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לאדינו–ח"תשי,טיטואן–פסחשלהגדה.2

Passover Haggadah – Tetuán, 1958 – Ladino

TETUANלאטיניותבאותיות,לאדינו,פסחשלהגדה .[ח"תשי,טיטואן[1958

.4545ההגדותאוצר.מ"ס21.מעטפתכוללדף[10]

.רופפיםמעטדפים.קליםכתמים.טובכללימצב

500$פתיחה 

ה"תרפ–"מאירבן"פסחשלהגדה–[מרוקו]במוגאדורשנדפסוהיחידהספר.3

The Only Book that was Printed in Mogador [Morocco] – Passover Haggadah "Ben Meir" – 1925

שלהגדה.לפסחערביתתפילתכולל,מרוקובעריהנהוגכפייהודיתבערביתפסחהלכות.שניחלקפסחהלכות,מאירבןספר

הואהמעתיק.קורקוסמאיררביהמחברמאת.אוזנכוטמאיררבימאתפיוטיםושלושהשירים,פסחדיני.לערביתתרגוםעםפסח

.עטרבןיוסףבראברהםרבי

.(ג"תרע,בירושליםנדפס,שבתהלכותעלראשוןחלק).יחידהמהדורה.ה"תרפ,מוגאדור

.מעטרופפתמקוריתכריכה.איכותיםדפים.נקביםמעט.טובמצב.2994ההגדותאוצר.דףצה

120$פתיחה 

נדיר–ד"תרצ,טהרן–(פרסית)פסחשלהגדה.4

Passover Haggadah (Persian) – Teheran, 1933 – Rare

.3475ההגדותאוצר.ד"תרצ,טהראן.פרסיתתפסירעם,פסחשלהגדה

.בינונימצב.שוניםפגמים.מאודמוכתםשער.אחרוניםדפיםשניחסרים.'עמ56,[1]

120$פתיחה 

זיתמעץביתעם–מ"ס9–קלףעלדיו–אסתרמגילת.1

Esther Scroll – Ink on Parchment – 9 cm. – with an Olive Wood Case

.זיתעץעשויהמגילהביתכולל.מ"ס9:הקלףגובה.עמודות35.תגיםועיטוריתגיםעם.קלףעלדיו.ספרדיכתב,אסתרמגילת

.20–ההמאהתחילת

.חסרהמגילהביתשלהעליוןההברגהחלק.טובכללימצב.שונותברמותדיווטשטושיפגמים

150$פתיחה 

פסחשלהגדות

1



רבה'וגתוניס–לפסחהגדותשלוש.5

Three Passover Haggadahs – Tunis and Djerba

ההוראות.כאסתרודפוס.ץ"תר,תונס.[וצרפתיתערבית,עברית]ובאלפראנציץובאלערביפשט,ואת’לגבתלת,פסחשלהגדה•

.מצויןמצב.כריכהללא.'עמ32,[1].ובצרפתיתבעברית

.מצויןמצב.חדשהכריכה.מעטפתשער.'עמ32,[1].כאסתרודפוס.ש"ת,תונס.ופראנציץערביפשט,פסחשלהגדה•

.חדשהכריכה.מצויןמצב.ב"תשכ,רבה'ג.גנאסייהיוסףרבימאת.ההגדהעלוחידושיםפירוש.טובזבד•

80$פתיחה 

נדיר–ח"תשי,תוניס–(ברדאדודרבי)פסחשלהגדה.6

Passover Haggadah (Rabbi David Barda) – Tunis, 1958 – Rare

.מתוניסברדאדודרבימאת.וצרפתיתיהודיתבערביתושיריםדינים,תרגוםעם,פסחשלהגדה

.הגדהכבכלההגדהבאמצעשימושכתמים.מעטפת.טובכללימצב.'עמפו,[1].ח"תשי,תוניס

100$פתיחה 

ש"ת-'התרשנות\מהדורות\תרגומים\ציורים–פסחשלהגדות!!!רבותמאותאוסף.7

Collection of Hundreds !!! of Passover Haggadahs – Illustrations / Translations / Editions / 1840s-1940s

גוונימכלשונותמהדורות,ציורים,ביאורים,תרגומים.השוניםלסוגיהם.לפסחהגדותשלרבותמאותכולל,ביותרענקאוסף

.'תש-'התרשנות.הקשת

.המכירותלביתלפנותניתןנוסףומידעלתמונות.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםומצביםגדלים.מלאיםקרטונים7כולל

100$פתיחה 

19–ההמאה,תימן-שחיטהבהלכותהיקףרחבחיבור–ידכתב.8

Manuscript – Comprehensive Composition on the Laws of Shechita – yemen, the 19th Century

.19–ההמאהתימן.וטריפותשחיטהבעניןחיבוריםכמההכולל,עבהכרך

סיגומכלמתוקיםמדבשמדבריואשרישראללבניהזכרוןספרבעלהרבשלדיניםכלליאלו"דפים[19].ישראללבניזכרון.א

."ו"הייודאי'ןיצחקהצעיר"הכותבוחתימתקולפוןעם.יפהמרדכילרביהלבושיםמספרהניקורסדר,בסוף."מנוקים

חופתספר.תודהזבחמספרליקוטים.והיתראיסורפירוש.הריאהדיניביאור.שחיטהדיניביאור.ץ"למהריקדושהשעריספר.ב

.דף[32]."הגטנוסח"הדפיםבאחד.שוניםקולפוניםעם.פעמייםל"הנהכותבחתימתבסופם.אליהו

פרקים.[ערביתבלשוןביאור]בשרחשחיטההלכותכ"אח."קולותמאה"בשםביאורלהםומסביב,שחיטהבהלכותדיןפסקי.ג

.דףפט.(משמרותשלשתיקון)הזהרספרמתוך

פגמי.וניכריםרביםשימושכתמי.בטקסטעשפגעידפיםבכמה.בינוני-טובמצב.צדדיםמשניכתובים.דף140כ"סה.שלם

.ופגומהבלויהמקוריתעורכריכת.שולים

300$פתיחה 

ידכתבי

2



א"תרס,תימן–הפטרותספר–ידכתב.9

Manuscript – Sefer Haftarot – Yemen, 1901

,תימן.וטעמיםניקודכולל,נאהסופרכתיבת.פסוקאחרפסוקותרגוםמקרא,(ומועדיםשבתות)השנהלכלהפטרותספר,ידכתב

.א"תרס

עם"...[ליצירהא"תרס]א"ברישנתסיוןחדש'גיוםרומהשוכןבעזרתההפטרהמלאכתונשלמה"הכותבקולפוןידהכתבבסוף

.הדףבשוליהכותבחתימת

נקבימעט.שימושכתמי.עביםדפים.(בראשיתהפטרתתחילת)ראשוןדףחסר.מ"ס17\23.צדדיםמשניכתובים.דף[94]

.פגומהמקוריתעורכריכת.עש

200$פתיחה 

ו"תרכ,תימן–תודהלחםספרעםקדושהשעריספר–ידכתב.10

Manuscript – Sefer Sha'arei Kedusha with Sefer Lechem Todah – Yemen, 1866

ספרעם.ץ"מהרי–צאלחיחיארבינותימןחכמיגדולמאת,הריאהובדיקתוטריפותשחיטותהלכותקדושהשעריספר,ידכתב

.ו"תרכ,תימן.בדיחייחיארבימאתהפוסקיםמגדוליוביאוריםחידושיםתודהלחם

.תודהלחםלושמסביבהעמודבמרכזקדושהשעריספר,עמודבכלבזהזהמשולביםהספריםשני

עם"...שמטהליצירהו"תרכשנתתמוזבחדשח"כתמוזחדש'ה'יוםד"בסשלים"תאריךעםהכותבקולפוןידהכתבבסוף

"...יצחקהצעיר"הכותבשלמסולסלתחתימה

תימניתכריכה.קליםכתמים.טובמצב.ואיכותיםעביםדפים.מ"ס12\17.5.('עמ136)צדדיםמשניכתובים.דףסח.שלם

.מאוחרת

200$פתיחה 

19–ההמאה,תימן–י"רשפירוש\תרגום\תורה–ידכתב.11

Manuscript – Torah / Targum / Rashi Commentary – Yemen, the 19th Century

בתחתית.התרגוםהמקבילובעמודהמקראהימנייםבעמודים.י"רשופירושותרגוםתורהכולל.דברים-במדברספר,ידכתב

.19–ההמאה,תימן.י"רשפירושהעמודים

רוב.חסרוןעםפגומיםוסוףבתחילהדפיםכמה.וסוףבתחילהדפיםמספרחסרים,שלםבלתי.צדדיםמשניכתובים.דף174

.ורופפתפגומה,בלויהמקוריתתימניתעורכריכה.שימושובלאיכתמים.טובבמצבהדפים

200$פתיחה 

נאהכתיבה–18–ההמאה,תימן–אחיתופלגורלותספר–ידכתב.12

Manuscript – Sefer Goralot Achitofel - Yemen, the 18th Century – Fine Script

.ומסודרתנאהכתיבה.18--המאה,תימן.ידכתב.אחיתופלגורלותספר

בהםלהטלשראוייםהימיםהןואלו"הקדמה2בעמוד."לעצמיאניכתבתיהו".הכותבשלמסולסלתחתימה,הראשוןבעמוד

."...הגורלות

"...מחבהעליךואלקיתאלרחיםאלרחמאןאלהבסם"מסגרתבתוךקבלירישום1עמוד.עמודים[11]

.בינוני-טובמצב.איכותידף.שוליםבלאי.וזמןשימושכתמי.כריכהללא

200$פתיחה 

3



כיס–20–ההמאהתחילת,תימן–וליקוטיםטריפות-שחיטההלכות–ידכתב.13

Manuscript – the Laws of Shechita and Treifor and Likutim – Yemen, Early 20th Century – Pocket

.20–ההמאהתחילתהמאה,תימן.ואחרוניםראשוניםהפוסקיםגדוליפיעלוטריפותשחיטההלכותכולל,ידכתב

ראשוניםפיעלוטריפותשחיטההלכותכ"אח.שחיטהבדינירובם,והמנהגיםהמצותוטעמיליקוטיםדף[23]ידהכתבבתחילת

.אחרמכותבבשולים(קצוצותמעט)הגהותרביםבעמודים.העמודטקסטבתוךמשולבותהגהותעמודיםבכמה.ואחרונים

מהחלקיותרמוקדםהשניהחלק.שוניםכותבים,ידכתבישלחלקיםמשנימורכבידהכתב.[כתוביםעמודים300–כ]דף[147]

.('התקשנות)מוקדמתמכתיבהדפיםכמהידהכתבבסוף.הראשון

11.5:גודל.עתיקהעורכריכת.עשפגעימעט.שימושכתמי.דפיםבכמה,מועטחסרוןעםשוניםפגמים.בינונימצב.שלםבלתי

.מ"ס

120$פתיחה 

19–ה,המאה,ין'קוג–לרגליםובקשותפיוטים–ידכתב.14

Manuscript – Piyyutim and Bakashot for the Regalim – Cochin, the 19th Century

.19–ההמאה,ין'קוג.פיוטים100מעל.סוכותשלראשוןובלילפסחשלראשוןבליללאומרםופיוטיםבקשות,ידכתב

.מ"ס9\13.שלם.כתוביםעמודים133.דף[67].ניקודעםמרובעתכתיבה

הפריטמצבלתמונות.הדיוחריפותמחמתהדףואכילתפגמיםמהדפיםבחלק,הדיוחריפותמחמתדיוטשטושהעמודיםברוב

.המכירותלביתלפנותנא

200$פתיחה 

מרןג"רשכבהשלקדשוידבכתבהחדשהלשנה"ר"אכיולשלוםטוביםלחיים"ברכתעםדף!ביותרנדיר.15

ז"תרנ,בגדאד–"חיאישבן"ה

Extremely Rare! A Leaf with a Shana Tovah Greeting Handwritten by the "Ben Ish Chai" – Baghdad, 1897

.ז"תרנשנתתחילת.א"זיעהקדוש"חיאישבן"החייםיוסףרבינוהגולהבניכלראששלקדשוידבכתב,צדיומשניכתובדף

.תשובהלשבת

ראשיובו,צידיומשניכתובהדף."ולשלוםטוביםלחייםז"תרנשנת[ונצליחנעשההשםבעזרת]ו"בהנ"נכתבהדףהראש

.ז"תרנבשנתאלפיםקהלבפניתשובהבשבתשדרשדרשתוותמציתפרקים

15מעללפחותכאןמובאים.לדרוששעתידהדרשהומהלךחידשיואתוברמזיםנמרץבקיצור"חיאישבן"המרןכותבבדף

מובאהגםהדבריםבין"...ועוד\נראהובזה\הקדמהובזאת\ליונראה\שאמרוזה\יתבארובזה\מצינו:הדרשהשלמהלכים

.הגלגוליםשערומספרהתיקוניםמספר

."ר"אכיבעזרתינויהיהשדיאל"נוספתברכההדףבסוף

ומכאן.בבגדאדהאלפיםקהלבפניתשובהלשבתדרשתואתנשאעת"חיאישבן"המרןעינילפנישהיההדףזה,הנראהכפי

סגנוןנראהוכך."ז"תרנשנת"השנהואת"ולשלוםטוביםלחיים"הברכהאת"חיאישבן"המרןבפתיחהשכתבלמההמקום

בחציוהברכה,העמודבחציבמאונךכתובותהשורותהשניובעמוד,במאוזןכרגילכתובותהשורותאחד'שבעמ,הדףכתיבת

.השניהעמוד

.מקצועיניירבהשתלתשוקםהדף.בלאימחמתהדףבשוליטקסטוחסרוןפגמים.מ"ס11\14.5

500$פתיחה 
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ז"תשי,[מרוקו]מידלת–"רצוןזבחי"גדולחיבור–ידכתב.16

Manuscript – Large Composiiton "Zivchei Ratzon" – Midelt [Morocco], 1957

רביהמחברידבכתב,ת"והשוהפסקבספרי,האחרוניםרבותינוגדולידעותעםשחיטהבהלכותומקיףגדולחיבור,רצוןזבחיספר
.מרוקומנהגיעם!אוטוגרף.[ז"תשי]1957.שבמרוקומידלתהעירודיינימחכמיעטייאיעקב

."מידלתהרבנותמשרד"חותמתעם."תאורירתעטייאיעקבה"עביומייאהצעירשלרצוןזבחיהזההספר"הראשוןבעמוד
–"לקוראהקדמה"החיבורבתחילת."'ובא"ע100בדףלקמןתמצאהרבניםלמועצתטריפותדיני"המחברכתבהעמודבתחתית

צלולהדעתוצריךהדקהמןדקה"הרגשצריךשבזההסכיןבהלכותובפרטההלכותבידיעתהחשיבותאתהמחברמבארבה

רגליהוןמתחתעפרמלחך.ביומייאהצעיראנישלי"המחברקולפון128'בעמ.מרוקומנהגיגםמשולביםבחיבור."ומיושבת

זבחיקיצור"קונטרסשער140'בעמ."1957יולי16חותמת."מידלת.אטייאיעקבה"ע.שמייאלרחמיומצפה.דחכימייא
."רצון

.עתיקבסגנוןכריכה.מאודטובמצב.(בדילוגיםחלקם)כתוביםעמודים124כ"סה.מ"ס20\30.גדולפנקס

200$פתיחה 

19–ההמאהסוף,מרוקו–והנזירהמלךבןספר–נאהידכתב.17

Fine Manuscript – Sefer Ben HaMelech VeHaNazir – Morocco, Late 19th Century

חסדאיר"באברהםרבימאת.ונזירמלךבןביןושיחהויכוחבדרךוחידהמשל,מוסרפרקיה"ל,והנזירהמלךבןספר,ידכתב
.מנוקדיםהשירהקטעי.19–ההמאהסוף,מרוקו.מאודנאהסופרכתיבת.המחברוהקדמתהמעתיקהקדמתעם.הלוי

.שלם.טובהדפיםמצב.עשפגעימעט.כריכהללא.מ"ס10\15.כתוביםעמודים28.דף23

150$פתיחה 

19–ההמאה,מרוקו–פסחשלהגדהעל(א"החיד)ימיןזרוע–ידכתב.18

Manuscript – Zro'ah Yemin (the Chida) on the Passover Haggadah – Morocco, the 19th Century

–ההמאה,מרוקו.א"החיד–אזולאידודיוסףחייםרבינומאת.פסחשלהגדהעלופירושיםחידושים"ימיןזרוע"ספרשלידכתב
.מצוירשערכולל.ומסוגננתנאהסופרכתיבת.19

.כריכהללא.מנותקיםדפים.בשערשוליםפגמי.טובכללימצב.מ"ס10\14.5.בסוףדפים2\1חסר.עמודים[34]

200$פתיחה 

19–ההמאהסוף–מטבריהילוזחייםרפאלרביר"השדפנקסישני-ידכתב.19

Manuscript – Two Notebooks of the Shadar Rabbi Raphael Chaim Yaloz of Tiberius – Late 19th Century

.19–ההמאהסוף.מטבריהילוזחייםרפאלרביר"השדידבכתבפנקס.א

.אדהאןאליהו'מעו"היא"אברבהאליהוהרבר"שדהנהו'מעמפנקסיהועתקהפנקסזה",ידהכתבבתחילת

:היסטורי

לצורךלפגושצריךאנשיםואיזה.ומעשיודרכיו,ר"השדיבקרבההמקומותתהלוכילידיעתחשוביםדברים,הרבכותב,ידבכתב

הואאיתםהאישיםביאורעםמבקרבהםבעריםלמקוםממקוםר"השדשלהליכתוסדרהיאךתיאורידהכתבבהמשך.שליחותו

הרשימות,בעולםשוניםממקומותתרומותשלרשימותבהמשך.'וכדוסוס,שיירהעםילךהיאךוהסדר.'וכדוגבאים,ליפגשצריך
:ילוזחייםרפאלרבישללשליחותוקשורות

לאירי'לסשפילךא'מראג...א'לראגילךיכוס'מג...יכוס'לגבסוסילךמכותאיס...לכותאיסונא'מסוג...ונא'לסוגבסוסילךמכאנזא"

,גרוזנה,יק'אלג'ג,וארתאשין,תפליס...לקארילמצוראם...צוראםת"עי...לחזורוהוכרחמסוכןהדרךהיהכיא"בפבעצמוהלך
.רביםמקומותועוד"...כוסתך,מילכסאי,כספירוט

.מצויןמצב.מקוריתכריכה.מ"ס14\20.כתוביםעמודים33.דף[18]

,התרומות,ביקרבהםבמקומות,ח"תרנבשנתשליחותודרךאתמתארבה.ילוזחייםרפאלרביידבכתברות"שדפנקס.ב
."א"יעגאליפוליהגעתי...'לחח"כיום"העמודיםבאחד.'וכדולאאםדרכו'הההצליח,נפגשאיתםהאנשים

הזהבדרךושמרניעמדיאלקיםיהיהאםלאמורנדרילוזחייםרפאלוידר":ידובכתבתפילהדברי–האחרוניםהעמודיםבאחד

כלשאפרעאחרליתתןאשרוכל...טבריאק"לעיההחטאמןבשלוםושבתי...ללבושובגדלאכוללחםליונתןהולךאנכיאשר

והוצאותוספריםוציציתתפיליןלולקנותבנייחייאדודבשבילנותןאחדחומשדהיינובקמאלבתראאעשרנועשר...שעליחובות
"...עננידמאיראלקאא"זיעה"רמבכחורבאדונינוגדולבזכות...ורחוקיםקרוביםלענייםמחלקאניהשניוחומשתפליןיוםבעד

.מקוריתכריכה.טובמצב.בטקסטחסרוןעםפגם(עמודים2)הראשוןבדף.מ"ס14\20.כתוביםעמודים[31]

400$פתיחה 
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טבריהחכמימחשוביילוזחייםיוסףרביידבכתיבתחיבוריםשני.20

Two Handwritten Compositions Rabbi Yosef Chaim Yaloz One of the Leading Sages of Tiberius

ידבכתב.ל"חזלמאמריוטעמים,מנהגים,דיניםטעמיםוהאחרוניםהראשוניםמספרימלוקטחיבור,"חייםטועמיה"ספר.א

.טבריהד"ראבילוזאליהורבישלבנוילוזחייםיוסףרביהמחבר

.ידובכתבוהקדמהמסוגנוןשערעם!המחבראוטוגרף

טוב"."יוסףשם"."יוסףאוצר"ספריםכמהחיבר.אליהופתחס"מחילוזאליהורבישלבנו(ב"תשכ-מ"תר)ילוזחייםיוסףרבי

עמדרבותשנים.האבןומצבתלרבניםזכרונות.ך"תנ–חיימעוז.דרושים–חייימיאליהותולדות."יוסףילקוט"."שםטוב"."ראי

.שוניםרבנייםובתפקידיםהקהילהבהנהגתלווסייעאביולצד

.קשהכריכה.זעיריםעשנקבי.קליםכתמים.טובכללימצב.מ"ס16\20.כתוביםעמודים[28]

,אבותפרקי.דרשות.הפשטפיעלעשרהשמונהבעמידתכוונות,ל"חזמעשיות,התורהעלחידושיםובו.מינאטוריידכתב.ב

חייםשלהספרזה"נכתבהכריכהשלהפנימיבצד.ילוזחייםרבישלידוכתיבת.פרפראות.הקדושהזהרמספרנבחריםקטעים

."לבראשית'ב'אספרילוז

.שימושובלאידיומריחותמעט.טובכללימצב.מקוריתכריכה.בסוףשנייםאודףחסרהנראהכפי.מ"ס6.5\10.דף[62]

200$פתיחה 

בירושליםהכורדיםמחכמיעלוואןחביברביידכתב.21

Manuscript Rabbi Chaviv Alwan One of the Kurd Sages of Jerusalem

."ץ"תחרתמוזג"כיוסףזכרון,ירושליםעלוונישבתי'אחביבהכותב"הכותבחתימתבסופו."ב"אס"עחנהקיצתית"כולל,מחברת

שטרתפסיר•אזכרהאלהתפסיר•הגשםתקון•הטלתיקון•שוניםפיוטים•"קינהשנהמיד"קינה•אסיפםאסוףתפסיר•

.רצוןעתתפסיר•בעדיםעלי

כסליו'לחוא"בשהיוםהחתוםעלובאתי.תנאים7מפורטים":הםהאלונ"בהכשלהתנאיםלקייםמוכרחמ"החואני"הפותח'בעמ

.חותמיםארבעהחתומים."ק"לפשבת'ש

.מנותקיםדפים.בדילוגיםכתוביםעמודים[49]

80$פתיחה 

ה"תרצ–מלובליןשפיראם"ממהרתורהחידושי.22

Torah Novellae by the Maharam Shapira of Lublin – 1935

הגאוןהרבהקדושממרןהלכהחדושי"."ה"זצללהשפיראם"מהרהקדושממרןאגדהחדושי".כתוביםעמודיםכמהובהמחברת

.ה"תרצלשנתמתוארכיםהחידושים."א"שליטקאזיקלאבק"אבדהגאוןממרן"."דלובליןמ"ורד"אבל"זצשפיראמ"מהר

.כתוביםעמודים10כ"סה.ריקההמחברתרוב

.טובמצב

100$פתיחה 

נדפסשלאתוכן–וינשטוקיאירמשהרביהמקובלידכתב.23

Manuscript by the kabbalist Rabbi Moshe Yait Weinstock – Content that has not been Printed

.אחדמצדכתוביםדף[8].וינשטוקיאירמשהרביהמקובלשלקדשוידבכתבוקבלהתורהחידושי

.נדפסשלאחשובחומרלפנינו."מתנהלב"נכתבהעמודיםאחדבכותרת

.טובמצב.מ"ס20\33.גדוליםדפים

100$פתיחה 
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יחידהמהדורה–ג"תצ-ב"תצ,אזמיר-קושטא–אברהםזרעת"שו!סט.24

Set! Zera Avraham Responsa – Kushta-Izmir, 1732 – Single Edition

חייםאורחלחלקותשובותשאלות:שניחלק.משפטוחושןהעזרלאבןהשייכותתשובות:ראשוןחלק.חלקיםשני.אברהםזרע

.ירושליםד"ראביצחקיאברהםרבימאת.דעהויורה

.מקושטאאלפנדאריחייםרביהסכמת.יחידהמהדורה.ג"תצ-ב"תצ,אזמיר-קושטא

חתימותבשער.מאודטובבמצבהעותקכלזהמלבד.זעיריםונקביםהשערבשוליחסרון.מ"ס29.דףקסז,[2]:אחלק

3בספר"...יצחק'במרדכיחתום,הלויא"ברל"סג'הרעםהספרהחלפתעלרישום."מרדכיגדולתלמדרשקדש"ורישומים

.(במקצתקצוצות)ידבכתבהגהות

.הטקסטמילותעלמעטהפנימייםבשוליםבודדיםעשפגעי.ואיכותיםעביםדפים.מ"ס27.דף[4],קמ-קכט,קכו,[2]:בחלק

.עורבשדרתעתיקהכריכה.בשערמזרחיתחתימה.קליםפגמיםמספר.טובכללימצב

200$פתיחה 

יחידהמהדורה–ה"תרס-ו"תקט-ז"תפ,ירושלים-שאלוניקי-קושטא–הארץפרית"שו!שלםסט.25

Complete Set! Pri HaAretz Responsa – Kushta-Salonika-Jerusalem, 1727-1755-1905– Single Edition

.ירושליםחכמימגדולימזרחימאירישראלרבימאת.ם"הרמבעלחידושיםעםע"השוחלקי'בדותשובותשאלות.הארץפריספר

.מ"ס30.דף[3],צב,[3].ארכיטקטוניתבמסגרתשער.אשכנזייעקבבןיונהדפוס.יחידהמהדורה.ז"תפ,קושטא:אחלק

.העליונההכריכהבשדרתקטןקרע.מקוריתעורכריכת.רחביםשולים.ואיכותיםעביםדפים.נאהעותק.זעיריםנקבים.כתמים

.שולים.טובכללימצב.עשפגעימעט.דף[2],קלו,קה,קו,[4].יחידהמהדורה.ו"תקט,שאלוניקי:בחלק

.מקוריתכריכה.טובמצב.דףקב,[5].יחידהמהדורה.ה"תרס,ירושלים:גחלק

300$פתיחה 

יחידהמהדורה–ח"תר,קושטא–החייםדרך.26

Derech HaChaim – Kushta, 1848 – Single Edition

.קציןרפאלרבימאת.האמתלדתהמתנגדיםהנוצריםעםויכוח,החייםדרךספר

.יחידהמהדורה.ח"תר,קושטא

,אמתלתורותהמתנגדים"הנוצריםעלקשותבושדיברמשום,"אמתדרך"ספרואתלהדפיסחששכי,המחברמספרבהקדמתו

דרך"מספרוהרבהבוושיקעויכוחבצורתהכתוב"החייםדרך"ספרומפרסםהואלפיכך,"פהשבעלתורההןשבכתבתורההן

יעקבהתלמידשאלות:כו-יגפרק.הנוצריומתיהיהודייעקבביןויכוח:יב-אפרק.פרקועשריםלששהנחלקהספר."אמת

.ביהדותהריפורמהתנועתועםמקולאלכסנדרהמיסיונרעםפולמוסבספר.משההמורהותשובות

מעליהכהןאליאוהצעיר"וחתימותבעלותרישומימספר.מקוריתעורכריכת.עשפגעידפיםבכמה.בינונימצב.8°.דףסא-ב,[6]

."ט"ס

100$פתיחה 

יחידהמהדורה–ז"תרל,אזמיר–יוסףויקרא.27

Vaikra Yosef – Izmir, 1877 – Single Edition

.אלפנדארייוסףרבימאת,ודרשותותשובותשאלות,יוסףויקראספר

.רודיטיבנימןציוןבןדפוס.יחידהמהדורה.ז"תרל,אזמיר

יחיאהצעיר"רביבחתימתבשערבעלותרישום.שוליםפגמילב-לאבדפים.טובכללימצב.מקוריתכריכה.מ"ס22.דףקיב;לה

."ו"יצעמר

80$פתיחה 

ואזמירקושטא,שאלוניקי\המזרחדפוסי
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כרסעבכרך–המחברהקדשת–יחידהמהדורה–ג"תרל,אזמיר–הדבירפתח.28

Petach HaDvir – Izmir, 1873 – Single Edition – Author's Dedication – Thick Volume

עלשלישיחלק.פונטרימוליחייםרביהגדולהגאוןמאת,חייםאורחערוךשולחןעלבהלכהותשובותחידושים,הדבירפתחספר

.שבתדיניכל

.יחידהמהדורה.ג"תרל,אזמיר

.ידבכתבקצוצותהגהותשני.ידובכתבהמחברהגאוןהקדשתהספרבשער

רבישלוחתנו"בדבשצפיחית"בעלפונטרימוליחייארביבן.אזמירחכמיומופלאימגדולי,הדורגדול.(ג"תרלנפטר)המחבר

ההלכתיתבספרותיסודלספריהפכו"הדבירפתח"הספריםסדרת.י'פלאגחייםרבישלדינובביתחבר.קריספיןאברהם

בכלשלם..אורייןובראבהןבר...שבחבורהארי":דורוחכמיבפימאודמוערך.וההלכהת"השובספרירבותומצוטטיםהספרדית

כלחופשבקודששדרכוומכיריודעהקדושבספרווהרגיל,ליהאניסלארזכל.(י'פלאגחייםרבילשון)"חכמיםשמנוטובותמדות

(חמדהשדילשון)"ואחרוניםראשוניםהפוסקיםדבריבושעוסקבענייןתורהחדרי

.רופפתכריכה.מצויןמצב.ואיכותיםעביםדפים.[?מקורית]עתיקהעורחציכריכת.מ"ס28.דףשלז

200$פתיחה 

יחידותמהדורות–יצחקעיני\יוסףשלחלקו\החייםחקות:אזמירספריארבעה.29

Four Izmir Books: Chukot Chaim / Chelko shel Yosef / Einei Yitzchak – Single Editions

סידורימספר39השערבשולי.יחידהמהדורה.ג"תרל,אזמיר.י'פלאגחייםרבימאת.משפטחשןעלת"שו,החייםחקותספר•

ואם,נמשכתהסמיכההיתהזמןאיזהעדהסמיכהבעניןי'פלאגחייםרבישלהארוכהתשובתובאהבספר.המחברלפרסומי

.מנותקיםדפים.שוניםופגמים.עשפגעימעט.כריכהללא.דףקעז,[2].הזהבזמןנוהגת

כתמים.כריכהללא.דףצא,[1].יחידהמהדורה.ז"תרמ,אזמיר.אמאדויוסףרבימאת.ך"בתנדרשות.יוסףשלחלקוספר•

.מנותקיםדפים.דפיםובמספרבשער

מהדורה.ג"תרס,אזמיר.אלבעלייצחקרבימאת.(משריפהניצל)ת"שווקצתס"השאגדותמאמריעלחידושים.יצחקעיניספר•

.מנותקיםדפים.טובכללימצב.כריכהללא.דףפא,[2].יחידה

.בינונימצב.שערחסר.ו"תקט,אזמיר.ביקייאםמאיררבימאת.הכינוייםערכיעם.עיןבתמאיר•

.שוניםגדלים

150$פתיחה 

נאהעותק–יחידותמהדורות–א"תקפ,שאלוניקי–העץפרי\נזירתורת.30

Torat Nazir / Pri HaEzt – Salonika, 1721 – Single Editions – Fine Copy

.דףצא,[2].יחידהמהדורה.א"תקפ,שאלוניקי.מוטאלאברהםרבימאת.הדףסדרלפינזירמסכתעלשיטה,נזירתורתספר•

.המחברמאתהגיטיןשמותקונטרס.(המחברמצאצאי)הלויאליהחייםרבימאתנזירותהלכותם"הרמבעלחידושים:כוללהספר

שאולמגןבישיבתבלימודוחידשאשראלבעלייצחקרבימאת.אסמכתאודיני,זרהעבודהממסכתת"גפעלחידושים,העץפרי•

.דףקלה-קלא,קלא-ע,[3].יחידהמהדורה.א"תקפ,שאלוניקי.שאולגרשוןרפאל'רהגבירשל

מעטמקוריתכריכה.בודדיםזעיריםנקבים.כתמיםמעט.עביםדפים.טובמצב.נאהעותק.מ"ס28.יחדיונדפסוהספריםשני

.ומשופשפתבלויה

120$פתיחה 
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המחברבןהקדשת–יחידהמהדורה–ח"תר,שאלוניקי–רדםצעיר\שהםאבני.31

Avnei Shoham / Tza'ir Rodam – Salonika, 1848 – Single Edition – Dedication by the Author's Son

כמהעלחידושים"רדםצעיר"ספרעםנדפס.פרץאברהםרבימאת.והטורם"רמב,ס"השמסכתותעלחידושים,שהםאבניספר

.מזרחידודרפאלרבימאת,טריפותמהלכות

.אשכנזיהלויסעדידפוס.יחידהמהדורה.[ט"תר-]ח"תר,שאלוניקי

חלקים'בלחייםזכרנומחבר.שאלוניקימחכמי–פרץבנימיןחייםרפאלרביהמחברבןידבכתבהקדשהשהםאבניבשער

