

במתנהונתתיוט"סהכהןברזליהצעיר"השערמסגרתבתוך

בתחתית."ה"בעלטובהיזכרנילמעןעזריהר"כההנעלהלהחכם

הבאה"ואמונר"פרפדרחמנאשליחאמאתנתונהמתנה"השער

הגונהמדהבכלהשלםהחכםחברונההיאארבעמקרית

זעיראהננימשושמנהקטןלמנהליא"הונב"רברזליר"כמוהר

בכתבהגהותמעט."ו"יצהלויעזריאחשיבנאלא....לאוקטינא

.תימנייד

דפיםשני.השערבמסגרתשיקומים.מ"ס21.דףרסג,[4]

מהקדמתוחלקזכותמשהרביהסכמת)חסריםהשערשאחרי

חדשהעורכריכת.איכותיםדפים.מאודטובמצב.(המחבר

.ומהודרת

150$פתיחה 

מאודנדיר–ראשונהמהדורה–ח"תי,ונציה–אמתדרך.36

Derech Emet – Venice, 1658 – First Edition – Extremely Rare

.ראשונהמהדורה.ח"תי,ונציה.חמיץיוסףרבימאת,הזהרספרעלהגהות,אמתדרךספר

הביבליוגרפיםידיעלנחשב"בינהיודעי"שנקראהחלקואף,נדיריםממנושחלקיםהמחברשלנוגהאורמספרחלקהינוהחיבור

בספרייתשלוםגרשם'פרופידיעלנתגלה,אמתדרךספרובלאההקדמהבלא"נוגהאורמספרראשוןחלק"שליחידטופס.כאבוד

.(138221'מסרשומההביבליוגרפיהמפעלעיין)בלונדוןהדיןבית

נמצא,שערהכוללבעולםיחידעותק.שלפנינוהעותקכמו.נדפסכךוכנראה,שערללאנמצאיםטפסיושכל,"אמתדרך"חלקלפנינו

.יורקניובספריית

.חדשהכריכה.כתמיםמעט.בשוליםבעיקר,מקומותבכמהעשפגעי.טובכללימצב.מ"ס19.דףעט-נא,נב

.איטליהרבנימחשובי(ח"תרמ-ע"תק)מארונייעקבדודרביספריית:מקור

200$פתיחה 



א"תס,פיורדא–אברהםאשל\נערבאור.37

Or Ne'erav / Eshel Avraham – Furth, 1701

.הנסתרתורתלימודבמעלתפרקיםשבעה,נערבאורספר.א

.ל"זי"הארשלרבוקורדובירומשהרביהאלקיהמקובלמאת

הקדמתוהוא,(נפרדבשער)"אברהםאשל"ספרעםכרוך.ב

אשלהגדולספרו).אשכנזימרדכירבימאתאברהםאשלספר

.(שנהובאותהמקוםאותונדפס,אברהם

.נאהעץבתחריטשער.מאנשבךמאדלדפוס.א"תס,פיורדא

חדשהבדכריכת.טובמצב.מ"ס16.דףכב,[1],[מ:ל"צ]נ

120$פתיחה 

-ג"תקנ,זאלקווא–מלךמקדשסט.38

חתימות-חלקים4–ד"תקנ

Set of Mikdash Melech – Zolkvah,

1793-1794 – 4 Sections – signatures

הזהרעלוביאוריםחידושים,מלךמקדשספר

.בוזאגלושלוםרביהאלקיהמקובלמאת.הקדוש

שלשניהמהדורה.'דמתוךחלקים'גלפנינו

בעשרותשנדפסהזהרעלהמפורסםהספר

.הדורותבמשךמהדורות

.דףרנו,[4].בראשיתספר:ראשוןחלק

בראש.דףרמח,[1].שמותספר:שניחלק

מפשעווארסקכץיצחק"רישוםהשער

ק"לפה'טובת'ברכא"יעבקרעניצאהמתגורר

.[ג"תרמ]

.דףקצד.ג"תקנ.ויקראספר:שלישיחלק

רנב.ד"תקנ.ודבריםבמדברספר:רביעיחלק

אייזיקיצחקר"בהיעקב'הק"חתימות.דף

."ה"זלה

.טובכללימצב.תואמותחדשותכריכות.נאהסט

.מקומותבכמהפגמיםמעט

400$פתיחה 



–ו"תקכ,אמשטרדם–מלךהדרת.39

עתיקאשכנזיידבכתבקבלהחידושי

Hadrat Melech – Amsterdam, 1766 –

Kabbalistic Novellae in Ancient

Ashkenazic Script

.הזהרספרמתוךמאמריםפירוש,מלךהדרתספר

,אמשטרדם.בוזאגלושלוםרביהמקובלמאת

.יחידהמהדורה.ו"תקכ

בדף.חנוכהנרהדלקתברכותכוונתלשערמעבר

נכתבבסופו,הקבלהפיעלחידושההסכמה

לתרץמ"הכיהודאר"מוהרבןברוךלהקטון"

."אמןמתורתונפלאתיראנויתברךוהשם...ולרמז

מלבד.טובמצב.מ"ס18.דף[1],ה,קיו,[4]

ופגמיםהפנימיתהשערמסגרתעלניירהדבקת

.קטנים

240$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ץ"תק,ליוורנו–השבתאגרת\המאמריםמבחר.40

Mivchar HaMa'amarim / Igeret HaShabbat – Livorno, 1830 – First

Edition

שמואלברנתןרבימאת,הנסתרבדרךהתורהעלחידושים,המאמריםמבחר

.ראשונהמהדורה.ץ"תק,ליוורנו.עזראאבןאברהםלרביהשבתאגרתעם.הרופא

.פיפירנוברוךאברהםרביוהוציאםידבכתבנמצאוהללוהחבוריםשני

.מאודטובמצב.מ"ס13.5.דףסו,[2]

200$פתיחה 

,[פולין-רוסיה]–לשמירההמלאךרזיאלספר.41

נאהעותק–ח"תר

Sefer Raziel haMalach for Protection –

[Russia-Poland], 1848 – Fine Copy

-רוסיה]דפוס.קדמאהדאדםספרא,המלאךרזיאלספר

.מדפיסשםללא.ח"תר,[פולין

.מהודרתעורחציכריכת.טובמצב.מ"ס22.דף[40]

100$פתיחה 



ידבכתבסגולותעשרות–ך"תר,למברג–(שםבעלאליהורבי)אדםתולדות.42

Toldot Adam (rabbi Eliyahu Ba'al Shem) – Lemberg, 1860 – Dozens of Handwritten Segulot

.ך"תר,[למברג].קדמוניםוספרירופאיםמפיורפואתקמעות,סגולותשלליקוטובו.שםבעלאליהורבישחיבר,אדםתולדותספר

."(דארףווילמרשב"כמשנ"נרשםבשער)

."בירושליםשנדפסהסגולותמספר"בכותרתנרשםהעמודיםבאחד.ידבכתבסגולותעשרותנרשמוהספרוסוףבתחילה

.מנותקתקדמיתכריכה.טובמצב.מ"ס14.דףסד,[2]

120$פתיחה 

עשרות–תמידעולת\המצותשער.43

שארליןמנדלמנחםרביידבכתבהגהות

מירושלים

Sha'ar haMitzvot / Olat Tamid – Dozens

of Glosses Handwritten by Rabbi

Menachem Mendel Sharlin of Jerusalem

חייםרבינומאת.החמישיהשער,המצותשערספר

עולתספרעםכרוך.ה"תרס,ירושלים.ויטאל

.ז"תרס,ירושלים.תמיד

,"שארליןמענדלחיים"חתימותשתיהספרבשער

עשרותהספרלאורך."דדייניספראמענדלחיים"

.ידובכתבוקצרותארוכותהגהות

היהכך,דדייניספרא–שארליןמנדלחייםרבי

מחבר.ירושליםמחכמי.שמואתלחתוםנוהג

רבתיכלהמסכתעל"שעריםלחם"הפירוש

אמרי"חיברבנוסף.(ב"תרע,ירושלים)והברייתא

מכתבינדפסובספריו.(ז"תרס,ירושלים)"שפר

חסידים,פרושים,ירושליםגדוליכלמאתתהלה

.וספרדים

כריכה.מאודטובמצב.דףסב,[2],סו,[3]

.מקורית

120$פתיחה 



האמונהיסוד-הדאיהשלוםרביהמקובלשלהעותקים.45
(קבלה)ירושליםשלום\(חסידות)

The Copies of the Kabbalist Rabbi Shalom Hadaya – Yessod
haEmunah (Hassidism) / Shelom Yerushalayim (Kabbalah)

מהדורה.ד"תרכ,טשערנוביץ.מקוסובברוךרבימאת,האמונהיסוד•

.טובמצב.שניה

חותמת.הדאיהשלוםרביהמקובלשלקדשוידחתימתהספרבשער

ר"האדמושמלקאיקותיאלרבינכד-"ערבליךשמעלקעיקותיאל"
.לארץעלה.(פשיסחא)מפוריסובצבייעקברביחתן.מסאסוב

שלוםרבימאת.ו"המהרחספריעלוהערותביאורים,ירושליםשלום•

.ראשונהמהדורה.ט"תרנ,ירושלים.עדנימזרחי

שלוםרביהמקובלאלהמחברשלידובכתבהקדשהמילוילכריכהמעבר

לינתןמתנה"רישוםהספרבשער.עובדיהורבייצחקרביובניוהדאיה
.ט"סהדאייאשלוםבריהמכלהצעירו"נרשלוםרבו"יצהמחברהרב

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

הספרדיםעדתד"וראב"אלבית"בישיבתהמקובליםזקן,ורבניה

שלאביו.בקופסהכמונחיםבמוחואצוריםהיול"האריזכתבי.בירושלים

רביעםהסודבתורתהתכתבו"תרצמשנת.הדאיהעובדיהרביהמקובל

.ו"תרנבשנתצובהבארםנדפס"לעםשלום"חיבורו.וסרמןאלחנן

ההלכתיותתשובותיונכללוכןכמו."שלוםודובר"בספרנדפסותשובותיו
.ועוד"המאסף","מציוןתורה","רחמיםשערי","ישראלרועי"בספרים

150$פתיחה 

–ד"תר,ליוורנו–ועתיקחדתחמר\חייםאוצרות.44

ידבכתבהגהות

Otzrot Chaim / Chamar Chadat VeAtik – Livorno, 1844 –

Handwritten Glosses

מבוא"וספר"חייםאוצרות"מספרקטעיםשלשילוב,חייםאוצרות

שפע"ספרקיצור–ועתיקחדתחמר"ספרעם.ו"למהרח"שערים

.אנקוואאברהםרביהמקובלהגאוןבעריכת.הורביץשבתילרבי"טל

.נפרדבשערספרכל.יחידהמהדורה.ד"תר,ליוורנו

צפוןידבכתב.הדפיםביןמליםתיקוניועוד,הגהות10–כבספר

.ההדפסהמתקופתמרוקו\אפריקאי

מעט.מנותקיםדפיםמספר.שימושכתמי.טובכללימצב.דףמז,קכ

.מחוזקתעתיקהכריכה.זעיריםעשנקבי

120$פתיחה 



ורישומיםחתימות,הגהות–ל"זצוקשניאוריחיארביהצדיקהמקובלספריית.47

The Library of the Kabbalist the Tzaddik Rabbi Yichyeh Shneur – Glosses,

Signatures and Inscriptions

ספרי\קבלהספרי\תפילהספרי.שניאוריחיארביהמקובלהצדיקשלמספרייתוענקספריםאוסף

והגהותרישומיםבחלקם.הרבשלבעלותחותמותהספריםבכל.ואחרוניםראשוניםספרי\יסוד

.אליומחבריםהקדשות.קדשוידבכתב

ידוחתימתהספרבתחילת–רביםשימושסימניניכרים,הרבשלהאישירגליםלשלשמחזור•

,חמוייאברהםרבימאת,שמחהביתספרעם.ענתביאברהםלרבידרשותמועדאהלספר•

.ידובכתבקצרותהגהותעשרותהספרלאורך–ט"תשי,ירושלים

החתימות"אבוחציראיצחק"חתימותכמה,במדברבכרך–ו"תש,ירושלים,לישראלחקכרכים3

,"סאליבבא"הר"האדמושלאחיו"חאקיבבא"האבוחציראיצחקרביר"האדמושלידולחתימתדומות

.שניאוריחיארביהצדיקידבכתבשורות3הגההסאבדף

סט•(כרכים6)ה"תשכ,ירושלים.טוריםארבעה•(כרכים10)ו"תשכ,ירושלים,ערוךשולחןסט•

אוצרספריסט•הצדיקידבכתברישום'הכרךבתחילת(כרכים5)א"תשכ,ירושלים,יעקבעין

ידבכתברישומיםשניכרךבתחילת–(כרכים4סט)ו"תשל,ירושלים.פרישדניאלרבימאת,הזהר

סט•ז"תשכ,ירושלים,(כרכים3כ"סה.ם"המלביחידושי,והמצוהתורה)ם"המלביספרי•הצדיק

מקראותסט•ז"תשט,ירושלים.כרכים4לישראלחק•(כרכים5)קיפניסשמואלרבי,הזהרמדרשי

,מיםמקוהת"שו•(כרכים4)ט"תרע,ליוורנו,משנהסדריששה•ז"תשכ,ירושלים.פניניםרבגדולות

•רביעיחלקאליהודברותספרועלל'אברגאליהורביהקדשת•ח"תשכ,כרכים2,מלכהמשהרבי

אוחיוןברוךשמעוןרביהקדשת•מ"תש,ירושלים,ידברמשהספרעל,הכהןהרריחייםרביהקדשת

•ח"תשל,ירושלים,יושראורחותת"שוספרועלשרביטיוסףרביהקדשת•שבאהליכותספרועל

כרכים'בחזקיהדברית"שו•זבולביתת"שו•למשההלכהספרעל,לוימשהרביהגאוןהקדשת

עםראשבשמיםת"שו•אחלקיצחקויאמרת"שוידברמשהספר•אורתורהחומש•יצחקדברי

מאתלמשפטעניניםעםתוספתא•פנחסנחלת•משאשיוסףרביחייםמיםת"שו•דהרסנאכסא

•בכוריםעטור•ענתביאברהםלרבימועדאהלפנידרוקחייםרביחייםאורות•אריאלייצחקרבי

.משאששלוםרביהוצאתבירדוגויוסףלרבייוסףדברי

מורומפיתורהקיבל.במרוקונולד,מסעודרביבן(ד"תשנ-ג"תרס)שניאוריחיארביהצדיקהמקובל

נהגחייוכל.ל"זצוק"מאירבבא"הבנועםיחדבחברותאגםלמדבישיבתוא"זיע"סאליבאבא"הורבו

נקשרומופתיםסיפורי.בשבתותמלבדבשראוכלהיהלא,הזההעולםמהנאותובפרישותבקדושה

בשנת.פריעושותהיוותפילותיו,ועצותיוברכתולקבלבאורבים.במרוקובצעירותועודאודותיו

ירושליםאתלעזובהסכיםלאאךבארץשונותמשרותמספרלוהוצעו.לירושליםעלהא"תשכ

'גמאיןישספרואתחיבר.הקדושארונואתליווישראלבניאלפי.מוסררהשכונתשללרבהוהתמנה

.התורהס"בפרדדרשותחלקים

.שוניםומצביםגדלים.ספרים70כ"סה

100$פתיחה 

,ירושלים–ברזאניאברהםרביהמקובלוחתימתידכתב–לשמירהקלףעלקמיע.46

ז"תש

Amulet for Protection on Parchment – Handwriting and Signature of the Kabbalist

Rabbi Avraham Barazani – Jerusalem, 1947

אברהםרביהמקובלידכתיבת.מזיקיןמינימכלולהצלהלשמירהנכתב.וצרארוךפורמטקמע

.ז"תש,ירושלים.ברזאני

בסוף.מלאכיםושמותקודשושמותפסוקיםרשימתכ"אח.ומפורטארוך'רצוןיהי'נוסחבתחילה

ברזאניאברהםכתיבתז"התשנסןלחודשט"כ'ויוםנגמרא"בבו"ירושתק"עיהפהנכתב"

."ט"ס

נודע,"יהודהמנחת"הבעלפתייאמשהיהודהרביהמקובלשלותלמידוחתנובראזניאברהםרבי

מאהבשכונתוהתגורר,לירושליםמכורדיסתאןעלהד"תרצבשנת.הקבלהבחכמתגדולכמקובל

.ירושליםרבניותקנותהסכמותעםחתם.ד"תשלבשנתנפטר.שערים

.מאודטובמצב.מ"ס5\50

300$פתיחה 



וזיטאמירסלאוויטא

ט"תקס,סלאוויטא–אלפסרב.48

Rav Alfas – Slavita, 1809

.סגלדפוס.ט"תקס,סלאוויטא.רביעיחלק,אלפסרבהלכות

.קצרותהגהותמעט."מירק"מקברוך"חתימותהספרבשער

35.דףקמד,קנו.מנותקתמקוריתעורכריכת.אדומהדיועםשער

.טובמצב.ירקרקיםדפים.מ"ס

100$פתיחה 

עורכריכת–ה"תקע,סלאוויטא–קדשיםמשניות.49

מקורית

Mishnayot Kodashim – Slavita, 1815 – Original

Leather Binding

דפוס.ה"תקע,סלאוויטא.המפרשיםעם,קדשיםסדרמשניות

.שפיראמשהרבי

\תכוליםמהדפיםחלק.אדומהבדיוכיתובעםשער.דףקצ

.עשנקבי.בינונימעט,טובמצב.מקוריתעורכריכת.ירוקים

טווילמשהרביבעלותחתימות.בכריכהקליםופגמיםשפשופים

.הכהןמעלי

150$פתיחה 

–פ"תק,סלאוויטא–חייםאורחערוךשלחן.50

שערחסרנהדרעותק

Shulchan Aruch Orach Chaim – Slavita, 1820

– Impressive Copy Missing Title Page

אורח.היטבובארהגולהבאר,א"הרמעם,ערוךשלחן

נייר.שפיראמשהרבידפוס.ף"תק,סלאוויטא.חיים

.כחלחל

במצבכולוהעותקזאתמלבד.אחרוניםדפיםשניחסר

.מ"ס21.דףקו;[1],קצא,[4]:במקור.מצוין

100$פתיחה 



שבועותלילתיקוןספרישני.52

–וזיטאמירסלאוויטא–רבאוהושענא

חסריםעותקים

Two Books of Tikkun Leil Shavu'ot

and Hoshana Rabba – Slavita and

Zhitomir – Lacking Copies

,רבאהושענאולילשבועותלילתיקון•

.שפיראמשהרבידפוס.ף"תק,סלאוויטא

חסרלפנינו.דףפב,קלח:במקורחסרעותק

.הראשונהמהספירהמגדףעדהתחלה

שלושהשלסוףחסרהשניהומהספירה

מספר.טובכללימצב.כריכהללא.דפים

.פגומיםדפים

.רבאהושענאולילשבועותלילתיקון•

קסח:במקור,חסרעותק.ח"תר,זיטאמיר

דפיםוחמשה,שערחסרלפנינו.דף

מצב.מנותקיםדפים.כריכהללא.אחרונים

.דפיםמספרבשוליקליםפגמים.טובכללי

200$פתיחה 

ליבאריהרבידפוס–ג"תרכ,זיטאמיר–משניות.51

שפירא

Mishnayot – Zhitomir, 1863 – Rabbi Aryeh Leib

Shapira Press

מברטנורהעובדיהרבינופירושעם.קדשיםסדר,משניותספר

.טוביוםתוספותועיקר

.מסלאוויטאהרבנכדשפיראליבאריהרבידפוס.ג"תרכ,זיטאמיר

ודפיםכריכה.טובכללימצב.שעריםשני.מ"ס20.'עמ312

לשערמעבר.ראשוניםבדפיםזעירעשנקב.מנותקיםראשונים

."סגלליב"ידבכתבחתימה

100$פתיחה 



עותקים מיוחסים וספרים, חתימות–חסידות 

ועודים"ואדמורחסידיותלקלויזמיוחסיםעותקים–ספריםשלנדיראוסף.53

Rare Collection of Books –Copies attributed to Hassidic Kloizes, Rebbes and More

."אומיןפהכ"הנמלהקלויזשייך"עתיקותחותמות.ה"תקס,פולנאה.שמעוניילקוט•

."פרידמאן..."עתיקותחתימות."ישראלתפארתמודזיץדחסידיהכנסתבית"חותמות.ט"תרל,ווארשא.מועדסדרמשניות•

4."דפאניוועזמשניות'דחד"בהמחותם"עתיקותחותמות.וסוףתחילהחסרעותק.'התקמשנותמהדורה.רבהמדרשספר•

.ההדפסהמתקופת(קצוצותמעט)למדניותהגהות

שלשונותחותמות.ל"זצוקמבעלזאהרןרביהקדושר"האדמומקלויזהעותק.ח"תרנ,למברג.קאליראליעזררבימאת.חדשאור•

דמרןהתפילהבית"נוספתחותמת."63העםאחדרחוב,אביב-תל,מבעלזא"שליטר"אדמושלהתפילהלביתשייך"התפילהבית

הראשונותהחותמותשני."מבעלזאל"זמרןשלהתפלהדביתספריםקניןחברה"נוספתחותמת."א"ת63העםאחדבלזל"זצ

.ר"האדמובחייהספרעלנחתמו

תורהאורקדושהחבורה"חותמות."אביבתלמהוסיאטיןור"ומ"אדשל'ביהכנ"חותמות.ה"תרס,ווילנא.מועדסדרמשניות•

WIEN".

ה"מו'בהג'אליפנחס'הק"חותמות."קראקאה"זצללהמפלאנטשצ"ההדחסידיד"בהמ"חותמות.ו"תרט,למברג.דעתחוותספר•

."קראקאפהגראדסקדחסידימסעיאלהחברת"חותמת.".א"יעקראקאפהץ"מול"זצדעמביצריעקבמשה

."ו"יצבעסטערצעק"דקס"שלומדיחברה"חותמת.ז"תרכ,לבוב.אייבשיץשלמהדודרבימאת.התורהעל,נחלערביספר•

הביבליותיקהחותמות."קאוונאץ"זדקלויזשושניםפרחי'ח"חותמות.ו"תרנ,ווארשא.דעהיורהערוךשלחןעל,מגדיםנעםספר•

.קאוונהכוללשל

אברהםרבימראדזיןר"האדמוחותמות.א"תרכ,ווארשא.מועדסדרמשניות•

.ידבכתבתיקוניםמספר.סוסנוביץד"אבענגלארדישכר

פערילמאןאנשלאשר"רביוחותמותחתימות.ח"תרי,ווין.קדשיםסדרמשניות•

האלבערשטאםשרגאיחזקאלרבינוק"כאצלבקודשמשרתצאנץמילדי

.ידבכתבתיקונים."א"שליט

אסיפתוספר,יהושעתוספר.לובליןחכמיישיבתשלספריםמעקדספריםשני•

.ה"תרנ,ווארשא.גאונים

במעלתורישוםחותמת.שערחסר.ב"תרס,מונקאטש,הגרשוניתפארתספר•

.מסטרפקובליפשיץשרגאיחזקאלרביר"האדמוידבכתבהספר

מאירחייםרביר"האדמוחותמת.וסוףתחילהחסרעותק.הרבערוךשלחןספר•

.("גאליציען)מדראהאביטששפיראיחיאל

.שהואכמותנמכרהאוסף.בינוני-טוב.שוניםומצביםגדלים.ספרים14כ"סה

200$פתיחה 



ר"האדמועותק–ח"תרמ,למברג–שבעהעמודיה.54

ניץ'מויז"חייםאמרי"בעל

Amudeha Shiva – Lemberg, 1888 – the Copy of the

Rebbe Author of "Imrei Chaim" of Vizhnitz

,למברג.מסלוצקבצלאלרבידרשות,שבעהעמודיהספר

.ח"תרמ

אמרי"ההגרמאירחייםרביר"האדמושלבעלותחותמותבספר

ברבנותכהונתומתקופתנדירהחותמתכולל.ניץ'מויז"חיים

מוויזניצאה"זצללהי"מוהרצ"בההמאירחיים"גרוסוורדיין

.אביבמתלחותמותשתיוכן."ו"יצבגראסווארדיין

,ניץ'מויז"חייםאמרי"בעלהגרמאירחייםרביהקדושר"האדמו

"ישראלאהבת"האביושלמקומווממלאבנו,(ב"תשל-ח"תרמ)

השניםביןוהגלילותווילחוביץד"כאבכיהןאביובחיי.ניץ'מויז

לאחר.זומתקופההינםשלפנינוהחותמות,ו"תרצ-ע"תר

אתהקים,לארץעלהז"תשובשנת,לגרוסוורדייןשבהשואה

.ברקבבניניץ'וויזקרית

אברהםו"מההמופלגגבראלהאישייךהספרזה"בעלותרישום

."י"נפיוויש

רוב.בינוניבמצבראשוניםדפים.מנותקיםדפים.כריכהללא

.זעיריםעשנקביעם,טובכלליבמצבהספר

200$פתיחה 

דודפנחסרביק"הרהחותמותשתי,הספרבתחילת

רבישלבנו(ב"תש-ו"תרל)-מבוסטוןהורביץ

שמואלרבימצאצאי,הורביץשמלקהשמואל

אלעזררביר"האדמוחתן.מניקלשבורגשמלקה

.ובקיחריףכעילויהתפרסםמנעוריו.מלעלובמנחם

גאליציהכוללבשליחותיצאג"תרעבשנת

העולםמלחמתפרצהבאירופהבשהותו.בירושלים

הקיםשם,לבוסטוןהגיענדודיםולאחר,הראשונה

צדקהבמעשיידועהיה.הגדולמדרשוביתאת

.שבירושליםבישובלתמוךהרבהבעיקר,וחסד

.ד"תרצובשנתה"תרפבשנתבארץפעמיםביקר

גםפרוסההיתהמצודתו,יורקלניועברש"תבשנת

ונהנולפתחוהשכימואשרהמדינהוראשיגדוליעל

עלשםונקבריורקבניונפטר.ותושיהעצהממנו

בשנתרקהתאפשרהדבר,לארץשיובאתנאי

יצחקלויורבייורקניומבוסטוןמשהרביבנו.ו"תש

.(תקמט'עמלחסידות'אצי).מבוסטון

חסרראשוןשער.’עמ8,[2],דף,קמג;סד;סה

בכמהוכתמיםפגמים.זעיריםעשנקבי.בחלקו

.דפים

100$פתיחה 

הורביץדודפנחסרבימבוסטוןהראשוןר"האדמועותק–ד"תרי,קניגסברג–העולהתורת.55

Torat HaOlah – Konigsberg, 1854 – the Copy of the First Rebbe of Boston Rabbi Pinchas David Horowitz

.חלקים'ג.ח"תרי-ד"תרי,קניגסברג.יפהישראלרבימאת,ישראלאשיביאורעם.איסלרשמשהרבינומאת,העולהתורת



תלמידבצעירותו–(ב"תרנ-ב"תקפ)ובראליעזרמרדכירבי

פערלסמשהיצחקרבי,"שלמהיריעות"בעלהגאונים

.לרבנותשהסמיכוהומנייטראפנטיחזקאלורבימאייזנשטט

ואהובמקורבהמה.אדאשלכרבהלכהןהתמנהג"תריבשנת

"אהבהבראדארב"שכינהומצאנזחייםרביר"האדמואצל

כארבעוולווהשלכרבהכיהןכ"אח.בהלכהעימומתכתבוהיה

ניגון"כהתפרסםשהלחיןניגונו.בניועםארצהעלהואזשנים

.דלבכור.דלערך.מפורסמיםחיבוריו."אהרןתולדותשלפורים

.תודהתמורת.אבותעץ.עבותעץ.ובוחןאופן.חובהמלחמת

.העליםנובל.שירהפרקיעלוהשמיםהארץזמרת

מצב.עורשדרתעםמקוריתכריכה.מ"ס22.דףתלח-רי,[1]

.טוב

150$פתיחה 

"מאיר"עתיקהרבניתחתימת.57

–עמוקותמגלהספרעל–

ס"תק,זאלקווא

Ancient Rabbinical Signature

"Meir" – on the Book Megaleh

Amukot – Zolkvah, 1800

נטענתןרבימאת,עמוקותמגלהספר

.ס"תק,זאלקווא.שפירא

כפי–"מאיר"עתיקהחתימהבשער

.'התקמשנותחשוברבחתימתהנראה

.עשפגעי.בינונימצב.דף[2],עג,[9]

.מנותקיםראשוניםודפיםכריכה

100$פתיחה 

צ"הרהשלקדשוידוחתימתרישום-ערוךשלחן.56

מאדאהרבוובראליעזרמרדכירבי

Shulchan Aruch – Inscription and Handwritten

Signature of Rabbi Mordechai Eliezer Weber the

Rabbi of Ada

היטבבאר,הגולהבארעם.שניחלק.דעהיורה,ערוךשלחן

.ל"תר,ווילנא.תשובהופתחי

מוואלאוועהרבוועבראליעזרמרדכי'הק"רישוםהספרבשער

ר"אאמומעזבון"נוסףרישום."הגרמדנתמארמארישמחוז

.["עבר]ווציוןבן...וואבער[ל]"זא"הרמג"הרה



מוישיוואהגרמנדלמנחםרביר"האדמועותק–ד"תרס,ווילנא–חלקים'ג–תורהלקוטי.58

Likutei Torah – 3 Sections – Vilnius, 1904 – the Copy of the Rebbe Rabbi Menachem Mendel Hager of Vishiva

בשערחלקכל.ד"תרס,ווילנא.מלאדיזלמןשניאוררביהזקןר"האדמומאת.השיריםושירדברים,במדבר,ויקרא,תורהלקוטיספר

.שעריםשניויקראבחלק.נפרד

–"א"יעוהגלילותאויבערווישאק"דקד"אבמוויזיניצאא"שליטצ"בהרההאגערמענדילמנחם"רביר"האדמוחותמותבספר

ד"כאבכיהןכ"אח,ח"תרסמשנתויזניץד"כאבכיהן.ניץ'מויז"ישראלאהבת"ההגרישראלרביר"האדמושלבנו,א"תש-ה"תרמ

.א"תרפמשנתווישיווא

קרעים.רטיבותכתמי.הראשוןבשערחסרוןעםפגמים.בינונידפיםמספר,טובמצב.דף[1],נא,[1],ק,[1],[1],צו,[1],נד,[2]

.חדשהכריכה.ואחרוניםהראשוניםהדפיםבשולי

100$פתיחה 

מגור"ישראלבית"הר"האדמושלהעותקים–ספרוניםשני.59

Two Booklets – the Copies of the Rebbe the "Beit Yisrael" of Gur

.יפו-אביבתלמרבנימהודראברהםרבימאת,קטניםספרוניםשני

.ד"תשכ.נפלאיםוספוריםואגדהס"שעלחידושים,דאברהםזכותאספר•

.א"תשל.ועודלאורייתאקשוטין.קונטרסיםמספרכולל.לאברהםחסדספר•

.מבעלזאהרןרבירים"האדמועםקשריועלהמספרהמחברהקדמתעם

שבאוובעלזמגורר"האדמומפיוכן.חידושיואתלהדפיסקדשומפישנצטוה

.שעברניתוחלאחרלבקרולביתו

."ל"זצוק"ישראלבית"הרבינומעזבון"חותמתהספריםשעריגביעל

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

חסידותמקים.מגור"אמתאמרי"הר"האדמואביופטירתלאחרח"תשמשנת

.השואהלאחרגור

.לאברהםחסדבספררופפיםדפים.טובמצב

200$פתיחה 

רביר"האדמומספריית–חשוביםספריםשלושה.60

ממטרסדורףטויסיגישראל

Three Important Books – from the Library of the Rebbe

Rabbi Yisrael Taussig of Mattersdorf

.ומאדברגסזד"אבהכהןיהודהאברהםרבימאת,אריהקולת"שו•

.ראשונהמהדורה.ד"תרס,שאמלויא

,מונקאטש.מדרוגמרששפיראמנדלמנחםרבימאת,צדקמאזני•

.ראשונהמהדורה.ב"תרע

ד"אבטייטלבויםצביחייםרביר"האדמומאת,חייםעצית"שו•

.ראשונהמהדורה.ט"תרצ,סיגט.סיגט

בספר.ממטרסדורףטויסיגישראלרביר"האדמוחותמותבספרים

.קדשוידבכתבחתימותשתיצדקמאזני

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

ישעיהרביי"ער"כאדמונסמך.אונסדורף,בעלעד,פרשבורג

ישיבתוהקיםצ"תרחבשנתמאוסטריהלארץעלה.מקרסטור

עליואלרביבנו."ישראלבית","יוסףתפארת"חיבר."אהרןתפארת"

הישיבהבראששמואלמשהרביובנו,רות"באדמואחריומקומו

חתנו.יחזקאלרבי,"חיהנפשפרי"בעלאהרןרבי:מבניועוד.אחריו

."יוסףמשכן"ישיבתראשבריםחייםרבי

.טובמצב.שוניםגדלים.ספרים3כ"סה

120$פתיחה 



עפשטייןהלוייחיאלמשהרביר"האדמווהגהותחתימה.61

רוב'מאוז

Signature and Glosses by the rebbe Rabbi Moshe Yechiel HaLevi

Epstein of Ożarów

.ה"תרכ,ווארשא.מ"הראביאורעם,תהליםעלטובשוחרמדרש

עפשטייןהלוייחיאלמשה"רביר"האדמושלקדשוידחתימתהספרבשער

.קדשוידבכתבקצרות\ארוכותהגהותהספרכללאורך."מאוזארובהרב

.מחוזקתמקוריתכריכה.טובכללימצב.רטיבותכתמי.מ"ס20.דףקצח,[4]

120$פתיחה 

שלקדשוידחתימת–ז"תרט,ווילנא–אברהםביתספר.62

קאהןיצחקאברהםרביר"האדמו

Sefer Brit Avraham – Vilnius, 1856 – Handwritten Signature

of The REbbe Rabbi Avraham Yitzchak Kahn

.חייוימיכלהאדםיתנהגאשרונכוחותישרותהנהגות,אברהםביתספר

.ז"תרט,ווילנא.דאנציגאברהםרבימאת

מתולדות"קאהןיצחקאברהם'הק"רביר"האדמוידחתימתהשערבראש

.(ז"תשנ-ד"תרע)אהרן

.כתמים.טובמצב.מ"ס15.דףיח

100$פתיחה 

טייטלבויםלאהפעסילהרבניתמתנת–הדורותספר.63

Sefer HaDorot – Gift from the Rebbetzen Fesil Leah Teitelbaum

רבינוהקדושמרןרבסאטמארערפוןתקופהדי,ישראלגדולי,הדורותספר

.מ"תש,ברוקלין."...יואל

-"טייטלבויםלאהפאסילהרבניתאן'פאמתנהה"ב"נכתבהשערבראש

.מסאטמר"משהברך"בעלטייטלבויםמשהרביר"האדמואשת

.טובמצב

80$פתיחה 



יחידהמהדורה–ו"תרל,למברג–(חסידות)לישראלנחלה.64

ידועלאקונטרסעםמאודנדירעותק–

Nachala L'Yisrael (Hassidism) – Lemberg, 1876 – Single

Edition – Extremely Rare Copy with an Unknown

Compilation

מיכליחיאלרבימאת,ת"ושוואגדההלכהחידושי,לישראלנחלהספר

ועוד'ברז'מזפייבשמשולםרבימסבושמועותעם.ניזנובד"אבהיבנר

.החסידותגדולי

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

.למשנהודומהאחדטופסואין,מסודרתלאבצורהקונטרסים

.לישראלנחלהת"שו,רביםבתשער:ספריםשניכוללבמקורהספר

נדפס,לישראלנחלהת"ושורביםבתשערהספריםביןשלפנינובעותק

במפעלנרשםלאזהקונטרס',עמ[27]הנושאלמשההלכהקונטרס

.388'מס,חסידותובסטפנסקיהביבליוגרפיה

דפיםמספר.הדבקהמחמתבטקסטקלפגםדפיםבשני.טובכללימצב

.הכריכהבעטיפתבלאי.שדרהללא,מקוריתכריכה.רופפים\מנותקים

.ידבכתבקצרותהגהות2.טורדאד"אבווזלציוןבןרבישלהעותק

200$פתיחה 

,ווארשא–נוספיםספרים–(נדיר)חסידיםספורי\חסידיםשיחות.65

ד"תרס

Sichot Chassidim / Sipurei Chassidim (Rare) – Additional Books –

warsaw, 1904

מהדורה.ד"תרס,ווארשא.שטינברגיהודהמאת.חסידיםסיפורי,חסידיםשיחות

.מעולםפומביותבמכירותהופיעולאהספרים–.יחידה

,ווארשא.יהודידמון•ספריםשני,הקרובמהעבר:נוספיםקריאהספריעםכרוך

רומן,רעב•ט"תרנ,ווארשא.קורלנקאולדימירמאת,קדםמני•א"תרס

.ט"תרנ,ווארשא.המסוןקנוטמאת.פסיכולוגי

.כתמים.טובכללמצב.אחדבכרךהספריםכל

100$פתיחה 

החסידותספרימראשוני–ד"תרפ,יורקניו–יקריםלקוטים.66

באמריקה

Likutim Yekarim – New York, 1924 – One of the First

Hassidic Books in America

מהצדיקיםאחדיםודבריםספורים,ודרשותמאמרים,יקריםלקוטיםספר

.חרסוןפלךמראדיווקעניסןיעקבר"בליבאריהרבימאת.הקדושים

ומכתביההסכמותאולם,ו"תרסהשנהפרטנכתבבשער.ד"תרפ,יורקניו

החסידותספרימראשוניהספר.ד"תרפ-ג"תרפהשניםביןהםהרבנים

.באמריקהשנדפסו

פגםעםמנותקיםאחרוניםדפיםשני.טובכללימצב.מ"ס22.'עמ222

.חדשהכריכה.טקסטחסרוןללא,שולים

100$פתיחה 



יצחקלוירביק"הרהשלנדירההסכמה.68

ו"תקס,אוסטרהא,זהבטורי–מברדיטשווב

Rare Approbation by Rabbi Levi Yitzchak of

Berditchev – Turei Zahav, Ostroh, 1806

.ו"תקס,אוסטרהא.העזראבןעל,זהבטוריספר

יצחקלוירבישלמיוחדתהסכמהלשערמעבר

בהיותויצחקלוירביכתבההסכמהאת.מברדיטשוב

שנתאבמנחםלחדשימיםא"כ'גמיום.באוסטרהא

.ו"תקס

,רברביאפימספרכחלקגםהספרנדפסלעתים

ומעטשערחסררברביאפילפנינו.ו"תקס,הוסטרהא

.עתיקהאשכנזיתחתימההספרבתחילת.סוף

דפים.הספרשלהפנימיבצדעשפגעי.דף[סט:ל"צ]ע

.בינוני-טובמצב.ואיכותיםירקרקים

100$פתיחה 

מהדורה–ד"תרמ,ווארשא–(חסידות)חייםזכרון.67

נדיר–ראשונה

Zichron Chaim (Hassidism) – Warsaw, 1884 – First 

Edition – rare

הרבמאת.החסידותבדרךהתורהעלפירוש,חייםזכרוןספר

החוזהתלמיד(ד"תרכ-ד"תקל)קמינסקד"אבחייםרביהקדוש

.מאפטאמאיררבימלובלין

"חיהנפש"בעלהסכמת.ראשונהמהדורה.ג"תרמ,ווארשא

.מראדומסקרבינוביץהכהןישכראברהםרביר"והאדמומקאליש

הפרנומרנטןשמות.נפרדבדףהספרבסוףנדפסההסכמתו

.רבים

!מעולםפומביותבמכירותהופיעלא–נדירספר

.יבשדף.טובמצב.שעריםשני.מ"ס21.’עמ[6],96,[16]

בעלותורישום,הספריםשמותכיתובעם.נאהעורחציכריכת

.ב"תרמ,ווארשא.ז"להט.דודדברי:עםכרוך."קעניגהרב"

200$פתיחה 



יחידה,ראשונהמהדורה–חסידותספרי[3]מקבץ.71

Collection of [3] Hassidic Books – First, Single Editions

שני.ראשונהמהדורה.ס"תר,פיעטרקוב.העשילרבימאת,התורהחנוכת•

.מנותקתכריכה.יבשיםדפים.טובמצב.שערים

אבאאברהםשמואלרביר"האדמומאת,ומועדיםהתורהעל,צדיקשפתי•

מצב.יחידהמהדורה.ו"תרנ,קולומיא.ניץ'מויזהגרברוךר"האדמובןהגר

.טוב

.א"תרכ,למברג,מגדיםנועם:עםכרוך.א"תרי,למברג.לצדיקיםהגנוזאור•

.הספרלאורךהדפיםבתחתיתשומניכתם

120$פתיחה 

הפליאה\צבינחלת–סגולהספרישני.69

Two Segulah Books – Nachalat Zvi / HaPeli'ah

,למברג.גוטמאכראליהו'רואביוגוטמאכרצבי'רמאת.צבינחלתספר.א

.יחידהמהדורה.ג"תרל

מסכתעלמפורשת״״קןלחיבורבהקדמה,מפיוהסגולהוידועהמפורסמת

ישועהאיזהשהצריך,לדורותדברהשאירצבי'ר-שבנו,רבינוכותבקינים

״קןבנושלוהפירוש.טוביוםותוספותהרבעםקניםבמס׳משנהילמד

,יועיללאואם,ישועהלוויהיההואבקשתולפיויתפללויעמוד,מפורשת״

.ימיםשלשהעדכןיעשה

דפיםשני–הספרבאמצע.הספרלאורךבודדיםעשנקבי.בינוני–טובמצב

.רופפתשדרה.בטקסטחסרוןעםומודבקיםקרועים

מהדורה.בראשיתספרעל.ד"תרמ,פרמישלא-[הקנהספר]הפליאה.ב

."אלוקיםדברי"פירושעםראשונה

מנדלמנחםרבי)רים"האדמומגדוליחשובותהסכמות.חשובקבלהספר

פרידמןמשהדודרבי,מהוסיאטיןפרידמאןשרגאמרדכירבי,ניץ'מוויזהאגר

הספראתלהחזיקשסגולההכותבים,(ועודמסאמבוראורירבי,ורטקוב'מצ

למהדורה"חייםדברי"השלבנוצאנזד"אבאהרןרביק"הרהבהסכמת.בבית

.בביתברכהלהניחמסוגלשהואאצלושמקובלכותב,זו

קנייתעלרביםחתומיםשמותהיאאחרונהדפיםספירת.דף[4],עד,פה,[4]

.הראשוניםבדפיםבשוליםדבקחיזוקי.בינוני–טובמצב.מ"ס23.5.הספר

.מנותקיםדפיםמעט.חסרוןעםחלקםקרעיםמעט

150$פתיחה 

המוקדמים'התרשנות–חסידותספרי[7]מקבץ.70

Collection of [7] Hassidic Books – Early 1840s

.ג"תרכ,למברג.ממזריטשהמגידמאת,תורהאור•

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

:עםכרוך.ה"תרכ,למברג.ניץ'מקוזהמגידמאת,ישראלעבודת•

חסרים.ה"תרכ,למברג.מאפטאהשליהושעאברהםרבימאת.אמתתורת•

.אחרוניםדפיםשני

חסר.ט"תרי,למברגכנראה.מקוסובמנדלמנחםרבימאת,שלוםאהבת•

.שער

.ן"תר,ווארשא.דאורייתארזיןטובותשמועות•

,א"מהרצהוספותעם.מזדיטשובר"האדמומאת.החייםלעץודרךהקדשה•

.א"תרס,מונקאטש.מדינובשפיראאלימלךצבירבימאת

\שוניםפגמיםמקומותבכמה.טובכללימצב.שוניםגדלים.ספרים7כ"סה

.עשפגעי

100$פתיחה 



שוניםמצבים-נדירותראשונותמהדורותמהם–חשוביםחסידותספרי[22]אוסף.72

Collection of [22] Important Hassidic Books – Some of Them Rare First Editions – Varying Conditions

מהדורה.ז"תקס,לבוב."מלובליןחוזה"המתלמידימטראניגראדהורביץאליעזררביק"הרהמאת,התורהוכבודמגדיםנועםספר•

.ראשונה

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

.גרועבמצב

ללא.ריא-נוהדפיםכוללשלפנינוהעותק.ע"תק,קוריץמהדורתכנראה.חסרעותק.מזיטאמירוולףזאברבימאת.המאיראור•

.בינוני-טובמצב.שוניםופגמיםבלאי.כריכה

.אחרוןודףשערחסר.י"תר,טשרנוביץ.חייםמיםבארעם,דבריםחומש•

אברהםרביהראשיהרבשלבעלותחותמת.וסוףבתחילהדפיםכמהחסרעותק.ראשונהמהדורה.א"תרי,למברג.יפותפנים•

.קוקהכהןיצחק

.מברדיטשוביצחקלוירבימאתמאמריםעם.ס"תר,זיטאמיר.צדיקיםאמרי•

.התחלהמעטחסראחלק.חלקים'ג.ראשונהמהדורה.ד"תרס,פרמישלא.מקומרנהספריןצביאליעזררבימאת.אליעזרדמשק•

.קרעים.כריכהללא.סוףחסרגחלק

.מקוריתכריכה.מנותקיםהדפיםכל.ראשונהמהדורה.ח"תרס,קראקא.מגורליבאריהיהודהרבימאת.אמתשפת•

.דף[2],כב.ג"תרס,מונקאשט.מרימנובמנדלמנחםמרבימנחםדברי•

הספר."ולהצלחהלפרנסההאלטעןצוהויזאיןסגולה"וכן."ק"עהמירושליםהובאהאלטעןצוגישעפטאיןסגולה".אחרוניםדף[2]

.ג"תרס,מונקאטש,שיקם"מהרלקוטיעםכרוך

.מאלכסנדרר"האדמוצוואתהעתקעם.חלקים'ג.ב"תרפ,וינה.צדיקיםסיפורי•

.ורישומיםחתימות.טובמצב.ראשונהמהדורה.א"תרצ,קלוזש.פנטיחזקאלרבימאת,יחזקאלכנסת•

.יידיש.ירושלים.בעלזרי"אדמו,שלוםדובר•

.רעיתוהרבניתלבקשתנדפס.מסאטמריואלרביר"האדמוולבריאותלרפואתתפלה•

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםגדלים.ספרים22כ"סה

200$פתיחה 

.א"תרכ,למברג.סגולה.אלימלךנועם•

.מצויןמצב.ג"תרכ,לבוב.מלובליןהחוזה.אמתדברי•

:עםכרוך.המוקדמות'התרשנות,למברגכנראה.מזוההלאמהדורה.ושנהדפוסמקוםללא.חלקיםשני,שבתשלסדורו•

.עשנקבי.בינונימצב.רבניםוחותמותחתימות.ב"תרכ,למברג.חןתשואות•

.מצויןמצב.ד"תרכ,למברג.מזיטאמיראהרןרבימאת.אהרןתולדות•

.מצויןמצב.ראשונהמהדורה.ח"תרמ,ווארשא.מאזביצאחנוךגרשוןרביר"האדמומאת.תכלתפתילמאמר•

.ראשונהמהדורה.ח"תרמ,קראקא.ניץ'מקוזבריעהאליקיםמשהרבי,משהבינת•

:הספריםעםכרוך.נדיריםשוליםעםעותק.ראשונהמהדורה.ה"תרנ,ווארשא.מטשכנובאברהםרבימאת.דאברהםזכותא•

.מצויןמצב.ו"תרמ,ווילנא.יעקבפרית"שו.א"תרס,ווארשא,חדתאשמעתא



"יהושעחלקת"בעלר"האדמותמונת.73
פותחממנוהמקוריהסרטעם–מביאלא

התמונה

Picture of the Rebbe Author of
"Chelkat Yehoshua" of Biala – with the
Original Negative from which the
Picture was Developed

רביר"האדמושל,מסגרתבתוךגדולהתמונה

"יהושעחלקת"בעלרבינוביץיהושעיחיאל

בשרעפיואחוזר"האדמונראהבתמונה.מביאלא

בשנותבתמונהר"האדמו.מקלועלרכונותוידיו
.לחייו60ה

פותחהשממנוהמקורי(פיל)הסרטמצורף
.מ"ס30\40:התמונהגודל.התמונה

.מאודטובמצב

100$פתיחה 

ר"האדמומאתברכהמכתבישני.74
מסלונים"שלוםנתיבות"ה

Two Letters of Greeting by the Rebbe
the "Netivot Shalom" of Slonim

רביר"האדמושלרשמיבלנקעלמכתב.א

"שלוםנתיבות"בעלברזובסקינחשלום

ברכותורב'הברכתמלאכוס".מסלונים

,תמוזו"ט.ר"האדמוחתימתעם."נאמנות
.א"תשל

קמטים.מ"ס4\21.וארוךצר,ניירפיסת
.וכתמים

.ר"האדמושלרשמיתמטפהג"עמכתב.ב

וכללההוריםיקירלהבןנאמנותוברכותט"מז"

ד"כ.ר"האדמוחתימתעם."הכבודההמשפחה
.א"תשמשבט

.מצויןמצב.מ"ס10\17

200$פתיחה 



מלעלובר"האדמובחתימתחתומהקבלה.76
[הראשון]בידרמןנטענתןשמעוןרבי

A Receipt Signed by the Rebbe of Lelov Rabbi 
Shimon Natan Neta Biderman [the Firs t]

ע"תרשנתירושלים,"מציון'דיברכך"מודפסקבלהמכתב

מלעלובר"האדמושלידוחתימתהקבלהבשולי.בערך
.[הראשון]בידרמןנטענתןשמעוןרבי

ומבטיחים,הנדיביםאתמברכיםביידישהמודפסבנוסח

הכותל,הקדושיםבמקומותת"השילפניעליהםלהתפלל
.רחלוקברהמערבי

(צ"תר-ט"תרכ)בידרמןנטעשמעוןרביר"האדמו

שער"ישיבתמחכמי,לעלובלביתהחמישיר"האדמו

רבירבואצלרבותושההבפוליןלביקוריםנסע,"השמים

בקרקובהתיישבהאחרוןבביקורו.מסטוליןפרלובישראל

לארץחזרשנה13לאחרורקת"באדמורושםונהג

חסידיסביבוהתקבצוישראלבארץ.ו"תרפבשנת,ישראל

בשמונכתבוהידועיםמכתביורוב.נוספיםוחסידיםאביו

חתימותיו.מלעלובמרדכימשהרביר"האדמובנוי"ע
!נדירות

.מאודטובמצב

100$פתיחה 

רביהצדיקחתימת–נישואיןאישור.75

ד"תשי,ירושלים–שטרנהרץאברהם

Marriage Certificate – Signature of 
Rabbi Avraham Sternhertz – Jerusalem, 
1954

פרושיםהחרדיתהעדהמטעם,נישואיןאשור

,ירושלים,האשכנזיםלקהלתהעירועדוחסידים

ר"האדמוהקידושיןמסדרחתימתעם.ד"תשי
.וחותמתושטרנהרץאברהםרבי

שלנינו,(ו"תשט-ב"תרכ)שטרהנרץאברהםרבי

נפתלירביאביו,מברסלבשטרנהרץנתןרבי

.נתןרבישלבכורובנו,שכנארביבן,הירץ

ומיסד.הרביעיבדורברסלבחסידותממנהיגי

כעילוינודעמילדותו.ישראלבארץהחסידות

אביואריהצבירביזקנומפיתורהקיבל,עצום

רבימתלמידישהיה,מטשעריןנחמןרבישל

נתןרביסבותלמידיבצלהסתופףבנוסף.נחמן

מטולטשיןחזןנחמן'רפטירתעם.מברסלב

סבוידיעלשטרנהרץהרבמונה,ד"תרמבשנת

בתפילותציבורשליחלהיותמטשעריןנחמן'ר

שנשאתפקיד,באומןהגדולבקיבוץהשנהראש

בעקבות.שנהחמישיםבמשךשטרנהרץהרב

לעירעקרפ"תרבשנתטשעריןבעירפרעות

עברח"תרפבשנת.ד"כאבכיהןשםוג'קרמנצ

.ישראללארץעלהו"בתרצ,באומןלהתגורר

חסידישל"קיבוץ"האתייסדא"תשבשנת
.במירוןברסלב

לאתיוקנקבי.טובמצב.מ"ס22\25.דף[1]
.קלקיפולסימן.בטקסט

200$פתיחה 



יהדות הונגריה 

שלמהרביהצדיקוחתימתרישום.77

אהל"בעלמגרוסוורדיןזילברשטיין
"שלמה

Inscription and Signature of Rabbi
Shlomo Zilberstein of Grosswardein
Author of "Ohel Shlomo"

.כהונהמתנותעם.בראשיתספר.רבהמדרש
.ח"תקס,זאלקווא

צורילכבודמהוניקניתי"רישוםהפורזץבדף

שלמה'הקושנונימהגיוניימושולאוקוני

בעלותחתימתהספרבסוף."זילברשטיין
.נוספת

-ד"תקע,באניהאד)זילברשטייןשלמהרבי

גאון(18431ר"אוצה,ט"תרס,גרוסוורדיין

שארקאדשלורבהד"כאבכיהן,וצדיק

א"תרמומשנת.ג"תרימשנתוגראסוורדיין

בעלדודרבישלאחיו.בוויצעןכרבכיהן

ונדפס"שלמהאהל"ספרמחבר."דודשבילי"

ספרובתחילת.ו"תרפבשנתפטירתולאחר
.ל"המומאתחייולתולדותארוכההקדמהזה

וכתמיכתמים.בינוני-טובמצב.דףשי,[1]
.רטיבות

80$פתיחה 

ד"אבלייכטאגאליהורביהגהותעשרות–ערוךשלחןכרך.78

וסאטמרקלאסנאד"אב

Volume of the Shulchan Aruch – Dozens of Glosses by Rabbi
Eliyahu Leichtig Av Beit Din of Klasna and Satmar

.גדולפורמט.א"תרע,למברג.,משפטחשן,ערוךשלחן

ד"אבלייכטאגאליהורביידבכתבהגהותשלרבותעשרותהספרלאורך

."שלמהמגיני"הבעלצאצא"אליהותורת"ספרמחבר.וסאטמרקלאסנא

רביחותמות.שלוםישראלרביבנווחותמות.ידוחתימתהספרבשער
.קלייןמשה

.טובבמצבהדפיםרוב.ובלאיקרעים.מנותקיםודפיםכריכה.מ"ס46

200$פתיחה 



מסאטמרמיוחסיםעותקים–מסאטמרקלייןמשהרבימספרייתגדולספריםאוסף.79

Large Collection of Books from the Library of Rabbi Moshe Klein of Satmar – Pedigreed Copies from Satmar

סאטמארק"דקב"שוקלייןמשה"נוספותחותמות."א"יעבאיאמערעק"דקב"שוקלייןמשה"רבימספרייתספרים40שלאוסף
.מסאטמרבעיקר,נוספיםרבניםוחותמותחתימותגםבספרים."ו"יצ

.הבריתבארצותמוורדייןר"האדמולייפריוסףרביחתימתוחתימותרישום.ב"תרכ,ווין.התלמודמסורתעם,כהניםתורת•

בשער.קאופמןיוסףרביחתןש"ובזיוו,מזוטשקאאיזיקיצחקרביחתן.הבריתבארצותר"כאדמוכיהן.נדבורנארי"אדמוממשפחת
.מחוסטר"האדמומגרוסוורדיןאהרןמשהרביחתימתזוהיאולי–"ק"אבדק...אהרןמשהחתימה

.וחתימותידבכתבהקדשה.ט"תרנ,למברג.ביצה,ח"צל:עםכרוך.ח"תרנ,למברג,אריהלב•

ראזענבורגצבימנחם"וחותמתחתימה,רישום."סאטמארראזענבורגמרדכי"חותמות.ג"תרמ,ווארשא.ם"להרמבהמצותספר•

חותמת.חמיומקוםעלז"תרנמשנתנאדיפלוד"ראב,מנחםזכרוןבעל.(א"תרע-ט"תרכ)–"א"יעוהגלילסילאדינאדיפאלוק"חופ

."ראזענבורגהרשמענדל'הק"נוספת

."סאטמרבוכבינדערשארליחזקאלחותמת.ו"תרפ,סאטמר,הכבודאוצר•

."א"יעסאטמערק"מקקאהן'ירמי'הק"חותמת.ץ"תר,גלאנטא,אשמליצי•

היחידההישיבהבאראדמשהביתישיבתראש,(ט"תשי-ע"תר)בריסקצביאהרןרביחתימות.ג"תרע,מונקאשט,אמתדברי•

.הישיבהחותמותגםבספר.בריסקם"מהרישיבתאתהקים.יקה'צד"ראב.ברומניהבשעתו

יצחקלוי'רהקדושצ"מהרההנוסחכפיאברהםפוןנאטהוספותעם.ארה'נגישראלרבימאת,והכתובההתנאיםסדר•

.(נדירהמהדורה).ח"תרפ,דעווא.מבארדיטשווב

.ה"תרס,סיגט.מסיגטטייטלבויםליפאטוביוםלרבי,טוביוםקדושת•ט"תרמ,ווארשא,יוסףמנחת•ז"תרנ,למברג.הפלאהספר•

...זישאמשולם"חותמת–צ"תר,מונקאטש.יעקבבאר,ערוךשלחן•ה"תרפ,לובלין,תהליםספר•החלקיםשני.ראשונהמהדורה

מאת.צדקאבנית"ושו,צדקמשפטת"שו•ו"תרצ,מארגיטא,שלמהיריעות•ט"תרצ,טאשנאד.בריסקם"מהרת"שו•"מסאטמר

תחילהחסרחלקים'גא"תרכטשרנוביץ(חסידות)חייםתוספות•ראשונהמהדורה.ו"תרמ,מונקאטש.מדעעשפנטמנדלמנחםרבי

,(חסידות)פניםייטב•וסוףתחילהחסר,חלקיםשני.ך"תר-ז"תרט,טשרנוביץ,(חסידות)אמונהדרך•גבחלקוסוף,אבחלק

,(חסידות)פניםייטב•(נדיר)ו"תרס,ירושלים,זבחיםטעמי•ג"תרע,סוואליווע,שלשיםבני•ראשונהמהדורה,ב"תרמ,למברג

שלימהתשובה,סתריםמגילת•ז"תרפ.סאטמר.יהודהעוללות,תהלים•מסאטמרפריינדיוסףרביחותמת.ב"תרע,חוסט

•ראשונהמהדורה.ג"תרס,למברג.קלוגרש"מהר,שפראמרי•הספרבתחילתשנכרכהשלימהמעטפתעם.ע"תר,סיגט,(חסידות)
.צינץל"להרא,העומרמלא•ראשונהמהדורה.ץ"תר,טארנא.ממונקאטששפיראאלעזרחייםרבימאת,(חסידות)חייםאורחנמוקי

.ד"תרצ,סאטמר,(חסידות)לדודקרן•החלקיםכל.ח"תרפ,פיוטרקוב

.נוספיםספריםועוד

.שהואכמותנמכרהאוסף.טובבמצבהספריםרוב.בינוני-טובמצב.שוניםומצביםגדלים.ספרים40כ"סה

200$פתיחה 

והגהותחתימות–ספרים12–הונגריהרבניספרישלנדיראוסף.80

Rare Collection of Books by the rabbis of Hungary – 12 Books – Signatures and Glosses

מהדורה.ח"תרפ-ד"תרפ,גאלאנטא.שטרןאברהםרבימאת.ואחרוניםהראשוניםובשיטותס"השבמסכתותביאורים,אשגפי•

.6מתוךחלקים4לפנינו.ראשונה

.ראשונהמהדורה.ד"תרס,שאמלויא.מאדד"אבהכהןיהודהאברהםרבימאת.אריהקולת"שו•

שלוםרביר"האדמושלהעותק.ראשונהמהדורה.ח"תרפ,סקלהייד.סקלהיידד"אברוזנריהודהרבימאת,יהודהאמרי•

.מזידיטשובאייכנשטין

.חלקיםשני.ראשונהמהדורה.ב"תרע,טאלטשווא.וינקלרליבמרדכירבימאת.דעהיורה-חייםאורח.מרדכילבושית"שו•

.ראשונהמהדורה.ז"תרצ,מישקולץ.ע"השוחלקי'דעל.מרדכילבושית"שו•

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

–כבספר.פריינדאריהדודרביחתימות.ד"תרע,מונקאשט.ליפשיץיהודהשמואלרבימאת.אבותברית,החדשהזהבשרביט•
.כותביםמכמההגהות10

.החלקיםשני.ראשונהמהדורה.ח"תרפ,סאעיני.גרינוולדיהודהרבימאת.התורהעל,מיהודהשבט•

.א"תרפ,בודפשט.גרינוולדיהודהיקותיאלרבימאת.בהונגריהוהאמונההתורהקורות•

.לודזמרבנירוזנבלוםפנחסרביבעלותחותמות.א"תרע,טאלשווא.רוקחשמןמבעלדרשות,ערבמנחת•

.טובמצב.שוניםגדלים.ספרים12כ"סה

120$פתיחה 



רבילגאוןשניתנה–מרשימהחברתעודת.82

,ירושלים–גאלאנטאד"אבבוקסבויםיהושע

ץ"תרח

Impressive Membership Certificate – Given to
the Gaon Rabbi Yehoshua Buxbaum Av Beit
Din of Galanta – Jerusalem, 1938

לקהלתהעירועדהחרדיתהעדהמאת,חברתעודת

ג"כ.העירועדהנהלתחתימתעם.בירושליםהאשכנזים
.[1938ץ"תרח]ח"תפרישנת,ר"אד

שהנדיבהתעודהועדההזההכתבעד",נאמרבתעודה

א"שליטבוקסבויםיהושער"מוההגדולהגאוןהרבהנכבד

הנכבדההחברהי"ענרשםא"יעגאלאנטאבעירד"גאב

,ישורוןעדתבקהלחברבתור,מ"בפפא"ירושלםשלום"

מזכהזותעודה...ירושליםק"בעהי'דלדברהחרדיםעדת

נרשםושמועדתנוהחברשלהזכיותבכלל"הנהחבראת

\50מספרתחתהחבריםבספר'דבהיכלנצחלזכרון
51..."

