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דברי הקדמה

הינםבוהמוצגיםמהפריטיםשרביםמכיון-רפאליבמכירותכהעדשהיומהמיוחדיםהינוזהקטלוגכיונאמרנקדים

ביתספסליוחובשיחכמיםתלמידי,התורניולציבורבכללהיהודילעםיקריםונכסים,נכבדותהיסטוריותתגליות

נראולא-מעולםעיןשזפתםלאבקטלוגהאוטוגרפיםבכללניכריםאחוזיםכי,נזכיר,לכךבנוסף.בפרטהמדרש

וגאונירבניידבכתבנדפסושלאשלמיםוחיבוריםוחשוביםנדיריםידכתביבקטלוג.ובמכירותהיודאיקהבתחום

,והלכהס"שתורהחידושי,הקבלהתורת-קטגוריותבמבחר.תבלקצותמכלפזוריהםובארצותלדורותיהםישראל

.רביםנושאיםועודתפילות,חסידות

:זהבקטלוגהנמצאיםוהמרגשותהחשובותמהתגליותכמהונדגיש

רביאזמירגאוןידיעלונזכר,ההלכהעולםבשדהכאבודנחשבכהשעדחיבורהואבמכירההכותרתגולת,ספקללא

חכמימגדוליהאדירהגאוןמאתיוסףוביתהטורעלחיבורוהואהלא"הגדולהכנסת"ספרובהקדמתבנבנשתיחיים

-כלפנינו.ועוד"עיניםיפה","מראהיפה","תאריפה"בעלאשכנזייפהיהודהשמואלרבינו16-הבמאהטורקיה

.שלוהעזראבןהטורספרגליוןעל,קדשוידטהרתבעצםכתוביםגיטיןהלכותעלחידושיםקטעי100

הגאוןשלידובכתבחייםאורחערוךשלחןעלמעולםנדפסשלאשלםחיבורהואהלאבקטלוגנוספתחשובהתגלית

כולל.שלוערוךהשלחןבגליוןשכתבחידושיםקטעי450-כהנושא.18-19–ההמאה–מפראגאויששמעוןרבי

.הספרדפיביןשנמצאוידובכתבומכתביםדפים

בעלפאפואליעזררביהקדושהגאוןשלהמלאהקדשוידחתימתעם-ג"שי,ונציה-(ירוחםרבינו)מישריםספר

."יועץפלא"ה

שלםהלכתימכתבכמו.מרוקווקדושימגדולידיןופסקימכתבים,אוטוגרפיםאנומציגים-מרוקויהדותבקטגוריית

.הקדוש"החייםאור"הואחיין"גיבוריםמגן"בעלאבילהדיאליעזררביהגאוןשלוחתימתוידוכתבבעצם

!מעולםכדוגמתונראהלא-קדושמכתב

רפאלהמלאך,"משבירראש"ה-בירדוגומשהרבי,בירדוגומשפחתלביתהקדושיםהגאוניםמאתמכתביםכןכמו

רביבניסיםהמלומד.וקדושתוצדקותולגודלהאריותמגובשניצל-עטרבןיהודהרביבניסיםהמלומד.ועודבירדוגו

ראה).17-ההמאהבראשיתבמרוקוהישיבותראשימגדולי,וקדושגאון-אלבאזשמואלרבי,וואלידבןיצחק

.אלבאזיקותיאלורביאלבאזעמרםרבי.(עליו"החייםאור"המדברישהבאנומהבקטלוג

רובם-וגליציההונגריהרבנישלחיבוריהםספרים187הכוללתשלימהספריהמציגיםאנוהונגריהיהדותבקטגוריית

.נדפסושלאהונגריהמרבניידבכתבשלמיםחיבוריםשני,כןכמו!מאודחשובאוסף,טובבמצבהמוחלט

-ההמאה,אשכנז–מצוירשערעםציבורלשליחקלףעלידכתב!מיוחדפריטמציגיםאנואשכנזיהודותבקטגוריית

.בשופרלתוקעכוונותעם18

.כתוביםעמודים430–כ–18-ההמאה,ברלין–עמנואלמחברות–ומרשיםמפוארידכתב

.ז"תרס,ווילנא-הגהותיועםמלובליןשפיראמאיררביהגאוןשלהסט-אלפסרבהלכות

תחילת18-ההמאהסוף–מבראדידודלרביעיניםיפהספרעלקצנלבויגןיעקברביידבכתבתורהודבריהסכמה

19-ההמאה

.אוליינאבד"אבמיכליחיאלרביבןיאסקייוסףרבימאתמועדאהלספרמתוךקטע!המחבראוטוגרף

מתוךקטעיםביניהם.14-15המאות-הגירושלפניהמפוארהספרדיהדותמתקופתמוקדמיםידכתביגםבקטלוג

.ועודנבוכיםמורהעלהאפודיפירוש.שועיבאבןיהודהרבידרשות:כמו,חייהםבתקופתהדורותגדולישלחיבוריהם

.ועוד,קמעות,בלאדינונדיריםספרים,המזרחדפוסי,אינקונבולה,חסידותספרי,נדיריםספרים

.אמן. בברכת שנזכה לראות בנחמת ציון וירושלים

.מכירות פומביות-צוות רפאלי
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,ליוורנו–הגדוליםשםספר.2

חסר–ראשונהמהדורה–ו"תקמ

שער

Sefer Shem Hagedolim – Livorno,

1786 – First Edition – the Title Page is

Missing

מערכת,שניחלק,הגדוליםשםספר

רבינומאת.ידושבכתבישנדפסוספרים

.הקדושא"החיד–אזולאידודיוסףחיים

בסוף.ראשונהמהדורה.ו"תקמ,ליוורנו

השמטות,"ש"הראפאת"קונטרסהספר

,אמתלדוד,דודראש,א"החידלספרי

מכתב"תמורהמדרש"עם.הרגלשמחת

.קדמוןיד

מלבד.כריכהללא.שערחסר.דףקד

.ואיכותיםשלמיםהספרדפי,עשנקבי

.בינוני-טובמצב

200$פתיחה 

שואה\כתבי עת \היסטוריה \פולמוס 

נחושתבתחריטיציורים–ג"תקנ,פראג–עולםארחותאגרת.1

Igeret Orchot Olam – Prague, 1793 – Copper Engraved Illustrations

כולל.וויזלהירץנפתלירבימאתעבריללשוןהועתק.הודוארץ,קושיןבעירהיושביםליהודיםאשרהימיםדברי,עולםאורחותאגרת

.חדשותמגיד,מוראיסוד,תימןאגרת,עולםארחות:חיבוריםארבעה

.שוניםציוריםהספרדפיבין.ג"תקנ,פראג

.מקוריתעורכריכת.מצויןבמצבהספר,בפינהקלוקרעבשערכתמיםמלבד."החתומיםרשימת"אחרוניםדפים[2].דף[2],צו,[8]

200$פתיחה 



2

ז"תרצ,ברוקלין,אחרוןלדור/ץ"תר,ווילנא–בנשואיןתנאיאין!עולמיהיקףבעלפולמוס.3

Worldwide Polemic! Ein Tnai BeNissu'in – Vilna, 1930 / Ledor Acharon, Brooklyn, 1937

בחתימת,בנשואיןתנאילעשותבצרפתהרבניםתנועתנגדדאזהדורזקניגדולימאתמחאהומכתביהלכהבירור,בנשואיןתנאיאין•

.הארצותמכלישראלגדולירבנים400-מיותר

עלקדושיןבענייןשהתעוררההקלקלהבעקבותשובזהספראתלפרסםצורךראוגרודינסקיעוזרחייםרביובראשםהרבניםגדולי

.וחליצותעגונותוהיתרתנאי

.שניהמהדורה.ץ"תר,ווילנא

מחאות:א"ח,חלקיםג.נישואיןבשעתגטושליחותתנאיבעניןהחדשיםהמתקניםנגדהרבניםאגודתשפעלהמה.אחרוןלדורספר•

.מאמרים:ג"ח,מכתביםצרור:ב"ח,ישראלגדולימאת

.ראשונהמהדורה.ז"תרצ,ברוקלין

.[ז"תש,ישראלטהרת;ח"תש,השבתבריתידיעות;ג"תרצ,היללדברי;ח"תרצ,למשהזכרון:נוספיםספריםעםכרוך]

לאשתואישביןהגירושיןלהנהיגנכתבבו,גירושיןבענייןצרפתבמדינתשיצאחוקבעקבותד"תרמבשנתהחלההפרשייהתחילת:רקע

שסופר,פתרוןוהציעזהלחוקההלכהדעתאתלהתאיםביקשווילמיכאלר"הצרפתמרבניאחדכךבעקבות.הבעלרצוןנגדגם

לאשההגטוינתןערוךבשולחןהמוזכרתשהיאכלכפיהטענתעלבהסתמךהגטאתיכתוב(המדינהשלהמשפטמביתסופר)הערכאות

והציעאחדיהודייצאג"תרנבשנתשניםכמהלאחר.פתרוןמאותובווחזר,הדוראותורבניגדוליעליויצאוכךבעקבות.מותרתותהיה

חליםלאהקידושיןהרילגירושיןהממשלהשופטייחליטושאםתנאיעלשמקודשתיאמרהבעלהקידושיןשמשעת,והואאחרפתרון

במישורהןמועילזהתנאישאיןבטוענם,ווייסקאפףמשהורבי,לובעצקייהודהרביהרבניםבהתנגדותנתקלהזוהצעה.מלכתחילה

בעניןלדוןבהםוהאיץצרפתשלהראשירבההכהןצדוקרביניגשואליהםטענתםנתקבלהלאעדייןאך.המעשיבמישורוהןההלכתי

בעקבות,"כלללדינאנכוןזהואין"יועיללאואופןפניםשבשוםנחרצתהייתהתשובתו,עשווכך,מקובנהספקטוראלחנןיצחקרביעם

צרפתרבניותקנול"הנהסוגיאשובהתעוררההכהןצדוקרבישלפטירתולאחראך.רלוונטילאזהשפתרוןהדברנשתקעתשובתו

לאהמהלךלסיכולשמאמצםווייסקאפףמשהורבילובעצקייהודהרביהרבניםובראות,תנאיעלהקדושיןאתלעשותכןתקופהבאותה

פרידמןדודרביעמדוהמערכהובראשפרינשאמאמצם,ולהתנגדלבואהארצותבכלהדורוגדולילחכמיכתובהפנייהיזמו,פרינשאו

הספריצאח"תרסובשנת,מהלךלאותולהתנגדקראוהארצותבכלהתקופהאותהרבנימגדולירביםובעקבותםעוזרחייםורבימקרלין

.זובסוגיאהנושאיםהובררובו'בנשואיןתנאיאין'

ומדינותהיםלאייולסועהצבאלעבודתללכתהוצרכומהבעליםשרביםכךבעקבותהענייןשובנתעוררהראשונההעולםמלחמתלאחר

למצואמותינהםושינסוקושטאחכמיבאו,נפשםמרעלובוכותיושבותוהןאיתןלאבעליהןאךנשואותנשיםהרבהונשארו,רחוקות

בכתובהשקבעוהמוגבלמהזמןליותרהבעלילךשאםתנאיעלונישואיןקידושיןשלהרעיוןסמךעלישראלבנותלהצלתפתרונות

אין"הספראתשובלהדפיסץ"תרבשנתגרודינסקיעוזרחייםרביראהכךבעקבות.גטללאמותרתהאשהותהיההקדושיןהתפקעו

אחרוןלדורהספראתלהדפיסגםראואמריקהרבניגדוליכןכמו.הדברחומרתגודלאתולהזכירלחזורכדי(שלפנינו)"בנישואיןתנאי

.כאלהקידושיןלאסורוהורובםחזרואחריםורבניםקושטאמחכמיהרבהכךבעקבות.זוקלקלהלמנועכדי(שלפנינו)

גרודינסקיעוזרחייםרבימאתבמתנהלושנשלחכותבבוהדאייהעבדיהרבישלידובכתברישום'בנישואיןתנאיאין'הספרבשער

מאתבמתנהלושניתןכותבבוהדאיהעבדיהרבישלוחתימתוידובכתבהואגםרישום"אחרוןלדור"הספרובשער.ווילנאד"אב

.בניורקהרבניםאגודתל"המו

VII,[1],56טובמצב.מ"ס25.'עמ.

200$פתיחה 
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מאתפוליןבארץלשבתההיתרתקנתלכבודדרשה–נאוהמדבר/ישראלזמירותנעים!נדיריםספריםשני.4

א"תרמ,ווילנא–השניאלכסנדרהקיסר

Two Rare Books! Ne'im Zemirot Yisrael / Midbar Naveh – Sermon for Takanat HaHeiter LeShabbat in Poland by Emperor

Alexander II – Vilna, 1881

:עםכרוך.דף[20].[בערךץ"תק?,לבוב].הקדושי"הארתלמידסרוקישראלרבימאת.ישראלזמירותנעים•

עלהשניאלכסנדרהקיסרמאתהפקודהתקנתעלבלובליןהגדולהכנסתבבית,אשכנזיהעשיליהושערבימאתדרשה.נאוהמדבר•

.יחידהמהדורה.א"תרמ,ווילנא.וחצרשדהנחלתולקנותפוליןארץבכללגורליהודיםהיתרקבלת

!מעולםבמכירותנראהלא!נדיר

.טובמצב.'עמ16

200$פתיחה 

למתרגםהמחברביןתיגרה–המקוריהשערעםעותק–ח"תר,למברג–הבושםערוגת!מאודנדיר.5

Extremely Rare! Arugat HaBosem – Lemberg, 1848 – Copy with the Original Title Page – Dispute between the Author

and the Translator

מנחםאברהםמאת:בשער]דוקעסליביהודהרבימאתביאורעםובמדרשבתלמודוחידותםחכמיםדברי.הבושםערוגתספר

.יחידהמהדורה.1848ח"תר,לעמברג.[מלבובמאהרמענדיל

Rabbinischeלספרבעבריתתרגוםהואזהספר Blumenlesse–התרגום.(1810-1891)דוקעסליביהודהרבימאת1844,לייפציג

Zurבספרודוקעסליביהודהרבי.(1815-1868)מאהרמנדלמנחםאברהםבידיהמחברהסכמתללאבוצע Rabbinischen

Spruchkundeספרושיהיהלכךמתנגדואינוספרושלהעתקההינול"הנהבושםערוגתשהספרכךעלמתלונן1851בוינהשיצא

.השערדףעלמוזכריהיהששמואךלעבריתמתורגם

הבושםערוגתלספרובהתייחסותו-קמח'עמ(1865ה"תרכ,למברג)ג"חעולםשביליבספרומאהרמנדלמנחםאברהםכותבוכך

(עותקים)עקסעמפלארעמאותוששאלףצבועמתקדש"בליעלאיש"קנה(ההדפסהלאחרכשנה–ט"תרשלהי)ההיאבעת":שלפנינו

ויעשמאותששמעלהשעריםאתהסירלפניהםנותןהואחדשאחרספרכיבמרמההקוניםהונותולמען,הבושםערוגתספרמן

ע"ע)"כולםנמכרוכברכאשרשניםשתיאחראלאלינודעהלאהזאתהתועבה...ומליצהמשללהםויקראחדשיםשעריםלהם

.(761'עמג"תשנ-ב"תשנספרקרית"ועונשוהחטא"פישלרציוןבןשלבמאמרו

.(הבושםערוגת)שלהמקוריהשערעםעותקלפנינו

!מעולםבמכירותנראהלא,נדיר

.(המבואתחילת)השעראחרבעמודבעיקרטקסטחסרוןעם(גזירה)פגםהשערדף.טובמצב.מ"ס17.5.'עמקמד

200$פתיחה 
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מאודנדיר–הדפיםכלעםמושלםעותק–1629ט"שפ,פריז–העולםבחינת.6

Bechinat Olam – Paris, 1629 – Complete Copy with All the Leaves – Extremely Rare

.לימיןמשמאלנדפס.1629ט"שפ,פריז.לאיטלקיתגםוחלקםלצרפתיתתרגוםעם,בפריזשנדפסועברייםספריםקבוצתעםכרך

.הביבליוגרפיהבמאגרינכתבשלאנוסףשערעמודכולל–חלקיוכלעלבשלימותהספרלפנינו

הגדולהחכםשחבר,השכלמוסר.הבדרשיהמליץ–הפניניידעיהרבימאת,העולםבחינתספר:'עמ[233:ל"צ]223,[46].א

דאקאיןפיליפאמהמתרגםהמחברבשבחושירהקדמהעם.עמודמולעמודוצרפתיתהקודשלשון.הפניניידעיהרבינו,הנדרש

.ההקדמותלאחרבעבריתמקוצרושערוצרפתיתבעבריתראשישער.בצרפתיתמהמדפיסיםהקדמהוכן.ועבריתבצרפתית

וכן,"וטאלקיצרפתבלשוןנעתקאשר)!(אביתפרקי"בעבריתמקוצרשערעם,הקודשבלשון,אבותפרקי:'עמ20,[1];[1],69.ב

.1629השנהפרטעםבצרפתיתמקוצרשערעםהואגםמפארישדאקאיןפיליפאי"עלצרפתיתבתרגום

(69-72'עמ)בסופו.הדפוסושםהשנהופרטבלטיניתשערעם.ללטיניתבתרגוםבהםנדרשתשהתורהמדותג"י:'עמ72.ג

.המתרגםמאתבעבריתהקדמת

מימימאניות'העותמהתעודותמיםסימניקטלוג.7

1956,סופיה–הביניים

Catalog of Watermarks from Ottoman Certificates from the

Middle Ages – Sofia, 1956

קיימיםאשרהמיםסימניכלאתהמתארקטלוג,ענקכרך

בין,בולגריותבספריותמאנית'העותמהאימפריהודפיםבמכתבים

מאת.ירוקרקעעלמאויריםמיםסימני1402-1917.1200השנים

הבולגריתהאקדמיה)מוזיאוןעםאתנוגרפימכוןבסיוע.ניקולאייב.ו

בתוךאך1956נכתבהכריכהגביעל).1956,סופיה.(למדעים

.אנגלית.(ד"תשי1954היאהשנההספר

ומסמכים,מטבעות,בוליםעל1282–ממשמשיםהיומיםסימני

היכןמסמכיםשלולזיהוי,מזיוףלהרתיעבכדיאחריםממשלתיים

.ומתייוצרו

,ביותרמדויקכתיעודכיוםמשמשזהספר!ביותרנדירספר

בכלהנמצאיםוחשוביםנדיריםידכתבישלזמנםלקביעת

.ספרויודעיידכתביחוקרישלימינםכידוהוא,בעולםהספריות

קביעתלשםמוקדמיםודפוסיםידכתביבמחקריסודספרלפנינו

.הדפיםשלזמנם

.מצויןמצב.מ"ס41.'עמ[2],640,[3].1חלק

200$פתיחה 

,השלימותבתכלתיתשלםעותקלפנינו

שלהביבליוגרפיםלעיניהיהשלא

הספריהבעותק.העבריתהספרות

עיקריםיג"הנדפסלאכיצויןהלאומית

שללאמיתואולם"בשערשהובטחו

בעותקומופיעיםנדפסו,אכןדבר

התרגוםשםחסרכןכמו.שלפנינו

.כןשנמצאהאיטלקי

,[1];[1],69,[233:ל"צ]223,[46]

.טובמצב.מ"ס17.'עמ20,72

באמצעקלפגם143-152בעמודים

במספרופגיעהחסרונותעםהעמודים

ודףראשוןשער.זמןכתמי.אותיות

העמודבשוליפגםעםשלאחריו

עתיקהעורכריכת.(ניירבהשלמת)

.מוזהבתבהטבעהעיטורעםמפוארת

1500$פתיחה 
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לעזרהבקשהמכתב!היסטורי.9

משהלסרפרסרבניבחתימת

מ"תר,פרס–מונטיפיורי

Historical! Letter with a Request for

Assistance Signed by the Rabbis of

Persia to Sir Moses Montefiore –

Persia, 1880

.מ"תר,פרס.היסטורימכתב

פרסמרבנימונטיפיורימשהלסרנשלח

קהילתםצרותעלמפרטיםבו,ובחתימתם

נוכללא":עזרהלהםשישלחומבקשים

בבקשהבאנוכןעל","המסיםבעולקום

כיכאלבעתותתתעלםשלאובתחינה

"...רחמיךתכלאואלאנחנוגדולהבצרה

.ומגןש"שמכישנתשבטח"רערב

.מודגשותש"שמהמילהכשהאותיות

הצעיר":פרסרבניחתומיםהמכתבעל

שרגאאורה"להנכדאורר"בכהיוסף

."אלעזרח"בהממרדכיהצעיר"."א"זיע

מ"הבןרחמיםצעיר","כהןרחמיםהצעיר"

."ט"סה"זלהאורר"בהדודצעיר,"יעקב

.מ"ס26/20.5כוללגודלמקופלדף[1]

13/20.5:עמודגודל.כתוביםעמודיםשני

בגווןדף.קיפולסימני.טובמצב.מ"ס

.וורדרד

200$פתיחה 

ל"שדמספרייתעתיקיםידוכתביספריםרשימת.8

19-ההמאה,איטליה–וחתימתוידובכתב

List of Books and Ancient Manuscripts from the Library

of Shadal Handwritten and Signed by Him – Italy, the

19th Century

מתוךלמכירהמוכניםעתיקיםידוכתביספריםרשימת.ידכתב

.19-ההמאהאיטליה.לוצאטודודשמואל–ל"שדשלספרייתו

כמהמופיעותחתימותיו.ל"שדשלידובכתבערכים130-כ

בראש.""sdlתיבותבראשיחתוםהעמודיםבשוליפעמים

"...למכירההמוכניםקדשספרילוח"נכתבהרשימה

.עבריבלשן,מקראפרשן(1800-1865)לוצאטודודשמואל

והמשורריםהפרשניםמגדולי.היסטוריהספרותחוקר.פילוסוף

הקיםשבאיטליהבפדובה.בתקופתוהדעותהוגיגדול.באטליה

משההמכתבכותבתלמידוגםלמדשםלרבניםמדרשבית

לוהייתהלרבניםהמדרשביתכראשבתפקידו.עהרנרייך

בדורותוהןבחייוהן,איטליהיהדותשלדמותהעלרבההשפעה

,הרפורמיםראשיעםגםקשריםעלשמראמנםל"שד.שאחריו

.עולםמימותבישראלמהנהוגשינהלאבפועלאבל

.קיפולסימני.טובמצב.כתובים'עמ[4].מקופלדף[1]

400$פתיחה 
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100בגילבהיותומונטיפיורימשההשרמאתמכתב.10

יעקברבישללבתונשלח–(האחרונהשנתו)שנים

ה"תרמ,ראמסגט–ענתיבי

Letter by Sir Moses Montefiore when He was a 100 Years

Old (His Last Year) – Sent to the Daughter of Rabbi Yaakov

Antebi – Ramsgate, 1885

שללבתומונטיפיורימשהסרמאתשנשלחותמיכהברכהמכתב

משהסירוחתימתהמכתבתוכן.אסתר,ענתבייעקברבי

והמקוםהאשהשםמילוי,מקוריצילוםהינובלועזיתמונטיפיורי

לאחר,ה"תרמכסלוז"ט,(אנגליה)ראמסגייט.המזכירידבכתב

.שנים100בגילבהיותוהשרנפטרזהמתאריךחודשיםכשמונה

בפרשייתענתיבייעקברבישללשחרורורבותסייעהשר,כידוע

למשפחתווהסיועהקשראתהמשיךהנראהוככל.דמשקעלילת

.יעקברבישל

כתם.קיפולסימני.טובמצב.בקירובמ"ס20/26:גודל.דף[1]

משההשרשלרשמיבלאנקעלכתוב.הדףבראשקטן

.מונטיפיורי

200$פתיחה 

ידובכתב–עזריאלאברהםרביהמקובלהגאוןשסידרנישואיןתעודות[81]הכוללירושלמיהיסטוריאוסף.11

וחתימתו

Historical Jerusalemite Collection of [81] Marriage Certificates Handwritten and Signed by the Kabbalist Gaon Rabbi

Avraham Azriel

שהיוהעדיםפרטיכולל.ידםומשלחמגורםמקום,הוריהם,והכלההחתןפרטיכלעם."הנשואיןאשור"תעודותשלגדולאוסף

לעתים.תעודהבכלידוחתימתעם.עזריאלאברהםרבישלידובכתבהפרטיםמילויעםהתעודותכל.נוספיםופרטים.בנישואין

."[אהרןכפי"בעלעזריאלאהרןרביהגאוןהמקובלסבוידכחתימת]ה"אענתיבותבראשיחתימתוולעתיםמלאהחתימה

לארץהראשיתהרבנות"מאתוחלקם."ב"תוירושלםק"בעההאשכנזיםלקהלתהעירועד"שלרשמיבלנקעלרובםהתעודות

."ירושלים,הרבנותלשכתישראל

.-התרצמשנותרובם.ה"תש-א"תרצהשניםביןהתעודות

רבניםמתוכםהעדיםשמותוכן.ואשכנזיםספרדיםירושלמיותמשפחותעשרותמוזכרים–נדירירושלמיהיסטוריאוסף

.מירושליםחשובים

.קליםוקרעיםקמטיםמעט.תיוקנקבי.טובכללימצב.מ"ס23\25:ממוצעגודל.שוניםגדלים

200$פתיחה 
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יקותיאלרביר"האדמובנשיאותהפליטהשאריתועדבשםהפליטיםממחנותיתומיםהצלת–פסחשלהגדה.12

[ו"תש1946יורקניו]-הלברשטאםיהודה

Passover Haggadah – Rescuing Orphans from Refugee Camps on behalf of the Committee of She'erit Hapletah under

the Presidency of the Admor Rabbi Yekutiel Yehuda Halberstam – [New York, 1946]

"הפליטהשארית"שלהמרכזיתוועד"מאת,היתומיםבשם(ואנגליתיידיש)ובקשהברכהדברי,לשערמעבר.פסחשלהגדהסדר

ההגדהקוראימתבקשיםשם"ברוקלין,קלויזנבורגק"דקד"אבמלפניםא"שליטהלברשטאםיהודהיקותיאלרביהצ"הרהגבנשיאות

.באירופההפליטיםבמחנותהנמצאיםליתומיםמקלטלמצואמנתעלולתרוםלבוא

לאשעדייןשואהניצוליפליטיםאלפימאותנמצאוש"יממהנאציםההשמדהמחנותשחרורלאחרהמלחמהסיוםשאחריבשנים

רביהגיעו"תשבשנת.יתומיםילדיםגםביניהם"העקוריםמחנות"בשוכנואובאירופהנדדואורובם,בולהתיישבקבועמקוםמצאו

השואהלניצולילעזורמנתעלכספיםבגיוסהחלשםב"לארה,קלויזנבורג-מצאנזר"האדמולימיםהלברשטאםיהודהיקותיאל

באירופההללובמחנותשנשארוליתומיםהעזרהגיוסמפרויקטחלקהינהשלפנינוההגדה,באירופההעקוריםבמחנותשנשארו

.קבעמקוםללא

.[1946ו"תש,יורקניו]

,"ו"תש–קלויזנבורגי"אבדקהא"שליטהלברשטאםי"מהריר"האדמובהשגחתהפליטהשאריתישיבת":תמונותשתיהשערבחזית

ר"האדמולפעילותהצצהמהוויםהלותמונות"הפליטהשארית–יעקבבית"תמונההאחרוןבעמוד."הפליטהשאריתהמלאכהבית"

.באירופההעקוריםבמחנות

.1945יארקניודפוסשלצילוםהינועצמהההגדהגוף.טובמצב.מ"ס19.’עמ[1],5-32,[3]

.(4012'מסההגדותאוצר)

200$פתיחה 

שירה/מחקר/מעשיות/ביוגרפיה/מסעות/תולדותספרי[32]אוסף.13

Collection of [32] History / Travel / Biography / Tales / Study / Poetry Books

.וביוגרפיההיסטוריה,תולדותספרישלמגווןאוסף

.1861א"תרכ,פראג.רפאפורטכהןליביהודאשלמהרבימאת."עליופלגותודבריהמשנהדרכי"הספראודות.ואמתשלוםדברי•

.1866ו"תרכ,ליק.הלויספיריעקבמאת.אחלקספיראבן•

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

רישומיםמהםבאחד].(עותקיםשני).בערךך"תר,שטעטטין.לויןהעשיליהושערבימאת.מוילנאהגאוןתולדות.אליהועליות•

."[נייהויזניסןר"בלייב"חותמות"נייהויזיקותיאלניסן"וחתימות

.1959ט"תשי,אביבתל.אלפסייצחקמאת.זמננוועדט"מהבעש,החסידותתולדות•
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.'בכרך.שנפלדומשהרוטנברגיחזקאלמאת,ופעלםתורתם,לתולדותםעד-גל.לוסביבגבוריםוששיםמקאצקהרבי•

.ט"תשי,אביבתל

.ה"תרצ,ברלין.הענקספר,מכתבים,אזורשירי,דיואן.אספר.בראדיחייםי"עלאוריוצא.החלשיריעזראאבןמשה•

.מעטפתעם

שבאוניברסיטתהספריותשבאוספיידומכתביקהירמגניזת,מאנית'העותהאימפריהמחכמיתשובותשרידי•

300בתמהדורה.מעטפות.מצויןמצב.מפואריםכרכיםשלושה.ג"תשע,ירושלים.גליקשמואלמאת.'קמברידג

.במהדורהאחרוןעותק–300מספרוזהטופס.ממוספריםעותקים

.ביאליקהוצאת.סוקניקליפאאלעזרמאת,שניהסקירה.יהודהבמדברשנמצאהקדומהגניזהמתוך,גנוזותמגילת•

.הספרכללאורךתמונותכולל.ירושלים

.ם"תש,ירושלים.אספרחדשהסדרה.במזרחישראלקהילותלתולדותומקורותמקרים.ספונות•

.ז"תשי,ירושלים.'דחוברת.ב"כשנה.ישראלתולדותלחקררבעון,ציון•

ו"תרצ,ווארשא.ליפשיץליביהודהאריהמאת.לבניםעטרהאבות•

.ד"תש,ירושלים.ורפליצחקבעריכתדתייםסופריםאגודשלשנהספרארשת•

בניומקצתתלמידיהם–סופר-איגרממשפחותהתורהאדיריזקנינושלביוגרפיותתמונותכתבים.זכרוןזאתכתב•

.ו"תשל,ירושלים.שרייבערסופרבנימיןשמואלאברהםמאת.וויען,(שיפשול)ישראלעדתק"קקורותוכן.גילם

עם.התלמודחתימתועדשניביתבניןתחילתמתקופתשםואנשיישראלחכמיימידברי.המאירהאספקלריא•

.ז"תרס,לאנדאן.סליווקיןשלוםחייםרבימאת.אחלק.ס"השמתוךואחדאחדכלשלהמאמרים

.ו"תרכ,ווארשא.אפרתיאליעזררבימאת.עלםטוסיוסףלרביואמוראיםתנאיםסדרעל.אחלק,ציוןאבן•

,פיעטרקוב.רוזנברגיודליהודהרבימאת.מפראגל"המהרי"עשנעשהפלאמעשהעל.הגדולהכהןשלהמשפטחשן•

ג"תרע

.ה"תש,ירושלים.הרכביוצביוולפסברגישעיהור"די"ענערך.צייטלין[הלל]ספר•

.ו"תרפ,אביבתל.ידועלנתחבר.פרידמןאליהואליעזררבישלחייוותולדותביוגרפיה(ו"תרפ-ח"תרי)הזכרונותספר•

:עםכרוך.א"תרצ,טרנוב.אומנסקייוסףמאת.'ב'האסדרלפי.ומאמריהםתולדותיהם.התלמודחכמי•

:עםכרוך.הדאיהעבדיהרביחותמת.קורדובירומשהרבימאתנערבואורל"הרמחמאתהגאולהמאמר••

.ישראלקדושתוספר.שעכטערשמריהנחוםרבימאתאבותמסכתעלשושןפרח••

.ג"תש,ירושלים.קאוסטו.א.ד.ומ.הרטוםש.אמאת.וזכרונותיהקנדיאהתקנות•

:עםכרוך.ז"תרפ,סעאיני.שווארטץהכהןיוסףרבימאת.ותוכחהמוסר.צפוןאגרת•

.א"תרצ,אראדעא.קדישאחבראענייני,קודשהדרת••

שזומצומצמתמהדורה.מפראגל"המהר–ליוואיהודהרביהגאוניםגאוןשלהמפוארפירושעם(ז"רפ)פראגהגדת•

.'עמ14.274זהעותקשלמספרו.ממוספריםעותקים150–בנדפסהפראגהגדתשל

רבימאתל"המהרספרימכלומקורותהערותרחבמבואעם.מפראגל"המהרמאת.(ט"שמ)הגדוללשבתדרשה•

.'עמ171.פרדסחיים

ט"הבעשששלחואגרתא"חידהרבשבחיעם.נפלאיםוסיפוריםמעשיותובו.א"החידמרןשלהנסיעהסדר.טובמעגל•

.השעראחרדףחסר.-"תרע,פיעטרקוב.קיטבערגרשוןרבילגיסו

.ו"תש,ירושלים.בניהומאירמאת.הארץזמרתבירביעקברבי•

ח"תשכ,ירושלים.רותבצלאל'פרופמאתמבוא.מוחשיותבתמונותמלווה.דוידוביץדודמאת.בעיטוריםהכתובה•

.'עמ116,[3].1968

treasures-יהודיתאומנותשלאוצרות• of jewish art.בליווי.אנגלית.1997ז"תשנ,קונגהונג.פורמןיעקבמאת

.קרטוןבאריזתנתוך.יהודייםוציוריםעתיקיםיודאיקהחפצישלתמונות

.שוניםומצביםגדלים.ספרים32כ"סה

200$פתיחה 
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נדירותוהוצאותפקסימיליותספרי[24]אוסף.14

Collection of [24] Facsimile Books and Rare Editions

.(עותקיםשני).ב"תשל,ירושלים.אחרוניםנביאיםכרך.ו"רפ-ד"רפ,ונציהדפוסצילום.כתוביםנביאיםתורהגדולותמקראות•

.מפוארתכריכות.'עמ420,[5]

.מפוארתכריכה.346,3-249,[3].כתוביםכרך.ו"רפ-ד"רפ,ונציהדפוסצילום.כתוביםנביאיםתורהגדולותמקראות•

פקסימיליתמהדורה.בעבריתם"הרמבפירושעם,נזיקיןנשיםסדרים.984רוססידה.'ג,פארמהידכתבמשנה-פקסימיליה•

כריכה.א"תשל,ירושלים.מקורהוצאת.בפארמההפלטיניתהספריהשלמיוחדתרשותפיעללאוריוצאת.עותקים160בת

.מפוארת

Bלנינגרדידכתב• 19a.בלבדעותקים135בתפקסימיליהמהדורת"תורה"כרך.המקראשלביותרהקדוםהשלםהידכתב.

.מפוארתכריכה.'עמ244,[10].1971א"תשל,ירושלים.לוינגר.ש.דמאתמבוא

Bלנינגרדידכתב• 19a.עותקים135בתפקסימיליהמהדורת."כתובים"כרך.המקראשלביותרהקדוםהשלםהידכתב

.מפוארתכריכה.'עמ328,[3].1971א"תשל,ירושלים.לוינגר.ש.דמאתמבוא.בלבד

',עמ[11].א"תשל,ירושלים.בלבדעותקים135בתמהדורה.סוקולוף.ממאתמבוא.רבהבראשיתמדרש.30ואטיקןידכתב•

.דף193

שלהגדהסדר.1:ג"תשלירושלים.707'מסממוספריםעותקים.קרטוןאריזתבתוךנתון,פסחשלהגדות–פקסימיליותשלש•

.ב"תפ,אופנבך,פסחשלהגדהסדר.3.ז"רפ,פראג,פסחשלהגדהסדר.2.ד"תרכ,טריאסטיפסח

הספריהשלמיוחדתלרשותבהתאםעותקים140בתפקסימיליצילוםמהדורת.1402פריזידכתבגדולותהלכותספר•

.א"תשל,ירושלים.אברמסוןשרגאמאתמבואדברי.בפריזהלאומית

.ואנגליתבעברית,והסברמבואחוברותכולל.הלאומיתהספרייהמאוסף.מצוירידכתבהגדותפקסימיליות4שלמהודרמארז•

.מצויןמצב.מהודרתקופסאכולל,מקוריתמארז

.עותקים360-למוגבלתמהדורה.1אורבינטיוטיקןידכתב.ואסתר,איכה,השיריםשיר,קהלת,רות,מגילותלחמשתרגום•

.באנגליתהקדמה.'עמ130,[2],155,[6].ז"תשל,ירושלים.226'מסעותק

'מסעותק,עותקים390בתמוגבלתמהדורה.ויקראספרוכרך.שמותבראשיתספריםכרך.2אורבנטי,ואטיקןידכתבך"תנ•

.מפוארותכריכות.'עמ[32],דף50-99',עמ[8]:בכרך.דף49.'עמ[39]:אכרך.054

400בתמהדורת.מועד-זרעיםסדר.בשלמותובבליהתלמודאתהכוללהיחידיהידכתב-(95)מינכןידכתב,בבליתלמוד•

.'עמ306,[3].א"תשל,ירושלים.עותקים

מבוא.אשכנזיוייבששמעוןבןיואלי"עומצוירנכתב,הבריטיתבספרייהשנמצא.ו"ט-ההמאהשלידכתב.פסחשלהגדה•

.קרטוןבאריזתנתון.'עמ40,דף49.'עמ[1].גולדשטייןדודמאת

.ד"תשל,ירושלים.79'מסעותקממוספריםעותקים1300בתמהדורה.כרכיםשניסט.הלליידכתב,תורהחומשיחמשה•

.'עמ273-532,[3]:בכרך.'עמ272[1],5,[6]:אכרך

.'עמ63,[1].ג"תשל,ירושלים.עותקים500בתמהדורה.ח"תק,ניקלשבורג.פסחשלהגדהידכתב•

.ו"תשט,ירושלים.מימוןהכהןליביהודהרבימאתמבואעם.מ"ר,רומימהדורתשלצילום.ם"לרמב.החזקההיד,תורהמשנה•

.'עמX,[1],תרצג,[4],35

.קרטוןבקופסתנתון.שטיינזלץעדיןרבימאתמבוא.מן'תורגיצחקי"עמצוירותהמגילותחמש•

.דףלז;קי,[9].ד-ג"תקנ,ליוורנושלצילוםמהדורת,ב-אחלק.עטייהיצחקרבימאת,יצחקזרעספר•

.'עמ31,דףפו,[6].ד"תר,ליוורנושלצילוםמהדורת.טייביצחקרבימאת.העזראבן,השלחןערךספר•

.ב"תקי,קושטאנדינהשלצילוםמהדורת,עולםחייספר•

שלמה'פרופמאתמבואדברי.תימןמסורתלפיבניקודידכתב.1336ירושליםידכתב.טהרותקדשיםנזיקיןהמשנהסדרי•

,ירושלים,מקורהוצאת.בירושליםוהאוניברסיטאיהלאומיהספריםביתשלברשותועותקים200בתמצומצמתמהדורה.מורג

.כרכיםשני.ל"תש

.א"תשכ,ירושלים.ז"ש,ויניציאהשלצילוםמהדורת.מקוצימשהרבימאת,ג"סמ–גדולמצותספר•

.ו"תשל,ירושלים.20'מסטופס.עותקים360בתמהדורה.EBR.75וטיקןידכתב.עשרתריעלעזראאבןאברהם'רפירוש•

כרך.ד"תשל,ירושלים.לויןאיתן'פרופמאת.ומפתחהקדמה.EBR38.וטיקןידכתב.התורהעלעזראאבןאברהם'רפירוש•

.ההקדמהובונוסףדק

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים.כרכים34ב.ספרים24כ"סה

200$פתיחה 
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חשובותמהדורות–רבנימאסף\ירחונים\עתכתבי[20]אוסף.15

Collection of [20] Journals / Periodicals / Rabbinic Anthology – Important Editions

.נמשכתבספירהחוברותחוברותנדפס.ב"תרכ-א"תרכ,קניגסברג-מעמעל.סלאנטישראלרביבהוצאתהתבונה•

.ח-ז"תרנ,ירושליםג-אחוברתבשנה.אחוברתאשנה.הזמןמגאונית"ושוחדושים,תורהאור•

.ז"תשל,ירושלים.טו-אלכרכים,לקוראידעתלכתבמפתחכרך•

.ח"תשי,ירושלים.(ז"תשיאדר-ז"תרצסיון)מ-אלכרכיםמפתחותכרך.ולספרותלמדעלתורהירחוןסיני•

.אלחוברתשערחסר.ז"תרצאב–ז"תרצסיוון.ג-אחוברותראשונהשנה."סיני"הירחוןחוברותמספרובוכרך•

.ח"תרצחשון-ז"תרצאלול.ו-דחוברותראשונהשנה."סיני"הירחוןחוברותמספרובוכרך•

.ט"תרצחשון-ח"תרצסיון.'גכרך-'בשנה"סיני"כרך•

.ט"תרצ.י-טחוברת.שניהשנה.סיניכרך•

.ז"תשט.ו-אחוברות.יטשנה,סיני•

.יב-אחוברות:ט"ישנה.ו-ד,בחוברות:ח"ישנה.יב-זחוברות:ז"ישנה.הפרדס.כרסעבכרך•

:עםכרוך.יב-ט,ז-הב-אחוברות:ד"כשנה.יב-בחוברות:ג"כשנה.יב,י-אחוברות:ב"כשנה.הפרדס.כרסעבכרך•

.ט"תשתמוז.ומוסרתורהעניניעתכת,תבונה•

-טבת.ה-דחוברות:גכרך.להולדתושנהמאותשמונהם"הרמבלחג.י"באהעבריםהסופריםאגודתידיעליוצאירחון,מאזנים•

.אביבתל.ה"תרצ'אאדר

כרך:13שנה.ז"תרצ.אלול-כסליו.ד-אכרכים:14שנה.ח"תרצ,ווארשא.אדר-כסליוב-אכרכים:15שנה."הבאר"רבנימאסף•

.ג"תרצסיון-כסלו.ג-אכרך:8שנה.ו"תרצסיון-כסלו,ג-א

:עםכרוך.א"תרס,ירושלים.אחוברת,זשנה,מציוןתורה•

.ח"תרל,האהלתורת•

.ג"תרפ,ברלין,סיון-ניסן.אספר.ישראללחכמתעתימאסףדביר•

.(עותקיםשני).ד"תרפ,ברלין.אלול-תמוז.בספר.ישראללחכמתעתימאסףדביר•

.ו"תשכסלו.אחוברת.אשנה.ומוסרלתורהיוסףאהלמאסף•

.ד"תרצ-ג"תרצ-ץ"תר-ז"תרפ,ירושלים.כפוליםו-הכרכים.ו-ה,ד,בספרים.ואתנוגרפיהלהיסטוריהי"האהחברהמאסףציון•

.שוניםומצביםגדלים.ספרים20כ"סה

200$פתיחה 
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וקטלוגיםביבליוגרפיה-וחוברותספרים[43]אוסף.16

Collection of [43] Books and Booklets – Bibliography and Catalogs

•die basler hebräischen drucke-1492-1866השניםביןבבאזלהעבריהדפוסקטלוג

יהודההרבמאת.בבאזל19–ההמאהסוףועדהדפוסמראשיתשנדפסועבריותאותיות\עברידפוסכלעלתיאורםמאותמכיל

.פרייסיוסף

מעל!מאודנדירקטלוג.יודלוביצחקמרמאתמחקרייםרישומיםעםדפיםהספרבתוך.1964ד"תשכ,אולטןמהדורתשלצילום

.עמודים600

.ד"תשנ,ירושלים.ל"זוינוגרדישעיהמרהנודעהביבליוגרףבעריכת.הדפוסמקומות.שניחלק,העבריהספראוצר•

מפתחותבצירוף.והאוניברסיטאיהלאומיהספריםבביתאשרמהלמןישראלר"דמאוסףועלוניםחוברות,ספרים.ישראלגנזי•

.מעטפתנייר.ה"תשמ,ירושלים.יודלוביצחקי"ע

.שלםסט.ד-אכרכים.פרידברג.ספריםעקדבית•

.ב"תשל-ט"תשכברקבני.ד-אחלק.מרקוביץויהושעוונדרמאירבעריכת.מדעיתורניביבליוגרפיקובץ,תגים•

.ג-ב"תשמ,כגכרך.ב-א"תשמ,כא-ככרך.ם"תש,יח-יזכרך.ירושלים.היהדותבמדעימאמריםרשימת•

.יודלוביצחקידיעל.והאוניברסיטאיהלאומיהספריםבביתאשרמהלמןישראלר"דמאוסףועלוניםחוברותספרים,ישראלגנזי•

.'עמXLVII,מח,[2],325,[1],יז.תמונותבצירוף.ה"תשמ,ירושלים

מוזעאוםבאוצרפרידלאנדבאספתהנמצאיםידוכתבינדפסים,העבריםהספריםכלרשימת.פרידלאנדליבאריה:משהקהלת•

;ג"תרנ,פטרבורג,אאות:אחלק.ג-אחלקיםלפנינו.כרכיםשני.ב"'אבסדרערוכיםלמדעיםהרוסיתהאקאדעמיאשלהאזיאטי

.יחדיוכרוכיםב-אחלקים.ז"תרנ,פטרבורג,ד-גאותיות:גחלק;ו"תרנ,פטרבורג',באות:בחלק

.ג"תשנ-ה"תשל.שמעתאישראלמאת,העבריהספרולחקרלביבליוגרפיהעתכתב–ספרעלי•

.(עותקיםשני)ב,(עותקיםשני)יז,(עותקיםשני)טו,(עותקים3)יא,(עותקים5)יב:כפוליםעותקים)–.יז,טו,יג-יא,ט-א:כרכים

23כ"סה.(עותקיםשני)הביבליוגרפיהמקצועועל"ספרעלי"שללדרכו"נוספתחוברת.יא-אחוברותתוכןקטנהחוברתבנוסף

.ספרעלישלכרכים

.ג"תשס,ירושלים.וינוגרדישעיהווהביבליוגרףהחוקרמאת.מוילנאאליהורביהגאוןספרישלביבליוגרפיה.א"הגרספריאוצר•

printing-התלמודהדפסת• the Talmud.הלריי'גמרוויןמאת.התלמודשלהראשונותהמודפסותהמהדורותשלההיסטוריה.

.מ"ס29.'עמXvi,447,[1].ואינדקסהתלמודשלמוקדמיםמדפוסיםתמונותכולל.אנגלית.1992,יורקניו,ברוקלין

.טובמצב.שוניםגדלים.וחוברותספרים43כ"סה

200$פתיחה 
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–ד"תרכ,אזמיר–חלקיםחמשהסט–לועזמעם.17

מקוריותכריכותעם–ח"תרכ

MeAm Lo'ez – Set of Five Sections – Izmir, 1864-1868 –

with Original Bindings

ביאורים,כולייעקברבינושלהאגדיחיבורו,לועזמעםספר

.לאדינועממיתבלשוןדיניםפסקיעםהתורהעלומדרשים

עורכריכותעםחלקיםחמשה–אזמירמהדורתלפנינו

שלימותלשםבצילוםצורףראשוןחלק.תואמותמקוריות

עם.רודיטיבנימןציוןבןבדפוסבאזמירנדפסהסט.הסט

.ו-ד,אבחלקיםנדפסהההסכמה.י'פלאגחייםרביהסכמת

.דףרפח,יב!איכותיצילום.בראשית:אחלק

30.דףרנז.ד"תרכ,אזמיר.(יתרו-שמות)א"חשמות.בחלק

.מנותקהכריכהשלהקדמיחלק,מלבדמצויןמצב.מ"ס

במילויהושלם,השערבפינתחסרון.רופפתאחוריתכריכה

.הראשוניםבדפיםכתמים.נייר

.דףקיז.ה"תרכ,אזמיר.(פקודי-תרומה)ב"חשמות:גחלק

טקסטנגיעתעםעז-עגבדפיםקרע.טובכללימצב.מ"ס30

,מנותקתהקדמיתמקוריתעורכריכת.אותיותכמהשל

.רופפתהאחורית

.מצויןמצב.מ"ס30.דףקצח.ו"תרכ,אזמיר.ויקרא:דחלק

.רופפתמעטמקוריתעורכריכת

מצב.מ"ס30.דףקסח.ז"תרכ,אזמיר.במדבר:החלק

.רופפתמעטמקוריתעורכריכת.מצוין

מצב.מ"ס30.דףרכט,ט.ח"תרכ,אזמיר.דברים:וחלק

.רופפתמעטמקוריתעורכריכת.מצוין

הצעיר:הסטשלהראשוניםהבעליםשםחריטתהכריכותבכל

.(ו"תרנ)ג"פהנרותשנתט"סגיאת'ןאפרים'ןיצחקמרדכי

1000$פתיחה 

לאדינו–ג"תע-ב"תע,ונציה–הפניםשלחן.18

Shulchan HaPanim – Venice, 1712-1713 - Ladino

ערוךשלחןהספרמתוךהלכהפרקי,הפניםשלחןספר

בןמאיררביידיעלהלאדינולשפתמתורגמים,חלקיולארבעת

שלמהר"בכמשהרבילבקשתנדפס,מאירייאירבןיעקב

.ניקודעםמרובעכתב.אשכנזי

.ג"תע-ב"תע,ונציה

עץעשויהמקוריתכריכה.מצוירשער.מ"ס22.דףקפד

.ופגומהבלויהכריכה.עשנקבימעט.כתמים.בעורמחופה

.טובכללימצב

500$פתיחה 

לאדינו
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סופייהדפוסי–לאדינו-נדיריםקונטרסיםאוסף.19

[בולגריה]

Collection of Rare Booklets – ladino – Printed in Sofia [Bulgaria)

תולדות.ידין’בדיישראליתהקומונידאדלהדיאיסטורייאהלהדיאלגו•

שלרבהגרינוולדמרדכירביידיעלנכתב,בוידיןהיהודיתהקהילה

.ד"תרנ,סופיה.לאדינו.החדשהכנסתביתחנוכתלרגלבולגריה

שנשאנאום•ועודמוסדותיה,רבניה,הקהלהתולדותקיצור:בספר

רשימת•ד"תרנבאלולבוידיןהחדשהכנסתביתחנוכתלרגלהמחבר

,והמוחשהחושספרביאור"•הספרהדפסתבזמןוידיןקהילתיחידי

לעבריתמתורגם,רשדאבןשללספרוהקדמהוהוא,"ראשדאבןקצור

לקוחהקטע.גרינוואלדידיעלללאדינותרגוםעם,גרשוןבןלוי’רידיעל

וידיןבעירגרינוואלדשראהידמכתב

.מצויןמצב.'עמ47

שלמהמאת.ישראלבארץהאוירומזגהגיאוגרפיהעל.ישראלארץ•

כללימצב.נוסףשערעםמעטפתכולל.'עמ21.ט"תרע,סופיה.גולדמן

!הלאומיתבספריהאינו.טוב

לוסדיאוקאזייוןאלה.הכפוריםוליוםהשנהלראש,ופיוטיםתפילות•

חוליםביקוראיצדקהקופת[חברה]לה,טימירוזוסאידיאססאנטוס

מצב.'עמ15,דף[1].בערךה"תרע,סופיה.סואיטוססוספריזינטהוס’ב

!הלאומיתבספריהאינו.מצוין

,סופיה.בארסאנויוסףיצחקמאת,הספרביתלילדיברכותסדר•

וביתרהלאומיתבספריהאינו.בינונימצב.'עמ31.עברית.ג"תרפ

!בארץהספריות

.לוייעקבידיעלערוכיםהנעוריםולבנילילדיםמקראספרי,לילדינו•

.בבולגריההעבריםהמוריםהסתדרותהוצאת.ץ"תר,סופיה.גברוו'יצ'צ

.טובמצב.'עמ21.החוברת

.שוניםגדלים

500$פתיחה 

כתב+ך"תר,בילוגראדו–תודהזובח.20

טריפותבהלכותחיבור–בלאדינויד

Zove'ach Todah – Belograd, 1860 + Ladino

manuscript – Composition on Hilchot Treifot

הלכות.לאדינויןטריזלאדולו,תודהזובחספר

רבימאת,דעהיורהערוךמשלחןוטירפותשחיטה

ללאדינומתורגמים,"גבוהשלחן"בעלמולכויוסף

זבחחיבורועםששוןבןיוסףרפאלרביידיעל

.טוב

.ך"תר,בילוגראדו

.בלאדינו,ידבכתבקונטרסנכרךהכרךבסוף

.טריפותהלכותהכולל

כדדף.צדדיםמשניכתובים,דף[13]+.דףפ,כד

יוסף"הכותבחתימתעםידבכתבוהושלם,חסר

בשוליובלאיכתמים.כריכהללא."ואראנויצחק

.שימושמחמתהראשוניםהדפים

200$פתיחה 
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לאסדירי'ליבטראדוקסייון.21

שומלה–איבראאיקאספואיזיאס

ביותרנדיר–ד"תרפ,[בולגריה]

Tradoksion Libri di los Poisias

Ibriaaikas – Shimla [Bulgaria], 1924

– Extremely Rare

ויוםהשנהלראשתפילותקונטרס

רפאליעקברבימאת.בלאידנוכיפור

העירשלוהחזןהשוחטמאיסטרו

.בבולגריהשומלהספרדיתהישראלית

היחידהכותר–ד"תרפ,שומלה

אינוביותרנדיר!זובעירשנדפס

הספריותוביתרהלאומיתבספריה

!בארץ

וקיפוליבלאימעט.'עמ[4],60,[2]

.טובכללימצב.בפינות

200$פתיחה 

ניבדיפאסיל–לאדינו!נדיר.22

–אלגאזייצחקמאתשירים-איסיר

ב"תרפ,אזמיר

Rare! Ladino – Fasil di Niv Issir –

Poems by Yitzchak Algazi – Izmir,

1822

איזאקמאת,איסירניבדיפאסיל

.פורטוגלק"ק.אלגאזי

הנחיותבצירוף,בעבריתשירים

.והתווים,המקאמיםשמות,מוסיקאליות

.ב"תרפ,סיון,(איסמירנה)אזמיר

במאגריםקייםאינו!נדיר

אוצרבקטלוגאינו).הביבליוגרפים

.(הכהןדבשל,בלאדינוהספרים

קרעים.קיפולסימני.טובמצב.'עמ[4]

.הקיפולמחמתקלים

200$פתיחה 
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!כדוגמתונראהלאמפוארעותק–ו''שמ,ונציה-קודשמקראי!כולההשנהכלבתורהעסקכאילו.23

As if He Studied Torah All Year Round! Mikra'ei Kodesh – Venice, 1586 – Impressive Copy!

מאת.כולםוהמועדיםהמצותטעמיטובלדעת-בחלק.השגתהוקלותהיראהבמהותוחקירהדרישה-אחלק,קודשמקראיספר

.סאמיגהיוסףרבי

!הקדושהמחברבחיינדפס–ראשונהמהדורה.ו''שמ,ונציה

טובויוםבשבתבוללמודישראלכלעלומוטל–החיבורחשיבות

.'הליראתהאדםיבואמהםאשר,וטעמםהמועדיםמצוותבשורשיישראללבבותהאירבוהגדולספרואתחיברהקדושהמחבר

בספרוההוגיםראשעללדורותנתןוברכתו.'המועדיטעמילדעתוהשני,היראהקניןלדעתהאחד,מחנותלשניספרואתוחילק

ובקוראו...המקודשיםטובביוםובפרטבשבתולקרואישראלהמוןכלעלומוטלהראויוהלמודהקריאההיאהיא'',ט''ויובשבת

השנהכלבתורהעסקכאלועליוויעלהתורהתלמודלמצוותכןגםויזכההמעשהאלויבאויראתואהבתובלבווייטע...יזכהבהם

.(המחברהקדמת)''השנהימותכלנשפעיםהמקודשיםטובהיוםמןכי,כולה

לחם,דורומגדוליהיה,בונציהכרבפארכיהןולימיםבשאלוניקינולד,(ט''שפנפטר)סאמיגהבנימיןר''ביוסףרביהקדושהגאון

'ימיןדרך'ספרראה)הלולבנענועבדינימפאנוע''הרמוביןבינוהפלוגתאנודעבפרט,הלכהשלבפולמוסתורהשלבמלחמתה

,האנוסיםצאצאישלכהונתםחזקתבפולמוסמעורבהיהכןכמו,(ע''הרמבערךגדוליםובשם,ע''לרמ'רוממה'הימין'וספרלרבנו

'מוריה'בשוורץדניאלהרבמאמרראה)מפירארההמלוויםובפרשת,(קעב–קסו'עמפד'סיני'קובץיודלוביצחקהרבמאמרראה)

ראשוןהיהשרבנולכךעדות.(ג''נ'סיג''ח,א''צ'סיא''חש''מהרחת''שו)שבתאיחייםרבנועםבהלכהנ''נו.(יח–יג'עמקפח–קפז

השרשם(ו''שפונציה)אמתתורתת''שובראשיתהנדפסוחרםמהסכמהללמודיש,שםבתקופתוונציההעיררבניביןבמעלה

החכםמורי'המכנהו'הגדולהכנסת'בעלבנבנשתיחייםרבנונודעמתלמידיו.העיררבניכלמצטרפיםואליורבנוהואם''המסכי

ארזי,ראהעודאודותיו).י''בכתשנשארחיבוריםמספרועודף''הריעליוסףפורתגםחיבר.(א''י'סיי''הגבז''אבהעג''כנה)'המובהק

.(1014'עמב''ח,הלבנון

נאותהטבעותעםמפוארתעורכריכת,קטניםבהיריםכתמיםמספר'עמבכמה,הכללמןיוצאיםויופיבשלמותמפוארמצב.דףקיו

.אמןידימעשי

ולמדונהלונצראוסף:מקור

1000$פתיחה 

ספרים ודפוסים נדירים\דפוסים מוקדמים 
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–העולםבחינת\הפניניםמבחר.24

ו"ש,ונציה

Mivchar Hapninim / Bchinat Olam –

Venice, 1546

אבןשלמהרבימאת,הפניניםמבחרספר

בחינתספרעם.ותוספותפירושעםגבירול

.הבדרשיידעיהרביהמשורראגרת,העולם

ראשונהמהדורה).שניהמהדורה.ו"ש,ונציה

יקרוהינו–ד"רמשנת,בשונצינונדפסה

.(המציאות

שני.דףנו-מא,מ:במקור.חסרמעטעותק

ודף.חסריםהפניניםמבחרשלראשוניםדפים

-טובמצב.חסרהעולםבחינתשלאחרון

.טקסטחסרוןללא,שוניםופגמיםבלאי.בינוני

.ורופפתבלויה,עתיקהעורכריכת

."מפרשבורגהלוישפיץאברהם"חתימות

."ו"היבנימין'באברהם"

200$פתיחה 

מהדורה–[1640]'ת,ונציה–פענחצפנת.25

יחידה

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

ביאורוכן.קהלתשבספרכתוביםביאור,פענחצפנת

רבימאת.אדומהפרהמצותעלרמז.איובבספרכולל

.לוזיטאנופיזאדיהכהןשמואל

ביבליוגרפיםישנם.יחידהמהדורה.[1640]'ת,ונציה

(בשערשכתובכפי)ו"התיבשנתנדפסהספרכישכתבו

במפעלאמנם.[1656]ז"תטלשנתהעולה

נראהיא-יבדפיםהנדפסלפיכימעיריםהביבליוגרפיה

מרדכירביכישםהובאעוד.'תשנתלפנינכתבשהספר

איטליהוגאוניישראלגודליתולדותבספרוגירונדישלמה

סימן"שמואלדבר"בספרואבוהבשמואלרביכיכותב

מהדפסתלהמנעלוורמזהמחבראלבתשובהכתבלז

צועקהייתי"ספרואתהדפיסהמחברכבראבל,הספר

."מרייהולהושרי"לספרהמסכימיםעלוכתב"לשעבר

שכתבממודינאאריהיהודהרביבהסכמותעוטרהספר

אברהםיהושערבימאתמכתב.הספרבשבחשירים

מחכמיועודיעקבמזרעטרייושמשהורביקלימני

.איטליה

נקבי.בינוני-טובמצב.מ"ס19.דף[לא:ל"צ]לג-ג,[4]

.בלויהעתיקהכריכה.עש

200$פתיחה 
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-מהדורה ראשונה -ד "שי, פירארא–צדה לדרך . 26

ווהראןמחכמי סבעוןרבי משה הגאון הגהות 

Tzedah Laderech – Ferrera, 1554 – First Edition – Glosses by

the Gaon Rabbi Moshe Savon, One of the Sages of Vohran

בעניני.א:חלקיםלחמישהמתחלק"דאורחאזוודין",לדרךצידה

אבןלחלקהמקבילותהלכות.ג.והיתראיסור.ב.וברכותתפילות

הקדמהעם.תעניותדיני.ה.טוביםוימיםשתותדיני.ד.העזר

ועדהמשנהמחתימתההלכההשתלשלותסדרעלוארוכהמענינית

המזלזליםבדורוהפילוסופיםעלהתקפותעםהמחברשלימיו

.הראשוניםמתקופתזרחבןאהרןבןמנחםרבימאת.בהלכה

.ראשונהמהדורה,ד"שי,פירארא

משהרביהגאוןידבכתבהגהות10–מלמעלההספרלאורך

."סבעוןמשה"חתומהההגהותאחת.סבעון

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

רבימאתתורהקיבלבצעירותו.הנסתרבתורתובקיחכםתלמיד

5,000-מלמעלההמכילהגדולהספריההיתהברשותו.כנאפומשה

לרבי"שלמיםזבח"הספרנגדפולמוסניהלמשהרבי.ספרים

משהרבי.הראשוניםדבריעלשהשיגנגדווטען,אנקאוואאברהם

הםכיוטעןאנקאוואהרבשלביאוריושנינגדדיןפסקכתבסבעון

אתלהחזיקלאדםואסורעליהםלסמוךאסור,ומוטעיםמשובשים

הניחולגזריםהספראתשקרעוכךלידיהדבריםהגיעו,בביתוהספר

חיבראברהםרבי.לסיגריותניירממנוועשוומעייםבשרבדפיו

.(ך"תר,ליוורנו)"כסףטהרת"ספרובתוךונדפסבתגובהקונטרס

רבותשניםעודאפריקהבצפוןנמשךשלמיםזבחיםעלהפולמוס

.שלמיםזבחיםעלאיסורגזרותונסוחכמי

מתחיללפנינו.הספרוסוףבתחילהדפיםמספר,שער:חסרעותק

,עג,[14]:במקור).רעבדףעד(אחרמעותקנמצא'גדף)המדף

פירושמופיעבהםלז-לגהדפיםהושמטוהטפסיםבכל.(דף[212]

דפיםבשלושההוחלפוהדפים.הצנזורהמחמת"המיניםברכת"על

.עשנקבי,בינוני,טובמצב.פיגינציהללאמקוצרנוסחעםאחרים

בעטחלקם,דיובעטרובןההגהות.מ"ס18.מנותקיםודפיםכריכה

.עיפרון

200$פתיחה 

'הרמשנותדפים[30]אוסף.27

ערשודפוסיאינקונבולות–

Collection of [3] Leaves from the

15th Century – Incunabula

דפיםושרידידפיםשלונדירגדולאוסף

אינקונבולה-'הרבשנותשנדפסו

.ערשודפוסי

תלמוד,ך"תנ:מתוךדפיםושרידידפים

עלם"הרמבפירוש,ף"רי,בבלי

,שונותמסכתותעלהמרדכי,המשניות

.ועודיצחקתולדות,המאורמנורת

.שוניםומצביםגדלים.ניירפריטי30-כ

שרידי,כריכותמגניזתהוצאוהדפים

ופגעינקבי,הדפיםרובעלודבקנייר

.עש

500$פתיחה 
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ז"תרל-ו"שטהשניםבין–ספריםשערי[59]אוסף.28

Collection of [59] Title Pages – between the Years 1555-

1877

:ביניהם.נדיריםספריםשערימתוכם.ספריםשעריאוסף

,הזכרוןספר•(גרועמצב)ז"תפ,דמייןפרנקפורט,בוכליד•

ספרשערשלעליוןחצי•(חסרונותעםפגמים)ו"שט,פיררא

,ויניציאה,משפטחשןטור•א"שס,וינציאה,העמקיםשושנת

שער•(וחסרונותפגמים)ב"תי,אמשטרדם,אהרןתולדת•ה"שנ

בדיווהמקוםהספרשם.ג"תרכ,זיטאמיר,יעקבעיןמספרראשון

ספרעם,סופריםתקון•ד"תקל,זאלקווא,המלךשער•אדומה

,אופיבאך,תבונותדרך•ד"תקכ,אמשטרדם,חייםתוצאות

חומשיחמשה•ח"תקל,אמשטרדם,הלבבותחובות•ח"תקמ

•דבריםספרו"תקע,למברג,אריהוגורמזרחיפירושעםתורה

,התרומהספר•ו"תפ,פיורדא,העזראבןעל,רברביאפי

מדרש•ו"תקס,[שאלוניקי]שעריםמבוא•א"תקע,זאלקוויא

,ג"תקצ,וילנא,חגיגהממסכתדף•ז"תצ,אזמיר.א"חתלפיות

.יבמות"מרובעידבכתבהוספה,ציוןשעריהמדרשביתחותמת

,אהרןקרבן.כ"ויוה"לר,מחזור•ז"תרל,ווארשא,העקרים•"ד"יו

,אמשטרדם,בתראבבאמסכתבבליתלמודשער•ג"תר,ווילנא

•(תחתוןחלקחסר)ח"תקס,קושטאדינא,הזהרתיקוני•ה"ת

,חייםעץ•ט"תנ,דעסוי,משהויקהל•ז"תר,ליוורנו,השיריםשיר

וספרהגןספרעם[ארץדרך]א"דמסכת•ד"תקנ,לבוב.ב"ח

,יקראתפלהבית•ז"תקס,לינעוויל,[חייםארחות]ח"א

.ועוד.ט"תקפ,טריאסטה

חתימותמהשעריםבחלק.שוניםשעריםשלצילומיםדפיבנוסף

.ידבכתבבעלותורישומי

כמותנמכרהאוסף.שוניםגדלים,המצביםכל.שערדפי59כ"סה

.שהוא

200$פתיחה 

–'השמשנותאיטלקיתמהדורה–הפטרותספר.29

ביבליוגרפיתידועלא

Sefer Haftarot – Italian Edition from the 16th Century –

Bibliographically Unknown

בסופו.וטעמיםניקודעם,מרובעכתב,השנהלכלהפטרותספר

.ומועדיםלשבתותההפטרהברכות

ביבליוגרפיתידועהלאמהדורה–'הששנות,איטלקיתמהדורה

!