.17864הרבניםאוצר.(ב"תרל-ז"תרכ,אזמיר-שאלוניקי)

.בלויהמעטמקוריתכריכה.טובמצב.מ"ס30.דףכה,[1].דףקכח,[3]

100$פתיחה 

יחידהמהדורה–ב"תקצ,שאלוניקי–חיכלנשמתת"שו.32

Nishmat Kol Chai Responsa – Salonika, 1832 – Single Edition

עם.ראשוןחלק.אזמיררבניגדולי'פלאגחייםרביהגאוןמאת.דעהויורהחייםאורחבחלקותשובותשאלות,חיכלנשמת

.אברהםרביובנו,י'פלאגיעקברביאביומאתתשובות

.נדיר–הראשוניםי'פלאגחייםרבימספרי.יחידהמהדורה.ב"תקצ,אזמיר

.ב"הנציבןברליןחייםרבימספרייתהעותק.חדשהכריכה.טובמצב.בשערחיזוקים.מ"ס28.דףקיז,[3]

100$פתיחה 

יחידהמהדורה–ד"תקס,שאלוניקי–אליהויד.33

Yad Eliyahu – Salonika, 1804 – Single Edition

עלדרשות.שבתהלכותהטורעלביאור.ומלכיםהתורהיסודיהלכות,ם"להרמבתורהמשנהספרעלחידושים,אליהוידספר

.פלומבואליהורבימאת.התורה

אברהםורביטולידודיאליעזררבי,אניואליהרביהמחברותלמידיקושטארבניהסכמות.יחידהמהדורה.ד"תקס,שאלוניקי

.הכהן

.טובמצב.מ"ס28.דףלו,קכא,[3]

100$פתיחה 

נדירספר–יחידהמהדורה–ה"תקנ,שאלוניקי–אורותטל.34

Tal Orot – Salonika, 1795 – Single Edition – Rare Book

.וייא'גבןיוסףרבימאת.דרושיםבסופו.המרדכירבינוהלכותסביב,מלאכותל"טעלוביאוריםחידושים,אורותטלספר

.יחידהמהדורה.ה"תקנ,שאלוניקי

,קרקעותחזקת:דףיח.בהרפרשתעד,הפרשיותסדרעלדרושים:דףכו.ותשובותשאלות:דףכד.המרדכיעלביאור:דףקיד

.כאןאיןשבועהכאןאיןקניןענין:(השלישיתהספירהמן)כו-ב,כבדף.לעולםבאשלאדברענין:קיד-ב,קידף.שוניםממשיבים

בן,מארגונטויעקבשלוםחייםנסים’רשלוהגהותחידושיםשקועיםבספר.הספרמגיה,אלגאבהמשה’רמאת,הענייניםשני

.אלגאבהמשה’רושל,המחברשלאחותו

!הנדיריםשאלוניקימספרי

.השערבשוליובלאיכתמים.עשפגעימעט.טובכללימצב.מ"ס29.דףיח;כו;כד;קטז,ז,[2]

100$פתיחה 
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א"זיעפתיהיהודהרביהאלקיהמקובלשלמביתוקלףעלקמעותשלוש.36

Three Amulets on parchment from the House of the Kabbalist Rabbi Yehuda Fatiyah

.מזוהיםלאשוניםכותב.א"זיעפתיהיהודהרביהאלקיהמקובלשלבביתושהיו,קלףעללשמירהקמיעותשלוש

.וראוייםקדושיםמקובליםידיעלנכתבוובודאי,בחייועודפתיהיהודהרבישלבביתוהיוהללוהקמיעות

.דיוטשטושי.בינוני-טובכללימצב.שוניםגדלים.וארוךצרפורמט

200$פתיחה 

הספרלאורךקבליותהגהות–ב"תרס,ירושלים–שעהיפה\הכוונתשער.37

Sha'ar HaKavanot / Yaffa Sha'ah – Jerusalem, 1902 – Kabbalistic Glosses throughout the Book

.ב"תרס,ירושלים.הכהןיהודהר"בכשלמהלרבי,שעהיפהספרעם.ו"למהרח,הכונותשערספר

ישיבתחותמותבספר.20–ההמאהתחילתמתקופתכתיבה.(עיפרון).מזרחיידבכתבחשובותקבליותהגהותהספרלאורך

"...יצחקהמשתדל"מאתמחלבהרריעובדיההגבירשללישיבתוהקדשהרישוםהשערבראש.בירושליםאלביתהמקובלים

.רופפתמקוריתכריכה.טובמצבזהמלבד.במסגרתופגמיםעםמנותקשער.מ"ס36.דףכד,[1];[2],קיא,[1]

120$פתיחה 

ירושליםד"ראבעזריאלאברהםרביהגאוןשלידובכתבהזוהרעלותיקוניםהגהותעשרות.38

Dozens of Glosses and Corrections on the Zohar Handwritten by the Gaon Rabbi Avraham Azriel Rosh Av Beit Din of

Jerusalem

.ו"תרכ,ליוורנו,חדשזוהר

.עזריאלאברהםרביהגאוןשלידוכתבבעצם,ותיקוניםהגהותהספרכללאורך.עזריאלאברהםרבישלבעלותחותמותבספר

במקומותתיבותראשיפתיחת,הזוהרלנוסחאותקצריםביאוריםכוללותההגהות:משמעותיתוכןבעליאולם,רבותקצרותהגהות

ביניהם.הזוהרבדברימשמעותיםתיקוניםכןכמו.האמתלפישלאתיבותהראשיבפתיחתטעותלידייבואושלאכדי,הנצרכים

.שורותמספרשלארוכותהגהותכמה

ד"ראבוהיהה"תרממשנתבדיינותכיהן.בירושליםהספרדיםחכמימגדולי,(ז"תש-ב"תרכ)עזריאלאברהםרביהמקובלהגאון

וידאלרביעםיחדתקופהלאחר,ברוךנסיםחייםרביעםיחד,בירושליםדיןבתיבמספרכדייןשימש.בירושליםהספרדיתהעדה

אתלאורהוציא.סורנאגהפריסיאדורבישלהדיןבביתגםתקופהלאחר,יר'טאנגמשהרבישלהדיןבביתובמקביליל'אנגחנוך

רביעםיחדייסד.בירושלים"אחיםשבת"ישיבתבראשותמקומואתמילא,"אהרןכפי"בעלעזריאלאהרןרביהמקובלסבוספרי

בביתוהפרטיתספריתו.הספרדיתהעדהשלגבאותתפקידיבכמהשימש."ערומיםומלבישמצווהשומרי"חברתאתבדהביצחק

.אלביתהמקובלובישיבתיוסףפורתישיבתומתפללילומדיעםנמנההאחרונותבשנותיו.ידוכתביספרים2000–כהכילה

.מאודטובמצב.מ"ס24.דףקמד-ג,[2]

120$פתיחה 

ידועלא–1851,בומבי–תהליםספר.35

Book of Psalms – Bombay, 1851 – Unknown

ACCURATISSIME,תהליםספר ADORNATUS.בשער.[הודו]בבומבינדפסהספרהטיפוגריהפיעל.בשערדפוסמקוםציוןללא

.1851שנתנכתב

.מבומביעתיקהבעלותחותמתלשערמעבר

.הדפיםלאורךידבכתברביםרישומים.זעיריםעשנקבי.טובכללימצב.מ"ס14.'עמ189

500$פתיחה 

וקמעותקבלה
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מסאטמרטייטלבויםיואלרביר"האדמועותק–[ו"תשל,ירושלים]–אבותמעשה.39

Ma'aseh Avot - [Jerusalem, 1976] - Copy of the Rebbe Rabbi Yoel Teitelbaum of Satmar

שנפתחיםלבנותספרובתיחדשיםספרדבתינגד.והגולהישראלארץרבני,ארצותארבעשלהדיןמבתידיןפסקי,אבותמעשה

,ירושלים)שלצילוםדפוס.שנותיוכלבמשךטיילבויםיואלרביר"האדמונאבקשעליהםבנושאיםכולועוסקהספר.ישראלבארץ

.[ו"תשל,ירושלים]הראשונההמהדורה.א"תרס

.מסאטמרטייטלבויםיואלרביר"האדמושלבעלותחריטתהכריכהבתחתית

."אבותמעשה":הספרשםשלישנהמקוריתזהבהטבעתעםמקוריתכריכה.רופפיםדפים.שימושסמני.מאודטובמצב

1000$פתיחה 

זילברשטייןצבישמואלאברהםרביידבכתבלמדניותהגהות–ד"תרס,סאטמר–שיקם"מהרת"שו.40

מרדומסק

Maharam Schick Reponsa – Satmar, 1904 – Scholarly Glosses Handwritten by Rabbi Avraham Shmuel Zvi Zilberstein

of Radomsk

.ראשונהמהדורה.ד"תרס,סאטמר.חייםאורח.שיקם"מהרותשובותשאלות

שלישיתלעלותמצפהטאוארנטאק"בקמתגוררזילברשטייןצבישמואלאברהםבזה'דחנני"רישוםשאחריוובדףבשער

.ידובכתבהגהות30–כהספרלאורך."א"תובבירושליםק"לעיה

ברמהכרבכיהן.מראדומסקשלמה״ה״תפארתבעלהאדמו״רנכד(א"תשי-ה"תרמ)זילברשטייןהירשצבישמואלאברהםרבי

ישראללארץעלה,.רבניהמראשיוהיהלטורונטועברה"תרפבשנת.ראדומסקד"אבביניהם.ועודויזערבניק,ביגטליין,קהילות

שבועותשבעה.שמואלקרבןת"שו.(תרפ״ג,פיעטרקוב)שלמה״התפארת״נפלאותחיבוריו.לטורנטוחזרכשנתייםולאחר

.(ז"תרפ,בילגוריה)המזבחקרנות.(צ"תרח,ירושלים)

.שבירדף.טובכללימצב

120$פתיחה 

חדשותהוספותעםלראשונה–ף"תק,אוסטרהא–יקריםליקוטים.41

Likutim Yekarim – Ostroh, 1820 – First Time with New Additions

.והפוסקיםל"חזאגדותעלחסידותמאמריותלמידיוטובשםמהבעל,יקריםליקוטים

שנסתפק1155'מס,ישראלגנזי,יודלוב'יעייןוהתאריךההדפסהמקוםעל.דפוסושנתמקוםללאנדפסהשער.ף"תק,אוסטרהא

."בערךס"תק,זאלקווא"הםשםהמוצעיםוהתאריךוהמקוםבזה

.מזברזפייבשרביהצדיקכתבי"א"עכבדף.הקודמותבמהדורותנדפסושלאקטעיםכוללתזומהדורה

.(304חסידותסטפנסקי).מ"ס23.דףמב-לט,לז

.ובלויהעתיקהעורכריכת.חסרוןעםפגםאחרוןבדף.הספרבפינותוקיפוליםבלאי.טובכללימצב

300$פתיחה 

.ראשונהמהדורה–ה"תרמ,טשרנוביץ–חלקים'ג–צדיקצמח.42

Tzemach Tzaddik – Three Sections – Chernowitz, 1885 – First Edition

.חלקיםשלושה.ראשונהמהדורה.ה"תרמ,טשרנוביץ.ניץ'מויזהגרמנדלמנחםרבימאת,צדיקצמחספר

.טובכללימצב.אחדבכרך.נפרדיםבשעריםהחלקיםשאר.ראשוניםדפים2חסרים'אחלק

120$פתיחה 

הונגריהיהדות\חסידות
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ספריםששה–ניץ'מקוזק"הרהמאת"ישראלעבודת"ספריאוסף.43

Collection of "Avodat Yisrael" Books by the Rebbe of Kozhnitz – Six Books

.ראשוןודףשערחסר:נוסףעותק.בלבדשערחסר.י"תר,לבוב.ישראלעבודת•

.ד"תרכ,לבוב.ישראלעבודת•

.עותקיםשני.ה"תרכ,למברג.ישראלעבודת•

.טברסקיהעניךחנוךרביר"האדמווחותמתחתימה.ח"תרל,ווארשא.ישראלעבודת•

.שוניםומצביםגדלים

80$פתיחה 

ראשונותמהדורות–חלקיםשלושה–מ"הריחדושיספרי.44

Chidushei HaRim Responsa – Three Sections – First Editions

.מגורמאיריצחקרביר"האדמומאת,מ"הריחדושיספריארבעה

.'עמ291,[3].ראשונהמהדורה.ה"תרל,ווארשא.וקידושיןכתובותעל.מ"הריחדושי•

.’עמ42;235,[2].ראשונהמהדורה.מ"תר,ווארשא.בתראובבאמציעאבבא,קמאבבאמסכתות.מ"הריחדושי•

.'עמ3-198.3-68.ראשונהמהדורה.א"תרמ,ווארשא.שבועותמסכתועלהעזראבןעל.מ"הריחדושי•

.’עמ78,166.שניהמהדורה.א"תרנ,ווארשא.קידושיןהלכותהעזראבןועלגטיןמסכתעל.מ"הריחדושי•

.טובמצב

100$פתיחה 

ראשונהמהדורה–א"תרס,פרמישלא–יוםיוםדרושי.45

Drushei Yom Yom – Przemyśl, 1901 – First Edition

בדרךודרושתורהדברי.ופרטןבכללהשנהימותועלהשבועימותעלמיוסד,דשתאוסדוראדבואסדוראכולל,יוםיוםדרושי

.מקומרנאאיזיקיצחקורבימנשכיזהרביתלמיד(ח"תרע-ר"ת)לנדמןמנדלמנחםרבימאת.הרמז

.ראשונהמהדורה.א"תרס,פרמישלא

.בודדיםזעיריםנקבים.טובמצב.כריכהללא.מ"ס23.דףקף,[4]

100$פתיחה 

מגור"מנחםפני"הר"האדמומאתמכתב.46

Letter by the Rebbe, the "Pnei Menachem" of Gur

פני"האלטרמנחםפנחסרביר"האדמושלקדשוידבחתימת.גורחסידותשלאמתשפתישיבתלתלמיד,רווקותאישורמכתב

.א"תשלשבט,ט"כ.מגור"מנחם

.טובמצב.תיוקנקבי.מ"ס10\16

120$פתיחה 
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מביאלא"יהושעחלקת"בעלר"האדמובחתימתנישואיןאישורתעודת.47

Marriage Certificate Signed by the Rebbe Author of "Chelkat Yehoshua" of Biala

.ה"תשכ,ירושלים.שורנחמההכלהעםבידרמןיצחקיעקברבישלבנובידרמןשלמההחתןלנישואי,נישואיןאישור

(העדיםשמות)שורההמילויכנראה."יהושעחלקת"בעלרבינוביץיהושעיחיאלרביר"האדמושלקדשוידחתימתהתעודהבסוף

.ר"האדמושלקדשוידבכתבהיאגםהתעודהבתחתית

.נשגבוקדושעצוםגאון.השואהלאחרביאלאחסידותמקים.(רג,ילחסידות'אנצי,ב"תשמ-א"תרס)רבינוביץיהושעיחיאלרבי

וידעמשפחתועםלהמלטהצליחהשואהבתקופת.בלבדשנהג"כבןאזוהיהאביומקוםעלר"לאדמוהוכתרד"תרפבשנת

אביבבתלהתיישבתחילה.ביאלאשלהחסידיםשרידיכלסביבוהתאחדו,ז"תשבעומרג"בללארץעלייתועם.רבסבלבגלותו

שמחהבצלאלרבימתתיהודודורבייעקביצחקרבי,יהודהצביירחמיאלרבי:רים"האדמובניו.לירושליםעברו"תשטובשנת

.בונם

.קיפולוסימניקמטיםמעט.תיוקנקבי.מ"ס22\26.דף[1]

200$פתיחה 

ל"זצמטאלנאטברסקייוחנןרביר"האדמובחתימתנישואיןאישורתעודת.48

Marriage Certificate Signed by the Rebbe Rabbi Yochanan Twersky of Tolna

.ד"תשכ,ירושלים.דויטששושנההכלהעם,טברסקייוחנןרביבןטברסקיהעשיליהושעהחתןלנישואי,נישואיןאישור

."טאלנאמרדכידודר"במוהריוחנן"רביר"האדמושלקדשוידחתימתהתעודהבסוף

.קיפולסימני.תיוקנקבי.מ"ס26\22.דף[1]

100$פתיחה 

"הבחורמצדהעומד"א"זיעראטהאהרןרביהקדושר"האדמובחתימת–נדירתנאיםשטר.49

Rare Deed of Tena'im – Signed by the Rebbe Rabbi Aharon Roth "On the Side of the Groom"

פייבל'חזקיבןצבי...החתןהבחורמצדהעומדא"שליטא"מהרר"אדמוק"כה"הצדדיתריהניביןוהותנושנדברו",תנאיםשטר

שלידוחתימתעם.ו"תש,אלול,בירושליםנעשוהתנאים"...הכלהמצדהעומדקעניגאהרןשלמה'רבןפישלאפרים'רוביןהכהן

.פטירתולפנישנהכחציהיאהחתימה–"ה"עיעקבשמואלבןאהרן"החותםראטהאהרןרביהקדושר"האדמו

.גסיםקיפולוסימניפגמים.שוליםקרעי.בינונימצב.מ"ס27\41.וחתימותידבכתבמילויעם.מודפסדף[1]

שומר"חבורתאתייסד.הזההעולםמעניניופרושסגפן,נשגבוצדיקעליוןקדוש(ז"תש-ה"תרנ)ראטהאהרןרביר"האדמו

היתהכזו–רםובקולבהתלהבותותפילהתורהתלמוד'הבעבודתלעסוקבמטרה,"'היראי"חבורתאתהקיםבסאטמר."אמונים

."אמונהמבקש."הקודשטהרת."הטהורשולחן"."אמוניםשומר"והידועיםהחשוביםהספריםאתחיבר.חייוכלבמשךמידתו

.ועוד"הלבבותנועם

300$פתיחה 

מערלויסופריוחנןרביר"האדמומאתמכתביםשני.50

Two Letters by the Rebbe Rabbi Yochanan Sofer of Erlau

.בירושליםשמעוןאהלישיבתשלבלנקעל.מערלויר"האדמוסופריוחנןרבישלוחתימתוידובכתבמכתביםשני

.בירושליםהחרדיתהעדהשלהדיןביתאלנשלחוהמכתבים.מישיבתולתלמידיםרווקותאישורבהםהמכתביםשני

.והידוקתיוקנקבי.טובכללימצב

100$פתיחה 
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פנעטמ"מהרמשלםסט–רים"האדמוחשובימאתולמדנותהלכהספרי[14]אוסף.51

Collection of [14] Halacha and Scholarly Books by Leading Rebbes – Complete Set by the Maharmam Panet

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

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

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

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

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

.טובמצב.ראשונהמהדורה.ג"תרע,ווארשא.מסוכוטשובבורנשטייןאברהםרבימאת.אחלקד"יו.נזראבנית"שו•

מהדורה.ד"תרצ-ב"תרע,סוואליווע.ממונקאטששפיראהירשצבירביר"האדמומאת.חלקיםשני.דעהיורה.תשובהדרכי•

.טובכללימצב.ראשונה

.בינונימצב.יחידהמהדורה.ד"תרמ,טשרנוביץ.שפיראיחיאלבןאברהםרבימאת.זרעיםמשניותעל,לאברהםחסד•

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

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

.יחידהמהדורה.ו"תרמ,למברג.מייזילשעוזיאלרבימאת.שבתמסכתעל.טובהדעתעץחיבור•

.החלקיםשני.ב"תרס,בארדיאב.מצאנזחייםרביר"האדמומאת.חייםדברית"שו•

.החלקיםשני.ט"תרפ,בילגורייא.מצאנזחייםרביר"האדמומאת.חייםדברית"שו•

.ראשונהמהדורה.ח"תרס,סאטמר.ש"להיללרבימאת,היללביתתשובות•

.שהואכמותנמכרהאוסף.טובבמצברובם.שוניםומצביםגדלים.כרכים13ב14כ"סה

120$פתיחה 
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וחותמותחתימות–'התרשנות–חסידותספרישלגדולאוסף.52

Large Collection of Hassidic Books – 1840s – Signatures and Stamps

.ראשונהמהדורה–ה"תרמ,יוזעפוף–חלקים'ג–(סלונים)לאברהםחסד•

.בירושליםתימןרבנימחשוביאלשיךיוסףשלוםרביוחתימתרישום.ה"תרכ,למברג.התפלהשער•

ניצל,סאטמרחסידירבנימחשובי.שפיצרמרדכינחוםרביחתימת.החלקיםשני.ראשונהמהדורה.ב"תרע,חוסט.פניםייטב•

.טובהלווהכירבושהשתמשמסאטמרר"לאדמומיוחדסידורנתן.ב"לארההיגרואחריהמהשואה

.ג"תרכ,למברג.אלימלךנועם•

.מטשורטקובר"האדמוקלויזחותמות.החלקיםשני.כ"תר,לבוב.יששכרבני•

.ח"תרס,יאראסלויא.ן"מהריאמרי•

.ו"תרכ,למברג.פענחצפנת•

הקדושר"האדמובביתשהיהקדשוידכתבמתוךנדפס.ראשונהמהדורה.ט"תרנ,לובטשוב.מפאנוע"להרמ,אמתשפת•

.מבעלז

.סוסוווצאד"אבענגלרדישכראברהםרביהמקובלחותמת.החלקיםשני.ח"תרנ,סיגט.טייטלבויםמשהרבימאת,משהישמח•

.הכהןזאבשלמהרביי"בכחתימה

,ווארשא.מטשכנובאברהםרביבןלנדאוולףזאברבימאת,והמועדיםהתורהפרשיותסדרעל,תורהכתרזהבזרספר•

ך"התנעלדרשות,טובדורשספרעםנדפס.מסוכוטשובבורנשטייןאברהםרביר"האדמואביוהסכמת.ראשונהמהדורה.א"תרס

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

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

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

.באמריקההרבניםאגודתחבר.באלנטון"ישראלובניאחיםאגודת"בקהלתכרבוכיהן

אברהםרביר"האדמומאת.וגמראמשניות,התורהעלליקוטיםעםתשובהולשבתהגדוללשבתדרשות,דאברהםזכותא•

מסוכוטשובבורנשטייןאברהםרביהסכמתהשנילשערמעבר.שעריםשני.ראשונהמהדורה,ה"תרנ,ווארשא.א"זיעמטשכנאוו

.'עמ[4],140,[4]

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

מהדורה.ה"זלהמ"מוהרשבחילקוטיקונטרסעם.1907ז"תרס,פיעטרקוב.מנעסכיאזמרדכירביכתבי,השלםאשרשפיספר•

.ראשונה

:עםכרוך.י"תר,למברג.רוקחאלעזררבימאת.קבלה.התורהעלרוקחמעשה•

.פגומיםאחרוניםדפים.שניהמהדורה.[ח"תקצ],למברג.מזלוטשובחייםאברהםרבימאת.לחייםאורח•

מלין•ג"תרמ,לובלין.משהתורתזכרו•ג"תרמ,לובלין,המשכןדמלאכתברייתא•ג"תרמ,לובלין.בראשיתאגדתמדרש•

.ג"תרמ,לובלין.וחידותםחכמיםדברי•ה"תרל,ווארשא.דרבנן

'רצ"הרהמספינקאר"להאדמושייךהזהק"הספה"מספינקאכהנאיוסףמאיררביר"לאדמושייךשהספררביםרישומיםבספר

הנראהכפיהספרבתחילת."כהנאם"במוהריאליעזראלטר'הקו"תשטטבתו"כיוםו"ירושתק"חופעיהא"שליטמאיריוסף

.כתובתועםידוחתימת

.ג"תרס,פיטרקוב.מפשיסחאבונםשמחהלרבי.שמחהקול•

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

.ג"תרצ,דעש.קודשכתבי•

.'עמקלב.יחידהמהדורה.ה"תרפ,טשרנוביץ.ברכרוולףזאביעקברבימאתאמתדבריישרכתובספר•

רבי,מלובליןשפיראמאיררבי.מאסטרווואצאהלוייחיאלמאירמרביחידושיםשלראשונהמהדורה.ה"תרצ,לובלין.אמונהנחלי•

.מסלוניםמאיר

.ד"תרס,ווארשא.מאניפוליזסלמשלםרבימאתחסידותחדושי.זהבמנרת•

.צ"תרח,ירושלים.הכלליתיקון•

.בינונימצב.א"תרכ.מזלוטשובאייזקיצחקרבימאת.אמתשפת•

.ך"תר,קניגסברג.מוואידיסלובהירשצבירבימאת.למאהעשרה•

.צבעונישער.ג"תש,בודפסט.גוטליבבערישדברבימאת,עולםחיי•

.ח"תש,גרמניה.סלונים.קודשכתביקונטרס•

.ב"תש.סאטמר,המיםבארת•

.ראשונהמהדורה.ד"תרצ.סאטמר.ראטהאהרןרבימאת.הלבבותנועם•

.שהואכמותנמכרהאוסף.טובבמצברובם.שוניםומצביםגדלים.כרכים26בספרים34כ"סה

120$פתיחה 
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וצדיקיםרים"אדמותולדותספריאוסף.53

Collection of Books about the Histories of Rebbes and Tzaddikim

49.ראשונהמהדורה.ח"תרפ,סלאוואקייטארנא.מקרסטירישעהרביר"האדמושלחייווקורותתולדותיו,ישעיהובארמיספר•

.הצדיקקברשעל"המצבההעתק"'עמ[1]+עמודים

.צ"תרח,מונקאטש.מצאנזחייםרביתולדות.לחייםזכרנו•

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

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

.ו"תרמ,ווארשא,קדישיןפתגמיןספר:עםכרוך.ב"תרע,לובלין.צמחיעקבלרבי,ומצוהנגידספר:עםכרוך

.השערדףחסר.ראשונהמהדורה.ף"תק,ווילנא.מפולוצקפנחסרבימאת.ודרשותצוואה,הגבעהראש•

.ו"תרנ,ירושלים.למפרטבנימיןישראלרבימאת,ישראלראשיארבעהעלוהספדהתורהכבודדרוש•

.ד"תרפ,המבורג.ו"אהד"אביחזקאלרביצוואת•

מהדורה.ו"תרצ,מונקאטש.דייטשחייםשמואלרבימאת.אונסדורףד"אברוזנברגשמואלרביהגאוןתולדות,שמואלתולדות•

.יחידה

.ב"תשי,ירושלים,מדאראגפרנקלשמואלרביתולדות.שמואלתפארת•

.ראשונהמהדורה–ס"תר,ווארשא–הראשוןמאדםיארצייטרשימות–ודורשיוודורדור•

.ו"תש,אביבתל.גרודזנסקיעוזרחייםרביתולדות.אחיעזר•

.אייזנשטטציוןבןרביל"המוחתימת.ז"תרצ,ברוקלין.שניספר.אחרוניםדורות•

.ראשונהמהדורה–ח"תרפ,וינה–סופרמשפחתורבניאיגרעקיבארביותמונותתולדות-סופריםאיגרות•

.ועוד.הקלריאליעזררביתולדות,גאוןסעדיהרבינותולדות.ג"תרע,ווארשה.הערוךבעלרומיאישנתןרבנותולדות•

"אברך"ספרעםכרוך.ז"תרנ,ווארשא.ליפשיץהלוייעקברבימאת.מקובנהאלחנןיצחקרבישלחייומסכת,יצחקתולדות•

.ג"תרנ,מונקאטש.פרידלנדרמאיראהרןרבימאת

.שהואכמותנמכרהאוסף.טובכללימצב.כרכים14ב.ספרים18כ"סה

120$פתיחה 

ראשונהמהדורה–צ"תרח,בודפשט–חוליןמסכת–סופרכתב.54

Ketav Sofer – Chulin Tractate – Budapest, 1938 – First Edition

.ראשונהמהדורה.צ"תרח,בודפשט.סופרבנימיןשמואלאברהםרבימאת.חוליןמסכתעלופלפוליםחידושים,סופרכתבספר

.מאודטובמצב.'עמ[1],רעט,[2]

80$פתיחה 

גרינוולדיוסףורביוויסיצחקרביחתימות–ראשונהמהדורה–חלקיםשני–הבשםערוגתת"שו.55

Arugat HaBosem Responsa – Two Sections – First Edition – Signatures of Rabbi Yitzchak Weiss and Rabbi Yosef

Greenwald

.ו"תרפ,סאטומארע-שאמלוי.מחוסטגרינוולדמשהרבימאת.החלקיםשני.דעהיורהחלק,הבשםערוגתותשובותשאלות

.ראשונהמהדורה

."גרינוולדיוסף"רביחתימותשתי1\כגבדף."ווייסיצחק"רביחתימתהשעריםבשני

מצב.עתיקהכריכה.הראשוניםהדפיםבשניקמט.אחדבכרךהחלקיםשני.מ"ס31.דף[8],קכג-נט,נז-[א].דף[5],קכא,[4]

.טובכללי

100$פתיחה 
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סופרהחתםתלמידימגדולישפיץיצחקרביחתימת–ה"תק,ליוורנו–עיניםשבעה.56

Shiva Enayim – Livorno, 1745 – Signature of Rabbi Yitzchak Spitz, One of the Leading Disciples of the Chatam Sofer

יצחקרבי,בנבנשתינסיםרבימאתתשובות,הזכותספר.וסנהדריןמכותמסכתותעלן"הרמבחידושיכולל,עיניםשבעהספר

.בולאטבןאברהםרבי.ליאוןדייצחקרבי,זייתבןיצחקרבי,אבוהב

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

.חדשהכריכה.מינמילייםשולים.דפיםמספרבפינותמשוקמיםפגמים.בינוני-טובמצב

בעלמפראגפלקלשאלעזררביחתנו."סופרחתם"המרןתלמידימגדולי(ט"תרנפטר)"שפיץאיצק"חתימההשערבראש

.(ותלמידיוס"החת.11078הרבניםאוצר).ו"תקצבשנתבקעסטהליכרבכיהן."מאהבהתשובה"

..אברהם"חתימתוהספרבסוף."מקעלליןהירשליבר"במוהראברהםממנינתונההיאדרשהלדורון"הקדשהרישוםבשער

."מקעלליןמרגליות

100$פתיחה 

הונגריהרבניחתימות\מיוחסיםעותקים–ספריםמקבץ.57

Collection of Books – Pedigreed Copies / Signatures of Hungarian Rabbis

.טירנויד"אבפרידמןיצחקרביבעלותחותמות.ו"תרנ,מונקאטש.ר"היוצביתת"שו•

.ו"תקנ,ווין.ומנחותבכורות,זבחיםמסכתגמרא•

."נאוועמעסטעסגלמשה'הק"שלחתימהבצורתחותמתזבחיםמסכתבשער

ם"חת"השלישיבתועלכששמע,צעירבגיל(נאוואמעסטא)חדשבעירנולד(ח"תרמ-א"תקס)נוומיסטההמבורגרהלוימשהרבי

והמעוליםהאהוביםהתלמידיםביןנחשבכיעדונתעלהעלהשם,כולבחוסרלשםובאפרשבורגלעיררגליתנדד,"סופר

צדיקכאישנתפרסםחתונותואחר.נאוועמעסטא,עירושםתרגום-"חדשהעירמשה"לוקרא"סופרם"חת"הרבו.שבישיבה

ר"הרהמופלא'הבחתלמידיה"הבקודשעליותונתעלהעלהמשה":כותבמשהלרביבתעודתו"סופרם"חת"ה.בחסידותמתנהג

אליבאשמעתתאומסיקמתון'אהוביואילתחןביעלתאםכירהביםאלפנהלא...רבועיון'בשקידושימשלמד,חדשהעירמשה

."...'העםזקנינגדלכבדואמרתידיןמןכל...נמרץבעיוןוסיקורבהבטהמביטמביןוהלכותסוגיותבהרבהידוומילא,דהלכתא

במכתבוביקשומברעזאוועשיקמשהרביהגאון.רבותורתאתבהוהפיץ,בירושליםוהשתקעהקודשלארץעלהז"תריבשנת

."סופרם"חת"הרבומנהגיאתשירשום

.מנותקתכריכה.הראשוניםבדפיםוקרעיםבלאי

.חדשעירד"אבדאנטאהאליעזרמשהרביחותמת.שפיראכהנאיעקברבימאת.ב"תרע,ווילנא.יעקבנאות•

נולד)צביאברהםר"בדאלינקהחייםמאיררבי.וחותמתחתימה.א"תרע,סיגט.הכהןאריהחייםרבימאת.גאוניםדברי•

גרודנאפלך-במאטעלעכרבכיהן.קובנאכולל,מסמיאטיץמאניפאליאדודרבי,מפאהאסטחורגיןהירשצבירביתלמיד(ב"תרמ

רבי,מלידאריינסיצחקיעקברבי,מסלובודקהליבוביץדבברוךרבי,ממאטעלעברגמןעקיבארבי:מאתנסמך.ע"תרמשנת

