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–גדולהאסתרמגילת.1

תיק–19–ההמאה,אשכנז

ידעבודתעץ

Large Ester Scroll – Ashkenaz,

the 19th Century – Handmade

Wooden Case

.קלףעלדיו.גדולהאסתרמגילת

נתונה.19–ההמאה,אשכנז

.ידעבודתעץתיקבתוך

.לעמודשורות38.עמודים11

.מתויג.נאהסופרכתיבת

.דיוחיזוקי,שימושכתמי.טובמצב

לאורךבדבקמחוזקסדק.קמטים

.עץהתיק

300$פתיחה 

צבימעוראסתרמגילת.3

המאהירושליםספרדיכתב

19-ה

מומחהסופרידיעלכתובהמגילה

קלףעלדיו.יפהספרדיתבכתיבה

כשלשהטורבכלשורות11עור

.יריעות...יריעהבכלטורים

ומספררטיבותסימניכללימצב

.מקומותבכמהתיקונים

הקלףגובה

200$פתיחה 

סוף,[רוסיה]–גדולהאסתרמגילת.2

19–ההמאה

Large Ester Scroll – [Russia], Late 19th

Century

שלהעמודים.קלףעלדיו.גדולהאסתרמגילת

.המגילהעמודימשאריותרצרנכתבוד-גפרק

.19–ההמאהסוף,רוסיה,אשכנזיכתב

40:הקלףגובה.בעמודשורות37.עמודים13

.דיווטשטושיכתמים.טובכללימצב.מ"ס

200$פתיחה 

ומגילותתורהספרי
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ביתעם-20-ההמאהראשית,המזרחארצות-תורהספר.5

עתיקיםכסףוטסי

Torah Scroll – Oriental Counties, Early 20th Century - with a case

with Ancient Silver Plates

כתב)המזרחלארצותאופייניתכתיבה.משוחקלףעלדיו,תורהספר

.20-ההמאהראשית.לספרביתכולל.(וועליש

עם.(בורדו)כההאדוםבצבעקטיפהעטיפתעם,עץעשוי,תורההספרבית

והוצמדומאודעתיקיםהכסףטסי.ריקועבעבודתמסוגנניםכסףטסיציפוי

כסףטסישלושההביתשלהעליוןבחלקו.יותרמאוחרתבתקופהלבית

כתרישלמגזרתבעבודתמעוטרשבהםהעליון,מעגליבסיבובמוצמדים

שלוםאברהםדודציון'הרעשאושבות"וסזהתיק"כיתובבאמצעי.תורה

."'ז'מ'ג'סאהרןאברהםבתמרימה'האשתולמנוחתו"הי

.הספרשלהמקוריהביתאינותורההספרביתהנראהככל

נמכראינו.טובובמצבשמור.מ"ס89הביתגובה.מ"ס52.2:הקלףגובה

.ככשר

.זהפריטעבורל"לחומשלוחיםשירותיבצעלאהמכירותבית,לבשים

800$פתיחה 

,המזרחארצות–ספרדיתכתיבה–תורהספר.6

בקירוב18–ההמאה

Torah Scroll – Sephardic Script – the Orient, ca. the 18th

Century

ארצות.חוםגוילעלכתוב,ספרדיתם"סתכתיבת,תורהספר

.ומסודרתנאהסופרכתיבה.בקירוב18–ההמאה,המזרח

בקוהשורותיישורלצורךאותיותמלהרחיבהכותבנמנעלא

האותיותאתשאףבספרמעניניתותופעה,העמודעםאחד

.ייחודיתבצורהכךלצורךהסופרהרחיב'ש'

בפסוקמתחיל.הספרבתחילתחסרותראשונותיריעותכמה

:הקלףגובה.(טו,כח,בראשית)"...תלךאשרבכלושמרתיך"

העמודלאורךקרעיםיריעותבכמה.בינוני-טובמצב.מ"ס44

.הספרבתחילתבלבדשוליםחסרוןעםקרע.(חסרוןללא)

מנותקתאחתתפירה.מקומותבכמהותיקוניםדיוטשטושי

.לקלףמעברדבקחיזוקי.בחלקה

500$פתיחה 

תחילת–קלףעלדיו–אסתרמגילת.4

20–ההמאה

Megilat Ester – Ink on Vellum – Early 20th

Century

–ההמאהתחילת.קלףעלדיו,אסתרמגילת

20.

שורות11.מ"ס17:הקלףגובה.עמודות23

.מ"ס10:הכתבגובה.בעמוד

בעמודימשמעותיחסרוןעםקרעיםמלבד

.טובבמצבהמגילהשאר.הראשונההיריעה

80$פתיחה 
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ההצלהוועדהפליטהשאריתהוצאת–ספריםאוסף.7

Collection of Books – Published by She'erit Hapletah and Va'ad HaHatzalah

.ההצלהוועדהפליטהשאריתדפוסיספריםאוסף

.מנותקיםדפים.דפיםכמהוחסריםיתכן.בשנגהאילובליןחכמיישיבתבהוצאת.ו"תש,שנגהאי.ה"של–הבריתלוחותשני•

.גרמניהההצלהועדידיעלנדפס.ז"תש,מינכן,שמעתתאשב•

.הראשונההמהדורהשלצילום,התורהחנוכת•

."יצחקי"הוצאת.ח"תש.(גרמניה)לנדסברג,הפניניםמבחר•

הפליטהשאריתשל"העבודהתורת"ו"מזרחי"מרכזשללתרבותהמחלקההוצאת.ז"תש,מינכן.שופטים-יהושע.גדולותמקראות•

.בגרמניה

.בלויתמעטכריכות,שוניםגדלים.טובכללימצב,כרכים4כ"סה

80$פתיחה 

[7]כולל–יחידהמהדורה–ג"תרע,ירושלים–קדשאדמת.9

צבעוניותמפות

Admat Kodesh – Jerusalem, 1913 – Single Edition – Including [7]

Color Maps

כמחלקותיה,שבכתוביםלגבולותיהישראלארץבנושאמקיףספר

קדושתהלמדרגותשנתחלקהוכפי,ממצריםבעלותםישורוןלשבטי

המצויניםובעותיקההרי,נחליה,נהרותיה,ימיהגם,מבבלכשעלו

ובספרירבהבמדרבתלמודהנזכריםוהמקומותהעריםעםיחד.כ"בתנ

.גולדהריצחקרבימאת,.יוסיפוס

,קוקה"הראי,ירושליםגדוליהסכמות.יחידהמהדורה.ג"תרע,ירושלים

.ועודז"הרידבזוננפלדחייםיוסףרבי

.מצויןמצב.מפות[7].'עמ5-332,[14]

60$פתיחה 

ט"תרפ,אביבתל–החמישיהארציהכנוס–נדירהחוברת.8

Rare Booklet – the Fifth National Congress – Tel Aviv, 1929

הסתדרותמאת,"החמישיהארציהכנוס"לרגללאורשהוצאהחוברת

.ט"תרפפסח,אביבתל.ישראלארץ"מכבי"ולספורטלהתעמלותהארצית

.יפו,שהם.מדפוס.נסלור'צ.ר.יסירהעליוןהנציב.מ.החסותתחת

חברי,הטכניתהמועצהחברי,המכבינשיאותחברישמותמפורטותבחוברת

ועדת,המגרשועדת,הנשףועדת,כספיתועדה,הכנוסשלהמרכזיתהועדה

לפי,והתהלוכותההתעמלותתוכניות.הסרטועדת,החוברתועדת,הארחה

בתי,בארץמסחרבתישלרבותפרסומותלצד.ימיםבשניהשעותסדר

.רביםועודתעשיות,סיטרואןרכבי,הפלגותטיולי,ספורט,חרושת

!הלאומיתבספריהכוללבארץבספריותכללנמצאאינונדירקונטרס

.הרבהנדירותהמכאן,מצומצםעותקיםבמספרנדפסההחוברתכימסתבר

.טובמצב.ואנגליתועבריתשערעםמעטפתניירכולל.'עמ18

100$פתיחה 

ישראלוארץשואה
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ארץצבעוניתמפה-ישראלמסעות\אליהואדרת.10

א"תש,ירושלים–השבטיםחלוקתלפיישראל

Aderet Eliyahu / Masot Yisrael – Color Map of the Land of

Israel Divided into the Territories of the Tribes – Jerusalem,

1841

הגאוןאליהורבימאתוכתוביםנביאיםעלפירוש,אליהואדרתספר

משהיעקברבינכדורבימאת,ישראלמסעותמספרעם.מווילנא

.מסלאנים

,ח"תרצבשנתכןלפנייצאהספרשלרובו.א"תש,ירושלים

שערלהםוצירפוח"תרצמהוצאתהדפיםאתלקחוזובמהדורה

.הספרהמשךואתחדש

חלקות"צבעוניתמפהובומקופלדף[1]ישראלמסעותספרבסוף

.א"הגרפיעל["יה]לגבולותישראלארץ

."מקדשינומקוםמראשוןמרום",איורב\נאבדף

צורת"ספרשלהראשונהההוצאהשערצילוםהינוהשערלאחרדף

.ב"תקס,שקלאוו"הביתותכניתסביבלגבולותיההארץ

בסוף.שניביתבימיירושליםמפתאיורישראלמסעותספרבסוף

מימותויהודהישראלומלכיהשופטיםשלהשניםחשבוןלוח"הספר

.ש"תשנת–מווילנאא"הגרמאת"ראשוןביתחורבןעדיהושע

טובמצב.מ"ס22.5.[מקופלדף1].'עמ15;כז-כד,כג,לד;לח;נב

.(32,43א"הגרספריאוצר,וינוגרד).מאוד

80$פתיחה 

!נדיר–יחידהמהדורה–ד"תרע,ירושלים–הכלבתעל.12

Al HaKalevet – Jerusalem, 1914 – Single Edition – Rare!

:המחלהעלהסברפרקי.השוטותהחיותמחלתאו,הכלבתעלקונטרס

זמן,הכלבתבמחלתחולותחיתואיזה,הכלבתמצויהמקומותבאיזה

אצלהמחלהמהלך,המחלהוסימנימהלךהנשיכהאחריהמחלההתגלות

דרכי,הכלבתשלהרעלנמצאשבהםמקומות,המחלהסבת,האדם

.בהםאריהר"דמאת.ועודכלבתשלהרפויאפני,הרעלשלהתפשטות

.בירושלםהנשוכיםלרפויהפסטורימכוןידיעללאורהוצא

.לונץ.מ.אדפוס.יחידהמהדורה.ד"תרע,ירושלים

.תיוקנקבי.טובכללימצב.כריכהללא.מ"ס19.'עמ28

80$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ע"תר,ירושלים–(השמיטהפולמוס)הארץשבת.11

Shabbat HaAretz (The Shemitah Controversy) – Jerusalem, 1910 – First

Edition

ויסודות,והלכתימחשבתיבהיבטהשמיטהדיני.שביעיתהלכות,הארץשבתספר

ל"זצקוקהכהןיצחקאברהםרבימאת.המכירההיתרדיןוביסוסהזהבזמןהשמיטה

!קוקה"הראישלהראשוןספרוזהו–

.ראשונהמהדורה.ע"תר,ירושלים

שערללא.טובמצב.כריכהללא.’עמVI,דףיז,[1],נה,[1],לט;’עמ[3],9,[2]

.מעטפת

80$פתיחה 
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1922-1932–ישראלבארץהלוואהלוקחישמותמאות–כרסעבבנקאיפנקס!היסטורי.13

Historical! Thick Banking Ledger – Hundreds of Names of Borrowers in the Land of Israel – 1922-1932

.(בירושליםהמלךשלמהמבנקכנראה)מהבנקמשכנתאותלוקחיונשיםאנשיםמאותרשימתובהם,עמודים500כולל,כרסעבפנקס

.בתשלומיןהחוזהתנאי,חוביתרון\שנתקבלהסכום,השטרמחיר,ההלואהחתימתזמן,שלווהחשבוןהלווהשםנרשםעמודבכל

.נוספיםפרטיםובחלקם

:בפנקסהמוזכריםהמשפחותבין.ומפורסמיםמוכריםחלקםהארץעריובשארבירושליםרביםתושביםשלשמותמאותכוללהפנקס

,פולק,לנייאדו,פרנקל,ברקוביץ,צוקרמן,מילר,פינקלשטיין,אורנשטיין,ווינברג,לעווי,סוויד,קיניג,גולדבליט,לוין,ניסנבוים,ראטה

,מלר,בידרמן,שמרלר,רוזנטל,פרידמן,קירשנבוים,גולדמן,גולדנברג,צוקר,דהאב,זלמנוביץ,ליבוביץ,הרשקוביץ,קופמן,דייטש

.רביםרביםועוד,המבורגר,אייזנשטיין,זינגער,שאלמאן,רוזנפלד,נוימאן,רובנשטיין

.מקוריתכריכה.מצויןמצב.מ"ס16\35:גודל.כתובים'עמ500

100$פתיחה 
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נדיר–יחידהמהדורה–ה"תרס,ברדיטשוב–למורהשי.14

מאוד

Shai LaMoreh – Berditchev, 1905 – Single Edition – Extremely

Rare

האנושילמבחר,וגדולהיקרשבחתהלהמזכרת",למורהשיספר

שבע(ה"התרס)השנהבזאתלמלאתה"זלהם"הרמבאדוננו,והמעולה

תהלוכותיוקורותיום"הרמברבינותלדותכולל.לפטירתושנהמאות

רבימאת.כליהםונושאירבינולספריהנוגעיםנכבדיםוענינים.וחבוריו

.וויניצאשלרבהשפיראיעקברביבןשפיראיוסף

.שעפטיליעקבחייםדפוס.יחידהמהדורה.ה"תרס,ברדיטשוב

.השוניםהביבליוגרפיהבמאגריולא!הלאומיתבספריהאינו–נדירספר

.אריאלהביתמוסדשלהספריםבאוצרנמצאבארץיחידעותק

תורת,ערוךשלחןפרקי:נוספיםספריםעודעםכרוך.טובמצב.דףטז

שני,צדקהכנגה,הביתהלכות,שלוםמחשבות,בישראלהמדינה

.חלקים

200$פתיחה 

–וקינהמספד\ץ"תר,דעווא–יוסףגנזי.15

יוסףרביהמחברהקדשת–ד"תרצ,גרוסוורדיין

שוורץ

Ginzei Yosef – Deva, 1930 / Misped VeKinah –

Grosswardein, 1834 – Dedication by the Author

Rabbi Yosef Schwartz

ס"השבשיטותפלפוליםכולל,יוסףגנזיספר•

הגאון,ישראלרועישלושהמכבודוחידושים.והפוסקים

ד"אבדייטשאליעזררבי,מאדד"אבהכהןנפתלירבי

רבימאת.פוטנקד"אבטננבויםיעקבורבי,באניהאד

.הכהןשוורץיוסף

קציצת.'עמ344,[16].יחידהמהדורה.ץ"תר,דעווא

.עמודיםבכמהבטקסטנגיעהעםתחתונייםשולים

עוררתיאשר"חייםחפץ"בעלהגאוןעל,וקינהמספד•

.שורץיוסףרבימאת.ישראלאגודתשלהכנסתבבית

.מעטפתשער.יחידהמהדורה.ד"תרצ,גרוסוורדיין

ידובכתבהמחברהקדשתהספרבתחילת

.יחדיוכרוכיםהספריםשני.’עמ[2],8,[2]

80$פתיחה 

עתכתבי\ביבליוגרפיה\היסטוריה
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-ג"תרס,המבורג-קראקא–החלקיםשני–"למושבאוה"ספר.16

דורותספרבעלהלויאייזיקיצחקלרביהמחברהקדשת-ח"תרס

הראשונים

Sefer "Iva LeMoshav' – Two Sections – Krakow-Hamburg, 1903-1908 –

Author's Dedication to Rabbi Yitzchak Isaac Halevi the author of Sefer

Dorot HaRishonim

.ד"הידוקסיחזקאלרבימאת"למושבאוה"הספרחלקישני

–הקהלותבשלשתהרבנותכסעלישבואשרהרבניםתולדות–למושבאוה•

.וואנדסבעק,האמבורג,אלטונא

גרמנית.ודיוקניםכנסתבתישלתמונותכולל.יחידהמהדורה.ג"תרס,קראקא

,XVI.הכרךצדימשניועברית 140, [1]; XXXVתמונות-לוחות[3],’עמ.

ומחברי,הדייניםמצבותונוסחתולדות–שניחלק(ו"אהחכמי)למושבאוה•

.וואנדסבעק,המבורג,אלטונאהקהילותמשלשתשיצאו,ספרים

,4,154,[1].הכרךצדימשניועבריתגרמנית.יחידהמהדורה.ח"תרס,המבורג

.’עמ[6],55;[1]

.הראשוניםדורותספרבעלהלויאייזיקיצחקלרביהמחברהקדשתהפורזץבדף

,בשואהנספה.שבהמבורגבאלטונהוהיסטוריוןרב-דוקקעסיחזקאלרביהמחבר

.ד"הי

מחבר.יהודיוהיסטוריוןעסקן,ומחברמלומד-(רבינוביץ)הלויאייזיקיצחקרבי

כנגדהמסורתיותוהאמונהלפרשנותהגנההציגשבהם,הראשוניםדורותספרי

למעןציבוריפעילהיה.המקראוביקורתישראלחכמתשלהביקורתיהמחקר

אירופהמזרחביהדותהמודרניסטייםהכוחותנגדבמאבקהאורתודוקסיה

.ישראלאגודתבהקמתוהשתתף

.טובמצב.שוניםגדלים.כרכיםשני

120$פתיחה 

מבשררגלי:חשוביםהיסטוריהספרישלושה.17

מניאליהורבי\(שאלוניקי)הלבןהמגדל\

Three Important History Books: Raglei Mevaser /

HaMigdal HaLavan (Salonika) / Rabbi Eliyahi Manny

:אחדבכרךותולדותהיסטוריהספרישלושה

הגאולה,והדתהאומה:חלקים'בכולל.מבשררגלי.1

.א"תרפ,קלויזנבורג.מושקוביץדודרבימאת.והדת

קלחסרוןפז-פו,פא:בדפים.דף[2],קב.יחידהמהדורה

.דפוספגם–בעמודהשורותתחילתשל

עירמחייוספוריםזכרונות,רשמים,הלבןהמגדל.2

.עוזיאלפנחסבןיוסףרבימאת,(שאלוניקי)בגולהעברית

.תמונות-לוחות[6],’עמ[1],200,[2].ט"תרפ,אביבתל

.מנימנשהמאת.המשפחהתולדות.מניאליהורבי.3

.תמונות-לוחות[6].'עמ112.ו"תרצ,ירושלים

.טובמצב

100$פתיחה 
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ראשונהמהדורה–ב"תרי,וינה–הבכאעמק.18

Emek Habacha - Vienna, 1852 - First Edition

ביתעלעברואשרוהתלאותהקורותספר,הבכאעמק

.אויניוןמעירהרופאהכהןיוסףרבימאת,ישראל

.ראשונהמהדורה.ב"תרי,וינה

בין,לאורהמוציאמאתהקדמהדבריהספרבתחילת

גלגול,הספראתכתיבתוזמן,המחבראודותמספרהדברים

פטירתלאחרעליושהוסיפווההוספותהספרשלהידכתבי

ומבןו"רנבשנתבאויניוןנולדהרופאהכהןיוסף'ר.המחבר

בונציה,וסביבותיהינובה'בגבאיטליהישבואילךשניםחמש

ומלכיצרפתלמלכיהימיםדבריספר,ד"שיבשנתהדפיס

שנתלאחרלכתובהחלשלפנינוהספראת,אוטומאןבית

,הגלותבמשךותלאותםישראלבנילקורותמיוחדכלו,ח"שי

התפשטואיטליהבערי.ד"שכשנתכסלו'וביוםוהשלימו

שכתבמהעלוהוסיףהמחברהמשיךותמידהעתקותממנו

ט"עבןוהוא,ה"שלתמוזכאביוםוהשלימווחזרדבריםעוד

.שנה

XV, [1], 177, כריכה.מאודטובמצב.מ"ס13.5.’עמ[1]

.מקורית

80$פתיחה 

,ירושלים–(סמבטיוןנהר)התורהחכמיכבודדרישת.19

נדיר–ח"תרנ

Drishat Kevod Chachmei HaTorah (The Sambation River)

Jerusalem, 1898 - Rare

חברתידיעללאורשיצאונדירקטןקונטרס,התורהחכמיכבודדרישת

,ירושלים.הרבניםבהסכםהעסקניםידיעלהתורהחכמיכבודדרישת

.ח"תרנ

.הסמבטיוןנהרשלהגיאוגראפימקומועלדיוןובו

.טובמצב.דףד

80$פתיחה 

יחידהמהדורה–ב"תקצ,הנובר–קשתרשפיאגרת.20

Igeret Risgfei Keshet – Hanover, 1832 – Single Edition

'י'פ'ש'רשנתמצאתניאשרמהתלאה...יסופרבו",קשתרשפיאגרתספר

מכתביעם.מזלאטוויקרנרמשה'רמאת.זדיםקנאתמסבת[ץ"תק]

.אחרותובקהילותבפרנקפורטורבניםחכמיםמאתלמחרשניתנוהמלצה

.יחידהמהדורה.ב"תקצ,הנובר

(אנשיל’רהמכונהאשררבי)א"מהרלהשרהמכתבהעתקבספר

.לכבודוושיר"רויטשילד

VIII, חתימה.טקסטחסרוןללאהשערשלהעליוןבחלקחסרון.’עמ104

.מצויןמצב.מקוריתכריכה.מסולסלתאשכנזית

100$פתיחה 
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,ירושלים–שלמהעטרת\ד"תרנ,ווארשא–ישרוןרועי.23

ו"תרס,ירושלים–יעקביגל\ב"תרס

Ro'eo Yeshurun – Warsaw, 1894 / Ateret Shlomo – Jerusalem, 1902

/ Yagel Yaakov – Jerusalem, 1906

הישיבהראשברליןיהודהצבינפתלירביהגאוןעל,ישרוןרועיספר•

רביועל.הלויהבית–יק'סולובייצבערדוביוסףהרבעל.בוולאזיןשהיתה

רבימאת.מנטיפיורימשההשרועל,קוטנאד"אבטרונקיהושעישראל

.טריוואקסחייםמשה

:עםכרוך.'עמ31!חשובהיסטוריספר.ד"תרנ,ווארשא

פוריםולחגהקדושהפסחלחגופירושיםביאורים,שלמהעטרתספר•

.ב"תרס,ירושלים.מדמשקסוכרישלמהבימאת.תשריולחכי,חנוכה

:עםכרוך.דף[1],כא.יחידהמהדורה

יעקברבימאת.מסכתוסיומי,התורהפרשיותעלחידושים.יעקביגלספר•

[2],עב,[2].יחידהמהדורה.ו"תרס,ירושלים."החייםכף"הבעלסופרחיים

.דף

.מצויןמצב.יחדיוכרוכיםספריםשלושה

100$פתיחה 

–ב"תרי,פראג–מליןערך.22

ראשונהמהדורה

Erech Milin – Prague, 1852 – First

Edition

כלשלביאורכולל,מליןערךספר

,מעמיםאנשיםשלעצמייםשמות

כנויי.ונהרותימים,מקומות,ארצות

ושאר,השונותכתות,בישראלהכבוד

בשני,ארמייםבתרגומיםהבאים,מלין

מאת.ומדרשיםתוספתות,התלמודים

רפפורטכהןליביהודהשלמה'ר

.פראגד"ראב

.ראשונהמהדורה.ב"תרי,פראג

XII , 282, .מצויןמצב.מ"ס21.’עמ[8]

.מקוריתכריכה

100$פתיחה 

מלחמת–יחידהמהדורה–ה"תרפ,בילגורייא–אריותממענות.21

הראשונההעולם

Mime'onot Arayot – Bilgoray, 1925 – Single Edition – World War I

ישראלויקיריגאוניעלבמקהלותנשאתיאשרהספדים,אריותממעונותספר

המלחמהשלבתקופתהפ"תר-ה"תרעבשנותונרצחושנהרגו,שנפטרו

.קושלבסקינחזליגעזריאלרבימאת.העולמית

.יחידהמהדורה.ה"תרפ,בילגורייא

בשוליםנקבים.מנותקיםדפים.כריכהללא.טובמצב.'עמקטז-ט,8

."קאראיוק"דקד"אבגאטערמאןמ"במהראלימלך"בעלותחותמת.הפנימיים

80$פתיחה 
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ו"תרס-ג"תרס,ירושלים–שיריזליישראלשלמההוצאת-ילדיםספרי8מקבץ.25

Collection of 8 Children's Books – Published by Shlomo Yosef Shirizli – Jerusalem, 1903-1906

.'עמ[2],78.ג"תרפ,ירושלים.נסיםברמשהספרדיתמהידותתרגם.ספרדגרושחאירבקושטאשקקהספור.היפהאסתר.1

.ופרסומותנוסףשערעםמעטפת

.(בשוליםמעטקצוצים'עמ2).'עמ24.ה"תרס,ירושלים.מקרלר.למאת.במרחקים.2

.'עמ[2],22.ה"תרס,ירושלים.גורדוןשמואלמאת.החזרה.3

.'עמ32.ג"תרס,ירושלים,זנגוילישראלמאת.החכםונתןהמשגעמימון.4

.רוזנפלד-וינוגרדבתקליטורולאהביבליוגרפיהבמפעלמופיעלא!נדיר–.'עמ16.ו"תרס,ירושלים.פשעיםוחמשההגנרלאשת.5

.'עמ8.ד"תרס,ירושלים.בערבוביההמשמשים,תאומים.6

.'עמ24.ה"תרס,ירושלים.בהרב.גמאת,ירושלמימרדכי.7

.'עמ[1],13.ד"תרס,ירושלים.שניחלק.מזוךזהרמאת.היהודיםמספורי.8

.טובכללימצב.כרכיםבשניקונטרסים8כ"סה

80$פתיחה 

מחבריםהקדשות–והיסטוריהמחקרספריאוסף.24

Collection of Research and History Books – Authors' Dedications

.[כץדובהרבהמחברהקדשת].י"תש,אביבתל.שניחלק,המוסרתנועת•

מאתהדאיהעובדיהרביאלנאההקדשההספרבתחילת].ש"ת,אביבתל-ירושלים.ראשוןחלק.עולמירבנילכסיקון.שםאנשיספר•

.[תקוהדפתחהגדולהישיבתמזכיר

.[נבוןאליהיצחקהמחברהקדשת].ב"תרצ,ירושלים.שירים,ינון•

.[לנדויבצלאלרביהמחברהקדשת].ה"תשכ,ירושלים.מוילנאהחסידהגאון•

.[אפרתישמעוןרביהמחברהקדשת].א"תשכ,ירושלים.השואהבתקופתשנתעוררות"שוספר.ההריגהמגיא•

.[אפרתישמעוןרביהמחברהקדשת].ח"תש,ירושלים.השואההאסוןלרגלישנתהוות"שו,הבכאמעמק•

.[אלכסנדראוובשמואלהמחברהקדשת].ז"תרס,ווילנא.ובקרתמחקרמכתבי•

.[בניהומאירהמחברהקדשת].ט"תשי,ירושלים.חייותולדות.אזולאידודיוסףחייםרבי•

.שהואכמותנמכרהאוסף.ספרים8כ"סה

80$פתיחה 

נדירהחוברת–ה"תרס,הוסיטאטין–המכתביםאוצר.26

Otzar HaMichtavim – Husiatyn, 1905 – Rare Booklet

ישניםשפתידובבילחברההחבריםו"היהדורוחכמימגאוני,המכתביםאוצר

.[גאליציען]הוסיטאטין

.פרנקלדודרביהחברהמנהלידיעלל"הו.ה"תרס,הוסיטאטין

אדלרנפתלירבי,סופרבונםשמחהרבי,לחברהההמלצותנותניהרבניםבין

רבי.אן'מגרזהכהןמרדכישלוםרבי.הכהןצדוקרבי,סופרליביצחקרבי,הכהן

.משאלוניקיקובוחנניהיעקב

!מעולםבמכירותהופיעלא–והיסטוריתנדירהחוברת

עלבהוסיאטיןרב.שווגרליפארבישלגיסו(ח"תש-ו"תרל)פרנקלדודרבי

"ישניםשפתידובב"חבורתאתהקים.ב"לארהועברמהשואהניצל.אביומקום

ספריוהדפיסההדיר,בברליןנרדמיםמקיצילחברתנגדכמשקלבהוסיאטין

.ידמכתביעולםלאורשהוצאוקדמונים

.בדפוסנחתךלא.טובמצב.מ"ס12\15.דףח

100$פתיחה 
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-ג"תש–אחדבכרךרצופיםגליונות100–"הדרך"עיתון.27

ד"תש

"HaDerech" Newspaper – 100 Consecutive Issues in a Single Volume

– 1943-1944

אגודתשבועות"הדרך"עיתוןשלרצופיםגליונות100הכולל,גדולכרך

.ישראלבארץישראל

.ד"תשאלולו"כ-ג"תשתשרי'ו.ק\צטחוברתועד(ב)מחוברתלפנינו

עםכלאתלאחד:מטרתנו"העורכיםכותביםשלפנינוהשניהגליוןבפתח

החייםכלעלהתורהאתולהשליטהתורהשלטוןתחתישראלברץישראל

.ישראלבארץישראלעםשלוהמדינייםוהכלכלייםהרוחניים

!ערךורבמרתקהיסטוריחומרבגליונות

.טובמצבזהמלבד.הראשוןהדףבשוליקרע.מ"ס24\33

100$פתיחה 

חוברות5–"המוסראור"עתכתב.28

"Or HaMussar" Journal – 5 Issues

הישיבותשלמבטאםכלי,"המוסראור"החשובהעתכתבשלחוברותחמשה

מישיבותהמרכזיתהאגודהידיעלנערך.בפולין"יוסףבית"דנובהרדוקהקדושות

.נובהרדוק

.ידועיםלאנוספים'עמ[2].’עמ[3],מג.ה"תרפ,פיעטרקוב.שלישיתשנהטחוברת

.’עמ[1],סט-ו,[3].ו"תרפ,פיעטרקוב.רביעיתשנהיחוברות

.’עמ[2],נב,[2].ח"תרפ,פיעטרקוב.ששישנהג"יחוברות

ראשונים'עמכמה.’עמ[2],מז-ה,[3].א"תרצ,ירושלים.תשיעיתשנהד"יחוברת

.בשוליםקצוצים

.'עממד,[2].ג"תרצ,ירושלים.א"ישנהו"טחוברת

שנקטףתקוהפתחד"אבציטרוןאבאישראלרביעלהספדים.חזיוןגיאספר:עםכרוך

.ט"תרפ,תקוהפתח.ספיריהודהיצחקרבימאת,באבו

.שנדפסובלבדחוברותשמונהמתוךחוברות5לפנינו

.טובמצב.כריכותללא

100$פתיחה 

"המאסף"עתכתבכרכיםארבעה.29

Four Volumes of the "HaMe'asef" Journal

מכלומאמריםתשובותובאונקבצובו"המאסף"עתכתבכרכיםארבעה

.קואינקהאברהםציוןבןרביבעריכת,ישראלגדולי

!ביותרנדיר.(גליונותכו)שניהשנה(גליונותיג)ראשונהשנה:אכרך

.ז"תרנ,אב-ו"תרנ,תמוז,ירושלים.המאסףשלהראשונותהגליונות

.ז"תרנ,אלול-ניסן.(מט-כזגליונות)שניהשנה:בכרך

.שביעית-שלישיתמהשניםחוברותמספרכולל:גכרך

-שמינית,השניםשלנוספותוחוברות(חוברותיא)שביעיתשנה:דכרך

.עשרשנים

.חסרוןעםפגומיםדפיםמספרדבכרך

100$פתיחה 
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המחברבןוהגהותחתימות–"התורהדגל"מאסף,עתכתב.30

כשרשמעוןרבי

Journal, "Degel HaTorah" Anthology – Signatures and Glosses by

the Son of the Author Rabbi Shimon Kasher

.תורנייםמאספיםשני

וחדושיםמאמרים.ב"תרפ-א"תרפלשנתתלמודי-רבנימאסף,התורהדגל•

,ווארשא.כשרמנדלמנחםרביהעורךמאת.הדורוגדולירבנימאת

.ב"תרפ

חוברת.המנורהוהדלקתחנוכהבנושא.התורהלדגלהוספה.אורתורה•

.ב"תרפ,כסליו–'ד

-ד"תרע)כשרשמעוןרבישלוחתימות,הגהות,רישומיםמספרבחוברות

שלרבה,תאומים'רבינוביץיעקברביחתן,עבריומשוררמורה–(ח"תרכ

.רוגולי

פה[המחברבן]קאשערשמעוןיעקב"שמואתרושםהחתימותבאחד

."ווארשא

.מ"ס23.'עמ[2]קפח;עב,[4].אחדבכרךהחוברותשני

מודבקהפורזץדף.מנותקיםדפים,מנותקתמקוריתכריכה,טובכללימצב

.לכריכהבחלקו

הישבותוראשיהתורהחכמילגדוליוקריאהגלוימכתב"מודעהמצורפת

.עזריאלדפוס.ט"תרפ,ירושלים–כשרמנדלמנחםרבימאת

100$פתיחה 

ח"תרפ-ב"תרע,הונגריה–קצבורגצבידודרבי–"תלפיותתל"ירחוןכרכיםחמשה.31

Five Volumes of the "Tel Talpiyot" Journal – Rabbi David Zvi Katzburg – Hungary, 1912-1928

.קצבורגצבידודרביהעורךמאת"תלפיותתל"התורניהירחוןכרכיםחמשה

.'עמרמח,[3].(הונגריה)וויטצען.ב"תרעשנת.שבועיותדוחוברות24הכולל,20כרך•

העולםמאורעותי"וע"בשערנכתבזהבכרך.'עמפו,[2].(הונגריה)וויטצען.ג"תרפאלול-שבט.חודשיותחוברות8הכולל,30כרך•

.ג"תרפשבטעדא"תרפשנתמסוףלאוריצאולאהמלאכהנשבת

.'עמ[2],קמו,[1].בודפשט.ד"תרפ.(מעוברתשנה).חודשיותחוברות13הכולל,31כרך•

.'עמ[1],צה,[1].בודפשט.ו"תרפ.חודשיותחוברות12הכולל,33כרך•

.'עמ[1],קטו,[1].בודפשט.ח"תרפ.(מעוברתשנה)חודשיותחוברות13הכולל.35כרך•

.השערבדףהדאיהעבדיהרביחתימתהכרכיםבחמשת

נתןהנראהככל."רבקהולהורתי"\"רבקהלאמיוכן"[מוריאביאדוניבן]מ"באאלמיליםמתחתידבכתבהעורךמוסיףכרכיםבשלשה

.עליושיתפללכדיאמושםאתגםוכתבהדאיהעובדיהלרביהכרכיםאתהעורך

במשךערך,ומופלאגאון,פעליםרב.(ו"תקצנפטר)קצבורגצבידודרבישלנכדו–(ז"תרצ-ז"תרט)קצבורגצבידודרביהעורך

.(5209ר"אוצה)."המליצותילקוט"ו"צדקמבשר"הבעל.שלפנינו"תלפיותתל"הקונטרסאתשנהחמישים

וטוביבהונגריהרבהחשיבותבעלהיההעתכתב.(קצבורג)קטצבורגץ"כצבידודהרבי"עונערךהוצא"תלפיותתל"העתכתב

האורתודוקסיתהקהילהרבזילברשטייןישעיהוהרבממונההיההתורניתהביקורתעל.תורהודבריהלכות,מאמריםבוכתבוהרבנים

.'בואץ

.ורומניההולנד,בריטניה,צרפת,הבריתארצותבהןבעולםרבותבמדינותהופץהעתכתב

.שוניםגדלים.טובכללימצב.כרכים5כ"סה

100$פתיחה 
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ע"תר-ו"תרס,הונגריה–קצבורגאביגדוררבי–חלקיםחמשה–"בחוריםנטעי"התורניהעתכתב.32

Five Sections of the Religious Journal "Nitei Bachurim" – Rabbi Avigdor Katzburg – Hungary. 1906-1910

.(הונגריה)בוויטצעןבשבועייםפעםלאורהוצא.קצבורגאביגדוררביהעורךמאת."בחוריםנטעי"התורניהעתכתבכרכיםחמשה

.דף[1],צא,[1].ו"תרסשנת.חוברות24הכולל',גחלק•

.בשערקטןחסרון.מנותקיםדפיםמספר.דף[1],צב,[1].ז"תרסשנת.חוברות24הכולל'דחלק•

:חלקיםשלשההכוללכרך

.ח"תרסשנת.(מעוברתשנה)חוברות26הכולל',החלק•

.ט"תרסשנת.חוברות24הכולל',וחלק•

הדאיהעבדיהרביחתימתהכרכיםבשלשת.שוליםחיזוקעםאחרוןדף.ע"תרשנת.(מעוברתשנה)חוברות26הכולל',זחלק•

.השערבדף

לרביהכרכיםאתהעורךנתןהנראהככל."רבקהבן"[מוריאביאדוניבן]מ"באאלמיליםמתחתידבכתבהעורךמוסיףכרכיםבשני

.עליושיתפללכדיאמושםאתגםוכתבהדאיהעבדיה

.'עמ[2],קמו,[1];[2],קפב,[1];[2],רה,[1]

.טובכללימצב.כרכיםבשלשהחלקיםחמשהכ"סה

100$פתיחה 

רבי–"יוסףוילקט"התורניהעתכתבכרכיםשלשה.33

שוורץהכהןיוסף

Three Volumes of the Religious Journal "Vayelaket Yosef" –

Rabbi Yosef Hacohen Schwartz

בשיטתפלפולים–תורניקובץ.יוסףוילקטספר,כרכיםשלשה

בחודשפעמייםלאוריצא.ת"ושותורהחידושי,והפוסקיםס"הש

.שוורץהכהןיוסףרביהעורךי"ע,(הונגריה)פאקשבעיר

:חלקיםשניהכוללכרך.א

.ב"תרסשנת,חוברות23הכולל',דחלק•

.ג"תרסשנת.חוברות21הכולל',החלק•

.דףפט,[2];קיז,[2]

:חלקיםשניהכוללכרך.ב

.ו"תרסשנתחוברות23הכולל',חחלק•

.ג"תרעשנת.(מעוברתשנה)חוברות26הכולל,ו"טחלק•

.דףצט;פ,[2]

:חלקיםשניהכוללכרך.ג

חסרים.ג"תרעשנת.(מעוברתשנה)חוברות26הכולל,ו"טחלק•

.בשלמותוהקודםבכרךקייםזהחלק.נו-נד,לד-לאדפים

מח;צט-נז,נג-לה,ל-א.ז"תרעשנת.חוברות12הכולל,ט"יחלק•

.דף

שוורץנפתלירביבן-(ד"תש-ה"תרל)שוורץהכהןיוסףרביהעורך

גאון.באניאהדד"אבדייטשאליעזררביהגאוןוחתן,מאדד"אב

שנה20במשךערךבגרוסוורדייןומגידכרבכיהן,פעליםרב,ובקי

,"יוסףויצבר","יוסףגנזי"בעל.יוסףוילקטהתורניהעתכתבאת

.(8646ר"אוצה)."חיכלומועד,"קדשהדרת"

.טובכללימצב.כרכיםשלשה.כפולמהםאחדחלקים6כ"סה

.ובלויותרופפותכריכותמהכרכיםבחלק

100$פתיחה 
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-ש"ת,ירושלים–שלםסט–פוסקהללרבי–"הפוסק"ירחון.34

ג"תשי

"HaPosek" Journal – Rabbi Hillel Posek – Complete Set – Jerusalem,

1940-1943

בארץאשרהתורהגדוליבהשתתפות.ואגדההלכהבעניני,"הפוסק"ירחון

.פוסקהללרביהמחברמאת.ל"ובחו

יצאהירחון.זהירחוןשלהחוברותכלאתבתוכםהכולליםכרכיםחמשה

חוברותמלבדהחוברותכללפנינו.ג"תשיבשנתאדרחודשועדש"תמשנת

תוקףמפאתכלליצאולאאלווחוברותיתכן]ד"תששנתשלאלול–אב

.[בארץגםשהשפיעההמלחמה

עובדיההרבלכבוד"ידבכתברישוםהשערבראשמהחוברותבהרבה

והעורךהמחברידבכתבהנראהככל"45צבינחלת,תקווהפתח,הדאיה

.פוסקהללרבי

בזלאטפולכרבכיהןומפורסםגאוןרב–(ג"תשי-א"תרמ)פוסקהללרבי

דברי"בעל.ה"בתרצאביבלתלעלה.(א"תרפ)במרקולטשוכן,(ט"תרנ)

.שלפנינו"הפוסק"הירחוןאתעורךוכן,"הלל

.מ"ס24תואםגודל.טובכללימצב.כרכיםחמשה

100$פתיחה 

השניםבין–חוברות12–"תורהאור"קובץעתכתב.35

לרנרשמואלאפריםרביהמקובלעותק–א"תרס-ז"תרנ

The "Or Torah" Journal – 12 Issues – During the Years 1897-

1901 – the Copy of the Kabbalist Rabbi Ephraim Shmuel

Lerner

הכוללבירושליםהישיבותמבניתורהחידושיקובץ.תורהאורקובץ

אברהםרביהעורךמאת.ובאגדהבהלכהופלפוליםחידושים,ת"שו

בירושליםלאורשיצאובלבד18מתוךחוברות12.זוננפלדאהרן

וכן.הראשונותהחוברות11לפנינו.א"תרס-ז"תרנהשניםבין

.15'מסחוברת

אפרים"המקובלחתימתהחוברותשלהשעריםמראשיבהרבה

"ב"שולרנרשמואל

ישיבתוראשמקובל–(ב"תשכ-ט"תרל)לרנרשמואלאפריםרבי

בשכונתא"הגרכנסתביתוחזןמייסד."השמיםשער"המקובלים

.ממקימיהשהיהבירושליםחסדשערי

.חחוברת,גשנה.זחוברות,גשנה:חוברות6חסריםשלםלסט)

דושנה'גחוברת'דשנה.בחוברת'דשנה.טחוברת'גשנה

.('דחוברת

מעטדף.מאדטובכללימצב.מ"ס21.5.אחדכרך,חוברות12

.מעורשדרהעםכריכה.קליםשוליםפגמיעםהדפיםאחד.יבש

100$פתיחה 
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רבניירחון–"תורהקול"העתכתב–כרכים[12]אוסף.36

ץ"תרמשנתהראשונההחוברתכולל–מרכזי

Collection of Issues – the Kol Torah Journal – Major Rabbinic

Journal – Including the First Issue from 1933

בעריכתרבניעת-כתב."מרכזירבניירחון-תורהקול"שלגליונותאוסף

ויהדותהלכהבעניינימאמריםהכולל,(וובר)שזוריאהרןשמואלהרב

עוזיאלחימאירציון-בןרביהספרדיהראשיהרב,הרצוגיצחקהרבמאת

.אחריםורבנים

.ץ"תר,כסלו–'אחוברת'אשנה:לפנינו

,חשון-תשרי.ג"תרצ–אלול-אב,אייר-ניסן,טבת-כסלו:חוברותובוכרך•

.ד"תרצניסן-אדר,כסלו

,אייר-ניסן,טבת-תשרי,ח"תשאאדרעדז"תשאיירחוברותובוכרך•

.ט"תש–אלול-אב,תמוז-סיון

.ג"תשי-י"תשהשניםשלחוברותובוכרך•

.ז"תשט-ד"תשיהשניםכרך•

.ח"תשי-ז"תשיהשניםחוברותובוכרך•

.ט"תשישנתשלהחוברותעםכרך•

.א"תשכ-ך"תשהשניםשלהחוברותובוכרך•

.אדרחודשעדג"ותשכב"תשכשנתחוברות,כרך•

.ד"תשכ,אב-תמוזועדג"תשכ,ניסןמחודשובוכרך•

.ה"תשכשנתכרך•

,תורניקובץ–"האהל"חוברותמספרעםכרוך,ז"תשישנתובוכרך•

.ח"תשי"הדים"וחוברת

שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםגדלים,טובכללימצב.כרכים12כ"סה

!

100$פתיחה 

כרכים[182]אוסף.37

של–"דיןפסקי"וחוברות

בישראלהרבנייםהדיןבתי

ג"תשכ-י"תשהשניםבין

Collection of [182] Volumes

and Booklet of Piskei Din – of

the Rabbinic Courts of Israel

during the Years 1950-1963

פסקישלוחוברותכרכיםאוסף

הרבנייםהדיןבבתישנפסקודין

-י"תשהשניםביןבישראל

12-וחוברות168.ג"תשכ

.מפתחכרכימהםשנייםכרכים

פסקי–"ישראלבני"כרךבנוסף

דינםלבירורומקורותהלכה

ב"תשכ.אחלק.מוצאםושאלת

חק–חוברותמספרובוכרך•

מקיראבן,הראיותחק,הירושה

,השבתבריתידיעות,תזעק

.י"תש,ט"תש,ח"תש"ההד"

שלוםסוכתקונטרס.יעקבאבני

ספר,ציוןבכוריקובץ.יצחק

.ן"אמעניית

!רבהיסטוריחומר

14-ו,חוברות168כ"סה

.טובכללימצב.כרכים

100$פתיחה 
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ומדעייםתורנייםוירחוניםעתכתבי[160]אוסף.38

Collection of [160] Religious and Scientific Journals

לרשימה:ומדעייםתורניים.שוניםוירחוניםעתכתביאוסף

המכירותלביתפנההמלאה

.טובכללימצב.שוניםגדלים.וחוברותספרים160-ככ"סה

!שהואכמותנמכרהאוסף

200$פתיחה 

ועתונותתורנייםעתכתבישלגדולאוסף.39

Large Collection of Religious Journals and

Newspapers

המכירותלביתפנההמלאהלרישמה•

נמכרהאוסף.שוניםמצבים,שוניםגדלים.כרכים17כ"סה

!שהואכמות

120$פתיחה 
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ראשונותמהדורות–פרידברגדובחייםרביספרימקבץ.40

Collection of Books by Rabbi Chaim Dov Friedberg – First Editions

,דראהאביטש.כהןשפתי"בעלהכהןשבתירביתולדות.כהונהכתרספר•

.ראשונהמהדורה.ח"תרנ

.טובמצב.שעריםשני.עמודים41

וטובי,פרנסיה,חכמיהקורות,קראקאעיררבניתולדות.זכרוןלוחותספר•

.שניהמהדורה.ד"תרס,דמייןפרנקפורט.זכרוןמצבותכולל.העדה

VIII, 122, .מצויןמצב.מעטפתכולל.’עמ14

,דמייןפרנקפורט.לנדאמשפחתרבניתולדות.למשפחותםלנדאבניספר•

.ראשונהמהדורה.ה"תרס

ללא.מקופללוחהספרבסוף.פרידברגהרבהמחברשלידובכתבהקדשהבשער

.יבשדף.טובכללימצב.כריכה

120$פתיחה 

מהדורה–עתיקיםעברייםספרים.42

מצומצמת

Sefarim Ivriyim Atikim – Limited Edition

שנמכרוספריםרשימת,עתיקיםעברייםספרים

הערכות.ז"תשמ-ו"תשלבתקופהפומביותבמכירות

יוצאזהספר.טריאונפווליה-וינוגרדישעיהו.ומחירים

ממוספריםעותקים320בתמיוחדתבמהדורהלאור

ללאשלפנינועותק.משובחקרםניירעלמודפסים

.מספר

.ח"תשמ,ירושלים

הביבליוגרפיתלמערכתהיסודהואזהספר

.רוזנפלד-וינוגרדהידועההממוחשבת

217,Lמצויןמצב.עמודים.

60$פתיחה 

–ט"תרפ-ח"תרפ,יורקניו–(הקהיריתהגניזה)שכטרגנזי.41

שלםסט

Ginzeu Shechter (The Cairo Geniza) – New York, 1928-1929 –

Complete Set

שבמצריםהגניזהמןועודפיוטים,הגאוניםמכתביקטעים,שכטרגנזיספר

.סט–כרכיםשלושה.קהירגניזת–

.’עמXVII;549,[2],ח.ח"תרפ,יורקניו.והגדהמדרשקטעי:אספר

פירקוי,הקדמוניםהקראיםשלהלכהספרי.הגאוניםמכתביקטעים:בספר

.’עמXV;640,[2],יב.ט"תרפ,יורקניו.דראבאתלמידיהבאבויבן

,יורקניו.דווידזוןישראלמאת.שבמצריםהגניזהמןושיריםפיוטים:גספר

.’עמXIV;338,[1],ט.ח"תרפ

.טובמצב

100$פתיחה 
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–בדולרוערכםנדיריםוספריםידכתבי4000קטלוג.43

1996,ירושלים–ממוספרעותק

Catalog of 4000 Rare Manuscripts and Books and Their Value in

Dollars – Numbered Copy – Jerusalem, 1996

–ככולל.עברייםידוכתביהגדותונדיריםעתיקיםספריםשלקטלוג

,ירושלים.בארוןאלחנןהרבמאת.צילומים1000–וכרשימות4000

1996.

.בלבדעותקים100–בשנדפסמהדורה

.טובמצב.עמודים470

80$פתיחה 

/ראשונהמהדורה–ז"תרל,מינכען–התלמודהדפסתעלמאמר.45

ו"תרל,ווארשא–המדריך

Artilce on the Printing of the Talmud – Munich, 1877 – First Edition /

HaMadrich – Warsaw, 1876

ועדהדפוסעידןקוםלמןהתלמודהדפסתתולדות,התלמודהדפסתעלמאמר•

.עדפוס.ז"תרל,מינכן.רבינוביץנטענתןרפאלרבימאת.20–ההמאהאמצע

.ראשונהמהדורה.הובער

.לבדונדפסגםאך,סופריםלדקדוקיכנספחנדפסזהחיבורבמקור

בסוףחותמת.מרובעתבכתיבה"המחברמאתמתנה"ידבכתבהשערבראש

."שטערןטובכוכבזלמן"הספר

חוקר,חכםותלמידרב–(ט"תרמ-ה"תקצ)רבינוביץנטענתןרפאלרביהמחבר

."סופריםדקדוקי"ובעלהתלמודשלהידכתב

:עםכרוך.מצויןמצב.עמודים132

.פרויליךמרדכימאת.והאמונההדתבעניניומשפטצדקדרכי.אחלקהמדריך•

.ראשוןשערחסרהנראהככל.דף[1],פג,’עמ[1],95,[4]

.מעורשדרה.טובמצב.מ"ס21

100$פתיחה 

מהדורה–א"הגרספריאוצר–וינוגרדישעיהו.44

בלבדעותקים36בתמיוחדת

Yeshayahu Vinograd – Otzar Sifrei HaGra – Special Edition

of 36 Copies Only

,תלמידיו,ספריו,מווילנאא"הגרשלתולדותיולכלמקיףחיבור

.וזמנו

שלדיוקןותמונותחייםתולדות,מפות,הסכמות,אגרות,חיבורים

וילנאהעיר,ותלמידיוצאצאיוחיבוריוכן.מוילנאאליהורביהגאון

ישעיהומאת.הארץישובועלהגאולהעלומשנתובתקופות

.2003ג"תשס,ירושלים.ונדיריםרביםתצלומיםכולל.וינוגרד

מהדורה"נוסףשערנדפסהשערבקדם!ביותרחשובחיבור

נדפס9מספרעותקעותקיםוששהשלושיםבתביבליופילית

."ו"יציודלוביצחקהרבלתשוקת

תמונותכולל.משובחניירעלנדפס.מצויןמצב.עמודים414

.(צבעוניתחלקם)ספריושערי

100$פתיחה 
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עשרות–ראשונהמהדורה-(יעקבבן)הספריםאוצר.46

בוברשלמהרביידבכתבוהוספותהגהות

Otzar HaSefarim (Ben Yaakov) – First Edition – Dozens of

Glosses and Additions Handwritten by Rabbi Shlomo Bober

.באכסדרידוכתבינדפסיםישראלספרילתכונת,הספריםאוצר

אלףעשרשבעהבאובספר.מווילנאיעקבבןאייזיקיצחקמאת

ועלהדפוסמערששנדפסוספריםעלביבליוגרפיהערכי(17.000)

.בעולםעקדובתיבספריותהמחברשראהידכתבי

חשובביבליוגרפיהספרשלראשונהמהדורה.מ"תר,ווילנא

!ביותרומפורסם

הידועהחוקרידבכתבחשובותהגהות70–כהספרלאורך

,גניםמעין"כותבהואההערותבאחת.בוברשלמהרביוהמפורסם

הספרהוצאתיאניבאקספארדהכיונמצאמסנוסשמואל'רהוא

15נמצאוהספרדפיביןבנוסף.(בוברשלמה]=("ב"ש)עולםלאור

.ידובכתבוהערותהוספותובהםדפים

,לייפציג)"אליהותולדות"בעל(ז"תרס-ז"תקפ)בוברשלמהרבי

הוציא.החוקריםומגדוליומדעיםבשפותובקיחכםתלמיד,(ז"תרט

וספריחשוביםמדרשיםועודבובר-תנחומאמדרשאתלאור

בשליחותהקיסרעםנפגש,בלבובהקהילהומראשיפרנס.קדמונים

.בוברמרטין'פרופהואנכדו.וינהקהילת

.בשוליםרטיבותכתמי.טובמצב.שעריםשני.'עמ[2],678,[8]

.נאהחדשהבדכריכת

400$פתיחה 

מאניות'העותמהתעודותמיםסימניקטלוג.47

1956,סופיה–הבינייםמימי

Catalog of Watermarks from Ottoman Certificates

from the Middle Ages – Sofia, 1956

קיימיםאשרהמיםסימניכלאתהמתארקטלוג,ענקכרך

בספריותמאנית'העותמהאימפריהודפיםבמכתבים

מיםסימני1402-1917.1200השניםבין,בולגריות

מכוןבסיוע.ניקולאייב.ומאת.ירוקרקעעלמאוירים

.(למדעיםהבולגריתהאקדמיה)מוזיאוןעםאתנוגרפי

בתוךאך1956נכתבהכריכהגביעל).1956,סופיה

.אנגלית.(ד"תשי1954היאהשנההספר

,מטבעות,בוליםעל1282–ממשמשיםהיומיםסימני

ולזיהוי,מזיוףלהרתיעבכדיאחריםממשלתייםומסמכים

.ומתייוצרוהיכןמסמכיםשל

מדויקכתיעודכיוםמשמשזהספר!ביותרנדירספר

וחשוביםנדיריםידכתבישלזמנםלקביעת,ביותר

חוקרישלימינםכידוהוא,בעולםהספריותבכלהנמצאים

ידכתביבמחקריסודספרלפנינו.ספרויודעיידכתבי

.הדפיםשלזמנםקביעתלשםמוקדמיםודפוסים

.מצויןמצב.מ"ס41.'עמ[2],640,[3].1חלק

180$פתיחה 
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,ירושלים–שמותספר–לועזמעם.48

ו"תרמ

MeAm Lo'ez – Sefer Shemot – Jerusalem, 1886

שניחלק.כולייעקברביהגאוןמאת.לועזמעםספר

.לאדינו.(פקודי-יתרופרשיות)

.צוקרמןהלוישמואלדפוס.ו"תרמ,ירושלים

ודףראשוניםדפיםבארבעהפגמים.דףשטו,[1]

מקוריתכריכה.טובבמצבהספרשאר.אחרון

.רופפת

80$פתיחה 

מהדורה–ך"תר,בלוגראדו–אליעזרדמשק.49

לאדינו–יחידה

Damesek Eliezer – Bilogrado, 1860 – Single Edition -

Ladino

רבימאת.'ב'אסדרעלדינים,אליעזרדמשקספר

.חייםאורח:אכרך.פאפוטובשםר"באליעזר

מעוטרשער.יחידהמהדורה.א"תרכ-ך"תר,בילוגראדו

.עבריתשערללא.בלאדינו

כריכת.קליםפגמים.כתמים.טובכללימצב.דף[8],רלא

.חדשהבד

100$פתיחה 

לאדינו
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סט–ב"תרכ,ווילנא–"אהרןקרבן"למועדיםמחזור.50

נהדר

Machzor for the Jewish Festivals "Korbak Aharon" – Vilna, 1862

– Lovely Set

מעשה,לוימטה,לויבית,באוריםשלשהעם,למועדיםמחזוריםסט

.סט–כרכיםשני.הלוימיכליחיאלבןאהרןרבימאתארג

.ב"תרכ,ווילנא

.'עמ352,[2].כפוריםויוםהשנהלראש:אחלק

.'עמ368,[2].רגליםלשלש:בחלק

.רחביםשולייםעםמצויןבמצבהחלקיםשני

100$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ג"תרס,ווילנא–הדרךתפלתספר.52

Sefer Tefilat HaDerech – Vilna, 1903 – First Edition

מכיל.ברודאהירשצביחייםרבימאת.ברכבתלנוסעים,הדרךתפלתספר

.הלבנהברכת,הלל,וחמישילשניסליחות,"מלכנואבינו"גם

.ראשונהמהדורה.ג"תרס,ווילנא

.מנותקיםודפיםמקוריתכריכה.טובמצב.מ"ס14.'עמ64

80$פתיחה 

–יחידהמהדורה–ד"תרל,טשרנוביץ–הלבנהזוהר.51

נוספיםספריםעםכרוך

Zohar Halevanah – Chernowitz, 1874 – Single Edition – Bound

with Additional Books

ופירוש(הפניםעם)לבנהקידושעל"ציוןיד"פירוש,הלבנהזוהרספר

.פרנקליחזקאלדודרבימאת.יתוםקדיש,קדיש,לשבחעלינו

מרדכיישראלרביהסכמות.יחידהמהדורה.ד"תרל,טשרנוביץ

,מדוקלאמנדלמנחםרבי,מברדיטשובמרגליותיעקברבי,מחאטין

ווייסבנימיןרבי(סדיגורה)מבענדיןאברהםר"ביצחקרבי

.מטשרנוביץ

,תורהלקוטי:הספרעםכרוך.בודדיםנקבים.טובכללימצב.דףעב

.שערללאנדפסכנראה).ירושליםדפוס.דיסקיןל"מהמהריחידושים

חסר.ג"תרל,ירושלים.תיקונים,לנפשמרפאספר:עםכרוך.(דףט

.נקבים.שער

100$פתיחה 

תפילהספרי
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[ספרד]"בדרךובלכתך"סידור–מיניאטורי.53

ידועהלאמהדורה–ט"תרס,לובלין–

Miniature – Siddur "UVelechtecha BaDerech"

[Sepahrd] – Lublin, 1909 – Unknown Edition

כמנהגהשנהלכלתפילותסדר."בדרךובלכתך"סידור

.ספרד

.1908ט"תרס,לובלין

מהדורהקיימת!ביבליוגרפיתידועהאינהזומהדורה

קיימתכןכמו,א"תרעמשנתזהסידורשליותרמאוחרת

.תהליםספרעםאשכנזבנוסחאךדומהמהדורה

עמודכל.טובמצב.מ"ס7.2מיניאטוריגודל.'עמ672

חסרוןעםראשוניםדפיםשני.יבשדף.במסגרתמוקף

אחוריתוכריכהשדרה.תחתונהשמאליתבפינהמועט

.חסרים

150$פתיחה 

–יחידהמהדורה–ד"תקמ,אמשטרדם–נהרותבכי.55

היסטורי

Bchi Neharot – Amsterdam 1784 – Single Edition - Historical

גרמניהבמערבהריינוסבאזורשטפוןעלוזכרוןשירה,נהרותבכיספר

מדינתיושביכלעלשמיםמלכותדבריצאהעברהסתיוימיבסוףכי"

.מקופנהגןשמעוןאהרןרבימאת."מאודעצמוכי...במיםלדונםריינוס

לוונשטאםשאולרביבהסכמת.פרופסיתומידפוס.ד"תקמ,אמשטרדם

.אמשטרדםד"אב

.מקוריתעורכריכת.מאודטובמצב.מ"ס15.דףכב

120$פתיחה 

כרכיםשני–ב"תקל,אלטונא–ס"הפרדפירושעםמחזור.54

Machzor with the HaPardes Commentary – Altona, 1772 – Two

Volumes

ר"בשדילמשהרבימאת,הפרדסהנקראפירושעם.פוליןכמנהגמחזור

.בכרךהענדלאלחנןורביפירשטחייםרביובעריכת,אברהם

,רב,[4].כיפוריוםעדאלולמחודשותפילותסליחות,ושבתחולתפילות:אחלק

ברכת"ו[הטעויותלוח]"הטועיםאבן":הספרבסוף,דף[2].דף[2],קלד

מספר.טובמצב.מ"ס32.המחזורשלהטפסיםבכלאינםאלודפים."הלבנה

.שימושובלאיפגםמחמתבינוניבמצבדפים

,שפח,[4].עקבשבתעדמסוכותוסליחותתפילות,ושבתחולתפילות:בחלק

.שעריםשני.דף[1]

סליחה."יצילנוהשםהמגפהבשעתפזמון":מיוחדותוסליחותתפילותשניבחלק

."ביהודהנודע"הבעלשיסדפאקיןחוליעלסליחה.יצלינוהשםבלאטריןלחולי

.עורדמוימהודרותחדשותכריכות

300$פתיחה 
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קהילתמנהג–ט"תר,ליוורנו–חתניםחופתספר.56

נדיר-[הודו]שינגילי

Sefer Chupat Chatanim – Livorno, 1849 – The Custom of the

Shingili [India] Community – Rare

,למילה,החופהליום,תורהשמחתליוםפיוטים,חתניםחופתספר

.א"חידמהרבתורהלשמחתהקפותסדר.ומועדיםחגים

.בילפורטיושלמהי'פלאגוישראלמשההשותפיםדפוס.ט"תר,ליוורנו

שבחותתפלותסדר,נקראהספרקודמותבהוצאות).ראשונהמהדורה

,תורהשמחתלימיתפלותסדראו.ז"תקי,אמשטרדם,ושירים

.(ט"תקכ,אמשטרדם

שבעהשלהסדרזה.שינגיליאנשישנהגוחופהסדר":א,צד-ב,נודפים

שבשינגילי...הקהללומרשנהגווזמירותשבחותוסדרהחופהימי

עשרההששבמאה.בהודו,קאנגאנורהיאשינגילי."החופהבבית

.ין’לקוצשינגילייהודיעברו

.מקוריתכריכה.מצויןמצב.מ"ס15.דףקלב

100$פתיחה 

,לונדון–לאנגליתבתרגום–היהודייםהספרלבתיהתפילהסידור.58

1888ח''תרמ

The Standard Prayer Book for jewish Schools

אברהמסברנטלואיסמאתלאנגליתמתורגם,יהודייםספרלבתיהתפילהספר

(Louis Barnett Abrahams)בלונדוןהיהודיהספרביתממנהלי.

סדר,המיטהשעלש"ק,המזוןברכת,ערבית,שחרית:תפילותכוללהסידור

.שבתשלומוסףשחרית,(שרהחיי-בראשית)הפרשיות

.עמודמולעמודועבריתאנגלית.1908ח"תרס,לונדון

.אנגליהברחבייהודייםספרבבתינרחבבשימושהיהזהמתורגםסידור

עלכתמים.מנותקתאחוריתכריכה.טובמצב.מ"ס16.דףקיד-ג',עמ[13]

.הכריכה

80$פתיחה 

כריכות–ג"תשי,בזל–לכלהוסידורמחזורים-נאהסט.57

מקוריתוקופסה

Fine Set – Machzorim and a Siddur for a Bride – Basel, 1953 –

Original Bindings and a Case

סכות,כפוריום,נדריכל,חלקים'ב–השנהראש:נאהמחזוריםסט•

קרטוןקופסתבתוךנתונים.שבועות,חלקים'ב–פסח,חלקים'ב–

.תואמותמקוריותכריכות.מקורית

.באמברגרהלויפינחסי"עלגרמניתמתורגם.ג"תשי,(בזל)באזעל

הטבעההכריכהעל.[60השנות]באזל"ברורהשפה"סידור•

Monique"מוזהבת bodnheimer".

.מצויןמצב.כרכים10כ"סה

80$פתיחה 
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ליוורנודפוסי-ומחזוריםסידורים[85]שלענקאוסף.60

ר"התשנות–

Large Collection of [85] Siddurim and Machzorim – Printed

in Livorno – 19th Century

:בניהםר"התשנותליוורנודפוסיספריםאוסף

,תורהחומשיחמשה•ח"תרפ,תנינאמהדוראשמיםברכות•

,ליוורנו,מועדקריאי•ד"תרפ,בגדאד,הנשמותעלוי•ו"תרל,וינה

'המועדי•תעניותחמש•ט"תרצ,תימןכמנהגסליחות•ז"תרס

סדור•א"תרפ'אחלק,לאברהםזכור•ז"תרצ'המועדי•ט"תרצ

לשמחהמועדים•ה"תרצ,תמיםכפור•ז"תרצתהלים•עובדבית

,דברים,במדבר,בראשיתגדולאור•תהלים•ז"תרס,בגדאד

מועדקריאי•ו"תרצ,החדשתפלת•ט"תרנ,לנפשמרפא•ו"תרמ

,לאברהםזכור•ז"תרפ,הרחמיםשער•מועדקריאי•ב"תרפ

,השנהלראשמחזור•ט"תרסלנפשמרפא•ד"תרנ'ב-אחלק

,וינה,יקראתפלהבית•אדומהבדיוהשערמאותיותחלקז"תרמ

הרחמיםשער•ירושליםמנחת•א"תרצ,הנשמותעלוי•מ"תר

ועוד•תעניותארבע•תמידעולת•הנשמותעלוי•עותקיםשני

.וחומשיםמחזורים,סידורים:רביםספרים

כמותנמכרהאוסףשוניםגדלים.טובכללימצב.ספרים85כ"סה

!שהוא

300$פתיחה 

-1891,לונדון–תהליםספר.59

נדיר

Sefer Tehillim – London, 1891 -

Rare

.המקראוטעמיניקודעם,תהליםספר

.(רומיותבאותיותספירה)1891,לונדון

הלאומיתבספריהזומהדורהמצאנולא

.הביבליוגרפיהובמפעל

שער.טובמצב.מ"ס14.5.'עמ189

בדבעטיפתמקוריתכריכה.מנותק

.שחורבצבעוכיתובעיטוריםעם,אדום

100$פתיחה 
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מקוריותעץכריכות–ח"תפ-ד"תפ,אמשטרדם–משהקהלותך"תנ–מפוארסט.61

Impressive Set – Kohelet Moshe Bible – Amsterdam, 1742-1748 – Original Wooden Bindings

רביהמהדירמאת.(והלאהח"רע,ונציה)הדפוסיםבכלבאואשרהמפרשיםכלעם,"משהקהלות"הנקראגדולותמקראות,ך"תנ

.שבאמשטרדםדפוסובביתפרנקפורטמשה

.האבזמיםשאריותעם.מעוטרבעורמחופהעץעשויותמקוריותכריכותעםכרכים3מתוכם!שלםסט–גדוליםכרכים4לפנינו

כריכת.מצויןבמצבהעותקזהמלבדבשוליהםמשוקמיםראשוניםודפיםשער.דף[2],רצג,[10].ד"תפ,אמשטרדם.תורה:אחלק

.מ"ס45.5.המקוריותהכריכותבדמוי,מהודרתחדשהעור

.משוקמתמקוריתכריכה.מאודטוב-טובמצב.מ"ס45.דףשעח-מז,[4],מו,[2].ו"תפ,אמשטרדם.ראשוניםנביאים:בחלק

'שיה"כלאחישנתןמהפראגק"מקבבואיחל"תקיתמוזח"רבמתנה'שיא"אלינתןגדולותמקראותזה"בעלותורישומיחתימות

."ו"יצל"סגליביהודאר"כהרוהקציןלהאלוףשייךוחתימהרישוםהשערבראש."ס"הש

מאותהספרלאורך.משוקמת,מקוריתכריכה.מצויןמצב.מ"ס45.5.דףשכב,[2].ז"תפ,אמשטרדם.אחרוניםנביאים:גחלק

.ולועזיותעבריותבאותיותלועזיתבשפה,מיליםביאורישלהנראהככל,הגהות

.משוקמת,מקוריתכריכה.מצויןמצב.מ"ס45.5.דףסה;[תטו:ל"צ]תיג,[5].ח"תפ,אמשטרדם.כתובים:דחלק

3500$פתיחה 

ומפרשיהםמדרשים\ך"תנ
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–ב"תצ,אמשטרדם–וכתוביםנביאיםתורה.62

שאריותעםמעוטרתועורעץכריכת–מהודרעותק

המנעולים

Torah Nevi'im and Ketuvim – Amsterdam, 1732 –

Impressive Copy – Wood and Leather Binding

Decorated with Remnants of Locks

עברהםדפוס.ב"תצ,אמשטרדם.וכתוביםנביאיםתורה

.עטיאש

שערים.ך"מהתנסצינותשלציוריםעםמצוירראשוןשער

אחרוניםנביאים,ראשוניםלנביאיםנוספיםמצויירים

נביאיםתורהואחרקודםלאומרםפסוקים"בסופו.ולכתובים

כדישבועבכלוכתוביםנביאיםתורהקריאתסדר","וכתובים

."השנהלכלכולהלהשלים

היטבומדוייקתהמוגהתך"התנכלשלמיוחדתמהדורה

בהסכמתםאמשטרדםרבנישכותביםוכפי,היהלאשכמוהו

,בוכליחסרשלאותעצומותעוזבכלהשתדל"כיהמדפיסעל

במלאכהונבוניםחכמיםמגיהיםוביררכספועלחסלאולכן

וניירומזהירותמאירותבאותיותהדורכתבולהיות...זו

"...יפה

אחרונהבספירהקמחדףחסר,דף[6],קן,רפד,קפד,[1]

וחיתוךרחביםשולייםעם,נאהעותק.מ"ס23.(כתובים)

ומפוארתעתיקהועורעץכריכת.מאודטובמצב.מוזהבדפים

SARA"בעלותשםהטבעתעם TAVARES OSORIO".הכריכה

שלהקדמיבצדמנעוליםשאריות.חדשפורזץבדףמחוזקת

.בלבדהכריכה

500$פתיחה 

הגהותעשרות–כרכים'ג–ף"ת,האלי–ך"תנ.63

ידבכתבלועזיות

The Bible – Halley, 1720 – Dozens of Handwritten

Glosses in a Foreign Language

בשלושה.ף"ת,האלי.הקדשספריוארבעעשרים,ך"תנ

.היינריךיוהאן,מיכאליסוהמדפיסהעורך.כרכים

בפיתוחמצויירשערלוקדם.אדומהבדיומהשערחלקים

ולכתוביםאחרוניםלנביאים,ראשוניםלנביאים.נחושת

פרופסורהעורך.ובלאטיניתבעברית,חלקייםשערים

להוציאכדירביםמאמציםהשקיע(ח"תצ-ח"תכ)מיכאליס

כתביבחמשהגםהשתמשהיתרבין,ידומתחתמתוקןדבר

שעלמאלו,מודפסותמהדורותעשרהותשעך"התנשליד

.ו"רפ–ה"רפוניציהגדולותהמקראותהוצאתנדפסהפיהם

ובובלאטיניתופירושהקטנההמסורהשללאטיניתרגוםעם

.גרסאותחילופי

בכתבלועזיותהגהותעשרות,בראשיתספר,ראשוןבכרך

לקיפולאודותשלימותנשארוחלקם,קצוצותההגהותרוב.יד

-טובמצב.ישנותכריכות.בכריכההדףקציצתלפני,השולים

.מאודטוב

.מ"ס27.5.דף[2],תתמח.'עמ32,[6]

500$פתיחה 
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–ה"תס,אמשטרדם–ך"תנ.64

השעריםכלעם

The Bible – Amsterdam, 1705 – with

All the Title Pages

ביאוריםעם,וכתוביםנביאיםתורה

הקדמה,העמודיםבשוליבלאטינית

חכמימאת,בלאטיניתוהסכמות

,פראניקר,ליידן)בהולנדהאקדמיות

.(דוונטר,הארדרוויק,גרונינגן,אוטרכט

חילופישלקונטרסך"התנבסוף

,עטיאששלך"התנדפוסיביןגירסאות

מאתועודפלנטיןסטפנוס,בומבירגי

Everardo van der Hooght.

