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מגילות אסתר ועניני פורים
Esther Scrolls, Purim

1. Esther Scroll – Neat Script – Poland, 19th Century
Esther scroll. [Poland, 19th century].
Ink on parchment. Script typical of Western Poland in the first half of the 19th century 
(Beit Yosef script), exceptionally neat, with decorations at the top of each column and 
to all lines in the column of Haman's ten sons. In one place, enlarged letters spell out 
the four-lettered Name of G-d. 28 lines per column.
Height of parchment: approx. 41 cm. Fair condition. Stains. Ink faded in many places.
Expert report enclosed.
Opening price: $200

1

1. מגילת אסתר בכתיבה נאה - פולין, 
המאה ה-19

מגילת אסתר. ]פולין, המאה ה-19[.
פולין  למערב  אופיינית  כתיבה  קלף.  על  דיו 
)כתב  ה-19  המאה  של  הראשונה  במחצית 
"בית יוסף"(, נאה במיוחד, עם עיטורים בראשי 
בני  בעמודת עשרת  ובכל השורות  העמודות 
המן. במקום אחד הודגשו אותיות שם הקודש 
 28 הגדלתן.  באמצעות  התיבות,  בראשי 

שורות בעמודה.
בינוני.  מצב  בקירוב.  ס"מ   41 הקלף:  גובה 

כתמים. דהיית דיו במקומות רבים.
מצורפת חוות דעת מומחה.

פתיחה: $200
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2. Esther Scroll – Letters Forming Holy Names Enlarged – Poland, 19th Century
Esther scroll. [Poland, 19th century].
Ink on parchment. Script typical of Poland in the first half of the 19th century (Beit 
Yosef script); the column of Haman's ten sons in Vellish script. Opening word in large 
script and decorated. In four places, enlarged letters spell out the four-lettered Name of 
G-d. Unusually wide columns, 43 lines per column – only seven columns in the entire 
scroll (including one column for Haman's ten sons).
Height of parchment: approx. 31.5 cm. Good-fair condition. Stains. Wear and creases. 
Some marginal tears. 
Expert report enclosed.
Opening price: $200

2. מגילת אסתר - עם הדגשת שמות 
הקודש - פולין, המאה ה-19

מגילת אסתר. ]פולין, המאה ה-19[.
לפולין  אופיינית  כתיבה  קלף.  על  דיו 
)כתב  במחצית הראשונה של המאה ה-19 
"בית יוסף"(, עמודת עשרת בני המן בכתב 
ספרדי,  בסגנון  אשכנזית  )כתיבה  ועליש 
הפתיחה  תיבת  באירופה(.  נהוגה  שהיתה 
"ויהי" באותיות גדולות ומעוטרות. בארבעה 
הקודש  שמות  אותיות  הודגשו  מקומות 
באמצעות  התיבות,  בסופי  או  בראשי 
הגדלתן. עמודות רחבות במיוחד, 43 שורות 
בעמודה, כל המגילה בשבע עמודות בלבד 

)כולל עמודה אחת לעשרת בני המן(. 
טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   31.5 הקלף:  גובה 
קרעים  מספר  וקמטים.  בלאי  כתמים. 

בשוליים.
מצורפת חוות דעת מומחה.

2פתיחה: $200
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3. מגילת אסתר נדירה - אותיות משונות - פולין, המאה ה-17
מגילת אסתר עם אותיות משונות רבות. ]פולין, המאה ה-17[.

דיו על קלף. כתיבה אופיינית לפולין במאה ה-17, עם עיטורי תגים )יתכן ונעשו מאוחר יותר(. 30 שורות 
בעמודה.

אותיות משונות רבות, כגון: אות פ"א לפופה עם תוספת תגים למטה, אות למ"ד מוזרקת, אותיות שונות 
שונים  רמזים  תורה.  בספרי  ידועה  ומשונות  לפופות  אותיות  ועוד. המסורת של  מעוקם,  תג  תוספת  עם 
נמסרו על משמעות אותיות אלו. רשימה שלהן נמצאת בחיבור עתיק המכונה "ספר תגי" )ברבות השנים 
רבו המסורות וחילוקי הדעות על מיקומן ואופן ביצוען של אותיות אלו, ומשום כך במאה ה-19 חדלו לגמרי 
נדירות הן מגילות  נדיר ביותר למצוא מגילות אסתר עם אותיות אלה. בנוסף,  זאת,  מלעשותן(. לעומת 

אסתר מפולין מתקופה זו.
גובה הקלף: 33 ס"מ בקירוב. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמים כהים. בלאי וקמטים. דהיית דיו במספר 

מקומות. 
מצורפת חוות דעת מומחה.

פתיחה: $300

3
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3. Rare Esther Scroll - Unusual Letters – Poland, 17th Century
Esther scroll with many unusual letters. [Poland, 17th century].
Ink on parchment. Script typical of 17th century Poland, with blobs atop the crownlet 
decorations (possibly added later). 30 lines per column.
Many unusual letters, such as: winding Pe with additional decorations below, Lamed 
with a fork-like extension, various letters with an additional rounded serif, and more. 
The custom of writing unusual letters is usually found in old Torah scrolls. Esther 
scrolls with such letters are very rare. Furthermore, Esther scrolls from Poland in this 
period are rare.
Height of parchment: approx. 33 cm. Fair-good condition. Stains, some dark. Wear and 
creases. Ink faded in several places. 
Expert report enclosed.
Opening price: $300

4. מגילת אסתר - אזור הבלקן, המאה ה-18
מגילת אסתר, גלולה על ידית עץ. ]אזור הבלקן, המחצית השניה של המאה ה-18[.

דיו על קלף. כתיבה ספרדית, אופיינית לאזור הבלקן. כ-18 שורות בעמודה. המגילה 
גלולה על ידית עץ מגולפת.

קרעים  כתמים.  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   31 הידית:  גובה  בקירוב.  ס"מ   12 הקלף:  גובה 
ביריעה הראשונה. דהיית דיו במספר מקומות. פגמים בידית העץ.

מצורפת חוות דעת מומחה.

פתיחה: $200

4

4. Esther Scroll – Balkans, 18th Century
Esther scroll on wooden roller. [Balkans, second half of the 18th century].
Ink on parchment. Sephardic script, typical of the Balkans. Approximately 
18 lines per column. Carved wooden roller.
Height of parchment: approx. 12 cm. Height of roller: 31 cm. Good-fair 
condition. Stains. Tears to first membrane. Ink faded in several places. 
Damage to wooden roller. 
Expert report enclosed.
Opening price: $200



מגילות אסתר ועניני פורים9 

5. Miniature Esther Scroll – With 
Leaf of the Megillah Blessings 
– Italy, First Half of the 19th 
Century
Miniature Esther scroll on wooden 
roller, with leaf of the megillah 
blessings. [Italy, first half of the 
19th century].
Ink on parchment. Italian script. 11 
lines per column. First membrane 
with decorative right edge and a thread for tying. Carved wooden roller.
Enclosed: a parchment leaf written by the same hand, with the blessings and other 
texts recited with the megillah reading.
Height of parchment: 5.5 cm. Height of roller: 19 cm. Leaf of blessings: 5.5 X9.5 cm. 
Good condition. Stains. 
Expert report enclosed.
Opening price: $400

איטליה,   - המגילה  ברכות  דף  עם  מיניאטורית,  אסתר  מגילת   .5
המחצית הראשונה של המאה ה-19

מגילת אסתר מיניאטורית, גלולה על ידית עץ, עם דף ברכות המגילה. ]איטליה, 
המחצית הראשונה של המאה ה-19[.

דיו על קלף. כתיבה איטלקית. 11 שורות בעמודה. שולי יריעת הקלף הפותחת 
נגזרו בצורה אמנותית, עם חוט לקשירה. המגילה גלולה על ידית עץ מגולפת.

אל המגילה מצורפת פיסת דף קלף בכתב-יד זהה למגילה, הכוללת את הברכות 
וקטעים נוספים הנאמרים עם קריאת המגילה.

5.5 ס"מ. מצב טוב.  X9.5 :גובה הקלף: 5.5 ס"מ. גובה הידית: 19 ס"מ. דף הברכות
כתמים. 

מצורפת חוות דעת מומחה.

פתיחה: $400
5a

5b
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6. Miniature Esther Scroll in an Olive-Wood Case – 
Jerusalem, Mid-20th Century
Miniature Esther scroll housed in an olive-wood case. 
[Jerusalem, ca. mid-20th century].
Ink on parchment; carved olive-wood, printed.
HaMelech scroll – most columns begin with the word 
HaMelech. Sephardic script (unskilled). 14 lines per 
column.
Case carved with images of the Western Wall and Rachel's Tomb, with printed captions: 
"Jerusalem", "Western Wall", "Rachel's Tomb".
Height of parchment: 5 cm. Height of case: 19.5 cm. Good condition. Minor damage. A 
few stains and tears to parchment. Without wooden closure. 
Opening price: $300

6b

6. מגילת אסתר מיניאטורית, עם בית מגילה עשוי עץ זית - ירושלים, אמצע המאה ה-20
מגילת אסתר מיניאטורית בבית מגילה עשוי עץ זית. ]ירושלים, אמצע המאה ה-20 בקירוב[.

דיו על קלף; עץ זית מגולף ומודפס.
מגילת "המלך" - מרבית העמודות פותחות בתיבת "המלך". כתיבה ספרדית 

עממית. 14 שורות בעמודה.
בית המגילה מעוטר בדימויי ירושלים - הכותל המערבי וקבר רחל - ולצדם 

כתובות מודפסות: "ירושלם", "כותל מערבי", "קבר רחל".
גובה בית המגילה: 19.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים.  גובה הקלף: 5 ס"מ. 

מעט כתמים וקרעים בקלף. ללא סוגר העץ.

פתיחה: $300

מגילות אסתר ועניני פורים

6a
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7. מגילת אסתר מודפסת - גלולה כמגילה - באזל, תקס"ו
מגילת אסתר. מודפסת על נייר, גלולה כמגילה. באזל, תקס"ו ]1806[. עם מסגרות מעוטרות. 

בעמודה הראשונה, שני איורים מסיפור המגילה וברכות המגילה. בעמודה האחרונה: ברכת הרב את ריבנו, 
פיוט שושנת יעקב, ופרטי המדפיס: "באסעל, בדפוס ווילהעלם האאס, בשנת תקס"ו לפ"ק". 

23 ס"מ. מצב טוב-בינוני, כתמים. קרעים בשוליים. מספר קרעים גסים, משוקמים בהדבקות נייר דבק.

פתיחה: $300

7a
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7b

7. Printed Esther Scroll – Basel, 1806
Esther scroll, printed on paper. Basel: Wilhelm Haas, 1806. With printed borders. 
Opens with blessings for the Megillah reading and two illustrations. In the final column: 
Harav Et Rivenu blessing, the piyyut Shoshanat Yaakov and the printer's details. 
23 cm. Good-fair condition. Stains. Marginal tears. Some large tears, repaired with 
tape. 
Opening price: $300
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8. Manuscript – Megillat Esther, with Targum Sheni in Italian – Italy, 18th 
Century
Manuscript on paper, Megillat Esther, with Targum Sheni in Italian. [Italy, ca. 18th 
century]. Hebrew and Italian.
Complete manuscript. Neat Italian script. An Italian translation of the Targum Sheni 
(a targum with midrashic elaborations) follows each Hebrew verse. Hebrew words are 
incorporated into the Italian translation. 
[87] written leaves (many more blank leaves at the beginning and end of the volume). 
25.5 cm. Good condition. Stains. Minor wear and creases. Tears to several leaves. 
Original parchment binding, damaged.
Opening price: $500

אסתר,  מגילת   - כתב-יד   .8
 - באיטלקית  שני"  "תרגום  עם 

איטליה, המאה ה-18

עם  אסתר,  מגילת   - נייר  על  כתב-יד 
"תרגום שני" באיטלקית. ]איטליה, המאה 

ה-18 בקירוב[. עברית ואיטלקית.
נאה.  איטלקית  כתיבה  שלם.  כתב-יד 
"תרגום  של  לאיטלקית  תרגום  לפנינו 
המשלב  )תרגום  אסתר  למגילת  שני" 
הרחבות מדרשיות רבות(. פסוק ותרגום 
בזה אחר זה. התרגום באיטלקית משולב 

במילים בעברית. 
]87[ דף כתובים )ועוד דפים רבים ריקים 
מצב  ס"מ.   25.5 ובסופו(.  הכרך  בראש 
קרעים  וקמטים.  קל  בלאי  כתמים.  טוב. 
מקורית,  קלף  כריכת  דפים.  במספר 

פגומה.

פתיחה: $500

8
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9. Manuscript – Coplas de Purim – 
Ladino
Manuscript, Coplas de Purim – a long 
song for Purim, in Ladino. [Ca. 19th 
century]. 
Square Oriental script, mostly vocalized.
The coplas (or complas) are lengthy 
folk-songs in Ladino, sung in Sephardic 
communities on holidays and primarily 
on Purim. There are many coplas for 
Purim (by different authors), telling the 
story of the Megillah, describing the 
Purim meal, mocking Haman and his 
family, etc. They were sung from printed 
booklets or from memory. 
This manuscript features a copla 
describing Haman's downfall (La 
caída de Hamán) – some 60 rhyming 
stanzas. This is followed by a "hashkava" 
(memorial prayer) for Haman and 
Zeresh (in Ladino).
[23] leaves (some written on one side 
only). 15 cm. Fair-good condition. Stains, 
tears and wear. Detached leaves. New 
binding.
Opening price: $300

9. כתב-יד - קופלאס די פורים - לאדינו
כתב-יד, "קופלס די פורים" - שיר ארוך לחג הפורים, בלאדינו. ]המאה ה-19 בקירוב[. 

כתיבה מזרחית מרובעת, מנוקדת ברובה.
ה"קופלאס" )או: "קופלאש", "קומפלאש", "קומפלאס", "קונפלאש"( הם שירי-עם ארוכים בלאדינו, שהיו 
מושרים בקהילות הספרדים במועדים ובמיוחד בחג הפורים. הקופלאס לפורים נכתבו על ידי מספר מחברים 
וכללו סוגים שונים: סיפור המגילה, תיאורים של סעודת פורים והמאכלים, ביזוי, לעג ופארודיה על המן 
ומשפחתו, ועניינים משעשעים שונים הקשורים לפורים. את הקופלאס נהגו לשיר מתוך ספרונים שנדפסו 
או על פי הזכרון, ויש להם גרסאות שונות. בכתב-היד שלפנינו מופיעה הקופלה המתארת את נפילתו של 
)La caída de Hamán( - כ-60 בתי שיר מחורזים )הראשונים שבהם מסודרים על פי סדר א"ב(.  המן 
לאחר מכן מופיעה "השכבה" להמן ולזרש )בלאדינו(. על חיבורי ה"קופלאס" לפורים, ראה: משה אטיאש, 
די  וייך-שחק, קופלאס  )תשי"ח(, עמ' שלא-שעו; שושנה  ב'  די-פורים' בלאדינו, ספונות, כרך  ה'קופלאש 

פורים, הספרנים - בלוג הספריה הלאומית, 18.03.2019.
]23[ דף )חלקם כתובים מצד אחד בלבד(. 15 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, קרעים ובלאי. דפים מנותקים. 

כריכה חדשה.

פתיחה: $300
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מגילות אסתר ועניני פורים15 

10. Haggadah LeLeil Shikorim 
– Brussels, 1842 – First Edition – 
Lithographed Manuscript
Haggadah LeLeil Shikorim, "to magnify 
and strengthen the joy of Purim" – 
parody based on the Passover Haggadah, 
by Tzvi Hirsh Sommerhausen. Brussels, 
[1842].
This is the first edition of the work, which 
was later reprinted in many editions. 
Lithographed manuscript, with printed 
wrappers.
15 pages. 22 cm. Fair condition. Stains, 
wear and tears. Stamp. Postage stamp. 
Blue paper wrappers, with tears.
Opening price: $300

10. הגדה לליל שכורים - בריסל, תר"ב - 
מהדורה ראשונה - הדפסה ליטוגרפית של 

כתב-יד

פורים  שמחת  "להגדיל  שכורים,  לליל  הגדה 
נוסח  על  המבוסס  פארודי  טקסט   - ולהאדירה" 
הגדה של פסח, מאת צבי הירש זומרהויזן. בריסל, 

]תר"ב 1842[.
זו מהדורתו הראשונה של החיבור, שנדפס לאחר 
של  ליטוגרפית  הדפסה  רבות.  במהדורות  מכן 

כתב-יד, עם מעטפת מודפסת. 
15 עמ'. 22 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בלאי וקרעים. 

חותמת. בול. מעטפת נייר כחולה, עם קרעים.

פתיחה: $300

10a10b



הגדות של פסח16 

11. Seder HaHaggadah UPerushah – 
Two Leaves from Sefer Abudarham – 
Constantinople, 1513
Two leaves from Sefer Abudarham, 
Constantinople 1513 edition (printed by 
Astruc de Toulon of Provence).
The leaves, which bear the headings "Seder 
HaHaggadah" and "Seder HaHaggadah 
UPerushah", comprise most of the text of 
the Haggadah, with commentaries and 
laws by the Spanish Rishon R. David son of 
Yosef Abudarham.
Leaves 60-61. Approx. 28 cm. Fair-good 
condition. Stains. Wear and worming, with 
minor damage to text. Marginal open tears.
Opening price: $300

דפים  שני   - ופירושה  ההגדה  סדר   .11
מתוך ספר אבודרהם - קושטא, רע"ד

מהדורת  אבודרהם,  ספר  מתוך  דפים,  שני 
דטולון  אשטרוק  )דפוס   1513 רע"ד  קושטא, 

מפרובינצא(.
הכותרות:  מופיעות  העמודים  ארבעת  בראשי 
דפים  ופירושה".  ההגדה  "סדר  ההגדה";  "סדר 
אלו כוללים את רוב נוסח ההגדה של פסח, עם 
פירושים והלכות מאת רבי דוד בן יוסף אבודרהם 

מחכמי ספרד. 
דפים ס-סא. כ-28 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. 
בלאי וסימני עש עם מעט פגיעות בטקסט. קרעים 

חסרים בשולי הדף.
יערי, הדפוס העברי בקושטא, מס' 22. 

פתיחה: $300

הגדות של פסח
ראו גם פריט אחרון בקטלוג )מס' 358( - אוסף ענק של הגדות של פסח

Passover Haggadot
See also last item (no. 358) - exceptionally large collection of Haggadot
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הגדות של פסח17 

12. מפת ארץ ישראל מתוך הגדת אמשטרדם - תחריט מאת אברהם בר יעקב - אמשטרדם, 
תע"ב או תקמ"א

מפת ארץ ישראל, "זאת לדעת לכל בר דעת דרך המסעות ארבעים שנה במדבר והרוחב והאורך של ארץ 
הקדושה מנהר מצרים עד עיר דמשק ומנחל ארנן עד הים הגדול ובתוכו כל שבט ושבט חלק נחלתו' כאשר 
בתחתית  בדפוס  )חתום  יעקב  בר  אברהם  מאת  תחריט  יבינם",  והמשכלים  ב'משרם  ת'ח'ז'נ'ה'  עיניכם 

הלוח(. ]אמשטרדם, תע"ב או תקמ"א[. 
)ים  הגדול"  ה"ים  לנחלות השבטים. בתחתיתה  חלוקה  עם  סיני,  ומדבר  ישראל  ארץ  מציגה את  המפה 
התיכון( ובצידה הימני דלתת הנילוס. קו החוף נמתח מצידון עד אלכסנדריה. המפה משרטטת את מסלולם 
של בני ישראל במדבר סיני ובפינתה הימנית התחתונה מופיעה טבלה מעוטרת עם שמות מ"א התחנות 
בהן חנו בני ישראל בדרכם ממצרים לארץ ישראל. לאורך קו החוף נראות ספינות הגוררות את רפסודות 
יונה הנביא.  ואיור המתאר את סיפורו של  עצי הלבנון ששלח חירם מלך צור לשלמה לבניית המקדש, 

בפינה השמאלית התחתונה ָאָסם וחיות משק רועות לצדו, המסמלים את פוריותה של ארץ ישראל.
המפה, מעשה ידי גר הצדק ההולנדי אברהם בר יעקב )על-פי מפתו של כריסטיאן ואן אדריכום(, נדפסה 
לראשונה בהגדה של פסח, אמשטרדם תנ"ה )1695(. תאריך הדפסת המפה הוצפן בכותר באמצעות הדגשת 
הבאות  המהדורות  בשתי  ואילו  "תחזנה",  האותיות  הודגשו  תנ"ה  אמשטרדם  במהדורת  אותיות.  כמה 

)אמשטרדם תע"ב, אמשטרדם תקמ"א(, הודגשו האותיות "תחזנה במישרים" - התואמות לשנת תע"ב. 
32 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני קיפול. קרעים בשולי המפה ובסימני הקיפול. שיקומים בהדבקות  X52

נייר מצדה השני של המפה. 
ראה לאור 876. 

פתיחה: $700
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הגדות של פסח18 

13. הגדה של פסח, עם תרגום לאנגלית - 
לונדון, תקס"ח - תרגום א. אלכסנדר

 Service for - הגדה של פסח, עם תרגום לאנגלית
 L. דפוס .the Two First Nights of Passover

Alexander, לונדון, תקס"ח ]1808[. 
עברית ואנגלית, עמוד מול עמוד. המתרגם הוא א. 

.)A. Alexander( אלכסנדר
]4[ דף. 20 ס"מ. מצב טוב-בינוני.  ]1[ עמ'; 38,   ,7
רבים.  כהים  אוכל  כתמי  בחלק מהדפים  כתמים. 

כריכה ישנה, בלויה. 
במפעל  שנרשמו  האיורים  דפי   ]15[ ללא 

הביבליוגרפיה, החסרים ברוב הטפסים. 
יערי 361; אוצר ההגדות 515.  

פתיחה: $300

12. Map of Eretz Israel from the Amsterdam Haggadah – Engraving by 
Abraham bar Jacob – Amsterdam, 1712 or 1781
Map of Eretz Israel, engraving by Abraham bar Jacob (signed in the plate on bottom). 
[Amsterdam, 1712 or 1781].
The map depicts Eretz Israel, the Sinai Desert and the territories of the Twelve Tribes. 
The Mediterranean Sea at bottom and the Nile Delta to the right. The shoreline runs 
from Sidon to Alexandria. The map shows the route of the Israelites in the Sinai Desert; 
an ornate cartouche at lower right corner lists the 41 stations of the Israelites in the 
desert. Ships hauling the Lebanon cedars sent by Hiram King of Tyre to King Solomon 
for the building of the Temple and the story of Jonah depicted along the shoreline. A 
barn and grazing farm animals, depicted at lower left corner, symbolize the fertility of 
Eretz Israel.
The map, by the Dutch proselyte Abraham bar Jacob (after Christian van Adrichem), 
was first printed in the 1695 Amsterdam Passover Haggadah. The date of its printing 
was encoded in the title by marking some of the letters in the Hebrew word "Techezena". 
In later editions, the year of printing was adjusted by marking additional letters. This 
map was taken from either the 1712 edition or the 1781 edition (both were issued with 
the same map, on which the marked letters indicate the year 1712). 
52 X32 cm. Good-fair condition. Folding lines. Tears to margins and folding lines. Paper 
repairs on verso. 
See Laor 876.
Opening price: $700
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הגדות של פסח19 

13. Passover Haggadah, With English Translation – London, 1808 – Translation 
by A. Alexander
Service for the Two First Nights of Passover – Passover Haggadah with English 
translation. London: L. Alexander, 1808.
Hebrew and English on facing pages. Translated by A. Alexander.
7, [1] pages; 38, [4] leaves. 20 cm. Good-fair condition. Stains. Some leaves with many 
dark food stains. Old binding, worn. 
Without [15] leaves of illustrations listed in Bibliography of Hebrew Book, lacking in 
most copies.
Yaari 361; Otzar HaHaggadot 515.
Opening price: $300

14. Passover Haggadah, With English Translation – London, 1808 – Translation 
by R. Yitzchak son of R. Akiva
Service for the Two First Nights of Passover, in Hebrew and English, Carefully Revised 
and Corrected by Isaac Levi. London: E. Justins, 1808.  Translated by R. Yitzchak son 
of R. Akiva. 
Yiddish translation of the songs Adir Hu and Chad Gadya at the end of the Haggadah.
26 leaves. 27 cm. Good-fair condition. Stains, including dark stains (some leaves 
significantly stained). Minor wear. Minor tears. Leaves trimmed with damage to 
headings in several places. New leather binding.
Yaari 360; Otzar HaHaggadot 516.
Opening price: $300

לאנגלית  תרגום  עם  פסח,  של  הגדה   .14
ב"ר  יצחק  רבי  תרגום   - תקס"ח  לונדון,   -

עקיבא

 Service - סדר הגדה של פסח, עם תרגום לאנגלית
for the Two First Nights of Passover. דפוס 
E. Justins, לונדון, תקס"ח ]1808[. "מתורגם מלשון 
הקודש ללשון ענגלאטירא... כפי צחות הלשון, ולא 
לשון עלגים, כאשר הורגלו מלפנים". המתרגם הוא 

רבי יצחק ב"ר עקיבא. 
"אדיר  השירים  של  ליידיש  תרגום  ההגדה  בסוף 

הוא" ו"חד גדיא".
26 דף. 27 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמים 
כהים )בחלק מהדפים כתמים רבים במיוחד(. בלאי 
קל. קרעים קטנים. חיתוך דפים עם פגיעות בכותרות 

הדפים במספר מקומות. כריכת עור חדשה.
יערי 360; אוצר ההגדות 516. 

פתיחה: $300
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הגדות של פסח20 

15. Passover Haggadah, With Italian Translation – Trieste, 1863
Passover Haggadah, "with illustrations and Italian translation". Trieste, 1863. The 
Haggadah ends with musical notes for the songs Adir Hu, Adir BiMelucha and Echad 
Mi Yode'a. Hebrew and Italian on facing columns.
The Haggadah was edited by Avraham Chai Morpurgo. It is illustrated with 58 
engravings by C. Kirchmayr, with captions below each illustration.
[4], 64, [2] pages. 31.5 cm. Fair-good condition. Stains; extensive staining and dark 
stains to some leaves. Minor wear. Several loose leaves. Tears affecting text in several 
places. Old binding, with a strip of leather glued to front board, embossed with the 
name of the owner: "Mario Nunes Vais".
Yaari 899; Otzar HaHaggadot 1217.
Opening price: $300

תרגום  עם  פסח,  של  הגדה   .15
לאיטלקית - טריאסט, תרכ"ד 

הגדה של פסח, "עם ציורים ותרגום איטלקי". 
טריאסט, ]תרכ"ד[ 1863. בסוף ההגדה תווים 
של השירים "אדיר הוא", "אדיר במלוכה", 

ו"אחד מי יודע".
עברית ואיטלקית, עמודה מול עמודה.

חי  אברהם  העורך,  הקדמת  ההגדה  בראש 
מופיעים  בהגדה  )באיטלקית(.  מורפורגו 
 C. מאת  נחושת  בפיתוחי  איורים   58
Kirchmayr. איורים אלה מופיעים בראשי 
כתובת  מהם  אחד  כל  בתחתית  העמודים. 

הסבר.
בינוני- מצב  ס"מ.   31.5 עמ'.   ]2[  ,64  ,]4[

רבים  כתמים  בחלק מהדפים  כתמים,  טוב. 
דפים  מספר  קל.  בלאי  כהים.  וכתמים 
רופפים. קרעים עם פגיעות בטקסט במספר 
עור  פיסת  עם  ישנה,  כריכה  מקומות. 
מודבקת לחזית הכריכה ועליה הטבעת שם 

 ."Mario Nunes Vais" :הבעלים
יערי 899; אוצר ההגדות 1217.

15פתיחה: $300
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16. Collection of Haggadot – Livorno
Collection of Passover Haggadot printed in Livorno:
· Leshon Chachamim, Passover Haggadah with the Midrash BeChidush and Chevel 
Bnei Yehudah commentaries. Livorno, 1809. Yaari 366, Otzar HaHaggadot 522.
· Five editions of an illustrated Passover Haggadah with Ladino translation: Livorno, 
[1822] (Yaari 446, Otzar HaHaggadot 626); [1837] (Ya 560, OH 775); [1839] (Ya 587, OH 
808); [1840] (Ya 598, OH 822); and [1847] (Ya 668, OH 911). 
· Illustrated Passover Haggadah with Italian translation. Livorno, 1927. Yaari 2062, 
Otzar HaHaggadot 3090.
7 Haggadot. Size and condition vary.
Opening price: $400

16. אוסף הגדות - ליוורנו
אוסף הגדות של פסח שנדפסו בליוורנו:

עם  פסח  של  הגדה  חכמים,  לשון  ספר   ·
בני  ו"חבל  בחידוש"  "מדרש  הפירושים 
 ;366 יערי   .]1809[ תקס"ט  ליוורנו,  יהודה". 

אוצר ההגדות 522.
"עם  פסח  של  הגדה  של  מהדורות  חמש   ·
ללאדינו[  ]תרגום  ספרדי"  בלשון  הפתרון 
 ;446 יערי  ]תקפ"ב[.  ליוורנו,  איורים:  ועם 
 ;560 יערי  ]תקצ"ז[.   ;626 ההגדות  אוצר 
 ;587 יערי  ]תקצ"ט[.   ;775 ההגדות  אוצר 
אוצר ההגדות 808; ]ת"ר[. יערי 598; אוצר 
אוצר   ;668 יערי  ]תר"ז[.   ;822 ההגדות 

ההגדות 911.
בלשון  פתרון  "עם  פסח,  של  הגדה   ·
איטאלקי" ]תרגום לאיטלקית[ ועם איורים. 
ההגדות  אוצר   ;2062 יערי  תרפ"ז.  ליוורנו, 

.3090
7 הגדות. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $400
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17. Order of Prayers for the Five Fast Days – Spanish – Amsterdam, 1648 - 
Printed for the Descendants of Marranos
Orden de los cinco Tahaniot del año [Order for the Five Fast Days]. Amsterdam: Nicolao 
de Ravesteyn, 1648. Spanish.
Order of prayers for the five fast days: 10th Tevet, Taanit Esther, 17th Tammuz, 9th Av 
and Tzom Gedalia.
Seventeenth-century Amsterdam was home to a large Sephardi community. Most of 
its members were descendants of Marranos who emigrated from Spain and Portugal 
a century after the expulsion. The present book was printed for the members of this 
community who had lost familiarity with the Hebrew language.
429 pages. 14 cm. Good condition. Stains. Original parchment binding. Minor damage 
to binding.
Opening price: $300

17. סדר תפילות ותחינות לחמש תעניות 
- ספרדית - אמשטרדם, ת"ח - נדפס עבור 

צאצאי האנוסים 

Orden de los cinco Tahaniot del año ]סדר 
 .]1648[ ת"ח  אמשטרדם,  השנה[.  תעניות  לחמש 

דפוס Nicolao de Ravesteyn. ספרדית. 
עשרה  התעניות,  לחמש  וקינות  תפילות  סדר 
בטבת, תענית אסתר, י"ז בתמוז, תשעה באב וצום 

גדליה.
קהילה  ה-17  במאה  התקיימה  באמשטרדם 
צאצאי  היו  מחבריה  רבים  גדולה.  ספרדית 
שנה  כמאה  ופורטוגל  מספרד  שהגיעו  אנוסים 
לשימושם  נדפס  שלפנינו  הספר  הגירוש.  לאחר 
של אותם צאצאי אנוסים, אשר לשון הקודש לא 

היתה שגורה על לשונם.
429 עמ'. 14 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכת קלף 

מקורית. פגמים קלים בכריכה. 

פתיחה: $300

סידורים וספרי תפילה
Siddurim and Prayer Books
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בספרדית,  רגלים  לשלושה  מחזור   .18
בעריכת מנשה בן ישראל - אמשטרדם, ת"י 

- נדפס עבור צאצאי האנוסים

חלק   ,De Las Oraciones Del Año מחזור, 
שלישי, עם סדר התפילות לשלושה רגלים, בעריכתו 
של מנשה בן ישראל. אמשטרדם, ת"י ]1650[. דפוס 

שמואל בן ישראל סויירו. ספרדית. 
באמשטרדם התקיימה במאה ה-17 קהילה ספרדית 
אנוסים שהגיעו  היו צאצאי  רבים מחבריה  גדולה. 
מספרד ופורטוגל כמאה שנה לאחר הגירוש. המחזור 
שלפנינו נדפס לשימושם של אותם צאצאי אנוסים, 

אשר לשון הקודש לא היתה שגורה על לשונם.
נוספים,  יחד עמו נדפסו באותה השנה שני כרכים 
ומועדים,  חודשים  ראשי  לשבתות,  תפילות  עם 

ותפילות לחמשת הצומות.
דמוי  עיגול  )תחריט(:  העומר  ספירת  לוח   71 בדף 
שעון המחולק לשבעה שבועות ולארבעים ותשעה 
כנראה  שיועד  נקב  באמצעו  העומר.  ספירת  ימי 

למחוג. 
בקירוב.  ס"מ   15  .111 דף  חסר  דף.   232-112  ,110
מצב בינוני, מספר דפים במצב בינוני-גרוע. כתמים, 
בהם  רבים,  קרעים  רב.  בלאי  רטיבות.  כתמי  בהם 
קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט. קרע חסר גדול 
בדף 9 )מרביתו של הדף חסר(. סימני עש עם פגיעות 
מקורית,  קלף  כריכת  בכתב-יד.  רישומים  בטקסט. 

מנותקת בחלקה, קרועה ופגומה, עם סימני עש. 

פתיחה: $500 

18. Machzor for the Three Festivals, in Spanish, Edited by Menasseh ben 
Israel – Amsterdam, 1650 – Printed for the Descendants of Marranos
Machzor / De las Oraciones del Año, Part III, with prayers for the Three Festivals, 
edited by Menasseh ben Israel. Amsterdam: Samuel Ben Israel Soeiro, 1650. Spanish.
Seventeenth-century Amsterdam was home to a large Sephardi community. Most of 
its members were descendants of Marranos who emigrated from Spain and Portugal a 
century after the expulsion. The present Machzor was printed for the members of this 
community who had lost familiarity with the Hebrew language.
That year, two additional volumes were printed, with prayers for Shabbat and for 
Rosh Chodesh and Festivals, and prayers for the five fast days.
On leaf 71, an Omer counter (engraving) – a circle divided into seven weeks and 49 
days for Sefirat HaOmer, with a pinhole at center (presumably meant for a moveable 
pointer). 
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סידורים וספרי תפילה24 

19. מחזור שער בת רבים - ונציה, תע"א-
תע"ה - עותקים חלקיים של שני החלקים 

מחזור שער בת רבים, חלק ראשון - תפילות לימות 
החול, שבתות, ראשי חודשים ורגלים, וחלק שני - 
תפילות לימים הנוראים וחגי תשרי, "כמנהג קהל 
מאת  קודש,  הדרת  פירוש  עם  אשכנזים",  קדוש 
]תע"א- ונציה,  הלוי.  יוסף  יעקב  ב"ר  יצחק  רבי 

תע"ה 1711-1715[. דפוס בראגדין. שלושה כרכים, 
הכוללים עותקים חלקיים של שני חלקי המחזור. 

של  רובו  את  כוללים  הראשונים  הכרכים  שני 
חלקו הראשון של המחזור )חלק מהדפים מופיעים 
פעמיים(, והכרך השלישי כולל את חציו הראשון 

של החלק השני )ראה פירוט להלן(. 
איטליה,  קהילות  בהשתדלות  נדפס  זה  מחזור 
שהתחייבו מראש לקנות טפסים מודפסים. המחזור 

נדפס ונמכר קונטרסים קונטרסים. 
בכרך הראשון בדף קנז/2 הודבקה פיסת נייר גדולה 

המכסה כחצי מהעמוד. 
קנז,  ראשון(:  )חלק  ראשון  כרך  כרכים.  שלושה 
קצב-שס  ראשון(:  )חלק  שני  כרך  דף.  שכה-שמח 
דף. חסרים דפים  דף. במקור בחלק הראשון: שס 
חסרים  הכל  )סך  הראשון  מהחלק  קנח-קצא 
מופיעים  שכה-שמח  דפים  זה(.  בחלק  דפים   34
פעמיים )24 דפים(. כרך שלישי )חלק שני(: קצג דף. 
חסרים  דף.  שעז-שפד  שעב,  השני:  בחלק  במקור 

זה(. שני הכרכים הראשונים: 36 ס"מ;  )סך הכל חסרים 187 דפים בחלק  דפים קצד-שעב, שעז-שפד דף 
כרך שלישי: 40.5 ס"מ )שוליים רחבים(. נייר בהיר ואיכותי. מצב משתנה בין הכרכים, הכרכים הראשון 
והשני במצב כללי טוב-בינוני, מרבית הדפים בכרך השלישי במצב טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות )בכרך 
הראשון כתמי רטיבות קשים(. כתמים רבים )כולל כתמי שעווה( במספר דפים בכרך השני. סימני עש קלים 
בכרך הראשון ובכרך השלישי. קרעים. בכרך השני סימני עש וקרעים עם פגיעות בטקסט )מספר קרעים 
משוקמים בהדבקות נייר(. קרעים בשולי דף השער של הכרך השלישי, עם פגיעות קלות במסגרת השער 
המאויירת. בדף השער של הכרך הראשון, חיתוך דפים עם פגיעה במסגרת השער המאויירת. כרך ראשון 

וכרך שני בכריכות חדשות, כרך שלישי בכריכת עור מקורית, עם פגמים וסימני עש.

פתיחה: $500

110, 112-232 leaves. Lacking leaf 111. Approx. 15 cm. Fair condition, several leaves 
in fair-poor condition. Stains, including dampstains. Extensive wear. Many tears, 
including open tears affecting text. Large open tear to leaf 9 (most of the leaf is lacking). 
Worming affecting text. Handwritten inscriptions. Original parchment binding, 
partially detached, torn and damaged, with worming.
Opening price: $500
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20. מחזור ספרדים לימים נוראים - שני כרכים - פירנצה, תצ"ה 
מחזור ספרדים לימים נוראים, חלק ראשון עם סדר הסליחות לליל אשמורות וסדר תפלות לראש השנה, 

וחלק שני עם סדר התפילות ליום הכיפורים. פירנצה, ]תצ"ה 1735[. שני חלקים בשני כרכים.
בכרך השני ליום הכיפורים, נוסף לפני דף השער תחריט מאויר, שלא נרשם במפעל הביבליוגרפיה. 

בדף המגן של הכרך השני, נכתבה בכתב-יד מרובע )קצוץ בשוליו(, תפילת האור-החיים הקדוש לתפילת 
מוסף של יום הכיפורים: "יהי רצון מלפניך אבינו מלכנו אלהינו ידידות אור נפשנו רוחינו ונשמתינו למען 

בריתך אשר כרת לי"ג מידות שאינן חוזרות ריקם לעולם...". 
שני כרכים. כרך ראשון: ]2[, קכ דף. כרך שני: ]12[, קכב-שיד דף. 15 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים, בהם 
כתמי רטיבות קלים. כריכות עור מקוריות )לא אחידות(. פגמים קלים בכריכות )סימני עש קלים באחת 

מהן(. הכרך השני נתון בנרתיק קרטון. 

פתיחה: $500

19. Machzor Shaar Bat Rabim – Incomplete Copies of Both Parts – Venice, 
1711-1715 
Machzor Shaar Bat Rabim, Part I – prayers for the weekdays, Shabbat, Rosh Chodesh 
and Festivals, and Part II – prayers for the High Holidays and festivals of Tishrei, 
"following the rite of the Ashkenazi community", with the Hadrat Kodesh commentary, 
by R. Yitzchak son of R. Yaakov Yosef HaLevi. Venice: Bragadin, [1711-1715]. Three 
volumes, comprising incomplete copies of both parts of the Machzor.
The first two volumes comprise most of part I of the Machzor (some leaves appear 
twice), and the third volume comprises the first half of part II (see details below).
This machzor was published at the initiative of the Italian communities, who undertook 
to buy the printed copies. The machzor was printed and sold in individual gatherings.
A large piece of paper was pasted on p. 157b of vol. I, covering half the page.
Three volumes. Vol. I (Part I): 157, 325-348 leaves. Vol. II (Part I): 192-360 leaves. Part I 
originally: 360 leaves. Lacking leaves 158-191 (altogether lacking 34 leaves in this part). 
Leaves 325-348 (24 leaves) appear twice. Vol. III (Part II): 193 leaves. Part II originally: 
372, 377-384 leaves. Lacking leaves 194-372, 377-384 (altogether lacking 187 leaves in 
this part). First two volumes: 36 cm; vol. III: 40.5 cm (wide margins). Light-colored, 
high-quality paper. Condition varies, vols. I and II in overall good-fair condition. Most 
leaves of vol. III in good condition. Stains, including dampstains (significant dampstains 
in vol. I). Many stains (including wax stains) to several leaves of vol. II. Minor worming 
to vols. I and III. Tears. Vol. II with worming and tears affecting text (several tears 
repaired with paper). Marginal tears to title page of vol. III, slightly affecting engraved 
border. Title page of vol. I trimmed with damage to engraved border. Vols. I and II 
with new bindings, vol. III in original binding, with damage and worming.
Opening price: $500
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20. Sephardi Machzor for the High Holidays – Two Volumes – Florence, 1735 
Sephardi machzor for the High Holidays, Part I containing selichot for Lel Ashmurot 
and Rosh Hashanah prayers, and Part II with Yom Kippur prayers. Florence, [1735]. 
Two parts in two volumes.
Engraved frontispiece in vol. II, not recorded in the Bibliography of the Hebrew Book. 
The prayer of the Or HaChaim HaKadosh for the Mussaf prayer of Yom Kippur is 
written in square script (trimmed at the edges) on the endpaper of vol. II. 
Two volumes. Vol I: [2], 120 leaves. Vol. II: [12], 122-314 leaves. Approx. 15 cm. Good 
condition. Stains. Minor dampstains. Original leather bindings (not uniform). Minor 
damage to bindings (minor worming to one binding). Vol. II is housed in a card case. 
Opening price: $500
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21. מחזור לימים נוראים - ונציה, תקל"ב / תפלת ישרים - ונציה תקי"ד - מאות הגהות 
בכתב-יד - כריכה נאה

מחזור של כל השנה כפי מנהג ק"ק איטאלייאני, חלק שני ]מחזור לימים נוראים, לחג הסוכות, שמיני עצרת 
ושמחת תורה[. ונציה, שנת "תקבל ברצון" ]תקל"ב 1772[. 

בסוף המחזור נכרך: ספר תפלת ישרים, תפילות לימות השבוע מאת רבי יהודה אריה ממודינה, פרק שירה, 
תפילת הדרך, הטבת חלום, ותפילות נוספות. ונציה, ]תקי"ד 1754[.

בשולי הדפים מאות הגהות בכתב-יד, מכותב לא מזוהה )ב"כתב רש"י" איטלקי(. במרבית ההגהות מופיעים 
פירושים למילות הפיוטים הקשות, וביתר ההגהות תיקונים ושינויי נוסח. במספר דפים הודבקו פיסות נייר 
על גבי הטקסט ועל גביהן נכתב נוסח שונה )כמה מפיסות נייר אלה נותרו ריקות(. בדף המגן הקדמי רישום 

בכתב-יד של הפיוט "אחות קטנה".
הספר כרוך בכריכת עור נאה, עם הטבעות מוזהבות ואבזמי מתכת לסגירה. במרכז לוחות הכריכה הטבעת 

.M. E. S. V. :שם בעלים
לגודל המחזור  נייר להתאימם  ישרים הורחבו בהשלמת  )שולי הספר תפלת  ס"מ   19.5 דף.  טז  דף;  שכב 
והכריכה(. מצב טוב. כתמים )בחלק מהדפים כתמים כהים(. קרעים בודדים. במספר דפים הדבקות נייר על 

גבי הטקסט. כריכת עור, עם פגמים. 

פתיחה: $300
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21. Machzor for the High Holidays 
– Venice, 1772 / Tefillat Yesharim 
– Venice, 1754 – Hundreds of 
Handwritten Glosses – Fine Binding
Machzor according to Italian rite, Part II 
(machzor for the High Holidays, Sukkot, 
Shemini Atzeret and Simchat Torah). 
Venice, [1772].
Bound at the end of the machzor: Tefillat 
Yesharim, prayers for weekdays by R. 
Yehuda Aryeh of Modena, Perek Shirah, 
Tefillat HaDerech, Hatavat Chalom and 
other prayers. Venice, [1754].
Hundreds of handwritten marginal 
glosses by an unidentified writer (in 
Italian Rashi script). Most of the glosses 
explain difficult words in the piyyutim, 
the rest contain textual emendations 
and variations. In several places, pieces 
of paper containing emended text were 
pasted over the original text (some 
remain blank). Achot Ketanah piyyut 
inscribed on front endpaper. 
The book is bound in a fine, gilt-
decorated leather binding, with metal 
clasps. Owner's initials on front and 
back boards: "M. E. S. V.".
322 leaves; 16 leaves. 19.5 cm (Tefillat Yesharim remargined for conformity). Good 
condition. Stains (some leaves with dark stains). A few tears. Pieces of paper pasted 
over text in several places. Leather binding, with defects. 
Opening price: $300
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22. מחזור ליום הכפורים - ונציה, תקנ"ב - עם דף מודפס, "תפילה לויעבור" מאת בעל 
ה"אור החיים" הקדוש - אוניקום

סדר תפלות יום הכפורים, כמנהג ק"ק ספרדים יצ"ו, עם תפילות מכתבי האר"י ומספר חמדת ימים. ונציה, 
]תקנ"ב 1792[.

עותק נאה עם כריכת עור מקורית.
לדף המגן הקדמי הוצמד )עם סיכת מתכת( דף מודפס שכותרתו "תפילה לויעבור", ובו תפילה מאת רבינו 
חיים בן עטר בעל "אור החיים" הקדוש, "ל]א[ומרה ביום כפור בעוד שהשליח צבור אומר ויעבור". תפילה 

על גלות השכינה, המביעה תשוקה וגעגועים עזים של כנסת ישראל אל השם יתברך.
התפילה נדפסה לראשונה בליוורנו בשנת ת"ק, בקונטרס קטן ונדיר בשם 'סדר תיקון שובבי"ם' )דף לד(, בעת 
שבעל "אור החיים" שהה בליוורנו בדרכו לארץ ישראל. בראש התפילה באה הכותרת: "תפלה שייסד ה"ה 
הרב המובהק הכולל החסיד והעניו כמוהר"ר חיים בן עטר יזיי"א ]=יראה זרע יאריך ימים אמן[ לאומרה 
בר"ה ]=בראש השנה[ בג' תפלות אחר גמר העמידה קודם אלהי נצור, וביום כיפור בעוד שהשליח ציבור 
זו נפוצה במהרה, והיא חזרה ונדפסה במחזורים ובסידורים באיטליה  ויעבור ה' על פניו". תפילה  אומר 
יד רבים, עד שנדפסה גם בסידור ברדיטשוב החסידי "תפלה ישרה וכתר  וכן הועתקה בכתבי  ותורכיה, 
בעל  ייעד  כי את התפילה  נשמט מהמעתיקים הבאים  תיקון שובבי"ם'  'סדר  נדירותו של  )בשל  נהורא" 

ה"אור החיים" גם לראש השנה, והם העתיקוה רק כתפילה ליום כיפורים(.
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התפילה מובאת ומוזכרת מספר פעמים בספרי רבי חיים פלאג'י. בספרו "ימצא חיים" )סימן ג( כותב הגר"ח 
פלאג'י: "ביוה"ך ]=ביום הכפורים[ אחר המוסף כשאומר הש"ץ ויעבור האחרון אח"כ יאמר תפלה זו מהרב 
ח"ק ]=חסידא קדישא[ כמהר"ח ן' עטר זלה"ה וזיע"א". בספרו "מועד לכל חי" )סימן יט, אות כט( כותב 
יום כפור[ קודם  הגר"ח פלאג'י: "ואני הצעיר נהגתי לאומרה בקול רם אחר סיום הסליחות דמוסף ]של 

קדיש תתקבל".
זו: "התפלה הזאת... היא כולה קודש לה', בלי כל  החוקר התורני רבי ראובן מרגליות כותב על תפילה 
בקשות גופניות. ועיין בספר תולדות יעקב יוסף פרשת ויחי ומאור עינים פרשת תשא, ותמצא איך נשתוו 

בהלוך דעתם בעבודת ה' בכל פרט ופרט" )מרגליות, תולדות רבינו חיים ן' עטר, עמ' 25(.
נרשם  לא  להדפסת המחזור שלפנינו. הדף  סמוך  בליוורנו,  הנראה  ככל  עצמו,  בפני  נדפס  הדף שלפנינו 
במפעל הביבליוגרפיה ואינו מופיע בקטלוג הספריה הלאומית. ככל הידוע לנו, זהו עותק יחיד בעולם של 

דף זה.
]1[, קמו-רו, קצג-שנב, ב דף + ]1[ דף מודפס. 18.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני עש בדפים האחרונים. 
חיתוך דפים מוזהב. כריכת עור מקורית עם עיטורים מוזהבים, עם פגמים. בלאי וקרעים קלים בדף המצורף.

פתיחה: $500

22. Machzor for Yom Kippur – Venice, 1792 – With a Printed Leaf, "Prayer for 
VaYaavor" by the Or HaChaim HaKadosh – Unicum
Machzor for Yom Kippur, Sephardi rite, with prayers from the writings of the Arizal 
and from the book Chemdat Yamim. Venice, [1792].
Fine copy, with original leather binding.
A printed leaf entitled Tefillah LeVayaavor was attached to the front endpaper (with 
a metal pin). The leaf features a prayer composed by R. Chaim ibn Attar, the Or 
HaChaim, "to be recited on Yom Kippur while the cantor says VaYaavor". This is a 
prayer about the Shechina being in exile, expressing the Jewish people's passionate 
desire and yearning for G-d.
The prayer was first published in a small, rare booklet named Seder Tikkun Shovavim 
(f. 34) printed in Livorno in 1740, during the Or HaChaim's sojourn in Livorno on his 
way to Eretz Israel. According to the heading, the prayer was composed by R. Chaim 
ben Attar to be recited after the three Amida prayers of Rosh Hashanah before Elokai 
Netzor, and on Yom Kippur while the cantor is saying VaYaavor. The prayer spread 
quickly and was printed in machzorim and siddurim in Italy and Turkey. It was also 
copied in many manuscripts, and eventually even printed in the Chassidic Berditchev 
siddur named Tefilla Yeshara V'Keter Nehora. The prayer is quoted and mentioned 
several times in the books of R. Chaim Palachi. 
This leaf was printed on its own, presumably in Livorno, close to the time of printing 
of this machzor. It is not recorded in the Bibliography of the Hebrew Book, nor does 
it appear in the NLI catalog. To the best of our knowledge, this is the sole existing 
exemplar of this leaf. 
[1], 146-206, 193-352, 2 leaves + [1] printed leaf. 18.5 cm. Good condition. Stains. 
Worming to final leaves. Gilt edges. Original, gilt-decorated leather binding, with 
damage. Wear and minor tears to the enclosed leaf.
Opening price: $500
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23. Seder HaAshmorot – Following the Carpentras Rite – Amsterdam, 1763
Selichot for Elul and the Ten Days of Repentance, following the rite of the communities 
of Carpentras, L'Isle-sur-la-Sorgue and Cavaillon. Amsterdam, [1763]. 
Selichot and piyyutim following the rite unique to the Carpentras community (south-
eastern France), printed to provide for the growing needs of the community, which 
could not anymore be fulfilled with handwritten copies.
Ownership inscriptions on the title page and final leaf: "Michael de Milhau"; "This is 
the book of Betzalel son of Gad de Milhau (see enclosed material for more information 
on the rabbis of Carpentras from the de Milhau [de Milliaud] family).
82 leaves. 23.5 cm. Good condition. Stains. Many handwritten inscriptions on the 
endpapers. New binding. 
Opening price: $400

קהילת  כמנהג   - האשמורות  סדר   .23
קרפנטרץ - אמשטרדם, תקכ"ג

סדר האשמורות ]סליחות[, מר"ח אלול ועשרת ימי 
תשובה, "כמנהג קהל קדש קארפינטראץ, לישלוא, 

קאוואליאון". אמשטרדם, ]תקכ"ג 1763[.
קרפנטרץ  קהילת  של  והפיוט  התפילה  נוסח 
ייחודי לה. הנוסח  נוסח  שבדרום-מזרח צרפת הנו 
עד  הקהילה,  בני  עבור  כתב-יד  במחזורי  הועתק 
המקומיים  הסופרים  הצליחו  לא  מסוים  שבשלב 
לספק את כמות המחזורים הנדרשת. בשל כך, נטל 
על עצמו בן-המקום, תלמיד חכם צעיר, בשם רבי 
להעלות  )מונטיל(,  דמונטיליץ  שמואל  בן  אברהם 
של  הייחודי  התפילה  נוסח  את  הדפוס  מזבח  על 

קהילת קרפנטרץ.
המביא  של  עבודתו  ועל  להדפסה  הרקע  על 
)הנקרא  דמונטיליץ  שמואל  בן  אברהם  לדפוס 
כאן: מונטיל(, ראה: ש' שוורצפוקס, "צער הדפסת 
ו-ז,  ספר,  עלי  קארפינטראץ",  מחזור   - ספרים 

תשל"ט, עמ' 145-147.
"לה'  האחרון:  ובדף  השער  בדף  בעלות  רישומי 

הארץ ומלואה, הצעיר מיכאל דמילייאב נר"ו"; "זה הספר של בצלאל בן גד דמיליאב" ]על רבני קרפנטרץ 
ממשפחת דמיליאב - de Milhau, de Milliaud - ראה בחומר המצורף[.

פב דף. 23.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. רישומים רבים בכתב-יד בדפי המגן. כריכה חדשה.
במקביל הופיעה מהדורה זהה, עם שינוי קל בנוסח השער, בו נכתב "כמנהג אויגניון" )על השינויים בסדרי 
מהד'  ישראל,  בקהילות  ופיוט  תפילה  מנהגי  צונץ,  ראה:  אביניון,  למנהג  קרפנטרץ  מנהג  בין  הסליחות 

ברויאר-פרנקל, ירושלים תשע"ו, עמ' 138-137, 294-291(.

פתיחה: $400

23



סידורים וספרי תפילה32 

24. Ashkenazi Rite Siddur, with Tehillim – Yiddish Translation – Amsterdam, 
1786 – Original Wood and Leather Binding, with Silver Corners and Clasps
Year-round siddur following Ashkenazi rite, with Tehillim and supplications; with 
Yiddish translation (in Tsene-rene typeface). Amsterdam: Yochanan Levi Rofe, his 
brother-in-law Baruch and brother Hertz, [1786].
Separate title page for the Book of Tehillim and supplications. Original leather-covered 
wooden binding, with silver corners and clasps. 
243; 92; 144 leaves. Leaf 98 of first sequence bound out of order, after leaf 102. Approx. 18 
cm. Condition varies, some leaves in fair condition, many leaves in good-fair condition. 
Stains and wear. Tears, including open tears affecting text, with paper repairs (many 
of them over text). Leaves trimmed with minor damage to headings in several places. 
Handwritten inscriptions on endpapers. Gilt edges. Early leather binding, with original 
marbled endpaper and clasps. Minor damage to binding. 
This edition is not recorded in the Bibliography of the Hebrew Book.
Opening price: $500

 - סדר התפלות כמנהג אשכנז, עם תהלים   .24
תרגום ליידיש - אמשטרדם, תקמ"ו - כריכת עץ 

ועור מקורית מעוטרת בזויות ובאבזמי כסף 

תהלים  עם  אשכנז,  כמנהג  השנה  מכל  התפלות  סדר 
ותחינות, ועם תרגום ליידיש )באותיות צו"ר(. אמשטרדם, 
ואחיו  ברוך  וגיסו  רופא  לוי  יוחנן  דפוס   .]1786 ]תקמ"ו 

הירץ. 
כריכה  התחינות.  ולסדר  התהלים  לספר  נפרד  שער 
מקורית, עשויה לוחות עץ ומחופה בעור, מעוטרת בזויות 

ובאבזמי כסף לסגירה. 
רמג; צב; קמד דף. דף צח מספירת הדפים הראשונה נכרך 
שלא במקומו, לאחר דף קב. 18 ס"מ בקירוב. מצב משתנה 
בין הדפים, חלק מהדפים במצב בינוני, דפים רבים במצב 
טוב-בינוני. כתמים ובלאי. קרעים, בהם קרעים חסרים עם 
)רבות מהן על  נייר  פגיעות בטקסט משוקמים בהדבקות 
הטקסט(. חיתוך דפים עם פגיעות קלות בכותרות הדפים 
חיתוך  המגן.  בדפי  בכתב-יד  רישומים  מקומות.  במספר 
פורזץ צבעוני  נייר  עם  עור עתיקה,  כריכת  מוזהב.  דפים 

מקורי, ואבזמים לסגירה. פגמים קלים בכריכה. 
באותה השנה נדפסה מהדורה דומה, עם "סדר התפלות 
"כמנהג  שלפנינו,  המהדורה  פולין".  כמנהג  השנה  מכל 

אשכנז", לא נרשמה במפעל הביבליוגרפיה ואינה מופיעה בקטלוג הספריה הלאומית.

פתיחה: $500
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25. Two Rare Booklets – Tikkun for 7th Adar / Tikkun Chatzot Layla – Prague, 
1787
Two rare booklets of Tikkunim, printed in Prague in the 18th century:
· Tikkun for 7th Adar, following the rite of Eretz Israel, Turkey and Italy. Prague: Jos. 
Emanuel Diesbach, [1787]. 
First edition of Tikkun for 7th Adar printed as an independent booklet. 
[8] leaves. Approx. 16 cm. Good-fair condition. Stains. Wear. Leaves trimmed with 
damage to text. Stamps and handwritten inscription to title page. New binding.
· Tikkun Chatzot Layla. Prague: Jos. Emamuel Diesbach, [1787]. 
16 leaves. 16.5 cm. Fair condition. Many stains and wear. Minor marginal open tears to 
final leaves. Leaves trimmed close to text, with minor damage. Marginal paper repair 
to title page. Stamps and handwritten inscriptions on title page. New binding.
The Bibliography of the Hebrew Book records the title page only, based on a photocopy.
Opening price: $300

25. שני קונטרסים נדירים - תיקון ז' אדר / תיקון 
חצות לילה - פראג, תקמ"ז

שני קונטרסי תיקונים נדירים שנדפסו בפראג במאה ה-18:
ותוגרמא  ישראל  ארץ  בני  מנהג  "כפי  אדר,  ז'  תיקון   ·
 Jos. Emanuel דפוס   .]1787 ]תקמ"ז  פראג,  ואיטליא". 
דחברא  ומבוררים  "גברים  ידי  על  נדפס   .Diesbach

קדישא נתיבות החיים".
מהדורה ראשונה של התיקון לז' באדר בפני עצמו. ראה: 
בניהו, תיקון שבעה באדר, תרביץ מח )תשל"ח-תשל"ט(, 
לא  נעשה  ומיוחד  שלם  "תיקון  הכותב:   ,131-134 עמ' 
בארץ ישראל ולא בתורכיה ובאיטליה, ששם יסודו, אלא 
המהדורה  הוא  זה  ותיקון  תקמ"ז;  בשנת  בפראג  דווקא 
הראשונה של התיקון המקובל שנדפס כספר לעצמו. ספר 
ידוע ולא רשמוהו רושמי רשומות וראיתיו בגנזי  זה לא 

ספריית שוקן בירושלים".
]8[ דף. 16 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים. בלאי. 
חיתוך דפים עם פגיעות בטקסט. חותמות ורישום בכתב-

יד בדף השער. כריכה חדשה.
פה  ובפרט  העולם  כל  "הנהגת  לילה,  חצות  תיקון   ·
פראג, להתפלל בחצי הליל על חורבן בית המקדש ועל 
 Jos. Emanuel דפוס   .]1787 ]תקמ"ז  פראג,  הגלות...". 

 .Diesbach
טז דף. 16.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים רבים ובלאי. קרעים 

חסרים קטנים בשולי הדפים האחרונים. חיתוך דפים על גבול הטקסט עם פגיעות קלות. הדבקת נייר בשולי 
דף השער. חותמות ורישומים בכתב-יד בדף השער. כריכה חדשה.

במפעל הביבליוגרפיה נרשם דף שער בלבד, על פי צילום. 

פתיחה: $300
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26. Tefillat HaDerech and Various Prayers – Pocket Format – Prague, 1837
Tefillat HaDerech, with various prayers. Prague, 1837.
Pocket format. Includes, apart from Tefillat HaDerech: Hallel and Musaf for Rosh 
Chodesh, Kiddush Levanah, the Ten Commandments, Parashat HaMan, Sefirat 
HaOmer, and more.
Instructions in Yiddish, in Tsene-rene typeface.
[48] leaves. 10 cm. Good condition. Some stains. Original parchment binding, with 
minor damage.
Opening price: $300

26. תפלת הדרך ותפילות שונות - כרך בפורמט 
כיס - פראג, תקצ"ז

"תפלת הדרך - נעבסט פערשיעדענען תפלות ]=עם תפילות 
שונות[...". פראג, ]תקצ"ז[ 1837. 

כרך בפורמט כיס - לנשיאה בדרכים. כולל, מלבד תפילת 
ולשבת  )לחול  חודש  לראש  ומוסף  הלל  תפילות  הדרך, 
וחול המועד(, קידוש לבנה, עשרת הדברות, פרשת המן, 

שיר של יום, סדר ספירת העומר, ועוד.
הוראות ביידיש באותיות צו"ר.

קלף  כריכת  כתמים.  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   10 דף.   ]48[
מקורית, עם פגמים קלים.

פתיחה: $300 
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27. Beit Tefilla Siddur, According to Italian Rite – Pisa, 1816 – Miniature 
Edition in Original Leather Binding with Silver Clasp
Beit Tefilla siddur, according to Italian rite, prayers for weekdays, Shabbat, the Three 
Festivals and the High Holidays. Pisa: Samuel Molcho, [1816]. 
Miniature-size volume. Fine, original leather binding, with silver clasp.
Inscriptions in Italian script on back endpaper.
64, 49-224 leaves. 7 cm. Good condition. Some stains. Several open tears, slightly 
affecting text. Leaves trimmed with damage to text and minor damage to upper part of 
title page border. Damage to binding.
Opening price: $300

27. סידור בית תפלה, כמנהג איטליה - פיסא, תקע"ו - מהדורה מיניאטורית בכריכת עור 
מקורית מעוטרת באבזם כסף 

סידור "בית תפלה - כמנהג ק"ק איטליאני", תפלות לימות החול, שבת, שלושה רגלים וימים נוראים. פיסא 
)פיזה, איטליה(, ]תקע"ו 1816[. דפוס שמואל מולכו.

כרך מיניאטורי. כריכת עור מקורית נאה, מעוטרת באבזם כסף לסגירה.
בדף ג נדפסה "תפלה יפה להתפלל בכל יום הועתקה מסדור רבי שמואל לטיף זצ"ל". 

רישומים בדף המגן האחורי, בכתיבה איטלקית: "הק' אברהם אוטולינגי מעיר אקו"י ]Aqui[ נל"ע... שבט 
התרי"ט..."; "ב' אייר שנת התרכ"ו... מת שמשון אפרים לבית ברוך". 

סד, מט-רכד דף. 7 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. מספר קרעים חסרים, עם פגיעות קלות בטקסט. חיתוך 
דפים עם פגיעות בטקסט ופגיעה קלה בחלקה העליון של מסגרת השער. פגמים בכריכה.

פתיחה: $300
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28. סט מחזורים - לונדון, תקס"ז - ששה כרכים - דיוקן הרב הראשי רבי שלמה הירשל 
מחזור מכל השנה, סט מחזורים כמנהג פולין, לראש השנה, יום כיפור, פסח, סוכות ושבועות, עם תרגום 

לאנגלית. לונדון, ]תקס"ז 1807[. ששה כרכים. 
דף שער מאוייר בראש כל כרך.

בכרך הראשון מול דף השער תחריט דיוקן של רבי שלמה הירשל ברלינר אב"ד לונדון, עם הכיתוב: "תמונת 
אדמ"ו החכם הכולל הגאון הגדול מה"ו שלמה בן אדמ"ו הגאון הגדול מה"ו צבי זצ"ל, אב"ד דק"ק אשכנזים 

בלונדון והמדינה, שלשלת היחוסי]![ הגאונים מהו"ה העשיל וחכם צבי זצ"ל".
ששה כרכים. ראש השנה: ]2[, 13 עמ', 26-14, 232 דף, 11 עמ'. יום כיפור, חלק ראשון )ערבית, כל נדרי 
ושחרית(: 250 דף. יום כיפור, חלק שני )מוסף, מנחה ותפילת נעילה(: ]1[, 212 דף. סוכות: ]1[, 240 דף. פסח: 
]1[, 266 דף. שבועות: ]1[, 185, ]7[ דף. 23.5-22 ס"מ. חלק מהדפים מעט כהים. מצב כללי טוב. כתמים. 

חותמות ורישומים בכתב-יד. חיתוך דפים מוזהב בשניים מהכרכים. כריכות חדשות. 
הכרך הראשון של יום כיפור, לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה. בכרך השני של יום כיפור נרשמו במפעל 
הביבליוגרפיה 199 דף בלבד )כך גם באחד מהעותקים שבספריה הלאומית(, ואילו בעותק שלפנינו ישנם 

212 דף.

פתיחה: $1200
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29. סדר התפלות - לונדון, תר"מ - מתנה 
עור  בכריכת  נאה  עותק   - מצוה  לבר 

מפוארת 

סדר התפלות, כמנהג פולין, לימות החול, ולשבתות 
 Daily, Sabbath, Festival and ה',  ולמועדי 
 occasional prayers, according to the ritual
לונדון,   .of the German and Polish Jews

תר"מ 1880. עברית ואנגלית, עמוד מול עמוד.
עותק נאה בכריכת עור מפוארת, שהוענק כמתנה 

לבר מצוה. 
פיסת  הודבקה  הקדמית,  הכריכה  בטנת  גבי  על 
 Presented to B." מוזהבת:  הטבעה  ועליה  עור 
 M. Benjamin, by Phillip Raphael, on the
 Occasion of His Bar Mitzvah, Adar the

 ."6th 5645, February 21st 1885
]5[, תכ, 420; נו, ]XXXII ,]2 עמ'. 18 ס"מ. מצב טוב. כתמים. חיתוך דפים מוזהב. כריכת עור אדומה, עם 

עיטורים מוזהבים רבים. פגמים ובלאי בכריכה. תו-ספר. 

פתיחה: $300

28. Year-Round Machzor – Set of Six volumes – London, 1807 – Engraved 
Portrait of Chief Rabbi Shlomo Hirschell
Year-round machzor according to Polish rite, for Rosh Hashanah, Yom Kippur, 
Passover, Sukkot and Shavuot, with English translation. London, [1807]. Six volumes. 
Engraved title page in each volume. 
In the first volume, engraved frontispiece portrait of R. Shlomo Hirschell Berliner 
Rabbi of London, captioned in Hebrew and in English: "Portrait of the illustrious 
Torah scholar, R. Shlomo son of R. Tzvi, rabbi of the Ashkenazi community in London 
and the country, illustrious descendant of R. Heshel and Chacham Tzvi" / "The Rev. 
Solomon Hirschell; Chief Rabbi of the German and Polish Jews in England".
Six volumes. Rosh Hashanah: [2], 13 pages, 14-26, 232 leaves, 11 pages. Yom Kippur, 
Vol. I: 250 leaves. Yom Kuppur, Vol. II: [1], 212 leaves. Sukkot: [1], 240 leaves. Passover: 
[1], 266 leaves. Shavuot: [1], 185, [7] leaves. 22-23.5 cm. Some leaves slightly browned. 
Overall good conition. Stains. Stamps and handwritten inscriptions. Gilt edges to two 
volumes. New bindings. 
Vol. I of Yom Kippur is not recorded in The Bibliography of the Hebrew Book. Vol. II 
of Yom Kippur recorded in the Bibliography of the Hebrew Book has only 199 leaves 
(as does one of the copies in the NLI). This copy has 212 leaves. 
Opening price: $1200
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29. Siddur – London, 1880 – Bar Mitzvah 
Gift – Fine Copy in Elegant Leather 
Binding
Daily, Sabbath, Festival and occasional 
prayers, according to the ritual of the German 
and Polish Jews. London, 1880. Hebrew and 
English on facing pages.
Fine copy in elegant leather binding, 
presented as a bar mitzvah gift.
A piece of leather pasted on inside front 
board bears the following gilt inscription: 
"Presented to B. M. Benjamin, by Phillip 
Raphael, on the Occasion of His Bar Mitzvah, 
Adar the 6th 5645, February 21st 1885".
[5], 420, 420; 56, [2], XXXII pages. 18 cm. Good 
condition. Stains. Gilt edges. Gilt-decorated 
red leather binding. Damage and wear to 
binding. Bookplate. 
Opening price: $300 29b
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30. Keter Kehunah – Hamburg, 1881 – Pocket Edition for Kohanim, with 
Hand-Colored Title Page
Keter Kehunah – Birkat Kohanim, Pidyon HaBen and Birkat HaMazon. Hamburg, 
1881.
Pocket edition designed for Kohanim, containing two pertinent topics: Birkat Kohanim 
and Pidyon HaBen. With instructions and other sections in Yiddish. Fine title page 
(print hand-colored in shades of brown and gold), featuring priestly blessing hands. 
Original, gilt-embossed binding.
[1], 32 pages. 11 cm. Good condition. Stains. Original binding, damaged, without 
binding.
Opening price: $300

המבורג,   - כהונה  כתר  ספר   .30
עם  לכהנים,  כיס  ספר   - תרמ"א 

שער צבעוני

סדר  כהנים,  ברכת   - כהונה  כתר  ספר 
פדיון הבן וברכת המזון. המבורג, תרמ"א 

.1881
לכהנים,  המיועד  כיס  בפורמט  ספר 
אליהם:  הקשורים  עניינים  שני  ובו 
עם  פדיון הבן.  וסדר  כהנים  ברכת  סדר 
שער  ביידיש.  נוספים  וקטעים  הוראות 
בגוני  ביד  צבוע  )הדפס  נאה  צבעוני 
הכהנים.  ידי  איור  במרכזו  וזהב(,  חום 
כריכה מקורית בצבע אדום, עם הטבעה 

מוזהבת.
]1[, 32 עמ'. 11 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 

כריכה מקורית, פגומה, ללא שדרה.

פתיחה: $300
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31. סדר ברכת החמה - אוסף חוברות 
וקונטרסים - תרנ"ז-תשי"ג

ואחד  בדפוס   12( וקונטרסים  חוברות  אוסף 
בכתב-יד( של סדר ברכת החמה, ממקומות 

שונים ]תרנ"ז-תשי"ג[:
1. כתב-יד, סדר ברכת החמה לשנת תרנ"ז. 
בסופו:  הכותב  חתימת   .]1897 תרנ"ז  ]פרס, 
"צעיר כפי"ר כה"ר פלטיאל יעקב רשתי". ]1[ 

דף כפול )3 עמודים כתובים(. 
תרפ"ה,  לשנת  וברכתה,  החמה  תקופת   .2
מאת הרב יחיאל מיכל טיקוצינסקי. ירושלים, 

]תרפ"ד 1924[. 56 עמ'. 
תרפ"ה,  לשנת  החמה,  קדוש  ברכת   .3-5
"כפי נוסח הג' רבנו החתם סופר ובעל שדה 
דינים  לקוטי   - חמה"  "זהרי  עם  ז"ל",  חמד 
והערות, מאת רבי יעקב זאב ב"ר יוסף הלוי. 
מצב  עמ'.   20  .]1925 ]תרפ"ה  פרנקפורט, 
מהם  )לאחד  עותקים  שלושה  טוב-בינוני. 
ודברי  בגרמנית, עם הקדמה  מצורף תדפיס 

הסבר על ברכת החמה(.
6. "מצות ברכת החמה... ש' תפר"ה ונחלת 
 ]4[  .]1925 תרפ"ה  ]קזבלנקה,  וכו'...".  את 

עמ'.
לשנת  וברכתה,  החמה  תקופת  ספר   .7-8
הצדק  דין  בית  ע"י  בעזה"י  "נערך  תשי"ג, 
שני  עמ'.   7  .]1953 תשי"ג  ]קהיר,  בקהיר". 

עותקים.
9. ברכת החמה, לשנת תשי"ג, עם תרגום למאראטי, עמוד מול עמוד. בומביי, ]תשי"ג 1953[. ]4[ דף. 

10. ברכת החמה, לשנת תשי"ג. בומביי, ]תשי"ג 1953[. ]4[ עמ'. 
11. סדר ברכת החמה, לשנת תשי"ג, "הועתקה מספר בן איש חי". ירושלים, ]תשי"ג 1953[. טז עמ'. 

12-13. ברכת החמה, לשנת תשי"ג. ספרית חאדידא. קזבלנקה, ]תשי"ג 1953[. ]4[ עמ'. שני עותקים. אחד 
על נייר קרטון חום והשני על נייר קרטון כחול.

13 חוברות וקונטרסים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.

פתיחה: $500
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31. Birkat HaChamah Service – Collection of Booklets – 1897-1953
Collection of booklets (12 printed and one handwritten) of the Birkat HaChamah 
service. [1897-1953].
13 booklets (including some duplicates):
· Manuscript, Birkat HaChamah service for 1897. [Persia, 1897]. [1] double leaf (3 
written pages).
· Birkat HaChamah of 1925: booklets from Jerusalem, Frankfurt and Casablanca.
· Birkat HaChamah of 1953: booklets from Cairo, Bombay, Jerusalem and Casablanca.
See Hebrew description for full list of booklets.
13 booklets. Size and condition vary. Overall good condition.
Opening price: $500
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32. חמש מגילות עם פירוש רש"י - אינקונבולה - נאפולי, רמ"ח 
חמש מגילות - שיר השירים, רות, איכה, קהלת ואסתר, עם פירוש רש"י. ]נאפולי, רמ"ח 1487[. ]דפוס יוסף 

בן יעקב אשכנזי גונצנהוזר[.
בדף  ריק  )עמוד  שער  ללא  גונצנהוזר.  ידי  על  שנדפסה  הכתובים  כל  של  מהדורה  מתוך  מגילות,  חמש 

הראשון(. 
אשכנזיות,  מרובעות  באותיות  מופיע  השירים  שיר  של  הראשון  הפסוק  אותיות:  סוגי  בשלושה  מודפס 
נוסח המגילות באותיות מרובעות מטיפוס ספרדי-איטלקי, ופירוש רש"י באותיות בינוניות מטיפוס ספרדי-

איטלקי )"כתב רש"י"(.
הפסוק הראשון של שיר השירים נתון בתחריט מעוטר בשריגים ופרחים. 

המדפיסים  מחלוצי  היה  שבבוואריה[,  מגונצנהויזן  ]כלומר  גונצנהוזר  אשכנזי  יעקב  בן  יוסף  המדפיס, 
היהודים, ופעל באיטליה בתקופת ערש הדפוס. יוסף אשכנזי פעל לצדם של בני משפחת שונצינו, שהדפיסו 
באותה עת בערים שונות באיטליה. את דפוסו הקים יוסף אשכנזי בנאפולי בסביבות שנת רמ"ז, ובשנת 
ר"ן נפטר. החל משנת ר"ן החל לפעול בנאפולי גם בית דפוסם של משפחת שונצינו )על ידי יהושע שלמה 

תנ"ך ותהלים
Bibles and Tehillim
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שונצינו(. במקביל, המשיך בית הדפוס של יוסף אשכנזי להתקיים עוד כשנתיים, על ידי בנו עזריאל, עד 
שנת רנ"ב )שנת הגירוש מספרד( - אז נסגרו בתי הדפוס של אשכנזי ושונצינו. בבית דפוסו של יוסף אשכנזי 

נדפסו כ-15 כותרים עבריים בלבד. 
]29[ דף. במקור: ]30[ דף לחמש המגילות )כרך הכתובים כולו כולל ]150[ דף(. חסר דף אחרון בספר שיר 

השירים )הושלם בצילום(. 
24.5 ס"מ. מצב משתנה בין הדפים. כתמים, בהם כתמי רטיבות גדולים וכתמים כהים. בדפי שיר השירים: 
סימני עש קלים, כמעט ללא פגיעה בטקסט; קרע חסר בשוליים של הדף האחרון, ללא פגיעה בטקסט. בלאי 
וקרעים בשוליים. בדפי מגילת רות ומגילת איכה: קרע חסר בשוליים של הדף הראשון, ללא פגיעה בטקסט. 
סימני עש קלים, עם פגיעה קלה בטקסט. בדפי מגילת קהלת ומגילת אסתר: פגעי עש קשים, עם פגיעה 
משמעותית בטקסט בחלק מהדפים. בדף הראשון של מגילת אסתר קרעים חסרים סביב כל שולי הדף, עם 
פגיעה בטקסט, משוקמים במילוי נייר. קרעים במספר דפים נוספים, משוקמים בהדבקת נייר. כריכה חדשה, 

עם סימני עש. 
על מהדורה זו ועל תאריך ההדפסה, ראה: י' יודלוב, תעודה בדבר מכירת ספרי אינקונבולה בנאפולי במאה 

החמש-עשרה, אסופות, י, תשנ"ז, עמ' עט. 

פתיחה: $3000

32. Five Megillot with Rashi's Commentary – Incunable – Naples, 1487
Five Megillot – Shir HaShirim, Ruth, Eicha, Kohelet and Esther, with Rashi's 
commentary. [Naples: Joseph son of Jacob Ashkenazi Gunzenhauser, 1487]. 
Five Megillot, from an edition of Ketuvim printed by Gunzenhauser. Without title 
page (opens with a blank page). 
The text was printed using three different typefaces: the first verse of Shir HaShirim 
was printed in Ashkenazic square type, the text of the Megillot in Italian-Sephardic 
square type and Rashi's commentary in Italian-Sephardic semi-cursive (Rashi) type.
First verse of Shir HaShirim within a decorative vine border. 
The printer, Joseph son of Jacob Ashkenazi Gunzenhauser (from Gunzenhausen, 
Bavaria), was a pioneer in Hebrew printing, active in Italy. He established his printing 
press in Naples ca. 1487, and passed away in 1490. His son, Azriel, continued operating 
the press for another two years, until 1492 (the year of the Spanish expulsion). The 
press produced about 15 Hebrew books. 
[29] leaves. Five Megillot originally: [30] leaves (entire Ketuvim: [150] leaves). Lacking 
last leaf of Shir HaShirim (replaced in photocopy). 
24.5 cm. Condition varies. Stains, including large dampstains and dark stains. In Shir 
HaShirim: minor worming, with almost no damage to text; open tear to last leaf, not 
affecting text. Wear and marginal tears. In Ruth and Eicha: open marginal tear to first 
leaf, not affecting text. Minor worming, slightly affecting text. In Kohelet and Esther: 
extensive worming, with significant damage to text on some leaves. Open tears to all 
margins of first leaf of Megillat Esther, affecting text, repaired with paper. Tears to 
several other leaves, repaired with paper. New binding. Worming to binding. 
Opening price: $3000
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33. חמשה חומשי תורה - ונציה, רפ"ד / הפטרות כמנהג הספרדים והאשכנזים - ונציה, 
ש"ח - דפוס דניאל בומברג

חמשה חומשי תורה, עם תרגום, פירוש רש"י וחזקוני, וחמש מגילות עם פירוש רש"י. ]ונציה, רפ"ד 1524[. 
]דפוס דניאל בומברג[. 

כרוך עם: הפטרות מכל השנה כמנהג הספרדים והאשכנזים. ]ונציה, ש"ח 1548[. ]דפוס קורנילייו אדיל קינד 
בבית דניאל בומברג[. 

מספר הגהות בכתיבה פרסית, חתומות: "צעיר נהוראי ס"ט"; "צעיר נהוראי קטן"; "צנ"ק"; "צעיר נהוראי 
בכה"ר א"א מ' אהרן רופא הקס"ט".

בדף האחרון של חלק התורה, רישומים רבים של לידה ופטירות מהשנים תע"א-תקנ"ב, בכתיבה פרסית. 
בדף האחרון של חלק ההפטרות, רישומים משפחתיים ביידיש ממנהיים, שנות הת'.

חמישה חומשי תורה וחמש מגילות: ]315[ דף. חסר דף השער. הפטרות: ]26[ דף. 32 ס"מ. מצב בינוני. חלק 
מהדפים במצב בינוני-גרוע. כתמים רבים, בהם כתמי רטיבות. בלאי רב. קרעים, בהם קרעים חסרים רבים, 
עם פגיעות רבות בטקסט, משוקמים בהדבקות נייר )עם השלמות בכתב-יד(. בדף הראשון קרעים גדולים 
חסרים )הדף הודבק על נייר לחיזוק ורובו חסר, במיוחד פגוע צדו השני(. דף זה ומספר דפים פגומים במיוחד 
הושלמו בצילום, לצדם של הדפים המקוריים. חיתוך דפים עם פגיעות בכותרות הדפים במספר מקומות. 

כריכה ישנה. 
]24[ דף של דפי ההפטרות המקוריים שנדפסו יחד עם החומש חסרים )דפים אלו נדפסו בשתי גרסאות, 
כמנהג קהילות הספרדים והאשכנזים, וכמנהג קהילות רומניא(. במקומם נכרכו כאן דפי ההפטרות שנדפסו 
במהדורה מאוחרת יותר של החומש, שנדפסה על ידי קורנילייו אדיל קינד בבית דפוסו של בומברג, בשנת 

ש"ח. 

פתיחה: $1500
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33. Five Books of the Torah 
– Venice, 1524 / Haftarot 
According to Sephardic and 
Ashkenazic Rites – Venice, 1548 
– Printed by Daniel Bomberg 
Five Books of the Torah, with 
Targum, Rashi and Chizkuni 
commentaries, and five Megillot 
with Rashi commentary. [Venice: 
Daniel Bomberg, 1524].
Bound with: Haftarot for the entire 
year according to Sephardic and 
Ashkenazic rites. [Venice: Daniel 
Bomberg for Cornelius Adelkind, 
1548]. 
Several glosses in Persian script, 
signed "Nehorai son of R. Aharon 
Rofeh" or "Nehorai".
The last leaf of the Torah section 
bears many inscriptions in Persian 
script recording a birth and deaths 
in 1711-1792. On the last page of 
the Haftarot section, inscriptions 
in Yiddish from Manheim, 17th 
century.
Five Books of the Torah and five Megillot: [315] leaves. Lacking title page. Haftarot: 
[26] leaves. 32 cm. Fair condition. Some leaves in fair-poor condition. Many stains. 
Dampstains. Extensive wear. Tears, including many open tears, affecting text in many 
places, repaired with paper (with handwritten replacements). Large open tears to first 
leaf (with loss of most of the leaf; mounted on paper for reinforcement). This leaf, and 
some other heavily damaged leaves, are accompanied by photocopies (photocopies 
bound following damaged leaves). Leaves trimmed with damage to headings of a 
number of leaves. Old binding. 
Missing [24] leaves of Haftarot originally printed with the Five Books of the Torah. 
These leaves were replaced with Haftarot from a later edition, printed by Cornelius 
Adelkind in the Bomberg press in 1548.
Opening price: $1500
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34. פירוש רש"י לתורה ולמגילות - אוגסבורג, רצ"ד
)Augsburg, גרמניה(, רצ"ד 1533. דפוס חיים בן דוד  פירוש רש"י על התורה ועל המגילות. ]אוגסבורג 

שחור[. 
נדפס ללא שער. העותק שלפנינו חסר בתחילתו ובסופו. בפתיחת כל חומש ובראש מגילת שיר השירים - 

איורי המזלות עקרב ואריה. 
פירוש רש"י )ללא הפנים( נדפס באותיות מטיפוס בינוני )"כתב רש"י"(. הכותרות ותיבות הפתיחה נדפסו 

באותיות מרובעות מטיפוס אשכנזי. 
מספר הגהות ורישומים בכתב-יד )כתיבה אשכנזית עתיקה(. חתימה מאוחרת בדף המגן.

]138[ דף )במקור: ]191[ דף; חסרים 53 דפים - 25 דפים בראש הספר; 24 דפים באמצעו; ו-4 דפים בסופו(. 
ללא מספור דפים. מספור קונטרסים בדף הראשון של כל קונטרס )כל קונטרס בן 4 דפים(. בראש הספר 
חסרים קונטרסים א-ז, מלבד שלושה דפים לא רצופים. לאחר מכן באים הקונטרסים ח-כג, ל-מז. חסרים 
קונטרסים כד-כט, דף רביעי של קונטרס מז, וקונטרס מח )בן 3 דפים(. 19 ס"מ. מצב משתנה בין הדפים )רוב 
הדפים במצב טוב; מספר דפים במצב בינוני(. שני דפים ראשונים מושחרים. כתמים, בהם כתמי רטיבות 
)כתמי עובש בדפים בודדים(. קרעים חסרים עם פגיעה בטקסט בשלושה דפים ראשונים, משוקמים בחלקם 

עם הדבקות נייר. קרעים חסרים בשולי מספר דפים נוספים. כריכה ישנה.
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המדפיס ר' חיים שחור היה מחשובי המדפיסים בראשית הדפוס העברי באירופה מחוץ לאיטליה. הוא 
היה בין המדפיסים הראשונים בפראג, ייסד את הדפוס העברי הראשון בגרמניה )דפוס אוגסבורג(, ולאחר 
מכן ייסד את הדפוס העברי הראשון בלובלין. בפראג פעל בשנים רע"ה-רפ"ו בערך. לאחר מכן התיישב 
באילזא )Oels, שלזיה; כיום: אולשניצה, פולין( והדפיס שם מספר ספרים. בשנת רצ"ד עבר ר' חיים שחור 
לאוגסבורג, והקים בה את בית דפוסו. בבית הדפוס באוגסבורג נדפסו אז כ-10 כותרים עבריים בלבד. מאוחר 
יותר )בשנת ש"ג( נדד עם משפחתו והגיע לאיכהויזן, ואף שם הדפיס מספר ספרים; לאחר מכן הדפיס מספר 
ספרים בעיר הידרנום. בשנת ש"ז בערך הגיע ללובלין והקים בה את בית הדפוס העברי הראשון בעיר )ראה: 

א"מ הברמן, המדפיס חיים שחור, בנו יצחק וחתנו יוסף ב"ר יקר, קרית ספר לא, עמ' 491(. 

פתיחה: $1000

34. Rashi's Commentary to the Torah and the Megillot – Augsburg, 1533
Rashi's Commentary to the Torah and the Megillot. [Augsburg: Chaim son of David 
Shachor, 1533].
Incomplete copy. Printed without a title page. Illustrations of a lion and a scorpion at 
the opening of each chumash and Shir HaShirim.
Several glosses and inscriptions (early Ashkenazic script). Late signature on endpaper.
[138] leaves (originally [191] leaves; lacking 53 leaves: 25 leaves at beginning, 24 leaves 
in middle and 4 leaves at end). 4-leaf gatherings (each gathering numbered on first 
page). This copy is lacking gatherings 1-7 (except for three inconsecutive leaves), 24-29, 
the fourth leaf of gathering 47 and gathering 48 (a 3-leaf gathering). 19 cm. Condition 
varies (most leaves in good condition, some leaves in fair condition). First two leaves 
heavily browned. Stains, including dampstains (mold stains to a few leaves). Open 
tears, affecting text, to first three leaves, repaired in part with paper. Open tears to 
margins of several other leaves. Old binding. 
Opening price: $1000

35. חמשה חומשי תורה - עם תרגום לטיני - ונציה, שי"א
 .Hebraicus Pentateuchus Latinus ,חמשה חומשי תורה וחמש מגילות, עם תרגום וביאור בלטינית

ונציה, ]שי"א[ 1551. דפוס יושטיניאן.
נדפס משמאל לימין. מקור ותרגום עמודה מול עמודה. דגל המדפיס נדפס בהגדלה על דף נפרד בסוף הספר. 
מסגרות פיתוחי-עץ בפתיחות החומשים וחמש המגילות. בסוף ספר דברים נוסף הקטע )בעברית( "מעלת 

משה" - על גדולתו של משה רבנו )לא נזכר במפעל הביבליוגרפיה(.
הגהות בכתב-יד במספר מקומות )לטינית עם מעט עברית(.

רישום בעלות עברי בדף האחרון, מחוק בדיו, כפי הנראה של רבי שלמה פאדווה, משנת תפ"ג.
CCVIII, 376-209, ]1[ דף. ללא ]1[ דף ריק, הנמצא במקור לפני הדף האחרון. 20.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. 
ובדגל  במסגרת השער  פגיעות  )כולל  בטקסט  פגיעות  עם  עש,  סימני  קלים.  רטיבות  כתמי  כתמים, בהם 

המדפיס בדף האחרון(. קרעים חסרים בשולי מספר דפים. חותמות ורישומים בכתב-יד. כריכה חדשה. 

פתיחה: $1000
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35. Five Books of the Torah – With Latin Translation – Venice, 1551
Hebraicus Pentateuchus Latinus / Five Books of the Torah and five Megillot, with Latin 
translation and commentary. Venice: Justinian, 1551.
Printed from left to right. Hebrew and Latin on facing columns. Large printer's device 
on a separate leaf at the end of book. Woodcut headpieces at the beginning of the Books 
of the Torah and of the five Megillot. At the end of Devarim, a section (in Hebrew) titled 
Maalot Moshe, about the greatness of Moshe Rabbenu (not recorded in Bibliography 
of the Hebrew Book).
Handwritten glosses (Latin with some Hebrew).
Hebrew ownership inscription on last leaf, deleted, probably of R. Shlomo Padua, 1723.
CCVIII, 209-376, [1] leaves. Without [1] blank leaf, originally bound before the final 
leaf. 20.5 cm. Fair-good condition. Stains. Minor dampstains. Worming, affecting text 
(affecting also title page border and printer's device on final leaf). Marginal open tears 
to some leaves. Stamps and inscriptions. New binding.
Opening price: $1000 
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36. Bible – Frankfurt an der Oder, 1595
Bible. [Frankfurt an der Oder: Iohannis & Friderici Hartmannorum Bibliopolarum, 
1595]. Four parts in one volume.
Separate title pages for Neviim Rishonim, Neviim Acharonim and Ketuvim (title page 
of the Five Books of the Torah is lacking in this copy).
Numerous handwritten Latin marginalia.
Four parts in one volume. Torah and the Five Megillot: [147] leaves. Lacking title 
page. Neviim Rishonim: [112] leaves. Neviim Acharonim: [119] leaves. Ketuvim: [127] 
leaves. Lacking final leaf, with the colophon. 23.5 cm. Most of the leaves in good-fair 
condition. Stains, including dampstains. Tears to several leaves, including open tears 
to first leaf, affecting text, repaired with paper. Detached gatherings (the book is split 
into three parts). Original leather binding, damaged (with torn spine), detached.
Johann and Friedrich Hartmann printed four editions of the Bible in 1595, in four 
different sizes.
One of the first Hebrew books printed in Frankfurt an der Oder.
Opening price: $500

פרנקפורט   - וכתובים  נביאים  תורה,   .36
דאודר, שנ"ה

תורה, נביאים ראשונים, נביאים אחרונים וכתובים. 
הארטמן  ]דפוס   .]1595 שנ"ה  דאודר,  ]פרנקפורט 
 Iohannis & Friderici Hartmannorum  -

Bibliopolarum[. ארבעה חלקים בכרך אחד.
אחרונים  נביאים  ראשונים,  לנביאים  שער  דפי 
התורה  חומשי  חמשת  של  השער  )דף  וכתובים 

חסר בעותק שלפנינו(.
רישומים רבים בכתב-יד לטיני בשולי הדפים.

ארבעה חלקים בכרך אחד. תורה וחמש מגילות: 
]147[ דף. חסר דף השער. נביאים ראשונים: ]112[ 
דף; נביאים אחרונים: ]119[ דף. כתובים: ]127[ דף. 
מרבית  ס"מ.   23.5 הקולופון.  עם  אחרון,  דף  חסר 
כתמי  בהם  כתמים,  טוב-בינוני.  במצב  הדפים 
רטיבות. קרעים במספר דפים, בהם קרעים חסרים 
משוקמים  בטקסט,  פגיעות  עם  הראשון,  בדף 
בהדבקות נייר. קונטרסים מנותקים )הספר התפצל 
לשלושה חלקים(. כריכת עור מקורית, פגומה )עם 

שדרה קרועה(, מנותקת. 
ארבע  הארטמן  בדפוס  נדפסו  השנה  באותה 

מהדורות של התנ"ך, בארבעה גדלים שונים.
מן הספרים העבריים הראשונים שנדפסו בפרנקפורט דאודר.