הניח."החמדהשכיות"בעלשפיראשמואלמישלמשהרבי,"תמימהתורה"בעלאפשטיןברוךרבי,מרומשישוקשמואלבןאליהו

.ע"ושוס"השעלחבורים

.סקלהיידד"אברוזנרל"סגיהודהרבישלחותמתובספר.ט"תרמ,למברג.חלקיםשני.מאירותפניםת"שו•

שהיתה,הישיבהובראשותסקלהיידברבנותכיהןשנה39,הונגריהמגדולי(ד"תש-ט"תרל)רוזנרסגליהודהרביהקדושהגאון

ת"שו.ס"השעל"יהודהאמרי"הספריםמחבר.סאטמררי"אדמושלשלומםמאנישי.בהונגריהוהחשובותהגדולותהישיבותאחת

.ד"הימשפחתועםבשואהנספה.התורהועל

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםומצביםגדלים.ספרים5כ"סה

120$פתיחה 
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"המצותטעמיספרלוח"הדפיםכולל–א"שמ,באזל–המצותטעמי.58

Ta'amei HaMitzvot – Basel, 1581 – Including the Leaves "Luach Sefer Ta'amei HaMitzvot"

ספרלוח".דף5הספרבסוף.פרוביניאואמברוסיאודפוס.א"שמ,באזל.ריקנאטיבנימיןבןמנחםרבינומאת,המצותטעמיספר

.העותקיםבכלשאינם"המצותטעמי

שריפתמחמתהפנימיתהתחתונההדפיםבפינתחסרוןעםפגםדפיםבכמה.חדשהכריכה.בינונימצב.מ"ס20.דף[5],מג

.הדף

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

150$פתיחה 

חסרעותק–ראשונהמהדורה–ה"שס,ונציה–אלרוממות.59

Romemot El – Venice, 1605 – First Edition – Lacking Copy

.הקדושהאלשיך–אלשיךמשהרבינומאת.(הפניםעם)תהליםספרעלאלרוממותביאור

.ראשונהמהדורה.ה"שס,ונציה

מעט.שימושובלאיכתמים.דפיםבכמהחסרונות.בינונימצב.(דףשי:במקור).חסרקמהדף.הסוףעדהמדףלפנינו:חסרעותק

.עשפגעי

100$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ו"שכ,קרימוני–א"להרשבהביתתורת.60

Tora HaBayit by the Rashba – Cremona, 1566 – First Edition

.א"הרשב–אדרתבןשלמהרבינומאתהביתתורתספר

.(238יסודספריסטפנסקי).ראשונהמהדורה.ו"שכ,קרימונה

נקבי.הפנימיתהשערממסגרתמעטעלניירהדבקת.מ"ס19.(דףעב:במקור).עב-מומדףסוףחסריםוכן.נגדףחסרעותק

.טובכללימצב.כתמים.דפיםבכמהעש

100$פתיחה 

'הששנות
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ז"תפ,אמשטרדם–משהקהלות.61

Kohelet Moshe – Amsterdam, 1727

עלשוניםוביאוריםמפרשיםועודלאניידושמואלרבימאתפזכליביאורעם,אחרוניםנביאים.שלישיחלק,משהקהלותספר

.הדף

.ניירדבקבחיזוקשער.מקומותבכמהעשנקבי.בינוני,טובמצב.מ"ס45.דףשכב,[2].ראשונהמהדורה.ז"תפ,אמשטרדם

.ופגומהבלויה,מקוריתקלףשדרתעםעץכריכת

100$פתיחה 

ראשונהמהדורה–חלקיםשלושה–א"להחידאנךחומת.62

Chomat Anach by the Chida – Three Sections – First Edition

.ראשונהמהדורה.ד"תקס-ג"תקס,פיסא.א"החיד–אזולאידודיוסףחייםרבינומאת.וכתוביםנביאיםתורהעל,ך"אנחומת

.כתמים.טובמצב.דף[2],רנא,[2].ומגילותתורהחומשיחמשה–ראשוןחלק

.טובכללימצב.אחרוןודףשערחסר.דףקעו.ראשוניםנביאים.שניחלק

.בינוני,טובמצב.אחרוניםדפיםוארבעהשערחסר.דף[13],ריז,[2].כתובים–רביעיחלק

120$פתיחה 

חתימות–ז"תע-ו"תע,אמשטרדם–מגילה\סוכהמסכת–בבליתלמוד.63

Babylonian Talmud – Sukkah / Megilah Tractate – Amsterdam, 1716-1717 – Signatures

.ז"תע-ו"תע,אמשטרדם.התלמודמהדורתמתוך.ומגילהסוכה,מסכתותשני

ורישומיחתימות.לימודכתמי.הדפיםבפינותקיפולים.בינוני–טובמצב.מ"ס29.נפרדבשערמסכתכל.דףלח-לו,לו.דףסח

.מנותקתכריכה.הפורזץובדףבשערבעלות

120$פתיחה 

נהדרעותק–יחידהמהדורה–ד"תקע,פראג–יעקבזרע.64

Zera Yaakov – Prage, 1814 – Single Edition – Impressive Copy

נודע"הבעלעםיחדפראגדיינימחשוביגינצבורגיעקברביהגאוןמאת.ושבתברכותמסכתותעלחידושים,יעקבזרעספר

."ביהודה

.יחידהמהדורה.ד"תקע,פראג

.איכותיםדפים.מצויןמצב.דף[1],סח,מא,[1]

80$פתיחה 

ולמדנותיסודספרי,תלמוד,ך"תנ
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יחידהמהדורה–ט"תרי,ברסלוי–חדשמזבח.65

Mizbe'ach Chadash – Breslau, 1859 – Single Edition

.והיתראיסורבעניניופוסקיםס"בשעמוקותסוגיותהרבהעם,והמתיריןהאוסריןשיטות,הזהבזמןחדשבדין,חדשמזבחספר

.בליסאדורומגדולי–הלטרכטאלכסנדרדודרבימאת

.(ט"תרימשנתהיאליסאד"אבטיקטיןגדליהרביהסכמתשהרי,מדויקאינובשער[ז"תרי]השנהפרט).ט"תרי,ברסלוי

.טובכללימצב.דףקה,[1]

80$פתיחה 

נאהעותק–ראשונהמהדורה–א"תרי,למברג–שאולוידיוסףיד.66

Yad Yosef VeYad Shaul – Lemberg, 1851 – First Edition – Fine Copy

זהו.ראשונהמהדורה.א"תרי,למברג."ומשיבשואל"בעלנתנזוןהלוישאוליוסףרבימאת.חלקיםשני.שאולוידיוסףידספר

.דרושבעניניהעוסק(י"תר,למברג)'טהורותאמרות'ספרומלבד"ומשיבשואל"השלהראשוןההלכתיספרו

.דףסד,[2].נדריםידותבשם(הפניםעם)נדריםהלכותעל:ראשוןחלק

.דףעג,[1].חדשהלכותכלותעדשבועותמהלכות.שאוליד:שניחלק

.הראשוןהחלקלפנינכרךשניחלק.מצויןבמצבנאהעותק.מ"ס37.5

100$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ו"תרט-ט"תקצ,זאלקווא–נדריםכנויי\זריזיןנדריסט.67

Set Nidrei Zerizin / Kinuyei Nedarim – Zholkva, 1839-1855– First Edition

.קלוגרשלמהרביהגדולהגאוןמאת.ושבועותנדריםהלכותעלחידושיםעם,נדריםמסכתעלורחבהארוכהשיטה,זריזיןנדרי•

.סט–החלקיםשני

.העותקיםבכלואינםההדפסהלאחרשצורפוראשוןחלקשלאחרוניםדפיםטכולל.ראשונהמהדורה.ו"תרט-ט"תקצ,זאלקווא

הלכות;רלד-רגסימן)בומהדורא(רלה-רכבסימן)אמהדורא.(נדריםהלכותעלאחרוןקונטרס)נדריםכנוייספר:מיוחדשער•

.[ו"תרט],לבוב.גדולכללוקונטרס(רלט-[רלו:ל"צ]רלדסימן,שבועות

."פוזנאיקותיאלשמעוןר"מהורר"לאאמובןיעקב'הקבזהוחנני'ומלואהארץ'לד"רישוםראשוןחלקבשער

בשדרתבלאי.מקוריתכריכה.מצויןמצב.מ"ס38.דף[4],מג[1],נו,[2];צ;ח.דףט,ל,פא,[2].כרכיםבשניספריםשלושה

.מקוריתעורחציכריכת.מצויןבמצבשניכרך.ראשוןחלק

120$פתיחה 

פ"חרלליביהודהניסןרביעותק–"ותומיםאורים"ספרשלמקוריותבכריכותנאהסט.68

Fine Set with Original Bindings of the Book "Urim VeTumim" – the Copy of Rabbi Nissan Yehuda Leib Harlap

.כרכיםשני.א"תרמ,ווארשא.אייבשיץיהונתןרבינומאת.משפטחשןערוךשלחןעלביאור.ותומיםאוריםספר

בשנתנפטר.20–ההמאהתחילת19–ההמאהבסוףירושליםרבנימחשובי–פ"חרלליביהודהניסןרביבעלותחותמות

.ז"תרע

.מ"ס37.דף[2],קצב-קמד,קמה,קצח,[1].נאיםעיטוריםעםעורעשויההכריכותשדרת.מקוריתכריכתעם.גדוליםכרכיםשני

.הכריכהעטיפתבקצוותקליםפגמים.מצויןמצב

100$פתיחה 

20



הגהות-ראשונותמהדורות"השלחןערך"מתוניסטייביצחקרביהגאוןספרי.69

Books by the Gaon Rabbi Yitzhcak Tayeb of Tunis "Aroch HaShulchan" First Editions – Glosses

המהדורהשלחלקים5לפנינו.18–הבמאהתוניסחכמימגדוליטייביצחקרביהגאוןמאת.ערוךהשלחןעל"השלחןערך"ספרי

.שלםסטכמעט.ראשוןחלקמלבד.הראשונה

.מקוריתכריכה.טובמצב.דף[4],קנח,[1].ח"תקנ,ליוורנו.דעהיורה.השלחןערך•

.דףפו,[2].ד"תר,ליוורנו.העזראבן.השלחןערך•

.דףיד,קסו,[1].ה"תקע,ליוורנו.אחלק.משפטחשן.השלחןערך•

."ט"סן"מבי'הצ"חתומההגהה,מבבדף.נוןבןאברהםרבישלוחתימתידובכתבארוכהלמדניתהגההיזבדף

.דף[1],קמט,[2].א"תרנ,תונס.בחלק.משפטחושן.השלחןערך•

.נפרדשער.'ב'אסדרלפיואגדההלכהכללי,הזכרוןספרעם.דףרא,[2].א"תרנ,תונס.'גחלק.משפטחשן.השלחןערך•

.מקוריותכריכות.מאודטוב-טובכללימצב.שוניםגדלים

200$פתיחה 

מווילנאס'שבתילחייםרביעותק–ראשונהמהדורה"היטבבאר"–ט"תצ,אמשטרדם–ערוךשלחן.70

Shulchan Aruch – Amsterdam, 1739 – "Ba'er Hetev" First Edition – the Copy of Rabbi Chaim Shabbatiles of Vilnius

באר"היסודהספרשלראשונהמהדורה.ט"תצ,אמשטרדם.אשכנזייהודהרבימאת,היטבבארעם.העזראבן,ערוךשלחן

.(167יסודספריסטפנסקי).הכרךבסוף"הגיטיןסדר"עם."היטב

ר"כמוהרמפאריםשמוכבודמדינההמנהיגהנדיבהקציןהראשהרני'הח'המורמהאלוףה"להשייך"רישוםהכרךבסוף

."ו"יצחייםר"כמוהרא"בלאאליעזר..הכותבד"כחפץשבתר"מוהרהרבכבודחתןחיים

בעלבפנקס,וילנאמדייניחפץאלחנןבןשבתירביחתן."חייםרביהחסיד"מכונה"–(ו"תקמנפטר)מווילנאשבתיחייםרבי

רביבניו.מחכמיהלאחדוהיהבטבריההתיישבמשקלובעזריאלרביעםיחדבערךל"תקבשנתלארץעלה.מזכירו"הגולהבאר"

.ו"תקנבשנתהגדולכ"לביהאדומהשישאבןנדבו-אליעזרורבימוילנאשמואל

.טקסטבמעטנגיעהעםשוליםקציצתדפיםבכמה.חדשהכריכה.טובמצב.מ"ס17.דףקעח,[1],יא,[2]

100$פתיחה 

ראשונהמהדורה–חלקים9–ערוךשלחןעל"החייםכף"חיבורשלשלםסט.71

Complete Set of the Composiiton "Kaf HaChaim" on Shulchan Aruch – 9 Sections – First Edition

.סופרחייםיעקברביהמקובלהגאוןמאת.חייםאורחערוךשולחןעל"החייםכף"חיבורשלנאהסט

.דףקלה,[4].ט"תרפ,ירושלים.[פח-א'סי].חייםאורח:אחלק

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

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

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

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

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

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

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

.דףרא,[4].ו"תרצ,ירושלים.א"חדעהיורהחלק

,טובמצב.בכריכותפגמים.מקוריותתואמותכריכות.שוניםגדלים.יחדיוכרוכיםח-ז.ה-דחלקים.כרכים7ב.חלקים9כ"סה

.שניהמהדורהשהואראשוןלחלקפרט,ראשונהמהדורהכולםהחלקים.לעיללמפורטפרט

200$פתיחה 
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ראשונהמהדורה–ז"תקנ,ליוורנו–(א"החידסגולות)ר"חמכרם.72

Kerem Chamar (Segulot HaChida) – Livorno, 1797 – First Edition

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

.א"החידרבינו

היוםעדשעורכיםהתיקוןאתא"החידמרןפרסםבוהראשונההמהדורההואשלפנינוהספר.ראשונהמהדורה.ז"תקנ,ליוורנו

.ישראלבתיבכלימינועדשעורכים'יצחקברית'הנקראמילההבריתערבלימודוכן,חדשביתלחנוכת

אלביתהמקובליםישיבתוראשעבדיישכילס"מחהדאיהעובדיהרביהמקובלחתימת.צובהארםחכמיחתימותבשער

חכמימגדוליוצדיקגאון(ח"תשמ-ה"תרע)–עטייהישועהרביחתימת."עטייהדויד'אהצעיר"עתיקותחתימות.בירושלים

."ישועהשערי"חיבורו.לצדקהמשכורותוכחציוחילקבצניעותנהג.לאותללאבתורהשקדן.ירושלים

.לשמירהוסגולותענינים"ישראלשומר"קונטרסהספרבסוף

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

.טקסטחסרוןללאלודףבשוליפגם.קלשימושובלאיכתמי.טובכללימצב.מלאמעורעתיקהכריכה

200$פתיחה 

ראשונהמהדורה–(שלםסט)חלקים'ד–פענחצפנתת"שו.73

Tzofnat Pa'aneach Responsa – 4 Sections (Complete Set) – First Edition

כל.מקוריאחדבכרךת"השוחלקיארבעתלפנינו.מדווינסקרוזיןיוסףרביהמופלאהגאוןמאת,פענחצפנחותשובותשאלות

.ראשונותמהדורותהחלקים

.'עמסד.ה"תרצ,וורשה.סימניםצח-א.א

.'עמקכח-סח,[3].ו"תרצ,ורשה.סימניםקנה-צט.ב

.'עמקצב-קלב,[3].ו"תרצ,ווארשא.רמז-קנוסימן.ג

.'עמרנו-קצג,[2].ץ"תרח,בילגורייא.שך-רמחסימן.ד

.המקוריותבכריכותפגמים.ראשוןחלקבשערקרעים.טובכללימצב

100$פתיחה 

ראשונהמהדורה-ח"תקמ,ליוורנו–(א"להחיד)"לחקיוסף"עםלישראלחק.74

Chok LeYisrael with "Yosef LaChok" (by the Chida) – Livorno, 1788 – First Edition

.דברים,בראשית–חלקיםשני.א"החיד–אזולאידודיוסףחייםרבינושהוסיף"לחקיוסף"תוספתעם,לישראלחקספר

הראשונהמהמהדורהלישראלהחקלימודלתוךכיוםשנכנס"לחקיוסף"היסודספרשלראשונהמהדורה.ח"תקמ,ליוורנו

.מהדורותבמאות,דורנוועדשלפנינו

.דףקסב,[4].בראשיתספר:[אחלק]

.דףקסג.דבריםספר:[החלק]

במחלוקתהיה.המערבלעריד"תקלבשנתירושליםבשליחותיצא.מרוקומחכמי–"אלמושנינואברהם"רביחתימתדבריםבספר

."טובמעגל"בספרוונזכרא"החידעם

.שימושבלאי.הדפיםבפינותקיפולים.עשנקבימעט.בלויותמקוריותכריכות.עביםדפים.טובכללימצב

200$פתיחה 
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המחברהרבשהקדישעותק–ראשונהמהדורה–א"תקל,שאלוניקי–המלךשער!יסוד.75

Basic! Sha'ar haMelech – Salonika, 1771 – First Edition – a Copy Dedicated by the Author

.בילמונטינוניסיצחקרביהגאוןמאת.ם"להרמבהחזקהד"היספרעלופלפוליםחידושים.המלךשער

.ראשונהמהדורה.א"תקל,שאלוניקי

משפחת).ארוךבעלותרישום."ו"הייב'עגויעקבמשההרמיםלהגביריםהמחברהרבמאתשלוחההיאמנחה"הקדשהבספר

.(מטריפוליחשוביםוגביריםרבניםשלנכבדהמשפחה–יב'עג

דפירוב.הספרלאורךכתמים.הטקסטעלעשפגעי.בינוניכלליבמצבאחרוניםדפים.מ"ס30.דףנז,פא,[2],קנט,קד,[2]

.מנותקתמקורית\עתיקהכריכה.איכותידף.טובבמצבהספר

100$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ט"תרי,ווילנא–(ין'מוולוזחייםרבי)חייםרוח.76

Ruach Chaim (Rabbi Chaim of Volozhin) – Vilnius, 1859 – First Edition

.מקוצרהראשון,שעריםשני.ראשונהמהדורה.ט"תרי,ווילנא.ין'מוולוזחייםרבינומאת.אבותמסכתעלביאור,חייםרוחספר

.בינוני,טובכללימצב.כתמים.מקוריתלאכריכה.מ"ס20.דףמא,יז

120$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ב"תקפ,ווילנא–מנשהאלפי.77

Alfei Menashe – Vilnius, 1822 – First Edition

רביהגאוןמאת.ל"חזבאגדותותמוהיםקשיםמאמריםוביאורישוניםחידושיםשוניםבעניניםויסודותחקירות.מנשהאלפיספר

!מאודנדירספר.ראשונהמהדורה.ב"תקפ,ווילנא.(א"תקצ-ז"תקכ)מאילייאמנשה

.בינוני-טובמצב.בטקסטנגיעהעםעשפגעי.מ"ס16.(דףצב,[2]:במקור)בסוףדפיםשניחסרעתק

100$פתיחה 

קלףעלידבכתבשויתי–כרכים5–"עולםחקת"הסידור.78

The "Chukat Olam" Siddur – 5 Volumes – Handwritten Shiviti on Parchment

רביהמקובלבעריכת.השנהימותכלומנהגידינים,מקומותומראהבטעמים,ל"זי"הארנוסחפיעלמיוסד,עולםחקתסידור

.מוסאיוףשלמה

.בצבעיםהראשון.שעריםשני.דף[1],רלו,יד,[3].ג"תרנ.החוללימיסדור:אחלק

שלרישוםהפורזץלדףמעבר."אלבית"המקובליםישיבתחותמות.קלףעלדיו,ידבכתבשויתימודבקהכריכהשלהפנימיבצד

.הדאיהעובדיהרביהמקובלשלקדשוידבכתבאולי–תפילה

.(ו"היכהןטוביסאלםיצחקה"ע"בכריכהבעלותחריטת,נוסףעותק).דףשא-יז,ט;ל,[1].ד"תרנ.רגליםלשלשסדור:דחלק

."(דוויךחיים"בכריכהבעלותחריטת,נוסףעותק).דףרנב;פא.ה"תרנ.כפורליוםסדור:וחלק

.יבשדף.ורופפיםמנותקיםדפיםמעט.שוליםקרעימעט.טובכללימצב

120$פתיחה 
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החלקיםכל–מהודרתפקסמילה–וורמייזאמחזור.79

The Worms Machzor – Impressive Facsimile – All the Sections

,ירושלים.(א"לאלפים'ה)13–המהמאהצבעונייםוקישוטיםציוריםעםהמפוארהידכתבשלפקסמיליה,וורמייזאמחזור

.ו"תשמ

במדויקנעשתההפקסמילה.300\108עותק.ומנעוליםאבזמים,עתיקבסגנוןעורכריכתעם.קלףדמויעבהניירעלמודפס

.הקלףדוגמתעבהכרומוניירעל.המקוריהידכתבכמתכונת

כללפנינו.המחזורשלשניכרךמתוךמצויריםדפים2שלאוגדן.ג.מבואותכרך.ב.המחזורכרך.א:חלקיםשלושהכולל

.החלקים

הביתנחרבכאשר1938נובמברעד.שניםמאותבמשךווירמזקהלשלהכנסתביתחזןאתושימש,1272בשנתנכתבהמחזור

בביתלשימורהועבר1957ובשנת.הקהילהשללארכיונאיאודותשרדהמחזור.הבדולחבלילש"ימהנאציםידיעלכנסת

.בירושליםהלאומיהספרים

.מאודטובמצב.מקוריבבדמחופהעץקופסתבתוךנתוניםהפקסמילות.מאודטובמצב.מ"ס39\31הדפיםגודל

500$פתיחה 

מאודנדיר–ו"תפ,אמשטרדם–התפלותסדר.80

Seder HaTefilot – Amsterdam, 1746

!נדירסידור.ולשבתלחול.ו"תפ,אמשטרדם.ספרדיםק"קכמנהגהתפלותסדר

.מקוריתלאעתיקהכריכה.ועביםאיכותיםדפים.ניכריםשימושכתמי.הטקסטעלגםדפיםבכמהעשנזקי.מ"ס15.דףקנב

100$פתיחה 

ג"תש,לונדון–השניההעולםמלחמת–ותחנוניםתפלהסדר.81

Seder Tefilah VeTachanunim – World War II – London, 1943

פרצהמעתשניםארבעהואשפטים'פקודששבתערבבריתנואנשיוצבאותצבאותינולתשועת.ותחנוניםתפלהסדר,קונטרס

.הגדולהבריטאניהשלהראשירבהמאת.[ג"תש]'ו'נ'כ'ר'ב'ת'ה'כשנתהמלחמה

.עמודמולעמודואנגליתעברית.ג"תש,לונדון

.כריכהללא.טובמצב.מ"ס21.'עמ8

120$פתיחה 
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בקישראלרבידפוס–ד"תר,ירושלים–אמתלדוד.82

Ledavid Emet – Jerusalem, 1844 – Printed by Rabbi Yisrael Bak

.א"החיד–אזולאידודיוסףחייםרבינומאת,תורהספרדיני,אמתלדודספר

.(24,25הלוי.ש)!ירושליםק"בעיהשנדפסוהראשוניםמהספרים.ק"בישראלדפוס.ד"תר,ירושלים

.פגמיםמעט.טובכללימצב.בעלותחתימות.מקוריתכריכה.מ"ס15.דףיב,מד

100$פתיחה 

בקישראלדפוס–ה"תרכ,ירושלים–אליהוכסא.83

Kiseh Eliyahu – Jerusalem, 1865 – Printed by Yisrael Bak

.'לעדעומדתתהלתו'.'עושיהםלכלטובשכל'.''היראת'.'חכמהראשית'שעריםלארבעמחולק.קבלהספר"אליהוכסא"ספר

.(97'מס.הראשוניםירושליםספרי,הלוי.שעיין).מניאליהולרבימיוחסהחיבור.בקישראלבדפוס.ה"תרכ,ירושלים

.רופפיםדפיםמעט.טובמצב.מ"ס19.דףפח,[2]

80$פתיחה 

השותפיםדפוס-ד"תרכ,ירושלים–הישרספר.84

Sefer HaYashar – Jerusalem, 1864 – HaShutafim Printing House

.סלומוןמשהויאלהכהןמיכל,ל"ברייחיאל.השותפיםדפוס.ד"תרכ,ירושלים.תםלרבינומיוחס,הישרספר

.מקוריתלאכריכה.טובמצב.דףמח,[1]

80$פתיחה 

סתהוןדודחייםחביברביהקדשת–ירושליםדפוסי–נדיריםספריםשלושה.85

Three Rare Books – Printed in Jerusalem – Dedication by Rabbi Chaviv Chaim David Sithon

.ראשונהמהדורה.ח"תרל,ירושלים.סלנטביינושבנימיןרבימאת.ישראלארץאתרוגיבעניןפולמוסספר.הדרעץפריקונטרס•

.(311הלוי.ש).טובמצב.'עמ32

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

.ראשונהמהדורה.ו"תרס,ירושלים.סתהון

'רצו,ולתהלהטובלשם,ונעלההמרומםהגביר'מען"לידישלוחהמנחה"וחותמתוהמחברידבכתבהקדשהלשערמעבר

."המחברממניו"יהסלאמהיוסף'סיר"כה

רפאלרבימאת.ובמערבבמזרחידוכתבינדיריםבספריםהמחברשמצא,רבותסגולותהכוללמיוחדספר.הילדיםמראה•

.ד"תרע,ירושלים.אוחנא

.שוניםגדלים.טובמצב

200$פתיחה 

והיסטוריהביבליוגרפיהפרטי,וניירתכרזות,ירושליםדפוסי
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ג"תרפ,ירושלים–ואליעזרובוקסמןהרבניםמשפחות–חתונההזמנת.86

Wedding Invitation – the Families of the Waxman and Eliazarov Rabbis – Jerusalem, 1923

.ג"תרפירושלים.אליעזרובליביהודהשלמהרביבתלאנאהכלהעם.וקסמןאנשילאשררביבןהירשצבירבילחתונתהזמנה

.הקיפולמחמתקרעים,קיפולסימני.מ"ס11\18

80$פתיחה 

ז"תש–בירושליםאהרןקרןח"גמשלוקבלותספחים400–ככוללפנקס.87

A Notepad Containing approx. 400 Stubs and Receipts of the Keren Aharon Charity in Jerusalem – 1947

ופרטיםחתימות,תאריךעם.ח"מהגמשלווירושליםואנשירבניםשמותמאותשלמילויעםוקבלותנספחים400–ככוללפנקס

רבי,קרויזרזונדלרבי,לייבוביץמשהיעקברבי,יאדלרזאביצחקרבי,יאדלרציוןבןרביהקבלותעלהחותמיםבין.מדיוקים

.לעומקנבדקלאוהתוכןהשמות.רביםועוד.בורגיוסףרבי,פרושזלמןשלמה

.ז"תשמשנתכולוהפנקס.ושרהשלוםאריהר"בהאהרן'רידיעלנוסדאהרןקרןח"גמ

.מ"ס33\10שלממוצעבגודלשהםבלבדהספחיםנמצאיםהכרךבתוך.מ"ס34\25גדולכרך

.בלויהכריכה.כתמים.דפיםקיפולי.טובמצב

100$פתיחה 

ץ"תר,[פרס]יזד–וחתימותידכתב–גדולהנישואיןכתובת.88

Large Marriage Ketubah – Script and Signatures – Yazd [Persia], 1930

.ץ"תר,[פרס],יזד"...מרדכיבתרחלהכלעםמרדכיבןשמעוןרביהבחורלנישואי,גדולהנישואיןכתובת

'הגלהרבנכדמשהמורר"גמהשרגאמורהצעיר".יזדרבניחתימותעם.קולמוסחציידבכתבתוספתהכתובהבתחתית

.נוספתחתימה,"שלמהר"בכהדוד'חהצעיר"."ו"הימשהר"בכהרפאלה"ע"."ץ"כיוסףבןץ"כחיהללהצעיר"."ל"זצוק

.קיפולסימני.טובכללימצב.מ"ס41\67.גדולניירדף[1]

200$פתיחה 

ג"תקפ,אמשטרדם–"תועלת"חברתשלתעודה.89

Certificate of the "To'elet" Company – Amsterdam 1823

הכתובהתשלומיםהסדרפיעלותוחזרורביתנשךללאחופשיתהלואהשלוהנושאהעלהמעידה,ג"תקפמשנתמודפסתתעודה

מולדרישראלשמואלידיעלהוקמה"תועלת"חברת.באמשטרדםתועלתחברתוחבריראששלוחתימות,ידבכתבמילויעם,בה

,חבריםששיםמנתהולבסוףחבריםששהעםהחלההחברה,להמנסמשהחבירועם,(סוכןהשםתחתכאןמופיעהידוחתימת)

.המאסףעיתוןאתוקוראיםבעבריתהרצאותשומעיםהיוהחברים

.מ"ס31גודל,מצויןבמצבאיכותידף

80$פתיחה 
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היסטורי-ולתעודהלתורהשנתיספר–ח"תרמ,ווארשא–ישראלכנסת.90

Knesset Yisrael – Warsaw, 1888 – Annual Book for Torah and Documentation – Historical

,והחכמההתורהמקצועותבכלוספריוישראלחכמיבידיכתוביםמאמריםבתוכוכולל,ולתעודהלתורהשנתיספר,ישראלכנסת

תורנייםעתכתביבאוצרמופיעלא).ח"תרמ,ווארשא.רבינוביץפינחסשאולרביידיעללאויוצא.שםאנשיותמונותציוריםעם

.(לויןיצחקשל

-לוחות[10],’עמ[17];עמודות98,’עמ[1];עמודות48;366;170;190;224.בלבדכרכיםשלושהמתוךשניכרךלפנינו

.פורטריטים

ישראלמגנזיידמכתבנדיריםמכתביםשלנדירותהדפסותוכן,והזמןהשעהבעניניוהיסטוריםמיוחדיםמאמריםבאובספר

.אליוהנספחותוהידיעותשנהלוח.ישראלבארץהיהודימהישובידיעות.השחמטלמשחקתכניקותכמו:חכמות.בפריז

.תחריטעםנוסףשער.נאהציורעםמקוריתכריכה.חסרהכריכהשדרת.טובמצב

100$פתיחה 

ביותרנדיר–ב"תרע,עדן–ישראללארץלעלותהמתכונניםתימןליהודימודפסתכרזה.91

Printed Poster for the Jews of Yemen Preparing to Immigrate to the Land of Israel – Aden, 1912 – Extremely Rare

לארץלעלותהעםביןשקמהההתעוררותדברעל...התימןארץבעריהפזוריםישראלבניאחינולכבודרבשלום",מודפסתכרזה

היושביםאחינואותםקבלוישראללארץוכשהגיעו,וטףנשיםאנשיםנפשמאותמששיותרהאחרוןבזמןנכנסווכבר...ישראל

עצמםמכיניםולאלפיםלמאותואנשיםמאודחזקההיאשההתעוררות,התימןמארץשמועותאלינוהגיעווכעת...בשמחהשמה

תקוםפןהסוכותחגאחרעדממקומותיהםיזוזוולאבבתיהםשיתעכבולעלותעצמםהמכיניםלכלמיעצים...ישראללארץלעלות

"...פתאםבהמוןהעוליםמרובמהומהברץ

לאדף."יוסףבןאליעזר"חתוםהאחד.רבניםשנילחתימתמקוםעם.ב"תרע,עדן.וחודשיוםתאריךלמילוימקום,הדףבסוף

!הלאומיתבספריהואינוידוע

.הדףשלהגליוןבמרכזפגם.קיפולוסימניקרעים.בינונימצב.מ"ס20\26:גודל.למסגרתמחוץנבדקלא.מסגרתבתוךנתון

100$פתיחה 

מאודמעניןספר–וגרמניתעברית–1923,ברלין–ההסכמותמפתח.92

Mafte'ach Hahaskamot – Berlin, 1923 – Hebrew and German – Very Interesting Book

לספריםההסכמותנתינתעידןמתחילתמודפסיםבספריםהמובאיםהסכמותאלפישלרשימותהובאובו.ההסכמותמפתחספר

.[ג"תרפ]1923,ברלין.לוונשטייןליאופולדמאת.המחברתקופתועד

.בגרמניתממנוהקדמהכולל.החיבוראתובדקדוקמופתיובסדרשכתב.המחברידכתבשלצילוםהינוהספר

.מצויןמצב.עמודים256

80$פתיחה 
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כריכהללא–כרכיםשניסט–וינוגרד–העבריהספראוצר.93

Otzar HaSefer HaIvri – Winograd – Set of Two Volumes – No Binding

עםהדפוסמקומותלפיומסודרערוך.ג"תרכשנתעדט"רכבשנתהעבריהדפוסמראשיתעבריבכותרשנדפסוהספריםרשימת

בערכת.והערותביבליוגרפייםאזכורים,והתבניתהדפיםמספר,המדפיסשם.דפוסושנתמקום,הספרנושא.המחברשםציון

.ו"היוינוגרדישעיהמרהנודעהביבליוגרף

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

!להשגהנדיר.שוניםדפוסמקומותלפיהמסודרוהיחיד,עתהלעתהעבריתבבליוגרפיההאחרונההמילההואזהספר