.מ"ס31\42.ומרשימהצבעונית,גדולהתעודה.דף[1]
.מאודטובמצב

200$פתיחה 

חשב"וה"סופרדעת"הובנומאבנדירמכתב.81
ז"תשט,ירושלים–קויטל+"סופר

Rare Letter by a Father and His Son the "Da'at
Sofer" and the "Chashav Sofer" + Kvitle –
Jerusalem, 1956

סופרבנימיןשמואלרביהגאוןשלקדשוידבחתימתמכתב

[שורות8]ארוכהבתוספת.מפרשבורג"סופרחשב"הבעל

סופרעקיבארביהגאוןאביושלוחתימתוקדשוידבכתב

יוסףרביאלממועןהמכתב.ז"תשט,ירושלים."סופרדעת"ה

,קוויטלסופרעקיבארביצירףלמכתב.טורדאד"אבאדלר

בתוספת,הרבניתושםשמואתקדשוידבכתבכתובועליו
."שלמהלרפואה"בקשה

,סופרבונםשמחהרביבן(ך"תש-ח"תרל)סופרעקיבארבי

כיהןשם,שניםושששלושיםבמשךפרשבורגשלכרבהכיהן

נינו."סופרשבט"ת"שומחבר.פרשבורגישיבתבראשותגם
."סופרחתם"השל

.טובמצב.מ"ס28

200$פתיחה 



ד"חסידות חב

–מליובאוויטשהרבימאתמכתב.83

א"תשכ,ברוקלין–עדעדיבנין

Letter by the Lubavitcher Rebbe –

Binyan Adei Ad – Brooklyn, 1961

מנדלמנחםרביר"האדמומאתמכתב

עדעדיבניןברכת.מליובאוויטששניאורסון

.א"תשכ,ברוקלין,לנישואין

מזלטובמזלברכתברכתילהביעבזההנני"

ביתויבנוומוצלחתטובהבשעה'ושתהיטוב

התורהיסודיעלעדעדיבניןבישראל

שבתורהבמאורמואריםשהםכפיוהמצוה

.החסידותתורתזוהי

עלכתוב.ר"האדמושלקדשוידחתימת

טובמצב.מ"ס18\30.רשמיתאויראגרת

.מאוד

500$פתיחה 

אלכסנדרהרבמאתומכתביםמסמכיםאוסף.84

יודאסיןסנדר

Collection of Documents and Letters by Rabbi 

Alexander Sander Yudassin

,יודאסיןסנדראלכסנדרלרבשנשלחומגווןמסמכיםאוסף

.ג"רלביהוסףהרבמאתביניהם

.ידועלאהיסטוריכנראה,רבתוכןבמסמכים,נבדקלאתוכן

.רטיבותכתמי.שוניםומצביםגדלים.מסמכים100מעל

.בינוני–טובכללימצב.קיפולסימני.קרעים

100$פתיחה 



מאתכללימכתבקונטרס!נדיר.86

–הגאולהלחגד"מחבר"האדמו

ד"תשי,קסבלנקה-ברוקלין

Rare! Kuntras Michtav Kelali by the

Rebbe of Chabad for Passover –

Brooklyn-Casablance, 1954

מנחםר"אדמוקדושתמכבודכללימכתב

לחגמליובאוויטששניאורסוןא"שליטמענדל

יוסףאהלי"ל"יו.ד"תשי,כסלוט"יהגאולה

,קסבלנקה-ברוקלין,"ליובאוויטש–יצחק

.ד"תשי

.טובמצב.מ"ס17.'עמ7

100$פתיחה 

מאתהחייםעץחיבור–ידכתב.85

–השנות,מרוקו–ב"הרשר"אדמו

40

Manuscript – the Etz HaChaim

Composiiton by the Rebbe the

Rashab – Morocco, 1940s

עץקונטרסשלהעתקה,שלםידכתב

בערשלוםרביר"האדמומאת,החיים

–השנות,מרוקו.ב"הרש–מליובאוויטש

40.

ניו,החסידיםאוצרידיעלנדפסהקונטרס

הדפוסשלהעתקהולפנינו.ו"תש,יורק

הכתבגםהנראהכפי.התאריךכוללל"הנ

.ההדפסהלזמןסמוךנכתבשלפנינויד

.סגולדיו.ונאהמסודרתמרוקאיתכתיבה

.מזוההלאכותב

מצב.מ"ס11\17.כתוביםעמודים[312]

.טוב

120$פתיחה 



,ורשה–(חלקים9)ד"חבמשנה.87

ג"תרע,ווארשא–מלאדיהרב\ו"תרצ

(חלקיםשני)

Mishnah Chabad (9 Sections) –

Warsaw, 1936 / HaRav MiLadi –

Warsaw, 1913 (Two Sections)

יצחקחייםרבימאת.ד"חבמשנהספר•

.הראשוניםחלקים9כולל1כרך.בונין

.השכינהמשנת.(חלקים3)האלהותמשנת

משנת.הבינונימשנת.התפלהמשנת

צדיקמשנת.התורהמשנת.המוסר

.יחידהמהדורה.ו"תרצ,ורשה.וחסידים

.בסוףבודדיםנקבים.טובמצב

,הרבחיי.ד"חבומפלגתמלאדיהרב•

מאת.ד"חבמפלגתוקורותושיטתוספריו

ל"המוהקדמתעם.טיטלבויםמרדכירבי

שני.שניאורסוןיצחקלויר"בשמריהורבי

.יחידהמהדורה.ג"תרע,ווארשא.חלקים

.מאודטובבמצבאחדכרך

100$פתיחה 

–התניאבעלהזקןר"האדמוספרי[7]אוסף.88

שונותמהדורות

Collection of [7] Books by the Alter Rebbe

Author of the Tanya – Various Editions

.ט"תר,טשרונביץ,חייםאורח,ערוךשלחן•

ספרעםכרוך.ב"תרל,ווילנא.תניא,אמריםליקוטיספר•

.ג"תרל,לובלין.תםלרבינוהמיוחס,הישר

.השיריםשיר,דברים,במדבר,ויקרא.תורהלקוטי•

.ה"תרמ,ווילנה

."שניאור"בהוצאת,ווראשא.תניא,אמריםליקוטיספר•

.[בערךץ"תר]

בעלותחתימת.ץ"תר,ווילנא.תניא,אמריםליקוטיספר•

תומכיישיבתתלמידגראסבערגליביהודהשמואלהבחור

.ליובאוויץתמימים

.ח"תרל,ווילנא.דברים,תורהלקוטי•

.ח"תרפ,ווילנא.במדבר,תורהלקוטי•

כלליבמצברובם.שוניםומצביםגדלים.ספרים7כ"סה

.טוב

100$פתיחה 



צ"הרייר"האדמומאתקונטרסיםאוסף.89

Collection of Booklets by the Rebbe the Rayatz

בעירבהיותושנאמרומאמרים'דכולל,ושיחותמאמריםקונטרס•

.א"תרצ,ווארשא.למארינבאדבדרךואטואצקווארשא

.ט"תרצניסן'בביוםברביםללמוד,א"שליטר"אדמוק"כשלמאמר•

.ט"תרצ,ווארשא

.ץ"תרחניסן'בביוםברביםללמוד.א"שליטר"אדמוק"כשלמאמר•

.ץ"תרח,ווארשא

.א"תרצ,ריגא.תמוזג"ויב"יהגאולהחגבימיברביםללמודמאמרים•

.עבריותרגוםבאידישץ"הרייר"האדמומאת,הקוראקולארבעה•

.ג"תש,ירושלים

.ח"תרפאלול,ריגא.ותפלהתשובהבעניניהמדבר,החייםקניןמאמר•

געבויטיעצטווערט,ו"תבירושליםד"חבכוללדורך",שלוםנוהשכונת•

נוה"נאהמעןדעסמיט,שכונהנאייעא.ו"תהקדשעירירושליםאין

.אליעזרובליביהודהשלמהרבימאת,ותקנותיההשכונהאודות."שלום

צמח"ה,התניאבעל:ד"חברי"אדמושלפורטרטיםכולל.ואנגליתיידיש

.בשכונהשנבנוד"חבמוסדותשלתמונותכולל.ץ"והרייב"הרש,"צדק

עםואנגליתביידישמעטפתשער.מ"ס25.פורטרטים,איורים.'עמ[21]

דפים,המעטפתללא.כפנקסלמעלהמלמטהנפתחפורמט.נוסףשער

.מנותקים

.טובבמצבהחוברותרוב.שוניםופגמיםקרעים.זהיםגדלים

100$פתיחה 

ר"האדמומאתמקורייםקונטרסים50שלנדירמקבץ.90

א"זיעץ"הריי

Delivered by Rebbe Rayatz Rare collection of 50 original

pamphlets

של.ראשונותמהדורות–קונטרסים51כ"סההכוללים.כרכיםארבע

.מליובאוויטששניאורסוןיצחקיוסףרביר"האדמומאמרי

דרושי•ח"תרפ,ריגא.החייםקניןמאמר.קונטרסים9כולל:אכרך

דרושי•(סטנסיל)הגאולהחגלימידרושים•ט"תרפ,ריגא.חתונה

מאמרי•ד"תרצ,ריגא,חסידותמאמרי•ט"תרפ,ירושלים,ח"דא

2וכן•א"תרצ,ריגא.ניסן'לבמאמרים•א"תרצ,ריגא,חסידות

.יורקניוהדפסתמאמריםקונטרסי

ניו,שיקאגאביקור•ג"תש,אלולי"ח:קונטרסים17כולל:בכרך

צדקהצמחר"אדמו•ו"תש,יורקניו,החסידותתורת•ד"תש,יורק

,מאמרים•ז"תש,שבטג"ימאמר•ו"תש,יורקניו,ההשכלהותנועת

חודשקונטרס•ז"תש,החסידותלימודקונטרס•ז"תש,יורקניו

7ועוד•ח"תש,מנסהכימאמר•ח"תש,כסלוט"י•ז"תשי,תשרי

.שבועותחג.בעומרלג,פסח.ניסן'ב,פורים.ח"תשלשנתקונטרסים

.אלולחי.הגאולהחג

•א"תשי,השנהראש:יורקבניושנדפסוקונטרסים12כולל:גכרך

ועוד•ב"תשי,תורהשמחת•ב"תשי,סוכות•ב"תשי,תשובהשבת

.פסח.ניסן'ב.פורים.שבטיג-י.כסלויט,ט"תשלשנתקונטרסים7

.אלולחי.הגאולהחג.שבועות

.תשובהשבת.השנהראש:י"תשלשנתקונטרסים13כולל:דכרך

.פסח.ניסן'ב.פורים.שבטיג-י.כסלוט"י.תורהשמחת.הסוכותחג

.י"תש,יורקניו.אלול.תמוזיג-יב.שבועותחג.בעומרג"ל

.טובמצב

200$פתיחה 



הרבי–תמונותאוסף.92

מליובאוויטש

Collection of Pictures – the

Lubavitcher Rebbe

.ממוסגר.התוועדותשלגדולצילום

גודל.ידועלאתאריך–לבןשחור

.מ"ס27\22

שוניםגדליםתמונות13עודבנוסף

.שונותתקופות

.טובמצב

100$פתיחה 

ד"חבחסידות-וקונטרסיםספרים133שלענקאוסף.91

A huge collection of 133 books and pamphlets - Chabad

Chassidim

מסוגונדיראוסף.ד"חבחסידות–וקונטרסיםספריםשלענקאוסף

לתקופתועדהזקןר"האדמומתקופתוחיבוריםרבחומרהמקיף

.מליובאוויטששניאורסוןיצחקיוסףרביר"האדמו

:הספריםבין

המיוחדהלויאהרןרבימאת.והפטרותדבריםספר.הלויעבודתספר•

.ראשונהמהדורה.ו"תרכ,ווארשא.הזקןר"האדמושבתלמידי

."צדקצמח"בעלמנדלמנחםרביר"האדמומאת.אמונהדרך•

.ראשונהמהדורה.ב"תרע,פאלטאווא

,נסתרותגנזי.'התרבשנותבירושליםשנדפסוקונטרסים5כולל,כרך•

אגרות.ץ"הרייר"מהאדמוהקוראקולארבעה.ד"חבמגדולימכתבים

.(א"תש)יואלמשנת.י"דרשבהילולא.קודש

.מנדלמנחםרביר"האדמוהקדמתעם.ז"תש,שנחי.תשובהשערי•

,ניסן,כסלו.ה"תרצתמוז.חוברות8כולל.התמיםקובץכרכיםשני•

.ץ"תרח,כסלו.ז"תרצתמוז,ניסן,כסלו.ו"תרצתמוז

שמואלרביר"האדמומאת.שמואלתורתתורהלקוטי.כרכיםשני•

כתבצילוםשלהדפסהלפנינו.עשראחד–חמישי:שערים.שניארוסון

.סופרשמואל'ר–רבותשניםבמשךבליובאוויטשהמעתיקיםראשיד

רביר"האדמומאתהתולדותקונטרסבסופו.א"תשי-ה"תש,יורקניו

עבהשניהכרך.כרכיםשני.ה"תש,יורקניו.שניאורסוןמנדלמנחם

.במיוחדכרס

,בירושליםשנדפססטנסיל.ב"הרשר"האדמומאמרי.כרכיםשני•

.ך"תש

גדלים.קונטרסיםועשרותספריםעשרות.וקונטרסיםספרים133

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםומצבים

300$פתיחה 



מכתבים וספרים, כתבי יד–יהדות איטליה 

19-ההמאה–באיטליהנווילארהשלרבהמארונייעקבדודרבי–"לדודמזמור"ידכתב.93

Manuscript "Mizmor LeDavid" – Rabbi David Ya'akov Maroni the Rabbi of Navillera, Italy – the 19th Century

יעקבדודהצעיראנכיהקדושבלשוננושיררוחעליבטחעלומיבימישרתיאשרשוניםמשיריםשיריםוהם,לדודמזמור",ידכתב

.19–ההמאהשלהראשונהתהמחצי."נווילארהפהקדשיםצאןרעהמארוני

נווילארהלקהילתהיסטוריותתעודותמהוויםמהשיריםחלק.ועודנישואין,מצבותנוסחי,שוניםלזמניםשירים69כוללהחיבור

.מארונייעקבדודרביהמחברידבכתיבתכתובהכל.המחברשלולתולדותיובהחשוביםואישיםרבנים,שבאיטליה

רביםשיריםביניהם.שוניםלזמניםשיריםהכולל.נווילארהקהילת,זומפורסמתלאלקהילההיסטוריתתעודהמהווהשלפנינוהחיבור

לחנוכת"."ו"נרכהןחיאלחנןחנניהר"כמוהרו"אדמאלמכתב".חיבורוומטרתהקדמהכותבהמחבר.ועודמצבותנוסחי,לנישואין

."ע"לבב"התקצשנתשניאדרלחדשא"יבלילואגפיהייו'ריגבעירהנהיההרעשעל"."פאדובהבעירהרבניםמדרשביתהגדולהבית

לאדיהכהןהללר"כמוהרייו'ריגלעירבבואו"."בפירנציו"אדמכהןחיאלחנןחנניהר"כמוההאלקיםארוןהלקחעלוקוננתיההיאקינה"

על"."ו"נרקרמיישראליעקבהשלםהחכםבתעםנעוריםבריתבבריתובאבפאדובההרבניםמדרשבביתהמלמדיםראשטורי

ק"דקמ"רמודינאב"טול"מזר"כמוהרעמיואלנאסףביוםיר'השתחתירים'הצקול"."אחשהלאציוןלמען"."האלקיתההשגחה

אל"."ייו'בריגערומיםמלבישחברתמחדשהוסדהבליל"."ייו'בריגחברתםופארחוליםבקורחברתבנים"עראשיבהתאסף"."מודינא

אברהםשיחהנקראספרלחתימתשיר"."אשהמשםלולקחתפאדובהללכתפעמיובשומולוייעקבר"כמלוואנילידודיעמיתיגבר

בשלחותודהלולתתמודינאק"דקמ"רסנגויניטיחייםעזריהר"כמוהרהשלםהחכםאלמכתב"."בקרבוושמופונטנילהאברהםר"מכמ

שיראלהוספתיםבתיםהארבעהאלו"."ו"יצסגריישראליוסףכמרהפרקליטהחכםדודיהולדתביום""...אמתשפתספרבמתנהלי

השחרותתשובת""...מחדשהוקמהכאשראלוהוספתיואני,נווילארההבעירצדקרודףחברתעלמקדםהנעשהבשירפרקנקראאחד

הקדמהדבריעם...וחסדצדקהרודפילחברת"בתים15בןנוסףשיר.בתים15זהלצדזהואיטלקיתעברית-"אטלקימלשוןתרגום

.החברהולמעלתלשיר

.לעבריתבמקביל,איטלקיתלשפהתרגוםעםחלקם.בניקודכולםהשירים

איטליהמרבני.ייו'בריגנולד,(ח"תרמ-ע"תק)מארונייעקבדודרבי

פיזארו,(ר"תשנת)נווילארה:איטליהבעריברבנותכיהן,החשובים

.(ך"תר)פירנצי,(ג"תרי)ינטו'צ,פיטלייאנו,(א"תרי-ח"תר)אנקונה,(ז"תר)

יוםאתלבטלשרצובאיטליההרפורמיםהרבניםנגדחורמהמלחמתנלחם

בכתבונותרו,תורהודבריבשירהחיבוריםכמהחיבר.גלויותשלשניטוב

הרופאאלמולדתולעירונסעקשותחלה,ח"תריבשנתינטו'בצבהיותו.יד

דודאליהוידידולכבודוחיבר,לקהילתווחזרמשנתרפא.ליאוצישמואל

שנדפסה"לתודהמזמור",הודיהתפילתבפירנצולארב,סוראנימשה

.1858בשנתבודדבעלה

נוספיםדפים.טוריםלשנימחולקעמודכל.צדדיםמשניכתוביםדפים[19]

דפים.טובמצב.כתמיםמעט.כריכהללא.מקוריתשלימהמחברת.ריקים

.מ"ס13.5\18.5.איכותים

.איטליהרבנימחשובי(ח"תרמ-ע"תק)מארונייעקבדודרביספריית:מקור

1000$פתיחה 



הגהותעשרות–לאמפרונטייצחקרביהגאוןשלוחתימתוידובכתב"לכסףמצרף"חיבור.94

ראשונהמהדורה–ד"של,מנטובה–עיניםמאורספרעלידובכתב

The Composition "Mitzraf LaChesef" Handwritten and Signed by the Gaon Rabbi Yitzchak

Lampronti – Dozens of Glosses Handwritten by Him on the Book Me'or Enayim – Mantova,

1574 – First Edition

.האדומיםמןעזריהלרבי"עיניםמאור"ספרעללאמפרונטייצחקרביהגאון"יצחקפחד"השלהגהותיו!תגלית

.18–ההמאה,איטליה."יצחקפחד"השלידובכתיבתכולוכתוב,עזריהרבישל"לכסףמצרף"חיבורווכן

בכתבכתובכולוהחיבור.עיניםמאורבעל,האדומיםמןרוסיעזריהרבימאת,"לכסףמצרף"חיבור,ידכתב.א

פחד"בעולםוהראשונההגדולהההלכתיתהאנציקלופדיהבעלמפיראראלאמפרונטייצחקרביהגאוןשלידו

."פיראראאישלאמפרונטייצחקמהצעיר"ידוחתימתידהכתבבראש."יצחק

.ואיכותיםבהירים,עביםדפים,נהדרמצב.צדדיםמשניכתוביםדפים[1],יא,עה:כוללידהכתב

מצרף"ב,עיניםמאורספרואתשפרסםלאחר(האדומיםמן)רוסיעזריהרביחיבר,"לכסףמצרף"הספראת

עיוניםפרקיעודבספרהועלו,בנוסף.עיניםמאורמהספר"עולםימי"חלקעלשכתבוהשגותמבטלהוא"לכסף

פנצייצחקרבילשאלותתשובותיג"עולמיםצדק"מאמרוכן,אחרוניםכמהעלהשגות,ל"חזדברילקיום

חברתידיעלד"תרישנת,בעדינבורגלראשונהנדפס,לכסףמצרף.כיוםהנהוגהעיבורחשבוןבעניןמפיסארו

.באוקספורדהנמצאהמחברידכתבמתוך,ישניםמעוררי

הדרת,אלהיםקול:חלקים'גכולל.ראשונהמהדורה.ד"של,מנטובה,"עיניםמאור"ספרעםכרוךידהכתב.ב

השפהשלקדמותה,השניהביתבזמןהיהודים,ל"חזובמדרשיבאגדההעוסקיםמחקרים.בינהאמרי,זקנים

חכמיוחוקרימגדוליהאדומיםמןרוסיעזריהרביהמחברמאת.רביםיהודיםבנושאיםמחקריםועוד,העברית

רביבתקיפותהספרעלשהשיגוהיו,מאיטליהחכמיםכמהנגדויצאוהספרפרסוםעם.16–הבמאהאיטליה

,האדומיםמןעזריהרבי.מוסקאטויהודהכרבי,יותרבמתינותשהשיגוהיו,פרובינצאלומשהורביפנצייצחק

הספיקלאאולם,לספרהתנגד"יוסףבית"המרןגםכיידוע.ההתנגדותשככהואחרימתוקנתמהדורההוציא

ורביהספרעלגמורחרםלהכריזהראוימןכיבשמוהודיעגאליקואלישערביתלמידואך,מחאהמכתבלכתוב

.זאתששמעהעידגםאלשיךמשה

.["ארא]פיר[ש]אי[ו"]ני[מפרונטי]לא[ק]יצח[ר]מהצעי"לאמרונטייצחקרביחתימתשלשרידהספרשערבשולי

15–כמתוכם,מקומותמראירובם,לאמרונטייצחקרביהגאוןשלידובכתבהגהותעשרות,הספרלאורך

.ידובכתבארוכההערהעם,דף[1]לאמפרונטייצחקרביצירף,מה-מדהדפיםבין.ארוכותהערות

מחבר.שבאיטליהופיראראבפאדובהורופארב,בתורהגאון(ז"תקי-ט"תל)לאמפרונטייצחקרבי

בגיל.ע"תמשנת,איטליהרבניראשבריאליהודהרביתלמיד,"יצחקפחד"הראשונהההלכתיתהאנציקלופדיה

להרבצתפעולותיוביןבישראלתורההרביץ.הראשיורבהפיראראישיבתראשג"תקובשנת.לרבהוסמך31

אצלגםמבוקשרופאהיה.העבודהשעותלאחרתורהשלמדועובדיםלמבוגריםמדרשביתהקיםהתורה

לסמןשלא,פטירתולפנישנהכחציהאניקוויזיציהידיעלשהוצאצובעקבות,ידועאינוקבורתומקום.הגוים

עלנדפסהראשוןהחלק.חלקים13הכולל,יצחקפחדהלכתיתאציקלופדיההענקמפעלו.במצבותיהודיםקברי

השניםבין,וליקברלין,ליוורנו,בריגייו,החלקיםיתרנדפסוכ"אח,ג"תקיבשנתשניחלק,י"תקשנתבונציהידו

אליהורביהגדוליםהםתלמידיובין.הגדוללחיבורווברכתםהסכמתםאתנתנואיטליהגדוליכל.ח"תרמ-ו"תקנ

יעקברבי,"יצחקפרי"מחברפינצומיכאליצחקרבי,מהזקניםאלחנןשבתאירבי,אליסנדריהד"אבהלויסגל

.ועודצהלון

תחילת\בסופיקצוצותמעט"עיניםמאור"עלההגהותהכורךבאשמת.מ"ס19.5.ידכתבדף82+.דףקצד

.חדשהכריכה.איכותיםדפים.טובמצב.הכתובותהשורות

.איטליהרבנימחשובי(ח"תרמ-ע"תק)מארונייעקבדודרביספריית:מקור

4000$פתיחה 





18–ההמאה,איטליה–הקבלהפיעלותיקוניםתפילת–מהודרידכתב.95

Impressive Manuscript – Kabbalistic Prayers and Tikkunim – Italy, the 18th Century

וצדיקיגדולישתיקנוגשמיםלעצירתתפילות,ם"השובבילימיתיקון,חודשראשלערבסליחות,חודשראשתיקוןכולל,ידכתב

,בשוליםרבותהגהותעם.18–ההמאה,[איטליה]קסאלי.איטלקיקולמוסוחציאשוריתבכתיבה,במיוחדנאהסופרכתיבת.איטליה

.והסודהפשטפיעלביאורים

.ואיכותיםעביםדפים.מצויןמצב.מ"ס18.5\22.דף[7],עד:ידהכתבתיאור

ותיקוןמנחהתפלתאחרלומר[קסאלי]קזאלק"בקשנוהגיםחדשראשלערבוסליחותהחדשמשמרתסדרכולל":השערנוסח

."המדקדקיםועיוןהאחרוניםתקנתכפימקרהבליוכשורהכסדרומסודרמתוקןהכלשובבים

ראשיכנראה,תיבותובראשימודגשתש"חדהמילה,"ש"חדשירנשירושם"ההקדמהבסוף,"סדריםהקדמת"ידהכתבבתחילת

לאומרהותפלהיחודלשםנוסח,כ"אח.תיבותבראשיש"חדהמילותשםגםמהכותבשירההקדמהלאחר.הכותבשלשמותיבות

בהתחיללילהחצותאחרלאומרוו"יצקסאליקדושקהלפהשנוהגים,החדשמשמרתסדר"מתחילכ"אח.תפלהכלקודםבכונה

."הזהסדרעלחצותתיקוןסדרומיילליםהכנסתבביתיחדמתקבציםלהתפשטהחסדוחוטאור

עליוןלאלכהןהשניושםו"נרקציגיןיצחקר"כמהרהאלוףאביאדונימעלתהמיוחדהאחדשם":השמותמוזכרים2\מבדף

שמחהכיואףאחריהםבאתיואניו"יצמונטאלצינושמואלר"כמהמשכילועלוליםקליםדישיחתואחריהםו"נרכהןיצחקר"כמוהר

"...פיובמענהאישלא

"...העמידהחזרתלאחרבציבורערבמנחתלעתח"בערלומרו"יצקזאלק"קפהשנוהגיןותחנניםסליחותסדר"1\מאבדף

לעצירתתפילותמקבץבהמשך."זכותמשהר"כמוהר...ומקובלהכוללהרב...ותקןוחקראזןאשרשובביםתיקוןסדר"1\נבדף

ר"הרמאלוףשנתקנהגשמיםעצירתעלאחרתתפילה"."ל"זצוקסגריר"הרמאלוףנתקנת...גשמיםלעצירתתפלה":גשמים

בשומעהגשמיםלעצירת.ה"השלמבעלגשמיםלעצירתמעולהתפלה,גשמיםעצירתעלמנחהתפלתסדר"1\סטבדף."...מהזקנים

הלויאליהורבימאתגשמיםעצירתעלתפלה.תבאשלאצרהכלעלא"החידממרןתיקון.תפלהבשומעהגשמיםלרבוי.תפלה

.מאליסנדריה

.והקבלההפשטפיעללתפילהביאוריםובהם,איטלקיתבכתיבהשוליםהערות,ידהכתבלאורך

בתוךטקסטללאדומהשער.הדףעלכאןונדבקנגזר,ישןמספרשנלקח,מודפסתארכיטקטוניתמסגרתבתוךהראשוןהשערטקסט

ורישומיםחתימותהפורזץבדף."יליןי"שדביןכספיקנין"בעלותחתימתבשער,[?מקורית]עתיקהעורכריכת.מטבדףידהכתב

.1769.1816התאריכיםמופיעיםברישומים.גירוןחיאליה.כהןבנימין.לוייהושעיהודה.שונים

1000$פתיחה 





התקיעותסדר–ידכתב.96

–בטורינוהספרדיםכמנהג

19–ההמאה,איטליה

Manuscript – Seder HaTeki'ot

according to the Sephardic

Custom of Torino – Italy, the

19th Century

מנהגכפיהתקיעותסדר",ידכתב

והואטורינופההמהאשרהספרדים

.19–ההמאה,איטליה."לתוקעהסדר

קרחלבנילמנצח"מזמורנכתבבתחילה

סדר,לתוקעתפילותכ"אח,"מזמור

.דמעומדתקיעותסדר,דמיושבתקיעות

.ודיניםהוראותעם

12\16.5.כתוביםעמודים5.דף[3]

.ובלאיכתמים.מסודרתכתיבה.מ"ס

מקוריתכריכה.טובהדפיםמצב

.חלקיתבמעטפת

מארונייעקבדודרביספריית:מקור

.איטליהרבנימחשובי(ח"תרמ-ע"תק)

200$פתיחה 

19\18–ההמאה,איטליה–באסאןשלמהרבי-הריאהבדיקתבהלכותחיבור–ידכתב.97

Manuscript – Composition on the Laws of Bedikat HaRe'ah – Rabbi Shlomo Bassan – Italy, the 18th / 19th 

Century

הראשוןבעמוד.19\18–ההמאה,איטליה.באסאןשלמהרבישלידוכתיבת.הריאהובדיקתשחיטהבהלכותחיבור,ידכתב

."ל"זבסאןש"למהרושחיטהבדיקה"נוסףרישוםלדףמעבר."באסאןשלמהאניוהלכותיההריאהמבדיקתדינים"

כתובים.דףכבכוללהחיבור

מסודרתכתיבה.צדדיםמשני

מצב.מ"ס13\20.שלם.ונאה

עבהדף.נאיםשולים.מצוין

,פשוטהקרטוןכריכת.ואיכותי

שלמה"נכתבעליה.מקורית

."באסאן

הגאוןשלבנו–בסאןשלמהרבי

חזקיהמרדכירביהקדוש

.ורונהורבנימחכמיהיה.באשאן

ודרשןמופלגחכםתלמיד

רבניבספרינזכרשמו.מופלא

'עמאיטליהלחכמי'אצי).דורו

471).

יעקבדודרביספריית:מקור

מחשובי(ח"תרמ-ע"תק)מארוני

.איטליהרבני

400$פתיחה 



ו"תר-ד"תקצ,איטליה–ומנהגיםת"שו–ידבכתבחיבור–אוטוגרף.98

Autograph – handwritten Composition – Responsa and Custom s- Italy, 1834-1846

אוטוגרף.מזוההלאמחברמאת.דעהויורהחייםאורחבדיניאיטליהומנהגיהלכהפסקי,ותשובותשאלותהכולל,אוטוגרפיחיבור

.מובהקהלכהופוסקבאיטליההחכמיםמגדוליהיההמחברכיניכר.ו"תר-ד"תקצ.ת"השומפתחותכולל.המחבר

החטיםלטחינתואזהרותסדר"אחרוןבסימן!היסטוריתתעודה–איטליהממנהגירביםהכולליםותשובותשאלותט"קלכוללהחיבור

ביןנכתבדעהיורהחלק.ת"שווספרירביםפוסקיםמדברימביאהמחבר.סעיפיםז"לובול"רזשהורונוכמוהמצותואפייתלישת

ובצדומעטפתגליוןכולל.מעולםנכרכוולא,מנותקיםהגליונות.ו"תר-ז"תקצהשניםביןנכתבחייםאורחחלק,ו"תקצ-ד"תקצהשנים

."וטירפותשחיטההלכותקונטריסהנוהגיםדיניםפסקיקיצורדעהיורה"נכתבהימני

.איכותיםדפים.טובמצב.מ"ס20\27לעמודממוצעגודל,בגודלםשוויםאינםהניירגיליונות.כתוביםעמודים108.דף[59]

.איטליהרבנימחשובי(ח"תרמ-ע"תק)מארונייעקבדודרביספריית:מקור

500$פתיחה 



תעודתעםבאיטלקיתשחיטההלכות–ידכתב.99

,סביוניטה–ומנטובהסביוניטהרבנימאתסמיכה

ב"תר

Manuscript – the Laws of Shechita in Italian with

a Semicha Certificate by the Rabbis of Sabbioneta

and Mantova – Sabbioneta, 1842

עםבאיטלקיתכתוב,עופותשחיטתהלכות,ידכתבמחברת

שלידוכתיבת.אשוריתובאותיותבעבריתמפתחמילות

.מסביונטיהרושינהחייםנתןר"בירמיהרביהשוחט

.ב"תר,סביוניטה

עלכתוב,עופותלשחיטתסמיכהכתב,המחברתבתחילת

רביחתימתעם,נאהאשוריתבכתיבהוחציעמודפני

.סביוניטהמחכמיהכהןחייםאליעזרר"בכמחייםיקותיאל

ק"לפמדבשם"ומתוקירבומפזמזהבהנחמדיםלשנת"

על,ל"להננוסףסמיכהכתב(השני)עמודבאותו.[ב"תר]

הריאהובדיקתוגסותדקותבהמותשחיטתבדיניהתמחותו

בחתימתזוסמיכהכתב.לוצאטושלוםשראליעזררביאצל

,הרשמיתובחותמתומורטרהמרדכירבימנטובהשלרבה

.מסביוניטההכהןחייםיקותיאלרביבחתימתוכן

16\20.מקוריתמעטפת.צדדיםמשניכתוביםדפים[8]

.קליםכתמים.קלשוליםבלאי.טובמצב.מ"ס

מחשובי(ח"תרמ-ע"תק)מארונייעקבדודרביספריית:מקור

.איטליהרבני

300$פתיחה 



ה"תקכ-ג"תקכ,קסאלי–הרבניםגדולימאתוהסכמותפסקיםקונטרס-ידכתב.100

Compilation of Halachic Rulings and Approbations by Leading Rabbis – Casale, 1763-1765 

-ג"תקכ,קסאלי.במסחרשמתעסקהעירמרבהקהילהמסיגבייתבענין,הרבניםגדולימאתוהסכמותפסקיםכולל,ידכתבקונטרס

.ה"תקכ

מוסרדברי–יונהמיכאלשלמהרביידכתב.101

בטורינוגשמיםעצירתבעתוהתעוררות

Manuscript by Rabbi Shlomo Michael Yonah –

Words of Mussar and Hitorerut during a Drought 

in Torino

ד"אביונהמיכאלשלמהרביהגאוןשנשאהתעוררותדרשת

המאהסוף,איטליה.גשמיםעצירתבעתקהילתולבניטורינו

.מלאיםעמודים[2].קדשוידבכתבכולהכתובה.18–ה

אנשיםרואהאנכימהאמנם"הרבכותבהדבריםבין

עושהזומהולשמחההמדבריםהםזהעםזהמלחשים

מהבעתודברכיבעתודברואינופיובמענהלאיששמחה

בנחתוחנינאבצערהעולםוכללישראלצרהועתטוב

"...חדאכשעהאשתומם

איטליהרבנימגאוניטורינוד"אביונהמיכאלשלמהרביהגאון

.וירציליד"אבטריוישחייםיחיאלרבישלגיסו18–הבמאה

רבימפיתורהוקיבלשבאיטליהבאליסנדריהתחילהישב

כשהגיע.האמתבחכמתגםקיבלזהמרבו,הלויאליהו

א"החידשלבנפשונפשונקשרהשםשליחותובדרךא"החיד

א"החיד.טורינוהעירד"לאבנתמנהמכןלאחר.לידידיםויהיו

'אצי).מופלגתבחביבותעליווכתבמאודהעריכוהואאף

.(480'עמאיטליהלחכמי

בשוליםוהוספותתיקונים.כתוביםעמודיםשני.מקופלדף[1]

.מאודטובמצב.מ"ס17\22:עמודגודל.השורותובין

200$פתיחה 

גדוליםעמודים[5]כוללקונטרס

בכתב.צפופהבכתיבהכתובים

מכתב,בתחילה.סופריד

החתוםהשואלמאתמפורט

לרביהכוונהאולי]"י"שמא"

כ"אח.[יונהמיכאלשלמה

רבי,הרבניםמכתביהעתקת

מפיאנישמואלר"ביצחקשבתי

עניוחיפנחסרבי.אנקונהד"אב

משהרבי.פירארהק"דקמ"ר

משהפניספרמחברמרגלית

רביים"והשדר,הירושלמיעל

זאבייצחקורביאיו'בגרחמים

הרבניםרשימתבסופו.מחברון

.זהלפסקשהצטרפו

.כתוביםעמודים[5].דפים[4]

מצב.מ"ס20\25:עמודגודל

.מאודטוב

200$פתיחה 



ארוכההלכתיתתשובה.102

יונהמיכאלשלמהרביידבכתב

–המאה,איטליה–טורינוד"אב

18

Long Halachic Responsum

Handwritten by Rabbi Shlomo

Michael Yonah Av Beit Din of

Torino – Italy, the 18th

Century

עמודים[5]ארוכההלכתיתתשובה

וביןשוליםהוספותעם.כתובים

קדשוידבכתב,בצפיפותהשורות

יונהמיכאלשלמהרביהגאוןשל

תלמידקבלתבענין.טורינוד"אב

הוראותולהורותכרבלכהןחכם

.18–ההמאה,איטליה.בישראל

עמודים[5].מקופליםדפים[2]

.מ"ס17\22:עמודגודל.כתובים

.מאודטובמצב

300$פתיחה 

18–ההמאה,איטליה–ואיטלקיתעברית–שחיטההלכות–ידכתב.103

Manuscript – the Laws of Shechita – Hebrew and Italian – Italy, the 18th Century

בעמוד.18–ההמאה,איטליה."בקצרהשחיטהדרך"ובסופו.בטקסטמשולביםואיטלקיתעברית,שחיטהבהלכותחיבור,ידכתב

דיניכלפהבעללידעצריךלשחוטהרוצהשכל..."השחיטהבהלכותובקיאותוהשוחטידיעתבחשיבותהכותבהקדמתהראשון

בעלבפיושגוריםשהםשחיטהדיניבכלאותוחקרוגם...חכםלפניפעמיםשלשהשחטכןאםאלאשוחטאיששאיןנוהגין,שחיטה

"...פה

."ב"התקישנתרוויגודאכהןאברהםמשהאני"חתימההכריכהשלהאחוריבצד.מקוריתרכהכריכהעםידהכתב

.הדפיםבפינותוקיפוליםפגמים.בכריכהרבבלאי.טובכללימצב.מ"ס16\23.כתוביםעמודים41.דף[37]

200$פתיחה 



קהילתמאתמכתב.105

ך"תר,איטליה–מנטובה

Letter by the Mantova

Community – Italy, 1860

מאתבאיטלקיתחתוםלאמכתב

ביתהנהלתאל,מנטובהקהילת

,ל"שדהישיבהוראשלרבניםהמדרש

מבקשיםבו,פאדובהשלמרבהוכן

לרבי"הרבמורנו"תעודתלהעניק

.1860ך"תר,איטליה.ניסיםשמואל

אליעזררביתלמיד,ניסיםשלמהרבי

עמנואלורביטריאסטישלרבההלוי

."השלחןמסגרת"בעלקסטלנובו

בליוורנוהקהילהשלכרבהשימש

.במנטובההרבוכסגןובטריאסטי

משניכתוב.מ"ס34\22.דף[1]

סימני.כתמיםמעט.טובמצב.צדדים

.קיפול

100$פתיחה 

ריגייוד"אבבאסאןבנימיןישראלרבימאתמכתב.104

ו"תקיו'ריג–ל"הרמחותלמיד

Letter by Rabbi Yisrael Binyamin Basan Av Beit Din of

Regio and a Disciple of the Ramchal – Regio, 1746

בנימןישראל"רבישלבעבריתידוחתימתעםבאיטלקיתמכתב

,יו'ריג."הממוניןמעלתלשם,ל"זצוקבאסאןישעיהור"בכמוה

.באיטלקיתהנמעןרישוםהמקביל'בעמ.ו"תק[1746]

יו'ריגד"אב,(ן"תק-א"תס)באסאןבנימיןישראלרביהנודעהגאון

ד"אבבאסאןישעיהרביהגאוןשלמקומווממלאבנו,שבאיטליה

(ך"הרב),ויטאלי-כהןאליעזרר"בבנימיןרביהגאוןשלונכדוריגיו

ותלמידיוהמובהקיםרבותיוהיול"הנוזקנואביו.איטליהרבניזקן

היהבנימיןישראלרביגם.ל"הרמחלוצאטוחייםמשהרבינושל

שלח.הקבלהתורתממנוולמד,ל"הרמחלרבינוומקורבתלמיד

ל"רמחאגרות"בספרראה)ל"הרמחנגדהפולמוסבזמןמכתבים

מגדל"בשםלכבודושירל"הרמחכתבנישואיוליום."דורוובני

אביושלבספרונדפסומתשובותיוכמה.(ז"תקצ,לייפציג)"עוז

.שהדפיס,תודהלחמי

דף.מ"ס22\32עמודגודל.עמודעלכתוב.מקופלדף[1]

.קיפולסימני.מאודטובמצב.איכותי

400$פתיחה 



,[ויואנטי]ביבאנטיחיאברהםדודרבישלוחתימתוידובכתבהערכהאגרת•

.י"תר,אנקונה

שבתישמשוןיעקברביתלמיד.(ז"תרלנפטר)–ויואנטיחיאברהםדודרבי

אשכנזירפאליצחקרביתלמידו.באנקונהרבכיהן."מישלשבת"בעלסיניגאליה

נדפסווממנהתלמידוירששאותהחשובהספריהבעלהיה.אחריומקומועלישב

"חידודאברהםרבימכתביקצתנדפסמתורתו.ן"הרת"שוובהםחשוביםספרים

.(ב"תרצ,טירנוי)

.מ"ס21\29עמודגודל.אחדעמודעלכתוב.השורותביןהוספות.מקופלדף[1]

.בשוליםקליםופגמיםקיפולסימני

.איטליהרבנימחשובי(ח"תרמ-ע"תק)מארונייעקבדודרביספריית:מקור

150$פתיחה 

–קושטאישראלרביוחתימתידבכתבמכתב!נדיר.107

ג"תרל,ליוורנו

Rare! Letter Handwritten and Signed by Rabbi Yisrael

Kushta – Livorno, 1873

והמדפיסליוורנומחכמיקושטאישראלרבישלוחתימתוידובכתבמכתב

חביותעשרהשתיםכיהרבמאשרבמכתב.(12046הרבניםאוצר)הנודע

בחזקתהםהריפירנציאלמליוורנואשכנזידניאלהאדוןשלחאשריין

.ג"תרל,ליוורנו.אמוזגבןאליהורביחברוידיעלוחתומותכשרות

חכםתלמיד.ליוורנוורבנימחכמי(ז"תרנ-ט"תקע)קושטאישראלרבי

פיפירנוברוךאברהםרביומתלמידיבליוורנווהוראהתורהולמדגדלמופלג

,בליוורנוהדיןבביתיש.הרביםוזיכויתורהבהרבצתעסקימוכל.שהסמיכו

לילדיספריםבכתיבתהתייחד.דורוחכמישלספריםעלרבותהסכמותכתב

,ליוורנו)"ישראלמקוה"סיפוריםקובץאתחיבר.בעבריתבאיטליהישראל

באיטליהלילדיםהראשוןהעבריהסיפוריםקובץשהואמלבדאשר(א"תרי

הלחינושיריואת.בכללהעבריתהילדיםבספרותהראשוניםגםאלא

ספרבבתיאתםשריםהיובאיטליהישראלוילדינעימותלימודבמנגינות

.השניההעולםמלחמתעדהיהודיים

,(ג"תרי,ליוורנו)ישראלישיר,(ח"תרל,ליוורנו)בחשוכאמהידע:חבוריו

ישראלנערכי,(ח"תש,ליוורנו)הקינותעלפירושתעניותחמשסדר

,(ו"תרמ,ליוורנו)לבינהמודע,(ו"תרכ,ליוורנו)שלוחהמנחה,(ן"תר,ליוורנו)

אליהולרביחשךמניעמוקותמגלהלקונטרסתשובה-צלמותלאורויוצא

לחכמי'אצי.(ב"תרמ,ליוורנו)לישראלתפלה(ז"תרל,ליוורנו)אלמליח

.314איטליה

.טובמצב.רשמיבלנקעלהמכתב

.איטליהרבנימחשובי(ח"תרמ-ע"תק)מארונייעקבדודרביספריית:מקור

120$פתיחה 

י"תר-ג"תקצ–מארונייעקבדודרביאלאיטליהרבניאגרותשתי.106

Two Letters by Italian Rabbis to Rabbi David Ya'akov maroni –

1833-1850 

דבריבאגרת.מארונייעקבדודרביאל,איטליהרבניחשובימאתאגרותשתי

.כרבלכהןקבלתועלוהמלצות,מארונילרבוהערכהשבח

ג"תקצ,פירנצי–ייו'ריגד"אבכהןחיאלחנןחנניהרבימאתסמיכהאגרת•

בעלנחמנישמשוןרביהמקובלתלמיד(ג"תקצ-א"תקי)כהןחיאלחנןחנניהרבי

:רביםספריםחיבר.מופלגודרשןמשורר,מדקדק."שמשוןזרע"ו"שמשוןתולדות"

-לקחראשית.וכלליםס"השסוגיות-התלמודשערי.תפילהדיני-לנוערחנוך

רוח.הלשוןמענה.ישראלזמירות.טובלקח.אמונהשבילי.הקודשלשוןלימוד

.במקראשאינןהמשנהמילותביאורי-אחתשפה.הקודשלשוןשערי.חדשה

.בעלבמות.האוהלמפתח

.קיפולסימני.טובמצב.מ"ס21\25.באיטלקיתהנמעןכתובתלדףמעבר

.מהטקסטרחוקים,בשוליםקרעים.כתמים



טורינוד"אביונהמיכאלשלמהרביידכתב–סגריאברהםרביצוואת!היסטורימסמך.108

Historical Document! The Last Will of Rabbi Avraham Sagari – Handwriting of Rabbi Shlomo Michael Yonah

Av Beit Din of Torino

עשרת-כנסתלביתניירלוח.109

19-ההמאהאיטליה-הדברות

Paper Plate for a Synagogue –

the Ten Commandments – Italy, 

the 19th Century 

,"הדברותעשרת"רישוםעםלוחותשתי

,ויפהגדולהאשוריתכתיבה.ניירעלדיו

.19–ההמאהאיטליה

מעט.איכותינייר.אחדכל35/21-גודל

.שמורמצב.כתמים

100$פתיחה 

סגריאברהםרביצוואתכתב

רביידבכתבכתוב,קסאליד"אב

,איטליה.יונהמיכאלשלמה

היסטוריתיעוד.18–ההמאה

.פטירתווזמןלעת

אנחנו"נכתבהדבריםבתחילת

החולהאתלבקרנכנסומ"ח

סגריאברהםר"כמהרהאלוקי

שניםשנייוםשלמחרתובלילו"נר

השניאדרלחדשיוםועשרים

ד"התקכבהשאנומשנה

עלדויערשעלמוטלומצאנוהו

"...עליוומיושבתנכונהדעתו

ק"משליל"העמודבסוף

ניסןלחדשששה'איוםשלמחרתו

לביתאתפטרמרעיהמגוד"התקכ

"...סגריאברהםר"כמהרעולמים

הואזהמסמךכיכמדומה

פטירתלתאריךהיחידהמקור

!סגריאברהםרבי

חכמימגדולי–סגריאברהםרבי

,גאון.18–הבמאהאיטליה

ד"כאבכיהן.ומקובלפוסק

בספריפזורותתשובותיו.בקסאלי

מעורבהיה.דורוחכמישלת"שו

מןהיה.ל"הרמחעלבפולמוס

.חיוןנחמיהבשבתאיהלוחמים

עמודעלכתוב.מקופלדף[1]

.שורות35.מ"ס18\23.אחד

שורותמספרעל.חתימהללא

.מחיקהלאותקויונההרבהעביר

.מצויןבמצבדף

200$פתיחה 



–ג"תקמ,ליוורנו–יהודהשבט\יהודהמטה.110

המחברבןעייאשמשהיעקברביל"הראשהקדשת

Mateh Yehuda / Shevet Yehuda – Livorni, 1783 –

Dedication of the Rishon LeZion Rabbi Ya'akov

Moshe Ayash, the Author's Son

.חייםאורחערוךהשולחןעלוביאוריםחידושים,יהודהמטה.א

השולחןפניםעםנדפס'אחלק.מיוחדבשערחלקכל.חלקים'ב

.דףסד,[1],ק,[8].ערוך

עם.דעהיורהערוךשולחןעלוביאוריםחידושים,יהודהשבט.ב

.דףמב,[1].מיוחדשער

.ג"תקמ,ליוורנו.יר'אלגד"אבעייאשיהודהרביהגאוןמאת

ואליעזרקאשטילויצחקאברהםבדפוס.ראשונותמהדורות

.א"החידהסכמתובראשםבליוורנוהרבניםגדוליהסכמות.סעדון

יעקברביהמחברובןל"המושלידובכתבהקדשתהספרבשער

ונבוןהמשכילהמרומםלהגבירשלוחהמנחהזוהרי"עייאשמשה

."ר"כיו"ישצגאליקויצחקדייוסףסיניורונכבדהחשוב

יר'מאלגאביועםעלה(ז"תקענפטר)עייאשמשהיעקברבי

משנתלציוןהראשון,ירושליםמחכמי.ח"תקיבשנתלירושלים

"ישראלכנסת"ישיבתבשליחותיצאט"תקלבשנת.ו"תקס

.במרוקובעריסובבבשליחותו.הקדוש"החייםאור"השהקים

כרבכיהןשם,שנה20-כבהוהתיישבבאיטליהעברכ"אח

לירושליםחזרג"תקסבשנת.ישיבהגםיסדובהובפיררהבסיינה

וחיבררביםספריםהדפיס."וחסדחיים"ישיבתבראשועמד

חייםרבי,"דודקול"בעלדודיוסףרבי:בניו.ידבכתבספרים

ישראליעקברבי,ניפיחננאלרבי-באיטליהמתלמידיו.יהודה

.מפדובהפינצייצחקרביאתסמך.קרמי

.איכותיםדפים.רחביםשולים.מקוריתכריכה.מצויןמצב

מחשובי(ח"תרמ-ע"תק)מארונייעקבדודרביספריית:מקור

.איטליהרבני

150$פתיחה 

,ליוורנו–לחתונההזמנה–מודפסקונטרס!מיוחד.111

ד"תרס

Special! Printed Booklet – Wedding Invitation –

Livorno, 1904

.NOZZE lattes Bonaventura415 agosto 1904 - 5664 ELUL.

,בעבריתלנישואיןשירעם,לחתונההזמנהבאיטלקיתקונטרס

.ד"תרס,ליוורנו.וניקודמרובעותבאותיות

ר"כה...פניםונשואהזקןבןיצחק"חתונתלכבודשנכתבארוךשיר

דודובתמ"תלאה...הנעימההכלהעם...ריאלוילאואיסאברהם

בשנתהתקימהזוחתונה–"...ריאלוילאואיסאהרון...הגביר

איקבןאיק"ידיעלונתחבר,לראשונהכאןנדפסהשיר,א"תקל

,קאסטילויצחקאני,קאלאמרויצחקאני:להיותיכולפטרונו)."ל"ז

תיבותבראשיחותמיםשלושתםאתמצאנו,קוריאטיהודהאני

.(הללו

שחורהבדיו,באיטלקיתמקורישערעם.ידועולאנדירקונטרס

.בדפוסנחתכולאהדפים.ואדומה

.מאודטובמצב.מ"ס19.מעטפת+'עמ19

רבנימחשובי(ח"תרמ-ע"תק)מארונייעקבדודרביספריית:מקור

.איטליה

200$פתיחה 



-פאדובה-לנישואיןשירדף.113

ידועלא-כחולדף–1856,איטליה

Leaf with a Poem for a Marriage –

Padova – Italy, 1856 – Blue Leaf –

Unknown

,[1856],פאדובה.לנישואיןשיר,גדולהדפס

.ז"תרי

בדוגמאמעוטרתמסגרתעםמודפסגדולדף

בתיםשבעהבןשירהמסגרתבתוך,חופהשל

והכלה"טריאסטימשהבןיעקב"לנישואי

.ז"תרי,פאדובה."ביאנקינישלמהבתוירגיניא"

!ביבליוגרפיתידועהלאהדפסה

33:גודל.כחולדף.אחדצדעלמודפס.דף[1]

מחמתזעיריםחוריםמעט.קיפולסימני.48.5/

.העליונההשמאליתבפינהקטןחסרון.הקיפול

-ע"תק)מארונייעקבדודרביספריית:מקור

.איטליהרבנימחשובי(ח"תרמ

120$פתיחה 

רביםציוריםכולל–ו"תקפ,וירונה–העומרספירת\שניםד"סשללוח.112

Calendar of 64 Years – Counting the Omer - Verona, 1826 – with Many Illustrations

,עמודים13בסופו.לאבותינוצרותבהםשאירעווהימיםהעומרספירת,הדרךתפלתסדרכולל,(ט"תרמ-ז"תקפ)שניםד"סשללוח

.באיטלקיתמשלים

מעיןכולל,העומרספירתסדר

מסגרתעםמקוצרשער

עם"העומרספירת".פרחונית

לציורומסביב,לבנהשלציור

יוצרךברוךבוראךברוך"טקסט

בכל."קונךברוךעושךברוך

,הספירהמימיימיםשניעמוד

עמודבכל,ציורהעמודיםבמרכז

,עציץ,פרחים,שונהציור

.ועודעופות,מלאכים

.’עמ13;77,[2],מקופלדף[1]

.המקופלהדףללא.מ"ס11.5

לחלקהנראהכפי.מצויןמצב

.שערחסר('עמ13)האיטלקי

.חדשהכריכה

יעקבדודרביספריית:מקור

מחשובי(ח"תרמ-ע"תק)מארוני

.איטליהרבני

500$פתיחה 



לכלנאהמסגרת–ו"תקמ,ליוורנו–ולמודזמירותסדר.114

הספרעמודי

Seder Zemirot veLimud – Livorno, 1786 – All the Pages of the
Book are Nicely Framed

.סיינהבעירונתחדשנבנהאשרהכנסתביתלחנכת,ולמודזמירותסדר

זמירותעם.מדינהדיחייםיצחקורביהעירשלרבהלויידידיהרבימאת

ביתחנוכת.נוספיםוחכמים(ה"הדא)מאליסנדריההלויאליהורבימאת
.ו"תקמשנת,סיון'איום,קודששבתבמוצאינעשההכנסת

נדפסהנראהכפי.סעדוןואליעזרקאשטילויצחקדפוס.ו"תקמ,ליוורנו
!מצומצםעותקיםבמספרהספר

שלקישוטיםעם.נאהבמסגרתממוסגריםהספרעמודיכל.מ"ס20.'עמפח

בדףקרע.מאודטוב-טובמצב.מקוריתכריכה.הספרלאורךנאיםתחריטים
.ואיכותיםבהיריםדפים.חסרוןללאאחרון

.איטליהרבנימחשובי(ח"תרמ-ע"תק)מארונייעקבדודרביספריית:מקור

150$פתיחה 

[ו"תרכ],מנטובה–איטליהכמנהגתפלותסדר.115

נהדרעותק–מקוריתקופסאעםכיסמהדורת-

Seder Tefilot according to the Custom of Italy –
Mantova, [1866] – Pocket Edition with the
Original Case – Impressive Copy

תפלותסדרקצורעם,איטליאניק"קמנהגכפיתפלותסדר

מרדכירבימאתהדקודקמשטילפימוגה.החוללימילנערים
.מנטובהד"אבמורטירה

קצרההקדמה.המנורהציורלשערמעבר.[ו"תרכ],מנטובה

,[2].מסגרתמוקפיםהספרעמודיכל.העורךמאתבאיטלקית
II,כריכה.מצויןמצב.מ"ס6.5\10.5.’עמ[2],תרנח

.מקוריתוקופסה

מחשובי(ח"תרמ-ע"תק)מארונייעקבדודרביספריית:מקור
.איטליהרבני

200$פתיחה 

ג"תרי,ליוורנו–פיראראכמנהגתורהלשמחתהקפותסדר.116

Seder Hakafot for Simchat Torah according to the Custom of
Ferrara – Livorno, 1853

אשכנזיםק"קשלהכנסתבביתנוהגיםאשרתורהשמחתליוםהקפותסדר

ורביבסאנודודיוסףרביהרבניםידיעלג"תקעמשנתמיוסד.פיראראבעיר
.ניפיחננאל

.אוטולינגימנחםאליעזריורשידפוס.ג"תרי,ליוורנו

.רחביםשולים.מאודטובמצב.מ"ס20.דףיו

.איטליהרבנימחשובי(ח"תרמ-ע"תק)מארונייעקבדודרביספריית:מקור

100$פתיחה 



–ז"תקנ,ליוורנו–(א"החיד)ר"חמכרם.117
ראשונהמהדורה

Kerem Chemer (The Chida) – Livorno, 1797 –
First Edition

לאורלימודיםכולל.רפואהמילהחינוך-ר"חמכרםספר

לרפואתולימודותפילה,המילהאורלימוד,הביתחנוכת
.א"החידרבינומאת.חולה

.ראשונהמהדורה.ז"תקנ,ליוורנו

.מקוריתלאכריכה.טובכללימצב.מ"ס15.דףפח
.מנותקת

150$פתיחה 

–ו"תקט,פירנצי–והודאותברכותותשבחותשירים.118
נדיר

Shirim VeTishbachot Berachot VeHoda'ot – Florence,
1755 – Rare

שבתמדיעליוןאלאללזמרוהודאותברכותותשבחותשיריםספר

,פירנצי.פאסדימשהדייצחקרביידיעלנדפס.בפירינציבשבת
!מעולםבמכירותהופיעלא.יחידהמהדורה.ו"תקט

פגמים.בינוני–טוב,הדפיםביןמשתנהמצב.מ"ס15.דףכ,[12],ח

.בלויהמקוריתכריכה.שימושכתמי.עשופגעי,קלים

150$פתיחה 

ב"תק,ונציה–בשבטו"טתיקון–הדרעץפרי.119

Pri Etz Hadar – Tikkun Tu Bishvat – Venice, 1742

סדר.ימיםחמדתבעלהרבמאתבשבטו"טסדר,הדרעץפרי

ותיקוןזכורשבת,שקליםלשבתתפילות,חנוכהנרהדלקת

איספינוזאבנימיןרביידיעלהדפוסלביתהובא.פוריםסעודת
.מליוורנו

.פואהגדבןיצחקדפוס.ב"תקכ,ונציה

הערהאחרוןבדף.איכותיםדפים.טובמצב.מ"ס14.דףלד
.ידבכתב

200$פתיחה 



–ח"תפ,ונציה–הבקרלאשמורתסליחות.120
כיספורמט

Selichot for Ashmoret HaBoker – Venice, 1728
– Pocket Format

סדר.ספרדיםק"קמנהגכפי,הבקרלאשמורתסליחות

.הכפוריםיוםועדאלולחודשמראשהנאמריםסליחת
.ח"תפ,ונציה

.שאחריוובדףבשערעשנקבמלבד.מ"ס11.דףלב
.מקוריתכריכה.טובמצב

(ח"תרמ-ע"תק)מארונייעקבדודרביספריית:מקור
.איטליהרבנימחשובי

200$פתיחה 

ציוריםדפי7–ב"תקצ,ליוורנו–כהןזבחי.121

ב"תנ,פרנקפורט,יצחקעולת\מקופלים

Zivchei Cohen – Livorno, 1832 – 7 Folded leaves
of Illustrations / Olat Yitzchak, Frankfurt, 1632

ביותרנדיריםספרים–ובדיקותשחיטותבדיניספריםשני

אברישלציוריםשבעהכולל.ואיטלקיתעברית.איטליהמנהגכפיניקורודיניהריאהבדיקת,שחיטהדיניקיצור,כהןזבחי.א
.מליוורנוהכהןמאירבןיצחקרבימאת.ודיןדיןכלאצלהלשונותבשתישמותםעםהבהמה

.אוטולינגימנחםאליעזרדפוס.יחידהמהדורה.ב"תקצ,ליוורנו

מחמתקרעיםלוחותבכמה.מ"ס25\40:הציוריםגודל.מ"ס14\19:הספרגודל.ציורים-לוחות,מקופליםדף[7],’עמ64
.מאודטובמצב.חסרוןללא,הקיפול