פתיחה: $500

36
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37. Five Books of the Torah and Five Megillot – Frankfurt an der Oder, 1595 – 
Small Format
Five Books of the Torah with the Five Megillot. Frankfurt an der Oder: Iohannis & 
Friderici Hartmannorum Bibliopolarum, 1595. Small format.
Five Books of the Torah and Five Megillot, with vocalization and te'amim, from the 
complete edition of the Bible printed at that time.
Five Books of the Torah: [512] leaves (including [1] blank leaf after the Book of Vayikra 
and another blank leaf after the Book of Devarim). Five Megillot: [64] leaves. Approx. 
12 cm. Fair condition. Stains. Worming, affecting text (extensive worming to some 
leaves). Ownership inscriptions and other inscriptions, in Latin. Early parchment 
binding, with damage.
Johann and Friedrich Hartmann printed four editions of the Bible in 1595, in four 
different sizes.
One of the first Hebrew books printed in Frankfurt an der Oder.
Opening price: $800

37. חמישה חומשי תורה וחמש מגילות - 
פרנקפורט דאודר, שנ"ה - פורמט קטן

חמשה חומשי תורה, עם חמש מגילות. פרנקפורט 
 Iohannis & - דאודר, ]שנ"ה[ 1595. דפוס הארטמן
 .Friderici Hartmannorum Bibliopolarum

פורמט קטן.
ניקוד  עם  מגילות,  וחמש  תורה  חומשי  חמשה 
התנ"ך  של  השלמה  מהדורתו  מתוך  וטעמים, 

שנדפסה באותה עת.
דף   ]1[ )כולל  דף   ]512[ תורה:  חומשי  חמשה 
ספר  לאחר  ריק  נוסף  ודף  ויקרא  ספר  לאחר  ריק 
בקירוב.  ס"מ   12 דף.   ]64[ מגילות:  דברים(. חמש 
מצב בינוני. כתמים. סימני עש, עם פגיעות בטקסט 
)בחלק מהדפים סימני עש קשים(. רישומי בעלות 
עתיקה,  קלף  כריכת  בלטינית.  נוספים,  ורישומים 

עם פגמים. 
ארבע  הארטמן  בדפוס  נדפסו  השנה  באותה 

מהדורות של התנ"ך, בארבעה גדלים שונים.
שנדפסו  הראשונים  העבריים  הספרים  מן 

בפרנקפורט דאודר.

פתיחה: $800
37
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38. "תנ"ך הוטר" - אותיות חלולות - המבורג, שס"ג
בעריכת  וכתובים,  נביאים  תורה,   ,Biblia Ebraea, eleganti et maiuscula characterum forma

 .ex bibliopolio Frobeniano המבורג, ]שס"ג[ 1603. דפוס .)Elias Hutter( אליאס הוטר
פרופסור  הוטר,  אליאס  ההבראיסט  בידי  נערכה  הוטר",  "תנ"ך  המכונה  התנ"ך,  של  זו  עברית  מהדורה 
לעברית באוניברסיטת לייפציג. הוטר שאף ליצור תנ"ך נוח לקריאה, שיקל על הלומדים עברית באמצעותו, 
ולשם כך הדפיסו בשני גופנים שונים - אותיות השורש נדפסו בגופן רגיל, ואילו האותיות שאינן שורשיות 

נדפסו בגופן חלול. בכל מילה הושלמו אותיות השורש באותיות זעירות מעל אותה המילה. 
שערים מאויירים. השער הראשון נדפס בחלקו בדיו אדומה. שערים נפרדים לנביאים ראשונים, נביאים 

אחרונים וכתובים. 
עם  כהים  דיו  כתמי  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   35.5 עמ'.  א'קמ-א'תקעב   ,]1[ תכה-א'קלה,   ,]1[ תכג,   ,]7[
פגיעות בטקסט במספר דפים. קרעים קלים בשולי דף השער הראשון. מספר קרעים חסרים )עם פגיעות 
קלות בטקסט(, משוקמים במילוי נייר. חיתוך דפי השער עם פגיעות קלות במסגרות המאויירות. רישומים 
מקורית, עם שדרה  עור  כריכת  נוספים.  דפים  רישומים במספר  בדפי המגן.  ולטינית(  )אנגלית  בכתב-יד 

."Rev. H. Campbell" :משוקמת. פגמים בכריכה. תו ספר על בטנת הכריכה האחורית
המהדורה הראשונה של התנ"ך נדפסה בשנת 1587. המהדורות הבאות נדפסו עם דפי שער והקדמות שונות, 
למהדורת  העברי  כנספח  גם  שימש  הראשונה  המהדורה  )גוף  הראשונה  מהמהדורה  הוא  הספר  כשגוף 
הפוליגלוטה שנדפסה בהמבורג בשנת 1596(. על פי מפעל הביבליוגרפיה ישנם הבדלים בין העותקים של 
המהדורה שלפנינו. בחלק מהעותקים מופיעים ]11[ עמ' בראש הספר. בעותק שלפנינו ]7[ עמ' בראש בספר 

)כך גם בעותק הספריה הלאומית של צרפת(. 
באותה השנה בה נדפסה המהדורה שלפנינו, נדפסה בקלן מהדורה כמעט זהה. 

פתיחה: $1000
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38. Hutter's Hebrew Bible – Hollow Type – Hamburg, 1603
Biblia Ebraea, eleganti et maiuscula characterum forma – Torah, Neviim and Ketuvim, 
arranged by Elias Hutter. Hamburg: ex bibliopolio Frobeniano, 1603. 
This Hebrew Bible, known as Hutter's Hebrew Bible, was prepared by the Hebraist 
Elias Hutter, professor of Hebrew at the Leipzig University. Hutter aspired to produce 
a Bible which would be easy to read, and would facilitate the study of Hebrew. He 
therefore printed it using two different types – the root letters were printed in regular, 
thick type, whilst the inflectional letters were printed in hollow type. The root letters 
which do not appear in the word were printed above it in small type.
First title page printed in red and black; additional title pages for Neviim Rishonim, 
Neviim Acharonim and Ketuvim. All within architectural engraved borders. 
[7], 423, [1], 425-1135, [1], 1140-1572 pages. 35.5 cm. Good condition. Stains. Dark ink 
stains affecting text on some leaves. Marginal tears to first title page. Some open tears 
(with minor loss to text), repaired with paper. Title pages trimmed, slightly affecting 
engraved borders. Handwritten inscriptions (English and Latin) on endpapers. 
Inscriptions on several other pages. Original leather binding. Spine restored. Damage 
to binding. Bookplate on inside back board ("Rev H. Campbell").

38b
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Hutter's Hebrew Bible was first published in 1587. The following editions used the 
stock of the first edition, adding different title pages and introductions (the 1587 stock 
was also used for the Hamburg polyglot of 1596). According to the Bibliogrphy of the 
Hebrew Book, there are differences between copies of this edition. Some copies open 
with [11] pages. This copy opens with [7] pages (as does the copy of the national library 
of France). 
An almost identical edition was published in 1603 in Cologne. 
Opening price: $1000
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39. Bible – Geneva, 1617-1618 – Set in Four Volumes – Pocket Size
Torah, Neviim and Ketuvim. Geneva: Capa Elon, 1617-1618. 
Set in four volumes. Pocket size.
Four volumes. Vol. I (Five Books of the Torah): [524] leaves (including 12 blank leaves). 
Vol. II (Yehoshua, Shoftim, Shmuel and Melachim): [449] leaves (including 9 blank 
leaves). Vol. III (Yeshayah, Yirmiyah, Yechezkel and Trei Asar): [459] leaves (including 
4 blank leaves). Vol. IV (Divrei HaYamim, Daniel, Ezra, Nechemiah, Tehillim, Mishlei, 
Five Megillot and Iyov): [563] leaves (including 8 blank leaves).
11 cm. Good-fair condition. Stains. Worming to first two volumes, affecting text. 
Worming to vol. III, not affecting text. Dampstains and mold stains to final leaves of 
vol. IV. Tears, some open, to several leaves, not affecting text, repaired in part with 
paper. Many Latin inscriptions. Original parchment bindings, with defects.
Opening price: $1500

39. תנ"ך - ג'נבה, שע"ז-שע"ח - סט בארבעה 
כרכים - פורמט כיס

שע"ז-שע"ח  ]ג'נבה[,  גנווא  וכתובים.  נביאים  תורה 
]1617-1618[. דפוס כאפא אילן.

סט בארבעה כרכים. פורמט כיס.
תורה(:  חומשי  )חמשה  ראשון  כרך  כרכים.  ארבעה 
]524[ דף )מתוכם 12 דפים ריקים(. כרך שני )יהושע, 
שופטים, שמואל ומלכים(: ]449[ דף )מתוכם 9 דפים 
ותרי  יחזקאל  ירמיה,  )ישעיה,  שלישי  ריקים(. כרך 
עסר]![(: ]459[ דף )מתוכם 4 דפים ריקים(. כרך רביעי 
)דברי הימים, דניאל ועזרא ]ונחמיה[, תהלים, משלי, 
חמש מגילות ואיוב(: ]563[ דף )מתוכם 8 דפים ריקים(.

11 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. בשני כרכים ראשונים 
סימני  שלישי  בכרך  בטקסט.  פגיעות  עם  עש,  סימני 
עש, ללא פגיעות בטקסט. כתמי רטיבות ועובש בדפים 
וקרעים חסרים  האחרונים של הכרך הרביעי. קרעים 
במספר דפים, ללא פגיעה בטקסט, משוקמים בחלקם 
קלף  כריכות  בלטינית.  רבים  רישומים  נייר.  בהדבקת 

מקוריות, עם פגמים.

39פתיחה: $1500
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40. מקראות גדולות - באזל, שע"ח-
שע"ט - סט בארבעה כרכים 

מקראות גדולות, תורה נביאים וכתובים, עם 
שע"ח-שע"ט  ]באזל,  באזיליאה  המפרשים. 

1618-1619[. דפוס לודוויג קיניג.
סט בארבעה כרכים ובפורמט גדול.

תרגום  עם  תורה,  חומשי  חמשה  א:  כרך 
ובעל  עזרא  אבן  רש"י,  פירושי  אונקלוס, 

הטורים, ומסורה. 
כרך ב: נביאים ראשונים, עם תרגום, פירושי 
ומסורה  ישעיה,  רבי  רלב"ג,  רד"ק,  רש"י, 
זה  כרך  של  בסופו  נכרך  שלפנינו  )בעותק 

ספר דברי הימים ומסורה גדולה(. 
כרך ג: נביאים אחרונים, עם תרגום, פירושי 

רש"י, רד"ק ואבן עזרא, ומסורה.
רש"י,  פירושי  תרגום,  עם  כתובים,  ד:  כרך 

אבן עזרא, רלב"ג, רס"ג.
ארבעה כרכים. כרך ראשון: ]2[, ז, ]1[, רכח 
דף. חסרים 4 דפים מ-]6[ הדפים הראשונים. 
כרך שני: ]1[, רלד-תמא, ]1[; תתקי-תתקמו; 
סז דף. כרך שלישי: ]1[, תמב-תשה, ]1[ דף. 
כרך רביעי: תשז-תתקח, ]1[ דף. )ללא לו דף 
השונים  המנהגים  כפי  ההפטרות  סדר  של 
הנמצאים  הטעויות,  תיקוני  של  דפים  ו-]2[ 
נכרך  הימים  דברי  ספר  מעטים(.  בטפסים 
)בכרך  מלכים  ספר  לאחר  במקומו,  שלא 
דף(,   ]1[ )ז,  הירושלמי  התרגום  השני(. 

המופיע במקור בסוף הכרך הרביעי, נכרך בעותק שלפנינו בראש הכרך הראשון. ]1[ דף לאחר דף תמא, ]1[ 
דף לאחר דף תשה, דף תתלח ודף תתפב הנם דפים ריקים במקור. בעותק זה לא מופיעים הדפים הריקים 
שלעיתים מופיעים לאחר דף תרפה ולאחר דף סז מהספירה השניה )המופיע לפנינו בסופו של הכרך השני(. 
39.5 ס"מ. דפים רבים בגוון כהה. מצב כללי טוב-בינוני. חלק מהדפים בכרך השלישי במצב בינוני. כתמים, 
בהם כתמי רטיבות. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. קרעים, בהם קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט. בחלק 
מהדפים בכרך השלישי עקבות רטיבות וכתמי רטיבות קשים, בלאי, קרעים, הדבקות נייר לחיזוק, וסימני 

עש רבים עם פגיעות בטקסט. חותמות רבות, ורישומים בכתב-יד. כריכות חדשות.
חותמות: "משה יחזקאל עהרליך, ווארשא", "יחזקאל משה ערליך". 

בחלק מהטפסים נכרך דף שער נוסף לועזי, ומעברו הקדמה בלטינית מאת יוהנס בוקסטורף. דף זה אינו 
הביבליוגרפיה,  מפעל  ראה  זו,  מהדורה  של  שונות  וואריאציות  אלו  שינויים  )על  שלפנינו  בעותק  נמצא 

רשומה מס' 000182291(. 

פתיחה: $1000
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40. Mikraot Gedolot – Basel, 1618-1619 – Four-Volume Set
Mikraot Gedolot, Torah Neviim and Ketuvim, with commentaries. Basel: Ludwig 
König, [1618-1619].
Complete set in four volumes, large format.
Vol. I: Five Books of the Torah, with Targum Onkelos, the commentaries of Rashi, Ibn 
Ezra and Baal HaTurim, and Masorah. 
Vol. II: Neviim Rishonim, with Targum, the commentaries of Rashi, Radak, Ralbag, 
R. Yeshaya, and Masorah (in this copy, Divrei HaYamim and Masorah Gedolah are 
bound at the end of this volume).
Vol. III: Neviim Acharonim, with Targum, the commentaries of Rashi, Radak and Ibn 
Ezra, and Masorah.
Vol. IV: Ketuvim, with Targum, and the commentaries of Rashi, Ibn Ezra, Ralbag and 
R. Saadia Gaon.
Four volumes. Vol. I: [2], 7, [1], 228 leaves. Lacking 4 of first [6] leaves. Vol. II: [1], 
234-441, [1]; 910-946; 67 leaves. Vol. III: [1], 442-705, [1] leaves. Vol IV: 707-908, [1] 
leaves. (Without 36 leaves of the Haftarot according to the various rites and the [2] 
leaves of errata, which appear in a few copies only). Divrei HaYamim was bound out 
of sequence, after Melachim (in vol. II). Targum Yerushalmi, which originally appears 
at the end of vol. IV, was bound at the beginning of vol. I (7, [1] leaves). Leaf following 
leaf 441, leaf following leaf 705, leaf 838 and leaf 882 are originally blank. The blank 
leaves which sometimes appear following leaf 685 and following leaf 67 of the second 
sequence (at the end of vol. II of this set) do not appear in this copy. 
39.5 cm. Many darkened leaves. Overall good-fair condition. Some leaves of vol. III are 
in fair condition. Stains. Dampstains. Worming, affecting text. Tears, including open 
tears affecting text. In vol. III: traces of past dampness and severe dampstains, wear, 
tears, paper for reinforcement and extensive worming affecting text to some leaves. 
Many stamps, inscriptions. New bindings.
Stamps of "Moshe Yechezkel Ehrlich, Warsaw", "Yechezkel Moshe Ehrlich".
Some copies include an additional title page, in Latin, with a Latin introduction by 
Johannes Buxtorf on verso. This copy does not include this leaf (see Bibliography of the 
Hebrew Book, record 182291, for variants of this edition).
Opening price: $1000
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 - ת"פ  האלה,   -  Biblia Hebraica  - בלטינית  תרגום  עם  וכתובים,  נביאים  תורה   .41
שוליים רחבים - תחריט

 Biblia Hebraica, ex aliquot manuscriptis et compluribus impressis ,תורה, נביאים וכתובים
codicibus, בעריכת יוהאן היינריך מיכאליס. האלה )Halle, גרמניה(, ]ת"פ[ 1720. עברית, עם הקדמות 

והערות בלטינית. 
תחריט נאה מול דף השער. נוסח השער נדפס בחלקו בדיו אדומה. בראש הספר הקדשה בלטינית לפרידריך 

וילהלם מלך פרוסיה. 
הוצאה זו נערכה על ידי יוהאן היינריך מיכאליס, שהשתמש גם בכתבי-יד שונים מאלו שעל פיהם נדפסה 

מהדורת ה"מקראות גדולות" בוונציה רפ"ה-רפ"ו. 
עם תרגום לטיני של המסורה הקטנה ופירוש בלטינית, ובו חילופי נוסחאות.

בשולי מספר דפים, הגהות בכתב-יד.
 ]6[, 32 עמ'; שלב, ]1[ דף; 16 עמ'; שלד-תב דף; 12 עמ'; תג-תסד דף; 4 עמ'; תסה-תתמח, ]2[ דף. שיבוש 
בסדר דפים רנ-רנא. 31.5 ס"מ. שוליים רחבים. מצב טוב-בינוני. כתמים רבים, בהם כתמי רטיבות וכתמים 
כהים. בלאי בחלק מהדפים. קרעים, בהם קרעים חסרים בשולי מספר דפים. רישומים בכתב-יד. כריכה 

חדשה.          

פתיחה: $400
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 - ההפטרות  סדר  עם  סופרים  תיקון   .42
אמשטרדם, תפ"ו

אמשטרדם,  והפטרות.  פרשיות  סדר   - סופרים  תיקון 
תפ"ו ]1726[.

מינדיז,  רודריגיז  שמואל  חזן  הגבירים  "במצות  נדפס 
עם  סילוא".  דא  גומיש  דוד  גירונא,  די  צרפתי  משה 

הסכמות, פיוטים ושירים שונים.
בתחריט  מאוייר  הראשון  הכרך.  בראש  שערים  שני 
מיוחד  נוסף  שער  פיקאר.  ברנרד  מאת  נאה,  נחושת 

לסדר ההפטרות.
כרך אחד הכולל: חמשה חומשי תורה, סדר הפטרות, 
עם  בספרדית,  ולוחות  המועדים  פרשיות  קריאת  לוח 
מיוחד בספרדית:  דפים מקופלים. לחלק הלוחות שער 
 Calendario facil y curiozo de las tablas lunares
כותרת  עם   ,calculadas con las tablas solares
עברית: "אלה מועדי יהוד]![ מקראי קודש". אמשטרדם, 

תפ"ו ]1726[.
כל החלקים בכרך אחד. ]5[, ג-שכז, ]2[, שכט-תמו; ]10[ 
דף; 16, ]1[ עמ'. עמ' ]3-8[ מקופלים, נכרכו אחרי עמ' 
16. ]6[ דפים הכרוכים במקור בראש הספר, נכרכו כאן 
בסופו. 17 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים. קרעים במספר 
דפים, בהם קרע באחד מהדפים המקופלים, עם פגיעה 
קלה בטקסט. חיתוך דפים מוזהב. כריכת עור מקורית, 

מעוטרת בעיטורים מוזהבים )דהויים בחלקם(, עם נייר פורזץ צבעוני מקורי. פגמים ובלאי בכריכה )במיוחד 
בשדרה; נקבי אבזמים משני צידי הכריכה(.

פתיחה: $400

41. Bible, with Latin Translation – Biblia Hebraica – Halle, 1720 – Wide 
Margins – Engraved Frontispiece
Bible, Biblia Hebraica, ex aliquot manuscriptis et compluribus impressis codicibus, 
edited by Johann Heinrich Michaelis. Halle (Germany), 1720.
Hebrew, with Latin introduction and commentary. Engraved frontispiece. Title page 
printed in red and black. Latin dedication to King Friedrich Wilhelm of Prussia.
This edition was edited by Johann Heinrich Michaelis. It includes a Latin translation of 
the Mesorah Ketana and a Latin commentary.
Handwritten marginalia on several leaves.
[6], 32 pages; 332, [1] leaves; 16 pages; 334-402 leaves; 12 pages; 403-464 leaves; 4 pages; 
465-848, [2] leaves. Leaves 250-251 are bound out of order. 31.5 cm. Wide margins. 
Good-fair condition. Many stains, including dampstains and dark stains. Wear to some 
leaves. Marginal tears, including open tears to several leaves. Handwritten inscriptions. 
New binding.
Opening price: $400
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43. תיקון סופרים - חמישה חומשי תורה וחמש מגילות, עם סדר ההפטרות - אמשטרדם, 
תפ"ז - עם עלון הפרסום לקראת הוצאת החומש

תיקון סופרים - חמישה חומשי תורה וחמש מגילות, עם סדר ההפטרות. אמשטרדם, תפ"ז ]1727[. דפוס 
הדיין רבי משה פרנקפורט. 

שני שערים בראש הספר, הראשון - עם תחריט מאויר. שער נפרד לסדר ההפטרות. ההפטרות הן "כמנהג 
קהלות אשכנזים וספרדים". בסוף הספר, "לוח על מאה שנים", לשנים ת"צ-תק"צ.

המדפיס, רבי משה פרנקפורט )תל"ח-תקכ"ח(, מדייני אמשטרדם, חיבר והדפיס ספרים רבים בבית דפוסו 
ובדפוסים אחרים באמשטרדם )"נפש יהודה" על מנורת המאור; "שבעה פתילות" קיצור מנורת המאור; 
"זה ינחמנו" על המכילתא; ועוד(. נודע במיוחד בעריכתו מחדש של חיבור "באר הגולה" על השולחן ערוך.

לאחר השער לסדר ההפטרות נכרכו שני דפים מודפסים - עלון פרסומת שהופץ לקראת הדפסת החומש. 
בעמוד הראשון הכותרת "מודעא", עם דוגמה מתחילת ספר בראשית. בעמודים האחרים מופיעה הודעה 

מהמוציאים לאור על הכוונה להדפיס את החומש, על מעלותיו המיוחדות, סוג הנייר, המחיר, ועוד.
]1[, שסז, ]1[; ]3[, קיח, ]3[ דף. 17.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש, משוקמים 
בהדבקות נייר. קרעים, בהם קרעים חסרים קטנים, עם פגיעות בטקסט. דפים וקונטרסים רופפים או מנותקים 
בחלקם. רישומים בכתב-יד בדפי המגן. כריכת עור עתיקה ובלויה, עם פגמים וסימני עש, מנותקת בחלקה. 

אבזם מתכת לסגירה.

פתיחה: $400

42. Tikkun Sofrim with Haftarot – Amsterdam, 1726 
Tikkun Sofrim – Parashiot and Haftarot. Amsterdam, 1726.
The printing was "commissioned by Samuel Rodrigues Mendes, Moses Sarfati and 
David Gomes da Silva". With approbations, piyyutim, and various poems.
Two title pages at the beginning of the volume. The first title page was engraved by 
Bernard Picart. Divisional title page for the Haftarot.
One volume comprising: Five Books of the Torah, Haftarot, table of Torah readings for 
the festivals, and calendars in Spanish (with folding plates). The calendar section has 
its own Spanish title page: Calendario facil y curiozo de las tablas lunares calculadas 
con las tablas solares, with a Hebrew heading: "These are the festivals of G-d, holy 
occasions". Amsterdam, 1726.
All the parts in one volume. [5], 3-327, [2], 329-446; [10] leaves; 16, [1] pages. Folding 
pp. [3-8] bound after p. 16. [6] leaves originally bound at beginning of book, bound here 
at end. Approx. 17 cm. Good condition. Stains. Tears to several leaves, including tear 
to one folding plate, slightly affecting text. Gilt edges. Original leather binding, with 
gilt decorations (partly faded), with original marbled endpapers. Defects and wear to 
binding (in particular to spine; perforations from clasps on both boards).
Opening price: $400
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43. Tikun Sofrim – Five Books 
of the Torah and Five Megillot, 
with Haftarot – Amsterdam, 
1727 – With Pre-Publication 
Advertisement for the Chumash 
Tikun Sofrim – Five Books of the 
Torah and Five Megillot, with 
Haftarot. Amsterdam: Dayan R. 
Moshe Frankfurt, 1727.
Two title pages, the first engraved. 
A separate title page for the 
Haftarot "according to Ashkenazi 
and Sephardi rites". At the end, one-
hundred-year calendar for 1730-
1830.
The printer R. Moshe Frankfurt 
(1678-1768), a dayan in Amsterdam, 
wrote and printed many books 
in his own printing press and 
elsewhere in Amsterdam.
Two printed leaves are bound 
after the title page of Haftarot – 
an advertisement issued prior to 
the publication of the Chumash. 
The first page features a sample 
of the beginning of Bereshit. This 
is followed by a notice from the 
publisher, praising the Chumash.
[1], 367, [1]; [3], 118, [3] leaves. 17.5 cm. Good-fair condition. Stains. Dampstains. 
Worming, repaired with paper. Tears, including small open tears, affecting text. Loose 
and partially detached leaves and gatherings. Handwritten inscriptions to endpapers. 
Early, worn, leather binding, with damage and worming, partially detached. Metal 
clasp.
Opening price: $400
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44. חמישה חומשי תורה, עם חמש מגילות והפטרות - אמשטרדם, תק"ו-תק"ז - כריכת 
שריון צב, עם אבזמי כסף ושדרת כסף ועליה שם בעלים 

לוי  ]תק"ו-תק"ז 1746-1747[. דפוס הירץ  והפטרות. אמשטרדם,  חמישה חומשי תורה, עם חמש מגילות 
רופא וחתנו קאשמן.

כריכת שריון צב, עם אבזמי כסף לסגירה, ושדרת כסף, עליה מובלט שם בעלים: "רבקה אשת כהר"ר משה".
דף שער נפרד להפטרות. ההפטרות כמנהג האשכנזים והספרדים. 

בדפי הבטנה הקדמית רישום תפילה שאומרים "בשבת כשמברכין החדש", ורישום בעלות באנגלית משנת 
.1879

עט, צ-קו, צז-קמב, ]2[; נב דף. 13 ס"מ בקירוב. חיתוך דפים מוזהב. מצב טוב. כתמים. חיתוך דפים על גבול 
נייר פורזץ צבעוני. כריכת שריון צב, עם  הטקסט, עם פגיעות בכותרות הדפים ובטקסט בחלק מהדפים. 

אבזמי כסף ושדרת כסף.
באותן השנים נדפסה בידי אותו מדפיס מהדורה מקבילה, עם תרגום אונקלוס ופירוש רש"י.

פתיחה: $400
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מגילות  חמש  עם  תורה,  חומשי  חמישה   .45
אמשטרדם,   - קטן  בפורמט  כרך   - והפטרות 

תקי"ד-תקט"ז - כריכת עור מקורית

עם  והפטרות,  מגילות  חמש  תורה,  חומשי  חמישה 
]תקי"ד- אמשטרדם,  רש"י.  ופירוש  אונקלוס  תרגום 

יוסף, יעקב ואברהם  תקט"ז 1754-1756[. דפוס האחים 
בני שלמה פרופס. פורמט קטן.

לחמש  ודברים,  במדבר  לספרים  נפרדים  שער  דפי 
מגילות, ולהפטרות. 

רפ; ]1[, רפב-תמה, ]2[; ]1[, תמו-תצא; ]1[ דף ריק, נה 
דף. הדף האחרון חסר. אחד הקונטרסים )דפים תט-תכ( 
נכרך במהופך. 12.5 ס"מ. מצב משתנה בין הדפים. דפים 
ראשונים במצב בינוני. מרבית הדפים במצב טוב-בינוני. 
הראשונים.  בדפים  רב  ובלאי  כהים  כתמים  כתמים. 
סימני  פגיעות בטקסט.  קרעים, בהם קרעים חסרים עם 
עם  בדף השער,  נייר  הדבקות  בטקסט.  פגיעות  עם  עש 
עם  הטקסט,  גבול  על  דפים  חיתוך  בטקסט.  פגיעות 
כריכת  לגמרי(.  חסרות  )חלקן  הדפים  בכותרות  פגיעות 

עור מקורית, עם פגמים וסימני עש. 

פתיחה: $500

44. Five Books of the Torah, With the Five Megillot and Haftarot – Amsterdam, 
1746-1747 – Tortoise-shell Binding, With Silver Clasps and Silver Spine 
Bearing the Owner's Name
Five Books of the Torah, with the Five Megillot and Haftarot. Amsterdam: Hertz Levi 
Rofeh and his son-in-law Cashman, [1746-1747]. 
Tortoise-shell binding, with silver clasps and spine; owner's name on spine: "Rivka 
wife of R. Moshe".
Separate title page for the Haftarot. Contains Haftarot of both Ashkenazi and Sephardi 
rites.
On front endpapers, a handwritten prayer to be recited on Shabbat Mevarchim, and an 
English ownership inscription dated 1879.
79, 90-106, 97-142, [2]; 52 leaves. Approx. 13 cm. Gilt edges. Good condition. Stains. 
Margins trimmed close to text, affecting headings and text on some leaves. Color 
endpapers. Tortoise-shell binding, with silver clasps and silver spine.
Opening price: $400
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סט   - המנוקדת  המהדורה   - תקכ"ז-תקכ"ט  אמשטרדם,   - הסופר"  "עזרת  חומשי   .46
בכריכות עור מקוריות

ספר עזרת הסופר, "תקון סופרים ווי העמודים", חמשה חומשי תורה, עם ההפטרות, ועם הגהות אור תורה 
לרבי מנחם די-לונזאנו, "נכון הוא להגות בו ולהעתיק ממנו ספר תורת ה'". אמשטרדם, ]תקכ"ז-תקכ"ט? 
1767-1769?[. חמישה כרכים. קדם-שער מאויר בכל הכרכים, ובו פרט השנה תקכ"ט. בשאר השערים פרט 

השנה תקכ"ז. שערים נפרדים לחלק ההפטרות שבכל כרך, עם פרט השנה תקכ"ח.
והעורך,  ושירים בשבח הספר  נדפסו הסכמות  קדם השער לשער המפורט(  )בין  בראשית  ספר  בתחילת 
ואחריהם נדפס החיבור "מאיר נתיב" - על שמות קודש וחול בספר התורה, מאת רבי יהודה פיזא. בסוף ספר 
דברים נדפסו: הפטרת "שבת איכה" עם תרגום לספרדית, פסוק אחרי פסוק; ספר "לוחות העיבור" )שער 

נפרד( - דפי לוחות לקביעת מועדים )עברית ופורטוגזית(.
הספר נועד לשמש דוגמה לסדר הכתיבה עבור סופרי סת"ם ]על פי המנהג המכונה "ווי העמודים", לפיו 
כל עמודה בספר התורה מתחילה באות ו'[. שירת הים וכן שירת האזינו עוצבו על פי מנהג הכתיבה בספר 

התורה, ועל כן נדפסו על עמודים רחבים יותר )בעותק שלפנינו קרעים חסרים בשירת הים(.

45. Five Books of the Torah, with Five 
Megillot and Haftarot – Small-Format 
Edition – Amsterdam, 1754-1756 – 
Original Leather Binding
Five Books of the Torah, Five Megillot and 
Haftarot, with Targum Onkelos and Rashi 
commentary. Amsterdam: Yosef, Yaakov and 
Avraham, sons of Shlomo Proops, [1754-1756]. 
Small format.
Separate title pages for Bamidbar and Devarim, 
for the Five Megillot and for Haftarot.
280; [1], 282-445, [2]; [1], 446-491; [1] blank 
leaf, 55 leaves. Lacking last leaf. One gathering 
(leaves 409-420) bound upside-down. 12.5 cm. 
Condition varies. First leaves in fair condition. 
Most leaves in good-fair condition. Stains. 
Dark stains and extensive wear to first leaves. 
Tears, including open tears affecting text. 
Worming, affecting text. Paper repairs to title page, affecting text. Margins trimmed 
close to text, affecting headings (some headings are entirely lacking). Original leather 
binding, with damage and worming.
Opening price: $500
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46. Ezrat HaSofer Chumashim – 
Amsterdam, 1767-1769 – Vowelized 
Edition – With Original Leather Bindings
Ezrat HaSofer, "Tikun Sofrim Vavei 
HaAmudim", Five Books of the Torah, with 
Haftarot, and with Or Torah by R. Menachem 
de Lonzano. Amsterdam, [1767-1769?].
Five volumes. Engraved title page in all 
volumes, with the Hebrew year 5529 [1768-
1769]. The rest of the title pages are dated 
5527 [1766-1767]. Separate title pages for the 
section of Haftarot in each volume, dated 
5528 [1767-1768].
Printed at the beginning of Bereshit (between 
the engraved title page and the detailed title 
page) are approbations and poems in praise 
of the book and its editor, followed by the 
Meir Netiv composition regarding the Holy 
Names in the Torah, by R. Yehuda Piza. 
Printed at the end of the Book of Devarim is 
the Haftarah of Shabbat Eichah with Spanish translation (verse per verse), and Luchot 
HaIbur (calendar; separate title page; Hebrew and Portuguese) with tables.

]11[, סה; כו דף.  חמישה כרכים. בראשית: 
ויקרא:  דף.  כח   ,]2[ ]סו[-קכא;   ,]1[ שמות: 
 ,]2[ במדבר:  דף.  כד   ,]2[ ]קכב[-קסג;   ,]1[
]קסה[-רכא; ]2[, טז דף. דברים: ]2[, ]רכג[-

ס"מ   18 דף.   ]8[ רעז-רצ;   ,]3[  ;]1[ רעב, 
בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי 
רטיבות. סימני עש קלים. קרעים חסרים עם 
פגיעות בטקסט בדפים של שירת הים. מספר 
דפים מנותקים בחלקם. רישומים בכתב-יד. 
בעיטורים  מעוטרות  מקוריות,  עור  כריכות 
מוזהבים, עם נייר פורזץ צבעוני מקורי. בלאי 
מעט(.  מנותקות  )חלקן  בכריכות  ופגמים 
מן  באחד  חסרה  )שדרה  בשדרות  קרעים 

הכרכים(. 
הספר נדפס באותה תקופה במהדורה נוספת, 

ללא ניקוד וטעמים וללא מספור פרקים. 

פתיחה: $600
46a
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47. ספר תהלים עם פירוש הרד"ק - אמשטרדם, 
תקל"ח - כריכת עור מקורית, מעוטרת 

פירוש  עם  והחודש,  השבוע  לימי  מחולק  תהלים,  ספר 
פרופס.  יעקב  דפוס   .]1778 ]תקל"ח  אמשטרדם,  הרד"ק. 

פורמט קטן.
רישום בעלות בדף המגן הקדמי )בכתיבה מרובעת(: "מתנה 
אברהם  סינייור  המרומם  הגביר  לאהובינו  שנים  מחיי"ם 

יאודה בלאניס יצ"ו". 
ממנהיגי  בלאניס,  יהודה  רבי  בגביר  מדובר  הנראה,  כפי 
פירנצה במאה ה-18, שהחיד"א עמד עמו בקשרי  קהילת 
ידידות וחיבה. בשנת תקי"ז שלח החיד"א שבעה עותקים 
"למע']לת[  מיועד  מהם  כשאחד  יוסף",  "שער  מספרו 
נר"ו, מנחה היא שלוחה  יאודה בלאניס  אהובנו כמהח"ר 
והנני נותן לו את בריתי שלום" )בניהו, רבי חיים יוסף דוד 
אזולאי, כרך ב', עמ' תמד(. באגרת אחרת מכנהו החיד"א: 
נוספת:  ובאגרת  תמג(,  עמ'  )שם,  השלם"  החכם  "מעלת 
עמ'  )שם,  נר"ו..."  בלאניס  יהודא  כמהר"ר  ואלופי  "מורי 

תמה(. 
]1[, רפא דף. 12.5 ס"מ. חיתוך הדפים מוזהב ומעוטר. מצב 
טוב. כתמים. חיתוך דפים על גבול כותרות הדפים במספר 
מקומות. כריכת עור מקורית, מעוטרת בעיטורים מוזהבים, 
עם נייר פורזץ צבעוני מקורי. פגמים בכריכה. נתון בנרתיק 

עור מקורי. 

פתיחה: $500

This book was prepared as a model for scribes writing a Torah scroll (conforming with 
the custom known as Vavei HaAmudim – each column of the Torah scroll starting with 
the letter Vav). Shirat HaYam and Shirat Haazinu are printed on wider leaves, fitting 
with their layout in the Torah scroll (open tears to Shirat HaYam in this copy). 
Five volumes. Bereshit: [11], 65; 26 leaves. Shemot: [1], [67]-121; [2], 28 leaves. Vayikra: 
[1], [122]-163; [2], 24 leaves. Bamidbar: [2], [165]-221; [2], 16 leaves. Devarim: [2], [223]-
272, [1]; [3], 277-290; [8] leaves. Approx. 18 cm. Good-fair condition. Stains. Dampstains. 
Minor worming. Open tears, affecting text of Shirat HaYam. Several partially detached 
leaves. Handwritten inscriptions. Original, gilt-decorated leather binding, with original 
color endpapers. Wear and damage to bindings (some slightly detached). Tears to 
spines (one vol. lacking spine).
At the same time, another edition appeared, unvowelized and without the numbering 
of the chapters. 
Opening price: $600
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47. Tehillim with Radak Commentary – Amsterdam, 1778 – Original, Gilt-
Decorated Leather Binding
Tehillim, divided into days of the week and days of the month, with the Radak 
commentary. Amsterdam: Yaakov Proops, [1778]. Small format.
Ownership inscription on the front endpaper (in square letters): "Gift… to our 
beloved… Senior Avraham Yehuda Blanis".
Apparently, the inscription is referring to R. Yehuda Blanis, leader of the Florence 
community in the 18th century, a close acquaintance of the Chida.
[1], 281 leaves. 12.5 cm. Gilt edges, decorated. Good condition. Stains. Leaves trimmed 
close to headings in several places. Original, gilt-decorated leather binding, with 
original color endpapers. Damaged binding. Housed in original leather case. 
Opening price: $500
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הר'  שנות  דפוסי   - דפים  שרידי  48. אוסף 
והש' / דפי הגהה מדפוסי שאלוניקי ועוד

אוסף שרידי דפי-דפוס שהוצאו מ"גניזת כריכות".
כולל דפים מדפוסי שנות הר' והש' )ארבעה טורים, 
רפ"א-רפ"ז;  שונצינו  שמעוני,  ילקוט  ר"ן;  שונצינו 
שו"ת בנימין זאב, ונציה רצ"ט; ועוד(; חלק מהדפים 
משאלוניקי  )בעיקר  דפוס  ונסיונות  הגהה  עלי  הם 
בכתבי-יד  תיקונים  בחלקם  הת'-ת"ק(,  משנות 
בגב  מזוהה,  לא  מחיבור  דפים  )כולל  המגיהים 
ממהדורת  כנראה  גמרא,  עמוד  הודפס  מהם  אחד 

שאלוניקי, תס"ה(.
שונים  פגיעה  מצבי  משתנה.  גודל  דף.  ל-70  קרוב 

כתוצאה מהכריכה.

פתיחה: $400

48. Collection of Leaf Fragments – 
Printed in the 15th-16th Centuries / 
Proofs Printed in Salonika and More
Collection of printed leaf fragments from 
a "bindings genizah".
Includes leaves printed in the 15th-16th 
centuries (Arbaa Turim, Soncino 1490; 
Yalkut Shimoni, Soncino 1521-1527; 
Responsa Binyamin Ze'ev, Venice 1539; 
and more); proofs and print trials (mostly 
from Salonika, 17th-19th centuries), some 
with corrections handwritten by the 
proofreaders (including leaves from an 
unidentified composition, on the verso 
of one of them a page of Gemara was 
printed, presumably from the Salonika 
1705 edition).
Close to 70 leaves. Size varies. Various 
degrees of damage due to use in binding.
Opening price: $400

דפוסים עתיקים - שנות הר' והש'
Early Printed Books – 16th-17th Centuries 
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49. ספר מקנה אברם - ונציה, רפ"ג 
- דפוס בומברג - המהדורה העברית 

- חתימות

חכמת  על  אברם,  מקנה   - דקדוק  ספר 
הדקדוק, מאת הרופא והמדקדק רבי אברהם 
דניאל  דפוס   .1523 רפ"ג  ]ונציה,  דבלמש. 

בומברג[. מהדורה ראשונה.
שלא  השער  נוסח  בסוף  מופיע  הספר  שם 
זה  שם  נרשם  שלפנינו  )בעותק  בהבלטה 
עמוד  בראש  גדולות  באותיות  בכתב-יד 
השער(. לפנינו המהדורה העברית. במקביל 
עם  נוספת  מהדורה  נדפסה  זו  למהדורה 
)למעט  במלואו  נוקד  הספר  לטיני.  תרגום 

ההקדמה(.
בדף ]5[ איור מיוחד של אותיות האלף-בית 
שמצאתי  מה  כפי  הנהר  עבר  "כתב  פי  על 

בספר ישן נושן".
המדפיס  את  המחבר  משבח  בהקדמתו 
יצא  "...והנה  בומברג:  דניאל  הווניציאני 
חמודות...  איש  בומבירגי  דניאל  לקראתי 
הוא איש נוצרי ואת אלוהיו הוא ירא, ובשם 
אבותיו  רגלי  עמדו  לא  יקרא...  לא  ישראל 
תחת הר סיני, אך אליו שמתי כל מעיני, כי 
הוא מן המזלים זהב מכיס לעשות לה' ממונו 
מקרא  בדפוס  לכתוב  תוכות,  לחוק  הוציא 

ומשנה והלכות... אף הוא למד ספר ולשון יהודית ועשה לו מהם עטרות, ומעשיו כזוהר הרקיע מזהירות...".
המחבר נפטר לפני השלמת הספר, והוא הושלם על ידי רבי קלונימוס ב"ר דוד קלונימוס. בדף ]143[: "שער 
בטעמי המקרא, לי הצעיר קלונימוס בן לאדוני אבי החכם השלם רבי דוד נ"ע לבית קלונימוס, לתשלום ספר 
מקנה אברם למהר"ר אברהם דבלמש נ"ע אשר נפטר ולא זכה להשלים הספר". קולופון בעמוד האחרון: 
"מה שהיה פה ויניציאה העיר המהוללה בחדש תמוז רפ"ג, אני הוא המדבר הצעיר מכל בני משפחתי בחק 

ונימוס קלונימוס בר רבי דוד לבית קלונימוס". 
רישומי בעלות וחתימות בדף השער: "מאת ה' היתה זאת לי יהודא ליב הלברשטט" ]יתכן והוא רבי יהודה 
ליב, תלמיד ה"פני יהושע", מדייני פיורדא ומראשי הישיבה יחד עם הגאון רבי וולף המבורג. רבו של הרב 
במברגר מווירצבורג. נפטר תקצ"א[; "הספר הזה קניתי מהתורני ר' איצק מלנדשבורג... הקטן ליב שי"ק 
סג"ל"; "...בערש גוטטמאן פה פערשויא יום א' טוב תמוז תקע"ח לפ"ק"; "הספר מקנה אברם הלז קניתי... 

לי לשמי דובער... בהרבני המנוח הצדיק מה"ו משה גוטמא]ן[ ז"ל". 
]157[ דף. 20 ס"מ בקירוב. מצב טוב. נייר איכותי. כתמים, בהם כתמי רטיבות וכתמים כהים. רישומים. 

כריכה חדשה.

פתיחה: $1000

49
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50. ספר מחברות עמנואל - קושטא, רצ"ה - דפוס אליעזר שונצינו - חתימת רבי שמשון 
באקי

"ספר המחברות למר עמנואל זלה"ה", מאת עמנואל בן שלמה הרומי. קושטא, רצ"ה ]1535[. דפוס אליעזר 
בן גרשם שונצינו. מהדורה שניה.

עמנואל בן שלמה הרומי, משורר וסאטיריקן יהודי ומחבר פירושים לתנ"ך. נולד ברומא בשנת 1261 ונפטר 
בשנת 1330. לאחר שירד מנכסיו עזב את עיר מולדתו ונדד ברחבי איטליה, עד שמצא מקלט אצל פטרון 
ושמונה פרקים  בן עשרים  קובץ  "מחברות עמנואל" הוא  יצירותיו.  וכתב את  ישב  בעיר פרמה, בחסותו 
)"מחברות"( מפרי יצירתו. הספר מכיל מקאמות ארוכות, משולבות בשירים, סיפורים, משלים, דיאלוגים 

ועוד, ברוח הרנסאנס האיטלקי, כפי שהשתקף בעיני חכם יהודי בן התקופה. 
בדף שאחרי דף השער חתימה בכתיבה איטלקית: "שמשון באקי". נראה כי זו חתימת רבי שמשון באקי 
השני )נולד תנ"ג; נכדו של רבי שמשון באקי הראשון(, אב"ד קסאלי. החיד"א ביקר אצלו כשהגיע לקסאלי 

בשנת תקל"ח, והוא מזכירו בספרו "מעגל טוב" )מהדורת פריימאן, עמ' 175(.
בשער - רישומי בעלות בכתיבה איטלקית של "הלל הכהן".

מעבר לדף האחרון, רישום בכתב-יד של אותיות האלף-בית בכתיבה איטלקית, על פני עמוד שלם. 
]156[ דף. 19.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי קל. קרעים חסרים בשולי מספר 

דפים. חיתוך שולי דף השער עם פגיעות במסגרת השער המאויירת. כריכת בד ישנה, עם פגמים. 
בינה לבין המהדורה הראשונה, ראה במבואו של חיים בראדי  ועל השינויים  זו,  על טיבה של מהדורה 

למחברות עמנואל, ברלין תרפ"ו, עמ' ד-ט, ובמבוא של דב ירדן למהדורתו, ירושלים תשי"ז, עמ' כ.

פתיחה: $1000

49. Mikneh Avram – Venice, 1523 – Printed by Bomberg – Hebrew Edition – 
Signatures
Mikneh Avram, Hebrew grammar, by the physician and grammarian R. Avraham de 
Balmes. [Venice: Daniel Bomberg, 1523]. First edition.
Book title stated in ordinary type at end of title page text (in the present copy, the title 
was handwritten in large letters at the top of the title page).
Vocalized Hebrew edition. Another edition with Latin translation was printed 
concurrently.
Leaf [5] shows ancient Hebrew letters, "script of Ever HaNahar [beyond the river] as I 
found it in an ancient book".
The author passed away before completing the book; it was completed by R. Kalonymus 
son of R. David Kalonymus. 
Ownership inscriptions and signatures on the title page, including that of R. Yehuda 
Leib Halberstadt (possibly R. Yehuda Leib, disciple of the Pnei Yehoshua, a dayan 
in Fürth and yeshiva dean alongside R. Wolf Hamburg. Teacher of R. Bamberger of 
Würzburg. D. 1831).
[157] leaves. Approx. 20 cm. Good condition. High-quality paper. Stains, including 
dampstains and dark stains. Inscriptions. New binding.
Opening price: $1000
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50. Machbarot Immanuel 
– Constantinople, 1535 – 
Printed by Eliezer Soncino – 
Signature of Rabbi Shimshon 
Bachi 
Machbarot Immanuel, by 
Immanuel son of Shlomo of 
Rome. Constantinople: Eliezer 
son of Gershom Soncino, 1535. 
Second edition. 
Immanuel son of Shlomo of 
Rome (1261-1330) was a Jewish 
poet, satirist and commentator of 
the Bible. Machbarot Immanuel 
is an anthology of twenty-
eight chapters ("Machbarot"), 
containing lengthy Maqamas, 
incorporating songs, stories, 
allegories, dialogues and more, in 
the spirit of the Italian renaissance, 
as reflected by a Jewish sage of 
that era.
Signature in Italian script on 
the leaf following the title 
page: "Shimshon Bachi". This is 
presumably the signature of R. 
Shimshon Bachi the second (b. 1693; grandson of R. Shimshon Bachi the first), rabbi of 
Casale.
Ownership inscriptions in Italian script on the title page.
Hebrew alphabet inscribed in Italian script over the entire final page.
[156] leaves. 19.5 cm. Good-fair condition. Stains, including dampstains. Minor wear. 
Marginal open tears to several leaves. Title page trimmed, with damage to engraved 
border. Old cloth binding, with damage.
Opening price: $1000
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51. Torah Or – Bologna, 1538
Torah Or, on the topics of afterlife and the World to Come, by Don Yosef ibn Yachya. 
Bologna: Silk Weaver's Guild, [1538].
Printed on verso of title page is a menorah-shaped poem (slightly trimmed), in praise 
of the book. 
The author's introduction includes interesting details about the expulsion from 
Portugal. In the introduction, he writes that this work is the first of three "pillars": 
Torah Or, Derech Chaim and Ner Mitzvah. The author's son, R. Gedaliah ibn Yachya, 
relates in his book Shalshelet HaKabbalah that Derech Chaim and Ner Mitzvah were 
burnt in Padua in 1553.
Inscriptions on title page, in Sephardic cursive script (some in Ladino). Signatures on 
leaf 2: "Yaakov son of R. Avraham de Castro", "Avraham Tzorfati", "Chaim de Castro".
36 leaves. 20 cm. Fair condition. Stains. Tears and wear. Extensive worming, affecting 
text. Damaged and partially detached binding.
Opening price: $800

51. ספר תורה אור - בולוניה, רצ"ח
אל  האחרון  האושר  יתבאר  "בו  אור,  תורה  ספר 
ודברים  הבא  ועולם  וגהינם  עדן  גן  ועניין  הנפש 
אבן- יוסף  דון  החכם  מאת  המעלה",  רבי  רבים 

"השותפים  דפוס   .]1538 ]רצ"ח  בולוניה,  יחייא. 
יצ"ו עושי מלאכת המשי".

תחת  מנורה,  בצורת  שיר  נדפס  לשער  מעבר 
תורה  ספר  בשבח  טהור,  זהב  "מנורת  הכותרת: 

אור" )השיר קצוץ בשוליו מעט(. 
בראש הספר הקדמה מעניינת מאת המחבר, אביו 
של רבי גדליה אבן-יחייא בעל "שלשלת הקבלה", 
משפחתו  הרפתקאות  על  היתר  בין  מספר  בה 
הוא  זה  חיבור  כי  כותב  הוא  פורטוגל.  בגירוש 
החלק הראשון מתוך שלושה "עמודים" שנקראו: 
גורל  על  מצוה".  ו"נר  חיים"  "דרך  אור",  "תורה 
שני החלקים האחרים מספר בנו בספרו "שלשלת 
מצוה...  נר  וספר  חיים...  דרך  "ספר  הקבלה": 
ובעונותינו נשרפו... בפדווא שנת שי"ד... ולא נותר 

אצלינו מאלו השני חבורים רק קצתם".
רבי  שחיבר  החבור",  לאושר  "הלצה  לו/ב:  בדף 

עזריה מן האדומים.
רישומים ונסיונות קולמוס בעמוד השער, בכתיבה 
ספרדית רהוטה )חלקם בלאדינו(. חתימות בדף ב': 

"יעקב בכ"ר אברהם דיקאסטרו", "אברהם צרפתי", "חיים די קאשטרו".
פגומה  כריכה  פגיעה בטקסט.  סימני עש קשים, עם  ובלאי.  בינוני. כתמים. קרעים  20 ס"מ. מצב  דף.  לו 

ומנותקת חלקית.

פתיחה: $800
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רצ"ג- קושטא,   - מכלול  ספר   .52
שהדפיס  האחרון  הספר   - רצ"ד 

גרשום שונצינו

ספר מכלול, על דקדוק לשון הקודש, מאת 
]רצ"ג- קושטא,  - הרד"ק.  דוד קמחי  רבי 

רצ"ד 1533-1534[. ]דפוס גרשום שונצינו[. 
פורמט 8°.

מגדולי  היה  שונצינו  גרשום  המדפיס 
ובדורות  בדורו  העבריים,  המדפיסים 
שאחריו. הוא הדפיס ספרים בערים רבות 
ברישה,  מיורי,  קזאל  שונצינו,  באיטליה: 
אך  אורטונה,  רימיני,  פיזרו,  פאנו,  ברקו, 
בשנות ה-20 של המאה ה-16 נאלץ לעזוב 
את איטליה והגיע עם משפחתו לתחומי 
הדפיס  תחילה  העות'מאנית.  האימפריה 
ר"צ  ובשנת  בשאלוניקי,  ספרים  כמה 
הדפיס  בקושטא  לקושטא.  הגיע   )1530(
לאחר  אך  ספרים,  מספר  הישיש  גרשום 
ארבע שנים נפטר. הספר האחרון שעסק 
לרד"ק,  המכלול  ספר  היה  בהדפסתו 
מהדורות  בשתי  רצ"ג-רצ"ד,  בשנים 
)בפורמט  גדולה  מהדורה  מקבילות: 
זו   -  )8° )בפורמט  מוקטנת  ומהדורה   ,)°2
נפטר  ההדפסה  של  בעיצומה  שלפנינו. 
גרשום שונצינו, והיא נשלמה על ידי בנו 

אליעזר שונצינו, שהמשיך להפעיל את הדפוס בקושטא עד שנת ש"ז. עובדת פטירתו של גרשום שונצינו 
באמצע ההדפסה מופיעה בקולופון ארוך המופיע רק במהדורה הגדולה ואינו מופיע במהדורה המוקטנת. 
לפי הברמן ויערי, המהדורה המוקטנת קדמה למהדורה הגדולה, ואת המהדורה המוקטנת הספיק גרשום 
להשלים קודם פטירתו, ולכן רושמים את שנת ההדפסה רצ"ג )ראה: הברמן, המדפיסים בני שונצינו, עמ' 
70; יערי, הדפוס העברי בקושטא, עמ' 22-21, מס' 114, 118(, אך מסתבר יותר שאת שתי המהדורות התחיל 

גרשום שונצינו והשלים בנו אליעזר. 
מספר הגהות בדפי הספר. רישומי בעלות בדף המגן הקדמי, ביניהם: "...החכם בחכמת הדקדוק מוהר"ר 

יעקב במו"ה גרשון ונסע לארץ הקדושה תוב"ב". 
]244[ דף. חסרים דף השער ודפים ]2[, ]4[, ]143-139[ ו-]254-253[ )סה"כ חסרים 10 דף(. בתחילת הספר 
נכרכו דפים בכתב-יד שבהם הועתקו דף השער ותחילת הספר. 13 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי 
רטיבות. קרעים וקרעים חסרים, עם פגיעה בטקסט במספר מקומות, חלקם משוקמים במילוי ובהדבקת נייר. 
סימני עש, עם פגיעות בטקסט. חיתוך דפים על גבול הטקסט )במספר דפים עם פגיעה בטקסט(. מספר דפים 

רופפים. רישומים. כריכה ישנה, פגומה.

פתיחה: $500
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52. Sefer Michlol – Constantinople, 1533-1534 – Last Book Printed by Gershom 
Soncino
Sefer Michlol, Hebrew grammar, by R. David Kimchi, the Radak. Constantinople: 
[Gershom Soncino, 1533-1534]. Octavo edition.
Prominent Hebrew printer Gershom Soncino printed books in many Italian cities. 
In the 1520s, he moved to the Ottoman Empire, printing several books in Salonika 
and later in Constantinople. Gershom passed away in 1534, in the course of printing 
Sefer Michlol. The book appeared in two parallel editions, in different formats – folio 
and octavo. The printing was completed by Gershom's son, Eliezer, who operated the 
Soncino printing press in Constantinople until 1547.
Gershom's death during the course of printing is mentioned in a long colophon printed 
in the folio edition only. Habermann and Yaari therefore suggest that the octavo edition 
was completed while Gershon was still alive, and record 1533 as the year of printing. 
However, it is more likely that both editions were completed by Eliezer Soncino after 
his father's death.
Several glosses. Ownership inscriptions on front endpaper, including: "…the 
grammarian R. Yaakov son of R. Gershon, who moved to the Holy Land".
[244] leaves. Lacking title page and leaves [2], [4], [139]-[143] and [253]-[254] (total of 
10 leaves lacking). Additional leaves at the beginning, with handwritten text of title 
page and beginning of book. 13 cm. Good-fair condition. Stains, including dampstains. 
Tears, including open tears, affecting text in several places, some repaired with paper. 
Worming, affecting text. Leaves trimmed close to text (affecting text on some leaves). 
Some loose leaves. Inscriptions. Old binding, damaged.
Opening price: $500
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53. Sefer Michlol – Venice, 1545 – Printed by Bomberg – Large Format Edition
Sefer Michlol, grammar of the Holy Tongue, by R. David Kimchi – the Radak, annotated 
by R. Eliyahu Ashkenazi [Bachur]. Venice: Daniel Bomberg, [1545].
Comprised of three parts ("she'arim") – Grammar of Verbs, 
Grammar of Nouns and Grammar of Particles. 
Handwritten headings (Italian script). Inked stamps of the 
"Talmud Torah Society of the Modena community". Censorship 
signatures on last leaf.
Large format. A small format edition was printed concurrently.
69 leaves. 29 cm. Good-fair condition. Stains. Worming, affecting 
text on some leaves. Old binding.
Opening price: $400

דפוסים עתיקים - שנות הר' והש'

53. ספר מכלול - ונציה, ש"ה - דפוס 
בומברג - מהדורה בפורמט גדול

ספר מכלול, על דקדוק לשון הקודש, מאת 
רבי דוד קמחי - הרד"ק, עם "נימוקים" מאת 
ש"ה  ונציה,  ]הבחור[.  אשכנזי  אליהו  רבי 

]1545[. דפוס דניאל בומברג.
כולל שלשה "שערים": שער דקדוק הפעלים, 

שער דקדוק השמות ושער דקדוק המלים.
איטלקית(  )בכתיבה  בכתב-יד  כותרות 
ת"ת  "ח']ברת[  חותמות  העמודים.  בראשי 
חתימות  מודינא[".  קודש  ]מקהילת  מקק"מ 

צנזורים בדף האחרון.
מהדורה  גם  נדפסה  במקביל  גדול.  פורמט 

בפורמט קטן. 
כתמים.  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   29 דף.  סט 
סימני עש, עם פגיעה בטקסט בחלק מהדפים. 

כריכה ישנה.

פתיחה: $400
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54. Sefer Michlol – Venice, 1545 – Printed by Bomberg – Small Format Edition
Sefer Michlol, grammar of the Holy Tongue, by R. David Kimchi – the Radak, annotated 
by R. Eliyahu Ashkenazi [Bachur]. Venice: Daniel Bomberg for Cornelio Adelkind, 
1545.
Small format. A large format edition was printed concurrently.
Ownership inscription on the front endpaper.
239, 238-268, [1] leaves. 15 cm. Good condition. Stains. Stamps. Original parchment 
binding, damaged.
Opening price: $750

דפוס   - ש"ה  ונציה,   - מכלול  ספר   .54
בומברג - מהדורה בפורמט קטן

רבי  מאת  הקודש,  לשון  דקדוק  על  מכלול,  ספר 
רבי  מאת  "נימוקים"  עם  הרד"ק,   - קמחי  דוד 
אליהו אשכנזי ]הבחור[. ונציה, ש"ה ]1545[. דפוס 

קורנילייו אדיל קינד "בבית דניאל בומברגי".
פורמט קטן. במקביל נדפסה גם מהדורה בפורמט 

גדול. 
לכל  הוא  "מגן  הקדמי:  המגן  בדף  בעלות  רישום 

החותם בו הקטן וואלף בן כ"ה יאקב סגל".
רלט, רלח-רסח, ]1[ דף. 15 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 

חותמות. כריכת קלף מקורית, עם פגמים.

פתיחה: $750
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55. Halichot Olam – Venice, 1544
Halichot Olam, Talmudic methodology, by R. Yeshua HaLevi of Tlemcen, with 
an introduction to Talmud by R. Shmuel HaNagid. Venice: [Giovanni di Farri and 
Brothers], 1544.
The author, R. Yeshuah HaLevi, was an early Algerian Torah scholar. In his preface to 
the present book, he writes that he fled to Spain in 1467 and settled in Toledo, where he 
composed this book, which became a classic work on Talmudic methodology.
The introduction to Talmud printed at the end of the book is mistakenly attributed on 
the title page to R. Shmuel HaNagid.
Handwritten emendations and glosses.
37, [1] leaves. 20.5 cm. Good-fair condition. Stains, including dampstains. Large open 
tear to title page, repaired with paper (not affecting text). Marginal wear and open 
tears to some leaves (primarily final leaves). Final leaf partially detached. Censor's 
signatures. Without binding.
Opening price: $300

55. ספר הליכות עולם - ונציה, ש"ה
והתלמוד,  המשנה  דרכי  על  עולם,  הליכות  ספר 
"מבוא  עם  מתלמסאן,  הלוי  ישועה  רבי  מאת 
התלמוד לרבי שמואל הנגיד". ונציה, ש"ה ]1544[. 

]דפוס זואני די פארי ואחיו[. 
אלג'יריה  מגאוני  הלוי,  ישועה  רבי  המחבר, 
הקדמונים. בהקדמה לספר שלפנינו מספר כי ברח 
חיבר  בה  בטולדו,  והתיישב  רכ"ז  בשנת  לספרד 
ספר זה )על פי בקשת הנשיא דון וידאל בן לביא(, 

שהפך לחיבור יסודי בספרות כללי הש"ס. 
מבוא התלמוד שנדפס בסוף הספר, מיוחס בטעות 
בשער לרבי שמואל הנגיד )על זהות מחברו ראו: 
מ' מרגליות, הלכות הנגיד, ירושלים תשכ"ב, עמ' 
68-73; ש' אברמסון, מתורתו של רב שמואל הנגיד 

מספרד, סיני, ק, תשמ"ז, עמ' כב-כג(.
בערב  השלמתו  "והיתה  האחרון:  בעמוד  קולופון 
חג הסוכות שנת ש"ה לפ"ק פה ויניציאה... בבית 
ידי...  ועל  ואחיו...  פארי  די  זואני  מי'  האומנים 
המגיה בדפוס קורנילייו בכ"ר ברוך אדיל קינד יצ"ו 
ובהשתדלות... יהודה בן לא"א כמ"ר יצחק לבית 
הלוי ]קולפא[ ועמו שותפו יחיאל בכמ"ר יקותיאל 

הכהן ]רפא[".
תיקונים והגהות בכתב-יד. 

לז, ]1[ דף. 20.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. קרע חסר גדול בדף השער, משוקם 
במילוי נייר )ללא פגיעה בטקסט(. בלאי וקרעים חסרים בשולי חלק מהדפים )בעיקר בדפים האחרונים(. דף 

אחרון מנותק בחלקו. חתימות צנזורה. ללא כריכה. 

פתיחה: $300
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56. Kol Bo – Venice, 1547 – Signatures
Kol Bo, laws and customs. Venice: Marco Antonio Giustiniani, 1547. 
The book was printed anonymously, and the identity of its author was subject to 
dispute. Today it is considered an early edition of the work Orchot Chaim by R. Aharon 
HaKohen. 
Ownership inscripions and signatures. 
4, 158 leaves. 29.5 cm. Fair condition. Stains, including large dampstains. Worming. 
Tears. Open tears to some leaves, including title page and final leaf, affecting title page 
border and text, repaired in part with paper. Old leather binding. 
Opening price: $300

56. ספר כל בו - ונציה, ש"ז - חתימות
ש"ז  ונציה,  ומנהגים.  הלכות  בו,  כל  ספר 

]1547[. דפוס מארקו אנטונייו יושטיניאן.
ספר "כל בו" הוא ספר הלכה קדום, שנדפס 
הועלו  השנים  במשך  מחברו.  שם  בעילום 
מספר השערות מי הוא מחבר הספר. כיום 
מקובל במחקר כי ספר כל בו הוא מהדורה 
רבי  של  חיים  ארחות  הספר  של  מוקדמת 
"לעניין  הבלין,  ש"ז  הרב  )ראה  הכהן  אהרן 
בתוך  חיים'",  ו'ארחות  'כלבו'  הספרים 
א,  חלק  עציון,  אור  מהד'  חיים,  ארחות 

ישראל תשע"ז(.
בגרמנית  רישום  הקדמית  הכריכה  בבטנת 
מנדל  ב"ר  לאברהם  שייך  שהספר  המעיד 
מפרשבורג. רישום בעברית בדף המגן הקדמי: 
נ"י".  מענדל  כ"ה  והקצין  להאלוף  "שייך 
רבי  החבר  בן  "שמואל  השער:  בדף  חתימה 
יעקב ז"ל משטאצין טריוש". בדף עו חתימה 
)בשימוש עם מספור הדף(: "שמעון אולמא".

בינוני. כתמים,  ס"מ. מצב   29.5 דף.  קנח  ד, 
עש.  סימני  גדולים.  רטיבות  כתמי  בהם 
בהם  דפים,  במספר  חסרים  קרעים  קרעים, 
דף השער והדף האחרון, עם פגיעה במסגרת 
השער ובטקסט, משוקמים בחלקם בהדבקות 

נייר. כריכה עור ישנה.

פתיחה: $300
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57. Ateret Zekenim, by Rabbi Yitzchak Abarbanel – Sabbioneta, 1556 – First 
Edition 
Ateret Zekenim, polemic work on providence and prophecy, by R. Yitzchak Abarbanel. 
Sabbioneta: Tobias Foà, 1556.
Signature on title page, in Italian script: "Gedalia Yitzchak Treves". 
40 leaves. Lacking [4] final leaves. 20 cm. Good-fair condition. Stains, some leaves with 
many stains and dampstains. Small open tear to the top of the title page, affecting 
border, repaired with paper. Paper repairs to second leaf. Censorship deletions (an 
entire line was deleted on one leaf). Handwritten inscriptions. New binding.
Opening price: $400

יצחק  לרבי  זקנים,  עטרת  ספר   .57
 - שי"ז  סביוניטה,   - אברבנאל 

מהדורה ראשונה 

על  פילוסופי  חיבור  זקנים,  עטרת  ספר 
יצחק  רבי  מאת  והנבואה,  ההשגחה 
דפוס   .]1556[ שי"ז  סביוניטה,  אברבנאל. 

טוביה פואה.
איטלקית:  בכתיבה  השער,  בדף  חתימה 

"גדליה יצחק טריווש י"ץ".
מ דף. חסרים ]4[ דפים אחרונים )עם "צורות 
היסודות"(. 20 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים.

בחלק מהדפים כתמים רבים וכתמי רטיבות. 
קרע חסר קטן בחלקו העליון של דף השער, 
עם פגיעה במסגרת השער, משוקם בהדבקת 
נייר. הדבקת נייר בשולי הדף השני. מחיקות 
שורה  של  מחיקה  מהדפים  )באחד  צנזורה 

שלמה(. רישומים בכתב-יד. כריכה חדשה.

פתיחה: $400
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58. Mahalach Shevilei HaDaat – 
Mantua, 1563
Mahalach Shevilei HaDaat, Hebrew 
grammar, by R. Moshe Kimchi, 
with the commentary of R. Eliyahu 
Ashkenazi [Bachur]. Mantua: The 
brothers Filotarsi and Calidono 
Filipponi, 1563.
Work on Hebrew grammar, in poem 
form (vocalized), with interlinear 
commentary.
[64] leaves. Approx. 14 cm. Good 
condition. Stains (some dark). Minor 
wear and several tears. New binding.
Opening price: $300

58. מהלך שבילי הדעת - מנטובה, שכ"ג
ספר מהלך שבילי הדעת, על חכמת הדקדוק, מאת רבי משה קמחי, עם פירוש רבי אליהו אשכנזי ]הבחור[. 

מנטובה, שכ"ג ]1563[. דפוס האחים פילוטארסי וקלידאנו פילופוני.
חיבור בצורת שיר על חכמת הדקדוק )מנוקד(, עם פירוש מפורט, פסקה אחר פסקה. קולופון בדף ]62/ב[: 
"תם ונשלם - נדפס במגדל השעות פה מנטובה בדפוס מהאחים פילוטארסי וקלידאנו פיליפוני" ]"מגדל 
השעות" הוא כנראה ה-Torre dell'Orologio, מגדל רנססי שנבנה במאה ה-15 וניצב עד היום בכיכר 

דלה ארבה בעיר מנטובה; עליו הותקן בעת בנייתו שעון אסטרונומי[.
קולופון נוסף בדף ]64/ב[: "תם ונשלם... ביום פורים שושן שנת שכ"ג לפ"ק...". 

בשני הדפים האחרונים: "קצור חלוקת כל הפעלים", "תחבולה" מעשה וחידה מתמטית מאת רבי אברהם 
אבן עזרא, עם פתרונה; "חרוז נגד הצחקנים" הפותח "מצחק בקוביא, מכתו טריה... ויחשוב כי ירויח, לעולם 

לא יצליח...".
]64[ דף. 14 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים )בהם כתמים כהים(. בלאי קל ומספר קרעים. כריכה חדשה.

פתיחה: $300
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שנות  מדפוסי  ספרים  שלושה   .59
הש' בכרך אחד - ספר שארית יוסף 
/ ספר הליכות עולם - מנטובה שנ"ג 
/ ספר שו"ת הר"ן - רומא, ש"ה-ש"ו

בכרך  הש'  שנות  מדפוסי  ספרים  שלושה 
כפי  נדפסו  הראשונים  הספרים  )שני  אחד 

הנראה יחד(: 
· ספר שארית יוסף, כללי התלמוד, לרבי יוסף 
הוצאת   .]1593 ]שנ"ג  מנטובה,  ווירגא.  אבן 
האחים יצחק ושלמה בני רבי שמואל מנורצי 
מהדורה  רופינילו[.  טומאשו  ]דפוס  זצ"ל. 

שניה.
מאת  התלמוד,  כללי  עולם,  הליכות  ספר   ·
רבי ישועה הלוי, עם "מבוא הגמרא", מאת 
 .]1593 שנ"ג  ]מנטובה,  הנגיד.  שמואל  רבי 

]דפוס טומאשו רופינילו[. 
· שאלות ותשובות הרב הגדול הגאון רבנו 
]רומא[, ש"ה-ש"ו  גירונדי. רומי רבתי  נסים 
בנימין  דלטאש,  יצחק  דפוס   .]1545-1546[

מארניינו ואנטוניאו בלאדאו.
הר"ן,  שו"ת  של  הראשונה  המהדורה 
שנדפסה על פי כתב-יד יחיד ]"כאשר מצאנו 

בספר ההעתק שהיה יחיד בעולמו"[.
בספר נדפסו הגהות מאת רבי יצחק דלטאש. 
"אי"ל"  התיבות  בראשי  פותחות  מהן  כמה 

יצחק דלטאש כתב לה תשובה  ורבי  היד ללא תשובה  נמצאה בכתב  ב'  יצחק לאטאש[. שאלה  ]=אמר 
בעצמו.

בקולופון )עמ' קעב(: "רוח הש' נסי נוססה בי אשר ראיתי תשובות הגאון רבנו נסים... מתנוססות מן העפר 
אשר הושלכו שם, מתנשאות עד שמי מרומים במעשה הדפוס הזה...".

בכל עמוד בספר 33 שורות, כל שורה עשירית סומנה באות )י, כ, ל(. 
שלושה ספרים בכרך אחד. שארית יוסף: מד דף. הליכות עולם: מ דף. שו"ת הר"ן: קעג, ]33[ עמ'. 20.5 ס"מ. 
מצב משתנה. הדפים הראשונים של ספר שארית יוסף ודפים רבים בספר שו"ת הר"ן במצב בינוני-גרוע. 
ספר הליכות עולם במצב טוב-בינוני. כתמים. כתמי רטיבות קשים, עם סימני פטריה )בחלקם התחתון של 
הדפים(. סימני עש וקרעים חסרים בדפים הראשונים של ספר שארית יוסף, עם פגיעות בטקסט. סימני עש 
קשים בשוליים התחתונים בדפים רבים בספר שו"ת הר"ן. קרעים חסרים בשולי דפים רבים בספר שו"ת 
הר"ן. מחיקות צנזורה בשני הספרים הראשונים. רישומים בכתב-יד. כריכת קלף עתיקה, פגומה ומוכתמת. 

פתיחה: $1500
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59. Three 16th Century Books, 
Bound Together – She'erit Yosef 
/ Halichot Olam – Mantua 1593 
/ Responsa of the Ran – Rome, 
1545-1546
Three 16th century books, bound 
together (the first two books were 
presumably printed together): 
· She'erit Yosef, Talmudic 
methodology, by R. Yosef ibn 
Verga. Mantua: brothers Yitzchak 
and Shlomo, sons of R. Shmuel of 
Norzi [Tomaso Ruffinelli press], 
[1593]. Second edition. 
· Halichot Olam, Talmudic 
methodology, by R. Yeshua HaLevi, 
with Mevo HaGemara by R. 
Shmuel Hanagid. [Mantua: Tomaso 
Ruffinelli, 1593]. 
· Responsa of the Ran (Rabbi 
Nissim Gerondi). Rome: Isaac de 
Lattes, Benjamin of Arigniano and 
Antonio Blado, 1545-1546. 
The first edition of Responsa of the 
Ran, printed from the sole existing 
manuscript (as noted by the publishers). Glosses by R. Isaac de Lattes were printed in 
the book. 
Three books in one volume. She'erit Yosef: 44 leaves. Halichot Olam: 40 leaves. Responsa 
of the Ran: 173, [33] pages. 20.5 cm. Condition varies. The first leaves of She'erit Yosef 
and many leaves of Responsa of the Ran are in fair-poor condition. Halichot Olam is 
in good-fair condition. Stains. Extensive dampstains, with traces of fungus (to bottom 
of pages). Worming and open tears to first leaves of She'erit Yosef, affecting text. 
Extensive worming to bottom of many leaves in Responsa of the Ran. Open tears to 
margins of many leaves in Responsa of the Ran. Censorship deletions in the first two 
books. Handwritten inscriptions. Early, parchment binding, damaged and stained. 
Opening price: $1500

59b



דפוסים עתיקים - שנות הר' והש'82 

60. Akedat Yitzchak – Venice, 1573
Akedat Yitzchak, commentary on the Torah and the Five Megillot, by R. Yitzchak 
Arama. Venice: Zuan (Giovanni) di Gara, 1573.
Many early ownership inscriptions from Italy on the title page, its verso and the final 
leaf, including an interesting inscription about the burial of R. Akselrad of Asti in 
Chieri (Italy).
Censor's deletions on several leaves. 
290, 297-308, 12 leaves. 36.5 cm. Condition varies. Many leaves in middle of book in 
good condition. First and final leaves in fair condition. Stains, including dampstains 
and mold stains. Tears, some open, not affecting text. Title page and other leaves 
detached. Inscriptions and signatures. Old binding.
Opening price: $500

60. ספר עקדת יצחק - ונציה, של"ג
וחמש  פירוש על התורה  יצחק,  ספר עקדת 
ונציה,  עראמה.  יצחק  רבי  מאת  מגילות, 

של"ג ]1573[. דפוס זואן דיגארה.
בעלות  רישומי  האחרון  ובדף  השער  בדף 
רבים מאיטליה, ביניהם: "את זה חנן אלקי' 
בשנת  פרוינציל  גד  כמ"ר  מאת  לעבדו... 
יצ"ו  א"א  בכמ"ר  כהן  ברוך  נאם  שמ"ז... 
ירק  משה  כספי  "קנין  יצ"ו",  כ"ץ  אכסילרד 
]Jarach[, מסרתי לבני מרדכי יצ"ו י"ו מאייו 
השער,  דף  בתחתית  שע"ד".  במאי[   16[
רישום מעניין ]קצוץ בסופו[ על קבורת רבי 
הנ"ל,  כצ"ז"  בינדיט  "המכונה  אכסילרד 
קירי  דק"ק  ישראל  בקברי  אותו  "וקברתי 
רצה  לא  פוייט  שחיים  היות  יען   ]Chieri[
בדף   ."...]Asti[ אסטי  פה  אותו  שאקבר 
שח/2, רישומי לידות בניו של רבי אכסילרד 
ספרים  רשימת  הקדמי,  המגן  בדף  הנ"ל. 
הספרי'  מכל  "לזכרון  שנ"ה  כסליו  מר"ח 

ימצאו לי".
מחיקות צנזורה במספר דפים.               

רצ, רצז-שח, יב דף. 36.5 ס"מ. מצב משתנה 
בין הדפים. דפים רבים באמצע הספר במצב 
טוב. דפים ראשונים ואחרונים במצב בינוני. 

כתמים, בהם כתמי רטיבות ועובש. קרעים וקרעים חסרים, ללא פגיעות בטקסט. דף השער ודפים נוספים 
מנותקים. רישומים וחתימות. כריכה ישנה.

פתיחה: $500
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שנ"ז  קראקא,   - שבועות  שערי  ספר   .61
במפעל  נרשמה  שלא  נדירה  מהדורה   -

הביבליוגרפיה

בן  יצחק  רבי  הגאון  של  שבועות  שערי  "עשרים 
הרב רבי ראובן" - ספר שערי שבועות, מיוחס לרבי 
 .1597 שנ"ז  ]קראקא,  הברצלוני.  ראובן  בן  יצחק 

דפוס יצחק פרוסטיץ[.
במפעל  נרשמה  שלא  נדירה  מהדורה  לפנינו 
בפורמט  מהדורה  נדפסה  במקביל  הביבליוגרפיה. 
מהדורת  של  השלישי  לכרך  שצורפה   )2°( גדול 
של  דפוסו  בבית  שנה  באותה  שנדפסה  הרי"ף 

פרוסטיץ בקראקא. לפנינו מהדורה בפורמט קטן.
לנו  ידוע  )לא  דף שער  ללא  הוא  העותק שלפנינו 
אם היה במקור(, והוא מזוהה לפי הקולופון שבדף 
האחרון, הזהה לנוסח הקולופון שבמהדורת הרי"ף 
)ראה  והשנה  הדפוס  מקום  מופיעים  ובו  הנ"ל, 

להלן(. 
במפעל  נרשמה  לא  שלפנינו  המהדורה  כאמור, 
הביבליוגרפיה, ואף אינה מופיעה בקטלוג הספריה 
הלאומית. אזכור יחיד של מהדורה זו נמצא אצל 
בן יעקב, בספרו אוצר הספרים )עמ' 605 מס' 1141(. 
בעותק  מעט  )פגום  האחרון  בדף  הקולופון  נוסח 
האלוף  כלב  בזאת  חיל  המאזרני  "האל  שלפנינו(: 
הה"ר אשר בן החסיד הגאון מהר"ר מנחם דוד ז"ל 
הנכבד  על הספר  ראש  נתנה  לאמור  טיקטין  איש 

הזה משוה ידינו לבא אל מלון היום יום א' י"ג תמוז בשנת ונש"א נס לגוים וקבץ נדחי ישראל: יתן לנו מגן 
ישעו לגמור הספר הנכבד הריף עם המרדכי, לשמור ללמוד וללמד על כן אודך ה' ולשמך אזמרה: יגדל 

ישועות עבדו עושה חסד לאלפים: על ידי הפועל שמחה בר יצחק ז"ל מק"ק קראקא".
ספר שערי שבועות נדפס לרוב יחד עם הרי"ף למסכת שבועות. בראש המהדורה שלפנינו נרשם כי יש 
אלו  חיבר שערים  אומרים שהרי"ף עצמו  ויש  הרי"ף,  נכד  הוא  ראובן  ב"ר  יצחק  רבי  אומרים שהמחבר 
בילדותו ואת חיבור הרי"ף בזקנותו. אך כיום מקובל להעריך שהמחבר הוא רבי יצחק ב"ר ראובן הברצלוני, 
שתרגם את ספר המקח והממכר לרב האי גאון. )ראה ש"י פרידמן, תלמוד ערוך: פרק השוכר את האומנין, 

חלק הפירושים, ירושלים תשנ"א, עמ' 325 הערה 183(.
)נכרך לפניו(: ספר אילת אהבים, מאת רבי שלמה די אוליוירה אב"ד אמשטרדם. אמשטרדם,  כרוך עם 

]תכ"ה 1665[. דפוס דוד די קאשטרו תרטאס. מהדורה ראשונה.
ספר שערי שבועות: נו דף. יתכן שחסר דף שער; ספר אילת אהבים: מב ]צ"ל: לב[, ]2[ דף. 14 ס"מ. מצב טוב; 
מספר דפים במצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש. קרעים. קרעים חסרים במספר דפים בספר 
נייר. רישומים.  שערי שבועות, עם פגיעה בטקסט בכארבעה מהם, משוקמים בחלקם במילוי ובהדבקות 

כריכה ישנה.

פתיחה: $300
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62. ספר שולחן ערוך, אבן העזר וחושן משפט - קראקא, שע"ט-ש"פ
ספר שולחן ערוך, עם הגהות הרמ"א, חלק אבן העזר וחלק חושן משפט. קראקא, שע"ט-]ש"פ 1619-1620[. 

דפוס בני יצחק בן אהרן מפרוסטיץ. שני כרכים.
לפנינו החלק השלישי והרביעי מתוך מהדורת השולחן ערוך שנדפסה אז בקראקא. החלק הרביעי )חושן 
משפט( נדפס לפני השלישי )אבן העזר(. בסוף כרך חושן משפט: "תם ונשלם... אלול שנת שע"ט לפ"ק". 

בשער כרך אבן העזר: "שע"ט", ובקולופון: "תם ונשלם פה ק"ק קראקא שנת ש"פ לפ"ק". 
רישומי בעלות )מחוקים( בדף השער של חלק אבן העזר. 

שני כרכים. אבן העזר: ]89[ דף. חושן משפט: קפו, ]12[ דף. ספירת דפים משובשת. 20 ס"מ. מצב משתנה 
בין הדפים, בינוני עד טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות קשים )עקבות רטיבות וסימני עובש בדפים 
האחרונים של הכרך השני(. בלאי. סימני עש עם פגיעות בטקסט. קרעים, בהם קרעים חסרים בדף השער 
של הכרך הראשון, קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט בדפים האחרונים של הכרך השני, וקרע בדף השער 

של הכרך השני. כריכות ישנות ובלויות. 

פתיחה: $1000

61. Shaarei Shevuot – Kraków, 1597 – Rare Edition, Not Listed in the 
Bibliography of the Hebrew Book
Shaarei Shevuot, attributed to R. Yitzchak son of Reuven of Barcelona. [Kraków: Isaac 
Prostitz, 1597].
This rare edition of Shaarei Shevuot is not listed in the Bibliography of the Hebrew 
Book. A large format edition of the same work was printed concurrently, and was 
joined to the end of third volume of the Rif edition printed that year by Prostitz in 
Kraków.
The present copy does not have a title page (it is not known whether it was originally 
printed with a title page), and is identified by the colophon on the final leaf, which 
contains the place and year of printing.
Bound with (before Shaarei Shevuot): Ayelet Ahavim, by R. Shlomo di Oliveyra Rabbi 
of Amsterdam. Amsterdam: David de Castro Tartas, [1665]. First edition.
Shaarei Shevuot: 56 leaves. May be lacking title page. Ayelet Ahavim: 42 [i.e.: 32], 
[2] leaves. 14 cm. Good condition; several leaves in fair condition. Stains, including 
dampstains. Worming. Tears. Open tears to several leaves of Shaarei Shevuot, with 
damage to text on four leaves, repaired in part with paper. Inscriptions. Old binding.
Opening price: $300
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62. Shulchan Aruch, Even HaEzer and Choshen Mishpat – Krakow, 1619-1620
Shulchan Aruch, with the glosses of the Rema, two parts – Even HaEzer and Choshen 
Mishpat. Krakow: sons of Isaac son of Aharon of Prostitz, 1619-[1620]. Two volumes.
Parts III and IV of the Shulchan Aruch edition printed in Krakow. 
Ownership inscriptions (deleted) on title page of Even HaEzer. 
Two volumes. Even HaEzer: [89] leaves. Choshen Mishpat: 186, [12] leaves. Misfoliation. 
20 cm. Condition varies, fair to good-fair. Stains, including significant dampstains 
(traces of past dampness and mold stains to final leaves of vol. II). Wear. Worming, 
affecting text. Tears, including open tears to title page of vol. I, open tears affecting text 
to final leaves of vol. II, and tear to title page of vol. II. Bindings old and worn. 
Opening price: $1000
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63. Etz Shatul – Venice, 1618 – Approbations by the Shelah, the Maharsha, the 
Maharam of Lublin, the Keli Yakar and Others
Etz Shatul, Sefer HaIkkarim by R. Yosef Albo, with commentaries by R. Gedaliah son 
of Moshe [Lipschitz]. Venice: Giovanni Cajon, [1618]. First edition.
The author was a Polish Torah scholar. The book begins with approbations by the 
leading Torah scholars of the generation, including the Shelah, the Maharsha, the 
Maharam of Lublin, the Keli Yakar, the Tevuot Shor and others.
Ownership inscriptions on the title page. Several trimmed glosses.
146 leaves. 28 cm. Fair condition. Stains, including dampstains (large dark stains to 
final leaves). Wear. Worming, affecting text. Tears, including marginal open tears to 
title page and final leaves, affecting engraved title page border, repaired with paper. 
Open tear affecting text on one leaf. Censor's signature. Old binding. 
Opening price: $400

 - שע"ח  ונציה,   - שתול  עץ  ספר   .63
המהר"ם  המהרש"א,  השל"ה,  הסכמות 

מלובלין, ה"כלי יקר" ועוד

ספר עץ שתול, ספר העיקרים לרבינו יוסף אלבו, 
עם ביאורים מאת רבי גדליה בן משה ]ליפשיץ[. 
ונציה, ]שע"ח 1618[. דפוס ייואנו קאיון. מהדורה 

ראשונה. 
נדפסו  הספר  בראש  פולין.  מחכמי  היה  המחבר 
הקדוש,  השל"ה  בהם  הדור,  גדולי  הסכמות 
יקר"  ה"כלי  בעל  מלובלין,  המהר"ם  המהרש"א, 

בעל "תבואת שור", ועוד. 
ספר  נוסח  ו"ענפים".  ל"שרשים"  מחולק  החיבור 
וה"שרשים"  עמוד,  כל  במרכז  מופיע  העיקרים 

וה"ענפים" נדפסו סביבו.
יצ"ו  מודונה  "אחים  השער:  בדף  בעלות  רישומי 
שנת התמ"ו לפ"ק]!["; "הק' אלכסנדר זיסקינד ---"; 
"קניתי מהתורני מהר"ר זיסקינ' החתום כאן... הק' 

ארי' ליב ליידשדורף". מספר הגהות קצוצות.
קמו דף. 28 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי 
רטיבות )כתמים גדולים וכהים בדפים האחרונים(. 
בלאי. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. קרעים, בהם 
קרעים חסרים בשולי דף השער ודפים אחרונים, 
עם פגיעות במסגרת השער המאויירת, משוקמים 
בהדבקות נייר. קרע חסר עם פגיעה בטקסט באחד 

מהדפים. חתימת צנזורה. כריכה ישנה.

פתיחה: $400 
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64. Rosh Amanah by Rabbi Yitzchak Abarbanel – in Latin – Amsterdam, 1638
Rosh Amanah, principles of faith – Liber de Capite Fidei, by R. Yitzchak Abarbanel. 
Amsterdam: Guilielmus & Iohannes Blaev, 1638. Latin.
118, [9] pages. 19 cm. Fair condition. Stains, including dampstains. Several tears. 
Worming. Old binding.
Opening price: $300

יצחק  לרבי  אמנה  ראש  ספר   .64
אמשטרדם,   - לטינית   - אברבנאל 

שצ"ח

ספר ראש אמנה, "בו שרשי וראשי האמונות" 
רבי  מאת   ,Liber De Capite Fidei  -
יצחק אברבנאל. אמשטרדם, ]שצ"ח[ 1638. 
 .Guilielmus & Iohannes Blaev דפוס 

לטינית.
יסודי  הלכות  עם  יחד  ונכרך  נדפס  במקור 
בסוף  ולטינית(.  )עברית  להרמב"ם  התורה 
הספר שלפנינו דפי מפתחות לשני הספרים.

118, ]9[ עמ'. 19 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, 
סימני  קרעים.  מספר  רטיבות.  כתמי  בהם 

עש. כריכה ישנה. 

פתיחה: $300
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65. Collection of Leaves from Babylonian Talmud Editions – 16th Century 
Collection of leaf fragments removed from a "bindings genizah" – from 16th century 
editions of the Babylonian Talmud.
· Three leaves from Tractate Kiddushin. Sabbioneta: Tobias Foa, 1553. · Eight leaves 
from Tractates Berachot, Eruvin and Sanhedrin. Probably from the edition printed by 
Justinian in Venice, 1546-1551.
11 leaves. Size varies. Various degrees of damage due to use in binding. Large open 
tears and extensive damage to all leaves, affecting text.
Opening price: $300

תלמוד  ממהדורות  דפים  אוסף   .65
בבלי - שנות הש' 

אוסף שרידי דפים שהוצאו מ"גניזת כריכות" 
- מהדורות תלמוד בבלי שנדפסו בשנות הש' 

)המאה ה-16(.
מהדורת  קידושין,  ממסכת  דפים  שלושה   ·
 · פואה.  טוביה  בדפוס  שי"ג,  סביוניטה 
עירובין  ברכות,  ממסכתות  דפים  שמונה 
וסנהדרין. כפי הנראה ממהדורת ונציה ש"ו-

שי"א, בדפוס יושטיניאן.
11 דף. גודל משתנה. מצבי פגיעה משתנים 
קרעים  הדפים  בכל  מהכריכה.  כתוצאה 
פגיעה  עם  קשים  ופגמים  גדולים  חסרים 

בטקסט.

פתיחה: $300

תלמוד ורי"ף, משניות ופרקי אבות
Talmud and Rif, Mishnayot and Pirkei Avot
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תורה"  "תלמוד  חברת  בהוצאת   - תס"ה  שאלוניקי,   - ברכות  ממסכת  דפים  אוסף   .66
בשאלוניקי - "גניזת כריכות"

אוסף דפים שהוצאו מ"גניזת כריכות" - דפים ממסכת ברכות. ]שאלוניקי, תס"ה 1705[.
מהדורה מיוחדת לתלמידים שנדפסה ביוזמת חברת "תלמוד תורה" בשאלוניקי, בדפוס אברהם ב"ר ידידיה 
גבאי כף נחת. בדף השער )שאינו לפנינו( נדפס: "מסכת ברכות, עם פירוש רש"י ותוספות... נעשו לדרישת 
ובקשת והשתדלות מפרנסי ומנהיגי הזמן של החברה הקדושה של תלמוד תורה יע"א לזכות את הרבים 
ללמוד וללמד לתלמידים ה' ישמרם...". עמודי המהדורה נדפסו באופן שונה מ"צורת הדף" כפי שנקבעה 
בדפוס ונציה ונפוצה מאז בכל המהדורות. כל עמוד מכיל כמחצית מן הטקסט שבמהדורות הרגילות )ראה 

על מהדורה זו: י. מהלמן, גנוזות ספרים, עמ' 61-60(.
לפנינו 11 דפים המקבילים לדפים ב-ג, יא-יג, יח-כג במהדורות הרגילות )כולל העמוד הראשון של המסכת; 

רוב הדפים אינם רצופים(.
11 דף. 30 ס"מ בקירוב. הדפים נשתמרו כמעט בגודלם הרגיל, אך נפגעו בדרגות שונות כתוצאה מהכריכה. 

בכל הדפים כתמים כהים, קרעים גסים, סימני עש ופגמים, עם פגיעה בטקסט.

פתיחה: $300
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67. כריכה עם שרידי דפי דפוס נדירים - ביניהם דף ממהדורת תלמוד לא ידועה, שנדפסה 
בקושטא במאה ה-16

כריכת ספר שפורקה, עם הדפים שנמצאו בתוכה - שרידי דפי דפוס נדירים, וביניהם דף ממהדורת תלמוד 
לא ידועה:

ידועה, שנדפסה ככל  )סיום פרק ראשון והתחלת פרק שני(, ממהדורת תלמוד לא  · דף ממסכת ברכות 
הנראה בקושטא, כנראה בסביבות שנת ש"ן ]1590[. בשנת שמ"ג-שנ"ה נדפסה בקושטא מהדורת תלמוד, 
זו, מסכת ברכות, נדפסה  שלא הושלמה, ממנה כמעט ולא שרדו עותקים. המסכת הראשונה ממהדורה 
בשנת שמ"ג. הדף שלפנינו דומה ברוב המוטיבים לדף המקביל במסכת ברכות הנ"ל, אך עם מספר שינויים, 
זו לא  בקושטא. מהדורה  ברכות שנעשתה באותן שנים  כי הוא מהדפסה שניה של מסכת  וניתן לשער 

נרשמה ולא היתה ידועה עד כה. הדף כמעט שלם.
· קטע ממסכת שבת, מהדורת ונציה ר"פ )1520; דפוס בומברג(.

· דפים מחמשה חומשי תורה עם מפרשים, מהדורת קושטא רפ"ב ]1522[.
· קטעי דפים מספר עקדת יצחק, כנראה מהדורת שאלוניקי רפ"ב ]1522[.

· דפים מארבעה טורים, חלק חושן משפט, מהדורת קושטא ש' ]1540[. 
· שני קטעים ממסכת חולין, מהדורת שאלוניקי שכ"ו ]1566[.

· דפים מספר יפה תואר, מהדורת ונציה שנ"ז ]1597[.
· שרידים נוספים )כולל שרידי דפים מכתב-יד לא מזוהה(.

הכריכה הורכבה מדפי דפוס עתיקים שהודבקו זה לזה עם מספר דפים בכתב-יד, ועליהם הניחו חיפוי עור. 
לפנינו הדפים וחיפוי העור לאחר שהופרדו בזהירות זה מזה. 