.כריכהללאהחלקיםשני.מצויןמצב

150$פתיחה 

חשובאוסף–ירושליםיודאיקההמכירותביתשלקטלוגים[64]אוסף.94

Collection of [64] Catalogs of the Judaica Auction House in Jerusalem – Important Collection

דפיאתישנםמהקטלוגיםבחלק.ג"תשעתמוז'ד-ו"תשמניסן:התאריכיםביןהםהקטלוגים.(כפולאחדקטלוג)קטלוגים64

.המכירותשלהתוצאות

.טובמצב

100$פתיחה 

ז"תרפ,יורקניו–יזכורספר.95

Sefer Yizkor - New York, 1827

אביוידיעלהונצח,1927ז"תרפבשנתשנפטרניימןהנרילזכר.לאנגליתובתרגוםבעברית,וקדישהשכבהתפילות,יזכורספר

.סופריד-בכתבאמנותיתבצורההושתלוהנפטרפרטי,מודפסכולוהספר.ניימןק'ג

תמונתהדבקתלצורךמיוחדדףהספרבראש.הלועזיהתאריךלפיהבאותהשניםלחמישים(יארצייט)הזכרוןימירשימת,כולל

.(תמונהללא)הנפטר

.חסרהקדמיתכריכה.טובמצב.מ"ס15.דף[16]

80$פתיחה 

יחידהמהדורה–ב"תרנ,יורקניו–המערכהנרות.96

Nerot HaMa'aracha – New York, 1892 – Single Edition

.(חושיאלבןחננאלדרבינונר.ג.הגולהמאורגרשוםדרבינונר.ב.גאוןהאידרבינונר.א)המערכהנרות[א],המערכהנרותספר

.קאהוטיהודהחנוךרבימאת,השלםלהערוךותיקוניםהערות[ג].השלםהערוךהשלמת[ב]

.יחידהמהדורה.ב"תרנ,יורקניו

.מאודטובמצב.’עמעח;פא

100$פתיחה 

28



פולמוסספר–יחידהמהדורה–ח"תרל,אזמיר–נשברלב.97

Lev Nishbar – Izmir, 1878 – Single Edition – Polemic Book

חימשהשלוםרבישלהשגותיוכנגד,דמשקד"וראביצחקפנית"שוספרמחבראבולעפיאיצחקרביהגאוןשכתבספר,נשברלב

כלאתמספראבולעפיאיצחקרביבהקדמת.המחברשלבגנותודבריםנכתבושם(ח"תרל,ירושלים)לבישמחבספרוגאגין

.גאגיןח"ישמהרבשלההלכתיותתענותיולכלמשיבהספרובהמשך,העניניםהשתלשלות

.ם"אחישבתדפוס.יחידהמהדורה.ח"תרל,אזמיר

עתיקהכריכה.בשערבעלותרישומי.מהטקסטרחוקהעליונההדפיםבפינתעשנקב.איכותיםדפים.מ"ס20.דףעה,[7]

.מנותקת

100$פתיחה 

פולמוס–יחידהמהדורה–ע"תר,ירושלים–(ז"הרידב)למעשההלכהקונטרס.98

Kuntras Halacha Lema'aseh (the Ridbaz) – Jerusalem, 1910 – Single Edition – Polemic

מאתמכתביםקבוצתכוללהקונטרס.(באכילהאסוריןדהפירות)בעבירהשנתגדלושביעיתפירותבדין,למעשההלכהקונטרס

.ירושליםורבנילחכמיששלחז"רידבדודיעקברבי

.יחידהמהדורה.פרומקיןדובישראלדפוס.ע"תר,ירושלים

שנארעשוז"הרידבובפרטירושלםר"החואשר":העלילואשר,הכהןומרדכיץ"שבצלאלנגדדברים."דברפתח":[2]דף

חיים’ורבירושליםאשכנזיםהדין-בתיחבריחמישהבחתימת,"מאסוראלאפרושי.רבהמודעה":ב,ודף."בהשמיטהגישעפט

."בשביעיתעבודהי"עשנגדלוהפירותאתגםלהתירמועיל...ההפקראופןכישמועה"המכחישים,ברלין

.מקוריתכריכה.טובמצב.מ"ס24.דףז,[2]

120$פתיחה 
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שפיראדפוס–זיטאמירספרימקבץ.99

Collection of izmir Books – Shapira Press

:חלקים'ב.מווינאיצחקמרבינוהלכותפסקי,זרועאור•

.'עמ4,184.מועדסדר:בחלק.'עמ232,[2].טהרותקדשים,נשים,זרעיםסדר:אחלק

החשובהספרשלראשונהמהדורה.מסלאוויטאהרבנכדישפיראהעשילויהושעליפאחנינאהאחיםבדפוס.ב"תרכ,זיטאמיר

.המדפיסיםשפיראלאחיםל"הנמהגביר"תעודהמכתב"נדפסבבדף.הראשוניםרבותינומגדוליזרועאור

."זאסלאווסקעלעמלאשרר"ביוסף"חותמת.ל"כנרישומיםשני."משינדעריוקעהרבחתןלעמילאשרה"מובןיוסף"חתימות

."ב"תרלדשנתחנוכהזאת..יוםטבת'גמשהיעקבבנינולדאיתיזכרון"רישוםהשניבשער

.חדשהבדכריכת.מנותקיםדפים.זעיריםעשנקבי.(חסרוןללא)קב-קאבדףקרעים

.כריכהללא.דףרסח-ז,י.אחרוניםדפיםשבעהחסרים.שפיראליבאריהרבידפוס.ד"תרכ,זיטאמיר.שלישיחלק.יעקבעין•

.זעיריםונקביםבלאימעט.כתמים.בינונידפיםכמה.טובכללימצב

יהושעורביליפאחנינארבידפוס.ח"תרי,זיטאמירכנראה.וסוףבתחילהמעטחסרעותק.כיפורויוםהשנהלראשמחזור•

.ובלויהפגומהעורכריכת.בינונימצב.קרעים.מנותקיםדפים.שפיראהעשיל

.בינוני-טובמצב.דףקעו.זיטאמירכנראה.שערחסר.כיפורויוםהשנהלראשנוסףמחזורמצורף•

150$פתיחה 

חתימות–רדלהייםדפוסי–ספריםאוסף.100

Collection of Books – Printed in Rodelheim – Signatures

.ג"תקס,רדלהיים.תורהושמחתעצרתלשמינימחזור•

.ב"תקצ,רדלהיים.כיפורליוםלערביתמחזור•

.ב"תקצ,רדלהיים.(חחלק).שבתוכוולשבתהסוכותלחגמחזור•

.ב"הגרינימוקיבעלבכרךיהודהרביזקנותלמידביאלסטוקד"אב(ו"תרנ-ד"תקפ)–"בכרךמשה'במויעקב"רביחותמת

.מירושלים"אייכנשטייןמשה"וחותמותחתימה.ב"תקצ,רדלהיים.(טחלק).תורהולשמחתעצרתלשמינימחזור•

ידחתימתלשערמעבר.יחידהמהדורה.ב"תר,רדלהיים.זליגזברגחייםמרדכירבימאת.השכלמוסרדביר.חייםמקורספר•

.המחבר

.ח"תר,רדלהיים.חלקיםשני.השנהראששלושניראשוןליוםמחזור•

.ד"תרכ,רדלהיים.שמוריםללילההגדה•

.שהואכמותנמכרהאוסף.עשנקבימעט.טובכללימצב.ספרים7כ"סה

120$פתיחה 

ספריםאוספי
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גרמניהדפוסי–ספריםשלחשובאוסף.101

Important Collection of Books – Printed in Germany

.טובבמצבהספריםרוב.ויחידותראשונתמהדורותמהם.גרמניהדפוסיספריםשלמאודחשובאוסף

.וחקירותהפוסקיםשיטותביאורעם.נדהבמסכתדףבכלותוספותי"רש,גמרא,משניותעלוביאוריםחידושים,לנרערוך•

.דףצח.ראשונהמהדורה.ד"תרכ,אלטונה

.קונשטטברוךרביחתימת.ב"תקכ,ברלין.ד"להראב,הנפשבעלספר•

.חשובהמהדורה.ט"תקצ,פרנקפורט.עמודמולעמודלגרמניתתרגוםעם.שלישיחלק.נבוכיםמורהספר•

.לגרמניתמיוחדשערעם.וגרמניתעבריתחלקיםשניכוללהספר.ו"תרס,ברלין.ל"להרמחישריםמסילתספר•

.קונטששברוךרביחותמת.יחידהמהדורה.ט"תרי,פרנקפרט,זליגסברגחייםמרדכירבימאת.חמישיחלק,תורהאורספר•

.יחידהמהדורה.ג"תרכ,פרנקפורט.שיטץחייםרבימאת.החייםאורספר•

.יחידהמהדורה.א"תרכ,פירט.מוירצבורגבמברגרהלוידוביצחקרבימאת.ראשוןחלק.שמחהשעריספר•

ידבכתבהקדשה.ך"תר,הנובר.מויירצבורגבמברגרהלוידוביצחקרבימאת,ומזוזותתפיליןתורהספרהלכות.שמיםמלאכת•

.טורדאד"אבועזלציוןבןרביוחותמתבשער

.א"תרפ,פרנקפורט.ליפרנטיחזקאלרבימאת.לתלמודדרך•

.א"תקצ,ברסלוי.כהנאדרברבתיפסיקתאמדרש•

חסרעותק.ציוריםעם.שעריםשני."טיפליץצביחיים'הק"חתימות.א"תקנ,ברלין.המורהגבעתפירושעם.נבוכיםמורהספר•

.קאדףעדלפנינו.סוף

.1913,ברלין.גולהעמודיספר•

.ה"תרס,ברלין.גולדברגיהושעאברהםרבימאת.הברכותמקורספר•

.ד"תרל.1874,דמייןפרנקפורט.שפתיםמתקספר•

.הגרמניתבשפהספרים11בנוסף

.שהואכמותנמכרהאוסף.טובבמצבהספריםכללרוב.שוניםומצביםגדלים.ספרים25כ"סה

200$פתיחה 
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ועודחתימות–ראשונות\יחידותמהדורות–וגליציהרומניה,בהונגריהשנדפסוספריםשלגדולאוסף.102

Large Collection of Books that were Printed in Hungary, Romania and Galicia – Single / First Editions – Signatures and

More

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

סאטמר

.ראשונהמהדורה.ג"תרע,פקאש.(נפרדיםשערים)החלקיםשני.סופרליביוסףרבימאת.מצותג"תריעל.סופרליקוטי•

.שניהמהדורה.ז"תרל,פרמישלא.פרנקלפייבששרגארבימאת,לדרשציון•

.בשערהמחברחותמת.יחידהמהדורה.ד"תרצ,בילגוריי.יאנובד"אבד"הישכטרחייםרבימאת.שלישיחלק.הלכותשונה•

.יחידהמהדורה.ו"תרצ,בילגוריי.קרנמהלמרדכירבימאת.מרדכימאמר•

.ב"תרצ,מונקאטש.פרנקלשמואלרבימאת,שפראמרי•

!נדיר.יחידהמהדורה.ץ"תר,בורדיוב.הראשונהמחברת.רייךישראלרבימאת.הקהלותתקנות•

.יחידהמהדורה.א"תרצ,קלויזנבורג.שייקהכהןשלוםרבימאת.שלוםברית•

.יחידהמהדורה.ד"תרצ,מיהלוביץ.סווארןד"אבפרייאליבמאיררבימאת,מישורשבט•

רביתלמידואלוחתימתוידובכתבהמחברהקדשת.יחידהמהדורה.ד"תרצ,גרוסוורדיין,קלייןמשהרבימאת,משהויקהל•

.דייטשדוד

.בשערהמחברחותמת.ח"תרנ,סיגט.מספינקאכהנאנחמןרבימאת.חייםאורחערוךשלחןעלחייםארחת•

.ראשונהמהדורה.ג"תרפ,בודפסט.ראשוןחלק.סאטמרד"אבגרינוולדיהודהרבימאת.יהודהזכרוןת"שו•

.ראשונהמהדורה.ט"תרפ,סאטמר.יודלבייץאהרןאברהםרבימאת.קמאאבביתת"שו•

.ראשונהמהדורה.ה"תרמ,למברג.(נפרדיםשערים)החלקיםשני.טייטלבויםיהודהיקותיאלרבימאת.צדקאבנית"שו•

מהדורה.א"תרצ,טורנא.דערדהאעליד"אבאסאדיהודהרבימאת,כתובותמסכתעלחידושים,יעלהיהודה,א"מהריחידושי•

.לשערמעבראסאדמרדכירביהמחברנכדחותמת.ראשונה

.יחידהמהדורה.ה"תרפ,סאטמר.פארקשמשהרביאמת,"שבתמלבושי"עם,שבתהלכותחייםאורח,ערוךשלחן•

יצחקרביבעלותחותמת.ה"תרפ,גלנטא.שטרןאברהםרבימאת.משהסדריששהעל.(נפרדיםשערים)ג-בחלקים.אשגפי•

."מטאפאלטשאנילייכטעראהרן

שני.ראשונהמהדורה.ד"תרע,קליינוורדיין,קליינוורדייןד"אבשרייברנפתלירבימאת.התורהעלחידושים,נפתלימעטה•

.חלקים

המעתיקגםהואזהנכדו–"...קליינווארדייןלאנדאפישלאפריםישראללשמילישייך"נכדווחתימתרישוםהפורזץבדף

.הספרשלוהמגיה

נפתלירביהמחברשלחתנושהיהלנדאצבימשהרבישלבנו.מפאפאגרינוולדיחזקיהיעקברביחתן–פישלאפריםישראלרבי

.ד"הי,ד"תשבשנת.בשואהנספה.שםהישיבהובראשות,אחריומקומוועלאביולצדבקליינוורדןצדקומורהכדייןכיהן.שרייבר

:עםכרוך.יחידהמהדורה.ו"תרצ,גרוסוורדיין.שוורץהכהןיוסףרבימאת.יוסףויצברת"שו•

26כולל.ב-אכרך'זמחברת.קאטצבורגאביגדוררבימאת.ארצינושלהישיבותבחורימאתמאמרים.בחוריםנטעיקונטרס•

.ע"תר,ואיטצען.חוברות

.ח"תרפ,סעאיני.טובקיהודהשלמהרבימאת.דברים-במדבר,ויקרא.י"שערך•

.ראשונהמהדורה.ב"תרי,אופן.מבוסקוביץהלויוואלףרבימאת,אסתרמאמר•

.ראשונהמהדורה.ז"תרנ,פרמישלא.ניימןבצלאלשמעוןרבימאת.הרועיםילקוט•

.שהואכמותנמכרהאוסף.טובבמצבהספריםרוב.שוניםומצביםגדלים.ספרים23כ"סה

200$פתיחה 
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חתימות–ביידישחשוביםספריםאוסף.103

Collection of Important Yiddish Books – Signatures

,פאקש.והגליליאנקוביץד"אבמבאניהאדקרויסכהןיהודהרבימאת.ליידישמתורגם.פאפואליעזררבימאת,יועץפלא•

.החלקיםבשניידוחתימתההקדמהבסוף.ז"תרמ

.ידובכתבהמחברהקדשת.1964,מלבורן.קאהןיצחקרבימאת.פלאמעןאוןפונקעןספר•

.1950,ווארשא.געטאביאליסטאקעראיןאויפשטאנדדער•

.1963.גבירטיגמרדכירבי.שירים.לידערמיינע•

.י"תש,ברוקלין.פיינשטיןמשהורביוויסמןיהושעשמחהרבימאת.בשבתלהיותשחלפסחערבהלכות•

.1945.פעפעראיציקמאת.געטאווארשעווערפוןשאטנס•

.1946,מוסקבה.געטאווילנערפון•

.1947'לודז.משלים.זייןגוטוועטמענטשדער•

.שהואכמותנמכרהאוסף.טובכללימצב.שוניםגדלים.ספרים8כ"סה

100$פתיחה 

יחידות\ראשונותמהדורות–מונקאטשדפוסי–ספריםאוסף.104

Collection of Books – Printed in Munkatch - First / Single Editions

.ראשונהמהדורה.ד"תרע,מונקאטש.איגראמשולםרבינות"שו•

."ווייסחיים"בכריכהבעלותחריטת.ראשונהמהדורה.א"תרע,מונקאטש.מנייטראברוךשאולרבימאת.שאלשאול•

.ד"תרס,[ממונקאטשהמדפיס]בארטפעלד.צימעטבויםסגלרפאלרבימאת,פסחהלכותעל.החייםדרךעםלפארואור•

:עםכרוך.יחידהמהדורה

."גוטמאן'מתתי"רביוחתימותחותמות.ח"תרס,ווייטצען.שליסעלדודרבימאת,מצותג"תריעל.מצותוכתרדודאמרי•

.שערחסרראשוןחלק.ראשונהמהדורה.ה"תרס,מונקאטש.ווייסחייםמשהרבימאת,"משהברית"ביאורעםג"סמ•

.ח"תרנ,מונקאטש.מליסקאהירשצבירבימאת.תבואהפריאך•

.ץ"תרח,מונקאטש,כהנאדודרבימאת.ממונקאטששפיראאלעזרחייםרביהקדושר"האדמותולדות.רבינותולדות•

.ו"תרס,מונקאטש.שוורץהכהןנפתלירבימאת.נפתליבית•

.טובכללימצב.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםומצביםגדלים.כרכים9–ב.ספרים8כ"סה

120$פתיחה 
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ווילנאדפוסי–ספרים[29]שלגדולאוסף.105

Large Collection of [29] Books – Printed in Vilnius

.הספרבסוףרביםרישומים.ף"תק,והוראדנאווילנא.הכהןשלמהרבימאת.התיבהצוהר•

.ה"תרל.ירושליםחבת•

.מקופליםדפים2.ג"תרנ,ווילנא.הירשרפאלשמשוןרבימאת.חורבספר•

.ט"תקע,והורודנאווילנא.מאזמירהכהןאליהולרבי.מוסרשבט•

.ו"תרמ,ווילנא.ריינסיעקביצחקרבי.אורהשערי•

.ראשונהמהדורה.מ"תר,ווילנא.דייכעשחייםישראלרבימאת.ירושליםנתיבות"פירושעםירושלמיתלמוד,קמאבבאמסכת•

.ראשונהמהדורה.ז"תקצ,ווילנא."תוספאהתנא"וחידושיםביאוריםעם,נשיםמסדרתוספתא•

,ווארשא.ן"להרמבהמיוחסותא"הרשבתשובות:עםכרוך.ה"תרכ,ווילנא.ין'מוולוזחייםמרבית"שועם.טוביוםקדושת•

.ג"תרמ

.ן"תר,ווילנא.תוספאהשלמהאבן•

.ו"תרט,ווילנא.מודינאדיאריהיהודהרבימאת.צדיקצמח•

.ט"תרי,ווילנא.קצנלבויגןהירשצבירבימאתובאוריםחדושיםעם.עולםנתיבות•

ר"אוצה.ג"תרס-ב"תר)-זאקהייםמשהרביחתימת.ט"תרכ,ווילנא.עפשטייןליבאריהרביהמקובלמאת.השניםאור•

.אחריומקומועלכיהןשיקליפמןטוביוםרביחתנו,ז"תרממשנתווהלין-בקובלרב.(14685

.ג"תרכ,ווילנא.אייזנשטטהירשצביאברהםרבימאת.וחליצהגיטין•

.ד"תרכ,ווילנא.מווילנאדודדובעררבימאת.הקריאהשלחן•

.ט"תרפ,ווילנא.עירוביןהלכותחייםאורח.אישחזון•

.ב"תרצ,ווילנא.וקדושיןגיטין,העזראבן.אישחזון•

.ט"תרס,ווילנא.סגלוביץמאיריעקברבי.דרושימאסף•

.ה"תרכ,ווילנא.צבימרדכירבי.ותפארתתהלה•

.ה"תרל,ווילנא.מווילנאהגאוןפסקי•

.ה"תרס,ווילנא.יהודהשבט•

.ו"תרנ,ווארשא.חפץזאבאריהרבי.אבותמדרש.ווארשא.לצדיקאורח:עםכרוך.ח"תרל,ווילנא.לחייםאור•

.לשערמעברהמחברחותמת.ה"תרנ,ווילנא.ריזיקובהכהןמנדלמנחםרבימאת.מנחםתפארת•

שני.ראשונהמהדורה.ז"תרט,ווילנא.לוויןהשליהושערבימאת.מווילנאאליהורביהחסידהגאוןתולדות,אליהועליות•

.שערים

.טובכללימצב.כריכהללא.'עמ96.ה"תרל,ווילנא.אליהועליות•

.א"תרע,ווילנא.יצחקאהל•

.א"תרכ,ווילנא.מדרשבית•

.ג"תרצ,ווילנא.שולמןיעקבחייםרבי.חייםעקבי•

.שהואכמותנמכרהאוסף.טובבמצבהספריםרוב.שוניםגדלים.כרכים27בספרים29כ"סה

200$פתיחה 
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חתימות-ווארשאדפוסי–ספרים[50]שלגדולאסף.106

Large Collection of [50] Books – Printed in Warsaw – Signatures

.ב"תרצ,ווארשא.חלקים10.מסורהדערלויטגעשיכטעיודישעדי•

–לויטאןיחזקאלרבישלהפורזץבדףנוספתחתימה.בשערעתיקהחתימה.ט"תרי,ווארשא,חוליןמסכתעלן"הרמבחדושי•
.קינגסברגדפוסכנראה.א"הריטבחידושי:עםכרוך.לירושליםעלה.בביעלסקצ"דומ.(9047ר"אוצה,ח"תרפנפטר)

."זסלאוודעירד"אבהכהןמשולםר"בדוביוסף"רביחותמת.ו"תרנ,ווילנא.הימיםשבעתאור•

.ג"תרל,ווארשא.יהונתןתפארת:עםכרוך.ג"תרל,ווארשא.אייבשיץיהונתןרבי.יהונתןחציעם.יהונתןקשת•

."ל"זאשרה"במויודיל'לרשייך"רישום.ט"תרכ,ווארשא.הבריתספר•

.שעריםשני.ו"תקצ,ווארשא.מפראגל"למהר.ישראלתפארת•

.ב"תרס,ווארשא.ליבאריהחייםרבימאת.החי'האריפני•

.ח"תרל,ווארשא.דודצמח•

,ווארשא.המורשמן•.ס"תר,ווארשא.סלוצקייעקבאברהם.ישראלארץישיבובשבחהדורגאונימאמריקובץ,ציוןשיבת•

.ב"תרל

.ו"תרל,ווארשא.יוחסיןספר•

.א"תרמ,ווארשא.התפוחריח•

.ראשונהמהדורה.ל"תר,ווארשא.צונץליבאריהלרבי.גיטיןמסכת.ירחיםגרש•

.ז"תרל,ווארשא.שלמהיד:עםכרוך.ראשונהמהדורה.מ"תר,ווארשא.צונץליבאריהרבימאת.אריהפני•

.בשערקמטים.טובכללימצב.דףקנד,[2].ראשונהמהדורה.ד"תרל,ווארשא.מציעאבבאמסכתעלשיטה,החכמהמעיני•

.ראשונהמהדורה.ג"תרמ,ווארשא.ליבאריהיהודהשלמהלרבי.מציעאבבאעל,הבקרמנחת•

.יחידהמהדורה.ט"תרמ,ווארשא.הכהןדודהלללרבי.הכהןעבודת•

:עםכרוך.יחידהמהדורה.ז"תרנ,ווארשא.מסאביןב"שושאולרבימאת,שאולבית•

.ס"תר,ווארשא.מליניץגדליהרבימאת,חכמיםועד•

.ה"תרנ,ווארשא.בעתודבר•

.ד"תר,ווארשא.מוספיאבנימיןרבי.רבזכר•

.ג"תרל,ווארשא.שלמהדברי•

,הגמולשער.ז"תרט,ווילנא,אברהםבית.א"תר,יוזעפוף.הרוקחספר.ג"תר,ווארשא.הלבבותחובתקיצור:הספריםכוללכרך•

.ר"ת,ווארשא

.[-י"תר,לבוב].אליעזרדרביפרקיעםכרוך.ט"תרי,ווארשא.חאגיזיעקברבי.מישוראורח•

.א"תרל,ווארשא.'המעשיגדולים•

.ה"תרמ,ווארשא.חייםישועות•

."אלכסנדרמאיישדאדק"חובאברהםה"מוא"בלאיוסף"רביחותמת.ה"תרל,ווארשא.שמעתתאשב•

.ו"תרמ,ווארשא.שאצקוסאהרןמשהרבי.המפתחספר•

.ט"תרס,ווילנא.מדנעשוויזלימאשלמהרבי.הכרמלהדר•

.ד"תר,ווארשא.מטיקטיןחבראייזקיצחקרבי.זמניםסדר•

.ו"תרכ,ווארשא.קראאומרקול•

.צבעונישער.א"תרס,ווארשא.לוינזוןבעריצחקרבי.יהודהבית•

.ז"תקצ,ווארשא.אשכנזיאליעזררבי.לקחיוסף•

.ו"תרכ,ווארשא.מבריסקפארתיאליעזררבי.ציוןאבני•

.ה"תרל,ווארשא,שמעתתאשב•

.ח"תרי,ווארשא,הרוקחספר•

.ה"תרנ,ווארשא.מבוררתהלכה•

.החלקיםשני.ט"תרל,ווארשא.ת"השימתורתנפלאות•

.ח"תרנ,ווארשא.רבינוביץעקיבאאליהורבי."למשיחוחסד"ורותמגילת•

.ה"תרל.קליןחייםישראלרבי.מנחםזכרון•

.ג"תרל.לנרערוך•

.ט"תרפ.ענגיליוסףרבי.יוסףאוצרות•

.מיוחד!לשערמעברשנדפסנוסףשער.חותמתועם.המחברנכד.מנדלזוןיקיררביהוצאת.ב"תרפ.שלמהחמדתת"שו•

.ה"תרס.לעויןדודבנימיןלרבי,נועםאמריספרעם.ה"תרס.ת"שו.ששוןשמן•

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםומצביםגדלים.כרכים42–בספרים50כ"סה

200$פתיחה 
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'תר-'התקשנות–פוליןרוסיהדפוסי–ספריםמקבץ.107

Collection of Books – Printed in Russia and Poland – 1740s-1840s

.אדומהבדיובשערכיתוב.ס"תק,שקלובשלישיחלק.אלפסרבהלכות•

חסרשניחלק.ראשוניםדפיםשלושהחסרראשוןחלק.שפיראמשהרבידפוס.ז"תקע-ה"תקע,סלאוויטא.חייםאורחטור•

.דפים13בסוף

.בינונימצב.שוליםרחבעותק.ח"תקע,קאפוסט.רביעיחלק.אחרוניםמנביאיםהמגידספר•

.י-ט,ג-אהדפיםחסרים.פ"תק,אוסטרהא.ראשוןחלקראשוניםמנביאיםהמגידספר•

.באקשטדפוס.א"תרל,זיטאמיר.הלויקליןשמואלרבימאת.נדההלכות.השקלמחצית•

."ל"זאשרה"במיודיל'לרשייך"רישום.באקשטדפוס.ד"תרל,זיטאמיר.עוזמגדלבירתספר•

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםומצביםגדלים.ספרים6כ"סה

120$פתיחה 

חתימות-למברגדפוסי–ספריםמקבץ.108

Collection of Books – Printed in Lemberg – Signatures

.ו"תרכ.חדשאור•

.ך"תרכ.לאברהםזכור•

."מונקאטשבקודשמשמשגראסדובאלכסנדר"חותמת.ו"תרמ.ירושלימסקינחוםמשהרבי.משהברכת•

.ד"תרכ.א"להחידפסחשלהגדהעל.הרגלשמחת•

,וילנא)למבחןעליםבעל.מקובריןם"המהרדודתלמיד.(ץ"תר-י"תר)יודלביץאהרןאברהםרביחתימת.ז"תרמ.אפריםשער•

.940הרבניםאוצר.(ב"תרל

80$פתיחה 

והגהותחתימות–'תר–'התשנות–ואזמירשאלוניקי,קושטאדפוסי–ספריםאוסף.109

Collection of Books – Printed in Kushta, Salonika and izmor – 1640s-1840s- signatures and Glosses

:חלקיםשני.אשכנזייעקבבןיונהדפוס.ז"תצ-ו"תצ,קושטא.התורהעלהזהרספר•

.נאהתימניידבכתבהושלמו(סוף)רעט-רסוהדפים.קצרותהגהותכמהועוד.ארוכותהגהות7.דףרעט,[1].שמות

מדובראולי–"שבתיאליעזר"בשערנוספתחתימה."נפתליאברהם"עתיקהחתימהבשער.דףשט-קיח,[2].דברים-במדבר

.'התקבשנותווילנאמחכמיהידועשבתיאליעזרברבי

.326מספריסודספריסטפנסקיבהערתראה!מאודחשובהמהדורה–קושטאשלהזהרמהדורת

עםבאמצעדפיםכמה.אחרוניםדפיםושלושהדףעדהתחילהחסר.ב"ת,קושטא.אלגאזישלמהלרבי.עולםאהבתספר•

.ניכרחסרון

.[ח"תקס,שאלוניקי].אסאאברהםרבימאתלאדינותרגוםעם,מגילותחמש•

'ןיוסףרביוחתימתבעלותרישוםלשערמעבר.ד"תרכ,אזמיר.כולייעקברבימאת.שמותספר.שניחלק.לועזמעם•

.בנבנשתי

.שערחסר.א"תרי,שאלוניקי.יהושעספר.מיטראנימנחםרבימאת.לועזמעם•

.נזדףעדלפנינו.סוףחסרעותק.ח"תקכ,קושטא.נוראיםלימיםמחזור•

מחברמרדכימנחםרביידבכתבהנראהכפי–"ו"יצשמעוןמטה"בשערידבכתברישום.ד"תקפ,קושטא.המדותמעלות•

."שמעוןמטה"בשםבשאלוניקיחשובהישיבההיתהמרדכישמעוןרביהגאוןלאביו,שאלוניקירבנימחשובי"מנחםדברי"

,לירושליםעלה,קושטאמחכמיו"תקענפטר-פיזנטיחייםיצחקרביוחתימתארוךרישום.ק"ת,קושטא.הזהרתיקוניספר•

.ט"תרימשנתותעודותהסכמותעלחתם,ש"הדבהרבעםיחדבירושליםכדייןכיהןל"תרמשנת,"יצחקזרע"ישיבתראש

חתימהעםמענינתהגההקכגבדף.הספרלאורךנוסחתיקונישלהגהות.לציוןלראשוןנבוןמשהיונהרבימינויעלמהמסכימים

.ט"סמ"אב:תיבותבראשי

.ראשוניםדפיםשניחסר.ד"תקי,אזמיר.י"רשבשבחי•

לפנותנאהספריםלמצבנוספותלתמונות.שהואכמותנמכרהאוסף.גרוע-בינוני,טוב.שוניםומצביםגדלים.ספרים10–כ"סה

.המכירותלבית

300$פתיחה 
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[5]בשאלוניקישנדפסוספריםאוסף.110

Collection of Books that were Printed in Salonika [5]

.חגיגהשלמיללא.ן"תק,שאלוניקי.אלגאזייעקבישראלרבימאת.צבורשלמיספר•

.ג"תקפ,שאלוניקי.פאפואליעזררבימאת.אליםאורותספר•

.ג"תקנ,שאלוניקי.בדרשייהושעורביבדרשייצחקרבימאת.הבושםוערוגתבשמיםהריספר•

.אחרוןודףראשוניםדפיםשלושהחסרים.ג"תקנ,שאלוניקי.אשכנזייהודהרבימאת.יאודהמחנהספר•

.שערחסר.ו"תקס,שאלוניקי.ויטאלחייםרבימאת.שעריםמבואספר•

.שהואכמותנמכרהאוסף.בינונימצב.שוניםגדלים

100$פתיחה 

ליוורנודפוסי-ספריםאוסף.111

Collection of Books – Printed in Livorno

."ו"יצפרץיהודהן"החושל"רישום.ד"תקס,ליוורנו.אר'נגיהודהרבי.יהודהשבות•

."ט"סאטבולשלמה'ןיהודהכספימקנת"חתימה.א"תקנ,ליוורנו.בושעראאברהםרבימאת.אברהםברית•

.ו"תקמ,ליוורנו.רביבןרפאליוסףרבי.המלךדרך•

וחתימתידבכתב(קצוצה)ארוכההגהה.(נמצאיעקבעפרשער)וסוףתחילהחסר.ג"תקמ,ליוורנו.יעקבעפרעם.זקניםדעת•

.מדמשקענתבייעקברבי

.ה"תקמ,ליוורנו.ץ"להרשב.אבותמגן•

.ה"תק,ליוורנו.עייאשיהודהרבי.יהודהלחם•

.ו"תרט,ליוורנו.מעוביןפסח.החמדהשכיות•

.שערחסר.ב"תרל,ליוורנו.סלאמהיוסףרבי.זמרהשירי•

.ה"תרכ,ליוורנו.יצחקיהכהןאברהםרבי.הכהןעיני•

.ד"תרכ,ליוורנו.שניחלק.שנדוךמרדכיששוןרבי.בעתודבר•

.(דףרסד,[1]:במקור)קעבדףעדלפנינו.ט"תר,ליוורנו.אשכנזישמואליהודהרבי,השואבהבית•

.ג"תקמ,ליוורנו.מוסקטמיליודייוסףרבי.יוסףאוצרות•

!הביבליוגרפיהבמפעלמובאלא.ובילפורטיי'פלאגהשותפיםדפוס.ח"תר,ליוורנו.מועדקריאי•

.א"תרי,ליוורנו.קושטאישראלרבימאת.ישראלמקוה•

.אחרוןדףחסר.ך"תר,ליוורנו.רקחיעקברבי.כמכהמי•

.וצרארוךפורמט.ד"תרפ,ליוורנו.אזהרות•

.שהואכמותנמכרהאוסף.וגרועטובמעט.בינוניבמצבהספריםרוב.גרוע,בינוני,טובמצב.ספרים16כ"סה

120$פתיחה 
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ועודונציה,פיסא,פירנצי–איטליהדפוסיספריםאוסף.112

Collection of Books that were Printed in Italy - Florence, Pisa, Venice and More

תיקוניםעםהגההעלההכרךבסוף.דףקלא.ראשונהמהדורה.ו"תקס,פירינצי.טירנידניאלרבימאת.דעהיורה.ט"הדעיקרי•

.כריכהללא.בינונימצב.המחברידבכתבכנראהרבים

.גרוע-בינונימצב.בסוףדפים4חסרים.ראשונהמהדורה.ו"תע,ונציה.ריקיחיעמנואלרבי,חושבמעשה•

ללא.טובכללימצב.נפרדבשערספרכל.ו"תקע,פיסא.אחתכף.גודלקשר.שמירצפורן.באצבעמורה:א"החידספריארבעה•

.כריכה

.וירושליםמרודוס–[שראל]ייצחקרפאלאמר"פותחתהגהה.הגהותכמהבספר.ג"תקכ,ונציה.ברכהיצחקלרבי.יצחקבירך•

."ר"אפ"חתומהנוספתהגהה

;[4],עח,צב,[1],צז:במקור).דף[1],עח,צב,[1],צז:לפנינו.בתחילהשערחסר.שניהמהדורה.ז"תקל,ונציה.לישראלחק•

.כריכהללא.בינוני-טובמצב.(דף[1],צא,פב,[4]

:עםכרוך.ב"תע,ונציה.מחברוןאביובשמעוןרבימאת.מלךבת•

.בינונימצב.כריכהללא.אחרוןדףחסר.ב"תע,ונציה.גרוףמשהרבימאת.מצבתהקודשזרע•

.כריכהללא.טובכללימצב.אחרוןדףחסר.ו"תקנ,ונציה.שבועותלילסדר•

המהמאהתימניידבכתבהגהותשתי.אחרוןודףשערחסר.ב"תק,ונציה.רוקחחימסעודרבימאת.ם"הרמבעלרקחמעשה•

–19.