בצבעמהשערחלק.ה"תס,אמשטרדם

.נחושתבפיתוחמצוירשערנוסף,אדום

במסגרתחלקלכלנוספיםשערים

.נחושתבפיתוחארכיטקטונית

21.דף[22];[2],שנב,[1];שלג;[26]

כתמים.מאודטוב-טובכללימצב.מ"ס

שדרה.מקוריתעורכריכת.דפיםבכמה

.בחלקהפגומה

200$פתיחה 

תורהחומשיחומשה,מפוארסט

,י"רשפירושעם(סופריםתקון)

,אברבנאליצחקדוןופירוש

לוונשטאםשאולמרביוחידושים

.אמשטרדםד"אב

חלקלכל.ח"תקכ,אמשטרדם

הראשוןהשער.שעריםשני

הסכמות.נחושתבפיתוחמצויר

.ורוטרדםהאג,אמשטרדםרבני

[1],ה;קסה,[3].בראשית:[1]

:(3).דףח;קם.שמות:2.דף

.במדבר:4.דףה;עו.ויקרא

,[1].דברים:5.דף[1],ד;עט

גובה)מ"ס27.דףו;קלא

בכריכותהכרכיםכל.(כריכות

כריכות,ומעוטרתמפוארותעור

.מאודטוב-טובמצב.חדשות

הדבקתדבריםשלראשוןבשער

.לחיזוקלשערמעברנייר

350$פתיחה 

המצוייריםשעריםעם–ח"תקכ,אמשטרדם–תורהחומשיחמשה!מפוארסט.65

Impressive Set! Chamisha Chumshei Torah – Amsterdam, 1768 – With the Illustrated Title Pages
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דוד"עתיקהחתימה–ג"תקצ,אוסטרהא–נדירחומש.67

"יעקב

Rare Chumash – Ostroh, 1833 – Ancient Signature "David

Yaakov"

,י"רשפירוש,אונקלוסתרגוםעם,השיריםשירומגילת,ויקראחומש

רבניהסכמותעם.ג"תקצ,אוסטרהאדפוס.אשכנזיבלשוןותרגום

.ברדיטשוב

."יעקבדוד"עתיקהחתימהלשערמעבר

בפינותקיפולים.טובכללימצב.אחרוןדףחסר.משובשתדפיםספירת

.פגומהמקוריתעורכריכת.שימושובלאיכתמי.האחרוניםהדפים

60$פתיחה 

–ו"תרט,פראג–כרכים5–תורהחומשיחמשה.66

כיסגודל

Chamisha Chumshei Torah – 5 Volumes – Prague, 1855 –

Poecket Size

מאתאשכנזיתתרגוםועם,הפטרותעםתורהחומשיחמשה

עם.עמודמולעמודוגרמניתעברית.מגלאגויארנהייםהלויחיים

.כרכיםחמשה.ו"תרט,פראג.חודשראשושבתלשבתתפלות

לתפילותנוסףושער.וגרמניתעברית,כרךלכלשעריםשני

.השבת

.דףנב;’עמLXIV;310,שיא.בראשית.1

XXVII,284-[2],רפה-[ב].שמות.2 , .דף[1],נב;’עמ[13]

.דף[1],נב;’עמXII,[1],209,ריא.ויקרא.3

דףנב;’עמXVIII;255-[2],[1],רנד-[ב].במדבר.4

.דף[1],'עמנב',עXXX,219,רכ.דברים.5

חיזוקים.חסרוןללאקרעיםמעט.זמןכתמימעט.טובכללימצב

עםמתוכם2.זהבהטבעתעםמקוריותעורכריכות.דבקבנייר

.בשדרהפגמים

180$פתיחה 

נדירהמהדורה–ו"תרט,למברג–במדבר,ויקראחומש.68

Chumash Vayikra, Bamidbar – Lemberg, 1855 – Rare Edition

,אונקלוסתרגוםפירושיםעם.תורהחומשיחמשהמתוך.במדבר,ויקראחומשים

תוצאות,(מרגליותזלמןאפרים'ר)אפריםשם,הטוריםבעל,חכמיםשפתי,י"רש

בשער).ו"תרט,למברגמהדורת.א"מהרשפירוש,(באוסוקביץחייםרבי)חיים

."טשערנאוויץ"המילההובלטה

.הביבליוגרפיהמפעלעורכיראולאהחומשיםשל'אחלקאת!נדירהמהדורה

,"המולדותלוח"שניעמודכוללכחולהבדיוכולוהשער.דףפב,[1]:ויקראספר

.רגליםשלשמחזורשלשערנכרךהכרךבתחילת.כחלחלניירעלנדפסכולוהספר

.ז"תרי,יוזעפוף

.שערחסר.דף[95]:במדברספר

.מנותקיםדפים.וקרעיםבלאי,טוב-בינונימצב

80$פתיחה 
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,הלמשטט–ק"הרדפירושעם–הושעספר.69

מאודנדיר–ב"תס

Sefer Hoshe'a with the Radak Commentary –

Helmstadt, 1702 – Extremely Rare

.ב"תס,הלמשטט.ק"הרדפירושעם,הושעספר

מימיןנדפסטקסט.ימיןבצדנוסףושער,שמאלבצדכללישער

.והמתרגםהמהדיר,בלאטיניתהקדמות.לשמאל

הופיעלא–מאודנדיר.מ"ס20\31.5.'עמ[16],קה,[6]

רחביםשולים.מקוריתכריכה.מצויןמצב.פומביותבמכירות

.במיוחד

250$פתיחה 

!ביבליוגרפיתידועלאעותק–י"תר,למברג–[במדבר]רבהמדרש.70

Midrash Rabba [Bamidbar] – Lemberg, 1850 – Bibliographically Unknown Copy!

מפרשיםוליקוטכהונהמתנותפירושעם.רותומגילתדבריםספרעלרבהמדרשספר

."אמריםאסיפת"בשםהנקרא

.לבדפוס,שרייבירצבימשהרביי"עהדפוסלביתהובא.1849י"תר,(לבוב)למברג

.באלבאן

,אמריםואסיפתכהונהמתנותפירושעםרבההמדרשהדפסתשלזומהדורה!נדיר

במאגריםמסוקראינו(רות-במדבר)שלפנינוזהחלקאךהביבליוגרפיםבמאגריםקיימת

.'במדבר'שלזהכרךללאכרכים4נמצאיםהלאומיתבספריה–הביבליוגרפים

זעירעשנקב.מעוטרתהטבעהעםנאהמקוריתעורכריכת.מצויןמצב.מ"ס21.דףקעה

.אחרוניםדפיםבמספר

100$פתיחה 

–א"תרל,ווילנא–(רבהמדרשעלביאור)כהונהבתי.71

יחידהמהדורה

Batei Kehuna (Commentary on Midrash Rabba) – Vilna, 1871 –

Single Edition

יואלרבימאת.ושמותבראשיתעלרבההמדרשעלביאור,כהונהבתיספר

.הכהןפרסקידוב

.יחידהמהדורה.א"תרל,ווילנא

.מקוריתכריכה.בודדיםנקבים.טובמצב.דףלו,לו,[1]

60$פתיחה 
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פרנקפורט–(משוררשבתירבי)חכמיםשפתי.72

ב"תע,דמיין

Siftei Chachamim (Rabbi Shabtai Meshorer) – Frankfurt

am Main, 1712

וחמשהתורהעלי"רשרבינודבריעלפירוש,חכמיםשפתיספר

ישניםשפתימחברבעלבסמשוררשבתירבימאת.מגילות

.שטרימרשיעקברביהחסידהמקובלשלואחיו

עצמובפניכספרראשונהמהדורה.ב"תע,דמייןפרנקפורט

והינה,מ"ת,באמשטרדםחומשעםנדפסההראשונההמהודרה)

בפניכספרשלפנינוהמהדורהאתהדפיסהמחבר.(מאודנדירה

כןכמו.שירצהחומשספרילכללחברואחדכלשיוכלכדיעצמו

חדשיםדברים"מזכיריםוהמסכיםהמחברזובמהדורה

כהןשמואלרביהגאוןהסכמתהספרבתחילת."שנתחדשו

.הישועותכוסבעלך"המהרשש–שאטין

שולים.טובמצב.מ"ס15\19.5.דף[קמג:ל"צ]קלג,[1]

זהבשםהידועהרב]"לאדיערזלמן"בשערחתימה.מינמליים

,"חסדתורת"בעלמלובליןלאדיערזלמןשניאוררביהגאוןהוא

הולדתועירשםעללאדיערהיתהמשפחתושםשבצעירותו

מלאדיזלמןשניאוררביד"חבתנועתמייסדשלעיירתו'לאדי'

.[שמועלשנקרא

100$פתיחה 

–נביאיםעלאברבנאלפירוש.73

דפיכולל–ו"תמ,לייפציג

הלאטינית

Abravanel Commentary on Nevi'im –

Leipzig, 1686 – Including the Latin

Leaves

יצחקלדוןאחרוניםנביאיםעלפירוש

.ו"תמ,לייפציג.הפניםעם,אברבנאל

כוללשלפנינוהעותק.דף[4],שח,[6]

שאחריבלאטיניתההקדמהדפיאת

מצב.אחרוניםדף11חסרים.השער

.נאהעתיקהכריכה.כתמים.טוב

80$פתיחה 
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סט–ה"תרפ-א"תרפ,יורקניו–אבדרשספר.75

כרכיםחמשה

Sefer Darash Av – New York, 1921-1925 – Set of Five

Volumes

,למועדים,השנהשבתותלכלדרשותכולל,אבדרשחיבור

יודלוביץאהרןאברהםרבימאת.התורהפרשיותולכל,לרגלים

,בוסטוןד"ואברבומלפניםיורקבניוהקהלותלאגודהכוללרב

.חלקיםחמשה.וקאפוליאמאנטשסטר

.'עמ212.א"תרפ,יורקניו.דרושים50.בראשית:אחלק

-246,[21],244.ב"תרפ,יורקניו.דרושים71.שמות:בחלק

.’עמ368

.'עמ230,[4].ד"תרפ,יורקניו.דרושים56.ויקרא:גחלק

.דףעו,[3].ד"תרפ,יורקניו.דרושים44.במדבר:דחלק

לו,[2],קב,[4].ה"תרפ,יורקניו.דרושים56.דברים:החלק

.דף

.מצויןמצב.מקוריותכריכות.כרכיםבחמשהחלקיםחמשה

80$פתיחה 

–ז"תרפ,ריגא–חכמהמשך.74

ראשונהמהדורה

Meshech Chochma – Riga, 1927 – First

Edition

חמשהעלודרשותביאורים,חכמהמשך

מאיררבימאת,מגילותומעטתורהחומשי

.מדווינסקהכהןשמחה

.ראשונהמהדורה.ז"תרפ,ריגא

קמטים.מאדטובמצב.מ"ס25.5.דףריז

מקוריתכריכה.מנותקרידדף,ראשוןבדף

.פגומה

.(30'מסיסודספריסטפנסקי)

200$פתיחה 
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ב"תרכ,ווארשא–משנהסדריששה!מפוארסט.76

Impressive Set! Shisha Sidrei Mishnah – Warsaw, 1862

,טוביוםותוספות,מברטנורהעובדיהרבינופירושעם,משנהסדריששה

מהגאוןרבאאליהוסדר,ז"הרמקול,ירושליםתפארת:מפרשיםויתר

ועוד.מווילנא

.חלקלכלשעריםשני.ארגעלבראנדשמואלדפוס.ג"תרכ-ב"תרכ,ווארשא

.דףלט;קלג-נג[2],נב,[9].זרעים:(1)

.דףלט,יד,קעב,[2].מועד:(2)

.דףיב;קנט-קמד,[1],קמג,[2].נשים:(3)

.נזיקין:(4)

.דףט,קסב,[2].קדשים:(5)

.דףכו;[1],רכג,[2].טהרות:(6)

בכותרתחסרוןעםחיתוךמועדסדרשלראשוןשער.(כריכותגודל)מ"ס29

רישומים.מהודרותחדשותכריכות.מצויןבמצבהסטכלזהמלבד.השער

.ווילנאמפלךהורביץאברהםלרבישייךהיהשהספר

300$פתיחה 

פורמט–ח"תרי,ווארשא–מגילהמסכת.77

קטן

Tractate Megilah – Warsaw, 1858 – Small

Format

י"רשפירושעם.בבליהתלמודמתוך,מעילהמסכת

עובריעלהקללמעןקטןבכרךוהדפסנוהו".ותוספות

."...אורח

שניכל.באמבערגיעקבצבידפוס.ח"תרי,ווארשא

ללא.הרגילותההוצאותשלאחדעמודמהוויםעמודים

.ס"השומסורתמצוהנר,משפטעין

פגמים.טובכללימצב.מ"ס20.שעריםשני.דף[44]

.מקוריתכריכה.קטנים

60$פתיחה 

וחידושיםס"ש
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,פרנקפורט–יהודהביתפירושעםיבמותמסכת.78

[?]זיוף–ה"תרמ

Tractate Yevamot with the Beit Yehuda Commentary –

Frankfurt, 1885 – Forgery [?]

כולל,יהודהביתפירושעם,ירושלמיהתלמודמןיבמותמסכת

והערותוקלקצרירושלמיתלמודכלעלחדשביאור.והגהות’תוס

.פרידלאנדלביתאריהיהודה'רמאת.ע"ושטוריםם"ברמב

.יחידהמהדורה.ה"תרמ,מייןנהרעלפראנקפורט

תורהחדושיהכולל,"הגן"בשםהלכהלעניניעת-כתב:דףי

ערוגת":מדוריםלשלשהנחלק.קודמיםודורותהדורמחכמי

.שערבלי."ההלכהערוגת"ו"וחידושפשטערוגת","הפלפול

של"אחדבוגען"העתכתבשלחוברתלכללצרףתכנןהמחבר

נכרכת’ותהי...המסכתיגמראשרעד",פירושועםיבמותמסכת

.(המסכתשללשערמעברנאמרכך)"עצמהבפני

.שלפנינוממה.יותריצאלאכנראה

,פרידלאנדריהודהשלמהעםזההפרידלאנדשהמחבריתכן

יבמותמסכתאתפירשהואשגם,קדשיםהירושלמימזייף

[עם]...ירושלמיתלמודמןיבמותמסכת)ירושלמימתלמוד

דמיוןישלעיתים.(ה"תרסוואראהל-.ס,שלמהחשקהפירוש

.הפירושיםשניביןמסויים

ראשוןבעמוד.יבשדף.הדפיםבשוליקליםקרעים.דףי,ב,[2]

מקוריתכריכה.האחרונהמהשורהחלקטקסטעלשוליםקציצת

.רופפת

100$פתיחה 

–ב"תפ,דמייןפרנקפורט–חדשהמנחה.79

כיסגודל

Mincha Chadasha – Frankfurt am Main, 1722 –

Pocket Size

מעשרהמלוקטאבותפרקיעלפירוש,חדשהמנחהספר

,מברטנורהעובדיהרבינו,ם"רמב,י"רש,ן"ראבשליטים

ולביהודהלחםבית,משהפרקי,אברבנליצחקדון

יחיאלרבימאת.ישניםקלףסדוריםשניומפירוש.אבות

.מרופטשיקמיכלהמכונהידידהבן

בהוצאת.קעלנריהאןבדפוס.ב"תפ,דמייןפרנקפורט

.המשניותפניםעםהפירוש.מלונדוןזלמןשלמהרבי

בעלמפראגהכהןיעקברביהגאוןהסכמתלשערמעבר

."יעקבשב"

כתמים.חסרהקדמיתכריכה.מ"ס12.דףקלא,[1]

,שמאליתכריכה.טובכללימצב.קלשימושובלאי

.בעורמחופהעץעשויה,מקורית

100$פתיחה 
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–ראשונהמהדורה-ב"תקי,דמייןפרנקפורט–יהושעפני.82

נאהעותק

Pnei Yehoshua – Frankfurt amMain, 1752 – First Edition – Fine Copy

.מועדמסדרוחלק,ברכותמסכתותעליהושעפני

.ראשונהמהדורה.[ב"תקי].דמיין(פרנקפורט)ווראנקפורט

זה","...הרשלייביצחק'הק","סופרזוסמאן":וחתימותרישוםהפורזץבדף

,"בענעטץפהפריעדמאנןכץוואלףהמכונהזאבר"למוהשיייהושעהפני

."שאשאןמשה"חתימההשערבדף."...ליפא"

.מאודטובמצב.מ"ס30.דף[יבל"צ]לא;כו;כט;[לול"צ]לז;נ;סו;נב,[1]

לאורךזעיריםעשנקבימספר.השערבדףזמןכתמי.נאהבמסגרתהשערדף

.מקוריתעורכריכת.הספר

.(78'מסיסודספרי,סטפנסקי)

200$פתיחה 

מהדורה–א"תע,פרנקפורט–(ך"מהרשש)הישועותכוס.81

ראשונה

Kos HaYeshu'ot (Maharshashach) – Frankfurt, 1711 – First Edition

יוסףר"בשמואלרבימאת.נזיקיןמסדרמסכתותעלחידושים.הישועותכוס

.(ך"מהרשש)שוטןהכהןיוזפא

.קעלנריוהאןדפוס.ראשונהמהדורה.א"תע,דמייןפרנקפורט

דפים.קנבדףשלבפינהקלפגם.חסראחרוןדף.מ"ס31.דףקנט,[2]

.מקוריתלאישנהכריכה.טובמצב.איכותים

80$פתיחה 

א"תקי,פיורדא–ברכות–א"הרשבחדושי.80

Chidushei HaRashba – Berachot – Furth, 1751

ל"זצאדרתבןשלמהרבינולהרבברכותמסכתחדושיספר

.(א"הרשב)

.הירשצביבןחייםדפוס.א"תקי,פיורדא

משה","ער...י"ברבערישכר'הק"חתימותהשערדףבראש

.["?]קייטמשה'הק"חתוםנוסףרישוםוכן,"אקעלק"בקי"במ

השערבדף,מצויןמצב.מ"ס33.דףמד;קלח-פט,סד-מט,מז-א

דפיםחיתוך.עורשדרת.הדףשלהפנימייםבשולייםניירחיזוקי

.אדוםבצבע

80$פתיחה 
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יחידהמהדורה–א"תקי,רדלהיים–יעקבחדות.83

Chedvat Yaakov – Rodelheim, 1751 – Single Edition

,ביצה,סוכה,מ"ב,ק"ב,שבועות,ברכותמסכתותעלחידושים,יעקבחדותספר

מפרנקפורטזאמשטיעקברבימאת.והפוסקיםם"הרמבלשונותוקצתקידושין

.דמיין

המחברבנימאתהקדמותשתי.רייךקארלדפוס.יחידהמהדורה.א"תקי,רדלהיים

יהושעהפני–מקראקאיושעיעקברביהסכמת.הדפוסלביתהספראתהמביאים

.ועוד

ה"ברבערל'הק"ביניהםבשערעתיקותחתימות.דף[5],כב,לה-ב,כה,ט,[1]

בשערובלאיכתמים,פגמים.בינוני-טובמצב."כץש"ברכץזעליגפנחס'הק"."י"נ

.הכריכהמשדרתבחלקפגם,[?מקורית]כריכה.עשנקבי.נוספיםובדפים

80$פתיחה 

–מישוראורח\חכמהתחילת\כריתות.85

מקוריתקלףכריכת–ט"תס,אמשטרדם

Kretot / Tchilat Chochma / Orach Mishor –

Amsterdam, 1709 – Original Parchment

Binding

.מקינוןשמשוןמרבינוס"השכללי,כריתותספר.א

יעקברבימאתכלליםחיבור,חכמהתחילתספר.ב

.ל"הנכריתותמספרשהושמטוכללים,חאגיז

יעקברבימאת.'הבעבודתפרקים,מישוראורח.ג

.חאגיז

.ט"תס,אמשטרדם.ביחדנדפסוהספריםשלושת

.מיוחדשערספרלכל.פרופסשלמהבדפוס

.מ"ס15.דףלב-כט,ה-ב,[1],כג,נו-[א],נ,[6]

.מקוריתקלףכריכת.טובמצב

120$פתיחה 

נדיר–יחידהמהדורה–ח"תקכ,אלעקסניץ–ארוןמחנהספר.84

Sefer Machaneh Aron – Aleksnitz, 1768 – Single Edition - Rare

נטענתןבןאהרןרבימאת.מועדוסדרברכותמסכתעלחידושים,ארוןמחנהספר

.מטרעבולי

.יחידהמהדורה.ח"תקכ,אלעקסניץ

שנה23–כלפנימזההיחידהבפעםפומביתלמכירההועמד!מאודנדירספר

.נראהלאומאז

.שיקוםלעבוריכולהספר.רביםעשנקבי.גרוע-בינונימצב.דףמט-ו,[1],ה

ביןא"תקסאבמנחםרביעייוםדבריםפרשת"עתיקותוחתימותבעלותרישומי

והמרומםהאלוףיקרמוריאביאהוביכבודהוריםיצריצלך,לארץהמאיר,המצרים

הצנועההורתיחדרמורתגםהיאדבורהשלוםאימאסגלצביר"מהורת"כש

שייך"עיפרוןבעטעתיקהרישוםבשער"...מרתתבורךבאוהלמנשיםוהסודה

"...צבייהודהה"כהמופלאהרבניה"לה

80$פתיחה 
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עםמהודרעותק–ג"תקכ,אמשטרדם–יהודאמנחתספר.87

מקוריתקלףכריכת

Sefer Minchat Yehuda – Amsterdam, 1863 – Impressive Copy with an

Original Vellum Binding

מאת.ברכותמסכתעלכלומרבתיבתי"רשדבריביאור,יהודאמנחתספר

.שטטהאגןיהודהרבי

.זוסמנשליבדפוס.ראשונהמהדורה.ג"תקכ,אמשטרדם

.מקוריתקלףכריכת.מצויןמצב.מ"ס20.דףלד,[4]

150$פתיחה 

ה"תקס,ווין–ן"להרמבומגןמחסה.86

Machasseh UMagen by the Ramban – Wien,

1905

על,ן"להרמבהזכותספרוהוא,ומגןמחסהספר

בשלשף"הריהלכותעלשהשיגד"הראבהשגות

.וגיטיןכתובות,יבמות,מסכתות

יהודההמדפיסהקדמתלשערמעבר.ה"תקס,ווין

.זאבבןליב

.מנותקתמקוריתכריכה.טובמצב.מ"ס38.דףיד

80$פתיחה 

מהדורה–ג"תרכ,ווארשא–טובהדעתעץ.88

חלקיםשני–ראשונה

Etz HaDa'at Tov – Warsaw, 1863 – First Edition –

Two Sections

.כתובותמסכתעלחידושים:אחלק,טובהדעתעץספר

רבימאת.ל"חזואגדותך"תנופסוקידרשות:בחלק

.מייזלישעוזיאל

מגדולירבותהסכמות.ראשונהמהדורה.ג"תרכ,ווארשא

.רים"ואדמוישראל

פגמים.בינוני-טובמצב.מ"ס32.דףנג-ז,[5],סא

.הדפיםופינות\בשולי

80$פתיחה 
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–ס"השעלחידושיםספריאוסף.90

מחבריםהקדשות

Collection of Books of Talmudic

Novellae – Authors' Dedications

שלרבוחייםבןראובןלרבינו,התמידספר•

ידבכתבהקדשה].ה"תרצ,הומנה.המאירי

.[טולידאנומשהיעקברבילאורהמוציא

רבינושללתלמידוקטןמועדעלשיטה•

.ז"תרצ,ירושלים.שניחלק.מפרישיחיאל

.[זקשליביהודהמרדכירביל"המוהקדשת]

.ס"בששוניםבעניניםהערותספר•

רביהמחברהקדשת].א"תשכ,ירושלים

.[ברנשטייןאליהויצחק

הקדשת].ט"תרצ,ירושלים.אהרןדרכי•

.[וויינשטייןאהרןרביהמחבר

.מציעאבבאמסכתעלשמואלגידוליספר•

רביהמחברקדשת]ה.ה"תש,ירושלים

.[ניימןגדליהשמואל

.קידושיןמסכתעל.למשפטעיניםספר•

יצחקרביהמחברהקדשת].ו"תרצ,ירושלים

.[אריאלי

עם,ירושלמיתלמוד,זרעיםסדרמסכתות•

.צ"תרח,ירושלים.בצלאלשושןביאור

שושןהרבצלאלרביהמחברהקדשת]

.([רוזנברג)

הקדשת].ה"תשל,ירושלים.הראשנזר•

.[זוננפלדאשררביהמחבר

!שהואכמותנמכרהאוסף.ספרים8כ"סה

80$פתיחה 

מהדורה–ה"תרכ,ירושלים–יעקבתולדות.89

נאהעותק–יחידה

Toldot Yaakov – Jerusalem, 1865 – Single Edition – Fine

Copy

עלחידושיםביצהמסכתעלבעיוןארוכהשיטה,יעקבתולדות

קאשטרויעקברביהגדולהמאורמאת.הדףסדר

ישראלבדפוס.יחידהמהדורה,ה"תרכ,ירושלים.(ש"מהריק)

ידכתבמתוך,משהר"בכאפריםרביידיעללאורהוצא.בק

.עיןשזפתולאשנהמאותלשלוששקרוב

שלתלמידם,ההודבתקופתמצריםרבנימגדולי:המחבר

אהלי"ת"ושו"לחםערך"הספריםמחבר.ז"והרדבח"הרלב

מרןאצלהתאכסן.הדורגדוליעםבהלכהונתןנשא."יעקב

.הנהגותיואתומזכיר"יוסףבית"ה

.מצויןבמצבנאהעותק.(104הלוי.ש).מ"ס21.דףצו,[4]

.מהודרתחדשהכריכה

80$פתיחה 

ניירפרטי\ש"ת-'התקשנותספריםאוסף.91

Collection of Books from the 18th-20th Centuries /Paper Items

המכירותלביתפנההמלאהלרשימה

.שהואכמותנמכרהאוסף.בינוני-טובמצב.שוניםומצביםגדלים

200$פתיחה 

חתימות-ירושליםדפוסי–חשוביםספרים5כוללכרך.92

A Volume Containing 5 Important Books – Printed in Jerusalem -

Signatures

בןרביהגאוןמאת.ת"ושוהדייניםהלכות,ועונששכרעניני,למשפטכסאות•

נתונהמתנה"רישוםבשער].יחידהמהדורה.ג"תרס,ירושלים.אלקלעיציון

.[ט"סהדאייאשלוםהצעירלי'המחמהרב

.ט"תרס,ירושלים.שלמהבכרשמואלרבימאת.דרשות,שלמהיריעות•

'ס12תמורתםלילתתר"מכתאבקש"המחברידבכתברישוםהספרבסוף]

בביתוולניחם(הדאיהש"מהרידיעלבזמנול"הו.חביבבןם"למהר)גדולקול

.[ואקחםשאבאלעת

יסוד.ראשונהמהדורה.ג"תרס,ירושלים.סוכהמסכתעל.ש"הראתוספות•

.[יצחקבארת"שודףיא]!

זאבישראלרבימאת.ודרשותהתורהעלחידושים.תנינאישראלתורת•

.ט"תרנ,ירושלים.קראסוצקי

.עתיקהכריכה.אחרוןבדףקמט.טובכללימצב

80$פתיחה 
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-ג"תס,אמשטרדם–משנהלחם\חלקיםארבעה–ב"תס,אמשטרדם–ם"להרמבתורהמשנה!מפוארסט.93

ד"תע

Impressive Set! Mishneh Torah LeHaRambam – Amsterdam, 1702 – Four Sections / Lechem Mishneh – Amsterdam,

1703-1714

לחם"ספרעם.ועודמימוניותהגהות,עוזמגדל,"משנהכסף"ו"משנהמגיד"הופירושיד"הראבהשגותעם,ם"להרמבתורהמשנה•

.(נפרדבשער)בוטוןדיאברהםרבימאת"משנה

.עטיאשעמנואלדפוס,ג"תס-ב"תס,אמשטרדם

.מצוירהראשוןהשער,שעריםשני'אלחלק,נפרדשערחלקלכל.סט–כרכיםארבעה

.דף[13],שט,[1]:דחלק.דף[9],שסח,[2]:גחלק.דף[4],רכז,[2]:בחלק.דף[4],שכז,[11]:אחלק

ישיבתאתדוויקהכהןשאולחייםהרבעםהקים,בירושליםהתימניתהעדהרב–"אלשיךשלוםיוסף","בקחייםמאיר"חותמות

.התורהעלקבליפירושכתבכןכמו,ותפילותפיוטיםכתב."הנהררחובות"

ספרדיתבכתיבהארוכההגהה.'גחלקבסוףצנזורהחותמת.הכרךבתחילתהאיוריםדפישנינכרכושלפנינואבחלק.מצויןמצב

.'דבחלק

החלקים3.חלקים4.ד"תע-ג"תס,אמשטרדם.בוטוןדיאברהםרבימאת.ם"להרמבהחזקהד"היספרעלחידושים,משנהלחם•

.פרופסץ"כיוסףבןשלמהידיעלד"תעבשנתנדפסרביעיחלק.עטיאשיוסףבןעמנואלבדפוסג"תסבשנתנדפסוהראשונים

.ליאוןיהודהשלמהרבימאתמקומותומראיהערותעםומתוקנתשניהמהדורה

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

,חותמות.ידבכתבעתיקותוהגהותחתימות.תואמותעורחציכריכות.מצויןכללימצב.מ"ס39תואםכריכותגודל.כרכים5כ"סה

.כתמים

1800$פתיחה 

הלכהספרי
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–ם"להרמבתורהמשנהסט.94

הגהות–ד"תקע-ט"תקס,דיהרנפורט

מייזליששלמהרבי

Set Mishneh Torah LeHarambam –

Dyrenfurth, 1809-1814 – Glosses by

Rabbi Shlomo Meislish

-ט"תקס,דיהרנפורט.ם"להרמבתורהמשנה

בארבעהשלםסט.מייאיוסףדפוס.ד"תקע

.כרכים

,קנז;קטז,[7].ט"תקס.(זמנים-מדע):אחלק

.דף[1]

[2],רמג,[2].ע"תק.(קדושה,נשים):בחלק

.דף

;קלא,[2].א"תקע.(טהרה-הפלאה):גחלק

.דףצו;קמא

;קמא,[2].ד"תקע.(שופטים-נזיקין):דחלק

.דףקסט

שייךהלזם"הרמב"רישוםדכרךבתחילת

זכריהה"מ...המפורסםהגבירלהנגיד

הגהות2הספרדפיבין."סאפירמענדל

וואלףשלמה"חתימהמהןבאחתלמדניות

ת"כשלאסקק"האבדהגאוןנכדמ"ברי

בהגהה."ה"זצללהמייזלשדודובו"מה

."ו"ש"תיבותבראשיחתימתוהשניה

מצב.(כריכותגודל)מ"ס40.גדוליםכרכים4

מעט.בינוני-טוב-טובהכרכיםביןמשתנה

דמויכריכות.וכתמיםשימושבלאי.עשנקבי

.מפוארותעור

350$פתיחה 

,אמשטרדם–"משנהלחם"חלקים4סט.95

מימראןרפאלרביחתימת–ד"תע-ג"תס

Set of 4 Sections of Lechem Mishneh –

Amsterdam, 1703-1714 – Signature of Rabbi

Raphael Mimran

החזקהד"היספרעלחידושים,משנהלחם

,אמשטרדם.בוטוןדיאברהםרבימאת.ם"להרמב

החלקים3.(שלםסט)חלקים4.ד"תע-ג"תס

יוסףבןעמנואלבדפוסג"תסבשנתנדפסוהראשונים

שלמהידיעלד"תעבשנתנדפסרביעיחלק.עטיאש

עםומתוקנתשניהמהדורה.פרופסץ"כיוסףבן

.ליאוןיהודהשלמהרבימאתמקומותומראיהערות

שלבנו]"מימראןרפאל"רביחתימתהספרבשער

.[פאסחכמימחשובימאימראןישראלרבי

בכרךהחלקיםכל.מ"ס36.5.דףע,נד,נב,מט,[3]

לאכריכה.בודדיםעשנקבי.טובכללימצב.אחד

.מקורית

200$פתיחה 
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המצוירהשערעם–א"תע,אמשטרדם–רברביאשלי.98

Ashlei Ravravei – Amsterdam, 1711 – with the Illustrated Title Page

.הדףעלהחוניםהמפרשיםעם.דעהיורהערוךשלחן,רברביאשלי

פיתוחהראשון.שעריםשני.פרופסץ"כשלמהדפוס.א"תע,אמשטרדם

,(צביחכם)אשכנזיהירשצבי’ר:הסכמות.יעקבבראברםידימעשהנחושת

אברהםר"בדוד’ר,אמשטרדם(באמשטרדםד"ראב)אאילייוןשלמה’ר

.ועוד(יעקבשב)מפראגפאפרשכץיעקב’ר.(פראגד"ראב)אפנהיים

(השעראחרי)ראשוניםדפיםבכמהקמטיםמלבד.מ"ס32.דף[2],שנב,[3]

.(?מקורית)עתיקהכריכה.ובהיריםאיכותיםדפים.טובמצב.אחרוניםוכמה

120$פתיחה 

דףכולל–יחידהמהדורה–ז"תצ,אמשטרדם–רביםמיםת"שו.97

הנדירההסכמות

Mayim Rabim Responsa – Amsterdam, 1737 – Single Edition – Including

the Rare Leaf of Approbations

.ראשונהמהדורה.ז"תצ,אמשטרדם.מילדולהרפאלרבימאת.רביםמיםת"שו

.חלקים4

.דף[1],נג,[5].(חייםאורח):אחלק

.דףעד,[2].(דעהיורה):בחלק

.דףכט,[2].(העזראבן):גחלק

.דףנה,[1].(משפטחושן):דחלק

חכמימאתהסכמות2עודהמחברקיבל,הפצתוותחילתהספרהדפסתלאחר

ורבייעקבחייםרביהםהלאשליחותםבדרךבאמשטרדםשביקרוצפתק"עיה

.ו"אהד"אבקצנלבויגןיחזקאלרביהסכמתהמחברקיבלוכן.סגוראדימאיר

בכלואינם.המחברבידישנותרולעותקיםשצורףנפרדדףעלנדפסוההסכמות

!נמצאזההסכמותדףלפנינו–העותקים

.עתיקהכריכה.שימושבלאי.כתמים.עשפגעימעט.בינוני-טובמצב

100$פתיחה 

-ב"תע,אמשטרדם–ם"הרמבותשובותושאלותאגרות.96

חתימות

Igrot and Responsa by the Rambam – Amsterdam, 1712 –

Signatures

ומיםמצפוןוממערבממזרחאליושבאום"הרמבותשובותושאלותאגרות

הגדולהרבשצווהוצוואהמוסרודבריובבלותימן,וספרדצרפתמחכמי

.עליהןותשובותיומהרבששאלוושאלותאברהםרביהחכםלבנו

,בונציהנדפסראשונהמהדורה).פרופסשלמהדפוס.ב"תע,אמשטרדם

.(ה"ש

"חתימהאבדף."ט"סדפרינצאלץ"גא"א'ןאברהם"חתימהבשער

."ט"סאלאזארקיט"שחיים

.טובכללימצב.כתמים.מנותקיםדפיםכמה.כריכהללא.דףנח,[1]

80$פתיחה 
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יחידהמהדורה–ב"תקכ,אמשטרדם–הלכותשונה.99

Shoneh Halachot – Amsterdam, 1762 – Single Edition

עם.קייראשמעוןלרבינוגדולותהלכותספרעלהיקףרחבביאור,הלכותשונה

ד"אבשלםשלמהרביהגאוןמאת.הביאורלוומסביבגדולותהלכותספרפנים

.אמשטרדם

:נפרדיםבשעריםחלקיםשני

עד,[8].ומגילהתפילין,תענית,פסחים,שבת,כלאים,ברכותהלכות:ראשוןחלק

.בשןיחזקיהאברהםרבישלבהגהתו.דף

,חלב,חוליןשחיטת,נסךיין,שבועה,עדות,דיינים,הלוואההלכות:שניחלק

הקדמהעםוהועתקהדפוסלביתהובא.וכתובותהספד,בכורות,בנוואתאותו

.דףפב,[5].מלדולארפאלר"בדודרבימאת

.יחידהמהדורה.ב"תקכ,אמשטרדם

וחלקעד-סאדפים.זוסמנשליבידיעלנדפס'סדףעד,אחלק:שוניםמדפיסים

.מונדוויישראלבביתיאנסוןיוהאןגיראדידיעלנדפסשני

שיר.וספרוהמחברלכבודחשוביםושיריםהקדמותבספר:ושיריםהקדמות

."אוהבתוגילזמרהדודכנורזהמה"מינדיספראנקודודרבימאתהספרבשבח

.Drמאתוספרוהמחברבשבחמכתב J. d’Anconaהמעתיקהקדמת.בלאטינית.

שיריארבעה[8]בדף."תרונהבחוץשלמהחכמת"שירעםהמדפיסהקדמת

נבוניבואו"פיזאיהודהבןמשהרבימאתשיר.ומנהיגיהקהילתולכבודהמחבר

.ולונדוןהאג,אמשטרדםרבנימאתחשובותהסכמותבנוסף."ספרידעיכללב

.עתיקהכריכה.מ"ס30.טובמצב

120$פתיחה 

–ג"תצ,דיהרנפורט–עיניםומאירתהשהםאבןת"שו.101

יחידהמהדורה

Even HaShoham VeMe'irat Enayim Responsa – Dhyrenfurth, 1733 –

Single Edition

כץאליקיםרבימאת.וביאוריםחידושיםת"שו.עיניםומאירתהשהםאבןספר

.יחידהמהדורה.ג"תצ,דיהרנפורט.מהילדסהיים

.[?]מקוריתכריכה.כתמים.טובמצב.דףמה,[5]

80$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ג"תקכ,אלטונא–ופלתיכרתי.100

Kreti UFleti – Altona, 1763 – First Edition

שלחןעלעצומיםופלפוליםדיניםפסקי-'אחלק,ופלתיכרתיספר

.אייבשיץיהונתןרביהגאוןמאת.(הפניםעם)דעהיורהערוך

.(177'מס,יסודספריסטפנסקי).ראשונהמהדורה,ג"תקכ,אלטונא

השערשאחריראשוניםדפים2חסרים.דףקסה,[לה:ל"צ]לד,[2]

והארחמנאאמרכספוקנין"רישוםהשערבראש.מ"ס31וההקדמות

.עתיקהכריכה.כתמיםמעט.טובמצב.מטושטשתחתימה,"איתא

120$פתיחה 
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–ח"תרנ,ירושלים–הלכתיתאסטרונומיה–השמשוזרח.103

יחידהמהדורה

VeZarach HaShemesh – Halachic Astronomy – Jerusalem, 1898 –

Single Edition

,וביאתהזריחתהזמן,השמשתהלוכיבעניניחיבור,השמשוזרחספר

הגאוןמאת.ועודנדה,שבת,מילה,שמעקריאת,בההלויםמצותשרשי

.בירושליםאלביתישיבתמחכמימלכאשלוםרביהמקובל

.יחידהמהדורה.ח"תרנ,ירושלים

רחמיםרבי"והאלמנההיתומיםמורשה"מאתהקדמההספרבתחילת

קריאתבעניןפסקהספרבסוףירושליםורבניברכהא"הישוהסכמת,מזרחי

שלמהרבימאתלתפיליןדרוש.אלזראקיאברהםרביידמכתבשמע

.זמניםלשבעהעולמיתלוח.יר'טאג

פגמיםחיזוקי.מנותקתמקוריתכריכה.טובכללימצב.מ"ס20.דףקכו,[4]

.אחרוןבדף

80$פתיחה 

–ז"תרכ,ווין–ממודינהאריהיהודהרביערוךשלחן.102

ראשונהמהדורה

Shulchan Aruch Rabbi Yehuda Aryeh of Modena – Wien, 1867 – First

Edition

אריהיהודהרבימאת,חייהםומנהגיהיהודיםחוקיעל,ערוךשלחן

.הערותיועם.ראביןשלמהאיטלקיתמלשוןהעתיק.ממודינה

.נוסףשערעםמעטפת.ראשונהמהדורה.ז"תרכ,ווין

אתבחייוראהכאשר,יהודיםלאקוראיםעבורא"מהריכתבהספראת

כדיהספראתלהםערךכןעלהיהודיםבעניניהגויםשלהבנתםחוסר

.ברורהבצורההיהודיםשלחייהםמנהגיאתשידעו

[4],130,XIVחדשהכריכה.מצויןמצב.מ"ס13.5.’עמ.

80$פתיחה 

שניסט–ז"תרפ-ה"תרפ,ירושלים–(ידיד)יוסףברכת.104

החלקים

Birkat Yosef (Yadid) – Jerusalem, 1925-1927 – The Set of Two

Sections

יוסףרביהגאוןמאת.'ב'אסדרלפי,ברכותהלכותעלומיוחדמקיףחיבור

–חלקיםשני.בירושליםהבוכריםעדתד"ואבצובהארםמחכמיהלויידיד

.סט

כריכה.מצויןמצב.’עמ[1],שו,8,[2].ה"תרפ,ירושלים.ה-אאות:אחלק

.מנותקתמקורית

מקוריתכריכה.מצויןמצב.דףקנד,’עמיב.[ז"תרפ].(ז-ואות):בחלק

.מנותקת

60$פתיחה 
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-מרגליותזעליגאשרישעיהרביהמקובל-ספריםשלשה.105

ב"תרצ-ז"תרפ,ירושלים

Three Books – the Kabbalist Rabbi Yeshaya Asher Zelig Margaliot –

Jerusalem, 1927-1932

.מרגליותזעליגאשרישעיהרבימאתספריםשלשה

דפוס.ז"תרפ,ירושלים.ועוזריהםלרשעיםהתחברותבעניין,האישאשרי•

.ברסלב

מגדלי,נכרילבושלבישת,מוקדםבגילנישואיןבענין,ארזיםעמודי•

–"קדישאסבא"המאתתשובהעם.והזקןהראשפאותומסירי...בלורית

.ב"תרצ,ירושלים.אלפאנדאריאליעזרשלמהרבי

.(ש"הרש)שרעבימזרחישלוםרביהגאוןשיסדאלמנהתיקון,רוחוישב•

.א"תרצ,ירושלים.מרגליותזעליגאשרישעיהרביבעריכת

ירושליםוחכמיממקובלי–(ט"תשכ-ד"תרנ)מרגליותזעליגאשרישעיהרבי

הלברשטאםיעקברבישל"חייםדברי"ישיבתוראשיממייסדי,בדורו

כןכמו.איתוומתכתב"ש"איחזון"העםמקושרהיה.מטשאקאוואר"האדמו

.מסאטמרטייטלבויםיואלרביר"האדמועםבידידותהיה

ורבניתלמידיאתבחריפותתקףוכן.קוקה"לראיבהתנגדותוידועהיה

.ישראללארץהמודרניהלבושאתהכניסולטענתואשרחברוןישיבת

.שוניםגדלים.טובכללימצב,ספרים3כ"סה

80$פתיחה 

עם-1309פאריזידמכתבנדפס–יראיםספר.106

שני–ב"תרס-ב"תרנ,ווילנא–ראםתועפותפירוש

חלקים

Sefer Yere'im – Printed from the Paris 1309 Manuscript –

with the To'afot Re'em Commentary – Vilna, 1892-1902 –

Two Sections

התוספותמבעליאחדמאת,התורהמצוותעלחיבור,יראיםספר

.תםרבינותלמידממיץאליעזררבי

המונחידכתבפיעלנדפס.עמודיםלשבעהמחולק

בעריכת.1309הסימןתחתבפאריזצרפתשלבהביבלאתיקה

רבימאת"ראםתועפות"פירושעם.גולדבלוםאיסרישראלרבי

.שיףאבאאברהם

.'עמ86.ב"תרנ,עריותעמוד:אחלק

איסורי,הנאהאיסורי,אכילות:עמודים.השלםיראיםספר:בחלק

בדבורהנעשיםאיסורים,ולבריותלשמיםשרעאיסורים,ממון

רעעושהשאינואיסורים,לבריותולאלשמיםרענעשהואדם

XVI,544.ב"תרס.בדבורתלויותואינםלשמיםאםכילבריות

.'עמ

דודאליהורבי,פערלמןליביהודהירוחםרבי:הרבניםהסכמות

טווערסקיזאברבי,מוילנאהכהןשלמהרבי,תאומיםרבינוביץ

.ועודמרחמסטריווקע

,המקוריתבצורתוהחיבורנדפסשבההראשונההיאזומהדורה

.עמודיםלשבעהמחולק

.מצויןמצב,מ"ס26.5

80$פתיחה 
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לימיםפוברסקידודיהושערבישלהראשוןספרו–דודישועת.107

ג"תרצ,בילגורייא-'פוניבזישיבתראש

Yeshu'at David – the First Book of Rabbi Yehoshua David Povarsky the

Future Rosh Yeshiva of the Ponovezh Yeshiva – Bilgoray, 1933

זהו.פוברסקידודיהושערבימאת.אחלק,משפטחושןעל,דודישועתספר

.פוברסקידודרבישהוציאהראשוןהספר

.ראשונהמהדורה.קראנענבערגנטע'רבדפוס.ג"תרצ,בילגורייא

איסררביאצלסלוצקבישיבתלמד–(ט"תשנ-ב"תרס)פוברסקידודיהושערבי

מירלישיבתהמשיךמכןלאחר,סלבודקהבישיבתקצרהתקופהוכן,מלצרזלמן

לאחר,מאליןלייבאריהרביהיהגיסו.ליבוביץירוחםרביהמשגיחאצלולמד

.'בברנוביץוסרמןאלחנןרבישללכוללהצטרףנישואיו

ישיבתלראשהתמנהד"בתש,משפחתועםא"תשבשנתישראללארץעלה

שעריובשכונתברקבבנירחובותשמועל.רוזובסקישמואלרבילצד'פוניבז

.בירושליםחסד

תחתוןבחלקחסרון,במסגרתשער,טובכללימצב.מ"ס32.’עמ[1],173,[2]

.פשוטהכריכה.יבשדף.השערבדףחסרוןללאקרע.השערשל

80$פתיחה 

נדפס–מווילנאלהגאוןם"הרמבעלשבתמהלכותלקוטים.109

א"תרנ,ווילנא–הפרנסספרבתוך

Compilations from Hilchot Shabbat on the Rambam by the Vilna

Gaon – Printed in Sefer HaParnas – Vilna, 1891

הגהותעםלאוריצא,מרוטנבורגפרנסמשהרבימאת.הפרנסספר

לוונלווה.לוריאדודורביהורוויץשמאולמשהרבימאתהספרעלוביאורים

.א"הגררבינומאתג"והסמם"הרמבעללקוטים

הכהןשלמהרבימאת"ה"משידי"בשםותשובותשאלותשלושבסופו

.(נפרדשער)מווילנא

.הספרבתוךעמודיםעשרההינםמווילנאא"הגרלקוטי.א"תרנ,ווילנא

.(742'מסהגראספריאוצר)

.מנותקאחדדף.יבשדף,טובבמצביפהעותק.מ"ס22.’עמ[2],178,[8]

.חדשהכריכה

80$פתיחה 

ירקרקדףעלעותק–ף"תק,מינקאוויץ–שאמרברוך.108

Baruch SheAmar – Minkovich, 1820 – Copy on Greenish Leaves

רבימאת.ומזוזהתפיליןת"סהלכותעלחיבור.שאמרברוךספר

.מזונשהייםאברהם

."בשקלאוו"נרשםבשער.ף"תק,(מינקאוויץ)

בראשעתיקהחתימה.ירקרקדףעלעותק,טובמצב.מ"ס21.דףלב

בפינתזעירחסרון."...שאול'הקלשמילישייךהזההספרהשער

חדשהכריכה.אדוםבצבעדפיםחיתוך.התחתונההשמאליתהשער

.נאה

120$פתיחה 
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צינץליבאריהרביספריאוסף.110

Collection of Books by Rabbi Aryeh Leib Tzintz

.צינץליבאריהרבימאתספריםאוסף

דפיםספירת'עמ46,194.ז"תרפ,ווארשא,גיטיןוטיבמקושרגט•

.משובשת

.צ"תרח.במדבר-בראשית,אחלק.התורהעלהמנחהקומץ•

,ווארשא.ושניראשוןחלק,מציעאבבאמסכתעלהחכמהמעיני•

.ה"תרנ

.גיטין,כתובות,ביצה,ברכותמסכתותעלחדושיםשמעוןשער•

:עםכרוך."הכהןפישליחיאל"חתימה.ה"תרמ,ווארשא

.ב"תרנ,ווארשא,חןיעלת•

.שוניםגדלים.טובכללימצב.כרכים4בספרים5כ"סה

80$פתיחה 

מהדורת–לבחקרית"שו.111

,ליוורנו-שאלוניקיהוצאותצילום

ג"תרי-ז"תקמ

Chikrei Lev Responsa – Facsimile

Edition Published in Salonika-

Livorno, 1787-1853

.ערוךהשולחןעל,לבחקריספר

מהדורת.חזןיוסףרפאלרבימאת

.צילום

שני.ל"תש,ירושליםחייםאורח•

.ב-אחלקים-כרכים

.'בכרך'אחלקדעהיורה•

,ירושלים.ג-בחלקיםדעהיורה•

.א"תשל-ל"תש

.א"תשל,ירושלים,העזראבן•

לשנימחולק:אחלקמשפטחושן•

.ל"תש,ירושלים.ב-אכרך.כרכים

,ירושלים,בחלקמשפטחושן•

.א"תשל

.ב-אכרכים,בתראמהדוראחלק•

.א"תשל,ירושלים

צילוםמהדורתהינםשלפנינוהכרכים

-ז"תקמ,ליוורנו-שאלוניקיהוצאתשל

.ג"תרי

החלקיםכללפנינו,כרכים11כ"סה

.'אכרך'אחלקדעהיורהמלבד

מצב.מ"ס28:תואםוגודלכריכות

.טוב

60$פתיחה 

\ווילנא\ווארשא–(כרכים9)העתידהשלחןערוך\השלחןערוך.112

-"תש-ח"תרס–אביבתל

Aruch HaShulchan / Aruch HaShulchan HeAtid (9 Volumes) – Warsaw /

Vilna/ Tel Aviv – 1908-1940s

.עפשטייןמיכליחיאלרבימאת-השולחןערוך

.'עמ192,[1].ח"תרס,ווארשא,ומקוואותנדההלכות.1כרך

.'עמ233,208,[2].ג"תרפ,ווילנא.'אחלקחייםאורח.2כרך

.ג"תרפ,ווילנא.ט"תכ-ב"רמסימנים.חודשוראשעירוביןשבת,חייםאורח.3כרך

.'עמ[2],544

,סוכה,כ"יו,ה"ר,תענית,באבתשעה,מ"חוה,טוביוםהלכות,חייםאורח.4כרך

,ווילנא,פסחהלכות:עםכרוך.'עמ157,199.ג"תרפ,ווילנא.מגילה,חנוכה,לולב

.'עמ124.ג"תרפ

:ל"הנהחלקיםאתהכולל.5כרך

.דףמה,[1],לט,[1].ה"תרפ,ווילנא.הסוףועדה"שסימנים,דעהיורה.א

.דףמג,[1].ה"תרפ,ווילנא,שחיטההלכותעלראשוןחלק.ב

.דףפג,[1].ה"תרפ,ווילנא,טריפותהלכותעל,שניחלק.ג

,[1].ג"תרפ,ווילנא.ותערובותבחלבבשרוהלכות,טהורהוחיהבהמההלכות.ד

.דףפו,נב,מח

.'עמ84,3-120,3-86,3-106,3-146,[6].ד"תרפ,ווילנא,[משפטחשן].6כרך

:עםכרוך.’עמ532.ד"תרפ,ווילנא,שניחלק[משפטחשן].7כרך

.דףצו,[1].ד"תרפ,ווילנא,ומקוואותנדההלכות•

,ענימעשר,פאה,שכחה,לקט–'אחלק,זרעיםדיניעל.העתידהשלחןערוך.8כרך

.'עמ146,[2].(ברלין)אילןברמאיררביהקדמת.ח"תרצ,אביבתל.ויובלשמטה

,[2].-"תש,אביבתל.תרומות–'בחלק,זרעיםדיניעל,העתידהשלחןערוך.9כרך

.'עמ144

.מ"ס26:תואםוגודלכריכותעםמהם6.טובכללימצב.כרכים9

80$פתיחה 
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סט–ראובןדגלת"שו–כץראובןרביהגאוןספריחמשה.113

שלם

Five Books by the Gaon Rabbi Reuven Katz – Degel Reuvan

Responsa – Complete Set

ראובןרבימאת.סוגיותוביאורי,הלכותחידושיכולל,ראובןדגלת"שו•

.ראשונהמהדורה–שלםסט–חלקיםשלושה.תקווהפתחד"ראבכץ

חייםרביהסכמת].טובמצב.'עמ178,[2].ג"תרפ,ווארשא:אחלק

.[גרודזנסקיעוזר

וחתימתידבכתבהקדשת].דף[1],צו,[2].ש"ת,ירושלים:בחלק

.[המחבר

.מהמחברמודפסתהקדשה.דף[12],עו,[2].ט"תש,ירושלים:גחלק

.ב"תשי,ירושלים.מאמריםילקוט.ראובןשערספר•

.ד"תשי,ירושלים.שניכרך.התורהעלחידושים.ראובןדודאיספר•

80$פתיחה 

–כהלכתהשבתשמירת.114

רביהסכמתעםראשונהמהדורה

ה"תשכ,ירושלים–וואזנרשמואל

Shemirat Shabbat Kehilchata – First

Edition with the Approbation of

Rabbi Shmuel Wosner – Jerusalem,

1965

למעזההלכה),כהלכתהשבתשמירת

,נויבירטיהושערבימאת.(היהודילבית

.ראשונהמהדורה.ה"תשכ,ירושלים

ישראלגדוליהסכמותאתקיבלהספר

הרב,אוירבךזלמןשלמההרב:ביניהם

,פיינשטייןמשההרב,אוירבךשמואל

שלוםיוסףהרב,וינברגיעקביחיאלהרב

יחזקאלהרב,קלייןמנשההרב,אלישיב

ישנהזובמהדורהכןכמו.ועודאברמסקי

הלוישמואלהרבשלהסכמתואת

.וואזנר

אתוואזנרהרבמשךהבאותבמהדורות

הספרמחברשלגישתועקבהסכמתו

השימושכגון,מסוימותבסוגיותלהקל

עםזומהדורה-'וכדשבתבמעלית

נדירההינהוואזנרהרבשלהסכמתו

.זומהדורהשלמצומצמתהוצאהעקב

טובמצב.מ"ס22.'עמל,שמו,[12]

.מקוריתכריכה.מאוד

100$פתיחה 
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מחבריםהקדשות–והלכהת"שוספריאוסף.115

Collection of Responsa and Halacha Books – Authors' Dedications

.[ברונרוטמרדכיחייםרביהמחברהקדשת].ו"תרצ,ורשה.ודבריםאומרספר•

.[טבריהד"ראבועקניןמאיררביהמחברהקדשת].ט"תרצ,טבריה.מאירויאמרת"שו•

ידידיכ"מע"ההקדשהבתחילת.אייזעןהלויא"בהגרשלוםרבי"החותמתידבכתבהקדשה].ב"תרע,ירושלים,השלחןפאתספר•

."[...[משכבוכפרתהריני]מ"הכל"זצהגאוןר"אאמווידיד

שלוחתימתוידובכתבהקדשהגבחלק].מיםפלגיספר.'וג,אחלקים,השולחןזהספר.דבילצקישריההרבספרישלושה•

.[המחבר

.[אוחנהבנימיןנסיםרביהמחברהקדשת].ט"תשי,ירושלים.משיבה"נאת"שו•

.[השמיםשערבישיבתמ"רהורביץצבישמעוןרביהקדשת].ח"תרפ,סאעיני.חמישיחלק.בקודשמלכיספר•

.[יהושעגבריאלחנניהרביהמחברהקדשת].ט"תשי,אביבתל.ג"החשלמי,הלכהמקורות•

.[פ"חרלמשהיעקברביהמחברהקדשת].ב"תש,ירושלים.זבולביתת"שו•

.[מינצברגזאבישראלרביהמחברהקדשת].ג"תשכ,ירושלים.ישראלשאריתת"שו•

.[אליעזרישואלרביהמחברהקדשת].ט"תש,ירושלים.חלהתרומת•

.[אליעזרובבערדוברביל"המוהקדשת].ב"תשכ,ירושלים.ציוןשאליספר•

.[המחברהקדשת].ה"תש,ירושלים.טחורשגדליהסנדראלכסנדררבימאת.הצמחיםילקוט•

.ז"תשל,אביבתל.[טכורשפישלכתריאלרביהמחברהקדשת].אפריםכתר•

.[ברונרוטמרדכיחייםרביהמחברהקדשת].ח"תש,ירושלים.זקניםסתירת•

.[אבידןמשהרביהמחברהקדשת].מציוןאורת"שו•

.[הלוידודחייםרביהמחברהקדשת].ג"תשכ,אביבתל.המשפטדבר•

.[טוביםשלמהרביהמחברהקדשת].ח"תשכ,יהוד.השלחןטהרת•

.[המחברבשםהקדשה].א"תשי,ירושלים.מישריםדובבת"שו•

.[מנחםבןמאיריצחקרביהמחברהקדשת].ז"תשט,ירושלים.שניחלק.המלךפרשת•

.שהואכמותנמכרהאוסף.טובכללימצב.שוניםגדלים.ספרים19כ"סה

100$פתיחה 

חשוביםחיבורים-ראשונותמהדורות–ווילנאדפוסי–ספריםאוסף.116

Collection of Books – Printed in Vilna – First Editions – Important Compositions

.ראשונהמהדורה.ד"תרכ,ווילנא.מוואלוזיןהכהןבערדביואל'רמאת.רענןושמןרענןהיכלביאוריםעם,שמעוניילקוט•

.יחידהמהדורה.ב"תר,ווילנא.ברכותמסכתעל.שמואלמנחתספר•

.ראשונהמהדורה.ד"תרכ,ווילנא.טעבילדוד'ר.דודנחלתספר•

.ראשונהמהדורה.ב"תרמ,ווילנא.טעבילדוד'רמאת.ב"חדודנחלתספר•

.ראשונהמהדורה.ט"תרמ,ווילנא.מקובנהספקטוראלחנן'לר.יצחקעיןת"שו•

:עםכרוך.יחידהמהדורה.ס"תר,ווילנא.עווניןנטענתן'לר.אורנטעיספר•

.ראשונהמהדורה.שעריםשני.ו"תרס,ווארשא.שפיראכהנאדובעראברהם'לר,אברהםדברת"שו•

.ו"תרס,ווילנא.משהדבריספר•

.ראשונהמהדורה.ב"תרמ,ווילנא.המשולשחוטת"שו•

.ראשונהמהדורה.ב"תרע,ווילנא.שפיראכהנאיעקב'לר.יעקבנאותת"שו•

.חייםהחפץהסכמתעםשבתברכות.כרכיםשני.א"תרע,ווילנא.אלפסמעשהביאורעם,אלפסרבהלכות•

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםומצביםגדלים.ספרים12כ"סה

200$פתיחה 
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ומיוחסמפוארעותק-ראשונהמהדורה–ה"תקצ,ווארשא–איגרעקיבארביתשובות.117

Teshuvot Rabbi Akive Eiger – Warsaw, 1835 – First Edition – Impressive and Pedigreed Copy

חלק).וחידושדרושמספרדרשותושתי"הכתבים"וחלק"הפסקים"חלק–ראשוןספר,איגרעקיבארביתשובות!מפוארעותק

.(מקוצרנפרדבשערהכתבים

.איגרעקיבארבישלהראשוןספרוזהו.[לעבענזאהן]אביגדורדפוס.ראשונהמהדורה.(ה"תקצ)ן"קרם"הרשנת,ווארשא

שםוהביאולספרההקדמהאתכתבואשר,איגרשלמהורביאברהםרבי–איגרעקיבארבישלבניוי"עהמחברבחיילדפוסהובא

קרובכברי"הגנשבנירואהוהנני"הספרשלההדפסהלצורתאיגרעקיבארבימתייחסמהמכתביםבאחד.מאביהםמכתביםשלשה

מתפעלתהנפשלדעתיכי,נאותותואותיותשחורדיויפהניירעלנדפסשיהיהז"עעיןלפקוחידידיבניאבקשך,בדפוסלהתחיל

."ומהודרנאהבספרהלימודמתוךמתעוררתוהכונהמתרוחתוהדעת

לפישידפיסומדפיסיםהםשאםממנוומבקשרבותבהפצרותאלאהספראתלהדפיסרצהלאשאביולכךשלמהבנומתייחסוכן

רצונכםאתםגםתעשורצונכםמפנירצוניעלועברתידעתכםמפנידעתישבטלתיאחראניבוטח"בהרוצהשהואההדפסהצורת

."תשמרושםבמכתביאליכםאמרתיאשרובכלכרצוני

אליזה"בבחינתשוניםציוריםבתוספת.נאותואותיותמשובחניירעלונדפסאביהםבקשתאתהבניםקיימושאכןניכרזהבעותק

."ואנוהו

הגהותיועם–ליפנאד"אבלונטשיץאליהורביהגאוןעותק

שבטלירח'ךהיוםה"עבאתי"ידיעלחתוםליפנאד"אבלונטשיץאליהורביהגאוןמעיזבוןשהספרידבכתברישוםהשערבראש

"...יעקבה"מובהמנוחווייסיוסףהצעירק"לפז"תרטשנת

.וליפנאליבראנץ,דאברין,גראבאווע:העריםברבנותכיהן.איגרעקיבארביבתקופתהדורמגדולי–לונטשיץאליהורביהגאון

ל"זהמחברג"המאוהכבודמאשראולם"כותב(ה"תרל,ווארשא)זמרהשירי"לספרבהסכמהלויביטץד"אבדובמיכאלרביהגאון

תורתוקדושתזכרוןנשכחאוליעדןשבגןהצדיקיםעםהחיםבצרורונשתמומעלהשלבישיבהשנתבקששנהמעשריםיותרזה

המפורסמיםישראלגדוליבמניןובאיצאל"זצהמחברג"המאוהשכבודרביםבתבשעראודיעכןעל,י"הדורנומאנשיוצדקתו

רביהגאון."...שלמהחמדתבעלזלמןשלמהרביומרןאיגרעקיבארבימרןהגולהבנישלרבותיהםהגאוניםבימיבמדינה

.(ל'סינדרים,בינהאמרי)אליהומרביששמעתורהחידושימצטטאוירבךמאיר

בעטיפת.מעורופינותשדרהעם,חדשהמפוארתכריכה.מ"ס20\31.מצויןבמצבמפוארעותק.שעריםשני.מ"ס31.דףרכב

.נאהשישנייר

1200$פתיחה 

יסודספרי
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א"הגרמאתספריםשלשה.119

ואודותיו

Three Books by the Vilna Gaon and

about Him

רביהגאוןתולדות–אליהועליותספר•

.לוויןהשליהושערבימאת,מווילנאאליהו

ספריאוצר).שעריםשני.ך"תר,שטעטטין

בהרבההדגשסימוני.(994'מסא"הגר

עבודתבשבילהנראהככל,בספרמקומות

.טובמצב.'עמ[2],120.א"הגרעלמחקר

.(יב-טהדפיםחסרים)

ירושלמיתלמודאגדותכל,ירושליםבנין•

רבינומאת,יעקבעיןבספרהובאלאאשר

הסכמות.ד"תרכ,ווארשא,מווילנאאליהו

הסכמותוכן,נתנזוןהלוישאוליוסףרבי

'מסא"הגרספריאוצר).וליטאפוליןרבני

389).