כ-30 שרידי דפים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

66. Collection of Leaves from Tractate Berachot – Salonika, 1705 – Published 
by the Talmud Torah Society of Salonika – "Bindings Genizah"
Collection of leaves removed from a "bindings genizah" – leaves from Tractate Berachot. 
[Salonika, 1705].
Special edition for students, published by the Talmud Torah society in Salonika. The 
page layout is different from the regular layout which was introduced in the Venice 
edition of the Talmud. 
11 leaves (mostly inconsecutive; text from folios 2-3, 11-13, 18-23 of the regular editions, 
including the first page of the tractate).
11 leaves. Approx. 30 cm (almost the original size). Various degrees of damage due 
to use in binding. Dark stains, open tears, worming and damage, affecting text, to all 
leaves.
Opening price: $300

תלמוד ורי"ף, משניות ופרקי אבות
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67. Binding with Rare Printed 
Leaf Fragments – Including a Leaf 
from an Unknown Talmud Edition 
Printed in Constantinople in the 
16th Century
Disassembled book binding, with the 
leaves it contained – rare printed leaf 
fragments, including a leaf from an 
unknown Talmud edition:
· Leaf from tractate Berachot (end of 
chapter I and beginning of chapter 
II), from an unknown Talmud edition, 
presumably printed in Constantinople, 
ca. 1590. Leaf almost complete.
· Fragment from Tractate Shabbat. 
Venice: Bomberg, 1520.
· Leaves from Five Book of the Torah 
with commentaries, Constantinople 
1522 edition.
· Leaf fragments from Akedat Yitzchak, 
presumably Salonika 1522 edition.
· Leaves from Arbaa Turim, Choshen 
Mishpat part, Constantinople 1540 
edition. 
· Two fragments from Tractate Chullin, 
Salonika 1566 edition.
· Leaves from the book Yefeh Toar, Venice 1597 edition. 
· Other fragments (including leaf fragments from an unidentified manuscript).
The binding was made of early printed leaves pasted together with several manuscript 
leaves, and covered in leather. The present item includes the leaves and leather covering 
after careful disassembly.
Approx. 30 leaf fragments. Size and condition vary.
Opening price: $300
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זיוף נוצרי במסכת שבת - דפוס ברלין 

העסקן והמו"ל הווילנאי שפ"ן הסופר כותב בספרו "עלבונה של תורה" )ברלין תרפ"ט, עמ' 56( על זיוף 

נוצרי חמור שנעשה בעת הדפסת מסכת שבת מן המהדורה שלפנינו:

"בשנת תרכ"ד בעת הדפסת הש"ס בברלין בדפוס המומר זיטטענפעלד הוצאת ר"נ גאלדבערג, התגנב 

בעת  הנ"ל  בדפוס  השטערעטיפי  חדר  אל  ביעזענטאל  הד"ר  המומר  בברלין  המסיתים  חברת  ראש 

הדפסת מסכת שבת דף ל"א, ויאמר אל חרש השטעראטיפי כי המגיה טעה במלת 'צפית לישועה' 

בה"א יתירה שצ"ל 'לישוע' והרים את הה"א מסוף התיבה, ויצו להרחיב מעט את המלות לבל יהי 

ניכר החלל של הה"א המורם, ויצא על חרש השטערעאטיפ להסתיר הדבר מהמו"ל רנ"ג הנ"ל ]...[ 

ויהי כבוא הכרך שבת לווילנה, ואתבונן על הדפסתו והנה נקרה לפני הדף הנ"ל, והנה המלות 'צפית 

לישוע' מנקרות את עיני, וכתבתי תיכף לרנ"ג הנ"ל את הזיוף הנ"ל, ויחקר הדבר ונודע מי שעשה את 

הנבלה הזאת! האיש הגדול מאד לחברת המסיתים אחד מחכמיהם הגדולים ולא בוש לעשות נבלה 

כזו במרמה בעזרת כמה שקרים! ולהמו"ל רנ"ג גרם גזל גדול להדפיס ארבעת אלפי דפים מתוקנים 

וישלחנו לכל קוני הש"ס. האין זאת חרפה לכל החברה לעשות נבלה כזו לשם משיחם? ומי יודע כמה 

זיופים עשה המזייף הנ"ל בש"ס ההוא? כי היה לו מהלכים בדפוס הנ"ל יען שזיטטענפעלד המדפיס גם 

הוא מומר, ונקלה לו להטיל זיופים בש"ס".

נוצרי  זיוף   - - סט שלם בשנים עשר כרכים  - ברלין, תרכ"א-תרכ"ח  68. תלמוד בבלי 
במסכת שבת

יוליוס  דפוס   .1861-1868 ]תרכ"א-תרכ"ח[  ברלין,  המפרשים.  עם  כרכים,  עשר  בשנים  סט  בבלי,  תלמוד 
זיטטענפעלד. 

במסכת שבת של מהדורה זו, בדף לא/1, נעשה זיוף נוצרי בעת ההדפסה, ובמקום "צפית לישועה", נדפס: 
"צפית לישוע". העסקן והמו"ל הווילנאי שפ"ן הסופר שם לב לזיוף וגילה את אוזנו של מו"ל המהדורה רבי 
נחמן אברהם גולדברג. בעקבות כך הדפיס האחרון ארבעת אלפים דפים מתוקנים ושלח אותם לרוכשי 

המהדורה )ראה מסגרת(. במסכת שבת שלפנינו מופיע הדף המקורי עם הזיוף. 
חלוקת הכרכים שלפנינו ותאריכי ההדפסה של החלקים השונים: · ברכות, תרכ"ד. משניות סדר זרעים, 
תרכ"ה. · שבת, תרכ"ו. עירובין, תרכ"ה. · פסחים, תרכ"ב. ביצה, חגיגה, מועד קטן, תרכ"ג. · ראש השנה, 
תענית, מגילה, תרכ"ה. יומא, סוכה, תרכ"ד. שקלים, תרכ"ה. · יבמות, כתובות, קידושין, תרכ"ב. · גיטין, 
תרכ"ב. נדרים, נזיר, תרכ"ג. סוטה, תרכ"ב. · בבא קמא, תרכ"א. בבא מציעא, תרכ"ב. · בבא בתרא, תרכ"ה. 
עבודה זרה, מכות, תרכ"ז. · סנהדרין, תרכ"ה. שבועות, עדיות, הוריות ומסכתות קטנות, תרכ"ו. · זבחים, 
מנחות, ערכין, תרכ"ז. בכורות, תרכ"ח. · חולין, תרכ"ה. תמורה, תרכ"ז. כריתות, מעילה, קינים, תמיד, 

מדות, תרכ"ח. · נדה, משניות סדר טהרות, תרכ"ח.
12 כרכים. 38 ס"מ. נייר יבש ונייר כהה בחלק מהכרכים. מצב כללי טוב עד טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי 
מן  סימני עש, באחד  כולל בדפי השער.  רטיבות. בלאי בחלק מהדפים. קרעים חסרים במספר מקומות, 

הכרכים סימני עש רבים. מספר דפים מנותקים. כריכות עור ישנות, פגומות וחסרות שדרה בחלקן.

פתיחה: $500
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68. Babylonian Talmud – Berlin, 
1861-1868 – Complete Set in 
Twelve Volumes – Christian 
Tampering of Text in Tractate 
Shabbat
Babylonian Talmud, set in twelve 
volumes, with commentaries. Berlin: 
Julius Sittenfeld, 1861-1868.
The text on p. 31a of Tractate Shabbat 
in this edition was tampered with 
during printing: the letter Heh was 
omitted from the word "yeshua" in 
the phrase "Tzipita liyeshua" (did 
you await salvation), reading instead 
"yeshu" (Jesus). Samuel Shraga 
Feigensohn, the Vilna activist and 
publisher, discovered the corruption 
and informed R. Nachman Avraham 
Goldberg, publisher of this edition, 
who promptly reprinted four 
thousand corrected copies of this 
leaf and sent them to the buyers of 
this edition (see Hebrew sidebar). In 
the present copy of Tractate Shabbat, 
the original, uncorrected version 
appears, with the textual corruption.
See Hebrew description for the year of printing of each tractate.
12 volumes. 38 cm. Dry and browned paper in some volumes. Overall good to good-
fair condition. Stains, including dampstains. Wear to some leaves. Open tears to several 
leaves, including title pages. Worming; one vol. with extensive worming. Several 
detached leaves. Old leather bindings, some damaged and lacking spine
Opening price: $500
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פירוש  עם  משנה  סדרי  ששה   .69
הרמב"ם, בכרך אחד - ונציה, שס"ו

משניות עם פירוש הרמב"ם ופירוש רבי עובדיה 
אחד.  בכרך  משנה  סדרי  ששה   - מברטנורא 

ונציה, ]שס"ו 1606[. דפוס זאניטו זאניטי.
על  שהודבקה  נייר  פיסת  על  בעלות  רישום 
ס"ט".  עמרון  שמואל  "שלי  הכריכה:  חזית 
רישום בעלות בדף האחרון: "של אליה מזל טוב 

אוסילי". מספר הגהות.
פד, ]1[, פה-רו; מג, מה-מו, מח-שב דף. חסרים 
דף מד ודף מז מספירת הדפים השניה )מספור 
הדפים משובש(. שיבוש בסדר דפים ריט-רכו, 
בינוני,  כללי  מצב  בקירוב.  ס"מ   29 רמג-רמד. 
חלק מהדפים במצב טוב-בינוני. כתמים, בהם 
בשולי  וקמטים  בלאי  קשים.  רטיבות  כתמי 
הדפים. קרעים, בהם קרעים חסרים עם פגיעות 
עש  סימני  נייר.  בהדבקות  משוקמים  בטקסט, 
בדף השער ובדפים נוספים, עם פגיעות במסגרת 
השער ובטקסט. הדבקת נייר בשולי דף השער, 
עם פגיעה במסגרת השער. שני דפים מנותקים. 
השער,  במסגרת  פגיעות  עם  דפים  חיתוך 
מקומות.  במספר  ובטקסט  הדפים,  בכותרות 
סימני עש  וקרועה, עם  פגומה  כריכה עתיקה, 

רבים. 

פתיחה: $2000

69. Six Orders of the Mishnah with the Rambam's Commentary, in One 
Volume – Venice, 1606
Mishnayot, with the Rambam and Rabbi Ovadia of Bartenura commentaries – Six 
Orders of the Mishnah in one volume. Venice: Zanetto Zanetti, [1606]. 
Ownership inscription on a piece of paper pasted to front binding: "Shmuel Ambron". 
Ownership inscription on final leaf: "Belongs to Elia Mazal Tov Usigli". Several glosses.
84, [1], 85-206; 43, 45-46, 48-302 leaves. Lacking leaf 44 and leaf 47 of second sequence 
(misfoliation). Leaves 219-226 and 243-244 were bound out of sequence. Approx. 29 
cm. Overall fair condition, some leaves are in good-fair condition. Stains, including 
severe dampstains. Wear and creases to edges. Tears, including open tears affecting 
text, repaired with paper. Worming to title page and other leaves, affecting title page 
border and text. Paper repairs to edges of title page, affecting its border. Two leaves 
detached. Leaves trimmed, affecting title page border, headings and text in some 
places. Early binding, damaged and torn, with extensive worming. 
Opening price: $2000
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דרבי  אבות  אבות,  מסכת   .70
פירוש  עם  קטנות,  ומסכתות  נתן 
ונוסח הגר"א - שקלוב, תקס"ד - 

מהדורה ראשונה

ופירוש  רש"י  פירוש  עם  אבות,  מסכת 
ומסכתות  נתן,  דרבי  אבות  הגר"א, 
דרך  כלה,  שמחות,  סופרים,  קטנות: 
ארץ רבה, דרך ארץ זוטא ופרק השלום, 
מוגהים על פי נוסח הגאון רבינו אליהו 
 .]1804 ]תקס"ד  שקלוב,  מווילנא. 

מהדורה ראשונה. 
הגר"א,  בני  ידי  על  לדפוס  הובא  הספר 
רבי יהודה ליב ורבי אברהם, ונערך על 
מנחם  רבי  המקובל  הגר"א,  תלמיד  ידי 
מנדל משקלוב. בתחילת הספר כתב רבי 
מוסר  בה  מנדל הקדמה חשובה,  מנחם 
לשמוע  שזכה  מופלאים  עניינים  כמה 

מפי רבו הגר"א. 
אבות,  מסכת  נדפסה  ג-כד  בדפים 
אחד  מצד  לה,  ומסביב  במרכז  המשנה 
הגאון  פירוש  שני  "ומצד  רש"י,  פירוש 
האמיתי  מעיין  ימצא  שמה  זלה"ה, 
דברי  כל  שמראה  איך  רבות,  פלאות 
בדפים  מפורשים".  במקראות  המשניות 

כה-נ נדפסה מסכת "אבות דרבי נתן" על פי נוסחאותיו והגהותיו של הגר"א. במרכז העמוד נדפס הנוסח 
המוגה ע"פ הגר"א, ובצדו נדפס הנוסח הישן הלא מוגה, "בכדי שידעו למראה עין ההבדל ביניהם כרחוק 
מזרח ממערב, ויתרון לזה מזה כיתרון האור מן החשך". בדפים נא-פב נדפסו המסכתות הקטנות באותה 

מתכונת, כאשר במרכז העמודים מופיע הנוסח המוגה, ובצדו הנוסח הישן. 
פב דף. 21.5 ס"מ. מצב משתנה, טוב עד טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש בדף השער 
ובדפים אחרונים. קרעים חסרים, משוקמים בהדבקת נייר. הדבקות נייר לחיזוק בשוליים הפנימיים של שני 

הדפים הראשונים. ללא כריכה.

פתיחה: $300
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מהדורה   - תקנ"ט  לבוב,   - הגר"א  ביאורי   - זרעים  משניות  על  אליהו  שנות  ספר   .71
ראשונה - הגהות

ספר שנות אליהו, משניות סדר זרעים, עם ביאורי הגר"א. לבוב, ]תקנ"ט 1799[. מהדורה ראשונה.
פירוש הגר"א מחולק לשניים: "פירוש הקצר" ו"פירוש הארוך".

בשער נכתב כי הספר הובא לדפוס על ידי בני הגר"א, אך למעשה מהדורה זו נדפסה על ידי גיסם - רבי משה 
מפינסק, חתן הגר"א. בעמוד שמעבר לשער נדפסו הסכמות ואזהרת בית הדין בווילנא שלא לפרסם דברים 
מהגר"א בדפוס בלא רשות, "שלא ישמע ולא יאמין שום אדם לדברי האומר בשם הגאון החסיד זצוק"ל... עד 
שיתברר בירור גמור שהם מכתבי הגאון הנ"ל... ופשיטא שלא להעלות דבר בדפוס ע"ש הגאון עד שיתברר...".

הגהות בכתב-יד )בכתיבה אשכנזית, מרובעת(. 
]2[, ט; נג, ]2[, נז-נט דף. 33 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני עש עם פגיעות בטקסט. קרע חסר קטן 
בשולי דף השער וקרעים קטנים במספר דפים נוספים. חיתוך דפים עם פגיעות בכותרות הדפים ובטקסט. 

חותמות רבות. כריכה ישנה, צדה האחורי מנותק. 
לעותקים  וצורף  נדפס לאחר השלמת הספר  זה  דף  מוולוז'ין.  חיים  רבי  הנדיר, עם הקדמת   ]3[ דף  ללא 
בודדים בלבד ]הדף נרשם במפעל הביבליוגרפיה על פי עותק וינוגרד, ואינו מופיע בעותקים אחרים בספריה 

הלאומית )ראה במכירת קדם - הגר"א ותלמידיו, קטלוג 76, פריט 26([.
וינוגרד, אוצר ספרי הגר"א, מס' 177.

פתיחה: $300

70. Tractate Avot, Avot D'Rabbi Natan and Minor Tractates, with the 
Commentary and Textual Corrections of the Gaon of Vilna – Shklow, 1804 – 
First Edition
Tractate Avot, with commentaries by Rashi and the Gaon of Vilna; Avot D'Rabbi 
Natan, and the minor tractates: Sofrim, Semachot, Kallah, Derech Eretz Raba, Derech 
Eretz Zuta and Perek HaShalom, corrected according to the text of the Gaon of Vilna. 
Shklow, [1804]. First edition.
The book was brought to print by the sons of the Gaon of Vilna, R. Yehuda Leib and R. 
Avraham, and compiled by his disciple, the Kabbalist R. Menachem Mendel of Shklow. 
The book begins with an important foreword by R. Menachem Mendel, in which he 
relays several extraordinary points that he heard from his teacher, the Gaon of Vilna.
Leaves 3-24: Tractate Avot, the Mishna occupying the center of the pages, flanked on 
one side by Rashi's commentary, and on the other by "the commentary of the Gaon, 
where one who studies earnestly will find many wonders, demonstrating how each 
teaching of the Mishna is derived from explicit verses". Leaves 25-50: Tractate Avot 
D'Rabbi Natan, based on the text and corrections of the Gaon of Vilna. The center of 
the page is occupied by the text corrected by the Gaon of Vilna, with the old, unedited 
version printed on the side, "so that one will be able to appreciate the difference between 
the two, like the distance from the East to the West, and the advantage of one over the 
other like light over darkness". Leaves 51-82: Minor Tractates in the same setup; the 
corrected text occupying the center of the page, with the previous version on the side.
82 leaves. 21.5 cm. Condition varies, good to good-fair. Stains. Dampstains. Worming 
to title page and to final leaves. Open tears, repaired with paper. Paper reinforcements 
to inner margins of the first two leaves. Without binding.
Opening price: $300
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71. Shenot Eliyahu on Mishnayot 
Zera'im – Commentaries by the 
Gaon of Vilna – Lviv, 1799 – First 
Edition – Glosses
Shenot Eliyahu, Mishnayot Order 
Zera'im, with commentaries by the 
Gaon of Vilna. Lviv, [1799]. First 
edition.
The commentary of the Gaon 
of Vilna is divided into two: the 
brief commentary and the lengthy 
commentary.
On the verso of the title page, 
approbations and warning by the 
Vilna Beit Din not to publish the 
teachings of the Gaon of Vilna 
without permission, and without 
first ascertaining that they are 
unquestionably the writings of the 
Gaon of Vilna.
Handwritten glosses (Ashkenazi 
square script).
[2], 9; 53, [2], 57-59 leaves. 33 
cm. Good-fair condition. Stains. 
Worming affecting text. Small 
marginal open tear to title page; 
small tears to several other leaves. 
Leaves trimmed with damage to 
headings and text. Many stamps. 
Old binding. Back board detached. 
Without leaf [3], the rare leaf with the foreword by R. Chaim of Volozhin, added to a 
few copies only.
Vinograd, Thesaurus of the Books of the Vilna Gaon, no. 177.
Opening price: $300
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72. תלמוד ירושלמי קדשים )המזויף( 
תרס"ו- סאיני,   - החלקים  שני   -

תרס"ט

תלמוד ירושלמי )המזויף(, סדר קדשים, עם 
פירוש חשק שלמה, מהמו"ל "שלמה יאודה 
מכונה  הספרדי,  זצ"ל  מהר"ם  בהגאון  ס"ט 
פריעדלענדער". חלק ראשון: זבחים וערכין, 
ס'-וואראהל  ובכורות.  חולין  שני:  חלק 

)סאיני(, ]תרס"ו[-תרס"ט 1909-]1906[.
- דוגמת  מעבר לשער הראשון של חלק א' 

צילום "כתב היד".
אבד  קדשים  סדר  על  ירושלמי  תלמוד 
מעולם  הובא  ולא  הראשונים  בתקופת 
בדפוס. בתחילת המאה העשרים קם שלמה 
של  בדויה  זהות  לעצמו  )שאימץ  פרידלנדר 
צאצא למשפחת אלגאזי הספרדית(, העתיק 
הירושלמי  מאמרי  כל  את  כשרון  ברוב 
בשילוב  הראשונים  בספרי  שהובאו  קדשים 
ופרסם  אחרים,  מסדרים  ירושלמי  מאמרי 
ברבים כי הוא מצא בכתב יד ישן נושן את 

הירושלמי האבוד.
הרבנים  רוב  את  הכשיל  זה  זיוף  מעשה 
כתב  שאף  המהרש"ם,  כדוגמת  והחוקרים 
חלקיו,  בכל  שנתפרסמו  לספר,  הגהות 
ה"חפץ חיים" שהתחיל להניח תפילין דרבנו 
היו  מאידך  ועוד.  בספר,  הנכתב  עפ"י  תם 

חדי עין כבעל ה"כלי חמדה", הגאון מרוגאטשוב ואחרים, שגילו את הזיוף וחשפו זאת ברבים. פולמוס 
הירושלמי ארך מספר שנים, במהלכן התפרסמו ספרים לכאן ולכאן )רוב הפרסומים בעד הירושלמי נכתבו 

על-ידי פרידלנדר תחת שמות בדויים שונים(. לאחר שהתברר הזיוף נגנזו רוב העותקים.
שני כרכים. כרך ראשון )זבחים וערכין(: ]8[, ק דף. כרך שני )חולין ובכורות(: ]9[, עח; ]1[, מז דף. חסר 
דף השער הכללי של הכרך השני. 35.5-34.5 ס"מ. נייר יבש ושביר. מצב כללי טוב-בינוני. כתמים. קרעים, 
בהם קרע בדף השער של הכרך השני, עם פגיעה בטקסט. סימני עש. פגם בהדפסה באחד מהדפים בכרך 
הראשון, עם חיסרון גדול בטקסט. דפים מנותקים בכרך הראשון. כריכות ישנות, עם פגמים )בכרך הראשון 

כריכה קדמית מנותקת ושדרה חסרה(. חותמות ותו ספר של הסופר אלתר דרויאנוב בכרך הראשון. 

פתיחה: $300
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73. ספר רב מרדכי - קראקא, שנ"ח
)רינוס(, פסקים ומנהגי אשכנז על סדר מסכתות הש"ס, מאת רבי מרדכי בן הלל הכהן.  ספר רב מרדכי 

קראקא, ]שנ"ח 1598[. דפוס יצחק בן אהרן מפרוסטיץ.
כרך רביעי מתוך מהדורת רב אלפס שנדפסה בדפוס פרוסטיץ בקראקא, בשנים שנ"ז-שנ"ח. עם הגהות 

ופסקים מאת רבי מנחם דוד ב"ר יצחק מטיקטין )הגהות מהר"ם טיקטין נדפסו בשולי העמודים(.
הציון "רינוס" שמופיע בשער בסוגריים, נועד להבחין את נוסח הספר הזה מנוסח "אושטרייך" )ספר המרדכי 
נחלק בכתבי-היד לשתי גרסאות המאופיינות על פי מקומן: מהדורת בני ריינוס ומהדורת בני אושטרייך, 

ונבדלות זו מזו בשינויי נוסח משמעותיים(.
בגליונות הספר מספר הגהות )רובן קצרות(, בכתיבה אשכנזית מתקופת ההדפסה. 

רישומי בעלות רבים )חלקם מחוקים(, ביניהם: "אני שלמה בר מאיר היילפרין"; "אל]י[קי' בר מרדכי ז"ל... 
חלפ"ן]?["; "הק' משה בן לאאמ"ו כמה"ו איצק הלוי נ"י". 

קטז, קיח-קצא דף. ספירת דפים משובשת; מספר דפים נכרכו שלא כסדרם. 36.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, 
בהם עקבות רטיבות וכתמי רטיבות קשים. בלאי. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. רישומים. כריכת עץ ועור 

עתיקה, פגומה, עם שרידי אבזמים לסגירה.

פתיחה: $500 

72. Jerusalem Talmud, Order Kodashim (Forged) – Both Parts – Seini, 1906-
1909
Jerusalem Talmud (forged) – Order Kodashim, with the Cheshek Shlomo commentary, 
published by Shlomo Yehudah Friedlander. Part I: Zevachim and Arachin, Part II: 
Chullin and Bechorot. Szinérváralja (Seini), [1906]-1909.
The Jerusalem Talmud on Order Kodashim was lost during the time of the Rishonim 
and was never printed. In the early 20th century, one Shlomo Friedlander copied all 
the citations from the Jerusalem Talmud on Order Kodashim he found in the works of 
the Rishonim, skillfully combining them with passages from the other Orders of the 
Jerusalem Talmud, and claimed that he had discovered an ancient manuscript of the 
lost Jerusalem Talmud.
Friedlander's forgery was at first a great success. Many rabbis and researchers believed 
the work to be authentic, however others realized that the work was a forgery and 
publicized their findings. After the forgery was confirmed, most copies were buried.
Two volumes. Vol. I (Zevachim and Arachin): [8], 100 leaves. Vol. II (Chullin and 
Bechorot): [9], 78; [1], 47 leaves. Lacking general title page of vol. II. 34.5-35.5 cm. Dry, 
brittle paper. Overall good-fair condition. Stains. Tears, including tear to title page of 
vol. II, affecting text. Worming. Printing defect to one leaf of vol. I, with loss to a large 
part of text. Detached leaves in vol. I. Old bindings, damaged (front board of vol. I. 
detached; spine lacking). Stamps and bookplate of the writer Alter Druyanow in vol. I.
Opening price: $300
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74. הלכות רב אלפס - סדר נשים ונזיקין - באזל, שס"ב - פורמט קטן
הלכות רב אלפס, חלק שני על סדר נשים וחלק שלישי על סדר נזיקין. ]באזל, שס"ב 1602[. ]דפוס קונראד 

וואלדקירך[. שני כרכים. פורמט קטן.
בשער: "הגדולים ישתמשו בו בלכתם בדרך עלי שיח ושיג... לבחורים ונערים יהיה לחן ולרוב אחיו רצוי, 

כי תוכל שאתו בכרך קטן אצלך בכל עת וזמן מצוי...".
דפים:   3 חסרים  דף.  רל-רעב  רכה-רכח,  ריח-רכ,  קכב-ריו,  קכ,  נשים:  סדר  כרכים.  שני  חסרים.  עותקים 
15 ס"מ בקירוב.  נו דפים אחרונים.  וחסרים  דף. חסר דף השער   ]1[ נזיקין: ב-שמג,  ריז, רכט. סדר  קכא, 
חלק מהדפים בגוון כהה במיוחד. מצב בינוני. כתמים. סימני עש, עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם 
בהדבקות נייר. קרעים חסרים, עם פגיעה בטקסט )בעיקר בדפים הראשונים של סדר נשים(. קרעים חסרים 
בדף השער של סדר נשים, עם פגיעה במסגרת השער, משוקמים בחלקם בהדבקת נייר. שני דפים מנותקים 

בכרך נזיקין. כריכות ישנות. 

פתיחה: $300

73. Sefer Rav Mordechai – Krakow, 
1598
Sefer Rav Mordechai (Rhenish), rulings 
and Ashkenazic customs arranged 
according to the order of the Talmudic 
tractates, by R. Mordechai ben Hillel 
HaKohen. Krakow: Isaac ben Aaron of 
Prostitz, [1598].
Volume IV from the Rav Alfas edition 
printed in the Prostitz printing house 
in Krakow in 1597-98. With glosses and 
rulings from R. Menachem David ben 
Yitzchak of Tiktin (Tykocin).
The note "Rhenish", which appears 
on the title page in parenthesis, serves 
to differentiate this version from the 
"Austrian" one (there are significant textual 
differences between the two versions). 
Several glosses (mostly brief), in Ashkenazi 
script, from the time of printing.
Many ownership inscriptions (some 
deleted). Among them: "Shlomo son of 
Meir Heilprin"; "El[ya]kim son of Mordechai… Chalfan[?]"; "Moshe son of Itzik HaLevi".
116, 118-191 leaves. Misfoliation; several leaves bound out of sequence. 36.5 cm. Fair 
condition. Stains. Traces of past dampness and heavy dampstains. Wear. Worming, 
affecting text. Inscriptions. Damaged, early wood and leather binding, with remnants 
of clasps.
Opening price: $500
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75. רב אלפס - אמשטרדם, ת"ג - שלושת 
החלקים בשלושה כרכים

הלכות רב אלפס, עם פירוש רש"י, חלק ראשון - 
קטנות(,  והלכות  ברכות  מסכת  )כולל  מועד  סדר 
וחלק  חולין(  מסכת  )עם  נשים  סדר   - שני  חלק 
שלישי - סדר נזיקין. אמשטרדם, ]ת"ג 1643[. דפוס 
בשלושה  החלקים  שלושת  בנבנישתי.  עמנואל 
על מסכתות  הרי"ף  כרכים, הכוללים את הלכות 

הש"ס. 
הגהות קצרות בכתב-יד במספר דפים. 

שלושה כרכים. כרך ראשון )מועד(: ריא דף. כרך 
שני )נשים(: קס דף. כרך שלישי )נזיקין(: קצה דף. 
חסרים דפים קצו-רד. במקומם נכרכו בשנית דפים 
ס"מ.   21-20 נשים.  סדר  מתוך  קמ-קס  קיב-קלז, 
מצב כללי בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות 
קרעים  השלישי  בכרך  דפים  במספר  גדולים. 
בהדבקות  משוקמים  בטקסט,  פגיעות  עם  חסרים 
נייר. סימני עש עם פגיעות בטקסט, בעיקר בכרך 

הראשון. כריכות ישנות עם פגמים וסימני עש. 

פתיחה: $300 

74. Hilchot Rav Alfas – Orders Nashim 
and Nezikin – Basel, 1602 – Small Format
Hilchot Rav Alfas, Part II on Order Nashim 
and Part III on Order Nezikin. [Basel: Konrad 
Waldkirch, 1602]. Two volumes. Small format.
Incomplete copies. Two volumes. Order 
Nashim: 120, 122-216, 218-220, 225-228, 230-
272 leaves. Lacking 3 leaves: 121, 217 and 229. 
Order Nezikin: 2-343, [1] leaves. Lacking title 
page and 56 final leaves. Approx. 15 cm. Some 
leaves significantly browned. Fair condition. 
Stains. Worming, affecting text, repaired in 
part with paper. Open tears, affecting text 
(primarily to first leaves of Order Nashim). 
Open tears to title page of Order Nashim, 
affecting border, repaired in part with paper. 
Two detached leaves in Order Nezikin. Old 
bindings.
Opening price: $300
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76. הלכות רב אלפס - סלאוויטא, תקס"ז-תק"ע - חמשה חלקים - הסכמת רבי לוי יצחק 
מברדיטשוב - חתימות והגהות

הלכות רב אלפס )רי"ף(, עם מפרשים, "מרדכי" ותוספתא. סלאוויטא, תקס"ז-תק"ע ]1807-1810; דפוס רבי 
ורבי דוב בער ב"ר פסח. עם  ידי המדפיסים רבי דוב בער סגל  משה שפירא אב"ד סלאוויטא[, נדפס על 

הסכמת רבי לוי יצחק מברדיטשוב. חמשה חלקים בחמשה כרכים.
הסכמתו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב ניתנה אל "הרב מחזיק הדפוס דק"ק סלאוויטא... שרוצה להעלות 
על משבח הדפוס שלו ספרי האלפסים". כמו כן, בהסכמה שנדפסה בתחילת הכרך השני, מאת רבי יהודה 
ליבוש אויערבאך אב"ד ווישנוויץ, נכתב בפירוש שם המדפיס: "הרב הה"ג חסידא ופרישא ק"ש מה"ו משה 
נ"י האב"ד מק"ק סלאוויטא", וזאת על אף שבשערים נדפסו שמות מדפיסים אחרים )שכנראה היו מנהלי 
בית הדפוס או שותפיו של רבי משה שפירא, ועל שמם נרשם רשיון ההדפסה - ראה קטלוג 65, עמ' 86(. 
רבי יהודה לייבוש כותב בהמשך הסכמתו: "תנו עיניכם ביופי ספרי קודש היוצאים ממכבש הדפוס בק"ק 

הנ"ל, וכי הוד והדר פעלם, אין על עפר משלם בכל דפוסי פולין ואשכנז, זולתי דפוס א"ד ]=אמשטרדם[".
בדפי השער, ובדפים נוספים, חתימות וחותמות: "אברהם שלמה ב"ר שלום מאיר"; "הק' אברהם שלמה 
נ"י"; "זה הרב אלפסי מישך שייך לי הק' אברהם שלמה  נכד המגיד זצללה"ה בהר"ש ]=בן הרב שלום[ 
גאלדענבום..." ]רבי שלמה אברהם גולדנבום )תר"ג-תרע"ז(, מדייני צפת, ומחשובי חסידי סדיגורה בארץ. 
תלמיד חכם מופלג. חידושיו נדפסו בספר "אשל אברהם" )ירושלים, תשנ"ו( ובמקומות נוספים[; "יוסף ב"ר 
חיים מחוטין צפת ת"ו"; "שייך לבית מדרשו של מרן אדמו"ר הרב הצדיק הק' המפורסם ממקאראב שליט"א 

בעה"ק צפת תו"ב".
עשרות הגהות ארוכות בכתב-יד בדפי מסכת ברכות.

חלק מהאותיות שבדפי השער בדיו אדומה.
כרך ראשון: ]2[, נב; יד, יג-יד; ק; מו דף. כרך שני: קפח; כו דף. כרך שלישי: רצ דף. חסרים דפים סט-עב 
)מדפי ה"מרדכי" השייכים למסכת יבמות. סך הכל חסרים 4 דפים(. כרך רביעי: קנו; קטז; קכה-קמג דף. 
חסר הדף האחרון )מדפי ה"מרדכי" השייכים למסכת בבא בתרא(. כרך חמישי: רב; סד, סז-עו דף. חסרים 
דפים נז-נח מהספירה הראשונה. 34 ס"מ. נייר תכלכל. מצב כללי טוב-בינוני. כתמים. כתמי רטיבות. פגעי 
עש. קרעים בדף השער של הכרך הראשון, משוקמים במילוי והדבקת נייר. כרך רביעי – מצב בינוני-גרוע, 

בחלקו האחרון נזקי עש ורטיבות קשים, חלקם עם פגיעה בטקסט. כריכות חדשות.

פתיחה: $800

75. Rav Alfas – Amsterdam, 1643 – Three Parts in Three Volumes
Hilchot Rav Alfas, with Rashi commentary, Part I – Order Moed (including tractate 
Berachot and Halachot Ketanot), Part II – Order Nashim (with tractate Chulin) and 
Part III – Order Nezikin. Amsterdam: Immanuel Benveniste, [1643]. Three parts in 
three volumes, containing Hilchot HaRif on the Talmud.
Brief handwritten glosses on several leaves.
Three volumes. Vol. I (Moed): 211 leaves. Vol. II (Nashim): 160 leaves. Vol. III (Nezikin): 
195 leaves. Lacking leaves 196-204, replaced with leaves 112-137, 140-160 of order 
Nashim. 20-21 cm. Overall fair-good condition. Stains, including large dampstains. 
Open tears to several leaves of vol. III, affecting text, repaired with paper. Worming 
affecting text, primarily to vol. I. Old bindings with damage and worming.
Opening price: $300
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76. Hilchot Rav Alfas – Slavita, 1807-
1810 – Five Parts – Approbation of 
Rabbi Levi Yitzchak of Berdichev – 
Signatures and Glosses
Hilchot Rav Alfas (Rif), with commentaries, 
Mordechai and Tosefta. Slavita: R. Dov 
Ber Segal and R. Dov Ber son of R. Pesach 
[at the printing press of R. Moshe Shapira 
Rabbi of Slavita], 1807-1810. Approbation 
of R. Levi Yitzchak of Berdichev. Five parts 
in five volumes.
The approbation of R. Levi Yitzchak of 
Berdichev is addressed to "the rabbi who 
owns the Slavita printing press… who wants 
to print the Alfas books in his high-quality 
printing press". In the approbation at the 
beginning of Part II, of R. Yehuda Leibush 
Auerbach Rabbi of Vyshnivets, the name 
of the printer is written explicitly: "…R. 
Moshe Rabbi of Slavita", even though the 
title pages bear the names of other printers 
(who were apparently the managers of the 
press or partners of R. Moshe Shapira, and 
the printing permit was in their name – see 
Kedem Catalog 65, p. 86). R. Yehuda Leibush writes in his approbation: "Look at the 
beauty of the books printed in the aforementioned printing press… there is nothing 
comparable from any Polish and German press, only the Amsterdam printings".
Signatures and stamps on title pages and other leaves: "Avraham Shlomo son of R. 
Shalom Meir"; "Avraham Shlomo, grandson of the Maggid, son of R. S. [R. Shalom]"; 
"This Rav Alfasi belongs to me Avraham Shlomo Goldenbaum…" (R. Shlomo Avraham 
Goldenbaum, 1843-1917, a dayan in Safed, prominent Sadigura Chassid and outstanding 
Torah scholar; his novellae were printed in Eshel Avraham, Jerusalem 1996, amongst 
others); "Yosef son of R. Chaim of Khotyn, Safed"; "Belongs to the Study Hall of the 
Rebbe of Makarov in Safed".
Dozens of long handwritten glosses on the pages of tractate Berachot.
The title pages are printed in red and black.
Vol. I: [2], 52; 14, 13-14; 100; 46 leaves. Vol. II: 188; 26 leaves. Vol. III: 290 leaves. Lacking 
leaves 69-72 (of the Mordechai on Tractate Yevamot; lacking a total of 4 leaves). Vol. 
IV: 156; 116; 125-143 leaves. Lacking last leaf (of the Mordechai on Tractate Bava Batra). 
Vol. V: 202; 64, 67-76 leaves. Lacking leaves 57-58 of the first sequence. 34 cm. Bluish 
paper. Overall good-fair condition. Stains. Dampstains. Worming. Tears to title page 
of Vol. I, repaired with paper. Vol. IV – fair-poor condition, the end with significant 
worming and damp damage, sometimes affecting text. New bindings.
Opening price: $800
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77. Tractate Rosh HaShanah – Small 
Format – Slavita, 1821
Babylonian Talmud, Tractate Rosh HaShanah, 
with the Rashi and Tosafot commentaries, Rosh, 
Rambam's commentary on the Mishnayot, 
Chiddushei Halachot by the Maharsha and 
R. Yeshaya Berlin's glosses. Slavita: R. Moshe 
Shapira Rabbi of Slavita, [1821].
Small format edition (for travel); each leaf 
corresponds with one page of the regular 
Talmud editions. The Maharsha is printed in 
the margins. Book title and place of printing 
printed in red.
In that period, only a few tractates were printed 
in small format, not a complete Talmud set.
[69], 74-88 leaves. 21.5 cm. Greenish paper. Fair 
condition. Stains, including dark dampstains. 
Wear. Open tears to first leaves and several 
other leaves. Worming to title page and other 
leaves, affecting text. Title page reinforced with 
paper on verso, affecting text. Leaves trimmed 
with damage to headings in several places. 
Many stamps and handwritten inscriptions. 
New leather binding. 
Opening price: $400

77. מסכת ראש השנה - בפורמט קטן - סלאוויטא, תקפ"א
תלמוד בבלי, מסכת ראש השנה, עם פירוש רש"י ותוספות, רא"ש ופירוש המשניות להרמב"ם, חידושי הלכות 

למהרש"א והגהות רבי ישעיה ברלין. סלאוויטא, ]תקפ"א 1821[. דפוס רבי משה שפירא אב"ד סלאוויטא.
מהדורה בפורמט מוקטן )לדרכים(, כל שני עמודים מהווים עמוד אחד של מהדורות התלמוד הרגילות. 

המהרש"א נדפס בשולי העמודים. שם הספר ומקום הדפוס בדיו אדומה.
בפורמט זה נדפסו באותן שנים מספר מסכתות בודדות ולא סט שלם של התלמוד.

]69[, עד-פח דף. 21.5 ס"מ. נייר ירקרק. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות כהים. בלאי. קרעים חסרים 
בדפים הראשונים ובמספר דפים נוספים. סימני עש עם פגיעות בטקסט בדף השער ובדפים נוספים. הדבקת 
נייר לחיזוק מצדו השני של דף השער, עם פגיעה בטקסט. חיתוך דפים עם פגיעות בכותרות הדפים במספר 

מקומות. חותמות רבות ורישומים בכתב-יד. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $400

דפוסי סלאוויטא וזיטומיר
Books Printed in Slavita and Zhitomir
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 - יעקב"  "קול  האר"י  סידור   .78
מהדורה ראשונה - סלאוויטא, תקס"ד 
החסידות  צדיקי  שגדולי  הסידור   -

קבעו בו את תפילתם

סידור האר"י "קול יעקב", חלק ראשון, תפלות 
לשבתות  תפלות  שני,  וחלק  החול,  לימות 
מאת  האר"י,  וכוונות  דרושים  עם  ומועדים, 
המקובל רבי יעקב קאפיל ליפשיץ ממזריטש. 
]סלאוויטא, תקס"ד 1804[. מהדורה ראשונה. 
ב"ר  בער  דוב  ורבי  סג"ל  בער  דוב  רבי  דפוס 

פסח.
וכוונות  ביאורים  עם  יעקב",  "קול  סידור 
הקבלה,  דרך  על  והנהגות  ודינים  התפילה 
רבים  החסידות.  גדולי  על  מאד  חביב  היה 
מהם קבעו בסידור זה את תפילתם, והוא לא 
ביניהם: המגיד מקוז'ניץ,  מש מעל שולחנם, 
המגיד רבי מרדכי מטשרנוביל, ה"ערבי נחל", 
כתבו  אף  חלקם  מטשכנוב.  אברהם  רבי 
אשר  ר'  בהסכמת  הסידור.  בגליונות  הגהות 
"מפי  נכתב:  הסידור  על  מאוסטרהא  צבי 
השמועה שמעתי שהסידור הזה ראה הנשר 
הגדול קדוש עליון מ"ו הבעש"ט נבג"מ וישר 

בעיניו".
הוא  ממזריטש  קאפיל  יעקב  רבי  המקובל 
עדן"  גן  "שערי  הקבלה  ספר  של  מחברו  גם 
עדן"  גן  "שערי  )קוריץ, תקס"ג(. בשער ספרו 
נכתב "כפי אשר נשמע מפי דובר צדק ואמת, 

וקרא בהם פה  סידור התפלה אשר חיבר,  לפניו...  קודש הנ"ל הובאו  ז"ל בקהילות  שבהיות... הבעש"ט 
הקדוש הנ"ל שתים ושלש דלתות, וחיבקם ונישקם, ולקח דברי קודש הנ"ל וישם מראשותיו... ונענע בראשו 
אשרי העם שלו ככה...". חכמי מזריטש כותבים שם בהסכמתם: "כולם יודעים שהכתבים של המחבר הנ"ל 
היה למראה עיניו של הבעש"ט זללה"ה, ועצר כח לדבק בזרועותיו הכתבים של המחבר...". רבי לוי יצחק 
מברדיטשוב כותב שם בהסכמתו על המחבר: "וכבר נודע ביהודא ובישראל גדול שמו, שהיה מקובל נאמן, 

ושכל דבריו נאמרו ברוח הקודש".
ספרי רבי יעקב קאפיל הם ליקוט, עיבוד ועריכה מחדש של כתבי הרמ"ק, רבי חיים ויטאל, ורבי ישראל 

סרוג, בתוספת חידושיו.
]6[, קנו; קלד, קמו-קנג, קנה-קפח דף. 19.5 ס"מ. חלק מהדפים בצבע כחלחל. מצב בינוני. כתמים, בלאי 
וסימני שימוש. כתמי רטיבות. נזקי עש, בעיקר בדפים הראשונים והאחרונים. קרעים גדולים בדף השער, 
עם חיסרון ופגיעה בטקסט, משוקמים במילוי נייר ומשוחזרים בצילום. קרעים ופגמים משוקמים בהדבקות 
ובמילוי נייר בשלושת הדפים הראשונים שלאחר השער, במקומות נוספים באמצע הספר ובדפים האחרונים, 

עם פגיעות בטקסט. חיתוך דפים על גבול הטקסט, עם פגיעה בכותרות חלק מהדפים. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $3000

78



דפוסי סלאוויטא וזיטומיר106 

79. ספר מדרש רבה - זיטומיר, תרי"א - ארבעה כרכים - הקדשת האדמו"ר רבי שלמה 
שמואל טברסקי מטשרנוביל

מדרש רבה, עם פירוש מתנות כהונה ואסיפת אמרים, על החומשים בראשית, ויקרא, במדבר ודברים; עם 
מדרש שיר השירים, מדרש רות, מדרש איכה ומדרש קהלת. זיטומיר, תרי"א 1851. דפוס האחים רבי חנינא 

ליפא, רבי אריה ליב ורבי יהושע העשיל שפירא. ארבעה כרכים )מתוך חמשה(. 
בדף המגן של כרך בראשית, הקדשה ארוכה בכתב-ידו וחתימתו של האדמו"ר רבי שלמה שמואל טברסקי 
לפי שמו של  קיט, ראשי הפסוקים מסודרים  פרק  בנויה מפסוקים בספר תהלים,  מטשרנוביל. ההקדשה 

המקבל: אברהם בן משה. לאחר מכן חתם האדמו"ר: "למזכרת אהבה וידידות, שמואל טווערסקי". 
האדמו"ר רבי שלמה שמואל טווערסקי )טברסקי( מטשרנוביל )תרכ"ו-תרצ"ו(, נולד לאביו האדמו"ר רבי 
ברוך אשר מטשרנוביל )בן רבי אהרן מטשרנוביל( ולאמו רייזל בת האדמו"ר רבי משה מקוריסצ'וב. חתן דודו 
האדמו"ר רבי ישעיהו משולם זוסיא מטשרנוביל ובזיווג שני חתן האדמו"ר רבי דן מראדוויל. בשנת תרס"ה 
מילא את מקום אביו כאדמו"ר בטשרנוביל. עם פרוץ המהפכה ברוסיה, עבר לקייב ולאחר מכן לריגה, משם 
היגר לארצות הברית והקים את חצרו בברוקלין. בנו היה האדמו"ר רבי יעקב ישראל טברסקי מטשרנוביל, 

וחתנו היה האדמו"ר רבי יצחק טברסקי מסקווירא-קישינב )בנו של האדמו"ר רבי דוד מסקווירא(. 
ארבעה כרכים. בראשית: ]4[, 572 עמ'. ויקרא: ]2[, 454 עמ'. במדבר: 498-5 עמ'. חסרים 2 דפים בהתחלה. 
שיבוש בסדר הדפים האחרונים. דברים: 4, 264-9; 178 ]צ"ל 176[ עמ'. חסרים 2 דפים באמצע ודף אחרון. 
19.5 ס"מ. נייר כהה. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות וכתמים דיו כהים. סימני עש. קרעים וקרעים 

חסרים, עם פגיעה קלה בטקסט במספר דפים. כריכות לא מקוריות.

פתיחה: $400

78. Arizal Siddur Kol Yaakov – First Edition – Slavita, 1804 – Siddur Chassidic 
Leaders Prayed from Regularly 
Arizal Siddur Kol Yaakov, Part I –weekday prayers, and Part II – prayers for Shabbat 
and festivals, with homilies and the kavanot of the Arizal, by the kabbalist R. Yaakov 
Koppel Lifshitz of Mezeritch. [Slavita]: R. Dov Ber Segal and R. Dov Ber son of R. 
Pesach, [1804]. First edition.
The Kol Yaakov siddur with commentaries, kavanot, laws and customs based on 
kabbalah, was particularly cherished by foremost Chassidic leaders. Many of them 
prayed regularly from this siddur, retaining it continually on their table.
The Baal Shem Tov reputedly expressed much affection and veneration for this siddur.
R. Yaakov Koppel's books are adapted and edited compilations of the writings of the 
Remak, R. Chaim Vital and R. Yisrael Sarug, with the addition of his own novellae.
[6], 156; 134, 146-153, 155-188 leaves. 19.5 cm. Partially printed on bluish paper. Fair 
condition. Stains, wear and signs of usage. Dampstains. Worming, primarily to first 
and final leaves. Large tears to title page, affecting text, with some loss, repaired with 
paper and photocopy replacements. Tears and damage to first three leaves following 
title page, in other places in middle of book and to final leaves, affecting text, repaired 
with paper. Margins trimmed close to text, affecting headings on some leaves. New 
leather binding.
Opening price: $3000
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79. Midrash Rabba – Zhitomir, 1851 – 
Four Volumes – Dedication by Rebbe 
Shlomo Shmuel Twersky of Chernobyl
Midrash Rabba, with the Matnot Kehuna 
and Asefat Amarim commentaries, on 
Bereshit, Vayikra, Bamidbar and Devarim; 
with Midrash Shir HaShirim, Midrash 
Ruth, Midrash Eicha and Midrash Kohelet. 
Zhitomir: Shapira Brothers – R. Chanina Lipa, 
R. Aryeh Leib and R. Yehoshua Heshel, 1851. 
Four volumes (out of five). 
Lengthy dedication handwritten and signed by 
Rebbe Shlomo Shmuel Twersky of Chernobyl 
on the endpaper of the Bereshit volume. The 
dedication is based on Tehillim, Psalm 119, 
using verses beginning with the letters which 
spell out the recipient's name: Avraham son 
of Moshe. The dedication concludes with the 
Rebbe's signature: "As a souvenir of love and 
friendship, Shmuel Twersky". 
Rebbe Shlomo Shmuel Twersky of Chernobyl 
(1866-1936), son of Rebbe Baruch Asher of 
Chernobyl (son of R. Aharon of Chernobyl) 
and Raizel daughter of Rebbe Moshe of 
Koristchov. Son-in-law of his uncle Rebbe 
Yeshayahu Meshulam Zusia of Chernobyl, 
and in his second marriage, of Rebbe Dan 
of Radvil. In 1905, he succeeded his father 
as rebbe of Chernobyl. With the Russian 
Revolution, he moved to Kiev and then Riga, 
from there he immigrated to the United States 
and established his court in Brooklyn. 
Four volumes. Bereshit: [4], 572 pages. 
Vayikra: [2], 454 pages. Bamidbar: 5-498 pages. 
Lacking 2 leaves at the beginning. The last 
leaves are bound out of sequence. Devarim: 
4, 9-264; 178 [i.e. 176] pages. Lacking 2 leaves 
in the middle and last leaf. 19.5 cm. Darkened 
paper. Fair condition. Stains, including 
dampstains and dark ink stains. Worming. 
Tears, including open tears, slightly affecting 
text. Non-original bindings.
Opening price: $400
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מאת  היחידה  ההסכמה   - פסוקה  הלכה  ספר   .80
המגיד ממזריטש - טורקא, תקכ"ה - וריאנט

ספר הלכה פסוקה, חידושים על שו"ע יורה דעה, עם הפנים, 
מאת רבי טודרוס בן רבי צבי הירש מראוונא )רובנא(. טורקא, 
בער  דוב  רבי  להסכמת  שזכה  היחיד  הספר   .]1765 ]תקכ"ה 

המגיד ממזריטש.
בספר זה מופיעה ההסכמה היחידה הידועה מאת רבי דוב בער 
המגיד ממזריטש, הכותב בהסכמתו: "ואף שהי]ה[ דרכי להיו]ת[ 
הכא  שאני  אמנם  ספר,  שום  על  הסכמה  מליתן  הנמנעים  מן 
דאיכא פנים חדשות, ועביד דינא לנפשי]ה[, ומקצר את האמרים 
מן הפוסקים, כשמו כן הוא, כי יורה יורה ידין ידין... וראוי לעלות 
במהור"ר  דוב  "הק'  חותם:  הסכמתו  את  הדפוס...".  מזבח  על 
אברהם זצלה"ה מגיד משרים דק"ק מעזריטש גדול וק"ק קארץ". 
לצד הסכמת המגיד מופיעות בספר הסכמות נוספות מאת גדולי 

הדור, ביניהם הגאון רבי חיים הכהן רפפורט אב"ד לבוב.
חיבור זה הוא קיצור פסקי דינים להלכה, בהלכות יורה דעה, 
עם ביאור קצר על מקור הדין, וכפי שכותב המגיד בהסכמתו: 
הפוסקים...".  מן  האמרים  את  ומקצר  לנפשי]ה[  דינא  "ועביד 
ממזריטש  המגיד  שייחס  החשיבות  את  רואים  זו  בהסכמה 
זו  ]מסיבה  למעשה  ההלכה  מסקנת  את  המביא  ספר  לחיבור 

הפציר מאד בתלמידו האדמו"ר הזקן בעל התניא לסדר את השולחן ערוך שלו[.
)ראוונא(, הסתופף בצילו של המגיד ממזריטש בתקופת שהותו של  המחבר, הגאון רבי טודרוס מרובנא 
המגיד בעיר רובנא. המגיד כותב עליו בהסכמתו בספר שלפנינו: "חד מן בני עלי'... תנא והדר מפרש ה"ה 
הרבני המופל']ג[ ומופלא מוהר"ר טודרס הנותן אמרי ספ"ר הלכה פסוקה...". המגיד ממזריטש התיישב 
יבוא  שהמגיד  פעל  יוסף"(  ו"ליקוטי  יוסף"  "יסוד  )בעל  מרובנא  יוסקא  יוסף  רבי  שהגה"ק  לאחר  ברובנא 
ויתיישב בעירו. בהמשך התמנה המגיד לרבה של רובנא. ממקום שבתו ברובנא ערך המגיד את נסיעותיו 
אל רבו הבעש"ט. ברובנא התלכדו סביבו תלמידים שבאו לשתות ממעיינו, ביניהם היה גם הצדיק ר' ליב 

שרה'ס. לאחר פטירת הבעש"ט עזב המגיד את רובנא והקים את חצרו במזריטש.
שרגא  מוהר"ר  כש"ת  החס]י[ד  המופרסים]![  הגביר  להנגיד  "שייך  מ/1:  ובדף  יט/1  בדף  בעלות  רישומי 

פייבוש מכפר קיסניציע". 
נו דף. 35 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות גדולים. בלאי. קרעים, בהם  י-יד;   ,]1[ ]1[, א-ו, 
קרעים חסרים גדולים בשולי דף השער ובדפים נוספים, עם פגיעות במסגרת השער ופגיעות בטקסט )כולל 
בטקסט,  פגיעות  עם  עש  סימני  נייר.  במילוי  ברובם  לשער(, משוקמים  ממזריטש מעבר  המגיד  בהסכמת 

משוקמים בחלקם במילוי נייר. חותמת ורישומים בכתב-יד. כריכה חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 173.

באתר  שנסרק  לעותק  דומה  שלפנינו  )העותק  הראשונים  הדפים  בשמונת  טיפוגרפיים  שינויים  וריאנט. 
HebrewBooks ושונה מזה שנסרק ב"אוצר החכמה"(. 

מהספרים הבודדים שנדפסו בדפוס העברי בעיר טורקא )חבל לבוב. כיום: Turka, מערב אוקראינה(. 

פתיחה: $400 

ספרי חסידות
Chassidic Books
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80. Halachah Pesukah – The 
Only Approbation Given by the 
Maggid of Mezeritch – Turka, 
1765 – Variant
Halachah Pesukah, novellae on 
Shulchan Aruch Yoreh De'ah, with 
the text of the Shulchan Aruch, by 
R. Todros son of R. Tzvi Hirsh of 
Rovne (Rivne). Turka, [1765].
This book features the only known 
approbation by R. Dov Ber, the 
Maggid of Mezeritch, who writes 
that although he usually refrains 
from giving approbations, he 
considers this book fitting to be 
printed.
This work is a summary of the 
laws of Yoreh De'ah, with a short 
commentary containing the sources 
of the rulings.
The author, R. Todros of Rovne, 
was a follower of the Maggid of 
Mezeritch at the time the latter 
resided in Rovne.
Ownership inscriptions on pp. 19a 
and 40a.
[1], 1-6, [1], 10-14; 56 leaves. 35 cm. 
Fair condition. Stains, including 
large dampstains. Wear. Tears, including large marginal open tears to title page and 
other leaves, affecting title page border and some text (damage to approbation by the 
Maggid of Mezeritch on verso of title page), mostly repaired with paper. Worming, 
affecting text, repaired in part with paper. Stamp and handwritten inscriptions. New 
binding.
Stefansky Chassidut, no. 173.
Variant (there are typographic differences between the copies within this edition, in 
the first eight leaves). 
Opening price: $400
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תורת   - טוב  שם  כתר  ספר   .81
מהדורה   - החלקים  שני   - הבעש"ט 

ראשונה - זולקווא, תקנ"ד-תקנ"ה

קדשו  דברי  כל  "והם  טוב,  שם  כתר  ספר 
של הקדוש והנורא מוהר"ר ישראל בעש"ט 
טוב,  שם  הבעל  מתורת  ליקוטים   - זלה"ה" 
אהרן  רבי  בעריכת  שני,  וחלק  ראשון  חלק 
]תקנ"ד- זולקווא,  ואפטא.  מזליחוב  הכהן 

ליב מאיר  יהודא  תקנ"ה 1794-1795[. דפוס 
הפער ומרדכי רבין שטיין. מהדורה ראשונה. 

שני חלקים בשני כרכים. 
ספר "כתר שם טוב" - ספר הליקוטים הנודע 
דברי  מובאים  בספר  מתורתו של הבעש"ט. 
הבעש"ט שלוקטו מספרי תלמידיו, רבי יעקב 
זה  ספר  ממזריטש.  והמגיד  מפולנאה  יוסף 
שנדפסו  הראשונים  הליקוטים  מספרי  הוא 
מתורתו של הבעש"ט. בראש החלק הראשון 
מנחם  רבי  האדמו"רים  מאת  הסכמות 
ורבי  מקרלין  שלמה  רבי  מליסקא,  מנדל 
אברהם משה מפשוורסק. לאחר מכן נדפסה 
"צוואה מהבעש"ט". בדף הבא נדפסה אגרת 
רבי  לגיסו  ישראל,  לארץ  ששלח  הבעש"ט 

גרשון מקיטוב.
עורך הספר, הצדיק רבי אהרן הכהן מזליחוב 
ואפטא )אנצ' לחסידות, א', עמ' קנז(, חיבר 
כמה ספרים נפוצים בספרות החסידית. בין 
סדור  לצדיקים",  הגנוז  "אור  ספר  ספריו, 
של  תלמידו  נהורא".  כתר   - ישרה  "תפלה 

רבי עוזיאל מייזליש מריטשוואהל. החליף את רבי לוי יצחק מברדיטשוב כאב"ד זליחוב ולאחר מכן שימש 
כרבה של בילגוריי. בשנת תקס"ג החל לכהן כאב"ד אפטא, לצדו של האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל, 

בעל ה"אוהב ישראל".
שני חלקים בשני כרכים. כרך ראשון: ]30[ דף. 18 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות 
וכתמים כהים, עם פגיעות קלות בטקסט. קרעים, קרעים חסרים וסימני עש, עם פגיעות בטקסט ובמסגרת 
השער )חלקם משוקמים במילוי נייר ומושלמים בצילום(. כריכה חדשה. כרך שני: ]27[ דף. חסרים 5 דפים 
)במקור: ]32[ דף(. 17.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים )בהם כתמי רטיבות( ובלאי. קרעים במספר 
דפים. באחד הדפים קרע חסר גדול עם פגיעה בטקסט. סימני עש עם פגיעות בטקסט )בעיקר בשני דפים, 

אשר הושלמו כנראה מעותק אחר(. חותמות. כריכת עור חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 249.

הכרך הראשון נדפס במספר וריאנטים עם שינויים טיפוגרפיים קלים והבדלי נוסח בדף השער, ראה מפעל 
הביבליוגרפיה, רשומה מס' 139449.

פתיחה: $1300
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81. Keter Shem Tov – Teachings 
of the Baal Shem Tov – Both 
Parts – First Edition – Zhovkva, 
1794-1795
Keter Shem Tov – selections of the 
Baal Shem Tov's teachings, Parts 
I and II, compiled by R. Aharon 
HaKohen of Żelechów and Apta 
(Opatów). Zhovkva: Yehuda 
Leib Meyerhoffer and Mordechai 
Rabinstein, [1794-1795]. First 
edition. Two parts in two volumes. 
Keter Shem Tov – the renowned 
compendium of the Baal Shem 
Tov's teachings, selected from the 
books of his disciples, R. Yaakov 
Yosef of Polonne and the Maggid 
of Mezeritch. This is one of the 
first compendiums printed of the 
teachings of the Baal Shem Tov.
The compiler of this book, R. 
Aharon HaKohen of Żelechów and 
Apta, authored several popular 
Chassidic books, including: Or 
HaGanuz LaTzadikim, the Tefilla 
Yeshara – Keter Nehora siddur and 
other books.
Two parts in two volumes. Vol. I: 
[30] leaves. Approx. 18 cm. Fair 
condition. Stains, including dampstains and dark stains, slightly affecting text. Tears, 
open tears and worming, affecting text and title page border (repaired in part with 
paper and photocopy replacement). New binding. Vol. II: [27] leaves. Lacking 5 leaves 
(originally: [32] leaves). Approx. 17.5 cm. Good-fair condition. Stains (including 
dampstains) and wear. Tears to several leaves. Large open tear to one leaf, affecting 
text. Worming affecting text (primarily to two leaves, presumably supplied from a 
different copy). Stamps. New leather binding. 
Stefansky Chassidut, no. 249.
Opening price: $1300
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82. ספר משנת חכמים - לרבי משולם פייביש מקרמניץ, חותנו של רבי אברהם המלאך 
ואבי-זקנו של רבי ישראל מרוז'ין - מהדורה ראשונה - אוסטרהא, תקנ"ו 

ספר משנת חכמים, חידושים על ששה סדרי משנה, חלקים א-ו, מאת רבי משולם פייביש הלוי הורביץ 
מקרמניץ. אוסטרהא, ]תקנ"ו 1796[. מהדורה ראשונה. שערים נפרדים לסדרי מועד ונשים. 

אב"ד  מרגליות  בצלאל  רבי  אמשטרדם,  אב"ד  שאול  רבי  ה"הפלאה",  בעל  ביהודה",  ה"נודע  הסכמות 
אוסטרהא, רבי רפאל הכהן אב"ד המבורג, ורבנים נוספים. בראש סדר נשים - הסכמות רבי אליעזר קאליר 

אב"ד קעלין ורבי דוד צבי אוירבך אב"ד קרמניץ ]חותנו של מהרנ"ת מברסלב[.
המחבר, הגאון הקדוש רבי משולם פייביש הלוי הורביץ )נולד ת"ע בערך, נפטר בחודש כסלו, בין השנים 
נודע  והרביץ תורה לתלמידים.  ימיו  כל  )מזרח-גליציה(, בה התגורר  קרמניץ  בעיר  נולד  תקמ"ו-תקנ"א(, 
כקדוש מרחם, וכמו שכותב עליו רבי אלעזר קאליר בהסכמתו: "קדושתו מרחם... בגבורה של תורה כארי 
מתגבר... עד שנתפרסם שמו הטוב כחד מדרי קמאי והיושבים במלאכת התורה לראשונה, הוא כבוד הרב 
המובהק דפקיע שמיה בין גדולי הדור... ורק תורתו אומנתו לומד תורה לשמה". גם הנודע ביהודה כותב 
יקירא הרב... המופלג מאוד בתורה ובמעשים  "...כבוד האי סבא  עליו בהסכמתו, בהפלגה שלא כדרכו: 
כבוד שמו מהור"ר פייבש הלוי... תנא הוא כחד הראשונים... ובעודי במדינת פולין כבר שמעתי שמעו הטוב 
כי הוא ממש יחיד באהלות...". בעל ה"הפלאה" כותב עליו בהסכמתו: "...כבוד אהובי ידידי הרב המופלג 

בשם טוב חריף ובקי מוהר"ר משולם פייבוש נ"י מק"ק קרעמיניץ".
בתו גיטל נישאה להרב הקדוש רבי אברהם המלאך, בנו של המגיד ממזריטש, והיא סבתו של רבי ישראל 
מרוז'ין. על שידוך זה רווחים סיפורים רבים בשושלות החסידות של צאצאיו. האדמו"ר רבי חיים מאיר 
יחיאל ממוגלינצא סיפר כי המגיד ממזריטש שאל מן השמים "להגיד לו מי הוא התלמיד חכם שבדור אז, 
בכדי לשדך עמו וליתן בת תלמיד חכם שבדור לבנו הה"ק המלאך ז"ל, והשיבו לו על הרב הגאון ר' פייבל 
הגדול  המגיד  "...שזקננו  מסופר:  במקור אחר  קכג(.  אות  תרנ"ט,  וורשא  הנפלאות,  )תולדות  מקראמניץ" 
ממעזריטש חשקה נפשו לקחת את בת הגאון רבינו משולם פייבוש עבור בנו הרה"ק רבי אברהם המלאך, 
לרבינו  ובכן שלח כמה מתלמידיו  ובטהרה,  היות שהיא בת תלמיד חכם הלומד תורה לשמה בקדושה 
הגאון להציע לו השידוך" )תולדות המשנת חכמים, עמ' תרצד, בסוף ספר משנת חכמים, מהדורת מכון בית 
אבות, ברוקלין ניו יורק, תשע"ה 2014. ראה שם סיפורים נוספים אודות השידוך, ואודות פגישתו המופלאה 

עם המגיד ממזריטש ויחסו לגודל קדושת המגיד ובנו הקדוש רבי אברהם המלאך(.
]3[, לג; ]1[, טו; ]1[, כב; ד, ט-כ; כד; מו דף. חסרים ארבעה דפים )ה-ח( מספירת הדפים הרביעית )מתוך 
מסכת בבא קמא ובבא מציעא(, ו-]1[ דף שער של סדר נזיקין. ללא דפי השער של סדר קדשים וטהרות 
)המופיעים בחלק מהעותקים(. 20 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. סימני עש רבים, עם פגיעות בטקסט. קרעים 
פגיעה  עם  הדפים,  מן  באחד  בהדפסה  פגם  נייר.  במילוי  ברובם  משוקמים  בטקסט,  פגיעות  עם  חסרים, 

בטקסט. חותמות ורישומים בכתב-יד. כריכת עור חדשה. 
סדר  דף השער של  ללא  ונשים.  מועד  לסדר  ושערים  כללי  דף שער  בלבד,  דפי שער  עם שלושה  עותק 
רק בחלק  וטהרות, המופיעים  דפי השער של סדר קדשים  וללא  )שנרשם במפעל הביבליוגרפיה(,  נזיקין 
מן העותקים )במפעל הביבליוגרפיה נרשמו ארבעה דפי שער, דף שער כללי ודפי שער לסדר מועד, נשים 

ונזיקין, ללא שערים בסדר קדשים וטהרות(. 
סטפנסקי חסידות, מס' 369. 

פתיחה: $400
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82. Mishnat Chachamim – By 
Rabbi Meshulam Feivish of 
Kremenets, Father-in-Law of 
Rabbi Avraham the Malach 
and Great-Grandfather of 
Rebbe Yisrael of Ruzhin – First 
Edition – Ostroh, 1796
Mishnat Chachamim, novellae on 
the Six Orders of the Mishnah, 
Parts I-VI, by R. Meshulam Feivish 
HaLevi Horowitz of Kremenets. 
Ostroh, [1796]. First edition. 
Separate title pages for Moed and 
Nashim. 
Approbations by the Noda 
BiYehuda, the Haflaa and many 
other leading rabbis of the 
generation.
The author, R. Meshulam Feivish 
HaLevi Horowitz (ca. 1710 – 
Kislev, between 1785 and 1790) 
was born in Kremenets (Eastern 
Galicia), and lived there his entire life teaching Torah. Known for his exceptional 
holiness. The Noda BiYehuda compares him in his approbation to the Torah scholars 
of early generations.
[3], 33; [1], 15; [1], 22; 4, 9-20; 24; 46 leaves. Lacking four leaves (5-8) of fourth sequence 
(of tractates Bava Kama and Bava Metzia), and [1] title page of Order Nezikin. Without 
title pages of Orders Kodashim and Taharot (which appear in some copies only). 20 
cm. Fair condition. Stains. Extensive worming, affecting text. Open tears, affecting text, 
mostly repaired with paper. Printing defect on one leaf, affecting text. Stamps and 
handwritten inscriptions. New leather binding. 
Stefansky Chassidut, no. 369.
Opening price: $400
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83. Ginzei Yosef – Lviv, 1792 – First Edition
Ginzei Yosef, essays of ethics, homiletics, 
Chassidut and Kabbalah on the Torah portions, 
with novellae on tractates Berachot, Shabbat, 
Pesachim and Sukkah, by R. Yosef Bloch Rabbi 
of Alesk (Olesko). Lviv, 1792. First edition. 
The author, R. Yosef Bloch (1724-1790), was a 
close associate of the Maggid of Mezeritch. Rabbi 
of Alesk and maggid in Satanov (Sataniv). He was 
renowned in the Chassidic world for his book 
Ginzei Yosef, one of the first Chassidic books.
Signature on title page.
[4], 98; 24 leaves. 33 cm. Fair condition, several 
leaves in fair-poor condition. Stains, including 
large dampstains. Extensive wear. Large open 
tears to title page, affecting border and text on 
verso, repaired with paper. Open tears to other 
leaves, affecting text, repaired with paper. 
Worming, affecting text. Leaves trimmed with 
damage to headings and text (many headings 
completely trimmed off). Stamp and handwritten 
inscriptions. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 110.
Opening price: $1500

83. ספר גנזי יוסף - לבוב, תקנ"ב - מהדורה ראשונה 
ספר גנזי יוסף, מאמרי מוסר, דרוש, חסידות וקבלה על פרשיות התורה, עם חידושים על מסכתות ברכות, 
עם  ראשונה.  מהדורה   .]1792[ תקנ"ב  לבוב,  אלעסק.  אב"ד  בלוך  יוסף  רבי  מאת  וסוכה,  פסחים  שבת, 
הסכמות רבי לוי יצחק מברדיטשוב, רבי זושא מאניפולי, רבי יעקב שמשון משפיטובקה, רבי אברהם משה 

מפשוורסק, ועוד.
מחבר הספר, הרב הקדוש רבי יוסף בלוך )תפ"ד-תק"נ(, מבני חבורתו של המגיד ממזריטש. אב"ד אלעסק 
ומגיד מישרים בסטאנוב. התפרסם בעולם החסידות בספרו "גנזי יוסף", שנחשב לאחד מספרי החסידות 
הראשונים. בספרו נדפסו הסכמות גם מרבנים "מתנגדים" חשובים, כמו רבי צבי הירש רוזאניש אב"ד לבוב 

שכותב: "אשר לא מש מתוך האהל אהלו של תורה, והיה משים לילות כימים".
חתימה בדף השער: "צבי הירש טראכטינבארג".

]4[, צח; כד דף. 33 ס"מ. מצב בינוני, מספר דפים במצב בינוני-גרוע. כתמים, בהם כתמי רטיבות רבים. בלאי 
רב. קרעים גדולים חסרים בדף השער, עם פגיעות במסגרת השער ופגיעות בטקסט מצדו השני של הדף, 
משוקמים במילוי נייר. קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט בדפים נוספים, משוקמים במילוי נייר. סימני עש, 
עם פגיעות בטקסט. חיתוך דפים עם פגיעה בכותרות הדפים ובטקסט )כותרות רבות נקצצו לגמרי(. חותמת 

ורישומים בכתב-יד. כריכה חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 110.

פתיחה: $1500
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 - )טשרנוביל(  לב  ישמח  ספר   .84
סלאוויטא, תקנ"ח - מהדורה ראשונה

ספר ישמח לב ]חלק שני מספר מאור עינים[, 
סדר  )על  חז"ל  ומדרשי  אגדות  על  ביאור 
מסכתות הש"ס(, מאת האדמו"ר רבי מנחם 
סלאוויטא,  מטשרנוביל.  ]טברסקי[  נחום 
שפירא[.  משה  רבי  ]דפוס   .]1798 ]תקנ"ח 

מהדורה ראשונה.
יחד עמו נדפס באותה שנה בסלאוויטא גם 
הספר "מאור עינים" של המחבר. "ישמח לב" 
נדפס לאחר מכן במהדורה חוזרת בזולקווא, 
תק"ס. במהדורתו השניה של הספר "מאור 
 ,]1810 ]תק"ע  בפולנאה  שנדפסה  עינים" 
אוחדו שני הספרים לספר אחד. המאמרים 
על הש"ס שנדפסו בספר "ישמח לב" צורפו 
לספר "מאור עינים" על התורה, תחת השם 
ברוב  הדבר  וכך  עינים",  "מאור  המשותף 
המהדורות שנדפסו לאחר מהדורת פולנאה.
)ת"צ- מצ'רנוביל  נחום  מנחם  רבי  המגיד 

ג', עמ' קסח-קעה(,  תקנ"ח, אנצ' לחסידות, 
הצדיקים  שושלת  וראש  החסידות  מאבות 
לבית צ'רנוביל. זכה להסתופף בצל הבעש"ט 
והיה תלמידו המובהק של המגיד ממזריטש. 

שימש כמגיד מישרים בנארינסק, פרוהוביטש וטשרנוביל. לאחר הפצרת תלמידיו הסכים להדפיס את דברי 
תורתו. הוא סמך את ידו על תלמידו רבי אליהו ב"ר זאב וולף כ"ץ, וציווה עליו להדפיס את הכתבים "בדפוס 
נאה ומהודר אשר הוקם בסלאוויטא..." ]בית הדפוס של רבי משה שפירא שהיה אז בשנותיו הראשונות[.

לג, ]1[ דף )דף אחרון מסומן פעם נוספת לג(. דף השער חסר )מצורף דף שער מעותק אחר, פגום וחסר 
בחציו, משוקם במילוי נייר ובצילום(. 20.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות )בחלקם כהים(. 
קרעים חסרים וסימני עש, עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי נייר. חותמות ורישומים בכתב-יד. כריכת 

עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 237. 

פתיחה: $1000
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85. ספר בת עיני )זלוטשוב( - דובנא, תקנ"ח - מהדורה ראשונה 
זלוטשוב, תלמיד המגיד  דוב בער מגזע צבי אב"ד  יששכר  רבי  ושו"ת, מאת  עיני, חידושי ש"ס  ספר בת 

ממזריטש ורבי יחיאל מיכל מזלוטשוב. דובנא, ]תקנ"ח 1798[. מהדורה ראשונה.
המחבר היה ידיד נעוריו ובן-דודו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב, עמו התיידד בעת שהתגוררו יחדיו בעיר 
לוברטוב. רבי יששכר בער ורבי לוי יצחק היו נשואים לבנות דודות ממשפחת פרץ מלוברטוב )שהיו מצאצאי 
גולי ספרד(. רבי יששכר בער נשא את בתו של רבי צבי הירש פרץ, ורבי לוי יצחק נשא את בתו של רבי 
ישראל פרץ. רבי לוי יצחק וידידו רבי יששכר בער התקרבו יחדיו לחסידות בעקבות קרוב משפחתם רבי 

אריה ליבוש פרץ )בעל "בית פרץ"(.
לימים נתמנה רבי יששכר בער לאב"ד זלוטשוב, הקים בה ישיבה ועמד בקשרי שו"ת עם גדולי דורו. בין 
תלמידיו היה רבי חיים מטשרנוביץ בעל "באר מים חיים", המספר בספרו "ארץ החיים" על רוח הקודש 
שראה אצל רבו. רבי יששכר בער עלה לארץ ישראל והגיע לצפת בחודש שבט שנת תקנ"ה. נפטר בחודש 
אב של אותה שנה, ונקבר בצפת סמוך לקבר האלשיך הקדוש, כאשר על מצבתו נכתב: "פ"נ הגאון האמיתי 
חסיד ועניו". זכרו נתקדש בקהל החסידים ורבי יצחק אייזיק מקומרנא העיד עליו ש"מימיו לא פגם אפילו 
נסיעתו לארץ  ופלא שארע עמו בעת  נס  והיה מספר על כך סיפור  פגימה מועטת בצורת צלם אלקים", 
ליותר משש  ]שזכה  התורה  על  צדק"  "מבשר  מספריו:  יג(.  אות  א,  שביל  מצוותיך,  נתיב  )ראה:  ישראל 

מהדורות[, וספר "בת עיני", שו"ת וחידושי ש"ס.
מחתניו: רבי אברהם חיים מזלוטשוב בעל "אורח לחיים", שירש מחותנו את הרבנות בזלוטשוב, ורבי גרשון 

מרגליות אב"ד סקאליט, שעלה עם חותנו לעיה"ק צפת. 
]2[, קיט, ]1[ דף. 19.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות קשים. קרעים חסרים עם פגיעות 
בטקסט, משוקמים במילוי נייר. שיקומים במילוי נייר בשוליים הפנימיים של דף השער. סימני עש קלים, עם 

פגיעות בטקסט. חיתוך דפים עם פגיעות בטקסט. חותמת ורישום בכתב-יד. כריכה חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 105.

פתיחה: $400

84. Yismach Lev (Chernobyl) – Slavita, 1798 – First Edition
Yismach Lev (Part II of Meor Einayim), commentary on Aggadot and Midrashim 
(following the order of the Talmudic tractates), by Rebbe Menachem Nachum [Twersky] 
of Chernobyl. Slavita: [R. Moshe Shapira, 1798]. First edition.
Two books by R. Menachem Nachum of Chernobyl – Yismach Lev and Meor Einayim 
– were published in Slavita in 1798. In later editions (from 1810), both parts were 
published together under the title Meor Einayim.
The maggid R. Menachem Nachum of Chernobyl (1730-1798) was one of the founders 
of Chassidut and the progenitor of the Chernobyl dynasty. He studied directly from 
the Baal Shem Tov and was a close disciple of the Maggid of Mezeritch.
33, [1] leaves (final leaf also numbered 33). Lacking title page (title page from a different 
copy enclosed, damaged, with loss of half the page; repaired with paper and photocopy 
replacement). 20.5 cm. Fair condition. Stains, including dampstains (some dark). Open 
tears and worming, affecting text, repaired with paper. Stamps and handwritten 
inscriptions. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 237.
Opening price: $1000
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86. ספר אור המאיר - קוריץ, תקנ"ח - מהדורה ראשונה 
מאת  והקבלה,  החסידות  בדרך  השנה  ומועדי  המגילות  התורה,  על  ורמזים  דרושים  המאיר,  אור  ספר 

האדמו"ר רבי זאב וולף מז'יטומיר. קוריץ, ]תקנ"ח 1798[. מהדורה ראשונה.
ספר אור המאיר הוא מראשוני ספרי החסידות ובו דברים בשם הבעל שם טוב. המחבר - הרה"ק רבי זאב 
וולף מז'יטומיר, היה מגדולי תלמידי המגיד ממזריטש, ומקורבם ותלמידם של רבי יעקב יוסף מפולנאה, רבי 
נחום מטשרנוביל ורבי לוי יצחק מברדיטשוב. היה מקורב גם לרבי פנחס מקוריץ, שהתבטא עליו: "ראיתי 
כיצד אליהו הנביא מתלווה אליו ומגלה לו את סודה הכמוס של האידרא קדישא". הצדיק ר' ליב שרה'ס 
התבטא עליו כי "ראה על פניו את צלם אלוקים בשלמות". בשער הספר שלפנינו נכתבו דברים מופלאים 
בשבחו, ביניהם: "היה דבוק בקונו בכל עתיו ורגעיו בלתי נפרד בהליכה ובישיבה...". הספר נכתב מפיו על 
ידי תלמידו הרה"ק רבי אליעזר מז'יטומיר בעל "פרקי הנאזר". האדמו"ר רבי ישראל מרוז'ין אמר על הספר 
כי "כל מה שכתוב בספר הוא מחובת כל יהודי להתנהג כך", ובשמו של האדמו"ר רבי ישכר דוב מבעלזא 
נאמר כי: "במה שהשפיעו להמחבר תורה מן השמים, אמר רק שמינית, וממה שאמר שמעו רק שמינית, 
וממה  רק שמינית,  'פרקי הנאזר' כתב מזה  וממה שהבין הכותב בעל  רק שמינית,  וממה ששמעו הבינו 
שהדפיסו מבינים רק שמינית". רבי זאב וולף נפטר בשנת תקנ"ח, וספרו נדפס סמוך לאחר פטירתו )יתכן 

שלכך רומז פרט השנה: "והיה מנוחתו כבוד"(.

85. Bat Eini (Zlotchov) – Dubno, 
1798 – First Edition
Bat Eini, Talmudic novellae and 
responsa, by R. Yissachar Dov Ber 
MiGeza Tzvi Rabbi of Zlotchov 
(Zolochiv), disciple of the Maggid 
of Mezeritch and R. Yechiel Michel 
of Zlotchov. Dubno, [1798]. First 
edition.
The author was a friend and cousin 
of R. Levi Yitzchak of Berditchev. 
One of his disciples was R. Chaim 
of Czernowitz, author of Be'er 
Mayim Chaim, who describes in 
his book Eretz HaChaim the Divine 
Inspiration he witnessed in his 
teacher.
[2], 119, [1] leaves. 19.5 cm. Good-
fair condition. Stains, including 
significant dampstains. Open tears 
affecting text, repaired with paper. 
Inner margin of title page repaired with paper. Minor worming, affecting text. Leaves 
trimmed with damage to text. Stamp and handwritten inscription. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 105.
Opening price: $400
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86. Or HaMeir – Korets, 1798 – First 
Edition 
Or HaMeir, Chassidic and kabbalistic 
homiletics and allusions on the Torah 
portions, Megillot and festivals, by 
Rebbe Ze'ev Wolf of Zhitomir. Korets, 
[1798]. First edition.
Or HaMeir is one of the first Chassidic 
books, and contains teachings of the Baal 
Shem Tov. The author, R. Ze'ev Wolf 
of Zhitomir was one of the foremost 
disciples of the Maggid of Mezeritch, 
and a close disciple of R. Yaakov Yosef 
of Polonne, R. Nachum of Chernobyl, 
R. Levi Yitzchak of Berdichev and R. 
Pinchas of Korets.
[2], 58, 61-80, [2]; 52, 55-98, 101-120; 60; 
257-260 leaves. Lacking original four 
final leaves (61-64), replaced with four 
final leaves (257-260) of second edition 
of book printed after 1798. Title page and second leaf presumably supplied from a 
different copy. 20 cm. Fair condition. Many stains, including dampstains and wax 
stains. Wear. Open tears to title page and other leaves, affecting border (replaced in 
photocopy) and text, repaired in part with paper. Worming. Significant worming to 
four final leaves, with extensive damage to text, repaired with paper. Leaves trimmed 
close to headings in several places. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 24.
Opening price: $1000

]2[, נח, סא-פ, ]2[; נב, נה-צח, קא-קכ; ס; רנז-רס דף. ארבעת הדפים האחרונים המקוריים )סא-סד( חסרים, 
)רנז-רס( מתוך המהדורה השניה של הספר, שנדפסה לאחר  ובמקומם נכרכו ארבעת הדפים האחרונים 
שנת תקנ"ח. דף השער והדף השני הושלמו כפי הנראה מעותק אחר. 20 ס"מ. מצב בינוני. כתמים רבים, 
בהם כתמי רטיבות וכתמי שעווה. בלאי. קרעים חסרים בדף השער ובדפים נוספים, עם פגיעות במסגרת 
השער )הושלמה בצילום( ופגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם במילוי ובהדבקות נייר. סימני עש. בארבעת 
הדפים האחרונים סימני עש קשים עם פגיעות רבות בטקסט, משוקמים במילוי נייר. חיתוך דפים על גבול 

כותרות הדפים במספר מקומות. כריכת עור חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 24.

בשנים תקנ"ח-תק"ע נדפס הספר במספר מהדורות דומות זו לזו, מהן במספר וריאנטים, ראה: א' טויבר, 
מחקרים ביבליוגרפיים, עמ' 36-39; י' יודלוב, גנזי ישראל, מס' 1140. בעותק שלפנינו האיסור להדפיס את 

הספר עומד על חמש-עשרה שנה, ולא עשרים שנה. 

פתיחה: $1000
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ספר אור המאיר - קוריץ, אחרי   .87
תקנ"ח - מהדורה שניה 

על  ורמזים  דרושים  המאיר,  אור  ספר 
בדרך  השנה  ומועדי  המגילות  התורה, 
החסידות והקבלה, מאת האדמו"ר רבי זאב 
וולף מז'יטומיר. קוריץ, ]אחרי תקנ"ח 1798[. 

מהדורה שניה.
ספרי  מראשוני  הוא  המאיר  אור  ספר 
טוב.  שם  הבעל  בשם  דברים  ובו  החסידות 
מז'יטומיר,  וולף  זאב  רבי  הרה"ק   - המחבר 
ממזריטש,  המגיד  תלמידי  מגדולי  היה 
יוסף  יעקב  רבי  של  ותלמידם  ומקורבם 
לוי  ורבי  מטשרנוביל  נחום  רבי  מפולנאה, 
לרבי  גם  מקורב  היה  מברדיטשוב.  יצחק 
פנחס מקוריץ, שהתבטא עליו: "ראיתי כיצד 
את  לו  ומגלה  אליו  מתלווה  הנביא  אליהו 
סודה הכמוס של האידרא קדישא". הצדיק 
ר' ליב שרה'ס התבטא עליו כי "ראה על פניו 
הספר  בשער  בשלמות".  אלוקים  צלם  את 
בשבחו,  מופלאים  דברים  נכתבו  שלפנינו 
ורגעיו  ביניהם: "היה דבוק בקונו בכל עתיו 
הספר  ובישיבה...".  בהליכה  נפרד  בלתי 
רבי  הרה"ק  תלמידו  ידי  על  מפיו  נכתב 

"כל מה שכתוב  כי  "פרקי הנאזר". האדמו"ר רבי ישראל מרוז'ין אמר על הספר  אליעזר מז'יטומיר בעל 
בספר הוא מחובת כל יהודי להתנהג כך", ובשמו של האדמו"ר רבי ישכר דוב מבעלזא נאמר כי: "במה 
שהשפיעו להמחבר תורה מן השמים, אמר רק שמינית, וממה שאמר שמעו רק שמינית, וממה ששמעו 
הבינו רק שמינית, וממה שהבין הכותב בעל 'פרקי הנאזר' כתב מזה רק שמינית, וממה שהדפיסו מבינים 
רק שמינית". רבי זאב וולף נפטר בשנת תקנ"ח, וספרו נדפס סמוך לאחר פטירתו )יתכן שלכך רומז פרט 

השנה: "והיה מנוחתו כבוד"(.
בינוני.  מצב  ס"מ.   21 רמט-רנו.  קל-קלא,  דפים:   10 חסרים  דף.  רנז-רס  קלב-רמח,  קכט,   ,]2[ חסר.  עותק 
כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי. קרעים חסרים בדף השער ובדפים נוספים, עם פגיעות במסגרת השער 
ופגיעות בטקסט, משוקמים במילוי והדבקות נייר )עם השלמות של מספר מילים בכתב-יד בדף השער(. 
סימני עש עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם במילוי נייר. חיתוך דפים על גבול כותרות הדפים במספר 

מקומות. חותמות ורישומים בכתב-יד. כריכת עור חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 25.

בשנים תקנ"ח-תק"ע נדפס הספר במספר מהדורות דומות זו לזו, מהן במספר וריאנטים, ראה: א' טויבר, 
הוא  השנה  פרט  שלפנינו  בעותק   .1140 מס'  ישראל,  גנזי  יודלוב,  י'   ;39-36 עמ'  ביבליוגרפיים,  מחקרים 
תקנ"ח, כמו במהדורה הראשונה, אך יש בו מספר שינויים לעומתה. ביניהם, השינוי שנעשה בהסכמות - 

הארכת זמן האיסור על ההדפסה מחמש עשרה שנה לעשרים שנה.

פתיחה: $300
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88. ספר דגל מחנה אפרים - קוריץ, תק"ע - מהדורה ראשונה
ספר דגל מחנה אפרים, על סדר התורה בדרך החסידות, מאת רבי משה חיים אפרים אשכנזי אב"ד סדילקוב, 

נכד הבעש"ט. קוריץ, ]תק"ע 1810[. מהדורה ראשונה.
מספרי החסידות המוקדמים. ספר זה הוא מן המקורות הראשוניים והמוסמכים ביותר של תורת הבעש"ט, 
אותה ינק ישירות מפיו המחבר הקדוש רבי משה חיים אפרים מסדילקוב )נפטר בתק"ס(, שהיה נכדו - בן-

בתו הצדקנית מרת אדל. על נכדו זה כתב זקנו הבעש"ט באגרתו הידועה לגיסו רבי גרשון מקיטוב בשנת 
תקי"ב: "נכדי החתן החשוב כ' אפרים עלוי גדול בתכלית הלימוד".

בדף ק/2 רישום מישיבת ויז'ניץ בגרוסוורדיין בשנת תש"ב: "זה הספר שייך לישיבת אהבת ישראל תחת 
השגחת אדמו"ר שליט"א דק"ק וושזניצא ]האדמו"ר רבי חיים מאיר הגר ה"אמרי חיים" מויז'ניץ[ פה ק"ק 
גראסוארדיין יצ"ו, לזכרון עולם וזכר שמו יודא חיים שמואל בן שרה פריעדמאנן מק"ק מאקעווע יצ"ו לומד 

פה בזמן החורף שנת תש"ב לפ"ק בגרס"וו".
בדף א/1 חותמת הקלויז של ויז'ניץ בצפת.

)הושלם  השער  דף  דפים:  שלושה  חסרים  דף.  קיא-קיג  קט,   ,]1[ חסר.  עותק 
בצילום(, דף קי, ודף אחרון )קיד(. 20 ס"מ בקירוב. נייר כחלחל. מצב כללי בינוני, 
חלק מהדפים במצב בינוני-גרוע. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש רבים, עם 
פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם במילוי נייר. קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט, 
משוקמים במילוי נייר. שלושה דפים אחרונים מנותקים. חותמות רבות ורישומים 

בכתב-יד. כריכה חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 128.

פתיחה: $500

87. Or HaMeir – Korets, After 1798 – Second Edition
Or HaMeir, Chassidic and kabbalistic homiletics and allusions on the Torah portions, 
Megillot and festivals, by Rebbe Ze'ev Wolf of Zhitomir. Korets, [after 1798]. Second 
edition.
Or HaMeir is one of the first Chassidic books, and contains teachings of the Baal Shem 
Tov. The author, R. Ze'ev Wolf of Zhitomir was one of the foremost disciples of the 
Maggid of Mezeritch, and a close disciple of R. Yaakov Yosef of Polonne, R. Nachum of 
Chernobyl, R. Levi Yitzchak of Berdichev and R. Pinchas of Korets.
Incomplete copy. [2], 129, 132-248, 257-260 leaves. Lacking 10 leaves: 130-131, 249-256. 
21 cm. Fair condition. Stains, including dampstains. Wear. Open tears to title page 
and other leaves, affecting border and text, repaired with paper (with handwritten 
replacement of several words on title page). Worming, affecting text, repaired in 
part with paper. Leaves trimmed close to headings in several places. Stamps and 
handwritten inscriptions. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 25.
Opening price: $300
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88. Degel Machaneh Efraim – 
Korets, 1810 – First Edition
Degel Machaneh Efraim, Chassidic 
teachings on the Torah, by R. Moshe 
Chaim Efraim Ashkenazi Rabbi of 
Sudilkov (Sudylkiv), grandson of 
the Baal Shem Tov. Korets, [1810]. 
First edition.
An early Chassidic book. This book 
is one of the first and most reliable 
sources of the teachings of the Baal 
Shem Tov, which the author, R. 
Moshe Chaim Efraim of Sudilkov 
(d. 1800), grandson of the Baal Shem 
Tov (son of the Baal Shem Tov's 
pious daughter Odel), received 
directly from him.
On p. 100b, inscription dated 
winter 1941/1942 from the Vizhnitz 
yeshiva in Grosswardein, under 
Rebbe Chaim Meir Hager, the Imrei 
Chaim of Vizhnitz.
Stamp of the Vizhnitz Kloiz in Safed on p. 1a.
Incomplete copy. [1], 109, 111-113 leaves. Lacking three leaves: title page (replaced 
in photocopy), leaf 110, and final leaf (114). Approx. 20 cm. Bluish paper. Overall fair 
condition, some leaves in fair-poor condition. Stains, including dampstains. Extensive 
worming, affecting text, repaired in part with paper. Open tears, affecting text, repaired 
with paper. Final three leaves detached. Many stamps and handwritten inscriptions. 
New binding.
Stefansky Chassidut, no. 128.
Opening price: $500 
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89. Maayan HaChochmah by Rebbe Asher Tzvi of Ostroh – Korets, 1816 – 
First Edition
Maayan HaChochmah, on the Five Books of the Torah, Neviim, Ketuvim, Tehillim, 
Pirkei Avot and Likutei Chiddushei Aggadot, by Rebbe Asher Tzvi, maggid of Ostroh. 
Korets, [1816].
First edition printed in the author's lifetime, a number of weeks before his death (the 
book was printed during Chanukah 1816, and Rebbe Asher Tzvi passed away on 16th 
Shevat 1817). With approbations by Rebbe Avraham Yehoshua Heshel of Apta.
Rebbe Asher Tzvi of Ostroh (ca. 1740-1817), a leading disciple of the Maggid of 
Mezeritch, was a holy person and pious kabbalist. Served as a maggid in Ostroh and 
was known as one of the foremost rebbes of his times. In 1804, he began serving as 
rebbe and rabbi in Korets.
Ownership inscriptions on title page; signatures on verso of title page.
[2], 116 leaves. 20 cm. Good-fair condition. Stains, including dampstains. Wear. Tears, 
including tears to title page (repaired with paper); open tears affecting text to several 
leaves. Worming. Stamp and handwritten inscriptions. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 355.
Opening price: $700

צבי  אשר  לרבי  החכמה  מעיין  ספר   .89
מאוסטרהא - קוריץ, תקע"ז - מהדורה ראשונה 
ספר מעיין החכמה, על חמשה חומשי תורה, נ"ך ותהלים, 
רבי  אגדות, מאת האדמו"ר  חידושי  וליקוטי  אבות  פרקי 

אשר צבי המגיד מאוסטרהא. קוריץ, ]תקע"ז 1816[.
לפני  ספורים  שבועות  בחייו,  שנדפסה  ראשונה  מהדורה 
פטירתו )הספר נדפס בחנוכה תקע"ז והמחבר נפטר בט"ז 
שבט תקע"ז(. עם הסכמות הרב רבי אברהם יהושע העשיל 
אלוקי...  איש  המקובל  "הרב...  עליו:  הכותב  מאפטא, 
ידוע שכל  כי  קדישא... הרב החסיד המפורסם...  בוצינא 
דבריו נאמרו ברוח הקודש", ומברך את המסייעים בדבר 

ב"ברכות טוב, וישכנו בטח ושאנן עד ביאת ינון".
מגדולי  בערך-תקע"ז(,  )ת"ק  מאוסטרהא  צבי  אשר  רבי 
ומקובל.  חסיד  קדוש,  איש  ממזריטש.  המגיד  תלמידי 
כיהן כמגיד באוסטרהא, ונודע כאחד מגדולי האדמו"רים 
בדורו. הסכמותיו מופיעות על ספרי חסידות וקבלה רבים 
משנות התק"מ-תק"נ ]בהסכמתו על ספר "מאור עיניים", 

סלאוויטא תקנ"ח, נכתב עליו: "הרב החסיד, איש אלוקים קדוש"[. בשנת תקס"ד עבר לעיר קוריץ, בה כיהן 
כאדמו"ר וכרב.

