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ופקסמילותספרי ביבליוגרפיה 

החלקיםכל–מהודרתפקסמילה–וורמייזאמחזור.1

The Worms Machzor – Impressive Facsimile – All the Sections

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

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

.הקלףדוגמתעבהכרומוניירעל.המקוריהידכתב

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

כנסתהביתנחרבכאשר1938נובמברעד.שניםמאותבמשךווירמזקהלשלהכנסתביתחזןאתושימש,1272בשנתנכתבהמחזור

הלאומיהספריםבביתלשימורהועבר1957ובשנת.הקהילהשללארכיונאיאודותשרדהמחזור.הבדולחבלילש"ימהנאציםידיעל

.בירושלים

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

500$פתיחה 



מצומצמתמהדורה–ח"תרפ,האג–מלאכיספר.2

נדירה

Sefer Malachi – Hague, 1928 – Rare, Limited Edition

בןאברהם'רידיעלהולנדיתבלשוןומתורגםמפורש,מלאכיספר

.פרופסביתבנחלתשהיואמשטרדםבאותיותנדפס.לויברשבתי

מימין,עמודהמולעמודהוהולנדיתבעברית(’עמיד)המקרא

.בהולנדיתוהפירושהתרגום.לשמאל

נדפס.יחידהמהדורה.לעויססאןיהודהדפוס.ח"תרפ,האג

.משובחניירעל,טפסים250שלבמהדורה

מנהלואיןפרופסמשפחתנדלדלההשניםבמשך":לשערמעבר

רביםשניםהלכובניוושנילעוויססאןישראל’רכיואף...לה

שלהדפוסמלאכתלביתנירבשםספריםוהדפיסובדרכיהם

קודםשהיהכמוביתםקרןלרוםיכוליםהיולאהםגםאך,פרופס

יציקתלביתפרופסשלרכושםכלנמכרהז"תרעובשנת,לכן

בןיהודה’רדודיראהכאשראך.’אמשטרדם’המכונההאותיות

בקרןמונחהיהפרופסשדפוסלעוויססאןאברהםה"כאביאבי

מתניואתשנס,קדמוניותלדורשיאםכינודעהיהלאושמוזוית

הדפוסלהוציארשיוןוקבלל"הנאותיותיציקתביתעםבדברובא

רכושלפניםהיואשרבאותיותספרולהדפיסמתעלומיופרופס

שלאותיותההםהאותיותקראהזההאותיותיציקתוביתביתם

."עטיאש

.’עמ[1],27,דף[4];’עמיד,דף[3]

400$פתיחה 

30-השנותברלין,שונצינוחברת–בראשיתחומש.3

Chumash Bereshit – The Soncino Company, Berlin 1930s

.30–השנות,ברלין.שונצינוחברתהוצאתמקוריתהדפסהשל,תורהחומשיחמשהמתוך,בראשיתחומש

.מצומצמתמהדורה

.מצויןמצב.רחביםשולים.ואיכותיעבהדף.מ"ס40.דף[36]

120$פתיחה 



בןמשנהספרי66שלקטלוג–מנשהאלפי•

.באמשטרדםחייםעץבספריתהנמצאיםישראל

,אמשטרדם.וספרדיתעבריתומעט,הולנדית

שלותמונתו,תמונותכולל.[ז"תרפ]1927

.סילואדירוזאמאת.ישראלבןמנשה

ביתשלליסודושנה300במלאתנדפסהספר

הדפוסביתהוא,ישראלבןמנשהדפוס,הדפוס

המפוארתהמסורתואביבהולנדהראשוןהעברי

בשנתהוקםהדפוסבית,אמשטרדםמדפיסישל

בשנת,ב"תשנתעדניהלועצמוומנשה,ז"שפ

,אבוהבלאליהומוכחרדפוסוביתהיהה"ת-ג"ת

שלברשותוהדפוסביתנמצאח"ת-ו"תבשנות

ובשנת,מנשהשלבכורובנוישראלבןיוסף

בנושלברשותוהדפוסביתנמצאב"תי-ט"ת

שלדפוסומבית"בספרויערי.שמואל,השני

כימעיר(זהבלוטהנמצא)"ישראלבןמנשה

היושלאידועלשנדפסונוספיםספריםנתגלו

ספרים66שלהרשימהולכן,כללידועים

אינהבאמשטרדםחייםעץבספריתשנמצאו

,לחייו53בגילנפטרישראלבןמנשה.מוחלטת

.אמשטרדםשלהיהודיהעלמיןבביתונטמן

.טובמצב

200$פתיחה 

–ח"תר,המבורג–(מיכלחייםרביהאספןספריית)חייםאוצרות.4

יחידהמהדורה

Otzrot Chaim (The Library of the Collector Rabbi Chaim Michl) –

Hamburg, 1848 – Single Edition

עם.ונדפסיםידכתבי–מיכליוסףבןחייםרביספרירשימת,חייםאוצרותספר

.שטיינשניידרמשהמאתוהערותתיקונים,הוספות,ידהכתביעל"האוצרמפתח"

.יחידהמהדורה.ח"תר,המבורג

נדפסיםנדיריםספרים5401-ו.ידכתבי860שלמפורטתרשימהכוללהקטלוג

!ענקאוצר–

ידכתבישלואספןביבליוגרף(ו"תר-ב"תקנ)מיכליוסף(היימן)חייםהאספן

משנתבעלמברליןלאזיאליעזררבילעתידחותנואצללמדבצעירותו.עבריים

ל"חזספרירכשצעירמגיל.[ונדסבקהמבורג,אלטונא]ו"אהשלרבהאליעזר'דר

שספרייתועד.וכתביםלספריםחיבתוגדלהכןגדלהשספרייתוככל,ידוכתבי

עלרבנילקסיקוןהחייםאורחיבורו.ספרים6000–וכידכתבי1300–כהכילה

.(א"תרנ,דמייןפרנקפורט)וספריהםישראלחכמי

.מאודטובמצב.וגרמניתבעבריתשער

200$פתיחה 

ישראלבןמנשהשלהדפוסבית–נדיריםקטלוגיםשני.5

Two Rare Catalogs – The Printing House of Menahse Ben Israel

.יעריאברהםמאת,מבואעםרשימה,ישראלבןמנשהשלדפוסומבית•

.[1946]ז"תש,ירושליםתרשישספריהוצאת

עםואיכותיעבהניירעלביבליוגרפיתהוצאה.פקסימיליה'עמ[4]',עמ[26]

ספרי,שפיצרמשהר"די"עעותקיםמאותבשלושנדפס,רחביםשוליים

,ישראלבןמנשהשלהדפוסמביתספריםקטלוגשלפקסימילהכולל.תרשיש

.יערישגילהיחידעותקשהוא,ב"תיבשנתבמקורשנדפס

.טובמצב



כרכיםשניסט–וינוגרד–העבריהספראוצר.6

Otzar HeSefer HaIvri – Vinograd – Set of Two Volumes

בשנתהעבריהדפוסמראשיתעבריבכותרשנדפסוהספריםרשימת

שםציוןעםהדפוסמקומותלפיומסודרערוך.ג"תרכשנתעדט"רכ

הדפיםמספר,המדפיסשם.דפוסושנתמקום,הספרנושא.המחבר

הנודעהביבליוגרףבערכת.והערותביבליוגרפייםאזכורים,והתבנית

.ו"היוינוגרדישעיהמר

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

.הדפוסמקומות–שניחלק.מפתחות

והיחיד,עתהלעתהעבריתבבליוגרפיההאחרונההמילההואזהספר

!להשגהנדיר.שוניםדפוסמקומותלפיהמסודר

.מצויןמצב

200$פתיחה 

–ראשונהמהדורה–ט"תקכ,קארלסרוא–הדורותסדר.7

נהדרעותק

Seder HaDorot – Karlsruhe, 1769 – First Edition – Fine Copy

:עיקרייםמדוריםלשלושהנחלק,הדורותסדרספר

מאזומאורעותאישיםתולדות;הדורותסדרעולםימותסדר:א

.המחברשללדורוסמוךועדהעולםבריאת

יתרבפירוטוהאמוראיםהתנאיםתולדות;ואמוראיםהתנאיםסדר:ב

.אשבחלקמזה

מיוחדמדור.מסודריםב"אבערךהספריםוכלמחבריםבעלישמות:ג

.לספריםמיוחדומדורלמחברים

.מינסקד"אבהלפריןיחיאלרבימאת

קארנעליוספרידריךיוהאןדפס.ראשונהמהדורה.ט"תקכ,קאלרסרוא

.שטערן

"נתנאלקרבן"ההסכמת:דורוגדולישלרבותבהסכמותעוטרהספר

רבי.אמשטרדםד"אבלעונשטאםשאולרבי.קארלסרואד"אב

.פיורדאד"אבשטיינהרטיוסףרבי.פרנקפורטד"אבצביר"באברהם

מדינתגאוני,פוליןמדינתגאוני,אשכנזגאוני,ברליןגאוניהסכמות

.וספרוהמחברלרבשבחבדבריכולם.ועודליטא

,הדורותסדרשלהמדויקיםהרישומיםמלבד:הספרבחשיבות

בעקבותהמחבר',וכוואחרוניםראשונים,והאמוראיםהתנאים

הגהותבספרוהציגהבבליבתלמודרבבעיוןודרשחקר,עבודתו

וההשלכותהסוגיותלימודעלהמשפיעותהגהות,ס"השכלעלרבות

עלתקיפותבהשגותגםהמחברבוחללא,בספרו.שלהןההלכתיות

בעלועל..."בהקדמתוהמחברשכותבוכפי,זובמלאכהקודמיו

גם...טעותמלאככולוממשרובוכי...סוללתשפכתיהקבלהשלשלת

ותהלה,דרכידרכיהםלאכל...היוחסיןבעלוהחכם...דודצמחבעל

"...ולהודותלהלל,ידותעשרלילאל

נדפס,כאחדוהלמדניההיסטוריבעולםחביבותולרובהספר

.רביםבמקומותהראשונהההוצאהלאחררבותבמהדורות

.מנותקתישנהכריכה.מצויןמצב.מ"ס33.דףקף,[13]

200$פתיחה 



,פרנקפורט–גרמנית\ליטינית\עברית–מוראיסוד.9

נדירטופס–ר"ת

Yessod Morah – Hebrew / latin / German – Frankfurt, 1840

– Rare Copy

.והמצותהתורהעל,עזראאבןאברהםרבישלחיבורו,מוראיסוד

.ר"ת,פרנקפורט

חלק.המהדורהחלקיכלבשלימותבאובונדירטופסלפנינו

עםטופסמאודנדיר–נפרדבשערחלקכל.וגרמנילטיני,העברי

תרגוםעםהטופסנרשםהביבליוגרפיהבמפעל.החלקיםשלושת

.הבריטיתבספריההנמצאטופספיעללטיני

.מצויןמצב.מקוריתכריכה.'עמ51,142,104

200$פתיחה 

–ד"תקע,ווין–(בעבריתראשונהמהדורה)ישראלתשועת.8

בשערידבכתבהקדשה

Teshu'at Israel (First Hebrew Edition) – Wein, 1814 – Handwritten

Dedication on the Title Page

בענינישאלותעלתשובותובו,ישראלבןמנשהרבימאתחיבור.ישראלתשועת

.[1813]ד"תקע,ווין.היהודיםשנאשמוהאשמות

בשפה(ט"תס,אמשטרדם)לראשונהנדפסהספר!בעבריתראשונהמהדורה

ולפנינו,היידישבשפתמהדורהמנדלסוןמשההדפיסא"תקמבשנת.האנגלית

עם.בלוךשמשוןרביידיעלהקודשללשוןהמתורגמתהראשונההמהדורה

והקדמה.אובןד"אבקוניץמשהרבימאתמכתבהספרבתחילת.הערותיו

.המחברמאתחשובה

מאתשלוחההיאמנחה".רבואלרבינוביץנטערפאלרביתלמידהקדשתבשער

תורתויגדיליחיהורבימוריראבינאווטץנעטרפאלרביהיקרהשלםהחכם

."ק"דד"יחר"אכיויאדיר

.טובכללימצב.'עמ53.דף,[18]

200$פתיחה 

נאהעותק–ראשונהמהדורה–ה"תקמ,ליוורנו–אבותמגן.10

Magen Avot – Livorno, 1785 – First Edition – Fine Copy

מןתורה,ואחדותוהשםמציאותעלהאפיקורסיםדעתסירת,אבותמגן

דוראןצמחבןשמעוןרבינומאת.ועודהמשיחוביאתהמתיםתחיית,השמים

.ץ"הרשב–

ואליעזרקאשטילויצחקאברהםדפוס.ראשונהמהדורה.ה"תקמ,ליוורנו

.סעדון

.מקוריתכריכה.מצויןמצב.מ"ס29.דףק,[2]

120$פתיחה 



כתבי עת 

ז"תרל-ג"תרל–גליונות200–רצופותשנים4–(ז"תרל-ג"תרל)"הלבנון"עתכתב.11

"HaLevanon" Journal (1873-1877) – 4 Consecutive Years – 200 Issues – 1873-1877

וחבריהודיהואבאשרלדעתיהודילאישהנדרשדברכלולהורותולבשרלהודיעשבועבכללאוריוצא,עברבשפתעתיכתב,הלבנון

.ל"בריויחיאללעהמאנןמאירמאת,האדםלחברת

.רצופותשנים4–כרכים4לפנינו

.גליונות50.ל"ברייחיאלדפוס,מגנצא.ד"תרלאבב"כעד-ג"תרלאבז"כמיום–עשיריתשנה

.גליונות50.ל"ברייחיאלדפוס,מגנצא.ה"תרלא"מנ'ביוםעד-ד"תרלא"מנט"כמיום–עשראחתשנה

.גליונות50.ל"ברייחיאלדפוס,מגנצא.ו"תרלא"מנב"יעד-ה"תרלא"מנ'ימיום–עשרהשתיםשנה

.גליונות50.ל"ברייחיאלדפוס,מגנצא.ז"תרלא"מנז"י-א"מנט"ימיום–עשרהשלוששנה

.מ"ס24.בודדיםבדפיםפגמים.טובכללימצב.כללישערהראשוניםכרכיםבשלושה

600$פתיחה 



.(מב,לו,כ,יח:גליונותחסרים).ה"תרפשנתכרך

.(לח,לב-ל:גליונותחסרים).ז"תרפשנתכרך

.(לו,א:גליונותחסרים).ח"תרפשנתכרך

.(לח-לז,כט,כה-יא,ט,ד,ג:גליונותחסרים).ט"תרפשנתכרך

.(מג-מב,מ,יא-ה,ג,ב:גליונותחסרים).צ"תרשנתכרך

.שלם.א"תרצשנתכרך

.(מו,מא,ל-כט,א:גליונותחסרים).ב"תרצשנתכרך

.(יבגליוןחסר).ג"תרצשנתכרך

.(כדגליוןחסר).ד"תרצשנתכרך

.(מא-מ,לח-לז,כא,טז:גליונותחסרים).ה"תרצשנתכרך

.(לה,כח,כג:גליונותחסרים).ו"תרצשנתכרך

.(מא,לט,לה-לד,כד,יא:גליונותחסרים).ז"תרצכרך

.(נ,מח,מב,ב:גליונותחסרים).צ"תרחשנתכרך

.(מז,מג,כה,ט,ז:גליונותחסרים).ט"תרצשנתכרך

.(לז,לד-לג:גליונותחסרים).ש"תשנתכרך

.(מז:גליוןחסר).א"תששנתכרך

.(מח,מה,לח,כב-כא,יז,יא-י,ה:גליונותחסרים).ב"תששנתכרך

.(לו,ל,כז-כה,כב,יז,י,ד:גליונותחסרים).ג"תששנתכרך

.(לו,כג,טו:גליונותחסרים).ד"תששנתכרך

.(ה-ד:גליונותחסרים).ה"תששנתכרך

.(נא,לט,לב,כג,יג,ג,ב,א.גליונותחסרים).ו"תששנתכרך

.(כז,כב,יט,יד,גיונותחסרים).ז"תששנתכרך

.א"תש-ש"תשנתשלנוספותגליונותעשרותהכוללמארז,בנוסף

.מ"ס35\50.מנותקיםדפים.שוליםקרעי.שוניםומצביםגדלים

300$פתיחה 

ג"תרנ-א"תרנ,ווארשא–גליונות569–"הצפירה"עיתון.13

"HaTzefirah" Newspaper – 569 Issues – Warsaw, 1891-1893

מאת.ביומויוםמדילאוריוצאוספרותימדעימדיניעתימכתב,הצפירה

.סלונימסקיזאבחייםהערוך

'ב'ו-א"תרנ,שבט'דמיום,ווארשא.גליונות281–עשרהשמונהשנה

.טובמצב.ב"תרנ,טבתחדשראש

ד"כ-ב"תרנ,טבתג"ימיום,ווארשא.גליונות288–עשרהתשעשנה

.טובמצב.ג"תרנטבת

.מ"ס39

250$פתיחה 

החרדיבציבורהיסטוריהשלבלוםאוצר–גליונות1000–כ–"ישראלקול"עתכתב.12

"Kol Israel" Journal – Approx. 1000 Issues – a Treasure of the History of the Haredi Community

עורך,בלויאמשהרבהראשיהעורך,ישראלאגודתידיעללאורהוצא.ישראלבארץהחרדיתהיהדותאורגן"ישראלקול"שבועון

הציבוראתהקורותמכלמאודרבהוהיסטוריהחשוביםאירועיםמגוללובושבועמידייוצאהיההעיתון.פרושגליקמןמשהרבימשנה

.בתקופתוהחרדי

.(1000-כ)גליונותמאותהכוללים.שנים22לפנינו.לשנהגליונות45-50בין



חוברות25כוללכרך–1836,לונדון–"גלעד"עתכתב.15

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

לשבועאחת1836-1860השניםבין,בלונדוןלאורשהוצא,יהודיאנגליעתכתב

.עבריתומעטאנגלית.בערך

מספרועד(1836ינואר15)53ממספר.חוברות25הכולל,מקוריכרךלפנינו

.(1836יולי22)78

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

.מאוד

150$פתיחה 

-ח"תרס,קראקא–גליונות103–"המצפה"עתכתב.14

ע"תר

"HaMitzpah" Journal – 103 Issues – Krakow, 1908-1910

עניניולכלולמדעיםלספרותהחייםענינילכלשבועיעתון,המצפה

.לזרמנחםשמעוןהעורךמאת.שבתערבבכללאוריוצא,היהודים

טבתט"כ,קראקא.גליונות51.חמישיתשנהשלשלםכרך.1

.מנותקתכריכה.דפיםבכמהקרעים.ט"תרסטבת'א-ח"תרס

-ט"תרסטבת'ח,קראקא.גליונות52.שישיתשנהשלשלםכרך.2

.טובמצב.ע"תרטבתב"י

.מ"ס36

150$פתיחה 

גליונות46–"היהודי"עתכתב.16

ס"תר,לונדון–

"HeYehudi" Journal – 46 Issues –

London, 1900

עניניבכלהעוסקעתימכתב,היהודי

לאוריוצא,הארצותבכלוהיהדותהיהודים

יצחקמאת.החמישייוםבכלבשבועאחת

.סובאלסקי

.גליונות46כולל.שלישיתשנהכרך

ס"תר,אלולב"י-ס"תר,חשוןו"ט,לונדון

הפולמוסעלמוסףעיתוןהואראשוןגליון

.בכליהמציצהבדיןההלכתי

דפים(ראשוןגליון)ראשוניםדפים

.חסרוןעםקרעים(אחרוןגליון)אחרונים

.חדשהכריכה.טובבמצבהשאר

120$פתיחה 



הגדות של פסח

–יסודותארבע–פסחשלהגדה.18

עורכריכת–ג"תקמ,אמשטרדם

מקורית

Passover Haggadah – Arba Yessodot –

Amsterdam, 1783 – Original Leather

Binding

,היראהיסוד.יסודותארבע,פסחשלהגדה

.הברכהויסודהעבודהיסוד,האהבהיסוד

,ישראלמגדולימלוקטיםפירושעם

',הגבוורות,אלשיך,הדמעשי,אברבנאל

שאולרביהזמןומגאונישלהאפריםעוללות

אלחנןרבימאת.אמשטרדםד"אבהלוי

.ויידישעברית.שנאטיך

.רופאיוחנןדפוס.ג"תקמ,אמשטורדם

ד"אבלונשטאםשאולרביהסכמות

ד"אבברסלאליבאריהרבי.אמשטרדם

ד"אבברסלאליבאריהורבירוטרדם

.רוטרדם

עם.ר"צובאותיותבאשכנזיתההוראות

חדלפיוט.יודעמילאחדאשכנזיתרגום

לאלמחבראחידןאחויתפירושנדפסגדיא

.(305ההגדותאוצר203יערי).ידוע

עורכריכת.כתמיםמעט.טובכללימצב

.מקורית

200$פתיחה 

–ט"תקס,ליוורנו–(פסחשלהגדה)חכמיםלשון.17

הסודפיעלביאורים

Leshon Chachamim (Passover Haggadah) – Livorno, 1809 –

Kabbalistic Commentary

עם)פסחשלהגדהסדרעלחיבוריםשניהובאובו,חכמיםלשון

בניחבל".פואהנחמןאליעזררבימאת"בחידושמדרש".(הפנים

.הסודדרךעלרביםביאוריםבספר.חבילייושמעוןרבימאת"יהודה

ליקוטי.שוניםופיוטיםהעומרספירתסדרכוללהספר.ט"תקס,ליוורנו

אתהחותםטובייאנאיעקברבימאתיהודהבניחבלעלוהערותדינים

.(522ההגדותאוצר366יערי).ן"איטתיבותבראשישמו

.חדשהכריכה.כתמים.טובמצב.דףסד,[2]

200$פתיחה 



חשובותידכתבפקסמילות-פסחשלהגדותאוסף.21

Collection of Passover Haggadahs – Facsimiles of Important Manuscripts

.טוביםמצבים.מקוריתקופסאעםחלקם.ועודמצוירותפסחשלהגדותנדיריםידכתבישלצבעוניותפקסמילותאוסף

:ביניהם

•ט"תפאשכנזהגדה•ח"תשמ,ירושלים.סופרחתםבעלהגאוןלשםו"תקעבשנת,הכהןנתןר"במשהוציירכתב.פסחשלהגדה•

מנטובה,איטליהכמנהגסידורמתוךהגדה•ח"תצ,אלטונאהגדת•ג"תקע,בורדוהגדת•ט"תצ,קופנהגןהגדת•ח"תקכאשכנזהגדה

פסחשלהגדה•ד"תרכ,טריאסטיהגדת.ידכתבהמצוירתאמשטרדםהגדת•ו"הטהמאהאמצע,איטליהאשכנזכמנהגהגדה•מ"ר

.גצלר.חציוריעםהגדה•19–ההמאהתימן,חממייוסףבןיוסףהסופרידכתב

.טובמצב.שוניםגדלים.ספרים23כ"סה.נוספותהגדות

120$פתיחה 

–דרמשטטהגדתעלמחקר.20

1927,לייפציג

Study on the Darmstadt Haggadah

– Leipzig, 1927

Die Darmstadter Pessach-

Haggadah…aus dem

Vierzehnten Jahrhundert.,חיבור

,המאויירתההגדהאודותמחקרי

מחקריםעם.דרמשטטהגדת

ובספרישראלעםשלבהיסטוריה

.1927,לייפציג.הספרים

.דוגמאבלוחותמלווה.מצויןמצב

100$פתיחה 

ד"תקס,פיורדאהגדתשלמהדורותשתי.19

Two Editions of the Furth Haggadah, 1804

עם.ר"צובאותיותליידישתרגוםעם,פסחשלהגדה•

ופירושים,אשצליפירוש,פסחקרבןסדר,הנהגות,דינים

.צירנדארףאיצקדפוס.ד"תקס,פיורדא.נוספים

עלדףדומותהגדותשלושמקוםבאותונדפסושנהבאותה

אתלזהותפיהםעלשאפשרקליםשינויםישנם.דף

בשערנדפסושלפנינובמהדורהלדוגמא,ההבדלים

,בינונימצב.מ"ס23.דףכה,[1]."אהרןמטה"האותיות

.471מספרההגדותבאוצרנרשםזהעותק.פגמים

אותוידיועל,ושנהמקוםבאותושנדפסה,תואמתהגדה•

ההגדותמשלושתשונהאמנם.מתכונתבאותה,מדפיס

נרשמה.דףכה,[2].יותראחדדףבהנוסףזוהגדה.ל"הנ

.325יערי.474ההגדותבאוצר

100$פתיחה 



לאדינו

נדיר–ר"ת,שאלוניקי–(לאדינו)האדםהנהגות.23

Hanhagot HaAdam (Ladino) – Salonika, 1840 – Rare

קאמינואיןאומבריאילה’ריזשיפורקיו’דיריגאיבואינורו’ליב",האדםהנהגותספר

.ליפשיץליביהודהרבימאת."...דיניםשאוירקיריןקיינטי’גוידיפורקי...]![ו’דריג

.י"רשבאותיותלאדינו.[ר"ת],שאלוניקי

ליביהודה’רמאת,טובותוהנהגותהלכותהכולל,"האדםהנהגת"הואזהספר

שלטופסמצאהמתרגם.(נוספותוהוצאות)א"תנבפיורדאלראשונהשנדפס,ליפשיץ

חסרהיההידכתב.ללאדינוותרגמו,משעןטוביוםחמיובביתידבכתבהחיבור

הראשוניםהפרקיםעשרתאתמכילהתרגוםהמחבראתזיההלאולכןובסופובראשו

בלאדינוטובותוהנהגותהלכות:ואילךלטמדף.שונותהשמטותעםהספרשל

.שמירציפורןמספרביניהם,אזולאידודיוסףחיים’רשלמחיבוריומלוקטות

מעט.כריכהללא.קריאטקסט.הספרלאורךעשנקבי.בינונימצב.מ"ס15.דףמח

.כתמים.מנותקיםדפים

150$פתיחה 

לאדינו–ב"תרס,ליוורנו–פוריםדיאליגריאה.22

Alegria De Purim - Livorno, 1902 – Ladino

.ב"תרס,ליוורנו.פרחישבתייוסףרבימאת.(פוריםשלשמחה)פוריםדיאליגריאהספר

.לאדינו.וחברובילפורטישלמהדפוס

עלל"חזוביאוריהמדרשיםבשילוב,המגילהסיפורכלאתמספרהמחבר!מיוחדספר

בספרוובפרטספריובשארעבודתוכדרך.נאהמליציתובלשוןוקולחתצחהבדרךהמגילה

.הצדיקיוסףעל"יוסףשלתקפו"

:בנושאים

הרעלשון,הגורלהפלת,המןגדולת,אסתרמלכות,ושתיהריגתסיבת,אחשורושמשתה

ויכוח,וישראלמרדכיצעקת,הגזירהסיבת,הרשעהמןשלאגרתנוסח,הרשעהמןשל

אסתרשהזמינהטעם,המלךאצלאסתרהכנסת,המלכהאסתרתפלת,ואסתרמרדכי

גדולת,שלימהגאולה,ואבלוהמןמפלת,מרדכיוגדולתהמןמפלת,ראשונהגאולה,להמן

אירומזורה,הרשעהמןדיה'איזדילהה'קטופ,פוריםדיקומפלאס,פוריםקביעות,מרדכי

רי'קוב,קאזהדייליס'מוב,טאלייאנהאלההמןדיה'איזדילהוגאר'אש,ייה'נובלהדי

.לפוריםפיוט.הרשעלהמןפארודיתהשכבהעם.יירו'פאיאיסטאנייו

.חלקיתמנותקתהכריכהשדרת.מקוריתכריכה.מצויןמצב.מ"ס16.5.דףפ

200$פתיחה 

מהדורות  –רבי שם טוב שימו –בלאדינועשרה קונטרסים נדירים . 24

ראשונות

Ten Rare Compilations in Ladino – Rabbi Shem Tov Shimo – First Editions

בנושא . חיבוריו של רבי שם טוב בן דוד שבתי שימו. מקבץ קונטרסים בכרך אחד

. לאדינו. היסטוריה

.ד"תרכ, יינה'ב. אי איל בעל שםנאפולייון• 

. ד"תרכ, יינה'ב. איסטורייאהדי גואירטה: תשעה חוברות בכרך אחד של• 

חתוך 284-285הדף של עמודים . איכותיםדפים . מצב טוב. מ"ס18. דף[ 1]', עמ378

.  עם חסרון

200$פתיחה 



דפוסי ירושלים

–ישראלשמע.26

צוואה\ב"תרכ,בילוגראדו

–ד"תרכ,ירושלים–יקרה

בקדפוס

Shema Israel – Belgrade, 1862

/ Tzava'ah Yekara – Jerusalem,

1864 – Bak Printing Press

קיבוץבענין,ישראלשמע•

.ישראללארץוהשיבההגלויות

.אלקלעייהודהרבימאת

.מעטפתשער.ב"תרכ,בילוגראדו

:עםכרוך.מצויןמצב.'עמ16,[1]

רביצוואתוהיא,יקרהצוואה•

בעלמהורודנאזיסקינדאלכסנדר

,ירושלים.העבודהושרשיסוד

.דףכ.בקישראלדפוס.ג"תרכ

בשנתנדפסהספרהלוי.שלדעת

דפיםבכמה.טובמצב.ד"תרכ

.הטקסטגבולעלשוליםקציצת

חתימת,ישראלשמעספרבשער

ירושליםמרבני-ששוןניסםרבי

העדהדיין,המפורסמים

מערבלעריר"כשדיצא,הספרדית

.א"תרנבשנתנפטר,הפנימי

דודמרדכי"נוספתחתימה

."וואנשטאק

200$פתיחה 

Doresch Zion –ט"תרמ,ירושלים–(ציוןדורש)25.

נדירההיסטוריתחוברת

Doresch Zion – Jerusalem, 1889 – Rare Historical Booklet

Reglements et statuts de l'École Doresch Zion (École

Blumenthal) a Jérusalem : avec son histoire depuis sa

fondation ציוןדורשהספרביתשלותקנותחוקים–(1866)

1866בשנתהקמתומאזתולדותיוכולל.בירושלים(בלומנטל)

רבניםמאתמכתביםכולל.ועבריתאנגלית,צרפתית.(ו"תרכ)

.שונים

אינונדירקונטרס.יחידהמהדורה.לונץדפוס.ט"תרמ,ירושלים

.הלוישושנהשל'הראשוניםירושליםספרי'במופיע

מצב.מ"ס23.5.נוסףמעטפתשער,שעריםשני.'עמ22,דף[2]

.טוב

200$פתיחה 



בקדפוס–ראשונהמהדורה–ה"תרכ,ירושלים–ההקדמותשער.28

Basic! Sha'ar HaHakdamot – Jerusalem, 1865 – First Edition – Bak Printing

Press

רבינוחיבוראשרשעריםמשמונההראשוןהשער,ההקדמותשערספר•

.ו"המהרח

.בקישראלדפוס.ראשונהמהדורה,[ה"תרכ],ירושלים

הגיהוידהכתבאת,ו"המהרחשלבנוויטאלשמואלרביידבכתבנעתקהספר

גאגיןחימשהשלוםרבילאורהוצא,קאלאמארויצחקורביויטאליוסףרביותיקנו

.אבולעפיאידידיהרפאלחירביהסכמת.ח"השמהרב–

.(353יסודספרי,סטפנסקי).דף[2],עח,[2]

רבימאת.שעריםושמונה.חייםעץהספרעלביאור.שלוםדברי:ספרעםכרוך•

ורביגאגיןחימשהשלוםרביבהוצאת.(ש"הרשנכד)מזרחישלוםאברהםרפאל

.וצוקרמןן"אגדפוס.ג"תרמ,ירושלים.י"עננסים

.הכריכהבפינתקלפגם,עתיקהכריכה.מאודטובמצב.מ"ס33.דף[2],עו,[3]

200$פתיחה 

ישראלדפוס-ד"תרכ,ירושלים–זהבמנורת.27

בק

Menorat Zahav – Jerusalem, 1864 – Israel Bak Printing

Press

עשייתתיקון,מוסרפרקיכמההכוללחיבור,זהבמנורתספר

רבימאת.ארץדרך,דינין,ומתןמשא,בניםגידול,המצות

.אנקאווהישראל

משאתהדפוסמכבשכל".בקישראלדפוס.ד"תרכ,ירושלים

"...ויהודיתמונטיפיורימשה

כריכה.בשערכתמים.טובכללימצב.מ"ס17.5.דףעז

.מנותקיםדפים.רופפתמקורית

150$פתיחה 

מהדורה–ח"תרכ,ירושלים–יוסףאהלי.29

בקדפוס–יחידה

Ohalei Yosef – Jerusalem, 1868 – Single Edition –

Bak Printing Press

צדקה,ווסתות,השםקידושדיני,יוסףאוהליספר

דיניםחידושיעםמקומותומראיציונים.בגדיםוכלאי

.ריבליןיוסףאליהורבימאת.רבים

-61'עמהלוי.ש).בקישראלדפוס.ח"תרכ,ירושלים

62).

.טובמצב.דףלד,סח,[4]

150$פתיחה 



ראשונותמהדורות–חילאישבן\בניהו\יהוידעבן\פעליםרב.30

Rav Pe'alim / Ben Yehoyada / Benayahu / Ben Ish Chatil – First Editions

.ראשונותמהדורותכולם,"חיאישבן"המבגדאדחייםיוסףרבינומרןספרימקבץ

,ירושלים.גיטין,כתובות,יבמות,קטןמועד,חגיגה,תענית,מגילהמסכתות.ס"הפרדבדרךס"השאגדותעלחידושים.יהוידעבן•

.טובכללימצב.דף[1],פז,[2].ראשונהמהדורה.ס"תר

.ראשונהמהדורה.ב"תרס,ירושלים.בתראובבאמציעאבבא,קמאבבא,קדושין,סוטה,נזיר,נדריםמסכתות.רביעיחלק.יהוידעבן•

:עםכרוך.דףקיא,[2].מוזהבשער

קרעיםמלבד.דףקיא,[2].מוזהבשער.ראשונהמהדורה.ד"תרס,ירושלים.ס"השסוףעדסנהדריןממסכת.חמישיחלק.יהוידעבן•

.מצויןבמצבהספריםשני.אחרוןבדףחלקיים

.בינוניכללימצב.דףקג,[4].ראשונהמהדורה.א"תרס,ירושלים.ראשוןחלק."ישריםסוד"קונטרסעם.פעליםרבת"שו•

,יג-ה,ג,סה,[3].ראשונהמהדורה.ה"תרס,ירושלים.שלישיחלק."תפלהבית"וקונטרס"ישריםסוד"קונטרסעם.פעליםרבת"שו•

.טובמצב.דףג

.טובמצב.(אחרוןדףחסר)דףמה,ה,[3].ראשונהמהדורה.ע"תר,ירושלים.שניחלק.דרשות.חילאישבן•

.טובמצב.דפיםבשניקמטים.דףעו,[2].מוזהבשער.ראשונהמהדורה.ה"תרס,ירושלים.ס"השאגדותעלחידושים.בניהו•

הדפוסאותיותושכל,ירושליםהקודשבעירספריואתשידפיסחזןציוןבןרביהמקובלמקורבואתציווה"חיאישבן"המרןכימסופר

.(חייםיוסףרבינושלאחותובןצדקהיהודהרביהגאוןמפי)הספריםהדפסתלפניטהרהבמקוהיטבלו

.כרכיםבשלושהספרים5כ"סה

200$פתיחה 



–(חייםיוסףרבינו)בינהאמרי!נדיר.31

ראשונהמהדורה–ח"תרס,ירושלים

Rare! Imrei Binah (Rabbi Yosef Chaim) –

Jerusalem, 1908 – First Edition

,דעלמאובמיליתורהבדבריחדודים,בינהאמריספר

תלמודלמדרשדרשותושני,שכליותותשובותשאלות

."חיאישבן"ה–חייםיוסףרבינומאת.בבגדאדתורה

.ראשונהמהדורה.ח"תרס,ירושלים

חסרוןעםאחרוןבדףקלפגם.מ"ס20.דףקיא,[3]

.דפיםכמהבשולימאודקליםקרעים.בודדותמיליםשל

.מקוריתכריכה.כתמים

150$פתיחה 

מהדורות–סופרחייםיעקברביהמקובלספרי[10]אוסף.32

הגהות-ראשונות

Collection of [10] Books by the Kabbalist Rabbi Yaakov Chaim Sofer

– First Editions – Glosses

."החייםכף"בעלסופרחייםיעקברביהמקובלספריאוסף

.התורהפרשיותסדרלפיס"הפרדבדרךדרשות,יעקביגלספר.1

בפינתפגםהראשוניםדפיםבארבעה.ראשונהמהדורה.ו"תרס,ירושלים

.מקוריתכריכה.(?המחבר)ידבכתבוהשלמהשיקוםעםהדפים

הוסיףבהשניהמהדורה.ע"תר,ירושלים.ם"סתהלכותעל,יעקבקול.2

.טובמצב.לספרערוךהשולחןטקסטאתלראשונההמחבר

מהדורה.א"תרע,ירושלים.ועודומילהלנשואיםדרשות,חייםחקי.3

'סמ"בעה"לשמומתחתהמחברידבכתבהוספההספרבשער.ראשונה

.מצויןמצב.מקוריתכריכה."ח"אוע"שעלהחייםכף

."החייםכף"הספרי

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

.אחרוןבדףפגמים.ראשוניםדפים

מצב.דףקפא,[2].ג"תרע,ירושלים.[קנו-פט’סי].חייםאורח:בחלק.5

.אשכנזיידבכתבהגהות.בינוני-טוב

מצב.דףקץ,[2].ה"תרע,ירושלים.[רמא-קנז’סי].חייםאורח:גחלק.6

.אשכנזיידבכתבהגהות.טוב

מצב.דףקסה,[2].ף"תר,ירושלים.[שיח-רמב’סי].חייםאורח:דחלק.7

.טוב

.דף[1],קעט,[1].ד"תרפ,ירושלים.[תכח-שיט’סי].חייםאורח:החלק.8

.בעלותחתימת

מצב.דףקסה,[2].ח"תרפ,ירושלים.[תצד-תכט’סי].חייםאורח:וחלק.9

.אשכנזיידבכתבהגהות.טוב

.דףקנא,[2].א"תרצ,ירושלים.[תקפ-תצה’סי].חייםאורח:זחלק.10

.טובכללימצב

.שוניםגדלים

300$פתיחה 



יחידותמהדורות–הרועיםצעקתקול\טחנהוקולתחנהקול–הקמחטחינתפולמוס.33

The Polemic of Grinding Flour – Kol Techina VeKol Techina / Kol Tza'akat HaRoim – Single Editions

.קיטורידיעלהמופעליםבריחייםלפסחחיטיםטחינתאודות.נאיםבןמשהחייםרפאלרבימאתחיבור,טחנהוקולתחנהקולספר.א

.מקוריתכריכה.טובמצב.דף[2],פח',עמ8,דף[3].יחידהמהדורה.ב"תרע,ירושלים

:שלפנינו,הרועיםצעקתקולהספרחובר,טחנהוקולתחנהקולהספרנגד

עללעזלהוציארבותינודבריעלוחלקבנקלשדחה"נאיםבןהרבשלהספרנגדגיגיבןאליהורבישלחיבורו,הרועיםצעקתקול.ב

"...להתירהואפשוטזהדבר...חלילהחמץוהאכילושאכלו...רבנןועלישראל

.מהודרתחדשהבדכריכת.דףרסה,[4].יחידהמהדורה.ה"תרע,תונס

.קיטורשלבריחייםלמצותחיטיםטחינתבענייןהדורמרבנימכתביםעם,"עדויותקבלת"ו"ומריבהמצה","שהיהמעשה":מדוריםכולל

.הזיעהבדיןא"תובביפוק"מעיהו"נרהלויצבייוסףרבי...שסידרדיןפסק.תלמסאןד"אבבלייחחייםרביהגאוןשסידרדיןפסק

.טובבמצבהספריםשני

160$פתיחה 



ספרי תפילה ומחזורים

לא–גדולפורמט–ו"תקע,דיהרנפורט–השנהמכלהמחזור.35

מעולםהופיע

Hamachzor Mikol HaShana – Dyrenfurth, 1816 – Large Format – Has

never Appeared

.ורייסןוליטאמעהריןפיהםפוליןכמנהג.ושניראשוןחלק,השנהמכלהמחזור

זובמהדורהמעלותחמשהתוספתועםשעדילמשהרבישלפירושועם

.בשערהמפורטים

שקלוברדודחתניובהנהלתמייאיוסףרביהמנוחדפוס.ו"תקע,דיהרנפורט

.צביונפתלי

!במכירהמעולםהופיעשלאנדירמחזור

רישום.מקוריתלאבדכריכת.מצויןמצב.מ"ס33.דףפד,צח,ט-חח-ה,[1]

.דאנציגרמיכלבןלאייזיקשייךשהספרבעלות

150$פתיחה 

,פראג–השנהלכלמחזור.34

-גדוליםכרכיםשני.ס"תק

ביותרנדיר

Machzor for All Year Round –

Prague, 1800 – Two Large

Volumes – Extremely Rare

עםושבתחולתפלותכוללמחזור

,השנהראששלופיוטיםהסליחות

שני.תשובהימיועשרתכיפוריום

.ציבורלשליחגדוליםכרכים

הופיעלאזומהדורה.ס"תק,פראג

אינה,מעולםפומביותבמכירות

ולא,הביבליוגרפיהבמפעלרשומה

.רוזנפלד-וינוגרדבתקליטור

דפיםשניחסריםהחגיםבכרך

כרוכיםרפ-רעחדפים.(רלג-רלב)

דפים,טובמצב.כסדרםשלא

.מ"ס38.שימושסימני.איכותים

300$פתיחה 

.ראשונהמהדורה–ד"תרכ,ליק–הלוייהודהרבידיואן.36

Divan Rabbi Yehuda Halevi – Lyck, 1864 – First Edition

ו"פהכוללידכתבמתוךהראשונהבפעםלאוריוצא.הלוייהודהרבידיואן

.מטריאסטילוצאטודודשמואל'רמאתוהערותהקדמותעם.קודששירי

.ד"תרכ,ליק

.חדשהכריכה.טובמצב.שעריםשני.דףמב.'עמ[1]

100$פתיחה 



קבלה וקמעות

עלקמעות[10]אוסף.37

20\19–ההמאה–קלף

Collection of [10] Amulets on

Parchment – the 19th / 20th

Century

עלדיו.קמעותעשרהשלאוסף

.וצרארוךבפורמטכולם.קלף

המאהסוףהמאה,המזרחארצות

–ההמאהואמצעותחילה19–ה

,תרשימים.שוניםכותבים.20

.שוניםקבלייםוציוריםטבלאות

.שוניםומצביםגדלים.איכותיקלף

.טובכללימצב

400$פתיחה 

–ערביתובכתיבהבשפה–נדירותקמעותשני.38

20–ההמאהתחילת,עיראק

Two Rare Amulets – Arabic Language and Script – Iraq, Early

20th Century

בשפה.ניירעל[ואדומהשחורה]דיו.ביותרנדירותקמעותשתי

טבלאותכולל.20-ההמאהתחילת,בגדאד.ערביתובכתיבה

.קבליות

.מאודטובמצב.מ"ס9\330גודל:1קמיע

.רטיבותכתם.קרעים.בינונימצב.מ"ס6.5\340גודל:2קמיע

.טובנייר

300$פתיחה 



פגום-20–ההמאהראשית–קלףעלדיו–הקדושאילן.39

Ilan HaKadosh – Ink on Parchment – Early 20th Century – Damaged

.20–ההמאהראשית,המזרחארצות.קלףעלדיו.הקדושספירותעשראילן

.עבהקלף.הימנייםבשוליםחסרוןעםגסיםפגמים.מ"ס5\76:גודל

200$פתיחה 

,בגדאד–קלףעלשויתי.40

ג"תרכ

Shiviti on Parchment –

Baghdad, 1863

,בגדאד.קלףעלדיו,שויתי

.[ג"תרכ]

שםעל"הקדשהכתבלדףמעבר

הואהלואשעשועיםנטעהתלמיד

יוסףר"בכהנחוםר"כההבחור

הצעיר"הבעליםחתימת"...נחום

...עזראיחזקאלראוביןיוסףנחום

טבת'לח'חיום...ו"יציחזקאל

."ג"תרכ

טשטושי.מ"ס11\9.קלףדף[1]

.כתמים.הכיווניםמשנידיו

150$פתיחה 



17–ההמאה,אשכנז–"נתןד"נלע"אוטוגרפיותהגהותעםחייםעץספרידכתב.41

Manuscript of Sefer Etz Chaim with Autographic Glosses, "In My Humble Opinion Nathan" (Hebrew) – Ashkenaz, the 17th

Century

שפיראנתןרביהגהותבשילובסופרכתיבת.16–המהמאהאשכנזיתכתיבה.קדמוןאדםשערו"למהרחחייםעץהספרשלידכתב

.הטקסטבתוך

ההערותבאחת.להדפסההקרובהמתקופהאשכנזיתאוטוגרפיתכתיבה,קדוםאשכנזיידבכתבארוכותהערותנוספוהדפיםבשולי

:כךהערותיולחתוםנוהגהיהשימוריםמצתבעלשפיראנתןרביק"הרהכיידוע]."'החברימליקוטי"אחרתבהערה."נתןד"נלע"חתום

!העתקהולאאוטוגרףהםההערותכיניכר.עמודיםשניעלמתפרסתארוכהאחתהערה.הערות12כ"סה."[נתןד"נלע

.הדפיםעלגסשומניכתם.טובמצב.איכותידף.מ"ס15.5\19.צדדיםמשניכתובים.דף[6]

2000$פתיחה 



'התקשנות,המזרחארצות–המטהשעלשמעקריאתכוונות–ידכתב.42

Manuscript – Kavanot Keriat Shema al HaMitah – Oriental Countries, the 18th Century

.מזוההלאכתוב.[19\18–ההמאה]'התקשנות,נאהמזרחיתכתיבה.הסודפיעלכוונותעםהמטהשעלשמעקריאתסדר,ידכתב

.כתמים.טובמצב.מ"ס11\16.כתוביםעמודים[11].דף[8]

300$פתיחה 



נדפסלא–הלפריןמנכיןמנחםרביהמקובלידבכתבוביאוריםהגהות.43

Glosses and Commentary Handwritten by the Kabbalist Rabbi Menachem Menachin Halperin – has not been Printed

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

.ב"תרכ,שאלוניקי

.ועודי"הארכתביעלוביאוריםהגהותמחברהלפריןמנכיןמנחםרביהגאוןהמקובלשלקדשוידבכתבוביאוריםהגהותהספרלאורך

חייםעץעלובאוריםהגהותמ"בעהמהוראדנאהיילפריןמענכיןמנחם"חותמותיוסוגישניבספר!מעולםנדפסולאשלפנינוההגהות

הקדמותשערועלהקדושחייםעץעלובאוריםהגהותמחברהיילפריןמענכיןמנחם"נוספתגדולהחותמת."ל"זי"מהארהקדוש

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

."ל"זמענכיןמנחם'רצ"הרהמעזבוןחייםתורתמישיבה

מחבר.בהורודנה"אלשיךחברת"המדרשביתאתהקים.וירושליםליטאמקובלימגדולי(ד"תרפ-ד"תר)הלפריןמנכיןמנחםרבי

שעריםמבוא,(ב"תרס,ירושלים)הכונותשערעל,(א"תרנ,ווארשא)חייםעץספרעל"וביאוריםהגהות"הנודעתהספריםסדרת

ושער,ההקדמותשערחייםעץ,הקודשרוחשערעלותיקוניםהגהות.(ז"תרס,ירושלים)חייםאוצרותספרעל,(ד"תרס,ירושלים)

חיברכןכמו.(ד"תרע-ע"תר,ירושלים)ז"להרדבהפליאהספרכלליפירושעלוביאוריםהגהותגםחיבר.(ז"תרס,ירושלים)הפסוקים

מקורוכןועלי"הארקבלתאתתואםהספרכיוהוכיח,ימיםחמדתהספרנגדץ"היעבשלטענתועלחלקבו"חכמיםכבוד"הספראת

בובמקרהוהתפרסםנפלאותכעושהידועהיה.העתיקהבעירמחסהבבתיוהתגוררלירושליםעלהא"תרסבשנת.אמיתיבמקובל

.(689'עמ,בכרך(1947)הישובלחלוצי'אצי)יתומהבנערהשנכנסדיבוקגירש

.בלויההכריכהשדרת,עתיקהכריכה.שימושכתמי.מאודטוב-טובמצב.מ"ס30.דףכה,סט,כה,[2]

500$פתיחה 



א"היר–אבולעפיארפאלחיידידיהרביהאלקיהמקובלוהגהותחתימה.44

Signature and Glosses by the Divine Kabbalist Rabbi Yedidya Chai Raphael Abulafia – Hayareh

-ב"תפ,אמשטרדם.מקראקאאברהםיעקברבימאת.י"רשוביאוריהתורהפסוקיעלחיבור.שוהםאבניספריעם,יעקבנחלתספר

.שעריםשני.ראשונהמהדורה.ד"תפ

.(כתביוסוגיבשני)קדשוידבכתבלמדניותהערות4הספרדפיבין."ט"סאבולעפיאידידיאהצעיר"חתימתהשניבשער

היהבצעירותו.בירושליםאלביתהמקובליםהחסידיםמדרשביתראש.אלקימקובל,(ט"תרכ-ז"תקס)אבולעפיהחירפאלידידהרבי

תלמידיוביןונמנהש"הרשרבינונכד,ש"הראהמכונהשערבימזרחישלוםאברהםרפאלרביהמקובלהגאוןשלביתוונאמןלסופרו

בחכמתתלמידיובין.לפתחוהשכימווספרדיםהאשכנזיםרבניומפורסמיגדולי,כלבעיניונערץאהוב.אלביתבישיבתהמובהקים

בעלקאלישד"אבאוירבךמאיררביגםלמדואצלו.מלעלובק"הרהבנידודיצחקורבימנדלאלעזררביהצדיקיםהאחיםנתמנוהנסר

.הציבורבחיירבהוהשפעהסמכותתוך,בפרץועמדגדולקנאיהיה.ירושליםד"אבלעוויליייביעקברביוהגאון"בינהאמרי"

ספר(ג"תרכ,ירושלים)הקודשרוחשערספר,(ו"תרכ,ירושלים)חייםעץספר:בתקופתושהודפסוי"הארלכתביהקדמותכתב

ספר,בתקופתושנדפסוספריםמספרעלהסכיםכן.(ח"תרכ,ירושלים)הפסוקיםשער.(ו"תרכ)ו"למהרחהתכונהספר,הלקוטים

בקבלהמחידושיו,(ג"תרכ)גנוזהחמדה,(ו"תרכ)אריהקול,(א"תרכ,ירושלים)שבתעלן"הרחידושי(ג"תר,ירושלים)שלוםדברי

עלהגהות,חייםעץפריעלהגהות,הכוונותבעניניהקדמותידבכתבהשאירכן.ו"למהרחהכוונותשערספרבסוףלאחרונהנדפסו

!נדפסלאשלפנינוההערות.ך"התנעלחידושים,בקלהדרשות,הכפוריםיוםעבודתסדר,ש"הרשסידור

בשליטלמרודשהחליטוהפלאחיםמרדידיעל,הזיתיםהרממעלהאשכדורלעברוהושלךעתמרגלושהחלהמחלהבעקבותנפטר

שלבישיבהשנתבקשעדגדוליםבמכאוביםכלואהיהבביתו.בתוהועלולרפאותוהרופאיםמאמציכל.דמשקמושלפאשהסלימאן

איזמירשלרבההספידוכן.גאגיןחימשהשלוםרביהגאן,הדורגדולימספדקשרוהסתלקותועל.שנהושתייםששיםכבןמעלה

.ידואתאברהםבספרוי'פלאגאברהםרביהגאון

.פשוטהחדשהכריכה.הטקסטעלעשנקבי.פטריהוסימני,רטיבותכתמי.בינונימצב.דףפח-מג,מג-לב,[2],לא,[2]

300$פתיחה 



שלמיוחדתהקדשה–ג"תר,ליוורנו–ליעקבאמת.45

ניניושאלתיאליעקברביהמקובלהמחבר

Emet Leyaakov – Livorno, 1843 – Special Dedication by the

Author the Kabbalist Rabbi Yaakov Shaltiel Ninio

עץ.ו"המהרחספריבשלושהונתיביםמפתחות,ליעקבאמתספר

.'ב'אסדרלפימסודריםההקדמותושערשעריםמבוא,חיים

גדולישלידכתבימתוךבקבלהחידושיםלראשונההובאובספר

.2.אחרממקוםידועיםשלאש"הרשמאתכוונות.1:עולם

.3.השמיטהבשנתכוונותבעניןאלגאזיט"המהרימאתתשובות

אביגדוררביידמכתבהתפילותכוונתלעניןוהקדמותת"שו

שרעבימזרחישלוםאברהםרפאלרבימרביחידושים.4.עזריאל

מאתחידושים.6.אר'מאגדודרבימאתחידושים.5.ש"הרשנכד

.ועוד.פארדודודרבי

.נינייושאלתיאליעקברביהמקובלהמחברמאת

.אשכנזיהאחיםדפוס.יחידהמהדורה.ד"תר-ג"תר,ליוורנו

וחתימתוידובכתבהקדשהלתפארהמתונססתהספרבשער

וניסיםיוסף,אברהםהגביריםהאחיםאל.המחברשלהמסולסלת

.חאלפוןלבית

.מצורףחומרראההמחברשלוקדושתוגדולתו,תולדותיו

מקוריתוכריכהשער.מצויןמצב.מ"ס30.דף[1],קמה,[5]

.רופפים

150$פתיחה 

מזרחיידבכתבהגהותעם–קבלהספרישני.46

Two Kabbala Books – with Glosses in Oriental Script

קבליותהגהותהספרולאורךהפורזץבדף.ג"תרמ,קראקא.ו"למהרחשעריםמבואספר•

.20–ההמאהמתחילתכתיבה.ובעטבעיפרון.מזרחיידבכתברבות

מצבמחמתפגומותהגהותכמה.מנותקיםדפים.כריכהללא.רביםפגמים.בינונימצב

.הספר

.ראשוןודףשערחסר.ג"תרל,ירושלים.הכוונותשער•

בשוליםההגהות.19–ההמאהסוףמתקופת,מזרחיידבכתבהגהותהספרדפיבין

פירירהחייםרפאלרבישללשמו"אהרן"ידבכתבתוספת.בחלקןקצוצותהחיצוניים

המקובליםמגדוליפירירהחייםרפאלאהרןהרבשלהעותקזהואולי,המפתחותשבסוף

[?].

