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ארץ ישראל וציונות
Eretz Israel and Zionism

דפוסי לונדון
London patterns

ספרות כללית
General Literature

'תולדות וכדו, כתבי עת וביבליוגרפיה
Journals and bibliography,

history and the like

לאדינוספרות 
Ladino literature

ירושלים
Jerusalem

כרזות וניירת
Posters and paperwork

ציורים
Drawings

קבלה וקמעות
Kabbalah books and amulets

ד"חסידות חב
Chassidut Chabad

יהדות הונגריה
Hungarian Jewry

מכתבים ועותקים מיוחסים, ספרים–חסידות 

Chassidut - Books, Letters and
privileged copies

נביאים וכתובים, תורה
Torah Nevi'im Ketuvim

משניות ומדרשים, תלמוד בבלי
Babylonian Talmud, Mishnayot

and Midrashim

א"החידספרי רבינו 
Books by the Chida

מפתח נושאים

ספרי יסוד
Basic Books

'והש' שנות הר-דפוסים מוקדמים 
Patterns from the Resh and Shin Years

וזיטאמירסלאוויטא
Slavita and Zhitomir

ת וחידושים"שו, ספרי הלכה
Halacha Books, Q&A and Innovations

דפוסי אמשטרדם והמזרח
Patterns of Amsterdam and the East

ספרי תפילה
Prayer books

ספרי מוסר
Books of Ethics

רבה'וגיהדות תונס 
Tunis and Djerba Judaism

מכתבים מאת חכמי הספרדים
Letters from Spanish scholars

מכתבים מאת רבני אשכנז
Letters from Ashkenazi rabbis

חכמי הספרדיםוהקדשות חתימות , הגהות–ספרים 

Books - Glosses, Signatures and Dedications
of the Sages

כתבי יד ספרדים
Spanish manuscripts

כתבי יד–יהדות תימן 

Yemenite Jewry - Manuscripts

יהדות איטליה
Italian Jewry

כתבי יד והגהות רבני אשכנז
Manuscripts of Ashkenazi rabbis

הגדות של פסח

Passover Haggadot
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159-168

169-175

176-179

180-184

185-192

193-210

211-217

218-239

240-246

247-261

262-283

284-313

314-316

317-326



פריטים5–הרצלזאבבנימיןשלזכרועםהתייחדותטקס.3

Ceremony in Memory of Binyamin Ze'ev Herzl – 5 Items

'כ'גביום.לפטירתושניםושבעחמישיםבמלאותקברולידהרצלזאבבנימיןשלזכרועםהתייחדותמטקספריטיםשלשלםסט

.א"תשכבתמוז

•נפתח,ורדרדניירעלכרטיס,לטקסהזמנה•הציוניתההסתדרותהנהלתשל.ההתייחדותלטקסהזמנהעלהודעהמכתב•

.למוזמניםתדריךהוראותעםדף•הרצלבהרחניהכרטיס•לטקסטכניסהכרטיס

.יקפולסימני.טובמצב.שוניםגדלים.שעריםמאהשוק,חרטינר.ממראל.הפריטיםנשלחובההמקוריתהמעטפהכולל

100$פתיחה 

לא–ו"תששבט,אביב-תל–(י"לח)העבריתהמחתרתקול.1

ידוע

Kol HaMachteret HaIvrit (Lechi) – Tel-Aviv, Shevat, 1946 –

Unknown

.ו"תש,שבט.העבריתהמחתרתקול.י"לח–ישראלחרותלוחמישלעיתון

לוחמישלהשידורמתחנתו"תשבטבתח"וכז"כבימיםששודרודברים"

ממקומות.המלחמהפעולותשלהמטרה:בכותרות."ישראלחרות

.צביעות,מצור:האויבתגובת.(אביבובתלביפו,בירושלים)המערכה

.ואזהרההודעה.הבריטיהרחמיםרגש.צביעותשלשיאים

'ובבכסלוז"וכד"כ,ו"טבימיםששודרודברים"שליחידעיתוןעלרקידוע

מחודשעיתוןשלתגליתלפנינו.הלאומיתבספריההנמצא,"ו"תשבטבת

.בארץבספריותואינוידועשלאשבט

מצב.הקיפולמחמתקליםקרעים.קיפולסימני.מ"ס17\25.'עמ[4]

.שמור

200$פתיחה 

,איטליה–אירופהביבשתעבריםלחייליםיומיעתון.2

היסטוריותכותרות–ה"תשכסלו

Daily Newspaper for Jewish Soldiers in Europe – Italy,

Kislev 1945 – Historical Headlines

יום,איטליה.אירופהביבשתעבריםלחייליםיומיעתון,לחייל

.ה"תשכסלו'כרביעי

התנגשוית.בוועדהאושרהישראלארץעלההחלטה:בכותרות

כותרותועוד.בקרבותנחרבתגרמניהתעשיית.יווןבבירתדמים

.והיסטוריותחשובות

.טובמצב.מ"ס31\42.עמודים2.גדולדף[1]

100$פתיחה 

ארץ ישראל וציונות



מהדורה–ב"תרע,יפו–תורכיה.4

ראשונה

Turkey – Jaffa, 1912 – First Edition

האסיתתרכיהממלכתשלגיאוגרפיה,תרכיה

ידיעלשוניםמקורותי"עפמעבדה,והאירופית

.קוהלתהוצאתדפוס.ב"תרע,יפו.אוירבךפסח

.אתין.אדפוס

.טובמצב.’עמ[2],238,ח,[2]

100$פתיחה 

הציונותמנהיגימגדולימאתספרים[4]מקבץ.5

Collection of [4] Books by Leading Zionist leaders

שלתמונותעם.ט"תרע,יורקניו.ברייניןמרדכיבןראובןמאת,הרצלחיי•

.הרצל

.ו"תרצ,אביבתל.שניכרך.צביבןיצחקכתבי•

.ה"תרצ,אביבתל.סוקולובנחוםמאת,אישים•

.ח"תרע,יפו.החקלאיםהפועליםהסתדרות,חבריםקונטרס,בעבודה•

.טובמצב.שוניםגדלים

100$פתיחה 

לאחרמידבמחנותשנדפסוחסידותספרימקבץ.6

[6]השואה

Collection of Hassidic Books that were Printed in the

Camps immediately after the Holocaust [6]

צילום-דפוס).ו"תש,פערנוואלד.התורהוכבודמגדיםנועםספר•

.מצויןמצב.(ו"תרפבארדיובהוצאתשל

.טובמצב.ט"תש,לנדסברגמחנה.יוסףיעקבתולדותספר•

,פיעטרקובשלצילום-דפוס).ז"תש,פערנוואלד.שלמהתפארת•

.(ההסכמהעם,ן"תר

.[ז"תש,גרמניה].עטרותעשרוספרצחצחותעשר•

ליפאטוביוםחנניהרבימאת.חלקיםשלושה.טוביוםטהרת•

.ח"תש,קאשיצע.דייטש

.טובמצב.שוניםגדלים

100$פתיחה 

\יורקניו-האנגליתחלקעם–והקצרהישןהשנהראשמסכת.7

המחברתמונות–ה"תרנ-פילדלפיה

Rosh Hashana Tractate HaYashan Vehakatzar – with the Ebglish

Section – New York / Philadelphia – 1895 – Author's Pictures

פירושעם.והקצרהישןבבליתלמודמןהשנהראשמסכת,בבליתלמוד

מיכאל'רמאת.וקריאותשאלותוסמניהמפסיקותבנקודות.אורתורהי"רש

.רודקינסוןלוי

.ה"תרנ,יורקניו

מימרותרקזובהוצאהנכללוהתלמודשלהמקורימהטקסט:בלבדתקציר

.הביניים-ותירוציהקושיותללא,הסוגיותומסקנותוהאמוראיםהתנאים

אותהשלהעבריהחלק,(ה"תרנ,פילדלפיה)לאנגליתתרגוםעםמהדורה

.יורקניומהוצאתלמעשההואמהדורה

שנדפסהאנגליתהחלקוגם,יורקבניושנדפסהעבריהחלקלפנינו

.האנגליתהשערלפניהמחברתמונתשני.נפרדשערחלקלכל,בפילדלפיה

[2],XXVI , 4-39 , 4 ,3-4 ,[1] ,2-14 ,[1] ,IXעלדעת-חוותכוללים.’עמ

מצב.לאנגליתשבתמסכתלתרגוםודוגמההעורךשלתכניות,החיבור

.מצוין

150$פתיחה 



דפוסי לונדון 

חוברות25כוללכרך–1836,לונדון–"גלעד"עתכתב.10

"Gilad" Journal – London, 1836 – a Volume Containing 25 Booklets

אחת1836-1860השניםבין,בלונדוןלאורשהוצא,יהודיאנגליעתכתב

.עבריתומעטאנגלית.בערךלשבוע

מספרועד(1836ינואר15)53ממספר.חוברות25הכולל,מקוריכרךלפנינו

.(1836יולי22)78

מצב.מקוריתכריכה.1836,לונדון,"גלעד"נכתבשבכותרתוכללישערכולל

.מאודטוב

200$פתיחה 

יחידהמהדורה–ו"תרס,לונדון–הדתעזר.8

Ezer HaDat – London, 1906 – Single Edition

–המהמאהפולקריצחקרבימאתהדתעזרספר

השארות,והאמונההדתלחיזוקויכוחיםבספר.14

באמונהרביםנושאיםועודהבאעולם,הנפש

.היהודית

כתבפיעללאורהוצא.יחידהמהדורה.ו"תרס,לונדון

ויהודיתמשהאהלבישיבתשנמצאהלברשטאםיד

בןגרשוןל"המומאתבאנגליתמבואעם.בראמסגעט

.בילאסקויוסף

נוסףשער.’עמXXXI,[2],פאקסימיל;[8],104,[3]

.מצויןמצב.הכריכהג"ענוסףושערבאנגלית

100$פתיחה 

ך"התנלמילותעבריאנגלילקסיקון–מליםספר.9

ב"תקצ,לונדון–והתלמוד

Sefer Milim – English-Hebrew Lexicon for Biblical and

Talmudic Words – London, 1832

מיליםאלףעשרחמשהובו,ועבריאנגלילקסיקון,מליםספר

.ובתלמודך"בתנשמובאיםכלשוןלעבריתתרגומםעם,באנגלית

והמשמעותשהביטוייםועבריתבאנגליתמיליםשלרשימהעם

-1788)נוימןזליג'רמאת.השפותבשתיזהיםנראיםשלהן

1871).

.[ב"תקצ]1832,לונדון

X, .ואיכותיםבהיריםדפים.מצויןמצב.מ"ס23.עמודים406

.מעורמקוריתכריכה

200$פתיחה 

,לונדון–אנגלי–עברילקסיקון.11

[ג"תקע]1813

Hebrew-English Lexicon – London,

1813

an-אנגלי-עברילקסיקון hebrew and

english lexicon.י"עjohn Parkhurst-ון'ג

כולל.[ג"תקע]-1813,לונדון.פרקהורסט

.השערדףלפניהמחברתמונתתחריט

כריכה,איכותייםדפים.מאדטובמצב

הכריכהבשדרתחסרון,מנותקתמקורית

תחריטהינומהםאחדמקופליםדפיםשני

15799[1].מ"ס24.הכרוביםשלנחושת

.'עמ

100$: פתיחה



[א"תרכ-ח"תק]1748-1861,לונדוןדפוסי–ך"לתנופרשנותקונקורדנציהספריאוסף.15

Collection of Concordance and Commentary on the Bible Books – Printed in London, 1748-1861

John)טיילורוהן'גי"ע.ממדיםגדולכרך.שניחלק,אנגליתבמהדורהך"לתנהעבריתהקונקרדנציה• Taylor).אנגלית.1752,לונדון

.ועברית

.ראשוניםדפיםשלושהעםביחדמנותקתקדמיתכריכה,טובמצב

gulי"ע.לאנגליתמתורגםעברית,ושלישישניחלקים-חלקיםשני–ך"לתנקונקרדנציה•ִ romaine,ואנגליתעברית,1748,לונדון.

.מנותקתמהםאחדשלושדרהקדמיתכריכה,טובמצב.ממדיםגדוליכרכיםשני

•the holy bible with commentary-בראון-פוסט-יימסון'גשלכית"תנפרשנות.פירושיםעםהקדושך"התנ,London, New York

Virtue,1861,אנגלית.לונדון.

.מוזהבדפיםחיתוך.רופפתשדרה.טובמצב.ועבהגדולכרך.ך"לתנהזההפירוששלחלקיםכמהמתוךאחדחלקזהוהנראהככל

.בלויהמעטכריכה

the–(פלביוסיוספוס)מתתיהובןיוסףשלהעבודות• works of flavius josephus..כריכה.אנגלית.1806.לונדון–שלישיחלק

.מנותקתקדמית

.שוניםגדלים.ספרים4כ"סה

100$פתיחה 

הדםעלילותנגד–1841,לונדון–דמיםאפס.12.

Efes Damim – London, 1841 – against Blood Libels

efes–דמיםאפס dammimשללהגנתםיצא,ברוסיהההשכלהתנועתממייסדי,לוינזסוןבעריצחקשלבעריכתו'דמיםאפס'הספר

השרשלובקשתותמיכתולאור.1837בשנתלאוריצא.הראשיהרבלביןיווניכומרביןדיאלוגבצורתדםעלילותונגדהיהודים

16208.מ"ס22.5.טובמצב,1841,לונדון.בדמשקהדםעלילתבעקבות,1841בשנתבאנגליתלראשונהלאוריצאמונטיפיורי

.'עמ

80$פתיחה 

דף,ביותרנדירעותק–1844,לונדון-וכתוביםנביאיםתורה.13

מודפסדףלכלשומר

Torah, Nevi'im and Ketuvim – London, 1866 – Extremely Rare Copy, a 

Tissue Guard for Each Printed Leaf

.1844,לונדון.וכתוביםנביאיםתורה

,שקוףכמעט(פרגמנטנייר)דקדףלפניונכרך,מהספרדףבכל–מענייןעותק

.מודפסיםבספריםכללמצויהשלאמאודמיוחדתתופעה.הכתבעללשמירה

,שטו,רפ.'עמ35.הנזכריםהמגןדפימלבד.דף600מעלהכוללכרסעבעותק

בצבעבבדחוזקההכריכהשדרת.מקוריתעורכריכת.מצויןמצב.מ"ס21.דף[2]

.שחור

!הלאומיתבספריהאינו

כנראה,ידבכתבהגהותעשרותהספרלאורך.באנגליתחתימההספרבשער

.האנגליתבשפה

500$פתיחה 

1890,לונדון–היהודיתבמסורתלשינויםהרפורמיםהצעות.14

Proposed Changes in Jewish Tradition by Reform Jews – London, 1890

קדומותיהודיותתפילותשלתרגומיםכמהמתווספותאליו,בבריטניהבשימושכעתהנמצאהיהודיהטקסולצמצוםלשינוייםהצעות

Suggestions-ידועותשלא for Alterations and Curtailments in the Jewish Ritual now in use in the United Kingdom.עלנאסף

.H)גודאלה.הידי Guedalla).טובמצב.משולביםואנגליתעברית.1890,לונדון.

100$פתיחה 



ספרות כללית 

[1615-1950]ועודגרמניה,פריז,לונדוןדפוסי–שונותבשפותספרים[17]אוסף.16

Collection of [17] Books in Various Languages – Printed in London, paris, Germany and More [1615-1950]

Dictionnaire-עבריתשפתמליץ• Hebreu-Francais,מאתצרפתי-עברימילון-Rabbiner Marchand Enner,פריזשלהראשירבה.

.1891–פריז

conversations-ביירוןלורדשלשיחותיו• of lord Byronמדוויןתומסי"ע(Thomas Medwin).שלפקסימיליהחזיתעם,1824,לונדון

.ביירוןשלידולכתבדוגמא

Einleitung(הישנהלבריתמבוא)ך"תנמילון• ins Alte Testamentnhkui Johann)אייכהורןגוטפרידיוהאןי"ע- Gottfried Eichhorn),

.'עמ704.טובמצב.גרמנית.א"תקמ-1781.לייפציג

the-ישעיההנביאספר• book of the prophe isaiah.דוידסון.ב.אי"ענערך-edited by a. b. Davidson.1902.לונדון.אנגלית.

.חסרהקדמיתכריכה.טובמצב

The-וכדומה,פיסיקה,מוסריתפילוסופיה,היסטוריה,רטוריקה,שירה,לשפותומבואלטרסבלסשלוהלימודההוראהשיטת•

method of teaching and studying the belles lettres.רוליןרלס'צי"ע(Charles Rollin).טובמצב.אנגלית.דובלין.

The-ישראלבנינימוסי• Manners of the Israelitesקורדלארלס'צמאת(Charles Cordell).מקוריתכריכה.טובמצב.1786.לונדון.

.חסרהשערדף.משופשפתשדרה

hebraisches-ומנוסיםלמתחיליםבעבריתקריאהספר• lesebuch fur anfanger und geubtere.גוסטבברוקנרי"עBrückner,

Gustav))טובמצב.1863.לייפציג.ועבריתגרמנית.

Die-עזראבןאברהםשלהדקדוקיהמינוח• grammatikalische

Terminologie des Abraham ibn Esra.פרייס(אריה)לאוי"ע-Leo Prijs.

.רכהכריכה.טובמצב.המחברהקדשתעם.1950.גרמנית.באזל

Marcus)אורליוסמרקוסרומאקיסרשלחייו• Aurelius)י"עשלישיחלק

Johannes)וונקליוהן Wanckel),טובכללימצב,לטינית,1615,לייפציג

.מ"ס32.5.מקוריתקלףכריכת.דפיםבמספרבשולייםפגמים,

Ieremiae-ירמיהוספרעלפירוש• vaticina et Threniארנסטי"ע

.ern)רוזנמילרקארלפרידריך frid. car. Rosenmüller).1826,ליייפציג,

612[3]609[2].הספרבאמצענוסףשער,עבהכרך,טובמצב,לטינית

.מ"ס20.5',עמ

•éléments de la grammaire assyrienne–אלמנטים.1860פריז

יוליוסי"ע.האשוריתהשפהשלמדקדוקיסודותספר–אשורמדקדוק

Julius)אופרט Oppert).21',עמ95,טובמצב.צרפתית,1860,פריז

.מ"ס

dictionnaireערבי–צרפתימילון• francais- arabe.מצב.1872,פריז

.טוב

'abcariusערבי–אנגלימילון• abridged english and arabic dictionary.

.טובמצב,1882.מונחים20,000-כ

Aegidiiלטיני–סורילקסיקון• Gutbirii Lexicon syriacum.אבנעזרי"ע

Henderson))הנדרסון Ebenezer.וסוריתעבריתלטינית,1836,לונדון.

.טובמצב

wissenschaftliche-יהודיתלתיאולוגיהמדעיעתכתב• zeitschrift für

jüdische theologie.גייגראברהםמאת(abraham Geiger)היהאשר

אביה,והתלמודהמקראלביקורתחשובותורם"ישראלחכמת"מגדולי

.טובמצב.גרמנית,1836,פרנקפורט.הרפורמיתהיהדותשלהרוחני

•clavis pentateuchiרוברטסוןברטוןיימס'גי"ע(James Burton

Robertson).טובמצב.ואנגליתעבריתלטינית.1824.אנגליה–'נוריץ

.מנותקתקדמיתכריכה

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםומצביםגדלים.ספרים17כ"סה

200$פתיחה 

Vocabularium-ך"התנשלהטרמינולוגיה• Veteris Testamenti Hebraeo-Chaldaicum ut cum Bibliis Hebraicis manualibusי"ע

,Rosenmüller-רוסנמלר Ern. Frid. Car.דפוסמקום.ולטיניתעברית:Halae Magdeburgicae. .טובמצב.1822



ובהווהבעברוהיהדותישראלעםהיסטורית-ספרים[19]אוסף.19

Collection of [19] Books – Jewish History and Judaism in the Past and Present

.ד"תרס,ווילנא.ברוידסיוסףבןאשרראובןמאת.ההוהבעתהיהודיםמחיי.הקצותשתי•

.ז"תרנ,ווארשא.סאמועלי.נ.נמאת.בגליציההיהודיםמחייוציוריםתמונות,פרצופים•

.ז"תרנ,שיקאגו.שורזאברבימאת,ישראלנצח•

.א"תרע,יורקניו.דאליצקי.מ.ממאת.ישראלימיבדבריספור.התחיהמלחמת•

.ד"תרפ,אביבתל.ריגראליעזרר"ד.החדשהזמןתולדות•

.א"תרצ,אביבתל.דובנובשמעוןמאת.ידוכתבינדפסיםראשוניםמקורותיסודעל,החסידותתולדות•

.ה"תרמ,ווארשא.ציטרוןליבשמואלמאת.ישראלבנימחייספוריםאספת•

.ס"תר,קראקא.ברנפדלשמעוןר"דמאת.בישראלהדתיתהריפורמציוןתולדות•

.ה"תרס,ווארשא.קלוזנריוסףר"דמאתמאמריםקובץ,ואנושיותיהדות•

.ז"תרפ,ירושלים.קלוזנריוסףר"דמאת.המשנהחתימתועדמראשיתובישראלהמשיחיהרעיון•

.ז"תרס,ווארשא,גרזובסקייהודהמאת,ישראללעםהימיםדבריקיצור•

מלווה.חלקיםשני.ץ"תר,אביבתל.וויסבורדלבנידודמאת.מנהגים,מאורעות,אישים.שנהארבעיםלפניווילנא,דליטאירושלים•

.בתמונות

.ד"תרל,ווילנא.רביעי-שלישיחלקים.שולמןקלמןמאת.ישראלחכמיתולדות•

מתתיהומאת.לישראלוהתיחסותםהערביםהקדמוניםהמצרים,הרומים,היונים,הפרסים,המצרים,וישראלהעתיקיםהעמים•

.ט"תרס,פאדגורזע,מיזילש

.א"תרס,ווארשא.המחברתמונתעם.לוינזוןבעריצחקרבמאת,בישראלתעודה•

.חלקיםשני.ג"תרפ,ורשה.פיליפזוןמארטין'פרופמאת.האחרונהבעתהיהודיםימידברי•

.טובמצב.שוניםגדלים.כרכים16–ב.ספרים19כ"סה

100$פתיחה 

מפורסמיםואישיםרבנים–ואגרותמכתביםספרי[13]אוסף.17

Collection of [13] Books of Letters and Missives – Well-Known Rabbis and

Public Figures

אהרןמרדכירבימאת.ועודתולדות,משלים,מליצות,מכתביםקבוצת,דביר•

חלקכל.ב"תרכבשנתנדפסשניחלק.חלקיםשני.ה"תרכ,ווילנא.גינצבורג

.נפרדבשער

.שולמןקלמןמאת,ישראלארץוהגדותהקודשבלשוןמכתבים,השרוןחבצלת•

.א"תרכ,ווילנא

.ד"תרס,ברלין.ראשוןחלק.העםאחדמאת,מאמריםקובץ,דרכיםפרשתעל•

.ראשונהמהדורה.ג"תרפ,ברלין–ירושלים.כרכיםשני.העםאחדאגרות•

יעקביצחקידיעלונערכונאספו.ב"תרנ-ח"תרישנתמן.גורדוןליביהודהאגרות•

.ה"תרנ-ד"תרנ,ווארשא.חלקיםשני.ראשוןכרך.ויסברג

.ו"תרנ,ווילנא.געטץ.פמאת.והחנוךהדת•

מאת,רשפים:עםכרוך.ע"תר,אודיסא.גורדוןליביהודהמאת,הדרךקפיצת•

.א"תרע,ורשה.פרישמודוד

מנדלמנחםמאת.הנעוריםלבנימכתביםעשרוחמשהמאתים,שפתיםניב•

.ד"תרנ,ווילנא.דוליצקי

,ווארשא.אינדיצקייחיאליצחקמאת.הילדיםלרוחערוכיםמכתבים.חמדכרם•

.ח"תרנ

.מאודטוב–טובמצב.שוניםגדלים.כרכים10–ב.ספרים13כ"סה

100$פתיחה 

'התרשנות–טבעספריאוסף.18

Collection of Nature Books – 1840s

ביחוסההמינירלוגיאאוהדומםמערכת•

לתועלת.המעשהוחרושתהמסחראל

,אחריםומחצביםיקרותבאבניםסוחרים

בינהובמקשי,ומתכותאבןוחרשי,צורפים

בחרטתמונותעשרהארבעעם.להשכיל

1869,לפסיא.סירקיןיהושעמאת.עץ

.[ט"תרכ]

מאת.ורשמיםסקירותמחשבותבעל•

,ורשה.המחברתמונתעם.אלישבישראל

.ב"תרע

.ה.פ'פרופסמאת.הסוציולוגיהיסודי•

,ורשה.טפליצקייעקבתרגום.גידינגס

.א"תרס

מאת.הקדשידבכתבגיאוגרפיה,המבאר•

.א"תרל,ווארשא.כרצונעליוןמשהיהודה

.בערנשטייןאהרןמאת.הטבעידיעות•

21.ה"תרנ,ווארשא.רודרמןפסחבתרגום

.כרכיםשני.חלקים

.טובמצב.שוניםגדלים.ספרים5כ"סה

100$פתיחה 



באודיסהשנדפסוספרים[6]מקבץ.22

Collection of [6[ Books that were Printed in Odessa

.ד"תרע,אודיסה.סולוביטשיק.ממאת.המקראבמדעיפרקיםראשי•

.בציוריםמלווה.ראשונהמהדורה.ג"תרע,אודיסה.רניחובסקי'צשאולמאנגליתתרגם,היאותהשירת•

.ג"תרע,אודיסה.קנטורוביץ.ש.שמאת.פרטיהןלכלהעבריתהלשוןחקות•

.ב"תרע,אודיסה.שלישיכרך.ליליענבלוםליבמשהכתביכל•

.ט"תרע,אודיסה.פיכמןיעקבמאת.ראשוןספר.בקרתדברי,בבואות•

.ג"תרע,אודיסה.הלשוןושימושאתימולוגיה.החדשההעבריתדקדוק•

.טובבמצבהספרים

100$פתיחה 

שלםסט–ס"תר-ג"תרנ,ווארשא–דודלביתזכרונות.20

Zichronot LeBeit David – Warsaw, 1893-1900 – Complete Set

.חלקים'ד.פרידברגשלוםאברהםמאת.ישראלימימדבריספוריםקובץ,דודלביתזכרונות

.ראשונהמהדורה.ס"תר-ג"תרנ,ווארשא

אריהמאת.העברתבמאהליטהבמדינתאחינומחייספור,ובהלותעירספר.ף"תר,ורשה.שניחלק,דודלביתזכרונות:גםמצורף

.ג"תרס,ווארשא.פרידברגשלוםאברהםבהעתקת.לבנדהליב

.בלויותמעטמקוריותכריכות.טובכללימצב.שוניםגדלים

100$פתיחה 

נדיריםמעטפתושעריתמונתועם–רוביןשלמהר"דספרי-מיוחדמקבץ.21

Special Collection – The Books of Dr. Shlomo Rubin – with His Picture and Rare Title-Covers

וספרירביםפופולריםמדעספרישללעבריתומתרגםפורהעבריסופר,בגליציהההשכלהתנועתמראשירוביןשלמהר"דספרי

.לרבנותהסכמהוקיבל.מדינובשפיראאלימלךצבירבישלחסידועםנמנהבצעירותו.הגהות

.ויחידותראשונותמהדורותכולם.מספריושמונהשלמקבץלפנינו

.א"תרל,ווין.קדםבימיהיהודיםבגדיתיאור,וירושליםיהודהגאון•

המדפיםבשםמתאימיםאינםהעברייםשעריםשני.במעטפתנוסףושערבגרמניתנוסףשער,עברייםשעריםשני,מעטפתשער

.בגרמניתנוסףשער.א"תרלבשנתהאלצווארטהיאזעףאצלשנדפסכתובהשניהשערעל,השנהובפרט

עדודורדורושנותעולםמימותבספרותנווהנסתרהנגלהמלחמת•

.שעריםשני.ח"תרנ,יורקניו.הזההיום

תמונתעם.ס"תר,קראקא.האצילותבעולםקידושיןמסכת•

.בגרמניתשעריםושניעברייםשעריםושני.המחבר

,יורקניו.פהשבעלותורהשבכתבתורהעל,והדיבורהדעה•

.שעריםשני.ט"תרנ

אישמאירמאת,חכמיםשאסרוגידוליןארבעהספר:עםכרוך

.ט"תרנ,יורקניו.שלום

בהיותםאבותינושקיבלנוומנהגיםודעותאמונותעל.ויהודהפרס•

.מארכוגדולרחבו.ט"תרס,קראקא-פאדגורזע.בבלבגלות

.א"תרס,קראקא.המחברתמונתעם,העולםחידות•

כרוך.ידבכתבהגהות2.א"תרנ,וויען.מקדםעדןבגן,הדעתעץ•

,ווין.מנטובהאישרומאנילישמואל'רמאת.בערבמשא:עם

.ה"תרמ

.ע"תר,ורשה.מוסרואמריחכמהמשלי,המדותספר•

.מצויןמצב.רוביןשלמהר"דספרי8מתוכם.ספרים10כ"סה

100$פתיחה 



יהודיתוהשכלהמחקרספרי[5]אוסף.25

Collection of [5] Research and Jewish Enlightenment Books

.פגמיםמספר.ח"תקנ,ברין.מנדלסוןלמשה,הנפשהשארתספר,פעדאן•

,ההשכלהתקופתעדהביניםימימתחלתבישראלהחנוךלתולדותמקורות•

.ראשונהמהדורה.ה"תרפ,אביבתל.אסףשמחהמאת

.ז"תרכ,זיטאמיר.מנדלסון,ירושליםספר•

.ד"תרע,ברלין.והידותהיהודיםבענינימאמריםקובץ?ולאיןמאין•

.י.אמאת.הועלםמחידותחידותאיזולהתירנסיון.וההכרההמציאותיסודי•

.ג"תרע,ורשה.שיינבוים

.שוניםגדלים.ספרים5כ"סה

100$פתיחה 

'התרשנות–ישראלונערילילדיספרים[8]אוסף.23

Collection of [8] Books for Jewish Children and Youth – 1840s

.פ"תר,ורשה.קצנלסוןיצחקמאת.מחזהחלומות,תלתלים•

.ט"תרל,ווארשא.גוטלאברהכהןבעראברהםמאת.הענייםבבניהזהרו•

.ג"תרס,פיעטרקוב.דולדמןיעקבמאת.למוריםפרוגרממא•

.ע"תר,ורשה.ברמןשלמהמאת.ישראללנערישמושיתחרסטומתיה•

.ה"תרס-ג"תרס,ורשה.גרזובסקייהודהמאת.ג-בחלקים,עבריספרבית•

שביעיתגידוליתוספות,הקונדספירושעם".פארודיה.שטרותמסכת•

ספריםעקדבבית,נושןישןידבכתבנמצאאלפתהרבוחידושיעשריהגהת

אבאאברהםמאת."ספראולאסייפאלא"מאת.לודמתגריאחדשל

.דבקחיזוקי.בינונימצב.ה"תרס,ווילנא.רקובסקי

.ה"תרס,פטרבורג-סנט.ושריברלטמן,מינהלד,לתמונותשיחות•

ספר.הגמראבלמודמתחיליםלתלמידיםמכיןספר,לתלמודפרוזדור•

.ב"תרע,ורשה.סנהדריןעניניראשון

.(למבוארפרט)טובמצב.שוניםגדלים.ספרים8כ"סה

100$פתיחה 

–'התקשנות–ך"התנעלופירושיםביאוריםספרי[7]אוסף.24

'התר

Collection of [7] Books of Commentary on the Bible – 1740s-1840s

.פגמים.ח"תקפ,דיהרנפורט.וביאוראשכנזיתרגוםעם,משליספר•

חותמות.ו"תקצ,ווארשא.בראשיתספר.מנדלזון.השלוםנתיבותחומש•

כרך.הספרוסוףבתחילהידבכתבבעלותרישומי."פרוזיןוישבהתורהתלמוד"

.מאודטובמצב.מקוריתעורכריכת.עבה

,ווינא.שלוםאישמאירמאת,ובאוריםפרושיםכוללשופטיםספר.עיןמאיר•

.א"תרנ

,ירושלים.יליןדודמאת.ישעיהוספר.במקראותחדשיםבאוורים,מקראחקרי•

.ט"תרצ

.ו"תרס,קיוב.דניאלספר.כהנאאברהםמאת.מדעיפירושעםך"תנ•

.ז"תרס,קיוב.כהנאאברהםמאת.עשרתרי.מדעיפירושעםך"תנ•

.ג"תרנ,ווארשא.שיפריןישכראהרןמאת.מכלמעט•

.שוניםגדלים.(למבוארפרט)טובמצב.ספרים7כ"סה

80$פתיחה 



תנועתמייסדצונץליפמןטוב-יוםרבישלדרשותיו.28

ו"תר,ברלין–"ישראלחכמת"

The Sermons of Rabbi Yom Tov Lipman Tzuntz the Founder of

the "Chochmat Israel" Movement – Berlin, 1846

,Predigten-בברליןישראלשלהחדשהכנסתבביתשנשאדרשות

gehalten in der neuen israelitischen Synagoge zu Berlinמאת

Leopold)צונץליפמןטוב-יוםהרב Zunz),גרמנית,1846,ברלין.

מן[לאופולד]טוב-יוםדוקטורהרב ץִליפְּ גרמנייהודימלומדהיהצּונְּ

בתחילת,היהדותמדעיחלוצת,"ישראלחכמת"תנועתלאביהנחשב

היהדותלמבשרימקורבוהיההדתבהנהגותהשינויבצורךדגלימיו

.אליההתנגדלבסוףאך.הרפורמית

.טובמצב

80$פתיחה 

ח"תרכ-ד"תרכ,אדעסא–חתוםמעין\'ייגבורות\שמיםחקות\ו"תרכ,זיטאמיר–השעורחכמתיסודי.26

Yesodei Chochmat Hashiur – Zhitomir, 1866 / Chukot Shamayim / Gevurot Hashem / Ma'ayan Chatum – Odessa, 1864-

1868

:החשוביםהספריםאתכוללכרך

,הגופיםשעורי,המשולשיםומדידת,ההנדסהחכמת,והאלגעברא,הכלליחשבון,המספרמלאכתידיעותכולל.השעורחכמתיסודי•

עם.והנוגעיםהבקעיםומגבילי,הטבעיםלמספריםהמגביליםלוחותבסופוונלוו.העליונהומדידההנשגבחשבון,הכדורייםומשולשים

.סלאנימסקיזעליגחייםמאת."...נחשתלוחותשלשה

X.שאדאוו.ש.אדפוס.ראשונהמהדורה.ו"תרכ,זיטאמיר ,[1] , 189 .מקופליםלוחות3.’עמ[1],

.דלמדיגושלמהיוסףרבימאת.אילםהספרשלחלקיםשלושה•

.’עמ290-221,[2].ז"תרכ,אדעסא.שמיםחקותספר:גחלק

.’עמ291-350.ז"תרכ,אדעסא.ייגבורותספר:דחלק

.(חלקיתחסרהאחד).ציוריםדפי4חתוםמעייןבסוף.’עמ[4],351-442.ח"תרכ,אדעסא.חתוםמעיןספר:החלק

.טובמצב.מנותקיםודפיםכריכה

150$פתיחה 

–כרכיםשלושה-האדםבנפשחיבור.27

1882-1885,ברלין

Chibur BeNefesh HaAdam – Three Volumes –

Berlin, 1882-1885

Das-הנפשחיי Leben der seele.מוריץמאת

Moritz)ָלָצרּוס(משה) Lazarus1824–1903)-

מייסד,גרמני-יהודיופסיכולוגאתנולוג,פילוסוף

.ההשוואתיתוהפסיכולוגיההלאומיתהפסיכולוגיה

.1882-1885,גרמנית,ברלין

ופינותשדרות–מקוריותכריכותכרכיםשלושה

כריכה–מאדטובמצב.שישניירעטיפתמעור

.מ"ס20.רופפתאחת

80$פתיחה 

–הקדשלשוןאוצר.29

כרסעבכרך–ר"ת,לייפציג

Otzar leshon HaKodesh –

Leipzig, 1840 – Thick Volume

נביאיםתורהעלקונקורדנציה

,"הקודשלשוןאוצר"וכתובים

יעקבבןיוסף)פירסטיוליוסמאת

מהדורה.ר"ת,לייפציג.(אלסארי

.ראשונה

הקשרעלמסוגוראשוןחיבור

ללשונותהעבריתהלשוןשבין

היהזהחיבורו.הקדמוניםהעמים

.המחקרבעולםמסוגוהראשון

XII, שער.מ"ס35',עמ1428

.משובחנייר.לטיניושערעברי

.מפוארתמקוריתעורכריכת

טובכללימצב.בשדרהחסרון

.מאד

100$פתיחה 



,לייפציג–והמדרשיםהתלמודיםלשוןאוצר.34

כרכים4סט–1876

Otzar Leshon Hatalmudim Vehamidrashim – Leipzig,

1876 – Set of 4 Volumes

,משפטים,במאמריםשהובאומיליםאלפיובו,מילון

עם.ובמדרשיםבתלמודל"חזמאמרישלפתגמים

ר"דמאת.לגרמניתותרגומיהםוביאוריהם,מקורותיהם

.לוייעקבהרב

תלמידו.גרמנימזרחן,בלשןרב,(ב"תרנ-ט"תקע)המחבר

וקיבלבגמינסיהבברסלאולמדכ"אח.איגרעקיבארבישל

נבחר1846ב.האלהמאוניברסיטתדוקטורתואר

,עיליתשבשלזיהרוזנברגבעירראשונהרבנותלמשרת

.בברסלאוכדייןהתמנה1857בשניםארבעבהוכיהן

עבודתווזוהי.מאודכבירהמלאכהכאןנעשתה

.בחייוהמחברשלהעיקרית

.מצויןמצב.ומרשיםשלםסטכרכים1876.4,לייפציג

100$פתיחה 

ט"תמ,פרנקפורט–לטיניעברימילון.31

Hebrew Latin Dictionary – Frankfurt, 1689

Lexiconלטיניעברימילון–לקסיקון Et Commentarius Sermonis

Hebraici Et Chaldaici.הנריקייוהןי"ע(johannis henrici maji),

הטבעהעםמקוריתקלףכריכת,טובמצב,1689,פרנקפורט

שדרה,בהולנד(Zaltbommel)זלטבומלהעירשלסמלה–מוזהבת

.מ"ס35.פגומהמעט

80$פתיחה 

1861,רומא–עברידקדוקספר.32

[א"תרכ]

Hebrew Grammar Book – Rome, 1861

grammatica-עברידקדוק hebraicaלטינית,

Edwardo)סלוטראדוארדי"ע.וארמיתעברית

Slaughter).מ"ס20.טובמצב.1861,רומא.

.'עמ[1]159.קלףשדרתמקוריתכריכה

100$פתיחה 

Luigiידיעללצרפתיתהתלמודתרגום.33 Chiarini-לייפציג,

1831

French Translation of the Talmud by Luigi Chiarini – Leipzig, 1831

רשימה,ס"השמסכתותלכללכללימבואעם,לצרפתיתמתורגםבבליתלמוד

Luigiי"ע,ב-האסדרלפיהמסכתותכלשל Chiarini(1789-1832)הידוע

.1831,לייפציג.הבבלילתלמודבצרפתיתהראשוןבתרגומו

ועתיקותמזרחיותלשפותפרופסור,(איטליה)יאנו'מונטפולציליד-המתרגם

בבניהרפורמהעלחל,היהדותתורת":הספרמחברהמלכותיתבאוניברסיטה

התלמודלגירסתהכנהכעבודתשימשהובמקבילאירופהמדינותבכלישראל

.(רוסיהקיסר)הראשוןניקולאסהצארשלממענקנהנהלתלמודתרגומומבבל

.מ"ס22.'עמ[1],373,[1],414,[2]

100$פתיחה  



ודקדוקעבריתלשוןבנושאספרים[8]אוסף.38

Collection of [8] Books on the Hebrew Language and Grammar

.ט"תרע,יורקניו.יהודהבןאליעזרמאת?עבריתדברואימתיעד•

.יחידהמהדורה

בןיהושעמאת,המליםלשמושדוגמאותעם,עברי-רוססי,מליםאוצר•

.ע"תר,ווילנא.שטינברגמנחם

שני.ה"תרס,ווארשא.גורדוןליבאריהשמואלמאת,הספרותתורת•

.חלקים

,ברלין.ולשוןספרותבענינימחקריםקבוצת.טביובחייםישראלכתבי•

.יחידהמהדורה.ג"תרפ

.ע"תר,ורשה,שטיינברגיהודהמאת.ודקדוקההתלמודשפת•

דףכולל.ג"תרע,ווילנא.מדובנאלרנרצביחייםרבימאת.הלשוןמורה•

."השמותנטיתלוח"מקופל

.א"תרנ,ווילנא.שטיינברגיהושעמאת.עברלשוןמערכי•

.טובמצב.שוניםגדלים.ספרים8כ"סה

100$פתיחה 

'תר-'תקשנות–ומשליםשירהספרישלחשוב[10]אוסף.36

Important Collection of [10] Books of Poetry and Proverbs – 1740s-1840s

.החלקיםששתאתכוללכרך.ט"תקס,פראג.וויזלהירץנפתלירבימאת.תפארתשירי•

,ווילנא.נוספתמהדורה.כ"תר,ווילנא.רייכרסוןהכהןדודבןמשהמאת.קרילאוומשליושבעהתשעיםמאהכוללחבור.משליםתקון•

.ב"תרנ

.אחדבכרךחלקים3.ה"תרס,ווארשא.גורדוןליביהודהשיריכל•

.ז"תרס,ורשה.שניאור.זמאת.שירים.החמהשקיעתעם•

.ב"תרפ,אביבתל.טביובחייםישראלמאת.ובפרוזהבשירהעבריתהספרותממטב.והמליצההשירהאוצר•

.שערחסר.מקופליםדפיםעם.ה"תרנ,ווארשא.תלפיות•

.ד"תרס,ורשה.טביובחייםישראלמאת.עבריתאנתולוגיההספרותמבחר•

.המחברתמונתעם.ה"תרנ,ווילנא.מווילנאהכהןלעבנזוןחייםבןדובעראברהםשראשרקדששפתשירי•

.ה"תרנ,ווילנא.מווילנאלעבנזוןהכהןם"אדבןיוסףמיכהמאת.הרומיווירגילמשירינעתקשיר.היווניםבידיטראייאהריסות•

.חלקיםשני.ג"תרנ,ווארשא.ומליצותיושיריקובץ,הלוייהודהרבי•

.ה"תרנ,דראהאביטש.ראטהזיינווילמאת.מערכותבחמשחזיוןשיר,החטאההאהבהאופעדרא•

.שוניםגדלים.טובמצב.ספרים10כ"סה

100$פתיחה 

ראשונותמהדורות–הקדמוניםרבותינומאתת"ושושירהספרי[7]אוסף.37

Collection of [7] Books of Poetry and Responsa by Our Ancient Rabbis – First Editions

.י"תר,לונדון.הקדמוניםספרממשוריייקריםושיריםפיוטיםכוללספר,אקספרדגנזי•

רבישיריקובץ.ג"תרנ,ווארשא.גאוןהאירבימאת,השכלמוסרשיר:חלקיםשלושה.קדמוניםמשורריםשיריקובץ.קדמוניםלקוטי•

.ד"תרנ,ווארשא.לברטבןדונשרבישיריקובץ.ד"תרנ,ווארשא.הזהבשרביטשלמה

בןהלוידונשתלמידששתאבןיהודירביותשובות,סרוק'ןיעקבבןמנחםתלמידגיקטיליהיהודהקפרוןרביתשובות,תשובותספר•

.ל"תר,ווין.לברט

.א"תרל,ליק.אברבנאליצחקבןיהודהדוןרבימאת.האהבהעלויכוח•

.ה"תרס,פרסבורג.כספיאבןיוסףרבימאת.כסףמשנה•

.טובמצב.שוניםגדלים.כרכים5–ב.ספרים7כ"סה

100$פתיחה 



'התרשנות–ספריםשלגדולאוסף–וסיפוריםכלליתספרות.41

General Literature and Stories – Large Collection of Books – 1840s

.עפשטייןאליעזריוסףמאת.רוסיאלמלכיהימיםדברי•ח"תרכ-ז"תרכ,ווארשא.פוזנרשמחהמאת.חלקיםשני.נודבארץהצופה•

-רביעיחלקים.מאפואברהםמאת,הצבעיםגיאו,צבועעיט•ח"תרנ,ווארשא.וציוריםתמונתעם.הגיטומחזות•ב"תרל,ווילנא

.אמחיישרטוטים,זכרונות•א"תרמ,ווארשא.מאפואברהםמאת.צבישבתידור.חזיונותחוזי:עםכרוך.א"תרמ,ווארשא.חמישי

,ווארשא.חלקיםשני.והדתותהאמונותתולדות•נוסףשערעםמעטפת.ט"תרנ,קראקא.ברייניןראובןמאת.ותכונתוצדרבוים

ר"ד'פרופמאת.הנביאירמיה•ח"תרנ,ווארשא.האלפיםשנת•אחדכרך.ג"תרנ,ווארשא.חלקים4.דירונדהדניאל•ט"תרנ

•ד"תרע,ורשה.ליבונטיןיוסףיחיאלמאת.הערפלמבין•א"תרע,קיוב.ספרותייםפרצופים•ז"תרנ,ווארשא.לאצארוסמשה

.עולםלמאסרהנדון•א"תרע,ורשה.סמילנסקימשהמאת.חלקיםשני.אחתאהבהתולדות•ג"תרס,ווילנא.וספוריםהגדות

ספור,אשבית•ז"תרפ,ירושלים.ברשאשרמאת.בהריםמשא•ז"תרפ,אביבתל,כהנאבתיה,פרפרים•ס"תר,פיעטרקוב

ימידברי,הזכרונותספר•א"תרנ,ווילנא.ומחוץמבית•ב"תרנ,קראקא.צדקכהןדודמאת.אשערלביתאשרר"דהרופאהחכם

,פיעטרקוב.ברייניןראובןמאת.וספריוחייו,מאפואברהם•א"תרמ,ווארקשא.נטאנזוןבערדודמאת.לוינזוןבעריצחקהחכם

.ס"תר

.טובמצב.שוניםגדלים.כרכים20–ב.ספרים26כ"סה

100$פתיחה 

,ברלין–ביאליק–שירים.39

ראשונהמהדורה–ב"תרפ

Poems – Bialik - Berlin, 1922 –

First Edition

חייםמאת,פאעמעןאוןלידער,שירים

.תמונתועם,ביאליקנחמן

111.ראשונהמהדורה.ב"תרפ,ברלין

פגמים.מעטפתכריכת.עמודים

.המעטפתבשדרת

100$פתיחה 

ראשונותמהדורות–ספרים7–עליכםשלום.40

Shalom Aleichem – 7 Books – First Editions

.1913–ג"תרע,ווארשא.טוביוםלכבוד•

.1917,יורקניו.יארידם'פונ,עליכםשלום•

.1919,יורקניו.סאלאוויייוסילע,עליכםשלוםפוןווערקאלע•

.1920יורקניו.ס'חזנדעספייסימאטעל,עליכםשלוםפוןווערקאלע•

מנחםג.כתריאלים.ב.החולבטוביהא.כרכים3.עליכםשלוםכתבי•

.1911,ווארשא.ד"תש-ד"תרצ.החלומותבעלמנדל

.שהואכמותנמכרהאוסף.מנותקיםדפיםמעט.שוניםומצביםגדלים

100$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ז"תקנ,ברין–הבריתספר.42

Sefer HaBrit – Brun, 1797 – First Edition

,וקבלהמוסרעניני,חכמהמכלבלולהספר,הבריתספר

,חייםבעלי,וצמחיםדומם,הארץכדור,יסודות,גלגלים,רקיעים

,האמונהדרך,הקודשרוחוכוחותידיעותיווחושיוהאדם

מאת.האומותחכמיבספריהנזכרותהחכמות,הנפשהישארות

.הורביץאליהופנחסרבי

היו.המחברשםבעילוםשנדפסהראשונהמהדורה.ז"תקנ,ברין

.מווילנאא"הגרחיברהספרשאתשחשבו

עתיםשיקבעלגברטובכןכיוהנה...דבריועלשוקדאדםאשרי"הספרעלכותב,הבריתספראתפעמיםמספרמזכיר"יועץפלא"ה

"...'וכדוהבריתוספר...וכדומהואהבההיראההמזכיריםבספריםבפעםכפעםלפחותאוביוםיוםמדילהגות

בעותקיםהשערלפניוהודבקאחדדףעלנדפסהאישור.בגרמנית,הצנזוראישורהמחברקיבלהספרהדפסתלאחרוחציכשנה

מכרהמחברשכן,הספרבשלימותפוגעאינוזהדףחסרון.איננוזהדף,רביםבעותקיםכמושלפנינובעותק.המחברמכרשטרם

.זהזמןבפרקבתוךרביםעותקים

.חדשהכריכה.נהדרבמצבהעותקזהמלבד.הפנימייםבשולידבקחיזוקראשוניםדפיםבשני.דף[4];סו;קכח-ע,סח,[4]

100$פתיחה 

עםבקרבמאודומבוקשמכרלרבהספרהפך,הדפסתועם

בדפוסיפעם40–כנדפס.הראשונההופעתוומאז,ישראל

ליידישתורגםואף.וישראלהבריתבארצות,השוניםאירופה

ומחבריחוקרים,הלכותפוסקי,לרבניםכמקורשימש.וללאדינו

.העולםרחביבכלספרים

חפץאשר–לכםקנוכזה"הספרעללתלמידיואמרסופרהחתם

,להמחברטובהנכירואתםואני.שונותמחכמותידיולמלאות

כזהלחברמוכרחשאינניבמההרוחתיזמןביטולשהרבה

."בשבילכם



'תולדות וכדו, כתבי עת וביבליוגרפיה

בתמהדורה–מיוחדיםכרכיםשניסט–(וינוגרד)העבריהספראוצר.45

עותקים100

Otzar HaSefer HaIvri (Winograd) – Set of Two Special Volumes – Edition of 100

Copies

שנתעדט"רכבשנתהעבריהדפוסמראשיתעבריבכותרשנדפסוהספריםרשימת

ושנתמקום,הספרנושא.המחברשםציוןעםהדפוסמקומותלפיומסודרערוך.ג"תרכ

בערכת.והערותביבליוגרפייםאזכורים,והתבניתהדפיםמספר,המדפיסשם.דפוס

.ו"היוינוגרדישעיהמרהנודעהביבליוגרף

–שניחלק.מפתחות–ראשוןחלק.כרסעביכרכיםשני.ה"תשנ-ד"תשנ,ירושלים

.הדפוסמקומות

לפיהמסודרוהיחיד,עתהלעתהעבריתבבליוגרפיההאחרונההמילההואזהספר

!להשגהנדיר.שוניםדפוסמקומות

בתביבליופיליתמהדורה"נכתבבספר.מפוארתעורחציכריכתעםמהודרתמהדורה

."ו"יצטריאונפונו'גימרלתשוקתנדפס52מספרעותקעותקיםמאה

.מהודרותעורחציכריכות.מצויןמצב

320$פתיחה 

חלקים8.ב-א"תרמ,וינה–"תלמודבית"עתכתב.43

Journal "Beit Talmud" – Vienna, 1881-1882 – 8 Sections

חדשמדילאורהיוצא,"תלמודבית"העתכתבשלחלקים8כוללכרך

מוריםידיעל,שלוםאישמאירורבי,וויסהירשאיזקרביידיעלבחדשו

.בווינאהמדרשבבית

בית:חוברתלכלהמעטפת-שערעל.יחידהמהדורה.ב"תרמ-א"תרמ,ווינה

ותלמודמשנההמקראבדרישתהיהודיםלחכמתעתימכתב;תלמוד

...וחכמיהםישראלעםימיובדבריוהגדותבהלכות

,(ו).א"תרמ,אלול(ה).א"תרמ,תמוז(ג).א"תרמ,סיון(ב)החוברותלפנינו

(יב).ב"תרמטבת(ט).א"תרמ,כסלו(ח).א"תרמ,חשון(ז).א"תרמאלול

שני.מקוריאחדבכרךהחלקים.מעטפתשערחוברתלכל.ב"תרמ,ניסן

.צבעוניםמעטפתשעריי.הראשונהלחוברתשערים

"והגלילמיקלאשק"אבדקזינגערפ"בהגרוואלףבנימין"בעלותחותמת

עתבכתבירביםמאמריםופרסםג"תרממשנתמיקלאשד"כאבכיהן–

.שונים

.מנותקיםדפים.רופפתכריכה

100$פתיחה 

ה"תרפ-ב"תרפ,יורקניו–חלקים20–התורןירחון.44

Hatoren Journal – 20 Issues – New-York, 1922-1925

.יורקבניודפס.ברייניןראובןמאת.ולציונותלספרות,למדעירחון,התרן

.(אלול,אב,תמוז,סיון,אייר,אדר)חוברות6.ב"תרפשנת

.(אלול,אב-תמוז,סיון,אייר,ניסן,שבט,טבת,חשון,תשרי)חוברות9.ג"תרפשנת

.(אייר,שבט-טבת,תשרי)חוברות3.ד"תרפשנת

.(תמוז).חוברות1ה"תרפשנת

.טובכללימצב

100$פתיחה 



מהדורה.ט"תרי,ברסלויא

הראשוניםדף[2]רק.ראשונה

עם)ההמשך.בברסלאונדפסו

(...התרעלהכוס:חלקישער

.בהמבורגנדפס

שבעה.ישועותכוסספר•

ישראלביתבניןעל,דרושים

במאמרי.ציוןשלוםודרישת

ופסוקיובמדרשיםס"בשל"חז

ציריעלהסובביםהנביאים

.הישועה

מהדורה.ט"תרי,קרוטושין

נדפס:בשער).ראשונה

דברשללאמיתו.באמשטרדם

עיין.בקרוטושיןהספרנדפס

.'עמקיט.(5197’מס,וינר

.יחדיוכרוכיםהספריםשני

דפים.טובמצב.מקוריתכריכה

.זניחיםזעיריםנקבים.איכותים

100$פתיחה 

–מצריםטוב:תולדותספרישני.46

,ירושלים,המערבנר\ח"תרס,ירושלים

א"תרע

Two Biographic Books: Tuv Mitzrayim –

Jerusalem, 1908 / Ner Hama'arav –

Jerusalem, 1911

מצריםרבנישמותמחברת,מצריםטובספר•

עדם"הרמבמתקופתוגדולהחכמיה,גאוניה

.שמעוןבןאהרןרפאלרביהמחברתקופת

בדיושער.ראשונהמהדורה.ח"תרס,ירושלים

.טובכללימצב.מוזהב

חכמילתולדותביותרמהימןמקורהינוהספר

!האחרוןבאלףמצרים

רבימאת.במרוקוישראלתולדות.המערבנר•

מהדורה.א"תרע,ירושלים.טולידאנומשהיעקב

.יחידה

וחתימתידבכתבהקדשההספרבשער

.חסרההכריכהשדרת.מאודטובמצב.המחבר

120$פתיחה 

יחידהמהדורה-ט"תרי,ברסלויא–בדמשקהדםעלילת–ישועותכוס\ונחמהישועהכוס.47

Kos Yeshu'ah V'Nechama / Kos Yeshu'ot – The Damasacus Blood Libel – Breslau, 1859 – Single Edition

.פרידלנדנתןרבימאתספריםשני

שלפעולותיוועלר"תבשנתבדמשקהדםעלילתעלבעיקרמדבר–"התרעלהכוס"המכונהראשוןשער,ונחמהישועהכוסספר•

’ראלאמשטרדםדרךתרומותמשלוחבעניין(חתומיםבלתי)בירושליםהספרדיםמרבנימכתביםשניכולל.מונטיפיורימשההשר

בדף.שווארץיהוסף’רמאתהראשוןהמכתבבשוליועדות,בווירצבורגהירשפאןיאקאביאעלהבארוןואלבאלטונהעטלינגעריעקב

.מונטיפיורימשהלכבודשיראחרון



לאדינוספרות 

לאדינו–ב"תרי,אזמיר–הקודשלשוןדקדוקיסודות.48

Yessodot Dikduk Leshon HaKodesh – Izmir, 1852 – Ladino

עברית.סאנטהלינגואהלהדיגראמאטיקהאו,הקודשלשוןדקדוקיסודות

.ב"תרי,אזמיר.י"רשבאותיותהלאדינו,ולאדינו

,ד"תרצירושלים,לאדינוספרירשימת)יעריאברהם.המחברשםללאנדפס

זהו.ליר'פ'שאבגוטליבילייאם'בהואשהמחברמשער(703'מס93'עמ

אוצרהראשון)העבריתהשפההדקדוקללימודבלאדינוהשניהספר

.(ג"תקפ,יינה'בהחיים

.'עמ173,ט,[מ].מקוריתכריכה.מאודטובמצבשחסרההשדרהלמעט

.מ"ס21

100$פתיחה 

בלאדינוהיסטוריהספרישלמיוחדאוסף.49

Special Collection of Ladino History Books

.טובמצב.שירהמערכותבארבעהמחזההמיסתוריתהמשפחה.בכרדודיקיםרבימאת.ט"תרמ,יינה'ב.מיסטיריוזהאמיאה'פלה•

’אלדפוס,יוסףבן’רבנימיןהוצאת.שאולמלכותעדיהושעידיעלהארץמכיבוש:2חלק.ירסאל’אוניבאיסטורייהלה•

.בצילוםהושלמו.אחרונים4וראשוניםדפיםשניחסרים.’עמ[1],326.ס"תר,יס’נומיסמאטיד

,קוסטאנטינופלה,יאה’וד’גנאסייונאלהאימפרימיריאהדפוס,יוסףבן’רבנימין.יהוידעבניוישועיונתןעדיחזקאלמתקופת:6חלק•

.’עמ199.ג"תרפ

.נדירהמעטפתכולל'עמ232.ט"תרנ,ירושלים.ראנסיס'פאיספאנייולודיאו'זדיקסייונארייויקו'ג•

.ב"תרס,ירושלים.ליטירארייורו'ליבירושליםדיגואירטה•

.ב"תרע,ירושלים.רומאנסובריגאנטידיליסה'קאבלה•

.[ז"תרס],ירושלים.אמוריסדוסאינטרי•

.א"תרע,ירושלים.יירנו'אינפדילבוראקואיל•

.ב"תרס,ירושלים.אימברולייאדוסקאזאמיינטוס•

.ב"תרע,ירושלים.אנייו.יניאה'ירז'באילו'פאב•

מועטפגם).ב"תרע,ירושלים.איספאנייהדימיניסטרופרימויוסףדון•

.(השערבשולי

.רביאילאיסיגונדואיבאזילאימפיראדוראילדיאינטיריסאנטיאיסטורייה•

באמצעחסר)סדרוללאמנותקיםדפים.ג"תרע,אזמיר.מלמדאפריםמאת

:עםכרוך.(?