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםגדלים.כרכים9–בספרים12כ"סה

120$פתיחה 

חתימות-'תק-'התשנות–אמשטרדםדפוסי–ספריםאוסף.113

Collection of Books – Printed in Amsterdam – 1640s-1740s – Signatures

.אחיונשמתלעילויליכטענפעלדזלמןיקותיאלרבימאתמודפסתהקדשה.טובמצב.צ"ת,אמשטרדם.טובשוחרמדרש•

.ז"תרפ,פרשבורג

.חסריםאחרוניםדפיםשני.בינוני-טובמצב.ה"תקס,אמשטרדם.מרקוסהירשצבירבי.ההשגחהדרך•

"סוזיןאליעזרמרדכי"בכריכהבעלותחריטת.בינונימצב.אחרוניםדפיםחמשהחסרים.ה"תקל,אמשטרדם.זרעים.משניות•

.[ח"תרכנפטר.'התקבשנותירושליםמחכמי]

.בטקסטשוליםקציצותדפיםבכמה.ז"תקי,אמשטרדם.(נפרדיםשערים)וקידושיןכתובותמסכתות.בבליתלמוד•

יצחק'הק"בשערחתימה.בינוני-טובמצב.אחרוניםדפיםשניחסרים.ח"תס,אמשטרדם.פשיברוםמרדכירבי.ורמוןפעמון•

."שייעראיצק

.טובכללימצב.ד"תקכ,אמשטרדם.משפטחשן.ערוךשלחן•

.טובמצב.ז"תקל,אמשטרדם.מנחהמגיני.שלוחהאילה.ראשוניםנביאים•

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםגדלים.כרכים6בספרים7כ"סה

120$פתיחה 

(הכוזרידניאלמעשה\אלנפוסחיאתחכאית)ותוניסרבה'גספרי[9]אוסף.114

Collection of [9] Books that were Printed in Djerba and Tunis (Chakait Chiat Alfonse / Ma'asseh Daniel haKuzari(

.ש"ת,תוניס.יהודיתערבית.אלנפוסחיאתחכאיתספר•

.ג"תש,תונס.יהודיתערבית.הכוזרידניאלמעשהספר•

.א"תשכ-ז"תשט,רבה'ג.הכהןמשהכלפוןרבימאת.שלישי-שניחלקים.ונשאלשואלת"שו•

.ו"תרצ,רבה'ג,חדאדמעתוקרבי,יצחקברית:עםכרוך.ו"תרצ,רבבה'ג.דידייציקרבי.יצחקתולדות•

.לשערמעברהקדשה.ט"תש,רבה'ג.עידאןמכלוףרבימאת,נקאעמר•

.ב"תש,רבה'ג.רביעיחלק.התורהעלזהר•

.ב"תש,רבה'ג.חורישלמהרבי.שלמהחשק•

.ז"תש,רבה'ג.שלימקיקץרבי.ראשוןחלק.ם"ששלמדרשו•

.בינוני-טוב.שוניםומצביםגדלים.ספרים9כ"סה

80$פתיחה 
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מרוקורבניוהגהותחתימות–מרוקוחכמיספריאוסף.115

Collection of Books by the Sages Morocco – Signatures and Glosses by the Rabbis of Morocco

.א"תרצ,מקנס.פיוטיםמאות,ישראלישמחספר•

.ט"תרצ.קזבלנקה.סבאגברוךרבי.מנחהקרבן•

.[?]."סאליבבא"הידבכתבאוליהקדשהלשערמעבר."סאליבבא"ההוצאת.א"תשל,ירושלים.זכהלבונה•

.לשערמעברירושליםד"ראבמשאששלוםרביהגאוןהקדשת.ט"תרצ,מקנס.בירדוגורפאלרבי.אמתתורותת"שו•

.הקדשה.המחברתמונת.ז"תש,קזבלנקה.דאנינודודרבי.לילהרסיסי•

.ח"תש.קזבלנקה.סבאגדודרבי.לעתותמשגב•

.ג"תרצ,מקנס,אסבאגדודרבימאת.ענילקטספר•

.מצפתסקליהכהןשמואלרביוחותמתוחתימהרישום.ט"תרמ,ווארשא.והנזירהמלךבן•

.אבורביערפאלעמרםרביידבכתבוהגהותחתימה.ט"תרנ,למברג.יעקבקהלת•

.ידבכתבודפיםהגהותרישומים.א"תרצ,קזבלנקה.חסיןבןדודרבי.לדודתהלה•

.טוביםומצביםגדלים.ספרים10כ"סה

120$פתיחה 

והקדשותחתימות–ומרוקורבה'גספריאוסף.116

Collection of Books Printed in Djerba and Morocco – Signatures and Dedications

.ידבכתברצוןיהירישוםכרכיםבשני.ב"תש,רבה'ג.רביעי-ראשון.חלקים4.התורהעלזהר•

.א"תש,רבה'ג.חדאדעזיזייעקברבי.יעקבבית•

.י"תש,רבה'ג.הכהןמשהכלפוןרבי.התורהעל.משהיד•

.ב"תשי,קוסטנטין.תורהאורחברתידיעל.לצרפתיתתרגוםעם.אבותפרקי•

.מטבריהועקניןמאיררבישלעצמיתהקדשה.ח"תרפ,ירושלים.עיןבתמאיר•

.ו"תשל,כזבלנקה.פינטוחייםרבישבחי.חייםמקור•

.ט"תרצ.קזבלנקה,מנחהקרבן•

.ד"תשכ,רבה'ג.הכהןמשהכלפוןרבי.וחייםתורה•

.ד"תרפ,רבה'ג.שתרוגמשהרבי,משהישיבת"שו•

.ח"תשי,קזבלנקה.לילדים'ב'אלימוד,אוצרנו•

.בתוניסוינט'הגהוצאת.א.העבריהדקדוק•

.ז"תרצ,קזבנלקה,סבאגברוךרבי.בלולהמנחה•

.המחברוחתימתידבכתבהקדשה.ב"תשס,ירושלים.ירושליםד"ראבמשאששלוםרבימאת.ש"שמבית•

.מאודטוב-טובמצב.שוניםגדלים

150$פתיחה 
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'התקשנות–שוניםדפוסים–משניותכרכיאוסף.117

Collection of Volumes of Mishnayot – Various Editions – 1740s

.אדומהבדיוכיתובבשער.מצויןמצב.ד"תקע,פיורדא.טהרותסדר,משניות•

.השוליםקציצתמחמתבטקסטנגיעותמהדפיםבחלק.ז"תקנ,אופיבאך.קדשיםסדרמשניות•

כללימצב.ידבכתבהגהה."אהרוןצאלחבכרדוידהצעיר"וחותמותחתימה.ז"תקט,ונציה.ף"הכוסנקודותעם.נשים.משניות•

.כתמים.טוב

.טובכללימצב.ע"תק,פיסא.קדשים.משניות•

פחדישיבת"עתיקהחותמת.כתמים.טובכללימצב.ארובאסיעקבדפוס.ע"תק,ליוורנו.ף"הכסנקודותעם.נזיקין.משניות•

."בירושליםיצחק

.מצויןמצב.ד"תקע,למברג–א"הגרהגהותעםקדשיםסדרמשניות•

.שוניםגדלים

100$פתיחה 

חתימות-חסריםמעטעותקים–'התמשנותנדיריםספריםשלושה.118

Three Rare Books from the 17th Century – Slightly Lacking Copies – signatures

הקטן"חתימות.דףקסב:במקור.בסוףדפיםושבעה.בהתחלהדפיםשמונהחסרים.ז"תכ,אמשטרדם.שבעהנחלתספר•

"...בארגרל"זיעקבבראברלימשה

.דדףעדחסר.ה"תל,פראג.שמיםשעריספר•

.טובבמצבהעותקרוב.אחרוןדףחסר.נמצאיםהאחריםהשעריםשני.ראשוןשערחסר.ן"ת,פרנקפורט.אהרןביתספר•

"...מסמאלו"נרסגלמשהר"מוהרא"באדובער"עתיקהחתימה.אחרוניםבדפיםקליםופגמיםהראשוניםבדפיםפגמים

.שוניםגדלים

80$פתיחה 
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חתימות-ראשונותמהדורותחלקם–הראשוניםרבותינוספריאוסף.119

Collection of Books by the Rishonim – Some of Them First Edition – Signatures

:עםכרוך.דףפח,[2].ט"תק,ונציה.שניחלק,ז"הרדבת"שו•

.דף[2],מו-מא,נח,[1].ראשונהמהדורה.א"תקמ,פיורדא.שלישיחלק,ז"הרדבת"שו•

אניבמתנהליונתנוט"סאלגראנטייצחקחייםר"כמוהח"מר"עטמאתכספימקנת"וחתימהרישוםשלישיחלקבשער

."ברכהבאט"סדאנוןיאודההצעיר

.סתהוןחייםבכוררבישלמרבותיו.לטבריהעלהי"תרבשנת."תורהמחזיקי"ישיבתוראשדיין.אזמירמרבני–דאנוןיהודהרבי

בסבראדיינאמרבתורהלעמיתנולטובוזכור"י'פלאגחייםרבימרןכותבחיכלנפשבספר.בתלמידיםתורהומרביץבתורהשקדן

רביחמיוהנראהכפי"...דאנוןיאודהר"כמוהרהכוללהרבמעלת,שבחבורהארירברביבר,תורהמחזיקיישיבתוראשישרה

.(ב"תרמ,אזמיר)מאיןחכמהספרמחברבעלהואאלגראנטייצחק

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

,זאלקווא,הלכהפארספר.שעריםללא,ספריםשניעודעםכרוך.מאודטובמצב.מייאמיכליחיאלרבידפוס.ראשונהמהדורה

.בינונימצב.ף"ת,יעסניץ,הצובאותמראות.ח"תצ

.כ"תר,קניגסברג.ג"הרלבמאתמגילותחמשעלפירוש•

.ליבוביץמרדכירביחותמת.ראשונהמהדורה.ד"תרכ,וינה.שלוםאישמאירמאת.עיןמאירתוספותעם.רבדביספרי•

.חתימות

מהדורה.ג"תרנ,ברלין.שחורמנדלמנחםרביהערותעם.מבדרשימשולםרבינומאת,ברכותמסכתעלההשלמהספר•

.ל"מהמוהנראהכפיידבכתבארוכההגהה.ראשונה

.הפורזץבדףחתימה.ח"תקס,פראג.שבועותמסכתעלא"הרשבחידושי•

.החלקיםשני.ה"תקס,זאלקווא.ן"הרמבלרבינוהתורהעלבאור•

.ושנהמקוםללא.ן"להרמבאדםתולדות:עםכרוך.ט"תרי,ווארשא.חוליןמסכתעלן"הרמבחדושי•

.ירושליםמרבניגוטפרידראובןרבימספרי.כ"תר,הלברשטט.סוטהנזירנדריםמסכת.למאיריהבחירהביתספר•

.ג"תרכ,ווין.שבתמסכתעל,המאיריחידושיספר•

.מתוקנתמהדורה.ז"תרפ,ירושלים.יבמותמסכת,ן"הרמבחדושי•

:עםכרוך.ל"תר,ווארשא.י"לרש,האורהוספרהגדולפרדסספר•

.והגהותחתימות.ל"תר,ווארשא.מיגאשן"אבהלוייוסףרבינותשובות•

.שהואכמותנמכרהאוסף.בינוניבמצבמיעוטים.טובבמצבהספריםרוב.שוניםגדלים.כרכים12–בספרים14כ"סה

120$פתיחה 

חתימות-ליטארבני-והלכהלמדנותספריאוסף.120

Collection of Scholarly and Halachic Books – the Rabbis of Lithuania – signatures

.ושנהמקוםללא.ז"הגריובנוהלויחייםרבינוחידושי,סטנסילספר•

.צימרמןחייםרביל"המוהקדשה.ז"תש,יורקניומהדורת.שמואלברכת•

.יחידהמהדורה.א"תרצ,פיעטרקוב-ח"תרפ,(ליטא)קידן.גינצבורגברוךנחוםרבימאת.שני-ראשוןחלק,ברוךמקור•

.בשערהמחברחותמת.ראשונהמהדורה.ט"תרפ,ריגא.לובאצקיחייםרבימאת.שניחלק,חייםתוספותספר•

.ראשונהמהדורה.ח"תרס,פיעטרקוב.ענגיליוסףרבימאת.שניחלק.האוצרביתספר•

.ט"תרפ,ירושלים.בחברוןישראלכנסתישיבתוראשד"אבעפשטייןמרדכימשהרבימאת.מציעאבבאמסכתעל.מרדכילבוש•

.(?המחבר)ידבכתבתיקונים3

.שהואכמותנמכרהאוסף.טובכללימצב.שוניםגדלים.ספרים6כ"סה

120$פתיחה 
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שוניםמקומות–חשובותמהדורות–אבותמסכתעלביאוריםספריאוסף.121

Collection of Commentary Books on the Avot Tractate – Important Editions – Various Places

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

פגם.בטקסטפגיעהעםלעתיםהטקסטגבולעלשוליםקציצת.יבשיםדפים.בינונימצב.במכירותזהספרהופיעטרםהנראה

.'וכדועשפגעיללא.אחרוןבדף

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

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

.ב"תרצ,תוניס.ואזןציוןרבימאת.יהודיתבערביתותרגוםביאור.אבותחסדי•

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

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

.קונשטטברוךרביחתימת.ראשונהמהדורה.ו"תרפ,סעאיני.מנייטראבראךשאולרבימאת.בניםעלאבות•

.טובמצב.שוניםגדלים

100$פתיחה 

'תר-'התשנות–וירושלמיבבליתלמודכרכיאוסף.122

Collection of Volumes of the Babylonian and Jerusalem Talmud – 1640s-1840s

.מנותקתמקוריתעץכריכת.ח"תצ,ברלין.(נפרדבשער)טהרותסדרמשניותעם.בבליתלמודנדהמסכת•

.נפרדבשערחלקכל.ז"תקצ,ווארשא.כתובות,סוטה,יבמותמסכתות.ירושלמיתלמוד•

.אדומהדיועםשעריםשניהכרךבתחילת.נפרדבשערמסכתכל.ב"תר,טשרנוביץ.סוטהנזיר,נדריםמסכתות,בבליתלמוד•

,קראטאשין."קראקאכבדפוסהגיליוןעלקצרפירושעםע"לבב"רפאלף'הבשנתבויניציאהשנדפסכמו",ירושלמיתלמוד•

.מהתקופהידבכתבהגהה.אחדבכרךירושלמיהתלמודכל.ו"תרכ

חייםבןהירשצבידפוס.ט"תצ,פיורדא.קטןבכרך.אשרורבינוותוספותי"רשפירושעם.בבליתלמוד,סנהדריןמסכת•

.מפיורדא

קיפולים.עשפגעי.בינונימצב.מ"ס18.דף[18],רסד.הרגילותמהדורותשלאחדעמודמהויםזובמהדורהעמודיםשניכל

.רבבלאי.הדפיםבפינותרבים

דף.קטןפורמט.ז"תרי,ווארשא(נפרדבשער)מגילהעלאלפסרבספרעם.ש"וראותוספותי"רשפירושעם,מגילהמסכת•

.וחסריםקרועיםשאחריווהדףהמסכתשלהשער

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםומצביםגדלים.ספרים6כ"סה

120$פתיחה 

שונותמהדורות–"הזהרתיקוני"ספריאוסף.123

Collection of "Tikunei HaZohar" Books – Various Editions

.טובכללימצב.ז"תקנ,ליוורנו.הזהרתקוני•

.בינונימצב.שערחסר.א"תקנ,פולנאה.הזהרתקוני•

.טובכללימצב.ח"תרי,אזמיר.שניחלק.הזהרתקוני•

.טובמצב.ל"תר,ווארשא.הזהרתקוני•

.טובכללימצב.אחרוןדףחסר.י"תר,לבוב.הזהרתקוני•

.טובכללימצבם.ראשוניםדפיםכמהחסרים.שונותמהדורות,הזהרתקונישלנוספיםספריםשלושהמצורפים*

.שוניםגדלים.ספרים8כ"סה

120$פתיחה 
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חתימות–שונותמהדורות–הקדושהזהרספריאוסף.124

Collection of Zohar Books – Various Editions – Signatures

,ליוורנו.מתוניס'ג'גחיאליהורבימאת,אופירכתם,זהבזרהפירושיםעם.(בשלח-שמות)שמות.שניחלק.התורהעלזהר•

.יחידהמהדורה.ב"תרל

התחלהחסרויקראחלק.בקישראלדפוס.ו"תר-ד"תר,ירושלים.דברים-במדבר,ויקראחלק.חלקיםשני.הקדושהזהרספר•

.רביעיחלקשלשערקיים.דפים11סוףחסרדברים-במדברספר.לזדףעל

הומענעק"קה"פדקלויזספריםקניןחברה"חותמות.שפיראיהודהישראלרבימהדורת.א"תרע,מונקאטש.חדשזוהרספר•

."וויסבערגיצחקמרדכי"חתימה."א"יע

.בירושליםהחלביםלעדתעדסכנסתלביתמודפסתהקדשה.ה"תרנ,ווילנא.ויקרא.הזהרספר•

.רחביםשולים.שמותספרשניחלק.ח"תרי,ליוורנו.ועודא"החיד,מלךוהדרתמלךמקדש,ז"הרמביאוריעםהזהרספר•

.שונותמהדורות.בסוףאובתחילהמעטחסריםעותקים,זוהרכרכישלושהמצורפים*

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםומצביםגדוליםספרים8כ"סה

120$פתיחה 

קבלהספרי[17]אוסף.125

Collection of [17] Kabbalistic Books

.מהרילשלמהאהרןרבימאת.ו"למהרחחייםעץספרעלמיוחדחיבור,זכוחייםטועמיהספר•

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

.דף[2],קא,’עמח.ו"תרפ,ירושלים:בחלק

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

.טובמצב.ידובכתבקצרותהגהותהכרכיםדפיבין.לויןברוךמשהרביחתימותעםהספרים.מעטפתשלנוסףשערעם.אחלק

.חכמהפתחיח"קלספר•.נפרדבשערספרכל.ו"תרט,טשרנוביץ.ההגדותעלמאמרספר\חכמהדרךספר•:ל"הרמחספרי

.ח"תר.טשרנוביץ

.י"תר,למברג.קרנייםספר•

.ג"תרמ,ווילנא.אורקרני•

.הלבנוןארזספרעם.ב"תרפ,לונדון.טננבויםוולףזאברבי.הקבלהמפתח.ב"תרל,יוזעפוף,המלאךרזיאל•

.ד"תרנ,קראקא.המצותעל,הקנהספר•

רבימאת.בקיצורהשנהמכל,העולמותועליותתיקוןכללותקונטרסעםנדפס.צמחיעקברביהמקובלמאת,ומצוהנגיד•

לרביהשבתאגרת.י"מהארויולדתצרהבשעתנפלאהסגולהנדפסומצוהנגידספרבסוף.ט"תר,טשרנוביץ.מרשקובשבתי

.הילדנבואתקונטרס.עזראבןאברהם

.אחרוןדףחסר.ד"תקס,דובראוונא.חייםעץפרי•

:חסריםמעטקבלהספריחמשהעודמצורפים

ספר•(וסוףתחילהחסר,קפח-זמדףלפנינו,ט"שפ,האנוואדפוסכנראה)חכמהנובלות•שערחסר.ג"תקמ,קוריץ,חייםעץ•

עותק.ו"תט,אמשטרדם,צובהמארםהכהןחייםלרבי,חייםמקור•מזוההלא'התקמשנותדפוס,וסוףתחילהחסר,היוםסדר

.ח"תרי,קניגסברג,מהימנארעיאעלא"הגרביאור•עותקיםמשנימורכב.ואמצעסוף,בתחילהדפיםחסרים.שלםכמעט

.שערחסר.ראשונהמהדורה

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםומצביםגדלים.ספרים17כ"סה

120$פתיחה 
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מיוחסים-ראשונותמהדורות–ומשפחתו"סופרחתם"המרןספרי[14]שלמיוחדאוסף.126

Special Collection of [14] Books by the "Chatam Sofer" and His Family – First Editions – Pedigreed

.טורדאד"אבוועזלציוןבןרביעותק.ראשונהמהדורה.ג"תרל,פרשבורג.חייםאורחחלק,סופרכתבת"שו•

.אטורדאד"אבועזל7וציוןבןרביעותק.ראשונהמהדורה.ט"תרל,פרשבורג.דעהיורהחלק,סופרכתבת"שו•

.ראשונהמהדורה.ח"תרמ,פרסבורג.העזראבן.סופרכתבת"שו•

.ראשונהמהדורה.ד"תרנ,דראהאביטש.המחברבןיצחקרבימאת"מהירסופר"עם.משפטחשן.סופרכתבת"שו•

.נוסףמעטפתשער.ראשונהמהדורה.ב"תרנ,ירושלים.ס"השסוגיות,סופרחתם•

.פסחיםמסכתעל,נפשמשיב:הספריםעםכרוך.ראשונהמהדורה.ב"תרס,מונקאטש.ס"השסוגיותעלחידושים,סופרחתם•

מהדורה.ו"תרל,ווארשא.גרינזוןבערדבשלוםרבימאת.חשובותדרשות,נועםדרכיוספר.יחידהמהדורה.ו"תרס,מונקאטש

.טורדאד"אבווזלציוןבןרביחותמות.יחידה

יהונתןרבימאת,יהונתןחסדיספר:עםכרוך.(חסרוןעםאחרוןבדףפגם).ה"תרס,סאטמר.כתובותמסכתעל,סופרחתם•

.טורדאד"אבוועזלציוןבןרביחותמת.ראשונהמהדורה.ז"תרנ,פיעטרקוב.אייבשיץ

פייבלשרגאישראל'הק"חתימתהראשוןבשער.[ה"תרס],וינה.משפטחושן(חלקיםשני)העזראבן.סופרחתםת"שו•

.בלועזיתגםחותמתו."ק"לפב"תרפשנתזענטאק"מקפאללאק

.ץ"תר,בפרשבורגישראלאגודתצעיריי"על"הו.ס"החצוואתעם.סופרם"החתבעלמנהגיספר•

.ראשונהמהדורה.ח"תרס,סאטמר.ס"החתומנהגיס"החתצוואתעם.סופרהחתםרבינומאת,משהשירת•

.ברכותבדיניידובכתבארוכההגההמהבדף.בודפסטד"אבוועלץישראלרבישלבעלותחותמותבספר

.חתימות.ח"תרפ,טארנא.תורהחומשיחמשהעלס"הפרדבדרך.סופרם"מהרספר•

פחםחותמות.ד"תרל-ג"תרל,לבובשליזינגריוסףעקיבארבימאת.סופרהחתםצוואתפירוש.החלקיםשני.העיברילב•

.עתיקות

,מיהאלעוויטץ.קדשוי"כתמעצםלראשונהל"יו.סופרמשהרבימאת.מציעאבבאממסכתסוגיותעל,סופרם"חתחידושי•

.חשובותהסכמות.ט"תרפ

בספר–ראשונהמהדורה.ג"תרפ,בודפסט.מדרוהוביטשסופרליביצחקרבימאת.סוגיותעלופלפוליםחידושים,מהירסופר•

.ידבכתבהגהותכמההדפיםבין."שולזינגרהלויליביהודהמספרי"וחותמתשונותחתימות

.שהואכמותנמכרהאוסף.טובכללימצב.שוניםגדלים.כרכים14בספרים17כ"סה

120$פתיחה 

יחידותמהדורות–אונגווארדפוסי–אייזנשטטלביתהגאוניםספרישלושה.127

Three Books by the Geniuses of the Eisenstadt Family – Printed in Ungvar – Single Editions

ללא.בינוני-טובמצב.יחידהמהדורה.ו"תרכ,אונגוואר.אייזנשטטמאיררבימאת.ונשיםמועדבסדרהלכותחידושי,בינהאמרי•

.כריכה

מהדורה.ז"תרכ,אונגוואר.אייזנשטטמנחםרבימאת.המחברשלאביואייזנשטטמאיררביוהנהגותתולדות,יהודהזכרון•

.כריכהללא.בינונימצב.ראשונה

.חייםרביהמחברובןדייטשדודרביהמחברמחתןחידושיםעם.ותשובותדרשות.איזנשטטמאיררבימאת.יושראמרי•

.מצויןמצב.יחידהמהדורה.ד"תרכ,אונגוואר

.שוניםגדלים

120$פתיחה 
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חשובותמהדורות–שוניםביאורים–תהליםספריאוסף.128

Collection of Books of Psalms – Various Commentaries – Important Editions

.בלאדינוהקדמה.א"תרצ,בודפסט.א"מהחידמועיליםדבריםעם.ספרדיקהלותכמנהג,תהליםספר•

.אחרוןבדףפגם.ראשונהמהדורה.ראשונהמהדורה.ה"תרכ,ליוורנו.תהליםעל.להודותנאה•

פגם.ראשונהמהדורה.ה"תרכ,ווארשא.מקארליןפאדוובאמשהאהרןרבימאת.מ"הראביאור.התהליםעלטובשוחרמדרש•

.אחרוניםדפיםבשלושה

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

.יחידהמהדורה.ד"תרע

.ש"ת,סוסה.גדולותבאותיותתהליםספר•

.מאודטובמצב.ראשונהמהדורה.ז"תרפ,סאטמר.גרינוולדיהודהרבימאת,"יהודהעוללות"ביאורעםתהלים•

.לשערמעברהמחברהקדשת.ו"תרפ,ירושליםן.י'גרגמלמדיוסףרבימאת."ביהוסףעדות"ביאורעם,תהלים•

.א"תשי,רבה'ג.רמזיםבדרך,אביחילופירוש.חדאדיעקברבימאתהסודדרךעל–מהללאל"פירושעם,תהלים•

.שהואכמותנמכרהאוסף.טובכללימצב.שוניםגדלים.ספרים8כ"סה

80$פתיחה 

חשובותמהדורות–מוסרספריאוסף.129

Collection of Mussar Books – Important Editions

."טרעסיףק"דקספריםקניןחברת"חותמת.פ"תק,סדילקוב.ראשוןחלק,הלבבותחובות•

.כיסמהדורת.ח"תרי,קניגסברג.הלבבותחובת•

.א"תקכ,זולצבאך.מאזמירהכהןאליהולרבי.מוסרשבט•

הלברשטאםנתןיחיאלרביר"האדמוהסכמת.ו"תרפ,בארדיוב.תולדותיועםא"החידמרןמאת.מוסרפרקיב"ל,דודלבספר•

.מבארדיוב

.ה"תר,למברג.הפניניםמבחר•

.ט"תקס,זאלקווא.תםלרבינו,הישרספר•

.א"תקנ,לבוב.יעבץיוסףלרבי.החייםאור•

.אחרוניםדפיםששהחסר.ה"תקל,ברלין.החזיוןמספר•

.באיטלקיתרישומים.פואהדפוס.ג"תק,ונציה.קאידנוברהירשצבירבימאת,הישרקב•

הושלמוט-חדפים.בלזריצחקרביתלמידומאתאורכוכביקונטרסעם.ס"תר,ווילנא.מסלנטרישראלרבימאת,ישראלאור•

.בצילום

.ראשונהמהדורה.א"תרמ,ווילנא.המוסראגרתעם.סלנטרישראלרבימאת,פריעץ•

:עםכרוך.ב"תרס,ווארשא.ישריםמסילת•

.ג"תרס,ירושלים.פריעץ•

.ראשונהמהדורה.ץ"תרח,ירושלים.חסמאןליביהודהרבימאת,יהלאור•

.מבוטושאןמצפתד"ברארפאלרביחתימת.י"תר,למברג.קרנייםספר:עםכרוך.ט"תר,לבוב.יונהלרבינו,היראהספר•

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםומצביםגדלים.כרכים15ב.ספרים16כ"סה

120$פתיחה 
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שונותמהדורות–וכתוביםנביאים,תורהספריאוסף.130

Collection of Torah, Nevi'im and Ketuvim Books – Various Editions

,שמות,בראשית.ט"תרי,ווין.מצויריםשערים.הראשוניםופירושיתרגומיםשלושהעם.תורהחומשיחמשה.חלקיםארבעה•

.טובמצב.דברים,ויקרא

.כרסעבכרך.נפרדבשערחלקכל.ה"תקפ,באזל.אשכנזיתרגוםעם.כתובים–אחרוניםנביאים•

.עבהכרך.שעריםשני.ב"תקצ,ווין.השלוםנתיבות.בראשיתחומש•

.ד"תר,פיורדא.מסילהדרך,ישראלזמירות,תהלים•

.ד"תקצ,ווין.ונחמיהעזראדניאל,הקודשכתבי•

.ט"תקצ,ווין.ב-אמלכים.הקודשכתבי•

.ז"תקע,ווין.ונחמיהעזראדניאל.הקודשכתבי•

.שהואכמותנמכרהאוסף.טובכללימצב.שוניםמצבים.שוניםגדלים.ספרים10כ"סה

80$פתיחה 

ירושליםץ"בדד"ראברוזנטלדודאברהםרביהגאוןמספרייתספרים[48]אוסף.131

Collection of [48] Books from the Library of the Gaon Rabbi Avraham David Rosenthal Rosh Av Beit Din of Badazt

Jerusalem

חתימותיועם,מספרייתוספרים[48]כולל.ירושליםודייניפוסקימחשובירוזנטלדודאברהםרביהגאוןמספרייתספריםאוסף

.ורישומיו

:הספריםבין

.ראשונהמהדורה.ג"תרנ,ווין.חוליןמסכתעל,סופרחתםחידושי•

.ראשונהמהדורה.ד"תקכ,מיץ.ביצהמסכת.זקניםאסיפת•

.ראשונהמהדורה.ח"תרי,יוזעפוף.קליראלעזררבי.פסחיםמסכתעל.חדשאור•

.יחידהמהדורה.ח"תרכ,זיטאמיר.קרסיקדובעררבימאת.חלקים3.עולםהלכות•

.חלקים3.ח"תרל,למברג.נטנזוןהלוישאוליוסףרבי.שאולדברי•

:עםכרוך.יחידהמהדורה.א"תרמ,ירושלים.שאגאברהםרבי.אברהםאהל•

.ראשונהמהדורה.ב"תרמ,ווילנא.טעבילדודרבימאת.שניחלק.דודנחלת•

.יחידהמהדורה.ה"תקצ,קרוטשין.אוירבךחייםרבימאת.משפטדברי•

.שהואכמותנמכרהאוסף.טובבמצברובם.שוניםומצביםגדלים.כרכים48

300$פתיחה 
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ידובכתבהקדשותעם–רפפורטאהרןיצחקחייםרבי"מוילקומירמגיד"הספרישלושה.132