200$פתיחה 



הזוהרעל"פזכתם"השלראשונהמהדורה.48

"יוחאיבר"מחברלביאשמעוןלרבי

First Edition of the "Ketem Paz" on the Zohar by Rabbi

Shimon Lavi Author of "Bar Yochai"

מאת.הקדושהזהרמספרבראשיתספרעלפירוש,פזכתם

בר"הפיוטמחברמטריפולילביאשמעוןרביהאלקיהמקובל

."יוחאי

.ראשונהמהדורה.סעדוןאליעזרדפוס.ה"תקנ,ליוורנו

,שנהוחמשיםמאתיםבמשךוגנוזטמוןהיההמחברידכתב

המחברנכד.מתונסי'טנוגהכהןישועהרבישלבאוצרוונמצא

טרחהיגיעהלאחרהדפוסלביתהביאולביאשלםרבי

בןיעקברביהגאוןהואהמגיה.סיגמכלהחיבוראתלשפות

הנוסחהואהמחברלפנישהיההזוהרנוסח.מליוורנונאים

ברוב,הוסיפווהמגיהיםך"ש-ט"שיקרימונהשבדפוס

.מנטובהשבדפוסהדפיםציון,המקומות

–הבמאהספרדחכמימגדולי–לביאשמעוןרביהמקובל

.שבמרוקופאסלעירבילדותוהגיעספרדגירושבעקבות.15

טריפולידרךבעברו,ישראללארץבדרכוהיהא"שיבשנת

הקהילהשלהקשהמצבהבעקבותשםלהשארהחליט

חיברבנוסף."פזכתם"ספרוהואהמפורסםחיבורו.היהודית

פיוטשבמיוחדיםהמיוחדומהםפיוטיםכמהלביאשמעוןרבי

פיוט–יוחאיברשמעוןרביהלקיהתנאלכבוד"יוחאיבר"

הלחינועליו,כולוהיהודיהעםבפיוטיברזלצאןלנכסשהפך

בעריהםשמושרים,ישראלפזורותבכללחניםעשרות

.דורותבמשךובטירותם

דפים.מ"ס23.דףרף,[2].(וירא-בראשיתפרשת):אחלק

כמהשלטקסטעללעתים,עשפגעימעט.במיוחדעבים

עורשדרתעם.עתיקהכריכה.בינוני,טובמצב.מילים

.בשדרהחסרונות,מקורית

!מאודנדירספר

300$פתיחה 

הסכמת–ד"תקנ-ג"תקנ,זאלקווא–מלךמקדשסט.47

"לויקדושת"ה

Set of Mikdash Melech – Zholkva, 1793-1794 – Approbation by

the "Kedushat Levi"

המקובלמאת.הקדושהזהרעלוביאוריםחידושים,מלךמקדשספר

שלשניהמהדורה.'דמתוךחלקים'גלפנינו.בוזאגלושלוםרביהאלקי

.הדורותבמשךמהדורותבעשרותשנדפסהזהרעלהמפורסםהספר

יצחקלוירביהסכמת.דףרנו,[4].בראשיתספר:ראשוןחלק

."לויקדושת"בעלמברדיטשוב

כץיצחק"רישוםהשערבראש.דףרמח,[1].שמותספר:שניחלק

.[ג"תרמ]ק"לפה'טובת'ברכא"יעבקרעניצאהמתגוררמפשעווארסק

.דףקצד.ג"תקנ.ויקראספר:שלישיחלק

יעקב'הק"חתימות.דףרנב.ד"תקנ.ודבריםבמדברספר:רביעיחלק

."ה"זלהאייזיקיצחקר"בה

בכמהפגמיםמעט.טובכללימצב.תואמותחדשותכריכות.נאהסט

.מקומות

400$פתיחה 



,מנטובה–ויקראזהרספר.49

עותק–ראשונהמהדורה–ך"ש

הגהות–חסר

Sefer Zohar Vayikra – Mantova,

1560 – First Edition – Lacking Copy

– Glosses

.ויקראזהרספרשלחסרעותק

.ך"ש,מנטובה.ראשונהמהדורה

:הדפיםלפנינו

2.(דפים88כ"סה).קטו-צז,פ-יב,ג

.(דברים)תצאכימפרשתנוספיםדף

דפים.כתמים.בינוני-טובמצב

הגהותכמההדפיםבין.מנותקים

.מזרחיידבכתבעתיקות

150$פתיחה 

,בגדאד–(פתיהיהודהרבי)רבאהאדראעל"הרקחיין"ביאור.50

ראשונהמהדורה–ט"תרס

The Commentary "Yeyn HaRokeach" on the Idra Rabba (Rabbi Yehuda

Fatiyah) – Baghdad, 1909 – First Edition

ושמונהחייםעץפיעל)הסודדרךעל"הרקחיין"ביאורעם,רבאאדראספר

,בגדאד.א"זיעפתיהיהודהרביהאלקיהמקובלמאת.(ו"למהרחשערים

.דנגורראובןעזראבדפוס.ראשונהמהדורה.ט"תרס

.לחייו50בגילהדפיסאותו!פתיהיהודהרבישלהראשוןספרו

דפים.טקסטפגיעתללאדפיםבכמהפגמים.טובכללימצב.דף[1],קעא,[8]

.רופפתמקוריתלאכריכה.איכותים

180$פתיחה 

–ג"תרצ,בגדאד–(פתיהיהודהרבי)יהודהמנחת.51

ראשונהמהדורה

Minchat Yehuda (Rabbi Yehuda Fatiyah) – Baghdad, 1933 – First

Edition

רמזיהם,חלומותענין.במקראפסוקיםביאורי,יהודהמנחתספר

ועולםמשיחוימותגיהנםענין.וגלגולםדינם,רוחותמעשה,ופתרונם

.פתיהיהודהרביהמקובלמאת.תשובהוענין,הבא

.שוחטאלישעדפוס.ראשונהמהדורה.ג"תרצ,בגדאד

.מקוריתכריכה.מצויןמצב.דף[1],עז

150$פתיחה 



-א"תקס,שאלוניקי–(עוונותתיקוני)צדיקצמח.52

הגהות

Tzemach Tzaddik (Tikunei Avonot) – Salonika, 1801 –

Glosses

.א"תקס,שאלוניקי.עוונותלתיקוןותפילותלימודים,צדיקצמח

.מולכויוסףדפוס

האחוריהפורזץבעמוד.רבותקצרותוהגהותתיקוניםהספרלאורך

פניכלעל,19המהמאהמזרחיידבכתבתפילהסדררישום

.העמוד

לאורךגסיםכתמים.וטובאיכותיהדפיםמצב.מ"ס19.דףצט,[1]

.מהודרתחדשהכריכה.הספר

140$פתיחה 

חייםרביהאלקיהמקובלשל"טור"הספר.53

ה"השד–הכהןדוויקשאול

Copy of the "Tur" of the Divine kabbalist Rabbi

Chaim Shaul Dweik Hacohen – the Sadeh

.ג"תקע,ווין.העזראבןטורכרך

חייםרביהמקובלהגאוןשלבעלותחותמותכמהבספר

."ו"תירושלםק"בעהט"סהכהןדוויקשאול

(ג"תרצ-ח"תרי)ה"השד–הכהןדוויקשאולחייםרבי

וראש,צובהארםשלהראשירבה.המקובליםמגדולי

ן"תרבשנת."הנהררחובות"ו"אלבית"המקובליםישיבות

,צובהמארםנוספיםחכמיםעםיחדלירושליםעלה(32בן)

,העתיקהבעיראלביתהמקובליםישיבתראשיביןונמנה

ישיבתשלהקמתהעם.חיבוריוכתיבתעלשקדבה

נסיםרביהמקובלהגבירידיעל"הנהררחובותהמקובלים

הקבלהתורתאתולימדהפיץבה,בראשהעמד,נחום

מחכמיחשובחלקשלומאורםרבםהיה.רביםלתלמידים

,בתפלתוהיהכוחו.ואשכנזיםספרדים,המקובליםירושלים

שביקרוים"והאדמורהרבניםגדולי.פריעשתהוברכתו

בדבריםאתוולשוחח,ממנולהתברךאליובאיםהיובארץ

.עולםשלברומוהעומדים

.חייםאוצרותעלפירוש–"שלימהאיפה"ספר:חיבוריו

ש"הרשדבריעל"ה"השדהרבהערות"."ייחודיםספר"

."השיריםשירעלפירוש"ו"שלוםשר".שלוםנהרבספר

על"שלימהאיפה"ביאורובלעדיכידוע."השדהפאת"

קדושבספררגלוואתידואתאישיריםלאחייםאוצרות

.זה

דפים.טובכללימצב.כריכהללא.מ"ס40.דףקעב

כתמי.בפינותוקרעיםבלאיעם,בינוניבמצבראשונים

.רטיבות

150$פתיחה 



ראשהדאיהעובדיהרביהמקובלהגאוןשלהסידור.55

"עבדיישכיל"בעלאלביתישיבת

The Siddur of the Gaon the Kabbalist Rabbi Ovadya

Hadaya the Head of the Beit El Yeshiva Author of "Yaskil

Avdi"

.60–השנות,ירושלים.וערביתמנחהישריםתפלתסדור

.מנצורצאלחהוצאת

עובדיה"רביהמקובלהגאוןשלהאישיתחותמתוהסידורבסוף

הראשיתברבנותלערעוריםהעליוןהדיןביתחברהדאיה

."א"תובבירושליםק"פעיהלישראל

בדףחסרוןעםקרע.רופפתכריכה.שימושוסימניכתמים

.השער

200$פתיחה 

המחברהקדשת–ד"תרפ,ירושלים–ואחלמהשבולשם.54

אלישיבשלמהרביהמקובל

Leshem Shvo VeAchlama – Jerusalem, 1924 – Dedication by the

Author the Kabbalist Rabbi Shlomo Elyashiv

.אלישובשלמהרביהמקובלמאת.שלישיחלק,ואחלמהשבולשם

.ראשונהמהדורה.ד"תרפ,ירושלים

.המחברשלקדשוידבכתבהקדשהבשער

בחכמתעולםגאון,אלוקימקובל(ו"תרפ-א"תר)אלישובשלמהרבי

יוסףרביהואנכדו.הקבלהבחכמתבגדלותוצעירמגילנודע.האמת

.הפוסקיםגדולאלישיבשלום

.מאודטובמצב.דף[2],קיג,[4]

150$פתיחה 

ידידהמקובליםמשפחותשלהעותקים–גדולותמקראותסט.56

רבותוחתימותרישומים–והדאיההלוי

Set of Mikra'ot Gedolot – the Copies of the Families of Kabbalists

Yedid Halevi and Hadaya

,ווארשא.כרכים5.תהליםכוללוכתוביםנביאים.גדולותמקראותסט

.ג"תרמ

יצחקשלוםרבי.הדאיהעובדיהרבי.המקובליםלרבניםשייךהיההסט

באחד.הלויידידטוביוםרביר"ביצחקרבי.הלויידידאליעזררבי.הדאיה

.ידבכתבתורהחידוש–שלםעמודפניעלכתיבההכרכים

דפיםמספר.טובכללימצב.מקוריותכריכות.תואמיםכרכיםחמשה

.ובלאישימושסימני.מנותקים

150$פתיחה 



המקובלהצדיקעותק–ראשונהמהדורה–ש"הרשסידור.58

רוטמאןנחוםרבי

Siddur HaRashash – First Edition – the Copy of the Tzaddik the

Kabbalist Rabbi Nachum Rothman

ש"הרש–שרעבישלוםרבינוהאלקיהמקובלסידראשר,תפלהסידור

עללראשונהלאורהוצאהסידור.התפילהכוונות.ו"המרחמכתבי,הקדוש

,ידבכתבירבותשניםהיהש"הרשסידור.השמיםשערישיבתחכמיידי

בירושליםהדורגדולי,המקובליםביןובצינעאבהסתרלידמידשעבר

.הדפוסמכבשעלולעלותועולםלאורלהוציאוהחליטו

סימני.מנותקתמקוריתכריכה.דףקסא-ה.ב"תרע,ירושלים.שניחלק

.טובכללימצב.שימוש

.מצויןמצב.דףפו,[2].שניהמהדורה.ו"תרע,ירושלים.ראשוןחלק

.ה'מלומזדודיצחקרביהצדיקבן–ה'מלומזרוטמאןנחוםרבישלהעותקים

,בירושליםנפטר.לופיאןאליהורביחתנו,מקלםהסבאתלמידימגדולי

.ג"תרצבשנת

150$פתיחה 

הקדשת–ט"תרנ,ירושלים–ירושליםשלום.57

הלויידידטוביוםרביהמקובלוחתימותהמחבר

Shelom Yerushalayim – Jerusalem, 1899 – Author's

Dedication and Signatures of the Kabbalist Rabbi

Yom Tov Yedid Halevi

לספריוהערותבקבלהודרושיםביאורים,ירושליםשלום

.עדנימזרחישלוםרביהמקובלמאת,ויטאלחייםרבי

.יחידהמהדורה.ט"תרנ,ירושלים

עם.מוזהבבדיוהקדשהדףהכריכהשלהפנימיבצד

דודרביאלהמחברשלהנאהידובכתבשורות3מילוי

וחתימתוקדשוידבכתברישוםזולהקדשהמתחת.ברוך

דוד'סיהספרזהלינתן"הלויידידטוביוםרבישל

האלויחזקהוהנעימים[בניו]לוישמורהשםו"יצברוך

."ט"סהלויידידטוביוםהצעיר'וכוובמצותבתורה

.ידידטוביוםרבישלנוספתחתימהשאחריובדף

לירושליםעלה,תימןמחכמי(ג"תרע-י"תר)המחבר

בית"ישיבתשלהמקובליםחכמיביןנמנה,ה"תרלבשנת

קהילתהתרכזהבההצדיקשמעוןבשכונתהתגורר."אל

בשנתהישיבהלטובתבשליחותו.בירושליםהתימנים

תורת"ישיבתבראשותעמד.ניסיםלואירעוח"תרנ

קמאבבאמסכתעלהגדולההשיטהאתגםחיבר."משה

."שלוםסוכת"

וחשובימגדולי(ג"תרפ-ז"תרט)הלויידידטוביוםרבי

רבישלחתנו.בירושליםשהתיישבוצובהארםמקובלי

ולמדישראללארץעלה.השלחןנכחבעללבטוןמרדכי

ולימדצובאלארםחזרז"תרעבשנת,"אלבית"בישיבת

בנו.(ו"תרפ,ירושלים)"טוביוםשמחת"חיבר.קבלהשם

נקראושמועל.הלויידידאליעזררביהמקובלהוא

ושמחתטוביוםקדשות,בירושליםטוביוםאורהישיבות

.אביבבתלטוביום

.מנותקתמקוריתכריכה.מ"ס38.דףקו-מז,מד,[3]

.טובהספרשלכללימצב.מנותקיםדפיםמעט

150$פתיחה 



דפוסים מוקדמים ונדירים

מחופהעץכריכת–ח"שע,באזל–ראשוניםנביאים.60

ואבזמיםמקוריתבעור

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

Wooden Binding and Clasps

.שעח,באזל,גדולותמקראותמהדורתשלראשוניםנביאיםכרך

בפינותואבזמים,בעורמחופהעץעשויהמקוריתכריכהעם

כלליבמצבהספרדפי.תקיןשנותראחדמנעולכולל.הכריכה

שפשופים.הראשוניםהדפיםבשוליניירבהדבקתחיזוק.טוב

.העורבעטיפתחלקיוחסרוןבכריכה

.מ"ס40:כריכה.מ"ס37.5

200$פתיחה 

,באזל–גדולותמקראות–ך"תנ.59

מקוריותכריכותשני–ט"שע-ח"שע

Bible – Mikra'ot Gedolot – Basel, 1618-1619 –

Two original Bindings

כלעם.גדולותמקראות.וכתוביםנביאיםתורה

בדפוס,ט"שע-ח"שע,באזל.הראשוניםהמפרשים

דף-על-דףכמעטשנדפסהמהדורה.קיניגלודוויג

.ט"ש-ז"שונציההוצאתלפישורה-על-ושורה

.דף[1],ז,רכח,[6].תורהחומשיחמשה.א

.דףתמא-רלד,[1].ראשוניםנביאים.ב

כריכת.מ"ס43.אחדבכרך(ב-א)החלקיםשני

שולים.מצויןמצב.(מקוריתלא)מהודרתעור

.רחבים

.דףתשה-תמב,[1].אחרוניםנביאים.ג

בדפיםחלודהכתם.טובכללימצב.מ"ס39

.מקורית,בעורמחופהעץכריכתעם.הראשונים

עתיקותבעלותחתימות.בינוניבמצבהכריכה

.הפורזץובדףבשער

שלדף[סז].דףתתקמו-תשז;[1].כתובים.ד

.והמסרהירושלמיתרגום

.בינוניבמצבדפיםמספר.טובכללימצב.מ"ס40

בעורמחופהעץכריכת.שוניםחיזוקיםמחמת

.השנישלושאריתושלםאחדמנעולעםמקורית

הכריכה.ובשדרהבכריכההעורבחיפויחסרון

.בינוניבמצב

700$פתיחה 



ז"שע,ונציה–ואחרוניםראשוניםנביאים–כרכיםשני.61

מתימןעתיקותוחתימתרישומים–

Two Volumes – Nevi'im Rishonim and Achronim – Venice,

1617 – Ancient Inscriptions and Signatures from Yemen

.גדוליםכרכיםשני.ואחרוניםראשוניםנביאים,גדולותמקראות

המקראותמהדורתפיעלנדפס.בראגאדיןדפוס.ט"שע-ז"שע,ונציה

.בומבירגידניאלשלגדולות

–המהמאהתימניתבכתיבההפורזץדףעלארוךרישום,בבכרך

מהתקופהידבכתבחתימותעם.שבמקראהאותיותכלבענין17

"...יוסףחקאלכתבהדא"רישום."ו"יצזכריא'ןיוסףהצעיר"

בריוסףחקכתבאלהדא"רישום"...יחיאחקגדולאלהדא"רישום

.,ו"יציחיה

.(שלם)דףתמא-רלה,[1].ראשוניםנביאים:בחלק.ג-בחלקיםשני

.בינונימצב.מ"ס40.דףתרסח-תמבחלק.אחרוניםנביאים:גחלק

בשניואחרוניםראשוניםבדפיםלרוב,שוליםוחסרונותקרעים

.בלויותעתיקותכריכות.ניכריםשימושכתמי.הכרכים

300$פתיחה 

ה"שנ-ד"שנ,ונציה–וכתוביםנביאים.62

Nevi'im and Ketuvim – Venice, 1594-1595

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

הבומבירגיאותיותעםמחדשנדפס.דגארהזואןדפוס

י"עפרוקוראטורקונטארינופדריגווהאדוןהשרבמצות

צבאעלהעומדפורינץאשרביתונאמןפקידו

"...המלאכה

:חלקים3לפנינו

עדשטומדףלפנינו.דףתמז-[רצז]:ראשוניםנביאים

.ראשוניםדף18חסרים.הסוף

דף.הסוףעדחמדףלפנינו.דףריב:אחרוניםנביאים

.(חסרלפנינו)חלקריב

מהתחלהלפנינו.דףתלח-ריח,ריו-ריג,[1]:כתובים

דפיםשבעהחסרים,תלאדףעד.השערכולל

.אחרונים

.אחרוניםנביאיםמתוךדפים100מעלעודמצורפים

.ובלאיעשפגעי.סדרוללאמנותקים

.כריכותללא.כתמים.פגמים.בינוני-טובמצב

150$פתיחה 



מהדורה–ב"שנ,ונציה–אברבנאליצחקדון–אלהיםמפעלות.63

ראשונה

Mifalot Elohim – Don Isaac Abravanel – Venice, 1592 – First Edition

בריאתבנושאיהודיתבפילוסופיהמאמריםעשרה,אלהיםמפעלותספר

.אברבנאליצחקדוןרבימאת.העולם

אצלהיהאשרידכתבמתוךלראשונהנדפס.ראשונהמהדורה.ב"שנ,ונציה

זואןדפוס.גרשוןיצחקרביידיעלוהוגהסודר.מפאנוע"הרמהאלקיהמקובל

.דיגארה

שניבשולידבקחיזוק.נאהחדשהכריכה.איכותיםדפים.טובכללימצב.דףצו

.הראשוניםבדפיםכתמים.האחרוניםבדפיםקטןעשפגע.הראשוניםהדפים

400$פתיחה 

לפסוקימקוםמראי-ב"שנ-א"שנ,ונציה–אהרןתולדות.64

התורה

Toldot Aharon – Venice, 1591-1592 – References to Torah Verses

וכתוביםנביאיםשבתורההפסוקיםמכלמקוםמראה,אהרןתולדות

אהרןרבימאת.ועמודדף,פרק,מסכתלפי,התלמודבכלהנמצאים

מפיסארו

.דגארהזואןדפוס.ב"שנ-א"שנ,ונציה

דפיבכלניכריםשימושכתמי.טובובמצבאיכותים,עביםדפים.דף159

.קלףשדרתעם,נאהחדשהכריכה.דפיםבכמהעשנקב.הספר

420$פתיחה 

יחידהמהדורה–'ת,ונציה–פענחצפנת.65

Tzofnat Pa'ane'ach – Venice, 1640 – Single Edition

כוללוביאור,קהלתשבספרזריםכתוביםביאור,פענחצפנח

שמואלרבימאת.אדומהפרהמצותעלנכוןורמז.אויבבספר

.לוזיטאנופיזאדיהכהן

.מרטיניליייואניידעלוינדראמינהדפוס.יחידהמהדורה',ת,ונציה

ונציה)וינוגרדבקטלוג.הביבליוגרפיםנבוכוהדפוסשנתבקביעת

הביבליוגרפיהבמפעל,ז"תטבשנתנדפסהספרכיקובע(1324

רביבידינכתבההמחברהקדמת.'תבשנתנדפסהספרכיקבעו

.ממודינהאריהיהודה

למחברוכךעלורמז,הספרלהדפסתהתנגדאבוהבשמואלרבי

,327-329’עמ(גירונדי)ישראלגדוליתולדות'עיי.אליובמכתבו

.כא’סי

בפינותפגם.כתמים.כריכהללא.מ"ס19.דף[לא:ל"צ]לג-ג,[4]

.טובכללימצב.שאחריוהדףובפינת,השער

300$פתיחה 



'השמשנותנדיריםספריםשני.66

חסריםעותקים–

Two Rare Books from the 16th

Century – Lacking Copies

-ב"שנ,קראקא.התורהעל,בחיירבינו•

.ג"שנ

בעותק.דף[1],רמו-רלה,רלה:במקור

עשרתרשים)דף[1]ושערחסרשלפנינו

.(רביםבעותקיםשאינונדירדף,ספירות

נקבימחמתבלאיהראשוניםדפים60–ב

במצבהעותקשאר.טקסטחסרוןעםעש

עתיקהחתימה.נקביםמעטעםטובכללי

."ברלין..."

.ששוןאהרןרבימאת.אמתתורתת"שו•

.ראשונהמהדורה.ו"שפ,ונציה

.דף[12],[רכב:ל"צ]רז-קיט,קיו:במקור

.יגדףעדהתחלהחסרשלפנינועותק

בדפים.(מפתחות)אחרוניםדפיםושלושה

בטקסטפגיעהעם,שוליםקציצתרבים

.שבשוליםההערות

120$פתיחה 

,הנאו–משפטחושן-העזראבןטור.67

ע"ש

Tur Even HaEzer – Choshen Mishpat –

Hanau, 1610

יעקברבינומאת.משפטוחשןהעזראבןטורי

.שערחסר.א"שע-ע"ש,הנאו.אשרר"ב

.בינונימצב.עשנקבי.דףקיז,נט

."ט"ספרחיחייםהצעיר"חתימת

200$פתיחה 



–רומימנהגמחזורמתוךדפיםארבעה.68

הגהות-[1540]ש,בולוניא

Four leaves from Machzor Roman Custom –

Bologna, [1540] – Glosses

פירושעם.רומיכמנהגמחזורמתוךדפיםארבעה

.[1504]ש,בולוניה.דאבישונהקמחא

והדף(עולםאדון)השחרברכותדףשלפנינוהדפים

שניבשולי.דיניםפסקישלנוספיםדףשני.שאחריו

הקרובהמתקופהעתיקותהגהות6הראשוניםהדפים

.להדפסה

.איכותידף.בשוליםפגמים,בינונימצב

100$פתיחה 

מהדורה–ח"תצ,הומבורג–שלמהכרם.69

ועודאוירבךמשפחתחתימות–יחידה

Kerem Shlomo – Hamburg, 1738 – Single Edition

– Signatures of the Auerbach Family and More

שדרשהתורהפרשיותעלדרשות,שלמהכרם

שלמהרביהגאוןמאת.בשבתושבתמידיהמחבר

.דמייןפרנקפורטדיינימחשוביגייגרזלמן

משהרביהסכמות.יחידהמהדורה.ח"תצ,הומבורג

.הילמןשמואלורביאוירבךהירשצבירבי,חאגיז

חתום,ידבכתבובעליוהספרעלרישוםהפורזץבדף

ק"בקחופההויזען..סענדער'רהגאוןבןיאקעל'הק"

אהרן.\ליפשיץאהרן:רבניםחתימות"...פאקשטיהו

השערבראש\...אויערבךאהרןבןמשה\אויערבך

.מסולסלתאשכנזיתחתימה

.מקוריתכריכה.טובמצב.דףמט,[1]

150$פתיחה 



ת וחידושים"שו, הלכה\תלמוד \ך "תנ–ספרי יסוד 

ל"המוחתימת–מקורייםמעורוקופסאכריכה–ה"תס-ס"ת,אמשטרדם–ך"תנ.70

The Bible – Amsterdam, 1700-1705 – Original Leather Binding and Case – Publisher's Signature

דפוס.ה"תס-ס"ת,אמשטרדם.טוריסנונישדודל"המומאת,ספריםומפיסופריםמפיומנופיםמוגהים,וכתוביםנביאיםתורה

.עטיאשעמנואל

.(שערים5כ"סה)נחושתבפיתוחהמצויר,כללישערבנוסף.נפרדבשערחלקכלספריםועשריםארבעהכלאתהכוללכרך

מהדורתגםנדפסהשנהבאותה,במקביל.ה"תסשנתשנהפרטהכלליבשערנרשםההדפסהלאחר.שנים5–כארכהההדפסה

.י"רשפירושעםך"תנ

כתבתי"הכותבקולפוןעםההפטרהברכותרישוםהכרךבסוף."טוריסנונישדוד"לאורוהמוציא,העורךידחתימתהראשיבשער

."קלייןוואלףשלמה'הקק"לפח"תרויצא'פק"עשפאריספהו"יצעטינגערגומפעלה"עמאודחפץבמצותיואלקיםיראאישלכבוד

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

300$פתיחה 



שמואלרביחתימת–מיניאטורי–ע"ת,ברלין–ראשוניםנביאים.72

מברסלויויזל

Nevi'in Rishonim – Berlin, 1710 – Miniature – Signature of Rabbi Shmuel

Wiesel of Breslau

.ע"ת,ברלין.מלכיםשמואל,שופטים,יהושע,כולל,ראשוניםנביאיםכרך

בהרבשמואל'רחותמת."ל"זבנדיטה"מבהרבשמואל'הק"חתימהבשער

בעל(ד"תקי-ן"ת)מברסלויבנדיטברוךרבישלבנוויזלשמואלרבי."מברעסלא

.ברוךמקור

בצבעחדשהעורכריכת.אחרוןדףחסר.מ"ס5\11:מיניאטורי.'עמ187,[1]

.טובכללימצב.(בטקסט)אחרוניםבדפיםזעירעשנקב.אדום

120$פתיחה 

מיוחדעותק–נדירהמהדורה–ד"תר,לונדון–ך"תנ.71

Bible – London, 1844 – Rare Edition – Special Copy

.1844,לונדון.וכתוביםנביאיםתורה

כמעט(פרגמנטנייר)דקדףלפניונכרך,מהספרדףבכל–מענייןעותק

בספריםכללמצויהשלאמאודמיוחדתתופעה.הכתבעללשמירה,שקוף

.מודפסים

,רפ.'עמ35.הנזכריםהמגןדפימלבד.דף600מעלהכוללכרסעבעותק

חוזקההכריכהשדרת.מקוריתעורכריכת.מצויןמצב.מ"ס21.דף[2],שטו

.שחורבצבעבבד

!הלאומיתבספריהאינו

כנראה,ידבכתבהגהותעשרותהספרלאורך.באנגליתחתימההספרבשער

.האנגליתבשפה

200$פתיחה 

כיסגודל–ז"תקע,אמשטרדם–תורהחומשיחמשהסט.73

Set of Chamisha Chumshei Torah – Amsterdam, 1817 – Pocket Size

כמהעם,י"רשופירושאונקלוסתרגוםעם,מגילותוחמשתורהחומשיחמשה

.חלקיםחמשה.ישןי"מרשהוספות

.רופאלוייוחנןדפוס.ז"תקע,אמשטרדם

.דףקכג-ב,[2].בראשית.אחלק

.דףרלח-קכה,[1].שמות.בחלק

.דףשיז-רמ,[1].ויקרא.גחלק

.דףתיח-שיט,[1].במדבר.דחלק

.דףתקט-תכ,[1].דברים.החלק

דבריםכרךשבסוףמגילותחמשהללא.מקוריותכריכות.מ"ס14.5כיסגודל

כמה.טובכללימצב.(ז"רל-ה"רל)חסריםדפים3שמותבחלק(דףצח)

.מנותקיםדפיםוכמהרופפותכריכות

150$פתיחה 



מקוריותכריכות–א"הגרהגהותשלשניהמהדורה–א"תקפ-ג"תקעדיהרנפורט–בבליתלמוד.74

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

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

.א"הגרהגהותשלשניהמהדורה

.תואמותמקוריותעורכריכותעם–מקוריסט

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

כתובות,יבמות:זכרך.קטנותומסכתות,הוריות,שבועות,מכות,סנהדרין:וכרך.זרהועבודהבתראבבא:הכרך.מציעאובבא

כרך.ומידותמעילה,כריתות,תמורה,ערכין,חולין:יכרך.ובכורותמנחות,זבחים:טכרך.וסוטהנזיר,נדרים,גיטין:חכרך.וקידושין

.טהרותסדרומשניותנדה:יא

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

500$פתיחה 

מהדורה–"החייםעץ"ביאורעםמשנהסדריששה.75

(ברלין-ליוורנו)ושניהראשונה

Shisha Sidrei Mishna with the "Etz HaChaim" Commentary –

First and Second Edition (Livorno-Berlin)

.חאגיזיעקברביהגאוןמאת,"חייםעץ"ביאורעםמשניות

מצב.מ"ס15.דףשסח.ראשונהמהדורה.ו"תי,ליוורנו.טהרותסדר

.ופגומהמנותקת,מקוריתעורכריכת.טובכללי

5.ז"תע-ו"תע,ברלין,שניהמהדורה."החייםעץ"הביאורעםמשניות

החלקים.שערחסריםוקדשיםמועדכרכים.קדשים-זרעים,חלקים

קציצתמחמתבשוליםטקסטחסרוןעםדפיםכמה.בינוני-טובבמצב

.ידבכתבוהגהותחתימות.שוניםפגמים.הדף

200$פתיחה 



,פראג–חיהלנפשציון!יסודספר.77

רישומים–ראשונהמהדורה–ד"תקמ

פרלסאשררביידבכתבוהגהה

Basic Book! Tziyun LeNefesh Chaya – Prague,

1784 – First Edition – Inscriptions and a Gloss

Handwritten by Rabbi Asher Perles

ותוספותהלכהחידושי.(ח"צל)חיהלנפשציוןספר

יחזקאלרביפראגהגאוןמאת,פסחיםמסכתעל

."ביהודהנודע"הבעללנדאסגל

.ראשונהמהדורה.ד"תקמ-ג"תקמ,פראג

.(79יסודספרי,סטפנסקי)

עם.ח"הצלחלקיסדרתמתוךהראשוןהחלקלפנינו

עלכותבבוהמחברהגאוןמאתחשובההקדמה

שניםשבעהזההשםזיכניוכבר"הספרשםבחירת

בשםקראתיואז.ביהודהנודעחיבורילאורלהוציא

נדרישלמתיוהיום,התעודהאביאביאדונישםעל

,והחסודההצנועהלאמי,אקראלבינהאםגם

גםהובאובספר"...הטהורהלנפשהציוןלעשות

שמואלרבי,יעקברביהמחברבנימאתחידושים

מפרשבורגמאירר"בזלמןרביומחתנו,ישראלורבי

.מוועהליטוביוםורבי

פרלסאשררביידבכתברישוםהספרבשער

מהוניקניתי"[ב"תרכנפטר,סופרהחתםתלמיד]

הגהה2\פבדף"...וחציזהובים'בוקוניצורילכבוד

ידובכתבנוסףדומהרישום.ידובכתבלמדנית

חותמתבשער.השערמסגרתבתוך

"DE.J.PERLES RABBINER"

.דבקחיזוקימעט.טובכללימצב.דף[1],קכג,[2]

לאישנהכריכה.הדפיםבפינותקיפוליםמעט

.מקורית

300$פתיחה 

שני–ה"תרנ,פילדלפיה–השנהראשמסכת.76

החלקים

Tractate Rosh Hashana – Philadelphia, 1895 – Two

Sections

הישןבבליתלמודמןהשנהראשמסכת,בבליתלמוד

המפסיקותבנקודות.אורתורהי"רשפירושעם.והקצר

.רודקינסוןלוימיכאל'רמאת.וקריאותשאלותוסמני

.ה"תרנ,יורקניו

נכללוהתלמודשלהמקורימהטקסט:בלבדתקציר

ומסקנותוהאמוראיםהתנאיםמימרותרקזובהוצאה

עםמהדורה.הביניים-ותירוציהקושיותללא,הסוגיות

שלהעבריהחלק,(ה"תרנ,פילדלפיה)לאנגליתתרגום

.יורקניומהוצאתלמעשההואמהדורהאותה

האנגליתהחלקוגם,יורקבניושנדפסהעבריהחלקלפנינו

תמונותשני.נפרדשערחלקלכל,בפילדלפיהשנדפס

.האנגליתהשערלפניהמחבר

[2],XXVI , 4-39 , 4 , 3-4 , [1] , 2-14 , [1] , IXעמ’.

ודוגמההעורךשלתכניות,החיבורעלדעת-חוותכוללים

.מצויןמצב.לאנגליתשבתמסכתלתרגום

100$פתיחה 



–ק"ת,הומבורג-אדםתולדות!יסוד.79

מסכתעלן"הרמבחידושישלראשונהמהדורה

יבמות

Basic! Toldot Adam – Hamburg, 1740 – First

Edition of Chidushei HaRamban on Tractate

Yevamot

על.ן"הרמב–נחמןברמשהרבינוחידושי,אדםתולדות

.יבמותמסכת

,"יעקבשב"ההסכמות.ראשונהמהדורה.ק"ת,הומבורג

,סטפנסקי),אמשטרדםורבנימקראקארוקחאלעזררבי

.(50'מסיסודספרי

כריכת.רחביםשולים.מ"ס19.דףקב-עט,עו-ה,[5]

וכריכהדפים.הכריכהבפינותפגמים,מקוריתעור

.דפיםבכמהבודדעשפגע.רופפים

100$פתיחה 

ז"תקי,זולצבאך–רבהאליה!יסוד.78

–מצוירשער–ראשונהמהדורה–

[ש"היחזקאל]חשובהחתימה

Basic! Eliya Rabba – Sulzbach, 1757 – First

Edition – Illustrated Title Page – Important

signature [Yechezkel H.Sh[

שולחןעלופסקיםהלכהחידושי,רבהאליה

רביהגאוןמאת(הפניםעם)חייםאורחערוך

,ז"תקי,זולצבאך.פראגד"אבשפיראאליהו

'מסיסודספרי,סטפנסקי).ראשונהמהדורה

173).

המובאיסודיהלכהספרהינו,רבהאליהספר

!לדורותיהםישראלגדוליכלשלבספריהם

משהדמויותעםנחושתבתחריטנאהשער

מאותמובא.ך"התנמסיפוריוסצינות,ואהרן

ספריובכל"ברורהמשנה"הבספרפעמים

.היסוד

אמרכספאקנין"וחתימהרישוםהספרבשער

ש"היחזקאל'הקאיכאוהארחמנא

.הלר\[הלברטשאם]

כריכה.מצויןמצב.מ"ס32.דף[1],ריח[2]

.מנותקתקדמית

200$פתיחה 



התורניתהאנציקלופדיה–יצחקפחד!יסוד.80

חלקים'ה–מ-אאותיות–הראשונה

Basic! Pachad Yitzchak – the First Religious

Encyclopedia – Letters –מ-א Five Sections

האנציקלופדיה"משנדפסוהראשוניםהחלקיםלפנינו

לאמפרונטייצחקרביהגאוןשחיברהראשונההתורנית

חמשהלפנינו.איטליהרבניומגדוליפירירהשלרבה

בחיישנדפסו,האניצקלופדיהשלהראשוניםהחלקים

שנה100–כנדפסוהחלקיםשאר.לוובסמוךהמחבר

.בגרמניהנרדמיםמקיציחברתידיעליותרמאוחר

.(531'מסיסודספרי,סטפנסקי)

.דףעו;קכד,[8].י"תק,ונציה.באמאותיות:אחלק

.מצויןמצב

,דףקה,[4].ג"תקי,ונציה.דגמאותיות:[אכרך],בחלק

פגם.שערחסר.הגטונוסחסדרשלמקופלדף[1]עם

.טובבמצבהשאר.ההסכמותבדףחלקי

.ו"תקנונציה.ז"חעד,חזוהאותיות:[בכרך],בחלק

:עםכרוך.דףקי,[1]

דף[1],דףצג,[1].ח"תקנ,ונציה.טחמאותיות:גחלק

מועטטקסטחסרון)הטומאותכלדינישלמקופל

.(הדףבתחתית

השער.דףרמא,[1].ט"תקצ,ליוורנו.מאות:החלק

.מאודטובמצב.בסופונכרך

מצב.רחביםשוליים,איכותיםדפים,אחדבכרךג-בחלק

.הפנימייםבשוליםדפיםבכמהדבקחיזוקי.טובכללי

.הכרכיםביןמשתניםמעטגדלים

300$פתיחה 

-א"תרכ,ווילנא–"שאלההעמק"שאילתות!יסוד.81

החלקיםכל–ראשונהמהדורה–ד"תרכ

Basic! "Ha'amek She'elah" Sheiltot – Vilnius, 1861-1864

– First Edition – All the Sections

שלוםושאילתלציוןראשוןעם,גאוןאחאידרבשאילתות

מאת"שאלההעמק"רחבביאורעם.ברליןישעיהרבימהגאון

סט–חלקיםשלושה.ין'מוולאזברליןיהודהצבינפתלירבי

.נוסףכללישערעם.מיוחדשערחלקלכל,שלם

.ראשונהמהדורה.ד"תרכ-א"תרכ,ווילנא

.ויקראספר:בחלק.דףקכג,ז.שמותבראשיתספר:אחלק

-[א:ל"צ]ב,ז.דבריםבמדברספר:גחלק.דףצב,[ו:ל"צ]ח

.(219'מסיסודספרי,סטפנסקי).דףקכו

.ידבכתבהגההכבדף.מ"ס37.מאודטובמצב

150$פתיחה 



–ז"תקכ,פרנקפורט–שבתתוספת.82

–גרודזנסקיצבירביעותק–ראשונהמהדורה

עתיקותהגהות

Tosefet Shabbat – Frankfurt, 1767 – First Edition –

the Copy of Rabbi Zvi Grodzinsky – Ancient Glosses

אורחערוךשלחןעלחשובחיבור,שבתתוספתספר

פרנקפורט.מייזלישרפאלרבימאת,(הפניםעם)חיים

סטפנסקי)!יסודספר.ראשונהמהדורה.ז"תקכ,דאדרה

(199'מס

הקרובהמתקופתמוקדמותהגהות3הספרדפיבין

.גרודזנסקיצבירביחותמתהספרבשער.להדפסה

A"חותמת."י"ברזעליגמן'ר"עתיקהחותמת

RABINOWITZ"

.(17321ר"אוצה,ח"תש-ח"תרי)גרודזנסקיצבירבי

דודרקרובותלמיד(ו"תרע,לואיססנט)צביליקוטיבעל

וישיבתקובנאבכולללמד.מאיביהגרודזנסקישלמה

באומהאכרבכיהן.ב"לארההיגרא"תרנבשנת.ין'וולוז

."ישראלמקוה"חיבר.ו"תרעמשנת

כריכה.טובכללימצב.שימושובלאיכתמים.דףקמב

.ישנה

150$פתיחה 

–ז"תקפ,פראג–ציוןאהבת.83

ארוכההגהה–ראשונהמהדורה

ידבכתבחתומה

Ahavat Zion – Prague, 1827 – Long,

Handwritten, Signed Gloss

מאת,השכלמוסרודברידרשות,ציוןאהבת

."ביהודהנודע"הלנדאסגליחזקאלרביהגאון

משהדפוס.ראשונהמהדורה.ז"תקפ,פראג

לאאולם'ראשוןחלק'נרשםבשער.לנדא

.נוספיםחלקיםנדפסו

מזרחיידבכתבארוכההערה,בבדף

ההגהה,20–ההמאהתחילתמתקופת

ממשפחתאולי]"פ"ארי'בה"יפ"חתומה

.[פאפוהרבנים

.מצויןמצב.טובמצב.מ"ס33.דף[2],כח

.מפוארתעורכריכת

260$פתיחה 



ט"תנ-ז"תנ,אמשטרדם–כיספורמט–ערוךשלחןסט.84

המצויריםהשעריםעם–

Set of Shulchan Aruch – Pocket Format – Amsterdam, 1697-

1699 – with the Illustrated Title Pages

.הסימניםולוחהמלותוביאור,הגולהבאר,א"הרמעם,ערוךשלחן

שניחלקלכל.עטיאשעמנואלדפוס.ט"תנ-ז"תנ,אמשטרדם

הםהמהדורהמגיהי.נחושתבפיתוחמצוירהראשוןהשער,שערים

מראיאתוהשלימושתיקנו,נונישדודורביליאוןיהודהשלמהרבי

.הצריכיםבמקומותהסברדבריהוסיפווגםהגולהבבארהמקומות

.דף[2],רסו,[24],ח"תנ-ז"תנ.חייםאורח:אחלק

.דף[1],שב,[1].ח"תנ.דעהיורה:בחלק

.דף[1],קפ-קעח,קעח,[1].ח"תנ.העזראבן:גחלק

השערללא.דף[1],תלב,[1]ט"תנ-ח"תנ.המשפטחשן:דחלק

.בסוףהמפתחותודף.המצויר

מעוראמנותישיקוםכרכיםבשלושהמקוריותעורכריכות.מ"ס15

.דפיםבכמהקליםופגמיםכתמיםמעט.טובכללימצב.השדרהשל

400$פתיחה 

–אסתרמגלת–ם"להרמבהמצותספר.85

איטלקייםוהגההחתימות–ך"ת,אמשטרדם

Sefer HaMitzvot LeHaRambam – Megilat Ester –

Amsterdam, 1660 – Italian Glosses and a Signature

חיבורעם.ן"הרמבהשגותעם.ם"להרמבהמצותספר

.ם"הרמבעלן"הרמבהשגותאתהמיישב"אסתרמגילת"

יוסףדפוס.ך"ת,אמשטרדם.ליאוןדייצחקרבימאת

.עטיאש

ס"מחו"יצסנגויניטיחייםמרדכיאני"חתימותהספרבשער

רפאלאברהםר"כמהא"בלאאהרןאנינוסףרישום."ת"ר

קידבדף.לשערמעברבשניתידוחתימת"...ו"יצרוויגו

.ידבכתבלמדניתהגהה

.עשפגעידפיםבכמה.בינוני-טובמצב.מ"ס21.דףקלא

150$פתיחה 



–ראשונהמהדורה–י"ת,אמשטרדם–היכלתבנית.86

מקוריתקלףכריכת

Tavnit Heichal – Amsterdam, 1650 – First Edition – Original

Parchment Binding

,המלךשלמהבנהאשרהראשוןהמקדשביתעל,היכלתבניתספר

כלביאורבתוכו.הרשעטיטוסידיעלשניביתחרבןועדהוסדומיום

.טימפלו-לאוןיהודהיעקברבימאת.המשכןמלאכת

.ולטיניעברי.שעריםשני.ראשונהמהדורה.י"ת,אמשטרדם

הארץאצילירשיון","זילנדייאהמדינתאצילירשיון":הספרבראש

."הולנדייאהמדינתאצילירשיון"ו,"כללייםנציביםנקראים

.בשערקליםקמטים.מנותקת,מקוריתקלףכריכת.מ"ס19.דףלח

.האחרוניםהדפיםבשולינקבים

150$פתיחה 

מהדורה–ו"תקס,ברלין–אביהשאילתות!נדירספר.87

פריינדליבאריהרביחתימת–יחידה

Rare Book! She'iltot Aviya – Berlin, 1806 – Single Edition –

Signature of Rabbi Aryeh Leib Friend

ד"אבקרפונקלאהרןרבימאת.וחידושיםת"שו,אביהשאילתותספר

.נעריםחינוךחברתבדפוס.יחידהמהדורה.ו"תקס,ברלין.והגלילנאחוד

משניםאחדבשםנקראספרכלחלקיםעשרלשניםנחלקבעיקרוהספר

,ונופךבקרתהנקראיםהראשוןהחלקיםשנירקנדפסו.החשןאבניעשר

.מלחמהומשוחאבןמלאתפירושיםשניעם

!נדירספר

-בנאדדיין,3373ר"אוצה)–פריינדליבאריהרביחתימתהשערבראש

פריינדיהודהדודורביפריינדישראלרביצאצאיו.י"תרמשנתשאללא

.(מסאסרגן

.טובכללימצב.כתמים.דףנה,[3]

150$פתיחה 

מהדורה–ג"תצ,ונדזבק–שמיםלחם.88

להשלמהעותק–ראשונה

Lechem Shamayim – Wandsbek, 1733 – First

Edition – Copy for Completion

מאת.ראשוןחלק.המשניותעל,שמיםלחםספר

.ץ"היעב–עמדיןיעקברבי

הראשוןספרו.ראשונהמהדורה.ג"תצ,ונדזבק

.(17'עמיסודספרי,סטפנסקי).ץ"היעבשל

-גמדףשלפנינוהעותק.דףקכב-קך,קיח,[1]

אחרוןודףראשוניםדפיםשלושהחסרים.קכא

.טובמצב.בלבד

120$פתיחה 



מהדורה–ז"תנ,ונציה–נעםדרכית"שו.89

המקדשביתצורתציור–ראשונה

Darkei Noam Responsa – Venice, 1697 – First

Edition – Illustration of the Temple

הלכה,טורים'בדותשובותשאלות,נעםדרכיספר

עם.מצריםד"אבהלוימרדכירבימאת.למעשה

בעניןהלכתיקונטרס(נפרדבשער)אחרוןקונטרס

מאת,החולקיםדבריעלהשגותעם,מילהימישמונת

.(ורדיםגנתס"מח)הלויאברהםרביהמחברבן

שלציורלשערמעבר.ראשונהמהדורה.ז"תנ,ונציה

.המקדשביתצורת

חסרוןללא,ההקדמהדףבשוליחסרון.דףמא,רפא

לאדפיםחיתוך.דפיםבכמהשוליםחיזוקי.טקסט

לא,עתיקהכריכה.איכותיםדפים.טובמצב.אחיד

.מקורית

150$פתיחה 

–(חלקיםשני)הלוייצחקרבינות"שו.90

הנדירההסכמותדףכולל–ו"תצוויטנייאי

Rabbenu Yitzchak Halevi Responsa (Two

Sections) – Neuwied1636 – Including the Rare

Leaf of Approbations

יצחקרבינוהגאוןמאתותשובותשאלות,ראשוןחלק

שאלותכמהעם.ז"הטבעלשלורביאחיוהלוי

.מאחיוהמחברשנשאל

,שבת,ביצה:מסכתותעלחידושים,שניחלק

,ועודכתובות,יבמות,קידושין,חולין,ז"ע,סנהדרין

רבימאת.משפטחושןערוךשולחןעלחידושיםעם

ז"הטמבעלתורהחידושיזהבחלקגם.הלוייצחק

.הספרבתוךמשולבים

בשערחלקכל.ראשונהמהדורה,ו"תצ,וויטנייאי

.נפרד

ובוהספרעםנדפסשלאדףנדבקבודדיםבטפסים

ורבימגנצאברנדהלוימשהרביהסכמותשתי

ההסכמותזהבעותק.ממנהיםהילמןשמואל

.נמצאות

בודדיםנקב.טובמצב.מ"ס32.דףלב,לג,[1]

.אחרוןודףראשוניםדפים3בשולי

150$פתיחה 



4–ו"תע-ב"תע,פרנקפורט–חדשבית.91

מקוריותקלףכריכותבשלושה–חלקים

Bayit Chadash – Frankfurt, 1712-1716 – 4 Sections –

with Three Original Parchment Bindings

יואלרבימאת,חדשביתפירושעם,טוריםארבעה

בדפוס.ו"תע-ב"תע,דמייןפרנקפורט.חלקים4.סירקיש

.קעלנעריוהאן

.דףרצו,[2].חייםאורח:אטור

.דףרעז.דעהיורה:בטור

.דףקלט,[1].העזראבן:גטור

קפז,קך,[1].רסז,[2].חלקיםשני.המשפטחשן:דטור

.דף

.כריכהללאהעזראבןחלק.בינוני-טוב.משתניםמצבים

.רופפותכריכות.מקוריותקלףכריכותהאחריםבשלושה

ואבןחייםאורחבחלקדפיםבכמהחסרוןעםפגמים

.הקטסטעלגםלעתים,קליםעשפגעי.העזר

150$פתיחה 

,ווילנא–והנגינותהנקודדרכי.92

מהדורה–ז"תקפ,והוראדנא

ידבכתבהגהה–ראשונה

Darkei haLimud VeHaNeginot –

Vilnius and Grodno, 1827 – First

Edition – Handwritten Gloss

בןמשהרבימאת,והנגינותהנקודדרכי

המסורהמחכמי]מלונדוןטוביום

במאה,בעזהונקדןרב.הקדומים

רבימאתוביאוריםהגהותעם[השמינית

.מטשאווסהירשצבי

הגההטובדף.ז"תקפ,והוראדנאווילנא

.ההדפסהמתקופתאשכנזיידבכתב

כריכת.מאודטובמצב.דף[7],כד,[1]