.כהניםתורת–משפטחשןערוךשלחן•

חלק.[ט"תרי,קניגסברג].א"הגרביאורעם

'מסא"הגרספריאוצר).תכז-קכבסימנים:ב

.גדולכרך,מקוריתעורכריכת.(756

.שוניםגדלים.טובכללימצב.כרכים3כ"סה

60$פתיחה 

,שקלוב–הביתותכניתסביבלגבולותיההארץצורת.118

ירוקדף–ראשונהמהדורה–ב"תקס

Tzurat HaAretz LiGvuloteha Saviv VETochnit HaBayit – Shklow,

1802 – First Editio – Green Leaf

וספרמלכיםספרמתוך.הביתותכניתסביבלגבולותיההארץצורתספר

מווילנאאליהורביהגאוןמאתביאורלוומסביבי"רשפירושעם,יחזקאל

.ל"זצ

כפיותלמידיוהמחברבניידיעלהדפוסלביתהובא.ב"תקס,שקלוג

.בהקדמההמבואר

דפיםמספר.טובמצב.ירוקדףעלנדפס.המפהללא.דף[1],מ-לט,מב

.מהודרתחדשהכריכה.בשוליהםמשוקמים

500$פתיחה 

10-ראשונותמהדורות–סופרכתבת"שו\סופרחתםת"שו.120

חלקים

Chatam Sofer Responsa / Ketav Sofer Responsa – First Editions – 10

Sections

רבינוהגאוןמאת.ערוךהשלחןחלקי'בדותשובותשאלות,סופרחתםספר.1

.סופרמשה

הגאוןידווחתימתרישום].דף[1],פא,[1].ו"תרט,פרסבורג.חייםאורח:אחלק

ה"מוו"לאאמשייך"השערבראשאשכנזיתחתימה.הדאיהשלוםרביהמקובל

."[...דוד

יצחקרביוהגהותחתימה].דף[6],קנג,[4].א"תר,פרסבורג.דעהיורה:בחלק

משהרביאצללמד.ואכטערליץד"אבברזניץיוסףרביבן–(ט"תרע-ח"תרי)ברזניץ

כיהן."סופרשבט"השלמתלמידיונמנהוכן.(שיקם"המהר)חוסטד"אבשיק

.[ט"תרממשנתוארטבורגד"כאב

חלקעםכרוך].דף[4],צד,[1].ח"תרי,פרסבורג.ראשוןחלק.העזראבן:גחלק

.[יותרמאוחרתמהדורה,ת"השושלשישיוחלק.העזראבןשלשני

.דףסא,[1].ד"תרכ,ווין.התשובותשארית:וחלק

.בסוףתשובההתעוררותחלקללא].ב"תרע,מונקאטש.ותשובותשאלות:זחלק

מערלויסופרשמעוןרביידיעלבמתנהניתןשהספררישום.דף[1],מא,[2]לפנינו

.[הדאיהעובדיהרביוחתימתידבכתב(ל"המו)

רבינוהגאוןמאת.ערוךהשלחןחלקי'בדותשבותשאלות.סופרכתבספר.2

.סופרבנימיןשמואל

.דף[4],קל,[3].ג"תרל,פרסבורג.חייםאורח:אחלק

.דף[1],עה,[1].ט"תרל,פרסבורג.אחלקדעהיורה:בחלק

.דף[1],קלז-עו,[1].ד"תרמ,פרסבורג.בחלקדעהיורה:גחלק

.דףסח-סג,סד-סא,נח,[1].ח"תרמ,פרסבורג.אחלק.העזראבן:דחלק

רביבעלותחותמות].דףכב,מח,[1].ד"תרנ,דראהאביטש.משפטחושן:החלק

."[והגלילטערעבשטאקעק"דקץ"דומל"סג'מתתי"

מנותקיםדפים\פגמים.טובכלליבמצבהלוט.שוניםמעטגדלים.ספרים10כ"סה

.שלםלסטהעזראבןשלשניחלקרקחסרסופרכתבת"בשו.מקומותבכמה

200$פתיחה 
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שונותוהגהותמהמחברעותק–ראשונותמהדורות–"אישחזון"המרןספריסדרת.121

Series of Books by Maran the "Chazon Ish" – First Editions – the Copy of the Author and Varied Glosses

ועותקים,והגהותחתימותעם.ראשונותמהדורות–חלקים18לפנינו."אישחזון"הקרליץישעיהואברהםרבינומרןספריאוסף

.המחברמאתשהתקבלו

.[בירושליםד"אברוזנטלדודאברהםרביחתימת].ט"תרפ,ווילנא.עירוביןהלכות,חייםאורחחלק.אישחזון.1

הגאוןמאתליניתןבמתנה"הדאיהעובדיהרביוחתימתידבכתברישוםבשער].ה"תרצ,ווילנא.מכשירין,מקואות,אישחזון.2

."[...ברקבבניקריליץישעיהאברהם"י"רשבכתבחתימהבשער."ספריתמורתהמחבר

.[שוניםשעריםעםעותקים2].ו"תרצ,ווילנא.כלים,אישחזון.3

.ו"תרצ,ווילנא.אהלות,אישחזון.4

מתוכם,ידבכתבותיקוניםהגהות12הספרלאורך].ז"תרצ,ירושלים.חגיגהפסחיםהערותובסופושביעיתהלכות,אישחזון.5

.[יחסיתארוכותהלכתיותהגהות2

.ץ"תרח,ירושלים.שביעיתאישחזוןהוספותובסופו,פרה,נגעים.אישחזון.6

:עםכרוך.[ידבכתבתיקוניםהספרלאורך].ץ"תרח,ירושלים.שוניםליקוטיםובסופומעשרות,דמאי.אישחזון.7

.[ה"תרצ,קיידאן,עזראתקנתספרעםכרוך].ח"תש,ירושלים.הצורותולוחשוניםליקוטיםובסופו,ערלה,כלאים,אישחזון.8

.ש"ת,ירושלים.עוקצין,ידים,יוםטבול,זבים,טהרות.אישחזון.9

.ש"ת,ירושלים.לקוטיםובסופו[מיאון]וחליצהיבום,[ביאהאיסורי]אישותהלכות.העזראבןחלק,אישחזון.10

.ב"תש,ירושלים.חולין'במסוהרעות,דעהיורהשבועות'במסהערות,המשפטחשן,אישחזון.11

.ה"תש,ירושלים.קדשים.אישחזון.12

דודאברהםרביחתימת].ה"תש,ירושלים.אישחזוןפירושועםא"הגרביאוריעם.ירושלמיתלמודשביעיתמסכת,אישחזון.13

.[בירושליםד"אברוזנטל

.ז"תש,ירושלים.השיעוריםקונטרסובסופו,שניספר,קדשים,אישחזון.14

.ח"תש,ירושלים.שוניםבעניניםליקוטיםובסופושבתהלכות.אישחזון.15

.י"תש,ירושלים.שניספר,המשפטחשן,אישחזון.16

.ד"תשי,ירושלים.שוניםלקוטיםובסופושלישיספרהמשפטחשן,אישחזון.17

.ד"תשי,ירושלים.הוספותעםשניההוצאה.מכשירין,מקואות,אישחזון.18

.מקוריותכריכות.טובבמצברובם.שוניםומצביםגדלים.ספרים19כ"סה

300$פתיחה 
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רבימספרייתחלקם–ראשונותמהדורות–חלקים13–(אברמסקייחזקאלרבי)יחזקאלחזוןתוספתא.123

ידובכתבארוכותהגהותשתי–סרנאיחזקאל

Tosefta Chazon Yechezkel (Rabbi Yechezkel Avramsky) – 13 Sections – First Editions – Some from the Library of Rabbi

Yechezkel Sarna – Two Lengthy Glosses Handwritten by Him

.אברמסקייחזקאלרבימאת."יחזקאלחזון"ביאורעםתוספתאספר

.הפורזץבדףחברוןישיבתראשסרנאחייםיעקברביחתימת.ד"תרצ,ירושלים,פסחים,עירובין,שבת:אספר,מועד–'בחלק•

.ידבכתבהגההבספר.מלךקריתישיבתמראשיבורנשטייןשמואליעקברביחותמת.ח"תרצ,ירושלים,חולין•

.ידבכתבהגהההעותקיםבאחד.עותקיםשני.ח"תש,קמאבבא•

.י"תש,ירושלים.חגיגה,ביצה,סוכה:גספר.מועד–'בחלק•

.ב"תשי,ירושלים,מציעאבבא•

."בהשמטותעיין"המחברידבכתבהגהההכרךבתוך.חברוןישיבתראשסרנאיחזקאלרביחותמת.ז"תשט,ירושלים,יבמות•

.חברוןישיבתראשסרנאיחזקאלרביחותמת.ז"תשי,ירושלים,גיטין•

.ט"תשי,ירושלים,נזיר•

.כ"תש,ירושלים.מכות–שבועות•

יחזקאלרבישלידובכתבארוכותהגהותשתי2\ובדף.חברוןישיבתראשסרנאיחזקאלרביחותמת.ב"תשכ,ירושלים,כתובות•

.סרנא

.ג"תשכ,ירושלים,סוטה•

.חברוןישיבתראשסרנאיחזקאלרביחותמת.ד"תשכ,ירושלים,סנהדרין•

.ו"תשכ,ירושלים,ערכין–בכורות•

."הישיבהראשמרןמספריית,חברוןישיבתשלהספריםאוצר"חותמתמהכרכיםבחלק

.פשוטותכריכות,טובכללימצב.מ"ס27.5-28.5הכרכיםגודל.כרכים14כ"סה

120$פתיחה 

–סירילאוש"מהרפירושעםירושלמיתלמודסט.122

חלקיםחמשה

Set of Talmud Yerushalmi with a Commentary by the

Maharash Sirilau – Five Sections

ירושלמיתלמודעלהנפלאוהפירושביאורשלראשונהמהדורה

לאורהוצא.ספרדממגורשיסיריליאויוסףר"בכשלמהרבינומאת

ט"תרפבשנתחברוןמקדושיאחדהעתיקאשר.בירושליםלראשונה

.ברינשטיןאייזיקשמואלהבחור

:חלקיםחמשהלפנינו

.דף[5],קעו,[4].ה"תרצ,ירושלים.שביעיתמסכת•

.דף[11],נד,[1].א"תשי,ירושלים.בכוריםמסכת•

.דףיד-ב,ע,[1].ב"תשי,ירושלים.ערלהמסכת•

.דףלה-ב,קסב,[1].ב"תשי,ירושלים.כלאיםמסכת•

חידושיעם.דףב,סא,[1].ח"תשי,ירושלים.שקליםמסכת•

.גרבוזאפריםרבימאתאפריםהרוביאור

.שוניםמעטגדלים.טובכללימצב

80$פתיחה 
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–חלקיםתשעה-"חייםחפץ"הלרבינוהלכותלקוטי.125

ראשונותמהדורותחלקם

Likuetu Halachot by Rabbeinu the Chafetz Chaim – Nine Sections –

Some of Them First Editions

מראדיןהכהןמאירישראלרבינומאת"הלכותלקוטי"הספרחלקיתשעה

.הספרבתחילת"מוגה"רישוםכרךבכל.כרכיםבשני."חייםחפץ"הבעל

.ע"תר,פיעטרקוב.קדשיםומעטחגיגה,פסחיםמסכת.הלכותלקוטי.1

.'עמ66.ראשונהמהדורה

מהדורהשלס"ד.ב"תרפ,ווארשא.השנהראשמסכת.הלכותלקוטי.2

.'עמ24.ראשונה

מהדורה.ע"תר,פיעטרקוב.ותעניתסוכה,יומאמסכת.הלכותלקוטי.3

.'עמ66.ראשונה

שלס"ד.ע"תר,פיעטרקוב.והוראיותמכות,סנהדרין.הלכותלקוטי.4

.’עמ18;3-34;14;102.ראשונהמהדורה

,54.ראשונהמהדורה.ב"תרפ,פיעטרקוב.חוליןמסכת.הלכותלקוטי.5

.'עמ[1]

.ראשונהמהדורה.ב"תרפ,פיעטרקוב.בכורותמסכת.הלכותלקוטי.6

.'עמ[1],64

מהדורה.ג"תרס,פיעטרקוב.ונזירערכיןמסכתות.הלכותלקוטי.7

.'עמ42,53.ראשונה

מהדורהשלס"ד.ב"תרפ,ווארשא.סוטהמסכת.הלכותלקוטי.8

.'עמ54.ראשונה

מהדורהשלס"ד.ג"תרפ,פיעטרקוב.נדהמסכת.הלכותלקוטי.9

.'עמ74,[2].ראשונה

,המחברמרןמאתוהקדשותתודהמכתבינדפסולשעריםמעבר

.החיבורבמלאכתלמסייעים

.טובמצב.כרכיםשני

200$פתיחה 

–חלקיםשלושה–"ברורהמשנה"ספר.124

"מוגה"רישומי

Sefer "Mishnah Brurah" – Three Sections –

Inscriptions of "Muheh" (Proofread)

חפץ"המרןמאתערוךהשלחןעל"ברורהמשנה"חיבורסט

.א"זיעמראדיןהכהןמאירישראלרבי"חיים

והיא)שניהמהדורההנראהכפי.ד-ג,אכרכיםלפנינו

בנושכותבוכפי,המחברמרןשהוציאהמתוקנתהמהדורה

."שניהבהדפסהאבחלקדבריםאיזהנתקן"ליבאריהרבי

.(30'עמ,חייםחפץהרבמכתבי

ידבכתיבתהנראהככלפעמיים"מוגה"רישוםדבכרך

בעט,נוסףמוגהרישוםגבחלק.המחברמרןשלקדשו

.המחברמרןשלביתוידבכתבאולי.עיפרון

פגמים.עורשדרתעם.מקוריותכריכות.כרכיםשלושה

הזהספר"בעלותרישומי.טובכללימצב.בכריכותקלים

ו"היריבליןבנימיןאברהםר"הרמורימאביחנכהדמיהוא

."ריבליןזלמןיעקבק"לפג"תרפכסליוט"כ

100$פתיחה 
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המחברבחייהדפסה–חייםהחפץספרי[6]אוסף.126

Collection of [6] Books by the Chafetz Chaim – Printed during the

Author's Lifetime

.מראדיןהכהןמאירישראלרבי"חייםחפץ"הספריאוסף

.ראשונהמהדורה.ב"תרס,ווארשא,זבחיםמסכתעלזקניםאסיפת•

.ראשונהמהדורה.מפורקיםדפים.ד"תרס,פיעטרקוב,ישראלטהרת•

שמותרשימתדףהכרךבסוף.ח"תרמ,ווארשא,חסדאהבת•

.ראשונהמהדורה."פרענומעראנטין"ה

.ראשונהמהדורה.כריכהללא.1893ג"תרנ,ווארשא,ישראלנדחי•

:עםכרוך.ראשונהמהדורה.1899ט"תרנ,ווארשא.זבחים,הלכותליקוטי•

.ראשונהמהדורה.1903ג"תרס,ווארשא.מנחות,הלכותליקוטי•

.שוניםגדלים,טובכללימצב.כרכים5בספרים6כ"סה

120$פתיחה 

–ערוךשלחןעל"החייםכף"חיבור.127

ראשונהמהדורה–חלקים9

The Composiiton "Kaf HaChaim" on

Shulchan Aruch – 9 Sections – First Edition

שולחןעל"החייםכף"חיבורשלחלקיםתשעה

יעקברביהמקובלהגאוןמאת.חייםאורחערוך

.ראשונהמהדורההחלקיםכל.סופרחיים

.ע"תר,ירושלים.[פח-א'סי].חייםאורח:אחלק

.דףקלה,[4]

,ירושלים.[קנו-פט’סי].חייםאורח:בחלק

.דףקפא,[2].ג"תרע

,ירושלים.[רמא-קנז’סי].חייםאורח:גחלק

.דףקץ,[2].ה"תרע

,ירושלים.[שיח-רמב’סי].חייםאורח:דחלק

.דףקסה,[2].ף"תר

,ירושלים.[תכח-שיט’סי].חייםאורח:החלק

.דף[1],קעט,[1].ד"תרפ

,ירושלים.[תצד-תכט’סי].חייםאורח:וחלק

.דףקסה,[2].ח"תרפ

,ירושלים.[תקפ-תצה’סי].חייםאורח:זחלק

.דףקנא,[2].א"תרצ

רא,[4].ו"תרצ,ירושלים.א"חדעהיורהחלק

.דף

באמצע.ז"תשי,ירושלים.ב"ח.דעהיורהחלק

מאכליהלכותואת.א"זיעהמחברע"נלבזהכרך

.ל"זציוסףעובדיהרבינומרןהשליםם"עכו

ומצביםגדלים.שלםלסטבלבדשמיניכרךחסר

.מקוריותכריכות.טובכללימצב.שונים

עלחידושים"העולםעדחיים"ספרומצורף•

.א"תרפ,ירושלים.ס"הפרדבדרךס"השאגדות

.מקוריתכריכה.טובמצב.ראשונהמהדורה

200$פתיחה 

–ט"תרפ-ח"תרפ,סלבודקה–(פינקלצבינתןרבי)הצפןאור.128

שלםסט

Or Hatzafon (Rabbi Nathan Zvi Finkel) – Slabodka, 1928-1929 –

Complete Set

נדפס.פינקלצבינתןרבימרןשלוהנהגותיושיחותיו,"הצפןאור"קונטרס

–חוברות5.גרודזינסקיאברהםורבישעראייזיקיצחקרביידיעלבסלבודקה

.ראשונהמהדורה.שלםסט

.’עמיב.ח"תרפשבטכט,קובנה,"לאימע"דפוס.(אשיחה):א

.’עמכב.ח"תרפניסן,קובנה,יוסלוביץ.שדפוס.(ד-בשיחה):ב

.’עמיב.ח"תרפסיון,קובנה,ביילעס.ואלקוזניצקי.ידפוס.(ז-השיחה):ג

.’עמיב.ח"תרפאלול,קובנה,ביילעס.ואלקוזניצקי.ידפוס.(ט-חשיחה):ד

.’עמיד.ט"תרפכסלו,קיידאן,וכהןמובשוביץדפוס.(יא-ישיחה):ה

.מצויןמצב

180$פתיחה 
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רביהקדושר"האדמועותק-ז"תרנ,ווארשא–לציוןראשון.129

"חייםעצי"בעלטייטלבויםצביחיים

Rishon LeZion – Warsaw, 1897 – the Copy of the Admor Rabbi

Chaim Zvi Teitelbaum Author of the Atzei Chaim

בעלעטרבןחייםרבינומאת,וכתוביםנביאיםביאורי,לציוןראשוןספר

.ז"תרנ,ווארשא.הקדוש"החייםאור"ה

צביחייםמרןק"בנשהייחסשלשלתהגאוןהרב"רישוםהכרךבסוף

בתחילתחתימות.בלועזיתנוסףרישוםזהלרישוםמתחת."טייטלבוים

שלידוחתימתוזוהייתכן,נמחקהזוחתימה]"סיגוטק"מק...ו"לההספר

."לעבאוויטששמואל'הק".[תיבותבראשישמואתשחתם"חייםעצי"בעל

."אסטרווצע...פאברהם"."עמסאלמיכאל"בעלותחותמת

בעלשלבנו.(ו"תרפ-מ"תר)טייטלבויםצביחייםרביהקדושר"האדמו

ר"והאדמוסיגטשללרבהתמנהשניםד"כבןאךבהיותו."טוביוםקדושת"

ס"ש,בהלכהחלקיםשבעה"חייםעצי"בעל.חסידיואלפיאתוהנהיגמסיגט

ר"האדמושלואביו,טייטלבויםיואלרביהקדושר"האדמושלאחיו.ואגדה

וששארבעיםבגילפתאומיבאופןנפטר.מסאטמרטייטלבויםמשהרבי

.לחייו

.יבשדף.רופפתמקוריתכריכה.טובכללימצב.עמודים[1],71

500$פתיחה 

הגאוניםרים"האדמועותק-חדשהזהרספר.130

ח"תרי,למברג–לעלובלביתהקדושים

Sefer HaZohar Chadash – Copy of the Geonim the

Admorim of Lelov – Lemberg, 1858

.ח"תרי,למברג,חדשזהרספר

המפורסםהחשובלהרבשייך"ידבכתברישוםהספרבתחילת

בתוככים"מוהראהמפורסםבהרבדודר"מוהרק"בנש

רביבן,מלעלובבידרמןל'דודרביר"האדמו]"ו"תירושלים

ר"האדמואחיובעלותחותמתלשערמעבר.[מנדלמנחםאלעזר

ע"זימנחםאלעזר'רהקדושצ"בההיוסףירחמיאל"רבי

.ידבכתבתיקוניםראשוןבדף."ו"תירושלםק"בעהבידערמאן

בנו,"(ל'דוד'ר)"בידרמןשלמהצבידודרבי,החמישיר"האדמו

פטירתלאחרר"כאדמולשמשהחל.מנדלמנחםאלעזררבישל

בתישכונתאתוהקיםפוליןכוללבראשעמד.דודיצחקרבידודו

בעלבראשותבעירהחסידיהדיןביתאתייסד.בירושליםורשה

הישיבהאתגםייסדדודיצחקרבידודועםיחד."חסדתורת"ה

חסידותשלהתפילהנוסחאתערךל'דודרבי.עולםחייהחסידית

.ח"תרעבאלול'בהנפטר.לעלוב

אלעזררבישלבנו,יוסףירחמיאלרביהקדושהגאוןר"האדמו

נינו–מחברוןשלמהרביחתן.(ח"תרעבטבת'י-ו"תרכ)מנדל

ולאתורהשלבאהלהימיוכלישב.מלאכוביטשמרדכירבישל

ר"האדמו–מנחםאלעזריוסףמרדכירביבנו.מטבעבצורתידע

.מסוסנוביץ

.וכתמיםעשפגעי.בינונימצב.מ"ס25.דף[3],כ-ט,ו,כו,נח,[1]

.מקוריתלא,ישנהכריכה

500$פתיחה 

חסידות
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ר"האדמושלהעותק–ה"תרכ,וינה–יועץפלא.132

"בצלאלדברי"בעלפנטבצלאלחייםרבי

Peleh Yoetz – Vienna, 1865 – the Copy of the Admor Rabbi

Chaim Bezalel Panet Author of "Divrei Bezalel"

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

ומראהנחמדהקדושהספרזה"רישוםהראשוןהחלקבשער

ק"מקפאנעטבצלאלחייםב"להשייךשמיםיראתכולו...וטוב

חיים"חתימההספרבסוף.["בורגקארלקודשמקהילת]=ב"ק

."פאנעטהבצלאל

תלמיד'בצלאלדברי'בעל(ה"תרע-ה"תרל)פנטבצלאלחייםרבי

,בסטמרגרינוולדיהודהרביוישיבת,בדעשפאנטמשהרבי

זאברביר"האדמוחתןהיה.בסיגט"ט"יוקדושת"בעלובישיבת

אביומקוםעלברטיאגכרבכיהט"תרנמשנת.מאראדציטרוןוולף

לחתןשמורהשהרבנותהיתההקודמתשההחלטהלמרות)

לרבינישאהואלמנתוצעירנפטר.(הצעירההבתשלהעתידי

משהרביבנו.ברטיאגהאחרוןכרבאחריושכיהןליבוביץיהושע

.אביולספרהקדמהחיברפאנעטהשמואל

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

.זעיריםעשנקבי.ומנותקיםרופפים

80$פתיחה 

עותק–סגולהספר–ג"תרמ,פרמישלא–הפליאהספר.131

מלעלוביוסףירחמיאלרביר"האדמו

Sefer HaPli'ah – Premishla, 1883 – Segulah Book – the Copy of the

Admor Rabbi Yerachmiel Yosef of Lelov

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

.מפראגקראאביגדורלרביהמיוחס."אלוקיםדברי"פירושעםראשונה

!סגולהספר

מנדלמנחםרבי)רים"האדמומגדוליחשובותהסכמות.חשובקבלהספר

משהדודרבי,מהוסיאטיןפרידמאןשרגאמרדכירבי,ניץ'מוויזהאגר

מילשמירהשסגולההכותבים,(ועודמסאמבוראורירבי,ורטקוב'מצפרידמן

שלבנוצאנזד"אבאהרןרביק"הרהבהסכמת.בביתוהספראתשמחזיק

להניחמסוגלשהואאצלושמקובל"כותב,זולמהדורה"חייםדברי"ה

,אמיתיתקבלה"הםהספרשדבירהעידל"זי"הארכימקובל."בביתברכה

."נאמרוהקודשברוחדבריווכל

-ו"תרכ)מלעלובבידרמןיוסףירחמיאלרביק"הרהשלחותמותבספר

.ל"זצוקמלעלובמענדלאלעזררביר"האדמובן(ח"תרע

לאביובירושליםנולד,(ח"תרע-ו"תרכ)מלעלובבידרמןיוסףירחמיאלרבי

נינומחברוןשלמהרבישלחתנוהיה.מלעלובמנחםאלעזררביר"האדמו

צורתידעולאתורהשלבאהלהימיוכלישב.'מלכוביץמרדכירבישל

,אלפסי).מסוסנוביץר"האדמוהיהאלעזריוסףמרדכירביבנו.מטבע

.(תנט'עמלחסידותאנציקלופדיה

מצב.מ"ס25.בסוףפרנומרנטןדפיעםעותקיםישנם,דף,עד,פה,[4]

דפיםמספר.רופפתכריכה.אדוםעורבשדרת[?]מקוריתכריכה.טוב

.מנותקים

200$פתיחה 
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רביר"האדמועותק–ח"תרפ,סעקעלהיד–יהודהאמרי.133

הגהות–מדעעשפאנטיחזקאל

Imrei Yehuda – Székelyhíd, 1928 – the Copy of the Admor Rabbi

Yechezkel Panet of Desh – Glosses

הלויסגליהודהרביהמופלאהגאוןמאת,סוגיותחידושי,יהודהאמריספר

.סקלהיידד"אברוזנר

בסוף.אדומהבדיוהשערמנוסחחלק.יחידהמהדורה.ח"תרפ,סקלהייד

עיירותמכלהספרלהוצאתשסייעומתנדביםעשרותשלרשימההספר

.הונגריה

."והגלילדעעשק"אבדפאנעטיחזקאל"רביר"האדמושלבעלותחותמות

.ידובכתבכנראההגהות2בספר

משהרביר"האדמובן,(ץ"תר-ל"תר)מדעעשפנטיחזקאלרביר"האדמו

-מאויברפולקיהודהשמואלרביחתן.קרלסבורגשושלת,מדעעשפנט

חידשכברשניםשבעובןרגיליםבלתיבכשרונותהצטייןמילדותו,ווישיווא

למדבצעירותו.זהבגילכברתפליןלהניחלוהורהוסבותורהחידושי

בעלממונקאטשאלעזרחייםרביר"האדמוגםלמדעמוהמונקאטשבישיבה

נבחרה"תרנבשנת.הנסתרובחכמתהקבלהבתורתעסק.'אלעזרמנחת'

.(אוסוארה)אויוואהר-למארושעברח"תרנבשנתומשםבאהרישארלרב

בבודפשטהרבניםבאסיפתהשתתףכברשנה16בןבהיותוו"תרמבשנת

והיהבדעעשר"ואדמולרבנבחרג"תרסבשנת.ביותרהצעירלרבאזוהיה

כוללבראשעמד.במקוםהישיבהפרחהבימיו.ברבנותהשלישיהדורבה

ס"השעלבחסידותכתביואתמצאופטירתולאחר.לקידומווסייעזיבינבירגן

התורהעל-"יחזקאלכנסת"בספרופורסמולמעשההלכהותשובות

תולדותיועל"בוכיםקול"הקונטרסהופיעפטירתולאחר.(א"תרצ,קלוזש)

יוסףרבימדעעשאלימלךיעקברביבניו.(ץ"תר,דעעש)והסתלקותו

.שאץמדעעשפאנטמשהרבימדעעש

.טובכללימצב.כתמים.כריכהללא

200$פתיחה 

רביהקדושהגאוןשלעירוביןמסכת.134

ב'רע'אפאהיד–כהנאליבאריה

Tractate Eruvin of the Gaon Rabbi Aryeh Leib

Kahana – Afayeda Rav

.ז"תרנ,ווילנא.בבליתלמוד.עירוביןמסכת

ץ"ומורבכהנאליבוש'ארי"רביהגאוןעותק

."והגלילאפאהידאק"דק

–(ג"תש-ה"תרכ)כהנאליבושאריהרביחותמות

בעלנכד,כהנאאייזיקיצחקרביהצדיקבן

בצעירותולמד.סיגטד"אב"הספקותקונטרס"

שלחתנו."לבייטב"הבעלואצל"צדקמעגלי"בעל

.יחזקאלהכנסתבעלמדעעשפאנטיחזקאלרבי

החותמות)ה"מתרנאפאהידאבכפרר"כאדמוכיהן

קידושעלבשואהנספה.(זומתקופההםל"הנ

.השם

.שעריםשני.טובמצב

200$פתיחה 
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תלמידיעותק–ח"תע,קושטא–דתאשספר.136

"סופרכתב"וה"סופרחתם"ה

Sefer Esh Dat – Kushta, 1718 – the Copy of the Disciples of

the "Chatam Sofer" and "Ketav Sofer"

חייםרביהגאוןמאת,התורהפרשיותסדרעלדרשות,דתאש

.שריפהממאכולתשניצלת"שו,מאשמוצלספרעם.אלפנדארי

,ח"תע,קושטא.המחברשלדודואלפנדארייעקברביהגאוןמאת

!שערחסר.ראשונהמהדורה

הקדושהספרזה"רישום."דייטשדוד"רבותחתימתהופורזץבדף

"מאסאדקלמןיעקבה"מות"כשוהקציןהתורנילהאלוףשייך

חתימהאבדף.[9829הרבניםאוצר,18–הבמאהאסאדד"אב]

."שלעזינגערפייבל"

טאפאלטשאןד"אב–(א"תרע-ח"תקפ)שלעזינגערפייבלכלברבי

."סופרכתב"המתלמידי."נשברתורת"בעלשנה40–כבמשך

בשנתנתמנה.טרענטשיןד"אבל"סגשמואליוסףאהרןרביחתן

ל"חזדרשותך"התנעל"נשברתורת"ספרו.מאהרד"לאבז"תרי

ובספר.חשןאבנית"בשונדפסומתשובותיוהרבה.ס"השוסוגיות

.(תקיג'עמותלמידיוסופרהחתם)"נחוםחזון"בנו

חתם"והבנעטם"מהרתלמיד(ג"תרל-ע"תק)דייטשדודרבי

נגד,"אסיפהאסוף"ספרמחבר.וזאהרויאמיסלוביץד"אב,"סופר

חתימתוראה.נוספיםוספריםבברונשווייגהרפורמיםאסיפת

.קה'עמ,"ותלמידיוסופרהחתם"בספרהמצולםבמכתב

בלויהעתיקהכריכה.הקדמהודףשערחסר.דףמב,פד,[2]

.עשנקבי.בינוני-טובמצב.ומנותקת

80$פתיחה 

עבודתספר\ו"תרכ,ירושלים–א"הגרפירושעםיונהספר.135

שלאנקצבייוחנןרביהגאוןעותק–הקודש

Book of Yonah with Commentary by HaGra – Jerusalem, 1866 / Sefer

Avodat HaKodesh – the Copy of the Gaon Rabbi Yochanan Zvi Shlank

ישראלדפוס.ו"תרכ,ירושלים.א"זיעמווילנאוהגאוןי"רשפירושעםיונהספר.1

.(122הלוישושנה).דףי.בק

,באצבעמורה:לכתכוכביהשבעתכלעם.ע"זיא"להחידהקודשעבודתספר.2

.ישראלשומר,ליאירסנסן,בסדריוסף,אחתכף,גודלקשר,שמירצפורן

.מנורהבצורתלמנצחלשערמעבר.דףפב,[2].ז"תרי,פרעסבורג

שמואלאפריםרבישלאנקצבייוחנןרביהגאוניםחתימותבספרים

(לרנר)פעפערמאן

טבלידודרביחתן.ס"החתתלמיד(ד"תרמ-ה"תקע)שלאנקהירשצבייוחנןרבי

רביחתןש"בזיוו.ואביוח"תקצבשנתחותנועםלירושליםעלה.מלונדוןברלין

עםיחדנוספיםומוסדות,בירושלים"חייםעץ"ישיבתממיסדי.מהורדנאליבאריה

.(6363הרבניםאוצר.ותלמידיוס"החת).שנייטוךי"רמ

בן(ב"תשכ-ט"תרל)[פפרמןלשעבר]לרנרשמואלאפריםרביהמקובלהגאון

,בירושלים"השמיםשער"האשכנזיתהמקובליםישיבתכראשכיהן.מרדכירבי

ואףבשכונהא"הגרהכנסתביתמייסד,בירושליםחסדשערישכונתממקימי

.בשניםרבותבוכחזןשימש

.כתמים.מנותקיםדפים.שדרהללאמנותקתכריכה.יחדיוכרוכיםהספריםשני

.בינוני-טובמצב

100$פתיחה 
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עותק–ד"תקצ,אוסטרהא–רבותמדרש.137

סוכוטשובסקיליבמשהרביר"האדמובחתימת

Midrash Rabot – Ostroh, 1834 – A Copy Signed by the

Admor Rabbi Moshe Leib Sochotshovsky

מתנותהפירושיםעם.מגילותוחמשהתורהעל,רבהמדרש

.ד"תקצ,אוסטרהא.תארויפהאברהםזרע,משהידי,כהונה

משהרביר"האדמוהוא–"ליבמשה"עתיקהחתימהבשער

ג"הרהשלד"ביהמחותם"חותמותבספר.סוכוטשובסקיליב

"א"תובבירושליםק"בעהי"נסאכאטשאובסקיליב'מ

רביר"האדמוחתן-סוכוטשובסקיליבמשהרביר"האדמו]

מקוםעלבביסקוביץר"כאדמוכיהן.מאיזביציאליינריעקב

,מביסקוביץליינראשרדבשמואלרבי-חותנואחי-דודו

.[לרייויץעברכ"אח

;עד-ג,א,[1]:הדפים).דףלד-ב;מא-ג,א;[צג:ל"צ]צד,[2]

ופגמיםכתמים.בינוני-טובמצב.(חסרים[סג:ל"צ]סד;יב;כו

.דפיםבכמהחסרוןעם

100$פתיחה 

ר"האדמועותק–ב"תקע,ברדיטשוב–ביהודהנודעת"שו.139

אהרןמתולדות

Noda BiYehuda Responsa – Berditchev, 1812 – the Copy of the Admor

of Toldot Aharon

,ברדיטשוב.לנדאסגליחזקאלרבינומאת,ביהודהנודעותשובותשאלות

.החלקיםשני.ב"תקע

–אהרןמתולדותקאהןיצחקאברהםרביר"האדמושלמספרייתוהעותק

בניסימנוהספרבשער.למכירהר"האדמושלממשפחתונתקבלהספר

.ספריועלעיפרוןבעט"ר"אדמו"וכתבור"האדמוספריאתהמשפחה

כתמי.ניירבדבקמחוזקהראשוןהשערדף.טובכללימצב.דףקח,[5],ס,[1]

.שימוש

100$פתיחה 

ל"זצ"אהרןתולדות"מקאהןיצחקאברהםרביר"האדמושלס"הש.138

The Shas of the Admor Rabbi Avraham Yitzchak Kahn of Toldot Aharon

רביר"האדמומספריית.מהדורותמשתימורכב.בבליתלמוד,גדוליםכרכיםעשרה

.אהרןמתולדותקאהןיצחקאברהם

.קטןומועדיבמות.פסחים.עירובין:ח"תר-ר"ת,טשרנוביץמהדורת.כרכיםששה

.ז"תרנ-ג"תרנ,ווילנאמהדורת.כרכיםשלושה.זרהעבודה,שבועות.נדרים.כתובות

משניות,נדהמעילה,כריתותתמורה,שבועות,מכות,סנהדרין.הוריות,זרהעבודה

.טהרות

'הק"חתימותסנהדריןבכרך."א"שליטר"אדמוק"לכשייך"רישוםכתובותבמסכת

ביתחותמותנדריםבכרך."ירושלםק"פעיהאמוניםשומריקריתראטהשלמה

מדרשבית"חותמת.בצפתמשטפנשטמתתיהואברהםרביר"האדמושלהמדרש

בכרךידבכתבנוספיםרישומים,"א"תובבצפתק"בעההקדושל"האריזמרבנוהגדול

בכרך.ידבכתבהגהות,זרהועבודהשבועותבכרך."ט"תרלאלול"תאריךעם.זה

.ידבכתבעתיקותהגהות4–פסחיםמסכת

42ממוצעגודל.שעריםשני,טשרנוביץמהדורתמכרכיבחלק.גדוליםכרכים9כ"סה

.בחלקםשימושובלאיקרעים.בינוני-טוב.הכרכיםביןמשתנהמצב.מ"ס

!ר"האדמומיורשיהובאוהספרים

200$פתיחה 
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רביחתימות–ה"תרנ,מונקאטש–"משהברית"ג"סמ.140

גורליץד"אבמילרנפתלי

Sefer Mitzvot Gadol "Brit Moshe" – Munkatch, 1895 – Signatures of

Rabbi Naftali Miller Av Beit Din of Gorlitz

.הראשוניםרבותינומגדולימקוצימשהרבימאת.שניחלק,גדולמצותספר

,מונקאשט.מקליינווארדייןחייםמשהרבימאת,משהבריתביאורעם

.ה"תרנ

לושייךהיהשהספרשוניםורישומים.מילערנפתלירביחתימותכמהבספר

ץ"ומוד"ראבשהואמיללערנפתליר"מוהרהנגידהדייןלהרבשייך"

."ו"יצא"יעגארליץק"דק

ליכטנשטיןהללרביתלמיד(ץ"תר-ה"תר)מילרדודפסחר"בנפתלירבי

דברי"הרבובהמלצתבגורליץד"כאבכיהן.מצאנז"חייםדברי"הובעל

-"חמדכרם"במאמריםפרסם.אחריומקומועלישבמשהרביבנו."חיים

.בגורליץ"בחוריםתפארת"ישיבתתלמידיקובץ-ט"תרפפיעטרקוב

.מנותקיםדפיםמספר.יבשדף.טובכללימצב

80$פתיחה 

הלוחעם–מ"תר,בוקרשט–הארץגלילות.141

שוורץצבימרדכירביוהגההחתימות–המקופל

Gelilot HaAretz – Bucharest, 1880 – with the Folding

Leaf – Signatures and Gloss Rabbi Mordechai Zvi

Schwartz

,התכונית:לחלקיההארץ-כתיבתמכיל,הארץגלילותספר

:ולחלקיה...ותקופותיהמתבניותיה,הגעאלאגית,ההנדסית

,לשונם,מהעמים;וצאצאיהמתולדותיה;והמדיניתהטבעית

-פתוחותותמונותלוחות...עם...ומדותםהשכלתם,אמונתם

הערות...ועם,בצבעיםהארץ-מכדורמפהעם...נחושת

מהידיעהידברהראשוןבחלק,חלקיםבשניחבר.מועילות

ר"בכהנאהללמאת...בפרטממנההשניובחלקבכללהזאת

.ל"זיהושע

.ראשונהמהדורה.מ"תר,בוקארעסט

בכתבהגהההדפיםבין,שוורץצבימרדכירביחתימותבספר

.ידו

,סופרהשבטתלמיד(ב"תשכ-ב"תרמ)שוורץצבימרדכירבי

טיטלבויםליפאט"יוחנניהורבי,בסטמרגרינוולדיהודהרבי

זאברביחתן.פוטוק-משאראששוורץאליעזררביודודו,מסיגט

-טשיקשלהראשוןכרבהכיה.דאראד-מהאידוציטרוןוולף

,בלונדוןכרבוכיהן(ד"תרע)לאנגליההיגר,(ט"תרס)סערעדא

,(אוהיו)ביאנגסטוןכרבוכיהןלאמריקהעבר.הולד"אב

,(טקסס)בהיוסטוןרבשמואלרבי-בניו.(צ"תרח)קליוולנד

.מקליבלנדאהרןיצחקורבי',פא-בגרינבורגרבמשהורבי

ישראללרבי"הקדשטהרת"כנגד"הטמאביןלהבדיל"חיבר

לואיססט"ודעתחכמהדרושי"גםחיבר.מלידסדיכעסחיים

.ועוד,"למלךמעשי",ש"ת

XLII, .טובכללימצב.המפהבקיפוליקרעים.יבשדף.’עמ288

80$פתיחה 
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הכהןיוסף"רביידבכתבהקדשה–קדומיםנחלספר.142

"פרידמאן

Sefer Nachal Kdumim – Dedication Handwritten by Rabbi "Yosef

Hacohen Friedman"

,ווארשא.א"החידרבינומאת.תורהחומשיחמשהעל,קדומיםנחלספר

.ח"תרל,ווארשא.אבותפרקיעלשמואלמדרשספרעםכרוך.ט"תרמ

רעיםאהבתמזכרתד"דונתתיהזהספר"ידבכתבהקדשהלשערמעבר

בראךחייםה"מ...ה"מוק"בנשלמעלותתמיםהחתן'הבלכבודאהובים

מישובפריעדמאןהכהןיוסף'הקב"החלכלה"מו"להחתונתוליוםי"נ

הספרבשער."ק"לפן"תרבשלח'לסק"מושא"יעחוסטא"יעראדן'פ

אל(עיפרון)ידבכתבנוספתהקדשה."מ"פהכהןיוסף'הק"בקיצורחתימתו

.המקבלחותמות"...ברחיים'הק"בחתימתמדוסנאשדצינדמרדכירבי

"...שרגא'הק"בעיפרוןחתימהשמואלמדרשהספרבשער

.חדשהבדכריכת.יבשדף.טובכללימצב

100$פתיחה 

הונגריהרבניחתימות–ח"תקס,פראג–א"הרשבחידושי.143

Chidushei HaRashba – Prague, 1808 – Signatures of the Rabbis of Hungary

.חלקיםשני.ט"תקס-ח"תקס,פראג–א"להרשבשיטותחמש

דומהחתימה"סערדאהלד"אבטויבעראהרן'הק".עיפרוןבעטחתימההספרבשער

עלעצמיתהקדשה.מפרשבורגברילזנווילרבישלחתימותכמה..הספרבסוףגם

."קרויסצבימנחם'הק"וחתימהרישום"...אהרן'הק"חתוםזנווילמרביהספרקבלת

כנראה)שמותרשימתהספרבסוף."באניהאדבחוריםחברת"לשייךשהספררישומים

אברהם'הק."ב"פק"פקחונה...יצחק'הק"שלנוספותחתימות.(הישיבהתלמידישל

."וויעןק"מקיוילוסשמואל

מחמתהדפיםבפינותוקיפוליםקרעים.בלויהמקוריתכריכה.דף[3],מט,פח,[1]

.בינונימצב.הפגומההכריכה

100$פתיחה 

יצחקלוירביהסכמות–ז"תקס,קאפוסט–גדולמצותספר.144

רוטנברגמשפחתחתימות–ין'מוולאזחייםורבימברדיטשוב

Sefer Mitzvot Gadol – Kapust, 1807 – Approbations by Rbbi Levi Yitzchak of

Berditchev and Rabbi Chaim of Volozhin – Signatures of the Rottenberg

Family

מהגאוןפירושעם.מקוצימשהרבינומאת.תעשהולאעשהמצות,גדולמצותספר

.מקראקאהעשיליהושעאברהםרבימאתהגהותועם,"שלמהעמודי"בשםל"מהרש

.חשובהמהדורה.ז"תקס,קאפוסט

בעלמברדיטשוביצחקלוירביהסכמתאחתלאכסניאהגיעוזויחידאיתבהדפסה

באותונדפסושניהםין'מוולוזחייםרבינושלביותרנדירהובהסכמה."לויקדושת"

.החסידותוגדוליא"הגרתלמידישלהיסטוריסיפור–עמוד

בזה'דחנני"בשערידבכתבחתימה."רויטענבערגישראל"עתיקותחותמותבספר

רפאלר"הרהמפורסםהגאוןבןראםשלמה"רביחתימות."רויטטענבערגראובן'הק

."ו"ירושתק"בעיהץ"דומל"זצראםיונה

.מ"ס33.5.דףד,[יח:ל"צ]טז,יח,קכד-קט,ד,קג,ב,[1];מב,כט,סד,[1],ב,[1]

ללא,מפורקתמקוריתכריכה.זעיריםבודדיםנקבים.קלובלאישימושכתמי.טובמצב

.שדרה

400$פתיחה 
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פישרעמרםרביחתימות–ט"תר,פרשבורג–יצחקעקידת.145

"עמרםדברי"בעל

Akedat Yitzchak – Pressburg, 1849 – Signatures of Rabbi Amram

Fischer Author of "Divrei Amram"

יוסףחייםרבימאת,חייםמקורביאורעם.בראשית,יצחקעקידתספר

.ט"תר,פרשבורג."סופרהחתם"תלמידפולק

יינקק"פקחונהפישערעמרם'הקלישייךה"ב"חתימות2הפורזץבדף

."ק"לפא"תרמא"יע

תלמידיינקד"אבפישרעקיבארביבן(ה"תרפ-ג"תרי)פישרעמרםרבי

אליהופנחסורבי,סופרהכתבאצללמדעמרםרבי."סופרחתם"ה

האלאשד"אבסופרזוסמןאליעזררביחתן.מאויבן(אזלרינר)אסטריכר

בשנת,חותנולצדבהאלאשכדייןכיהןו"תרלבשנתנישואיולאחר.ופאקש

עד(ונק'ג)=יינקד"לאבנתמנהט"תרלובשנת,ענדעקד"אבלערך"תרל

רבי:בניו.(לאביועקיבאעטרתבתוךנדפס)עמרםדבריס"מח.לפטירתו

משהרבי.ואניא-דעווא,פאטאק-שאראשד"אבפישלאפריםמרדכי

ד"אבפישרעקיבארבי.בוואכטרליץרבפישרבצלאליוסףרבי.ב"מארה

רביחתנו.שיקאגו-דעוואד"אבפישריואלשמחהורבימיקלאש-סענט-קין

.(תקלג-תקלב'עמותלמידיוס"החת).סאמבאט-רימאד"אבזינגראלעזר

מצב.ובלאירטיבותכתמי.מנותקיםפורזץדפי.מנותקתמקוריתכריכה

.בינוני-טוב

80$פתיחה 

יוסףרביחתימות–ז"תקכ,אופיבאך–ישועהמשמיע.146

ד"אבלעוויןדודרביוחתנומטרענטשיןל"סגשמואל

אילאווא

Mashmi'ah Yeshu'a – Offenbach, 1767 – Signatures of Rabbi

Yosef Shmuel Segal of Trentshin and the Son-in-Law of Eabbi

David Levin Av Beit Din of Ilova

.ז"תקכ,אופיבאך.אברבנאליצחקדוןהחכםמאת.ישועהמשמיע

חתימות.אילאוואד"אבלעוויןדודרביחתימתהשערמסגרתבתוך

שמואליוסף'הק"נוספתחתימה."העללעראייזק'הק"נוספות

["הלוי]

תלמיד(ב"תרמ-ו"תקס)טרענטשיןד"אבל"סגשמואליוסףאהרןרבי

לעוווואלףזאבבנימיןרבי,רבובןחתן.סאנטובד"אבלעוואלעזררבי

לחר,אביולידבטרענטשיןדייןלערךצ"תקמשנת.וערבאד"אב

החתםהמלצתפיעלמקומואתמילא.ט"תקצבשתנאביופטירת

יחזקאלתורתאביובספרנדפסמחידושיו.לפטירתועדכיהןבה,סופר

.דעהיורהחלקסופרחתםת"בשואליותשובה.(ט"תרנ,פאקש)

וחתנו,שלזינברגפייבלכלברביחתנו,לסגליחזקארביבנומצאצאיו

ובכתב.סופרהחתםמרןידיעלנסמך.אילאוואד"אבלויןדודרבי

כתב).מצעירותובתורהושקדנותוגדולותועלרביםשבחיםסמיכתו

'עמותלמידיוס"החת).יחזקאלתורתלספרבהקדמהנדפסהסמיכה

.(נה-נג

אהרןרביחתן.לויןיצחקישראלרביבן(ח"תרס-ח"תקצ)לויןדודרבי

משנת,סופרהחתםתלמידימגדוליטרעטשיןד"אבל"סגשמואליוסף

,אילאוואד"לאבד"תרלבשנתנתמנהמשנם,חמיולידהתגוררב"תרכ

אבןחלקסופרשבטת"בשונדפסהאליותשובה.לפטירתועדכיהןבה

.(תפז'עמותלמידיוס"החת).העזר

מצב.בשערמשוקםחסרון.עשפגעימעט.כריכהללא.דףקיב,[1]

.בינוני-טובכללי

100$פתיחה 
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רביחתןגרוסשמואלרביעותק–כ"תר,ווין–יוסףברכי.147

קרעסטיררלה'ישעיה

Birkei Yosef – Wien, 1860 – the Copy of Rabbi Shmuel Gross the

Son-in-Law of Rabbi Yeshayaleh Kerestirer

.ערוךהשלחןחלקיארבעתעלופלפוליםדיניםחידושי,יוסףברכיספר

.הקדושא"החיד–אזולאידודחייםיוסףרבינומאת

.טורילהדיאדאלבירטודפוס.כ"תר,וינה

כךאחרשיצאו,לספרהשלמותכתב,ספרואתהמחברשהוציאלאחר

לראשונהשולבשלפנינובמהדורה."ברכהשיורי"השםתחתבנפרד

.ערוךמהשולחןוסימןסימןכלעל"יוסףברכי"בתוך"ברכהשיורי"הספר

,אדוםבדיוכיתוביםעםכללישער.החלקיםארבעתכלאתכוללהספר

.חלקלכלמיוחדיםשעריםובנוסף

."גרויסשמואל"חותמתאחריוובדףבשער

שלוחתנוגרוסרפאלרבישלבנו–(ד"תש-ח"תרנ)גרוסשמואלרבי

כרבהכיהן.תורהמרביץ.מקרעסטירר"האדמושטיינרישעיהרביהגאון

נספה.(ו"תרצ)קרולאשלכרבהוכן,(א"תרפ)ברבשט,ביטשקאשל

.(19085ר"אוצה)."שמואלעלה"בעל.בשואה

.חדשהכריכה.מצויןמצב

דפיםשניחסריםהנראהככל.מ"ס33.דףעד;[1],כה;צד;קלו,[2]

פישליחיאל"נוספתחתימה.(והמליצהההקדמהדפי)הספרבתחילת

."ל"זהכהןמ"ברא

100$פתיחה 

אורירביהצדיקהמקובלידבכתבהלכתיותהגהות150–כ.148

חייםאורחערוךשלחןשלהגליונותבשולינכתבו–מסטרליסק

Approx. 150 Halachic Glosses Handwritten by the Kabbalist the

Tzaddik Rabbi Uri of Sterlisk – Written on the Margins of the Sheets

of Shulchan Aruch Orach Chaim

.ט"תרל,ווארשא.כרכים3.ארץמגיני.חייםאורחערוךשלחן

הצדיקהמקובלידבכתבהלכתייםוחידושיםהערות,הגהות150כבכרכים

ידיעתנולמיטב."דאבאפתורא"ספרמחברבעלמסטרליסקאורירבי

!מעולםנדפסולאההגהות

באותה"ה"בעזשםכ"ומשדאבאפתורא'בסועיין"2\קנבדףאבחלק

.["מרגליותזליגאשררבי]י"נמרגליותז"המהראהגאוןמוזכרהגהה

ומהץ"יעבבסידור'עייו"אזכוראחלקלשערמעברשנכתבובחידושים

באחד.תורהחידושי.שניבחלקלשערמעבר"...ה"בעשםשכתבתי

חידוששלישיחלקבשער"...עקשטייןמשה'מרשמעתיוהנה"הקטעים

להרבשייך"אחלקבשער"...חייםאהרן'מרשמעתי"שלאזכורעםתורה

בחלקבשער."ליבוששלום'רר"מוהרטוביםוהמעשיםש"ויבתורההגדול

."ירושליםק"פעאברהם'ר'בליבשלום"חתימה

עלה.בלזחסיד(א"תרענפטר)מסטרליסקאשרבןאורירביהמקובל

הקבליהספרמחבר.מרגליותז"ריאהיהתלמידו-בקבלהועסקלירושלים

אתגםחיבר.זל"הארימנהגיהכולל(ה"תרס,ירושלים)"דאבאפתורא"

בעילוםנדפסושחיברהספרים.(א"תרע,ירושלים)"ציוןמאורי"הקבליהספר

ספרי,ואחרוניםראשוניםספריהדורותגדוליספריהרבמזכירבהגהות.שמו

.רביםוהלכהקבלה

בלאי.מנותקיםדפים.עשופגעיפגמים.בינונימצב.גדוליםכרכיםשלושה

.וכתמים

500$פתיחה 
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–ט"תקס,פראג–א"להרשבשיטותחמש.149

"סופרחתם"התלמידפרלסאשרברוךרביהגהות

Chamesh Shitot LeHaRashba – Prague, 1809 – Glosses

by Rabbi Baruch Asher Pearls a Disciple of the "Chatam

Sofer"

,קמאבבא,נדריםיבמותמסכתעל.א"להרשבשיטותחמש

,פראג.נפרדבשערחלקכל.חלקיםשני.וקידושיןכתובות

.ראשונהמהדורה.ט"תקס

נפטר,במינכןהראשיהרב]פרץרביחתימתהספריםבשער

,סופרהחתםמתלמידי]פרלסאשרברוךרבישלבנו[ד"תרנ

חותמות."דייטשבער'הק"השערבראש.[ג"תרכנפטר

"DE.J.PERLES RABBINER".הערותארבע,לב-לאבדפים

.פרלסאשרברוךרביידבכתבלמדניות

הדפיםבפינותפגמים.בשערכתמים.דף[3],מט.פח,[1]

.טובכללימצב.מקוריתלאישנהכריכה.ואחרוניםראשונים

100$פתיחה 

זלמןשלמהרביהגאוןשל!נדירההקדשה.150

"שלמהיריעות"ספרועלמאקאוואד"אבאולמן

באניהאדד"אבפולקמשהרביהגאוןאל–

Rare Dedication! by the Gaon Rabbi Shlomo

Zalman Ulman Av Beit Din of Makó on His Book

"Yeri'ot Shlomo" – to the Gaon Rabbi Moshe Folk

Av Beit Din of Bonyhad

חלק.דעהיורהעלת"ושוחידושים,שלמהיריעותספר

.(נפרדבשער)דעהיורהעל'ידבית'קונטרסעם.ראשון

,וינה.מקאוואד"אבאולמןזלמןשלמהרביהגאוןמאת

.ראשונהמהדורה.ד"תרי

שלקדשוידכתבבעצםנדירההקדשההספרבשער

עולהזההרי"אולמאןזלמןשלמהרביהאדירהגאון

ה"מו...התורני,ולשבחלפארמפואר,האברך...ליד

הקדמיהפורזץבדף."המחברממניי"נפאללאקמשה

רבילהגאוןשייךשהספרדומיםבעלותרישומי,והאחורי

"...שמואליוסף'הק"חתום.פולקמשה

גדול(ג"תרכ-ב"תקנ)אולמןזלמןשלמהרביהגאון

מחבר,שניםושבעשלושיםבמשךמאקוואד"אב,דורו

בעלחריףשלוםרביהגאוןשלבנו,"שלמהיריעות"ספר

ממטרסדורףאיגרבונםשמחהרביחתן."ש"רדברי"ה

ביניהםדורוגדוליכלאצלנערץהיה.[א"הגרעקאחי]

"סופרחתם"המצאנז"חייםדברי"בעלהקדושר"האדמו

תורהבדבריהתכתבשאיתםישראלמגדולירביםועוד

.והלכה

כריכה.טובכללימצב.'בדףחסר.מ"ס30.דףקכ

.בלויהמעטמקורית

500$פתיחה 
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חשובותוהגהותרישומים–ו"תקכ,ברלין–ההגיוןמלותביאור.151

Be'ur Milot Higayon – Berlin, 1766 – Important Notations and Glosses

אשרמספיקפירושעםמימוןברמשהרבינוהגדוללהנשרההגיוןמלותביאור

ד"אבגיטובןדודרביהחכםהגדוללהרבשניכוזריעם,לעולמיםהיהלאעדיין

.לונדון

.ו"תקכ,ברלין

וזוהייתכן."ו"יצאברהםא"בלה"כבןמשהיוסף"חתימההספרבשער

העשליהושעאברהםרביבןממזבוזמשהיוסףרביהקדושהרבשלידוחתימת

.(ב"תרי-ם"תק)רות"באדמונהגשלא,"ישראלאוהב"בעלמאפטה

ה"מו...המופלגוהרבניהתורנילהרבשייךהספרהז"בשערנוסףרישום

."צבימ"בראברהם"עתיקהחותמת."זערקאוועק"דקד"אבאבישאברהם

שייךוהטהורהקדושהספרשזהמעידואפרעפראניגם"רישוםהספרבסוף

ה"ממרבים'היראהאמיתיהצדיקהגדולהגאוןהרבורבימוריאבילאדוני

.ידבכתבהגהותמספר"...אבישאברהם

.ובלאיכתמים,בינונימצב.דף[11],כז,[4]

100$פתיחה 

תשובת\מקונטיקוזיבהרבינוביץזוסיאמשולםרביר"האדמומכתב.153

ידובכתבברליןחייםרביהגאון

Letter by the Admor Rabbi Meshulam Zussia Rabinowitz of Kontikoziva /

handwritten Response of the Gaon Rabbi Chaim Berlin

בכתבנכתבההשאלה.הפסחלחגפורצלןכליהגעלתבעניןהלכתיתשאלהובו,מכתב

אלונשלחה.מקונטיקוזיבהרבינוביץזוסיאמשולםרביר"האדמושלוחתימתוידו

.ה"תרס,שניאדרז"ט,ארעל.ברליןחייםרביהגאון

בעניןההלכתיתתשובתואת,ידובכתבברליןחייםרביכתבהשאלהמכתבגביעל

.(שורות11)

בדיצותיחוגהמצותחג"ושבחברכהדבריברליןחייםלרביכותבר"האדמו

בכלללישועההמצפהוממעריציוממקדישיומאוהביואחדאשארובזה...וכשרות

."ק"החופקזוסייאמשלם'הק[ישראלכל]י"כ

מ"ורד"אב.ין'מוולאזב"הנצישלבנו.מופלגגאון,(ג"תרע-ב"תקצ)ברליןחייםרבי

היהשםבקובריןד"כאבנתקבלב"תרנבשנת.וירושליםמוסקבהשלרבה,ין'בוולוז

ד"אבלהיותנתקבל,בקובריןשניםארבעלאחר.החסידיםחוגיבקרבגםנערץ

כשממהשנחשבהבעירוהרוחניותהדתלחיזוקועשהפעלחייםרבי.ביליזבטגרד

הפךבירושליםביתו.בירושליםוהתיישבישראללארץעלהו"תרסבשנת.רוחנית

.וחכמהתורהמפיולשמועבאואשרהישיבותולבניתורהלגדולי,לחכמיםועדלבית

.קלובלאיכתמים.דבקחיזוקי.קיפולסימני.טובכללימצב

300$פתיחה 

19–ההמאה–"הסעודהעלת"חד"–חסידיידכתב.152

Hassidic Manuscript – "Chadath al HaSe'udah" – the 19th

Century

!ידועלאתוכן.ד"תרמ,הסעודהעל[תורהחידושי]ת"חד",ידכתב

.מזוההלאחשובכותב

בלשוןחלקהביידישמהדרשהחלק,בצפיפותכתוביםעמודים[6]כולל

.הקודש

.נאהכתיבה.מצויןמצב.איכותייםדפים

200$פתיחה 
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"יהושעחלקת"השלוחתימתוקדשוידבכתבהיסטורימכתב.155

Historical Letter Handwritten and Signed by the Chelkat Yehoshua

."יהושעחלקת"בעלמביאלהרבינוביץיהושעיחיאלרביר"האדמושלוחתימתוקדשוידבכתבוהיסטוריקדוםמכתב

ר"האדמויפרעאז"...ישראללארץאבואה"איוכאשר",בארץשיושבלבנובהלוואהסךשיתןבארץממקורבור"האדמומבקשבמכתב

."לטובהלבוכמשאלותויתברך"ברכהבדבריסיוםעם.ההלוואהאת

מסלונים"אברהםבית"הר"האדמושלוחתימתוקדשוידבכתבהיסטורימכתב.154

Historical Letter Handwritten and Signed by the Admor the Beit Avraham of Slonim

ספרלפיתיארוך)ב"תרצ.מסלונים"אברהםבית"בעלוינברגאברהםרביר"האדמושלוחתימתוקדשוידבכתבונדירחשובמכתב

.(המכתבנדפסשם,ח"תשי,ירושלים"אברהםבית"

לכלחסידיולכלר"האדמוקוראבו

יקראלבל,מכתבואתשיראהמי

כתבי,בעיתוניםואופןפניםבשום

לאאשרחיצונייםוספרים,עת

העתוניםכי".התורהלרוח

מינותמןכלוליםהמהוהביכלאך

-יסודותשלשהפשוט,וזימה

גילוי]ע"ג,[זרהעבודה]ז"ע

["דמיםושפיכות]ד"ושפ,[עריות

תהיהלבלר"האדמווממשיך

בכלוזועקבקרבינוכנגעהפרצה

ורחמוחוסו,וידידיםאחים"ליבו

תשרפולבל,ביתכםועלעליכם

אשרבאשונשמותיכםנפשותיכם

ביםלאאםלכבותהא"אכמעט

"...יתירהותשובהדמעותשל

תחילת.מ"ס22\17גודל

מצב.בעטרובו,בעיפרוןהמכתב

.וקמטיםקיפולסימני.טובכללי

.דקיקדףעלנכתב

600$פתיחה 

-א"תרס)רבינוביץיהושעיחיאלרבי

מקים.(רג,ילחסידות'אנצי,ב"תשמ

גאון.השואהלאחרביאלאחסידות

ד"תרפבשנת.נשגבוקדושעצום

והיהאביומקוםעלר"לאדמוהוכתר

השואהבתקופת.בלבדשנהג"כבןאז

וידעמשפחתועםלהמלטהצליח

ג"בללארץעלייתועם.רבסבלבגלותו

כלסביבוהתאחדו,ז"תשבעומר

תחילה.ביאלאשלהחסידיםשרידי

עברו"תשטובשנתאביבבתלהתיישב

רבי:רים"האדמובניו.לירושלים

יעקביצחקרבי,יהודהצביירחמיאל

שמחהבצלאלרבימתתיהודודורבי

.בונם

רשמימסמכיםבלנקעלכתוב

-טובמצב.בפוליןר"האדמומתקופת

זמןכתמימעט.תיוקנקבי:מאודטוב

.דיוומריחות

250$פתיחה 
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עלהיסטוריחומר–מכתביםארכיון.156

מסאטמריואלרביר"האדמו

Archive of Letters – Historical Material on the

Admor Rabbi Yoel of Satmar

משפחתבנימאתמכתבים30הכוללהתכתבויותארכיון

60–הבשנותמווילימסבורגנשלחוהמכתבים.ונחוצקר

יואלרביר"האדמואודותרבההיסטוריהובתוכנם

.מסאטמרטייטלבוים

יעקבשלמה'רמאתמכתב,המכתביםבין:לדוגמא

,דסאטמרויראהתורהומתיבתאהישיבהראשמערטץ

בוונחוצקרפנחסיוסףכמרידידואלשנשלחבמכתב

ובפרטיואלדברי'הקהספרבכתיבתעוסקאני"כיכותב

יצאממששבקרוברוציםכימאודממהריםעתה

דוד'רג"הרהעלהספריתקייםבערבהיום"...לאור

א"שליט'הקרבינויבאהבאהלשבת...יונגרייז

כברהוא)באריזאנאלנוחנסיעתולפנילווילאמסבארג

עםנסיעהשעותשששלמרחקזה(לפלארידאנוסעלא

ק"כמניןעםהתפללתיהעברח"בר...עראפלאן

והואהישיבהבעדכסףלונתתיהתפלהואחר..ר"אדמו

"...מברכותיוליאיחל

מצב.שוניםומצביםגדלים.דפים38.מכתבים30כ"סה

.וקמטיםקיפולסימני.טובכללי

200$פתיחה 

–שלםסט–אלעזרמנחתת"שו.157

ראשונהמהדורה

Minchat Eliezer Responsa – Complete

Set – First Edition

שאלות,אלעזרמנחתת"שוחלקיארבעה

ר"האדמומאת,הלכהופלפוליותשובות

.ממונקאטששפיראאלעזרחייםרביהקדוש

עםהספרים.הראשונותבמהדורותיושלםסט

רבי:ישראלגדולישלומכתביםהסכמות

"קדישאסבא"האלפנדאריאליעזרשלמה

.מלבובשמעלקישיצחקרבי.(הערותיועם)

בחלק.ועוד"חמדשדי"ה."הבושםערוגת"ה

פולמוסיתוכןעםמכתביםכמהנדפסו'א

.המחברמאת

.דףפז,[6].ב"תרס,מונקאטש:אחלק

.דףעז,[8].ז"תרס,מונקאטש:בחלק

.דףעג,[5].ב"תרפ,בראטיסלאווא:גחלק

.דףנב,[6].ץ"תר,מונקאטש:דחלק

.טובכללימצב.כרכיםבשניחלקיםארבעה

200$פתיחה 
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ראשונותמהדורות–כרכים15–"טוביוםטהרת"ספריסדרת.158

Series of the "Taharat Yom Tov" Books – 15 Volumes – First Editions

עםנדפסוהספרים.ודאבשינאכלומעץ,קראן,טארנאלאד"אבדייטשליפאטוביוםחנניהרביהגאוןמאת,טוביוםטהרתספריסדרת

לפנינו.חשוביםרים"ואדמוהונגריהמרבנילרוב'שוניםרבניםתשובותוכוללים.תבלמקצויהדורגדולימכלהסכמותשלרבותעשרות

.ראשונהמהדורה–חלקים15

חלק(ד"תשי,יורקניו)וחלק(ג"תשי,יורקניו)החלק.(ט"תש,קאשיצע)גחלק.(ח"תש,גאלאנטא)בחלק(ח"תש,קאשיצע)אחלק

ניו)טוחלק(ו"תשכ,יורקניו)ידחלק(כ"תש,יורקניו)יחלק(ט"תשי,יורקניו)טחלק(ז"תשי,יורקניו)חחלק(ז"תשט,יורקניו)ז

ניו.חלקיםשני–חייםאורחעלטוביוםטהרת.(המחברהקדשת–ח"תשכ,יורקניו)יזחלק(ז"תשכ,יורקניו)טזחלק(ו"תשכ,יורק

.ד"תשכ-ג"תשכ,יורק

.מצויןמצב

80$פתיחה 

על"ישראלכנסת"חיבור.159

–חלקיםארבעה–אבותפרקי

ראשונהמהדורה

"Knesset Yisrael" Composition on

Pirkei Avot – Four Sections – First

Edition

,אבותמסכתמשניות,"ישראלכנסת"

מהגאוןשמואלומדרשי"רשפירושעם

רחבביאורעם.אוזידהדישמואלרבי

כנסת"בשםודרושיםפשטים,היקף

גולדמןישראלרבימאת,"ישראל

.גרוסוורדייןד"אב

.ששהמתוךחלקיםארבעהלפנינו

,[4].ז"תרפ.טארנא.שלישיפרק.ג

.דף[2],קלב

,[4].ח"תרפ,טארנא.רביעיפרק.ד

.דף[1],קכט

,[2].ט"תרפ,סאטמר.חמישיפרק.ה

.דף[1],קלה

,יב,[2].ץ"תר.סאטמר,ששיפרק.ו

.דף[1],קמח-ט

.טובמצב

80$פתיחה 
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ראשונותמהדורות–ונכדיוסופרהחתםספרימקבץ.161

Collection of Books by the Chatam Sofer and His Grandsons – First

Editions

שלושה.ערלויד"אבסופרשמעוןרבימאת.תשובההתעוררותת"שו•

.ד"תרצ,קאטצבורג.דחלק.ח"תרפ-ג"תרפ,בודפשט.ג-בחלקים.חלקים

מאתבמתנהליניתן"עצמיתהקדשהרישוםחלקבכל].ראשונותמהדורות

הדאיהעובדיההצעירלשמיליא"שליטסופרשמעון'רהמחברהגאון

."[ט"ס

,בודפשט.תורהחומשיחמשהעלסופרהחתםחידושי,משהתורת•

עלניתן"ל"כנרישום].ערלויד"אבסופרשמעוןרביידיעלנדפס.ח"תרפ

.[הספרבשער"המחברידי

רביידיעלנלקט.החודשמימייוםבכלללימוד.ם"הרמבמוסריספר•

בשער"המחברידיעלניתן"ל"כנרישום].ג"תרע,מונקאטש.סופרשמעון

.[הספר

.ט"תרפ,מיהלוביץ.מציעאבבאממסכתסוגיותעל.סופרם"חתחידושי•

.פלקיושיערבינכדוידיעלידמכתבלראשונהל"הו

.ט"תש,בודפשט.ערלויד"אבסופרמשהרבימאת.סופרידת"שו•

.מקוריותכריכות.טובמצב.שוניםגדלים.כרכים7ב.ספרים7כ"סה

100$פתיחה 

ראשונותמהדורות–סופרנפתלירביספרי[9]מקבץ.160

Collection of [9] Books by Rabbi Naftali Sofer – First Editions

,הונגריהמגדולי(ט"תרנ-א"תקע)סופרנפתלירביהגאוןספרימקבץ

מצאנז"חייםדברי"הוממקורביסופרוהכתבסופרהחתםשלותלמידם

."כבודומזיווהתענגתיובהגדהבהלכהעמוושעשעתי"עליושכותב

.ראשונהבמהדורההינםהספריםכל

-שער.דףנד,[7].ה"תרכ,פרסבורג.שניחלק.דרשות.נפתלימטה.1

.מעטפת

:עםכרוך.דףמו,[5].ז"תרכ,פרסבורג.דרושיםיח.נפתלישער.2

[שערחסר].ו"תרל,מונקאטש.דרושים.נפתליבניגבול.3

,[1].ט"תרכ,פרסבורג.המחברמאביוחידושיםדרשות.נפתליבני.4

.[ד"תרצ,סופרדודבונםשמחהרביחתימת].דף[1],מא,ח,ג

'המלחמותללחוםהיוצאיםלעמו'המחסדייסופרבו.אפריםבית.5

.מעטפתשער.דףח,מב,ח,[1].ב"תרל,פרסבורג.והספדים

בשער].ג"תרמ,מונקאטש.ס"השעלחידושים.אפריםביתלקוטי.6

"סופרב"בהגרשדודבונםשמחההצעיר"וחתימתהידבכתברישום

.[ד"תרצשנת

.והספדיםמוסדרדברי,דרשות.אפריםביתולקוטינפתלימטה.7

וחידושים,מיוחדשערעםאפריםביתלקוטיהספר].ז"תרמ,מונקאטש

.[סופרהחתםידמכתב

קרוהואשרועניניםהשנהמועדיכלעלדרשות.אפריםביתלקוטי.8

,לו,מח,[2].ב"תרנ,מונקאטש.וקדושיםגאוניםעלוהספדים'הלעם

.דף[16]

.יבשדףחלקם.טובכללי.שוניםמצבים.כרכים7בספרים8כ"סה

100$פתיחה 
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מונקאטשד"אבסופרחייםרביספרימקבץ.162

Collection of Books by Rabbi Chaim Sofer Av Beit Din of Munkatch

.ב"תרמ-א"תרמ,מונקאטש.חלקיםשני.המשניותעלחידושים.סופרקול•

.[טובכללימצב].דףקכב,[2].דףקכו,[2].ראשונהמהדורה

.[בינונימצב].ג"תרנ,מונקאטש."חייםשערי"פירושעםתהליםספר•

.טובמצב.ז"תשי,ירושלים.חייםשעריספר•

.שוניםגדלים

80$פתיחה 

–ג"תרע,פיעטרקוב\ווארשא–חלקיםשבעה–נזראבנית"שו.164

.ד"תרצ

Avnei Nezer Responsa –seven Sections – Warsaw / Piotrkow, 1913-1933

בורנשטייןאברהםרביהקדושר"האדמומאת."נזראבני"ותשובותשאלות

.מסוכוטשוב

.[ראשוןודףשערחסרים].'עמ317,[1].ב"תרע,פיעטרקוב.אחלק.חייםאורח•

.'עמ312.ב"תרע,פיעטרקוב.בחלק.חייםאורח•

.’עמ226.ג"תרע,ווארשא,אחלקדעהיורה•

.'עמ331.אשכנזיתבכתיבההגהות14-כ.ד"תרע,ווארשא'בחלקדעהיורה•

.'עמ259.ו"תרפ,פיעטרקוב.'אחלקהעזראבן•

,פיעטרקוב.וקדושיןגיטין,כתובותמסכתותעלחידושיםעם.'בחלקהעזראבן•

.ידבכתבהגהות3.'עמ286.ו"תרפ

.התחתוןבחלקוחסרשער.'עמ186,[2].ד"תרצ,פיעטרקוב,משפטחושן•

המוזכרותההגהותוגםייתכן.הכהןפישליחיאלרביחותמת\חתימת,הכרכיםבכל

.[פ"חרלמשהיעקברביחותמות,חייםאורחכרך].ידובכתבהינם

!נדיר"נזראבני"ספרשלשלםסט

.טובכללימצב.מ"ס32תואםגודל

100$פתיחה 

–ג"תרס-ד"תרנ,פאקש–חלקיםחמשה–"סופרילקוט"סט.163

יחידהמהדורה

Set of "Yalkut Sofer" – Five Sections – Paks, 1894-1903 – Single Edition

רבימאת.ל"חזי"ומדרשמאמרי,התורהעלוביאוריםחידושים,סופרילקוט

.שלםסט–חלקיםחמשה.(ח"תרע-א"תרכ)פאקשד"אבסופרליביוסף

פאקשד"אבסופרזוסמןרביהסכמות.יחידהמהדורה,ג"תרס-ד"תרנ,פאקש

שרגאיחזקאלרביק"והרהסופרנפתירבי.סופרבונםשמחהרבי.המחבראבי

.משינאוואהלברשטאם

כללימצב.כרכים5.דף[2],קעב,[2].קלט[2].קכ,[2].[1],קסז,[2].רכו,[4]

.יבשיםדפים.מנותקיםדפיםמספר.טוב

80$פתיחה 
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הרביהוצאת-ה"תש,יורקניו-–"צדקצמח"הספריסט.166