אחרוןדף.ריקעמודההפטרהלברכותההפטרותבין.דף[58]

.(צילוםמצורף)למקורתואםידבכתבוהושלםחסרמהברכות

במילוימשוקם)העליונותהדפיםבפינותבלאי.בינוני-טובמצב

ומחיקותידבכתבהגהות.עתיקבסגנוןחדשהכריכה.(נייר

.צנזורה

500$פתיחה 
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–ב"תרנירושלים–עותקיםמאהבתמהדורה–ששעמודי.31

הדאיהשלוםרביהמקובלהגאוןעותק

Amudei Shesh – an Edition of a Hundred Copies – Jerusalem,

1892 – Copy of the Kabbalist Gaon Rabbi Shalom Hadaya

.המקדשביתועבודתהקרבנותענייניעלודרישהחקירה.ששעמודיספר

.בוירסקישלמהשמואלרבימאת

.הירשענזאהןיצחק'רדפוס.יחידהמהדורה.ב"תרנ,ירושלים

בהקדמהכותבוכךזהמספרעותקים100הכלבסךהדפיסהמחבר

בשםלקראונילהתגדרכוונתיאיןכי,מאהרקהדפסתילא":בשער

ליויהיהלאמיתוכוונתיאםבהםיעיינוהתורהשתופסירק,מחבר

."לזכות

!מעולםבמכירותנראהלא!ביותרנדיר

.בשערהדאיהשלוםרביהמקובלהגאוןחתימת

חסרוןללאקרעהפנימייםהשערבשולי.טובמצב.מ"ס23.5.דףיד,ל

.ניירחיזוקעם

200$פתיחה 

–התהליםספרשלאחרוניםדפים[16].30

בקישראלדפוס–ג"תקצ,צפת

[16] Last Leaves of Sefer Tehillim – Safed, 1733 –

Yisrael Bek Press

משולב.י"רשופירושהזהרפירושעם,תהליםספר

16עםבסופוהושלםהעותק.י"תר,למברגממהדורת

ישראלדפוס(קנב-קלזדפים)תהליםשלאחרוניםדפים

שנדפסוהיחידותתהליםמהדורות2).ג"תקצ,בצפתבק

.(הזוהרפירושעם

כללבדרךבעולםשנשתמרובודדיםעותקיםאותם

.האחרוניםהדפיםאתבהםחסרים

בודדיםנקבים.בשולייםדבקחיזוקי.בינוני-טובמצב

.בשולים

300$פתיחה 

שנדפסהראשוןהספר–ה"תרנ,פילדלפיה–אבותדרך.32

בפילדלפיה

Derech Avot – Philadelphia, 1895 – the First Book that was Printed

in Philadelphia

שיקאליהורבימאת(הפניםעם)אבותפרקיעלביאור,אבותדרךספר

.[מוילנאהמגידזלמןשלמהרביחתן.ו"תרל-ו"תקע.2235הרבניםאוצר]

.שעריםשני.בפילדלפיהשנדפסהראשוןהספר–ה"תרנ,פילדלפיה

.פילדלפיהרבניהסכמות.מצוירהראשוןהשער

שני.מקוריתכריכה.טובמצב.(פנורמנטןעמודי)'עמ[4].דףמו-ג,[4]

.בכריכהפגמים

200$פתיחה 
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מהמחברוהודעותידועיםלאדפיםעם–בחייוהמחברשהדפיסמהדורות2–ערוךשולחןקיצורספר.33

Sefer Kitzur Shulchan Aruch – 2 Editions Printed by the Author in His Lifetime – with Unknown Leaves and Notes by

the Author

.ו"תרל,למברג.ערוךשולחןקיצור.1

לכולםוממליץ–הראשיוןבתנאיעמדלאבווארשאהמדפיסכיהמחברהודעתובהםהספרבתחילתדפים[4].שלפינונובעותק

במופיעו"תרלשבטחתומהשהיאפ"אע.ידועהלאזוהודעה.ביותרהמדוייקתהיא.ו"תרלמלבובשלפנינוהזוהמהדורהאתלרכוש

.זהשבעותקבמודעה

.(מצורףחומר'עי)ט"תרללבובבהמדורתרקלראשונהביבליוגרפיתנרשמהזומודעה

.שימושובלאיפגמים.בינונימצב.דף[1],קלה,[2]

.א"תרמ,למברג.ערוךשולחןקיצורספר.2

.בפניםאלווהוספותתיקוניםלהכניסהספיקלאכימקדיםהמחברבהם"והוספותתיקונים"ובהםדפים[4]נוספוזהעותקבסוף

!תגלית–הספרשלהוצאהבשוםביבליוגרפיתרשומיםאינםאלודפים

פיעלכאןנדפסוהרשיוןתנאיאתקייםשלאמווארשאהמדפיסאודת"המחברהודעת"כינרשםהביבליוגרפיהבמפעל,בנוסף

שלפנינובעותקשמופיעכפי.בלמברג1876במהדורתכברנדפסההמודעהכי!טעותוזוהי.1879בשנת"המודעה"שלההדפסה

.(1'מס)

חתימה.קלהדףלאחרנכרכוקלב-קלאדפים.קרעיםמעט.שימושובלאיסימנים.בינוני-טובמצב.נדיריםדפים[4]+[1],קלה,[4]

."זולצבארכערזאבחייםברמשחה"

300$פתיחה 
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"בחיקםישאוהולמעןקטןכרך"–ד"שנ,ונציה–ערוךשלחן.36

Shulchan Aruch – Venice, 1594 – "A small Volume to be Carried in

One's Lap"

מאתדיניםחידושיעם,קארויוסףרבינומרןמאת.המשפטחשן,ערוךשלחן

.הכרחיותמלותוביאורא"הרמ

.ד"שנ,ונציה

.אחרוניםדפים4חסר.דף[2],רמב.המשפטחשןחלק

דף)העזרלאבןההלכותלוחדף[1]וכן.קיו-קההדפים.העזראבןמתוךקטע

.(נדיר

ידבכתבהגההעדבדף.בשוליםעשפגעדפיםבכמה.כריכהללא.טובמצב

.מוקדםספרדי

200$פתיחה 

ספרי יסוד

–מינץם"מהרת"שו!יסודספר.34

ראשונהמהדורה–ז"שע,קראקא

Basic Book! Maharam Minz Responsa –

Krakow, 1717 – First Edition

רבינומאתולמעשהלהלכהותשובותשאלות

הראשוניםתקופתמחותמי–מאשכנזמינץמשה

.ווילי"והמהרהדשןהתרומתתלמיד

רבידפוס.ראשונהמהדורה.ז"שע,קראקא

.קראקאד"אבפייבושמשולם

,[קנח:ל"צ],קנד:במקור)ראשוןודףשערחסרים

.בינוני-טובהדפיםביןמשתנהמצב.(דף[12]

הספרבסוף.דפיםבכמהחסרוןעםופגמיםבלאי

בןי"רבאני"אשכנזיתבכתיבהעתיקהחתימה

."יהודא

200$פתיחה 
מהדורותשתי-ם"להרמבתורהמשנה.35

חסריםעותקים–('ש-ד"רפ)קדומות

Mishneh Torah LeHaRambam – Two Early Editions

(1524-1540) – Incomplete Copies

:ם"להרמבתורהמשנה

עוזמגדלעם(ם"להרמב)תורהמשנהחיבור,מיימוני•

דפוס.ד"רפ,ויניציאה.מיימוניותוהגהות.משנהומגיד

."עוזמגדל"השלראשונהמהדורה.בומבירגידניאל

במהדורתשנדפס"מיימוניותהגהות"נוסחכןכמו

-רכט:הדפיםלפנינו.זומהדורהפיעלנדפסהבאות

.קליםזמןכתמי.ואיכותיעבהדף.מאודטובמצב.שמב

.(48-49'עמ,יסודספרי,סטפנסקי)

לאשנה),ויניציאהמהדורת.ם"להרמבתורהמשנה•

,מיםכתמי.תקלב-תטדפיםלפנינו.('הששנות,הובררה

.בטקסטפגיעהעםקצוציםשולים

.מ"ס33.יחדיוכרוכים

500$פתיחה 
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תקיניםמנעוליםעםועורעץכריכת–המצוירהשערעם–ח"תנ,אמשטרדם–כיסערוךשלחן.37

Pocket Shulchan Aruch – Amsterdam, 1698 – with the Illustrated Title Page – Wood and Leather Binding with Intact

Locks

.הסימניםולוחהמלותוביאור,הגולהבאר,א"הרמעם,ערוךשלחן

רביהםהמהדורהמגיהי.נחושתבפיתוחמצוירהראשוןהשער,שעריםשניחלקלכל.עטיאשעמנואלדפוס.ט"תנ-ז"תנ,אמשטרדם

.הצריכיםבמקומותהסברדבריהוסיפווגםהגולהבבארהמקומותמראיאתוהשלימושתיקנו,נונישדודורביליאוןיהודהשלמה

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

וסוגריהםהמנעוליםעם.בעורמחופהעץעשויהמקוריתכריכה.הראשוניםבדפיםשוליםבלאימעט.טובכללימצב.מ"ס16

.הכריכהבשדרתחסרון.תקיןבמצבהנמצאים

200$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ז"תנ,פרנקפורט–ח"הבת"שו.38

Shut HaBach – Frankfurt, 1697 – First Edition

ד"אבסירקישיואלרביישראלשלרבןשחיברותשובותשאלות

.טוריםארבעהעל"חדשבית"ספרבעלקראקא

והקדמההסכמות.ראשונהמהדורה.ז"תנ,דמייןפרנקפורט

מעל.ופרחיםענפיםזרבמסגרתמוקףהשער,מיוחדשער.חשובה

.בכנפיהםסוככיםכרוביםשניציורהמסגרת

.עתיקהכריכה.מאודטוב-טובמצב.מ"ס30.5.דף[2],קו,[6]

200$פתיחה 



23

מהדורה–צ"ת,אמשטרדם-חייםמים\חדשפרי.40

בולגריהמחכמיוהגהותחתימות–ראשונה

Pri Chadash / Mayim Chaim – Amsterdam, 1730 – First

Edition – Signatures and Glosses by the Sages of Bulgaria

(ו"תנ-ז"תט)סילואדיחזקיהרביהגאוןספרישניכוללכרך

.הפוסקיםמגדולי

רביהגאוןמאת.חייםאורחערוךשולחןעל,חדשפריספר.1

ס,[5].ראשונהמהדורה.צ"ת,אמשטרדם.סילוהדיחזקיה

.מ"ס31.דף

ותוספותי"רשפירושס"השמסכתותעלשיטה,חייםמים.2

.ותשובותשאלותוקונטרסם"הרמבעלחידושיםעם.ש"והרא

."חדשפרי"הבעלסילוואדיחזקיהרביהגאוןמאת

.פרנקפורטמשהבדפוס.ראשונהמהדורה,ץ"ת,אמשטרדם

30.דףמד.סילוואדידודרביבנוידיעלהדפוסלביתהובא

.מ"ס

משה"."אלקלעיאברהםבכרשמואל":חתימותהספרבשער

קצרותהגהותועוד,ארוכותהגהות5–כהספרלאורך."אריה

הגהה,חדשבפרינדשבדףבהגהה.מזרחיתכתיבהרבות

איש[בולגריהמערב]דופניצהפהבעוברי"הלשוןבזומענינת

ס"דטאמרו"נרפילוסשלוםהמובהקהרבהואקדושאלקים

חייםמיםשבספרמדבדף"...ל"צוכךח"הפרבדברינפל

יאודהרביעותק."יעקבבכרמאירהצעיר"חתימתעםהגהה

שלהספריםאסיפת"ישיבתוחותמתעםבולגריהמחכמיאריה

."אריהמשהאברהםגבריאליאודהר"החישיבת

מנותקת.בקלףמחופהעץכריכתיחדיוכרוכיםהספריםשני

כללאורךיבשיםרטיבותוכתמי,מנותקיםדפים.בלויהומעט

.דפיםכמהבשוליקליםקרעים.הספר

200$פתיחה 

הגהות–ראשונהמהדורה–ט"תמ,דיהרנפורט–שמואלבית.39

ההדפסהמתקופתותיקונים

Beit Shmuel – Dhyrenfurth, 1689 – First Edition – Glosses and

Corrections from the Time of Printing

ר"בשמואלרבימאת.(הפניםעם)העזראבןערוךשלחןעל,שמואלביתספר

.ופיורדאשידלובד"אב(ז"תסנפטר)מוואיידסלבפייבישאורי

.משוררשבתירבידפוס.ראשונהמהדורה.ט"תמ,דיהרנפורט

–ערוךהשלחןבמפרשיההלכהבספרותיסודלספרנחשב–שמואלביתספר

המחברהדפיסהספראת.לדורותיהםערוךהשלחןמהדורותבכלמאזנדפס

הלומדיםמעטיםערוךהשלחןשלהעזראבןחלקכיהמחברראהבדורו.בחייו

מאסואבן"בבחינתאליוהלומדיםאתולקרבולבארולפרשוהחליטרבינו,בו

בשנתהמחברידיעלבתראבמהדורהנדפסהספר."פינהלראשהיתה,הבונים

.מחוקקחלקתהספרעםיחדד"תנ

,ההדפסהמתקופתעתיקאשכנזיידבכתבקצריםותיקוניםהגהותהספרלאורך

אוהמחברידבכתבהינםכאןוהתיקוניםיתכן.יותרארוכותהגהותכמהביניהם

מילהטובדף"הרש"חתימההובדף."בער"חתימהבבדף.מתלמידיואחד

.זוהתהשלאנוספת

.ניירמילויעםחסרוןדפיםבכמה.טובכללימצב.מ"ס28.דףקס.שערחסר

.הטקסטעלתחתונותשוליםקציצתדפיםבכמה.וזמןשימושכתמי

200$פתיחה 
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מהדורה–ו"תרצ,בריסק–הלויחייםרבנוחדושי.42

מקוריתכריכהעםנאהעותק–ראשונה

Chidushei Rabbeinu Chaim Halevi – Brisk, 1936 – First

Edition – Fine Copy with an Original Binding

רבינומאת,ם"להרמבתורהמשנהספרעלוביאוריםחידושים

.בריסקד"אביק'סולובייצהלויחיים

.ראשונהמהדורה.ו"תרצ,בריסק

רביסללזהבספר–הישיבותבעולםהלמדנייםהיסודמספרי

בסוגיהגורםכלוניתוחבפלפול,בלימודהדרךאתחיים

.ם"ולרמבלתלמודעומקשלחדשמימדנתןזובדרך,התלמודית

.המחברבניהגאוניםהקדמתהספרבראש

כריכה.ואיכותיםעביםדפים.טובמצב.מ"ס33.דףקיב,[1]

.מקורית

500$פתיחה 

לפירושהוספות–נדירהחוברת+ראשונהמהדורה–שלםסט–(ין'מוולוזב"הנצי)"דברהעמק"חומש.41

ץ"תרח,ירושלים–דברהעמק

Chumash Ha'amek Davar (the Natziv of Volozhin) – Complete Set – First Edition + A Rare Booklet – Additions to the

Ha'amek Davar Commentary – Jerusalem, 1938

שנוייםאיןכילהוכיח–"דברהעמק"הנקראפירושועם.אהרןותולדותי"רשופירושאונקלוסתרגוםעם,תורהחומשיחמשה

הפשטבעומקל"רזדרשותוגם,מוריםרמותכוונתועל,המיותריםדגשאונקודהוכל,סדוריםהפשטבמעמקיהכל,ויתורים

–ין'מוולוזברליןיהודהצבינפתלירביהגאוןמאת.ל"חזובדבריך"נבמקראותהדבריםלהרחבת–"דברהרחב"עם.מזהירים

.ב"הנצי

לכלשעריםשני.לשבתותפילותהפטרות,מגילותעםכרךכל.ראםוהאחיםהאלמנהדפוס.ראשונהמהדורה.ם"תר-ט"תרל,ווילנא

.חלק

,XII,[2]:בראשיתספר [13].'עמ416

.דף

,VIII,[2]:שמותספר ,24,[1].'עמ422

.דף[8]

,IV,[2]:ויקראספר 330, .'עמ40

,III,[2]:במדברספר [1], יב.'עמ328

.דף

.'עמ386,24,[4]:דבריםספר

לפירושהוספות.נדירהחוברתמצורף•

.ב"הנצימאת.דברוהרחבדברהעמק

רבימאתמבואעםידמכתבלאוריצא

,כ,כג,כה.ץ"תרח,ירושלים.ברליןמאיר

.'עמכה,כ

בחלקוחוסרבלאימעט.מקוריותכריכות

כתמים.טובכללימצב.הכריכהמשדרות

.קלים

200$פתיחה 
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–ז"תפ,אמשטרדם–סופריםתיקון.43

מרשימהעורכריכתעםמפוארעותק

Tikkun Sofrim – Amsterdam, 1727 – Elegant

Copy with an Impressive Leather Binding

חמשעם.תורהחומשימחמשה,סופריםתיקון

[מיוחדשערעם,שניהבספירה]והפטרותמגילות

.(וספרדיםאשכנזים)קדושותקהלותכלמנהגכפי

שני.פרנקפורטמשהדפוס.ז"תפ,אמשטרדם

איוריםעם,נחושתבפיתוחראשוןשער.שערים

הנביאאליהו.'הארוןלפנירוקדהמלךדודשל

למלךדודמשיחת.שלמהמשפט.הבעלונביאי

.הנביאשמואלידיעלישראל

עבכרך.מ"ס17.דף[3],קיח,[1];[1],שסז,[1]

בסגנוןמלאעורכריכת.ואיכותיםעביםדפים.כרס

כנראה.ושימושזמןכתמי.טובכללימצב.עתיק

מעותקהושלםאחרוןודףראשוניםדפיםשלושה

.הדפיםבפינותניירבמילוישיקומים.אחר

500$פתיחה 

על"אנךחומת"א"החידרבינושלביאורו.44

,פיסא–ראשונהמהדורה–חלקים4–ך"התנ

ד"תקס-ג"תקס

Rabbeinu the Chida's Chomat Anach Elucidation on

the Bible – 4 Sections – First Edition – Pisa, 1803-1804

רבינומאת,ך"אנת"חומפירושעם,ספריםועשריםארבעה

.ראשונהמהדורה.הקדושא"החיד–אזולאידודיוסףחיים

מעלזהוהביאור(וטעמיםניקודעם)המקראפניםעמודבכל

.זה

בראש.דף[2],רנא,[2].ג"תקס,פיסא.ומגילותתורה.א

דף[2].פואהוגדסעדוןאליעזר"המדפיסים"דבריהכרך

עלאנךלחומתוהשמטותתיקונים"נשגבהחומה"בסוף

.ומגילותתורה

.מנותקיםדפיםכמה.דפיםבכמהכתמים.טובכללימצב

קסבדףשלהעליונהבפינהקטןקרע.רופפתעתיקהכריכה

אנכיעבדהצעיר"חתימות.טקסטמילותבכמהחסרוןעם

."ו"יצאברהםיוסף

טובמצב.דףקעו.ד"תקס,פיסא.ראשוניםנביאים.ב

.ישנהכריכה.קליםכתמים.מאוד

.מצויןמצב.דףקץ.ג"תקס,פיסא.אחרוניםנביאים.ג

.ישנהכריכה

חסרים.דף[13],ריז,[2].ג"תקס,פיסא.כתובים.ד

כללימצב.אחרוניםדפיםוארבעה,ראשוניםדפיםשלושה

.עתיקהכריכה.טוב

300$פתיחה 

משניות והלכה\תלמוד \ך "ספרי תנ



26

5מתוךכרכים4–ח"תס-ג"תס,ברלין–ראשונהמהדורה-התורהעלם"הרשב.46

The Rashbam on the Torah – First Edition – Berlin, 1703-1708 – 4 Volumes of 5

ע"והראב(מאירברשמואל)ם"והרשבי"רשפירוש,הירושלמיתרגום,עוזיאלבןיונתןתרגום,אונקלוסתרגוםעם.תורהחומשיחמשה

[קמחידוד’ר]ק"הרדפירושוכן,[מפיסארואהרן’ר]אהרןתולדתובעל,הטוריםבעל(יעקב)הרבופירוש,המסורת,[עזראאבןאברהם]

.ההפטרותעל

עםשניתרגוםעודנוסףאסתרמגילתעל.אהרןותולדותעזרא-אבן,י"רשפירוש,המסורההערות,ארמיתרגוםעםהמגילותכןכמו

.א"שעהנוויאהמהוצאת,זכריהדודר"בפייבלחייםרבימאתביאור

!התורהעלם"הרשבפירוששלהראשונההמהדורה.ג"תס.ברלין

.חלקכלבסוףבכללותההפטרותנדפסוכןכמו.דברים-במדברוספרים,ויקרא-בראשיתספרים:כרכיםבשנינדפסההמהדורה,במקור

.ספראותושלההפטרותעםיחדבודדבכרךנכרךספרוכלהספריםהופרדושלפנינובעותק

.חמשהמתוךכרכיםארבעהלפנינו

מקוריתקלףכריכת–ד"ת,אמשטרדם–ישועהמשמיע.45

Mashmi'ah Yeshu'ah – Amsterdam, 1644 – Original Vellum

Binding

המשיחביאתאודותהכתוביםהנבואותעל,ישועהמשמיעספר

.אברבנאליצחקדוןרבינומאת.העתידהוהגאולה

.שניהמהדורה.בנבנשתיעמנואלדפוס.ד"ת,אמשטרדם

הדפיםשניבתחתית.מקוריתקלףכריכת.טובמצב.דף[1],פג

שלהפנימייםובשולוים,בשוליםמקצועיניירבמילוישיקוםהראשונים

חסרוןללאל"הנהשיקומים.האחרוןהדףבשוליגםשיקום.השער

.בעליםוחתימותרישומים.דפיםבכמהעשנקבי.טקסט

200$פתיחה 

.ה"תס-ג"תס.(נפרדשער)וספרדיםאשכנזיםכמנהגוהפטרות–בראשיתספר:אכרך

.מחוקהחתימההשערדףבראש.טובמצב.דףטז:הפטרות.דףרא-ה,ה-ג,[1],[8]

ללא.בטקסטמועטחסרוןעםבתחתיתופגוםהשערדף.שוליםפגמיעםהאחרוןדף

.ושדרהקדמיתכריכה

עםאחרוןדף.טובכללימצב.דףלב-יז:הפטרות.דףתו-רב.ה"תס.שמותספר:בכרך

דפים.בטקסטמעטיםוחסרונותעשפגעיעםראשוניםדפיםמספר.ופגמיםחסרונות

.שערחסרעותק.ושדרהקדמיתכריכהללאמנותקים

.דף[1],עג,[1]:ואסתרהשיריםשירמגילות,דףתקכב-תז.ה"תס.ויקראספר:גכרך

הפורזץבדף.שערחסרעותק,זמןפגמיעםראשוןדף.טובמצב.דףנט-לג:הפטרות

.אשכנזיתבכתיבהבעלותורישוםחתימההאחורי

-שידדפים.דףלג-יא:הפטרות.דף(שסט:ל"צ)שמט-קנג.ח"תס-ה"תס.דברים:דכרך

.שדרהללאמנותקתכריכה.טובמצב.שערחסרעותק.וקהלתאיכהמגילות:שסט

.ההפטרותשלהשניהשערואת,רותמגילתאתלנואיןכןועללפנינואינובמדברספר

.ו"נראפנהייםדודרביספריבאוצרנמצא,בם"הרשספרזה"בראשיתלספרנוסףשער

בראשיתספר)בתחילתוחסרבמקורהתורהעל(מאירברשמואלרבי)ם"הרשבפירוש

.לגפרקמאמצעהברכהוזאתבפרשתבסופווכן.יחפרקעד

גודל.(לעילמפורט)חסרותחלקםמקוריותעורכריכות.טובכללימצב.כרכים4כ"סה

.מ"ס21:תואם

200$פתיחה 
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ר"התשנותתחילת–ק"התשנות–וחומשיםך"תנספרי[14]אוסף.47

Collection of [14] Bibles and Chumashim – 18th Century – Early 19th Century

חומשיםאוסף

ז"תקצ,למברג.א"החידמרןרבינומאת,השכלמוסרעם.בראשית,לישראלחק•

רישומי].ד"תקכ.דאדרפרנקפורט.אלשיךמשהותורת,הטוריםובעלאהרןותולדותומסרהי"רשופירושתרגוםעם.ויקראספר•

זקינילינתן"האחוריהפורזץבדףו"תקסמשנתרישום."מאוברדארףגוטמאןבערלאזיהקטן"השערדףבראשעתיקיםבעלות

."[מאובערנדארףא"שליטהירשר"הרבןאייזקהקטןו"יצבערלאזיה"כבמתנה

.ח"תקע,רעדלהיים.שמותספר.הסופרעין•

ריבליןמשה'להרשייך","רבליןבנימיןאברהם"חתוםרישומיםהפורזץבדף].ט"תקע,רעדלהיים.ויקראספר,הסופרעין•

."[ירושלים

.[רבלין.בחותמות."...רבליןלבנימיןשייךעתהאבל"רישום].פ"תק,רעדלהיים.במדברספרהסופרעין•

הכותבבנודברירבליןמשה'לרבזהחנן"רישום,"זילברמןטוביוםמרדכי"חותמת].א"תקפ,רעדלהיים.דבריםספר.הסופרעין•

.[ריבליןבנימיןאברהם

ה"למשייךהמדרשזה"רישוםהפורזץבדף].י"תר,טשערנאוויץ.אמריםואסיפתכהונהמתנותעם.במדברספרעל.רבהמדרש•

."[ברלינרהירש...","...אפריםה"במיעקב

.ח"תקפ,דיהרנפורט.י"ברשהמוזכרותז"בלעהמלותפירושעם,אייכלאיצקרבימאתובאור.אשכנזיתרגוםעם,משלי•

'ר)אפריםשם,הטוריםבעל,חכמיםשפתי,י"רש,אונקלוסתרגוםפירושיםעם.תורהחומשיחמשהמתוך.במדבר,ויקראחומשים•

המילההובלטהבשער).ו"תרט,למברגמהדורת.א"מהרשפירוש,(באוסוקביץחייםרבי)חייםתוצאות,(מרגליותזלמןאפרים

."(טשערנאוויץ"

.הביבליוגרפיהמפעלעורכיראולאהחומשיםשל'אחלקאת!נדירהמהדורה

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

.ז"תרי,יוזעפוף.רגליםשלשמחזורשלשערנכרך

.שערחסר.דף[95]:במדברספר

רבימאתאפריםושםהטוריםבעל,אונקלוס,חכמיםשפתיי"רשפירושעם.במדבר,ויקרא,שמותספרים.תורהחומשיחמשה•

.מקוריותעורכריכות,כרכיםשלשה.א"תר,למברג.מרגליותזלמןאפרים

לפנינו.ס"ת,אמשטרדם.טוריסנונישדודרביי"ע.הקהילותכמנהגהשנהלכלהפטרותובסופומגילותוחמשתורהחומשיחמשה•

למגילותשער,ראשוןמצוירשערחסר,[דףסג;תב-שמט,[1];שמח,[1]:במקור].יב;תב-שמט,שמח-שלא,רצד-קנא,קלח-א:דפים

.כריכהללא.בינונימצב.נוספיםודפיםההפטרותשלוסוף

.שוניםגדלים.כרכים14כ"סה

200$פתיחה 
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'תר-'התשנות–באגדהוחידושיםדרשותספרי[170-כ]שלענקאוסף.48

Very Large Collection of [approx. 170] Books of Sermons and Aggadic Novellae – 17th – 19th Centuries

.עתיקותחתימות.ח"תקנ,לעמבערג.מינץי"מהרמהחכם,דרשותעשרשנים•

ואנההזהבסדרנסדרומתיזמניהםעלולתורלחקורומדרשיםהתרגומיםעל,חיותהירשצבירבימאת,בקרתאגרתספר•

.ג"תרי,פרסבורג.קדמוניםבספריםמובאים

.ט"תרפ,בערעגסאס.גולדברגרוואלףזאבצבירבימאת.הלכהחידושי.התורהעל,זעיראאלף•

.ח"תרנ,פרעמישלא.קנלרחייםרבימאת.תורהחומשיחמשהעל.חכמיםכבוד•

בענקאוויטשאליעזריצחקרביחותמות].ו"תרמ,ווילנא.ריינעסיעקביצחקרבימאת.ל"חזאגדותעלמאמרים.אורהשערי•

.[מאססמטעלסי

.ג"תרפ,גאלאנטא.שוויגעריצחקרבימאת.והספדים,מילה,נשואיןועניני.תורהחומשיחמשהעלס"פרד,יצחקברכת•

:עםכרוך.ח"תרנ,ווארשא.בריסקיןיהושערבימאת.אדםהנהגותיהושעתו•

:עםכרוך.ו"תרנ,דראהאביטש.וולפסוןזאבפולקיהושערבימאתמאמרים.אורחיםמלון••

:עםכרוך.ג"תרע,ירושלים.וולפסוןזאבפאלקיהושערבימאת.דחלק.והדעותהאמונותתורת,האדםתורתהספרשער••

:עםכרוך.ד"תרס,מונקאטש,וולפסוןזאבפאלקיהושערבימאת.והדעותהאמונותתורת.אחלק,האדםתורת••

:עםכרוך.ד"תרס,מונקאטש.בחלק,וולפסוןזאבפאלקיהושערבימאת,המדותספר••

.א"תרע,לעמבערג,מליטוויסקזינגערזאברבימאת,מסטרליקאורירביעל,תמרוריםמספד••

.ו"תרט–י"תר,ווילנא.ברקוביץיהודהבנציוןרבימאת.התורהפרשיותסדרעלאונקלוסתרגוםביאור-ושמלהלחםספר•

.נפרדבשערחומשכל.יחידהמהדורה

חותמת].ג"תרל,לבוב.בגמראפלפולים–בכוריםועטור,אגדותחדושי–בחדושמדרש.התורהעלבמקראבינה:ובו,אביבבכורי•

."[ירושליםאייזעבאךמשה"

.כריכהללא.שערללא.ד"תפ,אופיבאך,מלאנצבורגישראלבןמשהרבימאתמגילותוחמשהתורהעל,אמוניםשומר•

.ב"תשי,הבירהמכסיקו.עטייאמרדכירבימאתהחייםארצות•

ראשונהמהדורה.א"תרל,ווארשא.צינץליבאריהרבימאת.ומועדיםושבתותנוראיםימיםעל.המנחהקומץשיוריספר•

הכהןקופמאןחייםר"מוהובקיחריףג"המאההרב"חתימות."גאסטיניןק"אבדקהכהןקויפמןמשלוםחיים"בעלותחותמת

'האהלפתח'בעל(ד"תרפ-א"תרכ)גאסטיניןד"אבהכהןקויפמןמשלוםחייםרבי-"הכהןגדליהיושע"חתימה."ראטשוקק"אבד

אליעזרחייםורבימאוסטרובצהיחיאלמאיררבי,"מיםחשרת"בעלמזאקאראטשהכהןמיכליחאילרביתלמיד.(ב"תרס,ווארשא)

כיהןז"תרסמשנתכ"אח,גוסטיניןד"כראבח"תרנומשנת,ראטשינזשלכרבהכיהןג"תרממשנת."חיהנפש"בעלמפיעטרקובווקס

נס","המצותאלה"גםחיבר.(ג"תרס,וארשא)"תורהשערי"במאמריםפרסם.בראשהועמדישיבהיסדשםפולטוסקד"כאב

."לשושנים

חותמות.השואהלפנילובליןחכמיישיבתשלבעלותחותמות].ה"תרל,ווארשא.אייבשיץיהונתןרבימאת,יהונתןאהבתספר•

.[לובליןפלך]"קורוואק"דקצ"דומשפיראהכהןיעקברבישלבעלות

רבימאת.אליהודביתנאהנקראזוטאואליהורבאאליהוסדרספרעלהקבלהפיעלביאור,דאשאוביעוריןדנוראזיקוקיןספר•

.[ירושלים,מפעסט,אייזנבערגיוסף"חתימה].מ"תר,ווארשא.נפרדיםבשעריםחלקיםשני.היידאשמואל

רביודלוביץאהרןאברהםרבימאת.התורהפרשיותולכל,לרגלים,למועדים,השנהשבתותלכלדרשותכולל,אבדרשחיבור•

סט–.ה"תרפ-א"תרפ,יורקניו.חלקיםחמשה.וקאפוליאמאנטשסטר,בוסטוןד"ואברבומלפניםיורקבניוהקהלותלאגודהכולל

!שלם

.ב"תרל,אוהעל.פריעדאהרןרבימאת.ופוסקיםס"בשת"ושוסוגותכמהביאור.לציוןאומר•

שהספררישומיםבשער].ד"תרל,ווארשא.חומשלכלנפרדשער.קראנץיעקברבימדובנאהמגידמאת.התורהעל,יעקבאהל•

.[זונדלסוןמאיריחיאללרביהיאהכוונההנראהככלפוליןבמדינתפרעראשליעק"דקדףד"אבלהרבשייך

ד"האבלהרבשייך"רישוםבשער].ט"תרל-ח"תרל,ווילנא,אהרןיצחקרבימאת.חלקיםב.יעקבעיןספרעלביאורים,יצחקעיני•

.[השערלאחרבדףחותמתו."זונדעלסאהןמאיריחיאל'להר,פריראשלעק"דק

.ראשונהמהדורה.ז"תרל,ווארשא.ליכטנשטייןליפמןאליעזררבימאת.ויקראספרשלכהניםתורתעלחידושים,עולםשםספר•

:עםכרוך

,ווארשא.ל"ברזר"זשלמהרבימאת.דאורייתאושיעוריןאבניםמזבח,שלמהלחם.קונטרסיןשלושהכולל.שלמהאפריוןספר••

:עםכרוך.יחידהמהדורה.ו"תרל

.ראשונהמהדורה.ן"תר,ווארשא.צונץליבאריהרבימאת,ס"השמסכתותעלחידושים.אריהפני••

ה"תרס,ווילנא.מרגליותזאבגבריאלרבימאתל"חזומאמריפסוקיםעלביאור,עולםשם•
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חותמת].ד"תרפ,גראיעווא.ויקראשמותבראשית–אחלק.קרלנשטייןזעליגעזריאלרבימאת.ההפטרותעלביאור.עזריאלשארית•

.[מאססמטעלשיבנקוביץאליעזריצחקרבי

.[רבליןזלמןיעקבבעלותחתימת].ג"תרפ,וושינגטון.סילברסטוןגדליהרבימאת.השנהלימותדרושים.טובדורש•

,(עותקיםשני).א"תרמ,ווילנא.יפהיוסףרבימאתהשיריםשירמגילתעלבאוריוסף•

:עםכרוך.[ץ"תק],ווארשא.הלטרכטנחרבימאתדרושים,נחתולדות•

.[זונדעלסאהןמאיריחיאלרביבעלותורישומיחותמת].א"תרמ,ווילנא.יפהיוסףרבימאתהשיריםשירמגילתעלבאוריוסף••

.[הדאיהעובדיהרביהמקובלהגאוןוחתימתחותמות].א"תרכ,ווארשא.מלביםליבושמאיררביהגאוןמאתדרושים.השלוםארצות•

.קראפמאןיהושעמאיררבימאת.ס"שבשל"חזאגדותעלבאורים:בחלק.ך"נ,מגילותחמש,הפרשיותעל:אחלק,מחשבותחושב•

.ד"תרס,ווילנא

.ו"תרכ,ווילנא.העליריהושערבימאת.אבותפרקיעליהושעתולדות•

זאבאליהורבימאת.ומועדיםט"ליודרושיםוכן.הגלותבימיישראלעםשלוהרוחניהגשמיהמצבעלדרושים.אחלק.אליהואדרת•

ז"תרע,פיטסבורג.קאצין

.ג"תרכ.דמייןפרנקפורט.זליגברגחייםמרדכירבימאת.יהותהלתמוסרקהלתעם.ההפטרותעל.תורהאור•

רבימאת"א"בבהגאולהורמזידאגדתאבמיליפתיחה"קונטרסעם.לינטשיץד"אבארבאךחייםרבימאתקונטרס.אחלק.חייםמים•

.ח"תרצ,לונדון.פרידענזאהןאליעזראברהם

מהםבאחד],(עותקיםשני).ב"תרכ,ווין.ווייסהרשאייזקרבימאת.התלמודמסורתמאמרעם.ויקראעלכהניםתורת.רבדביספרא•

.[אפפעליוסףרביוחותמת"אטלסאביגדור"חתימה

.א"תרצ,ווילנא."חייםחפץ"הבעל.מראדיןהכהןמאירישראלרבימאת.תעשהולאעשהמצות,ב-אחלק.הקצרהמצותספר•

.בינונימצב.[ספרדיתבכתיבה.ידבכתבהגהה2/כדבדף].ע"ת,אמשטרדם.באזמיראלגאזישלמהרבישדרשדרשות.שלמהשמע•

.ג"תרס,קראקא.אייבשיץיהונתןרבינומאתומועדיםהתורהעל.יהונתןדברי•

סוףחסר.הבריתלוחותשנילספרראשוניםדפיםומספרשערחסר.ו"תמ-ד"תמ,דארףווילהרמש.העמודיםווי/הבריתלוחותשני•

.העמודיםווימספר

.ג"תרכ,ווארשא.זאגארסקעמענקיןאפריםרבימאת.בחלק.ושלםבנקםמותעלומנהגההאדםנפש.מותאלתורת•

יחיאל,פריראשלעק"דקד"אבהרבכסףקנין"הפורזץבדףרישום].ד"תרנ,ווילנא.קראחייםיוסףרבימאתדרושים,ומלקושיורה•

."[זונדעלסאהןמאיר

.[ניוקאסטילד"אבסנדלסאןמאיריחיאלרביחותמת].א"תרע,בילגורייא.מזאמושטץשנארנתנאלרבימאתדרושים,בגןעדן•

.ו"תקנברין.ט"התויבעלמנכדיקעסליןחייםרבימאת.הקודשולשוןדקדוק,הקודשלשוןבדקדוקמסלולספר•

.כריכהללאיחידהמהדורה.ב"תע,ברלין,פרץיהודהרבימאת,לבנוןפרח•

.שערללא.ו"תקס,זאלקווי.אשררבינומאתהתורהעלפירוש•

.ף"תר,ליעדז.דייכעסחייםישראלרבימאת.השנהולשבתותנוראיםוימיםלמועדיםובאגדהבהלכהדרושים.ח"מהרידרשות•

.[ט"תרי],יוהאניסבורג.מפראג"המהרבצלאלרביבןליוואייהודהרבירבינומאת.אסתרמגילתעל,חדשאורחיבור•

ע"תר,סוואליווע.אזולאידודיוסףחייםרביא"החידמרןרבינומאת.רותמגילתעלהרגלשמחת•

.ו"תרפ,פיעטרקוב.יעליןחייםשמואלרבימאת.ל"חזובאמרותבמקראקצריםוביאורים.ואחיויוסףצדקתקונטרס,אקדמותשיר•

דודרבימאת.נפרדיםשערים.למעשההלכהתשובות'דודזכרון'בשםשניוחלק.ל"חזמאמריעלדרושים.אחלק.תחיהשלטל•

.יחידהמהדורה.ע"תר,סלוצק,אלשוואנגיעקב

.ח"תרנ,ווילנא.אחלק.ואמריקהבבריטניהבאיארסקימאירגרשוןרבישדרשדרשות,אמרינורגש•

.ז"תרס,ברדיטשוב.עפשטייןהלויאייזיקיצחקרבימאת.שמותבראשיתחלקיםהתורהעלפירושיםוכןטהורותאמרות,אריאלחנה•

ה"תרל,ווילנא.דבריםספר.לנדאאליהויצחקרבימאת.התורהעלהדתפתשגן•

.ג"תרל,ווארשא.אייבשיץיהונתןרבימאת.מוסרותוכחותדרושים,יהונתןחציעםיהונתןקשת•

.ז"תרל,ווארשא.קלישרהירשצבירביבןקלישריהודהרבימאת.התורהעלחידושיםיהודהקול•

בשכונתכהונתומתקופת"מאשקוביץדוד"רביהמחברחותמת.ו"תרצ,סאטמאר.מאשקאוויטשדודרבימאת.בחלק.זהבגלילי•

.פלורנטין

.ז"תרס,ברדיטשוב.רבינוביץהעשיליהושערבימאת.העבודהמאמרעם.דברים,במדבר,ויקרא.בחלק.התורהעל,יהושעדברי•

ספרדיתחתימה."כאסכידודרפאל"חותמת].ז"תרכ,ווארשא.אוזידהדישמואלרבימאתאבותפרקיעלביאור,שמואלמדרש•

."[...שלוםהצעיר"
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.ב"תרצ,אביבתל.אלבצרוישלמהרבימאת.בראשיתלספרפירוש.שלמהדבר•

נפתלימתתיהורביחותמות].ה"תרנ,ווארשא.משעדלייןיצחקרביליקט,ישראלגאונימאת.נבוניםבינתפירושעםפליאהמדרש•

.[עלב

.[ג"תרי],קעניגסברג.גינסיוסףרבימאתוהוספותהגהותעם.הראשוניםגדוליפיעלמצותג"תרי.השםמצות•

חסרעותק.[זעלצערחייםשלמהרביחותמת].ו"תרמ,קרקא,קונשטאדטיצחקרבימאת.התורהעלוביאוריםחדושים.ארזלוח•

.(ידבכתבהשלמה)שער

.ע"שועלזהבטוריבעלסגלהלוידודרבימאת.ויקרא-בראשית.אחלק.התורהעלי"רשפירושעלביאור.זהבטורידודדברי•

.[ש"התשנתא"יצקישאלוואווייסיונה'הק"חתימה].ב"תרע,סוואליווע

.ח"תרס.פיעטרקוב.וואלקיןאהרןרבימאת.השנהמועדיעלחדושים.אהרןמצח•

.ז"תרצ,ארגנטינה.ווייסיקותיאלרבימאתמצותג"תריעלאגדה.גדולרעשקול•

.ג"תרס,פאקש.סופרזוסמאןאליעזררבימאתוהספדיםדרשות.קטורתמלאה•

.בעלותחתימת.א"תרכ,ווילנא.רובינשטייןרפאלרבימאת.חנהברבררבהמאמריעלדרשותעשרשמונה,שוהםאבן•

,ווארשא.שלוםאישאברהםליבאריהרבימאת.תהליםעלאברהםמדרשוקונטרס.הדברותעשרתעללקוטים.אריהדברי•

.ע"תר

ז"תש,יורקניו.שווארצמןמאיררבימאת.ויקרא,תורהחומשיחמשהעל.ישריםעינימאיר•

ב"תשי,יורקניו.שוורצמןמאיררבימאת.בראשית.תורהחומשיחמשהעל.ישריםעינימאיר•

כנסתביתרבהכהןהירשצבירביחותמת].ט"תרמ,ברלין.הרשמןזלמןשלמהרבימאתאבותפרקיעלביאוריםאבותבית•

.[ישראלתפארת

.ן"תר,ווילנא.שניידמילהירשצבירבימאת.חייםאורחערוךשולחןעלובאוריםחדושיםצבידברי•

.ה"תרע,וויען.קונשטטיצחקרבימאת.החדשארזלוח•

.ץ"תר,לואיס.סט,ווערנאיצחקרבימאת.ובאגדהבהלכהס"בשובאוריםת"שו.יצחקשיח•

.ט"תרנ,לונדון.רבינוביץיעקברבימאת.דרושים.אחלק.יעקבבכורי•

.ה"תרל,לבוב.רוזנפלדיונהמרדכירבימאת.רנניםוכנף,מליםהוכח.איובספרעלפירושיםשני•

:עםכרוך.ב"תרע,סיגעט-מארמרוש.אמדןיעקברבימאתאבותמסכתעל.אבותעץ•

.ב"תרע,סיגעט-מארמאראש.גינצלרשמואלרבימאת.השנהומועדיהתורהעל.נפשמשיב••

.[בנקוביץאליעזריצחקרביחותמת].ח"תרס,לובלין.קנלרשמואלאהרןרבימאתהפרדסבדרךדרושים.מרחשתמנחת•

.ט"תרל,ווארשא.פרידלנדנתןרבימאת.ישראלארץמעלתעל.יםמדבר.חןיוסף•

.ו"תרפ,ניוארק.הורוויץליבשמריהורבימאת.תורהחומשיחמשהעל.התורהאוצראנציקלופדיה•

רבימאת.המחברתולדות–צביתפארתקונטרסעם.חריףהירשצבירבימאת.תשובהושבתהגדולשבתדרשות.צביעטרת•

.[בנקוביץאליעזריצחקרביחותמת].ח"תרס.פיעטרקוב.מיכלזוןיחזקאלצבי

.ט"תרס,סאטמאר.שמותבחלק.שיקצבישלמהרבימאת.תורהחומשיחמשהעלוביאורפירוש.שלמהתורה•

.ט"תרפ,סאטמר.מנוסזאהןמשהדובאברהםרבימאת.התעוררותדברי.ם"אדמערכי•

.ח"תרצ,וורשה.מלונדוןשפעטמאןיהושערבימאת.טוביםוימיםשבתות,נוראיםלימיםדרשות.היהדותומוסרהנשמהחבלי•

.ד"תרס,וויען.בוכוואלדזוסמאןשלמהרבימאת.ל"חזמאמריוביאורהתורהעל.ענוהעקב•

.ג"תר,פרעסבורג.מרגליותליביהודהרבימאת.ומליצותדרושים.אורותטל•

.א"תרע,ווילנא.טאקסיןצבימנחםרבימאתאקדמותעלוחמידצביספרעם.דרושים26.חכמיםעטרת•

.ח"תרע,לונדון.מליברפולרבינוביץיעקבשמואלרבימאת.והמועדיםהחגיםעלדרושים.הימיםלתקופות•

.ח"תרנ,ווילנא.שטרשוןדודאברהםרבימאת.איובעלפירושנבוכיםמישר•

.ד"תרע,פיעטרקוב.טאוושונסקייעקברבימאת.למועדיםדרושיםעשרששה.יעקבדברי•

יהושערביחותמת].ו"תרל,ווארשא.פרידנברגסענדררבימאת.רבהבמדרשאגדותועל.התורהעלפירוש.בשדהבאר•

.[פאדגורזע.בירנשטיין
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ד"תרמ,ווארשא."צדקצמח"הבעלשניאורסוןמנעדילמנחםרבימאת.התורהעלדרושיםצדיקפי•

ט"תרל,ווילנא.כץרפאלרבימאת.ואגדהבהלכהדרושים.קדושיםדעת•

ז"תרפ,לבוב.מרגליותראובןרבימאתדרשות,מרגליותילקוט•

.ד"תרל,ווארשא"מדובנאמגיד"הקרנץיעקברבימאת.תורהחומשיחמשהעל.יעקבאהל•

.א"תרנ,פיעטרקוב.במדבר-ויקרא.ד-גחלק.הלויאהרןמשהאלטררבימאת.תורהחומשיחמשהעל.אדמהתבואות•

רביחותמות].ד"תרכ,טשערנאוויץ.'מוסרשבט'בעלמאיזמירהכהןאליהורבימאתצדיקיםפטירתעלדרשות.אליהומדרש•

.[מירושליםהכהןברוידאשמואל

.ה"תרפ,יורקניו.מנדלסוןציוןבןיעקברבימאת.ת"ושוס"השחידושי,דאנדרוגינוסברייתא:הכולל.ץ"יעבמשנת•

.ח"תרמ,ווארשא.דאנציגיצחקרבימאת.בראשיתחלק.ומגילותהתורהעל.העקריםיסודי•

הקדשת].יחידהמהדורה.ה"תרל,ברסלוי.גאסטיןד"אבמעסינגיוסףרבימאת.תורהחומשיחמשהעלחידושים,יוסףשלארונו•

שמואלורביבפרשבורגסופרהדעתתלמיד-(ח"תשמ-ב"תרע)-שטיינרבנימיןרבי.גרינוולדמנחםרביאלשטיינרבנימיןרבי

נייטראבישיבתמ"כרכיהן,בפרשבורגהתורהביסודיתורההרביץ.גבירץדוביקותיאלרביחתן.נייטראד"אבאוגרהלוידוד

."[נעוריםשבח"השיטותבירורחיבוריו.אברהםמחנהובישיבתקיסקא-במאנט

.ד"תרכ,ווארשא."המלךביאור"ו"המלךארוחת"בשםמלוקטיםפירושיםושניד"הראבהשגתעם,ם"להרמבתורהמשנהספר•

.שעריםשני

כיבהתנצלותוכותבוהמלקטהמחבר.תורהתלמודוהלכותדעותהלכות,התורהיסודיהלכותכולל,שיצאוהיחידהראשוןזהחלק

בעלמצאנזהלברשטאםחייםרביהקדושר"האדמוהסכמתאתקיבלואף,קטניםכרכיםבטזתורההמשנהאתלהדפיסבכוונתו

אלעזרחייםורבי,מזגירשכהןצבישלוםרבי,מושקאטישעיהרבי,סופרשמעוןרביהרבניםשלהסכמותיהםאתוכן"חייםדברי"ה

:עםכרוך.שלפנינוזהחלקרקנדפס."חיהנפש"בעלמקאלישוואקס

.ו"תרל,ווילנא,אירגאסיוסףרבימאת.אמוניםשומר••

בדףידבכתבהגהה.פאפעחייםנתנאלרביחתימת].יחידהמהדורה.ה"תרל,לובלין.ס"ברלהירשצבירבימאת.הצביאור•

.[הראשון

.ז"תרפ,לובלין.קארטופליוסףרבימאת.שמות-בראשית–אחלק.וחידושיםרמזים.עיןעלי•

זלמןמאת.הבירהפריסבעירה"ירהקיסרשלהספריםאוצרבביתישןידכתבמתוךהגדולהמהמסורהחיבור–ואכלהאכלה•

.בגרמניתנוסףשער.בגרמניתוביאוריםתרגוםעם.יחידהמהדורה.ד"תרכ,הנובר.פרענסדארף

1841ב"תר,רעדעלהיים.זעליגזבערגחייםמרדכירבימאת.השכלמוסר,חייםמקור•

ט"תרמ,קראקא.מזאלקווארובינשטייןמרדכירבימאת.אבותמסכתעללפרקיםדורש•

.ד"תקס,רעדלהיים.ברליןצביחייםנחרבימאת.מצותג"תריעל,החכמהמעין•

.ב"תרפ-ו"תרס,פיעטרקוב.פלאצקידןמאיררבימאת.דברים,במדבר,ויקרא,בראשיתכרכים.התורהעל.חמדהכלי•

.ברקבני,זילברברגיהודהמשהשמואלחותמת.ח"תרס,ווילנא.הלויאיסרישראלבנימיןרבימאתדרושים,ישפהאבן•

ח"תרפ,פיוטרקוב.צינץליבאריהרבימאת.והמגילותתורהחומשיחמשהעלודרושיפירושים.העומרמלא•

–יחזקאלדרישתוקונטרס.פסחהלכותעלהארישאגתקונטרסעם.איסרישראלרבימאתוחידושיםדרושים.הארידרישת•

.ח"תרס,יאסי.למועדיםדרושים

.ד"תרכ,ווין.שטרןי"ברמענדלרבימאת.השםמצותבספרמלווה.מצותג"תריעל.תורהכתר•

.נ"תר,ווילנא.ציזלינגאידליהודהרבימאת."יוסףעין"ו"יהודהארץ"ביאורעם.ישראלארץילקוט•

.ד"תרנ,ווארשא.רוזנטליוסףרבימאת.מאמריםארבעה.אמונהדרך•

.ו"תרכ.שאדאוושלוםאברהםדפוס,זיטאמיר.צוויפעלצביאליעזררבימאת.התלמודהגדותעל.רמוניםפרדס•

.ו"תרנ,ווארשא.יודלביץאהרןאברהםרבימאת.דרושיםחמשה.זהבתפוחי•

.א"תרל,ווילנא.רבההמדרשעלבאור.כהונהבתי•

.ד"תרפ,יורקניו.יודלביץאהרןאברהםרבימאת.אבדרש•

ז"תרנ,קראקא.ארינשטייןהכהןראובןיצחקרבימאת,פניניםחרוזי•

.יחידהמהדורהד"תרע,ניוארק.לאזאראווליביהודהרבימאתדרושים,יהודהדגל•
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:עםכרוך.ג"תרצאנטוורפן,עמיאלאביגדורמשהרבימאת.אחלק.עמיאלהגיונות•

.ג"תש,ירושלים.עמיאלאביגדורמשהרבימאת.היהדותבמהותהסתכלותפרקיהתקופהלנבוכי••

:עםכרוך.ט"תרנ,ירושלים.בראדערנחמןגדליהרבימאתמאמריםשבעה.ירושלםגן•

.(עותקיםשני).יחידהמהדורה.ג"תרפ,ירושלים.ברודרנחמןגדליהרבימאת.התורההחזקתעלמוסרמאמרי.הגןרוח••

.ב"תרל,ווילנא.ריינסיעקביצחקרבימאת.דרושעל.ביעקבעדות•

ב"תרצ,פיעטרקוב.גולנבקאהרןמשהרבימאת.והאמונההדתחיזוק.משהחמדת•

.[סאטמארד"ראבקלייןיצחקרביחותמת].א"תרצ,לואיס.סט.פייןהלוימנחםשמואלרבימאת.ביהדותרעיונות.שמואלזכרון•

.ז"תרנ,דראהאביטש.בומבךאליהורבימאת.אליהומענה•

.כ"תר.טשערנאוויץ.מוסרשבטבעלמאיזמירהכהןאליהורבימאתתלפיותמדרש•

רביחותמות].זליגרלאהמאת.ועודספורים.ידוכתבתמונתתמונתו,תולדותיוכולל.ץ"תר,ירושלים.זליגריוסףר"דהרבכתבי•

.[ונאווידווארפרירושלאד"אבומלפניםבאנגליהניוקאסטילד"אבסנדלסוןמאיריחיאל

.ט"תרצ,לונדון.מקאמניץסינגעריעקבאהרןרבימאתמאמרים.אחלק.עמיללב•

.פ"תר,לואיס.סט.ישראלסוןשלוםרבימאת.וביאוריםוחידושיםת"שו.שלוםדברי•

.ח"תרפ,(לענינגראד:בשער)ברלין.קצינלינבוגןטעבלידודרבימאת.עתיקיםודבריםדרושים.דודדבריאלהגם•

.ו"תרל,ווילנא.מדובנאהמגידקרנץיעקברבימאתציוןדרכיובאורכהונהמתנותעםאיכהמדרש•

.ב"תרל,ווילנא.וויזלהירץנפתלירבימאת.הגןמבואעםנעולגן–אספר.הלשוןושרשייסודות,לבנון•

.ג"תרע,פיעטרקוב.פעלנעריוסףרבימאת.ובזוהרס"בשוביאוריםמאמרים.ל"טי"אמר•

.ט"תרפ,טארנא.טננבויםמאיררבימאתדרושים,מאיראמרי•

בדףידבכתבהמחברהקדשת].הירשנזוןחייםרבימאת.ישראלבארץהמדיניתהנהגהבעניינית"שו.בחלק.בקודשמלכי•

.א"תרפ,לואיס.סט.[הפנימיהפורזץ

,אמשטרדם.החדשההחצרבשםלוונשטאםשאולרבימאתחידושיםעם.בראשית.התורהעלאברבנאלפירושעםסופריםתקון•

.ח"תקכ

.גראיעוסקיזלמןאליעזררבימאת.הגןפרחיקונטרסוגם.קלאצקד"אברבינוביץיהושערביעלוהספדדרושים,אחלק,אגוזגנת•

:עםכרוך.ז"תרמ,ירושלים

.ד"תרס,ירושליםבראשית.סופרמשהרבימאת.תורהחומשיחמשהעלביאורים,תנינאמהדוראמשהתורת••

.ב"תרנ.וינה.שפיצרזלמןשלמהבנימיןרבימאת.שמעתתאשבעלחידושיםבנימיןשמלתספרעם.דרושים,שלמהתקון•

משהישראל'הק"חתומהעצמיתהקדשה].ב"תרצ.מזאטורד"אבגולדברגרמיכאלרבימאת.חלקיםב.ג"רמוחדושידרשות•

."[גרינבערגער

.ו"תרפ,וורשה.אחלק.עמיאלאביגדורמשהרבימאת.עמיאלדרשות•

.כריכהללא.ח"תרפטשערנאוויץ.שפיראאלטררבימאת.התורהעלישראלבית•

.ה"תרס,פיעטרקוב.אחלק.מברעזיןהעשיליהושעאברהםרבימאת.שבתדרישות•

.ג"תרפ,פשמישל.תורהלמתןמאמרים–אחוברת,קלוגרשלמהרבימאת.שלמהכרם•

ז"תרנ,ווארשא.עפשטייןיהושערבימאתדרושים,יהושעקרן•

.ח"תרס,פשמישל.פיליבהירשצבירבימאת.הפרשיותעלדרושים.ב-אחלק.לצבי'הצמח•

.ב"תרס,ווארשא.באמאןמשהרבימאת.מאמרותעשרהוספר.הקצרפירושעם.אקדמות•

."[מלאזדייאבנרצביישעיה"חתימה].א"תרל,ווילנא.חפציהםלכלדרושים•

כרוך.ג"תרפ,פיעטרקוב.הכהןמאירורבי,סגלוביץמשהיחיאלרבי,מיכלזוןיחזקאלצבירבי:הרבניםמאת.אחלק.דרושיםקובץ•

:עם

אהרןישראלרביבןאברהםליברבימאתהמצותלמעשההתעוררות–עברילבספרעם.אהרןישראלשללזכרו.ישראלנרהא••

ב"תרע,ווארשא.מאיוועניץ
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.

.ב"תרנ,לעמבערג.בנעטמרדכירבימאתדרושים.מרדכיתכלת•

.וסוףשערחסר.ישראלשארית•

.[לעוויטיחזקאלהרבחותמות].א"תרע,טאלשווא."רוקחשמן"מבעלדרשותערבמנחת•

.ד"תרמ,ווארשא.ין'מוולאזחיים'לרונכדנין.הלוידובעריוסףרבימאת.דאגדתאומילידרושעל.הלויבית•

ז"תרצ,בארדיאב.ענגילשמואלרבימאת.השנהשבתותעלופלפוליםדרושים.ש"מהרשפתי•

.ב"תש,סאטמארנעמעטי.פישמאןאלימלךרבימאת.התורהעל.אביריםלחם•

.שהואכמותנמכרולכןלעומקנבדקלאהאוסף.שוניםומצביםגדלים.כרכיםבעשרות.ספרים170–ככ"סה

500$פתיחה 
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ק"הת-'הששנות-שאלוניקידפוסי–עתיקיםגמראדפיאוסף.49

Collection of Ancient Gemara leaves – Printed in Salonika-

:הדפיםבין.ק"הת-'הששנותשאלוניקידפוסי.גמראדפיוחלקידפיםאוסף

:'הששנות

.ך"ששאלוניקיכתובותמסכתמתוךדף8•

.א"שכשאלוניקי,מציעאבבאמסכתמתוךדפיםששה•

.ה"שכשאלוניקישבועותממסכתדף•

.ף"ש-ע"ששאלוניקיכנראה,קמאבבאממסכתדפיםחלקיושלשהדף•

.ף"ש-ע"ששאולניקיכנראה,כתובותמסכתמתוךדףחלקי4•

–ראשונהמהדורה-ט-ח"תצ,אמשטרדם–המשניותעלדודבית.50

פירראהמחכמיריגייויששכררביעותק

Beit David on the Mishnayot – Amsterdam, 1738-9 – First Edition – the

Copy of Rabbi Yissachar Regio, One of the Sages of Ferrara

ותוספותמברטנוראעובדיהרבינופירושועלהמשניותעלפירוש,דודביתספר

.חלקלכלנפרדשער.ב-אחלק.קורינאלדיחייםדודרביטומאתיום

ליוורנו,אמשטרדםרבניהסכמות.ראשונהמהדורה.ט"תצ-ח"תצ,אמשטרדם

.ועוד

–(ז"תקצנפטר)ריגייו[יחזקאל]יששכררביהחכםחתימתהספרבשער

גדולבקי,בפירארהופוסקצדקמורה.'ן"חלוית'בעלניפיחננאלרבישלתלמידו

במלאכתהתעסק,פטירתולאחרבאסןדודיוסףרבירבומקוםממלא.בהלכה

ספריםמצוים.(316'עמאיטליהלחכמי'אנצי,1389'עמהלבנוןארזי).ם"הסת

תיבותבראשילחתוםרגיל,ההלכהבשדהבעיקרוחידושיוהגהותיועםרבים

לחתימתומתחתזוחתימתונמצאתכאןגם,ריגייובעריששכראני–"ר"בעי"אנ"

.המלאה

תחתונהבפינהקרע'אבחלקקכגבדף.מאודטובמצב.דףקל,[2],דףקלט,[7]

.נאהחדשהכריכה.בטקסטמועטחסרוןעם

300$פתיחה 

:'התשנות

.ה"תסברכותמסכתמתוך,דףשלשה•

.ו"תסשאלוניקימציעאבבאמסכתמתוך,דף17•

שאלוניקידפוס.ביצהמסכתבבליתלמודמתוךדפיםששה•

.ו"תס

ז"תסשאולוניקיכתובותמסכתמתוךדפיםוחלקידפים15•

.ז"תסשאלוניקיגיטיןמסכתמתוךדף9•

:ק"התשנות

שאלוניקיבלבדי"רשפירושעםברכותמסכתמתוךדפיםששה•

.(דפיםשניבין–כריכהגניזתבתוךמהםאחד).ח"תקכ

.בערךם"תקשאלוניקי,מציעאבבאמסכתמתוךדפיםחמשה•

ם"תקשאלוניקיכתובותממסכתדף•

.ף"תק,שאלוניקיביצהממסכתדף•

.אשררבינופירושמתוךמהםאחדמזוההלאמדפוסנוספיםששה

הוצאוהדפיםככלרוב.המצביםכלל.דפיםוחלקידפים90-כ

!שהואכמותנמכרהאוסף.כריכותמגניזת

500$פתיחה 
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'תר-'התשנות-שוניםדפוסים–משניותספרי[12]אוסף.51

Collection of [12] Books of Mishnayot – Varied Editions – 17th –

19th Centuries

פגעי.מצוילא.דףקם.[ו"תקס],קארעץ.ף"הכוסנקודותעם.נשיםסדר•

.עשונקבי

במפעלאינו,נדיר].[ו"תקס],קארעץ.ף"הכוסנקודותעם,נזיקיןסדר•

ללאמהלמןמאוסףעותקרשוםהלאומיתבספריה,הביבליוגרפיה

."[...לעווישמואלר"ביצחקלוי"חתימות.עשונקביפגעי.עימוד

נדפס.דפים11סוףחסרעותק].ז"תנ.דאדרהפרנקפורט.זרעיםסדר•

.[ז"תנדאדרהפרנקפורט,בבלימתלמודברכותמסכתעם

דפוס,ה"תקל,אמשטרדם,חדשיםתוספותעם,נזיקיןוסדרנשיםסדר•

.שלאחריוודףשערחסרנשיםלחלק.כץפרופסיעקב

.בהתחלהנכרךמועדחלקשער.ג"תקנ,ווין.מועד-זרעיםסדר•

.ג"תקנ,ווין.נשיםסדר•

חיים"חתימה.ידבכתבורישומיםחתימות].ט"תרל,ווארשא.זרעיםסדר•

."[הלטובסקיישראל

ישראלחיים"חתימה.ורישומיםחתימות].ו"תרל,ווארשא,טהרותסדר•

."[הלטובסקי

שני.ה"תקצ,וויען.טהרות-קדשיםסדר,כרכים.נחתכףמלאפירוש•

.כרכים

.ד"תקע,פיורדא.נשיםסדר•

רוזיןיצחק"חתימההפורזץבדף].כריכהללא.ז"תקצ,פראג.זרעיםסדר•

."[הכהןיהדאחייםבןמלאסקכץ

.טובכללימצב.כרכים12כ"סה

200$פתיחה 

מהדורה–ט"תס,פרנקפורט–(אישקאפהיוסףרבי)יוסףראש.52

עתיקותחתימות–ראשונה

Rosh Yosef (Rabbi Yosef Escapa) – Frankfurt, 1709 – First Edition –

Ancient Signatures

אשקאפהיוסףרבימאתמשפטחושןבעניניתשובות.תשובהשאלת,יוסףראש

.הטורעל"יוסףראש"ספרבעלבאזמירהחכמיםמגדולי

הסכמתעם.גוטשלקמיכלדפוס.ראשונהמהדורה.ט"תס,דאדרהפרנקפורט

.ועודמאזמיראלגאזיחייםרביברודאאברהםרבי

יהודישלהראשוןרבםהיה,אזמירמגדולי,אישקאפהיוסףרביהגאוןהמחבר

יעקבהרב,י"שרצבישבתישלהמובהקרבוהיהכןכמו,באזמירשאלוניקי

שבתישלמעשיוראותואחרזהשרבוצבינובלציצתבספרוכותבששפורטש

הרביםאתלהחטיאשעתידלפיזכהבוהקודםכלוהכריזדמואתהפקירצבי

.במלואםהתקיימומנביאעדיףהחכםהרבשלדבריו,חדשהאמונהולעשות

"יוסףראש"הגדוליםספריומלבד.(134,136'עמומתנגדיהםהשקרמשיחי)

הלכתיותותשובותשאלותשלבהלכההנוסףספרוזהו,יוסףוביתהטורעל

.משפטחושןבדיני

מקוריתכריכה.פינותוקיפולי,קליםפגמים.טובכללימצב.מ"ס18.דףלח,[2]

.ופגומהבלויה

מראשי)"ץ"כעלקשיוסףה"כ'להקשייך"ידבכתברישוםהספרבשער

בשנתוברליןמלונדוןהירשצבירבישלהרבנותכתבעלחתם,בברליןהקהילה

.(ב"תקל

200$פתיחה 
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המחברמאתעותק–ראשונהמהדורה–ט"תקל,זולצבאך–אלמוגיםעצי.53

Atzei Almugim – Sulzbach, 1779 – First Edition – Copy by the Author

,אלובעיניניםוירושלמיבבליס"השבדבריומתןמשא,לעריותושניות,חצירותעירובי,ידיםנטילתדיניעלביאור,אלמוגיםעצי

.ברליןצביחייםרבימאת.ואחרוניםראשוניםהפוסקיםדעותוישוב

.מדפיסזלמןמשלםבןאהרןדפוס.ראשונהמהדורה.ט"תקל,זולצבאך

אחדיבואשלאכדיהספרגביעלשמואתחתםכיוכותב,המחברהרבמאתהספרקנייתעלתיעודידבכתברישוםהשערבראש

."?אטוויזאיאקב'הק"החותם.ומפורסםמאודיקרספרהואכיהספראתויטל

בכמהשוליםבלאי.טובמצב.מ"ס31.חצירותעירוביוהלכותידיםנטילתהלכות,חייםאורחערוךשולחןפניםעם.דףד,רנד,[2]

.חדשהבדכריכת.דפים

200$פתיחה 
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איראגסיצחקרביהמקובלהקדשת–והדרעוז\יחידהמהדורה–ו"תרט-ג"תקפ,ליוורנו–יוסףשלתקפו.54

Tokpo shel Yosef – Livorno, 1823-1855 – Single Edition / Oz VeHadar – Dedication by the Kabbalist Rabbi Yitzchak Iragas

.שלםסט–חלקיםשני.מרוקוחכמימגדוליאלמליחיוסףרביהגאוןמאת,משפטחושןבחלקותשובותשאלות,יוסףשלתקפו

בספר.אלמליחאברהםרבילאורוהמוציאהמגיהשלמענינתוהקדמהטיטואןרבניהקדמתעם.דףנו,[2].ו"תרט,ליוורנו:ראשוןחלק

הגאוןמאת,והוריותזרהעבודהשבועותמסכתותעלחידושים"והדרעוז"ספרנפרדבשערגםנדפסזהחלקבסוף.תשובותותשעששים

.דףמ,[2].הקדוש"החייםאור"האחייןאבילאדיאליעזררביהקדושלגאוןונכדנין,אבילהדישמואלרבי

ליוורנורבניהסכמותהספרבתחילת.דףצב,[2].תשובותושמונהשלושיםמאהבאוזהבחלק.יחידהמהדורה,ג"תקפ,ליוורנו:שניחלק

.טוביאנאיעקבהמדפיסוהקדמת

שתוהמערבורבניחכמיוכלבמערבהדיינותבעולםהפסיקהשלהיסודספריביןהספרחלקישניהוו"יוסףשלתקפו"ספריהוצאתעם

.דבריואתבצמא

בידלואשרכללעזובונאלץנפשועלנס,המציקחמתמפניברלטר'לגגלההמחברכשהרב,רביםגלגוליםעברהספרשלהראשוןחלקו

השעהשדחקהאלא,להדפיסושחשבעמרםר"כהבנובידנשארהספר,א"חיוסףשלתוקפוהספרובהםתורתוחידושיכוללמשפחתובני

לאחר,א"חיוסףשלתקפוהספרואתםתושביהאתובזזוושדדולעירפורעיםנכנסובנתיים,ההדפסהבצועונדחהבמסחרוטרדתומצד

,זקינותשובותהעתקילולהמציאבבקשההמקומותלכלמכתבים"סידיבבא"יוסףרביהמחברשלנכדושלח,עמרםרביהבןפטירת

יוסףשלתקפוהספרשלהראשוןהחלקנבנהבידםשנמצאוממהבחיפושיםשסיעווטףנשיםאנשיםכולל,חיפשוהמחבראביונאמני

עללברךזכהולאשנהארבעיםכבןנפטריוסףרביהנכדהצערלמרבה,ידבכתבשנכללוהתשובותשלהמקוריהחלקאינושבהחלט

החלהשניחלקהדפסת.אלמליחאברהםרביהמחברשלנינוידיעלהספרנדפסשנהוחמששלושיםכעבוררק.לדפוסלהביאוהמוגמר

.(ג"תקפ)פטירתולאחרוהסתימההמחברבחייעוד

לבעל'החפץלספרבהסכמהחתוםקארושמואלרביסבו,ומקובלחכםתלמיד,וקדושגאון,אלמליחעיושבןיוסףרביהמחברהגאון

שםהרבניםכראשעבודתולצד,שבמרוקוסאלי-רבאטבעירהרבניםוראשד"לאבהתמנה18המאהשנותבשלהי,הקדוש"החייםאור"ה

כתפיועלשהיההציבורועולהגדולהעבודתוניכרתמשפטחושןבעינירבותתשובותהכוללזהמספרו,רביםתלמידיםוהעמידישיבהפתח

.רביםועודבירדוגורפאלירביהמלאךבןוואלידיצחקרביביניהםושבחיםבתאריםיתהללמרוקוחכמיכלבפי.בסאליבכהונתו

המצויןלדייןניתנהההקדשה,אירגאסיצחקרביהמקובלהגאוןשלוחתימתוקדשוידבכתב(קצוצהמעט)הקדשה,שניחלקבשער

."ב"תובטבריהק"מעיההמשתלחצעיר,טטוואןמעטר....אלבאזיהודהר"כמוה

בהלכהתשובהשםוכתבשבמרוקובטיטואןהיה,אפריקאבצפוןטבריהבשליחותסיבבב"תקפבשנת–אירגאסמשהרפאלר"ביצחקרבי

ז"תקפבשנתלדפוסהביאושם,לליוורנוהלךאפריקאבצפוןשליחותובגמר.צאסימן(ב"תרצ,ירושלים)צדיקיםמשפטיםבספרשנדפסה

הסכמהמכתב"ופליטשריד"בפרסםטלידאנומ"הרי."יצחקויעתר"ספרוובואירגאסעמנואלר"ביוסףרבילזקנו"יוסףמנחת"הספראת

ה"תקצשנתאחריבטבריהנפטר.ה"תקצ-ג"תקצבשניםבשליחותשובהיה,ישראלארץמגבאילאחד,טבריהרבניבצירוף,שלוכחויפוי

.(269'עמ,איטליהלחכמי'אצי)

.מ"ס30–כ.מאודטובמצב.חדשהמפוארתבכריכה,אחדבכרךהספרים

200$פתיחה 
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שלוםמלחמת\ביהוסףעדות/שאולכלילתספר!נדיריםספריםשלושה.55

Three Rare Books! Sefer Klilat Shaul / Edut BiYehosef / Milchemet Shalom

חייםשאולרבימאת.'ב'האסדרלפיס"השבסוגיותכלליםי"ש,שאולכלילתספר•

.שעריםשני.קאצינעלינבויגיןצביאברהםבדפוס.ט"תרל,ווילנא.הורוויץ

רבי,מלביםליבושמאיררבי:הרבניםהסכמותהראשוןבעמודהשניהשערשאחרבדף

ליביהודהבדפוסנדפסההסכמותדף.מווילנאיוסףורבימקובנאספקטוראלחנןיצחק

הספרהדפסתלאחרההסכמותאתקיבלהמחבר.ט"תרלבשנתץ"מליפמאןאליעזרבן

.לעותקיםוצורףבנפרדנדפסההסכמותדףולכן

.'עמ148,[5]

אינווכן,הביבליוגרפיהובמפעלהלאומיתבספרייהקייםאינונדירהינוההסכמותדף

!רוזנפלד-וינוגרדבתקליטור

שער)ובאגדהבהלכהודרשותדעהיורהע"שועלותשובותשאלות,ביהוסףעדותספר•

-סג,ס,[3].ראשונהמהדורה.ו"תרכ,ווילנא.טעלזד"אברייזיןיוסףרבימאת.(נפרד

!במכירותהופיעלא–נדיר.חסריםסב-סאדפים.דףכד,קח

שלוםמאיררבימאת.בשבתמילהבעניןוחקירותותשובהשאלה,שלוםמלחמתספר•

!במכירותהופיעלא–נדיר.דףכד.יחידהמהדורה.1885ו"תרמ,ווילנא.בריינסקהכהן

קדמיתכריכה.אחוריתכריכהללא.טובכללימצב.מ"ס31.יחדיוכרוכיםספריםשלושה

.מנותקת

200$פתיחה 

מהדורות–ברכהא"ישבעלהגאוןל"הראשספריכלאוסף.56

נאהסט–יחידות

Collection of All the Books of the Rishon LeZion the Gaon Author of

Yissah Bracha – Single Editions – Fine Set

שאוליעקברביומאת,נבוןמרדכיבנימיןרבימאת.ש"איוקרבבנימןבנית"שו

.בדדבקחיזוקי.טובכללימצב.דףקטז,[4];פא,[6].א"תרמ,ירושלים.אלישר

רביידבכתבארוכההגהה.הדאייאיצחקרביחתימת].השערבפינתקלקרע

.[הדאיהעובדיה

.ח"תרמ,ירושלים.ע"השוחלקי'בדותשובותשאלות.ש"לאישמחהספר

מצב.דףקכד,[2].מסכתותכמהעלחידושים"דינקותאגירסא"וקונטרס.פיוטים

.מקוריתכריכה.טוב

הספדים,הרגלבשבתותובמועדיםבחגיםהמחברדרשות.אמוניםאישספר

.מקוריתכריכה.טובמצב.דףקמו,[3].ח"תרמ,ירושלים.ועוד

,ירושלים.דרשות,ש"אידרךספרעם,ותשובותשאלות.ש"אימעשהספר

.מפוארתחדשהכריכת.מצויןמצב.דףיט,[1],קי,[1].ב"תרנ

.אגדהודברידרושים,אישדרכיספרעם.ותשובותשאלות,ש"איא"ישספר

.מפוארתחדשהכריכה.מצויןמצב.דףטז[1],קכא,[1].ו"תרנ,ירושלים

,ירושלים.דרושים,ש"איפניספרעם.ותשובותשאלות.ש"איעולתספר

.מקוריתכריכה.מצויןמצב.דףטו,ו,פה,[2].ט"תרנ

,לאישכבודספרעם.ע"השוחלקי'דסדרעלתשובות.ש"האישאלספר

גדוליעלהספדיםעשרששהובסופו,אלישרמשהחייםרביבנומאתדרשות

.מקוריתכריכה.מצויןמצב.דףפד,[1],קכה,[6].ט"תרס,ירושלים.הדור

,ירושלים.אלישרמשהחייםרבימאתותשובותשאלות.ש"האימשהספר

.מקוריתכריכה.טובמצב.דףקצ,[6].א"תרפ

.מ"ס32ממוצעגודל.שוניםמעטגדלים.ספרים7כ"סה

300$פתיחה 
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מהדורה–ד"תרכ-ד"תרכ,ליוורנו–רקחמעשה.57

מאזוזמשפחתרבניעותק–ראשונה

Ma'asseh Roke'ach – Livorno, 1864 – First Edition – Copy

of the Rabbis of the Mazuz Family

מאת.ם"להרמבתורהמשנהעלסובבחיבור,רוקחמעשהספר

.טריפולירבנימגדולירוקחחימסעודרבי

מהדורה.ג"תרכ-ב"תרכ,ליוורנו.(קדושה-נשים):בחלק

נכדאדאדיחייםאברהםרביידיעללאורהוצא.ראשונה

.דףקנז,ד-ב,ב.המחבר

,ליוורנו.(וטהרהקרבנותה,עבוד,זרעים,הפלאה):גחלק

נכדרקחיעקברביידיעללאורהוצא.ראשונהמהדורה.ג"תרכ

.המחבר

הכרכיםבשני.מ"ס30ממוצעגודל.טובמצב.מקוריותכריכות

בחלק."רבה'בגו"הימאזוזר"במנחםה"ע"בעלותחותמות

חתומותידבכתבהגהות2.מאזוזאלטררביחתימותשני

."ר"א"תיבותבראשי

בשנת,מילדותוושקדןגאון,(ח"תשמ-ב"תרצ)מאזוזאלטררבי

,אשכולותאיש.איתןמושבכרבוכיהןישראללארץעלהז"תשט

דרוש.ואגדההלכה.ופוסקיםס"בש,התורהמקצועותבכלבקי

חיבר.אציליותתרומיותמידותובעלתורהומרביץלמדן.ומוסר

אם.ס"השעל-שמחההבניםאם:התורהמקצועותבכלספרים

דרכי.התורהעל-למקראאם.ע"השוחלקי'דעלת"שו-לבינה

-בניםעלאבות.ס"השכללי-הדרךאם.ס"שחידושי-אבות

עודולפנינו.ותשובותשאלותחלקים'ב-לבינהאם.אבותמסכת

.נדפסושלאממנוחידושיםשלידכתבישני

200$פתיחה 

"החייםכף"בעלסופרחייםיעקברביספריאוסף.58

ראשונותמהדורות–

Collection of Books by Rabbi Yaakov Chaim Sofer Author

of Kaf HaChaim – First Editions

,ירושלים.אגדהבדבריודרושיםדקדוקים,העולםעדחיים•

.'עמז,עז.יחידהמהדורה.א"תרפ

.[קנו-פט’סי].חייםאורח:בחלקערוךשלחןעלהחייםכף•

.דףקפא,[2].ראשונהמהדורה.ג"תרע,ירושלים

.[רמא-קנז’סי].חייםאורח:גחלקערוךשלחןעלהחייםכף•

רביחתימת].דףקץ,[2].ראשונהמהדורה.ה"תרע,ירושלים

.[הדאייאעבדיה

-שיט’סי].חייםאורח:החלק.ערוךשלחןעלהחייםכף•

.דף[1],קעט,[1].ראשונהמהדורה.ד"תרפ,ירושלים.[תכח

.[הדאייאעבדיהרביחתימת]