רישומי בעלות בעמוד השער של "יוסף בן זרח". חתימות מעבר לשער: "מרדכי צבי בן ליפה ז"ל".
]2[, קטז דף. 20 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי. קרעים, בהם קרעים בדף השער 
)משוקמים בהדבקות נייר(, וקרעים חסרים עם פגיעות בטקסט במספר דפים. סימני עש. חותמת ורישומים 

בכתב-יד. כריכה חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 355. 

פתיחה: $700
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90. Yesod Yosef – Rabbi Yosef of 
Rovne, Amongst the First Disciples 
of the Maggid of Mezeritch – 
Minkovitz, 1803 – First Edition 
Yesod Yosef, allusions and numerical 
values of the Holy Names and Sefirot, 
with kabbalistic homiletics, by R. Yosef 
Yoske HaLevi of Rovne (Rivne), one of 
the elite and first disciples of the Maggid 
of Mezeritch. Minkovitz, [1803]. First 
edition.
Signature on title page; ownership 
inscriptions on title page and p. 11a.
[4], 9, 11-88, [1] leaves. Extra copies of 
leaves 57-58. 20 cm. Fair condition. Stains. 
Tears to title page, affecting border and 
text on both sides, repaired with paper. 
Worming to most leaves, with extensive 
damage to text, mostly repaired with 
paper. Handwritten inscriptions. New 
leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 232. 
Opening price: $800

מרובנא,  יוסף  רבי   - יוסף  יסוד  ספר   .90
 - ממזריטש  המגיד  תלמידי  מראשוני 

מינקוביץ, תקס"ג - מהדורה ראשונה 

ספר יסוד יוסף, רמזים וגימטריות על שמות הקודש 
רבי  מאת  הקבלה,  פי  על  דרשות  עם  והספירות, 
]תקס"ג  מינקוביץ,  מרובנא.  הלוי  יוסקא  יוסף 

1803[. מהדורה ראשונה.
הלוי  יוסקא  יוסף  רבי  הקדוש  המקובל  המחבר, 
עמ'  ב',  לחסידות,  אנצ'  תק"ס,  )נפטר  מרובנא 
קמט-קנ(, תלמידם של המגיד ממזריטש ורבי מיכל 
מזלוטשוב. רבי יוסף היה מראשוני ובחירי תלמידיו 
של המגיד רבי דוב בער ממזריטש, עוד מהתקופה 
ורבי  רובנא,  בעיר  כמגיד  בער  דוב  רבי  כיהן  בה 
יוסף הוא זה שהביאו מטורטשין אל רובנא, ומינה 
אותו שם ל"מגיד", בסיוע חותנו רבי אהרן אב"ד 

רובנא.
החוזה  אל  מאניפולי  זושא  רבי  ששלח  באגרת 
"...אודות  נכתב:  יוסף,  רבי  של  בשבחו  מלובלין 
איש צדיק המפורסם הגדול, החריף ובקי, החסיד 
אותו  לקבל  רצו  כבר  יוסף...  מוהר"ר  כ"ש  הגאון 
רצה...  ולא  קדושות,  קהילות  בכמה  אב"ד  לרב 
מפני ביטול תורה ותפלה. ואני מכיר אותו שדרכו 
לישב תמיד בהתבודדות ולעסוק בתורה ובתפלה 
המפורסם  החסיד  אחי  גם  ופרישות.  וחסידות 
בוצינא קדישא איש אלקי קדוש יאמר לו, מוהר"ר 
אלימלך מנוחתו שלום, היה מחבבו מאד מאד, גם 

אמר לי... למעלה ראיתי אותו לבוש לבנים...".
בר"ח  שוב  מענדיל  "הק'  השער:  בדף  חתימה 
השער  בדף  בעלות  רישומי  מדריזן]?[".  בראדצקי 
הק'  וקוני  צורי  לכבוד  מהוני  "קניתי  יא/1:  ובדף 

משה מרדכי סג"ל דאקטיראוו".
]4[, ט, יא-פח, ]1[ דף. דפים נז-נח נכרכו פעמיים. 
20 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. קרעים בדף השער, 
צדיו,  משני  ובטקסט  השער  במסגרת  פגיעות  עם 
עש  סימני  נייר.  ובמילוי  בהדבקות  משוקמים 
בטקסט,  רבות  פגיעות  עם  הדפים,  במרבית 
משוקמים ברובם במילוי נייר. רישומים בכתב-יד. 

כריכת עור חדשה. 
סטפנסקי חסידות מס' 232.

פתיחה: $800 
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91. Likutei Yosef – By Rabbi Yosef of Rovne, One of the First Disciples of the 
Maggid of Mezeritch – Minkovitz, 1803 – First Edition
Likutei Yosef, novellae on Talmudic topics, by R. Yosef Yoske HaLevi of Rovne. 
Minkovitz, [1803]. First edition.
The author, R. Yosef Yoske HaLevi of Rovne (Rivne; d. 1800), was a holy kabbalist, 
disciple of the Maggid of Mezeritch and R. Michel of Zlotchov.
[1], 26 leaves. 17.5 cm. Fair-good condition. Stains. Marginal open tears to some leaves 
(affecting text in one place). Strips of paper and tape to margins of many leaves. Stamps. 
New binding. 
Stefansky Chassidut, no. 280.
Opening price: $500

יוסף  לרבי   - יוסף  לקוטי  ספר   .91
המגיד  תלמידי  מראשוני  מרובנא, 
 - תקס"ג  מינקוביץ,   - ממזריטש 

מהדורה ראשונה

ספר לקוטי יוסף, חידושים על סוגיות הש"ס, 
הלוי  יוסקא  יוסף  רבי  הקדוש  הרב  מאת 
מרובנא. מינקוביץ, ]תקס"ג 1803[. מהדורה 

ראשונה.
יוסקא  יוסף  רבי  הקדוש  המקובל  המחבר, 
לחסידות,  אנצ'  תק"ס,  )נפטר  מרובנא  הלוי 
המגיד  של  תלמידם  קמט-קנ(,  עמ'  ב', 
יוסף  רבי  מזלוטשוב.  מיכל  ורבי  ממזריטש 
המגיד  של  תלמידיו  ובחירי  מראשוני  היה 
רבי דוב בער ממזריטש, עוד מהתקופה בה 
כיהן רבי דוב בער כמגיד בעיר רובנא, ורבי 
יוסף הוא זה שהביאו מטורטשין אל רובנא, 
ומינה אותו שם ל"מגיד", בסיוע חותנו רבי 

אהרן אב"ד רובנא.
אל  מאניפולי  זושא  רבי  ששלח  באגרת 
החוזה מלובלין בשבחו של רבי יוסף, נכתב: 
הגדול,  המפורסם  צדיק  איש  "...אודות 
מוהר"ר  כ"ש  הגאון  החסיד  ובקי,  החריף 

יוסף... כבר רצו לקבל אותו לרב אב"ד בכמה קהילות קדושות, ולא רצה... מפני ביטול תורה ותפלה. ואני 
מכיר אותו שדרכו לישב תמיד בהתבודדות ולעסוק בתורה ובתפלה וחסידות ופרישות. גם אחי החסיד 
המפורסם בוצינא קדישא איש אלקי קדוש יאמר לו, מוהר"ר אלימלך מנוחתו שלום, היה מחבבו מאד מאד, 

גם אמר לי... למעלה ראיתי אותו לבוש לבנים...".
]1[, כו דף. 17.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. קרעים חסרים בשולי חלק מהדפים )עם פגיעה בטקסט באחד 

הדפים(. הדבקות רצועות נייר ונייר דבק בשולי דפים רבים. חותמות. כריכה חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 280.

פתיחה: $500
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 - תקס"ד  ליוורנו,   - המלך  פקודת  ספר   .92
בליוורנו  שנדפסו  הבודדים  החסידות  מספרי 
- מהדורה ראשונה - חתימות הגביר ר' חיים 

פרחי והגאון רבי יעקב ענתבי

ספר פקודת המלך, שני חלקים, על הרמב"ם, על התורה 
מדרוהוביץ'.  נחמן  ישראל  רבי  מאת  שונים,  וליקוטים 

ליוורנו, ]תקס"ד 1804[. מהדורה ראשונה.
מחבר הספר, הגאון החסיד רבי ישראל נחמן מדרוהוביץ', 
בנו של רבי יוסף מדרוהוביץ' )תלמיד הבעש"ט(. היה רב 
בגליציה, בפולין ובהונגריה. נדד רבות בארצות שונות, 
ובדרכו לארץ ישראל בשנת תקס"ד התעכב בליוורנו, אז 
הדפיס את הספר שלפנינו. באותה הזדמנות התיידד עם 
רבינו החיד"א - שקיבל ממנו ידיעות רבות על הבעש"ט 
ותנועת החסידות. החיד"א בספריו מביא משמו של רבי 
ישראל נחמן דברים ששמע מפיו, בשם אביו רבי יוסף 
ישראל התקבל  לארץ  עלייתו  לאחר  תלמיד הבעש"ט. 
הקודש  בעיר  התיישב  ובהמשך  )לבנון(,  בצידון  לרב 
בשעת  בחו"ל.  לשליחות  שוב  יצא  מכן  לאחר  צפת. 
דחיים".  "יקרא  ספרו  את  בשאלוניקי  הדפיס  תקע"ג 
בשנת תק"פ הדפיס בליוורנו את הספר "חמדת ישראל", 
בשליחותו  הנחלים".  "אשד  הספר  את  תקפ"א  ובשנת 
גירונדי  שמואל  מרדכי  ורבי  רב,  רושם  עשה  באיטליה 
לכל  ומשיב  מתרץ  "שהיה  נחמן  ישראל  רבי  על  מעיד 

קושיה שנשאל בנגלה ובנסתר, פה מפיק מרגליות ובכל חכמה לו עשר ידות, בקיאותו גדולה מאד בכל 
שערי התלמוד והפוסקים". רבי ישראל נחמן חזר בסוף ימיו לצפת ובה נפטר אחרי שנת תקפ"א )ראה עוד 

אודותיו: ישורון, א', עמ' תצג-תקא; אנצ' לחסידות, ב', עמ' תרא-תרב(.
בדף השער )שכנראה הושלם מעותק אחר( רישום "הקדשה עצמית" )קצוץ בחלקו(: "נתנו לי במתנ]ה[ ה' 
יזכני לקרו]ת[ בו ה"ה ה"ר המ]חבר?[ כמה"ר ישראל נחמן אשכנ]זי?[ ה"י ]=ה' ישמרהו[ יום ב' י' ל]חדש[ 
חשון ]ת[קס"ה... חיים פרחי ס"ט". הגביר ר' חיים פרחי הי"ד )תק"כ-תקע"ט(, איש חסיד ונגיד, ממנהיגי 
הקהילה היהודית בדמשק. בתחילת דרכו שימש כבנקאי של מושל דמשק, ובהמשך הפך ליועצו של אחמד 
יעץ  ישראל,  נפוליאון לכיבוש ארץ  - שליט הגליל מטעם האימפריה העות'מאנית. בימי מסע  אל-ג'זאר 
ר' חיים בתבונה כיצד להגן על העיר עכו, ואכן נפוליאון איבד כוחות רבים בקרב על עכו ונסוג בחזרה 
למצרים. אל-ג'זאר היה איש רע מעללים והתעלל רבות ביועציו ובמקורביו. למרות שנעזר בר' חיים פרחי 
מאוזניו.  ואת אחת  חוטמו  קצה  כרת את  חיים,  ר'  מעיניו של  ניקר את אחת  הוא  עצותיו,  פי  על  ופעל 
אחר מותו של אל-ג'זאר, הפך סגנו סולימאן פאשה למושל צידון - לבנון והגליל. הוא הותיר את ר' חיים 
במשרתו ונעזר בו כמו קודמו. אחרי מותו של סולימאן עלה לשלטון עבדאללה פאשא, בין היתר בזכות 
השתדלותו של ר' חיים. מני אז, התרבו שונאיו של ר' חיים, ואלו הצליחו לבסוף לשכנע את פאשא לסלקו 
ממעמדו. ר' חיים, שידע על הקשר נגדו, חשש להימלט, שמא יכלה פאשא את זעמו ביהודים. בחודש אלול 
תקע"ט, נרצח בביתו ר' חיים פרחי באופן מר ואכזרי, גופתו הושלכה לים ולא ניתנה לקבורה. שמו של ר' 
חיים נזכר בכבוד כמי שסייע לצמיחת היישוב היהודי בארץ ישראל, וכמי שסייע לעליית תלמידי הבעש"ט, 
קיבל את הספר מהמחבר  הוא  בדף השער,  הרישום שלפנינו  לפי  אפריקה.  צפון  ויהודי  הגר"א  תלמידי 
רבי ישראל נחמן מדרוהוביץ' )אולי פגש אותו בעת נסיעת רבי ישראל נחמן לחלב שבסוריה, עליה מספר 

בהקדמת ספרו "יקרא דחיים"(.
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92. Pekudat HaMelech – Livorno, 1804 – One of the Few Chassidic Books 
Printed in Livorno – First Edition – Signatures of Rabbi Chaim Farhi and 
Rabbi Yaakov Antebi
Pekudat HaMelech, two parts, on the Rambam, the Torah portions and various 
selections, by R. Yisrael Nachman of Drohobych. Livorno, [1804]. First edition.
The author, R. Yisrael Nachman of Drohobych, was the son of R. Yosef of Drohobych 
(disciple of the Baal Shem Tov). On his way to Eretz Israel, he stopped in Livorno, 
where he published his books and made acquaintance with the Chida, giving over to 
him much information about the Baal Shem Tov and Chassidut.
Inscription (partially trimmed) on the title page (presumably supplied from a different 
copy), in which R. Chaim Farhi attests that he received the book as a gift from the 
author, R. Yisrael Nachman Ashkenazi, on Monday 10th Cheshvan 1804. 
R. Chaim Farhi (1760-1819), leader of the Jewish community in Damascus, and later 
advisor of Ahmad al-Jazzar – Ottoman governor of the Galilee, who cruelly blinded 
him, cut off the tip of his nose, and severed his left ear. He continued serving as advisor 
of Suleiman Pasha, al-Jazzar's successor, and finally of Abdullah Pasha, who had him 
murdered. R. Chaim is remembered for saving Acre from Napoleon's conquest, and for 
his activities on behalf of the Jewish settlement in Eretz Israel, as well as his assistance 
in the immigrations of the disciples of the Baal Shem Tov, the Gaon of Vilna and North 
African Jewry.

יע]קב[  "גואל אחרון הצעיר  )קצוצה מעט(:  יותר  ר' חיים פרחי, מופיעה חתימה מאוחרת  תחת חתימת 
ענתבי ס"ט" - חתימת הגאון הקדוש רבי יעקב ענתבי )תקמ"ז-תר"ז(, מחכמי ארם-צובא ומגדולי דורו, צדיק 
וחסיד, גאון ומקובל, ששימש כרבה הראשי )"חכם באשי"( של דמשק וגלילותיה במשך כ-30 שנה. למשרה 
זו נתמנה כבר בצעירותו ונהג בה ביד רמה. רבי יעקב זכה לכינוי "הרב הקדוש והצדיק המפורסם", כאשר 
נתפס למאסר ועינויים קשים בעלילת הדם בשנת ת"ר, הידועה בשם "עלילת דמשק". בשנת תר"ב עזב את 
דמשק והגיע לירושלים. רבי יעקב נפטר בירושלים בתשרי תר"ז )1846(, ועל מצבתו נכתב: "הרב הגדול 
המפורסם בקדושתו וחסידותו שמסר עצמו וגופו ונפשו וקידש שם שמים ברבים וסבל זמן רב כמה עינויים 
ודור עומדים עלינו לכלותינו  דור  ומרים בלי שעור על העלילה הרעה הידועה אשר בכל  ויסורין קשים 

ונתקדש ש"ש ברבים בשנת הת"ר בהיותו רב ומו"ץ בעוב"י דמשק יע"א כקש"ת יעקב ענתיבי זלל"ה...". 
בין רבי יעקב ענתבי והגביר ר' חיים פרחי נקשרו מאוחר יותר קשרי משפחה, כאשר בתו של רבי יעקב, 

מרחבא, נישאה לנכדו של ר' חיים פרחי.
]7[, לו; ]1[, נב דף )ספירת דפים משובשת(. דף השער הושלם כנראה מעותק אחר. 19.5 ס"מ. מצב טוב. 
בדף השער  קרעים חסרים  פגיעה בטקסט במספר מקומות.  עם  סימני עש,  רטיבות.  כתמים, בהם כתמי 
דק  נייר  על  הודבק  השער  )דף  ובצילום  נייר  במילוי  משוקמים  בטקסט,  פגיעה  עם  האחרונים,  ובדפים 

לשיקום(. הדבקות נייר לחיזוק בשוליים הפנימיים של הדפים ובמקומות נוספים. חותמות. כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 476.

מספרי החסידות הבודדים שנדפסו בליוורנו ]בארצות המזרח והבלקן, יוון ואיטליה כמעט ולא נדפסו ספרי 
חסידות. בליוורנו עצמה נדפסו רק ארבעה ספרי חסידות, כולם ע"י רבי ישראל נחמן מדרוהוביץ'[.

פתיחה: $300
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93. ספר אור הגנוז לצדיקים - תורת "בעל התניא" - זולקווא, תק"ס - מהדורה ראשונה / 
ספר רוח חן - זולקווא, תקמ"ב

ספר אור הגנוז לצדיקים, מאמרי חסידות על פרשיות התורה, מיוסדים על ספר התניא, מאת רבי אהרן 
כ"ץ מאפטא אב"ד ז'ליחוב ובילגוריי )בעל "כתר שם טוב"(. זולקווא, תק"ס ]1800[. מהדורה ראשונה, עם 

הסכמת המגיד מקוז'ניץ.
הספר נדפס כארבע שנים לאחר הדפסת ספר התניא מאת האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי. המחבר, 
מגדולי צדיקי החסידות, מתבסס במקומות רבים בספרו על ספר התניא, וכמעט בכל פרשה מצטט מדברי 

קדשו ובונה עליו את יסודותיו.
רבי אהרן הכהן מאפטא )אנצ' לחסידות, א', עמ' קנז(, מחבר ספר "כתר שם טוב" - ספר הליקוטים הנודע 
מתורת הבעש"ט, וסידור "תפילה ישרה - כתר נהורא". ספרו "אור הגנוז לצדיקים" נדפס לראשונה בעילום 

שם המחבר. 
חתימה בדף השער: "לוי יצחק נחום אלט שולער"; חותמות במספר מקומות: "לוי אלטשולער".

על הספר ראה: חיים ליברמן, כיצד חוקרים חסידות בישראל, בתוך ספרו אהל רח"ל, א', ניו יורק תש"ם, 
עמ' 11-7; הרב דוד צבי הילמן, אגרות בעל התניא ובני דורו, ירושלים תשי"ג, עמ' קיח-קכ. 

כרוך עם: 
ישראל  יהודה אבן תבון, עם ביאור מאת רבי  רבי  רוח חן, ביאורים למושגים בפילוסופיה, מאת  · ספר 

]מזמושטש[. זולקווא, תקמ"ב ]1782[. 
שני ספרים בכרך אחד. אור הגנוז לצדיקים: ]62[ דף. חסרים ]2[ דפים באמצע )דפים ]16[-]17[ מפרשות 
ויצא-וישלח(. רוח חן: ]24[ דף. 18.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות וכתמים כהים. בלאי 
רב. קרעים, בהם קרעים חסרים בשולי דפי השער ודפים נוספים, עם פגיעות בטקסט. הדבקות נייר לחיזוק 
בשני דפים )חלקן על גבי הטקסט(. סימני עש קלים. חיתוך דפים על גבול כותרות הדפים במספר מקומות. 
חיתוך דפים לא אחיד בספר השני. פגיעות קלות בשולי הטקסט בדפים האחרונים של הספר השני כתוצאה 

מהכריכה. חותמות ורישומים בכתב-יד. כריכת עור חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 22.

פתיחה: $400

R. Chaim Farhi's signature is followed by a later signature (slightly trimmed), of R. 
Yaakov Antebi (1787-1846), a Torah scholar of Aleppo and leader of his generation, 
chief rabbi of Damascus and the surroundings for some 30 years. He was imprisoned 
and cruelly tortured during the Damascus libel, and later immigrated to Jerusalem. 
[7], 36; [1], 52 leaves (misfoliation). Title page presumably supplied from a different 
copy. 19.5 cm. Good condition. Stains, including dampstains. Worming, affecting text 
in several places. Open tears to title page and final leaves, affecting text, repaired with 
paper and photocopy replacement (title page mounted on thin paper). Inner margins 
and other places reinforced with paper. Stamps. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 476.
One of the few Chassidic books published in Livorno.
Opening price: $300
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93. Or HaGanuz LaTzaddikim – 
Teachings of the Baal HaTanya 
– Zhovkva, 1800 – First Edition / 
Ruach Chen – Zhovkva, 1782
Or HaGanuz LaTzaddikim, Chassidic 
essays on the Torah portions, based 
on the Tanya, by R. Aharon Katz of 
Apta, Rabbi of Biłgoraj and Zhelechov 
(author of Keter Shem Tov). Zhovkva, 
1800. First edition, with approbation 
by the Maggid of Kozhnitz. 
The book was published about four 
years after the printing of the Tanya 
by Rebbe Shneur Zalman of Liadi. 
The author, a prominent Chassidic 
Tzaddik, bases many of the thoughts in 
his book on the teachings of the Tanya, 
which he quotes and elaborates upon 
in almost every Torah portion.
Signature on title page; stamps in 
several places. 
Bound with: 
· Ruach Chen, explanation of 
philosophical concepts, by R. Yehuda 
ibn Tibbon, with commentary by R. 
Yisrael [of Zamość]. Zhovkva, 1782. 
Two books in one volume. Or HaGanuz LaTzaddikim: [62] leaves. Lacking [2] leaves 
in middle (leaves [16]-[17] of Parashiot Vayetze-Vayishlach). Ruach Chen: [24] leaves. 
18.5 cm. Fair condition. Stains, including dampstains and dark stains. Extensive wear. 
Tears, including marginal open tears to title pages and other leaves, affecting text. Two 
leaves reinforced with paper (covering some text). Minor worming. Leaves trimmed 
close to headings in several places. Leaves of second book trimmed unevenly. Text 
close to inner margins of last leaves of second book somewhat damaged due to binding. 
Stamps and handwritten inscriptions. New leather binding. 
Stefansky Chassidut, no. 22.
Opening price: $400
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94. ספר תפארת הצבי - זולקווא, תקס"ג 
- מהדורה יחידה

ספר תפארת הצבי, חיבור על מסכת ביצה, עם ספר 
"חותם טהור - כרם שלמה", חידושים על הלכות 
יורה דעה, מאת רבי עוזיאל מייזליש מריטשוואהל, 
תלמיד המגיד ממזריטש. זולקווא, תקס"ג ]1803[. 

מהדורה ראשונה.
מייזליש  עוזיאל  רבי  הקדוש  הגאון  הספר,  מחבר 
באוסטרובצה,  ישיבה  וראש  רב  )תק"ד-תקמ"ו(, 
את  הכיר  בצעירותו  וניישטאט.  ריטשוואהל 
הבעש"ט והוא מביא בספריו דברים ששמע מפיו 
)"...ששמעתי מפי איש קדוש וטהור רבינו ישראל 
ז"ל"(. עם פטירת הבעש"ט היה לתלמידו  בעש"ט 
לתלמידי  קרוב  וחבר  ממזריטש,  המגיד  של 
אלימלך  רבי  מברדיטשוב,  יצחק  לוי  רבי  המגיד: 
חייקא  חיים  רבי  מאניפולי,  זושא  רבי  מליז'נסק, 
פנחס  רבי  מפרמישלן,  מנדל  מנחם  רבי  מאמדור, 
הורוויץ מפרנקפורט בעל ה"הפלאה" ורבי שמואל 

שמעלקא הורוויץ אב"ד ריטשוואהל וניקלשבורג.
חותמות של רבי שמריהו יוסף קלעפפיש מוורשא 
רבי  הצדיק  של  וחמיו  וורשא,  ראב"ד  של  ]אחיו 
חיים יעקב נפתלי זילברברג[ ושל רבי נחמיה יוסף 

דענעבורג מירושלים.
"יוסף במו"ה מאיר מרגליות  חתימה בדף השער: 

יצ"ו מפה ק' נאוואגראד יע"א". 
]2[, טז; כט דף. 38 ס"מ בקירוב. מצב בינוני-טוב. 
כתמים, בהם כתמים כהים. בלאי. קרעים חסרים 
בשולי דף השער ודפים נוספים, עם פגיעה במסגרת 

פגיעות  עם  עש,  סימני  השער(.  שולי  סביב  )הדבקות  נייר  בהדבקות  בחלקם  משוקמים  ובטקסט,  השער 
בטקסט. חותמות ורישומים בכתב-יד. כריכה חדשה. 

סטפנסקי חסידות, מס' 634.

פתיחה: $500

94. Tiferet HaTzvi – Zhovkva, 1803 – Only Edition
Tiferet HaTzvi, composition on Tractate Beitzah, with the book Chotam Tahor – 
Kerem Shlomo, novellae on the laws of Yoreh De'ah, by R. Uziel Meisels of Ritshvol 
(Ryczywół), disciple of the Maggid of Mezeritch. Zhovkva, 1803. First edition.
The author, R. Uziel Meisels (1744-1786), rabbi and yeshiva dean in Ovstrovse, Ritshvol 
and Neustadt. In his youth, he was acquainted with the Baal Shem Tov, and quotes his 
teachings in his books. After the passing of the Baal Shem Tov, he became a disciple of 
the Maggid of Mezeritch.
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95. ספר התרומות עם פירוש גדולי תרומה - זולקווא, תקס"ט - וריאנט עם הסכמת המגיד 
מקוז'ניץ ורשימת מנויים מגדולי החסידות

ספר התרומות מאת רבי שמואל הסרדי, עם פירוש גדולי תרומה, מאת רבי עזריה פיג'ו. זולקווא, תקס"ט 
]1809[. בדף השער: "כמו בויניציאה". שם הספר, מקום הדפוס וחלקים נוספים מנוסח השער נדפסו בדיו 

אדומה. 
וריאנט. בעותק שלפנינו שלושה עמודים בראש הספר שאינם מופיעים בחלק מהעותקים. בעמודים אלו 
מופיעות כמה הסכמות, בהן הסכמה של המגיד מקוז'ניץ, וכן רשימה ארוכה של מנויים "מתנדבי העם" 

שהתחייבו לקנות את הספר לאחר הדפסתו.
מלבד זאת צורפו לספר ]2[ דף שנדפסו כנראה כהשלמה למהדורה זו, לאחר שהמדפיסים דלגו על פרקים 

יז-יח בשער מט. דפים אלה לא נרשמו במפעל הביבליוגרפיה.
ברשימת המנויים מערי פולין וגליציה, מופיעים שמות של רבים מגדולי הדור ההוא, בהם כמה מגדולי 
החסידות. בעיר לובלין מופיע שמו של החוזה מלובלין: "הרב ר' יעקב יצחק הלוי הורוויץ מלאנצט" )לפניו 
שנודע  מלובלין",  אב"ד  הורוויץ  איש  הלוי  עזריאל  ר'  "הרב  העיר:  רב   - הגדול  מתנגדו  של  מופיע שמו 
בכינויו "ראש הברזל" על שם גאונותו הגדולה(. בעיר קוז'ניץ מופיעים: "הרב המגיד ר' ישראל מ"מ ומ"צ 
דק' קאזיניץ"; "הרב ר' מענדיל מפריסטיק" ]האדמו"ר רבי מנחם מנדל מרימנוב[; "ר' אשר יהושי' אב"ד 
דק"ק ראפטש'" ]=האדמו"ר רבי אשר ישעיה מרופשיץ, חתנו של האדמו"ר רבי נפתלי מרופשיץ[; גיסו "ר' 
בימים  נפתלי מרופשיץ שכיהן  רבי  בנו של  יעקב הורוויץ ממליץ,  רבי  ]=האדמו"ר  יעקב בהרב מלינסק" 
ההם כאב"ד לינסק[. ייתכן ששהייתם של האדמו"רים מרימנוב ורופשיץ במחיצת המגיד מקוז'ניץ קשורה 
לאסיפה שעליה מספר האדמו"ר רבי אשר ישעיהו מרופשיץ באחד ממכתביו )ראה: "ילקוט עבודת ישראל", 

ירושלים תשע"א, עמ' רסו-רסז(.
ישראל"  עבודת  "ילקוט  בספרי  הסכמותיו  למלקטי  ידועה  היתה  לא  שלפנינו  מקוז'ניץ  המגיד  הסכמת 

)מהדורות ברוקלין תשס"ד וירושלים תשע"א(.
רישומי בעלות בדף השער ובדף מ' של הספירה השנייה: "מאיר הכהן". הגהה באחד הדפים.

ד; ]2[, לד; סו; מז, מט-נח, ס-סד; יד, יז-מב; ]2[, לב; יט, ]11[ דף. 38 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. 
קרעים במספר דפים, עם פגיעה בטקסט. חותמות. כריכה פגומה ומנותקת חלקית.

שנמצאים  הדפים   ]2[ במקום  בלבד  דף   ]1[ נרשם  הביבליוגרפיה  במפעל   170811 מס'  ברשומה  וריאנט. 
בעותק שלפנינו לאחר ד' הדפים הראשונים. ההסכמות ורשימת המנויים שבדפים אלה לא נרשמו במפעל 
הביבליוגרפיה )]11[ דפי המפתחות שמופיעים לפנינו בסוף הכרך, מופיעים ברשומה הנ"ל בראש הספר 
לאחר ההסכמות(. ]2[ דף )מנותקים( שצורפו לספר )ומקומם לפני הספירה הששית( נדפסו ככל הנראה לאחר 
ההדפסה, כהשלמה לשני פרקים שנשמטו במהלך ההדפסה. דפים אלה לא נרשמו במפעל הביבליוגרפיה.

פתיחה: $300

Stamps of R. Shemaryahu Yosef Klepfish of Warsaw (brother of the head of the Warsaw 
Beit Din, and father-in-law of R. Chaim Yaakov Naftali Silberberg) and of R. Nechemya 
Yosef Denenburg of Jerusalem.
Signature on title page.
[2], 16; 29 leaves. Approx. 38 cm. Fair-good condition. Stains, including dark stains. 
Wear. Marginal open tears to title page and other leaves, affecting title page border and 
text, repaired in part with paper. Worming, affecting text. Stamps and handwritten 
inscriptions. New binding. 
Stefansky Chassidut, no. 634.
Opening price: $500
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95. Sefer HaTerumot with the 
Gidulei Terumah Commentary 
– Zhovkva, 1809 – Variant 
with the Approbation of the 
Maggid of Kozhnitz and List 
of Subscribers Including 
Chassidic Leaders
Sefer HaTerumot by R. Shmuel 
HaSardi, with the Gidulei Terumah 
commentary by R. Azariah Figo 
(Piccio). Zhovkva, 1809. Title page 
states "as in Venice". Title page 
printed in red and black.
Variant, with three pages which do 
not appear in some copies. These 
pages, bound at the beginning, 
contain several approbations, 
including an approbation by the 
Maggid of Kozhnitz, and a long list 
of subscribers.
This copy also includes [2] leaves 
(detached) not recorded in the 
Bibliography of the Hebrew Book 
– Chapters 17-18 of Section 49, 
omitted in the initial printing.
The list of subscribers from Poland 
and Galicia includes prominent 
Torah scholars of those times and 
Chassidic leaders, such as the 
Chozeh of Lublin, the Maggid of 
Kozhnitz, R. Menachem Mendel of Rimanov, R. Asher Yeshaya of Ropshitz, and others.
The approbation of the Maggid of Kozhnitz in the present copy is not included in the 
books Yalkut Avodat Yisrael which contain a compilation of his approbations.
Ownership inscriptions on title page and on leaf 40 of second sequence: "Meir 
HaKohen". One gloss.
4; [2], 34; 66; 47, 49-58, 60-64; 14, 17-42; [2], 32; 19, [11] leaves. 38 cm. Good-fair condition. 
Stains and wear. Tears to some leaves, affecting text. Stamps. Damaged and partially 
detached binding.
Variant. The Bibliography of the Hebrew Book, record no. 170811, records only [1] leaf 
following the first four leaves. The [11] index leaves which appear at the end of this 
copy are listed there at the beginning of the book, after the approbations. 
Opening price: $300
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96. ספר אור פני משה - רבי משה סופר מפשוורסק - מזריטש, תק"ע - מהדורה ראשונה 
- עותק חסר

ספר אור פני משה, דרוש, מוסר וחסידות על פרשיות התורה וחמש מגילות, מאת רבי משה סופר סת"ם 
מפשוורסק. מזריטש, ]תק"ע 1810[. מהדורה ראשונה.

הרב הקדוש רבי משה מפשוורסק )ת"פ?-תקס"ו( היה מפורסם אצל גדולי החסידות כסופר סת"ם בקדושה 
מהם  ידו,  על  שנכתבו  ומזוזות  לתפילין  ביותר  גדולה  קדושה  ייחסו  החסידות  גדולי  עליונה.  ובטהרה 
שנשתמרו מדור אל דור בקדושה יתירה. מסופר על רבי אלימלך מליז'נסק שהעיד עליו "שראה את דוד 
המלך עומד ליד רבי משה, ומאז נתוודעו זה לזה" )אנצ' לחסידות, ג, עמ' שג(. באגרת מרבי משה אל רבי 
יכול למלא את  זהב עבור תפילין, אך הוא אינו  מנחם מנדל מרימנוב, הוא כותב כי משלמים לו אדום 

דרישות הפונים אליו. מסורות ואגדות רבות השתמרו בעניין זה.
חותמות: "יעקב... מצפת ת"ו". 

עותק חסר. רלח דף. חסרים ]2[ הדפים הראשונים ושני הדפים האחרונים )רלט-רמ(. 20 ס"מ. מצב בינוני. 
כתמים, בהם כתמי רטיבות קשים. סימני עש )בחלקם קשים( עם פגיעות בטקסט. קרע באחד מהדפים, 
משוקם בהדבקת נייר המסתירה את הטקסט. חיתוך דפים על גבול הטקסט, עם פגיעות בכותרות הדפים 

ובטקסט במספר מקומות. חותמות. כריכה חדשה. 
ללא שני הדפים עם הסכמות נוספות ]דפים 4-3[, שנוספו לאחר ההדפסה לחלק מן הטפסים.

סטפנסקי חסידות, מס' 32.

פתיחה: $300
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97. ספר תולדות יעקב יוסף - מז'יבוז', תקע"ז - מהדורה שניה - עם הסכמת הרב מאפטא
ספר תולדות יעקב יוסף, על התורה בדרך החסידות, מאת רבי יעקב יוסף הכהן מפולנאה, תלמיד הבעש"ט. 
מעזובוז ]מז'יבוז', תקע"ז 1817[. מהדורה שניה. עם הסכמת רב העיר מז'יבוז', האדמו"ר רבי אברהם יהושע 

העשיל מאפטא, מחודש סיון תקע"ו.
ספר "תולדות יעקב יוסף" - הספר החסידי הראשון שהובא לדפוס. מחברו הוא הגאון המקובל רבי יעקב 
מסורות  )לפי  טוב"  שם  ה"בעל  תלמידי  וזקני  מגדולי   ,)1781 תקמ"ב  תשרי  )נפטר  מפולנאה  הכהן  יוסף 
הוא  זה  ספר  החסידות.  דרך  מפיצי  וראשון   ,)120 לגיל  קרוב  ונפטר  הת"כ  בשנות  נולד  שונות  חסידיות 
המקור החשוב והאותנטי ביותר לתורת הבעש"ט. לאורך הספר למעלה מ-280 קטעים בהם מופיעים דברי 
תורה ששמע המחבר באזניו מפי רבו הבעש"ט. קטעים אלה פותחים במילים "שמעתי ממורי" )מילים אלה 

הודגשו(.
חביבות מיוחדת נודעה לספר זה אצל גדולי החסידות שהפליגו בדבר קדושתו של הספר. המגיד ממזריטש 
אמר על מחברו כי זכה לגילוי אליהו והשיג מדרגות גבוהות. רבי פנחס מקוריץ אמר על הספר כי עוד לא 
היו ספרים כאלה בעולם, וכי תורתו היא מן השמים. הוא היה אומר שכל הספרים החדשים אינם עפ"י 
האמת, לבד מספרי הרב מפולנאה שהם "תורה מגן עדן", ובכל דיבור "ושמעתי ממורי" אפשר להחיות 
להניח את הספר הקדוש תחת מראשותיו של חולה  כסגולה  מייעץ  היה  מתים. הסבא-קדישא משפולי 

)לישרים תהלה(.
קודם נסיעתו של רבי מנחם מנדל מוויטבסק לארץ נפגש עם רבי פנחס מקוריץ שאמר לו "למה הדפיס הרב 
מפולנאה אלף ספרים וקבע מחירם זהוב לכל ספר, מוטב היה אילו הדפיס רק ספר אחד ואני הייתי משלם 

עבורו אלף זהוב...".
חתימות בדף השער: "מנחם דוד שוב", "דוד שו"ב מיאס", ועוד. רישומים בכתב-יד בדף האחרון.

96. Or Pnei Moshe – Rabbi Moshe Sofer of Pshevorsk – Mezeritch, 1810 – First 
Edition – Incomplete Copy
Or Pnei Moshe, homiletics, ethics and Chassidic teachings on the Torah portions 
and Five Megillot, by R. Moshe Sofer Stam of Pshevorsk (Przeworsk). Mezeritch 
(Mezhirichi), [1810]. First edition.
The author, R. Moshe of Pshevorsk (1720?-1806) was a prominent Chassidic leader in 
the generation of R. Elimelech of Lizhensk and his brother R. Zusha of Anipoli, who 
held him in high esteem. He was also renowned as a supremely holy and pure Torah 
scribe, and Tefillin and mezuzot he scribed were deemed exceptionally holy.
Stamps.
Incomplete copy. 238 leaves. Lacking first [2] leaves and final two leaves (239-240). 
20 cm. Fair condition. Stains, including significant dampstains. Worming affecting 
text (some with significant damage). Tear to one leaf, repaired with paper over text. 
Leaves trimmed close to text, affecting headings and text in several places. Stamps. 
New binding. 
Without two additional leaves of approbations [leaves 3-4], added after the printing to 
some copies only. 
Stefansky Chassidut, no. 32.
Opening price: $300
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97. Toldot Yaakov Yosef – 
Medzhybizh, 1817 – Second Edition 
– Approbation of the Rabbi of Apta
Toldot Yaakov Yosef, Chassidic work on 
the Torah portions, by R. Yaakov Yosef 
HaKohen of Polonne, disciple of the Baal 
Shem Tov. Medzhybizh, [1817]. Second 
edition. Approbation of the rabbi of 
Medzhybizh, R. Avraham Yehoshua 
Heshel of Apta.
Toldot Yaakov Yosef was the first 
Chassidic book brought to print. It was 
authored by R. Yaakov Yosef HaKohen 
of Polonne (d. 1781), a leading and close 
disciple of the Baal Shem Tov and the first 
to disseminate Chassidut. This book is 
the most important and authentic source 
of the Baal Shem Tov's teachings, and 
was especially cherished by Chassidic 
leaders.
Signatures on title page. Handwritten 
inscriptions on final leaf.
[1], 3, 5-89; 59 leaves. Approx. 32 cm. 
Greenish paper. Fair condition. Stains, 
including dampstains. Extensive 
worming, affecting text. Large marginal open tears to title page and other leaves, 
affecting text (significant damage to final leaf), repaired with paper. Leaves trimmed 
close to headings in several places. Stamps and handwritten inscriptions. New leather 
binding. 
Stefansky Chassidut, no. 606.
Opening price: $1000

]1[, ג, ה-פט; נט דף. 32 ס"מ בקירוב. נייר ירקרק. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש רבים, 
עם פגיעות בטקסט. קרעים חסרים גדולים בשולי דף השער ובדפים נוספים, עם פגיעות בטקסט )פגיעה 
גדולה בדף האחרון(, משוקמים במילוי נייר. חיתוך דפים על גבול כותרות הדפים במספר מקומות. חותמות 

ורישומים בכתב-יד. כריכת עור חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 606.

בו פרט השנה המופיע בדף השער הוא תק"מ, כמו בהוצאה הראשונה  וריאנט אחר,  ידוע  זו  במהדורה 
)בקוריץ(. ראה: מאיר וונדר, "העשור הראשון להדפסת ספרי חסידות", תגים, א', עמ' 35-34; יצחק יודלוב, 

שינויים טיפוגרפיים בספרים עבריים, ארשת ו, עמ' 110.

פתיחה: $1000
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98. Ketonet Pasim – By the Toldot Yaakov Yosef – Lviv, 1866 – First Edition
Ketonet Pasim, homiletics on the Books of Vayikra and Bamidbar, by R. Yaakov Yosef 
HaKohen Katz, rabbi of Polonne, disciple of the Baal Shem Tov and author of Toldot 
Yaakov Yosef. Lviv, 1866. First edition.
[1], 49 leaves. 25.5 cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains. Marginal 
open tears to title page and first leaves, repaired with paper. Minor worming, affecting 
text. Minor damage to title page border, due to binding. Stamps and handwritten 
inscriptions. New binding. 
Stefansky Chassidut, no. 245.
Opening price: $300

"תולדות  מבעל   - פסים  כתונת  ספר   .98
מהדורה   - תרכ"ו  לבוב,   - יוסף"  יעקב 

ראשונה

ויקרא  ספרים  על  דרושים  פסים,  כתונת  ספר 
מפולנאה,  הכהן  יוסף  יעקב  רבי  מאת  ובמדבר, 
תלמיד הבעש"ט, בעל "תולדות יעקב יוסף". לבוב, 

תרכ"ו 1866. מהדורה ראשונה.
כתמים,  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   25.5 דף.  מט   ,]1[
בהם כתמי רטיבות. קרעים חסרים בשולי דף השער 
ודפים ראשונים, משוקמים במילוי והדבקות נייר. 
סימני עש קלים, עם פגיעות בטקסט. פגיעות קלות 
חותמות  מהכריכה.  כתוצאה  השער,  במסגרת 

ורישומים בכתב-יד. כריכה חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 245.

פתיחה: $300
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99. ספר פרי הארץ - קאפוסט, תקע"ד 
- מהדורה ראשונה 

ספר פרי הארץ, מאמרי חסידות וקבלה על 
פרשיות התורה, מאת האדמו"ר רבי מנחם 
 .]1814 ]תקע"ד  קאפוסט,  מוויטבסק.  מנדל 
דפוס רבי ישראל יפה, מחשובי תלמידי בעל 

התניא. מהדורה ראשונה.
הרה"ק  של  מאמריו  נקבצו  שלפנינו  בספר 
רבי מנחם מנדל מוויטבסק, שנאמרו על ידו 
תקל"ז,  בשנת  ישראל  לארץ  עלייתו  לאחר 
נדפס:  הספר  בשער  בטבריה.  כשהתגורר 
"וקבצן הרב המופלג בתוי"ר ]בתורה ויראה[ 
החסיד כמו' אלעזר זוסמן זלה"ה סו"ד ]סופר 
דמתא[ דארעא קדישא תובב"א, וממנו הגיע 
של  הסופר  היה  זוסמן  אלעזר  רבי  לידינו". 
אברהם  ורבי  מוויטבסק  מנדל  מנחם  רבי 
החסידים  חבורת  בני  כל  ושל  מקאליסק, 

שעלו בעלייה הידועה בשנת תקל"ז.
מחבר  של  זהותו  אודות  חלוקות  הדעות 
הספר. יש אומרים כי המאמרים נכתבו ע"י 
זוסמן,  אלעזר  רבי  ע"י  ורובם  התלמידים, 
שאף הכינם וערכם לדפוס )בית רבי(. מאידך, 

מסורת מקובלת אצל חסידי סלונים כי הספר כולו נכתב ע"י רבי מנחם מנדל בעצמו, ואילו רבי אלעזר 
זוסמן רק ערכו והכינו לדפוס, וכן הוסיף את תיבות הפתיחה "פתח הרב" ו"שאל השואל" )יסוד המעלה, א, 
עמ' נט(. דעתו של החוקר הרב יהושע מונדשיין ז"ל כי רבי אלעזר זוסמן "הוא שכתב את אגרות הצדיקים 
וברוב  פרי הארץ,  מוויטבסק בספר הקדוש  וניכר שגם את תורתו של הרמ"מ  והחסידים מארץ הקודש, 
מליצותיו עשאו כספר החתום כמעט" )המאסר הראשון, ירושלים תשע"ב, עמ' 222(. המאמרים שנדפסו 

בשני הדפים הראשונים הם מתורתו של הרה"ק רבי אברהם המלאך.
ספר פרי הארץ הוא מהספרים העמוקים והקשים ביותר להבנה בין ספרי החסידות. בעל ה"יסוד העבודה" 
מסלונים אמר על מאמריו שהלוואי שיוכל להחזיק במדרגות הגבוהות שבהם לעתיד לבוא בימות המשיח 
ובעולם הבא. "מסורה בידינו מפי אנשי אמת שזה הספר לא ירד אף פעם משולחנו של הרה"ק מרוז'ין רבי 
ישראל זי"ע, והיה אומר: כל מי שיודע להבין בספר זה, הוא היודע לחבר חכמה תתאה עם חכמה עילאה" 

)יסוד המעלה, שם(.
]2[, כז דף. חסרים ]9[ דפים אחרונים )עם מכתבי הרמ"מ מויטבסק ור"א מקאליסק(. 20.5 ס"מ. מצב בינוני. 
בפרט השנה, משוקם  קלה  פגיעה  עם  בדף השער,  חסר  קרע  בלאי.  קשים.  רטיבות  כתמי  בהם  כתמים, 
פגיעות  קלים, עם  סימני עש  מן הדפים.  נוסף באחד  קטן  וקרע חסר  נייר. קרעים בשולי הדפים,  במילוי 
בטקסט. הדבקת נייר לחיזוק בדף האחרון, עם פגיעה בטקסט. חיתוך דפים על גבול הטקסט, עם פגיעות 

רבות בכותרות הדפים )רבות מהן חסרות(. רישומים בכתב-יד. כריכה חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 477.

פתיחה: $800
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100. ספר אור החכמה - לאשצוב, תקע"ה - מהדורה ראשונה - ספר סגולה ללידה קלה 
- שני חלקים בכרך אחד

ספר אור החכמה, מאמרי חסידות וקבלה על פרשיות התורה, מאת המקובל רבי אורי פייבל מקריסניפולי 
ודובנקא. לאשצוב, ]תקע"ה 1815[. מהדורה ראשונה. שני חלקים בכרך אחד. שער נפרד לכל חלק. עם 

הסכמות החוזה מלובלין והאדמו"ר רבי צבי אריה מאליק.
ספר זה הוא סגולה ללידה קלה. בספר "שלחן מלכים" לרבי משה צבי לנדא מקליינווארדיין נכתב בדיני 
יולדת: "וכבר נתפשט המנהג להניח ספר מכורך במפה תחת ראש האשה שאחזוה צירי לידה - ונוהגים 
להניח ספר הקדוש נעם אלימלך וספר הקדוש אור החכמה" )דבריו הובאו בספרי הפוסקים(. כמו כן, מובא 
שהגה"ק רבי ישעיה זילברשטיין מוויטצען "היה רגיל לשלוח את הספר 'אור החכמה' לאשה היושבת על 

המשבר, שתניח את הספר תחת הכר לסגולה שתלד בנקל".
המחבר, המקובל רבי אורי פייבל מקריסניפולי ודובנקא )נפטר בין השנים תקס"ד-תקס"ח(, תלמיד מובהק 
לרבי קהת מוועריש, תלמיד הבעש"ט. על פי המסופר בהקדמת בנו לספר שלפנינו, היה רבי אורי פייבל 
ספרא רבה. חיבורו על התורה המכיל ט"ו פירושים על כל פסוק, וכן חיבוריו על חמש המגילות ועל תיקוני 
זהר ואידרות וספרא דצניעותא ועל ספר יצירה, "פרושים נוראים נעלמים וסתומים", אבדו כולם בשריפה. 
רבי מאיר אב"ד בראד כותב בהסכמתו לספר אודות המחבר: "שמעודו לא מש מתוך אהלו של תורה בנגלה 

ובנסתר, והיה ירא ד' מאהבה, ורוב חכמתו ולימודו היה בחכמת הקבלה".
שני חלקים בכרך אחד. חלק ראשון: ]2[, כט, מ-סב, נג-עו; כו, ]2[, לא-מו דף. חסרים שני דפים באמצע, 
לאחר דף כו )ספירת הדפים משובשת(. חלק שני: ]1[, לח, ]מא[-ס, נט-קב דף. חסרים שני דפים באמצע 
)]לט[-]מ[, ספירת הדפים משובשת(, ודף אחרון. 21 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי. 
קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט, בהם קרעים בדף השער של החלק הראשון, עם פגיעה במסגרת השער 
ובטקסט מצדו השני, משוקמים בחלקם בהדבקות נייר. סימני עש עם פגיעות בטקסט. חיתוך דפים על גבול 
כותרות הדפים במספר מקומות, עם פגיעה במסגרת השער של החלק השני. דף אחרון מנותק וקרוע, עם 

פגיעה בטקסט. כריכה ישנה, עם פגמים וסימני עש.
בכרך שלפנינו, מקום הדפוס המופיע בשערים הוא "לאשצוב". בחלק מן הטפסים מקום הדפוס שמופיע 
בשער הוא "קארעץ", ולצדו מופיעה שנת הדפסה - תקנ"ה. המקום והתאריך הללו מזויפים )ראה רשומה 

במפעל הביבליוגרפיה מס' 000202798(.
סטפנסקי חסידות, מס' 23.

פתיחה: $800

99. Pri HaAretz – Kopust, 1814 – First Edition
Pri HaAretz, Chassidic and Kabbalistic essays on the Torah portions, by Rebbe 
Menachem Mendel of Vitebsk. Kopust (Kopys): R. Yisrael Yoffe, prominent disciple of 
the Baal HaTanya, [1814]. First edition.
The book contains a collection of discourses which R. Menachem Mendel of Vitebsk 
delivered in Tiberias, following his immigration to Eretz Israel (in 1777). 
Pri HaAretz is one of the most profound and difficult to understand Chassidic books. 
[2], 27 leaves. Lacking final [9] leaves (letters from R. Menachem Mendel of Vitebsk and 
R. Avraham of Kalisk). 20.5 cm. Fair condition. Stains, including significant dampstains. 
Wear. Open tear to title page, slightly affecting imprint, repaired with paper. Marginal 
tears; minor open tear to one leaf. Minor worming, affecting text. Final leaf reinforced 
with paper, affecting text. Leaves trimmed close to text, with extensive damage to 
headings (many were completely trimmed off). Handwritten inscriptions. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 477.
Opening price: $800
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100. Or HaChochmah – 
Łaszczów, 1815 – First Edition 
– Segulah for Easy Birth – Two 
Parts in One Volume
Or HaChochmah, Chassidic and 
kabbalistic essays on the Torah, 
by the kabbalist R. Uri Feivel of 
Krisnipoli (Chervonohgrad) and 
Dubienka. Łaszczów, [1815]. First 
edition. Two parts in one volume. 
Separate title page for each part.
This book is a segulah for an easy 
birth, and is customarily placed 
under the head of a birthing mother.
The author, kabbalist R. Uri Feivel 
of Krisnipoli and Dubienka (d. 
between 1804-1808), close disciple 
of R. Kehat of Werish, disciple of 
the Baal Shem Tov.
Two parts in one volume. Part I: [2], 
29, 40-62, 53-76; 26, [2], 31-46 leaves. 
Lacking two leaves in middle, after leaf 26 (misfoliation). Part II: [1], 38, [41]-60, 59-102 
leaves. Lacking two leaves in middle ([39]-[40], misfoliation), and final leaf. 21 cm. 
Fair condition. Stains, including dampstains. Wear. Open tears affecting text, including 
tears to title page of part I, affecting border and text on verso, repaired in part with 
paper. Worming, affecting text. Leaves trimmed close to headings in several places, 
with damage to title page border in part II. Final leaf detached and torn, with damage 
to text. Old binding, with defects and worming.
Stefansky Chassidut, no. 23.
Opening price: $800

101. ספר מגיד דבריו ליעקב )המגיד ממזריטש( - ברדיטשוב, תקס"ח
ספר מגיד דבריו ליעקב, ליקוטי אמרים, מאת המגיד רבי דוב בער מממזריטש. ברדיטשוב, ]תקס"ח 1808[.

כולל את האגרת שכתב הבעש"ט לגיסו רבי אברהם גרשון מקיטוב, כוונת המקוה מהבעש"ט וסיפור נסיעתו 
של המגיד ממזריטש אל הבעש"ט. עם הסכמה מרבי לוי יצחק מברדיטשוב. 

נייר כחלחל. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות גדולים. כתם דיו כהה בדף  ]4[, מ דף. 19.5 ס"מ. 
השער, עם פגיעה קלה במסגרת השער. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. סימני עש רבים בדף האחרון, עם 
פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם במילוי נייר )כפי הנראה, הדף הושלם מעותק אחר(. הדבקות נייר בשולי 
מספר דפים. חיתוך דפים על גבול כותרות הדפים במספר מקומות. רישומים בכתב-יד. כריכת עור חדשה. 

סטפנסקי חסידות, מס' 329.

פתיחה: $300
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102. ספר קדושת לוי - ברדיטשוב, תקע"ו - המהדורה שנדפסו בה לראשונה המאמרים 
על התורה יחד עם ה"קדושות" לחנוכה ולפורים, עם הוספות רבות

ספר קדושת לוי, שני חלקים, מאמרי חסידות וקבלה על פרשיות התורה והמועדים ועל אגדות חז"ל, מאת 
רבי לוי יצחק מברדיטשוב. ברדיטשוב, תקע"ו ]1816[. עם הסכמות ה"אוהב ישראל" מאפטא ורבי אהרן 

מז'יטומיר.
המחבר, רבי לוי יצחק מברדיטשוב, הדפיס פעמיים בחייו את ספרו "קדושת לוי", עם מאמרי ה"קדושות" 
על חנוכה ועל פורים בלבד: לראשונה בסלאוויטא בשנת תקנ"ח, ובשנית בזולקווא בשנת תקס"ו. לאחר 
פטירתו )בתשרי תק"ע( הדפיסו צאצאיו לראשונה את מאמריו על פרשיות התורה )ברדיטשוב, תקע"א(, 
אך ללא מאמרי ה"קדושות" לחנוכה ולפורים. במהדורה שלפנינו נדפסו לראשונה בכרך אחד שני החלקים, 

חלק המאמרים על התורה יחד עם חלק ה"קדושות" לחנוכה ולפורים )שער נפרד לכל חלק(.
מהדורה זו כוללת גם הוספות רבות מכתב-ידו של המחבר. לפני ואחרי כל הוספה נדפס סימון בצורת כף 
יד )במקומות בהם נדפסו כמה מאמרים חדשים ברצף, המדפיסים לא ציינו את היד לפני ואחרי כל מאמר 

חדש, אלא לפני הראשון שבהם ואחרי האחרון שבהם(.
במהדורה זו נדפסו לראשונה גם הסכמותיהם של ידיד המחבר - ה"אוהב ישראל" מאפטא, ושל תלמיד 

המחבר - רבי אהרן מז'יטומיר בעל "תולדות אהרן".
חכמים וצדיקים העידו כי סגולת ספר "קדושת לוי" גדולה מאד ויש בכוחה להשפיע על הקורא בו התלהבות 
ודבקות באהבת ויראת ה'. עוד אמרו כי עצם החזקת הספר בבית גורמת להמתקת הדינים ומסוגלת לשמירה 
מן המזיקים. ה"אוהב ישראל" כותב בהסכמתו: "ובוודאי זכות הגאון בעל המחבר זלה"ה וקדושת ספרים 

101. Maggid Devarav LeYaakov (the 
Maggid of Mezeritch) – Berditchev, 
1808
Maggid Devarav LeYaakov, selected essays 
by the Maggid R. Dov Ber of Mezeritch. 
Berditchev (Berdychiv), [1808].
With the letter sent by the Baal Shem Tov 
to his brother-in-law R. Avraham Gershon 
of Kitov, Kavanat HaMikveh by the Baal 
Shem Tov, and the account of the Maggid of 
Mezeritch's journey to the Baal Shem Tov.
[4], 40 leaves. 19.5 cm. Bluish paper. 
Fair condition. Stains, including large 
dampstains. Dark ink stain to title page, 
slightly affecting border. Worming, 
affecting text. Extensive worming to final 
leaf, affecting text, repaired in part with 
paper (leaf presumably supplied from a 
different copy). Marginal paper repairs 
to several leaves. Leaves trimmed close to headings in several places. Handwritten 
inscriptions. New leather binding. 
Stefansky Chassidut, no. 329.
Opening price: $300
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102. Kedushat Levi – Berditchev, 
1816 – First Edition to Contain the 
Essays on the Torah Together with 
the Kedushot for Chanukah and 
Purim, with Many Additions
Kedushat Levi, two parts, Chassidic 
and Kabbalistic essays on the Torah 
portions, festivals, and Aggadot, by R. 
Levi Yitzchak of Berditchev. Berditchev 
(Berdychiv), 1816.
The book Kedushat Levi was printed by 
the author R. Levi Yitzchak of Berditchev 
twice in his lifetime, and comprised 
only the Kedushot essays on Chanukah 
and Purim. After his passing (Tishrei 
1809), his descendants published for 
the first time his essays on the Torah 
portions (Berditchev, 1811), yet without 
the Kedushot essays on Chanukah and 
Purim. In the present edition, both parts 
were printed together for the first time in one volume – the essays on the Torah together 
with the Kedushot on Chanukah and Purim (separate title page for each part).
This edition also includes many additions from the author's manuscript.
Prominent Torah scholars attested that Kedushat Levi bears the remarkable power 
of endowing its reader with enthusiasm and devotion in love and fear of G-d, also 
maintaining that just keeping the book in the house has the capacity to mitigate decrees 
and protect from destructive forces.
Two parts in one volume. Part I (lacking several leaves): [1], 7-18, [1], 22-147 leaves 
(originally: 3, 3-18, [1], 22-147 leaves; lacking leaves 2-3 of first sequence and 3-6 of 
second sequence). Part II: 38 leaves. 21 cm. Fair condition. Stains, including dampstains 
and wax stains. Worming, affecting text. Tears and open tears to several leaves, repaired 
in part. Inscriptions. Stamps. Old binding.
Stefansky Chassidut, no. 510.
Opening price: $500

הנ"ל יהיה למגן ומחסה בכל מקום אשר ימצאו... וימהרו ויחושו לקנות ספרי קודש הנ"ל בכסף מלא". דברים 
תרצ"ט[  מונקאטש  למהדורת  ]בהסכמה  מונקאטש  רבני  בהסכמתו.  מז'יטומיר  אהרן  רבי  גם  כותב  דומים 
כותבים: "ידוע ומקובל מצדיקי דור ודור אשר ספר הקדוש קדושת לוי מסוגל בכל בית להמתקת הדינים...".

שני החלקים בכרך אחד. חלק ראשון )חסר מספר דפים(: ]1[, ז-יח, ]1[, כב-קמז דף )במקור: ג, ג-יח, ]1[, 
כב-קמז דף; חסרים דפים ב-ג של הספירה הראשונה ודפים ג-ו של הספירה השניה(. חלק שני: לח דף. 21 
ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות וכתמי שעווה. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. קרעים וקרעים 

חסרים במספר דפים, חלקם משוקמים. רישומים. חותמות. כריכה ישנה.
סטפנסקי חסידות, מס' 510.

פתיחה: $500

102



ספרי חסידות141 

103. ספר תולדות אהרן - ברדיטשוב, תקע"ז - 
מהדורה ראשונה

ספר תולדות אהרן, מאמרים על פרשיות התורה, על דרך 
)תלמידו  מז'יטומיר  אהרן  רבי  מאת  והקבלה,  החסידות 
ברדיטשוב,  מברדיטשוב(.  יצחק  לוי  רבי  של  המובהק 
]תקע"ז 1817[. דפוס רבי ישראל ב"ק. מהדורה ראשונה. 
גדולי החסידות: ה"אוהב ישראל" מאפטא,  עם הסכמות 
בשלוש  מפיקוב.  ישראל  ורבי  מטשרנוביל  מרדכי  רבי 
איש  קדישא  "בוצינא  המחבר  מכונה  לספר  ההסכמות 

אלוקים".
והדרכה  התעוררות  דרשות  מכיל  אהרן  תולדות  הספר 
לעבודת ה' בדרך החסידות, שנכתבו על ידי אחד מתלמידי 
האבל  שנת  בתוך  לדפוס  והובאו  מז'יטומיר,  אהרן  רבי 
ולוהט, כפי  על פטירת המחבר. החיבור כתוב בסגנון חי 
לבבות  מעוררים  הקדושים  "דבריו  בהסכמות:  שמתואר 
ישראל לאביהם שבשמים בלהב העולה השמימה"; "דבריו 
אמרות  עשרות  מובאות  בספר  להבה".  כאש  בוערים 
שקיבל המחבר מרבו המובהק רבי לוי יצחק מברדיטשוב, 

וכן דברי הערצה והערכה על רבו.
המחבר, הרב הקדוש רבי אהרן מז'יטומיר )תק"י בערך - תקע"ז, אנצ' לחסידות, א', עמ' קנו(, התמנה על 
ידי רבו המובהק רבי לוי יצחק מברדיטשוב למגיד מישרים בעיר ז'יטומיר, בערך בשנת תקנ"ח, "והזהיר 
אותם ]את אנשי ז'יטומיר[ עליו מאד מאד" שיזהרו בכבודו. בתפקידו זה כיהן כשלוש שנים. לאחר מכן 
עקר לגלילות הונגריה וכיהן כמגיד מישרים בערים קראלי ואשוואר. את זו האחרונה הפך לעיירה חסידית 

בהשפעתו. בספר שלפנינו נדפסו דרשותיו שאמר בז'יטומיר בשנים תקנ"ח-תקס"א.
]2[, כ, ]2[, כא-לו, מ-קצא דף )מספור דפים משובש(. נייר כחלחל. 20 ס"מ בקירוב. מצב בינוני-טוב. כתמים, 
ובדף  השער  בדף  נייר  בהשלמת  שיקומים  בטקסט.  פגיעות  עם  עש,  וסימני  קרעים  כהים.  כתמים  בהם 

שאחריו )עם השלמה בצילום; יתכן שדפים אלו הושלמו מעותק אחר(. חותמות. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 604.

פתיחה: $1000

103. Toldot Aharon – Berditchev, 1817 – First Edition
Toldot Aharon, Chassidic and kabbalistic essays on the Torah portions, by R. Aharon 
of Zhitomir (close disciple of R. Levi Yitzchak of Berditchev). Berditchev (Berdychiv): 
R. Yisrael Bak, [1817]. First edition.
Toldot Aharon contains inspirational sermons and guidance in worship of G-d based 
on Chassidic teachings, recorded by one of the disciples of R. Aharon of Zhitomir. The 
book is written in an animated, passionate style, and quotes dozens of teachings which 
the author absorbed from his prime teacher, R. Levi Yitzchak of Berditchev.
[2], 20, [2], 21-36, 40-191 leaves (misfoliation). Bluish paper. Approx. 20 cm. Fair-good 
condition. Stains, including dark stains. Tears and worming, affecting text. Paper 
repairs to title page and following leaf (with photocopy replacements; leaves may have 
been supplied from a different copy). Stamps. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 604.
Opening price: $1000
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104. Tzemach Hashem LiTzvi – Berditchev, 1818 – First Edition
Tzemach Hashem LiTzvi, Chassidic essays on the Torah, by R. Tzvi Hirsh of Nadvorna. 
[Berditchev (Berdychiv): R. Yisrael Bak, ca. 1818]. First edition.
The author, Rebbe Tzvi Hirsh of Nadvorna (1740-1802), was one of the leading third 
generation Chassidic rebbes. Disciple of the Maggid of Mezeritch and R. Yechiel Michel 
of Zlotchov, who was known to say that R. Tzvi Hirsh was the greatest of his disciples 
and that Eliyahu HaNavi desires his closeness.
[3], 28; 138 leaves. Approx. 21 cm. Bluish paper. Fair condition. Stains, including dark 
stains and dampstains. Wear, tears and open tears (large tears to first and final leaves), 
affecting text in several places. Paper repairs in several places. Worming. Inscriptions 
and stamps. New leather binding.
Including leaf [3], with third approbation and omissions from Parashiot Ki Tisa and 
Shemini, found in some copies only.
Stefansky Chassidut, no. 500.
Opening price: $1000

104. ספר צמח ה' לצבי - ברדיטשוב, תקע"ח - 
מהדורה ראשונה

ספר צמח ה' לצבי, מאמרי חסידות על התורה, מאת רבי 
בערך.   1818 ]ברדיטשוב, תקע"ח  מנדבורנה.  הירש  צבי 

דפוס רבי ישראל ב"ק[. מהדורה ראשונה.
מחבר הספר, האדמו"ר רבי צבי הירש מנדבורנה )ת"ק-

תקס"ב, אנצ' לחסידות, ג, עמ' תרד-תרז(, מגדולי הדור 
ותלמידו  ממזריטש  המגיד  תלמיד  לחסידות.  השלישי 
המובהק של רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב, שאמר עליו כי 
הוא הגדול שבתלמידיו וכי אליהו הנביא חפץ בקרבתו. 
בין תלמידיו היו רבי מנחם מנדל מקוסוב, רבי צבי הירש 
כתב  ועוד.  מבוטשאטש  דוד  אברהם  רבי  מזידישטוב, 
ה'  "צמח  העיקרי  בחיבורו  והתפרסם  חיבורים,  מספר 
ורבי  זכה למהדורות רבות  לצבי". ספרו "אלפא ביתא" 
אליעזר פאפו בעל "פלא יועץ" העתיקו וצירפו לחיבורו.

מצב  כחלחל.  נייר  בקירוב.  ס"מ   21 דף.  קלח  כח;   ,]3[
בינוני. כתמים בהם כתמים כהים וכתמי רטיבות. בלאי, 
)קרעים גסים בדפים הראשונים  וקרעים חסרים  קרעים 
והאחרונים(, עם פגיעה בטקסט במספר דפים. שיקומים 

בהדבקת נייר במספר מקומות. סימני עש. רישומים וחותמות. כריכת עור חדשה.
כולל דף ]3[, עם ההסכמה השלישית וההשמטות מפרשיות כי תשא ושמיני, הנמצא רק בחלק מן הטפסים.
תאריך הדפוס ע"פ א' יערי, הדפוס העברי בברדיטשוב, קרית ספר, כא, תש"ד-תש"ה, עמ' 121-120. הקישוט 

בשער - טס של ספר תורה - סמל הדפוס של רבי ישראל ב"ק.
סטפנסקי חסידות, מס' 500.

פתיחה: $1000
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105. Ahavat Dodim, by the Maggid of Zalozitz – Lviv, 1793 – Only Edition
Ahavat Dodim, commentary to Shir HaShirim, following revealed and kabbalistic 
approaches, by R. Binyamin, the Maggid of Zalozitz (Zaliztsi). Lviv: Aharon son of 
Chaim David Segal, [1793]. Only edition.
The author, R. Binyamin, Maggid of Zalozitz (d. 1791), was well-versed both in 
revealed and hidden realms of the Torah. A contemporary of the Baal Shem Tov and 
early Chassidic masters, he was one of the first disseminators of Chassidic teachings.
[3], 94 leaves. 20.5 cm. Fair condition. Stains. Traces of past dampness with mold stains 
to lower part of most leaves. Open tears to title page and many other leaves, affecting 
border and text, repaired with paper (with photocopy replacement). Worming, 
affecting text. Stamp and handwritten inscriptions. New leather binding. 
Stefansky Chassidut, no. 14.
Opening price: $700

105. ספר אהבת דודים, מאת המגיד מזאלוזיץ - 
לבוב, תקנ"ג - מהדורה יחידה

ספר אהבת דודים, פירוש על שיר השירים בדרך הנגלה 
והנסתר, מאת רבי בנימין - המגיד מזאלוזיץ. לבוב, ]תקנ"ג 

1793[. דפוס אהרן בן חיים דוד סג"ל. מהדורה יחידה.
המחבר, רבי בנימין - המגיד מזאלוזיץ )נפטר תקנ"ב, אנצ' 
לחסידות, א', שנ-שנד(, גדול בנגלה ובנסתר, בן דורם של 
הבעל שם טוב וראשוני צדיקי החסידות. אחד מהמוסרים 
והמעתיקים הראשונים של תורת החסידות. לא ברור אם 
זכה להכיר את הבעל שם טוב ולפגוש אותו, אך בחיבוריו 
הוא מביא דברים בשמו. בנוסף, הוא מביא דברים רבים 
בשם תלמידי הבעש"ט, המגיד ממזריטש, רבי יחיאל מיכל 
יחיאל  רבי  את  מפרמישלן.  מנדל  מנחם  ורבי  מזלוטשוב 
"ושמעתי  "מורי":  בתואר  מכתיר  הוא  מזלוטשוב  מיכל 
ז"ל...".  מיכל  יחיאל  מ'  אלוקי  איש  וחסיד  הותיק  ממורי 
"חלקת  התורה;  על   - זהב"  "תורי  הנוספים:  מחיבוריו 
בנימין" - על הגדה של פסח; "אמתחת בנימין" - על מגילת 
קהלת. כל חיבוריו נדפסו על ידי בנו רבי אשר זליג, לאחר 
בהסכמות  מכתירו  מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  פטירתו. 

לספריו "חלקת בנימין" ו"אמתחת בנימין": "אותו צדיק בוצינא קדישא איש אלקי...".
]3[, צד דף. 20.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. עקבות רטיבות עם סימני פטריה בחלקם התחתון של מרבית 
בטקסט,  ופגיעות  השער  במסגרת  פגיעות  עם  נוספים,  רבים  ובדפים  השער  בדף  חסרים  קרעים  הדפים. 
משוקמים במילוי נייר )עם השלמות בצילום(. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. חותמת ורישומים בכתב-יד. 

כריכת עור חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 14.

פתיחה: $700
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106. Amtachat Binyamin, by the Maggid of Zalozitz – Minkovitz, 1796 – First 
Edition – First Book Published in Minkovitz
Amtachat Binyamin, on Kohelet, by R. Binyamin, the Maggid of Zalozitz (Zaliztsi). 
Minkovitz (Mynkivtsi), [1796].
The work ends in the middle of chapter 9, since the author passed away while he was 
still in the process of writing this work.
The author, R. Binyamin, Maggid of Zalozitz (d. 1791), was well-versed both in 
revealed and hidden realms of the Torah. A contemporary of the Baal Shem Tov and 
early Chassidic masters, he was one of the first disseminators of Chassidic teachings.
[2], 1-13, 18-128 leaves. 20 cm. Fair-good condition. Stains. Worming affecting text to 
some leaves, mostly repaired with paper. Tears, including marginal open tear to title 
page (repaired with paper). Stamp and handwritten inscriptions. New leather binding. 
Stefansky Chassidut, no. 63.
First book published in Minkovitz.
Opening price: $600

106. ספר אמתחת בנימין, מאת המגיד מזאלוזיץ 
- מינקוביץ, תקנ"ו - מהדורה ראשונה - הספר 

הראשון שנדפס במינקוביץ
ספר אמתחת בנימין, על מגילת קהלת, מאת רבי בנימין - 

המגיד מזאלוזיץ. מינקוביץ, ]תקנ"ו 1796[.
החיבור נפסק באמצע פרק ט, מאחר והמחבר נפטר באמצע 
כתיבתו, וכפי שנכתב בדברי הסיום שבדף האחרון: "ולא 

הספיק לגומרה עד שיצאת נשמתו בטהרה".
המחבר, רבי בנימין - המגיד מזאלוזיץ )נפטר תקנ"ב, אנצ' 
לחסידות, א, שנ-שנד(, גדול בנגלה ובנסתר, בן דורם של 
הבעל שם טוב וראשוני צדיקי החסידות. אחד מהמוסרים 
והמעתיקים הראשונים של תורת החסידות. לא ברור אם 
זכה להכיר את הבעל שם טוב ולפגוש אותו, אך בחיבוריו 
הוא מביא דברים בשמו. בנוסף, הוא מביא דברים רבים 
בשם תלמידי הבעש"ט, המגיד ממזריטש, רבי יחיאל מיכל 
יחיאל  רבי  את  מפרמישלן.  מנדל  מנחם  ורבי  מזלוטשוב 
"ושמעתי  "מורי":  בתואר  מכתיר  הוא  מזלוטשוב  מיכל 
ז"ל...".  מיכל  יחיאל  מ'  אלוקי  איש  וחסיד  הותיק  ממורי 

מחיבוריו הנוספים: "תורי זהב" - על התורה; "חלקת בנימין" -על הגדה של פסח; "אהבת דודים" - על שיר 
השירים. כל חיבוריו נדפסו על ידי בנו רבי אשר זליג, לאחר פטירתו. רבי לוי יצחק מברדיטשוב מכתירו 

בהסכמתו לספר שלפנינו )ובהסכמתו לספרו "חלקת בנימין"(: "אותו צדיק בוצינא קדישא איש אלקי...".
יח-קכח דף. 20 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. סימני עש עם פגיעות בטקסט בחלק מהדפים,  ]2[, א-יג, 
חותמת  נייר(.  במילוי  )משוקם  השער  דף  בשולי  חסר  קרע  בהם  קרעים,  נייר.  במילוי  ברובם  משוקמים 

ורישומים בכתב-יד. כריכת עור חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 63.

הספר הראשון שנדפס במינקוביץ.

פתיחה: $600
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107. Torei Zahav, by the Maggid of Zalozitz – Mohyliv, 1816 – First Edition
Torei Zahav, homiletics, ethics, kabbalah and Chassidut on the Torah, festivals, 
Megillat Eichah and Megillat Esther, by R. Binyamin, the Maggid of Zalozitz (Zaliztsi). 
Mohyliv, [1816]. First edition.
The author, R. Binyamin, Maggid of Zalozitz (d. 1791), was well-versed both in 
revealed and hidden realms of the Torah. A contemporary of the Baal Shem Tov and 
early Chassidic masters, he was one of the first disseminators of Chassidic teachings.
46, 48-72, 75-101, 101-108, 107-112, 117-122, 125-126 leaves (misfoliation). Lacking 2 
leaves: 73-74. Approx. 20 cm. Fair condition. Stains, including dampstains. Worming, 
affecting text. Stamps. Many handwritten inscriptions on title page. Additional 
inscriptions in margins of several leaves. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 613.
Opening price: $500

107. ספר תורי זהב, מאת המגיד מזאלוזיץ 
- מאהלוב, תקע"ו - מהדורה ראשונה

על  וחסידות  קבלה  מוסר,  דרוש,  זהב,  תורי  ספר 
ואסתר,  איכה  מגילות  מועדים,  התורה,  פרשיות 
מאהלוב,  מזאלוזיץ.  המגיד   - בנימין  רבי  מאת 

]תקע"ו 1816[. מהדורה ראשונה.
)נפטר  מזאלוזיץ  המגיד   - בנימין  רבי  המחבר, 
תקנ"ב, אנצ' לחסידות, א', שנ-שנד(, גדול בנגלה 
וראשוני  טוב  שם  הבעל  של  דורם  בן  ובנסתר, 
והמעתיקים  מהמוסרים  אחד  החסידות.  צדיקי 
אם  ברור  לא  החסידות.  תורת  של  הראשונים 
זכה להכיר את הבעל שם טוב ולפגוש אותו, אך 
הוא  בנוסף,  בשמו.  דברים  מביא  הוא  בחיבוריו 
מביא דברים רבים בשם תלמידי הבעש"ט, המגיד 
ממזריטש, רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב ורבי מנחם 
מנדל מפרמישלן. את רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב 
ממורי  "ושמעתי  "מורי":  בתואר  מכתיר  הוא 
ז"ל...".  יחיאל מיכל  מ'  וחסיד איש אלוקי  הותיק 
מחיבוריו הנוספים: "חלקת בנימין" - על הגדה של 
פסח; "אהבת דודים" - על שיר השירים; "אמתחת 

יצחק  לוי  רבי  זליג, לאחר פטירתו.  רבי אשר  בנו  ידי  נדפסו על  - על מגילת קהלת. כל חיבוריו  בנימין" 
מברדיטשוב מכתירו בהסכמות לספריו "חלקת בנימין" ו"אמתחת בנימין": "אותו צדיק בוצינא קדישא איש 

אלקי...".
מו, מח-עב, עה-קא, קא-קח, קז-קיב, קיז-קכב, קכה-קכו דף )ספירת דפים משובשת(. חסרים 2 דפים: עג-עד. 
20 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. רישומים רבים 

בכתב-יד בעמוד השער. רישומים נוספים בשולי מספר דפים. חותמות. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 613.

פתיחה: $500
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108. הגדה של פסח "חלקת בנימין", 
לבוב,   - מזאלוזיץ  המגיד  מאת 
תקנ"ד - ההגדה החסידית הראשונה 
שבאה בדפוס - סגולה "להשיב רבים 

מעון" - חתימת רבי שמואל העליר

ספר חלקת בנימין, הגדה של פסח עם כוונות 
האריז"ל, ועם פירוש חלקת בנימין מאת רבי 
]תקנ"ד  לבוב,  מזאלוזיץ.  המגיד   - בנימין 
]רוזאניס[.  יהודית  הרבנית  דפוס   .]1794
החסידית  ההגדה  של  ראשונה  מהדורה 

הראשונה שבאה בדפוס.
כותב בהסכמתו  יצחק מברדיטשוב  לוי  רבי 

כי החיבור מסוגל "להשיב רבים מעון".
המחבר, המגיד מזאלוזיץ - רבי בנימין )נפטר 
גדול  שנ-שנד(,  א',  לחסידות,  אנצ'  תקנ"ב, 
בנגלה ובנסתר, בן דורם של הבעל שם טוב 
מהמוסרים  אחד  החסידות.  צדיקי  וראשוני 
והמעתיקים הראשונים של תורת החסידות. 
לא ברור אם זכה להכיר את הבעל שם טוב 
ולפגוש אותו, אך בחיבוריו הוא מביא דברים 
בשמו. בנוסף, הוא מביא דברים רבים בשם 
רבי  ממזריטש,  המגיד  הבעש"ט,  תלמידי 

יחיאל מיכל מזלוטשוב ורבי מנחם מנדל מפרמישלן. את רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב הוא מכתיר בתואר 
"מורי": "ושמעתי ממורי הותיק וחסיד איש אלוקי מ' יחיאל מיכל ז"ל...". מחיבוריו הנוספים: "תורי זהב" 
- על התורה; "אהבת דודים" - על שיר השירים; "אמתחת בנימין" - על מגילת קהלת. כל חיבוריו נדפסו 

לאחר פטירתו, על ידי בנו רבי אשר זליג.
בדף השער, חתימה של רבי שמואל העליר, רבה של צפת: "הק' שמואל העליר". הגאון רבי שמואל העליר 
)תקמ"ו-תרמ"ד(, גאון בתורה, בקי בחכמות העולם ובחכמת הרפואה, נתגדל בבית החוזה מלובלין ועלה 
בעצתו לארץ ישראל. כיהן כרבה של צפת במשך ששים שנה )לתולדותיו ולתולדות הישוב בצפת, יצא 

הספר "הרב המנהיג והרופא" - צפת, תשמ"ט(.
ונאמן  "...משולם פייטיל בן המנוח מו"ה משה]?[ שו"ב וש"ץ  בדף ב/1 רישום בעלות )מטושטש וקצוץ(: 

דק'... ליפקאן". 
]1[, כה, ]11[ דף. חסרים שני דפים )]7[-]8[( מתוך ]13[ הדפים בסוף הספר. דפים ]1[ ו-]2[ מדפים אלו, 
הושלמו מעותק אחר )בגודל שונה; חיתוך שוליים על גבול הטקסט, עם פגיעה בכותרת אחד העמודים(. 
20.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי שעווה. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. קרעים קלים בשולי 
הדפים הראשונים. חיתוך דפים עם פגיעה קלה בכותרת הדף האחרון. רישומים בכתב-יד. כריכה חדשה. 

סטפנסקי חסידות, מס' 156; יערי 253; אוצר ההגדות 373. 

פתיחה: $800
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109. הגדה של פסח "חלקת בנימין", מאת המגיד מזאלוזיץ - אוסטרהא, תקפ"א - מהדורה 
שניה

ספר חלקת בנימין, הגדה של פסח עם כוונות האריז"ל ועם פירוש חלקת בנימין מאת רבי בנימין - המגיד 
מזאלוזיץ. ]אוסטרהא? תקפ"א 1821[. מהדורה שניה של ההגדה החסידית הראשונה שבאה בדפוס. 

המחבר, רבי בנימין - המגיד מזאלוזיץ )נפטר תקנ"ב, אנצ' לחסידות, א', שנ-שנד(, גדול בנגלה ובנסתר, 
בן דורם של הבעל שם טוב וראשוני צדיקי החסידות. אחד מהמוסרים והמעתיקים הראשונים של תורת 
החסידות. לא ברור אם זכה להכיר את הבעל שם טוב ולפגוש אותו, אך בחיבוריו הוא מביא דברים בשמו. 
בנוסף, הוא מביא דברים רבים בשם תלמידי הבעש"ט, המגיד ממזריטש, רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב ורבי 
מנחם מנדל מפרמישלן. את רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב הוא מכתיר בתואר "מורי": "ושמעתי ממורי הותיק 
וחסיד איש אלוקי מ' יחיאל מיכל ז"ל...". מחיבוריו הנוספים: "תורי זהב" - על התורה; "אהבת דודים" - 
על שיר השירים; "אמתחת בנימין" - על מגילת קהלת. כל חיבוריו נדפסו על ידי בנו רבי אשר זליג, לאחר 
פטירתו. רבי לוי יצחק מברדיטשוב מכתירו בהסכמתו לספר שלפנינו )ובהסכמתו לספרו "אמתחת בנימין"(: 

"אותו צדיק בוצינא קדישא איש אלקי...".
]1[, לז דף. שיבוש בסדר דפים לג-לז. 20 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות וכתמי שעווה. בלאי. 
סימני עש, עם פגיעות בטקסט. קרעים חסרים בדף השער ובדפים נוספים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים 
במילוי והדבקות נייר )בדף השער פגיעה בכותר הספר(. קרעים חסרים גדולים בדף האחרון, עם פגיעות 

בטקסט, משוקמים במילוי נייר. חיתוך דפים עם פגיעות בכותרות הדפים. כריכה חדשה. 
בן-המחבר  הקדמת  פי  על  ההדפסה  תאריך   .614 ההגדות  אוצר   ;437 יערי   ;157 מס'  חסידות,  סטפנסקי 

שמעבר לשער.

פתיחה: $500

108. Chelkat Binyamin Passover Haggadah, by the Maggid of Zalozitz – 
Lviv, 1794 – First Printed Chassidic Haggadah – Segulah to "Bring Many to 
Repentance" – Signature of Rabbi Shmuel Heller
Chelkat Binyamin, Passover Haggadah with kavanot of the Arizal and the Chelkat 
Binyamin commentary by R. Binyamin, the Maggid of Zalozitz (Zaliztsi). Lviv: Rebbetzin 
Yehudit [Rosanes], [1794]. First edition of the first Chassidic Haggadah to be printed.
Approbation by R. Levi Yitzchak of Berditchev, who acclaims the composition as 
capable of "bringing many to repentance".
The author, R. Binyamin, Maggid of Zalozitz (d. 1791), was well-versed both in 
revealed and hidden realms of the Torah. A contemporary of the Baal Shem Tov and 
early Chassidic masters, he was one of the first disseminators of Chassidic teachings.
Signature on title page of R. Shmuel Heller (1786-1884), a leading Torah scholar and 
physician, who served as rabbi of Safed for sixty years.
Ownership inscription on p. 2a (blurred and trimmed).
[1], 25, [11] leaves. Lacking 2 leaves ([7]-[8]) of [13] leaves at end of book. Leaves [1] and 
[2] of final sequence supplied from a different copy (different size; margins trimmed close 
to text, affecting heading on one page). 20.5 cm. Good-fair condition. Stains, including 
wax stains. Worming, affecting text. Minor marginal tears to first leaves. Leaves trimmed 
with slight damage to heading on final leaf. Handwritten inscriptions. New binding. 
Stefansky Chassidut, no. 156; Yaari 253; Otzar HaHaggadot 373.
Opening price: $800



ספרי חסידות148 

110. ספר נועם אלימלך - רוסיה-פולין, תק"פ - זיוף שם המחבר 
אלימלך  רבי  מאת  החסידות,  תורת  של  היסוד  מספרי  התורה,  על  חסידות  דרושי  אלימלך,  נועם  ספר 

ווייסבלום מליז'נסק. ]רוסיה-פולין, תק"פ 1820[.
מעבר לדף השער נדפסו "הנהגות האדם" מאת רבי אלימלך מליז'נסק. בדף השער מיוחסות הנהגות אלו 

לרבי יחיאל מיכל מזלוטשוב, הרשום כמחבר הספר.
רישום בדף השער: "ר' ישיע".

]1[, ג, ה-צא, צג-צה דף. 22 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמים כהים וכתמי רטיבות גדולים. בלאי 
קל. סימני עש. חיתוך דפים עם פגיעה בכותרות מספר דפים. חותמת. כריכה חדשה. 

סטפנסקי חסידות, מס' 380.

פתיחה: $500

109. Chelkat Binyamin Passover 
Haggadah, by the Maggid of 
Zalozitz – Ostroh, 1821 – Second 
Edition 
Chelkat Binyamin, Passover 
Haggadah with kavanot of the 
Arizal and the Chelkat Binyamin 
commentary by R. Binyamin, 
the Maggid of Zalozitz (Zaliztsi). 
[Ostroh? 1821]. Second edition of 
the first Chassidic Haggadah to be 
printed.
The author, R. Binyamin, Maggid of 
Zalozitz (d. 1791), was well-versed 
both in revealed and hidden realms 
of the Torah. A contemporary 
of the Baal Shem Tov and early 
Chassidic masters, he was one of 
the first disseminators of Chassidic 
teachings.
[1], 37 leaves. Leaves 33-37 bound 
out of sequence. 20 cm. Fair condition. Stains, including dampstains and wax stains. 
Wear. Worming, affecting text. Open tears to title page and other leaves, affecting text, 
repaired with paper (damage to book title on title page). Large open tears to final leaf, 
affecting text, repaired with paper. Leaves trimmed with damage to headings. New 
binding. 
Stefansky Chassidut, no. 157; Yaari 437; Otzar HaHaggadot 614. 
Opening price: $500
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111. ספר ארבעה חרשים - מהדורה ראשונה של ה"צעטיל קטן" מבעל "נועם אלימלך" - 
לבוב, שנת "נזכה כלנו לישועה", תר"ט

ליב  רבי אריה  ועוד(, מאת  פרשיות, הגדה של פסח  )על ארבע  דרושים בחסידות  ספר ארבעה חרשים, 
מלאנצהוט, עם "הנהגות קדושות" לרבי אלימלך מליז'נסק "אשר קראם בשם צעטיל קטן". ]לבוב[, שנת 

נזכה כלנו לישועה ]תר"ט 1849[. 
נכרך עם: ספר שער הגמול לרמב"ן. ]לבוב, תר"ח 1848[.

לפנינו המהדורה הראשונה של ה"צעטיל קטן" לרבי אלימלך מליז'נסק בעל "נועם אלימלך". בסופו נדפס: 
העיקריים  והוא אחד החיבורים  ספור מהדורות,  לאין  זה  חיבור  זכה  מאז  בכ"י".  זה[ מצאתי  ]=כל  "כ"ז 

במשנת עבודת השם בדרכי החסידות.
בראש הספר ארבעה חרשים נדפסו גם "מאמר שבתות ה'" )החלק השני( להרמ"ע מפאנו, ו"תפלת השב 

לרבינו יונה".
וחתימות. ללא  רישומים, חותמות  סימני עש.  ובלאי.  בינוני-טוב. כתמים  19 ס"מ. מצב  דף.   ]24[ כ;   ,]4[

כריכה.
סטפנסקי חסידות, מס' 64.

פתיחה: $300

110. Noam Elimelech – Russia-
Poland, 1820 – False Name of 
Author
Noam Elimelech, Chassidic 
homiletics on the Torah portions 
– a classic Chassidic work by R. 
Elimelech Weisblum of Lizhensk. 
[Russia-Poland, 1820].
On verso of title page, Hanhagot 
HaAdam by R. Elimelech of 
Lizhensk, erroneously attributed 
to R. Yechiel Michel of Zlotchov, 
who is described on the title page 
as author of the book.
Inscription on title page.
[1], 3, 5-91, 93-95 leaves. 22 cm. Fair-
good condition. Stains, including 
dark stains and large dampstains. 
Minor wear. Worming. Leaves 
trimmed with damage to headings 
in several places. Stamp. New 
binding. 
Stefansky Chassidut, no. 380.
Opening price: $500
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112. ספר שער התפלה - סדילקוב, תקפ"ה - מהדורה ראשונה
ספר שער התפלה, על עבודת התפלה, מאת הרה"ק רבי חיים טירער אב"ד טשרנוביץ, בעל "באר מים חיים" 

ו"סידורו של שבת". ]סדילקוב, תקפ"ה 1825[. דפוס צבי זאב רבין-שטיין. מהדורה ראשונה.
האדמו"ר בעל "שומר אמונים" כתב דברים מופלאים על גודל קדושת הספר שלפנינו: "כי הספר הקדוש 
יכול  היה  לא  פעמים  כזה שכמה  נורא  והתלהבות  ובטהרה  בקדושה  הקודש  בארץ  כתב  שער התפילה 
לכתוב מרוב התלהבותו והוא רק אמר התיבות והגבאי שלו כתב, והיה מעשה נוראה בעת שאמר דיבור 
ונייר לכתוב  זי"ע והגבאי הכין דיו  'ואולם כי נמצא עוד' אז היה במירון על ציון קבר הרשב"י  המתחיל 
המאמר מפי הרב הקדוש, ומיד שהתחיל להגיד המאמר בהתלהבות נורא מאוד ראה הגבאי כי הרב הקדוש 
פרח באויר מסביב בתוך האהל, וכה אמר והוא כתב באימה ופחד עד שגמר המאמר, ומזה אפשר לראות 

גודל קדושת זה הספר".
בסוף הספר נדפסה לראשונה תשובתו החריפה המפורסמת בעניין אמירת "לשם יחוד", בה הוא משיב על 

דברי ה"נודע ביהודה" שיצא לערער על המנהג החסידי.