מליובאוויטש

Set of the Tzemach Tzeddek Books – New York, 1945 – Published by the

Lubavitcher Rebbe

הוצאת.מליובאוויטש"צדקצמח"השניאורסוןמנדלמנחםרביר"האדמוספריסט

הקדמתעם.ה"תש,יורקניו.מליובאוויטששניאורסוןמנדלמנחםרביר"האדמו

.ר"האדמו

.ס"השעלוחידושיםת"השוספרשלכרכיםששה•

.דיניםפסקיצדקצמחספרשלכרכיםשני•

.מקוריותכריכות.טובמצב

80$פתיחה 

כרכיםחמשה–ד"תרכ-ג"תרכ,למברג–חסידיחומש.165

Chassidic Chumash – Lemberg, 1863-1864 – Five Volumes

תולדות,חכמיםשפתי,י"רשפירוש,התרגומיםעם.תורהחומשיחמשה

ועם.עטרבןחייםלרבינו"החייםאור"הספריםועם.הטוריםובעלאהרן

חומת"ספרועם.מטשרנוביץחייםרביר"לאדמו"חייםמיםבאר"ספר

.א"החידלרבינו"ך"אנ

.דףט;שמב,[2].בראשית:א

.דףח;לג;רסה,[2].אסתר,שמות:ב

.דף[1],קסט,[2].השיריםשיר,ויקרא.ג

.דףד,ז,קצח,[2].במדברחומש:ד

.דףו,כה,קסו.דברים:ה

הראשוןהשערנמצאיםושניראשוןחלק.(ראשוןחלק)ריטבדףחלקיחסרון

.עשנקבי.בינונימעט,טובכללימצב.הכרכיםביןמשתנהמצב.בלבד

.מקצועייםלאשיקומים,דפיםבכמהפגמיםגבכרך.שימושובלאיכתמים

180$פתיחה 

(טמשוואר)אראדמנדבורנהלייפעריחיאלרביר"האדמומספרייתספריםאוסף.167

Collection of Books from the Library of the Admor Rabbi Yechiel Leifer of Nadvorna Arad (Temeshvar)

.בירושליםצפניהברחוב,(טמשוואר)אראדמנדבורנהלייפעריחיאלרביר"האדמומספרייתספריםאוסף

אמנות,חכמיםמשלי,משהקהלת:ספריםכמהכוללכרך•ישראלישועותסידור•שניררשרהעל,בישראלאם•:הספריםבין

•טבאסימנאחוברת•צדקמשפטתהלים•הלוליםקודשסליחות•קדושהשערי•גאוןנסים'לרמעשיותספר,טובלקח,ישראל

תורת–חסידיםדרך•השעהבבעיותתשובותפסקי,הלכהשערי•אסתרמגילתעםפרשיותוארבעהפוריםלימיוהלכותהליכות

משנה•והזוהרהתורהעלא"מהרצלקוטי•ו"תשכ,ירושליםשמיטההלכותחוברת•ותורתושיטתו,מסלנטישראלרבי•ט"בעש

חנוכהזאת•נחוצותהוספותעםהמזוןברכתסדר•הצדיקיםתפילת•משהתורתזכרו•חנוכה,שמונהימי•שניחלקברורה

המדרשביתחנוכתלרגלמהדורהבחלק,קדשיםסדרמשניות•ישראלשלסניגורןקונטרס•באבלתשעהקינות•ובאגדהבהלכה

.שבתשלסידורו•ב"טי"מהרפסחשלהגדה•"משהויואל"

–הלכהשעריבספר."לייפערשלמה,"לייפעריצחקלוי"נוספותחותמות.הספריםרובעל"לייפעריחיאל"רביבעלותחתימות

.רבינוביץהניךחנוךלרביסלוניםדובזאברביוחתימתידבכתבהקדשה

,אביופטירתלאחרלירושליםעלה,(סופר)פפירנאנחמןהרבשלחתנו-(ע"תש-א"תרצ)מטמשווארלייפריחיאלרביר"האדמו

.עזראברחובמדרשביתופתחהמדרשביתאתמכרלימים,חגיברחובאביושלמדרשובביתכיהן,תקופהבמשך

.שוניםגדלים,טובכללימצב.וחוברותספרים24כ"סה

80$פתיחה 
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מחבריםהקדשות–מוסר\חידושים\חסידותספריאוסף.168

Collection of Chassidic / Novellae / Mussar Books – Authors'

Dedications

רביידבכתבנאההקדשה].ג"תרפ,פיעטרקוב.שלמההתפארתנפלאות•

.[ץ"תרח,חנוכה.זילברשטייןהירשצבישמואלאברהם

.[זקהייםאברהםרביהמחברהקדשת].ץ"תר,ירושלים.רביעאי,איתןנטעי•

חייםרביהמחברהקדשת].ה"תרצ,ירושלים.דניאלספרעל,החייםחזון•

.[שבילי

הקדשהכרךבכל].רוטרחייםיעקברבימאת"חסידייםסיפורים"ספריסדרת•

.[ידובכתב

סיפוריםעםפסחשלהגדה.כרכים4–ערוךשלחןקיצורעלחסידייםסיפורים

כרכים4.יעקבחייםבאר–חסידייםסיפוריםחומש.מהדורות2–חסידיים

.במדבר-בראשית

הקדשות].ב"תשכ,ירושלים.חלקיםשניהתורהעל(כרכים3)מאמריםאוצר•

.דרשות–מאמריםאוצרעם.([יזכירוביץ)א"לביליפמןאליעזררביהמחבר

זלמןרביהמחברהקדשת].ח"תש,ירושלים.שניחלק,והדבורהדעה•

.[סורוצקין

רבינכדוהקדשת].דרוזינאיד"אביפהגימפלמרדכירבימאת,מרדכיתכלת•

.[וואלקהכהןגימפלמרדכי

כמהעםהומינרשמואלרביהצדיקחתימת].ט"תשי,ירושלים.יוסףיסודספר•

.[הספרדפיביןידובכתבהגהות

.(לויאליעזררבי)מפורשיםאבותפרקי(חפותאאברהםרבי)דעתראשית•

.שהואכמותנמכרהאוסף.כרכים20בספרים9כ"סה

100$פתיחה 

חשוביםחסידותספריאוסף.169

Collection of Important Chassidic Books

.יהושעתיו\לכתמטיביארבעה:עםכרוך.ע"תר,פיעטרקוב.שפראמרי•

.א"תרנ,ווארשא

.שמשוןנזירותקונטרסעם.ה"תרס,מונקאטש.אמתדברייושר•

.ג"תרס,לובלין.מאיזביצהעניךחנוךגרשון'רר"האדמומאת,חייםאורחות•

.גרוסוורדייןלבייטבד"ביהמחותמות.ב"תש,וואראהל.ושמשמאור•

נאשעלסקק"אבדאורנריעקב"ל"המוחותמת.א"תרע,בילגורייא.היהודיתורת•

.ג"תרע,קראקא.איבשריעקב'לר.יעקבבית:עםכרוך."והגליל

המחברר"האדמוהקדשת,קנראבישאברהם'רר"מהאדמו.קדושיםאהלספר•

."ממשפחתנוהקדושיםרשימת"בחלקידובכתבחשוביםורישומים

.ז"תרפ,סאטמר.גרינווולדיהודה'לר.אפריםעוללותתהלים•

.ו"תרל,ווארשא.ההתפעלותקונטרס•

.(חסר)ג"תרפ,ווארשא.אשרשפיספר•

.ב"תרפ,ברלין.תפילהבבעלמעשי•

חתימהבשער.ראשונהמהדורה.ו"תרל,מונקאטש.שניחלק.תבואהפריאך•

.שערחסרטוברבספר:עםכרוך.מסולסלתרבנית

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםומצביםגדלים.כרכים11ב.ספרים15כ"סה

180$פתיחה 
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עותק–ז"תר,ירושלים–ראשונהמהדורה–עיןבת.171

דפיםומספרשערחסר

Bat Ayin – First Edition – Jerusalem, 1847 – Copy Missing the

Title Page and Several Leaves

ומקראיבשבתושבתמדיהנאמריםחייםאלקיםדברי".עיןבתספר

.[מאווריטש]בערדובאברהםה"מוג"רשכבהמפי...קודש

.ראשונהמהדורה.[בק]אברהםר"בישראלדפוס.ז"תר,ירושלים

מטשרנובילאהרןרביר"האדמומברךט"תרכזיטאמירבמהדורת

אשרואישאישכל"הספרקוניואתלאורהמוציאאת,לספרבהסכמתו

טובשכרלראותשיזכומלאבמחירההואהקדושהספראתיקח

."ר"אכידמיטבמיליבכל...שיזכופניובאורעליהם'היאירכןבעמלם

הקדושהרבוזכות"מטשערקעסישראליעקברביק"הרהבהסכמתוכן

ח"ברויפנואשרבכלשיצליחוולזרעםלהםיעמודל"הנח"בעהמ

."רוויחאומזוניחייבבניוגשמיות

-א:דפיםלפנינו).אחרוניםדפיםשלשהוכן,לאחריוודףשערחסרעותק

.(קכג

בחלקובעיקרהספרלאורךקליםעשופגעינקבי.בינוני–טובמצב

.38'מסהלוי.ש,103'מסחסידותסטפנסקי).כריכהללא.התחתון

400$פתיחה 

–ראשונהמהדורה–ז"תקע,ברדיטשוב–אהרןתולדות.172

חסרעותק

Toldot Aharon – Berdichev, 1817 – First Edition – Lacking Copy

אהרןרביק"הרהמאת,וקבלהחסידותמאמרי,אהרןתולדותספר

,ברדיטשוב.(מברדיטשוביצחקלוירבישלהמובהקתלמידו)מזיטאמיר

.בקישראלרבידפוס.ראשונהמהדורה.ז"תקע

חסרים.דףקצא[2]:במקור.קעבדףעדבמדףלפנינו:חסרעותק

.אחרוניםדפיםעשרותשעההספרבתחילתראשוניםדפיםשלושה

.שוניםופגמיםעשפגעי.בינונימצב.כריכהללא

150$פתיחה 

מהדורה–ו"תקפ-ה"תקפ,סדילקוב–נחלערבי.173

חסרעותק–ראשונה

Arvei Nachal – Sudilkov, 1925-1926 – First Edition – Lacking

Copy

אייבשיץשלמהדודרבימאתהתורהעלחשובחיבור,נחלערבי

.סראקאד"אב

.ראשונהמהדורה.ו"תקפ-ה"תקפ,סדילקוב

.דףמא;צח,[2]:במקור.דףמא,צח-סחמדףלפנינו:חסרעותק

.דף67שלהתחלהחסר

.כתמים.עשפגעימחמתבינוניבמצבאחרוניםדפים.טובכללימצב

150$פתיחה 

ח"תקס,אוסטרהא–י"ייברב.170

Rav Yeibi – Ostroh, 1808

על,החסידותבדרךחידושים,י"ייברביספר

מאת.ס"ושמדרשים,וכתוביםנביאים,התורה

.מאוסטרהאיוסףיעקברבי

.ח"תקס,אוסטרהא

דפיםוארבעה,ראשוןדף,שער:חסרעותק

קכה-בלפנינו(דףקכט,[1]:במקור).אחרונים

רובו.הדפיםביןמשנהמצב.כריכהללא.דף

.עשנקבימחמתבינוניבמצבמעט.טובבמצב

80$פתיחה 
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ראשונהמהדורה-ז"תרכ,ווארשא–המלותפירוש.174

Perush HaMilot – Warsaw, 1867 – First Edition

המלותפירושעל,בתראמהדוראהנקראהמלותפירושקונטרסספר

ר"האדמומאת,מלאדיזלמןשניאורהרבהזקןר"האדמושבסידור

.מליובאוויטששניאורסוןדובעררביהאמצעי

.474חסידותסטפנסקי.ראשונהמהדורה,ז"תרכ,ווארשא

ראשוניםבדפיםכתמים.טובמצב.מ"ס24,שערים2.דףקיד[2]

.חלקיתמנותקת[?]מקוריתכריכה.ואחרונים

200$פתיחה 

–ה"תרמ,פרמישלא–החלקיםשני–ציוןמנחם.176

ראשונהמהדורה

Menachem Zion – the Two Sections – Przemyśl, 1885 – First

Edition

עלפירוש,ציוןמנחםוספר.זוטאהאדראעלפירוש,ציוןמנחםספר

.ה"תרמ,פרמישלא.משקלובמנדלמנחםרבימאת.רותמגילת

.מיוחדשערחלקלכל.ראשונהמהדורה

מנחםלרביהחיבוראתבטעותייחס,הלרדובזאברביהספרמהדיר

,דודרבי:רים"האדמומאתהסכמותקיבלגםכךועל.מוויטבסקמנדל

.ניץ'וויזמצאזהלברשטאםלביתשלמהורביברוךרבי,אהרןרבי

.(מצורףחומרראה)

.פגמיםמעט.טובכללימצב.כריכהללא.מ"ס24.דףכה,[1].עב,[2]

100$פתיחה 

ק"הרההוצאת–ראשונהמהדורה–ו"תרל,ירושלים–החמהאור.175

משינאווה

Or HaChama – Jerusalem, 1876 – First Edition – Published by the Holy Rav of

Shinava

אברהםרביהאלקיהמקובלמאת,הקדושהזהרספרעלפירוש,החמהאורספר

.בראשיתספר.ל"זצא"החידמרןשלסבואבי"לאברהםחסד"בעלאזולאי

.ראשונהמהדורה.ו"תרל,ירושלים

ר"האדמושלהרבההשתדלותועלכותב,הספרשבסוףהדפוסלביתהמביאבדברי

טרח"הזההקדושהספרבהוצאתמשינוואהלברשטאםשרגאיחזקאלרביק"הרה

,לישריםאורלאורלהוציאלנוחולבלילשקוטלבלי'הקבמכתביוועוררניויגעעמל

,הדפוסבהוצאתותומךלעוזרליהיהכי,לנוזאת'הקמידואךכי,תהלהנאוהלו

"...ישראלבקרבממלכתועלימיםויאריך,לטובהאלוקלוזכרה

"חייםדברי"ההלברשטאםחייםרביר"האדמוהדורגדוליבהסכמותעוטרהספר

.ועודטייטלבויםיהודהיקותיאלרבי.מצאנז

י"נגבריאלהחתןאהובילגיסידרשהמנחת"הקדשהבשער.מ"ס33.דףקלו,ב,[1]

איטשעממני.ק"לפחשוןג"כהיוםלגיסייהיהטובמזלחופתוביוםוואדיסלאווסקי

קיפוליםמעט.המקוריתהכריכהבפינותפגמים.טובמצב.המקבלחתימת."לעזער

.הכריכהפגםמחמתהספרבדפי

200$פתיחה 



74

הסכמת–נדירהמהדורה–ח"תקס,מעזירטש–יעקבעין.180

"לויקדושת"ה

Ein Yaakov – Mezeritch, 1808 – Rare Edition – Approbation by the

"Kedushat Levi"

.ביצה-ברכות.ראשוןחלק.שלמהקהלתחדושיעם.יעקבעין,אורכתנותספר

.מברדיטשוביצחקלוירביהסכמתלשערמעבר.נדירהמהדורה.ח"תקס,מעזירטש

ודףראשוניםדפיםבשניקרעים.בינונימעט,טובמצב.דףקל-ד,ב,רב,ו,[2]

.ומנותקתפגומהמקוריתעורכריכת.ירקרקדף.אחרון

200$פתיחה 

!נדיר–יחידהמהדורה–ה"תרל,ירושלים–שלוםאגרות.177

Igrot Shalom – Jerusalem, 1875 – Single Edition – Rare!

ידיעלידוכתבמתוךנעתק,ממינסקמנדלמנחםרבימאת,שלוםאגרות

.מלוציןמאיר'רתלמידו

פיעלהתאריך).סולומוןמשהיואלדפוס.יחידהמהדורה.ה"תרל,ירושלים

.(755'מס,הלוי.ש

.טובכללימצב.כריכהללא.'עמ14,[1]

120$פתיחה 

ראשונהמהדורה–מ"תר,פרמישלא–עילאידביאריהחידושי.178

Chidushei Aryeh Dvei Ilay – Premishla, 1880 – First Edition

,מנחות,יומא,קידושין,מסכתותחמשהעלחידושים,עילאידביאריהחידושיספר

.ליפשיץליבושאריהרביר"האדמורבימאת.ונדהקנים

.הפנורמנטןשמותדפיעם.יחידהמהדורה.מ"תר,פרמישלא

.חסרוןללא,אחרוןבדףקרע.מקוריתכריכה.טובמצב.דף[3],מב,ל,[3]

80$פתיחה 

שני–י"תר,פראג–לחננהעת\ז"תקפ,פראג–קודשזרע.179

פריינדשמואלרביספרי

Zerah Kodesh – Prague, 1827 / Et LeChonenah – Prague, 1850 – Two

Books by Rabbi Shmuel Freund

ולוחם"טעםברוך"התלמיד,פראגמחכמיפריינדשמואלרביהגאוןספריםשני

.ברפורמיםגדול

מהדורה.ז"תקפ,פראג.ודמאיפאה,ברכותמסכתותעלחידושים,קודשזרע.1

.(יותרנדפסלאאולם,ראשוןחלקנכתבבשער).דףנ,[4].יחידה

מהדורה.י"תר,פראג.מועדסדרכלעלוחידושיםביאורים,לחננהעת.2

א"תריבשנתנדפסו,השנהלראשדרושאחרוניםדף2).דף[2],לו.יחידה

.(ניכרהדפיםביןההבדל,לספרכ"אחוצורפו

.טובמצב.יחדיוכרוכיםהספריםשני

100$פתיחה 
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ראשונהמהדורה-א"תרמ,לבוב-בראדי–(ק"הרמ)רבתיאילמה.182

מיוחסעותק–

Ilmah Rabbati (the Ramak) – Brody-Lvov, 1881 – First Edition – Pedigreed

Copy

משהרביהאלקיהמקובלמאתהנעלמהבחכמהקבלהספר,רבתיאילמה

.מצפתה"זלהקורדובירו

.ראשונהמהדורה,א"תרמ,לבוב-בראדי

עלהדפוסמכבשעלשעלהעדשנהמאותשלושבמשךספוןהיההספרידכתב

(נבדףעד)בברודיהיתההספרהדפסתתחילת.חברוןמתושביהכהןדודרביידי

ביתלמנהלישהצטברוחובותבשל(מגמדף)בלבובהדפסתונמשךכךואחר

גםנלכדובתוכם,בבראדיהדפוסביתעלחובבעליקפצוובנתייםבבראדיהדפסו

.הספר

יהושע’ר]...בידהנמצאי"מכשהגהתימהוכפי...התיקוןלוח:הספרבסוף[1]דף

.א"שליטבעלזק"אבד[רוקח

יקותיאל"חותמת.הדאיהשלוםרביהמקובלשלקדשוידחתימתהספרבשער

יעקברביחתן.מסאסובר"האדמושמלקאיקותיאלרבינכד-"ערבליךשמעלקע

.לארץעלה.(פשיסחא)מפוריסובצבי

.ישנהכריכה.טובמצב.דף[5],קמט,[4]

80$פתיחה 

רביהסכמות-יחידהמהדורה–ו"תרכ,למברג–עזרהשערי.181

נדירעותק–הלברשטאםחיים

Sha'arei Ezrah – Lemberg, 1866 – Single Edition – Approbations by Rabbi

Chaim Halberstam – Rare Copy

שלשה.העזראבןערוךבשולחןוהמתיריןהאוסריןשיטותבירורעזרהשעריספר

חןויעלתהארץפרי•טייכערמשהיוסףרבימאתאהביםאילת•נפתחיםספרים

.טייכעראלימלךצבירבימאת

ורבימצאנזהאלברשטאםחייםרביהסכמות.יחידהמהדורה.ו"תרכ,לעמברג

.קלוגרשלמה

.הביבליוגרפיהבמפעלמוזכריםלאהאחרוניםהדפיםארבעת.דף[4],ק,[4]

.טובמצב.מ"ס25

80$פתיחה 

ט"תרפוינה–ישראלאגודתשלהגדולההכנסיה.183

The Great Congress of Agudat Yisrael – Vienna, 1929

שלהיוםסדרמפורטיםובה,"ישראלאגודתשלהגדולההכנסיה"לקראתמודפסתחוברת

עלמסאדיגוראיוסףשלוםמרדכירביר"האדמומאמרעם.ומאמריםחות"דו,הכנסיה

ישראלאגודתשלהעולמיהמרכזידיעללאורהוצא.ט"תרפאלול,וינה.השניההכנסיה

.שיינפלדהלוישבתי'רבעריכת.בוינה

בהשתתפות,ט"תרפשנתאלולב"יחמישיביוםנערכהישראלאגודתשלהשניההכניסה

ר"האדמו.מסלוניםר"האדמו.מגור"אמתאמרי"הר"האדמו:דאזהדורוצדיקיגדולי

.מסוכטשובר"האדמו.מסוקלובר"האדמו.מסדיגוראר"האדמו.מבויאןר"האדמו.ורטקוב'מצ

מאיררבי,סופרעקיבארבי,ווילנאד"אבינסקי'גרודזעוזרחייםרבי.זמבאמנחםרבי

קודםספוריםשבועותשאירעוט"תרפמאורעותבצלהתקיימההכנסיה.ועודמלובליןשפירא

.היהודיתלסוכנותלהצטרףאיסורעלהיתרביןהוחלטובה,לכן

.כתמים.טובמצב.נוסףמעטפתשער.'עמ52

100$פתיחה 
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מאודנדיר–ה"תרצ–ניץ'וויזישיבות(1)בולעטין.184

Bulletin (1) Vizhnitz Yeshivas – 1935 – Extremely Rare

כולל.יידיש.וויזניצאאליעזרודמשקישראלביתישיבתפון1•נרבולעטין

ר"האדמומאתפתיחהדבריעם.ניץ'וויזחסידותישיבותעלוהיסטוריהמאמרים

כלליתתמונהוכן,הישיבותתמונותבחוברת.לתלמידים"אליעזרדמשק"הבעל

.הישיבהתלמידישל

חלקידובכתבערנסטרבונםשמחהרביכתב,הישיבהתלמידיתמונתבשולי

.בתמונההנראיםהבחוריםשלמשמותיהם

הביבליוגרפיהבמפעלמופיעולא,הלאומיתבספריהאינה!מאודנדירהחוברת

זוהיהנראהככל.בארץהספריותבכללואינו,רוזנפלד-וינוגרדבקטלוגולא

.עותקיםשלמצומצםבמספרנדפסואולי,הישיבהנדיבילצורךפנימיתהדפסה

רוזנרסגליהודהרביתלמיד–(ארנסטר)ערנסטערבונםשמחהרבי

קיבלממנוניץ'מווזישראלאהבתבעלר"להאדמומאודמקורבהיה,בסקלהייד

דבקבו–ניץ'מווז"אליעזרדמשק"הר"האדמותלמיד.לשמירהמיוחדמטבע

לאחר,בונםשמחההרבשלבחתונתוהשתתפותובזכותניצלואףחייובמשך

ניץ'ווזלעירופלשהרוסיהצבאכילונודעעתובאותה,לרומניהנסעשבגינה

נישאהשואהלאחר.בשואהובניואשתואתשיכל.אליהלחזוריוכללאכיוהבין

הגדולהפעולתו.ניץ'וויזחסידיוחשובימגדוליברטלרליטמןאליעזררבילבת

לארץ"ישראלאהבת"השלהקדושותעצמותיוהעלאתהיתהוהמפורסמת

.הקודש

.מעטפתשער.כריכהללא.'עמ31

120$פתיחה 

הגהות–ד"תרצ,וורשה–המזרחישלהאידיאלוגייםהיסודות.185

חתימות–ערנסטערבונםשמחהרביידבכתבחריפות

The Ideological Principles of HaMizrachi – Warsaw, 1934 – Sharp Glosses

handwritten by Rabbi Simcha Bonem Erster – signatures

המזרחישלהעולמיתבהועידההרצאה,המזרחישלהאידיאלוגייםהיסודותספר

.ד"תרצ,וורשה.עמיאלאביגדורמשהרבימאת.ג"תרצ,אב,בקראקה

."שלויבעןניסןאברהם"בשערחתימה."ערנסטערבונםשמחהרביחותמותבספר

בין.נוספיםרישומים"קלוזש...בשלוםבוויזניטץאותוקראתי"וחתימהנוסףרישום

.ערנסטרהרבידבכתבהמחברנגדתקיפותהערות7–כהספרדפי

.טובמצב.קלשימושובלאיכתמים.מעטפתשער.כריכהללא.'עמ[2],נד

100$פתיחה 

ה'אוסטורבצוחסידותם"אדמורי–ישראלגדולישלמקוריותתמונותאוסף.186

Collection of Original Pictures of Gedolei Yisrael – Admorim and Ostrovtza

Chassidism

:ביניהם.ה'אוסטרובצחסידות–ם"אדמורי–מקוריותתמונות[5]אוסף

חותמתמאחורה.מקוריתתמונה.א'מאוסטרובצהאלשטוקיחזקאלרביר"האדמותמונת•

."'בלודזלונדוןדפוס"באנגלית

.אביבתלמלאכהבעלימרכז–"אוסטורבצאשטיבל"במסעודהתמונותשתי•

.קידושיןמסדר"ישראלבית"הבעלמגוראלתרישראלרביר"האדמותמונת•

ישנהמוגדלתתמונה)ישראללארץבדרכוהאניהסיפוןעלעומד"אמתאמרי"הבעלתמונת•

.ישראלבארץ"אמתאמרי"הבעלשלהזיהוימסמךעלהופיעהזותמונה.(מקוריתלאאך

.ועוד

.שוניםגדלים.טובכללימצב.מצולמתואחתמקוריות5.תמונות6כ"סה

60$פתיחה 



77

ולאדינועברית–19–ההמאה,איטליה–ישריםתפילת–מהודרידכתב.187

Impressive Manuscript – Tefilat Yesharim – Italy, the 19th Century – Hebrew and ladino

תפילהוכן,קודשלשבתתפילהכולל,השבועלימיתפילה,"ישריםתפילת"ספר.מנוקד,גדולהאשוריתבכתיבה,מהודרידכתב

."אבותפרקי"משניות."שירהפרקי"סדר.יוםבכללאומרה

באחד"ומצילפודהברוךעמותהלותחפץאלעדתיברכי"הפותח[אנקונהקהילתשלהנסשיר]"קטןפוריםשלשיר"ידהכתבבסוף

כלכ"אח,בעבריתכתובבתחילההשיר,בתים24כולל,."עמו'ייידיןכירסיסיםביתבכלונסיםרציםהיוכסוסיםסלעיםאז"הבתים

.ללאדינומתורגמיםהבתים

.מנותקים\רופפיםדפיםמספר.זעיריםנקבים.מוזהבוכיתובעיטוריםעם,מקוריתעורכריכת.ואיכותיעבהדף.טובמצב.דףסה

1000$פתיחה 

ההמאה,איטליה–נוראיםלימיםנבחרותתפילות–ידכתב.188

–18\19

Manuscript – Selected Prayers for Yamim Nora'im – Italy, the

18th/19th Century

.הכיפוריםויוםהשנהראשלימינבחרותתפילותכולל.כיסגודל,ידכתב

עשרהשמונהכשאומרתשובהימיועשרתאלוללחדשלומרתפלה:כולל

כךואחר","זהיאמרקולנובשמעכשמגיע","הואוזההשיבנולברכתכשיגיע

בשעתלומרתפלה"ה"רשלתפלותקודםלומרתפלה","זהתפלהיאמר

ויוםהשנהבראשהתורהקריאתקודםלומרתפלה"ה"רביוםת"סהוצאת

לאומרהבתקיעותהרבכוונתכלנמרץבקיצורכוללתתפלהנוסח".הכיפורים

הכפרהנוסח,"שובהבשבתבמנחהת"סהוצאתבעת"."שופרתקיעתקודם

ושתיהלאכילהתפלהנוסח.הבוקרורת8באשמהכפוריםיוםבערבשעושין

שלתפוותקודםלומרתפלה.המפסקתבסעודהובפרטהכרפוריםיוםבערב

בעתתפלה.נדריכלספרנשיאתבעתכפורבליללומרתפלה,הכפוריםיום

יאמרתעילהתפלתקודם.ומנחה,שחריתשל.הכפוריםליוםההיכלפתיחה

."זותפלהיאמרכ"ואחה"זלהן"הרמבשתיקןלבוקרבשומריםנדפסברכי

סגנוןקולמוסחציבכתיבתהתפילהכותרות,מרובעתבכתיבההתפילות

.איטלקי

כריכה.יעשפגע.בינונימצב.מ"ס8\11.5.צדדיםמשניכתוביםדפים[43]

.מקוריתכנראה,בלויהרכה

400$פתיחה 

איטליהיהדות
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19–ההמאה,איטליה–תשליךסדר–יפיפהידכתב.189

Beautiful Manuscript – Seder Tashlich – Italy, the 19th Century

.19–ההמאה,איטליה.יפיפיהואשוריתמרובעתבכתיבהכתוב.מנוקד,תשליךסדר

.מצויןמצב.ואיכותיעבהדף.כתובים'עמ11.דף[6]

200$פתיחה 

,איטליה–גשמיםעצירתעלתפלה–ידכתב.190

18–ההמאה

Manuscript – Prayer for a Drought – Italy, the 18th

Century

יהי"נוסח,סגולהפסוקיכולל.גשמיםעצירתעלתפילהנוסח

ארובותאתלנושתפתחאבותינוואלקיאלקינו'המלפניךרצון

אדמהתאיראורהבגשמיאבותינוואלקיאלקינונוסח"...השמים

.18–המאה,איטליה."'וכו

.קליםכתמים.קיפולסימני.איכותידף.מ"ס21\31.דף[1]

80$פתיחה 
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רביהגאוןמאתהלכתיותתשובותמקבץ.192

תחילת,איטליה–טורינוד"אביונהמיכאלשלמה

19-המאה

Collection of Halachic Responses by the Gaon Rabbi

Shlomo Michael Yonah Av Beit Din of Torino – Italy,

Early 19th Century

רבישלוחתימתוידובכתבהלכתיתתשובהמכתב.1

מעברכתובה.טריווישיעקברביאל,יונהמיכאלשלמה

ז"כ.במוהליםקדימהבענין.באיטלקיתהשואללמכתב

.צדדיםשניעלכתוב[1].ב"תקס,חשון

מותראיב"היבחודשאבלבעניןהלכתיתתשובהמכתב.2

בכתיבתכתוב.טוביםוימיםבשבתציבורכשליחלהתפלל

.ז"תקס,לעומרז"כ.יונהמיכאלשלמהרביבחתימת,סופר

.אחדצדעלכתוב.דף[1]

עם.ואבילותקדישקדימתבענין,הלכתיתתשובהמכתב.3

'י.יונהמיכאלשלמהרבישלוחתימתוידובכתבתוספת

.צדדיםמשניכתוב.דף[1].א"תקס,לעומר

.איכותיםדפים.טובמצב.מכתבים3כ"סה

400$פתיחה 

משהרביהגאוןמאתהיסטורימכתב.191

–הקהילהראשיאל(א"החידנכד)אזולאי

ז"תרט,אנקונה

Historical Letter by the Gaon Rabbi Moshe Azulai

(the Grandson of the Chida) to the Leaders of the

Community – Ancona, 1956

רביהגאוןשלוחתימתוידובכתבנדירהיסטורימכתב

מרןשלונכדואזולאיישעיהרפאלרביבןאזולאימשה

.ז"תרט,תשריו"כ.א"זיעא"החיד

ראשישלכוונתםעלאזולאימשהרביקובלבמכתב

משרתובעדשמקבלהשנתיתבשכרולקצץהקהילה

למעןהרבהמסירותואתומזכירם,הקהילהכרב

מתמודדהנני"אנקונהיהודישלהכנסתוביתהקהילה

קשיםאווירמזגבתנאיהחורףבעונותקרובותלעתים

ליוםאףולולהגיעמוותראיני...נגדיותרוחותואף

עלייקרובותלעתיםכירבותייודעיםהינכם...אחד

להשתתףמנתעלהגדול(ביבאנטי)וויוונטילרבלהגיע

ולעתים,רבזמןדורשתבוישיבהשכלהדיןביתבדיוני

לחייהשבעיםבשנותשבהיותימכיון...כולוהיוםכלאת

אתאראהכןועלאחרהכנסותמקורלהשיגמסוגלאיני

מחסורחיילחיותהמאוחרותחייבשנותנאלץעצמי

רביאביואתמשהרבימזכירהמכתבבהמשך."...קשה

גםכבודותוך"אנקונהשלרבהשהיהישעיהרפאל

שלרבהשהיההמוערךאבישלביותרהמכובדלזכרו

.(חופשיתרגום)"...לבקשתיהסכימונא.זוק"ק

שלישיבעמוד.עמודיםשניעלכתוב.מקופלגדולדף[1]

מצורף.טובמצב.מ"ס21\27:עמודגודל.הנמעןשם

.המכתבשלחלקיתרגום

500$פתיחה 
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עלאיטליהמלךתקנות–והיסטורינדיר.193

ץ"תר1930,איטליה–היהודיותהקהילות

Rare and Historical – Regulations of the Italian King

Pertaining to the Jewish Communities – Italy, 1930

אמנואלהויטוריואיטליהממלךתקנותבהם.חוברותשתי

.השלישי

איחודושלהיהודיותהקהילותשלנורמות"בעוסקתהאחת

היהודיותהקהילותשעלבתקנותעוסקתוהשנייה."הקהילות

.1930באוקטובר30מתאריךהינםאלותקנות.ליישמן

.סגולהבדיוכתיבהבמכונתכתוביםעמודים1:17חוברת

.בשוליםפגמיםעםקפליםמעט.טובמצב

.סגולהבדיוכתיבהבמכונתכתוביםעמודים2:15חוברת

.טובמצב

.איטלקית.מ"ס28:תואםגודל

!ערךרבהיסטוריחומר

500$פתיחה 

supplemento agli atti del gran sinedrio ebraico .194-

ז"תקס,מילאנו–נפוליאוןשלהסנהדריןלמעשיהשלמה

1807

Hashlama Lema'asei HaSanhedrin shel Napoleon – Milano, 1807

.הגדולההיהודיתהסנהדריןלמעשיהשלמהספר

.איטלקית.1807ז"תקס,מילאנו

בנישלבהתכנסותשנאמרוהדבריםמצעכוללתביותרנדירהחוברת

.1806במאי30ביוםאיטליהממלכתושלצרפת

Raccoltaלהמשךחוברתזוהי degli atti dell'assemblea degli

Israeliti di Francia e del Regno" d'Italia convocata a Parigi con

decreto di S.M.I.E.R. del 30 maggio 1806 pubblicata dal signor

"Diogene Tama e seguita dai processi verbali e decisioni del Gran

Sinedrio-"איטליהממלכתושלצרפתבניעצרתמעשיאוסף

עלשפורסם1806במאי30מיוםS.M.I.E.Rצועםבפריזשהתכנסה

סנהדריןשלוההחלטותהפרוטוקוליםואחריוטאמהן'דיוגמרידי

."הגדולה

הצרפתיתהאימפריהבנישלהישיבהלכבודהמחברכתבהדבריםאת

.בישיבתהאיטליהוממלכת

למעמדםביחסהשאלההועלתהנפוליאוןשלשלטונותחת1806בשנת

"היהודיםנכבדיאספת"שנקראהאספהכינסנפוליאון.היהודיםשל

יחסםאתלבחוןכדישאלות12הרבניםאתנפוליאוןשאלזובאספה

נפוליאוןדעתאתסיפקוהרבנים.הצרפתיתלאומההיהודיםשל

מועצתאתולכנסתוקףלדבריםלתתהחליטנפוליאוןאך.בתשובותיהם

סנהדריןהחבריםכמניין,נכבדים71ישבובה(סנהדרין)הדורחכמי

נציגיםהגיעוהסנהדריןלפתיחת.קייםהיההמקדששביתבזמןהגדולה

תקנותהושגוהסנהדריןישיבתלאחר.ואיטליהגרמניה,מצרפתיהודים

.ז"תקס,פאריש"תקנות"בספרשנדפסושונות

במספרגדולכתם.בפינותקפליםמעט.טובמצב.מ"ס23.'עמ40

.כריכהללא.אחרוניםדפים

300$פתיחה 
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,איטליה–ידבכתבותפילותשיריםדפיאוסף.195

19–ההמאה

Collection of Leaves of Handwritten Poems and Prayers

– Italy, the 19th Century

יעקבדודרבישלידובכתב,שוניםלזמניםשיריםדפיאוסף

.19–ההמאה,איטליה,מארוני

שנתרביעילחדשא"כליוורנופהח"הכונאם"הדפיםבאחד

לעצירתתחנה\"...מארונייעקבדודהצעירע"לבז"התרי

שלמיא"יעפירנציק"קועדהקהלאללתודהמזמור"\גשמים

תחתטובהלהשיבדודברכתאלויראירחמניםישראלאמוני

שלהגיעועםהקהילהאלנכתבהשירהנראהככל-"טובה

.שםללמדמארוניהרב

חסרוןאחדבדף.טובמצב.שוניםגדלים.דפים[10]כ"סה

.העליוןבחלקו

200$פתיחה 

19–ההמאה–(דף80)מאיטליהמארונייעקבדודרבימאתדרשות!נדפסלא.196

Has not been Printed! Sermons by Rabbi David Yaakov Maroni of Italy (80 Leaves) – the 19th Century

שונותתקופות.ידובכתבכתוביםכרבשםכיהןאשראיטליהבקהילות,קהילתולבנימארונידודיעקברבישדרש,ידכתבימקבץ

.19–ההמאהשלהשניהבמחצית

דרוש.איטלקית.1852לועזיתאריךנמצאהדפיםאחדגביעל.1852,איטליה–מארונידודיעקברביידבכתבדרשותמחברת.1

.דף[6]יותרמאוחרתמתקופהכנראהנוסףדרוש.דף[20].הצדקהמעלתעלארוך

.דף[9].עבריתומעטבאיטלקיתדרשה.ידובכתבנוספתמחברת.2

.צדדיםמשניכתוביםדף[4].ז"תקצמשנתדרשה.3

.איטלקית.דף[10]."עמולכלוצדקהמשפטעשהדודויהי"הכותרתתחת,ארוכהדרשה.4

.עבריתומעטאיטלקית.דף[11]."בישראלהזההיוםנפלוגדולשרכיתדעוהלא"הכותרתתחת.הספדדרשת.5

ומעטאיטלקית.כתוביםעמודים[6.5]."העפראלשבוהכלהעפרמןהיההכלאחדמקוםאלהולךהכל"הכותרתתחת.דרשה.6

.עברית

.גדוליםעמודים[2].איטלקית.התלמודעלדרשה.7

.גדוליםדפים[14].באיטלקיתדרשות.8

.מצויןמצב.שוניםגדלים.מארוניהרבידכתבדף80–ככ"סה

פיזארו,(ר"תשנת)נווילארה:איטליהבעריברבנותכיהן,החשוביםאיטליהמרבני.ייו'בריגנולד,(ח"תרמ-ע"תק)מארונייעקבדודרבי

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

קשותחלה,ח"תריבשנתינטו'בצבהיותו.ידבכתבונותרו,תורהודבריבשירהחיבוריםכמהחיבר.גלויותשלשניטוביוםאתלבטל

בפירנצולארב,סוראנימשהדודאליהוידידולכבודוחיבר,לקהילתווחזרמשנתרפא.ליאוצישמואלהרופאאלמולדתולעירונסע

.1858בשנתבודדבעלהשנדפסה"לתודהמזמור",הודיהתפילת

!מעולםנדפסוולאצולמולא,תורגמולאהדרשות

400$פתיחה 
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ליבמרדכירבימאתמכתביםשני.198

ב"תקצ,ליוורנו–מברודי

Two letters by Rabbi Mordechai Leib of

Brody – Livorno, 1832

מרדכירבישלוחתימתוידובכתבמכתב•

אברהםרביאלנשלח.מבראדיליב

,ושלומים,ברכהדבריבמכתב.מונטיפיורי

הספרים"ספריםמשלוחשלשוניםוענינים

הערךויקרימוכרחיםהיותרהמההללו

במדינותהמחבריםשבכלטובהומרגליות

.ליוורנו.ב"תקצ'אאדר'ג"...פולין

כסףסךקבלתעלאישורובו,נוסףמכתב•

'רגיסוחשבוןעל,באקיששלמהרבימאת

.ליוורנו.ב"תקצ,שבט'ח.מונטיפיוריאברהם

נדד.(א"תרי-ס"תק)מבראדליבמרדכירבי

הולנד,צרפת,איטליה,אירופהבארצות

ידכתבישחקרוביבליוגרףחוקר.ואנגליה

:וביניהםקדמוניםכתבילאורהוציא.קדומים

קרלסרוא,אברבנליצחקלדון"משיחוישועות"

חיבר.ועוד,ח"תקפ(אוסטרהאובאמת)

.(ד"תקצ,למברג)"קוראקול"מודעא

.מאודטובמצב.שוניםגדלים

200$פתיחה 

ייו'מריגקרמיישראליעקברבימאתהלכתימכתב.197

ט"תקצ,ייו'ריג–

Halachic Letter by Rabbi Yaakov Yisrael Karmi of Reggio –

Reggio, 1839

וחתימתוידובכתב.נושאיםבשניהלכתיותתשובותובומכתב

.19–ההמאהבראשיתייו'ריגמחכמיקרמיישראליעקברבישל

ויפהדןדיפהאומרראשוןראשוןועל"המכתבשלהראשוןבחלק

מפתחלצאתהמשתנהימישבעתבתוךלחתןלהתירשלאהורה

ועל"המכתבשלהשניבחלק"...מילהבריתלמצותלילךכדיביתו

מחדששעושיןהאבוקותמאותןלהשתמשמותראםהשנית

"...כללמיחוששוםבהםדאיןמסתפינאולאאמינאושעוהמחלב

.מצויןמצב.מ"ס19\14.דף[1]

100$פתיחה 
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סקליהכהןאהרןיאודהרבימאתחשובמכתב.199

ז"תקע,אנקונה–מירושלים

Important Letter by Rabbi Yehuda Aharon Hacohen

Skally of Jerusalem – Ancona, 1817

,סקליהכהןאהרןיאודהרבישלוחתימתוידובכתבמכתב

.ז"תקע,אנקונה.מונטיפיוריאברהםרביאלנשלח

רביאלומליצהכבודבדברי,סקליהרבפותחהאגרתבתחילת

דברי.המכתבאיחורעלהתנצלותדברי.מונטיפיוריאברהם

אפינוורוחעינינואורמלכאמרןלהרב"שלוםודרישת.שלומים

המובהקהרבהגדולהנשרנו'ישעיץ"צילבבינואתומשוש

וכלו"נרס"מחר"כמוהמ"ורד"אבהחזקפטישכברךהמאיר

נוספיםלאנשיםשלוםודרישת"...ו"יצדוד''סיובנובתובני

,אוזילייאודה,סירוישלמה,פינסישמואל:באנקונהמהקהילה

הממוניםמעלתמרחמוהיסיעתכלר"וש"פינסייאודה

משתחוהאנילכולםאשרהישיבהבניכל'מעוביחודוהגזברים

דבריהמכתבבסוף"..'מערוםאתוזוכרמאותחמשבקידה

.מאליפותברכות

לשרתךומוכןאוהבךונפשהחכמהכנפש"המכתבבחתימת

ושנתנפשתיכםעללכפר'לחד'וביוםא"יעאנקונהפהח"הכו

דארעאעפראוקטוןוזעירהצעירד"הכק"לפל'וישראה'יהוד

אישולאתולעתחגירארעיאכיראאפרא"תובבירושלםמילדי

."ט"סילסקליהכהןאהרןיאודהה"ע

15\21:עמודגודל.עמודיםשניעלכתוב.מקופלדף[1]

.איכותידף.מצויןמצב.מ"ס

200$פתיחה 

יעקבמשהרבימאתמכתב.200

ו"תרנ,שאלוניקי–מאיטליהאוטולינגי

Letter by Rabbi Moshe Yaakov Ottolenghi of

Italy – Salonika, 1896

יעקבמשהרבישלוחתימתוידובכתבמכתב

מ"ר"מארונייעקבדודרביאלנשלח,אוטולינגי

.ו"תרנ,שאלוניקי."א"יעפירינציבעירמ"ור

חלקובמתנתכבדניאשרעל"ברכהדבריבמכתב

ו"היחתנוכיבשמעישמחתי...רה'דתותא'מתנ

קורופובעירהחסרוןוימלאקדשמרומיעלעלה

"...בקשלשרתא"יע

20.שחורהמסגרתעםדףעלכתוב.נהדרמכתב

.קליםקיפולסימני.טובמצב.מ"ס13\

(א"תרס-ר"ת)אוטולינגייעקבמשהרבי

כיהן.באיטליהאוטולינגילביתהרבניםממשפחת

-תלמוד"הכמנהלכיהןבתחילה.וסופרכמוהל

לכהןנקראם"תרבשנת.בליוורנו"תורה

אתחיבר."תורהתלמוד"הכמנהלבשאלוניקי

זכרון.(ז"תרמ,שאלוניקי)דודצמחהספר

.136,שאלוניקי

100$פתיחה 
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הגהות–ראשונהמהדורה–ו"תקל,מנטובה–דודראש.201

ההדפסהמתקופתחשובות

Rosh David – Mantova, 1776 – First Edition – Important Glosses

from the Time of Printing

שקלאוקצתהפרשיותסדרעלוישוביםהדיןפיעלודרכיםדרשות,דודראש

.א"החיד–אזולאידודיוסףחייםרבינומאת.וטריא

ספרו.מאיטליאשלמהאליעזרדפוס.ראשונהמהדורה.ו"תקל,מנטובה

!במנטובהשנדפסא"החידשלהיחיד

הגהה.ההדפסהמתקופת,איטלקיידבכתבהערות40–כהספרלאורך

ישראלאברהםחייםברבימדובראולי]"י"אח"תיבותבראשיחתומהאחת

.['טהורותאמרות'ו'אברהםבית'בעלאנקונהד"אב

ההגהות.עשפגעידפיםבכמה.בינוני-טובמצב.מ"ס28.דףה,קסד,[2]

.חדשהבדכריכת.משוקמיםדפים.דיוומטושטשותשולייםקצוצות

300$פתיחה 

,ליוורנו–א"להחיד"תהלותיוסף"ביאורעםתהליםספר.203

ראשונהמהדורה-א"תקס

Sefer Tehilim with the "Yosef Tehilot" Elucidation by the Chida –

Livorno, 1801 – First Edition

מאת,(הפניםעם)תהליםספרעלופירושיםביאורים,תהלותיוסףספר

.(א"החיד)אזולאידודיוסףחייםרבינו

.סעדוןאליעזרבדפוס.ראשונהמהדורה.א"תקס,ליוורנו

ללא.איכותידף.(בטקסטגם)עשפגעי.בינונימצב.מ"ס21.דףקמד

.רופפיםדפים.כריכה

120$פתיחה 

הגהות–ראשונהמהדורה–ו"תקל,ליוורנו–יוסףברכי.202

Birkei Yosef – Livorno, 1776 – First Edition – Glosses

,דעהיורהערוךשולחןעלופלפוליםדיניםחידושי.שניחלק,יוסףברכיספר

.א"זיעאזולאידודיוסףחייםרבינומאת.משפטוחושןהעזראבן

רביםחידושיםשולבובספרכידוע.ראשונהמהדורה.ו"תקל,ליוורנו

שונותבספריותידםבכתיבותא"החידמרןשראה,הראשוניםמרבותינו

.אלולחידושיםהיחידיהמקורזהושספר,בעולם

הגהה2\צאבדף.ט"סז"איחתומהמזרחיידבכתבהגהה2\קבבדף

.אחרמכותבנוספת

חסרוןעםקרעאחרוןבדף.קרעים.עשנקבי.בינונימצב.דףקיג,קכא

.כריכהללא.בטקסטחלקי

120$פתיחה 
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ראשונהמהדורה–חלקים'ג–ז"תקכ,ליוורנו–מלאכייד.205

Yad Malachi – Livorno, 1767 – Three Sections – First Edition

מאת.הדיניםוכלליהפוסקיםכללי,הגמראכללי.חלקיםבשלושה,מלאכיידספר

.הכהןמלאכירביהגאון

.עטיאסמשהדפוס.ראשונהמהדורה.ז"תקכ,ליוורנו

.מיוחדשערחלקלכל.דףרכח,[5]

לאשיקוםעםהדפיםבפינותחסרוןואחרוניםראשוניםדפיםמספר,בינוני-טובמצב

.עורשדרתעם[?מקורית]כריכה.בטקסטנגיעהעםעשפגעימקומותבכמה.מקצועי

.מועטיםחסרונותעםניירשיקומיראשוןבשער

80$פתיחה 

ופסקיהגהות–ה"תקס,ליוורנו–העיןמראית.204

ידבכתבהלכה

Marit HaAyin – Livorno, 1805 – Handwritten Glosses and

Piskei Halacha

.א"החידרבינומאת.ס"השעלחידושים,העיןמראיתספר

שהדפיסהאחרוןספרו,ראשונהמהדורה.ה"תקס,ליוורנו

.בחייוא"החיד

,מובהקיםהלכהפסקימתוכם,ארוכותהגהותהספרלאורך

בראשיחתימההגהותבכמה.כותביםשנילפחות,ידבכתב

.ד"אפ\ר"אפתיבות

מההגהותחלק.חסרוןעםרביםקרעים.גרוע-בינונימצב

.קצוצות

150$פתיחה 

יחידהמהדורה–ו"תקמ,ליוורנו–המלךדרך.206

Derech HaMelech – Livorno, 1786 – Single Edition

חכמימגדולירביבןיוסףרפאלרבימאת,ם"הרמבעלחידושים,המלךדרך

.בתקופתוירושלים

בדיןחידושקיבבדף.וסעדוןקאשטילודפוס.יחידהמהדורה.ו"תקמ,ליוורנו

.א"החידמרןמפימדאוריתאאבלות

עתיקהכריכה.דפיםבכמהעשפגעי.טובכללימצב.מ"ס29.דףקכב,[3]

.מחוזקת

80$פתיחה 
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חתימות–ראשונהמהדורה–מ"תק,ליוורנו,צדיקיםמעשי.207

חשובותוהגהות

Ma'asei Tzaddikim – Livorno, 1780 – First Edition – Important

Signatures and Glosses

א"הריטבחידושיעם,זרהעבודהמסכתעלן"הרמבחידושי,צדיקיםמעשי

.שבועותלמסכת

.א"החידובראשםישראלגדוליהסכמות.ראשונהמהדורה,מ"תק,ליוורנו

מאירר"מוהרביתשאולבולהגותיזכני'ד":וחתימותרישומיםהשערבראש

.["?שכאטר]נתןיצחקשיחבחילוףממנוקניתי[?שכאטר]נתןאפענבאך

הספרזה"נכתבהספרבסוף."ו"נרמשהיהושער"למוהר"מוקדםרישום

"הירש..ת"כשא"בלאחיים'הק.ו"יצמשהיהושעה"כת"כש..'לאמושייך

.ארוכהאחתהגהה.ידבכתבהגהותהספרלאורך

הדפיםבפינותפגמים.ופגומהבלויהכריכה,טובבמצבהספרדפי.דףקעו,ד

.שימושוכתמי,הראשונים

100$פתיחה 

יחידהמהדורה–ו"תרל,ליוורנו–רומישלכרךת"שו.209

Krach shel Romi Responsa – Livorno, 1876 – Single Edition

משהישראלרבימאת.הלכהבעניניותשובותשאלות,רומישלכרךספר

.חזן

.קושטאישראלדפוס.יחידהמהדורה.ו"תרל,ליוורנו

.רביםספריםומחברמפורסםגאון,(ג"תרכ-ח"תקס)חזןמשהישראלרבי

עלהא"תקעובשנתבאיזמירנולד."לבחקרי"הונכדחזןאליעזררבישלבנו

ח"תרבשנת.ירושליםודיינימחכמיהיהבצעירותוכבר,אביועםלירושלים

לכהןעברז"תריבשנת.בקורפורבב"תריובשנת,רומאד"לאבהוכתר

.ישראללארץחזרב"תרכובשנת(מצרים,אלכסנדריה)אמון-נאברבנות

שניט"יופולמוסעל-"ט"יוקדושת"ו"ציוןקנאת","לישראלנחלה":חיבוריו

מתקופתותשובותשאלותכולל,"רומישלכרך"הגדולספרו.גלויותשל

.איטליהבירתברומירבנותו

.מקוריתלאכריכה.מצויןמצב.מ"ס32.דףקיז,[2]

120$פתיחה 

יחידהמהדורה–ז"תקס,ליוורנו–לחקיעקב\מישלשבת.208

Shabbat shel Mih /Yaakov LeChok – Livorno, 1807 – Single Edition

חידושים,דףאחרדףשבתמסכתכלעלארוכהשיטה,מישלשבתספר

ובו(נפרדבשער)"לחקיעקב"ספרעם.ותוספותי"רש,הגמראעל

.סיניגאליהשבתישמשוןיעקברביהגאוןמאת.שוניםחידושים

.סעדוןדפוס.יחידהמהדורה.ז"תקס,ליוורנו

בדכריכת.בשוליםרובם,עשפגע,בינונימצב.מ"ס30.דףמג,רסב,[3]

.חדשה

200$פתיחה 
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כולל–יחידהמהדורה–ח"תרי,ליוורנו–שלמיםזבחים.210

הנדירדף[1]

Zvachim Shlemim – Livorno, 1858 – Single Edition – Including the

[1] Rare Leaf

ד"הימתוךשחיטהלהלכותסביבחיבוריםשניכולל,שלמיםזבחיםספר

זבחים.ם"הרמבבדבריוטריאשקלא–אחרכסף.ם"להרמבהחזקה

.שחיטהלהלכותהשייכיםואחרוניםמראשוניםדיניםחידושי–שלמים

אברהםרבימאת.ועודהחליצהוסדר'ב'אסדרעלהגטסדרבסופו

.אנקאווה

.יחידהמהדורה.ח"תרי,ליורנו

מתוךאלכאלץיהודהלרבינו"משנהמגיד"ספרנדפסהעמודיםבתחתית

משהרביניצבבראשם,עורריםעליויצאוהספרהדפסתלאחר.ידכתב

,ליוורנו)הכסףטהרתבספרוההשגותעלהשיב,המחבר.מווהראןסבעון

.הדורשבאותוישראלמגדולירביםמאתוהסכמותמכתביםעם.(ך"תר

משהשלדיןפסק"ובודףהמחברצירף,הכסףטהרתספרלשערמעבר

.רביםבעותקיםואינונדירזהדף–"צבעון

וכתמיםעשפגעי,טובכללימצב.מ"ס30.דףיט-יז,יד,[1],פה,[5]

.רופפתמקוריתכריכה.דפיםבכמה

80$פתיחה 

–יחידהמהדורה–ד"תרל,ליוורנו–(שמאמאשלמהרבי)אנכישש.212

נדיר

Sas Anochi (Rabbi Shlomo Shamama) – Livorno, 1874 – Single Edition – Rare

משהר"בשלמהרבימאת.התורהפרשיותסדרעלחידושים,אנכיששספר

.מתוניסשמאמא

.תוניסרבניגדול'אג'חגאברהםרביהסכמת.יחידהמהדורה.ד"תרל,ליוורנו

.בצילוםעותקפיעלהספרנרשםהביבליוגרפיהבמפעל!מאודנדירספר

.יזבדףחסרוןעםקרע.מקוריתכריכה.מצויןמצב.מ"ס21.דף[4],לח-ד,[4]

80$פתיחה 

-יחידהמהדורה–ך"תר,ליוורנו–"ניסאפרסומי"פסחשלהגדה.211

נאהעותק

Passover Haggadh "Pirsumei Nissa" – Livorno, 1860 – Single Edition – Fine

Copy

תפילות,דינים.ובפשטבדרשביאוריםעם,פסחשלהגדהספר,ניסאפרסומי

.מטריפולירקחיעקברבימאת.ופיוטים

.יחידהמהדורה.ך"תר,ליוורנו

."ט"סמטלוןחייםמשההצעיר"בחתימתעצמיתהקדשהבשער.דף[2],קמו

.מצויןמצב.מפוארתחדשהכריכה

80$פתיחה 
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בגניזתשמקורםידכתביקטעי.213

בקירוב[15–ההמאה]–כריכות

Segments of Manuscripts that were

Found in a Bindng Genizah – [ca. 15th

Century]

,תימן.כריכותבגניזתשמקורםידכתביקטעי

.בקירוב15–ההמאה

ב"ל'ג,שמות•'בו"מ,בראשית•:תורה

•אדומהבדיועיטורעםמילהישנהזהבקטע

.תרגוםללאמקרארק.'דשמות

•ד"כ'ב,יהושע•:ואחרוניםראשוניםנביאים

',אמלכים•'ח'ו,מיכה•ד"כח"י',אמלכים

.ד"י'ז',אמלכים•ז"יט"י',אמלכים•'דט"י

.ותרגוםמקרא

חלק•שמותפרשתעלממדרשקטע•

.ועוד.יצחקעקידתעלממדרש

.בינוניכללימצב.ידכתבשלקטעים23כ"סה

גדלים.ופגמיםקרעים,עשפגעי,כתמים

.שונים

200$פתיחה 

1750ט"תק,תימן–וביאוריםהערותעם–שלמהלחם\יעקבתולעתהקבלהספרי-קדוםידכתב.214

Early Manuscript – the Kabbalistic Books Tola'at Yaakov / Lechem Shlomo – with Comments and Elucidations – Yemen,

1750

.ט"תק,תימן:הקבלהספרישניאתכולל,ידכתב

.(ך"ש,בקושטאלראשונהנדפס)גבאיבןמאירלרבי.ס"הפרדבדרךהתפילותפירוש,יעקבתולעתספר.א

המבוארכפירביםקבלהומספריתיקונים,הקדושזוהר,הקבלהמספריהמקובליםדברייסודותוקיבוץפירוש,שלמהלחםספר.ב

רבימאת.חלקיםג"בימתחלק.יוחאיברשמעוןרביהאלקיהתנאומחברוהזהרספרלאמיתותהוכחותעם.המחברבהקדמת

.דאיאןמעיר(17–הבמאהחי)בתימןהמקובליםמראשוניהכהןדודר"בשלמה

בתוךנפרדיםבקטעיםופירושיםהערות,הגהותמשולביםיעקבתולעתהספראורךבכלובפרט,הספריםבשנישלפנינוידבכתב

התפליןסוד".מישריםמגידמספרקדישסוד"יעקבתולעתבסוף.מחברםמילנונודעלא–בשוליםוהערותפירושיםוכן,הטקסט

.(הקרחייוסףבןשלום'לרהסגולותספר)הסגולותמספר

ט"תק.לשטרות]ס"בשנתאדרלחדש'ט'היוםהעולםוהיהשאמרמיבעזרתיעקבתולעתנשלמה"יעקבתולעתספרקולפון

יצחקבןסעדיא...והסופריםהחכמיםרגליעפרהקליםקלוהכותב...אלמצואםנצמהדיבקרתאתצוהואתהסדר[ליצירה

.מסולסלותחתימותארבעה[89]בדףוכן.מסולסלתעתיקהתימניתחתימההקולפוןבעמוד"...חבארההידועסעדיאמ"בא

עלדאיאןבמתאכ"ומהכהןדודבירביהכהןשלמהרביהרבשחברשלמהלחםספרהזוהרבחינותשער"שלמהלחםספרבתחילת

החכםהמעתיקידיעלליצירההמשנהבמרכבתאתווירכבשנתאלולחדשבסוף..לאלביץשלמהבןאברהםהנעלההמספיקיד

."ל"זצונהאברהםבןיצחקר"הרוהנעלההנבון

דפיםכמהכןוכמו.חסריעקבתולעתשלראשוןדףהנראהככל.מ"ס15.5\21.5.צדדיםמשניכתובים[150]כוללידהכתב

.בינוני-טובמצב.ניירדבקחיזוקי.ובלאיכתמים.דיוטשטושי.טקסטחסרוןעםשלפנינואחרוניםדפים.שלמהלחםשלאחרונים

.מהודרתחדשהעורחציכריכת

1200$פתיחה 

ומכתביםידכתבי–תימןיהדות
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16–ההמאה,תימן–נוראיםלימיםוסליחותתפילות–ידכתב.215

Manuscript – Prayers and Selichot for Yamim Noraim – Yemen, the 16th Century

.[לערך1550].16–ההמאה,תימן.תימןמנהגכפיהנוראיםלימיםותפילות,סליחותכולל,ידכתב

הלוייהודהבןשלוםבןנחום'ןיצ'סעדיבןאברהםהחכמיםרגלועפרהקליםקלוהכותב"קולופוןבסופו.עליוןבניקודהסליחות

הטובהילדלינולדטובובמזלטובבסימן"עמודבאותויותרמאוחררישום."...סעדיא'ן'עואץ...החברשםעלונכתב...נחוםהמכונה

."חדאדמוסאיחיאהצעירב"תרנשנתאיירלחדש'גיוםלידתוותהי...צדוק

-1-1621-26,28-38,42:דפים)18\17–המהמאהיותרמאוחריםהשלמהדפיהםידהכתבבתחילתדפיםמספר.דף[188]

.18\17–המהמאהדפים16+36–המהמאהמקורייםדפים152כ"סה.(46

.הלאומיתבספריהעברייםידכתבילתצלומיהמכוןמנהללשעבר,לר'ריצבנימיןמר'פרופמאתמומחהאישורמצורף

כתבשלהראשונהבמחציתבעיקרוחסרונותעשפגעי.מקצועייםלאשיקומים,גרוע-בינוני,הדפיםביןמשתנהמצב.מ"ס11\16

.מודרניעורכריכת.יד

500$פתיחה 

19\18–ההמאה,תימן–נוראיםלימיםמחזור–ידכתב.216

Manuscript – Machzor for Yamim Noraim – Yemen, the 18th / 19th

Century

ויוםהשנהראשתפילות,אשמורות:כולל.נוראיםלימיםמחזור,ידכתב

נאהכתיבה.19\18–ההמאה,תימן.מלכותכתר,העבודהסדר.הכפורים

.ניקודעם.ומסודרת

ץ"י...ו"המ'ןשלוםהצעירחלשאספרא"הכותבחתימת"מלכותכתר"בסוף

."ט"ס

תחילתחסרוכן.כיפורלילתפילתבסוףדףהנראהכפיחסר.דף81

וכתמיסימנים.טובכללימצב.מ"ס11.5\16.(שנייםאודף)האשמורות

.מקוריתעורכריכת.מנותקיםדפים.שימוש

200$פתיחה 
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כלתפילות–ידכתב.218

–ההמאה,תימן–השנה

18\19

Manuscript –Prayers for All

Years Round – Yemen, the

18th/19th Century

,החולימיתפילותכולל,ידכתב

,תימן.ומועדיםהשנהראש,שבת

19\18–ההמאה

.צדדיםמשניכתובים.דף130–כ

ברמותופגמיםקרעים.בינונימצב

.ובלאיכתמים.עשנקבי.שונות

בסופו.מנותקיםדפים.כריכהללא

מאוחראחרידמכתבדפיםכמה

.אסטרונומיהבעניני,יותר

180$פתיחה 

עםהסוכותלחגהושענותסדר–ידכתב.219

19–ההמאה,תימן–ביאורים

Manuscript – Seder Hoshanot for Sukkot with

Commentary – Yemen, the 19th Century

הושענות."הסוכותחגשלהושענותלכתובאתחיל"ידכתב

כתיבה.19-ההמאה,תימן.תורהשמחתוסדרביאוריםעם

.בשוליםקטןיותרבכתבהגהות.ומסודרתנאהסופר

.ירושליםומנהגההקפותמנהגיתקצירידהכתבבתחילת

אחרמכותביותרמאוחרתבכתיבהדפיםכמהידהכתבבסוף

."אלמפי"תורהלשמחתפזמון–

\11.5.כתובים'עמ[5],[7].צדדיםמשניכתוביםדף[43]

עםהידכתבלאורךעשפגעימעט.טובכללימצב.מ"ס16.5

חסרוןעםהדףבתחתיתחורהראשוןבדף.נקבים.חסרון

.כריכהללא.בטקסט

150$פתיחה 

נוראיםלימים–ידכתב.217

19-ההמאה,תימן–ורגלים

Manuscript – for Yamim Nora'im

and Regalim – Yemen, the 19th

Century

לראשתפילותסדרכולל,ידכתב

ושמחתסוכותחג.הכיפוריםיום,השנה

דפים19.96–ההמאה,תימן.תורה

נדריםהתרתמסדרמתחיל.כתובים

.(שלםכנראה)סוףועדהשנהלראש

ללא.רביםעשפגעי.גרוע-בינונימצב

.ובלאיכתמים.רופפיםדפים,כריכה

80$פתיחה 
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הקדשמלאכתנשלמה"קולפון

לחדשיומיןד"כדהואששייום

ה"תקמ]לשטרותו"בצחשון

אלפצירהבמאתא[ליצירה

תתבניוירושלםותצדיתחרוב

ונכתבה.ר"אכיובימינובחיינו

הדומההטובההחברשםעל

לויתלן'הגם,רטובלעץ

ו"מבןסלימאן'סו"מהטובה

רישומים"...לא'אלחסעיד

,אחרוןבדףיותרמאוחרים

.הדפיםביןהגהותכמה

.צדדיםמשניכתובים.דף[49]

.מנותקיםדפים.כריכהללא

.עשפגעי.בינוני-טובמצב

.שימושובלאיכתמים

400$פתיחה 

,תימן–הנוראיםהימיםתפילות–ידכתב.220

19–ההמאה

Manuscript – the Prayers of Yamim Nora'im –

Yemen, the 19th Century

ויוםהשנהראשימיותפילותסליחותכולל,ידכתב

.מסודרתכתיבה.19–ההמאה,תימן.הכיפורים

.שופרותקיעתוסדר,השנהראשתפילות,אשמורות:כולל

.העבודהוסדר,מלכותכתר

חתימה'מלכותכתר'בסוף.צדדיםמשניכתובים.דף[90]

וחסר,אשמורותשלהתחלהחסר.הכותבשלמסולסלת

.מ"ס12\16."תשוקתיאלילך"הפיוטשלאחרוןדף

.איכותיםדפים.עתיקהתימניתעורכריכת.שימושכתמי

120$פתיחה 

ה"תקמ,[תימן]אלפצירה–צנעאומנהגיוטריפותשחיטהבהלכותשוניםחיבורים–ידכתב.221

Manuscript – Varied Composition on the Laws of Shechita and Treifot and the Customs of Sana – Alfatzira [Yemen], 1785

.שחיטהבהלכותקדמוניםחיבוריםכמהכולל,ידכתב

יבארישראללבניזכרוןספר".[פונקנירהיצחקלרבי]"ראומהחבור".יהודיתלערביתבתרגוםשחיטההלכות"שחיטההלכותמןסואל"

."א"יעצנעאק"קבהםשנוהגיםהדיניםאלו"בסופו."הריאהבדיקתדיני"."בקיצורשחיטההלכותדיניעל
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–מנוקד'תאג–גדולידכתב.223

א"תרי,תימן-וערביארמיתרגום

Large Manuscript – Vowelized Taj –

Aramaic and Arabic Translation – Yemen,

1851

,תימן.שמות-בראשית.'תאג,גדולידכתב

ארמיותרגוםמקרא,פסוקאחרפסוק.א"תרי

.(אלפיומייוסףבןסעדיהרבי)וערבי(אונקלוס)

זאתנשלמה"הכותבקולפון,ידהכתבבסוף

..לשטריב"בקסשנתאיירבחדשהפרשה

."...אברהם'ןמשההקלהצעירהכותבואני

."בתורתךפתחלביאל"פיוטהקולפוןאחרי

.שבמקראגדולותאותיותרשימת

.מ"ס23\33.צדדיםמשניכתובים.דף[114]

.טובכללימצב.כריכהללא.ואיכותיעבהדף

.שימושוכתמידיוטשטושי.בשוליםקרעיםמעט

400$פתיחה 

ידכתב–19–ההמאה,תימן–שרחעםשחיטההלכות–ידכתב.222

הגהותעשרות–נאה

Manuscript – Hilchot Shechita with Serach Commentary – Yemen, the 19th

Century – Fine Script – Dozens of Glosses

שעריוספראחריםפירושיםערביהאושרחשחיטההלכותלכתובאתחיל",ידכתב

.19–ההמאה,תימן.הילדיםשוחטיוספרתודהוזבחקדושה

.ונאהמופתיבסדרכתובהכל.עמודבכלהשרחפירושכשלצדםנכתבוההלכות

ההקדמהלאחר.ידבכתבוביאוריםהוספותשלשוליםהערות,ידהכתבאורךלכל

בדף."ו"נרהלוייאירבןזכריההצעיר"חתימהעםעמודיםשניעלכתובה"הערה"

ו"ייום..אלמדארהמכונהזאהראבןיחיאספרזהוקנהזכה"בעלותרישוםא

.ד"התרפשנתסיוןלחודש

דף.מצויןמצב.מ"ס12\17.מסוגנןשערעם.צדדיםמשניכתובים.דףקכג

.חדשהבדכריכת.איכותי

300$פתיחה 

תרגום,מקרא–מגילותשלש–ידכתב.224

19–ההמאה,תימן–י"ורש

Manuscript – Shalosh Megilot – Mikra, Targum

and Rashi – Yemen, 19th Century

.וקהלתרות,השיריםשיר,מגילותשלשכולל,ידכתב

י"רשופירושעוזיאלבןיונתןלרביהמיוחסתרגוםעם

נאהסופרכתיבת.19–ההמאה,תימן.הדףעל

כולל,התרגום.וניקודטעמיםכולל,המקרא.ומסודרת

.ניקוד

מקושטתמסגרת.מ"ס15\22.כתוביםעמודים[70]

כתמי.איכותיםדפים.המגילותשלהפתיחהבמילות

כריכה.קליםפגמיםמעט.טובכללימצב.רביםשימוש

.חדשה

180$פתיחה 
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ראשית,תימן–דיואן–ידכתב.226

20–ההמאה

Manuscript – Divan – Yemen, Early 20th

Century

.שוניםלזמניםושיריםפיוטים.דיואן,ידכתב

–ההמאהראשית,תימן.בסופומפתחותעם

20.

(?הכותב)וחתימההקדמהידהכתבבתחילת

.שוניםרישומים.ידבכתב

לכמהפרט)צדדיםמשניכתוביםדפים[103]

8.5\21.(אחדצדעלהכתוביםבודדיםדפים

בכמהדיווכתמיטשטושי.טובכללימצב.מ"ס

בכמהקרעים.בלויהמקוריתכריכה.מקומות

.דפים

300$פתיחה 

תקון–מנוקדידכתב.225

המאה,תימן–כמוךמי–פורים

19–ה

Vowelized Manuscript – Tikkun

Purim – Mi Kamocha – Yemen,

the 19th Century

עםאשוריתכתיבה,נאהידכתב

כמוךמי"לפוריםהפיוטשל.ניקוד

.הלוייהודהרבישחיבר"כמוךואין

.19–ההמאה,תימן

18.5.צדדיםמשניכתובים.דף[10]

.עתיקהכריכה.מצויןמצב.מ"ס12\

200$פתיחה 
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וחלקאן'התיגמחברת–ידכתב.227

1947,תימן–הדקדוק

Manuscript – Mchberet HaTijan VeChelek

HaDikduk – Yemen, 1947

,תימן.הדקדוקוחלקאן'התיגמחברת.ידכתב

1947.