.חדשהבד

120$פתיחה 



חלקים18–ז"תרצ,ווארשא–"חמדשדי"שלםסט.93

Complete Set of "Sdei Chemed" – Warsaw, 1937 – 18 Sections

קראסובזרד"אבמדיניחזקיהורביהגאוןמרןמאת.ב"אס"עדיניםאסיפת,הפוסקיםוכלליס"השכללי,"חמדשדי"הספריאוסף

שניאורספריםמסחרביתבהוצאת,"חמדשדי"החיבורכלהדפסתשלשניהמהדורה.ז"תרצ,ווארשא.ובחברוןקריםהאישבחצי

.בווארשא

.עמודים251,[4].ה,ד,ג,ב,אאותיותכולל.ראשוןחלקהכלליםקונטרס.1

.עמודים168,70.י,ט,ח,ז,ואותכולל.שניחלקהכלליםקונטרס.2

מאתדחקלאיריהטא:כוללים34-38עמודים)עמודים102,72,38.בשדיבארוקונטרסכאותכולל.שלישיחלקהכלליםקונטרס.3

.עמודים16,[2],(קוקהכהןיצחקאברהם

.עמודים587.'גאותומערכת'ב'אאותמערכתדיניםאסיפת.חמישיוחלקרבעיחלק.4

,110,ממוספריםלאעמודים6.הפוסקיםכלליוקונטרסוחופהוכלהחתןומערכתזעדדמאותמערכת.דיניםאסיפת.שישיחלק.5

.עמודים2-56,82,[7]

.עמודים242.אומצהחמץמערכת.שביעיחלק.6

.עמודים198,[2].וחנוכההמועדחולומערכת.'בומצהחמץמערכת.שמיניחלק.7

.עמודים[3],50-241,[1].חכמיםדבריותשובותשאלות.תשיעיחלק.8

.עמודים[2],196,[2].ף"האלמערכתהכלליםמחלקחמדהשדיפאתוהוא.עשיריחלק.9

.עמודים[1],110,34,77,[2].'ד'ג'במערכתכוללהכלליםמחלקיחמדהשדיפאתוהוא.עשראחדחלק.10

.עמודים136,[1],129,[2].הכיפוריםיוםומערכתהשנהראשמערכותבוכולל.עשרשניםחלק.11

.הכלליםקונטרס.עשרשלושהחלק.12

.עמודים164.ד"לממערכתכולל

.הכלליםקונטרס.עשרארבעחלק.13

.דפיםצא-ב,יא,[1].כלליםז"ע,ממערכת

.הכלליםקונטרס.עשרחמשהחלק.14

(קסה-עחכללים)כלליםה"קס,ממערכת

צבי'מרצביהדרתקונטרס.ן"נוומערכת

.דפיםח,כד,[6],ע.ל"זצגינצבורגהירש

:הכלליםקונטרס.עשרששהחלק.15

.דפיםעח,[2].ת-סמערכת

במצותחזקהמערכת.עשרשבעהחלק.16

,חריף,[יהודיאינו]י"אשלחלב,חליצה

,במשקהטיבולו,הזהבזמןחדש,חירופין

,נסךיין,יבום,טרפיות,וכליםנדהטבילת

כלליםהשדהופאת,פורים,סוכה,טוביום

122,36,36.ף"כ,ד"יו,ח,ז,ומערכת

.עמודים

,אאותדיניםאסיפת.עשרשמונהחלק.17

,ג,ב,אמאותהפאהושיוריומצהחמץ,ג,ב

צבייוסףל"המויוסףנצחיותקונטרס.ה,ד

.עמודים52,63,46,10,18.(לעוו

34.כרכים7–בחלקים18-שלםסט

שדרותכל.תואמותמקוריותכריכות.מ"ס

והכריכות,חלקים,דפים.חסרותהכריכות

מצב.דפיםבכמהשברים.ברובםמנותקות

.טובכללי

200$פתיחה 



חתימות-'תש-'התקשנות–ס"ושהלכהספרי[15]אוסף.94

Collection of [15] Halacha and Shas Books – 18th – 19th Centuries –

Signatures

.ראשונותמהדורותחלקם.'תש-'התקשנות,ס"ושהלכהספרי[15]שלאוסף

:חלקיתרשימהלהלן.וחתימותרישומים

.א"תק,הומבורג.חלקיםשני.א"המהרשמאתהלכותחידושי•

בשער.בצלאלרביובנוממגנצאל"סגברנדסמשהרביורישוםחתימותבשער

רישום."והמדינהמגנצאק"חפברנדסל"סגמשה'הק'החנני"רישוםהראשון

רישוםאחלקבסוף.דומיםרישומים"...פהד"אבברנדססגלמשהה"מ"נוסף

בצאלאל'הקו"היל"סגמשה'מוהמפורסםהגדוללהגאוןשייךהלכותהחידושי"

.קצרותהגהותשתיב,כזבדף"...פהחונהל"הנבהגאון

חייםלרבי"חייםמיםבאר"פירושעם.וטריפותשחיטההלכות,משהימין•

,אמשטרדם.אברהםר"בקאריגאלמשהחייםרבימאת.זאביישראלאברהם

.ז"תקל

מאיררביהגאוןמאת.נסךייןהלכותועלכתובותמסכתעלחידושים,הגנוזאור•

.ראשונהמהדורה.ו"תקכ,פיורדא."מאירותפנים"בעלאייזנשטט

יעקברבימאת.סוגיותוחידושיערוךשולחןעלוביאוריםחידושים,יעקבבאר•

.ראשונהמהדורה.ז"תקכ,פיורדא,ברלין

הלכותחדושי-שניחלק,ך"מהרזותשובותשאלות-ראשוןחלקכהונהבגדי•

,פיורדא.כהןזלמןמשולםרבימאת,וגיטיןמציעאבבאמסכתעלך"מהרז

.ראשונהמהדורה.ז"תקס

מהדורה.ה"תקכ,קארלסרוא.אטהויזןזעקיליצחקרבימאת,נעלםאורת"שו•

בשער.יחידהמהדורה.ה"תקכ,קארסלורא.בציוןלואור:הספרעםנדפס.יחידה

.מיוחד

ד"אבווילי"הרהסכמת.ב"תקמ,פיורדא.רברביאפי.העזראבן,ערוךשולחן•

קרלסרוא

.מוירצבורגבמברגרהלוידוביצחקרבימאת.ראשוןחלק.שמחהשעריספר•

.יחידהמהדורה.א"תרכ,פירט

מנדלאהרןרבישלהעותק–ב"תרס,ירושלים–"המאסף"ירחוןשלכרך•

.ן"בהר

.ב"תקפ,ברסלויא–חלקיםשלושה–הדתיסוד•

כמותנמכרהאוסף.טובכללימצב.שוניםגדלים,ספרים15כ"סה.נוספיםספרים

.שהוא

300$פתיחה 

וחשובותראשונותמהדורות–ס"ושהלכהספריאוסף.95

Collection of Halacha and Shas Books – First and Important Editions

.יחידהמהדורה.ט"תס,אמשטרדם.הכהןפרחיהאהרןרבימאת.ס"שחידושי,כהונהפרחיספר.א

.ראשונהמהדורה.ג"תרמ,ווארשא.מלובליןלדייערזלמןשניאוררבימאת.חסדתורתת"שו.ב

.ראשונהמהדורה.ן"תר,ירושלים.פארדודודרבימאת,התוספתאעל.שלישיחלק,דודחסדיספר.ג

:עםכרוך.ראשונהמהדורה.ה"תקס,ביאלסטוק.בנדיטליבאריהרבימאת.מכותמסכתעלחידושים,אריהשאגתספר.ד

.יחידהמהדורה.ו"תקס,ביאלסטוק.סגליעקברבימאת,יעקבתולדותספר.ה

.ו"תרנ,ווארשא.(נפרדבשער)חכמיםדברית"שועםשלישיחלק,הראשוניםהחלקיםשלושה.חמדשדיספר.ו

.1857,למברג,מרוטנבורגמהרםת"שו.ז

חלקלכל.חלקיםשלושה.הורביץהלויפנחסרבימאת.ערוךשלחןועלס"בששונותמסכתותעלוביאוריםחידושים,הפלאהספר.ח

.ראשונהמהדורה.ס"תר,ווילנא.מיוחדשער

.טובכלליבמצבהספריםרוב.שוניםומצביםגדלים

200$פתיחה 



דפוסי המזרח

עותק–יחידהמהדורה–ז"תפ,קושטא–לויבןקול.97

והגהותחתימות–נאה

Kol Ben Levi – Kushta, 1727 – Single Edition – Fine Copy –

Signatures and Glosses

תשובותומעט,ם"והרמבס"השעלחידושים,לויבןקולספר

.[שנה22בןבאיבונפטרהמחבר]הלוירפאלרבימאת.בהלכה

.הלויהלוירביהמחבראביבהוצאת

.אשכנזייעקבבןיונהדפוס.יחידהמהדורה.ז"תפ,קושטא

שדרשדרשהגםנדפסהבספר,הכהןרפפורטיצחקרביהקדמת

.המחברחתונתביוםרפפורטהרבה

רביהואאולי–"ט"סאברהםר"בכמהיעקב"חתימההספרבשער

לעבודתקניתי"רישום.'התבשנותקושטאמדייניאשכנזייעקב

מסולסלתחתימה."ו"היאשכנזיאברהםר"בכיצחקהצעירקוני

."פרחישלמהמאיררבישל

התורהמגדולי,(ה"תרע-ט"תרי)אשכנזייצחקרביהגאון

ועדחבר.אשכנזיאברהםרבילציוןהראשוןשלבנו,בירושלים

שלפטירתולאחר.החשוביםומדייניהבירושליםהספרדיתהעדה

הראשיהרבמשרתלוהוצעה,אלישרשאוליעקברבילציוןהראשון

ירדימיובסוף.הרבנותבכתרלשמשרצהשלאכיווןסירבהואאך

כתביאחריוהניח.שםהיהודיתהקהילהשלכרבהלשרתלמצרים

.ופוסקיםת"בשורביםיד

חדשהכריכה.זעיריםונקביםכתמיםמעט.מ"ס30.דףי;פו-ג,[2]

.ואיכותיםעביםדפים.מהודרת

240$פתיחה 

לשבתראשוןחלק–ה"תצ,קושטא–ימיםחמדתספר.96

קודש

Sefer Chemdat Yamim – Kushta, 1735 – First Section for Shabbat

Kodesh

מהדורה.ה"תצ,קושטא.קודשלשבתראשוןחלק,ימיםחמדתספר

.שניה

שלבספרואולם,העזתילנתןשייחסוהויש,ידועאינוהספרמחבר

חמדתהספרמחברלבירורכולוהמוקדש'ספרמחקרי'יערי.אהחוקר

הלויאברהםרביהמקובלהינוהספרשמחברספקלכלמעלמוכיח,ימים

אות'המערכת"החייםכל)"בספרוכותבי'פלאגחיים'רהגאון.מצפת

להתיירראיתילאאםוארץשמיםעליאניומעיד":הלשוןבזו-(ח"י

יוסףהרב]ל"זח"היראור[זקנימר]ז"מהגאוןופקיעמומחההגדול

ופוסקיםס"בשלימודועלשקודהיהכיהגם([לבהחקרי)חזןרפאל

[ימיםחמדת]י"חמ'בסתדירלומדהיהז"עכבמשכיתונשגבהוכחומה

לוהיהכיבפירושאומרשהיהקדושמפהושמעתיומועדשבתבכל

י"עמועדבאכיט"ויושבתמקדושתוטהרהקדושההארתהתחלת

הדפוסלביתוהביאערךהספראת."ד"זתהלזההקדוש'בסלימוד

כתר"המדרשביתחבריבסיועאלגאזייעקבישראלרביהחסידהגאון

ד"אבאבולעפיאחייםרביהסכמתהספרבתחילת.באיזמיר"תורה

.ובטבריהאזמיר

כמה.שולים.איכותיםדפים.מצויןמצב.מ"ס21.5.דף[2],קכב,[2]

.פגומהמעטשדרה,רופפתמקוריתעורכריכת.מנותקיםדפים

150$פתיחה 



מהדורה–א"תע,קושטא–הגדולהכנסת.98

ראשונה

Knesset haGedolah – Kushta, 1711 – First Edition

מאת,יוסףוהביתהטורעליסודחיבור,הגדולהכנסתספר

.דעהיורה.בנבנשתיחייםרבי

'מסיסודספרי,סטפנסקי).ראשונהמהדורה,א"תע,קושטא

170).

יאודה’ר,קמחיאברהם’ר:קושטנדינהרבניהסכמות

’ר,אלגאזיחיים’ר,ריי’ןיונה’ר,הלוישמואל’ר,רוזאניש

חיים’ר,י’שנג’ןאליעזר’ר.אלפאנדאריאליה’וריקר’ןיצחק

.אלפאנדארירפאליצחקר"ב

ודףהשערבשוליונקביםכתמיםמלבד.מ"ס35.דףרו,[2]

.ואיכותיםעביםדפים,יפיפהבמצבהעותקכל.שאחריו

.מנותקתעתיקהכריכת.שולים

120$פתיחה 

נדירדפוס–ו"תקפ,קייואיאורטה–אמתלדוד.99

LeDavid Emet – Orta Keeway, 1826 – Rare Edition

.א"החיד–אזולאידודיוסףחייםרבינומאת.תורהספרקריאתהלכותעל,אמתלדוד

הזהבכפר]בוגוסאוגלוארעפדפוס,(לקושטאהסמוךכפר).ו"תקפ,קייואיאורטה

עשרשמונהשלשתבניועםיחדשהדפיסבוגוסאוגלוארעפהנוצריהמדפיסהקים

.ג"תקצעדב"תקפמשנתקיומושנותעשרהשתיםבמשךובלאידנובעבריתספרים

יונה'רהמדפיסידיעלעשרההשמונההמאהבראשיתספריםשלושהנדפסזהבכפר

.(503מספרכותר230'ועמ55'עמ.בקושטאהעבריהדפוס,יעריעליועיין).יעקבבן

.רופפתעתיקהכריכה.קליםשימושכתמי.טובמצב.מ"ס17.5.דףמט

120$פתיחה 

–ב"תרל,שאלוניקי–הכסףצל\ו"תקנ,שאלוניקי–אהרןפני.100

ה"השדבןשלהספרים

Pnei Aharon – Salonika, 1796 / Tzel HaKesef – Salonika, 1872 – the Books of

Ben HaSadeh

.ו"תקנ,שאלוניקי.אמאריליואהרןרבימאת.טורים'בדת"שו,אהרןפניספר•

.יחידהמהדורה

ערוגתספרשלהגההדפיכרוכיםהצדדיםמשניהפורזץבדפי.דףקמ,ה,[2]

.ידבכתבתיקוניםעם,הבושם

מהדורה.ב"תרל,שאלוניקי.גאטינייואברהםרבימאת.ת"שו,הכסףצלספר•

.דףרמט-קיט,קטז,[2].יחידה

המקובלשלבנו–ט"סהכהןדוויךשאולאליאוהצעיר"חתימההספריםבשערי

.ה"השד

.בינוני,טובמצב.בלויותמקוריותכריכות.רטיבותובלאיכתמי.שוניםגדלים

150$פתיחה 



יחידהמהדורה–ו"תקל,שאלוניקי–חדשאהרןתולדות.102

Toldot Aharon Chadash – Salonika, 1876 – Single Edition

ותוספותי"רשעם,וסוגיותבבליהתלמודמאמר,חדשאהרןתולדות

לפי.וסוגיאמאמרכלעלואחרוניםראשוניםהמפרשיםשיטותושאר

.(ויקרא-בראשית).התורהפרשיותסדר

מרדכיוחבירוקלעייהודהרפאלדפוס.יחידהמהדורה.ו"תקל,שאלוניקי

.נחמן

,מלךהיכלבעלשלבנואריהיעקברביהואאולי]"אריהיעקב"חתימות

.ט"סדניאל'באלעזרהצעירבשערמחוקהחתימה.[שאלוניקימחכמי

.דפיםבכמהעשפגעי.כריכהללא.מ"ס20.דףס,סד,מח,סד,[2]

.טובכללימצב.כתמים

150$פתיחה 

נדירקונטרס–א"תרכ,שאלוניקי–הקטןדשמואלברייתא.101

מאוד

Brayta DeShmuel HaKatan – Salonika, 1861 – Extremely Rare

Compilation

רבימאת.המלךדודולידתהורת,וגהינםעדןגןמסכת,הקטןדשמואלברייתא

.עמרםנתן

במכירותמעולםהופיעלא–נדירקונטרס.יחידהמהדורה.א"תרכ,שאלוניקי

.פומביות

בדיםעשפגעי,הראשוניםהדפיםבפינותפגמים.כריכהללא.מ"ס14.'עמ32

.בינוני,טובכללימצב.אחרונים

150$פתיחה 

חתימות-אזמירדפוסי–ספריםשערי[35]שלנדיראוסף.103

Rare Collection of [35] Title Pages – Printed in Izmir – Signatures

חתימותגםבחלקם.נדיריםושעריהםיחידותמהדורותהספריםכל.'תר-'התשנות.אזמירדפוסיספריםשערישלונדירמיוחדאוסף

.ספרשםלפיהשעריםרשימתלהלן.השערעם,הספרשלהראשוניםהדפיםגםמצורפיםבחלקם.ידבכתב

.[ישראלידידיהרביבנוחתימת,"אליהוקול"בעלישראלאליהורביידחתימת]ב"ח,אהרןיד•

איש•אמתאמרי•במחזהאברהם•אברהםמעשה•(שערים2)ימיןיד•שניחלקלועזמעם•התורהוזאתתפארתיקר•הייןבית•

חיים•נריתאיר•במשפטפנים•העולםעדחיים•א"חיעקבויחי•(החלקיםשני)הבניםאם•ג"חללביפה•מחייםדרישה•מבין

•בדאפד•א"חהייןבית•יוסףפני•ענוהעקב•(שאולמגןלישיבתהקדשה)לישועהאות•א"חמביןאיש•(החלקיםשני)העולםעד

.אברהםבן•החייםחקות•ב"חימיןשנות•שלמהיקהיל•ומלךחיים•אחיואתיוסף•מאיןחכמה•ידואתאברהם•סלהיעקב

,ישראללארץעלהלחייוהשלושיםבגיל,"משהמשאת"בעלרודוסד"אבישראלמשהרבישלבנו(ד"תקמ-ה"תע)ישראלאליהורבי

אלכסנדריהשלדיןביתולאבלדייןהתמנהב"תקלבשנת.בחברותאא"החידעםלמדשם"שלמהובניןלאברהםחסד"בישיבתולמד

.פטירתועדבהוכיהן

,א"תקצבשנתלפטירתוועדב"תקעמשנתבאלכסנדריהד"כאבכיהן,דורומגדולי,מרודוסישראלאליהור"בשלמהידידיהרביהגאון

נספד.א"תרעשנתעדשהתקיים"ישראלידידהמדרש"בשםמדרשביתבאלכסנדריהנוסדלזכרו,אביוספרילהדפסתרבותוטרחיגע

.צאצאיםללאנפטר.ידבכתבנותרי"ישבןדרשותיוספר.דורוגדוליידיעל

.חסרוןעםחלקם.טובבמצבהשעריםרוב.שוניםומצביםגדלים.שערים35כ"סה

300$פתיחה 



ג"תרצ,אלכסנדריה–יהודיספרבית.105

Beit Sefer Yehudi – Alexandria, 1933

בגודל.(מצרים)אמוןנאשבעירצדקשעריכנסתביתהנהגות,יהודיספרבית

ולמודהתורהבעזיבתוהנזקהערהוגודל,הנעריםלמודוחיובהתורהמעלת

.לוימרדכירבימאת.הגויםחוקות

.הלוי.ממשהדפוס.יחידהמהדורה.ד"תרצ,אלכסנדריה

יהודיביןההשכלההתפשטותבעקבות,הלוימרדכירביחיברהחוברתאת

.בגויםולהתערבאבותיהםדרךאתלעזובהחלוהנערים,מצרים

.זילברשטייןצבידודרביחתימות.מצויןמצב.נדירהחוברת.'עמ[1],לא,[2]

120$פתיחה 

\מצרים\בגדאד\בילוגראדודפוסי-ספרים[15]אוסף.104

רבה'ג\תונס

Collection of [15] Books – Printed in Belgrade / Baghdad / Egypt /

Tunis / Djerba

לילתיקון.מועדקריאי•א"תרי,בלוגראדו.החלקיםשני.הזהרתיקוני•

תפלתסדור•ו"תרס,בגדאד.השיריםספר•ו"תרצ,בגדאד.רבאהושענא

עםהשיריםשיר•ה"תרפ,בדאד,התחיהשירי•ו"תש,קהיר.ישראלבני

עלחידושים.הלוליםקדש•ח"תרפ.בגדאדכמנהג.ערביושרחתרגום

•יחידהמהדורה.ע"תר,תונס.ממראכשנחמיאששלמהרבי.ם"והראי"רש

.ה"תרע,תונס.ממראכשנחמיאשיוסףרבימאת.התורהעל.חןיוסף

ערביבלשוןפירושעם,אבותפרקי•בסוףדפים4חסר.יחידהמהדורה

•ראשונהמהדורה.א"תרס,אמוןנא.ם"הרמבנכדהנגידדודרבימאת

.שלישיחלק.התורהעלזהר•סוסה.רביעיספר.תהליםעלשלוםמנוחת

מארפודאנזרימשהחתימה.ח"תש,רבה'ג.ץ"אחימעספר•א"תש,רבה'ג

משהרבישלמיסודוהכהניםספרייתחותמת.ו"תש,רבה'ג.שבתעולת•

על.אברהםקנה•ל"הנחותמת.ח"תש,רבה'ג.החדשעולת•הכהןכלפון

.ט"תש,רבה'ג.חלימיאברהםתרבימא.התורה

.טובכללימצב.שוניםגדלים.ספרים15כ"סה

150$פתיחה 

[1937ז"תרצ],בומבי.החדשתפלתסידור.106

קבלהפיעלותפילותמנהגיםכולל

Siddur Tefilat HaChodesh – Bombay, [1937] contains

Kabbalistic Customs and Prayers

.מראטיתרגוםעםספרדיםק"קכמנהגתפלהסדור

פרינטינגאינדפאבלישנגהיברובומבאידיבדפוס,בומבאי

.[1937ז"תרצ].פראס

יחזקאליוסף'רידיעל,מראטיתרגוםעםהשנהלכלסדור

בעבריתשערים.עמודמולעמודנדפסהתרגום.ראגפורכר

קבלהפיעלותפילותמנהגיםכולל.ואנגליתמארטית

עםאחרוןודףשער.מ"ס21,’עמ17,[2],380,שפ,[10]

.טובכללימצב.מקוריתכריכה.כתמים.דבקחיזוק

150$פתיחה 



מאודנדיר–ד"תרל,[הודו]פונה–ישראלתעודת.108

Te'udat Israel – Pune [India], 1874 – Extremely Rare

הבקרהנהגות,הספרדיםכמנהגשונותותפילותברכותקובץ,ישראלתעודתספר

,קדושהשעריספר,המזוןוברכתהכתובהנוסח,הבןפדיון,מילה,הנהניןוברכת

.למראטיתרגוםעםעברית.שחיטהדיני

.(3'מס,ש"ת,ירושלים,ב,המזרחבארצותהעבריהדפוס,יערי).[ד"תרל],פונה

,טז,ה,מא-כה,כח,לב,יח,נ,4,דף[1]:במקור.אחרוניםדפיםושנישערחסר

הדפיםביןמשתנהמצב.הוספהעםניירפיסתהוכנסהט’לעמח’עמבין.’עמ16

.מקוריתכריכה.טקסטחסרוןמעט,קרעיםבודדיםבדפים.בינוני-טוב

150$פתיחה 

–א"תר,בומבי–נדריםוהתרתהסליחותלימימחזור.107

בבומבישנדפסהראשוןהספר

Machzor for the Days of Selichot and Hatarat Nedarim – Bombay,

1841 – the First Book that was Printed in Bombay

.א"תר,בומבי.ספרדיםק"קכמנהגנדריםוהתרתהסליחותלימימחזור

-מרובעותאותיות.נדריםהתרתוהסדרסליחות,בקשותכוללהספר

.מנוקדות

(ידמכתב)בליתוגרפיהנדפס!בבומבישנדפסהראשוןהעבריהספרלפנינו

ידיעלנדפסהספר,בכלכלתהעראקיאלעזרשלדפוסונוסדשבהבשנה

היהשלמהרביין'בקוגשהתיישבמתימןיהודי,שערביסאלםבןשלמהרבי

בניעלהרוחניתהשפעתו.ספריםמכריכתוהתפרנסומוהלב"שו,חזן,פייטן

בארצותהעבריהדפוס,יערי).עצומההיתהובסביבותיהבבומביישראל

פיעלהספראתתיאריערי.(71'ועמ,52'עמ.ש"ת,ירושלים,ב"ח,המזרח

עותקפיעלהספרנרשםהלאומיתבספריה.ששוןבאוסףהנמצאעותק

.לונדון,ולמדונה

בראש.מהודועתיקספרתוהספרבתחילת.מ"ס19.דף[1],מא,[1]

מקוריתכריכה.מנותקשער.כתמים,טובכללימצב.ידבכתברישוםהשער

.ומנותקתבלויה

400$פתיחה 

דוידעזראהכנסתביתמתפלליאלמכתב!ידועלא.109

[ן"תר]–בבגדאד

Unknown! Letter to the Worshippers of the Ezra David Synagogue

of Baghdad – [1890]

לשניםתזכו".דוידעזראהכנסתביתלמתפלליתקנותכוללמודפסדף

ומחשוביהכנסתביתמקיםדודעזראהגבירמאת."בייאןונעימותרבות

.מבגדאדהגבירים

נמצאואינואחרממקוםידועלאהדף.ידועהלאשנה,בגדאדנדפס

.השוניםהביבליוגרפיהבמאגרי

.מצויןמצב.מ"ס15\22.אחדצדעלמודפס.דף[1]

150$פתיחה 



כרזות וניירת

–"הפסחאתאוכליםישראלבני"–עתיקתחריט.111

1720

Ancient Engraving – "The People of Israel Eating the

Pesach" – 1720

.Gמציורימקוריהדפס,נחושתתחריט NOET."ישראלבני

וזריקתהביתפתחנראיםבתמונה."במצריםהפסחאתאוכלים

.מצריםאתלנגוףהבא'המלאךדמותעם,המקשוףעלהדם

ומותניהםבידםמקלםעםישראלובניהשלחןעלצליפסחקרבן

.בחפזוןאותואוכליםחגורים

.27\1ממוספרעותק

.טובמצב.כריכהבתוךנתון.מ"ס22\35גודל

100$פתיחה 

–ידעבודת–שבועותלחגצבעונימזרח.110

א"תרלשנת

Colorful Mizrach for Shavu'ot – Handmade –

1871

אריותציוריעם.השבועותלחג.ידעבודתמזרח

ומעוצבתנאהמסגרת.וכתרהבריתבלוחותאוחזים

יוםמזרח"גדולותאשוריותבאותיותהכיתובשבתוכה

בתחתית.[תורתנומתןזמן]הזהשבועותחגת"זמ–

נ"כשגאלדמאןיצחקידימעשה"הכותבחתימת

."א"תרל

לתפילתתזכורתהכנסתבביתלתליהמיועדהלוח

זמןהמיליםאתהתפילהבנוסחלומרעשרהשמונה

בנוסחהזההשבועותחגהמיליםואת,תורתינומתן

מסודרתבצורהסידוריםהיולאבזמנם.ויבאיעלה

לכלאחדתפילהנוסחאלא.וחגחגלכלכבימינו

היווחגחגוכל,התפילהבסידורימצוישהיההרגלים

.החגלפיהמתאיםהתפילהאזכוראתלהוסיףצריכים

עתיקהמסגרתבתוךנתון.מ"ס24\34.ניירדף[1]

מחוץנבדקלא.מ"ס29\39המסגרתגודלמוזהבת

.רופפתמסגרת.למסגרת

350$פתיחה 



18–ההמאה–המקדשובית"ירושלים"תחריט.112

Engraving of "Jerusalem" and the Temple – the 18th Century

.בלועזיתמקומותתיאורי.הזיתיםוהרירושליםחומות,המקדשוביתירושליםהקודשעירשלפנורמימראהשלעתיקפנורמיתחריט

.18–ההמאה

.הדףבקצותקליםקרעים.קליםקיפולסימני.כתמים.בינונימצב.מ"ס18.5\39

120$פתיחה 

–ישראלארץטיפוגרפיתמפת.113

1935-באווריעקבאברהם

Typographical Map of the Land of Israel –

Avraham Yaakov Bauer – 1935

קנהעם.בדעלמודפסת,ישראלארץמפת

סודרה.[1935]אביבתלדבירהוצאת.מידות

נדפסה.בראור.יעקבאברהםר"דידיעל

גיאוגרפימכוןמלפנים,הקרטוגרפיבמכון

.ה"תרפשנתסוףוינה,צבאי

מצב.בכריכהמקופלת.מ"ס50\70גודל

.קיפולסימני.טוב

100$פתיחה 



חותמת–ומעשרותתרומותהפרשתסדר.114

קוקה"הראילישראלהראשיהרבהגאון

Seder Hafrashat Terumot Ume'asrot – Stamp of the

Gaon the Chief Rabbi of Israel Rabbi Avraham

Yitzchak Hacohen Kook

דפוס.בביתםליחידיםומעשרותתרומותהפרשתסדר

השנותשלהדפסהכנראה,ירושלםווייסשהנבווםמוריה

דפוס,הביבליוגרפיהבמאגריזוהדפסהמצאנולא).30–

ה"תרצ1935לשנתועד,ע"תר1910משנתפעלמוריה

(לערך

אברהםרבילישראלהראשיהרבחותמתהדףבשולי

.קוקהכהןיצחק

.שוניםופגים.כתמים.בינונימצב.מ"ס14\20.דף[1]

.מסגרתבתוךנתון

150$פתיחה 

גלויות\תמונותאוסף.115

\ישיבהבני\רבנים–עתיקות

משפחה

Collection of Pictures / Ancient

Postcards – Rabbis / Yeshiva

Students / Family

.עתיקותגלויות\תמונות[44]אוסף

רביר"האדמוביניהם,רבניםתמונות

בביקורומדושינסקיאצבייוסף

ברחוב)החדשההשיבהבניןבהתקדמות

בןעמרםרביהקדוש.(הנביאשמואל

שנהגלויות.אקנאווהרפאלרבי.דיואן

בחורישלרבותתמונות.מרוקאיתטובה

מכתבמאחריוטובהשנהכרטיס.ישיבה

חנוךחתום.סוקאהלו"תרצה"ער,ברכה

."(תמונתועם)ראפפארארט

תאריכיםאוכיתוביםמהתמונותבחלק

.ומקומות

.טובכללימצב.שוניםגדלים

120$פתיחה 



יהדות הונגריה וחסידות

מריגאזלבוביץמרדכירביהחסידהגאוןידבכתב!(נדפסשלאחיבור)רבותלמדניותהגהות.117

Many Scholarly Glosses (Unprinted Manuscript!) Handwritten by the Hassid gaon Rabbi Mordechai Zelbowitz of Riga

.ענקפורמט.ה"תרכ,למברג.(תג-קיב:סימנים,שניחלק).דעהיורה,ערוךשלחן

רביהגאוןידבכתבוחידושיםהערות100–כהספרכללאורך."דריגאץ"דזעלבאוויץליבאבא'רבהרבמרדכי"חותמותבספר

לכדיהמסתכמותשלפנינוההגהות.התלמודרחביבכלבסוגיותעצומהבבקיאותהלכתיומתןומשאחידושים.מריגאזלבוביץמרדכי

.רבותשניםמזהספריםבמחסןצפוןכשהיהלידינוהגיעזהערוךשולחןכרך.מעולםנדפסולאידיעתנוולמיטבשלם!חיבור

."פונידילרמאטה"בשםכינויוידוע,[קובנהפלך]פונודילהעיירהיליד,בריגההשוחטיםוראשהדייניםמחשובי–זלבוביץמרדכירבי

.טוביםובימיםבשבתותקבועמניןהיהבביתו.ץ"הרייר"לאדמוומקורבד"חבחסידותרבנימזקני.בהוראהובקיעצוםחכםתלמיד

ת"שוספרובתחילתאביועלכשכותבעצמועלמעידמרדכירבי.בשאלותאליופנורבים."בארג-באזאר"במניןחסידותחוזרהיה

העצומהבקיאותוניכרתשלפנינובהגהותובהחלט."פהעלבהםבקישהייתיעדפוסקיםעם'גמהרבהעמילמדאשר"מרדכיעטרת

.(ז"תרצ,ווארשא)"התמים"בקובץנתפרסמותורתודברי.ס"בש

ד"אבהכהןשלמהרבימאתשקיבלהסמיכהמכתביאתהמחברהדפיסהספרבתחילת.(צ"תרח,ריגא)"מרדכיעטרתת"שוחיבורו

גובריהרבהכרתישוניםעניניםבכמהבהלכהעמועסקתי...ונקיזךמשנתוהברקיאורובקיהחריףהגדולהרב"עליוהכותבווילנא

מנדלמנחםרביובמכתב"...ישרהובסבראהלכהובפלפולבחכמהגדותיוכלעלומלאובפוסקים'בגמטובאובקיבאורייתאוחילווכחו

בהלכהלפלפללורבידיוובפוסקיםס"בשספראמלאצנאישרהבסבראובקיאותבחריפותמהוללהגאון"כותבריגהד"אבק'ז

.אבדוכתביוורובד"הי,בשואהנספה"...ובקיאותבחריפותוהפוסקיםס"השאפיקיבכלוקודחחורז...והוראה

כריכה.טובכללימצב.מסטרפקובליפשיץשרגאיחזקאלרביר"האדמושלנוספותחותמות.מ"ס43.דףכו-כה,כה-ח,ח;רמב,[2]

.ומנותקיםשוליםקרעיואחרוניםראשוניםבדפים.מנותקת

500$פתיחה 

שלנדירותתמונותשתי.116

"אמתאמרי"בעלר"האדמו

בעיירהמגור"ישראלבית"וה

[ז"תרצ]מארינבאד

Two Rare Pictures of the Rebbe

Author of "Imrei Emet" of Gur in the

Town of Marienbad [1937[

ר"האדמושלמפורסמותלאתמונותשתי

אמרי"המגוראלתרמרדכיאברהםרבי

בעיירת"ישראלבית"הובעל"אמת

.וחסידיומקורביועם.מארינבאדהנופש

.40–השנותשלפיתוח.ישנותתמונות

.מצויןמצב.מ"ס5.5\8:גודל

100$פתיחה 



-במדבר–משהישמח.118

עותק–ראשונהמהדורה–דברים

נהדר

Yismach Moshe – bamidbar-

Devarim – First Edition – Excellent

Copy

מאתהתורהעלביאורים,משהישמח

משהרביר"האדמוהקדושהרב

.מאוהעלטייטלבוים

,[1].א"תרכ,למברג.במדבר:דחלק

הלברשטאםחייםרביהסכמת.דףמט

טייטלבויםיהודהיקותיאלורבי,מצאנז

שהביא,[בעהם]איצקיצחק’לרשניתנו

.ה-דהחלקיםאתלדפוס

,עב.א"תרכ,למברג.דברים:החלק

הלברשטאםחייםרביהסכמת.דף[1]

טייטלבויםיהודהיקותיאלורבי,מצאנז

שהביא,[בעהם]איצקיצחק’לרשניתנו

ה-דהחלקיםאתלדפוס

.(240חסידותסטפנסקי)

.מקוריתכריכה.שולים.מצויןמצב

יהודאיצחק'הק"וחותמותחתימה

."דבאכניאב"שוווייטצן

1000$פתיחה 



לדפוסין'מרוזק"הרהמאמריהובאוטרם–ד"תרמ,אסטילא–ין'מרוזק"מהרהקודשכתבי-ידכתב.119

Manuscript – Kitvie Kodesh by the Rebbe of Ruzhin – Astila, 1884 – before the Writings of the Rebbe of Ruzhin were

Printed

קדושר"מאדמותורהולקוטיקודשכתבי".ין'מרוזפרידמןישראלרביהקדושר"מהאדמוהתורהפרשיותסדרעלתורהחידושי,ידכתב

.(השערנוסח)"א"יעאסטילאפהליצירהד"התרמשנת.ג"מסהקדושר"אדמוומבנומרוזיןישראל

מצאנו.(א"תשי,יורקניו,ין'מרוזהקדושהרבמחידושיליקוט)"ישראלנחלת""ישראלבית""קדישיןעירין"לספריםשערכנובהשוואה

.(נמצאלא–תזריעכיפרשתעלהמאמר)נדפסולאגםוקטעיםיתכן.משמעותייםלשוןשינוירובם,שינוייםשלרבותעשרות

.ה"תרמבשנתבווארשאשנדפס"קדישיןעירין"בספרלראשונההדפוסמכבשעלעלוין'מרוזר"האדמושלתורתומחדושיהראשונים

."קדישיןעירין"הדפסתלפניכשנהנכתבשלפנינוידהכתב

מדודי":שונותכותרותעםנוספיםחידושיםעמודי[12]עודבהמשך.התורהפרשיותסדרעלמאמריםעמודי[28]-ומצוירשערכולל

הנקראצ"הרהמדודי...זקינובשםשאמרין'מריזהקודשהצדיקמהרבקודשכתבי"\"א"זיעמגידסטעפינערכלבפיהנקראצ"הרה

במצודתישיעלהמהד"יולקוטיתורהחידושילכתובאתחיל"\"ה"זללההמנוחו"נרצ"ההז"אבשם"\"ל"זמגידסטעפינרכלבפי

."מטשאהןל"זצאליעזרר"מוההקדושצ"ההזקניאביבשם"\"...דודישראל

החתונהנערכהשם.שבאוקראינהווהליןמחוז,אוסטילוגכיום=אוסטיליא

והיאמאפטאהרבישללנכדוהחסידותבתולדותהידועהביותרהגדולה

בתי12פעלושם.בהיסטוריהביותרהגדולההחסידיתלחתונהנחשבת

משושלתקצנלבוגןיוסףרביכיהן19-הבמאה.חסידויותכמהשלכנסת

מלחמתבזמןהונגריהאוסטרוידיעלהעירכיבושעם.העירכרבנשכיז

,היהודיםהסוחריםתנועתעלהגבלותהשלטונותהטילוהראשונההעולם

הקהילה.ד"הי.טברסקיפנחסרביהקהילהברבנותכיהןהשואהבטרם

.יהודיםאלפיםלשלושתקרובהיובה.בשואהנכחדה

ר"האדמומאמרי.ריקיםודפיםכתוביםדפים,לסירוגיןכתובההמחברת

כתוביםהאחריםהחידושים.ונאהמסודרתמרובעתבכתיבהין'מרוז

.חסרהקדמיתכריכה.יבשיםדפים.טובמצב.רהוטהאשכנזיתבכתיבה

.דפיםכמהבשוליקרעים.רופפים\מנותקיםדפים

2000$פתיחה 

דודישראלהרבר"אדמו'הגובנסתרבגנלההמפורסםצ"הגההרבכתבאלו'קדכתבי"ביניהם,שוניםרישומיםהפורזץבדף

רביבן–מרדוויללרנריצחקרבי]ל"זצמרדכיר"מוג"הצההרבבןא"שליטיצחקהרבב"מידוכתבאלהל"זצע"זיק"זללה

אחריומקומועלדודישראלרובנוד"תרסטבתד"ילפטירתועדבשומסקכרבכיהן.מראדוילאינגרליביוסףרביחתן)משומסקמרדכי

המנוח'המפצ"בההמשה"חותמות.ואוסטיליאבראדוילד"כאבכיהן(ד"תרסטבתד"ינפטר,משומסקר"אדמו.ו"תרסמשנת

הספרזה"."א"שליטראיזיןמריוויפעלמ"להרהשייךהספרזה"רישוםהכריכהשלהפנימיבצד."אסטילאק"חופה"זללהא"מוהר

."לרנרשלמהלרנרשליטאבערדוב'רהמפורסםהגאוןלהרבשייך



קדשוידבכתברבותהגהות–אהרןמתולדותר"האדמומספרייתספריםאוסף.120

Collection of Books from the Library of the Rebbe of Toldot Aharon – Many Glosses Handwritten by Him

.קדשוידבכתבהגהותעם,קאהןיצחקאברהםרביר"האדמומספרייתספריםאוסף

."ה"להל"זר"אאמומספרי"רישומיםשניבשעררישום.ח"תקס,פולנאה.מליסאיעקברבימאת.טוביםחוקיםספר•

.שפיראהאחיםדפוס.החלקיםשני.ב"תרכ,זיטאמיר.מווינאמשהר"ביצחקרבינומאת.זרועאור•

מחכמיטובו'ןהלויאלעזררפאלרביחתימת.במיוחדארוכותמהםכמה.אהרןמתולדותר"האדמוידבכתברבותהגהותהספרלאורך

."אלעזרפקודת"בעלבירושליםהמערבים

.ראשונהמהדורה.ב"תרע,מונקאטש.תפארתצבית"שו•

פריינדיהודהדודרביגיסווחותמותחתימה.אהרןמתולדותר"האדמוידבכתבהגהותמספר.כותביםמשלושההגהותבספר

.ראטהאהרןרבישלקדשוידבכתבהינםהנראהשכפילמדניותהגהותמספר.מסאסרגאן

."ר"לאאמושייך"ידבכתברישום.(סוףחסר).ו"תרט,למברג.היחודיםשער•

רובנשטייןצביישראלרביבעלותחותמות.ר"האדמוידבכתבמהםכמה.לפחותכותביםמשניהגהות.א"תרל,ווארשא.דעתחקי•

.רובנשטיןישראלרבישלהמדרשביתחותם.מירושלים

."קאהןציריל"בעלותשםחריטתהכריכהג"ע(סוףמעטחסר).1862,וראינהצאינה•

רבותיו.ראטהאהרןרביק"הרהשלוחתנואהרןתולדותחסידותמייסד.רים"האדמומגדולי(ז"תשנ-ד"תרע)קאהןיצחקאברהםרבי

דברי,"הבוראאהבת"חיבוריו.מסאטמרטייטלבויםיואלרביר"והאדמו,מסקלהיידרוזנרסגליהודהורבימהוניאדפריינדישראלרבי

.'הועבודתוביטחוןאמונהבענינימכתביםאוסף,ואמונהאמתדברי,התפילהכוונת,מכתביםאסיפת,אמונה

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

במשךמידתוהיתהכזו–רםובקולבהתלהבותותפילהתורהתלמוד'הבעבודתלעסוקבמטרה,"'היראי"חבורתאתהקיםבסאטמר

.ועוד"הלבבותנועם."אמונהמבקש."הקודשטהרת."הטהורשולחן"."אמוניםשומר"והידועיםהחשוביםהספריםאתחיבר.חייוכל

יחזקאלרביר"האדמוחתן.בקאשויבראךשאולרבי,בהוניאדד"אבגרינוולדיחזקיהיעקברביתלמיד,פריינדיהודהדודרביהגאון

לצדסאסרגןרבניביןנמנהבצעירותועוד.בירושליםאהרןמתולדותהאדמורקאהןיצחקאברהםרבישלגיסוש"ובזיוו.מדעשפאנט

ארגוןומחבריבסאסרגןד"ואבכרבכיהןשלאחריה,השואהאימיאתשרד.בבוקרשטטרנסילבניהיוצאיבקהילתכרבגםכיהן.אביו

."יהודהאלופי"חיבר.לירושליםעברכ"אח,בנתניהכרבוכיהןלארץעלה.האורטודוכסיהקהלות

.שוניםומצביםגדלים

1000$פתיחה 





רבינוביץפנחסרביר"האדמומספרייתספרים.121

נחוםמנחםרביובנומקונטיקוזיבה

Books from the Library of the Rebbe Rabbi Pinchas

Rabinowitz of Kontikoziva

.ז"תרמ,פאקש.סופרשלמהרבימאת.המשולשחוטספר•

.מקונטיקוזיבארבינוביץפנחסרביחתימת.(שערחסר)

הוגה"רישום.דאנציגאברהםרבי.אדםבינת,אדםחכמת•

.רבינוביץפנחסרביידבכתב"ושלם

.ה"תרל,ווארשא.מאזמירהכהןאליהורבי,תלפיותמדרש•

.רבינוביץפנחסרביידבכתב"ושלםהוגה"רישום

.ח"תרל,וארשא.שמות,בחיירבינומדרש•

יהושערבימאת.נזיקין-נשים.חלקיםשני.ירושלמינועם•

נועם'הסזה"רישום.ח"תרכ,ווילנא.מסלונימאאייזיק

י"נהעלירפסחיצחק'רמדודילמנחהלינשלחירושלמי

."ל"זצמאיראבהם'מג"בהרההעליריחיאל

.רבינוביץנחוםמנחםרביבנווחותמותחתימותהספריםבכל

,ווארשא–(מלובליןהחוזה)זאתזכרון.122

ידבכתברישומים–ראשונהמהדורה–ט"תרכ

המחברנכדל"המו

Zikaron Zot (The Seer of Lublin) – Warsaw, 1869 –

First Edition – Inscriptions Handwritten by the

Publisher, the Author's Grandson

,תורה)דאורייתאורזיןתורהחדושי,זאתזכרוןספר

הלוייצחקיעקברביהקדושהרבמאת,(ס"ושנביאים

נכדוידיעלהדפוסלביתהובא.מלובליןהחוזה–הורביץ

.ממנוהקדמהעםהורביץהלויזוסיאמשולםר"בדודרבי

חסידותסטפנסקי).ראשונהמהדורה.ט"תרכ,ווארשא

204).