111. Arbaa Charashim – First Edition 
of Tzetel Katan by the Noam 
Elimelech – Lviv, 1849
Arbaa Charashim, Chassidic homiletics 
(on the four Parshiot, Passover Haggadah 
and more), by R. Aryeh Leib of Lantzut 
(Lańcut), with "Holy Practices" by R. 
Elimelech of Lizhensk "which he named 
Tzetel Katan". [Lviv, 1849].
Bound with: Shaar HaGemul by the 
Ramban. [Lviv, 1848].
This is the first edition of Tzetel Katan 
by R. Elimelech of Lizhensk, the Noam 
Elimelech, and it ends with the words: 
"I found all this in a manuscript". This 
composition has since been reprinted 
in countless editions, and it is a key 
Chassidic work of guidance in worship 
of G-d.
The book Arbaa Charashim includes the 
essay Shabbatot Hashem (second part) 
by the Rama of Fano and the prayer for 
the repentant by Rabbenu Yonah.
[4], 20; [24] leaves. 19 cm. Fair-good 
condition. Stains and wear. Worming. 
Inscriptions, stamps and signatures. 
Without binding. 
Stefansky Chassidut, no. 64.
Opening price: $300

111



ספרי חסידות151 

112. Shaar HaTefillah – Sudylkiv, 1825 – First Edition
Shaar HaTefillah, on prayer, by Rebbe Chaim Thirer of Czernowitz (Chernivtsi), author 
of Be'er Mayim Chaim and Sidduro shel Shabbat. [Sudylkiv]: Tzvi Ze'ev Rabinstein, 
[1825]. First edition.
Printed here for the first time is the author's well known responsum regarding the 
recitation of "Leshem Yichud", in which he rebuts the opinion of the Noda BiYehuda, 
who criticized its recital.
Stamp and ownership inscriptions on back endpaper.
[1], 102, 113-115; 3-10 leaves. Lacking leaf [2], with approbations and copyist's foreword. 
21.5 cm. Greenish paper. Fair condition. Stains, including dampstains. Wear. Extensive 
worming, with significant damage to text. Significant worming and open tears to title 
page margins, repaired with paper (leaf may have been supplied from a different 
copy). Minor marginal tears. Stamp and handwritten inscriptions. New binding. 
Stefansky Chassidut, no. 538.
Opening price: $400 

)ראשית  מטשרנוביץ  ִטיֶרער  חיים  רבי  הרה"ק  המחבר, 
שנות הת"ק - תקע"ד בקירוב(, מגדולי החסידות, תלמידו 
קריפץ,  בערים  ברבנות  כיהן  מזלוטשוב,  המגיד  של 
נודע  וטשרנוביץ.  קישינב  בוטושאן,  מוהילוב-פודולסק, 
אודותיו.  מתהלכים  פלא  וסיפורי  קדוש  אלוקים  כאיש 
במסורת החסידית ידוע עליו שלאחר טבילתו בערב שבת 
הייתה משתנית צורתו וקומתו גבהה בטפח. בשנת תקע"ג, 
בערוב ימיו, עלה לארץ ישראל והתיישב בצפת, בה חיבר 
ספריו  מנוחתו.  מקום  ושם  התפלה"  "שער  ספרו  את 
ו"שער  חיים"  מים  "באר  שבת",  של  "סידורו  היסודיים 
והן  התפלה" מיוחדים הן בהסברתם הכובשת והבהירה 
ברגש החסידי הנלהב השופע מהם. ספריו נפוצו ונדפסו 

במהדורות רבות והם אבני יסוד בתורת החסידות.
חותמת ורישומי בעלות בדף המגן האחורי, ביניהם: "זה 
הספר הקדוש והטהור שייך להרבני מו"ה ישראל בנימין]?[ 
שו"ב דק' פאקשאן אשר קנה מאת... מו"ה משה מענד... 

דק' באטישאן".
]1[, קב, קיג-קטו; ג-י דף. חסר דף ]2[, עם ההסכמות לספר 

ו"דברי המעתיק". 21.5 ס"מ. נייר ירקרק. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי. סימני עש רבים, 
עם פגיעות רבות בטקסט. בדף השער סימני עש קשים וקרעים חסרים בשוליים, משוקמים במילוי נייר )יתכן 

והדף הושלם מעותק אחר(. קרעים קטנים בשולי הדפים. חותמת ורישומים בכתב-יד. כריכה חדשה.
הספר נדפס בסדילקוב. אמנם בשער מופיעה תיבת "במאהלוב" באותיות גדולות, אך יש כאן הטעיה, שכן 
באותיות הקטנות שקדמו למילה "מאהלוב" נכתב שהספר נדפס בסדילקוב בדפוסו של צבי זאב רבין-שטיין 
"שהי']ה[ מדפיס במאהלוב" )ראה: א' יערי, הדפוס העברי במאהלוב על נהר דנייסטר, קרית ספר, כג, עמ' 

.)312
סטפנסקי חסידות, מס' 538.

פתיחה: $400
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113. Two Books by the Maharal Printed in Novy Dvor – With Approbations 
by the Maggid of Kozhnitz – Gevurot Hashem, 1796 / Be'er HaGolah, 1804 – 
First Edition of the Essays of the Maggid of Kozhnitz
Two books of the teachings of the Maharal of Prague, printed in Novy Dvor (Nowy Dwór 
Mazowiecki), by the initiative and with the endorsement of the Maggid of Kozhnitz:
· Be'er HaGolah, by the Maharal of Prague. With an approbation and additional essays 
by the Maggid R. Yisrael of Kozhnitz. Novy Dvor, 1804. First edition of the essays, later 
printed in the book Geulat Yisrael by the Maggid of Kozhnitz.
[1], 58, [1] leaves. 19.5 cm. Good condition. Stains and minor wear. Early signature. 
Censorship stamps. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 72.
· Gevurot Hashem, on the Passover Haggadah and on the Exodus from Egypt, by the 
Maharal of Prague. Novy Dvor, [1796]. Approbations by R. Levi Yitzchak of Berdichev 
and the Maggid of Kozhnitz.
[1], 102 leaves. 19 cm. Fair condition. Stains and wear. Worming, affecting text. Paper 
repairs to title page and last leaf. Early stamp from Jerusalem (with an illustration of 
the Western Wall). New binding.
Yaari 278; Otzar HaHaggadot 398.
Opening price: $500

113. שני ספרי מהר"ל שנדפסו בנאווי-דוואהר 
- בהסכמת המגיד מקוז'ניץ - גבורות ה', תקנ"ו 
של  ראשונה  מהדורה   - תקס"ד  הגולה,  באר   /

מאמרי המגיד מקוז'ניץ

שני ספרים מתורת המהר"ל מפראג, שנדפסו בעיר נאווי-
דוואהר )נובידבור Nowy Dwór Mazowiecki( ביזמתו 

ובהסכמתו של המגיד מקוז'ניץ:
הסכמה  עם  מפראג.  המהר"ל  מאת  הגולה,  באר  ספר   ·
נאווי- מקוז'ניץ.  ישראל  רבי  מהמגיד  מאמרים  והוספת 

דוואהר, תקס"ד ]1804[. מהדורה ראשונה של המאמרים 
שנדפסו אח"כ בספר "גאולת ישראל" מהמגיד מקוז'ניץ.

]1[ דף. 19.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי קל.  נח,   ,]1[
חותמות  "יעקב]"[העשיל]![...".  עתיקה:  בעלים  חתימת 

צנזורה. כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 72.

יציאת  ועניני  פסח  של  הגדה  על  השם,  גבורות  ספר   ·
]תקנ"ו  נאווי-דוואהר,  מפראג.  המהר"ל  מאת  מצרים, 
1796[. הסכמות רבי לוי יצחק מברדיטשוב והמגיד מקוז'ניץ.

]1[, קב דף. 19 ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי. נזקי עש עם פגיעות בטקסט. הדבקות נייר בדף השער ובדף 
האחרון. חותמת ירושלמית עתיקה )עם איור הכותל המערבי(, של "--- פישמאן". כריכה חדשה.

יערי 278; אוצר ההגדות 398.

פתיחה: $500
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114. ספר עבודת ישראל )קוז'ניץ( - 
יוזפוף, תר"ב - מהדורה ראשונה 

ספר עבודת ישראל, מאמרי חסידות וקבלה 
והמועדים,  ההפטרות  התורה,  פרשיות  על 
שני מכתבים, פירוש חסידי על מסכת אבות 
מאת  חולין,  במסכת  סוגיות  על  וחידושים 
מקוז'ניץ.  המגיד   - הופשטיין  ישראל  רבי 

]יוזפוף, תר"ב 1842[. מהדורה ראשונה.
האלוקי  והמקובל  הקדוש  הגאון  המחבר, 
בכינויו  הנודע   - הופשטיין  ישראל  רבינו 
)תצ"ג/תצ"ז-תקע"ה(,  מקוז'ניץ"  "המגיד 
גדול  כגאון  נודע  בפולין.  החסידות  מאבות 
תלמידם  היה  וכמחדש.  כעמקן  בתורה, 
ממזריטש,  המגיד  רבותיו  של  המובהק 
הרה"ק רבי אלימלך מליז'נסק ורבי לוי יצחק 
לכהן  התחיל  תקכ"ה  בשנת  מברדיטשוב. 
כ"מגיד מישרים" בעיר קוז'ניץ. אלפי חסידים 
נהרו לפתחו, והוא נחשב לגדול האדמו"רים 
בפולין. מתלמידיו הידועים הגה"ק רבי יצחק 
מאיר אלטר, בעל "חידושי הרי"מ", שנתגדל 
רבים  ספרים  חיבר  מקוז'ניץ  המגיד  בביתו. 

בכל מקצועות התורה, ביניהם ספרי הלכה, חידושים, דרוש וקבלה. הוא נחשב לאחד מגדולי המקובלים 
שעוד  עליו  מסופר  השונות.  ודרכיה  שיטותיה  על  הקבלה,  ספרי  בכל  העצומה  בבקיאותו  ונודע  בדורו 
בצעירותו, טרם נסיעתו אל המגיד ממזריטש, הספיק ללמוד כשמונה מאות ספרי קבלה. חלק מחיבוריו 

בתורת הנסתר הוקדשו לפירוש ספרי קבלה קדמונים וכן לספריו של המהר"ל מפראג.
ספר "עבודת ישראל" נדפס 27 שנים לאחר פטירת המחבר, והוא החיבור הראשון שנדפס מחיבוריו. "עבודת 
ישראל" נחשב לספר יסוד מרכזי בתורת החסידות, בו בא לידי ביטוי עומק הפנימיות של תורה זו. האדמו"ר 
רבי יחזקאל הלברשטאם אב"ד שינאווא אמר: "כל ספרי תלמידי אור שבעת הימים רבינו הבעש"ט זיע"א 
הם בבחינת קודש, וספר הקדוש עבודת ישראל הוא בבחינת קודש קדשים". האדמו"ר בעל ה"תורת חיים" 
מקוסוב אמר, שצריך ללמוד ספר זה בעיון ועומק כמו שמעיינים בספר הזהר. מסופר על האדמו"ר רבי יצחק 
אייזיק מזידיטשוב שהעריץ מאד את ספרי המגיד מקוז'ניץ, וכשהגיע לידיו הספר "עבודת ישראל", "היה לו 
שמחה גדולה עד אין שיעור", ואמר לזה שהעניק לו את הספר, שאם היה יודע שהוא הולך להביא לו את 

הספר, הוא היה יוצא לקראתו לקבל את פני הספר "מחמת חיבת קודש הספר".
רישומים בדף השער ובדף השני. 

]3[, צ; לב דף. דף השער הראשון חסר )במקור נדפס הספר עם שני שערים(. 20.5 ס"מ. נייר ירקרק. מצב 
בינוני. כתמים. סימני עובש קשים בשניים מהדפים. בלאי. קרעים חסרים בדף השער ובדפים נוספים, עם 
פגיעות במסגרת השער ופגיעות בטקסט, משוקמים במילוי נייר. סימני עש עם פגיעות בטקסט, משוקמים 

במילוי נייר. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 452. 

ללא דף ]5[ עם שלוש הסכמות, שצורף רק לחלק מן העותקים )ההסכמות הובאו אל המדפיס רק לאחר 
גמר הדפסת הספר(. 

פתיחה: $1000
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114. Avodat Yisrael (Kozhnitz) – Józefów, 1842 – First Edition
Avodat Yisrael, Chassidic and kabbalistic essays on the Torah portions, Haftarot and 
festivals; two letters; Chassidic commentary on Tractate Avot and novellae on Talmudic 
topics in Tractate Chullin, by R. Yisrael Hopstein – the Maggid of Kozhnitz. [Józefów, 
1842]. First edition.
Avodat Yisrael is considered a classic Chassidic work, and was held in high esteem by 
prominent Chassidic leaders.
Inscriptions on title page and second leaf.
[3], 90; 32 leaves. Lacking first title page (book originally comprised two title pages). 
20.5 cm. Greenish paper. Fair condition. Stains. Significant mold stains to two leaves. 
Wear. Open tears to title page and other leaves, affecting border and text, repaired with 
paper. Worming affecting text, repaired with paper. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 452.
Without leaf [5] comprising three approbations, which was included in some copies 
only (approbations which were brought to the printer after the printing of the book 
was completed).
Opening price: $1000
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115. ספר באר משה )קוז'ניץ( - לבוב, 
תרי"ח - מהדורה ראשונה - העותק 
"דברי  בעל  מסלונים  האדמו"ר  של 
יששכר  רבי  ובנו האדמו"ר  שמואל" 

ליב ויינברג מסלונים 

ספר באר משה, מאמרי חסידות על פרשיות 
אליקים  משה  רבי  האדמו"ר  מאת  התורה, 
תרי"ח  ]לבוב,  מקוז'ניץ.  הופשטיין  בריעה 

1858[. מהדורה ראשונה.
שייך  היה  שלפנינו  הספר   - מיוחס  עותק 
לאדמו"ר מסלונים רבי שמואל ויינברג, בעל 
"דברי שמואל", ולאחר פטירתו עבר בירושה 
כפי   - ליב  יששכר  רבי  האדמו"ר  לבנו 
בחלקן(  )מטושטשות  החותמות  שמעידות 
בדף השער ובדף המגן: "מעזבון אאמורהר"ש 

זלל"ה מסלאנים, ישכר ליב וויינבערג".
המחבר, האדמו"ר רבי משה אליקים בריעה 
)תקי"ז?-תקפ"ח(, היה תלמידו המובהק של 
אביו המגיד מקוז'ניץ, ושל הרה"ק רבי זושא 
מאניפולי. כל ימיו היה רבי משה נחבא אל 
הכלים. בחיי אביו לא הכירו אותו וגם לאחר 

פטירת אביו לא היה בדעת החסידים לקבל את מרותו, עד שהחוזה מלובלין הכתיר ומינה אותו למלא את 
מקום אביו באדמו"רות ובמגידות. רבי משה כיהן כמגיד מישרים בקוז'ניץ ובאוסטרובצה. בזיווג ראשון היה 
חתנו של הרה"ק רבי יהודה ליב הכהן מאניפולי, בעל "אור הגנוז", ובזיווג שני היה חתנו של הרה"ק רבי 
אלעזר מליז'נסק, בנו של ה"נועם אלימלך". מלבד ספרו זה, חיבר ספרים גדולים נוספים - "בינת משה", 
"דעת משה", "ויחל משה", "מטה משה", "קהלת משה", "תפלה למשה", ועוד. בספר שלפנינו, וכן ביתר 

ספריו, הוא מרבה להביא שמועות ומסורות שקיבל מאביו ומגדולי החסידות.
על הספר ועל מחברו כותב בן המחבר, האדמו"ר רבי אלעזר מקוז'ניץ, בספרו "ליקוטי מהר"א" )תהלים 
קיט(: "הלא על כבוד קדושת אאמ"ו זצלה"ה, בעל המחבר ספר באר משה על התורה, בעודו בחיים חיותו 
אתנו, רבים קמו והתנגדו עליו ופערו פיהם לבלי חק, באמרם שאין יכול ללמוד, רק הוא אומר תהלים, 
יודע מה שכתוב בספר; וכאשר  ובעניני לימוד אמרו שאינו  ]=קורא תהלים[,  זעגר'  'תהלים  וקראו אותו 
הדפיסו ספרו באר משה על התורה, כולם נעשו אלמים, ויסכרו פי דוברי שקר, וראו כל העולם כי היה מלא 

בגפ"ת ובפלפול, כמעט בכל התורה כולה".
האדמו"ר רבי שמואל ויינברג מסלונים, בעל ה"דברי שמואל" )תר"י-תרע"ו(, נכדו ותלמידו המובהק של 
ה"יסוד העבודה". החל להנהיג את עדתו בשנת תרמ"ד לערך. הנהגתו הייתה מתוך אהבה והתמסרות 
עצומה לצאן מרעיתו. עסק באופן אישי בחינוך ובהדרכה רוחנית בקרב צעירים ובני נוער והציל רבים מהם 
מרדת שחת. עסק מרבית ימיו בגיוס כספים עבור בני העליה שב"כולל רייסין" בטבריה. מפעל חייו הגדול 
של ה"דברי שמואל" היה הקמתה של ישיבת "אור תורה" בטבריה. היה ממייסדי ומקימי "אגודת ישראל" 

בשנת תרע"ב.
רבי  והרה"ק  מצאנז  חיים"  ה"דברי  כדוגמת  דורו,  ואדמו"רי  צדיקי  בצל  רבות  הסתופף  ה"דברי שמואל" 
מרדכי שרגא פייבוש מהוסיאטין. הרבה בייחוד לנסוע אל האדמו"ר הרה"ק רבי דוד משה מטשורטקוב, 
אשר שימש לו כרב מובהק בכל ענייניו. ה"דברי חיים" מצאנז הפליג פעם בשבחו של ה"דברי שמואל" 
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ואמר עליו שנשמה גבוהה כמותו לא הייתה בעולם כבר יותר משלש מאות שנה )רבי יצחק דוד לידר, בית 
דלי, מהדורת ירושלים תשס"ט, עמ' מט-נ(. הגר"ח מבריסק אמר על ידיעת התורה שלו: "יכולים אנו להעיד 
עליו שהוא בקי בש"ס בבלי וירושלמי ספרא ספרי ותוספתא" )רבי שמואל אהרן לידר, נטעי אש, עמ' תעא(. 
על התמדתו העצומה מסופר שבצעירותו הסתופף כששה שבועות בצלו של האדמו"ר הגה"ק רבי אברהם 

מטשכנוב, ובמשך ששה שבועות אלו הספיק לחזור על כל הש"ס.
כיהן  תסו-תסז(  עמ'  ב,  לחסידות,  אנצ'  )תרל"ג-תרפ"ח,  ויינברג  ליב  יששכר  רבי  האדמו"ר  הבכור,  בנו 
כאדמו"ר בסלונים לאחר פטירת אביו בשנת תרע"ו, לצד אחיו הצעיר האדמו"ר רבי אברהם ויינברג, בעל 
ה"בית אברהם". ידידות עזה שררה בין האחים, ולעתים הם אף ניהלו "טיש" ביחד, זה לצד זה. נודע כחכם 
ומאיר פנים לכולם. האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש אמר על  וכאוהב ישראל  ופיקח אף בענייני העולם, 
האחים האדמו"רים מסלונים, שהכירם עוד בגיל צעיר, שבכל פולין לא מצא כאלה אחים קדושים וטהורים. 
האדמו"ר רבי יששכר ליב נפטר בכ"ח ניסן תרפ"ח, והותיר אחריו את בנו רבי אברהם יהושע העשיל, לימים 

האדמו"ר מסלונים-תל אביב )תרנ"ח-תשל"ח, אנצ' לחסידות, א, עמ' צה-צו(.
]1[, קפח דף. 26 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים רבים. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. חותמות ורישום בכתב-

יד. כריכת עור חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 74. 

פתיחה: $400

115. Be'er Moshe (Kozhnitz) – Lviv, 1858 – First Edition – Copy of the Divrei 
Shmuel of Slonim and His Son Rebbe Yissachar Leib Weinberg of Slonim
Be'er Moshe, Chassidic essays on the Torah portions, by Rebbe Moshe Elyakim Beri'a 
Hopstein of Kozhnitz. [Lviv, 1858]. First edition.
Important ownership – the present book belonged to Rebbe Shmuel Weinberg, the 
Divrei Shmuel of Slonim, and was passed down after his passing to his son Rebbe 
Yissachar Leib, as the stamps on the title page and endpaper attest.
The author, Rebbe Moshe Elyakim Beri'a (1757?-1828), was a close disciple of his father 
the Maggid of Kozhnitz, and of R. Zusha of Anipoli. In this book, as well as in his 
other works, he quotes extensively thoughts and traditions which he received from his 
father and other prominent Chassidic leaders.
Rebbe Shmuel Weinberg of Slonim, author of Divrei Shmuel (1850-1916), grandson 
and close disciple of the Yesod HaAvodah. 
His eldest son, Rebbe Yissachar Leib Weinberg (1873-1928), succeeded him as rebbe in 
Slonim, alongside his brother Rebbe Avraham Weinberg, the Beit Avraham.
[1], 188 leaves. 26 cm. Good-fair condition. Many stains. Worming, affecting text. 
Stamps and handwritten inscription. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 74.
Opening price: $400
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116. Tehillim Amarot Tehorot – Warsaw, 1838 – First Printed Chassidic 
Commentary on Tehillim
Amarot Tehorot on Tehillim, by R. Eliezer HaLevi Horowitz, rabbi of Tarnogród. 
Warsaw, 1838. The first Chassidic commentary printed on Tehillim.
R. Eliezer HaLevi Horowitz Rabbi of Tarnogród (d. 1806), a holy and eminent Torah 
scholar. Descendant of the Shelah, disciple of R. Yechiel Michel of Zlotchov and R. 
Elimelech of Lizhensk, and disciple-colleague of the Chozeh of Lublin and the Maggid 
of Kozhnitz. He died and was buried in Kozhnitz, after visiting the city and stating: 
"This city is fit for burial".
[2], 67; 59 leaves. 22.5 cm. Fair condition. Stains. Traces of past dampness, with mold 
stains. Worming, affecting text. Minor marginal open tears to title page and several 
other leaves. Open tear to one leaf, slightly affecting text. Strips of tape to margins of 
several leaves for reinforcement. Stamp. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 597.
Opening price: $1000

116. ספר תהילים "אמרות טהורות" 
- הפירוש החסידי  וורשא, תקצ"ט   -

הראשון שנדפס על ספר תהלים

ספר אמרות טהורות על ספר תהלים, מאת 
טרנוגראד.  אב"ד  הורוויץ  הלוי  אליעזר  רבי 
החסידי  הפירוש   .1838 ]תקצ"ט[  וורשא, 

הראשון שנדפס על ספר תהלים.
טרנוגראד  אב"ד  הורוויץ  הלוי  אליעזר  רבי 
רנז- עמ'  א,  לחסידות,  אנצ'  תקס"ו;  )נפטר 

רנט(. גאון וקדוש, מגזע השל"ה, תלמידם של 
מזלוטשוב,  והמגיד  מליז'נסק  אלימלך  רבי 
ולמגיד  מלובלין  לחוזה  ותלמיד-חבר 
"...כל  עליו:  כתב  מלובלין  החוזה  מקוז'ניץ. 
לפניו  רוח  נחת  ולעשות  הי' לשמים,  דרכיו 
נמצא  לא  אשר  גדול  מופלג  והיה  יתברך, 
מחבר  באגדות...".  והן  בהלכות  הן  כמוהו, 
ונטמן  נפטר  התורה".  וכבוד  מגדים  "נועם 
זו  "עיר  ואמר:  בה  שביקר  לאחר  בקוז'ניץ, 

נאה לשכב בה".
]2[, סז; נט דף. 22.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. 
עקבות רטיבות, עם סימני עובש. סימני עש, 

עם פגיעות בטקסט. קרעים חסרים קטנים בשולי דף השער ומספר דפים נוספים. קרע חסר באחד מן הדפים, 
עם פגיעה קלה בטקסט. הדבקות נייר-דבק לחיזוק במספר דפים. חותמת. כריכת עור חדשה. 

סטפנסקי חסידות, מס' 597.

פתיחה: $1000
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 - )קוסוב(  שלום  אהבת  ספר   .117
לבוב, תקצ"ג - מהדורה ראשונה

על  חסידות  מאמרי  שלום,  אהבת  ספר 
פרשיות התורה, מאת האדמו"ר רבי מנחם 
אדמו"רי  שושלת  אבי   - מקוסוב  הגר  מנדל 
ויז'ניץ וקוסוב. לבוב, ]תקצ"ג 1833[. מהדורה 

ראשונה.
)תקכ"ח- הגר  מנדל  מנחם  רבי  האדמו"ר 

נולד  צח(  עמ'  ב',  לחסידות,  אנצ'  תקפ"ו, 
לאביו רבי יעקב קאפל חסיד, מבני חבורתו 
הבעש"ט.  של  מדרשו  בבית  הציבור  ושליח 
אלימלך  רבי  החסידות,  גדולי  של  תלמידם 
צבי הירש מנדבורנה. בשנת  ורבי  מליז'נסק 
צבי  רבי  רבו הקדוש  פטירת  תקס"ב, לאחר 

הירש מנדבורנה, החל להנהיג עדה.
רבי  המחבר  חתן  כותב  לספר  בהקדמה 
נסובים  הדברים  שמרבית  מראזדיל  גרשון 
שבת  "בקדושת  עניינים:  שלושה  על 
אות  ובתיקון  צדקה...  ובנתינת  קודש... 
דברים  בשלשה  הרוב  ועפ"י  קודש...  ברית 
האלה שם לידידיו סוד דתו...". הספר נכתב 
נטע  נתן  חיים  רבי  המחבר,  תלמיד  ידי  על 

מלאנטשין, המספר בהקדמתו: "אלה הדברים הנאמרים שמעתי מפי קדשו בליל שבת קודש ובשבת קודש 
והיה מדבר עמו אהבה אחוה  נפטר אדם ממנו מתוך דבר הלכה  ובשעת שהיה  בשעת סעודת שחרית, 
וריעות, וזעיר שם זעיר שם אשר שמעתי מפה קדשו בשעת סעודת זעיר אנפין קדישא )סעודה שלישית(... 
והארכתי במענית לשוני בלישנא קלילא... כאשר הייתי מסופק באיזהו מקומן בתוכן כוונתו... יגעתי וכתבתי 

בלשון המשתמע לתרי אפי, והשומע ישמע כדרכו...".
רישומים בכתב-יד בדף השני: "נדרה אשה מלכה מקאלומע"; "שייך לבהכ"נ...".

]4[, קלא דף. 22 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמים כהים גדולים וכתמי רטיבות. בלאי. קרעים חסרים 
בדף השער ובדפים נוספים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים ברובם במילוי ובהדבקות נייר. סימני עש, עם 

פגיעות בטקסט. חותמות ורישומים רבים בכתב-יד. כריכת עור חדשה.
השנה )תקס"ד 1802( ושם המדפיסה )Jides Rosanes( בשער מזויפים. ראה: אברהם יערי, בית דפוסה של 

הרבנית יהודית ראזאניש בלבוב, קרית ספר, יז, ת"ש, עמ' 107.
סטפנסקי חסידות, מס' 18.

פתיחה: $1000

117



ספרי חסידות159 

חלק  )סטריזוב(,  שובע שמחות  ספר   .118
ראשון - זולקווא, שנות הת"ר - מהדורה 

ראשונה

על  חידושים  ראשון,  חלק  שמחות,  שובע  ספר 
התורה ועל המועדים, דרשות והספדים, מאת רבי 
]תר"ב- זולקווא,  לזר אב"ד סטריזוב.  מנחם מנדל 

תר"ז בקירוב[. מהדורה ראשונה.
)תקמ"ח- לזר  מנדל  מנחם  רבי  הרה"ק  המחבר, 

תקצ"א, אנצ' לחסידות, ג', עמ' קיא(, תלמידם של 
)אצלו  החוזה מלובלין, רבי מנחם מנדל מרימנוב 
כיהן  מקוז'ניץ.  והמגיד  תפילה"(  כ"בעל  שימש 
הולדתו  לעיר  חזר  ימיו  ובסוף  בסטריזוב  כאב"ד 

טארנא.
מסכת  על  חידושים  עם  הספר,  של  השני  חלקו 

קידושין, נדפס בפרמישלה תרל"ט.
ההסכמות  )עם   ]2[ דף  חסר  דף.  כו  מא;   ,]1[
ותוספות(. 22.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בהם כתמי 
רטיבות ושעווה. סימני עש. חתימה בשער. כריכת 

עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 557.

פתיחה: $300

117. Ahavat Shalom (Kosov) – Lviv, 1833 – First Edition
Ahavat Shalom, Chassidic discourses on the Torah portions, by Rebbe Menachem 
Mendel Hager of Kosov – founder of the Vizhnitz and Kosov Chassidic dynasties. 
Lviv, [1833]. First edition.
Rebbe Menachem Mendel Hager (1768-1826) was the son of R. Yaakov Koppel Chassid, 
cantor in the Beit Midrash of the Baal Shem Tov and member of his inner circle of 
disciples. He was the disciple of the early Chassidic masters R. Elimelech of Lizhensk 
and R. Tzvi Hirsh of Nadvorna. In 1802, after the passing of R. Tzvi Hirsh of Nadvorna, 
he began leading his own court.
Handwritten inscriptions on second leaf.
[4], 131 leaves. 22 cm. Fair condition. Stains, including large, dark stains and dampstains. 
Wear. Open tears to title page and other leaves, affecting text, mostly repaired with 
paper. Worming, affecting text. Stamps and many handwritten inscriptions. New 
leather binding. 
False imprint on title page.
Stefansky Chassidut, no. 18.
Opening price: $1000
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119. ספר ברכת דוד )בוטשאטש( - לבוב, תר"ה - מהדורה ראשונה
ספר ברכת דוד, ביאורים בדרך החסידות על חמשה חומשי תורה, מאת האדמו"ר רבי אברהם דוד וארמאן 

מבוטשאטש. לבוב, ]תר"ה 1845[. מהדורה ראשונה.
שנת הדפוס נרשמה בעברית "תקס"ה" ובלועזית "1800", ושם מדפיסה: Jihdas Rosanis ]יהודית רוזאניס[. 
שם המדפיסה ושני התאריכים )הסותרים זה את זה( מזויפים. תאריך ההדפסה האמיתי נרמז בחתימת 
מן  זיופים  תר"ה.  דהיינו  דוד",  לאלהי  "תפלה  המילים  הודגשו  בה  הספר,  הדפוס, שבסוף  לבית  המביא 
הסוג הזה נעשו בספרי החסידות שנדפסו בגליציה באותה תקופה בשל איסורי צנזורה ורדיפות המשכילים 
נגד החסידים ]א' יערי מונה 16 ספרים שזויפו באופן הזה. ראה: א' יערי, בית דפוסה של הרבנית יהודית 

ראזאניש בלבוב, קרית ספר, יז, ת"ש, עמ' 107, מס' 43[.
בגב השער נדפס המשפט "תורת ה' תמימה" באותיות גדולות, ותחתיו צוין כי ההסכמות לא נדפסו "מטעם 
הכמוס". כפי הנראה, גם השמטת ההסכמות היתה חלק מהסוואת פרטי ההדפסה מאותן סיבות שנמנו 

למעלה.
האדמו"ר רבי אברהם דוד ואהרמן "הגאון מבוטשאטש" )תקל"א-תר"א, אנצ' לחסידות, א, עמ' סח-עב(, 
מגדולי דורו בתורה ובחסידות ומגדולי הפוסקים. בהיותו כבן תשע פגש אותו הגאון רבי משולם איגרא 
ושוחח עמו בדברי תורה, לאחר מכן התבטא רבי משולם כי ילד זה עתיד להיות מורה הוראה ומופת לכל 
רבני הדור. לאחר נישואיו התקרב לחסידות ונקשר בגדולי האדמו"רים של דורו, רבי לוי יצחק מברדיטשוב, 
רבי משה ליב מסאסוב, רבי חיים מטשרנוביץ ורבי צבי הירש מנדבורנה. בהיותו כבן עשרים נתמנה לאב"ד 
בעיר יאזלוביץ )נקראה גם יאלאוויץ(. מסופר כי הצדיק רבי מאיר מפרמישלן שעבר אז בעיר חש בקדושה 
השוררת במקום ואמר כי היא בזכותו. בשנת תקע"ד נתמנה לאב"ד בוטשאטש על מקום חותנו ורבו רבי 
רבים,  ספרים  חיבר  וצדיק.  מופלג  כגאון  נודע  שעשועים".  "נטע  בעל  בוטשאטש  אב"ד  קרא  הירש  צבי 
- על  דוד"  "ברכת  "כסף הקדשים" על חו"מ,  "עזר מקודש" על אה"ע,  יו"ד,  על  "דעת קדושים"  ביניהם: 
על שו"ע  "אשל אברהם"  חיבורו  בפסיקת ההלכה.  יסוד  לספרי  חיבוריו ההלכתיים הפכו  ועוד.  התורה, 
או"ח נדפס במהדורות השולחן ערוך ומובא אלפי פעמים בספרות הפוסקים ]נהוג לכנות חיבור זה "אשל 

אברהם - בוטשאטש", כדי להבדילו מהחיבור "אשל אברהם" שקדם לו[.
רישום בעלות מעבר לדף האחרון: "שייך להנגיד המופלא... מו"ה יוסף פיאר-שטיין דטשארטקוב".

]2[, קפב דף. 22 ס"מ. נייר כחלחל )ברובו(, עבה ואיכותי. מצב טוב. מעט כתמים. סימני עש קלים במקומות 
בודדים. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 100.

פתיחה: $800

118. Sova Semachot (Strizov), Part I – Zhovkva, 1840s – First Edition
Sova Semachot, Part I, novellae on the Torah and the holidays, sermons and eulogies, 
by R. Menachem Mendel Lezer Rabbi of Strizov (Strzyżów). Zhovkva, [ca. 1842-1847]. 
First edition.
The author, R. Menachem Mendel Lezer (1788-1831) was a disciple of the Chozeh of 
Lublin, R. Menachem Mendel of Rimanov and the Maggid of Kozhnitz.
[1], 41; 26 leaves. Lacking leaf [2] (approbations and additions). 22.5 cm. Good condition. 
Stains, including dampstains and wax stains. Worming. Signature on title page. New 
leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 557.
Opening price: $300
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119. Birkat David (Buchach) – 
Lviv, 1845 – First Edition
Birkat David, Chassidic 
explanations on the Five Books 
of the Torah, by Rebbe Avraham 
David Wahrman of Buchach. Lviv, 
[1845]. First edition
False imprint: 5565 (=1805) and 
1800, Jihdas Rosanis. The actual 
year of printing – 1845, is hinted to 
in the closing note of the publisher, 
at the end of the book. This type of 
forgery was common in Chassidic 
books printed in Galicia at that time, 
due to censorship prohibitions and 
the persecution of Chassidim by 
the Haskalah movement.
Rebbe Avraham David Wahrman, 
the "Gaon of Buchach" (1770-
1840), a leading Torah scholar and 
Chassidic figure, and prominent 
posek in his times. Served as rabbi 
of Yazlovets, and later of Buchach. He authored many compositions; his halachic works 
became classics cited thousands of times in halachic literature.
Ownership inscription on verso of last leaf: "Belongs to the wealthy… R. Yosef 
Feuerstein of Chortkov".
[2], 182 leaves. 22 cm. Printed on thick, high-quality, (mostly) bluish paper. Good 
condition. Some stains. Minor worming in a few places. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 100.
Opening price: $800
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120. ספר בת עין )ַאְבריטש( - מהדורה ראשונה - ירושלים, תר"ז
רבי  דפוס   .]1847 ]תר"ז  ירושלים,  מַאְבריטש.  דוב  אברהם  רבי  התורה, מאת האדמו"ר  על  עין  בת  ספר 

ישראל ב"ק. מהדורה ראשונה.
מספרי היסוד של תורת החסידות, שיש בו מקדושת ארץ ישראל. נכתב ע"י תלמידיו של המחבר, אך הוגה 
ביסודיות על ידו לאחר שהאדמו"ר רבי מרדכי מטשרנוביל פקד עליו להדפיס את הדברים. הספר נדפס 
במהדורתו הראשונה דווקא בארץ ישראל ולא בחו"ל, וזאת בעקבות הוראתו של האדמו"ר רבי ישראל 
מרוז'ין, כפי שנכתב בהקדמת המו"ל. במהדורת ז'יטומיר תרכ"ט, נוספו בהקדמת המחבר שורות נוספות, 
בהן כותב כי הכניס בספר מקדושת ארץ ישראל: "ושמו קראתיו בת עין מפני שעולה כשמי... עוד טעם מפני 

שהכנסתי בכתבים קדושת ארץ ישראל אשר עיני ה' אלהיך בה תמיד".
האדמו"ר רבי אהרן מטשרנוביל כותב בהסכמתו למהדורת תרכ"ט: "הנני... לברך... כל איש ואיש אשר יקח 

הספר הקדוש ההוא בכסף מלא שיזכו לראות שכר טוב בעמלם".
המפורסמים.  החסידות  מגדולי  )תקכ"ה-תר"א(,  מַאְבריטש  דוב  אברהם  רבי  הקדוש  האדמו"ר  המחבר, 
מתלמידי רבי נחום מטשרנוביל ובנו רבי מרדכי, ומתלמידי רבי זושא מאניפולי ורבי לוי יצחק מברדיטשוב. 
כארבעים שנה כיהן כאב"ד העיר אבריטש, ועל שמה נודע שמו "הרב הקדוש מאווריטש". בשנת תקצ"ג 
עלה לארץ ישראל והתיישב בעיר צפת, שם יסד את בית מדרשו והיה לרב ומנהיג של קהילות החסידים. 
מפורסם הסיפור על נס הצלתו בעת רעידת האדמה הקשה בשנת תקצ"ז, שארעה כידוע בשעת תפלת 
מנחה בבתי הכנסיות. הרב מַאְבריטש הזהיר את חסידיו שלא לצאת מבית הכנסת, נשכב על הארץ, וכל 
הקהל סביבו אחז באבנטו. כל הבנין התמוטט, מלבד שטח מצומצם בו היו הרב והציבור. ]לאחר זמן, סיפר 
הרב מַאְבריטש כי ראה שהרעש היה שלא כדרך הטבע מאחר שהאבנים נזרקו לצדדים ולא נפלו למטה 
לארץ מחמת הכובד. אזי הבין שכח הסט"א תקיף, לכן נשכב בהכנעה על הארץ - "חבי רגע עד יעבור זעם"[. 
לאחר הרעש שיקם מחדש את קהילת צפת, ולא הרשה לנטוש את העיר הקדושה. נפטר במגפת הדבר 
בשנת תר"א ולאחר פטירתו פסקה המגפה. סיפורי מופת רבים מסופרים על גודל קדושתו וכוחו הגדול 

לפעול ישועות עבור עם ישראל. ספרו הקדוש "בת עין" נחשב לאחד מספרי היסוד של תורת החסידות.
חתימה בדף האחרון: "שלמה מלעטשוב" )ליד שמו של "ר' יעקב בר' שלמה מלעטשוב" ברשימת המתנדבים(.

]2[, קכה, ]1[ דף. 19.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתם כהה בדף האחרון. סימני עש עם פגיעות 
בטקסט )בדפים הראשונים והאחרונים סימני עש רבים(, משוקמים בחלקם בהדבקות נייר. קרעים, בהם 
נייר לחיזוק במספר מקומות. חיתוך  נייר. הדבקות  קרע חסר בשולי אחד מהדפים, משוקמים בהדבקות 

דפים עם פגיעה בטקסט באחד מן הדפים. חותמות ורישומים בכתב-יד. כריכת עור חדשה. 
העותק שלפנינו כולל גם את הדף האחרון עם רשימת המנויים מערי ארץ ישראל, שאינו מופיע בחלק 
מהעותקים. דף זה מהווה תיעוד היסטורי לאנשי היישוב החסידי בירושלים, צפת, טבריה וחברון באמצע 

המאה ה-19.
ככל  תר"י.  בז'יטומיר  הספר,  של  נוספת  מהדורה  נדפסה  בירושלים  זו  מהדורה  הדפסת  לאחר  קצר  זמן 
הנראה, לא ידע המדפיס בז'יטומיר כי הספר כבר נדפס בירושלים. הספר בז'יטומיר נדפס מכתב-יד אחר, 
ועל כן קיימים שינויים בין המהדורות ]ראה על כך: נ' בן-מנחם, קרית ספר, כרך לז, תשכ"ב, עמ' 402-401; 

בשערי ספר, ירושלים תשכ"ז, עמ' 53-49[.
ש' הלוי, מס' 38; סטפנסקי חסידות, מס' 103.

פתיחה: $1000
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120. Bat Ayin (Ovruch) – First 
Edition – Jerusalem, 1847
Bat Ayin on the Torah, by Rebbe 
Avraham Dov of Ovruch. Jerusalem: 
R. Yisrael Bak, [1847]. First edition.
This book is a classic text of 
Chassidic thought and contains 
the holiness of Eretz Israel. It was 
written by the disciples of the 
author, but it was carefully edited 
by Rebbe Avraham Dov after Rebbe 
Mordechai of Chernobyl instructed 
him to print it. The first edition of 
the book was printed specifically in 
Eretz Israel and not in the Diaspora, 
following the instructions of Rebbe 
Yisrael of Ruzhin.
In his approbation to the 1869 
edition, Rebbe Aharon of Chernobyl 
blesses anyone who buys the book 
at full price with success in all their 
dealings.
Signature on final leaf of Shlomo 
of Letichev (near his name in list of 
donors).
[2], 125, [1] leaves. 19.5 cm. Fair-good condition. Stains, including dark stain to final 
leaf. Worming affecting text (extensive worming to first and final leaves), repaired in 
part with paper. Tears, including marginal open tear to one leaf, repaired with paper. 
Several places reinforced with paper. Leaves trimmed with damage to text in one place. 
Stamps and handwritten inscriptions. New leather binding. 
Including final leaf with list of subscribers from Eretz Israel, not present in some copies. 
This leaf serves as historical documentation of the members of the Chassidic settlement 
in Jerusalem, Safed, Tiberias and Hebron in the mid-19th century.
Sh. HaLevi, no. 38; Stefansky Chassidut, no. 103.
Opening price: $1000
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121. ספר פרי קדש הלולים )זידיטשוב( 
- לבוב, תקצ"ג - מהדורה ראשונה

ספר פרי קדש הלולים, הקדמה וביאור לספר 
מאת  התפילה,  כוונות  על  חיים"  עץ  "פרי 
הירש  צבי  רבי  הזוהר"  בית  "שר  האדמו"ר 
בשער   .]1833 ]תקצ"ג  לבוב,  מזידיטשוב. 
 "1802" תקס"ב,  של  שנה  פרט  מופיעים 
והדפוס: Jides Rosanes ]יהודית רוזאניס[.

ושני  המדפיסה  שם  מזויפת.  הדפוסת 
ההדפסה  תאריך  מזויפים.  התאריכים 
האמיתי נרמז בחתימת המביא לבית הדפוס, 
שבסוף הספר, בה הודגשו המילים "ישראל 
"ויבשר  החיבור(,  ו'  )ללא  יחד"  ויהודה 
לגאולה", העולים בגימטריה )כל אחד בפני 
נעשו  הזה  הסוג  מן  זיופים  תקצ"ג.  עצמו(, 
באותה  בגליציה  שנדפסו  החסידות  בספרי 
ורדיפות  הצנזורה  איסורי  בשל  תקופה 
המשכילים נגד החסידים ]א' יערי מונה 16 
ספרים שזויפו באופן הזה. ראה: א' יערי, בית 
דפוסה של הרבנית יהודית ראזאניש בלבוב, 

קרית ספר, יז, ת"ש, עמ' 108, מס' 47[.
מזידיטשוב  צבי"  ה"עטרת  בעל  האדמו"ר 
אייכנשטיין  הירש  צבי  רבי  הגאון הקדוש   -

גדלותו  שום  על  הזוהר"  בית  "שר  בכינויו  נודע  תקצו-תקצט(,  עמ'  ג',  לחסידות,  אנצ'  )תקכ"ג-תקצ"א, 
מתלמידיו  התורה.  חלקי  בכל  מקיפות  ידיעות  בעל  מופלא  כ"עילוי"  נודע  צעיר  מגיל  הקבלה.  בחכמת 
ונפגש גם עם יתר גדולי החסידות, ביניהם רבי משה ליב  הגדולים וממקורביו של החוזה מלובלין. נסע 
מסאסוב, רבי ישראל המגיד מקוז'ניץ, רבי מנחם מנדל מרימנוב ורבי אברהם יהושע העשיל מאפטא. לאחר 
פטירת רבו החוזה מלובלין, בשנת תקע"ה, הפכה זידיטשוב תחת הנהגתו של רבי צבי הירש לאחד ממרכזי 
החסידות הגדולים והחשובים בגליציה. ההערצה אליו היתה עצומה, והתבטאה גם בדברי שבח מופלאים 
שנאמרו עליו על ידי צדיקי דורו. מבין תלמידיו בתורת הקבלה היה גם הגאון המלבי"ם ]על אף שלא היה 

חסיד[.
חיבורים נודעים נוספים של רבי צבי הירש מזידיטשוב הם: ספרו "עטרת צבי" על ספר הזוהר, בו מתגלה 
מעט מעומק ידיעותיו בתורת הקבלה; ספרו "סור מרע ועשה טוב" שמכונה גם "הקדמה ודרך לעץ החיים" 
- חיבור המשמש כמבוא לספר "עץ חיים" למהרח"ו, ועליו נכתבו הוספות מאת רבי צבי אלימלך מדינוב 

בעל "בני יששכר"; וכן ספרו "בית ישראל" - דרושים על התורה בדרך החסידות.
]1[, כא; טו, ]1[ דף. 22 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים )בהם כתמים כהים; בדף אחד כתמי שעווה, 
עם פגיעות קלות בטקסט(. קרעים וסימני עש במספר דפים, עם פגיעות בטקסט. בחלק מהדפים פגיעה קלה 

בטקסט כתוצאה מהכריכה. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 483.

פתיחה: $800
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מהדורה   - תקצ"ד-תר"א  לבוב,   - ושמות  בראשית   - )זידיטשוב(  צבי  עטרת  ספר   .122
ראשונה

ספר עטרת צבי, פירוש על ספר הזוהר, מאת האדמו"ר "שר בית הזוהר" רבי צבי הירש מזידיטשוב. חלק 
ראשון על ספר בראשית וחלק שני על ספר שמות. ]לבוב, תקצ"ד-תר"א? 1841-1834?[. מהדורה ראשונה.

שני חלקים בשני כרכים. 
הדפסת הספר נמשכה על פני מספר שנים. החלק הראשון נדפס בשנת תקצ"ד, כפי שעולה מפרט השנה 
נדפס ככל הנראה בשנת תר"א, שכן אחד  הרמוז בדברי המביא לדפוס מעבר לדף השער. החלק השני 

מהמסכימים, רבי אהרן משה טויבש "אב"ד דק"ק ייאס", נתמנה לכהונתו ביאס רק בשנת תר"א.
האדמו"ר בעל ה"עטרת צבי" מזידיטשוב - הגאון הקדוש רבי צבי הירש אייכנשטיין )תקכ"ג-תקצ"א, אנצ' 
לחסידות, ג', עמ' תקצו-תקצט(, נודע בכינויו "שר בית הזוהר" על שום גדלותו בחכמת הקבלה. מגיל צעיר 
נודע כ"עילוי" מופלא בעל ידיעות מקיפות בכל חלקי התורה. מתלמידיו הגדולים וממקורביו של החוזה 
מלובלין. נסע ונפגש גם עם יתר גדולי החסידות, ביניהם רבי משה ליב מסאסוב, רבי ישראל המגיד מקוז'ניץ, 
רבי מנחם מנדל מרימנוב ורבי אברהם יהושע העשיל מאפטא. לאחר פטירת רבו החוזה מלובלין, בשנת 
זידיטשוב תחת הנהגתו של רבי צבי הירש לאחד ממרכזי החסידות הגדולים והחשובים  תקע"ה, הפכה 
בגליציה. ההערצה אליו היתה עצומה, והתבטאה גם בדברי שבח מופלאים שנאמרו עליו על ידי צדיקי 

דורו. מבין תלמידיו בתורת הקבלה היה גם הגאון המלבי"ם ]על אף שלא היה חסיד[.
בספרו "עטרת צבי" על ספר הזוהר מתגלה מעט מעומק ידיעותיו בתורת הקבלה. שמו של החיבור לא ניתן 
על ידי רבי צבי הירש עצמו, אלא על ידי העורך והמביא לדפוס, רבי יוסף הכהן רפפורט ]שהביא לדפוס גם 
את יתר כתביו של רבי צבי הירש[ - חתנו של רבי יחיאל מיכל, בנו יחידו של רבי צבי הירש, שנפטר עוד 

בחיי אביו.

121. Pri Kodesh Hilulim (Zidichov) – Lviv, 1833 – First Edition
Pri Kodesh Hilulim, introduction and commentary to the book Pri Etz Chaim on the 
prayer kavanot, by Rebbe Tzvi Hirsh of Zidichov – "Sar Beit HaZohar". Lviv, [1833]. 
False imprint: Jides [Yehudit] Rosanes, 1802.
The actual year of printing is hinted to in the closing note of the publisher at the end 
of the book, where two chronograms each indicate the year 5593 (=1833). This type of 
falsification was common in Chassidic books printed in Galicia at that time, due to 
censorship restrictions and the persecution of Chassidim by the Haskalah movement 
(A. Yaari lists 16 books with similar false imprints).
Rebbe Tzvi Hirsh Eichenstein, the Ateret Tzvi of Zidichov (1763-1831), was known by 
the name "Sar Beit HaZohar" due to his exceptional knowledge of kabbalah. From a 
young age, he was renowned as an outstanding genius whose knowledge encompassed 
all facets of the Torah.
[1], 21; 15, [1] leaves. Approx. 22 cm. Good-fair condition. Stains (including dark stains; 
wax stains to one leaf, slightly affecting text). Tears and worming to several leaves, 
affecting text. Slight damage to text on some leaves, due to binding. New leather 
binding.
Stefansky Chassidut, no. 483.
Opening price: $800
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122. Ateret Tzvi (Zidichov) – 
Bereshit and Shemot – Lviv, 
1834-1841 – First Edition
Ateret Tzvi, commentary on the 
Zohar, by Rebbe Tzvi Hirsh of 
Zidichov – the "Sar Beit HaZohar". 
Part I on Bereshit and Part II on 
Shemot. [Lviv, 1834-1841?]. First 
edition.
Two parts in Two volumes.
Rebbe Tzvi Hirsh Eichenstein, 
the Ateret Tzvi of Zidichov (1763-
1831), was known as the "Sar Beit 
HaZohar" due to his exceptional 
knowledge of kabbalah. A glimpse 
of his profound kabbalistic 
knowledge is revealed in his book 
Ateret Tzvi on the Zohar.
Two volumes. Vol. I (Bereshit): [1], 
75, 78-83, 85-86, 89-90, 93-152 leaves. 
Lacking 6 leaves (76-77, 87-88, 91-
92). Vol. II (Shemot): [1], 54 leaves. 
Approx. 23 cm. Vol. II printed on greenish paper. Overall fair-good condition. Stains, 
including dampstains (significant dampstains in vol. II). Traces of past dampness and 
mold stains in vol. I. Worming to vol. I, affecting text. Abrasions on title page of vol. I. 
Stamps and handwritten inscriptions. New leather bindings.
Stefansky Chassidut, no. 460.
Opening price: $300

חיבורים נודעים נוספים של רבי צבי הירש מזידיטשוב הם: ספרו "סור מרע ועשה טוב" שמכונה גם "הקדמה 
ודרך לעץ החיים" - חיבור המשמש כמבוא לספר "עץ חיים" למהרח"ו, ועליו נכתבו הוספות מאת רבי צבי 
אלימלך מדינוב בעל "בני יששכר"; ספרו "בית ישראל"; וספרו "פרי קודש הלולים" - הקדמה וביאור לספר 

"פרי עץ חיים" על כוונות התפילה. 
)עו-עז,  דפים   6 חסרים  דף.  צג-קנב  פט-צ,  פה-פו,  עח-פג,  עה,   ,]1[ )בראשית(:  ראשון  כרך  כרכים.  שני 
פז-פח, צא-צב(. כרך שני )שמות(: ]1[, נד דף. 23 ס"מ בקירוב. נייר ירקרק בכרך השני. מצב כללי בינוני-
טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות )בכרך השני כתמי רטיבות קשים(. עקבות רטיבות וסימני עובש בכרך 
הראשון. סימני עש בכרך הראשון, עם פגיעות בטקסט. סימני גירוד בדף השער של הכרך הראשון. חותמות 

ורישומים בכתב-יד. כריכות עור חדשות. 
סטפנסקי חסידות, מס' 460. 

פתיחה: $300 
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123. ספר דעת קדושים )ראזדיל( - לבוב, תר"ט 
- מהדורה ראשונה - חתימת רבי אברהם מרדכי 
הגהות  עשרות   - מבוריסלב-קומרנא  ספרין 

קבליות
ספר דעת קדושים, עניני קבלה וחסידות, מאת האדמו"ר 
רבי יהודה צבי ]אייכנשטיין[ אב"ד ראזדיל. לבוב, ]תר"ט[ 

1848. מהדורה ראשונה.
בדף השער רישום בעלות בחתימת האדמו"ר רבי אברהם 
מרדכי ספרין מבוריסלב-קומרנא: "אברהם מרדכי סאפרין 
תרמ"ד  יתרו  א'  יום  מקאמרנא,  שליט"א  הצדיק  בהרב 
קניתי... פה קאמרנא". רישומי בעלות בדפים רבים: "שייך 

לבית המדרש דק' רעדים". 
בגליונות הספר עשרות הגהות קבליות, ארוכות במיוחד. 
הכותב  מביא  בדבריו  "נלע"ד".  במילים  פותחות  חלקן 
"הרב  בשם  דברים  בהם  החסידות,  גדולי  בשם  דברים 
מוהריא"ק" ]כנראה רבי יצחק אייזיק מקומרנא[. לא ברור 
לנו מיהו כותב ההגהות, יתכן שהן נכתבו ע"י רבי חיים 
יעקב דומיניץ מרעדים אב"ד ניישטט )עיר-חדש הסמוכה 

לפשמישל(, גאון ומקובל, מגדולי תלמידי ה"דברי חיים" מצאנז.
המחבר, האדמו"ר המקובל רבי יהודה צבי אייכנשטיין )תקנ"א-תר"ח(, מגדולי אדמו"רי בית זידיטשוב, בנו 
של רבי משה מסאמבור וחתן דודו ה"עטרת צבי" מזידיטשוב. הספר שלפנינו הובא לדפוס על ידי חתנו 
)עד שעבר  יחזקאל שרגא הלברשטאם, שמילא את מקומו כאב"ד ראזדיל  )בזיווג שלישי( האדמו"ר רבי 
אב"ד  )תקפ"ד-תרנ"ד(,  ווייס  אייזיק  יצחק  רבי  הקדוש  המקובל  תלמידו  ידי  ועל  שיניווא(,  כאב"ד  לכהן 
סוואליווע, דודו ורבו של האדמו"ר הראשון לבית ספינקא. בראש הספר הסכמה מאת האדמו"ר רבי חיים 
הלברשטאם מצאנז, מחותנו של המחבר ואביו של מו"ל הספר -  רבי יחזקאל שרגא. בהסכמתו כותב רבי 
חיים הלברשטאם על חשיבות הספר ודרכו בחכמת הקבלה: "... ומי אנכי שפל אנשים להעיד על גודל יקר 
הערך, אשר כמעט לא זכיתי להבין דבריו הקדושים... כי מי אשר חכמת ד' בקרבו, יבין כי רב מעשהו... כי 

מלבד אשר במרומים ידבר, גם יראה ומוסר ממנו ילקח, ולהורות לעם ד' דרך ילכו בה...".
האדמו"ר המחבר החשיב מאד את חיבוריו. מסופר שזמן מה לפני פטירתו ביקש שיביאו לו את כל חיבוריו 
שהיו בכתב-יד, ואמר: "תאמינו לי שאני בעצמי צריך אני לייגע את מוחי כדי להבין את הכוונה שהייתה לי 
בשעת כתיבתם". האדמו"ר רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב נהג להחזיק את הספר "דעת קדושים" בתוך תיק 

הטלית והתפילין שלו, כדי שיוכל לעיין בו מיד לאחר התפילה )צבי לצדיק, אות לו(. 
האדמו"ר רבי אברהם מרדכי ספרין מבוריסלב-קומרנא )תרי"ט-תש"ב, נספה בשואה; אנצ' לחסידות, א, 
עמ' קכד(, בן האדמו"ר רבי אליעזר צבי ספרין מקומרנא בעל ה"בן ביתי", וחתן הגאון המקובל רבי חיים 
כאדמו"ר,  כיהן  תרנ"ח  משנת  החל  )תק"פ-תרמ"ד(.  שבת"  ה"עולת  בעל  עיר-חדש,  אב"ד  דומיניץ  יעקב 
ומילא את מקום אביו בעיר בוריסלב. בניו, האדמו"רים רבי אליעזר צבי ספרין מפאבייניץ )תר"ס-נספה 
מקומרנא  האדמו"ר  ספרין  יעקב  חיים  ורבי  בשואה(,  )נספה  מסאמבור  דוב  יששכר  אלטר  רבי  בשואה(, 

באונגוואר, ניו יורק וירושלים )תרנ"ב-תשכ"ט(. 
]2[, עז דף. 25 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים רבים, בהם כתמי רטיבות. בלאי וקמטים. סימני עש )במספר 
מקומות סימני עש קשים(, עם פגיעות בטקסט הנדפס ובטקסט ההגהות. סימן גירוד בדף האחרון, עם פגיעה 

וחסרון בטקסט. כריכה חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 133.

פתיחה: $400
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123. Daat Kedoshim (Rozdil) 
– Lviv, 1848 – First Edition – 
Signature of Rebbe Avraham 
Mordechai Safrin of Boryslav-
Komarno – Dozens of 
Kabbalistic Glosses
Daat Kedoshim, Kabbalah and 
Chassidut, by Rebbe Yehuda Zvi 
[Eichenstein] rabbi of Rozdil. Lviv, 
1848. First edition.
On title page, ownership inscription 
signed by Rebbe Avraham 
Mordechai Safrin of Boryslav-
Komarno. Ownership inscriptions 
on many leaves: "Belongs to the Beit 
Midrash of Redem [Radymno]". 
Dozens of long kabbalistic glosses. 
The writer mentions leading 
Chassidic masters, including 
"Mohariak" (probably R. Yitzchak 
Eizik of Komarno). The glosses 
may have been written by R. Chaim 
Yaakov Dominitz of Redem, rabbi 
of Neustadt (near Przemyśl), one of 
the primary disciples of the Divrei 
Chaim of Sanz.
The author, Rebbe Yehuda Tzvi Eichenstein (1791-1847) was a prominent rebbe of the 
Zidichov dynasty. The book was published by Rebbe Yechezkel Shraga Halberstam of 
Shinova, son-in-law of the author.
Rebbe Avraham Mordechai Safrin of Boryslav (1859-1942; perished in the Holocaust), 
son of Rebbe Eliezer Tzvi Safrin of Komarno and son-in-law of R. Chaim Yaakov 
Dominitz of Redem. Served as rebbe from 1898.
[2], 77 leaves. 25 cm. Fair-good condition. Many stains, including dampstains. Wear 
and creases. Worming (extensive in several places), affecting text and glosses. Abrasion 
to final leaf, affecting text, with loss. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 133.
Opening price: $400
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פירוש  עם  רבה  מדרש  ספר   .124
תרל"ד- לבוב,   - )זידיטשוב(  מהרי"א 

העותק   - ראשונה  מהדורה   - תרל"ה 
תשובה"  "דרכי  בעל  האדמו"ר  של 

ממונקאטש

כהונה"  "מתנות  פירוש  עם  רבה,  מדרש  ספר 
והחסידות,  הקבלה  בדרך  מהרי"א  ופירוש 
אייכנשטיין  אייזיק  יצחק  רבי  האדמו"ר  מאת 
מזידיטשוב. לבוב, תרל"ד-תרל"ה ]1875[-1874. 

מהדורה ראשונה. ארבעה כרכים.
נמצא  כי  בהקדמתם  כותבים  המחבר  בני 
בידיהם גם כתב-היד של פירושו של המחבר 
את  להדפיס  היה  הראוי  מן  וכי  לתורה, 
הפירוש  להדפסת  קודם  התורה  על  הפירוש 
על מדרש רבה, אך מכיוון ששמעו מפי אביהם 
שברצונו להדפיס את פירושו על המדרש קודם 
החובה  עליהם  מוטלת  התורה,  על  לפירושו 
שלא לשנות מדעת קדשו של אביהם. בנוסף, 
בראש  מדפיסים  הם  כי  המחבר  בני  כותבים 
הקדמת  את  המדרש  על  שלפנינו  הפירוש 
אביהם לפירושו על התורה - שנכתבה בעצם 
הקדמה  נמצאה  שלא  מפני  קדשו,  כתב-יד 

אחרת לפירושו על המדרש.
תשובה"  "דרכי  בעל  האדמו"ר  של  העותק 

ממונקאטש. בדפי השער ובדפים נוספים מופיעות חותמותיו: "צבי הירש שפירא". 
האדמו"ר רבי צבי הירש שפירא בעל "דרכי תשובה" )תר"ה-תרע"ד, אנצ' לחסידות ג', תריח-תרכ(, בן רבי 
שלמה שפירא אב"ד מונקאטש בעל "שם שלמה", בן רבי אלעזר מלנצהוט, בנו של רבי צבי אלימלך מדינוב 
בעל "בני יששכר". מגדולי דורו בתורה ובחסידות, ממלא מקום אביו ברבנות מונקאטש. ביסס את חסידות 
ו"נשיא ארץ ישראל". מחבר: "דרכי תשובה",  מונקאטש וחסידיו נמנו באלפים. מייסד "כולל מונקאטש" 

"באר לחי רועי", "צבי תפארת" ועוד.
ארבעה כרכים. כרך ראשון: ]3[, קלו דף. חסר דף ]4[ עם המשך ההקדמה לספר. כרך שני: ]2[, סז; נד, ]1[ 
דף. כרך שלישי: ]1[, צא; כו דף. חסר דף השער הראשון )דף זה לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה אך מופיע 
בחלק מהעותקים(. כרך רביעי: ]2[, קלו דף. 33.5 ס"מ. מצב כללי טוב-בינוני. כתמים. קרעים חסרים בדפי 
השער ובדפים נוספים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי ובהדבקות נייר. סימני עש עם פגיעות בטקסט, 
משוקמים במילוי נייר. חיתוך דפים על גבול הטקסט, עם פגיעות בכותרות הדפים ובטקסט. כריכות חדשות.

סטפנסקי חסידות, מס' 336.

פתיחה: $400
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124. Midrash Rabba with Perush Maharya (Zidichov) – Lviv, 1874-1875 – First 
Edition – Copy of the Darchei Teshuvah, Rebbe of Munkacs
Midrash Rabba, with the Matnot Kehunah commentary and Perush Maharya – a 
kabbalistic and Chassidic commentary by Rebbe Yitzchak Eizik Eichenstein of Zidichov. 
Lviv, 1874-1875. First edition. Four volumes.
The sons of the author write in their foreword that although publishing the author's 
commentary on the Torah portions would appear to take precedence, they are first 
publishing his commentary on the Midrash, in accordance with his will.
Copy of Rebbe Tzvi Hirsh Shapiro, the Darchei Teshuvah of Munkacs (1845-1914), 
with his stamps on the title pages and other leaves.
Four volumes. Vol. I: [3], 136 leaves. Lacking leaf [4] with continuation of foreword. 
Vol. II: [2], 67; 54, [1] leaves. Vol. III: [1], 91; 26 leaves. Lacking first title page (not listed 
in Bibliography of Hebrew Book; appears in some copies). Vol. IV: [2], 136 leaves. 
33.5 cm. Overall good-fair condition. Stains. Open tears to title page and other leaves, 
affecting text, repaired with paper. Worming affecting text, repaired with paper. Leaves 
trimmed close to text, with damage to headings and text. New bindings. 
Stefansky Chassidut, no. 336.
Opening price: $400

125. תורת כהנים עם פירוש עשירית האיפה )קומרנא( - לבוב, תר"ט - מהדורה ראשונה
ספר תורת כהנים, עם פירוש עשירית האיפה, מאת האדמו"ר המקובל רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין 

אב"ד זידיטשוב וקומרנא, בעל "היכל הברכה". לבוב, ]תר"ט[ 1848. מהדורה ראשונה.
נסע האדמו"ר מקומרנא אל  נדפסו הסכמותיהם של ה"ישמח משה" ומהר"ם א"ש. לפי המסופר,  בספר 
ה"ישמח משה" לאוהעל כדי לקבל את הסכמתו על הספר. ה"ישמח משה" היה אז חלוש וחולה, ובאותה 

הזדמנות גילה האדמו"ר מקומרנא את שורש נשמתם של ה"ישמח משה" ושל נכדו בעל "ייטב לב". 
האדמו"ר המקובל האלוקי רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין אב"ד זידיטשוב וקומרנא )תקס"ו-תרל"ד(, 
קדוש-עליון, מגדולי מעתיקי השמועה של תורת הבעש"ט, בן-אחיו ותלמידו המובהק של "שר בית הזהר" 
האדמו"ר רבי צבי הירש מזידיטשוב. חביב היה על גדולי החסידות: החוזה מלובלין )שהיה אף שדכנו(, הרב 
מאפטא, רבי משה צבי מסווראן, דודו רבי משה מסאמבור, רבי ישראל מרוז'ין ועוד. מחבר ספרי חסידות 
וקבלה רבים ופירושי "היכל הברכה" על חמשה חומשי תורה, על פי סודות האר"י ורבינו הבעש"ט. חומשי 
"היכל הברכה" הנם מספרי היסוד של ההגות החסידית ותורת הקבלה. חביבות מיוחדת היתה להם אצל 

אדמו"רים מכל החוגים )בית זידיטשוב, ה"דברי חיים" וצאצאיו, ה"צמח צדק" מליובאוויטש ועוד(.
]2[, קנח דף ]צ"ל קנז; ספירת דפים משובשת[. דף נד מופיע פעמיים, פעם אחת עם טעות בהדפסה )עמוד 

השייך להמשך הספר(. 37 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. חותמות. כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 656.

פתיחה: $400
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125. Torat Kohanim with the Asirit 
HaEifah Commentary (Komarno) – 
Lviv, 1848 – First Edition 
Torat Kohanim with the Asirit HaEifah 
commentary, by Rebbe Yitzchak Eizik 
Yehuda Yechiel Safrin, rabbi of Zidichov 
(Zhydachiv) and Komarno, author of 
Heichal HaBerachah. Lviv, 1848. First 
edition.
Rebbe Yitzchak Eizik Yehuda Yechiel 
Safrin Rabbi of Zidichov and Komarno 
(1806-1874), a G-dly kabbalist and 
leading transmitter of the teachings of the 
Baal Shem Tov. His books, in particular 
the Heichal HaBerachah commentary, 
are considered classic Chassidic works 
cherished by prominent Chassidic 
leaders.
[2], 158 leaves [i.e. 157; misfoliated]. Leaf 
54 appears twice; one copy with printing 
error (text on one side from a different 
part of the book). 37 cm. Good condition. 
Stains, including dampstains. Stamps. 
New binding.
Stefansky Chassidut, no. 656.
Opening price: $400 125

126. סט חומשים "היכל הברכה" קומרנא - למברג, תרכ"ד-תרל"ד - מהדורה ראשונה 
- ספר סגולה, עם הבטחת המחבר: "ומובטחני שכל מי שיהיה חומש שלנו בביתו, ינצל 
מכל רע ומכל פגע רע ומחליים ומחסרון, ויהי ביתו מלא ברכת ד' וכל טוב והצלחה ועושר 

וחיים ארוכים..." 

סט של חמשה חומשי תורה, עם תרגום אונקלוס ומפרשים, ועם פירושי היכל הברכה ואוצר החיים, מאת 
האדמו"ר המקובל רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין אב"ד זידיטשוב וקומרנא. למברג )לבוב(, ]תרכ"ד-

תרל"ד 1864-1874[. דפוס פעסיל באלאבן. מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי המחבר, במשך כעשר שנים )סדר 
ההדפסה: במדבר, תרכ"ד; ויקרא, תרכ"ו; בראשית, תרכ"ט; שמות, תרל"ב; דברים, תרל"ד(. חמישה כרכים.

בספר שלפנינו נדפסו שני חיבורים מקוריים מאת האדמו"ר המחבר: פירוש "היכל הברכה" - פירוש על 
"אוצר  ופירוש  וסתומות,  פתוחות  ויתרות,  ענייני המסורה, חסרות  כל  על  והחסידות  יסודות הקבלה  פי 
החיים" על תרי"ג המצוות שבפרשיות, ובו מבאר בהרחבה על פי יסודות הקבלה והחסידות באיזו אות 
מעשרת הדברות רמוזה כל מצווה )על פי שיטת רבינו סעדיה גאון באזהרותיו(. שני החיבורים בנויים על 
הקדמותיהם ויסודותיהם של האריז"ל והבעש"ט, והמחבר מרבה לבאר בהם את שרשי תורותיהם וכיצד 

הם משתלבים יחדיו.
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מקומרנא  למהרי"א  הברכה"  "היכל  חומשי 
הקבלית  ההגות  של  היסוד  מספרי  הם 
החסידית. חביבות מיוחדת היתה להם אצל 
זידיטשוב,  )בית  החוגים  מכל  אדמו"רים 
צדק"  ה"צמח  וצאצאיו,  חיים"  ה"דברי 

מליובאוויטש ועוד(.
לחסידים  המחבר  רבינו  של  במכתבו 
הפצת  אודות  בהונגריה,  המתגוררים 
החומשים עם פירושו הקדוש, הוא כותב את 
הקדושים:  ספריו  וסגולת  המיוחדת  ברכתו 
שלנו  חומש  שיהיה  מי  שכל  "...ומובטחני 
בביתו ינצל מכל רע ומכל פגע רע ומחליים 
טוב  וכל  ד'  ברכת  ביתו מלא  ויהי  ומחסרון 
ולבניו...  לו  ארוכים  וחיים  ועושר  והצלחה 
והכרעת  ורחמים  וחסדים  ומזונא  חיי  בבני 

הכף לזכות ולחיים ארוכים".
החומש כולל, מלבד תרגום אונקלוס, גם את 
גדולה  מסורה  הטורים,  ובעל  רש"י  פירושי 
וקטנה, משכיל לדוד )פירוש על רש"י(, מאת 
רבי דוד פארדו, ומנורת שלמה - פירוש על 
המסורה, מאת רבי אור שרגא פייבוש אב"ד 

דובראוונא )חתן הגר"א(.
רבי  האלוקי  המקובל  האדמו"ר  המחבר, 

יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין )תקס"ו-תרל"ד( אב"ד זידיטשוב וקומרנא, מגדולי מעתיקי השמועה של 
תורת הבעש"ט. בן-אחיו ותלמידו המובהק של "שר בית הזהר" האדמו"ר רבי צבי הירש מזידיטשוב. חביב 
היה על גדולי החסידות: החוזה מלובלין )שהיה אף שדכנו(, הרב מאפטא, רבי משה צבי מסווראן, דודו רבי 

משה מסאמבור, רבי ישראל מרוז'ין ועוד. מחבר ספרי חסידות וקבלה רבים.
עותקים חסרים )לבד מכרך ויקרא(. חמישה כרכים. כרך בראשית: יב-רפג, ]7[ דף. חסרים שלושה עשר 
דפים ראשונים, ושני דפים )]7[-]8[( מתוך ]9[ הדפים האחרונים. שיבוש בסדר דפים קעא-קעד. כרך שמות 
)ומגילת אסתר(: ד-שכ, ]39[ דף. חסרים חמישה דפים ראשונים ו-]7[ דפים שלפני הדף האחרון ממגילת 
אסתר. כרך ויקרא )ושיר השירים(: ]2[, ש, ]11[; ]4[, טו-סב דף. כרך במדבר )ומגילת רות(: ]1[, רכה, ]15[ 
דף. חסרים שלושה דפים ראשונים )בהם דף השער(. דף ]1[ בהתחלה כולל את הקדמת המחבר והסכמת 
רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב. כרך דברים )ומגילות קהלת ואיכה(: ריא, ]1[, כו דף. חסרים ארבעה דפים 
ראשונים. 27-26 ס"מ בקירוב. מצב משתנה בין הכרכים, טוב-בינוני עד בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. 
רבים(. קרעים, בהם  סימני עש  )בכרך החמישי  פגיעות בטקסט  סימני עש עם  קל בחלק מהדפים.  בלאי 
קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם בהדבקות נייר. הדבקות נייר לחיזוק בשולי דף השער 

של ספר ויקרא, ובמקומות נוספים. חותמות ורישומים בכתב-יד. כריכות חדשות.
בכרך במדבר )שנדפס ראשון( נדפסה הקדמה. ידועים לנו שני וריאנטים של ההקדמה. האחד, עם נוסח 
ארוך )שני דף ובהם שלושה קטעי הקדמה(, והשני - עם נוסח קצר )דף הכולל קטע הקדמה אחד, ובצדו 

השני הסכמת רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב(. לפנינו ההקדמה בנוסח הקצר.
סטפנסקי חסידות מס' 218. 

פתיחה: $500

126



ספרי חסידות173 

126. Set of Heichal HaBerachah Chumashim, Komarno – Lviv, 1864-1874 – First 
Edition – Segulah Book, with a Blessing from the Author: "I am Confident 
that Anyone who Has Our Chumash in His Home will be Spared from any 
Misfortune and Harm, Illness and Want; His Home Will be Filled with G-d's 
Blessing and All Good, Success, Wealth and Longevity…"
Set of Five Books of the Torah, with Targum Onkelos and various commentaries, and 
with the Heichal HaBerachah and Otzar HaChaim commentaries, by Rebbe Yitzchak 
Eizik Yehuda Yechiel Safrin, rabbi of Zidichov and Komarno. Lviv: Pessel Balaban, 
[1864-1874]. First edition printed in the lifetime of the author, over the course of 
approximately ten years. Five volumes.
This book contains two original works by the author: The Heichal HaBerachah 
commentary – commentary based on Kabbalistic and Chassidic teachings regarding 
Masorah, exact spelling of words and spacing between sections; and the Otzar 
HaChaim commentary on the 613 mitzvot as found in the Torah portions, Kabbalistic 
and Chassidic commentary explaining which mitzvah is alluded to in each letter of the 
Ten Commandments. Both compositions are based on the principles of the Arizal and 
Baal Shem Tov.
The Heichal HaBerachah chumashim by R. Yitzchak Eizik of Komarno are classic 
works of Kabbalistic and Chassidic thought, favored by rebbes of all circles.
The author describes in a letter the segulah qualities of the book, promising "…I am 
confident that anyone who has our Chumash in his home will be spared from any 
misfortune and harm, illness and want, and his home will be filled with G-d's blessing 
and all good, success, wealth and longevity for him and his offspring… children, life 
and sustenance, benevolence and mercy, favorable judgement, for a long life".
Incomplete copies (apart from Vayikra vol.). Five volumes. Bereshit: 12-283, [7] leaves. 
Lacking first 13 leaves, and two leaves (leaves [7]-[8]) of [9] final leaves. Leaves 171-174 
bound out of sequence. Shemot vol. (with Megillat Esther): 4-320, [39] leaves. Lacking 
first five leaves and [7] leaves preceding final leaf of Megillat Esther. Vayikra vol. (with 
Shir HaShirim): [2], 300, [11]; [4], 15-62 leaves. Bamidbar vol. (with Megillat Ruth): [1], 
225, [15] leaves. [1] leaf at beginning of vol. comprises author's preface and approbation 
by R. Yitzchak Eizik of Zidichov. Lacking first three leaves. Devarim vol. (with Kohelet 
and Eichah): 211, [1], 26 leaves. Lacking first four leaves. Approx. 26-27 cm. Condition 
varies, good-fair to fair. Stains, including dampstains. Minor wear to some leaves. 
Worming affecting text (extensive worming to vol. V). Tears, including open tears 
affecting text, repaired in part with paper. Title page of Vayikra vol. and other leaves 
reinforced with paper. Stamps and handwritten inscriptions. New bindings.
Stefansky Chassidut, no. 218.
Opening price: $500
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127. משניות קומרנא - סט שלם - למברג, תרכ"ב - דף שער עם דיו זהובה
ששה סדרי משנה, עם פירושי רבי עובדיה מברטנורה ו"תוספות יום טוב", ועם הפירושים מעשה אורג, 
פני זקן ועצי עדן, מאת האדמו"ר המקובל רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין אב"ד זידיטשוב וקומרנא. 
למברג )לבוב(, ]תרכ"ב[ 1862. מהדורה ראשונה. הוצאה שניה של המהדורה. דף השער של סדר קדשים 
נדפס בהדפסה מיוחדת, כשהמילים "משניות - סדר קדשים", וכן הכותר באותיות לטיניות - נדפסו בגוני 

הזהב והנחושת.
האדמו"ר מקומרנא חיבר שלושה פירושים על המשניות, הכוללים ביאורים ורמזים למשנה ולהלכותיה 
על פי סודות הקבלה: פירוש "עצי עדן" המקיף כמעט את כל ששת סדרי המשנה )מסתיים באמצע מסכת 
"אהלות"( וכולל תמצות מקוצר של מפרשי המשנה )מחולק לשני ביאורים: "עץ החיים", ו"עץ הדעת" בסוף 
המסכת על פי תורת הסוד(; ושני פירושים נוספים לסדרי זרעים וטהרות - פירוש "מעשה ארג" על התלמוד 
ירושלמי והתוספתא הקשורים במשנה, ופירוש "פני זקן" שבו מופיעות המסקנות ההלכתיות של המשנה 

על פי דעת הרמב"ם.
הקדמות המחבר נדפסו בראש חלק א' )זרעים( ובראש חלק ו' )טהרות(. בסיום ההקדמה לסדר טהרות כותב 
המחבר: "ואעתיק דברי התוספתא... ואבאר אותה על מוסדי רבינו ]הרמב"ם[ בשם מעשה אורג ובשם פני 
זקן, ואחר כך אבאר המשנה על דרך רבינו ועל יסודי ספרים מהגאון מוהרא"וו ]ר' אליהו ווילנר - הגר"א 
מווילנא[ זצ"ל... והתוספתא סדרתי ע"פ סדר הגאון מוהרא"ו זצ"ל שעשה אותה סלת נקיה, אלא במקומות 
מועטים ש]ה[עמדתי גירסא שלנו, שהחזיקו בה רבינו והראב"ד והרא"ש, ונתווכחתי עמו בויכוח אהבה" 
)המחבר מתייחס לספר "טהרת הקודש", זאלקווא תקס"ד, שבו נדפסו פירושיו והגהותיו של הגאון מווילנא 

על התוספתא סדר טהרות(.
המחבר, האדמו"ר המקובל האלוקי רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין )תקס"ו-תרל"ד( אב"ד זידיטשוב 
וקומרנא, מגדולי מעתיקי השמועה של תורת הבעש"ט. בן-אחיו ותלמידו המובהק של "שר בית הזהר" 
האדמו"ר רבי צבי הירש מזידיטשוב. חביב היה על גדולי החסידות: החוזה מלובלין )שהיה אף שדכנו(, הרב 
מאפטא, רבי משה צבי מסווראן, דודו רבי משה מסאמבור, רבי ישראל מרוז'ין ועוד. מחבר ספרי חסידות 
וקבלה רבים, ובהם גם הפירוש "היכל הברכה" על חמשה חומשי תורה, על פי סודות האר"י והבעש"ט. 
חומשי "היכל הברכה" הנם מספרי היסוד של ההגות החסידית ותורת הקבלה. חביבות מיוחדת הייתה 
לחיבוריו אצל אדמו"רים מכל החוגים )בית זידיטשוב, ה"דברי חיים" וצאצאיו, ה"צמח צדק" מליובאוויטש 

ועוד(.
רישום בעלות מעבר לדף השער של סדר נשים: "מקנת כספי הצעיר יחייא סעיד הלוי ה"י חו' תמוז ש' 

תרמ"ה...". הקדשה בכתב-יד בדף השער של סדר נזיקין.
ששה כרכים. זרעים: ]5[, צז, כו, צב ]1[ דף. מועד: ]1[, נט, סא-קמב, ]1[ דף. נשים: ]1[, קכט, ]1[ דף. נזיקין: 
]1[, ד, ז-יד, יז-קפד דף. קדשים: ]1[, צד, מג דף. טהרות: ]1[, רצו דף. 28.5-26.5 ס"מ. מצב כללי בינוני. 
כתמים, בהם כתמי רטיבות וכתמי שעווה. כתמים רבים בחלק מהדפים. סימני עובש בדפים האחרונים של 
כרך מועד. סימני עש עם פגיעות בטקסט. קרעים חסרים בדפים רבים, כולל במרבית דפי השער, עם פגיעות 
במסגרות השערים ופגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם בהדבקות ובמילוי נייר. בכרך קדשים קרעים חסרים 
עם פגיעות בטקסט בכ-15 מהדפים הראשונים, ובכרך מועד קרעים רבים בדפים הראשונים והאחרונים 
)קרע חסר גדול בדף האחרון(. חיתוך דפים עם פגיעות בכותרות הדפים ובטקסט בחלק מהדפים. חותמות 

ורישומים בכתב-יד. כריכות חדשות. 
סטפנסקי חסידות, מס' 367.

בשנת  נדפסה  ראשונה  הוצאה  ביניהן.  קלים  הבדלים  עם  הוצאות,  בשתי  הופיעה  הראשונה  המהדורה 
תרכ"א, ובדפי השער שלה מופיע סמל המדפיסים. הוצאה שניה הופיעה בשנת תרכ"ב, והורכבה מטפסים 

שנדפסו בהוצאה הראשונה, עם דפי שער חדשים, בהם לא מופיע סמל המדפיסים. 

פתיחה: $800
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127. Komarno Mishnayot – 
Complete Set – Lemberg, 1862 
– Title Page Printed Partly in 
Gold
Six Orders of the Mishnah, with 
the commentaries of R. Ovadia of 
Bartenura and Tosafot Yom Tov, and 
with the Maaseh Oreg, Pnei Zaken 
and Atzei Eden commentaries, 
by Rebbe Yitzchak Eizik Yehuda 
Yechiel Safrin, rabbi of Zidichov 
and Komarno. Lviv, 1862. First 
edition, second issue. Special title 
page for order Kodashim, printed 
in black, gold and copper-red.
The author, Rebbe Yitzchak Eizik 
Yehuda Yechiel Safrin Rabbi of 
Zidichov and Komarno (1806-
1874), a G-dly kabbalist and leading 
transmitter of the teachings of 
the Baal Shem Tov. His books, in 
particular the Heichal HaBerachah 
commentary, are considered classic 
Chassidic works cherished by prominent Chassidic leaders. 
Ownership inscription of R. Yichye Sa'id HaLevi on verso of title page of order Nashim. 
Handwritten dedication on title page of order Nezikin.
6 volumes. Zera'im: [5], 97, 26, 92 [1] leaves; Mo'ed: [1], 59, 61-142, [1] leaves. Nashim: [1], 
129, [1] leaves. Nezikin: [1], 4, 7-14, 17-184 leaves. Kodashim: [1], 94, 43 leaves. Taharot: 
[1], 296 leaves. 26.5-28.5 cm. Overall fair condition. Stains, including dampstains and 
wax stains; many stains to some leaves. Mildew to the final leaves of Moed. Worming 
affecting text. Open tears to many leaves, including most of the title pages, affecting 
the borders and the text, some repaired with paper. Open tears to (approx.) first 15 
leaves of vol. Kodashim, affecting text. Many tears to first and final leaves of vol. Moed 
(large open tear to final leaf). Some leaves trimmed with damage to headings and text. 
Stamps and handwritten inscriptions. New bindings.
Stefansky Chassidut, no. 367.
Opening price: $800
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128. Tefillah LeMoshe (Sambor) – Lviv, 1856 – First Edition
Tefillah LeMoshe, Chassidic homiletics on the Torah portions, by Rebbe Moshe 
Eichenstein of Sambor. Lviv, 1856. First edition.
The author, Rebbe Moshe of Sambor (1765-1840), was the disciple of the Chozeh of 
Lublin, the Maggid of Kozhnitz, and other prominent Chassidic leaders.
[5], 33 leaves. 23 cm. Printed partially on bluish paper. Good condition. Stains, including 
dampstains. Stamps. Handwritten inscriptions on back endpaper. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 638.
Opening price: $300

128. ספר תפלה למשה )סאמבור( - לבוב, 
תרט"ז - מהדורה ראשונה

בדרך  התורה  על  דרושים  למשה,  תפלה  ספר 
אייכנשטיין  משה  רבי  האדמו"ר  מאת  החסידות, 
מסאמבור. לבוב, ]תרט"ז[ 1856. מהדורה ראשונה.
)תקכ"ה- רבי משה מסאמבור  המחבר, האדמו"ר 

ת"ר 1765-1840(, בן רבי יצחק אייזיק אייכנשטיין 
המגיד  מלובלין,  החוזה  של  תלמידם  מספרין. 
משה  ורבי  מרימנוב  מנדל  מנחם  רבי  מקוז'ניץ, 
האדמו"ר  אחיו,  של  מובהק  ותלמיד  מפשוורסק, 
רבי  האדמו"ר  בנו,  מזידיטשוב.  הירש  צבי  רבי 
"דעת  ראזדיל, בעל  אייכנשטיין אב"ד  צבי  יהודה 

קדושים".
]5[, לג דף. 23 ס"מ. נייר כחלחל בחלקו. מצב טוב. 
רישומים  חותמות.  רטיבות.  כתמי  בהם  כתמים, 

בכתב-יד בדף המגן האחורי. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 638.

פתיחה: $300
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129. ספר חסד לאברהם, מאת רבי אברהם 
מהדורה   - תרי"א  טשרנוביץ,   - המלאך 

ראשונה

בקבלה  עמוקים  מאמרים  לאברהם,  חסד  ספר 
וחסידות, על פרשיות התורה ועניינים שונים, מאת 
רבי אברהם המלאך )בנו יחידו של המגיד ממזריטש(, 
מקאליסק  אברהם  רבי  מאת  נוספים  ליקוטים  עם 
וכמה מגדולי החסידות. טשרנוביץ, ]תרי"א 1851[. 
הרה"ק  האדמו"ר  הסכמות  עם  ראשונה.  מהדורה 

רבי ישראל מרוז'ין ובניו האדמו"רים.
שם הספר "חסד לאברהם" ניתן על ידי רבי ישראל 
אברהם  רבי  הרה"ק  המחבר  של  נכדו  מרוז'ין, 
המלאך. בהסכמתו הנדירה, שנכתבה פחות מחודש 
בידיו  כי  מרוז'ין  ישראל  רבי  פטירתו, מספר  לפני 
אברהם  רבי  מזקנו  התורה  על  קודש"  "כתבי  היו 
תקצ"ח- )בשנים  מאסרו  בתקופת  אך  המלאך, 

ת"ר( אבדו כתבים אלה. לאחר שכמעט התייאש 
מלמצוא אותם הצליח רבי חיים הלוי מברדיטשוב, 
אשר  "...אחרי  הכתבים:  את  להשיג  הספר,  מו"ל 
גוים  משפחות  בעת  מני  נכחדו  כי  מהם  נואשתי 

קראו עלי שטנה, בקשתים ולא מצאתים, עד שקם איש שלומי... מו"ה חיים הלוי מבארדטישוב ואזר כגבר 
נוספים.  פרטים  מופיעים  כב/1  בדף  בקולופון  לידי...".  הביאם  אף  וימצאם  אלה  נזר  אבני  לחפש  חלציו 
שם כותב המו"ל כי הכתבים המקוריים אותם ירש רבי ישראל מרוז'ין מזקנו "נגנבו מאתו בעת המבוכה 
הארורה", אך הוא יגע ומצא "בצלמם כדמותם אצל הרב הקדוש איש אלהים מוהר"ר אהרן מטשארנאביל, 

מועתקים אות באות מכתבי קודש הרב המנוח... מוהר"ר אברהם המלאך...".
לאחר פטירתו של רבי ישראל מרוז'ין חשש המו"ל כי לא יאמינו לו שקיבל הסכמה מרבי ישראל מרוז'ין 
ועל כן ביקש הסכמה נוספת מבניו האדמו"רים, רבי שלום יוסף ורבי אברהם יעקב מסדיגורה. בהסכמתם 
הם כותבים: "...לאשר עברו איזה שבועות אחדים מנתינת ההסכמה עד התחלת ההדפסה וביני ביני נלקח 
ממנו מחמד עינינו, אבינו אור עולם... וירפו ידי הרבני... מה"ו חיים הלוי המביא לבית הדפוס כי אמר הן 
לא יאמינו לי, כי יאמרו לא נראה אליך הקדוש בהסכמתו, לזאת לאחזוקי גברא קאתינן ולאסהודי עליה כי 

הסכמתו אמת...".
בספר שלפנינו נדפסו לראשונה מאמרים של כמה מגדולי החסידות: רבי אברהם מקאליסק; רבי מרדכי 
מטשרנוביל; רבי דוד ממיקולייב; רבי שלום שכנא מפהרוביטש )בנו של רבי אברהם המלאך ואביו של רבי 

ישראל מרוז'ין(; רבי שמואל מקאמינקא; רבי ברוך ממז'יבוז'; ו"מכתב קודש" מאת רבי פנחס מקוריץ.
בסוף הספר נדפס: "ביאור עשר ספירות על דרך העבודה, מצדיק אחד תלמיד הצדיק הקדוש הגאון אב"ד 
דק"ק בארדיטשוב". לאמיתו של דבר, מדובר במאמר של האדמו"ר הזקן מלאדי שנדפס בספר התניא, בחלק 
"אגרת הקודש" בסימן טו )נדפס לראשונה בתניא מהדורת שקלוב תקע"ד(, ובטעות נדפס לפנינו על שם 

אחר )ראה: חיים ליברמן, אהל רח"ל, ג', עמ' 476-467(.
]2[, מ דף. 23.5 ס"מ. שוליים תחתונים רחבים. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי. קרעים חסרים בדף השער, 
משוקמים בהדבקות נייר, וקרעים בדפים נוספים, בהם קרע בדף השני, עם פגיעה בטקסט. חותמות ורישומים 

בכתב-יד. כריכת עור חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 226.

פתיחה: $300
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129. Chessed LeAvraham, by Rabbi Avraham HaMalach – Czernowitz, 1851 – 
First Edition
Chessed LeAvraham, profound kabbalistic and Chassidic essays on the Torah portions 
and various topics, by R. Avraham HaMalach (only son of the Maggid of Mezeritch), with 
additional selections by R. Avraham of Kalisk and other Chassidic leaders. Czernowitz, 
[1851]. First edition. With approbations by Rebbe Yisrael of Ruzhin and his sons.
In his approbation, Rebbe Yisrael of Ruzhin describes how during his imprisonment, 
he lost the manuscript of his grandfather R. Avraham HaMalach. Fortunately, R. 
Chaim HaLevi of Berditchev succeeded in obtaining a transcript of the manuscript 
and brought it to print.
A commentary on the Ten Sefirot was printed at the end of the book under the name of 
the rabbi of Berditchev. It is however actually an essay by R. Shneur Zalman of Liadi, 
printed in the Tanya.
[2], 40 leaves. 23.5 cm. Wide lower margins. Fair-good condition. Stains and wear. 
Open tears to title page, repaired with paper; tears to other leaves, including tear to 
leaf 2, affecting text. Stamps and handwritten inscriptions. New leather binding. 
Stefansky Chassidut, no. 226.
Opening price: $300

130. ספר אגרת הקודש - זולקווא, תר"י - זיוף מקום 
ושנת הדפוס

זלמן  שניאור  רבי  הזקן  האדמו"ר  מאת  הקודש,  אגרת  ספר 
תקמ"ז".  בשנת  זולצבאך  בק"ק  "נדפס  התניא.  בעל  מלאדי, 

]זולקווא, תר"י 1850?[.
אך  תקמ"ז",  "זולצבאך  הדפוס:  ושנת  מקום  נרשמו  בשער 
 - התניא  ספר  מונדשיין,  י'  )ראה  בזיוף  מדובר  למעשה 

ביבליוגרפיה, עמ' 156, יד(. 
נדפסו  התניא  שבספר  אחרון  וקונטרס  הקודש  אגרות  חלק 
פי  על  נדפסה  שלפנינו  המהדורה  מהדורות.  במספר  בנפרד 

מהדורת שקלוב תקע"ד, עם שינויים והשמטות. 
לב דף. 17.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. 

קרעים וסימני עש קלים. חותמות. כריכת קטיפה.