Three Books of the "Maggid of Vilkomir" Rabbi Yitzchak Aharon Rappaport – with Dedications Handwritten by Him

.מוילקומירהמגיד–רפפורטאהרןיצחקחייםרביספרישלושה

.ראשונהמהדורה.ט"תרל-ח"תרל,ווילנא.חלקים'ב.ס"השבאגדותביאורים.יצחקעיניספר•

נדפס.דףד.ראשונהמהדורה.ן"תר,ירושלים.דורמדורהקודשעירלאנשיהמקובליםהקדושיםהמקומותכלעל,קודשאדמת•

.שערללא

.דףכ.ראשונהמהדורה.ז"תרמ,ירושלים.נשמהאלקינוסחעלוביאור,הקדישנוסחעל.ראשוןחלק,אהרןזקןקונטרס•

שהואדברלאסוריכולשהאדם[דעתועל]ד"ועהמחברנדבת".המחברידבכתברבותהקדשותהספריםדפיובין,בשערים

הקדשות."ד"לבהמחוץלהוציאוואסורהמחברנדבת"."כללו"תשבירושלםח"דגמד"מבהמלהוציאואוסראניולכךשלו

.המחברידבכתב,ל"להנדומהבלשוןרבותנוספות

כ"ואחבאיישישוקמישריםלמגידהתמנהא"תרבשנת.פאדובהם"ומהר"טוביוםתוספות"המצאצאי(ד"תרס-ב"תקס)המחבר

מלמעלהימיםהאריךהמחבר.ועודואמתחסדמאמר"תורהכתר","אהרןמנחת"חיבר.לירושליםעלהב"תרמבשנת.בוילקומיר

.שנה102

.בלאימעט.יצחקעינימספרראשוןחלקשלשערחסר.חסרהקדמיתכריכה.יחדיוכרוכיםהספרים

100$פתיחה 

העילוי"זאקסמשה"רביחתימות–יחידהמהדורה–ה"תר-ר"ת,פרסבורג–שלםסט–שלמהכרם.133

מאושמינה

Kerem Shlomo – Complete Set – Pressuburg, 1840-1845 – Single Edition – Signatures of Rabbi "Moshe Sacks" ' the

Prodigy of Oshmene

שלמהרבימאת.העזרואבןדעהיורה,חייםאורח:ערוךהשולחןחלקיבשלושהת"ושוחידושים,חלקיםשלושה,שלמהכרםספר

.העס

.ועוד"סופרחתם"ההסכמתעם.שלםסט-יחידהמהדורה.ה"תר-ר"ת,פרסבורג

(14686,15538ר"אוצה.ה"תרס-ה"תקפ)זאקסמשהרבישלחתימתוזוהיכנראה–"זאקסמשה"רבישלידוחתימתשערבכל

ליביקותיאלרבישלגיסו.ין'וולוזמאזייקבישיבותמ"כרכיהן.סלנטרישראלרביתלמיד.(ח"תרל,וילנא)משהדברית"שובעל

,פיליפובה,ראסייןבקהילותכרבכיהן."מאושמיאנההעילוי"כונה,וולוזין,מאזייקבישיבתמ"ר.סלנטרישראלרתלמיד.עליאן

.אחריומקומועלציוןבןיהודהרבנו,שנה20-כבנאמוקשטל"תרומשנת

.עתיקהכריכה.אחדבכרךהחלקיםכל.טובמצב.מ"ס23.5.דף[1],נז.סד-סג,ס.סז

100$פתיחה 

"חייםחפץ"המרןקודשידבכתב"מוגה"רישום–ברורהמשנה.134

Mishnah Berurah – Inscription of "Mugeh" (Proofread) Handwritten by the "Chafetz Chaim"

.1896,ווארשא.שניחלק,ברורהמשנה

.דיובעטהרישום."חייםחפץ"הבעלהכהןמאירישראלרבינוהמחברמרןשלקדשוידכתיבתבעצם"מוגה"רישוםהפורזץבדף

.המקבילבעמודבעיפרון"מוגה"שלנוסףרישום

.מקוריתכריכה.מצויןמצב

80$פתיחה 

אשכנזרבניוהגהותחתימות
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קדשוידבכתבפעמיים"מוגה"רישוםעם"חייםחפץ"המרןמהדורת–זקניםאסיפת.135

Asefat Zekenim – Edition of the "Chafetz Chaim" with the Inscription "Mugeh" (Proofread) Handwritten by Him

Twice

לאורשהוצאהמהדורה.בורגילנתןלרבינתןחק,קדשיםצאן,הזבחברכת,א"רשבחידושי.מנחותמסכתעל,זקניםאסיפתספר

.ט"תרס,פיעטרקוב.ל"זצ"חייםחפץ"ההכהןמאירישראלרבינוידיעל

ז"ועיסדריםבשאריכמוסדוריםמפרשיםלובאיןהלומדיםלפניהחתוםכספרהואקדשיםסדרכיבאשר"חייםהחפץכתבבשער

בסדרלהמעייניםנתיבהמאיריםהאלההגדוליםהחבוריםארבעההרביםלזכותי"בעזהלאורהוצאתיכ"עבוללמודרביםימנעו

.קדשוידבכתבפעמים2"מוגה"רישוםהפורזץבדף."מראדיןהכהןזאב'אריר"במאירישראלהדעתותרבההזה

.בעיפרוןהרישום.מקוריתכריכה.מצויןמצב.'עמ186

100$פתיחה 

יהדותממנהיגידוידזוןחייםרביהגאוןוהגהותחתימה–אלשקרם"מהרת"שו\מרוטנבורגם"מהרת"שו.136

בדורופולין

Maharam of Rothenburg Responsa / Maharam Alsheker Responsa – Signature and Glosses by the Gaon Rabbi Chaim

Davidson, One of the Leaders of the Jews of Poland in His Generation

.ד"תקצ,סדילקוב.אלשקרם"מהרת"שועם.ה"תקצ,סדילקוב.מרוטנבורגם"מהרותשובותשאלות

.דוידזוןהרבידבכתבאולי.מהתקופהידבכתבקצרותהגהותהספרלאורך.דוידזוןחייםרביהגאוןידחתימתהספרבשער

."הנתיבות"בעלמליסאיעקברביתלמידטעבילדודרבישלבנו(5945הרבניםאוצר,ד"תרי-כ"תק)דוידזוןחייםרביהגאון

על(ט"תקצשנת)80מגילבוארשאכרבבזקנותוכיהן.בדורופוליןיהדותממנהיגי.אחדבמקוםוגדולהתורה,דורוחכמימגדולי

במרדשתמכוהרבניםמראשיהיה."חייםרוח"לזכרומיוחדבספררבינוביץדודבנימיןרביי"ענספד,"שלמהחמדת"בעלמקום

.הפולני

.מאודטובמצב.מ"ס38.דףס,[2].דףיב,כה,כז,[8]

200$פתיחה 

מפיורדאמדפיסחייםרביהקדשת–ץ"ת,אמשטרדם–יוסףחק.137

Chok Yosef – Amsterdam, 1730 – Dedication by Rabbi Chaim a Printer from Furth

,אמשטרדם.מברסלאדודר"ביוסףרבימאת.ערוךהשלחןעלתורהומתןהעומרספירת,פסחבהלכותביאורים,יוסףחקספר

.פרנקפורטמשהדפוס.ראשונהמהדורה.ץ"ת

."מפירדאמדפיסחיים'הקדרשהלדורן"הקדשההספרבשער

ביתהקים.(ט"תקכ,פיורדא)"נפתליליקוטי"בעלמוולהרמשדורףהירשצבירבישלבנו,מופלגחכםתלמיד-מדפיסחייםרבי

.היהודיבעםברזלצאןלנכסשהפכוישראלגדוליוספרייסודספריספריםעשרותהדפיסבובפיורדאדפוס

.פגוםאחרוןדף.רטיבותובלאיכתמים.בינונימצב.דף[1],נב,[1]

100$פתיחה 

מווארשאפיליפזוןצבימשהרביידבכתבהגהות100–כ–ז"תרנ,ווארשא–התרומהספר.138

Sefer HaTerumah – Warsaw, 1897 – approx. 100 Glosses Handwritten by Rabbi Moshe Zvi Philipson of Warsaw

.ז"תרנ,ווארשא.התוספותמבעלימגרמיזאברוךלרבינו,התורהספר

הרבנותכחברוכיהןישראללארץעלהג"תרצבשנת.מווארשא(ז"תשט-ו"תרל)פיליפזאהןצבימשהרביוחותמתחתימותבספר

.ידובכתבהגהות100–ככולוהספרלאורך.בחיפההראשית

.טובהדפיםמצב.יבשדף.מנותקיםדפים.חסרהאחוריתכריכה

100$פתיחה 
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ההדפסהמתוקפתחשובותהלכתיותהגהותעשרות–ח"תרמ-ג"תרמ,ווארשא-אדעס–הזבחתקוני.139

Tikunei HaZevach – Ades-Warsaw, 1883-1888 – Dozens of Important Halachic Glosses from the Time of Printing

.ח"תרמ-ג"תרמ,ווארשא-אדעס.באדעסב"השוראשבורוכוביץישעיהרבימאת.חלקיםשני.הזבחתקוניספר

מאמריםאסיפתגםחיבר.ישיבהכראשלכהןמסדיגורהישראלרביר"האדמוידיעלומונהלסדיגורהעברה"תרנבשנת,המחבר

.העבודהיסודוספר

מהווהובעצם.אמסימןמתחילהואכ"אחשניםחמשבווארשאשנדפסהשניהחלק.והלאהלהמסימןהואבאדסעשנדפסהחלק

.השנימהחלקיותרמאוחרשנדפסראשוןחלק

.לנוהובררהלאהכותבזהות.ההדפסהמתוקפתאשכנזיידבכתבהלכתיותהגהותעשרותשניבחלקובפרט,הספרלאורך

.מנותקיםדפים.רופפתכריכה.עשנקבימעט.רביםשימושכתמי.טובכללימצב

200$פתיחה 

ד"אברוזנצוויגיהודהצבירביידבכתבארוכותהגהות–ראשונהמהדורה-שלםסט–חיהנפשת"שו.140

סטאוווישין

Nefech Chaya Responsa – Complete Set – First Edition – Long Glosses Handwritten by Rabbi Zvi Yehuda Rosenzweig

Av Beit Din of Stawiszyn

.שלםסט–חלקיםארבעה.וואקסאלעזרחייםרביהגאוןמאת.חיהנפשותשובותשאלות

.'עמ106,[4].ז"תרל,פיעטרקוב.חייםאורח:אחלק

.'עמ298,[6].ז"תרל,פיעטרקוב.דעהיורה:בחלק

.דףפד,[2].ו"תרל,פיעטרקוב.העזראבן:גחלק

.דףסז,[1].ז"תרל,פיעטרקוב.ס"השסוגיותעלחידושים:דחלק

וואלףזאב[?ישראל"]נוספתחתימה.ראזאנצוויגיהודהצבירביבעלותורישומיחתימותהכרךבתחילת.יחדיוכרוכיםהחלקיםכל

מחבר.בדורוגאון.סאווישיןד"אב-רוזנצוויגיהודהצבירבישלידובכתבלמדניותהגהות20מעלהספרלאורך."קלמן

.(ח"תרס,ווארשא)חלקים'ביהודהאלפי.(ח"תרנ,ווארשא)אמתשפתהספרים

.ראשוניםבדפיםכתמים.מצויןמצב.מקוריוכיתובעורשדרתעםמעוטרתמקוריתכריכה.מהודרכרך

200$פתיחה 

מהדורה–סופרכתבת"שועל"הלוישבט"הוואזנרהלוישמואלרביהגאוןהדורפוסקמרןהגהות.141

ראשונה

Glosses by Posek Hador the Gaon Rabbi Shmuel Halevi Wosner the "Shevet Levi" on the Ketav Sofer Responsa – First

Edition

.ראשונהמהדורה.ח"תרמ,פרסבורג.סופרבנימיןשמואלאברהםרבימאת.העזראבןחלק,סופרכתבתשובות

הדורפוסקמרןשלהאופייניקדשוידבכתבארוכההערה:2סגובדף,קצרההערה:1סגבדף.ארוכותהערותשתי:2כחבדף

.וואזנרהרבשלימינווידגיסו-גלברמאירשמואלרבישלבעלותחתימותבספר.הלוישבטת"שובעלוואזנרהלוישמואלרבי

ללא,נוספיםובדפיםבשערדבקבניירוחיזוקיםהשלמות.עשנקבי.זמןכתמי.שבירדף.טוב-בינונימצב.מ"ס38.דף[1],סח

.פשוטהעתיקהכריכה.טקסטחסרון

400$פתיחה 
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ההדפסהמתקופתלמדניותוהגהותחתימות–ב"תרמ,קראקא–יהושעתיו.142

Tav Yehoshua – Krakow, 1882 – Signatures and Scholarly Glosses from the Time of Printing

.ב"תרמ,קראקא.חלקיםשלושה.בריסקיןיהושערבימאת.דעהיורהערוךשלחןעלפסוקותהלכות,יהושעתיוספר

הגהותמספרראשוןבחלק.נוספותאחרותחתימות."גאטטליעבל"האלטורגהמכונהליביהודה"חתימהשאחריוובדףבשער

.החותםידבכתבכנראה.ידבכתבלמדניות

.טובכללימצב.רופפתכריכה

80$פתיחה 

והגהותרבותחתימות–א"תקכ,פיורדא–רברביאפי.143

Apei Ravrevei – Fürth, 1761 – Many Signatures and Glosses

.א"תקכ,פיורדא.המפרשיםעם.העזראבןערוךשלחן,רברביאפיספר

.ההדפסהמתקופתאשכנזיידבכתבהגהותכמההספרלאורך.ידבכתברבותחתימותשאחריוובדףבשער

.ומנותקתבלויהעתיקהכריכה.וקמטיםכתמים.ובלאיפגמים.בינונימצב

120$פתיחה 

חלקים'ב–חכמיםשפתיספר–קאמארןארטהד"אבלפקוביץיהושערביהגהות.144

Glosses by Rabbi Yehoshua Lefkowitz Av Beit Din of Arta Kamaran – Sefer Siftei Chachamim – Two Sections

.פרשבורגמחכמיהרצלאבאאברהםרבימאת.ראשוניםושארותוספותי"רשהגמראביאורי.חלקיםשני.חכמיםשפתיספר

.דףנה,[4].יחידהמהדורה.ו"תרס,פאקש.השנהראשמסכת–שניחלק

.דףעו.יחידהמהדורה.א"תרפ,פרשבורג.מגילהמסכת–שלישיחלק

בכתבהערותכמההספרלאורך."ו"יצוהגלילותקאמארןארטהי"קהד"אבלעפקאוויטשיהושע"רביחתימתהספריםבשערי

.ידו

וולףזאביואלרביחתן.מאונסדורףרוזנברגשמואלורביסופרהדעתתלמיד.והגלילותקאמארןארטהד"אבלפקוביץיהושערבי

באוושוויץהשואהשלבעיצומהלהסתלקותועד,ה"תרפמשנתכיהןבהקאמאראןשלהאחרוןרבה.העלמץ-מקיראלגלטשטין

.ד"הי.(ד"תשסיוןז"ע)

.מאודטובמצב

120$פתיחה 
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שונותתקופות–אשכנזיידבכתברבותהגהות–יסודספרי\ספריםאוסף.145

Collection of Books / Basic Books – Many Glosses in Ashkenazic Script – Various Periods

.ב"תרכ,ברליןמהדורת.וכתובותיבמותמסכת,בבליתלמוד•

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

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

הקצרותההגהותגם.הסוגיהבעומקלמדניתוכןעםוקצרותארוכותהגהות.זעירהמרובעתבכתיבההגהותעשרות,בספרים

.ותוספותי"רשבדבריוהן,הסוגיהבהבנתהןחשיבותבעליהינם

.ה"תרנ,וילנא,ראשוןחלק.דעהיורה,ערוךשולחן,רברביאשלי•

,שב,[2].מלובליןשפיראמאיררבישללצידולובליןרבנימחשוביויזנברגשמעוןרביהגאוןידבכתבהגהותעשרותהספרלאורך

.טובמצב.מ"ס38.דףג,יח

.ד"תקפ,למברג.תאומיםיוסףרבימאת,ערוךהשולחןעל,מגדיםפריספר•

מביןאחדלהיותיכולותהחתימות)רגילהבכתיבהוהשניהמרובעתבכתיבהאחתחתימה,"סופריוסף"חתימות2הספרבשער

משאמשוןסופריוסףברבישמדובראו."סופרלקוטי"בעל(ח"תרע-א"תרכ)מפאקשסופריוסףרביאו,הגאוניםהרבניםשני

,[1].ידבכתבעיוניותהגהותכמההספרדפיבין."(סופרשבט"הבעלמרןתלמידישניהם,"סופריםתולדות"בעל(ץ"תר-ך"תר)

.מאודטוב-טובמצב.דףקמט

.לירושליםעבר,שםללובחסידיקהלתראשוהיה,בחברוןרב.גליקזוןחייםמרדכירביחתימות.ט"תרל,ווארשא.ארץמגיני•

.(ב"תרע,ירושלים)ארבעקריתילקוטבעל

.ידובכתבהספרלאורךהגהותעםקונשטטברוךרביחתימת.(ס"ד)ב"תרפ,נירנברג.ביצהמסכתעלהמאיריהרבחדושי•

.ידבכתבוקצרותארוכותהגהותכמה.ז"תרט,יוהנסבורג.שלישיחלק.אלפסרבהלכות•

.קצוצותההגהות.ומזרחיאשכנזיידבכתברבותהגהות.ד"תרכ,וינה.לחכמיםועדהגדוליםשם•

איגרעקיבארבישלספרומגליוןוחידושיםהגהותועם.ועוד,ך"ש,ז"טהמפרשיםעם,דעהיורהמטורערוךשלחן,רברביאשלי•

,[1].תג-קיבסימניםכוללשניחלק.ובנואיגרעקיבארביחידושישלראשונהמהדורה,ט"תרי,קניגסברג.איגרשלמהרביובנו

.דףשיב

.מופלגחכםתלמידשלקולמוסומתחתשיצאולמדניותהערותכמההספרובדפיהפורזץבדף

לויןמרדכירביהואאולי–"לעוויןמרדכי'ר"חתימההדפיםבאחד.ידבכתבארוכותהגהותכמה.ו"תקפ,למברג.המלךיד•

.בשואהשנספהין'וולוזישיבתמרבני

.ההדפסהמתקופתידבכתבלמדניתהגהה.ח"תרי,לבוב.מגדיםפרי•

.מדזיקובמארדאראליהורביל"מהמוכנראהידבכתבהגהההספרבסוף.ס"תר,קראקא.גדולפסחדרוש•

.הספרדפיכללאורךידבכתבתיקונים.ז"תרנ,ירושלים.חצותתקוןסדר•

.שהואכמותנמכרהאוסף.טובבמצברובם.שוניםומצביםגדלים.ספרים12כ"סה

200$פתיחה 

חשוביםרבניםחתימותעםספריםאוסף.146

Collection of Books with Signatures of Important Rabbis

.ן"תק,המבורג.רוזאניסיהודהרבימאת,ם"להרמבתורהמשנהספרעלוביאוריםחידושים,למלךמשנהספר•

אייזיק'הקו"היהיקרו"אאממאתגמורהלמתנהלמנהליוהיההיאאלקיםמתתזהראה"וחתימהרישוםהספרבשער

.["קניגסברג]ב"קיחזקאללישייך"נוספתחתימה."קניגסברגר

גשטטנרליביהודהיעקברביחתן,קניגסברגרעוזררבילאביובצעהליםנולד(י"תר-ה"תקמ)קניגסברגראייזיקיצחקרבי

שלמהורביטשארנאד"אבפריידרנתןרביחתניו.מקומותבכמהסופרחתםת"בשו"סופרחתם"הרבועםהתכתב,מטשארנא

.(רנח-רנז'עמותלמידיוס"החת).מאקוואד"אבאולמןזלמן

להרבשייך"רישוםהפורזץבדף.הראשוןשערללא.כ"תר,יוהנסבורג.א"הגרביאורעם.משפטחושןערוךשלחן.כהניםתורת•

מ"מכעתוהואה"זצלהפנחסר"בהירשצבי'ר...חכמהשקנהזקןהריםועוקרסיניהתורהבחדריובקיחריףג"המאוה

"...הבירהלווילקאמירהסמוכההבירהבאוטויאןץ"ומ

.(ג"תרמ,וינה)אריאלבניןבעל–בוכליוסףיהושערביבעלותחותמות.ז"תרכ,ווארשא.המפרשיםעם.רבהמדרש•

משנתבאוואפרגאכרבכיהן.(11907ר"אוצה)ולדרסקיישראלרביבעלותחותמת.ב"תרמ,ווארשא.הדשןתרומתת"שו•

.(ה"תרנ,פיעטרקוב)"ישראלמקוה"הספרמחבר.ך"תר

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים.ספרים4כ"סה

120$פתיחה 
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הגהות–תימניידבכתבמסוגנןשער–האלקותמערכתספר.147

Sefer ma'arechet HaElokot – Stylish Tutle Page in Yemen Script – Glosses

.חסרעותק.ח"שי,מנטובה.חייטיהודהרביפירושעם.גירונדייצחקבןפרץלרבי,האלקותמערכתספר

מתאבקלעבדואלהיםחנןאשר"האחד.בעלותרישומישניהשערבשולי.נאהומסגרתעיטוריםעם,ידבכתבהושלםשער

הגהותהספרלאורך."אותוקניתי[ליצירהח"תקי]לשטריח"ס'בשנת...סעדיאהצעירוהנקלהבלהדלדחכימירגליבעפר

.מרובעתתימניתבכתיבה,נוסחתיקונישלרבותקצרות

.בינונימצב.קלשוליםבלאי.וזמןשימושכתמי.בשערקרעים.כריכהללא.(דףרח,ד:במקור).להדףעדלפנינו:חסרעותק

120$פתיחה 

אבוחציראאברהםרביהמקובלהקדשת–ראשונהמהדורה–ט"תרמ,ירושלים–המלךגנזי.148

Ginzei HaMelech – Jerusalem, 1889 – First Edition – Dedication by the Kabbalist Rabbi Avraham Abuhatzeira

,ירושלים.אבוחציראיעקברבי"יעקבאביר"המרןמאת.ס"הפרדבדרךפניםבשבעיםהתורהלהתחלתפירוש,המלךגנזיספר

.ראשונהמהדורה.ט"תרמ

בנו.(ג"תרע,טבריה–א"תר,תאפיללת)אבוחציראאברהםרביהמקובלל"המובנושלקדשוידבכתבהקדשהמילוילשערמעבר

.חכמיהמגדוליוהיהבטבריהוהתיישבלארץעלהימיובסוף."יעקבאביר"המרןשלהצעיר

.טובבמצבזאתמלבד.אחרוניםדפיםובשניראשוניםדפיםבשלושהשומנייםכתמים.מקוריתכריכה.מ"ס18.דףצד,[7]

200$פתיחה 

ממקנסהרושבןיוסףרביחתימת–חכמהראשיתספר.149

Sefer Reshit Chochma – Signature of Rabbi Yosef Ben Harush of Maknes

.וסוףתחילהחסרעותק.ח"תס,אמשטרדם,חכמהראשיתספר

בנו.הרושבןיוסףרבי-בערביתרישומים2בספר,ידובכתיבתהושלםקכטדף."ט"סהרוש'ןדוד'ןיוסף"חתימה1\רסאבדף

.'התבשנותמקנסמחכמיהרושדודרביהמקובלשל

.בינונימצב.כריכהללא.הספרוסוףבתחילהדפיםמספרחסרעותק

80$פתיחה 

מרוקוויהדות–הספרדיםחכמיהקדשות,חתימות\הגהות
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מונסוניגואהרןרפאלרביובנוידידיהרביוהגהותחתימות–פענחצפנת.150

Tzofnat pa'aneach – Signatures and Glosses by Rabbi Yedidya and His Son Rabbi Raphael Aharon Monsonego

.גרוע-בינונימצב.שערחסר.ד"תנ,פרנקפורט,פענחצפנח

הגהותשני."מונסוניגוידידיהרבי"רישוםחתימת2\נהבדף."א"סליטמונסוניגואהרןרפאלה"ע"חתימההספרבתחילת

.(מעטקצוצות)ארוכות

בשנת.דנאןאבןאברהםרביאצללמדבצעירותו,פאסד"אבמונסונייגואהרןרפאלרביבן,(ח"תרכ-ט"תקנ)מונסונייגוידידיהרבי

וחיברגדולזכרוןבעלהיה.שנהושמונהעשריםנשאזהבתפקיד,הדיןבביתמקומואתלמלאנבחר,אביופטירתאחרר"ת

ציוןבני.אהרןבניקרבן.זכירהספר.רוכליםקופת:ביניהם,וחידושיםדרשות,בהלכהותשובותשאלותשלחיבוריםעשרות

נאיםבןיוסףרביידיעלנמניתחיבוריורשימת.רביםועודלשוןבידחיים,האוריםמשפט,המשפטיםואלה,אביונימשפט.היקרים

אחד.שרדומשיריואחדיםרקאולם,רביםשיריםוחיברגדולמשוררהיה,בתורההענקיתגדלותומלבד.בערכורבנןמלכיבספרו

ב"תקצבשנתבפאסשהיתהוצוקהצרהבשעת.ד"תקצבשנתחגואלסוליקההנערההריגתעלקינההואהמפורסמיםמפיוטיו

נוסףבן.יהושערביבנו.שמםעלמחיבוריווקראבחייולונפטרובניושני.הצרהימיכנגדבתיםא"סכולל"כמוךמי"פיוטחיבר

.מרוקוד"וראבהראשיכרבשכיהןמונסונייגוידידיהרביהואנינו,חנינאבשםובתיהודהרבי

חיבר,בהוראהאביומקוםמילא,הצרפתיאליהו'מרהוסמך,ידידיה'רבן,ר"ת-כ"תק(ם"הראמכונה):מונסוניגואהרןרפאל'ר

.נדפסומהםמעטרביםספרים

80$פתיחה 

ז"תש,רבה'ג–פסחשבחי\ו"תרצ,פאס-אשיחהנפלאותיך\ישראלתהלות.151

Tehilot Yisrael / Nifle'otecha Asicha – Fes, 1936 / Shivchei Pesach – Djerba, 1947

שבתותבליליהקמיםקודשלאנשיחצותאחרשבתותבלילילאומרםהנוהגיםובקשותותשבחותשירים,ישראלתהלותספר•

.סיסומשהדפוס.ו"תרצ,פאס.החורףבימי

.פוריםשלפיוטים:127-134’עמ

.פסחשלפיוטים:135-151’עמ

.הסוכותחגשלפיוטים:152-159’עמ

.מילהשלפיוטים:160-161’עמ

.ועוד,הבדלהשלפיוט:162-177’עמ

.בנפרדגםנמכרזהקובץ.[החולבימות]שחריתתפלתקודםשאומריםבקשות:178-184’עמ

:עםכרוך.’עמ[2],185,[6]

כרוך.'עמ[1],27.חזאןועמרםשרביטמסעודדפוס.ו"תרצ,פאס.מפאסנאיםבןיוסףרבימאת,שירים.אשיחהנפלאתיךספר•

:עם

.דףלט,[1].אחרוניםדפים4חסר.ז"תש,רבה'ג.פאסקהילתכמנהג,פסחשבחי•

.מצויןמצב

80$פתיחה 
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18–הבמאהירושליםמחכמיפרנסאליהורביוחתימתרישום–ו"תצ,קושטא–חכמהראשית.152

Reshit Chochma – Kushta, 1736 – Inscription and Signature by Rabbi Eliyahu Parnas, One of the Sages of Jerusalem

in the 18th Century

.ו"תצ,קושטא.(גבירולבןשלמהלרבי)מקיץבןחיספרעם.וידאשדיאליהורבימאת,חכמהראשיתספר

בכתבנוספותחתימות18.2–הבמאהירושליםמחכמיפרנסאליהורבישלמסולסלתחתימהעםהספרעלבעלותרישוםבספר

.ידבכתבמקומותומראיבספרהנידוניםלנושאיםקיצורים.19–ההמאהמתקופתתימניידבכתברביםרישומיםבנוסף.ידו

עתיקהכריכה.מנותקים\רופפיםדפיםמספר.שימושובלאיכתמי.דבקוחיזוקישוניםפגמים.בינוני-טובמצב.דף[20],שד,[1]

.מלאמעור

100$פתיחה 

לונדוןד"אבגאגיןטובשםרביחתימת–א"תרס,ווארשא-זרבבל.153

Zrubavel – Warsaw, 1901 – Signature of Rabbi Shem Tov Gagin Av Beit Din of London

.א"תרס,ווארשא.לעונזוןבעריצחקרבימאת,זרבבל

.שלובעלותחותמותשניבספר.גאגיןטובשםרבישלהמסולסלתידוחתימתהספרבשער

רפאליצחקרבישלבנו.בלונדוןהספרדיםקהילותד"ואבסטר'במצהספרדיםקהילתשלרבה(ג"תשי-ה"תרמ)גאגיןטובשםרבי

.ועודחלקיםשבעה"טובשםכתר"חיבר.גאגיןח"השמשלבנוגאגיןיחזקיהו

.מצויןמצב

120$פתיחה 

איסטנבולד"ראבחביבבןמשהרביוהגהתחתימה–ט"תרל,ווילנא–הרקיעזהר.154

Zohar Haraki'ah – Vilnius, 1789 – Signature and Gloss by Rabbi Moshe Ben Chaviv Rosh Av Beit Din of Istanbul

.ט"תרל,ווילנא.ץ"התשבבעלץ"הרשב–דוראןצמחברשמעוןרבימאת,גבירולבןשלמהרביאזהרותעל,הרקיעזהרספר

.ידובכתבארוכההגההמחבדף.20–במאהשבתורכיהאיסטנבולד"ראבחביבבןמשהרביחתימתהספרבשער

.איכותיםדפים.בשוליםבודדיםעשפגעי.כריכהללא.דףס

80$פתיחה 

המחברידבכתבנאההקדשה–ע"תר,ירושלים–יעקבאהלימחזור.155

Machzro Ohalei Yaakov – Jerusalem, 1910 – Fine Dedication Handwritten by the Author

מאת.התפילותלכלהיקףרחבובאורדיניםפסקיעם.פרסובניהספרדיםכמנהג,הכפוריםליוםתפלותסדר,יעקבאהלימחזור

.ירוקהבדיושער.ראשונהמהדורה.ע"תר,ירושלים.יצחקיבןיעקברבי

דשופריאקרתאמנטורי.קדושיםשלבנן.וסבירגמיר.גבירהןהשרלמעלת"המחברשלהנאהידובכתבהקדשההשערבדף

."ל"והמוהמחברממניא"שליטנבוןמשהר"מוהת"כקש

בשנתבשניתכךואחרו"תרלבשנתבארץביקר,שנה40-כבעירורבהיה.שבבוכארהדגסטןמחכמי(ז"תרע-ו"תר)המחבר

מחזורהוציאח"תרסבשנת."יעקבבאר"המושבהנקראתשמועל,בהוהשתקעארצהמשפחתועםעלהז"תרסבשנת,ז"תרמ

.טשרנייוסףר"לד"קוקזמסעות"במאמריםפרסם.בירושליםברעשנהרג.רבותהסכמותעםמדויקונוסחפירושעם"יעקבאהל"

.אחרוניםבדפיםכתמים.מקוריתכריכה.רופפיםדפיםמעט.טובכללימצב.מ"ס22.דף[2],[ריד:ל"צ],רטו,[1]

80$פתיחה 
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מירושליםפיריראמשהיצחקרביהמקובלהקדשת.156

Dedication by the Kabbalist Rabbi Yitzchak Moshe Ferrera of Jerusalem

ספרעםכרוך.שערחסרעותק'התקשנותמהדורת.יצירהוספרסעודהתקוןציוןשעריספר.חסריםעותק,תפילותספרישני

.יגדףעדהתחלהחסר,בירושליםשנדפסקטןתפילות

כתוןבןשאוללשםו"בינ"פיריראמשהיצחקרביהמקובלשלקדשוידבכתבנאההקדשהועליו,ריקדףהאחרוןהספרבתחילת

בדףטוויגדוידשאולהמקבלחתימתשאחריובדף."א"תובבק"עהמירושליםט"סו"היפיריראמשהיצחק'דעבדממניו"הי