הרישום,ידבכתברישומים3–הכריכהשלהפנימיבצד

הלויזושהמשולםר"באמרדוד'הק"חתוםהאחרון

תבערולאפסוקעלפירושכותבהואברישום."הורוויץ

."הקדושידומכתבאניהעתקתי"ובסופואש

הלויזושארביבן(ו"תרסנפטר)הורביץהלוידודרבי

רבישלחתנו."מלובליןחוזה"הבןישראלרביבן,הורביץ

מקוצקמנדלמנחםברבידבק.קסטנבאוםהכהןמשה

בראשותעמדשםלומזד"כאבכיהן.חסידיומגדוליוהיה

.(תסא'עמאלפסי)ישיבה

דפים.טובמצב.רופפתמקוריתכריכה.דףעד,[2]

.כתמיםמעט.ואיכותיםבהירים

500$פתיחה 

אביומקוםממלא.י"בכתהתורהעלפירוש"יצחקעבודת"בעל.(ב"תרפ-א"תרכ)מקונטיקוזיבארבינוביץפנחסרביהצדיקהגאון

.ינקוב'מזזוסיאמשולםרביהואאמומצדסבו,"התורהבנגליותעצוםגאון"כמתואר,בליניץר"כאדמוכןלפניששימשיואליצחקרבי

רבינוביץאהרןרבי.חיפהד"ואבמקונטיקוזיבאנחוםמנחםרבימזולקובאבאשמואלרביב,מחרסוןר"האדמוישראליעקברביבניו

.מסקוויראיצחקרביר"והאדמומסטוליןמשהרביר"האדמו:חתניובין.אביבתל

,באודיסהר"ואדמוכרבכיהן.אביומקוםעלמווסיזנסקכאדמורכיהן.מקוידנובפרלוביוסףרביחתן(ט"תשי-ז"תרמ)נחוםמנחםרבי

."נחוםמחשבת"חיבורו.בחיפהר"ואדמוכרבוכיהןד"תרצבשנתלארץעלה

טובכללימצב.שוניםגדלים

150$פתיחה 



רביק"הרהחתימות–א"תרכ,למברג–ליואיברת"שו.123

מחוסטלייפרמשהאהרןרביובנושמעלקאשמואל

Bar Levai Responsa – Lemberg, 1861 – Signatures of Rabbi Shmuel

Shmelkeh and His Son Rabbi Aharon Moshe Leifer of Hust

מהדורה.א"תרכ,למברג.הורביץיששכרמשולםרבימאת.ליואיברת"שו

.ראשונה

לדףמעבר."לייפערשמעלקישמואל'הקומלואההארץ'לה"הפורזץבדף

."לייפערמשהאהרן"חתימה

בפקחותו,במופתיומפורסם–לייפרשמעלקאשמואלרביר"האדמו

.מחוסטיעקבישראלרביר"האדמואביושלדרכווממשיךבנו.ובצדקותו

."מרדכימאמר"בעלמנדבורנאמרדכירביהקדושר"האדמוסבואצלגדל

ז"בכנפטר.בהתלהבותמתפללהיה.מרזפניקקופיליעקברבישלחתנו

.(19654ר"אוצה)"שמואלבית"חיבורו.ד"תרצסיון

יעקבישראלרביר"האדמוסבו(א"תשנ-ו"תרס)משהאהרןרביר"האדמו

זהלסבומאודמקורבהיה.פרייעשושברכותיופטירתולפניבירכומחוסט

לומרכיבדושנה17כבןנערשבעודוכךכדיעדיתירהחיבהלווהנראה

מקוםעלד"תרצמשנתבחוסטר"כאדמוכיהן."טיש"בבמקומותורהדברי

רבינוביץפנחסברוךרבישלחתנו.המוותצעדתמתוךמהשואהניצל.אביו

אהרןתולדות"בספרנדפסהתורתו.ברוךדבריבעל(זלוטשוב)מסקליא

."שושןפרח"חיבר.התצלתוויספורהנהגותיועם"משה

בדפיקמטים.מנותקיםאחרוניםדפים2.טובכללימצב.דףע,[2]

.בלויהמקוריתכריכה.ואחרוניםםראשונים

200$פתיחה 

"חייםאמרי"בעלר"האדמועותק-מלאכייד.124

לנדאלעמילאשררביוהצדיקניץ'מויז

Yad Malachi – the Copy of the Rebbe Author of "Imrei

Chaim" of Vizhnitz and the Tzaddik Rabbi Asher Lemil

Landau

.הכהןמלאכירבימאת.והפוסקיםס"השכללי,מלאכיידספר

משהרביידיעלשנדפסחסידיתמהדורה.ז"תרל,פרמישלא

"חייםדברי"הבןאהרןרביהסכמתעםניץ'מויזקעגילאהרן

.מצאנז

אמרי"ההגרמאירחייםרביר"האדמושלבעלותחותמותבספר

ברבנותכהונתומתקופתנדירהחותמתכולל.ניץ'מויז"חיים

מוויזניצאה"זצללהי"מוהרצ"בההמאירחיים"גרוסוורדיין

רישוםבנוסף.אביבמתלחותמותוכן."ו"יצבגראסווארדיין

לעמלאשרח"תרלסיגעטפהקניתיהספרזה"בשערוחתימה

."ל"מהריזבהרבלאנדא

,ניץ'מויז"חייםאמרי"בעלהגרמאירחייםרביהקדושר"האדמו

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

השניםביןוהגלילותווילחוביץד"כאבכיהןאביובחיי.ניץ'מויז

השואהלאחר.זומתקופההינםשלפנינוהחותמות,ו"תרצ-ע"תר

קריתאתהקים,לארץעלהז"תשובשנת,לגרוסוורדייןשב

.ברקבבניניץ'וויז

שללרבההוכתרלנדאוואלףישראלרבישלבנולעמילאשררבי

ובעלמצאנזחייםדברי"הר"האדמוהמלצתפיעלמאדעניר

.מאונגוואראשאמרי"ה

.מצויןמצב.דף[2],רל,[8]

150$פתיחה 



פרשבורגוצדיקיגאוניוהגהותחתימות-צ"ת,אמשטרדם–הבשםערוגת.126

Arugat HaBosem – Amsterdam, 1730 – Signatures and Glosses by the Geonim and Tzaddikim of Pressburg

.צ"ת,אמשטרדם.ארקוולטישמואלרבימאת.הדקדוקבחכמת,הבשםערוגתספר

פרשבורגוצדיקיגאוניעותק

."מפרעסבורגטאסקמ"במוהרמשלם'הקבעזבוןקניתיואני"רישוםמתחתיו."קיצעדוד'הקומלואההארץ'לה"הספרבשער

הקנאהשטרי"רישוםעמודבאותו.ב"מפטאסקמשלםק"לפט"תקפתשרי'קונח'פ'בתאריךכוללדומהרישוםשאחריובדף

ק"מקי"נטאסקמרדכימ"במוהרמשלםלהבחורשייך'הסזה"הספרשלאחרון'בעמדומהרישום.פוקספנחסראינקאוויטץ

."פרעסבורג

בשמעתיןבעסקיק"לפה"תקפמרחשוןט"י'בליום'נהגה"ב[קונשטאט]=ש"קליפמאן'הק"רישוםהספרבסוףהאחרון'בעמ

."אליההמסתעףכל]![אםא"ע'ימציעאבבאכהןדתקפה

.מזרחיתבכתביההגהותמספר.קיצעדודרבישלידובכתיבתהםהגהותכמה.כותביםמשלושההגהותכמההספרלאורך

:בקהילותכרבכיהן.בפרשבורגברבים"והמהר,בפראג"ביהודהנודע"התלמיד.(4750ר"אוצה,ז"תקצ-ז"תקט)קיצעדייטשדודרבי

.(ע"תק)נאוואמסטא=חדשעיר,איזנשטטמאיררביחתנועםישיבהכראשכיהןשם(ס"תק)סרדאהלי(ט"תקנ)פרונקירכן,יעמניץ

.ועודסופרהחתםועם"ביהודהנודע"העםת"שובקשריעמד.ושבועותיבמותעל"דודאוהל"חיבורו

אליעזרמיכאלרביחתן.סופרהחתםתלמידיומחשוביפרשבורגחכמימגדולי,(ה"תרנ-ד"תקס)קונשטטלימפמאןאליעזררבי

היהס"החת.המקוהשיעורבעניןס"החתבשםממנועדותמביא"סופרחתן"ובבפרשבורגבמקוהבלןהיה.מפרשבורגפריישטאט

.בנעטם"מהרפטירתעלנודעהיוםשבאותובגלללנגןואסרקידושיומסדר

חתם"המרןעםיחדכדייןכיהן,שניםממיובללמעלהבפרשבורגבהוראהשימש(כאןהחתוםמשולםרבישלאביו)מטאסקמרדכירבי

.סופרחתםת"בשוממנורבותהתכתבויות,איגראמשולםורביברבימאיררבי,"סופר

.עורשדרתעםעתיקהכריכה.בינוני,טובכללימצב.כתמים.עשנקבימעט.איכותיםדפים.מ"ס18.5.דףקח,[1]

$  500פתיחה 

"שלמהברכת"החתימת–ח"תרנ,סיגט–משהישמח.125

יששכראברהםרביר"האדמועותק–ד"הימרדומסק

מראדזיןאנגלרד

Yismach Moshe – Siget, 1898 – Signature of the 'Birkat Shlomo'

of Radomsk – the Copy of the Rebbe Rabbi Avraham Yissachar

Engelhard of Radzin

משהרביר"האדמומאת.תורהחומשיחמשהעל,משהישמחספר

.נפרדבשערחלקכל.ח"תרנ,סיגט.חלקיםשני.טייטלבוים

הכהןחנוךשלמה"רביר"האדמושלקדשוידחתימתהספרבשער

.מראדזיןאנגלרדישכראברהםרביר"האדמוחותמות."ראדמסק

ברחביתורהשלעולהמקיםרבינוביץהכהןחנוךשלמהרביר"האדמו

מחבר."תורהכתר"בשםישיבותושששלושיםשלרשתבהקימופולין

נספה."ס"ושהתורהעל"שלמהברכת".ס"ושהתורהעל"כהןשבחי"

שושלתנפסקהברצחו,ב"תשאבח"ביטרגיבאופןשנה58בןבשואה

.רות"האדמו

ויקראספרעל:[בחלק[.דףרג,[2].שמותבראשיתספרעל:[אחלק]

בדפים.טובמצב.מ"ס28.'עמנ,דףקנד,[2].דבריםבמדבר

.ישנהחדשהכריכה.שימושוכתמיקמטיםמעטראשונים

200$פתיחה 



אלכסנדררבי\מפרשבורגבטהלייםקלמןרבי\"סופרכתב"הבןסופרמשהרביחתימות–ספריםשלושה.128

וסלויד"אבטויבשסנדר

Three Books – Signatures of Rabbi Moshe Sofer the Son of the "Ketav Sofer" / Rabbi Kalman Bettelheim of Pressburg /

Rabbi Alexander Sander Toivsh Av Beit Din of Vaslui

.מיאס'המבהרבטויבשסענדרהצעירלישייך"חתימההספרבשער.[ט"תרי]1859,למברג.ם"להרמבהדורפארת"שוספר.א

"סופר'משהק"רביחתימת.["בטלהייםנטערביבןקלמן]ה"בנ"ברקלמן"חתימההספרבשער.ע"תק,פראג.ן"הרחידושיספר.ב

."ל"זצס"מהראשבג"בהסופרק"משה"חותמתועם

.[ז"תרי]1856,למברג.אייבשיץיהונתןרבימאת,לעתיםבינה.ג

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

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

טוב,וגמראמשנהבמקראתורתואהלאהליוטובוהכופראשכולבושהכללאישרמותבמעלותעלהסופרחתםבעלרבינושלמובהק

שחתישראלביתמכרםלהרחיקעוזהדרך...שפתיםומתקרךבמענהדבריו,רוחנכהעניו,וסבראבפלפלבחריצתוהראהודעתטעם

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

וחתן.יאסד"אבטויבשיעקברביאביותלמיד.מיעקבכוכבדרךבעל(2790הרבניםאוצר,ג"תרע-א"תר)טויבשסנדראלכסנדררבי

חיבר.חותנומקוםעלל"תרמשנת(ואסלאי)=בוסלויכרבכיהן.מקומרנאאייזקיצחקרבימאתנסמך.מוסלימיכליחיאלרבידודו

הגאון.ידבכתבשנותרונוספיםוחיבורים"מצוותשומר"

חתם"השלהראשוןנכדו"סופרכתב"הבעלסופרבנימיןשמואלאברהםרביהגאוןשלבנו,(ז"תרפ-א"תר)סופרמשהרביהצדיק

-לגילוישזכהמופלגוצדיקגאון.בזיבנבירגן"הדתמחזיקי"חברתונשיאמייסד.אודווארהעלי-בוואמאשהתגורר.שמועלשנקרא"סופר

דהכפרמאנשיהגריםאתבבריתוהכניסגיירד"תרל-ח"תרכבשנים.ישראלמילדימאותשמלמומחהמוהל.הנביאאליהו זֶּ אויפאלו-בֶּ

Bözödújfalu))אלימלךרביחתנישניהם,סופרמשהרבישלגיסושהיהוועזעלציוןבןרבישלספרייתוחותמתעםשלפנינוהספר

.(ג"תקכ'עמותלמידיוס"חת)מסעפלאקרוזנפלד

.טורדאד"אבוועזלציוןבןרביחותמותבספרים.טובמצב.יחדיוכרוכיםהספרים

150$פתיחה 

ט"תקס,פראג–א"להרשבשיטותחמש.127

פרלסאשרברוךרביהגאוןידבכתבהגהות–

Chamesh Shitot by the Rashba – Prague, 1809 –

Glosses Handwritten by the Gaon Rabbi Baruch

Asher Perles

בבא,נדריםיבמותמסכתעל.א"להרשבשיטותחמש

בשערחלקכל.חלקיםשני.וקידושיןכתובות,קמא

.ראשונהמהדורה.ט"תקס,פראג.נפרד

,במינכןהראשיהרב]פרץרביחתימתהספריםבשער

מתלמידי]פרלסאשרברוךרבישלבנו[ד"תרננפטר

בער'הק"השערבראש.[ג"תרכנפטר,סופרהחתם

DE.J.PERLES"חותמות."דייטש RABBINER".

רביידבכתבלמדניותהערותארבע,לב-לאבדפים

.פרלסאשרברוך

בפינותפגמים.בשערכתמים.דף[3],מט.פח,[1]

.מקוריתלאישנהכריכה.ואחרוניםראשוניםהדפים

.טובכללימצב

200$פתיחה 



וחתימותרישומים–יחידהמהדורה-"הגרשוניילקוט"סט.130

בארדיאבמקהילת

Set of "Yalkut HaGershoni" – Single Edition – Inscriptions and

Signatures from the Community of Bardejov

בעיןשנסדרומהכפיבבליתלמודס"השאגדותעלביאורים,הגרשוניילקוט

.שבהונגריהממאדשטרןגרשוןרבימאת.רביםמספריםפירושיםכולל.יעקב

,וחידושיודרשותיואתגםהליקוטיםבתוךשילבהמחבר.סט–חלקיםשלושה

.יחידהמהדורה.ותשובותשאלותעם

,’עמו,דףקיז,ג,[2].ג"תרפ-ב"תרפ,סיגט.[מועדוסדרברכותמסכת]:אחלק

.דףה

.ה"תרפ,בערעגסאס.בכללועדעדיותמסכתעדונזיקיןנשיםסדרעל:בחלק

.’עמקעו

קדשיםסדרוכלנזיקיןמסדרוהוריותאבות,זרהעבודהמסכתעל:גחלק

.’עמרח-ה,[8].ז"תרפ,קלויזנבורג.וטהרות

רישוםשניחלקלשערמעבר.לשערמעברהמחברחותמותהחלקיםבשלושת

בארדיאבספריםקניןלחברתהמחברמאתהספרקבלתעל,ידבכתבוחתימות

"בוכפירעראלימלך'הק","ק'זשלום'הק"הגבאיםחתימותעם.ז"תרפניסן'ד

מלאצנאהאחדובקיאיןהחרוציםהגבאיםי"ענכרך"נוסףרישוםעמודבאותו

מרההללעליוגומריןאיןהמפורסםהחריףוהשניבוכפירעראלימלךמרספרא

פרידמאןאליעזרהצעירישראלבאלפי'הקאניח"בעהפריעדמאןהכהןמאיר

.ידבכתבהגהותשניבספר."מפה..יצחקאברםה'רחתן

.תואמותכריכות.טובמצב

150$פתיחה 

דייטשדודרביק"הרהעותק–יוסףעצמות.129

ורישומיםחתימות–חתימתועם"דודגורן"בעל

Atzmot Yosef – the Copy of Rabbi David Deutsch

Author of "Goren David" with His Signature –

Signatures and Inscriptions

.קידושיןמסכתעלופלפולבעיוןשיטה,יוסףעצמותספר

.ט"תנ,ברלין.עזראבןיוסףרבימאת

מיארמוטדייטשדודרביק"הרהחתימתהספרבשער

אהרןאברהםה"בלאמודייטשדוד'הק"."דודגורן"בעל

רישום."ו"נרד"אבמהרבהיאשאולה"רישום."ל"ז

נוסףרישום"...זבעריששכרהקטןשליזהספר"נוסף

ר"מהורת"כשהמפורסםהצדיקהגאוןו"לאדמשייך"

תלמידוהכותבאנייארמוטק"דקד"אבדודאהרן

תלמודודבריאתבצמאושותהרגלובאפרהמתאבק

מחכמי)"א"יעממארגרעטעןענגעלוואלףזאב'הק

ברוך'הקנוספתחתימה.(ב"תש-ט"תרי,טרנוב

אברהם"."שוורץמאיר"."יארמוטק"קמילדיהאללאנדער

.נוספיםורישומיםחתימות."ל"סג

בשנתנולד.בהונגריההיהדותוראשימגדולי.נשגבוקדושצדיק,עצוםגאון,(ח"תרל–ב"תקע)דייטשדודאהרןרביהקדושהגאון

מביתויצאשנהג"יבגילבהיותו."יוסףדברי"בעלדייטשיוסףרביהגאוןבןאהרןאברהםרבילאביו,שבבהומיהברוידניץג"תקע

לפרשבורגעבר,שנהעשרהששהבגילבהיות,ץ"תקמשנת.גלוגאליברביהגאוןבישיבתלמדשם,כלובחוסרבעונילפראגועבר

היה.עילאיתוקדושהפרישותמתוךתורהולמדובתעניותבסיגופיםעצמוניהגתקופהבאותה,"סופרחתם"בעלהגאוןאצלולמד

חתם"העליואמרשהיהמעשהבעקבות,פראגדוד'רוכינהוביותרשחיבבועד,ובצדקותבתורה"סופרחתם"התלמידיממופלגי

שם,שעבעשברבנותכהןו"תרמשנת."תפילתוכחעלסומךהואהרילהתפלוכשעומד!הבאהעולםלחיימזומןשהוא"–"סופר

עמדשם,ח"תרלניסןג"בכלפטירתועד,שנהושבעעשריםבמשךיארמוטבאלשאד"אבא"תרימשנת.דתומהרסיכופריםנגדנלחם

הונגריהלרבנימכתביםמאותכתב,הקהילותצביוןלשמירתהמערכותאתברמהניהל.רביםתלמידיםעםגדולהישיבהבראשות

.חלקים'בדודגורןת"בשונדפסההגדולהמתורתוחלק.תילהעלהדתלהעמידכדיוגאליציה

.שימושבלאי.הדפיםבשוליקרעים.גרוע,בינונימצב.אחרוןדףחסר.דף[1],קח

200$פתיחה 



–א"תקע,ווין–הארוךהביתתורת.131

ד"אבביסטריץכץדודרביהקדשת

ולדלרליפמןשלמהרביאלמילכדורף

Torat Habayit HaAroch – Wein, 1811 –

Dedication by Rabbi David Katz Bistritz Av Beit

Din of Milchdorf to Rabbi Shlomo Lippman

Waldler

.א"תקע,ווין.א"להרשב,הארוךהביתתורתספר

לידידדרשהדורון"ידבכתבהקדשההפורזץבדף

המופלגתמיםחתןכארזיםח"הבותלמידי

קולעפיפיותובעלושנוןהחרוץחכמיםבהפלאת

וועלדלערליפמןשלמהו"מהת"כקשהשערהאל

עתיקותחתימות2."ביסטריץכץדוד'הקממניי"נ

.["מפרשבורג]ב"מפמאנדלשמעון"

-וואגד"אבקאהןהכהןזאבקלמןקלונימוסרביבן,סופרהחתםתלמידימגדולי(ד"תרכ-ד"תקע)מילכדורףד"אבביסטריץץ"עדודרבי

ט"תרבשנת.חדשעירד"אברוזנברגעמריךוולףזאבבנימיןרבישלחתנו.טרענטשיןד"אבחסידהכהןדודרבישלבנוביסטריץ

בית"הספרמחבר.תמוז'וביום.נפטרלשםהגיעובטרםאולם,ממאדע-העדילאד"לאבנתקבלד"תרכבשנתמילכדורףד"לאבנתמנה

סופרהחתםרבומפינשתבח.סופרכתבת"בשוונדפסו"סופרכתב"העםהתכתב(ב"תרע-א"תרעואיטצען)ערוךשולחןעלח"ב"דוד

הגאוןר"אדמואצללמדנוכאשרבזמנוהישיבהמפאראחדהיההוא".'גדרושב"ח'נפתלימטה'בספרוסופרנפתלירביעליוכתבוכך

מפישמעתיכןכיישרהבסברההריםמפרקוהיהבתורהלהגותימיוכלטרחדודרביהצדיקנפשינועלחייםמיםמשקהשהיהס"מהרמ

נעוריוביימיגםבחרותובימיהיהזה,ימצאנהמיעמוקעמוקדוד'רעלס"מהרמהגאוןר"אדמולושאמרסופרפישלרביהצדיקאבי

.(קט-קח'עמותלמידיוסופרהחתם).גדולבעיוןתמידלמד

כיהןב"תרכמשנת.ביסטריץכץדודרביתלמיד,סופרהכתבתלמיד(ד"תרס-א"תקצ)שלאנקד"אבולדלרליפמןשלמהרביהספרמקבל

'עמותלמידיוהחתם)מאלמאד"אבואלנשטייןיוסףרביחתנו.סופרהכתבעםהתכתב.שלאנקד"אבה"תרכומשנת,קיקינדעד"כאב

.(תקמא

.רופפתמקוריתכריכה.עשנקבי.חסרוןעםפגםבודדיםבדפים.בינוני-טובכללימצב

150$פתיחה 

ד"הימדעעשוינשטיןצבייהושערביוחתימותהגהות–"סופרכתב"ו"סופרחתם"הספרי.132

Books of the "Chatam Sofer" and "Ketav Sofer" – Glosses and Signatures of Rabbi Yehoshua Zvi Weinstein of Dés

.ראשונהמהדורה.ו"תרט,פרשבורג.חייםאורחחלק,סופרחתםת"שו.1

.וחתימתוידובכתבארוכההגההא,טובדף.השניהוחותמתוהראשונהחותמתובספר.יפההלויאלחנןשלוםרבישלידוחתימתבשער

משנת.קובנאפלך-אופינאשלרבהט"תרלשנת.ין'וולוזישיבתתלמיד."כעניןשואל"מחבר(ד"תרפ-ח"תרי)יפההלויאלחנןשלוםרבי]

.[לואיסבסטכרבוכיהןב"לארהעברכ"אח.וואבוילניקשלרבהן"תרבשנת.בזיימלרבו"תרמ

.סופרהחתםת"שוחלקי4כוללכרך•

.ה"תרכ,פרשבורג.ראשוןחלק.העזראבן.סופרחתםת"שו.2

.ראשונהמהדורה.ט"תרי,פרשבורג.שניחלק.העזראבן.סופרחתםת"שו.3

.ראשונהמהדורה,ב"תרכ,ווין.משפטחושן.סופרחתםת"שו.4

.ראשונהמהדורה.ד"תרכ,ווין.שישיחלק.סופרחתםת"שו.5

.למדניותהגהות,בשערחתימה

.ראשונהמהדורה.ח"תרמ,פרסבורג.העזראבן.סופרכתבת"שו.6

.ס"ד.חייםאורחת"שו:עםכרוך.א"תרע,ווין.שישיחלקסופרחתם.7

.סופרחתםת"שוחלקי3כוללכרך•

והקים,בקלויזנבורגמלמד.מדעשפאנטיחזקאלרתלמיד.ה"תרננולד.ד"הימדעעשצבייהושערבישללמדניותוהגהותרבותחתימות

.(ב"תש,קלויזנבורג)"יהושעברכת"בעל.בשואהנספה.דעשלחסידיתרצח-מדרשביתשם

.ט"תרל,פרסבורג.חייםאורח.סופרחתםת"שו.8

.ב"תרל,ווין.משפטחשן.סופרחתםת"שו.9

.א"תרל,ווין.דעהיורה.סופרחתםת"שו.10

.שהואכמותנמכרהאוסף.בינוני,טוב.שוניםמצבים

200$פתיחה 



מהדורות–ישעיהחזון\לישראלנחלה.134

ידועלאקונטרסעםמאודנדירעותק–יחידות

Nachala LeIsrael / Chazon Yeshaya – Single Editions –

Extremely Rare Copy with an Unknown Compilation

רבימאת,ת"ושוואגדההלכהחידושי,לישראלנחלהספר

רבימסבושמועותעם.ניזנובד"אבהיבנרמיכליחיאל

.החסידותגדוליועוד'ברז'מזפייבשמשולם

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

אחדטופסואין,מסודרתלאבצורהקונטרסיםקונטרסים

.למשנהודומה

נחלהת"שו,רביםבתשער:ספריםשניכוללבמקורהספר

ת"ושורביםבתשערהספריםביןשלפנינובעותק.לישראל

[13]הנושאלמשההלכהקונטרסנדפס,לישראלנחלה

הביבליוגרפיהבמפעלנרשםלאזהקונטרס',עמ

.388'מס,חסידותובסטפנסקי

-ה"תרמ)מרצפרטהלברשטאםחייםרביבעלותחותמות

חייםרביר"האדמונכד.רצפרטוצדיקימרבני(ב"תש

אליעזרשלוםרביבן"חייםדברי"הבעלהלברשטאם

.הגדולסבושםעלנקרא.מרצפרט

.טובכללימצב

:ספרעםכרוך

,למברג.מדראהביטשיוסףישעיהרבי.ישעיהוחזון

.וחיזוקיםכתמים.טובכללימצב.יחידהמהדורה.ז"תרכ

.גדולחסרוןאחרוןבדף

200$פתיחה 

–ה"תקע,סלאוויטא–קדשיםמשניות.133

חתימות–מקוריתעורכריכת

Mishnayot Kodashim – Slavita, 1815 – Original

Leather Binding – Signatures

,סלאוויטא.המפרשיםעם,קדשיםסדרמשניות

.שפיראמשהרבידפוס.ה"תקע

מהדפיםחלק.אדומהבדיוכיתובעםשער.דףקצ

מעט,טובמצב.מקוריתעורכריכת.ירוקים\תכולים

.בכריכהקליםופגמיםשפשופים.עשנקבי.בינוני

.הכהןמעליטווילמשהרביבעלותחתימות

150$פתיחה 



–ל"תר,לבוב–אריהגבורות.135

נדירחסידיספר–יחידהמהדורה

Gevurot Aryeh – Lvov, 1870 – Single

Edition – Rare Hassidic Book

ספרעלחסידותחידושיכולל,אריהגבורות

הזהרמספרהקדמותפיעלמיוסד,בראשית

,יצירהספרותיקוניםחדשוזהר,הקדוש

אריהרביר"האדמומאת.ל"זי"הארותלמידי

החוזהתלמידקעשניבד"ראבמלאנצוטליב

.מקוזניןוהמגידמלובלין

הסכמתעם.ראשונהמהדורה.ל"תר,למברג

רביפרידמןיעקבאברהםרבירים"האדמו

פרידמןדובנחוםמנחםורביפרידמןשלמה

.ועודמסדיגורא

(108חסידותסטפנסקי).דף[9],סה-ט,[6]

פומביותבמכירותהופיעלאמאודנדירספר

.מצויןמצב,מעולם

200$פתיחה 

–ח"תקס,קאפוסט–ירוחםרבינו.136

ורבימברדיטשוביצחקלוירביהסכמות

ירוקיםדפים–ין'מוולוזחיים

Rabbeinu Yeruham - Kapust, 1808 -

Consent of Rabbi Levi Yitzchak of

Berdychov and Rabbi Chaim of Volozhin -

Green Pages

מישריםספרעם,וחוהאדםתולדותספר

.משולםבןירוחםרבינומאת.(נפרדבשער)

.חלקים'ג.ח"תקס,קאפוסט

אחתלאכסניאהגיעוזויחידאיתבהדפסה

בעלמברדיטשוביצחקלוירביהסכמת

שלביותרנדירהובהסכמה."לויקדושת"

עמודבאותונדפסושניהםין'מוולוזחייםרבינו

וגדוליא"הגרתלמידישלהיסטוריסיפור–

.החסידות

דפיםעלעותק.דףפב,[קפז:ל"צ]קפח,[1]

הספרבשער.מ"ס34.כחולים\ירקרקים

הגהותשתיכאבדף.עתיקותחתימותובסופו

חסרוןעםפגם.טובכללימצב.ידבכתב

.ואיכותיםעביםדפים.אחרוןבדףטקסט

כריכה.חיזוקים.ירקרקים\כחוליםדפים

.עתיקה

150$פתיחה 



–ז"תרס-ו"תרס,למברג–(חסידות)המנהגיםטעמי.137

ראשונהמהדורה

Ta'amei HaMinhagim (Hassidism) – Lemberg, 1906-1907 – First

Edition

יצחקאברהםרבימאת.חלקים'ג.הדיניםומקוריהמנהגיםטעמיספר

.ראשונהמהדורה.ז"תרס-ו"תרס,למברג.שפרלינג

.דףקכו,[4].ודיניםטעמיםמאותארבעה:אחלק

.דףנו,[4].ורפואותהרעלעיןלחש,סגולות,ליקוטים:בחלק

.דףקיח,[6].תורהוחידושידיניםחידושי:גחלק

וסיפוריםסגולות,תורהחידושי]![מאותהובאו–המנהגיםטעמיבספר

:הדורותלאורךוהצדיקיםרים"האדמומגודלי

.מצויןמצבמקוריתכריכה.אחדבכרךהחלקיםכל.שעריםשניב-אלחלקים

150$פתיחה 

מאת–כרכים5–"אמתשפת"הספריםסדרת.138

מגורליבאריהיהודהרביר"האדמו

The "Sefat Emet" Series of Books – 5 Volumes – by the Rebbe

Rabbi Yehusa Aryeh Leib of Gur

.’עמ[1],3,5-283.ראשונהמהדורה.ה"תרס,פיעטרקוב.ראשוןחלק

יצחקרביידיעלל"הו.[שניהמהדורה].[-פ"תר],ווארשא.שמותספר

.'עמ[1],239.אלטרמאיר

.'עמ[1],213.ראשונהמהדורה.ו"תרס,פיעטרקוב.ויקראספר

.'עמ202,[2].[שניהמהדורה].[-תרפ],ווארשא.במדברספר

חסר.'עמ240,[2].ראשונהמהדורה.ח"תרס,קראקא.דבריםספר

.שער

.מנותקיםדפים.בלויותמעטכריכות.מקוריותכריכות.טובכללימצב

."גרינפלדיצחק"חתימההכרכיםבכל

150$פתיחה 

מהדורה–ט"ת,אמשטרדם–ה"של.139

חסרעותק–ראשונה

Shela – Amsterdam, 1649 – First Edition –

Lacking Copy

הלויישעיהרבינומאת,הבריתלוחותשניספר

.ראשונהמהדורה.ט"ת-ח"ת,אמשטרדם.הורביץ

.המחברמבןהעמודיםוויחלקללא

.(בהתחלהנכרכו)רס-נז:שלפנינוהדפים.חסרעותק

שניחסרים.[1],תכא,[2]:במקור.רצו-רסט.רנו-א

שבעהובאמצע.(סוף)דף125ו.הראשוניםהדפים

עם.טובבמצבהדפיםרוב.(רסח-רסא)דפים

בלאיאוקרעים,בינוניבמצבדפיםמספר.כתמים

דף.קלףבציפוימעץ[?]מקוריתבלויהכריכה.שולים

.תימניידבכתבהקדשזהרלשוןהפורזץ

200$פתיחה 



ועודחסידות–מיוחסיםעותקים–ראשונות\יחידותמהדורות–נדיריםהלכהספריאוסף.140

Collection of Rare Halacha Books – Single / First Editions – Pedigreed Copies – Chassidism and More

.[בצילוםהושלמוסג-סבדפיםשני].דףכז,קג,[1].יחידהמהדורה.ז"תקט,אזמיר.אלפנדאריאהרןרבימאת.העזראבן,אהרןיד•

.טובמצב

.ראשונהמהדורה.ג"תרס,פיעטרקוב.רוזיןיוסףרביהגאוןמאת.הפלאה,פענחצפנת•

:עםכרוך.יחידהמהדורה.ז"תרס,לובלין.רובנשטייןאלימלךרבימאת.דעהיורה.אלימלךגנזי•

חכמימאתמכתביםבסופו.ראשונהמהדורה.ב"תרמ,קראקא.איבשיץשלמהדודרבימאת.משפטחושןעלהגהות.שרדלבושי•

.צפת

עותק.ראשונהמהדורה.ג"תרנ,ווילנא.ממונקאטששפיראהירשצבירביר"האדמומאת.וטריפותשחיטההלכות.תשובהדרכי•

.חיפהד"אברבינוביץנחוםמנחםרביר"האדמו

דייטשאהרןשמואלרביחותמות.מצאנז"חייםדברי"ההסכמת.ג"תרנ,מונקאטש.גנצפרידשלמהרבימאת,זבחתורת•

רביר"האדמושלאביו.קדושוחסידחכםתלמיד.ב"כשוכיהןשם.מקרסטירישעיהרביר"האדמוק"משב.ד"תש-ב"תרמ]ממישקולץ

.באניהאדד"אבמושקוביץדודרביחותמות.[טוביוםטהרתס"מחדייטשליפאטוביוםחנניה

רבימאת.נדההלכות,השקלמחצית:עםכרוך.יחידהמהדורה.א"תרכ,טשרנוביץ.הלוידבעזריאלרבימאת.דעהיורה.דעהפרי•

.ח"תרי,למברג.הלויקעליןשמואל

.מצאנז"חייםדברי"ההסכמת.יחידהמהדורה.ג"תרל,פרמישלא.מיזלשמנחםצבירבימאת.וחידושיםת"שו.מנחםצביזכרון•

אברהם"רביבעלותחותמות."שעננאק"דקד"אביאקאבאוויטשה"זצלהמ"ברישמעלקאשמואל"בעלותחותמות.ידבכתבהגהה

:חיבוריו.(ו"תרסמשנת)לובליןפלך-לענטשנא,(א"תרסמשנת)פרלובשלרבה(ג"תרלנולד).1248ר"אוצה]"בראמבערגירחמיאל

.["אברהםעמק","אברהםמרגליות"

.יחידהמהדורה.ה"תרכ,ווילנא.ממינסקקיטיסקיברוךרבימאת.הלכהחקרי,ברוךמקור•

.החלקיםשני.ראשונהמהדורה.ח"תרכ,הלברשטט.אוירבךבנימיןצבירבימאת,אשכולנחלעם,מנרבונאד"לראב,האשכולספר•

מאתבמתנהליניתן"ידבכתברישום."מנוועמינסקא"שליטר"אדמוחתןמקאיידענאוה"זללהר"באאמומשהדוב"רביחותמת

."ראבינאוויץנחוםמנחםבקוידאנאוופערלאווישראל'מרב"ש

.יחידהמהדורה.ס"תר,ירושלים.טוברזאבעזריאלרבימאת.דעהליורהמגדיםהפריעלביאור.המגדיםשלחן•

.לובליןחכמילישיבתידבכתבהקדשה.יחידהמהדורה.ז"תרל,ווארשא.שוורצברגיהושערבימאת.דעהיורהעל,יהושעחומת•

.הישיבהחותמות

.ידבכתבוהגההחותמת.יחידהמהדורה.ב"תרמ,ווילנא.הרשטיןפישלירוחםרבימאת.העזראבןעל,יהושעעטרות•

.בעלותחותמות.יחידהמהדורה.כ"תר,הלברשטט.ממינסקתנחוםגרשוןרבימאת.חייםאורחערוךשלחןעל,דחייאאילנא•

.טובבמצברובם.שוניםומצביםגדלים.ספרים14כ"סה

300$פתיחה 



ועודחסידיותוחתימותהגהות–ראשונות\יחידותמהדורות–נדיריםת"שוספרימקבץ.141

Collection of Rare Responsa Books – Single / First Editions – Hassidic Glosses and Signatures and More

מהדורה.ב"תרפ-ב"תרע,בודפשט-סוואליווע-טאלטשווא.חלקיםארבעה.מאדד"אבוינקלרמרדכירבימאת.מרדכילבושית"שו•

.משינוואהלברשטאםשרגאיחזקאלרביר"אדמושלבקודשמשמשופרלמןאנשילרביוחתימתרישוםאבחלק.ראשונה

.נ:תיבותבראשיחתומה.ידבכתבלמדניתהגהה.ראשונהמהדורה.ט"תרכ,למברג.רפפורטישראלרבימאת.הכהןי"מהרת"שו•

.ג.ש

.ראשונהמהדורה.ה"תרמ,פרמישלא.ויטאמירצבימאיררבימאת.שניחלק.ץ"רמת"שו•

.ראשונהמהדורה.ט"תרנ,ווילנא.מאשמינארוזנבלטמרדכירביהצדיקמאת.מרדכיהדרתת"שו•

והרבניםים"האדמורגדוליהסכמות.יחידהמהדורה.א"תרע,ברדיטשוב.רוטמןמשהרבימאת.החלקיםשני.השםברוךת"שו•

.חיפהד"אברבינוביץנחוםמנחםרביחתימת.בדורו

ד"אבמושקוביץדודרביחותמות.ראשונהמהדורה.ח"תרל,ווילנא."לנרערוך"בעלאטלינגריעקברבימאת.ציוןבניןת"שו•

.ידבכתבלמדניתהגהה.באניהאדד"אבדבורקיסיהודארביחותמת.באניהאד

.רבותפרנומרנטןחתימות.יחידהמהדורה.ה"תרס,ווארשא.לוויןדודבנימיןרבימאת.ששוןשמןת"שו•

.ראשונהמהדורה.ב"תרמ,ווילנא.משרעשובמדניצקימתתיהורבימאת.ידומתתת"שו•

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים.ספרים8כ"סה

200$פתיחה 

מכתביםומקבץידבכתבפנקס–(בידרמןנטענתןשמעוןרבי)לעלובי"אדמורארכיון.142

Archive of the Rebbes of Lelov (Rabbi Shimon Nathan Noteh Biderman) – Handwritten Notebook and a Collection of

Letters

צבידודרביר"האדמובןבידרמןנטענתןשמעוןרביר"האדמושלקדשוידבכתיבתרובםרשימותפנקסכולל,נדיריםמסמכיםארכיון

.מלעלובשלמה

כולללטובתמסוימיםרים"שדידיעלשנתרמותרומותשלרשימות,רביםנדיביםושמותתרומותסכיכולל,ידבכתבחשבונותפנקס.1

שנשלחוהמכתביםרשימת",בנוסף.נטענתןשמעוןרביבנוואחריו,מלעלובצבידודרביר"האדמועמדשבראשהבירושליםווארשא

."ט"תרפשבטב"י

ק"הרהמנכדינטענתןשמעון"האישייםחותמותיוהפנקסגביעל.בידרמןנטענתןשמעוןרבישלקדשוידכתבבעצםנכתבהפנקס

אברהם'רגיסי"הוזכר12'מסאבעמוד."א"תובבירושלםק"פעיהא"שליטשלמהצבידודה"מוהצדיקבהרבמלעלובמ"הר

.[נטענתןשמעוןרבישלוגיסוצבידודרביר"האדמוחתןאדלראברהםרבי]."אדלעריוסף'ראחותיבן"הוזכר23'ובמס,"אדלער

דוד'רמרן'הק'הצ'הרר"אדמושלד"ביהמ"שלרבותחותמות."י"נאדלעראברהם'רגיסי"הכותרתעםתרומותשלרשימות19בדף

'ר'הצלהרבשייךהמחברתזה"רישוםבסוף."א"תובבירושליםק"בעהה"זצללמנחםאלעזר'ר'ה'הצבהרבבידערמןשלמהצבי

"...ה"במנטענתןשמעון

.מאודטובמצב.מ"ס14\20.מלאיםלאהעמודיםרוב.לסירוגיןכתוביםעמודים[98]מתוכם.דף[138]

שלקדשוידבכתבהמכתביםשלרובםהנראהכפי.הכולללטובתהתרומותבנושאשוניםרבניםאלשנשלחומכתבים[20]מקבץ.2

שאר,נטענתןשמעוןרבישלרשמיבלנקעלכתוביםמתוכםמכתביםשני.נטענתןשמעוןרבישלבנומרדכימשהרביר"האדמו

.רגיליםטיוטהדפיעלהמכתבים

.המכתביםמןבכמהחסרוןעםקרעים.שלמיםרובם.שוניםגדלים

בפוליןלביקוריםנסע,"השמיםשער"ישיבתמחכמי,לעלובלביתהחמישיר"האדמו(צ"תר-ט"תרכ)בידרמןנטעשמעוןרביר"האדמו

לארץחזרשנה13לאחרורקת"באדמורושםונהגבקרקובהתיישבהאחרוןבביקורו.מסטוליןפרלובישראלרבירבואצלרבותושהה

.נוספיםוחסידיםאביוחסידיסביבוהתקבצוישראלבארץ.ו"תרפבשנת,ישראל

אתקבעבלילות',הועבודתבתורהכימיםלילותשםמנעוריוושקדןחכםתלמיד,(ז"תשמ-ג"תרס)בידרמןמרדכימשהרביר"האדמו

הוכתרץ"תרבשנתאביופטירתעם.לרבנותהוסמך17בגיל.העתיקהבירושליםהשמיםשערהמקובליםבישיבותלימודומקום

.א"זיע"סאליבבא"הר"והאדמומבעלזאהרןרביהקדושר"האדמועםעמוקבקשרהיה,לעלובחסידותזקניידיעלמקומוכממלא

אתלהצניעהקפיד.שנהמידיכולותלמודאתמסייםהיה.דברלשםהיושולחנותיועריכת.ישועותופועלמופלאכצדיקהתפרסם

."משהברכת"בספרכונסהתורתו.ביסוריםהזדכך.ומדרגותיולמדנותו

800$פתיחה 





ברזובסקינחשלוםרביר"האדמומאתחשובמכתב.144

ח"תשי–מסלונים"שלוםהנתיבות"

An Important Letter by the Rebbe Rabbi Shalom Noah

Berezovsky the "Netivot Shalom" of Slonim – 1948

שלוםרביר"האדמושלר"האדמושלוחתימתוקדשוידבכתבמכתב

.ח"תשישלהי.מסלונים"שלוםנתיבות"בעלברזובסקינח

ועליהטובהוחתימהלכתיבהברכות,"יקירימשה"אלנשלחהמכתב

שללמכתבותשובההואהמכתב.חסידותושמיםויראתבתורה

ר"האדמוכותבהמכתבבסוף.ונרמזיםסודייםהדבריםתוכן,הנמען

."'וכומרובהמרובהוהמלאה,קצרקצרקצרהזמן"

ר"האדמוחתימתהמכתבבסוף.קדשוידבכתבשורות12.דף[1]

."נחשלום"

.הדףשלהעליוןבחלקחסרוןמעטעםחתך.קיפולסימני.בינונימצב

180$פתיחה 

נדיריםדפוספריטי–חשוביםחסידותמכתביאוסף.145

Collection of Important Hassidic Letters – Rare Printed Items

ד"אבהלפרטנפתלירביאלשנשלח.ב"תשלשנת,מבודפסטמכתב•

.כתוביםעמודים[3]."וויסכהנאק"משה"חתום.סאטמר

ורביראטהאהרןרביר"לאדמונשלח,תרומהעלמודפסקבלהמכתב•

שנת"...משה"נוסףחותם"יצחקאברהם"חתום.מדעעשבלוםדודמרדכי

.ץ"תרח

עלחתום.מליובאוויטששניאורסוןמנדלמנחםרביר"האדמומאתמכתב•

.ט"תשל,ברוקלין.סימפסוןהרבמזכירוידי

ישיבותמספינקאאייזיקיצחקרביר"האדמוכיהמודיע,מודפסכרטיס•

.עבהדף.ורדרדנייר.א"תרצ.במישקולץבקהילהשבת

רבישללספרוהסכמה.מערלויסופריוחנןרביר"האדמומאתמכתב•

.מנטרוזיעקב

.סאטמרשכוןיואלקריתד"אבכץאליהורבימאתמכתב•

.טובכללימצב.שוניםגדלים.מכתבים6כ"סה

150$פתיחה 

.נסיםמעשה.צדיקיםדרךספר:חשוביםחסידותספרילאורהוציא.ראטהאהרןרביהקדושר"אדמומחסידי–ווברמןדודפנחסרבי

.אמוניםהשומרר"האדמוומנהגישיחותתולדות–אהרןמטהפרח

.בינוני-טובמצב.והדבקהקיפולסימני.שוניםגדלים.אוירדואראגרותעלרובם.ידבכתבמלאיםארוכיםמכתבים.מכתבים50–כ

100$פתיחה 

ווברמןדודפנחסרביהחסיד–מכתביםארכיון.143

Archive of Letters – the Hassid Rabbi Pinchas David

Weberman

רביהחסידהגאוןאלשנשלחורביםמכתביםשלגדולארכיון

רוב.מושבוירושליםאלמאמריקהרובם...ווברמןדודפנחס

.ווברמןאהרןפנחסבשרושארמאתהמכתבים

.בילאחנהבןיוסף.פלדמןפנחסיעקב)נוספיםמכותביםמכתבים

יהודהיקותיאל.רחלמריםבןשמעלקאשמואל.ווילהעלץבנימין

.(פלדמןשמעון.זינגריוסף.רזלצביאליעזר.שטעסל

שנתעל,א"שליטר"האדמוממאמראיזכורהמכתביםבאחד

מהאותויעדכןכיהכותבמבקש,פקודהשנתשתהיהג"תשי

.עכשיומזהנשמע



יהדות מרוקו

אהרןרפאלורביסירירויהונתןרבימאתמכתבעם–"יעקבאביר"אבוחציראיעקברביהקדושמרןידכתב.146

מונסוניגו

Manuscript by Rabbi Yaakov Abuhatzeira the "Abir Yaakov" – with a Letter by Rabbi Yehonatan Sererro and Rabbi

Raphael Aharon Monsonego

בחרוזיםכתוב,הלכתיתלתשובהפתיחה,הדףתוכן.א"זיע"יעקבאביר"אבוחציראיעקברבימרןשלקדשוידבכתבבעצםדף.א

.(עניןבאמצענפסק)הושלמהלאשלפנינוהדףעלהכתיבה.שורות14.ובמליצות

.מונסוניגואהרןרפאלורביסירירויהונתןרביחתימותבסופו.ידבכתבמכתב,דף.ב

:ב.(השורותסופי)שמאלבצדטקסטחסרון:א.טקסטחסרונותעם.ניכריםכתמים,בינוניבמצבהםולכן,כריכהמגניזתהוצאוהדפים

.(המכתבשלהעליוןבחלקטקסטחסרון

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

.נדפסומהםמעטרביםספרים

יהדותפאר.התורהס"פרדבכלמופלגגאון,ומלידהמבטןקדוש(מ"תר-ו"תקס)"יעקבאביר"האבוחציראיעקברביהקדושר"האדמו

משפחתרי"ואדמורבנימשפחתוראש"סאליבבא"השלסבו.בניסיםומלומדאליהולגילוישזכהמופתבעל,תאפיללתשלורבהמרוקו

רבנו,בכורובנוממנוביקשרבותפעמים.ספריואתלהדפיסהסכיםלאבחייו,התורהמכמניבכלרביםספריםחיבר.אבוחצירא

',הלפניספריורצוייםאםלוויודיעפטירתואחריבחלוםאליויבואכילוענהיעקברביאבל,ספריואתלהדפיסרשותלושייתן,מסעוד

בשניםנדפסוהספריםרוב.הספריםבהדפסתשישתדללוואמרבחלוםלבנובאהואהצדיקפטירתשאחרי,היהוכך.ידפיסםאזורק

.אהרןרביבנוידיעלרובם,בניוידיעלבירושליםח"תרמ-ד"תרמ

2500$פתיחה 



[?]"סאליבבא"הידבכתבדף–אבוחציראמשפחתוקדושימגדוליפיוטים–ידכתב.147

Manuscript – Piyyutim by the Great and Holy Members of the Abuhatzeira Family – a Leaf Handwritten by the "Baba

Sali "[?]

.אבוחציראמשפחתוקדושיגדולישחיברופיוטיםכולל,ידכתב

אשיר.3."שלמהעדה,רוניצהלי".2."אבמוסרבניםשמעו"תורהלמתן.1:"יעקבאביר"המרןאבוחציראיעקברביר"האדמו

."טהורהתורהמתןיום".5."ונגינהבשירברנהפיאפתח".4."הריםעוקריוחאיבר,אריםמלכםובראשם,חביריםלכבוד

אדוןלכבודאשירההיוםאני".2."אניגםחלקיאענה,השבתליוםשירמזמור".1:(יעקברביבן)אבוחציראמסעודרביר"האדמו

יעקברביאביועלהפיוט)"ישראללעמומלךאבי".5."נכתרתבראשעליןכתר,יוחאיבר".4."המאירלאוראפאראשיר".3."התורה

."ואמתוחסדועללאלאודה".6.(אבוחצירא

ואוריונהכנפי".3."נדודוארחיקהאשכונהאעופה".2."תורהזואורההמנורהאור".1:(יעקברביבן)אבוחציראיצחקרביבנו

ימלאאז".7."מחשבהמכלגדולברוךאל".6.(יעקברביסבועלהפיוט)"וזמרהשירהאערוך".5."ויהלוםשלוםשבת".4."שכינה

."ולשוננורנהפינו

."תאירזכותומאיררבי".2."לנונתןטובלקחאלהינו".1:(מסעודרביבן)ד"היאביחציראדודרבי

."מלכותךכבודיגלה".1:(מסעודרביבן)"סאליבבא"האבוחציראישראלרביאחיו

ר"האדמושלקדשוידלכתיבתדומהבכתיבההדף–יוחאיברשמעוןרבילכבודמפיוטחלק.צדדיםמשניכתוב,ידבכתבנוסףדף

.ידובכתיבתזהשדףכנראה,"סאליבבא"ה

.אחריםמרוקומחכמינוספיםפיוטים17

-טובמצב.חסרכדדף,חמדףמתחילהקונטרסלפיהם,יותרמאוחרדפיםמספור.מפתחותדפישניבסוף.מ"ס14\11.דף[51]

.פיוטיםשל[חסרים]מודפסיםקונטרסיםכמהעםכרוך.שוליםקרעי.כתמים.מנותקיםדפים.בינוני

.טובמצב.מ"ס7\12.דף[16].וסוףתחילהחסר.פיוטיםשל,נוסףקונטרס,הכרךבסוף

400$פתיחה 



20–ההמאהראשית,מרוקו–באבלתשעהקינות–ידכתב.148

Manuscript – Kinot for Tisha BeAv – Morocco, Early 20th Century

–ההמאהתחילת,מרוקו.א"זיע"יעקבאביר"ממרןקינהביניהם.מרוקוחכמיגדולישחיברובאבלתשעהקינות27כולל,ידכתב

.שוניםדיוקישוטיהדפיםלאורך.מזוההלאכותב.20

.חדשהבדכריכת.שלםידכתב.מצויןמצב.מ"ס13.5.צדדיםמשניכתובים.דף[89]

300$פתיחה 



היסטורי–ס"תר-ט"תרנ–בוכארהבערישליחותו–ילוזחייםרפאלרביר"השדפנקס.149

Notebook of the Shadar Rabbi Raphael Chaim Yaloz – His Mission in the Cities of Bukhara – 1899-1900 – Historical

קוקאנד\סמרנקד]השוניםבוכארהבעריסיבובואתבפרוטרוטמתארבו.ילוזחייםרפאלרביר"השדשלוחתימותיוידובכתב,פנקס

,בטבריההנסבעלמאיררביקופתלטובתשהעמידהקופותכולל.[תורכיסתאן\ימכנד'ג\תאשכנד\ן'נמאג\אנדיגאן\ילנד'מרג\

שאסףהנדבותכלפירוט.(התרומותסכיכוללבפנקסמפורטיםשמותיהם)ויחידיםגביריםאצלקופות,וגבאיםכנסתבתיאצלקופות

.וברורהמסודרתבצורהמתוארהכל.מסעוסדרלפי

ושמרניעמדיאלקיםיהיהאםלאמרנדרילוזחייםרפאלוידר"שליחותובדרךחייםרפאלרבישכתבתפילהדבריהעמודיםבאחד

החטאמןשלםלביתיבשלוםושבתידרכיבכלויצליחניא"יעבוכראועריאיסתןודאגאיסתןכורדלערי...הולךאנכיאשרהזהבדרך

צדק'השמעה...לךאעשרנועשרליתתןאשרמכלהנשארוהיהחובותיכלואפרעליאשרבכלשלםבממונישלםבגופישלם

."ילוזחייםרפאלהצעיר...עננידמאיראלקאעננידמאיראלקא...[ס"תר]'י'ת'נ'רהקשיבה

חתימותמספרעם.הנסבעלמאיררביבזכותתפילהרישום."אחריםעלחובותלישישמה"רשימת.ידובכתבדרשההעתקתכןכמו

.ידו

למדטבריהד"ראבילוזאליהורבי,"ליעקבאמת"בעלנינייושאלתיאליעקברביהמקובלשלחתנו,במרוקונולד–ילוזחייםרפאלרבי

והיה',ב'אסדרעלשירבדרךכולםעשאםבקיאותולרובכיעדפהבעלב"השודיניבכלהיהבקי.והמילההשחיטהמלאכתאתאצלו

מאיןישת"בשונדפסת"השוחלק,ת"ושודרושיםהתורהעלספרחבר.המזוןברכתקודםובשבתבחולשלחנועלתמידמשוררם

בשנתשניתנשלחבשליחותהצלחתולאחר,בוכארהלעריהנסבעלמאיררביכוללעבורר"כשדנשלחו"תרנבשנת.ילוזאליהולרבי

בשנתנפטרטבריהלעירוחזרא"תרעבשנת.שניםכעשרוסמרקנדקונקנדבעריומוהלב"שוכרבשםנתמנהשליחותולאחר,ס"תר

.הקבורהגמרלאחרעדהגשםפסקמיטתואתהוציאווכאשרעזגשםירדפטירתוביום.ד"תרפ

.מקוריתרכהכריכה.זעיריםבודדיםנקבים.מאודטובמצב.כתוביםעמודים54.דף[39]

300$פתיחה 



מכתביםאוסף.150

משהרביאלשנשלחו

-מתאפיללאתאביכזיר

19–ההמאה

Collection of Letters that

were Sent to Rabbi

Moshe Avichzer of

Tafilalt – the 19th

Century

,ידבכתבמכתביםאוסף

משהרביאלשנשלחו

כותביםמאת.אביכזיר

ללא.19–ההמאה.שונים

.חתימות

מגניזתהוצאוהדפים

מהמכתביםחלק.כריכות

.שלמיםאינם

מתאיםמצב.דף[19]

.דבקכתמי.לכריכות

.בינונימצב.כתבטשטושי

במכתביםטקסטחסרונות

.שלמיםשאינם

,דרשות–נאהידכתב.151

,מרוקו–וברכותפיוטים

ההמאהשלהראשונההמחצית

-20

Fine Manuscript – Sermons,

Piyyutim and Blessings –

Morocco, the First Half of the

20th Century

לתפיליןדרשותכמהכולל,ידכתב

,מילהלבריתפיוטים(מצוהבר)

,הבדלהסדר,מצוהלברפיוטים

לנישואיןפיוטים.שבתלמוצאיפיוטים

נוספיםפיוטים,"מצהלותקול"

פיוט,י"הרשבלהילולת,לנישואין

בלערביפיוט"י"הרשבלכבודארוך

."י"הרשבשל

מןהדרושזה"נכתבהראשוןבעמוד

יוסףר"כמוהרשחיבריוסףגביע

נדפסיוסףגביעספר)"ו"נרהרוש

.(ז"תרפ,בסוסה

[79].מסודרתמרובעתכתיבה

.טובמצב.מ"ס14\21.עמודים

.חדשהכריכה.שימושכתמי

200$פתיחה 

אביר"האבוחציראיעקברבישלנפשוידיד.19-הבמאהשבמרוקותאפילאלתחכמימגדולי-אביכזיריוסףר"במשהרבי

(Ghris)גריסבכפרהיהמושבומקום.דינובביתודיין"יעקב וטרח,למדןהיה.משמעתואלסריםהיואליוהסמוכיםהכפריםוכל"

ספריםהמהתאפילאלתבכפריהנפזריםהספריםוכל.ספריםעקדביתשעשהעדרחוקיםמארצותהרבהספריםואסףויגע

."דיעקבשופריה"ת"שובספרונדפסובירדוגויעקברביאלממנושאלותשתי.(בערכורבנןמלכי)"אחריושנשארו

300$פתיחה 



18-ההמאהסוף,מרוקו–מרוקוומשוררימחכמיפיוטים–ידכתב.152

Manuscript – Piyyutim from the Sages and Poets of Morocco – Morocco, Late 18th Century

,מרוקו.לדורותיהםמרוקוומשוררימחכמיפיוטיםליקוט.["השמיםאלהיבעזרת]ש"בעאלהמלוקטיםפיוטיםלכתובאתחיל",ידכתב

.18–ההמאה

דפים.מיליםכמהשלטקסטחסרוןלעתים,הדפיםבכלחסרוןעםהעליוניםבשוליםפגם.בינונימצב.צדדיםמשניכתובים.דף[56]