.ב"תנ,דאדרהפרנקפורט.מטרכיגראדישעיהר"ביצחקרבימאת.וויליעקבלרבינוובדיקותשחיטותעלביאור,יצחקעולת.ב
.הפניםעם.מצוירשער

.מצויןמצב.דף[36]

.איטליהרבנימחשובי(ח"תרמ-ע"תק)מארונייעקבדודרביספריית:מקור

200$פתיחה 



–ץ"ת,מנטובה–יוסףביתת"שו.122
חמוויבנימיןרביחתימת

Beit Yosef Responsa – Mantova, 1730 –
Signature of Rabbi Binyamin Chamawi

אבןטורשכנגדנשיםבדיניושיטותיוותשובותשאלות

.ץ"ת,מנטובה.קארויוסףרבינומרןמאת.העזר
.הרופאמאיטליהחייםרפאלדפוס

קונילעבודתאותוקניתי"השערבשולירישום
"ט"סחמוויבנימיןהצעירגרושיעשרבששה...מהמי

לריסה,יינישאר,בלאגרדשלרבה(ב"תרפ-ד"תר)–

,למרוקוח"תרלמשנתהחלר"כשדיצא.וחיפה

,ירושלים)"בנימיןאמתחת"ספרחיבר.ועודתורכיה

מנחםרביוחותמותחתימת.ידבכתבועוד(ז"תרל
."רענןזית"הנכדמוורערישאווווואלמאןהלוימנדל

.טובמצב.מ"ס23.5\33.דף[סז:ל"צ]סו,[1]

כריכה.בודדיםנקבים.ואיכותיבהירדף.נאיםשולים
.פשוטהחדשה

150$פתיחה 

עםשערהכרךבתחילת

דגלשלנחושתתחריט

דברי"השעראחרי.המדפיס

אליעזר"המדפיסיםצעירי

.פואהשמואלר"בכוגדסעדון
–"הדקדוקשפר"דףיבכ"אח

נביאיםלספר.הדקדוקכללי
.נפרדשער

שני.דףקח.דףקמח,יב,[2]

כריכה.אחדבכרךהחלקים

זהבעיטוריעם.מעורמקורית

24.מוזהבמקוריורישום

דפים.מאודטובמצב.מ"ס

בשולי.ואיכותיםבהירים

.מועטחסרוןהכריכהשדרת

בכתיבהרישוםהפורזץבדף

הלוינתןכ"ק"איטלקית

יוםהיוםל"זמיכאלא"בלא

ז"תרלשנתתמוזלירחט"כ
."ק"לפ

יעקבדודרביספריית:מקור

(ח"תרמ-ע"תק)מארוני
.איטליהרבנימחשובי

150$פתיחה 

מפוארעותק–לספרדיתפירושעם–ג"תקס,פיסא–ספריםועשריםארבעה.123

Twenty Four Books – Pisa, 1803 – with Spanish commentary – Impressive Copy

בשוליבספרדיתהמילותפירושעם.ראשוניםונביאיםמגילות,תורהחומשיחמשהכולל.ב-אחלקים.ספריםועשיריםארבעה
.נורצירפאלשלמהידידהלרבישימנחתספרפיעלומוגהמדויק.העמודים

.מולכושמואלדפוס.ג"תקספיסא



,ונציה–לספרדיתמתורגם–השיריםשיר.124

ח"תקל

Song of Songs – Translated into Spanish –
Venice, 1778

עם,הפסחבימילקרותשנוהגים,השיריםשירמגילת

השיריםלשירהארמיהתרגום)ספרדיבלשוןפתרונו
.ח"תקל,ונציה.(ללאדינומתורגם

.הדפיםבפינותקיפולים.כריכהללא.מ"ס17.דףל
.טובמצב

100$פתיחה 

בליוורנושנדפסוספרים[12]אוסף.125

Collection of [12] Books that were Printed in 
Livorno

.ד"תקל,ליוורנו.נזיר,בתראבבא.זקניםאסיפת•

.אלקלעידודרביוחתימותרישומים.ראשונהמהדורה

.חסרכבדף.ד"תר,ליוורנו.ישראלבניסדר•

.ד"תר,ליוורנו.כפורליוםמחזור•

.ז"תר,ליוורנו.תעניותארבע•

יהודהיערגבעת"חותמת.ז"תרט,ליוורנו.זקניםהדרת•

יצחקהצעיר"חתימה."שוכראןאצלאן"."ת"תמצרים
."ט"סעבודרפאל

מהדורה.ה"תרכ,ליוורנו.תהליםעל.להודותנאה•

.ראשונה

.ראשונהמהדורה.ז"תרכ,ליוורנו.תרועהזבחי•

.ל"תר,ליוורנו,לנפשתקון•

.ראשונהמהדורה.ב"תרל,ליוורנו.ר"סמד•

חתימה.ראשונהמהדורה.ז"תרל,ליוורנו.קטןתלמוד•

."הלוימשהורי'כצהצעיראני"

.שניהמהדורה.ח"תרמ,ליוורנו.פסחערב•

הקדשה.ראשונהמהדורה.ט"תרנ,ליוורנו.ששבגדי•

...נסיםא"לאבןשלמהה"עקונילעבודתלשמיליעצמית
."נאבלת"בעי..ט"התרצ'ש

דפים.טובכללימצב.שוניםגדלים.ספרים12כ"סה
.שהואכמותנמכרהאוסף.בלאי.מנותקים

200$פתיחה 



ליוורנודפוסיספריםשלמגווןאוסף.126

Varied Collection of Books Printed in Livorno

.ב"הנציבןברליןחייםרבהגאוןשלהעותק.ראשונהמהדורה.ג"תרי,ליוורנו.שניחלק.חזןלאיהורבימאת,לבתעלומותת"שו•

.ד"תרי,ליוורנו.עבריותבאותיותערביפירושעם,שמותחומש,נערבאור•

.ט"תרי,ליוורנו.תוניסאיערביללשוןהעתקהעם,אסתרמגילת,תהלותנורא•

–1221ההגדותאוצר.דףקד.ד"תרכ,ליוורנו.תונסמנהגכפיערביבלשוןהסדרודיניהגדהסדר,אזובאגודתעם,הפסחחקת•
.יצויונהאהרןצאלחהצעיראחרוןגואל.יצויונהנחוםבןאסלימאןקונילעבודתאותוקניתיחתימות

דפים6הספרבתחילת.ד"תרכ,ליוורנו.רוקחיעקברבימאת,שוניםמחבריםמאתוסליחותקינות,ובקשותפיוטים,ישרדרך•

.ופיוטיםתפילה,ידבכתבכרוכים

סגולות.אירופהבארצותבהןשבקרבספריותשוניםידבכתביהמחברשמצאסגולותכולל,חלומותפטרוןעניני,אלהיםלדרש•

יחידהמהדורה.ט"תרל,ליוורנו.חמוויאברהםרבימאת.סודותודברי

.ל"תר,ליוורנו.ראשוןחלק.פלאעשה•

.מ"תר,ליוורנו.טריאסטיאישאשכנזייצחקמשהמאת.משליספרמגילותחמשעלביאור,משההואיל•

.ד"תרמ,ליוורנו.כנאפויוסףרבימאת,קדשבריתאות•

.ראשונהמהדורה.ה"תרמ,ליוורנו,חדששיר•

.ראשונהמהדורה.ט"תרנ,ליוורנו.חמוויאברהםרבימאת.ומנהגיםדינים,פירושיםעםאלוללחודשסליחותכולל,דיןביתזמן•

.(שערחסר)ט"תרל,ליוורנו,חצותתיקוןעםכרוך

:והגדותומחזוריםתפילהספריבנוסף

,לישראלחק•ב"תרפ,ליוורנו,פסחשלהגדה•ו"תרט,ליוורנו.ספרדיםכמנהג'המועדי•ציורים.ו"תרצ,ליוורנו,פסחשלהגדה•

•ד"תרנ,ליוורנו.בשבטו"טסדר,הדרעץפרי•ך"תר,ליוורנו.חלקיםחמשה,לישראלחקשלשלםסט•ח"תקמ,ליוורנו,שמות
חמד•שלםעמודעלידבכתברישום"הלוישמעוןהצעיר"חתימות.ה"תרל,ליוורנו.אלהיםחמד•ה"תרל,ליוורנו,לנפשתקון

•בוקעייעקב,בוקעייוסף,בוקעיאברהם,בוקעימשפחתוחתימותרישומים.ל"תר,ליוורנו,לנפשתקון•ב"תרי,ליוורנו.אלהים
.ח"תרמ,ליוורנו,תשובהשערי

.שהואכמותנמכרהאוסף.'וכדודפיםחסרונותנבדקולא.טובבמצבהמוחלטרובם.שוניםומצביםגדלים.ספרים26כ"סה

200$פתיחה 

ושאלוניקיאיטליהדפוסי–חיבוריםאוסף.127

Collection of Compositions – Printed in Italy and
Salonika

,שאלוניקי.אחלק,קובואשררפאלרבימאת,אשרשערת"שו•

.יחידהמהדורה.ז"תרל

,ליוורנו.א"החיד.השלמיםתורתקונטרסעם,אמתלדודספר•

.ה"תקפ

מאת.'ב'אסדרפיעלמסודרותת"ושוסוגיותמערכות,יוסףויקן•

האחד,עותקים2).יחידהמהדורה.ב"תרי,ליוורנו.יל'בורגיוסףרבי
.(והקדשהמקוריתכריכהעם

.ב"תרמ,ליוורנו.אבוקאראאברהםרבימאת,אברהםבןספר•

:עםכרוך.ידבכתבהקדשההספרבשער.יחידהמהדורה

רבינועל,ותערובותוחלבבשר,מליחהדיניכולל,והיתראיסור•

אברהםרבימאת.דוראשעריבעלמדוראיצחקרביירוחם
.ב"תרמ,ליוורנו,אבוקארא

,ליוורנו,ראשוןחלק.אלמליחיוסףרבימאת,יוסףשלתקפות"שו•

.יחידהמהדורה.ו"תרט

אריהרביובנומאבהתורהעלחידושים,יקרותואורחןלוית•

.שינאוויד"אבוולףזאבבנימיןיוסףורביסקאהלד"אבליביהודה

,ונציה.וכתובותיבמות,עירוביןמסכתותעלחידושיםכמהבסופו
.ב"תק

.טובמצב.שוניםומצביםגדלים.כרכים7–בספרים8כ"סה

.וינהד"אבבוימגרטןשלמהרביספריית:מקור

150$פתיחה 



תגליות ביבליוגרפיות

,בבגדאדהפוגרוםלקדושי"רחמיםמלאאל"ידועלאדף.128

פתיהיהודהרביהאלקיהמקובלוחתימתק"בכתירישום–א"תש

Unknown Leaf "El Maleh Rachamim" for the Victims of the

Pogrom in Baghdad, 1941 – Inscription Handwritten and Signed

by the Divine Kabbalist Rabbi Yehuda Fatiyah

,הקדושיםההרוגיםלנשמותהזכרה""רחמיםמלאאל"נוסחובו,מודפסדף

דפוס."בגדאדי"בעובא"תשסיון'זביוםיהדותםבשביל'הקדושעלשנהרגו

.צאלח'ש

הובאה"וחתימתוידובכתבפתיהיהודהרביהאלקיהמקובלכתב,לדףמעבר

משהיאודההצעירא"תששנתאבלז"ט'זביוםבגדאדי"מעובלידי

."ו"יצפתייאישועה

–ף"תק,[סדילקוב]–העבודהושרשיסודבעלצוואת.129

נדירהשניהמהדורה

The Last Will and Testament of the Author of Yessod

VeShoresh HaAvodah – [Sudilkov], 1820 – Second, Rare

Edition

.העבודהושרשיסודבעלמהורודנאזיסקינדאלכסנדררבישלצוואתו

.שניהמהדורה.ף"תק,[סדילקוב]

’ו’ל’ה’י’ה’ת’ה’ל’ו’א’גולפרטלסדרהבירההוראדנאק"פקנדפס":בשער

הוראדנא,הראשונהמההוצאההועתקכולוהשער.["ד"תקנ]אחיו’מ’ד’ח’א

המקוריתהוראדנאשבהוצאתהואההוצאותשתיביןהבולטההבדל.ד"תקנ

.פרחיםעםאגרטל,ציורהשערבשולינדפס

מאוסףהשערשלצילוםרקראוהביבליוגרפיהבמפעל–נדירהמהדורה

.מעולםפומביותבמכירותהופיעלאזומהדורה.פרטי

יסודבעלשלבקודשוהליכותיוהנהגתודרכיוגילוי,נדיריםדבריםבצוואה

.אחריווצאציולבניודרכואתמנחילבה,העבודהושרש

.שימושוכתמיבלאי.ניירדבקחיזוקי.חדשהכריכה.מ"ס15.5.דף[22]

.בינוני,טובכללימצב

300$פתיחה 

לאחר(בגדאדמערב)'כרח-באלבעיריהודיםקבוצתהותקפהכאשרסיון'ושלבבוקרהחלובבגדאדהפרהודאירועי–היסטורירקע

אחרפרצומהומות.הפרחיםבארצוןאילהאלאבדהעוצרשלשובולכבודשנערכההפניםמקבלתנכבדיםיהודיםמשלחתששבה

ולשטטריםלחייליםהצטרףהמוסלמיהאספסוף,הסמוכותהיהודיותולשכונותהעתיקהיהודילרובעוהתפשטואזי'עברחובהצהריים

נבזזוהמהומותבזמן,כללעיניופגיונותבחרבותונשחטורצחמכותהוכויהודים,הראשייםברחובותהיהודיםעלוהתנפלהאזרחים

תורהספריוחוללוניזוקוכנסתבתי,והמשטרההממשלהשלבעידודהוהכלאדוםבסימןלכןקודםעודשסומנוהיהודיםחנויותונשרפו

.(לפוגרוםהרקעעלמורחבלמאמר"הפרהוד"ויקיפדיהבאתרעודראה)

.ביותרנדירהיסטוריפריטלפנינו!ביבליוגרפיתידועלאהדף

.קליםקיפולוסימניכתמים.טובמצב.מ"ס17\20.מסגרתבתוךהטקסט.אחדצדעלמודפסדף[1]

500$פתיחה 



–ספרדיםקדושקהלכמנהגתפלהסדר.130

ידועלא–ח"תקפ,פיסא

Seder Tefilah according to the Custom of the

Sephardic Community – Pisa, 1828 - Unknown

.ח"תקפ,פיסא.ספרדיםקדושקהלכמנהג,תפלהסדר

בספריהאינו.ביבליוגרפיתרשוםואינוידועלאהסידור

העותקפיעלנרשםרוזנפלד-וינוגרדבתקליטור.הלאומית

.שלפנינו

בתחתיתחתימה.כתמים.טובמצב.מ"ס11.דףקמו

."ל"זציעקבר"מוהרבהרבנימשה'הק"השער

200$פתיחה 

ידועלא–כ"תק,מנטובה–לתודהמזמור.131

Mozmor LeTodah – Mantova, 1760 – Unknown

יהודהרבימאת.ריגייובעיר"חוליםביקור"חבורתיסודעל,לתודהמזמור
.דף[6].מאיטריהחייםרפאלבדפוס.כ"תק,מנטובה.יחייא'ןאברהםר"בכ

.הביבליוגרפיהבמפעלמופיעלא.בארץבספריותאינו–"לתודהמזמור"ספר

.רוזנפלד-וינוגרדבתקליטורולא

.חדשהכריכה.זמןכתמי.טובמצב.מ"ס11.5

.איטליהרבנימחשובי(ח"תרמ-ע"תק)מארונייעקבדודרביספריית:מקור

200$פתיחה 

לכבוד–ן"תק,אמשטרדם–נאהזמר!ידועלא.132

ברוטרדםתורהספרהכנסת

Unknown! Zemer Na'eh – Amsterdam, 1790 – in Honor 
of Hachnasat Sefer Torah in Rotterdam

ידיעל",ברוטרדםהכנסתלביתתורהספרהכנסתלכבוד,נאהזמר

לפרטהנרותאתבהעלתךבשבתל"זשלמהר"במאירר"כהרהאלוף

ולקהללחזןפיוט.[ן"תק]ו'במחה'ש'ונ'ה'ל'גי'נ'השה'עם'ו'י'ה'ה'ז

הודאהוקטעי,"ה"בבת"הסבבוא","אפריונהתחתהספרבבא"
.הקפותלשבעה

משוםידועלאהספר.כץפרופסשלמהר"ביוסףבדפוס,אמשטרדם

-וינוגרדבתקליטורנרשם.הלאומיתבספריהואינוביבליוגרפימקור
.שלפנינוזהעותקפיעלרוזנפלד

.איכותידף.מאודטובמצב.מ"ס15.דףו

150$פתיחה 



א"תרנ,עדן–פסחשלהגדה!ידועלא.135

Unknown! Passover Haggadah – Aden, 1891

,עדן"...ידכתיבתבנוסחאשרבהוספות,פסחשלהגדהסדר"

!בארץבספריותאינו–ידועלא.ושותפיועווץמנחםדפוס.א"תרנ

שוליםקרעי.מ"ס17.נוסףשערעם,ירוקהמעטפתכולל.דףכד

.ייןכתמי.הפוךנכרךאחרוןדף.דפיםבכמהחסרוןללא

100$פתיחה 

ידועהלאמהדורה–ז"תרי,יוזפוף–במדברחומש.134

Chumash Bamidbar – Josefow, 1857 – Unknown Edition

.הטוריםובעלחכמיםשפתי,י"רשפירוש,אונקלוסתרגוםעם,במדברחומש

.רותומגילתהפטרותעם

בדפוסבסלאוויטאשהיהבדפוסשנדפסכמוביוזעפאףנדפס"השערנוסח

.ק"לפז"תריבשנתי"נוואקס'ישעי'סעדידוד'מהוהנגידהרבני

!הביבליוגרפיםהמאגריםבכלזומהדורהמצאנולא

.זמןכתמי.טובכללימצב.מ"ס22.דףקעד

100$פתיחה 

דפוס–ג"תרל,זיטאמיר–סליחות!ידועלא.133

באקשט

Unknown! Selichot – Zhitomir, 1873 – Printed in
Baksht

אותיות.כפרותסדרעם,גדולופוליןקטןפוליןכמנהגסליחותסדר
.באקשטמשהיצחקהרבדפוס.ג"תרל,זיטאמיר.גדולות

הלאומיתבספריה,המאוחדבקטלוגאינו!ידועהלאמהדורה
.נוספיםובמאגרים

כמהבפינותקיפולים.כריכהללא.טובמצב.מ"ס21\27.5.דףנב
.דפים

120$פתיחה 



דפוסי המזרח

מהדורה–ב"תפ,שלוניקי–חייםתורתת"שו.136

ממנהייםהאלישמואלרביחתימת–ראשונה

Torat Chaim Responsa – Salonika, 1722 – First

Edition – Signature of Rabbi Shmuel Hali of

Menheim

חייםרבימאת,שוניםבעניניםתשובות,חייםתורתספר

מאתותשובותשאלות,"הכרםעוללות"קונטרסעם.שבתי

שלמהכרםמספרושנשמטואמארילייומשהחייםרבי

.(ט"תע,שאלוניקי)

עלתורהתלמודשלדפוס.יחידהמהדורה.ב"תפ,שלוניקי

.קאנפילייאשמשהבןטובויוםנחמןדודבןאברהםידי

ומדייניפראגמחכמיהאלישמואלרביחתימתהספרבשער

ידידאהובי"אליוהכותב"ביהודהנודע"העםהתכתב.מנהיים

,מציונידיין,הרבני,במעשיםומסובלבתורההאלוף

לו,ומדותבמעלות,השלםהחכם,וחכמהבתורההמופלא

ע"אהב"נו'עי)"...האלישמואלה"מושמוכבודידותעשר

.(מה,מא,כה'סי

מעטאחרוניםבדפים.טובכללימצב.מ"ס32.דףקצב,[8]

.פשוטהישנהבדכריכת.איכותיםדפים.עשפגעי

150$פתיחה 

שנדפסתפילהספרי[6]אוסף.137

בגדאד

Collection of [6] Prayer Books that 

were Printed in Baghdad

.ואגפיהבגדאדק"קכמנהג.'המועדי•

.חוציןבכורשלמהרבידפוס.ז"תרנ,בגדאד

דפוס.ה"תרס,בגדאד.תעניותחמשסדר•

.דנגור

.רגליםשלשתפילות.לשמחהמועדים•

.(עותקים2).דנגורדפוס.ז"תרס,בגדאד

.בגדאדכמנהגחוללימיתפילהסידור•

.נאהמקוריתעורכריכת.ט"תרפ,ליוורנו

.רבההושענאלילתיקון,מועדקריאי•

.חסראחרוןדף.ו"תרצ,בגדאד

פגמיםמעט.טובכללימצב.שוניםגדלים

.רופפיםדפים.קלים

100$פתיחה 



וקוסטנטיןרבה'ג–תפילהוספריחיבורים[12]אוסף.138

Collection of [12] Compositions and Prayer Books – Djerba and 

Constantine

.ו"תרצ,קונסטנטין.שחיטהודיניחולין.קדשיםסדר.חיכלנשמת•

ה"תש,רבה'ג.רגלים'גתפילות.הרגלעולתספר•

.ז"תרפ,רבה'ג.מוסר.ושלוםצדק•

.ז"תרפ,רבה'ג.ס"השמסכתותלסיוםדרשות.הכהןולבש•

.ח"תש,רבה'ג.דרשות.ב"ח.שלמהמדרש•

.א"תש,רבה'ג.ך"תנחידושי,יעקבבית•

.ג"תשי,רבה'ג.חלקיםשני.כיפוריוםמחזור.סליחהיום•

.ח"תש,רבה'ג.ך"תנחידושי.ציוןיושיע•

.ג"תשל,רבה'ג.ס"שחידושי.ב"ח.חומהאני•

.ו"תש,רבה'ג.פסחשלהגדהעלגדולחיבור.ליעקבדבריומגיד•

.גדולחיבור.ט"תרצ,רבה'ג.חלימיאברהםרבימאת.חלקיםשני,אברהםימי•

.ב"תשי,רבה'ג.יל'בורגחייםאברהםרבימאת.חייםחקי,חייםשערי•

.מאודטוב-טובמצב.שוניםגדלים

120$פתיחה 

ובגדאדקהיר,סוסה,תונסדפוסי–תפילהספרימקבץ.139

Collection of Prayer Books – Printed in Tunis, Sousse, Cairo and
Baghdad

אלדיניםמיע’בגוכאמלהראנסיס’ובאלפבאלערבימה’מתרג,פסחשלהגדה•

ערבימין’מתרגכדאלךגדיאחדופיוטהמזוןוברכתאלקידושחתאואלפיוטים
francais.ראנסיס’ופ La Haggada traduite en arabe et enמררהתאלתאנטבעת..."

.3005ההגדותאוצר,2012יערי.ה"תרפ,סוסה

יוסףרבינומאת.ודרשרמז,פשטבדרך,אבותחסדיפירושעם,אבותפרקימשניות•

,בגדאד.יעקברביבנומאתאבותזכותספרבסופו."חיאישבן"בעלמבגדאדחיים
.א"תרע

חתימות.ו"תשט,קהיר.ישריםתפלתסדור•צ"תרח,סוסה.חמישיחלק,שלוםמנוחת

רחמיםדודרביחתימת.ה"תרס,ירושלים.ופזמוניםבקשות,ושבחהשיר•והבהיעקב

.א"תרצ,בגדאד,טובזכרון•ו"תרצ,בגדאד.ראשוןחלק,מועדקריאי•כהןמשיח

.הצומותדברי•ב"תרע,בגדאד.וסליחותחצותתקוןסדר•חייםיוסףרבינותמונת

,סוסה.משליספרתפסיר,בנימיןמשאת•ץ"תר,תונס,תורהשמחת•ב"תרנ,תונס

.א"תרצ

האוסף.'וכדודפיםחסרונותנבדקולא.טובכללימצב.שוניםגדלים.ספרים11כ"סה
.שהואכמותנמכר

100$פתיחה 

רבה'גספריאוסף.140

Collection of Djerba Books 

•ו"תש,רבה'ג.השבתיום,ז"תרפ,רבה'ג,טהורותאמרות
,רבה'ג.(חלקים'המתוך)שלישי-שניחלקים.התורהעלזהר
,רבה'ג,ליעקבאמת•ג"תשכ,רבה'ג.אסתרמאמר•ב"תש

,רבה'ג,הארץעבור•ט"תרצ,רבה'ג,אליהוברכת•ה"תש

.י"תש-ח"תש,רבה'ג,"הירח"ירחוןשלחוברות7•ג"תרפ

,"השושנה"ירחוןשלחוברות12כוללכרך•כפוליםשלושה

.ו"תשט,רבה'ג

.שוניםומצביםגדלים.וחוברותספרים15כ"סה

100$פתיחה 



יחידהמהדורה–ג"תרנ,יר'אלג–אורמאורי.142

Me'orei Or – Algiers, 1893 – Single Edition

שלששהםהעולםסוףעדה"תרממשנתהעיבורסדר,אורמאוריספר

ארבעותקופותומועדיםשבתותחדשיםימיםיבוארבו.שנהוששיםמאות

שלמהרבימאת.והמעוברותהפשוטותלשניםשבועכלהפרשיותוקריית
.אזראד

.גיגאליהו'רדייעקבדפוס.יחידהמהדורה.ג"תרנ,יר'אלג

שני.טובמצב.מ"ס22.ירוקהמעטפתשלנוסףשער.’עמו,[3],37,[2]

שניםספרעםכרוך.ובלאיכתמיםמעט.המעטפתשערבשוליקליםפגמים
.ה"תרל,ווארשא.ן"להרדרושיםעשר

80$פתיחה 

ו"תרנ,אמוןנא–עבריתשפתתלמוד.141

Talmud Sefat Ivrit – Na Amun, 1896 

הקדםבארצותהדריםישראלבנילנערי,עבריתשפתתלמודספר

.ו"תרנ,[מצרים]אמוןנא.קעסטיןאברהםמאת.ערביבלשוןומדברים
,IV.ניקודעםחלקו.מזרחיחיים'רג'פדפוס .מ"ס22.’עמ140

.מנותקים\רופפיםודפיםכריכה.טובמצב

80$פתיחה 

המזרחארצות–ספריםאוסף.143

Collection of Books – Oriental Countries

.בסוףדפיםומספרשערחסר.ז"תי,ונציה.(גיטין)שמותספר•

.שערחסר.ב"תר,שאלוניק.נוראיםלימיםמחזור•

.כ"תר,קושטא.לנפשמרפא•

.ה"תרמ,אזמיר.התלמודשערי•

.ה"תרס,בגדאד,טובזכרון•

.ה"תרצ,(מצרים)אמוןנא,עזרתיקול•

שלהפנימיבצד.(ס"דכנראה).ד"תרל,ווארשא.גדולותמקראות•

סופיאה"חסדאהבת"חברתשלמנחה"דףמודפסהכריכה

חברתועדהסכמתלפי"הרבסטקארל"ביבליאוטיקהשלכמיסד

חותמות."ף"התר'שטבתכח1920ייאנואר19ביום'דכללי
.הספריה

שלחותמות.ד"תרפ,ירושלים.החלק.החייםכף,ערוךשלחן•

הרבנותחותמות."מצריםואחוהאהבהתורהתלמודחברת"
.במצריםהראשית

120$פתיחה 



לאדינו

דף–ז"תקע-ו"תקע,יינה'ב–לישראלחקסט.146

ולאדינותחריט

Set of Chok LeYisrael – Beyna, 1816-1817 – Engraved 

Leaf and Ladino 

-אחלקים,"ספרדבעריאשראמתאנשיכמנהג",לישראלחקספר

.בילוגראדמעירחייםר"בישראלרביל"המומאתהקדמתעם.ה

.ז"תקע-ו"תקע,(וינה)יינה'ב

עםנוףשלציורתחריטעםדף:נוספיםדפים2,אחלקשערלפני

הפסוקעל,עתיקלאדינובכתבפירושעםדף,במקביל,תמרעצי

מופיעהבהויחודיתנדירהמהדורה."כסףבמשכיותזהבתפוחי"

-חצילכתיבתמעטהדומה)הלאדינושפתשלהעתיקהכתבבדפוס

.הספרלרכישתהחתומיםשמות,שניבחלק.(קולמוס

-גחלק.'עמשפד:שמות-בחלק.'עמתטז,[1]:בראשית-אחלק

תלא:דברים-החלק.'עמשסז:במדבר-דחלק.'עמשעב:ויקרא

.מ"ס18.5.'עמ

בלאיראשוןבחלק,בינוני-טוב:והדפיםהכרכיםביןמשתנהמצב

.ובלאיומעטעשנקבי.שוליםחסרוןעם,הראשוניםהדפיםבשולי

כריכות.שונותברמותבכריכותופגמיםשפשופים.שימושכתמי

.מעורמקוריות

100$פתיחה 

ג"תרע,אזמיר–(לאדינו)פסחשלשמינייוםהפטרת.144

Haftarat Yom Shmini shel Pesach (ladino) – Izmir, 1913

,אזמיר.מלמדאפריםבהוצאת.ללאדינומתורגמת,פסחשלשמינייוםהפטרת

.ג"תרע

.מלמדשלההוצאהבביתלמכירההמוצעיםספריםרשימתהאחוריתבעטיפה

חדשהבכריכהכרוך.טובכללימצב.בשוליםקליםקרעים.'עמ[1],ז.דף[1]

.מהודרת

100$פתיחה 

מפוארתמקוריתעורכריכת–לאדינו–ז"תקס,פיסא–'המועדיתפלות.145

Tefilot Mo'adei Hashem – Pisa, 1807 – Original Impressive Leather Binding

לאמרםשנוהגיםמיוחדותתפילותבתוספת.ספרדיםק"קכמנהג',המועדיתפלות

"...ספרדיםבלשוןביוםיוםמידיודיניהמזרחומדינותואיזמירבקושטאנדינה

.ולאדינועברית.ז"תקס.מולכושמואלשלהחדשבדפוס,פיסא

דפיםחיתוך.זהבבדיווחריטותעיטוריםועליה,מקוריתעורבכריתכרוך.מ"ס15.דף[1],רג

.מאודטובמצב.מוזהב

.איטליהרבנימחשובי(ח"תרמ-ע"תק)מארונייעקבדודרביספריית:מקור

200$פתיחה 



שוניםדפוסמקומות–ולאדינויהודיתבערביתחוברות12אוסף.148

Collection of 12 Booklets in Judeo-Arabic and ladino – Various Places of Printing

.שערחסר.י"רשאותיות.לאדינו.ו"תקכ,קושטא.שונותמעשיות,המלךשלמהדימשלים•

הלאומיתבספריהאינו.ידועהלאשנה.כזבלנקה.דהןשמעוןרבימאת.1-2נומירו.ועודמעשיותסגולות,משלים,מאומהמשאת•

.הביבליוגרפיהובמפעל

.בערךן"תר,בגדאד.סנחריבהמלךשרסיפור.חייקארקצת•

.שנהלוחות14מתוךאחדחלקלפנינו.עזריאל.אמשהדפוס.ז"תרס,ירושלים.לאדינובז"תרסלשנתלוח.ירושליםדיקאלינדארייו•

עותק–ו"תרט,קוסטנטינופלה–הקדשלשוןדבריאוצר.147

נאה

Otazr Divrei Leshon HaKodesh – Constantinople, 1855 –

Fine Copy

להקוןסאנטהלינגואהלהדידיקסייונארייואו,הקדשלשוןדבריאוצר

פירוש.[לאדינו]ספרדיתלינגואהלהאיןביירבוקאדהדידיקלאראסייון

.שאופלרגוטליבויליאםמאת.הספרדיתבשפההקודשמלשוןמילהכל

.מ"ס20.’עמ440,[2].מקוצרשערקדםעם.ו"תרט,קוסאנטינופלה

בעלותרישום.מעורופינותשדרה,מוזהבכיתובעםמקוריתכריכה

רישומים."משיחיו"היבינביניסטידודאהקולסינייורדיפריזינטי"

.נוספים

.מאודטובמצב

200$פתיחה 

איבריםופרכוסחלומותפתרון•

מאת.תעביראתפארסי'בלהנקרא

.א"תרע,ירושלים.חכםשמעוןרבי

מןהאודוד'אלגמןאלכראמה•

,תונס.במזלתלויהכבוד,וד'אלמוג

.'עמ12.בערךף"תר

,תונס.אלאכאבריאלעאשקקינת•

.'עמ8.בערךף"תר

ואנאיר'בלכבגיתכםגנאית•

.'עמ8.[ף"תר,תונס].מאשי

,סוסה.אלבגדאדיאלשאבחכאית•

במחציתסוףחסר.בערךף"תר

.מהחוברת

ואלנסאאלעישהוגלואלירהקינת•

ויוקרהלירהקינת.ואלטפלאת

,תונס,והנערותוהנשיםהמחיה

.'עמ8.ו"תרפ

שיחת,אלחיואןחדיתכתאב•

,סוסה.מחורזיםמשלים,החיות

.בערךש"ת

ומצביםגדלים.קונטרסים12כ"סה

.מאודטובבמצברובם.שונים

$  400פתיחה 



יהודיתוערביתבלאדינוספריםמקבץ.149

Collection of Books in ladino and Judeo-Arabic

אחרפסוק,[לאדינו]ספרדיותרגוםביאורעם,השיריםשירספר•

.בעיפרוןידבכתבהגהות.טובמצב.דףמו.ך"תר,ליוורנו.פסוק
.בלויהמעטמקוריתכריכה

כולוהטקסט.ז"תרכ,אזמיר.במדבר.חמישיחלק,לועזמעם•

.טובבמצבכולואחרוןובדףהשערבשוליקרעיםמלבד.בלאדינו
.דףקסח

מאת.'ב'אסדרלפי,חייםאורחעלדיניםפסקי,אליעזרדמשק•

כולוהטקסט.א"תרכ,בילוגראדו.פאפוטובשםר"באליעזררבי

דפים.בשערחיזוקים.שוליםבלאי.כריכהללא.דףרלד.בלאדינו
.טובכלליבמצבהעותק.מנותקים

מתורגמיםעבודהוסדרוקדושותוסליחותכפורדיני,מנשהאלפי•

.יהודיתערבית.ף"תר,רבה'ג,זגביבמנשהרבימאת.ומפורשים
.טובמצב.'עמ80

היהודיםמצב.רנקפורט'פי"פאליהודחאלת,רוקחמעשה•

שלחלקםמנחתשהיהוהיסוריםהעושקעוצם,בפרנקפורט

מתורגם,רפאלישמואלרבימאת.אשכנזבמדינתאחינוהיהודים
.שערללא.א"תשי,רבה'ג.שלימקיקץרביידיעל

.שוניםגדלים.ספרים5כ"סה

200$פתיחה 

\יועץפלא\לועזמעם–לאדינוספרישלושה.150

זמירותנותן

Three Ladino Books (Rare Editions) – Me'am Lo'ez
/ Peleh Yo'etz / Noten Zemirot

דפוס.ו"תרמ,ירושלים.'בחלק,שמותספר,לועזמעםִ•

בודדיםדפיםבכמה.דףשטו,[1].ושותפיוצוקרמןהלוישמואל

כללימצב.מעטפגומותפינותעםמקוריתכריכה.חלקיחסרון
.טוב

רבינומאת"...מוראלאיטימורקונטיינירו'ליבדיטו,יועץפלא•

התרגום.ראשוןחלק.ס"תר-ט"תרנ,סאלוניקו.פאפואליעזר

[1],389.פאפויהודהרביהמחברבןידיעלנערךללאדינו
.מאודטובמצב.'עמ

להפוראיסטאמפאדוו,וזמרהוהללזמירותנותןספר•

.ברודו.אדפוס.ג"תרפ,שאלוניקי.פייטניסדילוסקומיסייון
.מקוריתכריכה.מאודטובמצב.'עמ254

.שוניםגדלים

200$פתיחה 



הגדות של פסח 

ה"תקמ,ברלין–פסחעלהגדה.151

Passover Haggadah – Belin, 1785

ידיעלהיטיבמדויקתאשכנזיתרגוםעם",פסחשלהגדה

איברזעצטדייטשעאינס...מסטנאבלוילביתיצחק’מהו...המדקדק

."ל"ברייואלפאןפרזעהןאנמערקונגןמיטאונד[עבריותבאותיות]

.עמודמולעמודעבריותבאותיותבגרמניתתרגוםעם

ההגדותאוצר.212יערי.נעריםחנוךחברתדפוס.ה"תקמ,ברלין

318.

מתקופהאשכנזיידבכתבהגהותמספרהספרלאורך.דףנח,[4]

דפיםבחמשה.בעלותחתימתלשערמעבר.להדפסההקרובה

עלהודבקהניירמהם4ב.הפנימיםבשוליםניירחיזוקהראשונים

.טובמצבזהמלבד.מהטקסטמעט

100$פתיחה 

-רוסיה]–פסחשלהגדה.152

ט"תקס,[פולין

Passover Haggadah – [Russia-

Poland], 1809

רבימאתפירושעם,פסחשלהגדה

חוות"בעלמליסאלוברבויםיעקב

שםללא.ט"תקס,[פולין-רוסיה]."דעת

נ"כמש"נרשםבשער.מדפיס

."בזולצבאך

אוצר.364,369יערי.דף[31]

.525ההגדות

.מאודטובמצב.כריכהללא

120$פתיחה 



ך ומפרשיהם "ספרי תנ

נאהעותק–ה"תס-ס"ת,אמשטרדם–וכתוביםנביאיםתורה.153

מקוריתעורבכריכת

Torah Nevi'im and Ketuvim – Amsterdam, 1700-1705 – Fine Copy 

with the Original Leather Binding

דודל"המומאת,ספריםומפיסופריםמפיומנופיםמוגהים,וכתוביםנביאיםתורה

.עטיאשעמנואלדפוס.ה"תס-ס"ת,אמשטרדם.טוריסנוניש

,כללישערבנוסף.נפרדבשערחלקכלספריםועשריםארבעהכלאתהכוללכרך

לאחר.שנים5–כארכהההדפסה.(שערים5כ"סה)נחושתבפיתוחהמצויר

נדפסהשנהבאותה,במקביל.ה"תסשנתשנהפרטהכלליבשערנרשםההדפסה

.י"רשפירושעםך"תנמהדורתגם

.מקוריתעורכריכת.מ"ס5.5הכרךעובי.מ"ס7.5\13.דף[1],קנב,רפז,קפא

.מצויןמצב.עיטוריםעםמוזהבדפיםחיתוך

.איטליהרבנימחשובי(ח"תרמ-ע"תק)מארונייעקבדודרביספריית:מקור

200$פתיחה 

–מצויריםשערים–ו"תפ,אמשטרדם–סופריםתקון.154

חלקיםשלושה

Tikkun Sofrim – Amsterdam, 1726 – Illustrated Title Pages –

Three Sections

חזןהגביריםבמצותנדפס.השנהכלוהפטרותפרשיותסדר,סופריםתקון

.סילואדאגומישדוד,דיגירונאצרפתימשה,מינדיזרודריגיזשמואל

שערחלקלכל.ודבריםשמות,בראשיתהחלקיםלפנינו.ו"תפ,אמשטרדם

.מ"ס17.תואמותעתיקותכריכות.מצויןמצב.נחושתבפיתוחמצויר

200$פתיחה 

ז"תקפ,ליוורנו–אחדכרך–והפטרותתורהחומשיחמשה.155

נאהעותק–

Chamisha Chumshei Torah and Haftarot – One Volume –

Livorno, 1827 – Nice Copy

כלכמנהגהשנהימותלכלוהפטרותמגלותוחמש,תורהחומשיחמשה

מנחםאליעזרדפוס.ז"תקפ,ליוורנו.שימנחתספרפיעלמוגהים,הקהלות

.אוטולינגי

ה"ע"חותמת.מקוריתעורכריכת.טובמצב.מ"ס18.דףעח,רכט,[3]

."א"יעבאלכסנדריהמזוזותתפילינותספריםמוכרו"היעבונסיםחיים

100$פתיחה 



יחידהמהדורה–א"תרכ,מעמעל–השיריםשירעלאורעוטה.157

Oteh Or on Song of Songs – Memel, 1861 – Single Edition

נסיםרביובנומאזמיראשכנזירפאלרביחתימת–ראשונהמהדורה–"ציוןומצודתדודמצודת"ספר.158

אברהם

Sefer "Metzudat David VeMetzudat Zion" – First Edition – Signature of Rabbi Raphael Ashkenazi of Izmir

and His Son Rabbi Nissim Avraham

המלותשרשיביאור–ציוןמצודת.והעניןהמלותביאור–דודמצודתהפירושיםשניעם.מלכים,שמואל,שופטים,יהושעספר

.מיטאברובהילליחיאלרבימאת.המסופקות

במשךמהדורותבמאותשנדפס.נביאיםעל"ציוןומצודתדודמצודת"היסודספרשלראשונהמהדורה.א"תקמ-מ"תק,ליוורנו

שלמהרבי,"אריהשאגת"ה,א"החיד:ישראלגדוליבהסכמותעוטרהספר.סעדוןואליעזרקאשטילויצחקאברהםדפוס.הדורות

יסודספרי,סטפנסקי).ועודאליסנדריהד"אבהלויאליהורבי,בסאןבנימיןישראלרבי.האגהלוישאולרבי,אמשטרדםד"אבשלם

.(29'מס

–אליה מזרחי . 156

ח  "תע, אמשטרדם

Eliya Mizrachi –

Amsterdam, 1718

י"רשעלביאור,מזרחיאליה

רבימאת.תורהחומשילחמשה

,אמשטרדם.מזרחיאליהו

.פרופסשלמהדפוס.ח"תע

דפים.מ"ס32.דףרמא

מעט.טובכללימצב.איכותים

כריכה.שימושכתמי.עשנקבי

מחופהעץעשויה,מקורית

.ופגומהמנותקתכריכה.בעור

80$פתיחה 

.פלונגיאןד"אבהלריחיאלרבימאת,"אורעוטה"פירושעם,השיריםשירמגילת

.כההכחולבצבעמעטפתשער.שעריםשני.שםשנדפסוהבודדיםמהספרים.יחידהמהדורה.א"תרכ,מעמעל

.רכהכריכה.טובמצב.מ"ס21.'עמ104,[2]

100$פתיחה 

הגאוןשלידוחתימת:יהושעספרבתחילת

שלהפורזץבדף.אשכנזיאברהםנסיםרבי

שלידווחתימתבלאדינורישום,שופטיםספר

.נוספיםורישומיםחתימות.אשכנזירפאלרבי

גדול(ו"תקפנפטר)אשכנזירפאלרביהגאון

."לבחקרי"ההגאוןשלעמיתו,באזמירהדור

מראה,הנוגהמראה,עיניםמראה:חיבוריו

אשכנזיאברהםנסיםרבי,בנו.ועוד,הגדול

"אברהםדרש"מחבר,(ך"תרנפטר)

ישב.ועוד,אברהםמעשה,(א"תר,שאלוניקי)

י'פלאגחייםרביהגאוןעםיחדהדיןבבית

18.דףש-צא,[1];פז-מה,[1],מד.אחלק

.מקוריתעורכריכת.ש-רצחהדפיםללא.מ"ס

.בינוניבמצבדפיםמספר.טובכללימצב

.בלויהכריכה.קרעיםמעט.פינותקיפולי

300$פתיחה 



וספרי הלכהס"השחידושים על –ספרי יסוד 

מהדורה–ז"תקי,ליוורנו–יוסףשער.159

א"החידשלהראשוןספרו–ראשונה

Sha'ar Yosef – Livorno, 1757 – First Edition –

the Chida's First Book

ולשונותהוריותמסכתעלהיקףרחבחיבור,יוסףשער

.ג"והסמם"הרמבפסקי,והמפרשיםוספריספרא,ירושלמי

הוריותמסכתעלידבכתבהראשוניםמגדוליחידושיםכולל

חייםרבינומאת.בסופוותשובותשאלותעם.סוגיותושאר

.א"החיד–אזולאידודיוסף

שלהראשוןספרוזהו.ראשונהמהדורה.ז"תקי,ליוורנו

בגילבהיותוחיברוזהספרכידוע.שנדפסא"החידמרן

.שנים[17]ב"טו

אחרוןגואל.ט"סוטו'פיגדניאלשמואלהצעיר:חתימות

ששוןיוסףהצעיר.ט"סהכהןדוויקש"בכמהריוסףהצעיר

ישועותמחבר.19–הבמאהצובהארםמחכמי)ט"ס

.(11769ר"אוצה(ו"תרט,ליוורנו)ישראל

והושלמוחסריםאחרוניםדפיםשני.דףמ,קך.'עמ16

.כתמים.עשפגעי.בינונימצב.מ"ס29.בצילום

120$פתיחה 

ג"ת,אמשטרדם–אלפסרב.160

Rav Alfas – Amsterdam,1643

עם.(שלושהמתוך)שניחלק.נשיםסדר,אלפסרבהלכות

.מקומותומראיהתלמודמןי"רשפירוש

.דףקס.בנבנשתיעמנואלדפוס.ג"ת,אמשטרדם

."פיאצהחייםיהודה",פיאצצהדודרביחתימותבשער

פיאצהדודרבי-"ש"דבהצעירחובשולאזורלא"רישום

עפרת"בשונדפסממנותשובותז"היבמאהפירנצימרבני

פיאצצהדוד–ש"דבהצעירחתוםנמצאאחרבמקום.יעקב

'מסרשומהל"בסהבקבלהקובץראה)מפירארהו"יצ

.(ועוד101121

.נוסףובדףהשערבשוליקליםפגמים.מאודטוב-טובמצב

.פשוטהחדשהכריכה

(ח"תרמ-ע"תק)מארונייעקבדודרביספריית:מקור

.איטליהרבנימחשובי

150$פתיחה 



,אמשטרדם–זרעיםוסדרברכותמסכת!נדיר.161

מקוריתכריכה–ד"תע

Rare! Berachot Tractate and Seder Zera'im –

Amsterdam, 1714 – Original Binding

.המפרשיםעםזרעיםסדרמשניות.ברכותמסכת,בבליתלמוד

.נפרדיםבשעריםחלקיםשני.ד"תע,אמשטרדם

ביןבאמשטרדםשנדפסהס"השמהדורתמתוךראשוןכרך

.נשלמהלאס"השהדפסת.ז"תע-ד"תעהשנים

ל"סגבערמןיששכר’לרלדפוסהמביאמודהבשערים

גבלואשרהמוגבלזמןנשלםלאעדייןבאשר",מהלברשטט

שאסרולאיסורהכוונה."שלוס"השהדפסתעל...ארץגאוני

יששכר’רלדפוסשהביאס"השלהדפסתשהסכימוהרבנים

ולאבולהתחרותשלא,ט"תנ-ז"תנדאודרהבפרנקפורטבערמן

למביאהרשהבערמן’ר.שניםעשריםבמשךאחרס"שלהדפיס

זמןכלהלאשעדייןלמרות,להדפיסהנוכחיס"הששללדפוס

.האיסור

דייהושעבןורפאלמרקיסשלמהבןשמואלדפוס

עמנואלשלהמדפיס-דגלוהוא,ציורנדפסבשערים.פאלאשיוש

ירושלים,העברייםהמדפיסיםדגלי,יערי’אעיין.בנבנישתי

.60’מס,ד"תש

.הראשוניםהדפיםבשוליקרעים.כתמים.מ"ס34.דףפז,ק

.מנעוליםשאריות.מעוטרבעורמחופהעץכריכת.רופפיםדפים

בליטתאבזםבכל,(1חסר)הכריכהבפינותנדיריםאבזמים7

עיטוריםשלחריטותל"הנבאבזמים.הספרלהגבהתמתכת

.כריכהובלאישפשופים.חלקיתמנותקתכריכה.נאים

180$פתיחה 

–בבליתלמוד–מסכתות162.4

ז"ת-ה"ת,אמשטרדם

4 Tractates – babylonin Talmud 

– Amsterdam, 1642-1647

הוריות,שבועותמסכתות,בבליתלמוד

.עדיותמסכתמשניותעם.זרהועבודה

עמנואלדפוס.נפרדבשערחלקכל

.ז"ת-ה"ת,אמשטרדם,בנבנשתי

כתמים.טובכללימצב.יחדיוכרוכים

כריכה.מקומותבכמהקליםופגמים

.חדשה

200$פתיחה 



הגהות-'תר–'התקשנות–נדירותמהדורות–משניותכרכי[12]אוסף.164

Collection of [12] Volumes of Mishnayot – Rare Editions – 1740s-1840s – Glosses

.המשניותעלאיגרעקיבארבישלראשונהמהדורה.ג"תרי-ה"תר,אלטונא.איגרעקיבארביתוספותעםמשניות.כרכים3•

.קדשים,נשים,מועד,כרכי

משה'הק"חתימות:נשיםכרך.ידבכתבהגהות5הדפיםבין.אחרתמשניותממהדורתהושלמוקכח-קכאהדפים:מועדכרך:מצב

.מצויןבמצבהכרכים.ח-זהדפיםחסרים.קדשיםבסדרגםדומהחתימה"ווירצבורגק"בקיעקבבן

דוד"ההדפסהמשנותעתיקהחתימה.מצויןמצבתואמותכריכות.וקדשיםנשיםכרך.ד"תקע,פיורדא,משניותמתוךכרכיםשני•

.ל"הנהחותמיםמשניידבכתבהגהות2."ח"התרס,אבמנחם'ט...אייזאקזעהןיהושעאריהר"בצבי"רישום."ל"זצמהאגא"במ

שונותמהדורות–"יעקבעין"ספרימקבץ.163

Collection of "Ein Ya'akov" Books – Various Editions

דפוס.חלקיםשלושהמתוך.שלישיחלק.ו"תפ,אמשטרדם.יעקבעין•

.חדשהכריכה.מצויןמצב.מ"ס19.דף[3],שסה,[1].פרופסשלמה

.שיקאברהםרבימאת.אברהםעיןפירושעם."יעקבעין"סט•

בהסכמתמהדורה.כרכיםשלושה–חלקיםחמשה.ח"תר,קניגסברג

.ועוד"והקבלהכתב"ה,"ישראלתפארת"הליפשיץישראלרביהגאונים

.’עמ112,351,12,[6].(עירובין-ברכות):אחלק

.’עמ480,21,[2].(חגיגה-פסחים):בחלק

.’עמ592,27,[2].(בתראבבא-יבמות):גחלק

.’עמ538,13,[2].(עוקצין-סנהדרין):דחלק

120$פתיחה 

רבישלהעותק.ז"תרי,ווין.מועדסדרמשניותכרך•

בכתבבודדותהגהות.תורכיהשלרבהסבאןרפאל

.ידו

.ז"תקנ,אופיבאך.מועדסדרמשניות•

חסרים.פ"תק,קאפוסט.טהרות-קדשיםמשניות•

.טהרותובסוףקדשיםבתחילתדפיםמספר

.א"להגראליהושנותעם.זרעיםסדרמשניות•

א"לאבןיעקברביבעלותחותמת.ב"תרכ,ווארשא

קולבעל9532הרבניםאוצר-גוטקובסקיל"זאליהו

-בלודזמ"ר,ו"תרנ-בקאלווריהצ"מוו"תשנפטר,יעקב

רביאביוידחתימת.ז"תרצ-אביבבתלרב,ח"תרנ

.גוטקובסקיאליהו

תרגוםעם.ג"תקצ,ברלין.נשיםסדרמשניות•

בברליןומדעתורהאוהביחברתידיעלגרמנית

.הבירה

.ה"תר,ליוורנו.מועדסדרמשניות•

מעשה,עדןעציפירושעם.זרעיםסדרמשניות•

,לבוב.מקומרנאר"האדמומאת.זקןופניאורג

.ראשוניםדפיםשניחסר.ראשונהמהדורה.א"תרכ

.עשפגעיואחרוניםראשוניםבדפים.בינונימצב

.פשוטהחדשהכריכה.ובלאיקרעים

.שוניםגדלים.טובכללימצב.ספרים12כ"סה

.שהואכמותנמכרהאוסף

200$פתיחה 



יחידהמהדורה–ו"תקנ,וינה–(פולמוס)העוין.167

HaOyen (Polemic) – Vienna, 1796 – Single Edition

וחוקיעבריתשפתהגיוןמשפטכפיהתלמודמאמריביאור,העויןספר

רבימאת,(הפניניידיעהרבי)עולםבחינתלספרחדשביאורעם,החכמה

.מאובןקוניץמשה

.יחידהמהדורה.ו"תקנ,וינה

.נאהעתיקהכריכה.מאודטובמצב.מ"ס22.’עמקלט-קד,קד,[30]

120$פתיחה 

–ח"תמ,אמשטרדם–א"נבדברי.165

החלקיםשני–יחידהמהדורה

Divrei Navah – Amsterdam, 1688 –

Single Edition – Both Sections

ס"השמסכתותעלחידושים,א"נבדבריספר

דושנספייבלנחמיהרבימאת.וסבראבפלפול

.חלקיםשני.בפראגאקהילהומנהגיראש

.תרטאסקשטרודידודדפוס.ח"תמ,אמשטרדם

.יחידהמהדורה

בשערחלקכל.מ"ס20.דףי,[1],קנב,[3]

זה"בעלותורישומיחתימות.טובמצב.נפרד

-ויענערמעירקאפפעליועץ'להקשייךהספר

יתרולסדר'היוםאסטערייךבמדינהניישטאדט

מטוטשטבעלותרישוםבשער."ד"תרעשנת

"...זעליגמןר"למוהשייךשהספר

120$פתיחה 

,מיץ–יוסףפורת\הקודשעבודת\(ביצה)מקובצתשיטה.166

ראשונהמהדורה–ד"תקכ

Shita Mekubetezt (Beitza) / Avoday HaKodesh / Porat Yosef –

Metz, 1764 – First Edition

.אשכנזיבצלאלרביקבעםאשר,ביצהמסכתעלחידושים,זקניםאסיפת•

ספרעם

,טוביוםמסכתעל.א"הרשברבינומאתמועדביתהנקרא,הקודשעבודת•

:וכן.נפרדבשער

.ביצהמסכתעלסמיגאיוסףרביהגאוןמאת,יוסףפורתחידושי•

.ראשונהמהדורה.ד"תקכ,מיץ

עתיקהכריכה.איכותיםדפים.טובמצב.מ"ס20.דףיב,טז,[1],נ,[3]

.טקסטחסרוןללאהשערבשולחיתוך.רופפת

100$פתיחה 



דפוס-ו"תקצ,צפת–הטהורשלחן.170

חסרעותק–בקישראל

Shulcha Hatahor – Safed, 1836 – Yisrael

Bak Press – Lacking Copy

.אזולאיזרחיהנסיםרבימאת,הטהורשלחןספר

.בקישראלדפוס.ו"תקצ,צפת

חסרודף.מקורישערחצי:לפנינו,חסרעותק

,ז,ה-א:הםהחסריםהדפים.מא-כח,כד-ח,מעט

החסריםהדפים.בודדיםעשנקבי.מד-מב,כו-כה

.בצילוםהושלמו

100$פתיחה 

,VIII-IV,[5];23,232.ט"תקע,פראג.אאות:אחלק [1], .’עמ6-46

."ביהודהנודע"הזקנושללזכרוציון"חיהלנפשציון"נדפסלשערמעבר

.’עמ234-553,8,[28].ט"תקע,פראג.ו-בכולל:בחלק

.’עמ[2],289.פ"תק,פראג.כ-זכולל:גחלק

,XXXIX,[1].א"תקפ,פראג.ס-לכולל:דחלק [2], 866-1142, .’עמ[2]

רבימאתמאמריםעשרארבע"למשהתפארת"מכתבנדפסזהבחלק

בערךלנדאמשהרביבנודבריעלסניגוריה,"ביהודהנודע"הבןישראל

."טטפת"

-עכוללים.ד"תקפ,פראג.והאחרוןהחמישייחדחלקיםשניכולל:החלק

.’עמ[1],510.ת

פרסומתבהם.ביבליוגרפיתידועיםשלאדפים2נדפסוהחלקבסוף

הלוויישראלבןמשההמדפיסידיעלתורהחושמיחמשהלהדפסת

.לנדא

.מקוריותכריכות.מאודטובמצב.מ"ס19.כרכיםחמשה

120$פתיחה 

יחידהמהדורה–ר"ת,ליוורנו–פירותוקניןגוףקנין.169

Kinyan Guf VeKinyan Peirot – Livorno, 1840 – Single Edition

רבימאת.'ב'אסדרפיעלמשפטלחשןהלכהחידושי,פירותוקניןגוףקניןספר

.יחידהמהדורה.ר"ת,ליוורנו.שניחלק.עמרםנתן

.ירקרקיםדפים.מאודטובמצב.מ"ס14.5.דף[1],תריג-רמד,[1]:בחלק

100$פתיחה 

ידועיםלאדפים–ד"תקפ-ט"תקע,פראג–הערוךספר!נאהסט.168

Fine Set! Sefer HaAruch – Prague, 1819-1824 – Unknown Leaves

.מרומאיחיאלבןנתןרבימאת.חלקיםחמשהסט,הערוךספר

פלקלסאלעזררבישלחשובותלהסכמותזכתההמהדורה."ביהודהנודע"הנכדלנדאהלוימשהרביבדפוס.ד"תקפ-ט"תקע,פראג

.לנדאסגליחזקאלרביבנייעקבורבישמואלרבי"מאהבהתשובה"ה



–ז"תרכ,פרנקפורט–(מוירצבורגהרב)דבשנחלי.173

יחידהמהדורה

Nachalei Devash (the Rabbi of Würzburg( - Frankfurt,

1867 – Single Edition

בהלכות(הפניםעם)ערוךהשולחןעלחידושים,דבשנחליספר

פרנקפורט.וירצבורגד"אבבמברגרהלוידוביצחקרבימאת,חליצה

בעניניםלתלמידיםתשובותבסופו.יחידהמהדורה.ז"תרכ,דמיין

.חשובותהסכמות.שונים

VI , .רכהכריכה.טובמצב.מ"ס22\30.’עמ73

80$פתיחה 

.דףק.ד"תרכ,ליק.(ן"נואות).וחלק

.דףקצו.ו"תרכ,ליק.(ך"סמאות).זחלק

.דףקעג.ח"תרכ,ליק.(ן"עיאות).חחלק

.דףעד.א"תרל,ליק.(א"פאות).טחלק

.דףר.ד"תרל,ליק.(ף"קומאותוחלקק"צדיאות).יחלק

.דףקמח.ה"תרמ,ברלין.(רתת-קיםאות).יאחלק

.'עמ[1],שכח.ז"תרמ,ברלין.(שתן-שאולערך).יבחלק

.דףקפג.ח"תרמ,ברלין.(תתקבל-תאגאערך).יגחלק

.חוברות-חוברות,בהמשכיםנדפסזהחלק

,מקלףהכריכהשדרות.כרכיםבחמשה,חלקיםשמונה

.טובמצב.אדוםרקעגביעלמוזהברישוםעם

100$פתיחה 

–ח"תקצ,למברג–(פולמוס)מהרהלראותקונטרס.172

נדיר–יחידהמהדורה

Kuntras Lirot Meherah – Lemberg, 1738 – Single Edition –

Rare

ישראלבניבתיבהרבה...ומקולקלרעמנהג...על",מהרהלראותקונטרס

הקדושהתורתינודתפיעלאשראדםצורותהרבההכותליםעלתלוים

.מקוסטנטיןאליהובןעזריאלרבימאת,(להשהותםאסור

דמתוךגקונטרסהואזהקונטרס.יחידהמהדורה.ח"תקצ,למברג

.המחברשלקונטרסים

.כריכהללא.מצויןבמצבנשמרהקונטרס.מ"ס23.דף[1],ז

100$פתיחה 

נאהסט–ראשונהמהדורה–חלקים8–יצחקפחדאציקלופדיה.171

Pachad Yitzchak Encyclopedia – 8 Sections – First Edition – Fine Set

סטלפנינו.מפירארהלאמפרונטייצחקרביהגאוןמאת"יצחקפחד"הראשונההלכתיתהאציקלופדיהשלהאחרוניםחלקיםשמונה

.תואמותבכריכותנאה

אתהמשלמיםהחלקיםשמונתונדפסונוספו,פטירתולאחרומעטהמחברבחייבאיטליהשנדפסוהראשוניםהחלקיםמלבד

הינםשלפנינוהחלקיםכל,ח"תרמ-ד"תרכ:השניםביןנדפסוהחלקים.בגרמניהשפעלהנרדמיםמקיציחברתידיעל,כולההסדרה

:שלפנינוהחלקיםפירוטלהלן.ראשונההדורה



סט–א"תרצ-ד"תרפ,ירושלים–ערוךשולחעלנאמןאורח.175

שלם

Orach Ne'eman on the Shulchan Aruch – Jerusalem, 1924-1931

– Complete Set

.אוירבךנתןמנחםרבימאת.חייםאורחערוךשולחןעל"נאמןאורח"חיבור

.מאודטובמצב.כרכיםשלושה.שלםסט–חלקים4.א"תרצ-ד"תרפ,ירושלים

.שערחסר'גלחלק

100$פתיחה 

ראשונהמהדורה–(מקרליןפרידמןדודרבי)"דודיד"הלכותפסקיחיבור.174

Composition Piskei Halachot "Yad David" (Rabbi David Friedman of Karlin) – First Edition

.א"תרס-ח"תרנ,ווארשא.חלקים'ב.מקרליןפרידמןדודרבימאת.מקוהודיניהעזראבןבהלכות,דודידביאורעם,הלכותפסקי

.ראשונהמהדורה

.’עמ9,[12],28;484.ח"תרנ,ווארשא.המקואותוקונטרסת"שוקובץאחרוןקונטרסעם(ד-אפרק):אחלק

.שעריםשני.’עמ9;10;528,[4].א"תרס,ווארשא.(ט-הפרק):בחלק

.בכריכותפגמים.דפיםכמהבשוליוקרעיםפגמים.יבשדף.תואמותמקוריותכריכות.טובכללימצב.מ"ס32גודל

100$פתיחה 



מוסרספרי

ראשונהמהדורה–ן"תק,אלטונא–לשוןמרפא.176

Marpeh lashon – Altona, 1790 – First Edition

יקותיאלר"ברפאלרבימאת.מוסרופרקישערים,לשוןמרפא

.ונדבסק,המבורג,אלטונאהקהילותשלרבםץ"כהכהןזיסקינד

.ראשונהמהדורה.ן"תק,אלטונא

.טובמצב.מ"ס20.דף[1],קכה,[4

100$פתיחה 

הרבמאת"ומאמריםרשימות"שלכרכיםשלושה.177

ידועלאתוכן–דסלר

Three Volumes of "Reshimot UMa'amarim" by Rabbi 

Dessler

רביתלמידיידיעלבסטנסילשנדפסו,ומאמריםרשימותכרכישלושה

.דסלראליעזראליהו

יתכן.אחרבמקוםשפורסמומצאנוולאשלפנינומהחומרחלקיםבדקנו

שטרםדסלרהרבשלושיחותיומכתביומאודחשובהתגליתולפנינו

![?]פורסמו

.א.אהרבר"אדמוכתבימתוךורשימותמאמריםקובץ–ראשוןכרך

חוגיביןשחולקוהקודמיםלקבציםהמשךהנוזהמאמריםקובץ.דסלר

שלק"מכתימדוקדתהעתקההמהווהל"זצהיקרר"אדמושלתלמידיו

הרבשהכיןדבריםוזכרוניעזררשימותאלאאינםמהםחלק.ר"אדמו

,לונדון.כרמלאריהבידילאורוהוצאונאספו.ודרשותיושיעוריולצורך

.ותיקוניםידכתבדפיכמההדפיםבין.ט"תשי

הרבידמכתב.ומכתביםרשימותמאמריםהכוללנוסףכרך–שניכרך

.ט"תשי,לונדון.כרמלאריהבידילאורוהוצאונאספו.דסלר

העתקותמכילהקובץ,ומאמריםרשימותקובץ–שלישיכרך

לעצמושהכין,בארוכהפעמיםבקצרהפעם,רבנושלמרשימותיו

הראשונהמשיחתוהחל,ברקבני'הק'פוניבזבישיבתשאמרלשיחותיו

זהבקובץהושמטו.ד"תשיבטבתהאחרונהשיחתועדז"תשבאלול

ומאמריםשיחותבקובץוהופיעורבנו'בחיברקבבנישהוכפלוהשיחות

.שיחותבקובץוהופיעווהוכפלותלמידיוי"עועובדושנרשמווהשיחות

חיירביידיעללאורהוצא.מאליהומכתבבספרהופיעוהשיחותוכן

בכרך.ט"תשכ,ברקבני,דסלרהרבשלהמובהקתלמדופירדלנדר

.והוספותהגהותוכמה,פרידלנדרהרבי"בכאולי–ידבכתבדפיםכמה

.נוספיםסטנסילדפי

.טובכללימצב.דפיםמאות

200$פתיחה 



משהאברהםרבי–חלקים3–ראםתועפת.178

וויטקינד

To'afot Re'em – 3 Sections – Rabbi Avraham Moshe

Wittekind

קרןלהרמתדרשות,נבחריםמאמריםקבוצתכולל,ראםתועפת

ויטקינדמשהאברהםרבימאת.האדםמוסרלחקרהיהודת

.4מתוךחלקים3.סעלובד"אב

.יחידהמהדורה.ח"תרפ-ג"תרע,פיעטרקוב-קובנה-ווארשא

.מקוריותכריכות.טובכללימצב

100$פתיחה 

חשובותמהדורות–והשקפהמוסרספרי[3]מקבץ.179

Collection of [3] Mussar and Thought Books – Important Editions

בעלהגאוןמאתחשובההסכמה.סטנוביצחקל"המופירושעם.הכוזריספר•

.מאודטובמצב.אדומהבדיושער.ה"תקנ,ברלין."מגדיםפרי"

ראשונהמהדורה–ג"תקס,שקלוב–(הלבבותחובתביאור)לבבשמחת•

חייםרבימאת,"לחםפת"פירושומסביבהלבבותחובתספרכולל,לבבשמחת

.ראשונהמהדורה.ג"תקס,שקלוב.ממאהלובץ"כאברהם

.קליםכתמים.עשפגעי.עביםדפים,בינוני-טובמצב.מ"ס20.דףצב,קל,[6]

.עתיקהעורחציכריכת

מהדורה.ט"תרכ,ליוורנו.עמרםנתןרבימאת.'גחלק,המדותנועםספר•

.קליםפגמיםכמה.טובכללימצב.יחידה

.שוניםגדלים

100$פתיחה 

ופילוסופיהדקדוק,ודרושמוסרספריאוסף.180

יהודית

Collection of Mussar and Drush, Grammar and

Jewish Philosophy Books

•1825,וינה.יוסףלקיטת•ג"תרנ,קראקא.שמואלמדרש

.גרניבן:עםכרוך.ב"תרמ,ברלין.חכמהתעלומות

ביאור•ח"תקצ,הנובר.הכוזריספר•א"תרי,אמשטרדם

,ברלין.שלישיחלק,ישראלזמירות•1830,ברסלויא.הערוך

,קראקא,ייןמחיר•1829,וירצבורג.עלומיםחינוך•ח"תקמ

,ווילנא,תפלהערך•1873,וינה.יצחקכוכבי•א"תרמ

תוכחת•ט"תקמ,ברלין.מגילותחמש•שעריםשני.ט"תרכ

,ווארשא.השיריםשירעלנועםאמרי•1812,ברלין.מגולה

נפש•ב"תרפ,ווילנא.חדשאורעם,תשובהשערי•ח"תרכ

.ד"תרצ,לונדון.הנגידשמואלדיואן•ך"תר,קניגסברג.החיים

נמכרהאוסף.טובכללימצב.שוניםגדלים.ספרים17כ"סה

.שהואכמות

200$פתיחה 



חכמהספריארבעה.181

'התקשנות–ודקדוק

Four Grammar Books – the

18th Century

,הדקדוקחכמת,התיבהצוהרספר•

בנין"בעלהכהןשלמהרבימאת

בשעררישום.י"תק,ברלין."שלמה

ה"כא"לאבןיעקב'להבשייך"

דומהרישום."חלפיןהירץנפתלי

.האחרוןבדף

.אליהופרקיספר,ההרכבהספר•

.הלויאליהורביהמדקדקמאת

.ג"תקנ,פראג

משההפילוסוףמאת,הנפשספר•

דף.ח"תקנ,ברין.מנדלסוןמדעסוי

ידבכתבהושלם(אחרון)כא

.ההדפסהמתקופת

גן,יסודותארבע,העולםצלספר•

מתתיהורבימאת,וגהינםעדן

בשער.ב"תקס,ווילנא.דלקארט

הישישומופלאלהרבנישייך"רישום

."איבליןק"קפהחונהזיסלה"מו

מצב.שוניםגדלים.ספרים4כ"סה

.טובכללי

100$פתיחה 

מקומות–ישראללנעריספריםמקבץ.182

שונותותקופות

Collection of Books for Jewish Boys –
Various Places and Periods

,ליוורנו.ישראלבנילנעריהשכלמוסר,אבמוסר•

עברית.מנוקד.ראשונהמהדורה.ט"תקע

טובמצב.'עמ16.עמודמולעמודהואיטלקית
.מקוריתרכהכריכה.מאוד

רבימאת.ישראלבנינעריבולחנך,דעתראשית•

,ווארשא.מפיראראאסקולימנחםאליהויצחק
.ג"תרמ

צבימנחםרבימאת.שבתלמודהטבעידיעות•

.ג"תרס,ווארשא.טאקסין

העורךמאת.הנעוריםלבנימצוירשבועון,הנער•

מתוך2חוברת).ג"תרע,ניסן'ט,וילנה,לויןאליהו
6).