-תצה’סי].חייםאורח:זחלק,ערוךשלחןעלהחייםכף•

שני).דףקנא,[2].ראשונהמהדורה.א"תרצ,ירושלים.[תקפ

.(עותקים

,ירושלים.א"חדעהיורהחלקערוךשלחןעלהחייםכף•

.דףרא,[4].ראשונהמהדורה.ו"תרצ

.כרכים7כ"סה

200$פתיחה 
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'תר-'התשנות–ראשונותמהדורותרובם–וראשוניםהגאוניםספרי[43]אוסף.59

Collection of [43] Books by the Geonim and the Rishonim – Most of Them First Editions – 17th – 19th Centuries

'תר-'התשנות.ראשונותמהדורותמהםרבים.והראשוניםהגאוניםרבותינוספרישלגדולאוסף

.ז"נ-ו"תרנ,ברלין.ברלינראברהםמאתלקוטיבתרלקוטיעם.הורוויץשמעוןרבימאת.ויטרילמחזורומבואמפתח•

.ההסכמותודפיהשערדףכולל.דףכט-ב,[4].ט"תפ,אמשטרדם.קטןומועדתעניתמסכתותעל.א"הריטבחדושי•

.א"הריטבחדושישלכוללכרךמתוךהוצא.כט-ב.ט"תפ,אמשטרדם,קטןומועדתעניתמסכתותעל,א"הריטבחדושי•

.ח"תרפ,פולין.מרגליותראובןרבימאת.תולדותיועם.התוספותמבעלי,מפאריזיחיאלרבינוויכוח•

.א"תרע,לונדון.היימאןאהרןרבימאתהכתבפתשגןביאורעם.גאוןשריראדרבינואגרת•

ז"תש,ירושלים.אסףשמחהמאתמבואעם.ידבכתבשרידיםמתוךלאוריצא.המקצועותספר•

.א"תרנ,ברלין.בלאךאריהמשהידכתבימתוךואסףקיבץ.ל"זברוך'ברם"מהר.תשובותשערי•

.א"תרל,ווילנא.מווילנאהלויזלמןאפריםמאת.מערכותבשתי.מערכהלקראתמערכה•

.ט"תרצ,ירושלים.דוידוביץ.צ.שמאת.ם"להרמבהמיוחסיםבהצלחהפרקים•

.ב"תרצ,אביבתל.אלבצרוישלמה'רמאתבראשיתלספרפירוש.שלמהדבר•

,ווילנא.בוברשלמהמאתמבואעם.תורהחומשיחמשהעל.אבאברביתנחומאלרבימיוחס.והישןהקדוםתנחומאמדרש•

.[טרויבצביחותמת.בראדיד"אבחיותיצחקרביבן"חיותשאול"הביבליוגרףחותמת].ה"תרמ

א"תרכ,ווארשא.מנחותמסכתעל.א"הרשבחדושי•

וספרקניןספר,אבל,שחיטה,אסורותמאכלותהלכות:דחלק.ם"הרמבורבנומורנולאדוננוהחזקהמידהלכותאיזהספר•

.י"תר,פיטרבורג.הכרךצדימשניוגרמניתעברית.משפטים

.ב"תרפ,ברלין.הצפרונישלמהבןעמנואללרביוהעדןהתופתמחברת•

.ב"תרכ,ליק.ריטטענבערגיצחקרבימאתהערותעם.אשכנזיאליהורבימאתנמוקיםעם.קמחידודרבימאתמכלול•

.וואלקיןאהרןרבימאת.ליראיוסביבחיבורועליו.תםרבינותלמידממיץאליעזררבינומאת.התורהמצותעל.אחלק.יראיםספר•

.ה"תרצ

.א"תרל.מ.א,פראנקפורט.שונותהערותעם.לונילמחכמידודרביבןיהונתןלרבנו.חוליןמסכתף"הריעלפירוש.הלויםעבודת•

אברהםלכבודשוניםמרבניםמכתביםוכן.לאסטלוייצחקמאתמבואעם.המאירימנחםרבנומאתחכמהמאמריד"כ.אבותמגן•

.ט"תרס,לונדון.ברלינרהעברי

מקומותמראהעםעתיקותוהוצאתהראשוניםנוסחאותפיועלידכתבי24פיעלמדויקתהוצאה,בבליתלמודמן,תעניתמסכת•

.ץ"תר,יורקניו.מלטערדוקטורצביהרבמאת,ופרושיםבאוריםוהרבהנוסחאותחלופיוהערות

.ה"תש,ירושליםי"תשבישעיהמאתומבואהערותעם.בגירונההמקובליםמראשוניעזריאללרביהאגדותפירוש•

.ט"תרי,לפסיא.חלקיםג.ואגרותיום"הרמבתשובותקובץ•

.ז"תשי,ירושלים.קאפחדודבןיוסףי"עלעבריתתורגם.מתימןישעיהבןנתנאללרבינו.[לאם'אלצנור]האפלהמאור•

.ח"תרפ,חיפה.לוין.מ.בר"די"עערוך.ברכותמסכת:אכרך.ופירושיהםבבלגאוניתשובות,הגאוניםאוצר•

.ט"תרי,ווארשא.חוליןמסכתעל.ן"הרמבחדושי•

.א"תרע,לונדון.היימאןאהרןרבימאת.הכתבפתשגןביאורעם.גאוןשריראדרבינואגרת•

.ץ"תר.דמייןפרנקפורט.המאירימנחםרבינומאת.סנהדריןמסכתעל.הבחירהבית•

.אחלק.ב"תרס,ווינא.שלוםאישמאירמאת.ג"תתלמשנתרומיידכתבפיעלאליהודביתנא–זוטאאליהווסדררבהאליהוסדר•

.ד"תרכ,ווינא.שלוםאישמאיר:עורך.אחלק.עיןמאירתוספותעםרבדביספרי•

:עםכרוך.ו"תרט,בערלין.המנהגיםויסודיטעמי.הירחיאבןהרבמאת,המנהיג•

.ח"תרכ,פאריש.שטרןיוסףידיעלומבוארמוגה.פסחיםמסכתעלחננאלרבנופירוש••

.ט"תרפ,פולין.מרגליותראובןרבימאת.לשמיםאורהגהותעם.וקורבלממרוישיעקברבנומאת.השמיםמןת"שו•

.ה"תרצפסחערב.להולדתושנהמאותשמונהלמלאות.מימוןבןמשהרבנו.4788גליון"הארץ"•

.ד"תרצ,ירושלים.ספרדמגוליסיריליאויוסףר"בכשלמהרבנומאתפירושעם.תרומותמסכת,ירושלמיתלמוד•
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א"תשי,ירושלים.ספרדמגוליסיריליאויוסףר"בכשלמהרבנומאתפירושעם.בכוריםמסכת.ירושלמיתלמוד•

.ח"תשי.ירושלים.ספרדמגוליסיריליאויוסףר"בכשלמהרבנומאתפירושעם.שקליםמסכת.ירושלמיתלמוד•

.ב"תשי,ירושלים.ספרדמגוליסיריליאויוסףר"בכשלמהרבנומאתפירושעם.ערלהמסכת.ירושלמיתלמוד•

.ה"תרל,דמייןפרנקפורט.ספרדמגוליסיריליאויוסףר"בכשלמהרבנומאתפירושעם.ברכותמסכת.ירושלמיתלמוד•

ה"תרצ,ירושלים.ספרדמגוליסיריליאויוסףר"בכשלמהרבנומאתפירושעם.שביעיתמסכת.ירושלמיתלמוד•

.ב"תשי,ירושלים.ספרדמגוליסיריליאויוסףר"בכשלמהרבנומאתפירושעם.כלאיםמסכת.ירושלמיתלמוד•

,[1].ז"תקצ,ווילנא.סמבטיוןנהרועל.השבטיםעשרתחנייתמקוםעל.ישראלבןמנשהרביהאלוקיהחוקרמאת,ישראלמקוהספר•

:עםכרוך.דף[1],25

.דף[14].ז"תקצ,ווילנא.גבירולבןשלמהלרביהאזהרותספר••

המכונהה"זלההאשכנזינתןר"באליעזר’ר...חברו,שבועותשלשנילמעריבשאומריןדבר’האלהיםאללפיוטביאור,השכלמאמר•

'גר'בקב"שוהכהןשווארץאיסרישראל"רביבעלותחותמתהספרבשער].ד"תקע,ווין.היידנהייםוולףרבימאת.ן"הראב

."[טאפאלאטשאן

.ג"תשס,ירושלים.האקריטיאליהובןשמריה'לרמגילהמסכתאגדתעלפירוש.המגןאלף•

.טובכלליבמצברובם.שוניםומצביםגדלים.כרכיםבעשרותספרים43כ"סה

200$פתיחה 
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וחותמותחתימות–ראשונות\יחידותמהדורותרובם–'תר-"התשנות–ותשובותשאלותספריאוסף.60

Collection of Responsa Books – 17th – 19th Centuries – Most of Them Single / First Editions – Signatures and Stamps

ראשונות/יחידותמהדורותרובם.ותשובותשאלותספריאוסף

בכתיבהבעלותורישומיחתימות].ו"תנ,דיהרנפורט.שמואלבןיעקברבימאת.ותשובותשאלותדרךעלדיניםחידושי,יעקבבית•

.בינוניטובמצב.הספרלאורךעשונקביפגעי.ארכיטקטוניתבמסגרתשער.[ספרדית

.עשפגעי.בינונימצב.יחידהמהדורה.ז"תצ,אמשטרדם.ששפורטשיעקברבימאת.יעקבאהלת"שו•

'הקומלואההארץ'לה"עתיקהחתימהבשער].ח"תקל,פיורדא.איסרלןישראלרבימאת.ותשובותפסקים,הדשןתרומתספר•

."[ליבמשה

.קיחדףחסר.ב"תצ,אלטונא(וונזיבעק,המברוג,אלטונא)ה"אוד"אביחזקאלרבימאת,יחזקאלכנסתת"שו•

.בינוני-טובמצב.הספרלאורךזעיריםעשנקבי.ח"תקכ,פיורדא,מטראנייוסףרבימאת.מטראנימהרית"שו•

המחברעל'הבכאעמק'בשםוהספד.העמקשפתבשםחדושיםעם.שפיראאייזיקיהושערבימאת.אחלק.יהושעעמקת"שו•

.ו"תרנ,פיעטרקוב.שפיראמשהרביבנומאת

.ו"תרמ,פרעמישלא.לנדאסגלנטענתןרבימאת.חייםאורחעל.רננהכנףת"שו•

.ראשונהמהדורה.ה"תרכ-ך"תר,ווילנא.בנימיןאליהורביבןתנחוםגרשוןרבימאת.חלקיםג.דחייאאילנאת"שו•

נאדיפאלוסילאדיק"חופק,ראזענבורגצבימנחםרביחותמת].ט"תרל,לעמבערג.הירשיוקיליעקברבימאת.יעקבברכתת"שו•

.[והגליל

.ו"תרע,ווארשא.יאנאווערמאיריוסףרבימאת.ע"והשס"והשהתורהעלחידושים.מ"יחלקית"שו•

ב"תרצ,וין.לייטערוואלףזאברבימאת.אחלק.דודבית,ותשובותשאלות•

."[והגלילזייבושד"אבמערקעריהודה"רביחותמת].ג"תרל,ווילנא.באלחוברליבושאריהרבימאת.אריהשם,ותשובותשאלות•

.העזראבןלחלקמיוחדשער

כסאהגהותעם.ש"לראמיוחס.(מולינאדייצחקרבינומאת:בשער).ותשובותשאלות392.ראשבשמים,ותשובותשאלות•

.[סוכאק"בקצ"ומודייןמערקעריהודארביחותמת].א"תרמ,קראקא.לויןשאולרבימאתדהרסנא

.מ"תר,ווילנא.היילפריןליפמןטוביוםרבימאת.ערוךשולחןחלקיארבעהעל.טוביוםעונג,ותשובותשאלות•

.ה"תרע,ווילנא.שפיראכהנאיעקברבימאת.סוגיותוביאוריהלכותחידושי.יעקבנאות,ותשובותשאלות•

.ההצלהועדי"ענדפס.ז"תשמינכן.לעוויןאהרןרבימאת.ע"שחלקיארבעהעלתשובותב"ק.חפץאבני,ותשובותשאלות•

.ועודאונגוואר,ווערבויד"ואבסופרהחתםתלמידימגדולימנהיימרצביחייםרביהגאוןמאת,הבדלחעין,ותשובותשאלות•

.המחברתולדותכולל,גרינוולדאנשילאשררביהקדמת.ראשונהמהדורה.צ"תרח,ברוקלין

,וינא.פרידלענדערצבימרדכירבימאתצביועטרתמרדכיהגהותעם.מלאטאשעמנואלבןיצחקרבימרבינו,ותשובותשאלות•

.ך"תר

.ה"תרנ,קראקא.הסופרקסתפירושעם.הלוייעקברבינומאת.השמיםמןותשובותשאלות•

.ראשונהמהדורה.ה"תרצ,לובלין.קירשבויםמנדלמנחםרבימאת.'אחלקמשיבמנחםותשובותשאלות•

.ראשונהמהדורה,ב"תרפ,(קלוזעבורג)קלוזש.צירלסוןליביהודהרבימאת.ע"השוחלקידבעניני.הלבנוןעציותשובותשאלות•

מהדורה.ו"תרנ,ברלין.גראסבערגיונהיחזקאלר"במנשהרבימאת.ס"בשוסוגיותשוניםבענייניםמנשהשבטותשובותשאלות•

:עםכרוך.יחידה

בקהלד"ראב–קלייןצביאברהםרבימאת.דעהויורהחייםאורחערוךשולחןעלותשובותשאלות.'אחוברתאברהםבארות••

."[בוקוניא,בגוראהמארא–ד"באבמשהאברהם"רביחותמות].יחידהמהדורה.ח"תרפ,טירנויא.סילאש

ז"תרל,ווארשא.ליבשיץמרדכיברוךרבימאת.משפטחושן,דעהיורה,חייםאורחעל.אחלק.יעקבברית,ותשובותשאלות•

.ז"תרנ,ווארשא.משפטוחושןחייםאורחעלאריהבןהגהותעם.ד"הראברבינומאת.דעיםתמים,ותשובותשאלות•

.ה"תרפ,ריגא.סטולשלוםמשהרבימאת.העזראבן,דעהיורה,חייםאורחערוךשולחןעל,עולםשם,ותשובותשאלות•

חתימת].ד"תרע,פיעטרקוב.עפשטייןפישלחייםרבימאת.דעהויורהחייםאורחעל.אחלק.שלמהתשובהותשובותשאלות•

.[בשערהדאיהעבדיהרביהמקובלהגאון
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.ג"תרנ,קראקא.ץ"כיוסףרבימאת.יוסףשארית,ותשובותשאלות•

.(עותקיםשני)ה"תרצ,ווארשא,אייבעשיטץהלוייהונתןרבימאת.ערוךשלחןחלקיארבעהעל,יהונתןשערותשובותשאלות•

ז"תרל-ו"תרל,פיעטרקוב,וואקסאלעזרחייםרבימאת.ערוךשולחןחלקיארבעהעל.חיהנפש,ותשובותשאלות•

.ח"תרצ,בודאפשט.איגרבונםרבימאתחידושיםקובץעם.איגרעקיבארבינומאתמסכתותכמהעלוחידושיםחדשותותשובותשאלות•

.ראשונהמהדורה

.יחידהמהדורה.ט"תרל,ווארשא.שפרינץהכהןדובשלמהרבימאת.דעהויורהחייםאורחעל.אחלק.השמןלשד,ותשובותשאלות•

מהדורה.ח"תרל,ווילנא.לנרהערוךבעלעטלינגריוקביעקברבימאת.ערוךשלחןחלקיארבעהעל.החדשותציוןבניןותשובותשאלות•

.ראשונה

:עםכרוך.ט"תרמ,ווילנא.ב-אחלק.'שלמהחשק'בעלהכהןשלמהרבימאת.חייםאורחערוךשולחןעל,שלמהבנין,ותשובותשאלות•

רביוחותמותחתימה.ב"תרמ,ווילנא.הרשטיןפישלירוחםרבימאת.העזראבןערוךשולחןעלוביאוריםחדושים,יהושעעטרותספר••

.מרגליותגבריאלשלמה

.ג"תרצ,מילוואקי.רעשעווסקיחייםשמואלרבימאת.ותשובהשאלהבדרךדיניםבתוכוכולל.אחלק,דעהיורהעלדעתחקי•

.טעננבויםהלוייונהרביחותמת.ט"תרי,ווילנא.מאמדוריוסףבןשמואלרבימאת.שמואלתשובתספר•

.הכהןמעסקיןיעקברבימאת.ערוךשלחןחלקיבארבעהותשובותושאלות,ס"השבסוגיותחקירותוביאוריםחידושים.יעקבביתספר•

.צ"תר,יורקניו

.ד"תרפ,בילגורייא,עלבערגנתןאברהםרבימאת.ערוךשולחןחלקי'בד.נאמןביתותשובותשאלות•

דובערישרבימאת.ופלפוליםודרושיםיבמותמסכתעלוחידושיםערוךשולחןחלקיארבעתעלת"שו.תנינאמהדורה.בשעריםנודעספר•

.ד"תרכ,ווארשא.אשכנזי

,האלבערשטאדט.סגלזאבמרדכירבימאת.היםמפרשית"שועם.אורנשטייןהעשיליהושעמשהרבימאת.התלמודהיםספר•

.[?ב"תרכ]

.ראשונהמהדורה.ט"תרכ,ווארשא.זיבלרברגליביהודהמשהרבימאת.ערוךשולחןחלקי'בדותשובותשאלות.בחלק,רענןזית•

:עםכרוך.מווילנאהורוויץשמואלמשהרבימאת,משהידיקונטרס•

:עםכרוך.ד"תרמ,לעמבערג.קאיינדברשמואלאהרןרבימאת,שמואלאמונתותשובותשאלות••

:עםכרוך.ט"תרמ,ברדיטשוב,ברודסקישמואליעקברבימאתערוךשולחןחלקיארבעהעל.שמואלתפארתותשובותשאלות••

:עםכרוך.ח"תרנ,לעמברג,אויערבאךמתתיהוישראלרבימאת.דעהיורהערוךשלחןעלבינהאמרי••

.א"תרע,פיעטרקוב.הכהןיהושערבימאת.ובשבתותיוםביוםהתורהדיני,הישועהמעיני••

.ט"תרנ,ווילנא.דושאוויץישראלרבימאת.ותשובותשאלות.אחלק.ישראלמשכנותספר•

סטפנסקי).ראשונהמהדורה.ד"תרכ,ווילנא.מינסקד"אבטעבילדודרבימאת.הלכותחידושי:ב.ותשובותשאלות:א.דודנחלתספר•

.כריכהללא.(100'מסיסוד

!שהואכמותנמכרהאוסףולכןידינועללעומקנבדקלאהספריםמצב.טובכללימצב.ספרים50כ"סה

500$פתיחה 
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ספרי תפילות

עץ/ל"תר,ווארשא–הציוריםעםפסחשלהגדה-!נדיר.61

ב"תרי,ווארשא–ה"השלקיצורחיים

Rare! – Passover Haggadah with Illustrations – Warsaw, 1870 /

Etz Chaim Kitzur HaShlah – Warsaw, 1852

תרגוםעםמצריםיציאתסיפור,הסדרדיני,הציוריםעםפסחשלהגדה

.טייטש-עברי

.1864נרשםבשער,שריפטגיססערנתןדפוס.1870ל"תר,ווארשא

.ציוריםעםבווארשאשנדפסוהראשונותמההגדותאחתזוהי

שנדפסומזאלשיןמשהלרבינפלאותסיפוריהינם'מצריםיציאתסיפורי'

.ליידישתורגמווכאן(ברעסלויא)"ישראלגאולת"בהגדה

!במכירותבשניםעשרותנראתהלא!נדיר

-טובמצב.5-6העמודיםובודףחסר,טובמצב.'עמ[8]1-4,7-32

חסרוןעםחלקםקליםקרעים.הגדהככלייןכתמי.שוליםפגמי.בינוני

בפינהחסרוןעםפגם.מנותקאחרוןדף.אחרוניםדפיםבכמהקל

.בלאי.השערבדףתחתונה

:עםכרוך

.יידיש.1851.ב"תרי,ווארשא.הבריתלוחותשניקיצור.חייםעץספר

כריכה.ידבכתבלזכרוןלידהרישומיובודףהספריםשניבין.טובמצב

.מנותקת

200$פתיחה 

ויגד"פירושעםפסחשלהגדה.62

נדיר–ט"תרמכלכותא"לשלמה

ביותר

Passover Haggadah with the Vayaged

LiShlomo Commentary Kolkata 1889 –

Extremely Rare

הנהוגהערבישרחעםפסחשלהגדה

מאת,לשלמהויגדפירושעם,בגדאדק"בק

.ט"תרמכלכתא,תווינאעאבדשלמה

מכוןי"עמחדשנדפס).יחידהמהדורה

(ח"תשסשלוםאהבת

1773יודלוב,1332יערי

השערדף.עמודיםפט-מח,מח.מ"ס21

.חסר

חסרונותעםקרעים.קרעים.בינונימצב

.בטקסטחסרונותמעטבחלקםקלים

.דפיםבמספרשיקומים

100$פתיחה 
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\תפארתכליל\השחרתפלת.64

–מקדשעבודת\ערביםמעריב

קלףכריכת–ז"תקנ,ליוורנו

מקורית

Tefilat HaShachar / Klil Tiferet /

Ma'ariv Aravim / Avodat Mikdash –

Livorno, 1797 – Original Vellum

Binding

.מילולחימשהרביספריארבעהמקבץ

,ליוורנו.הנוראליוםהשחרתפלת

כריכה.מצויןמצב.דףקה.ז"תקנ

.מקורית

כתר,כפורלערבמנחה:תפארתכליל

.דףלו.ז"תקנ,ליוורנו.מלכות

.כפוריםללילתפלת:ים"ערבב"מערי

טובמצב.דףמו,[4].ז"תקנ,ליוורנו

.מקוריתקלףכריכת.מאוד

אדיריוםשלמוסףסדר:מקדשעבודת

מצב.דףע.ז"תקנ,ליוורנו.שנהבימי

.עתיקהכריכה.מצוין

200$פתיחה 

–מינאטורי–תפלהביתסידור.63

עםנפלאעותק–ב"תרכ,ליוורנו

מקוריתכריכה

Siddur Beit Tefilah – Miniature –

Livorno, 1862 – Wonderful Copy with

an Original Binding

,איטלייאניק"קכמנהג,השנהלכלסידור

דפוס.ב"תרכ,ליוורנו.תוספותעם

.בילפורטי

עותק!!חדשמצב.מ"ס6\9.דףרפח

בשדרת,מקוריתכריכהעם.ביותרנפלא

.מוזהבוכיתובעור

200$פתיחה 
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'תר-'התקשנות–שונותתפילות\סליחות\מחזורים\סידורים–תפילהספרי[16]אוסף.65

Collection of [16] Prayer Books – Siddurim / Machzorim / Slichot / Varied Prayers – 18th – 19th Centuries

.מצוירראשוןשער.שעריםשני.ה"תקס.קארלסרוא.ופוליןהאשכנזיםכמנהג"תפלהסדר"סדור•

.ה"תקס,אמשטרדם.שוניםודינים,טייטשעבריעם.אשכנזכמנהג.כיפורליוםנעילה,מנחה,מוסף.הפייטןכוונתעםמחזור•

.דףקמד;כב;קן;כח.כ"ויוהשנהראש.אחלק.אהרןבןזעקלדפוס.ה"תקנ,זולצבאך,ומעהרריןפוליןפיהםכמנהגמחזור•

.1833.ד"תקצ,רעדלהיים.היידנהייםוואלף'רפיעלמוגה.אשכנזכמנהג.השנהמכלסליחותסדר•

.שעריםשני.ד"תקפ,לונדון,פוליןכמנהג,פסחשלמחזור•

,[6].מצוירראשוןשער,שעריםשני.ה"תקס,קארלסרוא.השנהאחריתועדהשנהמראשיתופוליןהאשכנזיםכמנהגתפלהסדר•

.כרסעבכרך.דףקסו,קצב

.1825ו"תקפ.זולצבאך.הפייטןכוונתעם.(אחלק).כפורויוםהשנהלראש,אשכנזכמנהגמחזור•

אוצר.532יערי.ד"תקצ,זולצבאך.אברבנאליצחקלרביאשצליפירושועם.אשכנזיתרגוםעם.פארטראגאדער.פסחשלהגדה•

.736ההגדות

,השואהבימיישראלביתאחינועלכתפלהנדפסהנראהככל.הרעותהגזירותלבטל."מהקדמוניםלמאדעדנוראהתפלה",דף[2]•

.40–השנות,ירושלים

הפטירהסדריזכור,אשכבהסדר,קדישאמירתכוללהקונטרס.1941משנתידבכתבוזכרוןפטירהתאריכימילויעםזכרוןספר•

.ועבריתהונגרית.ועוד

ברכת,הלל,וחמישילשניסליחות,"מלכנואבינו"גםמכיל.ברודאהירשצביחייםרבימאת.ברכבתלנוסעים,הדרךתפלתספר•

.'עמ64.ראשונהמהדורה.ג"תרס,ווילנא.הדרךתפלתודיניהלבנה

סדרעלדינים–החייםדרךעם.ועודשבתתקוני,קטןכיפוריום,הושענות,סליחות,יוצרותעם.אשכנזכמנהגישראלתפלת•

.ה"תרנ,ווארשא,מעקלענבורגצבייעקברבימאתהתפלהעיוןפירושועם.מליסאיעקברבימאתהתפלה

.א"תרי,אמשטרדם.הקבריםעלהחייםבביתלהתפללותחנוניםתפלות,החייםספר•

.נאהכריכה.מוזהבדפיםחיתוך.1860.ך"תר,אמשטרדם,שחריתותפלתהולנדיתתרגוםעם.אשכנזכמנהג.השנהלכלסליחות•

.האדאמאראפריםדפוסז"תקע,מיץ.אשכנזיתתרגוםעם.אשכנזכמנהג.השנהראששלשניליום:[בחלק]מחזור•

."והמלאךהגר"השערלפניבדףתחריט.השנהראששלראשוןליום.1852ב"תרי,פריז.לצרפתיתבתרגוםהתפלותערךמחזור•

.כ"תר,ווילנא.אשכנזלשוןפירושעםהמדינותכמנהג.באבלתשעהקינות•

!שהואכמותנמכרהאוסף.טובכללימצב.אחדניירופריטכרכים16כ"סה

200$פתיחה 
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יהדות הונגריה \חסידות 

מהדורה–(ראילחיבאר)הזהרתיקוני.66

א"תרפ-ג"תרס,בערגסאס-מונקאטש–ראשונה

אלחלקידועלאשער–

Tikunei HaZohar (Be'er Lechai Ro'i) – First Edition

– Munkatch – Beregsas, 1903-1921 – Unknown

Title Page of Section I

רבימאת,הזהרתקוניספרעלראילחיבארפירושסט

מהדורה.חלקיםשלשה,ממונקאטששפיראהירשצבי

.ראשונה

.שעריםשני,ג"תרס,מונקאטש.יזתיקוןעד:אחלק

בספרייהאינו,נדירהראשוןשערדף.דףרנט,[4]

בתקליטוראינווכןהביבליוגרפיהובמפעלהלאומית

!רוזנפלד-וינוגרד

שני,ט"תרס,מונקאטש.כא-יחתיקונים:בחלק

.דףשיא,[1].צבעוניראשוןשער,שערים

[1],תמח.א"תרפ,בערעגסאס.נה-כבתיקונים:גחלק

.’עמ

.מאודטובכללימצב,תואמותכריכות,כרכיםשלשה

.בחלקוושביריבשדף

400$פתיחה 

–(ניץ'מקוזהמגיד)ישראלאור.67

מהדורה–ב"תרכ,טשרנוביץ

כריכהעםנפלאעותק–ראשונה

מקורית

Or Yisrael (the Maggid of Kozhbitz) –

Chernovich, 1862 – First Edition –

Wonderful Copy with an Original

Binding

,זוהרהתקוניביאור,ישראלאורספר

ר"בישראלרביהקדושר"האדמומאת

.ניץ'מקוזשבתי

שני.ראשונהמהדורה.ב"תרכ,טשרנוביץ

.(30'מסחסידותסטפנסקי).שערים

רביר"האדמוהסכמתהספרבתחילת

.מסדיגוראפרידמןאברהם

מצב.נפלאעותק.מ"ס20.דףנז,[3]

עםמקוריתכריכה.רחביםשולים.מצוין

.זהבבדיוהספרשםוכיתובעורשדרת

300$פתיחה 
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ראשונהמהדורה–ז"תר,ירושלים–ראשונהמהדורה–עיןבת.68

דפיםומספרשערחסרעותק-

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

and Several Leaves

...קודשומקראיבשבתושבתמדיהנאמריםחייםאלקיםדברי".עיןבתספר

.[מאווריטש]בערדובאברהםה"מוג"רשכבהמפי

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

בהסכמתומטשרנובילאהרןרביר"האדמומברךט"תרכזיטאמירבמהדורת

הספראתיקחאשרואישאישכל"הספרקוניואתלאורהמוציאאת,לספר

עליהם'היאירכןבעמלםטובשכרלראותשיזכומלאבמחירההואהקדוש

יעקברביק"הרהבהסכמתוכן."ר"אכידמיטבמיליבכל...שיזכופניובאור

ולזרעםלהםיעמודל"הנח"בעהמהקדושהרבוזכות"מטשערקעסישראל

."רוויחאומזוניחייבבניוגשמיותח"ברויפנואשרבכלשיצליחו

.(קכג-א:דפיםלפנינו).אחרוניםדפיםשלשהוכן,לאחריוודףשערחסרעותק

.התחתוןבחלקובעיקרהספרלאורךקליםעשופגעינקבי.בינוני–טובמצב

.כריכהללא

.(38'מסהלוי.ש,103'מסחסידותסטפנסקי)

200$פתיחה 

מהדורה-ז"תרכ,ווארשא–המלותפירוש.69

נאהעותק–ראשונה

Peirush HaMilot – warsaw, 1867 - First Edition –

Fine Copy

על,בתראמהדוראהנקראהמלותפירושקונטרסספר

זלמןשניאורהרבהזקןר"האדמושבסידורהמלותפירוש

שניאורסוןדובעררביהאמצעיר"האדמומאת,מלאדי

.מליובאוויטש

חסידותסטפנסקי.ראשונהמהדורה,ז"תרכ,ווארשא

474.

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

.חלקיתמנותקת[?]מקוריתכריכה.ואחרוניםראשונים

200$פתיחה 

,גרוסווארדיין–שלוחהאילה!במכירותהופיעלא!נדיר.70

רומניהרבנילווששלחוהמחברששלחמכתבים–א"תש

Rare! Has not Appeared in Auctions! Ayalah Shlucha –

Grosswardein, 1941 – Letters Sent by the Author and was Seny by

the Rabbis of Romania

רבימאת.שונותאגרותעםלהלכהתשובות.ן"הרוכתבישלוחהאילהספר

מכתביםקזכולל.מאדק"אבד(ז"תרננפטר)שווארטץהכהןנפתלי

חשוביםרבניםביניהםלושכתבוומאחרים,ונכדיומבניו,מהמחבר

.המחברבןי"עלאוריצא.מרומניה

.יחידהמהדורה.1941א"תש,(רומניה)גראססווארדיין

!מעולםבמכירותהופיעלא!נדיר

VIII,כריכהללא.זעיריםעשנקבימספר.טובמצב.מ"ס23.5.'עמקנב.

200$פתיחה 
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ארשיווא–אשרבית-!בספריותקייםלא!ביותרנדיר.71

מסאטמרטייטלבויםיואלרביר"האדמוהסכמות–[א"תש]

בראךשאולורבי

Extremely Rare! Does not appear in Libraries! – Beit Asher –

Arshiva [1941] – Approbations by the Admor Rabbi Yoel

Teitelbaum of Satmar and Rabbi Shaul Brach

רבימאת.דברים-במדבר-ויקרא.בחלק.התורהעל.אשרביתספר

.אלהאד"אבגרינצוויגזעליגאשר

יודאמשהדפוס.(ז"תרצ,במונקאטשנדפס,אחלק).[א"תש],ארשיווא

.גלאנץ

טייטלבויםיואלרביר"האדמו:הדורגדוליהסכמותהשעראחרבעמוד

.אונגווארד"אבכהנאאלימלךיוסףורביבראךשאולרבימסאטמר

,יורקניו,צילוםמהדורתקיימת)הלאומיתבספריהאינו!ביותרנדיר

ואינו.המאוחדבקטלוגאינו,הביבליוגרפיהבמפעלאינו(ד"תשכ

ועםשלפנינוההסכמותבליהחכמהבאוצרקיים)!העולמיבקטלוג

.(במקצתשונהשער

.מנותקתקדמיתכריכה.מאודטובמצב.'עמ[1],דףקכז[1]

200$פתיחה 

!גורחסידותשלהראשוןספרה.72

דפוס–ז"תרכ,יוזפוף–מ"הרית"שו

שנדפסהראשוןספרו-ראשון

The First Book of the Ger Chassidut! Shut

HaRim – Josefow, 1867 – First Edition –

His First Book that was Printed

שולחןחלקיארבעתעל.מ"הרית"שוספר

מאת.מסכתותכמהעלחידושיםעם.ערוך

.מגוראלתרמאיריצחקרביר"האדמו

וברוךשלמהדפוס.1867ז"תרכ,יוזעפאף

.ראשונהמהדורה,רענרויחזקאלזעצער

"אמתשפת"הבעלהמחברנכדמאתהקדמה

.אלתרליבאריהרבי

."ראטהיעקב"בעלותורישומיחותמתבשער

."נאוואמעסט'ישעי"

לאורךניירחיזוק.מאודטובמצב.דףקנז,[1]

קטניםניירחיזוקי.השערדףשלהעליוןחלקו

ראשוניםדפיםבמספר.השערדףבפינות

עשנקבימספראחרוניםדפיםובשלושה

מקוכריכה.זעירים

.(211'מסחסידותסטפנסקי)

200$פתיחה 
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מהדורה–מעמדיןיעקברביסידור!חסידות.74

בירת/ך"תר-ט"תרי,לעמברג–ספרדבנוסחראשונה

ה"תרכ,למברג–עזמגדל

Chassidut! Siddur Rabbi Yaakov of Emedin – First Edition

of the Sephard Version – Lemberg, 1859-1860 / Birat

Migdal Oz – Lemberg, 1865

דרךעל.מעמדיןיעקברביפירושעם,"תפלהסדר"סידור

חלקיםלשלשהנחלק.י"הארוכוונתוהסודהנגלה

לחולתפלות.שמיםעמודי,שבעהעלהעומד,אלביתפלטין.א

.שעריםשני.1860ך"תר,לבוב.ושבת

.השנהלמועדיתפילות.שמיםשערי,האלהיםעירארמון.ב

.(קארעץ:בשער).1859ט"תרי,למברג

האדםמלידתוהנהגותהלכות.שמיםברכות.עזמגדלבירת.ג

,למברג.ועודוהיתראיסורדיני,החינוךדרכי,פטירתוועד

עם."ו"נרענתבישלמה"בשערחתימת.1865ה"תרכ

ישראלורבימטשארנביל[טברסקי]מרדכירביהסכמות

.(ו"תקצברדיטשובמהוצאת),ין'מרוז[פרידמאן]

ספרדיבנוסחמעמדיןיעקברביסידורשלראשונהמהדורה

.יחדיוכרוכים.חלקלכלנפרדשער!חסידי

.דף[64],קיב-ח,ו,[1];[1],פה;רכו-קצג,רצב-רעז,קעו,[2]

חיזוק.בכריכהבלאי.קליםזמןכתמי.מצויןמצב.מ"ס21.3

.הדפיביןהפנימייםבשוליםנייר

.(403חסידותסטפנסקי)

200$פתיחה 

זאסלב–ל"מהרשהגהותעםדוראשערי!נדיר.73

יצחקלוירביק"הרהבמצותלדפוסהובא–ז"תקס

הסכמתועםמברדיטשוב

Rare! Sha'arei Dura with Hagahot HaMaharshal –

Zoslav, 1807 – Printed by the Order of the Holy Rav

Rabbi Levi Yitzchak of Berditchev with His Approbation

מאירר"ביצחקלרבינווהיתראיסורהנקראדוראשעריספר

,זאסלב,משהבןודודרובלינקריעקבבןאליעזרדפוס.הלוי

.ז"תקס,מיידן

חידושיהודפסכהעדכיהשערבדףכותביםהמדפיסים

לויו"מהמפורסםהגאוןי"עהתעוררנווכעתבנפרדל"מהרש

אלאישהלחברהואטובכיבארדיטשובק"דקד"אביצחק

..ידובקויחדיודיניםהחידושיכלשיהאאחותה

בזאסלבשנדפסוספרים6מתוךאחדהינוזהספר

.ל"זציונה'רהגאוןבהרבראםשלמה:בעלותחותם

.ואיכותיעבהכחלחלנייר.טובמצב.מ"ס33.דףפד,[2],ב

.אחרוןובדףהשערבדףמודבקיםקרעים

200$פתיחה 
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ויאסיליטיןד"אבלנדאיוסףרביק"הרההמחברשלאוטוגרפיידבכתב"יוסףברכת"מספרקטע.75

A Passage from the Book Birkat Yosef - Autographic Manuscript by the Author Rabbi Yosef Landau Av Beit Din of Littin

and Jassy

אבןבחלקתשובהמתוךהינוידהכתבתוכן.ידובכתבויאסליטיןד"אבלנדאיוסףלרבייוסףברכתת"שוספרמתוךקטע.ידכתב

.טויבשמשהאהרןלרביהמחברשענההעזר

!המחבראוטוגרף

לאשההראשונהבפעםנישא15בגילבהיותו.ושנוןמתמידהיהבקטנותועוד–(ד"תרינפטר)לנדאיוסףרביר"האדמוק"הרה

עליומתה18בגיל.'לויקדושת'ספרבעלמברדיטשוביצחקלוירביק"לרהיתירהלקירבהזכהזובתקופה,ישבושםברדיטשובמעיר

ספרבעלאיסרלןאיסרישראלרביהגאוןהרבאלהתקרבשם.(פולין)מוויניצאכץזאב'רהגבירבתלהינדאבשניתנישא.אשתו

ליטיןלעירחזרהשבהגיוסגזרותבעקבותאךקאמניץבעירד"לאבהתקבל.ליטיןבעירברבנותלשמשהחל22בגיל."המשפטשער"

פרידמןישראלרביר"האדמואלדבקמאפטאק"הרהפטירתאחר.'יבוז'במזישבשבהבתקופהמאפטאלרבימקורבהיהזובתקופה

העירונגידיחשוביאליופנויאסלעירובהגיעוברומניהין'מרוזר"האדמוביקרד"תקצבשנת,לסאדיגורהאליוליסועוהרבהין'מרוז

זההוא,ליטיןשלרבה":להםהשיבואכןביאסמלפניםהיואשרעולםגדולישלכסאםעללשבתהראויגדולרבעללהםימליץלמען

ובההעיררבניבחתימתאיגרתלילמסורתואילואם,עירואתלעזוברוצהאינואך–בעירכםהרבנותכסאאתלמלאותראויאשר

לרביקראין'לרוזחזרהישראלרביר"האדמושלבבואוואכן."בקשתכםלמלאותלישישמעותקוותיאצלכםלרבלקבלואליובקשתכם

יושבאניבההעיראתלעזובלילמה"לוהשיבזהאךהרבנותבכסלהםלשמששיבואיאסהעירלבקשתלהיענותבטובושיואיליוסף

ללבונגעברומניהשבהיותו:ין'מרוזר"האדמולוענהכךועל"ומהותהטבעהמכיראיניאשראחרתבמדינהלעירוללכתושלוהבשלום

גדולהלמצוהולכן,אותםלהנהיגשיוכלגדוללרבזקוקיםהםוכעת,ברוסיההמלכותגזירותמחמתלשםברחואשרהיהודיםמצב

.יאסהעירהרבנותעולאתעצמועלוקיבלין'מרוזר"האדמולקוליוסףרבישמעואכן"לבקשתםיעתראםלותחשב

זההספד.גדולובכיבנהיין'מרוזלרביספדא"תריבשנת.ליטיןהעירשלכרבהלשמשלנדאצביברוךרביבנוהתמנהותחתיו

.(22-26'עמ,ט–ין'רוזלביתישראלתפארתקובץ).(א"תרי,טשרנוביץ)"נהיקול"השםתחתנדפסוין'מרוזלרביקירבתווהתבטאות

.(8416ר"אוצה)

.אודותיונפלאיםוסיפוריםתולדותיוובו(ח"תרס,ברדיטשוב)יוסףתולדותהספראתהוציאלנדאמתתיהורבינכדו

.בודדזעירעשנקב.חסרוןללאהפנימייםבשוליםקרעים.בקירובמ"ס21/17:עמודגודל.כתוביםעמודים[3].מקופלדף[1]

.מטושטשותמיליםמספרהראשוןהעמודבתחתית

1000$פתיחה 
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לבעלהמיוחסהימיןקץאגרת–ידכתב.76

ר"התשנותאמצע–'צדקצמח'ה

Manuscript – Igeret Ketz HaYamin attributed

to the Tzemach tzeddek – Mid 1840s

ברכהאחריוהשאיראשרהימיןקץ"אגרת.ידכתב

ה"מוו"ושהקדושהגאוהרבשלבאמתחתונמצא

תלמידליובאוויטשק"מקה"זצללהמענדילמנחם

"...ל"זהרב

,אשכנזיתכתיבה."לישראלנחלה"העמודבראש

.ר"התשנותאמצע

צדקהצמחלבעלמיוחסתאשר.הימיןקץאגרת

ומתיהקץחישובעלהמדברתנדירהאגרתהינה

בספרלראשונהנדפסההאיגרת.הגאולהתבוא

.נוסחאותכמהולהו"תרל,למברג,לישראלנחלה

לשינויימתייחסמונדשייןיהושע'רהחוקר

כפר)עזמגדלבספרוזואגרתשלהנוסחאות

במילהמילההינושלפנינוידכתב.(מ"תש,ד"חב

עםנתבררלא.ו"תרלבשנתבלמברגשנדפסממה

.ההיפךאושלפנינוידלכתבקדםהדפוס

.מ"ס18.5.כתוביםעמודים[3].מקופלדף[1]

.מאודטובמצב

200$פתיחה 

רביהגאוןר"האדמועותק–בשמיםראשי.77

סאבאטאד"ואבמטשכנובלנדאיצחקשמואל

יחידהמהדורה–ח"תרל,ווארשא–וסוכטשוב

Roshi Besamim – Copy of the Admor the Gaon Rabbi

Shmuel Yitzchak Landau of Chechnov and Av Beit

Din of Sabata and Sochatchov – Warsaw, 1878 –

Single Edition

,ס"השובאגדותך"בתנחידושים,בשמיםראשיספר

.מושקאטישעיהרבימאת.הקדושובזוהר,מדרש

.יחידהמהדורה.ח"תרל,ווארשא

וחתימה,וחתימותרישומיםהשערבדףוכןהפורזץבדף

השעראחרבעמודארוךרישום,"לנדאיצחקשמואל'הק"

ק"אבדקא"שליטיצחקשמואלרבי"לשייךשהספר

"סאבאטא

(ה"תרע-ה"תרל)לנדאיצחקשמואלרביהגאוןר"האדמו

רביהגבירחתן.מסטריקובר"האדמווולףזאברבינכד-

דודרביחתן,שניובזיווג,מסטריקובמורגנשטרןיעקב

(וארשאפלך)סאבאטאשלכרבהכיהן.מקובריןשלמה

משנת(וארשאפלך)סוכטשובשלכרבהוכן,ה"תרנמשנת

חיבר.ב"תרעמשנתבטשכנובר"כאדמוכיהן,א"תרס

פרסם.טננבויםדביחזקאלרבי-חתנו."שיחדוש"

הרבניםאוצר).וארשא–"תורהשערי"במאמרים

19580).

.בלועזיתרביםרישומים

במקור).ראשוןשערחסר(דףקיז,[1]במקור).דףקטז

אחדבדףקלפגם,טובמצב.אחרוןדףוכן(שעריםשני

.מנותקתכריכה.(טקסטפגיעתללא)אחרוןלפני

200$פתיחה 
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סערעדא-טשיקק"דקד"אב,שווארטץצבימרדכי"רביחותמות

."והגליל

ווארלףזאב'הקי"בעזההספרזהקניתי"הראשוןבשערחתימה

"ד"בראברהם"נוספתחתימה."ציטראן

"א"שליטדייןאברהם'רחיים...לכבודשייך"השניבשערחתימה

גאוןרב–(ז"תרפ-ז"תרי)מדאראגר"האדמוציטרוןוואלףזאברבי

יצחקאברהםרביושלמדעעשמנדלמנחםרבישלתלמידם.מפורסם

ז"תרממשנתדאראגשלרבה.פרנקלשמואלרביחתן.מקליינוורדיין

צ"מהרזאגדותבעל.פרענקלשמואלרביהראשוןר"האדמומקוםעל

.(5532ר"אוצה).(ח"תרצ,מישקאלץ)

חתן.מפורסםגאוןרב–(ב"תשכ-ג"תרמ)שוורץצבימרדכירביחתנו

רביאצללמדוכן."סופרשבט"הבעלתלמיד.ציטרוןוואלףזאברבי

רבט"תרסבשנת.סיגעטד"אבטייטלבויםליפאטוביוםחנניה

וכןבלונדוןכרבושימשד"תרעבשנתלאנגליהעבר,סרדה-בטשיק

רבצ"תרמשנת,יאנגסטוןשלכרבהושםב"לארההיגר.הולבעיירה

,14244ר"אוצה)."לעמוטובדורש"ו"למלךמעשי"בעל.בקליבלנד

.(תקצז'עמותלמידיוס"החת

כתמי.מנותקהפורזץדף.טובמצב.מ"ס21.5.דףעב;נד,’עמ[1],11

.ראשוניםדפיםבמספרתחתונהחיצוניתבפינהקלפגם.זמן

200$פתיחה 

יוקליעקבישראלרביר"האדמועותק–ל"תר,ווארשא–מאירבית.78

מוולאווהטייטלבוים

Beit Meir – Warsaw, 1870 – the Copy of the Admor Rabbi Yisrael Yaakov

Yokel Teitelbaum of Volova

.ל"תר,ווארשא.פוזנרמאיררבימאת.דעהיורהעל,מאירביתספר

טייטלבויםיוקליעקבישראלרביר"האדמושלמטושטשתחותמתהספרבשער

הגאוןהרב...קנין"ולועזיתבעבריתידבכתברישומים.בגורליץרבנותומתקופת

.בערבעשט...ליפעערדניאל"."הנשרהחזקהפטישהגדול

רביבן(ד"תרפ-ח"תקצ)מוולאווהטייטלבויםיוקליעקבישראלרביר"האדמו

יהודהיקותיאלרבידודוחתן.סיגט–אויהלשושלת,מגורליץטייטלבויםשמואל

משנת.מאודשחיבבומאצזהלברשטאםחייםרבישלחסידו.מסיגטטייטלבוים

משהלרבימשההשיבת"שואתלדפוסהכיןזובעיר,בבערבשטכרבכיהןב"תרכ

לוולאוהעברד"תרנבשנת.גורליץברבנותאביומקוםממלאט"תרנמשנת,מאויהל

ד"כראבבגורליץנשארשלמהרביבנו,ת"באדמורונהגשםהקרפטיתשברוסיה

נפתלירבי,לאפושד"אבדודמשהרבי:הםהנוספיםבניו.בשואהונספה

,מירושליםמנדלמנחםרבי,מדינוביוסףחייםרבי,מריישאיצחקרבי,מנירבאטור

.בוולאווהמקומואתמילאאהרןרביבנו

אריהרבי,בברבשטחמיומקוםאתשמילא(הצדיקרפאל)גרוסרפאלרביחתניו

אתנכדיוהוציאוב"תשלבשנת.תאומיםמיכליחיאלורביהלברשטאםמרדכיליבוש

-'בחלק,ישראלומועדיהתורהעלתורתודברי-א"ח"איטיבהיטיב"הספר

(תקצו'עמ,אלפסי,לחסידות'אצי).ת"ושוס"השסוגיותעלחידושים

.עתיקהכריכה.טובמצב.דףפח

200$פתיחה 

חותמות–ראשונהמהדורה–ח"תרי,קניגסברג–השלוםנתיבות.79

Netivot haShalom – Konigsberg, 1858 – First Edition - Stamps

שלרבהכהניונחמיהמשהרבימאת.תבונותודרך,תשובהדרך,יםנתיבעם.משפטוארחותחייםארחותכולל.נתיבותספר

.חאסלאוויטש

.שעריםשני.ראשונהמהדור.ח"תרי,קעניגסבערג

מרדכי'הקחתום,א"שליטדאראג'הק"האבדקצ"ההגה[וחמימוריאבי]ח"אמוק"כשלהואזה[פר]'ס"רישוםהפורזץבדף

."א"יעטשיקסערעדאק"דקד"אבשווארטץצבי
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יחידות/ראשונותמהדורותמהם[5]–חסריםעותקיםחשוביםחסידותספריאוסף.80

Collection of Important Chassidic Books Incomplete Copies – [5] of Them First / Single Editions

ספר).(625'מסחסידותסטפנסקי).(דף[59]:במקור),[5-52]:דפיםלפנינו.(II)ה"תקס,זאלקווא,אמריםלקוטיספרוהואתניא•

.('האות,48’עמ,ביבליוגרפיה-התניא

מהדורה.1850י"תר,זאלקווא.מדינובשפיראאלימלךצבירבימאתנפלאיםדרושים.ח"ור'דשבתותמאמריששכרבני•

מצב.המצומצמתמהמהדורהאושנהבאותושהודפסההמורחבתהמהדורהמתוךזהדפיםמקבץאםידועלא.כב-גדפים.ראשונה

.(91'מסחסידותסטפנסקי).דפיםבמספרקליםפגמים.העליוניםהספרבשוליפגמים.בינוני-טוב

.ראשונהמהדורה.פ"תק,קאפוסט.מליובאוויטשהאמצעיר"האדמו-(שניאורסון)שניאוריבערדוברבימאת.אורותורהמצוהנר•

.(דףנז;[1],קלג,[7],ד:במקור).ראשונהמספירהכט-ידדפיםלפנינו

בראשי"לויקדושת"הספרכותרתללאנדפס.הובררולאושנהדפוס–קדומההמהדורהלויקדושתספרמתוך.לב-כטדפים•

.העמודים

לפנינו.ראשונהמהדורה.ם"תר,ווארשא.מסוכטשובהכהןאלעזררביר"האדמומאת"נפלאותזכרון"פירושעםפסחשלהגדה•

.שערללא.('עמ111:במקור)11-111עמודיםדפים

אליעזררבימאת.ראשונהמהדורה.ט"תקצ,ווארשא,התהליםספרעלהראשוןהחסידיהפירוש"טהורותאמרות"תהליםספר•

,ד-אודפים,ראשונהמספירהסד-סג,טז-א,ההסכמותועמודיהשערדף[2]:דפיםלפנינו."מגדיםנועם"ספרבעלהורוויץאישהלוי

.(597'מסחסידותסטפנסקי).(דףנט;סז,[2]:במקור)שניהמספירה(סוף)נט-נז,כ-ז

:עםכרוך.ו"תרל,ווארשא,המדותמעלות•

.יחידהמהדורה.א"תרל,פרעמישלא.ד"חבבתורתפרקיםד"סכולל,מפאלטישעןסופראברהםרבימאת.היחודאמונת•

.(בטקסטמעטחסרון)שוליםקציצתעםדפיםמספר.ראשוניםדפיםושלשהשערחסרים.(50'מסחסידותסטפנסקי)

.דףכט.שערחסר.ט"תקצ,ווארשא,העמקיםשושנת•

.שלאחריוודףשערחסר.דף[1],טו-ב.ג"תקצ,לעמברג,רבמעשה•

.שערחסרעותק.שניהמהדורה,ד"תרל,לבוב.מקוריץפנחסלרבינו,פנחסמדרש•

חסידותסטפנסקי).שניהמהדורה.1838ח"תקצ,לבוב.מזלאטשובחייםאברהםרבימאתלחייםאורחספרמתוך.לב-כטדפים•

(35'מס

[1],צט,קפב,[2]:במקור)צו,סה-א,קפב-א:הדפיםלפנינו.[לערךך"תר?לעמברג].עמדיןיעקברבימאת.עזמגדלבירתספר•

.בינונימצב.הספרלאורךעשפגעי.(דף

.ה"תרנ,ווארשא.גחלק.חייםאורח.הרבערוךשלחן•

.ז"תקע,פאריצק.ה"של.הבריתלוחותשניספרשל.אחריוהדפיםושניהשערדף•

.'עמיא,[1].זומסדרהראשונהחוברת.ט"תרצת"עשי,ברנוביץ.ל"זצוקהלויירוחםמרןח"הגהרבנושלמשיחותיו,מאמרים•

.וסוףתחלהחסר.לנונתבררהלאמהדורה.רבההושענאולילשבועותללילתקון•

.מהדורהמאיזהלנונתבררהלא.הבריתלוחותספרמתוךרפט-רמבדפים•

!שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםגדלים.גרוע-טובמצב.ספריםוחלקיספרים18כ"סה

300$פתיחה 
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'תש-'התרשנות–ראשונותמהדורותמתוכם–חסידותספרי[145]אוסף.81

Collection of [145] Chassidic Books – Some of Them First Editions – 19th – 20th Centuries

.ג"תרל,לובלין,מרימינובמנדלמנחםרבימאתטהורותאמרות,ציוןמנחם•

!ט"תרצ1937,נירעדיהאזא.בראדימנחםרבימאת.ט"הבעשבדרךהתורהעלביאור.מנחםבאר•

.ראשונהמהדורה.ע"תר,סיגעט.מ.הגרמשהרבימאת.השנהמועדיעל'בחלק.התורהעל.אחלק.חלקיםב.ענילקט•

."[ניץ'ויזכוללראששטינמץשלמהמרדכי"רביחותמת]

.ראשונהמהדורה.ד"תרמ,ווארשא."צדקצמח"הבעלמנילשפורגמנדלמנחםרבימאת.התורהעלדרושים,צדיקפי•

מנחםשמעוןורביהכהןנטענתןרבימאתמ"מוהרשבחיקונטרסעם.מנעשכיאזמרדכירביהזקןהרבימאת,השלםאשרשפי•

.[מארגענשטערןמאיריחיאלרביחותמות].ז"תרס,פיעטרקוב.מגאוורטשובמענדל

.ע"תר,בענדין,מראדומסקהכהןשלמהרבימאת.ומועדיםהזמניםעל,שלמהתפארת•

ברכה:עםכרוך.ט"תרנ,קראקא.ליבערהכהןעקיבארבימאת,מצאנזחייםלרביחייםדברילספרותיקוניםהגהות,חייםתוצאות•

.שערחסרעותקמשולשת

.שערחסרי"תר,ווארשא,מוויטעפסקמנדלמנחםלרביהקודשאגרת•

.ראשונהמהדורה.ח"תש,לונדון.מראדזימיןאריהיעקברבימאת.התורהעל.ב"אביביכורי•

.ב"תש,וואראהל-סינער.אפשטייןקלמןקלונימוסרבימאת,רגליםושלשנוראיםימים,התורהעל.ושמשמאור•

מהדורה.חלקלכלנפרדשער.ג"תרע,סוואליווע.מציעאבבאעלוחידושיםהמועדים,התורהעל.ב-אחלקים,חייםדברי•

.ראשונה

.(נפרדיםשערים)ותנינאקדמאה.ו"תרצ,ירושלים.ן"מוהרליקוטי•

.(נפרדיםשערים)חלקיםב.מדינובשפיראאלימלךצבירבימאת.חודשוראששבתותמועדים,השנהלימותדרושים.יששכרבני•

.ש"ת,מונקאטש

חותמת].ראשונהמהדורה.ז"תרל.מגוראלטרמאיריצחקרבימאת.קדושיןהלכותהעזראבןועלגטיןמסכתעלמ"הריחדושי•

."[ליכטנשטייןיוסף"וחתימה

.(עותקיםשני).ב"תרמ,ווארשא.אלטרמאיריצחקרבימאת.מ"הרית"שו•

.ראשונהמהדורה.א"תרמ,ווארשא,[אלטר]מאיריצחקרבימאתשבועותומסכתהעזראבןעלמ"הריחדושי•

.ראשונהמהדורה.ג"תרע,חוסט.גרינוולדעמרםבןמשהרבימאת.אחלק.התורהעל.הבשםערוגת•

.מ"תר,ווילנא.אחלק.התשובהאגרתעם.בינוניםשלספר.אמריםלקוטי•

:עםכרוך.ה"תרל,ווארשא.בתראמהדורא,עצותלקוטי•

:עםכרוך.ו"תרל,ווארשא.מקוריץפנחסרבימאת.פנחסמדרש••

ח"תרל,ווארשא.קלונימוסבןקלונימוסרביידיעלמתורגם.חייםבעליאגרת••

.ז"תש,יורקניו.אוהעלד"אב.טייטלבויםמשהרבימאת.אחלק,ופלפוליםס"השאגדותעלחידושים.משהישמח•

.ח"תרפ,ברלין.אוהעלד"אבטייטלבויםמשהרבימאתדברים-ויקרא.בחלק.התורהעל.משהישמח•

.ד"תרל.יוזעפאף.מאפטאהעשיליהושעאברהםרבימאת.חכמהאמרות,ישראלאוהב•

בתחילת].ך"תר,קניגסברג.מפשיסחאבונםשמחהרבישלאביומוואידיסלובהירשצבירבימאת,דרשותספר,למאהעשרה•

.ירושליםמגדולי,"השמיםשער"המקובליםישיבתשלהרוחנימשגיחה(ז"תשי-ג"תרס)בארגגימפלמרדכירביחתימתהספר

:עםכרוך.[פראנקפ"והגרצקוקה"הראיידיעללהוראההוסמך19בגיל.חייםעץישיבתתלמיד

.ט"תרי,קניגסברג.ויטאלחייםרבימאת.קדושהשערי••

.ג"תרמ,ווארשא.ממעזריטשהמגידבןהמלאךאברהםרבימאת.התורהעלדרושים,לאברהםחסד•

ה"מהרבניה"להשייך"רישום].א"תרל,ווארשא.(נפרדיםשערים)ב-אחלק.אייבשיץשלמהדודרבימאת.התורהעל.נחלערבי•

."[אוסטרווצאדפהצדקומורהדייןענגילענדירצביברוך"חתימה"מאוסטראווצאל"זש"ברצביברוך

.ז"תשי,ירושלים.מסטראפקובר"האדמו.הלברשטאםמענדילמנחםרבימאת.אחלק.הפרשיותעל.מנחםדברי•

.ג"תרע,צפת."יששכרבני"הבעלמדינובשפיראאלימלךצבירבימאת'המצותטעמי'ביאורעם.הקדמוניםמאחד,הנפשחכמת•
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.ח"תרי,לעמברג."שבתשלוסדורוחייםמיםבאר"בעלטיררחייםרבימאתהתפלהבענייניותשובהשאלה.התפלהשער•

.ג"תרכ,לבוב,מזלאטשובבערדובישכררבימאת.התורהפרשיותעלחידושים,צדקמבשר•

רבימאתומקורותביאוריםעם.מקומרנאע"זיהקדושיםרבותינושלהתפלהונוסחאותבקודשוהליכותהנהגות.קומרנאמנהגי•

.ה"תשכ,אביבתל.זיסאבאאברהם

.ד"תרס,טארנא.נסק'מליזאלימלךרבימאת.התורהעל,אלימלךנועם•

.[ה"תרכ],(לייפציג:בשער)לבוב.מדינוביאלישצבייעקברבימאת.חלקיםב.הרועיםמלא•

שפיראהירשצבירבימאת.וטריפותשחיטההלכותדעהיורהערוךשולחןעל.(נפרדיםשערים)חלקיםב.תשובהדרכי•

["...אפפיהושעיוסף"חתימות].ראשונהמהדורה.ג"תרנ,ווילנא.ממונקאטש

שושלתספרעם.ה"תשכ,אביבתל.בחלק.מקומרנאיחיאליהודהאייזיקיצחקרבימאת.זהבזרפירושעם,הטהורשלחן•

.ה"תשכ,אביבתל.זיסאבאאברהםרבימאת.קומרנא-זידיטשובלביתהקדושיםרבותינותולדות–הקודש

:עםכרוך.א"תרל,למברג.מסטרליסקאורירבימאת,קדושאמרי•

.בינונימצב.שערחסר.מסאסיבליביהודהמשהרבימאת.ל"רמליקוטי••

.צ"תר,פיטרקוב."נזראבני"הבעלשלבנובורנשטייןשמואלרבימאת,ומועדיםהתורהפרשיותסדרעל,משמואלשם•

.פיעטרקוב.מאלכסנדרהכהןהעניךחנוךורבימגוראלטרמאיריצחקרבימאתתוספותעם.עמיאלשלמהמרבי,מוסראגרת•

.ב"תרע

.אחרוןודף,השנישערחסר.ב"תרע,חוסט.טייטלבויםיהודהיקותיאלרבימאת.מוסרותוכחותאמרות,פניםייטב•

.יחידהמהדורה.ט"תרמ,לעמבערג.טייטלבויםיהודהיקותיאלרבימאת.ישראללביתטוברב•

.ראשונהמהדורה.ז"תרצ,טשערנוביץ.מבויאןפרדימןנחוםמנחםרבימאת.המועדיםסדרעלקודשאמרות.ינחמינוזה•

:עםכרוך.ו"תרפ,לובלין.מדינובשפיראאלימלךצבירבימאתגניםמעיןפירושעם.ץ"יעביוסףרבימאתהחייםאור•

חתימה].ג"תרפ,קלויזנבורג-קלוזש.אקונטרס.שייןהכהןשלוםרבימאת.ערוךשולחןחלקיבארבעהת"שו,שלוםשערי••

["...אייזיקיצחק'הק"בעפרון

.ימינוועדטובשםמהבעלם"האדמוריהשתלשלות–ם"והאדמוריהחסידותענפיובועץציורועליודף[1].טובשםהבעלאילן•

.[מזוההלאמהדורה]-"תש,אביבתל

.ז"תשי,ירושלים.מסטראפקובהלברשטאםליפשיץשרגאיחזקאלרבימאת.מקוואותהלכותעל,חייםדברי•

.כ"תש,יורקניו.הבלרשטאםבערישכרשמחהרבימאת.ת"ושודרשות.חלקיםב,שמחהדברי•

אחרוןדףוכןאחריודפיםושלשהשערחסר.ז"תרייאס.הכהןדודיוסףרבימאת.מוסרדברי.האמונהדרכי•

.ז"תשירושלים.מבאיאןפרידמןמשהרבימאת.משהדעתת"שו•

.ח"תרס,לבוב.מזורוביץהלויאייזיקיצחקרבימאת.עולםהליכות•

בכתבממנוהקדשהכןכמו."פרידמןאפרים"חתימה].ט"תרס,בעטלען.פרידלנדרחייםרבימאת.ומועדיםהתורהעל,חייםטל•

.[יד

.ז"תשט,ירושלים.ממונקאטששפיראאלעזרחייםרבימאת.ישועהמשמיע•

.ו"תש,ירושלים.מסאדיגערעק"הרהר"מהאדמוקודשסיפורים.צדיקיםמעשהגדולים•

,לובלין.מאיזביצאליינרהעניךחנוךגרשוןרבימאת.דחסידותאמליןעשרספרעם.הגדולאליעזררביצוואת–חייםארחות•

.ג"תרס

מנחםשמעוןורביהכהןנטענתןרבימאתמ"מוהרשבחיקונטרסעם.מנעשכיאזמרדכירביהזקןהרבימאת,השלםאשרשפי•

.[מארגענשטערןמאיריחיאלרביחותמות].ז"תרס,פיעטרקוב.מגאוורטשובמענדל

.הקדושמהזוהרמאמרים.ספיריםמעולפת:ב"ח.ט"הבעשמדבריליקוטים–ארזלוחות:א"ח.חלקיםלשנינחלקופרחכפתור•

.ז"תרצ,ירושלים.ראזינשטייןאייזיקיצחקרביידיעלנקבץ

.ג"תרנ,ווארשא.ענסק'מליזאלימלךרבישלבנו,מחמעלניקליפאאליעזררביר"האדמומאתהתורהעלאמרות.לצדיקאורח•

.התחלהחסרלויקדושתעםכרוך.סוףחסרעותק

.ו"תרנ,ווארשא.הורוויץהלוייצחקיעקברבימאתמסכתותכמהעל,רעיוניםטהור•

,בודאפעסט.אחלק.מאוהעלטייטלבויםמשהרבימאת.ועודלמועדיםדרושים,מגילותוחמשך"נעלחדושים,משהישמח•

.ד"תרצ
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-"תרפ,לבוב,החסידותרבנימגדוליאמריםקובץ,צדיקיםאמרי•

,מקאבריןמשהרביתלמידו,מלעכיוויטשנחרביבנו,מלעכיוויטשמרדכירבי–גדוליםמארבעהתורהודבריספורים,ישריםאור•

.שעריםשני.ד"תרפ,ווארשא.מסלאניםאברהםרביותלמידו

הכהןשמואלרבימאתעדןשעריספרעם,גאנצפרידשלמהרבימאתלסעודהידיםנטילתהלכותעל,ערוךשלחןקיצור•

.ח"תרצ,ווארשא,בארשטין

,שניאורסוןבערדוברביידמכתבהועתק.שובהלשבתדרושוכןושופרותזכרונותמלכיותעניןבביאור,ראשעטרת•

.[ך"תר],יאהאנניסבורג

.ד"תשי,ברוקלין.הקדשואגרתהתשובהאגרתעם,אמריםלקוטי•

העשיליהושע"רביחתימות].ד"תרנ,קראקא.(נפרדשער)בינהקנהחכמהקנהספרעם.מצותג"תריעל.הקנהספר•

."[האלטאווסקי

שערחסרעותק.ה"תרל,פרעמישלא.מסטראפקובשרגאיחזקאלרביר"האדמובהוצאת.הגלגוליםספר•

:עםכרוך.ס"תר.פיעטרקוב.מקראקאהעשילרבימאת.ל"חזמאמריעלחידושים.התורהחנוכת•

.ח"תרפ.ווארשא.מנעמירוביוסףורבימסלאניםזאבבנימיןרבימאת.למתנגדהחסידבין.רבהוויכוחא•

.ראשונהמהדורה.צ"תר.מונקאטש.דחלק.ממונקאטששפיראאלעזרחייםרבימאת.אלעזרמנחתת"שו•

.ד"תשימשנתמשיחהקטע."מליובאוויטשא"שליטר"אדמוק"כמאתובקשהקריאה"סטנסילבדפוסדף•

.י"תש.מליובאוויטששניאורסאהןל"זציצחקיוסףר"אדמוק"מכ.י"תש'הפוריםקונטרס•

:עםכרוך.אחלק.ראשונהמהדורה.נ"תר,לעמבערג.שמעוניילקוטעל.א"מהרילקוטי•

.נ"תר,לעמבערג.הפטרדודרבימאת.דודמאמר••

.ב"תש,פעסט.מדינובשפיראאלימלךצבירבימאת.א"מהרצהוספותעם.טובועשהמרעסורהנקראהחייםלעץודרךהקדמה•

:עםכרוך.ג"תרפ.פיעטרקוב.מגוראלטרמאיריצחקרבימאת.הזכותספר•

.ה"תרמ,ווארשא.הרצוגהערץרבימאת,הרועיםילקוט••

.ח"תש,ירושלים.אחלק.ראטהאהרןרבימאתודרושיםוסיפוריםתולדות,דאהרןעובדא•

.ימיםלשבעתמחולקמקוריץפנחסורבי.מבעריטשרפאלרבימאתחיזוקדברי.פנחסמדרשמספרהעתקה.המדותתיקון•

.טובמצב!נדיר.[ד"תרצ],ווראנוב

.מסטרופקובהלברשטאםשרגאיחזקאלרבי"יחזקאלדברי"המאתלדפוסהסמכה.ו"תרנ,קראקא.אלימלךנועם•

:עםכרוך.שערדףחסר.ד"תרל,למברג.קדושאמרי•

.ד"תרל,למברג.מסאווראןצבימשהרבימאת.שושניםלקוטי••

.ש.ממאת.החסידותאישישלופכסימיליותתמונות,תוויםעם.החסידיםשללנגינהואמנותיספרותי.מאס.מזמורלחסידים•

.ו"תרצ,ירושלים.גשורי

.ב"תרל,למברג.ותלמידיוט"מהבעשיקריםלקוטים•

.ג"תש,אביבתל.מחרסוןראבינאוויטשישראליעקברביר"האדמומאת.התורהעליעקבשארית•

ודבריאגדהדברייקריםפנינים:א"חחלקיםלשנימחולקמנחםלקטספרעם.התירוציםשערקונטרסעם.זחלק,יהושעזכרון•

.ז"תרצ',לודז,הלוימנחםפאליקיהושערבימאת.שמיםויראתמוסרדברי,ישריםליקוטים:ב"ח,תורה

.מזלאטשובחייםאברהםרבימאתחייםפריפירושעםוכן,שפיראמשהיוסףרבימאתמיםבארפירושעםפסחשלהגדה•

.ה"תרצ,ירושלים

צבירבימאתא"מהרצהוספותעם.מזידיטשובאייכנשטייןהירשצבירבימאת.החייםלעץודרךהקדמה.טובועשהמרעסור•

.ה"תרפ,לובלין.מדינובשפיראאלימלך

ק"בקסתםסופרהויפטמאןדובישראלחותמת].ראשונהמהדורה.ד"תרמ,קאלאמיא,מקאסובהגרחייםרבימאת,חייםתורת•

.[הויפטמאןדודמרדכירביאביווחותמות.מאסייב

אליקוםמשהרבימאת'משהמטה'ופירוש.מקוזניץהמגידישראלרבימאת'ישראלגבורות'–פירושיםשניעם.פסחשלהגדה•

.ח"תרנ,לעמבערג.מטשערנובילטברסקימרדכירבימאת'גדיאחד'עלנוסףפירושוכן.מקוזניץהמגידשלבנוהופשטייןבריעה

:עםכרוך"[בלאנקליבלדודשייך"חתימות]!נדירהחסידיתהגדה

.ן"תר,קאלאמעא.היבנרמיכליחיאלרבימאת.מראהטיןאורירביר"האדמועלהספד,דרביהלולא•
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יהודהגרשוןרביוחותמותחתימה].ד"תרמ,ווארשא,מניקלשבורג[קרוכמל]מענדילמנחםרבימאת.התורהעלדרושים,צדיקפי•

.[זילברמן

.[רבינוביץחנהלהרבניתשייך"רישום].יידיש.ה"תרפ,ווארשא.מפרשיסחאיצחקיעקברבימאת.היהודינפלאות•

-אחלק.מאפטאהכהןהירשצביבןאהרןרבימאת.ץ"כיוסףיעקברבידרושיוקיצורט"הבעשמדבריליקוטים.טובשםכתרספר•

.[בלועזיתנוספתחותמת."בודאפעשט,פראנקלש"מאברהם"חותמות].(בסלאוויטאש"כמבשער).[?ל"תר,ווארשא].ב

.ט"תרפ,בילגורייא.ב-אחלק.מצאנזהלברשטאםחייםרביר"האדמומאת.חייםדברית"שו•

.התחתוןבחלקוחסרוןעםשער.ה"תרמ,ווילנא.חלקבמדבר.מלאדיזלמןשניאוררבנומאתאמריםלקוטיוהואתורהלקוטי•

יחי,הקדושרבינויחי".25פאלודנאווערחוב.א"שליטר"אדמובראשות'לודזבעיר'תמימיםתומכי'לישיבתשייךשהספררישומים]

.[הישיבהחותמות."הקדושרבינויחי,הקדושרבינו

.ח"תרפ,ווילנא.דבריםחלק.מלאדיזלמןשניאוררבנומאתאמריםלקוטיוהוא.תורהלקוטי•

רבישלבנוהבליןשלוםרביחתימת].ח"תרפ,ווילנא.ויקראחלק.מלאדיזלמןשניאוררבנומאתאמריםלקוטיוהוא.תורהלקוטי•

.[הבליןזלמןשלמה

.ח"תש,בירושליםנעתקברוקלין.מליובאוויטששניאורסאהןא"שליטיצחקיוסףר"אדמוקדושתמכבוד.ח"התשכסלוט"יקונטרס•

.סטנסילדפוס

.ד"תרכ-ב"תרכ,שטעטטין,דעהיורה,ד-אחייםאורח,חלקים5.מלאדיזלמןשלמהרבינומאת,הרבערוךשלחן•

:עםכרוך.דףסח.נדירהמהדורה.ט"תרי,למברג.מקוסובמנדלמנחםרבימאת.התורהעל,שלוםאהבתספר•

יחיאלמיכלורבי,מפרימשלןמנדלמנחםרבי,ממזריטשהמגידרים"האדמומגדולי,טובשםמהבעלליקוטים,יקריםליקוטי••

."[מווישניצאפריינדקינדרישראלוקוניצורילכבודמהוניקניתי"חתימהבשער].דףלו.ז"תרי,למברג.מזלאטשוב

,פיעטרקוב.והתניאע"השובעלזלמןשניאוררביר"האמדושיסדוהמנהגיםהדיניםכלעם.ל"זי"הארנוסחי"עפ,תורהלקוטיסידור•

.ז"תרס

.ה"תרנ,קראקא–טעםברוך•

שמו'דקרא...רענןזיתשנוןחריףש"וביבתורההמופלג'הב[נפשיידיד]פ"לידנשייך...הספרזה"עצמיתהקדשההספרבשער]

."[...ק"מקו"גמשהידידודבריאוהעלק"קמילדיי"נפ"שמשהה"מו

א"מהרה"הו"בלאאמיוסףחיים"חותמת"...יוסףחיים'הקל"הנידידימאתחליפיןבקניןה"בעקניתיו"נוסףרישוםמתחתיו

היוחסיןשלשלתובקיחריףהמופלגהאברךלכבודשייך"הפורזץבדףרישום."והגלילותבלאזענדארףק"דקד"אבל"זצגרינבוים

."ט"שליניסןה"מושמוכבוד

השבטתלמיד.מלבוברפפורטחייםרבי(אמומצד)מצאצאי.מהאסוסאאברהםרבילאביובן(ף"תר-ג"תרל)גרינבויםיוסףחייםרבי

הקהלהוכרבאביומקוםעל(האסוסא)=בהוסאסוכרבכיהןו"תרנמשנת."טוביוםקדושת"בעלטיטלבויםחנניהורביסופר

והשתתףלציונותהתקרב.מבודפשטרייךקופלרבי:מאתנסמך.ז"תרנמשנת(בלאזענדארף,בלוזנדורף)='בבלאזהאורטודוכסית

–"יוסףוילקט"במאמריםפרסם.מהביקוררשמיועלוהונגריתבגרמניתחוברתפרסםב"תרעבשנת,ע"תרבשנתבארץבביקור

.ועוד"תלפיותתל",(ז"תרע-ט"תרנ,בוניהאד-פאקש-מונקטש)

.ב"תרע,סוואליווע.גרינוולדמשהרבימאת.חייםאורח,הבשםערוגתת"שו•

:עםכרוך.הסוףעדגמדףלפנינו.התחלהחסרעותק.ראשונהמהדורה.ט"תפ,אמשטרדם.כתובותמסכתעל,א"הריטבחידושי•

ועם,הפנורמנטןדפיכולל.ראשונהמהדורה.ו"תרמ,למברג.מייזלישעוזיאלרבימאת,שבתמסכתעלחידושים.טובהדעתעץ••

:עםכרוך.טובכללימצב.ראשוניםבדפיםקרעים.רים"האדמוגדוליהסכמות

.ראשונהמהדורה.ד"תרמ,ווארשא.פוזנרמאיררבימאתס"השעלחידושים,מאירבית••

:עםכרוך.ה"תרס,מונקאטש.פרידמןוואלףזאברבימאתהוספותעם,אבוהבשמואלרבימאת.שוניםדינים,הזכרונותספר•

:עםכרוךד"תרפ,לאדז.בצלאלר"בחייםרבימאת,הטיולאגרת••

:עםכרוךד"תרע,פיעטרקוב.מקאריץפנחס'רמהרבלקוטים••

:עםכרוך,שערחסרג"תרע,פיעטרקוב.גאוןהאימרבליקוטים••

.שערחסרא"הגרליקוטי/באורי/חדושי••

רבימאתליעקבדבריומגידבשםקונטרסעם.ץ"תר,ווארשא.טננבויםיהודאיעקברבימאת.שמיםויראתמוסרדברי.יעקבישרש•

.מביאלאבערישדוב

.ז"תרס,מונקאטש,הלברשטאםאהרןרבימאת.ארץמגד•



:עםכרוך"[אלטבסקיחייםישראל"חתימה].ך"תר,למברג,מטשרנוביץטיררחייםרבימאת.אחלקשבתשלסדורו•

.ד"תרס,פאדגורזע.וסוףשערחסראלימלךנועם••

.ח"תרפ,ארשיווא.מזידטשובהירשצבירבימאתרגליםלשלשדרושעםחייםעץפרילספרהקדמה.הלוליםקודשפרי•

רביבןסופרדודבונםשמחהרביחתימת.ח"תרס,בארטפעלד.פאנעטיחזקאלרבימאת,ודרשותתורהחידושי.ציוןמנחם•

.מדרטשקעסופרבנימיןשמואל

[ה"תרס],מונקאטש.מדינובשפיראאלימלךצבירבימאת,חלקיםב,יששכרבני•

1891.ב"תרנ,מונקאטש.כץאייזיקיצחקרבימאת,גחלק,עולםכהנתברית•

1892.ב"תרנ,מונקאטש.כץאייזיקיצחקרבימאת.גחלק.עולםכהנתברית•

.ש"ת,מונקאטש.ממונקאטששפיראאליעזרחייםרבימאת.ושלוםחייםדרכי•

.ז"תרפ,סיגהעט.טייטלבויםצביחייםרבימאת.חלקיםב.ודרושיםהתורהעלביאור.חייםעציספר•

ג"תרפ.ברלין-וינה.בלאךחייםמאת.ע"זיותלמידיול"זט"מהבעשמקורייםמכתביםקובץ•

הכהןשלמהרבימאתשלמהותפארת.מגוראלטרליבאריהיהודהרבימאתאמתשפת:הפירושיםעםפסחשלהגדה•

.ראשונהמהדורה.ה"תרפ,ווארשא.מראדמסק

:עםכרוך.ראשונהמהדורה.ה"תרס,ווארשא,מוגלניצאשפיראיחיאלמאירחייםרבימאתתורהחידושי.חייםתפארת•

:עםכרוך.א"תרע,פיעטרקוב.אמשטרדםד"אבלידאדודרבימאת.בקצרהשבתדינישבתשומר••

רבימאת,וחתניובניוצאצאיווקורותתולדותעם.ח"והצל"ביהודהנודע"הבעל.לנדאהלוייחזקאלרבנותולדות,הדורמופת••

:עםכרוך.ג"תרס,מונקאטש.קאמעלהאראריהיקותיאל
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יחזקאלרבימאת.והתלמודמשהדתפיעלהאישותחוקי••

.לנדא

:עםכרוך.[ח"תר]קאניגסבערג,אמריםלקוטיתניא•

.[-"תקצ,לבוב].בצלאלבןחייםרבימאת.החייםספר••

עלהחייםאורבפירושמקומותמראי,גחלק.משהסגולת•

:עםכרוך.ג"תרס,ברדיטשוב.הופשטייןמשהרבימאתהתורה

וזמניםמטבעותמשקלים,השיעוריםמדות.מצותשיעורי••

.ם"תר,פרעסבורג.מילרגבריאלרבימאת.ובפוסקיםס"שבש

חייםלרביחייםמיםבאר,החייםאורפירושעם,ויקראחומש•

למרןאשכולונחלקדומיםנחלפירושוכן,מטשרנוביץטירר

.ד"תרל,לעמבערג.א"החיד

שערים).דברים-בראשית,חלקיםבהתורהעלמשהישמח•

.ח"תרנ,סיגעט.מ.מאוהעלטייטלבויםמשהרבימאת.(נפרדים

שיחהספריםעם.ומועדיםנוראיםימיםעלדרשות,משהישמח•

.אוהעלד"אבטייטלבויםמשהרבימאת.רוכלואבקתספונים

.ג"תש,סעקעלהיד

חייםרביר"האדמוק"הרהמאת.חלקיםב.חייםדברית"שו•

.[גוטמןצבירביחותמת].ב"תרס,בארדיאב.מצאנזהלברשטאם

,לעמבערג.הירשיוקיליעקברבימאת.יעקבברכתת"שו•

.ט"תרל

בבאעלוחידושיםמועדיםעל:ב"חהתורהעל:א"חחייםדברי•

.ב"תרנ,קראקא(נפרדיםשערים).מציעא

.ט"תרנ,ווילנא.שמותבראשית,דרושים,אורתורה•

ר"האדמומאת–הציונותנגד.התמורהועלהגאולהעלקונטרס•

.ז"תשכ,ברוקלין.מסאטמרטייטלבויםיואלרבי

עלנבדקלאהספריםמצב.כרכיםבעשרות.ספרים145–ככ"סה

!שהואכמותנמכרהאוסףולכןלעומקידינו

1000$פתיחה 
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עמודים200–כ–19-ההמאהאמצע,[הונגריה]–פסחהלכותעלחיבור-ידכתב.82

Manuscript – Composition on Hilchot Pesach – [Hungary], Mid 19th Century – approx. 200 pp.