.(בדףפגםמחמתחסר),ידובכתברישוםז"ט

ביתובניעםעלה,פיריראיצחקרבילאביובשאלוניקינולד(יצחקר"אפמכונה)פיריראמשהחייםרפאלאהרןרביהאלקיהמקובל

המפורסםהגאוןהמובהקתלמידו.בחסידותהתנהגימיוכל.אלביתק"קויחידיהמקובליםחכמיביןנמנה.לירושלים,ח"תרבשנת

לילהחצותעליועברלאמותויוםעדלרובו,א"זיעאהרןשלמדותיולספרואיןלשעראין"עליוכותבשלזינגריוסףעקיבארבי

מעוןהשיברביםאשרמלבד,לזאתהחבריםאתולזרזולעורר,ץ"יכבאלביתהמדרשלביתלעלותבחצותהתנשאוכארי,בשינה

מפורטתצוואהאחריוהניח.ו"תרמבשנתנפטר.רבושלומדותיובהנהגותיושלזינגרהרבמאריךושם"...בשלוניקיבבחרותועוד

בניישתדלואו"רבינוכתבשניבסעיף.ידבכתבשנותרוספריוהדפסתעלהיהבצוואתוובקשותיודאוגותיוועיקרסעיפיםב"ישל

הרבניםלזכותויוחקובספריתןמי"...'גבסעיף"...יתברךהואשזיכניתורהחידושיכלולהדפיסלהעתיקו"היוידידיואוהביו"הי

כחימאמציבכלביתםבניכלועלעליהםאשתדלאניגם...שליי"לנרנחרוחנחתלעשותשמשתדלמיוכל...י"בעהעיניםולהאיר

ומשהאהרןתולדות"חיבוריו."הבאובעולםהזהבעולםשלימהמשכורתםותהי,פעולם'השישלםמחיצתיבמקוםהבאבעולם

.פיריראיצחקרביהמקובלהואבנו.(ג"תרל,ירושלים)"מירושלים'הדבר".(ל"תר,ירושלים)"יצחקואפר

.מ"ס16.עתיקהכריכה.בדפיםוחסרונותקרעיםעםהשניהספר.מצויןבמצבהראשוןהספר

100$פתיחה 

ט"תרצ–אטוןשבתירבישלוחתימתוידובכתבנדירההקדשה–תהליםספר.157

Book of Psalms – Rare Dedication Handwritten and Signed by Rabbi Shabtai Atun – 1939

.ירושלים,אפשתיןלויןהאחיםהוצאת,תהליםספר

המקובליםישיבתראשהדאיהשלוםרביהמקובלאל.אטוןשבתירביהצדיקהגאוןשלוחתימתוידובכתבהקדשההפורזץבדף

.הדאיהשלוםרביחתימות.המצוותלגילהכנסולרגל."עבדיישכיל"בעלהדאיהעובדיהרביהמקובלשלדרכווממשיךבנואלבית

.זיתעץכריכת.טובכללימצב.כיסגודל

100$פתיחה 

[יוון]וולוד"אבפסחשמעוןמשהרביהגהות–ט"תרכ,ליוורנו–הבחירהבית.158

Beit HaBechira – Kivorno, 1869 – Glosses by Rabbi Shimon Pesach Av Beit Din of Wollo [Greece[

.ט"תרכ,ליוורנו.חמויאברהםרבימאת.הפסחלחגותפילותהלכות,הבחירהביתספר

בעל,(שלוניקיליד)יוון-בוולורב(ז"תשט-ט"תרכ)–פסחשמעוןמשהרביחתימתפסחשמעוןמשהרביחתימתהספרבשער

.רביםידוכתביבלאדינוספריםובהחשובהבספריההחזיק.בשלוניקירבשהיהמאביוחלקם,רבותהגהותוחיבר,חשובהספריה

.לירושליםשעלושאלוניקימחכמישלםשמואליוסףרביאולי–"ו"הישמואליוסף"נוספתחתימה."המאסף"במאמרפרסם

.הגהות20–כ.פסחשמעוןמשהרביידבכתבהגהותהספרלאורך

.טובמצב.רופפים\מנותקיםדפים.רופפתמקוריתכריכה

100$פתיחה 
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נוספותוחתימותהקדשה–מניסלימאןאליהורביהמקובלעותק–ג"תקמ,ליוורנו–יהודהמטה.159

Mateh Yehuda – Livorno, 1783 – the Copy of the Kabbalist Rabbi Eliyahu Saliman Manny – Dedication and

Additional Signatures

ד"אבעייאשיהודהרביהגאוןמאת.מיוחדבשערחלקכל.חלקים'ב.חייםאורחערוךהשולחןעלוביאוריםחידושים,יהודהמטה

.ראשונהמהדורה.ג"תקמ,ליוורנו.יר'אלג

לישיבתו"הייעקבאבירהרבה"זלההמחברהרבבןא"כמוהדבראמעלתמאת'להקדש"ידבכתבהקדשההשערבשולי

.א"כירבותלויהרביםזכותליעקבאלהזכורר"יהב"תובטבריהק"מעהרבאא"מדרשביישועהמשמיע

רבוחבןסעדיההכותבואני"אשכנזיתבכתיבהרישוםהשערבראש."ט"סהלוירפאליהודההצעירהאחרוןגואל":חתימה

."פעסטאייזענבאךמשה"בעיפרוןחתימה."ט"ס

שלורבהבבלמגאוני(ט"תרנ-ח"תקע)מניסלימןאליהורביהמקובל.[ו"יצמאניסלימאןאליהולי]"י"אסמלי"חתימות2בשער

עלהארי"כונה.רביםועודאליהוברכת,שלוםמזכיר:מהם,הקבלהבתורתרובםרביםספריםחיבר.הנסתרבתורתגאון.חברון

.חיאישבןבעלחייםיוסףרביעםלוהיווידידותלימודקשרי,"מבבל

פגמים.בינונימצב.(מאדףעדלפנינו,השניהמהספירהסוףחסר).דףסד,[1],ק,[8].ערוךהשולחןפניםעםנדפס'אחלק

.עשפגעימעט.כתמים.פגמים.טקסטחסרוןמעטעםהראשוןהשערבשולי

80$פתיחה 

וחתימותרישומים–מבגדאדמנצורצאלחיעקברבימספרייתספרים.160

Books from the Library of Rabbi Yaakov Salach Mantzur – Inscriptions and Signatures

לאורךהגהותכמה."(חיאישבן"המרןשלקדשוידלכתיבתדמיוןיש)בגדאדימזרחיידבכתבהקדשהעם,ווארשאארץמגיני•

.הספר

לישיבתידבכתבהקדשהחמישיבחלק.במדבר6.מבראשיתשני.ויקרא5.ב"תרכ,אזמירמהדורת.התורהעלהזהרספר•

.בוטוןדינסיםמאירדודרביהתלמידמאתבחוריםחמד

.ע"תר,ירושלים.אחלק"החייםכף"ערוךשלחן•

.ו"תרנ,ווין.ך"תנ•

עליוכותבבמכתבוחיאישהבןמרן.חכםותלמידגביר."חיאישבן"המרןומקורבימתלמידי,מבגדאדמנצורצאלחיעקברבי

"...בגדאדעירינומבניוהואמנצורצאלחיעקבר"כההמרומםהחכם,מרעוסר[אלוקיםירא]א"יר,וישרתם,דחשיבגברא"

.שוניםומצביםגדלים.ספרים17

120$פתיחה 

נאהעותק–מזרחיידבכתבארוכההגהה–ג"תפ,ברלין–מישוראורח.161

Orach Mishor – Berlin, 1723 – Long Gloss in Oriental Script – Fine Copy

.ניימרקנתןדפוס.ג"תפ,ברלין.גרמניצריוחנןרבימאת,נזירמסכתעלת"גפחידושים,מישוראורח

.'התקשנותמתקופתמזרחיידבכתבארוכההגהה1\כגבדף

.עתיקהכריכה.טובמצב.מ"ס30.דףו,ח,מד,[2]

100$פתיחה 
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חתימות והגהה–מהדורה ראשונה –ב "תק, ליוורנו–ש"הרשבספר . 162

Sefer HaRashbash – Livorno, 1742 – First Edition – Signatures and Glosses

דפוס  . ב"תק, ליוורנו". יד מלאכי"בהוצאת רבי מלאכי הכהן בעל . שאלות ותשובות מאת רבי שלמה בן שמעון דוראן, ש"הרשבספר 

.  מילדולהאברהם 

'  גיהגביר ' למדרשו של שם מע"רישום . עם סלסול קליגרפי נאה מאוד" יערוף כמטר לקחי הצעיר דוד פרחי"בשער חתימה 

.  הגהה בכתב יד2\בדף פט". ו"היחאביףוקניתיו ממנו הצעיר חננאל "רישום ". ט"יצחק טובי ס

.  נקבי עש זעירים. וכתמי רטיבות יבשים, כתמים. בינוני, מצב טוב. דף[ קמ: ל"צ]קלי , [3]

80$פתיחה 

חתימות והגהות–ן"תק, ליוורנו–שארית יעקב . 163

She'erit Yaakov – Livorno, 1790 – Signatures and Glosses

.  ן"תק, ליוורנו. אלגאזימאת רבי ישראל יעקב , שארית יעקב

וקניתי אני הצעיר נסים יאודה "חתימה ". ט"ו ס"אברהם גאון הי' קניתי אותו לעבודת קווני צור שוכן מעון ה: בשער רישום

.  הגהות מכותב אחד11לאורך הספר ". ו"היאיסטרוגועזרייא"מעבר לשער חתימה ". טאריקה

.  בלאי ונקבי עש. כתמים. מצב בינוני. וכן דף אחרון, נד-נג, דפי ההתחלה עד דף ה

100$פתיחה 
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ז"תרפ,בודניב-"קיימאשלזרע"לברכהעם-"חאקיבבא"השלוחתימתוידו-בכתבגלויהמכתב!נדיר.164

Rare! A Letter on a Postcard Handwritten and Signed by the "Baba Khaki" – with a Blessing for Children – Bondyev,

1927

,בודניב."חאקיבבא"ה-אבוחציראיצחקרביהגאוןשלוחתימתוידו-בכתבמכתבעם,שבמרוקובודניבהעירשלמצולמתגלויה

.ז"תרפ

שלזרעזכריםבבניםלטובהיגמור'ה"ברכהעם,"יפהעלהשזווגם"משפחתוקרוביבעניין,טבריהבעיריהודיאלשנשלחמכתב

."בירושליםהבאהלשנה":כותרת"חאקיבבא"ההוסיףבגלויה."ר"אכיקיימא

.מאודטובמצב

150$פתיחה 

צ"תרח-ז"תרצ,טבריה–ועקניןיעקבורביזריהןחייעקברביהמקובלבחתימותנישואיןתעודות14לקט.165

Collection of 14 Marriage Certificates Signed by the Kabbalist Rabbi Yaakov Chai Zrihan and Rabbi Yaakov Vaknin –

Tiberius, 1937-1938

ותעודה.ועקניןיעקברבי.טבריהד"ראבזריהןחייעקברביהמקובל,טבריהרבניחתימותעם,נישואיןתעודותעשרארבעהלקט

.צ"תרח-ז"תרצ,מהשניםהתעודות.וורנרזאבאשררביבחתימתאחת

.ובירותדמשקובעריטבריהבעיררובםהדרים,מרוקויהדותיוצאיממשפחות,בתעודותהמוזכריםהנישאיןהמשפחותרוב

.נוספותבעריםמיעוטם

דיעקבשופריה,יעקבחלק:ובקבלהבפשטספריםמחבר.ומקובלגאון.טבריהרבנימחשובי(ג"תשי-ט"תרכ)זריהןחייעקברבי

.ועוד

למדשם.שנים'גבןבהיותוישראללארץהוריועםעלהא"תרלבשנת.קדושאיש.ומקובלגאון(ז"תש-ט"תרכ)ועקניןיעקברבי

תזעקמקיראבןהתורהאוצרנגנזפה"השורותנחרתוקבורתומצבתעל.טבריהומקובלימרבנילאחדשהיהעדבתורהונתעלה

המקובלהאשכולותאישהמצוייןהדייןהעניוהחסידהצדיקהמפורסםג"הרהשמיםשקדושתוקדושאישהאלוקיםארוןהלקחאל

."ל"זצוקא"זיעוואעקניןיעקבר"כמוהרהאלקי

.קיפולסימן.טובמצב.מ"ס24\29.דף[14]

100$פתיחה 

שלוםנהרהמקובליםישיבתראשא"זיעשרעבימרדכירביהמקובלמאתמכתב.166

Letter by the Kabbalist Rabbi Mordechai Sharabi the Head of the Nahar Shalom Yeshiva of Kabbalists

.קדשוידבחתימת.ח"תשל,ירושלים.שלוםנהרישיבתראששרעבימרדכירביהקובליםזקןמאתנדירמכתב

בו,בירושליםהדיןביתחבריאלנשלחהמכתב.מחלתהאתמהמשפחהשהסתירהנפשיתבעיהעםלאשהגטנתינתבעניןמכתב

.ולאשהלבעליוטבובכךלהתגרשהזוגבניעלכישרעביהרבשלדעתונכתב

.מ"ס19.תיוקנקבי.מאודטובמצב.קדשוידבחתימת,סופרידכתב

300$פתיחה 

הספרדיםחכמימאתמכתבים
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עבודיחוגיסלמאןרביהמקובלחתימותושתיידובכתבמכתב.167

Letter Handwritten and Signed (Two Signatures) by the Kabbalist Rabbi Salman Chugi Abudy

.וירושליםבגדאדחכמימזקניעבודיחוגיסלמאןרביהמקובלשלוחתימתוידובכתברווקותאישורמכתב

."ת"פד"בחברעבודי.ח.ס,פעמייםחתום.בירושליםהבבליםלעדתהרבניםועדשלבלנקעלהמכתב

.תיוקנקבי

80$פתיחה 

י"תש–אוף-נסראלהפרגולהרביבירושלים[איראן]המשהדיתהעדהנשיאמאתמכתביםשני.168

Two Letters by the President of the Mashhad Community [Iran] of Jerusalem Rabbi Pergula Nassrala-Off – 1950

אוף-נסראלהפרגולהרביהעדהנשיאמאת.באיראןהמשהדיתהקהילהיוצאיעבורורווקותהיכרותאישורישלמכתביםשני

.י"תש,אבמנחםז"כ-ו"כ.בירושלים

.משהדעוליחברתועדשלרשמיבלנקעלשניומכתב.הקהילהנשיאשלרשמיבלנקעלאחדמכתב

.טובמצב

80$פתיחה 

ו"תשט,טבריה–מתוניסחוריחייםרביאלטבריהד"ראבועקניןמאיררבימאתמעניןמכתב.169

Interesting Letter by Rabbi Meir Vaknin Rosh Av Beit Din of Tiberius to Rabbi Chaim Huri of Tunis – Tiberius, 1955

.ו"תשטאלולז"כ.מתוניסחוריחייםרביהצדיקהגאוןאלטבריהד"ראבועקניןמאיררבישלוחתימתוידובכתבמכתב

.נתרועעושקירותיוהנסבעלמאיררביקברבחצרשיפוציםבנושאמעניןמכתב

.בטבריהספרדיםהנסבעלמאיררביכוללותשלרשמידףעל.דף[1]

.קליםפגמיםכתמים,קמטים.במרכזדבקחיזוקי.בינוני,טובמצב

50$פתיחה 
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חסידיתמהדורה–והגהותחתימות–הדאיהרבנימשפחתוגאונימקובלישלס"הש.170

The Shas of the Kabbalists and Geniuses of the Hadaya Family of Rabbis – Signatures and Glosses – Hassidic Edition

25.ועודסופרחתםהגהות.ס"השמפרשיעםמפוארתמהדורה.ג"תרל-ך"תר,ווינהמהדורת.שלםס"ש.בבליתלמוד

.כרכים

חסידיתמהדורה

שנתןהתלמודמהדורתעלהיחידהההסכמה–"חייםדברי"בעלמצאנזהלברשטאםחייםרביר"האדמושלביותרנדירההסכמה

...ס"השמלאכסףבמחירולקנותהזריזיןמולהיותואוהבייודעילכלמודיעאני..."חייםהדבריכותבבה."חייםדברי"הבעל

,בקפידהנעשושהגהותיוס"הששלהזוהמהדורהבחשיבותכותבעודבהסכמתו."וטובותברכותברובמשמיםויתברך

.טוביוםאושבתחילולללאנעשתהושההדפסה

:לדורותםהדאיהמשפחתרבניומקובליגאונישלס"הש

יצחקרבי.הדאיהעובדיהרבישלוחותמותבעלותורישומיחתימות.הדאיהשלוםרביהמקובלהגאוןשלידחתימותבכרכים

ליניתן"הכרכיםבאחדרישום.עובדיהרבישלבנוהדאיהשלוםרביחתימת.הדאיהעזרארביחתימות.שלוםרביבניהדאיה

רבי(הזקן)הדאיהשלוםרבי,ידבכתבהגהותכרכיםבכמה."ט"סהדאיהשלוםהצעירו"יצמשהיאושעו"רצ'החמאתבמתנה

.הדאיהעזרארבי.הדאיהעובדיה

עדתד"וראב"אלבית"בישיבתהמקובליםזקן,ורבניהירושליםחכמימגדולי,(ה"תש-ד"תרכ)הדאיהשלוםרביהמקובלהגאון

ו"תרצמשנת.הדאיהעובדיהרביהמקובלשלאביו.בקופהכמונחיםבמוחואצוריםהיול"האריזכתבי.בירושליםהספרדים

ודובר"בספרנדפסותשובותיו.ו"תרנבשנתצובהבארםנדפס"לעםשלום"חיבורו.וסרמןאלחנןרביעםהסודבתורתהתכתב

.ועוד"המאסף","מציוןתורה","רחמיםשערי","ישראלרועי"בספריםההלכתיותתשובותיונכללוכןכמו."שלום

כחברכיהן.בירושליםוהמקובליםהדייניםמגדולי,הדאיהשלוםרביהמקובליםזקןשלבנו,(ט"תשכ-ן"תר)הדאיהעובדיהרבי

שמונה"עבדיישכיל"ת"שוהספריםסדרתמחבר.החדשהבעיר"אלבית"המקובליםישיבתוייסדבירושליםהגדולהדיןבית

.ובנסתרבנגלהנוספיםוספרים,חלקים

וכרבבירושליםהספרדיםלעדתהדיןבביתדייןשימש,וצדיקגאון.עובדיהרבישלבנו(מ"תש-ע"תר)הדאיהעזרארביהגאון

.עזראנחלתת"שוחיבר.פטירתועדחיפההעירד"אבמכןולאחר,נחלאותשכונת

כראששימש,הדאיהעובדיהרביהמקובלאביופטירתלאחר,קבלהבספריובקינודעחכםתלמיד.הדאיהמרדכישלוםרבי

.בירושליםי"רשברחוב,אלביתישיבת

עובדיהרביהמקובלספרייתשלשחורבצבעחדשותכריכות.שערחסרגיטין.מאודטוב-טובמצב.תואםלאגודל.כרכים25

.הדאיה

1000$פתיחה 

צובהארםיהדות
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צובהארםומקובליחכמיגדוליוהגהותחתימותעשרות-ספריםאוסף.171

Collection of Books – Dozens of Signatures and Glosses by the Leading Sages and Kabbalists of Aleppo

.(שערחסר)ו"תרכ,ירושלים.ב"ח.לבנדיבת"שו:עםכרוך.ה"תרל,ירושלים.שבועותמסכתעלחידושים.לבחקריספר•

ר"כשדיצא,הספרדיתהעדהדיין,המפורסמיםירושליםמרבני)ששוןישראלנסיםרבישלעצמיתהקדשה–ראשונותמהדורות

.(א"תרנבשנתנפטר,הפנימימערבלערי

.(ומצריםירושליםמחכמי.עזראשעריבעל)הלחמילביתחייאעזרארביוחתימתרישום.ג"תצ,ברלין.ם"להרמבהמצותספר•

."טווילמשהאחרוןגואל"חתימה"דנאןבןאלעזרהצעירשליהספרזה"נוסףרישום

ארםרבנימגדולי,ד"תרע-ד"תרכ)ידובכתבהגהותכמהקציןשאולרביהמקובלחתימות.ח"תרכ,ווארשא.משפטחושןטור•

שלרבהמניאליהורביהמקובלעםלחברותאהיה.צדקדיןבביתכדייןכיהןלירושליםעלהא"תרנבשנת.ובקבלהבפשטצובה

אחריוהשאיר.בירושליםהחשוביםהקבלהמחכמילאחדוהיהה"השדהרבשלבראשותו"הנהררחובות"בישיבתלמד.חברון

.אביבמתלשלמהורבימברוקליןיעקברבי,אברהםרביהםבניו.הכוונתושערחייםעץעלוהגהותהערות

.כאסכישאולרביוחתימתבעלותרישום.א"תרמ,ווארשא,דעהיורהטור•

.מזרחייצחקנחמיהשמואלרביוחתימתרישום.ד"תקע,דהירנפורט.רביעיחלק.ם"להרמבתורהמשנה•

יצחקרביהנודעהגבירהוא–גוויטעי"מהרלמדרששייךשהספררישום.שערחסרראשונהמהדורההגרשוניעבודתת"שו•

.יצחקשדההספרמחברגוויטה

.חלבימזרחיידבכתברבותהגהות.'התרשנותמהדורת.חסרעותק.העזראבן,טורספר•

הפורזץובדףהספרבשער.א"תקכפיורדא.שמואלוביתמחוקקחלקתהמפרשיםעםהעזראבןערוךשולחן,רברביאפי•

ארץ"מספרובעיקרהתפרסם,סתהוןמנשהרבישלבנו,צפתרבנימגדולי.ו"תרע-ל"תר)סתהוןחייםרביהגאוןשלידוחתימת

.(ישראלבארץואחרוניםראשוניםשלוהסכמותותקנותמנהגיםהכולל"חיים

."ט"סטבושענתביאהרןאברהםהצעיר"."לופזיעקבהצעיר"חתימותשתי.ב"תרי,טשרנוביץ,ויקראחומש•

.פרחייוסףשלמהרביחתימת.מצויןמצב.א"תר,ליוורנו.אלהיםחמדספר•

עזרארביחתן.ועודאברהםויוסףס"מחאברהםרביונכדמשהרבישלבנו)דייןיצחקרביחתימות.התורהעלאברבנאל•

.(ג"תרסנפטר,צובהבארםמומחהם"סתוסופרראשימוהלהיה.סופרט"עבעלטוויל

."משעןמשהבןנסיםהצעיר"חתימות.גרוע-בינונימצב.ד"תקפ.ראשונהמהדורה,קושטאיועץפלא•

.ט"סמזרחינסיםרפאלרביחתימת.ר"ת,ליוורנו.וזעקתםהצומותדברי•

.ידבכתבארוכותהגהותמספר.י"תר,למברג.קרנייםספר•

:נוספותחתימות

.בשניםעשרותבארגנטינההקהילהברבנותכיהן.איירסבבאונוס"הדתיסוד"קהילתמנהיג.נ"תש-ב"תרע)שחיבריצחקרבי•

.(ירנןיצחקת"שוס"מח

.(הענוהבמדתובפרטטובותמדותבכלשלם.צובהארםברבנותשימש.ז"תרנ-ז"תקס)"ה"זלהקציןיאודהבכוריצחקה"ע•

הדרשניםמגדוליהיה.בתעניותומסוגף,הזההעולםותענוגותמעניניפרוש,בתורהשקדן.ז"תרצ-ח"תרכ)לופסיעקברבי•

רחובות"המקובליםישיבתר"חוביןונמנהלירושליםעלה.ץ"באר"ערומיםמלביש"חברתוגבאינשיא.מעווןרביםהשיבובמוסריו

.(שלוםורביאברהםרבי,אליהורבי,נסיםרבי:הגאוניםהםבניו."הנהר

.(הרבהתלמידיםוהעמידיוסףפורתבישיבתלימד.עמוקבעיוןובפוסקיםס"בשגאון.ה"תשל-ח"תרס)סקהענתבישאולרבי•

.(הלויידידטוביוםרבישלבנובירושליםהמקובליםמגדולי)הלויידידאליעזררביוחותמותחתימה•

.(ו"תרענפטר."וזבולוןיששכר"ספרמחבר.בירושליםהמקובליםמחכמי)הכהןמעליטווילאהרןהצעירוחתימותרישומים•

•קצאבדוויקמאיריעקבהצעיר•ו"תרפמשנתהכהןערביוסףרבישלשבועותמסכתגמרא•ט"סהררייוסףיצחקהצעיר•

בכרשמואלחייםרביעתיקהספרדיתחתימה•ששוןיוסףרבי•ט"סטבושיצחקאברהם•ט"סמזרחיזבולוןהצעירחלקימנת

רישום•(18490ר"אוצה,המוקדמים'התרבשנותירושליםמחכמי)הלוירפאלבכרשלמההצעיראותוקניתירישומים•דוד

הכהןערביוסףרביחתימת•סווידמשהרביבןמרדכירביוחתימת

בפאקש).וטאפענארגיסינגד"אבהתהליםעל"טוביהמעשה"מחברפישרהכהןטוביהרביוחותמתחתימה-הספריםבאחד

.(א"תרס

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםומצביםגדלים.ספרים20

500$פתיחה 
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צובהבארםהתורהדגלישיבתראשטווילמשהרבימספרייתספריםאוסף.172

Collection of Books from the Library of Rabbi Moshe Tawil the Head of the Degel HaTorah Yeshiva in Aleppo

בספר.ז"תרל,פרמישלא.הכהןמלאכירביהגאוןשלהמפורסםחיבורו.הדיניםוכלליהפוסקיםכללי,הגמראכללי,מלאכייד•

.ידובכתבחידושיםהספרבפנים.טווילמשהרביידבכתבחידושים

.ט"תרכ,למברג,יוסיפון.(ד-א)חלקים4.ב"תרכ,למברג.ם"להרמבתורהמשנה•

.ועודששוןמשה.הרריישועהחייאנוספותחתימות.הכהןזעפרנייוסףרבי.הכהןמעיליאהרןרבינוספותחתימות

.שערחסר.ו"תרט,ליוונו.הזכרוןביתספר•

.ג"תרנ,פיעטרקוב.גדולותמקראות.שמותחומש•

צובהבארם"תורהדגל"ישיבתאתהקים.חלב–צובהארםשלהחשוביםמרבניה,(ז"תשל–ו"תרנ)טוויליוסףמשהרביהגאון

"תחכמוני"הספרביתנגדנלחם.ועודזעפראנייצחקרבי,שחיבריצחקרבי:מתלמידיו,חשוביםרבניםצמחווממנולמדושבה

.ישראללארץעלהימיובסוף.לסגירתועדופעל,המתחדשיםברוחצובהבארםשנפתח

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםומצביםגדלים.כרכים5כ"סה

120$פתיחה 

המחברנכדהקדשת–יחידהמהדורה–ח"תקע,ליוורנו–ליצחקזכור.173

Zechir LeYitzchak – Livorno, 1818 – Single Edition – Dedication by the Author's Grandson

רבי,קדמוניםרבניםמאתוכתביםפסקיםעם.הררייצחקרבימאת.חייםאורחבדיניותשובותשאלותכולל,ליצחקזכורספר

,ף"מהרית"שובספרונכללולאאלותשובות)מאלכסנדריהמהמהי'פראגיעקבורבישנגי'ןאליעזררבי,רוזניסיהודה

.(א"תרס,אלכסנדריה

.ירושליםר"שדסוזיןמשהורבי,צובהארםרבניהסכמות.יחידהמהדורה.סעדוןשמואלדפוס.ח"תקע,ליוורנו

.אהרן'רובנומטלוןאברהםרביאל,המחברנכדשלידובכתבנאההקדשההספרבשער

.כתמים.בודדיםעשנקבי.טובכללימצב.מקוריתכריכה.מ"ס30.דף[1],קנז,[6]

100$פתיחה 

לבטוןיצחקרביהמקובלוהגהותחתימות–ב"תרי,ליוורנו–מועדקריאי.174

Kri'ei Moed – Livorno, 1852 – Signatures and Glosses by the Kabbalist Rabbi Yitzchak Levton

.ב"תרי,ליוורנו.באדרשבעהותקוןרבאהושענאלילותיקוןשבועותלילסדר,פסחשלשביעיללילתיקון,מועדקריאיספר

הפורזץבדף.לבטוןיצחקרבישלנוספותחתימות."ה"זלהלבטוןחלפוןר"בכמהט"סיצחקהצעיר"חתימההספרבשער

.ידובכתבהוספותכמההספרלאורך.ידובכתבארוכההגהה

.טובמצב.מ"ס18.דףקטו,צו,מו

100$פתיחה 
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א"הגרבאגרתשינויים–ו"תרכ,צובהארם–לתרופהעלים\קדושהשערי.175

Sha'arei Kedusha / Alim LiTrufah – Aleppo, 1866 – Variations in Igeret Hagra

.א"הגראגרת,ן"מהרמבמוסראגרת,לתרופהעליםספרעםכרוך,1865ו"תרכצובהארם,ויטאלחייםרבימאתקדושהשערי

.מיוחדבשערלתרופהעלים,ביחדנדפסוהספריםשני

שבאוהשינויםאודותנכתבורביםומאמרים.הקודמותבמהדורותשנדפסהא"הגרמאגרתשונהשלפנינוא"הגראגרתמהדורת

שנדפסההאגרתבלשוןמשמעותייםשינוייםעלוינוגרדשלבמבואשםועיין(1150א"הגרספריאוצר,וינוגרד).שלפנינובמהדורה

צובהמארםל"המואמנם?א"הגראיגרתשלנוסחיםשניהיוהאם":כותבהואוכך,להשקדמובמהדורותשאינם,זובמהדורה

למעשההיאצובאבארםשהודפסהזומהדורהכןכמו"..דעתולפיתיקןולאידכתבילוהיולדבריואך,תיקוניםהכניסכימעיד

.המזרחבארצותאורשראתההגאוןשלהמפורסמתהאגרתושלהראשונהההופעה

בצנעאהכלליתהישיבהמחכמי-ו"יצעמרשלמהיחיאי"הצב"בחתימהבעלותרישוםבשער.מקוריתכריכה.מאודטובמצב

.ציבורתקנתעלהישיבהחכמיעםו"תרמבשנתחתום.ט"היהמאהשלהשנייהבמחצית

120$פתיחה 

נאיםעותקים–צובהארםדפוסי–המלךשלחן\שמיםוברכותיוסףוילקט.176

Vayelaket Yosef VeBirkot Shamayim / Shulchan HaMelech – Printed in Aleppo – Fine Copies

.'עמי.יחידהמהדורה.דייןישעיהדפוס.ה"תרע,צובהארם.סתהוןיוסףרבימאת.ברכותדיני.שמיםוברכותיוסףוילקטספר•

.מקוריתכריכה,מצויןמצב.דףסג

שמואלרבימאת.האחרוניםוספריחייםאורחערוךבשולחןהמפוזרים,הזהבזמןהנצרכיםדיניםוחיבורקיבוץ,המלךשלחן•

.צובהארםמחכמילניאדו

19.דףקנד,[8].לופסעזרארביידיעלהמחברידכתבמתוךלאורהוצא.דייןישעיהבדפוס.יחידהמהדורה.ג"תרפ,צובהארם

.מקוריתכריכה.מאודטובמצב.מ"ס

120$פתיחה 

20–ההמאהתחילת,צובהארם–שבתשלבקשות–ידכתב.177

Manuscript – Bakashot of Sabbath – Aleppo, Early 20th Century

בעמוד.20–ההמאהתחילת.[חלב]צובהארםיהודיבקהילתשניםמזההנהוגכפישבתשלהבקשותשירתסדר,ידכתב

."ה"יטהצעיראניאותהכתבתישבתשלבקשות"הראשון

.העליונההדפיםבפינתמועטחסרוןפגמים.בינוני,טובמצב.שלםידהכתבהנראהכפי.מ"ס12\18.כתוביםעמודים[18]

.חדשהבדכריכת.קליםדיווטשטושימריחות

120$פתיחה 
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ח"תרמ,ייו'ריג-"מצבהואבניתפלותשירים"-ידכתב.178

Manuscript – "Poems Prayers and Tombstones" (Hebrew) – Reggio, 1888

יונתןרביתלמידוידכתיבת.19-הבמאהאיטליהמחכמימפאנואלישערבישחיבר"מצבהואבניתפלותשירים",ידכתב

.קאמיריני

סופרעטלשונוו"נרמפאנואלישער"כמוהרשמונודעבישראלהשלםלהחכםמצבהואבניתפלותשירים"נכתבהשערבנוסח

עלכמעטגמוללוולתתאהבתועצםאתאליולהראתשבתלמידיוהצעירלכבודווהעתיקאסףאשרחייםאלדיםדבריודבריומהיר

כבודומשכןבמקוםממרחקיזכרנוולמעןהימיםכלחסדועליויגדילכיא"יערגייובעירמדיןעלבשבתועמועשהאשרהטובהכל