ללמדמעשיותוחמשעשריםכולל,טוביםמעשים•

אלעזררבימאת.טוביםמעשיםלעשותהבנים
.[ש"ת],סקלהייד.שנקל

.מצויןמצב.שוניםגדלים.ספרים5כ"סה

100$פתיחה 



ספרי תפילה

הכללמןיוצאבאופןמפוארעותק–ה"תקל,אמשטרדם–שלמהתקון.183

Tikkun Shlomo – Amsterdam, 1775 – Exceptionally Impressive Copy

זלמןשלמהרביתקן.הקדושי"האררביפיעלמיוסד,קודשלשבתשנצרךמהוכל,הנהגות,דינים,תפילות,תיקונים,שלמהתקון

.פרופסשלמהיתומיבדפוס.ה"תקל,אמשטרדם.לונדן

.מ"ס10\16.5.דףקסד,[2]

בידתורהבכתראוחזיםמלאכיםשלציור.מוזהבתמסגרתבתוך,מיוחדיםעיטוריםעם.מקוריתעורבכריכתכרוך:מסוגונדירעותק

צידיבשניזהיםהציורים.נוספיםעיטורים.נחשבמקורהאוחזתחסידהשלציורהכריכהבמרכז.הדסבעליאוחזיםהשניהוביד,אחת

.סוגריםהיולכריכהכיהמעידיםזעיריםחורים.מצויןמצב.במיוחדעביםדפים.ומעוטרמוזהבדפיםחיתוך.זהבבדיוהכל.הכריכה

.איטליהרבנימחשובי(ח"תרמ-ע"תק)מארונייעקבדודרביספריית:מקור

400$פתיחה 

–ישריםתפלתסידור.184

מהדורה–ק"ת,אמשטרדם

ראשונה

Siddur Tefilat yesharim –

Amsterdam, 1740 – First Edition

לימיתפילות,הספרדיםכמנהגסידור

וימיםתעניות,מועדים,שבת,חול

סדרפיועלהספרדיםכמנהג,נוראים

,זכותמשהרבימאתפיוטים,זל"הארי

דודרבימאתשנהה"קכעללוח

.מילדולה

.ראשונהמהדורה.ק"ת,אמשטרדם

!רבותבמהדורותנדפסהסידור

.דףקמב;רעז-ריג,קיב,[4].שערחסר

בפינתפגם.טובכללימצב.מ"ס16.5

השניהמהספירהיב-טדפים.כאדף

.פשוטהכריכה.הפוךנכרכו

200$פתיחה 



,פראג–הדרךתפלת.186

בכריכתמיניאטוריכרך–ז"תקצ

מקוריתקלף

Tefilat HaDerech – Prague,

1837 – Miniature Volume with

the original Parchment Binding

לחולחודשראשתפילות,הדרךתפלת

עשרת,וברכוקדישדיני.ולשבת

העומרספירת,המןפרשת,הדברות

.[ז"תקצ]1837,פראג.ועוד

ספירתללא.דף[48].מ"ס10

קלףכריכת.מצויןמצב.עמודים

.מקורית

מארונייעקבדודרביספריית:מקור

.איטליהרבנימחשובי(ח"תרמ-ע"תק)

200$פתיחה 

,למברג–"הספרדיםכמנהגישראלתפלת"מיניאטורה.185

נאהמקוריתעורכריכת–ידועלא–ז"תרי

Miniature "Tefilat Yisrael" according to the Sephardic

Custom – Lemberg, 1857 – Unknown – Fine Original

Leather Binding

תהליםספרכולל,השנהכלתפילות,הספרדיםכמנהג,ישראלתפלת

במאגריידועלאהסידור.[ז"תרי]1857,למברג.(נפרדבשער)

.הביבליוגרפיה

,רנו.מעוטרתמקוריתעורבכריכתכרוך.מ"ס10:כיס\מינאטוריגודל

הנראהכפי.משובשתדפיםספירת.ממוספריםלארביםדפים.דףצו

.חסרהתהליםסוףשל'צדף

רבנימחשובי(ח"תרמ-ע"תק)מארונייעקבדודרביספריית:מקור

.איטליה

120$פתיחה 

מהודרעותק–ז"תקצ,אלטונא–תחנות.187

Techinot – Altona, 1837 – Impressive Copy

,רעליגיאןמאזאישערפרויענציממערגעבילדעטעפירבוך-געבעטאיין":תחנותספר

פארהאנדענעןנאך/אנדאכטהייזליכעןאונדאפפענטליכעןדערבייאגעברויךצום

דערנאך...מיראבנימןו"במההעשיליהושעפאןבעארבייטעטגעבעטעןאלטען

."אויפלאגעפערבעססערטעןאונדצווייטעןערשיענענעןברעסלויאאיןאיז

.באןהאחיםדפוס.ז"תקצ,אלטונא

.מאודנאיםעיטוריםעםמקוריתעורכריכת:מהודרעותק.מ"ס15.'עמ[3],148

.הכריכהבשדרתקליםפגמים.איכותיםדפים.מאודטובמצב.מוזהבדפיםחיתוך

120$פתיחה 



–מנעולעםמהודרתכריכה–1901,פראג–ישראלתפלת.189

מקוריתקופסא

Tefilat Yisrael – Prague, 1901 – Impressive Binding with a

Lock – original Case

.עמודמולעמודוגרמניתעברית,השנהלכלסידור,ישראלתפלתסידור

.[א"תרס]1901,פראג

עם,מהודרתכרםבצבעכריכה.מוזהבדפיםחיתוךעם,נהדרעותק

בתחילת.מקוריתקופסאעם.מנעולכולל,חןואבןמתכת,בזהבעיטורים

.1915משנתידבכתבהקדשההסידור

.קליםופגמיםבקופסאכתמים,רופףהקופסאמכסה.מצויןמצב

120$פתיחה 

נדירהמהדורה–ה"תקפ,סדילקוב–לשוןמענה.188

Ma'aneh Lason – Sudilkov, 1825 – Rare Edition

ערב,יולדת,חולים.העלמיןלביתתפילותוששהארבעיםכולל,לשוןמענה

.מפראגליברמןאליעזררבימאת,סדילקוב.כיפורויוםהשנהראש

.מהדורותבעשרותשנדפסמפורסםספר.מדפיסשםללא.ה"תקפ

.מעולםפומביותבמכירותהופיעהלא,נדירהשלפנינוזומהדורה

הודבקאחרוןדף.רביםשימושכתמי.טובכללימצב.מ"ס18.דף[64]

.נאהחדשהכריכה.נראותאינםהשורותתחילת,הטקסטעלמעט

100$פתיחה 

ז"תקפ,גרמניה–מויסלינגקהילת–ותפלהרנהקול.190

Kol Rinah Vetefilah – Community of Moisling – Germany, 1826

להינו-אביתחנוכתביוםוהתפללושרואשר"ותפלהרנהקול"–תפלהסדר

.מייסלינגקהילתאנשיק"לפז"תקפ[אבז"י]מנחםב"טוביום

Gebruedern:מדפיס.אלטונה Bonn.עמודוגרמניתעברית.1827–ז"תקפ

.עמודמול

ישעיהובאוסףהביבליוגרפיהבמפעלמופיע.הלאומיתבספרייהאינו

.וינוגרד

ללאהעמודבאמצעחתךאחרוןדף.קצוציםמעטשולים.טובמצב.דף[8]

.מ"ס16.8.חדשהכריכה.חסרון

100$פתיחה 



ר"ת-ק"התשנות–סליחותספריאוסף.192

Collection of Selichot Books – 1740s-1840s

,ברעסלויא.אשכנזבלשוןפירושעםסליחות•

.א"תקצ

.ג"תקכ,דמייןפרנקפורט.השנהמכלסליחות•

ט"תרי,ווילנא.וזאמוט,רייסין,ליטאכמנהגסליחות•

ידיעלמוגהות.אשכנזכמנהגהשנהמכלסליחות•

.ז"תקצ,רדלהיים.הידנהייםוולףרבי

.מאודטוב-טובבמצבכולם.שוניםגדלים

100$פתיחה 

כיסמהדורות-תפילהספריאוסף.191

ומיניאטורות

Collection of Prayer Books – Pocket and

Miniature Editions

עמודכל.ב"תרפ,ווארשא.אשכנזכמנהגחןאמריסידור•

.השערשאחריראשוניםדפים2חסרים.מסגרתמוקף

.מ"ס6.7.אחרוניםדפיםוכמה

6.7.ש"ת,ירושלים.אשכנזכמנהג,התפלהשערסידור•

.מ"ס

.ה"תרצ,ירושלים.ספרדיםכמנהג,ירושליםזכרוןסידור•

.מ"ס7.8

.מ"ס9.5.ג"תרע,וינה.ישראלתפלתסידור•

.מ"ס9.5.ירושליםאשכולהוצאת,חןאמריסידור•

,ירושלים.אנגליתבתרגוםאשכנזנוסח,ציוןברכתסידור•

.מ"ס10.זיתעץכריכת.צבעונישער.ג"תרע

10.5.תהליםעם.בערךף"תר,ווינה.זכהתפלהסידור•

.מ"ס

.ז"תרע,ווארשא.אשכנזנוסח.יפהתפלהתפלהסדר•

.מ"ס10.5

.מ"ס1927.10,וינה.ישראלתפלתסידור•

לשוןבהעתקתהשנהכלתפילות,קדשלהדרתסדר•

.מ"ס11.5.ה"תרנ,יורקניו.אנגליש

.מ"ס1898.11.ותפלהרנהעם,תורהשלמיתפלהסדר•

,גרמניתשפתהעתקתעם,ירושליםשלוםשאלוסידור•

.מ"ס12.צבעונישער.א"תרע,ירושלים

.נוספיםסידוריםשני

.טובמצב.סידורים14כ"סה

200$פתיחה 



אוספי ספרים

חשובותוהגהותחתימות–'תר-'התשנות–גרמניהמדפוסיספריםאוסף.194

Collection of Books Printed in Germany – Mid-17th Century – Mid-18th Century – Important Signatures and

Glosses

שלחלקיםשלושה.דמייןבפרנקפורטנדפסוכולםכרכים7.הירשרפאלשמשוןרבימאתותרגוםפירושעםתורהחומשיחמשה•

.ה"תרנ-ג"תרנ.דברים-שמות.השניההמהדורהמןכרכיםוארבעה.ח"תרל-ז"תרכ.דברים,שמות,בראשית:ראשונהמהדורה

חתומותרבותוהגהות,רבותרבניםחתימות.ז"תקי,זולצבאך.ומגילהסוכה,יומא,תענית,השנהראשמסכתות,בבליתלמודכרך•

.יוסףפורתס"מח,וינהד"אב(8173הר"אוצ,ג"תרצ-ד"תרכ)בוימגרטןיוסףרביהואזהכנראההגהותהספרדפיוביןבתחילה."יוסף"

.ז"תע,ברלין.חאגיזיעקברבימאת"חייםעץ"פירושעםמשניות•

:עםכרוך.א"תע,ברלין.מקרמניץיששכררבימאתק"להרמרימוניםפרדסספרעלביאורים,יהפתחיספר•

–נוספיםוספריםגרמניהדפוסי–ספריםאוסף.193

ר"ת-'התשנות

Collection of Books – Printed in Germany and

Addiitonal Books – 1640s-1840s

יעקבר"למוהרשייך"רישום.ג"תצ,ברלין.ם"להרמבהמצותספר•

."לעוויא

.ק"ת,הומבורג.יבמותלמסכתן"הרמבחידושי.אדםתולדות•

.ד"תקמ,פראג.והיתראיסור•

.ט"תקע,זולצבאך.שבועות.חמישיחלק.הפייטןכוונתמחזור•

,דיהרנפורט.בכורות,מנחות,זבחים,מסכתות.בבליתלמוד•

.מקוריתעורכריכת.ס"תק

,וינה."רוקחשמן"הבןוולףבנימיןישראלרבימאת.תורהשערי•

.ראשונהמהדורה.א"תרי

.שוניםגדלים.בינוני-מאודטוב.שוניםמצבים.ספרים6כ"סה

120$פתיחה 

4.שערחסר.ט"תצ,זאלקווא.יקטילא'גיוסףלרבי.אורהשערי•

.קדוםאשכנזיידבכתבהושלמוראשוניםדפים

שפיץל"סגהירשצבירבימאת.וחידותםחכמיםדבריספר•

.יחידהמהדורה.ב"תקס,אופיבאך.מפרסבורג

.שערחסר.ראשונהמהדורה.ו"תע,המבורג.זיסקינדם"מהרת"שו•

מגדולי(ז"תרל-ב"תקס)רוזנבויםליטשהלויאברהםרביחתימות

,פרשבורג)יהודהבןת"שוחיברנייטראד"אבסופרהחתםתלמידי

רישוםהספרבסוף.(ז"תרל,פרשבורג)אברהםשושנת.(א"תרל

.עזריאלרביבנוידבכתב

משהרבימאת,דעהיורהערוךשולחןעלפירוש,הפניםלחםספר•

שהספררישוםבשער.ראשונהמהדורה.ו"תע,האנוי.קויפמןיקותיאל

ד"אבי"נשפיטצרזלמןר"כמוהרת"כשהמפורסםהגאון"לשייך

.בעלותוחותמותחתימות.דומיםנוספיםרישומים."דפה

.ו"תר,ברלין,הדורותקורא•

.וינהד"אבבוימגרטןשלמהרביספריית:מקור

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים.כרכים8–ב.ספרים9כ"סה

.שהואכמותנמכרהאוסף.מנותקיםודפיםכריכותמעט

200$פתיחה 



חשובותחתימות–'תר-'התשנות–השוניםאירופהדפוסי–ספריםאוסף.195

Collection of Books – European Printing Presses - Mid-17th Century – Mid-18th Century – Important

Signatures

דייןדובריזינסקיאברהםמאיררביחתימת.ראשונהמהדורה.ו"תנ,דיהרנפורט.מצויזמיריעקברבימאת.יעקבביתת"שו•

.עתיקאשכנזיידבכתבארוכההגההמדבדף.באלכסנדר

.ז"תפ,פיורדא.גינצבורגהירץנפתלירבימאת.רצוןשבענפתלי•

.וחותמותחתימות.ז"תקל,שטרסבורג.סתריםלחם•

."שפיראישראל'הק"חתימההספרבשער.ראשונהמהדורה.ח"תקע,ברסלוי.ליפשיץישראלרבימאת.ישראלכנסת•

.ז"תקע,מיץ.בידינגןמשהרבימאת.ביאורעם.אסתרמגילתעם,הפוריםלחגתפלותסדר,הפוריםאגרת•

שייך"ביניהםרבותוחתימותרישומים.ו"תקמ,דיהרנפורט.פרשבורגד"אבברבימאיררבימאת.אחלק,ברבים"מהרחידושי•

.נוספותוחתימותרישום."גראסווארדייןק"אבדי"ניוסףה"מוהדורמופת'המפוהגאוןו"לאממ

במצבהשני,טובבמצבהאחדעותקיםשני.ועודמפרשבורגבעלותורישומיחתימות.ג"תקנ,פראג.בחלק,ברבים"מהרחידושי•

.רבותחתימותבשניהם,בינוני

כרוך.ז"תקע,[פולנאה],דיהרנפורט.פסחהלכותעל,חייםמקור•

:עם

-ליטשמשפחתרבניבעלותחותמות.ז"תקע,פולנאה,דעתחוות•

.רוזנבוים

שוונהפורמט.ז"תרל,למברג.קידושיןמסכתעל,יוסףעצמות•

בכתבהקדשה.גרוסשמואל'הק:חתימות.מארכוגדולרחבומהרגיל

.פריעדמאןליפאיונטנחה"בלאאמודובעריש:חתוםיד

.הוכגלרנטרוולףזאברבימאת.ם"הרמבעל.חכמיםמשנת•

.יחידהמהדורה.ן"תק,למברג

חתימות.(שערחסר)'התקשנותסוף,למברג.א"הרשבת"שו•

רוזנבויםיהודהלרבישייךשהספררישוםביניהםרביםורישומים

.ועוד."גרינוואלדל"זי"ברצבייוסף".גולדמןמנדלחתימות.מצעהלים

,פיורדא.פראגד"אבברודאאברהםרבימאת,אברהםתולדות•

.ראשונהמהדורה,ט"תקכ

מהדורה.חתימות.ו"תקכ,פיורדא.חוליןמסכת.שלמהשלים•

.שניה

.ראשונהמהדורה.ט"תר,ווילנא.המדותבירוריביאורעם,מכילתא•

הלוישמואלרביבןמבוסקוביץהלויוואלףרבימאת.אסתרמאמר•

.ראשונהמהדורה.ב"תקצ,אופן.מקעלין

.ז"תקפ,אופן.הגרמארץאליעזרבןיצחקרבימאת,יצחקבית•

.יחידהמהדורה.האוניברסיטהדפוס

.יחידהמהדורה.ב"תקע,פראג.לנדסופריונהרבימאת,יונהכנפי•

:עםכרוך

משהרבימאת.החסידותנגדהמפולמוסהקדמת,לאלקינומסילה•

חתימהבשער.יחידהמהדורה.ע"תק,פראג.שפיראהכהןיוסף

.המחברנגדחריפההגהה'בבדף."פ"זמשה'הק"עתיקה

.הפורזץבדףהקדשה.ב"תרס,סיגט.נופליםסמיכת•

.ראשונהמהדורה.ה"תרס,מונקאטש.התורהעל,שיקם"מהר•

נתןרביבעלותחותמת.ה"תקע,ווין.טהרותסדרמשניות•

.מאצוואןגעשטטעטנער

והואלעומקנבדקלאהאוסף.שוניםומצביםגדלים.ספרים22כ"סה

.שהואכמותנמכר

.וינהד"אבבוימגרטןשלמהרביספריית:מקור

300$פתיחה 



ר"ת-ק"התשנות–ודרושמוסר-קטןבפורמטספרים[11]אוסף.197

Collection of [11] Small Format Books – Mussar and Drush – 1740s-1840s

,[1],ח,י,יז:לפנינו.דףיז,ד,[1],ח,י,יז,[6]:במקור.חסרעותק.ראשוןדפוס.ד"תקפ,ווילנא.ין'מוולוזחייםרבימאת,החייםנפש•

.אחרוניםדפים8וראשוניםדפים6חסרים.דףט,ד

ר"ת-ק"תשנות–ופוליןרוסיהדפוסי–ספרים[9]אוסף.196

Collection of [9] Books – Russia and Poland Presses – 1740s-

1840s

.א"תקע,קאפוסט.א"להרשבהביתתורת•

מהדורה.ה"תקל,דהירנפורט.קצנלבויגןבנימיןרבימאת,זהבמנרת•

.בינונימצב.ראשונה

בןאליעזררבימאת,ס"השעלחידושים.יעקבבןאליעזרדרבימשנת•

.בינוני-טובמצב.נדיר.יחידהמהדורה.ט"תקע,שקלוב.מסלוניםיעקב

הדםעלילת,"התרעלהכוס"המכונהראשוןשער,ונחמהישועהכוסספר•

:עם.ראשונהמהדורה.ט"תרי,ברסלויא.בדמשק

.ציוןשלוםודרישתישראלביתבניןעל,דרושיםשבעה.ישועותכוסספר•

.הישועהציריעלהסובביםהנביאיםופסוקיובמדרשיםס"בשל"חזבמאמרי

.ראשונהמהדורה.ט"תרי,קרוטושין

.ד"תרמ,ווארשא.א"הגרפירושעם,יצירהספר•

.כ"תר,טשרנוביץ.מאזמירהכהןאליהורבימאת.אליהומדרש•

קרבןפירושעם.ספרדנוסח,רגליםושלשכפוריםיוםהשנהראשמחזור•

.ד"תרל,ברודי.לוימטהאהרן

ורישומיחתימות.ב"תרל,למברג.א"החידרבינופירושעם.חסידיםספר•

.בעלות

.בינוני,טובמצב.שוניםגדלים.ספרים9כ"סה

150$פתיחה 

.דף400–עבהכרך.ט"תקפ,מיץ,המאורמנורת•

.א"תרי,זאלקווא.פרחייצחקרבימאת,ירושליםטוב•

.ו"תקצ.סדילקוב.אזקריאליעזררבימאת,חרדיםספר•

.סלונימסקיזליגחייםרבימאת.לגוףחוץוקיומההנפשמצאות•

.ח"תרי,ווארשא

פילוןהמכונההאלכסנדריידידהרבימאת.אלהיםדבריהיורשמן•

.ץ"תק,פראג.הקודשללשוןהעקתהעם.היהודי

.ח"תר,זאלקווא.מפראגל"המהרמאת,הגולהבארחיבור•

.ה"תרל,וולנא,ים"המלבמאת,נפלאפירושעםאסתרמגילת•

חייםרבימאת.בירושליםהמתטהרתמנהגי,ואמתחסדמאמר•

מהדורה.א"תרנ,ירושלים.'מוילקומירמגיד'ה,ראפפורטאהרןיצחק

.ראשונה

.ב"תרכ,ליק.ן"הראבמאת,השכלמאמר•

.ח"תרפ,לובלין.ל"המהראחימאת,החייםספר•

,מונקאטש.פלקלסאלעזררבימאת.חלקיםשני.חודשעולת•

.ב"תרס

17שלממוצעבגודלקטןפורמטכולם.שוניםגדלים.ספרים11כ"סה

.פגמיםמעט.טובכללימצב.(החייםנפשספרמלבד)מ"ס

100$פתיחה 



–וספרוניםחוברות[21]אוסף.199

שוניםנושאים–'התרמשנותרובם

ומגוונים

Collection of [21] Booklets – Most

of Them from the 1840s – Varied

Subjects

מקומות.שוניםוספרוניםחוברות21אוסף

.'התרבשנותנדפסורובם.שונותותקופות

חכמת•ך"תר,ברלין,השכלמוסר:ביניהם

הלכתא•א"תרי,פיורדא,קדםבני

עםקהלת•ד"תר,אמשטרדם,יחא"למש

ספר•ד"תרל,ווארשא,"קהלתבקש"ביאור

,דרהוביטש"סופרחתם"הלרבינוזכרון

.ז"תרנ

לוחמימצבת,פוליןיהדותלמעןחוברת•

.דליטאירושלים,פנקס,ווילנער.ורשאהגיטו

-יולי"צייטנייע"חוברותשני.2-3חוברות

ועוד.1898,אוגוטס

כללימצב.שוניםגדלים.פריטים21כ"סה

.טוב

150$פתיחה 

ונדיריםחשוביםספריםתשעהכוללכרך.198

A Volume with Nine Important and Rare Books

מאת.המקובלתתורתנוקדושתעלגויםחכמימפי,לישראלעדות•

.'עמ24,34.וגרמניתעברית.י"תר,ברסלויא.פלסנרשלמה'ר

ברונערזעבאסטיאןביןהיהאשרסיפור.והאורהחושךמלחמת•

מאת.קוראנדאאיגנאץ.ההסופרהעבריאחינווביןהיהודיםצורר

.דףז,[4].א"תרכ,ליק.גורדוןדוד

ברטוביה'ר,חלבוברמנחםלרביואיכהרותאסתרעלפירושים•

.ו"תרט,לפסיא.צרפתיפלוניולאישם"לרשב,קראיוסף'ר,אליעזר

.'עמ51

.יפהדודישראלרבימאת.מנהגים.המחניםמחולתת"שו•

.דף[3],פ,[1].ט"תרי,פרשבורג

הקדמהעם,הלוייהודה'רמדיואןשיריםלקוטייהודהבתבתולת•

.'עמ118.ר"ת,פראג.ל"שדמאתוהערות

אחתמחוברתיותרנדפסשלאעתכתב.א"תרכ,ליוורנו,המבשר•

.דף[1],לב.המעטפתשערללא.בלבד

לרבינוהםאריספרנגד.אמוזגבןאליהורבימאת,מפגיעאימת•

.דףכה,כג.ו"תרט,ליוורנו.חלקיםשני.ממודינאאריהיהודה

מנדל'רמאת.ומשפחתואלימלךקורותמספרתמליצה,רות•

.ה"תרכ,ווינה.בוימגרטן

.ט"תרי,ליק.נכוןגורן•

.חלקיתמנותקתכריכה.מצויןמצב.יחדיוכרוכיםהספריםכל

רבנימחשובי(ח"תרמ-ע"תק)מארונייעקבדודרביספריית:מקור

.איטליה

200$פתיחה 



א"זיעא"החידספריאוסף.200

Collection of Books by the Chida

,למברג,א"החידרבינומאת.'ב'אסדרלפיואגדההלכהמערכות,אזןיעירספר•

צ"מו.(9532ר,אוצה,ו"תשנפטר)גוטקובסקייעקברביחותמת.ה"תרכ

אביבבתלכרבוכיהןלארץעלה.ח"תרנ-בלודזמ"רכ"אח,ו"תרנמשנתבקאלווריה

.(ו"תש,אביבתל)יעקבקולספרמחבר.ז"תרצמשנת

.ד"תרכ.ווין.לחכמיםועד,הגדוליםשם•

.ירושלים.לקברווהעלייההזכרוןיוםערב.'א"החידיד'נאמניאגודתחוברת•

עם.לירושליםא"החידעצמותהעלאתתמונותעם.בניהומאירי"ענדפס.ב"תשכ

משניואנגליתעברית.כ"תשבשנתמליוורנוא"החידעצמותהעלאתעלתיאור

.צדדים

מאהבמלאתז"תשטבשנתבניהומאירשנשאהרצאה–"החידא"חוברת•

.ז"תשי.ירושלים.צביביתמכוןי"עלאורהוצא.א"החידשללפטירתושנהוחמישים

ראשוניםפרקיםששה–מוסרתוכחות.אזולאידודיוסףחייםמאת.דודלבספר•

.ד"תרפ.ברלין.ויטאלחייםלרבימיוחסים

יוסף.אחתכף.גודלקשר.שמירצפורן.באצבעמורהכולל–הקודשעבודתספר•

.מנותקשער.ד"תרל.ווארשא.ישראלשומר.ליאירסנסן.בסדר

.שוניםגדלים.בינוני-טובכללימצב.פריטים6כ"סה

100$פתיחה 

'תר-'התשנות–אמשטרדםדפוסיספריםאוסף.202

Collection of Books Printed in Amsterdam - Mid-17th Century –

Mid-18th Century

.ט"תס,אמשטרדם.לוצאטויעקברבימאת.ופרחכפתור,האגדותכונות•

.פגומיםאחרוניםדפיםושנישער.ראשונהמהדורה

.ח"תרי,אמשטרדם.פרנקפורטשמעוןלרביהחייםספרקיצור,שמעוןשער•

.לונטשיץאישאפריםשלמהרבימאת,התורהפרשיותעלדרשות,יקרכלי•

ומלואההארץ'לה"חתימההספרבשער.זוסמנשליבבדפוס.ז"תקכ,אמשטרדם

."מקיצעל"זסגלהיללה"בוואלף'הק

,אמשטרדם.קארויוסףרבינומרןמאת,ך"התנעלחידושים,מישריםמגיד•

.ח"תס

:עםכרוך.ב"תצ,אמשטרדם.הכהןאהרןבןמשהרבימאת.הכהןאסיפתספר•

יצחקרבימאת.לעונשטאםאריהבןשאולרביעלהספד,תרועהזכרוןספר•

.יחידהמהדורה.א"תקנ,אמשטרדם.פראדמןבןאייזיק

.יחידהמהדורה.ה"תקכ,אמשטרדם.חידותמביןספר•

נמכרהאוסף.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים.כרכים6–ב.ספרים7כ"סה

.שהואכמות

.וינהד"אבבוימגרטןשלמהרביספריית:מקור

200$פתיחה 

אמשטרדםדפוסי–ספריםשלושה.201

Three Books – Amsterdam Presses

מצב.דףשנו,[4].ו"תקס,אמשטרדם.היטבבארעם.משפטחשן,ערוךשלחן•

."ו"יצצאלחאברהםאהרוןידידבאלהבוטח"חתימות.מאודטוב

דפיםבכמה.ז"תס,אמשטרדם.בתראמהדוראעם,הבריתלוחותשניקיצור•

.בינוני,טובמצב.שוליםפגמיואחרוניםראשונים

,זאלקווא].פרנקפורטמשהרבימאת.פתילותלשבענחלקהמאורמנורתקיצור•

.וחתימותבעלותרישומי.באמשטרדםש"כמ,[ט"תקס

.שוניםגדלים

120$פתיחה 



מכתבים מאת רבני אשכנז

קהילות"בעלמרןמאתהלכתימכתב.203

העדהד"ראבשטרנבוךמשהרביאל–"יעקב

ג"תשכ,ברקבני–החרדית

Halachic Letter by the Author of "Kehilot

Ya'akov" – to Rabbi Moshe Sternbuch Rosh Av

Beit Din of HaEdah HaCharedit – Bnei Berak,

1963

יעקברבימרןשלוחתימתוידובכתב,חשובהלכתימכתב

אל."יעקבקהילות"הבעלהסטייפלר–קנייבסקיישראל

'פק"עשיום.החרדיתהעדהד"ראבשטרנבוךמשהרבי

.ג"התשכקורח

אורחיםאצלזימוןלהלכותהקשורהלכתינידוןבמכתב

שהעיקרנזכרתיהאחרוןלמכתביבקשר".מלוןבבית

והנני",המכתבבסיום"...שצדדתיבמהלכתובשכחתי

תורתוגאוןלפארהכבודובכלרבהבהוקרהחותם

.הסטייפלרשלק"בכתישורות11."א"שליט

שלשמורישוםלגלויהמעבר.גלויהעלהמכתב

הכל.וכתובותוהנמעןרישוםעם,וכתובתוהסטייפלר

.הסטייפלרשלידובכתב

.טובבמצבהדף.במרכזקיפולסימן.כתמים

500$פתיחה 

הלכתיתתשובהמכתב.204

משהרביהגאוןמאתארוכה

–"משהאגרות"בעלפיינשטיין

ז"תשי,אלול

Long Halachic Responsum Letter

by Rabbi Moshe Feinstein

Author of "Igrot Moshe" – Elul,

1957

ידובכתבארוכההלכתיתתשובהמכתב

פיינשטייןמשהרביהגאוןשלוחתימתו

רביהגאוןאל,"משהאגרות"בעל

רבבותת"שוס"בחגרינוולאטאפרים

התשובה.ז"תשיאלול'ז'גיום.אפרים

שלצינורשהכניסו,מקוהכשרותבענין

הבאיםהמיםשלההשקהבחורמתכת

.למקוהמהאוצר

.מלאיםצדדיםמשניכתוב.רשמידף[1]

הרבשלידוחתימתהמכתבבסוף

.מאודטובמצב.פיינשטין

800$פתיחה 



בנותגיוסנגדישראלגדולימאתמכתב

ידוחתימתעם.ג"תשישנת.לאומילשירות

–שטיינמןליביהודהאהרןרבימרןשל

הרבחתםעליוהראשוןהפומביהמכתב

.שטיינמן

,מלצרזלמןאיסררבי(בדפוס)חתומים

פינקלי"רא,מגורישראלהביתר"האדמו

שלמהרבי,לויןאריהרבי,מירישיתראש

.רביםועודאוירבךזלמן

חפץ'ישיבתרבנישלידםבכתבחתימות

הישיבהראשובראשם,סבאבכפר'חיים

בהיותו–"שטינמןליביודאאהרן"רבימרן

.שנה38בן

התמנהשלוהמוקדמותהעשריםבשנות

,בישיבהמ"כרלראשונהשטיינמןהרבמרן

.שנהכשמוניםבמשךתורהלימדומאז

חזון"המרןבהמלצת,מונהה"תשבשנת

.סבאבכפרחייםחפץישיבתלראש,"איש

ישיבהסבאבכפרנפתחהב"תשיבקיץ

.ינסקי'גרודזעוזרחייםהרבשםעלגדולה

ומתקופה,בראשהלכהןעברשטיינמןהרב

.שלפנינוהנדירהמסמךזוקדומה

.קיפולסימני.טובמצב.מ"ס17\21

500$פתיחה 

יהודהאהרןרבימרןשלנדירהחתימה–ג"תשי–לאומילשירותבנותגיוסנגדישראלגדוליבחתימתמכתב.205

שטיינמןליב

Letter Signed by Gedolei Yisrael against the Recruitment of Girls to National Service – 1953 – Rare Signature

of Rabbi Aharon Yehuda Leib Shteinman

בכתבונדירמוקדםמכתב.206

אהרןרבימרןשלוחתימתוידו

שטיינמןליביהודה

Early and Rare Letter

Handwritten and Signed by

Rabbi Aharon Yehuda Leib

Shteinman

הנהלתאלשנשלחהמלצהמכתב

ידובכתב,באשדודגרודנהישיבת

ליביהודהאהרןרבימרןשלוחתימתו

.ח"תשכמשנתהמכתב.שטיינמן

קבלתעלשטיינמןהרבממליץבמכתב

שאנוהתלמידיםמרשימת"תלמיד

לישיבתכםלהתקבלממליצים

.ידוחתימתהמכתבבסוף"...נשמטו

וסימניקמטים.הדףבמרכזכתם

.קיפול

150$פתיחה 



רביהגאוןוחתימתידכתב–עדותמכתב.207

אברמסקייחזקאל

Letter of Testimony – Handwriting and

Signature of the Gaon Rabbi Yechezkel

Avramsky

פנויהוא....כימעידהנניבזה"לבחוררווקותאישורמכתב

יחזקאלרבישלוחתימתוידובכתב,"נשויהיהלאומעולם

.ו"תשט,ירושלים."יחזקאלהחזון"אברמסקי

נקבי.קיפולסימן.טובמצב.לונדוןשלרשמיבלנק.דף[1]

.תיוק

100$פתיחה 

וחתימתוידובכתבנדירמכתב.208

א"שליטקניבסקיחייםרבימרןשל

Rare Latter handwritten and

Signed by Rabbi Chaim Kanievsky

בכתב,לישיבהבחורלקבלתבקשהמכתב

חייםרביהגאוןמרןשלוחתימתוידו

.א"שליטקניבסקי

הבחוראתלקבלאפשראםאבקש"

רבהמצוהבזהוישלישיבתכםז"המוכ

."קניבסקיחייםח"דוש

.מ"ס15\17.רגילהמחברתדףעלכתוב

.טובמצב

200$פתיחה 



טארקד"אבגרינהויזנחוםרבימאתחשובמכתבכולל–רבניםמכתבי[8]אוסף.209

Collection of [8] Rabbinical Letters– Including an Important Letter by Rabbi Nachum Greenhois Av Beit

Din of Tark

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

.ז"תרכ

.ז"תרס,טארק.גרינהויזנחוםרבישלוחתימתוידובכתבגלויהמכתב•

כיראיתיוהנה"שבחדבריעם,אליוששלחתמונתועלתודות,ספרינגפיעלדהעירמרבניפרידמןיוסףרביידידואלנשלחהמכתב

.(מווילנאהכהןשלמהרבי)גרינהויזהרבשלחותנובשםשלוםדרישתעם"...פניותאיראדםחכמת

מקומואת.בתורהמופלגגאון."שלמהחשק"הבעלשלוחתנושבליטאטרקאיהעירשלרבה(ה"תרע-ב"תרכ)גרינהויזנחוםרבי

.מירישיבתראשפרצוביץנחוםרבישלאביו,פרצוביץאריהצבירביחתנומילאברבנות

ירושלים.קוקה"הראיהמלצהשלצילוםדףעלכתוב,ווילדמאןאלטריהושערבישלוחתימתוידובכתבארוךהמלצהמכתב•

.א"תרצ

ת"שוספרביניהם,ובמוסרבהלכהחשוביםספריםחיבר.בירושליםכ"ואחבפוליןקאנסיקוואליעד"אבווילדמאןאלטריהושערבי

גידולאיסורבחומר"אוריתאגזירתדא"ספרחיבר.נסק'מליזאלימלךהנועםלבעלונכדנין."תהיוקדושים"וספר"יהושעבנין"

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

.(ט"תרפ

,יורקניו.ב"שוקארשיודאמרדכירבילביןב"שוגאנעלעטדובערשמואלרביבין,ובדיקהשחיטהחזקתמכירותהסכםמכתב•

.ט"תרע

.ירושליםד"ראבראםאליהורבישלוחתימתוידובכתבסכסוךפשרתמכתב•

ל"הראשידבכתברישוםעם.ו"תרצ.יפולמחוזהראשיתהרבנותאל.'מלודזרוזנברגליבושרבישלוחתימתוידובכתבמכתב•

.עוזיאלחימאירציוןבןרבי

.ו"תשט,אביבתל,"חפץדברי"בעלרוזנטלדוברבישלוחתימתוידובכתבמכתב•

.וחתימתוידוכתבעם.ז"תשי.בירותד"ראבליכטמןהלויציוןבןרבימאתמכתב•

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים.מכתבים8כ"סה

400$פתיחה 



מגדולימכתבים[23]שלחשובאוסף.210

ישראל

Important Collection of [23] Letters by

Leading Rabbis

בכתבחלקם.ישראלוגדולירבניםמכתבי23כוללאוסף

.ידםבחתימתחלקם,יד

רבי,קניבסקיחייםרבימרןבחתימותהמלצהמכתב•

דודברוךרבי,התורהחכמימועצתחברבעדנישמעון

.שטרןמאיריעקברבי',פוניבזישיבתראשפוברסקי

זלמןשלמהרבישלוחתימתוידובכתבגלויהמכתב•

.אוירבך

ר"בהריהושע'הק"בחתימתט"תרלמשנתמכתב•

."ל"זפישלאפרים

ובחתימתידבכתבמילויעםאביבתלעיריתשלקבלה•

.הקדושהסנדלר–רביקובמשהיעקברבי

עם.הקדושהסנדלר–רביקוביעקברבימאתמכתב•

.וחתימתוידובכתבשורה

.יידיש–הקדושהסנדלרשלממשפחתומכתביםשני•

.אברמוביץשמואלרבישלחברפנקס•

פרידמןמרדכירבי:הרבניםמאתמכתבים,בנוסף

רבי.רוזנבויםאשררבי.מסלוניםוינברגהרב.מסדיגורה

.מקומרנאסאפריןשלוםרבי.עפשטייןיחיאלמשה

.נוספיםמכתביםועוד

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים.מסמכים23כ"סה

200$פתיחה 

יצחקרבימאת–"עוזמכתב".211

החרדיתהעדהד"ראבוויסיעקב

Michtav Oz" – by Rabbi Yitzchak 

Ya'akov Weiss Rosh Av beit Din of 

HaEdah HaCharedit  "

לרגלוברכההמלצהדבריובו,ארוךמכתב

חייםיוסףרבישלתולדותיועלספרהוצאת

תיקוניםעם,מכונהבכתיבתכתוב.זוננפלד

.וחתימתוידובכתבוהוספות

מנחת"המבעלהיסטוריםפרטיםבמכתב

נעוריבשחרעודכיאזכרהאלה","יצחק

שלהתורהממעיינותבצמאשותהבהיותי

שמעתיאזכברא"זיעההואהדורגדולי

דארעאמרארבינושמעאתממרחקים

הקדשבהריתנשאכאריאשרדישראל

ק"לארהעלואשרהמחבליםכלנגדירושלם

אתולכבושהישןהחינוךביצתלקעקע

"...לרשתםהקהלות

.(הראשוןהעמודשלנוסףעותק).דף[2]

מצב.מ"ס21\33.הדפיםבשלשתתיקונים

.טוב

100$פתיחה 



ץ"הבדרבניוגדוליפריינדאריהמשהרביהצדיק–המלצהמכתביםשני.212

Two Letters of Recommendation – the Tzaddik rabbi Moshe Aryeh Friend and the Leading rabbis of the

Badatz

,אב.וחותמתוידוחתימתעם.בירושליםהחרדיתהעדהד"גאבפריינדאריהמשהרביהצדיקהגאוןמאתהמלצהמכתב.א

.ד"תשנ

עם.הלברשטאםמשהורבירבינוביץבנימיןרבי.פישריעקבישראלרבי.ץ"הבדרבניגדוליבחתימות,נוסףהמלצהמכתב.ב

.ז"תשנ,אדר.ץ"הבדחותמת

.טובמצב

100$פתיחה 

פרידמןציוןבןיוסףרבימאתמכתב.213

סלנטרישראלרביתלמיד

Letter by Rabbi Yosef Ben Zion Friedman a

Disciple of rabbi Yisrael Salanter

,פרידמןציוןבןיוסףרבישלוחתימתוידובכתבמכתב

ב"החו'וכו'וכוותפארתלגאוןהמפורסםהרב"ידידואל

קדושתכבודו"נר'היחסישלשלתה"הה"עה"סוע

ד"לאבנתקבלג"הדרכישמעתי...א"שליטיוסףר"מוהר

"...ברכתינאיקחסאלנטנכבדהבעיר

,(8739ר"אוצה,ט"תרפ-ז"תרי)פרידמןציוןבןיוסףרבי

.סלנטרישראלרביתלמיד,משקודוויליפהמשהרביבן

,סלובודקהבישיבתמ"ר.ידיק'מזנתנזוןחייםרביחתן

העולםמלחמתבזמן.ראגולה,בקובנאר'נביאזוקלויז

חיבר.בפיקאלןרבואחריה.לרוסיהברחהראשונה

.י"בכת-ס"השעלחדושים

הקיפולמחמתקרע.רטיבותכתם.מ"ס13\21.דף[1]

.העליונהבפינהחסרון.חסרוןללא,הדףבמרכז

100$פתיחה 



תבלקצוותמכלרבניםוחותמותחתימות200–כאוסף.215

Collection of approx. 200 Rabbinical Signatures and Stamps from All Over the World

חתימות.ואשכנזיםספרדיםתבלקצוותמכלחשוביםורבניםישראלגדוליוחותמותחתימותובהם,ניירפיסותרבותעשרותשלאוסף

.דפים19–עביםצבעונייםניירדפיעלמודבקיםהניירגזרי.'התש–'התקמשנות

המכירותלביתלפנותניתןלתמונות.שוניםגדלים.מקיפהבדיקהשוה–מיוחדאוסף

200$פתיחה 

מנדלזוןבנימיןרביהצדיקידבחתימתמסמכים214.68

קוממיותד"ראב

68Documents Hand-Signed by the Tzaddik Rabbi

Binyamin Mendelsohn Rosh Av Beit Din of Komemiyut

של"השביעיתקרן"לטובתהתרומיםידידיםאלשנשלחמכתב

במושביםחקלאיםוקבוצותגדעוןכפרקוממיותהאגודאייםהישובים

.קוממיותד"ראבמנדלזוןבנימיןרבישלידובחתימתחתום.אחרים

.הנמעןשםללא.מכתבאותושלעותקים68לפנינו

.טובמצב

100$פתיחה 

שלוחתימתוידובכתבמכתב.216

ח"תרמ-למברג-בוברשלמההחוקר

Letter Handwritten and Signed by the

Scholar Martin Buber – Lemberg – 1888

שלמההחוקרשלוחתימתוידובכתבמכתב

,למברג.מארונייעקבדודרביאלממועןבובר

.ח"תרמ

מדרש"בההדרתעוסקבוברשלמכתבו

ומבקששונותבספריותידמכתבי"תנחומא

אחדלולהשיגיוכלאםמארונייעקבדודמרבי

ישנםאיפהאו,תנחומאמדרששלהידמכתבי

מבקשוכן,תנחומאמדרששלידכתביעוד

נמצאיםידבכתבמדרשיםאיזהלדעתמאיתו

.האוצרבבית

תולדות"בעל(ז"תרס-ז"תקפ)בוברשלמהרבי

ובקיחכםתלמיד,(ז"תרט,לייפציג)"אליהו

לאורהוציא.החוקריםומגדוליומדעיםבשפות

ומראשיפרנס.ועודבובר-תנחומאמדרשאת

בשליחותהקיסרעםנפגש,בלבובהקהילה

.בוברמרטין'פרופהואנכדו.וינהקהילת

.סגולהדיו.צדדיםמשניכתוב.רשמידף[1]

.מ"ס22/14:גודל

-ע"תק)מארונייעקבדודרביספריית:מקור

.איטליהרבנימחשובי(ח"תרמ

120$פתיחה 



כתבי יד רבני האשכנזים

כתובותמסכתעלחיבור–ידכתב.217

נדפסלא–20\19–ההמאה,אשכנז–

Manuscript – Composition on the

Ketubot Tractate – Ashkenaz, 19th /

20th Century – has not been Printed

סדרלפי,כתובותמסכתעלחידושים,ידכתב

19–ההמאהסוף,אשכנז.המסכתדפי

לא.מזוההלאמחבר.20–ההמאהתחילת

!נדפס

.[עמודים94]צדדיםמשניכתובים.דף47

.מ"ס12\19.ראשוניםדפים3חסריםכנראה

.כריכהללא.מנותקיםדפים.מאודטובמצב

בסיומא"המחברידבכתבגדולדף,בנוסף

23\36.צדדיםמשניכתוב."קדושיןדמסכת

.קליםפגמים.מ"ס

400$פתיחה 

19.צפופהכתיבה.כתוביםעמודים[12]

.מ"ס12\

,ג"תרס-ר"ת)ליפקיןליבאריהרבי

.קראטינגאד"אב.(3330הרבניםאוצר

בן.בליטאהמקובליםומגדולימופלגגאון

ישראלרבישלהמובהקותלמידואחיו

ידידיהרביאביואחישהיה,מסלנט

יצחקרביחותנוואחי,ליפקיןליפמאן

ספריאתלאורהוציא.מזאגרליפקין

התחלתכללי"הספראתחיבר.א"הגר

בכתביהקבלהחכמתללימוד"החכמה

את,ל"והרמחא"הגרפיעלי"האר

נכתבובספרשמובעילוםהוציאהספר

גאוןמיוחדאחדרב"הואשהמחבר

בנוסף,"עילאהדביאריהמפורסםוצדיק

לאוענותנותוצדקתומרוב"כישםנכתב

15–כחיבר."שמואתלהזכיררצה

אגדותחדושי"נדפסוומהםספרים

.השיריםשירעלידידיהדברי."ל"מהרא

.המאורותשבילי.היוםאור

בפינותקיפולים.כתמים.טובמצב

.הדפים

200$פתיחה 

קראטינגאד"אבליפקיןליבאריהרביהגאוןמאתנדפסושלאחידושים–ידכתב.218

Manuscript – Novellae that was not Printed by the Gaon Rabbi Aryeh Leib Lipkin Av Beit Din of Kratinga

קראטינגאד"אבליפקיןליבאריהרביהמקובלהגאוןמאת.ברכותבמסכתהמובאותל"חזבאגדותהמוסרדרךעלחידושים,ידכתב

סלנטרישראלרבידודושלאיזכורהדבריםבין.מהתקופהמשפחתומבניאחדידיעלנכתבהנראהכפי.סלנטרישראלרביאחיין

א"הגרשלאיזכורים"...שלוהמוסרבאגרתה"זצוקלסאלאנטערישראלר"מהו'כוע"צי'הגהגאוןר"אדמודודיכ"משי"עפיתבאר"

.מווילנא

אתמעליםאהליםמה"א"עטזדףעד,"'וכוכאריושואגה"הקביושב"א"עבמדף,בבליבתלמודהדפיםסדרלפישלפנינוהחידושים

,(ו"תרס,ירושלים)"ל"מהראאגדותחדושי"בספרונדפסולפנינושמובאיםהסדרכפימהחידושיםחלק."זכותלכףחובהמכףהאדם

!מעולםנדפסולאהנראהוכפי,ל"הנבספרנדפסושלאשלמיםחידושיםקטעיישנםאולם



19–18המאות,אשכנז–תורהבדבריומכתביםידבכתבדפיםאוסף.220

Collection of Handwritten Leaves and Letters with Divrei Torah – Ashkenaz, the 18th – 19th Centuries

.נוספיםרבניםומכתבי.מזוהיםלאכותבים.19–18המאות,אשכנז,ידבכתבתורהבדברידפיםאוסף

–אביגדורבןאליעזריעקב–עמיבת–ידכתב.219

ד"תרנ,וואלהין

Manuscript – bat Ami – Ya'akov Eliezer Ben Avigdor –

Vohlin, 1894

הדורבניעממימחייציורהנשואיןחלליאועמיבתספר,ידכתב

.(אביגדורבן)וויגדעראוויץאליעזריעקבמאת.בוואלהיןהישן

.ד"תרנ,וואלהין

ידהכתבבשער.בוואליןהאנשיםמחייושירמליצהבדרך,סיפור

במפעלהספראתמצאנולאאמנם,[שניההוצאה]נכתב

.כללנדפסשלאוכנראה,הלאומיתבספריהולאהביבלוגרפיה

ודבריהמחברעלשירובהםדפיםשנינכרכוידהכתבבתחילת

."1896מאי16,ראוונא.("ליטאבן)ץ"אי"החותםמאתהקדמה

אמריהנותןעמיתיוגברבריתיאישכתבבספרלקרואככלותיויהי"

בןאליעזריעקב'ההצעירהמשכילכנפשיורעיאהוביהואשפר

הטוריםאתרוחיבמרנכאיםוהגותזלעפהרוחעלינחה,אביגדור

השניבעמוד"...מרילבניולאותלזכרוןכותבםאניאשר,האלה

.("קינהשיר)דוילבאנחות"

.מקוריתכריכה.מ"ס20.עמודים2+כתוביםעמודים33.דף17

.מצויןמצב

120$פתיחה 

משנהעלדרשה.ידבכתבקונטרס•

העולםדברים'געלא"פאבותבמסכת

[4].מזוההלאכותב.'התקשנות.קיים

יידיש.צדדיםמשניכתובים.(שלם)דף
.ועברית

.'התשנות.צדדיםמשניכתובדף•

תחילתעםהתורהבחיבורחידושים

.המשניותותחילתנביאיםוסוףנביאים
.שלםלא.מזוההלאכותב

.'התקשנות.צדדיםמשניכתובדף•

איסוריבהלכותם"הרמבלדברייישוב
.שלם.ביאה

.אחדעמודעלכתוב,ידבכתבדף•

שנות.החושןהקצותעלבקושיהחידוש
.שלם.'התק

.בצפיפותצדדיםמשניכתובדף•

.לגויחמץמכירתבהלכותחידושים

רבישלוחתימתוידובכתבמכתב•

שני.מקלםליזרוביץמאירשרגא
.עמודים

מגערץר"ישהרבשכתבישןהעתק•

.לבובקהילתאל.ד"תקצבשנת

מעט,טובכללימצב.שוניםגדלים
.איכותיםדפים.בינוני

200$פתיחה 



חייו–י"רשעלמסמכיםשלגדולאוסף.223

50\40–השנות–ופירושיו

Large Collection of Documents about Rashi – His
Life and Commentary – 1940s/1950s

הערותעםסטנסילודפיידכתב,רביםבמסמכיםגדושקלסר

התורהמפרשיגדולסביבמחקרעבודת.ידבכתבוהגהות
עלהערות,חייותולדות.י"רש–יצחקישלמהרבינווהתלמוד

לאהכותבזהות.50\40–השנות,ישראל.לתורהפירושיו

.נחקרה

עםכתיבהבמכונתדפיםעשרות.ידבכתבדפיםעשרות
.טובכללימצב.שוניםגדלים.שוניםורישומיםהגהות

100$פתיחה 

המקובלהצדיקשלקדשוידבכתבתורהבדברידפים[81].222
מטבריהקוקדברבי

[81] Leaves of Torah Novellae Handwritten by the Kabbalist
Rabbi David Kook of Tiberias

רביהמקובלהצדיקקדשוידבכתבשכתבתורהחידושישלדפים[81]מקבץ
.לימודוכדיתוךמטבריהקוקדב

,התורהמכמניבכלהחידושים,ביותרקצרהבלשוןוחידושיםסיכומיםבדפים

מצורעהלכותועדמועדשבסדרסוכהמהלכות.ך"ותנם"רמב,ס"השמסכתות

שבסדרכריתותמסכתועדזרעיםשבסדרברכותממסכת.טהרותשבסדר
.ם"ברמבקרבנותדיני.קדשים

העצומהוגדלותוקדושתו,בצדקתובעולםומפורסםידוע–קוקדברביהצדיק

תפילותיו.יחדגםוקבלהפשט,תורהחדריבכלעצוםובקימופלגגאון.בתורה

הזכותשתפילותיוידוע.רבותשעותלעתיםומתארכותעילאיתבדביקות
.ועצותיוברכותיואתלבקשבאיםרבים.גזירותמבטלות

.מאודטובמצב.מ"ס10\14בגודלהדפיםכל

120$פתיחה 

–תורהבדברירובם–ידבכתבדפיםעשרותאוסף.221
'התרשנות

Collection of Dozens of Handwritten Leaves – Most of
Them Divrei Torah – 1840s

כותבים.תורהחידושיהמוחלטרובם,ידבכתבדפיםעשרותאוסף
.20–ההמאהשלהראשונההמחצית.אשכנזיתכתיבה.שונים