.ותשובותושאלות.ו"תמ-מ"תסימניםערוךהשלחןסימניסדרעל.פסחבהלכותחידושים.ידכתב

.19-ההמאהאמצע,הונגריהמגדוליאחדהנראהככל,בדורומופלגחכםתלמידידכתיבת,אשכנזיתכתיבה

אתבחיבורורבותמזכירהכותב.ההלכהבנבכיהעצומהובקיאותוגדלותוניכרתהחיבורמתוכןאךלנונתבררהלאהכותבזהות

שאוליוסףלרבי'ומשיבשואל'ת"שו:בהם,לושקדםבדורהונגריה-אוסטרוחכמיגדוליספריאתוכן.והאחרוניםהראשוניםספרי

.ועודהאסשלמהלרבישלמהכרםספר,סופרחתםת"שו,נתנזון

,הונגריה-ואגרותדרשותפנקס–ידכתב.83

19-ההמאה

Manuscript – Notebook of Sermons and Letters –

Hungary, the 19th Century

,מכתביםטיוטות,אגרותהעתקי,דרשותפנקס,ידכתב

.19-ההמאה,הונגריה.ושיריםתורהחידושי,דרשות

ידבכתבהנראהכפיאך,לנוהובררהלאהכותבזהות

.הונגריהמחכמילאחד

,יידישעברית:בהם,שפותבכמהנכתבהידכתב

,"באיא"המוזכרותהעריםבין.והונגרית,גרמנית

."מאדראש""אלמאש"

גנןאשרי"בעזה"הידכתבבתחילת

מעטאכתוב...ישראלבניבתיעלוהציל

שלבסופם."פסחבהלכותחידושים

יאיר'וה"המחברכותבמהקטעיםחלק

סלהנצחאמן)ו"אנסתורתובמאורעיני

בחלקב"תמסימןעלבחידושיו.("ועד

מהדורא"נכתבהעמודיםמראשי

זאתכל"נרשםהחיבורבסוף."בתרא

שהיה[חד]'אמקונטרסי"בעההעתקתי

."בחרותיבימיאצליכתוב

.מ"ס24.צדדיםמשניכתוביםדף143

קלחסרוןעםקרע,מאודטובמצב

.הראשוןהדףבראש(אותיותשתי)

.כריכהללא

500$פתיחה 

צ"מאברהם"אלאגרת:ב27בדףכןכמו"באמצעשנשברהקוליתעצםשלהשאלהבנדוןבאלמאשצ"למכתבתיזה":א17בדף

."באלמאש

.פעסטבעירורבמורהמייזעלסי"אביאלאגרת:ב18בדף

."..איפצבישמואל"חתום,מאדאראשמהעירוחזןלשוחט(סהדותאיקר)המלצהמכתב:ב25בדף

שליחתבענין(ירושלים)ציוןבהרהקודשבעירהיושביםחסידיםאלט"תרימשנתבאיאמהעירמכתביםטיוטת/העתקת:32בדף

."בקניסןרבי"ו"שטייןליזר'רהקצין"מוזכרים.אליהםהתרומהכספי

.ב"תרכמשנתבאיאמהעיר,בירושליםוואלינערחסידיםכוללותאלאגרת:ב64בדף

י"אמוראבל"נזכרהחידושבתוך."מוקדשיןה"בדב"עט"פדףהנשהגידפרק"."הנשהגידמפרקחוליןעלהסברות":א64בדף

."מפראגל"זגלוגאמאירהגאוןהרב

.במקצתבלויהמקוריתכריכה.קליםעשפגעימספר.ואיכותיעבהדף.טובמצב.בקירובמ"ס20.כתובים'עמ[110].דף[84]

500$פתיחה 
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יחידות-ראשונותמהדורות–מיוחסיםועותקיםחתימות–גליציה\רומניה\הונגריהיהדות[187]ספריית.84

Library [187] the Jews of Hungary / Romania / Galicia – Signatures and Pedigreed Copies – First – Single Editions

,והלכהת"שו:התורהמכמניבכלחיבורים.וגליציהרומניה,הונגריהדפוסי\הונגריהרבנימחיבוריספריםשלומיוחדענקאוסף

רוב.מיוחסיםועותקיםרבניםחתימותעםרביםספריםגםביניהם.ועודחסידות,התורהעלוחידושיםדרשות,ס"השעלחידושים

.יחידות\ראשונותמהדורותהספרים

:באוסףהספריםרשימתלהלן

:עםכרוך."[א"יעווארמצאקאללאיוסף"חתימה].ה"תרפ,סעאיני.ברקוביץדוביעקברבימאת,שבתזמירות,הזמירעת•

.ב-א"תרע,פאקש.סופרזסמאןאליעזרורבי,חייםרבי,שלוםיעקברביהאחיםמאת,ואגדהשמעתתא,הלבנוןארזי••

.ט"תרס,מונקאטש.חייםאורח.שעריםביתת"שו•

.ז"תרצ-ד"תרצ,סאטמר.שוורץהכהןשמואלרבימאת,"ששנהלקט"התורניהעתכתבשלראשונותשנים4,כוללכרך•

הנולדיםספרבהקמתהתועלתובדברהמדינהחוקיי"עפשנעשהוגטתערובתמנישואיהנולדיםבעניין,מצרףישבקונטרס•

הזאתוכתורהקונטרסאליוונספח,ל"זצ"מרדכילבושי"בעלברעזאוואד"אבוינקלרמרדכירבימאת,קהילהרבי"עבכשרות

.קונטרסלכלנפרדשער.יחידהמהדורה.ס"תר,וואיצטען.ל"זצוואיטצעןד"אבזילברשטיין'ישעירבימאתאלובנושאים

ענין:ב.ההפךיהודיהאינהמאשהשהולידמישראלמשפחותבתערובתהנולדיםדיני:א.חלקיםשני,יעשהוכתורהקונטרס•

מהםכמה,המחברלדעתהמסכימיםרבניםומכתביואחרוניםראשוניםתשובותנעתקוהחלקיםבשני.בזמננוגירותקבלת

.יחידהמהדורה.ט"תרנ-ז"תרנ,פאקש.קוטנאשלוםרבימאת.בגרמנית

.ב"תרע,מונקאטש.שיקמשהרבימאת.שיקם"מהרלקוטי•

אייבשיץשלמהדודרבימאת.דעהיורהערוךשלחןעלחיבורים.קדושיםודעת,שורתבואותספר•

.ג"תרע,ווארשא.מבוטשאטשדודאברהםרביומאת,נחלערביבעל

צ"בהגהווייסבערגצבייעקב"חותמתו."ו"יצטארגאןד"אבצ"בהרהווייסבערגצבייעקב'הק"מסולסלתחתימההמגןבדף

נותןהנניש"תבוהקדושהספר"ידבכתברישוםעמודבאותו."ו"יצבארדיובפה"רישום."ו"יצטארקאןק"אבדקא"שליט

מקץ'ג'שיחיב"ווצבייעקבה"מות"כשק"בנשאצרו'היראתת"בחדובקיהחריףהאברךנפשימחמדגיסילכבודבמתנה

."א"יעמונקאטששפיטצערשלמה'הקמ"לדהו"חתימההשניבשער."שפיטצערשלמה'הקק"לפב"תרפדחנוכהיומא'ב

."מונקאטשא"שליטמ"מהרבהרבשפיטצערשלמה"חותמתו

.המוקדמים'התרשנות.שערחסר.ס"השעלחידושים,יהושעפניספר•

-1939ש"תשנתלוח"הראשוןהעמודבראש.ש"תלשנתידבכתבשנהלוח.גדוליםעמודים3עלכתוב,שבסוףהפורזץבדפי

ועודים"שובבתעניות,גמראדפיללימודהתחיבות,חשוביםרים"אדמושלפטירהתאריכי,"זכורנות".הכותבכתבבלוח.1940

!לעומקנחקרלא.ומעניניםחשוביםהיסטוריםענינים

הגהותעם.ג"תרע,מארגרעטען.דעהויורהחייםארחעל.אחלק.וינברגרצביאהרןיהושערבימאת,שוסבורגץ"מהריאת"שו•

.ידבכתבהגהות2בספר.(נפרדבשער)יהושעבניןוהערות

,ווארשא.מפלאצקליבאריהרבימאתוחידושים,מליסאיעקברבימאת,פסחהלכותעלחידושים,אלףומגןחייםמקורספר•

.בחוסטרבהיותומתקופתחתימה.סאטמאריראיםדקהלץ"דומ'לייכטאגאליהורביוחותמותחתימותהספרבתחילת].ב"תרע

.[ידובכתבהגהותכמההספרדפיבין

הספרבשער].יחידהמהדורה.א"תרע,פאקש.באניהאדד"אבפולקהלוימשהרבימאת.חוליןמסכתעלחידושים,משהברכת•

."[א"יעפישטיאןק"מקפאללאקשלמה'הק"חותמות."פאללאקשלמה'הק"."פאללאקמרדכישמואל'הק"חתימות

.א"תרע,מונקאטש,מנייטראבראךשאולרבימאת.המועדיםעלמאמרים,אלעזרמשמרת•

יחידהמהדורה.ה"תרס,פאקש.בראךשאולרבימאת.שוניםבענייניםוביאוריםחידושים.בעיליבא•

:עםכרוך.ה"תרפ,סעאיניבראךשאולרבימאת.בניםעלאבותלספרהקדמה•

.ה"תרצ,ווראנוב,מנייטראבראךשאולרבימאת.השנהראשטוביוםחידושיםהמלוכהדבר••

בראךשאולרבימאתכיפורויוםשובהשבתעלחידושיםתמיםהבהוספרמשוראניצבימאיריעקברבימאתימהדרך••

.ו"תרצ,ווראנוב,מנייטרא

קאלישיושערביוחותמותחתימה].ב"תרצ,ווראנוב.מנייטראבראךשאולרבימאת.השבועותחגעלחידושים.הבקרבהית•

.[שאלאק"מק

וואלףרבימאתכריתותמסכתעלחדושים.(נפרדשער)הקטןאמתחתספרעם.עמריךזלמןרבימאת.ערוגהזרעוניששה•

.ע"תר,וויטצען.עמריך
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.ט"תרפ,ברדיוב.פאקהעניךחנוךרבימאת.יוסףזכרון•

.ראשונהמהדורה.ח"תרצבודאפעסט.סופרבנימיןשמואלאברהםרבימאת.חוליןמסכתעלחידושים.סופרכתב•

.ד"תרע,מונקאטש.יאלעםאלימלךדודרבימאת.שונותוסוגיותכריתותמסכתעל.ישעאלביש•

.ט"תרנ,פאקש.חלקיםבך"התנעל.שטרןגרשוןרבימאת.הגרשוניילקוט•

.ז"תרס,וואראהל.ס.לעווליבאריהבןאלעזררבימאת.רבניםועודסופרהחתםבעלעלהספדעם.חכמהשערי•

ע"תר,טאלטשווא.גליקיצחקאברהםרבימאת.בחלק.גיטיןמסכתעל,יצחקבאר•

ב"תרס,פאקש.דייטשאליעזררבימאת.עמוקותוסוגיותהלכותבירור.החלק.השדהתבואות•

.ח"תרכ,אונגוואר.א"החידמרןרבינומאת.ואבותסופריםכלהמסכתותעל.רחמיםכסא•

.ד"תרפ,סעאיני.יונגרייזהלויישעיהרבימאתדרשות,אשרמבניםברוךוספר,ישעיהחזון•

,מונקאטש,מסעלישטכהנאחייםרבימאת.חסידקאפיליעקבמרביהחל.'וויזניץקאסובביתי"אדמורתולדות,שתיהאבן•

.[מסענעץפרידמןץ"כישראלרביחותמת].צ"תר

חותמת].ראשונהמהדורה.ג"תרס,מונקאטש.מסאווליוועוויסאייזיקיצחקרבימאת.שמותבראשית.התורהעליצחקתולדות•

.([13224ר"אוצה)וסענץפאסטושלרבןברזניץמנחםרבי

:עםכרוך.[סענעץק"מקפרידמןחייםטוביוםרביוחותמתחתימה].ח"תרס,מונקאטש,מפוזנאיוסףרבימאת,יוסףיסוד•

:עםכרוך.שערללאנדפסה"תרפ,ווארשא,חייםעץדרךספר••

:עםכרוך.ג"תרע,פיעטרקובהכלליתיקוןעםנפשמשיבת••

:עםכרוך.ע"תר,פיעטרקוב.א"חהחדשפליאהמדרש••

.ד"תרס,ווארשא.גאוןאחאירבמרברצמחלרב,העשיריותגורל••

.ב"תרע,קלויזנבורג.גלזנרשמואלמשהרבימאת.שחיטהמהלכותהלכותחמשעלביאורלמשההלכהקונטרס•

."בנימיןגבול"מולקוטיםץ"מהרהגהותעם.ווייליעקברבימאת.(שחיטהדיניואסיפתקובץ:שלתיבותראשי)"קודש"העבודת•

.ה"תרצ,גרוסווארדיין

.1889נ"תר,למברג.ליכטנשטייןהללרבימאת.בחלק,ותשובותשאלותלעשותעת•

.יחידהמהדורה.ה"תרע,מונקאטש.מקאסאןצדיקיאיהוסףרבימאת.סודבאורחלקוטיםעם,התורהעללקוטים,יוסףויצבר•

."[פריעדמאנןברוך"חותמת]

.ב"תרע,מונקאטש.זמראבןדודרבימאת,דודמגן•

דובמשה"רביחותמת].ט"תרס,פאקש.שטרןץ"כזוסמןרבימאת.ויקרא,שמותספר.התורהעלאגדותחידושי,נועםאמרי•

.[מבודפשט"וואללנער

.ט"תרצ,ווראנוב.עפשטייןהלויליבאריהרבימאת,השניםאור•

.ג"תרפ,לובלין,לספרמילואיםעם.א"תרפ,לובלין.קלאצקיןאליהורבימאת.עגונותתקנותבענין,הלכהדבר•

.1894ד"תרנ,וינה.שיקצבישלמהרבימאת.התפלהקטעימקורות.ן"רשבסדור•

.ג"תרפ',קלוז.אפפעלבויםשמריהורבימאת.אסתרמגילתעל.ועברשםשלהמדרשביתפירוש•

.[הפורזץבדףהמחברחותמת].ה"תרצ,סאטמר.מושקוביץדודרבימאת.תורהחומשיחמשהעלבאור.זהבגלילי•

כהונתומתקופת"מאשקוביץדוד"רביהמחברחותמת].ו"תרצ,סאטמאר.מאשקאוויטשדודרבימאת.בחלק.זהבגלילי•

.[פלורנטיןבשכונת

בדףחתימה].ז"תרפ,מונקאטש.א"ח.קרויזרהלוייעקבחייםרבימאת.והפוסקיםערוךמשלחןדיניםאספת,יעקבבאר•

["...שפמענדלמנחם"הפורזץ

.ג"תרצ,מישקאלץ.שפרייעריהודאאברהםרבימאת.זבחיםמסכתעל.יהודאמנחת•

:עםכרוך.ג"תרצ,ורנוב.גרינפלדשמעוןרבימאת.ויקרא–בראשיתספרים.התורהעלחידושים.שבאזהב•

.ה"תרצ,מישקולץ,שפרייעריהודהאברהםרבימאתקידושיןמסכתעל,יהודהמנחת••

.ג"תרצ,ווראנוב.ג"ח.קרויזריעקבחייםרבימאת.חייםאורחערוךשלחןעליעקבבארפירוש•
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חותמות].ז"תרס:ב"ח,ז"תרנ:א"ח,פאקש.סופרזוסמןאליעזררבימאת.ב-אחלק.שוניםליקוטים,אליעזרילקוטכרכיםשני•

.[בווארשאמסוכטשובבורנשטייןאברהםרביתלמיד,בלונדוןחייםעץישיבתראש–"ווארשא,גרינשפאןשלמהנחמןספרימאוצר"

,מאדד"אבהכהןנפתלירביהגאון,ישראלרועישלושהמכבודוחידושים.והפוסקיםס"השבשיטותפלפוליםכולל,יוסףגנזיספר•

.יחידהמהדורה.ץ"תר,דעווא.הכהןשווארטץיוסףרבימאת.פוטנקד"אבטננבויםיעקבורבי,באניהאדד"אבדייטשאליעזררבי

ץ"תר,אוהעלי.הלוישמואלה"במומאיררבימאת.מצותג"תריעלחדושים.א"ח,שמואלתולדות•

אירוסיןברכתסדרבהוספת.דודבןשמואללרבישבעהנחלתספרמתוךוכתובההתנאיםכתיבתתיקון.שבעהנחלתקיצור•

.[?ו"תרפ],אונגוואר.גרינוואלדאנשילאשררבימאת.השייכיםדיניםוקצתונישואין

.ט"תרמ,ווין.שמות-בראשית.סופרשמואלבנימיןאברהםרבימאת.תורהחומשיחמשהעלסופרכתב•

.ו"תרפ,אוהעלי.היימליךישראלרבימאת.תורהחומשיחמשהעלפירושים.ישראליד•

נפתלירביומאורעותתולדות–'רצוןשבענפתלי'קונטרסעםשווארטץהכהןיוסףרבימאת.ולמעשהלהלכהת"שו,יוסףויצבר•

."[הדאיהעבדיהרבי"חותמת].ו"תרצ,גראסווארדיין.מאדד"אבהכהן

.ח"תרפ,אורדיאה.זילברשטייןשלמהרבימאת.התורהעלוחדושיםבאורים.שלמהאהל•

בענדיטברוךרבי"המחברבןחותמת,"וויסיצחק"חתימות].ה"תרמ,קאלאמעא.ליכטנשטייןהללרבימאת.בחלק.רוכלאבקת•

."[ליכטענשטיין

–שלוםמשמיע.(המחברמשפחתמבנימצבותהעתקת)-בוכיםשדה.ותשובותשאלות.במחברת,ואמתשלוםעתרתספר•

.יחידהמהדורה.ו"תרס,פאקש.קוטנאשלוםרבימאת.הדורומחכמימהמחברתורהוחידושית"שו

.ג"תרפ,קלויזנבורג-קלוזש,מפרומושיקעאברהםרבימאת.אברהםמחזה•

.ד"תרס,דעעש.שמות-בראשית.וועזעלפייבלכלברבימאת.התורהעלספרקרית•

בןדבמשהרביוחותמותחתימה].א"תרע,בילגורייא,שטרנפלדציוןבןרבימאת.בניכםאתולמדתםמצותעל.ציוןשעריקונטרס•

.[מירושליםסלנטציון

גוראשלרבה–ד"באבמשהאברהםרביחותמת].ו"תרס,מונקאטש.הכהןאבליאברהםמשהרבימאת.דשמעתתאאגרא•

.[מארא

:עםכרוך.ב"תרע,בארטפעלד.השיריםשירעלן"הרמבפירוש•

.ב"תרע,ברטפלד.המתיםתחייתמאמריעלביאור.שמואלבןשמעוןרבימאת.קדשהדרת••

–אחלק.ראשונהמהדורהרובםה-אחלקים.ברויןחייםישראלרבימאתהתורהפרשיותעלאגדהדברי.ישראלביתספר•

:עםכרוך.ראשונהמהדורה.ד"תרס-א"תרס,פאקש–ה-בחלקים.שניהמהדורה.ה"תרס,סאטמאר

:עםכרוך.ראשונהמהדורה.ג"תרס,מונקאטש.ברויןחייםישראלרבימאת.אבותמסכתעל,ישראלמנחתספר••

.יחידהמהדורה.ו"תרס,פאקש.ברויןחייםישראלרבימאת.התהליםספרעל.ישראלתפלותספר••

.ו"תרפ,קלויזנבורג-קלוזש.שייןהכהןשלוםרבימאת.ע"שוחלקיבארבעת"שוליקוטי,שלוםשערי•

.ז"תרפ,סעאיני.שווארטץהכהןיוסףרבימאת.ותוכחהמוסר.צפוןאגרת•

.ח"תרס,פאדגורזע,[ה]'טובימעשהמספרראשוןחלק•

.ץ"תר,מארע-סאטו.פרנקליהודהיעקברבימאתשנימגידפירושעם.ב"ח,חסידיםמשנת•

.ח"תרס,וויטצען.גרוסדודמשהרבימאת.א"ח,שתשיבמהדע•

.ג"תרפ,וינא."סופרשבט"בעלסופרבונםשמחהרבימאתדרשותרחלאהל•

.הדאייאעבדיהרביחתימת.ט"תרפ,מיהאלאוויטץ,רוביןשמואלרבימאת.התוכחהחיובמעלת,הדתחומת•

:עםכרוך.ח"תרפ,גראסווארדיין.ברויןברוךישראלרבימאת.התפילהבעניינימעלותעשר,ישראלכנסת•

.ט"תרפ,סעיני.העללערשמואלרבימאת.רוסיאבמדינתשנתחדשוהענירגרעצקיהעופותבעניין,נשרדרך••

ודףשערחסר.ד"תרמ-ג"תרמ,מונקאטש.פאנעטמנדלמנחםרבימאת,חייםואורחדעהיורהעלב-אחלקצדקשערית"שו•

:עםכרוך.ידבכתבהגההדעהיורהבחלקמאבדף.דעהיורהבחלקשלאחריו

.ו"תרמ,מונקאטש.פאנעטמענדלמנחםרבימאת.העזראבןעלצדקאבני••

.1933ג"תרצ,ווראנוב.קלייןיוסףרבימאת.דחלק.ומכותביצהמסכתותעלחידושים.ציוןאהבת•

.יחידהמהדורה.ח"תרפ.סעקעלהיד.רוזנרסגליהודהרבימאת.בעמקותס"השסוגיותבירור.אחלק.יהודהאמרי•
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.ו"תרכ,אונגוואר.אוירבךמאיררבימאת.ונשיםמועדבסדרסוגיותחדושי,בינהאמרי•

.ז"תרכ,אונגוואר.אייזנשטאטמאיררביאביוחייוקורותמנהגיםמוסר.אייזנשטאטמנחםרבימאת,יהודהזכרון•

.ד"תרכ,אונגוואר.אייזנשטאטמאיררבימאת,דרושיםיושראמרי•

.ח"תרצ,ווראנוב.עהרענפלדישעיהרבימאת.התורהעלסופרשבט•

.ז"תרס,לבוב.גאנצפרידשלמהרבימאת.הגטכתיבתלענייןונשיםאנשיםשמות,שםאהלי•

תפארתספרעלהערות,שמעוןחלקקונטרסעם.סעאיני.מארגאליןיוסףישעיהורבימאת.חלקים'לגמחולק.ם"מהרשתפארת•

:עםכרוך.ם"מהרש

:עםכרוך.והתחלהשערחסרעותק.ץ"תר,ורשה,ז"הרבת"שו••

.בהתחלהדפיםוכמהשערחסר.(ה"תרנ)-ט"תרמ,דראהאביטש.חכמהפליאות••

ישראל"וחותמתחתימה].[ג"תרפ],בארדיאב.פיהרערשמואלרבימאת.הוריותמסכתעלוביאוריםחידושים.שפרהר•

.[בספרידובכתבארוכההגהה"קערנקרויט

.ע"תר,סאטמאר,שבדרוןהכהןמרדכישלוםרבימאת'גחלק,ם"מהרשותשובותשאלות•

."[בטעקוטשב"שושאולצביר"ביהושע"חותמת].ג"תרע,למברג.שבדרוןהכהןמרדכישלוםרבימאת.דחלק,ם"מהרשת"שו•

.ו"תרפסעיני.שבדרוןהכהןמרדכישלוםרבימאת.(נפרדיםשערים)דעהיורהעלדעתגילויספרעםיחד.החלקם"מהרשת"שו•

.צבעונימהםאחדספרלכלשעריםשני

.ב"תרצ,סאטומארע.שבדרוןהכהןמרדכישלוםרבימאתס"השעל.ם"מהרשהגהות•

.ב"תרנ,וינה.שפיצרל"סגזלמןשלמהבנימיןרבימאת.שמעתתאשבעלחידושים.בנימיןשמלתספרעם.שלמהתקון•

חתומההקדשה].ד"תרס,סאטמאר.שיקמשהרבימאת.חייםאורחערוךשלחןעלתשובות345.שיקם"מהרותשובותשאלות•

."[פריעדמאןיצחקיעקב"

חותמת].ו"תרפ-ה"תרפ,בערעגסאס.שטערןגרשוןרבימאת.בבליס"השאגדותעל.ג-בחלק,נחמיהזכרון–הגרשוניילקוט•

.[השעראחרבעמודהמחבר

.מ"תר,פרעסבורג.אסאדיהודהרבימאת.בחלקיעלהיהודהתשובת-א"מהריתשובת•

ד"אברייךקופליעקברבישלבנובאטארקעסד"אברייךישראלרביהגאוןמאת.עירוביןמסכתעלענקחיבור,ישראלמנחתספר•

ד"באבמשהאברהם"רביחותמות].דף[1],קלג-קא,קב-צט,צו,[7].ט"תרס-ח"תרס,וואיטצען.ב-אפרקים:אחלק-בודפסט

."[גוראמאראק"אבד

והגלילטעזינגק"אבדקהרבשיללליביושע"רביחותמתבשער].דףקמו-קלב,קלב,[צ].ג"תרע,פאקש.ה-גפרקים:בחלק••

.[ידובכתברישומיםעםגוראמורהד"אבד"באבמשהאברהםרביחתימת."ו"יצ

.דף[1],קו,[12].ז"תרפ,בארדיוב.שישיפרק.ראשוןכרך:גחלק••

.ש"ת,מונקאטש.זקניםעטרתקונטרסעם.רודמישלאד"אבענגילשמואלרביתולדות,משמואלשם•

.צבעוניראשוןשער.שעריםשני.ז"תרצ,מונקאטש.שמותבראשיתאחלק.שווארץזעליגאשררבימאתהתורהעל.אשרבית•

.א"תש,בודאפעסט.כהנאשלמהרבימאתגנוזהחמדהקונטרסעם.ניימאןבצלאלשמעוןרבימאת.ך"התנעל,יקריםפנינים•

,בודאפעסט.אחלק.מאוהעלטייטלבויםמשהרבימאת.ועודלמועדיםדרושים,מגילותוחמשך"נעלחדושים,משהישמח•

.ד"תרצ

.ג"תש,גראסווארדיין.ותרצהשושנהפירושעם.השנהראשמסכתעם,הארוךא"מהרש•

.כריכהללא.ראשונהמהדורה.ח"תרי,פרשבורג.סופרבנימיןשמואלאברהםרביבנולכבודיצא.סופרהחתםשירי,משהשירת•

.ד"תש,מישקולץ.בייטוםזלמןשלמהרבימאת.ס"השסוגיותעלפלפולים,שלמהדעת•

זאבמרדכי'הק"חתימות].ו"תרפ,שאמלויא.אוסלאנדערשמואליעקברבימאת.ובפוסקיםס"בשחידושים,ראשיתבכורי•

."[א"יעשאמלויאסילאדיפהלמדמסאטמארבענבערג...שלום'הק"."עהרענרייך

ידובכתבעצמיתהקדשה].ראשונהמהדורה.א"תרצ,Turna.דייטשישראליוסףרבימאת,תורהחומשיחמשהעל,גרניבן•

.([תריח'עמותלמידיוס"החת).דרטשקעד"אבסופרבנימיןשמואלרבישלבנוסופרדודבונםשמחהרבישלוחתימתו

.ם"הרמבובראשםופוסקיםס"בשתוספותדבוריוהרבההסוגיותכלביאור,עדיותמסכתעלוביאוריםחידושים,עדותשושןספר•

ידובכתבקצרההגההנירעשד"אבמיללעריצחקלוירביחתימת].יחידהמהדורה.ג"תרס,פאקש.מבוסקוביץהלוויוואלףרבימאת

.[בספר
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עם.ט"תרפ1929,ווין–גינזויוסףשלזינגרפיליפמאת.לגרמניתותרגוםפירושעםסופרם"החתמשפחתחכמיארבעתהגדת•

.סופרם"החתלמשפחתהחכמיםארבעתתמונת

.ד"תרפ,ירושלים.עברינערספרעם."סופרחתם"הבעלסופרמשהרבישלצוואתו,[סופר]משהצוואת•

.ו"תרס,פאקש.דייטשאליעזררבימאת.אחלק.השדהפרית"שו•

.ב"תרכ,פרשבורג.סופרחייםרבימאת,חייםמחנה•

"טשארניכעיעקביצחק"וחותמתחתימה.ט"תרנ,מונקאטש.סופרמשהרבימאת.חוליןמסכתעלוהלכותחדושים.סופרחתם•

.ב"תרס,מונקאטש.סופרמשהרבימאת.ס"השסוגיותעלחידושיםסופרחתם•

–לעזערמשפחתוחותמותחתימות.ט"תרפ,בארדיאב.פאקהעניךחנוךרבימאת.חייםבאורחחמורותהלכותביאוריוסףזכרון•

.ופנחס,זאבישראל,אהרן,דודשמואל

.ג"תרפ,סעאיני.צינץליבאריהרבימאת.ביצהמסכתעלחיבור.טוביוםשמחת•

."מטירונויאטראנטטעראברהםרבי"וחותמתחתימה.ץ"תר,סאטומארע.שיקמשהרבימאת.חוליןמסכתעל.שיקם"מהר•

שמואלרביבןסופרדודבונםשמחהרביחתימת.א"תרפ,פאקש.בחלק.סופרליביוסףרבימאת.מצותג"תריעל.סופרלקוטי•

.(תריח'עמותלמידיוס"החת).מדרטשקעסופרבנימין

.זאבפאלקיהושערבימאת.העבריות'ב'האאותיותצורתעל.זהבשרשרות:ב"ח,זהבלשון:א"חחלקיםשניובו.חכמהפליאות•

.(ה"תרנ)ט"תרמ,דראהאביטש

.ט"תרס,פאקש.רוזנפלדאלעזריוסףרבימאת.ך"התנעלובאוריםדרושים.ר"יאחות•

שווארץאיסרישראל"רביחותמת.ו"תרפ,ווישא-אויבער.שיפמןמאיראליעזררבימאת.ראםתועפותמספראחלק,לבינהאם•

:עםכרוך."טעפאלטשאן'גר'בקב"שוהכהן

.ז"תרפ,גאלנטא.פארהאנדמרדכירבימאת.דעהיורהע"שועל,מרדכיבאר••

.ט"תרפ,דעעש.לעבאוויטשצבייצחקרבימאת.אחלק,העזרשלחן•

.גאליקאשמואללרבי'רמוניםעסיס'ו.פאנוע"לרמ'הרמוןפלח'הספריםועליו.חלקיםב.קורדובירומשהלרבי.רמוניםפרדס•

."[בוכריץשושן"חתימה].ו"תרס,מונקאטש

.ה"תרס,וויען.סופרמשהרבימאת.תורהחומשיחמשהעלפרדס–סופרחתם,משהתורת•

צבעונימאוירשאר.ב"תש,בודאפעסטאיידליץזרחרבימאתוחדושיםביאורים.לישריםאור•

.ט"תרפ,סעאיני.מילריהודהאנשילאשררבימאתתורהחומשיחמשהעלודרושיםאגדהחידושי.אשרלחם•

.סעאיני.קאהןבעריששכררבימאת.דבשיערותמספרמוסרדבריעםלמועדיםודרושיםתורהחומשיחמשהעל.יששכרבינת•

.ד"תרפ

.ס"תר,פאקש.דייטשאליעזררבימאת.ס"בשעמוקותוסוגיותגדולותהלכותביאור.דחלק.השדהתבואות•

.ו"תרפ,סוליש.מסאלישהכהןבנימיןיהונתןרבימאת.בחלק.התורהעל.יהונתןנפש•

.ג"תרפ,וינא.'סופרשבט'הבעל.סופרבונםשמחהרבימאת.תורהחומשיחמשהעל.שמחהשערי•

.ן"תר,פאקש.גרינפעלדל"סגמאיררבימאת.דעהויורהחייםבאורחהלכהפלפולי.אחלק.המאירנר•

.ז"תרצ,בארדיאב.ענגילשמואלרבימאת.השנהומועדישבתותעלופלפוליםדרושים.ש"מהרשפתי•

.המחברחותמת.א"תרפ,קלויזנבורג.מאשקאוויטשדודרבימאת.מבשררגלי•

.ח"תרפ,סעאיני.טאבאקיהודהשלמהרבימאת.דבריםבמדברויקראעל.י"שערך•

.ג.באסקאוויטץהלויוואלףזאברבימאת,דרבנןחילוקא.ב.שווארץהכהןנפתלירבימאתנפתלישער.א,נפתחיםספריםשלשה•

:עםכרוך"[טרנאווא,פאללאקשלמהרביחותמת].ג"תרס,פאקש.שווארטץהכהןיוסףרביליקט.בקוליענוקונטרס

.ג"תרס,פאקש.מאמרותעשרהעדותשושן••

,ווראנוב.שטרןאברהםרבימאת.ונשיםמועדזרעיםמסכתותעל.אחלק.ומסכתמסכתכלסיומיעלוהגדהפלפול.עלךהדרן•

.וויסאנשילאשררביחותמת.ו"תרצ

.פארהאנדמרדכירבימאת.דייטשאליעזררביעלמרהספד–רבואבידתוספר."דאירכסאכתובה"סוגיתבירור,חדשקנין•

.ג"תרפ,בודאפעשט

...גאנזגעצילאליקים"בשערחתימה].א"תרס,סיגעט.מסיגעטהכהןאריהחייםרבימאת.שוניםדיניםעלליקוטים.גאוניםדברי•

.[ידבכתבהגהה.(גרוסווארדיין)ד"גרוו



."[אייזענבאךמשה"בשערחתימה].ט"תרנ,מונקאטש.סופרמשהרבימאת.חוליןמסכתעלחידושים.סופרחתם•

כרוך."[ירושליםשיינברגריצחק"בשערוחותמתחתימה].ד"תרנ,מונקאטש.מדינובשפיראאלימלךצבירבימאת.דפרקאאגרא•

:עם

.ב"תרע,ירושלים.יחיאליהודהאייזיקיצחקרבימאת.אבותפרקיעל.חסדנוצר••

מאיריצחקרבימאת.המעלותשירו"וטנפשיברכיזמירותנועםעל:בחלקאבותמסכתעל:אחלק.חלקיםשנישבתכבודספר•

כרוךהפרנמארנטעןדףהינואחרוןדף.דף[1],טו;נז.יחידהמהדורההחלקיםשני.ה"תרפ,סיגט.יצחקאמריבעל.שווארץהכהן

:עם

אחרוןבדף].פרימאנטעןדפישלשה.דף[1],נא.יחידהמהדורה.ה"תרפ,סעאיני.רוזנטלאליהורבימאת,דרךיורהספר••

:עםכרוך."[שטייןדוב'ארי"חתימה

:עםכרוך.דףקז.יחידהמהדורה.ב"תרפ,טשערנוויץ.ראללערמרדכיחייםרבימאת.דנחמתאשבעאעל,נפתלישערספר••

.דףסג.יחידהמהדורה.ט"תרס.סיגט-מרמרוש.טעניןשמשוןבימאתר.החכמיםמדותספר••

.ה"תרל,פרשבורג.אחלק.הלוירוזנבויםליטשליבמשהרבימאת.מועדסדרשלהירושלמיעל,דירושליםמתא•

.?ג"תרע,טאלטשווא.שווארטץפנחסרבימאת.אחלק.דרבנןמילין•

.ח"תרפ,אוהעלי.גרינוולדיהודהרבימאת.החלקיםשני,יהודהזכרוןת"שו•

.צבעונישער.ח"תרפ,סעאיני.גרינוולדיהודהרבימאת.ראשוןחלק.התורהעל.מיהודהשבט•

.צבעונישער.ה"תרפ.גרינוולדיהודהרבימאת.אבותפרקיעלאבותחסדי•

."[רוזינטלדודאברהם"חתימה].ד"תרפ,גאלאנטא.שטרןאברהםרבימאת.זרעיםאחלק.משנהסדריששהעל.אשגפי•

."[ב"שואלטר"רביוחתימהחותמת].ע"תר.טאלטשווא.גליקיצחקאברהםרבימאת.בחלק.גיטיןמסכתעל.יצחקבאר•

ג"תרפ,קראקא.רוזנברגשמואלרבימאת.מקואותמסכתעלביאורוכן.וחידושיםת"שו.שמואלבאר•

יוסףרביחותמת].ע"תר,סוואליווע.א"החידמרןמאת.רותלמגילתפירושעםהסוכותולחגהשבועותלחגלימודים.הרגלשמחת•

.([8964ר"אוצה)בשאמקוטצ"ומודייןהיילפריןצבי

.צ"תר,בודאפעסט.וועלץישראלרבימאת.פסחערבדיניעל.בחלק.לישראלחק•

.ס"תר,סיגעט.מ.שטרןצבינפתלירבימאת.התורהפרשיותעל.דינקתאגרסא•

,סיגעטמארמאראש.מראחובפרידמןחייםישראלרבימאת(גחלק).ונישואיןמילהוסדרהתפלהסדרעל.ח"מהרילקוטי•

."[מאשקאוויטש[ה]'גדלידוד"חתימה].[א"תרע]

.ט"תרפ,דעעש.לעבאוויטשצבייצחקרבימאת.אישותענייניוליבוןביאור.אחלק,העזרשלחן•

.ח"תרס,מונקאטש.ברודאמרדכירבימאת.ברודאמ"מהרת"ושוחדושי•

.ח"תרפ,מונקאטש.אוירבעךמתתיהוישראלרבימאת.אחלקדעהיורהערוךשולחןעל.בינהאמרי•

פאנעטיחזקאלורבימסאטמרטייטלבויםיואלרביר"האדמוהסכמות.ח"תרפ,(רומניה)דעווא.עטרבןחייםרבינומאת.'החפץ•

.["?רייךדוד"חתימות].מדעעש

.[לרנריוסףרביחותמת].ב"תרצ,קלויזנבורג.רולרמרדכיחייםרבימאת.בחלק.מרדכיחייםבארת"שו•

.ס"תר,סיגעט-מרמרוש.מראחובפרידמןחייםישראלרבימאת.ח"מהרילקוטי•

.ב"תרנ,מונקאטש.מפאנועזריהמנחםרבימאת,קשיטהמאהמאמר•

,קלוזענבורג-קלוזש.רולרמרדכיחייםרבימאת,מרדכיחייםבארופירושרשיפירושעם.המעלותשירעשרהוחמשנפשיברכי•

.ח"תרפ

"רוזנבויםחייםמשה"חתימות].שניהמהדורה.ו"תרנ,לעמברג,שפרלינגיצחקאברהםרבימאת.הדיניםומקורי,המנהגיםטעמי•

.["ו"יצבודאפעסט,שאלנאיוסף"חותמת

,סיגעט.מ.מספינקאכהנאנחמןרביר"האדמומאת.(חלקלכלנפרדשער)ב-אחלק.חייםאורחערוךשלחןעל,חייםארחות•

.[בספרהמחברחותמות].ח"תרנ

חתימה]."ירושליםארזה-תלרבכלאביעקבהרב"חותמות.ההדפסהמתקופתידבכתבהגהה.ט"תרי,לבוב.בחלקביהודהנודע•

:עםכרוך,"[קוקהכהןשמחה"הפורזץבדף
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.ך"תר,לבוב.פוזנרמאיררבימאת,(נפרדשער)הביתצלעותוספרהעזראבןערוךשלחןעל.מאירבית••

רביחתימת].ראשונהמהדורה.ט"תרי-ח"תרי,פרעסבורג.סופרמשהרבימאת.ב-אחלקיםהעזראבןחלקסופרחתםת"שו•

.(בחלקשערחסר)."צוועבנערדובעראהרן"רביחותמות,ט"סהדאייאשלום"

משנתהאחוריהפורזץבדףארוךרישום].ראשונהמהדורה.א"תר,פרעסבורג.סופרמשהרבימאת,דעהיורה.סופרם"חתת"שו•

["...מיזי"נזלמןאלחנןה"בממרדכי"חתוםו"תרט

:עםכרוך.ט"תרל,פרעסבורג.סופרמשהרבימאת,חייםאורחחלק,סופרחתםת"שו•

:עםכרוך.ג"תרמ,וויען.דעהיורהחלק.סופרחתםת"שו••

.ג"תרמ,וויען.משפטחשןחלקסופרחתםת"שו••

.[הדאייאעבדיהרבישלוחתימתוידובכתבעצמיתהקדשה].ד"תרמ,פרעסבורג.שניחלקדעהיורה.סופרכתבת"שו•

.ראשונהמהדורה.ג"תרל,פרעסבורג.סופרבנימיןשמואלאברהםרבימאת.חייםאורחחלק.סופרכתבתשובות•

חתימה].ראשונהמהדורה.ח"תרמ,פרעסבורג.סופרבנימיןשמואלאברהםרבימאת.אחלק,העזראבןחלקסופרכתבתשובות•

["ט"סהדאייאשלוםהצעיר"

.ח"תרצ,בודאפעסט.סופרבנימיןשמואלאברהםרבימאת.חוליןמסכתעלחידושיםסופרכתבספר•

נפתלי","גליקמאירחיים'הק"חתימות].א"תרצ,ווראנוב.גרינפלדשמעוןרבימאת.דעהויורהחייםאורח.אחלק.ג"מהרשת"שו•

.["...הירץ

.שהואכמותונמכרלעומקנבדקלאהאוסף.שוניםומצביםגדלים.כרכיםבעשרות.ספרים187כ"סה

1000$פתיחה 



עותק מיוחסים\ספרים \כתבי יד –קבלה וקמעות 

18–ההמאה,המזרחארצות–תשריוחגיהנוראיםלימיםקבליותוהנהגותתפילותחיבור–ידכתב.85

Manuscript – Composition with Prayers and Kabbalistic Hanhagot for Yamim Nora'im and the High Holidays – Eastern

Countries, the 18th Century

ארצות.הקבלהפיעלקודששמותשלכוונותכולל,ותלמידיויזל"הארכתביפיעלוהנהגותתיקונים,יחודלשםנוסחי,תפילות,ידכתב

.הקדושש"הרשרבינושלההודמתקופתחשובמקובלידיעלנכתב.18–ההמאה,הבלקן\המזרח

.הכותב\המחברשלובסגנונובלשונוערוכים.ועודאלהיםחמדומספר,ימיםחמדתמספרמלוקטיםוהתפילותמהקטעיםרבים

:הנהגות\יחודלשםנוסחי\תפילות,ידהכתבתוכןלהלן

תפלה•שבתלערבוידוי•תרגוםואחדמקראשניםלקריאתתפלה•הימיםחמדתמספרהיסודתיקון•דף[12]שישיללילתפלה

לערבעננו•שבתוקבלתלמנחהתפלה•חמיןמיםסוד•שבתערבלטבילתתפלה•לטבילהוידוי•הטבילהסוד•הראשלגילוח

שבתלסעודותלימוד•קידושסדר•שבתשללערביתיחודלשם•שבתפרקי•שבתקבלתסדר•השיריםלשיריחודלשם•שבת

•ופשטניםלמקובליםהלימודלאחרותפלהשבתשלשחריתתפלתלאחרלימוד•הקרבנותסוד•שבתשלמוסף•התורהקריאת•

ראשהנהגות•שופרלתקיעתוכוונותתפילות•השנהראש•אלולחודש•לתעניתתפלה•הערבייםביןשלהתמידעבודתסדר

ימיעשרתתעניות•קומהשיעורסדר•תשובהימילעשרתארוךוידוי•עוונותתיקון•תשובהימיעשרת•תשליךסדר•השנה

שתקןנפשיברכיסדר•הכיפוריםביוםהערבייםביןשלתמיד•התורהקריאת•ז"להרדבמלכותכתר•הכיפוריםיוםערב•תשובה

תפלות•הסוכותחגשלהתפילותסדר•הנענועיםכוונות•אושפיזיןסדר•הסוכותחגסדר•חנוכהסוד•הכיפוריםליוםן"הרמב

.רבההושענאיוםלסעודתולימודתפילה•רבההושענא•הסוכותחגלימיולימודקריאה•תורהספרהוצאת•ההקפותוסוד

.חדשהכריכה.ואיכותיםעביםדפים.שימושבלאי.קליםוקרעיםכתמים.טובכללימצב.שלם.כתוביםעמודים260.דף[132]

שם.ל"כנקבליותוהנהגותתפילותעם,שלפנינוידלכתבהכתיבהבאותה,אחרידכתבנמכר148פריט29'מס,רפאליבמכירת

.החייםבברכתשםמזכירהואאותו,אלביתהמקובליםישיבתראשהקדושש"הרשבתקופתמהמקובליםאחדהינוהכותבכיהוכח

השלםהחכםידיעללידישבאהירושליםאישי"הש"מהרש"תפילהעלשםשכותבוכפיירושליםמקובליעםבקשריםהיהכיומוכח

"...מולכור"כמוהומקובלחשוב

2000$פתיחה 
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18–ההמאה,תימן–ונהי"מהרהמקובלהרבחידושיעם–הסוכותלחגוההקפותההושענותתיקון.86

Tikkun Hoshanot and Hakafot for Sukkot – with Novellae by the Kabbalist Rav the Mahari Vena – Yemen, the 18th

Century

,תימן.ונהיצחקרביהמקובלהגאוןפירושיעם.תורהשמחתשלהקפותכולל,הסוכותחגשלוההקפותהושענותסדר,ידכתב

.(אחרמכותב)19–ההמאה,תימן.נשמותולעילוילאבלים,ידבכתבתפילותספרמצורף.18–ההמאה

ונהאברהםר"כמהרהגאוןבןיצחקר"כמהראדונינוהמקובלהרבחידושיעם,הסוכותלחגוההקפותההושענותתיקון"השערנוסח

מדבריומעטישניםגםחדשים'הפוסל"רזמדבריסביבההושענותשוליעלורמוןזהבפעמוןספרהנחמדהפירושזהוקראל"ז

."ט"ס'שי[?]אלעסר[הם]אברו"אמ'ןשלוםהצעיר"הכותבחתימתהשערבשולי"...הקבלה

ספרדכמנהגישראלמארץופיוטיםתפלותהקדוםלנוסחהוסיףבו,שכתבהתכלאלסידורבעקבותבעיקרהתפרסםוונהיצחקרבי

גםחיבר.הקבלהד"עוטעמיםרמזים,פירושים,הלכהפסקיכתב.לתכלאל(חידושין)"זהבפעמון"פירושהנקראהמקובליםוסדורי

לשנתמקובלפטירתושנת.ועודהתורהעלמלךבתספר,ם"להרמבתורהלמשנהפירושחיברכןכמו,בקבלה"אלהיםרכב"ספר

.מ"תבשנתשנפטרהסובריםוישליצירהל"ת

ההושענות.מאוירתשערמסגרת.דף[63]

כשמסביבהעמודבמרכזנמצאיםוההקפות

וכתוב,מנוקדההושענותגוף.הפירוש

פתיחהומילותהדגשהעם,גדולהבכתיבה

בסוף.ומסודרתנאהכתיבה.מסוגננות

אלכודאסהזאתנכתבה"קולפוןידהכתב

..רטובלעץהדומההטובהאחלתשוקת

"...הבהסאלם'במואברהם

תפילותנוסחיהכולל,ידכתב:עםכרוך

.והשכבותהספדים,נשמותעילוי,לאבלים

.ל"מהנשונהכתיבה.19–ההמאה,תימן

.צדדיםמשניכתובים.דף[20]

כתמי.איכותיםדפים.מאודטוב-טובמצב

חדשהעורכריכת.בודדיםנקבים.שימוש

.ומהודרת

500$פתיחה 
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הרשעיםועונשהצדיקנשמתתיקוןבענין–א"זיע"חיאישבן"המרןג"רשכבהשלקדשוידכתב.88

Manuscript by Maran the Ben Ish Chai – on the Tikkun of the Tzaddik's Soul and Punishment for the Evil

שלוהעיכוב,הצדיקן"נרתיקוןבעניןחידושיםבדף."חיאישבן"הבעלמבגדאדחייםיוסףרבינושלקדשוידכתיבתבעצםכתוב,דף

ואזהגאולהמתאחרתהרשעיםרשעתי"עכיבכלללצדיקיםהפסדגורמתבכללהרשעיםרשעת".הצדיקיםלתיקוןהרשעיםמעשי

."יתאחרהגאולהבזמןלצדיקיםהמיועדהנפלאעונגממילא

.מצויןמצב.ק"כתיבעצםשורות33.צדדיםמשניכתוב.מ"ס13\10.נייר.דף[1]

500$פתיחה 

עםרבותסגולות–ידכתב.87

אמצע,תימן–קבלייםאיורים

19-ההמאה

Manuscript – Many Segulot with

Kabbalistic Illustrations –

Yemen, Mid 19th Century

המאהאמצע,תימן,סגולות,ידכתב

.19-ה

איורים,ומגוונותרבותסגולות

מהסגולותמועטחלק,קבליים

.שלםלא.יהודיתבערבית

15.5.צדדיםמשניכתוביםדף[62]

מספר.זמןכתמי,טובמצב.מ"ס

דפיםושבעהידהכתבלאורךדפים

בשוליםבעיקרפגומיםאחרונים

ניירהשלמתעםותחתונותעליונות

.חדשהכריכה.מקצועית

200$פתיחה 
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–ט"תס,אמשטרדם–(הישראור)י"הארסידור.90

ראשונהמהדורה

Siddur haAri (Ot Hayashar) – Amsterdam, 1709 – First

Edition

נוסח)י"הארכוונותעםסידור–ל"זי"הארסידור,הישראור

המקובלמאת.הסודבדרךרבותוהנהגותהלכות,(פולין

עבודה,התורהעמודחלקיכולל.פופרשמאיררביהאלוקי

הזהרמאמרי.השנהכלתפילותסדר.חסדיםוגמילות

ן"הרמבשתיקןהיםתפילת:כגון,שונותתפילות.השייכים

בביתליושבתפילה,החויםעלתפילה.הקודשהלארץכשהלך

מיוסד,סעודהתקון.ממודינהאריהיהודה'רשתיקןהאסורים

.ובירושליםבצפתמעשהואנשיחסידיםותיקיןמפי

מאיררבישלספרואתבספרכללחזןהירשצבירביהעורך

הנהגות,כוונותהוסיף,(ן"ת,המברוג)"צדיקיםאור"פופרש

הספרשלהשלישיעמוד"ה,תפלהסידורבוושיבלודינים

.ידועלכולוחובר,חסדיםגמילות

.דיאשמשהדפוס.ראשונהמהדורה.ט"תס,אמשטרדם

דבקחיזוקאחרוןבדף.טובכללימצב.מ"ס19.5.דףמו,[2]

.חדשהבדכריכת.קליםכתמים.שקוףנייר

1200$פתיחה 

תלמידועותק–ב"תרע,בגדאד–חיאישבן.89

עםחוציןצדקהרביהצדיקהמחברשלהגדול

קדשוידבכתבוחתימותהקדשות

Ben Ish Chai – Baghdad, 1912 – the Copy of the Leading

Disciple of the Tzaddik Author Rabbi Tzedaka Chutzin

with Dedications and Signatures Handwritten by Him

יוסףרבינומאת.שניה-ראשונהשנה,הלכות,חיאישבןספר

יהושעדפוס.שניהמהדורה.ב"תרע,בגדאד.מבגדאדחיים

.בכורשלמה

הקדשהרישום,השניהחלקובתחילת,הראשוןלשערמעבר

קודש"חוציןצדקהרביהמקובלהגאוןשלקדשוידבחתימת

תורהכתרבחברתולדרושבוללמודו"תצפתת"לעי

ידובכתבנוספיםרישומים.צ"יחוציןצדקההצעירהקדושה

."קודש","תורהלכתר"

מגדולי.עולםיסודצדיק,(א"תשכ-ו"תרל)חוציןצדקהרבי

דור.ישראלבארץהבבליתהעדהרבניוראשבגדאדחכמי

שהתיישבץ"ארמחכמי)הראשוןחוציןצדקהלרביחמישי

מתלמידיו.זלכהביתמדרשבישיבתלמדבצעירותו.(בגדאד

ו"תרפבשנת.בבגדאד"חיאישבן"בעלחייםיוסףרבינושל

החרדיתהעדהשלהדיןבביתכדייןוכיהןישראללארץעלה

צדקהשמשהכנסתביתאתיסד.בירושליםהספרדית

חוצביהיוודרשותיורמהבידהעדהאתהנהיג.בירושלים

רבי,ניסיםיצחקרבי:תלמידיו."נרדמיםמקיץ"חיבר.להבות

מוצפייעקבורביסלמאןרבי,צדקהיהודהרבי,אליהומרדכי

.ועוד

.מנותקתמקוריתכריכה.טובמצב

200$פתיחה 
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קדוםידבכתבהגהות–מאוטווצקקאלישבונםשמחהרביר"האדמועותק–ד"שפ,הנאו–הכוונותספר.91

Sefer HaKavanot – Hanau, 1624 – the Copy of the Admor Rabbi Simcha Bonem Kalisch of Otvotsk – Glosses in Ancient

Script

.ד"שפ,הנאו.אחריםועניניםהתפלותעלסודות.ל"זי"מהארהכוונותספר

בינםשמחה"רביר"האדמורבותחותמות."ביאלאברזיגראיעווסקיבינםשמחה"רביר"האדמוחותמותהספרובדפיבכריכה

."לקארטשעבסמוךבאטוואצקכעתמווארקעע"זיה"זצללהמענדילמנחםמרדכי'רט"בההקו

צעירעודנווהואח"תרכמשנת.וורקאשושלת,מוורקאמנדלמנחםרביבן(ז"תרס)מאוטווצקקאלישבוניםשמחהרביר"האדמו

,החסידותאתרבותובחומרותבתקיפותהנהיג.נתפרסםשמהועלבאוטטצקמדרשוביתאתהקימוחסידיו.אביומקוםמילאלימים

ארוזמנותמשלוחלושלחכשחסיד.משלוצימוקיםוייןחלהאתלוקחהיהלביתומחוץמוזמןוכשהיהלביתומחוץטעםלאמעולם

ועניבהצווארוןעםחולצהשלבשמי,כמגילהגדולההיתהמדרשוביתמזוזת.לעתונותשהתנגדמשוםהמשלוחאתלוהחזירבעתון

אתלעזובהחליטמסוימתבתקופה.שחריתתפילתהתפללערבלפנותורקשלםיוםארכולתפילההכנותיו.אליולהכנסהורשהלא

התייעצותלאחר.נוספתלעליהההכנותכלאתעשהבשובו,ל"לחוחזרהתורכיהשלטוןעיכובעקבאולם,ישראללארץועלההחסידים

המדרשבביתתפילתומקוםאתוקבעבטבריההתיישב.לארץועלהומשפחתוחסידיואתלעזובהחליטמסוכטשובאברהםרביעם

'חיטהמחלבויאכילהו'הפסקאתאומרכשהוא,קצרהמחלהלאחראולםכבודבונהגוטבריהאנשי.הנסבעלמאיררבישםעל

משהאברהםרבי,מפיאסצנהיחיאישראלרבי,סוביןד"אבמנדלמנחםרבי:בניו.לבוראהנשמתואתהחזיר,תפיליואתומקפל

.(תתכח.'עמ.לחסידות'אצי).מאוטווצקדודיעקבורבימפאליניצא

.מזוההלאמכותב,ידבכתבאשכנזיתבכתיבהעתיקותהגהותכמההספרדפיבין

.שימושובלאיכתמים.בינוני-טובמצב.המפתחותמדפיאחרוניםדפיםשלושהוכן.ראשוניםדפיםותשעה.שערחסרעותק.דףסה

.ר"האדמוחותמותעםמנותקתעתיקהכריכה

250$פתיחה 
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ק"בכתיהגהות–ג"תרל,ירושלים–הכונותשער.92

ה"השד–הכהןדוויקשאולרביהאלוקיהמקובל

Sha'ar HaKavanot – Jerusalem, 1873 – Glosses Handwritten

by the Divine Kabbalist Rabbi Shaul Dweik Hacohen – the

Sadeh

רבומאתשקיבלכפיויטאלחייםרבינומאת,הכוונותשערספר

היושלאהוספותכוללתמהדורה].ג"תרל,ירושלים.י"האררבינו

.[האחריםבדפוסיםהכונותבספרי

רביהמקובלהגאוןשלקדשוידכתיבתבעצםהגהה1\פטבדף

בספר,"ה"שד"תיבותבראשיידוחתימתעםהכהןדוויקשאול

עשרותהספרלאורךבנוסף.חתימהללא,ידובכתבנוספותהגהות

מהםאולי]לפחותכותביםמשניוציוניםקצרותהגהותשלרבות

."ט"סמטלוןיצחקהצעיר"חתימותהספרבשער.[ה"השדידבכתב

ידבכתבתוספתהספרבסוף."ט"ספרחייוסףשלמההצעיר"

אולי,המפתחותשבסוףפירירהחייםרפאלרבישללשמו"אהרן"

המקובליםמגדוליפירירהחייםרפאלאהרןהרבשלהעותקזהו

.בירושלים

–דודלביתכסאות.93

–א"תי-ט"ת,וירונה

יחידהמהדורה

Kisot LeBeit David – Verona,

1649-1651 – Single Edition

חיבור,דודלביתכסאותספר

וקדמותהעולםחדושעלחשוב

עשהאליהודהרבימאת.הבורא

.א"תי-ט"ת,וירונה.טובמה

.יחידהמהדורה

מצב.מ"ס20.דף[3],צה-ה,ז

,נקביםמעט.מאודטוב-טוב

כריכה.ניירבמילוימשוקמים

איטלקיותחתימות.נאהחדשה

שליבוראיאתלעבוד"ביניהם

ו"נרקאסטילנובוידידיהשלמה

."ט"סר"יאי

200$פתיחה 

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

המקובליםישיבתראשיביןונמנה,צובהמארםנוספיםחכמיםעםיחדלירושליםעלה(32בן)ן"תרבשנת."הנהררחובות"ו"אל

רביהמקובלהגבירידיעל"הנהררחובותהמקובליםישיבתשלהקמתהעם.חיבוריוכתיבתעלשקדבה,העתיקהבעיראלבית

ירושליםמחכמיחשובחלקשלומאורםרבםהיה.רביםלתלמידיםהקבלהתורתאתולימדהפיץבה,בראשהעמד,נחוםנסים

אליובאיםהיובארץשביקרוים"והאדמורהרבניםגדולי.פריעשתהוברכתו,בתפלתוהיהכוחו.ואשכנזיםספרדים,המקובלים

.עולםשלברומוהעומדיםבדבריםאתוולשוחח,ממנולהתברך

.שלוםנהרבספרש"הרשדבריעל"ה"השדהרבהערות"."ייחודיםספר".חייםאוצרותעלפירוש–"שלימהאיפה"ספר:חיבוריו

ואתידואתאישיריםלאחייםאוצרותעל"שלימהאיפה"ביאורובלעדיכידוע."השדהפאת"."השיריםשירעלפירוש"ו"שלוםשר"

.זהקדושבספררגלו

בשנתביתובניעםעלה,פיריראיצחקרבילאביובשאלוניקינולד(יצחקר"אפמכונה)פיריראמשהחייםרפאלאהרןרביהמקובל

"יצחקואפרומשהאהרןתולדות"חיבוריו.בחסידותהתנהגימיוכל.אלביתק"קויחידיהמקובליםחכמיביןנמנה.לירושלים,ח"תר

.(ג"תרל,ירושלים)"מירושלים'הדבר".(ל"תר,ירושלים)

.בלויהמקוריתכריכה.טקסטחסרוןללא,הדףבשוליחסרונותדפיםבכמה.טובכללימצב.מ"ס33.דףקטז,[1]

300$פתיחה 
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מעין,רעמפגע,משריפה,ממגיפהשמירה.ירושלמיתקמיע"

לחולירפואהרעדברומכל,מכשוף,רעהמגזירה,הרע

דויומיניולכל,ילדיםלמחלת,והאבריםהגוףמחולשת,העצבים

.50–השנות,ירושלים."מכאוב

מארבעת,תרנגולציורובתוכועיגולבמרכזו,מודפסמלבניקמע

למלבןומשמאלמימין.הקמעמילותוסביבםדודמגניצדדיו

הקמעבתחתית.קדושיםמקומותשלזעיריםוציוריםלבנוןארזי

לסיעתאברכה..לפרנסה[ושניםימים]ש"יולאריכותסגולה"

והדפסנו,נושןישןנמצאהקונטרסזה":העמודבשולי."דשמיא

.אליגולאיוסף'רי"עלאורויצאהועתקזהקמע."מחדשאותו

בעצםכדורייצחקרביהמקובליםזקןהוסיףהקמעבתחתית

ואשתומרגליתבןשלוםולרפואתלהצלחת":קודשוידכתב

חולימכלוירפאםעליהםירחםהשםובניהםמריםבתאמירה

מטושטשיצאמהשמותאחד,הקודששמותבקמיע."ע"אדמ

בבירורשיוכתבקדושהשםאתכדוריהרבתיקןולצידובדפוס

."מצפץ"

מחוץנבדקלא.טובכללימצב.נאהמסגרתבתוךנתוןהקמיע

.למסגרת

200$פתיחה 

יחידהמהדורה–ח"תרל,פרמישלא–בינהאמרי.94

נדיר-הקבלהפיעלהגאולהזמןחישובי–

Imrei Binah – Premishla, 1878 – Single Edition –

Calculations of the Time of Redemption per the

Kabbalah – Rare

עם,הגאולהזמןעלדיוניםובו,קבליספר,בינהאמריספר

לאגאליצאנימחברמאת.ן"תר-ד"תרמלשניםהקץחישוב

."פלאיושמו"ידוע

.יחידהמהדורה.ח"תרל,פרמישלא

!מעולםבמכירותהופיעלא–מאודנדירספר

ד"אבזילברמןרפאלרביבעלותחותמות.טובמצב.דףטז

.צפתד"אבזילברמןליבאברהםרביבנוחותמות.צפת

200$פתיחה 

ל"זצכדורייצחקרביהמקובליםזקןשלקדשוידבכתבוהצלחהלרפואהקמע.95

Amulet for Good Health and Success Handwritten by the Eldest of the Kabbalist Rabbi Yitzchak Kaduri
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ביותרנדיר–ושריפהממגיפהלשמירהקמיע.97