.(ב11)דאודבןשאול:המעתיקחתימת

בתשובההדקדוקחלקזהנכתב":קולופון

דאודיעיש...בןיוסף...ביותרהטובההאחרת

.(ב54)"ח"ברנשנתאדרלחודשנשלם

חיבוריםשנישלשמםהואהתיג׳אןמחברת

התיג׳אןמחברת:המקראדקדוקבענייני

.הערביתהתיג׳אןומחברתהעברית

היא(הגדולה)העברית[1]אן'התיגמחברת

,הנקודות,הטעמים,הדקדוקכלליחיבור

חיברואשר,חלקיוכלעלהקודשלשוןוחוכמת

בעילוםהקודשבלשוןקדוםתימנייהודיחכם

הערביתהתיג׳אןמחברת.ופרטיושמו

המקראבדקדוקכןגםעוסקת(הקטנה)

.יהודיתבערביתוכתובה

.מ"ס20\26.צדדיםמשניכתובים.דף55

מקוריתכריכה.עשנקבימעט.טובכללימצב

.תימניסגנוןמבדעשויהמנותקת

400$פתיחה 

ו"למהרחהתכונהספרמתוךדפים–ידכתב.228

אסטרונומייםציורים–

Manuscript – Leaves from Sefer HaTechunah by

Rabbi Chaim Vital – Astronomical Illustrations

אפריקאיתצפוןכתיבה.ו"למהרחהתכונהספרמתוךדפים

ציוריםבדפים.מזוההלאכותב.19–ההמאהמתחילת

.הארץוכדורהשמשגלגלשלאסטרונומיים

עם.ונאהמסודרתכתיבה.כתוביםעמודים8.דף[4]

קרעים.גרוע-בינונימצב.מ"ס16\21.'עמומספורכותרות

.דיוטשטושי.כתמים.טקסטחסרוןעם

80$פתיחה 
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ודפיםקונטרסיםאוסף.230

ידכתבדפיעםכריכות\ידבכתב

19–ההמאה,תימן–

Collection of Handwritten Leaves

and Bindings with Handwritten

Leaves – Yemen, the 19th Century

:ידבכתבקונטרסיםשני

סעדיהלרבינוסליחותכולל,ידכתב•

סדר,עזראבןאברהםרבי,גאון

ל"זצנסיםלרבינוהגדולוידוי",עבודה

"חייםעץ"פירושעם."בבלישיבתראש

משניכתובים.דף[22].ץ"למהרי

.צדדים

לשנים,הקביעותלוח,ידכתב•

כתובים.דף[11].ומעוברותפשוטות

רביהמקובלידכתב.צדדיםמשני

משפטיס"מחשרעביאביגדזכריה

לקביעותלוחספרמצורף•ועודאמת

.מוסאיוףשלמהרבימאת,השנים

הכתב.חתימותיועם.ד"תרנ,ירושלים

שלנושאבאותועוסקיםוהספריד

.השניםקביעות

דפיםעםעתיקותכריכותחמשה•

.ידבכתב

.ידבכתבשוניםדפים30–כ,בנוסף•

.שוניםגדלים.גרוע,בינוני-טובמצב

120$פתיחה 

רביפטירתעלוהספדקינהאגרת.229

"שקחגריעמיבת"–עראקייחיא'ןסעיד

ש"ת,תימן–

Igeret Kinah Eulogy for Rabbi Sa'id ben

Yichyeh Araqi – "Bat Ami Chigri Sak" –

Yemen, 1940

השם"פטירתעלהודעהובה,וקינההספדאגרת

יוםעולמולביתהלך...עראקייחיאל'ןסעידהטוב

ש"ת.לשטרות]א"ברנשנתטבתלחודשד"כששי

.[למנינם1940ליצירה

,ומליצותבחרוזים,קינהבלשוןכתובההאגרת

.צחהעבריתושפת

.טובמצב.מ"ס18\25

80$פתיחה 
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וזיטאמירסלאוויטא

מצויןעותק–החלקיםשני–א"תרכ,זיטאמיר–חייםמיםבאר.231

Be'er Mayim Chaim – Zhitomir, 1861 – the Two Sections – Excellent Copy

רביהגאון"..וענוהוביראהבחכמההמופלגקדושאלקיםאיש...שחיבר(ס"הפרדבדרך)התורהעלנפלאחיבור,חייםמיםבארספר

.חלקים'ב.ועודהתפלהשער,שבתשלסידורוהספריםומחבררים"האדמומגדולי–מטשרנוביץטיררשלמהר"בחיים

.מסלאוויטאהרבנכדישפיראהעשיליהושעורביליפאחנינארביהאחיםבדפוס.א"תרכ,זיטאמיר

זעירפגם.השערמסגרתבפינתשיקום.השנימעברוהראשוןבשערניירבהדבקתחיזוקמלבד.מצויןעותק.'עמ330,[2],294,[2]

.עתיקהכריכה.הספרלאורךהעליונההדףבפינת

1000$פתיחה 

חלקיםשני–ראשונהמהדורה–ב"תרכ,זיטאמיר–זרועאור.232

Or Zaru'a – Zhitomir, 1862 – First Edition – Two Sections

:חלקים'ב.מווינאיצחקמרבינוהלכותפסקי,זרועאור

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

זרועאורהחשובהספרשלראשונהמהדורה.מסלאוויטאהרבנכדישפיראהעשילויהושעליפאחנינאהאחיםבדפוס.ב"תרכ,זיטאמיר

"תעודהמכתב"נדפסבבדף.מאמשטרדםלעהרןעקיבאהגבירבביתנמצאהיההספרשלהידכתב.הראשוניםרבותינומגדולי

תוספאהאביגדורשמואלרבי,"ומשיבשואל"ה:מהםישראלגדוליהסכמותשמונהעםנדפס.המדפיסיםשפיראלאחיםל"הנמהגביר

.ועודמקאוונהאלחנןיצחקרבי.מקארלין

.מהודרתחדשה,עורדמויכריכת.אחרוניםבדפיםרטיבותכתמי.טובכללימצב.מ"ס35

180$פתיחה 
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שפיראדפוסי-זיטאמיר–ספריםאוסף.234

Collection of Books – Zhitomir – Shapira Presses

.שפיראהעשילויהושעליבאריה,ליפאחנינאדפוס,זיטאמיר,ספריםאוסף

.[אחרוניםדף2ושערחסר].שפיראהעשילויהושעליבאריה,ליפאחנינאדפוס.ב"תרי.דעהיורהערוךשלחן•

העשיליהושעורביליפאחנינארביהאחיםדפוס.ו"תרכ."לחקיוסף"בשםא"החידמרןמאתהוספותעם.דבריםספר,לישראלחק•

.[הספרלאורךקשיםעשפגעי.גרועמצב].מסלאוויטאהרבנכדישפירא

.[בטקסטפגיעהעםהספרלאורךעשפגע.שערללא].שפיראושותפיוליפאחנינאדפוס.ז"תר,חייםתוצאות•

שניאוררביידיעלערוך.ד"חבנוסחסידור.ומועדיםחגים,חודשראש,לשבתתפילות:בחלק–ל"זי"הארנוסחי"עפהתפלהסדר•

.חסידותומאמריהלכותעם.ברדוברביובנומלאדיזלמן

.[אחריודפים4ושערחסרים.11-124,188עמודיםלפנינו].ד"תרכ,זיטאמיר

בראשחתימה.אדומהבדיוהשעריםמאותיותחלק.התחתוןבחלקםחסריםשעריםשני.ך"תר,זיטאמיר,חוליןמסכתבבליתלמוד•

.שלםאיננווהכרךייתכן."ו"יצסיגוטפהסופרמאנישמנחםאברהם"השער

ר"מוהרלאבי...שייךהזההספר"בשעררישום.אדומהבדיוהשערמאותיותחלק.1864ה"תרכ,חייםאורחערוךשלחן,ארץמגיני•

.מצויןמצב."ו"יצטעמעשויארה"דקץ"ושב"שויודאמרדכי

.כריכותללאחלקם.שוניםומצביםגדלים.כרכים6כ"סה

200$פתיחה 

,סלאוויטא–הקדושהזהרספר.233

סגלדפוס–ה"תקס

Sefer HaZohar HaKaddosh – Slavuta, 1805 –

Segal Press

.שמות,שניחלק,הקדושהזהרספר

.סגלבערדובדפוס.ה"תקס,סלאוויטא

נקבי.ירקרקאיכותידף.טובמצב.דף[3],רסט

.מאולטרתכריכה.דפיםבכמהבודדיםעש

200$פתיחה 
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'והש'הרמשנותדפוסים

–ה"שכ,ונציה–(חביבבןלוי)ח"מהרלבת"שו!יסוד.235

ראשונהמהדורה

Basic! Maharlebach (Levi Ben Chaviv) Responsa – Venice, 1565 –

First Edition

.חביבאבןלוירבי–ח"מהרלבותשובותשאלותספר

צורתעלאיוריםבספר.מדפיסשםחסר.ראשונהמהדורה.ה"שכ,ונציה

.(292'מסיסודסטפנסקי).המולדותשלוטבלאות.הירחמעגל

הטעויותלוחנדפסזהבעותק.דףשכח-ריז,[1],רט,[6].מ"ס29

מענדילמנחם"."רוזינבוםשמואל"חתימותהשערבדף.הספרבתחילת

...מהרבשאלתיהספרזה"רישומיםהפורזץבדף."מארגענשטערין

אבימירושתחלקיעלבא."ליבמשה"חתימה."יוסקעוויץמענדילמנחם

."...עולייבה"כהמנוח

.משופשפתמעטמקוריתעורכריכת.עץבפיתוחנאהארכיטקטונישער

מספר.ניירבהשלמתהשערדףבאמצעחור.השערבדףניירחיזוקי

.מצויןבמצבהספרשאר.זמןופגמיכתמיםעםאחרוןודףראשוניםדפים

1500$פתיחה 

והגהותחתימות–ז"שכ,ונציה-המשפטחשן-יוסףביתטור.236

Tur Beit Yosef – Choshen Mishpat – Venice, 1567 – Signatures and Glosses

רבינומרןמאת"יוסףבית"החיבורעם.אשרר"ביעקבלרבינו,המשפטחושןטור

.קארויוסף

בשבחדבריםהספרבסוף.בחייויוסףהביתמרןשהדפיסשניהמהדורה.ז"שכ,ונציה

,ממנושירעם.(ארקיוולטי)הארקוולטייעקבאלחנןר"בשמואל’רמאת,הספר

דרךהכינישירתי:פותח

:בשערורישומיםחתימות

אלחנןשמואלהצעירעבדואתאלקיםחנןאשר"וחתימהרישוםהשערבראש

מאוחררישום."הדורותכלסוףעדוזרעיאניבולהגהותיזכנו'הו"יצפאדווה

מעברלישיבתהקדישה"נוסףרישום."ש"דבצוףס"בהיכנמערביםק"לקהקדש"

כספימקנת"השערבתחתיתרישום."לעדעומדתצדקתהשלםאסתרהאשהק"יב

הצעיר"חתימה"...שנתניסןבחדשל"ז[?הררי]יעקבר"בכההו"יצ[אהרן]...אני

"...מנשהלחלקיהגיע"איטלקיתעתיקהחתימה."ו"היארוואץיוסףהחכם

הנראהכפי,הטורמלשוןשנשמטו,ידבכתבהלכותשלהוספות5–כהספרדפיבין

רביבהגאוןומדובריתכן]=בשערהחתוםמפאדובהאלחנןשמואלרביידבכתב

.הבושםערוגת"בעל(א"שע-פ"ר).פאדובהשלרבהארקיוולטיאלחנןר"בשמואל

.[דורוומגאוניבאיטליהוהמדקקיםהמשורריםמגדולי.גניםמעין,אהבהדגל

עלהד"תריבשנת.בדורוהמערבחכמימגדולי,(ם"תר-ו"תקפ)שמעוןבןדודרבי

ישיבה,תורהתלמוד,הכנסתביתאתהקיםובה,בירושליםוהתיישבישראללארץ

בענווהלחתוםנהג.האחרוןיומועדעמדשבראשוהמערביתהעדהשלדיןובית

שער":האחריםספריו."החצרשער"הואבחייושנדפסהיחידספרו.ש"דבמעט"

חמישיםבגילנפטר-"תהילהשירי"-"המפקדשער"-"תקדיםשער"ו"המטרה

.בלבדשניםוארבע

דודרבישלידידו.ארוואץמשהמשהרבישלבנו,"יוסףהוד"בעל–ארוואץיוסףרבי

שמעוןבן

עשנקביהספרלאורך.טובכללימצב.מ"ס34.5.דף[תסא:ל"צ]תסב-מג,מ

.עתיקהעורכריכת.נוספיםובדפיםהשערבשוליניירדבקחיזוקי.וכתמים

500$פתיחה 
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–ב"רפ,שאלוניקי–יצחקעקידת.238

דפים7–ראשונהמהדורה

Akedat Yitzchak – Salonika, 1522 – First

Edition – 7 Leaves

,יצחקעקידתספרמתוך,דפיםשבעהמקבץ

.עראמהיצחקרבימאת,התורהעל

.ראשונהמהדורה.ב"רפ,שאלוניקי

ועליהםכריכותמגניזתאמנםהוצאוהדפים

,לגילםיחסיתטובבמצבהינםאבל,כתמים

.עותקלהשלמתטובובמצב

200$פתיחה 

–ראשונהמהדורה–ט"שי,דטרינטוריווא–אמונהשבילי.237

יר'מאלגכספישלמהרביידובכתבחתימה–חסרעותק

Shvilei Emunah – Riva De Trento – First Edition – Incomplete Copy –

Handwritten Signature of Rabbi Shlomo Kaspi of Algeria

חידת.ב.ויחודוהבוראאמונת.א:"נתיבות"העשר,אמונהשביליספר

ותכונותהאדםיצירת.ד.וחוהאדםיצירת.ג.השמיםגרמיופעולותהעולם

תורה.ח.הנפשבריאות.ז.והשכלהנפש.ו.הגוףבריאותהנהגת.ה.אבריו

מאיררבימאת.הבאועולםתחיה,גאולה.י.ועונששכר.ט.פהשבעל

.הספרדיאלדבי

.ראשונהמהדורה.ט"שי,דטרינטוריווא

המובאותשונותסגולותתוכןשלבשוליםרישומיםעשרותהספרכללאורך

שיריםשנישלרישוםהספרבסוף.הספרטקסטבתוךהמחברידיעל

.כספישלמהרביחתימתעםקצרים

עלחתם.צרורש"ריאצלבאלגירודייןמשורר(צ"ת-ך"ת)כספישלמהרבי

."צדיקפרי"בנזכר.חיוןנחמיהנגדהחרם

3שלהשלמהעםטמדףמתחיללפנינו.דףקל:במקור.התחלהחסרעותק

.מזרחיידבכתבדפים

.וזמןשימושובלאיכתמים.עשפגעי.בינונימצב

120$פתיחה 

–ע"ר,קושטא–יוסיפוןספר.239

דפים6–ראשונהמהדורה

Sefer Yosifun – Kushta, 1510 – First

Edition – 6 Leaves

.יוסיפוןספרמתוךדפיםששהמקבץ

.ראשונהמהדורה.ע"ר,קושטא

ופגמי.כתמים.יחסיתטובבמצבהדפים

.קטניםשולים

100$פתיחה 
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–קושטאמדפוסידפיםאוסף.240

'והש'הרשנות

Collection of Leaves Printed in Kushta –

18th – 19th Centuries

קושטאמדפוסידפיםושרידידפיםאוסף

'והש'הרשנות–המוקדמים

.כריכותמגניזתשהוצאודפים30–כלפנינו

:הספריםמתוךדפים

שיר)מגילותחמשמדרשמתוךדף3•

.(?פ"ר)(רבאהשירים

.ן"להרמבהאדםתורתמתוךדף2•

.(ראשונהמהדורה.ט"רע)

.(צ"ר).י"לרשפירושיםמתוךדף2•

(ק"סמ)גולהעמודימתוךדףשרידי4•

.(ו"רע-ט"רס)

י"מהרפירושעםאבותמסכתמתוךדף2•

.(ט"של)חיון

.(?ז"ש)תורהחומשיחמשהמתוךדף2•

טובשםלרבימרדכימאמרמתוךדף2•

.(ה"שמ)מלמד

-ג"שמ)תעניתמסכתמתוךדפים6•

.(ה"שנ

.(ז"שט)לבבןי"מהרת"שומתוךדפים5•

.נוספיםדפים3•

.גרוע-בינוני.שוניםומצביםגדלים

120$פתיחה 
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ותעניתתהלים-ידכתב!סגולה.242

המקובלידכתב–לשבתמשבתדיבור

[?]אלפייהיצחקרבי

Segulah! manuscript – Tehilim and Ta'anit

Dibur from Sabbath to Sabbath –

Manuscript of the Kabbalist Rabbi Yitzchal

Alfia [?]

מודעה"לדפוסהכנהטיוטהובו,ידבכתבדף

[בת]'הנחשהדבורותעניתהתהליםסגולתעל

."לשבתמשבתלתענית[ה]'גדול[ה]'להפסק

לתעניתהכלליםובהםסעיפים'חהדףלאורך

סדר"ובהםסעיפיםב"יעודישנםבהמשך.זו

"...(נדרבלא)נ"בלהלימודוהנהגת

[ת]'חבר"מרובעותבאותיותנכתבהדףבסוף

וכן."א"בבו"בירושתצדיקוצמחחדשאור

עודישנו,נוסףבעמוד."ירושליםמוריהדפוס"

.שורות7כידבכתבטיוטהנסיון

ידובכתבהנראהככל.נאהספרדיתכתיבה

חדשאורחברתמייסד,אלפייהיצחקרבישל

השורותבין.היחיאליהקונטרסובעלצדיקוצמח

."יצחקשיח"ספרוגםמוזכר

23X18עמודגודל.קיפולסימני,מקופלדף[1]

.(מודבק)הדףלאורךקיפולמחמתקרע.מ"ס

100$פתיחה 

וקמעותקבלה

,גורלות–מיניאטוריידכתב!נדיר.241

18–ההמאה,תימן–וסגולותקמעות

Rare! Miniature manuscript – Goralot,

Amulets and Segulot – Yemen, the 18th

Century

גורלות:הכולל.יהודיתערבית,מיניאטוריידכתב

,בפסוקפותחשםכל,אנשיםשמותעלמבוסס)

,סגולות."(אלסאלאייהויא"המשפטואחיו

מאפצלבאב","אלנגוםתחילת)"מזלות,השבעות

.רבותוקמעות."(אלמנזלהואלךאלחמןיותר

כתב–('התשנות)בקירוב18–ההמאה,תימן

!במינומיוחדיד

.כריכהללא.מ"ס5.5\8.3:מיניאטורי.דף[107]

.שימושוכתמיפגמים,דיוטשטושי

500$פתיחה 
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גורלות–ידכתב.244

–ההמאה,ירושלים–וסגולות

19

Manuscript – Goralot

VeSegulot – Jerusalem, the

19th Century

,וסגולותגורלותכולל,ידכתב

,קמיעות,אחיתופלגורלות

המאה,מזרחיתכתיבה.השבעות

עירפה"נכתבא15בדף).19–ה

."(ירושליםהקדש

28.צדדיםמשניכתובים,דף[33]

פגמים.בינונימצב.מ"ס19\

.פשוטהחדשהכריכה.וקרעים

200$פתיחה 

ולמנצחהקטורתפטום!סגולה.245

קלףעלדיו–מנורהבצורת

Segulah! Pitum HaKetoret and

LaMenatze'ach Shaped as a Menorah – Ink

on Vellum

.המנורהבצורתלמנצחעם,הקטורתפטוםסדר

עורכריכתעם.סופרידכתיבת.קלףעלדיו

.נאה

.מצויןמצב.מ"ס15.מ"ס45:הקלףאורך

80$פתיחה 

קמעות,סגולות–ידכתב.243

19–ההמאה,פרס–והשבעות

Manuscript – Segulot, Amulets

and Hashba'ot – Persia, the 19th

Century

קמעות,סגולותכולל,ידכתב

כותביםמכמה.מלאכיםוהשבעות

ההמאה,פרס.שונותותקופות,שונים

.יהודיתופרסיתעברית.19–

12\17ממוצעדפיםגודל.דף[143]

פגמי.מנותקיםדפים.בינונימצב.מ"ס

.הדפיםבכלכמעטרביםשולים

עתיקהכריכה.רבובלאיכתמים

.בלויה

300$פתיחה 
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,ונציה–התורהעלריקאנטיספרעל–שנה400–כלפניהמקובליםמגדוליאחדשלקבליותהגהותעשרות.247

ה"ש

Dozens of Kabbalistic Glosses from the 16th Century – on Sefer Recanati on the Torah – Venice, 1545

.(שניהמהדורה).ה"ש,ונציה.ריקאנטיבנימיןבןמנחםרבינומאת,האמתדרךעלהתורהעלביאור,ריקאנטיספר

(זעירהכתיבה)ההגהותרוב.'השמשנות,אשכנזיידבכתבקבלייםוחידושים,ביאורים,הערות,הגהותעשרותהספרכללאורך

.אחרמכותבנוספותהגהות.אחדמכותב

.שנה400–כלפנידעהבדורהמקובליםמגדוליאחדשלידכתיבתלפנינובודאי

ללא.מנותקיםדפים.וכתמיםבלאי.עשנקבימעט.בינוניכללימצב.אחרוניםדפיםוששה.שערחסרים.רכט-בלפנינו.דףרלה:במקור

.מעטקצוצותהגהות.שונותברמותפגמים.רטיבותמחמתלשניהאחדדבוקיםדפיםכמההספרבאמצע.כריכה

1500$–פתיחה 

–וסגולותקמעות[80]שלגדולאוסף.246

קלףעלכתוביםרובם

Lage Collection of [80] Amulets and Segulot –

Most of Them Written on Vellum

,הביתברכת,סגולות,קמעותאוסף

.מתכתקמעותכמה.ניירעלמיעוטם,קלףעלרובם

.קבלייםוציוריםרישומיםבחלקם

.שוניםומצביםגדלים

100$פתיחה 
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מולדותזמני–פתיהיהודהרביהאלוקיהמקובלידכתב.248

וחישובם

Manuscript by the Kabbalist Rabbi Yehuda Fatiyah – The Times of the

Moladot and Their Calculation

חודשיםה"לכהמולדותזמניוכן,"החודשיםמולדותלחשבוןמזכרת".ידכתב

שלקדשוידכתבבעצםכתובים.ב"תשאלולחודשועדש"תשנתאלולמחודש

."יהודהמנחת"בעלפתיהיהודהרביהאלקיהמקובלהגאון

.ידובכתבשורות54-כ

גאון.20–הבמאההמקובליםמגדולי(ב"תש-ט"תרי)פתייהיהודהרבי

.ובמותםבחייהםהנשמותמתקן.א"זיע"חיאישבן"הרבינומרןתלמיד.וקדוש

דיבר.עליהםמברכתושיאצילכדי,לפתחוהשכימוורבים,חלומותבפתרוןבקי

קמעות.האדםמגוףלהוציאםמנתעללנפטריםדיבוקיםהוצאתלשםשדיםעם

,ישראלעםכלללהצלתרביםתיקוניםערך.חייםומצילותפריעושותהיושכתב

ספריורוב."התפילותאסירימחברת"אתחיברבההשואהבתקופתכולל

לחםבית.הנסתרתורתבלימודיסודלספריוהפכו,הקבלהבתורתעוסקים

רבאאידראעלפירוש–"הרקחיין".ו"למהרחחייםעץעלפירוש–"יהודה

כוללקבלהוספריתלמוד,ך"תנעלפירוש–"יהודהמנחת".זוטאואידרא

סבאעלפירוש–"לנפשמתוק".הדיבוקהוצאתוסדרדיבוקיםעםשיחות

עלפירוש"רחלעטרת".חייםעץעלעיוניפירוש–"מיםאפיקי".דמשפטים

סדר"התקוהאסירי".תורהחומשיחמשהעל–"צדיקכתר".אבותפרקי

כתביוכן.ועוד"בבלמשלי""דודחסדי".תבאשלאצרהכלעלובקשותתפילות

.דפוסאורראולאשעדייןנוספיםיד

31X12.5:גודל.עופרתבעטאחדוצד,בדיואחדצד.צדדיומשניכתוב,דף[1]

שוליםפגמי.קיפולמחמתקלוקרעדיוטשטושי.קיפולסימני.טובמצב.מ"ס

.קלים

200$פתיחה 

ידבכתבדף.249

שלוםרביהמקובל

ספרומתוך–שבזי

"ימיםחמדתמדרש"

Leaf Handwritten by the

Kabbalist Rabbi Shalom

Shabazi – from His Book

"Midrash Chemdat

Yamim"

.צדדיםמשניכתוב,דף

המקובלשלידובכתב

שבזישלוםרביהגאון

הבמאהתימןחכמימגדולי

16.

.מ"ס15\21:גודל.דף[1]

טקסטחסרוןעם,גרועמצב

משוקםהדף.בשולים

.מקצועיניירבמילוי

300$פתיחה 
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יחיארביהמקובלהצדיקידכתב.251

התורהעלחידושים–שניאור

Manuscript by the Kabbalist Tzaddik Rabbi

Yichyeh Shneur – Novellae on the Torah

שלקדשוידבכתב,התורהפרשיותעלחידושים

.כתובים'עמ7.שניאוריחיארביהמקובלהצדיק

.טובמצב.שוניםבגדליםדפים

150$פתיחה 

הגהות–ו"למהרחחייםאוצרות!ביותרנדיר.250

שניאוריחיארביהצדיקהמקובל

Extremely Rare! Otzrot HaChaim by Rabbi Chaim Vital –

Glosses by the Kabbalist the Tzaddik Rabbi Yichyeh

Shneur .ג"תרע,תוניס.ו"למהרח,חייםאוצרותספר

עם.שניאוריחיארביהצדיקהמקובלולמדהגהבועותק

הספרובתחילת.קדשוידבכתיבתהגהותבספר,חותמותיו

.קדשוידבכתיבת,הקבלהבתורתלימודלפנייחודלשםנוסח

עם"פישיעקב"חתוםאשכנזיידבכתבנוספותרבותהגהות

מאיריעקב'רג"הרהמורי"מבשםחידושיםשלאיזכורים

."א"שליטשכטר

כותבשלהאשכנזיידבכתבדפיםנמצאוהספרדפיבין

.חייםהאוצרותדברילהבנתהסברדפי.בספרההגהות

רביבן(ד"תשנ-ג"תרס)שניאוריחיארביהצדיקהמקובל

באבא"הורבומורומפיתורהקיבל.במרוקונולד,מסעוד

בבא"הבנועםיחדבחברותאגםלמדבישיבתוא"זיע"סאלי

העולםמהנאותובפרישותבקדושהנהגחייוכל.ל"זצוק"מאיר

מופתיםסיפורי.בשבתותמלבדבשראוכלהיהלא,הזה

ברכתולקבלבאורבים.במרוקובצעירותועודאודותיונקשרו

עלהא"תשכבשנת.פריעושותהיוותפילותיו,ועצותיו

הסכיםלאאךבארץשונותמשרותמספרלוהוצעו.לירושלים

אלפי.מוסררהשכונתשללרבהוהתמנהירושליםאתלעזוב

'גמאיןישספרואתחיבר.הקדושארונואתליווישראלבני

.התורהס"בפרדדרשותחלקים

ובדףבשערחסרון.ושימושלימודסימני.טובכללימצב

.אחרון

500$פתיחה 
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המקובלהגהות–א"תרנ,ווארשא–חייםעץ.252

"וחידושיםהגהות"בעלאשכנזיוואלףזאברבי

Etz Chaim – Warsaw, 1891 – Glosses by the Kabbalist

Rabbi Ze'ev Wolf Ashkenazi Author of "Hagahot

VeChidushim"

שלוםנהרספרעם.חלקיםשלושה.ו"למהרחחייםעץספר

.א"תרנ,ווארשא.שעהויפה

הספרלאורך."אשכנזיוואלףזאב"בעלותחותמותבספר

.ידובכתב(קצרותבעיקר)רבותהגהות

בסוףבירושליםהמקובליםמחשובי–אשכנזיוואלףזאברבי

בעיקרמפורסם.20–ההמאהוראשית19–ההמאה

הגהותחיבר.בירושליםשהדפיסקבלהספריעלבהגהותיו

עולתספרעל.ו"למהרחהמצותשערספרעלוחידושים

קדושהשעריספרעל(ז"תרס,ירושלים)צמחי"למהרתמיד

.רביםועוד(ו"תרפ,ירושלים)ו"למהרח

שניחלק.'עמ111,[1],9-224.3-237,[6],8,[6]:אחלק

.טובכללימצב.פשוטהכריכה.שערחסר

120$פתיחה 

–ח"תר,שאלוניקי–חכםתורת.253

הגאוןוחתימותרישומים–יחידהמהדורה

הדאיהשלוםרביהמקובל

Torat Chacahm – Salonika, 1848 – Single

Edition – Notations and Signatures by the

Gaon the Kabbalist Rabbi Shalom Hadaya

להדיחייםרביהמקובלמאת,חכםתורתספר

.רוזה

דניאלדפוס.יחידהמהדורה.ח"תר,שאלוניקי

,מולכושאולרבי:שאלוניקירבניהסכמות.י’פראג

אחרוןדףהספרבסוף.קובואשררפאלורבי

,(שרעבישלוםרבי)ש"מהרשתפילה–[ב"קע]

.הלילהקודםלאומרה

הרבי"עבמתנהליניתן"רישוםהספרבשער

אלעבדשלוםהצעירו"נרשבתיחזקיאר"כמהר

.שלוםרבישלנוספותחתימות."ט"סהדאייאוואחד

."הכהןאברהם"חתימה

דפיםכמה.טובמצב.דףקעב-קנא,קמח,[2]

חתוכההכריכהשדרת.מקוריתכריכה.מנותקים

.במקצתהעליוןבחלקה

100$פתיחה 
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–ג"תרכ,ירושלים–הקודשרוחשער\הגלגוליםשער.256

ירושליםרבניחתימות–ראשונהמהדורה

Sha'ar HaGilgulim / Sha'ar Ruach HaKodesh – Jerusalem, 1863 – First

Edition – Signatures of the Rabbis of Jerusalem

שעריםשמונהמתוךשנים.הקודשרוחשערוספר,הגלגוליםשערספר

.ל"זי"האררבומפישקיבלמהכפי(ו"המהרח)ויטאלחייםרבישחיבר

.ראשונהמהדורה,ק"בישראלדפוס.ג"תרכ,ירושלים

מחתימהחלק."ט"סהלויחיים'בהלוייוסףהצעיר"חתימתהפורזץבדף

ממעותקניתיזההספר"רישום"...אשלוםאברהם"אשכנזיתבכתיבה

ר"חר"כההשלםהחכםהצעירהספרזה"נוסףרישום."ח"ג20בעדמעשר

מנדלמנחםרביבעלותחותמות."ב"התרעמשנתמנחםח"כהיוםהלוייוסף

.משקלובמנדלמנחםרביחתןלעווידודיצחקרבישלבנו,מירושליםלעווי

מצב.רופפיםודפיםכריכה.נדףבטקטסקטןפגם.מ"ס21.5.דף[4],עו,[2]

.שימושוכתמיבלאימעט.טובכללי

100$פתיחה 

עזרארביהמקובלחתימות–ד"תרל,ירושלים–הקודשרוחשער.255

י'חאגיעקברביר"והשדרפולהררי

Sha'ar Ruach HaKodesh – Jerusalem, 1874 – Signatures of the Kabbalist Rabbi

Ezra Harari Raful and the Shadar Rabbi Yaakov Chaji

הספר".רפולהרריעזרארביהמקובלשלוחתימתוידובכתברישוםהספרבתחילת

השגחתיתחתוהוא...אשתון"לעיאורפלייצחק'כוו"רצהיקר'האהקדישוהזה

יצחקרבילאורהמוציאהקדשתהספרבשער."ט"סרפולהרריעזראהצעיר

כמהבספר."באבאבןי'חאגיעקבר"השד"חותמות.נוספותחתימות.קאלאמרו

.קצרותהגהות

עלה.הכהןדוויךשאוליעקברביתלמיד–(ז"תרצ-ז"תרט)רפולהרריעזרארבי

המקובליםבישיבת(ה"השד)דוויךשאולחייםרביאצללמדשםן"תרבשנתלירושלים

לימיםשהפכההיא,ד"תרס)בירושלים"מועדאהל"ישיבתממיסדי."הנהררחובות"

.בירושליםהחלביתהעדהמראשי.(המעטירהיוסףפורתלישיבת

כללימצב.דףפג,[2].ד"תרל,ירושלים.ויטאלחייםלרבינו,הקודשרוחשערספר

.שוליםפגמיראשוניםבדפים.טוב

80$פתיחה 

ובנוהדאיהשלוםרביהמקובליםמספריית–קבלהספריארבעה.254

עובדיהרבי

Four Kabbalistic Books – From the Library of the Kabbalists Rabbi Shalom

Hadaya and His Son Rabbi Ovadya

.ז"תרס,ירושלים.ביאוריםשניעם.ו"למהרחתמידעולתספר•

.ד"תרס,ירושלים.משעןאליהורבימאת.חייםעץעלפירוש.אמתשפתספר•

.[הדאיהשלוםרביהמקובלהגאוןחתימתהספרבשער]

עובדיהרביחתימת].ד"תרמ,למברגשלס"ד.מפאנוע"הרממאת.יונהכנפי•

.[בשערהדאיה

חייםרבינומאת.ס"הפרדבדרךתורהחומשיחמשהעלחידושים,טובהדעתעץ•

.ראשונהמהדורה.א"תרל,זאלקווא.ו"המהרחתלמידויטאל

120$פתיחה 
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הגהות-ניניושאלתיאליעקברביהמקובלהמחברשלמיוחדתהקדשה–ג"תר,ליוורנו–ליעקבאמת.257

Emet LeYaakov – Livorno, 1843 – Special Dedication by the Author Th eKabbalist Rabbi Yaakov She'altiel Ninio – Glosses

בספר.'ב'אסדרלפימסודריםההקדמותושערשעריםמבוא,חייםעץ.ו"המהרחספריבשלושהונתיביםמפתחות,ליעקבאמתספר

מאתתשובות.2.אחרממקוםידועיםשלאש"הרשמאתכוונות.1:עולםגדולישלידכתבימתוךבקבלהחידושיםלראשונההובאו

חידושים.4.עזריאלאביגדוררביידמכתבהתפילותכוונתלעניןוהקדמותת"שו.3.השמיטהבשנתכוונותבעניןאלגאזיט"המהרי

.ועוד.פארדודודרבימאתחידושים.6.אר'מאגדודרבימאתחידושים.5.ש"הרשנכדשרעבימזרחישלוםאברהםרפאלרבימרבי

.נינייושאלתיאליעקברביהמקובלהמחברמאת

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

.שבאיטליהמסיניגאליאמעובדיהפרץהגביראל,המחברשלהמסולסלתוחתימתוידובכתבהקדשהלתפארהמתונססתהספרבשער

.ידבכתבחשובותקבליותהגהותכמהבספר

.פגומהעתיקהכריכה.הדפיםבפינותקיפוליםמהספרראשוןדף30–בכ.בינוני-טובמצב.מ"ס30.דף[1],קמה,[5]

100$פתיחה 

בכתבוהוספותהגהות–ה"תשכ,ירושלים–המלךעבד.258

הומינרשמואלרביהצדיקהמחבריד

Eved HaMelech – Jerusalem, 1965 – Glosses and Additions

Handwritten by the Tzaddik Author Rabbi Shmuel Houminer

.ה"תשכ,ירושלים.במדברספר.ך"התנעל,המלךעבדספר

במספר.המחברידבכתבוהוספותהגהות30מעלהספרבתחילת

כמומוכח...","שכתבתיכמומסתברמ"מ"הרבכותבהגהות

."שפירשתי

.טובמצב

80$פתיחה 
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דוויקשאולחייםרביהמקובלמספריית–ספריםשני.259

ה"השד–הכהן

Two Books – from the Library of the Kabbalist Rabbi Chaim Shaul

Dweik Hacohen – the Sadeh

.אלישרמשהחייםרבימאת,ודרשותת"שו,ש"האימשהספר.1

.יחידהמהדורה.א"תרפ,ירושלים

הכהןדוויךשאולחיים"רביהאלקיהמקובלשלבעלותחותמותבספר

."ו"תירושלםק"בעהט"ס

בדפיםויותרבספרמעטזעיריםעשנקבי.טובכללימצב.דףקצ,[6]

.כריכהללא.אחרונים

.יחידהמהדורה.ד"תרפ,ירושלים.פאפודודרבימאת.דודפנית"שו.2

.כריכהלא.טובמצב.דף[1],קסה,[2]

של(האישמשהשבספרמהחותמתשונה)עגולהחותמתבשער

.ה"השדהאלקיהמקובל

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

רחובות"ו"אלבית"המקובליםישיבותוראש,צובהארםשלהראשירבה

מארםנוספיםחכמיםעםיחדלירושליםעלה(32בן)ן"תרבשנת."הנהר

בה,העתיקהבעיראלביתהמקובליםישיבתראשיביןונמנה,צובה

רחובותהמקובליםישיבתשלהקמתהעם.חיבוריוכתיבתעלשקד

הפיץבה,בראשהעמד,נחוםנסיםרביהמקובלהגבירידיעל"הנהר

חלקשלומאורםרבםהיה.רביםלתלמידיםהקבלהתורתאתולימד

,בתפלתוהיהכוחו.ואשכנזיםספרדים,המקובליםירושליםמחכמיחשוב

באיםהיובארץשביקרוים"והאדמורהרבניםגדולי.פריעשתהוברכתו

.עולםשלברומוהעומדיםבדבריםאתוולשוחח,ממנולהתברךאליו

."ייחודיםספר".חייםאוצרותעלפירוש–"שלימהאיפה"ספר:חיבוריו

"שלוםשר".שלוםנהרבספרש"הרשדבריעל"ה"השדהרבהערות"

איפה"ביאורובלעדיכידוע."השדהפאת"."השיריםשירעלפירוש"ו

.זהקדושבספררגלוואתידואתאישיריםלאחייםאוצרותעל"שלימה

100$פתיחה 

הגהות–ג"תרס,ירושלים–נהרעליספר.260

הדאיהעובדיהרביידבכתבארוכותקבליות

Sefer Alei Nahar – Jerusalem, 1903 – Lengthy

Kabbalistic Glosses Handwritten by Rabbi Ovadya

Hadaya

כוונותשלוםנהרסידורעלחידושים,נהרעליספר

,ירושלים.רפולהררינסיםרביהמקובלמאת,התפילה

.יחידהמהדורה.ג"תרס

.הדאיהעובדיהרביהמקובלהגאוןידחתימתהספרבשער

.ידובכתבמשמעותיותקבליותהגהות7הספרלאורך

.הספרלאורךנוספיםותיקוניםקצרותוהגהות

.ומנותקתבלויהמקוריתכריכה.טובכללימצב

120$פתיחה 
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ורישומיםחתימות–ה"תקמ,קוריץ–הרקיעזוהר.262

Zohat HaRaki'ah – Koretz, 1785 – Signatures and Notations

.צמחיעקברבימאת.(ויקרא-בראשית)אחלק,הרקיעזוהרספר

.ה"תקמ,(קארעץ),קוריץ

"...מזאלישיודא'לרשייך"חתימההשערבדף

בכתבנוסףרישום."ט"סץ"י[יהודה]שלום'ןיחיאהצעיר"מסולסלתחתימה

יזכואלנדריםמןמשחראאלכסאר'אב'ןיחיא...אלכסארכניסהקדש..."יד

והגהותחידושיםהפורזץבדף.ר"אכיטובהמדהלכלוהמשתדליםהנודרים

תימניידבכתבקבליות

כתיבהידבכתב.מיוחדתותפלהפסוקים,מענייןרישוםהאחוריהפורזץבדף

.תימנית

חיתוך.חסרהשדרה.צבעוניותהטבעותעםעורכריכת.טובמצב.דףקעח

.אדמדםדפים

200$פתיחה 

מקוריתמהודרתכריכה–ג"תרס,ירושלים–הגלגוליםשער.261

הדאיהעובדיהרביהגהות–"ברכהא"יש"הל"הראשלכבוד

Sha'ar HaGilgulim – Jerusalem, 1903 – Original Impressive Binding in

Honor of the Rishon LeZion the Yissah Beracha – Glosses by Rabbi

Ovadya Hadaya

ר"בכששוןרבימאתוביאוריםהגהותעם.ו"המהרחמאת,הגלגוליםשערספר

.ג"תרס,ירושלים.פרסיאדומשה

שאוליעקברביהגאוןשללכבודושעשתההמקוריתבכריכהכרוךהספר

עטרתומגדולמעוזהגדולהגאון"בחריטהכיתובעם.ברכהא"היש–אלישר

הספרבשער."ו"היברכהא"ישר"כמוהרלציוןראשוןמלכהמרןגדולהזהב

'רל"הראשג"הרהמאתבמתנהליניתן"הדאיהעובדיהרביידבכתברישום

ס"מח,ברכהא"היששלבנו,אלישרחייםמשהרבי]"ל"זצוקאלישרחיים

.ידובכתבהגהותכמהבספר.[ועודהאישמשהת"שו

.טובמצב.הכריכהבשדרתקליםפגמים.רופפתכריכה.מ"ס24.דףעח,[1]

100$פתיחה 

הזהרספרשלכרכיםאוסף.263

שנות–שונותמהדורות–הקדוש

'תר-'התק

Collection of Volumes of Sefer

HaZohar HaKadosh – Varied Editions

– 18th-19th Centuries

.שניחלק.התורהעלהקדושהזהר•

עלנדפס].ה"תקע,פאריצק.שמותספר

כנראה.דףרעט.[דאדרפרנקפורטפי

.בינוני-טובמצב.אחרוןדףחסר

.ראשוןחלק.התורהעלהזהר•

.פארדודפוס.ז"תקס,קושטא.בראשית

בחוריםחמדלישיבת'להקוש"רישום]

."ט"סבורלאחייעקבהצעירי"עץ"יכב

בלאדינורישומים."סידיסיעקב"חתימות

פארדומשהר"בכטידירוס"וחתימות

.בינונימצב."ט"ס

מהתנאהזהרתקוני,התקוניםספר•

.ראשוןחלק.יוחאיבןשמעוןרביהאלקי

המגידפרחייצחקרביבהוצאת

,לנפשמתוק,דבשצוףס"מחהירושלמי

.ועודלעצםמרפא

.מ"ס18.דףרלב,[4].לה-א:תיקונים

.ואיכותיםבהיריםדפים.מצויןמצב

,סוףחסר,נוסףעותק].מקוריתכריכה

.[ידבכתבהשלמהעם

חסר.ט"תקמ,ליוורנו.הזהרתיקוני•

.ידבכתבהגהה.שער

.ט"תרס,ירושלים.הזהרתקוניספר•

ספרלמהדורת,קדםמהדורתזוהי

רבינושלבניהופירושעםהזהרתיקוני

ללאהינהשלפנינוהמהדורה.חייםיוסף

.הפירוש

!שהואכמותנמכרהאוסף

120$פתיחה 
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כרכים22–ראשונהמהדורה–"הסולם"פירושעםהזהרספרסט.264

Set of Sefer HaZohar with the "HaSulam" Commentary – First Edition – 22 Volumes

סט.אשלגליביהודהרביהמקובלמאת.הסולםומראות,הסולםהביאוריםעם.חדשוזהר,תורהחומשיחמשהעל,הזהרספר

.ראשונהמהדורה.כרכים22–שלם

רביר"האדמו,זוננפלדחייםיוסף’ר,הכהןדוויךשאולחיים’ר.קוקהכהןיצחקאברהם’ר:ישראלגדוליהסכמותהובאו'אבחלק

ר"האדמו,פרידמןנחוםרביר"האדמו,פרידמןישראלרביר"האדמו,מבעלזרוקחאהרןרביר"האדמו,מגוראלטרמרדכיאברהם

רבי,מבילגורייארוקחמרדכירבי,ניץ'מוויזהגראליעזררבי,פרידמןיוסףשלוםמרדכירביר"האדמו,פרידמןיעקבאברהםרבי

.טולידאנומשהיעקברבי,פ"חרלמשהיעקברבי,עוזיאלחימאירציוןבןרבי,הרצוגהלויאייזיקיצחק

.מצויןמצב.מקוריותכריכות

150$פתיחה 

–חלקיםשלושהסט–(קבלה)אמתמשפטי.266

המחברהקדשת

Mishpatei Emet (Kabbalah) – Set of Three Sections –

Author's Dedication

הלכהכלעלובנסתרבנגלהיפהפירושהוא",אמתמשפטיספר

אגיגדבןיחידהזכריהרבימאת.המשפטחושןערוךבשולחן

.ו"תשכ.שרעבי

עםעמודכל.ישראלגדוליהסכמות.המחברהקדשתאבחלק

.הביאורולמטה,ערוךהשלחןפנים

.מצויןמצב.כרכיםשלושה

60$פתיחה 

–(פתיהיהודהרבי)מספרותרוחות\יהודהמנחת.265

ראשונהמהדורה–ג"תרצ,בגדאד

Minchat Yehuda / Ruchot Mesaprot (Rabbi Yehuda Fatiyah)

– Baghdad, 1933 – First Edition

רמזיהם,חלומותענין.במקראפסוקיםביאורי,יהודהמנחתספר

משיחוימותגיהנםענין.וגלגולםדינם,רוחותמעשה,ופתרונם

.פתיהיהודהרביהמקובלמאת.תשובהוענין,הבאועולם

.שוחטאלישעדפוס.ראשונהמהדורה.ג"תרצ,בגדאד

.מקוריתכריכה.טובמצב.דף[1],עז

80$פתיחה 
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אשכנזיהדות–והגהותחתימות\ידכתבי

ח"תרצ,יורקניו–"דהספדאמילי"ספר–ידכתב.267

Manuscript – Sefer Milei DeHespeda – New York, 1938

היהודיתמהקהילהשוניםואישיםחכמיםתלמידי,רבניםעלהספדיםובו."דשכבייקרא"ספר\"דהספידאמילי"קונטרס,ידכתב

.עצמהבמלחמהשנפטרויהודיםעלנישאוהספדיםוכמהיתכן.המלחמהלפניבברוקלין

אליהו'רגיסיקברעלאבןלגילוי"46בדף:הדבריםהתוכןמתוךאודותיופרטיםכמהללמודניתןאולם–ידועלאהספרומחברכותב

1בדף."פערלאווהעשליהושעה"מו'דלדברוחרדיראבתורהמופלגבאדםהישרהיקרגיסיעלהספד"8בדף."פערלאווחיים

ונהרגחללשנפלכצמןהכהןאליהו'רעלהספד"כמושוניםהספדיםכןכמו."בברוקליןכאןשלנונ"הבהכממתפלליאחדעלהספד"

פהכמהוהםמעטיםכייען,עליומתאבלתנ"בהכגםאבל..."ההספדובתוך"ש"וירח"תאישוהואלהתפללנ"לבהכבהשכמהבלכתו

שמואלאברהם'רעלהספד"15'בעמ."שבדורנומהמעוליםאחדעלהספד"9'בעמ"...האלפערןצ"ריכמונכבדאורח"."באמעיריקא

הספד"."וואקסמאןשמחה'רעלהספד.כהןפייבל'נ"בהכמחבריאחדעלהספד."ח"תרצכסלוט"יביוםנ"בהכשלהפרזידנטבוירג

גראסמאןחייםשמואל'רהמועטיםעליהמבניאחדעלהספד"."שלנונ"בבהכפרזידנטהקהלהראששהיהיעסנערמיכליחיאל'רעל

סטאלליסקילידירביםבאספתסטאלליסקמולדתיעירעלבהספדמדברותינשאתי"55'בעמ."נ"בבהכס"שחברהמחבריאחד

.ל"זציעברייסקייעקב'רש"בתורהוירהמפורסםג"המאוה'הגהרבב"שעלהספד"57'בעמ."רבתינויארקותושבי

.ח"תרצ,יורקניו

.מקוריתכריכה.מצויןמצב.מ"ס19\24.5.כתוביםעמודים72

300$פתיחה 
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ושיריםמכתבים–ידכתב.269

20–ההמאהראשית,אשכנז–

Manuscript – Letters and Poems –

Ashkenaz, Early 20th Century

,מכתבים50–ככולל,ידכתב

עשרותוכן,והמליצההכתיבהללימוד

ראשית,אשכנזיתכתיבה.שירים

.20–ההמאה

לספרזההבסגנוןהינוידהכתבתוכן

שמואלמשהשלעבריתמכתבי

בוינהלראשונהשנדפס,ניימאן

.נוספותבמהדורותכ"ואחה"תקע

לפנינו,וסוףתחילהחסר.שלםבלתי

233לפנינוכ"סה.14-247העמודים

דף.מ"ס11\16.כתוביםעמודים

בדפיםפגמים.כריכהללא.יבש

.טובבמצברובו.ואחרוניםראשונים

100$פתיחה 

19–ההמאה,אשכנז–ומליצותמכתבים–ידכתב.268

Manuscripts – Michtavim VeMelitzot – Ashkenaz, the 19th Century

,ויגש'אתאריךהעמודיםבאחד)19–ההמאה,אשכנז.מליצותקטעיעם,מכתביםלכתיבתוסגנוןדוגמאותהרבהכולל,ידכתב

.(ו"תרכ

.זעיריםנקבים.קליםפגמים.רופפיםדפים.דיווטשטושיכתמים.כריכהללא.בינוני-טובמצב.מ"ס17\20.'עמ[58]

400$פתיחה 
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20–ההמאהראשית!אוטוגרף–דייוויסמתתיהויחיאלרביידכתב.271

Manuscript by Rabbi Yechiel Matityahu Davis – Autograph! early 20th Century

.20–ההמאהראשית.דייוויסמתתיהויחיאלרביידבכתבחידושיםדפי

.שונותוהתכתבויותנוספיםהלכהחידושי,ס"השבמסכתותחידושים,כולליםידהכתיבה

בןאברהםוהשוכר,דויסהאחיםבשםתקוהמפתחדויסשלוםהמשמרבין,בירושליםטוביהזכרוןבשכונתביתשכירותחוזה40בדף

.החידושיםכותבשלבכתיבתוהחוזה.ט"תרצבשבט'בכ,כהןבנימין

...ק"לאהעלהימיוולסוףלובליןד"הגאב'שהיל"זצקלאצקין'אלי...הרבמאתציוןמבשרתהקונטרסעלהסכמהתעודת":169בדף

.(נדפסלא,ציוןמבשרתקונטרס)"ה"התרפאלולט"כביוםו"תבירושלםובא

מאתהואאגרת174ובדף.ליבמשהמאתדויסמתתיהאלאגרת173בדף.דודואלדיויסחנניהאברהםמאתאגרת172בדף

.6/1/1937מיוםאפשטיןשמואל

.שוניםגדלים.טובבמצבהאוסףשלהמוחלטרובו.בינוני-טוב,הדפיםביןמשתנהמצב.קונטרסיםוחלקםנפרדיםדפים.דפים[176]

.קיפולסימני

400$פתיחה 

–ההמאה,אשכנז–סליחות–ידכתב.270

17\18

Manuscript – Selichot – Ashkenaz, the

17th/18th Centuries

,אשכנזיתכתיבה.סליחותפיוטיכמהכולל,ידכתב

.מנוקד.18\17–ההמאה

שייסד,לקדושיםסליחה)לדמידמיאלאלהים•

אנשילרביהקדושעינויעלשפיראנתןרביהמקובל

ליאין•נשפוךונפשלבאליך•(מאנשמרדכיר"בכ

'הלמה•דיןויודעמביןפניאת•אליךאםכיבטחון

קנאתךאיה•בציליאחסהצוריאלי•ברחוקתעמוד

אניחטאיאת•בקרניובסבךאחראיל•וגבורתך

ישראל•אקראאליךאיראיוםאבי•היוםמזכיר

.עמך

.טובמצב.מ"ס18\29.'עמ[7]

300$פתיחה 
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ידבכתבוהשלמותתיקונים–"מסלבודקאסבא"השל"הצפוןאור"הספרטיוטות–ודפוסידבכתבדפים.272

ד"מחבהרביוחתנוצ"הריימזכירלימיםקווינטאליהורביתלמידושלידובכתבמאודייתכן

Handwritten and Printed Leaves – Drafts of the Book "Or Hatzafon" of the Saba of Slabodka – Handwritten Corrections

and Completions, Most Possibly by his Disciple Rabbi Eliyahu Kvint the Future Secretary of the Rebbe Rayatz and the

Son-in-Law of the Rabbi of Chabad

סבא"מהמוסרמאמרי–(בראשיתספרפרשיותפיעל,אחלק)"הצפוןאור"הספרמטיוטותחלק.ודפוסידבכתבדפיםמקבץ

.פטירתולאחרתלמידיוערכואשר"מסלבודקא

,תיקוניםועליהם.קכז-קאדפים,הספרשלמודפסתוטיוטהכתיבהבמכונתמוקלדיםעמודים18וכן,ידבכתבעמודים14לפנינו

.ידבכתבדפוסוהערותעריכהסימני,הוספות

שמוזכרכפי"סבא"השלהותיקיםמתלמידיואחדקווינטאליהוהרבמטיוטותחלקהינםאלהבטיוטותהידכתבישכללמאודיתכן

...שיחותיואתספרעללהעלותהשימהעליהםונטלותלמידיומותיקיאחדיםהתעוררו":התלמידיםבהוצאתאשרהספרבהקדמת

אתלצייןישביחוד...הספרלעורכישימשוהללוהרשימות,משיחותיותמציותאוקטעים...מתלמידיוכמהלעצמםרשמולאושרנו

לאחר."ובחברוןבסלבוקהו"תרפ-ב"תרפהשניםבמשךמרןשלמשיחותיו(ב"בארהרבכעת)קוינטאליהוהרבשלהטיוטארשימות

.אחריםבמקומותידולכתיבתדומהגםשלפנינוהידכתבכינמצאהשוואה

-ה"תרפהשניםבין"מסלבודקאהסבא"פינקלצבינתןרביאצלבסלבודקהלמדנעוריובימי–(ה"תשל-ט"תרנ)קווינטאליהורבי

פרעותלפני.חברוןבעירהשתקעההישיבה.פינקלהרבובראשם,ישראללארץהישיבהורבניתלמידימרביתעםיחדעלהו"תרפ

שימשלימים.כנסתביתכרבכיהןשםב"לארהועברהעיראתעזבנישואיולאחר.דיאמנטחייםרבישלבתואתלאשהנשאט"תרפ

.ד"מחבהרביחותנושלוכןצ"הריישלכמזכירו

במזרחהמוסרבעלימראשי,בסלבודקה"ישראלכנסת"ישיבתשלמייסדה"מסלבודקאהסבא"–(ז"תרפ-ט"תר)פינקלצבינתןרבי

הישיבהאתוביססתלמידיועםיחדישראללארץעלהד"תרפבשנת.בתקופתוישראלובארץבליטאהישיבותראשיומגדולי.אירופה

.ט"תרפפרעותעדשכנהשם,חברוןבעיר

שראייזיקיצחקהרבתלמידיוידיעל,1928ח"תרפבשנתבקובנאלראשונהשהודפס,"הצפוןאור"בספרוהודפסוושיחותיומאמריו

.ט"ותשלט"תשיבשנים,בירושליםחלקיםבשניהודפסהתורהעלספרו.גרודזינסקיאברהםוהרב

.ממוספריםמהדפיםחלק.יבשדף.טובכללימצב.שוניםגדלים.הדפיםברובקיפולסימני.ודפוסידבכתבדפים56כ"סה

150$פתיחה 
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רבישלתלמידהעתקת–מגילההלכותתורהחדושי–ידכתב.273

ז"תרט,מאקווא–"שלמהיריעות"הבעלאולמןזלמןשלמה

Manuscript – Torah Novellae Hilchot Megilah – Copying by a Disciple of

Rabbi Shlomo Zalman Ulman Author of the Yeri'ot Shlomo – Makó,

1856

אולמןזלמןשלמהרביהגאוןמאתמגילההלכות(תורהחדושי)ת"חד,ידכתב

.תלמידוי"ענכתב.העתק."שלמהיריעות"בעל

רנןויקרא'פחמישייוםמאקאוואק"פקלהעתקגמרתי"רישוםידהכתבבסוף

!נדפסלאהחידושיםתוכן,לנוהידועכפי.[?]"אטמאךישראל'הק,ק"לפירננו

מחמתקרעים.בינוני–טובמצב.מ"ס34X20.5:גודל.צדדיומשניכתוב,דף[1]

הדףבראש.חסרוןעםקטניםקרעיםשניהדףבתחתית.קיפולסימני.קפלים

.הדיוחריפותמחמתנקב

100$פתיחה 

זלמןשלמהרביהגאוןאלבעטשהיהודיתהקהילהמאתמכתב.274

ב"תרכ–"שלמהיריעות"בעלאולמן

Letter by the Jewish Community of Betsh to the Gaon Rabbi Shlomo Zalman

Ulman Author of Yeri'ot Shlomo - 1862

זלמןשלמהרביהגדולהגאוןאלבפוליןבעטשמקהילתשנשלח,ידבכתבמכתב

."שלמהיריעות"הבעלאולמן

,ונכבדות...במעלותהמפורסםג"המהלהרב,ה"בע"–בעבריתשורההמכתבבראש

.".והגליל(מאקווא)מאקאק"דקד"אבה"הת"כשישראלעטרת,ומדעתורהמלא

ב"תרכ1862–"862"הכתיבהתאריךהמכתבבסוף.בגרמניתנכתבהמכתבשאר

.הקהילהראשיחתימתוכן.אולמןזלמןשלמהרבישלפטירתולפניכשנה–

"בעטשקהל"הכיתובעםאדומותשעווהחותמותשתי,המכתבשלהחיצוניבצדו

.דודמגןעיטורבתוך

,קיפולסימני,רטיבותכתמי,בינוני-טובמצב.כתובותשורות23.מ"ס29X22:גודל

.בטקסטמועטחסרוןעםקליםשוליםפגמי

80$פתיחה 

ווייסיוסףרביאליפהאברהםרבימאתמכתב.275

ז"תרי,בודפשט–מיינטאדטשד"אב

Letter by Rabbi Avraham Yaffe to Rabbi Yosef Weiss Av Beit

Din of Meintadtch – Budapest, 1857

רבישלוחתימתוידובכתבשוניםועניניםשלומים,ברכותמכתב

.מיינטאדטשד"אבווייסיוסףרביאל,מבודפשטיפהאברהם

.ז"תרי,בודפשט

הנמעןעלוקילוסיןשבחבדבריהפותחותשורות7המכתבבתחילת

.וויסיוסףרבי

.טובמצב

80$פתיחה 
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ד"אבאדלרנתןרביהגאוןמאתנדירמכתב.276

דודחייםרביל"הראשאל–"לגרנתינה"בעללונדון

מירושליםחזן

Rare Letter by the Gaon Rabbi Natan Adler Av Beit Din of

London Author of the Netinah LaGer – to the Rishon

LeZion Rabbi Chaim David Chazan of Jerusalem

ראשון"האלנשלח.אנגליהשלרבהאדלרנתןרבימאתמכתב

בענין."לבחקרי"השלבנובדראד"ח–חזןדודחייםרבי"לציון

שכונתלימים)בירושליםמונטיפיורימשהשהקיםהרוחטחנת

מתוךוענינים,מהשרשלוםדרישתעם.(שאנניםמשכנות

.ה"תרכ,לונדון.מונטפיוריעםאדלרהרבשלשיחתם

"לגרנתינהבעל(ן"תר-ג"תקס)לונדוןד"אבאדלרנתןרביהגאון

.הבריטיתהאימפריהשלהראשירבה.אונקלוסתרגוםעלביאור

.הנוברשלהראשירבהשהיהמאביותורהוקיבלבהנוברנולד

תלמידובינגאברהםרביאצלוירצבורגבישיבתלמדמכןלאחר

הקרובידידו,שםלמדועמויחד.מפרנקפורטאדלרנתןרבישל

יצחקורבילנרערוךבעלעטלייגריעקברבי,ברגמןאליעזררבי

כרבהוסמךב"תרפבשנת.וירצבורגד"אבבמברגרהלוידב

וכיהןללונדוןעברה"תרבשנת.וירצבורגהעירלרבומונה

התורהלהפצתדאגימיוכל.לבריטניההראשירבבמשרת

למעןפעל.באנגליההרפורמיתבתנועהמלחמהניהל.באנגליה

קלישרהירשצביהרבעםמכתביםבקשרועמדישראלארץ

משהלמזכרתהקרן"בלונדוןכשנוסדה.ישראלארץישובבדבר

הרבנעשה,ישראלארץיהודיאתלישבבמטרה"מונטיפיורי

"יונתןאהבת"."לגרנתינה"אתחיבר.שלההוועדמראשיאדלר

עלגאוןהאירבעלפירוש.עוזיאלבןיונתןתרגוםעלפירוש-

עםתפילותוסידרית"שו,חידושיםדרושתספרי.טהרותסדר

על"מרמספד"הספריצאה"תרנבשנת.וביאוריםתרגומים

שנשאהספד,לונדוןדייןשפייערסבערדוברבימאת,פטירתו

-"אלפיןאלף"בשםנוסףהספד.ן"תרבשנתהכנסתבביתעליו

רבימאת,אלףבאותהפותחותמילים1000בתאבלאגרת

.אמתיאהרניאסף

.טובמצב.מ"ס14\21.דף[1]

500$פתיחה 
ידובכתבמכתב.277

הרצוגדודרבישלוחתימתו

ד"תרצ,גראץ–מגראץ

Letter Handwritten and

Signed by Rabbi David

Herzog of Gratz – Gratz, 1934

שלוחתימתוידובכתבמכתב

וראשד"ראב–הרצוגדודרבי

נשלח.גראץבעירהדיינים

בקשת,בחיפההרבנותלמועצת

לארץלעלותהמבקשלזוגעזרה

.ישראל

.1933ד"תרצ,גראץ

.טובמצב.מ"ס23X15גודל

בחלק.קורוזיהכתמי.תיוקחורי

.חסרוןעםקרעהמכתבשלעליון

.קיפולסימני

80$פתיחה 
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קהילות"המרןמאתמכתב.279

בחייומוקדמתמתקופה"יעקב

Letter by Maran the "Kehilot Yaakov"

from an Early Time of His Life

רבינושלידובכתב,נדירפולמוסימכתב

קוראבו.הסטייפלר–קנייבסקייעקבישראל

א"שליטהגדוליםהגאוניםהרבניםכבוד"אל

ג"הדרמוללהתייצבעניאנימיאמנם

והחרדההכאברובמפניאבלבבקשות

עצתלהפר...העקריםעקרשהםבדברים

מינויכלילולבטלהדברבסכנתמביניםבלתי

להפר...הצרופההחינוךלרוחמתאיםשאינו

."'הבכרםהמקלקליםמחשבות

ארוךדףעלכתוב.קדשוידבכתבשורות6

מצב.מ"ס5.5\21:גודל.(חתימהללא).וצר

.טוב

180$פתיחה 

–"ישראלאמוניצעירי"אגודתועדמאתמכתב.278

ב"תרפ,אטוואצק

Letter by the Committee of Agudat "Tze'irei Emunei Yisrael" –

Otwock, 1922

פרשת'איום.באטווצקישראלאמוניצעיריאגודתועדמאתמכתב

צעיריידיעללאורהיוצאישראלקולעיתוןמערכתאל.ב"תרפ,ואתחנן

.בירושליםישראלאגודת

שלפעולותםעלהלבמעומקוהברכהתורהדבריהמכתבבתחילת

החפשייםנגד...ישראליתהארציהחרדיתיהדותשלמבטאהכלי"

אחריםמלחמתהמתגיירים,וקדושהיראהעולמעליהםהפורקים

בחלק"..והחרדיםהמתבוללים,הלאומייםאחינושדרותביןומדנים

שנסע"לעוויןבעריש"בשםיהודיאודותכותביםהמכתבשלהשני

ארוךזמןוהנה,יפובעירסחורהלעשותכדיישראללארץמאטוואצק

במכתב.לחשובמהלמשפחתוואיןידיעהשוםממנונשלחהשלא

ביפוישראלאגודתלצעירישיפנובבקשההעיתוןמנהליאלפונים

.האישהיכןוידרשושיבדקו

.(מזכיר)זעהמאןל"סגדוד(ר"יו)"וויזעליהודאאלעזר"החתומיםעל

.קיפולסימני.טובמצב.האגודהשלרשמימסמכיםבלנקעלכתוב

.בטקסטלא,במרכזוחור.תיוקנקבי

60$פתיחה 

שטיינמןליביהודהאהרןרבימרןשלוחתימתוידובכתבנדירמכתב.280

Early and Rare Letter Handwritten and Signed by Rabbi Aharon Yehuda Leib Shteinman

מוקדםהמכתב.שטיינמןליביהודהאהרןרבימרןשלוחתימתוידובכתב,באשדודגרודנהישיבתהנהלתאלשנשלחהמלצהמכתב

.ח"תשכמשנת

המכתבבסוף"...נשמטולישיבתכםלהתקבלממליציםשאנוהתלמידיםמרשימת"תלמידקבלתעלשטיינמןהרבממליץבמכתב

.ידוחתימת

.קיפולוסימניקמטים.הדףבמרכזכתם

80$פתיחה 
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בנימיןרבימאתמכתב.281

–קוממיותד"אבמנדלזון

ט"תרצ

Letter by Rabbi Binyamin

Mendelson Av Beit Din of

Komemiyut - 1939

מרכזמנהליאלשנשלחמכתב

מבקשבמכתב.אביבבתלהחנוך

שתלמדמורהלהםלהשיגהרב

נא"עטהבכפריעקבביתבמוסד

במוקדםמורהלנולהמציא

הבית]י"הבבשבילמורה,האפשרי

מאת,"..י"הבלפתוחשנוכל[יעקב

מנדלסוןבנימיןרביהישובשלרבה

.וחתימתוידובכתב–

מסמכיםניירעלכתוב.דף[1]

.תיוקנקבי.טובמצב.רשמי

100$פתיחה 

פסחצבירבישלוחתימתוידובכתבהלכתיתתשובה.283

לבלגיהנשלח–ו"תשט–ירושליםד"ראבפראנק

Halachic Responsum Handwritten and Signed by Rabbi Zvi

Pesach Frank Rosh Av Beit Din of Jerusalem – 1955 – Sent to

Belgium

,ירושלים.פראנקפסחצבירבישלוחתימתוידובכתבהלכתיתתשובה

לחזורודעתול"בחוהדרישראלארץבןבענייןמדברהמכתב.ו"תשט

שלשניט"ביומלאכהבעשייתמותרהאם,שלושאושנתייםבעודלארץ

.גלויות

.לבלגיהונשלחאוויראיגרתעלנכתב

השולחכתיבתבמקוםהמכתבשלהשניבצדו.ידובכתבשורות19

."פראנקל"במוהריפסחצבי"רבישלחותמתו

הפוסקיםמגדולי,מובהקגאון–(א"תשכ-ג"תרל)פרנקפסחצבירבי

.א"תשכ-ו"תרצהשניםביןהעירשלהאשכנזיהראשיורבהבירושלים

.(17554ר"אוצה)."ציוןדרישת"ו,"מלךמקדש","צביהר"בעל

.תיוקוחוריקיפולסימני.טובמצב.מ"ס30X18:גודל

100$פתיחה 

בארץהחרדיתהיהדות–בלויעמרםרבימאתוהיסטוריםקצריםמכתביםשני.282

Two Short and Historical Letters by Rabbi Amram Blau – Haredi Jewry in Israel

שמירתעלנפשבחירוףומהלוחמיםבארץקרתאהנטורימראשיבלויעמרםרבישלידוחתימתעםבמכונהמתוקתקיםמכתביםשני

.רשעהעושיוכלזדיםיהרסוהלאלמעןבארץהיהדותערכי

הנוראהמצבכלפיאמנהבריתבר'בדלהזמנתנונענתלאעתהעד"נאמרובו.אלמוניאלנשלח.ט"תשי,סיוןחדשמראשמכתב.א

."זובשעה'דיראיעלהמוטלתהאחריותאתשתדעמקויםואנושובאותךמזמיניםהננו,בקדושהמשרשוו"חישראלעםבעיקירת

ראשערבכללקבועבהחלטה'הלדברהחרדיםאגודבענין,בחוקותי'פששיליוםאורשתתקיםאסיפהבעניןהמדבר.נוסףמכתב.ב

המכתבבשולי.ו"חבהפךולהפךהקדושהכחמגביראתהבהשתתפותךכיתשכחואלזכור.המצבעלוהתעוררותתפילהיוםחדש

."בלויאש"ברעמרם'וגו'הכחנאיגדלועתה"בלויעמרםרביהוסיף

.טובכללימצב

100$פתיחה 
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–ידבכתבפרוזבול\ווילנאץ"מבדפרוזבול.285

פריטים2–19–ההמאה

Prozbul from Badatz Vilna / Handwritten Prozbuk –

the 19th Century – 2 Items

בודדכדףנדפס.בווילנאהדיןביתמאתמודפספרוזבול•

למילוימקוםעם,שביעיתלשנתפרוזבולנוסחכלובו

נעשהלאבפרוזבול.וילנהלויןיעקבדפוס.ידבכתב

.טובמצב.מ"ס13\11.שימוש

.מילויללא.19–ההמאה,אשכנז.ידבכתבפרוזבול•

נוסףפרוזבולהמקבילבעמוד.טובמצב.מ"ס10\16

.(בלבדהעליוןחלקו)ידבכתב

60$פתיחה 

ירושליםורבניגדוליבחתימתנישואיןתעודות[9]אוסף.284

Collection of [9] Marriage Certificates Signed by the Greatest Rabbis of Jerusalem

.בירושליםהאשכנזיםלקהלתהעירועדוחסידיםפרושיםהחרדיתהעדהשלנישואיןתעודות9

פינקלבינושבנימיןרבי•חברוןישיבתראשסרנאחייםיעקברבי•מזוויעהלר"האדמוגולדמןאברהםרבי:החותמיםהעדיםבין

שפיראזיסלשמחהרבי•עדסיוסףרבי•(בתפרחתושיהישיבתראשפילץאביעזררביהנראהככל)פילץ.ארבי•מירישיבתראש

."טשאקאווא–חייםדברי"ישיבתראשהלברשטאםמשהרבי•שרייברמשהרבי•פינקלצבינתןרבי•

עדים4ישנםמהתעודותבחלק.תיוקחורי,טובכללימצב.קופיניירי"עכתוביםהדפיםברובוהכלההחתןפרטי,דפים9כ"סה

.חתומים

$  180פתיחה 

שלקבלות286.12

–חייםעץוישיבתת"ת

ידחתימתעםכולם

זלמןאיסררביהגאון

"האזלאבן"בעלמלצר

12Receipts of the Etz

Chaim Talmud Tirah and

Yeshiva – All Signed by

the Gaon Rabbi Isser

Zalman Meltzer Author

of "Even HaEzel"

שלקבלות12שלמקבץ

והישיבההכללית"ת

שניתנו.'חייםעץ'הגדולה

חתימתעם.שונותלמטרות

זלמןיאסירביהגאוןשלידו

.האזלאבן"בעלמלצר

מצורפיםקבלותבכמה

.נוספיםמסמכים

גדלים.ניירפרטי18כ"סה

.שונים

100$פתיחה 

ש"ת–ר"התשנות–ל"חורבני–ודפוסידבכתבמכתביםאוסף.287

Collection of Handwritten and Printed Letters – Rabbis from Abroad – 19th-20th

Centuries

:ביניהם.דפוסאובצילוםוחלקםידבכתבחלקם.ל"בחושוניםמרבניםמכתביםאוסף

נתבארמהמכתב."זלמןשלמה"חתימה.ע"תר,[גרסוורדיין]ד'גרוומהעיירהידבכתבמכתב•

בעלשלמחותנוהינושניאורסוןלייביהודה,"אבותמגן"בעלמקאפוסטר"האדמושלשבנו

.המכתב

לאדאניד"אבמלפנים,שניטצלערשלום"שלרשמיבלנקעל.לועזית,ידבכתבמכתב•

.ח"תשל."בלונדוןשלוםשמואלאהלהמדרשדביתרבועכשיו

.ד"תרל1874.ניץ'ויזמהעיירה.ידבכתבגלויה•

.ה"תרצ.ידובכתבהוספותעם,ברסקוביץד"אבפרידלינגהירשצבירבימאתבדפוסמכתב•

.ז"תשי.באנגליהלידסהעירשלהראשיהרבשלבלנקעל,ידבכתבמכתב•

.ב"תשנ,לונדון.ראקאווליפמאןטוביוםרבישלוחתימתוידובכתבמכתב•

.א"תשכ,לונדון.ואנגליתעברית."לונדוןדיןבית"שלבלנקעלמכתב•

כוללות"שלרשמיבלנק.מטבריהועקניןאברהםרביאלמיווןנשלח,כתיבהבמכונתמכתב•

.ל"תש1970."יעאבאתונאהבירהעיר

לפניתורהדבריקריאת.'הלפניאשרהשולחןזה"לראשוניםזכרון"מודפסתקירמודעת•

.קיפולמחמתקרעים.מתיםמזבחישאכלוייחשבלאלמעןכאחדשאכלולשלשההמזוןברכת

.פיינשטייןמשהרבישלידובכתבהמלצהמכתבשלצילום•

.טובכללימצב.שוניםגדלים.דפים11כ"סה

200$פתיחה 
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חתימות–ודפוסידכתבמכתבים\מסמכיםאוסף.289

ש"ת-ר"התשנותרבניםוחותמות

Collection of Handwritten and Printed Documents / Letters

– Signatures and Stamps of Rabbis 19th – 20th Centuries

ירושליםד"ראבמשאששלוםרביבחתימתנישואיןתעודות14•

ד"אברבינוביץחייםרבישלוחתימתוידובכתבמכתב•

עםכתובהספרשערמדףחלק•ידובכתבשורות7,בוקארשט

רבישלנכדו,כהנאמענדילמנחםרבישלוחתימתוחותמתו

דודורביי'פאלאגיהושערביחתימת•מקרעסטירה'ישעיהל

חוברת•(קבלות3)אמשטרדםקופתשלקבלותעלכהנא

"אששרידי"הבעלווינברגיחיאלרבימאת"התרגומיםלתולדות"

במכונתמכתב•מעדליארבילהגאוןידובכתבהקדשהעם

ב"בארהההלכהמפוסקיגרינבלטאפריםרביחותמת,כתיבה

,פוברסקידודרביבחתימתמכתב•אפריםרבבותת"שוס"מח

מכתב•היידישבשפתידבכתבעתיקיםמכתביםשני•ז"תשל

שני•"ברענשטייןצבי"חתום,קולודצקישכנאלרבישנשלח

ומנהליגבאימאתאונטרמןיהודהאיסרלרבישנשלחומכתבים

שני•"בירושליםהצבורמוסדיהמאוחדותהצדקות"מוסד

יהודאאיסרלרבינשלחו,ישראלכנסתהכלליועדמאתמכתבים

.א"תש,הועדמנהלישלבחתימתם,אונטרמן

גדלים.טובכללימצב.ידובכתבבדפוסניירפריטי29כ"סה

.שונים

150$פתיחה 

-ודפוסידכתב–אשכנזרבנימאתמכתביםאוסף.288

ש"ת-ר"התשנות

Collection of letters by the Rabbis of Ashkenaz – Handwritten

and Printed – 19th – 20th Centuries

•שטראסבורגד"גאבהורביץדודאברהםרבישלידובכתבמכתב•

ישראלרבי:שלבחתימתם,החרדיתהעדהץ"בדשלהמלצהמסמך

ז"תשנ,הלברשטאםמשהורבי,ראבינוביץבנימיןרבי,פישריעקב

ידידואל,פרידמןציוןבןיוסףרבישלוחתימתוידובכתבמכתב•

ה"הה"עה"סועב"החו'וכו'וכוותפארתלגאוןהמפורסםהרב"

כישמעתי...א"שליטיוסףר"מוהרקדושתכבודו"נר'היחסישלשלת

כתב•"...ברכתינאיקחסאלנטנכבדהבעירד"לאבנתקבלג"הדר

א"תשל,כץדודרביידיעלחתוםמכתב•לשוחטיםידבכתבתעודה

הלויאבהרםרביבחתימת,בריסקישיבתשללימודיםאישור•

מכתב•ח"תש,יק'סולובייצמשהלרבישנשלחמכתב•יק'סולובייצ

מכתב•ח"תשל,ורנרברוךשמואלרבישלוחתימתוידובכתב

ידובכתבמכתב•פריינדיודאדודרבישלוחתימתוידובכתב

–חברותדמיתשלוםעלרשימהדף•פרנקלאיסררבישלוחתימתו

רבי;וייסענשטעריןדוד'ר;בראונדאליעזר'ר:הרבניםחתומיםבדף

רבי;רוזנברגאורירבי;שלזינגריהודהיחיאלרבי;צוובנרמרדכי

אשרישראלרבי;גוטליביוסףחייםרבי;המבורגרשמואלאברהם

רבי;צוובנרליבמרדכירבי;שטוקזיידלרבי;דייטששמעוןרבי;וולעס

אליהורבי;שענברגרליבפנחסרבי;ווברזלמןליפארבי;מלמדיוסף

רבי;רייזמןיצחקישראלרבי;אייבמשהרבי;כהןמאיררבי;ראטה

.הרצפלדאברהםבחתימתמכתב•ברזנישבתיורבי;וולעסאברהם

.ועוד

גדלים.טובכללימצב.ודפוסידכתבניירופריטימכתבים20כ"סה

.שונים

200$פתיחה 
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חותמות,חתימותעםפורזץודפיספריםשערימקבץ.290

ורישומים

Collection of Title Pages and Flyleaves with Signatures, Stamps

and Notations

.ורישומיםחתימות,חותמותעםפורזץודפישעריםבהם,דפיםמקבץ

:הדפיםבין

מנחם"חותמת.כ"תר,לעמברג,יהושעפניספרשלושערפורזץדף•

גיסיאצלהחלפתיי"פנהספרזה"רישוםהפורזץבדף,"דייטשמענדל

אדםחכמת[פר]'וס...עלילקוטמדרשבעד...שאולה"מוהרב

."צביגיסואניא"וריטב

ד"תקצנייאזאטץק"דקד"מאבבעזבוןקניתי"רישוםעםפורזץדף•

."...בער...מרדכי'הק

בהרביקותיאל'לר[שייך"]:ביניהםורישומיםחתימותפורזץדף•

."טורשיןדוד'רחתןלעוויטאאהרן

שלשלתהמובהקהגאוןהרבלכבודשייך"רישום,פורזץדף•

'מא"שליטד"ראבשמעוןה"מות"כקשי"כה"פה"עי"נהיוחסין

.ברורהלאחתימהבנוסף"טונאהויץק"דד"אב

רישום.(סאטמר)szatmarהורוויטץמנחם"חותמת,פורזץדף•

שאר]ב"שאהובילכבוד.ק"לפט"תרסטובכיבושנכפליוםה"בע"

דודה"מש"כויהלוםספירנופךהמושלםמרבבהדגול[בשרי

מנחם'הקבהירכאורהיקרים[ביתובניעם]ב"עבי"נטנבערגר...