מועטחסרוןעםקצוציםשולים.א"תרס.קוסטנטינופלה.ולייטה'זריקהלה•

.אחרוניםבדפיםפגמים.בטקסט

הזמניםחשבוןושאלותתקופות,המולדותופירושיכללי,זכרוןספר•

מהדורה.א"תרמ,קושטא,עבודמשהניסיםרבימאת.לאדינו.והרעשים

ללא.מנותקיםדפים.קרעים.בינונימצב.אחורניםדפים4חסרים.יחידה

.כריכה

.יעריאברהם.הלאומיהספריםבביתהנמצאיםלאדינוספרירשמת•

.ד"תרצ,ירושלים

.טובכללימצב.שוניםגדלים

500$פתיחה 



בתורכיתהשערעם–ו"תש,איסטנבול–בתמונותהיהדותדרךמורה.50

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

באותיות)בעבריתהטקסט.ציוריםבעזרת,ישראלחגיבעניניבעיקר,ביהדותמושגיםביאור,בתמונותהיהדותדרךמורה,חוברת

.(לאטיניותבאותיות)ובלאדינו(מנוקדותבלתימרובעות

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

.עמודהמול

.טובכללימצב.מ"ס27.'עמ[2],37

100$פתיחה 

ה"תרל,שאלוניקי–חדשראשערבמנחתסדר.52

לאדינו–

Seder Minchat Erev Rosh Chodesh – Mantova, 1726 –

First Edition

חמדתמספרובקשותתפילות,חדשראשערבמנחתסדר

אנקת".עלמיןביתוסדרנדריםהתרת,פיוטיםעם,ימים

.העמודיםבשולילאדינותרגוםעם"מודעהסדר"ו"אסיר

.החייםעץחברתקופתדפוס.ה"תרל,שאלוניקי

טובמצבבשערחיזוקמלבד.מ"ס15.5.’עמ[1],104,55

.מאוד

150$פתיחה 

–ד"תרס,בילוגראדו–לאדינו–החדש"יעקבקהלת"סידור.51

נדירטופס

The New "Kohelet ya'akov" Siddur – Ladino – Belgrade, 1904 – Rare

Copy

סידור.יעקבקהלתנומבראדו,השנהעבודתו'מואיבלאילאיסליברואיסטי

בןאליעזרלרבי)אליעזרדמשקמספרבלאדינודיניםעםהשנהלכלתפלה

.(פאפוטובשם

',עמ[1],15הספרבתחילת.הורביץשמואלדפוס.ד"תרס,בילוגראדו

מספרמזכירהואבהקדמה.בלאדינואלטאראץיעקברביהמחברהקדמת

הינהההקדמה.זובעירשנדפסואחדיםספריםוכןבבלגראדשפעלוחכמים

.בבלגראדהעבריהדפוסתולדותלעריכתראשוןנסיון

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

’ר:הבאיםהרבניםשלתהלה-מכתביומכילמאוחרתיותרבתקופהנדפס

אברהםדוד’ר.בולגארייאהשלרבהעהרנפרייזמרדכי’ר.קובוחנניאיעקב

’ר.מאיריעקב’ר."רבינאטוגראןדילסיקריטארייו"כהןאליעזר’ר.פיפאנו

שנדפסההספרעלכתבהוכן.מסארייבורומאנויעקב’ר.סינייור’ןיוסף

.בסלוניקו"אביניראיל"בעיתון

,פטירהותאריכישמחהתאריכילמילוימקוםובהםעמודיםנדפסוכןכמו

.בלאדינו,ידבכתבמילויאלועמודיםבשני

.מאודטובמצב.מ"ס20.'עמ24,464,112

100$פתיחה 



-ראשונהמהדורה–ח"תרל,בלגראד–אבותזכותספר.54

מערבימשהאליהורביהמקובלוהגהותחתימות

Sefer Zechut Avot – Belgrade, 1878 – First Edition – Signatures and

Glosses by the kabbalist Rabbi Eliyahu Moshe Ma'aravi

עלובנסתרבנגלה.תורהקניןופרקאבותפרקיעלפירוש,אבותזכותספר

בוקרשטד"אבפינצייעקברבימאת,הפלפולדרךועלהפשטדרך

.גאגיןאברהםחייםרבימאתוחידושים,יק'באזארג

!ביותרנדירספר.יחידהמהדורה.ח"תרל,בלאגרד

איירח"רק"עשהיוםק"לעאותוקניתיאחרוןגואל"רישוםהספרבשער

מקומותבכמהנוספותחתימות."ט"סמערבימשהאליאוהצעירה"תרצ

ההגהותלפי,בספרקטעיםוסימוןקצרותהגהותהספרדפיבין.בספר

וסימןמיוחדיםקטעיםובחרהספרשלרובועלבלימודעברהרבוהסימונים

.אותם

.קדמיתכריכהללא.טובמצב.מ"ס22.דףקנד,ח

100$פתיחה 

וגרמניתלאדינו–ח"תרמ,וינה–משהזכות.53

Zechut Moshe – Vienna, 1888 – Ladino and German

קבלתדיערביתאישבתערבדימנחהקונטייני:משהזכותספר

מידיאלמאנהלה'אבלהאיןטריזלאדאדואי...דיסינטאדו/שבת

.אלקאלעידודמשה...

.יחידהמהדורה.[ח"תרמ]1888,וינה

.מנותקיםדפים.טובמצב.מ"ס22.עמודים56,[4]

100$פתיחה 

רביפ"עלאדינותרגום–ד"תקע,יינה'ב–תורהחומשיחמשה.55

אסאאברהם

Chamisha Chumshei Torah – Bjena, 1814 –Ladino Translation after

rabbi Avraham Assa

לרבישימנחתספרועם.לאדינוותרגוםי"רשפירושעם,תורהחומשיחמשה

שלתרגומועלמבוססללאדינוהתרגום.ד"תקע,יינה'ב.מנורצישלמהידידה

.ה"תק-ט"תצקושטנדינא,אסאאברהם’ר

שער.נפרדבשערחומשכל.מבילוגראדוחייםר"בכישראלרביהדפסת

.חסרבראשית

,ה,מ,[1]:ויקרא.דףטז,ט,ס,[1]:שמות.דףיב,יג,[1],סט,[3]:בראשית

אחדבכרךהחלקיםכל.דףיט,ז,נ:דברים.דףיב,ח,נב,[1]:במדבר.דףיח

הכרכהשדרת.מקוריתעורכריכת.מאודאיכותיםדפים.מצויןובמצבעבה

.בחלקהחסרה

"א"יעבוקרשתבעירהספרדיםעדתשלהספרלבית"שייךהיההעותק

.בערביתגםדומהרישום

100$פתיחה 



,ירושלים–לועזמעם.57

החלקיםשני–ו"תרמ-ד"תרמ

MeAm Loez – Jerusalem, 1884-

1886 – Two Sections

ספר.כולייעקברבימאת.לועזמעם

שנדפסוהחלקיםשני.שמות

.בירושלים

,ירושלים.(בשלח-שמות):אחלק

ואברהםפרץמשהדפוס.ד"תרמ

.מ"ס32.דףקעא.גאגיןויצחק

.הראשוניםהדפיםבשולישיקומים

.טובבמצבהשאר

,ירושלים.(פקודי-יתרו):בחלק

צוקרמןהלוישמואלדפוס.ו"תרמ

מצב.מ"ס31.דףשטו,[1].ושותפיו

.פגמיםמעט.טובכללי

חדשותבכריכותהכרכיםשני

וכיתובמעורשדרהעםתואמות

.מוזהב

300$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ו"תק-ץ"ת,קושטא–שמות-בראשית–לועזמעם.56

MeAm Loez – Bereshit-Shemot – Kustah, 1730-1746 – First Edition

.כולייעקברבימאת.לאדינו,לועזמעםספר

דפים.שוניםפגמים.קסחבדףחסרון.אחרוניםדפים12חסרים.דף[7],רלג-ב,[9].ראשונהמהדורה.ץ"ת,קושטא.בראשית•

.חדשהכריכה.בינונימצב.משוקמים

.עג-עבהדפיםבתחתיתפגם.המפתחותשלאחרוןדףחסר.דף[4],קך,ו,[2].ראשונהמהדורה.ו"תק,קושטא.(שניחלק)שמות•

.חדשהכריכה.כתמים

600$פתיחה 



ירושלים 

חתימות-בירושליםשנדפסוספרים[130]שלענקאוסף.58

Large Collection of [130] Books that were Printed in

Jerusalem – Signatures

130כוללהאוסף.בירושליםשנדפסוספריםשל,מאודמיוחדאוסף

עלוחידושיםפירושים,פולמוס,ת"ושוהלכהספרי:התחומיםבכלספרים

מהדורותהינםהספריםרוב.ועוד,יסודספרי,תפילות,קבלה,ך"התנ

נדיריםספריםגםביניהם.יחידותמהדורותאוראשונות

bidspiritבאתראו,מצורףדףראההמלאהלרשימה

הספריםרובידיעתנולמיטב.שוניםומצביםגדלים.ספרים130כ"סה

.שהואכמותנמכרהואולכןלעומקנבדקלאהאוסף.טובובמצבשלמים

.התצוגהבימי'וכדומצב,דפיםחסרונותלבדוקהרוכשעל

1000$פתיחה 

–ב"תרמ,ירושלים–יהודהונחלתישראלמקורת"שו.59

נדיר,יחידהמהדורה

Makor Yisrael VeNachalat Yehuda Responsa –

Jerusalem, 1882 – Single Edition, Rare

יעקבישראלרביירושליםגאוןמאתותשובותשאלות,ישראלמקור

.בורלאיהודהרביבנומאתת"שו"יהודהנחלת"עם.בורלא

הוצא.סולומוןמשהיואלדפוס.יחידהמהדורה.ב"תרמ,ירושלים

בורלאיעקבחייםורביבורלאנסיםיוסףרביהגאוניםידיעללאור

.בערבוביהנדפסוהמחבריםשנישלתשובותיהם.המחבריםנכדי

מעטשער.פשוטהחדשהכריכה.טובמצב.מ"ס32.דףקלא,[2]

.מנותק

80$פתיחה 

הושלםלא–[ד"תרע,ירושלים]–עזראמגן–!נדירקונטרס.60

בדפוס

Rare Compilation! – Magen Ezra – [Jerusalem, 1914] – Its

Printing had not been Completed

,המחברבןעבורנכתבהראשן,מצוהלברדרושיםשניובו,עזראמגןקונטרס

.י"רשאותיות[ד"תרע,ירושלים].לופסעזרארבימאת.ציוןבןמרדכינסים

.ידועלאדפוס

הטופסבסוףכיבהערהנכתבשם.צביבןידבמכוןבארץהידועיחידטופס

בעותקגם.בדפוסנשלםלאואולי'חדףלאחרדפיםחסריםלידיהםשהגיע

בספריהאינו.נכונההשערתםכימוכיחוהוא.'חבדףהקונטרסנפסקשלפנינו

.במכירההוצעלאמעולם–הביבליוגרפיהבמפעלמופיעולאהלאומית

.מצורףדףראה.כריכהוללאשערללא.טובמצב.מ"ס18

100$פתיחה 



–ד"תרמ,ירושלים–זבחתורת.62

ידבכתבירושליםמנהגיעשרות

Torat Zevach – Jerusalem, 1884 –

Dozens of handwritten Customs of

Jerusalem

-אסדרלפיוטריפותשחיטההלכות-זבחתורת

חזןדודחייםרבילציוןהראשוןהגאוןמאת.ב

רפאלרביהגאוןשלבנו,(בדראד"חהמכונה)

.ד"תרמ,ירושלים."לבחקרי"בעלחזןיוסף

רביהגאוןי"עהדפוסלביתהובא.שנייהמהדורה

בסוףממנותורהחידושיעם)שבתיחזקיהו

הלויושמואלן"אגהרבהשותפיםבדפוס,(הספר

.צוקרמן

ביניהם.והגהותתיקוניםהספרדפיכללאורך

כתיבה.ירושליםמנהגישלרביםאזכורים

כותב.20–ההמאהתחילת.בעיפרוןמזרחית

.מזוההלא

.מקוריתכריכה.טובמצב.דףפח,[2]

200$פתיחה 

דפוס–ו"תר-ד"תר,ירושלים–הזהרספר.61

בקישראל

Sefer HaZohar – Jerusalem, 1844-1846 –

Printed by Israel Bak

-במדבר,ויקראחלק.חלקיםשני.הקדושהזהרספר

.בקישראלדפוס.ו"תר-ד"תר,ירושלים.דברים

חלק.דףשיח-קיז,[1]:דברים-במדבר.דףקטו:ויקרא

ללאאחרוןבדףקרעים.רביעיחלק.שערחסר.שלישי

.קליםכתמים.טובמצב.חסרון

100$פתיחה 



חוליםבקורשלחדשבניןלבנייתהזמנה.64

ע"תר,ירושלים–

Invitation to the Building of the New

Structure of Bikkur Cholim – Jerusalem,

1911

בגוףחלקלקחתישראלארץיושביישראלקהללכל"

מחוץהוספיטאללשםיבנהאשרוהבניןהמקום

.[ע"תר],ירושלים"...החדשהישובבמרכזלחומה

הקוראת,ירושליםנדיביאלשנשלחהחוברת

העירלחומתמחוץשיבנההחדשבבניןלהשתתף

.החדשהישובבמרכזהעתיקה

המעטפתבראש.מעטפתכולל.’עמ[1],19

שני.טובכללימצב."הלברשטאםמשה...לכבוד"

.כתמים.במעטפתקטניםקרעים

100$פתיחה 

נדיריםספרים–ירושליםספרימקבץ.63

Collection of Jerusalem Books – Rare

Books

.קידושיןספקבענין.הקידושיןמשמרתקונטרס•

.מאיריעקברביתשובתעם.קציןיעקברבימאת

.מצויןמצב.שערללאנדפס.ה"תרפ,ירושלים

מאת,הלכהוחידושיתשובות.שלמהכרםספר•

-צ"תרח,ירושלים.החלקיםשני.קציןשלמהרבי

.ב"תש

,ירושלים.בדאהביצחקרבימאת.הפרדסספר•

.ז"תרפ

.הלרשמואלרבימאת.מלכיםכבודקונטרס•

.ד"תרע,ירושלים

תרתידיניקונטרסעם,הריאהתמונתספר•

.ז"תרס,ירושלים.הכהןציוןבןנתנאלרבי.לריעותא

כמותנמכרהאוסף.מאודטובמצב.שוניםגדלים

.שהוא

100$פתיחה 



כרזות וניירת 

שוניםמקומות–מודפסיםתפילהדפיאוסף.66

Collection of Printed Prayer leaves – Various Places

המחצית.ועודירושלים,מרוקומודפסיםדפים.שונותתפילותדפי[12]אוסף

.20–ההמאהשלהראשונה

.בירושליםהרבניםזקניםמאת,ישראלבארץהשעהלמצבתפלותסדר•

הראשיהרבידיעלחוברה,וערברוסיהיהודילמעןתפילה•השואהתקופת

•נדריכלקבלתפילההאדתקולותתאזו:מרוקודפוסי•אונטרמןי"הגרא

שוניםבצבעיםעותקים2(צא'אלבידאר,לוגאסידפוס)חנוכההדלקתשלברכות

הפיוט•אסבאגברוךרבילהילולתלבואבמרוקואספיהעירליהודימכתב•

מתקפלכרטיס.יורקניו.מלךאלתפילת•כזלבנקהדפוס,משהכשירתאשירה

.גרוזיניצילוםכנראה.נשמותלעילויתפילה•גרמניה.תשליךסדר•

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםומצביםגדלים

100$פתיחה 

ירושלים–טובהשנה–צבעונייםהדפסיםשלושה.65

Three Colorful Prints – Shana Tovah - Jerusalem

צבעיעםצבעוני.ופירותעץשלגדולציורעם,טובהלשנההדפס•

.ירושלים.מונזוןדפוס.זהב

אוניותשלציורעם.צבעוני."שיפסקאוטעטובהלשנה"הדפס•

.הבריתולוחותרבינוומשנהורכבת

אברהםשלציורעם.ירושליםדפוס.יצחקעקידת.צבעוניהדפס•

,אחוהאפקוביץמשהבהוצאת.והחמוראליעזרישמעאל,יצחק

.יידיש.מצפת,ידבכתבטובהשנהמכתבלדףמעבר.ירושלים

.קיפולסימני.שוליםפגמימעט.טובמצב.שוניםגדלים

100$פתיחה 

ארץ–טובהשנהכרטיסיאוסף.67

50–השנותישראל

Collection of Shana Tovah Greeting

Cards – Israel, 1950s

ארץ.שוניםטובהשנהכרטיסי14אוסף

.50–השנות,ישראל

תמונתעם,"תכתבוטובהלשנה"גלויה•

ברכת"גלויה•אביבבתלמונטפיורירחוב

רחובתמונתעם."ישראלמארץטובהלשנה

"טובהלשנה"גלויה•אביבבתללילנבלום

טובהשנהכרטיס•רחלקברתמונתעם

.(המדינהקום)"ובניןיצירהשנת"

.מעטפותעםחלקם.שוניםומצביםגדלים

100$פתיחה 



18\17–ההמאה–מכסףסידורכריכת.69

Silver Binding of a Siddur – the 17th / 18th

Century

ריקועעבודתעם.מכסףעשויהסידורכריכת

בשדרת.נוספיםוקישוטיםנשרשלציור.וחריטה

עדותלפי.מנעולכולל."תפלה"נכתבהכריכה

שלמינאטוריידלכתבהכריכהשימשה,המשפחה

.נשיםתפילות

.מ"ס8רוחב.מ"ס5.5אורך:מארכוגדולרחבו

20.5:המנעולכוללפתוחהכשהיאהכריכהאורך

.צירעלסבההכריכה.טובמצב.מ"ס

300$פתיחה 

–19–ההמאה,גרמניה–[דף2]–הלבנהברכת.68

ידועהלאהדפסה

Birkat HaLevanah – [2 Leaves] – Germany, the 19th

Century – Unknown Edition

כאלובזמנוהחדשעלהמברךכלבגמראגרסינן",הלבנהברכתסדר

.[19–ההמאה,גרמניה]."...השכינהפנימקבל

עמודהמולעמודהוגרמניתבעבריתהלבנהברכתהלכותבהתחלה

באותיותחלקיםבגודלותבאותיותחלקים,הלבנהברכתסדרכ"אח

.מנוקד.קטנות

.הלאומיתבספריהאינו,זוהדפסההביבליוגרפיהבמאגרימצאנולא

.קיפולסימני.מ"ס19\23.5:עמודגודל.צדדיםמשנימודפסים.דף[2]

.קליםכתמים.הקיפולמחמתקליםקרעים

150$פתיחה 



20–ההמאה–עיןמרהיביציורים-מצוירת"המלך"אסתרמגילת!"ואנוהואליזה".70

"Zeh Eli VeAnvehu"! Illustrated "HaMelech" Ester Scroll – Spectacular Illustrations – the 20th Century

עמודי.חדשהמודרניתעבודה.עיןמרהיבימיםבצבעיהמגילהאורךלכלועיטוריםציוריםכולל.מתוייגת.קלףעלדיו,אסתרמגילת

.אשכנזיכתב."המלך"במילהפותחיםהמגילה

!לברכהכשרההמגילה

.במגילהועמודעמודלכלצבעוניתמסגרתהיוצרים,נאיםצבעעיטוריהמגילהכללאורך.זהבצבעכולל,צבעיםבשללנעשוהציורים

יעשהככה"–הסוסעלמרדכישלציורהמגילהבתחילת:כדלהלןהציוריםרשימת,המגילהסיפורימתוךציוריםהעמודיםבתחתית

ככראלפיםועשרתהמן\הסףשומריותרשבגתן\דחופיםיצאוהרצים\מלכותוכסאעלאחשורוש\"ביקרוחפץהמלךאשרלאיש

תכלתמלכותבלבושהמלךמלפנייצאומרדכי\הביתןבגינתהמלך\המלךשנתנדדהההואבלילה\המלךבשערהיהודימרדכי\כסף

ואסתרמרדכיאגרותאתהשולחיםהסוסיםרציעםשושןהעירשלמרהיבציור,אחרוןבעמוד\הפוריםאגרת\המןבניעשרת\וחור

.צידיהםמשניציפוריםושניהמיניםשבעתשלציורים10המגילהלאורךהעמודיםבין.ושנהשנהבכלהפוריםאתלקיים

.מצויןמצב.לעמודשורות20.(בלבדכתב)מ"ס16:עמודגודל.מ"ס32:הקלףגודל.נוספיםרביםועיטוריםציורים22.עמודים20

.וביתידיתללא

4500$פתיחה 



כתיבהוסגנוןעיטורים–19–ההמאהסוף,אירופה–תורהספר.71

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

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

.מיוחדיםתגיןעיטורימופיעים

ישנה(תצווהפרשת)שמותספרבאמצע.ובכתבקלףבהדבקתתיקונים,כתמים.מ"ס36.7:הכתבגובה.מ"ס50.3:הקלףגובה

עציללא.בשוליםחסרונות.אחתמנותקתתפירה.רטיבותשקיבלהיריעהויקראספרבאמצע.עמודותשלושהבתיריעההשלמת

.ככשרנמכראינו.חיים

500$פתיחה 

נדיר–"חיאישבן"המרן–גלויה.72

Postcard – the "Ben Ish Chai" - Rare

בן"החייםיוסףרבינוג"רשכבהמרןתמונתעם,גלויה

."ל"זצחייםיוסףר"מהרהגאוןצורת"כיתוב."חיאיש

הבןמרןשלהמפורסמתתמונתומתוךנדפסההגלויה

.בצעירותוחיאיש

.טובכללימצב!ביותרנדיר

100$פתיחה 



ציורים 

יהודהרביהקדושהצייר.75

–שמןציור–פטילוןליאון

"האזינהישראלרועה"

The Holy Painter Rabbi

Yehuda Leon Patilon – Oil

Painting – "Ro'eh Israel

Ha'azinah "

המקובלידימעשה,בדעלשמןציור

.פטילוןלאוןיהודהרביהקדוש

.חתום

.גבוהיםעבותעציעםיערברקע

.עננים,שמים,ההריםלמרגלותנהר

.צאןכבשיעםורועה

.מ"ס43\53:מסגרתכוללגודל

בכמהצבעוחסרוןטשטושים

.מקומות

1000$פתיחה 

באסאןצדוקחותמת–ל"זצסלנטשמואלרבישלעתיקהתמונה.73

Ancient Picture of Rabbi Shmuel Salant – Stamp of Tzaddok basan

עם.ירושליםד"ראבסלנטשמואלרבישל,מקורילקרטוןמוצמדעתיקהתמונה

.באסאןצדוקהצלםשלחותמת

.בשוליםקליםפגמים,השמאליתבפינהחסרוןעםפגם.מ"ס11\16.5:גודל

10$פתיחה 

ליאוןיהודהרביהקדושהצייר.74

היערעצי–שמןציור–פטילון

The Holy Painter Rabbi Yehuda

Leon Patilon – Oil Painting – Forest

Trees

המקובלידימעשה,בדעלשמןציור

חתום.פטילוןלאוןיהודהרביהקדוש

.פעמיים

נוףעם,ענניםומעטגדוליםשמים,ברקע

שלאווירההיוצרים–גבוהיםיערעצישל

רועיםצאןכבשישלושה.הדעתהרחבת

.מדושנתאדמהעל

מצב.מסגרתללא.מ"ס32\41:גודל

.כתמים.טובכללי

1000$פתיחה 



זכרונות–דמארישושנה.77

גדולשמןציור–אבאמבית

19-ומרשים

Shoshana Damari –

Memories from Father's

House – Large and

Impressive Oil Painting – 19

והזמרתהציירתשלגדולציור

.(ו"תשס-ג"תרפ)דמארישושנה

חתום.בדעלשמן."תורהתלמוד"

.1979ומתוארך

"אבאמביתזכרונות"מתארהציור

המלמדמולהילדיםישבוכך–

חדרברקע.בתימןתורהבתלמוד

.בתימןהמבניםמסגנון,גדול

,גדוליםספריםמוליושביםהילדים

הכתבאתגםלקרוארגיליםכשהם

.הפוךהספרשל

נתון.מ"ס60\45:הציורגודל

מצב.מ"ס72\83גודל,במסגרת

.מצוין

800$פתיחה 

-הריםנוף-ר'תגציונה.76

בדעלשמן

Ziona Tajer - Mountain

View - Oil on canvas

ברקעהררינוף,בדעלשמןציור

ציונה.ההרבראשוישובעצים

.חתום.ר'תג

\66:מסגרת.מ"ס60\44:גודל

.מצויןמצב.מ"ס82

750$פתיחה 



קבלה וקמעות

–קלףעלומצוירכתוב–שויתי.79

ו"תרמ,צפרו

Shiviti – Written and Illustrated

on Parchment – Sefrou, 1886

בצורתלמנצחעם.קלףעלדיו,שויתי

עם.המסגרתבתוךקודששמות.המנורה

,מלקחיה:המקדשמכליציורים

איורים.'גבתמעלה,מחתותיה

.ומדויקתעדינהבעבודהנאיםקליגרפיים

מסגרתבתוךהעליונההשמאליתבפינה

ציירתיההמנורהזאת"הכותבחתימה

,וזרחיאירו"נרצוראבןמרדכיאני

כתבתי"רישוםהקלףבתחתית."ר"אכי

וזאת'משנ'אאדרך"בזהמנורהאת

צפרוהמהוללהבעיר[ו"תרמ]הברכה

."א"יע

הימניתבפינהזעירפגם.מ"ס11\17

.בינוני,טובמצב.דיוטשטושי.התחתוה

200$פתיחה 

זקןשלקדשוידבכתבלרפואהקמיע.78

ל"זצכדורייצחקרביהמקובלים

Amulet for Good Health handwritten by the

Oldest of the Kabbalists Rabbi Yitzchak

Kaduri

רביהמקובליםזקןשלקדשוידבכתבלרפואהקמיע

שיהיההשמותאלובשם".ל"זצכדורייצחק

ומכלהפניםבצדילושישחולימכל...לרפואתה

"...בשםהקדושיםשמותיךלמעןתרפאהושיתוק

,דקניירעלהקודששמותעםהדפס,נוסףקמיעעם

בתוךלהשיםלחולהומורה,כדוריהרבנותןהיהשאותו

!נדיר.לרפואההמיםאתולשתותמיםכוס

ונאהמרשימהמסגרתבתוךנתוניםהקמעותשני

קדשוידבכתבהקמיענמצאבמרכז.הקירעללתליה

המיועדהמודפסהקמיעמתחתיו.כדוריהרבשל

.לשתיה

.מ"ס27\23המסגרתגודל.מ"ס6\7.5הקמיעגודל

.מאודטובמצב

400$פתיחה 



מחכמיהכהןערביוסףרביידכתב–קלףעלשויתי.80

וירושלים(תורכיה)רמוק'ג

Shiviti on parchment – Manuscript of Rabbi Yosef Arav

Hacohen One of the Sages of Jermuk (Turkey) and

Jerusalem

ושמותפסוקיםשלומסגרת.מנורהבצורתלמנצחעם,קלףעלשויתי

לאהבתשרהאשתינ"לעזהכתבתי"נכתבהשויתיבתחתית.קודש

הצעיראניהכותבה"תנצבסיוןי"לח'הע"נלבז"התרפ'שזהוהיה

."ט"סהכהןערבט"סיוסף

.למסגרתמחוץנבדקלא.ישנהמסגרתבתוך.מ"ס14.5\11.5

ירמוק'בג(1871)א"תרלבשנתנולדהכהןערבטובסימןיוסףחכם

חכם,העיררבמפילמדתורתוראשיתאת.שבתורכיהשבאנטוליה

ו"תרמבשנת.משמשוהיהצעירמגילוכבר,אזולאיאברהםבןיצחק

הצדקלמורהוהיההחליפו,אזולאייצחקחכםפטירתלאחר,(1886)

והתיישבישראללארץעלה(1911)א"תרעבשנת.ירמוק'גבעירו

נחלאותבשכונתרמוקלים'הגהכנסתביתמקימיביןונמנה.בירושלים

דורשהיה',אברהםויאמר'הכנסתביתנקראשלימים,(בצלאלרחוב)

שלמנהיגםוהיהציבוריתלפעילותוהתמסרבשכונהכנסיותבתיבכמה

החל(1923)ג"תרפבשנת.בירושליםודיארבקרסויריק,ירמוק'געולי

שמואלהחכםעםיחד,פאפודודהחכםשלדינובביתכדייןלשמש

בשנתפטירתולאחרלאוריצא,התורהעל'יוסףויצבור'ספרו.פארדו

הכנסתביתרבשהיה,פטאלאברהםחכםי"ע(1964)ד"תשכ

.רמוקלים'הג

100$פתיחה 

חיבורמתוךדפיםשני.81

,ספרד]–ידועלאקבלי

[16–ההמאה

Two Leaves from an

Unknown Kabbalistic

Composition – [Spain, the

16th Century]

חידושיעם,ידבכתבדפיםשני

קדוםקבליחיבורמתוך.קבלה

,ספרד,הנראהכפי.ידועשלא

!אוטוגרף.16–ההמאה

עם.כתוביםעמודים4.דף2

המחברתוספתשורותשתי

\20:גודל.העמודיםאחדבשולי

פגעי.גרוע-בינונימצב.מ"ס15

הדפים.טקסטחסרונות.עש

.כריכותמגניזתהוצאו

200$פתיחה 



א"זיע"חיאישבן"המרןידכתב-ישראלוגאולתהמשיחביאת–"ר"אכיוישמרינויצלינוברחמיות"השי".82

The Coming of the Messiah and the Redemption of Israel – manuscript by the "Ben Ish Chai"

.שורות38.צדדיםמשניכתוב."חיאישבן"בעלחייםיוסףרבינוהגולהבניכלראשמרןשלקדשוידכתיבתבעצםכולוכתוב,דף

.הסודפיעל,המשיחוביאתישראלעםגאולתבעניןחידושים

העתידההגאולהסוד

היהשכולםך"מנצפאותיותמןלגאולתינוהנשארהאותזהכיך"דמצפי'צדאותי"עתהיהא"בבלהיותהעתידהשהגאולהידועגם"

לשוןנשיאיםהארץמקצהנשיאיםמעלההכתוברמזד"בספרשתיובזהך"דמנצפק"צדילאותמצפיםאנחנוועתה...גאולהמהם

"...ישראלנשיאישנישהםשגםיוסףבןומשיחדוידבוהמשיחהםנשיאות

אמןענייתסוד

שהאדםאמןבענייתז"ולפשלוהשפעומשתלשליוצאהשעראותושדרךלמעלהמיוחדשערלוישהקודשמשמתשםשכלידועוהנה"

"...ביחדנפתחיםשעריםשניכאןישאמןכמספרשגםי"אדנה"הוישמות'בבומיחד

."ר"אכיוישמרינויצלינוברחמיות"השי"תפילהדבריהקטעיםאחדבסוף

.מאודטובבמצבהדף.בודדותאותיותשלחסרוןעם,הדףבשולי(משוקמים)קליםפגמים.מ"ס11\15

500$פתיחה 



18–ההמאה–באיטליההמקובליםכמנהגהתקיעותוכוונותתפילות–ידכתב.83

Manuscript – Prayers and Kavanot for the Blowing of the Shofar according to the Custom of Italian

Kabbalists – the 18th Century

.18–ההמאה,איטליה.הגהותעםאיטלקיתכתיבה.השנהבראששופרלתקיעתוכוונותתפילותכולל,ידכתב

תקיעותכוונת.י"מהארשופרתקיעתקודםונוראהיפהתפלה.התקיעותקודםלתוקעתפילות–התוקעסדר:כוללידהכתב

איןאמירתאחרמוסףשלאחרהתקיעותכוונת,מוסףשללתקיעותכוונות.ת"ותרת"תש,ת"תשרביןמיוחדותתפילות.דמיושב

.הכבודשיראמירתלאחרהתקיעותכוונות.כאלקינו

טרםבשופרלתקועהמנהג–"הארץעליצאהשמשטרםהבוקרבהיות"בשופרלתקועהחסידיםמנהגכינכתבידהכתבבתחילת

הרבניםהורוושכןזהמנהגלבטלשישכתב(גאות'סיב"י)שאלחייםבספרוא"החיד,במחלוקתשנויהשנהראשביוםהתפילה

רביהמקובלנהגושכן,המנהגלחזקאליוכתב(אליסנדריהד"אב)הלויאליהורביכיא"החידוכותבמוסיף,אולם.המקובלים

.שבירושליםאלביתבישיבתהמנהגביטלש"הרשכיא"החידכותבועוד.ז"הרמבכתבימצאושכןהכהןבנימין

הקודששמות:כתיבהשלשוניםגדלים.אחרמכותבאוטומטיתאיטלקיתבכתיבההגהותכמהעם,בינוניתאיטלקיתכתיבה

השמותכל.זעירהאיטלקיתבכתיבהוהכוונות,בינוניתאשוריתבכתיבההתקיעותשמות.גדולהאשוריתבכתיבהמודגשים

.מופלאבסדרמסודרתוהנקודות

.חדשהכריכה.שימושוסימניכתמים.מאודטובמצב.ועבהאיכותידף.מ"ס16.5.כתוביםעמודים[17].דף[9]

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

1000$פתיחה 



המקובלשלקדשוידבכתבעמודים84.3

עוונותתיקוני57–פתיהיהודהרבי

3Pages Handwritten by the Kabbalist

Rabbi Yehuda Fetaya – 57 Tikkunei Avonot

.פתיהיהודהרביהאלקיהמקובלשלקדשוידכתב

תיקונים57בתרשימהובהםכתוביםעמודים3

עלנכתבוהתיקונים.ל"רחשוניםולחטאיםלעונות

,פתיהלרבשייךשהיהספרכריכתשלפורזץדפי

.קדשוידבכתבהדפיםעםהכריכהלפנינו

עלתיקון"פתיההרבכתבהראשוןהעמודבראש

ע"יחלהרבתשובהפתחי'מסמועתקיםהעבירות

עזראיחזקאללרביתשובהפתחיספר."א"זיעהלוי

עוונותתיקונישמוניםובו,בגדאדמחכמיהלוייהושע

העתיקפתיההרב.ו"תרפבשנתבירושליםנדפס

כסדרםבאיםשאינם,שוניםתיקוניםל"הנמהספר

העתיקשאותםמיוחדיםבתיקוניםבחראלא,בספר

לפיתיקונים10נעתקובתחילה.שלפנינולדפים

,יאתיקוניםכ"אח.ע-סחתיקונים3עודכ"אח,הסדר

.סז-מג,פ,עב,עא.מב-לו,לד,לג,כו,כב,כב,יג

פתיהיהודהרביכתבלפנינוהכתובאתכיניכר

.בזקנותו

דף.מ"ס17\25:עמודגודל.כתוביםעמודים3

.טובמצב.לכריכהמוצמדאחד

1000$פתיחה 

חלקיםשני–הזהרתיקוני.85

ח"תרי,אזמיר–(סט)

Tikunei HaZohar – Two

Sections (Set) – Izmir, 1868

עם.חלקיםשני.הזהרתיקוני

,אזמיר.י'פלאגחייםרביהקדמת

.רודיטיבנימןציון'ןדפוס.ח"תרי

.מ"ס20.דףרט:ב.דףרלב,[4]:א

קיפולים.טובכללימצב:אחלק

כריכה.הדפיםמפינותבכמה

חלק.רופפיםודפיםבלויהמקורית

נקבי.כריכהללא.טובכללימצב:ב

בדפיםכתמים.בודדיםזעיריםעש

.אחרונים

100$פתיחה 



בעלאלישיבשלמהרביהמקובלשלקדשוידבכתבקבליותהגהות–ב"תרע,ירושלים–הקודשרוחשער.86

"ואחלמהשבולשם"ה

Sha;ar Ruach HaKodesh – Jerusalem, 1912 – Kabbalistic Glosses by the Kabbalist Rabbi Shlomo Elyashiv Author

of "Leshem, Shevo VeAchlama"

,ירושלים.מהרילשלמהאהרןורבימהורודנאהיילפריןמנכיןמנחםרבימאתוביאורפירושעם.ויטאלחייםלרבינו,הקודשרוחשערספר

.ב"תרע

הגהותיועםל"זצאלישיבשלמהרביהמקובלשלהעותק

כתיבתבעצםההגהות.נוספתהגהה2\פדבדף.(שורות43)במיוחדארוכההגההמהןאחת.קבליותלמדניותהגהותארבע2\סהבדף

!בקבלהחשובותהגהות–ל"זצאלישיבשלמהרביהאלקיהמקובלשלקדשויד

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

נדפסו"חייםעץ"ספרעלהגהותיו.לדפוסידועלנערכובקבלהא"הגרכתביורוב,הקבלהבחכמתבגדלותוצעירמגילנודע.בליטא

שלהיסודמספריוהם,ח"תש-ט"תרסבשניםנדפסה"ואחלמהשבולשם"הנקראתבקבלהספריוסדרת.א"תרנווארשאבמהדורת

לשםמשפחתושםאתאזששינה,הומלאד"אבאברהםרביוחתנובתועםיחדלירושליםעלהד"תרפבשנת.הקבלהחכמתלימוד

רבהבהערצהוהתקבל,ל"זצאלישיבש"הגרימרן,בדורנוהפוסקיםכגדוללימיםשנודע–שלוםיוסףהנערהיחידובנם.חותנומשפחת

עליואמר"אישחזון"המרן.גדולתואתמרבםששמעו"חיאישבן"הותלמידיה"השדהרבבירושליםהספרדיםהמקובליםגדוליי"ע

בקישאדםכמוהקבלהבחדריבקישהואעליואמרכיאומרומשמו.בדורנוהמקובליםגדולכינהוקוקהרב.האחרוןהמקובלשהוא

.בביתו

.זעיריםעשנקבי.איכותיםדפים.טובכללימצב.העליונותמדותוזיווגיייחודיםצירופישלטבלאות3ובומקופלדף[1].דףפד,[4]

.חדשהכריכה

2000$פתיחה 



רביהמקובלידבכתבחידושים–ד"תרי,ליוורנו–אמתשפתחומש.88

וירושליםמבוסנייאמשהבכראפרים

Chumash Sefat Emet – Livorno, 1854 – Novellae Handwritten by the

kabbalist rabbi Ephraim Bachar Moshe of Bosnia and Jerusalem

,אהרןתולדות,הטוריםבעל,חכמיםשפתי,י"רש:המפרשיםעם,אמתשפתחומש

פנים"בשםממנוחידושיםעם,אמוזגבןאליהורביידיעלסודר.א"החיד,האלשיךקיצור

.ד"תרי,ליוורנו.שמות-בראשית,חלקיםשני."לתורה

.הקליגרפיסלסולועםאחתחתימה.משהר"בכאפריםרביחתימותשתיהספרבשער

"...ו"היאפריםאמר"פותחיםרובם.ידובכתיבתחידושיםקטעי15הספרלאורך

בתורהגדול,בוסנייאמארץשעלוירושליםרבנימגדולימשהר"בכאפריםרבי

היה.בירושליםכדייןשימש.והמכוניםהידועיםאלביתק"קיחידימרשומי.ובחסידות

חשוביםספריםלאורהוציא.חוליםריפאשבעזרתםש"הרשוקמעותבסגולותמשתמש

בחלקתהזתיםבהרונטמןב"תרמבשנתנפטר.ו"למהרחהתכונהספרביניהם

.החסידים

בשוליםעשנקבי.טובכללימצב.ועביםאיכותיםדפים.מ"ס28.דףק,קטז,[3]

.מנותקיםדפי.הפנימיים

200$פתיחה 

ד"ראבפראנקויוסףרחמיםרביהמקובלידבכתבלפרנסהותפילה,הגהה,חתימה–הקודשעבודתספר.87

א"להחידהקודשעבודתספרעלחברון

Sefer Avodat Hakodesh – Signature, Gloss and Prayer for Livelihood Handwritten by the Kabbalist Rabbi

Rachamim Yosef Franko Rosh Av Beit Din of Hebron on Sefer Avodat Hakodesh by the Chida

.ישראלשומר,ליאירסנסן,בסדריוסף,אחתכף,גודלקשר,שמירצפורן,באמצעמורה:הלכתכוכבישבעהעם,הקודשעבודתספר

.שלזינגריוסףדפוס.כ"תר,פרסבורג.אזולאידודיוסףחייםרבינומאת

,ולניניולבניליקונילעבודתכספימקנת".(ף"החרי)פראנקויוסףרחמיםחייםרביהמקובלהגאוןוחתימתנדיררישוםהספרבשער

קפהשתייתבעניןידובכתבהגהה1\נהבדף."א"יעקושטאפה[?ג"תרכ]להושיעב'ר'שרחמיםהיוםט"סף"החריהצעירוהוא

.לפרנסהתפילהובו,ידובכתיבתכולוכתובשלםעמודהכרךבסוף.התפילהקודםבסוכר

מחברישראלחייםרחמיםרביידיעללרבנותהוסמך.ברודוסנולד.חברוןרבנימגדולי(ב"תרס-ה"תקצ)פראנקויוסףרחמיםחייםרבי

עלהח"תרכובשנתכשנתייםבמשךאיטליהכרבכיהן."דיןבית"בעלישראליצחקרפאלרביתלמידכ"אח,ועוד"ימיןשנות"

העדהשללרבההתמנהח"תרלבשנת.גאגיןח"והשמברכהא"היששלדינובביתדיןביתכחברלשמשמונהבואועםומיד,לירושלים

שערית"שוחיבוריו."חמדשדי"המדיניחזקיהוחייםרביחברוןשלהספרדיכרבהמקומואתמילאפטירתולאחר.בחברוןהספרדית

.רחמיםאות,חייוסף,הרחמיםמידת,יוסףויצבור,(ב"תרס,ירושלים)חלקיםשנירחמים

.נאהחדשהכריכה.מאודטובמצב.מ"ס13.דףקכג,[4]

200$פתיחה 



שלוהגההחתימה–יהודהשבט\יהודהמטה.90

"החייםכף"הבעלסופרחייםיעקברביהגאוןהמקובל

Mateh Yehuda / Shevet Yehuda – Signature and

Gloss by the Kabbalist the Gaon Rabbi Ya'akov

Chaim Sofer Author of "Kaf HaChaim"

יהודהשבטספרעם.שניחלקחייםאורח,יהודהמטהספר

מהדורה.ג"תקמ,ליוורנו.עייאשיהודהרבימאת.(סוףחסר)

.נפרדשערספרלכל.ראשונה

סופרחייםיעקברבינושלקדשוידחתימתיהודהמטהבשער

."ו"יצברוךיצחק'בחייםיעקבי"הצב""החייםכף"ה

בכתבקצרותהגהות2יהודהבמטה.השעריםבשניחותמותיו

.ו"למהרחהכוונותמשערמובאההיאהאחת.ידו

ערוךהשלחןעל"החייםכף"בספרומוזכריהודהמטהספר

הכףמספרייתיסודיהלכתיספרלפנינו!פעמיםמאות

חיבורולכתיבתהשתמששבהםמהספריםואחד,החיים

.הגדול

יליד-(ט"תרצ-ל"תר)סופרחייםיעקברביהמקובלהגאון

אישבן"בעלחייםיוסףורביסומךעבדאללהרביתלמיד,בבל

סדרתמחבר.הפוסקיםומגדוליוירושליםבבלמחכמי."חי

שלהגגבעלייתחיבורובכתיבתעלשקד."החייםכף"הספרים

."חיאישבן"הי"עשנוסד,בירושלים"לדודשושנים"הכנסתבית

סיומיעל"העולםעדחיים"ביניהם:נוספיםספריםחיבר

דרשות-"חייםחוקי",ם"סתהלכות-"יעקבקול",מסכתות

.שוניםלזמנים

לשבטאחרוניםדפיםעשרהחסרים.דףמב[1].דףסד,[1]

כריכה.עשנקביומעטרטיבותכתמי.בינוני-טובמצב.יהודה

.פשוטהחדשה

120$פתיחה 

בכתיבהוהלכתיותקבליותהגהותעשרות.89

ט"תרי,ליוורנו–החדשתפלתסידורבשולימזרחית

Dozens of Kabbalistic and Halachic glosses in

Oriental Script on the Margins of Siddur Tefilat

haChodesh– Livorno, 1859

ל"המומאת.ספרדיםקדושקהלכמנהגהחדשתפלתסידור

.ט"תרי,ליוורנו.(א"אב)אנקאווהאברהםרבי

פיעלהערות.מזרחיידבכתברבותהגהותהספרלאורך

כתיבה.שונותוהוספותהלכתיותהערות,הקבלהתורת

.מזוההלאכותב.ההדפסהמתקופת

.וחיזוקיםפגמים.בינוני,טובמצב.מ"ס18.דףיח,רכד

.רביםכתמים

200$פתיחה 



חסידיתמהדורה–קדשוידחתימתעםהכהןדוויקשאולחייםרביהאלקיהמקובלשל"לישראלחק"ה.91

The "Chok LeIsrael" of the Divine Kabbalist Rabbi Chaim Shaul Dweik Hacohen with His handwritten

Signature– Hassidic Edition

ורבימאוסטרהא(ייבירב)יוסףיעקברביהסכמותבאוראשוןבחלק–חסידיתמהדורה.ח"תקמ,לבוב.שמותספר,לישראלחק

.ועודמזלוטשובצבימגזעבערישכר

ה"השד–הכהןדוויקשאולחייםרביהאלקיהמקובלעותק

רביבנוחתימות."ט"סהכהןדוויךשאולחיים'הצה"התרנ'בשחלקיםהחמשהכלגרוש8בסך'הלעבדותאותוקניתי"

."'ויוםב"תרנ'שטבת..תפלין"נוסףרישום."ירושלםק"פעהפורים..יוםה"תרנ'ש"רישום.ו"תרנמשנתהכהןדוויקאליהו

.טובמצב.מקוריתעורכריכת.ראשוניםדפיםכמהבפינתקליםפגמים.מ"ס17.מפורטשנישער.שעריםשני.דףרכ,[6]

המקובליםישיבותוראש,צובהארםשלהראשירבה.המקובליםמגדולי(ג"תרצ-ח"תרי)ה"השד–הכהןדוויקשאולחייםרבי

."הנהררחובות"ו"אלבית"

מרדכירביהמקובלהגאוןמפיתורהקיבל."מארץאמת"ספרבעלצובהארםשלרבהשאולרביהגאוןבןאליהורבילאביונולד

ישיבתראשיביןונמנה,צובהמארםנוספיםחכמיםעםיחדלירושליםעלה(32בן)ן"תרבשנת."גניםמעין"בעלעבאדי

עדתורהבסתריהלימודאתלהרחיבהשקיעומרצוחייוכלאת.חיבוריוכתיבתעלשקדבה,העתיקהבעיראלביתהמקובלים

כפי,יתירהבענוה"אלבת"ישיבתראשיבדרךהלך,זאתכלעם.פהבעלהכוונתבספרובפרטו"המהרחבספריבקישהיה

עם."עולםשלברומוהעומדיםבדבריםוחומרוקל,תבונהולאדעתלאביאיןלעצמיוכשאני"אשלגהרבלספריבהסכמתושכותב

תורתאתולימדהפיץבה,בראשהעמד,נחוםנסיםרביהמקובלהגבירידיעל"הנהררחובותהמקובליםישיבתשלהקמתה

בוראואשר,ואשכנזיםספרדים,המקובליםירושליםמחכמיחשובחלקשלומאורםרבםהיהה"השד.רביםלתלמידיםהקבלה

."קדישאסבא"האלפנדאריאליעזרשלמהרביוקדושגאוןאותושללקרבתושזכהמהיחידיםשהיהלצייןיש.ומאורםרבםאת

אתוולשוחח,ממנולהתברךאליובאיםהיובארץשביקרוים"והאדמורהרבניםגדולי.פריעשתהוברכתו,בתפלתוהיהכוחו

סופרחייםיעקברבי,"שלמהכרם"בעלאליהוסלמאןרבי,הלויידידטוביוםרביהםתלמידיו.עולםשלברומוהעומדיםבדברים

רבי,חזןציוןבןרבי,קציןיעקברבי,וינטרובגדנחרבי,רפולהרריעזרארבי,מרגליותזעליגאשרישעיהרבי,"החייםכף"בעל

.תלמידיוהםהמקובליםירושליםמגדולירביםועודוינשטוקיאירמשה

הרבהערות"."ייחודיםספר".חייםאוצרותעלפירוש–"שלימהאיפה"ספר.הקבלהלימודבשדהיסודספריהינם,חיבוריו

איפה"ביאורובלעדיכידוע."השדהפאת"."השיריםשירעלפירוש"ו"שלוםשר".שלוםנהרבספרש"הרשדבריעל"ה"השד

השלמתאתעליושהקשהדבר,התעוורימיובסוף.זהקדושבספררגלוואתידואתאישיריםלאחייםאוצרותעל"שלימה

.חיבוריו

350$פתיחה 



רביהצדיקהקדשת–יונהלרבינוהיראהספר.93

רביהמקובלהצדיקעותק–זילבריהושעבנימין

דבילצקישריה

Sefer haYirah by Rabbeinu Yonah – Dedication by

the Tzaddik Rabbi Binyamin Yehoshua Zilber –

the Copy of the Tzaddik the kabbalist Sraya

Davlitzky

,היראהמקורביאורעם.מגירונדייונהלרבינוהיראהספר

ב"תשי,ירושלים.זילבריהושעבנימיןרבימאת

אלזילברבנימיןרביידבכתבנאההקדשההספרבשער

ורישומיםחותמותבספר.דביליצקישריהרביהצדיקהמקובל

.דביליצקיהרבשלידובכתב

.טובכללימצב.רופפתכריכה

80$פתיחה 

הגהות–נחוםנסיםרביהצדיקהמקובלעותק–רבהמדרש.92

סיטוןשלוםרביידבכתברבות

Midrash Rabba – Copy of the Kabbalist Rabbi Nissim Nachum

– Many Glosses Handwritten by Rabbi Shalom Siton

חלקיםשני.אמריםואסיפתכהונהמתנותפירושעם.התורהעלרבהמדרש

.ז"תרנ,ווילנא.ויקרא-שמות

מיוחדתכריכהעם.נחוםנסיםרביהמקובלהצדיקהגבירשלהעותקים

שייךשהספררביםרישומים,שניבחלק.הכריכהגביעלשמווהטבעת

סיטוןשלוםשליהספרזה"וחתימהרישוםוכן."ו"הינחוםנסיםאדון"ל

אחתהגהה,ידבכתברבותהגהותהדפיםבין"...אורנשטיןבתיט"ס

.סיטוןשלוםהצעיר–ס"השחתומה

גופיהואיהורבנןורחיםמוקיר,(ז"תרפ-ב"תרכ)נחוםנסיםרביהצדיק

תורהשלעולההקים,ונדבןציבוראיש,ומקובלחכםתלמיד-מרבנןצורבא

,תקופהבאותהירושליםשידעהביותרהחשובותהישיבותאתביסדו

רחובות","השמיםשער"המקובליםוישיבות,"יוסףפורת"ישיבתממייסדי

ח"תרנבשנתארצהועלהבטריפולינולד."תורהכתר"וחברת,"הנהר

.הקבלהתורתאתללמודוהחל,הבוכריםשבשכונתדודברחובהשתכן

חילקכספוואת.ותעניותבסיגופיםהעבירחייורובאתהרבעושרולמרות

כןכמו.בקבלהשעסקוורבניםחכמיםבתלמידיותמךוישיבותלמוסדות

.לאורכמוציאשמואתבהםלהזכירמבלישוניםקבלהספרימכספוהדפיס

.הזתיםבהרנטמן

חפץ"יתומיםביתוהקיםלירושליםעלה,חלבמחכמי-סתהוןשלוםרבי

.ז"תשלנפטר.וניהלו"חיים

.תואמותכריכות.טובמצב.מ"ס19.כרכיםשני

100$פתיחה 



ד"חבחסידות

ידבכתבהשלמותעםחסרמעטעותק–ראשונהמהדורה–ו"תקנ,סלאוויטא–תניא-אמריםליקוטי.94

Likutei Amarim – Tanya – Slavita, 1796 – First Edition – Slightly Lacking Copy with Handwritten Completions

שניאוררבי'הזקןר"האדמו'שלמתורתוהראשוןהחסידותספר.'והאמונההיחודשער'ו'בינוניםשלספר'.תניא-אמריםליקוטיספר

.(622'מס,חסידותסטפנסקי).שפיראמשהרבידפוס.ו"תקנ,סלאוויטא.ד"חבחסידותשלמייסדהמלאדיזלמן

ההשלמות.19-המהמאהעתיקידבכתבהושלמוחלקם,להשלמהריקיםבדפיםכרוך.(במקורדף86מתוך)דף16חסרהעותק

.הצנזורההשמטותלפני,הראשונותהמהדורותנוסחלפי

רוב,טוב-בינונימצב.מ"ס15.ריקדף[2],ריקדףפה.ידבכתבהושלמופג-פא,פ-כד,ידבכתבהושלמוכג-כב,כא-ט,ריקדף8

.יט-יח,יג-טבדפיםבטקסטפגיעהעםמשוקמיםקליםקרעים.כד-כגבדףכתם.זמןכתמי.ועבהאיכותידף.טובבמצבהדפים

.עתיקהכריכה

2000$פתיחה 



שחילקברכהשלמכוסייןשיירי.96

בקבוקיםשני–הרבי

Remainders of Wine from a Cup of

Blessing Handed Out by the Rebbe

– Two Bottles

שלמכוסייןשייריעםקטניםבקבוקוניםשני

.בהתוועדותהרבישחילקברכה

מהרביברכהשלכוס"מדבקההבקבוקעל

."המשיחמלךמליובאוויטש

.טובמצב.מ"ס6.5:גובה

200$פתיחה 

והגההחתימה–ו"תקכ,פיורדא–שלמהשלים.95

שניאורסוןזלמןשניאוררביידבכתבלמדנית

Yam shel Shlomo – Furth, 1766 – Signature and

Scholarly Gloss Handwritten by Rabbi Shneur Zalman

Schneersohn

.ו"תקכ,פיורדא.ל"למהרש.חוליןמסכתעל.שלמהשלים

זלמןשניאוררביהוא–"חברוניי"שזבנ"חתימההספרבשער

התניאבעלשלבנושניאורסוןמשהרבישלאמומצדנכדושניאורסון

י"שזבננמוקיחיבורו.וירושליםחברוןרבנימחשובי(ב"תרמנפטר)

.ו"תרלשנת,בירושליםנדפס

.ידובכתיבתלמדניתהגההנזבדף

.דפיםבכמהשוליםפגמי.טובכללימצב

100$פתיחה 



יהדות הונגריה

\סערדאהלד"אבגרינספלדמשהרביחתימות-ספריםשני.98

מארושישיבתוראשד"אברוזנברגיהודהיקותיאלרבי

Two Books – Signatures of Rabbi Moshe Greensfeld Av Beit

Din of Serdahely / Rabbi Yekutiel Yehuda Rosenberg Av Beit

Din and Head of the Maros Yeshiva

.ח"תקס,זאלקווא.הלפריןיחיאלרבימאת,הדורותסדר•

רישומים3הפורזץבדף."סגלפעלדגרינסק"משה"חתימההספרבשער

."י"נגרינספעלדמשהרביהקציןוהרבנילהתורנישייךשהספרידבכתב

חתם"המרןידיעלונימולבפרשבורגנולד-מפרשבורגגרינספלדמשהרבי

צביאברהםרביהרבניםגם"סופרחתם"הידיעלנימולויוםבאותו,"סופר

רביחתן,סערדאהעלד"כאבכיהן.קונשטטליפמןאליעזרורביוינדרהירש

,עמודיםותלמידיוס"החת).בטלהייםהלויקלמןרבישלוגיסובטלהייםנטע

.(תכ,ע,כה

.בלויהמקוריתכריכה.עשפגעימעט.בינוני,טובמצב

.מונקאטשד"אבשפיראהירשצבירביר"האדמומאת.תפארתצבית"שו•

.ראשונהמהדורה.ב"תרע,מונקאטש

אוצר,ד"תש-ה"תרמ)רוזנברגיהודהיקותיאלרביבעלותוחותמותחתימה

ערוגת"בעלותלמיד,בלאפושטיטלבויםדודרביתלמיד,(11574הרבנים

כדייןכיהן.סלובקיה-מסטרופקובגולדברגרמנשהרביחתן.בחוסט"הבשם

וראשכרבכיהןג"תרעמשנת.ז"תרסמשנתואשארהי-במארושישיבהוראש

ההונגרימהצבאשברחבזמןנפטר).ד"הי,בשואהנספה.בדיערעשישיבה

.(ם"תש,ירושלים)"יקותיאלתורת"בספרעייןלתולדותיו.(טארדאליד

.מצויןמצב

100$פתיחה 

שמואלרבילגאוןשניתנה–מרשימהחברתעודת.97

ץ"תרח,ירושלים–פרשבורגד"אבסופרבנימין

Impressive Membership Certificate – Given to the Gaon

Rabbi Shmuel Binyamin Sofer Av Beit Din of Pressburg –

Jerusalem, 1938

האשכנזיםלקהלתהעירועדהחרדיתהעדהמאת,חברתעודת

ח"תפרישנת,ר"אדג"כ.העירועדהנהלתחתימתעם.בירושלים

.[1938ץ"תרח]

הנכבדשהנדיבהתעודהועדההזההכתבעד",נאמרבתעודה

א"יעפרשבורגבעירו"היסופרבנימיןשמואלר"מוהק"בנש

חברבתור,מ"בפפא"ירושלםשלום"הנכבדההחברהי"ענרשם

תעודה...ירושליםק"בעהי'דלדברהחרדיםעדת,ישורוןעדתבקהל

נרשםושמועדתנוהחברשלהזכיותבכלל"הנהחבראתמזכהזו

"...50\65מספרתחתהחבריםבספר'דבהיכלנצחלזכרון

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

.הימניבשולקלקרע

150$פתיחה 



באנהיאדד"אבמושקוביץדודרביידבכתבארוכותהגהות–ט"תרנ-ז"תרנ,פאקש–יעשהוכתורהקונטרס.99

Kuntras VeChaTorah Ya'aseh – Paks, 1897-1899 – Long Glosses handwritten by Rabbi David Moskowitz Av

Beit Din of Bonyhad

קבלתענין:ב.ההפךיהודיהאינהמאשהשהולידמישראלמשפחותבתערובתהנולדיםדיני:א.חלקיםשני,יעשהוכתורהקונטרס

מאת.בגרמניתמהםכמה,המחברלדעתהמסכימיםרבניםומכתביואחרוניםראשוניםתשובותנעתקוהחלקיםבשני.בזמננוגירות

.יחידהמהדורה.ט"תרנ-ז"תרנ,פאקש.קוטנאשלוםרבי

הנראהכפי,"מישקאלטץבאנהיאדק"דקד"אבמאשקאוויטשדוד"רבישלרבותחותמות.ידבכתבהערות20–כהספרדפיבין

."א"יעאונגאוורק"מק...פנחס'הק"נוספתחתימה.ידובכתבההגהות

IVקצוצותמעטהדףשבתחתיתההגהות.טובמצב.רופפיםודפיםכריכה.דףמט,[2].דףכ,’עמ.