ימיןס"מחזוגעלוואקסצבישמואלרביידבכתבחידושיםביניהם
.(א"תרצ,לובלין)שמואל

.שהואכמותנמכרהאוסף.בינוני-טוב.שוניםומצביםגדלים.דף32

100$פתיחה 



חתימות והקדשות רבני האשכנזים, הגהות

מרןשלקדשוידבכתבארוכההגהה–הלכותלקוטי.224

"חייםחפץ"ה

Likutei Halachot – Long Gloss Handwritten by the

"Chafetz Chaim"

,להלכההסוגיותמסקנתקיבוץ.זבחיםמסכת.הלכותלקוטיספר

מאירישראלרבינומאת.הקדשיםותורתתודהזבחביאוריםעם

,[ראשונהמהדורה.ס"תר,ווארשא]."חייםחפץ"הבעלהכהן

.(מוקדמתסטריאוטיפיתמהדורהכנראה)

.המחבררבינוידבכתיבת"מוגה"רישוםהכריכהשלהפנימיבצד

.מילים16של"חייםחפץ"המרןידבכתבארוכהתוספת40'בעמ

מרןעלהשגות,כותביםמשניותיקוניםנוספותהגהותהדפיםבין

בסוףבעלותרישום.החייםבברכתההגהותבאחתהמוזכרהמחבר

מוכראיציק'מרשקניתיווארשאילידקראפמאןהכהןמספרי"הספר

."ברופקוצאק"בקספרים

מקוריתכריכה.שערחסר.מ"ס24.דף3-148,[1],5,[2],4

-טובמצב.דפיםמספרבשוליפגמים.מנותקיםדפים.מנותקת

.בינוני

500$פתיחה 

"מוגה"רישום–"חייםחפץ"המרןספריאוסף.225

פעמים6

Collection of Books by the "Chafetz Chaim" –

Inscription of "Proofread" 6 Times

הספרבתחילת.ז"תרס,פיעטרקוב.וחלק,ברורהמשנה•

.מטושטשמעטהשניהרישום.בעיפרוןפעמיים"מוגה"רישום

שלידוחתימתזוהיכנראה–"וינבערגיחזקאל"חתימה

החשובותהישיבותאחת-באופאליאישיבהוראשרבהגאון

.(9096ר"אוצה.בשואהנספה.השואהלפניבהונגריה

הספרבתחילת.א"תרס,ווארשא.גחלק.ברורהמשנה•

מוטשטשהראשוןהרישום.בעיפרוןפעמיים"מוגה"רישום

.מעט

רישוםהספרבתחילת.1897,ווארשא.ישראלנדחי•

.בעיפרוןפעמיים"מוגה"

.ט"תרס,פיעטרקוב.חלקים4.הלכותלקוטי•

ראשונהמהדורה.ז"תרס,פיעטרקוב,הביתתורתמאמר•

.טובכללימצב.שוניםגדלים.כרכים5–ב.ספרים8כ"סה

.מנותקיםדפים\כריכה

200$פתיחה 



מספרייתספריםאוסף.226

יצחקרביהירושלמיהצדיק

ברורהמשנה–גוטפרבדוד

"מוגה"

Collection of Books from

the Library of the

Jerusalemite Tzaddik Rabbi

Yitzchak David Gottfarb –

Mishna Berurah "Proofread"

רבימאת,חכמהראשיתספר

,אמשטרדם.וידאשדיאליהו

.ח"תס

רישוםהספרבתחילת

בכלאחתמילה)באקרוסטיכון

ר"לכהרשייךהספרזה–(עמוד

."א"יעמיץק"בקשמש...יעקב

ארוכותהגהותהספרלאורך

בתחילת.ידובכתבוקצרות

נוספותוחותמותחתימותהספר

"...יעקב"עתיקותחתימותשתי

נפטר)שמשיעקברביהגאון

,(9960ר"אוצה,ה"תקמבשנת

דמיין-פרנקפורטחכמימגדולי

מיץהעירדרךעבר.בהד"ראב

כנראה)קצרהתקופהבהושהה

.(זומתקופהשלפנינוהרישום

"סופרחתם"השלמרבותיוהיה

בחיבוריוהמזכירובבחרותו

."ורבימורי"בתואר

חסרשער.דף[22],שכו,[2]

כריכה.טובכללימצב.חלקית

.נאהעורשדרתעםעתיקה

200$פתיחה 

.ידובכתבורישומיםחתימותעם,ועודחסידות,הלכהספרי,סידור.גוטפרבדודיצחקרביהירושלמיהצדיקמספרייתספריםאוסף

תהליםספר•ח"תרנ,ווילנאהשנהלראשמחזור•ה"תרס,ירושלים.באדר'זליוםסליחות•ח"תרס,ווילנא.שבתקרבןסדר:ביניהם

,יצחקפאר•המאוחרות'התרשנותמהדורת,חייםהחפץלבעלהביתותורתהדתחומת,עולםשם,חסדאהבתהספריםכוללכרך•

רישוםובחלק.המאוחרות'התרשנות,ווארשאמהדורת,ברורהמשנהכרכישלושה•ז"תרצ,סאטמר,מזידיטשובר"האדמותולדות

ה"תרל,ווארשא,הלבבותחובת•חתימותיועםגרוסמןישראלרביגיסוהקדשת,ח"תרל,ווארשא.אבודרהםספר•פעמיים"מוגה"

.א"תרע,ווילנא,יצחקאהל•א"תרצ,סאטמרוזכרונותתולדות•ז"תרס,וילנא,שלמהאבן•

אתלחם.המפורסמיםירושליםוחסידימצדיקי.שנהמחמישיםלמעלה"הישןחינוךמחזיקיראשיושב"גוטפרבדודיצחקרביהצדיק

עלהקפיד.ירושליםשלרבהזוננפלדחייםיוסףרביהגאוןברכיעלגדל.בארץהשלטוןמידיהטהורהחינוךלהגנתירושליםמלחמות

.81בגילד"תשסבשנתנפטר.כבחמורהקלהירושליםמנהגיכל

.ידובכתבהגהותמעט.ידובחתימתהספריםככלרוב

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםומצביםגדלים.ספרים30

100$פתיחה 

"סופרחתם"השלרבושמשיעקברביהגהות–ח"תס,אמשטרדם–חכמהראשית.227

Reshit Chochma – Amsterdam 1708 – Glosses by Rabbi Ya'akov Shemesh, the Rabbi of the "Chatam Sofer"



רביוחותמתחתימה-ר"ת,קראטשין–שמואלדבר.228

הילדסהיימרעזריאל

Devar Shmuel – Kratshin, 1840 – Signature and Stamp

Rabbi Azriel Hildesheimer

,מנדלסוןשמואל'רמאת,שוניםודרושיםמאמריםעל,שמואלדבר

.ראשונהמהדורה.ר"ת,קראטאשין

השערבמרכז."היללדסהיימערעזריאל'הקה"ב"חתימההספרבשער

.בגרמניתחותמתו

תלמיד,דורומגדולי,(ט"תרנ-פ"תק)הילדסהיימרעזריאלרביהגאון

-א"תריהשניםביןאייזנשטטשלכרבהכיהן.באלטונא"לנרערוך"הבעל

הקים,כיהןשבהםבמקומות.ברליןד"כאבכיהןט"תרכובשנת,ט"תרכ

בדורו.וגרמניהבהונגריהתורהמרכזישהיוולרבניםמדרשובתיישיבות

.בגרמניההאורתודוקסיתהיהדותבראשעמד

.הדפיםבפינותקיפולים.חדשהכריכה,טובכללימצב.'עמקיב.דף[4]

.מהחתימהחלקעלכתם

100$פתיחה 

ד"אבהורביץליבושאריהרביהגאוןחתימת.229

"בשמיםהרי"בעלסטרי

Signature of Rabbi Aryeh Leibush Horowitz Av

Beit Din of Stryi Author of "Harei Besamim"

.אנגליתתרגוםעם.תהליםכולל.וכתוביםאחרוניםנביאים

.1852,לונדון

–סטריאד"אבהורביץליבושאריהרביהגאוןחתימתבשער

"בשמיםהרי"בעל.(3266,הרבניםאוצרט"תרס-ז"תר)

בשנת.בזלוזיץד"ראבא"תרלמשנת.(ג"תרמ,למברג)

.אביומקוםעלבסטניסלברבד"ובתרס.סטריד"אבח"תרל

.עבהכרך.מ"ס17.טובכללימצב

100$פתיחה 

יעקברבימאת.גיטיןומסכתגיטיןהלכותעל,גיטיןתורתספר
.ב"תרמ,קראקא.הנתיבותבעלמליסא

.הכהןמיכליחיאלרביהמחברנכדחתימותהספרבשער

.ידובכתבלמדניתהגהות3הספרדפיבין.נוספותחתימות
."ל"זז"אאדבריד"לע"פותחתהאחרונהההגהה

הכהןאלעזררביבן-(9234ר"אוצה)הכהןמיכליחיאלרבי

ד"כאבכיהן."דעתחוות"בעלמליסאיעקברבינכדמפולטוסק

,פיעטרקוב)"מיםחשרת"חיבר.מ"תרמשנתזקרוטשין
.(ט"תרס

פגמים.עשנקבי.אחרוניםדפיםכמהשלחסרון.כריכהללא

קציצתמחמתהאחרונהמהגההאחרונהשורהחסרה.בשער
.הדף

100$פתיחה 

המחברנכד"מיםחשרת"בעלהכהןמיכליחיאלרביוהגהותחתימות–גיטיןתורת.230

Torat Gittin – Signatures and Glosses by Rabbi Yechiel Michl Hacohen Author of "Chashrat Mayim" the
Author's Grandson



"מאוזרקובהגאון"שלהגמרא.231
–ראזכטעאברהםשלמהרבי

ידובכתבוהגהותחתימות

The Gemara of the "Gaon of
Ozorków" Rabbi Shlomo Avraham
Rzechte – signatures and Glosses
Handwritten by Him

כלעם,בבליתלמודמן,בכורותמסכת
.ג"תרכ,ווארשא.המפרשים

חתימותהספרובשערהפורזץבדף

אברהםשלמהרבישלידובכתבבעלות

.חותמותיו."מאוזרקובהגאון"ראזכטע

4הספרדפיבין.נוספיםבעלותרישומי
.ידובכתבהגהות

הגאון"רעזכטעאברהםשלמהרביהגאון

מגדולי,(ח"תרפ-ג"תר)"מאוזרקוב

דורוגאוניעםהתכתב,בדורוהמשיבים

,מקובנאאלחנןיצחקרביכמוהמובהקים

אברהםרבי,מקוטנאיהושערבי

,מגורמרדכיאברהםרבי,מסוכטשוב

נדפסותשובותיהם.ועוד"חמדשדי"ה

ביכורי"ת"שווהאיכותהכמותרבבספרו
.(ד"תרנ,פיעטרקוב)"שלמה

.שימושוסימניכתמים.טובכללימצב
.מקוריתעורכריכות

200$פתיחה 

רביהמקובלהגאוןחתימת–השניחוטת"שו.232

ד"אבנכדוחתימת–וסלוניםטעלזד"אברייזיןיוסף

הורודוק

Chut Hashany Responsa – Signature of the

Kabbalist Rabbi Yosef Reisen Av Beit Din of Telz

and Slonim – Signature of His Grandson Av Beit

Din of Horodok

.בכרךשמשוןרבימאת,השניחוטותשובותשאלות

.ג"תקצ,סדילקוב

חתימות."דטעלזד"אביצחקמ"ביוסף"רביחתימתבשער

."ראזנבלום'ישעייעקב"רבינכדו

דורומגדולי(בערךה"תרמנפטר)רייזיןיוסףרביהגאון

-ג"תרל)סלונים,(ג"תרל-ד"תרכ)טלז,בהורודוקרב.בליטא

.(שפיראאיזיקיהושערבי)חריףאייזלרבימקוםעל(ה"תרמ

אלישיבשלמהרביהואבקבלהומתלמידיומקובלגםהיה

עדות"חיבר.הנסתרתורתאתקיבלמפיו"לשם"הבעל

,(ד"תרמ,ווארשא)"פורתבן",(ו"תרכ,ווארשא)"ביהוסף

יעקביצחקרביהואחתנו.(ד"תרע,ווארשא)"יוסףשארית"

-דוידד"כאבכיהן,שלפנינובספרהחתום,נכדו.מלידאריינס

.הורדוק

.חדשהכריכה.מאודטובמצב.מ"ס21.דף83

100$פתיחה 



ברוךרביחתימת–ט"תרמ,ווארשא–רנניםכנף.233

"בשעריםנודע"בעלמנדלבוים

Kanaf Renanim – Warsaw, 1889 – Signature of Rabbi

Baruch Mendelbaum Author of "Nodah BaShe'arim"

.לוריאזונדלחנוךרבימאת.שירהפרקיעלביאור,רנניםכנףספר

.ט"תרמ,וורשא

רביחותמתבשער.מנדלבויםברוךרביחתימתהשערבראש

.(לירושליםעלה,ויצטעןמרבני)"הלויא"בריעקבאליעזר"

נודע"בעל.(4118ר"אוצה,ה"תרס-ה"תקצ)מנדלבויםברוךרבי

אהרןרביתלמיד.ח"הבמצאצאי.(ד"תרס,ירושלים)"בשערים

ד"תרלבשנת,ובמאצאבבסטוליןבטורוברב.אשררביובנומקרלין

יצאא"תרנבשנת."חדשאור"ישיבתוהקיםלירושליםעלה

.(ד"תרס,ירושלים)"הימיןקץ"ו"בשעריםנודע"חיבורו.בשליחות

.מצויןמצב.דףקכז,[3]

100$פתיחה 

–יחידהמהדורה–ט"תקצ,לבוב–יעקבשושנת.234

אתרוגנחוםורביקליערסמשהרביהגאוניםעותק

Shoshanat Ya'akov – Lvov, 1839 – Single Edition –

the Copy of Rabbi Moshe Kliers and Rabbi Nachum

Etrog

מאת.משפטחשןערוךשלחןעלהלכהחידושי,יעקבשושנת

,לבוב.ראשוןחלק.באלחובד"אבהורביץמנדלמנחםרבי

.יחידהמהדורה.ט"תקצ

,זאלקווא.נבוןאפריםרבימאת,"אפריםמחנה"ספרעםכרוך

.ד"תקצ

שלרבה(ד"תרצ-ד"תרל)קליערסמשהרביהגאוןשלהעותק

חייםמרדכירביר"האדמושלגיסו.בטבריההאשכנזיםקהילת

רביבעלותחותמות.בטבריההדיןבביתכיהנויחד,מסלונים

שפתידובב"בעל.צפתד"ראב,(ץ"תרח-ב"תרכ)אתרוגנחום

.ידבכתבהגהותכמההספרלאורך."ישנים

.טובמצב.מ"ס37.דףעח,[1]

100$פתיחה 



-ה"תרל)דיסקיןמשהשמעוןרבי

גאון"(19974ר"אוצה.א"תרצ

ד"אב.ברוסיהדורומגדולי"הדרשים

רבילאביונולד.שבבלארוסלכוביץ

רביכשנפטר.דיסקיןזליגיהושע

(ל"המהרי)דיסקיןלייביהושע

רביארגן,ח"תרנבשנתבירושלים

בבוברויסקהספדשפירארפאל

דיסקיןמשהשמעוןהרבאתוהזמין

בןצעיראזשהיהלמרותלהספידו

לרבהתמנהד"תרסבשנת.שנה26

עברפ"תרבשנת.לובנאבעיירה

כונסהתורתו.'לכוביץשלכרבהלכהן

אביבתל)"שמעונימדרש"בספר

.(ט"תרצ

,רופפיםדפיםמספר.טובכללימצב

.בלאי.דפיםכמהבשוליקליםקרעים

120$פתיחה 

הגהות–מצפתאוירבךיהודהדודרביעותק.236

חלקים'גלאברהםזכורספר–ידבכתב

The Copy of Rabbi David Yehuda Auerbach –

Handwritten Glosses – Sefer Zechor LeAvraham

Three Sections

'אסדרלפיע"השוחלקי'בדהלכהמערכות,לאברהםזכורספר

.ח"תרכ,זאלקווא.אלקלעיאברהםרבימאת.חלקים'ג.'ב

בשניוכן.מצפתאוירבךיהודהדודרביוחותמותחתימותבספר

ציוןבןשמואל"חתוםידבכתבתורהדבריחידושיהפורזץדפי

.ידבכתבהגהותכמההספרלאורך."אוירבך

מצאצאי.מחמלניקדבאברהםרבינכד-אוירבךיהודהדודרבי

.לירושליםמצפתעבר."יוסףיעקבתולדות"בעליוסףיעקברבי

שער"ישיבתראש-ליבחייםרביונכדודבאברהםרביבנו

.אוירבךז"הגרששלאביו"השמים

.נאהעורחציכריכת.טובמצב

80$פתיחה 

"הדרשניםגאון"ידבכתבוהגהותחתימות–ענימנחת.235

'לכוביץד"אבדיסקיןמשהרבי

Minchat Ani – Signatures and Glosses Handwritten by

the "Gaon of the Sermonizers" Rabbi Moshe Diskin Av

Beit Din of Lekhavitsh

בעלאטלינגריעקברבימאתהתורהעלחידושים,ענימנחתספר

יקראספרעםכרוך.ראשונהמהדורה.ג"תרל,אלטונא."לנרערוך"

.ז"תרנ,למברג,דאורייתא

הגהותמספרודיסקיןמשהשמעוןרבישלידוחתימתהספריםבשני

.ידובכתבלמדניות



עטלינגריעקברבימאת,ציוןבניןת"שו

מהדורה.ח"תרכ,אלטונא.לנרערוךס"מח

.ראשונה

יהונתן"רביהגאוןבעלותחותמתבספר

רבעליאסבערגי"נמ"מוהריבהגאון

דפיבין."סוואלק.גובבמאריאמפאל

.ידובכתבלמדניותארוכותהגהות5הספר

,ט"תרנ-א"תרי)אליאסברגיהונתןרבי

.סלובודקהישיבתתלמיד(7503ר"אוצה

,ה"תרלבשנתפומפיאןשלכרבםכיהן

.ח"תרמ–וולקוביסק,ז"תרל-מאריאמפול

שביל".(ד"תרמ,וילנא)הוראהדרכי:חיבר

עם"ידתרומת"אביוספרל"הו."הזהב

.ממנו"יונתןקסת"

בעלותחותמות.מנותקתכריכה.טובמצב

ה"במושפיגעלגלאסנתן"רבישלנוספות

."ווארשאי"ניחזקאל

120$פתיחה 

-ז"תרט,[יוהנסבורג]–אלפסרב.238

הגהותעשרות-כרכים12–ח"תרי

למדניות

Rav Alfas – [Johannesburg], 1856-

1858 – 12 Volumes – Dozens of

Scholarly Glosses

,ן"ר,י"רשהמפרשיםעם,אלפסרבהלכות

.ח"תרי-ז"תרט,[יוהנסבורג].ועודיוסףנמוקי

.15מתוךכרכים12.מדפיסשםללא

ראש,ביצה,תענית,פסחים,עירובין,ברכות)

,קדושין,כתובות,יבמות,סוכה,יומא,השנה

,בתראבבא,מציעאבבא,קמאבבא,חולין

.(זרהעבודה,שבועות,סנהדרין

עברית,"ב"שושעהןבנימיןיוסף"חותמת

למדניותהגהות30מעלבכרכים.ואנגלית

משניכנראהלהדפסההקרובהמתקופה

.כותבים

.מאדטובמצב.חלקיםבשנישערחסר

.מ"ס22.חדשותתואמותכריכות

100$פתיחה 

הגאוןידבכתבהגהות–ח"תרכ,אלטונא–ציוןבניןת"שו.237

מאריאמפאלד"אבעליאסברגיהונתןרבי

Binyan Zion Responsa – Altona, 1868 – GlossesHandwritten

by the Gaon Rabbi Yehnatan Eliasberg Av Beit Din of

Mariampol



50–ט"תרנ,פאקש–משהתקון.240

אברהםשלוםרביידבכתבהגהות

יעלשאווד"אבאטלאס

Tikkun Moshe – Paks, 1889 – 50

Glosses Handwritten by Rabbi Shalom

Avraham Atlas, Av Beit Din of Yelshav

בהלכהדרשות,רביעיחלק,משהתקוןספר

.ט"תרנ,פאקש.פולקהלוימשהרבימאת.ואגדה

אברהםשלום"רביחותמותהספרבתחילת

לאורך."ו"יצוהגליליעלשאוואק"אבדקאטלאס

.ידובכתבועיוניותלמדניותהגהות50–כהספר

רבנימגדולי–אטלאסאברהםשלוםרבי

.ביעלשוואד"לאבנתמנהס"תרבשנת.הונגריה

עצוםחכםתלמיד.רעצאד"לאבנתקבלכ"אח

,רבותותשובותמאמריםכתב.קומהשיעורבעל

ספריוגליונותאתעיטרהגדולהבספרייתו

.רבותוהגהותבחידושים

.כתמים.מנותקיםדפים.יבשדף.בינוני,טובמצב

100$פתיחה 

בכתבלמדניותהגהותעשרותהספרלאורך

הספרבשער.יודלביץאהרןאברהםרבייד

ל"בהרזאהרןאברהם"הפרטיתחותמתו

,ץ"תר-י"תר)-"טוראווק"חופיודעלעוויץ

.פאדובהם"מהרמצאצאי(940הר"אוצ

מאתלרבנותנסמך.ין'וולוזישיבתתלמיד

החלד"תרלמשנת."טוביוםעונג"בעל

,קונסטנטינוב,קוזניצא,סעליבברבנותלכהן

.יורקניו,מינסקפלך-קאפוליא,טוראוו

בשנת.סטר'במנצכרבכיהןח"תרנמשנת

יצחק'רבישיבתמ"רכיהן.בבוסטוןד"תרס

,"למבחןעלים"חיבוריו.יורקבניואלחנן

תפוחי","אבדרש","שבאזהב","אבבית"

.ועוד,"אבחיבת","בחכמהאב","זהב

.מנותקתכריכה.טובמצב

200$פתיחה 

ידבכתבהגהותעשרות–כ"תר,ווארשא–החייםארצות.239

יודלביץאהרןאברהםרבי

Artzot HaChaim – Warsaw, 1860 – Dozens of Glosses

handwritten by Rabbi Avraham Yudelevich

רבימאת.חייםאורחערוךשולחןעלוביאוריםחידושים,החייםארצותספר

.חלקיםשני.כ"תר,ווארשא.מלביםליבושמאיר



ו"תקכ,פיורדא–ארץמגיני.242

ההדפסהמתקופתהגהות–

Maginei Eretz – Furth, 1766 –

Glosses from the Time of

Printing

אורחערוךשולחן,ארץמגיניספר

חקספרועם.היסודמפרשיעם.חיים

יעקברבימאת.פסחהלכותעליעקב

.רישר

’רפולמוסמהדורת.ו"תקכ,פיורדא

יוצאיםהעשיליושע’ורהילמןשמואל

אמשטרדםמדפיסינגדבהסכמותיהם

להםשניתנושההסכמותוטוענים

שנהעשרהחמשלמשךג"תקיבשנת

באמשטרדםמדפיסיםכנגדרקניתנו

.אחרותבמדינותמדפיסיםנגדולא

גדולותבאותיותנכתבהשערבראש

שנת)"ק"לפו"תקכשנת"תאריך

הערותהספרלאורך.(הספרהדפסת

.זומתקופתאשכנזיתבכתיבהוהגהות

.קמטים.שימושבלאי.בינוני-טובמצב

.דפיםבכמהשוליםפגמי

200$פתיחה 

והגהותהמחברהקדשת–ה"תרנ,ווילנא–תשובהדלתי.241

דובנאד"ראברובנשטייןהלוינתןמשהרבי

Daltei Teshuva – Vilnius, 1895 – Author's Dedication and

Glosses by Rabbi Moshe Natan Halevi Rubenstein Rosh Av

Beit Din of Dubno

.ה"תרנ,ווילנא.שניחלק.דעהיורהעלהלכהחידושי,תשובהדלתיספר

רביאלהמחברשלוחתימתוידובכתבארוכההקדשההספרבתחילת

אתהמחברמגוללבהקדשה.דובנאד"ראברובינשטייןהלוינתןמשה

הספרדפיבין.רובנשטייןהרבידידואלרבותוברכותספריוהדפסתענין

עם.קונשטטברוךהרבחתימות.רובנשטייןהרבידבכתבהגהותכמה

.ידובכתבהגהותשתי

.ז"תרל,ווילנא,דניאלחמודיספרעםכרוך

בעלמזידיקנתנזוןחייםרביחתן(9604ר"אוצה,א"תרינולד)המחבר

בשנת.בזופרןו"תרלבשנת.באנטיגולכרבכיהןד"בתרל."חןשפתי"

דורוחכמיבספרינדפסמתורתו.קובנאפלך-בפיקאלןח"תרמ–ג"תרמ

.ועוד,"תשובהדרכי","חמדשדי"ובהם

נכד.ודובנאוויניצאד"אב(ב"תרינולד)רובנשטייןהלוינתןמשהרבי

ומהגאוןב"הנציהגאוןמאתלהוראהנסמך.'נזראבני'ו'שוהםאבני'בעל

מנורת:חיבוריו.מלובלין'חסדתורת'הומבעל,יפהגימפלמרדכירבי

יריעות.אמנהראש.ארגמןלבושי.המגןאלף.אפרסמוןשמן.זהב

נתןחק.למנחהסלת,השניםברכת,זהבמנורת,המנורהפני.המשכן

.ובקיאותוגאונותוניכרמספריו.ועוד

.טובמצב

100$פתיחה 



מ"תר,ווילנא–דעהיורהערוךשולחןלכרכיסביב–ידבכתבלמדניותהגהותעשרות.243

Dozens of Handwritten Scholarly Glosses – around the Volumes of Shulchan Aruch Yoreh Deah – Vilnius,

1880

.מ"תר,ווילנא.כרכים'ג.המפרשיםעם.דעהיורהערוךשלחן,רברביאשלי

.ידבכתבחידושיםדפיםשני'גבחלק."תקוהפתח...יוסף"חתימה.ידבכתבלמדניותהגהותעשרות,ב-אבחלקים

.טובמצב.תואמותכריכות.מ"ס37.גדוליםכרכים'ג

120$פתיחה 

ה"תקמ,פיורדא–דודצמחספרעלהגהות.244

Glosses on the Book tzemach David – Furth, 1785

בתבלהיהאשרהנפלאותכלוספוריארץלמלכיהימיםדבריגםעולםימותמראשישראלוקורותהדורותסדרכולל,דודצמחספר

.החלקיםכל.ה"תקמ,פיורדא.גאנזדודרבימאת.הוסדהמיום

"...אייזיק"מטושטשתחתימהבשער.19–ההמאהתקופתאשכנזיתבכתיבההגהות30–כבספר

.טובמצב

150$פתיחה 



,אמשטרדם–ם"להרמבתורהמשנה.246

רפאלרביחתימות–חלקיםשני–ב"תס

מהנוברהלוי

Mishneh Torah LeHaRambam –

Amsterdam, 1702 – Signature of Rabbi

Raphael Halevi of Hanover

ופירושיד"הראבהשגותעם,ם"להרמבתורהמשנה

הגהות,עוזמגדל,"משנהכסף"ו"משנהמגיד"ה

רבימאת"משנהלחם"ספרעם.ועודמימוניות

.(נפרדבשער)בוטוןדיאברהם

עטיאשעמנואלדפוס,ג"תס-ב"תס,אמשטרדם

הלוירפאל"רביחתימתהחלקיםשניבשער

(ז"תקט,אמשטרדם)השמיםתכונתבעל."בהנובר

הלוחוחישוביהשניםעיבורבנושאיספריםחיבר

.מהדורותבכמהשנדפס"העיבורלוחות"גםובהם

[13],שט,[1]:דחלק.דף[9],שסח,[2]:גחלק

מחופהעץעשויהמקוריתכריכה.מ"ס37.דף

שפשופים.בחלקםוחסרותפגומותשדרות.בעור

.טובבמצבהדפים,בינוניבמצבכריכות.בכריכה

100$פתיחה 

,שטטין–ביהודהנודעת"שו.245

רבותלמדניותהערות–א"תרכ

וחתימותרישומים–ההדפסהמתקופת

Noda BiYehuda Responsa – Stettin,

1861 – Many Scholarly Glosses from

the Time of Printing – Inscriptions

and Signatures

רבימאת.חלקיםשני,ביהודהנודעת"שו

.א"תרכ,שטעטטין.לנדאסגליחזקאל

בכתבלמדניותהערותעשרותהספרלאורך

.ההדפסהמתקופתאשכנזייד

שלרבותחתימות:בעלותורישומיחתימות

עםסנדרוביץיעקבאבאאברהםרבי

שייך"רישום."משהצבי"חתימה.חותמותיו

חתימה."...ישראלה"מא"מהמופלגלהרבני

חייםעץישיבתחותמות."חייםשלמה"

ביתהגדולההכנסתביתוחותמות,בירושלים

.בירושליםיעקב

נפטר)סנדרוביץיעקבאבאאברהםרבי

לירושליםעלה,פריראשלאד"אב(ה"תרס

בני"ת"בשונזכר.ועסקןגבאי,כדייןוכיהן

זכרון"בספרהסכים,(ל"תרשנת)"ציון

מאמריםפרסם.(ב"תרנ,ירושלים)"תנחום

.(ה"תרס-ה"תרנ,ירושלים)"מציוןתורה"ב

כריכה.לימודכתמי.מאודטוב-טובמצב

.רופפת

200$פתיחה 



בכתבהמחברהקדשתהספרבתחילת

.רויזיקשמשוןידידואל,וחתימתוידו

מייסד(1816-1892)זקששניאוררבי

גדל,(ח"תר,ברלין)"יונהכנפי"עתכתב

פנה.שםהרבשהיהאביואצלבזאגר

מאמריםפרסם.לברודיועברלהשכלה

עסק,רוסיהיהודיועלישראלחכמיעל

ולמדלברליןעבר,בראסייןבהוראה

ומחקריםספריםחיבר.באוניברסיטה

גינצבורגיוסףהברוןבביתמחנך.רבים

יסד.(דודולנכדונפתלילבנו)בפאריס

.חשוביםידכתביובהמדעיתספריה

לבוב-"חכמהאוצר"במאמריםפרסם

.ה"תרכפאריס-"הלבנוןכבוד",ך"תר

.מאודטובמצב.מ"ס20.'עמ72

100$פתיחה 

יפהמיכאלמרדכירבישלערוךהשלחן.248

חתימותיועםאיגרעקיבארביתלמידימגדולי

The Shulchan Aruch of Rabbi Mordechai

Michael Yaffe One of the Leading Disciples of

Rabbi Akiva Eiger with His signatures

,ווילהמשדורף.ך"והשז"הטעםערוךשולחן,רברביאשלי

.ז"תצ

'הקומלואההארץ'לה"וחתימהרישוםהשערבתחתית

כתובלכן"נוסףרישוםהפורזץבדף."יפהמיכאלמרדכי

."יפהמיכאלמרדכי'הקליויאמראחריבואשמאשמי

ה"כלהקציןשייךהלזדעהיורה":נוספיםורישומיםחתימות

קנייתעלרישום."הכהןעהרנטהייאישראל.'שיקאפיל

\פוגנהיים]הרץ'הק"בחתימתג"תקלמשנתהספר

.ידבכתבהלכתיתהגהההספרבסוף.["פישבוים

.(14219ר"אוצה,ח"תרכ-ג"תקס)יפהמיכאלמרדכירבי

חתן.(שנים8-כלמדאצלו)איגרעקיבארביתלמידימגדולי

ליד)בזאדון.:מקומותבכמהכרבכיהן.מקרוטושיןדודרבי

בקלויזמ"ר,(ד"תקצ,פוזנאליד)שמיגל,(קרוטושין

רביעםיחדהאסמאיררבימקוםעל(ט"תר)בהמבורג

דודרבי:חתנו.מחותניםגםשהיו,שלזינגרגטשליקאליקים

בית"ויפהמ"מהרת"שוהגדולספרו.שלזינגראליקיםבן

.(ד"תקצ,קרוטושין)"מנחם

.מעטבלויהכריכה.טובמצב.מ"ס34.דף[3],שנב,[2]

.וזמןשימושכתמי

120$פתיחה 

הקדשת–נדירעותק–יחידהמהדורה–כ"תר,פריס–יונהקיקיון.247

המחבר

Kikayon Yonah – Paris, 1860 – Single Edition – Rare Copy – Author's

Dedication

זקששניאוריוסיףכימשמיעמבשרקולהוא".זקסשניאוררבימאת,יונהקיקיוןספר

מדיעפהמגלהוחכמתוישרוןעניניכנפיהעלהנושאתישראלכנסתאוהיונהאתשלח

דבריםגםכולל,לתומכיוהערכהודברימשפחתואסונותתיאורבספר."...בחדשוחדש

.לוצאטודודשמואלנגד

בסוף'עמ4נוספו,שלפנינובעותקכמו,בודדיםבטפסים.יחידהמהדורה.ך"תר,פריס

."שניתהיונהשליחותלהםלבשר,ישראללבניזקששניאוריקריב.יונהבן"הספר



רביהגאוןשל"ירושלמיתלמוד"ה.249

ושתיידוחתימת–אוירבךזלמןשלמה

הגהות

The "Jerusalem Talmud" of the Gaon

Rabbi Shlomo Zalman Aurebach – His

handwritten Signature and two Glosses

,ווילנא.מועד-זרעים.כרכיםשני.ירושלמיתלמוד

.ראםוהאחיםהאלמנהדפוס.ב"תרפ

שלמהרביהגאוןמרןידחתימתזרעיםכרךבשער

.ידובכתבהגההא"הגרביאוריבחלק.אוירבךזלמן

.אחרבמקוםידובכתבתיקון

מצב.בלויותמקוריותכריכות.גדוליםכרכיםשני

.וקרעיםמנותקיםדפים.בינוני-טוב

100$פתיחה 

ראשונהמהדורה–א"תרל,פרמישלא–היחודאמונת.250

מיוחסעותק–

Emunat HaYichud – Przemyśl, 1871 – First Edition –

Pedigreed Copy

מאת.ד"חבוחסידותהקבלהבתורתפרקיםסדכולל,היחודאמונת

.ראשונהמהדורה.א"תרל,פרמישלא.מפאלטישעןסופראברהםרבי

רביהצדיקבנוחתימות.פ"חרלזבולוןרביוחותמותחתימותבספר

פהמתעסקיםקדושהחבורה"חותמות.פ"חרלמשהיעקב

."דראהאביטש

.טובמצב.מ"ס20.דףנב,[4]

180$פתיחה 

צבינפתלירבישלהעותק–צ"ת,אופיבאך–ל"מהריספר.251

שוואלד"אבהרצפלדהירש

Sefer Maharil – Offenbach, 1730 – the Copy of Rabbi Naftali Zvi

Hirsch Herzfeld Av Beit Din of Shval

.צ"ת,אופיבאך.אשכנזוהלכותמנהגי,הלוייעקבלרבינו,ל"מהריספר

ד"אבי"נהירשצבינפתליה"הרהגדולהגאוןהרבא"אשייך"רישוםבשער

איגרמאירבןהירץ"בשערנוספתחתימה."א"יעוהגלילותשוואלק"דקמ"ור

."ל"ז

שלמהרביהאומהמאורישלנכדם(ו"תרל-ב"תקמ)הרצפלדהירשנפתלירבי

משהיעקברביחתן."יהושעפני"הובעל,"המשנהמרכבת"בעלמחעלמא

גלדרלנדמדינתוכלהולנד-שוואל,בבניאקרכןכרבכיהן.מקליוואלוונשטם

חיבר.(ד"תר,הולנד)באאטמארשעןכ"ביהחנוכתלכבודשירחיבר.ודרנטה

-ר"תהשניםביןממנונדפסלקהילהמודעותשני.(נדפסלא)"שפראמרי"ספר

.ובזוולאבהאדב"תר

.חדשהכריכה.טובכללימצב.מ"ס17.דףצו,[1]

100$פתיחה 



אבי"הקדשת–ה"תרצ,ירושלים–האזלאבן.252

המחברהגהות–לויןאריהרבי"האסירים

Even HaEzel – Jerusalem, 1935 – Dedication by the

"Prisoners' Father" Rabbi Aryeh Levin – Author's Glosses

איסררביהגאוןמאת.נזיקיןספרם"הרמבעלחידושים,האזלאבן

.ראשונהמהדורה.ה"תרצ,ירושלים.מלצרזלמן

לויןאריהרביהצדיקשלהפניניקדשוידבכתבהקדשההפורזץבדף

רביתלמידומאת,יעקובוביץשמעוןמצוהברלנערהקדשה,ל"זצ

תיקוני10–כהספרלאורך.בירושליםחייםעץת"בתברוורמןשלמה

.המחברשלידובכתבמלים

.מנותקיםראשוניםודפיםכריכה.טובמצב

120$פתיחה 

שךמנחםאלעזררבימרןהמחברהקדשת–עזריאבי.253

Avi Ezri – Dedication by the Author Rabbi Elazar

menachem Shach

מןמנחםאלעזררבימרןמאת.קדשיםסדר.ם"הרמבעל,עזריאבי

.ו"תשל,ברקבני.שך

ל"זצהמחברמרןשלוחתימתוידובכתבקצרההקדשההפורזץבדף

עלבעטקומתחדהומאן."שךמןמנחםאלעזרמנאיידידותלאות"

.והחתימהההקדשהמילותאתמסתירזהאיןאמנם,ההקדשה

.טובמצב

100$פתיחה 

איסררביהגאוןהמחברוהגהתהקדשת–האזלאבן.254

מלצרזלמן

Even HaEzel – Dedication and Gloss by the Author the

Gaon Rabbi Isser Zalman Meltzer

ד"אבמלצרזלמןאיסררבימאת.קניןספר.שלישיחלק,האזלאבל

מהדורה.ץ"תרח,ירושלים.בירושליםחייםעץישיבתוראשסלוצק

.ראשונה

הגההקטבדף.המחברשלוחתימתוידובכתבהקדשה,הפורזץבדף

.המחברידבכתב

.חסרהשדרה.מקוריתכריכה.טובמצב

100$פתיחה 

מאתחשובההקדשה–ץ"תר,ירושלים–לברכההשקפה.255

יפוד"אבהלויצבייוסףרביהמחבר

Hashkafah Livracha – Jerusalem, 1930 – Important Dedication by

the Author Rabbi Yosef Zvi Halevi Av Beit Din of Jaffa

.המעשרווידויביעורמצותבהלכות,דיניםופרטיביאורים,לברכההשקפהספר

.ראשונהמהדורה.ץ"תר,ירושלים.יפואביב-תלד"אבהלויצבייוסףרבימאת

.ורקריחיאלשל"העברי"דפוסהוצאת

יוסףביתלישיבת"המחברשלוחתימתוידובכתבנאההקדשה,לשערמעבר

לארץלעלותהארץישובמצותעיקרזהוכיהתלמידיםבוילמדולמען,כאן

פרטיהבכלישראלארץתורתולקייםולעשותלשמורוללמדהארץתורתוללמוד

"...ודקדוקיה

מצב.רופפים\מנותקיםדפיםכמהדפים.יבשדף.מ"ס23.'עמ[3],רמג,[7]

.טוב

100$פתיחה 



כ"תר,ווארשא.יבמותמסכת.בבליתלמוד•

.ו"תרט,ווארשא.צינץליבאריהלרבי.קידושין'ומסהעזראבן,קידושיןטיב•

.ראשונהמהדורה

ג"תרכ,למברג.יעקבגאון•

.ראשונהמהדורה.א"תרמ,ווילנא.בלזריצחקרבי.צדיקפרית"שו•

נוספותוחתימותרישומים.ט"תרכ,לבוב.ד"רי'תוס•

הגההכבדף.ראשונהמהדורה.ח"תרי,ברלין.איגרעקיבארביחידושי•

.פגומיםאחרוניםדפים.ההדפסהמתקופתידבכתבלמדנית

יצחק"נוספתחותמת.ט"תרמ,ווין.תניינאמהדוראאיגרעקיבארביתשובות•

.ידבכתבלמדניתהגההנהבדף,"קרעוואק"קפהחונהפלאטקיןהכהןאלחנן

והקדשה.פינקלמשהרביבעלותחתימת.ס"תר,מונקאטש.המכריעספר•

.וחתימתוידובכתב

.ו"תרמ,למברג.אייבשיץיהונתןרבימאת,ם"להרמבט"יהלכותעלחדושים•

:עםכרוך

.ראשונהמהדורה.ט"תרכ,טהארן.איגרעקיבארבינוהגהות•

נוספותחותמות.כ"תר,הלברשטט.סוטהנזירנדרים,להמאיריהבחירהבית•

בישיבתומשגיחמ"ר-"פערלאוויטשה"זללהמשהדבר"מהורבהרביצחק"

."בווילייקאמץיצחק"חתימה.אטלאסבצלאלרביאצלן"תרמשנתויזנא

,לובליןם"מהרת"שו:עםכרוך.ג"תרמ,פיעטרקוב.'דחלק.א"הרשבת"שו•

.ד"תרל,ווארשא.המאיריד:עםכרוך.א"תרמ,ווארשא

.ה"תרל,ווילנא.חזקוני•

טוביה'רר"מוהרהגאוןלהרבשייך".ז"תרנ,ווארשא.ד"להראבדעיםתמים•

."ק"לפס"תר..דטירקסלעד"אבבאיי

.ד"תרס,פיעטרקוב.אבןטורי•

.ב"תרפ,ווארשא.יוסףחבל.המשפטאולם:נוספיםספרים•

נמכרהאוסף.מאודטוב-טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים.ספרים19כ"סה

.שהואכמות

200$פתיחה 

ר"ת-'התשנותלמדניותהגהותעם–ספריםאוסף.257

Collection of Books – with Scholarly Glosses 17th Century

.'התקמשנותידבכתבהגהותכמההספרלאורך.בלועזיתחותמתהספרבשער.ח"תקל,פיורדא,הדשןתרומתת"שו•

.א"תרכ,למברג,החשןקצותספר•

.שמותיבותבראשיחתומהאחתהגהה.זויןיוסףשלמהרביידבכתבלמדניותוהגהותבעלותחותמת

.עתיקותהגהותכמהבספר.[ד"תקפ,פולין-רוסיה]מפוענחתלאמהדורה.דעהיורה,שרדלבושי•

.'התקמשנותאשכנזיתבכתיבההגהותהדפיםבין.ו"תקי,אמשטרדם.דעהיורה,רברביאשלי•

.'התקמשנותידבכתבהגהותהראשוניםבדפים.וסוףתחילהחסר.ב"תצ,דאדרהפרנקפורט.המפרשיםעם,רבהמדרש•

.קדוםאשכנזיידבכתבהגהותכמה.גרועובמצבחסרעותק.ד"תצ,פרנקפורט.שורחייםלרבי.חייםתורתספר•

.ההדפסהמתקופתהגהות2.ד"תרע,ירושלים.יהושעאזניספר•

.שוניםומצביםגדלים

200$פתיחה 

בחתימותיופינקלמשהרביהגאוןמספרייתחשוביםספרים[19]אוסף.256

Collection of [19] Important Books from the Library of the Gaon Rabbi Moshe Finkel and with His Signatures

ככלרוב.מסלבודקאהסבאשלבנומסלבוודקאפינקלמשהרבילספרייתשייכיםשהיו,התורהמכמניבכלחשוביםספריםאוסף

.נוספיםרבניםוחותמותחתימות.ידוחתימתעםהספרים



מיוחסיםועותקיםהגהות,חתימות–ספרים[9]אוסף.258

Collection of [9] Books – Signatures, Glosses and Pedigreed Copies

.ד"תרס,ווארשא,שלוםדברי•

ם"מהר,מאופושטנהלה'איצרבימצאצאי."יוסףגן"בעל(8186ר"אוצה,ך"תש-ן"תר)-בלומנפלדיוסףרביידבכתבהקדשה

.קהילותבכמהכרבכיהן.פאדובה

.חלקים'ג.דברים-ויקרא.ה"תרמ,פאקש.אליעזרדמשק•

.ססרגןד"אבפריינדיהודהדודרביוהגהותחותמות,חתימות."סופרח"מהרבהגאוןדודמשה"רביחתימות

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

.חותנומקוםעלג"תרנמשנתבססרעגןרב.מססרגןפולקהלל

בקהילתכרבגםכיהן.אביולצדסאסרגןרבניביןנמנהבצעירותו.מדעשפאנטיחזקאלרביר"האדמוחתן,פריינדיהודהדודרבי

."יהודהאלופי"חיברבסאסרגןד"ואבכרבכיהןשלאחריה,השואהאימיאתשרד.בבוקרשטטרנסילבניהיוצאי

.דפוסושנתמקוםללא.[ר"ת,זאלקווא],החסידיםספר•

.ר"האדמווממקורבישינאוואחסיד.ס"השעלחדושיםחיבר(ש"ת-ז"תר)-"סאקלאב'קפהחונהשינאווע'מק...שמואל"רישום

.ירוחםרביבנו.לשםועברמסוקולובשורץיעקברביחתן

.ט"תרנ,קראקא.מאזמירהכהןאליהורבימאת.פשראדנא,אליהובשורתספר•

.ידבכתבארוךרישום."ע"זיח"הבבעלמרןהקדושהגאוןמגזעה"זצללהדייטשל"במהרי'מתתי"חתימות

.קצרהוהגההחותמותיו,ידוחתימת.חברונימשהרבישלהעותק.ח"תש,ירושלים.הללרבינופירושעם,ספרי•

מנדלמנחםיוסףרביחתימות.יחידהמהדורה.ו"תרט,קרוטושין.קלישרהירשצבירבימאת.אחרונהומשנהלמשפטמאזניים•

.גרודזיסקמחכמיליפסקי

ג"תריעל,שיקם"מהר•

.ראשוןחלק,מצות

.ה"תרנ,מונקאטש

גרשוןרביידבכתבהגהות

ד"אב(ו"תרצ-א"תרכ)שטרן

הגרשוניילקוטבעללודאש

.ועודחלקים10

רבימאת.החכמהעמק•

.מהרנסטייפלדובמרדכי

בהוצאת.ח"תרפ,סאטמר

בןהלברשטאםחייםרבי

.אליעזרשלוםרביר"האדמו

אברהםרביחותמותבספר

,ו"תרצ-ר"ת)–פרנקלש"מ

רבניראש(728ר"אוצה

.בתקופתוהונגריה

.ו"תרנ,וואשא,מגדיםנעם•

רביוחותמותחתימות

ביליצרהלויאפרים

ומורהדיין(ד"תש-א"תרנ)

מחבר,בבעטלןצדק

פותח,אפריםידהספרים

.אפריםידת"שו,שערים

השםקידושעלנהרג

.סיון'זביוםבאוישוויץ

.טובמצב.שוניםגדלים

120$פתיחה 



'התר–'התקמשנותשוניםכותבים–ידבכתבהגהותעםספריםשלגדולאוסף.259

Large Collection of Books with Handwritten Glosses – Various Writers from the 1740s-1840s

.ו"תרכ,ווארשא.שבתמסכת,זרעיםסדר,ברכותמסכת•

."בירושלםריבליןי"בהרהלל"חותמת."ריבליןהלל"חתימה.ידבכתבלמדניותהגהותעשרות,הספריםדפיבין

.ידבכתבהגהותמספר.חסרעותק.ט"תר,וילנא,גיטיןטיב•

.'התקמשנותלמדניותהגהותמספר.ו"תקל,פיורדא.גחלק,יהושעפני•

.ידבכתבוקצרותארוכותהגהותעשרותכמההספרלאורך.ענקפורמט.א"תרכ,למברג.העזראבן,ערוךשלחן•

ארוכהלמדניתהגההכזבדף.אחרוןדףחסר.ט"תר,למברג.מזלוטשובאייזקיצחקרביק"הרהמאת.הקודשחיבתספר•

.ההדפסהמתקופת

.ידבכתבהגהותמספר.ב"תרפ,ווארשא.חלקיםשני.ם"מהרשת"שו•

עלסופרחתםחידושיעםכרוך.ההדפסהמתקופתארוכותהערות6הספרדפיבין.ב"תרכ,הלברשטט.התלמודהיםספר•

.ד"תרנ,ירושלים.פסחים

.קצרותהגהותושתימאודארוכההגהה.ד"תרס,שיקגו,התורהעלז"רידבנימוקי•

.כולוהעמודעלידבכתבתורהחידושי,האחרוןהפורזץבעמוד.הגהות20–כהספרלאורך.ל"תר,ווארשא.קדשיםסדר,משניות•

חתימות."דייטשחיים'הק"חתימות.ידבכתבהגהות10–כהספרלאורך.ד"תרל,ווארשא.תורהחומשיחמשהעל,יעקבאהל•

.נוספות

לאורך.חלקיםשני.ט"תרמ,ווילנא.רבינוביץנחרבימאת,נחתולדות•

.הגהות20–כהספר

.ב"תרכ,ברלין.נזיקיןסדר.ירושלמיתלמוד•

'גבדף.בשערעתיקהבעלותחותמת?ך"תר,למברג.הפלאהספר•

.ארוכהלמדניתהגהה,שנימחלק

.'התקמשנותהגהות.ו"תקמ,נובידבור.אחרוןשמואלביתספר•

.ידבכתבהגהותמספר.ב"תרכ,למברג.ק"הרממאת,רמוניםפרדס•

.ד"תקס,ווין.גדוליםכרכיםשני.שלישיחלק.אפלסרבהלכות•

ולעתמלאסקחייםמשההחתום":ביניהם.רביםבעלותורישומיחתימות

פרידמאןדוביחיאל"."מאיזבעטץאייזק'רחתןשלחןעליושבהנניעתה

.ידבכתבהגהות2"...ק"חוק

.ידבכתבהגהותמספר.ך"תר,למברג,לבונהעצי•

.ארוכותלמדניותהגהות3.ט"תרנ,למברג.ח"צל•

.ארוכותהגהות3.שערחסר,שבערכיןהפלאה•

.ברמזוןמנדלמנחםרבימאת.יומאמסכתעלחידושים,מנחםתורת•

.יחידהמהדורה.ז"תרס,ווארשא

רביחתימת."ווארשאלינדוואסערץ"כ'ישעיאברהם"חותמתהספרבשער

הספרדפיבין.אברךבהיותועודמצעירותוהחתימה–סנקביץחנוךיעקב

מתחתיצאוכיניכרוההגהותהתיקוניםמתוכן–ידבכתבתיקוניםעשרות

השולים,בדפוסנחתךשלאעותק.טובמצב.בעצמוהמחברשלקולמסו

.קרעים.נאותלאבאופןנחתכו

5הספרדפיבין.ט"תרכ,למברג.לנדאיוסףרבי.יוסףברכתת"שו•

.למדניותהערות

ידבכתבהגהות15–כ.ב"תקכ,זאלקוווא,לויביתספרמתוךדפים•

עשנקבי.(שאוולד"אבשטרןזכריהיוסףרבישלידולכתבזהההכתיבה)

.רבים

הגהות2.בומבירגידפוס,ונציה.גדולותמקראותמתוךדפים59•

.ידבכתבאיטלקיות

.בינוני-טובמצב.שוניםומצביםגדלים.ספריםוחלקיספרים23כ"סה

.שהואכמותנמכרהאוסף

500$פתיחה 



ידבכתבהגהותעםספריםאוסף.260

Collection of Books with Handwritten Glosses

.ידבכתבהגהותכמההספרדפיבין."הלויעפשטייןליצחקשייך"חתימההספרבשער.א"תקצ,סדילקוב.יצחקאהל•

.ח"תרי,קניגסברג.השנהראשמסכתעלא"ריטב•

."מרדכימחקרי"."מרדכיעטרת":חיבוריו.סניסנטישלכרבהוכיהןב"לארההיגר.ליטא-ועגערד"אבשיףמרדכירבישלהעותק

.עיפרוןועטדיועט.למדניותארוכותהגהותחלקםמתוכםהגהות18בספר

.ו"תרכ,וינה.במדבר.יעקבאהל•

.ידבכתבהגהות8הספרדפיבין."ו"תירושלםק"בעהא"שליטסופרד"מהריו"בלאאמווייסבערגזלמןחיים"רביחותמתבשער

הרבניםגדוליוהגהותחתימות–ספריםאוסף.261

Collection of Books – Signatures and Glosses by Leading Rabbis

.ראשונהמהדורה.א"תרנ,ווארשא.מדיניחזקיהוחייםרביהגאוןמאת.ראשוןחלק.דיניםואסיפתהכלליםקונטרס,חמדשדי.א

הארץ'לה""קאוונא.פבשאטרבמלפניםדולאזין'הקהישיבהמשגיחדרושקאוויץאברהם"וחותמותחתימותספרבתחילת

דפיםמספר.טובמצב.ידובכתבהגהותכמההספרדפיבין."משאטדרושקאוויץ"."משאטדרושקאוויץלאברהםשייךומלואה

.שימושסימני.רופפים

רביחותמתבספר.ראשונהמהדורה.ב"תרכ,וולנא.מווילנאלאנגיהושערבימאת.שבתמסכתעלחידושים,יהושעענףספר.ב

.כתמים.כריכהללא.טובמצב.דרושקוביץאברהם

,סלובודקה-קאוונא)'הוראהשער'ספרחיבר.ין'וולוזבישיבתמשגיחכ"אח.בשאטד"כאבכיהןז"תרנבשנתדרושקוביץאברהםרבי

.(ש"ת,ליטא-קייאן)ושבתברכותמסכתעלא"הגררבינווביאוריוחידושי,(ג"תרצ

.ח"תרסמשנתהרישום.שוקובסקיהכהןבנימיןרביממינסקהמגידחתימת–.ז"תרס,פיעטרקוב.מנחםעליותספר.ג

.שוקובסקיהכהןבנימיןרביממינסקהמגידחתימת.ט"תרכ,ווילנא.פלונגיאןמרדכירבימאת,בקראור.ד

רביוחותמתחתימה.ג"תרפ,שאמלויא.קלייןמשהרבימאת.י"שזכרוןספרעם.ו"תרפ,סעאיני.ברוךשאולרבי.בניםעלאבות.ה

צ"הה"הג"הקדישאסבאלהאיונכדל"זלאדאני"פד"אביוסףידס"בעהמחצ"להגהונכדא"שליטב"ר'מריג"בה'ארימשה"

.ד"היבשואהנספה,הונגריהרבנימחשובירוזנברגאריהמשהרבי–"ה"זללהקאלאמיאק"אבדש"להיללה"מו

בישיבתמ"ורמיסד(16007ר"אוצה)לאנדינסקידודנחמןרביורישומיםחותמות.א"תרכ,ווארשא.ראשוןחלק,חייםאורחטור.ו

"...אלטערזאביחיאלר"מוהר"כשונעלהיקרוהמפורסםהמופלגלהרבני"שייךשהספררישומים.פ"תרמשנתגייטסהד

מגאסטאניןה"זצללהמאיריחיאלו"מק"חבהרבמשהישראל"רביר"האדמוחותמתהשערבדף.ח"תרי,לבובי,מגדיםפרי.ז

."קאסארנאדקאבדהכהןיצחקמרדכירביחותמת."בלוינאק"חופליפשיטץ

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

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

(תר'עמ',ב,לחסידות

.שהואכמותנכמרהאוסף.טובכללימצב.שוניםגדלים.כרכים7–ב.ספרים8כ"סה

100$פתיחה 

א"בליהושע"חותמותאריהשאגתספרבשער

3הדפיםבין."ב"תובירושלםק"בעהל"זצבי

.תיקוניםומספרידבכתבהערות

.ב"תרכ,ברלין.נזיקיןסדר.ירושלמיתלמוד•

.ברוידאאברהםרביידבכתבהגהותמספר

כללימצב.שוניםומצביםגדלים.ספרים7כ"סה

.שהואכמותנמכרהאוסף.טוב

200$פתיחה 

הגהותכמההספרדפיבין.לישראלהראשיהרבהרצוגהלויאייזיקיצחקרביבעלותחותמות.ב"תרל,בראדי.הזהרתיקוניספר•

.ידובכתב

.ה"תרל,ירושלים.חזןיוסףרבימאת.שבועותמסכתעלשיטה.לבחקריספרעםכרוך.ט"תרכ,ווארשא.אריהשאגתת"שו•

.ראשונהמהדורה



'תר-'התקשנות–רבניםוחותמותחתימות,הקדשותעםספריםאוסף.262

Collection of Books with Dedications, Signatures and rabbinical Stamps – 1740s-1840s

.ד"תרצ,סאטמר.מאליקיצחקחייםרבימאת.דעהיורהעל,חייםמכלכלספר•

ש"ויבתורההמופלגהחתן'הב"אל.מקארלסבורגקליינמאןהכהןשלמהרבישלוחתימתוידובכתבהקדשההספרבתחילת

ההקדשהמשפטי,נאיםבחרוזיםההקדשה"...חדולמלספרשבחובשעריםולתפארתלהתהילהנודעשמוופרישאחסידא

.[הספרמקבל]"א"שליטיחזקאל"המיליםשלאכרוסיטקוןהיוצריםבאותיותפותחים

.הספרבשערהמחברחותמות.יחידהמהדורה.ה"תרמ,אמשטרדם.רפפורטהכהןמאיררבימאת,עיניםמאיר•

."ווייסמאיריוסף'הק"ט"תרפמשנתורישוםחתימה.ט"תרכ,למברג.מסלאוויטישהלוימיכליחיאלרבימאת,דכיאמירא•

-ו"תרל,למברג.הלויקעליןשמואלרבימאת.גיטיןהלכותהעזראבןעלחידושים.המורצרורמספרשלישיחלק,השקלמחצית•

.ג"רלבאיזיקמנחםרביחתימת.מאודטובמצב.נפרדיםבשעריםחלקיםשני.ו"תרמ

.מירושליםפריינדיוסףשמואלרביחתימת.ה"תרמ,ווארשא.חלקיםשני.איגראמשולםרבינות"שו•

זונדליוסףרבישלקדשוידבכתב–"ציוןמנחםלמדרשקניתי"הספרבשעררישום.סוףחסר.ג"תקי,זאלקווא.העוזראבןספר•

.מסלנט

.ד"תרכ,שטטין.אחדבכרךחלקים5.הרבערוךשלחן•

טבלידודרביחתן,סלנטישראלרביתלמיד.וילנאמחכמי(ו"תרע-ף"תק)דוברובנאד"אבהורביץהלויחייםשאולרביחותמות

ישיבתאתהקים"שעריםמאה"שלכרבהוכיהןלירושליםעלהג"תרמבשנת.ה"תרכמשנתבדוברובנארב."דודבית"בעלממינסק

.ועודאלחנןיצחקר,ם"המלבי:ישראלגדוליהסכימוספרועל,(ט"תרל,וילנא)"שאולכלילת"חיבר.בראשהועמד"שעריםמאה"

.בניםחשוךנפטר.שלותוספותעםחלקםאביוושלחותנוספרילאורהוציא

.א"תרכ,למברג.חלקיםשני.ט"מבית"שו•

ד"אבפישרשלמהרביבעלותחותמת.חותמותיועםדבערציןק"דקץ"ומודייןשוורץשלוםיוסףרביחתימתהספרבשער

.קאלרסבורג

."צביחכם"הנכדמטבריהאשכנזינחוםישראלרביחותמות.ה"תרל,וורשא.הלבבותחובת•

שייך"מרחמסטריבקהר"האדמוהמדרשביתשלבעלותחותמות.וסוףתחילהחסרעותק.ב"תרי,טשרנוביץ,התורהעלזהר•

."מרחמסטרובקיא"שליטמרדכיה"מוהמפורסםהרבשלד"לבהמ

.הורביץסגלזרחיוסףרביממונקאטשהחשובהגבירחותמות.ץ"תרח,סטמר,עולםאורספר•

משולםרביר"האדמובן,(תשלח-א"תרנ).זילברפארבדובהעניךחנוךרביר"האדמועותק.ב"תרע,ווילנא.בראשית,הזהרספר•

לאחר.שברומניהבוטושאןבעירר"לאדמוהותרט"תרפבשנת.טופרובהעירשלרבההיה.בקוידונובסבובביתוגדלנולד,יוסףזלמן

.אביבבתלוהתיישבישראללארץעלההשועה

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםומצביםגדלים.ספרים12כ"סה

200$פתיחה 



ידבכתבהגהותמיוחסיםעותקים–בירושלים"בחוריםתפארת"מישיבתספריםמקבץ.263

Collection of Books from the "Tiferet Bachurim" Yeshiva of Jerusalem – Pedigreed Copies Handwritten

Glosses

.ג"תרכ,שטטין.קדשיםסדר,משניותספר•

משה'רבהרבאברהם"אלישיבש"הגרימרןשלאביומהומלאלישיבאברהםרביהגאוןשלהפרטיתבעלותחותמתהספרבתחילת

כנראה,עתיקידבכתבבחוריםתפארתלישיבתהקדשהרישום."א"תובבירושלםק"בעיהאברהםבכוריספרח"בהאלישיובל"זצ