Amulet to protect against plague and fire - extremely rare

ציור.י"יולשריפהלמגיפהקמיעלתלייהגדולבפורמטמודפסדף

שוניםשמותבשניהם.ידכףשלציורומתחתיועיגולובתוכומרובע

וגם,התוספותבעלמגרמזיאאליעזר’מרקבלה.לשמירהכסגולה

אליהו’מרוגם.מאדנפלאזאתכלידובכתבהביאל"זהקדושי"האר

.ה"זללהטובשםבעל

ה"תרכבירושליםשנדפסמובאהביבלוגרפיהבמפעל.מדפיסשםחסר

.שלפנינולדףדומהאינוהלאומיתבספרייההמופיעמצילוםאך.לערך

.הלאומיתבספרייהאינו

חיסרוןעםקרע.כתמים.קיפולסימני.טובמצב.מ"ס36/26:גודל

.מקצועיבאופןמשוקםהעליוןבחלק

200$פתיחה 

–19-ההמאהסוף–קמעותאוסף.98

20-ההמאה

Collection of Amulets – Late 19th Century –

20th Century

-ההמאהסוף.הסוגיםמכלקמעותשלגדולאוסף

20-ההמאה-19

נרתיקיבתוךקמעות,(מגולגלותחלק).קלףעלדיו

עלעט.ניירעלדיו.בדעלדיו.(סגורים)קטניםעור

עםתליון.למינציהבלי/עם.הדפסה.קרטון/נייר

2.(2)א"ההאותעםתליון.ש"המוהראתמונת

.(חוטלהשחלתחור)כתומותאבנים

.טובכללימצב.שוניםגדלים.קמעות92כ"סה

!שהואכמותנמכרהאוסף

200$פתיחה  

–ומעוטרמסוגנןידבכתבולשמירהוהצלחהלברכהקמיע.96

העשריםהמאהמרוקו

Amulet for blessing and success and for preservation in a stylized

and decorated handwritten style - 20th century Morocco

עלדיוסופרידבכתבוהצלחהלשמירהברכהופסוקיהקודששמותעםקמיע

.קרטון

צורהבתוך(מלכהואשתוחנהבןשמואלעבור)ארוכהברכהנכתבבמרכז

משני.קודששמותעםדודמגןאיורמעליה,קודששמותמסביבה"טיפה"של

אדוםבצבעיםמסוגגניםגאומטרייםעיטוריםמסביב.חמסהשלאיוריםצדיו

.צהובירוק

(טיפקס)לבןצבעשלקליםכתמים.טובמצב.31/22:גודל

200$פתיחה 
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–ניירעלדיו–!ענקשויתי.100

יצחקבןשחתהי"ענכתב–ו"תרצ

מזרחי

Very Large Shiviti! – Ink on Paper –

1936 – Written by Shachta ben

Yitzchak Mizrachi

בתחתית.ניירעלדיו.ענק"שויתי"

שחתההצעירבידכתובה"נרשם'שויתי'ה

שנתכסליובחדשו"הימזרחייצחקבן

."ליצירהו"התרצ

כוללגודל.האחדמצדוכתובדף[1]

65/50הניירגודל.מ"ס77/62:מסגרת

עםפגמיםמספר.קרטוןעלמודבק.מ"ס

מסגרת.בטקסטגםקליםחסרונות

.זכוכיתעםמוזהבת

200$פתיחה 

דיו–"מנורותשלש"שויתי-ידכתב.99

20-ההמאהתחילת–משורטטניירעל

Manuscript – Shiviti "Shalosh Menotor" – Ink

on Sketch Paper – Early 20th Century

מגןאיוריעם.מנורותשלוש.ניירעלדיו,שויתי

.20-ההמאהתחילת.קודשושמותפסוקים,דוד

,"בכחאנא","בנגינותלמנצח":המנורותשלושת

הדףראשבאמצע."עיניאשאלמעלותשיר"ו

מעלאומתחת.במסגרת"הדברותעשרת"

כדברי,שרטוטישנובדףהמוזכריםהפסוקים

שלכאמיתהשרטוטשצריכהמלמד"הגמרא

ומשפטימפסוקיםמסגרת"שויתי"הסביב."תורה

.מוסר

מ"ס28/23:גודל.האחדמצדוכתובדף[1]

עםקליםפגמיםמספר,ברובוטובמצב.בקירוב

בראש,הדיוחריפותמחמתמיליםבכמהחסרונות

מועטהופגיעהחסרונותעםפגמיםהעמוד

.קיפולסימני.קליםשוליםפגמי.בטקסט

200$פתיחה 
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ר"הת-ק"התשנות-קבלהספרי[36]אוסף.101

Collection of [36] Kabbalistic Books – 1740s-1840s

ר"הת-ק"התשנות.שוניםקבלהספריאוסף

.ג"תקכ.ויניציאה.חדשלראש.בחלק.ימיםחמדת•

.ג"תקכ,ויניציאה.נוראיםוימיםאלוללחודש'דחלק.ימיםחמדת•

.ח"תקע,פאריצק.מקרדינאאבהםבןאהרןרבימאת.ידיןדןפירושעם,קרנייםספר•

.אחרוניםדפיםמספרחסרים.ברובושערחסרעותק,[זאלקוואדפוס],ימיםחמדת•

.[שוניםעותקים2].ה"תרמ,ווארשא,קורדאווירומשהרבימאת,קומהשיעור•

.פרידנזוןמשהאהרןרבימאת.ל"לרמח(ומקובלחוקר)הויכוחמאמרמספרפרקיםעשרהעלביאור.מרדכישלמהנשמת•

.[ההדפסהמתקופתהפורזץבדפירישומים].יחידהמהדורה,[ג"תרי,יוהניסבורג]

הסכמות.ח"תקמ,דאדרהפרנקפורט.(ליפשיץ)גדליהרבימאת'שרשים'בשםביאורעם.אלבויוסףרבימאת.עקריםספר.שתולעץ•

.דףצד-ג,[7]."ביהודהנודע"בעללנדאיחזקאלורביתאומיםיוסףרבי

.א"תרמ,ווילנא.(ל"זי"האר)ל"זלוריאיצחקרבינושלערוךשלחן•

.ט"תרל,ווילנא.ץ"התשבבעלדוראןצמחרבימאת,הרקיעזהר•

:עםכרוך.דףקס,[2].ד"תרנ,קראקא.המצותעל,הקנהספר•

.ד"תרנ,קראקא.הקבלהדרךעלמצותג"לתריפירוש.בינהקנהחכמהקנה•

.ז"תרפ,ירושלים.מהרילשלמהאהרןרבימאת.חייםעץספרעלפירוש.ג"ח,זכוחייםטועמיה•

הכהןישעיהחייםרבימאת.'חייםדרך'ופירוש,הקץזמנילברר–'ישועהברכת'פירושוכן.סגולותכמהבתוכוהכולל.הפלאותקץ•

.מנותקיםדפים,חסרהאחוריתכריכה.1905ו"תרס,לובלין.הלברסברג

.(אלחלקעותקיםשני).ז"תרצ,ירושלים.ב-אחלק.פנימיוהסתכלות,פנימיאורבאוריםשניעם.ל"זי"מהארהספירותעשרתלמוד•

.ז"תרפ,ירושלים.אחלק.אשלגהלוייהודהרבימאתמסבירותופניםמאירותפניםעם.ל"זי"מהארהחייםעץ•

לכלנפרדשער.ץ"תר-ז"תרפ,ירושלים.ג-אחלק,אשלגהלוייהודהרבימאתמסבירותופניםומאירופניםעם.ל"זי"מהארהחייםעץ•

.מהדפוסשינוייםעםכתיבהבמכונתנכתבבסופואחלק.(פעמייםקיים,בחלק).השמטותחלקעם.חלק

.ה"תרס,ירושלים.סטרליסקראורירביוקיבץאסףאשר'אבאבני'בשםוליקוטיםהגהותעם.ל"האריזמנהגי.דאבאפתורא•

.ה"תרל.סיגעט.מ.(בנפרדשער)דצניעותאספראספרעם.צמחיעקברבימאת.א"ח,הרקיעזוהר•

.ב"תרכ,לבוב.קורדואירומשהרבימאת.רימוניםפרדס•

.ו"תרנ,מונקאטש.ריקיחיעמנואלרבימאת,מחשבותחושב•

.דףמ',עמVI,[2].ב"תרמ,ווילנא,דצניעותאספרא•

.דף[2],קכה,[1].1870ל"תר,ווארשא,חדשזהר•

:עםכרוך.דףקו,[2].ג"תרמ,ווארשא,גיקטלייאיוסףרבימאת,אורהשערי•

.א"תרמ,קראקא,גיקטיליהיוסףרבימאת,צדקשערי•

.א"תרמ,ווארשא,המלאךרזיאללושנתןקדמאהדאדםספראזה•

.[ב"תר?,יאסי].הזוהרתקוני•

ב"תרפ,לונדון.טננבויםוואלףזאברבימאת.הקבלהמפתח•

."[קראס,זקשמשה"חותמות].ז"תרכ,ווארשא.הכהןפאפרשמאירלרבי(נתיבויאיראורמאורי),נתןמאורת•

.ד"תרמ,ווארשא.יצירהספר•

יעקבקהלתבשםוהוספות.בוזאגלושלוםרבימאתמלךמקדשפירושעם.דברים-במדבר,ויקרא,בראשית:כרכיםשני.הזהרספר•

.[השערדףחסרבראשיתכרך.הדאיהעבדיהרביחותמת].ם"תר,פרעמישלא.מדינוביאלישיעקברבימאת

.1860ך"תר,למברג.מפראגמנחםבןמשהרבימאת.משהויקהל•

.(עותקים2).ה"תשכ,ברקבני.דבילצקישריהרבימאת.שרעבישלוםלרבינוהנהררחובותספרעלפירוש,בצלאלמחשבת•

.ט"תרי,יוהאנסבורג.ו"למהרח,הגלגוליםספר•

."מרגליותצבי"עתיקהחתימה.[ח"תרי],יאהאנניסבורג.אלקיםמפעלות•

!שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםגדלים.טובכללימצב.כרכים36כ"סה

200$פתיחה 
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ירושליםדפוסי-חשוביםקבלהספרי[14]אוסף.102

Collection of [14] Important Kabbalistic Books – Printed in Jerusalem

ר"התשנותירושליםדפוסיקבלהספריאוסף

הלוישמואלדפוס.שניהמהדורהג"תרמ,ירושלים.שרעבימזרחישלוםאברהםרבימאת.חייםעץספרעל.שלוםדבריספר•

.(415'מסהלוי.ש).דף[2],עו,[3].מוזהבותבאותיותשער.[הדאייאשלוםרביחתימת].צוקערמאן

.ד"תרפ,ירושלים.מהרילשלמהאהרןרבימאת.חייםעץספרעלפירוש.א"ח.זכוחייםטועמיה•

ו"תרפ,ירושלים.מהרילשלמהאהרןרבימאת.חייםעץספרעלפירוש.ב"ח,זכוחייםטועמיה•

.ז"תרפ,ירושלים.מהרילשלמהאהרןרבימאת.חייםעץספרעלפירוש.ג"ח,זכוחייםטועמיה•

.ד"תרע,ירושלים.מהרילשלמהאהרןרבימאת'להמנחהביאורעם.פופרשמאיררבימאת.חכמהמסילות•

.ב"תרע,ירושלים.(ש"הרש)ש"השמסידורמתוך.ופוריםחנוכה,פסחליללסדרכוונות.שלוםשר•

קרוע'דחלקשער.'החלקשלראשוניםדף7-ושערחסרים.ו"תרנ-ן"תר,ירושלים.פרסייאדוששוןרבימאת.ה-דחלקששוןשמן•

"הדאיהשלום"רביחתימת.חסרוןללא

.ג"תרס,ירושלים.הכהןדוויקשאולרבימאתהגהותעם.שלוםנהרבספרוש"הרשדבריביאור.רפולהררינסיםרבימאת.נהרעלי•

.[מזוההלאמכותבידבכתבספרדיותהגהותמספר."הדאיאברוךהצעיר"חתימהבשער].ע"תר,ירושלים.אחלק.חייםעץ•

:עםכרוך.(734'מסהלוי.ש.הראשוניםירושליםספרי).ן"תר,ירושלים.משהבןששוןרבימאת.דחלק.ששוןשמן•

.ו"תרנ,ירושלים.משהבןששוןרבימאת.החלקששוןשמן••

.[הדאייאעבדיהרביחתימת].ט"תרס,ירושלים.הראשוןשער,ההקדמותשער•

.ב"תרע,ירושלים.ויטאלחייםרבימאת.הקודשרוחשער,השביעיהשער•

ו"הייחיה'ןדודלהצעירשייךהספרזה"בעליםרישום].ג"תרס,ירושלים.ויטאלחייםרבימאת.הגלגוליםשער–השמיניהשער•

."[ט"ס,כבאסוהמכונה

גם.ב"תרעירושליםשלוםשרספרעםכרוך,שערחסרעותק.ן"מוהרליקוטימספרתפלהכולל.ע"תר,ירושלים,ישראלבניצעקת•

.[שלוםשרמספרמאבדףידבכתבארוכההגהה].שערחסרהוא

.שוניםגדלים.ספרים14כ"סה

200$פתיחה 
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'תר-'התשנות–שונותמהדורות–זוהרספרי[16]אוסף.103

Collection of [16] Zohar Books – Varied Edition – 17th – 19th Centuries

.ח"תפ,אמשטרדם.בראשיתספראחלק.התורהעלהזהרספר•

רישום."ל"שצאלחיוסף'ןיודא'ןיחיאהחפץזה"חתימהבשער].ח"תפ,אמשטרדם.בראשית.אחלק.התורהעלהזהרספר•

ברשותאםכימשםלהוציאואדםלשוםרשותואיןו"הנדאףאברהםשלד"לבהמאלנגאריחיאולזכרוןלזכותהקדשהזהרזה"נוסף

.[ב"ושציל"הנז

.מפרעמישלאיאלישצבייעקברבימאתיעקבקהלתהחסידיהפירושועם.בוזאגלושלוםלרבימלךמקדשפירושעםהזהרספר•

.ם"תר,פרעמישלא.דבריםבמדברויקרא:חלקים

עםהספרלאורךדף25-כ,טובמצב,קטו-ידפים.פסחבןבערודובל"סגישראלבןבערדובדפוס.ע"תק,סלאוויטא,ויקראזהר•

:עםכרוך.מאודטובבמצבהדפיםשאר,טקסטחסרוןעםעשפגעי

בןבערודובל"סגישראלבןבערדובדפוס.ע"תק,סלאוויטא,דבריםבמדבר,דחלק.התורהעלהזהרספרשלהשערדף••

:עםכרוך.פסח

.-"התקשנות.עב-מבדפים,המאיראור••

,פרעמישלא.מדינוביאלישיעקברבימאתיעקבקהלתבשםוהוספות.בוזאגלושלוםרבימאתמלךמקדשפירושעם.הזהרספר•

.[השערדףחסרבראשיתכרך.הדאיהעבדיהרביחותמת]!שלםסט.כרכיםשלושה.ם"תר

.מאודטובמצב.ח"תרי,ליוורנו.שמותספרבחלק.התורהעלזהר•

sion"חותמת].ח"תרי,ליוורנו.במדברספר,דחלק,התורהעלזהר• labi Bengasi",ידבכתבהגהותשתי].

חייםרפאלהצעיר"בשערמזרחיתחתימה].ב"תרכ.אזמיר.הנעלםומדרשתורהסתריעם,ויקראספר,החלק.התורהעלזהר•

."[ט"סאשכנזי

."[ט"סאשכנזיחייםרפאלהצעיר"מזרחיתחתימהבשער].ב"תרכ,אזמיר.בראשיתמספראחלק.תורהעלזהר•

.ד"תשכ-ב"תשכ,ירושלים.'ג-ו,אכרכים.קורדואירומשהלרבייקראורפירושעם.הזהר•

."[...פעראהרןמשה","שיינברגמשהאברהם"חתימות].א"תרל,ווארשא,הזהרתקוני•

.כרכיםשני.רודיטיבנימןציון'ןדפוס.ח"תרי,אזמיר.י'פלאגחייםרביהקדמתעם.'ב-ואחלקים.הזהרתיקוני•

:עםכרוך.ג"תרכ-ב"תרכ,אזמיר.דברים,זחלק.התורהעלזהר•

[(ג],רל-ג[1]:במקור)קנטדףעדהתחלהחסר,ויקרא.החלק.התורהעלזהר••

.ש"ת,ירושלים.מרגליותראובןרבימאת.זהרניצוציהגהותעם.בראשית,הזהרספר•

.ח"תש,אביבתל.מרגליותראובןרבימאת.זהרניצוציהגהותעם.הזהרתקוני•

.טובכללימצב.כרכים16כ"סה

200$פתיחה 
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מכתבים\חתימות \הגהות \כתב יד –יהדות אשכנז 

!נדפסלא–שנייטוךם''ריבלגאוןצילץד''אבהכהןשלמהרביהמפורסםהחריףהגאוןמאתבהלכהתשובה.104

Halachic Responsum by the Famed Gaon Rabbi Shlomo Hacohen Av Beit Din of Tziltz to the Gaon Ribam Shneituch – has

not been Printed!

.ו"תקס,מרגנטהיים.צילץד"אבהכהןשלמהרביהמפורסםהגאוןשלוחתימתוקדשוידכתיבתבעצםהלכתיתתשובה,ארוךמכתב

יומם'דבתורתהוגה,ההשפלהבנימוסימוכתר''להממוען[מערגנטהייםבעיררבנותותקופת]ו''תקסאיירא''כקודששבתמערבמכתב

נעים''פיורדאאביושלרבנותבעירשררהמנויבענייניפותח'',[שנייטוך]יוסףה''מו..במעלותמושלםמופלאהרבידידיה''ה..ולילה

שלמהחשקחשקבו,בפיורדאובהיותי,בומדוברנכבדותכיובפרט,ששתיהטובממעמדווכשומעי,חזיתיספרבמגילתאמרותיו

בשולי.ההטעיהכספישייכיםלמידניםוכעת,הנכריחובםלבעלשהטעהשותפיםמשניאחדבדיןבארוכהמפלפלבהמשך.''מלאתי

רבימשיב,שברשותו"חדשבית"הספראתשלמהרבילוימכורכיהנמעןלבקשת,הנמעןאלשלמהרבישכותב,נוסףעניןהאיגרת

.''שניחלקליונשרףמ''חוח''ב'חלקישניליהיהכיאפשריבלתי''שלמה

אדלרן''ומהרך''המרזאביושלותלמידרבנושלידידוהיהאשר(ט''י'סימ''חו)שנייטוךם''ריבת''בשונדפסהזולאיגרתתגובה

למהנדירההיסטוריתהשלמהלפנינו–הכהןשלמהרבישלמכתבושםמובאלאאבל,כאמורהתשובהמובאתם"ריבת"בשו.מ''מפפד

.שםבתשובתושנייטוךם"הריבעולהדבריםאילועלבבירורלהביןניתןכעת,ם"ריבת"בשושנדפס

וגלילותבאשכנזהרבניםמחשוביומנהיגפוסקרב'',נפשבתי''בעל(ד''תקפ–ט''תקכ)הכהןשלמהרבנוהגאוןהמפורסםהחריף

בהיותוכברברבנותכיהן.'כהונהבגדי'ספרושםעלהנודעפיורדאק''אבדקזלמןמשולםרביהגאון'ך''המהרז'לאביוותלמידבן,פולין

(בפוליןכיום,עיליתשלזיה)'ציליץ'החשובההעירשלכרבההוכתרא''ובתקעבמעגערנטהייםא''בתקס,שנייטוךבעירשניםד''כבן

ראה,פרידלאנדרבנותעיראנשיהתנגדותמחמתכנראה)הרבנותכתראתמלקבלנמנעאיגרעקיבארבנוישראלשלשרבןלאחר

...בתורהמוכתרוהבקיהחריףהגדולהגאוןורבינומורינולאדונינו''לרבנו'צילץ'דהקהלראשיבאיגרתוכמסופר(ריג'עמהמשולשבחוט

יצאנוכןעל,דקהילתינוד''אבלהיותיכולשלאאיגרעקיבאו''מההגדולהגאוןהרבשלידמכתיבתספרהגיענוכילטובהידרשונוהיום

ביתבישיבתבמוסכםשעלה...לברכהט''מזבאומרלבשרהואבשורהיום,לאמורכולםואמרורבהבשמחהורבינומורינואדונינולקראת

פ''ע,תקיא'עמא''ח'ישראלשלמאורן'בצוין)''..(רבנושלותנאיההרבנותשכרשלארוךפירוטבאוכאן)..ו''יצהקהלמאולפיהקהל

צביתפארת',י'סיבקודשחומרת''שו)אליודורוגדוליתשובותראה,בהלכהגדול'משיב'וגם'שואל'גםהיהרבנו.('המאור'בהנדפס

ם''ריבת''שו)רבנוהשיבאשרותשובותיו,(יב-ט'עמס''תש'ישראלאהרןבית'בנדפס'אלמוגיםעצי'בעלברליןצ''הגרנח,ז''נ'סיד''יו

בשניםמאותגנוזיםלבלדאבוןאשררביםחיבוריםחיבררבנו.(א''י'סיע''אה',ז'סיח''אוכהונהבגדיאביות''ובשו',י'סימ''חושנייטוך

עודראה.ומועדיםהתורהעל'נפשבתי'בשם,מחידושיוכרכיםכשניאלוידכתביפ''ענדפסוהאחרונותבשנים.מ''ופפדפראגבספריות

.(558–533'עמ'הנפשבתי'בספר)'הכהןשלמהרבנותולדות'בותולדותיורבנושלפעולותיועל

רביהמקובלהגאוןהמכתבמקבל

נפטר)שנייטוךמאירר''ביוסף

אשכנזמגאוני(לערךא''תרכ

נולד,אלוקיומקובלפוסק,המפורסמים

לרבמובהקתלמידהיה,בפיורדא

בגדי'בעלך''המהרזהגאוןהעיר

אדלרנתןרביק''והגה'כהונה

פריידענטהאלד''כראבכיהן.מ''מפפד

דורוגדוליעםונתןנשא,שנהארבעים

הכהןשלמהרבנועםביניהם,בהלכה

ד''יו,שנייטוךם''ריבת''שו)ך''מהרזבן

רבותפעמיםוכן(ועוד,ד''י,ב''כ'סי

ד''אבץ''כהעכיסיהושערביהגאוןעם

ת''שו'המפורסםספרו.אנשבאך

שניםעשרותנדפס'שנייטךם''ריב

(א''תרנדראוביטש)פטירתואחר

,דאזהדורמגדולירביםבהמלצת

ד''מהרי,החסידותגדוליאףביניהם

דרכי'ה,משינאוואהצדיק,מבעלזא

.ועודממונקאטש'תשובה

\34.צדדיםמשניכתוב,נייר,דף[1]

מחמתנקביםמעט.טובמצב.מ"ס20

.קמטים.הדיוחריפות

1500$פתיחה 
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כתוביםעמודים430–כ–18-ההמאה,ברלין–עמנואלמחברות–ומרשיםמפוארידכתב.105

Impressive, Elegant manuscript – Machbarot Emanuel – Berlin, the 18th Century – approx. 430 Written Pages

,ברלין.מנוקדתאשכנזיתכתיבה.ה"רצשנתבקושטאנטינאלראשונהשנדפס"עמנואלמחברת"הספרהעתקת.מפוארידכתב

.18-ההמאה

28-למחולקהחיבור,14-המהמאהאיטלקייהודילשוןוחוקרמשורר-הרומישלמהר"בכעמנואלמאתחיבורהינועמנואלמחברת

.ועוד,שירים,הלצותודברימוסרדבריוכן,המחברחיימתקופתנושאיםנידוניםבהם,מחברות

עםפגםמלבד."והעדןהתופתמחברת"(28מחברת)האחרונההמחברתשלסוףחסר.מפוארעותק.בקירובמ"ס21.דף214

מחיקהכתמימספרהשערבדף.מאודטובבמצב,(ניירבשיקום)האחרוןהדףובשוליהשערדףבתחתית(בטקסטגם)חסרון

.עורשדרתעםפשוטהכריכה.אדוםבצבעדפיםחיתוך.(טיפקס)

500$פתיחה 



18-ההמאה,אשכנז–מצוירשער–ציבורלשליחקלףעלידכתב!מיוחד.106

Special! Manuscript on Vellum for the Prayer Leader – Illustrated Title Page – Ashkenaz, the 18th Century

18-ההמאה,[אשכנז]לעשניץ,קלףעלדיו.(ציבורשליח)ץ"לשתפלות,ידכתב

,ההפטרהברכות,דודילכהפיוט,תורהספרהגבהתלאחררצוןיהי,"חטאינומפני"לפניכ"ויוה"ברלאומרורצוןיהי:התפלותבין

,חצירות,תבשיליןעירוביסדר,תעניתברכת,הרחמיםאב,לתורההעלייהלאחרשברךמי,יזכור,המלךלשלוםתפלה,פורקןיקום

.התקיעהוסדרהתקיעותכוונת,המגילהברכות.ותחומין

ה"מ[ין]'הקצהאלוףנדבהקונטרסזה"נכתבהשערבתחתית.צבעונימצוירשער.מנוקדתמהכתיבהחלק,ומסודרתנאהכתיבה

."ץ"כשמואל

גובה.מוזהבתהטבעהעםמפוארתחדשהעורכריכת.זמןכתמי.(יבש)מיםכתמי.טובמצב.מ"ס23.5/20:עמודגודל.דף[8]

.מ"ס25:הכריכה

1000$פתיחה 
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20-ההמאהתחילת–אשכנז–המתטהרתסדר–קלףעלידכתב.107

Manuscript on Vellum – Seder Taharat Hamet – Ashkenaz – Early 20th Century

,אשכנז.גדולותבאותיותאשוריכתב.קלףעלדיו.והקבורההטהרהבשעתוהפסוקיםהתפילות,המתטהרתסדר.קלףעלידכתב

.20-ההמאהתחילת

.מיםכתמי."געמיינדענייטראערדעראייגענטום"–ביידישנכתבהכריכהעל,טובמצב.כתובים'עמ[9].דף[5]

500$פתיחה 

מקבץ–(סליחות)ידכתב.108

פוליןפיהםמנהג–דפים

[16]-ההמאה-מעהררין

Manuscript (Slichot) – Collection

of Leaves – Custom of Pihem,

Polin, Mehrin – the [16th]

Century

סליחותמתוךרצוףקטע.ידכתב

פוליןפיהםכמנהג,נוראיםלימים

.[16]-ההמאה,מעהררין

יוםמסוףהסליחותקטעילפנינו

אות)תשובהימיעשרתשלחמישי

לשחריתבסליחותצגלאותעד(פח

.כיפוריום

[4],דף[4]-לשהופרדו,דף[2]

.בקירובמ"ס19.כתוביםעמודים

קליםופגמיםשוליםפגמי.טובמצב

בשולי.בטקסטמועטחסרוןעם

עםפגמיםהעליוניםהפנימייםהדפים

.3-ו1בעמודיםטקסטחסרונות

200$פתיחה 
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דרשות–גליקמן-פרושצבינפתלירביידכתב.110

19-ההמאהסוף,ירושלים–

Manuscript by Rabbi Naftali Zvi Porush-Glickman –

Sermons – Jerusalem, Late 19th Century

קטעים.גליקמן-פרושצבינפתלירבישלידובכתבדרשות

כתוביםזכרונותפרקי–"בירושליםדורותשלשה"ספרומתוך

עקיבהמשהרבינכדוי"עלאורשיצא,(ח"תשל,ירושלים)

.דרוק

.19-ההמאהסוף,ירושלים

קושיות,כתובותמסכתלסיוםדרשה,מכילשלפנינוהידכתב

ברדרשת,קידושיןבמסכתדרוש,כתובותמסכתעלותירוצים

באחד,בתראבבאבמסכתדרושים,המחברשלהמצווה

מאיריצחקה"מוהגדולהגאוןבשםאימרהמביאהדרשות

דרושים.ל"זמ"הריחידושיח"בעה(גור)גערק"אבדק

.חוליןבמסכת

!המחבראוטוגרף

מהעסקנים–(ב"תשי-א"תרל)קליגמן–פרושצבינפתלירבי

.חסדשערישכונתמייסד,בירושליםהישןבישובהבולטים

והיה,ירושליםשלרבהסלאנטשמואלרבישלמזכירוהיה

החוליםביתבהםשברשותוהציבורהמוסדותעלממונה

שעריח"גמאתניהלכןכמו.חייםעץוישיבתחוליםביקור

.פרושזלמןשלמהרביאביושייסדחסד

ללא.מ"ס14.5.יחדכרוכים.כתוביםעמודים[31],דף[20]

.חסרוןעםקלפגםהראשוןבעמוד.טובמצב.כריכה

200$פתיחה 

ח"תש-ח"תרסהשניםבין-בירושליםחסידיםיראיםקהלפנקס–ידכתב.109

Manuscript – Pinkas (Ledger) of the Yere'im Chassidim Community of Jerusalem – during the Years 1908-1948

.ח"תש–ח"תרסהשניםבין,בירושליםאונגארןבתיוישיבתחסידיםיראיםקהלשל,ולידהפטירהתאריכי,והוצאותהכנסותפנקס

."ירושלים,חסידיםיראיםקהל"חותמות,"דייטשברוך"חותמות

.מקוריתכריכה.צפופותשורות.טובמצב.מ"ס18.צדדיהםמשניכתובים.דף[76]

200$פתיחה 
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'גניםמעין'ו'לבונהעצי'בעלמדובנאאהרנסוןניסןרביידבכתבתורהדברי–ידכתב.111

Manuscript – Divrei Torah Handwritten by Rabbi Nissan Aharonson of Dubna Author of Atzei Levonah and Ma'ayan

Ganim

עצי"הספריםמחבר,(16069ר"אוצה)מדובנאאהרנסוןאהרןבןניסןרבישלידובכתב.ומלוהלווהבענייןתורהדברי.ידכתב

.(ו"תקצ,סדילקאב)"גניםמעין",(ה"תקצ,סדילקאב)"לבונה

.שלםבלתי.לסימניםמחולק

.קלותדיומריחותמספר.טובמצב.מ"ס17.5/11:עמודגודל.כתובים'עמ[4].מקופלדף[1]

200$פתיחה 

מתוךקטע!המחבראוטוגרף.112

בןיאסקייוסףרבימאתמועדאהלספר

אוליינאבד"אבמיכליחיאלרבי

Author's Autograph! A Passage from

Sefer Ohel Mo'ed by Rabbi Yosef Jasky

the son of Rabbi Yechiel Michl Av Beit Din

of Olyanav

.ס"השעלמועדאהלספרמתוךקטע.ידכתב

דףותחילתא"עו"נדףסוף,עירוביןמסכת

יחיאלרביבןיאסקייוסףרבימאת.ב"עז"ס

.אוליינאבד"אבמפורסםוחריףגאוןרב,מיכל

.(8860ר"אוצה)

אמצע.אשכנזיתכתיבה.המחבראוטוגרף

.ק"התשנותתחילת.18-ההמאה

.בינוני-טובמצב.צדדיומשניכתובדף[1]

.הדףשלעליוןבחלקחסרונותעםפגמים

הימניבחלקוחסרוןעםפגם.שוליםפגמי

.הדףשלהתחתון

.מ"ס30/17מירביגודל

200$פתיחה 
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טיוטה–בישקוביץהכהןיהושערביידבכתבדף.114

סוף–בשבתעיניםבתיבעניןתשובהשללדפוסהכנה

19-ההמאה

Leaf Handwritten by Rabbi Yehoshua Hacohen Bishkovitz –

Draft in Preparation for the Printing of a Responsum on

Batei Enayim on Sabbath – Late 19th Century

לדפוסהכנהטיוטהובובישקוביץהכהןיהושערביידבכתבדף

(בריללין)ירוקות(משקפיים)עינייםבתילבישתבענייןתשובה"

.19-ההמאהסוף."רפואהלשםבשבת

הברילליןבדברלתשובתינושייךה"ב"נכתבידהכתבבראש

,עטלינגריעקברבי]"דאלטונאד"אבו"נרע"מהרילהגאוןש"למ

.[לנרערוךבעל

יעקברבימהגאוניםתשובותכמהעודעםנדפסהזותשובה

רבישלבספרונתנזוןשאוליוסףורבי"לנרערוך"הבעלעטלינגר

שם',עיןבת'הכותרתתחת,"ישראלשובה"בישקוביץיהושע

לביןבינוההתכתבויותחילופיאתיהושערביהמחברמרכז

לאחריהושערביכתבשלפנינוהתשובהאת.ל"הנהגאונים

שלחלאאך,בדבריםשובועיין"לנרערוך"הלבעלתשובהשכתב

.לדפוסכהכנהומחיקותגליוןהערות.אליואותה

מ"ס18/11:עמודגודל.כתוביםעמודים[4].מקופלדף[1]

.זמןכתמי.קיפולסימני.טובמצב.בקירוב

200$פתיחה 

יעקברביידבכתבתורהודבריהסכמה.113

–מבראדידודלרביעיניםיפהספרעלקצנלבויגן

19-ההמאהתחילת18-ההמאהסוף

Approbation and Divrei Torah Handwritten by

Rabbi Yaakov Katznelboigen on Sefer Yefeh Enayim

by Rabbi David of Brody – Late 18th Century Early

19th Century

תלמידוספרעלידובכתבקצנלבויגןיעקברביהסכמת

.ט"תקנ,בלבובנדפס.מבראדידודרבימאת'עיניםיפה'

ההסכמהשאחריבדףידובכתבתורהדבריבנוסף

מיליכמהששמעתימהלזכרוןה"ב"במיליםמתחיל

סוף.נדפסולאהנראהכפיאלוחידושים."מעליותא

.19-ההמאהתחילת18-ההמאה

.בלבובישבבהבתקופההמחברשלרבוהיהיעקברבי

השמיטובדפוס.מהנדפסלשוןשינויעםההסכמהתוכן

בכתבשורותכמהנתווספוההסכמהבסוף.מיליםמספר

.יותרקטן

פנחסרבישלבנו–(ו"תקננפטר)קצנלנבויגןיעקברבי

כיהן,ברוידאאברהםרבישלתלמידו."מנחיליןיש"בעל

ומדינת,באיטינגאוכרב.ך"תקמשנתבאוסטרהאמ"כר

לעירשעברשפיראוואלףבנימיןרבישלבמקומוהסן

.(9905הרבניםאוצר).בלבובמ"כרגםכיהן.שוואבין

תוכןעמוד[1]מתוכםכתוביםעמודים[3].מקופלדף[1]

עםבקיפולקרעים.בקירוב20/16:עמודגודל.ההסכמה

.הקיפולבאזורמיםכתם.בטקסטפגיעהללאחסרון

500$פתיחה 
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!תגלית בעולם ההלכה 
שמעוןרביהגאוןשלידובכתבחייםאורחערוךשלחןעלמעולםנדפסשלאשלםחיבור.115

18-19–ההמאה–מפראגאויש

Discovery in the Halachic World! Complete Composition which has never been Printed on Shulchan

Aruch Orach Chaim Handwritten by the Gaon Rabbi Shimon Oish of Prague – the 18th – 19th

Century

,אמשטרדם.ועודזקניםעטרת,חדשפרי,ז"ט,אברהםמגןהמפרשיםעם,חייםאורחערוךשלחן,ארץמגיני

.ד"תקי

רביהגאוןשלידוכתבבעצם,הלכתיומתןומשאפסקים,ההלכהבפלפוללמדניותהגהות450–כהספרלאורך

נמצאוהספרדפיבין,בנוסף.רבותשניםבמשךהגליוןעלכתבאותם.בדורופראגרבנימגדוליאויששמעון

אלשנשלחאויששמעוןרבישלוחתימתוידובכתבמכתבביניהם.ומכתביםתורהחידושי,ידבכתבדפים[12]

נותןבדיןתורהבדבריהמכתב."י"ניעקבה"מווהבקיהחריףהמפורסםג"ההורעיאחי[נפשיידיד]נ"יאהובי"

יהודהרבישלוחתימתוידובכתבארוךהלכתימכתב.צדדיםמשניומלאארוךמכתב–פסחבהלכותלפגםטעם

כנפשיואהוביידידיב"שלכבוד"אליוהכותבשמעוןרבישלידידו19–הבמאהפראגדיינימחשוביכץטעבלס

דף,בנוסף.ד"תרישנתלךלך'פק"עשמתאריךהמכתב."י"נשמעוןה"מוב"חובתורהומופלגהמופלאג"הה

כןכמו.ו"תקצשנתשלהשנהראשימישלבעליותשזכושבקהילהמיוחסותממשפחותאנשיםרשימותעם

–דיומאמעניניתורהדברילדףמעבר.והמחיריםהמצותקוניורשימות,האזינו'פשובהשבתעליותרשימת

.הספרדפיביןשנמצאוהיכןבמקומםהושארווהמכתביםהדפים

אוישוואלףמשהרבי,שמעוןרבישללאביושייךשהספרבגרמניתבעלותרישוםהכריכהשלהפורזץבדף

אתאויששמעוןרבימזכיר2\רפובדףהנמצאתההגהותבאחת.(אוישוואלףמאזעסגעהערטבוךדיזעס)

כותבוכך(ג"תקפ,פראג.מפראגקוידרליביהודהשמואללרבי)שמואלעולתת"בשוהערהשכתבאביו

אכןזוהערה-"ל"זהרב[ורבימוריאביאדוני]ו"אאממשםבזההערהשמואלעולתת"ובשו...'ועיי"בהגהתו

לזיהוימצורףוחומרצילומיםראה,כןכמו.המחבראלאוישוואלףמשהרבישלבמכתבוצה'בסישםנמצאת

אביוידבכתיבתהם,יותרהמוקדמתבכתיבהבודדותהגהותוכמהיתכן].שמעוןרבישלידוככתיבתההגהות

.[ל"הנ

עלשנכתבהבהקדשה.מילדותובתורהשקדן.19-הבמאהפראגרבנימגדולי,(ז"תרכנפטר)אויששמעוןרבי

אשרלאישסמוךהמופלאהבחור"עליוכותבפיסלינגיעקברביאביודודבןידיעלשלוהמצוהברלכבודספר

ממלאלנדאסגלשמואלרביאלתורהחידושיכתבבבחרותו"...תורהשלאש,אשבלהבתבוערמקטנותולבו

גאוניבספרימובאיםוחידושיומתשובותיוכמה.מפיורדאהמבורגוואלףרביחתן."ביהודהנודע"האביומקום

המופלאהרבני":מכנהולנדאשמואלורבי,אליותשובותמובאותלנדאשמואללרביציוןשיבתת"בשו.תקופתו

(לה,יזסימנים,ציוןשיבתת"שו)"...המופלא'הבחמחותניה"ה","ומדותבמעלותהמושלם...בתורהוהמופלג

רביאביו)מחותניםהיושהמשפחותמכיון',מחותני'לוכתבלימיםצעירבחורעדייןהיהשמעוןשרבילמרות

סימן)חיותץ"מהרת"בשוגםמופיעהאליותשובה."(ביהודהנודע"העםמחותןהיהפראגמדייניוואלףמשה

מפראגאויששמעוןר"מוהרהמופלגהרבבזהכיוצאשאלניוכבר"אליוהכותב(זסיממן)צביעטרתובספרו(עב

לנדאשמואלרביאלבצעירותושכתבחמץבהלכותתשובה."מפיורדאהאמבורגרזאבר"מוהרהגאון'מחובשם

ולהיות"אליושמעוןרביכותבוכך(ג,טשנה,נא)א"תקפשניאדרח"י'המיוםוישראלאהרןביתבקובץנדפסה

,ההוראהבמהלכילכתנסולאעודרגליוכפותאנכילימיםצעירגםהבחינהבכורהדבריםעדןהבאתילאכי

גברהורהספרעלהגהותיו.לנדאשמואלרבילומשיבגםשם"...ורבינומורינומפימענהאשאלהאלכהאמרתי

מודיעין)הספרשלחדשהבמהדורהנדפסו,אוישוואלףמשהרביאביוהגהותעםיחד,רגנשבורגבצלאללרבי

.יורקבניולרבניםהמדרשבביתהנמצאיםידבכתבתורהחידושינמצאיםהלאומיתבספריה.(ג"תשס,עילית

.(המצורףבחומרעודראה)

ולאהועתקולא,הדפוסאורראולאההגהות,בשניםעשרותהספרעלששמרהממשפחהלידינוהגיעהספר

הזוכהאשרי!ולהפצהלגאולהשמחכהחייםאורחערוךהשלחןעלשלםהלכתיחיבורולפנינו.מעולםצולמו

.שנהלמאתייםקרובזההיתהשצפונהתעלומהלאורלהוציאזהבמקח

34.דף[1],[שכז:ל"צ]שכד-רסה,[32],רסדרסא,[2],רס-רלז,[2],רלו-רכה,[2],רכד-קצז,[2],קצו,[3]

,בעורמחופהעץכריכת.רביםפינותקיפולי.ואחרוניםראשוניםבדפיםובלאיקרעים.בינונימעט,טובמצב.מ"ס

.ובשלימותקריאבמצבההגהות.ובלויהמנותקתהכריכה.מקורית

ידובכתבהגההעם.לדרכיםמוקטנת,אמשטרדםמהדורת.(היטבבאר)חייםאורחערוךשלחן,מצורף•

.(שערחסרהספר).חנוכהבהלכות

1000$פתיחה 
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ידבכתב]![הספרכלעלחשובותהגהות–ג"תק,אלטונא–פזאדני.116

'התקמשנותאשכנזי

Adnei Paz – Altona, 1743 – Important Glosses on the Entire Book [!] in

Ashkenazic Script from the 18th Century

אפריםרבימאת.ומפרשיהםערוךשלחןטור,חייםאורחעלחידושים,פזאדניספר

.יחידהמהדורה.ג"תק,אלטונא.(ט"תקינפטר)העקשירזנויל

.'התקשנותמתקופתאשכנזיידבכתבהגהותשלרבותעשרותהספראורךלכל

המחברומתןמשאשלתקצירהינםמההגהותחלק,קטגוריותלשנימתחלקותההגהות

ההגההבסיום2\הבדף.הכותבשלוהוספותחידושיםהינםמההגהותוחלק,בספרו

כנסתת"בשועיין,יוסף[הכותבאמר]כ"אה"הגהה1\יבבדף."יוסף'הק"הכותבחותם

."בזהיחזקאל

לטדףוכן,מדףוכן,ראשוניםדפיםושנישערחסר.מ"ס32.דףלח,מג,[13]

.חדשהכריכה.אבדףפגם.טובכללימצב.בצילוםוהושלמו.(ידועלאזהדף,השמטות)

200$פתיחה 

שפיראמאיררביהגאוןשלהסט-אלפסרבהלכות.117

ז"תרס,ווילנא-הגהותיועםמלובלין

Hilchot Rav Alfas- the set of Rabbi Meir Shapira of Lublin with

his glosses - Vilna, 1907

מספרייתו.ז"תרס,ווילנא,מהדורת.אלפסרבהלכותכרכיםארבעה

הגהותכמהעם."היומידף"המחוללמלובליןשפיראמאיררביהגאון

.ידוכתיבתבעצם

.התוספתאעם.(בתראבבא,מציעאבבא)נזיקיןסדרעל,אלפסרב•

כןכמו.(פיעטרקוב)מלובליןשפיראמאיררביחותמת.ז"תרס,ווילנא

."לובליןחכמיבישיבתספריםעקדבית"חותמת

עם(גיטין,נדרים,קדושיןכתובות,יבמות)נשיםסדרעל.אלפסרב•

חכמיבישיבתספריםעקדבית"חותמת.ז"תרס,ווילנא.התוספתא

.ידובכתבהגהההדפיםבין.שנישערחסר."לובלין

,מכות,שבועות,סנהדרין,קמאבבא)נזיקיןסדרעלאלפסרב•

בית"חותמות.ראשוןשערחסר.התוספתאעם.[ז"תרס].(זרהעבודה

,לובליןחכמיבישיבתספריםעקד

עם.(פסחים,עירובין,שבת,ברכות)ומועדזרעיםסדרעלאלפסרב•

שפיראמאיררביחותמתהפורזץבדף.ז"תרס.התוספתא

חכמיבישיבתספריםעקדבית"חותמותכןוכמו.(פיעטרקוב)מלובלין

הפורזץבדף.הספרלאורךדפיםבמספרידבכתבהגהות."לובלין

"...שפיראמ"להגרשייך"רישוםהאחורי

.שפיראמ"הגרשלידוכתבבעצםהגהות3הדפיםבין

,פוליןיהדותרבנימגדולי(ד"תרצ-ז"תרמ)שפיראמאיררביהגאון

מובהקגאון.בעולםהיומיהדףרעיוןמחולל.ולובליןפיעטרקובד"אב

לושישעצמועלאמראך,קיימאשלזרעבלינפטר.ובאגדהבהלכה

"לובליןחכמי"ישיבתוהשני"היומיהדף"והםבעולםילדיםשני

.ישראלגדולימהםתלמידיםאלפישהעמיד

.מ"ס40.(רופפות/מנותקותחלקן)תואמותכריכות.כרכיםארבעה

.לכריכהבסמוךהפנימיותבשוליםבעיקרעשפגעי

500$פתיחה
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–עזריאלנחלת\ד"תקמ,אופיבאך–שלמהבנין.118

מלובליןשפיראמאיררביעותק–ז"תקע,הורדנא

Binyan Shlomo – Offenbach, 1784 / Nachalat Azriel – Grodno,

1817 – the Copy of Rabbi Meir Shapira of Lublin

מלובליןשפיראמאיררביהגאוןשלהעותק.יחדיוכרוכיםספריםשני

."היומידף"המחולל

מזנתןרבימאת.סנהדריןמסכתעל,הלכותחידושי,שלמהבניןספר.1

.דמייןפרנקפורטד"אב

.שלמהובנוץ"כפרופסאברהםדפוס.יחידהמהדורה.ד"תקמ,אופיבאך

.ההפלאהבעלהסכמת

.ובהיריםעביםדפים.מצויןמצב.מ"ס33.דף[1],קיג,[2]

שפיראמאיר"רבישלהפרטיתחותמתוהפורזץובדףהספרבשער

."פיעטרקובמ"ורד"האב

.דעהיורהלטורהשייכיםס"השמסכתותעלחידושים.עזריאלנחלת.2

רביתלמיד]הלויפנחסרבימאת.תורהחומשיחמשהעלחיודשים

.[18–הבמאהונגרוב,שערשובד"אב.איבשיץיהונתן

ניירחיזוק.ראשוניםבדפיםעשנקבי.טובכללימצב.דףקך,[2]

.השערבתחתית

200$פתיחה 

בכתבמערכה–שמואלברכת.119

בענין–המחברמתלמידיאחדיד

דיבוראפלגינן

Birkat Shmuel – Ma'aracha

Handwritten by One of the Author's

Disciples – On Palginan Dibura

מסכתותעל.אחלק.שמואלברכתספר

ברוךרבימאת.קמאובבא,קדושין,יבמות

צילוםדפוס.ז"תש,יורקניו.לייבאוויץדוב

.ט"תרצ,ווילנאמהדורתשל

פלגינןבעניןשלמהמערכה2/ח-2/זבדפים

בנוסף.מתלמידיואחדידבכתבדיבורא

.כבבדףידבכתבותיקוניםהגהותמספר

ר"מווראיית"נכתבהמערכהבתוכן

כוונתובזה"ל"זצד"רבוהחסידצ"הגה

אלחנן'ראתמזכירכןכמו.המחברלרב

"זילבר.י"חתימההפורזץבדף.וסרמן

.ידוכתבהינםכבבדףהקצרותההגהות

.לנוהובררהלאהכותבזהות

דפיםמספרבנוסףישנםהכרךבתוך

משנתהספרשלהראשונהמהמהדורה

השתמשהנראהככל.ח-אדפים.ט"תרצ

.'וכדונוסחאותלהשוואתהכותבבהם

.קיפולםעקבלשניםנחצומהדפיםחלק)

.מצויןמצב.’עמ[2],59;42;30,[1]

300$פתיחה 
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הגהות\חתימות \כתבי יד –יהדות ספרד 

13-15-ההמאות,הגירושמלפניספרד–ידכתבדפי[11]אוסף.121

Collection of [11] Handwritten Leaves – Spain before the Expulsion, the 13th – 15th Centuries

חיבוריםמתוךוהינם,כריכותמגניזתהוצאוהדפים.15–13המאות.הגירושלפניספרדמתקופת,ידבכתבדפיםוחלקידפיםמקבץ

:הדפיםבין.מזוהיםלאוכותבים

עלביאור•(חצוי)ותשובהמשאלהחלקקלףעלידכתב•."...שמואלר"ביוסף"יותרמאוחרתמתקופהחתימותעםרפואהבעניינידף

.ועודבראשיתחומשמתחילתחלק•תהלים

.לעומקנבדקלא.ברובהמזרחיתכתיבה.כריכותמגניזתהוצאו.דפיםוחלקידפים[11]

1500$פתיחה 

–רפואהענייני–ידכתב.120

,ספרד–ידבכתבביאורעם

14-15-ההמאה

Manuscript – Medicinal Matters

– with a Handwritten

Elucidation – Spain, the 14th –

15th Century

חיבורמתוך,ידבכתבגדולדף[1]

הכנההוראות,רפואהבענייניקדום

ביאורומסביבו.שונותלתרופות

-ההמאה,ספרד.ידבכתבנוסף

14-15.

.שנדפסראינולאהידכתבתוכן

28/19.5.צדדיומשניכתוב,דף[1]

מגניזתהוצא.טובמצב.מ"ס

דיווטשטושי,דבקכתמי,כריכות

מספר.מסביבהביאורעלבעיקר

קריאהחיבור.קטנותעשתעלות

.ברובו

200$פתיחה 
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הגירושלפני,ספרד–התורהעלבחיימרבינוקטע–ידכתב.122

Manuscript – Passage from Rabbeinu Bechaye on the Torah – Spain, before the Expulsion

.הגירושלפני,ספרד,התורהעלבחיירבינופירושמתוךקטעובודף[1].ידכתב

מןלכםהצמח"'הפסוקאמצעעד,האימרהמאמצע"פרעהאלבאמשהאל'הויאמר"'אפסוק'יפרקבאפרשתעלמדברהדף

."השדה

המודבקדףי"עמוסתרותשורותכשתי.כריכותמגניזתהוצא,גרוע-בינונימצב.מ"ס28/21:מירביגודל.צדדיומשניכתובדף[1]

.בטקסטפגיעהעםעשופגעיהדףבשוליבעיקרחסרונות.עליהם

200$פתיחה 

יהודהרבידרשות–ידכתב.123

חייתקופת,ספרד–שועיבאבן

('הקשנות)המחבר

Manuscript – Derashot Rabbi Yehuda

ibn Shueb – Spain, the Author's

Lifetime (18th Century)

עלשועיבאבןיהודהרבידרשות,ידכתב

חייתקופת-'הקשנות,ספרד.שמותספר

.המחבר

סמוך:מרצוףקטעהכולליםדף[6]לפנינו

פרשתלסוףסמוךעדואראפרשתלסוף

.יתרומפרשתנוסףדףוכן.בשלח

.(המודפסבנוסחקליםשינויים)

:מירבידףגודל.רצופיםמהם5.דפים[6]

פגעי.בינוני-טובכללימצב.מ"ס27/20

הדפיםבשוליבעיקרחסרונות,פגמים,עש

,כריכותמגניזתהוצאו.טקסטפגיעותעם

מיליםהמסתיריםדבקוכתמיכתמים

.מהדפיםבחלק

500$פתיחה 



93

16-17-ההמאות,תימן–העדניעמרםבןדודלרביהגדולממדרשקטעים–ידכתב.125

Manuscript – Passages form Midrash HaGadol by Rabbi David ben Amram of Aden – Yemen, the 16th – 17th Centuries

.16-17-ההמאות,תימן.נאהסופרכתיבת.העדניעמרםבןדודלרבי,התורהעלהגדולמדרשמתוךקטעים.ידכתב

:פירוטלהלן.דף[19]

אפודיפירושמתוךקטעים-ידכתב.124

–14-ההמאה,ספרד–נבוכיםמורהעל

המחברחייתקופת

Manuscript – Passages from the Efodi

Commentary on Moreh Nevochim – Spain,

the 14th Century – the Author's Lifetime

מורהעל"אפודי"הפירושמתוךקטעים,ידכתב

הלוימשהבןיצחקלהחכם,ם"להרמבנבוכים

,14-ההמאה,ספרד.(דוראןפרופייטגםמכונה)

.המחברחייתקופת

(אחלק).לדפרקמתוךדף[1].1

עדא"נפרקלתחילתמסמוךרצופיםדפים[4].2

(אחלק)ו"נפרקתחילת

(אחלק).נטמפרקדף[1].3

.(אחלק).'סמפרקדף[1].4

:מירביגובה.צדדיםמשניכתובים.דף[7]כ"סה

-בינוניבמצב,הדפיםביןמשתנהמצב.מ"ס20.5

הדפים.וחסרונותפגמים.כתמים,עשפגעי.גרוע

.כריכותמגניזתהוצאו

200$פתיחה 

לפרשותרצופיםלאדפיםשני:1-2דפים

פגמים.בעמודשורות40.שרהחיי-וירא

.הראשוןהדףבאמצעטקסטחסרוןעם

.קליםשוליםפגמי.הדףבשוליפגם

שורות34.מקץלפרשת:3-4דפים

עשתעלותמספר.שוליםפגמי.בעמוד

טקסטחסרוןעםהדפיםבאמצעקטנות

.מועט

.בהעלותך-נשאלפרשות:5-18:דפים

פגמי.יחדיוכרוכים.בעמודשורות32

טקסטחסרוןעםפגם.קליםשולים

הדפיםאורךלכל(מועטמהדפיםבחלק)

עשנקבימספר.חיצונהעליוניתבפינה

.זעירים

שורות31.פינחסלפרשת:19דף

בראשמיםכתם.שוליםפגמי.בעמוד

באמצעקליםטקסטחסרונות.הדף

.(בודדותאותיות)העמוד

.שוניםידמכתביקטעיםארבעים:כולל

.מ"ס28-30.5ביןנאהדפיםגודל

200$פתיחה 
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15-ההמאהבין,תימן–ידבכתבמוקדמיםדפיםמקבץ.126

18-הלמאה

Collection of Early Handwritten Leaves – Yemen, the 15th

Century to the 18th Century

:כוללידכתבדפימקבץ

שינוייםעם.ראשוןפרק,מילההלכות,תורהממשנהדפיםחלקישני•

16-ההמאה.שונההלכותוחלוקתהדפוסלעומת

.כריכהמגניזתהוצאו,דפוסקטעי3•

.18-ההמאה.שמותעםפתקים2•

יהודיתבערביתזעיריםדפיםוקטעיפתקים•

אבינותפילת,הושענות,הקפות-סדורמתוךדףחלקי2-ודף2•

.17-18-ההמאות,תימן.בבליבנקוד,מלכנו

.18-ההמאה,לארמיתתרגוםדףעם.לג-א:א:במדבר:דפים2•

ח"ימאה.תרגוםעםהחודשלשבתהפטרהמתוךקטע•

.18-ההמאה.ידכתביאוספריםרשימת,דף•

המאה.אבולעפיהאברהםלרביהנפשחייספרמתוךקטעים.דפים2•

.15-ה

.18-המאה.לארמיתתרגוםעם,א"יפרקישעיהומספרדףקטע•

.('חלפסחהפטרה)הפטרותספרמתוך

פסוק'גפרקועדא"יפסוק'במפרקבראשיתחומשמתוךדףקטע•

,תימן.ותחתיוהטקסטבשולי(ג"רס)גאוןסעדיהרביתרגוםעם.'ה

.18-ההמאה

בשניז"טודבריםז"טמויקראקטעים-דפיםחלקי[2]כולל.'תאג•

.בערביתלטקסטבבליונקוד,העברילטקסטטבריינינקודעם.טורים

עם.(בעמודא"ס,ויקראספר)הזוהרמספרקטעיםשניובודף•

.15-ההמאה.ספרדיתבכתיבה.הדףבשולי(?)פרשנות

אחדמלבדתימניתבכתיבהידהכתביכל.דפיםוחלקידפים[26]

.משתניםומצבגודל.כריכהמגניזתהוצאורובם.ספרדיתבכתיבה

200$פתיחה 

מתוךקטעים–ידכתב.127

תימן–מסורהעםחומש

14-15-ההמאה

Manuscript – Passages from

a Chumash with Messora –

Yemen, 14th – 15th Century

קטעים,דפיםחלקי,ידכתב

.מסורהעםשמותחומשמתוך

המאה,תימן.טברייאניבניקוד

.14-15-ה

-בינונימצב.דפיםחלקי[21]

הוצא,פגמים,עשנקבי,גרוע

.כריכותמגניזת

200$פתיחה 
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19–16–ההמאות,המזרחארצות–חשובותוחתימותהגהותעםדפוסדפיאוסף.128

Collection of Printed Leaves and Important Signatures – Eastern Countries, the 16th – 19th Centuries

.ד"של,ונציה,(שצח-שצזדפים)"משנהכסף"השלראשונהמהדורה,ם"להרמבתורהמשנהמתוךדפיםשני•

אני"תיבותבראשיפותחותההגהותאחת.להדפסההקרובהמתקופהמזרחיתבכתיבהקבליותארוכותהגהותכמההדפיםבשני

."ר"יג

בכתיבהארוכותלמדניותהערות2עם.(קצג,ב-אדפים,נזיקיןספר).ל"הנם"להרמבתורהמשנהמהדורתמתוךדפיםשלושה•

יעקבחייםרביבנו,מאדרינופול]–דאנוןעמנואלרבישלמסולסלתחתימהעםוחתימותרישומיםאבדף.'התקמשנותמזרחית

.[18–הבמאהבקושטאודייןאדרינופולמחכמי

.[הדףצידיבשני.שלוםיאודהרביוחתימותרישומים].ה"ש,ונציה.התורהעלי"רשפירושעם,מזרחיאליהספרשער•

.ראשונהמהדורה.ן"תק,ליוורנו.א"החידרבינומאת,עיניםפתחספרשער•

חתימות."ו"היהמחברהגדולהרב"מאתהספרקבלתעלמיוחסאברהםר"בכיעקביוסףרביהגאוןוחתימתרישוםהספרבשער

."ץ\ן"חהראם."ו"יצ'פרגיוסףעבדאלחיים'פרגהצעיר"נוספות

:קובומשפחתרבניידבכתבבעלותוחתימותרישומים.'הששנות,ונציהדפוס.ם"להרמבתורהמשנהשלהמפתחותספרמתוךדף•

קניתי"נוספתחתימה.["בו]קויאודה'הדברעלוחרדונדכהלעניאלהיםחנן"."ו"נרקובויאודהבכרשבתי"."קובושמעיההצעיר"

."אלפנדאריעזריאלהצעירלי

הצעיר"שלמסולסלתחתימהעם.ל"הנמפתחותמתוךנוסףדף•

."ט"סמאיורדניאלר"בכמהיוסף

.'הששנות,ונציה.ם"להרמבתורההמשנההקדמותמתוךדף•

רבי.אלפנדאריעזריאלרביוחתימתרישום:וחתימותרישומים

.[שאלוניקימחכמי.ח"תקפנפטר]"ו"היקובושמואלבכרחננייא

פינצימשהרביתלמיד.ט"תרינולד]"בוסניאדודאנימודה"

והיהלירושליםעלהפ"תרובשנת,בטראבניקכרבכיהן.בסרייבו

רביבראשות"בחוריםחמד"בישיבתדרשן,"אלבית"ישיבתמחכמי

הספרמחברגאון.ד.מ-בנו."יוסףפורת"מחכמי.בורלאחייעקב

.[ישראלבארץהמזרחיהודי

הגההעם.'הששנות,ונציה.התורהעלם"הראספרמתוךדף•

."א"יע"תיבותבראשיחתומהידבכתב

:חתימות.'הששנות.קמאבבאמסכתף"הריהלכותמתוךדף•

לחלקיזהנפל."ו"יצכץזרחברנפתליר"מכמ."קזיסשלמה"

בכתיבההגהה."ל"זצמרדכיבר...עזריאלל"זאבימירושת

.איטלקית

ארוכההוספהעם(נעילהתפלת).'השמשנותסידורמתוךרנגדף•

.(קצוץ)מזרחיידבכתב

בשנותשנדפס,משניותמהדורתרמתוך.המקדשביתמפתעםדף•

.'הת

.המנורהבצורתלמנצחעם.איטליהדפוסימתוךדפים3•

.[?]'הרשנות,[?]לאטיניתרגוםעםך"תנמהדורתמתוךדפים2•

אליהורביאצלבקושטאדיין(ד"תקפנפטר)מיוחסיעקביוסףרבי

חברוןמחכמיוהיהישראללארץעלה,"המלךיד"בעלפאלומבו

בגלללאיטליהמסלולושינהאךלמרוקובשליחותיצאח"תקמבשנת

שדה"אביוספראתהדפיס.במרוקוהיהודיםשלהקשהמצבם

תקנותעלחתם.(השםבאותואחרלחכםכנראההכוונה)"הארץ

.ע"תקבשנתייאניישיבת

משלחתבראשעמד.שאלוניקימחכמי(ו"שצנפטר)קובויהודהרבי

בידיה"עקנהרג-היהודיםעלהמסבעניןבקושטאהשולטןאל

.ד"הי.עדתובניעללהגןנסיונובגללהשולטן

בן)אמריליויוסףרביחתן.יהודהר"ב(ג"תכנפטר)קובושמעיהרבי

.שאלוניקישלרבהיוסףרביבנו.שאלוניקימרבני.(שלמהפני"ה

.שוניםומצביםגדלים.פריטים20כ"סה

800$פתיחה 
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.ארוואץיוסףרבימאתדרושים.ידכתב

שחלקנראה.19-ההמאהסוף,ירושלים

הוד"בספרונדפסולאשלפנינומהדרושים

(ה"תרס,ירושלים)"יוסף

!המחבראוטוגרף

מחכמי-(ה"תרפ-ז"תר)ארוואץיוסףרבי

דודרביאצלולמד12בגילעלה,ירושלים

אליעזררבי,המערביםעדתראששמעוןבן

בשליחות.ל'פאניזמאיררפאלורביטובובן

מספרעודכךואחרג"תרלבשנתבמרוקו

בביתדיין.אפריקהוצפוןבאירופהפעמים

משהרביעםהמערביםעדתשלהדין

יפושלרבה.בטיטונחמןורבי,מלכא

חיציוןבןרבישללמינויועדג"תרסמשנת

.המאוחדד"בביהדייןכ"ואח,עוזיאל

מ"ס21.כתוביםעמודים[15],דף[19]

שוליםפגמי.מיםכתמי.טובמצב.בקירוב

.שלםלא.קלים

500$פתיחה 

"האהבהמסת"חיבור-ידכתב.130

לא–19–ההמאהראשית,איטליה-

נדפס

Manuscript – the Masat HaAhava

Composition – Italy, Early 19th Century

– has not been Printed

בדרךמעניןחיבור,"האהבהמסת"ידכתב

שראוהבויהונתן,יעל,דודעלומליצהסיפור

,דודהאוהבההיםמאיינערהרחל,צבאו

משרתהכושיאליעזר,דודמשרתרעואל

.יעלשפחתבלהה,יהונתן

מארונייעקבדודרבישלידובכתבכתוב

.19–ההמאהראשיתאיטליה,מנווילארה

.עברית

הרבשלהגותוהואהחיבוראםנתבררלא

ג"ע,ידובכתבהעתקהשזוהיאומארוני

באהואהדבר"מארוניהרבכתבהשער

!נדפסלא."דודבביתאיטליאמערי

מצב.מ"ס13\16.כתוביםעמודים[37]

ללא.כתמים.איכותיםדפים.טובכללי

.כריכה

200$פתיחה 

שלורבהואירופהאפריקהבצפוןישראלארץשליחארוואץיוסףרבישלידובכתבדרושים-אוטוגרף.129

"יוסףהוד"בספרונדפסוחלקם–ביפוהספרדיתהקהילה

Autograph – Drushim Handwritten by Rabbi Yosef Arvatz an Emissary of the land of Israel in North Africa and Europe

and the Rav of the Sepahrdic Community of Jaffa – Some of Them Printed In His Book Hod Yosef
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"ישריםתפלת"ספר-ידכתב.131

19-ההמאה,איטליה–

Manuscript – Sefer Tefilat Yesharim –

Italy, the 19th Century

ישריםתפלתספרשלהעתקה,ידכתב

,ויניציאהדפוסממודינהאריהיהודהלרבי

השערנוסח,הידכתבבשער.ד"תקי

שנתופרטמקוםשםעםהספרשלהמקורי

-ההמאה,איטליה,מרובעתכתיבה.הדפוס

19.

.מ"ס18.צדדיםמשניכתובים.דף[25]

עשפגע.זעיריםעשנקבימספר.טובמצב

.אחרוניםדפיםבמספרבודדקטן

300$פתיחה 

מבגדדצמחיעקבהגבירוירושתצוואת-טבריהמחכמיעדויותנוסחי-ידכתב.132

Manuscript – Versions of Testimonies by the Sages of Tyberius – The Last Will and Testament of the Philanthropist

Yaakov Tzemach of Baghdad

.מבגדדצמחיעקבהגבירשלוהירושההצוואהבענין.שטרותנוסחיוכן.טבריהורבנימחכמישנשלחועדויותנוסחי.ידכתב

שלהתחתוןבחלקו.קליםחסרונותעםחלקםקרעים.בינוני-טובמצב.בקירובמ"ס21/17:עמודגודל.כתוביםעמודים[10],דף[5]

.שלםלא.(טקסטמחיקותעםחלקם)מיםכתמי.קיפולסימני.בדפיםעכברנגיסתעקבחסרון,ידהכתב

200$פתיחה 
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רבילחכם-אזמיררבניבחתימותהמלצהמכתב.133

–ישראללארץעלייתולקראתאבולעפייהיעקבחיים

ה"תרצ,אזמיר

Letter of Recommendation Signed by the Rabbis of Izmir

– to Chacham Rabbi Chaim Yaakov Abulafia before His

Immigration to the Land of Israel – Izmir, 1935

[ו]אליההרבבן,אבואלפייאיעקברבילהחכםהמלצהמכתב

עירנומחכמיאחד"הינויעקבשרבינכתבבו.אבואלעפייא

ועדוחברהמדרשביתמשוקדי"שם"לוהידועיםהנכבדים

שהיהנכתבעוד."שנהכעשריםמזהחכמיםהתלמידיהסתדרות

תורתווהנחילהו"אזמירד"ראב,אליהורביאביושלימינויד

."למורשההקדושה

אבולעפייהיעקברבישלארצהעלייתולקראתכהמלצהנכתב

.ה"תרצבשנת

רבי,אשכנזיאברהםנסיםרבי:אזמיררבניחתומיםהמכתבעל

וחתימתוידובכתבתוספתוכן,קטןיצחקבכוררבי,הלוייוסף

.מלמדמשהחכםשל

בן(ו"תשט-ג"תרמ)-אבולעפייהיעקבחייםרביהמכתבמקבל

.שניםבמשךאביושל"ימינויד"לוהיהאזמירד"ראבאליהורבי

בישיבותולמדה"תרצבשנתלירושליםעלה,אזמירמחכמי

ציוןבןרבישל"ציוןשערי"ומאיריעקברבישל"יעקבאהל"

הכהןן"בהרמנדלאהרןרביעםיחדשותףהיה.עוזיאלחימאיר

רבניםאגודתשלוכינונהבירושליםהגדולהדיןביתבהקמת

.נדפסולאידבכתבך"והתנס"השעלחידושיו.עולמית

מ"ס20/28:עמודגודל.כתוב'עמ[1],מקופלגדולדף[1]

ללא)הקיפולמחמתקלקרע.קיפולסימני.טובמצב.בקירוב

.(חסרון

200$פתיחה 

שלרביםשמות–בלאדינורשימותדפי–ידכתב.134

ק"התשנות,טורקיה–רבנים/אישים

Manuscript – Leaves of Ladino Lists – Namy Names of

Dignitaries / Rabbis – Turkey, 1740s

,רבנים/אנשיםושמותמספריםובהם,רשימותדפי.ידכתבשני

.לערבוןעדותכתבבנוסף.תאריכיםלפימסודר

-ק"התשנות,טורקיה

דוד'סי,בורלהיצחק'ר,אשיאואברהםרבי:המוזכריםהשמותבין

,קלעיפנחס'ח,מאייודייצחק'ר,אלבוחיראברהם,רוזאטי

.ועודפאלקוןאליעזר

,קיפולסימני,טובמצב.מ"ס30/20:הגדול.וקטןגדולדף.דף[2]

עליוניםבשוליםמעטקצוץ.(מועטחסרון)הקיפולמחמתקלקרע

סימני.שוליםוקציצתפגמים.בקירוב18.5/12:הקטן.ובצדדים

.קיפול

200$פתיחה 
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19\18–ההמאה,תימן–שחיטההלכותעלישעיהר"בנתנאלרבינושלחיבורו–ידכתב.135

Manuscript – the Composition of Rabbeinu Nethanel ben Rabbi Yeshaya on Hilchot Shechita – Yemen, the 18th / 19th

Century

.19\18-ההמאה,תימן.ישעיהר"בנתנאלרבינושלשרחביאורעםשחיטהבהלכותחיבורו,ידכתב

פיעל,יחדמשולביםוערביתהקודשלשוןמיוסדותההלכות.מוקטנתבכתיבהלצידוכשהפירוש,גדולהבכתיבהנכתבההלכהגוף

נתנאלרביידיעלחוברשרחהביאור(ישעיהר"בנתנאלרביחיברההלכותגוףאתאםלנונתבררלא)ם"הרמבשלופסקיודרכו

"...ישעיהר"בנתנאלרבינוזולפיאלשרחהאדא'פי"לפנינוהביאורבתחילתשנכתבוכפיישעיהר"ב

ולאהודפסולאהופיעלאזהחיבור!כללבמכירותהופיעוולאכמעטישעיהר"בנתנאלרבינושלמכתביו!נדירידכתב

.בשלימותנמצא

עלידועיםרביםלאפרטים.(14–ההמאה)השישילאלףהראשונהבמאהחי.תימןחכמימראשוני-ה"זלהישעיהר"בנתנאלרבי

לבעליגםמיועדזהחיבורו,התורהעלמדרש(האפלהמאור)'אלצלאםנור'ספרואתחיברליצירהט"פ'הבשנתכיידוע.תולודותיו

לרמתוקרוב,ן"והרמבהלוייהודהרבי,ם"הרמבשלתורתםפיעלופילוסופיהדרשרמזפשטבוומשולביםהעםלהמוניוגםהחכמה

משנהעלפירושגםחיברכןכמו.ז"תשיבשנתקאפחיוסףרביידיעללראשונהיצא"האפלהמאור"הספר.'הגדולמדרש'הספר

בתולדותיו–ם"הרמבעלפירושובתוךכלולשחיטההלכותעלשהפירושיתכן,שחיטההלכותלפירושמיוחדוספרם"להרמבתורה

הלכותשרחשל'עמ35בתוכוהכוללידכתבנמצאהלאומיתבספריה.זהמחיבורמעטיםשרידיםרקנמצאועתהלעתכינכתב

נתנאלרבימשרחמועטליקוטעםנוסףידכתב(990000600400205171'מסרשומה)אסורותמאכלותוסוף('זפרקעד)שחיטה

עוד'עי)!נתנאלרבינושלסופוועדומתחילתושחיטההלכותעלשלםידכתבלפנינו(990025771290205171)ל"בסהנמצא

.(רבינותולדות,תימןנוסחובאתר.395'עמגברא.מ,תימןלחכמיבאנציקלופדיה

.בשדרהמוזהבתהטבעהעםחדשהכריכה.זמןכתמי.טובמצב.בקירובמ"ס16.צדדיהםמשניכתובים.דף[40]

1000$פתיחה 



.'עמ400מעל–[16–ההמאה]'הששנות,תימן–גדול'תאג–ידכתב.137

Manuscript - Large Taj – Yemen [the 16th Century] – More than 400 pp.