100$פתיחה 

מיוחסיםעותקים–ראשונותמהדורות–ת"שוספרי[12]אוסף.100

Collection of [12] Responsa Books – First Editions – Pedigreed Copies

.ג"תרל,פרמישלא.סווירזד"אבפעירמאירדודרבי,ם"הרדת"שו•

."א"יעחדש-צאנזגלילקאדוקדפהספריםקניןחברה"חותמות

.ו"תרפ,קלויזנבורג.באהאשויד"אבסגלשבתירבי.ד"הרשבית"שו•

.ידבכתבהגהותכמה.נוספתבעלותוחותמת.באהושד"אבראללערציוןבןרביחותמות

המחברידבכתבהקדשה.ו"תרפ,[דפוסמקוםחסר].טורקאד"אבמישעלסגלאליעזררבי.תנינאמהדורא,אליעזרמשנתת"שו•

.וחותמתו

.ג"תרצ,בילגורייא.פוברסקידודיהושערבימאת.משפטחשן,דודישועות•

דודרביחותמות.בלועזיתגםחותמותיו."א"יעהאדהאזק"דקד"אבגונפלעדמרדכי"רביחותמת.וחותמותוחתימותרישומים

.(ה"תרצ)"סופרדעת"התלמידדושינסקייעקבירחמיאלרביידבכתבהקדשה.באהניהאדד"אבמושקוביץ

.ג"תרע,פאלטאווא.שילעלד"אברבינוביץדובעררבימאת,אמתדבר•

.קורלאנדשובאץד"אבאשכנזיאברהםבנימיןרביבעלותחותמת

.ד"תרפ,בילגורייא.עלברגנתןאברהםרבימאת.נאמןביתת"שו•

."והגלילבלאשקיד"אבעלבערגנתןאברהם"רביהמחברשלבעלותחותמות

.זלוטולובשלמהרביל"המובנוהקדשת.ד"תרפ,ווארשא.זלוטולובמנדלמנחםרבימאת,מנחםזכרוןת"שו•

בחלקוקרע.השערבדףהקדשה.ראשונהמהדורה.ו"תרמ,מונקאשט.מדעעשמנדלמנחםרבימאת.העזראבן.צדקאבנית"שו•

.השערשלהתחתון

מאתים.גרשהאזלה•ספרעםכרוך.ראשונהמהדורה.ה"תרס,ווילנא.חדשמושד"אביעקביצחקרבימאת.יעקבחלקת"שו•

.ראשונהמהדורה.ו"תרס,פיעטרקוב.פוסקאליהורבימאת.גיטיןלמסדרינחוציםענינים

.ראשונהמהדורה.ח"תרמ,ברדיטשוב.יאנישפולישלרבהשמואליעקברבימאת.שמואלתפארתת"שו•

.שעריםשני.ח"תרס,ירושלים.טרעסטינאד"אבזרחמיכליחיאלרבימאת,שעריםלחםת"שו•

.רבניםבעלותחותמות.ז"תרמ,ווילנא.לונאד"אבמרדכירבימאת.מרדכידרכית"שו•

.שהואכמותנמכרהאוסף.טובכללימצב.שוניםגדלים.ספרים12כ"סה

200$פתיחה 

יחידהמהדורה–ט"תרי,פרשבורג–פולמוס–המחניםמחולתת"שו.101

Mecholat Hamachanayim Responsa– Polemic – Pressburg, 1859 – First Edition

.בימהמקוםושינויהכנסתבביתחופותעריכתבענייןובעיקר,הכנסתביתובסדריבתפילהשינוייםנגד.המחניםמחולתת"שוספר

.ומנהגמנהגכלעל'וכדוניגוןאומלבוש,תורהלספרוקראיהוהחופההבינההעמדתבעניןוהשניםהחדשיםכנסיותבתימנהגי:מבאר

.סופרהחתםמתלמידי,פעזינגד"אביפהמרגליותדודישראלרביהגאוןמאת.ישראלמנהגילחזק

ספריםמוכרעלינגרם"מהראצללמכירהספריםרשימתהספרבסוף.דף[3],פ,[1].טובמצב.יחידהמהדורה.ט"תרי,פרשבורג

.בפרסבורג

80$פתיחה 



מיוחסיםמכתבים ועותקים , ספרים–חסידות 

בילקעד"אבישראלמאיררבישלערוךהשלחן.103

חסידיתמהדורה–

The Shulchan Aruch of Rabbi Meir Yisrael Av Beit

Din of Bilkeh – Hassidic Edition

כלעם.כהניםתורתעםמשפטחשן,ערוךשלחןכרכישני

.סגלמדפיסיוסףאברהםדפוס.ד"תרכ,למברג.המפרשים

רביר"האדמומאתהסכמהמכתבישתי.אחלקלשערמעבר

.המהדורהבשבחמצאנזחיים

ק"אבדקישראלחייםבןמאיר'הק"וחתימהרישוםבשער

.קצרותהגהותושתיחותמותיו."והגלילבילגע

מנחת"בעליונגרייזאנשלאשררביתלמיד-ישראלמאיררבי

נזכר.לירושליםעלה.בבילקאכרבכיהןמ"תרמשנת."אשר

יונגריזישעיהרבי-חתנו."יצחקיד",שיקם"מהרת"בשו

.(12757ר"אוצה).מזערענד

מלבד.מקוריותעורחציכריכות.מ"ס43.גדוליםכרכיםשני

.מאודטובמצב.הראשוןהכרךבשערחיזוקים

100$פתיחה 

והגהותחתימה–משלי-תהליםספר.102

"דודחסדי"בעלהקדושר"האדמו

מסוכוטשוב

Book of Psalms-Proverbs – Signature and

Glosses by the Holy Rebbe Author of

"Chasdei David" of Sochotshov

(Sochaczew)

.ומצודותי"רשפירושעם,משלי-תהליםספר

.ן"תר,ווארשא

דודרביר"האדמוחותמתשתיהתהליםספרבשער

בעלהגדולאביוחיימתקופתמסוכטושובבורנשטיין

א"שליטש"מוהרבהרבדוד"."משמואלשם"

משליספרבשער."סאכאטשאבבארנשטיין

."בארנשטייןדוד"ר"האדמושלקדשוידחתימת

.קדשוידבכתבהערות3תהליםבספר

מסוכוטשובבורנשטייןדודרביהקדושר"האדמו

שם"בעלר"האדמושלבנו(ג"תש-ו"תרל)ד"הי

וקיבלגדל.מסוכוטשוב"נזראבני"הבןמשמואל

שנה20בגיל.מאודשחיבבוהגדולסבואצלתורה

ישיבהבראשותעמדבה,וישוגרדשללרבהנתמנה

כרבהכיהןהראשונההעולםמלחמתלאחר.גדולה

בפוליןים"האדמורמחשובי.'וזיגרזטומשובשל

רשתמיסד.השואהשלפניפוליןיהדותוממנהיגי

עםורשהבגטונספה.בפולין"אברהםבית"ישיבות

.ד"הי,צאצאיוכל

.טובכללימצב.שימושבלאי.מ"ס18.דףנא,קכ

.מוזהבכיתובעם.מפוארתעורקופסתבתוךנתון

500$פתיחה 



מרןישראלשלרבןתלמיד,המחבר

חביבות.נסק'מליז"אלימלךנועם"ה

,הזההקדושלספרנודעתיתירה

קדושותבחינותמלאיםתורתושדברי

יסוריןוקבלת'הואהבת'בהאמונהשל

נודעוכבר,נפשומסירות,מאהבה

עליוןקדושיצדיקיהערצתופורסם

כתביעקבישועותבעל.הדיןלספרא

רבי,"בדוקיןובחזקתדבריכל"עליו

כותבמלאשצובזיסקינדמרדכי

מפרעמסלאשמואל’שר,בהסכמתו

עדתיקהלפהלהעלות"אומר

."הדפוסמזבחעל[החיבור]

נוספיםדפיםשני]יב-א:כ-ב,[3]

-טודפיםכנראה)קרח-שלחמפרשת

18.5.משובשתדפיםספירת.(טז

דפים24ו,השערדףחסר.מ"ס

חתימהההסכמותלדףמעבר.בסוף

הספר"ההדפסהמתקופתידבכתב

בדף"...מבאיוסףה"מו...ה"להשייך

.(עיפרון)ידבכתבעתיקההגהה2\יג

ללא.בודדיםעשנקבי.טובמצב

.כריכה

120$פתיחה 

,למברג–ידועלאחסידיסידור.105

מבעלותפלההתהליםספרעם–ז"תרי

"אלימלךנועם"ה

Unknown Hassidic Siddur – Lemberg,

1857 – with the Book of Psalms and a

Prayer by the Author of the "Noam

Elimelech"

כלתפילות,ספרדכמנהג,ישראלתפלת

ובדף.(נפרדבשער)תהליםספרכולל,השנה

יסדההתפלהקודםלאומרהישזותפלה"

'מהואלהיםאישהמפורסםהחסידהרב

נועםספרהמחברבעלל"זצאלימלך

לאהסידור.[ז"תרי]1857,למברג."אלימלך

.הביבליוגרפיהבמאגריידוע

בכריכתכרוך.מ"ס10:כיס\מינאטוריגודל

רביםדפים.דףצו,רנו.מעוטרתמקוריתעור

2.משובשתדפיםספירת.ממוספריםלא

דפיםמספר.טובמצב.(צ.לג)חסריםדפים

.רופפים\מנותקים

-ע"תק)מארונייעקבדודרביספריית:מקור

.איטליהרבנימחשובי(ח"תרמ

120$פתיחה 

ראשונהמהדורה-ה"תקע,לשצוב-"(אלימלךנועם"התלמיד)שמעוןנחלת.104

Nachalat Shimon (Disciple of the "Noam Elimelech") – Leshtzov, 1815 – First Edition

.ה"תקע,לאשצוב.מדוברומילאשכנזישמעוןרבימאת,והקבלההחסידותבדרךהתורהפרשיותעלמאמרים.שמעוןנחלתספר

.(390חסידות,סטפנסקי).חסרעותק.ראשונהמהדורה



-רוסיה]–שרדלבושי.107

חידושים–[ץ"תק,פולין

-"רוקחמאיר"רביידבכתב

ההדפסהתקופת

Levushei Serad – [Russia-

Poland, 1830] – Novellae

Handwritten by Rabbi

"Meir Rokeach" – Time of

Printing

מאת.דעהיורה,שרדלבושיספר

דפוס.אייבשיץשלמהדודרבי

שםללא[ץ"תק,פולין-רוסיה]

אריותשניקישוטבשער.מדפיס

.זהמולזהעומדכתרובראשם

.(259חסידותסטפנסקי)

רישוםהשערשלפניהפורזץבדף

רוקחמאירה"מולהאברךשייך"

חידושיםקטעי4עמודבאותו."י"נ

בספרהמחברלדבריהמתייחסים

.שרדלבושי

.טובמצב.מ"ס40.דףקב,[1]

150$פתיחה 

–(מקרעסטירר"האדמו)ישעיהובארמי.106

ראשונהמהדורה-ח"תרפ,טארנא

Mei Be'er Yeshayahu (The Rebbe of Kerestir)

– Torna, 1928 – First Edition

ר"האדמושלחייווקורותתולדותיו,ישעיהובארמיספר

.ח"תרפ,סלאוואקייטארנא.מקרסטירישעהרבי

.ראשונהמהדורה

קברשעל"המצבההעתק"'עמ[1]+עמודים49

.הצדיק

.כריכהללא."וויינגארטעןאהרןדוב"בעלותחותמות

.זעיריםעשנקבי.איכותיםדפים

100$פתיחה 



–נסק'מליזוולףזאברבי–הזהבלשון.109

ראשונהמהדורה–החלקיםכל

Leshon HaZahav – Rabbi Ze'ev Wolf of

Lizhensk – All the Sections – First Edition

.חלקים'ג.ס"השמסכתותעלחיבור,הזהבלשון

ד"אבוולףזאברבימאת.ועירוביןשבתברכות

,נסק'מליזאלימלךרביק"הרהשלחברו)נסק'ליז

.(שנה113בגילע"נלב

מהדורה.א"תרס-ט"תרנ,פיעטרקוב-ווארשא

.(שלםסט)החלקיםכלשלראשונה

!והיסטוריחשובחסידיספר

גדולישלותהלהברכהמכתביעשרותעםנדפסהספר

שלרשימות'גחלקובסוף.ישראלוגדולירים"האדמו

הקדמהמעותשנתנוישראלוגדוליים"אדמורמאות

.הספרלקניית

בענין,הטפסיםביןההבדליםעלמצורףחומרראה

חלק:שלפנינוהעותק.וההסכמותהדפיםמספור

חלק.דףקמד,[1]:שניחלק.דףמה,[7]:ראשון

.עשנקבימעט.טובכללימצב.דף[8],עז,[1]:שלישי

שדרהעםמקוריתכריכה.מנותקיםדפיםמספר

.פגומה

200$פתיחה 

,נירעדיהאזא–(חסידות)מנחםבאר.108

שנדפסהיחידהספר–יחידהמהדורה–ט"תרצ

שם

Be'er Menachem (Hassidism) – Niredhaz,

1939 – Single Edition – the Only Book Ever

Printed There

טובשםהבעלבדרךהתורהעלביאור,מנחםבאר

עם.בראדימנחםרביברכהאחריוהשאיראשרהקדוש

12'בעמ.סגלפייבשמשולםרביק"מכתורהחידושי

.קאליבמקהילתוהמחברשקיבלהרבנותכתב

היחידהספר.יחידהמהדורה.ט"תרצ,נירעדיהאזא

אליעזרשלוםרבי:הסכמות.בנירעדיהאזאשנדפס

רוקחשלוםר"במשהרבי,מרצפרטהלברשטאם

.טברסקיפנחסורבי,רוטנברגצביישראלרבי.מבעלז

כריכה.טובכללימצב.מ"ס24.'עמ[2],רכח,[12]

.מנותקתמקורית

120$פתיחה 



מאת"מכתבים"מינאטוריקונטרס!נדיר.111

ה"תרפ',לודז–מגוראמתהאמריר"האדמו

Rare! Miniature Compilation "Letters" by the

Rebbe the Imrei Emet of Gur – Lodz, 1925

ר"אדומו"מאת"מכתבים"של,מיניאטוריקונטרס

צעירי"דברעל.ב.ישראלמארץ.א"מגורא"שליט

,לודז.גדולהי'הכנסעלק"כמאמר.ג."ישראלאמוני

.ה"תרפ

במכירותהופיעלאכנראה–ונדירהיסטוריקונטרס

!מעולם

.מאודטובמצב.מ"ס5.5\7.5.דף[1]',עמ62

200$פתיחה 

חידושי,שלוחהאילהספר•

נפתלירבימאתתורה

.ה"תרנ,פרמישלא.הלברשטאם

אביובהוצאת.ראשונהמהדורה

רביהקדושר"האדמוהמחברשל

בנוהלברשטאםשרגאיחזקאל

."חייםדברי"השל

עורכריכת.דףל,מח,[2]

.זהבעיטוריעם.מיוחדתמקורית

קליםפגמים.טובכללימצב

בכריכה

הגהות,חייםתוצאותספר•

לספרמקומותומראהותיקונים

רבימאת.חייםדבריהקדוש

,קראקא.ליבערהכהןעקיבא

,המיםבארת:עםכרוך.ט"תרנ

.עשנקבימעט.ז"תרנ,פרמישאל

.טובכללימצב

120$פתיחה 

אמרי"הבעלר"האדמושלנדירהתמונה.112

[ז"תרצ]מארינבאדבעיירהמגור"אמת

Rare Picture of the Rebbe Author of "Imrei

Emet" of Gur in the Town of Marienbad

[1937[

מרדכיאברהםרביר"האדמושלמפורסמתלאתמונה

,מארינבאדהנופשבעיירת"אמתאמרי"המגוראלתר

נראים,וחסידיומקורביועם"ישראלבית"הבנובליווי

.הרכבתתחנתרקעעל

6\9–כ:גודל.40–השנותשלפיתוח.ישנהתמונה

.מצויןמצב.מ"ס

100$פתיחה 

ראשונותמהדורות–ט"תרנ,קראקא–חייםתוצאות\ה"תרנ,פרמישלא–שלוחהאילה.110

Ayala Shlucha– Peremyshl, 1895 / Totzot Chaim – Krakow, 1899 – First Editions



צדי,[ז"תשמ-ג"תרס]מלעלובמרדכימשהרביר"האדמו

גדל,נטענתןשמעוןרביר"האדמובן.ישועותופועלמופלא

החסידיםעדתמנהיגמלעלובדודרביר"האדמוסבובבית

בלילות.בחינוכורבותוהשקיעבמיוחדשחיבבו,בירושלים

בירושליםהשמיםשערהמקובליםבישיבתלימודומקוםקבע

מגדוליחכמיםסמיכתקיבלעשרהשבעבגיל.העתיקה

אביועםלשהותיצאסבופטירתלאחר.בירושליםהתורה

מצדיקיכמהביקרבאירופהשהותושנותבמשך.בקרקוב

הפליאואשרניץ'וקוזמבעלזרים"האדמוביניהם,דורו

ר"האדמוברבואהבהבעבותותדבקהואאךבמעלותיו

חסידילמנהיגמינהולימיםאשר,מקרליןאלימלךאברהם

עמוקקשר,דורורי"אדמוידיעלנערץ.ישראלבארץקרלין

ישראלורבימבעלזאאהרןרביר"האדמולביןבינונוצר

משהרבימונהב"תשכ'הבשנת.(סאליהבאבא)אבוחצירה

.קרליןבחסידות"הזקנים"פלגשלורם"לאדמגםמרדכי

יחידאיתתופעה,חצרותשתישללרבןהיהכךבעקבות

כאחדבדורומקובלהיהמרדכימשהרבי.החסידותבתנועת

רוח.לפתחושחרואלפיםאשרישועותופועלהדורמצדיקי

כונסותורתומדבריחלק.המפורסמותמןהייתהשלוהקודש

."משהברכת"בספר

קיפולסימני.תיוקנקבי.טובמצב.מ"ס25\22.דף[1]

300$פתיחה 

רביר"האדמושל"חכמהראשית"וספרידבכתבמחברת.113

מסטרפקובליפשיץשרגאיחזקאל

Handwritten Notebook and the Book "Reshit Chochma" of

the Rebbe Rabbi Yechezkel Sheraga Lifshitz of Stropkov

חותמות.ץ"תר,ווארשא.וידאשדיאליהורבימאת,חכמהראשיתספר

הספרבתוך.מסטרופקובליפשיץשרגאיחזקאלרביר"האדמובעלות

פרקיםוראשי,וחסידותהתורהעלחיודשיםובה,ידובכתבמחברת

.לדרשה

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

ר"והאדמובארץסטרפקובחסידותמייסד,בירושליםרים"האדמומגדולי

.שרגאיחזקאלדברית"שוהספריםסדרתמחבר.מסטרפקובהשלישי

ר"האדמונשלחד"תשבשנת.בברגסאסוכדייןיבלונקהד"כאבכיהן

בדרךניצלהואאולם,נספוילדיווששתאשתו,באושוויץהריכוזלמחנה

ובגלילותבבומברגהעקוריםבמחנותברבנותשימשהמלחמהלאחר.נס

בגמראשיעוריםומסר"הפליטהשאריתישיבת"אתהקיםשם.פרנקוניה

ג"תשיבשנת,ברמלהוהתיישבלארץעלהט"תשבשנת.מפרשיםעם

.החסידותשלהמדרשבתיאתבהוהקיםלירושליםעלה

.טובבמצבהמחברת.מנותקיםודפיםקרעיםבספר

120$פתיחה 

מסוגויחידמסמך-ו"תש-מלעלובבידרמןמרדכימשהרביר"האדמוקדשידובחתימתבכתבתעודה.114

Certificate Handwritten and Signed by the Rebbe Rabbi Moshe Mordechai Biederman of Lelov

.מלעלובבידרמןמרדכימשהרביר"האדמושלקדשוידובחתימתבכתיבת,החרדיתהעדהץ"בדשלרשמיתנישואיןאישורתעודת

ידוחתימתבכתיבתמילים11.שיפמןרבקהעםוחיתנובותמךוהרביוגואלקרובללאלארץשעלה,מצליףאלעזרצבי'רלנישואי

.קדשו

קדשוידבכתבמוסיףהוא,הקידושיןכמסדרחתימתוומלבד.הקידושיןמעדיאחדגםהיה,הקידושיןמסדרהיותומלבדבעצמור"האדמו

מחותנו,פרשן-פרשנובסקיאברהם'רהנגידהינוהשניהעד."ר"אדמו":כותבהואשלוידוובמשלח.ידםומשלחהעדיםשמותאתגם

.בווינההראשיד"חבשליחבידרמןיצחקיעקבהרבשלוסבור"האדמושל

מסוגהיחידהשלפנינוהתעודה–נדיריםהינםמלעלובמרדכימשהרביר"האדמושלידכתבי



טאבאליהושמואלרביר"האדמומכתב.116

,אביבתל–אביושלרשמיתגלויהעליץ'ממודז

ה"תרצ

Letter by the Rebbe Rabbi Shmuel Eliyahu Tav of

Modzitz on His Father's Official Postcard – Tel-

Aviv, 1935

אליהושמואלרביר"האדמושלוחתימתוידובכתבמכתב

כתוב."שאולאמרי"בעלטאבשאולרביר"האדמובן,טאב

המכתב.ה"תרצ,אביבתל.אביושלרשמיתגלויהעלוחתום

.פרקוביץדוד'ראלנשלח

.ר"האדמואביועםיחדשבתעלר"האדמומודיעבמכתב

בשמחתלהשתתףהחפציםהידידיםולכללולהודיעהנני"

"...יחדאתנוהשבתקדושת

בעל(ד"תשמ-ה"תרס)טאובאליהושמואלרביר"האדמו

כאביו.יץ'מודזחסידותשלהשלישיר"האדמו."אשאמרי"

,לחסידותמחוץגםהתפרסמוניגוניוניגוניםמאותהלחין

לא""עירךלציוןוהביאנו""אלקינוהואברוך"שלהניגונים

.מלחניוהםועוד"תבושי

.טובמצב

150$פתיחה 

בעלר"האדמומאתנדירמכתב.115

שטיבלליסודיץ'ממודז"שאולאמרי"

ה"תרצ,אביבתל–לחסידות

Rare Letter by the Rebbe Author of

"Imrei Shaul" of Modzitz about

Establishing a Shtibel for the Hassidism –

Tel-Aviv, 1935

ידידהשאולרביר"האדמומאתהיסטורימכתב

."שאולאמרי"בעליץ'ממודזר"האדמוטאבאלעזר

.ה"תרצ,אביבתל.פרקוביץדוד'רהחסידהרבאל

בתקופתאביבמתלר"האדמושלחהמכתבאת

.בארץהשניביקורו

ליסדונכוןראויכי"ר"האדמומעוררבמכתב

את.הקודשעירבירושליםמודזיץלחסידישטיבל

החסידותבדרךבמכתבר"האדמומסבירנימוקו

נשארלהותצריךוהתעוררותקודשרגשכלכי"

זיקהלושישמיכל"ולכן"...תמוטבלניכררשימו

חבלנאיקח...שלנוהחסידותלמקורשהואכל

רעהואלאישיחדונדברו,אחדבשטיבללהתפלל

הדבריםבין"...ישראלממקור'הלברךובמקהלות

"ואראהנאאסורה"מהפסוקראיהר"האדמומביא

.השםבעבודתוההתעלותהחסידותבדרךומפרשו

שלרשמיבלנק.קדשוידחתימתהמכתבבסוף

.ר"האדמו

השניר"האדמו.יץ'מודזחסידותמייסד,טאבישראלרביר"האדמובן(ח"תש-ז"תרמ)טאבאלעזרידידיהשאולרביר"האדמו

החלא"תרפבשנתאביופטירתלאחר.חסידייםלחנים1500מעלוהלחין,עמוקתפילהרגשכבעלוהתבלטהתפרסם.יץ'ממודז

הקיםשם.השנייההעולםמלחמתפרוץעדשההשם,לווארשאהסמוכהלאוטוואצקעברט"תרפבשנת.34בגילר"כאדמולשמש

,ברכהישא,שאולאמריחיבר.(ז"תש,צ"תרח,ה"תרצ,ה"תרפ)פעמיםארבעישראלבארץביקר."ישראלתפארת"ישיבתאת

.פסחשלהגדה–ברכהישא.ישראלתפארת

.קיפולסימני.טובמצב

700$פתיחה 



ניץ'מויזהגרמאירחייםרביר"האדמובחתימת"פרוטוקול"מכתב.117

"Protocol" Letter Signed by the Rebbe Rabbi Chaim Meir Hager of

Vizhnitz

.ניץ'ויזחסידות"החייםואורישראלאהבת"מוסדותשלשנתיתכלליתאספהפרוטקול

1951באפריל23.ל"זצהגרמאירחייםרביר"האדמוהאספה"ראשיושב"במעמד

.[א"תשיניסןז"י]

ר"האדמושלקדשוידחתימתהדףבסוף.מהאספההחלטותכמהנכתבובפרוטקול

."הגרמאירחיים"

.טקסטחסרוןללא.בשוליםפגמיםשני.דף[1]

200$פתיחה 

"ועתיקיםקדושיםמכתבים"\רבניםתולדות–וסטנסילידבכתבדפיםעשרותאוסף.118

Collection of Dozens of handwritten and Mimeographed Leaves – the History of Rabbis / "Holy and Ancient

Letters"

.סטנסילודפיידכתב,דפיםעשרותשלאוסף

הספרמחבראלמליחאברהםרביהסופרידבכתבעבודהחומרכנראה,ישראלגדוליותולדותישראלמתולדותמאמרים,ידבכתב

."ועתיקיםקדושיםמכתבים"שלסטנסילדפיעשרות.מרגליתדודרביר"דשלידבכתבדפיםוכן.ועודלציוןראשונים

.טובכללימצב.דפיםשלרבותעשרות.לעומקנבדקשלארבחומר

100$פתיחה 

חשובותוחתימותמיוחסיםעותקים–וחסידותקבלהספריאוסף.119

Collection of Kabbalistic and Hassidic Books – Pedigreed Copies and Important Signatures

.טובמצב.פריינדאריהמשהרביהצדיקבעלותחותמת.ליכטתורהדיא,חוברת•

.בינונימצב.פריינדאריהמשהרביהצדיקשלידווחתימתרישומים.ה"תרס,ווארשא,ערוךשלחןקיצורשלשער•

.בינונימצב.באמצעדפיםמספרעודויתכןשערחסר.ט"תקס,קאפוסט.שמות,הזהרספר•

.כריכהללא.טובמצב.ראשונהמהדורה.ח"תרמ,ווארשא.מאיזבצאחנוךגרשוןרביר"האדמומאת.פולמוס.תכלתפתילמאמר•

חסדוביאור.מדובנאיעקבמרבי,ליעקבאמתביאור.ישועהיום,פסחשלהגדה•

בשער.ו"תקצ,זולקווא.ממעזריטשפלאהםבערישדובאברהםמרבילאברהם

.עשפגעי.בינונימצב.עתיקהרבניתוחתימהרישום

.טובמצב.ד"תרמ,ווארשא.ל"להרמח.חכמהפתחיח"קל.ודעתחכמהפתחי•

קאלישמנדלמנחםרביר"האדמועותק–ה"תרמ,קולומיא,יוסףדברי•

.טובכללימצב.מאוטואצק

ישכראברהםרביחתן(13525הרבניםאוצר,ט"תרענפטר)מאוטואצקר"האדמו

כיהן.קהילותבכמהרב.אורבךפנחסרביהגבירחתןש"ובזיוו,מרדומסקביר

.לוארשאעברהראשונההעולםמלחמתבזמן,אביומקוםעלבאוטואצקר"אדמו

.ידבכתבוחתימותרישומיםעם.ספרשלפורזץדף•

.19–הסוףהמאהמתקופתידכתב.[קשינוב]"קעשינעוו"כותרתעםקויטלדף•

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםומצביםגדלים

200$פתיחה 

.מצויןמצב.רבניםחותמות.ב"תרמ,למברג.ציונימנחםרבימאת.הציוניספר•

חיים"בשערעתיקהחתימה.ד"תקס,לבוב.מפראגל"המהרמאת,החייםספר•

.בינוני-טובמצב.[?קרויז]

שמואלאפרים"חתימות.כ"תר,לבוב.אזולאיאברהםרבימאת.לאברהםחסד•

נקבי.בינוני-טובמצב.ידבכתבמפתחותלוח."וייסהארטאווץליפא"."פעפערמאן

.עש



רים"ואדמוהצדיקיםתולדותספרי[17]אוסף.120

Collection of [17] Biographic Books on Tzaddikim and

Rebbes

,פרמישלא,אלימלךאהל•ע"תר,למברג,דפרקאאגרא•

,ווארשא,הצדיקיםתפארת•ב"תרנ,למברג,טובזכרון•ה"תרע

,סיגט,סתריםמגילת•ע"תר,פיעטרקוב,צחצחותעשר•ט"תרס

,ווארשא,רביםמים•ג"תרע,ווארשא,ישראלשמחת•ע"תר

,הנרואור,דחייאילנא•ג"תרע,פיעטרקוב,הרביאהל•נ"תר

נפלאות•ד"תרע,פיעטרקוב,הימיםדברי•ד"תרע,פיעטרקוב

,פיעטרקוב,היהודינפלאות•א"תרע,פיעטרקוב,הצדיקים

נפלאות•ח"תרפ,לובלין,הגדוליםשם•(ס"דאולי)ט"תרס

שבחי•ז"תרפ,ווארשא,מרדכיבית•א"תרע,פיעטרקוב,המגיד

.ץ"תר,בילגוריי,טובשםבעל

.מאודטובבמצבהמוחלטרובם.ספרים17כ"סה

180$פתיחה 

מיוחסעותק–ראשונותמהדורותרובם–חסידותספרי[10]אוסף.121

Collection of [10] Hassidic Books – Most of them First Editions – Pedigreed Copy

תלמודכעין-טהרותסדרמשניותעלומדרשיםמהגמרותל"חזמאמריילקוט-כליםמסכתעלעלראשוןחלק-טהרותסדריספר•

גרשוןרביק"הרהמאת,התלמודכמתכונתממש,מצוהונרמשפטועין'ותוסי"רשמעין,וקצרארוךפירושעם,טהרותסדרעלבבלי

.ראשונהמהדורה.ג"תרל,יוזעפוף.מראדזיןהעניךחנוך

למעשה].מופיעהאינההמפהשלפנינובעותק,ישראלבניומסעותישראלארץגבולותמפתהספרבסוףאליהםשנוספועותקיםישנם

.(434חסידותסטפנסקי).טובכלליבמצבנאהעותק[מופיעהאינההמפההעותקיםברוב

.1888,למברג.ש"להללרבימאתבראשיתספרעל,דרדקימקרי•

."א"יעקאלאמיאק"אבדקק"הגהחתןש"לאנשילאשר"רביר"האדמוחותמתההקדמהבדף

עברהראשונההעולםבמלחמת.מקולומיאליכטנשטייןהללרבישלוחתנואחיינו,(ז"תרצ-ד"תרכ)מקולומיאאנשילאשררביר"האדמו

.580'עמטרנסילבניה)"מופתבעל"בוראוחסידיו"(רביקאלאמייער)"מקלומיאר"כאדמוונתפרסםר"כאדמושםוכיהןלקלויזנבורג

.(קכא'עמותלמידיוס"החת

.בסוףדפיםמספרחסר.נ"תר,קולמיא.שמותעל,דרדקימקריעםכרוך

הכוכביותעםח"תקמלבוב-הראשונההמהדורהפיעלנדפס.נסק'מליזאלימלךרביק"הרהמאתהתורהעלאלימלךנועם•

הספרבתחילתנדפסוכןכמו.ו"תרנטארנאלמהדורתמשינאוואיחזקאלרביק"הרההסכמתלשערמעבר.ד"תרס,קראקא.הידועות

.הראשוןמהדפוסההסכמות

יקותיאלרביבנוידיעלהדפוסלביתהובא.מחוסטגרינוולדמשהרבימרןאחריוהשאריאשרהצוואהספר,דרבההכנהקונטרס•

.יחידהמהדורה.ע"תר,סיגט.גרינוולדיהודה

מהדורה.ח"תרפ,סעאיני.סאטמרד"אבגרינוואלדיהודהרבימאת,תורהחומשיחמשהעלוחידושיםביאורים,מיהודהשבט•

.דףרנד-קיט,[2],קטז,[4].מיוחדצבעוניבשערחלקכל.חלקיםשני.ראשונה

רייזמןמרדכירביחותמת.ראשונהמהדורה.ס"תר,סיגעט.מראחובפרידמןחייםישראלרבימאתראשוןחלק,ח"מהרילקוטי•

.מנירבאטער

.ראשונהמהדורה.ד"תרצ,סאטמר.גרינוואלדדודאליעזררבימאת.'הלמועדיודרושיםאגדהחידושים,לדודקרן•

.ראשונהמהדורה.צ"תרח,סאטמר,דיטטשיהודהחייםרבימאת,חייםאהבת•

.טובמצב.ראשונהמהדורה.א"תרמ,ווארשא.שבועותומסכתהעזראבןעל.מ"הריחידושי•

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםגדלים.כרכים9–בספרים10כ"סה

200$פתיחה 



נביאים וכתוביםתורה 

–יהודהמחוקקיביאור–תורהחומשיחמשהסט.122

ח"תרפ,ווילנא

Set of Chamisha Chumshei Torah – Mechokekei Yehuda

Commentary – Vilnius, 1928

רביופירשי"רשפירוש,אונקלוסתרגוםעם,תורהחומשיחמשה

,י"רשמקורי–"יהודהמחוקקי"ביאורועליהם.עזראאבןאברהם

מאת.ועודפירושוי"רשהוציאמהםאשרוהביאוריםהמקומותמראה

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

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

:ה.דףד,קנה,[2].במדבר:ד.דףכג;[1],ה,קמה,[2].ויקרא

אבן,י"רשעם.איכה:דףיד.דףיד;ד,קמד,[2].איכה,דברים

החלקיםבכל."יהודהמנחת"וי"רשמקורי,"יהודהמחוקקי",עזרא

הכתבמספרוחלק.שבתשלשחריתתפילותחומשכלבסוףנמצאים

.חומשלאותוהשייךוהקבלה

מלבד.מ"ס22.5:גודל.מקוריותכריכותעם.נאיםכרכיםחמשה

.מצויןבמצבהכרכיםכל.בראשיתבספרדפיםבשניפגמים

100$פתיחה 

,פריס–תורהחומשיחמשה.123

בכריכותמפוארסט–ט"תרכ-כ"תר

רביהמפרשחתימת–מקוריות

ווגאליעזר

Chamisha Chumshei Torah – Paris,

1860-1869 – Impressive Set with

Original Bindings – Signature of the

Commentator Rabbi Elazar Vog

מלווה,חדשפירושעם,תורהחומשיחמשה

,וספרותייםדקדוקיים,מדעייםבהסברים

רבימאת.עמודמולעמודלצרפתיתמתורגם

.חלקים5.(1817-1897)ווגאליעזרלזר

.ראשונהמהדורה.ט"תרכ-כ"תר,פריס

שלבצרפתיתארוכההקדמהאבחלק

.ידוחתימתלשערמעבר.המחבר

LV,[3].1860.בראשית , [1] ;537, ,’עמ[1]

.1864.ויקרא,’עמ568,[3].1862.שמות

618,[3].1867.במדבר,’עמ[1],553,[3]

,’עמ595,[3].1869.דברים,’עמ

עורחציכריכות.כרכים5בנאהסט

בקצוותקליםשפשופים.מצויןמצב.מקוריות

הביבליוגרפיהבמפעל.מ"ס21.הכריכות

לפנינו.ציורעםשערקדםחלקלכלכינרשם

בתקליטורגםנזכרוולא,אינםהציורים

בכלאינםהנראהכפי,רוזנפלד-וינוגרד

.העותקים

300$פתיחה 



קטניםכרכים–ט"תנ,אמשטרדם–המגידספר–דגמעורעשויותמפוארותמקוריותכריכות.125

Original Impressive Bindings Made of Fish Skin – Sefer HaMaggid – Amsterdam, 1699 – Small Volumes

.ט"תנ,אמשטרדם.[ר"צובאותיות]שמואלאגודתאשכנזולשוןי"רשפירושעם.וכתוביםנביאיםשלכרכיםששה,המגידספר

.מ"ס6.5\11.5קטןפורמט

עםאדוםרקעהכריכהצידיבשני.דגשלמעורעשויותהכריכות.אחידבסגנון,מעוטרותמקוריותעורכריכותעםהכרכיםששת

.זהבבדיווכיתוב,שחורבצבעקישוטיםעםמוזהברקעהכריכותבשדרת.נאהומסגרתשחורבצבעקישוטים

.השעריםללאהכרכים

:שמואלספר:ראשוניםנביאים

-שנא:מלכיםספר.דףשנ-קנה

.דף[1],תקנט

:ירמיהספר:אחרוניםנביאים

-שצ:יחזקאלספר.דףשעט-רטז

.דףתקמט

:דניאל-איוב-משליספר:כתובים

-רל:הימיםדברי.דףתף-רכח

.דף[2],שמו

בכרך.זעיריםעשנקבי.טובמצב

.בשדרהחסרוןעםפגםאחד

500$פתיחה 

קופסאעם–ה"תקנ,פיסא–תורהחומשיחמשה.124

מקורית

The Pentateuch – Pisa, 1795 – with the Original Case

ארבעתלפנינו.נפרדבכרךחלקכל.הפטרותעם,תורהחומשיחמשה

חלק.ה"תקנ,פיסאמהדורת(דברים,במדבר,שמות,בראשית)חלקים

.ז"תקנ,ליוורנוממהדורת,ויקרא

עורושדרות,תואמותכריכות.נהדריםכרכיםבחמשהחלקיםחמשה

התואםניירבציפוי,מקוריתקופסאעם.זהבבדיומספורגביהןשעל

.מצויןמצב.לכריכות

.מצויןמצב

200$פתיחה 



משניות ומדרשים, תלמוד בבלי

מקוריותכריכות–א"הגרהגהותשלשניהמהדורה–א"תקפ-ג"תקעדיהרנפורט–בבליתלמוד.127

Babylonian Talmud – Dhyrenfurth, 1813-1821 – Second Edition of Hagahot Hagra – Original Bindings

–מסכתכלבסוףא"הגרהגהותעםנדפס.א"תקפ-ג"תקע,דיהרנפורט.(שלםס"לשבלבדאכרךחסר)כרכים11.בבליתלמודס"ש

.א"הגרהגהותשלשניהמהדורה

.תואמותמקוריותעורכריכותעם–מקוריסט

ובבאקמאבבא:דכרך.ומגילהתענית,סוכה,יומא,השנהראש:גכרך.קטןומועדחגיגה,ביצה,פסחים:בכרך.ועירוביןשבת:אכרך

כרך.וקידושיןכתובות,יבמות:זכרך.קטנותומסכתות,הוריות,שבועות,מכות,סנהדרין:וכרך.זרהועבודהבתראבבא:הכרך.מציעא

ומשניותנדה:יאכרך.ומידותמעילה,כריתות,תמורה,ערכין,חולין:יכרך.ובכורותמנחות,זבחים:טכרך.וסוטהנזיר,נדרים,גיטין:ח

.טהרותסדר

.בכריכותפגמיםמעט.איכותיםדפים.טובמצב.מ"ס36.(418א"הגרספריאוצר,וינגרד)

500$פתיחה 

נדירהמהדורה–קטןפורמט–ג"תק,אמשטרדם–ביצהמסכת.126

Beitza Tractate– Amsterdam, 1743 – Small Format – Rare Edition

.פרופסשלמהיתומיבדפוס.ג"תק,אמשטרדם.ביצהמסכת,בבליתלמוד

מהמדורהאחדעמודמהוויםזובמהדורהעמודיםשני.מ"ס19קטןפורמט.דףקה

.הרגילה

הופיעוזוממהדורה.בארץבספריותולא,הלאומיתבספריהאינה–נדירהמסכת

.הופיעלאביצהמסכת,פומביותבמכירותבודדותמסכתותכמה

פגיעה.אחרוניםבדפיםבודדיםנקבים,השערבדףמשוקמיםפגמים.טובכללימצב

."לומברוזוחייםרפאלכספיקנין"חתימהבשער.אותיותבכמהקלה

150$פתיחה 



מקוריותבכריכותסט–ב"תרנ,ליוורנו–משנהסדריששה.128

Shisha Sidrei Mishna – Livorno, 1892 – Set with the original Bindings

.מקוריותכריכותכוללשלםסט.ב"תרנ,ליוורנו.חלקיםששה,סדריםששה,משניות

.מעורופינותשדרהעם

עדסיצחקויוסףעדסיאשיהועובדיהמאתקודש"הקדשההודפסההשעריםגביעל

."סילויראשלמהיצחקהמזכהידעלא"תובבבירושלםשלהםהכנסתלבית

בשנתהוקם.בירושליםהכנסתשבבתימהמפוארים.החלביםלעדתעדסהכנסתבית

מעוטריםבתפילהאולםקירות.עדסיצחקויוסףעדסיאשיהועובדיהידיעלא"תרס

בכותל.בצלאלהספרביתתלמידיידיעל1912-1913השניםביןשנעשוקירבציורי

בית.מסוריהחלקיםחלקיםשהובאבצדףמשובץמעץעשויענקקודשארוןהמזרח

ובשבתות,חלביהודישלהמוזיקליתהמסורתאתבדקדקנותהיוםעדשומרהכנסת

בוקרלפנות3מהשעההבקשותשירתאמירתמתקייםארוכיםהלילותבהןהחורף

.וטףנשיםאנשים,הקשתגוונימכליהודיםבהשתתפותבבוקר7השעהועד

.קדשים:ה.דףקכח.נזיקין:ד.דףקג.נשים:ג.דףקד.מועד:ב.דףפט.זרעים:א

דפיםמספר.טובכללימצב.מ"ס19גודל.דף[1],קסה.טהרות:ו.דף[1],קטו

.מנותקים

80$פתיחה 

וקלףעץכריכת–ו"תצ,פרנקפורט–בתראבבאמסכת.129

מעוטרת

Baba Batra Tractate – Frankfurt, 1736 – Decorated Wood

and Parchment Binding

פרנקפורט-בערליןמהדורתמתוך.בבליתלמוד.בתראבבאמסכת

.ו"תצ,דאדרה

שאריותועם.שוניםבעיטוריםומעוטרתבעורמחופהעץכריכתעם

מעט.טובכלליהדפיםמצב.טובהכריכהמצב.הצדדיםמשניהמנעולים

.עתיקותחתימות.השערבדףקמטים

120$פתיחה 

כרכיםשלשהסט–ו"תקכ-ב"תקכ,זולצבאך–אלפסרבהלכות.130

מקוריותעורכריכות-גדולים

Hilchot Rav Elfas - Sulzbach, 1762-1766 - Set of Three Large Volumes -

Original Leather Bindings

,זולצבאך.אמשטרדםבדפוסשנדפסווההוספותהמפרשיםכלעם,אלפסרבהלכות

זכרון"השטיינהרטיוסףרבי,"נתנאלקרבן"השלחשובותהסכמותעם.ו"תקכ-ב"תקכ

לבעליםניתנומההסכמותחלקולכןהבעליםהתחלפוההדפסהבאמצע.ועודיוסף

גבחלקנדפסוהחדשלבעליםניתנומההסכמותוחלק.אבחלקנדפסוהראשון

.דףשד,פז-ג,[4].ב"תקכ.מועדוסדרקטנותהלכותברכותמסכת.אחלק

מ,ו,כ,שכ,[2]ד"תקכ.דיניםוחיקורשבועותשעריחוליןמסכת,נשיםסדר.בחלק

.דף

.דףשעו,ו"תקכ,נזיקיןסדר.גחלק

מצב.מקוריותעורכריכות,ואיכותיעבהדף.מ"ס40.כרסועביגדוליםכרכיםשלושה

.בכריכותופגמיםשפשופיםמעט.מאודטוב

400$פתיחה 



מצוירשער–א"תס,פרנקפורט–תנחומאמדרש.131

מקוריתקלףחציוכריכת

Midrash Tanchuma – Frankfurt, 1701 Illustrated Title

Page and Original Semi-Parchment Binding

.הפסוקיםעלמקומותומראההמלותביאורעם,תנחומאמדרש

.מצוירשערעםמהדורה.א"תס,דאדרהפרנקפורט

.מקוריתהכריכההנראהכפי,קלףחציכריכת.מ"ס32.דףפט

הפנימיבצדהראשוניםבדפיםקרע.חסרההכריכהשלהניירעטיפת

.קליםקמטים.רופפיםדפיםמספר.הדףשל

80$פתיחה

א"החידספרי רבינו 

ראשונותמהדורות–א"החידרבינוספריאוסף.132

Collection of Books by the Chida – First Editions

מאת.חולהלרפואתולימודותפילה,המילהאורלימוד,הביתחנוכתלאורלימודיםכולל.רפואהמילהחינוך-ר"חמכרםספר•

התיקוןאתא"החידמרןפרסםבוהראשונההמהדורההואשלפנינוהספר.ראשונהמהדורה.ז"תקנ,ליוורנו.א"החידרבינו

.ישראלבתיבכלימינועדשעורכים'יצחקברית'הנקראמילההבריתערבלימודוכן,חדשביתלחנוכתהיוםעדשעורכים

.לשמירהוסגולותענינים"ישראלשומר"קונטרסהספרבסוף

.עתיקהכריכה.קרעים.לטקסטגלישהעםלעתיםהשוליםגבולעל,עשפגעי.בינונימצב.מ"ס15.דףפח

מהדורה.ח"תקנ,ליוורנו.אבותפרקיעלאבותראשיאבותחסדי.ב"חלחכמיםועדעם.א"החידלרבינו,הגדוליםשםספר•

,ליוורנו)הראשונהבמהדורהמופיעיםשאינםרביםערכיםכולל.בחייוא"החידשהדפיסהגדוליםשםשלרבותהוספותעםמתוקנת

.(ו"תקמ

.במקומוולאהפוךכרוךצגדף.בינונימצב.עשפגעי.(דףקמד,[2]:במקור).דףצג-אמדףלפנינו:חסרעותק

הגדוליםשםספרובתוךנדפסהחיבור.ראשונהמהדורה.ד"תקל,ליוורנו.א"החידלמרןאבותמסכתעלפירוש,אבותחסדיספר•

.בשלמות,בלבדאבותחסדילפנינו-(הספרסוף)קכח-פדדפים

אזולאידודיוסףחייםרבימרןששלחשונותוהתכתבויותאגרות(ם"חייכמנין)ושמונהששיםובוקונטרס,א"חידהרבאגרות•

יחידהמהדורה,ז"תרכ,ליוורנו.והלכהתורהבדברירובםהאגרות.א"זיע

.ראשונהמהדורה.ה"תקמ,ליוורנו.דעהויורהחייםאורחעל.ברכהמחזיקספר•

סלימאןמאירבכרעבדלההצעירו"יצשלוםנסים'חמן[ח"תקע]ק"לפרבשלוםבשנתאותוקניתי"רישוםאדףברכהבמחזיק

.תימניתבכתיבההגהותמספר."ט"סהלויש"הצחר"חתומההגההיזבדף."ט"בסו"נר

.משתנהחסרוןעםפגמיםק,צו,צה,צ,פטובדפיםראשוניםדפיםבארבעה.צט-צז,צד-צאוהדפיםראשוניםדפיםשניחסרעותק

.כריכהללא.וכתמיםעשנקבימעט.טובכלליבמצבהספרשאר

300$פתיחה 



–ראשונהמהדורה–ו"תקמ,ליוורנו–(א"החיד)אמתלדוד.133

והגהותידבכתבדפים

LeDavid Emet (the Chida) – Livorno, 1786 – First Edition –

Handwritten Leaves and Glosses

.אלגאזיישראליעקבלרביליעקבאמתמספרונשפענאצל,אמתלדודספר

.א"החיד–אזולאידודיוסףחייםרבינומאת.מחודשיםדיניםעם

(476יסודספריסטפנסקי).ראשונהמהדורה.ו"תקמ,ליוורנו

גביעל.כתוביםעמודים8.ידבכתבהלכהחידושיעםדפיםהספרבתחילת

בשער.1868משנתרישום.אנהורייצחק,אנהוריחייםחתימותהדפים

,הגהותמספרהספרדפיבין."ט"סארולייאמשהה"עחתימההספר

.כותביםשלושהאומשניים

פגעי.רופפיםדפים.בינונימצב.מקוריתעורכריכה.מ"ס14.דף[2],נד

.בטקסטגםעש

120$פתיחה 

-ן"תק,ליוורנו–הראשונותהמהדורות2–(א"החיד)חייםדרך.134

א"תקס

Derech Chaim (the Chida) – the First Two Editions – Livorno,

1790-1801

תפלת,בחלוםוחרםנידויהתרת,וקללותנדריםהתרתסדר.חייםדרךספר•

,שופרתקיעת,בתעניתקולנולשמעותפילות,תשליך,השנהראשביוםישרים

סדר.עייאשיהודהרביבןעייאשמשהיעקברבימאת.ועודהשנהראשמוסף

כאןנדפסה.ירושליםרבניונוסחרגילנוסח:נוסחאותבשתינדפסקללותהתרת

.הערבותחבטתלפנירבהבהושענאלאומרהתפלה

כגון,פעמיםכמהנרמזשמו.הספרבהוצאתחלקנטלא"החידרבינוהנראהכפי

:החתומה,שניתהספרלהדפיסשלא"נחשגזרת"וב"(ם"אחדידברים)"בשער

.(לשערמעבר)’א"חיד’