.רופפיםדפים.שימושובלאיכתמים.מאוחרתכריכה.בהירים

200$פתיחה 

–ידבכתבפנקס.153

–ההמאה–אפריקהצפון

מזוההלאכותב–20

Handwritten Notebook –

North Africa – the 20th

Century – Unidentified

Writer

לאוכותבתוכן,ידבכתבפנקס

צפוןכתיבה.מזוהים

.20–ההמאה.אפריקאית

.יהודיערביבלשוןכולו

.צדדיםמשניכתוביםדפים51

.מקוריתכריכה.מ"ס15.5

.טובמצב

150$פתיחה 



ג"תשכ-ב"תרמ–מרוקוחכמימאתמסמכיםאוסף.154

Collection of Documents by the Sages of Morocco – 1882-1963

.נוספיםמסמכיםשני.ח"תש,אייר,שלושיוסףרבישלוחתימתוידובכתבמכתב•

.אביכזיראברהםלרביירושליםאלא'לביצאר'צד"ראבאליקיםחימאירמשהרבימאתמכתב•

.בירדוגורפאלרביבחתימת.ברוךרפאלרביבתטולידאנורבקהעלאישיותמכתב•

הגהות–ה"תק,ליוורנו–יהודהלחם.155

מטיטואןכלפוןיעקברביהקדושהגאון

Lechem Yehuda – Livorno, 1745 – Glosses

by the Gaon Rabbi Yaakov Khalfon of

Tétouan

רבימאת,ם"הרמבעלחידושים,יהודהלחם

מהדורה.ה"תק,ליוורנו.יר'מאלגעייאשיהודה

ראשונה

הצעיר]=ט"סל"היכ:חתימההספרבשער

הערות20–כהספרבתחילת.[כלפוןיעקב

י"הצב"בעלותחותמתבנוסף.קדשוידבכתב

."טיטואןק"בקק"רצנהוןשמואל

גאון(ו"תרט-ח"תקס,ל"היכ)כלפוןיעקברבי

זכרוןבעל.קדושאלקיםכאישנודע,עצום

טיטואןדייניגדול.ובנסתרבנגלהשקדן,מופלא

יצחקרבי"דמשפטיםסבא"השלחתנו.שבמרוקו

נגד.צדיקיםמשפטיםת"שוספרמחבר.נהון

.ליעקבויעמידיה.רבדביינוקא.'החסד.מלכים

אתבתשובותיולחתוםנהג.יעקביגל.טובדורש

.ל"היכ-תיבותבראשישמו

פגעי.שוליםפגמי.מנותקיםדפים,בינונימצב

מההגהותחלק.בלויהמקוריתכריכה.עש

.הדףקציצתמחמתבמעטקצוצות

150$פתיחה 

שרביטיוסףלרביהמלצהמכתב•

בןדודרביבחתימת.א'לבידאר'מד

מימוןרביבירדוגויעקברבי,סוסן

שלוםרביוחותמתוחתימת.מייארא

.ג"תשי.קזבלנקהד"אבמשאש

וחתימתידבכתבסמיכהמכתב•

,מאמאןיצחקבןמרדכירביהרבנים

.ב"תרמ,אוטאט.עטייאאברהםורבי

נחמנייחיארביעבוראישיותמכתב•

אברהםרביבחתימת.לוירביבן

ציוןורביאוחיוןמסעודרבי,אלעלוף

.ב"תשכ,רבאט.דנאןאבן

,מאמאןישועהרביבחתימתמכתב•

דודרביובחתימת.סיטויהושערבי

.ג"תשכ,צפרו.עובדיה

ומצביםגדלים.מסמכים12כ"סה

.שונים

200$פתיחה 



נודע–אבוחציראמאיררביהקדושהגאון

ר"האדמושלהגדולבנו,"מאירבבא"בכינויו

.א"זיע"סאליבבא"האבוחציראישראלרבי

.ישועותופועלמופתבעל.וקדושמקובל,גאון

הוריוביתגגבעלייתהתבודדילדותומשחר

בגיל.והעבודההתורהעלכימיםלילותושם

הישיבהבחוריבפנישיעוריםלמסורהחל16

שלעליתולאחר.ובהלכהבגמראאביושל

כרבמקומואתמילאא"תשיבשנתארצהאביו

עלהג"תשכבשנת.ואגפיהארפודד"וראב

פוקדיםהיוישראלביתהמוני.ישראללארץ

עסקימיורוב.ברכותיואתלקבלביתואת

מפתחיצאשלאוכמעטובקדושהבתורה

כיבענווהעליואמרהגדולשאביועד,ביתו

יסוריםלאחראביובחיינפטר.ממנוגדולהוא

.ג"תשמבשנתרבים

מצב.מ"ס30.דף[2],רלז-נד,טז,נג,[3]

.מצוין

300$פתיחה 

חתימות–ש"הרשבת"שו.156

חשובהתשובה–מרוקוחכמיוהגהות

מגפהעל

HaRashbash Responsa – Signatures and

Glosses by the Sages of Morocco –

Important Response regarding a Plague

רבימאתותשובותשאלות,ש"הרשבספר

מלאכירביבהוצאת.דוראןשמעוןבןשלמה

דפוס.ב"תק,ליוורנו."מלאכייד"בעלהכהן

.ראשונהמהדורה.מילדולהאברהם

"מימראןרפאל"רביחתימתהספרבשער

חכמימחשובימאימראןישראלרבישלבנו]

לאורך"...מאיראהרן"נוספתחתימה.[פאס

המאהתקופה,ידבכתבהגהותכמההספר

.19=ה

אם,ממגפההצלהבעניןקצה'בסיבספר

הריכי,לינצלהשתדלותלעשותצריךאדם

–השנהראשביוםהאדםעלנגזרהכל

.מענינתתשובה

,עשנקבי.בינונימצב.דף[קמ:ל"צ]קלי,[3]

.בלויהמקוריתכריכה.שימושובלאיכתמים

180$פתיחה 

"מאירבבא"האבוחציראמאיררביהקדושר"האדמועותק–ב"תרכ,ליוורנו–כהונהמשמרות.157

Mishmerot Kehuna – Livorno, 1862 – the Copy of the Rebbe Rabbi Meir Abuhatzeira the "Baba Meir"

חלק.ראשונהמהדורה.ב"תרכ,ליוורנו.מתוניסיצחקהכהןאברהםרביהגאוןמאת,ס"השמסכתותעלחידושים,כהונהמשמרות

.(שבועות-ברכות)ראשון

אברהםרביידבכתבהקדשההפורזץבדף."אשדודא"וזיעל"זצוקאבוחציראמאיררבינוהצדיקהגאון"שלספרייתוחותמותבספר

סבאומגדולמעוזהגדוללהרבשלוחההיאמנחה"מאיררבישלדודו"חאקיבבא"האבוחציראיצחקרביר"האדמואלבוכובזא

.[ץ"תר-י"תר,יר'אלגמחכמי]"ט"סבוכבזאאברהםה"עצדיקלאותובןו"היאביחציראיצחקרביר"כמהדמשפטים



המחברהקדשת–יחידהמהדורה–ט"תרמ,ירושלים–הצדיקיםמעשה.158

Ma'asseh HaTzaddikim – Jerusalem, 1889 – Single Edition – Author's Dedication

עםאבולעפיאחייםרביקורות,חייותולדותוקיצורעטרבןחייםרביעלסיפור:כולל,הצדיקיםמעשיותסיפורי,הצדיקיםמעשה

שרידיםעםשנפגשו,הנגבאנשישלושהעלסיפור.ג"תק-ב"התקבשנותטבריהומושלדמשקפחתביןהמלחמותפרשתסיפור

רבימאת.זהמספררקמקורםשחלקםנפלאיםסיפוריםועוד,דודבןמשיחעםשנפגשאבוהביצחקרביועלהשבטיםמעשרת

.סוסאןאבןאברהם

.ליליענטל'מבדפוס,יחידהמהדורה,ט"תרמ,ירושלים

הכהןדוד'סר"כמהו"רציומםאורהמרומםהגביר"מעלתאלהמחברידבכתבהקדשהמילויעםמודפסתהקדשהלשערמעבר

."ר"אכייאירו"נר

רבי,אבועלפיאדודיוסףרבי:טבריהרבניהסכמות.בקניסןרבי.ברכהא"הישל"הראש:ירושליםרבניהסכמותהספרבתחילת

.הלויצביאברהםרבי.אבולעפיארחמיםשלמהורביסתהוןדודחייםחביב

לאחיםהמחברמודההדבריםבין.הקדוש"החייםאור"השלהמדרשביתחצרעלסיפורעם,המחברמאתמאודמעניניתהקדמה

סאלימולדתובעירבעצמוהמחברשמעעטרבןחייםרבימתולדותחלק.הספרלהוצאתתמיכתםעלרוטשילדלמשפחתהגבירים

.הקדוש"החייםאור"השלבדורושחיוזקניםמפי

בעל,החשוביםסאלימדייני)הלוייצחקרביאביו.הקדוש"החייםאור"השלעירושבמרוקובסאלינולד,(ג"תרס-ז"תקנ)המחבר

רבי.למרוקובשליחותיצאם"תרבשנת.בטבריהוהתיישבח"תרבשנתאביועםביחדלארץעלה,(ידבכתבת"שו–יצחקפחד

...קדושאיששהיהעליומוכיחוחזותו"עליוכותבוכךלמרוקובשליחותוכשהגיעהמחבראתראהרבנןמלכיבספרונאיםבןיוסף

."וטהרהקדושהשלהיודבריווכל

מעשהשלנוסףעותקעםכרוך.(חסריםדפיםכמה).אוחנארפאלרבימאת.הילדיםמראהספרעםכרוך.מ"ס19.דףלו,[12]

.(שערחסר)צדיקים

150$פתיחה 



יהדות איטליה

ז"שע,ונציה–עולםגאונישניעלהספד-לוצאטושמחהרביידכתב.159

Manuscript Rabbi Simcha Luzzatto – Eulogy for Two Leading Rabbis – Venice, 1617

שלידובכתיבתכתוב.זכותאברהםורבירופאחייארביהדורגאונישניעלהספדובו.צדדיםמשניכתוב,גדולדף[1]כולל,ידכתב

.ז"שע,ונציה.לוצאטושמחהרבי

!ראשונהממדרגהנדירהיסטוריפריט

כותבז"הרמ.וינציהחכמימגדולי,בתורהמופלא,בדורויחיד,וההוראההתורהשר,מובהקגאון(ג"תכ-מ"ש)–לוצאטושמחהרבי

דמחדדן,דאומתיהמדברנא,חכמיםעינימנהיר,פניםונשואוזקןראש...תורהלחדרי,והמביאהמוציא,המצביאהצבאשר"בשבחו

היה"..לוצאטושמחהרבינוכבודורבנאמרנאד"אבמ"רהגדולהנשר,ונקיקב,ובקיאמופלאמומחה...ביהדכולאכרכא,שמעתתיה

מישריםמגידהיהכןכמו.דורוחכמיובספריבקבציפזורותתשובותיו.רביםחכמיםתלמידיוהעמידבאיטליההתורהמרביצימגדולי

.ובאסטרונומיההפילוסופיהבחכמתלווידדרשן

שלהמובהקלתלמידווהיה,בצפתנולד.וירושליםבצפתההודבתקופתוהפוסקיםהמקובליםמגדולי(ז"שע-י"ש)–רופאחייארבי

.בעצמול"האריזמפיתורהקיבלואףו"המהרחתלמידהיהבקבלה.הלויטוביהורביט"המהריחביריועםיחד,סאגיששלמהרבי

תלמידיו.צפתשלרבה(הראשון)גלאנטימשהרבישלדינובביתכדייןכיהן23בגיל.בירביעקברביידיעלחכמיםבסמיכתנסמך

חיבורו.זכותמשהרבי–ז"והרמהלויבנימיןרבינמניםהבולטיםתלמידיומבין.ועצומיםגדוליםמקובליםכולםתלמידיוותלמידי

.בשמובקבלהוכוונותשומעותמובאיםתלמידיובספרי,(ב"תי,ונציה)"חייאמעשה"

.כתבטשטושלמעטהגורםהדףבצדכתם.טובכללימצב.מ"ס21\32.ניירדף[1]

500$פתיחה 



18-הבמאהאיטליהחכמיחשובימאתאוטוגרפיםאוסף.160

Collection of Autographs by Important Italian Sages in the 18th Century

שלמהרבישלוחתימתוידובכתב,לאישלהתקדשעצמהעלשאסרהאשהקידושיבעניןהלכתיתתשובה•

,[איטליה]קוני.ואיטלקיתעברית.מטורינויונהמיכאלשלמהרבירבואלששלח,טורילאדיהכהןרפאליחיאל

.טובמצב.איכותידף.מ"ס20\25:עמודגודל.עמודיםשניעלכתוב.מקופלדף[1].[1798]ח"תקנ

.חתימהללא.'עמ[1].טורינוד"אביונהמיכאלשלמהרבישלקדשוידבכתב.טהרהבהלכותתשובה•

כפי.ד"תקכ.אנקונהד"אבישראלאברהםרביותשובת,מאליסנדריההלויאליהורבימאתהלכתיתשאלה•

.עמודים3!נדפסלא.אוטוגרףאינוהנראה

במליצותמטובל.מטורינויונהמיכאלשלמהרביאל.מסיניגאליהאברהםרבישלוחתימתוידובכתבמכתב•

.נדפסלא!אוטוגרף.עמודים[2].רביםוחרוזים

,רבותיםלאלופי"מופנההמכתב.[ב"תקמ],מונקאלוו.סגריבנימיןרבישלוחתימתוידובכתבנאהמכתב•

'הלמלאךודומה,אותבצבאושוביצוא,חומותיםעלעולה,לוחותיםעלהפקודיםובחומש,ברבעתיםוהשלם

.'עמ[1].במליצותהמכתבכל."צבאות

אברהםרביומאת."אמתשפת"בעלטירנימתתיהנסיםרביהגאוןמאת.ואיטלקיתבעבריתשירים•

.גדוליםעמודים[4].מסינגאליה

מרובההפסדוהיתראיסורביטולבענין.מסאויליאנולאטאשאהרןאליהורבימאתהלכתיתתשובהמכתב•

!אוטוגרף.עמודים[3].ח"תקמתמוז,ט"י.מגלידהעשויהמקוהובדין,שבתבערב

,סגריציוןבןיהושערבי:איטליהרבניבחתימת.הבוקרלהשכמתתקנותחמשה–"ההשכמהעלהסכמה"•

רבי,ואלברהמרדכירבי,קולוןזכריהרבי,קולוןעזריאלרבי,פולייסיאשריוסףרבי,סגרישמואליצחקרבי

.חסרון.'עמ[1].נורצימנחםרביכהןשמואל

.(ל"סג)הלוייוסף'רבתרחלוהכלהאשכנזיאפריםר"בשלמהרפאל'החשלוהתחייבותתנאיםכתב•

.גדוליםעמודים[2].ט"תק,אייר,קוסטאנטינופלי

,לוייעקברבי,כץעזריאליוסףרבימוזכרים.ז"תנ,סיוןח"ר.קסאליק"בקממונותבעניןופשרבוררותכתב•

רבי,טרייוישידידהאורירפאלרבי.פונטרימוליגבריאלרביחתומים.הקציניםואחיוירחיצחקשמואלרבי

.גירוןאליעזר

.ח"תקסשבט'ח,וירצלי.וירונהמרדכי'רבתאסתרעםכץאליעזרר"בחייםיהושעהחתןביןתנאיםכתב•

.חסרון.עמודים[2].טריוושחייםיחיאלורביפולייסייסףר"באברהםרביידחתימתעם

.ח"תקלחשבוןא"י,טורינו.מלואנושלמה'רבתאלישבעוהכלהיחיאדודר"בשמואלהחתןביןתנאיםכתב•

.'עמ[1].גאסטאלהמשהגדליהר"ביוחנןיוסףורבי.דודגדליהר"בבאקישמשוןיצחקרביהרבניםבחתימת

.יונהמיכאלשלמהרביאל,(ל"מז)לויזכותמשהרבישלוחתימתוידובכתבובעבריתבאיטלקיתמכתב•

צדעלכתוב.דף[1].ס"השבמסכתותמקומותבכמהי"רשבפירושדקדוקיםהמכתבתוכן.ט"תקכ,מודינא

.קליםכתמים.טובמצב.מ"ס19\25.אחד

.ד"תקמ.ואיטלקיתעברית.עמודים[3].מזוההלאכותב.וחתוםכתוב,הלכתימכתב•

.הלויאליהורביהאלקיהמקובלהמפורסםהגאוןד"האבשלבנואליסנדריאורבנימחכמילויזכותמשהרבי

-ב"תקנבשנים,פאליייהדילהאליסנדריאהעירברבנותאביומקוםאתומילאכיהן,ומובהקמופלגחכםתלמיד

.ב"תקע

טריוישחייםיחיאלרבישלגיסו18–הבמאהאיטליהרבנימגאוניטורינוד"אביונהמיכאלשלמהרביהגאון

בחכמתגםקיבלזהמרבו,הלויאליהורבימפיתורהוקיבלשבאיטליהבאליסנדריהתחילהישב.וירציליד"אב

נתמנהמכןלאחר.לידידיםויהיוא"החידשלבנפשונפשונקשרהשםשליחותובדרךא"החידכשהגיע.האמת

מיוחדתהילהשירהואממכתביואחד.והערכהידידותמכתביא"החידעםהחליףומשםטורינוהעירד"לאב

עליווכתבמאודהעריכוהואאףא"החיד."תלמידיוצעירישבצעיריצעיר"עצמומכנהובוא"החידלכבודשכתב

.(480'עמאיטליהלחכמי'אצי).מופלגתבחביבות

שמעידכפי,ואילךה"תקלבשניםילי'וירצשלרבה.איטליהחכמיוגדולימחשובי–טרוישחייםיחיאלרבי

שבתקבלתבעניןפולמוס"באיטליההדורגדול"לבשאלהפנה,ממסעיואחדבעתטובמעגלבספרוא"החיד

מיכאלשלמההרבשלגיסוטרוישהרבידימחזקיםהאזוררבניכשכלאזוררבניביןהתנהלהפולמוס,מוקדם

הכהןישמעאלרביבניהםזותשובהעטרוהדורגדולשלוהסמותיהםלהתירגדולהתשובהכתבמטורינויונה

.מיאלסנדריאהלויאליהוורבי,אמתזרעבעלממודינא

עלדורורבניעםחתום.17–ההמאהשלהשניהבמחציתפירנציודיינימחכמי–סיניגאליהאברהםרבי

.ואגרותתעודות

.שוניםופגמיםכתמיםמחמת,בינוניבמצבמעט.טובבמצבהמכתביםרוב.שוניםגדלים.פריטים14כ"סה

700$פתיחה 





רבימאת-מוהלבדיןהלכתיתתשובה-ידכתב.161

מקסאליסגריאברהם

Manuscript - Halachic Answer in the Law of Mohel - By

Rabbi Avraham Sagri Maxali

מוהלאודותמטורינושנשלחהלשאלההלכתיתתשובה,ידכתב

בולחזוריכולאם,המילהונתאחרהלמולמחברוובקששנחלה

.מקסאליסגריאברהםרביהגאוןמאת.הראשוןהמוהל

,גאון.18–הבמאהאיטליהחכמימגדולי–סגריאברהםרבי

בספריפזורותתשובותיו.בקסאליד"כאבכיהן.ומקובלפוסק

מןהיה.ל"הרמחעלבפולמוסמעורבהיה.דורוחכמישלת"שו

.חיוןנחמיהבשבתאיהלוחמים

רבישלוחתימתוידובכתבהנראהכפי,כתוביםעמודים[5]

לפסקהסכמהשורות4שלתוספתאחרוןבעמוד.סגריאברהם

ל"הנהחכםדבריכלאתראינוראה"צפתרבניבחתימתל"הנ

כמוסידבריכההלא...בעזרויהיהאברהםמגןו"נרהפוסק

."ב"תובצפתק"עהפההחותמיםאנחותמלאיםהתלאות

'תוהעליוןגלילצפתק"עהפה".באיטלקיתמכתבים[6]בעמוד

פסק"ידבכתבנכתבהמעטפתבדף."ק"לפה"תקתמוזח"ר

בראשיסגריאברהםרביחותםהיהכך-י"אס]"מילהי"אס

.[תיבות

.טובכללימצב.קיפולסימני.מ"ס20\31

400$פתיחה 

–ל"רחלמגפהותפילותתיקון–ידכתב.162

18–ההמאהאיטליה[פירנצי]

Manuscript – Tikkun and Prayers for a Plague God

Forbid - [Florence] Italy, 18th Century

.ליצלןרחמנאמגפהלשעתותפילותתיקון,ידכתב

.נאהאשוריתכתיבה.18–ההמאה,איטליה,[פירנצי]

הרבשהתקיןכמוהקטרתפטוםסדרזה"הראשון'בעמ

שהיההדברבשעתל"זצשרגא'ןיוסףר"כמהרהמקובל

וצריךמ"בחלאיםרבויבזמןכ"גלאמרווטובמ"בבימיו

והצלהלרפואהשוניםפסוקיםכוללהסדר."גדולהכונה

וכן,פעמיםבמספרלכופלםהוראותעם,ממגפה

."'היענךלדודמזמור""בסתריושב"מזמורים

הכוללהרביסדהוגםחברההתפלהזאת"5'בעמ

רבויבזמןמפירינציפאדווהעריהמנחםר"כמהר

שועתנוהקשיבהמלכנוהפותחתתפילה."מ"בהחלאים

."ל"הנהרבחברוהזההוידוי"8'בעמ"...ממרום

הרבחברוהזההוידוי"נוסףדףצורף,ידהכתבבסוף

."ל"זצוקפיאמיטאיוסףר"כמהרהכולל

מצב.ועבהאיכותידף.כתוביםעמודים16.דף[12]

בדכריכת.כתמים.הטקסטעלעשפגעימעט.טובכללי

.חדשה

400$פתיחה 



,איטליה-"האהבהמסת"חיבורידכתב.163

19–ההמאהראשית

Manuscript the Composition "Massat Ahava" – Italy,

Early 19th Century

עלומליצהסיפורבדרךמעניןחיבור,"האהבהמסת"ידכתב

היםמאיינערהרחל,צבאושראוהבויהונתן,יעל,דוד

משרתהכושיאליעזר,דודמשרתרעואל,דודהאוהבה

.יעלשפחתבלהה,יהונתן

איטליה,מנווילארהמארונייעקבדודרבישלידובכתבכתוב

.עברית.19–ההמאהראשית

שזוהיאומארוניהרבשלהגותוהואהחיבוראםנתבררלא

הואהדבר"מארוניהרבכתבהשערג"ע,ידובכתבהעתקה

!נדפסלא."דודבביתאיטליאמעריבא

דפים.טובכללימצב.מ"ס13\16.כתוביםעמודים[37]

.כריכהללא.כתמים.איכותים

200$פתיחה 

19–ההמאה,איטליה–רומימלךהשנינפוליאוןהולדתליוםשירה–ידכתב.164

Manuscript – a Poem for the Birthday of Napoleon II King of Rome – Italy, the 19th Century

השנינפוליאוןשלהולדתויוםלכבודנכתבוהשירים.מארונידודיעקברבישלידובכתב.נבחריםפרקיםלפי,מליציתשירה,ידכתב

.19–ההמאהראשית,איטליה.רומימלך

בההמדבריםהםאלהרומימלךהשנינפוליאוניהולדתליוםנעשיתאיטלקימלשוןמועתקתשירה,ברומיה'ד'ג'א":השערעמודנוסח

."ברומיהואהמשל.המלחמהחברת,השלוםחברת,העצהחברת,המלחמהשר,השלוםשר,העצהשרתה'ד'ג'א

.כריכהללא.איכותיםדפים.טובמצב.מ"ס14\17.עמודים[15]

300$פתיחה 



יעקברבישדרשדרשותמקבץ

,קהילתולבנימארונידוד

שםכיהןאשראיטליהבקהילות

נמצאהדפיםאחדגביעל.כרב

כתובים.1852לועזיתאריך

.האיטלקיתבשפה

.הצדקהמעלתעלארוךדרוש

כנראהנוסףדרוש.דף[20]

.דף[6]יותרמאוחרתמתקופה

.טובמצב.מ"ס22\16

צולמולא,תורגמולאהדרשות

!מעולםנדפסוולא

300$פתיחה 

בכתבהגהותמאות–ג"תרי,טריסטי–הטףלפילחם.166

לוצאטואהרןרביהמחבריד

Lechem LeFi HaTaf – Tristi, 1853 – Hundreds of Glosses

Handwritten by the Author Rabbi Aharon Luzzatto

לילדיםעבריתלימודודרך,בעבריתמיליםאוצר,הטףלפילחםספר

1853,טריאסטי.לוצאטואהרןרבימאת.ואיטלקיתעברית,יהודים

.ראשונהמהדורה.[ג"תרי]

הגהותשלרבותמאותהדפיםובשולי,השורותביןהספרכללאורך

ומספרהספרדפיביןידבכתברביםדפים',וכדותיקונים,והוספות

הגדולרובם.ובעיפרוןבעטכתובותההערות.בסופוכרוכיםדפים

המהדורהעותקלפנינוהנראהככל.בעבריתמיעוטםבאיטלקית

בסופוהספר.השניהלמהדורההמחברמחדשוהכיןשערךהראשונה

.בשניתנדפסלאדברשל

'דחייסמא'ספרחיבר.19–הבמאהאיטליהמחכמ-לוצאטואהרןרבי

(ך"תר,טאריאסטי)והרפואותהרופאיםבגנותחריפיםדבריםובו

אתומבססהתועלתמןמרובההרופאיםשגרומיםהנזקכיטועןהמחבר

,מאומהיודעיםאינם"הרופאיםכימחליטהוא,רבותבדוגמאותדבריו

גל"ספרגםחיבר."לאפסתבונתם,לאיןחכמתם,כולםאלילרופאי

נגדפולמוסודבריהשגות"החגבויסתבל".(א"תרי,טריאסטי)"אבנים

ועוד(י"תר,טריאסטי)גויטאיצחקלרבייצחקשדהספר

כללימצב.מעטפגומהשדרהעם,מקוריתכריכה.מ"ס15.5.'עמ413

.בשוליםקטניםקרעיםעםידבכתבדפיםמספר,טוב

300$פתיחה 

דודיעקברביידבכתבדרשות.165

1852,איטליה–מארוני

Sermons Handwritten by Rabbi Yaakov

David Maroni – Italy, 1852



–ח"תע,ונציה–החדשמשמרת.167

ידבכתברבותהוספות

Mishmeret HaChodesh – Venice, 1718 –

Many Handwritten Editions

ראשלערבתיקונים,החדשמזמרתספר

בקהילתהחדשמשמרתחברתשלחדש

ק"קחברי.וסליחותבקשות,פיוטים.מודנא

.מודנהק"קוחברימנטובה

הוספותהספרדפילאורך.ח"תע,ונציה

פיעלוכוונתנוסחאות,תפילותשלרבות

,להדפסההסמוכהמתקופהידכתב.הקבלה

.כותביםשנילפחות

.טובכללימצב.כריכהללא.מ"ס15.דףנב

.רופפיםדפים.קצוצותמעטהגהות

150$פתיחה 

היסטוריותתפילות–יחידהמהדורה–ט"תקפ,ליוורנו–תודהזבח.168

Zevach Todah - Livorno, 1829 – Single Edition – Historical Prayers

,ט"תקפשנתחשוןח"ברשהיוהרעשיםשלהפקידהבימיוהודאותתפילות,תודהזבח

ויאלידהלוימתתיהרבימאת.ומגפהמלחמה,גשמיםעצירת,צרהלעתובקשותתפילות

.(ל"מז)לויזכותמשהרבישלבנו

.יחידהמהדורה.ט"תקפ,ליוורנו

המחברשלזקנושחיברתפילותביניהם,איטליהגאונישחיבורתפילותכמההובאובספר

איטליהעריבכלשנתפשטהבהמותמגפתעלתפלה.מאליסנדריהל"סגהלויאליהורבי

אבעבועותחוליעלתפלה.ח"תצבשנתשחוברהגשמיםלעצירתתפלה.ב"תעבשנת

למלחמהתפלה.ו"תקנמשנתחוליםלריבויתפלה.ג"תקמבשנתבאיטליהשנתפשט

.ה"תקלבשנתשהיתה

.איכותיםדפים.טובכללימצב.הדףבפינותקיפולים.כתם.רכהכריכה.מ"ס18.5.דףלב

150$פתיחה 

מהדורה–ו"תקס,ליוורנו–דישראלארעא\אליהושני.169

יחידה

Shnei Eliyahu / Ara DeIsrael – Livorno, 1806 – Single Edition

אליהורבימאת,לשבתותדרושיםוחמשהעשרים,אליהושניספר

דישראלארעאספרעם.אמוןנאד"אבאליהוקולת"שוס"מחישראל

.'ב'אסדרלפיוכלליםהלכהמערכות(נפרדשער)

ידידהרביהמחברבןידיעלנדפס.יחידהמהדורה.ו"תקס,ליוורנו

.בליוורנוהדיןביתהסכמת.ישראלשלמה

ק"לעכספימקנת"מסולסלתספרדיתוחתימהרישוםהספרבשער

."ג"לפה"תקצבשנתירושליםק"פעה...משהר"בכיצחקוזעירהצעיר

נפטר])נוןבןאברהםאליהורביוחתימתידבכתבהגההפטבדף

."[מביןיאיר"בעלרפאליוסףרבישלאחיו,ירושליםמחכמי,(ז"תרמ

.טובכללימצב.חסרהקדמיתכריכה.מ"ס30.5.דףנח.דףצט,[4]

.עשפגעימעט

150$פתיחה 



חתימות והקדשות, הגהות–חכמי הספרדים 

א"מהחידתפילהכוללי'פלאגחייםרבישלקדשוידבכתבהגהותעשרות–חייםשנותמחזור.170

Mach\or Shenot Chaim – Dozens of Glosses Handwritten by Rabbi Chaim Palachi, including a Prayer by the Chida

.יחידהמהדורה.ה"תרכ,ליוורנו.ספרדיםק"קכמנהגכיפורליום,שניחלק,חייםשנותמחזור

ידבכתבההגהותהנראהככל.קצרותרובן,ארוכותהגהותמספר–ידבכתבהלכתיותוהגהותנוסחהגהותעשרותהספרלאורך

ידוכתיבתראה)אחריםבמקומותי'פלאגחייםרבילכתיבותבכתיבתןזהותההגהות.י'פלאגחייםרביהגדולהגאוןשלקדשו

.(58653-1'מסידכתבוכן,2916250-1מערכת'מסל"בסה

כתבאףי'פלאגחייםרבי)י'פלאגחייםרבישל"חילכלמועד"ספרופיעלהושתתונוסחאותיובהלכותיוהספרכינכתבהספרבשער

נמצאוחילכלמועדבספרוי'פלאגחייםרבישלפסיקותיולביןשלפנינוהמחזורביןבהשוואהאולם.(המחזורשלאלחלקהקדמה

לביןשלפנינוההגהותביןמקבילותכמהלהלן:שלפנינובעותקידובכתבי'פלאגחייםרביתיקןאותם,כןעלאשר,הבדליםוכמהכמה

.חילכלבמועדרבינושכתבמה

א"עלאדף(הגהה).חאותשם(ח"מל)–'וכוננדרודיא"עיטדף(הגהה).דאותיט'סי(חילכלמועד)–ודבבתיב"עידדף(הגהה)

.לאותשם(ח"מל)–'וכואהרןמשהא"עלג(הגהה).כואותשם(ח"מל)–השיבנוב"עלב(הגהה).כהאותשם(ח"מל)–'וכוהערת

–בעבורא"עלז(הגהה).לבאותשם(ח"מל)–'וכוומגורשיםא"עלו(הגהה).לאאותשם(ח"מל)–דמאיראלהאב"עה"ל(הגהה)

התפילהיאמרך"אח"י'פלאגחייםרביכתבב"עקמדבדף.ועוד,שםשם(ח"מל)–בושנואנוא"עלח(הגהה).שםשם(ח"מל)

ישראלשומרספרמתוךבמלואההתפילהאתי'פלאגחייםרביהעתיקהספרבסוף–"ל"זצא"חידלהגאון'הסבסוףי"בכהכתובה

.א"להחיד

,באזמירונפטרנולד.19–ההמאהבאמצעהמקובליםומגדוליהמחבריםוגדולהפוסקיםגדול(ח"תרכ-ח"תקמ)י'פלאגחייםרבי

החכם"להסמכהקיבלשממנו"לבחקרי"החזןיוסףרפאלרבילציוןהראשוןמסבווהנהגהתורהקיבלבצעירותו.חכמיהמגדולי

עסקשלאבתורהוחלקעניןנמצאולא,התורהמכמניבכלספריםעשרותחיבר.רבנים45שמנהבאזמירהגדולד"כאבכיהן."השלם

שהיוחיבוריורובנשרפובהא"תרבשנתהשריפהובעיקר,אזמירהעיראתשפקדוהגדולותהשריפותלמרות.חידושיםעליווכתבבו

והספרדיתבכללההלכהבפסיקתיסודלספריהפכוספריו.השריפהלאחרמזכרונושיחזרחלקםמחיבוריו80–כנדפסו,ידבכתב

.היהודילעםברזלצאןלנכסהפכו,בספריושהביאסגולותיו,שחיברתפילותיו.בפרט

.מאוחרתתימניתבכתיבהנוספותוהגהותחתימות.עשנקבימעט.מנותקיםודפיםכריכה.מ"ס20.דףקן,[2]

500$פתיחה 



.יחידהמהדורה.ז"תרי,אזמיר.העזראבןעלסימניםואחדארבעים.אחלק.ושלוםהחייםת"שו.ב

.עשונקביקרעים,רטיבותבלאי.גרוע-בינונימצב.המחברלספרי11:השערבשולי.דףקח,[2]

.יחידהמהדורה.מ"תר,אזמיר.ממונותודיניוהיתרבאיסורהלכהחידושי.חייםהחפץספר.ג

.טובכללימצב.דףקד,[2].המחברלספרי60מספרציוןהשערבשולי

."ט"סעזריאלאברהםקונילעבודתאותוקניתי"רישוםבשער

.יחידהמהדורה.ד"תרל,אזמיר.מתחלפיםושמותכינויים,חייםישמח.ד

.חדשהבדכריכת.טובכללימצב.המחברלספרי46מספרציוןבשער.דףלו,[2]

.יחידהמהדורה.ה"תרמ,אזמיר.י'פלאגחייםרבימאתודרשותביאורים.שמעוניהילקוטעל.שניחלק.החסדי"מ.ה

.מנותקתמקוריתכריכה.טובמצב.המחברלספרי72מספרהשערבשולי

."ללביפה"הבעל[יצחקרחמיםנסים]–"ט"סי"נרתאיר'האתהחלקיזה"המחברבןבעלותרישוםהספרבשער

.ו"תרל,אזמיר.י'פלאגחייםרבימאת.וזכרונותרשימות,דיניםחידושי.ערוךהשולחןחלקיארבעתעלחשובחיבור,חייםרוח.ו

.יחידהמהדורה

-טובמצב.מנותקיםדפים.רביםכתמים.איכותיםדפים.דףרה,[2].המחברלספרי52מספרבשער.דעהויורהחייםאורח:אחלק

."ו"היקאמונאדונסיםי'וגו"היקאמונדואברהםכבודהגביריםהאחים"הקדשהחריטתהכריכהג"ע.בלויהמקוריתכריכה.בינוני

.שוניםמעטגדלים.י'פלאגחייםרבימספריששהכ"סה

500$פתיחה 

חתימות-ויחידותראשונותמהדורותהנדיריםמספריו–י'פלאגחייםרביספריאוסף.171

Collection of Books by Rabbi Chaim Palachi - First and Single Editions of Some of His Rare Books – Signatures

.ראשונהמהדורה.ט"תרכ,אזמיר.בחלק.חייםלבת"שו.א

:הדפיםבין.יוסףרביבנושלרידוסימןיצחקרביבנושלריגסימן.אברהםרביבנושלראסימן.יעקברביהמחבראבישלהוארסימן

,ושלוםחיים,לבחקקי,חיכלנשמת,חייםספרי,א"הרשבת"שו,לחייםהכתוב,חייםנפש,לחייםסמיכה:לספריוהשמטות:קנז-קנג

.חיכלומועדהחייםכף

קרבהללא,והאחרוניםהראשוניםהדפיםבפינותפגמים.טובכללימצב.המחברלספרי30מספרציוןהשערבשולי.דףקסה,[2]

.לטקטס

.קונוורטיהכהןשמואלחייםרבישלחתימהבצורתחותמותהספרבשער

לארץעלהז"תקפבשנת.כימיםלילותהתורהדלתותעלשקדומילדותובאיטליהנולד(ג"תרל-ע"תק)קונוורטיהכהןשמואלחייםרבי

שמואלמרדכירבי,בארצותםישראלגדוליעםנפגששליחותובדרךוטורקיהאיטליהלעריר"כשדיצא.טבריהבעירוהתיישבישראל

ליהנותזכיתי,ומקובלחסיד,א"תובבק"מעיהשליחו"נרהכהןשמואלר"כמוהר"דמותואתמתארבאיטליהישראלגדוליבספרוגירונדי

התורהעלחיבוריםלוויש...הקבלהדרךעליפיםחידושיםממנוושמעתי,פאדובהפהשליחותדרךבעברורביםימיםתורתומאור

.שנהמשלושיםלמעלהבהוכיהן,טבריהשללרבההוכתרה"תרבשנת.ניניושאלתיאליעקברביהואחתנו."האמתבדרך



הספרדיםגודליוחתימותהגהות–יחידהמהדורה–הראשוניםחלקים5–ללביפה.172

Yaffe Lalev – 5 First Sections – Single Edition – Glosses and Signatures of Leading Sephardic Rabbis

רחמיםרביהגאוןמאת.החלקיםבארבעת,ערוךושלחןהטורעלותיקוניםהגהות,חקירות,הערות,דיניםחידושי.ללביפהחיבור

.יחידהמהדורה.ד"תרמ-ב"תרל,אזמיר.י'פלאגיצחקנסים

.טובמצב.דףרג,[2].ב"תרל,אזמיר.(רמא-אסימנים)חייםאורח:אחלק.א

מתוכם4,ידובכתבארוכותהגהות5הספרלאורך."ט"סף"החריי"הצבזהאתגםליויתןאלהיםחנני"רישוםהספרבשער

.חתומות

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

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

שללרבההתמנהח"תרלבשנת.גאגיןח"והשמברכהא"היששלדינובביתדיןביתכחברלשמשמונהבואועםומיד,לירושלים

ת"שוחיבוריו."חמדשדי"המדיניחזקיהוחייםרביחברוןשלהספרדיכרבהמקומואתמילאפטירתולאחר.בחברוןהספרדיתהעדה

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

:עםכרוך.בודדיםעשנקבי.איכותיםדפים.טובמצב.דףקכח,[2].ו"תרל,אזמיר.(תרצז-אסימנים)חייםאורח:בחלק.ב

סדרלפי.מועד-זרעיםסדריעלראשוןחלק.י'פלאגיצחקרבימאת.ותוספותי"רשולשונותתלמודבדבריחידושים,תלמודיפה.ג

.דףעח,[2].ו"תרל,אזמיר.המסכתות

ראשוניםבדפיםחסרוןעםפגמים.דףקסו,[2].ם"תר,אזמיר.(תג-אסימנים)דעהיורה(תרצז-אסימנים)חייםאורח:גחלק.ד

.ואחרונים

דף.עשנקבי.בינוני,טובמצב.דףעב,[2].ב"תרמ,אזמיר.(תכז-אסימנים)משפטוחשן(קעח-אסימנים)העזראבן:דחלק.ה

.הטקסטעלהאחרוןלדףמעטדבוקהפורזץ

.הראשוניםשהשמיטוגיטיןבהלכותונשיםאנשיםשמות(קכטסימן)העזראבןעלוכן.ערוךהשולחןחלקיארבעתעל:החלק.ו

.דףקלב,[2].ד"תרמ,אזמיר

ר"כמהמופלאלהרב"המיליםאתידבכתבהוסיףדהואמאן–ט"ספסחשמעוןהמחברהרבמןשלוחהמנחה"רישוםהספרבשער

מצב.מעטקצוצותהגהותמספר.פסחשמעוןרבישלידובכתבהגהות14הספרלאורך."א"יעבלארסוהרבניםראש[פסחשמעון]

.ההגהותשמירתלשםבשוליםקיפולדפיםבכמה.טובכללי

רבשהיהמאביוחלקם,רבותהגהותוחיבר,חשובהספריהבעל,(שלוניקיליד)יוון-בוולורב(ז"תשט-ט"תרכ)פסחשמעוןמשהרבי

–"ו"הישמואליוסף"נוספתחתימה."המאסף"במאמרפרסם.רביםידוכתביבלאדינוספריםובהחשובהבספריההחזיק.בשלוניקי

.לירושליםשעלושאלוניקימחכמישלםשמואליוסףרביאולי

.אחדבכלמתואריםשוניםמצבים.שוניםמעטגדלים.כרכים5–בספרים6

500$פתיחה 



יצחקרביחתימת–מאזמירמנוחר"בהללרביהגבירעבורמיוחדעותק–ו"תקע,יינה'ב–לישראלחק.173

בהדאב

Chok LeIsrael – Beyna, 1816 – Special Copy for the Philanthropist Rabbi Hillel Ben Rabbi Mano'ach of Izmir –

Signature of Rabbi Yitzchak Bahadav

.מבילוגראדחייםר"בכישראלרביבהוצאת.ו"תקע,יינה'ב.ספרדאנשיכמנהג,לישראלחק

שייךהואלישראלחקשלהספרזה"הפורזץבדף."5579שנתי"המנוח'בהלל"חריטהועליהמעוטרתמקוריתכריכה

."ו"היבאדהביצחקהצעירכושנאקלוייעקב'ח'ןלוימיוסףאותוקניתי"נוסףרישום."ו"יצאלגאזידוד'סיהגבירלישיבת

באזמירהללביתישיבת

.אזמירחכמיגדולירביםחיבוריםוחיברובתורההגו,למדובה"הללבית"ישיבתהיאבאזמירומהמפורסמותהגדולההישיבה

הגבירהעמידבישיבה,מנוחבכרהיללאלעזרהחשובהגבירידיעלהוקמההישיבה.י'פלאגחייםרבינוהעצוםהגאוןבראשם

,הללרבי.בספריולצטטמרבההיהומהםי'פלאגחייםרבילומדהיהשבהםלימודספרימאותובהגדולהספריההלומדיםלרשות

רבייעקברבישלמיסודו)רבייעקבביתישיבתבהחזקתגםתמך,ל"הנהללביתישיבתאתהקימומלבד,בוקרשטהעירתושב

תמךמנוחהללרביהגביר.מצליחאברהםרביהגבירשלאברהםביתוישיבת(י'פלאגחייםרבישלחותנורבייצחקרביאחי

עלרבותומשבחו,תורהשלעולהכמקיםבספריורבותמזכירוי'פלאגחייםרבי,מספריורביםבהדפסתי'פלאגחייםלרביוסייע

הגדולההספריהכלאתוכילתה,ר"תבשנתשהתפרצההגדולההשרפהאזמיראתשפקדהלאחרגם,הספריםבהוצאתלועזרתו

ב"חושלוםחייםת"שובספרוי'פלאגחייםרביכותבוכך.בישיבהשהיוהספריםכלכוללמחדשהכלאתהגבירהקים,הגדולה

למדתיאשר"הספרבשערא"חחייםרוחובספרו.מנוחבכרהיללאלעזר'סי...שםשלמדרשובביתחידשתיזהכל"הספרבשער

."מנוחבכרהיללאלעזר'סי...שםשלבמדרשו

רךבגיל(ז"תש-ך"תר)באדהבמיכאלר"ביצחקרבי

.עוזיאלרפאליוסףרביקרובואצלוגדלואמועליונפטרה

שלמהרביומפיאופלטקהחייםיוסףרבימפיתורהקיבל

אלביתמדרשבשליחותיצא.שלוניקימחכמייוסף

.ערומיםומלביש"מצוהשומר"חברתאתייסד,לטריפולי

לוהיתה,בחברון"חמדשדי"השלבישיבתוכמורהכיהן

שאסףהחומריםעםערךיקריידכתביעםגדולהספריה

ערךיקריוכתביםספריםשהכילווארכיוןספריההקים

,גאוניםספרות,יהודיתפילוסופיה,ואגדההלכהבנושאי

בספריעצוםידעבעלהיה.ועודובנום"הרמבתשובות

היהוהכלרבניםותולדותוהיסטוריהמחקרת"שומדרשים

בכלחיבוריםכארבעיםחיבר.מופתיבסדרבזכרונומקופל

.ידבכתבשנותרונוספיםוחיבוריםהתורהמכמני

מוצמדיםואינם,רופפים\מנותקיםדפים,מחוזקתכריכה

הדפיםמצב.ואיכותיםעביםדפים.אחידבאופןלכריכה

.השמאליתהכריכהלביןהשדרהביןחלקיחיתוך.טוב

150$פתיחה 



הגהות–16–המהמאהאכסנדרנישלמהרביחתימת–ד"שי,סביוניטה–אלפסרב.174

Rav Alfas – Sabbioneta, 1554 – Signature of Rabbi Shlomo Aschandrani from the 16th Century – Glosses

.והתוספתא.חולין.קידושין:מסכתותכולל.ד"שי,סביוניטה.המפרשיםעם.ף"הרי–אלפסרבהלכות

משנתקבלתעדותטופסעלחתום.16–הבמאהשבמצריםאלכסנדריהמחכמי]"ץ"יסכנדרניהלוישלמה"חתימה1\תרסגבדף

חתימתה.[ג"לסימןכפוסיחייםרבישלתשובותיובקובץכןכמומוזכר.צבסימןקאשטרויעקבלרבי,יעקבאהליבספרוהואד"שס

ידבכתבהגהותכמההדפיםבין."הלוייצחקהצעירהעבד.."עמודבאותונוספתחתימה.סכנדריהלוימה[של]2\רנבבדףנוספת

.השורותביןתיקוניםכמה,[ותלמידיואשכנזיבצלאלרבישל"מצריםישיבת"מאולי]מהתקופהעתיקמצרי

-תשמו.תשטו-תשיג.תש-תרצג.תרצ-תרעז.תרעד-תרלט.תרלז-תרלבהדפיםלפנינו.באמצערביםודפים,וסוףתחילהחסרעותק

.שולים.עביםדפים.בינונימצב.מ"ס27\38.דפים64כ"סה–(סוף)תשעח-תשעה.תשעג-תשסח.תשסו.תשסד-תשס.תשנו

.ומנותקתבלויהעתיקהכריכה.עשנקבי.כתמים

200$פתיחה 

שבתירביוהגהותחתימות–ט"ת,וירונה–אהבהרצוף.175

קושטאד"ראבהלוי

Ratzuf Ahava – Verona, 1649 – Signatures and Glosses by Rabbi

Shabtai Halevi Rosh Av Beit Din of Kushta

.ראשונהמהדורה.ט"ת,וירונה.אלגאזישלמהרבימאת,אהבהרצוףספר

כהספרלאורך.ט"סהלוישבתירביידחתימתראשוןבדףוכןלשערמעבר

.ידובכתבהגהות10–

בתחילהכיהן.18–ההמאהבראשיתקושטאמחכמי–הלוישבתירבי

הםעליוהידיעות.בקושטאד"כאבכ"ואחוהיתרהאיסורעניניעלכממונה

בשנתקוושטארבניביןחתם.חתםעליהםוהסכמותתקנותעלבעיקר

בעירשנדפסווהמלצותלחיבוריםהסכמותעלחתוםשבתירבי,ה"תע

רבישלדינוביתכחברחתוםנמצאד"תקאלולא"בי.ז"תק-ו"תצבשנים

ארזי).בעירד"כאבחתוםו"תקטבת'ובד.רוזאניסיוסףר"באברהם

.(81עמוד.בקושטאהדיןביתפנקס.2018'עמ,הלבנון

שער.בינונימצב.דף[146]למעשה.דףקנב,קנב-לז,לב-כה,יט-יז,יז,[1]

.גרועבמצבואחרוניםראשוניםדפיםמספר.משוקמיםדפים.ובלוימנותק

.חדשהכריכה

200$פתיחה 



,ונציה–ז"הרדבת"שו.177

בכתבחתומותהגהות–ט"תק

מטריפוליכליפידודחייםרבייד

HaRadbaz Responsa – Venice,

1849 – Signed Glosses

Handwritten by Rabbi Chaim

David Khalifi pf Tripoli

בןדודרבינומאתותשובותשאלות

,ונציה.חלקיםשני.ז"הרדב–זמרא

.ט"תק

חתומותהגהותומספרחתימותבספר

מחכמי-כליפידודחייםרביידבכתב

ספרמחבר,19-הבמאהטריפולי

תורהדברי.ידבכתב"לחייםאורח"

"אליהומעטה"בספרנדפסוממנו

.(ז"תרי,ליוורנו)

אחרוןדףחסר.דףפח,[2],קכט,[2]

מצב.כריכהללא.המפתחותמדפי

בדפים.עשנקבי.כתמים,בינוני-טוב

קרעים,השניהחלקשלאחרונים

.חסרוןעםובלאיופגמים

200$פתיחה 

רביהגהות–ח"תקנ,ליוורנו–אומץיוסףת"שו.176

מטריפוליחדאדמשהורביאדאדיחייםאברהם

Yosef Ometz Responsa – Livorno, 1798 – Glosses by Rabbi

Avraham Chaim Adadi and rabbi Moshe Chadad of

Tripoli

יוסףחייםרבינומאתדיניםוחידושיותושבותשאלות,אומץיוסף

.ראשונהמהדורה.ח"תקנ,ליוורנו.אזולאידוד

רבי.חדאדמשהרבי:טריפולירבניגדוליחתימות,הספרבשער

בין.אדאדיחייםאברהםרבי,תשובהציוןרבי,לומברוזורפאל

ידבכתב1הגהה.חדאדמשהרביידבכתבהגהותהספרדפי

אברהםרביידבכתבהערות2.(בחתימתו)תשובהציוןרבי

אברהם]י"אחאשמותיבותבראשיחתומהאחת-אדאדיחיים

.[ו"יצאדאדיחיים

טריפולימגדולי(ד"תרל-ס"תק)אדאדיחייםאברהםרבי

לארץעלה.נוספיםוספרים"אברהםויקרא"ת"שובעל,שבלוב

,מודעיחייםרביעםיחדכדייןכיהןשםבצפתוהתיישבישראל

.דורוגדוליידיעלנספד.לטריפוליחזרכ"אח

התנהגימיוכל,וקדושחסיד(ס"תרנפטר)חדאדמשהרבי

יסד,הקבלהבחכמתמופלגהיה,יתירהוקדושהבחסידות

דאר'ישיבתבשםהנודעתבישיבתוהזוהרללמודחברה

ושםבצפתהשתקעישראללארץעלהו"תרנבשנת.'בורתה

.טובהבשיבהנפטר

.קרעים.רטיבותבלאי.בינונימצב.כריכהללא

150$פתיחה 



רקחיעקברביהגהות–ל"תר,אזמיר–לבישרי.178

מטריפולי

Yishrei Lev – Izmir, 1870 – Glosses by rabbi Yaakov Rokeach of

Tripoli

לפיערוךהשולחןחלקיארבעהסדרעלוכלליםפסקים,לבישריספר

ד"ח–חזןדודחייםרבילציוןהראשוןירושליםמלךמאת.'ב'אסדר

.בדרא

נכדידיעללאורהוצא.שיגורהדפוס.יחידהמהדורה.ל"תר,אזמיר

בציוןהספרבתוךוהגהותיוהקדמתועם,חזןבכוראליהורביהמחבר

.[חזןאליהוהצעירהנכדאמר]ח"האן"אה

,מטריפולירקחיעקברבישלידובכתבהערות4הספרדפיבין

נתבררהכתיבתו.[יעקברקחאמר]י"ראמרבמיליםפותחותההערות

ההערהתוכן,אחרידבכתבהערהפזבדף.אחרבספרמהגהותיולנו

בכתבוזהויתכן.מההדפסההושמטהנראהשכפיערךתוספתהינה

.המחברנכד"לבתעלומות"בעלחזןאליהורביל"המושלידו

רוקחחימסעודרבישלנינו,(א"תרנ-ס"תק)מטריפולירוקחיעקברבי

ניכרתשמתוכםספרים14חיבר.ם"הרמבעל"רוקחמעשה"בעל

חייםרבי,הדורגדוליעםהלכהבקשריבא.בתורהוגאונותובקיאותו

.ועודאדאדיחייםאברהםרבי,י'פלאג

\רופפיםודפיםכריכה.טובהדפיםמצב.מ"ס30.דףה,קכא,[1]