כתמרצדיקשנתאיירלחדשםז"טהיוםברגייוקאמירינייונתןאישולאתלעתאנכיהימיםכלאדוניואתהצעירהואיזכורזכורכמו

."ק"לפיפרח

...'להשראשרזמרהדברי"כמו,שוניםואירועיםשוניםלזמניםמפאנואלישערבישכתבחשובותותפילות,שיריםכוללהספר

הצלתעל"תפלהנוסח."איטליהערימכלמעירינוהמגפההצלתעל'הלפניק"הקששאשרה"תרמשבטלחדש'אק"שביום

.אלישערבישכתבמצבותנוסחיוכן.ועודלתלמידיו,ישראללבחורי,לנישואיןפיוטים."ה"תרמבשנתאיטליאערימכלהמגפה

ת"בשונזכר.ואנקונהמילאנו,קורפו,ייו'ריג,בקהילותצדקומורהכרבכיהן.המפורסמיםאיטליהמרבני–מפאנואלישערבי

לישאשלאתקנהעלחתום.(ע"תר,ליוורנו)איטליהמערכותהצלתעלתפילהחיבר.מקומותבכמה(חזןאליהורבי)'לבתעלומות'

.(א"תרס,אלכסנדריה,ף"מהרית"שו)ממזרותמחששמקורפומסוימותממשפחותאשה

.מאודטובמצב.אדומהמקוריתכריכה.ריקיםמהעמודיםחלק.דף[20].מרובעתוכתיבהבינוניתאיטלקיתכתיבה

300$פתיחה 

ה"תפשנת,איטליה–שחיטהבהלכותחיבור–ידכתב.179

Manuscript – Composition on the Laws of Shechita – Italy, 1725

.ומסודרתנאה,יפיפיהכתיבה.ה"תפשנת,איטליה.שחיטהבהלכותחיבור,ידכתב

נכתבהשמאלייםהעמודיםבראש,"שחיטההגהות"נכתבהימנייםהעמודיםבראש–שחיטההלכות\שחיטהמהלכותהגהות

וויליעקבר"מכמהרמהשחיטותההגהותנשלמווהנה"האחרון'בעמ."בקצרההשחיטהדרך"הפותחבעמוד."שחיטההלכות"

ה"התפטבתלחודשג"י'ביוםזהביוםונשלמו"הכותבקולפון.(לפנינואינוההמשך)"ל"כנותשובותהשאלותה"בענתחילועתה

.וב'רנים'שחד'אצויתיךר"כאש.יקור'נליחה'מחיטה'שדיקה'בן"בשמבלולה"תיבותראשירישוםהמקביל'בעמ."י"למב

.(הכותבאינוהחותם)ענוטוביהשליהספרזה.סכין'הה'זדיקה'בה"בזושחטתם

.מצויןמצב.מ"ס10.5\15.5.דף[13]

300$פתיחה 

מזוההלאכותב–18–ההמאה,איטליה–וחרוזבמליצהמוסרדרשת–ידכתב.180

Manuscript – Mussar Sermon in Poetic and Rhymed Language – Italy, 18th Century – Unidentified Writer

.ל"מחזופתגמיםמאמריםבעשרותמתובל,וחרוזמליצהבלשוןכולהכתובה,שמיםויראתמוסרבעניניארוכהדרשה,ידכתב

.מזוההלאכותב.18–ההמאה,איטליה

.זניחקיפולסימן.מסודרתכתיבה.ואיכותייםעביםדפים.טובמצב.מ"ס20\30.כתוביםגדוליםעמודים[6]

180$פתיחה 

איטליהיהדות
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ד"תר,[איטליה]בוסיטי–קונוורטיהכהןשמואלחייםרביהגאוןר"השדפנקס.181

Notebook of the Shadar the Gaon Rabbi Chaim Shmuel Hacohen Konorti - Bositi [Italy], 1844

.ד"תר,[איטליה]בוסיטי.דגולר"ושדטבריהחכמימגדולי"הסניור"המכונהקונוורטיהכהןשמואלחייםרביהגאוןידבכתבפנקס

טבריה,ו"תצפת,ו"תירושליםוהםשםאשרקדושותמדינותבארבעהתורתנוולחזוקלקיוםישראלארץקופתהכנסותספרזה"

עלהאחראיכינכתבזהבעמוד."ט"סהכהןשמואלחייםהצעירוהואו"תטבריאק"עהשליחזאתהיתהמידיו"תחברון,ו"ת

."ליצירהבישועתךכבודו[ד"תראלפים'ה]'ת'ר'ד'השנתאיירחמשההיום"."פונטאנילהישראל"הגבירהואהתרומות

."ישראלארץעניי"נכתבהפותחהשמאלי'בעמ.איטלקיובלשוןבכתיבהוהוצאותהכנסות,התרומותסכימפורטיםהדפיםבשאר

עלהז"תקפבשנת.כימיםלילותהתורהדלתותעלשקדומילדותובאיטליהנולד(ג"תרל-ע"תק)קונוורטיהכהןשמואלחייםרבי

שליחותובדרךוטורקיהאיטליהלעריר"כשדשמואלרבייצאבעירשהתחוללהרעשעקב.טבריהבעירוהתיישבישראללארץ

ר"כמוהר"דמותואתמתארכותבבאיטליהישראלגדוליבספרוגירונדישמואלמרדכירבי,בארצותםישראלגדוליעםנפגש

,פאדובהפהשליחותדרךבעברורביםימיםתורתומאורליהנותזכיתי,ומקובלחסיד,א"תובבק"מעיהשליחו"נרהכהןשמואל

הואחתנו."האמתבדרךהתורהעלחיבוריםלוויש...שושניםליקוטיבספריכתבתיםהקבלהדרךעליפיםחידושיםממנוושמעתי

טבריהשללרבההוכתרה"תרבשנתלטבריהחזרתועם.ליעקבאמתספרמחברניניושאלתיאליעקברביהמקובלהגאון

.שנהמשלושיםלמעלהכיהןזורמהבמשרה.לירושליםשעבראבולעפיאנסיםחייםרביהגאוןשלבמקומו

נגיעהעםבפינהפגםהראשוניםהדפיםבשני.מנותקיםהדפים.עשנקבי.בינונימצב.מ"ס11\15.כתוביםעמודים16.דף[10]

.בטקסטקלה

300$פתיחה 

ז"תקמ–אליסנדריהד"ראבהלויל"סגאליהורבישלוחתימתוידובכתבעמודים[3]מכתב.182

Letter [3] Pages Handwritten and Signed by Rabbi Eliyahu Segal Halevi Rosh Av Beit Din of Alessandria – 1787

חתימת.ז"תקמ,לעומרד"כ.אליסנדריהד"ראבהלויל"סגאליהורביהגאוןשלקדשוידבכתב,ובעבריתבאיטלקיתארוךמכתב

.ואיטלקיתבעבריתידו

באשםקסאליעירובמקומוובמעשיובשמוידעתיוכברמבניםיאושהזהמה"סגרידודיאושערביעלהמלצהכתבהעבריבחלק

"...ובדיקה'בשחילרביםומומחה,זמירותנעיםץ"ש,למאורותשםהוא

.משורר,דרשןפוסק.ובקבלהבפשטגאון,אליסנדריהד"אבבדורואיטליהחכמיגאונימגדולי(ב"תקנ-ג"תע)הלויאליהורבי

פאלייהליהדיאליסנדריהק"בקרבל"זהלויאליהור"כמהרפניםונשואהישישהכוללהרב"בלשונועליומעידא"החידרבינו

נמצאיםמכתביוהרבה.ועודפנחסגבעת,יצחקפחד.צדקהשמשהתשובותמספריבהרבהמפוזריםותשובותיוגאונותו

'אגדולים'מעורבנןמרנן)."לכלידועיםותפלתוייחודיובכחעדתואתשהצילוקדושתוחסידותוצדקתוגאונתוגם,ידבכתב

למפרונטייצחקלרביחברותלמידממנטובהבריאלי"מהרתלמידבצעירותו.(119'ועמ244'עמאיטליהלחכמי'אצי.קוסעיף'צ

כתיבתכולםהרבהחבוריםשחיבר"כותבבספרוניפיחננאלרבי.ח"תצבשנתאליסנדריהשללרבההתקבל."יצחקפחד"בעל

כורסיא".יעקבעיןעל"דאליהוא"טייע".ומאמריםמדרשיםהשכלמוסרכולו–"אליהוסבא""אליהובגימטריאבן"ספר.יד

שמעתימפאדובהגירונדימרדכיהצעירואני.ת"שוחיברועודאבותמסכתפירוש"אליהואבא".הפרשיותעלדרשות"דאליהו

איתנהווהדבר.ותפלותיוייחודיובכחצרותמכמהעדתואתשהצילוקדושתומחסידותו.ל"הנהלויאליהור"מהרנפלאות...מידידי

.ם"תקושנתממנטובהשנדפסלהרבאליהוסדרספרבפתחברמז

.מצויןמצב.עמודים[3]

300$פתיחה 
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ד"תקכ–מטורינויונהמיכאלשלמהרביתשובת\סיניגאליהאברהםרבימאתשאלהמכתב.183

Question Letter by Rabbi Avraham Senigallia / Response by Rabbi Shlomo Michael Yonah of Torino - 1764

בתחתית.סיניגאליהאברהםרבישלוחתימתוידובכתב.נדהבהלכותמטורינויונהמיכאלשלמהרביאלשנשלחשאלהכתב

.(חתימהללא)ידובכתביונהמיכאלשלמהרביתשובתהדף

ד"אבהלויאליהורבימפיוקבלהתורהקיבל.18–הבמאהאיטליהרבניומקובלימגדוליטורינוד"אביונהמיכאלשלמהרבי

שבצעיריצעיר"א"החידאלכתב.והערכהידידותמכתביא"החידעםהחליףבטורינובהיותו.א"החידמרןשלידידו.אליסנדריה

.(480איטליהלחכמי'אצי)מופלגתבחביבותעליווכתבמאודהעריכוא"החידאף"תלמידיוצעירי

.ואגרתתעודותעלדורורבניעםחתום.פירנציודיינימחכמי–סיניגאליהאברהםרבי

.איכותידף.יבשרטיבותכתם.הימנייםבשוליםקטניםקרעים.דף[1]

120$פתיחה 

ה"תע-ד"תע,קסאלי–גירוןחייםיוסףרביבחתימתהקהילהוממוניונגידירבניכתב.184

Rabbinical, Naggidical and Financial Manuscript of the Community Signed by Rabbi Yosef Chaim Gueron – Casale,

1714-1715

אאדרד"כ–ד"תעטבתט"י,[איטליה]קסאלי.וחרםמיסיםהערכתבעניניהקהלועדוממונינגידירבניביןכתביםחילופי,ידכתב

.ל"הנומקייםהמאשרהקהילהשמשגירוןאברהםר"בחייםיוסףרביובחתימתידבכתבהדבריםלקיוםתוספתעם.ה"תע

.הימנייםבשוליםבלאיסימני.טובכללימצב.איכותידף.מ"ס18\27עמודגודל.כתוביםעמודים[4]

120$פתיחה 

ל"תק–ישראלאברהםרביהגאוןהסכמתעם–הלכהלפסקאנקונהרבניהסכמת.185

Approbations by the Rabbis of Ancona for a Halachic Ruling – with the Approbation by the Gaon Rabbi Avraham

Yisrael – 1770

אבח"כ.באיטליההרבניםמגדוליאליסנדריהד"אבהלויל"סגאליהורבישתיקןותקנההלכהלפסקוחיזוקהסכמה,ידכתב

רבי:אנקונהרבנישלשמותיהםבחתימת."ל"התקמנחםשילהי".ליוורנוד"ראבישראלאברהםרביהגאוןהסכמתבצירוף.ל"תק

חתוםובצדם.מסנגליהיקותיאלר"בחייםיהודהמשהרבי,מפיאנושמואלר"בשמואלמשהרבי,מפיאנושמואלר"ביצחקשבתי

"...גיניאאליהורבי

חזויאמראשרישראלאלפיראשילמעלהעלוניםחייםאלדיםדבריואלואלואתראהמי"ישראלאברהםרביכותבבהסכמתו

"...א"יעליוורנו'פהמדברפי"...אנשאיתילאדבריםאחריכייסגאחוצפאודאיהאדעתיקבלודאתאי

.טובמצב.מ"ס19\24.סופרידבכתבהםזהידבכתבהבאיםהרבניםחתימותהנראהכפי

120$פתיחה 
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ד"תקל,רומא–הקהילהאתשפקדווניסיםשמדבעניןהיסטורייםמכתביםשני.186

Two Historical Letters about Persecution and Miracles that Occurred in the Community – Rome, 1774

אליהר"בחייםמיכאלהוועדאנשיכלמעלתבשם"חתום[?ד"תקל],רומא.להםשנעשהנסעל(עבריתעם)באיטלקיתמכתב.א

."ט"סל"זצמסיני

.מצויןמצב.עמודים[3]

שללמכתבוקשרישלמכתב.קאסטרודהפרוספרוק"הקסופר:הכותב.ד"תקלרומא.בניצאשמדבעניןבאיטלקיתמכתב.ב

.עמודים[2].ליוורנולחכמיששלחא"החידרבינו

200$פתיחה 

ו"תקכ–מוירצליטריוישחייםיחיאלרביידבכתב–עגונהבעניןת"שו.187

Response about an Aguna – Handwritten by Rabbi Yechiel Chaim Trivish of Vercelli

.ו"תקכ,אדרח"י,וירצלי.חתוםלא.מוירצליטריוישחייםיחיאלרביידבכתב.עגונהבעניןולמעשהלהלכהת"שו

אחדבעתטובמעגלבספרוא"החיד.ואילךה"תקלבשניםלי'וירצשלרבה.איטליהחכמיוגדולימחשובי–טרוישחייםיחיאלרבי

בעלממודינאהכהןישמעאלרבי.גיסויונהמיכאלשלמהרביעםהתכתב."באיטליההדורגדול"לבשאלהפנהכיכותבממסעיו

.מאליסנדריההלויאליהוורביאמתזרע

.איכותידף.רטיבותכתמי.עמודים[3]

120$פתיחה 

ו"תרצ,פירארא–נישואיןכתובת.188

Ketubah – Ferrara, 1936

יואלכמרהיקרבתא"תמהלרגרדמרתהכלהעםל"זרוחוץמיכאל'כהמנוחברמשהכמרהנעיםהבחור",לנישואיכתובה

.ו"תרצ,פירארא."אוקמיאנסקי

."טובמצאאשהמצא"ורישוםאדומהבדיודודמגןשלציורעם.ידבכתבכולוהטקסט.קלףדמוי,עבהניירעלוחתוםכתוב

.אדומהבדיוקוויםמסגרת

.מ"ס40\30.טובמצב

120$פתיחה 
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בריסקישיבתראשיק'סולובייצהלוידוביוסףרביהגאוןמאתמכתב.189

Letter by the Gaon Rabbi Yosef Dov Halevi Soloveitchik, the Head of the Brisk Yeshiva

הלוידוביוסף"רביהגאוןהישיבהראששלידווחתימתפרטיםמילויעם,בריסקבישיבתלתלמידלימודיםאישורמכתב

.ז"תשכ,[שניאדר]ש"אד'ז.בירושליםבריסקישיבתוחותמת."סאלאווייציק

.מ"ס16\20.טובמצב.תיוקנקבי

180$פתיחה 

ה"תשכקטןפורים–"אליעזרציץ"הבעלאלאוירבךזלמןשלמהרבימאתתורהבדבריחשובמכתב.190

Important Letter with Divrei Torah by Rabbi Shlomo Zalman Auerbach to the Author of the "Tzitz Eliezer" – Purim

Katan 1965

פורים.תורהקולישיבתראשאוירבךזלמןשלמהרביהגאוןהאחרוניםבדורותהפוסקיםגדולמרןשלוחתימתוידובכתבמכתב

.ה"תשכ,קטן

חלקאליעזרציץת"שוספרועלברכותובו,"אליעזרציץ"הבעלוולדינברגאליעזריהודהרביהגאוןאלז"הגרששלחהמכתבאת

הרחבהומתוךבריאותמתוךלמעשההנוגעיםבעניניםהרבניםלזכותקודשתנובתתתויוסיףעמו'דשיהיהואברכהו".שמיני

.החדשבספרו"אליעזרציץ"השכתבמהעלהערותשני,הלכהחידושי(וחציעמוד)המכתבבהמשך"...נחתורובושמחה

.במרכזקיפולסימן.טובמצב.מ"ס14\21.שורות47.ידוחתימתהמכתבבסוף.מלאים.כתוביםעמודים[2]

400$פתיחה 

מלאיםעמודים[3]כתובותבמסכתהלכתיתמערכה–ל"זצ"סטייפלר"המרןידכתב.191

Manuscript by the "Steipler" – Halachic Discussion on the Ketubot Tractate [3] Complete Pages

בסוגהשלימהמערכה.מלאיםעמודים3.ל"זצ"יעקבקהילות"הבעלהסטייפלר–קנייבסקיישראליעקברבישלקדשוידכתב

.ו"פדףכתובותבמסכתהלוואהשטרשלנייר

.שונותוהוספותמחיקות,תיקוניםעם!אוטוגרף

.קיפולסימני.טובמצב.ידובכתבשורות95.אחדצדעלכתובים.דף[3]

500$פתיחה 

קוממיותד"אבמנדלזוןבנימיןרביהצדיקמכתב.192

Letter by the Tzaddik Rabbi Binyamin Mendelsohn Av Beit Din of Komemiyut

.ח"תש,קוממיות.קוממיותד"אבמנדלזוןבנימיןרבישלוחתימתוידובכתבמכתב

העדיםהצהרתעלשחתמוכהןושמואלהרושיחיאשלעדותהצהרותעלאישורובובירושליםהחרדיתהעדהאלנשלחהמכתב

.נמנימרגליתהכלהשל

.מכתביםשני.רוטמןשאולהעדשלדףמצורף

100$פתיחה 

אשכנזרבנימאתמכתבים
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ירושליםדיינישלרבותחתימות–"עדיםהצהרת"מסמכי40שלאוסף.193

Collection of 40 Documents of "Witness Statement" – Many Signatures of the Rabbis of Jerusalem

שלהצהרההינםהמסמכים.וצדיקיהירושליםמחכמירביםחתומיםבהם"עדיםהצהרת"הכותרתתחתמסמכים40שלאוסף

.60\50–המשנות.נישואיןלצורךהכלהאוהחתןרווקותעלהעדים

ר"האדמוליפשיץנטענתןרבי.ווברמשהרבי.שיינברגראהרןמרדכירבי.סלוניםדבזאב.הלברשטאםמשהרבי:החתומיםבין

נפתלירבי.דייטששרגאיחזקאלרבי.סופרשלמהרבי.איידליסיעקבשמואלרביהצדיק.בוימילציוןבןרבי.מפילדלפיה

אריהאייזיקיצחקרבי.ביטמאןאליהוחייםרבי.שפיראשמואלרבי.רובנשטייןאברהםרבי.סנההכהןאברהםרבי.הלברשטאם

רביהמשפיע.רוזנטלדודאברהםרבי.נויברטיהושערבי.סירוטהזאביצחקרבי.רבינוביץנחוםרבי.אייזנבךאברהםרבי.ויזל

.ששונקיןשמריהנחום

.תיוקנקבי.טובכללימצב

120$פתיחה 

ירושליםד"ראבזוננפלדחייםיוסףרביהגאוןאלשנשלחורבניםמכתבי[8]אוסף.194

Collection of [8] Letters by Rabbis that were Sent to the Gaon Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld Rosh Av Beit Din of

Jerusalem

.ה"תרפ.העיברילבבעלשלזינגריוסףעקיבארבישלחתנוהכהןאברהםרבימאתמכתב•

.ברוקלין.ז"תרפ,שבט'ג.(ד"תשי-ח"תרל)יעקובזוןמשהרבימאתהתייעצותמכתב•

.ט"תרפ.מוינאפרידמןשמחהרבימאתהתייעצותמכתב•

.הישיבהתלמידילימודבענין.ח"תרפ,סינסינאטי.מאנישוביץישיבתראשהירשמאןצבירבימאתמכתב•

.הנסבעלמאיררבילקופתנדבהבענין.תאריךללא.גדולווארדיין'ארטקהילתמזכירמאתמכתב•

.ירוחםיצחקורבידיסקיןל"המהרידודומוזכרים.ט"תרפשנת.דיסקיןמיכאלרבימאת(עמודים5)מכתב•

.ח"תרפ,אסתרתענית."ל"זצוואלקאוויסקימשהנחמן'רשלבנול"זפנחס'רחתןהירשצבי"חתוםמכתב•

.שטעלינגברוךרביבנומאתמכתבעם.ו"תרפויצאסדר,סארנאקד"אבהכהןדובאברהםרבימאתמכתב•

.טובכללימצב.שוניםגדלים.מכתבים8כ"סה

200$פתיחה 

ורומניההונגריה–חשוביםמכתביםמקבץ.195

Collection of Important Letter – Hungary and Romania

.זוננפלדחייםיוסףרביאלנשלחהמכתב.ב"תרפ,תשריב"י.רוזנבויםברוךרבימאתמכתב•

.הדיןביתחותמתעם.הדיןביתמאתגירושיןאישור.ברטיסלבאיראיםעדתלקהלצדקדיןביתמאת"תעודהכתב"•

.ד"תרצ-ב"תרצ.וואליןבלאניווויץרברוביןאהרןרבימאתמלאיםמכתביםשני•

דודורביעפשטייןפנחסרביבחתימת.האשכנזיםלמקהלותהדיןביתמאת(ערכאות)הממשלהבמשפטתביעההיתרמכתב•

.רשמיבלנק.ג"תרצטבת,ז"י.זילברמןיהודהגרשוןורבייונגרייזהלוי

.זוננפלדחייםיוסףרביאל(ח"תרפ-ד"תרכ)טוטשיןד"ראבסובאיאקיליעקברבימאתמעניןמכתב•

.טובכללימצב.תיוקנקבי.שוניםגדלים.פריטים6כ"סה

100$פתיחה 
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הישיבותראשיגדולימאתמכתביםמקבץ.196

Collection of Letters by Leading Heads of Yeshivas

.ז"תשכסיון'כ.מעניןמכתב.לונדוןאמתתורתישיבתראשלופיאןאליעזררבימאתוחתימתוידובכתבארוךמכתב•

.ה"תשל,תמוז'י,ירושלים.מווילנארמיילסישיבתראשגוטסמןזאבישראלרביבחתימתמכתב•

.התורהאשישיבתראשוינברגנחרבישלוחתימתוידובכתבמכתב•

.כ"תש-ט"תשי.ידובחתימת.סורוצקיןזלמןרבימאתוהיסטוריםארוכיםמכתביםשני•

.ג"תשל.קאמניץישיבתראששיינריצחקרבישלוחתימתוידובכתבמכתב•

.ג"תשל,איירג"כ,נויבירטיהושערבישלוחתימתוידובכתבמכתב•

.ד"תשי,'באדר'ה.'פוניבזישיבתראשפוברסקידודרביבחתימתרווקותאישורמכתב•

.ו"תשכ,תמוז'ב.חברוןישיבתראשסרנאיחזקאלרביבחתימתמכתב•

ז"תשכתמוז,ו"ט.חברוןישיבתראשסרנאחייםיעקברבישלוחתימתוידובכתבארוךהיסטורימכתב•

.ג"תשל,אייר'ז.חזקיהוכנסתישיבתראשמישקובסקידודרבימאתמכתב•

.א"תשי'אאדר'א.מרצבךיונהורביקונשטטברוךרביבחתימתאישור•

.בעלזאדחסידיישיבה.צבייוסףבית.סלבודקהישראלכנסתמישיבותנוספיםמכתבים5

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים.מכתבים17כ"סה

200$פתיחה 

ב"תרצשנת–חתום–ידבכתבארוךלמדנימכתב.197

Long Handwritten Scholarly Letter – Signed – 1932

התורהאוצרהגדולהגאוןהרבנ"וידד"ידיכבודהוד"אלנשלחב"תרצמשנתהמכתב.מלאיםעמודים4,ידבכתבארוךמכתב

"...א"שליטנתןשלמהר"מוהר'וכו'וכווהיראה

.מובהקחכםתלמידידימתחתשיצאניכר.הלכתיומתןומשאבבקיאותמלא.והספדאבלותבדיניהמכתבתוכן

."האזלאבן"בעלחייםעץישיבתראשמלצרזלמןאיסררביהגאוןבאוטוגרףמדובראולי–ז"א:תיבותבראשיחתוםהמכתבסוף

.קיפולסימן.טובמצב

120$פתיחה 
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ד"תרעשנת-בירושליםהחרדיתהעדהץ"בדבחתימותמינויכתב.198

Letter of Appointment Signed by the Badatz of HaEdah HaCharedit of Jerusalem – 1914

"ירושליםתפארת"המדרשוביתהכנסתבביתקריאהובעלמטיף"להיותמתמנה"מייזילאברהםבןמאירמר"כינכתבבומסמך

.ד"תרע,ירושלים...שעריםמאהבשכונתאשר

האשכנזיםלעדתץ"בדרבניחתימותבנוסף."וואקסמרדכיאברהם"המדרשוביתכנסתהביתגבאיחתימתהמסמךבתחתית

.ץ"הבדחותמתעם.ברנשטייןישעיהבצלאלורביהרשלרליבאריהרבי,וואלנשטייןנחוםמשהרבי:בירושליםחסידים

אריהורבי(אלימלךרביאביושםעל)ס'מלךלייברבי.דייןלייברבי:שוניםבכינוייםכונה(ז"תרע-י"תר)הרשלרליבאריהרבי

שכונתשלורבהמייסד.סלנטשמואלרבישלדינובביתכדייןשנה25במשךכיהן,בירושליםהדייניםמגדולי.(צדקדיין)ץ"דלייב

.בירושליםישראלבית

כשייסד.מלעלובבידרמןמשהרבישלבנובידרמןדודיצחקרביר"האדמושלנכדו(ז"תרענפטר)ברנשטייןישעיהבצלאלרבי

חייםנפתלירביעםבקשרעמד.בוכחברבצלאלרביצורףבירושליםהחסידיםכוללותץ"בדאתמלובליןזלמןשניאוררבי

.לפידותגרשוןרבימתלמידיו.מבאבובהלברשטאםשלמהורבייקוב'מדז

אצללמדבצעירותו.בירושליםהחרדיתהעדהץ"בדד"וראבומייסדהישןהישובמראשי(ב"תרפ-א"תר)וולנשטייןנחוםמשהרבי

בביתשלישיכדייןלכהןהחלג"תרסבשנת.ישראללארץעלהד"תרכבשנת.ידועללהוראהוהוסמךבפרשבורג"סופרכתב"ה

לרביבמקבילד"כראבשימששבוהחרדיתהעדהשלץ"בדהקיםלימים.הדיןביתלאבהתמנהח"תרסבשנת.בירושליםהדין

.ת"שו"משהבני"ספרו.העדהד"כגאבששימשזוננפלדחייםיוסף

.הקיפולמחמתקליםקרעים.קיפולסימני.בינוני,טובמצב.מ"ס13\21.דף[1]

120$פתיחה 

אוירבךמכתב המלצה ארוך מאת ראש הישיבה הגאון רבי שמואל . 199

Long Letter of Recommendation by the Head of the Yeshiva the Gaon Rabbi Shmuel Auerbach

.ראש ישיבת מעלות התורהאוירבךמכתב המלצה כתוב כולו בכתב ידו וחתימתו של מרן הגאון רבי שמואל 

.שורות בכתב ידו14. רשמיבלנקכתוב על 

.קמטים. מצב כללי טוב

80$פתיחה 

ט"תרצ, ירושלים–מכתב בעניין הצלת עגונה מאת רבי צבי פסח פרנק . 200

Latter about Saving an Aguna by Rabbi Zvi Pesach Frank – Jerusalem, 1939

בדבר הצלת עגונה שבעלה ברח לאוסטרליה והותיר את אשתו  , מכתב חשוב בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי צבי פסח פרנק

.ט"תרצ, ו אלול"כ. גורביץ רבה של העיר מלבורן באוסטרליהלפימןהמכתב נשלח אל רבי יוסף . עגונה ובחוסר כל

ומרת נפש  סוערה' סכום כסף כי היא עני' להשפיע על הבעל שישלח לאשת נעוריר"כתאם יש ביד "פרנק פ"הגרצבמכתב מבקש 

אך אם אי אפשר להוציא  , מצוה גדולה היא לתמוך בידה כי אין לה במה להחיות את נפשהבודאי, היינו עזובה היינו שכוחה, מאד

".כדי להתירה מכבלי עיגונהגיטהפ מצוה לשלוח לה את "עכ, בבגדו בהלפצותהמהבעל סכומי כסף שהוא מחויב 

.הבאת בשר כשר לירושליםבעניןשורות 3הוסיף הרב , לאחר החתימה

.שורות בכתב ידו27. רשמיבלנק. דף[ 1]

.מצב טוב מאוד

120$פתיחה 
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מודפסיםדפים\נדיריםומסמכיםמכתביםאוסף.201

Collection of Rare Letters and Documents / Printed Leaves

:כדלהלן.חשובאוסף.מודפסיםדפיםוכמה.ידבכתבמסמכים,מכתבים,פרטיםאוסף

זלמןשלמה."ק"פהץ"שה"זצללהא"הר'מובהרבשמחהאריה"העדיםבחתימות.ט"תרמ',לודז.ידבכתב,נישואיןכתובת•

ר"האדמושלביקורכרטיס•אביבתלד"ראבטולידאנומשהיעקברביבחתימתנישואיןתעודותשני•"ל"זהכהןיעקב'רה"במו

אלמכתב•קדוםתימניידבכתב,למועדיםההפטרהברכות•טובהחתימהלגמרידובכתברישוםעםמבוהושפרידמןיצחקרבי

מודפסכרטיס•הנגבישיבתראשמאיריששכררבימכתביםשני•אברמוביץבערדובחתום,א"תרפ,אלול,טיקוצנסקימ"הרי

צחקרבימאתמכתב•הרצוגהלויאייזיקיצחקרביבחתימתארוךמכתב•סופריעקבאברהםרביר"האדמומאתהודעהעם

משנתמכתב•בנגיסראובןרבישלחתימהבצורתחותמתעםרשמימסמכיםדףעלמכתב•לויןמאיריצחקרביאל,הלוימאיר

כוללמכתב•הכהןנסיםורביצבאןכדיררפאלרבירבה'מגהרבניםמכתב•איינהורןאריהדודחייםרביהסופרמאתט"תרצ

ישראלבניתמיכתלחברתהפועלועדמאתמכתב•וינברגדודישראלרבימאתץ"תרחמשנתמכתב•ח"תרפ.החומותשומרי

כיאבאןהכנסתביתשלידבכתבמילויעםקבלה•באנגליתוחתוםכתוב,ט"תרניפו.(האודסאיהוועד)הקדושהובארץבסוריה

דפים)גרמניה"תשליךסדר"שלמודפסיםדפיםשלושה•18–ההמאה"ששוןלרבינוסליחה"תימניידבכתבדף•[פרס]גראגן

הכהןשלמהורביעוזיאלחימאירציוןבןרביבחתימת.ג"תרצ,אביבתל,לידהתעודת•שוניםצבעים(לשנייםמתקפלים

.אהרונסון

!נדירמסמך–ז"תרסשנת,בירושליםהכלליועדביתשלתורמיםרשימת•

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםומצביםגדלים.פריטים28

200$פתיחה 

דנייארדאפריםהמחברהקדשת–ה"תרל,ווארשא–ף"רשן"אבתולדות.202

Toldot Even Reshef – Warsaw, 1875 – Dedication by the Author Ephraim Deinard

.ה"תרל,ווארשא.דיינארדאפריםמאת.ף"רשן"אבהמכונהפירקאוויץשמואל'בראברהם'רהחכםעל,ף"רשן"אבתולדותספר

.שעריםשני.יחידהמהדורה

העבריתהספרותלרחבתהנכבדההחברהלכבודומגשמקטר"המחברשלוחתימתוידובכתבהקדשההשנילשערמעבר

ר"אדיהמכנהדיינארדאפריםהנוסעהמחברמאתיקדשינושפתלתומכינצחמזכרתמנחהדמייןבפראנקפורט

."בקריםאשרסעוואסטאפל

.מקוריתכריכה.טובמצב.מ"ס18.'עמ[1],31

200$פתיחה 
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המכירהתנאי

.פומביתלמכירההמוצעיםהפריטיםמוכרימטעםכשלוחהפועלת"(רפאלי"להלן)"פומביותמכירות-רפאלי"1.

למען.שלהםהפתיחהומחירימספריהם,למכירההמוצעיםהפריטים,היתרבין,יפורטוובו"(הקטלוג":להלן)מכירהלכלקטלוגתפיק"רפאלי"2.

,תקופה,קודמיםבעלים,יחוס,תיאורלגביאחריותכלבהםואיןלקונהבלבדמידעלצורכילשמשנועדובקטלוגהמופיעיםהנתונים,ספקהסר

.אחרנתוןכלאומקור

.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.



'  מס

פריט

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 