.טובמצב.דףל.ראשונהמהדורה–סעדוןאליעזרדפוס.ן"תק,ליוורנו

.הכהןמשהר"בשמואלרביבהוצאת.חדשותהוספותעם,ל"כנ,חייםדרך•

.טובמצב.דףלד.שניהמהדורה.א"תקס,ליוורנו

.מצורףחומרראההמהדורותביןבהבדלים

200$פתיחה 



–ראשונותמהדורות–תודהלחמי\לוימחנה\המקנהספר.137

מפואריםעותקים

Basic! Sefer haMiknah / Machaneh Levi / Lachmei Todah – First

Editions – Impressive Copies

מסכתעלואגדותהלכותחידושי.ההפלאהספרשלשניחלק,המקנהספר.א

יסודספר.דמייןפרנקפורטד"אבהורביץאישהלויפינחסרבימאת.קידושין

.(92יסודספריסטפנסקי)!הקדושותהישיבותבהיכליהנלמד

:ספרעםכרוך.דףרנו,[5].ראשונהמהדורה.א"תקס,אופיבאך

.הורביץהלויהירשצבירבימאת.ס"השושיטותבהלכותחידושים.לוימחנה.ב

.דף[1],צח,[1].ראשונהמהדורה.א"תקס,אופיבאך

דרושיםכולל,ואגדותהלכותחידושי,לוימחנהמספרשניחלק,תודהלחמי.ג

,ו"תקע,אופיבךהורביץהלויהירשצבירבימאת.והספדיםמיוחדותלשבתות

.דףרנח,יראשונהמהדורה

.הכללמןיוצאבמצבמפואריםעותקים.כרכים2–בספרים3כ"סה

400$פתיחה 

יסודספרי

חתימה–ראשונהמהדורה-ט"תקצ,ווארשא–וחדושדרוש.135

נוקלד"אבפרידמןדוביחיאלרביוהגהות

Basic! Derush VeChidush – warsaw, 1839 – First Edition – Signature

and Glosses by Rabbi Yechiel Dov Friedman Av Beit Din of Nockel

.איגרעקיבארביהגאוןמאת.ס"השבסוגיותהלכהמערכות,וחדושדרושספר

.(81יסודספריסטפנסקי).ראשונהמהדורה.ט"תקצ,ווארשא

ספרהואהראשוןשהספרמכיון"שניספר"וחדושדרושהספרמכונהבשער

מסכתבין.המחברבנישלהערותיהםמפוזרותבספר.איגרעקיבארביתשובות

מבניוביקששהמחברשידועוכפי,בספרעצמועלחוזרקישוטואין,קישוטלמסכת

ואיכותאותיות,קישוטים,הבחינותמכלויפהנאהבדפוסתורתואתשידפיסו

.הדפים

.הראשוניםבדפיםבודדיםעשפגעי.טובכללימצב.מ"ס29.דףיג;מח;לח;מד

.כתמים

כמההספרדפיבין,נאקעלד"אבפרידמןדוביחיאלרביחתימתהספרבשער

.ידובכתבהגהות

200$פתיחה 

דפוסיכולם–נוספיםחלקים3עם–"אישחזון"המרןשלהראשוןספרו.136

ווילנא

The First Book of the "Chazon Ish" – with 3 Additional Sections – All

Printed in Vilnius

.קרליץישעיהואברהםרבינולמרן"אישחזון"ספרשל(ראשונותמהדורות)חלקיםארבעה

מרןשלהראשוןספרוזהו.א"תרע,ווילנא.נדההלכותד"ויוחייםאורחחלק.אישחזון.א

.שעריםשני.'עמ2-128,[7]."אישחזון"ה

.'עמ182.ב"תרצ,ווילנא.עבדיםובעניניוקדושיןגיטיןהלכותהעזראבן.אישחזון.ב

.'עמ116.ו"תרצ,וילנא.כלים.אישחזון.ג

.דףמח.ו"תרצ,ווילנא.אהלות.אישחזון.ד

.טובמצב

200$פתיחה 



ראשונהמהדורה–ד"תרס,ירושלים–(דרשות)חיאישבן.140

Basic! Ben Ish Chai (Sermons) – Jerusalem, 1904 – First Edition

בן"הבכינויוהידועחייםיוסףרבינומאת.השנהלשבתותדרשות,חיאישבןספר

.ודרשותהלכותחיאישבןספרושםעל"חיאיש

.חזןמרדכיציוןבןרביביתונאמןידיעלנדפס.ראשונהמהדורה.ד"תרס,ירושלים

דרשכאןשנדפסוהדרשותאתשכן.הלכות"חיאישבן"לספרהמקבילהואזהספר

במקבילהשנהשבתותבמשך,בגדאדיהודילקחושומעילאלפיחייםיוסףרבינו

"חיאישבן"המפורסםבספרוושנדפסועתבאותהדורששהיההלכהלפסקי

.הלכות

שנישלתיבותחמשפסוקבכלשישפסוקיםששהשלידבכתברישוםלשערמעבר

."אמוןנאוהבהיעקב"חותמות.אותיות

כריכה.משוקמיםקליםפגמים.קליםכתמים.טובכללימצב.מ"ס21.דףקנב,[3]

.מקורית

200$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ה"תק,פיורדא–חמודותודבריטוביוםמעדני.138

השםשינויעם

Ma'adanei Yom Tov VeDivrei Chamudot – Furth, 1745 – First

Edition with the Altered Name

מעדנימקדםנקראאשרחמודותודבריטוביוםמעדניפירושעם,אשררבינופסקי

פסקיעלהיסודחיבורישלשניהמהדורה.ה"תק,פיורדא.חמודותולחםמלך

."טוביוםמעדני"ל"מלךמעדני"מהספרשםשינוישלראשונהומהדורהש"הרא

.ח"שפ,פראגדפוסהראשונהההוצאהלפידףעלדףנדפסהשלפנינוהמהדורה

.אייבשיץיהונתןרבינושלנדירההסכמהבאהזובמהדורה

הבאהבמהדורהאולם."חמודותולחםמלךמעדני"בתחילהנקראבמקורהחיבור

."שהיהמעשהמשום"חמודותודבריטוביוםלמעדניספרושםאתהמחברשינה

שנתפסדבר,בישראלהמלוכהאתלחדשרצוןספרובשםשרמזנגדושנטען

.זופרשנותעםמסכימיםכולםלאאמנם.במלכותכמרידה

כריכהכנראה.הכריכהבפינותקליםפגמים.מאודטובמצב.מ"ס33.דףשך,[1]

.מקורית

100$פתיחה 

–ה"תק,ליוורנו–ץ"הרשבחדושי\ה"תק,ליוורנו–עיניםשבעה.139

ראשונותמהדורות

Basic! Shiva Enayim – Livorno, 1745 / Chidushei Harashbatz –

Livorno, 1745 – First Editions

,הזכותספר.וסנהדריןמכותמסכתותעלן"הרמבחידושיכולל,עיניםשבעהספר•

דייצחקרבי,זייתבןיצחקרבי,אבוהביצחקרבי,בנבנשתינסיםרבימאתתשובות

.בולאטבןאברהםרבי.ליאון

,טובמצב.דףסח,ד.מילדולהאברהםדפוס.ראשונהמהדורה.ה"תק,ליוורנו

.מנותקיםודפיםכריכה.איכותיםדפים

יעקברביהגאוןשלאביו-"עטלינגןאהרן'הק"עטינגראהרןרביחתימתבשער

.ספרובסוףתורהחידושיממנומביאבנו,בקרלסרוארב,"לנרערוך"בעלעטלינגר

אברהםרבישלידידו(ז"תרט-ו"תראלטונא)"הנאמןציוןשומר"במאמריםפרסם

.נוספתעתיקהחתימה.בריינסיצחקרביעםבחברותאולמדבינגא

השנהראשמסכתעלהלכותוחדושינדהמסכתפסקירמזי,ץ"הרשבחדושי•

.ה"תק,ליוורנו.(ץ"הרשב)דוראןצמחבןשמעוןרבינומאת.קניםלמסכתופירוש

.מקוריתכריכה.מצויןמצב.דףלד,[1].ראשונהמהדורה

100$פתיחה 



מהדורה–ז"תי,פראג–ג"פמזמורעלומחודשנאהפירוש.142

\בכוריםראשיתהספריםעםכרוך–ביותרנדירהדפס-יחידה

ח"תס,פרנקפורט–יהודאביתחינוך

Nice, Updated Commentary on Psalms 83 – Prague, 1657 –

Single Edition – Extremely Rare Edition – Bound with the

Books Reshit Bikurim / Chinuch Beit Yehuda – Frankfurt,

1708

בקרלומרשנוהגין,לאסףמזמורשירג"פמזמורעלומחודשנאהפירוש•

[ז"תי,פראג].מפוזנןדרשןאברהםר"בחנוךרבימאת.התפלהבסוףוערב

.שערללאנדפס.דפים[4]בןקטןקונטרס.יחידהמהדורה

לפניויחידהאחתפעםפומביתבמכירההופיע-ביותרנדירקונטרס

.נראהלאומאז.שנה20–מלמעלה

:המחברשלספרועםכרוך

הדרשבדרך,התורהפסוקיעלוביאוריםדרשות.בכוריםראשיתספר•

,סח.שערחסר.ראשונהמהדורה.ח"תס,דמייןפרנקפורט.הקבלהובדרך

.דף[1]

.ליביהודהרביבנושלספרועםכרוך

פרנקפורט.למעשההלכהטוריםארבעסדרעל,יהודאביתחינוךת"שו•

דף–טעותתיקון,דף[1]עם.דףעה,[1].ראשונהמהדורה.ח"תס,דמיין

.הפנימייםבשוליםעשנקב.טובכללימצב.ידועלא

מתחתיצאוכימתוכנםשניכרתיקונים,ידבכתבתיקוניםהספריםבשני

הספריםשלושתנכרכובכדילאכי,להביןניתןלבבשימת.מחברקולמוס

עותקלפנינואולי–העותקיםבכלשאינוהטעותלוחשלדףכולל,יחד

.ובנוהמחבר

ד"אבקונשטשברוךרביחותמת.מנותקהקדמיהחלק.עתיקהכריכה

.פולדא

500$פתיחה 

ראשונותמהדורותמהם–מווילנאהגאוןספרי[16]אוסף.141

Collection of [16] Books by the Vilna Gaon –First Editions

among Them

•שעריםשני.ב"תקצ,ווילנא.נזיקיןסדר.א"הגרביאורעםמשניות•

•שעריםשני.ב"תקצ,ווילנא.קדשיםסדר.א"הגרביאורעםמשניות

מאת.ידומכתבא"הגרהגהותעם.תוספאהתנאעם.מועדסדר,תוספתא

עם,אסתרמגילת•ראשונהמהדורה.א"תר,ווילנא.אבידגורשמואלרבי

,ירושלים.א"הגראגרת.לתרופהעלים•ח"תרפ,פיעטרקוב.א"הגרפירוש

יהושערבימאת,אליהועליות•ב"תרמ,ווילנא.לתרופהעלים•ז"תרס

תולדות,אליהועליות•'עמ96.ה"תרל,ווילנא.א"הגרתולדות.לויןהעשיל

•ד"תרנ,ווילנא.א"הגרעלהספד,אליהוסערת•ך"תר,שטטין.א"הגר

כולל.ד"תרס,ווילנא.העזראבן.למפרטהירשצבירבימאת.א"הגרפסקי

.רבמעשה•האלמנהשלהדפוסביתפרסומתעםצדדיםמשנימעטפת

שלהשניםחשבוןלוחעם.אליהואדרת•ט"תרמ,ווילנא.א"הגרמנהגי

מסלת•ראשונהמהדורה.ה"תרס,ירושלים.ויהודהישראלומלכיהשופטים

,ירושלים.סלנטרישראללרביהמוסרואגרתא"הגראגרתעם,ישרים

ומהדורה.א"הגראחימווילנאאברהםרבימאת,התורהמעלות•ה"תרפ

ביאורעםרותמגילת•ב"תרמ,ווילנא.יהושעהחוסןהערותשלראשונה

שנתייסד.ישראלכנסתהכלליהועדתולדות,היסודמוסד•ירושלים.א"הגר

.א"תשי,ירושלים.הגראתלמידיידיעל

.בינוני-טוב.שוניםומצביםגדלים16כ"סה

200$פתיחה 



'והש' שנות הר-דפוסים מוקדמים 

1480מ"ר,[ספרד]טולידו–ף"הריהלכותדף[1]–ביבליוגרפיתתגלית.143

Bibliographic Discovery – [1] Leaf of Halachot by the Rif – Toledo [Spain], 1480

המדפיסאצל1480מ"ר,[ספרד]טולידו.שבתמסכת,אלפסרבהלכותשלאינקונבולהמתוך.שורות30.מ"ס19\27.נייר.דף[1]

.לוסיאנהדיחואן

!ביבליוגרפיתתגלית

גםשם.לוסיאנהדיחואןאמדפיסידיעלשנדפס,ספרמדפוסים"להרמבתורהמשנהעלהורביץאלעזר'פרופשלמאמרוראה

-וינוגרד,הממוחשבהעבריהספראוצרעודראה.הלאומיתבספריהואינו,שםנמצאאינו,שלפנינוהדף.בעולםיחידמעותקצילומים

.שלפנינובדףגםשנמצאמיםסימןפיעל1475-80לשנתהורביץ'פורפידיעלנקבעהתאריך.45744'מסרשומה,רוזנפלד

.העבריהספרולחקרממוחשבתלביבליוגרפיההמכוןאישורמצורף

עורבכריכתנתון.העמודיםשניבשוליידבכתבהוספות.רחביםשולים,טובבמצבהדף.נוסףמדףקטנהפיסה+שלםדף[1]

.מפוארת

1200$פתיחה 

ה"ש,פריס–שופטים-יהושע.144

מצויןמצב–

Yehoshua-Shoftim – Paris, 1545

– Excellent Condition

במצותשנדפסו".ושופטיםיהושעספר

שנתכסליובחדשובתו'סטפנו'רוברטו

הגדולההעיר'פרישפהק"לפרה"ש

.בצרפתוהאם

.מ"ס10.5כיסגודל.דף[77,73]

במצבהספר.בלויה,עתיקהעורכריכת

.מצוין

300$פתיחה 



מעץמקוריתכריכה–ח"שע,באזל–ראשוניםנביאים.145

והגהותחתימות–בעורמחופה

Nevi'im Rishonim – Basel, 1618 – Original Leather-Covered

Wooden Binding – Sgnatures and Glosses

.קיניגלודוויגדפוס.ח"שע,באזל.גדולותמקראות.ראשוניםנביאיםכרך

.מ"ס41.דףתמא-רלד,[1]

ושאריות,תקיןאחדמנעולעם.בעורהמחופהמעץמקוריתבכריכהכרוך

קרעים.הכריכהפינותמעורחסרונות.רופפתכריכה.השניהמנעול

הראשוניםבדפישוליםבלאימעט.טובכללימצב.הכריכהבשדרת

.שימושכתמי.והאחרונים

ידבכתבהגהותכמההספרדפיבין.בעלותורישומיחתימותהפורזץבדף

.מוקדמתמתקופתאשכנזי

450$פתיחה 

ט"שע,נבה'ג–ך"תנ.146

The Bible – Geneva, 1619

novvm-שנימצדיוונית–ולטיניתאחדמצדעבריתך"תנ

testamentvm graecvm.י"ע.(ט"שע)1619.נבה'גExcudebat

Petrus de LaRouiere.

.15עמודעדהתחלהחסרהעבריבצד.טובמצב

80$פתיחה  

יחידהמהדורה–א"שס,ונציה–שפראמרי.147

Imrei Shefer – Venice, 1601 – Single Edition

מאת.ליקוטיםל"רזמאמריעלחידושים.למועדיםדרשות,שפראמריספר

.מצפתאשכנזינפתלירבי

.זניטידניאלדפוס.א"שס,ונציה

בדפיםוכתמיםבודדיםנקבים.אחרוניםדפיםושנישערחסר.דףרך

הכריכהג"עבעלותרישום.מאודטובמצבזהמלבד.ואחרוניםראשונים

."פרוסטיגמאיריהושע"

80$פתיחה 



חתימות–ט"של,ונציה–ותקופותשניםעיבור.149

Ibur Shanim VeTkufot – Venice, 1579 – Signatures

הפסקות,השנהלכלהתורהקריאתבעניניפרקיםכולל.ועיגוליםטבלאותעם.העולםסוףעדט"רצמשנתותקופותשניםעיבורספר

.סוסאןיששכררבימאת.ועודמנהגים,תורהבספרלעולים

.המחברשלמדעתושלא(ד"שכ,קושטא)"יששכרתקון"בשםנדפסההראשונהההוצאה.שניהמהדורה.ט"של,ונציה

:והגהותחתימות

יצחקהצעירממנווקניתיו"נוספתחתימה,"ט"סדבלקאיירימשה"חתימהבבדף.ידבכתבהעמודכלפניעלרישוםלשערמעבר

ה"מאו"חתומההגההכבבדף"...משהנראהואינוהרואהמןעזרלהשואלהספרזה"וחותמותרישוםלדףמעבר."ו"יצאלטראס

שלמההצעיראנישליהספרזה"רישוםצבבדף.(מאירויאמרת"שובספרומקומותבכמהחותםכך,טבריהד"ראבועקניןמאיררבי)

.ד"תע–ה"תסמשנתתקופותבעניניאפריקאיצפוןידבכתבאחדעמודג"ערישומיםעםדף(קחדף)–ו"יצברוך

שער.טוב-בינוניהדפיםביןמשתנהמצב.עשנקבימעט.ושימושזמןכתמים.מנותקתפשוטהכריכה.מנותקיםדפים.מ"ס20.דףקלו

.וחסרפגום

150$פתיחה 

,ונציה–שפיראן"מהרביאורי.148

הגהות–ג"שנ

Commentary of the Maharan

Shapira – Venice, 1593 – Glosses

לחמשהי"רשפירושעלביאוריםספר

לגאוןהחיבוריוחסבשער.תורהחומשי

רבישלבנואולםשפיראנתןרביהמקובל

מודיע,שפראמריספרובהקדמתנתן

.לאביובטעותויוחסמזיוףהזהשהספר

דפוס.ראשונהמהדורה.ג"שנ,ונציה

.פריזינייוקומיןדזניטימטיאו

מפתשלהדפיםכולל.מ"ס19.דףקף

חסר.המנורהבצורתולמנצחישראלארץ

שוניםופגמים.עשנקבי.בינונימצב.שער

עםעתיקהכריכה.דפיםכמהבשולי

.עורשדרת

100$פתיחה 



עותקים)'השבשנותשנדפסוספריםמקבץ.151

ונציהדפוסי–(חסרים

Collection of Books that were Printed in the 16th

Century (Lacking Copies) – Printed in Venice

.ה"ש,ונציה.קמחידודלרבינו.מכלולספר•

שלושת.דףסט,[1]:במקור.דףסח-בהדפיםלפנינו:חסרעותק

.חדשהכריכה.מקצועילאבצילוםשולמוהחסריםהדפים

,ונציה.הלוייצחקבןשלמהרבימאת.שלמהלחםספר•

.יחידהמהדורה.ז"שנ

הוספות.דףריד-ט:במקור.דףרז-בהדפיםלפנינו:חסרעותק

.הדפיםבשוליידבכתברבות

.ן"ש,ונציה.סאמיגהיוסףרבימאת.יוסףפורתספר•

.יחידהמהדורה

.הספרסוףעדעומדףלפנינו:חסרעותק

נמכרהאוסף.בינונידפיםמספר.טובכללימצב.ספרים3כ"סה

.שהואכמות

200$פתיחה 

עותק)'השבשנותשנדפסוספריםאוסף.150

ושאלוניקיקושטא,פירארהדפוסי–(חסרים

Collection of Books that were Printed in the 16th

Century (Lacking Copies) – Printed in Ferrara,

Kushta and Salonika

.ב"שי,פירארא.הפניניידעיהלרבי.עולםבחינתספר•

.דףיג,קכב:במקור.דףקכב-נזהדפיםלפנינו:חסרעותק

.עבריתעםלועזיותהגהותהדפיםבשולי

.ב"שי,פירארא.ן"הממיבקשתספר•

בחינתבתוךנדפס.דףיג:במקור.דףיא-אהדפיםלפנינו

."אשכנזידוד"מזרחיתחתימה.עולם

מהדורה.ז"שמ-ו"שמ,שאלוניקי.ך"מהרשת"שו•

.ראשונה

קלדף.דףרמד:במקור.דףרמ-זהדפיםלפנינו:חסרעותק

הגהה.מזרחיתכתיבה,ידבכתבארוכהלמדניתהגהה

.קכבבדףנוספת

.אלקבץש"המהרמאת.רותמגילתעלישישרש•

.ראשונהמהדורה.א"שכ,קושטא

.דףמח-לז:הדפיםלפנינו

שמואלרבימאת.ירושלמיאגדותעלמראהיפהספר•

.ראשונהמהדורה.ז"שמ,קושטא.יפה

.באמצעדפיםמספרוחסריםיתכן.דףשכט-ד:הדפיםלפנינו

.ידבכתבהגהותכמה

נמכרהאוסף.גרוע,בינוני,טוב.שוניםומצביםגדליםכ"סה

.שהואכמות

200$פתיחה 



עותקים)המוקדמים'התבשנותשנדפסונדיריםספריםמקבץ.152

(חסרים

Collection of Books that were Printed in the Early 17th Century

(Lacking Copies)

.ג"ת,ונציה.ו'פיגעזריהרבימאת.תרומהגידוליעםהתרומותספר•

.תרומהגידולישלראשונהמהדורה

.ידבכתבהגהות.כתמים.טובמצב.חסרשיבדף.דףשסו-קעה:הדפיםלפנינו

מהדורה.ב"ת,קושטא.מטראנייוסףרבימאת.אחלק.ט"מהרית"שו•

.ראשונה

דף.וחסרונותפגמים.בינונימצב.הספרוסוףבתחילהבודדיםדפיםמספרחסרים

.נאהאיטלקיידבכתבכולוהושלםקצג

.ראשונהמהדורה.ב"תי,אמשטרדם.ישראלבןמנשהרבי.חייםנשמת•

.בינוני-גרועמצב.הספרוסוףבתחילהדפיםמספרחסרעותק

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםגדלים

150$פתיחה 

מזוהותלאמהדורות–'השבשנותשנדפסוחסריםספריםשלושה.153

Three Lacking Books that were Printed in the 16th Century – Unidentified Editions

ההגהותאחת.ידבכתבהגהותמעט.נאהתימניידבכתבהושלםז-דדפים.פח-יט:הדפיםלפנינו:חסרעותק.תנחומאמדרש•

.תיבותבראשיחתומה

שלהמכריערוב.ובאמצעובסוףבתחילהחסריםדפים.מזוההלאמהדורה.כרסעבכרך.בלבדי"רשפירושעם.וכתוביםנביאים•

.נמצאך"הנ

.מזוההלאמהדורה.וסוףבתחילהדפיםכמהחסרים.נזיקיןספר.אלפסרבהלכותספרשלגדולכרך•

.שהואכמותנמכרהאוסף.בינוניכללימצב.שוניםומצביםגדליםכ"סה

150$פתיחה 



וזיטאמירסלאוויטא

–שניחלק]–ד"תרי,זיטאמיר–חלקיםשני–שרדלבושי.155

[ראשונהמהדורה

Levushei Serad – Two Sections – Zhitomir, 1854 – [Second Section – First

Edition]

בעלאייבשיץשלמהדודרבימאת.חלקיםשני.חייםאורחע"שועל,שרדלבושי

העשיליהושעורבליפאחנינארביהאחיםבדפוס.ד"תרי,זיטאמיר."נחלערבי"

.צפתרבניהסכמות.מסלאוויטאהרבנכדשפירא

.מיוחדשערבלחלק.משובשתפגנציה.'עמ64,126-168,129-134,154

סוףעדקמט'מסיהמחברשלהעתקהמצאוכיהמדפיסיםכותביםזהבשער

אורחשלראשוןדפוס).הרבשלארץהמגיניגליוןעלכתובשהיהחייםאורח

.(255חסידותספטנסקי,'בחלקחיים

בדףפגמים.הטקסטעלגםמיעוטם,הפנימייםבשוליםעשנקבי.כריכהללא

.בינוניכללימצב.מנותקיםדפיםמעט.אחרון

100$פתיחה 

דפוס–א"תרי,זיטאמיר–שבתתפילותעםדבריםחומש.154

מאודנדיר–שפיראהאחיםשלושת

Chumash Devarim with the Sabbath Prayers – Zhitomir, 1861 – Printed

by the Three Shapira Brothers – Extremely Rare

איכהמגילת.טייטשעבריועם.י"רשופירושאונקלוסתרגוםעם,דבריםחומש

.ספרדנוסחלשבתותפלות.וקהלת

העשיליהושעורביליבאריהרביליפאחנינארביהאחיםדפוס.א"תרי,זיטאמיר

נמצאשם,הלאומיתבספריהאינו,נדירהמהדורה.מסלאוויטאהרבנכדישפירא

.בלבדשמותכרךאתרקראוהביבליוגרפיהמפעלעורכי,בלבדבראשיתכרךרק

-טוב,הדפיםביןמשתנהמצב.מ"ס20.(ראשוןשערחסראולי).דףיח,קעו-ב

מעט[?מקורית]עתיקהכריכה.הטקסטעלמעטמקומותבכמהעשפגעי.בינוני

.דפיםכמהבפינותבלאי.כתמים.עורשדרתעםבלויה

100$פתיחה 

נאהכרך–ב"תרכ,זיטאמיר–מועדסדרכל–ירושלמיתלמוד.156

Jerusalem Talmud – the Entire Seder Moed – Zhitomir, 1862 – Elegant

Volume

האחיםשל,זיטאמירדפוס.ירושלמיהתלמודמן,מועדסדרכלשלשלםכרך

.ב"תרכ.מסלאוויטאהרבנכדישפירא

,שקלים,יומא,פסחים(נפרדשער)עירובין(נפרדשער)שבת:מסכתותכולל

.(כללישער)קטןמועדחגיגהמגילהתעניתביצה,השנהראש,סוכה

-ב:שקלים;דףלט,[1]:יומא,סא:פסחים,נה,[1]:עירובין,לד,נב,[2]:שבת

;דףכג-ב:תענית;דףכא:ביצה;דףכ:השנהראש;דףכג-יז,יז:סוכה;דףלא

.דףיז:קטןמועד;דףכ:חגיגה;דףלב-ז,ה:מגילה

.מ"ס37.וכיתובעורשדרתעםעתיקהכריכה.מצויןמצב.גדולאחדכרך

150$פתיחה 



עותקים–וזיטאמירסלאוויטאדפוסיספריםשני.158

חסרים

Two Books Printed in Slavita and Zhitomir – Lacking

Copies

דפוס.ב"תרי,זיטאמיר.שניחלק.דעהיורה,ערוךשלחן•

העשיליהושעורביליבאריהרבי,ליפאחנינארביהאחים

.עמודים476.השעריםשניחסרים.שפירא

פירושעםי"רש,אלשיךם"המהרפירושי,תהליםספר•

דפיםמעטוכן,טדףעדהתחילהחסר.הזוהרופירוש,המלות

כפי.מ"ס17גודל.דף[2],קמט-טלפנינו.(תפילות)בסוף

.סלאוויטאדפוסהנראה

.קרעיםומעטכתמים.טובכלליבמצבדפים

100$פתיחה 

"מזמברובאהעילוי"ידבכתבלמדניותהגהות–נאיםעותקים–ט"תרי-ז"תרי,זיטאמיר–טורכרכישלושה.157

מפוחוביץקרלינסקיישעיהרבי

Three Volumes of the Tur – Zhitomir, 1857-1859 – Fine Copies – Scholarly Glosses Handwritten by the "Prodigy of

Zambrova" Rabbi Yeshaya Karlinsky of Pochovitz

שפיראהעשיליהושעורביליפאחנינארביהאחיםדפוס.ט"תרי-ז"תרי,זיטאמירמהדורת.יוסףביתעםהטורספרשלכרכיםשלושה

.מסלאוויטאהרבנכדי

.'עמ432,[2].'עמ292.ז"תרי,זיטאמיר.(נפרדבשערחלקכל).חלקיםשני.דעהיורה.א

.'עמ[1],409.ט"תרי,זיטאמיר.העזראבן.ב

.'עמ[128:ל"צ]260,380,[2].ט"תרי,זיטאמיר.המשפטחשן.ג

מצאצאי(11755ר"אוצה,ה"תש-ז"תרל)מפוחוביץקרלינסקיישעיהרביידבכתבלמדניותוהגהותבעלותחותמותהכרכיםבין

בעלמקובנאהלויצבימלכיאלרבי:מאתנסמך."מזמברובאהעילוי"כונה.סלובודקה-קובנא,איישישוק,ראדיןישיבותתלמיד.המחבר

ז"תרסומשנת.בוברויסקליד-בליבוניץכרבכיהןג"תרסמשנת.שפירארפאלורבימקובנארבינוביץהירשצבירבי,"מלכיאלדברי"

כרבוכיהןהבריתלארצותהיגרד"תרפבשנת.הקומוניסטיםבזמן-בפטרבורגהרבניםבאסיפתהשתתף.מינסקפלך-פוחאוויץד"אב

.י"בכתחדושיםהניח.באמריקההרבניםאגודתשלהפועלהועדר"יו.קהלותבכמה

.מקוריותלאישנותכריכות.מצויןבמצבהכרכיםזאתמלבד.דעהיורהבשערקלופגםחיזוק.כרכיםשלושה

400$פתיחה 



ת וחידושים"שו, ספרי הלכה

הרבניתדפוס–ח"תקנ,למברג–קולוןי"מהרת"שו.161

(?השלטונותאישור)ידועיםלאדפים[2]–יהודית

Mahari Colon Responsa – Lemberg, 1798 – Printed by the

Rebbetzen Yehudit – [2] Unknown Leaves (Authorities'

Confirmation ?(

.ח"תקנ,למברג.ק"המהרי–קולוןיוסףרבינומאתותשובותשאלות

.רוזנישהירשצבירביאשתיהודיתהרבניתבדפוס

מיוחדעותק

ההדפסהמתקופתבלועזיתדף[1]נכרךהספרובסוףבתחילה

ידועיםלאהדפיםשני.מהשלטונותדףהנראהכפי,(1807)

.ביבליוגרפית

שלפנינובעותקוכןהלאומיתהספריהבעותק.דףלד;[26],מב,[7]

שישהביבליוגרפיהבמפעלמהנזכרבשונה,ראשוניםדפים[7]יש

."לאנדמאןשלמהיעקב"חתימה.מ"ס34.ראשוניםדפים[6]

.בינוני-טובמצב.ובלאיכתמים.דפיםבכמהקמטים

100$פתיחה 

ועורעץכריכת–ב"תס,ברלין–העזראבןטור.159

מקורית

Tur Even Haezer – Berlin, 1702 – Original Wood and

Leather Binding

אתשקיבלהחשובהמהדורה.ב"תס,ברלין.העזראבןטור

.(מצורףחומרראה)ישראלגדולישלהסכמתם

ללאמנותקת.מקורית,בעורמחופהעץכריכת.דף[7],קס

בשעררישום.מצויןהדפיםמצב.אבזמיםשאריות.שדרה

ישןקלויסהנקראמדרשבית"חותמות."סגליודל'רשלבנים"

."האמבורגק"דקוחדש

80$פתיחה 

–ראשונהמהדורה–ב"תנ,פיורדא–שבעהנחלתת"שו.160

חשובותהסכמות

Nachalat Shiva Responsa – Furth, 1692 – First Edition – Important

Approbations

.הלוישמואלרביהגאוןמאת.שניחלק,שבעהנחלתותשבותשאלות

ישראלגדוליבהסכמות.שניחלקשל.ראשונהמהדורה.ב"תנ,פיורדא

מניקלשבורגאופנהייםדודרבי."ס"השמסורת"בעלשמואליוסףרביביניהם

.ועוד,"דודנשאל"בעלופראג

ל"זצבנימןא"בלאנתן'הקהקונילכבודמהוניקניתי"וחתימהרישוםבשער

"..איניטק"מק

.מעורופינותשדרהעם,עתיקהכריכה.טובמצב.מ"ס19.דףמו,[2]

100$פתיחה 



יחידהמהדורה–שלםסט–ירושלמינועם.164

No'am Yerushalmi – Complete Set – Single Edition

.שפיראאיזיקיהושערבימאת.ירושלמיהתלמודעלביאור,ירושלמינועם

.הראשונהמהדורה.חלקים4–שלםסט

.'עמ[1],184,[4].ג"תרכ,ווילנא.זרעיםסדר

.'עמ196,[2].ו"תרכ,ווילנא.מועדסדר

.'עמ180,[2].ח"תרכ,ווילנא.נשיםסדר

.'עמ178,[2].ט"תרכ,ווילנא.נזיקיןסדר

.חדשהכריכה.מצויןמצב.גדולאחדבכרךהחלקיםכל

100$פתיחה 

סט–ח"תרס-ג"תרס,ירושלים–חייםעץפארת"שו.162

יחידהמהדורה–שלם

Pe'er Etz Chaim Responsa – Jerusalem, 1903-1908 – Complete

Set – Single Edition

חלקיארבעהעלותשובותשאלותששיםכולל,חייםעץפארספר

כל.חלקיםשלושה.'מקרוזאברהםבןחייםרבימאת.ערוךהשולחן

.שלםסט–נפרדבשערחלק

.יחידהמהדורה.ח"תרס-ג"תרס,ירושלים

.מ"ס33.דףעז,[1]:גחלק.דףצו,[1]:בחלק.דףעח,[4]:אחלק

.יחדיוכרוכיםהחלקיםכל.טובמצב

.מנותקיםראשוניםודפיםקדמיתכריכה

100$פתיחה 

מצוירשער–ד"תצ,פרנקפורט–חייםתורת.163

Torat Chaim – Frankfurt, 1734 – Illustrated Title Page

רביהגאוןמאת.ס"השמסכתותתשעהעלחידושים,חייםתורת

.שורחייםאברהם

.זולמהדורהחשובותהסכמות.ד"תצ,דאדרהפרנקפורט

שתי."אנשיל"עתיקהחתימהאבדף.מ"ס31.דףקמח-קה,קג,[1]

נקבימעטאחרוניםבדפים.מצויןכללימצב.מאוחרתבכתיבההגהות

.דבקחיזוקיעםעש

100$פתיחה 



אור\ו"תקל,פיורדא–'אליעטרת.165

מהדורות–ו"תקכ,פיורדא–הגנוז

ראשונות

Ateret Eliyahu – Furth, 1776 / Or HaGanuz

– Furth, 1766 – First Editions

זבחיםמסכתותעלחידושים',אליעטרת•

.שידלובאליהורבימאת.ותמורהומנחות

.דףמח.יחידהמהדורה.ו"תקל,פיורדא

.ישראלגדוליהסכמות

ועלכתובותמסכתעלחידושים,הגנוזאור•

אייזנשטטמאיררביהגאוןמאת.נסךייןהלכות

מהדורה.ו"תקכ,פיורדא."מאירותפנים"בעל

חיתוך.טוובכללימצב.דףלב,[4].ראשונה

.אותיותכמהעללעתים,הטקסטגבולעלדפים

:נוסףספרעם.יחידיוכרוכיםהספריםשני

.קניםץ"הרשבחידושי.נדה,א"הרשבחידושי

.וסוףתחילהחסרעותק

100$פתיחה 

\ס"השאגדות\ס"השעלספרים[10]אוסף.166

והאמוראיםהתנאים

Collection of [10] Books on the Talmud / Talmudic Aggadot

/ Tana'im and Amora'im

יהושערבימאת.שבתמסכתעלחידושיםכולל,יהושעענף•

.ראשונהמהדורה.ג"תרכ,ווילנא.לאנג

.ס"בשאשרהסימניםעלותיקוניםביאוריםכולל,לציוןדורש•

.יחידהמהדורה.ד"תרכ,ווין.קאיעטייןק"דקרבברילליעקבמאת

.ו"תרל,ווילנא.לנדאאליהויצחקרבימאת.בלמודיםלשמוע•

.ראשונהמהדורה

תשעיםכולל,האלהותהראשוןמאמר.והמדרשהתלמודאוצר•

,יורקניו.קאנאוויץישראל'רמאת.סימניםא"תתלואלףפרקים

.ו"תרס

חייםמאת.ומדרשיםשבתלמודהאגדותמבחר.האגדהספר•

.חלקיםששה–שלםסט.רבניצקיחנאויהושעביאליקנחמן

.כרכיםשני.ראשונהמהדורה.ב"תרע,אודיסא

,הירשנזון.צ.ימאת.התלמודשלהגיאוגראפיהאו,חכמותשבע•

.ב"תרע,לונדון

-פ"תר,יפו.חלקים4.בכרזאבבנימיןר"דמאת.התנאיםאגדות•

.כרכיםשני.ראשונהמהדורה.ג"תרפ

יצחקאברהםרבימאת,מספיקפירושעם,ירושלמימיקירי•

.ז"תרצ,פיעטרקוב.דזובאס

דפיםמעט.טובמצב.שוניםגדלים.כרכים10.ספרים8כ"סה

.מנותקים

100$פתיחה 



יחידותמהדורות–ח"תקכ,אמשטרדם–שמחותשובע\ט"תע,יעסניץ–יהודהאהלי.167

Ohalei Yehuda – Jeßnitz, 1719 / Sova Semachot – Amsterdam, 1768 – Single Editions

.מקארפנטראץאריהיהודהרבימאת.הקודשבכתבילשמותוסבראטעם,יהודהאהליספר

.יחידהמהדורה.ט"תע,יעסניץ

:עםכרוך

.מהמבורגדודבןמאיררבימאת.איובספרעלפירוש.שמחותשובעספר

.דףכא,[1].הפניםעם.יחידהמהדורה.ח"תקכ,אמשטרדם

.טובמצב.יחדיוכרוכיםהספריםשני

120$פתיחה 

–הקדוש"החייםאור"הדרשות–החייםמאור.168

ראשונהמהדורה

Ma'or HaChaim – Sermons by the Holy "Or HaChaim" – First

Edition

ל"זצוקעטר'ןחיים'רהמערבינרלרבינודרשות,החייםמאורספר

שלמהר"במשההרבניתלמידומפיושרשםת"עההחייםאורבעל

.בליוורנול"זט"ספראנקו

אברהםרביידיעלהמקוריידכתבמתוךלאוריוצא.כ"תש,לונדון

.הלוישישא

.לאורהמוציאוחתימתידבכתבהקדשהמכתבמצורף

.טובמצב

80$פתיחה 



–'תק-התשנות–אמשטרדםדפוסיספריםאוסף.170

חתימות

Collection of Books that were Printed in Amsterdam – 18th

Century – Signatures

,אמשטרדם.גבאייצחקרבימאת,נחתכףפירושעם,משניות•

,נזיקין–שניחלק.בנבנשתיעמנואלדפוס.ראשונהמהדורה.ג"ת

פגמים,בינונימצב.דףעח.בלבדנזיקיןסדרלפנינו.טהרותקדשים

.דפיםבכמה

.ה"תכ,אמשטרדם.אולווירהשלמהרבימאת,גבלתשרשת•

.כריכהללא.מ"ס14.דף[2],ע.תארטסקאשטרודידודבדפוס

.הדפיםבפינותקליםפגמים.טובכללימצב.זמןכתמי

.ח"תס,אמשטרדם.גלאנטימשהרבימאת,השלמיםזבח•

איכותי,טובהדפיםמצב.דפיםשלושהחסרים.יחידהמהדורה

.מנותקיםדפים.מנותקתמקוריתעורכריכת.ובהיר

ובארהגולהבאר,א"הרמעם.משפטחשןמטורערוךשלחן•

.קאשמןוחתנורופאלויהירץדפוס.ט"תק,אמשטרדם.היטב

בןאיצק'הקשמיאתהמשפטחשןאלונתתי"רישוםהפורזץבדף

"...העסיוסף..מהו"מד"הגאב

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

צבורבפעילותעסק.ד"תקפמשנתויימארומדינתבלבנפעלדרב

עם,"יוסףפורתבן"אביוספרל"הו.תקנותותקןחברותוהקים

."יצחקשיח"בשםממנוביאורים

וללאמנותקתבלויה,מקוריתועורעץכריכת.מ"ס18.דףשצו,[4]

.מוזהבדפיםחיתוך.זעיריםעשנקבי.שדרה

,[2].ג"תקי,אמשטרדם.היטבבארעם.העזראבן,ערוךשלחן•

.טובכללימצב.מפורק.כריכהללא.דףקפו

שער.כלליושערמצוירשער.ז"תקפ,אמשטרדם.במדברחומש•

.דףח,לב,יב,ע,[3].(שערים4כ"סה)לתפילותושערלהפטרות

.הראשוןבשערקרע.טובכללימצב

נא,לב,[1].ג"תקנ,אמשטרדם.עצרתשמיני.הפייטןכוונתמחזור•

פגמים.טובכללימצב.קדמיתכריכהללא.המצוירהשערעם.דף

.המצוירהשערבשולי

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםומצביםגדלים.ספרים7כ"סה

200$פתיחה 

למדניותוהגהותחתימות–(ח"תנ-ד"תכ)אמשטרדםדפוסי–כיסמהדורתערוךשלחןכרכי.169

Volumes of the Shulchan Aruch Pocket Edition – Printed in Amsterdam (1664-1698)– Scholarly Glosses and Signatures

.עטיאשעמנואלדפוס.ח"תנ,אמשטרדם.כיסמהדורת.דעהיורה,ערוךשלחן•

והמזרחאמשטרדםדפוסי

זה...ק"דקונאמןת"שאופנהייםליזרר"כהרת"כשבבריתונאמןאישלהקצין"שייךשהספררישומיםכמההכרךבתחילת

משהר"בישראלמנחם"רביחותמות.(ט"תצנפטר)ב"תפבשנתפרנקפורטמחכמי,אופנהייםאליעזררבי–"בנוזעליג'הקהכותב

.ל"הנאופנהייםאליעזררביידבכתבאולי–ידבכתבלמדניותהגהות12למעלההדפיםבין."ירושלים,שולמאןגדליה

ההגהות.השניהשערטקסטעלוחותמותורישומים,המצוירהראשוןהשערטקסטעלומחיקותרישומים.מ"ס14.דף[1],שב,[1]

.(מהטקסטאותיותשלחסרון)האחרוניםהדפיםשניבשוליפגם.בחלקןקצוצותהחיצונייםבשוליםשנכתבו

בכרךהחלקיםשני.עטיאשיוסףדפוס.ד"תכ-ב"תכ,אמשטרדם.משפטחשן-העזראבןחלקים.כיסמהדורת,ערוךשלחןכרך•

.אחד

חשןלחלק-טובבמצבהדפיםכל,להלןלמתוארמלבד.כרסעבכרך.מ"ס14.דףתפו:משפטחשן.דף[1],קצח,[1]:העזראבן

אחרוניםבדפיםקליםפגמים.שנבדףקרע.מקצועילאבשיקוםומשוקמים,פגומיםראשוניםדפיםושמונה,ראשוןשערחסר.משפט

."אורימשהברשמואל"חתימה.העזראבןחלקשל

150$פתיחה 



חייםרבינוספרישלושה.171

ראשונותמהדורות–י'פלאג

Three Books by Rabbi Chaim Palachi –

First Editions

ד"ראבי'פלאגחייםרביספרישלושה

יחדכרוכים.ראשונותמהדורות.אזמיר

.עתיקהמזרחיתבכריכה

.מתחלפיםושמותכינויים,חייםישמח•

ציוןבשער.דףלו,[2].ד"תרל,אזמיר

.המחברלספרי46מספר

,הסכמות,מדינההלכות.חייםמשא•

,אזמיר.'ב'אסדרלפיומנהגיםמסים

44מספרציוןבשער.דףסט,[1].ד"תרל

.המחברלספרי

הפוסקיםוכלליס"השכללי.החייםכל•

.דףלא,[2].ד"תרל,אזמיר.'ב'אסדרלפי

בדף.המחברלספרי45מספרציוןבשער

.ס"השכללישנושאםספריםרשימת:כח

דפים.עשפגעי.בינוני-טובמצב.מ"ס32

.ואיכותיםעבים,בהירים

150$פתיחה 

–פולמוס–ג"תרנ,אזמיר–קשותאתם.172

עקרישיוסףדישלמהל"המוהקדשת

Itam Kashot - Izmir, 1893 – Polemic – Dedication by

the Publisher Shlomo di Yosef Akrish

אתשדנו,והראןרבנימעשהנגדפולמוסיספר,קשותאתם

אחרוהוציאוהו,לדעתעצמומאבדכדיןעקרישיעקב'ר

הספר.ישראלמקברילהרחיקוכדי,מקברוימיםשלשה

נסיםיוסףרבימאתבעיקר,הדורחכמימאתתשובותכולל

.בורלא

דיאברהםחייםדפוס.יחידהמהדורה.ג"תרנ,אזמיר

.שיגורה

.עקרישיוסףדישלמה,הנפטרשלאחיוידיעללאורהוצא

.וחתימתוידובכתבהקדשההספרבתחילת

כללימצב.ושביריםיבשיםדפים.מ"ס20.דףח,עה,[1]

בין.מקצועייםלאחיזוקים.דפיםכמהבשוליקרעים.טוב

.מהטקסטחלקהמסתירההדבקהיז-טזהדפים

100$פתיחה 



–ט"תרמ,אזמיר–אזכוראברהם.173

ידבכתברבותהגהות–יחידהמהדורה

דידובסקייעקברפאלרבי

Avraham Ezkor – izmir, 1889 – Single

Edition – Many Glosses Handwritten by

Rabbi Raphael Yaakov Didovsky

עלוציוניםכללים,חידושים,אזכוראברהם

דביתנא,תנחומאמדרש,עקיבאדרביאותיות

רבימאת.תעניתומגילתוזוטארבהאליהו

.י'פלאגאברהם

.יחידהמהדורה.ט"תרמ,אזמיר

רפאלרביידבכתברבותהגהותהספרלאורך

ידובחתימתאחתהגהה.דידובסקייעקב

בראשיידובחתימתההגהותושאר,המלאה

.תיבות

סידורימספר"יד"השערבשולי.דףקא,[2]

.טובכללימצב.מ"ס30.המחברלפרסומי

.בלויהמעטמקוריתכריכה

א"תשנפטר)דידובסקייעקברפאלרביהגאון

מלומדי,"שעריםמאה"ישיבתמרבני,(1940

,רביםספריםומחבר',חייםתורת'ישיבת

קונטרס:ביניהם.שםבעלוםנדפסושחלקם

עזרקונטרס.(ז"תרפ,ירושלים)לתורהציונים

קמאבבאיעקבבאר.(ד"תרצ,ירושלים),נישואין

חלקים'בהתורהקיום.(ש"ת,ירושלים)

.(ד"תרפ-א"תרפ)

100$פתיחה 

–ב"תקכ,אזמיר–מוסרשבט.174

מגדוליארדיטשלמהרפאלרביחתימת

אזמירחכמי

Shevet Mussar – Izmir, 1762 – Signature of

Rabbi Raphael Shlomo Ardit One of the

Leading Sages of Izmir

.מאזמירהכהןאליהורבימאת,מוסרשבטספר

.ב"תקכ,אזמיר

קונילעבודתלמקנהלי"רישוםהספרבשער

חתימתהספרבסוף."ט"סצונציןיאודהה"נא

אזמירחכמימגדולי-"ארדיטשלמהרפאל"רבי

ארדיטיצחקרבישלבנו.ג"תקפשנתבסביבות

בעלחכיםשלמהרביתלמיד."הערךיקר"בעל

פחות"."משלמהשם"חיבר."שלמהכסא"

.ג"תקצבשנתנפטר."שבערכין

נקבי.טובכללימצב.מ"ס21.דףד,קמב,[2]

.בלויהמקוריתעורכריכת.בודדיםעש

150$פתיחה 



הספרדיםחכמיגדוליחתימות–ראשונהמהדורה–ח"תע,קושטא–דתאש.175

Esh Dat – Kushta, 1718 – First Edition – Signatures of Leading Sephardic Sages

מאת.שריפהממאכולתשניצלת"שו,מאשמוצלספרעם.אלפנדאריחייםרביהגאוןמאת,התורהפרשיותסדרעלדרשות,דתאש

ועלבעברפעולתועלהמדפיסדבריהשערבשולי.ראשונהמהדורה,ח"תקע,קושטא.המחברשלדודואלפנדארייעקברביהגאון

.לעתידתכניותיו

חותמת.גאגיןחימשהשלוםרביהגאוןחתימתבנוסף.מיוחסבנימיןר"בכיצחקשלמהרביהגאוןשלמסולסלותחתימותשתיבספר

."פרץאברהםיוסף"מסולסלת,נוספתחתימה.שובאקסדודליפמאןרביהגאון

בשנתבשליחותיצא."האדמהפרי"הבעלשלנכדו,בדורוירושליםחכמימגדולי–מיוחסבנימיןר"בכיצחקשלמהרביהגאון

חכמיעםחתם.ועודנבוןאפריםרבי,אזולאיאברהםרבי,בורלאיהודהרבי,אלגאזיט"המהריחתמושליחותואיגרתועל,ט"תקנ

.ח"תקפנפטר.ידבכתבשנשארוספריםועודם"הרמבעל"שלמהחשק"מחבר.ותקנותהסכמות,שליחותאיגרותעלירושלים

בית"המקובליםישיבתוראשירושליםמגאוני.גאגיןאברהםחייםרביהגאוןלציוןהראשוןשלבנו-גאגיןחימשהשלוםרביהגאון

.ועוד"נפששמח","לבישמח"ת"שומחבר."אל

עלה.מקוצקמנדלמנחםרביי"ע16בןנערבהיותועודלרבנותהוסמך.בירושליםהחסידיםץ"בדד"אב-שובקסדודליפמאןרבי

...ההוראהזקןמקודשד"ראב":נכתבמצבתועל.סלנטשמואלרבישלבמקומובירושליםהדיןביתבראשועמדח"תרנבשנתלארץ

בארצנוכבודלשכוןעלהומשםמ"הרמק"הגהר"האדמובחייקאצקהבירהבעירלשמשזכה,שנהכשבעיםישראלאתשפט

.הסתלקותויוםעדבהושימשד"לראבונתעלההקדושה

.בינוני-טובמצב.עשנקבי.כתמים.ופגומהבלויהמקוריתכריכה.מ"ס30.דףמב,פד,[2]

100$פתיחה 



נאותמקוריותכריכות–ה"תרפ,פריז–חלקים'ג–התפלותערךמחזור.178

Machzor Erech HaTefilot – Three Sections – Paris, 1925 – Original, Elegant Bindings

.עמודמולעמודוצרפתיתעברית.ה"תרפ,פריז.חלקים'ג.התפלותערוךמחזור

שדרתעםמקוריותכריכות.מאודטובמצב.מ"ס16.עמודים487:רגליםשלש.עמודים658:כיפוריום.עמודים535:השנהראש

.הכריכותבפינותשפשופים.חלקיתמנותקתהשדרההכיפוריםיוםבכרך.מוזהבדפיםחיתוך.בצרפתיתמוזהבוכיתובעור

100$פתיחה 

תפילהספרי

ט"תקפ,דיהרנפורט–פוזנאמנהגשלקונטרס.176

Booklet of the Customs of Poznań – Dyhrenfurth, 1829

בקהילתשנהגוכפישוניםלזמניםתפילותשלתוכן,פוזנאשלמנהגקונטרס

למנחה","כיפורדיוםלמוסף","הגדוללשבתאופן","מלכנואבינו".פוזנא

,[העומרספירת]"לספירהחמישיתלשבתאופן","לנעילה","כיפורדיום

,"בשבתלמילהיוצר","בטבתלעשרה","סוכותשלשנייהללילמעריב"

’בהשאומרים-"סליחה";ת"תם"לשובביסליחות,"מילהלבריתזולת"

ליוםהשייךהסליחהאצל...אחדכל,ת"תם"ובשובביאבה"וכסיון’וככסליו

רצוןויהי...גשמיםוריבויעצירתשלהמזמוריםאמירתסדרגם.ההוא

."להםהשייך

.ט"תקפ,דיהרנפורט

.מקוריתכריכה.מצויןמצב.מ"ס17.5.דףכח

200$פתיחה 

ב"תר,יוזפוף–רגליםלשלשמחזור.177

Machzor for Shalosh Regalim – Josefow, 1842

,יוזעפוף.ר"צובאותיותאשכנזבלשוןתרגוםעם.מערין,פיהם,ליטא,רייסין,פוליןכמנהגרגליםלשלשתפלות.שניחלק,מחזור

.וואקסדפוס.ב"תר

.שימושבלאי.דפיםכמהבפינותקיפולים.כריכהללא.טובכללימצב.כריכהללא.מ"ס20\22.5.דףקסט

80$פתיחה 

המערביאשכנזכמנהג–ז"תקפ,מיץ–ישראלתפלת.179

צרפתיתרגום–

Tefilat Yisrael – Metz, 1827 – According to the Western

Ashkenaz Custom – French Translation

מאתצרפתללשוןנעתק.המערביאשכנזכמנהג,ישראלתפלתסידור

.אנשבאךיואל

.עמודמולעמודוצרפתיתעברית.ז"תקפ,מיץ

שלהראשוןהתרגוםוהיא)ף"תקבשנתנדפסההקודמתההוצאה

הראשוןהסידורלפנינו.המזרחיאשכנזכמנהג(לצרפתיתהסידור

.לצרפתיתתרגוםעם,המערביאשכנזכמנהגשנדפס

.מצויןמצב.עורשדרתעםמקוריתכריכה.מ"ס19.'עמ440

100$פתיחה 



–החייםאור\האמונהיסוד\האחדותמאמר.181

חתימות-ד"תקנ,נובידבור

Ma'amar HaAchdut / Yesod HaEmunah / Or HaChaim

- Nowy Dwór, 1794 – Signatures

גרושבתקופתהרבניםמגדולייעבץיוסףרבינוספרישלושה

.ספרד

האמונהבעניני.החייםאור.האמונהיסוד.האחדותמאמר

.יהודיתופליסופיה

111מספורעם.נפרדבשערנדפסספרכל.ד"תקנ,ניבדבור

יצחקר"ביונהרביהסכמת.המדפיסדגלמעל113–112–

.רפפורטכהנא

בכתיבהקדומותחתימותשתי.האחדותמאמרבשער

."הירשצבי".[?ניץ]מראוויוואלףזאב'הק".אשכנזית

.בטקסטעשנקבימעט.מ"ס19.דףכב.דףיב.דףיא,[1]

100$פתיחה 

מוסרספרי

מאודנדיר–ה"תר,גרונינגןדפוס–ם"להרמבפרקיםשמונה.180

Shmona Prakim LeHaRambam – Groningen Press, 1845 – Extremely Rare

עניניםמבואריםבספר.אבותלמסכתם"הרמבהקדמת.ם"להרמבפרקיםשמונהספר

והולנדיתעברית.ומצותתורהלקיוםומחויבותומהותו,האדםלנפשהנוגעיםשונים

.עמודמולעמוד

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

.ו"תרט-ף"תהשניםביןזובעירשנדפסובלבדכותרים

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

100$פתיחה 

יחידהמהדורה–ח"תקצ,בלוגראדו–מישורשבט.182

Shevet Mishor – Bilogrado, 1838 – Single Edition

יצחקרביהירושלמיהמגידמאתמוסרתוכחות,מישורשבטספר

.פרחי

דילאיסטאמפארייאהבדפוס.יחידהמהדורה.ח"תקצ,בלוגראדו

.סירבייאהדילהפרינציפי

מקוריתכריכה.איכותיםדפים.כתמים.טובכללימצב.מ"ס15.דףסד

.ורופפתבלויה

100$פתיחה 



יחידות\ראשונותמהדורות–ליוורנודפוסי–מוסרספריחמשה.183

Five Mussar Books – Printed in Livorno – First / Single Editions

,ליוורנו.ירושליםבשליחותבפירנציבהיותו,פרחייצחקרביהירושלמיהמגידומועדיםבשבתותשדרשודרשותמוסרדברי,דבשצוף•

.דףצו.ט"תר,ליוורנו.בפירנציבהיותוהמחברשחידשחידושיםקונטרס,נעםאמריספר:עם.ט"תר

ודבריסגולות.אירופהבארצותבהןשבקרבספריותשוניםידבכתביהמחברשמצאסגולותכולל,חלומותפטרוןעניני,אלהיםלדרש•

.טובמצב.דףנו,[4].יחידהמהדורה.ט"תרל,ליוורנו.חמוויאברהםרבימאת.סודות

מהדורה.ה"תרכ,ליוורנו."חיאישבן"המבגדאדחייםיוסףרבינומאת.(הפניםעם)אבותמסכתעלורמזיםחידושים,אבותברכת•

.פגוםאחרוןדף.מ"ס18.דףפ.לחייו20–הבשנות"חיאישבן"המרןשהוציאהראשוניםמהספרים.ראשונה

.ד"תרמ,ליוורנו.כנאפויוסףרבימאת.ופיוטיםתפילות,למילהחידושיםעם,קדשבריתאותבשמירתומוסרחכמה,קדשבריתאות•

.יחידהמהדורה

.טובמצב.דףקנט.ד"תרכ,ליוורנו.מבגדדמשהמרדכיששוןרבימאת.מוסרודבריישריםוהנהגותדיניםפסקי,לאסףמזמור•

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםגדלים

100$פתיחה 

ב"תקפ,ווילנא–מנשהאלפי.184

Alfei Menashe – Vilnius, 1822

חידושיםשוניםבעניניםויסודותחקירות,מנשהאלפיספר

מאת.ל"חזבאגדותותמוהיםקשיםמאמריםוביאורישונים

.ב"תקפ,ווילנא.(א"תקצ-ז"תקכ)מאילייאמנשהרביהגאון

!מאודנדירספר.ראשונהמהדורה

16.(דףצב,[2]:במקור).מדדףעדלפנינוסוףחסרעתק

.מצויןמצב.מ"ס

80$פתיחה 



רבה'וגיהדות תונס 

מהדורה–ב"תרפ,תונס–(גבאייוסףרבי)יוסףכתונת.186

יחידה

Kutonet Yosef (Rabbi Yosef Gabai) – Tunis, 1922 – Single Edition

מאת.התורהעלוגמטריאותפרפאות,ל"רזמאמרידרשות,יוסףכתונתספר

.גבאייוסףרבי

ביניהם,טבריהחכמירביהסכמותעם.יחידהמהדורה.ב"תרפ,תונס

.אבוחציראאברהםרביהסכמת

.דפיםכמהבשוליקליםופגמיםקרעים.טובכללימצב.מ"ס30.דףמז[3]