.אלישיבאברהםרביידבכתב

.ד"תרכ,ווארשא.קדשיםסדר,משניות•

תפארת"רישום."ל"זץ"כנחוםמנחםר"אירושליםאברהם'רבתאיטא"נוספתחותמת."ירושלםץ"כנחוםמנחם"רביחותמות

.ידבכתבהגהותהספרלאורך."בחורים

.ד"תרכ,ווארשא.נשיםסדר,משניות•

החברהשלד"מביהמלהוציאואיןירושליםשעריםבמאהבחוריםתפארתחברהעבור'שיחיפסחאברהם'רמתנת"רישומיםבספר

.חותמתחתימה.הישיבהחותות.א"שליטמהומלאהרברשותמבלי

.ב"תרמ,ווארשא.נשיםסדר,משניות•

.בחוריםתפארתלישיבתהספרנדבתעלארוךרישוםלשערמעבר

.ירושליםל"מהרישלמהאהרןרביחותמותסוגישני.בחוריםתפארתישיבתוחותמתרישום.ג"תרל,ווארשא.נשיםסדר,משניות•

.טובכללימצב.שוניםגדלים

120$פתיחה 



ועודהונגריה,ליטארבניגדוליחתימותעםספרים[19]אוסף.264

Collection of [19] Books with Signatures of the Greatest Rabbis of Lithuania, Hungary and More

תלמידימגדולי–"מווילנא'שץ"כחיים'רלהרבשייך"בשעררישום.ה"תקנ,זאלקווא.ן"להרמבהמיוחסותא"הרשבת"שו•

נשמת"בספרוומזכירו"אדםחיי"בעלדנציגאברהםרביעםהתכתב,בוילנאכדייןכיהן(6031ר"אוצה,ג"תקענפטר),א"הגר

תולדות"ספרעלהסכים.במכילתאא"הגרשיעוריאתלשמועיוםמדיהולךהיהחייםשרמסופר"אליהועליות"בספר,"אדם

-ע"השוועללתלמודפירושהניח.משקלובישראלרביבשיירתלירושליםעלהע"תקבשנת.מוילנאהמגידיחזקאללרבי"אדם

'ר)כץיצחקבןליביהודהרביחברועםיחדבוילנאוהמתנגדיםהחסידיםביןבמחלוקתה"תקנבשנתהדיןבביתישב.י"בכת

.(רומשיסקערליבלי

ר"אוצה,ט"תרמ-ג"תקע)."לעוויליביהודאיעקבה"מוהצדיק'הגלהרבשייך"רישום.ח"תרי,יוהנסבורג.חרדיםספר•

רביהמקובלתלמיד.משאדיקנחוםורבימגאליןלעמילאשררביאחיושניעםלירושליםעלה,סלשיןשלרבה(10200,10080

חיבר.שנה40-כבירושליםד"כראבכיהןכ"אח.ד"תרבשנתבירושליםכדייןכיהן.אבולעפיהידידיהרפאלורביהכהןיהודה

.(ב"תרל,ווארשא"לאבותבית"

המפורסםהאלוףלהרב"שייךשהספררישום.ו"תקצ,ווילנא."תשובהפתחי"השלראשונהמהדורה.דעהיורה,ערוךשלחן•

"...מדסלהיילפריןוולףדוד...ו"נריצחקלוי'להרשייך"רישומים."בריסקק"החופפוגיןקצינעליןליב'אריה"מו

.שנה40-כבמשךח"תקנמשנתבבריסקד"כאבכיהן.(3401הרבניםאוצר,ז"תקצנפטר)קצנלבויגןליבאריהרבי

."פאלטוסקק"אבדקהכהןקויפמאןמשולםחיים"רביוחותמותחתימה.ג"תרנ,למברג.שניחלק.א"מהרית"שו•

."בפולדאד"ואברבהכהןיהודהאברהםהרב"רישום.כ"תר,למברג.חלקיםשני.יהושעפנית"שו•

.ק"תבשנותברסלוימרבני(15945ר"אוצה)"יפה..ה"כמונחמיהה"למושייך"רישום.ט"תקס,אוסטרהא,רברביאשלי•

.ההדפסהמתקופתקצרותהגהותהספרלאורך.נוספותחתימות

.ידבכתבלמדניתהגההיטבדף."לאדזמפהבידערמאןי"נשמואלאלכסנדר'לרשייך"רישום.ד"תרס,פיעטרקוב.אבןטורי•

מגדולי,(ו"תרמ-ץ"תק)–"שטייןהקטןפינחסבזה'החנני"חתימה.ז"תקפ,פראג.זוטריאפימינץם"מהרספרשלשערדף•

.פנחסקנאתת"שוס"מח.טירעקד"אב.סופרהכתבתלמידי

בפעצעלרב(1064ר"אוצה,ד"תקפ-ו"תקנ)–אופנהייםחייםאברהםרביחתימת.ב"תקע,למברג.דעיםתמיםספר•

.ה"תקפלבוב"אבלהר"לזכרושהדפיס-אביובחייצעירנפטר.שבהונגריה

ב"פק"דקצ"מבדההוראהבחברתמוסמךדאנאטהלאליעזרק"משה"רביוחותמותחתימה.ד"תרמ,למברג.שורתבואת•

.ב"תרפמשנתידובכתברישום."א"יע

.יותרמאוחרידבכתבהגהות30–כ.מסלנטאהרןמ"במשהרביהמחברידחתימת.ו"תקצ,סדילקוב.החכמהפרדס•

ח"מנבהצנועהזוגתישייך"רישוםהכריכהשלהפנימיבצד.(שערחסר)-תר,ווארשא,יהודהמשלי,הפסחחגלימימחזור•

-ו"תרל)שינברגדודמשהרבי."מאראשוואק"דקץ"דומשענבערגדודמשהרביחותמת"..'תחישענבערגפיגאמלכהמרת

.כדייןכיהן,לשםועברלאפוש-ממאדיארפולקיהודהדודרביחתן.מאונסדורףרוזנברגשמואלורבי,ס"השבתלמיד(ד"תש

ד"הי.בשואהנספה.ב"תרעמשנתואשארהעלי-במאראשצ"ומודייןש"בזיוו

.ומונטבידאואויווארד"אבדייטשסגליהושערביוחותמתחתימה,רישום.(ס"ד).ס"תר,ווארשא.דתאש•

.ועוד.סענטאק"מקקלייןדוברביוחותמותחתימה.ט"תרמ,ווארשא.מוסרשבט•

.בארגאברהםרביחתימת.ח"תקצ,ווילנא.אליעזררביפרקי•

.ידובכתבהגהות2.מספינקאוויסיוסףיעקברביר"האדמושלהעותק.ציוןבניןת"שו•

."יעקבחבל"בעלבורכוביעקבאבארביידבכתבוהגההוחותמתחתימה.ט"תרי,ווארשא.צינץל"מהראחידושי•

."קרעטש"משה"חתימה,הראשוןבשער.ז"תקס,ווין.דעטמאלדשמואל'רמאת,ובאוראשכנזיתרגוםעם,יחזקאלספר

."ב"פאלעזר'הק"נוספתחתימה

.ד"תרנ-באייזנשטטצ"מו.ארנפלדשמואלרביתלמיד.ס"החתנכד(15118ר"אוצה,ב"תרכנולד)קרעטשמשהרבי

.נוספותחתימות.טלזישיבתראשבלוךמאיראליהורביחותמות.ראשונהמהדורה.ך"תר,למברג.הגנוזאור•

."האוואשמעואק"דקץ"ומודייןשפערבערדוד"רביחותמת.ג"תקע,וינה,יבקמעבר•

.שהואכמותנמכרהאוסף.בינוניחלקם.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים19כ"סה

300$פתיחה 



ישיבותראשיוחתימותהקדשות–ספריםאוסף.265

Collection of Books – Dedications and Signatures of Heads of

Yeshivas

רביהמחברהקדשתחלקבכל.י"תש,ירושלים.חלקיםשני.מוסרהגיוני•

.נובהרדוקישיבתראשברוקציוןבןאליעזרחיים

הקדשת.ח"תשל,ירושלים.ארלנגראברהםרבימאת,אברהםברכת•

.אוירבךזלמןשלמהרביהישיבהראשאלהמחבר

פנחסחייםרבישלוחתימתוידובכתבארוכההקדשה.חייםמשמרת•

.שיינברג

צבינתןרביחתימת.ט"תשלירושלים.הכהןאהרןרבימאת.אהרןבית•

.מירישיבתראשפינקל

.מירישיבתראשפינקלצבינתןרביחתימת.ש"הראתוספות•

ראשחברונימשהרביהמחברהקדשת.א"תשכ,ירושלים,משהמשאת•

.חברוןישיבת

ישיבתראשאזרחימרדכיברוךרביהמחברהקדשת.מרדכיברכתספר•

.ישראלעטרת

ישיבתראששניאורסוןשמעוןברוךרביהקדשת.מאירדרבימרגניתא•

.טשעבין

.ם"הרמבישיבתראשחפוטאאברהםרביהמחברהקדשת.דעתראשית•

.טוביוםאורישיבתראשזכאיאהרןרביהמחברהקדשת.היהודיהבית•

.טובמצב.שוניםגדלים.ספרים10כ"סה

100$פתיחה 

וצדיקיםמקובלים,ים"אדמורוחתימותהקדשות–ספריםאוסף.266

Collection of Books – Dedications and Signatures of Rebbes,

Kabbalists and Tzaddikim

ר"האדמושלוחתימתוקדשוידבכתבהקדשה.ח"תשי,ירושלים.ם"הרמבמוסרי•

.מערלויסופריוחנןרבי

.שכטריעקברביהצדיקהקדשת.ז"תשי,ירושלים.ישניםשפתידובב•

.חשיןליביהושערביהקדשת.דבורהתומר•

.הלברשטאםברוךשרגאיחזקאלרביהקדשת.הערוךהסדר•

.שפיראאביעזררביהמחברהקדשתחלקבכל.חלקיםשני.יםמשברי•

יאירמשהרביהמקובלחתימותשתי.ץ"תרח,ירושלים.ה"ראבילספרמבוא•

.וינשטוק

.וינשטוקיאירמשהרביהמקובלחתימת.יצחקמנחת•

.הומינרשמואלרביהמחברהקדשת.תמידעלת•

.הומינרשמואלרביהמחברהקדשת.המלךעבד•

ידובכתבארוכההקדשהחלקבכל.חלקיםשני.והמקובליםהגאוניםסידור•

.וינשטוקיאירמשהרבישלוחתימתו

.סלוטקידודאליהורביהמקובלהמחברהקדשה.אליהואדרת•

.דייטשליפאטוביוםחנניהרביהמחברהקדשת.טוביוםטהרת•

הקדשת.ה"תשכ,ירושלים.ידמכתבל"הו,"סופרכתב"המאת.סופרחשב•

.שרייברחנההרבנית

.טובמצב.שוניםגדלים.ספרים13כ"סה

100$פתיחה 



עםכולם-קודשספרי66שלענקאוסף.268

המחבריםהקדשות

Very Large Collection of Religious Books – All

with Their Authors' Dedications

.התורהמכמניבכלחיבורים,קודשספרי66שלענקאוסף

,דיינים,ישראלגדולי.המחבריםידבכתיבתהקדשותעם

.ועודעריםרבני

:הרבניםשמותלהלן

אליהורביל"הראש•(הקדשות4)טכורשפישרכתריאלרבי

יפהמרדכירבי•פרייברגמשהיעקברבי•דורוןבקשי

ספריסט,הקדשות6)אורנשטייןאברהםרבי•שלזינגר

רבי•(הקדשות5)היינהלייביהודהרבי•(והנאוםהדרוש

רבי•יונגרמןמאירשלוםרבי•(הקדשות5)פלקסריצחק

לוימשהרביהגאון•אהרונסוןיהודהישראל•שמרלרחיים

רבי•שלוששלמהרבי•(הקדשות6)רוזנבויםאשררבי•

אברהםרבי•אונגרהלויצבייצחקרבי•גניזיצבימרדכי

•(הקדשות2)זייטשיקאפריםחייםרבי•ברייטשטייןמרדכי

יצחקרבי•הלפריןיצחקלוירבי•מינצברגשלמהיחיאלרבי

משהיעקברבי•פרידמןנטענתןרבי•אדלרהכהןאליהו

קופשיץהכהןאברהםרבי•רביןהכהןיהודהרבי•פרייברג

•(הקדשות2)ליברמןיהודהפנחסרבי•רכסיוחנןרבי•

חובשיהקדשת•אינגבריעקבאברהםרבי•אילןמרדכירבי

•שרביטיוסףרבי•מפורסמיםאישיםבחברוןהיהודיהישובי

רבי•קלייןאלעזררבי•(הקדשות2)שאולאבאיצחקרבי

יצחקרביהסופר•רנסקי'שצמאיררבי•פרידמןזאבמשה

רבינראריהזאברביהקדשת•קרליבךשלמהרבי•אלפסי

.ר"שזזלמןהמדינהנשיאאל

.טובמצב.שוניםגדלים.ספרים66כ"סה

100$פתיחה 

ישראלוגדולירבניהקדשות–ספריםאוסף.267

ל"בחו

Collection of Books – Dedications by Leading

Rabbis and Sages Abroad

אהרןרביהמחברהקדשת.ג"תשי,יורקניו.זכותמלמד•

.יואלרביר"האדמומאתתורהחידושי•טשארניראובן

הקדשת.העומרמלא•גליקדודאברהםרביל"המוהקדשת

.חלקיםשלושה.ישרהמשנה•מסאטמרקלייןמשהרבי

דאתראמראכהנאשרגאיחזקאלרביהקדשתחלקבכל

הקדשת.יוסףאמריעם.גולהעמודי•תפלהשערידקהילת

הקדשת.יעקבנמוקיספר•רלבגיהוסףחייםרביהמחבר

•אנטוורפן-מזמירגדהלברשטאםיהושעיעקברביהמחבר

יעקברביהמחברהקדשת.ו"תש,יורקניו.ליעקבמשפט

רביהמחברהקדשת.רגשדברי•מווילקומירמעסקיןהכהן

הקדשת.מרדכידברי•רזי'גניושלרבהשוורץדובגדליה

ניו.יט'ממייצהעלויחידושי•מארגנטינהגולדמןמרדכירבי

ניו.יצחקחקל•רלבגאייזקמנחםרביהקדשת.ז"תש,יורק

מספינקאר"האדמומאתמודפסתהקדשה.ב"תשי,יורק

חתימתחלקבכל.חלקיםשני.לקוטיבתרלקוטי•ברוקלין

רביהקדשת.אורכוכבי•מבולטימורהרבפלדמןיוסףרבי

הקדשת.מחבתמנחת•מגרוסוורדיןרוזנפלדהלויאלישע

.מאנטוורפןד"באבזלמןמשולםמרדכירבי

.טובמצב.שוניםגדלים.ספרים14כ"סה

100$פתיחה 



ישראלגדוליהקדשותעםספרים12אוסף.269

Collection of 12 Books with Dedications by Leading Rabbis

,ידובכתבהקדשההפורזץבדף.ץ"תר,ביאליסטוק.ביליאסטוקד"אבבישקוביץנחמןחייםרבימאת.כהונהמחנהת"שו•

.המחברשלוחותמתוחתימתו

.מאסטבויםהכהןפישלאפריםריבוחתימתידבכתבהקדשה.ד"תרפ,ברלין.א"החידמאת.דודלב•

.מצוהברנערלנכדו,ירושליםמדייניהורביץגרשוןיוסףרביבחתימתהקדשה.ד"תרמ,ווארשא.אחלק.ברורהמשנה•

הרבניםאוצר,ג"תשל-ד"תרנ)–המחברהקדשה.ח"תש,שטאקהלם.יקובזוןזאבבנימיןרבימאת,מפוזריםפירותספר•

.קופונהגןמרבני(3832

."ע"אחהמסדיגורהר"האדמופרידמןהרב'לכ"ידבכתבהקדשה.ז"תש,כסלו-תשרי,סיניירחון•

מעבר.יחידהמהדורה.ו"תרס,ירושלים.אלחדאדהכהןמסעודרביהמקובלהגאוןמאת.חלקיםשני,לעמוהגידמעשיוכח•

.הדףבשוליי"בכתשורהתוספתעם.סמחוןיוסףרביאל.המחברשלקדשוידבכתיבתמילויעם,מודפסהקדשהדףלכריכה

."למשפטעינים"בעלאריאלייצחקרביל"המוהקדשת.ח"תרפ,ירושלים.קוקהכהןיצחקאברהםרבימאת,פארחבשספר•

.אריאליהרבידבכתבהגהה.ירושליםשלרבהפרנקפ"הרצבןפרנקשמואלתנחוםלרביניתנהההקדשה

.הומינרשמואלרביהצדיקהמחברשלוחתימתוידובכתבהקדשה.ב"תשי,ירושלים.תמידעלתספר•

.ב"תרל,מינכן.טויסיקזלמןשלמהרבימאתומפורשמלוקט.ישראלמארץשהובאישןידמכתבנ"דראבות.שלוםנוהספר•

.ידבכתבהגהותמספר.המחברידבכתבוהתנצלותבקשהלשערמעבר

שלהפנימיבצד.ז"תרע,לודז.קראסנאשילץד"ואב"חמדהכלי"החתןזילבערבערגיוסףיצחקרבימאת.התורהעל,יוסףויען•

.הכריכהגביעלאחרשער.שערללא.המחברידבכתבהקדשההכריכה

בכתבנאההקדשה.ד"תרפ,סונדרלנד.הכהןטוביהר"ביחזקאלרבימאת.ל"חזבמאמריוביאוריםחידושים,יחזקאלילקוט•

.המחברשלוחתימתוידו

.מצוהברלנער,ברקבניד"אבלנדאיעקברביהקדשת.ח"תרפ,ברלין.הלבבותחובותספר•

.שהואכמותנמכרהאוסף.זעיריםעשנקבי.מנותקיםודפיםכריכותמעט.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים.ספרים12כ"סה

200$פתיחה 



ארצות המזרח ותימן–כתבי יד 

!אוטוגרף-התורהפרשיותעלדרשותמקבץ–סופרחייםיעקברבינוהמקובלשלקדשוידכתב.270

Manuscript of the Kabbalist Rabbi Ya'akov Chaim Sofer - A Collection of Sermons on Torah

Interpretations - Autograph!

כף"בעלסופרחייםיעקברבינוהמקובלשלקדשוידבכתבהתורהפרשיותעלודרשותחידושים

.התורהעלישראלישמחספרומתוךהחידושים!אוטוגרף."החיים

"שלם"שצויןמהעל.העמודבראשבעצמוהמחברידיעלהממוספריםעמודיםבעליקונטרסיםבקונטרסיםבאיםשלפנינוהחידושים

.שלםוהקונטרססוףועדמתחילההםשהחידושיםפירושו–

.שלם.בשלחפרשת.עמודים3

.שלם.משפטיםפרשת.עמודים4

שלם.מסעיפרשת.עמודים4

.שלם.תבאכיפרשת.עמודים3

.לךשלחפרשת.עמודים2

.מוסרועניניסגולות.עמודים2

.מאודטובמצב.מ"ס13\20עמודגודל.ק"בכתיעמודים18.דף[12]

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

הכנסתביתשלהגגבעלייתחיבורובכתיבתעלשקד."החייםכף"הספריםסדרתמחבר.הפוסקיםומגדוליוירושליםבבלמחכמי

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

.שוניםלזמניםדרשות-"חייםחוקי",ם"סתהלכות

1800$פתיחה 



שאלוניקיד"אבשבתיחייםרביהגאוןשלקדשוידבכתבעמודים[8].271

[8] pages handwritten by the Gaon Rabbi Chaim Shabtai Av Beit Din of Salonika

.ש"מהרח–חייםתורתת"שוספרבעלשבתיחייםרביהמופלאהגאוןשלקדשוידבכתב.צדדיםמשניכתובים,דפים[4],ידכתב

.ז"טסימןא"ח"חייםתורת"בספרושנדפסהתשובתומתוך,דפיםלפנינו.[16–ההמאה]

שלתלמידם.ש"מהרחת"ושוחייםתורתת"שובעל.שאלוניקירבניומגדוליבדורוהפוסקיםגדול(ז"ת-ז"שי)שבתיחייםרביהגאון

דינובביתלחברנתמנהשנה37בןבהיותו.ך"המהרש–הכהןשלמהורבים"המהרשד,"אמתתורת"בעלששוןאהרןרביהגדולים

מאותוהעמידשנהארבעיםבמשךתורההרביץבה–ה"שעמשנתהחלבשאלוניקיהישיבהבראשותעמד.ששוןאהרןרבירבושל

מאותהשיב.ועודקונפורטידודרבי,אלפנדריאליהורבי,חנדאלייהושערבי,הלוישלמהרביביניהם,עולםגדוליחכםתלמידי

.דאיתתאעיגונאהלכותעלבתשובותיוגםכידועסבוכותהלכתיותבשאלותאליופנודורוגדולי.הגולהתפוצותלכלהלכתיותתשובות

דיאברהםרבי,(ץ"מהריט)צהלוןטוביוםרבי,(ט"המהרי)מטראנייוסףרבי,הזקןגלאנטימשהרבידורוגדוליעםהיתרביןהתכתב

.רביםועוד"משנהלחם"בעלבוטון

.איכותיםדפים.שונותברמותטקסטחסרונותעםפגמים.שוניםגדלים.דפים4

1000$פתיחה 



ספרד–ידבכתבנדיריםדפיםמקבץ.272

16\14–ההמאות,ואשכנז

Collection of Rare Handwritten Leaves –

Sepharad and Ashkenaz, the 14th / 16th

Centuries

"משנהמגיד"הספרמתוך.צדדיםמשניכתוב.דף[1]•

.ד-אהלכהאופרקתעניותהלכותהקדמת.ם"הרמבעל

.נאהסופרכתיבת.15–ההמאה,ספרד

שלהנוסחלבין,שלפנינוידהכתבביןשערכנובהשוואה

,כיוםהמצויםם"הרמבבדפוסיהמודפס,משנההמגיד

המגידהקדמתבלשוןנוסחאותשינויי15-כנמצאו

.משנה

,טבילהבהלכותחידושים.צדדיםמשניכתובים.דף[2]•

לאחיבורמתוך.16–ההמאה,אשכנז.ויבוםחליצה

.מזוההלאכותב.ידוע

ספרעלי"רשפירוש.צדדיםמשניכתוב.קלףדף[1]•

.14–ההמאה,אשכנז.ג"כפרק,שמות

דף)כתובותמסכתגמרא.צדדיםמשניכתובים.דף[2]•

.15–ההמאה,אשכנז.(פג-פב

פירושעםמשולבגמרא.צדדיםמשניכתוב.דף[1]•

.(קמודף)דמילהאליעזררביפרק,שבתמסכת.י"רש

.העמודיםבשוליקצרותהגהות.16–ההמאה,ספרד

.בינוני,טוב,משתנהמצב.שוניםגדלים.דפים7כ"סה

700$פתיחה 



19–17–ההמאה,והבלקןהמזרחארצות-ידועלאתוכן–כריכותמגניזתשהוצאוידכתבדפיאוסף.273

Collection of handwritten Leaves that were Taken from Binding Genizahs – Unknown Content – Oriental

Countries and the Balkan, the 17th – 19th Centuries

.19–17המאות,והבלקןהמזרחארצות.שוניםכותבים.והלכהתורהחידושי.כריכותמגניזתשהוצאוידבכתבדפיםאוסף

.מזוהיםלאכותבים.ידועולאנדפסלאהדפיםתוכןכל

.גרוע,בינוני-טובמצב.שונותברמותטקסטוחסרונותפגמים.שוניםומצביםגדלים.כתוביםעמודים27.דפים14

500$פתיחה 

קונטרס–ידכתב.274

–הגיטיןשמותהלכות

–ההמאה,המזרחארצות

19

Manuscript – Kuntras

Hilchot Shemot HaGittin –

Oriental Countries, the

19th Century

פסקיכולל,ידבכתבקונטרס

ואחרוניםמראשוניםהלכה

פרקכולל.הגיטיןשמותבהלכות

והוראותהמזרחארצותמנהגי

סוף,המזרחארצות.ט"מהרימ

מזרחיתכתיבה.19–ההמאה

.מזוההלאמחבר.ומסודרתנאה

הנקראפרקהקונטרסבסוף

מנהגיאתהכולל,"מנהגים"

,קושטא,טבריה,ירושלים

,ברוסא,שאלוניקי,אזמיר

.ולונדוןבאלאט,מצרים

.כתוביםעמודים29.דף[19]

ראשוןדףמלבד.מ"ס20\29

במצבהדפים.חלקיחסרוןעם

.כריכהללא.מאודטוב

200$פתיחה 



המאהתחילת–בארץספרדיכנסתביתשלהכנסותפנקס.277

20–ה

Notebook of Revenues of a Sephardic Synagogue in the Land

of Israel – Early 20th Century

תחילת.הארץמעריבאחדספרדיכנסתביתשלהכנסותרשימת,פנקס

.20–ההמאה

פירוטעם,הקבועיםהכנסתביתמתפללישלשמותיהםנרשמובפנקס

לצדהשמותנרשמו.הכנסתביתשלוהמצותעליותקנייתעלתרומתם

שנקראההפרשהותיאוראחרתמצוהאועליהעבור,התרומהתיאור

אחדלמתפללעמודשל,סדרלפי,הכתוביםהעמודיםרוב.שבתבאותה

.העמודבכותרתשמועם,תרומותיוופירוט

.טובמצב.מקוריתכריכה.מ"ס13\27.ריקהפנקסרוב,כתוביםדפים20

80$פתיחה 

עםהשיריםשירמגילת–ידכתב.275

המאה,בגדאד–יהודיתלערביתתרגום

19–ה

Manuscript – The Scroll of Song of

Songs with a Judeo-Arabic Translation

– Baghdad, the 19th Century

יהודיתלערביתתרגוםעם,השיריםשירמגילת

מקרא.בגדאדיהודיביןהמדוברתבשפה

בכתיבההפסוקים.פסוקאחרפסוקותרגום

מזרחיתבכתיבההתרגום,גדולהאשורית

.19–ההמאה,בגדאד.בגדאדית

הצעיראני"הכותבקולפון.ידהכתבבסוף

"...ו"יצבשיקטןנסיםאברהםיחזקאלעבדאל

10\16.5.צדדיםמשניכתוביםדפים[42]

שלושהבשולידבקחיזוקי.טובכללימצב.מ"ס

.פשוטהרכהכריכה.דיוכתמי.ראשוניםדפים

200$פתיחה 

עברית–19–ההמאה,ירושלים–צדקהגבאיפנקס,ידכתב.276

ולאדינו

Manuscript, Ledger of Charity Collectors – Jerusalem, the 19th

Century – Hebrew and Ladino

ההמאה,ירושלים.מירושליםצדקהגבאיאור"שדשלהנראהכפי,ידבכתבפנקס

.ולאדינועברית.מפורטותוהכנסותהוצאותרשימות.(המוקדמות'התרשנות)19–

שאוליעקברבילציוןהראשוןכמו,רביםירושליםרבנישלשמותמוזכריםידבכתב

רבי.פינטואברהםרבי.פינסואברהםרבי.ישראלמשהרבי.ברכהא"יש-אלישר

,נבון,מיוחס:משפחות.רביםועודפארדוי"כמוהר,פארדום"כמוהר.מנחםשמעון

אלעזרחייםרביוחתימתידבכתבחובשטרנכתבהעמודיםבאחד,סוזין,בורלא

.הלוי

.רכהמקוריתעורכריכת.טובמצב.מ"ס15.כתוביםעמודים76מתוכם.דף[55]

200$פתיחה 



המחצית,המזרחארצות–פסחשלהגדה–ידכתב.278

20–ההמאהשלהראשונה

Manuscript – Passover Haggadah – the Eastern Countries,

the Second Half of the 20th Century

בלשוןהוראות,קדשבסדר.נאהאשוריתבכתיבה,פסחשלהגדה

.20–ההמאהשלהראשונההמחצית,המזרחארצות.יהודיתערבית

טשטושימעט.טובכללימצב.מ"ס13.צדדיםמשניכתובים.דף[38]

.רכהכריכה.דיו

80$פתיחה 

–ההמאה,תימן–דפסחאאגדתא–ידכתבישני.279

19

Two Manuscripts – aggadeta DePascha – yemen, the

19th Century

–ההמאה,תימן.הקערהציורעם.פסחשלהגדה,ידכתב•

19.

15\20.דף17.אדומהבדיווקישוטים,שחורהבדיוכתיבה

פגעיהעםלעתים.הדפיםבשוליקרעים,בינונימצב.מ"ס

.מנותקיםדפים.פשוטהכריכה.בטקסט

תחילתתימן.והמנהגיםהמצותטעמי,תורהחידושי,ידכתב•

.מ"ס11\18.צדדיםמשניכתוביםדפים20.37–ההמאה

.קריאהכתב.רביםעשנקבי

200$פתיחה 

–מיניאטוריידכתב!נדיר.280

אסורותומאכלותשחיטההלכות

19–ההמאה,תימן–ם"להרמב

Rare! Miniature manuscript – the

Rambam's Laws of Shechita and

Forbidden Food – Yemen, the 19th

Century

והלכותשחיטההלכותכלכולל,ידכתב

החזקהד"הימספראסורותמאכלות

[162]:כולל.19-ההמאה,תימן.ם"להרמב

מפתחותעם.צדדיםמשניכתובים.דף

מסודרותוההלכות,שחיטהלהלכותורמזים

מסודריםשהםכפיוסימניםפרקיםלפי

.ם"להרמבתורהבמשנה

,טובמצב.מקוריתכריכהעם.מ"ס5\7.5

,הטקסטעלשונותברמותעשפגעי.בינוני

.אחרוניםבדפיםבעיקר

500$פתיחה 



ופירושתרגוםעםמגילותשלוש–ידכתב.281

19–ההמאה,תימן–שבועותלילתיקון\י"רש

Manuscript – Three Scrolls with a Translation

and Rashi's Commentary / Tikkun Leil Shavu'ot

– Yemen, the 19th Century

עם,וקהלתרות,השיריםשיר,מגילותשלשכולל,ידכתב

עם,שבועותלילתיקון.עמודבכלי"רשופירושתרגום

התיקון.יחודלשםונוסח,הלימודקודםלאומרהתפלה

רבאאדרא,משניות,וכתוביםנביאים,התורהאתכולל

.19–ההמאה,תימן.זוטאואדרא

...רקיקאעפראהכותב"הכותבקולפווןידהכתבבסוף

"...ניסן'ב...'ןיחיא'ןיוסףדחבריא

.מקוריהדפיםמספור.צדדיםמשניכתובים.דףצג

ראשוןבדף.מ"ס17\22.מסוגנןשערידהכתבבתחילת

כללימצב.כתמים.שוליםוחסרוןפגמיםאחרוןודף(שער)

.חדשהכריכה.טוב

300$פתיחה 

ויפהשלם–19–ההמאה,תימן–תודהלחםספר–ידכתב.282

Manuscript – Sefer Lechem Todah – Yemen, the 19th Century – Complete and Nice

נאהסופרכתיבת.בדיחייהודהבןיחיארבימאת,סביב"תודהלחם"חיבורעם.ץ"המהרימאתקדושהשעריספרכולל,ידכתב

.ויפהשלםחיבר.19–ההמאהתחילתתימן.ומיושרת

הקיצורכי"בהקדמתוהמחברשכותבוכפי,קדושהשערימספריותרמורחבבאופןדיניםחידושישלהוספותהינו,תודהלחםספר

דבריוולמלאותלהשליםק"לשסביבזהקונדריסלעשותאמרתיכןעל...הקיצורבתכליתהואקדושהשעריהנקראהנזכרהרבשעשה

"...טוביםכאחדושניהםאחדלהיותהאהלאתולחברוביהמניה

.ידכתבצילוםבדפוס,נכדוידיעלבירושליםנדפס,ל"תשבשנתרק!מעולםנדפסלא,תודהלחםהספר

תודהלחםהאדי"בעלותרישוםהכריכהגביעל,מקוריתעורכריכת.בעלותרישומי,מסולסותחתימות,ידבכתבהערותהדפיםבין

."ר"אכיהדורותכלסוףעדזרעווזרעוזרעווהואבולהגותיזכניהשםסאלםאבןסאלם

.רביםשימושכתמי.איכותיםדפים.טובמצב.מ"ס16.צדדיםמשניכתובים.דף[67]

500$פתיחה 



19–ההמאה,תימן–ותרגוםמקרא–השנהכלהפטרותסדר–ידכתב.284

Manuscript – Seder Haftarot for All Year Round – Mikrah and Targum – Yemen, the 19th Century

.19–ההמאה,תימן,השנהכלהפטרותסדרכולל,ידכתב

כתיבה.תימןיהודיכמנהגפסוקאחרפסוקותרגוםמקרא.מיוחדותושבתותמועדים,השבועלפרשיותההפטרותאתכוללידהכתב

.צבעונישער.המקראוטעמיניקודעםהפטרותמעט.מסודרת

מסולסלתוחתימהרישוםהאחרון'בעמ.מהודרתעורשדרתעםחדשהכריכה.איכותיםדפים.מאודטובמצב.מ"ס17.5.דף[138]

.תימנית

500$פתיחה 

,תימן–חלומותופתרוןבקבלהחיבוריםשני–ידכתב.283

ידועלא–17–ההמאה

Manuscript – Two Compositions on Kabbalah and Dream

Interpretation – Yemen, the 17th Century – Unknown

.17–ההמאה,תימן.ידבכתבחיבוריםשני

הסודלפיהתפילותעלפירושים.תפילותתיקוני.ידועלאבקבלהחיבור.א

סוד,שאמרברוךסוד,התפילהפירוש:החיבורבכותרות.שבתותיקוני

.כהניםברכתסוד,מהזוהרסוד,י"חתפילתסוד,שמעקריתסוד,הזמירות

סוד,ההללסוד,פסחסוד.התפילותבסדרהדרךזועלנוספיםפרקים

.ועוד.השנהראשסוד,באבתשעהסוד,אפיקומן

.צדדיםמשניכתוביםדפים87

עשרות.[נושאים]"שערים"לפימחולק.חלומותפתרוןבעניניחיבור.ב

וזהחלומותפתרון",שבכרךראשוןבדף.ופתרונןבחלוםהנראיםנושאים

פתרוןשעריסדרוזה":מפתחותלוח,אחרוןבעמוד."האייהגאוןשחיבר

.שלםחיבור.דףכז,[1]."חלומות

יד-כתבילתצלומיהמכוןמנהללר'ריצבנימין'פרופשלדעתוחוותמצורף

.הלאומיתשבספריה

.בשוליםקליםוקרעים.כתמים.טובכללימצב

500$פתיחה 



18–ההמאה,תימן–קדושהשעריספר–ידכתב.285

Manuscript – Sefer Sha'arei Kedusha – Yemen, the 18th Century

רבימאת.האחרוניםמספרירביםחידושיםעם,צנעאמנהגכפיהריאהוטרפותשחיטההלכות,קדושהשעריספרכולל,ידכתבכרך

.18–ההמאה,תימן.ץ"מהרי–צאלחיחיא

סופרכתיבת.מסביב"קדושהשערי"והבאמצעערוךהשלחןכשגוף,מסודרעמודכל,בשלימותוקדושהשעריספראת,כוללידהכתב

.אחרידמכתב,(ערוךהשולחןמרןלשוןבעיקר)קדושהשעריהספרתחילתשלדף[16]כרוכיםידהכתבבתחילתבנוסף.נאה

פגם.חדשהתואמתקופסאכולל.עתיקבסגנון,נאהחדשהעורבכריכתכרוך.שולייםהערותדפיםבכמה.מ"ס17.דף[82]כ"סה

.שימושוכתמידיוטשטושי.טובמצב.משוקםזהדף,אחרוןבדף

500$פתיחה 

עםדפסחאאגדתא–ידכתב.286

19–ההמאה,תימן–"פירוש"

Manuscript – Aggadeta DePescha

with a "Commentary" – Yemen, the

19th century

נוסח.פירוש"עםפסחשלהגדהכולל,ידכתב

המיוסדפירושומסביבהעמודבמרכזההגדה

לערביתברובוומתורגם,ל"חזדבריפיעל

אתזיהינולא.19–ההמאה,תימן.יהודית

.הפירושמחבר

וסימנהנאהבקשה",דף[2]ידהכתבבתחילת

ועשריםאחדחזקהיונהדודבןמנחםשמי

משולשמאלוביתוכלה"אהישםכמניןבתים

נאאפתחפותחהפיוט"היאוזועבותעץבענף

.עליוןבאלשפתי

נוספיםדף2.צדדיםמשניכתובים.דף[32]

.מ"ס16.שחיטהבהלכותאחרידמכתבנכרכו

.קשירהחוטעםמקוריבדלמעטפתמצומד

פגםאחרוןבדף.איכותיםדפים.גסיםייןכתמי

חיים"ורישומיםחתימות.העליונהבפינהקל

."ו"יצגמיל

200$פתיחה 



19–ההמאה,תימן–התהליםספרשלידכתבישני.287

Two Manuscripts of the Book of Psalms – Yemen, the 19th Century

ידכתיבת.המקראוטעמיניקודכולל.מסוגנןשערעם.ידבכתבתהליםספר•

.דף86.מסודרת

דף86כ"סה.אחרידכתבמדפיבחלקוהושלםהחסרון,אחרוניםדפיםכמהחסרים

כריכת.שימושובלאיכתמים.טובכללימצב.השלמהדפי12ועוד.המקוריידמהכתב

.מקוריתעור

שומריעםגדולהאשוריתכתיבה.המקראוטעמיניקודכולל.ידכתב.תהליםספר•

כתמים.בודדיםעשנקבי.בסוףבודדיםדפיםחסרים.מ"ס11.דף176.שורות

.חדשהכריכה.טקסטחסרוןכוללאחרוניםבדפיםמשוקמיםקרעים.ובלאי

200$פתיחה 

תימן–דיואן–ידכתב.288

19–ההמאה

Manuscript – Diwan – Yemen,

the 19th Century

לזמניםשירים.דיואןספר,ידכתב

כפי.19–ההמאה,תימן.שונים

.כותביםשלושהאושניםביןהנראה

.מ"ס8\18.5.וארוךצרפורמט

בדף.טובכללימצב.דף[161]

.כריכהללא.חסרוןעםקרעראשון

נבדקלא.שלמיםוסוףתחילה.בלאי

.ידהכתבבאמצעחסרון

150$פתיחה 



'התרשנות–ופרסיתתימניתכתיבה–תורהבדברידפיםעשרותאוסף.290

Collection of Dozens of leaves of Divrei Torah – Yemenite and Persian Script – 1840s

.קלףעלגדולקמיעביניהם.'התר–'התקשנות.שונותתקופות.שוניםכותבים.וסגלותהלכה,תורהדברי.ידבכתבדפיםעשרות

.פרסיתובלשוןבכתיבה[?מכתבים]דפיםקבוצת

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםומצביםגדלים.דף120כ"סה

120$פתיחה 

–מגילותחמשעלי"רשפירוש–ידכתב.289

ר"ת,תימן

Manuscript – Rashi's Commentary on the

Five Scrolls – Yemen, 1840

,השיריםשיר,מגליותחמשעלי"רשפירוש,ידכתב

.ר"ת,תימן.מקראללא.ואסתרקהלת,איכה,רות

כהעדאשרברוך"הכותבקולפוןידהכתבבסוף

ואתה...מגלותחמשרשיפירושולסייםלהתחילעזרני

יתרוןאוחסרוןתמצאשאםממךבבקשההמעייןאחי

ואנישכתבתילפי...ו"חלחובהתדינניאלטשטושאו

מתפחדואני...בניועםביתיעםודעתיבגלות

הכותבאני...ל"בבישמםאשרהרשעיםוהאמוריים

...הסופריםרגליבעפרמתאבקהתלמידיםצעיר

ר"ת]"...להן"קודרורשנת...משה'ןדודהצעיר

.[ליצירה

מצב.מ"ס17\27.כתוביםעמודים37.דף[19]

.עבהדף.כריכהללא.כתמים.עשפגעי.בינוני

120$פתיחה 



מכתבים מאת חכמי הספרדים

ד"תקע–צפתחכמיגדוליחתימות-צפתיהודיעלהפלאחיםהתנפלותעלהיסטוריתאגרת.291

Historical Letter about the Assault of Arab Peasants on the Jews of Safed – Signatures of the Greatest Sages

of Safed – 1814

,אלולח"כ,צפת.סמחוןבןמשהרביר"השדידיעל.שבאיטליהיו'קוריגקהילתאל,צפתחכמיגדולימאתשנשלחהדחופהאגרת

.ד"תקע

בבכיאלהאותתנו",עליהםהישמעאליםהפלאחיםבהתנפלות,צפתיהודיקהילתעלשניחתההצרהאתהרבניםמגולליםבמכתב

מרעיםעדת,אתםלבטחיושביםואנחנופתאוםפתעישמעאלבני,בקרבנואשרהגויםעלינובקום,מצאתנואשרהרעהמפני,יבואו

שרפת...נפשותהרג...בתיםושרפווהחריבושקלקלומהמלבד,לחםשללו...נעלשרוךועדמחוטממונינוכלאתובזזוושללוהקיפונו

ובתיכנסיותבתיוכמהבאששרפוומהםקרעומהםומזוזותותפיליןתורהוספריספריםוכמהכמהכי,אלקינוביתחורבן...התורה

אזניםתצלנהדעובדאגופאלספרבאנוואם...לשמועיכולההאזןואיןלספריכולההפהשאיןמה...החריבוומהםשרפומהםמדרשות

מפניממשנפשותסכנתהיאצרהעתהכי,לחשובעתולא...וכסףזהבלאלפיגבןופרוטהפרוטהכלעניותנוגודלעולי...משמוע

"...רעבזלעפות

:הרבניםחתומיםהאגרתעל

נולד–אזולאיזרחיהנסיםרבי

לרבי,מ"תקשנתלפניבירושלים

חכמיביןנמנה.א"החידבןאברהם

כיהןה"תקסבשנת,ירושלים

,אזמירשלידבמאגנציאד"כאב

ורבי,לאזמירעברא"תקעבשנת

שנתסביב.ממנומביאי'פלאגחיים

הסכיםשם.בצפתהתישבא"תקצ

שולחן,אמתשפתהספריםעל

תחתנפטר.יעקבעפר,הטהור

שהיתההאדמהמרעידתמפולת

תחתונמצאו"תקצבשנתבצפת

בטליתמעוטרכשהואהמפולת

וכשהוציאומעוךגופווחציותפילין

שהואבאמרו,נפשויצאאותו

מלךאסאשלהאחרוןהגלגול

ביןנקברעמו.הרגליםנכהיהודה

א"החידרבינוזקנופירושהמפולת

צפת)יהגהאמתחיבורו.הזוהרעל

.ידבכתבונותרת"שוכתב(ג"תקצ

במרוקונולד-אנהוריאברהםרבי

לקהילתהדיןביתראשכ"ואח

הסכמהנתן,בצפתהספרדים

שלרבוהיה,השלחןפאתלספר

אדאדיאברהםחייםרביהגאון

שעלה"אברהםויקרא"בעל

ברעשנפטר.לצפתמטריפולי

מצבתו.ז"תקצבשנתבצפתשהיה

הידועההמערהבירכתינתגלתה

.סתהוןמערתבשםכיום

,צרפתייוסףחייםרביעודחתומים

אברהםרבי,שמעוןבןיעקברבי

ורבי,פראנקושלוםחייםרבי,חסון

.רחמיםבכראברהם

טובמצב.מ"ס21\28.דף[1]

.מאוד

1200$פתיחה 



עורךקואינקהציוןבןרבימאתמכתביםשני.292

ט"תרע-א"תרע,ירושלים–"המאסף"

Two Letters by Rabbi Ben Zion Kwinka the Editor of

"HaMe'asef" – Jerusalem, 1911-1919

אברהםציוןבןרבישלוחתימתוידובכתב,מכתביםשני

עלשניהם."המאסף"ירחוןועורךירושליםמחכמיקואינקה

."המאסףמערכת"שלרשמיבלנק

חייםרפאלרביאלשנשלח.א"תרעסיוןב"כמתאריךמכתב.א

.הירחוןעבורכסףסךקבלתעלאישורבוילוז

הגאוןאלקואינקההרבששלח,ומיוחדארוךתנחומיםמכתב.ב

כיהשמועהעל,אמןנאד"ראבאביכזיראברהםרביהמקובל

ידידשלמלבשנכתב,מיוחדמכתב.משהבנומפטירתבאה

.ונחמהחיזוקדבריגםובו,אמיתינפש

חכמימגדולימפורסםגאון,(ז"תרצ-ז"תרכ)קואניקהציוןבןרבי

תפארת"ישיבתראשהיה,בירושליםנולד,ירושליםודייני

נדפסוחלקם,ספריםמספרחיבר.ח"תרנמשנת"ירושלים

.בירושלים

פגם,השניבמכתב.בינוני–טובמצב.שוניםגדלים.דף[2]

.קרעיםומעטקיפולסימני.קריאכולוהטקסט,רטיבותמחמת

120$פתיחה 

לועדהספרדיםועדביןפולמוס!היסטורי.293

י"הרשבקברעלהשליטהאודותהאשכנזים

הקדושיםוהמקומות

Historical! Controversy between the Sephardic

Committee and the Ashkenazic Committee about

the Ownership of Rashbi's Grave and the Holy

Sites

מאת,עוזיאלחימאירציוןבןרבילציוןהראשוןאלמכתב

ורביהרושחישמעוןרבי,אוחנהסעדיהרבי,צפתחכמי

הספרדיםרבניועדחותםעם.ידםבחתימת,אוחנהשלמה

.(מזוההלאכותב)ידבכתבכולוהמכתב.ה"תש,טבת.בצפת

י"הרשבקברעלהשליטהבדברומחאהפולמוסדבריבמכתב

במכתב.הארץצפוןבאזורהקדושיםהמקומותויתרבמירון

בהםשמחזיקיםבשניםמאותזה"כיהרבניםכותבים

אבל,ו"יצהספרדיםעדתנוקהלרקעליהםומשגיחים

.כללההםבמקומותשליטהשוםלהםאיןהאשכנזיםאחינו

ונתאשרהקדשותועדהאשכנזיםמינומועטזמןמזהוהנה

לפקחרוציםשהםחשבנוזאתכשמענו,ה"ירבממשלה

שהםלנונתודעאבל,להםהשייכיםההקדשותעלדוקא

עין,חלבגוש,במירוןאשרהקדושיםמקומותכלאתרשמו

"...האשכנזיםהועדשםעל'וכומקברהביריא,זיתים

להםשהיהומתןמשאעל,הרבניםגולליםהמכתבבהמשך

המכתבבסוף.צפתשלרבהזילברמןליבאברהםרביעם

ומקויםהעבורפרשתכלאתקדושתולהודהודענוהנה"

עדינוחולאישקוטולאר"כתבלביפעמוהספרדיותשזיקי

."קדושמשפטינולאוריוציאאשר

ידבכתברישוםהשניבעמוד.צדדיםמשניכתוב.דף[1]

.מאודטובמצב.מ"ס22\28.מכתבומשלוחעלל"הראש

200$פתיחה 



מכתבים וספרים, כתבי יד–יהדות מרוקו 

וחתימתוקדשוידבכתבאבוחציראמאיררביהקדושר"האדמומאתטובהשנהאגרת.294

Shanah Tovah Card by the Rebbe Rabbi Meir Abuhatzeira, Handwritten and Signed by Him

ברכות,באגרת."מאירבבא"הא"זיעאבוחציראמאיררביהקדושר"האדמושלוחתימתוקדשוידבכתבכולהכתובה,מיוחדתאגרת

מדייניאלעסריאברהםרביאלנשלח.["ה"תרצ]ליצירהה'תרצו'ידיופועל"שנת,ארפוד.תבואהקנייתאודותופרטיםטובהלשנה

.ארפוד

ודנתיו"הרבכותבאבל,אותםלשלוחבהבטחתועמדלאהמוכראמנם,"מהמובחראתאי"שלקילו'בקנהכיהרבכותבהדבריםבין

.לשלוחםאיךמצאולאשיתכןמכיון"זכותלכף

.מאודטובמצב.מ"ס16\25.רשמימסמכיםדףעלכתוב.וחתימתוקדשוידבכתבשורות18

2600$פתיחה 



"ראשינועטרת"שלוהחברותא"יעקבאביר"הנכדדהאןיחיארביהמקובלהקדושהרבמאתארוךמכתב.295

Long Letter by the Kabbalist Rabbi Yichyeh Dahan the Grandson of the "Abir ya'akov" and the Chevruta of

"Ateret Rasheinu"

שלירושתהאודותארוכיםסעיפיםשבעהובו.בטבריההגדולהדיןביתאל,דהאןיחיארבישלוחתימתוידובכתב,מאודארוךמכתב

לאכימובן",ערךונירותספריםושריפת,שלהםהכנסתלביתהסמוךבביתשפרצהשריפהאודותהרבכותבהמכתבבתחילת.אלמנה

."כחהבאשרוצהמהמלשמועלסרברציתילאז"ועכבדעתימיושבהייתי

מרןאבוחציראיעקברבינוהקדושר"האדמושלבתו,אסתרהרבניתאמו.מכלוףרביבן(ז"תשי-ו"תרכ)אדהאןיחיארביהקדושהגאון

ימיוכל,ופרישותלחסידותנטהומקטנותוהאצילותמעולםהיתהנשמתושורש.הגדולסבוברכיעלוחונךגדל.א"זיע"יעקבאביר"ה

תפילותיו.פהבעלבפיושגוריםהיויועץופלאמוסרשבט,חכמהראשית:כגוןהמוסרספרי,ופרישותסיגופים,וחסידותבחומרותנהג

,ומיראהמאהבהפרוש,ומעליצניע"במכתבו"סאליבבא"הר"האדמועליושהעידוכפי.וטבילותצומותימיוכל.הכוונותפיעלהיוכולם

הפסקהצםחייושנותבמשךכיעליוהעידועוד"...וגובריהחיליהרבסתריםבלחםדרחמנאכבשיבהדי,מעליועדשמשאאתאמכי

ומקבל"יעקבאביר"מרןסבושלבחדרויושבהיהרבותשעות,בילדותו.פעמיםמאההפחותלכלשבתלילעדשבתממוצאיגדולה

,"יעקבאביר"מרןפטירתולאחר,יחדיולמדושבתחילה,"ראשינועטרת"אבוחציראדודרבינוגילובןעםיחד,וקדושהתורהממנו

האסוןלאחר."ובקומיבשבתיידימתוךידוזזהלא"וכלשונו,ולמדהתבודדאיתו,המובהקלרבודודרביאתעצמועליחיארביקיבל

דודרבישלחייותולדותובו"לדודיאני"הספראתוחיבר,נפשוידידממנובהלקחנפשוהינחםמיאנה,דודרביפטירתשלהכבד

גםחיבר.העתיקההעירלחומותסמוךמוסררהבשכונתבירושליםוהתיישבארצהעלה,המדינהבקום.ראשינועטרתאבוחצירא

.ידבכתבונותרוהתורהעלדרושים

.מ"ס21\32הדףגודל.קדשוידבכתבשורות150–כ.טוריםלשניומחולק,מלאראשוןעמוד.העמודיםשניעלכתוב.גדולדף[1]

.זניחיםקיפולסימני.טובמצב

1000$פתיחה 



–ביעקבוצדקהמשפטבעל(ץ"היעב)צוראבןיעקברביהקדושהגאוןשלוחתימותיוידובכתבדיןפסקי.296

ז"תפ,מקנס

Piskei Din Handwritten and Signed by the Gaon Rabbi Ya'akov Even Tzur (the Yavetz) Author of Mishpat

UTzeddakah BeYa'akov – Meknes, 1727

.ז"תפ,מקנס.צוראבןיעקברבישלהקדושהגאוןשלחתימותיושלושעםקדשוידבכתבצדדיםמשניכתובדף

ר"בהו"נרמאימראןיוסףר"כה"ביןממוניסכסוךבעניןז"תפ,שבטט"ימתאריךארוךדיןפסקהראשוןבעמוד:דיןפסקישניבדף

ידוחתימתדיןהפסקבסוף"...מאימראןאברהםר"כהההמרומםהנגידלושמכרמילףעסקיעלאסכוריבנימןהיקרעםע"נמשה

מקוצרתנוספתחתימהעםשורות3שלתוספתזוחתימהלאחר.נאהקליגרפיסלסולעםגדולהחתימה–צורבןיעקברבישל

סלסלולעםגדולהחתימה–וחתימתוידובכתבכתוב.ז"תפאדר'גמתאריךל"הנבנידוןנוסףדיןפסק:השניבעמוד.יותר

.נאהקליגרפי

משפט"ת"שובעלמרוקופוסקיגדול,ההודבתקופתמרוקוחכמיוקדושימגדולי,(ג"תקי-ג"תל)צוראבןיעקברביהקדושהגאון

שמואלורביעטרבןיהודהרבילצדהדיןבביתלדייןהתמנהבצעירותו,וצדקותובקדושתוהתבלטבילדותוכבר,"ביעקבוצדקה

כרבשניםואחתכשלושיםלאחר,אלבזבןשמואלרבימשמשכשלצידוד"כראבכיהןעטרבןיהודהרביפטירתלאחר,הצרפתי

.לפאסחזרימיובסוף.שנהעשרהכאחתר"המשבי–בירדוגומשהרבילצדבדיינותכיהןשםלמקנאסעבר,פאסד"ואב

בקרבלרגלועליהתפילהלמקוםהפךקברו.(ו"תצשנת)א"זיעעטרבןחייםרביישראלמאורשל'החפץ'לספרומהמסכימים

."חפץלכלעת""למודיםלשון""סופרעט"גםחיבר.מרוקויהודי

שלבטקסטמעטחסרוןעםהדףבשוליפגמים.בינונימצב.חתימות3–ושורות27.מ"ס13\18.כתוביםעמודיםשני.דף[1]

.טובהדףשיקוםלאחר,מקצועימשוקם.אותיותכמה

1000$פתיחה 



חתימות–"אליהופתח"בעלטבריהד"ראבילוזאליהורבישלידוכתיבת–ילוזחייםרביר"לשדמינויכתב.297

ט"תרנ,טבריה–נוספות

Emissary Letter for the Shadar Rabbi Chaim Yaloz – Handwriting of Rabbi Eliyahu Yaloz Rosh Av Beit Din of

Tiberias Author of "Patach Eliyahu" – Additional Signatures – Tiberias, 1899

רביאתהחתומיםהרבניםממניםבו.ועודאליהופתחס"מחטבריהד"ראבילוזאליהורביהגאוןשלידובכתבכולוכתוב,מינויכתב

.ט"תרנשבט,טבריא.במרוקונוספותועריםתאפיללתלערילצאתר"כשדילוזחיים

.אבולעפיארחמיםשלמהרבישלרשמיתוחותמתאבוחבוטמסעודרבי,ילוזאליהורביחתום

למדטבריהד"ראבילוזאליהורבי,"ליעקבאמת"בעלנינייושאלתיאליעקברביהמקובלשלחתנו,במרוקונולד–ילוזחייםרפאלרבי

והיה',ב'אסדרעלשירבדרךכולםעשאםבקיאותולרובכיעדפהבעלב"השודיניבכלהיהבקי.והמילההשחיטהמלאכתאתאצלו

לרבימאיןישת"בשונדפסת"השוחלק,ת"ושודרושיםהתורהעלספרחבר.המזוןברכתקודםובשבתבחולשלחנועלתמידמשוררם

,ס"תרבשנתשניתנשלחבשליחותהצלחתולאחר,בוכארהלעריהנסבעלמאיררביכוללעבורר"כשדנשלחו"תרנבשנת.ילוזאליהו

.ד"תרפבשנתנפטרטבריהלעירוחזרא"תרעבשנת.שניםכעשרוסמרקנדקונקנדבעריומוהלב"שוכרבשםנתמנהשליחותולאחר

.הקבורהגמרלאחרעדהגשםפסקמיטתואתהוציאווכאשרעזגשםירדפטירתוביום

רחמיםשלמהלרביכמלווהיצאא"תרלבשנת.ולתורכיהלמרוקור"כשדיצאט"תרכבשנת.טבריהמחכמי–אבוחבוטמסעודבכוררבי

היהימיובסוף.למצריםבשלישיתיצאג"תרנבשנת.ה"רמבהכנסתביתשעלהיפההכיפהנבנתהבהשתדלותו.העיווראבולעפיא

תלמידיכולם,אברהםורביאליהורבימשהרבי,חידודרבי:בניו.ב"תרעבשנתבמגיפהנפטר.בטבריהצרפתקונסולמקוםלממלא

.טבריהמחכמיחכמים

.דבקחיזוקי.חסרוןללא.בינונימצב.עשנקבי.מ"ס21\21.דף[1]

120$פתיחה 



ד"ראבאביכזיראברהםרבי.298

ארוכיםמכתביםששה–אלכסנדריה

ואליוממנו

Rabbi Avraham Avichezer Rosh Av

Beit Din of Alexandria – Six Long

letters from and to Him

רבישלוחתימתוידובכתבמכתב.א

,כסלו.ילוזשלמהרביאל.אביכזיראברהם

מירושליםרשמיבלנקעלהמכתב.ץ"תרח

.רוממהשכונת

י"דעובץ"יבהצדקדיןבית"שלרשמידף.ב

שלידבכתבעמודים2."א"יעאמוןנא

אמוןנאדפההצדקד"במפנקסהעתק"

ידבכתבאולי)."ז"התרנמשנת'במספר

.(אביכזיראברהםרבי

חנניארבישלוחתימתוידובכתבמכתב.ג

.ח"תרפ,אדרט"כ.מצריםד"ראבגבריאל

ספיקותובו,אביכזיראברהםרביאלנשלח

.חדשהבעירגטכתיבתלגבי

דודרבישלוחתימתוידובכתבמכתב.ד

אברהםרביאל.ה"תש,טבריה.ילוזיחיא

.אביכזיר

מרדכירביובראשםיר'טאנגרבניבחתימותנדירמסמך.299

ו"תרס,יר'טאנג–ו'גבן

Rare Document Signed by the Rabbis of Tangier Headed

by Rabbi Mordechai Ben Joe – Tangier, 1906

,יר'טאנג.שותפיםשניביןעסקיםשותפותהסכםובו,ידבכתב,מסמך

עם,שימולבןיהודהרבישלוחתימתוידובכתבכולוהמסמך.ו"תרס

שלוחתימתוידובכתבשורותשתיובתוספת.ו'גבןאהרןרביחתימת

.הרשמיתחותמתועםו'גבןמרדכירביהגאון

בתורהגאון.שבמרוקויר'טנגד"ראב,(ז"תרענפטר)ו'גבןמרדכירבי

ויאמר"הוואלידבןיצחקרביידיעללדיינותהוסמך.הלכהובפסק

במצבתו.שנהואחדששיםבמשךמ"ורמ"כרשימשבעירו,"יצחק

פאר,ופרישאחסידאקדישאבוצינא...דאורייתאדרופתקא"מתואר

יחידהגולהמאור...הגדולהכנסתמשייריקשישאמר...והדרוהדור

,ידבכתבשנותרות"ושודרשותכתב"...דמשפטיםסבא...בדורו

'לשלמהאשר'וברכהא"לישאישא"ישבספריםנדפסוממנותשובות

.דנאןאבןש"למהר

טובמצב.ועבהאיכותידף.מ"ס23\34.האחדצידועלכתוב.דף[1]

.קליםקיפולסימני.מאוד

250$פתיחה 

עדתד"ראב)טובובןאלעזררביהגאוןאצללמד.באלכסנדריההרבניםראש,ומקובלגאון,(ה"תש-ו"תרכ)אביכזיראברהםרבי

נתמנהחזןאליהורביהגאוןפטירתלאחר.העירכרבולכהןבהלהישארנתבקשאלכסנדריהדרךבעברו.(בירושליםהמערבים

שלאבוהיהאחדדבר":אמרעליול"זצהרצוגהרבשלבהספדו.לירושליםעלהח"תרפבשנת.אלכסנדריהשלכרבהמקומולממלא

."לאמתהאמתדיןודן,אדםמשוםמתייראואינואמתאיששהיה,לאחריםהיה

.מאודטובמצב.שוניםגדלים

200$פתיחה 

.הועדוביןבינוהסכיםתנאיעלמאיריעקברביל"הראשחתימתבענין.ט"תרפ,איירח"כ,הספרדיםעדתועדמאתמכתב.ה

.מיוחסבכוריוסףורביאלישריוסףרביבחתימת

.(מזוההלא)וחתימהידבכתב.ב"תששבט'יתאריך,מירושליםמכתב.ו



אלאליקיםישראלרפאלרבימאתאגרת.300

"יצחקויאמר"וואלידבןיצחקרביהגאון

Letter by Rabbi Raphael Yisrael Elyakim to

the gaon Rabbi Yitzchak Ben Walid

"Vayomar Yitzchak"

ישראלרפאלרביהגאוןשלוחתימתוידובכתבאגרת

בעלוואלידבןיצחקרביאלשנשלחמחברוןאליקים

מתאריך.צדקהקופותמשלוחבענין,"יצחקויאמר"ה

לבנושלוםדרישתגםבמכתב"מנחם'לחתברכוה"כ"