.מנותקים

150$פתיחה 

יחידהמהדורה–ח"תקס,ליוורנו–'המועדי.179

ד"אברמון'גיהודהרביהמקובלהגאוןהגהות–

תוניס

Moadei Hashem – Livorno, 1808 – Single Edition –

Glosses by the Gaon the Kabbalist Rabbi Yehuda

Jerome Av Beit Din of Tunis

גדולמצותספרעלופלפוליםחידושים',המועדיספר

יום,שופר,פסחבהלכות,(הפניםעם)מקוצימשהלרבינו

עלחידושיםכולל.וחנוכהמגילה,לולב,סוכה,כיפור

יהודהרביהגדולהגאוןמאת.ל"ומהרשש"הרא,ם"הרא

.תונסחכמימגדוליאר'נג

שניקונטרסהספרבסוף.יחידהמהדורה.ח"תקס,ליוורנו

.המחברשליהודהשבותלספרושלישי

'גבדף.רמון'גיהודהרביהגאוןחתימותשתיהספרבשער

–רמון'גיהודהרבישלוחתימתוידובכתבארוכההערה

קצרותהגהות.המחברדבריעלמאודתקיפההשגה

יוסףחיים"מסולסלתחתימה.ידובכתבהדפיםביןנוספות

."רמון'גפנחס"חותמת."ט"סאזולאידוד

,עצוםומעייןמקובל(א"תרע-ח"תקס)רמון'גיהודהרבי

שניםד"כבן,שניםי"חבןלהוראהנסמךה"תקסנולד

הרבנותבכתרכיהןשנהשמונים,תוניסד"ואבלרבהתקבל

קצויומכל,פהבעלובפוסקיםס"בשנפלאבקי,העירשל

מחבר.נשגבלצדיקבדורוהתפרסם.בשאלותאליופנותבל

בנובספרנדפסוגםמחידושיו.(ז"תרל,ליוורנו)אבותנחלת

רטיבותכתמי.טובכללימצב.מ"ס30.דףיח,קלב,[2]

.שימושבלאי.הראשוניםבדפיםהחיצונייםבשוליםיבשים

.מקוריתכריכה.השערבמרכזקלחסרוןעםפגם

200$פתיחה 



הכהןחויתהחירחמיםרביצ"הגהוחתימותרישומים-המחברהקדשת–ג"תקפ,ליוורנו–יהודהאהלי.180

Ohalei Yehuda – Livorno, 1823 – Author's Dedication – Inscriptions and Signatures of the Gaon Rabbi Rachamim Chai

Chayut Hacohen

.ג"תקפ,ליוורנו.אר'נגיהודהרביהגאוןמאת.הספריעלביאור,יהודהאהליספר

רחמיםרביהצדיקהגאוןחתימותעםבעלותרישומיכמהבספר.שמאמאיוסףהגביראלהמחברידבכתבהקדשההספרבשער

.'כהןשמחת'בעלהכהןחויתהחי

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

ונסעבעיניוחלהט"תרעבשנת.הכהןמשהכלפוןרביהגאוןרבומפיתורהלמדו"תרעבשנתבצעירותו.קשיםיסוריםמתוך

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

בשנת.מכןלאחרחודשיםמספרשנפטרנוסףבןלונולדו"תרצבשנת.היחידובנוהצעירותאחיותיושתי,אביונפטרוזובשנה

שוניםטיפוליםלעבורונאלץשונותממחלותסבלחייובמשך.חודשיםמספרלאחרהיאגםשנפטרהנוספתבתלונולדהצ"תרח

שםושההטיפוליםלצורךלתוניסשובנסעהשנהאותהשלובקיץלמיטהורותקשובחלהב"תשישנתבחורף.הצלחהללארובם

מגילתעל"נסשלתקפו"חיבורואתכתבהמעייןשפתעל.מרפאמעינותהיובואליףחמאםלכפרנסעמתוניס.כשנהבמשך

תפילהלמוקדהפךקברו.מחלהלאחרנפטר.ברכיההמושבלרבומונהישראללארץעלהד"תשיבשנת.ספרללאפהבעלאסתר

שמחת"ת"שו.ס"השעלגדוליםכרכיםשלושה"כהונהפרחי":ס"השעלגדולותשיטותחיברהתורהמכמניבכלחיבוריו.לרבים

כתר"."מראשיתמגיד"."כרמלגרש"."ערבמנחת"."כהןמנחת"."כהונהזכרי".חלקיםשמונהע"השוחלקיארבעתעל"כהן

הצדיק.הכהןנסיםרבי.ד"הימאזוזמצליחרבי,צבאןכדיררפאלרבי:הגאוניםהםתלמידיו.רביםועוד"רחמיםמאמר"."כהונה

.סעדוןבוגידחנינאורביחוריינוןרבי

,"השולחןערך"בעלטייביצחקרביהגאוןשלבתורהעמיתו.השישיתבמאהתוניסחכמימגדולי,אר'נגיהודהרביהעצוםהגאון

."יהודהאהלי","'המועדי","יהודהחגי","יהודהשמחת","יהודהשבות","יהודהאלפי","'הלימודי":וחשוביםרביםספריםחיבר

זהורבעצוםהשלםהחכםדבריעלהקשה""...וזךישרקדושאחדלדרישת"בספריוהמתארוא"החידעםתורהבדבריונתןנשא

.בלבובשניהבמהדורהנדפס"'הלימודי"ספרו,שמונודעאשכנזבארצותגם"...אר'נאגיאודהר"כמהסיני

כריכה.עשנקבי.מקצועילאבשיקוםמשוקמיםהדפים.בטקסטחלקיחסרוןעם,התחתונהבפינההדפיםבכלחסרון.דףקכט

.עתיקה

150$פתיחה 

יעקברביהגהות–ף"תק,ינה'ב–כיפורליוםמחזור.181

בגדאדמחכמיסומךיוסף

Machzor for Yom Kippur – Beyna, 1820 – Glosses by Rabbi

Ya'akov Yosef Somech of the Sages of Baghdad

דפוס.א"תקפ-ף"תק,יינה'ב.ספרדיםק"קכמנהג,כפורליוםמחזור

.שמידאנטון

ורבנימחכמיסומךיוסףיעקברבישלחתימותשתיהספרבשער

חכמיעםיחדותקנותהסכמותכמהעלחתם.19–הבמאהבגדאד

שלהפנימיבצד.ידובכתבהגהותכמההדפיםבין.בתקופתובגדאד

.(פגום)בגדאדיידבכתבההיכללפתיחתתפילהדףהודבקהכריכה

.מקוריתעורכריכת.מאודטוב-טובמצב.דףקעב-ג,[6]

150$פתיחה 

181

180



נוןבןרפאליוסףרביהגהות-ט"תקמ,שאלוניקי–המיםברכות.182

Brechot HaMayim – Salonika, 1789 – Glosses by Rabbi Yosef Raphael Bin Nun

.יחידהמהדורה.ט"תקמ,שאלוניקי.מיוחסיוסףמרדכימשהרבימאת.ערוךהשלחןעלחידושים.מיםברכותספר

אחתהגהה.להדפסההקרובהמתקופהמזרחיידבכתבהגהותכמה"...נון'ןיעקבבעראיש'העבדשקנהמה".זהדףבראש

אנדוהצעיר"חתומהנוספתהגהה.ט"סן"מביחתומהחתומהנוספתהגהה\ה"יבנחתומהאחתהגהה\[?]ן"יזד"הכ"חתומה

]!["בושקאמי

,ירושלים)"מביןיאיר"הגדולהלמדניחיבורו.ביפוהספרדיתהקהילהרב,ירושליםמחכמי(ח"תרס-ד"תקצ)נוןבןרפאליוסףרבי

.(ספרושםעל)"ן"המבי"שמוחתם.קואינקהציוןבןלרבי"המאסף"בירחוןמאמריםפרסםוכן.(ב"תרס

שלההלכתיתלדעתםלהתנגדחשששלא,חזקאופיבעללאדםונחשב,ירושליםרבניביןנמנה.רפאליוסףרבישלאביויעקברבי

.חייורובנרדףוהיה,בירושליםהספרדיתבעדההנהגהמשרתקיבללאכךבשל.ירושליםרבניגדולי

.טקסטחסרוןללא.הדפיםבפינותפגמים.איכותידף.טובכללימצב.דףרסז,[2].הקדמהודףשערחסר

150$פתיחה 

למדניותהערותהספרלאורך

,הכהןיצחקרביידבכתבחשובות

בחתימתחתומותכולםההערות

הגהה,"ה"יצ"תיבותבראשישמו

המלאשמובחתימתחתומהאחת

הספרבשער."ט"סהכהןיצחק"

הגבירלמדרששייךהספרכינכתב

חשובגביר–יל'אנגשמעיה'ר

תורהמחזיקהיהחכםותלמיד

.צובהבארםוישיבה

–הבמאהצובהארםורבנימחכמי

במחלתנפטריצחקרבי.19

כפיד"תרסבשנתשפרצההכולירא

ארםשלהחכמיםבפנקסשנכתב

עצרתשמינייוםהפרקבאותו"צובה

ר"חע"ונלבהקודשארוןנחלקח

."בכוליראא"זיעהכהןיצחק

.מ"ס34.דףסו,[1].דףצד,[1],ו

כריכה.ואיכותיעבהנייר.מצויןמצב

.ישנה

שכתובמצורףהרוכשלתועלת

.ההגהותשלמוקלד

500$פתיחה 

צובהמארםהכהןיצחקרביידבכתבחתומותארוכותהגהות–ו"תרליוורנו–יצחקשדה.183

Sdeh Yitzchak – Livorno, 1846 – Long Glosses Hand-Signed by Rabbi Yitzchak Hacohen of Aleppo

.וצפתמטריאסטיגואטהיצחקרביהנודעהחשובהגבירמאתס"השמסכתותעלחידושים,יצחקשדהספר

.ו"תר,ליוורנו.ומגילה,תענית,השנהראש,קטןמועד,חגיגה,ביצה,פסחים,ברכות:מסכתותשמנהעל:אחלק

.דףסו,[1].ז"תר,ליוורנו.וחולין,מכות,סוטה,כתובות:מסכתותארבעהעל:בחלק



ו"תק,ונציה–הדורותקורא.185

הגהות–ראשונהמהדורה–

Koreh HaDorot – Venice, 1746 –

First Edition – Glosses

יוחסיןשושלת,הדורותקורא

זמן)ז"תלשנתועדמהסבוראים

הרבניםשמותמובאיםבספר,(המחבר

שחיברוהספריםכוללבזמנואחדכל

רבימאת.ידבכתבשנותרואוושנדפסו

מהדורה,ו"תק,ונציה.קונפורטידוד

.ראשונה

ידבכתבלספרהוספותלשערמעבר

קצוצותהגהותדפיםבכמה.מזרחי

.ידבכתב

ז,ג,בדפים.ו-דבדפיםחסרון.דףנב

מעט.בינוני-טובבמצבהשאר.חסרים

.עשפגעי

100$פתיחה 

[יוון]וולוד"אבד"אבפסחשמעוןמשהרביידבכתברבותהגהות–ה"תקע,שאלוניקי–לאברהםזכור.184

Zechor LeAvraham – Salonika, 1815 – Many Glosses Handwritten by Rabbi Moshe Shimon Pesach Av Beit Din of Volos

(Greece)

.ראשונהמהדורה.ה"תקע,שאלוניקי.אלקלעיאברהםרבימאת.שניחלק.הלכהמערכות,לאברהםזכור

[ו"היפסחמשההצעיר]"ה"המפ"חתומותחלקם.ידובכתבהערות30מעלהספרלאורך.פסחשמעוןרביחתימתהספרבשער

.[פסחשמעוןמשה]"פ"מש"חתומותחלקם

רבשהיהמאביוחלקם,רבותהגהותוחיבר,חשובהספריהבעל,(שלוניקיליד)יוון-בוולורב(ז"תשט-ט"תרכ)–פסחשמעוןמשהרבי

–"ו"הישמואליוסף"נוספתחתימה."המאסף"במאמרפרסם.רביםידוכתביבלאדינוספריםובהחשובהבספריההחזיק.בשלוניקי

.לירושליםשעלושאלוניקימחכמישלםשמואליוסףרביאולי

.פגומהמעטמקוריתכריכה.בינוניחלקם,טובהדפיםמצב.מנותקיםודפיםכריכה,בלאי.כתמים.דףקסו,[2]

200$פתיחה 



הגאוןשלקדשוידחתימת–ט"תקפ,ווילנא–אדםחיי.186

"חמדשדי"ה–מדיניחזקיהורביהאדיר

Chayei Adam – Vilnius, 1829 – Handwritten Signature of the

Gaon Rabbi Chizkiyahu Medini – the "Sdei Chemed"

,ווילנא.דאנציגאברהםרביהגאוןמאת.אדםנשמתספרעם,אדםחיי

.ט"תקפ

האדירהגאוןשלקדשוידחתימתלתפארהמתונססת,אדםחייבשער

."חמדשדי"הבעלמדיניחזקיהוחייםרביוהעצום

גאון.האחרוניםמגדולי(ה"תרס-ג"תקצ)מדיניחזקיהוחייםרבינו

מכתב."חמדשדי"הספריסדרתמחבר,רגילהבלתיברמהמופלג

-קרסוהעריםשלכרבןוכיהןבירושליםנולד.ועודליאורת"שו,לחזקיהו

צעירבגיל.שנה13בגיללהוראההוסמך.חברוןשלורבה,בקריםבזאר

מכל.דישראלארעאתקיפיהדורגדוליגלהשתתפוובחופתואשהנשא

.בספריושנדפסוהלכתיותתשובותוהשיבלשאלותאליופנותבלקצוות

.מקוריתכריכה.טובכללימצב.מ"ס36.דףנג,[1],פ,[4]

200$פתיחה 

ידבכתבומתוקןמוגהעותק–אבותלביתה"שספר.187

הדאיהעובדיהרביהמקובלהמחברבן

Sefer She Lebeit Avot – a Copy Proofread and Hand-Corrected

the Author's Son the Kabbalist Rabbi Ovadya Hadaya

רביהמקובלהגאוןמאת,אבותמסכתעלביאור,אבותלביתה"שספר

.א"תש,ירושלים.הדאיהשלום

רביהמחברבןשלקדשוידבכתבותיקוניםהגהותהספראורךלכל

הספריםסדרומחבראלביתהמקובליםישיבתראשהדאיהעובדיה

.ועודעבדיישכילת"שו

.טובמצב

150$פתיחה 

עםהדאיהעובדיהרביהמקובלהגאוןשלמשניותס"הש.188

ידובכתבהגהות

The Shas Mishnayot of the Gaon the Kabbalist Rabbi Ovadya

Hadaya with Glosses Handwritten by Him

שהיה.ב"תרפ,ווילנא.המפרשיםעם.כרכיםשבעה,משנהסדריששהסט

אלביתהמקובליםישיבתראשהדאיהעובדיהרביהמקובללגאוןשייך

."עבדיישכיל"המחברבירושלים

בתחילת.קצרותהגהותבעיקר,קדשוידבכתבהגהותכמההכרכיםדפיבין

ושבעאלפייםס"השדפיכלסךה"ב"ידובכתבמעניןרישוםזרעיםכרך

ה"סושבעושלשיםמאתיםוטהרותזרעיםמשניותותשעותשעיםמאות

הדקפעמיםכמהולשנותםלקרותםיזכינו'הוששושלשיםאלפיםשלשה

.ר"אכיהדקהיטב

כריכותכמה.יבשיםדפים.טובכללימצב.מקוריותכריכות.כרכיםשבעה

.הכריכותבשוליובלאישפשופים.מנותקיםדפים.רופפות

300$פתיחה 



–ט"תרנ,בגדאד–(חלקים'ב)צדקזבחי.189

שלוםרביהמקובלהגאוןעותק–יחידהמהדורה

הזקןהדאיה

Zivchei Tzeddek (Two Sections) – Baghdad, 1899 –

Single Edition – the Copy of the Gaon the Kabbalist

Rabbi Shalom Hadaya the Elder

יורהחלקוהיתראיסורבהלכותדיניםחידושי,צדקזבחי

.ותשובותשאלות,עגונותתקנת,רביתהלכות,דעה

סומךעבדאלהרביבגדאדרבניראשהגאוןשלחיבורו

"חיאישבן"המרןשלרבם',זילכהבית'ישיבתראש

.חלקיםשני.בגדאדמרבניורבים

שלמהבןיהושעדפוס.יחידהמהדורה.ט"תרנ,בגדאד

ר"ביצחקרביבגדאדשלרבההסכמת.חוציןבכור

.ועודשלמהאברהם

פריחה'סיהבתמאתבמתנהליניתן"בחלקבשער

הצעירע"נעבדאלהיוסףששון'סיהצדיקאביהן"לעי

רביבנוחתימתאחלקבשער."ט"סהדאיהשלום

.הדאיהעובדיה

.מקוריותכריכות.מ"ס25.’עמקלב;שלה.'עמתמח,[8]

.מצויןמצב

150$פתיחה 

מרדכיחייםרביחתימות–ספריםשלושה.190

הגהות-לבטוןיצחקרביונכדולבטון

Three Books – Signatures of Rabbi Chaim Mordechai

Levton and His Grandson Rabbi Yitzchak Levton –

Glosses

שאחריבדף.א"תרכ,קניגסברג.שניחלק.חייםאורחטור•

בשער."לבטוןמרדכיחייםהצעירעבדשקנהמה"השער

רפאלהצעיר"נוספותחתימות.לבטוןיצחקרבינכדוחתימות

.כותביםמשני,ידבכתבהגהותכמההדפיםבין."לבטון

,ירושלים.לניאדואפריםרבימאתת"שו.אפריםמחנהדגל•

הדאיהשלוםרביהמקובלבהוצאת.יחידהמהדורה.ב"תרס

רבישלידוחתימתהספרבשער.לבטוןיצחקרבישלחתנו

לשמיליניתןבמתנה"ידובכתברישוםהשניבדף.יצחק

לבטוןיצחקהצעירנאוםו"יצהמשתדלהרבחתנימאת

."ט"ס

רבימאת.'ב'אסדרלפיהלכהמערכות.כהןמנחתספר•

בשער.יחידהמהדורה.ב"תרס,ירושלים.הכהןחייםיוסף

.(קצוצהמעט)לבטוןיצחקרביאלהמחברהקדשתהספר

גדול(ט"תרכ-ם"תק)לבטוןמרדכיחייםרביהמקובלהגאון

נקשרורביםמופתיםסיפורי.צובהארםומקובלירבני

ת"שוחיבוריו.רוחניתמבחינהעירופרחהבזמנו,בדמותו

טוביוםהרבנינוהוציאפטירתולאחר.יאירבן,השלחןנכח

שבחי'בשםוקדושתותולדותיואתהכוללספרהלויידיד

שירתבתוךבשבתושבתמידימושריםפיוטיו.'ם"מהר

מגדוליטוביוםרבישלבנוהלויידידיצחקרבינינו.הבקשות

.בירושליםהמקובלים

.טובכללימצב.כרכיםשני

150$פתיחה 



זקןבכריכת–קטניםתפילהספריארבע.191

לניאדודודרביעותק–כדורייצחקרביהמקובלים

Four Small Prayer Books – Bound by the Eldest of the

Kabbalists Rabbi Yitzchak Kaduri – the Copy of Rabbi David

Laniado

מעשהנאהבכריכהכרוכים,קטניםתפילהספריכמהכוללכרך

הכריכהשדרת,בצעירותוכדורייצחקרביהמקובליםזקןידי

עבודת"זהבהטבעתעם,אדוםבצבעעורעשויותופינותיה

את.הזהבבהטבעתנוספיםקישוטים."בחכמיםלשוןהקודש

שמושלזהבהטבעתעם,לניאדוציוןבןרביעבורהכיןהכריכה

."ו"הילניאדול"בכמהרשדודה"ע"הכריכהגבעל

קעח,[4].ג"תרע,ירושלים.א"החידרבינומאת,הקודשעבודת•

.(אחרוניםדפיםשניחסרים).דף

.ע"תר,ירושלים.חייםיוסףרבינומאת.בחלק.חכמיםלשון•

.שערחסר

.ז"תרפ,ירושלים.הכללישבויםפדיוןסדר•

.ץ"תר,ירושלים.יהושעהקפותסוד•

.מ"ס14.פגםעםחכמיםלשוןשלאחרוניםדפיםשני.טובמצב

18בגיל,צובהבארםנולד(ל"תש-ס"תר)לניאדודודציוןבןרבי

לגורעברט"תרפפרעותלפניאחדיםחודשים.לירושליםעלה

עולהבהיותו,ט"תרפאבמנחםז"ישישיביום.חברוןק"בעיה

בקבוצתנתקל,כהרגלוהאבותבקברילחשוצקוןאתלשפוך

,לידםהגדולהשייךעברעתבאותה.להרגושזממוערביםפורעים

לנס."היהודיםחכםזהכיממנוהרפו":לעברםצעקכךובראותו

ספראתלומראלפיהיצחקרביעמיתועםיחדקבע,הצלתו

שלהגהלהוציאובליהפסקבליביוםפעמיםשלושכולותהילים

.חולין

150$פתיחה 

,קהיר–ליהודהוזאתת"שו.192

הקדשת–יחידהמהדורה–ז"תרצ

מדמשקמסלתוןיהודהרביהמחבר

Vezot LiYehuda Responsa – Cairo ,

1937 – Single Edition – Dedication by

the Author Rabbi Yehuda Masalton

of Damascus

עלותשובותשאלות,ליהודהוזאתספר

חייםיהודהרבימאת.טוריםארבעהסדר

.ז"תרצ,קהיר.מדמשקמסלתוןהכהן

.יחידהמהדורה.ראפידלהדפוס

רביאלהמחברהקדשתהספרבשער

.הררישמעון

חכמימחשובי(ב"תש-ב"תרל)המחבר

קהירד"כראבוכיהןלמצריםעבר,דמשק

ספרגםחיבר.מצריםקהילתוממנהיגי

."יהודהשארית"

טובמצב.מ"ס23\31.’עמ[4],ריד,[4]

.המעטפתכריכתעלגםשער.מאוד

150$פתיחה 



ומצריםירושליםחכמיגדוליחתימות–ה"ש,ונציה–א"הרשבת"שוספרשער.193

Title Page of the Rashba Responsa – Venice, 1545 – Signatures of the Greatest Sages of Jerusalem and Egypt

.ה"ש,ונציה.א"הרשברבינומאתותשובותשאלותספרשער

לתשובותהמתייחסיםתורהחידושישלרבותשורותעמודבאותו.ישראלבנימיןברוךרבישלמסולסלותחתימותשתילשערמעבר

רצוןכצינהתשמרהו'האתהסאפורטהברוךהצעירוהואבוראילעבודתקוונילשםאותוקניתי"רישוםהשערבראש.א"הרשב

גביעל."הטובה'הכידלשמהבולהגותאחרילבניחיטאראגאןיוסףאניאלדיםחנניאשרליזהגם"רישום."אמןתעטרהו

.מגורלעוויןהכהןמאיריצחקרבישלנוספותחתימות.חזןשלמהרבישלמסולסלתוחתימהידבכתברישוםהשער

.ח"תקימשנתבירושלים"אלבית"ישבתשלהחכמיםברשימתנזכר.ש"הרשרבינומתלמידי,גדולמקובל–סאפורטהברוךרבי

חכמיםכמהעםוחותםעייאשמשהיעקברביהגאוןשלדינוביתמחבריהיה,ירושליםודיינימרבני–טראגאןיחיאליוסףרבי

.פ"תקחשון'וביוםנפטר.בירושליםהגבינותתעשייתבעניןד"תקעבשנתבירושליםורבנים

חביבבןם"המהרהגאון,(4185הרבניםאוצר)ב"תיבשנת,17–הבמאהירושליםודייניחכמימגדולי–ישראלבנימיןברוךרבי

.ד"יובלישמםאתחתמובנוישראלרביוכןבנימיןשרביזהמתוך,ד"יואותבליבנימןלכתובשישלהלכהמסיק"פשוטגט"בספרו

בספרנמצאותתשובותיו.ז"תימשנתאחריםפסקיםועל.ח"תומשנתו"תמשנתמסמתשלוםחכמיםתלמידישחרורתקנתעלחתם

קונפורטטידודרבי',מסימןויטאלחיייםר"בשמואללרביחייםמייםבארות"ובש,וקלד,קלא,קח,צח,צה,טוסימנים"צדקמשפטי"

.במצריםנפטר.יחידופסקןגדולעמקןמכנהוהדורותקוראבספרו

אלכסנדריהד"כראבהתמנהא"תקצבשנת.ומנהיגיוהדוררבנימגדולי,במצריםהרבניםראש(ז"תרטנפטר)חזןשלמהרביהגאון

קהילתואתהנהיג.וענווהבמידותהתורהחלקיובשארובפוסקיםס"בשבבקיאותונודע.ישראלידידהרביפטירתלאחרמצריםשל

,אנושהבמחלהחלהז"תרטבשנת.רביםתלמידםעםישיבההעמידבמצריםכהונתובתקופת.והשררהמהכבודוברחבאהבה

אתהחזירבאניהבחדרוובהיותומחלתוגברהבאניהלנסיעתוהשלישיביוםואולם,לאירופאלנסוערופאיובעצתנאלץשבעקבותיה

.ב-אסדרעלמערכות"ממשחכרוב".א"להחידהגדוליםשםספרמעין"לשלמההמעלות"חשוביםספריםחיבר.לבוראהנשמתו

.ועוד"שלמהבן".מערכות"הקדיםשער"

.כתמים.מקצועיתמשוקמיםשוליים.מ"ס24.5\20.שערדף[1]

200$פתיחה 



,ירושלים–אמוניםאיש.194

-יחידהמהדורה–ח"תרמ

ברכהא"ישלציוןהראשוןהקדשת

Ish Emunim – Jerusalem, 1888 –

Single Edition – Dedication by the

Rishon LeZion the Yisa Beracha

,לשבתותדרשות,אמוניםאישספר

הראשוןמאת.שוניםוזמניםמועדים

א"יש–אלישרשאוליעקברבילציון

מהדורה.ח"תרמ,ירושלים.ברכה

.יחידה

עםמודפסדף,הכריכהשלהפנימיבצד

א"הישהמחברידבכתבהקדשהמילוי

השלםהחכםהנגידהרב"אלברכה

."י"נבורנישטיןישראל'רת"כשו"רצ

מקוריתכריכה.מ"ס35.דףקמו,[3]

קרעים.מנותקיםדפיםמעט.מנותקת

.הכריכהבשדרת

120$פתיחה 

חזןאליהורביהגהות.195

חקרי"זקנוספרעל–מאלכסנדריה

ד"תקע,שאלוניקי–"לב

Glosses by Rabbi Eliyahu Chazan of

Alexandria – on His Grandfather's

Book "Chikrei Lev" – Salonika, 1814

.העזראבןותשובותשאלות,לבחקרי

,שאלוניקי.חזןיוסףרפאלרביהגאוןמאת

.ראשונהמהדורה.ג"תקע

רביהגאוןשלידובכתבהגהותכמהבספר

פותחת2\נושבדףבגהה.חזןאליהו

"...ט"סנכדואליהודבר"

-ה"תר)חזןבכוראליהורביהגאון

בשנת."לבחקרי"השלנינו(ח"תרס

זקנועםיחדלירושליםעלהז"תרט

עלהוסמך.חזןדודחייםרבילציוןהראשון

כדייןכיהןט"תרכבשנת.ה"תרכבשנתידו

באשיכחכםכיהןט"תרמבשנת.בירושלים

.לפטירתועדבאלכסנדריהראשיורב

'ד"לבתעלומות"ת"שוהמפורסםחיבורו

.נוספיםוספריםחלקים

מצב.המפתחותשלאחרוןודףשערחסר

.איכותיםדפים.מאודטוב

200$פתיחה 



חבראיזיקיצחקרביהמקובלהמחברידכתבבעצםהגהות–א"תרי,ווארשא–עולםבניןת"שו.196

Ninyan Olam Responsa – Warsaw, 1851 – Glosses Handwritten by the Kabbalist Author Rabbi Yitzchak Isaac Chaver

.ראשונהמהדורה.א"תרי,ווארשא.חבראיזיקיצחקרביהגאוןמאת,דעהויורהחייםאורחבחלקיותשובותשאלות,עולםבניןספר

.הגהותיוגםמשולביםבספר,יוסףרביהמחברבןמאתפתיחההספרבתחילת

ידבכתברובם,מיליםתיקונישלהגהות50מעלהספרלאורך.חבראיזיקיצחקרביהמחברשלקדשוידבכתבהערה1\נאבדף

.חבראייזיקיצחקרבישלידולכתבמאדדומההידכתב.יוסףרביבנוידבכתבחלקם,המחברשלקדשו

א"הגרתורתוממוסרי"מווילנאא"להגרשניפה"בדורוהפוסקיםמגדולי(ג"תרי-ז"תקמ)חבראייזיקיצחקרביהמקובלהגאון

הראויכליבוראה(א"הגרשלתלמידו)משקלובמנדלמנחםרבי14כבןבהיותו.מצעירותוהתורהמכמניבכלעצוםגאון.בקבלה

ובשנתטיקטיןברבנותכיהןט"תר-ז"תקצהשניםבין.וואלקאוויסק,ראזינאי,פרוזינאהחשובותבקהילותד"כאב.הקבלהחכמתללמדו

קבלהספריובהם,אורראוחלקםשרק,והנסתרהנגלהבתורתספריםעשרותכתב.שניםכארבעלרבהוהיהלסובאלקעברט"תר

,"זמניםסדר".(ו"תר,ווארשא)"תפארהצפירת.(ו"תקצ,סדילקוב)"יצחקבית".ס"השובסוגיותבהלכהת"שו,א"הגרבתורתרבים

.רביםועוד.(ד"תרל,ווארשא)"אצילותמסכת",(ד"תר,ווארשא)

העולםמלחמתלאחרשנדובהד"כאבכיהן.בסלוניםישיבהראש(א"תשכ-מ"תר)קלפפישיעקבאהרןרבימספרייתהעותק

'רהרב,מלאמזאמ"הר,משדלוביץהרב"רבניםשמותשלעתיקרישום.הכריכהשלהפנימיבצד."אהרןמנחת"ספרו.הראשונה

שלהרישום–"ירושלםורשהבתיקלפפישיעקבאהרןהרב"חתימההספרבשער."זעמבאמ"רהרב,קארעליץמ"רהרב,יגלשבתי

.יגלשבתיהרביעםיחדתורההרביץסלוניםבישיבת.קלפפישהרבשלגדילתועיר,מווארשארבנים

.מנותקתהקדמית,מקוריתכריכה.טובמצב.מ"ס33.5.דף[1],קמז,ח

800$פתיחה 

חתימות והקדשות רבני אשכנז, הגהות



הגהות–ב"תרכ,ווילנא–אריגבורות.197

כפלים"בעלחבראייזיקיצחקר"ביוסףרבי

"לתושיה

Gevurot Ari – Vilnius, 1862 – Glosses by Rabbi

Yosef Ben Rabbi Yitzchak Isaac Chaver Author

of "Kiflayim Letushiya"

מאת.תעניתמסכתעלחידושים,אריגבורותספר

מהדורה.ב"תרכ,ווילנא.מיץד"אבליבאריהרבי

.ראםראובןיוסףדפוס.ראשונה

בהגאוןיוסף"רביחותמתהספרובסוףבתחילה

הגהותכמההספרלאורך."חבראייזיקי"מוהר

.ידובכתבלמדניות

גאון,פוליןרבנימגדולי(ג"תרלנפטר)חבריוסףרבי

רביהמקובלאביו.מופלאודרשןהתורהבמכמני

מ"הרמתלמידסובאלקד"אבחבראייזיקיצחק

שלכרבהכיהן.מווילנאא"להגרשלישיופהמשקלוב

,חיבוריםמספרחיבר.מקומותבכמהוכרבידואבנה

עלביאוריםשני"לתושיהכפלים"."יוסףשער":בהם

על"נטויהזרוע".(ג"תרל,ווארשא)השיריםשיר

,הספדספרישנירביחיברכןכמו.פסחשלהגדה

לייבאריהרביעלוכןאביועל"לנפשציון"."נקינפש"

ורבי,מברינסקמאיררביועל,קובנהד"אבשפירא

.פרידיצחקאליעזררביועל,מהורודנהאליעזר

פגם.מנותקיםודפיםכריכה.מ"ס31.דףנו,[7]

.מעטקצוצותהגהות.האחרוןודףהשערדףבשולי

.איכותיםדפים

300$פתיחה 

חתימות–מ"תק,ליוורנו–צדיקיםמעשי.198

פרנקפורטד"אבשייארליביהודהרביוהגהות

Ma'asei tzaddikim – Livorno, 1780 – Signatures and

Glosses by Rabbi Yehuda Leib Shayer Av Beit Din of

Frankfurt

עם,זרהעבודהמסכתעלן"הרמבחידושי,צדיקיםמעשי

מהדורה,מ"תק,ליוורנו.שבועותלמסכתא"הריטבחידושי

סטפנסקי.א"החידובראשםישראלגדוליהסכמות.ראשונה

.50'מסיסודספרי

בין,שייארליביהודהרביהגאוןחתימותשתיהספרבשער

יצחקרביחתימות.ידובכתבקצרותהגהותכמההספרדפי

הרבכתבהשערבשולי.הספרבסוףחותמתועםהירשנזון

ת"שוספרעלכתוביםשבועותעלן"הרחדושי"שייאר

."גלאנטיי"מר

חכמימגדולי(א"תקפ-ג"תצ)שייארליביהודהרבי

הסכמתואתביקש"ביהודהנודע"בעלהגאון,פרנקפורט

בתחילה.(ד"תקנפראג,ח"הצל)"חיהלנפשציון"לספרו

.והמדינהדיסלדורףד"אבן"תקמשנת,דטמולטד"כאבכיהן

,פיעטרקוב)"אמונהדברי"ספרבתוךנדפסמתורתו

.קרלסבורגליברבימאתנספד.(ח"תרס

ירושליםמחכמי(10607ר"אוצה)הירשנזוןיצחקרבי

.ס"התרבשנות

הספרשלהאחרוןבחלקו.משובשדפיםמספור.דףקעו,ד

חסרוןבודדיםבדפים.הדפיםשלהעליוניםבשוליםפגם

.בלויהמעטמקוריתכריכה.בכותרותטקסט

150$פתיחה 



עותק–ראשונהמהדורה–ז"תנ,פרנקפורט–חדשביתת"שו.199

"סופרחתם"השלרבושייארטעבלירביהגאון

Bayit Chadash Responsa – Frankfurt, 1697 – First Edition – the Copy of

the Gaon Rabbi Tevele Scheuer, the Chatam Sofer's Rabbi

בעלקראקאד"אבסירקישיואלרביישראלשלרבןשחיברותשובותשאלות

.טוריםארבעהעל"חדשבית"ספר

,מיוחדשער.חשובהוהקדמההסכמות.ראשונהמהדורה.ז"תנ,דמייןפרנקפורט

סוככיםכרוביםשניציורהמסגרתמעל.ופרחיםענפיםזרבמסגרתמוקףהשער

.בכנפיהם

טעבליר"מכהרדורון"נוסףרישום."שייארטעבליר"לכהר..."רישוםבשער

.נוספותוהקדשותרישומים."שייאר

רביתלמיד,(ג"תקמ-א"תע)פרנקפורטרבנימגדולישייארטעבלירביהגאון

כיהןה"תקמשנת,מולדתובעירכדייןכיהןבצעירותו."יעקבשב"הפופרשיעקב

חתם"ה,מינץבעירהישיבהוראשד"לאבנתמנהה"תקכומשנת.בומברגד"כאב

ששמעמחידושיורבותמביא"סופרחתם"ה.במינץתלמידיוביןנמנה"סופר

.(קצו'עמס"חתבתשובותאישים)ורבימוריבלשוןומזכירובישיבהממנו

.הטקסטעלגם,בודדיםעשפגעי.בינוני-טובמצב.מ"ס30.דף[2],קו,[6]

.דבקחיזוקי

150$פתיחה 

רבותהגהות-ג"תרכ-כ"תר,זיטומיר–ירושלמיתלמוד.200

ליטאגדולימשלושה

Jerusalem Talmud – Zhitomir, 1860-1893 – Many Glosses by Three

Leading Lithuanian Rabbis

דפוס.ג"תרכ-כ"תר,זיטאמיר.מועדסדר,ירושלמיתלמודשלכרכיםשני

.מסלאוויטאהרבנכדישפיראהעשיליהושעורביליפאחנינארבי

מאתוחשובותארוכותהגהותמעשריםלמעלההספריםגליונותלאורך

ד"אביפהאליעזרר"במשהרביהמקובלהגאון:ליטאגדולישלושה

רביוהגאון,פיקעליןד"אבפרידמןציוןבןיוסףרביהגאוןבנו,שקודוויל

.זידיקד"ואבפיקעליןד"אבנתנזוןחיים

',בפרק,סוכהמסכת)פרידמןציוןבןיוסףרביהגאוןשלמהגהותיובאחת

מפהשמעתי":מסלנטישראלרבימרבוששמעפירושמביאהוא,('זהלכה

."...לפרשה"זצוקלה[סלנטישראלרבי-]ס"מוהריהגאוןר"אדמוקדוש

.שכתבמההגהותכמהבשולינתנזוןחייםרביחתימת

קיבוץ'בהלומדיםמגדולי(6081ר"אוצה,ד"תרס-ח"תקצ)נתנזוןחייםרבי

כיהןט"תרלבשנת."חייםחפץ"המרןעםביחד,איישישוקבעיר'הפרושים

הגאוןלגיסוהרבנותכסאתשהעבירעד(פיקלי)פיקעליןמולדתובעירכרב

בעירכרבלכהןהחלם"תרבשנת."תשובהדלתי"בעליק'ווילענציעקברבי

(ס"תר,וילנא)'חןשפתי':חיבוריו.לוינברגשלמהמשהרבימקוםעלידיק'ז

.(ד"תרס,פיעטרקוב)'חןדברי'ו

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

מ"ר.ידיק'מזנתנזוןחייםרביחתן.סלנטרישראלרביתלמיד,משקודוויל

העולםמלחמתבזמן.ראגולה,בקובנאר'נביאזוקלויז,סלובודקהבישיבת

-ס"השעלחדושיםחיבר.בפיקאלןרבואחריה.לרוסיהברחהראשונה

.י"בכת

.ט"תרמ-ט"תריהשניםביןשקודווילד"אב,ומקובלצדיק–יפהמשהרבי

-ב;כא;כ;כג-יז,יז;לא-ב:שניכרך.דףסא;נה;לד,נב,[2]:ראשוןכרך

הנפרדהשערודף,יומאמסכתשלדףלטחסרים.דףיז;כ;לב-ז,ה;כג

.זמןכתמי.טובמצב.בעלותורישומיחתימות.מ"ס38.עירוביןמסכתשל

פגיעהעםהראשוןבחלקהשערבדףזעיריםקרעים.בודדיםעשנקבי

.נאותכריכות.דבקניירחיזוקי.תיבותבשתי

300$פתיחה 



יעקבמשהרביהגהות–ל"תר,ווילנא–ערוךשלחן.202

"רביםבתשער"בעלמווילנארבינוביץ

Shulchan Aruch – Vilnius, 1870 – Glosses by Rabbi Moshe

Yaakov Rabinowitz of Vilnius Author of "Sha'ar Bat Rabim"

.ל"תר,ווילנא.תשובהופתחיהיטבבארעם.דעהיורה,ערוךשלחן

הגהותהספרלאורך.רבינוביץיעקבמשהרביחתימתהספרבתחילת

.וחשובותארוכותחלקם,(הגהות30–כ)ידובכתב

.במיישעגאלעכרבכיהן.בווילנאמישריםמגידרבינוביץיעקבמשהרבי

בית.(ד"תרס,פיעטרקוב)ההפטרותעל"רביםבתשער"ספרמחבר

.(ח"תרע,ווילנא)משההגיון,(ז"תרע,ווילנא)מועד

.טובמצב

150$פתיחה 

מענה"ביאורעם.אליהודביתנא.ב

לנדאאליהויצחקרבימאת,"אליהו

.ר"ת,ווילנא.החלקיםשני.מווילנא

.כחלחלנייר.ראשונהמהדורה

מצעירותוידוחתימתהפורזץבדף

יהודאנפתליצביה"מוא"באחיים"

שוניםרישומיםדףבאותו."ברלין

.ידובכתב

-טובמצב.שוניםגדלים.ספרים2

.דבקחיזוקי.כתמים,נקבים.בינוני

200$פתיחה 

עשרות–ו"תרפ,ווילנא–ירושלמיתלמודסט.203

צימבליסטנפתלירביידבכתבלמדניותהגהות

מקובנה

Set of the Jerusalem Talmud – Vilnius, 1926 – Dozens of

Scholarly Glosses Handwritten by Rabbi Naftali Cymbalist

of Kovna

.כרכים5.ו"תרפ,ווילנא.ירושלמיתלמודסט

שייךהזהירושלמיס"השומלואההארץ'לה"רישוםבכרכים

אביבתלהתקוהשכונתמקובנה(צימבליסט)ארזהבןלנפתלי

.(ו"תשט-ד"תרל)נפתלירבי]."ו"תרצפסחמ"חוהישראלארץ

.[מופלגחכםתלמיד.בליטאוילנהפלךאיישישוקיליד

.ידובכתבלמדניותהגהותשלרבותעשרותהכרכיםדפיבין

.נוסףמכותבהנראהכפיהגהות

בחלקם.טובבמצבהדפיםרוב.שוניםמצבים.גדוליםכרכים5

.יבשדף.רופפותכריכות.קרעים

150$פתיחה 

ב"הנציבןברליןחייםרביוהגהותחתימה–ספריםשני.201

Two Books – a Signature and Glosses by Rabbi Chaim Berlin the Natziv's Son

עבודהמסכתחידושי.ן"להרמבקידושיןמסכתחדושי.מיגאש'ןהלוייוסףרבינומאתשבועותמסכתחידושי,תליתאיאורייןספר.א

.(משלווחידושיםהערותעם)מודיליאנושמואליוסףרביידיעללאוריצאו.א"להריטבזרה

.(47יסודספריסטפנסקי).ראשונהמהדורה.ח"תקי,שאלוניקי

.ס"מהשמקומותמראיכמהביניהם.ידובכתב(מילים)קצרותהגהות20–כהספרדפיבין.ברליןחייםרביבעלותחותמותבספר



,למברג–ערוךשלחן.205

בכתבארוכותהגהות–ד"תרס

יד

Shulchan Aruch – Lemberg,

1904 – Long Handwritten

Glosses

.חייםאורח.ארץמגיני,ערוךשלחן

.ד"תרס,למברג

למדניותהערותהספרדפיבין

הקרובהמתקופהידבכתבארוכות

מזכירטזבדףבהגהה.להדפסה

שביארתימהלפי"הכותב

קיימאולאקיימאי'לסוגבקונטריסי

הכריכהגביעל"...ם"בהרמב

יאודהיצחק"בעלותחריטת

."הערמאן

קרעים,גרועבמצבראשוניםדפים

.מנותקתמקוריתכריכה.וקמטים

.טובבמצבהספרדפירוב

150$פתיחה 

המחברידבכתברבותהוספות–יעקבחבלת"שו.204

בוכרוביעקבאבארבי

Chevel Yaakov Responsa – Many Additions Handwritten by

the Author Rabbi Abba Yaakov Bochrov

.חלקיםשני.בורוכובהכהןיעקבאבארבימאת,יעקבחבלת"שו

.שניהמהדורה.ג"תרפ,ווילנא

המחברעותק

ארוךקטעהספרובסוףהדפיםביןוהוספותהגהותהספרלאורך

ומלואיםהוספותקונטרסשלמעטפתעםכרוך.המחברידבכתב

הוספותגםל"הנבקונטרס.ב"תרצ,בירושליםהמחברשהדפים

.המחברידבכתב

ד"ואבכרבכיהן,(ו"תרצ-ח"תר)בורכובהכהןיעקבאבארביהגאון

נתקבלכ"אח.פולוצק,וויקשנה,קופישקי,מיישגולה,קהילותבכמה

.נוספותובקהילות.שנה20במשךכיהןשםוולקוביסקשללרבה

לתנועתשהצטרפוהראשוניםמהרבנים.יעקבחבלת"שומחבר

.המזרחי

[1],[1],XIIIודפיםכריכה.טובכללימצב.מ"ס27.דףקיח',עמ

.מנותקים

120$פתיחה 



עזבון"ההדפסהמתקופתמוקדםרישוםהספרבשער

צורילכבודקניתי[מאייזנשטט]ש"מאמשהה"מוהרב

יתכן]"כהןליב[מעשרכסף]מ"כספבמחירוקוני

,נובידבור)אריהפניבעלפרידאןליבאריהברביומדובר

.איגרעקיבארביובהםדורוחכמיעםונתןנשא,(ז"תקמ

,פרנקפורט)י"גברדרשותבספרונספדו"תקפנפטר

נוסףחותםשלהשערמסגרתבתוךחתימה.([ו"תקפ

.ידבכתבהערות3בספר."כץ[?]אשר'הקלישייך"

.מצויןמצב.מ"ס34.דףצד-ג,[7]

150$פתיחה 

חתימות–כ"תר,למברג–ופלתיכרתי.207

19–המהמאהבוימלמשפחתרבניוהגהות

Kreti UFleti – Lemberg, 1860 – Signatures and

Glosses of the Rabbis of the Boimel Family from the

19th Century

יהונתןרבימאת.דעהיורהערוךשלחןעל,ופלתיכרתי

.כ"תר,למברג.אייבשיץ

פנחסרביוחתימתידבכתבארוךרישוםהספרבשער

.בוימלשלמהמשהרבילאביושייךשהספרבוימל

ידבכתבאחררישוםהרפוזץבדף.א"תרלמשנתהרישום

פנחסלרבישייךשהספר"בירסקנחישראל"וחתימת

בנוסף.ארוכותלמדניותהערותשתיזהבעמוד.בוימל

.שבסופוהפורזץבדףוכן,הספרדפיביןארוכותהערות

.בינוני-טובמצב

200$פתיחה 

הגהותעםמיוחסעותק–ה"תקמ,פרנקפורט–שתולעץ.206

Etz Shatul – Frankfurt, 1785 – Pedigreed Copy with Glosses

העץשלשניהמהדורה.ה"תקמ,דאדרהפרנקפורט.ליפשיץגדליהרבימאת,אלבויוסףרבישלעקריםספרעלחיבור,שתולעץ

."מגדיםפרי"וה"ביהודהנודע"ההסכמת.שתול



פזוריהםבארצותישראלרבניוחתימותהגהותעםספריםאוסף.208

Collection of Books with Glosses and Signatures of Rabbis in the Diaspora

.נוקלד"אבפרידמןדוביחיאלרביוהגהותחתימה-הראשונההמהדורה–ד"תקפ-ג"תקפ,ברסלויא–שפהמטיב.1

,בחוסט"הבשםערוגת"בעלתלמיד.א"תש-ד"תרמ]הכהןגדאהרןרביוחותמתחתימה.ס"תר,פיעטרקוב.התורהחנוכתספר.2

.[ד"הי.בשואהאבדוכתביורוב.נימוזהשלרבהו"תרפבשנת.בסיגט"ט"יוקדושת"וה

.המשניותעלאיגרעקיבארביחידושישלראשונהמהדורה.א"תר,אלטונא.איגרעקיבארביתוספותעם.מועדסדרמשניות.3

.וחתימותרישומים

.ידבכתבהגהותוכמה.בשערחתימות.ח"תרל,ווארשא.בבליתלמוד,סנהדריןמסכת.4

.ידבכתבלמדניותהגהותכמה.(וסוףבהתחלהדפיםכמהחסרעותק).שפיראדפוס,זטאמיר.דעהיורה.ערוךשלחן.5

.בשעררבניתחתימה.ט"תקס,למברג.יהושעפני.6

.לעוויןהכהןבונםשמחהיוסףרביחתימות.ו"תרכ,יוזפוף.דבשיערות.7

.בשערעתיקותחתימות.ד"תקע,קאפוסט.המשפטחשן,ערוךשלחן.8

ידבכתבהקדשה.ה"תרפ,קלויזנבורג.ברומניהדארבאןד"אב.שעטרשמריהנחוםרבימאת.אבותמסכתעל,שושןפרח.9

.בשערהמחבר

סופרשלמהרביחתימת.א"תרצ,סעאיני.יונגרייזהלויישעיהרבי.ישעיהחזון.10

.בשערמאודעתיקותחתימות.א"תק.דאדרהפרנקפורט.מזמושטישראלרבי.ישראלנצח.11

.סלוצקד"אבסורוצקיןזלמןרביבעלותחותמת.בשערעתיקיםורישוםחתימה.ט"תע,אופיבאך.הצובאותמראות.12

."...תנחוםה"במוהירשצבי"בשערעתיקותחתימות.ז"תקט,ברלין.א"להרשבשטותשבע.13

.שהואכמותנמכרהאוסף.גרועמעט.בינוני,טובהספריםביןמשתנהמצב.שוניםגדלים

200$פתיחה 



רביחתימת–א"תקע,למברג–דרשותעשרשנים.209

"ביהודהנודע"התלמידוישוגרדד"אבאיזנשטטמשולם

Twelve Sermos – Lemberg, 1811 – Signature of Rabbi

Meshulam Eisenstadt Av Beit Din of Wyszogród a Disciple of

the Nodah BiYehuda

,למברג.קצנלבוגןיהודהשמואלרבימאת,דרשותעשרשניםספר

זקנושלבשמוהמחברשלשמואתהחליפוהמדפיסים).א"תקע

'רשלאביו.מינץהלויאליעזרר"ביהודהרביהוא,אמומצד

.(המחבראםאבמינץאברהם

ד"ראבש"אפייבשמשלם'הק"הגאוןחתימותשניהספרבשער

נודע"הלנדאסגליחזקאלרביתלמיד–["גראד]ווישק"דק

דודרבימצאצאיו(15757ר"אוצה).ב"תרבשנתנפטר."ביהודה

שלמהדוד"חתימהלשערמעבר.מגרודזיסקאיזנשטטהירשצבי

."ווישגראדק"מקליבושיהודאה"כמו

.טובכללימצב,שימושכתמי.דףל

200$פתיחה 

–ב"תרכ,ווין-רבדביספרא.210

עםן"בהרזלמןשלמהרביעותק

זלמןשלמהרביגיסומאתהקדשה

לעווי

Sifra deBei Rav – Wein, 1862 – the

Copy of Rabbi Shlomo Zalman

Baharan with a Dedication by His

Brother-in-Law Rabbi Shlomo

Zalman Levi

.כהניםתורתספרהוא,רבדביספרא

רבימאת"התלמודמסורת"ביאורעם

.שעריםשני.ב"תרכ,ווין.וויסהרשאיזק

מתנה"ידבכתבהקדשההפורזץבדף

הרבה"בזלמןש"מהרהרבלגיסי

שלמהחתונהה"זצללהנ"מהרהמנוח

שלמהממני'תחיפריידאגיטאבתי

אברהם]ל"מוהראהמנוחבהרבזלמן

בעלותחותמותבספר."ה"זצללה[לעווי

רישומים.ן"בהרזלמןשלמהרבישל

הגאוןלהרב"שייךשהספרידבכתב

ר"מוהרת"כשויראהבתורההמופלג

."ה"זצלהנ"בהרזלמןשלמה'ר

.נוספיםבעלותוחתימותחותמות

גאון.ירושליםמגדולי.ל"זצמשאדיקנחוםרביהקדושהגאוןבן,(18767הרבניםאוצר.ע"תר-ה"תקצ)לעווין"בהרזלמןשלמהרבי

בקטיףמטפלהיהשם,ליפוהקיץימיבסוףיורדהיהזלמןשלמהרבי,אביולזכרשהקים'ן"הרישיבת'בישיבהכראשכיהן,וקדושעניו

.הללומהזמניםהםשבכתבתורתוחידושיורוב,ללמודיותרפנויהיהזובעונה.הפרדסיםמבעליורכישתםהאתרוגים

.(מווילנאא"הגרתלמידמפוזנאחסידזלמןשלמהרביבןלעוויפראסטאברהםרביבןלעוויזלמןשלמהרביהמקדיש)

[2],VIIIמאודטובמצב.מ"ס30.דףקטו;’עמ.