.מקוריתלאכריכה.שימושכתמי

80$פתיחה 

רבה'בגשנדפסוספרים[11]אוסף.185

Collection of [11] Books that were Printed in Djerba

קול•ח"תש,נסיםמעשה:עםכרוך.ח"תש,לדודקרן•ץ"תרח,ואמתחסדקונטרס•ה"תש,חייוסף:עםכרוך.ז"תש.לבנוןפרח•

תרגום,הכתבפתשגן•ח"תשי,ה"השודבר•ז"תש,לאברהםמלל•ו"תש,(פסחשלהגדה)ליעקבדבריומגיד•ד"תרצ.א"ח,יעקב

.ב"תש,לאברהםחסד•ג"תש,חושבמעשה•ש"ת,החייםארצות•ט"תרצ.בראשית,לועזמעם

.שהואכמותנמכרהאוסף.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים

100$פתיחה 

היה.זרקאיוסףמרביתורהוקיבלבתונסנולד(ו"תקס-ח"תק)[שלום]סלוםמשהרבי

מגדולי.תונסשמיאתשהאירובתלמידיםלתורהומרביץדיין,תונסורבניחכמימגדולי

שמאמהשלמהרבי,שמעונישלוםרבי,תונסד"ראבבסיסישועהרבי:הרבניםהםתלמידיו

.בספריושאלותיואתשהדפיסא"החידמרןעםבקשריםעמד.רביםועוד"ישישורש"בעל

להשיעורבהואעצוםהריםועוקרסיניוהכוללהשלםהחכםונחמדאהוב"מכנהוא"החיד

,וטהרותזרעיםומשניותס"השמסכתותעלרביםחיבוריםחיבר,"ו"נרשלוםמשהר"כמה

בסוףשנדפסזבחיםלמכתשיטהמשהישמחספרורקמהםנדפסאךע"ושום"הרמבעל

יעקבבריתובספר,הבזיתרבספרנדפסוממנותשובותשתי,(כרייף)משהבארספר

עניו"שהיהעליוכתבשמאמאשלמהרביתלמידו.עמוגדולההתכתבותישנהשם.פיתוסי

."ובקבלההתורהבלימודמעמיקוהיהוהטעמיםהדקדוקבחמתובקי

פרשת.התחלהחסרהבזיתרספר.וחסרונותקרעים,עשפגעי.בינוניבמצבהספרים

.חדשהכריכה.שערחסרדרכים

400$פתיחה 

18–ההמאה–"משהישמח"בעלשלוםמשהרביתוניסחכמיגדולשלקדשוידבכתבלמדניותהגהותעשרות.187

Dozens of Scholarly Glosses Handwritten by One of the Leading Sages of Tunis Rabbi Moshe Shalom Author of "Yismach

Moshe" – the 18th Century

.רוזאניסיהודהרבימאת"דרכיםפרשת"ספרעםכרוך.רמון'גנהוראירבימאת(ז"תקמ,ליוורנו)לחייםצדקהוספרהבזיתרספר

.ראשונהמהדורה.ח"תפ,קושטא

רבישלידושכתבניכרכי,נכתבבזההמצורפתשוורץשמעוןרבישלמומחהדעתבחוות

.לתוניסשבלובמטריפוליברחשהואידועכיתוניסאימאשרספרדייותרהואשלוםמשה

הפסק,היבטיםמכמה,שלוםמשהרביידכתבעםלזהותםנראהכיכותבהואדעתבחוות

כותביםששניהם,רמון'גנהוראירביעםשלוםהקשרומכאן,הבזיתרזהבספרמופיעשלו

שמיאשרם"הרמבבדעתאצלי'והנראה"א"מתחילהכטשבדףבהגהה.הספרעלהגהות

"...משהאמר"מתחילהלהשבדףובהגהה"...בקרבו

(שלמיםוחלקםפגומיםחלקם)גליוניוגדותעללמדניותבהגהותעמוס,דרכיםפרשתספר

שלוםמשהרביהגאוןידבכתבהנראהכפי.קצרותהגהותועודלמדניותהערות70-כ

,כג,יז,דפים)חתומותרמון'גנהוראירבישלידובכתבגםהערותכמה.תוניסחכמיגדולי

.(מב



ההמאה,תוניס–(סגולות)ידבכתבפריטיםשני.189

–19–20

Two Handwritten Items (Segulot) – Tunis, the 19th -20th

Century

רבותסגולותבהם.ידבכתבעמודים7הכולל,גדולדף•

\עלוקהשבלעלמי\ישברשלאלזכוכית\זכירה:שוניםלענינים

להשקיט\העמליםלהבריח\להשתיןיכולהשאינהלבהמה

להבריח\הרגליםלקרירות\הרבהייןששותהלאדם\השכרות

לחולי\פלאיםלראות\כלבלנשיכת\השערלהאריך\הזבובים

שלאלאשה\וכשוףהרעעיןבוישלוטשלא\לקדחת\הנופל

לשמח\לעינים\מהופךשולדהלאשה\לילדלמקשה\תפיל

.רבותסגולותועודהלב

.קיפולסימני.טובמצב.19–ההמאה.תוניסאיתכתיבה

בראש.תורהחידושי.ידבכתבעמודים5הכולל,גדולדף•

משהרביהואאולי]ל"זצעידאןמ"מהרשלק"כיזה"נכתבהדף

.בינונימצב.[משהתורתספרבעלרבה'גחכמימגדוליעידאן

.ובלאיפגמים

80$פתיחה 

,רבה'ג–פיוטים–ידכתב.188

א"תרנ

Manuscript – Piyyutim – Djerba,

1891

לימיםופזמוניםפיוטים"ידכתב

וחתניםולכלותוזמניםלחגיםושנים

ביתאלףסדרעלשמיםשוכןבעזר

אתיםשנתה"יערבה'געירפה

הצעירק"לפאשר[א"תרנ]'ם'ת'י'א'ר

אמןישמרהו'החדאדיעקבה"ע

."ר"כי

אדוםבצבעים.ויפהמסוגנןשער

לפימפתחותלשערמעבר.וכחול

הפיוטים.פיוטים30ל'ב'אסדר

נאהאשוריתבכתיבהכתובים

ב.פיוטים40–כנכתבו.ומסודרת

עמודים41–בצדדיםמשנידפים23

.כתובים

כריכה.מנותקיםדפים.טובמצב

.אריהוציורמדבקהעם.מקורית

.בלויההכריכהשדרת

100$פתיחה 

מתוניסהרעעיןנגדכסףתליוניאוסף.190

Collection of Silver Pendants against the Evil Eye from

Tunis

.תוניס.הרעעיןנגדכסףתליוניאוסף

דוגמתתליון•שוניםגדלים.(חמסה)ידכףבצורתתליונים3•

שנכנסבפיוחרבצבעיםעםדג•קשקשיםדג•(כפכף)ביתנעל

דגיגוניםשניתלויםבזנבו,טבעתבקצההנעוציםעיניםשניבין

.קטנים

.גרם25:כוללמשקל.שוניםומצביםגדלים

100$פתיחה 



רבימאתוהיסטוריארוךמכתב.192

א"תרצ,רבה'ג–הכהןחויתהחירחמים

Long Historical Letter by Rabbi rachamim

Chai Hacohen – Djerba, 1931

וחתימתוקדשוידבכתבכולוכתוב,ארוךמכתב

חכמימגדוליהכהןחויתהחירחמיםרביהגאוןשל

.א"תרצ,חשון'ב.רבה'ג

ויקירנוידידינו"אלגאבסהעיראלנשלחהמכתב

רבומזכההזוכהמלא'הוכבודהמופלאהרב

חיים'רר"כמהת"כקשמ"הדהש"החהפעלים

כ"אח.נלבביםברכהבדבריפותחהמכתב."חורי

ג"הרה"אלשכתבמכתבעניןעלהרבכותב

חייםרביעבורקמיעכתיבתלצורך"ו"מירושת

ספרמשלוחובענין."אמומשםוהודעתיו"חורי

כספיםומשלוח(חייםיוסףלרבינו)חכמיםלשון

סאסירביכנראה]"ך"רס"תרומתלירושלים

.[הכהן

כיהיודעהוא'ה"אישייםדבריםהרבכותבועוד

...ק"עשוביוםבלילהמעטרקכללפנאיליאין

...ק"שליוםהדרשהמסדרהייתיהחולףושבוע

שוחטהעברתבענין'אבספקלומדהייתיזוושבוע

[אליכםלא]א"ל..ד"הבעםבזהנצטערתיכי'א

הרופאיםוגםבלימודגדולכובדמרגישבלילה

,שאניהדחקושעתבלילהכללללמודשלאל"אמ

"...גליונותעשרהלוכתבתיהיוםפ"ועכ

מוסרדבריהרבכותב,כולוהכתוב,השניבעמוד

שפרצהמחלוקתבאיזהשלוםלהשכיןכדי,וחיזוק

.חוריחייםרבימעורבהיהשביניהםהקהילותבין

אתוהושעתזהבכחךלך"המכתבבחתימת

ויתןמבקשעזרהלכםישלחהעוזרוהאלישראל

חויתה...ק"עבוהלעבודואומץוחוזקכחלכם

."הכהןחנינאא"בלא

ותוניסרבה'גרבנימאתמכתביםאוסף.191

Collection of letters by the rabbis of Djerba and Tunis

.עידאןמיכאלכלפוןרביאלשנשלחורבה'גרבנימכתביאוסף

. משה הכהן רב מושב איתןכלפוןמכתב רבי שושן כהן בנו של רבי • ללא חתימה . עידאןכלפוןנשלח אל רבי . 'עמ[ 4]מכתב ארוך בן • 

מכתבים מאת  12• עידאןמיכאל כלפוןמכתב מאת רבי • מכתבים רבי בן ציון כהן 2• מכתב רבי כמוס פרץ • גלויה . עידאןאל מיכאל 

.רבי שלום מאמו

.גדלים ומצבים שונים. מכתבים18כ "סה
100$פתיחה 

מתוךהתורהעלשקדחייוכל.עצוםומעייןגאון,רבה'גחכמימגדולי,(ט"תשי-ט"תרס)–הכהןחויתהחירחמיםרביהעצוםהגאון

,לטיפוללתוניסונסעבעיניוחלהט"תרעבשנת.הכהןמשהכלפוןרביהגאוןרבומפיתורהלמדו"תרעבשנתבצעירותו.קשיםיסורים

,אביונפטרוזובשנהרבה'בגדייןב"תרצבשנת.רבה'בגישיבהכראשלשמשהחלה"תרפבשנת.תוניסגדולימאתב"לשוהוסמךשם

נוספתבתלונולדהצ"תרחבשנת.מכןלאחרחודשיםמספרשנפטרנוסףבןלונולדו"תרצבשנת.היחידובנוהצעירותאחיותיושתי

שנתבחורף.הצלחהללארובםשוניםטיפוליםלעבורונאלץשונותממחלותסבלחייובמשך.חודשיםמספרלאחרהיאגםשנפטרה

לכפרנסעמתוניס.כשנהבמשךשםושההטיפוליםלצורךלתוניסשובנסעהשנהאותהשלובקיץלמיטהורותקשובחלהב"תשי

ד"תשיבשנת.ספרללאפהבעלאסתרמגילתעל"נסשלתקפו"חיבורואתכתבהמעייןשפתעל.מרפאמעינותהיובואליףחמאם

חיברהתורהמכמניבכלחיבוריו.לרביםתפילהלמוקדהפךקברו.מחלהלאחרנפטר.ברכיההמושבלרבומונהישראללארץעלה

.חלקיםשמונהע"השוחלקיארבעתעל"כהןשמחת"ת"שו.ס"השעלגדוליםכרכיםשלושה"כהונהפרחי":ס"השעלגדולותשיטות

הםתלמידיו.רביםועוד"רחמיםמאמר"."כהונהכתר"."מראשיתמגיד"."כרמלגרש"."ערבמנחת"."כהןמנחת"."כהונהזכרי"

.סעדוןבוגידחנינאורביחוריינוןרביהצדיק.הכהןנסיםרבי.ד"הימאזוזמצליחרבי,צבאןכדיררפאלרבי:הגאונים

.טקסטחסרוןללאשוליםפגמי.מחברתדף[1]

200$פתיחה 



מכתבים מאת חכמי הספרדים

ועקניןמאיררבימאתהמלחמהימיבעצםהיסטורימכתב.193

ח"תש–טבריהד"ראב

Historical Letter Written during the War by Rabbi Meir Vaknin Av

Beit Din of Tiberias - 1948

'איום.טבריהד"ראבועקניןמאיררבישלוחתימתוידובכתבארוךמכתב

מלחמתימישלבעיצומההיסטוריםפרטיםעםמכתב.ח"תש,דחנוכה

!השחרור

,אשתוואל"...שלושדודר"חנעלהמאדחכםכבניחתני"אלנשלחהמכתב

ציוןעם,וברכותשלומיםבדבריפותחהמכתב.בירושליםהגריםובנותיובנו

ששםהקסטלהרמוללליפתאסמוך)רוממהשכונתאתשעזבועשוטובכי

שכלאזהרהעם.יהודהמחנהבשכונתלגורועברו(רבותקרבותהתנהלו

יוסףפורתלישיבתילכושלא,ומוסיף.לביתםיעלולאשקטשאיןזמן

בדרך,הירדניהלגיוןידיעלשהופצץהראשוןהבנין,העתיקהבעירשהיתה)

.(העתיקההעירלכיבוש

ישראללעםהקמההממלכה"עלרגשותיואתמאיררבימביעבהמשך

שעםמקוםובכלהארץשתשקוטישראלכללותעלומוצלחתטובהתהיה

...בנוויקוים,וחנינהחמלהבעיןפקיחאבעינאת"השיישגיחנמצאיםישראל

...מבשרכםהאבןלבאתוהסירותיויקוים...ובנותיךבחוצותבניךוהביאו

"...למלך'הוהיהאחדשכם'האתנעבודוכולנו

בליל",בטבריהוהמלחמההפרעותעלהרבכותב(2'עמ)החתימהלאחר

פחדגדולהבהלהוהיתההעירפינותמארבערבותיריותבטבריהנשמעו'ב

בעיררבתיגדולהבהלההיתהבבקר...התושביםכלעלנפלואימה

לעירמחוץהגריםהערביםוגם...בתיהםאתעוזביםוכולםהעתיקה

עלנוסףקטעהרבמוסיףכ"אח."העירלתוךדירתםעזבוהעתיקה

.אסונותעובריםיוםיוםשלאדבוננווחיפהיפוא"תגבולותשלהמאורעות

."יוושעוממנהליעקבהיאצרהשעתעינינו'להאנחנוורק"בסיום

.קיפולסימני.טובמצב.מחברתדף.מלאיםעמודים2.דף[1]

100$פתיחה 

מאתמכתבים[9]אוסף.194

הראשייםהרבנים

Collection of [9] Letters by the Chief

Rabbis

הראשייםהרבניםמאתמכתביםאוסף

.ישראלבארץ

הדורפוסקמרןמאתמכתביםארבעה•

.ל"זציוסףעובדיהרבינו

ד"ראבולטי'זבצלאליעקברבימכתב•

.ירושלים

ד"ראבקוליץיצחקרבימאתמכתביםשני•

.ירושלים

משהשלמהרבימאתמכתביםשני•

.ירושליםשלורבהל"הראשעמאר

.טובמצב.שוניםגדלים

120$פתיחה 



ל"זצמאיריעקברבילציוןמהראשוןהיסטוריםמכתביםשני.195

Two Historical Letters by the Rishon LeZion Rabbi Yaakov Meir

מעבר.מאיריעקברביישראללארץהרבניםוראשלציוןהראשוןשלרשמידף•

ד"בומטעםלציוןהראשוןמטעם"מודעה"ידובכתבמאיריעקברביכתבלדף

דוקאהבוקרבאשמורתהואל"זי"הארלפיהקבלהי"עפהכפרותויסודהיות"הצדק

בשכונותהקהלהלשרותלהמצאלשוחטיםאפשראיהמלחמהמצבמפניוהשנה

מיעציםכןעלעבודהמחסורזוהשנהגדלוהמחסורוהעוניוהיות,שנהבכלכמו

אתולפדותזהמנהגלמנועשישל"זהקדושמרןכפסקלעשותהשנהאנחנו

."הראשיהמזכיר...שירצהענילכלולתתונפשבכפרהכפרות

שלידובכתבהואכאןהכתובכיידועאולם"הראשיהמזכיר"נזכרהמכתבבסוף

.בעצמומאיריעקברבי

הגדולההישיבהנשיא"מאיריעקבלרביברכהאגרתובובמכונהמתוקתקדף•

"...ו"התרצאדר'זביוםהישיבהורבניחכמיואוהביומוקיריומאתיוסףפורתישיבת

קטעי4...ישראללעםהנאמןהרוחניהרועהנולדתשבו"הולדתוליוםהברכות

.כמדרגותבאלכסוןכתוביםברכה

.זמןובלאיקיפולסימני.שוניםגדלים.דף2

80$פתיחה 

עדתד"ראבשבתיחזקיהרבימאתחשוביםמכתביםשני.196

בירושליםהספרדים

Two Important Letters by Rabbi Chizkiya Shabta Rosh Av Beit Din

of the Sephardic Community of Jerusalem

שלהראשוןהנשיאויצמןחיים'פרופאל,שבתיחזקיהרבימאתמכתב•

.וחמשהשבעיםהולדתוליוםברכהדברי.י"תשחשוןד"כ.ישראלמדינת

נוכחיםשהיובזמןשבוהמכוןפתיחתביוםנאומואודותהערה,בהמשך

הראשיהרבאתנאומובראשהזכירלישראלהראשייםהרבניםשניבמקום

סדרולפימעלתםלפיוכראויכנהוגהראשייםהרבניםולאלישראל

.בחירתם

.ברוךיעקבורבי.שבתיחזקיהרבי,חתומיםהמכתבעל

ד"ראבחדאדמשהרביאל,שבתיחזקיהרבישלרשמיבלנקעלמכתב•

.קדושהותשמישיתורהספרהבאתבענין.א"תשי'אאדרכז.נאבל

.וחותמתוידוחתימתהמכתבעל

.טובכללימצב.שוניםגדלים

80$פתיחה 

–ל"זציוסףעובדיהרבינומרןשלוחתימתוידובכתבהלכתימכתב.197

ה"תשל,ירושלים

Halachic Letter Handwritten and Signed by Rabbi Ovadya Yosef – Jerusalem,

1975

נשלחהמכתב.ל"זציוסףעובדיהרבינוהדורפוסקמרןשלהפניניידובכתבמכתב

חשוןו"כ.בשבתבסבוןלרחיצהבנוגעהלכתיתתשובהובו.הכהןדוויקמשהרביאל

.ה"תשל

10–כומביאבשבתבסבוןלשימושבנוגע,דוויקהרבלשאלתהרבמשיבבמכתב

הקדישבנוסחקצרההתשובההרבמשיבכ"אח.ת"השווספרימהפוסקיםמקורות

.ו"להמהרחהכוונתמשערמקורואתומביא(קץתיבתבלי)"משיחיהויקרב"ל"שצ

הרבשלאמו)ויקטוריהבתלמריםשלימהלרפואהשמתפללהרבכותבהמכתבבסוף

דבריהמכתבבחתימת.הגוףורפואתהנפשרפואתישראלעמוחוליבתוך(דוויק

בכלשיצליחהות"להשיובתפלהנאמנהובידידותהתורהבברכת"מלבביםברכה

."ויצליחישכיליפנהאשרובכלואדם'הבעיניטובושכלחןוימצאידיומעשה

.צעירבגילוהתייתםבמקסיקונולד(ה"תשס-ב"תשי)דוויקמשהרביהמכתבמקבל

קשיםיסוריםלאחרשנים54לומלאובטרםנפטר.בתלמידיםתורההרביץימיוכל

.ומרים

.קלקיפולסימן.טובמצב."לישראלהראשיהרבלציוןראשון"שלרשמיבלנק.דף[1]

150$פתיחה 



חכםהמתגברהמעייןהגאוןשלוחתימתוידובכתבדף.199

יוסףפורתישיבתראששאולאבאציוןבן

A Leaf Handwritten and Signed by Chacham ben Zion Abba

Shaul the Head of the Porat Yosef Yeshiva

שאולאבאציוןבןרביהעצוםהמעייןהגאוןשלוחתימתוידובכתבדף

.יוסףפורתישיבתראש

אנוהתלמידיםבין."מצוין"וציונםהתלמידיםרשימתהדףשלימיןבצד

פארמוסדותראשרפאלייונהרביכגוןמפורסמיםשמותמוצאים

.ועודזאבמאיררביואחיוזאבנסיםרבי,השלום

...מ"ב'במס'הנזהתלמידיםבחנתי"ציוןבןחכםכתבהדףבראש

באותה."שאולאבאציוןבןב"תשכסיוןו"ט'איוםהצטיינוככולםורובם

הישיבהוראשבוגריםלבחוריםבישיבהמ"כרכיהןציוןבןחכםשנה

.עטייהעזרארביהגאוןהיה

חסרוןללא.בינונימצב.כתמים.הקיפולמחמתקרעים.מחברתדף[1]

.טקסט

120$פתיחה 

עטייהעזרארבינושלוחתימתוידובכתבנדיררישום.198

יוסףפורתישיבתראש

Rare Inscription Handwritten and Signed by Rabbi Ezra Atiyah

the Head of the Pirat Yosef Yeshiva

פורתישיבתראשעטייהעזראלרבינושייךשהיהספרשלפורזץדף

שמואדםיכתובלעולםרבנןתנו"נדיררישוםרבינוכתבועליו.יוסף

עלהואשלוויאמריעלבליויצאהשוקמןאדםיבאשמאספרועל

."עטייהעזראהצעירספריעלשמיכתבתיכן

.בינוניבמצבדף

100$פתיחה 

ורביאליהומרדכירביחתימות-לנישואיןהרשמה!נדיר.200

צדקהיאודה

Rare! Marriage Registration – Signatures of Rabbi Mordechai

Eliyahu and Rabbi Yeudah Tzeddakah

פורתישיבתתלמידבצריישראלעזראלחתן"לנשואיןהרשמה"מסמך

ראשבמקוםשרבאנישאולרביהיההקידושיןמסדר.לוישמחהעם.יוסף

תלמדיכל-יוסףפורתבישיבתנערכההחתונהעטייהעזרארביהישיבה

יוסףפורתישיבתשלהתחתונהבקומהבאולםנישאיםהיודאזיוסףפורת

.הישיבהשלאוכלהחדרהיההאולם

יאודהרביהישיבהוראשאליהומרדכירביהמקובללציוןהראשוןהעדים

אדר'ד.אחדכלידחתימותשתי-שלפנינוהמסמךגביעלחותמיםצדקה

.ז"תשי'ב

.קליםופגמים.קיפולסימני.תיוקנקבי

100$פתיחה 



ידובכתבעמודים[9]–"חיאישבן"הבעלחייםיוסףרבינוג"רשכבהמאתמכתב!כדוגמתונראהלא.201

וחתימתו

Such Has Never been Seen! Letter by Rabbi Yosef Chaim Author of the "Ben Ish Chai" – [9] Pages Handwritten and Signed

by Him

ארוכההלכתיתתשובה.א"זיע"חיאישבן"המרן–מבבלחייםיוסףרבינוהגולהבניכלראשישראלשלרבןמאתביותרנדירמכתב

המכתבובסוף,קדשוידבכתבעמודים[9].מבגדאדאגסישמעוןרביהמקובלהגאוןהוא–ו"נרא"מהרשהרבלידידינואלשנשלחה

.קדשוידחתימת

מזיקתשלומידיןמהלשאלהומסתעף'וכוונגנבשורוהפרישעולהעליהריב,עחדףקמאבבאבמסכתבסוגיאעוסקיםהחידושים

.מהודראתרוג

קיפולסימן.מצויןמצב.מ"ס21.בעמודשורות21.עליהםלכתוברגילהיה"חיאישבן"שההרגיליםמהדפיםגדוליםדפיםעלנכתב

.מוזהבכיתובעםמהודרתעורבכריכתכרוך.הדפיםבמרכז

דבבלגלותארישחייםיוסףרבינוובנסתרבנגלהבדורויחיד,האחרוניםוהמקובליםהפוסקיםגדול,הקדשיםקודשהגדולרבינו

לאחר.ובצדקותובגאונותונודעמנערותו.בגדאדשלרבהחייםמשהרביבןחייםאליהורבישלבנו,"חיאישבן"בעל(ט"תרס-ה"תקצ)

,תשובהשבת:השנהשבתותבארבע,הגדולהכנסתבביתלדרושמקומועלעלה,שנהו"כבןרקכשהוא,ט"תריבשנתאביופטירת

צאלת'בעירהגדולהכנסתבביתבגדאדמיהודירבבותמתכנסיםהיו,(השבועותחגשלפנישבת)כלהובשבתהגדולשבת,זכורשבת

שלהקטןהכנסתבביתדורשהיההשנהשבמשךבשבתות.לדרשותיוומאזינים,ישיבהמקומותאלפיםכעשרתבואשר',כביריאל

בענינידורשהיהשעותשלשבמשך.שנהכחמישיםשבתמידידרששם,ישיבהמקומות1000–כשבו"ירי'זעאלסלאת"בגדאד

דרךעל,ל"חזואגדותפסוקיםופירושיהלכותפסקי,מעשיותסיפורי,משלים,ובאגדהבהלכהבלולותהיודרשותיו,השבועפרשת

.כולוהיהודילעםיסודאבןהפכוחיבוריו,התורהמכמניבכלחיבוריםעשרותחיבר.הסודחכמתדרךועלהרמזדרךעל,הפשט

חיבורו.הקבלהבתורתללמודהחלשנה17כבןבהיותוכבר,וקדושחסיד,ומקובלגאון(ד"תרע-ב"תרי)אגסישמעוןרביהמכתבמקבל

חשובותדרשותחיבר,חייםעץלספרביאורכתב.וירושליםבגדאדחכמיביןחינםוהופץ,בבגדאדנדפסהגלגוליםשערעל"אהרןבני"

הרבנשא-האבלימילשבעתהשישיביום.שמעוןרבישלוידידומורו,חיאישהבןמרןנפטרט"תרסבאלולג"יביום.ובקבלהבפשט

הפליאאלאשיגרהשלדרושהיהלאודרושו".כךכלגדולציבורבפנידרשהנשאשבההראשונההפעםזאתהייתה.הספדדברישמעון

ראשועלולשיםהחכמיםאדרתאתללבושבוהפצירווחבריוברביםשמעוןרבישלכוחונודעההספדאותומאז.בעמקותוהשומעיםאת

.סירבשמעוןרביאך,"חכמיםמצנפת

:"יהודהלחםבית"לספרובהקדמהכתבפתייהיהודההמקובלהרבתלמידו

,הראשון.זעםביוםולמחסהלחומהלנוהיואשרוהמה,ומחוץמביתהעירעלהסוככיםזהבכרוביםשנייםלנוהיובגדאדבעירנווהנה"

היווצדקתםבזכותםוהמה…אלוצדיקיםשניאשר,…ל"זצוקאגסיאבאבראבאאהרוןשמעוןהגאוןהרבוהשני,ל"זצוקחייםיוסףר"ח

אחריכי,לבואהצרותוהתחילו,אחתרגלעלמהלכתצולעתלהיותהעירהתחילה,ל"זחייםיוסףר"חכשנלקחאפס…העירעלמגינים

ענוהעםוכל,ל"זצאהרוןשמעוןר"בחמתנחמיםוהיינו…המלחמהסדרללמדםישמעאלמלךצבאלעבודתישראלבחורינלקחוקבורתו

עתוהייתה,איננוושמעוןאיננויוסף.האחרוןהשביבגםמהעירכבהאזל"זשמעוןר"חגםובהסתלק….תקוותינואבדהלאעודאחריו

אדוםחרבמצוירהמודעותובתוך…,המלךמטעםאדומיםמודעותנדבקוהשכםבבוקר,ל"זשמעוןהרבפטירתבלילכי,ליעקבצרה

."…בממלכהממלכהמלחמהלאות

12000$פתיחה 



א"תס,פאס–דינווביתץ"היעבידידואלעטרבןיהודהרבי"בנסיםהמלומד"הקדושמאתשבויםפדיוןמכתב.202

Letter of Pidyon Shvuyim (Redemption of Captives) by the "Miracle Worker" Rabbi Yehuda Ben Atar to His Friend the

Yavetz and his Beit Din – Fes, 1701

וחכמירבניאלנשלחהמכתב.[בערךא"תס],פאס.פאסד"ראב(הראשון)עטרבןיהודהרביהקדושהגאוןשלקדשוידבחתימתמכתב

."ביעקבוצדקהמשפט"ת"שובעל(ץ"היעב)צוראבןיעקברביבראשם,מכנאסהעיר

הגויםשכניהםמאתכסףללותהללוהאחיםנשותוהוצרכורווקהבעודהנפטרההצעירהשאחותם,ממכנאסאחיםשלשהאודותהמכתב

אותםועצרושלהםבערכאותהנשיםאתתבעוהללווהגויםחובםאתלפרועבידםנמצאלאכעתאולם.הקבורהוצורכיתכריכיןבשביל

שישלחו'הנזהאחיםהאנשיםאחרולבקש"האפשרככללעשותהחכמיםמאתעטרבןיהודהרבימבקשבמכתב.לכלאלהכניסןכדי

.קדשוידחתימתהמכתבבסוף."נשותיהםאתולפדותהחובאתלפרועכדיכסף

.הגדולהרב="כביר-אלרבי"מרוקויהודיבפיהנקראמופתדמות.לדורותםמרוקווקדושימגדולי(ג"תצ-ו"תט)עטראבןיהודהרבי

כשכיהןגםחייוכלבמשך.התורהמקצועותבכלובקיגאון.והעבודההתורהעלשקדחייוכל.שבמרוקוומקנספאסבעריםד"כאבכיהן

עםיחדבפאסכדייןנתמנה(ח"תנשנת)43כבן.הציבורמקופתשכרלקבלחפץולאמומחהצורףבהיותוכפיומגיעהתפרנסברבנות

.איסמעילהמלךרדיפתלאחרפאסמיהודירביםעםיחד,מקנסלעירלנדודנאלץא"תסבשנת.סרירומנחםורביהצרפתיוידאלרבי

בראשעמד.פאסלעירחזרד"תסבשנת.במקנסיחידיכדייןכיהןפטירתולאחר.הצרפתישמואלרביעםיחדהדיןבביתישבבמקנס

רגישהיה.חברלתלמידלושהיהצוראבןיעקברביעםבדיןראשוןישבג"תפבשנת.הקהילהבעניניתקנותותיקןהיהודיתהקהילה

.נפשומרשואלכללפניפתוחהיהוביתו,הציבורשללסבלומאוד

בקודשמנהגואולם,צורפותשלעבודהמהרבהזמיןהמדינהשמושל,הידועוהנשגבהנוראהמעשהלאחרבפרטנתפרסמהקדושתו

.מכיסואזלהשהפרוטהעדחדשהעבודהקיבלולאהתורהעלשוקדהיהביתואנשיופרנסתפרנסתואתלוהיהשכאשר,היההרבשל

יממהשםשההוהואאריותלגובהושלך,לפדיונוהנדרשהכסףאתהיהודיםלקהילתהיהוכשלא,לכלאוהשליכוהמושלכעסכךבשל

.הנביאאליהולגילויזכההרבכימסופרובפיהםבשמונשבעיםהיומרוקויהודי.פגעללא

בערכוהגדוליםשםבספרוא"החידמרן

אישהיהכיהמערבחכמיקדישירבנןמפיושמעתי"

קבלולאתורהבכבודנהנהולא,קדושאלהים

אחר,וניצולאריותלגובוהושלך,מהקהלהספקה

נשבעיםוהיו,גדול'הקידושוהיה,ולילהיוםשנשאר

נפלאותועוד,ימותשקרעלוהנשבעבואדםכל

מותואחריכיאףחיבעודנוהןונדעםשמענו

."ה"תנצבמצבתועללמשתטח

אבןיעקברביד"כאבכסאועלישבפטירתולאחר

עת"שיריובספרשנדפסהקינהעליושנשא,צור

:ל"הנבספרצוראבןיעקברבימספרוכך."חפץלכל

בחלומיראיתי,הנזכרהצדיקשלאבלוימיובתוך

ובא.קינותאיזהמקונןוהייתיבהספדועסוקשהייתי

בקינותהאם,ליויאמר,ביויגעראחדלכםלפני

,ואומרואען?כזהגדולאדםלהספידראויכאלו

לךהיה:כמשיבויהי?להספידוראויקינותובאיזה

ערכוכפיעליוולקונןוכסףזהבשלקינותלהכין

הקינהזאתיסדתיהחלוםאתבזכריולמחר.וכבודו

.זהבבפסוקבתיהוסגרתי

הלכות–מכתםשיר.דרשות–יהודהמנחת:חיבוריו

עלפירוש.וחליצהגטדיניעלספר.וטריפותשחיטה

.ישראללבניזכרון.ותשובותשאלות.רבהמדרשר

פזורותממנוותשובות,ידבכתבנותרומספריוחלק

הסכמותנתן.תקופהשבאותהמרוקורבניבספרי

בןחייםלרבי'החפץספרביניהםדורוחכמילספרי

אוזן,הצרפתישמואללרבישמואלנמוקי.עטר

,עובדרביבנו.ועודאבילאדישמואלרבישמואל

.(השני)עטרבןיהודהרבינכדו

.בינונימצב.מ"ס15\21עמודגודל.מקופלדף[1]

במצבהדףשיקוםלאחר.משוקם.וכתמיםפגמים

.לקריאהניתןהמכתבאמנם–דיוטשטושי.טוב

.כולוהמכתבשלתימלולמצורףהמכתבלרוכש

1700$פתיחה 



ב"תשי-ב"תרצ–מרוקוגאונימאתסמיכהתעודותשתי.204

Two Semicha Certificates by the Geniuses of Morocco – 1932-1952

אסלןמעירביטוןיצחקלרבישניתנוובדיקותלשחיטהסמיכהתעודותשתי

.מרוקורבנימאתשבמרוקו

משנתהתעודה.אצווירארבניחתימותעם,ידבכתבסמיכהמכתב.א

.נוסףוחותםאפרייאטיצחקרבי,הלחמייוסףרביחתימותעם,ב"תרצ

.חותמות

מכלוףרבישלוחתימותיוידוכתבעםובדיקהלשחיטהסמיכהתעודת.ב

חתימתהתעודהבתחתית.ברבאטהדיןמביתמודפסתתעודה.אבוחצירא

וחתימתוידובכתב(מטושטש)תוספתעםאבוחציראמכלוףרבישלידו

.ב"תשי,מראכש.וחותמותיו(בשנית)

.זמןופגמיבלאי.טובכללימצב.שוניםגדלים

100$פתיחה 

בכינויונודע–אבוחציראמאיררביהקדושהגאון

ישראלרביר"האדמושלהגדולבנו,"מאירבבא"

.וקדושמקובל,גאון.א"זיע"סאליבבא"האבוחצירא

התבודדילדותומשחר.ישועותופועלמופתבעל

התורהעלכימיםלילותושםהוריוביתגגבעליית

בחוריבפנישיעוריםלמסורהחל16בגיל.והעבודה

שלעליתולאחר.ובהלכהבגמראאביושלהישיבה

כרבמקומואתמילאא"תשיבשנתארצהאביו

לארץעלהג"תשכבשנת.ואגפיהארפודד"וראב

ביתואתפוקדיםהיוישראלביתהמוני.ישראל

ובקדושהבתורהעסקימיורוב.ברכותיואתלקבל

אמרהגדולשאביועד,ביתומפתחיצאשלאוכמעט

אביובחיינפטר.ממנוגדולהואכיבענווהעליו

.ג"תשמבשנתרביםיסוריםלאחר

כיהן(ן"תש-ס"תר)עטייאמשהרביהמכתבמקבל

שלותלמידוחתנו,שבמרוקומידלתהעירד"כראב

ישראללארץעלהימיובסוף.אמסלםשלמהרבי

מעטת"שוחיבר.גתקריתהעירשלכרבהוכיהן

לןהאחרוןיומועדהתורהעלשקדימיוכל.ח"במים

.הלכהשלבעומקה

טובמצב.ר"האדמושלרשמיבלנקעלהמכתב

.מאוד

2600$פתיחה 

י"הרשבהילולתאודות–"מאירבבא"ההקדושר"האדמומאתמיוחדתאגרת.203

Special Letter by the Rebbe the "Baba Meir" – about the Hillula of Rashbi

משהרביידידואלשנשלחה.א"זיע"מאירבבא"האבוחציראמאיררביהקדושר"האדמומרןשלוחתימתוקדשוידבכתבאגרת

.כ"התשם'אדדבסךג"כ,ארפוד.מידלתהעירד"אבעטייה

חגיגותיוםאתלהעבירהרבניםהחלטתעלמודיעבו"עטייאמשהרבי...דרוחיןובסימודעייניןנהירו"אלר"האדמושלחהמכתבאת

מן"הרבכותבוכך.שבאיםהרביםהאנשיםעקבהנגרמיםשבתהחילולימפאת,ראשוןיוםבמקוםשניליוםי"הרשבהילולת

הראשיתהממשלהוברשיוןהגבוהד"ביטעםודדזאןת"בעיהפקודיםעלהעומדיםהםקדשעםראשיעמישטלפנוולפניםהמודיעים

להשתטחאשורקדמתההולכיםהעולםכלעלמחטאתוחששו...א"ביוחשבונהלהיותשחלי"הרשב...האלקיק"התההלולת'או

אישיצאאלובכןשניללילההילולאלדחות...וגמרונמנולזאתאיל"רחשבתחילוללידייבואופןוהרחוקיםהקרובים..בואזךשם

...האיתניקדישיורבנןמרנןבשמחתולהשתתףבהחגיגהבשופיחלקםלקחתויוכלוק"מוצשעדממקומו



שלוםרבישלוחתימתוידובכתביפיפיהמכתב.207

ה"תשכ,מרסילייא–אבוחצירא

Beautiful Letter Handwritten and Signed by Rabbi Shalom

Abuhatzeira – Marseille, 1965

נסיםרביאלשנשלח,אבוחציראשלוםרבישלהפניניידובכתבמכתב

.ה"תשכאלול,מרסילייא.ועקנין

באותיותבהדפסהשיהיות"ושוך"התנעלחיבורוהדפסתבענין,המכתב

מידידועודמבקשבמכתב."הזההמכתבשלזהכתבכמו"י"רשכתב

מדפיסיםהיכןאחריםובמקומותבירושליםאואביבבתלולדרושלחקור

שלבסופו."'הדיראיומגיהיםטובחזקוניירויאהונאהי"רשבאותיות"

יפותי"רשבאותיותורצונובקשתולפינדפסושלוםרבישלספריודבר

.נאהוהדפסה

.במרכזקיפולסימני.טובכללימצב.דף[1].ויפיפיהמסודרמכתב

100$פתיחה 

מרוקוחכמימאתמכתביםמקבץ.205

Collection of Letters by the Sages of Morocco

נשלח.בטבריהשהקיםיתומיםוחנוךתורהתלמודביתמוסדותעבורתרומהבעניניביבאסרפאלרבישלהיפיפהידובכתבמכתב•

ץ"תרח,טבריה.הכהןימיןרביאל

רפאלרביהגאוןודודומורואצלתורהקיבל,ך"תרבשנתבסאלינולד,(הראשון)ביבאסרפאלרבישלנכדו(השני)ביבאסרפאלרבי

תלמודשםוהקיםבטבריההתיישב,לישראלועלהסאליאתעזבב"תרסבשנת.בסאליכדייןשכיהןאלנקאווהמסעודורביאלנקאווה

.בטבריהונטמן93בגילג"תשיבשנתנפטר.למימונוודאגתורה

.הרבנותמשרדשלרשמיבלנקעל.אספיד"ראבבירדוגורפאלרבישלוחתימתוידובכתבמכתב•

.אמופטירתעלעבודרפאלרביאלנחמהמכתב.רשמיבנלקעל.מאמאןיהושערבימאתמכתב•

.מזוההלאכותב.יהודיתערביתבשפה.ידבכתבעמודים[3]•

.טובכללימצב.שוניםגדלים

120$פתיחה 

והדייניםהרבניםגדוליוחתימותידכתב–גדולמכרשטר.206

מ"תר–בפאס

Large Bill of Sale – Script and Signatures of the Leading Rabbis and

Dayanim of Fes – 1880

בשטר,ששוןמשפחתלביתשותפיםאחיםלחמשההשייכתחצרמכירתשטר

.אצרףיהודהרביבןשלוםלרביהחצראתהאחיםמוכריםזה

.בפאסוהדיינםהרבניםגדוליחתימותעם.צדדיםמשניכתוב,גדולדף[1]

.מ"תר

הארוךהראשוןהקטע:כדלהלןקטעיםבמספר.ידבכתבכולוכתובארוךשטר

דודחייםרביהגאוניםחתימותובסופוידבכתבהמכרשטרתורףובו,ביותר

עלידבכתבעדות,השניבקטע.יוליאבןהלוייוסףורבי[?אהרןר"בכ]הכהן

הרבניםוחתימותידבכתבכתוב,למוכריםהקונהשלהתשלומיםכלסידור

רבי:הרבניםגדוליוחתימותידבכתבעדויותתוספת.העמודבתחתית.ל"הנ

אבןיצחקרבי.מונסוניגויהושערבי.צוראבןרפאלרבי.סירירומתתיהו

סקליהכהןיוסףרבי.עטראבןיעקברפאלרבי.דנאןאבןשלמהרבי.דנאן

.נאיםבןיוסףורב

!ביותרומיוחדנדירמסמך

מצב.הקיפולמחמתקרעהדףבמרכז,קיפולסימני.מ"ס23\36גודל.דף[1]

.שמור.טובכלל

150$פתיחה 



שריםחייםיוסףרביר"השד"הנודדהשליח"–נדיריםדפוספרטי.209

Rare Printed Items – the Shadar Rabbi Yosef Chaim Shrim

ובו.ישראלבארץהרבניםראשמאיריעקברבילציוןהראשוןמאתמודפסמכתב.א

"והסביבה,נהריםארם,בבל,הודועריבכלאשרישראלבנילאחינו..גלויההודעה"

יהיהועיקרכללשליחלשוםכספיםלמסוראישלשוםרשותאין"כיהרבמודיעבמכתב

בכחודרבנןדאורייתאאזהרותבכלוחמורהגדולהאזהרהאתכםמזהיריםאנו,שיהיהמי

כוללשליחהוא..שריםחייםיוסףר"כמוהרג"הרהנו"שדרבידיאלא..הקדושהתותנו

ענייםנפשותאלףעשרלחמשה..עזרהומושיטההמטפלת..הגדולההספרדיםלעדת

"..ואומללים

חותמתועם."'האתמרחוקזכרו"הכותרתתחת.ואנגליתעברית,טוריםבשניהמכתב

.הועדנשיאאבולעפיהדודוחותמתמאיריעקברבילציוןהראשוןשלהמקורית

.טובכללימצב.מ"ס23\43:גודל.דף[1]

,שריםחייםיוסףרביר"השדמעניקשהיההפסחחגלכבודמיוחדברכהכרטיס.ב

ניירעלמודפסהכרטיס.ר"כשדבשליחותומגיעהיהשאליהםשונותבמדינותלנדיבים

.ג"תרצשנת.שפותארבעבכרטיס.זהבבדיוכולו,קשיח

שלופרטיושמומודפסהמעטפהגביעל,הכרטיסהיהשבתוכההמקוריתהמעטפה:כולל

.שריםחייםיוסףרבי

!נדיריםפריטים.מאודטובמצב

המוכשריםרים"מהשד"הנודדהשליח"כונה(ט"תש-א"תרי)שריםחייםיוסףרבי

רושםעשוודרשותיו,הופעתו,אישיותו,ישראלבארץהספרדיתלעדהשקמווהמופלאים

,ירושלים)ארצותארבעשליחוהיהשונותלמדינותחייובימיפעמיםעשרותנשלח.גדול

מוסדותיהלמעןחייוכלאתשמסרהשליחשהיהלומראפשר(וטבריהצפת,חברון

אתשמשכורבקהלבפנידרשותנשאהגיעשאליומקוםבכל.ישראלארץשלהשונים

."יוסףדברי,"לברחשי"חיבר.ישראלארץולאהבתשבשמיםלאביהםהקהללב

80$פתיחה 

ידובכתבביותרנדיריםמכתביםשלושה.208

-מצעירותואביכזירמשהרבישלוחתימתו

ט"תקע,מרוקו

Three Extremely Rare Letters Handwritten and

Signed by Rabbi Moshe Abikhzer in His Youth –

Morocco, 1819

,צידיומשניאחדדףעלכתובים,נדיריםמכתביםשלושה

אביכזירמשהרביהגאוןשלובחתימותיו,ידובכתב

.["ט"תקע]אחריובניואשרי"משנת,מבחרותו

סדרעם,התורהלימודמעלתבעניןעוסקיםהמכתביםכל

במכתב.ובקבלהבפשטלעצמומשהרבישקבעהלימוד

בלימודוהקביעותהתורהלימודבעניןחיזוקדבריהראשון

לימודוסדראתמשהרביכותבהשניבמכתב.התורה

סדראתוכןהזהרבספרהנסתרבתורתלעצמושקבע

אניבתורהקביעותיסדרוזה"החורףבלילותלימודו

...הקצרהדעתיהשיגהאשרמטההחותםש"ולהצעיר

שבטכגוןמוסרבדברילומדהייתיהחמהשקיעתבשעת

השלישיבמכתב"...הישרוקבחכמהוראשיתמוסר

כתבליןהתורהלימודבעניןנוספיםחיזוקדברי,כראשון

.הרעליצר

המחסיריםעשנקבי,השלישיבמכתב,(כתמים)וטובקריאבמצבוהשניהראשוןהמכתב.בינונימצבוולכן,מכריכההוצאהדף

.מ"ס7.5\10עמודגודל.(תמונהראה)הטקסטמאותיות

"יעקבאביר"האבוחציראיעקברבישלנפשוידיד.19-הבמאהשבמרוקותאפילאלתחכמימגדולי-אביכזיריוסףר"במשהרבי

ואסףויגעוטרח,למדןהיה.משמעתואלסריםהיואליוהסמוכיםהכפריםוכל"(Ghris)גריסבכפרהיהמושבומקום.דינובביתודיין

"אחריושנשארוספריםהמהתאפילאלתבכפריהנפזריםהספריםוכל.ספריםעקדביתשעשהעדרחוקיםמארצותהרבהספרים

."דיעקבשופריה"ת"שובספרונדפסובירדוגויעקברביאלממנושאלותשתי.(בערכורבנןמלכי)

300$פתיחה 



20–ההמאהראשית–בטבריההספרדיתוהקהילההדיןביתשלודפוסידבכתבמסמכיםאוסף.210

Collection of Handwritten and Printed Documents of the Sephardic Beit Din and

הראשיתהרבנותמאת.התעוררותועצרת,לצוםקריאה,בטבריהתורהוספריכנסתבתישריפתעל"חטאנוכילנונאאוי"כרזה•

שנת,הנסבעלמאיררביבקבראולםשלגדולהוכיפהומפוארחדשמדרשביתלבניתתרומותאיסוףהכלליהועדמכתב•לטבריה

•ב"תרפשבט,הספרדיםהדיןבית.מצותלאפייתתנורשכירותעל,ידבכתבחוזה•מילויללאמודפסנישואיןאישור•ח"תרפ

ילוזחייםיוסףרביידבכתבמכתביםנוסחיושנירשימותעםדפים4•ב"תרפ.בירושליםהראשייםהרבניםאלידבכתבמכתב

תלמודועדמאתמכתביםשני•וחתימותידכתב."באותאותו"היאסאאברהם'הרבידכתובנמצאאשרח"השנוסח"•[פ"תר]

א"תש,טבריה.אנגלית.וחותמות,ביבאסרפאלרביחתימתובשניהםועקניןמאיררביחתימתבאחד.הספרדיםלעדתהכלליתורה

•ו"תשכ.הכשרותמחלקתראשאפרתיש"הגראל.טבריהשלהראשייםרבניהקוקהכהןרפאלורביועקניןמאיררבימאתמכתב•

.רפאלרביאביואל.ילוזיוסףיאודהרבימאתמכתב•ע"תר.וחתימותידבכתבבמילוי,מודפס.ילוזדודלרבימטלטליןקניןשטר

(פגום).כתוביםעמודים2.א"תרס,טבריה.אסבאגחייםרבישלוחתימתוידובכתב.ארוךמכתב•וחתימתוי"בכתדפים2.ב"תרפ

החלטתמסמך•ב"תרצ.עטיהאליאורבי.ניניוחייםרבי.טבריהחכמיוחתימותידבכתבבמילוי,מודפס.מטלטליןקניןשטר•

דפישני•ג"תרפ.ל'פאניזחייוסףרביחתימת.ילוזחייםרפאלורביאלחדיףחייםרביביןותביעותטענותבדברהראשיתהרבנות

מוסדותשלנדירותשונותקבלות7•ישראלמלחמותבזמן.ועקניןמאיררביידבכתבהנראהכפי.מזמוריםואמירתתפילה

3."טבריהתורהאורת"תמתלמידירשימה".ידבכתבדפים2•שוניםגדלים.לבןושחורצבעוני,זהבדיו.מודפסות.בטבריה

.כתוביםעמודים

.נוספיםמודפסיםודפיםכרזות

.שהואכמותנמכרהאוסף.טובבמצברובם.שוניםומצביםגדלים.פריטים40כ"סה

300$פתיחה 



מכתבים מאת רבני אשכנז

הרצוגהרבהראשייםהרבניםמכתבישלושה.212

אונטרמןוהרב

Three Letters by the Chief Rabbis Rabbi Herzog and Rabbi

Unterman

.ילוזשלמהרביעבור.ו"תשט.לדייןמינויסמיכהכתב•

.אונטרמןיהודהאיסררביבחתימת

אל.הרצוגהלויאייזיקיצחקרבמאתנדירהמלצהמכתב•

בנולנישואיוובראהרןשמואלברבילתמוך.טבריהקהילת

.היחיד

חתימתעם,הרצוגהרבמאת.1957משנתבאנגליתמכתב•

.רשמיבלנק.באנגליתידו

.הראשייםהרבניםאלשנשלחובמכונהמכתביםשני•

.טובכללימצב.שוניםגדלים.פריטים5כ"סה

100$פתיחה 

מקוהבכשרותהלכתיתאגרת.211

בעלפיינשטייןמשהרביהגאוןמאת

ז"תשי,אייר–"משהאגרות"

Halachic Letter on the Kashrut of a

Mikveh by the Gaon Rabbo Moshe

Feinstein Author of "Igrot Moshe" –

Iyar, 1957

ידובכתבארוכההלכתיתתשובהמכתב

בעלפיינשטייןמשהרביהגאוןשלוחתימתו

אפריםרביהגאוןאל,"משהאגרות"

'ו'גיום.אפריםרבבותת"שוס"בחגרינוולאט

.מקוהכשרותבעניןהתשובה.ז"תשיאייר

.חתוםאוטוגרף

למקוההקשורעמוקהלכתידיוןבמכתב

.לכשרותוחששהמעלהפילטרעםמודרני

להכשרפתרוןפיינשטיןהרבמביאבמכתב

התשובהבסוףאולם,הפילטרעםהמקוה

איני"כעתהמקוהאתשבנואיךכיהרבכותב

והנני"המכתבבסוף."תקוןשהואבזהרואה

פיינשטייןמשהבברכהוכופלואוהבךידידך

א"שליטנטע'רג"הרהלדודךש"דתמסור

."ולמשפחתו

טובמצב.צדדיםמשניכתוב.רשמידף[1]

.מאוד

800$פתיחה 



יום–הסטייפלרמרןמכתב.213

הנדחקיםח"תלעזרת"-אסתרתענית

"ונלחצים

Letter by the Steipler – the Day of Taanit

Esther – "For the Help of Needy Sages"

בכתב,יעקבאהלישיבתשלבלנקעלהמלצה

ראשוסרמןיצחקרפאלרבישלוחתימתוידו

המכתבבשולי.ח"תשלבאדר.הישיבה

שלוחתימתוידובכתבשורות7שלתוספת

הסטייפלר-קנייבסקיישראליעקברבימרן

.ל"זצ

בחוריםשללעזרתםלבואקוראתההמלצה

חסריוהנםשידוכיןבקשריהבאיםמהישיבה

הנני..."הסטייפלרמרןכותבהדבריםבין.כל

במצוהלהשתתףמבקשאנכיאחיאתאניגם

וכל,ונלחציםהנדחקיםח"תלעזרתזויקרה

בכפלימשמיםיתברכוומסייעיםהעוזרים

והקרןרבהוהצלחהגדולהלתשועהכפלים

וחותמתוידוחתימתעם"...ב"לעוהקיימת

הסטייפלרמרןכתבאסתרהתעניתיוםבעצם

הנדחקים"חכמיםתלמידילמען,המלצתואת

לתלמידימרןשלאהבתואתראה–"ונלחצים

תורהשלבעמלהועוסקיםשיושביםחכמים

.הקשהמצבםעלצערוואת,הישיבותבהיכלי

סימני.טובמצב.מ"ס22\28.דף[1]

תעניתיום–הסטייפלרמרןמכתב.קיפול

"ונלחציםהנדחקיםח"תלעזרת"-אסתר

300$פתיחה 

ד"אבוואלקהירשצבירביהגאוןמכתב.214

ג"תרמ,קאסאווע–פינסק

Letter by the Gaon Rabbi Zvi Hirsch Volk Av Beit Din

of Pinsk – Cassava, 1883

הירשצבירביהגאוןשלוחתימתוידובכתבארוךמכתב

.ג"תרמ,פינסק,יפהגימפלמרדכירביחמיואלוואלק

עלהעומדיםובענינים,אישייםבעניניםעוסקהמכתב

דפינסקהגאון.מירק"דקהגאוןמוזכריםבמכתב.הפרק

מקובנהליפשיץהרבאתמזכירהדבריםבין.ודבריסק

."מווארשאה"צומאחיו...מקאוונאלפשיץי"מוהרשארי"

הרבניםאוצר.ז"תרס-ז"תרט)וואלקהכהןהירשצבירבי

אצללמד.דורוחכמימגדולי.פינסקשלרבה(17279

גימפלמרדכירבישללבתונישא.בסלוצק'הלויבית'ה

בשנת,קפוליהבעיירהכרבשימשדרכובתחילת.יפה

במקומופינסקשלכרבההתמנה,38בןבהיותו,ד"תרנ

"כהונהכתר"פירושחיבר.הורוויץמשהאלעזרהרבשל

.ועוד"הקודשטהרת",ת"שו"ספרי"ל

קרעים.מ"ס26\21:עמודגודל.כתוביםעמודים3

בודדותמיליםשלחסרוןעםהשמאליתבפינהקטנים

.(תמונהראה)

200$פתיחה 



מאתלמדנייםמכתביםשני.215

אל–אוירבךזלמןשלמהרביהגאון

שטרנבוךמשהרבימחותנו

Two Scholarly Letters by the Gaon

Rabbi Shlomo Zalma Auerbach – to His

In-Law Rabbi Moshe Sternbuch

הגאוןשלוחתימתוידובכתבמכתביםשני

אלשנשלחו.אוירבךזלמןשלמהרבימרן

.שטרנבוךמשהרבי

מרחשוןב"כמתאריךהראשוןבמכתב•

הזהבזמןומעשרותתרומותבנידון.ו"תשל

.ידובכתבעמודים[4].וחומשבקרן

בנידון.תאריךללא.גלויהעלשנימכתב•

ידובכתב.ן"והריוסףהנמוקידברייישוב

.ידובכתבוכתובותנמעןמילויעם.וחתימתו

.שוניםגדלים

250$פתיחה 

אליהורביבחתימתנישואיןתעודת.216

ך"תשירושלים–לופיאן

Marriage Certificate Signed by Rabbi Eliyahu

Lopian – Jerusalem, 1960

מסדרשלקדשוידבחתימת.נישואיןאישורתעודת

שםנרשםבאישור.לופיאןאליהורביהקידושין

שרה)הכלהושם(שטרןיצחקשמואל)החתן

.ך"תשכסלו'ט.'וכדוהמשפחהפרטיעם,(קאהן

.קלקיפולסימן.תיוקנקבי.טובמצב.דף[1]