.וואלידבןיוסףרבי

,חברוןמחכמי,אליקיםטוביוםר"בישראלרפאלרבי

לצפוןחברוןבשליחותיצאב"תרי-א"תריבשנת

יוסףלרבייוסףויקןלספרהסכיםבתוניס,אפריקה

מומרשלירושהזכותבענייןבהלכהתשובתו,ל'בורג

בונאןדודלרבידודונשאלהשיבדיבספרנדפסהאחד

ונפטרלאיטליהט"תריבשנתיצאשוב,ז"תריליוורנו

.ה"תרכבשנתבירושלים

.ק"בכתישורות17.אחדצדעלכתוב.מקופלדף[1]

לאבשוליםקרעים.טובכללימצב.מ"ס14\19

.בטקסט

400$פתיחה 

חלואהסמחוןרבימאתמוסרימכתב.301

ז"תרט,יר'אלג–"לצוצו"בעלמווהראן

Ethical Letter by Rabbi Simchon Chalawa of

Oran Author of "tzav letzav" – Algiers, 1856

רביהצדיקהגאוןשלוחתימתוידובכתבכולוכתוב,מכתב

רביאל,"לצוצו"בעלווהראןורבנימחכמיחלואהסמחון

רבישמבקשומחילהסליחהדבריבמכתב.שושנהשלמה

הכל,מדהימיםהתנצלותודברי,בופגעאםמידידוסמחון

'שי"למבא"ליום.נאיםובחרוזיםמליציתבלשוןכתוב

.[ז"תרט]"ק"לפרבחייםת'ובחר

אישלפניך,דרחמילת'מחי"הרבכותבהדבריםבין

אתותעבירותסלחותמחול,י'שלוממאנשי,מי'נע

בלבדז"עולאלפניךחטאתיואשראשמתיאשר,מי'אש

פשעכלעלאלה,וכפרהוסליחהמחילה,מבקשאני

בושותיםשאנוהזההיוםעדלפניךהיותימיום,ועבירה

כקדם,במהרהליושנההעטרהותחזור,מרהלענהכוס

"...ועלילהמרמרבלי,כבתחילה

,שלפנינובמכתבוהפיוסהטובותהמידות,הענווהסגנון

סמחוןרבישלהדגולהאשיותועם,אחדבקנהעולה

לפיהערוך"לצוצו"המוסרימספרושמשתקףכפי,חלואה

.ישרותוהנהגותהליכות,מדות,מוסרבתוכחות',ב'אסדר

.עולםלדורותגםאולם,לבניוכצוואהכתבזהספרואת

–"ודעתחכמה"הנקראנוסףמוסריספרחיברבנוסף

היהזה,המדותותיקוןמוסרהיההרבשלעניניוכלכאשר

.שלפנינוהנדירמהמכתבבעלילמשתקףוכךבחייומאוויו

מצב.י"בכשורות27.טובמצב.מ"ס13\15.דף[1]

.טוב

200$פתיחה 



הגהות–ה"תק,ליוורנו–יהודהלחם.302

מטיטואןכלפוןיעקברביהקדושהגאון

Lechem Yehuda – Livorno, 1745 – Glosses by

the Gaon Rabbi Ya'akov Chalfon of Tétouan

יהודהרבימאת,ם"הרמבעלחידושים,יהודהלחם

ראשונהמהדורה.ה"תק,ליוורנו.יר'מאלגעייאש

יעקבהצעיר]=ט"סל"היכ:חתימההספרבשער

.קדשוידבכתבהערות20–כהספרבתחילת.[כלפון

ק"בקק"רצנהוןשמואלי"הצב"בעלותחותמתבנוסף

."טיטואן

נודע,עצוםגאון(ו"תרט-ח"תקס,ל"היכ)כלפוןיעקברבי

בנגלהשקדן,מופלאזכרוןבעל.קדושאלקיםכאיש

סבא"השלחתנו.שבמרוקוטיטואןדייניגדול.ובנסתר

משפטיםת"שוספרמחבר.נהוןיצחקרבי"דמשפטים

ויעמידיה.רבדביינוקא.'החסד.מלכיםנגד.צדיקים

בתשובותיולחתוםנהג.יעקביגל.טובדורש.ליעקב

.ל"היכ-תיבותבראשישמואת

.עשפגעי.שוליםפגמי.מנותקיםדפים,בינונימצב

במעטקצוצותמההגהותחלק.בלויהמקוריתכריכה

.הדףקציצתמחמת

200$פתיחה 

סאלי–אנקאווה"רפאלמלאך"המאתמכתב.303

פ"תר,ורבאט

Letter by "HaMalach Raphael" Ankava – Salé and

Rabat, 1920

אנקאווהרפאלרבישלוחתימתוקדשוידבכתביפיפהמכתב

אלנשלחהמכתב.פ"התרהרחמיםלחודש'ב,ורבאטסאליד"אב

בנידון.סקליהכהןיעקבורביילוזאליהורבי,טבריהחכמיראשי

לייבםהאמורהאיש,אדםבניכמהידיעלחיפוששלאחר,עגונה

.כלכליותמסיבותליבמהרוצהואינו,תאפיללתבעירנמצאאותה

בידועלתהלאכי,טבריהרבניאלפונה,זהבמכתברפאלרבי

העניןאתמחזירהואוכי,ההיאהעגונההאשהאתלייבםלשכנעו

.לטיפולם

רפאללרבישלוםדרישת,החתימהלאחר.ידובכתבשורות14

.בטבריהשהתיישבמרוקורבנימחשוביביבאס

."רפאלמלאך"הבכינויונודע(ה"תרצ-ח"תר)אנקווהרפאלרבי

יהודיכלבפינערץשמו.מרוקושלהראשירבהבתפקידהראשון

תקופהבאותה,בסאליהדיןבביתלדייןמונה30בגיל.מרוקו

'הדברלשואליםרבותותשובותפסקיםכתב.בעירישיבההקים

במרוקוהצרפתיהשלטון.מרוקולגבולותמחוץגםהלכהזו

הרבניםמועצת.במדינהראשירבשלמוסדלהקיםהחליט

עלוהמליץהצטנעהרב,לתפקידאנקווהרפאלרביעלהמליצה

ח"תרעובשנת.לתפקידשיתמנההוחלטולבסוף,אחריםרבנים

הדיןביתולראשותמרוקושלהראשילרבההראשוןהרבנתמנה

הספריםבאוצריסודלאבןהפכוחיבוריו.הבירהברבאטהרבני

חידושי".חלקים'ב"ראםתועפות"."ראםקרני"מרוקויהדותשל

ההמאהבתחילתנדפסוחלקם.חלקים'ב"זהבפעמוני"."ם"רא

אהבתחברתידיעלידמכתבהאחרוןבדורנדפסוחלקם20–

.שלום

.תיוקנקבי.קליםקיפולסימני.טובמצב.מ"ס21\26.דף[1]

700$פתיחה 



ברוךרבימאתנדירהלכתימכתב.304

,מקנאס–אנקאווהרפאלרביאלטולידאנו

ה"תרצ

Rare Halachic Letter by Rabbi Baruch

Toledano to Rabbi Raphael Ankava –

Meknes, 1935

אלשנשלח,טולידאנוברוךרבישלידובכתבמכתב

'בפסחיום,מקנאס.סאליד"אבאנקאווהרפאלרבי

.[ה"תרצ]ק"לפמלךבישורוןויהי'ש

,אנקאווהרפאלרביאל,נדיריםשבחדבריבמכתב

,המכתבתוכןהנראהכפי."ראםתועפות"ספרוועל

ספרועלהלכתיותהשגותלכמהפתיחהדבריהינו

בפתח.רפאללרבילכתובטולידאנוהרבשרצה,זה

,וקדושוישראלאור"טולידאנוהרבכותבהדברים

ם"כהרמב,והדרוהדורמופת,ראשועלאלדיונזר

המפורסםהרב,ורבינומורינו,עוזינוגאון,הדורו

עלבקידה...אנקאווהרפאלהמלאךר"כמוהר

הופיעבאשרעינינואור...ברכיםעלובכריעה,אפים

המאירהבהירבספרוהקדושהתורתואורעלינו

גודללתאריהלוךמי...בהלכהחכמיםעיני

קדישירבנןמפוםומהוללמשובחכברכי...קדושתו

הדבריםכסגנון–"...הארץמלאהותהלהלועליונין

.המכתבתוכןכלהללו

גודל.חתימהללא.אחדעמודעלכתוב.מקופלדף[1]

.מאודטובמצב.מ"ס14\21:העמוד

100$פתיחה 

שניאוריחיארביהמקובלמאתמכתב.305

א"תשל,ירושלים–"ציבוריתתקנה"

Letter by the kabbalist Rabbi Yichyeh Shneur

"Public Regulation" – Jerusalem, 1971

המקובלמאת,"מורשהלשכונתציבוריתתקנה"מכתב

,ירושלים.בירושליםהשכונהשלרבהשניאוריחיארבי

.א"תשל

אכילתבאיסורמכשוללהסרתותקנהאזהרההינוהמכתב

הרביםמכשולבראותינו"נאמרוכך.ידיםנטילתללאלחם

ברבסעודתבשוגגבשכונתינודנאמקדמתרגיליםשהיו

ישלחמניותשעושיםהיות...הבןפדיון,מילהברית,מצוה

והוא,המוכןמןהשוקמןשלוקחיםוישבתבליןשעושים

נטילתבלאלחםהאוכלועונשחומרוידוע,גמורלחם

באם...זרעינוועלעלינווקבלנוהתקנהעשינולזה...ידים

לכלליתןמחויבל"כנזלחמניותלעשותשהואמיירצה

על"...המזוןוברכתכהלכהידיםנטילתלעשותהמסובין

יחיארביובחותמתוקדשוידבחתימתחתוםהמכתב

.נוספיםאישיםוחותמותחותמות.שניאור

קיפולסימני.מאודטובמצב.מ"ס25\35.גדולדף[1]

.קלים

150$פתיחה 



ידובכתבוחידושיםדרשותוקונטרסידפיםעשרות–מטבריהמן'תורגישראלרביארכיון.306

Archive of Rabbi Yisrael Turgeman of Tiberias – Dozens of Leaves and Booklets of Sermons and Novellae

Handwritten by Him

.20–19–הבמאהטבריהרבנימחשובימן'תורגישראלרביידבכתבתורהבדבריחידושיםודפיקונטרסיםהכוללארכיון

ידבכתבדפיםגםשנמצאיםיתכןכיאם.משתנההכתיבההקונטרס\הדפיםביןולכן,חייותקופותבכלנכתבשלפנינוהארכיון

לחלוטיןשונההכתיבה.עמודים2הלכתיתתשובהמהםאחד.ובחתימתוידובכתבמכתבים2גםישנם,הדפיםבין.אחריםמכותבים

.טבריהמחכמירביםשמותעם,הוצאותשלפנקס,כןכמו!ידובכתבששניהםפ"אעהמכתביםשניבין

.הדרשותשלימותנבדקלא.זהיםדפיםמכמההמורכבקונטרסלעתים.וארוכיםצרים,וקטניםגדולים.שוניםגדלים.דף140–כ

.טובבמצבהחומררוב.חסרוןעםדפיםבכמהובלאיקרעים.בינוני,טובמצב.'וכדונפרדיםבדפיםתורהחידושי

200$פתיחה 



וממנומטבריהילוזחייםרפאלרביאלשנשלחוהקהילותמכלרבניםמכתבי[34]ארכיון.307

Archive of [35] Letters by Rabbis of Various Communities that were sent to and from Rabbi Raphael

Chaim Yaloz of Tiberias

רביםמכתבים.ילוזחייםרפאלמרביבעיקר,בטבריהשהתיישבוממרוקוילוזמשפחתחכמימאת,מכתבים34בןארכיוןלפנינו

!ערךורבהיסטוריתוכן.אליהםשנשלחובעולםשונותקהילותמרבני

:המכתביםרוברשימתלהלן

ידובכתבתוספתעם.ד"תרעתשרי'זבתאריךמסמרקנדנשלח,ילוזחייםרפאלרבישלוחתימתוידובכתבארוךמכתב•

.טובח"ריתיבותבראשיוחתימתו

וחותםהרוש'ןראובןרבי,הכהןיצחקרביוחתימותידבכתב.הקדשבחצרותבנייהאודות.בטבריההדיןמביתמסמכיםשני•

.ז"תרמ-ה"התרמשנת.נוסף

.א"תרפאלול.קושטאמרבניהלחמיביתציוןבןרבימאתמכתב•

.נוספיםחותמים.ילוזחייםרפאלרביוחתימתידבכתבשכירותשטר•

.ט"תרע

.ו"תרע.ילוזחייםרפאלרביוחתימתידבכתבמכתב•

.פרץמשהבכורהמכונהמנחםרבימאת.ילוזחייםרפאלרביאלמכתב•

.ילוזיוסףיהודהרביבנומאתמכתב•

.טבריהד"ראבקיקיבןשמואלרביוחתימתידבכתבמכתב•

.ג"תרפ,ירושלים.אלקלעיחימשהרביחתימתעם,ידבכתבמכתב•

לבידאדארד"ראבמאמאןיוסףחייםרבישלוחתימתוידובכתבמכתב•

.ט"תרע.במרוקו

.הכהןרחמיםרבישלוחתימתוידובכתבמכתב•

.ב"תרע.בוכארהמחכמיבאבאיוףדוידיאודאיוףרבימאתמכתב•

.מאלכסנדריהלחיאנייחייארבישלוחתימתוידובכתבמכתביםשלושה•

.ט"תרע

חייםרפאלרביידבכתב.ספירותועשרהקבלהפיעלשיריםדפישני•

.ידובכתבתורהודברינוסףשירלדףמעבר.ילוז

מאן'תורגישראלרביובחתימתידבכתבמילויעםמודפסמסמך•

.א"תרע.נוסףוחותם.מטבריה

.ג"תרצ.ילוזיחייאדודרביאלילוזחייםיוסףרבימכתב•

בטבריהבאשיהחכםאלילוזחייםרפאלרבישלידובכתבארוךמכתב•

.פרץמשהבןבכוררבימכתבלדףמעבר,אבולעפיאבכורחירבי

ליביהודהשלמהרבישלוחתימתוידובכתביפיפייםמכתבים4•

סמרנקדברבנותמכהןבהיותומכתביםשני.חברוןשלרבהאליעזרוב

.מירושליםמכתביםושני,בבוכארה

יתומיםחנוךבית,גבריאלחנניארבישלוחתימתוידובכתבמכתב•

.ט"תרע.בירושליםהכללי

.בירושליםתימןמחכמישחביוסףר"בכאברהםרבימאתמכתב•

.ב"תרצ

.ה"תרע,טבריה."אמתשפת"הבןניניומאיררבימאתמכתב•

.וחתימתוידובכתב,(נאיםבןמשהחייםרפאל)ן"רחמהרבמאתמכתב•

.ה"תרע,מרוקו

.נוספיםמכתבים4

במצבמיעוטם,טובבמצברובם.שוניםומצביםגדלים.מכתבים34כ"סה

.בינוני

300$פתיחה 

.ו"תרנ,טבריה.נוסףוחותםילוזחייםרפאלרביסקליהכהןאהרןרביבחתימות,הדיןמביתויפהגדולמסמך•

.אדהאןמכלוףרביחתימתנותרה,חסרותחתימותשתי.ה"תרע,טבריה,הדיןמביתשטר•





.נדפסשלאשלםחיבור,ידכתב

,המדותתיקון,מוסרמאמרי

בעבודתוחיזוקבתשובהחזרה

לשון:רביםבנושאיםהשם

,הבריתקדושת,רחמנות,הרע

,הכנסתביתהשכמת,צדקה

,פניםבושת,גאוה,רחמנות

מדברימלוקט,הבניםחינוך

הקדושזוהר,ס"בשל"חז

המאמרים.נוספיםומקורות

.המחברשלבלשונוכתובים

תחילת,אפריקאיתצפוןכתיבה

.20–ההמאה

.כתוביםעמודים82.דף[41]

טובמצב.מ"ס15\19.5

כריכה.איכותיםדפים.מאוד

.נאהישנה

200$פתיחה 

18–ההמאה,מרוקו–ה"השלקיצורספר–ידכתב.309

Manuscript – Sefer Kitzur haShelah – Morocco, the 18th Century

.ומסודרתנאה,יפיפהסופרכתיבת.18–ההמאה,מרוקו.ה"שלקיצורספר,ידכתב

.קלבדףוכן,קכט-יב:הדפיםלפנינו,ממוספריםהדפים.וסוףתחילהחסרספר

.גבהעלמוזהבכיתובעםחדשהכריכה.מצויןמצב.מ"ס13.5.דף119כ"סה

500$פתיחה 

20–ההמאהראשית,מרוקו–מוסרבתוכחותחיבור-ידכתב.308

Manuscript – Mussar Composition – Morocco, Early 20th Century



מידלתד"ראבעטייאמשהרביידכתב.311

מיםמעטת"שו–במרוקו

Manuscript Rabbi Moshe Atiya Rosh Av

Beit Din of Midelt Morocco – Me'at Mayim

Responsa

,שוניםבנושאיםהלכתיותתשובות,ידכתבפנקס

בחתימתתשובהכל,עטייאמשהרבישלידוכתב

."מיםמעט"נכתבהדפיםבכותרות.ידו

העירד"כראבכיהן(ן"תש-ס"תר)עטייאמשהרבי

שלמהרבישלותלמידוחתנו,שבמרוקומידלת

שלכרבהוכיהןישראללארץעלהימיובסוף.אמסלם

ימיוכל.ח"במיםמעטת"שוחיבר.גתקריתהעיר

שלבעומקהלןהאחרוןיומועדהתורהעלשקד

.הלכה

.טובמצב.מ"ס14.כתוביםעמודים139.דף[111]

400$פתיחה 

–סגולות–ידכתבדפיעשרותאוסף.310

20–ההמאהתחילת19–ההמאה,מרוקו

Collection of Dozens Handwritten Leaves –

Segulot – Morocco, the 19th Century Early

20th Century

סוף,מרוקו,שונותתקופות.ידבכתבדפים90–כאוסף

הדפיםככלרוב.20–ההמאהתחילת19–ההמאה

מתוךדפיםמספר.שוניםכותבים.וקמעותסגולותבעניני

שלמהה"ע"הכותבחתימתעםידבכתבפסחשלהגדה

."ט"סאביעזיזמכלוףבן

.בשוליםקרעים.בינוני,טובמצב.שוניםומצביםגדלים

.כתמים

150$פתיחה 

ד"ראבעטייאמשהרביהגאוןידבכתבורישומיםחתימות,הגהות.312

במרוקומידלת

Glosses, Signatures and Inscriptions Handwritten by Rabbi Moshe

Atiya Rosh Av Beit Din of Midelt Morocco

.עבהכרך.ד"תרמ,ווילנאתשובהופתחיהיטבבארעם.העזראבן,ערוךשלחן•

בתחילת.עטייהמשהרביהגאוןידבכתבהלכתיותהגהותעשרותהספרלאורך

.שמותיבותבראשיחתומותההגהותאחת.ידוחתימתהספר

ראשונהמהדורה.ח"תרפ,ירושלים.אלפייהיצחקרבימאת,היחיאליהקונטרס•

.המחברחותמותעם

נאם".עטייהמשהרבישלוחתימתוידובכתבארוכהעצמיתהקדשהלשערמעבר

אישד"הלכ'הנזבזמן(א"יעמידלתה"ירצ"בלהדינך)אוטאטהעיירהפה'החו

לרחמיומצפה,חכימייאכלמן'זעירא'רב,ובערנער,יערעשבימןעשמן,צעיר

."עטייאמשהשמייא

.טובמצב.כריכותללאהספרים

100$פתיחה 



–ה"תרל,ליוורנו–לאברהםמלל.314

אנקאווהאברהםרביהמחברהקדשת

Milel LeAvraham – Livorno, 1875 –

Dedication by the Author Rabbi Avraham

Ankava

חומשיחמשהעלודרשותחידושים.לאברהםמללספר

,מועדים,חגים,השנהלשבתותדרשותכולל.תורה

עצירת,הכנסתביתחינוך,תפילין,אלול:והזדמנויות

.אנקאוואאברהםרבימאת.ועודהספדים,גשמים

,קס,[1].וחברובילפורטישלמהבדפוס.ה"תרל,ליוורנו

.רס-רנח

,המחברשלוחתימתוידובכתבהקדשההספרבשער

גאון(א"תרנ-ז"תקס)המחבר.יצובןאברהםהגביראל

חיבר.שבמרוקוסאליהעירודייניחכמימגדולי,גדול

ידועה.ובתפילותבקבלה,ובאגדהבהלכהרביםספרים

.א"אבבשםוהגהותיובספריוחתימתו

מצב.מנותקיםדפיםומספרכריכה.מקוריתכריכה

.טובהדפים

100$פתיחה 

רביהגאוןהקדשות–ת"שוספרישלושה.313

ירושליםד"ראבמשאששלום

Three Responsa Books – Dedications by Rabbi

Shalom Messas Rosh Av Beit Din of Jerusalem

.והיתראיסורבהלכותביאורים.שמשמזרחספר•

.ז"תשמ,ירושלים

.ס"תש,ירושלים.ג"ח,ומגןש"שמת"שו•

בהוצאת.בירודוגיעקברבימאת.ביעקבעדותת"שו•

,ירושלים.ירושליםד"וראבהראשיהרבמשאששלוםרבי

.ו"תשנ

שלוחתימתוידובכתבהקדשות,הספריםלשערימעבר

מרוקוחכמימזקניעובדיהדודרביאלמשאששלוםרבי

.שמשוןבנימןורבי,פנחסרביבניוואל

.מאודטובמצב

100$פתיחה 

.ממקנסטולידאנוברוךרפאלרבישלידובכתבתורהדברי.אחדצדעלכתוביםדפיםשני•

'וכדופסוקיםרישומיהספרובסוףבתחילה.טולידאנוברוךרפאלרביידבכתברישום.ח"תרפ,ירושלים.היחיאליהקונטרסספר•

.ידובכתב

.ידובכתברישום.ע"תר,ווארשא.שלישיחלק.והמעשההמדרשספר•

.הרבחותמת.ט"תש,יורקניו.הדרושילקוטספר•

100$פתיחה 

ממקנסטולידאנוברוךרפאלרביהצדיקמהגאוןפריטיםאוסף.315

Collection of Items by the Gaon Rabbi Raphael Baruch Toledano of Meknes



רביהגהת–יחידותמהדורות–מרוקוחכמיספריחמשה.316

הצרפתיישראלאבנר

Five Books by the Sages of Morocco – Single Editions – Gloss by

Rabbi Avner Yisrael Tzarfati

מהדורה.ט"תרכ,ליוורנו.אנקאווהאברהםרבימאת.א"ח.חמרכרםת"שו•

אליהו"חתימות."הכהןרפאל"חתומה,מתוניסעצמיתהקדשה.יחידה

.ובלויהרופפתמקוריתכריכה.עשנקבימעט.בינוני,טובכללימצב."שוקרון

מהדורה.ו"תרס,ירושלים,דנאןאבןשלמהרבימאת,לשלמהאשרת"שו•

.יחידה

ש"אי"חתומההגהההספרבסוף."ט"סמורציאנומשהה"ע"חתימהבשער

,בפאסץ"מו,(א"תרפ-ב"תרכ)הצרפתיישראלאבנררביהוא–"הצרפתי

.ידבכתבדיניםפסקיהניח.הממשלהמטעםד"ראב

יוסףרבימאת.שמעשבקריאתפרשיותבשלשורמזיםחידושים,יוסףשמע•

,הכריכהבפינותפגם!נדיר.יחידהמהדורה.ז"תרס,ירושלים.אלנקאווה

.הראשוניםהדפיםבפינותפגםבעקבותיה

יהודהרבימאת.מוסרמאמרי.התורהעלוחידושים,דרשות,ליהודהוזאת•

.מצויןמצב.דף[1],קלז,[13].ב"תש,פאס.דנאןאבן

.תימצטיתראובןרבימאת.פליאהלמדרשיוביאורים,דרשות,ראובןמחנה•

,[8].מרוקורבנימאתרבותהסכמות.יחידהמהדורה.ד"תרצ.לבידאדאר

.רופפתמקוריתכריכה.מאודטובמצב.דף[2],קה

100$פתיחה 

לחכמימיוחסיםועותקיםחתימות–ספריםאוסף.317

מרוקו

Collection of Books – Signatures and Pedigreed

Copies of the Sages of Morocco

.ב"תק,יעסניץ.המפרשיםעם,נבוכיםמורה•

רביחותמות.ש"דבמעט–שמעוןבןדודרביחתימותבשער

גוזאלליאהרןהצעיר"מסולסלתחתימה.הלוישלמהרחמים

עםנאהכריכה,ש"הדבהרבשלספרייתובכריכתכרוך."ט"ס

.מעורופינותשדרה

ודיין"אלבית"ישיבתמחכמי-הלוישלמהרחמיםרבי

.א"להחיד"הקודשעבודת"הדפסתעלהסכים.בירושלים

.ב"תקס,פולנאה.מליסאריישריעקברבימאת,יעקבמנחת•

.אשנזיתבכתיבבהבעלותרישומי.מאמאןמרדכירביחותמת

מדייני(ח"תרס,ירושלים)משהזכרוןבעל-מאמאןמרדכירבי

יצאח"תריבשנת.עבושמואלרביחותנומקוםעלצפת

.ז"תרמנפטר.לאדרינופולבשליחות

.אביטבולמסעודרביחתימות.ו"תרמ,ווילנא,במדברחומש•

.ידובכתבהיסטוריםרישומיםהראשוןלשערמעבר

וחתימהמסולסלתחתימה.ז"תקע,אמשטרדם,שמותספר•

מחכמי-"ט"סיקדושחיים'ןמרדכירפאל"רבישלרגילה

.פאס

.עשפגעי.בינוני,טובמצב.שוניםגדלים.ספרים4כ"סה

100$פתיחה 



נדיר-מרוקופיוטי-א"תרפ,מראקש–ידידותשיר.319

Shir Yedidut – Marrakesh, 1921 – Moroccan Piyutim – Rare

מחצותשבתבלילהקמים,המערבעריכלכמנהג,ובקשותפיוטיםקובץ,ידידותשיר

.אפרייאט'שוחייםיפלחדודורביאלקייםדודרביבהוצאת.החורףימותבכלהלילה

.א"תרפ,[מראקש]מרראכיס

.אחדלכרךכולםוצורפו.חוברות20כאןנדפסו.חוברותבחוברותיצאהספר

חסרוןללאקרע.טובמצב.מ"ס19.5.דף[רנא:ל"צ]רן-קמב,[1],קמא,[21]

.מקוריתמרוקאיתכריכה.בשער

100$פתיחה 

מרוקוחכמי–בליוורנושנדפסוספריםשלושה.318

Three Books that were printed in Livorno – the Sages of Morocco

יהודהורבי,קורייאטיהודהרבימאת.הפרשיותסדרעלקבלהדברי,ושמשמאור•

.חדשהכריכה.בינונימצב.ט"תקצ,ליוורנו.עטרבן

לדודמזמור,בתהליםטופרקעלמיוסדותנפלאותדרשותעשראחד,יעקברוח•

,זהתהליםבפרקהמובאאחדתוארסביבדרשהכל.'וכובאהליךיגורמי'ה

וזמניםלמועדיםדרשות',אמירראש'ספרעם.'וכוצדקפועל.תמיםהולך:לדוגמא

בדפוס.יחידהמהדורה.ב"תרמ-א"תרמ,ליוורנו.שבתבןיעקברבימאת.שונים

דפיםמעט.כריכהללא.דף[2],סג.מרוקוגדולימכלרבותהסכמות.קושטאישראל

.מנותקים

.ראשוןבדףחלקיפגם.א"תקנ,ליוורנו.ניסןלחודשלימודים,החמדהשכיות•

.שוניםגדלים

120$פתיחה 

ספריםארבעה–וצפתטבריהדפוס.320

Printing Presses of Tiberias and Safed – Four Books

הערותעם.מכנאסבעירשנכתבידמכתבלאוריוצא,רבתיכלהמסכתפירוש•

למעשההספר.ראשונהמהדורה.ו"תרס,[ירושלים].טולידאנוברוךרבימאתוציורים

בשערנכתבבירושליםהדפוסבתיעלטורקיתפקודהבגללאולם,בירושליםנדפס

.'עמנא,28.דפוסביתאזבההיהשלא,בטבריאשנדפס

.טבריהד"ראבועקניןמאיררבימאתהלכתיותותשובתשאלות,מאירויאמרת"שו•

.ראשונהמהדורה.ט"תרצ,טבריה

,צפת.מדינובשפיראהאלימלךצבירבימאת.קדמוןקדושלאחר,הנפשחכמת•

.הגלילדפוס.ג"תרע

.שעריםשני.ג"תרע,צפת.פריימןמאיררבימאת.ס"השעלחידושים,המאיריד•

.ב"הנציבןברליןחייםרביעותק.צבעונישנישער

.טובמצב.שוניםגדלים.ספרים3כ"סה

100$פתיחה 

וכזבלנקהמקנסדפוסי–נדיריםספריםחמשה.321

Five Rare Books – Printed in Meknes and Casablanca

.א"תרצ,מקנס.פיוטיםמאות,ישראלישמחספר•

.ג"תרצ,מקנס,אסבאגדודרבימאת.ענילקטספר•

.ח"תש,כזבלנקה.אסבאגדודרבימאת,לעתותמשגבספר•

.ט"תרצ,כזבלנקה.אסבאגברוךרבימאת.מנחהקרבןספר•

.ז"תש,כזבלנקה.דאנינודודרבימאת.דניאללנבואותפירושים.לילהרסיסיספר•

.דבקחיזוקי.טובמצב.שוניםגדלים

100$פתיחה 
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321



חתימות והקדשות חכמי הספרדים, הגהות

ועוד"אליהוקול"בעלישראלאליהוורביי'פלאגחייםרביהגאוניםהגהות–ב"ת,קושטא–ט"מהרית"שו.322

Maharit Responsa – Kushta, 1648 – Glosses by Rabbi Chaim Palachi and rabbi Eliyahu Yisrael Author of "Kol

Eliyahu" and More

.ראשונהמהדורה.ב"ת,קושטא.(ט"מהרי)טראנימשהבןיוסףרביהגאוןמאתותשובותשאלות

.י'פלאגחייםרבישלקדשוידחתימתלתפארהמתנוססתהספרבשער-אזמירד"אבי'פלאגחייםרבינווהקדושהגאוןשלהעותק

.קצרותהגהותכמהוכן.ידובכתבלמדניותהערות8הספרדפיבין

ידידהאבותנחלת"בנוי"בכרישוםההקדמהבדף–ישראלידידיהרביובנו"אליהוקול"בעלישראלאליהורביהגאוןשלהעותק

.[ישראלאליהו]"ש"אי"חתומה2\דשבדףהגהה,ישראלאליהורביידבכתבהגהות5הספרדפיבין."ט"סישראל

רבי-ץ"מוהרי."ט"סו"הימודעיאברהםרפאלהצעיראניו"נרץ"כמוהריבנומידאותווקניתי"בשעררישום:נוספותוהגהותחתימות

מידילעדשיחיהמורינוהשלםלהחכםהמהנתוניםנתוניםהללות"השו"רישוםההקדמהבדף.י'פלאגחייםרבישלהשניבנויצחק

כנראה.ישראלמשהלרבי"משהמשאת"בהקדמתשירחיבר',תק-השנות-בקושטאומשורררב-"אמאטושמואלבמיעוטובטלהצעיר

נחלת"כאצלושהספרהכותבישראלידידהרביבנוידחתימתבאהזהרישוםאחרימיד.ישראלאליהולרביהקדישהספרשאת

.מזוההלאכותב'התשנותשלמוקדמתכתיבה–ארוכותהגהות3מתוכםהגהות6עודבספר."אבות

רבי,ישראלידידיהרביבנו,ישראלאליהורבי,מקושטאאמאטושמואלרבי:הואכך,דלעילהרישומיםפיעלהספרבעליהשתלשלות

.מודעיאברהםרפאלרבי,יצחקרביבנו,י'פלאגחיים

,באזמירונפטרנולד.19–ההמאהבאמצעהמקובליםומגדוליהמחבריםוגדולהפוסקיםגדול(ח"תרכ-ח"תקמ)י'פלאגחייםרבי

החכם"להסמכהקיבלשממנו"לבחקרי"החזןיוסףרפאלרבילציוןהראשוןמסבווהנהגהתורהקיבלבצעירותו.חכמיהמגדולי

בועסקשלאבתורהוחלקעניןנמצאולא,התורהמכמניבכלספריםעשרותחיבר.רבנים45שמנהבאזמירהגדולד"כאבכיהן."השלם

שהיוחיבוריורובנשרפובהא"תרבשנתהשריפהובעיקר,אזמירהעיראתשפקדוהגדולותהשריפותלמרות.חידושיםעליווכתב

והספרדיתבכללההלכהבפסיקתיסודלספריהפכוספריו.השריפהלאחרמזכרונושיחזרחלקםמחיבוריו80–כנדפסו,ידבכתב

.היהודילעםברזלצאןלנכסהפכו,בספריושהביאסגולותיו,שחיברתפילותיו.בפרט

,ישראללארץעלהלחייוהשלושיםבגיל,"משהמשאת"בעלרודוסד"אבישראלמשהרבישלבנו(ד"תקמ-ה"תע)ישראלאליהורבי

אלכסנדריהשלדיןביתולאבלדייןהתמנהב"תקלבשנת.בחברותאא"החידעםלמדשם"שלמהובניןלאברהםחסד"בישיבתולמד

.פטירתועדבהוכיהן

בשנתלפטירתוועדב"תקעמשנתבאלכסנדריהד"כאבכיהן,דורומגדולי,מרודוסישראלאליהור"בשלמהידידיהרביהגאוןבנו

שנתעדשהתקיים"ישראלידידהמדרש"בשםמדרשביתבאלכסנדריהנוסדלזכרו,אביוספרילהדפסתרבותוטרחיגע,א"תקצ

.צאצאיםללאנפטר.ידבכתבנותרי"ישבןדרשותיוספר.דורוגדוליידיעלנספד.א"תרע

28.דפיםבכמהמשוקמיםפגמים.טובכללימצב.חסריםרד-ראהדפים.נאהידבכתבהושלמוקנו-קנההדפים.דףרח,[6]במקור

.כיתובעם,מהודרתחדשהכריכה.מ"ס

500$פתיחה 



–ג"תקס,שאלוניקי–כיפורליוםמחזור.323

מחברוןף"החריהגאוןידבכתבהגהות

Cycle for Yom Kippur - Thessaloniki, 1863 -

Glosses in handwritten glossary genius from

Hebron

,שאלוניקי.הכפוריםיום.שניכרך.נוראיםלימיםמחזור

.ג"תקס

רביהגאוןשלידובכתבהגהות10–כהספרדפיבין

הפורזץבדף.חברוןד"אבפראנקויוסףחייםרחמים

.ידובכתב"שחריתלתפילתהגדולוידוי"הספרשבסוף

הספרמסוף.תפילהקטעישלהוספותהינםההגהות

דודמגןציורעם"פראנקויוסףחייםרחמים"חותמותיו

.באמצע

מגדולי(ב"תרס-ה"תקצ)פראנקויוסףרחמיםחייםרבי

מונהבואועםומיד,לירושליםעלהבצעירותו.חברוןרבני

ח"והשמברכהא"היששלדינובביתדיןביתכחברלשמש

הספרדיתהעדהשללרבההתמנהח"תרלבשנת.גאגין

שלהספרדיכרבהמקומואתמילאפטירתולאחר.בחברון

ת"שוחיבוריו."חמדשדי"המדיניחזקיהוחייםרביחברון

,יוסףויצבור,(ב"תרס,ירושלים)חלקיםשנירחמיםשערי

.רחמיםאות,חייוסף,הרחמיםמידת

,עשפגעי.גרוע-בינונימצב.הספרבאמצעחסרעותק

.מנותקיםרביםדפים.רופפתכריכה.רבובלאיכתמים

.קצוצותהגהות

200$פתיחה 

הכהןאברהםרביידבכתבוחידושיםהגהות.324

,שאלוניקי–ברכהשיורי–"מיםמעט"בעלמשאלוניקי

ד"תקע

Glosses and Novellae Handwritten by Rabbi Avraham

Hacohen of Salonika Author of "Me'at Mayim" –

Shiyurey Beracha – Salonika, 1814

יוסףחייםרבינומאת.ערוךהשולחןחלקי'דעל,ברכהשיוריספר

מהדורה.מולכויוסףדפוס.ד"תקע,שאלוניקי.א"החיד–אזולאידוד

.ראשונה

."ט"סהכהןנחמןשמיאתושמו".ורישומיםחתימותהספרבשער

מדרשומבית"."אמןלעדיאירו"נרהכהןנחמןשלמדרשומבית"

ועדסלהנצחצורישמרהו]א"נסוו"יצהכהןנחמן'באברהם'חשל

.["אמן

בסוף.ידבכתבהגהותהספרלאורך.חידושיםקטעי7לשערמעבר

הכהןנחמןר"באברהםרבישלידובכתבהכל-הלכתיקטעהספר

זושאלה"נכתבהספרשבסוףהאחרוןהקטעבתחילת.משאלוניקי

באריכותזותשובהואכן"...אחרבמקוםוברוחבבאורךכתבתי

.ט"יסימן(ז"תרל,שאלוניקי)מיםמעטת"שובספרונדפסה

שאלוניקימחכמי(ו"תרמ-מ"תק)הכהןנחמןר"באברהםרבי

ספריחיבר,"לחייםאברהםבית"ישיבתאתיסד,המפורסמים

,שאלוניקי)"המיםטהרת","לחייםאברהםבית"חשוביםהלכה

.ועוד(א"תרמ,שאלוניקי)"נאיוקח",(ט"תרל

דבקחיזוקימקומותבכמה.טובכללימצב.מ"ס27.דףצד,לב,[1]

.קצוצותהגהותכמה.חדשהכריכה.קלובלאיכתמים.נייר

160$פתיחה 



מהדורה–ה"ת,ונציה–ט"מהרית"שוסט.325

ידבכתבחידושים–ראשונה

Set of the Maharit Responsa – Venice, 1645 –

First Edition – Handwritten Novellae

טראנימשהבןיוסףרבימאתותשובותשאלות•

אורח:ראשוןכרך.כרכיםבשניחלקיםארבעה.(ט"מהרי)

חלקכל.משפטחשן:שניכרך.העזראבן,דעהיורה,חיים

.(חסרחייםאורחשער)מיוחדבשער

.קאליאוניאנטוניאובדפוס.ראשונהמהדורה,ה"תונציה

.ארכיטקטוניתבמסגרתשער

מזרחיידבכתבחידושיםקטעיהספרובפניםהפורזץבדפי

.הכרכיםבשניההגהות,לפחותכותביםמשני

[עא:ל"צ]סא,[1],[1],נו,[1],[1],ז[2].דף[2],קלא,[1]

כריכה,זמןובלאיכתמים,טובמצב.מ"ס28.דף[1]

.עשנקבי.בלויהעתיקה

200$פתיחה 

מרןונכדאבוחציראאהרןרביבן-אבוחציראשלוםרביהגאון

כיהן.ובחסידותבתורהגדולגאון.א"זיעאבוחצירא"יעקבאביר"ה

כף.שבאזהב:חיבוריו.ב"תשכשנתעדה"תשמשנתבשארשלכרבה

.שלוםדברי.אחת

אברהםרביחתימת.וסוףתחילהחסרעותק,המאוורמנורתספר•

.קצוצהמעטהחתימה.אזמירמדיינימצליח

ביתהמקובליםלישיבתהקדשה.ו"תרכ,ליוורנו.נשיםסדר.משניות•

ישכיל"ומחברהישיבהראשהדאיהעובדיהרבישלידובכתב,אל

.הישיבהחותמות."עבדי

רישוםבשער.ראשונהמהדורה.ג"תרכ,ווארשא.משולשתברכה•

הגיע(ח"תרס-ר"ת).ה"זלה'יג'גיוסף'ר'ןחיאליהורביוחתימת

יאנסכרכליני"שירחיבר."לשוןבכלתפילה"חיבר.לאלגירמתונס

.ס"בשחדושים-"דמלתאארחא".ליוורנובהגדותשנדפס"יהודי

."המדברפי"אביוספרל"הו.ועוד,"פוריםדינסהפרסומי"

ארגואיטייעקברביחתימת.א"תרמ,ווארשא.הקבלהשלשת•

.ידובכתבהגהותשתי."עשותזכר"ויעקבירךס"מחמטורקיה

ראשוניםדפיםכמהרקנמצאים.ז"תקנ,פיסא.זרעיםסדר,משניות•

.דנאןאבןחייםרביחתימתבשער.מהכרךואחרונים

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםומצביםגדלים

120$פתיחה 

ואזמירתוניס,מרוקורבניוהגהותחתימות–ספרים[7]אוסף.326

Collection of [7] Books – Signatures and Glosses of the Rabbis of Morocco, Tunis and Izmir

תחילהחסרעותק.אמשטרדם.ל"מהריבת"שו•

רביחותמות."צעירבנימין"חתומההגהה.וסוף

.מצפתזילברמןליבאברהםורביזילברמןרפאל

.א"תרכ,ברלין.שניםסדר,משניות•

ידובכתבשורות3שלתוכןעםהגההח"לבדף

.אבוחציראשלוםרביהגאוןשלוחתימתו

לעניותהנראה]="ט"סא"שבה"נאד"הנלע"

.[טבסיפיהאהרןבןשלוםהצעיראנינאםדעתי



צפת,דמשק,קושטאד"אבאלפנדאריאליעזרשלמהרבי"קדישאסבא"השלקדשוידחתימת–יועץפלא.327

וירושלים

Peleh Yo'etz – Handwritten Signature of the "Saba Kadisha" Rabbi Shlomo Eliezer Alfandari Av Beit Din of

Kushta, Damascus, Safed and Jerusalem

.(כ-אאותיות)ראשוןחלק.שניהמהדורה.ך"תר,בוקרשט.פאפואליעזררבינומאת,ועבודתוהשםיראת,מוסרדברי,יועץפלא

."ט"סאלפנדאריאליעזר"בקיצורחתום,ל"זצאלפנדאריאליעזרשלמהרביהקדושהגאוןשלקדשוידחתימתלשערשמעברבדף

רבניחתימות.328

חסוןבןמשפחתוגבירי

,שלמהדבריספר–

ג"תקי,אמשטרדם

Signatures of the

Rabbis and

Philanthropists of the

Ben Chasson Family –

Sefer Divrei Shlomo,

Amsterdam, 1753

דרשות,שלמהדבריספר

ד"ראבשלםשלמהרבימאת

,אמשטרדם.אמשטרדם

.ראשונהמהדורה.ג"תקי

ופוסקמופלאגאון,(ץ"תר-ג"תקע)אלפנדאריאליעזרשלמהרביהגאון

רביהגאוןעםבהלכההתכתבבצעירותועוד.תורכיהרבנימגדולי.אדיר

לעת.בדמשקכךואחרבקושטאשניםעשרותראשירבשימש.איגרעקיבא

ברבנותוכיהןישראללארץעלה,100לגילקרובבהיותו,המופלגתזקנתו

בזקנהנפטרובה,בירושליםלהתגוררעלההאחרונותבשנותיו.צפת

בדבריבתורהבביתועסקבירושליםמגוריובתקופת.118בגילמופלגת

שהיוירושליםצדיקיעליוןמקדושימעטיםעםיחד,הנסתרותורתהלכה

במסעיואבדוהתורהס"בפרדתשובותיוואלפיספריומרבית.ביתומבאי

ת"שו,א"מהרשת"שו:שנדפסומחיבוריו.ידבכתבנותרווחלקם,ובטלטוליו

.ועודקדישאהסבא

.מאודטובמצב.מ"ס21.דףקעא,[4]

400$פתיחה 

:משאלוניקיחסוןבןמשפחתרבניורישומיםחתימותבשער

"ט"סחסוןבןשמואלהצעיר"מסולסלתחתימהלשערמעבר

זה".'התקבשנותשירוןבעירכדייןכיהן,שאלוניקימחכמי-

מחכמי-"חסוןבןיאודהוהזעירהצעיראניהואשליהספר

ויצאהקהלהשלעזרהבקשתעלחתםב"תקנבשנת,צפת

'ןיעקבהצעיראניהואשליהספרזה".אירופהלעריר"כשד

בית"בהדפסתיצחקאחיועםסייע.בשלוניקיגביר-"חסון

בשער.(ח"תקי,שאלוניקי)פלורנטיןשמואללרבי"הראה

ח"יב"["חסוןבןשמואל]ח"שב"תיבותבראשיחתימות

יוסף'סי'ביהקדש.י"היאודהאהרן'גי.[חסוןבןיהודה]

"...חאסון

מצב.המפתחותדפישלאחרוניםדפים4חסרים.דף[5],קח

.חדשהכריכה.הטקסטעלעשפגעי.בינוני

80$פתיחה 



–ראשונהמהדורה–ן"תק,ליוורנו–דודחסדי.329

במתנההמחברששלחעותק

Chassdei David – Livorno, 1790 – First Edition – a

Copy Sent by the Author as a Gift

חלק.נזיקיןסדר,התוספתאעלמקיףביאור,דודחסדיספר

סרייאבו,אישפלטרוד"אבפארדודודרביהגאוןמאת.שני

.ראשונהמהדורה.ן"תק,ליוורנו.וירושלים

למעלתשלוחההיאמנחה"ידבכתבנרשםהספרבשער

'הוכבודהמופלאהרבמאתו"נרקאפוןיוסףחייםר"כמוה

רביחתימת,בנוסף."ע"זיל"זצוקפארדודודר"כמוהרמלא

.קורונילנתןנחמן

כריכה.בשוליםעשנקבי.בינוני,טובמצב.מ"ס34.דףקג,[2]

בטקסטקלפגם.רופפים\מנותקיםדפים.בלויהמקורית

.שוליםבלאימחמתבשערהכיתוב

150$פתיחה 

חייםרבילציוןהראשוןוחתימותרישומים.330

–צ"ת,אמשטרדם,חדשפרי–גאגיןאברהם

ראשונהמהדורה

Inscriptions and Signatures of the Rishon L'Zion

Rabbi Chaim Avraham Gagin – Pri Chadash,

Amsterdam, 1730 – First Edition

הגאוןמאת.חייםאורחערוךשולחןעל,חדשפריספר

.ראשונהמהדורה.צ"ת,אמשטרדם.סילוהדיחזקיהרבי

שלובחתימתוידובכתבבעלותרישומישניהספרבסוף

בשערגאגיןחייםאברהםרביהמקובלהגאוןל"הראש

,בנוסף."מרדכיגדולתלמדרשקדש"רישומיםהספר

ת"שוס"מחאלכסנדריהד"ראבחזןאליהרביחתימת

.לבתעלומות

מקובל,לציוןהראשון,(ח"תר-ז"תקמ)גאגיןאברהםרבי

אברהםרפאלרביהמקובלשלחתנו,דורוחכמיומגדולי

התואראתשקיבלהראשוןהיה.שרעבימזרחישלום

.התורכיהסולטאןידיעלב"תרבשנת"באשיחכם"הרשמי

חיבר.בירושלים"אלבית"המקובליםישיבתכראשכיהן

ספר","טהורהמנחה","חייםחוקי"ת"שוהספריםאת

מהמסייעיםהיה."בירושליםחיים"ו"וההסכמותהתקנות

והדפיס,בירושליםדפוסוביתאתלהקיםק"בישראל'לר

.ספריואתבו

וקרעיםבלאי,כתמים.טובכללימצב.מ"ס30.דףס,[5]

.פגומהעתיקהכריכה.קלים

150$פתיחה 



הגאוןידבכתבלמדניתוהגהההקדשה,חתימה.331

"אהרןכפי"בעלעזריאלאהרןרביהמקובל

Signature, dedication and Scholarly Gloss

handwritten by the Kabbalist Rabbi Aharon Azriel

Author of "Kapei Aharon"

יצחקרבימאת.העזראבןעלוביאוריםחידושים,השלחןערך

.ראשונהמהדורה.ד"תקצ,ליוורנו.טייב

:עזריאלאהרןרביהמקובלהגאוןוחתימתרישוםהספרבשער

.ט"סה"אענאני'אשכםלעובדועבודאתם'אלדיחנןאשר

רבילציוןהראשוןאלוחתימתוידובכתבהקדשההשערבשולי

גאוןר"מוהר"עטמלךפנילאורענימנחת"חזןחייםדוד

סבאומגדולמעוזהגדולהרבוהדרוהדורפארירושלם

חילעלמיןמלכאו"יצחזןחייםדודהמלךר"מוהדמשפטים

הגההכחבדף."ט"סה"אענעבדומאתר"אכילברכהוזרעו

.המחברדבריעלהשגה,ידובכתבלמדנית

המקובליםמגדולי(ט"תרל-ט"תקע)עזריאלאהרןרבי

המקובליםישיבתראש.19–הבמאהבירושליםוהפוסקים

פאפואליעזררבישלחתנו(א"תרמ-א"תרל)השניםביןאלבית

אהרןאזן,חלקים'באהרןכפית"שומחבר."יועץפלא"בעל

.ועוד

חסרוןללא,הדפיםשלהחיצונייםבשוליםפגיעה.דףפו,[2]

.מקוריתכריכה.כתמים.עשפגעימעט.טקסט

120$פתיחה 

–ב"תרכ,ליוורנו–כהונהמשמרות.332

מטריפוליסרוסימשהרביהגאוןהגהות

Mishmerot Kehuna – Livorno, 1862 –

Glosses by the Gaon Rabbi Moshe Seroussi

of Tripoli

עלהעיוןבעומקחידושים,כהונהמשמרותספר

,ליוורנו.יצחקיהכהןאברהםרבינומאת.ס"הש

.ראשונהמהדורה.ב"תרכ

ארוךרישום.מטריפולימימוןחירביחתימתבשער

הגאוןידבכתבהגהותכמההספרדפיבין.בשער

מגדולי,(ט"תרע-א"תקפ)–ל"זצסרוסימשהרבי

'ג"משהוישב"מחבר.בטריפוליבדורוהמשיבים

בחתימתאחתהגהה.(ז"תרס-ז"תרנ,תוניס)חלקים

.ידו

[2],רלז-נד,טז,נג,[3].(שבועות-ברכות):אחלק

בדפיםחסרוןעםפגמים.בינוני,טובמצב.דף

.פשוטהכריכה.עשנקבימעט.ואחרוניםראשונים

100$פתיחה 



ידבכתבהגהות–ג"תרי,שאלוניקי–אליעזררבימשנת.333

"יצחקפני"בעלאבולעפיאיצחקרבי

Mishnat Rabbi Eliezer – Salonika, 1853 – Glosses handwritten

by Rabbi Yitzchak Abulafia Author of "Pnei Yitzchak"

מאת,משפטחושןבדיניהלכתיותותשבותשאלות,אליעזררבימשנת

.יחידהמהדורה.ג"תרי,שאלוניקי.'אחלק.טולידודיאליעזררביהגאון

לאורך.מדמשקסוכרישלמהרביאלהמחברבניהקדשתהספרבשער

חתימתועם,אבולעפיאיצחקרביהגאוןידבכתבארוכותהגהות3הספר

אתהרבמזכירההגהותבאחת.[ו"היאבולעפיאיצחק]ה"יאתיבותבראשי

."יצחקפני"ת"שובספרושכתבמה

המחברהקדשת–יחידהמהדורה–חלקיםשני–יצחקפנית"שו.334

Pnei Yitzchak Responsa – Two Sections – Single Edition – Author's

dedication

מהדורה.ט"תרמ,ליוורנו,אבולעפיהיצחקרבימאת.שניחלק,יצחקפנית"שו•

.טובכללימצב.מנותקיםשער.כריכהללא.יחידה

לשבתותדרשות,נפרדיםעניינים,וכתביםפסקים-שישיחלק,יצחקפני•

,ירושלים.אבולעפיהיצחקרביהגאוןמאת.דמשקבעירהמחברשדרשומועדים

..ג"תרס

בנוסף.מדמשקדוויקהכהןעזרארביאלידובכתבהמחברהקדשתהספרבשער

."ט"סעטייהן"בכמהריאודההצעירבמתנהליניתןושוב":רישוםהספרבשער

.עטייהנסיםרביבנוחתימת

משנתדמשקשלורבהד"אב,(ע"תר-ץ"תק)אבולעפיאיצחקרביהמחברהגאון

נשאולאגדולתקיףהיה."חייםעץ"בעלאבולעפיאחייםרבילהגאוןנצר,ג"תרל

שישה"יצחקפני"ת"השוספריסדרתאתחיבר.לעשיריםולאלגביריםלאפנים

.הארץקצותמארבעדורוגדוליכלעםבהלכהונתןנשא.חלקים

חסיד,עטיהנסיםרבישלבנו,(ב"תשכנפטר)עטייהיהודהרביהצדיקהגאון

"יהודהמנחת"ספרמחבר.צובהבארםהמקובליםמגדולי.קדושפהבעל,ופרוש

נהר"בישיבתהלומדיםביןונמנהלירושליםעלהה"תרצבשנת.חלקיםשני

בתועלתםשהתפרסמוקמעותכתב.זקנותובעתגםלפלאהייתהשקידתו."שלום

.וקמעותיוברכותיואתלקבלבאותבלקצוותמכל.מחלהלכלהרבה

.מצויןמצב.מ"ס32.דףב,מד,עז,[1]

120$פתיחה 

דמשקשלורבהד"אב(ע"תר-ץ"תק)אבולעפיאיצחקרבי

עץ"בעלאבולעפיאחייםרבילהגאוןנצר,ג"תרלמשנת

ולאלגביריםלאפניםנשאולאגדולתקיףהיה,"חיים

שישה"יצחקפני"ת"השוספריסדרתמחבר.לעשירים

קצותמארבעדורוגדוליכלעםבהלכהונתןנשא.חלקים

.הארץ

חתנו,דמשקרבנימגדולי,סוכרישלמהרביהקדושהגאון

ועונהנאסר.דמשקד"אבענתבייעקברבישלואהובו

המוסלמיםידיעל,הגדולחותנועםיחדקשיםבעינוים

רבישללצידודיןביתכאבכיהן.ר"תבשנתדמשקבעלילת

ענתבייעקברביחותנו."יצחקפני"בעלאבולעפיאיצחק

.הרבהוצדקותובתורהגדולתובשלגדולכבודמכבדוהיה

בשנתנפטר."שלמהעטרת"בספרנדפסותורתודברי

.מ"תר

.בודדיםעשנקבי.מאודטובמצב.מ"ס29.דףקצו,[3]

.בלויהמעטמקוריתכריכה

200$פתיחה 



רביהגהותמאות–ג"תרמ,ווארשא–(מלךכסא)הזהרתיקוני.335

בגדאדמחכמיקטןאהרןיעקב

Tikkunei HaZohar (Kisseh Melech) – Warsaw, 1883 – Hundreds of

Glosses Rabbi Ya'akov Aharon Katan One of the Sages of Baghdad

,ווארשא.בוזאגלושלוםרבימאת,מלךכסאפירושעם,הזהרתיקוניספר

.ג"תרמ

שלהחברותאהיה,בבלמחכמי–קטןאהרןיעקברביחתימות,ההקדמהבדף

משפטים\מיליםשלוהגהות,תיקוניםהספרכללאורך.אגסישמעוןרביהמקובל

.ידובכתב

.מחוזקתמקוריתכריכה.הדפיםבשוליפגמים.יבשדף.בינוני-טובמצב

80$פתיחה 

.גבאייצחקבןידידהדפוס.זהחלקשלראשונהמהדורה.ו"תט,ליוורנו

רפאלידידהרביהמקובלהגאוןבחתימתרישוםהראשוןהדףבקצה

רפאלידידההצעיר]–א"הצעירליי"הה"מחנכספימקנת"אבולעפיא

.[ו"יצמניסלימאןאליהולי]–"י"אסמלי"חתימהיובדף.[אבולעפיא

ישיבתראש.אלקימקובל,(ט"תרכ-ז"תקס)אבולעפיהרפאלידידהרבי

חדושיו.ביסוריםמדוכאהיהכיידוע.בירושליםאלביתהמקובלים

א"ירהכונה.הנסתרבחכמתגדולתוניכרבהםו"המהרחבספריוהערותיו

.בהערותיולחתוםנוהגהיהוכך

בדפים:הדפיםביןמשתנהמצב.שערללא.בינונימצב.מ"ס20.דףרו

.עשפגעי.כתמים.טובבמצבהספרדפירוב.חסרוןעםפגםהראשונים

100$פתיחה 

שיר"לתודהמזמור"עםהמחברהקדמת,הספרבראש.יחידהמהדורה.ד"תרי,ווין

בהסכמותעוטרהספר.קשהממחלהעתבאותהשהחליםמונטיפיורימשההשרלכבוד

ישכררבי.י'פלאגחייםרבי.אשכנזיאברהםרביל"הראש.ישראלמגדוליחשובות

.ועודסופרשמעוןרבי.חזןמשה

אליהורביהמקובל.[ו"יצמאניסלימאןאליהולי]"י"אסמלי"חתימהלשערמעבר

חיבר.הנסתרבתורתגאון.חברוןשלורבהבבלמגאוני(ט"תרנ-ח"תקע)מניסלימן

כונה.רביםועודאליהוברכת,שלוםמזכיר:מהם,הקבלהבתורתרובםרביםספרים

.חיאישבןבעלחייםיוסףרביעםלוהיווידידותלימודקשרי,"מבבלעלהארי"

.נאהכריכה.מאודטובמצב.מ"ס20\25.דףנו,[8]

100$פתיחה 

מניאליהוורביאבולעפיארפאלידידהרביהמקובלחתימת–ו"תט,ליוורנו–פטדהטור.336

Tur Pitedah – Livorno, 1655 – Signature of the Kabbalist Rabbi Yedida Raphael Abulafia and Rabbi Eliyahu

Manni

רביהאלקיהמקובלמאת,(הפניםעם,שח-רמב'סי)ועירוביןשבתהלכותעלחידושים,חייםמקורמספרשניחלק,פטדהטורספר

.ו"המהרחתלמידצובאמארםהכהןחיים

רביהמקובלחתימת–יחידהמהדורה–ד"תרי,וינה–נתןבית.337

מחברוןמניסלימאןאליהו

Beit Natan – Vienna, 1854 – Single Edition – Signature of the Kabbalist

Rabbi Eliyahu Saliman Manny of Hebron

הובאאשרקדמוןידכתבפיעלבבלימתלמודברכותבמספרנוסחאותשינויי,נתןבית

הראשוןמטראניישעיהרבינופסקיעם.קורונילנתןנחמןרבימאתהערותעם.ממצרים

.ל"הנהמחברידיעלהמלךספריבעקדבוינאהועתקאשר



הקדשה–ד"תרכ,ליוורנו–אברהםויוסףת"שו.339

המחברידבכתב

VaYosef Avraham Responsa – Livorno, 1864 –

Dedication Handwritten by the Author

דייןאברהםרבימאת,בהלכהותשובותשאלות,אברהםויוסף

ארםרבניהסכמות.יחידהמהדורה.ד"תרכ,ליוורנו.צובהמארם

.צובה

חביביב'לרמנחהזההרי"המחברידבכתבהקדשההפורזץבדף

המחברהצעירממניו"נרמזרחילשמהדודר"כהונעלהנבוןהיקר

."ט"ס

.מחוזקתמקוריתכריכה.מצויןמצב.מ"ס18.דףרל

100$פתיחה 

שלהעותק–ז"תס,אמשטרדם–ה"שלקיצור.338

שלהראשוןהישיבהראשלניאדושלמהרפאלרבי

"יוסףפורת"

Kitzur Shela – Amsterdam, 1707 – the Copy of

Rabbi Raphael Shlomo Laniado the First Rosh

Yeshiva of "Porat Yosef"

.בתראמהדוראעם,הבריתלוחותשניקיצורספר

.עטיאשיוסףבןעמנואלדפוס.ז"תס,אמשטרדם

הספרבשער.לניאדושלמהרפאלרביהגאוןשלהעותק

בעלותחותמותבספר."לניאדושלמה"קדשוידחתימת

ק"עהלאניאדושלמהרפאל"מירושליםשלוהפרטית

ו"בלאאמווייסבערגזלמןחיים"רביחותמות."ו"תירושלם

."ו"תירושליםק"בעהא"שליטסופרד"מהרי

.ובקימעיין,ומקובלגאון,(ה"תרפ-ו"תרל)לניאדושלמהרבי

נקראה"תרפבשנת"יוסףפורת"הגדולההישיבהייסודעם

תלמידכלקירב.עטיהעזרארביולימינו,בראשותהלעמוד

תקופהבאותה.תורהלגדולינעשוותלמידיו,ובחיבהבאהבה

רבעםביחד,הלויידידיוסףרבי,רבושלדינובביתגםישב

49בןוהואבפתאומיותנפטר.עדסאברהםרביהמקובלרבו

."שלמהעטרת"בספרנדפסומחידושיו.שנה

.בינוני-טובכללימצב.מ"ס18.5\20.דף[3],קטו,[2]

פשוטהכריכה.הדפיםובפינות.שוליםבלאי

100$פתיחה 



החלקיםבכל–חלקיםשבעה–אומריביעת"שו.341

רבינומרןהמחברשלוחתימתוידובכתבהקדשה

ל"זציוסףעובדיה

Yabi'ah Omer Responsa – Seven Sections – In all

Sections, a Dedication Handwritten and Signed by

the Author Rabbi Ovadya Yosef

רבינוהדורפוסקמרןמאת"אומריביע"ותשובותשאלותספר

-ד"תשי,ירושלים.(ח,ו-א)חלקיםשבעה.ל"זציוסףעובדיה

.ראשונותמהדורות.ה"תשנ

המחברמרןשלוחתימתוידובכתבהקדשההחלקיםבכל

.ל"זצ

.מקוריותכריכות.מצויןבמצבכולם

300$פתיחה 

חתימת–א"תקל,ליידן–משהישמח.340

"הנחלאבי"בעלגיזיהודהרביהמקובל

Yismach Moshe – Leiden, 1771 – Signature

of the kabbalist Rabbi Yehuda Giz Author of

"Ibei Hanachal"

משהרבימאת,וחידושיםדרשות,משהישמחספר

.ראשונהמהדורה.א"תקל,ליידן.מניקלשבורג

בזאתקונילעבודתכספימקנת"רישוםהספרבשער

אלגיזיהודההצעירבזרעךונתברכולמתנההשנה

,"יעקבנחלי"המחברבעל.תוניסממקובלי–"ט"ס

,גזאברהםרבינכדוידיעלשנדפסו"הנחלאבי"

.(ו"תרצ-ה"תרע)בירושלים

.נאהחדשהכריכה.טובכללימצב.מ"ס19.דףלו,[4]

משוקם,העליונהבפינהבדףחסרוןאחרוניםבדפים

.טקסטחסרוןללאמקצועי

100$פתיחה 



–ראשונהמהדורה-"יוסףבית"עםטור.343

מרןישראלשלמאורן[?]קודשידבכתבהגהה

א"זיע"יוסףבית"ה

Tur with "Beit Yosef" – First Edition – Glosses

Handwritten by the "Beit Yosef "[?]