פתיחה: $300

130. Igeret HaKodesh – Zhovkva, 1850 – False 
Imprint
Igeret HaKodesh, by Rebbe Shneur Zalman of 
Liadi, the Baal HaTanya. [Zhovkva, 1850?].
False imprint on title page for Sulzbach 1787.
32 leaves. 17.5 cm. Good-fair condition. Stains, 
including dampstains. Tears and minor worming. 
Stamps. Velvet binding.
Opening price: $300
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131. שו"ת מים חיים - ז'יטומיר, תרי"ז-תרי"ח - 
עם מכתב שו"ת מה"בעל שם טוב"

ספר שו"ת מים חיים, שני חלקים, מאת רבי חיים הכהן 
 .1857 תרי"ז-תרי"ח  ז'יטומיר,  אוסטרהא.  אב"ד  רפפורט 
דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, נכדי הרב 
מסלאוויטא. מהדורה ראשונה. עם הסכמות האדמו"רים 

רבי מרדכי מטשרנוביל וה"שר שלום" מבעלזא.
בחלק א סימן כז נדפסה שאלה שנשלחה ממז'יבוז' אל רבי 
מאיר אב"ד קונסטנטין )בנו של רבי יעקב עמדין(, אודות 
שאלה בסירכא, שהמרא דאתרא הכשיר, אך פסקו אינו 
בין החתומים על מכתב  נראה לכמה מחשובי הקהילה. 
השאלה: "ישראל בע"ש ]=בעל שם[ מטליסט" - הלא הוא 
רבינו ישראל בעל שם טוב. על כך באה תשובתו הארוכה 
הפסק  נגד  ויוצא  חששם,  את  מצדיק  בו  מאיר,  רבי  של 
של הרב של מז'יבוז'. מכתב התשובה נפתח בכמה שורות 
ביהודה  "אלוף  הבעש"ט:  על  והערכה  כבוד  תארי  של 
ובישראל... ממציא מזור ותרף... הרב המופלג המפורסים 
בש"ט ]=בשם טוב[ מוה' ישראל נר"ו..." )פענוח התוארים 
ומשמעותם,  זו,  והמליציים שבתחילת תשובה  הארוכים 

נידונו באריכות בספרות המחקר(.
שני חלקי הספר כרוכים בכרך אחד, חלק ראשון על ענייני 
העזר  אבן  ענייני  על  שני  וחלק  דעה,  ויורה  חיים  אורח 

וחושן משפט. בסוף החלק השני נדפס קונטרס "אוצרות חיים", ובו חידושי אגדה ופלפולים על פרשיות 
ודודיו, שהיו מגדולי  זקני המחבר  ובנו המו"ל. בשו"ת נדפסו גם תשובותיהם של  השבוע, מאת המחבר 
הדורות. בתחילת הספר נדפס מכתב מאת ה"אוהב ישראל" מאפטא שנשלח אל המחבר, ובו הסכמה לפסק 

של המחבר. המכתב נדפס בין מכתבי ההסכמה לספר, כמעין הסכמה למחבר.
חתימה ורישומי בעלות )בדף ד' בחלק הראשון ובדף השער של קונטרס אוצרות חיים( של רבי "משה חנוך 

הכהן נאוועסעלר ]Novoseller[ חופק"ק טשערנא-אסטראב". שתי הגהות קצוצות.
)סך הכול חמישה  חיים"  "אוצרות  לקונטרס  נוסף  ושער  לכל חלק,  שני שערים  ס"מ.   32.5 עמ'.   151  ;84
שערים(. דף ג נכרך בטעות אחרי דף ד. חלק מנוסח דף השער הראשון נדפס בדיו אדומה. מצב טוב-בינוני. 
כתמים, רובם קלים, למעט כתמי רטיבות גדולים בכחמישה מהדפים האחרונים. קמטים וקרעים קטנים 

בשולי הדפים האחרונים. חותמת ורישומים בכתב-יד. כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 341.

פתיחה: $500

131. Responsa Mayim Chaim – Zhitomir, 1857 – With a Responsum Letter 
from the Baal Shem Tov
Responsa Mayim Chaim, two parts, by R. Chaim HaKohen Rappaport Rabbi of Ostroh. 
Zhitomir: R. Chanina Lipa and R. Yehoshua Heshel Shapira, grandsons of the rabbi of 
Slavita, 1857. First edition.
In part I, section 27, there is a letter from Mezhibuzh signed by several prominent 
members of the community, including: "Yisrael B.Sh. [Baal Shem] of Tłuste [Tovste]" – 
the Baal Shem Tov.
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132. ספר ערבי נחל - זיטומיר, תרי"ח
ספר ערבי נחל, "חיבור נפלא על התורה", מאת רבי דוד שלמה אייבשיץ אב"ד סראקא. ז'יטומיר, תרי"ח 

1858. דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא.
8, 184-17, 16-9, 199-185; 86; 112; 150; 214 עמ'. ארבעה דפים )עמ' 16-9( מספירת הדפים הראשונה נכרכו 
שלא במקומם, לאחר עמ' 184. 21 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. קרע חסר בדף השער, 
נייר )עם השלמה של מסגרת השער(. סימני עש עם פגיעות  עם פגיעה במסגרת השער, משוקם במילוי 
בטקסט, משוקמים בחלקם במילוי נייר. נקבים לכריכה בשוליים הפנימיים של כל דפי הספר, עם פגיעות 

בטקסט. רישומים בכתב-יד. כריכה חדשה.

פתיחה: $300

Signature and ownership inscriptions of R. Moshe Chanoch HaKohen Novoseller of 
Cherny Ostrov (on leaf 4 of part I and title page of Otzrot Chaim section). Two trimmed 
glosses. 
84; 151 pages. 32.5 cm. Two title pages for each part, and additional title page for the 
Otzrot Chaim section (5 title pages in total). Leaf 3 erroneously bound after leaf 4. First 
title page printed in red and black. Good-fair condition. Stains, mostly minor, apart 
from large dampstains to approx. five final leaves. Marginal creases and minor tears to 
final leaves. Stamp and handwritten inscriptions. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 341.
Opening price: $500

132. Arvei Nachal – Zhitomir, 1858
Arvei Nachal on the Torah by R. David 
Shlomo Eybeschutz Rabbi of Soroca. 
Zhitomir: R. Chanina Lipa and R. Yehoshua 
Heshel Shapira, grandsons of the rabbi of 
Slavita, 1858.
8, 17-184, 9-16, 185-199; 86; 112; 150; 214 
pages. Four leaves (pp. 9-16) from first 
sequence bound out of order, after p. 184. 21 
cm. Good-fair condition. Stains, including 
dampstains. Open tear to title page, 
affecting border, repaired with paper (with 
replacement of border). Worming, affecting 
text, repaired in part with paper. Holes 
to gutters throughout book (for binding), 
affecting text. Handwritten inscriptions. 
New binding.
Opening price: $300
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133. Ohev Yisrael (Apta) – Zhitomir, 1863 – First Edition
Ohev Yisrael, Chassidic homiletics on the Torah portions, by Rebbe Avraham Yehoshua 
Heshel of Apta. Zhitomir: R. Chanina Lipa and R. Yehoshua Heshel Shapira, grandsons 
of the rabbi of Slavita, 1863. First edition.
[1], 117 leaves. 25.5 cm. Fair condition. Stains. Traces of past dampness, with many 
mold stains. Open tears to title page and other leaves, affecting text, repaired with 
paper. Worming, slightly affecting text, repaired in part with paper. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 19.
Opening price: $1000

 - )אפטא(  ישראל  אוהב  ספר   .133
ז'יטומיר, תרכ"ג - מהדורה ראשונה

בדרך  התורה  על  דרושים  ישראל,  אוהב  ספר 
יהושע  אברהם  רבי  האדמו"ר  מאת  החסידות, 
דפוס   .1863 תרכ"ג  ז'יטומיר,  מאפטא.  העשיל 
שפירא,  העשיל  יהושע  ורבי  ליפא  חנינא  רבי 

נכדי הרב מסלאוויטא. מהדורה ראשונה.
הספר הובא לדפוס ע"י נכד המחבר, האדמו"ר 
בהקדמתו  המו"ל  מזינקוב.  זוסיא  משולם  רבי 
בן  מאיר,  יצחק  רבי  האדמו"ר  אביו  על  מספר 
אחד  כל  המעתיקים  רבו  כי  "בראותו  המחבר, 
באיש  בחר  הטועין...  מפני  וחשש  דעתו,  לפי 
ומינה  רבה,  ספרא  בתורה,  ומופלג  חריף  אחד 
אותו לרשום הדברים הקדושים היוצאים מפיו 
עיני  לפני  העלה  ומועד  שבת  כל  ואחר  הק', 
כפי  תיקן  ולפרקים  זצוקלל"ה,  זקני  של  קדשו 
הצורך...". בהמשך ההקדמה מספר על הסיבה 
כי הוי  "יען  ישראל,  נקרא בשם אוהב  שהספר 
מרגלי בפומי דרב, אשר במדה יוכל להתפארה 
אפי' לפני ב"ד של מעלה, אשר אהבת ישראל 
צוה  אלקים  ארון  הלקח  וטרם  בלבו.  תקועה 

לבניו, שלא ירשמו על מצבת אבן שיציינו על בנין הנפש שלו שום שבח, רק: אוהב ישראל...".
רבי יוסף שאול נתנזון כותב בהסכמתו )למהדורת לבוב(: "...היה אוהב בכל לבו ונפשו כל ישראל, ובפרט 
להת"ח היה מקרבם בכל עוז. ואבותינו ספרו לנו בעת שהיה כאן ]לבוב[ היו הכל כל גדולי ישראל שבעירינו, 

והיו משכימים ובאים אצלו, וראו נפלאות מתורתו...".
]1[, קיז דף. 25.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. עקבות רטיבות, עם סימני עובש רבים. קרעים חסרים בדף השער 
ובדפים נוספים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי נייר. סימני עש עם פגיעות קלות בטקסט, משוקמים 

בחלקם במילוי נייר. כריכה חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 19.

פתיחה: $1000
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134. שניים מספריו של החוזה מלובלין - מהדורות ראשונות - ספר זאת זכרון - לבוב, 
תרי"א / ספר זכרון זאת - וורשא, תרכ"ט 

שני ספרים מאת האדמו"ר רבי יעקב יצחק מלובלין - ה"חוזה מלובלין", מהדורות ראשונות:
1. ספר זאת זכרון, "חידושי תורה ורזין דאורייתא". לבוב, תור"ה ]תרי"א 1851[. מהדורה ראשונה.

רישום בעלות בדף השער: "לד' הארץ ומלואה, הק' מאיר בן חנה איידל". רישומי בעלות וחותמות של בית 
המדרש של האדמו"ר רבי יעקב שמשון מקוסוב בצפת. 

]1[, לד, לז, לט-מ, מב-נו; י דף. 20 ס"מ בקירוב. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש 
עם פגיעות בטקסט, וקרע חסר בשולי אחד מהדפים, משוקמים במילוי נייר. בדף האחרון סימני עש קשים 
וקרעים חסרים גדולים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי נייר )הטקסט הושלם בצילום(. סימני גירוד 
בדף השער. חיתוך דפים על גבול הטקסט, עם פגיעות בכותרות הדפים ובטקסט במספר מקומות. חותמות 

ורישומים בכתב-יד. כריכת עור חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 194.

2. ספר זכרון זאת, מאמרי חסידות וקבלה על פרשיות התורה וליקוטים על נ"ך. וורשא, ]תרכ"ט[ 1869. 
מהדורה ראשונה.

]2[, עד דף. 21.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני עש עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם במילוי 
נייר. רישומים בכתב-יד. כריכת עור חדשה. 

סטפנסקי חסידות, מס' 204. 

פתיחה: $700
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134. Two Books by the Chozeh of Lublin – First Editions – Zot Zikaron – Lviv, 
1851 / Zikaron Zot – Warsaw, 1869
Two books by Rebbe Yaakov Yitzchak of Lublin – the Chozeh of Lublin, first editions:
1. Zot Zikaron, Torah novellae and secrets. Lviv, [1851]. First edition.
Ownership inscription on title page. Ownership inscriptions and stamps of the Beit 
Midrash of Rebbe Yaakov Shimshon of Kosov in Safed.
[1], 34, 37, 39-40, 42-56; 10 leaves. Approx. 20 cm. Fair-good condition. Stains, including 
dampstains. Worming affecting text, and marginal open tear to one leaf, repaired with 
paper. Significant worming and large open tears to final leaf, affecting text, repaired 
with paper (photocopy replacement of missing text). Abrasions to title page. Leaves 
trimmed close to text, affecting headings and text in several places. Stamps and 
handwritten inscriptions. New leather binding. 
Stefansky Chassidut, no. 194.
2. Zikaron Zot, Chassidic and kabbalistic essays on the Torah portions and selections 
on Neviim and Ketuvim. Warsaw, 1869. First edition.
[2], 74 leaves. 21.5 cm. Good-fair condition. Stains. Worming, affecting text, repaired in 
part with paper. Handwritten inscriptions. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 204.
Opening price: $700

135. ספר אור הגנוז )אניפולי( - ספר סגולה - לבוב, תרכ"ו - מהדורה ראשונה - הסכמת 
ה"צמח צדק" מליובאוויטש 

ספר אור הגנוז - חידושים על התורה בדרך רמז וסוד, חסידות וקבלה, עם חלק שני - ספר וזאת ליהודה - 
חידושים על המשניות "בדרך רמז וסוד רזין עילאין", מאת רבי יהודה ליב הכהן מאניפולי. לבוב, ]תרכ"ו 

1866[. מהדורה ראשונה. שער נפרד לחלק השני.
בו הסכמתו  גדולי צדיקי החסידות. מופיעה  זכה בהדפסתו להסכמותיהם הנלהבות של  הגנוז  ספר אור 
היחידה של האדמו"ר רבי מנחם מענדל מליובאוויטש בעל ה"צמח צדק", וכן מופיעות בו הסכמות רבי 
מרדכי מטשרנוביל ובניו הקדושים: רבי אהרן מטשרנוביל, רבי אברהם מטריסק, רבי דוד מטולנא, הסכמת 
בעל  מגור  מאיר  יצחק  ורבי  מצאנז  חיים  רבי  של  הסכמותיהם  וכן  יעקב מאקארוב,  יצחק  רבי   - אחיינו 

"חידושי הרי"מ".
בהסכמת רבי מרדכי מטשרנוביל )"המגיד מטשרנוביל"( נכתב על הסגולה והשמירה שיש בהחזקת הספר 
בניו  לדורותם".  ולזרעו  לו  ולשמירה מעולה  לזכות  הזה  לעצמו הספר הקדוש  כל אחד  "ויקנה  שלפנינו: 
הקדושים חוזרים בהסכמותיהם על עניין הסגולה לשמירה שכתב אביהם, וכותבים: "והנה נאמן עלינו דברי 
אאמו"ר ז"ל הק' זיע"א אשר ספרי קודש הללו יהיו לשמירה לכל מי שיקנה אותם..."; "...נאמנים עלי דברי 
אבא מרן קדישא כבוד אדמו"ר זצוקללה"ה, כאשר המה בכתובים... כי הספרי קודש ההמה יהיו לשמירה 
לכל מי שיקנה אותם לו ולזרעו לדורותם". גם בהקדמת המו"ל, נכד המחבר, נכתב כי "צדיקי הדור כתבו 

שהחבור הלז הוא שמירה וברכה בבית...".
מחבר הספר, רבי יהודה ליב הכהן מאניפולי )נפטר תקס"ז, אנצ' לחסידות ב', עמ' לג-לד(, תלמיד המגיד 
ממזריטש. לפי מקור אחד היה קודם לכן מתלמידי הגר"א מווילנא. לפי המסופר, היה מארבעת התלמידים 
שהיו עם המגיד בעת פטירתו )יחד עם רבי אברהם המלאך, בעל התניא ורבי זושא מאניפולי(, וברגעים 
- כי שפתי כהן ישמרו דעת, ואני  האחרונים לפני פטירתו אמר עליו המגיד: "גם אתה תהיה במחיצתי 
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135. Or HaGanuz (Anipoli) – Segulah 
Book – Lviv, 1866 – First Edition 
– Approbation by the Tzemach 
Tzedek of Lubavitch
Or HaGanuz, novellae on the Torah 
according to allegoric, kabbalistic and 
Chassidic approaches, with a second 
part – VeZot LiYehuda, novellae on 
Mishnayot "according to allegoric and 
kabbalistic approaches, lofty secrets", 
by R. Yehuda Leib HaKohen of Anipoli 
(Hannopil). Lviv, [1866]. First edition. 
Separate title page for part II.
The book Or HaGanuz bears 
approbations of great Chassidic leaders, 
including the only approbation to a book 
ever issued by the Tzemach Tzedek of 
Lubavitch. Another approbation, by R. 
Mordechai of Chernobyl (the Maggid 
of Chernobyl), extols the segulah and 
protective qualities of the book: "Every 
person should purchase this holy book 
for merit and excellent protection for himself and his descendants".
Ownership inscriptions on title page and other leaves.
Two parts in one volume. [1], 12; 84; 33 leaves. 24.5 cm. Fair condition. Stains. Dampstains 
with mold stains. Open tears, affecting text in several places, repaired with paper. Large 
open tears to title page, affecting border and text, repaired with paper and photocopy 
replacement of border. Worming, affecting text. Stamps and handwritten inscriptions. 
New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 21.
Opening price: $600

כדי שיעניקו הסכמות על ספר  זלמן מלאדי  רבי שניאור  פנה  מעולם הדעת...". היה מהשניים שאליהם 
ה"תניא" )השני היה חברו רבי זושא מאניפולי(.

רישומי בעלות בדף השער ובדפים נוספים: "שייך להקלויז של אדמו"ר שליט"א מפה ---"ג"; "זה הספר שייך 
להנגיד ה"ר ישראל פעלדמאהן".

שני חלקים בכרך אחד. ]1[, יב; פד; לג דף. 24.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. כתמי רטיבות עם סימני עובש. 
בדף  גדולים  חסרים  קרעים  נייר.  במילוי  מקומות, משוקמים  במספר  בטקסט  פגיעות  עם  חסרים,  קרעים 
השער, עם פגיעה במסגרת השער ובטקסט, משוקמים במילוי נייר, עם השלמה בצילום של מסגרת השער. 

סימני עש, עם פגיעות בטקסט. חותמות ורישומים בכתב-יד. כריכת עור חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 21.

פתיחה: $600
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 - )נסכיז(  יצחק  תולדות  ספר   .136
 - - מהדורה ראשונה  וורשא, תרכ"ח 

ספר סגולה

על  חסידות  מאמרי  יצחק,  תולדת  ספר 
פרשיות התורה והמועדים, ועל ספר תהלים, 
מנסכיז.  שפירא  יצחק  רבי  האדמו"ר  מאת 
וורשא, ]תרכ"ח[ 1868. מהדורה ראשונה. שני 

שערים.
עם הסכמות גדולי החסידות, האדמו"רים בעל 
רבי  מטריסק,  המגיד  מצאנז,  חיים"  ה"דברי 
יהושע מאוסטרובה ורבי אלימלך מגרודז'יסק. 
כותב  מגרודז'יסק  אלימלך  רבי  האדמו"ר 
בבית:  הספר  החזקת  סגולת  על  בהסכמתו 
ישראל[  בני  ]אחינו  אחב"י  לכל  "ומהראוי 
ס']פר[  אחד[  ]כל  כ"א  להביא  ישורון  עדת 
הק']דוש[ הלזה בחדרי משכיותו למען להיות 

למשמרת ברכה".
לשם  סמוך  השני,  השער  בדף  שערים.  שני 
המדפיס, צוינה העובדה: "אשר הדפיס בשנת 
בהוצאת  תהלים  ספרי  אלפים  ששת  תרכ"ד 
מרן זצוקלה"ה ]האדמו"ר רבי יצחק מנסכיז[ 
כדי לזכות את הרבים". מסופר שבעת שהיה 

רבי יצחק מנסכיז אומר את רעיונותיו על תהלים שנדפסו בספר שלפנינו, "היה רגיל כבוד אדמו"ר להחזיק... 
התהלים שהדפיס בווארשא, ומהם היה מבאר חידושי תורתו" )זכרון טוב, ענייני חידושי תורתו, אות יא; 

על מהדורת תהלים זו, ראה: קטלוג קדם, מכירה 65, פריט 129(.
רק  תורה.  דברי  באמירת  ימיו  כל  Niesuchojeże( המעיט  )נשכיז,  מנסכיז  יצחק  רבי  המחבר האדמו"ר 
התהלים.  ועל  הפרשיות  על  רעיונותיו  את  ביומו  יום  מידי  כמעט  לומר  התחיל  לחייו  האחרונה  בשנה 
הדברים נכתבו על ידי תלמידו ומשמשו הנאמן )מו"ל הספר( רבי יצחק לנדא והוגהו על ידו מספר פעמים. 
מכתבים אלו נדפס הספר שלפנינו, מספר חודשים לאחר פטירת המחבר )על זאת מסופר באריכות רבה 

בספר "זכרון טוב" שחיבר רבי יצחק לנדא הנ"ל(.
האדמו"ר רבי יצחק מנסכיז )תקמ"ט-תרכ"ח(, בן זקוניו של האדמו"ר רבי מרדכי מנסכיז. תלמיד מובהק של 
רבי לוי יצחק מברדיטשוב, שאת נכדתו נשא לאשה, ואף מסר דברי תורה רבים בשמו. היה גם תלמידם של 
רבי ברוך ממז'יבוז' והחוזה מלובלין. נתמנה לאדמו"ר בגיל צעיר וכיהן למעלה משישים שנה באדמו"רות. 
ומופלא  קדוש  כאיש  החסידות,  חוגי  בכל  נערץ  שמימיים.  וגילויים  מופתים  ובמעשי  בתפילותיו  נודע 
בחסידותו. "עבודתו עבודת הקודש ליחד יחודים ולהמשיך שפע רב טוב לבית ישראל - בבחינת צדיק יסוד 
עולם" )עפ"י מכתב רבי ברוך שפירא מבחירי חסידי פשיסחא וקוצק, אל בעל ה"שפת אמת"(. מתלמידיו 

הנודעים, האדמו"רים רבי אלימלך מגרודז'יסק, רבי יעקב צבי מפוריסוב ועוד.
]4[, לב; ל; כב; לב דף )דפים טו-כב של הספירה השלישית נכרכו באופן משובש לפני הספירה הראשונה(. 
26 ס"מ. שוליים רחבים. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי דיו ורטיבות. קרעים בשער הראשון משוקמים 

בהדבקות נייר-דבק. רישומים וחתימות בדפי המגן. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 607.

פתיחה: $800
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137. ספר עטרת תפארת ישראל - ספר סגולה וברכה לשמירה והצלחה - מהדורה ראשונה 
ושניה - לבוב, תרכ"ה / וורשא, תרל"א 

שתי מהדורות של ספר עטרת תפארת ישראל, "מגלה נסתרות מבאר תעלומות", סודות ורמזי תורת הקבלה 
על פרשיות התורה, מאת רבי ישראל חריף מסאטנוב - תלמיד הבעש"ט:
1. לבוב, ]תרכ"ה[ 1865. מהדורה ראשונה, עם הסכמות אדמו"רי רוז'ין.

]2[, מג, ]1[; מז, ]11[ דף )ספירת דפים משובשת(. 27 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני עש. קרע חסר קטן 
בשולי אחד מהדפים. חיתוך דפים עם פגיעה בכותרת הדף באחד מן הדפים. כריכת עור חדשה. 

 ]8[ דף בסוף הספר, קונטרס עם חידושי נכד המחבר שצורף לחלק מהעותקים בלבד.
סטפנסקי חסידות, מס' 462. 

2. וורשא, תרל"א 1871. מהדורה שניה. עם הסכמות מהמהדורה הראשונה, והסכמות חדשות רבות.
]1[, ג, פב, ]3[ דף. ללא דף השער הראשון )דף נדיר החסר במרבית העותקים(. 25 ס"מ בקירוב. מצב בינוני-
טוב. כתמים. סימני עש עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם במילוי נייר. קרעים בשולי הדף האחרון, 

משוקמים במילוי נייר. כריכת עור חדשה. 
בסוף הספר ]2[ דפי מנויים ודף נוסף עם התנצלות המביא לבית הדפוס )כמו בעותק הנוסף שנרשם במפעל 

הביבליוגרפיה(.
ספר סגולה. גדולי החסידות כתבו על קדושתו של הספר ועל כך שעצם החזקתו בבית היא סגולה לשמירה 

על בני הבית, להצלחה בכל העניינים, ולהגנה מכל פגע רע )ראה להלן(.
במהדורה הראשונה נדפסו הסכמות של אדמו"רי רוז'ין, והסכמותיהם של הגאונים רבי שלמה קלוגר, רבי 
יוסף שאול נתנזון ורבי ישעיה שור. האדמו"רים והגאונים הנ"ל מאריכים בהסכמותיהם בסיפורים אודות 
גדולת המחבר בנגלה ובנסתר, ועל גודל קירובו אל רבו הבעש"ט. רבי יוסף שאול מספר בהסכמתו: "כי הגאון 
בעל שאגת אריה עבר דרך ק"ק סאטינאב, וצלחה עליו רוח גבורה והכה את הארי' בימי השלג" ]כלומר, 
שהוא  מסדיגורה  יעקב  אברהם  רבי  האדמו"ר  אמר  שלפנינו  הספר  קדושת  על  בפלפולו[.  אותו  שניצח 

136. Toldot Yitzchak (Neshchiz) – Warsaw, 1868 – First Edition – Segulah Book
Toldot Yitzchak, Chassidic essays on the Torah portions, the Jewish Holidays and on 
Tehillim, by Rebbe Yitzchak Shapiro of Neshchiz (Niesuchojeże). Warsaw, 1868. First 
edition. Two title pages.
Rebbe Elimelech of Grodzisk writes in his approbation of the segulah in possessing 
this book: "It is fitting for every Jewish person to bring this book into his home so as to 
procure enduring blessing".
The author, Rebbe Yitzchak of Neshchiz (1789-1868), was the youngest son of Rebbe 
Mordechai of Neshchiz and close disciple of R. Levi Yitzchak of Berditchev. Throughout 
his lifetime, Rebbe Yitzchak of Neshchiz rarely lectured in public. However, in the last 
year of his life, he delivered lectures on the Torah and on Tehillim almost daily, which 
were recorded and published in the present book.
[4], 32; 30; 22; 32 leaves (leaves 15-22 of third sequence erroneously bound before first 
sequence). 26 cm. Wide margins. Good-fair condition. Stains, including ink stains and 
dampstains. Tears to first title page, repaired with tape. Inscriptions and signatures on 
endpapers. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 607.
Opening price: $800
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"קודש קדשים, והוא כעין כתבי קודש... המקובל 
ועין בעין  זצ"ל,  ר' שמשון מאוסטרפאליע  האלקי 
כספר הקדוש בעל מגלה עמוקות ]מ[מוהר"ר נתן 
מרדכי  ישראל  רבי  הסכמת  )מתוך  זי"ע"  שפירא 

אב"ד חוטין(.
מגדולי  רבות  הסכמות  נוספו  השניה  במהדורה 
החסידות, בהם האדמו"רים לשושלת טשרנוביל. 
בשפע  מפליגים  המהדורות  בשתי  המסכימים 
חלק  להלן  הספר.  את  הרוכשים  כל  על  ברכות 

מברכותיהם:
בשמות  הוא  מלא  הזה  הק'  הספר  "וכאשר 
לרפואה,  המסוגלים  המלאכים  ושמות  הקדושים 
ברכה  ולשפעת  נזיקין,  אבות  ארבעה  ושמירת 
רבי  ]האדמו"ר  הקדוש  בפיו  אמר  לכן  והצלחה, 
אברהם יעקב מסדיגורה[ בצחות לשונו: שכתבי יד 
קדוש המחבר האלו, מסוגל הוא לשמירה מעולה 
ולשפעת שלום וברכה"; "לקנות זה הספר... למען 
יהיה בתוך ביתם לשמירה ולשפע ברכה והצלחה" 
"הריני  משטפינשט(;  נחום  מנחם  רבי  )האדמו"ר 
הקדוש  הספר  יקנה  אשר  ואיש  איש  כל  אומר: 
זכות  עליו  תגן  נכון, אשר  בטוח  לבו  יהיה  הזה... 
תוך  אל  ברכה  להניח  זי"ע...  הקדוש  המחבר 
ביתם  ובני  ובניהם  נשיהם  עם  ולשמרם  ביתם 
הטובות  כשנים  ולהצליחם  שלמה,  בבריאה 
לברכה" )האדמו"ר רבי אהרן מטשרנוביל(; "ידידיי 
הרב  וראש,  אחי  דברי  לפניכם  ויאמנו  ראו  אתם 
ר'  הרב  עולם,  יסוד  צדיק  עליון,  קדוש  המפורסם 
יע"א,  טשערנאב"ל  בע"ק  מישרים...  מגיד  אהרן, 
ואיש  איש  כל  אשר  לאמור:  נפשו  את  ערב  כי 
ובטוח  נכון  לבו  יהיה  הלז...  הספר  יקנה  אשר 
יסוד  צדיק  הקדוש  המחבר  זכות  עליו  תגן  אשר 
לשמרם  ביתם  בתוך  ברכה  להניח  זי"ע...  עולם 
)האדמו"ר  לבבם"  חפץ  עם  כאשר  ולהצליחם 
אחי  אברהם",  "מגן  בעל  מטריסק,  אברהם  רבי 
"וזכות המחבר  האדמו"ר רבי אהרן מטשרנוביל(; 
חיי  בבני  ברכה  עליהם  להריק  להקונים...  יעמוד 
ה"צמח  )האדמו"ר  סלה"  טוב  וכל  רויחא  ומזונא 
צדיק" מוויז'ניץ(; "יהיה המחברת הזאת למשמרת 
גוף ונפש" )האדמו"ר רבי אברהם ממיקולייב, חתן 

הרה"ק רבי מאיר מפרימשלן(.

פתיחה: $300 
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138. ספר בני יששכר )דינוב( - חלק ראשון - זולקווא, תר"י - מהדורה ראשונה - עותק 
רבי דוד בן-שמעון )הרב דב"ש(

ספר בני יששכר, מאמרי חסידות וקבלה על מועדי וחודשי השנה, חלק ראשון, על השבת ועל החודשים 
ניסן-אלול, מאת האדמו"ר רבי צבי אלימלך שפירא אב"ד דינוב. זולקווא, תר"י 1850. מהדורה ראשונה.

לפנינו חלק א' בלבד, על חודשים ניסן-אלול, ובראשו "מאמרי השבתות". חלק ב', ובו מאמרים לחדשים 
תשרי-אדר, נדפס בנפרד בלבוב באותה השנה ואינו נמצא לפנינו )במפעל הביבליוגרפיה נכתב כי מאחר 
ואותיות הדפוס שונות בחלק ב', ומכיוון שישנו עמוד ריק בסוף חלק א', ניתן לשער כי חלק ב' נדפס בנפרד(.

מסופר על המחבר שהיה מרגיש קדושה והתעלות מיוחדת בימי החנוכה, ופעם כשרצה לשאול את רבו 
המובהק, החוזה מלובלין, על פשר הדבר, טרם שהספיק לשאול השיב לו רבו: משבטו של יששכר אתה, 
ובגלגולך הקדום היית מבית דינם של החשמונאים, לפיכך אתה מרגיש תוספת קדושה בחנוכה. על שם 
כך קרא את ספרו בשם "בני יששכר". מסופר על ה"דברי חיים" מצאנז, שפעם בראש השנה, לפני תקיעת 
שופר, הסתגר בחדרו במשך כמה שעות עם הספר "בני יששכר", ולמד בו בדבקות גדולה כהכנה לתקיעת 
השופר )הקדמת הספר יודעי בינה, מאת רבי אלעזר צבי שפירא, בנו של ה"בני יששכר"; בית שלמה, מהדו' 

ניו-יורק תשס"ה, עמ' טו; ש"י עגנון, ספר סופר וסיפור, עמ' 457(.
מגדולי החסידות המפורסמים,  )תקמ"ג-תר"א(,  לנגזם-שפירא  אלימלך  צבי  רבי  הקדוש האדמו"ר  הגאון 
תלמיד מובהק של רבי מנדלי מרימנוב ותלמיד החוזה מלובלין. היה גם תלמידם של הרב מאפטא והמגיד 
מקוז'ניץ. מגיל צעיר כיהן ברבנות בעיירות שונות בגליציה, וכן ברבנות העיר מונקאטש, אך נודע בעיקר 
על שם רבנותו בעיר דינוב, בה הוכתר לאדמו"ר בשנת תקע"ה. חיבר עשרות חיבורים בהלכה ובאגדה, 
בחסידות ובקבלה. חיבורו אשר על שמו נודע שמו בישראל הוא הספר הקדוש "בני יששכר". מצאצאיו 

137. Ateret Tiferet Yisrael – Segulah Book, for Blessing, Protection and Success 
– First and Second Editions – Lviv, 1865 / Warsaw 1871
Two editions of the book Ateret Tiferet Yisrael, kabbalistic teachings and allusions on 
the weekly Torah portions, by R. Yisrael Charif of Satanov (Sataniv) – disciple of the 
Baal Shem Tov:
1. Lviv, 1865. First edition. With approbations by the rebbes of Ruzhin.
[2], 43, [1]; 47, [11] leaves (misfoliation). 27 cm. Good condition. Stains. Worming. 
Minor marginal open tear to one leaf. Leaves trimmed with damage to heading in one 
place. New leather binding.
Including [8] final leaves with novellae by the author's grandson, included in some 
copies only.
Stefansky Chassidut, no. 462.
2. Warsaw, 1871. Second edition. With approbations from first edition, and many new 
approbations.
[1], 3, 82, [3] leaves. Without first title page (rare leaf, lacking in most copies). Approx. 
25 cm. Fair-good condition. Stains. Worming, affecting text, repaired in part with 
paper. Marginal tears to final leaf, repaired with paper. New leather binding. 
Segulah book. Prominent Chassidic leaders laud the holiness of the book, and describe 
how just having it in the house is a segulah for the safeguarding of the household 
members, for success in all areas, and for protection from any harm.
In both editions, the approbations shower blessings upon the buyers of this book.
Opening price: $300
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138. Bnei Yissaschar (Dinov) – Part I – Zhovkva, 1850 – First Edition – Copy of 
Rabbi David Ben Shimon
Bnei Yissaschar, Chassidic and Kabbalistic essays on the festivals and months of the 
year, Part I – Shabbat and Nissan-Elul, by Rebbe Tzvi Elimelech Shapiro Rabbi of 
Dinov. Zhovkva, 1850. First edition.
Part I only, on the months of Nissan-Elul, with Maamarei HaShabbatot. Part II is not 
included in this copy (it appears that part II was printed separately).
Rebbe Tzvi Elimelech Langsam-Shapiro (1783-1841), a most prominent Chassidic 
leader, close disciple of R. Mendele of Rimanov and of other great Chassidic leaders.
Ownership inscription on title page of R. David Ben Shimon, author of Shaarei Tzedek 
(d. Kislev 1879), a Moroccan Torah scholar who immigrated to Jerusalem; founder of 
the Maghrebi community in the city and head of its Beit Din.
[1], 24; 72 leaves. Approx. 24 cm. Fair condition. Stains, including dampstains. 
Significant worming to title page and most other leaves, affecting text, repaired with 
paper. Tears, including open tears affecting text, repaired with paper (handwritten 
and photocopy replacement of missing text in several places). Leaves trimmed with 
damage to heading on final leaf. New leather bindings.
Stefansky Chassidut, no. 91.
Opening price: $800

דינוב,  ואדמו"רים:  רבנים  של  רבות  שושלות  יצאו 
מונקאטש, בוקאווסק ועוד.

הצב"י  קוני  "לע']בודת[  השער:  בדף  בעלות  רישום 
בן-שמעון  דוד  רבי  חתימת   - יבה"ק"   - דב"ש  מעט 
בעל "שערי צדק" )נפטר כסליו תר"מ 1879(, מחכמי 
מרוקו שעלה לירושלים והיה ראב"ד ומייסד קהילת 
היתה  דב"ש  הרב  של  ספרייתו  בעיר.  המערביים 
"יבה"ק"  )הרישום  בירושלים  החשובות  מהספריות 
הוא ראשי תיבות של הגביר יצחק בכור הלוי קארסו, 
שתרם ספרים רבים לספרייתו של הרב דב"ש; ראה 
על כך בצוואת בנו של הרב דב"ש רבי רפאל אהרן בן-

שמעון, בספר "חכמי המערב בירושלים", עמ' 227(.
]1[, כד; עב דף. 24 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כתמים, 
פגיעות  עם  קשים  עש  סימני  רטיבות.  כתמי  בהם 
משוקמים  הדפים,  ובמרבית  השער  בדף  בטקסט, 
במילוי נייר. קרעים, בהם קרעים חסרים עם פגיעות 
של  השלמות  )עם  נייר  במילוי  משוקמים  בטקסט, 
חיתוך  מקומות(.  במספר  ובכתב-יד  בצילום  הטקסט 
פגיעה בכותרת הדף האחרון. כריכת עור  דפים עם 

חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 91.

פתיחה: $800
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139. Regel Yeshara (Dinov) – Lviv, 1858 – First Edition 
Regel Yeshara, kabbalistic entries in alphabetical order, by Rebbe Tzvi Elimelech 
Shapiro of Dinov, author of Bnei Yissaschar. Lviv, [1858]. First edition.
47, [5] leaves. 24.5 cm. Printed (partially) on greenish paper. Good-fair condition. 
Many stains. Abrasions to title page, affecting border. Open tears to final leaf, affecting 
text, repaired with paper. Leaves trimmed, with slight damage to headings in several 
places. Handwritten inscription. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 534.
Opening price: $500

139. ספר רגל ישרה )דינוב( - לבוב, 
תרי"ח - מהדורה ראשונה 

פי סדר  על  ישרה, ערכים בקבלה  רגל  ספר 
אלימלך  צבי  רבי  האדמו"ר  מאת  הא-ב, 
יששכר".  ה"בני  בעל  דינוב,  אב"ד  שפירא 

לבוב, ]תרי"ח 1858[. מהדורה ראשונה.
)בחלקו(.  ירקרק  נייר  24.5 ס"מ.  ]5[ דף.  מז, 
גירוד  מצב טוב-בינוני. כתמים רבים. סימני 
השער.  במסגרת  פגיעות  עם  השער,  בדף 
בדף  בטקסט  פגיעות  עם  חסרים  קרעים 
חיתוך  נייר.  בהדבקות  משוקמים  האחרון, 
הדפים  בכותרות  קלות  פגיעות  עם  דפים 
כריכה  בכתב-יד.  רישום  מקומות.  במספר 

חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 534.

פתיחה: $500
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140. Agra DeKallah (Dinov) – Lviv, 1868 – First Edition
Agra DeKallah, on the Torah, Part I & II, by Rebbe Tzvi Elimelech Shapiro Rabbi of 
Dinov, author of Bnei Yissaschar. Lviv, 1868. First edition. 
Two parts in one volume. Part I (Bereshit): [6], 134 leaves. Part II: (Shemot-Devarim): 
[1], 26; 12, [1]; 56 leaves. 25.5 cm. Printed in part on dry paper. Most leaves in good 
condition. Stains. Minor wear to first leaves. Minor worming, with some damage to 
text. Minor damage to title page border, due to binding. Stamps and handwritten 
inscription. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 285. 
Opening price: $300

לבוב,   - )דינוב(  דכלה  אגרא  ספר   .140
תרכ"ח - מהדורה ראשונה

ספר אגרא דכלה, על התורה, חלקים ראשון ושני, 
אב"ד  שפירא  אלימלך  צבי  רבי  האדמו"ר  מאת 
 .1868 ]תרכ"ח[  לבוב,  יששכר".  ה"בני  בעל  דינוב 

מהדורה ראשונה.
הכותב  מצאנז,  חיים  רבי  האדמו"ר  הסכמת  עם 
וצדקתו  גדולתו  העולם  בכל  ומפורסם  נודע  "כי 
וקדושתו של הרב הגאון המחבר... ועל מי לא יהל 
אורהו בחיבוריו הקדושים אשר יצאו לאור כבר... 
ורבים ילכו לאורם. אך למען כבוד קדושת הגאון 
נטפלים  להיות  בנ"י  מאחינו  ומבקש  המחבר... 

לעושי מצוה ולקנות הספר הקדוש הזה". 
שני חלקים בכרך אחד. חלק ראשון )בראשית(: ]6[, 
קלד דף. חלק שני )שמות-דברים(: ]1[, כו; יב, ]1[; נו 
דף. 25.5 ס"מ. נייר יבש בחלקו. מרבית הדפים במצב 
טוב. כתמים. בלאי קל בדפים הראשונים. סימני עש 
קלות  פגיעות  בטקסט.  מעטות  פגיעות  עם  קלים, 
חותמות  הכריכה.  מן  כתוצאה  השער,  במסגרת 

ורישום בכתב-יד. כריכת עור חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 285.

פתיחה: $300
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חתן  ע"י  נדפס   - בשדה  דודאים   .141
ה"דברי חיים" כסגולה להיפקד בזרע של 

קיימא - לבוב, תרי"ט

חומשי  חמשה  על  דרושים  בשדה,  דודאים  ספר 
רגלים  ושלושה  נוראים  ימים  על  רמזים  תורה, 
אב"ד  הורוויץ  הלוי  ראובן  רבי  מאת  וליקוטים, 
ז'רנובצה )זרנובייץ(, תלמיד בעל ה"נועם אלימלך". 

לבוב, ]תרי"ט[ 1859. מהדורה ראשונה.
המחבר, רבי ראובן הלוי הורוויץ, תלמידם של רבי 
הורוויץ  שמעלקא  רבי  הגה"ק  אייבשיץ,  יהונתן 
מליז'נסק  אלימלך  רבי  הרה"ק  ניקלשבורג,  אב"ד 
גוטאן  בערים  ברבנות  כיהן  מלובלין.  והחוזה 
שבפולין  ובז'רנובצה  ובנאוויפולה  שבגרמניה, 
בלמדניה  מפורסמת  הייתה  ז'רנובצה  )העיר 
"עיר שכולה  ובחסידיה. החוזה היה מכנה אותה 
ואף  מאד,  העריכו  מלובלין  החוזה  רבו  כהנים"(. 
צדיקים  ל"ו  מבין  השלישי  הוא  כי  עליו  אמר 
סבא.  המנונא  רב  נשמת  היא  ושנשמתו  שבדור, 
ראובן  רבי  הנהיג  מלובלין  החוזה  פטירת  לאחר 

עדה חסידית.
מו"ל הספר שלפנינו, האדמו"ר רבי אליעזר ירוחם 
נכדו  היה  )תק"צ-תרמ"ה/תרנ"ב(  מקראקא  ברון 
של המחבר וחתנו של בעל ה"דברי חיים" מצאנז. 
בשעת הדפסת הספר היה חשוך ילדים, ובהקדמתו 

כתב כי הוא מקווה שבזכות הדפסת הספר ייוושע בזרע של קיימא. ואכן, בסביבות שנת תרל"ד הוא נפקד, 
מהדורתו  את  הדפיס  תרנ"ז,  בשנת  שלימים,  )תרל"ד?-תש"ב(,  מנדל  מנחם  רבי  האדמו"ר  בנו  לו  ונולד 

השניה של הספר.
]2[, קמד דף. 22 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. 
קרעים חסרים בשולי מספר דפים. הדבקות נייר בשולי דף השער )הודבקו על רישומים בכתב-יד(. חיתוך 

דפים עם פגיעה בכותרות הדפים במספר מקומות. רישומים בכתב-יד. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 131.

פתיחה: $300
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142. ספר דברי חיים על הלכות גיטין ומקוואות - זולקווא, תרכ"ד - מהדורה ראשונה - 
חיבורו הראשון של ה"דברי חיים" מצאנז, שנדפס בחייו בעילום שם המחבר

אב"ד  הלברשטאם  חיים  רבי  ]מאת האדמו"ר  ומקוואות,  גיטין  הלכות  על  חלקים,  שני  חיים,  דברי  ספר 
צאנז[. זולקווא, ]תרכ"ד[ 1864. מהדורה ראשונה.

שני חלקים בכרך אחד.
לאור  יצא  חיים"  "דברי  השו"ת  )ספר  בדפוס  אור  שראה  חיים"  ה"דברי  של  הראשון  ספרו  הנו  זה  ספר 
לאחר 11 שנה, בשנת תרל"ה(. בהקדמה כותב המחבר "שמי לא רשמתי מטעם הידוע". רק לאחר פטירתו 
של המחבר, החל מהמהדורה השניה )מונקאטש תרנ"ב( ואילך, נדפס שם המחבר בדף השער. בהקדמה 
רבי ברוך מגורליץ, על אביו, ש"קודם פטירתו בעת חליו,  בן המחבר האדמו"ר  למהדורה השניה מספר 
אמר בזה הלשון: אני נותן שבח והודיה להשי"ת שיגעתי ומצאתי וכוונתי ההלכה לאמיתה בהלכות גיטין 

ומקוואות בחיבורי זה. לדעתי כל המורה מתוך ספרי זה, יפסוק כדת וכהלכה".
מלך  שכשיבוא  בהתרגשות  ואמר  ושמח",  "שש  המחבר  הדפוס,  מבית  שלפנינו  הספר  שכשיצא  מסופר 
המשיח, יצא יחד עם כל מחברי הספרים, לקבל את פניו עם חיבורו זה )ראה "זכרנו לחיים", מונקאטש 

תרצ"ח, עמ' 331(.
חותמת בדף השער של רבי בן ציון וועזעל אב"ד טורדא. 

]3[, לד, ]1[, לג-מד; כז; ]1[, כג, ]1[ דף. 32 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות וכתם 
כהה גדול באחד מהדפים. קרעים, בהם קרעים חסרים עם פגיעה בטקסט בשולי אחד מהדפים. קרעים בדף 
השער של החלק השני, משוקמים בהדבקות נייר. חיתוך דפים עם פגיעות בטקסט במספר דפים ופגיעה 

קלה במסגרת השער של החלק השני. רישומים בכתב-יד. כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 117.

פתיחה: $500

141. Duda'im BaSadeh – Published by the Son-in-Law of the Divrei Chaim as 
a Segulah for Children – Lviv, 1859
Duda'im BaSadeh, homiletics on the Five Books of the Torah, allusions on the High 
Holidays and Three Festivals and selections, by R. Reuven HaLevi Horowitz Rabbi of 
Zarnowitza (Żarnowiec), disciple of the Noam Elimelech. Lviv, 1859. First edition.
The publisher of this book, Rebbe Eliezer Yerucham Baron of Krakow (1830-1885/1892) 
was the grandson of the author and son-in-law of the Divrei Chaim of Sanz. At the 
time of the printing of this book, he was childless, and in his foreword to this book, he 
writes of his hopes that through publishing this book, he would merit to have children. 
Indeed, a son was born to him around 1874, Rebbe Menachem Mendel (1874?-1942), 
who later published the second edition of this book, in 1897.
[2], 144 leaves. 22 cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains. Wear. 
Worming, affecting text. Marginal open tears to several leaves. Marginal paper repairs 
to title page (covering handwritten inscriptions). Leaves trimmed with damage to 
headings in several places. Handwritten inscriptions. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 131.
Opening price: $300
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142. Divrei Chaim on Laws of Gittin 
and Mikvaot – Zhovkva, 1864 – 
First Edition – First Composition of 
the Divrei Chaim of Sanz, Printed 
Anonymously in His Lifetime
Divrei Chaim, two parts, on laws of Gittin 
(divorce documents) and Mikvaot (ritual 
baths), [by Rebbe Chaim Halberstam 
Rabbi of Sanz]. Zhovkva, 1864. First 
edition. 
Two parts in one volume.
This is the first work of the Divrei Chaim 
to be published, albeit anonymously. 
(Responsa Divrei Chaim was published 
11 years later, in 1875).
Stamp of R. Ben Tzion Wesel Rabbi of 
Turda on title page. 
[3], 34, [1], 33-44; 27; [1], 23, [1] leaves. 
Approx. 32 cm. Good-fair condition. 
Stains, including dampstains and large 
dark stain to one leaf. Tears, including 
marginal open tears to one leaf, affecting 
text. Tears to title page of part II, repaired 
with paper. Margins trimmed with 
damage to text in several places, and 
slightly affecting border of title page of part II. Handwritten inscriptions. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 117. 
Opening price: $500

143. ספר שו"ת דברי חיים )צאנז( - שני חלקים - לבוב, תרל"ה - מהדורה ראשונה 
ספר שו"ת דברי חיים, שאלות ותשובות בארבעת חלקי שלחן ערוך, מאת האדמו"ר רבי חיים הלברשטאם 

אב"ד צאנז. לבוב, תרל"ה 1875. מהדורה ראשונה. שני כרכים.
ה"דברי  על  מסופר  זה  בעניין  עגונות.  בענייני  עוסק  חיים  דברי  בשו"ת  שנדפסו  מן התשובות  גדול  חלק 
חיים", ש"בעת שהיה צריך לחתום איזהו שו"ת שהשיב בעניין עגונה... כמה וכמה פרישות וטבילות עשה 
טרם שחתם את עצמו על ההיתר" )ראה "פתחא זוטא", עירובין, תרס"ז, בהקדמה(. כך נהג גם בכתיבת 

התשובות אל השואלים, וכך נהג גם בשנותיו האחרונות, כשהחל להתעסק בעריכת התשובות.
על עיסוקו בסידור ובעריכת התשובות להדפסה מסופר כי לאחר חצות ליל היה ה"דברי חיים" יושב עם 
הסופר שלו, רבי אביש מאיר, והיה מקריא לפניו את הנוסח הסופי של תשובותיו. הוא מקריא והסופר כותב 
מפיו. לאחר מספר קטעים שהקריא, היה הולך ה"דברי חיים" לטבול במקווה. לאחר הטבילה חזר להקריא 
את המשך התשובה. לאחר הקראת כמה קטעים נוספים הלך שוב לטבול במקווה, וחזר שוב להקריא, "וכה 
היה טובל חמשה פעמים בכל לילה במשך העת שהיה הסופר מעלה על הספר חצי תשובה, או תשובה 
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143. Responsa Divrei Chaim (Sanz) – 
Two Parts – Lviv, 1875 – First Edition 
Responsa Divrei Chaim, responsa on the 
four parts of Shulchan Aruch, by Rebbe 
Chaim Halberstam, rabbi of Sanz. Lviv, 
1875. First edition. Two volumes.
Many of the responsa printed in Responsa 
Divrei Chaim pertain to questions of 
agunot. It is reported about the Divrei 
Chaim that "when he needed to sign 
a responsum regarding an agunah… 
he practiced much asceticism and 
immersions before affixing his signature 
to the permit". This was his practice 
when writing responsa to questions 
he received, and also in his final years, 
when he began arranging his responsa 
for print.
The title page of vol. I bears a long 
ownership inscription from 1889 by R. 
Mordechai David Shiawitz of Rakhiv 
(Rachov). His signature also appears on 
the title page of vol. II.
Two volumes. Vol. I: [2], 134 leaves. Vol. 
II: [4], 120 leaves. Approx. 36 cm. Good-
fair condition. Stains. Open marginal tears in vol. I, including an open tear to the title 
page, repaired with paper. Small open tears affecting text of three leaves of vol. II. 
Minor worming. Paper reinforcements to title page of vol. I. Stamps and handwritten 
inscriptions. New leather bindings.
Stefansky Chassidut, no. 118.
Opening price: $500

"מקור  )ראה  ובטהרה"  בקדושה  תורה  חידושי  להוציא  כדי  בלילי טבת הקרים,  קצרה בשלימותה  אחת 
חיים", בילגוריי תרע"ב, סעיף יג(.

בדף השער של החלק הראשון רישום בעלות ארוך משנת תרמ"ט של רבי מרדכי דוד שייאוויץ מראחוב. 
חתימה שלו מופיעה גם בשער החלק השני.

שני כרכים. כרך ראשון: ]2[, קלד דף. כרך שני: ]4[, קכ דף. 36 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרעים 
חסרים בשולי הדפים בכרך הראשון, בהם קרע חסר בשולי דף השער, משוקמים בהדבקות נייר. קרעים 
חסרים קטנים עם פגיעות בטקסט בשלושה מהדפים בכרך השני. סימני עש קלים. הדבקת נייר בשולי דף 

השער של הכרך הראשון. חותמות ורישומים בכתב-יד. כריכות עור חדשות. 
סטפנסקי חסידות, מס' 118.

פתיחה: $500
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144. ספר אותות השמים, לרבי אריה 
ה"ישמח  של  רבו  מסטריזוב,  ליב 
משה" - ז'יטומיר, תקס"ה - מהדורה 

ראשונה

ספר אותות השמים - דרישת ארי, על שלחן 
ערוך, חלק א': הלכות מילה ותפילין, שבת, 
מאת  נדה,  הלכות  ב':  חלק  וחוה"מ;  יו"ט 
האדמו"ר רבי אריה ליב הלוי אב"ד סטריזוב. 
מדפיס.  שם  ללא   .]1805 ]תקס"ה  ז'יטומיר, 

מהדורה ראשונה.
מברדיטשוב,  יצחק  לוי  מרבי  הסכמות 
ומתלמיד  מקוז'ניץ,  ישראל  רבי  מהמגיד 
המחבר האדמו"ר רבי משה טייטלבוים בעל 

ה"ישמח משה".
ליב  אריה  רבי  הקדוש  המקובל  המחבר, 
א',  לחסידות,  אנצ'  )תצ"ו-תקס"ג,  הלוי 
סטריזוב  אב"ד  החסידות,  מגדולי  נח(,  עמ' 
וקהילות נוספות. המגיד מקוז'ניץ כותב עליו 
הייתי  "...מכירו  שלפנינו:  לספר  בהסכמתו 
גדול  רב  שהיה  וראיתי  פ"ק  בהיות  לשעבר 
בישראל...". רבי אריה ליב היה רבו המובהק 
של בן-דודו האדמו"ר רבי משה טייטלבוים 

בעל "ישמח משה", הכותב עליו בהסכמתו לספר שלפנינו: "האדם הגדול בענקים... מורי ורבי וש"ב ב"ד 
הרב הגאון האמיתי החסיד". רבי לוי יצחק מברדיטשוב כותב עליו בהסכמה לספר שלפנינו: "כל ימיו לא 
מש מתוך אוהל של תורה ושם לילות כימים... ולמד תורת ה' לשמה, וצלל במים אדירים בים התלמוד 

והפוסקים לאסוקי לשמעתתא אליבא דהלכתא...".
הגאון רבי יוסף שאול נתנזון בעל ה"שואל ומשיב", כותב בהסכמתו לשו"ת "השיב משה" לבעל ה"ישמח 
]ה"ישמח משה"[ היה תלמיד הגאון הקדוש בעל המחבר ספר דרישת ארי על אבן העזר,  משה": "הוא 
וכפי הראות ממנו למד נגלה ונסתר, כי הגאון בעל דרישת ארי ז"ל ידיו רב לו עשר ידות בתורה ובחסידות, 
והגאון הנ"ל כל רז לא אניס ליה, ומשה ]ה"ישמח משה"[ קיבל תורה וקבלה מעשית מהגאון הצדיק הלז".

בני המחבר כותבים בהקדמתם על שמו המעניין של החיבור "אותות השמים", שאינם יודעים את טעמו 
של אביהם המחבר שקרא לספרו כך, אך וודאי עשה זאת מסיבה מסוימת: "ידענו נאמנה שודאי הי' מדייק 
בשמ']יה[... ובודאי טעמו של אבינו ז"ל כמוס עמדו ואין אתנו יודע על מה". הם מוסיפים כי שמעו על כך 
מתלמידו הקדוש בעל ה"ישמח משה" ששמע מפיו כי חיבר את חיבוריו וקרא את שמותיהם על פי תורת 
הנסתר: "רק זאת באזנינו שמענו מפי תלמידו ה"ה כבוד הרב הגאון בצינא קדישא חסידא ופרישא מו"ה 
משה נ"י אב"ד ור"מ דק"ק שינאווי והעיד ששמע מפי אבינו ז"ל שכוונתו בחבורי']ו[ הג' ספרים בסידר]![ 

חיבוריהם ושמותיהם הכל עפ"י נסתר וכבוד ה' הסתר דבר...".
חתימה בדף השער: "חיים יצחק בן אהרן נ"י ח"ר ]חתן רבי[ דוד קראליץ]?[ מבאהסלאב". 
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צב; יח דף. חסר דף צג מהספירה הראשונה. 21 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. בלאי וקמטים. סימני עש, 
עם פגיעות בטקסט. קרעים חסרים קטנים עם פגיעות בטקסט באחד מהדפים. חותמות ורישומים בכתב-יד. 

כריכת עור חדשה. 
בראשית המאה ה-19, קודם הקמת הדפוס של משפחת שפירא מסלאוויטא בז'יטומיר בשנת תר"ז )1847(, 
נדפסו בז'יטומיר ספרים בודדים בלבד )בשנים תקס"ד-תקס"ה(, בהם מספר ספרי חסידות. לפנינו אחד מן 

הספרים הראשונים שנדפסו בז'יטומיר.
סטפנסקי חסידות, מס' 36.

פתיחה: $300

144. Otot HaShamayim, by Rabbi Aryeh Leib of Strizov, Teacher of the 
Yismach Moshe – Zhitomir, 1805 – First Edition
Otot HaShamamyim – Derishat Ari, on Shulchan Aruch. Part I: Laws of Milah and 
Tefillin, Shabbat, Yom Tov and Chol HaMoed. Part II: Laws of Niddah. By Rebbe 
Aryeh Leib HaLevi Rabbi of Strizov (Strzyżów). Zhitomir, [1805]. Name of printer not 
indicated. First edition.
The author, R. Aryeh Leib HaLevi (1736-1803) was a foremost Chassidic leader, rabbi of 
Strizov and other communities. Rebbe Moshe Teitelbaum, author of Yismach Moshe, 
cousin and close disciple of the author R. Aryeh Leib, refers to him with great reverence 
in his approbation.
In their foreword, the sons of the author relate to the unusual name given to the 
composition – Otot HaShamayim, asserting that although they do not know their 
father's reason for giving this name to his book, they are certain that he had a precise 
explanation for it, which he did not disclose. They add that his disciple, the Yismach 
Moshe, heard directly from the author that his compositions and the names he gave 
them were all based on Kabbalah.
Signature on title page.
92; 18 leaves. Lacking leaf 93 of first sequence. 21 cm. Fair-good condition. Stains. 
Wear and creases. Worming, affecting text. Minor open tears, affecting text on one leaf. 
Stamps and handwritten inscriptions. New leather binding. 
Stefansky Chassidut, no. 36.
Opening price: $300
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145. ספר ישמח משה - לבוב, תר"ט-תרכ"א 
חשובות  חתימות   - ראשונה  מהדורה   -

מהעיר סיגט 

הספר  של  כרכים(  בחמשה  חלקים  )חמשה  סט 
ישמח משה על התורה - דרושי חסידות וקבלה, על 
סדר פרשיות התורה, מאת הגאון הקדוש רבי משה 
טייטלבוים אב"ד אוהעל. חלקים א-ה, על חומשים 
לבוב,  ודברים.  במדבר  ויקרא,  שמות,  בראשית, 
]תר"ט[-תרכ"א 1848-1861. מהדורות ראשונות של 

כל חמשת החלקים, עם שער נפרד לכל חלק.
סדרת הספרים "ישמח משה" נערכה וסודרה לדפוס 
על ידי נכד המחבר, תלמידו המובהק, האדמו"ר רבי 
יקותיאל יהודה טייטלבוים אב"ד סיגט, בעל ה"ייטב 
והוספותיו,  הגהותיו  נדפסו  מקומות  ובמספר  לב", 
בראשי  )או  המסדר"  "אמר  במילים  המתחילות 

התיבות: "א"ה"(.
בתחילת כרך בראשית נדפסה הקדמה קצרה מאת 
ה"ייטב לב". בתחילת הכרכים במדבר ודברים נדפסו 

הסכמות של ה"דברי חיים" וה"ייטב לב".
המחבר, הגאון הקדוש רבי משה טייטלבוים אב"ד 

נודע  חשובות,  חסידיות  שושלות  ועוד  וסאטמר  סיגט  אדמו"רי  שושלות  אבי  )תקי"ט-תר"א(,  אוהעל 
מצעירותו לגאון מופלג, ואף זכה בימי נעוריו לבקר בהיכלו של הגר"א בווילנא ולשוחח עמו בלימוד )ראה: 
הגאון הקדוש בעל ישמח משה, מאת הרב יוסף משה סופר, ברוקלין תשמ"ד, עמ' כה-כו(. כיהן ברבנות 
בשיניווא ובאוהעל. התקרב לחסידות בגיל מבוגר, והיה מתלמידי החוזה מלובלין והאוהב ישראל מאפטא. 
בדורו כמקובל  בגלילות הונגריה. התפרסם  נבחר לרב באוהעל, הפיץ את החסידות  משנת תקס"ח, בה 
אלוקי ופועל ישועות, ועסק הרבה בנתינת קמיעות. מספריו: שו"ת "השיב משה" בהלכה, "ישמח משה" על 

תנ"ך ו"תפלה למשה" על תהלים.
רישום בעלות בעמוד האחרון של חלק בראשית: "זה הישמח משה על בראשית שמות ויקרא נתן לי חמי 
שיחיה כשמו כן תהלתו מו"ה יהודה אלכסנדר מפה ק"ק סלאטווינע במתנה גמורה וחלוטה מהיום יום י"ב 

לחודש ניסן דשנת תרל"א עד עולם..."; בהמשך העמוד חתימה וחותמת של רבי מתתיהו אפעל מסיגט. 
בדף השער של חלק ויקרא, חתימה בכתב יד: "שלום טאבק ב"ר שלמה ליב נ"י" ]רבי שלום טבק מסיגט, בנו 
של בעל ה"ערך ש"י" - הגאון הנודע רבי שלמה ליב טבק דומ"ץ סיגט. רבי מתתיהו אפל היה חתנו של רבי 

שלום טבק הנ"ל. ראה חומר מצורף[. 
חמישה כרכים. בראשית: ]1[, ב-קיז דף. חסר דף א. שמות: צ דף. ויקרא: מ דף. חסרים שני דפים אחרונים. 
במדבר: ]1[, מט דף. דברים: עב דף. חסר דף אחרון. 24.5-21.5 ס"מ. מצב משתנה בין הכרכים, טוב-בינוני 
עד בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. בחלק מהדפים בכרך השני 
סימני עש קשים במיוחד, עם פגיעות רבות בטקסט, משוקמים במילוי נייר. קרעים, בהם קרעים חסרים עם 
פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם במילוי נייר. קרעים חסרים בדף השער של כרך בראשית, עם פגיעה 
בטקסט משני צדי הדף )והשלמה של שם הספר בדף השער בכתב-יד(. חותמות ורישומים בכתב-יד. כריכות 

עור חדשות )אחידות(. 
סטפנסקי חסידות, מס' 239, 240.

פתיחה: $800
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145. Yismach Moshe – Lviv, 1848-1861 – First Edition – Important Signatures 
from the City of Sighet
Set (five parts in five volumes) of Yismach Moshe on the Torah – Chassidic and 
Kabbalistic homiletics, following the order of the weekly Torah portions, by R. Moshe 
Teitelbaum Rabbi of Ujhel (Sátoraljaújhely). Parts I-V, on the Books of Bereshit, Shemot, 
Vayikra, Bamidbar and Devarim. Lviv, 1848-1861. First edition of all five parts, with a 
separate title page for each part.
The Yismach Moshe series was prepared for print by the author's grandson and close 
disciple, Rebbe Yekutiel Yehuda Teitelbaum Rabbi of Sighet, author of Yitav Lev, and 
his glosses and additions, introduced with the words "so said the editor", are included 
in several places. A brief foreword by the Yitav Lev was printed at the beginning of the 
Bereshit volume. Approbations by the Divrei Chaim and the Yitav Lev were printed at 
the beginning of the Bamidbar and Devarim volumes.
The author, R. Moshe Teitelbaum Rabbi of Ujhel (1759-1841), was the progenitor of the 
Sighet and Satmar dynasties, as well as other prominent Chassidic dynasties.
Ownership inscription on the last page of Bereshit, dated 12th Nissan 1871, attesting 
that the book was received as a gift from "my father-in-law… R. Yehuda Alexander 
of Solotvyn". The same page bears the signature and stamp of R. Matityahu Appel of 
Sighet.
Signature on the title page of Vayikra: "Shalom Tabak son of R. Shlomo Leib" (son of 
R. Shlomo Leib Tabak, dayan and posek in Sighet, author of Erech Shai. R. Matityahu 
Appel was the son-in-law of R. Shalom Tabak).
Five volumes. Bereshit: [1], 2-117 leaves. Lacking leaf 1. Shemot: 90 leaves. Vayikra: 40 
leaves. Lacking the two last leaves. Bamidbar: [1], 49 leaves. Devarim: 72 leaves. Lacking 
the final leaf. 21.5-24.5 cm. Condition varies, good-fair to fair. Stains. Dampstains. 
Wear. Worming, affecting text. Extensive worming to some leaves of vol. II affecting 
the text in many places, repaired with paper. Tears, including open tears affecting text, 
some repaired with paper. Open tears to title page of Bereshit vol., affecting text on 
both sides of the leaf (with handwritten replacement of the name of the book). Stamps 
and handwritten inscriptions. New leather bindings (uniform). 
Stefansky Chassidut, nos. 239, 240.
Opening price: $800



ספרי חסידות200 

146. Yitav Lev – Sighet, 1875 – First Edition
Yitav Lev, Chassidic, homiletical and ethical essays on the Torah portions, [by Rebbe 
Yekutiel Yehuda Teitelbaum Rabbi of Sighet]. Sighet (Sighetu Marmației), 1875. First 
edition.
Five parts in two volumes. Main title page at the beginning of first volume, and five 
divisional title pages for each book of the Torah.
The book was printed anonymously in the author's lifetime. The book title is an 
acronym alluding to the name of the author – Yitav = Yekutiel Yehuda Teitelbaum.
Two volumes. Vol. I (Bereshit-Shemot): [3], 141, [2]; 91, [1] leaves. Vol. II (Vayikra-
Devarim): [3], 55, [1]; [4], 80; 52, 55-70 leaves. Errata leaf and title page of Devarim 
bound immediately after title page and errata leaf of Bamidbar. Approx. 25 cm. Most 
leaves in good condition. Stains (some leaves with many stains). Minor worming. 
Marginal open tears to several leaves. Minor tear to title page, repaired with paper. 
New bindings.
Stefansky Chassidut, no. 228.
Opening price: $300

 - תרל"ה  סיגט,   - לב  ייטב  ספר   .146
מהדורה ראשונה

על  ומוסר,  דרוש  חסידות,  מאמרי  לב,  ייטב  ספר 
יקותיאל  רבי  האדמו"ר  ]מאת  התורה,  פרשיות 
]תרל"ה[  סיגט,  סיגט[.  אב"ד  טייטלבוים  יהודה 

1875. מהדורה ראשונה.
בראש  ראשי  שער  כרכים.  בשני  חלקים  חמשה 
הכרך הראשון, וחמשה שערים חלקיים לכל אחד 

מהחומשים.
הספר נדפס בחיי מחברו בעילום שמו, כפי שנדפס 
בדף השער: "עבדו... נחבא אל הכלים דך ונכלם, 
בראשי  נרמז  המחבר  שם  באדרתו".  פניו  וילט 
י'הודה  י'קותיאל   = ייט"ב  הספר:  בשם  התיבות 

ט'ייטלב'וים.
 ,]3[ )בראשית-שמות(:  ראשון  כרך  כרכים.  שני 
קמא, ]2[; צא, ]1[ דף. כרך שני )ויקרא-דברים(: ]3[, 
נה, ]1[; ]4[, פ; נב, נה-ע דף. לוח תיקוני הטעויות 
דף  מיד לאחר  נכרכו  דברים  ספר  ודף השער של 
השער ולוח תיקוני הטעויות של ספר במדבר. 25 
כתמים  טוב.  במצב  הדפים  מרבית  בקירוב.  ס"מ 
קלים.  עש  סימני  רבים(.  כתמים  מהדפים  )בחלק 

קרעים חסרים בשולי מספר דפים. קרע קטן בדף השער, משוקם בהדבקת נייר. כריכות חדשות. 
סטפנסקי חסידות, מס' 228. 

פתיחה: $300
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147. ספר בית אהרן )קרלין( - ברודי, 
תרל"ה - מהדורה ראשונה

ספר בית אהרן, "על התורה ועל העבודה", 
מקרלין.  פרלוב  אהרן  רבי  האדמו"ר  מאת 

ברודי, תרל"ה 1875. מהדורה ראשונה.
שני דפי שער. 

בראש הספר "אזהרות קודש" והנהגות בדרך 
קרלין- אדמו"רי  שלשלת  מאת  החסידות 

סטולין: רבי אהרן "הגדול" מקרלין, בנו רבי 
אשר )הראשון(, בנו רבי אהרן )השני(, ובנו 

רבי אשר )השני(.
מהרב  לשבת  "זמר  נדפס   )11 )עמ'  ו  בדף 
הגדול  אהרן  ר'  הרב  וכו'  האלקי  הקדוש 
"יה  הנודע  הפיוט   - מקארלין"  זצוקללה"ה 
אכסוף נועם שבת". בהקדמה לספר שלפנינו 
אהרון':  'בית  שמו  לקריאת  הטעם  מובא 
"ומידי דברו ]רבי אהרון השני[ בכ"ק ]=כתבי 
בית  הקדוש  בפיו  שמם  קרא  האלו  קודש[ 
אהרון, כאשר יצא מפי זקנו הקדוש האלקי 
מקארלין  'הגדול'[  אהרון  ]רבי  מוהר"א  כו' 
זצקוללה"ה  אשר  רבינו  כו'  אדמו"ר  לבנו 
כאשר היה כבר עשר שנין שמע אביו זצ"ל 

מנגן הזמר יה אכסוף כו' בשבת קודש ושאל אותו היכן כתוב הזמר הזה והשיב בבית אהרן...".
קלות  פגיעות  עם  השער  בדפי  קרעים  רבים.  כתמים  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   23 עמ'.   ]2[  ,]3[  ,316  ,]6[
במסגרות השערים. קרע חסר בדף השער הראשון, עם פגיעה במסגרת השער, משוקם במילוי נייר והשלמה 
בצילום. קרעים חסרים בשולי מספר דפים נוספים. הדבקות נייר לחיזוק במספר מקומות. חותמות ורישומים 

בכתב-יד. כריכת עור חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 82.

ישנם הבדלים בין עותקי המהדורה הראשונה, שתוקנה תוך כדי הדפסתה. לדוגמה, בעותק שלפנינו מודפס 
בעמ' ]4[, הכיתוב: "להתודע ולהגלות שיש ת"י ]תחת ידינו[ הסכמות מצדיקי דורינו המפורסמים שליט"א 
ע"ד הדפסת הספר הק'. וגם הסכמות ואיסורים מחכמי ורבני ספרד... והשומע לדברינו ישכן בטח ושאנן, 
ותבא עליו ברכת טוב". בחלק מהעותקים מופיע קטע זה בנוסח שונה ובמיקום אחר ]על שלבי הדפסת 
הספר ותיקונים בזמן ההדפסה, שהביאו להבדלים בין טפסים שונים של הספר, ראה: הרב א' שור, על דרכי 

כתיבת והדפסת ספה"ק בית אהרן, בית אהרן וישראל, שנה ו גליון א )לא(, עמ' קלט-קמז[.

פתיחה: $800
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147. Beit Aharon (Karlin) – Brody, 1875 – First Edition
Beit Aharon, "on Torah and worship of G-d", by Rebbe Aharon Perlow of Karlin. Brody, 
1875. First edition.
Two title pages.
The book begins with Azharot Kodesh, and records of Chassidic practices from the 
rebbes of the Karlin-Stolin dynasty. The renowned Shabbat song – Kah Echsof Noam 
Shabbat by R. Aharon HaGadol of Karlin is printed on leaf 6 (p. 11).
 [6], 316, [3], [2] pages. 23 cm. Good-fair condition. Many stains. Tears to title pages, 
slightly affecting borders. Open tear to first title page, affecting border, repaired with 
paper and photocopy replacement. Marginal open tears to several other leaves. Several 
places reinforced with paper. Stamps and handwritten inscriptions. New leather 
binding.
Stefansky Chassidut, no. 82.
Some corrections were made to this first edition during the course of the printing, 
resulting in variations between the different copies.
Opening price: $800

148. סדור אור הישר - נוסח ומנהגי קוידנוב וסטולין - ספר סגולה, "כל המוקדם לקנותו 
מוקדם לברכה... כאו"א יקנה הסידור הלז... וטוב לו" - ווילנא, תרפ"ח

סידור "תפילת ישראל - אור הישר". תפלות לכל השנה, על פי נוסח האדמו"ר רבי שלמה חיים פרלוב 
מקוידנוב ומנהגיו, עם הנהגות וכוונות עפ"י הקבלה מאת רבי מאיר פופרש. בסופו כרוכים ספר "אור הישר" 

מאת רבי מאיר פופרש ו"קונטרס המנהגים" של האדמו"ר הזקן מקוידינוב. ווילנא, תרפ"ח 1928. 
שני שערים. שערים נפרדים לספר "אור הישר" ול"קונטרס המנהגים".

נוסח הסידור שהתפללו בו אדמו"רי וחסידי קוידנוב וקרלין, לכוביץ' וסלונים לדורותיהם, ועל פיו הדפיסו 
את סידוריהם. סידור "אור הישר" היה חביב מאד גם על אדמו"רי בעלזא שהיו מתפללים בו והיו רגילים 

לומר שהם קיבלו יראת-שמים ע"י התפילה בסידור "אור הישר". 
ספר סגולה! האדמו"ר רבי אהרן מקוידנוב כותב בהסכמתו ]שנעתקה מהמהדורה ראשונה, ווילנא, תרל"ז[: 
"...ומבקש אנכי לאחב"י ]לאחינו בני ישראל[, ובפרט אנ"ש שי' ]אנשי שלומנו שיחיו[ לקנות כאו"א ]כל 
וכל המוקדם לקנותו מוקדם לברכה,  אחד ואחד[ הסידור הלז במחיר הקצוב עליו, ולא יחוסו על הכסף, 
וביותר אנ"ש שי' מהראוי שלא יתפללו בסידור אחר בנוסחאות שונות, רק כאו"א ]כל אחד ואחד[ יקנה 

הסידור הלז... וטוב לו".
התפלות  נוסח  פופרש.  מאיר  רבי  מאת  הישר"  "אור  וכוונות  הנהגות  עם  קוידנוב-סטולין,  נוסח  סידור 
נכדו  מקוידנוב,  פרלוב  חיים  שלמה  רבי  הרה"ק  האדמו"ר  לו  שברר  הנוסח  כפי  הוא  שלפנינו  שבסידור 
ותלמידו המובהק של הסבא קדישא רבי מרדכי מלכוביץ'. נוסח זה השתמר בזכרונם של שניים מנכדיו, 
רבי יצחק פרלוב מו"צ בווילייקא )תר"י-תרס"ב(, מחבר ספר "ארז בלבנון" )ווילנא תרנ"ט(, והאדמו"ר רבי 
אהרן פרלוב מקוידנוב )תקצ"ט-תרנ"ז(. העורך והמו"ל של הסידור שלפנינו הוא רבי יצחק פרלוב מווילייקא. 
בהקדמתו כותב רבי יצחק: "וסדרתי נוסח מבורר אשר התפלל אאזמו"ר זי"ע ]זקנו האדמו"ר רבי שלמה 
חיים מקוידנוב[ אות באות כאשר היה בזכרוני, וכ"ק גיסי האדמו"ר שי' לאיט"א מקאיידנאוו ]גיסו ובן דודו 
האדמו"ר רבי אהרן פרלוב[ היה בעוזרי להגיה את כל הסידור כפי זכרונו החזק ודעתו היפה. גם הצגתי 
מאת  מנהגים  עשרות  משולבים  שלפנינו  בסידור  השנה...".  בכל  התנהג  כאשר  זלה"ה  אאזמו"ר  מנהגי 
"אאזמו"ר", הלא הוא האדמו"ר רבי שלמה חיים פרלוב מקוידנוב. מנהגים נוספים ממנו נדפסו בקונטרס 

בפני עצמו, "קונטרס המנהגים" - שנכרך בסוף הסידור שלפנינו.
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בסוף הסידור נדפס גם החיבור "אור הישר" - 
מאמרי מוסר והנהגות קבליות - לרבי מאיר 
והוספותיו  עריכתו  עיבודו,  פי  על  פופרש, 
שנדפס  כפי  מפוזנן,  חזן  הירש  צבי  רבי  של 

לראשונה באמשטרדם תס"ט.
של  סידוריהם  מיוסדים  זה  סידור  נוסח  על 
זה  סידור  בימינו.  וסלונים  קרלין  חסידי 
נקרא אצל זקני חסידי קוידנוב "דעם רבי'נס 
סידור", ובעולם החסידי נודע בכינוייו "דער 

קוידינובער סידור".
מעיד  מנאראל  מאיר  חיים  רבי  האדמו"ר 
בהסכמתו לסידור מהדורת תשל"ט שסידור 
בעלזא,  אדמו"רי  אצל  מאד  חביב  היה  זה 
אהרן  רבי  הרה"ק  האדמו"ר  אצל  ובפרט 
הרבה  שאבו  הזה  "מהסידור  מבעלזא: 
רבוה"ק  ובפרט  ה',  יראת  וחסידים  צדיקים 
]רבותינו הקדושים[ מבעלזא, אשר עיני ראו 
את כ"ק מרן הצה"ק דומה למלאך ד' הר"א 
זצוק"ל מתפלל בסידור, וביחוד תפילת מוסף 

בשבת ר"ח".
מחבר נוסח הסידור שלפנינו, האדמו"ר רבי 
שלמה חיים פרלוב מקוידנוב - האדמו"ר הזקן 
)תקנ"ז-תרכ"ב(,  השושלת  ומייסד  מקוידנוב 
הקדושים  זקניו  של  ותלמידם  נכדם  היה 
ורבי  מלכוביץ'  מרדכי  רבי  קדישא  הסבא 
מלכוביץ'  מרדכי  רבי  )סבו  מסטולין  אשר 

נפטר בסטולין ביום חתונתו(. בהנהגותיו ובדרכו התמזגו השפעותיהם של שני זקניו אלו. היה מיודד עם 
האדמו"ר בעל "בית אהרן" מקרלין. חסידות קוידנוב שייסד הייתה בזמנו מן החצרות החסידיות הגדולות 

ביותר בליטא. 
]3[, י, מג, ]7[, ג, ]1[, ד, ]10[, יח-כה, ב, ]22[, ו-ח, יט, ]13[, כו-כז, יז, כא-לא, ]21[, לז-נ, ]4[, טו, יג-טו, 
]1[, טז-כב; ]1[, נג דף; 23, ]1[ עמ'. 21.5 ס"מ. נייר מעט יבש. מצב בינוני-טוב. כתמים, בלאי וקרעים. דפים 

וקונטרסים מנותקים. חתימות בעלים בכתב-יד )באנגלית(. כריכה מקורית, בלויה וללא שדרה.

פתיחה: $300

148



ספרי חסידות204 

148. Or HaYashar Siddur – Rite and Customs of Koidanov and Stolin – Segulah 
Book, "First Buyers Will Be First to be Blessed... Each and Every Person Should 
Buy This Siddur... and It Will Be Good for Him" – Vilna, 1928
Tefillat Yisrael – Or HaYashar siddur, year-round siddur, based on the rite of Rebbe 
Shlomo Chaim Perlow of Koidanov and his customs, with kabbalistic practices and 
kavanot by R. Meir Poppers. Bound at the end: Or HaYashar by R. Meir Poppers and 
Kuntress HaMinhagim by the rebbe of Koidanov. Vilna, 1928. 
Two title pages. Separate title pages for Or HaYashar and Kuntress HaMinhagim.
Rebbes and Chassidim of Koidanov, Karlin, Lechovitz and Slonim throughout the 
generations prayed following the text of this siddur, and printed their siddurim based 
on it. The Or HaYashar siddur was treasured by the rebbes of Belz, who would pray 
from it, stating that they drew from it fear of G-d. 
Segulah book! In the approbation by Rebbe Aharon of Koidanov (copied from the 
first edition, Vilna 1877), the Rebbe blesses whoever buys the siddur: "I request of 
our Jewish brethren, especially our fellow Chassidim, to each buy this siddur at its 
designated price, and they should not try to save on the money, and first buyers will 
be first to be blessed, especially our fellow Chassidim, it is fitting that they should 
not pray from any other siddur using any other text, rather everyone should buy this 
siddur... and it will be good for him".
[3], 10, 43, [7], 3, [1], 4, [10], 18-25, 2, [22], 6-8, 19, [13], 26-27, 17, 21-31, [21], 37-50, [4], 
15, 13-15, [1], 16-22; [1], 53 leaves; 23, [1] pages. 21.5 cm. Slightly dry paper. Fair-good 
condition. Stains, wear and tears. Detached leaves and gatherings. Owners' signatures 
(English). Original binding, worn, without spine.
Opening price: $300
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149. ספר ערבי נחל - סדילקוב, תקצ"ה - העותק של האדמו"רים רבי יעקב אריה ורבי 
מנחם מנדל מראדזימין

ספר ערבי נחל, "חיבור נפלא על התורה", מאת רבי דוד שלמה אייבשיץ אב"ד סראקא. סדילקוב, ]תקצ"ה 
1835[. מהדורה שניה. 

אריה  יעקב  רבי  לאדמו"ר  שייך  הספר  כי  המעידים  רישומים  מספר  הראשון,  הכרך  של  הפורזץ  בדף 
מראדזימין. בדף השער של הכרך הראשון, חותמת נכדו האדמו"ר רבי מנחם מנדל גוטרמן מראדזימין.

חותמת בדף הפורזץ: "יהודא ליבוש בהרב המנוח מ"ה יצחק זצללה"ה - גבאי ממעות ארץ הקדושה דק"ק 
פרשיטיק".

המחבר, הגאון הקדוש רבי דוד שלמה אייבשיץ )תקט"ו-תקע"ד, אנצ' לחסידות, א', עמ' תקא-תקג(, מגדולי 
החסידות וגדולי ההוראה, אב"ד סורוקה. בשנת תקס"ט עלה לארץ ישראל, לעיה"ק צפת, ושם מנוחתו 
כבוד. קרובו רבי לוי יצחק מברדיטשוב כותב עליו בהסכמה "חריף ובקי בחדרי תורה כחד מן קמאי וכל 
מעשיו לשם שמים". כתב חיבורים רבים, ביניהם חיבורו ההלכתי המפורסם "לבושי שרד". ספרו "ערבי 
נחל" הפך לאחד מספרי היסוד בתורת החסידות. מאז הדפסתו הראשונה, נדפס הספר בלמעלה מעשרים 

מהדורות )ואף צורף למהדורת חומש(.
רנד-רנו(,  עמ'  ב',  לחסידות,  אנצ'  )תקנ"ב-תרל"ד,  מראדזימין  גוטרמן  אריה  יעקב  רבי  הקדוש  האדמו"ר 
מזקני האדמו"רים ומאבות החסידות בפולין ואיש ישועות מופלא. בילדותו נהיה לתלמיד החוזה מלובלין 
שהושיבו בין גדולי תלמידיו והעיד עליו כי הוא בעל נשמה גבוהה ביותר. היה גם תלמיד אהוב של המגיד 
מקוז'ניץ. במיוחד הסתופף אצל "היהודי הקדוש" מפשיסחה ואצל ממשיכו רבי בונים מפשיסחה, ונחשב 
מגדולי תלמידיהם לצד חבריו: השרף מקוצק, רבי יצחק מוורקי וחידושי הרי"ם. לאחר פטירת רבי יצחק 
מוורקי נתמנה כאדמו"ר לאלפי חסידים ונתפרסם כאיש קדוש ובעל מופת. תחת הנהגתו הפכה ראדזימין 
לאחד ממרכזי החסידות בפולין, ורבבות נהרו להתברך מפיו ולהיוושע מצרותיהם. ידוע כי כל אדמו"רי בית 

פשיסחה נהגו לשלוח אליו חסידים שנזקקו לישועה.
א', עמ' קצג-קצה( היה מגדולי  )תר"כ-תרצ"ד, אנצ' לחסידות,  גוטרמן  רבי אהרן מנחם מנדל  האדמו"ר 
האדמו"רים בפולין. עמד בראש קופת רבי מאיר בעל הנס "כולל פולין" )ביקר בארץ ישראל בשנת תרפ"ט, 
ותרם כסף להקמת המחיצה בכותל המערבי(. בנו יחידו של האדמו"ר רבי שלמה דוד יהושע מראדזימין. 
בשנת תרע"ב הקים ישיבה בראדזימין והיה מוסר שם שיעורים מעת לעת. השאיר בכתובים למעלה ממאה 
כתבי יד, אך רק חלקם נדפסו. בזיווגו הראשון היה חתן האדמו"ר רבי יצחק יעקב רבינוביץ מביאלה, ובזיווגו 
השני היה חתן האדמו"ר רבי יעקב משה סאפרין מקומרנא. היה חשוך בנים. לאחר פטירתו ירשו את כסאו 

בני-אחותו רבי יעקב אריה מורגנשטרן ממישקובה ורבי אברהם פנחס מורגנשטרן משדליץ.
שני כרכים. כרך ראשון: ]2[, א-יד, טז-לה, ]1[, לו-מח, נג-קב, צז-צח; מא דף. כרך שני: ]1[, מג-פה, פז-קסח 
דף. ספירת דפים משובשת. 23 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי. סימני עש 
נייר. רישומים רבים בדף  עם פגיעות בטקסט. קרעים, בהם קרעים חסרים, משוקמים בחלקם בהדבקות 

המגן של הכרך הראשון. חותמות. כריכות עור חדשות.
סטפנסקי חסידות, מס' 471.

בהוצאה זו השמטות רבות מחמת הצנזורה. לפירוט ההשמטות, ראה: ח' ליברמן, אהל רח"ל, א, ניו יורק 
תש"מ, עמ' 372-373.

פתיחה: $300
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149. Arvei Nachal – Sudylkiv, 1835 – Copy of Rebbe Yaakov Aryeh and Rebbe 
Menachem Mendel of Radzymin
Arvei Nachal on the Torah, by R. David Shlomo Eybeschutz rabbi of Soroca. Sudylkiv, 
[1835]. Second edition. 
Several inscriptions on the endpaper of Vol. I, attesting that the book belongs to Rebbe 
Yaakov Aryeh of Radzymin. On title page of Vol. I, stamp of his grandson, Rebbe 
Menachem Mendel Gutterman of Radzymin.
Stamp on endpaper: "Yehuda Leibush son of R. Yitzchak – gabbai… in Przytyk".
The author, R. David Shlomo Eybeschutz (1755-1814), was a prominent Chassid and 
rabbi of Soroca. In 1809, he immigrated to Eretz Israel and settled in Safed. His relative 
R. Levi Yitzchak of Berdychiv praises him in his approbation to Levushei Serad as 
"astute and well-versed in Torah as the sages of old, and all his deeds are performed for 
the sake of Heaven". R. Eybeschutz authored many compositions, including the famous 
halachic work Levushei Serad. His book Arvei Nachal became a classic Chassidic text, 
reprinted in over 20 editions. 
Rebbe Yaakov Aryeh Gutterman of Radzymin (1792-1874), was a leading rebbe in 
Poland. A prominent disciple of the Chozeh of Lublin and a beloved disciple of the 
Maggid of Kozhnitz, he particularly frequented the Peshischa court of the Yehudi 
HaKadosh and of R. Bunim of Peshischa and was considered one of their foremost 
disciples together with the Seraf of Kotsk, R. Yitzchak of Warka and the Chidushei 
HaRim. After the passing of R. Yitzchak of Warka, he was appointed rebbe to 

149a149b
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150. ספר ילקוט שמעוני - פרנקפורט דאודר, תס"ט - חתימת רבי יהושע העשיל פרנקל-
תאומים, בן ה"ברוך טעם", תלמיד החוזה מלובלין וגיסו של ה"דברי חיים" מצאנז

ספר ילקוט שמעוני, חלק ראשון - על התורה, וחלק שני - על נביאים וכתובים, מאת רבי שמעון הדרשן 
מפרנקפורט. פרנקפורט דאודר, ]תס"ט 1709[.

כל החיבור בכרך אחד עב-כרס. בשער תחריט נחושת מרשים ובו דמויות משה ואהרן, ותמונת דוד מכה 
את גלית הפלישתי.

דף שער נפרד לחלק השני.
חתימה בדף האחרון: "הק' יהושיע העשיל פרענקיל תאומים מ"ץ דקאמרנא" - כפי הנראה זו חתימת ידו 
של רבי יהושע העשיל פרנקל-תאומים, בן ה"ברוך טעם", תלמיד החוזה מלובלין וגיסו של ה"דברי חיים" 

מצאנז.
במספר מקומות חותמות של "יהושע העשיל תאומים פרענקיל" )יתכן שחותמות אלה שייכות לנינו של רבי 
יהושע העשיל מקומרנא - רבי יהושע העשיל פרנקל-תאומים אב"ד סאפקוב, נפטר תרנ"ד(. בדף האחרון 
רישום בעלות של אחד מבני המשפחה: "שייך אל הרב האי גאון מו"ה מנחם אליעזר תאומים פרענקיל 

מק"ק נ' ראדאמסק".
הירש  "צבי  דוב...";  בר  "...ארי'  ביניהם:  ובדף האחרון,  ב/1  בדף  נוספים בדף השער,  ורישומים  חתימות 

בהרב ז"ל ארי' ליב זצ"ל"; "שייך הספר הנחמד הלז להרבני... חיים הערץ פעלד מראהטין...".
הרה"ק רבי יהושע העשיל פרנקל-תאומים מקומרנא )תק"מ-תר"ג; אנצ' לחסידות ב', עמ' עו-עז(, בן ה"ברוך 
טעם" וגיסו של ה"דברי חיים" מצאנז. מגדולי חסידיו של החוזה מלובלין, ואיש הקשר שלו עם רב העיר 
רבי עזריאל הלוי הורוויץ "ראש הברזל". החוזה העריצו והיה קם מפניו בבואו אליו. רצונו של החוזה היה 
למנותו כיורשו בהנהגת החסידות בגליציה, אך לאחר שסרב נמסרה ההנהגה לרבי שלום רוקח, ה"שר 
שלום" מבעלז. למרות שרבי יהושע העשיל נמנע מן הרבנות ועסק במסחר, הוא שימש כרב בקומרנא במשך 
יום אחד בלבד, וברודקי במשך שבועיים בלבד - כדי שלא לשבור את מסורת הרבנות הנהוגה במשפחתו, 
שנמשכה כ"ד דורות בן אחר בן. רבי יהושע העשיל שימש סנגור לחסידות בחוגי המתנגדים. ביוזמתו נעשה 

השידוך בין אחותו לבין האדמו"ר בעל "דברי חיים" מצאנז.
הגהה בדף צט/2 מספירת הדפים הראשונה.

בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי. קרעים חסרים במספר  30.5 ס"מ. מצב  דף.  ]1[, שיג; קצ 
נייר לחיזוק. סימני עש עם פגיעות בטקסט.  מקומות. קרעים בשולי דף השער המאוייר, הדף הודבק על 

חותמות. כריכה ישנה, פגומה ומנותקת חלקית.