300$פתיחה 

שוניםמסמכים\ספריםשערי\רבניםמכתביעשרותאוסף.217

Collection of Dozens of Letters by Rabbis / Title Pages of Books / Various Documents

.הגדולהדיןביתחברמשוררישעיהורביביניהם,חשוביםרבניםחתימותעם,"קוקה"הראיספרילהוצאתהאגודה"שלמכתבים6•

.ועודגניחובסקיאברהםרבי,רבינוביץשמחהאליעזררבי

.רביקובמשהיעקברביהקדושהסנלדרוחתימתמילויעם,אביבתלעיריתשלקבלות3•

מלמדיעקברבי•קוליץיצחקרבי•הרצוגהלויאיזיקיצחקרבי•מסטרפקובליפשיץשרגאיחזקאלרביר"האדמו:הרבניםמכתבים

יצחקרביחתימתעםפורזץדף•(מכתבים3)טויסיגיוסףרבי•1932תאריך.צרפתיתכתיבה,במצריםהדיןביתמאתמסמך•

."יצחקברכת"בעל,טאפאלשאןד"ראבשווייגער

מצחשער•ד"תקכ,פיורדא,רברביאשלישער•ג"תפ,מנטובה,"אריהגור"ערוךשלחןשל(משפטחשן-העזראבן)שעריםשני•

.ט"תצ,וילהרמרשדורף,רברביאפישער•ב"תקע,נובידבור,אהרן

.שוניםומצביםגדלים.פריטים55כ"סה

150$פתיחה 



חכמי הספרדיםחתימות  והקדשות , הגהות–ספרים 

הקדשות–מרוקוחכמיספרי[8]אוסף.219

עםל"זצמויאלנסיםרביהצדיקאלהמחברים

ידוחתימת

Collection of [8] Books by the Sages of Morocco –

Author's Dedications to the Tzaddik Rabbi Nissim

Moyal with His Handwritten Signature

אבחלק.מ"תש,אביבתל.חלקיםשני.כהןשיחת"שו•

שניבחלק,מויאלנסיםרביהצדיקשלקדשוידחתימת

.הצדיקאל,הכהןאליעזררביהמחברהקדשת

-ראשוןחלקים.משאשיוסףרבימאת.המכתביםאוצר•

ידובכתבהקדשההחלקיםבשני.א"תשנ,ירושלים.ושני

.המחברשלוחתימתו

הקדשת.מ"תש,ירושלים.שניחלק,דעתיחוהת"שו•

.מויאלנסיםרביהצדיקאל,חזןיצחקרביהמחבר

הקדשת.אוחיוןברוךשמעוןרבימאת.שבאהליכותספר•

.ידובכתבהמחבר

משהרבימאת.שלישי-שניחלקים.המיםמקוהת"שו•

.מלכה

.מאודטובמצב

120$פתיחה 

רביהקדושהגאוןמספרייתספריםשני.218

הגהות–חתימותיועםמדמשקענתבייעקב

Two Books from the Library of the Gaon Rabbi

Ya'akov Antabi of Damascus with His Signatures –

Glosses

.אלגאזייעקבישראלרבימאת.יעקבשאריתספר•

.ן"תק,ליוורנו

רביהקדושהגאוןשלידוחתימתהספרובסוףבתחילה

.ידבכתבהגהות2הספרדפיבין.מדמשקענתבייעקב

.קדשוידבכתיבתהנראהכפיהאחת

ללא.אחרוניםדפיםוחמשהוהקדמהשערדפי[2]חסר

.עשנקבי.כריכה

.היטבובארהגולהבארעם.חייםאורח.ערוךשלחן•

.ב"תק,אמשטרדם

ענתבייעקבהצעירומלואההארץ'לה"1ידבדף

דוויקשמואלמאירהצעיר"נוספתחתימה."ט"ס

."הכהן

רביאתשימשההנראהככלקטןבפורמטזומהדורה

.ישראללארץבדרכוענתבייעקב

.הספרוסוףבתחילהדפיםמעטחסרים,בינוני,טובמצב

.שוליםקצוציאחרוניםדפים,קרעים

150$פתיחה 



הקדשה–ראשונותמהדורות–מרוקוחכמיגדולי–ספריםאוסף.220

ורישומים

Collection of Books – The Greatest rabbis of Morocco – First Editions –
Dedication and Inscriptions

.מקוריתכריכה.מעולהמצב.ד"תרס,ירושלים.חלואהסמחוןרבימאת,לצוצוספר•

.ובנוהמחברתמונת.ה"תש,א'לבידאר'ד.אסבאגברוךרבי,משהמנחת•

,ירושלים.אלבאזמשהרפאלרבימאת.ופזמוניםשירים.בוכיםוקולחדששיר•

.ץ"תר

.ט"תרצ.קזבלנקה.נחמיאששלמהרבימאתהתורהעלחידושים,שלמהויחכם•

.מקוריתכריכה.מאודטובמצב.הספרבתחילתהמחברתמונת.יחידהמהדורה

ברוךרבימאתוביאוריםהגהותעם.ן"הראבמאת.רבתיכלהמסכתפירוש•

.ו"תרס,טבריה.טולידאנו

לשערמעבר.החלקיםשני.ג"תרצ,ירושלים.ועקניןשמעוןרבימאת.סמוכיםש"דור•

בכתבתורהחידושירישוםהשערשלפניבדף.וחותמתוידובכתבהמחברהקדשת

.יד

יוסףהוצאת.פינטוחייםרביעלנפלאותספורי.בלערבייאמעשיות,חייםשבח•

לוגאסי

.בירושלים

.ז"תרפ,ירושלים.ותשובותשאלות.ועקניןדודרבימאת,דודוידבר•

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים.ספרים8כ"סה

100$פתיחה 

מספרייתהינושלפנינוהספר

"יעקבבית"הגדולההישיבה

תלמידיולמדוהגובה,בירושלים

,ישראללגדולישהפכוחכמים

.רביםועודא"החידרבינוכדוגמת

רביהגאוניםעמדוהישיבהבראשות

ישראלרביואחריומזרחימשה

.מזרחימאיר

בלאי.שערחסר.דף[2],קיו,[3]

שאר.הראשוניםבדפיםשימוש

בהירדף,מצויןבמצבהספר

.ואיכותי

100$פתיחה 

"המיםברכת"בעלמיוחסיוסףמרדכימשהרביהגאוןהקדשת–א"תע,קושטא–ביהוסףעדות.221

Edut BiYehosef – Kushta, 1711 – Dedication of the Gaon Rabbi Moshe Mordechai Yosef meyuchas Author of "Birkat
Hamayim"

ם'מימשההצעירולחוץמפתחיוציאושלאמ"וע...'לישיאותוהקדשתיאיךמהימנאולראיהלעדותתהיהזאת"הקדשההפורזץבדף

.מיוחסהרבשלידובכתבאולי"יעקבביתלמדרשקדש"רישוםהראשוןבדף.[מיוחסיוסףמרדכימשה]"ט"ס

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

לחכמישהשיבופסקיםת"שו,בחיבוריוהמפוזריםתורהחידושיבכתיבתהפליגבעלומיועוד."יעקבבית"המדרשביתמחובשיכאחד

.אישיותואתסובביםקדושהומעשימופתסיפורי.ואילךשניםו"טבןהיותומזמןהדור

ט"המהריהגאוןשלחתנונעשהמיוחסיוסףמרדכירביאולם,"לציוןראשון"הבכהונתמקומואתימלאשבנובצוואתוכתבאביו

הדיןביתכראשמקומואתירש,ב"תקסבשנתעולמולביתחמיושנסתלקלאחררק.הכבודמפניוזכותומקומועללוויתר,אלגאזי

.פטירתועדזהבתפקידושימש,"לציוןראשון"וכבירושליםהגדול

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

.ידבכתבשנשארוספריםועוד"המיםעין"

.ו"תירושליםק"בעיהבהיותול"זא"חידהדורמופתהרבשלחברוהיהשהואושמענו":כותב"לשלמההמעלות"בספרחזןשלמהרבי

וכשחיבר',מיםברכות'ספרהדפיס',יוסףברכי'ספרוכשנדפס',המיםשער'ספרהואהדפיס',יוסףשער'ספרא"חידהרבכשהדפיס

במקוםהיהיעןולהדפיסםהרבהספריםלחברל"זא"חידלהרבזיכוהשמיםמןאך',שאלמים'ספרהואגםחיבר',שאלחיים'ספר

."עמולהתחרותם"מיהרביכוללאכןעל,ספריולהדפיסשיסייעוהוגביריםומצאהדפוס



עם–"חמדשדי"הבעלהעולםגאוןמספריית–שלמהבניןספר.223

קדשוידבכתבוהגהותנדיריםרישומים

Sefer Binyan Shlomo – from the Library of the Gaon Author of "Sdei

Chemed" – with Rare Inscriptions and Glosses Handwritten by Him

שלמהרבימאת.חייםאורחערוךשולחןעלוחידושיםותשובותשאלות,שלמהבנין

.ראשונהמהדורה.ט"תרמ,ווילנא.מווילנאהכהן

."חמדשדי"הבעלמדיניחזקיהוחייםרביהגאוןשלהעותק

"ו"הימ'חח'המכומדיניחזקיאוחייםי"הצב"הפרטיתחותמתוהספרבשער

המעותחשבוןעלקניתיוזה'ס"ידובכתברישוםהשערבראש.ולועזיתבעברית

פנקלישטייןיצחקדודר"מוההמרומםהגבירהישישהרבן"ידילשמישהקדיש

יזכרטובעלספרבכלככתוברביםספריםעודוכןא"יעביאלסטאקמעירו"יצ

בקונטריסידבריושרשמתימקומות"מאודמעניניםרישומיםהשניבשער."שמו

.(שורות15)מקומות15שלרשימהכולל"...ו"טאותל'הגימ'מעכלליםח"בשד

בכתבותיקוניםהגהות6הספרדפיבין.השערשלהשמאליבצדדומהנוסףרישום

.(קצוצותהחיצונייםבשוליםשנכתבוההגהות).קדשויד

מןיוצאבאופןנדיר–"חמדשדי"הבעלרבינושלהפרטיתמספרייתוספרלפנינו

משגב'הרפואיבמרכזנמצאתשהיתה"חמדשדי"השלהפרטיתספרייתושכן,הכלל

השחרורבמלחמתהירדניהלגיוןידיעלכולהנשמדה,העתיקהבירושלים'לדך

"חמדשדי"השלצוואתולקיוםאודותמהשמדהניצלזהשספריתכן.[1948ח"תש]

לושהקדישולאלוהספריםאתיחזירוכירבינומצוהשם,החוליםביתמנהליידיעל

.במתנה

דפיםמעט.הרישוםעלהשערבדףקמט.כריכהללא.’עמ24,136,32,[4]

.קצוציםשולים.טובכללימצב.מנותקים

300$פתיחה 

רביל"הראשהגהות\ברכהא"הישלציוןהראשוןהקדשת.222

מאיריעקב

Dedication by the Rishon LeZion the Yissa Beracha / Glosses by the

Rishon LeZion Rabbi Ya'akov Meir

הראשוןמאת.שוניםוזמניםמועדים,לשבתותדרשות,אמוניםאישספר

מהדורה.ח"תרמ,ירושלים.ברכהא"היש–אלישרשאוליעקברבילציון

.(שערחסר).יחידה

המחברידבכתבהקדשהמילויעםמודפסדף,הכריכהשלהפנימיבצד

בין."מאיריעקבת"כשוחביביאחיידידיהמובהקהרב"אלברכהא"היש

.מאיריעקברבישלידובכתבהגהות3הספרדפי

אביוברכיעלוגדללמד,חונך(ו"תרס-ז"תקע)אלישרשאוליעקברבי

,ל"הראששהיהחזןדודחייםרביכשנפטר.נבוןמרדכיבנימיןרבי,החורג

"ברכהא"יש"הכיהןתקופהבאותה,אשכנזיאברהםרביכסאועלישב

לציוןכראשוןברכהא"הישכיהןא"המרפהרבפטירתלאחר.בפועלד"כראב

השיבשבהםבהלכהרביםספריםחיבר.לפטירתועדירושליםד"וראב

.'אישדרך'ו'אישמעשה'ת"שו:חיבוריו.תבלקצויבכלמקוםלכלתשובות

ספר.'לאיששמחה'ת"שו.'אישישא'ת"שו.'אישפני'ו'אישעולת'ת"שו

.'האיששאל'',אישקרב'.(לרבובימיןבניעם)דרשות-'אמוניםאיש'

הספרדיהראשיוהרבלציוןהראשון(ט"תרצ-ז"תרט)מאיריעקברבי

תלמיד.בירושליםנולד.הראשיתהרבנותבמסגרתישראלארץשלהראשון

בשנת.פעמיםמספרר"כשדיצא."אהרןכפי"בעלעזריאלאהרןרבי

לאחר,ו"תרסבשנת.ברכהא"היששלהדיןביתכחברנתמנהח"תרמ

הראשון"ירושליםשלהספרדיהראשילרבהנתמנהברכהא"הישפטירת

בשנתלירושליםחזרכ"ואח.שאלוניקישלהראשיכרבהגםכיהן."לציון

.עוזיאלחימאירציוןבןרבימקומואתמילאפטירתולאחר.א"תרפ

עלידובכתבהגהותשכןכל–מאודנדירמאיריעקברבישלאוטוגרף

!מאודנדיריםשהינםספרים

.מקוריתכריכה.דפיםכמהבשוליקרעיםמעט.טובמצב

150$פתיחה 



–ד"תצ,קושטא–משהמשאתת"שו.224

ד"אב(ה"המפ)פארדומשהרביהגאוןהגהות

אלכסנדריה

Massat Moshe Responsa – Kushta, 1734 – Glosses
by the Gaon Rabbi Moshe pardo (the Mapah) Av
beit Din of Alexandria

אורחהלכותעלת"שו.ראשוןחלק,משהמשאתספר

ד"אבישראלמשהרבימאת.העזרואבןדעהיורה,חיים

.ראשונהמהדורה.ד"תצ,קושטא.רודיס

פארדומשהרביידבכתבלמדניותהגהותכמהבספר

הגהותכמה.ה"מפשמותיבותבראשיחתומותחלקם

.נוסףמכותב

חכמימגדולי(ח"תרמ-ד"תקע)פארדומשהרביהגאון

הראשוןשלדינובביתכדייןשימשבתחילה,ירושלים

ד"כאבכיהןז"תרכבשנת.אשכנזיאברהםרבילציון

,אפריקהבערילשליחותיצאל"תרבשנת.בירושלים

חיבר.אלכסנדריהשללרבהנתמנהמצריםדרךבחזרתו

חושןע"שועל-"ומשפטצדק"בהלכהחשוביםספרים

דיןדביתהוראה.ותשובותשאלות-"משהשמו".מפשט

.ידבכתבנותרוממנורביםכתבים.ועוד

עםרביםעשפגעי.גרוע-בינונימצב.דף[1],רמח,[2]

.מנותקיםודפיםכריכה.קרעים.בטקסטפגיעות

400$פתיחה 

–ט"תק,ונציה–ז"הרדבת"שו.225

מחכמינבוןיהודהחייםרביוהגהותחתימות

18-הבמאהירושלים

HaRidbaz Responsa – Venice, 1749 –
Signatures and Glosses by Rabbi Chaim Yehuda
Navon One of the Sages of Jerusalem in th
e18th Century

.ז"הרדב–זמראבןדודרבינומאתותשובותשאלות

.ט"תק,ונציה.חלקיםשני

כמההספרדפיובין,חתימותשתיהראשוןבשער

רבישלבנו-נבוןיהודהחייםרביידבכתבהגהות

היהג"תקסבשנת.ירושליםמחכמינבוןיצחק

גדוליביןחתםג"תקצבשנת.באדרינופולבשליחות

.חברון

בשערחלקכל.מ"ס30.דףפח,[2];קכט,[2]

.מאודטובמצב.מיוחד

200$פתיחה 



–מוקדמותמהדורות–א"הרשבחידושיספרישני.226

ועודחזןמשפחתרבניוהגהותחתימות

Two Book sof Chidushei Harashba – Early Editions –
Signatures and Glosses by the Rabbis of the Chazan Family

and More

.ה"תקכ,מיץ.כתובותמסכתעלא"רשבחדושי•

הראשוןהגאוןשלידווחתימתהספרקנייתעלרישוםהספרבשער

שלבנו.אזמירד"אב(ט"תרכ-א"תקנ)חזןדודחייםרבילציון

רביםספריםחיבר."לבחקרי"בעלחזןרפאליוסףרבהגאון

-"לבנדיב",(ב"תרי,שאלוניקי)"זבחתורת":ובאגדהבהלכה

,איזמיר)"לבישרי",(ח"תרכ,איזמיר)"לבייטב",חלקיםשנית"שו

בעלחזןאליהורבישלוסבוחזןמשהרבישלאביו.(ל"תר

נכדווחתימתרישוםגםבשער.אלכסנדריהד"אב"לבתעלומות"

(ז"תשט-ט"תרכ)–פסחשמעוןמשהרביחתימת.חזןאליהורבי

הגהותוחיבר,חשובהספריהבעל,(שלוניקיליד)יוון-בוולורב

חשובהבספריההחזיק.בשלוניקירבשהיהמאביוחלקם,רבות

."המאסף"במאמרפרסם.רביםידוכתביבלאדינוספריםובה

ס"דטל"נ"דהואמאןכתבבשער.ידבכתבהגהותכמההדפיםבין

הםאלוחידושיםכ"עבצלאלהרבשהביאמהדלפיבזהנפל

."ותשכחק"דון"מהרמב

.מאודטובמצב.דףח,עו,[2]

מצב.דףסב.ה"תע,אמשטרדם.א"להרשב,חוליןמסכתחדושי•

.חדשהכריכה.מצוין

."ט"סבנבנשתי'ןיוסףחייםרבישלמסולסלתחתימהבשער

.שוניםגדלים

150$פתיחה 

בניספרעל–ברכהא"היששלוחתימתוידובכתבהקדשה.227

ו"תרל,ירושלים–אישוקרבבנימן

Dedication Handwritten and Signed by the Yissa Beracha – on the

Book Bnei Binyamin VeKarev Ish – Jerusalem, 1876

,נבוןמרדכיבנימיןרביהגאוןמאתותשובותשאלות,אישוקרבבנימןבני

.אלישרשאוליעקברבילציוןהראשוןותלמידוחורגובנוידיעלנדפס

.יחידהמהדורה.ו"תרל,ירושלים

לידידיהמנחהתורתזאת"אלישרשאוליעקברביל"הראשהקדשתבשער

יצחק'סי[הרבכבודוחסדצדקהרודף]ר"כהו"רצגבירהן'המרוהחכם

."ט"סה"ברכא"ישהצעירהמחברמאיתילעדיאירו"נריל'אנג

אלישרירוחםאליעזררבישלבנו(ו"תרס-ז"תקע)אלישרשאוליעקברבי

רביירושליםד"לראבנישאהאמו.שנה6בגילמאביוהתייתם.צפתמדייני

רביכשנפטר.ברכיועלוגדל,ולמדחונךברכהא"היש,נבוןמרדכיבנימין

באותה,אשכנזיאברהםרביכסאועלישב,ל"הראששהיהחזןדודחיים

א"המרפהרבפטירתלאחר.בפועלד"כראב"ברכהא"יש"הכיהןתקופה

ספריםחיבר.לפטירתועדירושליםד"וראבלציוןכראשוןברכהא"הישכיהן

ת"שו:חיבוריו.תבלקצויבכלמקוםלכלתשובותהשיבשבהםבהלכהרבים

.'אישישא'ת"שו.'אישפני'ו'אישעולת'ת"שו.'אישדרך'ו'אישמעשה'

קרב'.(לרבובימיןבניעם)דרשות-'אמוניםאיש'ספר.'לאיששמחה'ת"שו

.'האיששאל'',איש

.מ"ס29.אישקרבללא,בלבדבנימיןבנישלהחלקלפנינו.דףפא,[6]

.טובכללימצב.רופףושערכריכה

120$פתיחה 



המחברהקדשת–ב"תקפ,ליוורנו–ברכהישא.228

אשכנזישמואליהודהרביהגאון

Yissa Beracha – Livorno, 1822 – Dedication by the

Author Rabbi Yehuda Shmuel Ashkenazi

חוהחלקירוחםרבינוהלכותעלמקיףחיבור,ברכהישאספר

רבימאת.וקידושיןגיטין,נשיםדיני(הפניםעם)כבנתיב

.אשכנזישמואליהודה

.יחידהמהדורה.ב"תקפ,ליוורנו

וחתימתוידובכתבכולהכתובהנאההקדשההספרבשער

העולההיאהמנחהתורתזאת":המחברשלהמסולסלת

ויצחקמשה'סיר"כהיתפרדושלאהאחיםידידילקראת

ב"תנצסוידאברהםקאייד'הרן"המוהגבירבניו"יצויעקב

ק"דעשי'קדימרבנןהמשתלחצעירהמחברהדלאנימאתי

שמואליהודההצעירעוזי'בההבטוחא"תובב'טברי

הלויאייזיקיצחקרביחתימתלשערמעבר."ט"סאשכנזי

.לישראלהראשיהרבהרצוג

המחבר

:המיוחדיםומאפייניוהספר

נדירחיבור.שליחותובדרךהתיישבששםבליוורנושניםב"מבןכשהיהוהדפיסו.בשערשכותבכפי,בטבריהרבינוחיברהספראת

כי,הגדוליםשםבספרוא"החידרבינומביאוכךשמקובלמה,ירוחםרבינודבריאתלבארשנתחברוהספריםהםמעטיםשכן,וחשוב

ומחבריהםאבדועליהםשחוברוהפירושיםכלוכיפירושעליהםלחברשאיןדאתכסיאעלמאסודבבחינתהםירוחםרבינוספרי"

שניםחייםשניםפינאויהי"המחבראתומברכים,הרמזכותביםזהלספרהרבניםובהסכמות."ל"רחימיהםבדמינפטרואוניזוקו

מרןכותבזהעניןעל"...המשפטיםביןרובץהטובההארץעלסכובשלםוהיה...פעמיםשניםאלףובוטחשוקטשמחבלביחיהחיה

,הרביםאתלזכותומטרתוצדיקשלמקחולבררהבאמחברכיברכההישאשלהחדשהלמהדורהבמכתבול"זציוסףעובדיהרבינו

.זהכגוןחיבורעלנאמרוהדבריםואיןרעכללויאונהלא

עתיקהכריכה.בטקסטחסרוןללאוהאחרוניםהראשוניםהדפיםבפינותפגמים.איכותיםדפים.טובכללימצב.מ"ס28.דףריא,[3]

.פשוטה

200$פתיחה 

.התורהמכמניבכלהריםועוקרסיני.מ"תקשנתבטבריהנולד

,המערביתאירופאעריאלטבריההעירשלדרבנןשליח

האדירהגאוןעםנאמנהבידידותהיה.אפריקהוצפוןאיטליה

החשוביםחיבוריו."יצחקויאמר"הוואלידבןיצחקרבינו

.כללים–ישיגזע"גםחיבורזהספרמלבד.בעולםהתפרסמו

בית.השואבהבית,מנוחהבית.עובדבית:הבתיםוספרי

הקימוואברהםיעקבבניו.הכפורתבית.הזכרוןבית.מועד

ב"תרמשנתאביהםספריאתהדפיסושםבליוורנודפוסבית

.השואבהביתספרוהדפסתבאמצעט"תרבשנתנפטר.ואילך

רבינוהדורגדולידיעלהוספד.במחלוקתשנויפטירתומקום

.סידליאוןוהרבי'פלאגחיים



נסיםרביהקאיידעותק–א"תרי,וינה–(גויטע)יצחקשדה.229

פרח"בעלכהןשושןרביידבכתבארוכותוהגהותשמאמא

"שושן

Sdeh Yitzchak (Goite) – Vienna, 1851 – Copy of the Kaid Rabbi

Nissim Shamama and Long Glosses Handwritten by Rabbi Shushan

Cohen Author of "Perach Shushan"

יצחקרביהגבירמאת.שלישיחלק.ס"השעלחידושים,יצחקשדהספר

.ראשונהמהדורה.א"תרי,וינה.גויטע

ידועהיה–שמאמאנסיםלקאיידשייךשהספררישוםובשערהפורזץבדף

אודותנתפרסם.ברשותושהיתהוחשובהגדולהובספריההמרוביםבנכסיו

כמו,ישראלגדוליידיעלשלמיםספריםנתחברושאודותיה,צוואתופולמוס

.ועוד(ז"תרל,ליוורנו)"אבותנחלת"

חתומותמהןשלושכהןשושןרביידבכתבארוכותהערות6הספרדפיבין

.ך"הש

כיהן.הכהןכלפון'רשלבנו,רבה'גמחכמי(ו"תשלנפטר)כהןשושןרבי

אתלמנותדאג.מאזוזשלמהורביהכהןחויתהחירחמיםרביעםיחדכדיין

ספריםבמסחרעסק.שחיטתועלרקוסמך,רבא'בגב"לשומאזוזאלטררבי

כרבוכיהןלישראלעלהז"תשטבשנת,אביוספריאתל"הו.דתוצרכי

."שושןפרח""שושןמעשה"ו,"כהניםממלכת"חיבוריו.איתןבמושב

.בודדיםעשנקבי.ואיכותיםעביםדפים.טובכללימצב.מ"ס34.דףיא,עז

המקוריתהכריכהכינראה.חדשהשחורבדשדרת.מקוריתעורכריכת

.ונכבדחשובלקאיידהספריחוסאתההולמתמפוארתהיתה

100$פתיחה 

–ג"תקנ,ליוורנו–הגדולהכנסת.230

ד"אבבונאןדודרבישלמסולסתחתימת

בתוניס

Knesset Hagedolah – Livorno, 1793 – Curly

Signature of Rabbi David Bonan Av Beit Din of

Tunis

רביהגאוןמאת.חייםאורחעל,הגדולהכנסתספר

.ג"תקנ,ליוורנו.בנבנשתיחיים

שלידוחתימתלתפארהמתונססתהספרבשער

יצחקרבישלבנו(ו"תרטנפטר)בונאןדודרביהגאון

.ישריםואהלס"השעליצחקאהליספרמחברבונאן

רבישלתלמידו.בתוניספורטוגזיסקהילתד"ראב

היוהדיןבביתעמיתו."השלחןערך"בעלטייביצחק

משהורבילויהמחנהס"מחהלוייהודהרביהגאונים

ת"שוחבריו.נזירמסכתעלמשהבארס"מחכרייף

דודנשאלת"שו.הלוייהודהרביעםביחדהשבדי

דמשפטיםהסבאהסכמתעם(ז"תרי,ליוורנו)

מועד".בסיסיהושערביבניסיםהמלומדהמקובל

.(ט"תרמ-ז"תרמ,ירושלים)"דודמחנה"ו"דוד

אולי(קצוצה)ידבכתבלמדניתהגההקנחבדף

.ידובכתיבת

.חסרוןעםהדףבפינתפגםאחרוניםדפיםבשמונה

בקצוותבלאימעט.טובהדפיםמצבזהמלבד

.מחוזקתעתיקהכריכה.הדפים

150$פתיחה 



נודע(ז"תשט-ט"תרכ)צאבחדודרבי

."לדודשושנים"ת"שובספרו

רפאלורביאביותלמידבצעירותו

ורבכדייןכיהן.מרוקוד"אבאנקאווא

משנת(דידה'אלג)במאזאזאן

פורט)בקניטהדייןכ"אח,ט"תרפ

.רבאטד"כאבכיהןכ"אח(ליוטי

.לירושליםעלהימיובסוף

.מאודטובמצב

100$פתיחה 

חתימה–ד"תע-ג"תס,אמשטרדם–"משנהלחם"חלקים4סט.233

ממקנאסאלקאייםשלמהרביוהגהות

Set 4 Sections "Lechem Mishneh" – Amsterdam, 1703-1714 – Signature

and Glosses by Rabbi Shlomo Elkayam of Maknes

.בוטוןדיאברהםרבימאת.ם"להרמבהחזקהד"היספרעלחידושים,משנהלחם

בשנתנדפסוהראשוניםהחלקים3.(שלםסט)חלקים4.ד"תע-ג"תס,אמשטרדם

שלמהידיעלד"תעבשנתנדפסרביעיחלק.עטיאשיוסףבןעמנואלבדפוסג"תס

רבימאתמקומותומראיהערותעםומתוקנתשניהמהדורה.פרופסץ"כיוסףבן

.ליאוןיהודהשלמה

כמההגהות15–כהספרלאורך."י"נאלקאיים'בשלמה"חתימההספרבשער

–ישראלבנילדעתהראשיתהרבנות"בשערחותמת.ידובכתבארוכותמהם

."אידירני

פגעימעט.טובכללימצב.אחדבכרךהחלקיםכל.מ"ס35.דףע,נד,נב,מט,[3]

הבדףקטןחסרוןעםפגם.קלשימושובלאיכתמים.(בשוליםבעיקר)עש

.פגומהכריכה.מאודבמעטקצוצותההגהות.השניהמהספירה

240$פתיחה 

הגהות–ב"תי,ליוורנו–ז"הרדבת"שו.231

מיוחסמשפחתרבניוחתימות

The Radbaz Responsa – Livorno, 1652 – Glosses

and Signatures of the Rabbis of the Meychas

Family

.ראשונהמהדורה.ב"תי,ליוורנו.ז"הרדבת"שו

קדשוידחתימתוזוהייתכן-"מיוחסשמואל"חתימות3

שלאביהם,שאלוניקירבנימגדולימיוחסשמואלרבישל

האלקיוהמקובל"האדמהפרי"בעלרפאלרביהגאונים

."הארץשדה"בעלאברהםרבי

הואכנראה–"יוסף"חתומההאחת,ידבכתבהגהות3

."הארץשדה"בעלאברהםרבישלבנומיוחסיוסףרבי

,[6]:במקור.דףקלפנינו.ראשוניםדפים[6]חסרעותק

פגעימעט.בינוני-טוב,הדפיםביןמשתנהמצב.דףק

.ואחרוניםראשוניםבדפיםפגמים,עש

100$פתיחה 

רבאטד"אבצבאחדודרביהגהות\כלפוןליאוןיהודהרביהקדשת–מערבינרת"שו.232

Ner Ma'aravi Responsa – Dedication by Rabbi Yehuda Leon Khalfon / Glosses by Rabbi David Tzabach Av Beit Din of

Rabat

.יחידהמהדורה.ה"תרצ,ירושלים.כלפוןיעקבורבי,מלכאבןיעקברבימאת,מערבינרת"שו

הגהותכמההספרדפיבין.חותמותיועם.רבאטד"אבצבאחדודרביאל,מטיטואןכלפוןליאוןיהודהרביל"המוהקדשהבשער

.צבאחדודרביידבכתב



סבעוןמשהרביהגאוןהגהות–ד"שי,פירארא–לדרךצדה.234

ווהראןמחכמי

Tzeda LaDerech – Ferrara, 1554 – Glosses by the Gaon Rabbi Moshe

Sabon One of the Sages of Oran

תפילותבעניני.א:חלקיםלחמישהמתחלק"דאורחאזוודין",לדרךצידה

שתותדיני.ד.העזראבןלחלקהמקבילותהלכות.ג.והיתראיסור.ב.וברכות

השתלשלותסדרעלוארוכהמעניניתהקדמהעם.תעניותדיני.ה.טוביםוימים

הפילוסופיםעלהתקפותעםהמחברשלימיוועדהמשנהמחתימתההלכה

.הראשוניםמתקופתזרחבןאהרןבןמנחםרבימאת.בהלכההמזלזליםבדורו

.ראשונהמהדורה,ד"שי,פירארא

אחת.סבעוןמשהרביהגאוןידבכתבהגהות10–מלמעלההספרלאורך

."סבעוןמשה"חתומהההגהות

חכםתלמיד.[יר'אלג]ווהראןהעירמחכמי(ח"תרמ-ו"תקס)סבעוןמשהרבי

ברשותו.כנאפומשהרבימאתתורהקיבלבצעירותו.הנסתרבתורתובקי

פולמוסניהלמשהרבי.ספרים5,000-מלמעלההמכילהגדולהספריההיתה

דבריעלשהשיגנגדווטען,אנקאוואאברהםלרבי"שלמיםזבח"הספרנגד

אנקאוואהרבשלביאוריושנינגדדיןפסקכתבסבעוןמשהרבי.הראשונים

אתלהחזיקלאדםואסורעליהםלסמוךאסור,ומוטעיםמשובשיםהםכיוטען

בדפיוהניחולגזריםהספראתשקרעוכךלידיהדבריםהגיעו,בביתוהספר

בתגובהקונטרסחיבראברהםרבי.לסיגריותניירממנוועשוומעייםבשר

שלמיםזבחיםעלהפולמוס.(ך"תר,ליוורנו)"כסףטהרת"ספרובתוךונדפס

זבחיםעלאיסורגזרותונסוחכמירבותשניםעודאפריקהבצפוןנמשך

.שלמים

דף)המדףמתחיללפנינו.הספרוסוףבתחילהדפיםמספר,שער:חסרעותק

בכל.(דף[212],עג,[14]:במקור).רעבדףעד(אחרמעותקנמצא'ג

מחמת"המיניםברכת"עלפירושמופיעבהםלז-לגהדפיםהושמטוהטפסים

.פיגינציהללאמקוצרנוסחעםאחריםדפיםבשלושההוחלפוהדפים.הצנזורה

בעטרובןההגהות.מ"ס18.מנותקיםודפיםכריכה.עשנקבי,בינוני,טובמצב

.עיפרוןבעטחלקם,דיו

200$פתיחה 

ת"שועלמזוההלאמכותבמזרחיותהגהות.235

חסרעותק–ב"ת,קושטא–ט"מהרימ

Oriental Glosses by an Unidentified Writer on the

Maharimat Responsa – Kushta, 1642 – Lacking Copy

מטראנימשהבןיוסףרבימאתותשובותשאלות

.ראשונהמהדורה.ב"ת,קושטא.אחלק.(ט"מהרימ)

שנותמתקופת,מזרחיידבכתבהגהות10הספרדפיבין

.מזוההלאכותב.'התק

ומסתייםומדףמתחיל.וסוףבתחילהמעטחסרעותק

.כתמים.בינוני-טובמצב.דףרח,[6]:במקור.רדבדף

עםעתיקהכריכה.בודדיםדפיםבמספרופגמיםעשנקבי

\29:גודל.יפיםשולים."ו"הימשיחחיים"בעלותחריטת

.מ"ס21

80$פתיחה 



חתימה–ד"שי,סביוניטה–אלשקרם"מהרת"שו.236

מזרחיתבכתיבהעתיקותוהגהות

Mahram Alashker Responsa – Sabbioneta, 1654 – Signature

and Ancient Glosses in Oriental Script

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

.ראשונהמהדורה

רצהייפשעיושאחובימחול.1:ותפילהבקשותחמשהספרבסוף

.ונוראיכולוהואהכלולומכלכלהכלוכלהכלאדון.2.ייוהגיוניניבי

לךעולםאדון.4.התהלהכלעליויתעלהלאלהיאהללמהללבכל.3

מנחםליאיןבלתךאלהי.5.צמאיםחיכלישעךמיושלנשואותעיני

אלהי:בטעותוהפיוטהשירהבאוצר].כתובהחטאתושארחםזכור

שמיםימדואםמרוםלאלהיאכףייאקדםבמה.6.[ליבלתךאין

.וגלגליהם

מקנת"מזרחיתבכתיבהעתיקהוחתימהרישום,המפתחותדףבסוף

10–כהספרלאורך."ו"נראברהםר"בכמהרמשההצעירכספי

.החותםידבכתבהגהות

כללימצב.בחלקןקצוצותהגהות.ראשוניםדפיםשלושהחסרעותק

.כתמים.עשנקבימעט.בינוני,טוב

200$פתיחה 

–לבחקרית"שו.237

מהדורה–ז"תקמ,שאלוניקי

בכתיבההגהות–ראשונה

ספרדית

Chikrei Lev Responsa – Salonika,

1787 – First Edition – Glosses in

Sephardic Script

בחלקותשובותשאלות,לבחקרי

מסדרתהראשוןהחלק.חייםאורח

רביהגאוןמאת.לבחקרית"השו

מהדורה.ז"תקמ,שאלוניקי.חזןיוסף

אלגאזיט"המהריהסכמת.ראשונה

.פארדודודורבי

ארוכותהערותכמההספרדפיבין

.כותביםמשלושה,ידבכתב

משתנהמצב.מ"ס29.דףרפא,[2]

,עשפגעי.בינוני,טוב.הדפיםבין

עלגםולעתיםבשוליםבעיקר

בלויהמקוריתכריכה.הטקסט

.ומנותקת

180$פתיחה 



,ונציה–יוסףביתעםדעהיורהטור.238

הגהות–המחברבחיינדפס–ד"שכ

ההדפסהמתקופת

Tur Yoreh Deah with Beit Yosef – Venice, 1564

– Printed in the Author's Lifetime – Glosses

from the Time of Printing

מרןמאת.יוסףביתפירושעם,דעהיורהטורספר

.גריפיאויואנידפוס.ד"שכ,ונציה.קארויוסףרבינו

נדפס–דעהיורהעליוסףהביתשלשניהמהדורה

.המחברמרןבחיי

ספרדיתבכתיבההגהותכמההספרדפיבין

.כותביםשני.ההדפסהמתקופת

עח-א,[30]חסרים.דףשצז-עטלפנינו:חסרעותק

שוליים.מ"ס36.בסוףשצחודףבהתחלהדף

במצבהדפיםרוב.הדפיםביןמשתנהמצב.רחבים

בלאיעםבינוניבמצבהאחרוניםהדפים50-בכ.טוב

קרעיםדפיםבכמהרטיבותעקבות,שוליםוחסרון

מעורעתיקהאחוריתכריכה.כתמים.הדפיםבשולי

.קדמיתכריכהוללאשדרהללא,ידכתבעם

400$פתיחה 

–ב"תנ,פיורדא–הגדולהכנסת.239

בכתיבהחתומותהגהותעשרות

'ק-'התמשנותמזרחית

Knesset Hagedolah – Furth, 1592 –

Dozens of Signed Glosses in Oriental

Script from the 16th – 17th Centuries

מאת.משפטחשןעל,הגדולהכנסתספר

.ב"תנ,פיורדא.בנבנשתיחייםרבי

למדניותהגהותעשרותהספרדפילאורך

כותביםשלושה.(הגהות90–כ)ידבכתב

צפוןבכתיבהההגהותסגנון.לפחות

.'תק-'התמשנותהגהות.(מרוקו)אפריקאית

."ט"סך"ש"תיבותבראשיחתומותחלקם

ולא".דודל"נ.'שודוק"חתומותהגהות

ק"ודו"."'דודוקל"הנרי'מור'שזכר

"דוד"החתומההגהה2\קסובדף."אלעזר

ההגההלדבריהמתייחסתהגההואחריה

יבבדףרישום."אלעזר"וחתומה,הראשונה

חרושיוסףר"כמוההכוללהרבשל"

."ה"זלה

דפיםושלושהחדףעדהתחלהחסרעותק

ככלרוב.מ"ס30.דףקצו:במקור.אחרונים

קרעים.בינוניוחלקוטובבמצבהספר

.עשונקבישימושבלאי,דפיםבמספר

250$פתיחה 



כתבי יד ספרדים

ומנהגיהלכות–מיוחדידכתב.241

,מרוקו–ת"שובדרךוטריפותשחיטה

20–ההמאהראשית

Late Manuscript –The Laws and Customs of

Shechita and Trefot, Responsa Format –

Morocco, Early 20th Century

וטריפותשחיטההלכותכלאתהכולל,ידכתב

רביםמנהגיםכולל,ותשובהשאלהבדרך

ראשית,מרוקו.ותלמסאןווהראןבעריהנהוגים

לאוכנראהמזוההלאכותב.20–ההמאה

.נדפס

.מ"ס9\14.שלם.כתוביםעמודים92.דף48

מקוריתכריכה.ומסודרתנאהכתיבה.טובמצב

.רופפיםדפים.בלויה

200$פתיחה 

–ידבכתבדפיםעשרותאוסף.240

,ספרד–ועודסגולות\תורהחידושי

ותימןאשכנז

Collection of Dozens of Handwritten

Leaves – Torah Novellae / Segulot and

More – Spain, Ashkenaz and Yemen

חידושי,ידבכתבדפיםעשרותאוסף

.שוניםומסמכיםהעתקות,סגולות,תורה

.20–17המאות.ותימןאשכנז,ספרד

מתוך,ידבכתבדפיםשרידי:ביניהם

,ספרד.התורהעלהריקנאטיפירוש

,לספריםהשלמותדפי•17–ההמאה

•'התק–'התבשנותנכתבוהדפים

דףבכלחתוםודרשותתורהחידושי

סגולותדפיכמה•צפת"אדרעישלמה"

דפים•שוניםכותבים,מזרחיתבכתיבה

.תימניידבכתב

.שוניםומצביםגדלים.דפיםעשרות

100$פתיחה 



19–ההמאה,ירושלים–חכמיםלשון–ידכתב.242

Manuscript – Leshon Chachamim – Jerusalem, the 19th Century

סוף.מירושליםאלבוקריקאברהםרביידכתב.'וכדואגרותלכתיבת'ב'אסדרלפימחורזיםערכיםאלפי,חכמיםלשוןספר,ידכתב

.נדפסלא.19–ההמאה

הפנקסזה"ידהכתבבתחילת.שונותאישיותורשימותתורהחידושי,ובנוסף,"חכמיםלשון"שנקראהחרוזיםספראתכוללהחיבור

הקדמתכ"אח.ובמליצותבחרוזיםכתוביםשוניםנוסחים,בהמשך.דף119הכוללהחרוזיםספרכ"אח."ט"סאלבוקריקאברהםשלי

בדפים.ודבריםוחרוזמליצהבלשוןהכתיבהובחשיבותהחיבורמהותעלדבריםבהקדמה,המחברבןבכתיבתהנראהכפי,המחבר

שקנהספריםשלשמותרשימת.מקומותלפיצדיקיםקברותרשימת,כספיםהלוואותבענינישונותורשימותתורהחידושיכמההבאים

בלשוןכתוב.ועודאשכנזייצחקרבי,בוחבוטשבתירבי,שוניםרבניםשמות.אלבוקריקמשפחת,משפחתובנישמותכןכמו,המחבר

.לאדינוומעטעברית

ל"ובסה.הזיתיםבהרנקבר.(ג"תרמ)בירושליםמשהאהל-משהמזכרתשכונתממקימי,ירושליםמחכמי,אלבוקריקאברהםרבי

.ו'אג'ביגאברהםרביעםיחדכעדחתוםהואעליהג"תרעשנתמירושליםכתובהנמצאת

חלקיטקסטפגםראשוניםבדפים.טובכללימצב.מקוריתכריכה.מ"ס9\23.5.וארוךצרפורמט.לבניםדפיםמספר.דף148

.חסרוןעםפגםראשוניםדפיםבשני.הדףקציצתמחמת

250$פתיחה 



ה"תק,ירושלים–אלגאזייעקבישראלרביהחסידהגאוןשלקדשוידבכתבארוכהדרשה.243

Long Sermon Handwritten by the Gaon the Hassid Rabbi Yisrael Ya'akov Algazi – Jerusalem, 1745

.ה"תקבשנתבירושליםדרשאשראלגאזייעקבישראלרביהחסידהגאוןשלקדשוידבכתבדרשותקונטרס

שדרשארוכהדרשהכולל.אלגאזייעקבישראלרבי–המחברשלאוטוגרפיתבכתיבה.כתוביםעמודים[13]דפיםשבעהבןידכתב

עלוכתובה,שלימההדרשה."ה"תקשנתירושליםשלק"בקוישב'לפדרוש"הראשוןהעמודבכותרתנכתבוכךה"תקבשנתבירושלים

!נדפסלאהתוכן.פקודילפרשתנוספתדרשהתחילתאחרוןבעמוד.עמודים12

ישיבתומראשיירושליםחכמימגדולי,דישראלדארעאמרא,וקדושוישראלגאון(ז"תקט-מ"ת)אלגאזייעקבישראלרביהגאון

ישראלתפוצותבכלנתקדשוחיבוריו.בירושליםהתורהומרביציהדייניםמגדולי,ש"והרשחיוןגדליהרביבזמן"אלבית"המקובלים

ודרכיוובאורחותיו,והנסתרהנגלהבתורתהעצומהגדלותובשל"החסיד"כלבפיכונה.'הומבקשיהתורהתופסיאצליסוד-כספרי

.וקדושהחסידותבגינוני,בקדש

אבותיומפיויראהחכמהקנהשם.אזמירורבנימחכמישהיה(הראשון)אלגאזיטוביוםרבילאביו,לאלקיםהגדולההעירבאיזמירנולד

לירושליםעלה.בספריומצטטהואמפיהם."כהונהבתי"בעלהכהןיצחקרביוהגאון"חייםעץ"בעלהזקןאבולעפיאחייםרביורבותיו

,ח"תצבשניםמירושליםדרשותיושנדפסויעקבושאריתיעקבשמעובספריודרבנןארעאלספרומהקדמתושעולהכפי)ז"תצשנתלפני

רבילציוןהראשוןהרבניםזקניעםישבבירושלים.לראשםאלוףשמוהועליהם,חכמיהגדוליעםנמנהכברלירושליםבואועם.(ט"תצ

וראשוןירושליםד"כראבהרבנותכסעלאלגאזיישבשאחריו"כהונהבתי"ובעל"קודשאדמת"בעלועם"נחוםחזון"בעלנחוםאליעזר

נאותת"שובספרונקבצומהם.ותומיםכאוריםלהםהיודבריו,לשואליוהשיבאשרופסקיםתשובתידומתחתיצאוההםבימים.לציון

.ירושליםגדולישתיקנוגדולותתקנותעלחתם.אלגאזיי"מהרת"ושויעקב

,אלגאזיט"המהריבנו:מהם,ירושליםחכמיגדוליהסתופפותלמידיוובין"אברהםברית–שלוםנוה"ישיבתבראשותעמדבירושלים

מדילדרושנהגבירושלים.ועוד(חתנו)שושן'ןאברהםרבי,נבוןאפריםרבי,בורלאיעקבישראלרבי,(א"החידמחותן)ברכהנסיםרבי

אנכי...מדרשותקבעלעשותהלךלביולאהגמראעסקכאבגדלנימנעוריכי"המקומותבאחדשכתבוכפימרצונוולאבשבתושבת

בשבתותרבבקהללדרוש...גורליפילולבושיעלוענוותנותםצדקתםמרובהמה...'הבובחראשרהמקוםאללעלות'הנחניבדרך

עליוהמוטלכלמלבד.ישראלתפוצותבכלשנפוצו"יעקבשארית"ו"יעקבשמע"בספריורבינוהדפיסאלודרושים–"ובמועדיםובחגים

.רביםתורהחידושילכתובקולמוסופסקלא,מישריםומגידישיבהראש,כדיין

יקרינוגלה"לשונווזהט"המהרילבנוותנחומיםקינהאגרתהריץ,פטירתושמעאתששמעבעתא"החיד,ז"תקטתמוז'בינפטררבינו

אולי,שומעותשכךלאזנייםאוי,מנהיגושאבדלדורלואוי...בעדיעולםחשך...ישראלעטרתם'האלהיארוןונלקח,ישראלשלאביהן

"...לנוהיהמהאוי...דישראללארעאווי,בימינועלתהשכךלנו

(ה"תק,קושטא)"דרבנןארעא".(ה"תק,קושטא)"יעקבשארית-יעקבשמע".(ן"תק,שאלוניקי)"חגיגהשלמי–ציבורשלמי"חיבוריו

ת"שו.הספיקותקונטרס.לחכמהפרפראות.שבתפני.יעקבנאות.(ו"תקמ,שאלוניקי)"יעקבקהלת"(ד"תקכ,קושטא)"ליעקבאמת"

"יפותפנים"מחיבורחלקגםולפנינו.נדפסוטרםחלקם,לאחרונהאךנדפסוחלקם.יפהעין.יעקברוח.רביםבתשער.אלגאזיי"מהר

.(13-22'עמ,שלוםאהבת,"ציבורשלמי"מתוךהמחברתולדות).ידועשלא

.מהודרתעורבכריכתכרוך.מאודטובמצב.מ"ס16.לעמודשורות30–כ.בצפיפותכתוביםעמודים[13]

1500$פתיחה 



א"המרפ–ל'פאניזמאיררפאלרביהמקובללציוןהראשוןשלקדשוידבכתבואגדההלכהחידושי–ידכתב.244

חתימותיועם–

Manuscript – Halachic and Aggadic Novellea Handwritten by the Rishon LeZion the Kabbalist Rabbi Raphael Meir

Panigel – the Marpeh – with His Signatures

קדשוידחתימתעם.19-ההמאה,ירושלים.יל'פאניזמאיררפאלרבילציוןהראשוןשלקדשוידבכתב,וחידושיםליקוטים,יד-כתב

.מקומותבשלושה

והעתקותציוניםהכולל,('וכודוד,משה,יעקב,יצחק,אברהם)האבותשמותי"ועפב"אסדרי"עפ"ערכים"חיבור,ידהכתבבתחילת

רפאלרבישלמקורייםחידושיםביניהם,שוניםליקוטיםובו,התורהפרשיותסדרעלחידושים-השניבחלק.והמפרשיםל"חזמדברי

הדפיםשלושת."ט"סא"מרפ"שמותיבותבראשיחתומיםקטעים(2/פאודף1/פדף,1/כהדף)מקומותבשלושה.יל'פאניזמאיר

.ג"תס,אמשטרדם-יוסףלקט-התורהחידושיספרבסוףשנדפס"התלמודים"מהחיבורקטעשלהעתקההםהיד-בכתבהראשונים

לראשוןהוכתר.מופתכבעלנודע,דמשפטיםסבא,ומקובלגאון,(ג"תרנ–ד"תקס)א"המרפ-יל'פאניגמאיררפאלרביל"הראש

משהספרמחברברכהא"הישהרבשלבנואלישרמשהחייםהרבהואחתנו,מ"תרבשנתאשכנזיאברהםרביפטירתאחרלציון

,בצורתושנתגשמיםעצירתהיתהג"תרכבשנתבתונסביקורובעת.יר'ואלגלתוניסיההרבנשלחשניםז"לבןעודבהיותו,ועודהאיש

ברכהגשמיוירדובעביםהשמיםנתקדרותפילתואתרבנוסייםשבטרםהנסקרהוהנה,לגשמיםשיתפלללרבפנוהמקוםרבני

התקנותאחתהגיעשאליהםבקהילותרבותתקנותתקןהרב,שמואתפרסםזהומאורע,הצבורבקרבולמופתלאותויהי,מרובים

."תמיד'הלפניזכרון"בשםבהקדמה"מרפאלב"בספרונדפסה

במספרבטקסטפגיעהעם,עשנזקי.כתמים.בינונימצב.מ"ס13.5.מלאיםהעמודיםכללא.כתוביםעמודים[56]מתוכם.דף[85]

.חדשהבדכריכת.מקומות

.מעורופינותשדרהעםחדשהכריכה.ואיכותיםעביםדפים.קליםכתמים.עשפגעי.בינוני-טובמצב

700$פתיחה 



!!!בלבדשנה16בגילבהיותויוסףעובדיהרבינוהדורפוסקמרןשכתבהראשונהההסכמה.245

The Firs Approbation Written by Posek HaDor Rabbi Ovadya Yosef when He was Only 16 Years Old!!!