."הורוויטץמענדל

(ליכטנשטיין)ש"להללרבימאת.אחלק,דלאלמשכילהספרשער•

חייםרביהגאוןהסכמתהשנימצדו.ז"תרמ,קולומיא.מקולומיא

השערבגב"הורוויטץמנחם"חותמת.מצאנזר"האדמוהלברשטאם

.המחברשלבנו–"ליכטנשטייןבענדיטברוך"רביחותמת

.וחותמותחתימות.קטנההערההספרמשערחלק•

.שוניםומצביםגדלים.ניירפריטי7כ"סה

100$פתיחה 

28–ציבורמאישימכתביםאוסף.291

פריטים

Collection of Letters by Public Figures – 28

Items

כנסתחברי,ציבוראישימאתמכתביםאוסף

:השמותבין.'וכדו

.יפו-אביבתלהעירראשסגןאברמוביץ.מ.י

יצחק'ר.סטולניץפסח'ר.לורנץשלמההרב

שלמה'ר.לויןהכהןיעקבפנחס'ר.לויןמאיר

איגרא.י.הוכמןיונה'ר.אשלגבנימין

'רל"סא.אנסבכר.ש.העבריתהאוניברסיטה

אלפסייצחק.הירשאברהם'ר.אביטלמשה

שמשון.קציריששכר.בריתבנינשיאסגן

.המרזבולון.רקובסקייעקב'ר.לוונקרון

.ריניקאברהם

.שוניםומצביםגדלים

80$פתיחה 
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על-אמשטרדםד"אבברנשטייןשמואלרביהגהות.292

ו"תס-ד"תס,דמייןפרנקפורט,חכמיםסמיכתספר

Glosses by Rabbi Shmuel Bernstein Av Beit Din of

Amsterdam – on Sefer Semichat Chachamim, Frankfurt am

Main, 1704-1706

המקובלהגאוןמאת.וברכהוקדושהחכמיםסמיכת–'הברכתספר

.ו"תס-ד"תס,דמייןפנקפורט.ץ"כנפתלירבי

הספרלאורךידבכתבארוכותלמדניותהגהות10-כהספרדפיבין

פני"הונכד"יהושעפני"הניןברנשטייןשמואלרבישלידובכתב

."אריה

י"בפ[ורבימוריאדוני]ר"אדמוכ"וכ":הגהותמספר1/זבעמוד

דעתילעניותנראהולא]"...'בחיש"כמד"לענ"ול[יהושעבפני]

."..."בפ'ועמוכרחאינו"נכתבזהבעמוד.[בחידושישכתבתיכמו

.[בזהבאריכותבחידושיועיין]"בזה'בארי'בח'עי"נוספתבהגהה

."יביןוהמשכילאיפכא..."בסופהההגותבאחתנכתב2/זבעמוד

בערישישככררבישלבנו–(ט"תקצ-ג"תקל)ברנשטייןשמואלרבי

פני"הבעלפולקיהושעיעקברבינוונכד"אריהפני"הבןברנשטיין

.אמשטרדםשלרבהלוונשטאםמשהיעקברבישלחתנו."יהושע

אמשטרדםד"גאבכ"ואח.ב"תקסמשנתולוורדןבגרונינגןכרבכיהן

,בירושליםהלאומיתבספריה.ה"תקעבשנתחותנופטירתלאחר

בהגהות.ברנשטייןשמואלרבישלס"השעלחידושיםידכתבישנו

סבואתבהגהותמזכירכןכמו.הללוהחידושיםאתמזכירשלפנינו

הידבכתבלכתיבהמאודדומהכאןההגותכתיבת."יהושעפני"ה

.ידוככתבהכתיבהזיהויעלחומרמצורף.הלאומיתבספריההנמצא

:ל"צ]קמ,[1];עט:במקור).קלח,[1];עט-הדפיםלפנינו.מ"ס32

.(('הברכת)חכמיםסמיכתספר)ראשוןשערחסרעותק.(דף[קמא

.מנותקיםדפים.בינוני–טובמצב.קיים"וברכהקדושה"הספרשער

.רופפתפשוטהכריכה.וקרעיםשוליםפגמיראשוניםדפיםבמספר

.הטקסטעלגםהפנימייםבשוליובעיקרהספרלאורךעשפגעי

.כתמים

1200$פתיחה 

עלכולומוגהעותק–א"תרכ,פיורדא–שמחהשערי.293

במברגרהלוישמחהרביהמחברבןידי

Sha'arei Simcha – Furth, 1861 – a Copy Proofread by the Son

of the Author Rabbi Simhca Halevi Bamberger

,קידושהלכותעל"שעריםמאה"חיבור.ראשוןחלק,שמחהשערי

,הלל,ולולבסוכה,כיפוריום,תשובה,השנהראש,באב'ט,הבדלה

רבימאת.ומגילההעומרספירת,חדש,פסחים,אבל,המועדחול

יצחק"פירושלוומסביב.הראשוניםרבותינומגדוליגיאתאבןיצחק

.ווירצבורגד"אבבמברגרהלוידוביצחקרביהגאוןמאת"ירנן

יעקברביהסכמותכולל.יחידהמהדורה.א"תרכ,[פיורדא]פירטה

נתןרבי,פאריזד"אבאולמןזלמןרבי,"לנרערוך"בעלעטינגר

.לונדוןד"אבאדלר

–במברגרהלוישמחהרביהגאוןהמחברבןידיעלכולומוגהעותק

."הלוישמחה'הק"ידוחתימתהכריכהשלהפנימיהצדבפינת

מיליםתיקונירובם,וארוכותקצרותהגהות200–כהספרלאורך

.המחבראביואתמזכירהגהותבשתי.ותוכן

.מקוריתכריכה.ישמושכתמי.טובמצב.'עמ[4],קיח,ח,[3]

פרטימאוסףהפריט

300$פתיחה 
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משהרביוהגהתחתימה–ט"תס,פרנקפורט–שבעבאר.294

קיסינגן-באדד"אבבמברגראריה

Be'er Sheva – Frankfurt, 1709 – Signature and Gloss by Rabbi Moshe

Aryeh Bamberger Av Beit Din of Bad-Kisingen

מאתתוספותבהםשאיןהמקומותכלעלתוספותחיבור.שבעבארספר

.איילנבורגבעריששכררבי

.נחושתבפיתוחמצוירשער.קעלנריאהאןדפוס.ט"תס,דמייןפרנקפורט

ה"מוא"בלא'ארימשה'הק"וחתימהרישוםהכריכהשלהפנימיבצד

עמודבאותו."באמבערגערי"נהלוידוביצחקה"מת"כקשד"הגאב

.שורות4שלידובכתבתורהחידוש

נתמנהה"תרכבשנת(ס"תר-ח"תקצ)במברגרהלוילייבאריהמשהרבי

רבישללביתונישאז"תרכבשנת.שבגרמניהקיסינגןבאדשלכרבלכהן

עדכיהןבבאד.אשתונפטרהא"תרלבשנת,"לנרהערוך"אטינגריעקב

.'פוניבזישיבתמשגיחבמבגרציוןבןרביהואנכדו.ס"תרבשנתלפטירתו

בעלנויבירטישעיהיהושערבינינו,במברגרשמחהר"ד'ראחרנכדו

.כהלכתהשבתשמירת

כריכה.בשערניירחיזוקמלבד,טובמצב.מ"ס31.דף[8],צג-פא,עט,[2]

.מקורית

פרטימאוסףהפריט

100$פתיחה 

מהדורה–ג"תצ,ונדזבק–הלחםשתית"שו.295

במברגרהלוישמחהרביוהגהותחתימות–ראשונה

Shtei HaLechem Responsa – Wandsbek, 1733 – First Edition

– Signatures and Glosses by Rabbi Simcha HaLevi

Bamberger

.חאגיזמשהרביהגאוןמאתותשובותשאלות,הלחםשתי

.אברהםברישראלדפוס.ראשונהמהדורה.ג"תצ,ונדזבק

.הספרבסוף"יהושעפני"ההסכמת

ע"גיה"מוא"בלאשמחה'הק"חתימההכריכהשלהפנימיבצד

'הק"נוספתחתימהבשער."ו"נרהלוידוביצחקה"מות"כש

3הפורזץבדף"...אלעזר"בשערנוספתחתימה."הלוישמחה

.ידובכתבהגהות

אשפנבורגד"אב(ח"תרנ-ב"תקצ)במברגרהלוישמחהרבי

.שנה26במשךפישךד"כאבכיהןו"תרטבשנת.שבבוואריה

אברהםרביפטירתלאחראשפנבורגד"כאבכיהןב"תרמומשנת

זכר,(ב"תרל,מגנצא)לנעריםחינוך"הספראתחיבר.אדלר

.הלוייםעבודת,הלוייםפקודת,שמחהשערי,שמחה

אחוריתכריכה.בשערקטןחסרון.טובכללימצב.דףנט,[1]

.קצריםשולים.מנותקתקדמית.חסרה

פרטימאוסףהפריט

100$פתיחה 
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המחברהגהותעם]![תגלית–יחידהמהדורה–ף"תק,פיורדא–בוכיםקול.296

Kol Bochim – Furth, 1820 – Single Edition – Discovery [!] with the Author's Glosses

הכנסתבביתהמבורגוולףרבישדרש.ועודכהונהבגדיס"מח(ך"מהרז)הכהןזלמןמשולם'רפטירתעלמרהספד,בוכיםקולספר

שניםוכלובשלושיםנשמתויציאתואחרלמיתהסמוךעמויתנהגוהיאךותלמידיולבניוך"המהרזצוואתובסופו.פיורדאבעירישנה

.חודשעשר

.שעריםשני.יחידהמהדורה.ף"תק,פיורדא

יצחקר"ביוסףרביהגהות–ב"תרכ,ווילנא–אריגבורות.297

"לתושיהכפלים"בעלחבראייזיק

Gevurot Ari – Vilnius, 1862 – Glosses by Rabbi Yosef Ben rabbi Yitzchak

Isaac Chaver Author of "Kiflayim L'Tushiya"

.מיץד"אבליבאריהרבימאת.תעניתמסכתעלחידושים,אריגבורותספר

.ראםראובןיוסףדפוס.ראשונהמהדורה.ב"תרכ,ווילנא

לאורך."חבראייזיקי"מוהרבהגאוןיוסף"רביחותמתהספרובסוףבתחילה

.ידובכתבלמדניותהגהותכמההספר

ודרשןהתורהבמכמניגאון,פוליןרבנימגדולי(ג"תרלנפטר)חבריוסףרבי

מ"הרמתלמידסובאלקד"אבחבראייזיקיצחקרביהמקובלאביו.מופלא

בכמהוכרבידואבנהשלכרבהכיהן.מווילנאא"להגרשלישיופהמשקלוב

ביאוריםשני"לתושיהכפלים"."יוסףשער":בהם,חיבוריםמספרחיבר.מקומות

חיברכןכמו.פסחשלהגדהעל"נטויהזרוע".(ג"תרל,ווארשא)השיריםשירעל

לייבאריהרביעלוכןאביועל"לנפשציון"."נקינפש",הספדספרישנירבי

רביועל,מהורודנהאליעזרורבי,מברינסקמאיררביועל,קובנהד"אבשפירא

.פרידיצחקאליעזר

.האחרוןודףהשערדףבשוליפגם.מנותקיםודפיםכריכה.מ"ס31.דףנו,[7]

.איכותיםדפים.מעטקצוצותהגהות

.ד"תרכ,ווארשא.מיגאשי"הרמאת,שבועותמסכתעלחידושיםספרמצורף•

.חבריוסףרבישלחותמתועםעותק

120$פתיחה 

זאבבנימיןאברהםרביהואהמחברכינכתבבספראמנם

הואמיאולם.הספידשאותוך"המהרזתלמידהמבורגוולף

?רבושלהספדואתשהעתיקהמבורגהרבשלתלמידאותו

אתהעתיקשהואמגלהגםובוהמעתיקשלהעותקלפנינו

בדףידובכתבכתבוכךאדלערגבריאליוסףרביושמו,הספר

מןקבלתיהלזהספר"אדלראברהםרביהמחברבןהפורזץ

יוספא'הק'שיא"לאלכבוד,ו"נרהמחברהבעלר"אמו

ק"קפהע"לעש"מק'שיאדלערזעליגה"כא"בלאגבריאל

ובצד."'שליאדלערזעליגה"כבןאברהם'הקאניפירטה

ובהתקופהמאותהמודפסדףהודבקהכריכהשלהפנימי

המחברהגאוןו"אממאתזכרוןלמנחתליהואנתון"נכתב

א"בלאגבריאליוסף'הק:הזהספרהמעתיקאנכיו"נר

."פהכעתלומדמקליינסטיינאךו"יצאדלערזעליגה"כ

–ידבכתבוקצרותארוכותהגהות26הספרלאורך

.הנדפסעלחשובותוהוספותתיקונים

!רבותשניםזהבמכירותהופיעלאנדירספר

בינגאברהםרביתלמיד(מ"תר-ח"תקס)אדלראברהםרבי

,בורגפרךד"כאבכיהן.בפיורדאהמבורגוולףורבי,בוירצבורג

כיהן(חתנושלאחיו)במברגרשמחהורביבווריה-אשפנבורג

.(ד"הגריבן)במברגרשלמהרבי-חתנו.אחריומקומועל

עץכריכת.איכותיםדפים.טובמצב.מ"ס17.5.דףעב

.מקורית

300$פתיחה 
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חתימה–ג"תרנ,למברג–הלויא"מהרית"שו.298

"יהודהמנחת"בעלסטריזוברליבישרביוהגהות

Mahari Halevi Responsa – Lemberg, 1893 – Signature and

Glosses by Rabbi Leibish Strizover Author of Minchat Yehuda

איטינגאאהרןיצחקרבימאת.ב-אחלקים.הלויא"מהרית"שוספר

.חלקלכלשער.הלוי

.יחידהמהדורה.ג"תרנ,למברג

.דףקיד,[2].תשובות202:אחלק

.דףצד,[1].תשובות160:בחלק

בשני.אשכנזיתבכתיבהלמדניותהגהותמספרהספרלאורך

."יהודהמנחת"בעל–"סטרוזאווערליביש"רביחתימתהשערים

.מנותקיםראשוןושערכריכה.יבשדף,טובמצב.מ"ס30

120$פתיחה 

גדאהרןרביידבכתבהגהות50–כ.299

ת"שועל–ונימזושא'ראסלוביץד"אבץ"כ

ד"תרס,ווילנא–ביהודהנודע

Approx. 50 Glosses Handwritten by Rabbi

Aharon Gad Katz Av Beit Din of Roslovich

abd Nimzusha – on the Nodah BiYehuda

Responsa – Vilna, 1904

ויורהחייםאורח,ביהודהנודעת"שו-כרכיםשני

יחזקאלרבימאת,ותנינאקמאמהדורה.דעה

שעריםשניכרךבכל.ד"תרס,ווילנא.לנדאסגל

קבלתעלארוךרישוםהשניבשערהכרכיםבשני

חוסטק"בקשטערןיוסףחייםהרבמאתהספר

אהרןרבישלוחתימתוידובכתבח"תרסבשנת

.(ץ"כ)הכהןגד

50-כהספריםלאורךהכרכיםבשניכןכמו

,וארוכותלמדניותחלקםידובכתבהגהות

katzבלועזיתחותמות aron"".רישומים'אבחלק

.הפורזץדףעלתורהבדברי

.נדפסלאההגהותתוכןהנראהככל

-(א"תש–ז"תרמ)ץ"כגדאהרןרביהגאוןהרב

,ראסלוביץשלרבהאליהורביג"הרהלאביונולד

בעלאצלתורהלמד,רובהריסקוואשלואחיו

כיהןו"תרפמשנת.ט"יווהקדושת'בושםערוגת'ה

קרן"בעל.לפטירתועד[ה'נימיז]נימוזשאד"כאב

.בשואהאבדזהחיבורו–"אורה

כריכות,בינוני–טובכללימצב.כרכיםשני

בכמה,יבשדף.מנותקיםדפים,ובלויותמפורקות

.שוליםפגמידפים

300$פתיחה 
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שמואלאברהםרבילמדניותוהגהותחתימה–נזראבנית"שו.300

"המזבחקרנות"בעלזילברשטייןצבי

Avnei Nezer Responsa – Signature and Scholarly Glosses by Rabbi

Avraham Shmuel Zvi Zilbrstein Author of Kranot HaMizbe'ach

.מסוכוטשובבורנשטייןאברהםרביר"האדמומאת.נזראבניותשובותשאלות

.וקדושיןגיטין,כתובותמסכתותעלחידושיםעם.'בחלקהעזראבן

.ראשונהמהדורה.ו"תרפ,פיעטרקוב

זילברשטייןצבישמואלאברהםרבישלמלאהחתימההספרבשער

.למדניותהגהות4מתוכם,ידובכתבהגהות6הספרלאורך.מראדומסק

,ויזערבניק,ביגטלייןהקהילותשלכרבםכיהן–זילברשטייןצביאברהםרבי

"הזבחקרנות"חיבר.לטורונטוחזרשנתייםואחרילארץעלה,(ה"תרפ)טורונטו

התפארתנפלאות",(ח"תרצ,ירושלים)"שבועותשבעה",(ז"תרפ,בילגוריא)

."שלמה

.טובכללימצב.כריכהללא.'עמ286

200$פתיחה 

רביהגאוןהגהות–א"תרכ,הלברשטט–העזראבןערוךשלחן.302

גרודזנסקיהירשצבי

Shulchan Aruch Even HaEzer – Halberstadt, 1861 – Glosses by the Gaon

Rabbi Zvi Hirsch Grodzinsky

.א"תרכ,הלברשטט.המפרשיםעם.העזראבןערוךשלחן,רברביאפי

ולאורך.גרודזנסקיהירשצבירביהגאוןשלהאישיתחותמתוהספרבתחילת

.ידובכתבהגהות5הספר

סנט)צביליקוטיבעל.(17321ר"אוצה,ח"תש-ח"תרי)גרודזנסקיהירשצבירבי

קובנאבכולללמד.מאיביהגרודזנסקישלמהדודרביקרובותלמיד(ו"תרע,לואיס

.ו"תרעמשנתבאומהאכרבכיהן.ב"לארההיגרא"תרנבשנת.ין'וולוזוישיבת

."ישראלמקוה"חיבר

.רבובלאיקרעים.בינונימצב.מ"ס37.דףריא

200$פתיחה 

וועלץישראלרביארכותהגהות–ה"תרצ,טארנא–חייםאשל.301

המחברחתןבודפשטד"אב

Eshel Chaim – Torno, 1935 – Lengthy Glosses by Rabbi Yisrael Weltz Av

Beit Din of Budapest and the Author's Son-in-Law

רבימאת.ס"שוחידושי,והספדיםדרשות,אגדהדברי.חלקיםשני,חייםאשלספר

חייםקונטרסהספרבסוף.יחידהמהדורה.ה"תרצ,טארנא.באליטיאפריםחיים

.המחברותשובותבהונגריההמחברשלדורומגדוליתשובותובו–שאל

בודאפעסטי"דקקצ"דמווועלץישראל"רביהמחברחתןהגאוןבעלותחותמות

.ידובכתבארוכותהגהות3בספר.בלועזיתגםחותמותיו."ו"יצ

סופרליביוסףורבי,סופרהשבטתלמיד-(ד"תשל-ג"תרמ)וועלץישראלרבי

רביחתןשניובזיווג,מטארנאליאבאליטיאפריםחייםרביחתן.ועודמפאקש

,מהשואהניצל.ובבודפשט,בטיניעכרבכיהן.מוויצעןשפיגלוולףבנימיןשמואל

ר"אוצה).י"תשבשנתלירושליםעלה.עגונותלהתרתהדיןבביתדייןהיהואחריה

11910).

.פנומרנטןדפי.מקוריתכריכה.מצויןמצב.מיוחדשערשנילחלק.'עמ[2],שיז

80$פתיחה 
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קיפניסשמואלרביהגאוןידכתבודפיהגהותמאות–הראשוניםכרכים3–הפוסקיםאוצר.303

Otzar HaPoskim – the First 3 Volumes – Hundreds of Glosses and Leaves of a Manuscript by the Gaon Rabbi Shmuel

Kipnis

.ד"תשי-ז"תש,ירושלים.ג-אכרך.הפוסקיםאוצרשלראשוניםכרכיםשלושה

ידובכתבדפיםעשרותכןכמו.הפוסקיםאוצרמעורכיקיפניסשמואלרביהגאוןידבכתבותיקונים,הוספות,הגהותמאותבספרים

.הספריםדפיביןשנמצאו

.נדפסהשלאמהדורה,הפוסקיםאוצרהחשובהחיבורשל–ידבכתבבתראמהדוראבעצםלפנינו

120$פתיחה 

–כרכיםשניחייםאורח–ארץמגיני.305

עשרות–ג"תרי,טשרנוביץ

חתימות\הגהות

Maginei Eretz – Orach Chaim Two Volumes

– Chernowitz, 1853 – Dozens of Glosses /

Signatures

.ארץמגיני,חייםאורחערוךשלחןספר

.ד"תרי-ג"תרי,טשרנוביץ

משני,למדניותהגהותעשרותכרכיםבשני

יוסף"הרבשלחותמותסוגי.לפחותכותבים

הגהה"...מנחם'הק"חתומההגהה."לערנר

אחדבשםשנכתבהההדפסהמתקופתארוכה

.הרבנים

ובלאיכתמים.ראשוןשערחסרהכרכיםבשני

.מקוריותלאכריכות.שימוש

80$פתיחה 

עותק–ה"תקכ,פיורדא–ם"להרמבתורהמשנה.304

נתןנחמןרביוהגהתחתימה\מווילנאש"אשמריהרבי

קורונל

Mishneh Torah LehaRambam – Furth, 1765 – the Copy of

Rabbi Shemarya Esh of Vilna / Signature and Gloss by

Rabbi Nachman Natan Koronel

.ה"תקכ,פיורדא.שניחלק.ם"להרמבתורהמשנהספר

"ל"זש"אי"במוהר'שמרי...הרבנישייך"רישוםהשערבראש

עםה"תפבשנתפסקעלחתוםנמצא18–הבמאהוילנאמרבני]

בןמשהרבי,בנימיןבןיהודהרבי,יעקבבןצמחרביהרבנים

הגהה2\רמזבדף."ט"סקורונלנתן"חתימתבשער.[ליביהודה

.קורונלהרבידבכתב

כריכה.ופגמיםקמטיםעםשער.דפיםחמשהבסוףחסרים

.טובכלליבמצבהעותק.עתיקה

100$פתיחה 
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ההדפסהמתקופתוהגהותחתימה–ע"תק,ווין–חייםאורחטור.306

Tur Orach Chaim – Wien, 1810 – Signature and Gloss from the Time of

Printing

.ע"תק,ווין.חייםאורחטור

"...צבייוסף"החותםשלהפרטישמומילותממנהשניכריםחתימההשערבראש

.זיהינולאהמשפחהשם

.(?החותם)ידבכתבהגהות10–כהספרדפיבין

.טובכללימצב

100$פתיחה 

ידבכתבהגהותעםספריםאוסף.307

אשכנזארצות–מזוהיםלאכותבים–

Collection of Books with Handwritten

Glosses – Unidentified Writers –

Ashkenaz Countries

–ז"תר,טשרנוביץ–וחגיגהפסחיםמסכת•

אשכנזיתבכתיבההגהות6פסחיםבמסכת

.ההדפסהמתקופת

.ו"תקלמיץא"להרשבנדהמסכתחידושי•

המפורסםלהקציןשייךהספר"רישוםבשער

שלשהספרדפיבין.שייער...כהבתורה

אחרוןדףחסר.ארוכותלמדניותהגהות

וויןאייבשיץיונתן'רותומיםאוריםספר•

(שערחסרראשוןכרך)כרכיםשניט"תקע

פרוזץדף.ידבכתבהגהותהכרכיםבשני

.אשכנזיידבכתבתורהחידוש

חותמת...ר"תלעמברגשורתבואותספר•

לאורך."ראדיןדישיבתהספריםאוצר"עתיקה

,ארוכותחלקםידבכתבהגהותהספר

תחילהמעטחסרעותק).ההדפסהמתקופת

(וסוף

.קלייןבערדבמרדכי'לרנועםאמריספר•

'רשלוחתימתוידובכתבמעניינתהגהה

.קלוזינבורגד"רבגלאזנרעקיבא

הגההב"תרכווארשאקדשיםסדרמשניות•

.ידבכתבלמדנית

שב.יוסףפורת:ספריםכמהכוללכרך•

שמעתתאשבבספר.מצותיךדרך.שמעתתא

קצוצותהגהות).ידבכתבלמדניותהגהות16

.(במעט

ומצביםגדלים.כרכים8בספרים9כ"סה

.שונים

200$פתיחה 

ר"ת-'התשנות–והגהותרישומיםחתימות-ספריםמקבץ.308

Collection of Books – Signatures, Notations and Glosses – 17th-

19th Centures

משנתבעלותרישומי–ד"תע,דמייןפרנקפורט–חייםאורח-חדשבית•

ב"תקי

אורח–אחלק.סירקישיואלרבימאת,חדשביתפירושעםטוריםארבעה

.קעלנעריוהאןדפוס.ד"תע,דמייןפרנקפורט,חיים

.יותרמאוחרתמתקופהנוסףרישום.ב"תקימשנתבעלותרישום,בשער

בשערדיומחיקות.חדשהכריכה.מאודטובמצב.מ"ס32.דףרצו,[2]

בתחילתמיםכתם.הדיוחריפותמחמתבדףקטןחורנוצרבעקבותם

.התחתוןבחלקוהספר

ורישומיםחתימות–ו"תקט,זאלקווא–חדשפרי•

.סילואדיחזקיהרבימאת.חייםאורחערוךשלחןעל,חדשפריספר

.שניהמהדורה.ו"תקט,זאלקווא

שייך"רישוםהפורזץבדף."ישראליהודא'בראייזיקיצחק"בשערחתימה

בעל-(ג"תשנפטר)ליטוויןישראלברבימדובראולי."ליטוויןישראללהרב

.ובריגהבפולטןרב."יהודהנחלת"בעלחריףיהודהרבינכד"אבותקול"

.H–עתיקותחותמות A. B.

פינותקיפול.הספראורךלכלמיםכתם.בינוני-טובמצב.דף[45],מו-ג,ג

פשוטהכריכה.מנותקהפורזץדף.רופפתכריכה.אחרוניםדפיםבמספר

.בלויה

ידבכתבורישומיםהגהות–ט"תקע,הרובשוב–שרדלבושי•

.אייבשיץשלמהדודרבימאת.דעהיורהערוךשלחןעל.שרדלבושיספר

.שלישיתמהדורה.ט"תקע,הרובשוב

.ההדפסהמתקופתידבכתבהגהותמספר

יוסף'מוהרבניה"להשייךהספרזה"רישוםהעמודבראשדפיםבמספר

."ב"שושיף...יצחק"הפורזץבדףחותמת"...קירז'דקב"שו

.בשערדיוכתמי.מנותקתקדמיתכריכה.מאודטובמצב.דףקב,[1]

נא-יד,[2]:דפים.ב"תרי,ווארשא.ל"הרדביאורעם,אליעזררביפרקי•

.בלבדדף

עם,דומיםרישומים."הורוויץהלויזלמן'לרשייך"רביםורישומיםחתימות

.ז"תרימשנתתאריך

.בינונימצב

200$פתיחה 



131

גדולעותק–ה"תקנ,זאלקווא-המיוחסותא"הרשבת"שו.311

מווילנאץ"כחייםרביא"הגרתלמידי

HaRashba HaMeyuchasot Responsa – Zholkva, 1795 – the Copy of

the Greatest Disciple of the Vilna Gaon Rabbi Chaim Katz of Vilna

.ה"תקנ,זאלקווא.ן"להרמבהמיוחסותא"הרשבותשובותשאלות

תלמידימגדולי–"מווילנא'שץ"כחיים'רלהרבשייך"בשעררישום

רביעםהתכתב,בוילנאכדייןכיהן(6031ר"אוצה,ג"תקענפטר),א"הגר

עליות"בספר,"אדםנשמת"בספרוומזכירו"אדםחיי"בעלדנציגאברהם

א"הגרשיעוריאתלשמועיוםמדיהולךהיהחיים'שרמסופר"אליהו

.מוילנאהמגידיחזקאללרבי"אדםתולדות"ספרעלהסכים.במכילתא

פירושהניח.משקלובישראלרביבשיירתלירושליםעלהע"תקבשנת

ביןבמחלוקתה"תקנבשנתהדיןבביתישב.י"בכת-ע"השוועללתלמוד

'ר)כץיצחקבןליביהודהרביחברועםיחדבוילנאוהמתנגדיםהחסידים

.(רומשיסקערליבלי

.כתמים.עשפגעימעט.בינוני-טוב,הדפיםביןמשתנהמצב.דףפב,[8]

300$פתיחה 

ידבכתבהגהות–ספריםשלושה.309

Three Books – Handwritten Glosses

.ד"תרמ,ווילנא.העזראבן,ערוךשלחן•

מעט)ידובכתבארוכההגההעם,אליאשברגפנחסצביאברהםרביעותק

.פנחסליביצחקרביבנוידבכתבודפיםרישום.(קצוצה

.ג"תרנ,ווארשא.חלקיםחמשה.התורהעליקרוכליהחייםאור•

בכתבהגהותכמההספרלאורך.שוורץחייםאלכסנדררבישלבעלותחותמות

.ידו

,פיעטרקוב.אחדבכרךחלקיםמספר.אורותעשרהנקראישראלזכותספר•

.ז"תרס

'הק"עתיקותחתימות2.(בעיפרוןרובם)ידבכתבחסידיותהגהותהספרלאורך

"...צבישמואל

.בינוני-טובמשתנהמצב.שוניםגדלים

100$פתיחה 

למדניותהגהות–ו"תרנ,למברג–ש"מהראת"שו.310

ההדפסהמתקופת

Maharash Responsa – Lemberg, 1896 – Scholarly Glosses from the

Time of Printing

אלכסנדררבימאת,סוגיותוחידושיותשובותשאלות,ש"מהראת"שו

,למברג.מזבחראשס"מחלמברגד"ראב(ה"תרס-ח"תקפ)היילפריןשמואל

.ראשונהמהדורה.ו"תרנ

.ההדפסהמתקופת,אשכנזיתבכתיבה,למדניותהגהות13הספרלאורך

.כריכהללא.טובמצב.דףקו,[6]

80$פתיחה 
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הירשרביחתימת–א"תקע,ווין–גדולותהלכות.312

מפרנקפורט"חכםשאלת"בעלשלזינגר

Halachot Gedolot – Wien, 1811 – Signature of Rabbi Hirsch

Schlesinger Author of "She'elat Chacham" of Frankfurt

.נאהעותק.א"תקע,ווין.הראשוניםמרבותינולאחד,גדולותהלכותספר

מחכמירופא]"שלעזינגערהרשלה"בע"חתימההספרבשער

לפימתיםהלנתאודות"חכםשאלת"הספראתחיבר.דמייןפרנקפורט

.[ס"תק,מ"פפד,ההלכה

מקוריתכריכה.ואיכותיםירקרקיםדפים.טובמצב.מ"ס35.דףקו

.מנותקת

80$פתיחה 

רביהגאוןחתימת-ט"תקצ,לייפציג–והקבלההכתב.313

איגרעקיבארבישלחביבותלמידומלעסלאברוך

HaKetav VeHaKabbalah – Leipzig, 1839 – Signature of the Gaon

Rabbi Baruch of Leslo a Beloved Disciple of Rabbi Akiva Eiger

אליוקרובאוהפשטדרךעללבארונסיוןבחינה",והקבלההכתבספר

"...בתורהמקראותכמה

.(ה"תרכ-ה"תקמ)קניגסברגד"אבמקלנבורגצבייעקברבימאת

.ראשונהמהדורה,ט"תקצ,ליפציג

רבניםידיעלשהתפרסםהראשוןהספרהוא,והקבלההכתבספר

החיבורמטרת.הרפורמההתפשטותאתלמנועבמגמהאורתודוקסים

אורראההספר.פהשבעלהתורהעםשבכתבהתורהאתלחברהיא

הספרנדפסמאז.מ"תרבשנתשניתונדפסהמחברבחיילראשונה

.בעולםוהתפרסםרבותבמהדורות

-(רוזנפלד)"מלעסלאברוךבזהליחנני"וחתימהרישוםהשערבדף

"הרבשלבחורו"נקרא)בפוזנאאיגרעקיבארביתלמיד-(ה"תקענולד)

,(קרואינקה)קראיאנקעד"כאבכיהן.(רבולושרחשהחביבותבגלל-

צבילרבי"למשפטמאזנים"עלהסכים.גאלובשלכרבהכיהןז"תרבשנת

.קלישרהירש

[2],XVIII, 371, שעריםשני.מ"ס21.השגיאותלוחישנובסוף.'עמ[2]

כריכהללא.מנותקתאחוריתכריכה.טובכללימצב.וגרמניתבעברית

.קדמית

100$פתיחה 

מאיררביהגאוןעותק–ה"תקצ,סדילקוב–אפריםמחנה.314

ממאהלובברלין

Machaneh Ephraim – Sudilkov, 1835 – the Copy of the Gaon Rabbi

Meir of Mahlov

.ה"תקצ,סדילקוב.נבוןאפריםרבימאת,אפריםמחנה

רביםרישומים.שנה40מעלמאהלובמרבניברליןמאיררבידורוגאוןעותק

...הרבבןברליןמאירה"מוא"יהמפורסםהגאוןלהרבשייך"שהספר

.הספרבסוףנוספיםרביםרישומים."מאהלובק"דק

כיהן.שבדורוומהמפורסמיםהדורגדול(ט"תרכנפטר)ברליןמאיררבי

ב"הנצישלדודוהיה.מוהילובד"כאבכ"ואח,ט"תקפמשנתהלוסקשלכרבה

הלכתייםומתןמשאבקשריעמדווהשניים,יעקברביאביואחין'מוולוז

אחיינולוכותבשםמתשובותיובאחת.דברמשיבת"בשונדפסושמהם

השתתפובהלוויתו."ומגדולמעוזגדולהרבומעודדידודיהכופראשכל"

.יהודיםאלפי

.עשפגעימחמתבינונימצב.מ"ס37.דףמד,סח-סז,סה,[2]

100$פתיחה 
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זילברברגיוסףיצחקרביהמחברמאתמכתבעם–החלקיםשניסט–זיתעצי.315

Atzei Zayit – Set of Two Sections – with a Letter by the Author Rabbi Yitzchak Yosef Zilberberg

.סט–החלקיםשני.זילברברגיוסףיצחקרבימאת.ת"ושוופלפוליםחידושיםכולל,זיתעציספר

סבושהעתיקאיגרעקיבאמרבינונשיםספרם"הרמבעלוהערותחידושיםעםת"שוכוללבנימיןזכרוןוקונטרס,בראשית:אחלק

.’עמ100;2,6,3-14.ג"תרפ,פיעטרקוב.ק"כתימעצםהמחברשל

המחברשלידובכתבהקדשה–הקרבנותעבודת.316

מיכיילישאקד"אבהכהןאהרןרבי

Avodat HaKorbanot – Dedication Handwritten by the

Author Rabbi Aharon HaCohen Av Beit Din of Micheilishok

.עצמובפניעניןעלהעבודהסדרביאור,הקרבנותעבודתספר

בין],פיעטרקוב."חייםחפץ"המרןחתןהכהןאהרןרבימאת

.שניהמהדורה,[ח"תרפ-ג"תרע

יוסףהגביראלהמחברידבכתבנאההקדשהלשערמעבר

הכהןאהרן"הפרטיתחותמתועם,"המחברממני"חותם,לאנגער

."ווילנאפלךנאוואשווענצאניק"דקד"אב

.טובמצב.יבשדף.מנותקיםודפים[מקורית]כריכה.'עמ86,[3]

100$פתיחה 

העלירשמואלרביחתימת–ח"תרי,יוהנסבורג–אלפסרב.317

מצפת

Rav Alfas – Johannesburg, 1858 – Signature of Rabbi Shmuel Heller of

Safed

.ח"תרי,יוהנסבורג.שביעיחלק,אלפסרבהלכות

."העלירשמואל'הק".מצפתהעלירשמואלרביחתימותהספרובפניםבשער

האשכנזיתהקהילהשלומנהיגהרבה,(ד"תרמ-ג"תקס)העלירשמואלרבי

בתורהוגדולתוהכבירותופעולותיולדמותו.שנהמארבעיםלמעלהבמשךבצפת

.נוספיםוספרים"והמנהיגהרופאהרב"הספרנדפס

.דפיםבמספרעשפגעימעט.רופפתכריכה.טובמצב.מ"ס21

100$פתיחה 

בעניניםת"שווקונטרס,שמותספרעל:בחלק

עלהספדיםשניכוללמאורותאופלוקונטרס,שונים

-20,62,41,[4].ט"תרפ,ווארשא.ישראלגדולי

111,[2];[3],160-179,181-188,194-207,5,

.’עמ[2]

ידבכתבמכתבהודבקהכריכהשלהפנימיבצד

ידוחתימתבצורתחותמת:חותמותיועם,המחבר

.גרוסשמואלהגביראלהקדשה.עגולהוחותמת

.ג"תרפניסן'המתאריך

(.."תש-ס"תר)זילברברגיוסףיצחקרביהמחבר

ד"אב."חמדהכלי"בעלפלוצקידןמאיררביחתן

"תורהאהל"במאמריםפרסם.קראסנאשילץ

,וארשא-פראגא)–"תורהיגדיל",(ח"תרפ,קראקא)

,בשואהנספה.(ח"תרפ,בנדין)"התפוח",(ז"תרפ

."יוסףויען","רענןעלהו"גםנדפסמחיבוריו.ד"הי

במצבשניחלק.מנותקיםודפיםכריכהראשוןחלק

.טוב

100$פתיחה 
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,חסידיםספרעל–רובאשובנתןיצחקרביחתימות.318

ט"תקע,ווילנא

Signatures of Rabbi Yitzchak Nathan Robashov – On Sefer

Chassidim, Vilna, 1819

.ט"תקע,ווילנא.ליידישבתרגום,חסידיםספר

רבישלנכדו–רובעשאוונתןיצחקרביחתימותהספרבשער

כיהן.מצאשניקהורביץליביהודהרביחתן.אלקסניץיוסףיעקב

שלכרבהכיהןי"תרמשנת.לנדאזלמןרביאצלבדוברוונאץ"כמו

רבימאתנסמך.סענאשלכרבהכיהןו"תרמבשנת.רובאשוב

בישיבהמ"כרכיהןמסענאאליעזררביבנו.ועודלנדאזלמן

יפיןאלכסנדררביחתניו.יהודהרבי,מאיררביבניו.בשקלוב

.ידבכתבונותרת"שוספראחריוהניח.מוורענז

שימושובלאיכתמים.בינונימצב.כריכהללא.דפיםמספורללא

.רב

80$פתיחה 

בנימיןאברהםרביוחתימותהקדשה.319

ספריםארבעה–ב"מהראת"שובעלזילברברג

Dedication and Signatures of Rabbi Avraham

Binyamin Zilberberg Author of the Mahrav Responsa

– Four Books

חוליןמסכתעלחידושים,תנינאוחדושדרושספר.1

עקיבארבינומאתס"השולקוטידרשותמערכתועשרה

ידמכתבלראשונהלאורהוצא.ב"תרצ,ווארשא.איגר

.קדשו

רבילאורהמוציאשלוחתימתוידובכתבהקדשהבשער

.שרגאאפרים'רבנואל,זילברברגבנימיןאברהם

.ג"תש,שניאדרד"כ,פיטסבורג

יעקברבימאת,יעקבתפארת:הספריםאתכוללכרך.2

חלק.עגנילש"מהרת"שו.ו"תרפ,בילגורייא.גזונדהייט

:רביעיחלק.'עמ192,[4].ו"תרפ,בראדיוב:שלישי

חתימתרביעיחלקבשער.דףצז-ב,ח.ט"תרפ,ווארנוב

.זילברברגבנימיןאברהםרבישלידו

רביתלמיד(ב"תרמנולד)זילברברגבנימיןאברהםרבי

נסמך.וראדיןה'לומזבישיבותמזאגראויהלוייצחקאברהם

זילברמןשאולרבי,מאוסטרובצאר"האדמו:מאת

רבידודוחתן.פלוצקידןמאיררפאלרבי,מויערושוב

ד"כאבכיהןז"תרעבשנת.מאיניאוועלונטלשרגאאפרים

בראשה"אמתתורת"בשםישיבהיסדשםבטולישקוב

צ"כמוכיהןד"תרפבשנת.מקוואהללעויליפמןא"רעמד

כרבוכיהןב"לארההיגרץ"תרחבשנת.בוארשא

י"נ-"ב"מהראאמרי"הספראתחיבר.ב"ארה-בפיטסבורג

רבי-גיסו."אברהםזכרון",ה"תשי"נ"מלךהדרת",ה"תש

.'הצביאמרי'בעלצבימאיררבישלבנומדאבריבערישכר

ודפיםכריכהבשניהם.כרכים2בספרים4כ"סה

.ושביריבשדף.השערבשוליקליםפגמים.מנותקים

100$פתיחה 
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רביהמחברבןחתימת–ע"תר,פיעטרקוב–ט"מהרילקט.320

'לודזמרבנירוזנברגליבושיהודהיוסף

Leket Maharit – Piotrkow, 1910 – Signature of the Son of the Author

Rabbi Yosef Yehuda Leibush Rosenberg of the Rabbis of Lodz

.רוזנברגטוביהיחיאלרבימאת.ס"השסדרעלחידושים,ט"מהרילקטספר

מאתחידושיםכןכמו.ליבושיהודהיוסףרביבנומאתוחידושיםהגהותעם

.מאוסצרובצאר"האדמוהלוייחיאלמאיררבי

.יחידהמהדורה.1910ע"תר,פיעטרקוב

,"ראזענבערגליבושיהודאיוסף"ל"והמוהמחברבןחתימתהספרבשער

."קאהןמשהאברהם"נוספתחתימה

.ידבכתבהגהה1\כחבדף

כדייןכיהן,מפורסםגאוןרב–(ו"תרלנולד)רוזנברגליבושיהודהיוסףרבי

.ה"תרסבשנת'לודזבעירצדקומורה

מעטיםעשפגעי,מנותקיםדפים.בינוני–טובמצב.מ"ס34.'עמ8,264

,חסרהשדרה.זעיריםעשנקבימספרהספרלאורך.ראשוניםדפיםבמספר

.מנותקתקדמיתכריכה

80$פתיחה 

מירושליםראטהאליהורביהצדיקמספריית-ומחברותספרים[63]אוסף.321

Collection of [63] Books and Notebooks – from the Library of the Tzaddik Rabbi Eliyahu Roth of Jerusalem

וספרימחזורים.למדנותספרי,משניות,גמראכרכי:כולל.מירושליםראטהאליהורביהצדיקמספריית,ומחברותספריםאוסף

.ס"השעלהראשוניםחידושי,תפילה

המכירותלביתפנההמלאהלרשימה

מרן:הדורוצדיקילגדולימקורבוהיהבוינהבצעירותונתגדל.וגדוליהירושליםמצדיקי(ב"תשנ-בערךג"תרס)ראטהאליהורביהצדיק

לגדוליגםמקורבהיה.ועודמלובליןשפיראמאיררבי,גרודזנסקיעוזרחייםרבי,מגוראמתאמריבעלר"האדמו,"חייםחפץ"ה

השתתף.בוינהאזשגרומהוסיאטיןישראלרביר"והאדמומטשורטקובישראלרביר"האדמובביתקבועלאורחוהיהרים"האדמו

למדשםבצעהליםכהנאאלימלךיוסףרביאצללמדבצעירותו.ג"תרפשנתבשלהיבוינהשהתקיימההראשונההגדולהבכנסיה

,קדושתו,צדקתו."הלוישבט"בעלוואזנרהלוישמואלורבי"משמעוןשם"בעלפירסטשמעוןורבישפיצראליעזררביעםבחברותא

הספרמצורף–ב"תשס,ירושלים.פרידמןבצלאלרבימאת"היהצדיקאיש"הספרשלעמודים400פניעלפרוסיםמופתיווסיפורי

.ל"הנ

.שהואכמותנמכרהאוסף.חסריםמהספריםחלק.שוניםומצביםגדלים.ומחברותספרים63כ"סה

200$פתיחה 

יואלרביהמחברהקדשת–א"תרפ,לונדון–יואלאמרי.322

הרצוגהלוי

Imrei Yoel – London, 1921 – Dedication by the Author Rabbi Yoel

Halevi Herzog

.הרצוגהלויליביואלרבימאת.בראשיתספרעלחידושים,יואלאמריספר

.ראשונהמהדורה.א"תרפ,לונדון

אפרים'רהנגידאלהמחברשלוחתימתוידובכתבהקדשהלשערמעבר

.ראטהויזפישל

.בשערחיתוך.זעיריםנקבים.מנותקתמקוריתכריכה.טובכללימצב

60$פתיחה 
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אוירבךז"הגרששלהראשוניםמספריושלושה.323

וחתימתוידובכתבהקדשה–

Three of the First Books of the Gaon Rabbi Shlomo

Zalman Auerbach – Dedication Handwritten and Signed

by Him

בעיניםובאוריםחדושיםהלכותחקריכולל,אשמאורי•

רבימאת.ט"ויובשבתהאלקטריאמאורלעניןהנוגעיםשונים

–ראשונהמהדורה.ה"תרצ,ירושלים.אוירבךזלמןשלמה

.לחייו25בגילהדפיסאותואוירבךז"הגרששלהראשוןספרו

וחקריחדושיםבאוריםכולל.חלקיםשני,ארץמעדני•

.אוירבךזלמןשלמהרבימאת.הלכות

.'עמ296,[12].ד"תש,ירושלים.שביעית:ראשוןחלק

.'עמ304,[4].ב"תשי,ירושלים.ומעשרותתרומות:שניחלק

רביאלהמחברשלוחתימתוידובכתבהקדשהשניבחלק

והערצההוקרהברובשלוחההיאמנחה"הדאיהעובדיה

מאתא"שליט'הדאי'עובדיר"מוההמפורסםהגאוןכ"למע

."אויערבאך.ז.שהמחבר

.טובמצב

100$פתיחה 

הקדשות–ל"חורבנימאתספריםאוסף.324

המחברים

Collection of Books by Rabbis Abroad – Authors'

Dedications

.ברומניהמפרומושיקעאברהםרבימאת,אברהםמחזה•

רביהמחברבןלאורהמוציאהקדשת].ג"תרפ,קלויזנבורג

.[שכטריעקב

,ירושלים.שכטראברהםרבימאת,ישניםשפתידובב•

.[שכטריעקברביבנוהקדשת].ז"תשי

המחברהקדשת].א"תש,לונדון.העבריהמשפטעריכת•

.[צורישמואליעקברבי

רביהמחברהקדשת].ז"תשט,לונדון.טבאמרגניתא•

.[סילברסטוןאליעזראליהו

רביהמחברהקדשת].ח"תשי,יורקניו.הדיוןסדר•

.[ווייסאברהם

.יורקניו?לבוזזיםוישראליעקבלמשיסהנתןמי•

.[בלוךאפריםחייםמשהרביהמחברהקדשת]

ניסןרביהמחברהקדשת].י"תש,יורקניו.מיםטהרת•

.[טלושקין

בחלק].ז,ה,א.חלקיםשלושה.אפריםרבבותת"שו•

.[גרינבלטאפריםרביהמחברהקדשתחמישי

מרדכירביהמחברהקדשת].ל"תש,יורקניו.טלאימרות•

.[רוטנברגטוביה

נמכרהאוסף.טובכללימצב.שוניםגדלים.ספרים9כ"סה

.שהואכמות

100$פתיחה 

-'התשנות–ס"השעלחשוביםספריםשלושה.325

רבותחתימות–ראשונותמהדורות–ק"ת

Three Important Books on the Shas – 17th-18th

Centuries – First Edition – many Signatures

שלורבואחיוהלוייצחקרבימאת.שניחלק,הלכותחידושי•

חתימה].דףלב.ראשונהמהדורה.ו"תצ,וויטנייאי.ז"הטבעל

דףנדפסהספרבסוף.[אוהעלד"אבאולי"הורוויץהלויזאב"

.בודדיםלטפסיםשצורףהסכמות

הימןשמואלרביהסכמת,מדנצאד"אבמשהרביהסכמת

מילפניבתפלהעומדאני"המדפיסדבריעם.מנהיםד"אב

"...העולםוהיהשאמר

.שמאלבטוראחרונהבשורהפגיעהעםיטדףבשוליחריכה

.חדשהכריכה.מאודטובמצב

,שבועות,ברכותמסכתותעלחידושים,יעקבחדותספר•

ם"הרמבלשונותוקצתקידושין,ביצה,סוכה,מ"ב,ק"ב

.דמייןמפרנקפורטזאמשטיעקברבימאת.והפוסקים

.יחידהמהדורה.א"תקי,רדלהיים

מסדרבמסכתותל"חזלמאמריטעמים,המןצנצנתספר•

אונאמנחםרבימאת.המאמריםפניםעם.ונזיקיןנשים,מועד

.ליסאד"אב

הספריםבשני.דףמז-ג,[1].יחידהמהדורה.ג"תפ,אופיבאך

ר"לההרשייךזהספר":רביםורישומיםחתימותהאחרונים

ומלואה[הארץ'לה"]השערשאחריבדףחתימתו."ווייליעקב

...ישי'הקוקוניצורילכבודמהוניקניתי"."וויילקאפעל'ה

."מינזישטרד"אב

.טובכללימצב.קלובלאיכתמים.יעקבחדותספרבשערפגם

120$פתיחה 
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'תר-'תקשנות–רבניםחתימות–ספריםאוסף.326

Collection of Books – Rabbis' Signatures – 18th-19th Centuries

חותמות.וידעראברהםברוך'רידבכתבחתימות"סיגעט'מווידעראלימלך"פחםחותמת.ח"תרכ,לעמברג.א"חאלפסרבהלכות•

.נוספות

.הספרצידימשניורישומיםשונותעתיקותרבניותחתימות.ע"תק,פראג.עירובין.א"הריטבחידושיספר•

.ירושלמיי"שזבנחתימות.א"תקכ,ברלין.לתורהסייגמסורתספר•

.אלטמאןשמשוןרביוחתימתרישום.(...ר"ת)שערחסרהתורהוכבודמגדיםנועםספר•

ד"אבטננבויםצבישרגארבישלחתנו.אלטמןיהודהרביד"האבלאביוטשאטה-במעזאנולד(ד"תש-ד"תרנ)אלטמןשמשוןרבי

ד"כאבמקומואתהואמילאח"תרפבשנתפאקשלרבנותחמיוהתמנותעם.סענדראאבדסופרשמעוןרביחתן,טשאטה-מעזא

,ת"שוחלקים'ב"הנהרשבולת"ספרמחבר.באוישוויץהשםקידושעלנהרג.פאקשד"כאבחמיומקוםמילאב"תרצומשנת,סענדרא

.אלטמןזוסמןאליעזררביבנו

"טשמליץד"אבירושלמייהודה"רביבעלותחותמות.ראשונהמהדורהה"תרממונקאטשחלקיםשניהתורהעלהעץפריספר•

."והגלילותפאסטק"דקד"אבברעזניטץמנחם'הק"חותמת.ס"דווארשאפליאהמדרש•

."חיפהויזניץרמתהגרמשה"הרבחותמת.הירשוביץעבראברהם'רמאת.שערחסר.אברהםביתת"שו•

.וחותמתו.א"יעגלאנטאק"פק"בוקסבוייםיוסףיחיאל"חתימהובהספרכריכת•

"א"שליטסאקלובק"האבדב"ש'וכוץ"בהרהרשרגאיחזקאל'כמק"בנשלחתןהקדשה.ב"תרס,ווארשא.הגדוליםשםספר•

.ו"יצקאלוואריאק"אבדשלבשערמטושטשתחותמת

"ישראל'לרשייך"ההדפסהמתקופתעתיקרישום.כ"תר,קניגסברג.משפטשערספר•

."ו"נרבצלאלה"במונחמןה"כמוהמופלאלהרבני"שייךשהספרידבכתברביםרישומים.ז"תקל,האג.'המעשיגדוליםספר•

.בשערעתיקהמיםחותמת

.שבליעןד"אברבינוביץהירשצבירביחתימת.שערחסרקאפוסטג"סמ•

סוףחסר.[מצעהליםהרבאולי]"האמבורגערלייב"חתימהבניהםעתיקותחתימות.ו"תקס,דיהרנפורט.מועדסדרמשניות•

מנהגיבעל.ד"תש-ו"תרמ]"פעזינגד"אבשילעללייביושע"הרבבעלותחותמת.(גדולכרך).ד"תרכ,לעמברג.אלפסרבהלכות•

.[ס"החת

."געראא"שליטש"הראג"בההק"השמואליעקב"הרבחותמת.ב"תרמ,ווארשא.העזראבןטור•

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםומצביםגדלים.פריטים15כ"סה

200$פתיחה 
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בלאזריצחקרביעותק–ב"תרנ,ווארשא–חןיעלתספר.327

מקובנא

Sefer Ye'elat Chen – Warsaw, 1892 – the Copy of Rabbi Yitzchak

Blaser of Kovna

רבימאת.כתובותמסכתבסוגיותוהלכהס"בשפלפולים,חןיעלתספר

.מפלאצקצינץליבאריה

.ב"תרנ,ווארשא

באותו.בלאזריצחקרביהגאוןשלהפרטיתבעלותחותמתהפורזץבדף

."קאוונאק"פא"שליטב"הגרימספרי"ידבכתברישוםעמוד

ומגדוליהמוסרתנועתמראשי(ז"תרס-ז"תקצ)בלזריצחקרביהגאון

וכיהןפטרבורגשללרבהנתמנהב"תרכבשנת.מסלנטישראלרביתלמידי

,"יצחקפרי"ספרואתוהדפיסחיברזובתקופה.שנהעשרהששהבה

והתמסרהרבנותמשרתאתעזב,המוסרשיטתנגדהמחלוקתפרוץלאחר

,סלבודקה,קלםבישיבותעבר."מקלםסבא"העםיחדהמוסרלהרבצת

"מקלםסבא"השלפטירתועם.תלמידיהןאתלהדריךכדי,ועודנובהרדוק

והתיישבלארץעלהד"תרסבשנת.הישיבהשלהרוחנילאביההתמנה

.בירושלים

.מקוריתכריכה.טובמצב.דףפ-עט,עה-סח,ע

80$פתיחה 

אנדראןיצחקשמואלרביהישיבהראשעותק–שמעתתאשב.328

Shav Shmateta – the Copy of the Rosh Yeshiva Rabbi Shmuel Yitzchak

Andran

.ה"תרנ,ווארשא.הכהןליבאריהרבימאת,שמעתתאשבספר

הראשונההישיבהמייסד–אנדראןיצחקשמואלרבישלרבותחותמותבספר

ישראללארץעלהב"תרפבשנת.במנהטןיוסףיעקברבינוישיבתבאמריקה

.וירושליםיורקמניוהרמןיוסףיעקברבי-חתנו.ישיבהבהוהקים

.מנותקיםדפים.יבשדף.רופפתמקוריתכריכה

60$פתיחה 

ידובכתבוחתימותהגהות,חידושים–הכהןפישליחיאלרבי"'מלודזהעילוי"ספריית.329

The Library of the "Iluy of Lodz" Rabbi Yechiel Fischel Hacohen – Novellae, Glosses and Signature Handwritten by Him

',לודזמתקופתרישומיו.וחותמותיוחתימותיועםספריםלפנינו."אי'הלודזהעילוי"המכונההכהןפישליחיאלרביהחסידהגאוןספריית

.נוספותוחתימותרישומים.ידובכתבוחידושיםרבותהגהותוכן

המכירותלביתפנההמלאהלרשימה•

הזקןר"האדמושלמובהקתלמיד."אי'הלודזעילוי"כונודע,בלודזנולד,(מ"תש-ה"תרנ)הכהןמשהאברהםר"בפישליחיאלהרב

בהתמדהתורהלמדשם,אביבבתלהראשיתהרבנותחברהיהשנהכארבעיםבמשך.ה"תרצבשנתלארץעלה.מאוסטרובצה

,ירושלים)פטירתולאחרנדפס,חידושים"כהןמראה"ספרו.גיטיןבסידורועסקד"אבהיהשניםמספרבמשך.ברביםתורהוהרביץ

.הספרבראשנכתבותולדותיו.(ה"תשמ

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםומצביםגדלים.ספרים53כ"סה

400$פתיחה 
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והגהותחתימות–המבורגרליביוסףרבימספרייתספריםאוסף.330

Collection of Books from the Library of Rabbi Yosef Leib Hamburger –

Signatures and Glosses

רביחתימות.יחידהמהדורה.ן"תר,פרשבורג.טויבערמאיררבימאת.מאירעין•

.המבורגרליביוסף

ליביהושעיוסףרביחתימת.'התרשנות,למברג.דבריםספר.רבהמדרש•

."כץצבי"חתומההאחת.ידבכתבהגהות10בספר.המבורגר

.א"תרנ,וורשא.הדורותסדר•

שייך"רישומים.ו"תרל,לובלין.'הגבורות:עםכרוך.מ"תר,ווארשא,החינוךספר•

.ידבכתבהגהות4."ו"נרהורוויץאישרהלויפינחס'להר

.ד"תרכ,למברג.א"להחיד,קדמותמדבר:עםכרוך.ה"תרכ,למברג.יששכרבני•

."המבורגרפנחס"חתימות.מצויןמצב

."ווערנערמענדילמשה"חותמות.ג"תרנ,ווארשא.טובשוחרמדרש•

אחרעברושכנראה,ספריםח"גמיסד,ירושליםמחכמי-המבורגרלייביוסףרבי

נפטר.קדישאהחבראואיש,החייםעץישיבתשלהספרן.חייםעץלישיבתכך

.ג"תשבשנתבירושלים

.בינוני-טוב.שוניםומצביםגדלים.ספרים7כ"סה

80$פתיחה 

משהיעקבורביזבולוןרביהגאוניםספריית–ספריםאוסף.331

פ"חרל

Collection of Books – Th eLibrary of the Geonim Rabbi Zevulun and Rabbi

Yaakov Moshe Harlap

ד"אבנתןשלמהמספרי"ידבכתברישום].ג"תרל,ווילנא.שלמהאבןספר•

...ם"מהרשהמופלגהרבנילידידי"הספרבסוףרישום.[וואנט'אוז]דאוזווענט

בעל(ץ"תר-ו"תרט)קוטלערנתןשלמה'רה"כמו...ובקיוחריףהגדולהגאוןהרב

.[שלמהכרם

.יצחקרביבןפ"חרלזבולוןרביוחותמותחתימה]ה"תרל,ווארשא.דבריםספר•

.[פ"חרלמשהיעקברביבעלותחותמות

.ד"תרצ,לובלין.חמישיחלק,צדיקפרי•

.מגורליבאריהיהודהרביר"האדמומאת.התורהעלחסידות.אמתשפתספר•

מהדורות.ח"תרס,קראקא–חמישיחלק.ו"תרס-ה"תרס,פיעטרקוב.ב-אחלקים

.ראשונות

משהיעקברביחותמות].ח"תרס,מונקאטש.ס"השעלא"הריטבחידושי•

.[פ"חרל

וחותמתחתימה].ט"תרנ,ווארשא.לזהבכורעם.עירוביןעלא"הריטבחידושי•

.[פ"חרלמשהיעקברבי

חתימה.פ"חרלמשהיעקברביחתימת].ח"תרנ,ווילנא.שלישיחלק.יהושעפני•

."האמבורגערל"סגאורי"

:עםכרוך.[סוףמעטחסר].ב"תרמ,למברג.ענזילא"מהרית"שו•

:עםכרוך.ט"תרמ,סיגט.בנטמרדכירבימאת.מרדכיפרשתת"שו•

:עםכרוך.ג"תרנ,ווין.חוליןמסכתעל,סופרחתם•

.[התחלהמעטחסר].שבתמסכתעל,סופרחתם•

כמותנמכרוהאוסףלעומקידינועלנבדקלאהספריםמצב.ספרים13כ"סה

.בינוני-טובכללימצב.שהוא

100$פתיחה 
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ל"זצ"יצחקמנחת"בעלהגאוןמספרייתספריםארבעה.332

Four Books from the Library of the Gaon Author of "Minchat Yitzchak"

.ל"תש,ירושלים.אשמאיררבימאת.בינהאמריספר.1

ווייסיעקביצחקצ"להרהגהדורן"–יצחקמנחת"בעלוויסיעקביצחקרבילכבודזהובהבדיוהקדשההוטבעההספרכריכתגביעל

."אמסעלמשהל"המומאתק"עיהבירושליםד"ראבא"שליט

.א"תשמ,יורקניו.ראשוןכרך.הענקיןאליהויוסףרביהגאוןכתבי.2

גבוהמדרשביתמכוללזשוראוועליצחקאברהםרביל"המושלוחתימתוידובכתב"יצחקמנחת"בעלאלהקדשההספרבתחילת