120$פתיחה 



–ז"תקנ,אלטונה-קדושיםדעתספר.212

הכהןזיסקינדרפאלרביהמחברמאתמתנה

Sefer Daat Kedoshim – Altona, 1797 – a Gift by the

Author Rabbi Raphael Ziskind Hacohen

ונושאיםמוסר,בהלכהדרושים,קדושיםדעתספר

,אלטונה.ץ"כהכהןזיסקינדרפאלרבימאת,נוספים

.ראשונהמהדורה.ז"תקנ

הכותבמעידבה,ידבכתבעצמיתהקדשההפורזץבדף

ניתןהספרזה"המחברמאתבמתנההספראתקיבלכי

לממשלתהגדולהמאור,הגדולהגאוןמאתבמתנהלי

השלשמ"ורד"אב,עליוןלאלכהןהדורמופת,ישראל

יפהמרדכי'הק,ו"נרכהןרפאלר"מהורו"אהקהלות

זלמן'הק"בחתימתנוסףבעלותרישום."מפיורדא

."...באללין

תלמיד.דורוחכמימגדולי(ד"תקס-ג"תפ)המחבר

עלישב.ין'מוולוזחייםרבישלורבו"אריהשאגת"ה

ישיבהראשגםכיהןבהמינסקברבנותרבושלכסאו

כיהןכ"אח.שנהעשריםכבןבהיותוב"תקמשנת

וילקומיר,(ו"תק)ראקוב:מקומותוכמהבכמהברבנות

לרבימקורבהיה.(ו"תקל)ו"אה(ג"תקל)פוזנא(ז"תק)

ממזריטשלמגידנסעובהשפעתומקרליןהגדולאהרן

למשהנמרצותוהתנגדגדולקנאיהיה.(ו"תקכבשנת)

שאלת,הכהןושב,יקותיאלתורת:חיבוריו.מנדלסון

לחתנוצדיקזכרבספרנדפסותולדותיו.תורההכהנים

.קצנלבויגןאליעזררבי

פגם.מקוריתכריכה.טובמצב.מ"ס19.5.דףפב,[2]

.הספרשלהתחתונים,ראשוניםדפים5והכריכהבשולי

200$פתיחה 

נתןרביחתימת–ב"תנ,פיורדא–הגדולהכנסת.211

18-ההמאהמירוסלב

Knesset HaGedolah – Furth, 1692 – Signatures of Rabbi Nathan

of Jarosław – the 18th Century

.ב"תנ,פיורדא.(קנו-אסימנים)משפטחשןעל,הגדולהכנסתספר

.מוויידיסלובשמואלרביפיורדאשלרבההסכמתעם.שניהמהדורה

נוספתחתימה"...בהרבשמעון'הק"מאודעתיקהחתימההשערבראש

.ו"תקנמשנתבפולין-ירוסלבדיינימגדולי.(ף"תק-כ"תק)"מירסלובנתן"

וחתימהרישום."משמואלשם"ספרובהדפסתטיפלאביוצוואתפיעל

."מהנלראוזיניץיעקבחנניבזהגם"נוספת

.ובכריכהבשערחיזוקים.טובמצב.דףקצו

100$פתיחה 



מהדורה–ט"תפ,אמשטרדם–א"הריטבחידושי.213

ד"אבגלזנרשמואלמשהרביעותק–ראשונה

מקלויזנבורג

Chidushei HaRitva – Amsterdam, 1729 – First Edition –

the Copy of Rabbi Moshe Shmuel Glassner Av Beit Din

from Kloizenburg

,קטןמועד,תענית,עירובין,מסכתותעל,א"הריטבחידושי

סגלישעיהורבימאתחידושיםעם.מציעאובבאכתובות

מהדורה.ט"תפ,אמשטרדם.שפטלרביומבנו(ה"השל)

.(54יסודספרי,סטפנסקי).ראשונה

המברכים,הדורשבאותוישראלגודליבהסכמותנדפסהספר

מרבימכתביםנדפסו.א"הריטבחידושישלהיקרההתגליתעל

בעלמפראגהכהןיעקברבי,"חכמיםסמיכת"בעלהכהןנפתלי

הכהןשמואלרבי,מפראגברודאאברהםרבי,"יעקבשב"

אברהםרביידיעללאורהוצאהספר.ועוד(ך"המרשש)שאטין

ל"המוכיעולהההסכמותתאריכילפי,ה"השלשלנכדוסגל

רביהסכמתאתכשקיבל,הספרלהדפסתשנה15במשךטרח

הספרלהדפסתועדה"תעשנתבשלהימפראגברודאאברהם

.ט"תפבשנתלהדפסתואמשטרדםחכמיוהסכמת

משהה"מוו"לאדמשייךהספרזה"רישוםהפורזץבדף

-ד"תר)-"א"יעענבורגקלויזק"קדפהרבגלאזנרשמואל

עקיבארבישלנכדם(ג"תרס,דעש)אששביביבעל(ה"תרפ

ליביהודהרביחתן.ס"והכתאביותלמיד,סופרוהחתםאיגר

חיבר.קלויזנבורגשלכרבהכיהןח"תרלמשנת.מבוטשאםלעב

.ועוד"רביעידור","בהיראור"גם

מעט.טובכללימצב.מ"ס32.5.דףנה-ב,סד-ג,כט-ב,עד,[4]

.עתיקהכריכה.נקבים

150$פתיחה 

-ט"תקל,אמשטרדם–אפריםעוללות.214

"סופרחתם"המרןתלמידי\חבריחתימות

Olelot Ephraim – Amsterdam, 1779 – Signatures of

the Chatam Sofer's Friends / Disciples

.מלונטשיץאפריםרבימאת,אפריםעוללותספר

.ט"תקל,אמשטרדם

.חתימותשניהספרבשער

רביהגאוןהוא–"ראקניץש"א'הק"שלחתימה

רביבן.(ו"תקצנפטר)אובלאטרוקניץשמואלאברהם

רבישלבנווזשאמבאקועספריןד"אברוקניץראובן

ד"כאבכיהןא"תקעמשנת,מפרשבורגרוקניץליבאריה

עםהתכתב.אורמיןד"אבמכןלאחר.באטורקעז

רביעםגםהתכתב,מקומותבכמה"סופרחתם"ה

."ביהודהנודע"השלבנופראגד"ראבלנדאסגלשמואל

.(לז'עמותלמידיוס"החת)

"פרידלנדרצבימאיריעקב"רביבשערנוספתחתימה

ומשנתבבוניהאדדיין,(ח"תרנפטר)"ימהדרך"בעל

בעלהגאוןעםבהלכהונתןנשא.בסוראןד"אבץ"תק

שאולרבינכדוידיעלנדפסוחידושיו."סופרחתם"

.בראך

ק"לפעהשוראןק"דקפ"פר"מהק"ק"חותמות

."א"תובבירושלם

בלאי.ניכריםרטיבותכתמי.איכותיםדפים.דףקכג,[1]

.ורופפתבלויהעתיקהכריכה.בינוני,טובמצב.שימוש

150$פתיחה 



שלמהישכררביחתימת–ט"תרמ,ברדיטשוב–יהודהזכר.215

"שכירמשנה"בעלטייכטל

Zecher Yehuda – Berditchev, 1889 – Signature of Rabbi Yissachar

Shlomo Teichtel Author of "Mishneh Sachir "

.ט"תרמ,ברדיטשוב.בטלןזלקינדליביהודהרבימאת.יהודהזכרת"שו

.יחידהמהדורה

שכירמשנהת"שוס"בעהמטיכטהאלשלמהישכר"חתימההפורזץבדף

."שמחההבניםאם'וס

רבניוחשובימגדולי,(ה"תש-ה"תרמ)טייכטלשלמהיששכררביהגאון

בכמההוראהומורהכדייןשימש,בפרשבורגולמדבהונגריהנולד,הונגריה

ברחכ"הנאציםאחמאימתלהונגריהמסלובקיהברחב"תשבשנת.קהילות

רביםיהודיםכמו,הרבהועברהסלובקיהמרדדיכויאחר.לסלובקיהבחזרה

שבטג"ביהאיומהבשואהנרצח.לאושוויץומשםסדרלמחנה,אחרים

.ד"הי.מיםשביקשאחריהודיעלשהגןכיוון.ברכבתאוקראיניידיעלה"תש

שהואתוךהנדירזכרונובכוחחיבראותו,"שמחההבניםאם"ספרו.

ת"שוספרו.ג"תשבשנתבבודפשטלאוריצאהספר.מהנאציםמסתתר

לאוריצאופטירתולאחר.חלקיםבשניבחייועודלאוריצא"שכירמשנה"

משנה"שלכרכיםשנילאוריצאוכןכמו.ת"השושלנוספיםחלקיםשלושה

בכורצרופהאמונה"זיכרונותיוויומן,המועדיםועלהתורהעל"שכיר

.כרכיםשני"השואה

[2],VIII, 124 ;IV .טובמצב.’עמ36,

150$פתיחה 

–"חייםחפץ"המרןספרישני.216

בכתבהספריםבשני"מוגה"רישום

קדשויד

Two Books by the "Chavetz Chaim" –

Inscription of "Mugeh" (Proofread) on

the Two Books Handwritten by Him

.זבחיםמסכתעל,זקניםאסיפתספר•

,קדשיםצאן,הזבחברכת,א"רשבחידושי

שהוצאהמהדורה.בורגילנתןלרבינתןחק

הכהןמאירישראלרבינוידיעללאור

.ט"תרס,פיעטרקוב.ל"זצ"חייםחפץ"ה

סדרכיבאשר"חייםהחפץכתבבשער

הלומדיםלפניהחתוםכספרהואקדשים

בשאריכמוסדוריםמפרשיםלובאין

כ"עבוללמודרביםימנעוז"ועיסדרים

הרביםלזכותי"בעזהלאורהוצאתי

המאיריםהאלההגדוליםהחבוריםארבעה

הדעתותרבההזהבסדרלהמעייניםנתיב

."מראדיןהכהןזאב'אריר"במאירישראל

פעמים2"מוגה"רישוםהפורזץבדף

.קדשוידבכתב

.1896,פיעטרקוב.ב"ח.ברורהמשנה•

קדשוידבכתב"מוגה"רישוםהפורזץבדף

.המחברמרןשל

150$פתיחה 



ארוכההקדשה–ז"תש,יורקניו–משהדברות.217

פיינשטייןמשהרביהגאוןהמחברידבכתב

Dibrot Moshe – New-York, 1947 – Long Dedication

Handwritten by the Gaon Author Rabbi Moshe Feinstein

.פיינשטייןמשהרבימאת.קמאבבאמסכתעל,משהדברותספר

.ז"תש,יורקניו

ידובכתבמאליפותברכותעםונאהארוכההקדשההפורזץבדף

.פיינשטייןמשהרביהמחברשלוחתימתו

.טובמצב

200$פתיחה 

עםאוירבךזלמןשלמהרבישלהראשוןספרו-אשמאורי.219

הקדשתו

Me'orei Esh – Rabbi Shlomo Zalman Auerbach's First Book with His

Dedication

לעניןהנוגעיםשוניםבעיניםובאוריםחדושיםהלכותחקריכולל,אשמאורי

.אוירבךזלמןשלמהרבימאת.ט"ויובשבתהאלקטריאמאור

אוירבךז"הגרששלהראשוןספרו–ראשונהמהדורה.ה"תרצ,ירושלים

.לחייו25בגילהדפיסאותו

.ידובכתבהקדשההספרבתחילת

.טובמצב

150$פתיחה 

רבילגיסושמואלביץחייםרביהקדשת–מוסרשיחות.218

מירישיבתראשפינקלבינוש

Sichot Mussar – Dedication by Rabbi Chaim Shmuelowitz to His

Brother-in-Law rabbi Beinush Finkel the Head of the Mir Yeshiva

."א"שליטשמואלביץחי"הגרהישיבהראשממרן",מוסרשיחותקונטרס

.ח"הגרתלמידיידיעלבסטנסילשנדפסחוברת.א"תשלשנת

א"שליטפינקלבינוש'רהגאוןגיסינ"לידי"הקדשההספרבשער

."שמואלביץ.חאהבהלאות

.טובמצב.מ"ס24.'עמ30,קעד,[2]

150$פתיחה 



מכתבים וכתבי יד רבני אשכנז

הכנהטיוטות–הסטייפלרשלידוכתב.221

הגההדפיעלנכתב–יעקבקהילותלספרו

עולםחייספרושל

Manuscript by the Steipler – Preparatory Draft

of His Book Kehilot Ya'akov – Written on

Proofing Leaves of His Book Chayei Olam

,טז-בדפיםמציעאבבאמסכתעלחידושים,ידכתב

.קניבסקיישראליעקברביהגאוןשלידובכתב

שלפנינוהקטעים.יגחלקיעקבקהלותמספרו

:כדלהלן

וממכרבמקחה"די"רשבפירושבדףמציעאבבא•

דדף•רביענוטלוזהה"ד'בתוס,דףבאותו•

דאמרה"ד'בתוס'ידף•הילךה"די"רשבפירוש

ח"ריודסברבהאב"עטזדף•ליקדשלישראל

.'וכובשוקח"שטדהמוצא

.ותיקוניםמחיקותעם,אוטוגרף.כתובים'עמ[3]

עולםחייספרושלהגההעליעלנכתבוהחידושים

שלידובכתבתיקוניםבהם(ז"תשי,ברקבני)

שלומעברו,האחדבצידומודפסדףכל,הסטייפלר

עלהחידושיםאתהסטייפלרכתבבו,ריקעמודהדף

.מציעאבבא

.טובכללימצב.מ"ס17\24:גודל

400$פתיחה 

שלוחתימתוידובכתבחשובהמלצהמכתב.220

ח"תשכ,ברקבני–הסטייפלרמרן

Important Letter of Recommendation Handwritten

and Signed by the Steipler – Bnei Berak, 1968

יעקברבישלוחתימתוידובכתבומיוחדארוךהמלצהמכתב

אור."יעקבקהילות"בעלהסטייפלרמרן–קנייבסקיישראל

.ח"התשכשמות'פ'בליום

רבישלכתביולאורצאתעםהמלצהמרןכותבבמכתב

בניהיקריםהרבניםהן".פינסקד"אבהורביץמשהאלעזר

לאנדאיהושעמשה'רר"מוהרת"כשהמפורסםהגאוןהרב

הגולהמאור'שהיהתורהשרהאדירהגאוןנכדא"שליט

אלעזרר"הגת"כקשהואשניםכמאהלפנידעהדורבדורו

."פינסקק"דקד"אבהורביץמשה

.ובחתימתוידובכתבשורות17.רשמימסמכיםדף[1]

.כתמים.קיפולסימני

500$פתיחה 



אמריקהכוללנגדירושליםורבניסאלנטשמואלרבימאתהיסטוריפולמוסימכתב.222

Historical Polemic Letter by Rabbi Shmuel Salant and the Rabbis of Jerusalem against Kollel America

הנדיבאלנשלחהמכתב.ט"תרנ,אבלחדשד"כ."שבירושליםוחסידיםפרושיםאשכנזיםדכוללותהכלליהועדבית"מאתמכתב

.סלנטשמואלרביירושליםשלרבהמאתהמכתבעלתוספתעם.לאססהירשצבירבי

אתולקעקעפרעותלפרוע"בכוונתםאשראמריקהכוללאנשימעלליאתירושליםרבנימגוללים,סופרידבכתבהכתובבמכתב

מפורטבמכתב,מאידך"...נבראוולאהיושלאבדבריםוכזביםשקריםולבדות,ולהחריבלהשחית'נטויידםועוד...הישובחומת

נפש15.000ערךעלעולההנפשותוסךכוללים20ובהםוחסדצדקהמוסדותומחזיקשמסייעהכלליהועדשלהכבירהפעולתם

.ויתומיםאלמנות,חכמיםתלמידיזקנים,עניים

חותמתועםסלאנטשמואלרבימאתדבריםובתוספת,הכלליהועדרבניחתימותעם.צידיומשניכתוב,גדולדףעלהמכתב

.ועודהכהןליבאריהרביאדלרמאיררביפרלמןאלימלךרבי:הרבניםחתימות.הפרטית

.טובכללימצב.בשוליםקליםקרעים.קיפולסימני.מ"ס23\29.רשמיבלנק.ניירדף[1]

200$פתיחה 

חתימת–נישואיןתעודותשתי.223

בריסקלביתהגדוליםהגאונים

Two Marriage Certificates – Signatures of

the Geonim of Brisk

החרדיתהעדהשלנישואיןאושרתעודותשתי

.בירושליםוחסידיםפרושים

הלוידביוסףרביהגאוןבחתימת.אחתתעודה

הגאוןרביבחתימתהשניה.ל"זציק'סולובייצ

בניא"שליטיק'סולובייצהלוידודמשולםרבי

יק'סולובייצהלויזאביצחקרבימרנאהגאון

.בירושליםבריסקישיבתוראשי

פגמים.תיוקנקבי.מ"ס22\28.דף[2]

.קטנים

200$פתיחה 



.הורביץדואברהםרבי,פישריעקבישראלרבי,דושינסקימשהישראלרביבחתימת.החרדיתהעדהץ"בדמאתמכתב•

.פריינדאריהמשהרביהצדיקחתימתובהצטרפות

.שטרנבוךמשהרבישלוחתימתוידובכתבמכתב•

.סאטמרבישיבתתורהמרביץסופרמשהיוסףרביעבורהמלצהמכתב.החרדיתהעדהד"ראבוויסיעקביצחקרבימאתמכתב•

.ב"תרצ,אייר,ירושלים.יונגרייזהלוישלמהראובןברוךרבישלוחתימתוידובכתבתוספתעם,בלוימשהרביאלץ"הבדמאתמכתב

.א"תשנ,ירושלים–"אליעזרציץ"בעלהגאוןמאתתורהבדברידף[3]ארוךהלכתימכתב

.טובכללימצב.שוניםגדלים.מכתבים10כ"סה

200$פתיחה 

וראשיאשכנזרבניגדולימאתמכתביםשלחשובאוסף.224

בארץישיבות

Important Collection of Letters by the Greatest Rabbis of Ashkenaz

and Heads of Yeshivas in Israel

.שונותמקהילות.אשכנזרבניגודלימאתמכתביםשלחשובאוסף

.(ץ"תרח,בוטושאן)בוטושאןד"אבבורנשטייןבערדוברבי:הרבניםמכתבי

רבי.ברוידאזיסלשמחהרבי.(ה"תרצ,זגיערש)הכהןמנחםיצחקרבי

,ברזיל)בלומנפלדירחמיאלרבי.וינברגיעקביחיאלרבי.יפהןאברהם

.(ש"ת)צפתד"אבזילברמןליבאברהםרבי.יפהניסןאברהםרבי.(ט"תש

.(ב"תשכ)איזקסוןיהודהיחיאלרבי.(ט"תרצ,נתניה)גולדברגאהרןרבי

חנוךורביסורוצקיןזלמןרבי.(ח"תש,אביבתל)שפיראאיסרישראלרבי

הורביץיצחקרבי.(ב"תשכ,ברזיל)אשכנזיאלימלךרבי.העמליןהענדיל

.שטרןאליעזרשמואלרבי.מאזוזמאיררבי.נריהצבימשהרבי.מעליצער

4תשובה)קניבסקיחייםרבי.(אליעזרציץ)וולדינברגיהודהאליעזררבי

.(ו"תשכ)באזלד"אבסניידערסיעקברבי.(מילים

.טובכללימצב.מכתבים20כ"סה

300$פתיחה 

מאתמכתביםאוסף.225

ירושליםרבניוצדיקיגדולי

Collection of Letters by the

Greatest Rabbis of Jerusalem

ידובכתבמכתביםשני•

ישעיהרביהמקובלשלוחתימתו

מרגליותזעליגאשר

בכתבמילויעםמודפסמכתב•

,גרוסברגזונדלחנוךרבייד

ספרועל.ט"תרצ,ירושלים

והתרומההמעשר

משהרבימאתהסכמהמכתב•

הלברשטאם

.חייםעץישיבתשלקבלה•

הצדיקבחתימת.'התרצשנות

זלמןורבי.לויןאריהרבי

.זלייזניק



ל"זצזוננפלדחייםיוסףרביהגאוןאלשנשלחומכתבים[15]אוסף.226

Collection of [15] Letters that were Sent to the Gaon Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld

.הזקןר"האדמומיסוד"וסביבותיהןחיפה,טבריא,צפת,חברון,ירושלםהקדשבעריד"חבלכוללהכלליועדבית"שלמודפסתקבלה•

."זאנענפעלדחייםיוסףרבימרןהגאוןהרב"ידיעלשנתקבלהדולר3שלתרומהעל.ח"תרפאלולז"כ,לשיקגונשלחההקבלה

.וחותמות,חתימות

בדורליטארבנימחשובי].חייםתורתלישיבתתרומהאודות.ו"תרפ,פלונגיאןד"אבשפיץצבילוירבישלוחתימתוידובכתבמכתב•

נספה.טאווריגשלהאחרוןרבה.ה"תרפמשנתבפלונגיאןרב,טלזישיבתתלמיד(12502,12478ר"אוצה,ג"תש-ז"תרמ).השואה

.[בשואה

.צדדיםמשניכתוב."קאבלאנץהלויצביבןמשה"בחתימת.ט"תרפ.וחתימהידבכתבמכתב•

.ח"תרפסוף."בעללמטהעקיבא"חתום.ביידישמכתב•

שלושת.ווארשא."פנחס'רחתןל"זוואלקאווסקימשהנחמן'רנכדקאלמאנאוויטץהירשצבי"וחתימתידבכתבמכתבים3•

.ח"התרפשנתלאורךהמכתבים

.עמודים[2].ישראללארץלעלותורצוןאישימכתב.סטריזוב,"ווינריוסףלוי'הק"וחתימתידבכתבמכתב•

.ו"תרפ,השנהראשערב.אלייאמליוולאנדהכהןשרגארבישל,טובהשנהכרטיסעלמכתב•

.א"תרצ,[שוויץ]לוגונא.מגלאנטאפרידמןנפתליאפריםרבימאת,וברכותבקשהמכתב•

.ה"תרפ."החומותשומריהכולמגבאיאחד"אולמאןמאיררבימאת.תימןיהודיעבורכספיםמגביתבנושאמכתב•

.יידיש.ב"תרצ,יפו-א"ת.פוטאשדודהעסקןמאתמכתב•

."הישיבההנהלתבשם"בחתוםכתוב.ו"תרפ,ניסןג"י.בחברוןישראלכנסת"ישיבתמאתמכתב•

HELOUAN"שלבלנקעל.וחתימהידבכתבמכתב• SANATORIUM".ו"תרפשנת.

.ח"תרפשבט'ג.ירושלים.זוננפלדחייםיוסףרבישלמכתבהעתקת•

.הקיפולמחמתקרעיםכמה.קיפולסימני.טובכללימצב.שוניםגדלים.מכתבים15כ"סה

300$פתיחה 



רבניםעשרותמכתבי–נישואיןלצורךרווקותתעודות[130]שלענקאוסף.227

Large Collection of [130] Bachelorette Certificates for Marriage – Letters by Dozens of Rabbis

–המשנותרובם.עדיםהצהרות,נישואיןרישומי,נישואיןאישורבענינירבניםמכתבי,רווקותומכתביתעודות130שלענקאוסף

והמכתביםהתעודותניתנועבורםהמוזכריםמהשמותחלק.בחתימותרקוחלקם,מלאידבכתברביםמכתבים.בירושלים60\50

.ומיוחסותחשובותממשפחות

:הרבניםמכתבישמותרשימתלהלן

רבי•[אברהםויאמרס"מחיוסףעובדיהרבימרןשלחמיו]פטאלאברהםרבי•[בירושליםהפרסיםרבנימחשובי]י'גרגבנימיןרבי

•[בארץיעקבביתוממייסדיישראלאגודתמראשיקופנהגןשלרבה]יעקובזוןזאבבנימיןרבי•[תורהקולישיבתמראשי]לנגזאב

רבי•קאפחיוסףרבי•[אליעזרהציץ]וולדינברגיהודהאליעזררבי•[ירושליםודיינימרוקוחכמימחשובי]אזולאישלוםרבי

[טמשווערד"אב]סופרצבייצחקרבי•קמינצקינתןרבי•[חברוןישיבתראש]פרבשטייןאברהםרבי•[יפוד"אב]אנגלרדאברהם

-במעזאד"אב]פוקסיהודהצבירבי•וויסצביאברהםרבי•בריזלזלמןרביהצדיק•[התלמודביתישיבתראש]שורצמןדברבי•

מפילדלפיהווכטפויגלדודרבי•מפילדלפיהליפשיץמשהרבי•הרץמשהאברהםרבי•טויבצביאהרןרבי•[גרוסוורדיין,קרסטש

גדולימועצתחבר.וחיפהנירנברגד"אב]קלייןיצחקאברהםרבי•שטרןיהודהיצחקרבי•[אירלנדד"אב]יעקובוביץישראלרבי•

חייםרבי•[ירושליםמטשאקאוואר"האדמו]הלברשטאםנפתלירבי•[מנשסטרד"וראבניץ'בויזדיין]שנעבלגדודרבי•[התורה

רבי•[ועודס"השעל"החמהאור"בעל]קרוזרזונדלרבי•[מבעלזאהרןרביר"האדמוק"משב]גרינצוויגטוביהמשהרבי•ראטה

האוערבנימיןרבי•רוזנטלדודאברהםרבי•ראםאליהורבי•פרנקפסחצבירבי•[שבירושליםהדעתמנקיי]לויןברוךמשה

רבי•גרוסעקיבארבי•[קדושיםזכרוןס"מח]מושקוביץאהרןנתןרבי•[לודויגסהאפןד"אב]עברשטרקשמעוןרבי•מטורונטו

אייזיקיצחקרבי•[ווערבויד"אב]רייךבנימיןשמואלרבי•[הראשיתהרבנותוחבראיזנשטטד"אב]שלזינגריפהמרדכי

שלרבה]לויןיהודהרבי•משוררישעיהורבי•[עבדיישכילבעל]הדאיהעובדיהרבי•מנחםבןמאיריצחקרבי•פינקלשטיין

ל'שמער]"שושנקיןשמריהנחוםרבי•ורנראברהםרבי•מושקוביץל"סגפינחסצבירבי•[יעקבקולישיבתוראשמוסקבה

רבי•[בירושליםצובהארםמחכמי]רפולהרריאהרןרבי•ורשבסקייעקברבי•[בירושליםומשפיעבאטוםהקהילהרב"באטומער

"[נאמןאורח"השלבנוחייםעץישיבתמרבני]אוירבךיצחקרבי•[איירסובאונסברלין,ואייזנשטטקראנשדטד"אב]קלייןצביזאב

ועוד.בלומנפלדכתריאלרבי•(ו"תששנת)פרגאדיינימאתמכתב•פרנקלזאברבי•טולידאנומשהיעקברבי•

.שהואכמותנמכרהאוסף.כפוליםבודדיםמכתבים.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים.מכתבים130כ"סה

400$פתיחה 



יוסףרביהצדיקשלקדשוידבכתבדף.229

המוסרתנועתאבימסלנטזונדל

Leaf Handwritten by the Tzaddik Rabbi Yosef

Zundl of Salant the Father of the Mussar

Movement

רביהגאוןהצדיקשלקדשוידכתבבעצםכתובדף

בירורבדף.המוסרתנועתמייסדמסלנטזונדליוסף

14.והיובלהשמיטהשנותחשבוןבנושאהלכתי

.ק"בכתישורות

חייםרביתלמידימגדולי,זונדליוסףרביהצדיק

שלישיפה)לדורותא"הגרתורתומוסרין'מוולאז

,התנועהכאביונחשבהמוסרתנועתמייסד.(א"להגר

ללימודמסלנטישראלרביאתכיוןאשרהואשכן

עלידועיםרביםסיפורים.לרביםולהנחלתוהמוסר

עלה.חןובענוותבחסדהמיוחדותהנהגותיו

קהילתומנהיגראשוהיהח"תקצבשנתלירושלים

תפקידלקבלסירבהרבהענוותנותומפני.הפרושים

המדרשביתספרייתגבאישימשאך,רשמיתורני

מרכזשהיה,"החורבה"שבחצר"ציוןמנחם"

.בירושליםהפרושיםחכמישלוהלימודהתפילה

זונדליוסףרביהצדיק"בספרנדפסהדףתוכן

,ריבליןאליעזררבי).יגסימן'מדעמוד,"מסלאנט

.מצורףחומרראה.(ט"תרפ,ירושלים

.טובמצב.מ"ס18\23.נייר.דף[1]

1250$פתיחה 

וגירושיןנישואיןבעניניודפוסידבכתבמסמכיםאוסף.228

Collection of Handwritten and Printed Documents related to marriage and Divorce

מריםהכלהעם.הכהןשלמההמנוחר"ביהודהר"באברהםהחתן.ש"תשנת."בוזהילאנהרדעלבומחס".ידבכתבנישואיןכתובת•

.[?אלמאדר]משהר"בברוךבת

.אמוייאלשלמהבתמסעודאהכלהעםאלזרעהןהידועאליהובןמשהרביהחתן.ע"תר.בצארנהרדעלבצאר.נישואיןכתובת•

.(פגום)

.ח"תרסשנת.מילויללא.ידבכתבכתובה•

.רוזנטלדודאברהםרביבחתימת.גירושיןאישורמכתב•

.ו"תששנת."שפיראישעיה'רבהרבשמואל"החתןלחתונתהזמנה•

דוד"חתימותעםמודפסתנישואיןכתובת•

.נוסףחותם,"אלטושלריצחק

.מירושליםגירושיןתעודותחמשה•

.פראנקתנחוםשמואלרביבחתימת

רביבחתימתאביבמתלגירושיןתעודת•

.טולידאנומשהיעקב

שלרבהבחתימתמחיפהגירושיןתעודת•

.אוחנהנסיםורבי.מרקוסברוךרביהעיר

לעזרתמוסד"נדוניא"שלדפיםחמשה•

.חברלקבלתבקשה.ירושליםוכלותחתנים

.מילויללא.זהיםדפים

פרט.טובכללימצב.פריטים18כ"סה

.למפורט

150$פתיחה 



חברוןישיבתראשסרנאיחזקאלרביהגאוןידבכתבכללייםשיעוריםעשרה.231

Ten General Lessons handwritten by the Gaon Rabbi Yechezkel Sarna the Head of the Hebron Yeshiva

בבאבמסכתבישיבההגאוןשנשאכלליםשיעורים10לפנינו.בירושליםחברוןישיבתראשסרנאיחזקאלרביהגאוןשלידוכתב

:בתרא

במסכתחידושים–ידכתב.230

ההמאהתחילת,אשכנז–ברכות

נדפסלא–19–

Manuscript – Novellae on Tractate

Berachot – Ashkenaz, Early 19th

Century – Has not been Printed

בכמהופלפוליםחידושיםכולל,ידכתב

שלאחידושים.ברכותבמסכתסוגיות

,אשכנז,מזוההלאכותב.נדפסו

.19–ההמאהתחילת

שלוהוספותמחיקותכולל!אוטוגרף

.השורותביןהכותב

בכתברישומיםשבסוףהלבניםבדפים

והקציןהנגידהחרוץהגאוןהרב"יד

בכבודוהמופלגהאברךהראשהמופלא

בהרבזוסמןאלכסנדרר"מוהרכבוד

."פרייסין...ק"מק..אליעזמוהרר

19.כתוביםעמודים10מתוכם.דף[9]

עשנקבי.טובכללימצב.מ"ס15\

.איכותידף.זעירים

200$פתיחה 

ט)ד"והראבם"הרמבבמחלוקתשיעור.1

.ט"תש.עמודים2.מקיףבדין.(סעיפים

.הראשוניםבמחלוקותל"הנשיעורהמשך.2

.ט"תש.עמוד1.(סעיפיםז)

יד).והניקףהמקיףבסוגייתשיעור.3

.ט"תרצ,כסלו.עמודים2.(סעיפים

בדין.בתראבבאבמסכתארוךשיעור.4

.תאריךללא.מלאיםעמודים4.השותפים

מהלכותב"בפם"הרמבדבריעלשיעור.5

,טבת.עמודים2.(סעיפיםח).שכנים

.ח"תשי

ה).שכניםבלכותהטורדבריעלשיעור.6

.תאריךללא.עמודים2.(סעיפים

בהלכותם"הרמבבדברישיעורהמשך.7

.תאריךללא.עמודים2.(סעיפיםה).שכנים

מהלכותב"בפים"הרמבבדברישיעור.8

.ד"תש,טבת.עמודים2.(סעיפיםח).שכנים

2.חבירואתהמקיףבדינישיעוריםשני.9

.תאריךללא.דף

הדפיםכל.ידובכתבעמודים[19]כ"סה

כל.הישיבהראששלרשמיבלנקעלנכתבו

.טובכללימצב.טוריםבשנינכתבעמוד

.בשוליםקליםקרעים.קיפולסימני

200$פתיחה 



"דקדוקשלמחברת"–'קרתאנטורי'המנהיגקצנלבויגןהלוישלמהאהרןרביידכתב.232

Manuscript Rabbi Aharon Shlomo Halevi Katzenellebogen the Leader of the 'Neturei Karta' – "Notebook of Grammar '

,האותיות,הקודשלשוןבדקדוקכלליםכוללתהמחברת.קצנלבויגןהלוישלמהאהרןרביהגאוןידבכתב"דקדוקשלמחברת"

.קצרותותשובותשאלותכללכלבסוף.ר"אהחעודגשהדגש,הברה,החטפים,השוא,התנועות

ירושליםקאצינעלבויגןהלוישלמהאהרן"חותמותהמחברתשלהחיצוניתבמעטפת.מ"ס24.כתוביםעמודים15.דף8!אוטוגרף

זוחותמתהנראהכפי,"דקדוק"המילהאתהרבהשליםשלפנינובמחברת,ידבכתבלמילוימקוםעם"_שלמחברתא"תובבק"עה

.המחברתתוכןאתידובכתבהרבהוסיףפעםובכלנוספותלמחברותשימשה

בילדותו.ישראלבארץומנהיגםקרתאהנטוריממיסדי,ויראהתורהישיבתראשי(ט"תשלנפטר)קצנלבויגןהלוישלמהאהרןרבי

תקיףהיה.דעהויורהמשפטחושןערוךשולחןכלעלנבחןאירוסיולפני.זוננפלדחייםיוסףרבישלתלמידו.ועילויכמתמידנודע

.קרתאנטוריכונתהשלימים"החייםחברת"אתהקימוויחדישראלמאגודתבלויעמרםרביעםיחדפרשה"תרצבשנת.מאודבדעותיו

.וכתמיםקרעים,בינוני-טובמצב

150$פתיחה 

בלומנטלחייםישראלרביידכתב.233

'התרשנותסוף–הדורותסדרפנקס-

Manuscript Rabbi Israel Chaim

Blumenthal – Pinkas Seder HaDorot –

Late 1840s

בלומנטלחייםישראלרביידבכתבגדולפנקס

מאדם,הדורותסדרתיאורבפנקס.מירושלים

רשימתכולל,הראשוניםתקופתועדהראשון

דפיםבמספר.ואמוראיםתנאיםשלארוכות

והכנסותהצאות)אישייםוחשבונותרישומים

.[ז"תרצ]1937משנתתאריכיםעם('וכדו

ידוע.ירושלמירב,בלומנטלחייםישראלרבי

,כהונהבגדי,רותאגדות:הרביםבחיבוריו

צורתא,הקרבנותמשפט,וכליוהמשכן

,כוסותארבעקונטרס,אהלותציוני,דשמעתא

דיניקונטרס,ומרורמצהבעניןקונטרס

,מנותמשלוחקונטרס,ונויההסוכהקדושת

ועוד.הדורותקורא

.אחוריתכריכהללא.מ"ס24\34.דף[56]

.טובמצב

150$פתיחה 



פנקסיםשלושה.234

מנדלמנחםרביידבכתב

והוצאותהכנסות–כשר

The Notebooks Handwritten

by Rabbi Menachem Mendl

Kasher – Revenues and

Expenses

הכנסותשלפנקסיםשלושה

מנחםרביידבכתבוהוצאות

עוסקיםהפנקסים.כשרמנדל

.קודשספרימכירתבענין

שמותוכן,רביםשמותמוזכרים

אלפיעלהעוליםרביםספרים

.שמות

.טובכללימצב.דפיםמאות

בתוךנתונים.רטיבותכתמי

.תואמתקופסא

150$פתיחה 

ומכתביםתורהחידושי–מטבריהולוריאוורנרמשפחתרבניארכיון.235

The Archive of the Rabbis of the Warner and Luria of Tiberius – Torah Novellae and Letters

.50–השנות."א"שליטש"הגרחשיעור"בכותרתסוגיותחידושישלפנקס.וורנרבונםשמחהרביידבכתבתורהחידושי•

בניהם.משפחתוקרובימאתמכתבים.יוסףאברהםרביוגיסושלמהחייםרביאחיועםהתכתבויות.אליוושנשלחוששלחמכתבים•

רבי.רוזנטליעקברבי.מינצברגדודרבי,הרטמןיוסףרבי.שטרןפנחסרבי.ורנרברוךשמואלרבי.שפיראאליהורבי:מאתמכתבים

.שולזינגרהלוישמואלרבי.פלדמןאשריעקב

.ברקמבניפוברסקיממשפחתהאחד.למשפחהשנשלחוטובמזלמברקי56•

.תורהודבריהיסטוריםפרטים.מירושליםלודמירדודמרדכירביבשרםשארמאתארוכיםמכתבים16•

.וורנרנחמההרבניתשלאביהלוריאיוסףאהרןרביאלשנשלחומכתבים15•

.לוריאיוסףאהרןרביחותנומאתארוךמכתבמהםאחד.הלברשטאםמאיררביר"האדמואלמכתבים2•

.לוריאיוסףאהרןרבישלוחתימתוידובכתבמכתבים4•

.טבריהד"ראבוורנרזאבאשררביאלשנשלחומכתבים5•

.שפיראאליהורבימאתאליושנשלחמכתב.טבריהד"אבאוירבךדבאברהםרבישלוחתימתוידובכתבארוךמכתב•

.בונםשמחהרביאללוריאמשהרבישלוחתימתוידובכתבארוךמכתב•

רשמיבלנקעלדפים2.טבריההעירברבנותמחלוקתבענין"ישראלעדת"החרדיםקהילתבשם"אישחזון"המרןאלסטנסילמכתב•

.ל"הנבעניןידכתבעם"ישראלעדת"של

.ורנרזאבאשררבישסידרחמץמכירתשטרנוסח•

דפים.היסטורייםפרטים,וטבריהירושליםבערישנפטרוצדיקיםאודות.הומינרשמואלרביידבכתבכנראהידבכתבדפיםעשרות•

.רגנסברגאפריםרבימאתז"תרצמשנתמכתב.הדתותשראלהומינרחייםרבימאתמכתביםשני.('התרשנותסוף)עתיקים

.ורנרזאבאשרהרבאלהרצוגהלויאייזיקיצחקרבילישראלהראשיהרבשלוחתימתוידובכתבמכתב•

.שוניםומצביםגדלים.דפיםמאות

300$פתיחה 





מכתבים וכתבי יד חכמי הספרדים

המקובליםגדוליבחתימתנדירמכתב.237

א"תשל,ירושלים–מוצפייעקברביבראשם

Rare Letter Signed by the Greatest Kabbalists

Headed by Rabbi Ya'akov Mutzafi – Jerusalem,

1971

מנצורצאלחחכםהמדפיסביןדיןופסקבוררותמכתב

מצדבבלספריהוצאתקרןמייצגדרזישמואלהרבובין

דרזישמואלרבי].פשרהסעיפישלושהבדף.שני

זקןשלהמובהקתלמידובירושליםהמקובליםמחשבי

.א"תשל,אדר'ה.[כדורייצחקרביהמקובלים

יוצאיהמקובליםהדייניםחשוביחתומיםהמכתבעל

,אליהומרדכירבי,מוצפייעקברבי.בירושליםבגדאד

.עבודיחוגיסלמאןורבי

מחשובי,קדושאיש(ג"תשמ-ס"תר)מוצפייעקברבי

כיהן.בירושליםשהתיישבומבגדאדוהמקובליםהרבנים

בצעירותו.הספרדיתהחרדיתהעדהשלהדיןביתכאב

רבי,הכהןאפריםרביהמקובליםשלמפיהםתורהקיבל

זילכהביתבישיבתחוציןצדקהורביאגסישמעון

והתיישבישראללארץעלהא"תשיבשנת.בבגדאד

בביתותפילתולימודומקוםאתקבעבה,בירושלים

היהשם,חוציןצדקהרבישייסדצדקהשמשהכנסת

.שנהמשלושיםלמעלההישיבהוכראשציבורלשליח

ההשתתפותעלואסרלציונותחריףכמתנגדנודע

.בבחירות

.מאודטובמצב.דף[1]

150$פתיחה 

יוסףפורתישיבתראשמרןמאתהערכהתעודת.236

ג"תשכ,ירושלים–ל"זצעטייהעזרארבי

Certificate of Appreciation by Maran the Head of the Porat

Yosef Yeshiva Rabbi Ezra Atiya – Jerusalem, 1963

בעלוביראהבתורההמצויןהאברך"עבורהערכה"תעודה"מכתב

משניםבישיבתנולמדאשר,צדקהאליהור"כמוהישרהסברא

"...ישרההבנהעםגדולהבשקידהח"תושמשושנהוקרא

עםעטייהעזרארביהישיבהראששלידוחתימתעםהמכתב

.הישיבהוחותמתהפרטיתחותמתו

ועמקןגאון,(ל"תש–א"תרמ)ל"זצעטייהעזראהרבהגאון

ברציפותשנהלחמישיםקרוב,ובמפרשיובתלמודמופלאומחדש

היוצרבית"יוסףפורת"הגדולההירושלמיתהישיבהבראשעמד

כמותלמידיוהםהספרדיםהדורגדולי,הספרדיםוחכמירבנישל

קרליץישעיהאברהםהרב.רביםועודל"זציוסףעובדיההרבמרן

בישיבתביקרהמערבימהכותלחזרתובעת"אישהחזון"בעל

אותוהגדירמכןולאחרתורהשלבשיחשניהםהפליגו,יוסףפורת

."הראשוניםכסברתהיאסברתו"לאמראישהחזון

בשכונתההישיבהתמונתעםהישיבהשלרשמיבלנקעלדף[1]

.ג"תשכ,אבמנחם.גאולה

150$פתיחה 



טהרת"הספרהוצאתלרגלמיוחדמכתב.238

ירושליםד"ראבמשאששלוםרבימאת"הבית

Special Letter for the Publication of the Book

"Taharat HaBayit" by Rabbi Shalom Messas Rosh

Av Beit Din of Jerusalem

משאששלוםרביהגאוןשלוחתימתוידובכתבמכתב

יוסףעובדיהרבינוהדורפוסקמרןאל,ירושליםד"ראב

תמוז,ו"כ.הביתטהרתהגדולספרוהוצאתלרגל

.ח"תשמ

הערצתואתמשאשהרבמראהבובמיוחדמלבבמכתב

הרבמרעיףבמכתב,יוסףעובדיהרבילמרןוחיבתו

.וספרומרןעלשבחיםמשאש

.טובמצב.תיוקנקבי.רשמיבלנק.דף[1]

100$פתיחה 

20\19–המאה–המזרחארצות–רבניםמכתביאוסף.239

Collection of Letters by Rabbis – Oriental Countries – the 19th / 20th Century

.(בטקסטחסרון)"...עבדאללה...הצעיר"חסרהמעטהחתימה.וחתימהידבכתב.ח"שפמשנתמכתב•

."ז"התרפ'ש–בגדאד–הרבניםועד"שלבלנקעלכתוב.ירושליםאל.מבגדאדיהושעאליארבישלוחתימתוידובכתבמכתב•

להביאקדמוניותמשניםגרוזיאמנהגבעניןהמכתב.ס"תרשנת.שוילימיכאלרבישלוחתימתוידובכתבמגרוזיאהלכתימכתב•

מכתב...אותהמכשיריןהיויבצבץלאואםבפשוריכ"אחולבדוקהריאהגוףמעלהסרכאולהסירולחתוךפומיהדחלישחריפאסכינא

.וקושטאשאליניקימנהגישלמובאותעםארוך

."שמואל"חתוםידכתב.1962.שבבוכארהמתשקאנדמכתב•

.ב"תרצשנת.בירושליםתימןמחכמי,הכהןדודר"בכיוסףרביוחתימתידבכתבמכתב•

.ועקניןנסיםרביר"השדאל.ז"תשכ,(קולומביה)בוגוטהשלרבהשרבאנידודרבימאתמכתב•

.ועקניןנסיםרביאל.ב"תשכ.סיאטילבצרותעזרהק"קשלרבהשלםדודאברהםרבימאתמכתב•

,איטליה.א'בהאובאלףנכתבהאם,דכהפצועכתיבתבענין."שלובחומשל"זנורצילביתשלמהר"מהרלשוןטופס"ידבכתבדף•

.[?]18–ההמאה

.טובכללימצב.שוניםגדלים.מסמכים8כ"סה

300$פתיחה 



רביהמקובל–מסמכיםארכיון.240

ל"זצהדאיהשלום

Archive of Documents – the kabbalist

Rabbi Shalom Hadaya

רפאלרבימאת,ומסמכיםמכתביםארכיון

הישיבתראשל"זצהדאיהשלום

עובדיהרבישלובנואלביתהמקובלים

.עבדיישכילבעלהדאיה

בעניניידובכתבדפים,ששלחמכתבים

פנקסים.אליושנשלחומכתבים.קבלה

בכתבסגולותדפי.שונותרשימותכוללים

והסידורהתהליםספר.ועודטיוטות,ידו

הרבניםהמכתביבין.המקובלשל

מאתמכתביםכמהנמצאים,אליושנשלחו

"יהושעעמק"בעלמאמאןיהושערבי

.בארץמרוקוחכמימזקני

16–ההמאה,ספרד–הראשוניםמתקופתנדפסשלאחיבור–ידכתב.241

Manuscript – a Composition that had not been Printed from the Time of the Rishonim – Spain, the 16th Century

.(לר'ריצבנימין'פרופ"ע)16–ההמאה,ספרד.בינוניתספרדיתכתיבה.8°:גודל.צדדיםשני.דף[15].ניירעלדיו.ידכתב

המחבר.תורהמשנהבספרום"הרמבפסקיעלבתוספתדיניםחידושי.שנפלוהאשהפרקכתובותבמסכתסוגיותסביבהלכהחידושי

שיכלועדומכסהומציעולובשבהןמשתמשזההרי'פילינראהד"לעואני"הפירושיםבאחד.ם"והרמבהגאוניםשלפסקיהםגםמזכיר

.(לדהלכהכהפרקאישותהלכותם"רמב)."הבליותלהלשלםחייבאינווכשיגרשנההקרןויכלה

בירושליםי"רשברחובאלביתישיבתראשבשניםעשרותבמשךשימש,הקבלהבתורתובקינודעחכםתלמיד,הדאיהשלוםרבי

בשנתנפטר.הירדניהלגיוןידיעלהימיםששתבמלחמתנהרסההעתיקהבעירשהישיבהלאחרח"תשיבשנתאביוהקיםאותה

.ע"תש

.שוניםומצביםגדלים.מסמכיםעשרות

150$פתיחה 

לפנינו!נמצאלאתוכן

ממדרגהחשובהתגלית

!ראשונה

משניכתובים.דף[15]

.16–ההמאה.צדדים

לאדפיםרצף.שלםבלתי

מגניזתהוצאוהדפים.נבדק

מצבםלפיכך,כריכות

פגמים,עשפגעי.משתנה

חסרונות.כתמים.ובלאי

מצב.רבותלאטקסט

.בינוניממוצע

הצעיר:בעליםחתימת

ד"ראב–ט"סאלפסישלמה

עדימיםהאריך.תוניס

נפטר.שנהלשמוניםקרוב

מחברבעל.א"תקסבשנת

,ליוורנו)"ממשחכרוב"

חידושיםכןכמו(ט"תרי

משחא"אביובספרממנו

."דרבותא

1000$פתיחה 



[1400]'הרמשנותכתיבה,ספרד–שטרותנוסחי–ידכתב.242

Manuscript – Versions of Deeds – Spain, Script from the 1400s

משנותספרדיתכתיבה.אחרקיום,הגטקיום,וקניינהמכירהשטר,מתנהשטר.שטרותנוסחיובהם.ידבכתבעמודים[4]כוללגליון

"...עולםלבריאתשניםוכךוכךומאתיםאלפיםחמשתשנתפלונילירחימיםוכךכךבשבת'פלויום"נכתבהגטקיוםבשטר.'הר

.מ"ס15\21.בשולים.טקסטחסרונות.כתוביםעמודיםארבעההכולל,ניירגליון[1]

300$פתיחה 

עלידועלאחיבורמתוך-ידכתב.243

[16–ההמאה,ספרד]–השיריםשיר

Manuscript – from an Unknown

Composition on Song of Songs – [Spain,

the 16th Century]

דרשות.כתוביםעמודים[8],דפים[4],ידכתב

.ידועלאקדוםחיבורמתוך.השיריםשירעל

!אוטוגרף.16–ההמאהספרד,הנראהכפי

.ניירעלדיו.דף[4]

אחדדף,שלמיםשלושה

בתחתיתחלקיחסרוןעם

דף.דיוטשטושי.הדף

.בינונימצב.איכותי

400$פתיחה 



בכתבודפיםמכתביםאוסף.245

–ההמאה–המזרחארצות–יד

16-19

Collection of Letters and

Handwritten Leaves – Oriental

Countries – the 16th – 19th

Centuries

המאה,ידבכתבדפיםשרידיארבעה•

מהםהאחד.מכריכהשהוצאו16–ה

.קלףעל

הגדוליםשםספרמתוךדפיםששה•

עם(לט-לדדפים)ראשונהמהדורה

.ידבכתבחשובותהגהותארבעה

.תורהבדבריידבכתבדפיםמקבץ•

טורקיהמארצות,מזרחיותכתיבות

כותבים.ישראלוארץ,מרוקו,והבלגן

.שונים

."פאסמנהגכפיהטריפותסדר"דף•

מצב.שוניםומצביםגדלים.דף40–כ

.גרוע-בינוני,טוב

200$פתיחה 

–ידכתבדפיאוסף.244

ארצות-ידועלאתוכן

–ההמאה,והבלקןהמזרח

16–19

Collection of Handwritten

Leaves – Unknown Content

– Oriental Countries and the

Balkan, 16th – 19th

Centuries

שהוצאוידבכתבדפיםאוסף

תורהחידושי.כריכותמגניזת

ארצות.שוניםכותבים.והלכה

–16המאות,והבלקןהמזרח

19.

:חלקיפירוטלהלן

בכתיבהעמודים4כוללדף•

–ההמאהמתקופתספרדית

16.