בכלשכתבהסכמותאלפיעשרותמתוךיוסףעובדיהרבינוהדורפוסקמרןשלביותרהנדירהההסכמה!מעולםהזהכבושםנראהלא

.בלבדשנה16בגילבהיותוידועלונחתמהנכתבהההסכמה.(שנה93)חייוימי

הפנימיבצד.בירושליםהבוכריםבשכונתציוןבניתורהבתלמודתלמידבהיותואליהוהצעיראחיושל,אבותומסכתנביאמחברתלפנינו

אחימחברתראיתי,הסכמה"לחייושנה16בגילכשהיה,וחתימתוידובכתבהסכמהל"זציוסףעובדיהרבינומרןכתבהכריכהשל

בלימודויפהסימןלראותשיזכהואברכווברהתמהבכתיבהאבותומסכתהנביאלימודעלו"היאליהוהחרוץהתלמידהקטן

עםנאהמסגרתרבינושרטטלהסכמה."ק"לפז"תרצ'שו"תירושלםק"עיהפה,י"ניוסף'עבדיי"הצבר"אכילימודוכלולזכור

.דודמגינישלוציורקשתות

כילצייןיש.זהמגילשכתבבמחברותיושנמצאוכפישנה12בגילביותועודרבינולעצמואימץשלפנינוהסלסולעםחתימתוצורתאת

כתבזובשנה,פהבעלס"השמסכתותבכלהבקיאמופלגחכםתלמידרבינוהיהכבר,שלפנינולמחברתהסכמתואתכתבבהזובשנה

כתבזושנהעד.ואחרוניםראשוניםוהפוסקיםס"השמרחבימקורותעשרותהובאובה,הזקןגילוחבענין"הזקןפאת"קונטרסאת

איכהמגילתעל"אומריביע"קונטרס(13גיל)"הנערחנוך"בשםוהפוסקיםס"השכלליעלמחברת,בהלכהרבותתשובותעםמחברות

אתהדפיסכ"אחשנה.ועודבדקדוקמחברות(ז"תרצ-ו"תרצשנים)ך"התנעלוחידושיםדרשותשלמחברות.(15גיל–ו"תרצשנת)

.בכסףחסרוןמחמתבכתוביםמחידושיועודהדפיסשלאעלמתנצלובהקדמה,הוריותמסכתעל"אומריביע"הראשוןספרו

נמצאלאכל,הרבשלובקיאותוגדולתותוקףואלמדךבא:ל"בזה(59'עמ)מרןעלהרועיםאבירבספרוששוןיעקברבינכדוכתבוכך

כללילעצמוורשם,אלגאזיש"מהרוהרביוסףהביתמרןהדורותגדוליבדרכיהלך,שנהעשרהששכבןאךבהיותו.כדוגמתוולאכמותו

,הגדולהכנסתבעללהרבהתלמודכלליובלומדו.לואשר"הנערחנוך"במחברתיחדיווכרכם,רביםימיםיעמדולמעןוהפוסקיםהתלמוד

בזוורשם,קדשובידקולמוסואתנטל,הרבכןכשראהתיכף,בניחותא"והתניא"לשוןס"בשמצינושלפעמיםהמחברשכתבמהראה

סט.כג:ט)יומא(:פח.פה:נה)פסחים(.סט:סח.מז)עירובין(:עט)שבת(.טז)ברכות:יתברך'הבעזרתמהםונזכיר,הםרבים:הלשון

סג:סא.מט)נדרים(.מו)כתובות(.פו:סד:מב)יבמות(:כב)חגיגה(:יט:יג:ז)קטןמועד(.כד)מגילה(.ד)ביצה(.יג)סוכה.(ב"סע

(.צד.לט)זבחים(:סז:סה.כה)זרהעבודה(:י)מכות(.פ)סנהדרין(:פו.יא)קמאבבא(:סד:ס)קדושין(.נב:מד)גיטין(.נה)נזיר(ב"רע

היש,ידיעמקפיהבוציןבוצין.(:סח:לו:להא"סעכג:יח)נדה(:יט)מעילה(.כ)כריתות(.כו.כג.ז)ערכין(:כא:כ)בכורות(.קלו)חולין

שיכול,בהעוד,המפורסמיםהפוסקיםודברי,ומדרשיםוזהרתלמודיםבשניפיעלבקישהיהרקלא.הזהכהרבאליהםאתדורשמשכיל

.ל"עכ."ניחותאבדרךשהםס"השלשונות.הלזפרטומידתיכףלהוציאהיה

מכולתהחנות

(מילגה\מתנה=בכשיש)!הבכשיש'אלישיקבלכבודומאתבבקשה"(למורההנראהכפי)וכותברבינושלהקטןאחיומזכירבמחברת

עובדיהיעקברביהצדיק,רבינושלאביוכידוע–!הבכשישאתלישיקבלבבקשה[בחנות]בחונותעובדיםאברםואחיאנישישייום

יגיעהכנסתביתמול,הבניןבפינת)בירושליםתםרבינו-פינסהרחובותבפינתנמצאתשהיתהמכולתבחנותכחנוונימשפחתואתפרנס

מרןרבינובהיותהמפורסםהסיפוראתכאןנזכיר.המשפחהובפרנסתבחנותולאביהםעוזריםהיוהילדים,ההםהימיםכמנהג,(כפים

הנערכיעטייהעזרארביהישיבהראשלמרןכשנתוודע.בחנותולושיעזורהימיםבאחדאביוביקשו,יוסףפורתישיבתתלמידנערל"זצ

שבנווביקשו,רבינושללאביוופנהלחנותוהגיעחושיםנחלץ,לאביולעזורכדיבישיבהלימודואתלעזובנאלץוהשקדןהגאון,המתמיד

ובלבדלויעזורבעצמוהואכיעזרארביענה?בחנותולויעזורומירבהעבודהלושיש,רבינושלאביולשאלת,בישיבהללימודויחזור

.בתורתוישראלשלעיניהםאתלהאירהואעתידכיבישיבהבלימודובנושימשיך

.טובהדפיםמצב.כתמים.רופפתמעטפת.בלאי.המחברתשלהעליונהבפינהחסרוןעםפגם.מעטפתעם.דף[12]ספרביתמחברת

700$פתיחה 



19–ההמאה-לפרסיתהסידורתרגום–משהדאנוסישלרבםאקלרמרדכירביידכתב.246

Manuscript by Rabbi Mordechai Akalar the Rabbi of the Mashhad Conversos – Translation of the Siddur into Persian

– the 19th Century

.ישראלובארץבפרסמשהדאנוסישלרבםאקלרמרדכירביידבכתב,עבריותבאותיותלפרסיתמתורגםתפלהסידור,ידכתב

.19–ההמאה

ידובכתבדף40לפנינו.השבתולימיהחוללימי,חלקיםבשניע"תר-ח"תרסשנת,בירושליםאקלרמרדכירביהדפיסהסידוראת

.הסידורלהדפסתהכנהשהיוו

.גרוע-בינונימצב.וחסרונותפגמים.רצופיםלאדף[40]

120$פתיחה 



כתבי יד–יהדות תימן 

,[תימן]צעדה–ושרחתרגוםעםשחיטההלכותכולל–ידבכתבחשוביםחיבוריםקובץ–עבהידכתב.247

ג"תקצ

Thick Manuscript – Collection of Important handwritten Compositions – including the Laws of Shechita with Translation

and Judeo-Arabic Translation – Sa'dah [Yemen], 1833

.אחדמכותבהכל.19–ההמאה,תימן.וטריפותשחיטהבהלכותרובם,חשוביםחיבוריםמספרהכולל.עבהכרך,ידכתב

קדוששעריעםושרחהאטרפותוהלכותושרחהאשחיטההלכותלכתובאתחיל"החיבורתוכןנרשםובומסוגנןשערהכרךבתחילת

ולכתובלהשליםיזכינילהתחילשזיכניומיה"הבשיסייענימהכפיאחריםוליקוטיםהילדיםשוחטיעםשלמיםזבחיוספרתודהוזבח

"...צעדהג"התקצשנת,כץאיןעדאחריםספרים

,ערביתבלשוןביאורהכוללתרגוםעםהעבריתלשוןכוללשחיטההלכותשלהחיבור.ליקוטיםשלדפיםשלושהנכרכוהשערלפני

קונטרס\הילדיםשוחטיספר\ליקטיםכ"אח.הריאהבדיקתדיניכלכוללבמשקלחרוזישיר"בהמשך.ערביללשוןההלכותותרגום

.שלמיםזבחיספר\תודהזבחמספרליקטים\קדושהשעריספר\ערבית,טרפותשבעיםעלאאעתראץ

.מ"ס11\16.5.(והתרגוםהביאורעםשחיטההלכותשלצדדיםמשניכתוביםדף95מתוכם)כתוביםעמודים350.דף[175]

.מקוריתכריכה.זמןכתמים.טובמצב."עמרםצאלחבןסעיד"חתימות

300$פתיחה 



עדשלידבכתבבתימןוהמגפותהמלחמהעלמפורטהיסטוריתיעודעם–השנהכלתפילותסידור–ידכתב.248

ה"תרסשנת-ראיה

Manuscript – Siddur of the Prayers for All Year Round – with a Detailed Historical Documentation of the War and

Epidemics in Yemen, Handwritten by an Eyewitness – 1905

,שבתשלשחרית,שבתשלערבית,השיריםשיר,(ערביתמנחהשחרית)חולימיתפילות:כולל,השנהכלתפילותסידור,ידכתב

,רגליםלשלשמוסף,כפוריםתפלתסדר,השנהלראשמוסף,השנהראשתפלתסדר,חדשוראששבתמוסף,חדשיםראשיתפלת

עלשאומריםהקפותנוסח(מילהלברית,ברכותשבע,אירוסין,האורח)שונותברכות,אשמורות,ההללסדר.דפסחאאגדתאסדר

הנותן'לפץוהדא"."מאורותלקיוןפירוש".ט"תרצ-ח"תרנמשנתהשנהתקופותשללוחותדפי14,גשמיםלעצירתתפלה,המתים

.תימן.19–ההמאהבאמצענכתב."לתקופותר'אכחסאב"."ערביחתשועה

ידהכתבגלגולעלמספרבו."ו"יצמוסאבןסעידהצעיר"החותםשלסיפורבהם,"הזמןדופי"הכותרתתחתדפים4נכרכוהדפיםבין

לפיותמןריאלבנץגוימידאותווקניתי[העולםלבריאתג"תרס]ו"בריבשנתאותולקחתיהסדורזה"הדבריםבתחילתנכתבוכך

בשבילאותומגידאניהצערהואזה...גדולצערהיהישראלשונאיעלוגםהעולםעלגדולצערריו'בשנתשנהאותהשהיתה

מלכותשליטתתחת,ושאנניםשקטניםהיוה"תרסשנתשלהחנוכהבחגכסלועד...ויתעלהיתברך'לקישבחואותושיראו

שבעהיה,תמוזבחודשג"תרסבשנת,המדינותכלעלוצרהגייסיותושבשמנצורששמוהישמעאליםמלךבאואז,תוגרמים

המלךזהבתחלה.ישראלעלובפרטהצערזה'יתחכמתוגזרהולפיכךשלםבלבבתשובה'יתהבוראאצלהעולםשבוולאבעולם

כמהרמים'התוגומהאומותהישיבותראשיוגםד"בוגםמאהשבעיםכמומישראלונאבדוצנעאנמקראשהיאאוזלעלצרמנצור

הגויםאוכליםוהיוריאלשהואבדינורלוגין'באפילומצאוולאברעבמתיםהיוולפיכך...אחדבקברחמישיםקובריםהיואלפים

כבשאוזלוגם...אחדבמקוםאדםבני'יאו'חברעבמתיםוהיוגדולצערלהםהיהוישראל...טמאהבהמהוכלכלביםרמים'ותוג

בזאתהעיראתוכבש...ימים'דעליהצרבתחלהפסחשל'איוםעדמטבתחדשים'דעליהצראלטוילהבעיראנחנוגםאותה

"...ביןפדותושמתיהפסוקזהלנוקיים'יתלפניושצעקנומהובשביל'הדביוםגדולהצעקהל'הקילפניצעקנוואנחנו...הלילה

ובמערבבמזרחתימןעריבכלשהיתההארבהומכתהעונימכת,השעריםויוקרעונישלוהמגפותהמחלותעלהכותבמרחיבבהמשך

כןגםהמכותומכלומהרעבומהדברמלכיותומחמתהגיסותושיבושהפרנסהמדוחקגדולצערנצטעריםהיוישראלושארית..."

ואיבדהבסיוןרטו'בבשנתהיתההברדמכתגםגדולצעראותםמצערתוהיתהאדםבבנישניםשתימהלכתהיתההשחיןמכת

עניניםשניעודשלתוספתהחתימהואחרי.ו"יצמוסא'ןסעידהצעירוחותם.המלחמהסוףעדומספר"...כיניםומכת,התבואהאת

.ל"הנמהסיפור

!אלובשניםבתימןשהיתהוהשואההפוגרומיםעל,מתימןראיהעדשלהיסטוריתתעודהלפנינו

.אחרתבכתיבההושלמועו-סהדפים,עט-עז,נט,יזהדפיםחסרים,"הרחמיםבעלהעולמיםאדוןפתיחה"גבדףמתחילהסידור

ההגדהותחילתרגליםהתפלתסוף)פסחשללאגדרגלים'גתפלתביןדפיםחסר.דפיםמספורללאואילךמכאן.פזדףעדמספור

.(סוףללאנוספיםדפיםשני)אחרידבכתבתוספתכ"אח.בעניןהקשתבברכתמסתייםהסידור,(חסרים

.קליםקרעים.ושימוששוליםבלאי,כתמים.בינונימצבדפיםבכמה,טובכללימצב.הדפיםביןמשתנהמצב.מ"ס9\12.5.דף[212]

.רופפיםדפים.כריכהללא

800$פתיחה 



19–ההמאה,תימן–תודהולחםקדושהשעריספר–ידכתב.250

Manuscript – Sefer Sha'arei Kedusha VeLechem Todah – Yemen, the 19th Century

לחםספרעם.ץ"מהרי–צאלחיחיארבינותימןרבניגאוןמאת,הריאהובדיקתטריפות,שחיטההלכותקדושהשעריספר,ידכתב

אדומהבדיוקישוטיםעם.מאודנאהכתיבה.19–ההמאה,תימן.בדיחייחיארבימאת,הפוסקיםמגדוליוביאוריםחידושים,תודה

.ידהכתבכללאורך

פירושעםסליחותסדר–ידכתב.249

תחילת,צנעא–ונהי"מהרהמקובל

19–ההמאה

Manuscript – Seder Selichot with the

Commentary by the Kabbalist Mahari

Wana – Sana, Early 19th Century

עםאשמורותלליליסליחותסדר",ידכתב

ונהיצחקמ"רהאלהיהמקובלהרבפירוש

,תימן."א"יעצנעאק"קפהנכתבל"זת

בדיוקישוטיםעם.19–ההמאהתחילת

.אדומה

משולבהפירוש.מאודנאהסופרכתיבת

סדרעם,ידהכתבלאורךהעמודיםבתוך

זאתיאמר"הסליחותבתחילת.הסליחות

אברהםאלהיבשם,הסליחותקודםהבקשה

המשכיליאזין"שאחריובעמוד."...אפתחה

יוםלקראתכיבושיןדברי–"...החרדויתבונן

.השנהראשהואהדין

.כריכהללא.מ"ס11\16.דףלד,[2]

מצב.בטקסטלאעשפגעידפיםבשלושה

שימושכתמי.איכותיםדפים.טובכללי

.ניכרים

500$פתיחה 

.עמודבכלבזהזהמשולביםהספריםשני

,העמודבמרכזקדושהשעריספר

במקומות.תודהלחםספרלוכשמסביב

משני,בשוליםוהוספותהגהות,רבים

.כותבים

החפץזהוקנהזכה"קולפוןאחרוןבעמוד

דאוד'ן'אברתודהלחםשמושנקרא

כותבשלידבכתבהקולפון"...ו"יצשמעון

,אחרתבכתיבהנוסףרישום.החיבור

זהנכלל"יותרמאוחרתבתקופהכנראה

שנת'גיוםשבטלחדש'אביוםהחפץ

חתימהכ"אח.["ליצירהד"תרנ]ד"בר

.מזוההלאמסולסלת

רישומיםהפורזץשלהראשוןבעמוד

בדף."אכלנומשלוצור"והפיוט,שונים

העמודיםשניעלרישום,האחרוןהפורזץ

כלרשימות,"השיעוריןאלו"של

,מידות,נפחשיעורי,ל"חזשלהשיעורים

.מטבעות,משקל

\17.5.צדדיםמשניכתובים.דף[1],עא

,עשפגעימעט.איכותיםדפים.מ"ס12

גלישהעללעיתים,בשוליםבעיקר

מצב.כתמים.מקוריתכריכה.לטקסט

.בינוני,טוב

300$פתיחה 



–הפטרותספר–ידכתב.251

20–ההמאהתחילת,תימן

Manuscript – Book of Haftarot –

Yemen, Early 20th Century

כלשלהפטרותסדרכולל,ידכתב

.פסוקאחרפסוקתרגוםעם.השנה

.20–ההמאהתחילת,תימן

יותרמאוחרנכתבידהכתבבתחילת

–סעדיההאחיםלשנינכתבהזההספר"

רגליםנכהסופרי"עמעלםשלום

דמתאהרבהגדולאחיהםבהשתדלות

לפנימועלםמוסאבןיחיאתימן–עאתין

"...א"תשמשבטיום.בערךשנים55

"משהסעדיא"מוקדמותחתימות

."שלוםמעלםמשהסעדיא"

משתנהמצב.מ"ס18\23.דף[115]

.טובכללימצב.בינוני-טוב,הדפיםבין

מעט.רופפתמקוריתתימניתעורכריכת

.וקרעיםעשנקבי

120$פתיחה 

19–ההמאה,תימן–נאהידכתב–שבועותלילתיקון.252

Tikkun Leil Shavuot – Elegant Manuscript – Yemen, the 19th Century

.19–ההמאהתימן.מנוקדמקרא.ומסודרתנאהכתיבה.רבאאדראכולל,שבועותלילתיקון,ידכתב

הזהרספרלימודקודםלאומרהפתיחה"רבאהאדראקריאתקודם."הלימודקודםלאמרהשבועותללילתפלה",התיקוןבתחילת

."ל"זצוקרמוניםפרדסספרבעלקורדאוירומשה'רהאלהיהמקובללהרבהקבלהספריושאר

.ומיושרמסודר,נאהכתב.תימניתבכתיבה,הזוהר.נאהאשוריתבכתיבהכתוב,המקרא

,בצענאהישיבהראשסגן,שמןשלוםרבי]ו"יצשמןסלם'ןיחיאחקמועדקריאי'הד"רישום.ידהכתבבתחילתוחתימותרישומים

רישום.[19-20–הבמאהתימןשבמרכזשיבאםמחכמיעמריחיארביהואאולי]"ו"יצעמראברהם'ןיחיאחק".["בתימןהדורמגדולי

."...אביוםשאמןשלוםבןזכריהושמווהואאבימת"פטירהרישום."שמן'סליחכמיםרגליעפר"חתוםבעלות

.מקוריתמלאעורכריכת.ואיכותיםעביםדפים.זעיריםעשנקבימעט.טובמצב.מ"ס16\23.דף48כ"סה.דףקמד-קכח,כו-א

300$פתיחה 



בשולינכתב–"הדקדוקחלק"ידבכתבחיבור.253

19–ההמאה,תימן–גדולותמקראותספר

Handwritten Composition "Chelek Hadikduk" –

Written on the Margins of a Mikra'ot Gedolot Book –

Yemen, the 19th Century

.כ"תר,ווארשא.גדולותמקראות,בראשיתספר

לשוןבנושאהערותנכתבוהדפיםבשולי,הספרכללאורך

חלק"בשםהכותרתתחתהערהכלהקריאהומסורתהקודש

כתיבה."ביאור"הכותרתתחתנוספותהערות."הדקדוק

.19–ההמאהסוףתקופת,תימנית

שנכתבזהעלארוךפסקראיתיוכבר"בהערהנכתבכדבדף

צאלחר"מהרתלמידובכתיבתצבטאנישלוםר"ממהר

הכרעתםעליושבנויסודםועיקרח"תזקניםכמהבחתימת

דברישהםתכריעוהכרעתם...המוסרהשמנתההמניןהוא

"...תזוזלאומינהקבלה

.טובכלליבמצבהדפיםרוב.מ"ס31.דף[20],קלד,[6]

בלאי.ולימודשימושכתמי.מנותקיםדפיםוכמהכריכה

.שולים

200$פתיחה 

עמודים[385]–19–ההמאה,תימן–עמודמולעמודותרגוםתורה–ידכתב.254

Manuscript – Torah and Targum on Facing Pages – Yemen, the 19th Century – [385] Pages

השמאליבעמוד,וטעמיםניקודכוללהמקראטופסהימניבעמוד,עמודמולעמודותרגוםתורה,דברים-במדברספרכולל,ידכתב

.שלםלא.19–ההמאה,תימן.ניקודכוללהתרגום

כריכה.מ"ס11.5\16.5.דפיםמספרובאמצעםדבריםוסוףבמדברתחילתשלדפיםמספרחסרים.כתוביםעמודים385.דף193

."יצויוסף'ןמעיץ"חתימה.שימושוסימניכתמים.בודדיםנקבים.טובכללימצב.מעורשלםסוגרכולל.עתיקהתימנית

200$פתיחה 



19\18–ההמאה–תימניידבכתבהגהותעם('תר-'הששנות)ספריםוחלקיספריםמקבץ.255

Collection of Books and Parts of Books with Glosses in Yemen Script – the 18th / 19th Century

.ראשוניםבדפיםידבכתבחשובותוהגהות.תימניתבכתיבההשלמהעם.ראשוניםדפים10.ה"ש,ונציה.המכילתאמדרשספר•

החסריםהדפים).(אחרעותק)כג-גהדפיםבנוסף.(אחרעותק)לג-יבהדפיםבנוסף.הכותבשלמסולסלתוחתימהרישוםעם

.(מקצועילאבצילוםהושלמו

–ג"תפ-ב"תפ,מנטובה–אריהגור–ערוךשלחן.256

19–ההמאהמתימןוחתימותרישומים

Shulchan Aruch – Gur Aryeh – Mantova, 1722-1723 –

Inscriptions and Signatures from Yemen the 19th Century

-העזראבן:חלקיםשני.הלויאריהגוררביליקוטיעם,ערוךשלחן

.טובחברויעקביראיצחקדפוסג"תפ-ב"תפ,מנטובה.משפטחשן

שמשוןר"בידידיהאברהםרבי,איטליהרבניבהגהתנדפס

שלוםשראביעדורבי,הרופאמאיטליהחייםרפאלרבי,באזילה

.לספרהערותהוסיפושאף(הראשוןשלאחיו)באזילה

כתוב.יהודיתוערביתבעבריתארוכיםרישומיםשניהספרבסוף

,הכריכהעלשמודבקיםידבכתבדפים.ובחרוזיםמליציתבלשון

בסוף.א"תפמשנתהמתחילהתקופותלוחמתוךדפיםשניביניהם

בין.הספרבתחילתבעלותרישומי.מסולסלתתימנתחתימההכרך

.נישואיןכתובתביניהםידבכתבדפיםנמצאוהדפים

שני.מ"ס23.5.דף[1],רסח-צ,[1].פח.משפטחשן-העזראבן

הראשוניםבדפיםובלאי.שימושכתמימלבד.אחדבכרךהחלקים

תימניתעורכריכת.איכותיםדפים,טובהדפיםמצב.העזראבןשל

.פגומה

150$פתיחה 

,קושטא.הבבליעזרארבימאת,מוסרתוכחותספר•

.וסוףתחילהחסרעותק.ה"תצ

.ידבכתבארוכותהוספותהדפיםבשולי

מאתחייםעץפירושעם.ראשוןחלק.תכלאלסידור•

.ראשונהמהדורה.ד"תרנ,ירושלים.צאלחיחיארבי

שיריםידכתבדפיםכמהנכרכוהספרבתחילת

מאתהראשוןבעמודארוךרישוםעם.לסידורוהקדמות

צמאוניםמרוהשהואעליומעידשמוהסידורזה"הכותב

דברי"...שוניםפירושיםובוומעיניםההוגיםלכלומאיר

יעקב"חותםבסוף,נאיםבחרוזיםהםהללוההקדמה

בכתבהוספות.ידבכתבהגהותהספרדפיבין."יעבץ

נכרכוכךלשם.א"תש-ט"תרעמשנתהמולדותשליד

מצב.דףרז,[6].מהספרחלקשאינםנוספיםדפים

.טוב

מספר.שערחסר.ד"תרכ,ליוורנו.בעתודברספר•

.ידבכתבארוכותהגהות

דפיםכמה.וסוףתחילהחסר,ליוורנוסידור:בנוסף

תורהמשנהמתוךדף.ליוורנומהדורתיעקבעיןמספר

אחדבמקום.ידבכתבהגהותבדפים.ם"להרמב

.הכותבשלמסולסלתחתימה

כמותנמכרהאוסף.בינוני-טוב.שוניםומצביםגדלים

.שהוא

120$פתיחה 



תימניידבכתבחשובותהגהותעשרות–ס"תר,ווילנא–ם"להרמבתורהמשנה.257

Mishneh Torah LeHaRambam – Vilnius, 1900 – Dozens of Important Glosses in Yemen Script

.ס"תר,ווילנא.(קרבנות,עבודה,זרעים,הפלאה,קדושה,נשים,זמנים)כרכים3.ם"להרמבתורהמשנה

קושיותשללמדניותהגהותוכן,ם"הרמבבדבריהנוסחאותבדייקנותהגהות.תימניתבכתיבהרבותהגהות,הכרכיםדפיבין

הגהה.הישישי"מהר\א"מהריצ\א"מהרימדברישהםהכותבמסייםרבותבהגהות.'וכדום"הרמבלדבריס"מהשראיות,ותירוצים

."קדשוידבכתבהישישמורינושלבספרונמצאכן"מסתיימתארוכה

.מאודטובמצב.עביםכרכים3

300$פתיחה 

,ירושלים–בעדןתורהתלמודלילדי–הנהניןברכותנוסח.259

ראשונהמהדורה–ד"תרע

Version of Birkot Hanehenin – for the Children of a Talmud Torah in

Aden – Jerusalem, 1914 – First Edition

הגבירשלתורההתלמודילדיעבורונדפסשחובר,הנהניןברכותנוסח,קונטרס

תשורה"נכתבועליהמעטפתנדפסהחוברתבכל.עדןבעירמשהמנחםיאודה

נכתבהאחוריתבמעטפת.התלמידשםלמילוימקוםעם"הנעיםלהתלמיד

.וצבירובץאריהציורעם"ו"הימשהמנחםיאודהמנחת"אלכסוניתבצורה

.צוקרמןהלוישמואלדפוס.ד"תרע,ירושלים

.טובכללימצב.מנותקתאחוריתמעטפת.מ"ס16.5.דףיב

100$פתיחה 

!ידועלא–א"תרנ,עדן–הדברותעשרת.258

Asseret Hadibrot – Aden, 1891 – Unknown!

אליעזרלרביכלמאתאלעשראלתפסירוהיא,ערביבאלהדברותעשרת",קונטרס

ספרמתוךנדפסהשלוםעליהםואהרןמשהסידנאפטירתסדרועםל"זצאלעזרברברי

"...!מדיוקתבהגההי"כ

.ושותפיועווץמנחםדפוס.א"תרנ,עדן

אינו,המאוחדבקטלוגאינו,השוניםהביבליוגרפיהבמאגרינמצאלאשלפנינוהקונטרס

הכותריםלארבעתנוסףכותרלפנינו.רוזנפלד-וינוגרדובתקליטורהלאומיתבספריה

.א"תרנלמשנתבעדןעווץמנחםשלדפוסובביתשנדפסוהידועים

,העשיריתהדברהאמצעעדומגיע.דףטכוללשלפנינוהקונטרס,סוףחסרכנראה

.אחרוניםשניםאודףחסרכנראה

משהקצת:עםוכרוך.(שערחסר).ליוורנודפוסכנראה,אסתרמגילתתפסיר:עםכרוך

.עדןתושבמשהמנחםומשהטובבןמשומרי"על"הו.וגיהנםעדןגןושעריה"ערבינו

.ט"תרע,ליוורנו

.בינוני,טובמצב.רכהמעטפתכריכת.יבשדף.שוליםפגמי

100$פתיחה 



\קדושהשערי\מפרדסלקוטים–צובהארםדפוסיספרים.261

המלךשלחן\לתרופהעלים

Books that were Printed in Aleppo – Likutim MiPardes / Sha'arei

Kedusha / Alim LeTrufah / Shulchan Hamelech

עליםספרעםכרוך.ו"תרכ,צובהארם.ויטאלחייםרבימאתקדושהשערי•

עלים,ביחדנדפסוהספריםשני.א"הגראגרת,ן"מהרמבמוסראגרת,לתרופה

.מיוחדבשערלתרופה

.ידבכתבהשלמהעם,ההדפיםבפינתפגם.כדףעד,קדושהשעריבתחילת

.טובכלליבמצבהספרדפישאר

.שריםיצחקרבימאת.'ב'אסדרלפיומוסרתורהחידושי.מפרדסלקוטים•

מספור.יחידהמהדורה.נ-אאותיות.ב-אחלקים.ג"תרל-ל"תר,צובהארם

.דףקצו-א.דףצב-ב,[3]:הביבליוגרפיהבמפעלמהמופיעשונהדפים

,צובהארם.נשא-בראשיתפרשיות.שריםיצחקרבימאת.חכמיםמוסר•

.במקורפחדףעדוהוא,בדפוסנשלםולאשערללאנדפסהספר.ג"תרל

.פזדףעדכחבדףומתחיל,חסרעותקלפנינו

בשולחןהמפוזרים,הזהבזמןהנצרכיםדיניםוחיבורקיבוץ,המלךשלחן•

.צובהארםמחכמילניאדושמואלרבימאת.האחרוניםוספריחייםאורחערוך

.מאודטובמצב.מ"ס19.דףקנד,[8].יחידהמהדורה.ג"תרפ,צובהארם

.מקוריתכריכה

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםגדלים

150$פתיחה 

.ח"תרס,ירושלים.שריםיצחקרבימאת.ם"הראפירושעלביאור,הבארפי•

המקובלנכדוידיעללאוריצא.הכהןדוויקשאולרבימאת.ץ"מאראמתת"שו•

.ע"תר,ירושלים.ה"השד

.ה"תרפ,ירושלים.מדמשקהכהןחייםיהודהרבימאת.יעלהיהודה•

,ירושלים.לניאדוציוןדודרבימאת.ותחנוניםובקשותתפילות,טובמליץ•

.ו"תרפ

ידידטוביוםרבימאת.ו"למהרחשעריםשמונהעלחידושים,טוביוםשמחת•

,ירושלים.הלויידידטוביוםאליעזררביבנומאתוחידושיםדרשותעם.הלוי

.ו"תרפ

לשערמעבר.ח"תרפ,ירושלים.סתהוןדודשאולרבימאת.שאולדברת"שו•

.המחברידבכתבהקדשהמילוי

,ירושלים.עטייהיהודהרבימאת.התורהעלדרשות.שניחלק.יהודהמנחת•

.ט"תרפ

.הלויידידיוסףרבימאת.גיטיןהלכותכלאתהמקיףחשובחיבור,יוסףויחי•

.(דפוסטעות,חלקיםנב,נדפים).ט"תרפ,ירושלים

מסלתוןטראבהכהןיוסףיעקברבימאת.בחלק.יעקבשאריתת"שו•

.ץ"תר,ירושלים.מדמשק

,ירושלים.סתהוןמנשההללדודרבימאת.מלוקטפירושעם,אבותמסכת•

.ץ"תר

.ו"תרצ,ירושלים.אלפייהרפאלישראלחייםיעקברבימאת.ליצחקריח•

.שהואכמותנמכרהאוסף.טובכללימצב.שוניםגדלים

200$פתיחה 

ודמשקצובהארםחכמיגדולימאת–בירושליםשנדפסונדיריםספרים[11]מקבץ.260

Collection of [11] Rare Books that were Printed in Jerusalem – by the Leading Sages of Aleppo and Danascus

מהדורותכולם.הקודשעירבירושליםנדפסוהספריםכל.ודמשקצובהארםחכמימגדולימחבריםמאתספרים11שלמיוחדאוסף

.יחידותאוראשונות



יהדות איטליה

איטליהלקהילותהיסטוריותתעודות–מארונייעקבדודרביידכתביארכיון.262

Collection of Manuscripts Rabbi David Yaakov Maroni – Historical Documents of the Communities of Italy

.19–ההמאהשלהראשונההמחצית.באיטליהוכהונתוחייותקופותמכלמארונייעקבדודרבי,ידכתבישלגדולאוסף

,הלכתיותתשובות,נישואין,תפילותנוסחי,שוניםלזמניםשיריםעשרות.ואיטלקיתעברית.ידובכתבודפיםקונטרסיםכוללהאוסף

החתומיםנפרדיםשיריםדפי.איטלקיתבלשוןהכתוביםדרשותקונטרסי.איטליהבעריכהונתומקומותבכלשדרשודרשותהספדים

:ביניהם.חשוביםהיסטוריםפריטיםועוד.החתונהלאחרוכלותלנשיםאיטלקיידבכתבהלכתיתחוברת.מכתבים,ידובחתימת

אתיצוה'האשרהיוםהואשבטח"רביוםומיניםבעוגבבשנהשנהמידילשירשוניםמשיריםשיריםוהם"לתודהמזמור"ידכתב•

והאביוןהדל...ר"התבשנהוהמופתהאותוהיה,ממרומיםבנפלי,נשריםכנפיכעלאותיונשא,בגבורתועמילעשותוהפליא,ברכתו

.'עמ[12]."נווילארהפהקדשיםצאןרעהמארונייעקבדוד

.'עמ[38].וחרוזשירבדרך,ועודויהונתןדודעניןמהמקורותאהבהסיפורי"האהבהמסת"ידכתב•

.'עמ[16]"...השנינפוליאוניהלדתליוםעשיתיאטלקימלשוןמועתקתשירה"ידכתב•

.ובלאיקרעיםמעט.טובכלליבמצבהארכיוןככלרוב.שוניםגדלים.פריטים80–כ.ידכתבדפים250

,(ר"תשנת)נווילארה:איטליהבעריברבנותכיהן,החשוביםאיטליהמרבני.ייו'בריגנולד,(ח"תרמ-ע"תק)מארונייעקבדודרבי

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

בשנתינטו'בצבהיותו.ידבכתבונותרו,תורהודבריבשירהחיבוריםכמהחיבר.גלויותשלשניטוביוםאתלבטלשרצובאיטליה

משהדודאליהוידידולכבודוחיבר,לקהילתווחזרמשנתרפא.ליאוצישמואלהרופאאלמולדתולעירונסעקשותחלה,ח"תרי

.1858בשנתבודדבעלהשנדפסה"לתודהמזמור",הודיהתפילתבפירנצולארב,סוראני

10000$פתיחה 



17–ההמאה,איטליה–התורהלימודבמעלת–ידבכתבחיבור!נדפסלא.263

Not printed! Handwritten Essay - The Degree of Torah Studies - Italy, 17th Century

–ההמאה,איטליה.המחברשלאוטוגרפיתכתיבה.וקבלהמוסרחידושיעם,הקדושההתורהלימודבמעלת,ידבכתבשלםחיבור

.ידועהאינההכותבזהות.בתקופתואיטליהרבניומקובלימחשוביהיההמחברכיהחיבורמתוכןניכר.17

בייןושתולתורהנמשלייןגםלתורהמשוליםשהםולחםמיםעלפירושים...אחרקטןבקונטריסכתבתי,ה"ב"החיבורבתחילת

"...בינהשערילחמשיםרמזן"ונוושניותראשונותלוחותה"מרעשנתןלוחות'לברמזיודיןשניהםייןשכןמסכתי

נוטריקון,בגימטריאותמלאהחיבור.האחרוניםמחיבורימזכיראינואך,ובמדרשיםס"בשל"חזממאמריהכותבמביאבחיבור

.הסודפיעלרביםקטעיםעם.שמיםיראתמתוךלשמההתורהלימודובפרט.תורהלימודשלהנושאסביבהכל.תיבותוראשי

ולא,שוכתבלא,נדפסלא.איטליהרבנימחשובי(ח"תרמ-ע"תק)מארונייעקבדודרבישלבאוצרוושמורספוןהיהשלפנינוהחיבור

.מעולםצולם

.דפיםכמהבפינותקיפולים.כריכהללא.אחרוןבדףחסרוןללאקרע.טובמצב.וירקרקיםאיכותיםדפים.מ"ס11\19.'עמ[48]

500$פתיחה 



ד"תקמ–גרשוםרבינוחרם–[איטליה]סקאנדיאנוד"אבסגרייהושערביידכתב.264

Manuscript by Rabbi Yehoshua Sagari Av Beit Din of Scandiano – Cherem DeRabbenu Gershom – 1784

.ד"תקמ,סקאנדיאנו.שבאיטליהסקאנדיאנוד"אבסגרייהושערביהגאוןשלוחתימתוידובכתבארוכההלכתיתתשובה

ישראלבתלישאיוכלאםשואלובעלה,אותווהשמידוהיחידהקטןבנהאתגםוחשפהשנשתמדהאשהעלשאלהבנידוןהתשובה

,אשתועלאשהישאלאשאדם'גרשוםדרבינוחרם'דיןסביבובעיקרזהבנידוןסגרייהושערבימאריךבתשובה.אשתועלכשרה

רבינולדעתגםתנאיםבאיזהשקיבלוובמקום,לאאוגרשוםדרבינוחרםאתבארצותםקיבלואםהדיןיסודעלומתןמשאעם

.אשתועלאשהלקחתבעליוכלגרשום

הנוצריםביןדרהוהיא,בניםחשוךנשארוהבעלוהשמידויחידרךבןוחטפהאשתושנשתמדהמיאבל"כותבהתשובהבמסקנת

אלהיםלקחהכיאיננהואחתגרשוןכההואכאחתנשים'במקייםאינואםאשהישאלאלמהרים'מבחווהואמגואללחםאוכלי

ותורת'העבודתגבהאחריוהשליכהבנפשבשאטברצוןשעושההעבירותעונשמעליהולהקללהולהטיבלגרשהלנולמהאחרים

"...סלהחייםמארץוישרשנהמאהלויסחנהיחתנהלזאתיתצנהאלגםההבלאחריוללכתהחיאל

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

מאריהדסייעיהגבראומגישה'דולר'אשות'"קדמשנתטבתלחדשי"חסקנדיאנופה,לךוטובאשריךכןעושהאתהאםעמלאתה

."סגרייהושע

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

לאאביועל,בקאסאלינולדבאיטליהשנותבעריםברבנותשימשמחייובחלק.התורהמכמניבכלרביםחיבוריםובכתיבתוהעבודה

,והנסתרהנגלהבתורתבקיהיה.(ל"הרמחשלחותנו)פינצידודורביברייליהודהרבימפיבמנטובהלמדבנערותו.כללפרטיםידוע

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

מאמרברביםבשבתושבתמדידורשאנכישנהעשריםליזה"כותבזותקופהעל,ציבורושליחוומוהלכשוחטגםשםשימש,לרבים

בסקאנדיאנוהקהלראשיעםביחסיושרטוןעלהנ"תקבשנתרבותשניםלאחר.[יעקבעיןספר]ישראלעיןמאמרייקרתמפניניאחד

אנישתמידשנהשבעיםזה..לעצמיולמדללמודמדרשיובביתבחדריסגורעומדהנניהיוםוכל...ביומרדושרדפוניאחרי"וכתב

."בתורהעוסק

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

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

הבריטיתהספרייהי"כת,הלברשטאםי"כת,מרצבכרי"כת,מונטיפיוריי"כת,בודליאנהי"כת,פארמאי"כת,ברליןי"כת,אדלרי"כת

להוסיףהציקתנירוחיותמיד,קץאיןהרבהספריםלעשותתאוההתאוויתיעלומיבימי"כותבלכתיבהאהבתועל.קויפמןי"וכת

'אסופות'בניהומאירשלמאמרומתוך216'עמאיטליהלחכמי'אצי)."'ספריעללכתובהחילותישנהעשריםבןמחברתעלמחברת

.(יכרך

.טקסטחסרוןללא.בשוליםפגמים.בינוני,טובמצב.מ"ס19\25.כתוביםמלאיםעמודים2.דף[1]

200$פתיחה 



שבתירביתשובתעםמוירציליטריוישחייםיחיאלרביאגרת.266

מהזקניםאלחנן

Letter by Rabbi Yechiel Chaim Trivish of Vercelli with the Response of

Rabbi Shabtai Elchanan of the Elders

,קידושיןביטולשטרבענין.מוירציליטריוישחייםיחיאלרבימאתבאיטלקיתאגרת

חתום)מהזקניםאלחנןשבתירביתשובתשלידובכתבהעתקהלדףומעבר

.בשבתלימוניםסחיטתבענין(י"חשא

בשניםילי'וירצשלרבה.איטליהחכמיוגדולימחשובי–טרוישחייםיחיאלרבי

פנה,ממסעיואחדבעתטובמעגלבספרוא"החידשמעידכפי,ואילךה"תקל

התנהלהפולמוס,מוקדםשבתקבלתבעניןפולמוס"באיטליההדורגדול"לבשאלה

מיכאלשלמההרבשלגיסוטרוישהרבידימחזקיםהאזוררבניכשכלאזוררבניבין

זותשובהעטרוהדורגדולשלוהסמותיהםלהתירגדולהתשובהכתבמטורינויונה

.מיאלסנדריאהלויאליהוורבי,אמתזרעבעלממודינאהכהןישמעאלרביבניהם

.קיפולסימני.טובמצב.צדדיםשני.דף[1]

120$פתיחה 

הלויזכותמשהרביידכתב-כנסתבביתחרםהכרזת.265

ס"תק–מאליסנדריה

Announcement of a Ban at the Synagogue – Manuscript by Rabbi

Moshe Zacut HaLevi of Alessandria – 1800

.הלויזכותמשהרביידבכתב,ומיסיםהערכהבעניניחרםהכרזתנוסח

.ס"תק,אליסנדריה

הכנסתבביתהכרזתועםזכותמשהרביכתבהחרםהכרזתנוסחאת

.פתוחהתורהספרשלהקודשכשההיכלביוםמנחהבשעתשבאליסנדריה

הקדושיםורבותיאבותיובכחעיריןבגזירת"הדבריםבתחילתנכתבוכך

הריני.פתוחההקדשבארוןהקדושהתורתינוובכחהזההקדשהקהלובכח

יחידשכלת"בסההכתובותהאלותבכליריחושלבחרםונוראח"חגוזר

"...א"יעמקהילתנוויחיד

ד"האבשלבנו,אליסנדריאורבנימחכמי-(הלויל"מז)לויזכותמשהרבי

מופלגחכםתלמיד.הלויאליהורביהאלקיהמקובלהמפורסםהגאון

,פאליייהדילהאליסנדריאהעירברבנותאביומקוםאתומילאכיהן,ומובהק

.ב"תקע-ב"תקנבשנים

.איכותידף.טובמצב.צדדיםשניעלכתוב.דף[1]

150$פתיחה 

מיכאלשלמהרביאל–גירוןחייםיהודהרביאגרת.267

ו"תקכ,קסאלי–יונה

Letter by Rabbi Yehuda Chaim Giron – to Rabbi Shlomo

Michael Yonah – Casale, 1766

שלמהרבירבואל,גירוןחייםיהודהרבישלוחתימתוידובכתבאגרת

כתב,בתוכן.ו"תקכ,[אב]מנחםח"ר,קסאלי.מטורינויונהמיכאל

.ב"שועבורוהמלצהבקשה

.טובמצב.דף[1]

100$פתיחה 



ידובכתבהלכתיתאגרת.268

מיכאלשלמהרבישלוחתימתו

טורינוד"אביונה

Halachic Missive Handwritten

and Signed by Rabbi Shlomo

Michael Yonah Av Beit Don of

Torino

וחתימתוידובכתבהלכתיתאגרת

יונהמיכאלשלמהרביהגאוןשל

.ד"תקמ,חשון'ב.טורינוד"אב

ווסתותנדהחששותבדיןתשובה

לקיחתבעניןוכן,האםכשנתרפאה

.הווסתלהחזרתתרופות

קדשוידחתימתהשלישי'בעמ

שלמה]י"שמחזקיהישעיההצעיר"

.["יונהמיכאל

מחיקותעם.כתוביםעמודים[3]

טובמצב.מקומותבכמהותיקונים

.מאוד

400$פתיחה 

כשרותאודותשאלה.269

שהובאעתיקתורהספר

רבימאת–לאיטליהמצרפת

טורילאדירפאליחיאלשלמה

יונהמיכאלשלמהרבירבואל

Question about the Kashrut of

an Ancient Torah Scroll that

was Brought from France to

Italy – by Rabbi Shlomo Yechiel

Raphael de la Tori to His Rabbi

Rabbi Shlomo Michael Yonah

רפאליחיאלשלמהרבימאתאגרת

טורילאדיכהןהללר"ב

,וירא'ג.קונימחכמימאליסנדריא

רבירבואלנשלחההאגרת.ז"תקמ

.מטורינויונהמיכאלשלמה

ובלשוןאיטלקיתבלשוןהמכתב

עלשאלההמכתבבתוך.הקודש

שנמצאעתיקתורהספרכשרות

.מצרפתשהואבקהילתו

מצב.מלאיםעמודיםשני.דף[1]

.מאודטוב

100$פתיחה 



19\18–המאה,איטליה–ידבכתבשיריםדפיאוסף.270

Collection of Leaves of Handwritten Poems – Italy, the 18th /19th Century

השיר.בתיםששה.דאבותמילילקייםחסידאלמיהוידבעימאןהאיל"רזמאמרעלמיוסד,אבותלמסכתפתיחה,ידבכתבשיר•

אברהםרביהואוכנראה'ג'אבאותיותלסלסלרגילוכן,בארץאנכיר"גאחרבשירחותםזהמחבר–"א"יראניהאלקיםאת"חתום

.ר"גש"איהמכונהגריצינויוסף

.צדדיםמשניכתוב.דף[1].סנגויניטייחיאלרפאלרבימאת.בתיםתשעה.ויטאליכהןאברהםרבישלבנותיושתילנישואישיר•

.בתיםב"י.וירציליק"בקעליושנישאמסקאדיאנוסגריציוןבןיהושערבילפטירתקינה•

.בתים8.יו'מריגבאסאןבנימיןישראלרביפטירתעלקינה•

נחמיהידבכתבחתימהבסופו.מהאדומיםאלישעיעקברבימוזכרביניהם,בפירארהשמיםמוראחבורתבנישמותעם,גדולדף•

.הכהן

בטבתפוסאנופה".כלתוגייטילעםקולוןחייונהזיווגלכבודשחברתישיר"הכותברישוםלדףמעבר.בתיםששה.לנישואיןשיר•

."ז"התקנשנת

,בתיםתשעהבןשירכ"אח,לשירפתיחהדבריהעמודבראש.פאוייאהכהןקלמןבתנעמיעםגינטללימשהר"ביצחקלנשואישיר•

הכותבאולי]"ריקס"כי"תיבותבראשיחתימההדףבסוף.והכלההחתןשמותשלאכרוסיטקוןיוצריםהבתיםשלהפתיחהאותיותכל

.[סגרי...יכתבתי",סגריממשפחת

ונשאבפיורנצולהתורההרביץב"תקמשנת.בערךה"תסבשנתיו'בריגברכיהיצחקרבילאביונולד-סנגויניטייחיאלרפאלרבי

ל"תקבשנת.החברהלבניתורההרביץשם,חייםנשמתהחברהמבניוהיהייו'לריגחזרא"תקכבשנת.ז"תקילשנתעדזובקהילה

939הבריטיתבספריה.ז"תקמלשנתבסמוךנפטר.מולדתולעירחזרשובכ"אח,לתורהעתיםקובעיהחברהמבניוהיהלקארפיעבר

,ממנטובהפינצידודרבי,ך"הרבאיטליהחכמיעלהקינותנמצאותזהידבכתב.ממנוומכתביםוקינותחידותשיריםספרידוכתבמצוי

צביבןמכון)זנהבאוסףידבכתבנמצאתל"תקשנתועדא"תקכמשנתחייםנשמתבחברתדרשותיו.פונטאנילהברכיהישראלרבי

.ט"תקכבשנתל"הנבחברהשדרשהשבועפרשתעלדרשותיווכן(4028'סי

.בינוני-מאודטובמצב.שוניםגדלים.דפים7כ"סה

200$פתיחה 



ודפוסידכתב–מאיטליהנדיריםפריטיםאוסף.271

Collection of Rare Items from Italy – Script and Printed

בעלפרובניצאדיניצאד"אבבלעישאברהםרביידבכתבהנראהכפי–"אנכיאברהםעבד"חתום.ידבכתבלנישואיןשיר•

.ועוד"תבלעפרות"

שבאווסגניםפחותוקציניםשיריםהבאיםבתוךובהיות"העמודובתחתית,בתים8כולל.לנישואיןידבכתבשיר,גדולדף•

בתוךהבאיםבדבריםדבדחותאובמילהלתודהמזמורבשירקמתיוחדוהבדיצהמצוהשלבסעודהחתניםבשמחתלשמוח

.מ"ס30\40."ונדכהנשברבלבה"יחכחילאל"חתום"...הסעודה

.כתוביםעמודים[2].19\18–ההמאה,איטליה.וקמעותתפילותשל,קבליידכתבמתוך,ידבכתבדף•

אמותשיעורים,מקוההכשרבענין."ו"הי,בנפשיקשורהנפשו,ראשיומריםכבודי"אלנשלח.ח"תרימשנתהלכתימכתב•

."עובדס"מאביכבדבןק"לפו"בריתלעולםיזכורשנתסיוןך"זהיוםא"יעפיורנצולאפהח"כוהצעיר"חתום.זהלעניןואצבעות

.כתוביםעמודים[3]כ"סה.באיטלקיתמכתבלדףמעבר

.בתיםז"יכולל.היהודיםהצלתעל,ידבכתבהודיהשיר•

.כריכהללא.קרעיםאחרוניםדפיםבשני.ראשוןדףחסרעותק.ז"תר,ליוורנו.וציוריםלאדינותרגוםעם.פסחשלהגדה•

בשני.באיטלקיתשערהראשון'בעמ.מודפסיםעמודים[4].מאודרחביםשוליםעםדף2כולל,לנישואיןשירהדפס,גדולגליון•

התרגוםעם,נוסףדףשחסרכנראה.בלבדעבריתהשירהמשךרביעיבעמוד.עמודמולעמודואיטלקיתעבריתהבאיםעמודים

.מ"ס30\45:עמודגודל.השניהעמודשל

.ה"תרמ,ירושלים,ערומיםומלבישמצוהשומרחברתופעולותתקנות"חוברתמצורף•

.פגומיםמעט,טובבמצבהפריטיםרוב.שוניםומצביםגדלים.פריטים8כ"סה

300$פתיחה 



נאותספרעלאיטלקיותהגהות.272

א"תקכ,קושטא–יעקב

Italian Glosses on the Book Ne'ot Ya'akov

– Kushta, 1761

ישראליעקברבימאת,יעקבנאותספר

.וסוףתחילהחסר.א"תקכ,אזמיר.אלגאזי

ביאורכולל,שניהספריה)סא-ומדףלפנינו

שלראשוןודף(לשוןמענה)דףלטוכן.(ההגדה

.(דףו,לט,סא,עט,[2]:במקור)המפתחות

.ן"תק,ליוורנו,יעקבשאריתספרועםכרוך

.וסוףתחילהחסר

בכתיבההגהותכמה,יעקבנאותבספר

.מאודמעטקצוצותהגהות.איטלקית

.טובכלליהדפיםמצב

100$פתיחה 

–ליוורנוומנהגינוסחאותלפיידבכתבמוגהמחזור–ו"תס,אמשטרדם–נוראיםלימיםספרדיםמחזור.273

19\18–ההמאה

Machzor Sepharadim for the High Holidays – Amsterdam, 1706 – Handwritten Proofreading according to the Versions

and Customs of Livorno – the 18th / 19th Century

דפוס.ו"תס,אמשטרדם."הכפוריםויוםהשנהראששלתפלותסדר.אשמורותלליליסליחותוסדר,נוראיםלימיםספרדיםמחזור"

.קורדוואדייעקבבןיצחק

העירומנהגנוסחלפימתוקניםכולםהשונותוהתפילותהפיוטים,וההנהגותההלכות,התפלהנוסחאות:ידבכתבומתוקןמוגהעותק

.מזוההלאכותב!הגהותמאות.19\18–ההמאה,איטלקיתחציבכתיבה.שבאיטליהליוורנו

:מהםכמהונדגישליוורנומנהגאתמקומותבכמהנכתבהמחזורלאורך."ו"יצספרדיםליוורנוק"קכמנהג"ידבכתבנכתבבשער

איןבשבתשחלה"ר",סגדף"...וכשמגיעיםהימיםכשארסליחותאומריםה"יובערבה"רבערבליוורנוק"קמנהג"טובדף

בראשמלכנואבינולומרשלאנהגו[בספרדהמילהעלקוונמתח]"בליוורנו"סהבדף."ה"יעליוורנומנהגכןמלכנואבינואומרים

תפילתיואניואין"]מלכנוואבינו["ואין"]במנחהצדקתאומרים["אין"]בשבתהכפוריםיוםכשחל,רנגבדף"...בשבתכשחלהשנה

."אומריםאיןבליוורנו"ב"נ,(כיפורליוםבמנחה)כהניםברכתלומרנוהגיםהיו[ד]בספר"רעאבדף.["אומריםשאיןנהגובליוורנו

."אומריםאיןבליוורנו"ב"ונקונמתח"...ותעתרותענוכאןלומרהספרדיםמנהגאין"רעבבדף

!נוראיםימיםבתפילותליוורנוולמנהגילנוסחחשובפריטלפנינו

במפעלמובאלא,באמצעדפיםמספרחסריםבו,ולמדונהמאוסףבלבדצילוםנמצאשם.הלאומיתבספריהאינו!נדירמחזור

.בלבדקדמיתכריכה.עשופגעי,דפיםבכמהשוניםפגמים,בינונימצב.אחרוןדףחסר.דףשיב.הביבלוגרפיה

300$פתיחה 



דפוסי–מאיטליהספריםשני.275

ופיסאונציה

Two Books from Italy – Printed in

Venice and Pisa

אהבהמדע,ם"להרמבתורהמשנה•

דפוס.ם"תק-ט"תקל,מנטובה.זמנים

מאיטליהשלמהאליעזר

אחרוןבדף.ישראלנערילטובתהדפסה

קדושהלכותאתשהשמיטונכתבנכתב

והלכותאסורותמאכלותוהלכותהחדש

."לנעריםעמוקיםדבריםלהיות"שחיטה

.כתמים.טובכללימצב.מ"ס23.דףרז

מקוריתכריכה.הדפיםבפינותקיפולים

.ורופפתבלויה

.ספרדיםק"קכמנהג,תעניותארבעסדר•

.דףקל.מולכושמואלדפוס.ו"תקס,פיסא

.טובמצב.מוזהבכיתובעםמקוריתכריכה

100$פתיחה 

17–ההמאה,איטליה–עתיקהמציורתמגילהמתוךקלףיריעת.274

Sheet of parchment from an Ancient Illustrated Scroll – Italy, the 17th Century

.17–ההמאה,איטליה.(המגילהשלהשניההיריעה).מצוירתאסתרמגילתמתוךעמודים4ובה,קלףיריעת

דיוטשטושי.מ"ס16\37הקלףגודל.למסגרתמחוץנבדקלא.מסגרתבתוךנתונה.ואדוםירוקשחורבצבעיםמעוטריםעמודציורי

.טוב-בינונימצב,וצבע

100$פתיחה 



,ליוורנו–ואיוריםללאדינותרגוםעם–פסחשלהגדה.276

ז"תר

Passover Haggadah – with Ladino Translation and Illustrations –

Livorno, 1847

דמות,ציוריםובתוכו,[לאדינו]ספרדיבלשוןהפתרוןעם,פסחשלהגדה"

עם."מצוירותאותיותועםוהמופתיםהאותותכלעלהרומזותצורות

."גדיאחד"ו"יודעמיאחד","הואאדיר"הפיוטים

ההגדותאוצר;668יערי.דףלח.טוביאנאישועהמשהדפוס.ז"תר,ליוורנו

911.