.ומסודרתנאהכתיבה.וטעמיםניקודעםמקרא,גדולאשוריתכתיבה.פסוקאחרפסוקותרגוםמקרא,(שמות-בראשית)'תאג,ידכתב

.16–ההמאה,תימן

ככל.כתמים.ניירוחיזוקיקרעיםדפיםבכמה.בינוני-טובמצב.כריכהללא.מ"ס20\30.'עמ400מעל.צדדיםמשניכתובים.דף[204]

.בראשיתשלהראשוניםדפיםשניחסריםהנראה

1000$פתיחה 

תרגוםעם–מגילותשלש–ידכתב.136

17\16–ההמאה,תימן–י"רשופירוש

Manuscript – Shalosh Megilot – with a

Translation and Rashi's Commentary – Yemen,

the 16th / 17th Century

רות,השיריםשיר,מגילותשלשכולל,ידכתב

ובצידם,וטעמיםניקודעםאשוריבכתב.וקהלת

כל.י"רשפירושהעמודיםובתחתית.ניקודעםתרגום

.שונהבכתיבהכתובחלק

.17\16–ההמאה,תימן.סופרכתיבת

דףהשיריםשירבמגילת.מ"ס11\15.5.דף[91]

-בינונימצב.יותרמאוחרתבכתיבהשהושלםאחד

מהדיוהרבהכךבשל,ממיםניזוקידהכתב.גרוע

הוכתםידוהכתב,ונפגמובלומהדפיםוחלקטושטש

.מקוריתעורכריכת.מאוד

200$פתיחה 

100
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18\19–ההמאה,תימן–נוראיםלימיםתימןכמנהגמחזור–ידכתב.139

Manuscript – Machzor according to the Yemenite Custom for Yamin Nora'im – Yemen, 18th / 19th Century

.18–ההמאהאו19-ההמאה,תימן.נאהכתיבה,תימןכמנהגנוראיםלימיםמחזור.ידכתב

.כיפורליוםונעילה,מנחה,מוסף,שחרית,כיפורליל.ה"לרמוסף',וב'איוםהשנהראשתפילת,הידכתבבתוכן

מתפילתוקצתמנחהתפילתרובובומודפסמחזורמתוך,דף41עםיחדנכרך.בקירובמ"ס16.צדדיהםמשניכתוביםדף[60]

.נעילה

.כריכהללא.מנותקיםדפיםמספר.זמןכתמי.טובמצב

200$פתיחה 

,תימן–צעדהק"קכמנהגכיפורליוםמחזור-ידכתב.138

19–ההמאהתחילת

Manuscript – Machzor for Yom Kippur according to the custom

of Saada – Yemen, early 19th Century

השנהראשדהיינונוראיםלימיםתפלותסדור"שערעם,ידכתב

ק"הקאנומנהגינובניוהפזמוניםוהבקשותהתפלותכלכולל,וכפורים

עבודהוסדרכפורליוםורחמיםומרונותסליחותבוונוסףא"יעצעדה

וליוםהשנהלראשוהפטריותמעמדותבסופונוסףועוד...מלכותוכתר

,צעדא."ותשתכללתתבניוירושלםותצדיתחרובצעדהבמתאהכפורים

.19–ההמאהתחילת,[תימן]

לשבת"לפוריםתקון"ידהכתבבסוףנוסף,בשערהמפורטמלבד

.פוריםשלפני

מספר,ידהכתבבאמצע.מ"ס16.צדדיםמשניכתובים.דף[120]

לאורךנמצאיםהללוההשלמהדפי.אחרתבכתיבהשהושלמודפים

כתמי.טובכללימצב.נוספיםכותביםשנילפחות,לסירוגיןידהכתב

.משוקמתעורכריכת.שוליםפגמי.רביםשימוש

400$פתיחה 
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–הנוראיםלימיםמחזור–ידכתב.140

18–ההמאה,תימן

Manuscript – Machzor for Yamim Nora'im –

Yemen, the 18th Century

,הנוראיםהימיםתפילותכלכולל,ידכתב

יוםשלנעילהתפילתועדאלולבחודשמהסליחות

כתיבה.העבודהוסדרמלכותכתרכולל,הכיפורים

.18–ההמאה,תימן.נאה

דףחסרכנראה.צדדיםמשניכתובים.דף[124]

דפים.עשפגעי.בינונימצב.כריכהללא.ראשון

.מנותקים

200$פתיחה 

-ההמאהאמצע,תימן–תפילותקונטרסימקבץ–ידכתב.142

20-ההמאהתחילת–19

Manuscript – Collection of Prayer Books – Yemen, Mid 19th Century

– Early 20th Century

.יחדיומחובריםקונטרסים.ידכתבימקבץ

שירים.השניםעיבור.(סליחות)אשמורות.לאזהרותרשות,אזהרות

פסחשלהגדהבסוף.ועודהארוךקידושעםדפסחאגדתא.תורהלשמחת

."ט"סיוסףסאלם"חתום

.שונותתקופות.שוניםכותבים.דףאחרדףהקונטרסיםשלמותנבדקלא

.20-ההמאהתחילת–19-ההמאהאמצע,תימן

.בינוני-טובכללימצב.מ"ס13:מירביגודל.צדדיםמשניכתובים.דף150

דפים.קליםטקסטחסרונותעםעשפגעיובסוףבהתחלהדפיםבמספר

עםעתיקהעורכריכת.זמןכתמי.דפיםבכמהשוליםפגמי.מנותקים

.ברובהמנותקתכריכה.עיטורים

200$פתיחה 

19-ההמאה,תימן–תפלותסדור–ידכתב.141

Manuscript – Siddur Tefilot – Yemen, the 19th Century

:הכולל.תפלותסדור.ידכתב

עםאזהרות,ומזמוריםפזמונים,טובליוםתבשיליןעירובי,חמץביעורסדר

לילסדר,אשמורותסדר.השנהראשללילתפילה,קידוש,לאזהרותרשות

,הרחמיםסדר,כפורליוםסליחות,כפורליוםונעילהמוסף,שחרית,כפור

תפלת,גבירולבןשלמהלרבימלכותכתר,יומאמסכת.עבודהוסדר,מרונות

אגדתא,(הארוךקידוש)פסחלילקידוש,רגליםלשלשהמוסף,רגליםשלשה

,רביםברכת,עצרתושמיניתורהלשמחתושיריםמזמור,הושענות,דפסחא

.הטלותיקון,הגשםתיקון

מועדילשארגםהינובפועלאך."רגליםלשלשהתפלותסדור"נכתבבשער

.19-ההמאה,תימן,נאהסופרכתיבת.השנה

כמהחסר,שלםלא.עליוןבניקודמנוקדהידמכתבחלק.מ"ס16.דף[152]

בינוניבמצב63-78דפים.דפיםבמספרזעיריםעשנקבי,טובמצב.בסוףדפים

.מועטחסרוןהפנימייםבשוליםקרעעם31-48דפים.הדפיםבאמצעחסרוןעם

.כתמים

250$פתיחה 



103

ש"ת'ה–'הששנות,תימן–ידכתבוקבצידפיםמאותשלענקאוסף.143

Very Large Collection of Hundreds of Handwritten Leaves and Gatherings – Yemen, 1540s-1940s

.'הרמשנותגםדפיםוישנםיתכן.ש"הת–'הששנותתימן.ידבכתבדפיםשל,ענקאוסף

:חיבוריםוחלקיחיבורים

מפרקאלעזררביפרקי;שלם,דף[8]–כיפורליוםומוסףה"לרמוסףתפלתכוללידכתב;סוףחסרדף[8]–"רחמיםלאלסליחות"

קיצור;דף[18]חסריםדפיםכמה,פא-נפרקים,קוידאנוברהירשצבילרבי,הישרקבמספרחלק;דף[10]–ד"כפרקאמצעעדט"י

המשפטחושןערוךשולחן.דף[12]–חסריםדפיםמספר,מטהרותוחלקוקדשיםנזיקין,נשיםסדר–המשניותלפרקיפרקיםראשי

להתפללתפלה;צדדיםמשניכתוביםדף[101]–'השמשנותע"לשוהשלמה,קטןפורמט,שכניםנזקיהלכותעדהלוואהמהלכות

עםהאפודבצורתהנמצאותאותיותב"עבעניןחיבור;'עמ[1]-ללדתימיהשימלאועדהשביעיןמחודשעיבורהבעתאשתועלהאיש

שרשספר;!שלםחיבור,צדדיםמשניכתוביםדף[112],השניםעיבור;שלםלא,מיםכתמי,כתוביםדף[50]–מצוירותטבלאות

.ועודדף[12]הושענות;(עשנזקי-גרועבינונימצב)כתוביםדף[47].וקהלת,השיריםשיר,רותהמגילותעם,רותמגילתעלישי

:שוניםבנושאיםבודדיםדפים

והלכותדיני,ירושליםלבניןתפלה,אשהגט,עדותכתבאנשיםשמותרשימות,לתפילהשמות,תפילהקונטרס,קודששמות,קינות

תפלה,מזוזהממסכתותקטעים,אדםתולדתמספרקטע,סוכהמסכתותחילתיומאמסכתמשנה.לאישהשכבהסדר,שחיטה

,תיקונים;מלכותכתרמספרקטע,בעלותרישומיעםספריםשערי,אשמורות,ך"מהתנקטעים,הפטרות;כנסתובית,העשייה

.ידבכתבהעתקהישראלעיןהספרשער,ותשובותשאלות,התפלהמתוךקטעים,קמעות,מזלותענייני,שוניםלקוטים

.ידבכתבחיבורים10-ו.ידבכתבבודדיםדף250-ככ"סה

.שוניםגדלים.כריכותמגניזיתהוצאוחלקם,המצביםכל

1000$פתיחה 
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מבגדאדחוציןצדקהרביהמקובלידכתב.144

באבלתשעהקינות–[?]

Manuscript of the Kabbalist Rabbi Tzeddakah

Chutzin of Baghdad [?] – Kinot for Tisha BeAv

חמשסדרסידורבסוףכרוך.באבלתשעהקינות,ידכתב

שייך"בעטרישוםהכריכהבדף.ז"תרל,ליוורנו,תעניות

מעצםהוספותעםל"זצוקחוציןצדקהחכםעוזינולגאון

צדקהרביידבכתבכנראהכתוביםדף[17]לפנינו."י"כ

עמודים[29].באבלתשעהשונותקינותוכולליםחוצין

דףעלכתובהקינה1בנוסף.קינות[36]כ"סה–כתובים

.נפרדיםדפיםבשניקינות6,הסידור

מגדולי.עולםיסודצדיק,(א"תשכ-ו"תרל)חוציןצדקהרבי

.ישראלבארץהבבליתהעדהרבניוראשבגדאדחכמי

ץ"ארמחכמי)הראשוןחוציןצדקהלרביחמישידור

ביתמדרשבישיבתלמדבצעירותו.(בגדאדשהתיישב

בביתכדייןוכיהןישראללארץעלהו"תרפבשנת.זלכה

אתיסד.בירושליםהספרדיתהחרדיתהעדהשלהדין

בידהעדהאתהנהיג.בירושליםצדקהשמשהכנסתבית

."נרדמיםמקיץ"חיבר.להבותחוצביהיוודרשותיורמה

יהודהרבי,אליהומרדכירבי,ניסיםיצחקרבי:תלמידיו

.ועודמוצפייעקבורביסלמאןרבי,צדקה

.מהסידוררופףהידכתב.טובמצב.מ"ס18X11.5:גודל

.ישנהכריכה.הפנימייםבשוליםזעיריםעשנקבימספר

200$פתיחה 

"ברכהא"יש"הלציוןלראשון"חיאישבן"המרןשלקדשוידבכתבשנשלחהמעטפה.145

Envelope that was sent Handwritten by Maran the ben Ish Chai to the Rishon LeZion the Yissah Beracha

הבןמרןשלקדשוידכתבועליה"ברכהא"יש"הבעלאלישרשאוליעקברבילציוןלראשון'חיאישבן'המרןרבינוששלחמעטפה

:חיאיש

רר"מהלציוןראשוןהגדולהגאוןהרבר"מנידמשפטיםסבאהשלמיםראשהקודשפנימולאל–ב"תובירושליםק"לעה"

."ץ"קרוב(אמן,רצוןיהיכן)א"כירהחמהכאוריאיראורוו"יצאלישרשאוליעקב

מתקופתהואכינראההכתב)מבגדאדחייםיוסף'רכתבותוכנההמעטפהשאת"ברכהישא"הכתבהמעטפהשלהשניבצדה

."(ברכהישא"השלזקנותו

.'ברכהישא'הבעלשלידובכתבמילים7-ו."חיאישבן"המרןשלקדשוידבכתבמילים28

.טובמצב.מ"ס14/8:המעטפהגודל.(פתוחה)מעטפה[1]

300$פתיחה 
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-והיסטורינדיר!חברוןגדוליביןשלוםהסכם.146

–וחברוןירושליםגדוליבחתימתבוררותשטר

ו"תרמ

Peace Agreement between Leading Rabbis of Hebron!

Rare and Historical! Arbitration Document Signed by

the Leading Rabbis of Jerusalem and Hebron - 1886

בוררותשטר–"שלוםהסכם"-ביותרוהיסטורינדירמסמך

הרבהגאוניםחברוןרבניביןלפשרהירושליםחכמימאת

אליהורביוהגאון,פראנקויוסףרחמיםחייםרבי–ף"החרי

.מני

הרבניםשלהקליגרפיתוחתימתםבאישורםנעשההשטר

רפאלמאיררביוהגאון"ברכהא"יש"הבעללציוןהראשון

.ו"תרמ,וחברוןירושלים,נאהסופרכתיבת.ל'פאניז

והואבחברוןהכולליםביןלסכסוךפשרההסכםנכתבבשטר

שלהישנותחותמותיהםכיסוכםבהםסעיפיםעשרהכולל

הנוסחעםחדשותחותמותויפיקו,הדיןבביתיישברוהרבנים

רבי-הרבניםהכוללותהסדרעלנמנובנוסף.בהסכםהמופיע

במינוייםלהבהנסיםורבי,קאריוחייםנסיםרבי,חסוןמרדכי

תפקידיםחולקווכן.הסכסוךויישובהפשרהלתועלתשונים

מניא"הגר)הנזכריםהרבניםמןאחדיצטרךשאםכגון,שונים

וכן.הנזכריםהממוניםבפניזאתיעשה,לחתום(ף"חריוהרב

כמאזקאריונסיםרביבידימופקדיהיההכוללותשחותם

.שוניםכלליםועוד,ומקדם

רפאלרבי.וחברוןירושליםרבניגדוליחתומיםהשטרעל

בעלאלישרשאוליעקברבילציוןוהראשוןיל'פאניזמאיר

.המלכותיתוחותמתםידםבחתימת',ברכהישא'ה

רבי-המפויסיםהכולליםראשיהמסמךעלחתמומכןלאחר

וכן,פראנקויוסףרחמיםחייםורבימניסלימאןאליהו

רבי,קאריוחייםנסיםרבי–השוניםלתפקידיםהממונים

כןכמו.ידםבחתימת.(להבה)לאבינסיםרבי,חסוןמרדכי

."ו"תחברוןק"בעיהו"היספרדיםכוללות"חותמת

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

בןעודבהיותו,ועודהאישמשהספרמחברברכהא"הישהרבשלבנואלישרמשהחייםהרבהואחתנו,מ"תרבשנתאשכנזיאברהם

רבני,בצורתושנתגשמיםעצירתהייתהג"תרכבשנתבתוניסביקורוובעת-מופתכבעלנודע.יר'ואלגלתוניסיההרבנשלחשניםז"ל

,מרוביםברכהגשמיוירדובעביםהשמיםנתקדרותפילתואתרבנוסייםשבטרםהנסקרהוהנה,לגשמיםשיתפלללרבפנוהמקום

נדפסההתקנותאחתהגיעשאליהםבקהילותרבותתקנותתקןהרב,שמואתפרסםזהומאורע,הצבורבקרבולמופתלאותויהי

."תמיד'הלפניזכרון"בשםבהקדמה"מרפאלב"בספרו

התייתם.צפתמדייניאלישרירוחםאליעזררבישלבנו.ספרושםעל"ברכהישא"המכונה(ו"תרס-ז"תקע)אלישרשאוליעקברבי

חייםרביכשנפטר.ברכיועלוגדל,ולמדחונךברכהא"היש,נבוןמרדכיבנימיןרביירושליםד"לראבנישאהאמו.שנה6בגילמאביו

הרבפטירתלאחר.בפועלד"כראב"ברכהא"יש"הכיהןתקופהבאותה,אשכנזיאברהםרביכסאועלישב,ל"הראששהיהחזןדוד

מקוםלכלתשובותהשיבשבהםבהלכהרביםספריםחיבר.לפטירתועדירושליםד"וראבלציוןכראשוןברכהא"הישכיהןא"המרפ

איש'ספר.'לאיששמחה'ת"שו.'אישישא'ת"שו.'אישפני'ו'אישעולת'ת"שו.'אישדרך'ו'אישמעשה'ת"שו:חיבוריו.תבלקצויבכל

.'האיששאל'',אישקרב'.(לרבובנימיןבניעם)דרשות-'אמונים

בתורתרובםרביםספריםחיבר.הנסתרבתורתגאון.חברוןשלורבהבבלמגאוני(ט"תרנ-ח"תקע)מניסלימןאליהורביהמקובל

אישבןבעלחייםיוסףרביעםלוהיווידידותלימודקשרי,"מבבלעלהארי"כונה.רביםועודאליהוברכת,שלוםמזכיר:מהם,הקבלה

.חי

מונהבואועםומיד,לירושליםעלהבצעירותו"ף"חרי"המכונה.חברוןרבנימגדולי(ב"תרס-ה"תקצ)פראנקויוסףרחמיםחייםרבי

לאחר.בחברוןהספרדיתהעדהשללרבההתמנהח"תרלבשנת.גאגיןח"והשמברכהא"היששלדינובביתדיןביתכחברלשמש

חלקיםשנירחמיםשערית"שוחיבוריו."חמדשדי"המדיניחזקיהוחייםרביחברוןשלהספרדיכרבהמקומואתמילאפטירתו

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

קליםקרעים,הקיפולמחמתהדףלרוחבקרע.קיפולסימני.טובמצב.מ"ס29/23:עמודגודל.כתובעמוד[1].מקופלגדולדף[1]

וחותמתוהכוללחותם.קליםופגמיםחסרונות(ריק)האחוריבדף.הדףבראשקלפגם.זעיריםחסרונותעםקיפולמחמתהדףבשאר

.נצנוץפירוריעםברכהא"היששל

500$פתיחה 
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-"תרפ,ירושלים–רבה'גחכמיאלבירושליםהמערביתהעדהחכמיבחתימתרות"שדאגרת.147

Shadarut Letter Signed by the Sages of the Ma'aravim Community of Jerusalem to the Sages of Djerba – Jerusalem, 1920s

רבי,עטרבןיעקברבי-בחתימתםבירושליםהמערביתהעדהחכמימאת,שלושיצחקיוסףרביר"השדבידישניתנהרות"שדאגרת

כלפוןרבי,הכהןציוןרביהגאוניםרבה'גלחכמינשלח.ועודהלויאברהםרבי,שושןבןישועהרבי,ימי'לעגאליהורבי,אשריקישמעון

.-"תרפ,ירושלים.ביתאןראובןורבי,הכהן

כוללותלמעןשאוסףבנדבותלעזרתויפעלוכיומבקשים,למקומםר"השדאליהםיבואכי,רבה'גלחכמיירושליםחכמימודיעיםבאגרת

וצערםדוחקאתהרבניםמביעיםבמכתב.בעםהנדיביםהגביריםהאדוניםלפניולמליץלפהלולהיותלימינושיעמדובכך,המערבים

."כלובחוסרובצמארעב"ב

!עליוהביוגרפיםבמקורותמוזכרלא–בתוניסר"שדהיהיצחקיוסףשרביבכךידועההיתהשלאתגליתלפנינו

בהוהעמידמרקשחכמימגדולישהיהדודרבילאביו,שבמרוקובמראקשנולד–(ך"תש-א"תרנ)שלושיצחקיוסףרביר"השד

אתשפךואביוקשהבמחלהחלהשנתייםבגילאך.יוסףרבילונולדזקנהולעת,בחייועליומתוכולםדודרבישלבניו,הרבהתלמידים

והיה"פדוי"במרוקוקרויהיהכךבעקבות,מאביונתייתםשנתייםובגילהיהוכך.התינוקנפשתחתנפשושתבואוביקשלשמיםליבו

,הכהןיוסףרבישלבישיבתולמדושם,לירושליםואחותואמועםעלהמצווהברלגילבהגיעו,השכניםלושנתנומבגדיםרקמתלבש

צפון)המערבייםירושליםאנשיביןנכבדמקוםתפסהדמותו,בירושליםזקנותלנשיםוכתיבתםמכתביםמקריאתמתקייםוהיה

הקדיש.חייםחכמתמלא,כליוונושאיהתלמודביםושוחההלכהשללעומקההיורדמופלאושקדןלמדן.כאחדוהספרדים(אפריקה

בשימושבילדותושקיבלההנאהטובתאתלכללהחזירובכך.עדתובניולנדכאיםלחלכאיםולעזרהוהאלמנותהיתומיםלמעןעצמו

גמילות"למצווהקודשכולוהיהימיובסוף.ממושכתלתקופהבביתווהתגורר"סאליבבא"המרןארצהעלהג"תרצבשנת.הכללבבגדי

שעתושכהגיעואכן,המותמפניכלליראהלוהיתהלא,בגדיםשתפרוכשםהתכריכיםאתגזרוובביתו,קדישאבחברה"אמתשלחסד

פהבעלמכירהיה."ימיםעשרהבעודמסתלקאני,יועיללארופאאף,תרמולאאותי"ואמרהיוםאתבעצמוידעהעולםמןלהסתלק

.בהרפינהכלוהכירהזיתיםבהרהקברותבביתואשהאישכלשלקבורתםמקוםאת

העדהד"ראב-(ץ"תרנפטר)אשריקישמעוןרבי

,מופלגולמדןכעילוינודע.בירושליםהספרדית

עלהבצעירותו,במרוקובוחבוטשלמהרביתלמיד

אברהםרבילציוןהראשוןברכיעלוגדללירושלים

שניעםבירושליםהדיןבביתכדייןשימש.אשכנזי

בןיעקבורביימי'לעגאליהורבי-עולםגדולי

.שונותבארצותות"לשדרפעמיםכמהנשלח.עטר

סאליבבאסידנאר"אדמוקדישאהסבא"בספר

אליונקשר"סאליהבבא"שמסופר"א"זיע

הנהגתדרכיאתממנווקיבלאהבהשלבעבותות

.והפסקההוראהודרךהדיןבית

פאסמדייני-(ד"תרפנפטר)עטרבןיעקברבי

עלה.רביםומסמכיםפסקיםעלוחתוםשבמרוקו

המערביםלעניימחסהבתיר"כשדוכיהןלארץ

.בירושלים

מקובל-(ז"תרפ-א"תרל)ימי'לעגאליהורבי

חסיד.בירושליםשהתיישבוהמערבמרבני,אלוקי

המקובליםישיבתשלממנהיגיההיה.מידותובעל

,בירושליםהמערביםעדתומראשי"אלבית"

הנודעהספראתה"השדהרבעםיחדחיבר

-"פרטיותכוונות","שלוםשר","יהוידעבןבניהו"

כוונותפיעלותיקוניםתפילותשלחלקיםשלושה

.ש"והרשל"האריז

–תוניסאיידבכתברישומיםהאחוריבעמוד

רשימתוזוהיייתכן,כותביםמשני,שמותרשימת

יצחקיוסףרביר"לשדרבה'גרבנישכתבונדיבים

.להתרימםבכדישלוש

,קיפולסימני.בקירובמ"ס29/22:גודל.דף[1]

רטיבותכתם.חסרוןללא,הקפליםמחמתקרעים

הדףבתחתיתבניירחסרוןעםקלפגם.(יבש)

.הימנייםבשוליםפגמים.טקסטחסרוןללא

200$פתיחה 
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!תגלית בעולם ההלכה 
גליוןעלקדשוידכתבבעצםכתוב–א''זיע''תואריפה'''בעלאשכנזייפהשמואלרבנושלהאבודחיבורו.148

שלוהטור

Discovery in the Halachic World!

The Lost Composition of Rabbeinu Shmuel Yaffe Ashkenazi the Author of Yeffeh To'ar – Handwritten by Him on a

Sheet of His Tur

.[קבאלידפוס].א"זיעקארויוסףרבינוהקדושמרןהמחברבחיינדפס–ה''שכ,ונציה,העזראבן,יוסףביתביאורעםטור

בעצם"מראהיפה"ו"תאריפה"בעלאשכנזישמואליהודהרביוהמופלאהאדירהגאוןוהערותיובהגהותיועיטרהספרגליונותאת

.בספרורבותפעמיםהגדולההכנסתמזכיראותויפהש"מהרשליוסףוהביתהטורעלהאבודחיבורו–קדשוידכתיבת

."הגדולהכנסת"הבעלבנבנשתיחייםרביהפוסקיםגדולההלכהגאוןהקדושותבידיושהחזיקהעותק

בעלאשכנזייפהשמואלרבנושלקודשוידכתיבתבעצםכתוביםשלםחיבורלכדיהעולותהגהותעשרותגיטיןהלכותלאורך

לספרוממנוהעתיקאשר'הגדולהכנסת'בעלבנבנשתיחייםרבנושלידתחתהיהזהעותק.ועוד"מראהיפה"''תואריפה''

!החמוריםגיטיןבדיניהפסיקהלעולםלשווייהערךשאיןתגלית–.הגדול

'הגדולהכנסת'בעלרבנושלבאוצרויפהש''מהרכתבי

כיואף''וכתבהקדים,הפוסקיםמחנותלכלמאסףעשהבו''הגדולהכנסת''הגדולספרואתלחברבנבנשתיחייםרבנוכשהחל

הרבהואבזההמדבריםראש,ל"ז[יוסףביתבעל]הרבאחרישבאושלפנינוהדורגדולימכמהבידינוהייתהכברזומלאכה

הרבלזמןוסמוךקרובבזמןהיהל"זיפהש"מהרשהרב,שביעהכדיבזהאיןלבישריכלואחריול"זיפהש"מהרהגדול

ם"הראתשובתאםכי,המשבירהרבעיןבהםשלטהשלאהאחרוניםגדולימתשובותבזמנונתגלהולא,ל"זהמשביר

כנסת'כרכיבכלהמובאיםיפהש''מהרציונימבדיקת.''(הגדלהכנסתהקדמת)ל"מהריבוהרבמפדאווהם"והרמינץי"ומהר

עיטורי'חיבוריו.3.י''כתהגהות.2.י''כתתשובה.1.יפהש''מהרלחידושימקורותכארבעהג''הכנהשלבידיושהיהעולה'הגדולה

בידיושהיהמכךהעולה.'יפהש''למהרכנראה'כלשונו"הגדולהכנסת"הפיענחשאותםי''כתהגהות.4.'סופריםתקון'ו'סופרים

.יפהש''מהרמרבנורביםידכתבתכריכיוכןהגהותעםטוריםכרכימספרג''הכנהבעלשל

העזראבןעליפהש''מהרחיבור

עולםמעמודימשלושה,(קנד–קיטסימנים)גיטיןהלכותסדרעלשלםחיבורלכדיהעוליםתשובותליקוטימופעיםשלפנינובעותק

שלמדבריונוספיםדיניםוחידושי,ל''והמהריבמפדאווהם''הר,ם''רא:ל"הנבהקדמתו"הגדולהכנסת"השהזכירכמובדיוק

כנסת'בעלשלבידיושהיהיפהש'''המהרחיבורעל"הגדולהכנסת"השלתיאורואתתואםשלפנינוזהחיבור.בעצמויפהש"מהר

אחתכשעל.גיטיןבהלכותהגדולההכנסתבתוךבתיאוםנמצאותשלפנינובעותקמהנמצאהגהותכשתיבנוסף.כאמור'הגדולה

הרבהגיה'כותבנוספתהגההועל('חק''סד''קכ'סיהטורהגהותג''כנה)''ל''זיפהש''ממהרשהיאכמדומה'ג''הכנהמצייןמהם

רקמצטטהוא,ל"הנהשניהההגהאתכשמצטט"הגדולהכנסת"ה.(ה''קלק''סא''קמ'סיהטורהגהותג''כנה)'ל''זיפהש''מהר

(1\קכדף)ההגהותאחתכייצוין.גדולהיותרההגההלפנינו,הגליוןבשולילפנינוכאןשכתובממה,(אחרוןקטע)ממנהחלק

לימודכדיתוךההגהותכתיבתשלהאוטוגרפיתהכתיבהמסגנון.[יפהשמואלאמר]=י''אשתיבותבראשפותחשלפנינובעותק

רבנושלקולמוסוטהרתמעצםהינושלפנינושהחיבורהברורהלמסקנהאותנומביאים,לעילהאמורומכלוכתיבהמחיקהוסימני

כנסת'בעלבנבנשתיחייםרבנושלברשותושהיה,לאבודנחשבהיוםעדאשרהחיבורוהוא',תואריפה'בעלאשכנזייפהשמואל

.בספרולנצחוקבעםיפהש''מהררבנושלמחידושיוכשניםממנוהעתיקואףבוהגהאשר',הגדולה

ש''מהרל''מהריבתלמיד,לישראלשעמדוהמדרשיםמפרשימגדולי,(ה''שמ–ה''רפ)אשכנזייפהשמואלרבנו'דאגדתאמרא'

חכמיכליהיואם'',בקושטאישיבהוראשרבומנהיגפוסקבדורותלפיותלתלהיה,(קארוי''מהרגיס)סבעש''ומהראלקבץ

והלכויפריחמיםמריחיצריחאףיריעהמכריעכדבריהלכהשניהבכף[לרבנוכינויהוא]עיניםיפהעםמאזנייםבכףישראל

'סימ''חום''מהרשדראה)הלכהשלומתןבמשאדבריומזכירםדורוגדולי.('מ'סיישנותץ''מהריט)''יפהדומהודורולאורוגוים

ראה)'השמיטהחשבון'בפולמוסידלוהיהשאףנתגלההאחרונותבשנים.(ועוד,ט''קי'סי'סיבאסןי''מהר',ג'סיח''ראנ,ט''תי

נודעיםחיבוריובין,אבדומהםורביםוהלכהאגדהבדרשרבנוחיבררביםחיבורים.('י–'טגליוןמ''תש',טשנה'מוריה'בתשובתו

רבותבמהדורותנדפסוספריו.ענףיפה,מראהיפה,תואריפה,ישראלקהילותבכלבאהבהנתקבלואשרלמדרשיםביאוריו

לגודלמופלגיםושבחברכהבמכתביספריוהדפסתאתישראלגדוליעיטרוודורדורובכל.אנוימינוועד'הששנותמאמצע

ירושלים)'ענףיפה'לבהקדמהרבנושלוחיבוריותולדותיועלבהרחבהראה.יפהש"המהרהמחברשלוקודשתותורתורוממות

.(ג''תשל,מב',תרביץ')בניהומאיר,(2207'עמד''ח,ואנונושמעוןהרב)הלבנוןארזי.(ה''תשע

–סופןאוהשורותבראשיאותיותשלחסרון)מעטקצוצותממהגהותחלק.יפהש"מהרשלקדשוידבכתבקטעים100–לקרוב

תיקונים."סאלוניגורפאלאליהוהצעיראחרוןגואל"."אזוביאברהם"יותרמאוחרותחתימותראשוןבדף.(העניןלהביןניתןבכולם

.נוספיםבמקומות

.טקסטחסרוןמעטעםשוליםקרעיאחרוןבדף.פשוטהישנהכריכה.כתמיםמעט.טובכללימצב.מ"ס33.דףרלב-ב

* * * * * פתיחה 
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"יועץפלא"הבעלפאפואליעזררביהקדושהגאוןידחתימת–ג"שי,ונציה–מישריםספר.149

Sefer Meisharim – Venice, 1553 – Handwritten Signature of the Holy Gaon Rabbi Eliezer Papo Author of Peleh Yo'etz

הפוסקיםמגדולימפרובאנסמשולםבןירוחםרבינומאת,וחוהאדםתולדותמספרשניחלק,ממונותדיניעל,מישריםספר

.א"הרשבתלמידאסמעאלבןאברהםורביש"הרארבינותלמיד,הראשוניםמרבותינו

.(ו"רעבשנתבקושטאנדפסהראשונהמהדורה)שניהמהדורה.ברגדיןאילויזבדפוס.ג"שי,ונציה

פאפואליעזררבינוופרישאקדישאחסידאהמופלאהגאוןהקדושהרבשלהמלאהידוחתימתלתפארהמתנוססתהספרבשער

."ט"ספאפויצחקר"בכאליעזרו"לה"ועוד"יועץפלא"הבעל

הקצריםחייובמשך.ומקובלפוסק.וטהורקדוש,וחסידצדיק,ותפארתוישראלגאון(ח"תקפ-ו"תקמ)פאפויצחקר"באליעזררבי

לילהבכלומלקות,נפשובצוםלענותוהפליא"יהודהרביבנושכותבוכפיהשםבעבודתונשגבותגבוהותלדרגותהגיעשנה42–כ

נודע.בחייועודמופתיםסיפוריהילכודמותוסביב"...שלגיםוטבילתוטבילותוחרוליםואפרשק,תחנוניםבהםשאומריםולילה

ידיעלהדפסתוומאז,השםבעבודתוהנהגהמוסרבעניניהיסודמספריאחדהואאשר"יועץפלא"חסידיהמוסרבספרוונתפרסם

במעלהספרנדפסהראשונההדפסתולאחרשנהכמאהד"תרפשנתעד,מהדורותבעשרותנדפס,ד"תקפבשנתבקושטאהמחבר

.שאחריוובדורותבדורוישראלגדוליכלבקרברבהובערצהבאהדהוהתקבלבעולםשוניםבמקומותמהדורות10

.ובוקרשטולאכיה,(24בגיל)סיליסטרהבקהילותד"כאבכיהןשם,בולגריהבאזורשונותקהילותשלכרבםכיהןפאפואליעזררבי

כלכיפטירתוטרםשכתבוכפיקברועלבתפילותנושעוורבםלרגלעליהלמוקדהפךבבולגריהשבסיליסטרההקדושציונו

חיבוריםלחברהספיקהקצריםבחייו.ורחמיםישועהבדבריפקד–בכוונהותפילהתהליםאמירת,טבילהאחרקברועלהמשתטח

:חיבוריויועץפלאהמפורסםספרומלבדהתורהמכמניבכלחשובים

(ח"תקפ,שאלוניקי)התורהעלופשטיםחידושים–המגןאלף.(ג"תקפ,שאלוניקי)והזוהרס"השסדרלפיהנהגות–אליםאורות

,ירושלים)חסידיםספרעל–חסידיםיעלזו(ירושלים–א"תר,שאלוניקי)דעהויורהחייםאורחעלהלכהפסקי–לאלפיםחסד

פירושים–ידיןדן.ס"השמסכתותעלחידושים–האביבחודש.(ך"תר,בוקרשט)העניניםלכלתפילות–תפילהביתספר.(ג"תרל

היהאלביתישיבתמקובליביןונמנהבירושליםוהתיישבישראללארץמשפחתועםעלהפאפויהודהרביבנו.ודרשותהתורהעל

כפי"הספריםומחברבירושליםאלביתהמקובליםישיבתראשעזריאלאהרןרביהמקובלהגאוןהואחתנו.א"פלבןיהודהחותם

.ועוד"אהרן

.זעיריםעשנקבי.ורופפתבלויה,עתיקהעורכריכת.כתמים.טובכללימצב.מ"ס30.דףקד-ב;רלח-יג,יו

2000$פתיחה 
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עותק–ראשונהמהדורה–ג"תר,ירושלים–טוביוםקדושת.150

גאגיןח"השמהקדשתעםנפלא

Kedushat Yom Tov – Jerusalem, 1943 – First Edition – Wonderful Copy

with a Dedication by Rabbi Shalom Moshe Chai Gagin

שאלותעם.אלגאזיטוביוםרבינודרשאשרדרשות,טוביוםקדושתספר

.ם"הרמבעלוחידושיםותשובות

.ש)!בירושליםשנדפסוהראשוניםמהספרים.בקישראלדפוס.ג"תר,ירושלים

.(14הלוי

רביהמקובלהגאוןשלוחתימתוקדשוידבכתבהקדשהמתנוססתהספרבשער

רביהמקובלהגאוןלאורהמוציאשלבנונפשח"השמהרב–גאגיןחימשהשלום

עםבולגריהמחכמיאריהיאודהרביאלניתנהההקדשה.גאגיןאברהםחיים

משהאברהםגבריאליאודהר"החישיבתשלהספריםאסיפת"ישיבתוחותמת

אחיישיבתשלהספריםאסיפת"ספרתוהודבקהכריכהשלהפנימיבצד.אריה

ובניביניהםהמלאכהמחדשיסאמאקובלעיראריהמשהואברהםגבריאליאודה

."5553-5672שניםיה'סופיבעיריישובלקבועשבאובניהם

ישיבתראש,ומקובלגאון.(ג"תרמ-ג"תקצ,ח"שמ)גאגיןחימשהשלוםרבי

לציוןהראשוןהגאוןבן.19–הבמאהירושליםחכמיומגדוליאלביתהמקובלים

מזרחישלוםאברהםרפאלרביהמקובלשלונכדוגאגיןאברהםחייםרבי

ורביאביותלמידבילדותו(א"חנ)אבולעפיאנסיםחייםרביהואחותנו.שרעבי

פעמייםיצא.אלביתהמקובליםישיבתותלמידא"היר–אבולעפיהרפאלידידה

אביובחייעוד.ואיטליהצרפת,אפריקהצפוןלעריירושליםר"כשדבשליחות

שםהתפילותכלשכידועאלביתהמקובליםישיבתשלציבורכשליחלשמשמונה

:כולובעולםפורסמוחיבוריו.הישיבהכראשכיהןכךאחר,י"הארכוונתפיעלהיו

ח"בלבישמחת"שו.(ג"תרס,ירושלים)ב"אס"עברכותדיני–נפששמח

–משהישמח.(ד"תרמ,ירושלים)דרשות–לבישמח.(ח"תרמ-ח"תרל,ירושלים)

,ירושלים)ח"בהאוהלסביב.(ח"תרל,ירושלים)שמאמאנסיםהגבירצוואת

.ועוד(ד"תרס-ו"תרמ

.מקוריתכריכה.מצויןמצב.מ"ס28.דףצב,[2]

200$פתיחה 

עם"ברכהא"יש"הבעללציוןהראשוןשלגמראכרכישני.151

הגהותיו

Two Volumes of the Gemara of the Rishon LeZion the Author of the

Yissah Beracha with His Glosses

מסכתשערחסר.ו"תרל-ה"תרל,עדויות,הוריות,שבועות,מסכתותכרך•

בעלאלישרשאוליעקברבילציוןהראשוןמרןשלידובכתבהגהה.שבועות

.ברכהא"היש

.א"למהרשהלכותבחידושיבעיפרוןהגהה.ד"תרכ,ברלין,כתובותמסכתכרך•

."ברכהישא"חתום

אלישרירוחםאליעזררבישלבנו-(ו"תרס-ז"תקע)אלישרשאוליעקברבי

בנימיןרביירושליםד"לראבנישאהאמו.שנה6בגילמאביוהתייתם.צפתמדייני

חזןדודחייםרביכשנפטר.ברכיועלוגדל,ולמדחונךברכהא"היש,נבוןמרדכי

א"יש"הכיהןתקופהבאותה,אשכנזיאברהםרביכסאועלישב,ל"הראששהיה

כראשוןברכהא"הישכיהןא"המרפהרבפטירתלאחר.בפועלד"כראב"ברכה

השיבשבהםבהלכהרביםספריםחיבר.לפטירתועדירושליםד"וראבלציון

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

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

.'האיששאל'',אישקרב'.(לרבובנימיןבניעם)דרשות

.טובכללימצב.כרכיםשני

200$פתיחה 
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והגהותיהםחתימותיהםעם[ספרים120]–הדאיהעובדיהרביובנושלוםרביהמקובליםהגאוניםספריית.152

Library of the Geonim the Kabbalists Rabbi Shalom and His Son Rabbi Ovadya Hadaya – [120 Books] with Their Signatures

and Glosses

עם.והגהותיהםחתימותיהםעם.הדאיהעובדיהרביובנושלוםרביהמקובליםהגאוניםמספרייתספרים120מעלהכוללענקאוסף

.רביםועודקבלה,ס"ש,הלכה,יסודספרי,תפילהספרי:ומגווניםשוניםבנושאיםחשוביםספרים.נוספותרבניםחתימות

:הספריםשלארקאיתרשימהלהלן

עובדיהרביהמקובלהגאוןמאת.ס"השעלחידושים–דרבנןעבדאספרעם.א"תש,ירושלים.ם"הרמבעלחידושים,המלךעבדספר•

.הדאיה

המלךעבדספרשלהחדשהלמהדורהנכנסוההוספותידיעתנולמיטב.המחברידבכתברבותוהגהותהוספותהספרלאורך

.(ט"תשס,ירושלים)

עובדיהרביהמקובלחתימת].ט"תרפ,בילגורייא.מצאנזהלברשטאםחייםרביר"האדמורבימאת.ב-אחלק,חייםדברית"שו•

.[הדאייה

המקובלחתימת.עשפגעי].יחידהמהדורה.ד-ג"תקל,פיורדא.ודרשותחידושיםבסופו.שטינהרטיוסףרבימאת,יוסףזכרוןת"שו•

:עםכרוך.[הדאיהעבדיהרבי

-חייקיןליביהודארביחותמת.הדאיהעובדיהרביהמקובלחתימת].ו"תרנ,לעמבערג.בכרךחייםיאיררבימאת.יאירחותת"שו••

."[באברויסקק"דקצדקומורהדיין

עבדיהרביחתימת].ד"תרמ,ווארשא.מבראדמרגליותזלמןאפריםרבימאת.המשפטחושן-דעהיורה-חייםאורח.אפריםביתת"שו•

.[הדאיה

.[ט"סהדאיהעבדיהרביהמקובלחתימת].ט"תרס,ווארשא.גינצבורגליבאריהרבימאת,אריהשאגתת"שו•

.[ט"סהדאיהעבדיהרביהמקובלחתימת].ל"תר,ווין.הורוויץאישהלויאלעזררבימאתולמעשהלהלכהת"שוקובץ.אלעזריד•

.[ט"סהדאיהעבדיהרביהמקובלוחתימתחותמות].א"תרנ,ווארשא.קדושיםודעתשרדלבושיעם.שורבכור.שורתבואות•

.[2/חובדףגבדףידבכתבהגהה.ט"סהדאיהעבדיהרביהמקובלחתימת].ב"תקמ,פיורדא.ביהכולאביהדדא.בוכלספר•

.[ט"סהדאיהעבדיהרביהמקובלחתימת].ו"תרנ,מונקאטש.בכרךחייםיאיררבימאת.השניחוטת"שו•

,ווארשא.איגרעקיבארביהגהותעם.חביבאבןמשהרבימאת.תמריםוכפות.הכפוריםיוםותוספתתרועהיוםבארץשמותספר•

.[ט"סהדאיהעבדיהרביהמקובלחתימת].נ"תר

-אסימנים).אחלק.יחייאדוןאליעזררבימאת.השלחןבדי,מגדיםלקוטי,מגדיםטעם:חדשותהוספותעם.חייםאורחערוךשלחן•

.[השערבדףט"סהדאיהעבדיהרביהמקובלחתימת].ד"תרצ,(לטביה)לוצין.(נח

זאבצבי"חתימות.ט"סהדאיהעבדיהרביהמקובלוחתימתחותמת].[ך"תר,שטעטטין].אחלק.איגרעקיבארביתשובות•

."[גרינברגהירשצבי","גרינבערג

.[ט"סהדאיהעבדיהרביהמקובלחתימת].ה"תרכ,לעמבערג.חביבאבןלוירבינומאת.ח"מהרלבת"שו•

:עםכרוך.[ט"סהדאיהשלוםרביהמקובלחתימת].1893.ג"תרנ,ווארשא.מראדיןהכהןמאירישראללרבינו.חייםחפץ•

.ב"תרס,ווארשא.הלשוןשמירת••

.[לניאדודודחכםחתימת].מ"תר,ווארשא.תנינאמהדורא.ביהודהנודע•

הקדשהבשער].ז"תרצ,מונקאטש.גאלדסגלמיכליחיאלרבימאת.בחלקהמחנותלכלמאסףספרעםחייםאורחערוךשולחן•

.[מהונגריאמערמעלשטייןיושערבימאתבמתנהשקיבלכותבבההדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןשלידובכתבעצמית

.[הדאיהעובדיהרביהמקובלהגאוןשלידובכתברישוםהפורזץבדף].ד"תרמ,למברג.עמדיןיעקברבימאת.בחלק.יעבץשאילת•

.שעריםשני.ב"תרנ,ווארשא.צינץליבאריהרבימאת.ותשובהשאלהבדרךכתובותמסכתעלובפוסקיםבגמראפלפולים.חןיעלת•

.[ט"סהדאיהעבדיהרביהמקובלחתימת]

מיםוויכוח,השלמיםתורת.דייןיעקבלרבייעקבמנחתספרעם."א"הרמ"איסרלשמשהרבימאתוהיתראיסורדיניעלחטאתתורת•

.בינוני-טובמצב.[ט"סהדאיהעבדיהרביהמקובלחתימת].ט"תרי,זולקווא(חייםמיםווויכוחהשלמיםלתורתנפרדיםשערים).חיים

,פיעטרקוב.מבוטעןמתתיהורבימאת.וטריפותשחיטהמהלכותת"שווחלק.חייםאורחמחלקתנינאמהדורה.ידומתתת"שו•

.[ט"סהדאיהעבדיהרביהמקובלחתימת].ח"תרס

יעקבחייםר"מוהרמספרי"חותמות.הדאיהעובדיהרביהמקובלהגאוןחתימת].א"תרכ,למברג.אהרנסוןניסןרבימאת.לבונהעצי•

."[ל"זצשעפטילצבי'בר
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–י"אנא"החתומהידבכתבהגהה1\נחבדף].התחלהחסרעותק.וולףזאבר"באיסרישראלרבימאת.המשפטשערספר•

המקובלהגאוןוחתימתרישוםהספרבתחילת(מ"תר-ה"תקע)אשכנזיאברהםרביל"הראשהוא-ו"יצו"נראשכנזיאברהםהצעיר

.בינונימצב.[הדאיהשלוםרבי

.[הדאיהעובדיהרביהמקובלהגאוןחתימת].אחרוניםדפיםומספרשערחסר.ד"תקצ,סדילקאב.צדקצמחת"שו•

.[הדאיהעובדיהרביהמקובלהגאוןחתימת].ד"תרמ,ווארשא.מרגליותזלמןאפריםרבימאת.אחלק.העזראבן,אפריםביתספר•

.[הדאיהעובדיהרביהמקובלהגאוןחתימת].ו"תקל,מיץ.גירונדיניסיםרבינו–ן"הרת"שו•

.[הדאיהשלוםרביהמקובלהגאוןחתימות].שערחסר.חסידיםספר•

בדףהדאיהעובדיהרביהמקובללגאוןהמחברהקדשת].ב"תשי,ירושלים,יאושעשבתיחזקיהרבימאת.ב"חחזקיהודברי•

.[הפורזץ

.[בשערהדאיהשלוםרביהמקובלהגאוןחתימת].ט"תרל,ווארשא.שמות–בראשית.התורהעל.לאלשיך.משהתורת•

.[הדאיהשלוםרביהמקובלהגאוןחתימת].ט"תרל,ווארשא.דבריםבמדברויקרא.התורהעל.לאלשיךמשהתורת¸•

רישום"א"יעזערדאדפהב"שובונםשמחה'רחתןניימאןי"נלייבישיהודאברבדודהאברך"הכריכהבדףרישום].ישריםמסלת•

.[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןשלידובכתב

אחרוניםדפיםמספר.[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןחותמת].ג"תקצ,סדילקאב.סלניקאהרןבנימיןרבימאת.בנימיןמשאת•

.פגומים

.[הדאייהעזראורבישלוםרביהמקובלהגאוןחתימות][ך"תר,קניגסברג].דאנציגאברהםרבימאת.אדםחיי•

מאתבמתנהליניתן"ורישוםחתימה].ג"תרצ,סטרי.יאללעסהכהןאשרישעיהרבימאת.והלכותתורהחידושיקובץ,הראששמן•

.[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןידבכתב"המחברהרב

ידבכתבהגהה.הדאיהעובדיהרביהמקובלהגאוןחתימת].אחרוןודףשערחסר.ב"תרע,בגדאד.במחברת.הלכות.חיאישבן•

.[כדבדף

.[הדאיהעובדיהרביהמקובלהגאוןחתימת].ץ"תר,קיידאן.ליפשיץגרשוןרבימאת.בהלכהחדושים.גרשוןבני•

.[הדאיהעובדיהרביהמקובלהגאוןחתימת].א"תרכלמברג,מניקלשבורגאברהםבןמנדלמנחםרבימאת.צדקצמחת"שו•

וירושליםיהודהדפוס.[הדאיהעובדיהרביהמקובלהגאוןחתימת],ירושלים.משהחמד•

הגאוןחתימת].-"תרצ,ווארשא.טשרניאקשכנאשלוםרבימאת.אחלק.ע"השועלמגדיםהפרידבריבאור.שלוםמשמרת•

.[הדאיהעבדיהרביהמקובל

יצחקרביחתימת][ח"תרכ,למברג-זאלקווי.ג-בחלק.אלקלעיאברהםרבימאתערוךשולחןחלקיארבעהעל,לאברהםזכור•

.[הדאיהשלוםרביהמקובלהגאוןחתימת.לבטון

.מוינעשטעראברהםמשהרבימאת.איגרעקיבארבינוהגאוןמשאלותרבותינודבריעללגונן.משנהסדריששהעל,והצילגנון•

.[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןחתימת].ד"תרצ,ברוקלין,מועדזרעים-אחלק

.[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןחותמת].ח"תרצ,שוקןהוצאת.ו"תרכ-ב"תרכ,ווארשאמהדורתשלצילום,ראשוניםנביאים•

.[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןחותמת].ח"תרצ,שוקןהוצאת.ו"תרכ-ב"תרכ,ווארשאמהדורתשלצילום.אחרוניםנביאים•

חותמות.הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןחתימת].ז"תקט,ברלין.אדרתבןשלמהרבימאת.ה"זלהא"להרשבשטותשבע•

.[צנזורה

.[הדאיהשלוםרביהמקובלהגאוןחתימת].ד"תר,ווילנא.ופוסקיםס"משדיניםחידושי.ישעבגדית"שו•

עבדיהרביהמקובלהגאוןחתימת].ט"תרל,ווארשא.מלבובתאומיםיוסףרבימאת.התורהושרשיכלליעלחיבור.העמקיםשושנת•

:עםכרוך."[ראזענבויםבונםשמחה"חתימה.הדאיה

רביהמקובלהגאוןחתימת].ט"תרל,ווארשא.כהנאיהודהיעקברבימאת.הגמראעל'התוסקושיותליישבחידושים.הכהןושב••

."[ראזעבויםבונםשמחה"חתימה.הדאיהעבדיה

.[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןחתימת].שערחסר.ט"תק,אמשטרדם.משפטחושןערוךשלחן•

עבדיהרביהמקובלהגאוןשלוחתימתוידובכתבעצמיתהקדשה].ח"תרפ,ברלין.קצנלסון.ל.יר"דמאת.הרפואהוחכמתהתלמוד•

.[הדאיה

הגאוןשלידובכתבארוךורישוםחתימה].אחרוןודףשערחסר.ט"תרכ,אוהעלי.לוונשטאםאברהםרבימאת.החייםצרור•

.[הדאיהעבדיהרביהמקובל

.[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןחותמות].ך"תר,לעמבערג.ד"מהראב.נדהוהלכותנשיםבדיני.נפשבעלי•



113

רביהמקובלהגאוןשלידובכתבשייכותרישום'אבכרך].ו"תרפ.ברליןיורקניו–חורבהוצאת.כרכיםשניב-אחלק.תורהמשנה•

.[הדאייהחייםמרדכישלוםשמחהלבנוהדאיהעבדיה

.[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןחותמת].ד"תרמ,ווארשא.טירנאאייזיקיצחקרבימאת.המנהגיםספר•

.[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןחתימת].ו"תרל,ווארשא.טיררחייםרבימאתהתורהעלחייםמיםבאר•

.[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןחתימת].ד"תרל,ווילנא.מרגליותזלמןאפריםרבימאת.למטהאלףעם.אפריםמטה•

במתנהליניתן"ורישוםחתימה].ה"תרפ,פיעטרקוב.מיכלזאהןיחזקראלצבירבימאת.ס"בשופלפוליםחידושים,הביתפינות•

.[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןשלידובכתב"א"יעיר'מאלגו"היאזולאינסים'סיהגבירמאת

עבדיהרביהמקובלהגאוןוחתימתרישום].ג"תרע,באניהאד.דייטשאליעזררבימאת.גחלקהשדהפריותשובותשאלות•

.[הדאיה

.גרוע-בינונימצב.[הדאיהשלוםרביהמקובלהגאוןחתימת].ב"תרי,ווארשא.הלבנוןטובעם.בחיירבינומאת.הלבבותחובת•

חלק.הלוימרדכירבימאת,מלחמהכלי;ה"תש,ירושליםתשמורבריתיאתואתה;ש"ת,ירושלים,סניגוריא,ספריםכמהובוכרך•

הגאוןשלידובכתבהאחרוןוהדףההקדמהשלידבכתבהשלמהעם],הקבלהשלשלת;ז"תש,ירושלים'בחלק.ש"ת,אמוןנא'א

.[הדאיהעבדיהרביהמקובל

.[ספרדיתבכתיבהרישומיםבכריכה].מאוחרדפוס.קטןמועדמסכת•

.[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןחתימת].-"תרצ,ווארשא.וורדיםגנת•

.[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןוחותמתלבטוןיצחקרביחתימת].ד"תרי,ליוורנו.דבריםספר.האלהיםתורת•

.[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןחתימת.סתהוןאברהםאהרןחתימות].שערחסרז"תס,אמשטרדם.הקמחלקט•

.[הדאיהשלוםרביהמקובלהגאוןחתימות].ט"תרל,ווילנא.הורוויץחייםשאולרבימאת.ס"בשסוגיותי"שעל.שאולכלילת•

עבדיהרביהמקובלהגאוןשלוחתימתוידובכתבעצמיתהקדשה].ב"תרכ,ווארשא.התורהעלי"רשפירושעלפירושיםארבעה•

.[הדאיה

.[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןחתימת].א"תרע,בילגורייא.תנינאמהדורהשמחהשעריותשובותשאלות•

רביהמקובלהגאוןוחתימתרישום].ש"ת,ירושלים.מרגליותראובןרבימאת.זהרניצוציהגהותעם.התורהעל.הזהרספר•

.[הדאיהעבדיה

עבדיהרביהמקובלהגאוןחתימת].א"תרפ,קלויזענבורג.גלאזנרשמואלמשהרבימאת.חוליןמסכתעלביאור.רביעידורספר•

.[הדאיה

.[הדאיהשלוםרביהמקובלהגאוןחתימת].ו"תרכ,שטעטטין.יעקבעיוןעם.החלק.ס"שבשאגדות.יעקבעין•

שלוםרביהמקובלהגאוןחתימת].ם"תר,ווארשא.מדובנאיעקברביהמגידמאתההפטרותעלופרושיםבאורים.מיעקבכוכב•

:עםכרוך.[הדאיה

.ה"תרל,ווארשא.חלקיםבתלפיותמדרש••

.[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןחתימת].1860ך"תר,לבוב,ברליןצביחייםנחרבימאת.מצותג"תריעל.החכמהמעין•

רביהמקובלהגאוןחתימת].ז"תש,גרמניה,כתרדפוס.א"מהרצהוספותעם.טובועשהמרעסור–החייםלעץודרךהקדמהספר•

.[הדאיהעבדיה

.[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןחותמת].שערדףללא.ס"תק,זאלקווא,תהליםעלטובשוחרמדרש•

.הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןחתימות].ך"תר,ווין.א"החידמרןרבינומאתערוךשלחןחלקידעלדיניםחידושי.יוסףברכי•

.חלקלכלנפרדשער.הפורזץבדףידובכתברישום

הגאוןוחותמתחתימה.ב"תרנ,ירושלים.אלישרשאוליעקברבימאת.דרושים–(נפרדשער)ש"אידרךוספר.ת"שו.ש"אימעשה•

.[הדאיהעבדיהרביהמקובל

המקובלהגאוןחתימת].ח"תרפ,ווילנא.ערוךשלחןחלקי'ד.תנינאמהדורא.לנדאל"סגיחזקאלרבינומאת.ביהודהנודעת"שו•

.[הדאייהשלוםרביהמקובלהגאוןואביוהדאיהעבדיהרבי

.ב"תרס,ירושלים.(ויטאלחייםרבי)ו"מהמהרח.השישיהשער.הכונותשער•

הגאוןחתימת].ה"תרל,לעמבערג.ף"להריקטנותהלכותעלהכהןי"מהרוחדושי.תנינאמהדורא.הכהןי"מהרותשובותשאלות•

.[הדאיהעבדיהרביהמקובל

,ווארשא.'חייםחפץ'הבעלמראדיןהכהןמאירישראלרבינומאת.התורהוהחזקתהחסדמידת,השבתשמירתעל.עולםשם•

.[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןחתימת].ה"תרנ
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עבדיהרביהמקובלהגאוןחתימת].ג"תרע,ווארשא.'חייםחפץ'הבעלמראדיןהכהןמאירישראלרבינומאת.הביתתורתמאמר•

.[הדאיה

חתימת].ד"תרי,פראג.ץ"שיפהישראלרבימאת.ישראלאשיבשםביאורעם.א"הרמ–איסרלשמשהרבימאת.העולהתורת•

.[הדאיהשלוםרביהמקובלהגאון

אלביתהמקובליםמדרשלביתראשהדאיאעבדיהלהרבל"המומתנת"רישוםהפורזץבדף].א"תשכ,ירושלים.דרכיםפרשת•

."[ץ"תכב

.[הפורזץבדףהדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןוחתימתרישום].ד"תרכ,ליוורנומהדורתשלצילוםדפוס.אליהואדרת•

עבדיהרביהמקובלהגאוןוחותמתחתימה].ד"תרפ,נירנבערג,מעקלענבורגצבייעקברבימאת.התורהעלבאור.והקבלההכתב•

.[הדאיה

,ירושלים.אישהחזוןפסקיפיעלבארץהתלויותהמצותדיניקצורלספרתוספתעם.גאנצפרידשלמהרבימאת.ערוךשלחןקצור•

.[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןחתימת].ד"תשי

:עםכרוך.ה"תקצ,סדילקאב.איסרליןישראלרבימאת,הדשןתרומת•

.[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןחתימת].ך"תר,לבוב.פאלקיושעיהושעלרבי.אחלק.ת"שו,יהושעפני••

.[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןחתימת].ח"תרמ,ווארשא.ל"הרמחמאת.האמתחכמתכללי•

.[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןחתימת].ט"תרי,למברג–ם"הרמבת"שו.הדורפאר•

עבדיהרביהמקובלהגאוןחותמת].ד"תרצ,וינה.רבאהושענאלילותיקון,שבועותלילתיקון,פסחשלשביעיסדר.מועדקריאי•

.[הדאיה

.[2/יאבדףאשכנזיתבכתיבההגהה.הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןחותמת].ו"תקצ,סדילקאב.א"רמת"שו•

בכתיבההגהה.הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןחתימת].ט"תרל,ווילנא.ששתבריצחקרבימאת.ששתברותשובותשאלות•

.[1/טבדףאשכנזית

ה"הכספימקנת"נוספתחתימת.הדאיהשלוםרביהמקובלהגאוןחתימת].שערחסר.ה"תקע,לעמבערג.משפטעת.לעתיםבינה•

."[ט"סחאיותמאיר

.קאמדףוסוף.מאדףעדהתחלהחסר.שערללא.הראשוןבחציוגרועמצב.ה"שס,ויניציאה,אביריםלחם•

עבדיהרביהמקובלהגאוןחותמת].מוסאיובשלמההוצאת.ד"תרנ-ג"תרנ,ירושלים.ד,אחלקים.עולםחקת.רגליםלשלשסידור•

.[הדאיה

.[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןחותמות].ג"תשכ,ירושלים.ושלמהדודביתהשלםהחדשתפלתסידור•

.[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןידבכתבורישומיםחותמות].ו"תרפ,ירושלים,כרכיםשנימשנהסדריששה•

עבדיהרביהמקובלהגאוןחתימת].ב"תרע,פיעטרקוב.דברים,במדבר,ויקרא,בראשיתספרים.פירושיםו"לעם,לישראלחק•

.[הדאיה

.[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןחתימת].ט"תרצ,ירושלים.ולמועד,לשבת,לחול.יעקבאבירסדור•

.[ידבכתבקטנותהשלמות.הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןחותמת].סדור•

:עםכרוך.[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןידבכתבורישומיםחתימות].לבדףעדהתחלהחסר.אסתרמגילתעל,שניתרגום•

ו"יציאנינהשלמהשמואל'סיהיקרהאדוןמאתבמתנהליניתן"רישוםהראשוןהדףבראש].שערחסר.אבותפרקיעלאבותמגן•

."[ט"סהדאייהש"מהרר"בעובדיה"חותם."ה"תנצב.דרושים.שלמהיריעות'סהמחבר.ל"זשלמהר"בל"הננ"לע

.[הדאיהשלוםרביהמקובלהגאוןחתימת].שאדאוושלוםאברהםדפוס.ז"תרכ,זיאמיר.חסר'אחלקשערחלקים'בהדורותסדר•

עבדיהרביהמקובלהגאוןחותמת],אביבתל.לשבתהתפילותוסדר,מגילותוחמשהפטרותעםתורהחומשיחמשה,משהתורת•

.[הדאיה

שלידובכתבקבלייםרישומים.הדאיהשלוםרביהמקובלהגאוןחתימת].ג"תרע,ירושלים.א"החידמרןרבינומאת,הקודשעבודת•

.[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאון

.שערחסר.ג"תרפ,ירושלים.אלפייהיצחקרבימאתותפילותלימודיםמנהגים,יצחקשיח•

.וסוףהתחלהחסר.ספרדיתכתיבה.ידבכתבארוכותהגהות.ר"התשנותתחילתהשנהלראשמחזור•

.[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןחתימת].ז"תרצ,ליוורנו.מועדקריאי•

דברים,ויקרא,שמות,בראשיתספרים.ח"תרפווין,[תורה]ספר•
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.[הדאיהשלוםרביהמקובלהגאוןחתימת].ח"תרמ,לובלין.אייבשיץיהונתןרבימאת.חלקיםב.דבשיערות•

.[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןחותמת].ט"תש,ירושלים,ישריםתפלת.רגליםלשלשמחזור•

.[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןחותמת"אנדראןיצחקשמואל"רביחותמות].ה"תרנ,ווארשא,שמעתתאשב•

.[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןחתימת].ו"תרל,ווארשא.ן"הרמבחתןשלמהר"בגרשוןלרבינו.השמיםשער•

שלוםרביהמקובלהגאוןחתימות].א"תרל-ד"תרכ,פרעסבורג.סופראליעזרזוסמןרבימאתחלקים'ג.ליקוטים.אליעזרילקוט•

.יחדיוכרוכיםיחידהמהדורה.חלקים'גסט.[מולכוחייםמשהרביחותמות.הדאיה

פאנעטיחזקאלורבימסאטמרטייטלבויםיואלרביר"האדמוהסכמות.ח"תרפ,(רומניה)דעווא.עטרבןחייםרבינומאת.'החפץ•

.[הדאיהעובדיהרביהמקובלהגאוןחתימת].מדעעש

.[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןידבכתברישום].ך"תש,ירושלים.קארויוסףרבינומאת.התורהעלביאור,מישריםמגיד•

.[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןידבכתברישום].ז"תש,ירושלים.חפץדודרבימאת.רבותינומדברימלוקט,חפץשערי•

.[עבדושלוםישיבתוחותמות,תקווהפתחעובדיהחזוןכנסתביתחותמות].א"תרי,ליוורנו.זקניםהדרת•

."[...ווערשבח"נוספתחתימה."גלעזרברוךיוסף"בשערחתימה].ב"תרכ,ווארשא,החלק,יהושעפני•

עדתד"וראב"אלבית"בישיבתהמקובליםזקן,ורבניהירושליםחכמימגדולי,(ה"תש-ד"תרכ)הדאיהשלוםרביהמקובלהגאון

התכתבו"תרצמשנת.הדאיהעובדיהרביהמקובלשלאביו.בקופהכמונחיםבמוחואצוריםהיול"האריזכתבי.בירושליםהספרדים

כמו."שלוםודובר"בספרנדפסותשובותיו.ו"תרנבשנתצובהבארםנדפס"לעםשלום"חיבורו.וסרמןאלחנןרביעםהסודבתורת

.ועוד"המאסף","מציוןתורה","רחמיםשערי","ישראלרועי"בספריםההלכתיותתשובותיונכללוכן

ביתכחברכיהן.בירושליםוהמקובליםהדייניםמגדולי,הדאיהשלוםרביהמקובליםזקןשלבנו,(ט"תשכ-ן"תר)הדאיהעובדיהרבי

,חלקיםשמונה"עבדיישכיל"ת"שוהספריםסדרתמחבר.החדשהבעיר"אלבית"המקובליםישיבתוייסדבירושליםהגדולהדין

.ובנסתרבנגלהנוספיםוספרים

!שהואכמותנמכרהאוסף.טובכללימצב.כרכים125-בספרים120כ"סה

1000$פתיחה 
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יהדות מרוקו

הקדוש"החייםאור"האחייןאבילהדיאליעזררבימאתהלכתימכתב!ביותרנדיר.153

Extremely Rare! Halachic Letter by Rabbi Eliezer di Avila, the Nephew of the Holy Or HaChaim

ישראלעלהמאירותנרות"-מקנסדייניאלנשלח.אבילהדיאליעזררבישלוחתימתוקדשוידבכתבקטנהמיאוןבענייןתשובה

מטה"בעלאתהרבמזכירבתשובתו.("תורתםכבודמעלת)ת"מעכידינשיקתאחר,א"יעמכנסאדייניורבאקדישאעמאמנהיגי

כןגםשהעירכמו"."אתבתשובהמזכירכןכמו.הזהבזמןמיאוןבעניןהמדבריםג"יסימןמינץי"מהרת"ושו,ט"המביאתוכן"אהרן

"...מעשהבאכשהיהעטרבןיהודהר"כמוהישראלנרמורינואדונינו

והיהשבמרוקובסאלינולד,הקדוש'החייםאור'השלאחותובן.א"אדרבמכונה(א"תקכ-ד"תע)אבילהדיאליעזררביהקדושהגאון

ספרואתחיבר15בגילוכבר,ושקדןחריף.שושןבןהלויאליהורבישלביתואתלאישהנשא15בגיל.חכמיהמחשובילאחד

עודהמחברשלגדולתובשבחמפליג"גבוריםמגן"לספרוא"החידבהסכמת,בהלכהופלפוליםחידושיםהמלא'מצוהמלחמת'

אמתמגידימפי":הגדוליםשםבספרוכותבוכך,(מיותריםבשבחיםומיעט,בודדיםלספריםרקהסכמותנתןא"החידכידוע)מילדותו

שמעתיומתלמידיו...וכיוצאומוחקחוזרכךואחרכותבהיהעיונוולרובופלאהפלאבקלותוחורפאבעומקעיונומהפלגתשמעתי

."כמעטלעיניושינהנתןלאשקידתומגודל

הלךאליעזררבי,הסועריםהאוקיינוסבגלירבאטהעיראתלשטוףאיימהשיטפוןסכנתשפעםומסופר:אודותיונקשרומופתסיפורי

המלךבעודושקטלאחוריושבוהיםהיםבמיותקעומקלואתלקחאליעזרורביהיםשפתאלניגשוהעירנכבדיעםיחד,המלךעם

עטרבןיהודהרבידבריעלהשגהוכתבבחדרוישבאחתשפעםמסופרכןכמו.ליהודיםירעשלאאליעזררביהזהירומשתאה

סיבתאתלהםוכשסיפר,העירחכמיאלונמלטנבהלאליעזררבי,לטורפוהמבקשאריהלפניוראהכותבובעודו"לכביררבי"המכונה

גור"הצדיקזההאריה"לואמרו,עטרבןיהודהרבידבריעלהשגהשכתבלהםואמר,שעהבאותהעשהמהאותושאלומנוסתו

."אותךטורףהיההאריהמזמןאבותיךוזכותתורתךולולי"יהודהאריה

אתלהדפיסזכהלאאליעזררבי

השיבלחיוז"המבשנתכיספריו

טיפלחתנו,לבוראההטהורהנשמתו

ואלו.הספריםוהדפסתבעריכת

(א"תקמ,ליוורנו)גיבוריםמגן:חיבוריו

.(ו"תקס,ליוורנו)כתובות,גיבוריםמגן

,ליוורנו)ערוךשלחן,גיבוריםמגן

כתבהספראת)מצוהמלחמת(א"תר

גניםמעין.(ו"תקס,ליוורנו.15בגיל

חייםמיםבארת"שו.(ו"תקס)

ליוורנו)ואמתחסד.(ו"תקס,ליוורנו)

.ך"תנביאורקונטרסוכן.(ה"תקס

לאאבילהדיאליעזררביאוטוגרף

!במכירותמעולםנראה

שורות22.האחדמצדוכתוב,דף[1]

.מ"ס21/16:גודל.קדשוידבכתב

מספר.קליםשוליםפגמי.טובמצב

.הדיוחריפותמחמתבניירנקבים

2000$פתיחה 
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ז"תפ,מקנאס–ץ"יעבוהרב"ר"משביראש"ההגאוןמאתמיוחדדיןפסקמכתב.154

Special Psak Din Letter by the Gaon the Rosh Mashbir and Rabbi Yavetz – Meknes, 1727

וניסה,טענותיואתהדייניםקבלוולא,אשתועלשונותאמתלאותמפניאשתועלאשהלישאשרצהבעלבעניןדופןיוצאדיןפסק

.הדיןביתשיצדיקוהותחבולותכמה

ראש"הבעלשלחתימתםולצדה,חתימתוהתשובהבסוף.(ץ"היעב)צוראבןיעקברבישלקדשובידנכתבווהתשובההשאלה

.ז"תפ,"מכנאסא".אדהאןמשהורבי(האמצעית–המלאהחתימתו)בירדוגומשהרביהגאון"ר"משבי

שמוצאהבירדוגושבמשפחתמהמפורסמים.ר"המשביהרבמכונה(א"תצ-א"תל)–בירדוגומשהרביוהקדושהגדולהגאון

למדן,בתורהוגדולגאון.בהתיתיוסףורבי,טולידאנוחביברביהרבניםתלמיד.מכנאסמחכמיאברהםרביבן.ספרדממגורשי

משהרביעםיחדהדיןבביתישבמקנאסבעירד"ואבכדייןכיהןלפטירתוועדרבותשניםבמשך.לרביםתורהומרביץמובהק

צוראבןיעקבורביעטרבןיהודהרביעםיחדקצרהתקופהישבכןכמו.טולידאנויעקברביותלמידו,טולידאנוחייםרבי,אדהאן

ראש"–הספריםאתחיבר.בירדוגויהודהורבי,טולידאנויעקברבי,אצבאןמרדכירבי:מתלמידיו.במקנאסשהותםבזמן

עטרבןחייםרבינו–"החייםאור"הבעל.(א"תשי,ירושלים)התורהעל"רנניםכנף"ו.(ר"ת,ליוורנו)ס"השעלחידושים"ר"משבי

גדול"'החפץבספרועליוכותבוכך,הדיןבביתלדוןיושבבעודונהגאשרהחסידותמנהגיעלהמספר.חברלתלמידלוהיה

."בנפשוקשורהנפשיאשרבירדוגומשההרבהחכמים

מרוקופוסקיגדול,ההודבתקופתמרוקוחכמיוקדושימגדולי,ץ"היעבמכונה,(ג"תקי-ג"תל)צוראבןיעקברביהקדושהגאון

בןיהודהרבילצדהדיןבביתלדייןהתמנהבצעירותו,וצדקותובקדושתוהתבלטבילדותוכבר,"ביעקבוצדקהמשפט"ת"שובעל

כשלושיםלאחר,אלבזבןשמואלרבימשמשכשלצידוד"כראבכיהןעטרבןיהודהרביפטירתלאחר,הצרפתישמואלורביעטר

חזרימיובסוף.שנהעשרהכאחתר"המשבי–בירדוגומשהרבילצדבדיינותכיהןשםלמקנאסעבר,פאסד"ואבכרבשניםואחת