מהדורה.א"שי,ונציה,"יוסףבית"עם.דעהיורהטור

.חסרעותק."יוסףבית"השלראשונה

ההגהה.חתימהעם,ספרדיידבכתבהגהה1\רנחבדף

אסוראברהםמזרעדנודרש"ומ"הטורדבריעלנסובה

חיבורבתוךהועתקהטורדברישלזהקטע,"בגרים

על"יוסףבית"הדבריאמנם,כותרתבתור"יוסףבית"ה

הכתובהבהגהה.מהדפוסנשמטהטורדברישלזהקטע

הקטע–"יוסףבית"המרןדבריהושלמובשוליםכאן

החל,"יוסףבית"המהדורותלכלנכנס,בשוליםהכתוב

יוסףחתימהההגההבסוף.ימינוועדהשניהמהמהדורה

,דברמבינימומחיםכמהעםבהתייעצות-"ט"ס...[ק]

ככולםרובם,זהבעניןרבותוסברותהשערותהועלו

וכי"יוסףבית"המרןמתקופתהיאכאןשהכתיבההסכימו

,אמנם."יוסףבית"המרןשלידולכתיבתזהההכתיבה

הדברלקבועניתןהיהלא,קצוצהכאןשהחתימהמכיון

שהואכמותהפריטאתלמכירהמציעיםואנובמסמרות

לביתלפנותניתןנוספיםלפרטים–יבחרוהבוחר

.המכירות

רוב.כריכהללא.שעב-קפבהדפיםלפנינו.חסרעותק

.בינונימצב.וכתמיםעשפגעי,קרעים.מנותקיםהדפים

500$פתיחה 

שירעלפירוש,חדששירספר

יעקברבימאת.הפניםעם,השירים

שלורבובגדאדחכמימגדוליהרופא

שלרבושהיהסומךעבדאלהרבי

."חיאישבן"ה

.ראשונהמהדורה.ג"תר,כלכתה

עראקיסעדיהאהרןבןאלעזרדפוס

שנדפסוהראשוניםמהספרים.הכהן

העבריהדפוס,יערי)בכלכתה

.(10מספר.בחלק,המזרחבארצות

ממני"חותמותהספרוסוףבתחילה

משהבכראליהתנשהאלצור

חייםמשהר"בכאליהורבי-"ו"יצ

.א"זיע"חיאישבן"המרןשלאביו

[חכם]חכים"ידבכתברישוםבבדף

."חייםיוסף

מצב.מ"ס15.דףעו.שערחסר

לאעתיקהכריכה.שימושכתמי.טוב

.מקורית

300$פתיחה 

חייםמשהר"באליהורביואביו"חיאישהבן"חייםיוסףרבינו[?]שלהעותק–ג"תר,כלכתה–חדששיר.342

בגדאדד"ראב

Shir Chadash – Calcutta, 1843 – the Copy of [?] Rabbi Yosef Chaim the "Ben Ish Chai" and His Father Rabbi

Eliyahu ben Rabbi Moshe Chaim Rosh Av Beit Din of Baghdad



דפוסי ניו יורק ולונדון

1815,לונדון–לאנגליתמתורגםתהלים.345

Psalms Translated into English – London, 1815

י"עלאנגליתמתורגם.וביקורתיותמסבירותהערותעם.תהליםספר

Samuel)הורסליסמואל Horsley)בנוי"עלדפוסהובאנוצרימחבר

Heneage)הורסלי'הנידג Horsley).

נראהולא.הלאומיתבספרייהמופיעאינו.אנגלית.1815.לונדון

.במכירותמעולם

זאתמלבד.מנותקתואחוריתקדמיתכריכה.מ"ס21.6.'עמ[1]325

.מאודטובמצב-

100$פתיחה 

עותק–מקוריתעורכריכת–ד"תע,לונדון–אזהרות.344

נאה

Azharot – London, 1714 – Original Leather Binding –

Fine Copy

מנמוקיונקיקבפירושעםגבירולבןשלמההרבשראשר",אזהרות

.ד"תע,לונדון"...חאגיזשמואלר"בכמוהריעקבהקטן

הנמצאעותקלפינרשםהביבליוגרפיהבמפעל–מאודנדירספר

.הבריטיתבספריה

נפטר)-קצנלבויגןנפתלירביבעלותוחתימתרישוםהשערבראש

פופרשיעקברביהגאוןשלוחתנותלמידו(16236ר"אוצה,א"תקס

מוכיחליברביחתןש"ובזיוו.ופרנקפורטמפראג"יעקבשב"בעל

כרבכיהן.(ו"מאהברליןדודורברליןפיקישעיהרשלגיסםהיה)

הוציא.ח"תקכמשנתבמנהייםכ"אח,א"תקמשנתבמרגנטהיים

.ן"לרמב"אדםתולדות"הספראתלאור

פגמיםמעט.מקוריתעורכריכת.מצויןמצב.מ"ס18.דףעא,[4]

.הכריכהבשדרת

רבנימחשובי(ח"תרמ-ע"תק)מארונייעקבדודרביספריית:מקור

.איטליה

400$פתיחה 



ולונדוןהבריתארצותדפוסינדיריםספריםשלושה.348

Three Rare Books that were Printed in the USA and

London

יהודהרבי(צוואות)לבניםאבותמוסרכוללת,טוביםדרךספר•

רבילבנומימוןר"במשה'והרשמואל'רלבנותיבוןאבןשאולר"ב

.באוקספורדהספריםאוצרבביתידמכתבילראשונהנעתק.אברהם

.ב"תרי,לונדון.ברסלוימרדכירבימאת,אנגליבלשוןהעתקהעם

.ראשונהמהדורה

.יורקבניובקהילתולויןדוביוסףרבישדרשדרשות,הלוייד•

,8-139.ראשונהמהדורה.[ח"תרנ,הבריתארצות] VIIעמ’.

חידושי".ב.למועדיםדרשות"המדרשבית".א:כולל,מועדאהל•

יעקבאברהםרבימאת.פסחבהלכותחידושים–"המדרשבית

.מעטפתשער.יחידהמהדורה.ט"תרנ,שיקגו.לעסערגרשון

.טובמצב.שוניםגדלים.ספרים3כ"סה

120$פתיחה 

נחמות\ט"תרנ,יורקניו–ישראלדת.347

יחידותמהדורות–ב"תרס,יורקניו–ישראל

Dat Yisrael – New York, 1899 / Nechamot

Yisrael – New York, 1902 – Single Editions

הלכות.עבודהספרראשוןחלק,ישראלדתספר•

מאת.למעשההנחוציםואנגליתבעברית,חייםמאורח

מצב.שעריםשני.ט"תרנ,יורקניו.אברמוביץדובררבי

.טוב

השנהפרשיותסדרעלדרשות,ישראלנחמותספר•

נחוםישראלרבימאת.וחיזוקמוסרבדברימתובל

.טובמצב.ב"תרס,יורקניו.ברנר

100$פתיחה 

–לפרסיתמתורגםתורהחומשיחמשה!נדיר.346

ט"תרנ,לונדון

Rare! The Pentateuch Translated into Persian –

London, 1899

חומשיחמשה"...מוסיכמסהאספאריא,תורהחומשיחמשה

ר"דידיעלתורגם.[וכתוביםונביאים]משהספריחמשתאותורה

,נורולהמירזאומר.הפרסיתלשפההעבריתמהשפהברוס

לאותיותהפרסימהכתבהעביר,כודאדאדמירזאשלבהשגחתו

עבריותבאותיותפרסית."איראןיהודילתועלת,העבריות

.מרובעות

.ט"תרנ,לונדון

ללא,מקוריתכריכה.מאודטובמצב.מ"ס17.'עמתרצח,[2]

.שדרה

120$פתיחה 



חפצים

20–ההמאהאיטליהסגנון-כסףמזוזהבית.351

Silver Mezuzah Case – Italy-Style – the 20th Century

ריקועבעבודתנאיםעיטוריםעם,שערצורת.חתום.מכסףמזוזהבית

הנראהכפי,שבמזוזה'י'ד'ששםלראייתקטנהחלונית,במרכז.וחריטה

.20-ההמאה,איטליהסגנון

.גרם105משקל.מ"ס5.5\16:מירביגודל

200$פתיחה 

415-חןאבנימכסףגדולרעשן.349

טורקמני–גרם

Large Grager Made of Silver and gems

– 415 gr. – Turkmen

וניילוחןבאבנימשולב,כסףעשוירעשן

.וצמחיהפרחיםעיטוריעם.שוניםבצבעים

מרדכיאתהלקוחהמןשלגזירהעבודתבמרכז

היתהליהודים"כיתובהשנימצידו.הסוסעל

.טורקמניסגנון."ויקרוששוןושמחההורה

415:משקל.מ"ס28:גובה.מ"ס20:רוחב

.טובכללימצבקליםפגמים.גרם

300$פתיחה 

20-ההמאהראשית,הודו–שבתמנורת.350

Menorat Shabbat – India, Early 20th Century

בעלתמעגליתבצורהבסיס.פליזעשויהשבתנורת

מחוברתהמנורה.שמןכוסותלתלייתחלליםשבעה

.לתליהעיגולובראשןארוכותשרשראותלשלש

6.מ"ס65:שרשראותכוללגובה.מ"ס28:הבסיסקוטר

.טובמצב.(אחתכוסחסרה)זכוכיתכוסות

100$פתיחה 



-ההמאהנאהכסףגביע.353

20

Fine Silver Goblet – the 20th

Century

חתוםסטרלינג.רגלעלכסףגביע

ריקועבעבודותמעוטר.0.900

.נאות

.גרם135:משקל.מ"ס12.5:גובה

.מוכבדהבסיסהנראהככל

100$פתיחה 

מחצית-גרמניהכסףגביע.352

19-ההמאה

Silver Goblet – Germany, 1850s

,ויפהפהמרשיםגדול,חתוםכסףגביע

.נוספיםועטוריםפרחיםשלריקועעבודת

–ההמאהמחצית,גרמניה,חלקיתמוזהב

19.

100:משקל.מ"ס7.5קוטר,מ"ס16:גובה

.גרם

100$פתיחה 



היסטוריה ותולדות, כתבי עת

50–ב"תרכ-א"תרכ,ווילנא–הכרמל.354

גליונות

Hacarmel – Vilnius, 1861-1862 – 50 Issues

עםקדשבשפת,ישראללבניעתימכתב,הכרמל

שבועאמדילאוריוצא.ואשכנזרוסיאבלשוןנוספות

.בווילנאנדפס.פיןיצחקבןיוסףשמואלידיעלבשבוע

,תמוזג"י–א"תרכ,אב'ד,מהתאריךגליונות50

.ב"תרכ

דף.כתמים.בלויהעתיקהכריכה.'עמ414,196

.איכותי

200$פתיחה 

39–ו"תרל,בראדי–אנכיעברי.355

פטירתעלאבלהודעת–גליונות

מצאנז"חייםדברי"ה

Ivri Anochi – Brody, 1876 – 39 Issues

– Obituary for the Death of the

"Divrei Chaim" of Sanz

עברי"הנדירהעתכתבשל,גליונות39

שלימהשנה.ו"תרל,בבראדישנדפס,"אנכי

.מבראדיווברברוךהעורךמאת.[?]

דמע"אבלהודעת(ריא'עמ)ז"כבגליון

ארוןממנונלקחכידמעהעיניותרדתדמע

בוצינאג"רשכבההגדולהגאוןהרבאלוקים

תמידצדקותעושה,ופרישאחסידא,קדישא

חייםר"מוהה"כקשתכמוהומאין

,דקהילתינוד"אבה"זצוקללהאלבערשטאם

נשמתועלתהחצותאחרבלילההיום

."...הטהורה

כריכה.מאודטובמצב.מ"ס29.'עמ312

.חדשה

200$פתיחה 



-ב"תרפ,ברלין-שלםסט-וספרותלאמנותעתכתב-רמון.356

ד"תרפ

Rimon – Art and Literature Journal – Complete Set – Berlin,

1922-1924

ותצלומיםציוריםעם,קדושהותשמישיציורים,וספרותלאמנותעתכתב,רמון

.קליינמןומשהקוופרניקברוך,וישניצר.מבעריכת.הסברודברימאמריםלצד

,עגנוןי"ש,ביאליק:היוהכותביםבין.ברנשטיין-וושניצררחל:אמנותיתעורכת

מקס,שאגאל,שטרוקהרמןמאתהציורים.ועודצוויגסטפן,גרינברגצביאורי

.ועודליברמן

החוברותבדפי.חוברותשש.שלםסט.[1924-1922]ד"תרפ-ב"תרפ,ברלין

.צבעונייםמהם,שלםעמודעלשנדפסורביםאמנותייםותצלומיםציורים

בשפהביותרהיפיםהאמנותייםהעתמכתבילאחדנחשבזהעתכתב

.העברית

כל.קשיחניירעשוימצויירתעטיפהחוברתלכל.משובחניירעלנדפס

.מאודטובמצב.מקוריתכריכה.מ"ס30.אחדבכרךהחלקים

180$פתיחה 

ג"תרי,וינה–אלהיםביתלחנכתדרוש.357

Drush LeChanichat Beit Elohim – Vienna, 1853

ק"עשמעהריןבמדינתא"יעבארטניץק"קפהאלהיםביתלחנכתדרוש

יהודאבאלפיוהדלהצעירממני.ק"לפג"תרישנתאבמנחםו"ט

.1853,וינה.ואגפיהל"הנק"פקרבמניקלסבורגהעשלליבהמכונה

.מצויןמצב.מ"ס18.'עמ29,11.שעריםשני,וגרמניתעברית

100$פתיחה 

ז"תרנ,פטרבורג–החרםפסק+קדושיםדעת.358

Da'at Kedoshim + Pesak HaCherem – Petersburg, 1897

רפפורט,קצנלבויגן,פרידלנד,מינץ,מורוויץ,הילפרין,גינצבורג,בכרך,אייזנשטטהמשפחותלתולדותזכרונותכולל,קדושיםדעת

במדינת,הוראדנאפלקבראשינאישהיתהדםעלילתבגזרתנפשםשמסרולקדושים,נשותיהםאוהוריהםמצד,המתיחשות,ורוקח

וספריםידמכתביפרידלנאדליבאריהמשה'הרבהוצאתוחוברונאספו.ך"תה"דר'בביוםשנהרגו,הקדושיםעלסליחותעם.ליטא

.אישנשטטטוביהישראלהרבידיעלבספרונכתבו,משהבקהלתוהרשמיםנדפסים

שלהחרםפסק:מיוחדשערעם,’עמ[1],86

ד"אבמינץאברהם’רנגדפולקיעקבהרב

עמנואלהמוחרםלימיןעמדועלפאדובה

פסקיםשניעם.פ"רבשנתמפירראנורצי

ליוואיודאמרבי.א:הנזכרהפסקלבטל

.מסביוניטהדיינאעזריאלמרבי.ב.מפיררא

זכרונות,איטליאהרבנימזכרתבסופו

בפראגוישיבתופולקיעקב’רלתולדות

.ולובליןקראקא

.יחידהמהדורה.ח"תרנ-ז"תרנ,פטרבורג

בכללא.’עמ[1],86;80;[1],245,[6]

."החרםפסק"נמצאהעותקים

100$פתיחה 



ותולדותהיסטוריהשלחשוביםספריםארבעה.359

Four History and Genealogy Books

,אמונתן,ספרותם,שפתם,ימיהםדבריחקר,השומרונים•

.ח"תרס,ירושלים,יליןדודמאת.אלהבימינוומצבםמנהגיהם

עם,אלהבימינוהמשיחיתתנועתוושרידי,כתותיו,צבישבתי•

,ירושלים.אלמליחאברהםמאת.העזתימתןותמונתתמונתו

.ז"תרפ

המפורסמיםרים"והאדמוהרבניםלתולדות,שםאנשיתולדות•

.י"תש,יורקניו.אירופהוצדיקימגאונישנסכמו

.א"תשל,ירושלים.יעריאברהםמאת.ישראלארץאגרות•

.טובבמצבכולם.שוניםגדלים

100$פתיחה 

תימןיהדות–ומחקרתולדותספרי[40]שלענקאוסף.360

Very Large Collection of [40] Genealogy and Research Books – the Jews of Yemen

.שםידועימחברים.רבותתמונותבספרים.המחבריםהקדשותעםחלקם.תימןיהדותשלומחקרתולדותספרי40שלגדולאוסף

•ד"תשי,ירושלים.קאפחיוסףרביידיעלוהוגהתורגם.פיורמיבירבנתנאללרבינוהשכליםגן•ו"תשט,אביבתל,נשריםכנפיעל•

ליוורנו,תימןכמנהגהושענותסדר•הקדשה,עומיסייחיאלרביצדיקפעולת•ו"תרנ,וינה.תימןמחוזוכלצנעאכמנהגתפילהסידור

רבימאת,בתימןהחסותמס,תימןפקודי•ן"תש,ירושלים.האחרוניםבדורותבתימןושחיטהמינוי•ב"תשי,אביבתל,לתימןמסע•

בתימןבצנעאנכתב.ערביעברימילון,המאסףאמע'אלג•ב"תשמ,ירושלים.מתימןהעלייהחלוצי•ב"תשמ,ירושלים.גמליאלשלום

אל•ד"תשמ,ירושלים.חלמישמשהמאת.ז"היהמאהבראשית,בתימןהקבלהלתולדות•ח"תשמ,ירושליםנדפס.ט"תרצשנת

ח"תשל,ירושלים.קאפחיוסףרבימאת,ובנותיהבצנעאהיהודיםחיי,תימןהליכות•ח"תש,יורקניו,מגדאהרןמאת,בתימןהילדים

,אביבתל,קובץ,תימןשבות•צביבןהוצאת.ו"תשל,ירושלים,טוביויוסףישעיהוישראלמאת,ועיוןמחקרפרקי,תימןיהדות•

בנימיןנסיםמאת,הנשיםשירתהתימניתהעממיתהשירה,תימןאהבת•ז"תשט,ירושלים.חנהוקצתהצדיקיוסףקצת•ד"תש

משהמאת.משרקידודרבי,שבתימןישראלחכמי•ז"תשט,ירושלים,תימןיוצאיבטאון,המסילה•ה"תשל,אביבתל.גמליאלי

ספריםעל,בתימןישראלמחשבת•ז"תשל,אביבתל.תימןבגלותהחייםמהוויספורים,האתוןבעקבות•ג"תשנ,ברקבני.גברא

יהדותומנהגישבזישלוםחכםתולדות•תימןמסורתפיעלאסתרמגלת,ואמתשלום•ז"תשמ,אביבתל.צדוקמשה,סופריםועל

,ירושלים.('עמ500מעל)כרסועבגדולדיואן•רצהבייהודהמאת,העבריתתימןשירת•ג"תשל,ירושלים.תימןגלותוספרבתימן

והמלךהיהודים•31ו10'מס"תהודה"חובורתשתי•ס"תש,אונוקרית.ידמכתבי,הלוירצוןמאת,בתימןישראלשירת•ג"תשי

,חייהםואחותתולדותיהם,תימןיהודי•(המחברהקדשתאחדבכלעותקיםשני).ז"תשמירושלים.גמליאלשלוםרבימאת.בבתימן

,באבתשעהערב.הקדשבארץהשלטוןי"עהדתהריסותעלתימןחכמיזקנימאתקינות,קונטרס•ד"תשמ,אביבתל.צדוקמשה

.קרתאהנטוריי"שעחומהאניאוםהוצאת.אבןבדפוסתימניידכתבשלליטוגרפיהדפסהינוהקונטרס.ירושליםחורבדפוסא"תשי

.מאודטוב-טובמצב.המקוריותהמעטפותעםהספריםרוב.וספריםפריטים42

100$פתיחה 



מרוקויהדות–ומחקרתולדותספרימקבץ.362

Collection of Genealogy and Research Books – the Jews of Morocco

יהודימפיוסיפורסיפוריםשבעים•ג"תשמ,ירושלים,דהןחנניה.מרוקויהודישלהפתגמיםאוצר•ב"תשל,ירושלים,לאברהםזכור•

רבימאת.מרוקוחכמי•חנונהמרכוס.מרוקויהודישלהפתגםחוכמתשזיפיםגירושיארטישוקחתונת•ז"תשכ,ירושלים.מרוקו

שלדרכומרוקוומוסרקבלה•ו"תשל,ירושלים.עובדיהדודרבימאת.שלישיכרך,צפרוקהלת•א"תשנ,ירושלים.שלוםשרשמעון

עםהירשברג.ז.חזמאת,מבוא,הצפוניתבאפריקההיהודיםתולדות•ב"תשמ,ירושלים,צביבןמכון,מנורדן.אביחציראיעקברבי

רבימאתרבנןמלכי•ל"תש,ירושלים,עמיבןיששכר,ממרוקויהודייםפתגמיםואחדאלף•ה"תשכ,ירושלים.ידובכתבהקדשה

.בתמונותמלווה.צרפתית,אושרבראבישימאת.מרוקו-ישראלקהילותקטלוג•ה"תשל,ירושלים.נאיםבןיוסף

.טובכללימצב.שוניםגדלים.ספרים11כ"סה

100$פתיחה 

המזרחיהודי–ומחקרתולדותספרישלגדולאוסף.364

Large Collection of Genealogy and Research Books – the Jews of the East

ספורי•ג"תשכ,ירושלים,יריה'באלגהיהודים•ב"תשנ,ירושלים,ספרדמורשת•א"תשמ,ירושלים,האיסלאםבארצותהיהודיםתולדות•

ומוסלמיםיהודים•והמזרחספרדיהודיבקרבהציונות•שטריתשמעון,אפריקהצפוןיהדותעלבדמעהחלוצים•נאוויאליהו,ערב

•א"תשמ,ירושלים,המזרחיהודיבתולדותפרקים.לבנוןאברהם•ב"תשנ,ירושלים,בספרדיםהיהודיםימי•וחיכוךמפגשנקודות

יהדות,והשמדהזהבתור•ט"תשמ,צפת.האיסלאםמארצותלישראלעוליםבקרבנוערלעבריינותמרכזיכגורםתרבויותהתנגשויות

בעיותלבירורבמה,ועםשבט•אחיםשלשהשלסיפוריםלישראלמתורכיה•ב"תשנ.הלפריןרפאלרבימאת,לגירושעדוחכמיהספרד

ישראלקהילותלחקרספונות•חחלקחסר,ט-א,חלקיםשמונה.ג"תשל-ד"תשיירושלים.סיטוןדודמאת,ובגולהבארץהספרדיהצבור

.יא,י,ב,כרכיםשלושה.במזרח

,רבה'וגתונסיהחכמי•ד"תשס.בוכריץיוסףרבי,יוסףחיי•ז"תשנ,ברקבני.ראשוןחלק.מאזוזמצליחרבי,בתוניסיההגאוניםאחרון•

מארצותהגדולותהעליות•ס"תש,אביבתל.וביוצביהיוסףמאת,בתוניסיההיהודיתהערביתהספרות•ב"תשנ,ירושלים.קצנלבוגן'ג

.עידאןשמואלרבי,שמואלמעיל•תוניסיהיהודיבמזרחישראלקהילותלחקררבעוןפעמים74•ח"תשנ,ירושלים,תוניסיה,האסלאם

.טובמצב.שוניםגדלים.ספרים30כ"סה

100$פתיחה 

מצריםיהדות–ומחקרתולדותספרימקבץ.361

Collection of Genealogy and Research Books – the Jews of Egypts

.ז"תשכ,אביבתל,עמנואלמשהיצחקמאת,!הצילומצרים-יהודיזעקת•

.ל"תש,ירושלים.הגניזהמןתעודות.אשתורשטראוסאליהומאת.הממלוכיםשלטוןתחתובסוריהבמצריםהיהודיםתולדות•

.הקדשה.ח"תשנ,ירושלים.פוזיילובגיוראמאת.מצריםיהודיחכמי•

.ד"תשנ,ירושלים.שמעוןבןאהרןרפאלרבימאת.מצריםטוב•

.טובכללימצב.שוניםגדלים

80$פתיחה 



קטלוגים וספרי ביבליוגרפיה

שללספריםהמסחרביתקטלוג-"ישניםספריםרשימת".367

רבינוביץנטערפאלרבי

"List of Old Books" – Catalog of the Bookshop of Rabbi

Raphael Neta Rabinowitz

דפוסים4828,קלףעלודפוסיםאינקונבלים27,יד-כתבי117המכילקטלוג

(ניירעל)

ספריבעל–רבינוביץנטערפאלרבישלהמסחרביתי"עלמכירהשמוצעים

.סופריםדקדוקי

.ז"תרמ.מינכן

חסרוןעםפגוםהשערלאחרודףשערדף.מ"ס20.5.'עמ132[12]

.טובמצב.(משוקם)

100$פתיחה 

שלהפרטיתמספרייתוספרים1000-מיותרמכירת–קטלוג.365

נדיר-אזולאיישעיהרפאלרביובנוא"החיד

Catalog – Mora than 1000 Books Offered for Sale from the Private

Library of the Chida and His Son Rabbi Raphael Yehoshua Azulai –

Rare

המוצעיםאזולאיישעיהרפאלובנוא"החידרבינושלמספריתםספריםקטלוג

.שונבלוםשמואלי"עלמכירה

שמותעםבעבריתהקטלוגשאר.בצרפתיתשער.ב"תרל[1872],לאופול

.ותוכנםהספרים

.טובכללימצב.יבשיםדפים.רכהכריכה.מ"ס24.'עמ30

200$פתיחה 

פ"תק,אמשטרדם–ווינגמשהרביספרייתשלפומביתמכירהקטלוג.366

Catalog of the Auction of the Library of Rabbi Moshe Wing –

Amsterdam, 1820

ט-חביוםשהתקיים,ווינגלימאבןמשהרביהמנוחספרייתשלפומביתמכירהקטלוג

לראותיוכלאחדוכלהמנוחבביתיהיההמכירהיוםכינכתבבשער.פ"תקשנתמרחשון

ספרים139"כוללתהמכירה.(תצוגהימי)המכירהקודםימים'בהספריםאת

."אקטאווא"ספרים132,"קווארטא"ספרים188,"פאליא"

הקטלוגספקללא.בנימןובנורופאלוייוחנןדפוס.יחידהמהדורה.פ"תק,אמשטרדם

.מצומםעותקיםבמספרנדפס

עם.שונותוהערות.המכירהתוצאותכנראהמספריםרשימותהקטלוגעמודיבכל

.הספרבסוףהכותבוחתימתרישום

.מקוריתרכהכריכה.מצויןמצב.והולנדיתבעבריתשער.מ"ס18.’עמ16

120$פתיחה 



–תערוכה–נדיריםוספריםאינקונבוליםקטלוג.369

1981,אוטבה

Catalog of Incunabula and Rare Books – Exhibition –

Ottawa, 1981

.לוי.איעקבאוסףמתוך"נדיריםוספריםאינקונבולים"שלקטלוג

.ב"תשמטבתעדא"תשמבאלולשהתקיימההתערוכהלרגל

,קנדהשלהלאומיהספריםביתבהוצאת.היללסיניברוךבעריכת

.1981אוטבה

.ב.האינקונבוליםתקופתהעבריהדפוסעשר.א:התערוכהמדורי

וההבראיזםהרניסאנסשלההומניזם.ד.פרשנות.ג.מקרא

.ותשובותושאלותהלכה.ז.תלמוד.ו.פלביוסיוספוס.ה.הנוצרי

שלהגדה.יב.תפילה.יא.קבלה.י.המדעים.ט.פילוסופיה.ח

יהדות.טו.יפהוספרות,שירה,לשון.יד.ישראלתולדות.יג.פסח

וגורלהעבריהדפוסהתפשטות.יז.יהודיותשפות.טז.ספרדים

.ידכתבי.יח.העבריהספר

.ועבריתצרפתית,אנגלית.צבעוניםחלקם,צילומיםבעשרותמלוה

.מאודטובמצב.המעטפתכולל.דף192

100$פתיחה 

ניו–עברייםידכתביקטלוג–חייםאהל.368

ח"תשמיורק

Ohel Chaim – Catalog of Hebrew

Manuscripts – New York, 1988

בספרייתהעברייםהידכתביקטלוג,חייםאהל

.אכרך.ליהמןושרהרפאלמנשהמשפחת

יורקניו.חלמישמשהבידימתואר.בקבלהידכתבי

שבספריתיהידכתביאוסףתולדותכולל.ח"תשמ

נסתרותגנזימאמר.ליהמןרפאלמנשהר"דמאת

.שלוםאהבתי"רהללמשהיעקברבימאת

.בצדםתיאורםעםידכתבישלרביםצילומיםבכרך

.מ"ס28.קשהובכריכהאיכותידףעלמפוארקטלוג

.מצויןמצב

80$פתיחה 

שניסט–וינוגרד–העבריהספראוצר.370

כרכים

Otzar HaSefer HaIvri – Set of Two Volumes

מראשיתעבריבכותרשנדפסוהספריםרשימת

ערוך.ג"תרכשנתעדט"רכבשנתהעבריהדפוס

נושא.המחברשםציוןעםהדפוסמקומותלפיומסודר

הדפיםמספר,המדפיסשם.דפוסושנתמקום,הספר

בערכת.והערותביבליוגרפייםאזכורים,והתבנית

.ו"היוינוגרדישעיהמרהנודעהביבליוגרף

חלק.כרסעביכרכיםשני.ה"תשנ-ד"תשנ,ירושלים

.הדפוסמקומות–שניחלק.מפתחות–ראשון

העבריתבבליוגרפיההאחרונההמילההואזהספר

.שוניםדפוסמקומותלפיהמסודרוהיחיד,עתהלעת

!להשגהנדיר

.מצויןמצב

180$פתיחה 

–העבריהספרלחקר"ארשת"שלשלםסט.371

א"תשמ-ט"תשי,ירושלים

Complete Set of "Areshet" for the Study of the

Hebrew Book – Jerusalem, 1959-1981

החוקרבעריכתהעבריהספרלחקרשנהספר,ארשת

.חלקיםששה.רפאלויצחקמנחם-בןנפתליוהביבליוגרף

עלמאמריםמופיעיםבו,ביבליוגרפיעתכתב–ארשתסדרת

ביבליוגרפיותרשימותהכולליםמאמרים.עברייםומדפיסיםדפוסים

סופריםאוספרים,עברייםעתכתבי,סידורים,תפילהמחזוריעל

כתביאוספריםשלעתיקותרשימותהמתאריםמאמרים,חשובים

הדפוסבתיעלסוגיותומתלבניםמתברריםהללובכרכים.יד

.הזמןבמשךשנתגלושונותותגליותידכתב,נדיריםספרים,שונים

הבולטיםהיהודיםמהביבליוגרפיםרביםהשתתפוהעתבכתב

.העתשבאותה

.קוקהרבמוסדבהוצאת.א"תשמ-ט"תשי,ירושלים

.מעטפותעםחלקם.טובבמצבהחלקיםכל

100$פתיחה 



ספרים4–נדירותפקסמילותאוסף.373

Collection of Rare Facsimiles – 4 Books

.138רוססידהאוסף,פארמהידכתבשלפקסמילה,משנהסדריששה•

.קדומותעבריותמסורותפיעל,מנוקדהמשנהשלקדוםידכתב•

שלמיוחדתרשותי"עפלאוריוצאת,עותקים135בתמצומצמתמהדורה

.ו"תשל,ירושלים,מקורהוצאת,בפארמההפלטיניתהספריה

.מאודטובמצב.מקוריתקרטוןבקופסתמהודריםכרכיםשני

,הקהיריתמהגניזההמשנהשלדפיםותשעהחמשיםמאה,משנהגנזי•

הראשונהבפעםלאוריוצאיםבלנינגרדהלאומיתבספריהאנטוניןמאוסף

ובירושלמיבבבליהמשנהלנוסחבהשואהנוסחאותושינויימבואעם

.ל"תש,ירושלים.כץיצחקאברהםידיעל,עתיקיםובדפוסיםידובכתבי

.קוקהרבמוסדהוצאת

רוססידה,פארמהידכתב.1481משנת,כפורליוםספרדימחזור•

,נודעושלאיצירותביניהם,פיוטיםוחמישיםממאהלמעלהכולל.1377

.ג"תשל,ירושלים.בספרדהעברייםהמשורריםגדולישלעטםפרי

.מאודטובמצב

200$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ז"תרפ,בודפשט–א"החידאגרות.372

Igrot haChida – Budapest, 1927 – First Edition

עצםפיעלהראשונהבפעםלאוריוצאותאזולאידודיוסףחייםדרבאגרות"

ק"דקד"ראברוזנברגחייםר"דידיעלמקומותומראההערותעםידוכתב

."א"תעאנקונה

.הונגריהוואץמארקאהןדפוס.ראשונהמהדורה.ז"תרפ,בודפשט

.אנקונהד"אברוזנברגחייםרביל"המוידבכתבהקדשההספרבתחילת

.פשוטהחדשהכריכה.זעיריםעשנקבי.מ"ס21.'עמ69.דף[1].אגרות54

120$פתיחה 

תולדות\ג"תרי,ליפציג–הקבלהחכמתגנזי.374

ג"תרי,פראג–הלויזרחיהרבנו

Ginzei Chochmat HaKabbalah – Leipzig, 1853 /

Toldot Rabbeinu Zerachya Halevi – Prague, 1853

הראשוניםגדולימאתקונטרסים,הקבלהחכמתגנזי•

חמאי'לרהמיוחסהעיוןספר.אצילותמסכת.הקבלהבתורת

שםכתר.א"הראשבנגדאבולעפיאאברהםרביאגרת.גאון

.ג"תרי,לייפציג.הרוקחתלמידדקולוניאאברהם'לרטוב

.ראשונהמהדורה

את.ספריווקורות,המאורבעלהלויזרחיהרבנותולדות•

.יחידהמהדורה.ג"תרי,פראג.רייפמאןיעקברבי

.מ"ס20גודל.טובבמצבהספריםשני

80$פתיחה 



שארית הפליטה

שלבעיצומההדפסה–ב"תש,גרוסוורדיין–ברורהמשנהסט.376

השואה

Set of Mishna Berurah – Grosswardein, 1942 – Printed during

the Holocaust

חפץ"המראדיןהכהןמאירישראלרבינומאת"ברורהמשנה"ספרשלשלםסט

."חיים

רוזנרסגליהודהרביהסכמותעם.ב"תש,גראסוורדיין.השואהבעצםהדפסה

'ב,טאשנאדד"אבבריסקמרדכירביוהסכמת.ה"תשכסלוה"כ,סקהליידד"אב

.ב"תש,ויחי

.מצויןמצב.כרכים6.שלםסט

100$פתיחה 

–"בדרךובלכתך"ברכותוהלכותברכותמסכת!נדיר.375

השואהבתקופתנדפס

Rare! Berachot Tractate and the Laws of Berachot

"U'Velechtecha Baderech" – Printed during the Holocaust

.ברכותמסכתבבליתלמודמתוךפרקיםשנישלצילוםובה,קטנהחוברת

.וחידושיםמיליםביאור.ביידישציוריםעםברכותהלכותכולל

כנסתמביתובורחתורהבספראוחזיהודינערשלציורהחוברתבשער

זוהשערה,השואהבתקופתנדפסההחוברתכנראה–אשבלהבותהעולה

להדפסותמאודהדומים,שלפנינוהגמראדפישלהצילוםפיעלמתבססת

הנמצאבעותק.השואהבתוקפתבגרמניהשנדפסוקטןבפורמטהתלמוד

ושנתמקוםאתהעריכושם.בשערהציורעניןהוזכרלאהלאומיתבספריה

בספריותנוספיםעותקיםעלידועלא).לערךף"תר,למברג-לההדפסה

.(בארץ

.כריכהללא.השערבדףפגמים.מ"ס15.איורים.'ע13-30,כח',דיז

.אחרוןבדףמהטקסטמעטעלניירהדבקת

120$פתיחה 

1942–1940,בודפשט–תורהחומשיחמשהסט.377

Set of Chamisha Chumshei Torah – Budapest, 1940-

1942

המסורהפיעלנדפס.הפטרותעם,תורהחומשיחמשה

ומתחתם.עמודמולעמודותרגוםמקור.הונגריתומתורגם

.בהונגריתפירוש

ההונגריתלהיהדותהספרותיתהחברה.ב"תש-ש"ת,בודפשט

דברים-במדבר(1941)ויקרא.(1940)שמותבראשיתספר

.ישראלארץשלצבעוניותמפותשתידבריםספרבסוף.(1942)

.ידבכתברישומים.קליםשימושכתמי.טובמצב.כרכיםחמשה

100$פתיחה 



1933-הנאציתבמפלגהמפתחאישימאתמכתביםאוסף.378

Collection of Letters by Key Members of the Nazi Party – 1933

.בחתימתובהנאומוריץהדיןלעורך1933.גרמניהלממשלההמשפטיהיועץמאתמכתב•

.1933.בחתימתו–מוריץמקסהדיןלעורךקוגלמןהרמןר"דמאתמכתב•

.1933.בחתימתומוריץמקסהדיןלעורךבהנאוהמדינהמשטרתמנהלמאתמכתב•

.1933.ברלין–הגרמניתהנוטריוניתהחברהמאתמכתב•

.1933-אפריל12.בהנאוהמחוזיהמשפטביתנשיאמאתחתוםמכתב•

.טובמצב.שוניםגדלים.מכתבים5כ"סה

100$פתיחה 

1948–המדינההכרזתמתקופתנדיריםפריטיםמקבץ.380

Collection of Rare Items from the Period of the Establishment

of the State – 1948

מדינתקודםלפניהאחרוןבמושבוהציוניהפועלהועדהחלטות"שלהדפס•

.1948אפריל,ישראל

הקריאהנוסחאת–"ישראלמדינתהקמתעלהכרזה"הנוסחשלעותק•

מצומצםמספרעודקיבלודומיםעותקים.גוריוןבןהראשוןהממשלהראש

.שנדפסובודדיםעותקיםמתוךעותקלפנינו.באולםשנכחואנשיםשל

ישראלעםשלהיסטוריהבחוברת.המדינההקמתבעתשנדפסהחוברת•

כלשוןערוךבחוברתהלשון,ישראלארץאתלהםמגיעלמההוכחותעם

.פסחשלהגדה

הטבעיתזכותוזוהי"המדינההכרזתביוםגוריוןבןמדבריציטוטעם,שלט•

14המדינהעלההכרזהסוד"נכתבהשלטבתחתית"...היהודיהעםשל

.העירבחוצותהשישייוםבאותותלויהיהזהשלטהנראהכפי"1948במאי

שוניםוחסרונותפגמים.בינוני,טובמצב.שוניםגדלים.נדיריםפריטים4

.(תמונותראה)

300$פתיחה 

נדיריםמסמכיםאוסף.379

–30\20–השנותמפלשתינה

ועודברזלמסילות

Collection of Rare Documents

from Palestine – 1920s/1930s

– Railroad Tracks and More

קשוריםרובם,נדיריםמסמכיםאוסף

השנות,פלשתינה.הברזללמסילות

–20\30.

המשאשלתיאורהמסמכיםבין

ממשלתשלהרשמיהעתון•ברכבות

.ועוד1927ינואר29,פלשתינה

.ואנגליתעברית

תיוקנקבי.שוניםגדלים.פריטים28

.טובכללימצב.בשוליםוקרעים

100$פתיחה 



–יומיעיתון–המדינההכרזת.381

1948,שיקגו

Declaration of the State – Daily

Newspaper – Chicago, 1948

sun)טיימססאןעיתוןשלהראשיהעמוד

times)–15מתאריך,בשיקגויומיעיתון

עלהידיעהמופיעהבו,1948במאי

ב"ארהי"עישראלמדינתהכרזת

הכתבהכולל,טרומןהאריבנשיאות

.הראשיהעמודשלאחרבעמודעצמה

ללאבשולקרעיםמעט.בודדדף[1]

.חסרון

80$פתיחה 

–כסףמצופהמתכתכפותושתידבשייה.382

ישראלמדינתלהולדת-1948,ישראל

Honey Container and Two Spoons – Silver-

Plated Metal – Israel, 1948 – for the Birth of

the State of Israel

עלכיתוב.כסףמצופהמתכתכפיותושתילדבשכלי

"ח"תשאייר'ה""ישראלמדינת":הדבשייה

birth-1948:כיתוב,דודומגןתינוקתחריט:הכפיותעל

of Israel(ישראלהולדת).

אורך,12.5:הדבשיהקוטר.'גר240כוללמשקל

.קלותמעיכות.טובמצב.מ"ס15:הכפיות

$  100פתיחה 

-"אוסלוהסכם"מקוריצילום.383

וראשקלינטוןב"ארהנשיאבחתימת

רביןיצחקהממשלה

Original Photocopy "Oslo Accords" –

Signed by USA President Clinton and

Prime Minister Yitzchak Rabin

-בשנחתמואוסלוהסכמישלמקוריתתמונה

-ב"ארהנשיאי"עחתום1993בספטמבר13

-ישראלממשלתראשועמיתוקלינטוןביל

.רביןיצחק

.טובמצב.מ"ס28.5/38:גודל

100$פתיחה 



וציונותישראלארץ–ספריםאוסף.385

Collection of Books – the Land of Israel and Zionism

ועדידיעלל"יו,ישראלבארץהעתונותימילדברי,מאמרים•

תל.פבזנרזלמןבעריכת.ישראליתהארצילעתונותהתערוכה

.ה"תרצ,אביב

יפו.ציוןבן.שהסופרבעריכת,הנעוריםלבניירחוןמולדת•

כנראהלפנינו,בודדותחוברותרקממנויצאוזהירחון.א"תרע

לאוורשיצאוהאחרונותהחוברותשלש

,ולקדמוניותיהםהקודשלכתביתמונותאוצר,המקראשכיות•

שבעכולל.ה"תרפ,ברלין,דבירהוצאת.סלוביטשיק.ממאת

.תמונותמאות

ידיעלמוגש.ישראלבארץהלאומיהעבריהביתבנין,תזכיר•

.העמיםאגודתשלהכלליהמזכיראלהציוניתההסתדרות

.1924,אוקטובר

שלקונסטיטוציוניתהתפתחותלשאלתועדה!בהחלטסודי•

.1941,ירושלים.'אכרך.וחשבוןדין,ישראלארץ

.טובמצב.שוניםגדלים

100$פתיחה 

אודותמסמכיםאוסף.384

שנות–ביפוהעבריתהקהילה

30\20–ה

Collection of Documents

about the Jewish

Community in Jaffa –

1920s/1930s

אודתומכתביםמסמכיםאוסף

,ישראל.ביפוהעבריתהקהילה

מכתביםשני.30\20–השנות

ביתמיסדגולדמןיעקבמאת

משנתביפוהראשוןהחולים

.ד"תרס

מצב.שוניםגדלים.מסמכים15

.טובכללי

100$פתיחה 



כרזות וניירת

19-20–ההמאה–ועודכרזות\תמונות\תעודות\מסמכיםשלענקאוסף.386

Very large Collection of Documents / Certificates / Pictures / Posters and More – the 19th -20th Century

',ב'האלפיספריםרשימתפנקסי,קבלות,טובמזלכרטיסי,מצטייןכרטיס,מודעות,כרזות,פנקסים,תעודות,מכתביםאוסף

.גרמניה,הונגריה,פלשתין,פולין,יורקניו,צרפת:מהמדינות.ועוד.מאוירותמפות,מזוןתלושישקלכרטיסי,תמונות,גלויות,מעטפות

.20-הוהמאה19-ההמאהמתקופת.גרמנית,דנית,הונגרית,יידיש,פולנית,אנגלית:בשפות

מחברת•יעקבבארישיבתראששפיראשמואלמשה'רבחתימתקבלה•חתימותששמכתביםשניהמלמדיםאיחוד:הפריטיםבין

•דורשד"מחבהרביתמונת•ראטהאהרן'לרמעטפה•ירושליםעירית•המדינהנשיאמלשכתמכתב•ידכתב,ך"בתנעבודות

יהודירבתמונה•הסטייפלרתמונה•לויןאריה'רתמונת•אונטרמןוהרבעוזיאלהרבלישראלהראשייםהרבניםנראיםבהתמונה

הכהןאליהומאתעמודים'יבבןמכתב•בנקאייםמסמכים•חתום–באנגליההציוניהנוערהסתדרותמכתב•ב'ברדיצברוסיתכיתוב

ידמכתבשריד•אשוריכתב–קודששמותעםדף•בודסלבק"דקב"שוזילברלייביהודהמאתוחתוםכתובמכתב•שטיינברגר

•חתימותשניהיהודיםהתיישבותאוצר–1900–מניהתעודת•ג"תשי–בומבי–מודפסהחמהברכתחוברת•תורהדברי–עתיק

שרה"חוברת•קלףעללמנצח•פרץנתןוהרבדנאיהודהיוסףהרבחתימות.ח"תש–חיפה-ארזיהכהןמשפחתתנאיםשטר

עובדשלפיטוריןתעודת•כחייפוימסמך•חתוםאוסטריתממשלחתמכתב•גרשטנפלדשמואלמרביגלויה•ירחי.ש–"שנירר

בעיריהודיםזוג–תמונה•שפיראאיסרישראלהרבמאתמכתב•פ"תר–יפולנשיםמלאכהביתגמרתעודת•וינה–מדינה

דודמשההחוקרמאתדפיםשניבןמכתב•טלגרףדף,נבה'ז-האדוםהצלבשלהבינלאומיתהוועדהמאתדף•פולין–זמברוב

היסודקרןמאתמכתב•1969–קגנוףבנציוןרביבחתימתמכתב•וורשא–מארק.בפרופסורחתוםמכתב•בחתימתו–גאון

•פולין–סאנוקמהעיירהמכתב•פולין–בסטריהציוניותההסתדרותשלהמקומיהועדמאתמכתב•ל"קקמכתב•חתום–בצרפת

.הצרפתיתמהרפובליקהמכתב

.שהואכמותנמכרהחומר.לעומקנבדקלא.שוניםומצביםגדלים.פריטיםמאות\עשרות

500$פתיחה 



שוניםדפוספרטי\בודדיםדפים\עיתונים\חוברותאוסף.387

Collection of Booklets / Newspapers / Single Leaves / Various Printed Items

•א"תש,ירושלים.לשבתקריאהקרעיאמריםחוברת•ה"תש-ד"תש.הספרדיתליהדותבטאון,המזרחהדבטאוןשלגליונות43

•ו"תרס,ברדיטשוב.ם"והרמבן"הרמבביןהמדעיהיחוסחוברת•"בירושליםהספרדיםעדתשלפומביתמכירה"פולמוסיתכרזה

אפריםרבימאתוחידותםחכמיםדברישלמחברתסטנסיל•ווארשא,ה"תרצחשוןג"כ,ישראלאגודתשלדרכנובטאוןשלגליון

תרבותביייבנהשולעפאלקסהעבריעשערפריוואטעראלגעמיינערדערפוןפנקס•חןולויתפזאדנימחברמאלטונאהעקשירזנויל

•ב"הרשמאת.ן"תרקודשכתבי•ו"תרפ,קאבנה.אלכסנדרוביץציוןבןפסחרבימאת,תורהדעתספר•ה"תרצ.שערעשעוואין

יצחקרבימאת,ישראלביתכתבי•אנגלית.הרביתמונתעםמקוריאחדבכרךגליונות50•ד"מחבר"האדמומאתשיחותליקוטי

.מרוקודפוספיוטיםדפי9•ג"תרפ,ברלין.שראייזיק

.בינוני,טוב,משתנהכללימצב

100$פתיחה 

50\30–השנות–ופשקויליםכרזותאוסף.388

Collection of Broadsides and Wall-Posters – 1930s/1950s

רובם.ועודמודפסיםרבניםמכתבי.שוניםופשקויליםכרזותאוסף

.מירושלים

עברית.צדדיםשני.הארץעולירבניםהתאחדותמאתמכתב:ביניהם

לפסחמצותמכירותעלסלוטקייצחקיעקברבימאתמודעה•ויידיש

מכתבהדפס•המדינהנגדפשקויל•הבניםלחינוךכרזה•מהדרין

•השחיטהבעניןכרזה•סלנטשמואלורבימקובנהאלחנןיצחקרבי

הצבורכלשלמחאההפגנת•השובליםכלעםגדולהמניהתעודת

המקובלמאתכרזה•בניןמגרשילקנייתפרסומת•בירושליםהיהודי

ועדמאת,קוראקולמכתב•ם"השובבילימימונסהיוסףיעקברבי

יוסףרבי,אלישרנסיםרבישלמקוריותחותמותעם,הספרדיםעדת

לביתלתרומתגדולהקבלה•בירושליםהספרדיהדיןביתאלישר

•ב"תרצלשנתגדולשנהלוחדף•האספיטלחוליםבקורחולים

ועוד.-תרעמשנתחברתעודת

כמותנמכרהאוסף.טובכללימצב.שוניםגדלים.פריטים20מעל

.שהוא

100$פתיחה 



וברלנישואיןהזמנות[70]אוסף.390

ופרסבוכארהעולישלמצוה

ג"תשכ-ה"תרפ–בירושלים

Collection of [70] Wedding and Bar

Mitzvah Invitations of Bukharan

and Persian Immigrants in

Jerusalem – 1925-1963

.מצוהוברלנישואיןהזמנות70שלאוסף

.בירושליםשהתיישבוופרסבוכארהעולישל

.הבוכריםבשכונתחשובותמשפחותביניהם

גדלים.ג"תשכ-ה"תרפהשניםביןההזמנות

.מאודטובמצב.שונים

120$פתיחה 

ממוסגרותתעודותאוסף.389

Collection of Framed Certificates

קלמןקלונימוס'רלהמנוח–יזכורתעודת•

מחסהביתי"ע.ב"מתשהקדשה.מנדלבוים

/28.איורים.ירושלים–דיסקיןליתומים

.מ"ס37.5

זקניםמושבמאת–יארצייטתעודת•

משה'רלהמנוח.ירושליםהמאוחדוזקנות

38/28.ח"תשי.ירושלים.פיגנבלטאליעזר

.מ"ס

,עכוישיבתמאת–יאהרצייטתעודת•

משה'רלהמנוח."רחלביתפנמיית"

/36.5.שנהללא.עכו.פיינגבלטאליעזר

.מ"ס26

תלמודהמוסדמאת–"חברותתעודת"•

.ירושליםק"בעיהעולםחייוישיבתתורה

–הענאהינדאמרתוזוגתויעקבלהנכבד

.קמלמן

יעקבהמנהלי"עחתום.ג"תשכ.ירושלים

.מ"ס53.5/59.פוליגמןוישראלברנשטיין

.זכוכיתעם,במסגרתממוסגרתתעודהכל

.טובמצב

100$פתיחה 



שוניםמקורייםמסמכים\וילנאקהילתאודותמסמכיםוצילומימקרופיליםאוסף.391

Collection of Microfilm and Photocopies of Documents about the Community of Vilnius / Various Original

Documents

חומרוישיתכן.1940–1911בשנותבוילנאהיהודיתלקהילההקשורחומר.שוניםבגדלים,מסמכיםוצילומימקרופיליםשלאוסף•

.פרטימאוסףהגיעהחומר.פורסםשלא

.טובמצבושמוריםבקלסרמסודריםפריטים65–כ

.פריטים21.וילנאלקהילתהקשורים,ידובכתבבדפוסמסמכיםובו,נוסףקלסר•

100$פתיחה 

20-ההמאהשלהראשונהמחצית–הודויהודיומסמכיםתמונותאוסף.392

Collection of Pictures and Documents – the Jews of India – the First Half of the 20th Century

משפחותשלשוניםמסמכים.המראטיתחוברת.חיסוניםמסמך.עוליםמשפחת.טיולים.ספרבית.משפחתיות.חתונה-תמונות•

.20-ההמאהשלהראשונהמחצית.בהודו

.שוניםומצביםגדליםפריטים34כ"סה

100$פתיחה 



שונות 

בווילנאראםוהאחיםהאלמנהדפוס–ו"תרנלשנתלוח.393

Calendar for the Year of 5656 (1896) – The Romm Widow

and Brothers Press in Vilnius

קריאת,ותקופותמולדות,והצומותהמועדיםכלעל,ו"תרנלשנתלוח

.1895ה"תרנ,ווילנא.הנהגותושאריהושענות,אבותפרקיהפרשות

.ויידישעברית.ראםוהאחיםהאלמנהדפוס

ספריםעלופרסומת,ווילנאס"השהדפסתעלפרסומתאחרוןבעמוד

.והאחיםהאלמנהשהדפיסונוספים

כללימצב.הדףבתחתיתקטןפגם5-6'בעמ.מ"ס7.5\11.'עמ32

.טוב

100$פתיחה 

נדיר-ו"תרס,יאס–ן"הזמכתביגליון.394

Issue of Kitveu HaZeman – Jassy, 1906 – Rare

.הלמןזלמןהחזןמאת.ומחזותהומורקטעיכוללהגליון,ן"הזמכתבי

.יידיש.המחבראיור.בערך1906,[?יאסי]רומניה

.כרוכיםאינם.טובמצב.מ"ס20',עמ16

!הביבליוגרפיהבמפעלאינו.הלאומיתבספריהאינו,נדירקונטרס

80$פתיחה 

המחבררשותללאנדפס–א"תקס,ברין–הבריתספר.395

Sefer Habrit – Brun, 1801 – Printed without Its Author's

Permission

,יסודות,גלגלים,רקיעים,וקבלהמוסרעניני,חכמהמכלבלול,הבריתספר

רוחוכוחותידיעותיווחושיוהאדם,חייםבעלי,וצמחיםדומם,הארץכדור

חכמיבספריהנזכרותהחכמות,הנפשהישארות,האמונהדרך,הקודש

.הורביץפנחסרבימאת.האומות

בחיינדפסהזומהדורה,הספרשלהשניההמהדורהזוהי.א"תקס,ברין

השנייהבהקדמתו,המחברמתאונןזוהוצאהעל.רשותוללאהמחבר

.טובמצב.בשערמועטפגם.מ"ס16.דףרט.ז"תקס,זאלקוואלהוצאת

.חדשהכריכה

120$פתיחה 



עותקיםשלושה–ז"תס,ונציה–טוביהמעשה.396

להשלמותמיועד–חסרים

Ma'aseh Tuviya – Venice, 1707 – Three Lacking

Copies – for Completions

.ראשונהמהדורה.ז"תס,ונציה,טוביהמעשהספר

ומצביםחסרונות.וסוףתחילהחסריםעותקיםשלשהלפנינו

ודפיהאמצעייםהשערים.להשלמותמיועדיםהעותקים.שונים

.שלפנינובעותקיםנמצאיםהציורים

.עשנקבי.וקרעיםבלאי,בינוני-טוב.הדפיםביןמשתנהמצב

.מנותקיםדפים

200$פתיחה 

–ופורטוגלספרדיהודיקהילתתקנות"השמיםשער".397

1850,לונדון

"Sha'ar HaShamayim" the Regulations of the

Community of Jews from Spain and Portugal – London,

1850

ascamot or laws and regulations of the congregation of spanish

and portuguese Jews""הספרדיתהקהילהשלהתקנותספר

.בלונדוןוהפורטוגזית

.אנגלית.1850.ורטי.אי"ענדפס.לונדון

.מאודטובמצב.מ"ס21.5.'עמ102[12]

100$פתיחה 

-לונדון-1842קיץובסביבתהבירושליםטיול.398

1844

A Trip to Jerusalem and Its Surroundings Summer

1842 – London, 1844

walks about the city and environs of Jerusalem.המתארספר

תיאור.ב"תר1842בשנתובסביבתהירושליםבעירההליכהאת

כנסיית,יהושפטעמק,עתיקיםקברים,סילואןכפר,ציוןהרשל

.בעירמפורסמיםמקומותשלואיוריםתחריטיםעם.ועודהקבר

.העתיקההעירשלמפהכולל

.w.h)ברטלטהנריויליאםי"ע.1844.לונדון Bartlett).אנגלית.

שדרה.מקוריתכריכה.טובמצב.מ"ס22.'עמ224,[11]

.מוזהבדפיםחיתוך.מחודשת

100$פתיחה 



המרגשהסיפור-הארמניםשואת.399

מאת1896,פילדלפיה–ארמניהשל

ראיהעדת

Armenian Genocide – the Touching

Story of Armenia – Philadelphia, 1896

by an Eyewitness

Under the flag of the Orientאישהשלעדות

.התורכיםי"עהארמניםלהשמדתראיהעדת

,קרבסצנות,הקדושיםהמקומותשלתיאור

,נפלאותאגדות,טרגדיות,היסטורייםאירועים

בתוספת.ישראללארץותקוותדמויותמנהגים

.הספרברחבילבןבשחורתמונות

טרונהיניה'וירגמריי"ע.1896.פילדלפיה

(Mary Virginia Terhune)מריוןהעטשםתחת

Marion)הרלנד Harland).אנגלית.

.מנותקשער.מ"ס23.'עמ446–25,[2]

.טובכללימצב.מנותקתמעטכריכה

200$פתיחה 
רגינהשלמחברתה–ידכתב.400

1930-ארלנגר

Manuscript – the Notebook of

Regina Erlanger – 1930

שנכתבומאמרים-ידבכתבעבהמחברת

regina)ארלנגררגינהי"ע Erlanger).

1930.

ונגדבעד.ומדינהספרבית:כגוןבנושאים

מי.המושלםהמורה.הצבאיותההוצאות

.קפיטליסטהוא.ומיומנותבריאותשעושה

אברהםרבישלביתוארלנגר(ריינלה)רגינה

1879)פריהן(צבי)היינריךאשת-ארלנגר

מוזיקאיהיה.בברסלויהתגוררו.(1919–

להתגוררשבהואלמנתו,40בגילנפטר.ונגן

.בלוצרןארלנגרמשפחתבאחוזת

.מאודטובמצב.דפיםעשרות

100$פתיחה 

א"תרל,ווילנא–הקראיםתפילותסדור.401

Siddur Tefilot HaKara'im – Vilnius, 1871

פיןיוסףשמואלדפוס.א"תרל,ווילנא.השנהלכלהקראיםתפלותסדור

.ראזענקראנץצביואברהם

.מאודטובמצב.מ"ס22.'עמ140,16,[4]

200$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.

יהפוךלמכירהשהוצגוהפריטכנתקבלהבכוחהקונההצעתתיחשב,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

יותרגבוהמחירלבקשיוכלהמכירותבית.היעדוארץהמשלוחחברת,האריזהבסוגמותנההמחיר."רפאלי"למשרדילפנותישומשלוח

עולותשאינןעסקאותעבוריתקבלוסחיריםובשיקיםבמזומןתשלומים.זאתיידרשובמשלוחוהטיפולוהאריזהבמידההמפורטמהמחיר

.שקלים11,000על

ישראלבנקי''עהמפורסםב''ארהדולרשל(יציגשער)החליפיןשערלפייחושבב''ארהבדולריםנקובשמחירופריטעבורבשקליםתשלום11.

.שניהםמביןהגבוה,התשלוםביוםאוהמכירהביום

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 



16  December 2019