פתיחה: $300

thousands of Chassidim and under his leadership, Radzymin became a Chassidic 
nucleus drawing thousands of followers. 
Rebbe Aharon Menachem Mendel Gutterman of Radzymin (1860-1934), only son of 
Rebbe Shlomo David Yehoshua of Radzymin, was a prominent rebbe in Poland. In 1912, 
he established a yeshiva in Radzymin. He left behind over one hundred manuscripts, 
of which only some have been printed. 
Two volumes. Vol I: [2], 1-14, 16-35, [1], 36-48, 53-102, 97-98; 41 leaves. Vol. II: [1], 43-85, 
87-168 leaves. Misfoliation. Approx. 23 cm. Good-fair condition. Stains. Dampstains. 
Wear. Worming affecting text. Tears, including open tears, some repaired with paper. 
Many inscriptions on endpaper of vol. I. Stamps. New leather bindings.
Stefansky Chassidut, no. 471.
Opening price: $300
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150. Yalkut Shimoni – Frankfurt 
an der Oder, 1709 – Signature of 
Rabbi Yehoshua Heshel Fränkel-
Teomim, Son of the Baruch Taam, 
Disciple of the Chozeh of Lublin 
and Brother-in-Law of the Divrei 
Chaim of Sanz
Yalkut Shimoni, Part I – on the Torah, 
and Part II – on Neviim and Ketuvim, 
by R. Shimon HaDarshan of Frankfurt. 
Frankfurt an der Oder, [1709]. 
The complete work in one thick 
volume. Impressive copper engraving 
on title page, depicting Moses and 
Aaron, and David smiting Goliath the 
Philistine.
Separate title page for part II.
On the last leaf, signature of "Yehoshua 
Heshel Fränkel Teomim, posek of 
Komarno" – this is presumably the 
signature of R. Yehoshua Heshel 
Fränkel-Teomim (1780-1843), son 
of the Baruch Taam, disciple of the 
Chozeh of Lublin and brother-in-law 
of the Divrei Chaim of Sanz. 
Stamps in several places, of "Yehoshua 
Heshel Teomim Fränkel (these may 
be the stamps of R. Yehoshua Heshel 
Fränkel-Teomim Rabbi of Sopkov 
[Sobków], d. 1894 – great-grandson 
of R. Yehoshua Heshel of Komarno). 
Ownership inscription of a member 
of the Teomim-Fränkel family on final 
leaf.
Other signatures and inscriptions on 
the title page, p. 2a and final leaf.
Gloss on p. 99b of first sequence.
[1], 313; 190 leaves. 30.5 cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains. Wear. 
Open tears in several places. Marginal tear to engraved title page, leaf mounted on paper 
for reinforcement. Worming affecting text. Stamps. Old binding, damaged and partially 
detached.
Opening price: $300

150a

150b
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151. ספר משנה תורה, חלק שני - פיורדא, תקכ"ה - חתימת "היהודי הטוב מגוסטינין", 
האדמו"ר רבי יחיאל מאיר מגוסטינין

ספר משנה תורה, חלק שני, נשים-קדושה, עם המפרשים. ]פיורדא, תקכ"ה 1765[. 
העותק של "היהודי הטוב מגוסטינין", עם חתימת יד קדשו בדף הראשון )דהויה(: "זה הספר שייך לי הק' 
יחיאל מאיר ליפשיץ בהמנוח מ' יעקב צבי זצ"ל". לצדה חותמתו וחותמת בנו: "ליביש בהרב יחיאל מאיר 

זצ"ל ליפשיץ גאסטנין" )חותמת נוספת שלו בעמוד האחרון(. 
רישומים נוספים: "ישכר בער במ"ה יהודא ליב ---"; "לה' הארץ ומלואה הק' יוס' מייזלש )רבי יוסף מייזלש 

מק"ק זיחלין(".
האדמו"ר רבי יחיאל מאיר ליפשיץ מגוסטינין )תקע"ו-תרמ"ח; אנצ' לחסידות, ב, עמ' רז-רי(, מגדולי מנהיגי 
החסידות בפולין, אחר פטירת רבו רבי מנחם מנדל מקוצק. נודע בכינוי "בעל התהלים" ו"היהודי הטוב 
מגוסטינין". ה"שפת אמת" מגור אמר עליו "כשאני מתפלל בתפילת 'שמונה עשרה' - 'ושים חלקנו עמהם' 

אני חושב על הגוסטניני". 
רבי יחיאל מאיר נולד בעיירה אופוטשנה שבפולין. הוריו נפטרו בצעירותו והוא גדל אצל דודו, רבי שמואל 
נח ליפשיץ מבעזין, שקרבו לתנועת החסידות. למד בנעוריו אצל רבי משה יהודה לייב זילברברג בעל "זית 
רענן" מקוטנא, ולאחר נישואיו עבר ללמוד בעיירה גוסטינין. בהשפעתו של רבי מאיר מקוואהל, מוותיקי 
תקופת  במשך  תלמידיו.  מבחירי  להיות  והפך  מקוצק,  מנדל  מנחם  רבי  אל  נסע  פשיסחה,  של  החבורה 

151
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הסתגרותו של הרבי מקוצק, היה רבי יחיאל מאיר בין היחידים שביקרוהו. כאשר נשאל הרבי מקוצק על ידי 
נאמן ביתו, רבי הירש טומשובר, מי הם ל"ו הצדיקים בדור, השיב לו: "מה חסר לך מיחיאל מאיר שלי...". 
בהשפעת רבו קיבל עליו רבי יחיאל מאיר את הרבנות בגוסטינין. נתפרסם כבעל מופת. ה"אבני נזר" אמר 

עליו: "הרב מגוסטנין פועל באמירת עשרה פרקי תהלים יותר משאני בכל תפלותי". 
רסא, ]1[ דף. 34.5 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי. קרעים, בהם קרעים חסרים. 
פגיעה  עם  דפים  חיתוך  מנותקים.  והאחרון  הראשון  הדף  בטקסט.  רבות  פגיעות  עם  קשים,  עש  סימני 

בכותרות הדפים ובטקסט במספר מקומות. כריכה ישנה, פגומה ומנותקת, עם סימני עש רבים.

פתיחה: $1200 

151. Mishneh Torah, Part II – Fürth, 1765 – Signature of Rebbe Yechiel Meir 
of Gostynin
Mishneh Torah, Part II, Nashim-Kedushah, with commentaries. [Fürth, 1765].
Copy of Rebbe Yechiel Meir Lipschitz of Gostynin, with his signature (faded) and 
stamp on the first leaf, and the stamp of his son, R. Leibish (another stamp of the latter 
on final page).
Other inscriptions.
Rebbe Yechiel Meir Lipschitz of Gostynin (1816-1888), prominent Polish Chassidic 
leader, elite disciple of R. Menachem Mendel of Kotsk, who considered him one of the 
36 hidden righteous men of the generation.
261, [1] leaves. 34.5 cm. Fair-poor condition. Stain, including dampstains. Wear. Tears, 
including open tears. Significant worming, with extensive damage to text. First and 
final leaves detached. Leaves trimmed with damage to headings and text in several 
places. Old binding, damaged and detached, with extensive worming.
Opening price: $1200

ובניו  מגרודז'יסק,  רבי אלימלך שפירא  - העותקים של האדמו"ר  ספרים  152. שלושה 
האדמו"ר מפיאסצ'נה ו"האדמו"ר החלוץ"

האדמו"ר  ובניו  מגרודז'יסק  שפירא  אלימלך  רבי  האדמו"ר  של  העותקים   - כרכים  בשני  ספרים  שלושה 
מפיאסצ'נה והאדמו"ר החלוץ:

· ספר יפה תואר, ביאור על מדרש בראשית רבה, מאת רבי שמואל יפה אשכנזי. פראג, תמ"ט-]תנ"ב 
1689-1692[. דפוס השותפים בדפוס משה כ"ץ. מהדורה שניה. 

העותק של האדמו"ר רבי אלימלך שפירא מגרודז'יסק. בדף השער ובדף סד/1 מופיעות חותמותיו: "אלימלך 
שפירא חוב"ק גראדזיסק".

בדף המגן הקדמי, רישום: "שייך להבנים הקדושים של הרב שליט"א דפה גראדזיסק".
רישומים בדף השער הראשון )משני צדיו, חלקם מחוקים(, ביניהם: "הק' פישל בן לא"א כמוהר"ר צבי הירש 

יצ"ו".
]2[, עב, ]1[, עב-קלט, קמא-קעז, קפ-רז; א-נח, ]1[, ע-פח, פח-קלג, קלה-קמד, קמו-קמט, קצ-רלא, ]1[, רלב-
רלד, ]2[ דף. חסר דף אחרון. ספירת דפים משובשת. 31 ס"מ בקירוב. מצב בינוני-גרוע. כתמים, בהם כתמי 
רטיבות. בלאי רב. קרעים חסרים רבים בדפי השער ובדפים נוספים )קרעים גדולים בדפים האחרונים(, עם 
פגיעות במסגרת השער ופגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם בהדבקות נייר. סימני עש עם פגיעות בטקסט 
)במספר מקומות סימני עש קשים(. דף השער הראשון ודף אחרון מנותקים. כריכת בד ישנה, עם פגמים 

וסימני עש רבים. 
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· ספר הלכות גדולות, מאת רבי שמעון קירא. ]זולקווא, תקע"א 1811[. כרוך עם: ספר חדושי הלכות מהר"ם 
שיף. ]פאריצק, תק"פ 1820[. 

העותק של האדמו"ר רבי אלימלך שפירא מגרודז'יסק. בדף עב/2 של ספר הלכות גדולות, ובדף האחרון של 
הספר השני, חותמות "אלימלך שפירא חוב"ק גראדזיסק".

בצדה הפנימי של הכריכה הקדמית רישומים בכתב-יד עם ייחוסם של בני רבי אלימלך שפירא - האדמו"ר 
"הק'  מלובלין:  והחוזה  מקוז'ניץ  המגיד  אל   - החלוץ"  ו"האדמו"ר  התלמידים"  "חובת  בעל  מפיאסצ'נה 
קלונמוס קלמן בן הה"צ ר"א מגראדזיסק בן... חתן הרב המגיד מקאזעניץ, בן הרבנית חנה צרכה בת... נכד 
הרבי מלובלין; הק' ישעי' בן הה"צ מגראדזיסק" )יתכן שנכתבו ע"י רבי ישעיהו הנ"ל - "האדמו"ר החלוץ"(.

ספר הלכות גדולות: פג דף. חסר דף השער. חידושי הלכות מהר"ם שיף: צז; לט-צד; כג; כג, ]1[ דף. חסרים 
דף השער והדף שאחריו. 36 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי רב. סימני עש קשים, 
נייר לחיזוק במספר  עם פגיעות רבות בטקסט. קרעים, בהם קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט. הדבקות 

מקומות. כריכה ישנה, פגומה ומנותקת, עם סימני עש קשים, ללא שדרה.
יחיאל  חיים מאיר  רבי  בנו של האדמו"ר  )תקפ"ד-תרנ"ב(,  רבי אלימלך שפירא מגרודז'יסק  הרב הקדוש 
והצדיקים  האדמו"רים  מגדולי  מליז'נסק.  אלימלך  ורבי  מקוז'ניץ  המגיד  של  ונכדם  ממוגלניצא"  "השרף 
בפולין. רבו, רבי ישראל מרוז'ין, ציוה עליו לנהוג באדמו"רות ולקבל קוויטלאך. ]לימים שלח מכתב ארוך 
לבעל ה"דברי חיים" מצאנז אודות קדושתם הרבה של רבי ישראל מרוז'ין ובניו הקדושים[. השפעתו היתה 
הלוי  יחיאל  מאיר  רבי  הוא  שבהם  המפורסם  מתלמידיו,  היו  פולין  מאדמו"רי  ורבים  פולין  ברחבי  רבה 

האדמו"ר מאוסטרובצה. ספריו הם "אמרי אלימלך" ו"דברי אלימלך".
לעת זקנתו, כשכבר היו לו נכדים רבים )רבים מהם כיהנו באדמו"רות, בהם רבי ישראל מגרודז'יסק ורבי 
בני- לו את  בתו של האדמו"ר מחנטשין, שילדה  בזיווג שני את  נשא  "הינוקא" מקרלין(,  פרלוב  ישראל 

נספה  תש"ד,  תרמ"ט-חשון  התלמידים",  "חובת  בעל  מפיאסצ'נה  )האדמו"ר  קלמן  קלונימוס  רבי  זקוניו 
בשואה( ורבי ישעיהו )"האדמו"ר החלוץ", תרנ"א-תש"ה(. לאחר פטירתו נהגה אשתו הרבנית חנה ברכה 
באדמו"רות, קיבלה "קוויטלאך" ואף היתה לבושה בארבע כנפות )אנצ' לחסידות, א', עמ' תרכז(. נפטרה 

בשיבה טובה, בחשון שנת ת"ש.

פתיחה: $300
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232-234, [2] leaves. Lacking final leaf. Misfoliation. Approx. 31 cm. Fair-poor condition. 
Stains. Dampstains. Extensive wear. Many open tears to title pages and other leaves 
(large tears to last leaves), affecting title page border and text, some repaired with 
paper. Worming, affecting text (extensive worming in some places). The first title page 
and the final leaf are detached. Old, damaged, fabric binding, with extensive worming.
· Halachot Gedolot, by R. Shimon Kiara. [Zhovkva, 1811]. Bound with: Chiddushei 
Halachot Maharam Schiff. [Poritsk, 1820].
Stamps of Rebbe Elimelech Shapira of Grodzisk on p. 72b of Halachot Gedolot, and on 
the final leaf of Chiddushei Halachot Maharam Schiff.
Handwritten genealogical inscriptions on inside front board, tracing the family lineage 
of the sons of Rebbe Elimelech Shapira – the Rebbe of Piaseczno, author of Chovat 
HaTalmidim, and the Admor HaChalutz, back to the Maggid of Kozhnitz and the 
Chozeh of Lublin.
Halachot Gedolot: 83 leaves. Lacking title page. Chiddushei Halachot Maharam Schiff: 
97; 39-94; 23; 23, [1] leaves. Lacking title page and following leaf. 36 cm. Fair-poor 
condition. Stains. Dampstains. Extensive wear. Extensive worming, affecting text in 
many places. Tears, including open tears affecting text. Paper repairs in several places. 
Old binding, damaged and detached, with extensive worming, without spine.
Rebbe Elimelech Shapira of Grodzisk (1824-1892), son of Rebbe Chaim Meir Yechiel, 
the "Saraf of Mogielnica", and grandson of the Maggid of Kozhnitz and R. Elimelech of 
Lizhensk. Leading rebbe and tzaddik in Poland, author of Imrei Elimelech and Divrei 
Elimelech.
Opening price: $300

152. Three Books – Copies of Rebbe Elimelech Shapira of Grodzisk, and His 
Sons the Rebbe of Piaseczno and the Admor HaChalutz
Three books in two volumes, copies of Rebbe Elimelech Shapira of Grodzisk, and his 
sons the Rebbe of Piaseczno and the Admor HaChalutz:
· Yefe Toar, commentary on Midrash Bereshit Rabbah, by R. Shmuel Yaffe Ashkenazi. 
Prague: Moshe Katz, [1689-1692]. Second edition. 
Stamps of Rebbe Elimelech Shapira of Grodzisk on title page and p. 64a.
Inscription on front endpaper: "Belongs to the holy sons of the rabbi here in Grodzisk".
Inscriptions on the first title page (on both sides, some deleted), including: "Fishel son 
of R. Tzvi Hirsh".
[2], 72, [1], 72-139, 141-177, 180-207; 1-58, [1], 70-88, 88-133, 135-144, 146-149, 190-231, [1], 
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153. ספר שו"ת הר"ן - מיץ, תקל"ו - עותק מיוחס ל"ייטב לב" ולחותנו רבי משה דוד 
אשכנזי אב"ד טולטשווא וצפת

ספר שו"ת הר"ן, שאלות ותשובות מאת רבינו נסים גירונדי. מיץ, ]תקל"ו 1776[.
עותק מיוחס, שעבר בירושה במשפחות רבנים ואדמו"רים - אדמו"רי סיגט וסאסוב.

רישומי בעלות וחתימות: חתימה )מטושטשת( של "הק' משה דוד אשכנזי" )אב"ד טולטשווא וצפת(; בדף 
)אב"ד  יואל אשכנזי"  "הק'  בנו  דוד אשכנזי, בחתימת  רבי משה  רישום בעלות של הגאון  המגן האחורי 
יקותיאל  זלוטשוב(; בדפי המגן הקדמיים רישומי בעלות המעידים שהספר שייך ל"הגאון הגדול... מו"ה 
יהודה טייטלבוים אב"ד סיגעט" )בעל "ייטב לב"(; ובדף השער רישום המעיד שהספר שייך להאדמו"ר רבי 
חנוך העניך מאיר מסאסוב "חופ"ק קערעצקיע במדינת טשעכין סלאוואקי" )חתן ה"קדושת יו"ט" מסיגט, 

בנו של ה"ייטב לב"(.
בדפי המגן רישומים נוספים: רישום בכתב יד עתיק, שבו מוזכר "...הרבני הגאון החריף... הרב אב"ד דק' 
ורישום  במ"ג",  לישועה  רחל  בן  "ישראל  אמו  ושם  שמו  את  שרשם  חסיד  של  "קוויטל"  רישום  פראג"; 

)בגרמנית( של טיוטת שטר חוב על סך 200 גולדן.
הרב הקדוש רבי משה דוד אשכנזי אב"ד טולטשווא וצפת )תקל"ד-תרט"ז, אישים בתשובות החת"ס, עמ' 
ש(, בעל "תולדות אדם" ו"באר שבע", חותנו של האדמו"ר בעל "ייטב לב" מסיגט. לגזעו הקדוש מתייחסים 
האדמו"רים מסאטמר ומקלויזנבורג. כבר בגיל צעיר נתקבל לאב"ד העיר טולטשווא, ובמשרה זו כיהן כארבעים 
שנה. עלה לצפת בשנת תר"ד והיה ממקימי הישוב החסידי בצפת שלאחר הרעש. זמן קצר לאחר עלייתו 
חיבר בשנות  בירושלים. את הספר  ב"ק  ישראל  רבי  בדפוסו של  "תולדות אדם"  ארצה, הדפיס את ספרו 
השלושים לחייו, ורבי יעקב מליסא בעל "חוות דעת" כתב עליו בהסכמתו לספר: "הרב הגאון המפורסם מ' 
משה דוד... האי גברא לא צריך לדידי ולדכוותי, אך רצונו של אדם זהו כבודו ואין מסרבין לגדול". ביתו ובית 

מדרשו בצפת שוקמו ע"י נכדו האדמו"ר מקלויזנבורג, והיום שוכנים בהם מוסדות צאנז בעיה"ק צפת.
בנו הגאון רבי יואל אשכנזי אב"ד זלוטשוב )תק"ע-כסלו תרמ"ב(, תלמידו וחתן-חתנו של רבי יעקב מליסא 
הגאון  היה  המובהקים  תלמידיו  בין  בגליציה.  התורה  ומרביצי  הרבנים  מגדולי  המשפט".  "נתיבות  בעל 
המהרש"ם מברעזאן, שנסמך על ידו להוראה. מחבר הספר שו"ת מהר"י אשכנזי )מונקאטש, תרנ"ג(. בתו 
נישאה לבן-דודה בעל ה"קדושת יו"ט" והיא אמו של האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים מסאטמר - שנקרא על 
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שם סבו זה ]בהסכמת האדמו"ר מסאטמר למהדורה החדשה של ספרו שו"ת מהר"י אשכנזי, הוא כותב 
עליו: "...זקני אבי אמי... הגה"ק מרן יואל אשכנזי האבדק"ק זלאטשוב... גאון וצדיק מדור הקדום... כי ידוע 

גאונו וצדקתו והעמיד תלמידים גאונים וגדולים..."[.
יהודה טייטלבוים בעל ה"ייטב לב" )תקס"ח-תרמ"ג(, חתן רבי משה דוד  יקותיאל  האדמו"ר הקדוש רבי 
"ישמח משה" רבי משה טייטלבוים  אשכנזי מטולטשווא. תלמידו המובהק של אבי-אביו האדמו"ר בעל 
אב"ד אוהעל, אשר היה מקרבו ביותר וגילה לו גילויים שמימיים מדברים שהתגלו אליו ברוח הקודש. כיהן 
כאב"ד אוהעל וערים נוספות ובשנת תרי"ח עבר לכהן ברבנות סיגט, בה הקים ישיבה גדולה, שבתקופת 
פריחתה למדו בה כמאתיים תלמידים. מסיגט נתפרסם שמו על פני כל הארץ, ואלפי חסידים נהרו אל 
העיר, ליטול ממנו עצה ותבונה, להתברך ולהיוושע מפיו. נודע בקדושתו הרבה ונכדו האדמו"ר רבי יואל 
מסאטמר העיד עליו שמעולם לא פגם בקדושתו. סיפורי מופת רבים מסופרים אודותיו, בהם דברי פלא 
שהתגלו לו ב"רוח הקודש". מקובל היה בדורו כמי שיודע את מחשבות העומדים מולו, וסיפורים מופלאים 
התפרסמו אודות כך. נודע בספריו: ספר ייטב לב על התורה, ספר ייטב פנים על המועדים, ספר רב טוב על 

התורה ושו"ת אבני צדק.
וקרעצקי,  סאסוב  אב"ד   ,)1884-1942 )תרמ"ד-תש"ג  מאייער-טייטלבוים  דוב  העניך  חנוך  רבי  האדמו"ר 
דוד מסאסוב,  יוסף  רבי  ובנו של  יו"ט" מסיגט  והצדיקים בדורו. חתן בעל ה"קדושת  מגדולי האדמו"רים 
מצאצאי האדמו"ר רבי חנוך מאלסק בעל "לב שמח", ומצאצאי האדמו"ר רבי שלום מבעלז. קדוש וטהור, 
תלמיד חכם מופלג, נודע בתפילותיו הנלהבות והיה פועל ישועות עבור כלל ישראל. בצוואתו ציוה שלא 

לכתוב שום תואר על מצבתו, רק "שפעל ישועות לבני ישראל".
]1[, נו דף. 20 ס"מ בקירוב. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. חותמות ורישומים 

רבים בכתב-יד. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $4000
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153. Responsa of the Ran – Metz, 1776 – Copy Owned by the Yitav Lev and His 
Father-in-Law R. Moshe David Ashkenazi Rabbi of Tolcsva and Safed
Responsa of the Ran, by Rabbenu Nissim Gerondi. Metz, [1776]. 
Important ownership – this copy was passed down through the families of the rebbes 
of the Sighet and Sassov dynasty.
Signatures and ownership inscriptions: signature (blurred) of R. Moshe David Ashkenazi 
(rabbi of Tolcsva and Safed), signature of his son, R. Yoel Ashkenazi (rabbi of Zlotchov), 
ownership inscriptions attesting that the book belonged to Rebbe Yekutiel Yehuda 
Teitelbaum Rabbi of Sighet (the Yitav Lev) and to Rebbe Chanoch Heinich Mayer of 
Sassov (son-in-law of the Kedushat Yom Tov of Sighet), and other inscriptions.
R. Moshe David Ashkenazi (1774-1856), father-in-law of the Yitav Lev of Sighet. 
Rabbi of Tolcsva and later of Safed, where he rebuilt the Chassidic settlement after the 
earthquake.
His son, R. Yoel Ashkenazi Rabbi of Zlotchov (1810-1881), leading rabbi and Torah 
disseminator in Galicia, grandfather of Rebbe Yoel Teitelbaum of Satmar.
Rebbe Yekutiel Yehuda Teitelbaum, the Yitav Lev (1808-1883), son-in-law of R. Moshe 
David Ashkenazi, close disciple of his grandfather the Yismach Moshe. Served as rabbi 
of Ujhel and later, Sighet.
Rebbe Chanoch Heinich Dov Mayer-Teitelbaum (1884-1942), rabbi of Sassov, leading 
rebbe in his generation. Son-in-law of the Kedushat Yom Tov of Sighet.
[1], 56 leaves. Approx. 20 cm. Fair-good condition. Stains and wear. Worming, affecting 
text. Stamps and many handwritten inscriptions. New leather binding.
Opening price: $4000
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154. ספר שערי תשובה - לבוב, תרט"ז - העותק של רבי יוסף אשכנזי הרב מזלוטשוב 
נכדו  ושל  מצפת  אשכנזי  ברוך  רבי  בנו  של  מסאטמר(,  יואל  רבי  האדמו"ר  של  )דודו 
רבי שרגא פייבוש אשכנזי )המשב"ק של האדמו"ר מסאטמר בתקופת אורשיווא, קראלי 

וסאטמר(

ספר שערי תשובה, עניני מוסר ותשובה, לרבינו יונה מגירונדי. לבוב, ]תרט"ז[ 1856.
עותק מיוחס של דודו ובן-דודו של האדמו"ר רבי יואל מסאטמר - רבי יוסף אשכנזי אב"ד זלוטשוב, של בנו 

רבי ברוך אשכנזי מטבריה וצפת ושל נכדו רבי שרגא פייבוש אשכנזי מצפת וסאטמר.
חותמות ורישומי בעלות רבים - מכמה דורות של בני משפחת אשכנזי. רישומים בדף המגן: "שייך לה"ה 
חתום  רישום  זלטשאב".  אין  אשכנזי  יוסף  מו"ה  הנגיד  הרבני  לה"ה  "שייך  אשכנזי",  יוסף  מו"ה  האברך 
בדף המגן: "זה הספר שערי תשובה שייך לשמי הצעיר ברוך אשכנזי מזלאטשוב יע"א. היום יום ד' תבוא 
ח"י אלול תרנ"ד, פעה"ק טבריא תובב"א". בשער ובדף האחרון חתימה וחותמות בנו רבי "שרגא פייביש 
אשכנזי - בעיה"ק צפת ת"ו". בדף האחרון חותמת מעניינת עם רישום לידה: "בני אפרים יוסף דוב --- נולד 

א' וישלח י"ב כסלו תער"ב לפ"ק".
אשכנזי  יואל  רבי  הגה"ק  של  וממלא-מקומו  בנו  אשכנזי,  דוב  יוסף  אפרים  רבי  הגאון   - מזלוטשוב  הרב 
אב"ד זלוטשוב )מחבר ספר שו"ת מהר"י אשכנזי, מונקאטש תרנ"ג; בנו של הרה"ק רבי משה דוד אשכנזי 
הרב מטולטשווא וצפת(. רבי יוסף היה חתנו של הגה"ק רבי יהושע העשיל פרנקל-תאומים אב"ד קומרנא 
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154. Shaarei Teshuvah – Lviv, 1856 – Copy of R. Yosef Ashkenazi Rabbi of 
Zlotchov (Uncle of Rebbe Yoel of Satmar), of His Son Rabbi Baruch Ashkenazi 
of Safed and of His Grandson Rabbi Shraga Feivish Ashkenazi (Attendant 
of the Satmar Rebbe During His Tenures as Rabbi of Orsheva, Karoly and 
Satmar)
Shaarei Teshuva – on ethics and repentance, by Rabbenu Yonah Gerondi. Lviv, 1856.
Copy owned by R. Yosef Ashkenazi, rabbi of Zlotchov, uncle and cousin of Rebbe Yoel 
of Satmar; owned by his son R. Baruch Ashkenazi of Tiberias and Safed (d. ca. 1930); 
and by his grandson R. Shraga Feivish Ashkenazi of Safed and Satmar (perished in the 
Holocaust, 1944), who served as close attendant of Rebbe Yoel of Satmar for 27 years, 
during his tenures as rabbi of Orsheva, Karoly and Satmar.
Many ownership inscriptions and stamps from several generations of the Ashkenazi 
family.
40 leaves. 21 cm. Good-fair condition. Stains and wear. Tear to endpaper, repaired with 
paper and tape. Minor wear. Minor worming. Stamps, signatures and handwritten 
inscriptions. New leather binding.
Opening price: $300

)מגדולי תלמידי החוזה מלובלין, בנו של ה"ברוך טעם" הגה"ק רבי ברוך פרנקל-תאומים אב"ד לייפניק(. 
כיהן ברבנות בעיר זלוטשוב, עד שעלה לארץ ישראל לעיה"ק צפת בשנת תר"נ בקירוב.

היתה  מסאטמר  טייטלבוים  יואל  רבי  ולאדמו"ר  סיגט  לאדמו"רי  אשכנזי  יוסף  רבי  בין  המשפחה  קרבת 
כפולה. אחותו של רבי יוסף היתה הרבנית חנה טייטלבוים - אשת ה"קדושת יום טוב" )הוריו של רבי יואל 
מסאטמר(, ואמו של ה"קדושת יום טוב", הרבנית רחל טייטלבוים - אשת ה"ייטב לב", היתה אחות-אביו 

של רבי יוסף.
בן-דודו של  )נפטר תר"צ בערך(,  ברוך אשכנזי מזלוטשוב  רבי  לפנינו, הרה"צ  יוסף, החתום  רבי  בנו של 
האדמו"ר רבי יואל מסאטמר. בשנת תר"נ עלה לצפת יחד עם אביו הרב מזלוטשוב. התגורר שנים רבות 
בעיר טבריה וחזר בשנות התר"ע לעיר צפת, בה היה אחד ממנהיגי הציבור ונכבדי קהילת "מרמרוש-סיגט" 

עד סוף שנות התר"פ בקירוב )חתום על מכתבים ציבוריים עד שנת תרפ"ו(.
יוסף, רבי שרגא פייבוש אשכנזי מצפת )נספה בשואה בשנת תש"ד(. חתן רבי יעקב יצחק  נכדו של רבי 
אונגר מצפת )מצאצאי האדמו"ר רבי מרדכי דוד אונגר מדומברובה(. נסע כשד"ר מארץ ישראל בשלהי 
תקופת מלחמת העולם הראשונה והגיע להונגריה. רבי שרגא פייבוש התקרב - עפ"י עצת הרב מפלאנטש 
והיה למשמשו בקודש לאורך תקופה של כ-27 שנה  יואל מסאטמר  - אל קרוב-משפחתו האדמו"ר רבי 
)בתקופת אורשיווא, קראלי וסאטמר(, עד ימי השואה. גם בנו אחריו, רבי אפרים יוסף דוב אשכנזי - השני 
ויד-ימינו  שנה  כשישים  במשך  מסאטמר  האדמו"ר  של  ובן-ביתו  בקודש  משמשו  היה  )תרע"ב-תשס"ב(, 
בכל העניינים. רבי יוסף היה תלמיד חכם ופיקח מופלג, אדם גדול בחסידות וביראה. ערך את ספריו של 

האדמו"ר מסאטמר בהלכה ובאגדה והוציאם לאור. ראה בהקדמתו לשו"ת "דברי יואל".
מ דף. 21 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. קרע בדף המגן, משוקם בהדבקת נייר ונייר דבק. בלאי קל. 

סימני עש קלים. חותמות, חתימות ורישומים בכתב-יד. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $300
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 - תקצ"ח  זולקווא,   - הרועים  מלא  ספר   .155
מהדורה ראשונה - הגהות חתומות של האדמו"ר 
רבי אורי לנדמן מסטרליסק ושל אחיו האדמו"ר 

רבי פנחס לנדמן מאוקנא
והפוסקים,  הש"ס  כללי  חלקים,  שני  הרועים,  מלא  ספר 
דינוב.  יאליש אב"ד  יעקב צבי  רבי  מאת האדמו"ר הגאון 

זולקווא, תקצ"ח ]1838[. מהדורה ראשונה.
בדפי הספר ארבע הגהות למדניות בכתב-ידו של האדמו"ר 
בשמו:  חתומות  מהן  שלוש  מסטרליסק,  לנדמן  אורי  רבי 
"הק' אורי". שש הגהות למדניות בכתיבה אחרת, שלוש 
מהן חתומות "זעירא פנחס" ואחת חתומה "מז"פ" ]כנראה: 
ממני זעירא פנחס[ - כפי הנראה, זהו כתב-יד אחיו וחתנו 

האדמו"ר רבי פנחס לנדמן מאוקנא.
מחבר הספר, האדמו"ר הקדוש רבי יעקב צבי יאליש )יולס( 
והחסידות  התורה  מגדולי  )תקל"ח-תקפ"ה(,  דינוב  אב"ד 
יהודה  רבי  סבו  בבית  ונתגדל  בפרמישלא  נולד  בגליציה. 
משה  רבי  הגה"ק  אצל  למד  שם  מז'יבוז',  אב"ד  צבי  ב"ר 
טייטלבוים בעל "ישמח משה". כיהן ברבנות בערים דינוב, 
גלאגוב והוסאקוב. פרש מן הרבנות והתיישב בעיר מולדתו 
החוזה  החסידות:  צדיקי  של  מובהק  תלמיד  פרמישלא. 
מדבריהם  מרימנוב.  מנדל  ורבי  מקוז'ניץ  המגיד  מלובלין, 
בנגלה  גדול  "מורי".  התואר  ציון  תוך  בספריו  מביא  הוא 
ובנסתר, גאון מופלג ומחבר פורה שחיבר כ"ז ספרים, אך רק 
חלק מהם נדפסו: "מלוא הרועים" כללים בהלכה, "קהלת 
על  ליעקב"  "אמת  יעקב",  "ישרש  בקבלה,  כללים  יעקב" 

התורה, ועוד.
)תקצ"ח-תרע"ז,  מסטרליסק  לנדמן  אורי  רבי  האדמו"ר 
אנצ' לחסידות, א, עמ' רד-רה( היה נכדו של ה"שרף" רבי 
נינה של החוזה מלובלין.  אורי מסטרליסק. רעייתו הייתה 
הסתופף בצילם של האדמו"רים ה"שר שלום" מבעלז ורבי 
שברוסיה,  ווישנוביץ  בערים  ברבנות  כיהן  מנשכיז.  יצחק 

לעספיץ ופודול-אילואי שברומניה. היה גאון מופלג וגדול בתורה, והרבה לכתוב הגהות בשולי גליונות ספריו, 
בהן גם הגהות על הירושלמי. מחבר הספרים "אור יצהר", "שלמא רבא" ו"דמעות שליש - הספדים". "נהג 
לכתוב חידושיו בקנה של אווז, בדיו שיצר במו ידיו מעשן התנור שאסף מן הארובה" )מתוך תולדות משפחת 

לנדמן שנדפסו בסוף ספרו "אור יצהר", בני ברק תשנ"ו(.
האדמו"ר רבי פנחס לנדמן מאוקנא )תר"ט?-תרפ"ט(, היה אחיו הצעיר של רבי אורי לנדמן הנ"ל ובהמשך 
הפך לחתנו כשנשא לאשה את בתו שרה צירל. שימש ברבנות ואדמו"רות בערים קרילוב )פולין(, דרוהוביטש 

ואוקנא )רומניה(. הניח אחריו חידושים בכתובים )"אור יצהר", עמ' רי(.
חותמות בשער, מחוקות בחלקן: "יעקב קאפיל..." ]לרבי אורי ולרבי פנחס היה אח בשם רבי יעקב קאפיל 

לנדמן - האדמו"ר מקיטוב-טרנופול, מחבר "השיב לב אבות", אך לא ברור אם אלה חותמות שלו[.
]2[, צב; טז דף. חסר דף אחרון. 38 ס"מ. נייר כחלחל. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות גדולים. בלאי 

רב וקמטים. סימני עש. ללא כריכה.
סטפנסקי חסידות, מס' 346.

פתיחה: $500
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155. Melo HaRo'im – Zhovkva, 1838 
– First Edition – Signed Glosses 
of Rebbe Uri Landman of Strelisk 
and of his Brother Rebbe Pinchas 
Landman of Ocna
Melo HaRo'im, two parts, methodology 
of the Talmud and poskim, by R. Yaakov 
Zvi Yolles rabbi of Dinov (Dynów). 
Zhovkva, 1838. First edition.
With four scholarly glosses handwritten 
by R. Uri Landman of Strelisk, three of 
them signed "Uri". Six scholarly glosses 
in a different handwriting, three of them 
signed "Ze'ira Pinchas" and one signed 
with the initials "M.Z.P." (seemingly 
alluding to Ze'ira Pinchas). This may be 
the handwriting of his brother and son-
in-law R. Pinchas Landman of Ocna.
The author, Rebbe Yaakov Zvi Yolles 
rabbi of Dinov (1778-1825), prominent 
Galician Torah leader and rebbe. Close 
disciple of the Chozeh of Lublin, the 
Maggid of Kozhnitz and R. Mendel of 
Rimanov.
Rebbe Uri Landman of Strelisk (1838-
1917) and his younger brother R. Pinchas 
of Ocna (1849?-1929) were renowned 
Torah scholars and both served in a 
number of rabbinical positions in Poland 
and Romania.
Stamps on title page, partially deleted, 
of "Yaakov Koppel…" (perhaps these 
are the stamps of R. Yaakov Koppel 
Landman, Rebbe of Kuty-Ternopil, 
brother of R. Uri and R. Pinchas).
[2], 92; 16 leaves. Lacking last leaf. 38 
cm. Bluish paper. Fair condition. Stains, 
including large dampstains. Extensive 
wear and creases. Worming. Without 
binding.
Stefansky Chassidut, no. 346.
Opening price: $500
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אלה   - אחד  בכרך  ספרים  שלושה   .156
 - הקודש  אגרת   / צדק  פועל   / המצות 
של  העותק   - תרל"ט-תרמ"ז  וורשא, 

האדמו"ר רבי ישראל מהוסיאטין 

האדמו"ר  מספריית  אחד,  בכרך  ספרים  שלושה 
רבי ישראל מהוסיאטין:

ערוכות  מצוות  תרי"ג  סדר  המצות,  אלה  ספר   .1
חאגיז.  משה  רבי  מאת  התורה,  פרשיות  סדר  על 

וורשא, תרמ"ז 1887.
מחולקות  מצוות  תרי"ג  סדר  צדק,  פועל  ספר   .2
לימי השבוע, מאת רבי שבתי כ"ץ בעל הש"ך, עם 
וורשא,  חאגיז.  משה  רבי  מאת  המנהגים,  מאמר 

]תרמ"ז[ 1887.
וליקוטים  חסידות  מאמרי  הקודש,  אגרת  ספר   .3
מנדל  מנחם  רבי  החסידות:  גדולי  מאת  שונים 
מוויטבסק, רבי אברהם מקאליסק, רבי חיים חייקל 
תרל"ט  וורשא,  מליז'נסק.  אלימלך  ורבי  מאמדור 

.1879
מהוסיאטין.  ישראל  רבי  האדמו"ר  של  העותק 
בדף השער חותמות ספרייתו: "אוצר הספרים של 

ישראל פריעדמאן מהוסיאטין".
ישראל פרידמן מהוסיאטין  רבי  האדמו"ר הקדוש 
בארץ  רוז'ין  בית  אדמו"רי  זקן  )תרי"ח-תש"ט(, 
פייביש  מרדכי  רבי  האדמו"ר  של  בנו  ישראל, 
מהוסיאטין )בנו של הסבא קדישא מרוז'ין(. משנת 
מגדולי  והיה  באדמו"רות,  לכהן  החל  תרנ"ד 
האדמו"רים המפורסמים בגליציה. גדולי הפוסקים 

וה"מחזה אברהם". במלחמת העולם  רבי מאיר אריק  בגליציה הסתופפו בצילו, כדוגמת הרב מטשיבין, 
הראשונה העביר את חצרו לווינה. בשנת תרצ"ז עלה לארץ ישראל והתיישב בתל-אביב. איש קדוש מלא 
הוד, אשר מסופרים אודותיו סיפורים מופלאים. אנשים שנכנסו אליו עם בעיות ומצוקות יצאו עם בשורות 
מפתיעות ומדויקות. ברוח קדשו ראה דברים ברורים בנוגע לנעלם ולעתיד. "לא מעט עובדות מסופרות 
על היותו בו זמנית בשני עולמות, ואף משתתף בבית דין של מעלה בדיון על איש זה או אחר, או בקביעת 
גורלו של העולם..." )הרב ד"ר מאיר צבי גרוזמן, אמרו צדיק, רמת-גן תשס"ו, עמ' 111(. ידוע סיפור תפילתו 
על קברו של ה"אור החיים" במעמד גדולי המקובלים בזמן השואה, כשהיה חשש כי הצבא הנאצי בפיקודו 
של רומל ינצח בחזית המצרית, וסכנת השמדה נשקפה ליישוב היהודי בארץ ישראל. לפי המפורסם, אמר 

אז כי הצורר לא ישלוט בארץ ישראל.
שלושה ספרים בכרך אחד. אלה המצות: ]10[, 14-8, ]2[, 148-16; 140 עמ'. חסרים ]4[ דפים )3 דפים עם 
שמות המנויים ודף עם השמטות(. פועל צדק: 48 עמ'. אגרת הקודש: 44 עמ'. 18.5 ס"מ. נייר יבש ושביר 
במיוחד. מצב בינוני. כתמים. קרעים, בהם קרעים חסרים בדף השער הראשון ובדפים נוספים, עם פגיעות 
במסגרת השער ופגיעות בטקסט. הדבקות נייר לחיזוק בדף השער ובדף האחרון. חיתוך דף השער הראשון 

עם פגיעה במסגרת השער. חותמות. רישומים בכתב-יד. כריכה ישנה, עם פגמים.

פתיחה: $300
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157. הגהות רבות בכתב-יד קדשו של האדמו"ר מזוטשקא - ספר הצניעות והישועה - 
העותק של המחבר

ירושלים,  רוזנבוים.  אייזיק  יצחק  רבי  מזוטשקא  האדמו"ר  מכ"ק  צניעות,  דיני  והישועה,  הצניעות  ספר 
תשמ"ד.

העותק של המחבר. על דף הבטנה הודבק כרוז - "קול קורא לישראל קדושים! קדושים תהיו!" ועליו חותמת 
מכ"ק  במתנה  הספר  קבלת  על  המעיד  תשנ"ט  משנת  בעלות  רישום  שלצדו,  הבטנה  דף  על  האדמו"ר. 

האדמו"ר המחבר.
בדפי הספר עשרות הגהות והוספות בכתב-יד קדשו של המחבר. ברבות מן ההגהות הוא מציין "שו"ר" 

]=שוב ראיתי[. בהגהה בדף קעז )מתאריך חשון תשמ"ז( הוא מביא דבר שהראה לו נכדו הב' אשר ישעי'.
כיהן  מנדבורנה,  איתמר  רבי  בנו של האדמו"ר  )תרס"ו-תש"ס(  רוזנבוים  אייזיק  יצחק  רבי  הקדוש  הגאון 
באדמו"רות בעיר זוטשקא ובעיר וואשקוביץ. לאחר השואה כיהן באדמו"רות בארה"ב. בשנת תשל"ג עלה 
לארץ ישראל. רבים היו צובאים על דלתותיו להפקד בדבר ישועה ורחמים, לקבל ברכה או עצה טובה והוא 
נודע ל"פועל ישועות". פרסם כרוזים, חיבורים וקונטרסים לחיזוק עניני הצניעות והשלום, הכשרות והשבת.

תקנב עמ'. 21 ס"מ. מצב טוב מאד. חיתוך דפים צבעוני. קרע קל בכריכה.

פתיחה: $300

156. Three Books in One Volume – Eleh HaMitzvot / Po'el Tzedek / Igeret 
HaKodesh – Warsaw, 1879-1887 – Copy of Rebbe Yisrael of Husiatyn
Three books in one volume, from the library of Rebbe Yisrael of Husiatyn:
1. Eleh HaMitzvot, 613 mitzvot in the order of the Torah portions, by R. Moshe Hagiz. 
Warsaw, 1887.
2. Po'el Tzedek, 613 mitzvot divided according to the days of the week, by R. Shabtai 
Katz author of the Shach, with Maamar HaMinhagim by R. Moshe Hagiz. Warsaw, 
1887. 
3. Igeret HaKodesh, Chassidic essays and various selections by Chassidic leaders: R. 
Menachem Mendel of Vitebsk, R. Avraham of Kalisk, R. Chaim Chaikel of Amdur and 
R. Elimelech of Lizhensk. Warsaw, 1879.
Rebbe Yisrael Friedman of Husiatyn (1858-1948), last grandson of Rebbe Yisrael of 
Ruzhin. Immigrated to Eretz Israel in 1937, and settled in Tel Aviv. He is famous for his 
prayers at the gravesite of the Or HaChaim during WWII, when he declared that the 
Nazis would not succeed in conquering Eretz Israel.
Three books in one volume. Eleh HaMitzvot: [10], 8-14, [2], 16-148; 140 pages. Lacking 
[4] leaves (3 leaves with list of subscribers and errata leaf). Po'el Tzedek: 48 pages. 
Igeret HaKodesh: 44 pages. 18.5 cm. Particularly dry and brittle paper. Fair condition. 
Stains. Tears, including open tears to first title page and other leaves, affecting border 
and text. Title page and final leaf reinforced with paper. First title page trimmed with 
damage to border. Stamps. Handwritten inscriptions. Old binding, damaged.
Opening price: $300
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157. Many Glosses Handwritten 
by Rebbe Yitzchak Eizik 
Rosenbaum of Zutchka – 
HaTzniut VehaYeshuah – 
Author's Copy
HaTzniut VehaYeshuah, laws of 
modesty by Rebbe Yitzchak Eizik 
Rosenbaum of Zutchka. Jerusalem, 
1984.
Copy of the author. A printed 
broadside, stamped by the rebbe is 
pasted to the front free endpaper. 
Ownership inscription on inside 
front board, dated 1999, attesting 
that the book was received as a gift 
from the author. 
Dozens of glosses and additions 
handwritten by the author.
R. Yitzchak Eizik Rosenbaum 
(1906-2000), son of Rebbe Itamar of 
Nadvorna. Rebbe in Zutchka and 
later in the United States and Eretz 
Israel. Renowned as a wonder-
worker.
552 pages. 21 cm. Very good 
condition. Colored edges. Minor 
tear to binding.
Opening price: $300
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רבי  של  קדשו  בכתב-יד  דף   .158
מ"ספר   - )מוהרנ"ת(  מברסלב  נתן 

החזיונות" לרבינו חיים ויטאל

שטרנהרץ  נתן  רבי  של  קדשו  בכתב-יד  דף 
מברסלב )מוהרנ"ת(, תלמידו הגדול של רבי 
נחמן מברסלב, מתוך ספר החזיונות לרבינו 

חיים ויטאל.
קדשו של  יד  בכתיבת  צדיו  כתוב משני  דף 
רבינו המוהרנ"ת מברסלב, שהעתיק את ספר 
החזיונות לרבי חיים ויטאל. בראש העמודים 
מופיעה הכותרת: "ספר החזון ח"ב" ]כינוי זה 
לספר החזיונות אנו מוצאים במכתב ששלח 
מאור  מכתב  לתרופה,  )עלים  לבנו  נתן  רבי 
ירושלים  מהדורת  תקצ"ו,  וארא  א'  ליום 
זה:  מחיבור  מצטט  ובו  תיב(,  עמ'  תש"ס, 
"ובפירוש ראיתי בכתב הרב הקדוש מו"ה ר' 

חיים וויטאל ז"ל, הנקרא ספר החזון"[.
רבי  של  האישי  יומנו  הוא  החזיונות  ספר 
חיים ויטאל )מהרח"ו( - תלמידו הגדול של 
וחזיונותיו.  חלומותיו  את  תיעד  בו  האר"י, 
בדף שלפנינו מופיעים קטעים מתוך תיאורי 
הייחודים שערך מהרח"ו והגילויים שהתגלו 
יהוידע  בן  בניהו  נפשות  גילוי  בהם  לו, 
הראשון  הקטע  סבא.  ייבא  רב  והאמורא 
בחיי  מהרח"ו  שערך  הייחודים  את  מתעד 
רבו האר"י על קברו של האמורא אביי, ודו-

חשבתי  כך  "...ואחר  בעניין:  רבו  עם  שיח 
לשאול על החכמה, ואז היה הקול מתפוצץ 
נתון  והמדע  החכמה  ואומר...  ובלשוני  בפי 
לך כידיעת ר' עקיבא, ואחר כך חוזר ואומר: 

ויותר מר' עקיבא, ואחר כך אומר: וכרב ייבא סבא, ואחר כך אומר: ויותר מרב ייבא סבא, ואחר כך אומר: 
שלום עליך, ואחר כך אומר: מן שמיא משדרין לך שלמא... ואני נופל על פני משתטח בכוך אביי, ואחר כך 
הלכתי אל מורי ז"ל ואמר לי כי הועלתי מאד במה שעשיתי שני הייחודים... ואמר לי מורי ז"ל כי בחזרתי 
משם ונכנסתי לביתו שראה את נפש בניהו בן יהוידע הולך עמדי...". הקטע השני מתאר ייחוד שערך לאחר 
פטירת רבו האר"י: "ליל מוצ"ש ההוא יחדתי יחוד א' אחר חצות לילה... והזהירני ר' ייבא סבא שע"י היחוד 

מכתיבת מורי ז"ל הרב זללה"ה אשיג בחכמה כל מה שארצה...".
ומפיץ  המובהק  תלמידו   ,)1780-1844 )תק"מ-תר"ה  מברסלב  מוהרנ"ת   - מנמירוב  שטרנהארץ  נתן  רבי 
תורתו של האדמו"ר רבי נחמן מברסלב, ומנהיגה של חסידות ברסלב לאחר פטירת רבו. גילם בחייו דמות 

חסידות ברסלב
Breslov Chassidut
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158. Leaf Handwritten by Rabbi Natan of Breslov (Moharnat) – From Sefer 
HaChezyonot by Rabbi Chaim Vital
Leaf of Sefer HaChezyonot by R. Chaim Vital, handwritten by R. Natan Sternhartz of 
Breslov (Moharnat), prominent disciple of R. Nachman of Breslov.
Leaf (written on both sides) with a transcript from the book Sefer HaChezyonot by R. 
Chaim Vital, handwritten by R. Natan of Breslov. The following heading appears at the 
top of both pages: "Sefer HaChazon – Part II" (this was how R. Natan referred to Sefer 
HaChezyonot).
Sefer HaChezyonot is the personal diary of R. Chaim Vital (Maharchu) – prominent 
disciple of the Arizal, in which he records his dreams and visions. In this leaf, R. Chaim 
Vital recounts revelations he had of the souls of Benayahu ben Yehoyada and Rav Yiba 
Saba.

מובהקת של "תלמיד", ובדומה לרבינו חיים 
ויטאל שהיה מפיץ ומגלה תורת רבו האר"י, 
כך גם רבי נתן היה מגלה ומפיץ תורת רבו 
רבו  חיבורי  את  והדפיס  ערך  העולם.  לכל 
)בהם: ליקוטי מוהר"ן, ספר המידות, סיפורי 
מעשיות, ועוד(. מסופר כי רבי נחמן אמר כי 
לולא רבי נתן לא היה נשאר אפילו דף אחד 
לתורת  וביאור  פיתוח  הם  חיבוריו  מספריו. 
ספרו  היא  העיקרית  יצירתו  מוהר"ן.  רבו 
ועבודת  חסידות  דברי  ובו  הלכות"  "ליקוטי 
השם על סדר כל חלקי השולחן ערוך, בדרכי 
כלמדן  מנעוריו  נודע  נתן  רבי  מוהר"ן.  רבו 
מופלג, עובד ה' במסירות נפש ובהתעוררות 
בישראל.  נודעו  וקדושתו  תפילותיו  גדולה. 
"חיי  בספר  בהרחבה  נכתבו  תולדותיו 
תולדות   - ובמים  "באש  ובספר  מוהרנ"ת" 

מוהרנ"ת", ירושלים, תשנ"ו.
שורות  כ-44  כתובים.  עמודים  )שני  דף   ]1[
בכתב-יד קדשו של רבי נתן(. 18 ס"מ. מצב 
וקרעים, משוקמים  עש  סימני  כתמים.  טוב. 
באופן מקצועי )עם פגיעה במספר אותיות(. 

כריכת עור מהודרת.

פתיחה: $8000
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159. ליקוטי הלכות מרבי נתן מברסלב - יורה דעה - מהדורה ראשונה - זולקווא, תר"ח 
- העותק של רבי יוסף חנניה ליפא מייזלש אב"ד פרמישלא

ספר ליקוטי הלכות, יורה דעה ]הלכות שחיטה - הלכות ראשית הגז[, מיוסד על תורת רבי נחמן מברסלב, 
מאת תלמידו רבי נתן שטרנהארץ מברסלב )מוהרנ"ת(. ]זולקווא, תר"ח 1848[. מהדורה ראשונה.

בדף א' חותמת בעלות של רבי "יוסף חנניא ליפא מייזלס אבד"ק פרעמיסלא". 
הגאון רבי יוסף חנניה ליפא מייזלש )תקפ"ג-תרכ"ה, אנצ' לחכמי גליציה, ג, עמ' 803-807(, מגדולי רבני 
גליציה. אב"ד פשמישל )פרמישלא( משנת תרי"א. בהלווייתו ספד לו בעל ה"שואל ומשיב" ואמר כי "לא 
הניח גדול כמותו". מקורב ותלמיד של האדמו"ר בעל ה"דברי חיים" מצאנז, והתכתב עמו רבות בהלכה. 

בעל "פני יוסף" ושו"ת "תפארת יוסף".
"ליקוטי הלכות" הוא מן החיבורים המיוחדים בתורת ברסלב, בו נותן רבי נתן מברסלב ביאור חסידי וקבלי, 
עם הנהגות מעשיות לעבודת השם, על סדר הסימנים והסעיפים בשולחן ערוך, על פי דרכו המיוחדת של רבו 
- רבי נחמן מברסלב. מוהרנ"ת התבטא על ספריו אלו, כי בעריכתם ובכתיבתם הורגשה "התנוצצות אלוקית". 
תהליך ההדפסה נמשך על פני כעשרים שנה. רק החלק הראשון נדפס בחיי המחבר רבי נתן מברסלב, בעיר 
יאסי. החלקים הבאים נדפסו לאחר פטירתו, בזולקווא ובלמברג )לבוב(. ספרים אלו זכו למהדורות רבות כבר 

בשנים הראשונות לאחר הדפסתם. עד ימינו נדפסות מהדורות נוספות לספר קדוש זה.
1780-1844(, תלמידו המובהק  )תק"מ-תר"ה  - מוהרנ"ת מברסלב  נתן שטרנהארץ מנמירוב  רבי  המחבר, 
גילם  רבו.  פטירת  לאחר  ברסלב  חסידות  של  ומנהיגה  מברסלב,  נחמן  רבי  האדמו"ר  של  תורתו  ומפיץ 
בחייו דמות מובהקת של "תלמיד", ובדומה לרבינו חיים ויטאל שהיה מפיץ ומגלה תורת רבו האר"י, כך 
גם רבי נתן היה מגלה ומפיץ תורת רבו לכל העולם. ערך והדפיס את חיבורי רבו )בהם: ליקוטי מוהר"ן, 
נשאר אפילו  נתן לא היה  רבי  לולא  כי  נחמן אמר  רבי  כי  ועוד(. מסופר  סיפורי מעשיות,  ספר המידות, 
שלפנינו  הספר  היא  העיקרית  יצירתו  מוהר"ן.  רבו  לתורת  וביאור  פיתוח  הם  חיבוריו  מספריו.  אחד  דף 
"ליקוטי הלכות". רבי נתן נודע מנעוריו כלמדן מופלג, עובד ה' במסירות נפש ובהתעוררות גדולה. תפילותיו 
וקדושתו נודעו בישראל. תולדותיו נכתבו בהרחבה בספר "חיי מוהרנ"ת" ובספר "באש ובמים - תולדות 

מוהרנ"ת", ירושלים, תשנ"ו.
בדפים רנז-רסז מפתחות לכרכי לקוטי הלכות על אורח חיים ]חלקים א-ד[ ולחלק הנוכחי, עם מקורות 

לספרים ליקוטי מוהר"ן קדמאה ותנינא, סיפורי מעשיות ושיחות הר"ן. 
]2[, רסז דף. 24.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. קרע גדול בדף האחרון )כמחצית מהדף חסרה(. 

הגהות בכתב יד. ללא כריכה.
סטפנסקי חסידות, מס' 276.

פתיחה: $500

R. Natan Sternhartz of Nemirov (Nemyriv) – Moharnat of Breslov (1780-1844), close 
disciple and disseminator of the teachings of Rebbe Nachman of Breslov, and his 
successor as leader of Breslov Chassidism. The personification of a disciple, R. Natan 
revealed and disseminated the teachings of R. Nachman throughout the world. He 
arranged and published his teacher's works (including: Likutei Moharan, Sefer 
HaMidot, Sipurei Maasiot, and others). Reputedly, R. Nachman once declared that if 
not for R. Natan, not even one leaf of his writings would have survived. R. Natan's own 
compositions elucidate and explain the teachings of R. Nachman. 
[1] leaf (2 written pages. Approx. 44 autograph lines). 18 cm. Good condition. Stains. 
Worming and tears, professionally restored (slightly affecting several letters). Elegant 
leather binding.
Opening price: $8000



חסידות ברסלב226 

159. Likutei Halachot by Rabbi 
Natan of Breslov – Yoreh De'ah 
– First Edition – Zhovkva, 1848 – 
Copy of Rabbi Yosef Chananya 
Lipa Meisels Rabbi of Premishla
Likutei Halachot, Yoreh De'ah 
(laws of shechitah – laws of Reshit 
HaGez), based on the teachings of R. 
Nachman of Breslov, by his disciple 
R. Natan of Breslov (Moharnat). 
[Zhovkva, 1848]. First edition.
On leaf 1, stamp of R. Yosef 
Chananya Lipa Meisels Rabbi of 
Premishla (Przemyśl; 1823-1865), 
prominent Galician rabbi. He was 
the disciple of the Divrei Chaim 
of Sanz and exchanged extensive 
halachic correspondence with him.
Likutei Halachot is one of the most 
important compositions of Breslov 
teachings, wherein R. Natan 
of Breslov gives Chassidic and 
kabbalistic explanations, together with practical guidelines of conduct in G-d's service, 
arranged in the order of the laws in Shulchan Aruch – following the unique approach 
of his teacher, R. Nachman of Breslov. 
[2], 267 leaves. 24.5 cm. Good-fair condition. Stains and wear. Open tear to final leaf 
(with loss of about half the leaf). Handwritten glosses. Without binding.
Stefansky Chassidut, no. 276.
Opening price: $500
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ספר ליקוטי מוהר"ן - לבוב או   .160
זולקווא, תר"י 

ספר ליקוטי מוהר"ן, "מאמרות טהורות של 
הרב החסיד המפורסם בוצינא קדישא מה"ו 
נחמן נ"י כאור הבהיר נכדו של הרב הקדוש 
תר"י  זולקווא,  או  ]לבוב  זצוק"ל".  הבעש"ט 
1850 בקירוב[. בשער: "בשנת תקס"ט לפ"ק".

שער נפרד לליקוטי מוהר"ן תניינא.
כרוך עם: ספר אהל יצחק, הלכות שחיטות 
אליעזר  ב"ר  יצחק  רבי  מאת  ובדיקות, 

ממונקאטש. לבוב, ]תקע"ט[ 1819. 
מוהר"ן,  ליקוטי  של  השער  בדף  חתימות 
הלקוטי  "זה  השני:  בספר  הדפים  ובאחד 
שו"ב...  יצחק  הק'  לשמי  לי  שייך  מהר"ן 
פה  שו"ב  יצחק  ישיע  "הק'  לאנצוט..."; 

לאנצוט". 
דף.  כט   ,]1[ פא;   ,]1[ מוהר"ן:  ליקוטי  ספר 
מרבית  ס"מ.   21.5 דף.  נג  יצחק:  אהל  ספר 
קרעים  ובלאי.  כתמים  טוב.  במצב  הדפים 
בשולי  נייר  הדבקת  בודדים.  בדפים  קלים 
פגיעה  עם  הראשון,  החלק  של  השער  דף 
במסגרת השער )פגיעה קלה נוספת במסגרת 

השער כתוצאה מחיתוך הדפים(. קרע עם פגיעה בטקסט, בדף האחרון של הספר השני. כריכה ישנה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 285.

מקום ושנת הדפוס של ספר ליקוטי מוהר"ן, על-פי ג' שלום, קונטרס אלה שמות, ירושלים תרפ"ח, עמ' 14, 
מס' 37.

פתיחה: $400

160. Likutei Moharan – Lviv or Zhovkva, 1850 
Likutei Moharan, discourses of R. Nachman. [Lviv or Zhovkva, ca. 1850]. Year on title 
page: 1809.
Separate title page for Likutei Moharan Tinyana.
Bound with: Ohel Yitzchak, laws of Shechitah and Bedikah, by R. Yitzchak son of R. 
Eliezer of Munkacs. Lviv, 1819.
Signatures on the title page of Likutei Moharan and in second book. 
Likutei Moharan: [1], 81; [1], 29 leaves. Ohel Yitzchak: 53 leaves. 21.5 cm. Most leaves 
in good condition. Stains and wear. Minor tears to a few leaves. Strips of paper glued 
to margin of first title page (covering part of the border). First title page trimmed with 
minor damage to bottom of border. Tear affecting text to final leaf of second book. Old 
binding. 
Stefansky Chassidut, no. 285.
Opening price: $400
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161. ספר ליקוטי אמרים תניא - זולקווא, תקנ"ט - מהדורה ראשונה של "אגרת התשובה" 
מהדורה קמא 

ספר ליקוטי אמרים - תניא, מאת האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי. זולקווא, ]תקנ"ט 1798[.
והוא  נר"ו,  המחבר  הרב  מהגאון...  נופך...  בו  והוספנו  אמרים...  ליקוטי  ספר  והוא  "תניא  הספר:  בשער 
לבאר מהות התשובה וענינה, והוא חלק שלישי אשר לא היה בראשוני' הנדפס בסלאוויטא..." )המילה 

"בסלאוויטא" מודגשת בשער(.
מהדורה זו היא הדפסה שניה של ספר התניא בחיי המחבר, ואפשר שנדפסה ללא ידיעתו. מהדורה זו היא 
הראשונה שנדפסה מחוץ לגבולות רוסיה. במהדורה זו נדפסו לראשונה בסוף הספר פרקי "אגרת התשובה" 

- מהדורה קמא )בשקלוב תקס"ו הדפיס המחבר את "אגרת התשובה" מהדורה בתרא(.
למעשה, זו הפעם הראשונה שניתן לספר השם "תניא", שלאחר מכן נתקבע בפי כל. במהדורה הראשונה 

נקרא הספר "ליקוטי אמרים" בלבד.
בסוף הספר כותב המביא לבית הדפוס רבי יעקב מבראד: "...יד שלוחה אלי מרבים וכן שלמים, ונפשם 
בשאלתם ממני להתעסק בספר הק' הזה אשר נדפס במדינה אחרת ודלתותיה נעולות... ולסבה זו לא הובאו 

הספרים ההם למדינתנו" )גליציה-פולין(.
נר"ו,  בידי מהגאון המחבר  נדפס: "אמר המתעסק: מרגלית טובה היתה  סז/1[  ]דף  לפני אגרת התשובה 

קונטרס בכ"י מדבר מעניני תשובה, ולזכות את הרבים העליתיו על מזבח הדפוס".
למהדורה זו ניתנו שתי הסכמות חשובות מאת גדולי הרבנים. הראשונה מאת רבי משה צבי הירש מייזליש 
אב"ד זולקווא, והשניה מאת רבי יצחק הלוי מלבוב אב"ד קראקא ]חתנו של רבי אריה ליב אב"ד אמשטרדם 

וגיסו של רבי שאול אב"ד אמשטרדם[.
על נתינת ההסכמה הראשונה מספר רבי יצחק שמשון מייזליש אב"ד טשרנוביץ, נכדו של רבי משה צבי 
הירש, בהסכמה לסידור האדמו"ר הזקן )טשרנוביץ תרי"ג(: "נהירנא כד הוינא טליא בחצרות קדש, על ברכי 
כבוד אאזמו"ר הנשר הגדול תפארת ישראל הרב הגאון האמיתי... מו"ה משה צבי הירש מייזליש זצוקללה"ה 
אבד"ק זאלקווא והגליל, הייתי שם בעת ניתן מהודו הסכמה על ס' התניא אשר נדפס אז בק"ק זאלקווא, 

בהיותו חי אותו צדיק תמים הגאון האמיתי הקדוש הנ"ל המחבר ס' התניא, כי נשא תהלתו למשגב מאד".
ההסכמה השניה נתנה מאת רבי יצחק הלוי מלבוב אב"ד קראקא, מגדולי המתנגדים לחסידות. רבי יצחק 
הלוי היה מראשי החותמים על חרם נגד החסידים בקראקא בשנת תקמ"ו, ובהוראתו נשרף ספר צוואת 
הריב"ש )חסידים ומתנגדים, מרדכי וילנסקי, א' עמ' 139; ב', עמ' 135(, ואילו בספר זה יצא מגדרו בהסכמתו, 
והוא מפליג בשבח המחבר וספרו, ואלו דבריו: "...ראו דבר ה'... דברים נפלאים אשר יצאו מפי עיר וקדיש, 
מלין לצד עילאה ימלל, יהב חכמה לחכימין, הפליא עצה הגדיל תושיה... בכרך הגדול והנורא הזה, ס' 
לקוטי אמרים אשר פי השם יקבנו תניא קדישא. ומגודל ענוותו לא נודע שם המחבר, אמנם מכותלי דבריו 
הצצתי שהמחבר הוא איש אלקים קדוש, ובקראי שנים ושלשה דלתות, בינותי בדבריו הקדושים שהמה 

מאירים עיני השכל באור צח ומצוחצח, חכו ממתקים...".
]3[, ב-עד דף. 17.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות גדולים. כתם עם פגיעה בטקסט בשניים 
הדפים  ובשני  הראשונים  הדפים  בשני  עש.  סימני  דפים.  במספר  בטקסט  פגיעות  עם  קרעים  מהדפים. 
האחרונים סימני עש קשים, עם חסרון ופגיעות בטקסט, משוקמים במילוי נייר על פני חלקים גדולים משטח 

הדפים ושוליהם )יתכן שדפים אלו הושלמו מעותק אחר(. חותמת. כריכה חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 623; מונדשיין, ספר התניא, ביבליוגרפיה, ב, עמ' 36-43.

פתיחה: $2000
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161. Likutei Amarim Tanya – 
Zhovkva, 1798 – First Edition 
of Igeret HaTeshuva Mahadura 
Kama
Likutei Amarim Tanya, by Rebbe 
Shneur Zalman of Liadi. Zhovkva, 
[1798].
This edition is the second printing 
of the Tanya in the author's lifetime, 
and was presumably printed 
without his knowledge. This is the 
first edition containing chapters 
of Igeret HaTeshuva – Mahadura 
Kama (printed at the end of the 
book).
This is the first time the book was 
titled Tanya, a title used ever since. 
In the first edition, the book was 
named only Likutei Amarim.
[3], 2-74 leaves. 17.5 cm. Fair 
condition. Stains including large 
dampstains. Stain affecting text on 
two leaves. Tears to several leaves, 
affecting text. Worming. Significant 
worming to first two and final two 
leaves, with damage and loss to 
text, with paper repairs covering 
large parts of the leaves (leaves may 
have been supplied from a different 
copy). Stamp. New binding. 
Stefansky Chassidut, no. 623.
Opening price: $2000
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162. ספר לוח ברכת הנהנין - זולקווא, 
בחיי  שנדפסה  מהדורה   - תקס"א 

המחבר האדמו"ר הזקן בעל התניא

נטילת  סדר  עם  הנהנין,  ברכת  לוח  ספר 
ידים, מאת האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן 
]תקס"א  זולקווא,  התניא.  בעל   - מלאדי 
נדפסו  שקלאוו"  "בק"ק  המילים   .]1801
בשער באותיות גדולות, ואילו מקום הדפוס 

"זאלקווא" נדפס באותיות קטנות.
האדמו"ר  המחבר,  בחיי  שנדפסה  מהדורה 
נדפס  הנהנין  ברכת  לוח  התניא.  בעל  הזקן 
אך  מהדורות,  במספר  הזקן  האדמו"ר  בחיי 
רובן לא שרדו ומחלקן שרד עותק אחד בלבד.

בקצרה  להביא  נועד  הנהנין"  ברכת  "לוח 
את פסקי הלכות ברכות כהכרעת האדמו"ר 
העלה  ליברמן  חיים  ר'  הביבליוגרף  הזקן. 
השערה כי החיבור נקרא בשם "לוח", מפני 
שבמקור נדפס כלוח שנועד לתליה על כותלי 
בתי כנסת ובתי מדרש )כדוגמת לוחות שנה 

וכיו"ב(.
את  בהרחבה  תחילה  כתב  הזקן  האדמו"ר 
פסקיו בהלכות ברכות הנהנין בשולחן ערוך 
תקל"ב- בשנים  במזריטש,  )בהיותו  שחיבר 

לאחר  רק  נדפס  ערוך  השולחן  תקל"ג(. 
לכן  קודם  אך  תקע"ו.  בקאפוסט  פטירתו, 
התק"ס(  שנות  בראשית  או  התק"נ  )בשנות 
כבר הדפיס האדמו"ר את ה"לוח" ובו קיצר 
את הפסקים שכתב בשולחן ערוך, שישמשו 
הלכה למעשה. חיבור זה נדפס כאמור כבר 

בחייו והוא תואם להכרעות של האדמו"ר הזקן בשולחן ערוך שלו.
מאוחר יותר כתב האדמו"ר הזקן חיבור שלישי בהלכות ברכות, שנקרא "סדר ברכת הנהנין". חיבור זה 
נדפס אף הוא מספר פעמים בחיי האדמו"ר הזקן, בתוך סידורו, ובו שינה הרבה מן הפסקים וההכרעות 
שפסק בשולחן ערוך וב"לוח". בעוד שבחיבורים הנ"ל פסק על פי דעות הפוסקים האחרונים ובראשם ה"מגן 

אברהם", הרי שב"סדר ברכת הנהנין" חזר בו והכריע על פי דעות הראשונים.
]1[, ב-כז, ]1[ דף. 16.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי קל. קרעים חסרים, עם פגיעות 
בטקסט, משוקמים בהדבקות נייר )בדף ב קרע חסר עם השלמה של מספר שורות בכתב-יד(. סימני עש 
עם פגיעות בטקסט, בדף השער ובדפים נוספים. חיתוך דפים על גבול הטקסט במרבית הדפים, עם פגיעות 

בכותרות הדפים ובטקסט במספר דפים. חתימות ורישומים בכתב-יד. כריכת עור חדשה.
מביא המהדורה שלפנינו לבית הדפוס, רבי יעקב ב"ר נפתלי הירץ מבראד, היה זה שהדפיס את ספר התניא 

במהדורתו השניה, בזולקווא תקנ"ט.
סטפנסקי חסידות, מס' 262. ראה: ליברמן, אהל רח"ל, חלק א', ניו יורק תש"ד, עמ' 144; מונדשיין, ספרי 

ההלכה של אדמו"ר הזקן, ניו יורק תשמ"ד, עמ' 202 ואילך. 

פתיחה: $2000
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 - ראשון  חלק   - וחסידות  קבלה  פי  על  המלות"  פירוש  "עם  מלאדי,  הרב  סידור   .163
בתוספת  דא"ח(,  עם  )סידור  הסידור  מאמרי  של  שניה  מהדורה   - תקע"ח  ברדיטשוב, 

מאמרים חדשים שנדפסו לראשונה במהדורה זו

"סדר תפלות מכל השנה עפ"י נוסח האריז"ל", עם "פירוש המלות... עפ"י כוונת האריז"ל", חלק ראשון 
- תפילות לימות החול, מאת האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי - בעל התניא. ברדיטשוב ]תקע"ח 

.]1818
על פי הנדפס בשער, מהדורה זו הובאה לדפוס על ידי רבי מנחם נחום, בנו של האדמו"ר האמצעי, יחד עם 

גיסו רבי יקותיאל זלמן, חתנו של האדמו"ר האמצעי ונכדו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב.
במהדורה שלפנינו נוספו לראשונה כעשרה מאמרים חדשים של האדמו"ר הזקן, שנדפסו על פני למעלה 
בשער:  נכתב  אלו  הוספות  על  הפוכים(.  סוגריים  של  סימון  נדפס  חדש  מאמר  כל  )לפני  עמודים  מ-50 
"ובתוספות מרובה עשרה בוגין ]=קונטרסים[ מדברי קודש... מעניני תפילה שלא נדפסו בסדורי הקודמין" 

]כלומר במהדורת קאפוסט תקע"ו[. 
]2[, ה-מו, ]1[, מט-צד, צג-ק, קה-קסז דף, דף קסט. חסר דף קסח. 20 ס"מ בקירוב. נייר ירקרק. מצב בינוני. 
מספר דפים במצב גרוע. כתמים, בהם כתמים כהים וכתמי רטיבות. קרעים עם פגיעות בטקסט, משוקמים 
בהדבקות נייר דבק )כתוצאה מההדבקות נותרו כתמים כהים גדולים לרוחבם של מספר דפים(. קרעים 
י(,  בדף  גדול  )קרע  נוספים  דפים  ובמספר  השער  בדף  בטקסט  רבות  פגיעות  עם  גדולים(  )חלקם  חסרים 
משוקמים במילוי נייר )עם השלמות של הטקסט בדף השער ובדף השני בכתב-יד(. סימני עש, עם פגיעות 

בטקסט. חיתוך דפים על גבול הטקסט בדפים בודדים. חותמות ורישומים בכתב-יד. כריכה חדשה.

פתיחה: $1000

162. Luach Birkat HaNehenin – Zhovkva, 1801 – Edition Printed in the Lifetime 
of the Author, the Baal HaTanya
Luach Birkat HaNehenin, with the order of handwashing, by Rebbe Shneur Zalman of 
Liadi – the Baal HaTanya. Zhovkva, [1801].
Edition printed in the lifetime of the author, the Baal HaTanya. Several editions of this 
work were printed in the Rebbe's lifetime, yet most did not survive, and of some only 
one copy is extant.
The purpose of Luach Birkat HaNehenin was to set down the laws of Berachot as ruled 
by the Baal HaTanya, in a concise format.
[1], 2-27, [1] leaves. 16.5 cm. Fair condition. Stains. Dampstains. Minor wear. Open tears, 
affecting text, repaired with paper (open tear to leaf 2 with handwritten replacement 
of several lines). Worming affecting text, to title page and to other leaves. Margins 
of most leaves trimmed close to text, affecting headings and text on several leaves. 
Signatures and handwritten inscriptions. New, leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 262.
Opening price: $2000
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163. Siddur HaRav (Baal 
HaTanya), with Kabbalistic and 
Chassidic Commentary – Part 
I – Berditchev, 1818 – Second 
Edition of Maamarei HaSiddur 
(Siddur im Dach), with Several 
New Discourses
Year-round prayers according 
to the text of the Arizal, with a 
commentary based on the kavanot 
of the Arizal, Part I – weekday 
prayers, by Rebbe Shneur Zalman 
of Liadi – the Baal HaTanya. 
Berditchev [1818].
This edition was brought to print by 
R. Menachem Nachum, son of the 
Mitteler Rebbe, together with his 
brother-in-law R. Yekutiel Zalman, 
grandson of R. Levi Yitzchak of 
Berditchev.
Some ten new discourses by the 
Baal HaTanya were printed for the 
first time in this edition of the siddur. The new discourses are marked with inverted 
parentheses. 
[2], 5-46, [1], 49-94, 93-100, 105-167 leaves, leaf 169. Lacking leaf 168. Approx. 20 cm. 
Greenish paper. Fair condition. Several leaves in poor condition. Stains, some dark. 
Dampstains. Tears affecting text, repaired with tape (leaving large, dark stains along 
the width of several leaves). Open tears (some large) with significant loss of text to 
title page and several other leaves (large tear to leaf 10), repaired with paper (with 
handwritten replacement of text on the title page and on the second leaf). Worming, 
affecting text. A few leaves trimmed close to text. Stamps and handwritten inscriptions. 
New binding.
Opening price: $1000
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קאפוסט,   - הזהר  ביאורי  ספר   .164
תקע"ו - מהדורה ראשונה 

הזהר,  בספר  ביאורים  הזהר,  ביאורי  ספר 
מאת האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי 
- בעל התניא. קאפוסט, ]תקע"ו 1816[. דפוס 
של  תלמידיו  מחשובי  יפה,  ישראל  רבי 

האדמו"ר הזקן. מהדורה ראשונה.
בקבלת  רבים  מושגים  המסביר  יסוד  ספר 
בספר  ביאורים  החסידות.  דרך  ע"פ  האר"י 
הזהר, שנאמרו מפי האדמו"ר הזקן בלילות 
מתלמידיו,  סגולה  ויחידי  בניו  לפני  שבת 
האמצעי  האדמו"ר   - בנו  ע"י  ונכתבו 
ע"י  נאמרו  אלו  ביאורים  מליובאוויטש. 
תקס"ב,  כסליו  מי"ט  החל  הזקן  האדמו"ר 
עד לשנותיו האחרונות. בספר זה נדפסו רק 
בסוף  בנו  )כדברי  הזהר  על  כרבע מביאוריו 

ההקדמה(.
מ"ק  ככולם  "...ורובם  נדפס:  הספר  בשער 
]מכתבי קודש[ הנ"ל היו לפני כ"ק אדמו"ר 
נ"ע ומאד ישרו בעיניו". בראש הספר הקדמה 
מאת בנו, האדמו"ר האמצעי, בה הוא מספר 
על תוכן הביאורים שבספר: "...אשר שמענו 
ושבת,  שבת  ליל  בכל  ז"ל  קדשו  רוח  מפי 
פירושים וביאורים מאמרי הזהר בכל סדרא 

דף א' זה כמה שנים, ואשר נראה בעליל לכל עיני ישראל אשר רוה"ק הופיע עליו בהגלות נגלות אורו 
בסתרי סודות ורזין דאורייתא, ובפרט בביאורו בפי' המאמרים מכוונים לאמיתתן ממש, וכאשר שמעתי מפי 
קדשו ז"ל, לא פעם ושתים, שכל ימיו עשה קבע ללמוד הזה"ק בשבת דוקא ]...[ ואמר ע"ע ]על עצמו[ שאין 
רגילותו ללמוד בכל שבת, רק דף א' או ב', אבל בעיון והעמקה גדולה וביגיעה רבה בדקדו' הלשון בכל 

מלה, שיהי' מכוון ע"פ אמיתי' חכמת הקבלה...".
בסוף ההקדמה מתאר האדמו"ר האמצעי את אופן כתיבתו ועריכתו את הספר: "ידוע לכל באי שערי אור 
תורתו של אאמו"ר ז"ל, שבכל הכתבים שלי שבידי אין דבר נוסף מעצמי, כ"א במה שבא באיזה מקומות 
לפרש ולבאר בתוס' ביאור במקום שקיצר בלשונו הקדוש ז"ל, וגם זה נלקח מדברי אור תורתו המבוארים 

בתוס' במקומות אחרים, וכמארז"ל ד"ת ]דברי תורה[ עניים במקום זה ועשירים במ"א ]במקום אחר[".
שבין  הזהר,  על  אליעזר"  "דמשק  לפירושו  בהקדמתו  כותב  מקומרנא  ספרין  צבי  אליעזר  רבי  האדמו"ר 
הספרים שהיו לנגד עיניו בעת שחיבר את פירושו היה "ספר ביאורי הזהר מהרב הגאון הקדוש מו"ה דוב 

בער, בהרב נזר ישראל, רבם של ישראל הקדושים, מו"ה שניאור זלמן זלה"ה".
חתימות בדף ]4[ ובדף א/1 )בכתיבה מזרחית(: "הצעיר יחזקיאל שמואל דויד בנימין".

]4[, קלט; נז דף. 21 ס"מ. נייר כחלחל. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות קשים. בלאי. קרעים חסרים 
עם פגיעות בטקסט )קרע חסר גדול בדף השער(, משוקמים במילוי נייר )עם השלמות בצילום(. סימני עש 

עם פגיעות בטקסט. כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 79.

פתיחה: $500
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165. ספר נר מצוה ותורה אור - קאפוסט, תק"פ - מהדורה ראשונה 
ספר נר מצוה ותורה אור, יסודות בתורת חסידות חב"ד, מאת רבי דוב בער שניאורי - האדמו"ר האמצעי 
מליובאוויטש. קאפוסט, תק"פ ]1820[. דפוס רבי ישראל יפה, מחשובי תלמידיו של האדמו"ר הזקן. מהדורה 

ראשונה.
לספר שני חלקים. החלק הראשון נקרא "שער האמונה", "מדבר במהות ענין מצות האמונה שהוא היסוד 
השני  החלק  סוף.  ים  וקריעת  מצה  אכילת  מצרים,  יציאת  בענייני  עוסקים  פרקיו  המצות".  לכל  ושרש 
עומק  לבאר את  )כדי  והספירות  העולמות  כל השתלשלות  על  ביאור תמציתי  ובו  היחוד",  "שער  נקרא 
הדברים ב"שער היחוד", חיבר תלמידו המובהק של המחבר, רבי הלל מפאריטש, חיבור שלם, בשם "לקוטי 

ביאורים" ]וורשא, תרכ"ח[(.
חסידים  לסוג  מיועד  היה  האמצעי  האדמו"ר  מספרי  ספר  שכל  אמר  מליובאוויטש  המהר"ש  האדמו"ר 
מסויים, אך "שער היחוד הוא המפתח דתורת החסידות", ואותו כתב האדמו"ר האמצעי עבור כל החסידים 

)קונטרס לימוד החסידות להריי"ץ, עמ' 30(.
חותמת בדף האחרון: "יעקב חיים בה"ר מרדכי דוב סלאנים, פעה"ק חברון תובב"א" - מעסקניה החשובים 

של קהילת חב"ד בחברון.
ד, ]7[, קלג, ]1[; נז דף. 16.5 ס"מ. נייר כחלחל. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות )עם סימני עובש(. 
קרעים חסרים בדף השער ובדפים נוספים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי נייר, עם השלמות בכתב-
יד במספר מקומות. סימני עש עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם במילוי נייר. חותמות ורישומים בכתב-

יד. כריכת עור חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 395.

פתיחה: $600

164. Biurei HaZohar – Kopust, 1816 – First Edition
Biurei HaZohar, commentary to the Zohar, by Rebbe Shneur Zalman of Liadi – the Baal 
HaTanya. Kopust (Kopys): R. Yisrael Yoffe, prominent disciple of the Baal HaTanya, 
[1816]. First edition.
A fundamental book clarifying many concepts of the Arizal's Kabbalah, according 
to Chassidic teachings. The commentaries to the Zohar, which the Baal HaTanya 
imparted to his sons and the elite of his disciples on Shabbat eves, were recorded by 
his son Rebbe Dov Ber, the Mitteler Rebbe of Lubavitch, and approved by the Baal 
HaTanya.
Signatures on leaf [4] and on leaf 1a (in Oriental script): "Yechezkel Shmuel David 
Binyamin".
[4], 139; 57 leaves. 21 cm. Bluish paper. Fair condition. Stains. Extensive dampstains. 
Wear. Open tears affecting text, including large open tear to title page, repaired with 
paper (with photocopy replacements). Worming, affecting text. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 79.
Opening price: $500
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165. Ner Mitzvah V'Torah Or – 
Kopust, 1820 – First Edition
Ner Mitzvah V'Torah Or, principles 
of the Chabad doctrine, by Rebbe 
Dov Ber Shneuri, the Mitteler Rebbe 
of Lubavitch. Kopust (Kopys): R. 
Yisrael Yoffe, prominent disciple 
of the Baal HaTanya, 1820. First 
edition.
The book comprises two parts. 
The first part is entitled Shaar 
HaEmunah, and discusses the 
topics of the Exodus from Egypt, the 
eating of Matzah and the Splitting 
of the Sea. The second part, named 
Shaar HaYichud, contains a concise 
explanation of the kabbalistic 
notions of Hishtalshelut HaOlamot 
and Sefirot.
Stamp on the final leaf of R. Yaakov 
Chaim Slonim, a prominent Chabad 
activist in Hebron.
4, [7], 133, [1]; 57 leaves. 16.5 cm. 
Bluish paper. Fair condition. Stains, 
including dampstains (with mold 
stains). Open tears to title page 
and other leaves, affecting text, 
repaired with paper (handwritten 
text replacements in several places). 
Worming affecting text, repaired 
in part with paper. Stamps and 
handwritten inscriptions. New 
leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 395.
Opening price: $600 
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166. ספר אמרי בינה - קאפוסט, תקפ"א - 
מהדורה ראשונה 

שמע,  קריאת  בענייני  ביאורים  בינה,  אמרי  ספר 
והחסידות,  הקבלה  תורת  פי  על  ותפילין  ציצית 
האמצעי  האדמו"ר   - שניאורי  בער  דוב  רבי  מאת 
רבי  דפוס   .]1821 ]תקפ"א  קאפוסט,  מליובאוויטש. 
התניא.  בעל  של  תלמידיו  מחשובי  יפה,  ישראל 

מהדורה ראשונה.
ביותר  העמוק  החיבור  הוא  בינה"  "אמרי  הספר 
מהספרים שחיבר והדפיס האדמו"ר האמצעי. הוא 
עילאה"  "יחודא  המושגים  בביאור  ברובו  עוסק 
ו"יחודא תתאה", ומיוסד על תורת אביו, בעל התניא. 
הספר מחולק לארבעה מדורים: פתח השער, שער 

קריאת שמע, שער הציצית ושער התפילין.
חיבורים,  עשרה  בחייו  הדפיס  האמצעי  האדמו"ר 
של  שונה  לסוג  מיועד  מהם  אחד  שכל  ואמר 
הוא  שאותו  אמר  בינה"  "אמרי  הספר  על  אנשים. 
שייעד  אמר  אף  ופעם  ביותר,  למעמיקים  מייעד 
האדמו"ר  ליעפלער.  יקותיאל  רבי  לתלמידו  אותו 
התקשה  שפעם  סיפר  מליובאוויטש  המהר"ש 
בהבנתם של פרקים לב ולז שבספר, ונכנס לשאול 

לימוד  )קונטרס  יקותיאל  ר'  את  אביו שישאל  לו  והשיב  פירושם,  את  צדק"  ה"צמח  אביו האדמו"ר  את 
החסידות להריי"ץ, עמ' 30(.

מסופר על האדמו"ר בעל ה"דברי חיים" מצאנז שהיה מעיין בכל לילה לפני קריאת שמע שעל המיטה בספר 
"אמרי בינה" של האדמו"ר האמצעי )שלשת הרואים, ברוקלין תשס"ד, עמ' שכ(. ה"דברי חיים" אף מביא 
מדבריו בספרו "דברי חיים" על התורה בפרשת ויקהל )כח/2(: "מבואר בספרים וביותר ביאור בספר אמרי 

בינה בכוונת יחודא עילאה דשמע".
האדמו"ר האמצעי מליובאוויטש - רבי דוב בער שניאורי )תקל"ד-תקפ"ח(, בנו של האדמו"ר הזקן רבי שניאור 
זלמן מלאדי - בעל ה"תניא". לאחר פטירת אביו בשנת תקע"ג בעת מנוסתו ממלחמת נפוליאון, החל לכהן 
כאדמו"ר בעיירה ליובאוויטש. בחיי אביו היה כותב את תורתו, ודורשה ברבים, אף בפני אביו, בתוספת 
ביאוריו שלו. ניחן בעמקות גאונית ובנביעה אין סופית כמעיין המתגבר. מאמרי החסידות שלו היו נמשכים 
שעות ארוכות. התברך בכח הסברה מדהים בכתב ובעל פה, וביכולתו לבאר ולפשט לפני אנשים פשוטים 
את המושגים העמוקים והמופשטים ביותר בקבלה ובחסידות. חונן בכח ריכוז נדיר, והיה יכול להתבונן 
שעות על גבי שעות במושגים אלוקיים, כשהוא אינו מבחין כלל בסובב אותו. הרבי מליובאוויטש סיפר עליו 
שבתפילות יום כפור היה עומד על מקומו כל שעות היום, בדביקות עצומה ובהתפשטות הגשמיות, בלי 

תנועה ותזוזה, ומראשו היו נוטפים פלגי זיעה. הסתלק תוך כדי אמירת מאמר חסידות. 
רישום בעלות בדף השער )דהוי ומחוק בחלקו(: "שייך לר' יעקב ה---".

בשוליים  חסר  קרע  רטיבות.  כתמי  בהם  כתמים,  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   20 דף.  נה-קמ   ,]1[ נו,  כא;   ,]2[
העליונים של דף השער, עם פגיעה בטקסט משני צדי הדף, משוקם במילוי נייר )עם השלמות בצילום(. 
סימני עש, עם פגיעות בטקסט. חיתוך דפים על גבול כותרות הדפים במספר מקומות. חותמת בדף האחרון. 

כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 55. 

פתיחה: $700
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167. ספר תורה אור )חב"ד( - קאפוסט, תקצ"ז - מהדורה ראשונה
ופורים, מאת האדמו"ר הזקן רבי  ספר תורה אור, מאמרי חסידות על חומשים בראשית ושמות, חנוכה 

שניאור זלמן מלאדי - בעל התניא. קאפוסט, תקצ"ז 1836. מהדורה ראשונה.
הספר נכתב מפיו של בעל התניא על ידי אחיו רבי יהודה ליב )מהרי"ל( מיאנאוויטש, בעל "שארית יהודה", 
וסודר ונערך לדפוס על ידי נכדו-תלמידו האדמו"ר ה"צמח צדק" מליובאוויטש רבי מנחם מנדל שניאורסון 
)תקמ"ט-תרכ"ו(. כשעסק ה"צמח צדק" בעריכת והגהת הספר "תורה אור", לא עסק בשום עניין אחר, ואף 
לא השיב תשובות בהלכה בכתב ובעל פה, מגודל הטרדה והאחריות שהיו לו בהגהת ועריכת כתבי זקנו 
בעל התניא. כאשר יצא הספר מבית הדפוס כתב ה"צמח צדק" אגרת לחסידיו על חשיבות הספר "תורה 
אור", ש"כל דבריו כגחלי אש להלהיב הלבבות ולקרבן לאביהן שבשמים, ולהמשיכן על אפיקי מים חיים 

התורה והמצוה" )אגרות קודש מאת כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק", מהדורת ברוקלין תשע"ג, עמ' מא-מג(.
חותמת בדף ב/1: "שייך לחברה פרחי שושנים דבהמ"ד, פה שימבורג".

]1[, ב-קסז, ]1[ דף. חסר דף השער הראשון. 21 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי. קרעים, 
נייר.  ובהדבקות  פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי  נוספים, עם  ובדפים  בהם קרעים חסרים בדף השער 
סימני עש עם פגיעות בטקסט. הדף האחרון, עם קרעים חסרים, הודבק על נייר לחיזוק. רישומים בכתב-יד. 

כריכת עור חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 610.

הספר שלפנינו הוא מהספרים האחרונים שנדפסו ברוסיה טרם סגירתם של כל בתי הדפוס היהודיים בשנת 
תקצ"ז בעקבות הלשנת המשכילים. מאז ואילך הורשו להתקיים רק שני בתי דפוס, בווילנא ובז'יטומיר, 
שעמדו תחת פיקוח חמור של השלטון הרוסי. רק בשנת תר"ח נדפס בז'יטומיר חלקו השני של הספר, על 

חומשים ויקרא-דברים, במתכונת אחרת בשם "לקוטי תורה".

פתיחה: $800

166. Imrei Binah – Kopust, 1821 – First Edition 
Imrei Binah, explanations on the topics of Kriyat Shema, Tzitzit and Tefillin, based 
on Kabbalah and Chassidic teachings, by R. Dov Ber Shneuri, the Mitteler Rebbe of 
Lubavitch. Kopust: R. Yisrael Yoffe, prominent disciple of the Baal HaTanya, [1821]. 
First edition.
Imrei Binah is considered the most profound of the books composed and published by 
the Mitteler Rebbe. The main part of the book is dedicated to clarifying the kabbalistic 
concepts of Yichuda Ilaa and Yichuda Tataa, based on the teachings of the author's 
father – the Baal HaTanya.
Ownership inscription on title page (partially faded and deleted): "Belongs to R. Yaakov 
H---". 
[2], 21; 56, [1], 55-140 leaves. 20 cm. Good-fair condition. Stains. Dampstains. Open 
tear to top of title page, affecting text on both sides of leaf, repaired with paper (with 
photocopy replacements). Worming, affecting text. Leaves trimmed close to headings 
on some leaves. Stamp to final leaf. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 55.
Opening price: $700
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167. Torah Or (Chabad) – Kopust, 1836 – 
First Edition
Torah Or, Chassidic essays on Bereshit and 
Shemot, Chanukah and Purim, by Rebbe 
Shneur Zalman of Liadi – the Baal HaTanya. 
Kopust (Kopys), 1836. First edition.
The book was written from teachings heard 
directly from the Baal HaTanya by his 
brother R. Yehuda Leib of Janowiec, author 
of She'erit Yehuda, and was arranged and 
edited for print by his disciple and grandson 
Rebbe Menachem Mendel Schneersohn, the 
Tzemach Tzedek of Lubavitch.
Stamp on p. 2a.
[1], 2-167, [1] leaves. Lacking first title page. 
21 cm. Fair condition. Stains, including 
dampstains. Wear. Tears, including open 
tears to title page and other leaves, affecting 
text, repaired with paper. Worming, affecting text. Final leaf, with open tears, mounted 
on paper. Handwritten inscriptions. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 610.
Opening price: $800

167

168. ספר לקוטי תורה - ארבעת החלקים בארבעה כרכים - ז'יטומיר, תר"ח - מהדורה ראשונה 
/ ספר תורה אור - ז'יטומיר, תרכ"ב - מהדורה ראשונה של "הוספות לספר תורה אור"

ספר לקוטי תורה )בארבעה כרכים( וספר תורה אור )בשני כרכים( - מאמרי החסידות של האדמו"ר הזקן 
בעל התניא על התורה:

· ספר לקוטי תורה, ארבעה חלקים, מאמרי חסידות על חומשים ויקרא-דברים, על המועדים ועל מגילת 
שיר השירים, מאת האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי - בעל התניא. ז'יטומיר, תר"ח 1848. דפוס רבי 

חנינא ליפא, רבי אריה ליב ורבי יהושע העשיל שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא. מהדורה ראשונה.
ארבעת החלקים בארבעה כרכים. השערים של חלקים ויקרא ודברים נדפסו בחלקם בדיו אדומה.