.רופפתכריכה.מנותקיםדפים.רביםכתמים.איכותיםדפים.טובכללימצב

100$פתיחה 

מהדורה–ד"תכ,ונציה–סתריםלחם.277

ראשונה

Lechem Setarim – Venice, 1664 – First Edition

עם,זרהעבודהמסכתעלי"רשבפירושעיונים,סתריםלחם

ורחלפרהסוגיה,הבשרכלפרקסוףסוגיותעלמערכות

.אלגאזישלמהרביהגאוןמאת.אחריםוענינים

משהרביהגיההספראת.ראשונהמהדורה.ד"תכ,ונציה

.זכות

חתימות.טובכללימצב.אחרוניםדפיםשניחסרים.דףקלד

.בעלותורישומי

80$פתיחה 

–ו"תפ,מנטובה–חדשראשערבמנחתסדר.278

ראשונהמהדורה

Seder Minchat Erev Rosh Chodesh – Mantova, 1726 – First

Edition

רפאלדפוס.ו"תפ,מנטובה.איטליהכמנהג.חדשראשערבתפילות

.מאיטליהחיים

.חדשהכריכה.מצויןמצב.מ"ס15.5.דףכב

120$פתיחה 



מנהגים-ליוורנודפוסי–נדיריםתפילהספריחמשה.281

Five rare Prayer Books – Printed in Livorno – Customs

עםפסחשלוהגדה,תפילות,הלכות,דינים,"לאברהםויגד"פסחשלהגדה•

,ליוורנו.ייני'אגיוסףרחמיםורביחלימיאברהםרבימאת.סביבארוךביאור

.כריכהללא.טובמצב.יחידהמהדורה.ב"תרכ

ללילתפילותעם,מימוןיעקברבימאת.האמתדרךעלחדושים–חייםמים•

.מוסרופרקיהמתנפשעללימודסדר–חייםדרך.טריפוליבעירהנוהגיםהמילה

לכלנפרדשער.דף[1],צא.יחידהמהדורה.ך"תר,ליוורנו.רקחיעקברבימאת

.עשנקבי.בינונימצב.ספר

.דףכו.ט"תרל,ליוורנו.תוניסכמנהגומועדיםלשבתותשבחותשירות,הרגלפני•

.בינוני-טובמצב.כריכהללא

,ליוורנו.חמויאברהםרבימאת,והנהגותמנהגים,הלכות,תפילותכולל,אלבית•

.טובמצב.ראשונהמהדורה.ח"תרל

.עבריותבאותיות,לערביתתרגוםעם,זכורלשבתכמוךמיהפיוט.כמוךמיספר•

.טובמצב.ח"תרפ,ליוורנו.בגדאד,עבודיחייםיוסףיצחקרביל"המו

סתריהייתמצריעזר.2;ותשמחניאויביכלעלראששימני.1:פיוטים:כג-יטדף

.עליהבשמייושביה.4;חיוןאברהםמאת,נאמןאלחסדיאזכיר.3;אתהומגיני

.הלוישאולמאת,ובערביתבעבריתפיוט

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםגדלים

100$פתיחה 

שני–ז"תרט,ליוורנו–(ל"שד)איטליהק"קכמנהגמחזור.280

חלקים

Machzor according to the Custom of Italy (Shadal) – Livorno, 1876 –

Two Sections

דפוס.ז"תרט,ליוורנו.חלקיםשני.איטליאניק"קמנהגכפיהשנהכלמחזור

'רמאת,רומאבנילמחזורמבוא.אנטיוכוסמגילתעם.וחברובילפורטישלמה

.צרפתמנהגכפיהעבודהסדרכןגםבנוסף.לוצאטודודשמואל

ותואמותמעוטרותעורכריכות.דףריז',עמיח.דףקצב',עמכז.כרכיםשני

.קצריםחיצונייםשולים.מ"ס20.(מקוריותלאכנראה)

100$פתיחה 

נדיר–יחידהמהדורה–ז"תקנ,ליוורנו–אמתשפת.279

Sefar Emet – Livorno, 1797 – Single Edition – Rare

שלוכן,טירנונסיםמתתיהרבימהמחברשלפסקיםכולל,אמתשפתספר

בטבעת"אמרולאאשהקידששאדם,בפיסארושהיהמעשהעלאיטליהחכמי

עלשהיהלמעשההלכה...אמתד"הו:קכב-פדף"אמתהוד"קונטרסעם."זו

איטליהחכמיושלהמחברשל"פסקים"...ראיהוהיזקשכנים-נזקיעסקי

.שונים

דניאלרביהסכמת.סעדוןאליעזרדפוס.יחידהמהדורה.ט"תקנ-ז"תקנ,ליוורנו

.ט"הדעיקריבעלטירני

בכמהבודדיםנקבים.טובכללימצב.מקוריתכריכה.מ"ס20.דףקכב[3]

.דפים

150$פתיחה 



מהדורות–ליוורנודפוסי–ופירושיםחידושיםספריארבעה.283

ראשונות\יחידות

Four Novellae and Commentary Books - Printed in Livorno – First /

Single Editions

דברי,הפרשיותסדרעלעזראאבןאברהםרבילדבריפירוש,יצחקבארספר•

.צובהארםמחכמישריםיצחקרבימאת.מסביבוביאורובאמצעע"הראב

30.דףקנט,ג.וחבריואמוזגבןאליהובדפוס.יחידהמהדורה.ד"תרכ,ליוורנו

.מ"ס

ל"זהמחברהרבמבןלוניתןל"זאבימרהרבלידבמתנה"בשעררישום

."עטייהן"בכמהריאודההצעירנאוםל"זשריםרחמיםם"במוהר

חסיד,עטיהנסיםרבישלבנו,(ב"תשכנפטר)עטייהיהודהרביהצדיקהגאון

מנחת"ספרמחבר.צובהבארםהמקובליםמגדולי.קדושפהבעל,ופרוש

בישיבתהלומדיםביןונמנהלירושליםעלהה"תרצבשנת.חלקיםשני"יהודה

שהתפרסמוקמעותכתב.זקנותובעתגםלפלאהייתהשקידתו."שלוםנהר"

.וקמעותיוברכותיואתלקבלבאותבלקצוותמכל.מחלהלכלהרבהבתועלתם

.ד"תרכ,ליוורנו.דייןאברהםרבימאת.אגדהבמדרשיחידושים,טעםטוב•

חתימות.דף[1],קנא:במקור.צבדףעדלפנינוחסרעותק.ראשונהמהדורה

.השערגביעלבגדדיות

.ז"תרי,ליוורנו.כלפוןאברהםרבימאת.והמצוותההלכהטעמי,אברהםחיי•

.עתיקהעורכריכת.תימניתבכתיבההגהות

דרבנןארעאספרעם.אלגאזייעקבישראלרבימאת,דרשות,יעקבשמע•

.ראשונהמהדורה.ד"תקמ,ליוורנו.(עייאשיהודהרבי)דארעאעפראוהערות

ממרוקורביםורישומיםחתימותאחרוןבדף.וחסרפגוםיעקבשמעשערדף

קסח-עז,עח-נד,נא,[2].ידבכתבהגההקסדבדף.מארפודהרושבןמשפחת

.אחרוןדףחסר.דף

.שהואכמותנמכרהאוסף.בינוני-טובמצב.שוניםגדלים

120$פתיחה 

ראשונותמהדורות–ליוורנודפוסי–הלכהספרי[6]אוסף.282

Collection of [6] Halacha Books – Printed in Livorno – First Editions

.ערוךהשלחןעלז"והטאברהםהמגןבדברילשונותביאורי,הנחליםאשד•

מ-לז,לב,[4].ראשונהמהדורה.א"תקפ,ליוורנו.איבשיץשלמהדודרבימאת

.אחרוןדףחסר.דף

מרדכירבימאת.שניחלק.חייםאורחערוךשלחןעלחידושים.מרדכימאמר•

:במקור.קנטדףעדשלפנינוהעותק.ראשונהמהדורה.ו"תקמ,ליוורנו.כרמי

.קבדףחסרון.דףשלח,[2]

רביהסכמות.ראשונהמהדורה.ח"תקע,ליוורנו.חמישיחלק.ז"הרדבת"שו•

ה"בע"וחתימהרישוםזהבדף.אר'נגיהודהורבי"השלחןערך"טייביצחק

שלמההצעיראזולאיזרחיהיאודההרבמןבוראילעבודתהספריזהקניתי

שללאורהמוציאהואאזולאימשהרביבןאזולאיזרחיהיהודהרבי."ט"סחפץ

.הספר

שנהמאותכשלושגנוזהיה.דוראןשמעוןבןשלמהרבימאת,ש"הרשבת"שו•

אברהםרביידיעלל"הו."מלאכייד"בעלהכהןמלאכירבישלבאוצרותיוונמצא

.ראשונהמהדורה.ב"תק,ליוורנו.מילדולה

.ראשונהמהדורה.ב"תקנ,ליוורנו.ישראלאליהורבימאת.אליהוקולת"שו•

.לבתעלומותבעל,אלכסנדריהד"אבחזןאליהורביידחתימתבשער

בצרפתיתבעלותחותמת.שערחסר.א"תרכ,ליוורנו.דעהיורה.ערוךשלחן

ה"עחתום,ידבכתבארוכהלמדניתהגההקנגבדף.טיטוואןחמובןאברהם

.א"יב

.שהואכמותנמכרהאוסף.בינוני-טוב.שוניםומצביםגדלים

200$פתיחה 



כתבי יד והגהות רבני אשכנז

הרעלשוןבעניןחידושים–"חייםחפץ"הרבינוישראלשלרבןשל[?]קדשוידבכתבעמודים[4].284

[4] Pages Handwritten [?] by the Chafetz Chaim – Novellae regarding Lashon Hara

ישראלשלרבןמרןשלקדשוידלכתיבתמאודהזההבכתיבה.הלשוןושמירתבזהירותתורהחידושיכולליםעמודים[4],ידכתב

."חייםחפץ"בעלהכהןמאירישראלרבינו

מסגנוןאולם,"חייםחפץ"השלאוטוגרףלפנינושאכןבמסמרותהדברלקבועיכולנולאולכןבספריונדפסולאשלפנינוהחידושים

חומרראה)"חייםחפץ"הרבינושלידובכתיבתהםשלפנינושהדפיםלודאיקרובכילומרניתן,ידהכתבומצורתהדבריםכתיבת

.(מצורף

.מאודטובמצב.מ"ס9\11.5.ריקיםנוספיםועמודים.כתוביםעמודים[4].דף[4]

500$פתיחה 

יק'סולובייצהלויחייםרבישל[?]קדשוידחתימת.285

ח"תקמ,דיהרנפורט–מפאנוע"הרמת"שוספרעלמבריסק

The Handwritten Signature [?] of Rabbi Chaim Halevi Soloveitchik of

Brisk on the Book HaRama MiFano Responsa – Dyhernfurth, 1788

,דיהרנפורט.מפאנועזריהמנחםרבינומאת,ותשובותשאלותספר

.מייאמיכליחיאלרבידפוס.ח"תקמ

שלידולחתימתזההבכתיבה"הלויחיים"חתימההעליונההשערבפינת

שיטתואביישראלגדול,מבריסקיק'סולובייצהלויחייםרביהגאוןרבינו

.(מצורףחומרראה)בריסקשלהלמדנות

בלאי.מקומותבכמהעשנקבי.בינוני-טובמצב.מ"ס21.דף]1],פד,[1]

.חדשהכריכה.ואחרוניםראשוניםדפיםפינותבכמהוקיפולים

300$פתיחה 



שלידובכתבס"השעלחידושים.286

עקיבארביאחייןגינזמשהרביהגאון

!נדפסלא–איגר

Talmudic Novellae Handwritten by the

Gaon Rabbi Moshe Ginz, the Nephew of

Rabbi Akiva Eiger – has not been Printed!

וחידושים,בהלכה,באגדהחידושיםובו,ידכתב

הגאוןשלידוכתיבת.ס"השמסכתותסדרלפי

.נדפסלא!אוטוגרף.'התקשנות.גינזמשהרבי

.ס"השבאגדותחידושים,דף[12]בתחילה

עלחידושיםשלדפים[16]בסוף.ויידישעברית

.ס"הש

,(ח"תרינפטר)שלזינגר-גינזמשהרביהגאון

תלמידו.מטרסדורףד"אבאיגרבונםרביבן

ווילעהןמרבני.איגרעקיבארבינודודושלאהובו

להיותהתקבלץ"תקבשנת.(לפוזנאהסמוכה)

ליברבישלד"בביהמבהמבורגהקלויזמיושבי

דודומתורתהרבהלדפוסוהכיןסייע.שאולר"ב

נזכר."וחידושדרוש"לבהקדמהכמובאא"הרע

.סופרוהחתםא"הגרעבכתביפעמיםעשרות

מצב.איכותיםדפים.כתוביםעמודים54כ"סה

.מ"ס18.מאודטוב

300$פתיחה 

עם"יעקבקהילות"מתוךטיוטהדפיצרור.287

הסטייפלרמרןידבכתבהגהותעשרות

Collection of Draft leaves from |Kehilot Ya'akov"

with Dozens of Glosses Handwritten by the

Steipler

יעקבקהילותספרמתוךפרקים,מודפסיםדפיםצרור

קנייבסקיישראליעקברבימרןמאת,בכורותמסכתעל

בכתברבותוהוספותתיקוניםועליהם.ל"זצ"הסטייפלר"

.ידו

,בכורותמסכתותעל"יעקבקהילות"ספרושלהדפים

אחדטורדףשבכל,הגהותלצורךדפוסבביתשנדפסו

בכתברבותוהגהותתיקוניםהדפיםבשולי,הספרמתוך

המחברידיעללראשונהנדפסהספר.המחברמרןיד

.החיבורשלהטיוטותלפנינו.ט"תשכשנתברקבבני

כתיבתלשםרחביםשוליםעםבמיוחדנדפסוהדפים

.כריכהללא,נפרדיםדפים.והתיקוניםההגהות

.שוניםגדלים.הסטייפלרהגהותככולםברובם.דף62

מחמתקרעיםמעט.מ"ס18\40–כלדףממוצעגודל

.הקיפול

1000$פתיחה 



רבישלידבכתב'עמ[10]כללישיעור.288

חברוןישיבתראשסרנאיחזקאל

Shiur Klali [10] Pages handwritten by Rabbi

Yechezkel Sarna the Head of the Hebron Yeshiva

.חברוןישיבתראשסרנאיחזקאלרביהגאוןידכתב

הלכות]"יורדובדיןוניקףמקיף"בסוגיותכללישיעור

.60–השנות.[ם"להרמבשכנים

עמודכל.הישיבהראשידובכתבעמודים10לפנינו

רשמיניירעלכתובכלליהשיעור.טוריםלשנימחולק

.הישיבהראששל

.טובמצב

100$פתיחה 

–ולקבורהלנפטרתפלות–ידכתב.289

19–ההמאה,אשכנז

Manuscript – Prayers for the Deceased and

the Burial – Ashkenaz, the 19th Century

סדר,השכבות,מרעלשכיבתפילותכולל,ידכתב

עםאשוריתכתיבה.המתוקבורתהלויתטהרה

.19–ההמאה,אשכנזכנראה.ניקוד

ידףמלבד,טובמצב.מ"ס9\14.5.דף[2],טז

ודפיםכריכה.הדיוחריפותמחמתשנפגם

.מנותקים

200$פתיחה 

,גרמניה]–יהודיםלהצלתשירמכתב.290

1868].

A Poetic Letter for Saving Jews – [Germany,

1868]

בכתיבהכתוב.בתים15כוללארוךשיר,ידכתב

עלנכתב.ומחורזתמליציתבלשון.ומנוקדאשורית

סוף,גרמניהכנראה."פעסלערמשה"החתוםידי

.19–ההמאה

המליץהחכםעלשירמכתב"נכתבהשירבראש

דיבראשראויערספערגאנטאןגראףונגידהשר

מערץ20'וביוםהעמיםלטובתנגידיםבבית

השפיעל"הנהשרכיעולההשירתוכןלפי."1868

אתהאך"יהודיםהצלתלמטרתהגויםעלבדבריו

בחרבאויביהםמההן,עליתכולמועל,אנטאן

במו,יתאימובךיחדיו,אלויראתדעתרוח,הכלימו

כלסיפורבשיר"...פדיתעונימכור,ואמונהחירות

.מליציתבלשוןהכל,באריכותהעניןקורות

.חדשהבדבכריכתכרוך.טובמצב.עמודים[3]

150$פתיחה 



חמשהעלקרלסבורגד"אבפישרשלמהרביהגאוןידבכתב!(נדפסשלאחיבור)והערותחידושיםמאות.291

תורהחומשי

Hundreds of Novellae and Comments (an Unprinted Composition!) Handwritten by the Gaon Rabbi Shlomo Fischer Av

Beit Din of Karlsburg on the Pentateuch

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

.קרלסבורגד"אבפישרשלמהרביהגאוןשלידובכתבהדפיםבשולישנכתבוארוכותלמדניותוהערותבחידושיםגדושיםהכרכים

!נדפסשלא–שלםחיבורלכדיבכמותםמגיעיםוהחידושיםההערות

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

קווהסטטוסקהילת-בקרלסבורגהגדולההקהילהשללרבהנבחרא"תרנמשנת.במינכןהאורתודוכסיתהקהילהשלהראשוןלרבה

חיבוריו.בקלויזינבורגמושבווקבעמכהונתוהתפטרח"תרפבשנת,האורתודוכסילמחנהתצטרףשקהילתוהשניםכלנאבק,אנטה

יד.השדהדודאי.השדהפרי)דורוחכמישלת"השובספרינדפסוממנוהלכתיותתשובות.ועודחלביעםייני,לחמיקרבני,שלמהנרות

ד"ראבפישרישראליעקברביהגאוןהואנכדו,בירושליםוהתישבארצהעלהפישראהרןרביבנו.(אריהמצפה.זכרוןאבני.רמה

רביבני.פישרצבימאירורביפישרמשהאליעזררבי,פישריהודהיהונתןשלמהרבינכדיו.ישראלאבןת"שומחברהחרדיתהעדה

.אהרן

עלגם,דבקוחיזוקיקרעיםבראשיתבספר.פישרמשהאליעזררבינכדושלבעלותחותמות.לימודכתמים.טובכללימצב.כרכים5

הלשנותאופיניותהכריכות,מקוריותלא,תואמותעתיקותכריכות.הכרכיםדפיביןבשוליםמעטקצוצותמההגותחלק.ההערותטקסט

.בערך30–

500$פתיחה 



ב"תק,פרנקפורט–יעקבשבת"שורבוספרעלפרשבורגד"אבברבימאיררביהגאוןמרנאוהגהותחתימות.292

מבטלהייםהלויקלמןרביעותק–

Signatures and Glosses by the Gaon Rabbi Meir Barabi Av Beit Din of Pressburg on the Book of His Rabbi Shav Ya'akov

Responsa – Frankfurt, 1742 – the Copy of Rabbi Kalman Halevi of Bettelheim

.ב"תק,פרנקפורט.מפראגפופרשץ"כיעקברביהגאוןמאת.חלקיםשני.ערוךהשולחןחלקי'בדותשובותשאלות,יעקבשבספר

.נאהבתחריטמסגרתעם,נפרדבשערחלקכל.משפטחושןהעזראבן:שניחלק.דעהיורהחייםאורח:ראשוןחלק.ראשונהמהדורה

והגהותיוחתימותיועם–א"זיעברבים"המהררבינוהגאוןעותק

ש"מהברבימאיר'הקוקוניצורילכבודמהוניקניתי"פרשבורגד"אבברבימאיררביהגאוןוחתימתרישוםהראשוןהשערבראש

ם"המהרשלידובכתיבתלמדניותהגהות2בספרמקומותבשני.ידבכתבהשערמסגרתבתוךדומהנוספתחתימה.["מהלברשטט]

.המחברעלהשגהדברימהםהאחת.ברבי

הגאוןתלמידכ"אח."צביעטרת"בעלחריףהירשצבירביתלמידבצעירותו.בהלברשטטנולד(ט"תקמ-ה"תפ)ברבימאיררביהגאון

ישיבהבראשותעמדשםפרשבורגשללרבהנתמנהג"תקכבשנת.ד"כראבכיהןבהלברשטט.בפרנקפורטפופרשכץיעקברבי

ברבים"מהרהלכותחידושי"הםמפורסמיםחיבוריו.שנה26במשךכיהןשם.בנטמרדכיורביפרוסטיץדניאלרביתלמידיוובין,גדולה

."ת"ושו

."סופרהחתם"שלמובהקתלמידבטלהייםהלויקלמןרביעותק

השערמסגרתבתוך."ל"סגה"בקלמןה"מות"כשבתורההמופלגהחריףהרבנילהקציןשייך"שהספררישוםהפורזץבדף

."בעטטעלהיים"המילהנרשמה

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

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

טוב,וגמראמשנהבמקראתורתואהלאהליוטובוהכופראשכולבושהכללאישרמותבמעלותעלהסופרחתםבעלרבינושלמובהק

שחתישראלביתמכרםלהרחיקעוזהדרך...שפתיםומתקרךבמענהדבריו,רוחנכהעניו,וסבראבפלפלבחריצתוהראהודעתטעם

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

.בלויהמעטעתיקהכריכה.מאודטובמצב.מ"ס32.דףקלט,[1],קט,[1]

1000$פתיחה 



הגאוןידבכתבנדפסושלאלמדניותהגהות–ופלתיכרתי.293

פלוצקידןמאיררבי"חמדהכלי"בעל

Kreti UFleti – Scholarly Glosses that were not Printed Handwritten

by the Gaon Author of "Klei Chemdah" Rabbi Meir Dan Plotzky

.ח"תרל,ווארשא.אייבשיץיהונתןרבימאת,ופלתיכרתי

כלי"הבעלפלוצקידןמאיררביהגאוןשלידוחתימותשלשהספרבשער

.חותמותיוסוגישתיראשוןובדףהשערבדף,"חמדה

לאהחידושים–קדשוידבכתבלמדניותהגהות[6]הספרדפיבין

.נדפסו

פוליןיהדותרבנימגדולי(ח"תרפ-ו"תרכ)פלאצקידןמאיררביהגאון

ישראלרבי,בקאליש"חיהנפש"הבעלתלמיד.20–ההמאהבתחילת

לכהןהחלא"תרנבשנת.מסוכוטשובבורנשטייןאברהםורבימקונטאיהושע

,התורהעל"חמדהכלי"הספריםסדרתאתחיבר.דווארטהעירשלכרבה

הלמדניםחריפיעלנתחבבומיד,ו"תרסבשנתלאוריצאהראשוןהחלק

"ירושליםשלוםשאלו"חיברכןכמו.מהדורותשלרבלמספרוזכהבפולין

.פרידלנדרשלקדשיםעלירושלמיתלמודשלזיופולהוכחת

.שבירנייר.חותמות.טוב-בינונימצב;מ"ס31.'עמ54,[1],116,76,[4

.חלקיתמנותקיםוכריכהדפים.מנותקשער.זמןכתמי

300$פתיחה 

שלהעותק–ב"תרמ,ווילנא–הכהןונגשספר.294

ברליןמאיררביבנוחתימת–ין'מוולוזב"הנציהגאון

זסלנסקייצחקאהרןרביוהגהות

Sefer Venigash Hacohen – Vilnius, 1882 – the Copy of the

Gaon the Natziv of Volozhin – Signature of His Son Rabbi

Meir Berlin and Glosses by Rabbi Aharon Yitzchak

Zaslansky

,ווילנא.טריוושדודהללרבימאת.הלכהחקרי,הכהןונגשספר

.ראשונהמהדורה.ב"תרמ

ין'מוולוזב"הנציהגאוןשלבעלותחותמותסוגישנימספרבספר

השערבראש."וולאזיןק"דקמ"רברליןיהודאצבינפתלי"

רביידבכתבהגהותכמהבספר.ברליןמאיררביבנוחתימת

.ז"תשל-ב"תרמ)ברליןמאיררבישלידידוסזלנסקייצחקאהרן

נכתבההגהותאחתבראש.(רביםספריםומחברציבוראיש

."זסלנסקיהערות"ברליןמאיררביידבכתב

ב"הנצי-(ג"תרנ-ז"תקע)ברליןיהודהצבינפתלירביהגאון

נודע.ין'מוואלוזיצחקרביהגאוןשלחתנו.דורומגדולי.ין'מוולוז

,ברמההנהיגשניםעשרותבמשך.הרבהובגאונותובהתמדתו

המרכזי"היוצרבית"-ין'וולוזישיבתאתובאהבהבמסירות

האציליתבאישיותו.ופוליןרוסיה,בליטאהתורהלגדולי

חכמיםתלמידישלדורותהעמידוהיסודיתהעמוקהובלמדנותו

היהלכךבנוסף.עריםורבנידיינים,ישיבותראשי,עולם-גדולי

בכלומכרעתסמכותיתהיתהודעתוהציבורבהנהגתמעורב

חידושים-"שאלההעמק":חיבוריו.וליטאברוסיההקהילותעניני

."דברמשיב"ת"שו.התורהעל"דברהעמק"."שאילתות"העל

ספרימכילתא-ההלכהמדרשיעלופירושיםס"השחידושי

.וספרא

.מאודטובמצב

100$פתיחה 



חייםרביעותק–ראשונהמהדורה–הלויביתחידושי.295

ידובכתבהגהותעםברלין

Chidushei beit Halevi – First Edition – the Copy of Rabbi Chaim

Berlin with Glosses handwritten by Him

הלוידוביוסףרבימאתסוגיותחידושי,הלויביתחידושיספר

עםכרוך.'עמ156.ראשונהמהדורה.א"תרנ,ווארשא.יק'סולובייצ

.ה"תרמ,טשרנוביץ,יהודהידספר

פרטיותחותמות.ברליןחייםרביהגאוןבעלותחותמותהספריםבשני

בכתבקצרותהגהותכמההספריםדפיבין.ספרייתואוצרוחותמות

.ידו

קלפגם.(חסראדף)מחוזקיהודהידשלשערדף.טובהספריםמצב

.מחוזקאחרוןודףהלויביתשלבשער

100$פתיחה 

תלמידידבכתבהגהות30–ט"תקנ,ברלין–החינוךספר.297

חתימות–19–המהמאהמופלגחכם

Sefer HaChinuch – Berlin, 1799 – 30 Glosses Handwritten by a Sage

of the 19th Century – Signatures

.ט"תקנ,ברין.הלויאהרןרבימאת,החינוךספר

חתימות3."בפיורדאסגלברונשווייגדוד'הק"חתימותהספרבשער

.משמואל"רביחותמות."ווארשאז"במוהרששפיצבערגבנימין"

אשכנזיידבכתבלמדניותהגהות30–מעלהספרלאורך."גרטנהוז

דבריעלותירוציםקושיותהםההגהותרוב.19–ההמאהאמצעמתקופת

."פ"מי"תיבותבראשיהכותבחתימתכגשבדףבהגהה.המחבר

.מנותקתמקוריתכריכה.עביםדפים.מאודטובמצב.דף153

200$פתיחה 

בכתבלמדניותהגהות–איגרעקיבארבית"שו\צביחכםת"שו.296

סקידלד"אבוולברינסקידודרבייד

Chacham Zvi Responsa / Rabbi Akiva Eiger Responsa – Scholarly Glosses

Handwritten by Rabbi David Volbrinski Av Beit Din of Skidel

.ו"תרל,ווארשא.איגרעקיבארבית"שועםכרוך.ו"תרל,ווארשא,צביחכםת"שו

.חלקיםשני

לימודיומתקופתבבחרותועודוולברינסקידודרביידבכתברישוםלשערמעבר

ין'ולאז'בקרבתאדמתיבתאתלמידאוואלבארינסקידודמספרי".ין'וולוזבישיבת

פלקדוארנאוואק"גאבדל"זצוואלאביינסקיהירשצבימשה'רהגאוןר"בלאאמו

בשנתב"הכביוםטבתבחודשנפטרושםהוראדנאפלקסקודילק"דקווילנא

."ק"לפו"תרס

משניכתובדףנמצא(א"רעת"שו)נג-נבהדפיםבין.ארוכהלמדניתהגהה2\פבדף

.וולברינסקידודרביידכתיבתהנראהכפישניהם.תורהבחידושימלאצדדים

מיכליחיאלרבישלנכדו(8794הרבניםאוצר,א"תרצ-ח"תרמ)וולברינסקידודרבי

.מופלגלדרשןוהיה,אביומקוםעלסקידלד"כאבכיהן."השלחןערוך"בעלאפשטין

.יורקניו-בברונקסכרבוכיהןב"לארההיגר

.דפיםבכמהקרעים.טובכללימצב.קדמיתכריכהללא

100$פתיחה 



יצחקרביהגהות–ה"תקכ,מיץ–א"רשבחדושי.298

ביהודההנודעתלמידפאקשד"אבגריסהאבר

Chidushei Rashba - Metz, 1765 – Glosses by Rabbbi Yitzchak

Greishaber Av Beit Din of Paks a Disciple of the Noda BiYehuda

.ה"תקכ,מיץ.(ן"הרמבחידושי)א"הרשבחדושיספר

בכתבהגהותהספרלאורך."גריסהאבראיצק"רביחתימתהספרבשער

.(מעטנקצצוהגהות).ארוכותהגהותשתימתוכם.ידו

תלמיד(ג"תקפ-א"תק)פאקשד"אב[פריינד]גריסהאבעראיצקיצחקרבי

.ז"תקכבשנתבפראג"ביהודהנודע"הבעללנדאיחזקאלרביהגאון

בעת.והגלילבאייהד"אבמכןלאחר.פאקשד"כאבכיהןב"תקממשנת

.עורותמשניתפיליןעשייתבנידוןהתורהעולםאתהרעיששםישבו

ט"תקנבשנת,שטירלהדגלאתשהתירחוריןאהרןנגדלחםז"תקנבשנת

הדורמגדולימכתביםעשרותהכולל,"נועםמקל"ספרואתלאורהוציא

השאיר.ונדפסו"סופרחתם"ההגאוןעםת"שובקשריבא.זהבנידון

ס"חתבתשובותאישים).התורהמקצועותכלעלגדוליםחיבוריםאחריו

.(רב'עמ

המופלאג"המאההרבמ"אא"לשייךהיהשהספררישוםהספרבסוף

הכהןאברהםה"מוהרבתהלהדומיהלוושנוןחרויףוהמופלג

..ג"המאההרבלכבודשייךשהספר"רישוםעמודבאותו."קארפעלעס

לנדאי"ני"נווייס..המכונהיהודהה"מות"כשההללעליוגומריןאין

.נוספיםורישומיםחתימות.ק"לפט"התקצ..ארדעק"אבד

רביחתן."סופרכתב"התלמיד(ה"תרנ-ץ"תק)קורפלסהכהןאברהםרבי

היההספרהרשוםוכפי)טולנאמחוז-פינצעהעל-מגירבאוייסליביהודה

הכתבהוראתי"עפ)ג"תרימשנתחותנומקוםעלכרבכיהן,(לוגםשייך

אברהםאהלת"שובעל.סופרהכתבתשובותאתוהגיהסידר.(סופר

.(ט"תרנ,מונקאטש)

.טובבמצבהשאר.פגומיםכט-כחדפים

200$פתיחה 

יעקבאבארביהמחברעותק–יעקבחבלת"שו.299

ידובכתברבותהוספותעםבורוכוב

Chevel Yaakov Responsa – the Copy of the Author Rabbi

Abba Yaakov Borochov with many additions

Handwritten by Him

שני.בורוכובהכהןיעקבאבארבימאת,יעקבחבלת"שו

.שניהמהדורה.ג"תרפ,ווילנא.חלקים

המחברעותק

קטעהספרובסוףהדפיםביןוהוספותהגהותהספרלאורך

הוספותקונטרסשלמעטפתעםכרוך.המחברידבכתבארוך

.ב"תרצ,בירושליםהמחברשהדפיםומלואים

כרבכיהן,(ו"תרצ-ח"תר)בורכובהכהןיעקבאבארביהגאון

.פולוצק,וויקשנה,קופישקי,מיישגולה,קהילותבכמהד"ואב

.שנה20במשךכיהןשםוולקוביסקשללרבהנתקבלכ"אח

הראשוניםמהרבנים.יעקבחבלת"שומחבר.נוספותובקהילות

.המזרחילתנועתשהצטרפו

[1],[1],XIIIכריכה.טובכללימצב.מ"ס27.דףקיח',עמ

.מנותקיםודפים

100$פתיחה 



עותק–ו"תרנ,ווארשא–המלךכתר.300

ידובכתבוהוספותהגהותעםהמחבר

Keter Hamelech – Warsaw, 1896 – Copy of the 

Author with Glosses and Additions 

handwritten by Him

וביאוריםחידושיםכולל.חלקיםשני,המלךכתרספר

מאת.החזקהידבספרום"הרמבבדבריומקורות

.סאפאטקיןד"אבנתןאהרןכתריאלרבי

.יחידהמהדורה.ו"תרנ,ווארשא

שלבעלותחותמותהשערובדףהפורזץבדף

והוספותהגהות\תיקונים,הספרלאורך.המחבר

.ידובכתבוארוכותקצרות

הרבניםאוצר,ב"תרפ-ו"תר)המחבר

רב.מליטאסגליצחקמשהרביחתן,(12448,2943

משנת,(סאפאצקין)=ספוטקיןבידקה,בקורשאן

מקוםעלבאוגוסטובהרבנותכסעלישבמ"תר

.חותנו

.שבירנייר.טובמצב.מ"ס32.’עמ240;206

.שדרהללאמקוריתכריכה

100$פתיחה 

ההדפסהמתקופתהלכתיותהגהות–ז"תרט,לייפציג–אדםחכמת.301

Chochmat Adam – Leipzig, 1856 – Halachic Glosses from the Time of Printing

.ז"תרי-ז"תרט,לייפציג.דאנציגאברהםרבימאת,אדםחכמת

השערבתחתית."ק"לפהואלישראלטובאךגרוידענץפהחוינסקיל"זצאיצקיצחק'כהא"בלאנתןמרדכי"רישוםהספרבשער

."ק"לפא"תרכשנתגרוידענץפה"רישום

.חשובותהלכתיותהגהות15מתוכם.וקצרותארוכותהגהותעשרותהספרלאורך

.אחרוניםדפים7חסרים.כתמים.מנותקיםדפים.כריכהללא,טובכללימצב

100$פתיחה 



מהדורה–ט"תנ,פרנקפורט–הגרשוניעבודותת"שו.302

והגהותחתימות–ראשונה

Avodat Hagershoni Responsa – Frankfurt, 1599 – First Edition –

signatures and Glosses

.מניקלשבורגאשכנזיגרשוןרביהגאוןמאת.הגרשוניעבודותת"שו

.ראשונהמהדורה.ט"תנ,דמייןפרנקפורט

ל"הנהדפים.אחרמעותקהושלמוראשוניםדפיםששה.דף[4],צד,[4]

בעיקרפגמים.בינוני-טובומצבים,הספרכלשלמהדפיםמעטגדולים

.פבבדףחלקיחסרון.עשנקבימעט.טובכלליבמצבהספרשאר.בשולים

ידבכתבוהגהותחתימות

י"נ...רפאלר"מוהר'המופללהרבנישייך"רישוםהכריכהשלהפנימיבצד

יוסף"חתימהעבבדף."...'עזרי"חתימה'גבדף."גל"תקסדסליחות'גיום

שמשע"ולעדנאמקדמתלהועילמלמדשהיה'שליטמאירר"כהרא"בא

משנותידבכתבארוכותלמדניותהגהותמקומותבשני.["יץ]רעכנק"דק

."גאלדשטיין[?]פישל"עתיקותחותמותבשער.'התק

300$פתיחה 

מהדורה–ף"ת,ווילהרמרשדורף–הלכותחידושי.303

מענינתחתימה–ראשונה

Halachic Novellae – Wilhelmsdorf, 1720 – First Edition –

Interesting Signature

שלמהורביל"מהריב–לבבןיוסףרבימהגאונים,הלכותחידושי

,שבועות,קמאבבא,גיטין,כתובותמסכתותעל.ך"מהרש–הכהן

.ף"ת,ווילהרמשדורף.וליקוטיםזרהעבודה,מציעאבבא,קידושין

.מפיורדאחייםבןהירשדפוס

."י"בריחזקאל'הק"ידבכתבעתיקהחתימההספרבשער

דבקחיזוקי.מנותקשער.מ"ס31.דף[2],כז;נב-מה,מג,[1]

מצב.בלויהעתיקהעורכריכת.והאחרוניםהראשוניםהדפיםבשולי

.בינוניומעט,טובכללי

100$פתיחה 

מיוחסעותק–ה"תרנ,לובלין–טהורותאמרות.304

Imrot Tehorot – Lublin, 1895 – Pedigreed Copy

גאונישנימאת.מציעאבבאמסכתעלהלכהחידושים,טהרותאמרותספר

ומבן(רברביאמרי)ופרשבורגצילץ,דוקלאד"אבהלוייצחקיעקברביעולם

.ראשונהמהדורה.ה"תרנ,לובלין.(זוטריאמרי)שמלקאשמואלרביבתו

הימנאק"חופקכהנאמענדלמנחם"רבישלחותמתהשערבתחתית

נפטר)אומןשלרבהגינצלרצביאברהםרביחתימתהשערבראש."ו"יצ

בצלאלרבישלבעלותחותמתלשערמעבר.(1357הרבניםאוצר,א"תש

קצרההגההיזבדף.החכמהבצלת"שוס"מחהונגריהרבנימחשובישטרן

.ידבכתב

.טובמצב.’עמ280

100$פתיחה 



מיוחסעותק–ו"תקל,מיץ–ן"הרת"שו.305

Haran Responsa – Metz, 1766 – Pedigreed Copy

.ו"תקל,מיץ.גירונדינסיםרבינוותשובותשאלות

יפהשמואלרביהגאוןשלידובכתברישוםהשערשלפניבדף

י"להגמהרר"לאאמושייך":לאביושייךהיההספרכימרגליות

רביהגאוןשלבעלותחותמתעם."ד"ראגק"אבדקיפה'מרגלי

ד"אבקונשטטברוךרביחותמותבנוסף.מרגליותיפהשמואל

.ידובכתבחידושיםדףעם.פולדא

רביבן(ח"תרצ-א"תרמ)שלזינגרמרגליותיפהשמואלרבי

מחברראגנדארףשלרבהשלזניגרמרגליותיפהיוסףליבמשה

עלנסמך.סופרוהדעתסופרהשבטתלמיד.דאבותמיליספר

ד"כאבכיהן.בודפסטד"אברייךקופליעקברביזקנוידי

.ז"תרסמשנתמארוטה-אראניאש

תלמיד."ברוךיענה"בעל(ז"תשכ-ו"תרמ)קונטששברוךרבי

אגודת"בחברהבפרשבורגמישריםמגידהיה.סופרהדעת

.בפולדאכדייןכיהןד"תרעמשנת.ד"תרסבשנתשנוסדה"רעים

יחד"תורהקול"ישיבתאתהקים,לירושליםועלהמהשואהניצל

עלאלחנןרביבנו,בראשהועמד,שלזינגרמיכליחיאלרביעם

.אחריומקומו

.טובמצב.דףנו,[1]:במקור.אחרוניםדפיםושנישערחסר

200$פתיחה 

–'התקשנות–חשובותהגהות–ספרים[5]אוסף.306

'התר

Collection of [5] Books – Important Glosses – 18th – 19th

Centuries

דעהיורה,חייםאורח:חלקיםשלושה.'גחלק.חייםמחנהת"שו•

.ה"תרמ-ח"תרל,מונקאטש.סופרחייםרבימאת.העזרואבן

.נפרדבשערחלקכל.ראשונותמהדורות

מצב.ידבכתבלמדניתהגההיבדף.מסולסלתחתימהבשערים

.מצוין

מהדורה.ט"תרכ,אלטונה.עטלינגריעקברבימאת.ציוןבניןת"שו•

.ראשונה

.מצויןמצב.[?פיסקא]העניךחתומה,ידבכתבהגההכגבדף

לוברבויםיעקברבימאת.דעהיורהערוךשלחןעל,דעתחוות•

.ע"תק,דיהרנפורט.מליסא

הדפיםבין."לוימביתאישמקראעטץח"ברשמואל"חתימהבשער

.טובכללימצב.כותביםשני.ידבכתבלמדניותהגהות6

כמהמהם,ידבכתבהגהות.א"תקכ,פיורדא,רברביאפי•

.בינוני-טובמצב.ארוכות

.מקוטנאאייזיקיהושערבימאת.חלקיםשני,יהושעעמקת"שו•

.ו"תרנ,פיעטרקוב

.בינוני-טובמצב.ידבכתבהגהות2.עתיקהוחתימהרישוםבשער

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםגדלים.ספרים5כ"סה

120$פתיחה 



שלהעותק–ראשונהמהדורה–החייםנפש.307

ידבכתבעתיקההגההעםמלצרזלמןאיסררבי

Nefesh HaChaim – First Edition – the Copy of Rabbi

Issar Zalman Meltzer with an Ancient Handwritten

Gloss

.ד"תקפ,ווילנא.ין'מוולוזחייםלרבינו,החייםנפשספר

.ראשונהמהדורה

ישיבתראשמלצרזלמןאיסררבישלבעלותחותמותבספר

שקנה"ידבכתברישוםהספרבתחילת.בירושליםחייםעץ

בכתבהגהה84'בעמ."ד"תרפחורףבווארשויע'שיחיהרב

.מצעירותוזלמןאיסררבישלידובכתיבתאולי–יד

-טובמצב.בסוףדפים11–ו.בתחילהדפים4:חסרעותק

.רופפתעתיקהכריכה.שוליםפגמי.בינוני

100$פתיחה 

מנחת"בעלשלהעותק–משלי-תהליםספר.308

ידוחתימתעם-החרדיתהעדהד"גאב"יצחק

Book of Psalms – Proverbs – the Copy of the Author of
"Minchat Yitzchak" Gaon Av Beit Din of HaEdah

HaCharedit – with His Handwritten Signature

ב"תרכ,ווארשא.המפרשיםעם,משלי-תהלים,קדשכתבי

בעלוויסיעקביצחקרביהגאוןשלידוחתימתהספרבשער

הנראהכפי.בירושליםהחרדיתהעדהד"גאביצחקמנחת

חותמת.נוספיםרישומים.בחייומוקדמתמתקופההחתימה

."ו"תירושלםויינגארטעןדוד"

הפוסקיםמגדולי,(ט"תשמ-ב"תרס)ווייסיעקביצחקרבי

ספריסדרתמחבר.החרדיתהעדהד"כראבכיהן.בדורו

התורהעליצחקמנחת.כרכיםעשרהיצחקמנחתת"השו

בצעירותו.ועודחגיגהמסכתעליצחקשיח.חלקיםארבעה

,ממונקאטששפיראאלעזרחייםרביר"האדמוידיעלנסמך

ורביאנגלשמואלרבי,אריקמאיררביידיעללדיינותונסמך

בירחוןמאמריםפרסםבחרותובימיעוד.גרינפלדשמעון

תל"ו"שושנהלקט""פוריהגפן""לחכמיםועדבית""הבאר"

.הרוגוטשובערביניהםדורוגדוליעםהתכתב."תלפיות

העדהלגבולותמעברגםחרגהההלכתיתהשפעתו

כלשלת"והשוההלכהספריבכלמובאיםופסקיו,החרדית

.והעדותהחוגים

כריכה.טובכללימצב.מ"ס23\28.דףקעב-א,[2]

.כתמים.חסרהאחורית

200$פתיחה 



ד"אבהכהןאדלרמרדכירבימספרייתספריםשני.309

נוספותוחתימותחתימותיועםפרנקפורט

Two Books from the Library of Rabbi Mordechai Adler
HaCohen Av Beit Din of Frankfurt with His Signatures and

Additional Signatures

אברהםרבימאת.חלקיםשני.ס"השוכלליחידושים,האהלפתח•

בשערחלקכל.ראשונהמהדורה.א"תנ,זולצבאך.מפרימשלא

.נפרד

הפורזץבדף.אדלרהכהןמרדכירבישלידוחתימתהספרבשער

ביתס"מח(ט"תרכ-ז"תקמ)–לעווישראללרבישייךשהספררישום

,פינפקיקכעןד"כאבכיהן.ודרשותס"השסוגיותעלוישראליהודה

בכמהנדפסוותשובותיוסופרהחתםמרןעםהתכתב.באראניע

.סופרחתםת"בשומקומות

גםאחרוןודףשער.שניחלקשלאחרוןדףחסר.דףלג,[2],נ,[1]

.בשוליהםפגמים

בשער.ט"תקנ,זולצבאך.אייבשיץיהונתןרבימאת.דבשיערות•

.הכהןאדלערמרדכירבישלידוחתימתהספר

חתן(13719הרבניםאוצר,א"תקצנפטר)הכהןאדלרמרדכירבי

כיהןא"תקממשנת.דמייןפרנקפורטמחכמי.מהנאופרנקלדודרבי

גבריאלרבי,מ"מפפדבעררבי:בניו.הנוברשלהראשיכרבה

כ"ואחאחריומקומועלשישב"לגרנתינה"בעלנתןרבי,ממירינגן

.בלונדון

.שוניםגדלים

100$פתיחה 

ידבכתבתורהוחידושינדיריםרישומים,חתימה–יהודהאפיקי.310

"אליעזרציץ"בעלוולדינברגיהודהאליעזררביהגאון

Afikei Yehuda – Signature, Rare Inscriptions and Torah Novellae
Handwritten by the Gaon Rabbi Eliezer Yehuda Waldenberg Author of

"Tzitz Eliezer"

.ב"תרל,איידטקוהנן.אדלליביהודהרבימאתדרשות,יהודהאפיקיספר

נמצאהספרדפיבין.ולדינברגיהודהאליעזררבישלידוחתימתהפורזץבדף

מסכתחזרתעלרישוםהספרבתחילת.ידובכתבתורהחידושיכמהעםדף

50"זומסכתאשסיייםופעםפעםכללמילויטבלאעםפעם50במשךביצה

רקפ"בכלהזכיראצטרךולאט"תשה"רהוכלר"שרעבורב"מפעם

."בזהודישאתחילזמןבאיזההמסכתאבהתחלת

.טובכללימצב.מ"ס21.דףקך

100$פתיחה 



–א"תקע,זאלקווא–גדולותהלכות.313

הגהות–הלרמאיררביהצדיקחתימת

ההדפסהמתקופת

Halachot gedolot – Zholkva, 1811 – Signature

of the Tzaddik Rabbi Meir Heller – Glosses from

the Time of Printing

.א"תקע,זאלקווא.גדולותהלכותספר

הלרמאיררביהצדיקהגאוןשלידוחתימתבשער

ומגדולישפיראמיכלצבירביתלמידימגדוליסמניצר

בשער.ובגאונותוהרבהבצדקתוידוע,ירושליםקנאי

מתקופתעתיקאשכנזיידבכתבתורהחידוש

באותהקצרותהגהותשתי1\מזבדף.ההדפסה

.הכתיבה

.מ"ס36.מאודטובמצב.דףפג

100$פתיחה 

מהדורה–ו"תע,וילהמרשדורף–משהפני.311

אנטפליאד"אבלימאיהודהרביחתימת–ראשונה

Pnei Moshe – Wilhelmsdorf, 1716 – First Edition –

Signature of Rabbi Yehuda Lima Av Beit Din of Antpelia

.וירושלמיבבליס"בשהתמוהיםאגדותעלחיבור,משהפניספר

מהדורה.ו"תע,ווילהמרשדורף.ץ"כהכהןמשהרבימאת

.מפיורדאחייםבןהירשדפוס.ראשונה

אוצר,ו"תקפנפטר)לימאיהודהרביחתימתהספרבשער

ורבד"כאבכיהן,מאנטפליאפיבשאליקםרביבן(6981הרבנים

.מוילנאשמואלבןזרחרבישללצדונקבר.אנטפליא

.נוספותחתימות.פולדאד"אבקונטשטברוךרביבעלותחותמת

דפיםשניחסרים.דףמד,[2].עתיקהכריכה.מאודטובמצב

.אחרונים

100$פתיחה 

חתימותיועםפאליינחאברהםרבימספרייתספריםשלושה.312

Three Books from the Library of Rabbi Avraham Noah Falley with His Signatures

."מהלוסקפאליינחאברהםמספרי"רישוםבשער.ט"תרמ,ווין.איגרעקיבארביתשובות•

."פאליי"בשערחתימה.ב"תרכ,הלברשטט.העשיליהושעמשהרבימאת.התלמודהיםספר•

.באיישישוקתורהלומדיקיבוץתלמיד-"דגרינקישאקד"אבוואלפערטהלוידובערליב'ארי"רבי-פאליינחרבישלחמיוחותמות

ציוןבןרבי:חתניו.מויליאמפולסגלאליהויעקברבימאתנסמך.קובנאפלך-בגרינקישקרבו"בתרל.בווילקיכרבכיהןג"תרלבשנת

.(3286הר"אוצר).אסאייסקישלמהרבי,מדוינסקלינדיןיוסףאברהםרבי.משקלובפאליינחאברהםרבי,מניעזיןיעקבזון

.ידובכתבהגההעבבדף."מהלוסקפאליינחאברהםמספר"רישוםבשער.ע"תר,ווארשא.נבוןאפריםרבימאת,אפריםמחנה•

בהשפעתוהתפרסם(ב"תרצ-ו"תרל)פאליינחאברהםרבי

.ז"הרידבהגאוןאתשימש.הישיבותבעולםהגדולההמוסרית

.בישיבתומ"כרוכיהןליבוביץבערברוךרביעםבצוותאלמד

,שקלובבישיבתרוחניוכמשגיחהלוסקישיבתכראשכיהן

.אביבבתל"התלמודהיכל"ברוחניכמשפיעולבסוף

.שוניםגדלים

100$פתיחה 



הגדות של פסח

פסחשלהגדה–קלףעלפקסמיליה.316

-ד"תשמ,לונדון–(ה"תקכ,אוויגנון)

25\23עותק

Facsimile on Parchment – Passover

Haggadah (Avignon, 1765) – London, 1984 –

Copy 23/25

המחזורמתוך,פסחשלהגדהשלפקסימיל

.ה"תקכ,[צרפת]אביגנוןהנדיר

חייםרבידיעלשנדפסהקלףעלנדירההדפסה

.ד"תשמ,בלונדוןשוורץישעיה

שנדפסועותקים25מתוך23מספרעותקזהו

שלידובחתימתבדיוחתוםעותק.קלףעל

.מ"ס18\27:הדפיםגודל.המספורעםל"המו

.מקוריתעורכריכת.טובמצב

300$פתיחה 

פירושיםעם–[ץ"תק,למברג]–פסחשלהגדה.314

ישראלמגדולי

Passover Haggadah – [Lemberg, 1830] – with Commentaries

by Leading Rabbis

מגלהבעלשפיראנתןרבימאתפירושיםעם,פסחשלהגדה

מעשהבעלרוקחאלעזררבי,מאוסטרפולישמשוןרבי.עמוקות

לנדאסגליחזקאלרבי,אמשטרדםד"אבלוונשטאםשאולרבי.רוקח

.ועוד"ביהודההנודע"מפראג

יערי).דפוסושנתדפוסמקום,מדפיסשםללא.[ץ"תק,למברג]

.(705ההגדותאוצר;2674

כריכה.ירקרקיםדפים.טובמצב.מ"ס18.5\22.דףטז,[2]

.הגדהכבכלכתמים.חדשהמהודרת

150$פתיחה 

שלמהרבימאתיהודיתערביתתרגום–פסחשלהגדה.315

ז"תרמ,ליוורנו–חוציןבכור

Passover Haggadah – Translation into Judeo-Arabic by Rabbi Shlomo

Bechor Chutzin – Livorno, 1887

חוציןבכורשלמהרבימאתעבריותבאותיותערביתרגוםעםפסחשלהגדה

תחריטים–הקטעיםבראשיתציורים.ז"תרמ,ליוורנו.בגדאדחכמימחשובי

.מניאטוריים

,דף[4],[לאל"צ]לד.(1722ההגדותאוצר).מאודטובמצב.חדשהכריכה

.מ"ס21

100$פתיחה 



שונות

–יחידהמהדורה–ג"תרמ,פרסבורג–למשהתפלה.319

ומעניןנדיר

Tefilah LeMoshe – Pressburg, 1883 – Single Edition – Rare and

Interesting

,ביבנההסנהדריןנוסדומיוםוקורותיהןהתפיליןתולדות,למשהתפלה

לוימיכאל'רמאת.(ג"הסמבעל)מקוצימשהרבינוימותעד

.רודקינסון

.יחידהמהדורה.ג"תרמ,פרסבורג

XXIV, כריכה.מצויןמצב.וגרמניתעברית,שעריםשני.’עמ152

.מקורית

80$פתיחה 

הקהילהמחייבלעדייםהיסטוריםתיעודים–חדשלוח.317

ב"תקכ,אמשטרדם-באמשטרדם

Luach Chadash – Historical Documentation of the Life of the Community

of Amsterdam – Amsterdam, 1762–

.באמשטרדםהמעמדאנשיברשיוןנדפס.מ"תק-ג"תקכ,אמשטרדם.חדשלוח

.שלםשלמהרבי,אמשטרדםשלהגדולהחכםד"הראבמאתהקדמהעם

באמשטרדםהקהילהמחייהיסטורילוח

אירועירשימות,השנהחודשיסדרלפיותעניותטוביםימיםרשימותמלבדבלוח

מתחיליםהאירועים.לאחתאחתמפורטים,באמשטרדםהספרדיתהקהילה

.ק"תמשנת

,בריטודידנאןאבןרבי,שאולר"בליבאריהרבי,אמשטרדםרבנישלפטירתם

שלםשלמהרביבחירתשלמפורטתיאור.מזהדישלמהר"בחייםאברהםרבי

מעמדסדר,האורחיםהרבניםהםמי,יוםבאיזה,הוכתרהיכן:אמשטרדםד"לאב

כלשלהמרגשבמעמדנוכחושכולםהקהילהאנשיהמוןעם"הפניםקבלת

בביתוהתפילותהפיוטים,והביקוריםהתהלוכהסדר."אותולאחלשבאוק"הק

כ"אח.(מצורףבחומרתרגוםראה)פרטיםלפרטיהכל.המעמדלכבודהכנסת

מלחמות,הלוחלהדפסתעדהאחרונותהשניםבשלושיםהקהילהמחייתיאורים

זמני.יציגושערומשקלותמידותשלטבלאות.העמיםביןשלוםהסכמי,העמים

.השנהימותלכלתורהתלמודק"קשלהתפילותזמנירשימת.המולד

!במיוחדהיסטורישנהלוח

.מקוריתכריכה.רופפיםמעטדפים.מאודטובמצב.מ"ס8\13.דף[29]

400$פתיחה 

–ן"תר,קראקא–(מורפורגולוצאטורחל)רחלעוגב.318

ראשונהמהדורה

Ugav Rachel (Rachel Luzzatto Morpurgo) – Krakow, 1890 – First

Edition

מורפורגורחלמאתשוניםומכתביםואגרותשיריםכולל,רחלעוגבספר

.מותהאחריידבכתיבתשנמצאו.טריאסטימילדילוצאטומבית

אחרישנהמאהמלאתביוםלאוריצא.ראשונהמהדורה,ן"תר,קרקאק

עברית.קסטיליוניחייםיצחקל"המומאתחשובותהוספותעם.הולדה

.ואיטלקית

.מצויןמצב.שעריםשני.'עמ[1],118

80$פתיחה 



,אביבתל–לספרותחוברות[16]–הדים.320

ה"תרפ-ב"תרפ

Hedim – [16] Literary Booklets – Tel Aviv, 1922-1925

.ג"תרפשבט-ב"תרפ,ניסן.חוברות6כוללכרך

.ד"תרפתשרי.ג"תרפאב.ג"תרפ,ניסן.חוברות3כוללכרך

.ברשואשררבינוביץיעקבמאת,לספרותחוברות"הדים"קובץ

.חוברות7לפנינו

.ה-ג,א.ד"תרפשנתשלחוברותארבעה

.ה"תרפ,אייר-ניסןאחוברות

.ה"תרפ,תמוז-סיוןבחוברת

.ה"תרפ-ד"תרפגחוברת

.חתוכיםלאשוליםהחוברותבכל.טובמצב

80$פתיחה 

פריטים7–ירושליםבצלאלשלמיוחדותכריכותאוסף.321

Collection of Special Bindings of Bezalel Jerusalem – 7 Items

.ירושליםבצלאלשל,ריקועבעבודתמחורטיםנחושתפלאקעםכריכותאוסף

.מ"ס19\28.רחלקברתחריטעםהשני.הארץמפתתחריטעםהאחד.תמונותאלבומישני•

.מ"ס21\27.דודמגדלתחריטעם.אחתלתמונהאלבום•

.מ"ס24\33.ירושליםתחריטעם.ז"תשי,אביבתל.ציורים.גדולהפסחשלהגדה•

.אילתהעירתחריט.אלבוםשלהנראהכפי.אחדצד,כריכה•

.הבריתולוחותרבינומשהתחריט.ט"תש,ירושלים,כיפורליוםמחזור•

.ירושליםתחריט.תפלהשעריסידור•

.בכריכותקלובלאישפשופים.טובכללימצב.שוניםגדלים

80$פתיחה 



שער–ראשונהמהדורה–[ן"תק,ברלין]–שחלקול.322

מהרגילושונהמתוקן

Kol Shachal – [Berlin, 1790] – First Edition – a Revised Title Page

Different from the Usual

ידיעלהדפוסלביתהובא.לוצאטואפריםרבימאתשירים,שחלקולספר

.סטאנוביצחק

לוצאטוחייםמשהרביהואשהמחברבטעותחשבהמהדיר.[ן"תק,ברלין]

ל"שחכינדפסהמטפסיםבחלק.הטעותעלעמדכ"אחאולם.ל"הרמח–

בחלקנדפסוכך(הקדושל"הרמחדהיינו)לוצאטוחייםשיריתיבותראשי

הםשהשיריםכתובובומתוקןשערלפנינואמנם.הספרשלמהשערים

באזמירנדפסשהספרבשערשנכתבמהאמנם.לוצאטואפריםרבימאת

.בברליןהספרנדפסדברשלולאימתו,זיוףזהו

ליכאחרעיממאתימזכרתמנחת"בשערידבכתבהקדשה.דף[1],לד

כריכה.טובמצב.מ"ס17.5."קליןמיכאלצביו"בלמזעליגאביעזרי

.חדשה

100$פתיחה 

1911,קירגיזסטן–ולכלהלחתןתשורהידכתבפנקס.323

Handwritten Notebook a Gift to the Bride and Groom – Kyrgyzstan, 1911

חבריוחתימותעםסמילטינעררחלוהכלהזלמןיעקבהחתןלכבודואיחוליםברכות,יהודיםוכלהלחתןאקרוסטיכוןובוחבריםפנקס

החתןתמונתלהדבקתמקוםעםדודומגןשמש,ירח,כנפייםשלציורובודף.ועבריתיידיש,אנגלית,קירגיזיתבשפות.וחברותיה

.(התמונהללא)והכלה

.מ"ס19.5.דף35מתוךכתוביםעמודים19כ"סה,ועיטוריםקישוטים,צמרמילויעםעורכריכת,מוזהבדפיםחיתוך,מאדטובמצב

100$פתיחה 



ח"גמ–ידבכתבפנקסיםשני.325

גיטיןשמות\החסדעמוד

Two Handwritten Notebooks – Amud

HaChessed Charity / Shemot Gittin

הלוואותשלרבותרשימותובועבהפנקס•

.בירושלים"החסדעמוד"ח"גמופרעונות

.א"תשמ-ט"תשי

רשימות.פרטישםלפיגיטיןסידורספר•

-ן"תש.בירושליםדיןבביתשנעשוגיטיןמאות

.ב"תשנ

.טובמצב.דפיםמאות

100$פתיחה 

אשכנזיםקדישאחברה-פנקסיםשני.324

ב"תש-א"תרפ,ירושלים–פרושים

Two notebooks - Ashkenazi Hevra Kadisha

Chevra - Jerusalem, 1921-1942

דכוללותא"גחשקדישאחברה"שלפנקסיםשני

וקבורתםילדיםפטירת."ו"היפרושיםאשכנזים

שניפנקס.ט"תרפ-א"תרפמשנתראשוןפנקס.ל"רח

.ב"תש-ץ"תרח

היכן,גילו,הילדשם.והשנההתאריךמפורטדףבכל

.רטיבותכתמי.טובכללימצב.נקברוהיכןנפטר

80$פתיחה 

ופריזלונדוןדפוסי–היהדותעליהודייםלאחיבוריםמקבץ.326

נדיריםספרים–

Collection of Anti-Jewish Compositions – Printed in London and

Paris – Rare Books

...שתשיבמהדע

.מסיוניריחיבור.הבאהעולםאלהזההעולםמןבנסעו,אורחהליכות•

.סטניסלבהוגאאריהיחזקאלידיעלאנגלימלשוןונעתק.באניאןון'גמאת

טובמצב.’עמריב,[2];רכז,[3].סט–חלקיםשני.ך"תר-ח"תרי,לונדון

.מאוד

1822.12,334.לונדון.סלומוןזאיליקמאת.מסיונריחיבור,מזמותגלוי•

.'עמ

מקאלכסנדרמאת.היהדותדתשלוהיסודותהעקריםערך,עולםנתיבות•

.'עמ450.בעבריתציטוטיםעםבצרפתיתתרגום.1844,פריז.אול

.א"תרי,לונדון.שניהמהדורה.עולםנתיבות•

.ב"תרמ,לונדון.שלישיתמהדורה,עולםנתיבות•

300$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 



18  February 2020