.לייקוואוד

.ח"תשמ.תקוהפתח.א"המהרשחותןהלפריןמשהרבימאתלחומשי"רשפירושעלמשהזכרון.3

."יצחקמנחת"בעלאלפיליפמשהרביל"המוידבכתבהקדשההספרבתחילת

.יצחקהמנחתבעלשלפרטיותבעליותחותמותבסופו.התחלהחסר.במדברספרלישראלחקמספרחלק.4

.הספרבסוף2'במסרטיבותכתמי.טובכללימצב

80$פתיחה 

מחבריםהקדשות–שיינברגפנחסרביהגאוןהישיבותראשיזקןמספרייתספריםאוסף.333

Collection of Books from the Library of the Eldest Rosh Yeshiva the Gaon Rabbi Pinchas Sheinberg – Authors'

Dedications

.הישיבותראשיוזקןתורהאורישיבתראששיינברגפנחסרביהגאוןאלהמחבריםהקדשותעםספריםאוסף

!שיינברגהרבאלהמחבריםהקדשתעםהספריםכל–אקראיבסדרהספריםרשימתלהלן

מאת,לוימטה•גבאישאולרבימאת,דעתשערי•עטייהיעקבנסיםרבימאת,התורהמעייני•שייניןדודרבימאת.דודשירת•

עצי•ווד'גרנגדבאליהורבימאת,חןתשואות•בירנבויםבנימיןרבימאת,בנימיןמשאת•שיינברגהרבאחייןטורקהלוידברבי

עצי•לנדאיששכראפריםרבימאת,שפראמרי•פרידמןחנוךרבימאת,יחיאלבית•קאהןהכהןבונםשמחהרביהקדשת,העולה

תפארת•דפןמשהבנציוןרבימאת,ציוןבנין•קפלןמאיראברהםרבימאת,אמךתורת•טולידאנוברוךרפאלרבימאת,סוכה

מאת,ברוךפרי•אדרעייעקברבימאת,הזהבזמןכספיםושמיטתפרוזבול•אסטרייכרדוביישכררביהמחברנכדהקדשת,אדם

.הולנדרצביחייםרבימאת,משפחהזבח•שלומוןמשהרבימאת,משהוירא•וסינגברוךרבי

אוחזיקונטרסספר.המערכתמאתשיינברגהרבאלמכתב,בכרךהתמימיםפלפולקובץ.מודפסתהקדשהעםספריםשני,בנוסף

.מהתלמידיםמכתבעם,שיינברגהרבשלהישיבהבנימאת,תורה

.טובמצב.שוניםגדלים.ספרים19כ"סה

100$פתיחה 

שכונתשלורבההחרדיתהעדהץ"בדחברירושליםופוסקימדייניבלוייעקברבימספרייתספרים[13]אוסף.334

י"פאג-סנהדריה

Collection of [13] Books from the Library of Rabbi Yaakov Blau, One of the Dayanim and Poskim of Jerusalem, a

Member of the Badatz HaEdah HaChareidit and the Rabbi of the Sanhedria-Pagi Neighborhood

:הספריםבין

;יבמות;עירובין;שבועות;נדרים;גיטין;שבת;וביצהמגילה;קדושין;ז"תרצ,ירושלים–מכות:מסכתותעל(המאירי)הבחירהבית•

.ח"תשי,חוליןמסכתעלן"הרחידושי•קמאבבא;כתובות;ז"תש,יורקניו–יבמות

-סנהדריהשכונתשלורבההחרדיתהעדהץ"בדחבר.ירושליםופוסקימדייני–"בלוייעקב"רביבעלותחתימתמהכרכיםחלקעל

.י"פאג

.שוניםגדלים.טובכללימצב.כרכים13כ"סה

80$פתיחה 
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חברוןישיבתראשכהןאהרןרבישלמספרייתוספריםאוסף.335

Collection of books from the library of Rabbi Aharon Cohen, Rosh Yeshivat Hebron

.ידוחתימתהכרכיםברוב.חברוןישיבתראשכהןאהרןרבישלמספרייתוספרים[15]אוסף

המכירותלביתפנההמלאהלרשימה•

סלבודקהישיבתבניעםישראללארץעלהד"תרפבשנת.בסלבודקהישראלכנסתבישיבתלמד–(א"תשכ-ד"תרס)כהןאהרןרבי

.הישיבהלראשנתמנהמכןולאחרבישיבהשיעוריםלמסורהחלד"תרצבשנת.בחברוןשהתיישבה

!שהואכמותנמכרהאוסף.טובכללימצב.שוניםגדלים.כרכים15בספרים14כ"סה

100$פתיחה 

מלךקרייתישיבתומראשי,גאולה-חברוןישיבתראשבורנשטייןיעקבשמואלרביספריית–ספריםאוסף.336

ברקבבני

Collection of Books – the Library of Rabbi Shmuel Yaakov Borenstein the Rosh Yeshiva of the Hebron-Geulah Yeshiva

and One of the Heads of the Kiryat Melech yeshiva in Bnei Berak

.בורנשטייןיעקבשמואלרבישלמספרייתו,ספריםאוסף

•ב-אחלקיםת"ושוחדושים•מלואיםאבני•ב-אחלקים•אפריםמחנה•כלבשארית•בחלק,משפטחשן,טור•חכמהמשך•

עלל"חזמדרשילקט•המולדותעלהזההחדש•ב-אחלקים,הקרבנותעבודת•פאה,ברכותמסכתותירושלמי•שלוםמשמיע

•סוכהמסכתעלשלםסוכת•וחליצהיבוםהלכותם"הרמבעל,פנהראש•עמינחלת•גריםקבלתבדיני–חוברת•סיניהרמעמד

,גיטין,שבת,חולין,סנהדרין,מציעאבבא,זרהעבודה,השנהראש–ן"הרחדושי•יהודהיד•העבודהצבא•נזיקיןעליושראמרי

פ"הגרשיעורי•לדודניר•יוסףאלומות•למלךשי•שקליםעל,חייםמשנת•זבחיםמסכתעל,הקודשנזר•המלךשער•נדה

,מציעאבבא,פינדבות•עזריאבי,חנוךמנחתגליוני,שמחאור,ם"הרמבגליוניג-א,המדרשבית•דודשבילי•חייםעקבי•שטיין

.ב-אחלקיםאהרןחשן•אברהםדברי•מנחםאמונת•מכות

רבילצדגאולהחברוןישיבתכראששימש–(ז"תשע-ו"תש)בורנשטייןיעקבשמואלרבישלבעלותחתימתהספריםשלרובםעל

.התפילהעלרביםניגוניםוחיברתפילהכבעלנודע,ברקבבנימלךקרייתישיבתכראשכיהןמכןלאחר,שנה20-כבמשךסרנאחיים

!שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםגדלים,טובכללימצב.וחוברותספרים37כ"סה

100$פתיחה 

רביהגאוןידכתב.337

ישיבתראשסרנאיחזקאל

בסוגיתכללישיעור–חברון

"כתבםמפיולאמפיהם"

Manuscript by the Gaon Rabbi

Yechezkel Serena Rosh Yeshiva

of Hebron – General Lesson on

the Suggiya of ולאמפיהם""

כתבםמפי

הגאוןידבכתבכתוביםדפיםששה

ישיבתראשסרנאיחזקאלרבי

רשמימסמכיםבלנקעל,חברון

מפיהם"בעניןשלימהסוגיה,שלו

בבאשבמסכת"כתבםמפיולא

.טוריםבשנינכתבעמודכל.בתרא

.טורים18

מחיקותהוספותעם!אוטוגרף

.ידובכתבותיקונים

.קליםקיפולסימני.טובמצב

100$פתיחה 
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הגהות–חנוךמנחתספר-סרנאי"הגרספריית.338

ידובכתבארוכות

The Library of the Gaon Rabbi Yechezkel Sarna – Sefer

Minchat Chinuch – Lengthy Glosses Handwritten by Him

כהספרדפיבין.יורקניומהדורת,(יסודספר)חנוךמנחתספר

.ידובכתבארוכותהגהות6–

!נדפסולאהנראהככלההגהותידיעתנולמיטב

.טובמצב.כרכיםשני

100$פתיחה 

30–יעקבמורשתספר–סרנאי"הגרספריית.339

ידובכתבהגהות

The Library of the Gaon Rabbi Yechezkel Sarna – Sefer

Moreshet Yaakov – 30 Glosses Handwritten by Him

הלכותמ"חוע"שועלובאוריםהערות,יעקבמורשתספר

.ו"תשכ,ברקבני.גניזיצבימרדכירביאת.עדות

יחזקאלרביידבכתבוהשגותהערות30הספראורךלכל

.מזקנותו–סרנא

!נדפסולאהנראהככלההגהותידיעתנולמיטב

.טובמצב

100$פתיחה 

–[כרכים4]גדולותמקראות–סרנאי"הגרספריית.340

ידובכתבוחידושיםהגהות100–כ

The Library of the Gaon Rabbi Yechezkel Sarna – Mikra'ot

Gedolot [4 Volumes] – Approx. 100 Glosses and Novellae

Handwritten by Him

.ה"תרמ,ווארשאמהדורת.פירושיםב"לעם,גדולותמקראות

.דברים-שמות

בכתבוחידושיםהגהות,הערות100–כ.במדבר-שמותבכרכים

.שמותבחלקרובם.סרנאיחזקאלרבישלידו

!נדפסולאהנראהככלההגהותידיעתנולמיטב

.מעטקצוצותההגהותמרבית.בינוני-טובמצב.כרכים4

200$פתיחה 
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עםספריםאוסף–סרנאי"הגרספריית.341

ידובכתבוהערותהגהות

The Library of the Gaon Rabbi Yechezkel Sarna –

Collection of Books with Glosses and Comments

Handwritten by Him

,ראשוןחלק.זרעיםדיניעל,העתידהשלחןערוך

.ויובלשמטה,ענימעשר,פאה,שכחה,לקטהלכות

תל.מנובהרדוקעפשטייןהלוימיכליחיאלרבימאת

.צ"תרח,אביב

הרבשלידובתכבארוכותהערות9הספרבתחילת

.טובמצב.סרנא

ש"מהרפירושעם.ירושלמיתלמודשקליםמסכת•

ארוכותהגהות3בספר.ח"תשי,ירושלים.סיריליאו

.ידובכתב

3.ז"תשכ.הישיבותועדהוצאת.דברהעמקחומש

.(עותקים2)ויקרא,בראשית.כרכים

.ידובכתבארוכותהערותכמה,ויקראבכרך

הערותכמה.א"תשכ,ירושלים.יקרותאורלבושיספר

.ידובכתבארוכות

.ידובכתבהגההעם.הקודשעבודתספרמתוךדף•

!נדפסולאהנראהככלההגהותידיעתנולמיטב

.טובכללי.שוניםומצביםגדלים

200$פתיחה 

רביהגאוןעותק–חברוןישיניתפלותסידור.342

חברוןישיבתראשסרנאיחזקאל

Siddur Yeshenei Chevron – the Copy of the Gaon

Rabbi Yechezkel Sarna the Rosh Yeshiva of the

Hebron Yeshiva

.אפשטיןלויןהוצאת.השנהלכל,חברוןישיניתפלותסידור

.ירושלים

2בספר.סרנאיחזקאלרביבעלותחותמותעםעותק

.ידובכתבתיקונים

.מצויןמצב

60$פתיחה 
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מספרייתויסודספריאוסף-סרנאי"הגרספריית.344

The Library of the Gaon Rabbi Yechezkel Sarna – Collection of Basic Books from His Library

.חברוןישיבתראשסרנאיחזקאלרבישלמספרייתויסודספריאוסף

,קדמותמדבר,זוכרעין•המצותאלה•הימיםדברי\נחמיהעזראדניאל,כתובים•חכמהמשך•ס"תר,ווילנא,המשפטחשןטור•

בבליתלמוד•מנחות,זבחים,כתובות,יבמות,סוכה,יומא,מסכתות,חלקיםשלשהוירושלמיבבליתלמוד•א"להחיד,לפידבש

"ישראלתפארת"ובועזיכיןמשניות•א"להחידעיןטוב,אומץיוסףת"שו•חדששם•בראשיתתורהשלמעינה•שבתמסכת

•סופרחתםדרשות•טהרות-נזיקין;נשים-מועד;זרעים–חלקיםגירושלמיתלמוד•קדשים,ג-אטהרות',בזרעים–כרכיםחמשה

.המשפטחשןערוךשלחן•ו-ה,ב-אחלקיםכרכים'בברורהמשנה•רבומעשההאמונהדרך

!שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםגדלים.טובכללימצב.כרכים26כ"סה

$  100פתיחה 

ישיבתייםלמדנותספרישלמספרייתוגדולאוסף–סרנאי"הגרספריית.343

The Library of the Gaon Rabbi Yechezkel Sarna – Large Collection from His Library of Scholarly Yeshiva Books

.חברוןישיבתראשסרנאיחזקאלרבישלמספרייתוישיבתייםלמדנותספריאוסף

אור•נזיקיןח"צל•טובהדעתעץ•קמאבבא,בתראבבאשמאולגידולי•פסחיםמקובצתשיטה•אהביםאילת•אריהמשנת•

בתראבבאסופרחתםחידושי•ירחיםגרש•עזריאבי•ה"רמסכתלנרערוך•אפריםמחנה•ד"תרמ,ווארשא,חדשאור•הישר

ערוך•יומאמסכתאריגבורת•שבועות,בתראבבאדודדרכי•מציעאבבאסופרחתם•ס"השגליוני•כתובותשמואלגידולי•

מסכתהשקלמחצית•ב-אחלקשעוריםקובץ•הלויחייםרבנוחידושי•סנהדרין,לנרערוך•תעניתאריגבורת•סוכהמסכת,לנר

חלק.ברכות,בתראבבא,למשפטעינים•ג"תרמ,ווארשא,פסחים,שבת,ברכותעל,יהושעפני•'בחלקז"ארענפי•זרהעבודה

•יהודהדגל•'גחלקחייםמגדי•א"חהאהלתורת•הקודשדביר•'טחלק,יעקבקהלות•'אחלקלמלךשי•ירוחםדרכי•'ב-'א

יוסףפורת•חכמיםמשנת•א"רעוחדושדרוש•רביםתקנת•שמעתתאשב•שמוניםגבורותקונטרס•הערותקונטרס•חןיעלת

קונטרס•טעםברוך•עירובין,י"עמנחלת•גיטין,איגרעקיבארביחדושי•'בחלקשיעוריםקובץ•בתראבבאהשקלמחצית•

•אחלק,אהרןדרכי•ב"חחייםמגדי•קמאבבא,מרדכילבוש•קידושין,שלמהחמדת•קידושיןר"הרגייחידושי•המלךבשער

מרדכילבוש•חדשאור•פסחיםח"צל•ץ"כי"מהר•(סטנסיל)ד-אח"הגרחדושי•(סטנסיל)לשלמהאשר•מלךמתת•ציוןבינת

.ועודנשים-מועד'אחלקיעקבשארית•'גחלקושםיד•הפלאה•מציעאבבא,שני

.טובכללימצב.שוניםגדלים,כרכים71כ"סה

100$פתיחה 

מספרייתופסחשלהגדותאוסף-סרנאי"הגרספריית.345

The Library of the Gaon Rabbi Yechezkel Sarna – Collection of Passover Haggadot from His Library

.סרנאיחזקאלרבישלמספרייתופסחשלהגדותאוסף

ההגדהפרדס•הגאולהשירת•פסחשלהגדהעלמשהוקהלתמריםבאר•ישראלבית•הפסחאור•ותולדותיהפסחשלהגדה•

.שלוםסוכת•שבועותלילתקון"לאחיםיד"אסתרמגילת•קנעבילשבחרביפירושעם•דפסחאכסא•

!שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםגדלים.טובכללימצב.ספרים11כ"סה

100$פתיחה 

מספרייתומוסרספריאוסף-סרנאי"הגרספריית.346

The Library of the Gaon Rabbi Yechezkel Sarna – Collection of Mussar Books from His Library

סרנאיחזקאלרבישלמספרייתומוסרספריאוסף

ילקוט•צדיקיםארחות•יועץפלא•התורהמעלות•אהרןלב•המדותמעלת•'אמאליהומכתב•ערבותקונטרס•אליהולב•

דרכנו•החייםמהות•הלבבותנועם•השלםן"מוהרלקוטיקיצור•דתאש•חייםנתיבי•וביראהבאימה•יהושעתו–ארץדרך

.תנינאשיחותקובץ•בחנוך

!שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםגדלים.טובכללימצב.כרכים17כ"סה

100$פתיחה 
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הראשוניםמתקופתרבותינוספריאוסף–סרנאי"הגרספריית.347

The Library of the Gaon Rabbi Yechezkel Sarna – Collection of Books by the Rishonim

:סרנאיחזקאלרבישלמספרייתוהראשוניםרבותינוספריאוסף

•שבת,ברכותהערוך•(וחסריםפגומיםכרכים)-ח"תרס,מונקאטש.נזיקין,מועד,קדושיןגיטיןמסכתותא"הריטב,הלקטשבלי•

רבבות•תרומהגדולי,התרומותספר•שבת,זרהעבודה,נדה,עותקים2בתראבבא.ד"ריתוספות•סוכה,ש"הראתוספות

,לובלין,אחלק,הערוך•השביעיתתורתתוספתא,ירושלמי•רבדביספרא•עותקים2הקודששבילעםראשוניםמשנת,אפרים

•בתראבבא,מגאשי"הרחדושי•מציעאבבא,גיטין,זרהעבודהשבועותה"ר–ן"הרחידושי•'אחלקן"הרמבחדושי•ה"תרס

•שמחות'גחלק,רוטנבורגם"מהר•נדה,חולין,סנהדרין–ן"הרחידושי•ברכות,המעירספר•חלקים'ב(ג"סמ)גדולמצותספר

דרבשאילתות•אפריםהרמכילתא•אברהםברכת•שעריםו"ל•ג'חלקמציעאבבא,מקובצתשיטה•המכילתאעל,אברהםבאר

תרומת•החינוך•בתראבבאן"הרחידושי•ש"לרשם"הרמבמקורי•משהידי,א"הגרלקוטי,הפרנס•שמות-בראשית,גאוןאחאי

שיטת•ו"תרפ,ירושלים,גבירולבןשלמהלרביחייםמקור•שבועות,ש"הראתוספי•תענית,ד"ריופסקיתוספות•אחלקהדשן

תוספות•ט"תרפ,ווארשא,שבועותמסכתן"הרחידושי•ל"מהראלקוטי•קידושיןעל,נפתחיםספריםשלשה•ביצה,הקדמונים

ארחות•השערעמקעם,והממכרהמקח•מציעאבבא,א"הרשבחדושי•סנהדריןה"רמיד•ז"תרפ,ווארשא,קדושיןעלש"הרא

.רבתיתניא•חיים

!שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםגדלים.בינונימעט,טובכללימצב,כרכים55כ"סה

100$פתיחה 

חשובותמהדורות–המאירירבינו–סרנאי"הגרספריית.348

The Library of the Gaon Rabbi Yechezkel Sarna – Rabbeinu HaMe'iri – Important Editions

.1862ב"תרכ,ווין,מקובצתשיטהשיוריבסופו,שבתמסכתעל,המאיריהרבחדושי•

ב"תשכירושלים,הרשלרמשהידיעלפארמאידכתבפיעללאוריצא,עירובין,הבחירהבית•

ד"תש,יורקניו,סוטהנזירנדרים,מאירלביתשלמהר"במנחםלרבינוהבחירהבית•

ז"תש,יורקניו,אלבעקחנוךרבימאתהביתחנוך"תקוניםעם.ד"תקנשאלוניקיהוצאתפיעלנדפס,יבמות,הבחירהבית•

ש"ת,ירושלים,סופראברהםרביי"עלאוריצא,מקואותמסכתעלהבחירהבית•

ה"תשכ,ירושלים.ליסאברהםמאתוציוניםמקורותעם,פארמאידכתבמתוךומוגהתמושלמתמהדורה,נדריםעלהבחירהבית•

ט"תרפ,מאין(נהרעל)B"עפרנקפורט,לאנגעמרדכיידיעל,ידכתבישניפיעללאוריצא,חגיגהמסכת,הבחירהבית•

.ו"תש,יורקניו,פסחיםעל,המאיריחידושי•

!שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםגדלים,טובכללימצב.ספרים8כ"סה

80$פתיחה 

ויסודהלכהספריאוסף-סרנאי"הגרספריית.349

The Library of the Gaon Rabbi Yechezkel Sarna – Collection of Halacha and Basic Books

.חברוןישיבתראשסרנאיחזקאלרביהגאוןמספריית,נוספיםיסודוספרייסודייםהלכהספריאוסף

עם,סופריםעינימאיר•הלשוןשמירת•דאורייתאאתוון•חייםאורחערוךשלחןעל,מאירבית•ס"השעל,מאירביתחדושי•

חייםאמריחלק,ברוךמנחתת"שו•אברהםאשל•וטבילהנדהעלהשלםזוטאפתחא•משהתורתזכרו•א"תשכ,סופריםדקדוקי

עלשבתמנחת•נכונהמנוחה•ותושיהעצה,דיניםעיקרי•הארוךוהיתראיסור•יעקבוקהלתגיטיןתורת•'יחלקנדברואז•

•בהלכההמועדים•יעקבקול•העזראבןעלמ"הריחדושי•ישראלפרי•ל"מהרי•עדןשערי,ט"יומנחת•ערוךשלחןקיצור

•הוראהשערי•ישראלמעדניספרעםפסחהלכותעלערוךשלחןקיצור•חייוסףעוד•אברהםדבר•טעםברוך•יוסףאוצרות

אוצר•שמחהשערי•ערוךשלחןקצור•תרומהגדוליהתרומותספר•הארץמצוות•ב-אשנה,הלכות,חיאישבן•חטאתתורת

,יצחקבאר•משפטחושןעלנזראבני•יצחקזכר•משהאמרית"שו•ה-אחלקים,יהוידעבן•ב-אחלקיםהעזראבןעלהפוסקים

ת"שו•חיהלנפשציוןת"שו•א"תרכ,שטעטטין.ב-אחלקיםביהודהנודעת"שו•המעילשפת•שםאהליעםם"מהרש•א"ריג"מה

חייםאורח,נזראבני•יואבחלקת•דודבית•מהמחברת"שועם,מקואותחייםדברי•ברונאי"מהרת"שו•אחלקענגילש"מהר

.ותומיםאורים•כהונהכתר•בחלק

!שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםגדלים,טובכללימצב,כרכים57

100$פתיחה 

הישיבהראשאלהמחבריםהקדשותעםספריםשלגדולאוסף–סרנאי"הגרספריית.350

The Library of the Gaon Rabbi Yechezkel Sarna – Large Collection of Books with the Author's Dedications to the Rosh

Yeshiva

רבילבנוהקדשותספריםמספר).המחבריםמאתהקדשותעםחברוןישיבתראשסרנאיחזקאלרביהגאוןמספרייתספריםאוסף

(סרנאיעקבחיים

המכירותלביתפנההמלאהלרשימה•

.טובמצב.ספרים48כ"סה

200$פתיחה 
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–ההמאה,טורקיה–ולאדינועברית–פיוטים300מעל–ידכתב.351

באדהביצחקרביהנודעהאספןחתימת–19

Manuscript – more than 300 Piyyutim – Hebrew and Ladino – Turkey, the

19th Century – Signature of the Renowned Collector Rabbi Yitzchak

Badhav

כותרותוכן,בלאדינופיוטיםכמה,בעבריתרובם.פיוטים300מעל,כוללידכתב

חוסינימקאםשללפרק.המקאמיםסדרלפימסודרים.בלאדינוהעברייםהפיוטים

שלושהעדשנים.19–ההמאה,טורקיה.ידהכתבבאמצענוסףשער.מיוחדשער

.לפחותכותבים

המאסףאתהמחברמינודעלא"ידבכתברישוםהאחרוניםהעמודיםבאחד

בכריצחקהצעירלינתנומיידעתילאלידיובא'הוחנניהפרשיותעללביאור

."ו"היבאדהבמיכאל

כריכה.שימושכתמי.טובכללימצב.מ"ס13\17.5.איכותידף.כתובים'עמ145

בודדותבאותיותנגיעה,התחתונההשמאליתבפינהפגמיםאחרוניםבדפים.חדשה

.האחרוןבעמוד

300$פתיחה 

הספרדיםחכמי–והגהותחתימות\מכתבים\ידכתבי

20–ההמאהראשית–ולאדינועברית–וסליחותפיוטים-ידכתב.352

Manuscript – Piyyutim and Selichot – Hebrew and Ladino – Early 20th

Century

קולמוסחציכתיבת.ללאדינומתורגמים,נוראיםימיםופיוטיסליחותכולל,ידכתב

.20–ההמאהראשית.הלאדינוכתיבתובסגנוןרגילה

אנשי,רחמנאסדר,מלךאלסדר:לאדינוומתורגמים,ידבכתבהנמצאיםהקטעים

שמעאבותינוואלקיאלקינו,הגדולודוי,אבותינוואלקיאלקינו,מרעותתמנו,אמונה

יה,שמעךשמעתי'ה,צרוןשעריעת,מלכנואבינו,קטנהאחות,אפסאם,קולינו

,פניךאקדםבמה,דבריכלקודםעולםשלרבונו,עדתקהלאליכם,לעמךהמצה

נוראאל,(מנחה)עולםשלרבונו,אביוניךשמעיה,עבדיךישראל,עולםשלרבונו

,דבשמיאמרנא,תדינניאלאלקי',האליך.דבשמיאמרנא,יאודהשבט,עלילה

.נוספיםוקטעים

.הכותבחתימתהנראהככל–"ירושלמיחיים"חתימהעמודבכל

.טובמצב.מ"ס16\20.עיפרוןבעטחלקםדיובעטחלקם.כתוביםעמודים[80]

.מקוריתרכהכריכה.כהיםכתמיםאחרוניםבדפים

400$פתיחה 

סנאניסעקיבארביחתימת–הלאדינובשפתמכתביםשלושה.353

יר'מטאנג

Three Letters in ladino – Signature of Rabbi Akiva Snanis of Tangier

.הלאדינובשפת,ידבכתבמכתביםשלושה

בספרדיתמכתבביניהים,שונותבחתימת.יר'מטאנג.ד"תרפמשנתהמכתביםאחד

המאהוראשית19–ההמאהבסוףיר'טאנגמרבני]סנאניסעקיבארביחתימתעם

.ב"תרס,ירושלים,"לגולגולתבקע"בעלאלמליחאליהורביעםיחדכיהן.20–ה

.[א"תרפבשנת[מרוקו]ממאזאגאןסימוןבןמשפחתשליחוסשטרעלחתום

."שוקרוןמרדכידיעמרםה"ע""דיין'ןמנחםה"ע"מסמךבאותונוספותחתימות

.קיפולוסימניכתמים.טובכללימצב.שוניםגדלים,מכתביםשלושה

100$פתיחה 
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לכתובאתחיל"ידהכתבבתחילת

הספריםליקוטיידכתבמפתחות

אבימורוהשלםהחכםושחיברשאסף

דייצאו"מר"בכהאורו"ממאריאבא

לשבתהדרשהבסוף"...אלעזרא"מ

שנתחשוון'לחוד"י"קולופוןבראשית

יצחק'מאורהצעיר[1912]ב"תער

שמותפרשתדרשתבסוף."ט"ס

ת"פרבןשנתטבת'לחוז"יק"צא"

התאריךמוזכראחרבמקום,[1920]

אחרעמודבסוף.ה"תרסלשנת

ידכתיבתראיתי"שמותבפרשת

קטןאורצעירשנאןיצחק'מה"הה

חתימההדרשותרובשלבסופם."ו"הי

אורצעיר]"ק"צא"תיבותבראשי

כמהנמצאיםידהכתבבתוך."[קטן

,19–ההמאהאמצעמתקופתדפים

.ג"תרשנתתאריךמהםאחדבראש

משניכתוביםככולםרובם.דף[190]

דפיםכמה.מ"ס11\18.צדדים

דפים.טובכללימצב.משתניםבגדלים

עורכריכת.שוליםקרעי.מנותקים

.עתיקה

1200$פתיחה 
,סגולות–ידבכתבחיבוריםקבץ.355

ה"תרל,פרס–ומדרשיםמזלות

Collection of Handwritten Compositions

– Segulot, Mazalot and Midrashim –

Persia, 1875

שלושהאומשניים.ידבכתבחיבוריםקובץ

כולל.והלאהה"תרל,פרס.לפחותכותבים

,וקינותאיכהמדרש:שוניםועניניםחידושים

פירוש,"שדיםקיבוץ"וומזלותסגולות

פיוטים.תורהלמתןתוספתא,אבותלמסכת

קטעים,בחרוזיםיצחקעקידת)שונים

דיכנישתא"במיליםנפתחים,התורהלקבלת

'רמאתבחרוזיםואחיויוסףמעשה,"ישראל

.ועוד,(בנאימרדכי

מרדכי'מבניבשבילשכתבתי":קולופונים

בשבתבשלישיאותווסיימתיה"תרלבשנת

בשביל...זהכתבתי".(ב78)"תמוזלחודש

106)"ה"תרלשנתמןמרדכי'מאהוביבני

.(ב

מצב.צדדיםמשניכתובים.דפים107

11\17.5.בינוני-טובהדפיםביןמשתנה

פגמים.מנותקיםדפים.כריכהללא.מ"ס

כתמים.בשוליםבעיקר,דפיםבכמהשונים

.קליםדיוושטושי

500$פתיחה 

20\19–ההמאה–פרסמחכמילאחדנדפסשלאשלםחיבור–דרשותידכתב.354

Manuscript of Sermons – Complete Compositions that was not Printed by One of the Sages of Persia – the 19th / 20th

Century

,ס"בשל"חזבמאמריביאורים,השיריםשיר,סוכה,פסח,באב'ט,אלול,זכורלשבתדרשות,השבועלפרשיותדרשותכולל,ידכתב

.20-19–ההמאה,פרס.ועודהקבלהפיעלוביאוריםחידושים,גימטריאות,המסורהעלחידושים,פרפראות,נפרדיםחידושים
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המוזכריםהחבריםשמותבין

מזכיר)רומרמקס:בפנקס

,אורנשטייןאיזידור,(הלשכה

,שטרןגוסטב,ליברמןזאק

,בלוםיצחק,רוזנטלאנשל

,קורצוויילמרקו,גוליגרשמואל

,צלניקקוזימיר,חיימוביוסף

יוסף,פלדשטייןשלום

,בארדאקישארל,פלדשטיין

.ועודפרלקוורטישראל

הראשוניםהבעליםכותבוכך

הספרבתחילתידהכתבשל

עםהזההספראתומצאתי"

שעריהכנסתבביתספריםעוד

1980בשנתבקהירשמיים

וקבלתיהזבלבתוךבאביב

."זהאתלקחתהקהילהרשות

.מ"ס21\32.עמודים280

ודפיםכריכה.טובכללימצב

.רופפים\מנותקיםרבים

800$פתיחה 

הכהןשלוםרביידכתב.356

מפתחות–[תוניס]זרזיסד"אב

יעקבהליכותלספר

Manuscript by Rabbi Shalom

Hacohen Av Beit Din of Zarzis

[Tunis] – Indices for the Book

Halichot Yaakov

יעקבהליכותלספרמפתחות,ידכתב

מחכמיהכהןגדישאיעקבלרבי

רביבידינכתבהנראהככל.רבה'ג

,תוניס.זרזיסד"אבהכהןשלום

.20–ההמאהראשית

לאורוהמוציאהעורך,הכהןשלוםרבי

ספרנדפסשבסופו,יעקבגןספרשל

,רבה'בגנדפס).יעקבהליכות

.(ב"תרע

.טובכללימצב.מ"ס13\20.דף[15]

.חדשהבדכריכת

120$פתיחה 

1887-1906,מצרים–בקהירבריתבניחברת–ידכתבפנקס.357

Handwritten Ledger – Chevrat Bnei Brit in Cairo – Egypt, 1887-1906

השניםביןלטיניותבאותיותבגרמניתתחילתו,צדדיומשניכתובהפנקס.בקהירבריתבניישיבותשלפורטוקלים,ידבכתבפנקס

.(עמודים123)1904-1906השניםביןעבריותבאותיותבגרמניתשנימצידוכתובוהמשכו,(עמודים157)1887-1898
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–מצריםשלרבהאפנדינחוםחיים'רמאתמכתביםמקבץ.358

ש"ת-ץ"תר

Collection of Letters by Rabbi Chaim Nachum Efendi the Rabbi of Egypt –

1930-1940

מטעםבמצריםהרבניםראשאפנדינחוםחיים'רמאתרווקותמכתבישלושה

.המלך

עםבמכונהמתוקתקשלישימכתב.וחתימתוידבכתבנכתבומכתביםשני

.ידוחתימת

חיוןוירגינההאשהעבורנוסףמכתב.הלויאצלאןבןאלבירהבחורעבורמכתב

.לויאצלאןבתינה'ריגהבתולהעבורשלישימכתב,מאמאןרפאלמראשת

.תיוקנקבי.טובמצב.רשמימסמכיםניירעלהמכתבים

100$פתיחה 

תורהחידושי,וסגולותקמעות–ידכתב.360

20–ההמאהתחילת,ירושלים–וחשבונות

Manuscript – Amulets and Segulot, Torah Novellae

and Bills – Jerusalem, Early 20th Century

תורהחידושי,שוניםלעניניםוקמעותסגולותכולל,ידכתב

עסקיםשלחשבונות.נוספיםועניניםהצדקהבמעלת

,ירושלים.מזוההלאכותב.מזרחיתכתיבה.וחובות

.בערביתראשוןעמוד.20–ההמאהתחילת

חובות"יהודהמשהאחי"פעמיםמספרמוזכרידבכתב

רשימותכןכמו.לאחיושחייבהואוכןלכותבחייושאחיו

מכירתרשימת"כגון,והוצאותהכנסות,ומכירהקניותשל

רביםשמותמוזכרים."ה"תרפ'ששמכרנוהקצירה

:כמומפורסמותמשפחותוחכמיהירושליםמתושבי

מוזכרים.ועודסודרי,קובי,עבאדי,מזרחימשפחת

.אוחנהחייםחכם,אבואלעפייארבינו:החכמים

.ריקיםדפיםהשאר.כתוביםעמודים36כ"סה.דף[50]

הדפיםמצב.כריכהללא.מנותקיםדפים.מ"ס18\23

.טוב

100$פתיחה 

-הדקדוקכלליקונטרס–ידכתב.359

19–ההמאהסוף,המזרחארצות

Manuscript – Compilation on the Rules of

Grammar and Verbs – the Eastern Countries,

Late 19th Century

הדקדוקבכלליכלליםובו,מזרחיידבכתבקונטרס

.הקלבניןהפעלהוראתבגדרדקדוק.והפעלים

הברת.הנקודכללי.ליחידהמדבריםשמות

.ועודנפעלבנין.הפעוליםגזרת.נחיגזרת.התנועות

לאהכותבזהות.19–ההמאה,המזרחארצות

.ידועה

.ומסודרתנאהכתיבה.כתוביםעמודים14.דף[9]

.טקסטחסרוןללאהדפיםבשוליקרעים

80$פתיחה 
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,[פורטוגל]ליסבואה–חלומותפתרון–ידכתב.361

ג"תרצ

Manuscript – Pitron Chalomot – Lisboah [Portugal],

1933

אותוהעתקתי,חלומותהפיתוחשלספר":היד-כתבבשער

מסודרתכתיבה.'ב'אסדרלפי."ל"חזשלקדמוניםמספרים

.מאדונאה

'ך'י'ות'א'ר'ו'נועזוזשנתתשרי'גיוםאותוכתבתי":קולופונים

מסעודה"ע31032ה"יעליסבואה[ג"תרצ]=ק"לפיאמרו

17.10.32ג"צ-ז-ז"יאותוסיימתי",(בשער")ט"סאלקאיים

.(היד-כתבבסוף")ט"ס[אלקאייםמסעוד]=א"מה"ע

.טובמצב.מ"ס11.5\16.5.כתוביםעמודים[72]

200$פתיחה 

ל"זציוסףעובדיהרבימרןשלהפניניידובכתבהלכתימכתב.363

Halachic Letter in the Pearly Script of Maran Rabbo Ovadya Yosef

הפניניתידובכתיבתכתוב.לחלבמבשרמטבחהגעלתבעניןהלכתיתתשובה

סיוםשלהשניהעמודלפנינו.2מתוך2דף.ל"זציוסףעובדיהרבינומרןשל

."(כתבתיד"והנלע"התשובהובסיום'ב'מרןכתבהעמודבראש)התשובה

.ל"זציוסףעובדיהרבינומרןשלקדשוידבכתבבדףמדובר

.לחלבמבשרמטבחהגעלתבדיןארוכההלכתיתלתשובההמשךהינוהדף

לאשלאיזכוריםעם.ידובכתבשורות34,מרןשלהפניניידובכתבכתובהעמוד

.ואחרוניםראשוניםפוסקיםשלמקורות30–מפחות

באזור)יפו-אביבלתלד"וראבהראשיהרבבהיותומרןשלרשמיבלנקעלכתוב

.(לחייו40-השנותסוף,ט"תשכשנת

.טובבמצבהדף

400$פתיחה 

במאהין'קוגמחכמירחביחייםשמואלרביידכתבעםספריםשני.362

ין'קוגמנהגי–19–ה

Manuscript by Rabbi Shmuel Chaim Rachavi of the Sages of Cochin in the

19th Century – Customs of Cochin

.ו"תר,ליוורנו.סליחותספר:עםכרוך.ז"תרט,ליוורנו.חצותתקוןסדר.1

בשנות,שבהודוין'קוגודיינימחכמירחביחייםשמואלרבישלידוחתימתשערבכל

.19–ההמאהאמצע

רחביחייםשמואלרבישלידובכתבעמודים[4]ובהםדפיםנכרכוהספרבתחילת

השנהראשערבובלילסליחותשלראשוןבלילהפסוקיםאלולומרק"קקמנהג"

תפלתאחרה"יבערבא"יעין'קוגק"קשלהמנהג"."קדיששיאמרקודםה"יוערב

שמותישאםת"בעי"...הדייניםלפניעומדהקהלמןוזקןדיינים'גיושביםשחרית

סדרנדריםבהתרת"ידובכתבנוסףעמודהספרבסוף."ויעבורקודםזהאומרים

.ידובכתבהגהותהספרדפיבין."רחמיםח"רבערבאותושאומריםנזיפה

.ם"תר,ליוורנו.תהליםספר.2

יהי"נוסחי,רחביהרבידבכתיבתעמודים4ובהםדפים2כרוכיםהספרבסוף

.מעוברתלאשהרצוןיהיוכן.הספריםמחמשתספרלכל,התהליםספרלסיום"רצון

הספרדפיבשוליפגמים.מצויןבמצבידהכתב,טובכלליבמצבהספריםשני

.תהלים

250$פתיחה 
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חזוןספרועל–ל"זציוסףעובדיהרבינומרןהקדשת.365

ז"תשכ,ירושלים–עובדיה

Dedication by Maran Rabbi Ovadya Yosef – On His Book Chazon

Ovadya – Jerusalem, 1967

יוסףעובדיהרבינומרןמאת.פסחהלכותעל,בחלק,עובדיהחזוןספר

.ז"תשכ,ירושלים.ל"זצ

.י'פלאגדודמראל.וחתימתוידובכתבהקדשההספרבתחילת

.טובמצב

80$פתיחה 

!היסטורי–יוסףעובדיהרבימרןידבכתבמכתביםאוסף.364

Collection of Letters Handwritten by Maran Rabbi Ovadya Yosef –

Historical!

עובדיהרבימרןשלקדשוידכתבבעצםכתובים,חשוביםמכתביםאוסף

.לישראלהראשיורבלציוןכראשוןכהונתומשנות.ל"זציוסף

י"ענישואיןבענייןהלכתיפסקובו.נרו'זדהלריונשלח.ידובכתבמכתב•

.כתובותשורות11.רפורמים'רבנים'

בלנק.תיוקחורי.מודבקקרעהמכתבלרוחב.בתחתיתחסרוןעםקרוע

.ט"תשל.יוסףעובדיהרבישלרשמי

חורי.ט"תשל,קהלוקבלתפגישותרשימת,הרבשלמלשכתודפיםשני•

איתןמרחרותמסיעתכ"ח,צדקאמשההרב:לפגישההאנשיםבין.תיוק

.ועוד,(המלצה)לוימשההרב,קצבומשהליבני

.ט"תשל.נישואיןאישורמודפסמכתב"דבעימאןלכל"•

רבי:ביניהם.תבאכיק"עששל"ההלכהפנת"לשליחתרבניםרשימת•

,קורחעמרםשלמהרבי,מלכאמשהרבי,לנדאיהודהרבי,חייםבןשמעון

רבניםפסילתאישורמאחורהבעמוד.ועודורנרדודרבי,ביטוןשמעוןרבי

.לשחיטה

.היסטוריחומר

.טובכללימצב.דפים5כ"סה

250$פתיחה 

ל"זציוסףיעקברביהגאון–הלכתיומכתבתורהחידושי.366

Torah Novellae and a Halachic Letter – the Gaon Rabbi Yaakov

Yosef

רבינומרןשלהגדולבנול"זציוסףיעקברביהגאוןידבכתבפריטים9

.ל"זציוסףעובדיה

בביןלטבולשמהודר,טבילהבדיןוחתימתוידובכתב"המעונייןלכל"מכתב

רביהגאון]"א"שליטש"והגרבצאל"הראשהאבא"בשם.דוקאהשמשמות

.[שאולאבאציוןבן

שלאיזכורהדפיםבאחד.ידובכתבובהלכהבאגדהחידושיםדפי8בנוסף

.ת"ושופוסקיםספריעשרותמוזכרים.מברדיטשוביצחקלוירבי

.טובמצב.שוניםגדלים.צדדיםמשניכתוביםחלקם,דפים9כ"סה

120$פתיחה 
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שנות–ודפוסידכתבניירופריטימסמכים\מכתביםאוסף.369

ש"ת-ר"הת

Collection of Handwritten and Printed Letters / Documents and paper

Items – 19th – 20th Centuries

לרבינשלח,טבריהד"ראבואעקניןמאיררבישלוחתימתוידובכתבמכתב•

רבישלוחתימתוידובכתבמאת•כ"תש,מאירביתבעלמתוניסיונהמאיר

ידבכתבמכתביםשני•כ"תש,(כלפוןרבישלבנו)רבה'מגהכהןשושן

יצחק"חתוםידבכתבניירפיסת•"טערעספיטיערהירשצבימשה"חתומים

,"דודגדליהר"במאקאווקחיים'הק"חתוםידבכתבמכתב•"פרידמאן

מכתב•ט"תרסשנת...זאב...הכהןישראל"חתוםידבכתבמכתב•ט"תרס

בכתבניירפיסת•ח"תרסמשנת"הכהןבראלאברהם'הק"חתום,ידבכתב

שנת"...היייאירמשהחתום,ידבכתבמכתב•"...חביבשלמה"חתימה,יד

מנצוררביבחתימתסתםסופרלהסמכתהראשיתמהרבנותתעודה•ג"תרע

•ט"תשנעהרענרייךנפתלירבישלוחתימתוידובכתבמכתב•ועודשמעוןבן

למועדיםפזמונים–מודפסטופס•גוטמןצבירבישלוחתימתוידובכתבמכתב

זימוןסדר–ידבכתבדף•ט"תש,[מרוקו]פראור,הראתאתהקודםלאומרם

לשלשפזמוןמודפסמסמך•"וכלהחתןבשמחתהמזוןבברכתהרחמןובקשות

אביחציראיוסףבןמכלוףלרביפיוט–מודפסמסמך•ת"סהוצאתקודםרגלים

.ועוד.מהודומודפסיםדפיםשני•

.שוניםגדלים.טובכללימצב.ידוכתבדפוס,ניירפריטי25כ"סה

120$פתיחה 

ישיבתראשזכאיאהרןרביהרביםמזכהידבכתבשלםחיבור.367

טוביוםאור

Entire Composiiton Handwritten by Rabbi Aharon Zakai the Rosh

Yeshiva of the Or Yom Tov Yeshiva

יוםאורישיבתראשזכאיאהרןרביהגאוןידבכתב.דף282כולל,שלםקלסר

שהפכורביםספריםועודהיהודיהביתהספריםסדרתמחברבירושליםטוב

.ישראלבבתיהיהודיתבספריהברזלצאןלנכס

.היהודיהביתהספריםסדרתמתוך,החייםמעגלספרהינו,שלפנינוידהכתב

.הדפיםבכלתיוקנקבי.קריאמצב

100$פתיחה 

,ירושלים-וולאךמשהר"הדאלמאיריעקברביל"הראשמכתב.368

ב"תרצ

A Letter by the Rishon Le'Zion Rabbi Ya'akov Meir, Written and Signed on a

Personal Calling Card – Jerusalem, 1932

יעקברבילישראלהראשיוהרבלציוןהראשוןשלוחותמתוחתימתו,ידובכתבמכתב

.ב"תרצאב'ז.מאיר

שעריהחוליםביתומנהלמייסדוולךמשהר"דהמפורסםהרופאאלנשלחהמכתב

עלבעצתולדרושכבודולפניהיוםתעמוד",הרבשלאחותובתבדבר.צדק

מוקירו...בהתלךאשרהדרךאתלהיורה'הלוחלקאשרבחכמתו...מחלתה

"ט"סמאיריעקבי"הצבומעריצו

לארץהרבניםוראשלציוןראשוןמאיריעקב"הרבשלרשמיביקורכרטיסעלהמכתב

."הבריטיתהקיסרותאורדןשלנכבדומפקדישראל

.טובמצב

80$פתיחה 
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חייםיוסףרבינו[?]שלהעותק–ג"תר,כלכתה–חדששיר.370

בגדאדד"ראבחייםמשהר"באליהורביואביו"חיאישהבן"

Shir Chadash – Calcutta, 1843 – the Copy of [?] Rabbeinu TYosef

Chaim the "Ben Ish Chai" and His Father Rabbi Eliyahu ben Rabbi

Moshe Chaim Rosh Av Beit Din of Baghdad

הרופאיעקברבימאת.הפניםעם,השיריםשירעלפירוש,חדששירספר

אישבן"השלרבושהיהסומךעבדאלהרבישלורבובגדאדחכמימגדולי

."חי

.הכהןעראקיסעדיהאהרןבןאלעזרדפוס.ראשונהמהדורה.ג"תר,כלכתה

בארצותהעבריהדפוס,יערי)בכלכתהשנדפסוהראשוניםמהספרים

.(10מספר.בחלק,המזרח

-"ו"יצמשהבכראליהתנשהאלצורממני"חותמותהספרוסוףבתחילה

רישוםבבדף.א"זיע"חיאישבן"המרןשלאביוחייםמשהר"בכאליהורבי

."חייםיוסף[חכם]חכים"ידבכתב

לאעתיקהכריכה.שימושכתמי.טובמצב.מ"ס15.דףעו.שערחסר

.מקורית

120$פתיחה 

–יחידהמהדורה–ו"תפ,קושטא–ודיןדת.371

אלגאזייעקבישראלרביהחסידהגאוןהגהת

Dat VaDin – Kushta, 1726 – Single Edition – Gloss by

the Chassid Gaon Rabbi Yisrael Yaakov Algazi

רבימאת.ת"ושוהתורהפרשיותעלדרשות,ודיןדתספר

.י'שנגאליעזר

.אשכנזידפוס.יחידהמהדורה.ו"תפ,קושטא

בסופוחתימהעם(בחלקהקצוצה)ארוכההגהה2\יאבדף

יעקבישראלרביהחסידהגאוןידכתב–י"האלגאזיב[יעק]

.אחריםמכותביםנוספותקצרותהגהות.אלגאזי

ישראלגאון(ז"תקט-מ"ת)אלגאזייעקבישראלרביהגאון

ירושליםחכמימגדולי,דישראלדארעאמרא,וקדושו

חיוןגדליהרביבזמן"אלבית"המקובליםישיבתומראשי

חיבוריו.בירושליםהתורהומרביציהדייניםמגדולי,ש"והרש

התורהתופסיאצליסוד-כספריישראלתפוצותבכלנתקדשו

העצומהגדלותובשל"החסיד"כלבפיכונה.'הומבקשי

בגינוני,בקדשודרכיוובאורחותיו,והנסתרהנגלהבתורת

"חגיגהשלמי–ציבורשלמי"מחיבוריו.וקדושהחסידות

,קושטא)"יעקבשארית-יעקבשמע".(ן"תק,שאלוניקי)

"ליעקבאמת"(ה"תק,קושטא)"דרבנןארעא".(ה"תק

נאות.(ו"תקמ,שאלוניקי)"יעקבקהלת"(ד"תקכ,קושטא)

.ועודיעקב

ביןמשתנהמצב.מ"ס26.5.דף[יז:ל"צ]לה;עח,[3]

עלשוליםקציצות.דפיםבכמהעשפגעי.בינוני-טובהדפים

נגיעהעםשוליםקציצתעו,מח,טובדפים.הטקסטגבול

.חדשהכריכה.ועביםאיכותיםדפים.בקטסט

250$פתיחה 
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"אליהוקול"בעלישראלאליהורביהגאוןחתימת.373

ישראלשלמהידידהרביובנו

Signature of the Gaon Rabbi Eliyahu Yisrael Author of "Kol

Eliyahu" and His Son Rabbi Yedidya Shlomo Yisrael

.ה"תקכ,אמשטרדם.ם"הרמבתשובות,הדורפארספרשער

.ראשונהמהדורה

ידכתבבעצםל"המומאתהספרקבלתעלרישוםהשערבראש

בראשיידוחתימתעם,אליהוקולס"מחישראלאליהורביהגאון

"צעירש"איו"יצהדפוסלביתהמביאומאתלמנהלי"תיבות

ברחלא"בנוידבכתברישוםזהלרישוםסביב.[ישראלאליהו]

שלמהידידיאהצעירהאללעבדדאבוהכרעאבראחמרא

'להעבדואתאלודיםחנןאשר"נוסףרישום."ט"סישראל

האלעבדיאבותנחלתלשמיליוישביתבלומלואההארץ

."ט"סישראלשלמהידידאהצעיר

ד"אבישראלמשהרבישלבנו(ד"תקמ-ה"תע)ישראלאליהורבי

לארץעלהלחייוהשלושיםבגיל,"משהמשאת"בעלרודוס

עםלמדשם"שלמהובניןלאברהםחסד"בישיבתולמד,ישראל

שלדיןביתולאבלדייןהתמנהב"תקלבשנת.בחברותאא"החיד

.פטירתועדבהוכיהןאלכסנדריה

מגדולי,מרודוסישראלאליהור"בשלמהידידיהרביהגאוןבנו

בשנתלפטירתוועדב"תקעמשנתבאלכסנדריהד"כאבכיהן,דורו

נוסדלזכרו,אביוספרילהדפסתרבותוטרחיגע,א"תקצ

שהתקיים"ישראלידידהמדרש"בשםמדרשביתבאלכסנדריה

י"ישבןדרשותיוספר.דורוגדוליידיעלנספד.א"תרעשנתעד

.צאצאיםללאנפטר.ידבכתבנותר

השערבמסכתהחסרון.מעטחסרהשערשלהתחתוןחלקו

.טובמצב.איכותידף.בלבד

80$פתיחה 

המחברהקדשתעם–'מרפאלב'ספרשער.372

פאניזילמאיררפאלרביהגאון

Title Page of Sefer 'Lev Marpeh' – with a Dedication

by the Author the Gaon Rabbi Raphael Meir Panigel

.יל'פאניזמאיררפאלרביהגאוןמאת,מרפאלבספרשער

המחברהוסיףבה,זהבבדיוהקדשהנדפסהלשערמעבר

ו"רצק"זרהיקרהגביר'מע!זכרוןמנחת"קדשוידבכתב

וכןהמסולסלתידוחתימתעם"ו"יצצאלחיצחקנסים'סי

.שפותבשלושהרשמיתחותמתו

.השערשלהעליונההשמאליתבפינהחסרון

–ד"תקס)א"המרפ-יל'פאניגמאיררפאלרביל"הראש

לציוןלראשוןהוכתר,דמשפטיםסבא,ומקובלגאון,(ג"תרנ

הואחתנו,מ"תרבשנתאשכנזיאברהםרביפטירתאחר

מחברברכהא"הישהרבשלבנואלישרמשהחייםהרב

הרבנשלחשניםז"לבןעודבהיותו,ועודהאישמשהספר

בתונסביקורוובעת-מופתכבעלנודע.יר'ואלגלתוניסיה

רבני,בצורתושנתגשמיםעצירתהיתהג"תרכבשנת

שבטרםהנסקרהוהנה,לגשמיםשיתפלללרבפנוהמקום

גשמיוירדובעביםהשמיםנתקדרותפילתואתרבנוסיים

זהומאורע,הצבורבקרבולמופתלאותויהי,מרוביםברכה

שאליהםבקהילותרבותתקנותתקןהרב,שמואתפרסם

בהקדמה"מרפאלב"בספרונדפסההתקנותאחתהגיע

."תמיד'הלפניזכרון"בשם

60$פתיחה 
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טורקיהרבניוהגהותחתימות–ב"תרל,אזמיר–לחייםזכרנו.374

Zochreinu LeChaim – izmir, 1872 – Signatures and Glosses by the Rabbis

of Turkey

חייםרפאלרבימאת.שניחלק.'ב'אסדרפיעלהלכהמערכות,לחייםזכרנוספר

.יחידהמהדורה.ב"תרל,אזמיר.פרץבנימין

.קמחישלמהרביאלהנראהככלהמחברשלמטושטשתהקדשההכריכהגביעל

."ו"היקמחיחייםיוסף"חתימההספרבשער.לעייןניכר"קמחישלמה"השם

.הדאיהעובדיהרביחתימת

בכתבבהלכהארוכיםחידושים3הספרובסוףבתחילה,הכריכהשלהפנימיבצד

היכיאדעולאאנים'ות"המחבראלהמגיהכותבההגהותבאחת.אחדמכותב,יד

אינהזו[דסברא]'דסדמרמעינישנעלם[ספק]'סואין..ן"מרד"עכןמקשה

משניהגהותכמההספרדפיבין"...קמאימרבוואתא[אםכי]א"כמדנפשיה

.בצעירותול"זציוסףעובדיהרבימרןידבכתבאחתמילהשלהגהה.כותבים

בדבדבקמחוזקיםדפיםוכמהכריכה.מקוריתכריכה.טובמצב.דףקסד,[4]

.שחור

100$פתיחה 

–ט"תרכ,אזמיר–חייםלבת"שו.375

תעלומות"בעלחזןאליהורביהגהת

ל"זציוסףעובדיהרביומרן"לב

Lev Chaim Responsa – Izmir, 1869 – Gloss

by Rabbi Eliyahu Chazan Author of

"Ta'alumot Lev" and Maran Rabbi Ovadya

Yosef

בחלקותשובותשאלות.שניחלק,חייםלבספר

גדולי'פלאגחייםרביהגאוןמאת.חייםאורח

.ראשונהמהדורה.ט"תרכ,אזמיר.אזמירחכמי

.(המחברלספרי30'מסציוןהשערבשולי)

רביהגאוןשלידובכתבארוכההגהה2\בבדף

בעלמצריםשלאלכסנדריהד"ראבחזןאליהו

קצרותהגהות4בספרבנוסף."לבתעלומות"

יוסףעובדיהרבימרןשלהספרדיידובכתב

רבימרןהגהבספרהנראהככל.בצעירותו

קהירד"כראבכהונתובעתיוסףעובדיה

.י"תש-ז"תשהשניםביןשבמצרים

נינו(ח"תרס-ה"תר)חזןבכוראליהורביהגאון

לירושליםעלהז"תרטבשנת."לבחקרי"השל

.חזןדודחייםרבילציוןהראשוןזקנועםיחד

כיהןט"תרכבשנת.ה"תרכבשנתידועלהוסמך

באשיכחכםכיהןט"תרמבשנת.בירושליםכדיין

חיבורו.לפטירתועדבאלכסנדריהראשיורב

חלקים'ד"לבתעלומות"ת"שוהמפורסם

.נוספיםוספרים

בדפים.טובכללימצב.מ"ס31.דףקסה,[2]

.איכותיםדפים.מקוריתכריכה.עשפגעבודדים

120$פתיחה 
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אגרת\ז"תרע,ירושלים–המרדותנעותבת.377

רביהמחברהקדשת–ג"תרפ,ירושלים–שבוקין

שמעוןבןאהרןרפאל

Bat Na'avat HaMardut – Jerusalem, 1917 / Igeret

Shvukin – Jerusalem, 1923 – Dedication by the

Author Rabbi Raphael Aharon ben Shimon

ומצריםירושליםמחכמישמעוןבןאהרןרפאלרביספרישני

.ועוד"מצריםנהר"בעל

סדר.המפקדשערשלשניחלק.שבוקיןאגרתספר.1

[2].[בערךג"תרפ],ירושלים.מיוחדיםבמקריםהגטנתינת

המחברהקדשתלשערמעבר].’עמשמב,4-10,[1],דף

עצמיתהקדשהבשער.עדסנסיםהגביראלידובכתב

.[הדאיהעובדיהרביוחתימתידבכתב

מחולק.המורדתאשהדיניעל,המרדותנעותבתספר.2

.ז"תרע,ירושלים.במעלאם.ב.במרדאם.א.חלקיםלשני

.(נדפסלאבחלק).'עמקנט.יחידהמהדורה

.טובבמצבהספריםשני

80$פתיחה 

–ראשונהמהדורה–ד"תקע,שאלוניקי–דרכיםאבק.376

בורלאנסיםיוסףרביל"הראשוהגהותחתימות

Avak Derachim – Salonika, 1814 – First Edition – Signatures

and Glosses by the Rishon LeZion Rabbi Yosef Nissim Burla

ברוךרביהגאוןמאתהלכתיותותשובותדרשות,דרכיםאבקספר

משכנותבעלנאיםבןיעקברבימזקנותשובותעם.קאלומיטיבכור

.אלגאזישלמהורביאהרןבנימבעלותשובות.יעקב

,לנישואין-"גברדרך":דרכיםבשמותנקראווהתשובותהדרשות

תשובותעם.התורהלמעלת"חכמהדרך",להספד-"המתדרך"

."השלוםדרך"בשםשנקראדעהויורהחייםאורחבחלקיהלכתיות

.וליקוטיםך"נחידושיהספרבסוף

.מולכויוסףבדפוס.יחידהמהדורה,ד"תקע,שאלוניקי

.בורלאנסיםיוסףרביהגאוןלציוןהראשוןידבכתבהגהות3בספר

.ידובחתימתחתומותמהן2

ימיוכל.ירושליםד"ראב,(ג"תרס-ח"תקפ)בורלאנסיםיוסףרבי

בהלכהתשובותענה.ועוניייסוריםמתוךהתורהבשקידתעסק

כמהחיבר.תקנותבתיקוןבפרץעמד.ומבקששואללכלארץלקצווי

.ועוד"האוהלפתח","יוסףוישב"ת"שוביניהם,בהלכהספרים

.וכתמיםקליםפגמים.עשנקבי.בינונימצב.מ"ס28.דףפ,[1]

100$פתיחה 
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מהדורה–ח"תקי,שאלוניקי–תליתאיאוריין.378

חוריחייםרביוחתימתרישום–ראשונה

Oryan Tlitai – Salonika, 1758 – First Edition – Notation and

Signature of Rabbi Chaim Churi

מגדוליס"השעלשיטותשלושההכוללחיבור,תלתאיאוריין

קידושיןחידושי.מיגאשי"הרמאתשבועותמסכת.הראשונים

יוסףרביל"המומאת.א"להריטבזרהעבודהחידושי.ן"להרמב

.(חידושיועם)מודילאנושמואל

'מסיסודספרי,סטפנסקי).ראשונהמהדורה.ח"תקי,שאלוניקי

47).