לרגלועליהתפילהלמקוםהפךקברו.(ו"תצשנת)א"זיעעטרבןחייםרביישראלמאורשל'החפץ'לספרומהמסכימים.לפאס

."חפץלכלעת""למודיםלשון""סופרעט"גםחיבר.מרוקויהודיבקרב

הגדולהרב.המצויןהדייןהשלםהחכם"נכתבמצבתועל.שבמרוקומכנאסוצדיקיקדושימחכמי–(ז"תצנפטר)אדהאןמשהרבי

אדםבנילהקיםקריהברחובותוהולךושמשוהואמדרשובביתלילהבחצותקםהיה,ובחסידותבחכמהבעולםכמותוהניחלא

."וסיגופיםעינוייםמיניבכלעצמומענההיה,ובמספדבבכיחצותתיקוןלקרוא

.(מקצועיניירבשיקום)בטקסטמועטחסרוןעםהעליונההימניתבפינהפגם.טובמצב.בקירובמ"ס18/12.דף[1]

1500$פתיחה 

הגאון הקדוש  
רבי משה  

בירדוגו

הגאון הקדוש  
רבי יעקב אבן  

צור

הגאון הקדוש  
רבי משה  

אדהאן
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,פאס–צוראבןיעקברביוחתימתידכתב/עטרבןיהודהרביהצדיקן"המלובשלוחתימתוקדשוידכתב.155

ץ"ת-ט"תפ

Manuscript and Signature of the Meluban the Tzaddik Rabbi Yehuda Ben Atar / Manuscript and Signature of Rabbi

Yaakov Ibn Tzur – Fes, 1729

שורותכמהעם.א"זיעעטרבןיהודהרביבניסיםהמלומדהגאוןשלוחתימתוקדשוידבכתב,חצרותחזקתעלדיןופסקשטר

חתימות.ידוחתימותשתיועליהם,קדשוידבכתבחלקיותשורות9-ו,מלאותשורות16.קדשוידבכתבנוספתוחתימהנוספות

.ט"תפ,פאס.מלכאאבןיוסףבןיעקבורבי,אפלאלומימוןרביבןסעדיה,אדרעישלום–פאסחכמישלנוספות

.ץ"תמשנתצוראבןיעקברבישלוחתימתוקדשוידכתבבעצם,נוסףדיןפסקלדףמעבר

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

כלבמשך.התורהמקצועותבכלובקיגאון.והעבודההתורהעלשקדחייוכל.שבמרוקוומקנספאסבעריםד"כאבכיהן.הגדול

נתמנה(ח"תנשנת)43כבן.הציבורמקופתשכרלקבלחפץולאמומחהצורףבהיותוכפיומגיעהתפרנסברבנותכשכיהןגםחייו

לאחרפאסמיהודירביםעםיחד,מקנסלעירלנדודנאלץא"תסבשנת.סרירומנחםורביהצרפתיוידאלרביעםיחדבפאסכדיין

ד"תסבשנת.במקנסיחידיכדייןכיהןפטירתולאחר.הצרפתישמואלרביעםיחדהדיןבביתישבבמקנס.איסמעילהמלךרדיפת

צוראבןיעקברביעםבדיןראשוןישבג"תפבשנת.הקהילהבעניניתקנותותיקןהיהודיתהקהילהבראשעמד.פאסלעירחזר

.נפשומרשואלכללפניפתוחהיהוביתו,הציבורשללסבלומאודרגישהיה.חברלתלמידלושהיה

מנהגואולם,צורפותשלעבודהמהרבהזמיןהמדינהשמושל,הידועוהנשגבהנוראהמעשהלאחרבפרטנתפרסמהקדושתו

שהפרוטהעדחדשהעבודהקיבלולאהתורהעלשוקדהיהביתואנשיופרנסתפרנסתואתלוהיהשכאשר,היההרבשלבקודש

אריותלגובהושלך,לפדיונוהנדרשהכסףאתהיהודיםלקהילתהיהוכשלא,לכלאוהשליכוהמושלכעסכךבשל.מכיסואזלה

.הנביאאליהולגילויזכההרבכימסופרובפיהםבשמונשבעיםהיומרוקויהודי.פגעללאיממהשםשההוהוא

:עליוכותבבערכוהגדוליםשםבספרוא"החידמרן

לגובוהושלך,מהקהלהספקהקבלולאתורהבכבודנהנהולא,קדושאלהיםאישהיהכיהמערבחכמיקדישירבנןמפיושמעתי"

שמענונפלאותועוד,ימותשקרעלוהנשבעבואדםכלנשבעיםוהיו,גדול'הקידושוהיה,ולילהיוםשנשאראחר,וניצולאריות

."ה"תנצבמצבתועללמשתטחמותואחריכיאףחיבעודנוהןונדעם

רבימספרוכך."חפץלכלעת"שיריובספרשנדפסהקינהעליושנשא,צוראבןיעקברבי,ד"כאבכסאועלישבפטירתולאחר

:ל"הנבספרצוראבןיעקב

,ביויגעראחדלכםלפניובא.קינותאיזהמקונןוהייתיבהספדועסוקשהייתיבחלומיראיתי,הנזכרהצדיקשלאבלוימיובתוך

להכיןלךהיה:כמשיבויהי?להספידוראויקינותובאיזה,ואומרואען?כזהגדולאדםלהספידראויכאלובקינותהאם,ליויאמר

.זהבבפסוקבתיהוסגרתיהקינהזאתיסדתיהחלוםאתבזכריולמחר.וכבודוערכוכפיעליוולקונןוכסףזהבשלקינות

שאלות.רבהמדרשרעלפירוש.וחליצהגטדיניעלספר.וטריפותשחיטההלכות–מכתםשיר.דרשות–יהודהמנחת:חיבוריו

נתן.תקופהשבאותהמרוקורבניבספריפזורותממנוותשובות,ידבכתבנותרומספריוחלק.ישראללבניזכרון.ותשובות

שמואלרבישמואלאוזן,הצרפתישמואללרבישמואלנמוקי.עטרבןחייםלרבי'החפץספרביניהםדורוחכמילספריהסכמות

.(השני)עטרבןיהודהרבינכדו,עובדרביבנו.ועודאבילאדי

מרוקופוסקיגדול,ההודבתקופתמרוקוחכמיוקדושימגדולי,ץ"היעבמכונה,(ג"תקי-ג"תל)צוראבןיעקברביהקדושהגאון

בןיהודהרבילצדהדיןבביתלדייןהתמנהבצעירותו,וצדקותובקדושתוהתבלטבילדותוכבר,"ביעקבוצדקהמשפט"ת"שובעל

כשלושיםלאחר,אלבזבןשמואלרבימשמשכשלצידוד"כראבכיהןעטרבןיהודהרביפטירתלאחר,הצרפתישמואלורביעטר

חזרימיובסוף.שנהעשרהכאחתר"המשבי–בירדוגומשהרבילצדבדיינותכיהןשםלמקנאסעבר,פאסד"ואבכרבשניםואחת

לרגלועליהתפילהלמקוםהפךקברו.(ו"תצשנת)א"זיעעטרבןחייםרביישראלמאורשל'החפץ'לספרומהמסכימים.לפאס

."חפץלכלעת""למודיםלשון""סופרעט"גםחיבר.מרוקויהודיבקרב

רבי,טולידאנומשהרביהרבניםעםיחד.צוראבןיעקבורביעטרבןיהודהרבישלדינםביתחבריביןנמנה–אדרעישלוםרבי

דיןפסקיעלחתום.הדיןביתכסופרתקופהשימש.מלכאבןיעקבורבי,אלבאזשמואלרבי,הצרפתישמואלרבי,טולידאנוחביב

-ט"תפהשניםביןתקנותעלחתום."ביעקבוצדקהמשפט"ת"שובספרובעיקרדורוחכמישלת"השובספרינדפסושחלקםרבים

.יורקבניולרבניםהדיןלביתנמכרהספרייתו.ותעניתברכותלמסכתותס"השעלחידושיםובהםכתביםממנונותר.א"תק

פגמים,קיפולסימני.הדףלרוחבואחדהדףבשוליניירחיזוקימספר.בקירובמ"ס19/15:גודל.כתוביםעמודים[2].דף[1]

הדףבשוליעשפגעיפשלשה.(מקצועיתבצורהשקוףניירדבקי"עמחוזק)הקיפולמחמתקלים

1200$פתיחה 
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דיןפסק–דנאןאבןשאולרבי\צוראבןיעקברבי\אלבאזשמואלרבי!פאסוקדושיגדולי.156

ד"תק-ב"תק,פאס–הלכתי

The Greatest Rabbis of Fes! Rabbi Shmuel Elbaz / Rabbi Yaakov Ibn Tzur / Rabbi Shaul Ibn Danan –

Halachic Ruling – Fes, 1742-1744

בישראלואםהעירוקדושיגאוני,רבניוחתימתידבכתבממונותבדינידיןפסקיששהועליהם,דף[2]ידכתב

דיןהפסקיארבעת.ועודדנאןאבןשאולרבי,צוראבןיעקברבי,אלבאזשמואלרבישלקדשםידחתימת.פאס

.ד"תקמשנתהאחרוניםהשניים.ב"תקמשנתהראשונים

.שקרוןבןמימוןרביחתימתובתוספת,דנאןאבןיעקבבןשאולרביידבכתבהראשוניםדיןהפסקישלשה.1

.אלבאזשמואלרביחתימתבתוספתצוראבןיעקברביוחתימתידבכתברביעידיןפסק.2

.י'אבגיוסףרביחתימתבתוספת,מונסונייגואפריםרביוחתימתידבכתבהחמישידיןהפסק.3

.אלבאזשמואלרביחתימתבתוספת.צוראבןיעקברביוחתימתידבכתב.והאחרוןהשישידיןהפסק.4

והדייןהמערבינר,הגדולהמאורורבנאמרנאקדישימרבנן–(ט"תק-ח"תנ)אלבאזשמואלרביהקדושהגאון

אתממנווירשהכהןנחמיהרביחתן,עטרבןיהודהרביתלמיד.לתלמידיםתורהומרביץמתיבתאראש,העצום

אברהםרבי,אמוזגבןטובשםרבי,סאמוןבןיוסףרבי:מתלמידיו,ישיבהראש.בפאסהכנסתביתחזקת

בןיעקבורביאדרעישלוםרבי,צוראבןיעקבורביעטרבןיהודהרביהרבניםעםיחדבפאסכרבכיהן.מאנסאנו

-ה"תצהשניםביןשונותתקנותעלחתום,"ביעקבוצדקהמשפט"ת"בשונדפסוממנודיןפסקימספר.ועודמלכא

.מעשיםובעלכחסידנודע.ג"תק

עליווכתב.בפאסשהותובעתשמואלרבישללישיבתוהצטרףעטרבןחייםרבי"הקדושהחייםאור"הבעל

כלהכוללהעצוםהדייןהחכמיםחכם,הרבניםגדול,בדורויחיד,ועצוםרב"–"תוארפרי"לספרובהקדמה

ח"מלבשאשרתורתוכסאירומם'האלבאזבןשמואלר"כמוהרהמופלגהרבד"אחיהוהואטובותמידות

."הנזכרהרבהסכמתלאחראלאדבריעללחתוםידיהרמותיולא,בהםנקניתשהתורהדברים

אומנתותורתו"כיעליומעידעודכןכמו."א"הרשבאחי"בשםפעמיםכמהבספרומזכירו"החייםאור"הבנוסף

ס"השעל"והדרעז"הספריםאתחיבר"תורהשלאהלהמתוךימישולאתלמודועלשוקדהיוםכלממש

.(ט"תרפ,קזבלנקה)"שמואלויאמר",(י"כת)"שמואלהנער",(ז"תרט,ליוורנו)

.יעקבורבייהודהרבי,משהרבי:בניו

גדול,ההודבתקופתמרוקוחכמיוקדושימגדולי,ץ"היעבמכונה,(ג"תקי-ג"תל)צוראבןיעקברביהקדושהגאון

לדייןהתמנהבצעירותו,וצדקותובקדושתוהתבלטבילדותוכבר,"ביעקבוצדקהמשפט"ת"שובעלמרוקופוסקי

כשלצידוד"כראבכיהןעטרבןיהודהרביפטירתלאחר,הצרפתישמואלורביעטרבןיהודהרבילצדהדיןבבית

לצדבדיינותכיהןשםלמקנאסעבר,פאסד"ואבכרבשניםואחתכשלושיםלאחר,אלבזבןשמואלרבימשמש

מאורשל'החפץ'לספרומהמסכימים.לפאסחזרימיובסוף.שנהעשרהכאחתר"המשבי–בירדוגומשהרבי

גםחיבר.מרוקויהודיבקרבלרגלועליהתפילהלמקוםהפךקברו.(ו"תצשנת)א"זיעעטרבןחייםרביישראל

."חפץלכלעת""למודיםלשון""סופרעט"

.ב"תצמשנתדיןפסקעלחתם.פאסמחכמי–שקרוןבןמימוןרבי

עםיחדושימש(צוראבןיעקברבי)ץ"היעבידיעללדיןנתמנה.יעקברביבן–[השני]דנאןאבןשאולרבי

זמראאבןמשהרבי,צוראבןעובדרפאלרבי,הצרפתיאליהורבידייניםארבעהעודעםיחדדינובביתץ"היעב

דיןפסקיבכמהשמואלשאולוחותםחוליבעקבותהנראהככלשמואלהשםאתלוהוסיפו.מונסונייגואפריםורבי

.זקנותולעת

עםיחדבפאסדינובביתלדייןונמנה,צוראבןיעקברביי"עלרבנותנסמך–(ן"תק-ע"ת)מונסונייגואפריםרבי

לטיטואןעברח"תקיבשנת.צוראבןעובדרפאלורבי,הצרפתיאליהורבי,דנאןאבןשאולרבי,רבניםשלשהעוד

רבי,קורייאטיהודהרביהרבניםעםיחד,ד"כראבפטירתוולאחרמלכאבןיעקברביתחתד"אבכסגןשימשושם

בשמוחתמווחביריומלראותכהועיניוזקנותולעת.ועוד,וואלידבןטובשםרבי,נהוןמנחםרבי,אבודרהםשלמה

.התקופהאותהחכמישלת"השובספרינדפסושחלקםדיניםפסקישלגדולאוסףאחריוהותיר.הדיניםפסקיעל

סימני.הקפלבאזורקליםפגמים.מאודטובמצב.בקירובמ"ס19/15:'עמגודל.כתובים'עמ[4],מקופלדף[1]

.קליםקיפול

500$פתיחה 
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נדיר–ג"תרי,טיטואן–אביטבולעמוריוסףורביוואלידבןיצחקרביהגאוניםוחתימתידבכתבת"שומכתב.157

!ביותר

Shut Letter Handwritten and Signed by the Geonim Rabbi Yitzchak ben Walid and Rabbi Yosef Amor Abitbul – Tétouan,

1853 – Extremely Rare !

עמוררבישלוחתימתוידובכתבתשובהעם.וואלידבןיצחקרביהקדושהגאוןשלוחתימתוידוכתיבתבעצםותשובהשאלהמכתב

.אביטבוליוסףעמוררבישלתשובתועםוהוחזרלצפרונשלח.ג"תרי,טיטואן.אביטבוליוסף

בןיצחקרבימשיג(ראשוניםוחציעמוד)במכתב.וואלידבןיצחקרבישלבחזקתוגםשחלקהחצרהחזקתענייןעלהינוהמכתבתוכן

.(בסוףעמודחצי)דבריועללומשיבוהוא.בעברזהבענייןלושכתביוסףעמוררבישלמכתבועלוואליד

.עמוררבישלוחתימתוידובכתבעמודוחצי.הנידונתהחצראיורכוללואלידבןיצחקרבישלוחתימתוקדשוידכתבבעצם'עמ[1.5]

במכתבמקרובלראותוניתן.השניכלפיאחדשרחשווכבודשבחדבריעם,ואהבתםכבודםמהמכתבניכרזהבנושאמחלוקתםלמרות

."בהלכהלזהזהנוחין...חכמיםתלמידי"רבותינומאמראתזה

עמוררבישלגדולתועלכותבוכך,צפרוחכמיומגדוליגדולגאון.בצפרומ"תקבשנתנולדאביטבולשלמהר"ביוסףעמוררביהגאון

באורייתא,הלולאעליהגמרינןלא,מלהבכלדטב,קלאעליהדנפישמרבנןצורבאהאי"א"זיעאבוחצירא"יעקבאביר"המרןידידו

ונתןנשאעמוררבי.ובלילהביוםבביתונשמעהיההתורהקולכימספריםמרוקויהודי,"ושקולאימיבהדליתמרגניתא,בחילאמסגי

ארוכהמחלהלאחרנפטר.ועודאלבזעמרםורבייהודהרבי,בירדוגויוסףרבי,"יצחקויאמר"בעלוואלידבןיצחקרבידורוחכמיעם

ודייןיתומיםאבי...בדקכלמחזיק,צדקופועלתמיםהולך,הלוליםקודש,פעליםרב,המערבינר"נחרטמצבתועל.ד"תריבשנת

ברךשפל...הלכהשלבעומקאלן...ליהאניסלארזכל...לחכמיםועדביתביתו...מקיםהתורהדגל,לעשוקיםמשפטעושה,אלמנות

עת.מןעומר.התנופהעומר.העומרמנחתת"שו:הספריםמחבר"...צרלוצרתםובכללעמוטובדורש...כהללענוותן...עיניםושח

.העומרשירת.העומרשורות,הזמיר

עצוםגאון(ל"תר-ח"תקל)וואלידבןיצחקרבי

טיטואןשלהראשירבה,והנסתרהנגלהבתורת

חלקים'ב"יצחקויאמר"ת"שוספרו.שבמרוקו

.ישראלגדוליאצללתפארהנודע(ו"תרל,ליוורנו)

עליה]הזייארהבזכותהתפרסמוונפלאותיוניסיו

חוליםלריפויעזרהמקודשמטהו.קברועל[לרגל

.רבים

תורהלמד.טובשםרבילאביוח"תקלבשנתנולד

ד"אבנהוןמנחםרביגדוליםרבניםשניאצל

בתורהשקידתועםיחד.הלוימשהורביבטיטואן

בהתרחקווטהרהקדושהסימניבוהתגלוולילהיום

למרות,וסיגופיםבתעניותוהרבה,ושתיהממאכל

היומעשיוכל,לרגליונרהיתההענוה,גדולתו

רביד"האבפטירתלאחר.לכתובהצנעבהסתר

ד"אבלתפקידנתמנה,ץ"תקבשנתהלוימשה

הדורגדוליכששיםחתמוהמינויכתבעל.טויטואן

לתלהפכודינווביתמדרשובית.תקופהבאותה

עלפרוסההיתהמצודתו,אליופנושהכלתלפיות

ששמעוישראלארץחכמיגם,המערבארצותכל

הגדולספרו.הלכתיותשאלותאליוהפנו,שמעואת

מוצאיםשם.ופסקיםת"שו400–מלמעלהכולל

ודייןיתומיםאביהיה.רבותארצותלחכמיתשובות

בשנת.ונצרךדללכלפתוחהיהוביתואלמנות

לליבונגעהדבר,יעקברביבנואתשיכלו"תרכ

כניסתלפניל"תרלאדר'חהששיביום.מאוד

עולמולבית(93בגיל)הרבנסתלקהשבת

."השבתליוםשירמזמור"ממלמלותכששפתותיו

!ביותרנדיר

עםמהםאחד,כתובים'עמ[3].מקופלדף[1]

וואלידבןיצחקרבישלידובכתבבלבדאחתשורה

:עמודגודל.המכתבלשליחתוהנמעןהמען

בניירחסרוןעםקטניםפגמיםשני.מ"ס21/15.5

בהשלמתמשוקם(האחתהשורהעם)האחוריבדף

.קיפולסימני.מאודטובמצבזהמלבד.נייר

1500$פתיחה 
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א"תרס,[מרוקו]–ומראכשמוגאדורחכמיבחתימתדיןפסק-ידכתב.158

Manuscript – Psak Din Signed by the Sages of Mogador and Marrakech – [Morocco], 1901

רבניבחתימתומסודרתנאהבכתיבהכתוב.בראויולאבמחוזקאשתואתשיורשבעלבעניןדיןופסקהלכתיתתשובה–ידכתב

.מוייאלבןיאודהורבי,צבאחאברהםרבי–מוגאדור

.כהןימיןורבימוחאבןאברהםרביאסבאגיעקבבןשלמהרבי–מרקאשרבניבחתימת,הפסקקיום-ידבכתבנוספתשורה

באותיותנכתבושמותיהם,צרפתיומסעודאשמואלרביבתמרים:האשה,אלטאראסאליהו:הבעל.א"תרס,מראכש–מוגאדור

.מרובעות

שמואלחייםרבישללתלמידווהיהבטבריההתיישב,ישראללארץבצעירותוועלה,במרוקונולד–(ה"תרסנפטר)צבאחאברהםרבי

בשנת.(ז"תריבשנתהישיבהורבניחכמיעםהישיבהתנאיעלחתום)יעקבביתישיבתמחבריואחדמהירסופרהיה.קנורטיהכהן

בשנת.סתהוןדודחייםחביבבכוררביג"הרהחבירועםיחד(מרוקומערב)הפנימילמערבר"כשדיצאג"תרלבשנתוכןה"תרכ

מסעודורבי(חתימתושלפנינו)מואייל'ןיאודארבי–במוגאדורהדיןלביתחבריו.במוגאדורמ"ורד"לראבונתמנה,למרוקוחזרד"תרמ

.אלישרש"להריאישא"ישבספרנדפסוממנורביםתורהחידושי.כנאפו

תורהעולעצמועלקיבלמנערותו.מוייאלמכלוףלרבי,שבמרוקובתארודנתנולד–(א"תרע–צ"תק-ח"תקפ)מוייאלבןיאודהרבי

יעקברביהגאוןאמומצדדודושלבישיבתולמד.בובקישמצאוהועירוגדוליידיעלונבחןס"השאתסייםנערובעודועצומהבשקידה

וכמראד"כראבכיהןשםמוגאדורבעירמכןולאחר.לימיםצעירבעודובסאפיצ"במוכדייןלכהןהחל.מאודוהעריכושגידלושבתבן

אסבאגשלמהרבילצדברבנותישבבמוגאדור.ובטורבמסכתותלתלמידיםכסדרםשיעוריםולימדשםישיבהכראשוכן.דאתרא

עמד.כנאפומסעודורביעטרבןיוסףרבידינובביתישבוד"כראבבכהונתוב"תרסבשנת.(לפנינוחתימותיהם)צבאחאברהםורבי

הסכמותנתן.דעתלחוותאחריםלרבניםדיןהפסקיאתשלחולעתיםרבותשאלותאליווהופנו.לעירומחוץדייניםעםמכתביםבקשרי

,קורקוסמאירלרבי"מאירבן",קורייאטיצחקלרבי"אבותנחלת",שבתבןיעקברביורבולדודו"יעקברוח":ביניהםלספריםרבות

צדיק"בבחינתפלאיבאופןנושעואליומהבאיםורביםפירותועשוהמקוםלפנימקובלותהיותפילותיו.החשבוןבחכמתויודעבקי.ועוד

מלאךכפניפניו.ברךושפלענוותן,מטבעושתקן,הבריותעםבנחתומדברנפשאציל,מופלאהשםעובדהיה,"מקייםה"והקבגוזר

.וטהרהקדושהעליוהמעידים

לירושליםהגיעע"תרשנתאלולחודששבסוף,מסופר

בשנתטבתחודשבסוף,חודשיםכארבעהבהושהה

הסעודהובסוףרעיועםשלישיתבסעודההתארחא"תרע

לימודלערוךכשעהבעודלביתולבואמהמסוביםביקש

למקווההלךוהרבלדרכופנהאחדכל,היהוכן,במנין

סביבישבוכשבאו,לבאיםוהמתיןלביתוועלהוטבל

קםפתאום,שלשוםכתמולהרבופנייחדיוולמדוהשולחן

שמעקריאתנאקראו"וביקשבנחתמיטתועלונשכבהרב

אך,ולהאמיןלהביןוהתקשונדהמוהלומדים"מועדבאכי

כדיתוךואכן"קריאהעתועתהיומיבא"ואמרחזרהרב

טבתט"כשבתבמוצאילמקומהנשמתונסתלקההקריאה

.בירושליםהזיתיםבהרנטמן.א"תרע

שבט":ספריו.יצחקורבי,מסעודרבי,דודרבי:בניו

יצא(ד"תשנ,ירושלים).וביאוריםחידושים,ת"שו–"יהודה

.ידכתבמתוך

במוגאדורצ"מו,יעקברביבן–אסבאגשלמהרבי

.א"תרממשנתדיןפסקעלחתום.שבמרוקו

,מראכשבעירודייןכרבכיהן–מוחאאבןאברהםרבי

בעיר"שם"לווקנה,בירושליםהתשקעיותרמאוחר

נוןבןיוסףרביהרבניםעליוהעריפורביםשבחים.הקודש

"שאולגבעת"הספריםעלהסכמותנתן,חזןאליהוורבי

"חידותאביעה",(ה"תרס,טאנכיר)נחמיאששאוללרבי

,ליוורנו)חמויחישלוםאברהםלרבי"דיןביתזמן"ו

,ירושלים)ארוואץיוסףלרבי"יוסףהוד",(א"תרמ

קברואךאבשלוםידבקרבתהזיתיםבהרנקבר.(ה"תרס

.קבורתואתידעלאואישהצורריםידיעלחולל

37/23:עמודגודל.כתוב'עמ[1].מקופלגדולדף[1]

.הקפליםמחמתקליםקרעים,קיפולסימני.טובמצב.מ"ס

.חסרוןללאימיןבצדהדףבראשקלקרע

200$פתיחה 
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-אביטבוליוסףעמוררביחתימת-יקותיאלרביובנואלבאזעמרםרבישלוחתימתוידובכתבדיןפסק.159

ג"תר,צפרו

Psak Din Handwritten and Signed by Rabbi Amram Elbaz and His Son Rabbi Yekutiel – Signature of Rabbi Amor Yosef

Abitbul – Sefrou, 1843

כןכמו,יקותיאלרביבנווחתימתידבכתבהוספהעםאלבאזעמרםרבישלוחתימתוידובכתברובומתנהבענייןארוךדיןפסק

.ג"תר,(שבמרוקולפאססמוך)צפרו.אביטבוליוסףעמוררביחתימת

.יקותיאלרביבנוידבכתבוחצישורה,אלבזעמרםרבישלידובכתבשורות48

,ושקדןמתמיד.דיוואןבןעמרםרביהצדיקשםעלשמואתקראויהודהרביאביו–(ז"תרי-ט"תקנ)אלבאזעמרםרביהגאון

עליואמרוזהועלהספרעםהמיטהעלנופלשהיהעדישןלאבלילהוגם.ופלאלהפלאהיתהוביראהבתורהגדלותו,ובקיחריף

צפרוורבניחכמי.20גילטרםבהיותועודצפרוהולדתובעירלדייןנסמך,בישראלתורההרביץ."השקדניםבטלועזאיבןמשמת"

דורוגדולי.והקרוביםהרחוקים,מרוקומערבערימכלאליונתקבצורבותשאלות.תלמידיוותלמידיתלמידיוהיואחריושהיו

משוררהיהכןכמו(שיטהבראשחותםשהיה(שלפנינו)אביטבולעמוררבימלבד)אליוכפופיםוהיואליובמכתביהםשיבחוהו

חיי"בספרנדפסוידבכתבתורתודברי."בכיוקולזמרהקול"בקובץנדפסו–צרהלעתקינותוכןרביםופיוטיםשיריםחיבר

.שניםח"יבןבהיותוחובר-(מ"תש,ירושלים)"נעריםבנין"(ט"תש,מקנאס)"עמרם

.דיןופסקיכתביםאחריוהניח,בצפרוצדקכמורההואגםשימש–(ד"תרל-ד"תקפ)אלבאזיקותיאלרביבנו

רבישלגדולתועלכותבוכך,צפרוחכמיומגדוליגדולגאון.בצפרומ"תקבשנתנולדאביטבולשלמהר"ביוסףעמוררביהגאון

,הלולאעליהגמרינןלא,מלהבכלדטב,קלאעליהדנפישמרבנןצורבאהאי"א"זיעאבוחצירא"יעקבאביר"המרןידידועמור

רבי.ובלילהביוםבביתונשמעהיההתורהקולכימספריםמרוקויהודי,"ושקולאימיבהדליתמרגניתא,בחילאמסגיבאורייתא

נפטר.ועודאלבזעמרםורבייהודהרבי,בירדוגויוסףרבי,"יצחקויאמר"בעלוואלידבןיצחקרבידורוחכמיעםונתןנשאעמור

כלמחזיק,צדקופועלתמיםהולך,הלוליםקודש,פעליםרב,המערבינר"נחרטמצבתועל.ד"תריבשנתארוכהמחלהלאחר

לן...ליהאניסלארזכל...לחכמיםועדביתביתו...מקיםהתורהדגל,לעשוקיםמשפטעושה,אלמנותודייןיתומיםאבי...בדק

מנחתת"שו:הספריםמחבר"...צרלוצרתםובכללעמוטובדורש...כהללענוותן...עיניםושחברךשפל...הלכהשלבעומקא

.העומרשירת.העומרשורות,הזמירעת.מןעומר.התנופהעומר.העומר

.קיפולסימני.מאודטובמצב.מ"ס21/16:עמודגודל.כתובים'עמ[2],מקופלדף[1]

300$פתיחה 
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פאסרבניהקדושיםהצדיקיםוחתימתידבכתב-ליבםשנפלהלאשההמלצהמכתב.160

Letter of Recommendation for a Woman who Required a Yabam – Handwritten and Signed by the Holy Tzaddikim the

Rabbis of Fes

וחתימתידבכתבכתוב,הדרךלהוצאותבידהואיןהיבםלמקוםלהגיערגליהלכתתוהוצרכהייבוםלפנישנפלהלאשההמלצהמכתב

ורביסירירויהונתןרביבחתימותיהםהצטרפוואליו.עליוחתםוגםמונסונייגואהרןרפאלרביכתבהמכתבאת.תאריךללא.פאסרבני

.סירירויעקב

הרבניםומפימאביותורהלמד,פאסהעירודיינימחכמימשהידידיהרביבן,ם"הראמכונה-(ר"ת-כ"תק)מונסונייגואהרןרפאלרבי

בתורהבגדלותוהתפרסם,פאסד"כאבבהוראהאביומקוםמילא,להוראההסמיכושאףהצרפתיאליהוורבי,סירירושאולרבי

באהבתולהםוסייעישראלמארץשבאורים"השדאתכיבד,החכמיםשללכבודםפיוטיםחיבר,בצומותהרבה.המופלאהובחסידותו

ידידיהרביבנו(ט"תרפ,קזבלנקה)גירושיןדיניעל"השלחמי"כמונדפסומהםמעטרביםספריםחיבר,גדולדרשן.ישראלארץאת

.פאסד"כאבמקומוממלאמונסוניגו

50-שנות,ארפוד–אבוחציראמאיררביהקדושר"האדמושלוחתימתוקדשוידבכתב-אבליםניחוםמכתב.161

Letter of Condolence – Handwritten and Signed by the Holy Admor Rabbi Meir Abuhatzeira – Erfoud, 1950s

בבא"ההקדושר"האדמושלהגדולבנואבוחציראמאיררביהקדושר"האדמושלוחתימתוקדשוידכתיבתבעצםמאודנדירמכתב

.50–השנות,ארפוד.אשתופטירתעלעטייאמשהרביהדגולידידואלשנשלח."סאלי

רבינכד,בפאסצ"מו–(ג"תקצ-ח"תקל)סירירויהונתןרבי

עוסקמעשיםבעלוקדושחסיד.אמומצדמאנסאנואברהם

.אבדואשרודרושיםפסקיםאחריוהניח.הקבלהבחכמת

גדול,מתתיהרבישלבנו–(א"תרינפטר)סירירויעקברבי

עליו.בקבלה"ושםיד"לוהיהזאתומלבד,ביראהבתורה

ספרללאאדםראהושלא"הצרפתיישראלאבנררביאמר

רביהרבניםעםיחדבפאסבדיינותכיהן."לפניופתוח

ידידיהרבי,הצרפתיאברהםחייםרבי,צוראבןיעקב

.ועודצוראבןראובןורביזמראאבןדודרבי,מונסונייגו

.בנותרבאחריוהותיר

:הכתובהעמודגודל.לרוחבכתוב'עמ[1],וארוךצרדף[1]

מצב.מ"ס19/10.5:הדףשלכוללגודל.מ"ס13/10.5

קלהפגיעהעם,הדףבשוליחסרוןעםפגםמלבד,טוב

עםפגמיםשני(ריק)האחוריבדף.זמןכתמי.בטקסט

.בדףקטןחסרון

200$פתיחה 

תנחומיםבדבריהמשיךכ"אח,ומליצהבחרוזשבחדבריהמכתבבתחילת

.נחמהבברכתומסייםבאמונהוחיזוק

הגדולבנו,"מאירבבא"בכינויונודע–אבוחציראמאיררביהקדושהגאון

מקובל,גאון.א"זיע"סאליבבא"האבוחציראישראלרביר"האדמושל

ביתגגבעלייתהתבודדילדותומשחר.ישועותופועלמופתבעל.וקדוש

שיעוריםלמסורהחל16בגיל.והעבודההתורהעלכימיםלילותושםהוריו

ארצהאביושלעליתולאחר.ובהלכהבגמראאביושלהישיבהבחוריבפני

ג"תשכבשנת.ואגפיהארפודד"וראבכרבמקומואתמילאא"תשיבשנת

אתלקבלביתואתפוקדיםהיוישראלביתהמוני.ישראללארץעלה

עד,ביתומפתחיצאשלאוכמעטובקדושהבתורהעסקימיורוב.ברכותיו

לאחראביובחיינפטר.ממנוגדולהואכיבענווהעליואמרהגדולשאביו

.ג"תשמבשנתרביםיסורים

מידלתהעירד"כראבכיהן(ן"תש-ס"תר)עטייאמשהרביהמכתבמקבל

לארץעלהימיובסוף.אמסלםשלמהרבישלותלמידוחתנו,שבמרוקו

ימיוכל.ח"במיםמעטת"שוחיבר.גתקריתהעירשלכרבהוכיהןישראל

.הלכהשלבעומקהלןהאחרוןיומועדהתורהעלשקד

ידוחתימתעם.קדשוידבכתבשורות16–כ.האחדמצדוכתוב,דף[1]

סימני.טובמצב.מ"ס31/21גודל.אדומהבדיוהאישיתוחותמתובסופו

שלרשמיבלנקעלנכתב.הקיפולמחמתהדףבראשזעירקרע,קיפול

.ר"האדמו

1800$פתיחה 
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,מרוקו–צפרודייניחתימותיקותיאלרביואחיובירדוגו"רפאלמלאך"השלוחתימתוידובכתבדיןפסקישני.162

ו"תקנ

Two Piskei Din handwritten and Signed by the Malach Raphael Berdugo and His Brother Rabbi Yekutiel Signatures of

the Dayanim of Sefrou – Morocco, 1796

,אצבאןאברהם'ורבוטבולאברהם'ר,פאריינטיזרח'האדוניםביןוחזקתוהבדביתבנידוןדיןופסקיעדותכתביארבעה.ידכתב

רביהגאוניםשלידםוחתימתאוטוגרפיתבכתיבהכאןנכתבוהדיןופסקיעדותהכתבי.ידבכתבשובלכאןוהועתקמ"תקבשנתנעשה

.מאמאןיצחקורביאלבאזיהודהרבי,בירדוגויקותיאלרבי,בירדוגורפאל

:כדלהלן

.מאמאןיצחקרביוחתימתאלבאזיהודהרבישלאוטוגרפיתחתימההראשוןהפסקעל•

רפאלרבישלקדשוידבכתבשניהם.עניןבאותודיןופסקיעדותכתבי2השניהעמודובסוףהראשוןהעמודשלהשניבחציו•

.קדשוידחתימתגםנוספהידושבכתבוהאחרוןהשניובפסקבירדוגו

כןכמו•בירדוגויקותיאלורבי,שלושבןמשהרביחתומיםועליונוסףפסקכתבישנובירדוגורפאלרביי"עשנכתבוהפסקיםבין•

.חסאן...'רוחתימתידבכתבקצריםנוספיםדיןפסקישני

-המכונה)בירדוגומרדכירבישלבנו.שבמרוקומכנאסבעירנולד-"רפאלהמלאך"מכונה(ב"תקפ-ז"תק)בירדוגורפאלרביהגאון

סביבנקשרומופתסיפורי,קדושאלקיםאיש,הדורגדול."יעקבאביר"האבוחציראיעקברבישלדודו,"(מרדכידברי"בעלץ"מרבי

חוליןמסכתעלהראשוןחיבורואת.רביםוחידושיםתשובותכתב,המתגברכמעייןהיתהתורתו.העדהעלמנהיג.הגדולהאישיותו

ליוורנותרועהזבחיספרבתוךנדפס)ובדיקהשחיטהדיני:הםשנדפסוחיבוריו,שרדוותשובותיוחידושיוכללא.א"תקלבשנתכתב

"מנוחותמי".לערביתשבתנךקשותמלותתרגום"למודיםלשון".(מנוחותמיספרבראשנדפס)במוסרגדולשיר"זהבכף".(ב"תרל

משמחי".(לבמשמחיספרבתוךנדפס)התורהעלם"והראי"רשעל"לשוןמענה".(ב"תש-ס"תר,רבה'ג-ירושלים)התורהעלדרשות

קצות".עליהםופירוש"קאשילייארבניתקנותקיצור",(א"תרנ,קראקא)ח"ב"ישריםמשפטים".ך"התנועלהתורהעלפירוש"לב

שרביט".ס"השאגדותעלפירוש"מרקחתרוקח".(ט"תשכקזבלנקה)למועדיםלשבתותדרשות"פניניםרב".משפטחושןעל"החושן

חכמיתקנותלספרשנלקטורבותתקנות.(ט"תרצ,מכנאס)ע"שוח"דעלחידושים"אמתתורות".ח"בס"השעלחידושים"הזהב

.במרוקוקהילותומהיגיכרבניםכיהנוכולםמאירורביאברהםרבי,מרדכירבי,(ן"המבי)מימוןרבי:בניו.(ו"תשנ,ירושלים)מכנאס

צדקומורהכרבכיהן.בירדוגורפאלהמלאךשלואחיוץ"מרביהמכונהמרדכירבישלבנו–(ב"תקסנפטר)בירדוגויקותיאלרביאחיו

.במקנאס

ידכתבכמהאחריוהניח,קברועלשיעשוהמצבהאתתקןבחייםבעודו.בצפרוצדקומורהרב–(ז"תר-ל"תק)אלבאזיהודהרבי

בספרנדפסוודרשותיומחידושיווחלק(ט"תש,מקנאס)"עמרםחיי"בנובספרנדפסודינומפסקיחלק.דיניםוחדושיופסקידרושים

.שאולורבי,עמרםרבי,אליעזררבי,שמואלרבי:בניו.(מ"תש,ירושלים)"יהודהשבות"

הפנימייםהדףבשוליפגמים.(מחוקותמיליםמספר)מיםכתמי.טובמצב.מ"ס21/16'עמגודל.כתובים'עמ[2].מקופלדף[1]

.מאמאןיצחקרבישלבחתימתוחסרוןהיוצרקלפגם.זמןכתמי.בטקסטמועטיםחסרונותעם(ניירהשלמת)והעליונים

500$פתיחה 
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וחתימתידבכתבארוכההלכתיתתשובה.163

סאליד"אבאנקאווה"רפאלהמלאך"הגאון

Lengthy Halachic Responsum Handwritten and Signed

by the Malach raphael Ankava Av Beit Din of Sali

"רפאלהמלאך"שלוחתימתוידובכתבותשובהשאלהמכתב

ת"שו"בספרונדפסההתשובה)ביתשכירותבענין,אנקאווה

בשינוייםא"קלסימן–(ץ"תר,קזבלנקה)ראםתועפות

.(מהנכתב

.וחתימתוקודשוידבכתבשורות49

מלאך"הבכינויונודע(ה"תרצ-ח"תר)אנקווהרפאלרבי

נערץשמו.מרוקושלהראשירבהבתפקידהראשון."רפאל

,בסאליהדיןבביתלדייןמונה30בגיל.מרוקויהודיכלבפי

ותשובותפסקיםכתב.בעירישיבההקיםתקופהבאותה

.מרוקולגבולותמחוץגםהלכהזו'הדברלשואליםרבות

ראשירבשלמוסדלהקיםהחליטבמרוקוהצרפתיהשלטון

אנקווהרפאלרביעלהמליצההרבניםמועצת.במדינה

ולבסוף,אחריםרבניםעלוהמליץהצטנעהרב,לתפקיד

הראשוןהרבנתמנהח"תרעובשנת.לתפקידשיתמנההוחלט

ברבאטהרבניהדיןביתולראשותמרוקושלהראשילרבה

יהדותשלהספריםבאוצריסודלאבןהפכוחיבוריו.הבירה

."ם"ראחידושי".חלקים'ב"ראםתועפות"."ראםקרני"מרוקו

20–ההמאהבתחילתנדפסוחלקם.חלקים'ב"זהבפעמוני"

אהבתחברתידיעלידמכתבהאחרוןבדורנדפסוחלקם

.שלום

.טובמצב.מ"ס27/21:גודל.כתוביםעמודים[2].דף[1]

.הקיפולבאזורדיוטשטוש,קיפולסימני

400$פתיחה 
ידובכתבהלכתיתתשובה.164

צבאחדודרבישלוחתימתו

"לדודשושנים"בעלרבאטד"אב

מרוקו–

Halachic Responsum Handwritten

and Signed by Rabbi David

Tzabach Av Beit Din of Rabat

Author of Shoshanim LeDavid -

Morocco

וחתימתוידובכתבהלכתיתתשובה

.ירושהבענין.צבאחדודרבישל

.מרוקו

נודע(ז"תשט-ט"תרכ)צאבחדודרבי

בצעירותו."לדודשושנים"ת"שובספרו

ד"אבאנקאווארפאלורביאביותלמיד

במאזאזאןורבכדייןכיהן.מרוקו

דייןכ"אח,ט"תרפמשנת(דידה'אלג)

כיהןכ"אח(ליוטיפורט)בקניטה

עלהימיובסוף.רבאטד"כאב

.לירושלים

עמודים[3].מקופלגדולדף[1]

מ"ס26/21:עמודגודל.כתובים

קרעים,קיפולסימני.טובמצב.בקירוב

קפלי.חסרוןללאכמעטהקיפולמחמת

.שולים

200$פתיחה 
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נדפסשלאחיבור–'בםאבא'ספר–ידכתב.165

225–20–ההמאהתחילת,אפריקהצפון–

עמודים

Manuscript Sefer Avoh Bam – Composition that

was not Printed – North Africa, Early 20th Century –

225 pp.

המאהסוף,אפריקהצפון.נדפסשלאשלםחיבורידכתב

.20-ה

סדרלפי,שחיטהודיניהלכות"בםאבא"ספר,ידכתב

ר"במוהאמויאלאברהםרבימאת.ט"כ-אסימנים.'ב'הא

לאחרהמחברהקדמת.סגולהבדיומצוירשער.מרדכי

–ידבכתבניירפיסותישנםהדפיםבין.השערדף

.ל"הנלחיבורתוספותהמהוות

חסרהנראהככל.כתובים'עמ[225]מתוכםדף[126]

22-ל19ביןנעהעמודיםגודל.(אאות)החיבורתחילת

.חדשהכריכה.טובמצב.מ"ס

300$פתיחה 

מסעודרביעותק–קינות–ידכתב.166

,מרוקו–"פינהמראשהצדיק"אדרעי

19-ההמאה

Manuscipt – Kinot – the Copy of Rabbi

Massud Edre'I "The Tzaddik of Rosh Pinah"

– Morocco, the 19th Century

ההמאהסוף,מרוקו.גדולווידויקינות,ידכתב

-19.

חצותתקוןסדר,לנפשתקוןספרבסוףנכרך

הפורזץדףעל.ה"תרל,ליוורנו,לאהותקון

בדף."יתאחיעקב"ורישומיםחתימותהקדמי

רביחתימת(הידכתבלפנידף)האחוריהפורזץ

.אדרעימסעוד

(ח"תשכ-ד"תרע)אדרעייונהמסעודרביחכם

צדיקיםו"מלכאחדנודע–פינהמראשהצדיק–

בדגגאנאנולד.הוקדםבדורשהיונסתרים

שלמפיותורהלמד.מאירחכםלאביושבמרוקו

,במראכשדלויהחניהוחכםבוזגלואהרןחכם

,מוהל,כשוחטשימש.לראבטעברמכןלאחר

בעירתורהבתלמודכמורהוכן,סתםוסופר

ישראללארץעלהב"תשיבשנת,רחאמנא

פרשיותעלהערותחיבר,פינהבראשוהתיישב

בספרונדפסוהנבאיםמספריוחלקהשבוע

חוברלתולדותיו.דרשותיועםיחד"אמתשפת"

."פינהמראשהצדיק"הספר

.טובמצב.מ"ס18.כתובים'עמ[14].דף[8]

200$פתיחה 

רבי מסעוד 
אדרעי
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–19-ההמאה,מרוקו–לפסחהיר'צ–ידכתב.169

ונדיריפיפיהכתב

Manuscript – Tzahir for Passover – Morocco, the 19th

Century – Beautiful and Rare Script

נהגואשרך"מהתנפסוקיםליקוטי.פסחשלהיר'צ.ידכתב

לארמיתבתרגום,הפסחבימיאפריקהצפוןבקהילותלומר

.19-ההמאה,מרוקו,מערביתכתיבה.יהודיתוערבית

.ויפיפיהמסודרתכתיבה

דפים.טובמצב.מ"ס15.5.צדדיהםמשניכתובים,דף[71]

.(בשלימותהשאר)ראשוןדףחסרכנראה.ואיכותיםעבים

עםחדשהכריכה.זמןכתמי.שוליםפגמיעםאחרוןדף

.השדרהעלמוזהבתהטבעה

200$פתיחה 

שלובקשותפיוטים–ידכתב.167

19-ההמאה,מרוקו–שבת

Manuscript – Piyuttim and Bakashot for

Sabbath – Morocco, the 19th Centry

.שבתשלובקשותמלוקטיםפיוטים.ידכתב

.19-ההמאה,מרוקו

.כח-כ,יז-ח,ו-הדפיםלפנינו:הפיוטיםחלק

חלק.כחדףלאחרנכרכוו-הדפים.שלםלא

לא.הפוךנכרךכזדף.כז-בדפים:הבקשות

.שלם

מעל).כתוביםדף[26];[20]',עמ[1]כ"סה

הדף.טובמצב.מ"ס15.(כתובים'עמ90

הפנימיחלקואתהמכסהבאופןכרוךהשני

עםאחרוןדף.טקסטהסתרתעםהדףשל

פגמי.בטקסטגםחסרונותומספרפגמים

עםחדשהכריכה.דפיםבמספרשולים

.בשדרהמוזהבתהטבעה

200$פתיחה 

דודרבי–פיוטים–ידכתב.168

א"תרפ,[מרוקו]–אדרעי

Manuscript – Piyyutim – Rabbi

David Edrei – [Morocco], 1921

פיוטים100–ככולל,ידכתב

דף.תורהלספרלעולםמלוקטים

ידבכתבמסגרתעםמסוגנןשער

יוסף'ןדודהצעיראני".המחבר

אני'הנזאניבולקראותץ"יאדרעי

ח"רא"תרפשנת...זרעיוזרעוזרעי

דודברבימדובראולי].ק"לפשניאדר

בסוףשכיהן(ב"תרצ-ח"תרמ)אדרעי

.[בצפתימיו

.צדדיםמשניכתוביםרובם.דףמח

.זעיריםעשנקבי.בינוני-טובמצב

כריכה.שימושובלאידיוכתמי

.בלויהמעטמקורית

200$פתיחה 
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19-ההמאה,מרוקו–פסחסדר–ידכתב.171

Manuscript – Seder Pesach – Morocco, the 19th Century

.מנוקדתחלקהמרובעתכתיבה.19-ההמאה,מרוקו.פסחסדרידכתב

.אפריקהצפוןיהודיבקהילותהנהוגפסחללילהארוךקידושבתחילתו

.פסחומדרשי,מצריםיציאתסיפורעם.(קליגרפייםבשעריםמעוטר)

בדיוחלקםקליגרפיתמסגרתעםפרקיםכמהשלפתיחהומילות,שערים

"...יעקב'העבד"חתימה,הקידושבסוף.אדומה

השירמתוךאחד.שלםבלתי.מ"ס18.5.כתוביםעמודים87.דף[44]

.מנותקיםדפים.פסחקרבןסדרבתוךבטעותנכרך'מפרךיוצאיםידידים'

.כריכהללא.שוליםפגמי.טובכללימצב

200$פתיחה 

,אפריקהצפון–לפסחהיר'צ–ידכתב.170

19-ההמאה

Manuscript – Tzahir shel Pesach – North Africa,

the 19th Century

אשרך"מהתנפסוקיםליקוטי.פסחשלהיר'צ.ידכתב

בתרגום,הפסחבימיאפריקהצפוןבקהילותלומרנהגו

.פסחשלשמיניליוםהיר'צעם.יהודיתוערביתלארמית

בכמהבאיורמוקפותפתיחהתיבות,מערביתכתיבה

הידכתבבסוף.19-ההמאה,אפריקהצפון.מקומות

כהןמשהה"בה"עהכותיבאני"קולופוןאחרוןבעמוד

."ט"סלי

פגמי.בינוני-טובמצב.שלםלא.מ"ס24.דף[62]

עשפגעי.מנותקיםדפים,דיוומריחותטשטושי.שולים

ללאקרעיםדפיםבמספר.הפנימייםבשוליםקלים

כריכת.התחתוןבחלקוחסרוןעםקרועאחדדף.חסרון

.רופפת,בלויהעור

200$פתיחה 

ט"תרי,מקנאס–ידבכתבכתובה.172

Handwritten Ketubah – Meknes, 1859

יעקבבןשלוםהחתןלנישואי.כתובה.ידכתב

גאמילאנעימההכלהעם.שרביט'ן[ב]למשפחת

כתיבה.שרביט'ן[ב]משפחתלביתמסעודרביבת

.נאה

.ט"תרי,מקנאס

יעקב":הכתובהבסוףהעדיםחתימותשתי

"...רפאל...ה"ע","טולידאנו

הדף.תחתונהשמאליתבפינהפגם.מועטחסרון

.וחיזוקלשמירהניירעלהאחוריבחלקומודבק

.הקיפולאזורעלמודבקותניירדבקפיסות

200$פתיחה 
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–בבליתלמודגמראכרכישני.174

"ט"סאביחציראיעקב"חתימות

Two Volumes of the Babylonian Talmud –

Signatures "Yaakov Abuhatzeira S.T"

.ברכותמסכת.בבליתלמוד.גמראכרכישני

.ך"תר,ווארשא.מציעאבבאמסכת

ורישומיםחתימותמספרברכותמסכתבשער

גםחתימות."אביחציראיעקבהצעיראני"בעלות

חתימותעםלנונתבררלא].בעיפרוןוגםעטבדיו

הקדושר"האדמושלקדשוידחתימותהינםאלו

.[אבוחציראיעקברבי

כריכה.שימושובלאיכתמים.טובכללימצב

.ומנותקתפגומהמקורית

500$פתיחה 

סיועבקשת–סאליהבבאמאתמודפסמכתב!ביותרנדיר.173

אביחציראיעקברביהגדולסבושלואזכורברכותעם–

Extremely Rare! Typewritten Letter by the Baba Sali – a Request for

assistance – with Blessings and Reference to His Grandfather Rabbi

Yaakov Abuhatzeira

בערביתנכתב."סאליבבא"האביחציראישראלרבימאתמודפסמכתב

יעקברביסבושלאיזכורעם,כספיתעזרהלשםהנראהככליהודית

נכתבההדףבראש.'יעקבאביר'הבעלשלבזכותווברכותהגדולאביחצירא

למילוימקוםעם"ר"כה[וחסדצדקהרודף]ו"רצ,ן"הגמו,יקראדון"שורה

לתמיכה"סאליבבא"המאת!ביותרנדירמודפסמאת.ידבכתבהנמעןשם

!נוסףעותקקייםאםידועלא.כספית

כתמישני.טובמצב.בקירובמ"ס24/21:גודל.האחדמצדוכתוב.דף[1]

עםדבקניירעםומודבקתקרועהמהדףקטנהחתיכה,הימניותבפינותשמן

פגמי.חסרוןללא.ניירדבקעםהואגםנוסףקרע.אחתאותשלזעירחסרון

.הקיפולמחמתקליםקרעים,קיפולסימני.קליםפינות

120$פתיחה 

רבניגדולימקוריצילום–"יחסיםכינון".175

מרוקומלךאצלמלכותיבביקורמרוקו

"Establishing Relationships" - original

photograph of great Moroccan rabbis on a

royal visit to the King of Morocco

רפאלהרב,משאשיוסףהרב,הרבניםנראיםבתמונה

.מרוקומלךאצלבביקור.טולידנוברוך

.התמונהצולמהבההתאריךלנוידועלא

ניירעלמודבקהצילום.טובמצב.מ"ס24/17גודל

שחורבצבעעבה

200$פתיחה 
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הודו ועוד\אזמיר\שאלוניקי\קושטא –דפוסי המזרח 

הספר–יחידהמהדורה–ח"תי,אזמיר–יוסףראש.176

!באזמירשנדפסהראשון

Rosh Yosef – Izmir, 1658 – Single Edition – the First Book that

was Printed in Izmir!

,מגילה,פסחהלכות)חייםאורחהטורעלחידושים,יוסףראשספר

(סוכה,הכיפוריםיום,השנהראש,תעניותושארבאבתשעה,חנוכה

ואזמירשאלוניקימחכמיאישקאפאיוסףרבימאת,ם"הרמבולשונות

."אמתתורת"בעלששוןא"המהרתלמיד

.נחתכףגבאיידידיהבןאברהםרבידפוס.יחידהמהדורה.ח"תי,אזמיר

אסיפת"ישיבתוחותמתעםבולגריהמחכמיאריהיאודהרביעותק

בסוף.אריהמשהאברהםגבריאליאודהר"החישיבתשלהספרים

.ידבכתבארוךתורהחידושהספר

בשערבכמהשוליםקרעי.מוכתםשער.כריכהללא.מ"ס30.דףקי

הדפיםנחתכולאהנראהככל)תואםלאדפיםחיתוך.דפיםובכמה

.ועביםאיכותיםדפים.יחסיתרחביםשולים.(בדפוס

200$פתיחה 

–ט"תי,אזמיר–ברוךמקור.177

השלישיהספר–יחידהמהדורה

באזמירשנדפס

Makor Baruch – izmir, 1659 –

Single Edition – the Third Book that

was Printed in Izmir

,ותשובותשאלות,ברוךמקורספר

חכמימגדוליקלעיברוךרבימאת

.16–הבמאהוטורקיהשאלוניקי

דפוס.יחידהמהדורה.ט"תי,אזמיר

.גבאיאברהםרבי

."ראובןהצעיר"חתימההספרבשער

אנימבנווקניתיו"וחתימותרישום

בדף."הלוימשה'ביעקבחייםהצעיר

פותחתידבכתבארוכההגהה2\ע

.ב"איתיבותבראשי

.טובמצב.מ"ס28.דףפז,[ו:ל"צ]ד

דףבשוליקלחסרון.כתמיםמעט

.עתיקהכריכה.אחרון

200$פתיחה 
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מספר–יחידהמהדורה–ג"תרי,אזמיר–אלאעודולא.178

!הנדיריםאזמיר

Veloh Od Ela – Izmir, 1853 – Single Edition – One of the Rare Books

of Izmir!

בעלהכהןאליהורביאזמירגאוןשלהייחודיחיבורו,אלאעודולאספר

כלעלפירושוהוא,רביםועוד"צדקהמעיל""תלפיותמדרש""מוסרשבט"

אבות,מדרשים,וירושלמיבבליהתלמודבאגדותהמובאים"אלאעודולא"

מדרש,רבהאליהו,ספרי,רבהמדרש,אליעזררביפרקי,נתןדרבי

.ועודשמואלמדרש,קהלתמדרש,תנחומא

.אשכנזישמואלבניואחיויעקבדפוס.יחידהמהדורה.ג"תרי,אזמיר

ח"תנבשנתבאזמירשהיתההאדמהרעשתיאור-קסח-קסזבדפים

.עמודמולעמודה,ולאדינובעברית

–"ו"היקטןיצחקבכורה"ע"חתימות.מצויןמצב.מ"ס30.דףקעח,[2]

הצעירממניספרזה"וחתימהרישום.19–ההמאהבסוףאזמירמדייני

.ידבכתבהגהההדפיםבאחד."ט"סו"היי'מוסאגיליבי'גנתן

500$פתיחה 

נפטר)חסידהכהןמנחםר"בטובשםרבי

קדישאחסידאאלקימקובל(ח"תרמ

המקובליםחכמיוגדולימיחידי,לישראל

.שבירושלים'אלבית'דמדרשהמכוונים

בירושליםכבודלשכוןועלהבשאלוניקינולד

רישומיביןנמנה.כ"תרבשנתביתובניעם

לאחר.אלביתק"קומיחידיהמכוונים

הישיבהלגזברהיהא"הירהרבפטירת

סבלימיובסוף."החסידהרב"לתוארוזכה

אומנותושהיתהתורתואךקשיםיסורים

היטבמשתקף,"טובשם"מספרו.שעשעתו

רבכיש"והרשי"הארבתורתואונוכחו

המקובליםוראשיגדוליעללחלוקגובריה

היה.ובצניעותיתירהבעונהוהכל,שבדורו

בביתחלקלוהורישאביוכינכסיןעתיר

גומלהיהובכספושבשאלוניקיחרושת

דברי,טובשםספר).דליםוחנןחסדים

.(ן"תש,שלוםאהבת,פתיחה

נדפסולאההגהות–ידיעתנולמיטב

!מעולם

.טובכללימצב.מ"ס21.דףקטז,[2]

.רופפיםדפיםוכמהכריכה.מקוריתכריכה

300$פתיחה 

חסידהכהןמנחםטובשםרביהאלקיהמקובלהגהות–ו"תרל,אזמיר–קטנהאצבע.179

Etzbah Ketanah – Izmir, 1876 – Glosses by the Kabbalist Rabbi Shem Tov Menachem Hacohen Chassid

.בסדיוסף,אחתכף,גודלקשר,שמירצפורן)באצבעמורהא"החידשלספריופיעלדיניםוליקוטיחידושים.קטנהאצבעספר

.הטורעלמרדכידבריס"מחמרדכישמעוןר"בכמנחםרבימאת

.רודיטיבנימןציוןבןדפוס.יחידהמהדורה.ו"תרל,אזמיר

תיבותבראשיפותחותחלקן.ידובכתבהגהות25–כהספרלאורך."ט"סהכהןמנחם[טובשם]ט"ש"רביחתימתהספרבשער

.[טובשםהצעיראמר]"ט"שה"א"
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נפלאעותק–יחידהמהדורה–ה"תרכ,אזמיר–עזרהדר.180

Hadar Ezer – Izmir, 1865 – Single Edition – Wonderful Copy

נביאיםעלעזראאבןאברהםרבינובלשונותביאוריםחיבור,עזרהדרספר

.שריםיצחקרביהגאוןמאת.אחרונים

.וחבריושיגורהדייהושעאהרןדפוס.יחידהמהדורה.ה"תרכ,אזמיר

רבי,סתהוןמשהרבי,לבטוןמרדכיחייםרבי:צובהארםרבניהסכמות

עזראשאולרבי,לניאדואברהםרבי,נחמדשלמהרפאלרבי,ענתבייצחק

.כסאכישלוםרבודוויך

עזראאבןאברהםרבישלהעמוקיםביאוריםאתלבארבמינומיוחדחיבור

המשךהינושלפנינועזרהדרספר,ימצאנומיעמוקעמוקכספרהידוע

שלנוסףחיבור.(ד"תרכ,ליוורנו)תורהחומשיחמשהעליצחקבארלספר

,ירושלים)התורהעלם"הראבדבריביאורים"הבארפי"שריםיצחקרבי

.(ח"תרס

קטובדףקלקרע.ואיכותיםעביםדפים.מצויןמצב.מ"ס30.דףקמא,[2]

.לטקסטקירבהללא

200$פתיחה 

ה"תצ,קושטא–מוסרשבט.182

Shevet Mussar – Kushta, 1735

פרקי52.מאזמירהכהןאליהורביהגאוןשלהמפורסםספרו,מוסרשבט

.השםועבודתהמדותעבודת,שמיםיראת,מוסר

,ספרדיםעקדבית,פרידברג).אשכנזייעקבבןיונהדפוס.ה"תצ,קושטא

.(ק"תבטעותרושם

חציכרכת.ואיכותיםעביםדפים.מאודטוב-טובמצב.מ"ס15.5.דףרעד

.זמןובלאישימושכתמי.[?מקורית]עור

200$פתיחה 

ו"תפ,קושטא–ומצוהנגיד.181

Naggid UMetzuveh – Kushta, 1726

רביהמקובלמאת.עוונותותיקוניל"זי"הארכוונתקיצור,ומצוהנגידספר

.ויטאלשמואלרביתלמידצמחיעקב

.אשכנזייעקבבןיונהדפוס.ו"תפ,קושטא

הגאולהעלנבואה,הילדנבואותקונטרסהספרבסוף.דף[6],כא;עו,[1]

.קטופאנחמןרבימאת

מעותקהושלמוהנראהככל"הילדנבואות"דפי.עתיקהכריכה.טובמצב

.(הספרמדפייותרקצתבגודל)אחר

200$פתיחה 
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–ד"תק,קושטא–ירושלםת'בנואגרות!היסטוריתתגלית.183

ביבליוגרפיתידועלאדף[1]

Historical Discovery! Igrot Beno't Yerushalem – Kushta, 1744 – [1]

Bibliographically Unknown Leaf

ד"תקבשנתהאשכנזיםרבניששלחוות"שדרמכתב."ירושלםבנותאגרת"

.וואהלשאול'רמגזעקאצינלאבויגןפתחיהמרדכירביר"השדבידליצירה

ואיטלייאאשכנזבכלאשראברהםאלקיעםנדיביאחינו"אלנשלחההאגרת

מערהרריןפיהםשליזייאמרקאנגליטיריאולאנדהרנקלנד'פצרפתרומאנייא

ירושליםרבניכותביםבמכתבם"...רוסייאליטאקטןפוליןגדולפוליןהגר

האגרתעל.בירושליםהמתגורריםהיהודיםנפשצרתאתובפרטותבאריכות

רידמןשלוםר"באברהם'ר,משידלובשמשוןר"באברהם'ר:חתומים

דוד'ר,מאפטאאיזקיהודה'ר,מרגליתל"סגשמשוןר"באברהם'ר,מבראד

ר"בנטענתן'ר,יצחקר"בדוד'ר,יעקבאליעזרר"בדוד'ר,בערדובר"ב

'רבעצמווהשליח,אשכנזייפהשמואלאברהם'ר,בלוךזאנווילןשמואל

."קאצינאלינבויגןלביתאשכנזיפתחיהמרדכי

523-524'עמישראלארץשלוחי,יעריאברהםשלבספרוהובאהאגרתתוכן

מעירכךעל.נשתמרהלאגופאהאגרת,איטלקיבכתבהאגרתהעתקתפיעל

אגרתםהעתקיושלחוירושליםאנשיבקשתאתמילאווירונהקהלראשי"יערי

."איטלקיבכתבהאגרתלהעתקומכאן,אחרותלקהילות

עםשוליםפגמי.בינונימצב.מ"ס18\30.עמודים2עלמודפס.דף[1]

.בטקסטמועטחסרון

200$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ד"תקכ,קושטא–(אלגאזי)ליעקבאמת.185

Emet LeYaakov (Algazi) – Kushta, 1764 – First Edition

צרכימנהגיופרטיתורהספרקריאתודינימשפטיכלכ,ליעקבאמתספר

.אלגאזייעקבישראלרבימאת.צבור

.ראשונהמהדורה.ד"תקכ,קושטא

.דפיםבכמהשוליםבלאימעט.טובכללימצב.מ"ס15.5.דףקנד,[2]

.בעלותורישומיחתימות.ומחוזקתבלויהמקוריתעורכריכת

200$פתיחה 

!מאודנדיר–יחידהמהדורה–ז"תקי,קושטא–חיבןמקיץ.184

Mekitz Ben Chai – Kushta, 1757 – Single Edition – Extremely Rare!

,מירושליםבחזרתובליוורנובהיותהמחברשנשאלשאלות,חיבןמקיץספר

מהואחרישראלעלמגוי[חובשטר]ח"שטשקנהישראלקנין,מתנהבענין

בושנתחבטו"(זדיןאדומהפרה’מהל)ם"הרמבלשון.צוואהושטררביתלענין

.צובהוארםבצפתלמדבצעירותו)קאניטייוסףאברהםרבימאת."ישראלרבני

.(וירושליםליוורנו,יר'אלג,(כרתים)בקנדיהכרבכיהן

הופיעלא–הנדיריםקושטאמספרי–יחידהמהדורה.ז"תקי,קושטא

!מעולםפומביותבמכירות

.רחביםשולים.מצויןמצב.כריכהללא.דף[4],לח

200$פתיחה 
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מספרי–ראשונהמהדורה–ז''תקצ,שאלוניקי–לשוןמרפא.186

הנדיריםשאלוניקי

Marpeh Lashon – Salonika, 1837 – First Edition – One of the Rare

Books of Salonika

צדיקיםשלמספרןהמחנותלכלמאסף"ואגדהדרושעניני,לשוןמרפאספר

.שמעוןר''בכמוהרמנחםרבימאת',ב'אלפימסודרים''ידכתבוחידושי

תשובותכשלושנדפסוהספרבסוף.ראשונהמהדורה.ז''תקצ,שאלוניקי

.בנבנשתי'ןמרדכירביהמחברמדוד

!במכירותמעולםנראהלא-נדירספר

מנחם',(ז''תרמנפטר)שמעוןר''בכמוהרמנחםרביהצדיקהגאוןהמחבר

היה."שלמהחשק"בעלסבוונכד"שמעוןמטה"בעלהגאוןאביובן',ב''משי

אך,('לנפשמרפא'לספרוהקדמהראה)גדולועוניוייסוריםבצרותמסובל

הנהנהאשרי'בכללולהיותאדםמשום'רבנותשכר'לקבללאמאדהקפיד

ידעתיוכי,נעוריאלוףהוא''י'פלאגאברהםרבנוששבחווכמו',כפיומיגיע

לא,וישבתיחימדתיבצילו...אהבתיהועולםואהבת,מקדמוניחורפיבימי

שלמכתרהקטנהבאצבעאפילונהנהדלאהייתיומכירו,ידומתוךידיזזה

רבנושלמכתביורבים.ישראללארץרבנועלהמ''תרבשנת.''...תורה

אףעל.ה''תרסבשנתבאנדרפולישפרצההגדולהבשרפההושמדו

חכמיבידימצוייםהיולאכללבדרך,זומתקופהטורקיהמחכמישחיבורים

הכנסתכדוגמת)יוסףוביתהטורעלח"ב'מנחםדברי'חיבורו,אשכנז

,וליטאהחסידותגאוניאצלבאהבהנתקבל(ט-ו"תרכ,שאלוניקי.הגדולה

ק''סו''שכ'סי)ברורהבמשנהנזכרוכן'תשובהדרכי'בפעמיםעשרותומובא

'המשפטדבר'(ג''תקצ,שאלוניקי)זכרוןמנחתנדפסרבנושלמחיבוריו.('ל

'שלמהחשק'לבמבואומשפחתורבנועלעודראה.ועוד(ד''תרל,אזמיר)

.(א''תשעירושלים,ב''הכתמכוןהוצאת)

קרע.רחביםשולים.ואיכותיעבה,בהירדף.מצויןמצב.דףעח-סט,ע,[1]

.פגומהמעטישנהכריכה.לובדףקל

200$פתיחה 

ט"תרי,שאלוניקי–(י'פלאג)החייםכף.187

ראשונהמהדורה–

Kaf HaChaim (Palachi) – Salonika, 1859 – First

Edition

,דיניםפסקי,מוסרתוכחות,החייםכףספר

האדםשלמקומו,היוםסדרלכלוהליכותהנהגות

.י'פלאגחייםרבינוהגאוןמאת,שינתוועדבבוקר

השערבשולי.ראשונהמהדורה.ט"תרי,שאלוניקי

.המחברספרילמספר12מספר

מלבד.מאודטוב-טובמצב.מ"ס15.דףשז,[1],ח

כריכה.ראשוניםדפיםבשלושהבודדיםנקבים

.עתיקה

200$פתיחה 
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–ראשונהמהדורה–א"תרכ,שאלוניקי–חילכלמועד.188

מסלתוןטראבהכהןעזרארביהגהות

Mo'ed Lechol Chai – Salonika, 1861 – First Edition – Glosses by

Rabbi Ezra Hacohen Traub of Salton

השנהוחדשמועדילכל,והנהגותהלכות,דיניםחידושי,חילכלמועדספר

.י'פלאגחייםרבימאת.ועודמוסרתוכחותפרקיעם,(אדר-ניסן)

העבריהדפוס,יעריאברהם).ראשונהמהדורה.ב"תרכ-א"תרכ,שאלוניקי

נדפסשהספרסבור110’מס,153’עמ,ט"תשי,א,ארשת,באזמיר

השערבשולי!והנדיריםהראשוניםי'פלאגחייםרבימספרי.(באזמיר

.המחברספרילמספר14מספר

באשלאמיוחדסעיף,ידבכתבשלםסעיףשלתוספתנכתב1\כהבדף

שבעמעיןברכה"נכתבל"הנבסעיף(כטסעיףעדבדפוס)'לסעיף,בדפוס

ז"דללראשחייםק"בסהבעניותיש"וכמבשבתכשחל'אפילאומרהצריך

שניחלקחייםלבספרכילצייןיש."ש"יעוב"חחייםלבק"בסה'ובתשוא"ע

ובוחילכלמועדהספרהדפסתלאחרשנים7-כ–ח"תרכבאזמירנדפס

אינהשלפנינוזותוספתאולם,חילכלמועדלספרוהשמטותהוספות

יש.איננוזהוסעיף,אחריםחילכלמועדספרבעותקיבדקנו.שםנמצאת

.[?]ל"זצי'פלאגחייםרביהגאוןהמחברתוספתזואיןאםלבירורמקום

עזרארביהמפורסםהגאוןשלוחתימתוידובכתבתורהדברילשערמעבר

.ידובכתבקצרותהגהותהספרלאורך."ט"עלשוני"החותםטראבהכהן

טראבהכהןמשההצעירעבדואת'החנןאשר"חתימההספרבשערבדף

השערבראש."בירותב"שוכאסכידודרפאל"רביבעלותחותמות."ט"ס

.ידבכתבמטושטשתהקדשה

בקי".בדמשקישיבהוראשד"ראב(ף"תרנפטר)מסלתוןטראבעזרארבי

דמשקחכמילשון)תלמודאובכוליהורבאדאבייבהויותתורהבחדרי

גדוללבקיאוהיהלשקדןנחשבמצעירותו.(עזרהשערילספרובהסכמתם

שאלות–עזראשערי:ספריו.ודרושקבלה,הלכה,התורהמכמניבכל

,ירושלים)הלכהוענינית"שו–דעזראמילי,(ו"תרס,ירושלים)ותשובות

עלדרשות–עזראויאמר,(ג"תרע,ירושלים)דרשות–עזראספר,(ד"תרפ

.ידבכתבנוספיםספריםוכן(ד"תרע,ירושלים)ך"התנ

!מעולםבמכירותהופיעלא–מאודנדירמסלתוןעזרארבישלידוכתב

.נאהידבכתבהושלמוקנה-קנדדפים,חסרקנגדף.דףרפב-רלה,רלו,יב

.שימושכתמי.מקוריתכריכה.טובכללימצב.חסריםאחרוניםדפיםשני

200$פתיחה 

יחידהמהדורה–א"תרכ,שאלוניקי–חייםראה.189

Re'eh Chaim – Salonika, 1861 – Single Edition

סדרעלדרשות.(שמות-בראשית)ראשוןחלק,חייםראהספר

כנסיותובתימדרשותבבתיהמחברדרשאשר,התורהפרשיות

מאת.צדקניותונשיםצדיקיםשלבסילוקן,וכלהחתןבשמחת

.י'פלאגחייםרביהגאון

בשולי.אשכנזיהלויסעדידפוס.יחידהמהדורה.ך"תר,שאלוניקי

י'פלאגחייםרבימספרי–המחברספרילמספר13מספרהשער

.(ה"תרכ,באזמירנדפסשניחלק).הנדירים

לעתים,דפיםבכמהעשונקביפגעי.טובכללימצב.דףקלד,[3]

.ישנהכריכה.איכותיםדפים.בטקסטמעט

200$פתיחה 
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–הראשוניםבגדאדמדפוסי–ל"תר,בגדאד–הגדולודויסדר.190

מאודנדיר

Seder Vidue HaGadol – Baghdad, 1870 – One of the First Books Printed

in Baghdad – Extremely Rare

ופזמוניםפסוקיםמעלייתאמיליהניאתוונלוו,הכפוריםליוםהגדולוידויסדר

וינוגרדבתקליטור].ל"תר,בגדאד.בגדאדמנהגכפיכ"וליהה"לרותחנונים

.[בערךמ"תרלשנתתוארךהביבליוגרפיהבמפעל,ל"תרלשנתתוארך

ספרהוצאתבשעתלאומרההקדושש"הרשמאתתפילהעם.ניקודללא

בגדאדמדפוסישהואמלבד!נדירספר.הכפוריםויוםהשנהבראשהתורה

בספריתנמצאחסרעותק.הלאומיתבספריהאינוהספר,הראשונים

.אילןבראוניברסיטת

בדכריכת.השערבדףחסרוןללאקרע.טובמצב.יבשדף.מ"ס17.'עמטז

.חדשה

200$פתיחה 

א"תר,בומבי–נדריםוהתרתהסליחותלימימחזור.191

בבומבישנדפסהראשוןהספר–

Machzor for the Days of Selichot and Hatarat Nedarim –

Bombay, 1841 – the First Book that was Printed in Bombay

,בומבי.ספרדיםק"קכמנהגנדריםוהתרתהסליחותלימימחזור

אותיות.נדריםהתרתוהסדרסליחות,בקשותכוללהספר.א"תר

.מנוקדות-מרובעות

בליתוגרפיהנדפס!בבומבישנדפסהראשוןהעבריהספרלפנינו

,בכלכלתהעראקיאלעזרשלדפוסונוסדשבהבשנה(ידמכתב)

מתימןיהודי,שערביסאלםבןשלמהרביידיעלנדפסהספר

והתפרנסומוהלב"שו,חזן,פייטןהיהשלמהרביין'בקוגשהתיישב

בבומביישראלבניעלהרוחניתהשפעתו.ספריםמכריכת

,המזרחבארצותהעבריהדפוס,יערי).עצומההיתהובסביבותיה

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

פיעלהספרנרשםהלאומיתבספריה.ששוןבאוסףהנמצאעותק

.לונדון,ולמדונהעותק

.מקוריתעורכריכת.בריאנייר.מצויןמצב.מ"ס19.דף[1],מא,[1]

400$פתיחה 
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ראשונותמהדורות–פרחייצחקרבי"הירושלמימגיד"הספרי[6]אוסף.192

Collection of [6] Books by the Jerusalemite Maggid Rabbi Yitzchak Farchi – First Editions

ספריו,הגיעאליהםקהילותובכלבירושליםמישריםמגיד(ג"תרי-ט"תקל)פרחייצחקרביר"השד"ירושלמימגיד"הספריאוסף

ראשונותמהדורות-מספריוששהלפנינו.ורמזדרשדרךבחידושיםומתובליםומידותמוסרבדבריעוסקים

דפוס.ט"תקפ-ח"תקפ,[קושטאי"ע]קייואיאורטה.מוסרודבריודרשרמזבדרךל"חזומאמריפסוקיםביאורי.לנפשמתוקספר•

.כתמים.טובמצב.מ"ס13.5.דףצא.ובניואוגלועראפ

:עםכרוך.דףכו.טובייאנאישועהמשהדפוס.ח"תר,ליוורנו.ופרפראותזכורלשבתדרושים'ג.מתיקהמיניקונטרסספר•

טובמצב.דףמב,[2].[שניהמהדורה].ח"תר,ליוורנו.ועודכנסיותבתי,קרבן,ענווה.'היראתבשבחמוסרדברי.מדבשמתוק•

.מאוד

מנחםאליעזרדפוס.ט"תר,ליוורנו.ביקרבהםהגולהלקהלותומועדובשבתותביומויוםמידיהמחברשדרשדרשות,דבשצוף•

.דףצו.אוטולינגי

כחיותששהראותחושתששכיעודלכתוביכולתיולא"בשבתושבתמידיבפירינציהמחברדרשמאשרחידושים,נעםאמרי•

מצב–נועםאמרי.טובמצב–דבשצוף.ספרלכלמיוחדובשער,נמשכתדפיםבספירתנדפסוהאחרוניםהספריםשני"...מצרות

.נקבים.בינוני-טוב

בסופו.פרחישבתייוסףרבימאת,בספריופרחייצחקרביופירשביארמאשר(הפניםעם)אבותמסכתעלביאור.ות'עבמעשה•

קושטאדפוס.ד"תרכ,ליוורנו.ליוורנודייניוהסכמתהקדמתעם.בליורנושנתייסדההחדשההחברהעל"עולםבריתשומרי"קונטרס

."[ט"סו'ג'ןראובןה"ע"חתימות].מאודטובמצב.דףקנו.וטובייאנא

.שוניםגדלים.כרכים5בספרים6כ"סה

300$פתיחה 
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'תש–'התרשנותראשית–ירושליםדפוסספרים400מעלספרישלענקאוסף.193

Very Large Collection of Books, More than 400 Books that were Printed in Jerusalem – Early 1840s-1940s

,קבלה:התורהמכמניבכלספריםכוללהאוסף.'התשלשנותעדבירושליםהדפוסמראשית,ירושליםדפוסיספריםשלענקאוסף

מהםרבים.היהודיהעםשלתבלקצוימכלמחבריםמאת.ועודהיסטוריה,דרשות,מוסר,תפילות,ס"שחידושי,הלכה,ת"שו

עםהדאיהעובדיהרביובנושלוםרביהמקובליםהגאוניםמספריית,הינםבאוסףרביםספרים.יחידות\ראשונותמהדורות

.חתימותיהם

:אקראיסדרלפיהספריםרשימתלהלן.ספרים400מעלהכולל!ומיוחדנדיראוסף

מצב.(20'מסהלוי.ש).זמןפגמי.[שלאחריוודףהשניהשערדףחסר].ד"תרושבועותלפסח–אחלק.מועדוקריאי'המועדי•

.בינוני-טוב

.[שניודףשערדףחסרמהםאחד](עותקיםשני).ג"תר.רבאהושענאללילמועדוקריאילסוכות–בחלק.מועדוקריאי'המועדי•

(20'מסהלוי.ש).בשניהםבינונימצב

דפוס.ד"תר.השלמיםתורתקונטרסעם.א"החידמרןרבינומאת.אלגאזייעקבלרביליעקבאמתמספרת"סדיני,אמתלדוד•

.(25'מסהלוי.ש).[ואחרוןראשוןדףחסר].ק"בישראל

.(26'מסהלוי.ש).[אחרוןודף.הדףעדהתחלהשערחסר].ד"תר.הזהרתיקוני•

הלוי.ש).[מהתקופהידבכתבהגהות].ד-אודפים,מההקדמההאחרוןדף.ז"תר.א"החידלמרן.הקודשעבודתספרמתוךדף[5]•

40).