חודשיחמשהכוללדפים2•

לאחדמעבר.ארוכיםתורה

הצעיר"בחתימתרישוםהדפים

."ט"סאסאיאודהחיים

.'התשנות,ספרדיתכתיבה.טריפותבהלכותכתוביםעמודים4כוללגליון•

.ועודורעמיםרעשיםמספרכנראהליקוטים19\18-ההמאהמזרחיתכתיבה,דפיםשלושה•

.מהתקופהאשכנזיתאחרתמכתיבהשורותכמהעם.'התשנות.ספרדיתכתיבה.ומוסרבדרושחידושיםכולל,גדוליםעמודים4•

.מזוהיםלאכותבים.ידועולאנדפסלאהדפיםתוכןכל

.גרוע,בינוני-טובמצב.שונותברמותטקסטוחסרונותפגמים.שוניםומצביםגדלים.כתוביםעמודים27.דפים14

500$פתיחה 



ז"תרע,בגדאד–א"זיעפתיהיהודהרביהאלקיהמקובלוכתבשתיקןהראשונההעולםממלחמתתפילה.246

Prayer in the Midst of World War I Authored and Written by the Divine Kabbalist Rabbi Yehuda Fetaya – Baghdad, 1917

כולהכתובה.ז"תרע,בגדאד.הראשונההעולםמלחמתשלבעיצומהא"זיעפתיהיהודהרביהאלקיהמקובלשתיקןמיוחדתתפילה

.[שורות50].קדשוידבכתיבת

!מעולםפורסמהולאידועהלאתפילה

והגבורהגדולהאלא"או'האנא".ראויואינוהגוןשאינופ"ואע,הרביםלרחמיוומתפלל,אביולפניהמתחטאכבןכתובהתפילהנוסח

ולנוהצדקה'הלך,וממשפטיךממצותיךוסרנוומרדנווהרשענוועוינוחטאנו.מצותיוולשומרילאוהביווהחסדהבריתשומרוהנורא

הפניםבושתלנו'ה,בךמעלנואשרבמעלנושםהדחתםאשרהארצותבכלוהרחוקיםהקרוביםישראלולכלהזהכיוםהפניםבושת

וסורתורותיךאתעברוישראלוכל,הנביאיםעבדיובידלפנינונתןאשרבתורתיוללכתאלהינו'הלקולשמענוולא...לךחטאנואשר

"...משהבתורתכתובהאשרוהשבועההאלהעלינוותתךבקולךשמועלבלתי

מןתמנוספנו"המלחמהבעתבתפוצותיהםישראלעםעלהעוברים,הנוראותהגזירותאתפתיהיהודהרבימתארהתפילהבתוך

עלמבכההאם,ואנחותבבכינשיהםועזבו...ולגבעותלהריםנסוומהם,במחילותנחבאוחכמיםתלמידי...כחומרונרמסנו,בלהות

פריהפילונשיםוכמה...וגלמודותשכולותנשיהםהניחואנשיםוכמה,עגונותכלותיהםעזבוחתניםכמה...נעוריהבעלעלוהכלה,בניה

המסמכובדריקככליהוצגועשיריםכמהמזונותלהםלבקשחוצהלצאתלאנשיםנהפכונשיםכמה,והבהלותהפחדמרובבטנם

והעליותהבתיםרוב,החדשותגזרותמקולנחרדויוםיוםבכל,הסחבותובבלוימטולאיםבנעליםהולכיםהמוניםהמונים..ות'והמתנו

"...הצבאותאנשימחוליםנמלאו

עלפתיהיהודהרביכותבבהמשך

ובת,אומרתהלשוןמה"הגלותתוקף

לאתרתידאברהםמארי,ממרתציון

שברעלשבר,גלותעלגלות,עבדי

,השכינהגלותלנוהמעט,ידובקויחדיו

ושמונהאלףהיום,מעונהמשכןוחרבן

ז"תרע]שנהוארבעיםושמונהמאות

נגזרגםאלא,[למנינם1917.ליצירה

"...הצבאעבודתגזרתעלינו

,מקראמפסוקימיוסדתכולההתפילה

מליצותבחרוזים,רבותינומאמרי

ומאמריםמפסוקימושאליםולשונות

רביכידוע.ספרדחכמישלכדרכם

העולםמלחמתבתקופתפתיהיהודה

עםלהצלתתפילותחיבר,השניה

גדוליעםתפילותעורךוהיה,ישראל

ישראלארץיושבילהצלתהמקובלים

יהודהרביכימסופר.הצוררהצרמידי

מיוחדתיקוןערכונוספיםומקובלים

ואכןישראללארץתגיעלאשהמלחמה

שלפנינוהתפילה.ניצלוהארץתושבי

העולםמלחמתסיוםעםנכתבה

שלפעולותיובזכותוכנראה.הראשונה

וכוונותיוותפילותיו,יהודהרבי

.המלחמהנעצרה,בשמיםהמתקבלות

ולאנדפסהלאהמיוחדתהתפילה

!!!הזההיוםעצםעדידועההיתה

שורות50.צדדיםמשניכתוב.דף[1]

18\24:הדףגודל.קדשוידבכתב

קרעי.קיפולסימני.איכותידף.מ"ס

טשטושים.הקיפולמחמתשולים

.הקיפולמחמתאותיותבכמה

1000$פתיחה 



מרןשלקדשוידכתב!רגילבלתי.247

שלמיםחידושים–מצעירותו"חיאישבן"ה

ובמוסרבקבלה

Extraordinary! Manuscript by Maran the Ben

Ish Chai" from His Youth –Kabbalistic and

Mussar Novellae

עלבקבלהחידושיםקטעישבעהובו,גדולדף

,"החייםבצרורצרורהאדונינפשוהיתה"הפסוקים

וישישואלהיםלפנייעלצוישמחוצדיקים"

ביןבעניןמוסרדבריהראשוןבקטע."בשמחה

ומלבד".הרעולשוןחנםשנאת,לחברואדם

צריךגםלמקוםאדםשביןבדבריםלפשפששצריך

מכולםוגדולהלחברואדםשביןבדבריםלפשפש

ליזהרהאדםצריךכמהכ"וא...חנםשנאתעוןהוא

הגואליבאוהאחדותהאהבהבזכותכיבזה

."ר"אכיבימינובמהרה

ישלחברחמיות"השי"סיוםדבריהעמודבסוף

יהיהשדיאלר"אכיבימינובמהרההגאוללנו

."ר"אכיתמידויעזרנווישמרנובעזרתינו

מרןשלהמוקדמתידובכתיבתהםהחידושים

\-התרכבשנותצעירותומתקופת"חיאישבן"ה

(סטנדרטילא)גדולדף.(מצורףצילוםראה)-תרל

באמצעשנוצרואיכותיעבהדף,מיםסימניעם

ידיעתנולמיטב.מ"ס22\19.33–ההמאה

דבריעםשלמיםענינים!נדפסולאהחידושים

.קדשוידבכתבשורות72.וסיוםפתיחה

ללא.השמאליתהעליונהבפינהחסרון.דף[1]

חדשהבכריכהשמור.טקסטאותוכןחסרון

.קיפולסימני.מאודטובמצב.ומרשימה

1000$פתיחה 

שלקדשוידכתב.248

–"חיאישבן"המרן

הרמזדרךעלחידושים

Manuscript by Maran the

Ben Ish Chai" –Kabbalistic

Novellae

בעצם,צדדיםמשניכתובדף

ג"רשכבהשלקדשוידכתב

אישבן"הבעלחייםיוסףרבינו

דרךעלחידושיםבדף."חי

והניח"הפסוקבביאורהרמז

מסביבאויבכםמכללכם

."בטחוישבתם

.קדשוידבכתבשורות42

.מצויןמצב.מ"ס10\13

300$פתיחה 



רביהאלקיהמקובלידכתב.249

–"יהודהנחל"בעל'ג'גיהודה

19–ההמאה,תונס

Manuscript by the Divine Kabbalist

Rabbi Yehuda Jaj Author of "Nachal

Yehuda" – Tunis, the 19th Century

הזהרספרעלוביאוריםקבלהחידושי

רביהאלקיהמקובלשלקדשוידבכתב

.כתוביםעמודים[6]דפים[4].'ג'גיהודה

נחלבספרונדפסוהקטעים!אוטוגרף

.(מצורףחומרראה)התורהעליאודה

תוניסחכמימגדולי,גזיהודהרביהמקובל

הרבניםאוצר,נ"תרנפטר)19-הבמאה

.הקבלהבתורתמופלאמחדש.(6895

"יהודהנחל",התורהעלהראשוןספרו

ועבגדולכרךהוא,(א"תרע,ירושלים)

ספרעלחידושיםובו,דף400-כבןכרס

חלקיםשני.הקבלהפיעלבלבדבראשית

עדבירושליםנדפסוזהמספרונוספים

לירושליםעלהימיובסוף.ז"תרצשנת

.המערביםלעדתהדיןבביתכדייןוכיהן

חדשהכריכה.מ"ס23.איכותיםדפים[4]

הכריכהשדרת.מוזהבכיתובעםמהודרת

.מעור

200$פתיחה 

מאירציוןבןרביל"הראשידכתב.250

ז"תרצ,פסחהמועדחול–עוזיאלחי

Manuscript by the Rishon LeZion Rabbi

Ben Zion Meir Chai Uziel – Chol HaMoed

Pesach, 1937

שלידובכתבכולהכתובה,ארוכהדרשה

חול.עוזיאלחימאירציוןבןרבילציוןהראשון

.ז"תרצ,פסחהמועד

ישראלעםשלהנושאסביבנסובההדרשה

מתארבה,"ובניםאבות"הדורותבשרשרת

לאומותישראלעםביןההבדליםאתהרב

.ותולדותאבות"ובניםאבות"בנושא,העולם

ביןוחיבוראחתבשרשרתחיישראלעם

ענין.הנביאאליהוענין.התולדותלביןהאבות

.נביאיםומנהגערבהחיבוטענין.אבותפרקי

'להאתםבנים.א:פרקיםבחמשההדרשה

.והרבנותהנבואה.ג.ובניםאבות.ב.אלקיכם

.ה.אבותפרקיקריאתבענין–דאבותמילי.ד

.אבותומנהגנביאיםמנהג

מצב.איכותיםדפים.מ"ס21\26.5.דף[17]

.מאודטוב

250$פתיחה 



–וסגולותתפילות–ידכתבמחברת.253

20-ההמאהראשית,טבריה\מרוקו

Handwritten Notebook – Prayers and Segulot

– Morocco / Tiberius, Early 20th Century

רבישלידובכתבהנראהכפי,ידבכתבמחברת

ראשית,טבריה\מרוקו.מטבריהילוזחייםיוסף

.20–ההמאה

רביםתפילהפסוקיעם,שער–ראשוןעמוד

וסגולותתפילותהמחברתלאורך.מהמקורות

.שוניםלעניניםלרפואה

מעט.טובמצב.מ"ס17\19.כתוביםעמודים[32]

.בעיפרוןכתיבה.קיפולים

120$פתיחה 

באבלתשעהקינות–ידכתב.251

כחולדף–19–ההמאה,הודו–

Manuscript – Kinot for Tisha BeAv –

India, the 19th Century – Blue Leaf

.באבלתשעהקינותכולל,ידכתב

,הודו.ניקודעם.מרובעתסופרכתיבת

.19–ההמאה

10\16.צדדיםמשניכתובים.דף[8]

.ואיכותיםעביםדפים.כחולדף.מ"ס

דיוטשוטש.שלםידהכתבכנראה

חציכריכת.האחרוןבעמודמיליםבכמה

.חדשהשישניירועטיפת,עור

300$פתיחה 

המאה,צובהארם–ומליצותחרוזיםספר–ידכתב.252

19–ה

Manuscript – a Book of Rhymes and Poetic Phrases –

Aleppo, the 19th Century

כולל.'ב'אסדרלפיומליצותחרוזיםשלאנציקלופדיה,ידכתב

כותביםשני.19–ההמאהאמצע,צובהארם.ערכיםמאות

.מזוהיםלא,לפחות

-בינונימצב.מ"ס21.צדדיםמשניכתוביםהדפיםרוב.דף[200]

נקבי.ובלאיכתמים.מנותקיםדפים.רביםוקרעיםחסרונות.גרוע

.עש

200$פתיחה 



הכנסותפנקס–ידכתב.254

ההמאהסוף,ירושלים–והוצאות

–19

Manuscript – Ledger of Expenses

and Revenues – Jerusalem, Late

19th Century

עם,ידבכתבוהכנסותהוצאותפנקס

הכהןרפאלהצעיר"ר"השדחתימות

.19–ההמאהסוף,ירושלים."ט"ס

חמהמהרבהכנסות"א'עמבכותרת

מוזכריםזהבעמוד."צ"יפרץמ"כמהר

הרבר"עטי"עצדיקיםאהלי"הישיבות

בכלישראלתפארת"."ו"יצל"ראש

ל"זמונטפיורי'מסיחלוקותמלבדחודש

."כידועל"זנסיםהקאידומישיבת

מפריוהוצאההכנסה"בהמשך

"הדפוסחשבון"בהמשך."השליחות

רביהאחיםשלהדפוסביתמוזכר

נחמןרבימוזכר.גאגיןויצחקאברהם

מוזכרכןכמו."התפיליןבעד"בטיטו

שלנכדו]פלא'ןפאפואליעזר"הרב

,ח"תרמהשניםמוזכרים."[יועץפלא"ה

.ן"תר.ט"תרמ

10\16.כתוביםעמודים18.דף[29]

.רביםזעיריםנקבים.בינונימצב.מ"ס

.מקוריתכריכה

180$פתיחה 

מרוקו\אשכנז\תימן\המזרחארצות–ידכתביאוסף.255

Collection of Manuscripts – Oriental Countries / Yemen / Ashkenaz / Morocco

.דף[34].פסוקאחרפסוקותרגום,מנוקדמקרא.19-ההמאהסוף,תימן.[וקהלתרות,השיריםשיר].מגילותשלש.ידכתב.1

.כריכה.(קהלת)בסוףחסר.מ"ס16\23.צדדיםמשניכתובים

דפים.טקסטחסרונות.בינונימצב.דף[15].19-ההמאהסוף,מרוקו.למודיםלשון.ומליצהמשל.חיוןאליהורביידכתב.2

.עתיקהכריכה.משוקמים

.18–ההמאהתימן.יהודיתערבית.טבלאותעםשונותסגולותכוללידכתב.3

אלרחמאןאלהבסם"במיליםמתחלתסגולהכל.וטבלההסברדברי,סגולות7עם.כתוביםעמודים14.דפים7הכוללשלםקונטרס.4

.קריאהכל.קליםפגמים.דיוטשטושי.כתמים.מ"ס16.[והחנוןהרחוםהאלהיםבשם]"אלרחים

.דף[5].טובמצב.שלם.19–ההמאה,תימן.שניםעיבור,ידכתב.5

.טקסטחסרוןדפיםבכמה.בינונימצב.שלם.עמודים20.46–ההמאהראשית,תימן.וליקוטיםשירים.ידכתב.6

.שלםבלתי.טקסטחסרונות.19–ההמאהסוף,תימן.עמודים18.מעשיות.ידכתב.7

.בינונימצב.פגמים.שלםבלתי.עמודים19.54–ההמאהאמצע,תימן.דפסחאאגדתא,ידכתב.8

.20–ההמאהסוף,תימן.שלםבלתי.עמודים40.אשמורות.ידכתב.9

.רבבלאי,גרועמצב.19–ההמאה,מרוקו.צדדיםמשנידפים17."הסגולותשערישרהדרך"כותרת,ידכתב.10

.שלם.טקסטחסרונות.עמודים19.14–ההמאהסוף,מרוקו.עתידותוידיעתסגולות,ידכתב.11

.טובמצב.מ"ס18\22.עמודים[18].שלם.20–ההמאהתחילת,אשכנז.מעשיות.ידכתב.12

.טקסטחסרונות.שביריםדפים.שלםבלתי.20–ההמאהתחילת,אשכנז.ותשובהשאלהבדרךטריפותהלכות.ידכתב.13

.ידכתבי13כ"סה

500$פתיחה 



ביותרנדיר-15–ההמאה,תימן–מסורהעם'תאג–ידכתב.256

Manuscript – Taj with Messorah – Yemen, the 15th Century – Extremely Rare

סופרשלאשוריתכתיבה.פסוקאחרפסוקאונקלוסתרגוםעם.וטעמיםנקודותעםתורהחומשיחמשה',תאגידכתבשלגדולכרך

שנות)15–ההמאהמתקופתידכתביפיעלידהכתבתיארוך].15–ההמאה,תימן.העמודיםבשוליקטנהמסורהעם.מומחה

.[000101545-1.000040931-1.000040931-1:מספריםלדוגמאראה,הלאומיתבספריהתצלומםשנמצא('הר

!!המציאותיקרהואנדירכזומוקדמתמתקופההתורהשלידכתב

.(כח,לגדברים,הברכהוזאתפרשת)"בדדבטחישראלוישכן"פסוקעד.במדברספרמתחילתמתחילידהכתב

המסכןחכמתידעולאבעראישהכותב"המשליםהכותבוחתימתקולפוןעם('התקשנות)יותרמאוחרתמתקופההשלמהדפיכמה

אניכמוהעשיתימטושטשתלכתיבתיהסמוכהשהכתיבהשראיתיאניישראלעדמהנגבכתבתיאהיהחדישמקוהונבזהשכלבזויה

."זאתאתכתבתיד"יבןא"יעצנעאק"מק...

מרובעיםסוגריםבתוךונמצאיםמודגשיםשאינםוהדפים,15–המהמאההמקורדפיהםהמודגשיםהדפים:כדלהלןידהכתבתיאור

.כאמורההשלמהדפיהם

216כ"סה.דף[7],33,[1],4,[1],76,[1],39,[3],26.(ההשלמהדפיאתהכותבוחתימתהקולפוןנמצאכאן)[1],26,[12],12

.צדדיםמשניכתוביםהדפים.השלמהדפי[26],מקורדף

בכתיבההחסרהטקסטשלשיקומים.ניירבהשתלתמקצועישיקום,בשוליהםמשוקמיםרביםדפים.בינונימצב.מ"ס20\29

וכתמיבלאי.עשפגעימעט.מלאמעורחדשהמהודרתכריכה.ובטקסטבשוליםשונותברמותוחסרונותפגמים.יותרמאוחרת

.שימוש

2000$פתיחה 





\שבאומלכתשלמהמעשה–ידכתב.258

'התשנות,תימן–תקופות

Manuscript – Ma'asseh Shlomo Vemalkat

Sheva / Tekufot – Yemen, the Mid-17th

Century

.עתיקתכלאלסידורמתוךדפים10,ידכתב

ומלכתשלמהמעשה"העניניםאתכולליםהדפים

תקופותעלארוךמאמרוכן(עברית)"שבא

,תימן.(יהודיתערבית)והמולדותהשניםוחשבונות

.'התשנות

המולדותלוחשלסיוםנמצאראשוןעמודבראש

,הכתיבהסגנוןכפיאולם.ב"תרסבשנתהמסתיים

.לכןקודםשנה300–כנכתבהתכלאל

.מ"ס20\28.צדדיםמשניכתוביםדפים[10]

ניירחיזוקמלבד.טובהדפיםמצב.ופגמיםכתמים

.הדפיםבאחד

180$פתיחה 

גדולוחתימתידבכתבדפים[14]–ז"ש,ונציה–בוכל.257

דינווביתץ"המהריתימןרבני

Kol Boh – Venice, 1547 – [14] Leaves Handwritten and Signed by

the Greatest Rabbi of Yemen the Maharitz and His Beit Din

העוסקיםסימניםוחמישיםכמאה,"ביהכולאביהדדא"בוכלספר

ישראלוחגישבתותמנהגי,תפילות,ברכותבענייניומנהגיםבהלכות

בספרכןכמו.אבלותומנהגיוהיתראיסור,ממונותדיני.נישואים.ומועדיו

.[?]ז"ש,ונציה.פסחשללהגדהביותרהמוקדמיםהביאוריםאחדנכלל

ג"פ'במשנתבצנעאהדיןביתעדותשטררישוםהמפתחותעמודבשולי

רביהגאוןשלוחתימתוידוכתיבתבעצםכתוב[ליצירהג"תקל]לשטרות

"ו"יצישועהבןשלמהרבי"הדייניםוחתימת,צנעאד"ראבצאלחיחיא

וחתימהבעלותרישוםעמודבאותו."ל"ישהכהןסעדיאשלום"ורבי

.עתיקהמזרחיתבכתיבה–ו"יצפוטאששמואלהצעיר"

שלקדשוידכתיבתבעצםלספרהשלמהדפי14קמא-קלהדפיםבין

.ץ"המהרי

תימןרבנימגדולי(ה"תקס-ה"תע)ץ"המהרי–צלאחיוסףר"ביחיארבינו

בשנות.האחרוניםהפוסקיםמגדולי.צנעאד"וראב18–הבמאה

זהבתפקידתימןקהילותלכלד"וראבראשילרבנתמנהלחייוהארבעים

תימןעריכלעלפרוסההיתהמצודתו.שנהוחמשמארבעיםלמעלהכיהן

לבניסמלהםומנהגיופסקיו,עורריןללאבתימןעליונהלסמכותוהיה

."קדושהשערי""תודהזבח".צדיקפעולתת"שו:חיבוריו.תימןעדת

.תכלאלסידורעל"חייםעץ"פירוש,"טהרהשערי"

מפיתורהקבל,בצנעאנולד(ה"תקנ-פ"ת)גמליאלישועהבןשלמהרבי

בביתחבריו,הדיןבביתדייןלשמשהחלל"תקבשנת,העירוחכמיאביו

בןשלוםרביגםובהמשך,בשארישלוםורביד"ראב–ץ"מהריהיוהדין

תקנותועלבצנעאהדיןמביתרביםדיןפסקיעלחתום.הכהןסעדיא

.בכללבתימןוהנהגות

בהכדייןושימשבצנעאנולד(ה"תקמ-ע"ת)הכהןסעדיאבןשלוםרבי

והרבד"ראבבראשותשלישידייןהיה,לפטירתוועדא"תקלמשנת

,תימןלחכמי'אצי:מקורות).רביםדיןפסקיעלחתם.ץ"המהריהראשי

.(א"תשס,ברקבניגבראמשהר"ד

ראשוניםדפים.אחרוניםדפיםומספר.ראשוניםדפיםשניחסרים

.פגמים.בינוניבמצבהספרדפירוב.גרועבמצבוקרעיםבלאיואחרונים

.פשוטהחדשהכריכה.שוליםובלאי.כתמים

500$פתיחה 



19–ההמאהסוף,תימן–פסחשלהגדה\מגילותשלש–מעוטרידכתב.259

Decorated Manuscript – Shalosh Megilot / Passover Haggadah – Yemen, Late 19th

Century

בןיונתןלרביהמיוחסתרגוםעם.[וקהלתרות,השיריםשיר]רגלים'לגמגילותשלוש,ידכתב

אבותינוומנהגם"הרמבדעתכפידפסחאאגדתאסדר"בסופו.(הדףעל)י"רשפירושועםעוזיאל

.["ימיםחמדת]י"חמבעלהרבשיסדזותפלהלומר",פסחשלהקידושלפני."הראשונים

אשוריתבכתיבהההגדהסדר.ניקודכוללהתרגום,וניקודטעמיםכוללאשוריתבכתיבההמקרא

.וצבעונימעוטרשער:שוניםעיטורים,ידהכתבאורךלכל.מאודומסודרתנאהכתיבה.ניקודכולל

דיבורובכל.הכותרותבכלאדומהבדיורביםקישוטים.צבעוניתנאהמסגרתעםהמפתחמילות

.בתרגוםהמתחיל

במרכזקרע.חדשהכריכה.רחביםשולים.זעיריםנקבים.טובכללימצב.מ"ס17\23.דף[73]

.חסרוןללא,הדיוחריפותמחמתדפיםשני

500$פתיחה 



ה"תרל,תימן–רבאוהושענאשבועותלילתיקון\מגילותשלש-ידכתב.260

Manuscript – Shalosh Megilot / Tikkun Leil Shavu'ot and Hoshana Rabba – Yemen, 1875

.הדףעלי"רשופירוש,עוזיאלבןיונתןלרביהמיוחסתרגוםכולל.וקהלתרות,השיריםשיר,מגילותשלשכולל,ידכתב

מדרש,סדריםמהששההמשניותסדר,ספריםד"מהכשקוראיםהמקראסדר]"שבועותללילקריאהסדר"השיריםשירמגילתבסוף

.[לשבועותיעקבעין,רבאלהושענאיעקבעין,רבאלהושענאהברכהוזאתמדרש,רבאלהושענאאמורמדרש,לשבועותיתרו

בשורהיוםצהלהשמחהיוםב"טוכישנכפליום'גבייום...הטהורההמלאכההשלמתותהי"הכותבקולפון,ל"הנהלימודבסוף

שנתר"אכילפניושלימהבתשובההשביםאדםמבניונהיה...ומחילהסליחהיוםואדירנוראיוםכפוריוםהקדושהיוםערבוגילה

.[ליצירהה"תרל.לשטרות]=ה"בקפ

.[?מקורית]עתיקהכריכה.שימושוכתמיעשפגעימעט.טובמצב.ואיכותיםבהיריםדפים.מ"ס16.5\22.דף[100]

400$פתיחה 

וימיםלרגליםמחזור-ידכתב.261

שלם–19–ההמאה,תימן–הנוראים

ויפה

Manuscript – Machzor for the Regalim and

the High Holidays – Yemen, the 19th

Century – Complete and Fine

תפילות,אשמורותלליליסליחותכולל,ידכתב

סדרעםהכיפוריםיוםתפילות,השנהראש

,סליחות,מלכותכתר,יומאמסכת,העבודה

שמחתפיוטי,ההושענותתקוןסדר,רחמים

.הרגליםתפילות,תורה

והפיוטיםהתפילותכל.ומסודרתיפהכתיבה

.19–ההמאה,תימן.ניקודכוללים

מצב.ועביםאיכותיםדפים.מ"ס17.דף[165]

דפים11.שלם.כתמיםמעט.מאודטוב

.הסליחותבסוףיותרמאוחרתבכתיבההשלמה

אלמנצורהיחיאןסאלםןסאלם"בעלותרישומי

עלמוזכר.18\17הבמאהצנעאמחכמי]"ו"יצ

פסחשלבהגדהץ"המהריתימןחכמיגדולידי

מביאץ"המהרי,ט"תקילשנתקודםשכתב

עסק.ל"זבתוארמוזכרהואשם.טעםבשמו

'אצי).מאודהעריכוץ"והמהריהקבלהבתורת

.(339'עמ.גברא,תימןחכמי

400$פתיחה 



פיעלתפילות–ידכתב.262

–שופרלתקיעתהקבלה

20-ההמאה,תימן

Manuscript – Kabbalistic

Prayers for the Blowing of the

Shofar – Yemen, the 20th

Century

ארוכותתפילותשתיכולל,ידכתב

על,השנהבראששופרלתקיעת

.20–ההמאה,תימן.הסודדרך

ובמקוםבשער.מצוירשערעם

אברהם"הכותבחתימת,נוסף

.מ"ס18.דף[11]."אלהרונייחיא

.מצויןמצב.עתיקהכריכה

150$פתיחה 

19–ההמאה,תימן–י"ורשתרגום,מקרא–מגילותשלש–ידכתב.263

Manuscript – Shalosh Megilot – Mikra, Targum and Rashi – Yemen, 19th Century

המאה,תימן.הדףעלי"רשופירושעוזיאלבןיונתןלרביהמיוחסתרגוםעם.וקהלתרות,השיריםשיר,מגילותשלשכולל,ידכתב

.ניקודכולל,התרגום.וניקודטעמיםכולל,המקרא.ומסודרתנאהסופרכתיבת.19–ה

כללימצב.רביםשימושכתמי.איכותיםדפים.המגילותשלהפתיחהבמילותמקושטתמסגרת.מ"ס15\22.כתוביםעמודים[70]

.חדשהכריכה.קליםפגמיםמעט.טוב

300$פתיחה 



תרגום\הפטרותספר-ידכתב.264

18–ההמאה,תימן–וטעמיםניקוד

Manuscript – Haftarot Book / Targum,

Nukud, Te'amim – Yemen, the 18th

Century

,השנהשבתותלכל,הפטרותספר,ידכתב

וימיםרגלים,מיוחדותשבתות,מועדים

כולל,פסוקאחרפסוקותרגוםמקרא.נוראים

עליוןוניקוד,לפסוקיםהמקראוטעמיניקוד

18–ההמאה,תימן.סופרכתיבת.לתרגום

.(לר'ריצבנימין'פרופפ"ע)

.שלםבלתי.צדדיםמשניכתובים.דף[108]

הכתב.ואחרוניםראשוניםדפיםמעטחסרים

פרשתהפטרתמאמצעמתחילשלפנינויד

בתפילתיונההפטרתבאמצעומסיים,נח

מספר.כריכהללא.הכיפוריםיוםשלהמנחה

במספרחסרוןעםפגמים.מנותקיםדפים

שימושוכתמיבלאי.דיוטשטושי.דפים

.בינוני-טובהדפיםביןמשנתהמצב.ניכרים

500$פתיחה 

הפטרותספר–ידכתב.265

300מעל–ג"תרפ,תימן–

כתובים'עמ

Manuscript – Sefer Haftarot –

Yemen, 1923 – More than 300

Written Pages

שבתותכלהפטרותכולל,ידכתב

אשוריתכתיבה.והמועדיםהשנה

וטעמיניקודעם.ניירעלבדיו

כתובותההפטרותרוב.המקרא

,פסוקאחרפסוקותרגוםמקרא

,הכרךשבסוףלמועדיםבהפטרות

העמודבמרכזנכתבהמקרא

ברכותבסוף.לצידווהתרגום

.ההפטרה

הכותבקולפוןידהכתבבסוף

שמואלהצעיר".ותאריךחתימתו

ונשלמה."ט"סץ"יסעדיא'במו

הקדשמלאכתהטהוורההמלאכה

ג"תרפ]"...רלג'בשבטלחדשה"כ

.[ליצירה

.כתוביםעמודים[319].דף[160]

עביםדפים.מ"ס18\24

בדפיםעשנקבימעט.ואיכותים

עורכריכת.ואחרוניםראשונים

.מנותקתמקוריתתימנית

200$פתיחה 



ט"תרנ,[תימן]סקיז–המחבראוטוגרף–לעיניםתאוהספר–ידכתב.266

Manuscript – Sefer Ta'avah laEnayim – Author's autograph – Saqqez [Yemen], 1899

.תקופותענייני,גשמיםלעצירתותפלהתעניתתקון,מצוהשלוחישטרנוסחכולל,לעיניםתאוהספר,ידכתב

כתיבת.מעוטרשער."ק"לפט"תרנשנתסקיזהעירפהנסים[כם]'חר"בכחישלוםהצביכתבתיה":קולופוןעםמעוטרשערבראשו

.המחבריד

.דףבכלבטקסטמעטפגיעהעם,הדפיםבשוליקטניםקרעים.מנותקיםדפים.מ"ס10\16.דף[16]

200$פתיחה 

מקיףחיבור–ידכתב.267

תימן–וטריפותשחיטהבהלכות

19–ההמאה

Manuscript – Comprehensive

Composition on the Laws of

Shechita and Terefot – Yemen, the

19th Century

כלאתהמקיףחשובחיבור,ידכתב

,ביאורים,הלכות:כולל.שחיטההלכות

כמהכולל.ועודשרח,ליקוטים,טעמים

,ואירוסיןנישואיןבהלכותביאורים

ההמאה,תימן.טעמיםוליקוטי.מילה

–19.

כ"סה.דף[6],מא-לב[1],לא,[68]

.מזוההלאכותב.כתוביםעמודים240

.דיומריחות.כתמים.טובכללימצב

כריכת.מ"ס16.5.במיוחדעביםדפים

.ופגומהבלויה,תימניתעור

250$פתיחה 



19–ההמאה,תימן–בקשות\למתיםמספדות–ידכתבישני.268

Two Manuscripts – Eulogies / Bakashot – Yemen, the 19th Century

,תימן.הדיןוצדוקלנפטריםוהשכבותתפילותכולל"למתיםמספדות",ידכתב.א

דף.כתמים.טובמצב.מ"ס13.צדדיםשני.דף[14].19–ההמאהתחילת

.שלם.עתיקהעורכריכת.איכותי

בלתי.דפים[10].19–ההמאה,תימן.ופיוטיםבקשות.מינאטוריידכתב.ב

.מסודרתכתיבה.עביםדפים.כתמים.טובמצב.מ"ס7.5.שלם

200$פתיחה 

–ההמאהתימן–שוניםחיבוריםמקבץ-ידכתב.269

18

Manuscript – Collection of Various Compositions –

Yemen, the 18th Century

המאהתימן.שוניםכותבים.שוניםחיבוריםמקבץכולל,ידכתב

.18–ה

ה"זלהאהרי'אלצהמכונהסעדיהבןזכריהלרביוזה".אחיבור

.שלםחיבור.ספירות'ידרךעל

שחיטההלכותלכתובאתחילרחמיםמלארחמןבשם.בחיבור

שחיטההלכותכולל"...ומטהמעלהעולםבוראבעזרת

תחתהערותהעמודיםבשולי.הדףבמרכזפרקיםלפימסודרים

.בסופושלםבלתי."י"הגר"הכותרת

הצידונייחיא'מואותםשאסףהבהמהתרותזאת.גחיבור

ראיתי,המעייןעללהקלכדיהדיניןפסקימכלבימיושהיוד"וב

עתההנוהגיםהריאהמדיניקצתלכתובבמשפחתיהקלאני

הספרזה"ובהמשך.שלםחיבור"...צנעאובמדינתבימינו

ערבית.ל"הנבהלכות–"צדוק'מושחיברצדיקפישנקרא

.יהודית

משיחלביאתונזכהישראללבניזכרוןלכתובאתחיל.דחיבור

נדפס,מזרחיאברהםלרביישראללבניזכרוןספר).וגואל

שחיטההלכותליקוטיבהמשך.(ח"תע,באמשטרדםלראשונה

.שלםחיבור.הדםכיסויהלכותפירושוכן,בקיצור

.שלם.ם"להרמבתשובההלכות.החיבור

מצב.מ"ס16.כתוביםעמודים220כ"סה.דף[16],מב,[52]

פגמי.בודדיםדפיםבכמהפגמים.שימושובלאיכתמים.בינוני

.כריכהללא.שולים

300$פתיחה 



-שוניםכותבים–תימניידבכתבדפיםאוסף.270

16-19–ההמאות

Collection of leaves in Yemenite Script – Various

Writers – the 16th – 19th Centuries

ועד16–ההמאות,תימן,ידבכתבדפיםעשרותאוסף

פסקי,סגולות,זהר,מקרא:שוניםבנושאים.19–ההמאה

.ועודהלכה

.16–ההמאה,ידבכתבגמראדפישרידישלושה•

הלכותמתוך.17–ההמאהדפיםשרידיחמשה•

.ם"הרמב

16–ההמאה,בערביתחיבורמתוךדפיםשרידישני•

[?].

.כריכותמגניזתשהוצאו,עתיקיםדפיםשרידיאוסף•

ביניהם.17\16המאותהנראהככל,תימן.שוניםכותבים

.דפיםשרידי30–כ.קלףעלעתיק'תאגמתוךדף

'ןיחיאוהיפההנעיםלתלמיד.לשחוטסמיכהתעודת•

.מסולסלתחתימה.אלמליחיסעיד

שמואלהצעיר"מאת,ידבכתבעמודים4ארוךמכתב•

.ץ"תרחשנת,בתימןאחיואל.מירושלים"בדיחייוסף

.ידבכתבדפיםגניזתעםעורכריכות6•

.(מאודמטושטשכתב)קלףדפישני•

[ליצירהג"תש]לשטרותג"רנ'במשנתנישואיןכתובת•

.חתימותעםידבכתבניירעלכתוב

.וגרועבינוני,טובמצב.שוניםכותבים.דף[100]מעל

.שוניםגדלים.מכריכותהוצאוהמוקדמיםהדפים

300$פתיחה 



18–ההמאה,תימן–לשבתתפילות–קלףמגילת!מיוחד.271

Special! Parchment Scroll – Sabbath Prayers – Yemen, the 18th Century

.18–ההמאה,תימן.עץידיתעלכמגילהגולל.קלףעלדיו.קודשלשבתתפילות

.צדקתך,ומנחהמוסף,שחריתעמידת,שבתשלערבית',וכו"נרננהלכו"מזמוריכולל.קלףעלאשוריתכתיבה

ויתכן.מ"ס27:עץגובה.מ"ס7.5:הקלףגובה.עמודות21.ביריעהעמודים2-5בין.שוניםעמודיםמספריהנושאות,יריעות9כולל

.מהעץמנותקהקלף.קטניםפגמים.דיוטשטושי.ניכריםשימושכתמי.טובקלףמצב.לפנינושאינו,בהתחלהנוסףחלקוהיה

ביתלפתיחתעד,בשניםמאותבמשךכללדפוסביתהיהלאשבתימןמכיון.כמגילהקלףעלשנכתבותפילות.מיוחדפריטלפנינו

אמנם,הקודשוכתביספריםכתיבתלשםתימןיהדותקהילותמתוךעמדורביםסופריםכךבשל.[1891]א"תרנבשנתבעדןהדפוס

!מאודנדירלפנינושנכתבבצורהקלףעלתפילהסידור

1000$פתיחה 

דיו–אסתרמגילת!נדיר.272

–והברכותהפיוטעם–גוילעל

[18–ההמאה],תימן

Rare! Esther Scroll – Ink on

Parchment – with the Piyyut and

Blessings – Yemen, [the 19th

Century]

כולל.אדוםגוילעלדיו,אסתרמגילת

ועם"תהלותאזכיר'החסדי"פיוט

ונוסח.ולאחריהלפניההמגילהברכות

,תימן.'וכומרדכיברוך,המןארור

.[בקירוב18–ההמאה]

נדירהזומוקדמתמתקופהמגילה

!ביותר

.מ"ס22:הקלףגובה.עמודים25

20.תיוגללא.מ"ס15:הכתבגובה

חסרון.בינונימצב.לעמודשורות

שלהראשוןבעמודוהטקסטמהגויל

בעיקרבשוליםקרעים.המגילה

טשטושי,זמןבלאי.המגילהבתחילת

.דיו

200$פתיחה 



16-18–ההמאה–קלףעלידבכתבמכתבים[36]אוסף.273

Collection of [36] Letters Handwritten on Parchment – the 16th – 18th Centuries

.חותמיםכמהעםמהמכתביםחלק.לועזיותבשפותכתוביםכולם.18–16–ההמאות.קלףעלעתיקיםמכתביםאוסף

(ק"לפז"תקס:עבריתאריךהמכתביםבאחד)יהודיהתוכןהאםידועלא.לעומקנבדקלא.צדדיםמשניכתוביםחלקם.מסמכים36

.כתמיםטובכללימצב.שוניםגדלים.מסולסלותחתימות

1000$פתיחה 

ידועלאקראיספר–1948קהיר–ומשםמפה.274

Mipoh UMisham – Cairo 1948 – Unknown Karaite Book

מאת,בקהירשדרשודרשות,שוניםנושאיםעלומכתביםמאמרים,ומשםמפהספר

.וצרפתיתערבית,בעבריתחלקם.מכתבים29.בבוויץלוישמחה'ןטוביההחכם

קברעלדמעה\החדשיםהשופטיםבאזנייהראשיהחכםר"אוכבודנאום\בנושא

הבוהמדרשבביתהראשיהמנהלראזיקאלעבדמסטפיבענקיםהגדולהאדם

עלהספר\המותאחרועונששכרבעניןלהמחברהחכםר"אותשובות\אלאזהאר

הלוח\הקראיםבדתמתעניניםהמשיחייםהחכמים\פנפולובשמואלהקראיםחכם

ביןהיחסים\הקראיםשלהשנתיהלוחתקון\הקראיםאצלהראשוןהנדפסהשנתי

נאום\סולטנסכייצחק'רהחכםעלהספר\קראיםהאיחציקראיוביןמצריםקראי

הגבירעלהספד\הקראיםהאחיםחברתשלהתבשילביתבחגיגתהראשיהחכם

לאגדתהראשיהחכםר"אושלחואשרהמכתבתרגום\אלישעיצחקבןרחמים

.(צביבןידמכון,אלגמיליוסףשלמאמרוראהבהרחבההמחברלתולדות)השלום

!ביותרנדיר.בארץספריותובכלל,הלאומיתבספריהאינו

.המעטפתבפינותדבקחיזוקי.טובכללימצב.נוסףשערעםירוקהמעטפתשלם

200$פתיחה 



המכירהתנאי

.פומביתלמכירההמוצעיםהפריטיםמוכרימטעםכשלוחהפועלת"(רפאלי"להלן)"פומביותמכירות-רפאלי"1.

.שלהםהפתיחהומחירימספריהם,למכירההמוצעיםהפריטים,היתרבין,יפורטוובו"(הקטלוג":להלן)מכירהלכלקטלוגתפיק"רפאלי"2.

,קודמיםבעלים,יחוס,תיאורלגביאחריותכלבהםואיןלקונהבלבדמידעלצורכילשמשנועדובקטלוגהמופיעיםהנתונים,ספקהסרלמען

.אחרנתוןכלאומקור,תקופה

.הערכהמהוויםואינםמינימוםמחיריהינם,הפריטיםברשימתמופיעיםאשרהמחירים3.

.וניהולההפומביתהמכירהלעריכתהיתרביןאחראייהיהאשרמטעמהמנהלתמנה"רפאלי"4.

הבלעדיתהסמכותהמכירהלמנהל.בהשתתפותםמעונייןשאינומאנשיםבמכירההשתתפותלמנועהזכותאתלעצמושומרהמכירהמנהל5.

כן.הבלעדידעתושיקולי''עפוזאתלמכירהמחדשלהעמידואו,(מכירתואחריגם)כלשהופריטשלמכירהלבטל,במכירהזכהמילקבוע

.הקטלוגהדפסתלאחרשנתקבלולמכירההמוצעפריטלגבינתוניםלשנותאו,מהמכירהפריטלהוציאאולהוסיףהמכירהמנהלרשאי

לצורךתשמשואשר,כאמורממוספרתבשלטית,המכירהלפנייצטיידבכוחהקונה.ממוספרתשלטיתבקבלתמותניתבמכירההשתתפות6.

.במכירההצבעה

.ב''ארהשלבדולריםתתנהלהמכירה7.

הקשתלאחרמיד.אלהתנאיםי''עפנתקבלהשהצעתובכוחקונהכהצעתהנקובהסכוםמשמעהפומביתהמכירהלעניין"פטישמחיר"8.

יהפוךלמכירהשהוצגוהפריטכנתקבלהבכוחהקונההצעתתיחשב,המכירהמנהלי''עבכוחהקונהשלהסידורימספרווהכרזת''פטיש''ה

שהצעתובכוחהקונה.זההסכםי''עפלתשלוםהתחייבויותיומלואלביצועבכפוף,"(הזוכההקונה":להלן)ההצעהמציעקונהאותושללקניינו

בסיוםמידיעשההמלאהתשלום,(העמלהעל)מ''מעבתוספת22%שלבשיעורעמלה,הפטישלמחירבתוספת,"רפאלי"לישלםנתקבלה

.המכירה

כרוךאשראיבכרטיסתשלום.בנקאיתהעברהאואשראיכרטיס,(דולריםאושקלים)המחאה,(דולריםאושקלים)במזומןלשלםניתן9.

.(30$מינימום)1.5%–לישראלמחוץהמחאותעלהעמלה.5%שלבעמלהכרוךPayPalדרךתשלום.3%שלאשראיחברותבעמלת

במקרה.מטעמומשלוחיםחברתאושליחבאמצעותאו,"רפאלי"ממשרדיישירות,שרכשהפריטיםלהוצאתלדאוגהאחריותהקונהעל10.

אריזהלתעריפי.הקונהחשבוןעלמלאבתשלוםהפריטיםאתולשלוחלארוז,מצידהאחריותללא,תוכל"רפאלי",יבקששהרוכש

יותרגבוהמחירלבקשיוכלהמכירותבית.היעדוארץהמשלוחחברת,האריזהבסוגמותנההמחיר."רפאלי"למשרדילפנותישומשלוח

עולותשאינןעסקאותעבוריתקבלוסחיריםובשיקיםבמזומןתשלומים.זאתיידרשובמשלוחוהטיפולוהאריזהבמידההמפורטמהמחיר

.שקלים11,000על

ישראלבנקי''עהמפורסםב''ארהדולרשל(יציגשער)החליפיןשערלפייחושבב''ארהבדולריםנקובשמחירופריטעבורבשקליםתשלום11.

.שניהםמביןהגבוה,התשלוםביוםאוהמכירהביום

בכללנקוטהסמכותהמכירהמנהלבידי.ולקחתםהפריטיםעבורלשלםמתחייב,אחראדםעבוראםוביןלעצמואםבין,כלשהואפריטהרוכש12.

בהוצאותהרוכשאתלחייב,לאחרהפריטלמכור,מכירהלבטלגםהשארוביןבהתחייבותויעמודשהרוכשמנתעללושייראוהאמצעים

.שנגרמוההוצאותאתהמגיעלסכוםולהוסיףהפריטשחרורלעכב,פיצוייםתביעתלהגיש,המכירהלמנהלשנגרמו

מידעכיבזאתמובהר,לעילמהאמורלגרועמבלי.ומצבומקוריותו,הפריטלמהותבאשרמידעליתןבכוחהקונהכלפיאחראית"רפאלי"13.

במהלךלבדוקבכוחקונהכלעל.מטעמהמומחיםוניסיוןמצטברמידעעלומבוססהמוכרמטעםכשלוחהבמעמדהניתן"רפאלי"י''עהנמסר

נתונההזוכהלקונה,מהאמורלגרועמבלי.הפריטשלוערכוטיבו,מקורו,גודלו,מצבואת,המכירהשלפניבמועדיםלקהלהפריטיםהצגת

נפלהשאכן"רפאלי"לויוכחהיה.המכירהממועדיום30-מיאוחרלאוזאתומצבולמקוריותוהנוגעבכל"רפאלי"בפניבכתבלהשיגהזכות

הלכה"רפאלי"ביצעה.לחזקתההפריטהחזרתכנגדששולםהסכוםאתהזוכהלקונה"רפאלי"תשיב,הפריטלגבישנמסרבמידעטעות

.כלפיהנוספותדרישותאו/ותביעותכללקונהיהיולא,כאמור

,ספקהסרלמען.המכירהממועדמשבועיאוחרלאלתשלוםהתחייבויותיואתולהשליםשרכשהפריטאתלחזקתולקבלמתחייבהקונה14.

.לתשלוםהתחייבויותיומלואאתהקונהשהשליםלאחררקתעשהבפריטהחזקהמסירת

"מחירהצעתטופס"אתהמכירהיוםעדלמלאיתבקשואלולקוחות.במכירהלהשתתףמהםנבצראשרלקוחותתשלוםללאתייצג"רפאלי"15.
לייצוגבקשרמחדלאו/ומעשהכל,ספקהסרלמען.מראשבהרשמהbidspirit.com/refaeliהאינטרנטאתרדרךאו,המכירהבקטלוגהמופיע

.סוגמכלחובותמכוחההפועליםעלאו/ו"רפאלי"עללהטילכדיבהםאין,כאמור

.תיאוםלצורךובהקדםמראשלפנותמתבקשים,הטלפוןבאמצעותהמכירהבמהלךלהשתתףהמעונייניםלקוחות16.

ביןהפריטלמסירתאו/ולרכישתהקשוריםאו/והנובעיםלענייניםהנוגעסכסוךבכלוהבלעדיתהיחידההשיפוטסמכותמוקניתירושליםבעירהרבנייםהדיןלבתי17.

.הקונהלבין"רפאלי"

.הקובעהואהעבריהנוסח,דעותחילוקישלמקרהבכל18.



Terms of sale

1. "Refaeli Auctions" ("Refaeli") acts as agent for sellers of items to be offered for sale to the public (‘the Sellers’).

2. "Refaeli" will produce a catalog for each sale (‘the catalog’), which will include, inter alia, a list of items available at the sale, their
serial numbers, and opening bid prices. For the removal of doubt, information provided in the catalog, intended opening prices,
descriptions of items and any other information concerning the items, are solely for the purpose of providing information for
potential buyers’ and are in no way to be construed as binding, guaranteed information on the items’ description, previous
owner(s), date, source, or any other type of information.

3. The prices on items list are minimum prices and are not to be considered an estimate.

4. "Refaeli" will appoint a manager on its behalf, who will be responsible, for holding and conducting the auction.

5. The Auctioneer reserves the right to deny the participation of any person in the auction. The auctioneer reserves the right to
determine the winner of each lot, to cancel the sale of any item (even after it is sold), or to bring it up for re-sale, at his own
discretion and at any stage whatsoever. The auctioneer also has the right to withdraw or add items to the sale, or to change the
information regarding an item offered for sale after the publication of the catalogue.

6. In order to participate in the auction, a potential purchaser must obtain a numbered paddle before the auction, which will enable
him to bid at the auction.

7. The auction will be conducted using US Dollars as currency.

8. the amount mentioned in an offer at a sale by a Purchaser which is accepted(‘the Hammer Price’) shall be paid to “Refaeli” by the
Purchaser, together with the commission of 22% of the hammer Price (‘the Commission’) and Israeli VAT on commision only.
Payment to “Refaeli” shall be effected immediately upon the conclusion of the auction but, at any event, not later than seven days
after the date of the auction.

9. Payment can be made in cash (New Israeli Shekels or US dollars), check (NIS or US dollars), credit card or via bank wire transfer.
Payment by credit card involves a 3% credit card commission. Payment through paypal involves a 5% commission. The commission
on checks outside Israel - 1.5% (minimum $ 30).

10. It is the responsibility of the buyer to collect the purchased items directly from offices of “Refaeli”, or have them collected by a
delivery service or courier on his behalf. In certain cases in which a buyer so requests, “Refali” can, at its sole discretion and
without taking or accepting any responsibility fordamages or loss, pack and ship the items to the buyer, provided the buyer pays in
advace for the full cost of shipping and handling. The cost of shipping varies according to type, size and weight of the package, the
shipping method and the shipping destination. For further information about shipping methods and charges, please contact
“Refaeli

11. An item which is priced in US dollars will be calculated in New Israel Shekels in accordance with the representative rate of
exchangeas published by Israel Bank on the date of the auction.

12. A purchaser is liable to pay interest on any delay in payment, at the rate of 4% per month of the amount payable, with adjustments
to index-link all outstanding amounts payable to the Dollar exchange Rate.

13. The purchaser, whether for himself or for another, is obliged to pay for the items and take them. The auctioneer has the right to take
any means he thinks appropriate to ensure the purchaser keeps his obligation, among these to cancel a sale, sell the item to
another, charge the purchaser with any expenses caused to the auctioneer including interest and index linkage, sue for
compensation, delay the release of the item and add all expenses to the sum due.

14. "Refaeli" is responsible for the information given regarding the items’ nature, originality and condition. However all information
given by Refaeli, in its capacity as agent for the consignor, and based on accumulated information and the experience of its experts.
It is entirely the responsibility of the prospective purchaser to check and inspect the items to determine condition, quality,
authenticity, size, authorship during the allocated time prior to the auction. The purchaser may submit in writing, any doubts
regarding the authenticity and condition of the item within 30 days of the sale. If it is proven to “Refaeli” that there has clearly been
an error in the information which was given relating to any item, “Refaeli” shall refund any sums paid by the purchaser and the item
shall be returned to the possession of “Refaeli”. Subject to this obligation, the purchaser shall have no claims and\or further
demands with respect to that item.

15. A purchaser is obliged to collect the purchased item and to fulfill his his obligations to pay for the item no later than seven days from
the date of the saleof the item. For the avoidance of doubt, the rightto possession of the item will pass only once the pruchaser has
fully filled his payment obligations as set out in these conditions.

16. "Refaeli" will represent, free of charge, customers who are unable to participate in the sale. These customers will be asked to fill out
the "Bidding Form" that appears in the sales catalog by the day of sale, or through the website bidspirit.com/refaeli with advance
registration. For the avoidance of doubt, any act and / or omission in connection with such representation does not impose on
Refaeli and / or the workers any obligations of any kind. Any potential purchaser who wishes to participate in the auction via
telephone shall make the necessary arrangements within a reasonable time before commencement of the auction.

17. The courts of Jerusalem, Israel, shall have the sole jurisdiction in any dispute between “Refaeli” and the Purchaser or any potential
purchaser that has to do with, or is related to, the sale and/or to the transfer of any item.

18. In any case of doubt the Hebrew version of this Terms Of Sale will be the binding document.



פריט' מס

Lot No.

כותרת

title

סכום

Bid price

Early offer Form/ טופס הצעה מוקדמת
:.Auction No/ 'מכירה פומבית מס

ד"בס

:שם מלא

:כתובת

:סלולארי/טלפון

:דואר אלקטרוני

:תאריך

:חתימה

My Name:
Address:
Phone No:
Email:
Date:
Signature:

:מה להם/ה בזאת כי תנאי המכירה ידועים לי ואני מסכים/אני מצהיר

I hereby declare that the terms of the sale are known to me and I agree to them:

02-9706150E-mail: refaeli.auctions@gmail.com–טלפון 



22  June 2020