אברהםהרבא"בלאט"סחוריחייםה"ע"ידבכתברישוםבשער

נוספתחתימההספרבפנים."ה"תנצבחורייעקבבן,חוריזקן

.חוריחייםרבישל

הוסמך18בגיל,וצדיקגאון(ז"תשי-ה"תרמ)חוריחייםרבי

.דיגתבעירכדייןכיהןכ"אחמאזוזזקןמשהרבירבומאתלרבנות

.וחסדצדקהמוסדותשכללה"וחייםתורה"ישיבתאתהקים

רבותופעלפרצהלכלתקיףהיה,מעוןרביםהשיבבדרשותיו

.בתוניסיהלהתפשטשניסתההצרפתיתהרוחניתהמגפהלעצירת

.בשוליםעשנקבי,טובכללימצב,מ"ס28.דףנט,מא,ל,[1]

.פגומהמעטעורשדרתעםמקוריתכריכה,כתמים

150$פתיחה 

חתימה–ט"תק,ונציה–ז"הרדבת"שו.379

לבטוןמרדכיחייםרביהמקובלהגאוןוהגהות

א"זיע

HaRidbaz Responsa – Venice, 1749 – Signature

and Glosses by the Gaon the kabbalist Rabbi

Chaim Mordechai Levton

שני.ז"הרדב–זמראבןדודרבינוותשובותשאלות

.ט"תק,ונציה.חלקים

חייםרביהמקובלהגאוןחתימתהשערשאחריבדף

בכתבהגהותכמההספרלאורך.א"זיעלבטוןמרדכי

חלפוןרביבנוחתימת.אחרמכותבנוספותהגהות,ידו

.הדאיהעובדיהרבינכדווחתימת.לבטון

(ט"תרכ-ם"תק)לבטוןמרדכיחייםרביהמקובלהגאון

רביםמופתיםסיפורי.צובהארםומקובלירבניגדול

,ממשהקודשרוחכבעלידועוהיהבדמותונקשרו

נכחת"שוחיבוריו.רוחניתמבחינהעירופרחהבזמנו

טוביוםהרבנינוהוציאפטירתולאחר.יאירבן,השלחן

בשםוקדושתותולדותיואתהכוללספרהלויידיד

בתוךבשבתושבתמידימושריםפיוטיו.'ם"מהרשבחי'

.הבקשותשירת

שולים.טובכללימצב.מ"ס33.דףפח,[2];קכט,[2]

.ואחרוניםראשוניםדפיםבכמהקמטים.רחבים

.ומחוזקתפשוטהישנהכריכה.שימושבלאי.כתמים

200$פתיחה 
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חתימה–יחידהמהדורה–ו"תרכ,ירושלים–לבנדיבת"שו.380

לבטוןיצחקרביוהגהות

Nediv lev Responsa – Jerusalem, 1866 – Single Edition – Signature

and Glosses by Rabbi Yitzchal Levton

מאת.משפטוחושןהעזראבןבחלקיותשובותשאלות.שניחלק.לבנדיב

.בדראד"ח–חזןדודחייםרבילציוןהראשון

בירושליםהשוניםבדפוסיםנדפסהספר.יחידהמהדורה.ו"תרכ,ירושלים

העברייםהספרים:עייןהמתחריםאצלוחלקובקישראלרביאצלחלקו

.111'מסהלוי.ש,בירושליםשנדפסו

רביהמקובלונכדחלפוןרבישלבנו]לבטוןיצחקרביחתימותהספרבשער

.חתומהמהןהאחת,ידובכתבהגהות2וכן.[לבטוןמרדכיחיים

.מ"ס33.משובשתהדפיםספירת.דףקל-נח,נט-נג,נא;נו-מט,מט,[1]

בפינתפגםמחמתהאחרוניםהדפיםבפינותקיפולים.טובכללימצב

.בלויהמקוריתכריכה.הכריכה

100$פתיחה 

רביהמקובלבחתימתעותק–ב"תרכ,ווין-רבדביספרא.382

הגהותיועםאלפייהיצחק

Sifra Dviei Rav – Wien, 1862 – Copy Signed by the Kabbalist Rabbi

Yitzchak Alfiya and with His Glosses

מאת"התלמודמסורת"ביאורעם.כהניםתורתספרהוא,רבדביספרא

.ב"תרכ,ווין.וויסהרשאיזקרבי

יעקבהצעיראניאהיהאללעבודתהספרזהקניתי"רישוםהספרבשער

צורילעבדותאותוקניתיאחרוןגואל"נוסףרישום."ט"סאלפיהיצחק

רביידבכתבהגההבספר.נוספיםרישומים."ט"סהרריחריחייאהצעיר

הגהות,[אלפייהיצחקהצעיר]א"הישמותיבותבראשיחתוםאלפייהיצחק

.ידובכתבנוספותקצרות

.מקוריתכריכה.הדףקיפולמחמתהדפיםבפינותפגמים.בינוני,טובמצב

100$פתיחה 

המחברוהוספותהגהות–דרבנןעבדא\המלךעבד.381

ל"זצהדאיהעובדיהרביהגאון

Eved HaMelech / Avda DeRabbanan – Glosses and Additions by

the Author the Gaon Rabbi Ovadya Hadaya

עבדאספרעם.א"תש,ירושלים.ם"הרמבעלחידושים,המלךעבדספר

.הדאיהעובדיהרביהמקובלהגאוןמאת.ס"השעלחידושים–דרבנן

ההוספותידיעתנולמיטב.המחברידבכתבוהגהותהוספותהספרלאורך

.(ט"תשס,ירושלים)המלךעבדספרשלהחדשהלמהדורהנכנסו

.מחוזקתמקוריתכריכה.רופפיםדפים.טובמצב

100$פתיחה 
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וחתימההקדשה–יחידהמהדורה–ג"תר,ליוורנו–ואהלותמרת"שו.384

Mor VeOhalot Responsa – Livorno, 1843 – Single Edition – Dedication and

Signature

אברהםרביהגאוןמאת.ערוךהשולחןחלקי'בדותשובותשאלות,ואהלותמרספר

.אוטולינגידפוס.יחידהמהדורה.ג"תר,ליוורנו.ענתיבי

מיליזההרי"מהמחברהספרקבלתעלוחתימהידבכתבעצמיתהקדשההשערבשול

ו"נרענתיביאברהםר"כמהרדמשפטיםסבאמלא'הוכבודהמופלאהרבחביבימרב

רישום."הררייצחקהצעירבעזרייהיה'הזעיריוהואאריבןשועלהעבריהעבדדברי

.הדאיהשלוםרביהמקובלהגאוןשלוחתימתוידובכתבאלמנהמאתהספרקנייתעל

.עתיקהכריכה.איכותיםדפים.מצויןמצב.מ"ס30.דףקנב,[4]

100$פתיחה 

הקדשת–ב"תרל,צובהארם–ידיכתבזהת"שו.383

דייןישעיהרביהמחבר

Zeg Ketav Yadi Responsa – Aleppo, 1872 – Dedication by the

Author Rabbi Yeshaya Dayan

ישעיהרבימאת.ערוךהשולחןחלקי'בדותשובותשאלות,ידיכתבזה

.צובהארםחכמימגודלידיין

.ששוןאברהםבןחיאליהודפוס.יחידהמהדורה.ב"תרל,צובהארם

אלסלקאלכבודעולהזוהרי".ידובכתבהמחברהקדשתהספרבשער

זהבועטרתהממשלהלראשוברהזכההטהורההמנורהפנימול

יוסף'כו'וחנבוןהמשכילהמפוארהגבירסגולהמיחידיאחדגדולה

"...ו"נרעטייהחלפון

מלכותלביתזהבשושלת,צובהארםחכמיגאון(ג"תרס-ג"תקצ)המחבר

,ושיבהזקנהעד,מצעירותוובדיינותברבנותכיהן.ויהודהדודבית

ספרמחברדייןאברהםרביבנו.מופתכאישנודע,שניםמיובללמעלה

.ועודאברהםויוסףת"שולנפשזכרון

דפים60שלהשמאליתהתחתונהבפינהפגם.מ"ס29.דףסז,עג,[3]

מןמעטמחסירהפגםדף20–בכמתוכם.הספרמדפיראשונים

.מקוריתכריכה.הטקסט

100$פתיחה 

הקדשת–יחידהמהדורה–ה"תרס,ירושלים–יוסףוישבת"שו.385

המחברהרבבני

Vayashev Yosef Responsa – Jerusalem, 1905 – Single Edition – Dedication

by the Author's Sons

עם,בורלאנסיםיוסףרבילציוןהראשוןמאתותשובותשאלות,יוסףוישבספר

.המחברמאתתשובהלשבתדרשותתשעהכולל–ם"בנישובוקונטרס

חייםרביהמחברבניידיעללאורהוצאהספר.יחידהמהדורה.ה"תרס,ירושלים

הרבניםאוצר,ט"תרפנפטר,"בחוריםחמד"ישיבתראש,ירושליםמחכמי]יעקב

.[2657הרבניםאוצר,ואמריקהירושליםמחכמי]בורלאיהודהאליעזרורבי[6391

הלוימרדכייעקברביאל,המחברבניוחתימתידבכתבהקדשההספרבתחילת

.ירושליםמחכמי

.זעיריםעשנקביראשוניםבדפים.טובכללימצב.מ"ס31.דף[1],מה,מד,[2]

.שחורבדבדבקמחוזקתמקוריתכריכה

60$פתיחה 
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וטורקיהמאשכנזוהגהותחתימות–מטראניי"מהרת"שו.387

Mahari of Trani – Signatures and Glosses from Ashkenaz ad Turkey

.ח"תקכ,פיורדא.חלקים'ב.מטראניי"מהרית"שו

בתוך."ו"היריוחישראלש"יתלעבודתואניקניתי"וחתימהרישוםהספרבשער

חייםר"כמוהר"עטמאתכספימקנת"וחתימהידבכתברישוםהשערמסגרת

חכמההספרמחבר,י'פלאגחייםרבישלבדורואזמירמחכמי]ט"סאלגראנטייצחק

."ברכהבוט"סדאנוןיאודההצעיראניבמתנהליונתנו[ב"תרמ,אזמיר,ן"מאי

חתומהמזרחיתבכתיבהנוספתהגהה.דאנוןיהודהרביידבכתבהגהות3בספר

.19–המהמאהאשכנזיתבכתיבהלמדניותהגהות5בנוסף."פ"ש"תיבותבראשי

עלהי"תרבשנת."תורהמחזיקי"ישיבתוראשדיין.אזמירמרבני–דאנוןיהודהרבי

.בתלמידיםתורהומרביץבתורהשקדן.סתהוןחייםבכוררבישלמרבותיו.לטבריה

דיינאמרבתורהלעמיתנולטובוזכור"י'פלאגחייםרבימרןכותבחיכלנפשבספר

הרבמעלת,שבחבורהארירברביבר,תורהמחזיקיישיבתוראשישרהבסברא

מחברבעלהואאלגראנטייצחקרביחמיוהנראהכפי"...דאנוןיאודהר"כמוהרהכולל

.(ב"תרמ,אזמיר)מאיןחכמהספר

.שימושוכתמיבלאי.בינונימצב.בלויהעתיקהכריכה

100$פתיחה 

ידבכתבודףהקדשה–ב"תש,ירושלים–שאולויוסף.386

אלישרשאוליוסףרביהמחבר

Vayosef Shaul – Jerusalem, 1942 – Dedication and Leaf Handwritten

by the Author Rabbi Yosef Shaul Elyashar

ראשוןחלק:חלקיםלשנימחולק.הלכהוביאוריחידושים,שאולויוסףספר

חלק.ברכהא"היששלבנואלישרנסיםיוסףרבימאתס"השעלחידושים

.פולונסקיאהרןשמשוןרביהגאוןמאתהלכתיותתשובות:שני

דפיבין.אלישרשאוליוסףרביהמחברשלידובכתבהקדשההספרבתחילת

ידכתבהינוהדף,המחברידבכתב,צדדיםמשניכתובדף[1]נמצאהספר

עלקצרההוספההמחברהוסיףובו.הספרנדפסממנוהמחברשלהמקורי

.הדאיהעובדיהרביידבכתבהגהההדפיםבין.הנדפס

60$פתיחה 

המזרחארצות–מזוהיםלאמכותביםהגהות–ספריםאוסף.388

Collection of Books – Glosses by Unidentified Writers – Eastern Countries

,שאלוניקי.שאלוניקיד"אבדודיוסףרביהגאוןמאת.דעהויורהחייםאורחבחלקיותשובותשאלות.ראשוןחלק,דודביתספר•

.דףקיח,[14],קלו,[2]:במקור.בתחילהדפים3חסרעותק.ראשונהמהדורה.ק"ת

."ך"אש"תיבותבראשיפותחתההגהותאחת.כותביםמשלושהלפחות,ידבכתבהגהות20מעלחייםאורחבחלק

הגהות10הספרדפיבין.ראשונהמהדורה.ב"ת,קושטא.אחלק.(ט"מהרימ)מטראנימשהבןיוסףרבימאתותשובותשאלות

.מזוההלאכותב.'התקשנותמתקופת,מזרחיידבכתב

ופגמיםעשנקבי.כתמים.בינוני-טובמצב.דףרח,[6]:במקור.רדבדףומסתייםומדףמתחיל.וסוףבתחילהמעטחסרעותק

.מ"ס21\29:גודל.יפיםשולים."ו"הימשיחחיים"בעלותחריטתעםעתיקהכריכה.בודדיםדפיםבמספר

מרוקאיתבכתיבההגהותכמההספרדפיבין.'התקשנות,פיורדאמהדורת.שמואלוביתמחוקקחלקתעם.דעהיורהערוךשלחן•

.וסוףהתחלהחסר.עזראןשמואלורביעזראןנסיםרביבעליםחתימות.'התקמשנות

.שוניםומצביםגדלים.ספרים3כ"סה

200$פתיחה 
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דף19–ב"תקס,קושטא–ברכותמסכת.389

Tractate Berachot – Kushta, 1802 – 19 Leaves

.ב"תקס,קושטא.ברכותמסכת,בבליתלמודמתוך,דף19מקבץ

.פארדואליהוחייםדפוס

מתוךהספרנרשםהביבליוגרפיהבמפעל–מאודנדירהמסכת

ראינו"נכתברוזנפלד-וינוגרדבתקליטור.בניהומאיראוסףשלעותק

."שעררק

קציצתאו,רביםכתמיםעליהםולכןכריכותמגניזתהוצאוהדפים

.המכירותלביתפנהמדויקלמצב.הטקסטקצוותעלשולים

200$פתיחה 

–יחידהמהדורה–ר"ת,קושטא–המשחהשמןת"שו.391

והגהותרישומים

Shemen HaMishchah Responsa – Kushta, 1840 – Single Edition –

Notations and Glosses

רשימהבסופו.ערוךהשלחןחלקי'בדותשובותשאלות,המשחהשמןת"שו

.חייםמשהר"בשמואלרביהמחברשסידרגיטין343של

,אחלקנכתבבשער.קאסטרודפוס.יחידהמהדורה,א"תר-ר"ת,קושטא

,גיטיןשטזהמחברבידיהיוההדפסההתחלתעם.נדפסלאבחלקאמנם

כזהמחברסידרההדפסהבמשך,ט"תקצא-אדרכטביוםניתןהאחרוןהגט

שבטכדביוםניתןשמאגט.גיטיןשמגבספרנרשמוהכלבסך,נוספיםגיטין

.א"תר

,קמחישלמהלרבישייךשהספרבלאדינובעלותרישוםבשער.דףקלה,[1]

קציצתדפיםבכמה.טובכללימצב.[?]ידובכתבאולי,הגהותכמהבספר

.עתיקהכריכה.שימושכתמי.הטקסטגבולעלשולים

100$פתיחה 

מהדורה–ט"תק,קושטא–יהושעשדה–ירושלמיתלמוד.390

מפוארעותק–ראשונה

Talmud Yerushalmi – Sdeh Yehoshua – Kushta, 1749 – First Edition –

Impressive Copy

יהושערביהגאוןמאת"יהושעשדה"פירושלוומסביב,ירושלמיתלמוד

.בנבנשתי

.אשכנזיונסיםראובןדפוס.ראשונהמהדורה.ט"תק,קושטא

,חגיגה,מגילה,תעניות,פסחים:מועד[דר]מסמסכתותקצתעל:[בחלק]

עא,סו,ח,[1].הוריות,מכות,בתרא,מציעא,קמא:נזיקין’וס,קטןמועד

.דף

מצבבשערעשנקבמלבד,איכותייםדפים.מפוארעותק.מ"ס20\30

.חדשהכריכה.מצוין

250$פתיחה 

המזרחדפוסי–ספרים
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הקדשת–יחידהמהדורה–ב"תרס,קושטא–ם"לחמטה.392

המחבר

Mateh Lechem – Kushta, 1902 – Sinbgle Edition – Author's Dedication

חייםרבימאת.גטיןבעניניובפרטהעזראבןחלקעלחידושים,לחםמטהספר

.י'פרנגמנחם

.יחידהמהדורה.ב"תרס,קושטא

רבהגדולהרב"אל,המחברשלוחתימתוידובכתבהקדשההפורזץבדף

."בורלאיוסףר"כמהרעינינויוסףדמשפטיםסבאמשרשיא

.מקוריתכריכה.טובמצב.מ"ס34.דף[1],קח,[1]

80$פתיחה 

מהדורה–ב"תרכ,שאלוניקי–אברהםאתבירך.394

ברכותבהלכותחשובחיבור–יחידה

Berech et Avraham – Salonika, 1862 – Single Edition –

Important Composition on Hilchot Berachot

,ברכותהלכותכלעלבהלכהמקיףחיבור,אברהםאתבירךספר

פותח.המצותוברכותהנהניןברכות,סעודההלכותכל:הכולל

מאת."כליםטבילתדיני"בומסיים"במשקהשטיבולודבר"בדיני

.בדורושאלוניקימחכמיפריסקואברהםרבי

המגיההקדמת.אשכנזידפוס.יחידהמהדורה.ב"תרכ,שאלוניקי

בכריעקבנסים’ר:קושטארבניהסכמת.מולכושלמהיצחקרבי

.אביגדוריעקב’ור,פראנסיסמשהחיים’ר,עלייעקב’ר,דוד

.טובכללימצב.ראשוניםבדפיםנקבים.מ"ס20.דףקל,[4]

חנני"בשערחתימה.חדשהבדכריכת.רחביםחיצונייםשולים

.נוספתחתימה."ט"סבנימין'ביוסףשמיזהזהאתגםאלקים

80$פתיחה 

–יחידהמהדורה–ה"תקע,שאלוניקי–אברהםירךת"שו.393

החלקיםשני

Yerech Avraham Responsa – Salonika, 1815 – Single Edition – the

Two Sections

.חלקיםשני.ערוךהשלחןחלקי'בדותשובותשאלות,אברהםירךספר

.אישטרושהאברהםחייםרבימאת

.מולכויוסףדפוס.יחידהמהדורה.ה"תקע,שאלוניקי

בבחלק.דףקיז,[2]:בחלק.דףקטו-קיא,ד-א,קי-עא,סח,[2]:אחלק

.עתיקותכריכות.עשנקבי.בינונימצב.השערלפנינכרכוהמפתחותדפי

120$פתיחה 
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מהדורה–ג"תקי,שאלוניקי–כהונהבגדי.395

נדיר–יחידה

Bigdei Kehuna – salonika, 1753 – Single Edition – Rare

(נוראיםלימיםבעיקר)ודרשותהספדיםכולל,כהונהבגדי

פרחת"שובעל(ז"תנ-ז"שפ)פרחיאהכהןאהרןרבימאת

.אהרןמטה

.אשכנזיהלויבצלאלבדפוס.יחידהמהדורה.ג"תקי,שאלוניקי

.פלורינטיןשמואלרביהגאוןידיעללאורהוצאהספר

שנהכעשריםבמשךהמחברדרששלפנינוהדרשותאת

ובתוכם,משפחתובניבספרהנספדיםבין,שאלוניקיבעירו

’רואחיו(כבדרוש)אמו,(דדרוש)הכהןאברהםחיים’ראביו

הרב,קובואליהו’רובתוכם,זמנורבני.(קמטדף)הכהןמשה

מרבני,חייםבןאהרן’ור(יטדרוש)שאלוניקישלהכולל

ח"תמבשנתזובעירברעשהנהרגיםביןשהיה,איזמיר

ויניציאהשלהציהתקפתאתהמחברמזכירכן.(להדרוש)

.(לדדרוש)ח"תמבשנתשאלוניקישלחופהעל

בדפים.עשנקבימעט.בינוני-טובמצב.מ"ס30.דףקסו,[2]

דפים.טקסטנגיעתמעטעםבשוליםעשפגעאחרונים

מקוריתכריכה.השערבפינתחסרון.קליםכתמים.איכותים

.בלויה

180$פתיחה 

–ד"תרנ,אזמיר–אברהםאתפדה.396

יחידהמהדורה

Padah et Avraham – Izmir, 1894 – Single Edition

בהלכהחידושיםהכולל,אברהםאתפדהספר

.י'פלאגאברהםרביהגאוןמאת.ובאגדה

לשבתדרשות.ב.'ב'אסדרעלדיניםפסקי.א

שבת,הגדולשבת,זכורשבת,הלבשהשבת,תשובה

ביתחנוכת,תלמודביתחנוכת,תורהספר,כלה

.'ב'אסדרעלודרושאגדהעניני.ג.והספדיםהכנסת

הספרשםבחירתאתמסבירהואהמחברבהקדמת

"טוב"המילה.בהםשלמדהמדרשבתיאתומזכיר

.שנדפסוספריומספראתמציינתבשערהמופיעה

תורהדבריהכוללדפיםעשרהבןנספחהספרבסוף

.י'פלאגיצחקנסיםרחמיםרבי,המחבראחישלודרוש

נדפסב"תשסבשנת).יחידהמהדורה.ד"תרנ,אזמיר

חלקרקבונדפסואולם,מחדשהספרבירושלים

הספרושארהדרושים',ב'אסדרלפיהלכותהפסקי

.(בשניתנדפסלא(הספרשלרובו)

כריכה.מצויןמצב.מ"ס30.דףיוד,קטו,כז,[2]

.פגומהמעטמקורית

150$פתיחה 
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ן"מצ"הרבהגהת–יחידהמהדורה–ב"תרכ,אזמיר–רננותשפתי.397

"חן

Siftei Renanot – Izmir, 1862 – Single Edition – Gloss by Rabbi "Matzan Chen"

.מאזמירארייאשהכהןאברהםאריהרחמיםרבימאת,דרשות,רננותשפתיספר

.ואשכנזימודעידפוס.יחידהמהדורה.ב"תרכ,אזמיר

.נוספותהגהות2.צורמאנימתתיהואברהםרביידבכתבחתומההגהה1\נבבדף

שנותבעלישראליעקבמיכאלרביחתן-(חןא"מצ)צורמאנימתתיהואברהםרבי

השניםביןרומניה-בבוקרשטהספרדיםעדתרב.בולגריה-בשומלאכרבכיהן.ימין

.דורוחכמיבספריממנותשובות.ירושלים-"המאסף"במאמריםפרסם.ב"תרס-ל"תר

.מקוריתכריכה.מצויןמצב.מ"ס30.דףז,כז,עח,[3]

100$פתיחה 

המזרחדפוסי–ספריםאוסף.398

Collection of Books – Printed in the East

.[עשפגעי.בינוני-טובמצב].ה"תקע,שאלוניקי.ג"ח.אלקלעיאברהםלרבי,לאברהםזכור•

ידבכתבהגהות2.טובכללימצב].ד"תרל,אזמיר.קמחישלמהרבימאת.שלמהימי•

."[י"ראמר:פותחות

.[טובמצב].החלקיםשני.ש"ת,איסטמבול.ארגואיטייעקברבימאת.יעקבירךת"שו•

אחרוןודףראשוניםדפים4חסרים.דףעט-גהדפיםלפנינו.ו"תקס,שאלוניקי.ידידאמר•

.[גרועמעט-בינונימצב]

.[בינונימצב.שערללא].ו"תרנ,אזמיר.אחיואתיוסף•

.ו"תרכ,אזמיר.ס"הפרדהרבמאת.הבריתאותהספרשער•

100$פתיחה 

ודמשקצובאארםחכמי–חיבוריםאוסף.399

Collection of Compositions – The Sages of Aleppo and Damascus

.(אקראיסדרלפיהספריםרשימתלהלן).ודמשקצובאארםחכמימאת,חיבוריםאוסף

יוסףרביעל,יוסףהוד•ט"תש,ירושלים,קציןשלמהרבימאת,שלמהדברי•א"תשמ,ברוקלין,קציןיעקברבימאת,האמונהיסוד•

מועדאהלפני•ט"תשכ,ירושלים,אלפיהיצחקרבימאת,צדיקוצמחחדשאור•ו"תשכ,ירושלים,אלמליחאברהם'רמאת,שלושדוד

•א"תשכ,ירושלים,ענתיביאברהםרבימאת,ישריםאהל,ומוסרחכמה•ט"תשי,ירושלים,ענתיביאברהםרבימאת,יהודהמחנה\

•ח"תשי,ירושלים,עבאדימרדכירבימאת,דעהויורהחייםאורח,גניםמעין•ד"תשי,מכסיקו,עטייהמרדכירבימאתחייםמקור

על,נתנאלקרבן•א"תשכ,ירושלים,חמוייאברהםרבימאת,שמחהבית•ז"תשכ,ירושלים,סווידמשהרבימאת,משהמסוא

ועזמחסה•ב"תשכ,ירושלים,זמירותנעים,תהלים•חיפה,הדאיהעזרארביידיעלנערך,חבובאמשהנתנאלרבימאת,התורה

ידידיוסףרבימאת,יוסףויחי•ו"תשט,יפו,קציןשלמהרבימאת',בחלק,שלמהדברי•ו"תשט,ירושלים,עטייהמרדכירבימאת

שערי•ח"תשכ,ירושלים,ענתיבייצחקרבימאת,אהליםיושב•הדאיהעובדיהלרביהמחברהקדשתעם,ט"תרפ,ירושלים,הלוי

•ד"תרע,ירושלים,טראבהכהןעזרארבימאת,עזראויאמר•ב"תשכ,ירושלים,עבאדימרדכירבימאת,רחמיםשערי\עזרא

בנותטהרת\שלמהדברי•ח"תש,ירושלים,הלוימרדכייוסףרבימאת,יוסףשאריתת"שו•א"תשכ,ירושלים',בחלקץ"אחימע

חיי,מעייןמי,הארץמחלב•ו"תשמ,ירושלים,הדאיהשלוםרבימאת,אבותלביתה"ש•ו"תשט,יפו,קציןשלמהרבימאת,ישראל

•א"תשל,אביבתל,אלחדריףחייםרבימאת,חייםטועמיה•ו"תשכ,ירושלים,צובאארםחכמימאת,אברהםחיי,יצחקויזרע,שלמה

,ליהודהוזאת•א"תשכ,ירושלים,עבאדימרדכירבימאת',בחלק,גניםמעיין•ב"תשי,מכסיקו,עטייאמרדכירבימאת,החייםארצות

עשרת',המצות,הגןעץפרי•הדאיהעבדיהלרביידבכתבהמחברהקדשת,ז"תרצ,קהיר,מסלתוןהכהןחייםיהודהרבימאת

.ה"תשל,ירושלים,אלפייהיצחקרבימאת,היחיאליהקונטריס•ז"תשל,קציןלמשפחתהרבניםמאת,הדברות

!שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםגדלים,טובכללימצב,כרכים30כ"סה

100$פתיחה 
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רבה'גחכמי–חיבוריםאוסף.400

ותוניס

Collection of Compositions – the Sages

of Djerba and Tunis

,תונס.ו"למהרח,חייםאוצרותספר•

.ג"תרע

אסוליןלוירבימאת.לויבניספר•

מקומותמראי.ד"תרס,תונס.מקצומטינה

.ידבכתבומפתחות

,אברהםשלזרעוספר,צדקשעריספר•

,תונס.'אג'חגאברהםרבימאת.ב"ח

הדאיהעובדיהרביוחתימתרישום.ב"תרפ

רחמיםרבימאתהספראתקיבלכיהכותב

.הכהןחויתהחי

פנחסלרבי.ראשוןחלק.הראשפסקיספר•

.שערחסר.ב"תרס,תונס.סעדון

.גיזיאודהרבי.שלישיחלק.יאודהנחל•

.ו"תרצ,ירושלים

גורלספרובסופו,הפוריםימיספר•

,שבעבאר.עשושצגייררבימאת.הנביאים

.ד"תשכ

מאת.משפטחשןחלק.משפטאהבת"שו•

.ו"תשל,ירושלים.עלושי'פראגרבי

.נסשלתקפופירושעםאסתרמגילת•

חויתהחירחמיםרבימאת.ג"חכהןומנחת

אוליהקדשהמילוי).ח"תשי,ברכיה.הכהן

.(המחברידבכתב

.א"תשכ.רביעיחלק.דרשות,כהןמנחת•

.ז"תשכ,ירושלים.ג"ח,כהןשמחתת"שו•

.הכהןמשהרבימאת.משהוהשיבת"שו•

.ח"תשכ,ירושלים

מאת.ירחיםגרשוספר,כרמלגרשספר•

,נתיבות.הכהןחויתהחירחמיםרבי

.ב"תשכ

והוכיחספרעם.אברהםשמוספר•

.ו"תשל,ירושלים.אברהם

אני'ורגמאיררבימאת.עיניםמאורספר•

.א"תשל,ירושלים.הכהן

מסכתעלחידושים.שליכרמיספר•

.שלימקיקץשאולרבימאת.קידושין

.ג"תשכ,ירושלים

,תהליםעלחידושים,משהישירספר•

.ו"תשל,ירושלים.מימוןמשהרבימאת

רביהסתלקותעל.דרביאשכבתיהספר•

.א"תשל,נתיבות.הכהןחויתהחירחמים

.שוניםומצביםגדלים.ספרים17כ"סה

.שהואכמותנמכרהאוסף.טובכללימצב

120$פתיחה 

מחבריםהקדשות–רבה'גדפוסי–ספרים[44]שלגדולאוסף.401

רבה'גחכמיוגדולי

Large Collection of [44] Books – Printed in Djerba – Dedications by

Authors and the Greatest Sages of Djerba

עםספריםכמהמתוכם.השוניםרבה'גדפוסיספרים[44]שלגדולאוסף

.מחבריםהקדשות

.אקראיבסדרההדפסהשנתעםהספריםשמותרשימתלהלן

רבה'גמספרי–ב"תרע,רבה'ג.הכהןיעקברבימאת.יעקבגןספר•

עובדיהרביאלהכהןמשהכלפוןרביהגאוןהקדשתהספרבשער].המוקדמים

.[הדאיה

זקןמשהרבימאת.צדיקעיני,צדיקפי,צדיקשפתי:הספריםכולל.זקןהוראת•

.[וז'מאגאברהםרביהמחברבןהקדשת].ו"תרע,רבה'ג.'מאזוג

שני.הכהןחויתהחירחמיםרבימאת.תורהחומשיחמשהעל.כהןמנחת•

.[המחברידבכתבהקדשההכרכיםשני]ב.א"תש-ש"ת,רבה'ג.כרכים

וחתימתוידבכתבארוכההקדשההפורזץבדף].ז"תרע,רבה'ג.פסחיםערבי•

.[ומעניןנדיר–הדאיהעובדיהרביאלהכהןחויתהחירחמיםרבישל

הקדשהלשערמעבר].ב"תרצ,רבה'ג.ברבייוסףרבימאת.ג"חיוסףפורתבן•

.[ל"המוהכהןחויתהחירחמיםרביידבכתב

.ו"תרע,רבה'ג.וז'מאגזקןמשהרבימאת.משהויכתובוספר,משהויקהל•

חויתהחירחמיםרביל"המושלוחתימתוידובכתבהקדשהלשערמעבר]

.[הכהן

.ו"תרצ,רבה'ג.עלוש'פראגירבימאת.א"חדעהיורה.משפטאהבת"שו•

חויתהחירחמיםרביל"המושלוחתימתוידובכתבהקדשהלשערמעבר]

.[הכהן

.ג"תרצ,רבה'ג.כהןשושןרבימאת.ברכותמסכתעלחידושים.אברהםברכת•

.[המחברשלוחתימתוידובכתבהקדשההספרבשער]

רביהמחברנכדהקדשת].ז"תרפ,רבה'ג.הכהןשלוםרבימאת.ושלוםצדק•

.[הכהןשושן

(ו"תשט)אהביםאילת(ד"תשכ)ב"חאביאסף.הכהןאברהםרביספרישלושה•

.[המחברהקדשתהאחרוןבספר].(י"תש)והלאומיותהדת

ציוןשערי•(ב"תשי)לבבח"ישמ•(ו"תשט)משהידי•(ב"תש)המסךפרוכת•

אמרי•(ז"תשט)החייםעץ•(ץ"תרח)ברכותמסכתף"הריספר•(ב"תרצ)

רחמיםשערי•(א"תש)ודבריםבראשיתי"רשספר•(ט"תשי,סוסה)קדוש

אורעםכרוך.חוברות4–ץ"תר,אדר-תשרי)התורהאוצרירחון•(א"תש)

(א"תש)מרדכידברי•(ח"תרפ)המשפטדבר•(ט"תרצ)ב"חדודזרע•(המוסר

•(ח"תרפ)השלוםזרע•(ח"תרפ)א"חמשפטאהב•(ץ"תרח)יעקבזרע•

שמחת•(ד"תשי)בנימיןמשאת•(ך"תש)מנחהשיירי•(ה"תרצ)אהבהחולת

וחייםתורה•(י"תש)העומרמנחת•(ט"תרע)חייםארחות•(ג"תשי)א"חכהן

.ומשפטצדקה:עםכרוךז"תשט)יעקבזרע•(ח"תשי)ה"השור"דב•(ב"תשי)

ידותשתי•(ד"תש)משהתפארת•(הלוישבט.ד"מהרשאחידושי.אליעזרדבר

אברהםויען•(א"תשכ)א"חכהונהפרחי•(ו"תרע)משהצדקת•(ט"תש)

.(ו"תשל)הלבנהצורת•(י"תש)

.מצויןבמצבהספריםרוב.שוניםומצביםגדלים.כרכים43–בספרים48כ"סה

.שהואכמותנמכרהאוסף

500$פתיחה 
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ש"ת-ר"התשנות–הודודפוסיספרים[76]אוסף.402

Collection of [76] Books Printed in India – 19th – 20th Centuries

:הספריםבין.המארטיתבשפת\הודודפוסיספריםוחלקיספריםאוסף

theך"תנ•תורהלשמחתפזמונים• holy bible in marathi–

the•1936ו"תרצ,במארטית book of enoch the prophet–חנוך

jewish•ח"תרצ,אוקספורד(חיצוניספר)הנביא religion–יהודיתדת,

ך"תנ•במראטיתהלים•1891א"תרנ,בומבי.במראטיך"תנ•1981

1965,בהודוהתאחדותהכנסתמביתספר•1960כ"תש,במארטית

במראטיתהלים•1920,במארטיך"תנ•1965,מארטיך"תנ•ה"תשכ

במארטיתהלים•ח"תרע1918,בומבי,במארטידודשלתהלים•1950

The.רותשלסיפורה•1937 story of ruth–לונדון,צבעונימאויר,

מאויריםדפים21•1918ח"תרע,בומבי,דודשלתהלים•[1883]

.ספריםוחלקירביםספריםועוד.ך"מהתנסצנותבצבע

.דפוסופריטיספריםחלקי,חוברות,ספרים76כ"סה

,מנותקיםדפים,קרעים.בינוניבמצבמהאוסףקטןחלק.טובכללימצב

ללאמהספריםחלק.בלויותכריכות.מועטיםעשופגעינקבי,יבשדף

.(לעומקנבדקלא)דפיםמסוימיםבספריםוחסריםייתכן.כריכה

500$פתיחה 

חתימות-ראשונהמהדורה–א"תרי,כלכתה–תודהזבח.404

Zevach Todah – Calcutta, 1851 – First Edition – Signatures

והלכותשחיטההלכותערוךשלחןעלבארוכהביאור,תודהזבחספר

.צנעאד"ראבץ"המהרי–צאלחיוסףר"ביחיארבימאת.טריפות

.ראשונהמהדורה.ב"תרי-א"תרי,כלכתה

שלמהעזראששוןהצעיר"חתימות.טובמצב.מ"ס21.דף[1],קלד

רישום.ב"תרלניסןא"יעבמביבעירהספררכישתעלרישום."ו"יצמעתוק

ד"תרלטבת,ו"היסלימאןיוסף'ביעקבששוןלבחוראותומכרתי"נוסף

.האחרוניםהבעליםחותמות."מעתוקשלמהעזרהששוןהצעירליצירה

100$פתיחה 

ד"תרל,פונה-מאראטיתרגוםעם-פסחשלהגדה.403

Passover Haggadah – With Marathi Translation – Puna, 1874

טלקריעקבמשהבעריכת.המאראטיבשפתוהלכותתרגוםעם,פסחשלהגדה

-דפוס.אגניהוטריסכארםוויטלדפוס.ד"תרל,(הודו)פונה.טלקרדניאלואהרן

.אבן

.איוריםעמודיתשעהההגדהבתחילת.עמודמולעמודותרגוםמקור

שלהעליוןבחלק,חסרוןעםפגמיםשנימחמתגרועמצב.מ"ס20.5.דף[58]

אתכתבנולאהדפיםבמספורפגעאשרהעליוןבחלקוהפגםמחמת.הספרדפי

.המכירותלביתלפנותניתןלבירורים,הדפיםמספר

.1437ההגדותאוצר.1077יערי

100$פתיחה 
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דפוסי–ספריםמקבץ.405

הקדשות-בגדאד

Collection of Books – Printed in

Baghdad – Dedications

חלק.דעהיורהעל.צדקזבחיספר•

אברהםעבדאללהרבימאת.ראשון

מהדורה.ט"תרנ,בגדאד.סומךיוסף

במתנהליניתן"רישוםבשער].יחידה

'סהאדוןאביהן"לעיפריחה'סימאת

הצעירה"תנצבעבדאלהיוסףששון

."[הדאיהשלום

.רבאהאדראעל"הרקחיין"ביאור•

.ט"תרס,בגדאד.פתיהיהודהרבימאת

.דף[1],קעא,[8].ראשונהמהדורה

.[השעראחרידפיםששהחסרים]

ללילסדר.הנפשמנוחתספר•

.דףקסו,[1].ג"תרע,בגדאד.יארצייט

.[ידבכתבהקדשהלשערמעבר]

מזמורעלביאור.לדודתהלהספר•

ששוןרבימאת.בתהליםלדודתהלה

.דףקנ.ב"תרנ,בגדאד.משהמרדכי

מצב.שוניםגדלים.ספרים4כ"סה

.טובכללי

100$פתיחה 

רבימאתהלכתיתתשובה–בודדקונטרס.406

ג"תרפ,תוניס–טייבאליהו

Single Compilation – Halachic Responsum by Rabbi

Eliyahu Tieb – Tunis, 1923

הלכתיתתשובהובו.שערללאבירושליםשנדפסקונטרס

המנוחשנתןהמתנהשטרעניןעלדעתיאתלחוהנשאלתי"

"...אחיולבתנאבלעירמתושביע"נחדאדיהודהר"ה

שעליו"המתנהשטרנוסח"טז-יבבעמודים.[ג"תרפ,תוניס]

.הדיוןסובב

.מצויןמצב.שערללאנדפס.'עמטז

100$פתיחה 



168

אפריקהצפוןדפוסי-נדיריםספריםשני.408

Two Rare Books – Printed in North Africa

.אפריקהצפוןמדפוסי,נדיריםספריםשני

.לביאשמעוןלרבי"יוחאיבר"שיר,תהלהנאוה•

,תוניס.'אג'חגדניאלי"ע.תוניסאיתובערביתבעברית

.בדפוסנחתךלא.'עמ8.[ף"תר]

ח"שמרלימיםוסליחותובקשותתפילות.רננותשפתי•

.ו"תרפ,טריפולי.רבה'גכמנהג.הכיפוריםיוםועדאלול

בדיוהשערמאותיותחלק.תשובהאברהםבדפוס

בסוףדפיםמספרוכןשלאחריוודףשער.אדומה

.מנותקים

.טובכללימצב.כריכהללאהספריםשני

100$פתיחה 

ב"תרנ,ליוורנו–פסחשבחי\ן"תר,יר'אלג–פוריםשלהגדה\ט"תרי,ליוורנו–תהלותנורא.407

Norah Tehilot – Livorno, 1859 / Haggadah shel Purim – Algeria, 1890 / Shivchei Pesach, Livorno, 1892

ערביבלשוןהנססיפור,לפוריםפיוטים.ניקודעם.פסוקאחרפסוק.תונסאייהודילניבאסתרמגילתתרגום,תהלותנוראספר•

.דףנב,ד.ראשונהמהדורה.ט"תרי,ליוורנו.פרחישבתייוסףרבימאת.עבריותבאותיות

הכהןיוסףרבימאת.ערביבלשוןפתרונועם.פסחשלהגדהכסדרנסדר.ומאורעותיוהרשעהמןמעשהסיפור,פוריםשלהגדה•

.פסקהאחרפסקהעבריותבאותיותוערביתעברית.'עמ20.גיגיעקבדפוס.ן"תר,יר'אלג.סקלי

'רהמשתדליםמאת.שבמרוקופאסהעירמנהגיהפסחלחגועודפזמונים,תוספתא,רשות,הפטרות,לפסחפיוטים,פסחשבחי•

.דףסה,[1].יחידהמהדורה.קושטאישראלדפוס.ב"תרנ,ליוורנו.דנאןאבןמשה'ר,שיסושמעון

.דבקוחיזוקישוליםפגמי.בינוני-טובמצב.כריכהללא.אחדבכרךונדיריםחשוביםספריםשלושה

100$פתיחה 
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מיוחסיםעותקים,מכתבים,ידכתבי–מרוקויהדות

!נדיר–"סאליבבא"האבוחציראישראלרבינוהקדושר"האדמושלוחתימתוקדשוידבכתבקדוםמכתב.409

Early Letter Handwritten and Signed by the Admor Rabbeinu Yisrael Abuhatzeira the "Baba Sali" – Rare!

בו.דייןיצחקלרבינשלח."סאליהבבא"אבוחציראישראלרבינושלהמסולסלתוחתימתוקדשוידכתיבתבעצםכולוכתובמכתב

.הואבקיעםשוחטלבדוקאליולבואלוקורא

.הדיוחריפותמחמתבניירנקביםמספר.טובמצב.מ"ס13.2X10.3.משובץדףעלנכתב

!ונדירקדוםמכתב.קדשוידבכתבשורות6-כ

1200$פתיחה 
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–ט"תרפ,אמוןנא–זכהלבונה!מיוחסעותק.410

אבוחציראמשפחתרבניוחתימותהקדשה

Pedigreed Copy! Levonah Zakah – Na Amun, 1929 –

Dedication and Signatures of the Rabbis of the Abuchatzeira

Family

לפיס"בששוניםמאמריםעלפלפולבדרךחידושים,זכהלבונה

.ט"תרפ,אמוןנא.אבוחציראיעקברבימאת.הפרשיותסדר

.ראשונהמהדורה

שלוםרבילאורהמוציאשלידובכתבהקדשההכריכהגביעל

'הבתורת,החמהכזוהר,ומזהירמנהיר,הבהיראור"אלאבוחצירא

אביחציראאברהםר"כמוה,טהור[קודשמזרע]ק"מזר,תמימה

אברהםרבישלידוחתימתהספרבפניםכןכמו"...ו"נר

לי"אבוחציראיצחקרבישלחתימותוכן.(המקבל)אביחצירא

."אביצחציראיצחקה"עוזעיראקטינאאנילשמי

שלוחתימתוידובכתבנדירמכתב.411

,[מרוקו],בודניב–שניאוריחייארביהמקובל

ו"תרפ

Rare letter Handwritten and Signed by the

Kabbalist Rabbi Yichyeh Shnueur – Bodniv

[Morocco], 1926

עם,[מרוקו]בודניב.גטלשליחותהדיןביתמאתמכתב

שלמהורביאסוליןיעקברביהדייניםחתימות

.אבוקראט

שניאוריחיארביהמקובלשלידובכתיבתכתובהמכתב

זובעירבהתיישבו.בבודניבהדייניםכצעיראזשכיהן

בבא"ה–אבוחציראמאיררביעםבחברותאלמד

מרביוהנהגהתורהוקיבללתלמידהיהשם,"מאיר

."סאליבבא"ה–אבוחציראישראל

הגטומהותאיכותעלמדויקותיאורדיוןבמכתב

כוללשניאוריחיארבישלחתימותכמהעם.הנשלח

.זנויחיארביחתימת.נאהקליגרפיסלסול

.קיפולסימני.טובמצב.מ"ס18\17.דף[1]

120$פתיחה 

בן-אבוחציראשלוםרביהגאון

מרןונכדאבוחציראאהרןרבי

.א"זיעאבוחצירא"יעקבאביר"ה

כיהן.ובחסידותבתורהגדולגאון

ה"תשמשנתבשארשלכרבה

ספריםחיבר.ב"תשכשנתעד

.תורהבחידושיעמוסיםכרסעבי

עלדרשות–שבאזהב:חיבוריו

עלחידושים-אחתכף.תהלים

'ב-כסףכלי.שלוםדברי.ס"הש

נביאיםתורהעלדרשותחלקים

.וכתובים

כותר.בינוני-טובמצב.'עמקעו

נקבי.וחסרנחתךבשערהספר

.מנותקיםדפיםמספר.עש

.מקוריתכריכה

120$פתיחה 
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–שניאוריחייארבישלוחתימתוידובכתבמכתב.412

"מאיןיש"ספרוהדפסתבנושא

Letter Handwritten and Signed by Rabbi Yichyeh Shneur –

about the Printing of His Book Yesh MeAyin

לרבינשלח,שניאוריחייארבישלוחתימתוידובכתבמכתב

.ומכריולחבריו"מאיןיש"ספרושליחתבנושא.אמסלםמסעוד

.ידובכתבשורות18.שניאוריחייארבישלרשמיבלנקעלנכתב

.קיפולסימני.כחולהדיו.מ"ס22.5X14.7גודל

100$פתיחה 

,"ראשיתקרבן":כותרותבקונטרסים

בית","תהליםלקוטי","הקרבןשער"

חבורכולל."שירהפרק","יעקבאלהי

,"זמירותדיני"ו"זמירותאמיני"ב

מחבורוחלקם,שירהפרקעלפרוש

מטה"-מטותראשי-יעקבאלהיבית

ובהםדרושים,"זבולוןמטה","יששכר

רפאלר"כמוהר"לקצתביןהספדים

קרבן"מפרקיםמספר."אלבזמשה

ליקוטיספר","הקרבןשר"ומ"ראשית

.אלףהאותרק"תהלים

בלנקעלנכתבהחידושיםמדפיאחד

ר"שדעטר'ןיעקב"המחברשלרשמי

המערביםלעניימחסהבתילבנון

."א"תובבירושלםק"בעה

נפטר)עטרבןיעקברפאלרבי

וחתוםשבמרוקופאסמדייני(ד"תרפ

לארץעלה.רביםומסמכיםפסקיםעל

לעניימחסהבתיר"כשדוכיהן

.בירושליםהמערבים

.דף[75]הקונטרסיםדפיכלסך

הכתביכל.שוניםבגדליםקונטרסים

.כריכותללא.טובבמצביד

500$פתיחה 

19-20–ההמאה–עטרבןיעקברביהגאון–ידכתבמקבץ.413

Collection of Manuscripts – the Gaon Rabbi Yaakov Ben Atar – the19th – 20th Century

!אוטוגרף.עטרבןיעקברביידבכתב.ועודהספדים,דרשות,שירהפרקי,והלכהבמדרשחידושיםשל,ידכתבימקבץ

.19-20המאות,מרוקו
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–וקינותפיוטים–אדרעיחייםרביידכתב.415

19–ההמאהסוף,מרוקו

Manuscript Rabbi Chaim Edre'I – Piyyutim and Kinot –

Morocco, Late 19th Century

חלקם.מרוקוגדולישחיברווקינותפיוטיםעשרותכולל,ידכתב

אדרעייצחקבןחייםרביהמעתיקידבכתב.יהודיתבערבית

.[צפתודיינירי"משד(ץ"תר-ג"תרי)אדרעיחייםרביאולי]

.20–ההמאהתחילת19–ההמאהסוף,מרוקו

כמה.מ"ס8.5\10.5.צדדיםמשנירובם.כתוביםדפים[97]

כתמי.טובכללימצב.ידהכתבבאמצעלסירוגיןחסריםדפים

.מקוריתלא,עתיקהעורכריכת.שימושובלאי

400$פתיחה 

רבי–פיוטים–ידכתב.414

א"תרפ,[מרוקו]–אדרעידוד

Manuscript – Piyyutim – Rabbi

David Edrei – [Morocco], 1921

פיוטים100–ככולל,ידכתב

דף.תורהלספרלעולםמלוקטים

ידבכתבמסגרתעםמסוגנןשער

יוסף'ןדודהצעיראני".המחבר

אני'הנזאניבולקראותץ"יאדרעי

ח"רא"תרפשנת...זרעיוזרעוזרעי

ברבימדובראולי].ק"לפשניאדר

שכיהן(ב"תרצ-ח"תרמ)אדרעידוד

.[בצפתימיובסוף

.צדדיםמשניכתוביםרובם.דףמח

.זעיריםעשנקבי.בינוני-טובמצב

כריכה.שימושובלאידיוכתמי

.בלויהמעטמקורית

300$פתיחה 

,מרוקו–פיוטים–מיניאטוריידכתב.416

19–ההמאהסוף

Miniature Manuscript – Piyyutim –

Morocco, Late 19th Century

עשרות.ויפהנאהכתיבה.מיניאטורי,ידכתב

תורהמתן,לשבועותפיוטיםכולל,שוניםפיוטים

–ההמאהסוף,מרוקו.מזוההלאכותב.ושבת

19.

.התחלהחסר.צדדיםמשני,כתוביםדפים[43]

כריכת.שימושכתמי.טובכללימצב.מ"ס6\9

.חדשהעורדמוי

400$פתיחה 
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או19–ההמאהסוף,מרוקו

.20–ההמאהתחילת

לסדרסעיפיםששההשערבדף

וכלכריתותמסכת.אהלימוד

מסכתותילמדו.ב.המשניות

,ידים,יומא,חולין–ם"חיית"שר

ם"הרמבילמדו.ג.מקואות

פרקיםא"יכלשגגותהלכות

...שישילילהואאם.ד.ראשונים

תקון.ה...אחרתבלילההואואם

...עםתהלים.ו...חצות

שלראשוניםפרקיםא"ילפנינו

ועמוד,ם"לרמבשגגותהלכות

.(חסר)ב"יפרקמתוךאחד

כתוביםדףכ:מתוכםדף36

כתובהשערדף)צידיהםמשני

.כתוביםעמודים[5].(אחדמצד

11.5X17.5מ"ס.

.וסגולהשחורהדיו.טובמצב

2\כבדף.מנותקיםדפיםמספר

.דיומריחות.מודבקדףשאריות

לכלבודדעשנקב.ישנהכריכה

.הפנימייםבשוליםהספראורך

120$פתיחה 

ואגדההלכהחידושים.417

–ההמאהראשית,מרוקו–

20

Halachic and Aggadic

Novellea – Morocco, Early

20th Century

,בהלכהחידושיםכולל,ידכתב

וכן.משפטחשןבהלכותבעיקר

בכותרות.והספדאגדהדברי

משפטים"נכתבעמודיםכמה

,מזרחיתכתיבה."ישרים

.20–ההמאהראשית

20\34:גדוליםדפים[14]

.צדדיםמשניכתוביםרובם.מ"ס

!אוטוגרף

עשנקבי.כתמים.איכותידף

דפים.הפנימייםבשולים

.כריכהללא.מנותקים

300$פתיחה 

19–ההמאהסוףמרוקו-כרתתקוןסדר–ידכתב.418

Manuscript – Seder Tikkun Karet – Morocco, Late 19th Century

.כרתלתיקוןלימודסדר.ראשוניםפרקיםב"ישגגותהלכותם"רמב,ידכתב

היסודתקוןסדר"כ"אחעמוד.סעיפים8הלימודסדרכ"אחבעמוד.בלילהנלמדאשרכרתלתקוןיחודלשם(ב\21דף)הידכתבבסוף

.ומסודרתנאהכתיבה.התורהפרשיותלפיסעיפים18שישילליל
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מלכאמשהרבימאתמכתביםשני.419

–בירושליםהמערביםעדתד"ראב

ד"תרל-א"תרל

Two Letters by Rabbi Moshe Malka Rosh

Av Beit Din of the Ma'aravim Community

of Jerusalem – 1871-1874

משהרבישלוחתימתוידובכתבמכתביםשני

אלנשלחוהמכתבים.וירושליםממרוקומלכא

המכתבים.מאיטליהמארונידודיעקברבי

שלוביקורונסיעתוסדרבעיקר,שוניםבענינים

בין.תרומותובאסיפתאיטליהבערימלכאהרב

לכתוביחישאדוניגם"כותבהואהדברים

ובקולבצעקהככלםשיקומוליוורנושללהרבנים

,לבוזנהיהואל,ברביםשמולקדששופור

בכלגדולטובלשםשזכיתאבינויעקבאשריך

"...איטלייה

לירושליםעלה(ס"תרנפטר)מלכאמשהרבי

וחזןדרשן,מחנךהיהבצעירותו.ג"תרלבשנת

עדתד"לראבנתמנהב"תרנבשנת.בירושלים

ישכררבימקוםעלבירושליםהמערבים

המערביםעדתבשליחותר"כשדיצא.אצראף

נבנושאסףהתרומותובזכותבשליחותווהצליח

.כנסתבתישניובההמערביםשכונת

.טובכללימצב.שוניםגדלים

120$פתיחה 

רביהגאוןשלוחתימתוידובכתבמכתב.420

יוסףרביאלמקנסד"אבטולידאנוברוך

משאש

Letter Handwritten and Signed by the Gaon

Rabbi Baruch Toledano Av Beit Din of Meknes

to Rabbi Yosef Messas

ברוךרפאלרביהגאוןשלוחתימתוידובכתבמכתב

יוסףרביאלשנשלח.ואגפיהמקאנסד"ראבטולידאנו

בני.ארצהברוךרפאלרבישלעלותועם,משאש

.כספיםהלוואתבעניניהמכתב.[ג"תשכ],ברק

.מצויןמצב.רשמיבלנקעלכתוב

100$פתיחה 
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אברהםרביהגהות–ה"תקע,ליוורנו–הזהרספר.421

ל"אכמעט–מטיטואןכלפון

Sefer HaZohar – Livorno, 1815 – Glosses by Rabbi Avraham

Chalfon of Tetuán

.ה"תקע,ליוורנו.שמותספר,שניחלק.התורהעלהזהרספר

האחת–כלפוןאברהםרביידבכתבהגהות10–כהספרלאורך

.הספרלאורךידובכתבמיליםתיקוניבנוסף."ל"אכמעט"חתומה

.י"הרשבלהילולתהלימודבסדררישומיםהםבעיקרההגהות

רביהגאוןלאביונולד(ו"תרמ-פ"תק)כלפוןרפאלאברהםרבי

בשנת.שבמרוקובטיטואן(צדיקיםמשפטיםבעל)כלפוןיעקב

.כרבלשמשמונהשם,בטבריהוהתיישבישראללארץעלהך"תר

לשמשמונהא"תרמבשנתחמציהכהןאלעזרהרבפטירתלאחר

רבניםעםהתכתב.ישיבהוכראשחיפההדיןביתכאבתחתיו

הרב.אלישרשאוליעקבהרב.סתהוןמנשההרבבהם,שונים

כן.טייבחייצחקוהרבבסיסישועההרב.אבועלפיאשמואליוסף

מאיררבילכבודופיוטמילהלבריתפיוטבהם,פיוטיםמספרחיבר

.ח"תרכבשנתהקברשעלהמבנהחנוכתלרגלשכתב,הנסבעל

,ופיוטיםדרשות,חידושים,ת"שו-"אברהםאתפדה":חיבוריו

-"לעולםוחיאכל".ידכתבמשליספרעל-"אכלמעט".ידכתב

.ידכתב,תהיליםספרעל

.שימושכתמי.עשנקבי.בינוני-טובמצב.דףרעט

120$פתיחה 

–חלקיםארבעה–חמדשדי.422

משאשיוסףרביעותק–ראשונהמהדורה

הגהותיועם

Sdei Chemed – Four Sections – First Edition

– Copy of Rabbi Yosef Messas with His

Glosses

מאת,"חמדשדי"היסודספרחלקיארבעה

העותקים.מדיניחזקיהוחייםרביהגאון

החלקםבאחד.משאשיוסףרביהגאוןמספריית

בדברידפים4בנוסף.ידובכתבחתומההגהה

.הספרבתוךשבאוידובכתבתורה

אותכולל,ראשוןחלקהכלליםקונטרס:[אחלק]

.ו"תרנ,ווארשא.ה,ד,ג,ב,א

,ואותכוללשניחלק.הכלליםקונטרס:[בחלק]

.ס"תר,פיעטרקוב.י,ט,ח,ז

אותכוללשלישיחלק.הכלליםקונטרס:[גחלק]

.ס"תר,פיעטרקוב.בשדיבארוקונטרס,כ

,ב,אאותמערכת.דיניםאסיפת:[ה-דחלק]

.ו"תרנ,ווארשא.גאותמערכת

.שימושובלאיכתמים.טובכללימצב

80$פתיחה 
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אפריקהצפון–ידכתבדפי–חשוביםתפילהספרימקבץ.423

Collection of Important Prayer Books – Handwritten Leaves – North Africa

ובהםידבכתבדפיםכמהנכרכוהספרבתחילת].ע"תר,יינה'ב.ספרדיםק"קכמנהגהיוםכלתפלותכולל.תפלהואניסידור•

.בינוני-טובמצב.[ועודמקוצרהמזוןברכת,שוניםועניניםסגולות

לאהדפסה–מיניאטורידף.20–ההמאהתחילתמתקופתמודפסדףעל,מנורהבצורתלמנצח,בחוטקשורהספרלכריכת•

.ידועה

באותיות,וערביתעברית.דף[20].ך"תש,קזבלנקה.קזבנלקההצדקדיןביתבהשגחת"כח"איטליזהוצאת.פסחשלהגדה•

בדיוהספרשם.בצרפתיתהסבריםעם"ורחץקדש"[2]בדף.בלבדבערביתהסדרללילההוראות.פסקהאחרפסקה,עבריות

.מצויןמצב.(4687ההגדותאוצר;184במנחם-בן)."Kowa","כח"לאטליזפרסומותהמעטפותועלהשערבדף.אדומה

בסוף].טובמצב.ב"תרכ,ליוורנו.אשכנזישמואליהודהרבימאת.ספרדיםק"קכמנהגהשנהשבתותלכל.מנוחהביתסידור•

.טובמצב.[וסגולותמוסר,ידבכתב'עמ2הספר

.עינירחמיםבןחידודרבימאת.(נפרדבשער)פסחשלוהגדהתפילותעם.ישראללחגיסידור.לשמחהמועדים,דודביתסידור•

מעט.טובכללימצב.אדומהבדיועמודיםבשניהקערהשלציורבהגדה.וכחולהאדומהבדיוצבעונישערכל.ט"תרנ,ליוורנו

.קרעים

בראשישמוחותםהכותב.[שוניםעניניםועודלפסחקריאותסדר,הושענות,פאסמנהגי]ידבכתבעמודים8הספרובסוףבתחילה

.[אוחנהמאירהצעיר]"ט"סא"הצמ"תיבות

דודבןיוסףרבימאת.תוניסיהודישלערביתללשוןקטעאחרקטעמתורגם,אלברגלוניראובןבןיצחקרביאזהרות.שלמהברכת•

:עםכרוך.קרעים,בינוני-טובמצב.[ראשוניםדפיםוכמהשערחסר].ף"תר,סוסה.גנאסייה

.שערללאנדפס.דףיג.ף"תר,קונטסטין.פסוקאחרפסוק,עבריותבאותיותלערביתותרגוםהעבריהמקור.סיר'באלתפרות•

.בינוני-טובמצב

.טובמצב.דףצד.א"תרצ,קזבנלקה.חסיןבןדודרבימאת.לדודתהלה•

.טובמצב.ז"תשכ,ירושלים.שטאלאברהםמאת.מרוקויהודיתולדות•

.פריטים9.ספרים8כ"סה

100$פתיחה 

מרוקוחכמיספרישלגדולאוסף.424

Large Collection of Books by the Sages of Morocco

המכירותלביתפנההמלאהלרשימה•

.שהואכמותנמכרהאוסף.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים.כרכים34בספרים34כ"סה

300$פתיחה 

מפואריםכרכיםשני"וחכמיהמראקש"אנציקלופדיה.425

Encyclopedia "Marrakesh and Its Sages" Two Impressive Volumes

תמונותמאותלצד,ומוסדותיהחכמיה,תושביהמראקשהעירתולדות,מרוקובארץהיהודיםמקורותפרקים,וחכמיהמראקש

.ה"תשע,ירושלים.מיאראשלמהמאת.נדיריםומסמכים

.מאודטובמצב.ונדירחשובחיבור.ומפואריםגדוליםכרכיםשני

100$פתיחה 
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שלמחייושנתייומן–ידכתב.426

ז"תרס,סובאלק–מפוליןיהודינער

Manuscript – Annual Diary from the

Life of a Jewish Boy from Poland –

Sovalk, 1907

כולוכתוב,כיסיומן-"הזכרונותספר"

.ז"תרס,(פולין)סובלאק.ידבכתב

אלחנןבשםיהודינערידיעלנכתבהיומן

מפרטבו,בפוליןסובאלקמהעיירה,עברי

:השנהמימותיוםבכלמעשיואתבאריכות

,ך"תנ,גמראלימוד,בקלויזתפילות

קריאת,מקצועותועוד,דקדוק,היסטוריה

,אשכנזית,רוסית)שפותלימוד,ספרים

עםמפגש,נסיעות,מורהאצל(ועודפולנית

.ועודוקרוביוחבריו

מיוםהתאריכיםאתביומןמתארהנער

.ז"תרס,תמוזא"כועדז"תרסהשנהראש

!מרתקהיסטוריתוכן

אחדעמוד).כתוביםעמודים[2],258,[2]

.מצויןמצב.מ"ס11.5.(כתובלאמתוכם

תעודתמצורפת.בלויהמעטפשוטהכריכה

1894משנתהנערשלברוסיתלידה

,קיפולמחמתקרע,קיפולסימני)ד"תרנ

.(שוליםפגעיומעט

200$פתיחה 

ספורים–ידכתב.427

המאהראשית–בפרסית

20–ה

Manuscript – Stories in

Persian – Early 20th

Century

ספוריםכולל,ידכתב

"נאמהטוסי"מתוךבפרסית

זיאימאת[התוכיספורי]

גרגגוזשתסר"ונכשאבי

הזאבבןויכוח]"ורובאר

.[יותרצדיקמיוהשועל

,פרס.ומסודרתנאהכתיבה

.20–ההמאהראשית

.צדדיםמשניכתובים.דף65

עודבמחברת.מצויןמצב

שלאריקיםרביםדפים

.מקוריתכריכה.מולאו

300$פתיחה 

יודאיקה\שונות
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מחזה–ידכתב.428

תל–יהודיתבבוכארית

1937,יפו-אביב

Manuscript – a Play in Judeo-

Bukhori – Tel-Aviv-Jaffa,

1937

מחזה,דפים81הכולל,ידכתב

.יהודיתבבוכארית(דרמה)

בנימיןבןיעקבהמחברידבכתב

תל.(1981נפטר)קלנטרוב

.1937,(ישראל)יפו-אביב

בוכארהעוליארגון"חותמות

מצב.מ"ס16\20."בישראל

.טוב

120$פתיחה 

–בערביתשירים–ידכתב.429

20–ההמאהראשית,עיראק

Manuscript – Arabic Poems 0

Iraq, Early 20th Century

שיריםמתוכם)שיריםכולל,ידכתב

(ווהב-עבדאלמוחמדהאמןשל

,עיראק.יהודיתבערביתופתיחות

פיוטלכל.20–ההמאהראשית

.המקאםושםכותרת

46רקמתוכם.דף198כוללפנקס

מצב.מ"ס11\10.כתוביםעמודים

בעיפרוןכתוביםהעמודיםרוב.טוב

.בעטמעט

100$פתיחה 

פ"תר–יעבץזאבוההיסטוריוןהסופרמאתמעניןמכתב.430

Interesting Letter by the Author and Historian Ze'ev Yavetz – 1920

.פ"תראדרז"כ.מירקיןיצחקר"דאלנשלח.יעבץזאבשלוחתימתוידובכתבארוךמכתב

שנכתבונבלהדבריעליעבץזאבכותבהדבריםובין.העבריתהשירהאודות,המכתבנושא

עתיקהשפהולהחיותלעםשפהלתתאחתבפעםהדורפניאתלשנות"ומצטטהארץבעיתון

כךועל,"רגשמעורריםואינםשהזקנוהישניםבמקוםחדשיםאלהיםמדברתשפהולעשותה

כאלהאדםובני?כזאתומתועבתנבלהגסהגדופהעודהנשמעה"במכתבויעבץזאבכותב

בנזיפהגועראישקםלאהקהלומכל...מדברתלשפהולעשותעתיקהשפה(?)להיותאומרים

"...שיריךשניאתבקראיכחךאתישרתכןעלכזהטעםועלכאלהדיעותעל

.שורות28.אחדעמודעלכתוב,מקופל,קשיחדף

וממחדשיהמזרחיתנועתממקימי,חינוךאיש,היסטוריון,סופר(ד"תרפ-ח"תר)יעבץוולףזאב

לפרסםהמשיךומאז"השחר"בהראשוןמאמרואתפרסם1882משנתהחלק.העבריתהשפה

תולדות"הסדרהאתחיבור.ישראלעםבתולדותנושאיםעלשוניםבקבציםומחקריםמאמרים

השנהראש.קדםמנינגינות.מירושלים.קדםמנישיחות:חיברכןכמו.כרכים14"ישראל

.כתביםלקט.הברכותמקורוהגלותהיהדות.הארץממראותמכתב.לאלנות

.מאודטובמצב

80$פתיחה 
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ראשונהמהדורה–ה"תרס,ירושלים–(חשובסגולותספר)הילדיםמראה.431

Mareh HaYeladim (Important Sefer Segulot) – Jerusalem, 1905 – First Edition

ספריםמכה,וגורלותוסגולות,ותעלותרפואותמיניכמהובואנקבצובו,הילדיםמראהספר

מספריםגם.תימןוחדריפרסועריוממצריםמאשור,ומיםמצפוןוממערבממזרחידכתיבת

לדעתגורלאו,למכתבורפואהאוסגולהמבקשכלוהיה'ב'אסדרעלסדרתים...הנדפסים

ויולדיעשההועקרהעקראו,וזוגתומזלובנועםלחזרותאו,וכותנומצבולראותאו,מחלתו

.אוחנארפאלרבימאת"...נקבהאוזכרתלדאםידעהובלתזריעכיאשהאו,ובנותבנים

.ראשונהמהדורה.ה"תרס,ירושלים

.אחרוניםדפים4חסרים.טובמצב.דף[3],קיז

60$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ז"תקנ,ברין–הבריתספר.432

Sefer HaBrit – Brun, 1797 – First Edition

,גלגלים,רקיעים,וקבלהמוסרעניני,חכמהמכלבלולהספר,הבריתספר

וכוחותידיעותיווחושיוהאדם,חייםבעלי,וצמחיםדומם,הארץכדור,יסודות

חכמיבספריהנזכרותהחכמות,הנפשהישארות,האמונהדרך,הקודשרוח

.הורביץאליהופנחסרבימאת.האומות

שחשבוהיו.המחברשםבעילוםשנדפסהראשונהמהדורה.ז"תקנ,ברין

.מווילנאא"הגרחיברהספרשאת

ומאז,ישראלעםבקרבמאודומבוקשמכרלרבהספרהפך,הדפסתועם

בארצות,השוניםאירופהבדפוסיפעם40–כנדפס.הראשונההופעתו

פוסקי,לרבניםכמקורשימש.וללאדינוליידישתורגםואף.וישראלהברית

.העולםרחביבכלספריםומחבריחוקרים,הלכות

למלאותחפץאשר–לכםקנוכזה"הספרעללתלמידיואמרסופרהחתם

זמןביטולשהרבה,להמחברטובהנכירואתםואני.שונותמחכמותידיו

."בשבילכםכזהלחברמוכרחשאינניבמההרוחתי

אשרי"הספרעלכותב,הבריתספראתפעמיםמספרמזכיר"יועץפלא"ה

יוםמדילהגותעתיםשיקבעלגברטובכןכיוהנה...דבריועלשוקדאדם

...וכדומהואהבההיראההמזכיריםבספריםבפעםכפעםלפחותאוביום

"...'וכדוהבריתוספר

פגם.בינוני-טובמצב.הצנזורדפיללא.דף[4];סו;קכח-ע,סח,[4]

.פשוטהכריכה.שימושבלאי.חסרוןעםאחרוןובדףהשערבתחתית

80$פתיחה 

מהדורה–ה"תקכ,אמשטרדם–כסףמשכיות.433

ראשונה

Maskiyot Kesef – Amsterdam, 1765 – First Edition

עם,ב"אכסדרהשרשיםהוראותשיתוףמילון,כסףמשכיותספר

הלויטודרוסוהרבבדרשיאברהם'רמאתומכתביםשירים

.דפירהמשלםבןשלמהרבימאת.אבולעפיא

מרדכירביידיעללאורהוצא.ראשונהמהדורה.ה"תקכ,אמשטרדם

.תמה

.רופפתעתיקהכריכה.מאודטובמצב.מ"ס20.דףכז

60$פתיחה 
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ב"תרכ-כ"תר,פראג–השלוםנתיבות–תורהחומשיחמשה.434

והגהותחתימות–

Chamisha Chumshei Torah – Netivot HaShalom – Prague, 1860-1862 –

Signatures and Glosses

.מדעסוימנדלסוןמשהשל"השלוםנתיבות"ביאורעם,תורהחומשיחמשה

.ב"תרכ-כ"תר,פראג.כרכיםחמשה.לנדאסגלמשהרבימאת"המעמר"עם

.שבתשלתפילות,מגילות,הפטרותכרךבכל

.’עמ[1],59,דףמד,שעב,[2].1862.בראשית:[א]

.’עמ79,דףפח,רסו,[2].1860.שמות:[ב]

.’עמ100,דףעז,רעא,[3].1862.ויקרא:[ג]

.’עמ[2],62,דףנד,קצח,[2].1860.במדבר:[ד]

.’עמ[2],62,דףצז,[3],קפ,[2].1862.דברים:[ה]

יהודה"ורישומיםחתימות.שימושובלאיכתמים.בלויותעתיקותכריכות

.במדברבספרבעיקרקצוצותהגהות.לידהרישום."בראךמשה"ובנו"בראך

60$פתיחה 

-ד"תקס,אופיבאך–מנדלסוןביאורעם–תהליםספר.435

שלםסט–ה"תקס

Sefer Tehilim – With Mendelson's Commentary – Offenbach,

1804-1805 – Complete Set

,מנדלסוןמשהמאתאשכנזיתרגוםועם,י"רשפירושעם,תהליםספר

.חלקיםחמשה.ל"ברייואלמאתוהבאור

המהדורהפיעלנדפסהשניהמהדורה.ה"תקס-ד"תקס,אופיבאך

.ח"תקמברליןשלהראשונה

,צ,[4],מ-ג,[5].נגינהכלישלהתמונותדפיעם.מיוחדשערספרלכל

.דףפב;לח;מט-ג,[6];סח,[6];תמונות-לוחות3,דף[1]

מעט.טובמצב.זהותמקוריותכריכות,כרכיםבשלושהחלקיםחמשה

.הכריכותעלרטיבותכתמי

80$פתיחה 

ועודספרות\מדעיותמהדורות\השכלה\מחקרספרי[100-כ]שלגדולאוסף.436

Large Collection of Approx. [100] Research / Education Books / Scientific Editions / Literature and More

המכירותלביתפנהאנאהמלאהלרשימה

.שהואכמותנמכרהאוסף.טובכלליהספריםמצב.ספרים100–ככ"סה

200$פתיחה 
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young"הירחון–כרכיםשלשה.438 Israel"–אוהיו–סינסינטי,

1929-1933השניםבין

Three Volumes – The Journal "Young Israel" Cincannati – Ohio,

during the Years 1929-1933

young"יהודייםלצעיריםהירחוןכרכיםשלשה Israel".אוהיו–סינסינטי.

.אנגלית

.1930אוגוסט–1929ספטמבר,חוברות1:12כרך

.1932אוגוסט–1931ספטמבר,חוברות2:12כרך

.1933אפריל–1932ספטמבר,חוברות3:8כרך

נקבימהכרכיםבחלק.טובכללימצב.ירחונים32ובתוכםכרכים3כ"סה

.זעיריםעש

$  80פתיחה 

עץבפיתוחימצויירתמהדורה–1921,ברלין–שועליםמשלי.437

Mishlei Shu'alim – Berlin, 1921 – Edition with Wood-Engraved

Illustrations

מאתעץפתוחיציוריםעם,הנקדןנטרונאיבןברכיהלרבי,שועליםמשליספר

.מיכאל'ןאריה

.בגרמניתמפורטשער.בעבריתמקוצרשער.1921,ברלין

750בנדפס.ובהירעבה,מיוחדדףעלנדפסהספר–מיוחדתמהדורה

.בלבדטפסים

120,[1];[1],XXIמקוריתכריכה.מצויןמצב.’עמ.

80$פתיחה 

שנות,לונדון–טובהשנהכרטיסיאוסף.439

60-80–ה

Collection of Shana Tovah Greeting Cards –

London, 60s-80s

.מודפסים"טובהשנה"כרטיסיאוסף

ב"מארהכרטיסיםמספר,אנגליה-בלונדוןנדפסורובם

.60-80–השנות.וישראל

לברכת.(באנגלית)ידבכתבהוספותהכרטיסיםברוב

.טובהשנה

שונותצורותשוניםגדלים,כרטיסים33כ"סה

דמותעםהכרטיסיםאחד.שוניםניירסוגי,ומגוונות

.(נחושתטסעשויות)הלוחותאתמחזיקרבינומשה

80$פתיחה 



182

אברהם'ר/מורצייאנואברהם'ר/סוסאןבןאברהם'רבמרוקוהרבניםגדולידיוקנאותבדעלשמןישןציור.441

הכהן

Original Painting, Oil on Canvas Portraits of the Greatest Rabbis of Morocco Rabbi Avraham Ben Sussan /

Rabbi Avraham Marciano / Rabbi Avraham Hacohen

.הכהןאברהםרבי,(מורצייאנו)מרציינואברהםרבי,(סוסאן)שושןבןאברהםרבי,הגאוניםהרבניםדיוקנאותציור

.(זכוכיתללא)מפוארתחדשהבמסגרתממוסגר.בדעלשמן.ידועלאאמן

אודותיוראה).לבידאודארדבדובעירגםבדיינותשימשמוגאדורד"ראב,א"תש-ג"תרי-ל"זצוקסוסאןבןאברהםרבי

(כז-כו'עמ"אביחציראמשפחתגאוני"

'עמ"אביחציראמשפחתגאוני"אודותיוראה).אבוחציראיעקב'רתלמיד,ד"תרפ-ט"תר-ל"זצוקמורצייאנואברהםרבי

(שט-שח

200$פתיחה 

"העתיקהמהעירמראות"–קלטרבנאוריעקב.440

ד"תרפ,ירושלים–

Yaakov Benor Kelter – "Marot MehaIr HaAtikah"

(Sights from the Old City) – Jerusalem, 1924

של.בירושליםהעתיקהמהעירצילומיםעםלוחותאלבום

מהרירושלים.1צילומים12כולל.קלטרבנאוריעקבהצלם

.4.המקדשלמקוםבכניסה.3.עומרמסגד.2.הצופיםהר

רחוב.7.דמשקשעררחוב.6.המערביהכותל.5.דודמגדל

.10.השלשלתשעררחוב.9.השלשלתשעררחוב.8.דוד

.הבהמותשוק.12.ערביקפהבית.11.הטרפיאוןרחוב

.ד"תרפ,ירושלים

.מקורית,לבןבדמעטפתעםקרטוןכריכתבתוךנתונים

.מ"ס18\22:התמונותגודל.מ"ס38\28:הלוחותגודל

.טובמצב

100$פתיחה 
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האמןי"עחתוםכסףקניתלתפמוט.443

וממוספר

Three-reed silver candlestick signed by the artist

and numbered

2511ממוספר.ותלתןירח835חתוםכסףקניתלתפמוט

מ"ס31גובה

.מ"ס27רוחב

גרם375:משקל

קלותמעיכות.טובמצב

100$פתיחה 

925סטרלינגמכסףלאתרוגקופסה.444

925 sterling silver etrog box

ST925חתוםכסףלאתרוגמהודרתקופסה

טובכללימצב

'גר370:משקל

מ"ס13/12:מידות

200$פתיחה 

חתוםכסףאוסטריקניתלתפמוט.442

וירחכתר835

Austrian silver three-branched

candlestick signed 835 crown and moon

And the letter G inside Magen David

כתר835חתוםאוסטריכנראהכסףפמוט

.דודמגןבתוךGוהאותוירח

.גרם710

.מ"ס28גובה

.מ"ס30רוחב

200$פתיחה 
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תפיליןפרשיותלוט.447

100$פתיחה 

עלדיוכתובותמזוזות100גדוללוט.446

קלף

עלסופרידבכתבכתובותמזוזותשלגדוללוט

.סטנדרטיבגודלרובםקלף

.פתוחיםוחלקסגוריםחלק,שוניםכתיבהסוגי

.נבדקהלאכשרותם.טובבמצברובם

100$פתיחה 

תפיליןזוגותשתי.448

מינאטורים–עתיקים

A Couple of Ancient Tefillin

- Miniature

עם,עתיקיםתפליןזוגותשתי

אחד.סגוריםבתים.הרצועות

.(מ"ס2)מאודעתיקהזוגות

.(מ"ס1.5)השני

100$פתיחה 

חנוכיות\פמוטות\גביעים\מזוזהבתי18–מכסףחלקם–קדושהתשמישיאוסף.445

Collection of Tashmishei Keddusha – Some Made of Silver – 18 Mezuzah Cases / Kiddush Cups / candlesticks / Hanukkah

Lamps

גביעים4,מכסףהנהרותגביעי2.(חסרממנוקטןוחלקמפורקמהםאחד)מכסףרימוניםזוג:ביניהםקדושהתשמישימגווןובוארגז

.מיוחדיםבירהפותחנישני.(בתחתיתהמפורקתהגדולה)וקטנהגדולהחנוכיותשתי.נחושת(שבורמהםאחד)פמוטותזוג.נחושת

.שונותבצורותישניםמזוזהבתי18.ל"מ38יקנתיין"מזרחיכרמל"קטנטןייןבקבוק

!שהואכמותנמכרהאוסף.פריטים28כ"סה

200$פתיחה 
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בני–עתיקים(כבש)אילשופרותשלש.450

שנה100מעל

Three Ancient Shofarot of a Ram – Over than a

100 Years Old

אחד,(הכבשיםזכר)אילמקרןעתיקיםשופרותשלשה

ממאהלמעלהבגילהשופרות.משויפיםושנייםטבעי

.שנה

.באמצעעשנקבהשופרותבאחד.טובמצב

80$פתיחה 

עתיקים-תפיליןזוג.449

מאוד

A pair of tefillin - very ancient

.ראשושלידשל,תפיליןזוג

ושל,סגורידשל.מאדעתיקים

.בתוכוהפרשיותעםפתוחראש

נמכריםלא.המקוריותהרצועותעם

:הבתיםשלמקסימליגודל.ככשרים

7.5X6X5מ"ס.

80$פתיחה 

לשופרקופסא!מיוחד.451

–אפריקהצפון–ספרבצורת

20-ההמאהאמצע

Special! A Book-Shaped Case for

a Shofar – North Africa – Mid

20th Century

מקוםובתוכה,ספרבצורתקופסא

.(השופרללא)מרוקאישופרלאחסון

המאהאמצע\תחילת,אפריקהצפון

.20-ה

חלקמודבקהפנימיתהכריכהעל

(בצרפתית)השםועליהממעטפה

,הצרפתיתהקונסוליה,אוחנהמאיר

.("מרוקו)סאפי

.טובמצב.מ"ס34.5X20.5גודל

."שופר"מדבקהועליהעורשדרת

לוחותשניבצורתהטבעהעםכריכה

ניירעםהקופסאפנים.ושופרהברית

.עוראבזםשאריות.צבעוניפרחוני

80$פתיחה 