.(97הלוי.ש).ד"תרכ.(גירונדייונהלרבינו).התוספותבעלתםיעקבמוסרתוכחתעל.הישרספר•

הקדשת,הדאיהשלוםרביהמקובלהגאוןחתימות].(307הלוי.ש).ח"תרל.גאגיןחימשהשלוםרבימאת,לבישמחת"שו•

[בנבנישטימשהלרביהמחברידבכתבתוספתעםמודפסתהמחבר

.[שערחסר].ק"בישראלדפוס,ד"תרכ.אלנקוהישראלרבימאת.זהבמנורת•

[סוףחסרעותק](א"תרמ:ל"צ)מ"תר.ועודמציעאבבא,כתובות,שבת,ברכותמסכתותעל.ביבאסיעקברבימאת.יעקבשארית•

:עםכרוך.(381הלוי.ש)

ידבכתבהכריכהדףעלהקדשה].(356הלוי.ש),[שערדףחסר]ם"תר.ביבאסיעקברבימאתהשכלמוסר.תורהשעריספר••

.[צבעוניאברהםלרבי.הכהןיוסףרבי,המחברתלמיד

.(356הלוי.ש).מ"תר.ביבאסרפאלרבימאת.תורהשערי•

.(404הלוי.ש).[שערחסר]ב"תרמ.עבאדימרדכירבימאתהתורהעלדרושים.גניםמעין•

.[הדאיהעובדיהרביחתימת].(405הלוי.ש).ב"תרמ.בורלאישראליעקברבימאת.יאודהונחלת,ישראלמקורת"שו•

.[שערחסר].(447הלוי.ש)ד"תרמ.אביחציראיעקברבימאת.ארוכהושערי,טובדורש•

.(496'מסהלוי.ש).ה"תרמ.אחלק.הלויזאברבינומאתחדושים.ה"הרזוכללותחדושי•

שלוםרביהמקובלהגאוןחתימתמהםבאחד]עותקיםשלשה.(553הלוי.ש).ו"תרמ,עזריאלאהרןרבימאת.בחלק.אהרןכפי•

[הדאיה

.והתחלהשערחסרשניעותק–עותקיםשני.[פגוםשער].(563הלוי.ש).ו"תרמ.חזןשלמהרבימאתדרושים,הטהורשלחן•

רישום](564הלוי.ש).ו"תרמ.צאלחיחיארבימאתהמלךשושנתוספר.מזרחידודרבימאת.זיתיםשתיליעם.חייםארחטור•

.[הפורזץבדףשונותחותמות,"רצאבישלמהבןמשההצעיר...כספיקנין"תימניי"בכת

.(623הלוי.ש)ח"תרמ,פירירהחייםרפאלאהרןרבימאת.הכוונותשערועלהחייםעץספרעלהגהות.ישעובגדיקדשמעיל•

[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןחתימת]

.[שערחסר].ט"תרמ,וובראליעזרמרדכירבימאת.דלבכור•

:עםכרוך,א"תרס.צייטליןלייביהודהרבימאת.הקדושההארץתכונת–.שאג[ה]ארי•

:עםכרוך.ט"תרמ.הארץתכונתמספרבחלק.ה"חנתפילתעם.חייםראה••

:עםכרוך.ד"תרנ.ודיאה'גאיסטורייאלה.פרימירהפארטידה.מזהבנחמדים.לאדינו••

:עםכרוך.ט"תרס,עיניםמאיר;ה"תרע,השמיםשערותפלת,שבתשלבקשות••

.ד"תרמ,ליוורנו,עלמיןביתתפלת••

חתימות].ה"תרנ.יאדלערזאביצחקרבימאת"ציוןתפארת"חדשופירוש,כהונהמתנותפירושעם,רותמגילתעל.רבהמדרש•

.[שלזינגעריהודאיחיאל"
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שלוםרבילגאון(קצוץ)ידבכתבהמחברהקדשת].ב"תרס.אחלק.הכהןחייםיוסףרבימאת.ס"השוסוגיותכלליעלכהןמנחת•

:עםכרוך.[הדאיה

.ה"תרנ.אלקלעיציוןבןרבימאת.רווחתהלכהפירושעם.אחלק.יז'חאגיעקברבימאת.קטנותהלכותת"שו••

:עםכרוך[הדאיהשלוםרביהמקובלהגאוןחתימת].א"תרנ,סופרמשהרבימאת.אחלקס"השסוגיותעלסופרם"חת•

:עםכרוך[הדאיהשלוםרביהמקובלהגאוןחתימת].ב"תרס.ש"זקדוביצחקרבימאתיצחקזכרון••

שלוםרביהמקובלהגאוןחתימת].ע"תר.הורוויץזאבמיכליחיאלרבימאתבהלכהופלפוליםחקירות.אחלק,ציוןגידולי••

[הדאיה

[לבטוןיצחקרביידבכתבוחתימותרישום].ו"תרנ.אלישרשאוליעקברבימאת.ש"איא"יש•

.ה"תרנ.מזרחידודרבימאת.זיתיםשתיליפירושעם.חייםארח•

חותמתמהםבאחד].(עותקיםשני).ט"תרנ.מבוכארהנתנאלבןברוךמשהרבימאת.הפרשיותבסדרהמסרהעל.משהתיבת•

.[בוזאגלויצחקרבי

:עםכרוך.ו"תרנ.א"הגרפירושעםרותמגלת•

.ח"תרמ,לעמברג.א"הגררבינומאת.ב;אברבנאליצחקרבימאת.א:ביאוריםשניעם.יונהספר••

.ח"תרנ."שפראמרי"ו"נפתלישער"ביאוריםשניעם.בחלק.ובנסתרבנגלהא"הגרסידור•

.ח"תרנ.התפילהזמןקביעתלצורךוהשקיעההזריחהזמניחישוב.בציוןהחמהלנץנברשת•

.(עותקיםשני).ו"תרנ.בראשיתספר.צפירהיוסףבןסעדיארבימאת.התורהעלחידושיםביאורי.צרוףכסף•

.סוףחסר'בחלק,התחלהחסראחלק].ט"תרנ.ב-אחלק.קציןדודרבימאת.התורהעל,דודויאסוף•

.ז"תרנ.חצותתקוןסדר•

.ד"תרנ.סטוארטבלפורעל.פינסמיכליחיאלרבימאתהכחספר•

.(עותקיםשני).ב"תרנ.הנסבעלמאיררבינושלהלכותליקוטי.עיןבתמאיר•

וחתימתחותמות].ט"תרנ.זוננפלדחייםיוסףרבימאתותיקוניםהוספותעם,הכהןאלכסנדרירבימאת,נזיקיןסדרעל,האגודה•

:עםכרוך.[מירושליםאייזענבאךמשהרבי

.ג"תרס.שטראזבערגיהודהיוסףרבימאת.משפטוחושןהעזרואבןד"יו.בחלק,יוסףידת"שו••

שני).[ירושליםרבניהסכמות].ט"תרנ.בראדערנחמןגדליהרבימאת.ונשגביםנעליםבמושגיםמאמריםשבעה.ירושלםגן•

(עותקים

"[אייזענבאךמשה"חתימה].א"תרנ.הכהןמאיריעקברבימאת.מכהןתורה•

.[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןוחתימתרישום].ד"תרנ,אחלק.סתהוןדודחייםחביברבימאת.נסשלתקפו•

ניתןבמתנה"הדאיהעבדיהרביידבכתברישום][וסוףשערחסר].ט"תרנ.בחלק.סתהוןדודחייםחביברבימאת.נסשלתקפו•

."[המחברהרבמאתלי

.[שערדףחסר].ט"תרנ.אחלק.יוסףעטרת•

.ט"תרנ.שמות-בראשיתספר,תאג.תורהכתר•

.ט"תרנ.דברים-במדבר-ויקראספר.תאג.תורהכתר•

ל"זד"בהרימענדילמנחם"חתימה,עשפגעי].ב"תרנ.פרידמןמאירשלמהאלטררבימאתהביתבניןעם.אחלק.שלמהבית•

."[לעווי

:צוקערמאןהלוישמואלרבימאתת"ושותורהחדושי-"מציוןתורה"העתכתבחוברותמספרובוכרך

.[הדאיהשלוםרביהמקובלהגאוןורישומיםחתימת].ח"תרנ.סיון-אייר-ניסן.אחוברתרביעיתשנה•

.ח"תרנ.אלול-אב-תמוז.בחוברתרביעיתשנה•

.ט"תרנ.גחוברת,רביעיתשנה•

(עותקיםשני).ט"תרנ.דחוברתרביעיתשנה•

.ט"תרנ.אחוברת,חמישיתשנה•

.ט"תרנ.בחוברתחמישיתשנה•

.ס"תר.גחוברתחמישיתשנה•
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:עםכרוך.ס"תר.דחוברתחמישיתשנה•

.ז"תרפ,ראשונהשנה.באדהביצחקרבימאת.בפלפולת"גפחידושי.וירושליםציוןממערכתראשונהחוברת••

:עםכרוך.ראשונהמהדורה.ז"תרס.קוקהכהןיצחקאברהםרבימאת.האתרוגיםפולמוס,הדרעץ•

.ג"תרפ.פ"תר-ח"תרסהשניםביןקוקה"הראימאתמכתביםקבוצת,ראיהאגרות••

.[וסוףהתחלה,שערחסרמהםשנים.עותקים7].ז"תרס.חביבאבןמשהרבימאת,גדולקולת"שו•

.ט"תרס.פרידאליהויוסףרבימאתדרושים,יוסףאלומת•

.[לאחריובדףוכןבשערלבטוןיצחקרביחתימת].ח"תרס.שריםיצחקרבימאתם"הראדבריעלפירוש,הבארפי•

רפאלבןהכהןשמואל"רישומיםמהםבאחד].(עותקיםשני).יחידהמהדורה.ס"תר,פרחייוסףדודרבימאת.עולםאהבת•

."[הכהן

.ב"תרס.לנייאדואפריםרבימאת.אפריםמחנהדגל•

אלעזררביידבכתבהמחברבןהקדשתעםמהםאחד](עותקיםשני).ה"תרס.מזרחימאירישראלרבימאת.גחלק.הארץפרי•

.[מזרחיאליהו

כרוך(עותקיםשני).[הדאיהשלוםרביהמקובלהגאוןחתימת].ס"תר.ירושלמיברוךרבימאת.התורהעלחידושים.מבניםברוך•

:עם

.ס"תר.לנייאדושלמהרפאלרבימאת.שלמהכסא••

מה-אדפים.שערחסר.ה"תרס.בורלאנסיםיוסףרבימאתיוסףוישבת"שו•

שלוםלרביבורלאיהודהאליעזררביהמחברונכדל"המוידבכתבהקדשה].ה"תרס.בורלאנסיםיוסףרבימאתיוסףוישבת"שו•

:עםכרוך.[פגוםשער].[הדאיה

:עםכרוך.ה"תרס.מזרחימאירישראלרבימאת.גחלק.הארץפרי••

.א"תרנ.סופראבקבשםתוספותעם.אחלק.סופרמשהרבימאת.ס"השסוגיותעלסופרם"חת••

.(עותקיםשני).ה"תרס.ווידריןזלמןאליהורבימאת.שבתמסכתעלחדושים.זרועאורספרוהואבחלק.עוזמגדל•

[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןחתימתבשער].ח"תרס.ז"רידבדודיעקברבימאת.ז"רידבביתת"שו•

[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןחתימת].שלםסט–ו"תרס-ח"תרס.ג-אחלק.אברהםבןחייםרבימאת.חייםעץפארת"שו•

רביהמקובלהגאוןחתימתעםמהםאחד,עותקיםשני].ט"תרס.אלישרשאוליעקברבימאת.א"חמופניש"האישאלת"שו•

.[הראשוןובדףהשערבדףלבטוןיצחקרביהגאוןוחתימותרישוםוכן,הדאיהעבדיה

.[זוננפלדחייםיוסףרביהסכמת].ח"תרס.בורנשטייןמיכליחיאלרבימאת.שעריםלחםת"שו•

2.[הדאיהיצחקרביחתימתעםמהםאחד].(שערחסרמהםאחדעותקים3).ד"תרס.הדאיהשלוםרבימאת.ישראלרועית"שו•

:עםכרוכיםמהם

.[עשפגעיעםמהםאחד,עותקיםשני].ב"תרס.לנייאדואפריםרבימאת.אפריםמחנהדגל••

כרוךמהםאחד.(עותקיםשני).ד"תרפ.אחלק.מהרילשלמהאהרןרבימאת.ו"למהרחחייםעץספרעלפירוש.זכוחייםטועמיה•

:עם

.ו"תרפ.בחלק.מהרילשלמהאהרןרבימאת.ן"למהרחחייםעץספרעלפירושזכוחייםטועמיה••

.[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןהחתימתמהםבאחד](עותקיםשני).ד"תרס.זגירמשעןאליהורבימאת.אמתשפת•

אליהואברהםרבימאתהאשלפירושעם."חנוכהמסכת"מכונה.שניביתבימיישראללעםשנעשוניסיםעל.תעניתמגלת•

.ח"תרס.בורנשטיין

.אבמכבדבן:בחלק.ו"תרס.ב-אחלקים.הכהןדודרביבןמסעודרבימאת.לעמוהגידמעשיוכח•

.א"תרס,גבירולאבןשלמהלרבי.הפניניםמבחר•

וואלףזאברבימאתוחידושיםוהגהות,פאפירשמאיררבימאתפ"הרמהגהת:חדשיםביאוריםשניעם.ל"לרמח.תמידעולת•

."[בצלאלימשה"וחתימהחותמת].ז"תרס.אשכנזי

.ט"תרס.בירושליםמגידאהרןמשהבןנחוםרבימאת.רותמגילתעל.ישראלצמחנחמות•

.שעריםלחםת"שובעלאליהואברהםלרבי–האשלופירוש.ל"סגאברהםרבימאתץ"יעבר"הר:המפרשיםעם.תעניתמגלת•

.ח"תרס
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:עםכרוך.ב"תרע.ספראמענדלחייםרבימאת.שעריםלחםפירושעםוהברייתארבתיכלהמסכת•

וחותמותחתימה,"סלאטקיאברהםאהרן"חותמת].ט"תרס.ז"רידבדודיעקברבימאת.שביעיתהלכותעל,השמיטהקונטריס••

."[מקאוונארופמאןדודישראל"רבי

:עםכרוך.ו"תרס.סופרחייםיעקברבימאתדרושים.יעקביגל•

:עםכרוך.ב"תרס.סוכרישלמהרבימאת.הפסחלחגופירושיםביאורים.שלמהעטרת••

משהורבי,מקוטנאיהושעישראלרבי,מבריסקבערדוביוסףרבי,ברליןיהודהצבינפתלירביהרבניםעל.ישרוןרועי••

.ד"תרנ,ווארשא.טריוואקסחייםמשהרבימאת.מונטיפיורי

:עםכרוך.ג"תרס.ווערטהיימעראהרןשלמהרבימאת.תוספותתוספיפירושעם.סוכהמסכתעל.ש"הראתוספות•

:עםכרוך.ג"תרס.ווערטהיימעראהרןשלמהרבימאתשלמהדבקפירושעם.זרהעבודהמסכתעלל"זנסיםרבנוחדושי••

.שערללאשלמהאבןספרעםכרוך.ג"תרס.פריעדמאןיצחקרבימאת.גדליהדבריספרעם.ס"השמסכתותעל.ישניםשפתי••

.ה"תרס.לעווייהודאיעקברבימאת.אבותפרקיעל.לאבותבית•

בנועלוהספדקינהכולל.שלמהבןשמואלרביהמחבראביי"עלאוריצא.ט"תרס,שמואלבןשלמהרבימאת.שלמהיריעות•

.ימיובדמישנפטר

:עםכרוך.ג"תרס.אחוברת.זקניםסמיכתזו.ישראלביתכתב•

:עםכרוך.[ה-ד"תרס].דייטשמיכאלרבימאת.א"מלכירבת"שו••

:עםכרוך.ב"תרס,ברדיטשוב.קלארפעלדאליעזרמשהרבימאתוחדושיםליקוטיםקצירספיח••

.ה"תרמ,פרעסבורג.שטיינשניידערפרוסטיץדניאלרבימאת.התורהעלחדושים.בחלק,מדניאלדן••

אחדבעמודידבכתבאלקלעישמואלרביבנוהקדשת].ג"תרס.אלקלעיציוןבןרבימאתמשפטחשןדיניעל.למשפטכסאות•

.([קצוץ)השער

.המחברבןשריםיוסףרביהדפוסלביתהמביאהקדשת]ח"תרס.שריםיצחקרבימאתם"הראדבריעלפירוש.הבארפי•

.ה"תרס.ואחיועיניחידודשאולבהוצאת.אנגליתהעתקהעם.וערביבעבריפסחשלהגדה•

.(עותקיםשני).ג"תרס.גאגיןח"שמרבימאת.נפששמח•

שני).ד"תרס.גאגיןאברהםחייםרבימאת,האהלסביבפירושעם.בחלק.ירודנימשולםבןשמואלרבימאת.מועדאהל•

.[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןחתימתמהםבאחד](עותקים

.ז"תרס.הכהןדוויךשאולחייםרבימאת.שלימהאיפהפירושעם.ו"למהרחחייםאוצרות•

.ד"תרס.היילפריןמענכיןמנחםרבימאתתוספותעם.ו"למהרח.שעריםמבוא•

שלמה"נכתבבומהרגילשונהשערעםעותק].ד"תרס,היילפריןמענכיםמנחםרבימאתתוספותעם.ו"למהרחשעריםמבוא•

."[הכהןצופיוףברוך

.ז"תרס.מינקעסדובעררבימאתוהספדת"שועם.מענקעסמרדכירבימאת.דעהיורהעלחדושים.מרדכיתכלת•

(עותקיםשני).ג"תרס.לוריאמרדכירבימאת"משהישיר"בשםהוספותעם.וחלק.א"הרשבת"שו•

.[מארקאדיסיוסףבןאברהםחותמת].ס"תר.הזקןקלונימוסרבינומאת.בוחןאבן•

:עםכרוך.ג"תרס.לוריאמרדכירבימאת"משהישיר"בשםהוספותעם.וחלקא"הרשבת"שו•

:עםכרוך.(עותקיםשני).ה"תרס.לוריאמרדכירבימאת.אחרוןלמלךמשנה••

.ט"תרנ.ווערטהיימעראהרןשלמהי"עערוך.שלמהקהלתת"שו••

ח"תרס.בירושליםמגידאהרןמשהבןנחוםרבימאת.פאהמסכתמשניותעלביאור.ישראלארץנחמות•

.(עותקיםשני).ט"תרס.אוחנארפאלרבימאת.ה"ראפרשת•

.א"תרס.א"הגררבינומאת.וההשגחההאמונה•

[הדאיהשלוםרביהמקובלהגאוןחתימת].ג"תרס.וחלק.אבואלעפיאמשהיצחקרבימאת,יצחקפני•

.[הדאיהשלוםלרביהמחברהקדשת].בערךב"תרס.היילפריןמענכיןמנחםרבימאת.חכמיםכבוד•

.[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןחתימתעםמהםאחד](עותקים4).ב"תרע,ניניושאלתיאליעקברבימאת,יעקבזרע•

.ע"תר.צורבןמשהרבימאתהמכפלהשדהמערת•
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:עםכרוך.א"תרע.חלקיםשלשהכולל.דיסקיןליביהודהיהושעמשהרבימאת.דיסקיןל"מהרית"שו•

:עםכרוך.ה"תרס,ווארשא.לעוויןדודבנימיןרבימאת.ששוןשמןת"שו••

:עםכרוך.ה"תרס,ווארשא.לעוויןרפאלשמשוןרבימאת.ס"מהשמסכתותעלחדושים,נועםאמריספר••

.ב"תרס,קראקא.תליתאימהדורא.החדשותרקחשמן••

.(עותקיםשני).[צבעונישער].ד"תרע.בוכמאןליביהודהחייםרבימאת.אחלק.חייםמבאר•

.[הפורזץבדףהדאיהעובדיהרביידבכתברישום].א"תרע.אלמליחאליהורבימאת,לגלגלתבקע•

רביהמקובלהגאוןחתימתעםמהםאחד].ע"תר.הורוויץזאבמיכליחיאלרבימאת.בהלכהופלפוליםחקירות.אחלק,ציוןגידולי•

.שערחסריוסףיד:עםכרוך[הדאיהעובדיה

.(עותקיםשני).ג"תרע.הלויידידמרדכייוסףרבימאת.אחלק.יוסףימי•

.ג"תרע.קאםהכהןשמואלחייםרבימאת.ר"תמדרוש•

הגאוןחתימתוכן."עטייהאברהם"חתימהעםאחדעותק–עותקים4].ה"תרע.בראשית.אחלק.גיזיאודהרבימאת,יעקבנחלי•

[הדאיהעבדיהרביהמקובל

משמרת"בשםאחרוןקונטרסעם.ב"תרע.ז"רידבדודיעקברבימאתז"רדבוביתלשבתע"שועם.שביעיתהלכות,השלחןפאת•

.[השערבדףהדאיהעבדיהרביוחתימתרישום].וויידענפעלדנחוםרבימאת"להבית

.סבמדףמתחיל.[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןחתימת].ב"תרע.משקלובישראלרבימאת,השלחןפאת•

:עםכרוך.ב"תרע.ספראמענדלחייםרבימאת.שעריםלחםפירושעםוהברייתארבתיכלהמסכת•

.ד"תרסווילנא.קראפמאןיהושעמאיררבימאת.אחלק,מחשבותחושב••

שלוםרביהמקובלהגאוןחתימת].ב"תרע.הלויצבייוסףרבימאת"ית'הגורגרותקידושיטיב"בביאורפרקים15.קידושיןטיב•

.[הדאיהעבדיהרביהגאוןשלידובכתב.פחבעמודידבכתבארוכההגהה,הדאיה

.ע"תר.ז"רידבדודיעקברבימאת.שביעיתפירותבדין.למעשההלכהקונטרס•

.[פגוםאחרוןדף].ג"תרע,בורנשטייןמיכליחיאלרבימאת.שמחותשובע•

.ז"תרע.התורהישרתספר•

.המכירההיתרדיןוביסוסהזהבזמןהשמיטהויסודות,והלכתימחשבתיבהיבטהשמיטהדיני.שביעיתהלכות,הארץשבתספר•

.[כריכהללא].ראשונהמהדורה.ע"תר,ירושלים.ל"זצקוקהכהןיצחקאברהםרבימאת

ידיעלהמופעליםבריחייםלפסחחיטיםטחינתאודות.נאיםבןמשהחייםרפאלרבימאתחיבור,טחנהוקולתחנהקולספר•

.[הדאיהשלוםרביהמקובלהגאוןחתימת].יחידהמהדורה.ב"תרע,ירושלים.קיטור

.[השערבדףהדאיהשלוםרביהמקובלהגאוןחתימת].א"תרע.הזוהרבספרוקריאהתיקונים.צדיקצמח•

.יחידהמהדורה.ז"תרע,ירושלים.במעלאם.ב.במרדאם.א.חלקיםלשנימחולק.המורדתאשהדיניעל,המרדותנעותבת•

מהםבאחד.(עותקיםשני).ג"תרע.י'גרגמתתיהרבימאתמגילותוחמשוהפטרותהתורהעלורמזיםדרושים.לשבתעונג•

.המחברהקדשת

:עםכרוך.א"תרע.זריהןחייעקברבימאת.התורהעלורמזיםחידושים.אחלק.דיעקבשופריה•

.(כרוךמהםאחד,עותקיםשני).ו"תרס.זריהןחייעקברבימאת.דעהויורהחייםאורח.יעקבבכורי••

משהרבימאת.ואישותר"פוהלכותהעזראבןערוךשלחןעלוחידושיםביאורים.המורצרורמספררביעיחלק,השקלמחצית•

.ג"תרע.יאגיד

אברהםרביידבכתבעצמיתהקדשה].א"תרע.זריהןחייעקברבימאת.התורהעלורמזיםחידושים.אחלק.דיעקבשופריה•

.[ואעקנין

.[הדאיהשלוםרביוחתימתרישוםעםמהםאחד](עותקיםשני).ט"תרע.ענתבייוסףרבימאתורמזיםדרושים.יוסףויצבור•

.ג"תרע.עבודימשהיחיארבימאת.בעדידורש•

ב"תרע.שיראזיהכהןמלמדרחמיםרבימאת.אבותפרקיעל.ורחמיםישועה•

.ד"תרע,תהליםספרעלפירוש.ותפארתתהלה•

.ג"תרע.א"לריצבוהמצוההתורה•

.ע"תר.הלויידידאליעזררבימאת.ו"למהרחהחייםעץדרךעל.אליעזרמנחת•
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.ד"תרע.שיזקצורישמואליעקברבימאת.אחלק.ונהרדעא,סורא,גליל,דרוםבישיבות.הלמודדרכיתולדות•

שני).ג"תרע,צפת."ישככרבני"הבעלמדינובשפיראאלימלךצבירבימאתביאורעם.קדמוןקדושלאחד.הנפשחכמת•

.(עותקים

.ג"תרע.מאלצאןיצחקרבימאתרחובותבארביאורעם.אחלק,השבתשביתת•

[בוזאגלוחייםרביחותמת].ה"תרע.מאלצאןיצחקרבימאתרחובותבארביאורעם.בחלק,השבתשביתת•

עובדיהרביהמקובלהגאוןחתימתמהםבאחד](עותקיםשני).ג"תרע,פרנקלאליהורבימאת.ס"השעלחידושים,אליהועטרת•

.[הדאיה

.[הדאיהשלוםלרבי,לשערמעברהמחברבןידבכתבהקדשה].ב"תרע.בחלק.עזריאלאהרןרבימאת,מיםמקוה•

אריהמשהרבימאתוביאוריםהגהותעם."המאירי"מפרפיגינאןשלמהברמנחםלרבינו.ידיםנטילתהלכותעל.ידבית•

.ב"תרע.באמברגר

.מזאגרמהרילשלמהאהרןרבימאת'להמנחהביאורעם.י"הארכתבימסדרפופרשמאירמהרבכלליםב"ל.חכמהמסילות•

."[אראזיהכהןעובדיה"חתימהעםמהםאחד](עותקיםשני).ד"תרע

."[לערנערשמואלאפרים"חתימות].ע"תר.רייטבארדיצחקרבימאת.התורהעל,יצחקבית•

.ב"תרע.סאפריןיחיאליהודהאייזיקיצחקרבימאתאבותפרקיעלחסדנוצר•

.אכרך.ח"תרפ.גאוןדודמשהמאת.ובהוהבעברישראלבארץהמזרחיהודי•

:עםכרוך.פ"תר.שפיראמיכלצבייהושערבימאת.הקדשציץת"שו•

.א"תרע.ניימאןדודרבימאת.לדודנירת"שו••

.א"תרפ.גורדוןאהרןרבימאת,דעתשערי•

אחרבדףהמחברחותמת].ח"תרפ.אברמוביץטוביהיוסףרבימאת.(לריעותאתרתי)ל"ותרובדיקותשחיטותדיניעל.יוסףיד•

.[השער

חותמתמהםבאחד]עותקים4.ח"תרפ.אלפייהיצחקרבימאת.(חלקלכלנפרדשער)חלקיםלשלשהמחולק.היחיאליהקונטריס•

.[הדאיהשלוםרביהמקובלהגאוןחתימתמהםובאחד–הדאיהעבדיהרביחתימתמהםבאחד].[לשערמעברבעמודהמחברהרב

.(עותקיםשני).ד"תרפ.טראבהכהןעזרארבימאת.דעזראמילי•

.[הדאיהעובדיהרביהמקובלהגאוןוחתימתרישום].ד"תרפ.פאפודודרבימאת.דודפנית"שו•

הגאוןחתימת].ד"תרפ.קאהאןיכיןבצלאלהירשצבירבימאת.וסנהדריןזרהעבודהמסכתעלחידושים.ב-אחלק.צביאמרי•

[הדאיהעובדיהרביהמקובל

אחד(עותקיםשני).השחרוברכותחצותתקוןעםיחד.ה"תרפ.מרגליותזעליגאשרישעיהרבימאתחצותתקוןעל.רניקומי•

.שערחסרמהם

.[בחציווחסרפגוםשער].ח"תרפ.ונשיםמועדסדרעל.אחלק.ן"הרמבחדושי•

.(עותקים8).ו"תרפ.הדאיהשלוםרבימאתדרושים.אחלק.והשלוםהחיים•

.(עותקים7).ז"תרצ.הדאיהשלוםרבימאת.בחלק,דרושים.והשלוםהחיים•

:עםכרוך.ז"תרפ.שווארצמאןמנחםבנימיןרבימאת.סוגיותעלוביאוריםחידושים,בנימיןנחלת•

:עםכרוך[פגוםשער].ע"תר.צורבןמשהרבימאת.המכפלהשדהמערת••

.ג"תרפ,לובלין.קלאצקיןאליהורבימאת.הלכהדברלספרמלואים••

[הדאיהשלוםרביהמקובלהגאוןהמחברידבכתבארוכההגהה].ד"תרפ,הדאיהשלוםרבימאת.שלוםודברת"שו•

.ז"תרפ.רבליןאליעזררבימאת.ורבותיומסלאנטזונדליוסף'רהצדיק•

.(עותקים3).ז"תרפ,דידאווסקייעקברבימאת.לתורהציוניםקונטרס•

[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןחתימת].ז"תרפ.נחמייאשדודרבימאתוחדושיםדרשות.ן"דמחנה•

ג"תרפ.ברודנאצביאברהםרבימאת.'שמואלרמת'קונטרסוכן,ופלפוליםחדושים.משהחיי•

.חסרשער.ו"תרפ-ה"תרפ,בחלק.כהןחייםיהודהרבימאתהתורהעלדרושים.יעלהיהודה•

.ו"תרפ.י'גרגמלמדיוסףרבימאת.ביהוסףעדותחיבורעםתהלים•

.(עותקיםשני).ה"תרצ-ט"תרפ,פראנקוואלףזאברבימאת.זאבתולדות•

.ו"תרפ.אויערבאךנטענתןמנחםרבימאת.גחלק.נאמןאורח•
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.א"תרפ.אלישרמשהחייםרבימאת.ש"האימשהת"שו•

.ג"תרפ.א"החידמרןמאתלימוד.כרתתקון•

:עםכרוך.א"תש.רוטנישטרייךהכהןטוביהצבירבימאת.ל"רזדבריביאור.והטובהישר•

.ט"תרפ.רוטינשטריךהכהןטוביהצבירבימאת.המלךדודלדבריפירוש.לצבידודי••

כריכהללאאחדעותקיםשני.ט"תרפ.קוםשלמהחייםרבימאתוחדושיםבאורים.שלמהחיי•

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

:עםכרוך.ז"תרפ.יעקבבןעבאדימרדכירבימאת.נעיםוכוח,נעיםמליץ:נפתחיםספריםשני•

.ז"תרפ.צדקכהןנחאלתירלרביחןודרכי.עבאדימרדכירבימאת.מרדכיחן••

.[הדאייאעבדיהרביהמקובלהגאוןחתימת].ט"תרפ.עטייהיהודהרבימאת.התורהעלדרושים.יהודהמנחת•

.צבעעמרםיצחקרביי"ע.ה"תרפ.השנהלראשלחייםזכרנומחזור•

.צבעעמרםיצחקרביי"ע,ה"תרפ.כפורליום,לחייםחתמנומחזור•

רביהמקובלהגאוןחתימתמהםבאחד](עותקיםשני).ו"תרפ.יוסףר"בכיוסףרבימאת.התורהעלופירושיםביאורים.צרוףכסף•

.[הדאיהעבדיה

.ח"תרפ.טווילהכהןעיליעזרארבימאת.סופרט"עת"שו•

:עםכרוךט"תרפ.קלאצקיןאליהורבימאתהלכהבדברי.אחדיםדברים•

.ה"תרפ,לובלין.קלאצקיןאליהורבימאת.וחידושיםת"שו.אבןמלואי••

.ט"תרפ.הירשענזאהןחייםרבימאת.אחלק.המדותברורי•

:עםכרוך.ו"תרפ.קלאצקיןאליהורבימאתת"ושוחידושים.הקדשחיבת•

.[סוףחסר]ב"תרע,פיעטרקוב.משפאליליבאריהרביתולדותעל."זיידעשפאלערדער"הנקרא.משפאליל"מהראתפארת••

:עםכרוך

.ט"תרפ.בדאהביצחקרבימאת.ם"הרמבתשובות.משהתורתקובץ.ביצחקכי••

.ז"תרפ.מצפרוייני'אגהןשמואלרבימאתך"התנעלחידושים.שמואלרמת•

.ד"תרפ.פיינשטייןליבמשהרבימאת"בטעמאמילתא"ביאורעםהשיריםשיר•

.ו"תרפ.אשכנזיוואלףזאברבימאתוחדושיםהגהותעם.ויטאלחייםלרבינו.קדושהשערי•

.שערבלאנדפס–[ה"תרפ].קציןיעקברבימאת.הקידושיןמשמרתקונטרס•

.אשכנזיוואלףזאברבימאתוחידושיםוהגהות.סלאנטערישראללרביהמוסראגרתעם.קורדואירומשהלרבי,דבורהתומר•

:עםכרוךח"תרפ

:עםכרוך.ה"תרנ.פשעמיש.אוסטררמשהרבימאתהשיריםשירעלפירוש.הבושםערוגת••

.שערללא.ו"למהרחהמצותשער••

.ט"תרפ.יעקבוביץאלחנןרבימאת.ופוסקיםבגמראביאורים.שוניםבעניניםת"שו.שמעוןאבן•

.ז"תרפ.זקהייםאברהםרבימאת.ת"שו.תליתאיאיתןנטעי•

.ג"תרס.סופרלחתם.למשהתפלה•

.(442הלוי.ש).ד"תרמ.כהניונחמיהמשהרבימאת.ומעשרותתרומותעל.חפץארץ•

:עםכרוך.ב"תרס.העליריהושערבימאת.יהושעחוסן•

עםכרוך.א"תרס.א"הגררבינומאת.וההשגחההאמונה••

.ב"תרס.העליריהושערבימאת.והיראהוהתורה,ותושיהעצה,לנפשמרפא.יהושעדברי••

.ד"תרפ.בדמשקלבניםספרבביתמורהקנטורוביץ.ייצחקמחייספור.הנשמההזכרת•

.ו"תרפ.לניאדוציוןדודרבימאתובקשותתפלות.טובמליץ•

.ו"תרפ.הלוייהושעעזראיחזקאלרבימאת.תשובהפתחי•

עם."[לערנערשמואלאפרים"חתימה].ה"תרפ.קציןיעקברביהמסדרי"ע.ש"הרשכוונותעםהלבנהברכתסדר.הלבנהאור•

.ש"הרשכוונותעםונישואיןאירוסיןברכתסדרהחייםאורספר
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.א"תרפ,ידמכתביצא.קומהושיעורהיכלותוספר.גדולכהןישמעאלורביעקיבארבימהתנאיםברייתות.שלמהמרכבה•

.ו"תרפ.בראווערנחיהודהרבימאת.המקדשביתבניןמצותבענין.הלבנוןאבני•

.ד"תרפ.שונותותפלותמהזוהרמאמרים.ישראלבניצעקת•

"[הבליןזלמןשלמה"חתומההקדשה].ה"תרפ.שפיראאייזיקיהושערבימאת.אחלק.יהושעעמקת"שו•

.ו"תרפ.אריהגוריצחקמאת.חייומלחמת.קובלסקיליביהודההרב•

.ט"תרפ.פרחייצחקרבימאתדבשצוף•

.(עותקיםשני).ג"תרפ.בראדערנחמןגדליהרבימאתמאמריםשמונה.הגןרוח•

חתימותכןכמו,תימןמחכמיאשליךהלוייוסףשלוםרביחותמות].ה"תרפ.הלויידידיוסףרבימאתברכותדיניעליוסףברכת•

."[ברנדסדארפריוסףיעקב"

.(עותקיםשני).ט"תרפ.כפוסיחייםרבימאת.התורהעלדרושים.החייםבאור•

.ו"תרפ.הכהןשילםרבימאת.כ"מהרשאגדת•

.ט"תרפ.לונץמשהאליהורבימאת'המלחמתביאורעם.פסחשלהגדה•

:עםכרוכיםשניהם(עותקיםשני).ב"תרצ,טבריאד"אבילוזאליהורבימאת.בחלק,מאיןישת"שו•

.ב"תרצ.ילוזאליהורבימאת.קדושיןדיני.אליהומעשה••

,הדברותעשרתמדרש.ג.הגדולאליעזררביצוואות.ב,הכהןבינשבנימיןרבימאתקטןטובשם.א,ספריםשלשה,אליהוכנסת•

."[לערנערשמואלאפרים"בשערחתימהמהםבאחד](עותקיםשני).א"תרצ.החסידיהודהרביצוואת.ד

.רבדביינוקאקונטרסעם.ה"תרצ.כלפוןיעקברבימאת.בחלק.צדיקיםמשפטים•

.ט"תרצ.עזראאבןאברהםלרבינו.מוראיסודוספר.ש"הראבןיהודהרבינותלמידמכירלרבינו.רוכלאבקת•

ידבכתבהמחברהקדשתעם].ו"תרצ.רבינוביץמיכלמאתמבואעם.ספרדמיוצאיבולאטאבןיוסףבןיהודה'להר.קצרכלל•

[הפורזץבדףהדאיהעובדיהרביהמקובללגאון

:עםכרוך.[א"תרצ].דיטראניישעיהרבינומאת.יבמותמסכת.ד"ריתוספות•

[הדאיהעובדיהרביהמקובלהגאוןחתימת].ד"תקצ,אוסטרהא.מקורפוהכהןדודרבימאת.ך"רדתשובות••

.א"תרצ.יאזדימאיראברהםרבימאת.התורהעל.שושניםלקוטי•

.ו"תרצ.תנינאן"מוהרלקוטי:עםכרוך.ו"תרצ.ן"מוהרלקוטי•

,השערבדףהדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןחתימת].ה"תרצ.אלבאזמיכאליקותיאלרבימאת.אחלק.ש"שיאבנית"שו•

.[המחברנכדיידבכתבתוספתעםהשעראחריבעמודמודפסתהקדשה

.ח"תרצ.שפיראדודרבימאת.אחלק.ציוןבנית"שו•

.ז"תרצ.קוקהכהןיצחקאברהםרבימאת.שביעיתהלכות.הארץשבת•

וכן,אלישרשאולסינייוסףלרביהקדשההפורזץבדף].ב"תרצ.אלפאנדריאליעזרשלמהרבימאת.אחלק.א"מהרשת"שו•

.[במתנההזההספראתלונתןל"שהנהדאיהעבדיהרביידבכתברישום

.ו"תרצ,גדאיסריוסףרבימאת.אחלק.הנפשנצחיות.יוסףנשמת•

.ב"תרצ.דבריםבמדברויקראעל.רומנואברהםרבימאת.אברהםאברהםתולדותמספרבחלק.שניתאברהם•

[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןחתימת].א"תרצ.זריהןחייעקברבימאת.התורהעליעקבאהל•

הקדשהמהםבאחד](עותקיםשני).ח"תרצ.שושןהרבצלאלרבימאת.בצלאלשושןפירושעם.ירושלמימתלמודברכותמסכת•

.[בשערהמחברמאת

שלמהרביחותמתמהםבאחד](עותקיםשני).ז"תרצ.הלויהירץנפתלירבימאת.הבריתלוחותפירושעם.בחלק.עולםברית•

[פודולסקי

.ח"תרצ.גרוסברגזונדלחנוךרבימאתשביעיתדיניעיקרי.השמיטהתורת•

ללאחלקם-עותקים8).ש"ת.פתייאישועהמשהיאודהרבימאת.ח"תרצבשנתשהיההצרותעלתפלות.התקוהאסירימחברת•

.(מעטפת

.[לערנערשמואלאפרים"חתימה].ץ"תר.רובינשטייןיונתןיהושעי"עמלוקטורפואותסגולות.יוסףיעקבזכרון•

.א"תרצ.הורוויץהלוישמחהיצחקרבימאת.למורהי"שוספרהלויידספרעם.אחלק.ם"לרמבהמצותטעמיעם.המצותספר•
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.ו"תרצ.גערבערמיכאלאפריםרבימאת,ברכותמסכתהלכותכללי.התלמודהגיון•

משהושלוםדודרבימאתמלוקטפירושעם.סתהוןמנשההללדודרבימאתאבותמסכתמשניותעלל"חזמאמרי.אבותמסכת•

.ץ"תר.סתהון

:עםכרוך[כריכהללא].א"תש.הדאיהעבדיהרבימאת.ם"הרמבעלחידושים.המלךעבד•

.ט"תרצ.הדאיהעבדיהרבידרושים.בחלק.עבדיהוויקח••

:עםכרוך.א"תש.הדאיהעבדיהרבימאתם"הרמבעלחידושיםהמלךעבד•

:עםכרוך.א"תש.הדאיהעובדיהרבימאתס"השעלחידושים.דרבנןעבדא••

.ט"תרצ.הדאיהעבדיהרבימאתדרושים.בחלק,עבדיהוויקח••

.ה"תרצ.אמוזגבןחיאברהםרבימאת.הנסבעלמאיררבישעשהניסיםומעשה.ת"ושוס"השעלחדושים.בכלאברהם•

.ב"תרצ.ריפמאןדודבערדוברבימאת.הקדשנזרוספר.קדושוגויכהניםממלכתלפני.כהונהכתר•

:עםכרוך.תמונות-לוחות[6].'עמ112.ו"תרצ,ירושלים.מנימנשהמאת.המשפחהתולדות.מניאליהורבי•

:עםכרוך.א"תרפ,קלויזענבורג.מאשקאוויטשדודרבימאת.והדתהגאולה,והדתהאומה:חלקיםשני.מבשררגלי••

,[2].ט"תרפ,אביבתל.עוזיאלפנחסבןיוסףרבימאת,(שאלוניקי)בגולהעבריתעירמחייוספוריםזכרונות,רשמים,הלבןהמגדל••

.תמונות-לוחות[6],’עמ[1],200

סבא"המאתתשובהעם.והזקןהראשפאותומסירי...בלוריתמגדלי,נכרילבושלבישת,מוקדםבגילנישואיןבענין,ארזיםעמודי•

.ב"תרצ,ירושלים.אלפאנדאריאליעזרשלמהרבי–"קדישא

.א"תרצ,ירושלים.מרגליותזעליגאשרישעיהרביבעריכת.(ש"הרש)שרעבימזרחישלוםרביהגאוןשיסדאלמנהתיקון,רוחוישב•

.ד"תרצ.בחלק.קאהםמשהרבימאתובאוריםחדושים.משהידי•

:עםכרוך.ג"תרצ.גיזיאודהרבימאת.ויקרא-שמות–בחלק.התורהעל.יאודהנחל•

.ב"תרצ.גיזחייעקברבימאת.שמות–בחלק.הנחלאבי••

:עםכרוך.ט"תרצ.קורדואירומשהלרבינערבואורל"לרמחהגאולהמאמר•

.ג"תרל,לבוב.שורברוךרבימאת.שבתורההפרשיותראשיעלשורבכור••

.[ב"תרצ].מסלתוןטראבהכהןיוסףבןיעקברבימאת.ת"ושו.בחלק.יעקבשארית•

.ח"תרצ.קאפחשלמהבןיחיארבימאת.'האמונת•

.מטאמאשאבהירשצבילרביצביתפארתספרעם.ליפקיןליבאריהרבימאת.המקראותשביליביאורעם.הקטןדשמואלברייתא•

.ב"תרצ

:עםכרוך.א"תרצ.תורהלשמחתופזמונים.הסוכותלחגוהושענותאלוללחדשסליחות.התכלאלנוסחפיעל.הסףשמר•

.ץ"תר.ונפלאותיואלנסי–"חדששיר"••

,אביבתל.קוקהכהןיצחקאברהםרבימאתטהרהאגרתעם,כשרמנדלמנחםרבימאת.ישראלבנותטהרת.שבקדושההוד•

.[הדאייהעבדיהרביהמקובלהגאוןחתימת].ה"תרצ

.ו"תרצ.רבינסון.ש.ירבימאת.הרוחנילצורתו.פ"חרלמשהיעקברביהרב•

.ט"תרצ.פתייאיאודהרבימאת.לנפשמתוךפירושעם.דמשפטיםסבאזוהר•

זאבלרביהפורזץבדףידבכתבהמחברהקדשת].ח"תרצ,חסקיןמשהרבימאתשביעיתהלכותעל.חלקיםג.שביעיתכלכלת•

.[ידבכתבהגהה,פראנק

.א"תרצ.חלקיםג.וקתאלמסליכתאב•

צ"תר.ילוזאליהורבימאת.בחלק.אליהופתח•

.ז"תרצ."סופרהחתם"בעל.סופרמשהרבימאת.חייםאורחות•

.(עותקיםשני).ץ"תר.אברהמזאןאביגדורשמואלרבימאת.אשהלחליצתשליחבעניןתשובה.הכסףנקודותעם•

.ט"תרצ.קורדואירומשהלרבינערבואורל"לרמחהגאולהמאמר•

.ט"תרצ.נאהחייםאברהםרבימאת.ישראלי"עבשבתחליבהבדיןהלכהבאור.החליבהקונטרס•

.ו"תרצ.עמיאלאביגדורמשהרבימאת.(ויחי-נח)בראשיתספר.בחלק.עמיאלהגיונות•
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.ב"תרצ.עזריאלאהרןלרבי.אהרןקרבןקונטרסעם.עזריאלאביגדוררבימאת.הארץזמרת•

.א"תרצ.אסבעונימרדכירבימאת.התורהעלפירושים.מרדכיפרשת•

.ץ"תר.מלכאבןיעקברבימאתוחדושיםת"שו.אחלק.מערבינרפר'ש•

.[הדאיהעבדיהרביחתימת].ב"תרצ.מלכאיעקברבימאת.ם"והרמבת"בגפדרושים.גחלקמערבינר•

ילוזחייםיוסףרביל"והמוהמחברבןידבכתבהדאיהעבדיהלרביהקדשה].ד"תרצ.ילוזאליהורבימאת.אישותהלכותת"שו•

:עםכרוך,[השעראחרבעמוד

:עםכרוך.ג"תרצ.ילוזחייםיוסףרבימאת.ילוזאליהורביתולדות.אליהותולדות••

.ד"תרצ.ילוזחייםיוסףרבימאת.עטרבןחייםרבינוותולדותספורים.יוסףילקוט••

.ץ"תר.בדאהביצחקי"ע.וספוריםמעשיות.נסיםמעשהקובץ•

.א"תרצ.בירדוגומשהרבימאת.התורהעלחדושים.אחלק.רנניםכנף•

:עםכרוך.ד"תרצ.וטבילהנידהדיני.הכשרהישראלבת•

.ג"תרצ.שחוראליעזרי"עמלוקט.בעומרג"בלל"זי"רשבהקברעל.קדישאזוטאמהאדראבקשות.יוחאיברשירי••

.ב"תרצ.ו'אג'ביגאברהםרבימאת.וטריפותשחיטההלכותעל.בזהושחטתם•

.ד"תרצ.אלקלעיציוןבןרבימאת.ורשעשיר•

."[דייטשאריהיהודה"חתימה].ה"תרצ.וויינטרויבנחרביהמסדרידיעל.ש"הרשסדורמתוך.היסודתיקוןקונטרס•

.ה"תרצ.וואלדינברגיהודהאליעזררבימאת.ס"השעלחידושים.אחלק.אליעזרדבר•

.ו"תרצ.פתייאישועהמשהיאודהרבימאת.ו"למהרחחייםעץספרעל.אחלק,יהודהלחםבית•

.ט"תרצ.פתייאישועהמשהיאודהרבימאת.ו"למהרחחייםעץספרעל.בחלק,יהודהלחםבית•

:עםכרוך.ה"תרצ.זוננפלדחייםיוסףרבימאת.חייםשלמתת"שו•

.ה"תרצ.תורהבדבריהערות.חדשהשלמה••

.ח"תרצ.זאננענפעלדחייםיוסףרבימאת.אחלקחייםשלמתת"שו•

.ץ"תר.וטעמיהםהפוריםימילשלשתאגרת•

.ח"תרצ.זקהייםאברהםרבימאת.מלכהעטרת.תמינאיאיתןנטעי•

.ז"תרצ.העלירשמואלאברהםאלתררבימאת.ראשיתקרבןקונטרס•

.ח"תרצ.צביבןיהודהרבימאת.ה-ד-גפרק.החכמהבחינת•

.ז"תשט,אביחציראיעקברבימאת.נסיםמעשהוקצתזכהלבונהעם,תשובהשערי•

.(עותקיםשני).ח"תש.סאבעלשלמהרבישאלותעלענהאשר.ראזיןיוסףרבימאת,יוסףשלמתת"שו•

.(עותקיםשני).ט"תרצ.חסוןיצחקרבימאת.התורהעלחדושים.יצחקאהל•

.ב"תש.גבריאלחנניארבימאת.אחלק.ג"החמנחת•

.ח"תש.גבריאלחנניארבימאת.בחלק.ג"החמנחת•

.(עותקיםשני).א"תשכ.ענתיביאברהםרבימאת.ישריםאהלוספר.ומוסרחכמה•

.א"תשכ.חמוויאברהםרבימאת,שמחהבית•

.ט"תש.קציןשלמהרבימאת.שלמהדברי•

.[השערבדףהדאיהעובדיהרביידבכתברישום].ו"תשכ.עבאדייעקבמרדכירבימאת.אבותמסכתעלמעייןמי•

.עבאדייוסףרביידיעלמלוקט.ו"תשכ.צובאארםורבנימחכמי.ס"השעלחדושים.הארץמחלב•

ביאורועליהם.מוילנאאליהורבינווהגהות,יקרהאבן,הגנוזאור:הביאוריםעם.הקנהבןנחוניארבישלמדרשו.הבהירספר•

.א"תשי.מרגליותראובןרבימאתבהיראורבשם

.ידבכתבהמחברהקדשתהפורזץבדף.א"תשי.אחלק.שלזינגריפהמרדכירבימאתהלבושעלפירוש.המעילשפת•

.ז"תשט.מסטראפקובשרגאיחזקאלרבימאת.אחלק.שרגאיחזקאלדברי•
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בשם"והגהות.יעקבשאריתקונטרסעם.הורוויץהלוייעקבאברהםרבימאת.ערוךהשלחןעל.יעקבצורותשובותשאלות•

.ו"תשט.הורוויץהלויאריהמרדכירביהמחברבןמאת"מרדכי

.ה"תש.מרגליותראובןרבימאת.וילקוטיםתרגומים,ותקוניםזהר,במדרשים,וירושלמיבבליבתלמודהמוזכרים,עליוןמלאכי•

.ז"תשט.שפיראמיכלצבייהושערבימאתשוניםבענייניםוחדושיםביאורים.הקדשציץ•

.ו"תשכ.גחלק,וויינברגיעקביחיאלרבימאת.אששרידית"שו•

.ח"תש.הלויצבייוסףרבימאת.קמאמהדורה.נעימהאמירה•

.ו"תשט.הלויצבייוסףרבימאת.אחלק.תנינא.נעימהאמירה•

.קלויזנרישראלר"דמאתוביאוריםמבואעם.קאלישרצביהרבשלהציונייםהכתבים–בספר.הדתיתהציונותשליסודכתבי•

.ז"תש

.ה"תש.כהנאזאביצחקרבימאתוביאוריםפירושיםעםמקורות,כספיםשמיטת•

.ד"תשי,הלוידודחייםרבימאת.לעמיםישראלבין•

.ט"תש.מבגדאדחייםיוסףרבינומאת.הכפוריםוביוםהשנהראששלימיםבשניאותואומרים.מלכותכתר•

.ח"תש.עטייהמרדכירבימאת.תקופתינועלומדרשיםמאמרים.שלוםמחשבות•

.ז"תש.שיפמאןהלויחייםאלטררביהמלקטמאת.אחלק.החייםילקוט•

.ח"תשי.הרכביצבימאתגורןנתןספר•

:עםכרוך;ד"תשי,כסלו-תשרי.ג-אחוברות.לדכרךיזשנהחוברת"סיני"ירחון•

כרוך.הדאיהעובדיהלרביהמחברהקדשת.ש"ת.רבינוביץמיכלרבימאתמבוא.קדושיןלמסכת.רבביי"מהרשיטתתשלום••

:עם

:עםכרוך.ה"תש.אכרך.מגרמניתמתורגמים.נבחריםכתבים.ברלינראברהם••

.ז"תש.פרחיאברהםרבימאת.הנחלאבי••

.(עותקים3).א"תש.הדאיהשלוםרבימאתאבותמסכתעלביאור.אבותלביתה"ש•

:עםכרוך.ב"תשכ.הדאיהעבדיהרבימאת.המועדיםעלודרשות.השנהמשבתותלארבעדרושים.ד-גחלק,עבדיהוויקח•

.ב"תשכ.הדאיהעבדיהרבימאת.התורהעלדרושים,עבדושלום••

.א"תשי.וינוגרדזאבישעיהרבימאת.בחלק.נזיקיןסדרעלותשובותחדושים,זיושערי•

[הדאיהעבדיהרביהמקובלהגאוןחתימת].ח"תש.פ"חלרמשהיעקברבימאת.בחלק.זבולביתת"שו•

.ו"תשט.סורצקיןזלמןרבימאת.למשפטמאזניםת"שו•

.א"תשי.בריישיעקבמרדכירבימאת.עירוביןתיקוןקונטרסעם.יעקבחלקתת"שו•

.(עותקיםשני).ט"תשי.מטשכנובאברהםרבימאת.הלכותחידושי,אברהםבית•

.ז"תשי.האחרונהבתקופההמאורעותעלענייניםובירורביאור.קרתאנטוריאישמאת.הנסיםעלקונטרס•

.י"תש."השחר"דפוס.רביןהכהןיהודהרבימאת.בשבתשחלפסחערבודין.המשולשהפוריםסדר•

.ו"תשט.ראטהמשלםרבימאתא"הגרספריעלהערותאליהובשורותקונטרסעם.אחלק.מבשרקולת"שו•

.ב"תשכ.ראטהמשלםרבימאת.טוביוםהתוספותספריעלהערותטוביוםשמחתקונטרסעם.בחלק,מבשרקולת"שו•

.ו"תש.עפשטייןמרדכימשהרבימאת.ערוךשלחןחלקיארבעהעל.מרדכילבושת"שו•

.ז"תשט.פתייאמשהיהודהרבימאת.התורהעל.יהודהמנחת•

.ו"תש.קפלןשלמהבןניסןרבימאת.הקדשבכתביודמויותאישים•

.ד"תש.דרצינסקיהלויאביגדורשמואלרבימאת.דעהיורהבדיניחדושים.הלוימשא•

.ג"תשי-ב"תשי.וולדינברגיהודהאליעזררבימאת.בזמנינוהשיפוטסמכותוכחוהמשפטהשופטדיניעל.ב-אחלק.מדינההלכות•

.ח"תש.זסלנסקייצחקאהרןרבימאת.(אוסטרובסקי)המאירימשההרבשלהשנהיום.הזכרוןליום•

.ג"תשי.נאהחייםאברהםרבימאת.שבתהלכות.שביעיחלק,השלחןקצות•

ש"התשנות.שוניםבענייניםקונטרסיםמקבץובוכרך•
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.ז"תש.מברסלבנחמןמרבי,תיקונים,בריתאות•

המקובלהגאוןחתימת].ג"תש.לעויןכהןנחוםרבימאת.הנשהוגידודםחלבניקורהלכות.אחלק.הירושלמיהניקורתורת•

.[השערבדףהדאיהעבדיהרבי

.ג"תשל.מבגדאדחייםיוסףרבינומאת.טוריםארבעהעל.ת"שו.לשמהתורה•

.ג"תשי.וינטראבנחגדרבימאת.השיריםשירעל.לירזי•

.א"תשי.ברודאאברהםרבימאת.וגיטיןכתובותמסכתעלחדושים.חדתאשמעתא•

שלשעלונמוקיםטעמים–חייםישמחספרוכן.אלחדיףחייםרבימאת..עשרהשמונהותפילותברכותעל.חייםטועמיה•

.א"תשל,אביבתל.י"ורשבה"רמבוהילולתרגלים

.ג"תשל.השלימקיקץרבימאת.ת"גפחדושי.בחלק.שליכרמי•

.ו"תש.עזיאלחימאירציוןבןרבימאת.ואלמנהיתוםמשפטי.בחלק.עזיאלשערי•

.ז"תש.נאהחייםאברהםרבימאת.אחלק.למעשההלכה.תורהשיעורי•

.[קצין.שיעקבר"דחותמת].א"תשי.נאהחייםאברהםרבימאת.תורהשיעורימספרבחלק.מקוהשיעור•

.ג"תשכ.מרקמנדלמנחםרבימאת"ציוןמנחם"בשםהקדמהעם.מניאליהולרבי.אליהוכסא•

.ג"תשי.עזיאלחימאירציוןבןרבימאת.אחלק.עזיאלהגיוני•

המחברידבכתבארוכההקדשהמהםבאחד](עותקיםשני)ח"תשכ.ואעקניןמאיררבימאת.'בחלק.מאירויאמרת"שו•

.[לנייאדודודרבילכבוד,השעראחרבעמוד

.י"תש.הומינערשמואלרבימאת.מצותיךנתיבעם.בראשיתספר.ך"התנעלהמלךעבד•

.ט"תש.ויינטראבנחגדרבימאת.קהלתמגילתעלפירוש.המזבחאש•

.ג"תש.עמיאלאביגדורמשהרבימאתהיהדותבמהותהסתכלותפרקי.התקופהלנבוכי•

.ב"תש.שיינקמאןישראלרבמאת.התורהפרשיותעלודרושיםביאורים.ישראלתפארת•

.ז"תש.קואינקהאברהםציוןבןרבימאת.התורהעלדרושים.ציוןהושיע•

.ד"תש.גליקראובןרבימאת.אחלק.אדםבנימשפטי•

.ז"תשט.דרוקחייםרבימאת.השמשותביןוזמןוהלילההיוםקביעותעלביאור.חייםאורות•

.ו"תשל.גרוסברגזונדלחנוךרבימאת.לכרךשהלךעירובןלעירשהלךכרךבןדיני.(השנית)הפוריםאגרת•

.ד"תש.בכרך,אספר.ורפליצחקרבימאת.אלקלעייהודההרבכתבי•

.ד"תש.ב-אכרך,אספר.ורפליצחקרבימאת.אלקלעייהודההרבכתבי•

.ח"תשי.עבאדימרדכירבימאת.דעהויורהחייםאורח.אחלק,גניםמעין•

.א"תשכ.עבאדימרדכירבימאת.משפטחושן.בחלק.גניםמעיין•

:עםכרוך.ט"תש.ירמיהובןשביליחייםרבימאת.ל"והאריזא"הגרוכתבידניאלספרי"עפ.הגאולהחשבונות•

:עםכרוךמהםאחד(עותקיםשני).ז"תרפ.סטריזאוועריהודהרבימאת.אחלק.האדםהתנהגותעל.יהודהמנחת••

כרוך.ז"תש.אחוברת.ברוךציוןבןאליעזררבימאת.הקדושהבתורתנווהתבוננותהרגשיםוהארותהערות.מוסרהגיוני••

:עם

:עםכרוך.ג"תרנ.ערדשטיןחייםרבימאת.זרהעבודהמסכתעלבאור.פרחיםשדה••

:עםכרוך.ד"תרצ.אחלק.קרומרמשהיוסףרבימאת.לעמימעוררשעוןישראללביתהצופה••

:עםכרוך.א"תש.שווארץמאיררבימאת.התורהעל.מדבשמתוק••

:עםכרוך.ש"תשווארץמאיררבימאת.התורהעלחדושים.ז"רמספר••

.ב"תש.גרינברגשמואלרבימאת.לחייםארח••

.ש"ת.עזיאלחימאירציוןבןרבימאת.משפטחשןעלת"שו.גחלק.עזיאלמשפטי•

.ו"תש.היינהשמריהשמואלרבימאת.ויקראשמותבראשית-אחלק.התורהעלשמואלזכרון•

.א"תשל.ובקשותתפלות.יהודהתפארתמחברת•

.ח"תשי.עהרענרייךזלמןשלמהרבימאת.האברחמי•
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.א"תשכ.נשמותעלוי•

.(עותקיםשני).ב"תשי.שלםאברהםרפאלרבימאת.'ישראלגאולתעל'לקונטרסהשלמה.בדרךמנחל•

.ז"תש.בראשית.שכטרמאיריעקברבימאת.אחלק.עולםימותתולדות•

.(עותקיםשני).חוציןצדקהרבימאת.ג"תש,השנהלראשמוסר.נרדמיםמקיץ•

.(צילוםדפוסמהםאחדעותקיםשלשה).ד"תש.השנהלראשמוסר.נרדמיםמקיץ•

.ח"תש.איובעלבחיירבינופירוש•

.ג"תשכ.משהמרדכיששוןרבימאת.מוסראמרות.ששוןאמרי•

.ד"תשי.פתייאישועהמשהיאודהרבימאת.דודחסדי•

.(עותקיםשני).ז"תשט.אלמאליחשמואליעקברבימאת.ודרושיםתורהחדושי,יעקבא"ויש•

חייםמנדילמנחםרבימאתוהקבלהההלכהפ"ע"תפלהשומע"בירורעם.לנדאאברהםרבנונוסחפיעל.דאברהםצלותאסדור•

.ח"תשי,אביבתל.אחלק.ורדיגריעקברבימאת"דצלוצאשירותא"בשםומקורותהערותעםיחד.לנדא

.ש"ת.שלזינגרמרגליותיפהמרדכירבימאת.דרושיםז"יעלפירושים.מאשמוצלואודקנטרס•

.א"תשל.מבגדאדחייםיוסףרבינומאת.תורהבדבריהלכותחדושי.ברכותרב•

.(עותקיםשני).א"תשל,ברקבני.ידכתבמתוךסומךעבדאללהרבימאת.חכמיםקבוץפירושעםפסחשלהגדה•

,ה-אאותיות,כרכיםשני–אחלק.סופרבנימיןשמואלרבימאת.סוגיותחידושי.ת"שו,התלמודבמבואכללים.סופריםדברי•

.ח"תשי-ז"תשט.פ-הואותיות

.ט"תשי.מרצייאנושמואלרבימאת.שמואלויען•

.ב"תש.קצין.ששלמהרבימאתודרושיםתורהחדושי.חלק.שלמהכרם•

.י"תש.העצמאותחגשלוההודיותהתפלותסדר•

.א"תשי,אביבתל.הלוימרדכירבימאתהגאולהספר•

[תמונותכולל].ג"תשמ.שעריםמאהשכונתשלשנים110שלהיסטוריה.ובהווהבעבר,שעריםמאה•

.ב"תש.זוננפלדחייםיוסףרבימאת.בחלק.חייםשלמתת"שו•

.ז"תש.נסיםיצחקרבימאת.אחלק.הטובייןת"שו•

.ב"תשי,יאושעשבתיחזקיהרבימאת.בחלק.חזקיהודברית"שו•

[הדאיהעובדיהרביהמקובלהגאוןחתימת].(598הלוי.ש).ז"תרמ,טובובןהלויאלעזררפאלרבימאת.אחלקאלעזרפקודת•

.ב"תרנ.טובובןהלויאלעזררפאלרבימאת.בחלק.אלעזרפקודת•

.(עותקיםשני).ע"תר.טובובןהלויאלעזררפאלרבימאת.גחלק.אלעזרפקודת•

.ץ"תר.חזןיצחקאליהורבימאת.אחלק,אליהוידית"שו•

.ו"תרצ.חזןיצחקאליהורבימאת.בחלק,אליהוידית"שו•

.ז"תרצ.חזןיצחקאליהורבימאת.גחלק,אליהוידית"שו•

.ט"תרצ.הדאיהעובדיהרבימאת.והשכלה"דעת"שוספרעם.גחלק.עבדיישכילת"שו•

.ח"תשי.הדאיהעובדיהרבימאת.והשכלה"דעת"שוספרעם.החלק.עבדיישכילת"שו•

כמותנמכריםוהםלעומקידינועלנבדקולאהספרים.שוניםמצבים.שוניםגדלים.כרכיםבעשרות,וחוברותספרים400מעלכ"סה

.שהם

2000$פתיחה 
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ועודאסתרמגילת\תפיליןפרשיות\מזוזות–קלףפרטיאוסף.194

Collection of Vellum Items – Mezuzot / Parashiyot Tefillin / Megilat Ester and More

:פירוטלהלן.קלףפריטיאוסף

.ניילוןעםסגורותרובןמגולגלותמזוזות92

.שטוחותפתוחותמזוזות151

.מפלסטיק2-וממתכת5מזוזהבתי7

.סגורותחלקן,ראששלתפיליןפרשיות41

.ידשלתפיליןפרשיות3

.(יבש)רטיבותסימני.מ"ס10:גובה,ישנהאסתרמגילת•

.תורהספרמתוךעמודה•

.כשרותמהמזוזותהרבה!שהואכמותנמכרהאוסף.מיניאטוריםחלקםשוניםגדלים,טובכללימצב,קלףפריטי290-ככ"סה

200$פתיחה 