הספר "לקוטי תורה" הוא מספרי היסוד החשובים ביותר של תורת חסידות חב"ד. בספר נדפסו המאמרים 
שעל החומשים ויקרא-דברים )ועל פרשיות בשלח ופקודי(, ואילו המאמרים על החומשים בראשית ושמות 

נדפסו בספר "תורה אור" )קאפוסט תקצ"ז(.
בספר מובאים "דרושים" שאמר בעל התניא בפני הציבור בשבתות ומועדים, וכן "ביאורים" שנאמרו לפני 
עוסקים  ה"דרושים"  בשבת.  ב"דרוש"  שאמר  מה  את  לבאר  כדי  השבוע,  באמצע  תלמידים  ומספר  בניו 
בתורת  מושגים  ומפשטים  מבארים  ה"ביאורים"  ואילו  החסידות,  דרך  פי  על  ה'  עבודת  בענייני  ברובם 

הקבלה על פי דרך החסידות.
הספר נכתב ונערך על ידי נכדו ותלמידו המובהק של בעל התניא, האדמו"ר ה"צמח צדק". כשליש מהספר 
מכיל הגהות ומקורות שכתב ה"צמח צדק". הספר הובא לדפוס על ידי בני ה"צמח צדק", האדמו"רים רבי 

יהודה ליב מקאפוסט ורבי חיים שניאור זלמן מלאדי.
בספר "בית רבי" נכתב: "אחד מהרבנים ]כפי הנראה כוונתו לאדמו"ר ה"מגן אבות" מקאפוסט[... אמר: 
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רבי  הרב  מהקדוש  התניא[  ]בעל  רבינו  שקיבל  כפי  באות  אות  הוא  תורה  הלקוטי  של  האלו  שדרושים 
אברהם ]המלאך[ בן הרב המגיד ]ממזריטש[ נשמתו עדן, ובכל אות עומד בו רוח הקודש".

· ספר תורה אור, מאמרי חסידות על חומשים בראשית ושמות, חנוכה ופורים, עם קונטרס "הוספות לספר 
תורה אור", מאת האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי - בעל התניא. ז'יטומיר, תרכ"ב 1862. דפוס רבי 
חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא. מהדורה ראשונה של קונטרס ההוספות. 

שני כרכים.
בדף השער השני מצוין: "נדפס מחדש בתכלית ההידור, ובהגהות אמתיות ונתקנו בפנים...".

בקונטרס ההוספות נוספו 15 מאמרים חדשים של בעל התניא. בעוד שרוב הספר נדפס על פי הנוסח שכתב 
בן  של  מכתיבתו  הם  ההוספות  בקונטרס  שנדפסו  המאמרים  מיאנאוויטש,  ליב  יהודה  רבי  המחבר  אחי 

המחבר - האדמו"ר האמצעי מליובאוויטש, כפי שנכתב בדף השער לקונטרס ההוספות.
בספר "בית רבי" מאת רבי חיים מאיר היילמן )ברדיטשוב תרס"ב, ב', עמ' 34( מובאת מסורת שהמאמרים 
שנדפסו בקונטרס ההוספות עברו עריכה וקיצור בידי האדמו"ר ה"צמח צדק", חתנו של האדמו"ר האמצעי: 
"ושמענו שאדמו"ר בעל צ"צ נ"ע תיקנם, היינו שלקח דרושי חותנו רבינו ]האדמו"ר האמצעי[ הארוכים 

מאד וקצרם".
חותמות וחתימה בדפי השער של כרך תורה אור ובמקומות נוספים: "ש' זלמן יצחק וואלשאניק - ריגא". 

ששה כרכים. לקוטי תורה – כרך ראשון )ויקרא(: ]1[, ח; נ דף. כרך שני )במדבר(: ]1[, צו דף. כרך שלישי 
)דברים(: ]1[, ק דף. כרך רביעי )שיר השירים(: ]1[, ב-ג, ג-נא דף. כרך חמישי – תורה אור: קב דף. כרך 
ששי – הוספות לספר תורה אור: כד דף. 27.5-24.5 ס"מ. מצב משתנה בין הכרכים. מרבית הכרכים במצב 
כללי טוב-בינוני, כרך רביעי של לקוטי תורה במצב בינוני. כתמים רבים, בהם כתמי רטיבות. כתמי רטיבות 
גדולים בכרך הרביעי של ספר לקוטי תורה. סימני עש קלים. קרעים, בהם קרעים חסרים קטנים בדף השער 
של הכרך הראשון של לקוטי תורה, עם פגיעה במסגרת השער, וקרע חסר קטן עם פגיעה קלה בטקסט בדף 
השער של כרך תורה אור. בכרך הרביעי של ספר לקוטי תורה קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט, משוקמים 
בחלקם בהדבקות נייר, וסימני עש עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם במילוי נייר. הדבקות נייר רבות 

בדף האחרון של כרך זה. רישומים בכתב-יד. כריכות חדשות )לא אחידות(. 
סטפנסקי חסידות, מס' 297.

פתיחה: $800
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168. Likutei Torah – Four Parts in Four Volumes – Zhitomir, 1848 – First Edition 
/ Torah Or – Zhitomir, 1862 – First Edition of Hosafot L'Sefer Torah Or
Likutei Torah (in four volumes) and Torah Or (in two volumes) – Chassidic essays on 
the Torah portions, by the Baal HaTanya. 
· Likutei Torah, four parts, Chassidic essays on the Books Vayikra-Devarim, on the 
festivals and Shir HaShirim, by Rebbe Shneur Zalman of Liadi – the Baal HaTanya. 
Zhitomir: R. Chanina Lipa, R. Aryeh Leib and R. Yehoshua Heshel Shapira, grandsons 
of the rabbi of Slavita, 1848. First edition.
Four parts in four volumes. Title pages of Vayikra and Devarim printed in red and 
black.
Likutei Torah is considered one of the most important and fundamental books in 
Chabad Chassidic thought. It contains essays on the books of Vayikra-Devarim, while 
the essays on the books of Bereshit and Shemot were published in Torah Or (Kopust 
1837).
The book contains homilies which the Baal HaTanya delivered to the public on Shabbat 
and festivals, as well as commentaries which he gave over to his sons and select 
disciples during the course of the week, to clarify what he had said in the Shabbat 
sermon. The homilies mostly deal with the Chassidic approach to worship of G-d, 
while the commentaries explain and simplify kabbalistic concepts, based on Chassidic 
teachings.
· Torah Or, Chassidic essays on Bereshit and Shemot, Chanukah and Purim, including 
Hosafot L'Sefer Torah Or (Supplements to Torah Or), by Rebbe Shneur Zalman of 
Liadi – the Baal HaTanya. Zhitomir: R. Chanina Lipa and R. Yehoshua Heshel Shapira, 
grandsons of the Rabbi of Slavita, 1862. First edition of the supplements. Two volumes.
The supplements include 15 new essays by the Baal HaTanya. While most of the book 
follows the writings of the author's brother, R. Yehuda Leib of Janowiec, the essays 
printed in the supplements were written by the author's son, the Mitteler Rebbe of 
Lubavitch, as attested to on the title page of this section.
Stamps and signature on title pages of Torah Or and in other places.
Six volumes. Likutei Torah – Vol. I (Vayikra): [1], 8; 50 leaves. Vol. II (Bamidbar): [1], 96 
leaves. Vol. III (Devarim): [1], 100 leaves. Vol. IV (Shir HaShirim): [1], 2-3, 3-51 leaves. 
Vol. V – Torah Or: 102 leaves. Vol. VI – Hosafot L'Sefer Torah Or: 24 leaves. 24.5-27.5 
cm. Condition varies. Most volumes in overall good-fair condition, vol. IV of Likutei 
Torah in fair condition. Many stains, including dampstains. Large dampstains to vol. 
IV of Likutei Torah. Minor worming. Tears, including minor open tears to title page of 
vol. I of Likutei Torah, affecting border, and minor open tear to title page of Torah Or, 
slightly affecting text. Open tears and worming to vol. IV of Likutei Torah, affecting 
text, repaired in part with paper. Many paper repairs to final leaf of vol. IV of Likutei 
Torah. Handwritten inscriptions. New bindings (non-uniform).
Stefansky Chassidut, no. 297.
Opening price: $800



חסידות חב"ד - ספרים, כתבי יד ומכתבים241 

 - השכל  מוסר  ותוכחת  חיים  דרך  ספר   .169
האדמו"ר האמצעי - ז'יטומיר, תרכ"ג 

כיבושין  "דברי  השכל,  מוסר  ותוכחת  חיים  דרך  ספר 
שכובשין לבו של אדם ומקרבין לאביו שבשמים בתשובה 
שלימה", מאת רבי דוב בער שניאורי - האדמו"ר האמצעי 
חנינא  רבי  דפוס   .1863 תרכ"ג  ז'יטומיר,  מליובאוויטש. 
ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא.

בכתב-יד  רישום  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   19.5 דף.  קיא 
)נמחק בגירוד(. כריכה חדשה.

פתיחה: $300

169. Derech Chaim VeTochachat Mussar 
Haskel – The Mitteler Rebbe – Zhitomir, 
1863
Derech Chaim VeTochachat Mussar Haskel, 
words of admonishment motivating a person 
to repent, by R. Dov Ber Shneuri, the Mitteler 
Rebbe of Lubavitch. Zhitomir: R. Chanina Lipa 
and R. Yehoshua Heshel Shapira, grandsons of 
the Rabbi of Slavita, 1863.
111 leaves. 19.5 cm. Good condition. Stains. 
Handwritten inscription (scraped off). New 
binding.
Opening price: $300

170. ספר "קונטרס פירוש המלות" )לאדמו"ר האמצעי מליובאוויטש( - מהדורה ראשונה 
- וורשא, תרכ"ז 

ספר "קונטרס פירוש המלות הנקרא מהדורא בתרא" - פירוש והרחבה על סידור האדמו"ר הזקן, מאת בנו 
האדמו"ר רבי דוב בער שניאורי - האדמו"ר האמצעי מליובאוויטש. וורשא, תרכ"ז 1867. מהדורה ראשונה.

שני שערים, השער הראשון בנוסח קצר והשני מפורט יותר. 
)"סדור  נוסח הסידור שערך אביו האדמו"ר הזקן  בשנת תקע"ו הדפיס האדמו"ר האמצעי בקאפוסט את 
הרב"(, עם המאמרים )"פירוש המילות"( שנאמרו על ידי אביו ונכתבו על ידו. ביאורי האדמו"ר הזקן נאמרו 
בתמצות ובקיצור, על חלקים גדולים של הסידור, אך לא על כולו. וכפי שנכתב בשער השני של הספר 
שלפנינו: "יען כי אז הובאו פירושן ובאורן בכתובים קצרים, הנה לעת זקנתו של מרן אדמו"ר מרנא דובער 
ידו לבאר פירושן של הדברים שנאמרו מכבר...". מסיבה  וכח... למשוך בקסת שנית  הנ"ל, הוסיף אומץ 
זו נקרא הספר שלפנינו בשם "מהדורה בתרא", משום שהוא פירוש והרחבה לביאורים שנדפסו בקצרה 
בסידור בקאפוסט, שהיה מעין "מהדורה קמא". רוב הספר שלפנינו הוא אכן פירוש והרחבה של מה שנדפס 
בעבר בקצרה, אך חלק מהספר הוא פירוש חדש על אותם חלקים שהאדמו"ר הזקן לא הספיק לבארם, והם 

מחידושי בנו המחבר )פרקים קכח-קלז; קנב-קסו(.
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אלו,  קונטרסים  מאוד  חבב  המחבר[  ]=האדמו"ר  נ"ע  קדשו  כבוד  "כי  בהסכמתם:  מעידים  ויטבסק  רבני 
והרבה בשבחן, כאשר שמעתי בעצמי מפיו הקדוש בעוד זרחה לנו שמשו".

]2[, קיד דף. 28 ס"מ. שוליים רחבים. מצב טוב-בינוני. כתמים רבים, בהם כתמי רטיבות. קרע חסר בדף 
האחרון, עם פגיעה בטקסט. חותמות בדף השער הראשון. כריכת עור חדשה. 

סטפנסקי חסידות, מס' 474. 

פתיחה: $300

170. Kuntres Perush HaMilot (by the 
Mitteler Rebbe of Lubavitch) – First 
Edition – Warsaw, 1867 
Kuntres Perush HaMilot, called 
Mahadura Batra – commentary and 
expansion of the siddur of the Baal 
HaTanya, by his son Rebbe Dov Ber, the 
Mitteler Rebbe of Lubavitch. Warsaw, 
1867. First edition.
Two title pages, first one concise and 
second one more detailed. 
In this book, termed Mahadura Batra, 
the Mitteler rebbe expands upon 
explanations printed briefly in the 
Kopust siddur, and adds explanations 
to sections of the prayers not covered by 
his father.
[2], 114 leaves. 28 cm. Wide margins. 
Good-fair condition. Many stains, 
including dampstains. Open tear to final 
leaf, affecting text. Stamps to first title 
page. New leather binding. 
Stefansky Chassidut, no. 474.
Opening price: $300
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171. שלחן ערוך הרב - חלק שלישי ורביעי - סדילקוב, תקפ"ו - המהדורה היחידה בה 
מופיעה הסכמתו הנלהבת של הרה"ק רבי מרדכי מטשרנוביל - חותמת רבי אהרן משה 

מגזע צבי מבראד

שלחן ערוך הרב, חלק שלישי ורביעי, מאת האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי - בעל התניא. ]סדילקוב, 
תקפ"ו 1826[. שני חלקים בשני כרכים. המילה "בקאפוסט" הובלטה בדפי השער. המהדורה היחידה בה 

מופיעה הסכמת רבי מרדכי מטשרנוביל.
שני הכרכים מהמהדורה שלפנינו נדפסו דף על דף ושורה על שורה, בקירוב, על פי המהדורה הראשונה. 

 - הלבנה  )רוסיה  שברייסין  ובקאפוסט  בשקלוב  תקע"ד-תקע"ו  בשנים  נדפסו  הראשונה  המהדורה  כרכי 
בלארוס(. מאז עברו כעשר שנים עד הדפסת המהדורה השניה שלפנינו, שנדפסה בסדילקוב שבאוקראינה. 
המגיד הרה"ק רבי מרדכי מטשרנוביל, מחותנו של המחבר בעל התניא, מספר בהסכמתו הנלהבת למהדורה 
באוקראינה, שלא  בקרב החסידים  זו  על הביקוש למהדורה  )המופיעה בראש שני הכרכים שלפנינו(,  זו 
הגיעו לידיהם כל חלקי החיבור שנדפסו ברייסין: "בא אלי הרבני המופלא ]המו"ל[... לומר שרוצה לרוות 
צמאון עם קדוש בני ישראל אשר בערה בם תבערת והתלקח]ו[ת שלהבת יה בחשיקה וחפיצה שיפוצו 
ויסודו אמת לאמיתם של השלחן ערוך מהרב הגאון הגדול איש אלקים  מעיינות חכמת פסקי ההלכות 
החסיד המפורסם אור ישראל בוצינא קדישא ע"ה פ"ה ]=עמוד הימני פטיש החזק[ מו"ה שניאור זלמן מק"ק 
לאדי... כי גם אני בשלהובותא דנורא דלבא התלקחתי מזמן זמנים, ואמרתי מתי יבא לידי איש אשר ידבנו 
לבו להאיר אור חדש וקדוש הזה בעולם, ובפרט במדינתינו ]אוקראינה[ שלא זכינו להיות בידינו כל השלחן 
ערוך שלו כולם כאחד יחד, מחמת שאורחי רחיקא מדינתינו ממדינתו ]רייסין[ שנדפסו שם זה כבר שנים 
כבירים, וטרם בואו לכאן למדינתינו, כל אחד אשר יגיענו בכפו יבלענו, וכל חיך הטועמו אומר לי הוא...".

על המהדורה שלפנינו, ועל המדפיס ובית הדפוס שהדפיסו מהדורה זו, ראה בקבצי "היכל הבעש"ט", לז 
ולט.

בדף השער של החלק הרביעי, חותמת של "הק' אהרן משה מגזע צבי מבראד" - הגאון הקדוש רבי אהרן 
משה מגזע צבי )תקל"ה-תר"ה(, מגדולי החסידות, תלמיד החוזה מלובלין ורבי אורי מסטרליסק, ראשון 
כולל  וראש  הקודש  בעיר  החסידי  הישוב  למייסד  נחשב  בתקצ"ט(.  )עלה  לירושלים  החסידיים  העולים 
החסידים. על מצבתו בהר הזיתים נכתבו תארי קודש שאינם מצויים בדור ההוא בירושלים: "מנוחת איש 

תם אדומו"ר הרב הצדיק המפורסם בוצינא קדישא מגזע צבי".
שני כרכים. חלק שלישי )אורח חיים, הלכות עירובין(: ]4[, קפ, קפה-קצב, קפט-קצג, קצו-רלג, רלו-רנב, 
ריג-רך, רסא-רסח דף. חסרים 4 דפים: קצד-קצה, רלד-רלה. חלק רביעי )אורח חיים, הלכות פסח וקונטרס 
ועקבות רטיבות.  בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי  דף. 18.5-18 ס"מ. מצב כללי  ]2[, כט, לג-רמט  אחרון(: 
קרעים חסרים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם בהדבקות נייר. בדף השער של החלק הרביעי קרעים 
חסרים גדולים, עם פגיעות במסגרת השער ובטקסט משני צדי הדף, משוקמים במילוי נייר )עם השלמות של 
הטקסט ומסגרת השער(. בשני דפים בחלק הרביעי נגזרו השוליים החיצוניים על גבול הטקסט, עם חסרון 

ופגיעה בטקסט. סימני עש, עם פגיעות קלות בטקסט. חותמות ורישומים בכתב-יד. כריכות חדשות. 
סטפנסקי חסידות, מס' 565-570; מונדשיין, ספרי ההלכה של אדמו"ר הזקן, ביבליוגרפיה, ב, עמ' 40-55.

פתיחה: $300
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171. Shulchan Aruch HaRav – 
Parts III and IV – Sudylkiv, 1826 
– Only Edition with Enthusiastic 
Approbation by Rebbe Mordechai 
of Chernobyl – Stamp of Rebbe 
Aharon Moshe MiGeza Zvi of Brody
Shulchan Aruch HaRav, parts III-IV, 
by Rebbe Shneur Zalman of Liadi – the 
Baal HaTanya. [Sudylkiv, 1826]. Two 
parts in two volumes. The only edition 
with the approbation of R. Mordechai of 
Chernobyl.
The two volumes of this edition were 
printed almost leaf by leaf, line by line, 
after the first edition. 
The first edition was printed in 1814-
1816 in Shklow and Kopust (Belarus). 
Ten years passed before this second 
edition was printed in Sudylkiv, 
Ukraine. R. Mordechai of Chernobyl, in 
his enthusiastic approbation, writes of 
the great demand for this edition among 
the Chassidim in Ukraine.
The title page of part IV bears the stamp 
of: "Aharon Moshe MiGeza Zvi of Brody" 
(1775-1845), disciple of the Chozeh of 
Lublin and of R. Uri of Strelisk, one of the first Chassidim to immigrate to Jerusalem.
Two volumes. Part III (Orach Chaim, Hilchot Eruvin): [4], 180, 185-192, 189-193, 196-
233, 236-52, 213-220, 261-268 leaves. Lacking 4 leaves: 194-195, 234-235. Part IV (Orach 
Chaim, Hilchot Pesach and Kuntres Acharon): [2], 29, 33-249 leaves. 18-18.5 cm. Overall 
fair-good condition. Stains. Dampstains and traces of past dampness. Open tears, 
affecting text, some tears repaired with paper. Large open tears to title page of Part 
IV, affecting title page border and text on both sides of title page, repaired with paper 
(with replacements of text and title page border). The outer margins of two leaves of 
Part IV were trimmed close to text, with loss of text. Worming, slightly affecting text. 
Stamps and handwritten inscriptions. New bindings.
Stefansky Chassidut, nos. 565-570.
Opening price: $300
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משה  רבי  של  הכתרה  כתב   .172
 - קורניץ  לרבנות  לנדא  ליב  יהודה 

סיון תרמ"ד

שני דפים גדולים בכתב-יד - כתב הכתרה של 
קורניץ,  לרבנות  לנדא  ליב  יהודה  משה  רבי 
עם 144 חתימות מבני הקהילה. קורניץ )פלך 

ווילנא(, י"ז סיון תרמ"ד ]1884[.
ימי  באמצע  נכתב  שלפנינו  ההכתרה  כתב 
ה"שבעה" על הרב הקודם של קורניץ - רבי 
מרדכי זיסקינד )המכונה "ר' זישקא"(, חותנו 
של רבי משה יהודה ליב לנדא, שנפטר בי"ד 

סיון תרמ"ד.
של  בנו  סיפר  שלפנינו  ההכתרה  כתב  על 
 - לנדא  יעקב  רבי   - ליב  יהודה  משה  רבי 
בזכרונותיו: "כתב הרבנות אשר נמסר אחרי 
פטירת ר' זישקא לאבי, מתחיל במלים אלה: 
מצוקים  את  אראלים  גברו  אשר  'אחרי 
עטרת  עינינו  מאור  הקודש  ארון  והועלה 
נתאספנו...'.  הכ"מ,  דאתרינו  מרא  ראשנו 
כתב רבנות זה נכתב על ידי החסיד המופלג 
הקהל  בשוב  מיד,  קאסטרעל...  יהושע  ר' 
וקיבלו  הציבור  ראשי  התאספו  מהלויה, 
משה  ]רבי  ז"ל  אבי  את  העיר  לרב  עליהם 
טו"ב  ביום  נכתב  והכתב  לנדא[,  ליב  יהודה 

סיון" )מגילת קורניץ, עמ' 23-24(.
]2[ דף. 35 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, קרעים 
בטקסט.  פגיעה  עם  חסרים,  קרעים  ובלאי. 

בכמה מקומות תיקונים בנייר דבק. סימני קיפול. נקבי תיוק.
הגאון החסיד רבי משה יהודה ליב לנדא אב"ד קורניץ )תרי"ג?-אלול תרע"ג(, מחשובי רבני חב"ד. נסמך 
"הגדול  דווינסק.  אב"ד  זיבוב  ליב  אריה  רבי  ידי  על  ושלש,  עשרים  כבן  בהיותו  תרל"ו,  בשנת  להוראה 
ממינסק" כתב לו בתשובה הלכתית בהיותו כבן עשרים וחמש: "שאלת חכם חצי תשובה ושאלת חכם 
שכמוהו הוא תשובה שלימה". על פי עדות בנו רבי יעקב: "כל הש"ס עם תוספות והרא"ש היה שגור על פיו, 
מלבד בקיאותו הנפלאה בכל חלקי שלחן ערוך ובספרי שאלות ותשובות". הסתופף בצ"ל האדמו"ר הרש"ב 

מליובאוויטש, שהעריכו מאד והתחשב בפסקיו )מגילת קורניץ, תל אביב תשט"ז, עמ' 24(.

פתיחה: $300

172



חסידות חב"ד - ספרים, כתבי יד ומכתבים246 

 - ולאדי(  )ליובאוויטש, קאפוסט  - מאמרי אדמו"רי חב"ד  )"ביכל"(  כרך כתבי-יד   .173
מאמרים מבעל ה"מגן אבות" מקאפוסט שלא נדפסו - סוף המאה ה-19

כרך קונטרסים בכתב-יד )"ביכל"(, בכתיבות מעתיקים שונים - העתקת מאמרי חסידות שנאמרו ונכתבו 
על ידי אדמו"רי חב"ד: האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי - בעל התניא; רבי מנחם מנדל שניאורסון 
- ה"צמח צדק"; רבי שמואל שניאורסון - המהר"ש; רבי חיים שניאור זלמן שניאורסון מלאדי - מהרחש"ז; 

רבי שלמה זלמן שניאורסון - ה"מגן אבות" מקאפוסט. ]רוסיה, שנות התר"ל-תר"נ בקירוב[.
מאמרים רבים ב"ביכל" שלפנינו הם ממאמרי האדמו"ר ה"צמח צדק" על תרי"ג מצוות שנדפסו מאוחר יותר, 
בשנת תרע"א, בספרו "דרך מצותיך". מאמרים רבים אחרים הם מתורתו של האדמו"ר רבי שלמה זלמן 
שניאורסון מקאפוסט )תק"צ-תר"ס(, בעל ה"מגן אבות", שנכתבו על ידי אחד השומעים. למיטב בדיקתנו, 

חלק מהמאמרים לא נדפסו בשבעת החלקים של "מגן אבות", וחלקם נדפסו שם אך בנוסח אחר.
מספר קונטרסים אינם שלמים, ומופיעים גם מספר דפים בודדים מתוך קונטרסים.

בין הכותרות המופיעות ב"ביכל" שלפנינו: "פ']רשת[ בלק מאדמו"ר דלאדי" )האדמו"ר רבי חיים שניאור 
זלמן מלאדי - מהרחש"ז, או בנו האדמו"ר רבי יצחק דובער, בעל "סידור מהרי"ד"(; "רשימת הדברים מ"ה 
ששמעתי מאדמו"ר שליט"א פ' בחוקתי שנת תרנ"ז קאפוסט"; "בס"ד רשימת הדברים מה שזכיתי לשמוע 
מפי כ"ק אדמו"ר שליט"א ]ה"מגן אבות" מקאפוסט[ ער"ה ]=ערב ראש השנה[ דשנת תרנ"ט" )נדפס ב"מגן 
אבות", דברים, דף נו/1 ואילך, אך בנוסח אחר מהנכתב לפנינו(; "בס"ד מה ששמעתי ליל ב' דר"ה ]=דראש 

השנה[ שנת תרנ"ט"; "פ']רשת[ תבא קאפ]ו[סט" )מאמר זה לא נדפס(; "ש"ש ]=שבת שובה[ תרנ"ה". 
בסוף אחד הדפים של הקונטרסים הכרוכים ב"ביכל" נכתב: "פינחס מאלעשאוו. נחום ווילענשקע, ולמסור 
ליד מ"ה נחום מלאדי" ]אולי מדובר ברבי מנחם נחום דיסקין מלאדי )אביו של רבי יואל דיסקין בעל "משנת 
יואל"(, שהיה מלמד בביתו של האדמו"ר רבי יצחק דובער מלאדי, כפי המסופר בראש ההקדמה ל"משנת 

יואל"[.
]184[ דף. דפים בגודל משתנה. מצב משתנה בין הקונטרסים, חלק מהקונטרסים במצב טוב – כתמים ובלאי. 
חלק מהקונטרסים במצב בינוני – כתמים, קרעים חסרים ובלאי, עם פגיעות בטקסט. דפים מנותקים. כריכה 

ישנה, פגומה.

פתיחה: $400

172. Certificate of Appointment for Rabbi Moshe Yehuda Leib Landau as 
Rabbi of Kornitz – Sivan 1884
Two large handwritten leaves – certificate of appointment for R. Moshe Yehuda Leib 
Landau as rabbi of Kornitz, signed by 144 community members. Kornitz (Kurenets, 
Vilna region), 17th Sivan 1884.
This certificate of appointment was written immediately upon the passing of the 
previous rabbi of Kornitz – R. Mordechai Ziskind, father-in-law of R. Moshe Yehuda 
Leib Landau.
[2] leaves. 35 cm. Fair condition. Stains, tears and wear. Open tears, affecting text. 
Repairs with tape in several places. Folding marks. Filing holes.
Opening price: $300
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173. Manuscript ("Bichel") – 
Discourses of Rebbes of Chabad 
(Lubavitch, Kopust and Liadi) – 
Unpublished Discourses of the 
Magen Avot of Kopust – Late 19th 
Century
Manuscript ("bichel"), written by 
various copyists – copyings of 
Chassidic discourses delivered 
and recorded by rebbes of Chabad: 
Rebbe Shneur Zalman of Liadi – the 
Baal HaTanya; Rebbe Menachem 
Mendel Schneersohn – the Tzemach 
Tzedek; Rebbe Shmuel Schneersohn 
– the Maharash; Rebbe Chaim Shneur 
Zalman Schneersohn of Liadi; and 
Rebbe Shlomo Zalman Schneersohn – 
the Magen Avot of Kopust. [Russia, ca. 
1870s-1890s].
Many of the discourses in this "bichel" 
are from the Tzemach Tzedek, and 
were later published in Derech 
Mitzvotecha. Others are from Rebbe 
Shlomo Zalman Schneersohn of Kopust (1830-1900), the Magen Avot, recorded by 
one of his listeners. To the best of our knowledge, some of these discourses were not 
published in the seven parts of Magen Avot, and some were published there in different 
wording.
Some of the discourses are incomplete (lacking leaves). 
[184] leaves. Size varies. Condition varies, good to fair condition. Stains, wear and open 
tears, some affecting text. Detached leaves. Old binding, damaged.
Opening price: $400
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174. Manuscript – Discourse of the Rashab for Simchat Torah Night 5654 – 
Possibly Handwritten by His Son Rebbe Rayatz
Handwritten booklet (twenty pages) – Torah Tzivah discourse for Simchat Torah night 
of 5654 (1893), by Rebbe Rashab of Lubavitch.
The handwriting in this manuscript is very similar to that of Rebbe Rayatz; some of the 
letters are typical of his hand, but some are different from his known handwriting. This 
manuscript was possibly handwritten by the Rayatz in his youth (in 1893, at the time 
this discourse was delivered by his father the Rashab, he was 13 years old). There are 
no known examples of the Rayatz's handwriting from his teenage years.
Published in Sefer HaMaamarim 5654. The present manuscript contains an incomplete 
copying of the discourse (9 out of 11 printed pages).
[10] leaves (twenty written pages), and blank leaves. 21 cm. Good condition. Stains.
Dark stains to several leaves (slightly affecting some letters).
Opening price: $1000

הרש"ב  האדמו"ר  מאמר   - כתב-יד   .174
לליל שמחת תורה תרנ"ד - יתכן בכתב-

יד בנו האדמו"ר הריי"ץ

קונטרס בכתב-יד )עשרים עמודים( - מאמר "תורה 
האדמו"ר  מאת  תרנ"ד,  תורה  שמחת  לליל  צוה" 

הרש"ב מליובאוויטש. 
האדמו"ר  של  לכתב-ידו  מאוד  דומה  הכתיבה 
את  המאפיין  בסגנון  אותיות  כמה  עם  הריי"ץ, 
מצורת  השונות  אותיות  ישנן  זאת,  עם  כתיבתו. 
כתיבתו הידועה, ויתכן שלפנינו כתב-ידו מצעירותו 
)משנות העשרה שלו; מתקופה זו אין בידינו כתבי-

בשנת   - שלפנינו  המאמר  אמירת  בעת  שלו(.  יד 
תרנ"ד - על ידי אביו הרש"ב, היה הריי"ץ בן 13.

מאמר זה נדפס בספר המאמרים תרנ"ד, עמ' כו-לו. 
לפנינו העתקה לא שלמה )כ-9 מתוך 11 העמודים 

בנדפס(.
ריקים.  ועוד דפים  )20 עמודים כתובים(,  דף   ]10[
21 ס"מ. מצב טוב. כתמים. במספר דפים כתמים 

כהים )עם פגיעה קלה בכמה אותיות(. 

פתיחה: $1000
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הריי"ץ  מהאדמו"ר  ברכה  מכתב   .175
אלחנן  והנדבן  העסקן  אל   - מליובאוויטש 
יד  - עם הוספת מילים בכתב  נדפס(  )לא  גלזר 
"יוסף יצחק  ידו המלאה  קדשו, חתום בחתימת 

שניאורסאהן"

מכתב מאת רבי יוסף יצחק שניאורסון - האדמו"ר הריי"ץ 
מליובאוויטש, חתום בחתימת יד קדשו. ברוקלין, ניו יורק, 

ג' טבת תש"ט ]1949[. יידיש. 
של  רשמי  מכתבים  נייר  על  כתיבה  במכונת  מודפס 
האדמו"ר הריי"ץ, חתום בחתימת יד קדשו המלאה "יוסף 

יצחק שניאורסאהן", ובתוספת מספר מילים בכתב-ידו.
נשלח אל העסקן והנדבן מר אלחנן גלזר, בעניין האספה 
המיוחדת שערך הג'וינט אודות מצב הפליטים באירופה. 
של  נציגו  מסר  ובמהלכה  גלזר  מר  עמד  האסיפה  בראש 
)יו"ר "לשכת העזרה  הריי"ץ, הרה"ח ר' בנימין גורודצקי 
באירופה  הפליטים  מצב  על  דו"ח  וסידורם"(,  לפליטים 

לאחר השואה.
מאוד  "שמחתי  מיידיש(:  )תרגום  הריי"ץ  כותב  במכתבו 
נשיאות  שיבחה  בהן  הכנות  השבח  מלות  את  לשמוע... 
מר  והנכבד,  היקר  ידידי  המוסרי,  יושרך  את  האסיפה... 
עם  יחד  מאושר  "היה  בברכה:  מסיים  הריי"ץ  גלזר". 

רעייתך הכבודה תחי', ובבקשה מסור את ברכתי להוריך יחיו". בסוף המכתב הוסיף הריי"ץ בכתב יד קדשו 
את המילים: "ומברכו בגשמיות וברוחניות". 

מר אלחנן גלזר, עסקן ונדבן שעמד לימינו של האדמו"ר הריי"ץ וסייע לו בכמה ממפעליו. בין היתר סייע 
חדשה  מהדורה  בהדפסת  השניה, תמך  העולם  מלחמת  בזמן  בשנחאי  תמימים" ששהו  "תומכי  לתלמידי 
ומורחבת של שו"ת "צמח צדק", והעניק תרומות נכבדות למוסדות חב"ד באמריקה: "בית רבקה", "מרכז 
לענייני חינוך" ולישיבת "תומכי תמימים" במונטריאול. הריי"ץ כותב לו באחד ממכתביו: "אני חש את התענוג 
הרוחני הנעלה שלך ואת הרצון הרוחני החזק שלך לסייע לי בעבודת הנשמה-שליחות שלי. זה גורם לי את 

העונג הגדול ביותר ומקל עלי לשאת את העול הכבד שלי..." )ראה: קטלוג קדם, מכירה 77, פריט 332(.
המכתב שלפנינו לא נדפס באגה"ק להריי"ץ.

]1[ דף, נייר מכתבים רשמי. 21.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. כתמים קלים בשוליים. 

פתיחה: $700

175. Letter with Blessings by the Rebbe Rayatz of Lubavitch – To the Public 
Activist and Philanthropist Elchanan Glazer (Unprinted) – With Words in the 
Rebbe's Handwriting and His Full Signature "Yosef Yitzchak Schneerson"
Letter by Rebbe Yosef Yitzchak Schneerson, the Rebbe Rayatz of Lubavitch, signed. 
Brooklyn, NY, 3rd Tevet 1949. Yiddish.
Typewritten on the official stationery of the Rebbe Rayatz, with his full signature: 
"Yosef Yitzchak Schneerson", and with a number of words added in his handwriting.
Sent to the public activist and philanthropist Elchanan Glazer, regarding the special 
convention convened by the Joint and chaired by Mr. Glazer, concerning the situation 
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of the refugees in Europe. The Rayatz sent his representative, R. Binyamin Gorodetsky 
to the convention to report on the situation of the Jewish refugees in Europe after the 
Holocaust.
Mr. Glazer assisted the Rebbe Rayatz in a number of his activities. He helped the Tomchei 
Temimim Yeshiva in Shanghai during WWII and contributed generously to various 
Chabad causes and institutions, earning the gratitude and love of the Rebbe Rayatz.
This letter was not printed in Igrot Kodesh of the Rayatz.
[1] leaf, official stationery. 21.5 cm. Good condition. Folding marks. Minor marginal 
stains. 
Opening price: $700

176

הרבי  מאת  טובה"  "שנה  מכתב   .176
קדשו:  בכתב-יד  הוספה  עם   - מליובאוויטש 

"הצלחה בת"ת נגלה וחב"ד"

מכתב "שנה טובה" מאת האדמו"ר רבי מנחם מענדל 
יורק(,  )ניו  ברוקלין  מליובאוויטש.  הרבי   - שניאורסון 

אלול תשי"ג ]1953[.
רשמי,  מכתבים  נייר  על  כתיבה  במכונת  מודפס 
בכתב-ידו.  מילים  ובתוספת  קדשו  יד  בחתימת  חתום 
בברכת  החדשה  השנה  לקראת  הרבי  מברך  במכתבו 
"כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות 

וברוחניות". 
הרבי  הוסיף  "בברכת"  המילה  לאחר  המכתב,  בסוף 
בכתב-יד קדשו את המילים: "הצלחה בת"ת ]=בתלמוד 

תורה[ נגלה וחב"ד".
]1[ דף. נייר מכתבים רשמי. 21 ס"מ. נייר דק. מצב טוב. 

סימני קיפול.

פתיחה: $500

176. Letter of New Year Wishes from the Lubavitcher Rebbe – Addition in his 
Handwriting: "Success in Study of Revealed Torah and Chabad Teachings"
Letter of New Year wishes from Rebbe Menachem Mendel Schneerson – the Lubavitcher 
Rebbe. Brooklyn (NY), Elul 1953.
Typewritten on official stationery and hand-signed by the Rebbe. The Rebbe wishes 
the addressee "kesivah vachasimah tovah for a good and sweet year in both material 
and spiritual matters"; at the end of the letter he added, in handwriting: "success in 
study of revealed Torah and Chabad teachings". 
[1] leaf. Official stationery. 21 cm. Thin paper. Good condition. Folding marks.
Opening price: $500
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 - משפט  חושן  על  ותומים  אורים  ספר   .177
מהדורה ראשונה לספרו של רבי יהונתן אייבשיץ 

- קרלסרוהא, תקל"ה-תקל"ז

חלק  משפט,  חושן  ערוך  שלחן  על  ותומים,  אורים  ספר 
ראשון וחלק שני, מאת רבי יהונתן אייבשיץ. קרלסרוהא, 
]תקל"ה-תקל"ז 1775-1777[. מהדורה ראשונה. שני חלקים 

בכרך אחד. 
רבי יהונתן אייבשיץ ערך את חיבוריו על השולחן ערוך, 
כרתי  של  הראשון  את החלק  רק  להוציא מהם  זכה  אך 
לאחר  תקכ"ד.  בשנת  שנדפס  דעה,  יורה  לחלק  ופלתי 
פטירתו המשיך נכדו רבי ישראל אייבשיץ לעסוק בהדפסת 
חיבוריו. הוא הדפיס את הספר שלפנינו ואת החלק השני 

של כרתי ופלתי, ועוד מספרי סבו הגדול.
בשער הספר נדפס: "ונתתי אל חושן המשפט את האורים 
הגאון  ורבינו  מורינו  אדונינו  חיבר  אשר   - התומים  ואת 
בני  כל  של  רבן  בישיבה,  ויושב  זקן  המפורסים,  הגדול 
הגולה, כש"ת מוהר"ר יהונתן זצלה"ה, אשר הרביץ תורה 
ומנוחתו  פירדא  ובק"ק  מיץ  לק"ק  ונתקבל  פראג  בק"ק 
כבוד בג"ק אה"ו, נ"ע ]נוחו עדן[ עד עמוד הכהן לאורים 

ותומים...".
הקדמה  אין  יהונתן  רבי  פטירת  לאחר  שנדפס  זה  לספר 
מהרב המחבר, אולם רבי יהונתן מזכיר חיבור זה בהקדמת 
ספרו "כרתי ופלתי". שם הוא מספר על תקופת מיץ בה 
החל לחבר את ה"אורים ותומים": "שמה הוחלתי לעשות 
נעלם,  דבר  כל  במשפט  לבוא  משפט...  חושן  על  חיבור 
ולמצנפת  לעטרה  לי  ויהי  ואחרונים...  ראשונים  פוסקים 

דברי הכהנים... הסמ"ע והש"ך. גלל כן קראתיו אורים ותומים...". הוא מספר על המלחמה בה איבד את 
רכושו ובשל כך נמנע ממנו להדפיס את הספר, ועל תקופת רבנותו באה"ו, בה המשיך בעריכת הספר. הוא 
כותב כי בשל היקפו של החיבור התקשה להדפיסו: "לרוב איכותו ואריכות ענינו, נלאיתי נשוא בהוצאות 
הדפוס כי רוב הוא, אמרתי אצבע אלקים הוא זה להקדים חבורי על יורה דעה, שהוא דבר שוה לכל נפש 

קטן וגדול... לדעת המעשה אשר יעשון והדרך אשר ילכו בה".
עוד מספר רבי יהונתן בהקדמתו כי חידושיו נפוצו כבר בחייו באמצעות כתבי היד של תלמידיו )כידוע, 
רוב חידושיו יצאו לאור על פי כתבי תלמידיו שהיו רושמים את דרשותיו ושיעוריו העמוקים(, וכה הוא 
כותב: "...כי כאשר למדתי ברבים דברי הש"ע ומה שחידשה נפשי לא אצלתי מתלמידי להגיד להם את 
לנוסחות  ונתחלקו  בארצם,  ללשונם  נפצו הארץ  ומאלה  למשמרת,  להם  הדברים  העתיקו  והמה  כל... 
בנושא  שני הפוכים  ביניהם  רבה  עד שנולד מבוכה  והשגתו  והבנתו  ענינו  כפי  כל אחד כתב  כי  רבות 
יצא  מי  בשל  העם  כל  וידעו  הטועים  אבן  ונמחה  הדרכים  יתדות  כל  סרה  הזה  בחיבור  אמנם  אחד... 

ההוראה הזאת...".

ספרי יסוד וספרים שונים
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178. ספר קצות החושן, שני החלקים - לבוב, תקמ"ח-תקנ"ו - מהדורה ראשונה 
ספר קצות החושן, על שולחן ערוך חושן משפט, חלק ראשון ושני, מאת הגאון רבי אריה ליב הכהן הלר. 

לבוב, ]תקמ"ח-תקנ"ו 1788-1796[. מהדורה ראשונה. שני כרכים.
הכרך הראשון נדפס בדפוס הרבנית יהודית רוזאניס.

בסוף הכרך הראשון "קונטרס הספקות" לאחי המחבר הגאון רבי יהודה הכהן )בעל "תרומת הכרי"(.
נחשב  שנה  יותר ממאתיים  ובמשך  התורנית,  הלמדנות  היסוד של  מספרי  הוא אחד  החושן  קצות  ספר 

למורה הדרך העיקרי ללימוד עיוני בישיבות מכל החוגים.
חתימות ורישומים בכרך השני: בדף המגן - חתימות ורישומי בעלות של רבי חיים שמואל הכהן רפאפורט 

מליסקא ובנו רבי שלמה יעקב; הגהה בדף צח/2 ומספר רישומים בדפי המפתחות.
ראשון  כרך  ס"מ.   36-34 דף.   ]3[ סז-קיא,  סד,   ,]2[ שני:  חלק  דף.  טו  קכט;   ,]2[ ראשון:  חלק  כרכים.  שני 
במצב בינוני. כרך שני במצב טוב-בינוני. כתמים. כתמי רטיבות רבים בכרך הראשון. בלאי. קרעים חסרים, 
בהם קרעים חסרים גדולים בשולי ארבעת הדפים הראשונים בכרך הראשון, משוקמים במילוי נייר סביב 
שולי הדפים. קרעים קטנים חסרים בשולי דף השער של הכרך השני. סימני עש עם פגיעות בטקסט בכרך 

הראשון, וסימני עש קלים בכרך השני. חותמות בכרך הראשון. כריכות עור חדשות. 

פתיחה: $700

בדף רלא/2-רמג/1 )בין סי' פב-פג( נדפס: "קיצור כללי מגו מכה"ג" ]מכנסת הגדולה, מאת ר' חיים בנבנשתי[, 
עם ביאורים.

גאלדשמידט מה"ה  בז"ה  "חנני אלקים  "וואלף ראזמאן";  ביניהם:  וחתימות בדפי השער,  רישומי בעלות 
זצ"ל  "דוד דוב הלוי בר"א הלוי  ז"ל מפיעטרקב";  "זה התומים שייך להק' אברהם ברנ"נ  שנת תקפו"ל"; 

מפיעטראקוב"; ועוד.
]1[, רד; ]1[, רה-שפא, ]5[ דף. 35.5 ס"מ. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש 
עם פגיעות בטקסט וקרעים חסרים בדף השער של החלק השני, משוקמים במילוי נייר )יתכן והוא הושלם 

מעותק אחר(. חותמות. כריכה חדשה.

פתיחה: $250

177. Urim VeTumim on Choshen Mishpat – First Edition of the Book of Rabbi 
Yehonatan Eybeschutz – Karlsruhe, 1775-1777 
Urim VeTumim, on Shulchan Aruch Choshen Mishpat, Parts I and II, by R. Yehonatan 
Eybeschutz. Karlsruhe, [1775-1777]. First edition. Two parts in one volume.
R. Yehonatan Eybeschutz arranged his works on Shulchan Aruch, yet due to lack of 
funding, he only published the first part of Kreiti UPleiti on Yoreh De'ah, in 1764. His 
grandson, R. Yisrael Eybeschutz published the rest of his works, including the present 
book. R. Yehonatan Eybeschutz mentions this work in his preface to Kreiti UPleiti.
Ownership inscriptions and signatures on the title pages. 
[1], 204; [1], 205-381, [5] leaves. 35.5 cm. Most leaves in good condition. Stains, including 
dampstains. Worming affecting text and open tears to title page of Part II, repaired 
with paper (the title page may have been supplied from another copy). Stamps. New 
binding. 
Opening price: $250
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178. Ketzot HaChoshen, Two Parts – 
Lviv, 1788-1796 – First Edition 
Ketzot HaChoshen, on Shulchan Aruch 
Choshen Mishpat, parts I and II, by R. 
Aryeh Leib HaKohen Heller. Lviv, [1788-
1796]. First edition. Two volumes.
The first volume was printed by 
Rebbetzin Yehudit Rosanes.
With Kuntres HaSefekot by the author's 
brother, R. Yehuda HaKohen (author of 
Terumat HaKeri), at the end of vol. I.
Ketzot HaChoshen is a classic work of 
scholarly Torah study, and for over two 
hundred years, has been considered the 
key guide for yeshiva in-depth Torah 
study throughout the world.
Signatures and inscriptions in vol. II: On 
endpaper – signatures and ownership 
inscriptions of R. Chaim Shmuel 
HaKohen Rappaport of Liska and of his 
son R. Shlomo Yaakov; gloss on p. 98b 
and several inscriptions on index leaves.
Two volumes. Part I: [2], 129; 15 leaves. 
Part II: [2], 64, 67-111, [3] leaves. 34-36 cm. 
Vol. I in fair condition. Vol. II in good-
fair condition. Stains. Many dampstains 
to vol. I. Wear. Open tears, including large open tears to margins of the first four leaves 
of vol. I; margins repaired with paper. Small open tears to margins of title page of vol. 
II. Worming affecting text in vol. I, and minor worming to vol. II. Stamps on vol. I. 
New, leather bindings.
Opening price: $700

178



ספרי יסוד וספרים שונים254 

מהדורה   - איגר  עקיבא  רבי  תשובות   .179
- העותק של הגאון  וורשא, תקצ"ה   - ראשונה 
רבי גרשון תנחום ממינסק, עם הגהות חתומות 

בכתב ידו

]תשובות  הפסקים  ספר  איגר,  עקיבא  רבי  תשובות 
לשואלים פסק הלכה[ וחלק א' מספר הכתבים ]תשובות 
למבקשים באורי סוגיות[. ווארשא, תקצ"ה 1834. מהדורה 

ראשונה, נדפסה בחיי המחבר. שני שערים.
העותק של הגאון רבי גרשון תנחום ממינסק בעל "אילנא 
דחיי". רישומי בעלות המעידים שהספר שייך להגאון רבי 
)דף מז/2( שלוש  ס"ו  גרשון תנחום מו"ץ במינסק. בסימן 
הוא  בהן  "ג"ת",  ובחתימתו  ידו  בכתב  למדניות  הגהות 
מציין לתשובות שבכתב-יד חיבורו "עץ הדעת" על יורה 
דעה ]חיבור שלא נדפס[, ולשתי תשובות שכתב בחודש 

תשרי תרל"ב.
הגאון רבי גרשון תנחום פוזניאק )תקס"ב-תרמ"א(, מגדולי 
לסמכות  נחשב  מינסק.  בעיר  ישיבה  וראש  מו"צ  דורו. 
הרבנית העליונה בעיר מינסק )עיר גדולה, מלאה חכמים 
באופן  רב-ראשי  בה  נתמנה  לא  רבות  ששנים  וסופרים, 
רשמי(. כיהן שנים רבות כראש הישיבה בקלויז בלומקה'ס 
במינסק. רבים מרבני ליטא ובלארוס היו מתלמידיו, בהם 
שנסע  ה"לשם",  בעל  אלישוב  רבי שלמה  המקובל  הגאון 
בישיבתו;  שנים  שש  במשך  ולמד  מינסק  לעיר  בצעירותו 
בחברותא  עמו  למד  ואף  מאוד  חבבו  תנחום  גרשון  ר' 
וקבע עמו שיעור מיוחד, בו הם למדו יחד את כל הש"ס 
והרמב"ם. גאון נודע בדורו, שהשיב תשובות לרחבי תבל. 
חיבוריו על אורח חיים נדפסו בג' חלקי ספרו "אילנא דחיי" 

)הלברשטאדט, תר"כ - ווילנא, תרכ"ה(. חיבורו "עץ הדעת" על יורה דעה ויתר תשובותיו נותרו בכתב-יד, 
המוזכר בהגהות שלפנינו.

מו"ה  הגדול  בהגאון  קאצינעליבויגען,  יהונתן  "מרדכי  קצנלבוגן:  יהונתן  מרדכי  רבי  בעלות של  חותמות 
שאול הלוי זצלה"ה, שהי' הגאב"ד בקאברין, ומלפנים בקאססאווא". חותמות בעלות של רבי "בנימין בנציון 

ב"ר משה ליב זצ"ל - זשוק קאסאווע".
רבי מרדכי יהונתן הלוי קצנלבוגן, אחי-אמו של ה"חזון איש". הדפיס בשנת תרנ"ב את הספר "גבעת שאול", 
עם קינת גיסו רבי שמריהו יוסף קרליץ אב"ד קוסובה על פטירת אביו הגאון רבי שאול הלוי קצנלבוגן אב"ד 
קוברין. אחיו, רבי אברהם מאיר הלוי קצנלבוגן בעל "מנחה בלולה", היה חתנו של הגאון רבי גרשון תנחום 

ממינסק.
נייר יפה דיו  מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי המחבר רבינו עקיבא איגר, שביקש מבניו שידפיסוהו "על 
שחור ואותיות נאותות, כי לדעתי הנפש מתפעל והדעת מתעוררת והכוונה מתעוררת מתוך הלימוד בספר 
נאה ומהודר" )מתוך ההקדמה(. אכן, ספר זה נדפס על נייר עבה ואיכותי, שיוצר באופן מיוחד להדפסת 

.)"Eiger" הספר )בסימני המים של הנייר נרשם שם בית החרושת ושם המזמין
]2[, רכב דף. 33 ס"מ. נייר איכותי עבה. שוליים רחבים. מצב טוב-בינוני. כתמים רבים. בלאי ומעט קרעים. 

פגעי עש בשולי דפים רבים, ללא פגיעה בטקסט. חותמות רבות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $1000
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179. Responsa of Rabbi Akiva 
Eger – First Edition – Warsaw, 
1834 – Copy of Rabbi Gershon 
Tanchum of Minsk, with His 
Signed Handwritten Glosses
Responsa of R. Akiva Eger, 
Sefer HaPesakim (responsa on 
halachic questions) and Part I 
of Sefer HaKetavim (responsa 
on Talmudic topics). Warsaw, 
1834. First edition, printed in the 
author's lifetime. Two title pages.
Copy of R. Gershon Tanchum of 
Minsk, author of Ilana D'Chayei. 
Ownership inscriptions attesting 
that the book belonged to R. 
Gershon Tanchum posek in 
Minsk. Three scholarly glosses 
in his handwriting and with his 
signatures in section 66 (p. 47b), 
in which he refers to responsa in 
his manuscript work Etz HaDaat 
on Yoreh Deah (never printed), 
and to two responsa he wrote in 
the month of Tishrei 1871.
R. Gerson Tanchum Pozniak 
(1802-1881), a leading Torah 
scholar in his times. He served 
as posek and yeshiva dean in 
Minsk and was considered the 
supreme rabbinic authority in the 
city. His works on Orach Chaim 
were printed in the three-part book Ilana D'Chayei (Halberstadt, 1860 – Vilna, 1865). 
However, his work Etz HaDaat on Yoreh Deah and the rest of his responsa (mentioned 
in the glosses in the present book) are still in manuscript form.
Stamps of R. Mordechai Yehonatan Katzenellenbogen (uncle of the Chazon Ish) and of 
R. Binyamin Benzion son of R. Moshe Leib – Kosava".
[2], 222 leaves. 33 cm. Thick high-quality paper. Wide margins. Good-fair condition. 
Many stains. Wear and a few tears. Marginal worming to many leaves, not affecting 
text. Many stamps. New leather binding.
Opening price: $1000
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שני  חלק  חיים,  אורח  ערוך  שולחן   .180
של  ראשונה  מהדורה   - תק"פ  דובנא,   -
ממשפחת  הגאונים  האחים  שני  חיבורי 

מרגליות - "שערי תשובה" ו"יד אפרים"

שולחן ערוך אורח חיים, חלק שני, עם באר היטב, 
אפרים".  ו"יד  תשובה"  "שערי  החיבורים  ועם 
מרדכי  חיים  רבי  דפוס   .]1820 תק"פ  ]דובנא, 

מרגליות.
מהדורה ראשונה של שני החיבורים: "יד אפרים" 
מברודי,  מרגליות  זלמן  אפרים  רבי  הגאון  מאת 
מרדכי  חיים  רבי  אחיו  מאת  תשובה"  ו"שערי 
מרגליות אב"ד דובנא. הספר שלפנינו נדפס בבית 
מרגליות  רח"מ  מחדש  שייסד  שבדובנא  הדפוס 
שנים.  לכמה  נסגר  שבעירו  הדפוס  שבית  לאחר 
רח"מ ביקש להדפיס בדפוסו החדש את כל ארבעת 
חלקי שלחן ערוך עם "באר היטב", בתוספת חיבורו 
"שערי תשובה", שנועד להוות השלמה ומילואים 
ל"באר היטב" ולסכם את תשובות האחרונים על 
כל עניין. רח"מ הספיק להביא את החלק הראשון 
הספיק  בטרם  נפטר  אך  לדפוס,  חיים  אורח  של 
ונדפס  הושלם  והוא  השני,  החלק  את  להשלים 
זלמן.  אפרים  רבי  אחיו  ידי  על  פטירתו  לאחר 
האדמו"ר  הסכמת  נדפסה  הראשון  הכרך  )בראש 
היחידה  ההסכמה  שהיא  מליובאוויטש,  האמצעי 

הידועה ממנו(.
הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות מברודי )תקכ"א-

תקפ"ח( בעל "בית אפרים" ו"מטה אפרים", מגדולי דורו ומגדולי הפוסקים. הגאון רבי יהודה אסאד כינהו 
"גדול האחרונים" )שו"ת יהודה יעלה, יו"ד, סימן מו(. ספריו בשו"ת ובהלכה הנם מספרי היסוד של פסק 
ההלכה, וכבר בחייו היו מפורסמים, וכפי שהעיד עליו החתם סופר בהספדו: "ובכל יום שמועותיו בבתי 
מדרשינו מספרים שחיבר" )אישים בתשובות חתם סופר, עמ' עט-פא(. באחת מתשובותיו כותב לו החתם 
סופר בכבוד גדול ומזכיר את מהדורת השולחן ערוך שלפנינו )שו"ת חתם סופר, חלק א, סימן מא(: "שלמא 
נזר ישראל ותפארתו ע"ה פ"ה ]עמוד הימיני פטיש  למר שלמא למר ידידות נפשנו הרב הגאון האמיתי 
החזק[ כקש"ת מו"ה זלמן מרגליות נ"י, מכתב קדשו הגיעני עם ספרו הקדוש... ועל עתה יצאתי על מה 

שמצאתי ע"י מעשה שהי' לפני בש"ע דמר אחיו הגאון נ"י בשערי תשובה...".
חלק מאותיות השער נדפסו בדיו אדומה.

]2[, שכה, ]1[ דף. 20 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים רבים. הדבקת נייר לחיזוק בשולי דף השער 
ובמספר מקומות נוספים. כריכה ישנה.

פתיחה: $300
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181. ספר מורה צדק - אמשטרדם, ת"נ -העלמת שם המחבר
ספר מורה צדק, מראי מקומות לתרי"ג המצוות לפי סדר הפרשיות. ]אמשטרדם, ת"נ 1690[. דפוס משה 

]הגר[ בן אברהם א]בינו[ מניקלשבורג. 
הספר שלפנינו הוא למעשה ספר עבודת הלוי, מאת רבי שלמה הלוי, שנדפס לראשונה בקושטא רע"ה 
)ולאחר מכן במהדורות נוספות(, אלא שבמהדורה שלפנינו שונה השם ל"מורה צדק" )שם הספר  בערך 
המקורי הוזכר באגביות בשער: "ספר מורה צדק - הועתק מעבודת הלוי..."(. כמו כן, הועלם שם המחבר וכן 
הועלמו דברי הסיום של המחבר ושירו המופיעים במהדורת קושטא. בראש הספר שלפנינו הסכמות מרבני 
אמשטרדם שניתנו למו"ל - "האלוף התורני... כמהור"ר צדוק במהור"ר אשר...". המו"ל אף הוסיף הקדמה 
משלו, בסופה הוא כותב: "...ובחרתי לי להדפיס דברי ראשונים להזכיר זכות של שוכני עפר... ובפרט כי יש 
בדעתי לנסוע לארץ הקדושה... רק שעכבו עלי הדרך שהספרים ממושכנים אצל המדפיס ומי שיסיעה]![ 
בקנות ממני הספרים... יסיעוהו וירחמוהו מן השמים...". בסוף הספר מופיע שיר מקורי מאת המו"ל, עם 

אקרוסטיכון שמו: "אני צדוק בן מהר"ר אשר ואל ז"ל". 
חתימה מתמשכת על פני מספר דפים: "אליקום געטשליק בר יצחק הכהן שליט"א".

]2[, לד דף. 15.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות רבים. סימני עש עם פגיעות בטקסט ופגיעה 
קלה באיור שבשער. שרידי הדבקות נייר על מסגרת השער. קרעים קטנים עם פגיעה קלה בטקסט באחד 

מהדפים, משוקמים בהדבקת נייר. רישומים. כריכה חדשה.

פתיחה: $300

180. Shulchan Aruch Orach Chaim, Part II – Dubno, 1820 – First Edition of the 
Works of Two Margolies Brothers – Shaarei Teshuva and Yad Efraim
Shulchan Aruch Orach Chaim, Part II, with Ba'er Hetev commentary, and with the 
works Shaarei Teshuva and Yad Efraim. [Dubno]: R. Chaim Mordechai Margolies, 
[1820].
First edition of Yad Efraim by R. Efraim Zalman Margolies of Brody, and Shaarei 
Teshuva by his brother R. Chaim Mordechai Margolies, rabbi of Dubno. This book was 
printed in the printing press in Dubno which was re-established by R. Ch.M. Margolies 
after the printing press in his city closed down for several years. R. Ch.M. wished to 
print all four parts of the Shulchan Aruch with the Ba'er Hetev commentary in his new 
press, together with his work Shaarei Teshuva, meant to complete and supplement the 
Ba'er Hetev commentary and to summarize the responsa of later poskim on each topic. 
However, R. Ch.M. only managed to print Part I of Orach Chaim before his passing 
and did not complete the printing of Part II. R. Efraim Zalman concluded the printing 
of Part II after his brother's death. (Vol. I opens with the approbation of the Mitteler 
Rebbe of Chabad  Lubavitch – the only approbation known to have been given by him).
Title page printed in red and black.
[2], 325, [1] leaves. Approx. 20 cm. Good-fair condition. Many stains. Margins of title 
page and several other leaves reinforced with paper. Old binding.
Opening price: $300
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182. ספר לחם שמים, וואנזיבעק, תצ"ג - מהדורה ראשונה - ספרו הראשון של רבי יעקב 
עמדין )היעב"ץ(

ספר לחם שמים, על המשניות, חלק ראשון, עם קונטרס "בנין בית הבחירה", מאת הגאון רבי יעקב עמדין 
- היעב"ץ. ואנזיבעק )ונדסבק(, ]תצ"ג 1733[. מהדורה ראשונה.

דפוסו. מעבר  נדפס באלטונה, בה הקים את  והיחיד מבין ספריו שלא  הספר הראשון שהדפיס היעב"ץ, 
לשער, איור המזבח לפי שיטת הראב"ד.

רישומים בכתב-יד בדף המגן והשער. חותמות: "יונה הלוי טענענבוים בהגאון רמ"צ זצ"ל". 
]1[, קיח, קכ-קכב דף. כ-34 ס"מ. מצב כללי טוב, מספר דפים במצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. 
חסרים  קרעים  נייר.  בהדבקות  משוקמים  ובדף שאחריו,  השער  בדף  חסרים  קרעים  בהם  קרעים,  בלאי. 

בדפים נוספים. סימני עש. רישומים בכתב-יד. כריכה חדשה.

פתיחה: $400 

181. Moreh Tzedek – Amsterdam, 
1690 – Name of Author Omitted
Moreh Tzedek, sources for the 613 
commandments following the order of 
the Parashiot. [Amsterdam]: Moshe son of 
Avraham [Avinu] of Nikolsburg, [1690].
This book is actually Avodat HaLevi 
by R. Shlomo HaLevi, first printed in 
Constantinople, ca. 1515. In the present 
edition, the name was changed to Moreh 
Tzedek, and the author's name and 
concluding words were omitted. 
Signature extending over several leaves.
[2], 34 leaves. 15.5 cm. Fair condition. 
Stains, including many dampstains. 
Worming affecting text, with minor 
damage to engraved title page. Traces of 
paper repairs to title page border. Minor 
tears slightly affecting text on one leaf, 
repaired with paper. Inscriptions. New 
binding.
Opening price: $300
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182. Lechem Shamayim, 
Wandsbek, 1733 – First Edition 
– Rabbi Yaakov Emden's First 
Book
Lechem Shamayim, on the 
Mishnayot, Part I, with Binyan 
Beit HaBechirah, by Rabbi Yaakov 
Emden (the Ya'avetz). Wandsbek, 
[1733]. First edition.
The Yaavetz's first published book 
and the only one of his books 
not printed in Altona, where he 
established his printing press. 
Handwritten inscriptions on the 
endpaper and title page. Stamps.
[1], 118, 120-122 leaves. Approx. 
34 cm. Overall good condition, 
several leaves in fair condition. 
Stains, including dampstains. Wear. 
Tears, including open tears to title 
page and following leaf, repaired 
with paper. Open tears to other 
leaves. Worming. Handwritten 
inscriptions. New binding.
Opening price: $400
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183. ספר שמירת הלשון - מהדורה ראשונה, ווילנא תרל"ו - שער מעטפת נדיר
ספר שמירת הלשון )חלק ראשון(, "והוא השלמת הספר חפץ חיים", דברי חיזוק ומוסר לשמירת הלשון 

ולתלמוד תורה. ווילנא, תרל"ו 1876. מהדורה ראשונה. 
חיים", שיצאו לאור בעילום שם  ישראל מאיר הכהן מראדין בעל ה"חפץ  רבינו  מספריו הראשונים של 

המחבר )שמו נדפס בשולי השערים ברוסית: י.מ. קגן(.
]1[ שער מעטפת, 76 עמ'. 22 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. כריכה מקורית עם שדרת עור, פגומה.

שער המעטפת נדיר ולא נרשם במפעל הביבליוגרפיה.

פתיחה: $500

183. Shemirat HaLashon – First Edition – Vilna 1876 – Rare Printed Front 
Wrapper
Shemirat HaLashon (Part I), complement to the book Chafetz Chaim, words of 
inspiration and ethics on guarding one's tongue and Torah study. Vilna, 1876. First 
edition.
One of the first books by R. Yisrael Meir HaKohen of Radin, the Chafetz Chaim, 
published anonymously (the author's name was printed in Russian at the foot of the 
title pages).
[1] printed front wrapper, 76 pp. 22 cm. Good condition. Stains and wear. Original 
binding with leather spine, damaged.
The front wrapper is rare; not listed in the Bibliography of the Hebrew Book.
Opening price: $500
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שיעורי מהרי"ל בלוך ורבי חיים   .184
טעלזר - כרך גליונות סטנסיל וכתב-יד 
- מעזבון תלמיד הישיבה רבי מרדכי 
בורר אב"ד גיילנגן - חתימות - תמונת 

מחזור
כרך גדול של גליונות סטנסיל וגליונות בכתב-

יוסף  רבי  הגאון  של  השיעורים  סיכומי   - יד 
ליב בלוך והגאון רבי חיים רבינוביץ )ר' חיים 
תרפ"ב-תרפ"ו  בשנים  טלז  בישיבת  טעלזר( 
רבי  הישיבה  תלמיד  מעזבון   -  )1922-1926(

מרדכי בורר אב"ד גיילנגן הי"ד. 
השיעורים  את  הכוללים  גליונות,  עשרות 
כל  לפני  בלוך  הגרי"ל  שמסר  "הכלליים" 
טעלזר  חיים  רבי  שיעורי  ואת  הישיבה,  בני 
לתלמידי השיעורים )בעיקר לשיעורים ב' וג'(. 
בכתב-יד.  ומיעוטם  בסטנסיל  מודפסים  רובם 
רבי  הישיבה  תלמיד  ידי  על  ונכרכו  נאספו 
וראנדג  גיילנגן  אב"ד  לימים   - בורר  מרדכי 

במדינת באדן בגרמניה.
בני  הגליונות שנדפסו בסטנסיל הופצו בקרב 
הישיבה )שוכפלו מהעתקה בכתב יד של אחד 
בתרא,  בבא  מסכת  על  בחלק  התלמידים(. 
הם  הנראה,  כפי  בכתב-יד.  גליונות  כ-18 
לתלמידים.  הגליונות  שוכפלו  ממנו  המקור 
בגליונות רבים שנדפסו בסטנסיל דהה הצבע 

והמילים חוזקו מחדש בעט. 
מרדכי  רבי  שהכין  שער  עמוד  הכרך  בראש 
הגרי"ל  "שעורי  בכתב-ידו:  רישום  עם  בורר, 

הגר"ח הגר"י שי' על ח' מסכתות יבמות, כתובות, נדרים, גיטין, קדושין, ב"ק, ב"מ, ב"ב, אשר זכיתי לשמוע 
בישיבה הק' טלז יע"א בליטא בעז"ה הטוב מחג שבועות תרפ"ב-אלול ]תר[פ"ו לפ"ק, ק"ב ]קניגסברג[ יע"א 

ז' אלול ]תר[פ"ז לפ"ק, הק' מרדכי בלא"א החבר מאיר נ"ע".
בשולי השער הדביק הרב בורר תמונת מחזור של "תלמידי הישיבה ראשי' ומנהלי' וחברי קבוץ האברכים 
להשתלמות עליונה בתורה ודעת ד' שנת תרפ"ה", וסימן בדיו אדומה את את תמונתו האישית. במרכז 

התמונה נראים ראש הישיבה הגרי"ל בלוך ובצדיו בנו רבי אברהם יצחק בלוך ורבי חיים רבינוביץ. 
בהמשך נכרכו דפי "שער" לפני כל מסכת )בהם מופיע שם המסכת בלבד(.

בראש הקובץ צורף דף עם "מפתח השיעורים מישיבת טלז".
על גבי הגליונות חתימות בעלים של תלמידים מהישיבה. ברובם חתימות רבי מרדכי בורר. במספר גליונות 
מופיעה חתימת רבי עזריאל רבינוביץ הי"ד - מראשי הישיבה, בנו של רבי חיים מטלז. בגליונות אחרים 

מופיעות חתימות תלמידי הישיבה: חיים ליב ברנשטיין וקופיל ויטקין. 
הרב ד"ר מרדכי בורר )תרנ"ה-תרצ"ט( נולד באנסבאך שבבוואריה, ובהיותו בן 17 היגרו הוריו למינכן. הוריו 
לא ניהלו אורח חיים דתי, אך כבר בימי נעוריו החל להתקרב לדת. לצד לימודיו בגמנסיה במינכן, למד גם 
אצל רב הקהילה רבי חנוך הכהן ארנטרוי. לאחר מכן היה תלמידו של רבי אברהם אליהו קפלן בבית המדרש 
לרבנים בברלין ובמקביל השלים את חוק לימודיו כמועמד לרבנות באוניברסיטת ברלין. בהמלצת רבו רא"א 
קפלן נסע ללמוד בישיבת טלז תחת הנהגת ראש הישיבה הגרי"ל בלוך. כבר בהיותו בטלז החל את דרכו 
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בטלז.  "יבנה"  הספר  בבית  כמורה  החינוכית, 
לאחר מכן ניהל את התלמוד תורה בקניגסברג. 
גיילינגן,  של  לרבה  התמנה  תרפ"ח  בשנת 
בימי  שבגרמניה.  בבאדן  והגלילות  ראנדג 
יהודים להימלט  המשטר הנאצי סייע למאות 
לשווייץ )הסמוכה לבאדן( ואף נאסר בשל כך. 
ב"ליל הבדולח" נעצר והובל למחנה דכאו. גם 
שם המשיך להרביץ תורה ומנע פיו מאכילת 
טריפות. ביום בו היה אמור להשתחרר השיב 
את נשמתו ליוצרה, לאחר שעונה קשות. רבי 
מרדכי גם היה פעיל באגודת ישראל בגרמניה 

וחבר ב"קרן התורה" של אגודת ישראל.
רבו הגאון רבי יחיאל יעקב וינברג כתב בשולי 
לא(  סימן  ח"א,  אש  )שרידי  אליו  תשובתו 
מדרש  בית  של  ותיק  תלמיד  היה  "השואל 
לרבנים... הוא היה צדיק תמים, עוסק בתורה 
בכל  ובטהרה  בקדושה  ונוהג  ולילה  יומם 
להציל  באפשרותו  שהיה  ואף  חייו  הוויות 
רצה  לא  המלחמה...  פרוץ  קודם  עצמו  את 
לעזוב את קהלתו לבדה בשעת צרה ומצוקה. 
גרמניא  רבני  בין  כי  לדורות  לקבוע  וראוי 
וקדושים  חסידים  צדיקים  אנשים  נמצאו 
אנשים  רבבות  היו  אחרות  במדינות  אשר 
ויראתם  תורתם  מזיו  ליהנות  אחריהם  רצים 
את השכלתם האקדימאית שקבלו במכללות 
גרמניא הורידו למדרגה של רקחות וטבחות, 
התארים  את  יסופר,  כי  יאומן  לא  ממש 

האקדמאיים הסתירו מעין כל ולא השתמשו בהם אלא במגעם עם השלטונות ובמלחמתם נגד החופשיים 
המתבוללים".

ישיבת טלז הייתה אחת הישיבות החשובות והמרכזיות בליטא. היא נוסדה בשנת תרל"ה בערך, ועיקר 
המוניטין שלה יצא לאחר סגירת ישיבת וולוז'ין בשנת תרנ"ו. על ראשיה נמנו גדולי עולם, אשר העמידו 
תורה שלימה של שיטת לימוד וחינוך קפדני. בראשות הישיבה עמדו רבי אליעזר גורדון ולאחר מכן חתנו 
הגרי"ל בלוך, ואף הגאון רבי שמעון שקופ הרביץ בה תורה במשך ח"י שנים. מבית המדרש הטלזאי יצאו 
גדולי תורה וראשי ישיבות, שהאירו את שמי ליטא בתורתם, הנודעים שבהם הם רבי אלחנן וסרמן ורבי 

נפתלי טרופ. היא התקיימה במלא תפארתה והדרתה עד שעלה עליה הכורת הנאצי. 
שיעורי רבי חיים טעלזר, אשר רבים מהם נמצאים באסופה זו, הצטיינו בחריפות רבה. הוא נודע כמחדש 
נפלא, המנתח את הסוגיא בהבנה דקה מן הדקה. הוא נתקבל כר"מ בישיבה על מקומו של רבי שמעון שקופ 
והרצה שיעורים לפני שיעור ב' וג' בישיבה. בישיבת טלז הייתה חלוקה מיוחדת של השיעורים, הם לא 
נקבעו לפי גילאי התלמיד - כמקובל בשאר הישיבות, אלא לפי רמת הלימוד של התלמיד. חידושיו נדפסו 
בשלושת כרכי הספר "חידושי רבי חיים מטעלז" )לא נבדק האם כל השיעורים המופיעים לפנינו נדפסו שם(.

בלאי  כתמים.  בינוני.  מצב  ס"מ.   33 בכתב-יד.  דף  וכ-50  בסטנסיל  מודפסים  רובם  עמ'(.  )כ-470  דף   244
והאותיות חוזקו  קונטרסים מנותקים או רופפים. בחלק מגליונות הסטנסיל דהה הדיו  וקרעים בשוליים. 

בעט. כריכה פגומה, מנותקת חלקית, ללא שדרה. 

פתיחה: $500

184b
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184. Notes of Lectures Delivered by Rabbi Yosef Leib Bloch and Rabbi Chaim 
Telzer – Volume of Stenciled and Handwritten Leaves – From the Estate of the 
Yeshiva Student Rabbi Mordechai Bohrer, Rabbi of Gailingen – Signatures – 
Group Photo
Large volume of stenciled and handwritten leaves – notes taken of lectures delivered 
by R. Yosef Leib Bloch and by R. Chaim Rabinowitz (R. Chaim Telzer) in the Telshe 
Yeshiva in 1922-1926 – from the estate of the yeshiva student R. Mordechai Bohrer, 
rabbi of Gailingen.
The notes cover dozens of lectures delivered to the entire yeshiva body (shiur klali), by 
R. Y.L. Bloch, and the lectures of R. Chaim Telzer to the students of the various levels 
(primarily the second and third levels). Most are stenciled, others are handwritten. The 
notes were collected and bound by the yeshiva student R. Mordechai Bohrer, who later 
served as rabbi of Gailingen and Randegg in Baden.
The stenciled notes were distributed among the yeshiva student (printed from 
handwritten notes of one of the students). Faded ink in many places, reinforced by 
pen. The notes of about 18 lectures on Tractate Bava Batra are handwritten.
The volume opens with a title page made by R. Mordechai Bohrer, reading: "Lectures 
of R. Y.L… on eight tractates: Yevamot, Ketubot, Nedarim, Gittin, Kiddushin, Bava 
Kama, Bava Metzia, Bava Batra, which I had the privilege of hearing in Telshe Yeshiva 
in Lithuania from Shavuot 1922 until Elul 1926, Koenigsberg, Elul 1927, Mordechai son 
of Meir".
On the title page, R. Bohrer pasted a group photo of the student body and the rabbis 
and managers of the yeshiva taken in 1925.
Each tractate opens with a title page. An index is bound at the beginning. 
Ownership inscriptions of yeshiva students, most of R. Mordechai Bohrer. Several 
leaves bear the signature of R. Azriel Rabinowitz, one of the yeshiva heads, son of R. 
Chaim. Other leaves are signed by Chaim Leib Bernstein and by Koppel Vitkin.
Rabbi Dr. Mordechai Bohrer (1895-1938) was born in Ansbach to a non-observant 
Jewish family, and later moved to Munich. There, Dr. Bohrer adopted a religious way 
of life under the guidance and tutelage of the community rabbi, R. Chanoch HaKohen 
Ehrentreu, eventually continuing his studies at the Telshe Yeshiva, which was one 
of the most important yeshivas in Lithuania, producing leading Torah scholars and 
yeshiva heads. He was a prominent educator and rabbi in various communities. 
During the Nazi regime, he assisted in the escape of hundreds of Jews, for which he 
was imprisoned. On Kristallnacht he was arrested and sent to Dachau, where he died.
244 leaves (approx. 470 pages). Most are stenciled, some 50 leaves are handwritten. 33 
cm. Fair condition. Stains. Marginal wear and tears. Detached and loose gatherings. 
The ink on some stencils has faded and the letters are reinforced by pen. Damaged 
binding, partially detached, without a spine. 
Opening price: $500
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 - תר"ס  ווילנא,   - ישראל  אור  ספר   .185
רבי  המחבר  חותמת   - ראשונה  מהדורה 
ישראל  רבי  תלמיד  בלאזער  איצל'ה 

מסלנט

ישראל  רבי  מוסר מאת  ישראל, מאמרי  אור  ספר 
בלאזער.  איצל'ה(  )ר'  יצחק  רבי  ותלמידו  מסלנט 

ווילנא, תר"ס 1900. מהדורה ראשונה.
בספר ארבעה חלקים. החלק המרכזי "אור ישראל", 
להלהיב  שונים  ומאמרים  מכתבים  "קבוצת  כולל 
הלבבות ליראת ה' וללימוד היראה והמוסר", מאת 
הנקראים  הנוספים  החלקים  סלנטר.  ישראל  רבי 
אור",  "כוכבי  אור",  "נתיבות  אור",  "שערי  בשם 
חוברו על ידי תלמידו המובהק רבי יצחק בלאזער.

בדף המגן הקדמי חותמת: "יצחק בלאזער מלפנים 
רב בע"מ ]בעיר מלוכה[ פעטערבורג, קאוונא".

ִאיַצֶל'ה  ר'  - הנודע בשם  ַלאֶזר  בְּ הגאון רבי יצחק 
ֶּפֶטְרּבּוְרֶגר )תקצ"ז-תרס"ז(, תלמידו הגדול של רבי 
בישיבות  המוסר  תנועת  ומפיץ  מסלנט,  ישראל 
דורו. איש מוסר,  גאוני  גאון מופלג מגדולי  ליטא. 
הלך  הגרי"ס  רבו  בהוראת  בקדושתו.  נודע  אשר 
לכהן ברבנות עיר הבירה סט. פטרבורג, שם כיהן 
בשנת  תרכ"ב-תרל"ח.  בשנים  ואב"ד  רב  בתפקיד 
להתגורר  ועבר  הרבנות  ממשרת  התפטר  תרל"ח 
בקובנא, ומשנת תר"מ עמד בראש הכולל בקובנא. 
לאחר תקופה התפטר אף ממשרה זו והמשיך את 
אלו  תקופות  בכל  פרטי.  כאיש  בקודש  עבודתו 
המוסר  אנשי  רעיו  בחוג  מוסר  שיחות  מוסר  היה 
הסמוכה  שבסלבודקה  ישראל"  "כנסת  ובישיבת 
ולהתיישב  לעלות  התכונן  תרס"ב  בשנת  לקובנא. 
ורכושו  ביתו  את  מכר  כך  ולשם  ישראל,  בארץ 
שבעיר קובנא, אך בסופו של דבר הגיע לארץ רק 
קבלת  לכבודו  נערכה  ליפו  בבואו  תרס"ד.  בשנת 
ירושלים.  מגדולי  רבים  לכבודו  הגיעו  בה  פנים 

לאחר בואו לירושלים התגורר ב"חצר שטרויס", יחד עם גדולי תנועת המוסר שעלו לירושלים. מחבר ספר 
שו"ת "פרי יצחק", שני חלקים.

184 עמ'. 22 ס"מ. מצב טוב. כתמים. תו ספר של הרב זיגמונד זליגמן. כריכה מקורית, עם פגמים קלים.

פתיחה: $500

ספרים - עותקים מיוחסים, חתימות וחותמות
Books of Important Ownership – Signatures and Stamps
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186. טור חושן משפט, חלק שני - פרנקפורט דמיין, תע"ו - חתימת רבי בנימין וואלף לעוו 
בעל ה"שערי תורה"

טור, חושן משפט, חלק שני, סימנים קעה-תכו, עם הפירושים בית חדש, פרישה ודרישה. פרנקפורט דמיין, 
]תע"ו 1716[.

בדף השער "הקדשה עצמית" בכתב-ידו וחתימתו של הגאון רבי בנימין וואלף לעוו, בעל ה"שערי תורה": 
ד' ללמוד בתורתו  יזכני  וכה  נ"י,  יהושע  דודי הרבני הנגיד המפורס']ם[ מוהר"ר  "הגיעני במתנה מכבוד 

הקדושה לשמה, נא']ום[ הק' ב' וואלף".
של  בנו  שבהונגריה.  ווערבוי  אב"ד  תורה",  ה"שערי  בעל  )תקל"ז-תרי"א(,  לעוו  וואלף  בנימין  רבי  הגאון 
הגאון רבי אלעזר לעוו בעל "מעשה רוקח" )תקי"ח-תקצ"ז(. שימש ברבנות בכמה ערים בפולין, בבוהמיה 
ובהונגריה. גאון מפורסם, מגדולי דורם של בעל ה"חתם סופר" ורבי עקיבא איגר. רבים מגדולי ישראל היו 
תלמידיו, בהם בעל ה"מחנה חיים" וה"קול אריה". השאיר אחריו חיבורים בכל מקצועות התורה, מהם 
נדפסו סדרת ספריו המפורסמים "שערי תורה". את חיבורו הראשון הדפיס בגיל 26 וקיבל הסכמות נלהבות 
מגדולי דורו, רבי עקיבא איגר, ה"חתם סופר", מהר"ם בנעט, ורבי ברוך פרנקל בעל ה"ברוך טעם", הכותב 
עליו בהסכמתו: "...ידיו רב לו בשיקול דעתו מענין לענין בסוגי' הש"ס ופוסקים קדמונים ואחרונים, כמעט 
לא הניח בזה דבר מדבריהם אשר לא הביא בכור עיונו...". ה"כתב סופר" אמר עליו בהספדו: "...מרא דש"ס 
ויו"ט, ומעט מזעיר  ויום אפי' לילי שבתות  ימיו מתורה, שקד לילה  ידוע שלא פסק פומי' כל  ופוסקים... 

שנהנה מעניני הגוף".
]1[, קכ; קפז דף. 32 ס"מ. מצב טוב. כתמים )בהם כתמי רטיבות( ובלאי. קרעים בדף השער, עם פגיעה קלה 

במסגרת. קרעים במספר דפים נוספים. חותמות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $500

185. Or Yisrael – Vilna, 1900 – First Edition – Stamp of the Author Rabbi Itzele 
Blazer, Disciple of Rabbi Yisrael of Salant
Or Yisrael, ethical essays by R. Yisrael of Salant and his disciple R. Yitzchak (R. Itzele) 
Blazer. Vilna, 1900. First edition.
The book is comprised of four parts. The main part, Or Yisrael, contains "a collection of 
letters and various essays to enthuse hearts to the fear of G-d and the study of ethics", 
by R. Yisrael of Salant. The other parts named Shaarei Or, Netivot Or and Kochvei Or, 
were composed by his close disciple R. Yitzchak Blazer.
The front endpaper bears a stamp: "Yitzchak Blazer, previously rabbi of the capital city 
of Petersburg, Kovno".
R. Yitzchak Blazer, known as R. Itzele Peterburger (1837-1907), was a prominent 
disciple of R. Yisrael of Salant, disseminator of the Musar Movement in Lithuanian 
yeshivas. Served as rabbi of St. Petersburg from 1862-1878 and later moved to Kovno 
(Kaunas). He delivered musar discourses to his companions of the Musar Movement 
and at the Knesset Yisrael Yeshiva in Slabodka (Vilijampolė). In 1904, he immigrated 
to Eretz Israel and settled in Batei Strauss, Jerusalem, joining other leading figures 
of the Musar Movement who had previously immigrated to Jerusalem. He authored 
Responsa Pri Yitzchak in two parts.
184 pages. 22 cm. Good condition. Stains. Bookplate of R. Sigmund Seligman. Original 
binding, with minor damage.
Opening price: $500
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186. Tur Choshen Mishpat, Part 
II – Frankfurt am Main, 1716 – 
Signature of Rabbi Binyamin 
Wolf Löw, Author of Shaarei 
Torah
Tur, Choshen Mishpat, part II, 
sections 175-426, with the Beit 
Chadash and Perisha UDerisha 
commentaries. Frankfurt am Main, 
[1716]. 
Inscription on the title page 
handwritten and signed by R. 
Binyamin Wolf Löw, author of 
Shaarei Torah, attesting that he was 
gifted the book by his uncle "…may 
G-d grant me the merit of studying 
His holy Torah for the sake of 
Heaven, so says B. Wolf".
R. Binyamin Wolf Löw (1777-1851), 
author of Shaarei Torah, rabbi of 
Vrbové (Hungary) and other cities. 
A prominent Torah scholar in the 
times of the Chatam Sofer and R. 
Akiva Eger. Composed many works 
on all parts of the Torah, published 
as the Shaarei Torah series. His 
first composition, published at the 
age of 26, received enthusiastic 
approbations by the leading Torah 
scholars of his generation, including 
R. Akiva Eger, the Chatam Sofer, 
and others.
[1], 120; 187 leaves. 32 cm. Good 
condition. Stains (including 
dampstains) and wear. Tears to title 
page, slightly affecting border. Tears 
to several other leaves. Stamps. 
New leather binding.
Opening price: $500

186
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187. Sefer HaTerumah – Zhovkva, 1811 – Copy of the Malbim
Sefer HaTerumah, halachic rulings on various topics, by R. Baruch of Worms. Zhovkva, 
1811.
Copy of the Malbim. His stamp (slightly blurred) appears on the title page: "Meir 
Leibush Malbim Rabbi of Bucharest and the region".
Signatures and stamps, including that of R. Naftali Hirsh Bleichrode (rabbi of Kórnik, 
disciple of R. Akiva Eger) and R. Tzvi Hirsh Plato (rabbi in Cologne).
[1], 4, 9-19; 102 leaves. 23.5 cm. Good condition. Stains, including dampstains. Stamps 
and handwritten inscriptions on endpaper and title page. Worming to title page. New 
leather binding.
Opening price: $400

 - תקע"א  זולקווא,   - התרומה  ספר   .187
העותק של המלבי"ם

ספר התרומה, פסקי הלכה בנושאים שונים, מאת 
רבי ברוך מגרמיזא. זולקווא, תקע"א ]1811[.

)מעט  חותמת  השער  בדף  המלבי"ם.  של  העותק 
אב"ד  מלבי"ם  ליבוש  "מאיר  שלו:  מטושטשת( 

דק"ק בוקרשט והמדינה". 
חתימות וחותמות: "הק' נפתלי הירש בלייכרויט" 
]אב"ד קארניק, מתלמידי רבי עקיבא איגר וחתן בנו 
רבי אברהם איגר[; "הק' יהודא ליב ---". חותמת 

של רבי צבי הירש פלאטו ]רב בקלן[. 
הגאון רבי מאיר ליבוש מלבי"ם )=מאיר ליבוש בן 
יחיאל מיכל; תקס"ט-תר"מ(, פרשן התנ"ך הנודע, 
מגדולי דורו, בקי בנגלה ובנסתר )תלמידו בקבלה 
של רבי צבי הירש מזידיטשוב(. בצעירותו כתב את 
הספר "ארצות החיים" על השו"ע שזכה להסכמתו 
הנלהבת של ה"חתם סופר" ופרסם את שמו כגאון 

מופלא.
בכל מקומות רבנותו ונדודיו )כיהן כרב בוורשנא, 
מוהילב  לונטשיץ,  חרסון,  בוקרשט,  קמפנא, 
מתפשרת  הבלתי  במלחמתו  נודע  וקניגסברג( 

ב"מחדשים", במשכילים וברפורמים, ובשל כך סבל תלאות וצרות רבות. במהלך כהונתו בבוקרשט ניהל 
מאבקים עם משכילי העיר שהסתיימו בעלילת-דם שרקמו נגדו מתנגדיו. הוא נאסר ונשפט לעונש מוות, 

ורק בעקבות התערבות השר משה מונטיפיורי למענו הומתק עונשו לגזירת גירוש מרומניה.
זמנו לכתיבת פירוש שיטתי על  התפשטות ההשכלה הביאה אותו לרתום את כשרונותיו ולהקדיש את 
התנ"ך, במטרה לבאר את עומק חכמת חז"ל ואמיתות התורה שבעל-פה, וכך נולד פירושו המפורסם לתנ"ך 

שהתקבל בכל תפוצות ישראל וזכה למאות מהדורות.
]1[, ד, ט-יט; קב דף. 23.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. חותמות ורישומים בכתב-יד בדפי 

המגן והשער. סימן עש בדף השער. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $400
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188. Chok Yosef – Amsterdam, 1730 – Copy of Rabbi Yaakov Chaim Sofer, 
Author of Kaf HaChaim
Chok Yosef on Shulchan Aruch Hilchot Pesach (with the text of the Shulchan Aruch), 
by R. Yosef of Breslau. Amsterdam: Moses Frankfurt, [1730]. Only edition.
Ownership inscriptions on the title page, including that of R. Yaakov Chaim Sofer, 
author of Kaf HaChaim.
Additional inscription on the title page from Chaim Madpis (presumably R. Chaim 
Madpis of Fürth, possibly one of the print workers who participated in the printing of 
this book).
Another handwritten inscription (trimmed) in margin of title page.
[1], 33, 38-49, 34-37, 50-52, [1] leaves. Leaves 34-37 bound out of sequence. 21 cm. Good-
fair condition. Stains, including dampstains. Worming, affecting text. Stamps. New 
binding. 
Opening price: $400

 - ת"צ  אמשטרדם,  יוסף,  חק  ספר   .188
יעקב  רבי  החיים",  "כף  בעל  של  העותק 

חיים סופר

ספר חק יוסף, על שו"ע הלכות פסח )עם הפנים(, 
מאת רבי יוסף מברסלוי. אמשטרדם, ]ת"צ 1730[. 

דפוס משה פרנקפורט. מהדורה יחידה. 
"ואני  הרישום:  בהם  השער,  בדף  בעלות  רישומי 
אחרון יעקב חיים סופר" - חתימת הגאון רבי יעקב 

חיים סופר בעל "כף החיים". 
נוסף בדף השער: "לדורן דרשה הק' חיים  רישום 
מדפיס  חיים  ברבי  מדובר  הנראה  )כפי  מדפיס" 
מפיורדא; יתכן שהוא המוזכר בספר שלפנינו בדף 
נב/2 כאחד מפועלי הדפוס שעסקו בהדפסת הספר: 
"הפועל הדרוקר... אברהם חיים בן צבי יצ"ו", והיה 

זה קודם שייסד את בית דפוסו בפיורדא(.
)קצוץ(:  השער  דף  בשולי  בכתב-יד  נוסף  רישום 
]בו[  החותם  ל]כל[  הוא  ומגן  בז]ה[  ה'  "חנני 
יעקב  ישרא]ל[  בן...  הלו]י?[  מענד]יל[  מנח]ם[ 

נ"ע... פעיה]"ק[ ירושל]ים[... הסת"]ר[ לפ"ק". 
)תר"ל- סופר  חיים  יעקב  רבי  המקובל  הגאון 

תרצ"ט( בעל "כף החיים", יליד בבל, תלמיד רבי עבדאללה סומך ורבי יוסף חיים בעל "בן איש חי". מחכמי 
בבל וירושלים הנודעים ומגדולי הפוסקים. נודע בסדרת הספרים "כף החיים", בהם ערך וליקט פסקי דינים 
ומנהגים על סדר השולחן ערוך. היה מקובל גדול ועסק בקבלה יחד עם רעו רבי יהודה פתיה ועם הרב 

השד"ה. בספרו "כף החיים" משולבים מנהגים רבים על פי הקבלה.
]1[, לג, לח-מט, לד-לז, נ-נב, ]1[ דף. דפים לד-לז נכרכו שלא במקומם. 21 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, 

בהם כתמי רטיבות. סימני עש עם פגיעות בטקסט. חותמות. כריכה חדשה. 

פתיחה: $400
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189. אוסף ספרים משנות הת'-הת"ר 
- חתימות, רישומי בעלות והגהות

ובהם  הת'-הת"ר,  משנות  ספרים  תשעה 
חתימות, רישומי בעלות והגהות: 

· ספר כנסת הגדולה, על שולחן ערוך חושן 
פיורדא,  בנבנישתי.  חיים  רבי  מאת  משפט, 
רישומי  שניה.  מהדורה   .]1692 ]תנ"ב 
שייך...  הספר  "זה  האחרון:  בדף  בעלות 
הלפרין  נחמן  "...מוהר"ר  הירץ...";  נפתלי 

דאבראוויץ". 
על  ופשטים  חידושים  משה,  תורת  ספר   ·
אלשיך.  משה  רבי  מאת  התורה,  פרשיות 
"שלמה  חותמות:   .]1710 ]ת"ע  אמשטרדם, 

."SK - קארן בערג
על  חידושים  הגדולה,  כנסת  שיירי  ספר   ·
שו"ע אורח חיים, מאת רבי חיים בנבנישתי. 
שאלוניקי, ]תפ"ט 1729[. חתימה בדף השער: 
"להצעיר יצחק משה אבואלעפייא ס"ט" ]רבי 
ודמשק,  טבריה  מחכמי  אבולעפיה,  יצחק 
בעל "פני יצחק"[. רישום ארוך בכתב יד על 

הכריכה הפנימית. מספר הגהות. 
ושישה  עשרים  דרכים,  פרשת  ספר   ·
מנין  על  מצותיך"  "דרך  וקונטרס  דרושים, 
"משנה  בעל  רוזאניס  יהודה  לרבי  המצוות, 
למלך". ונציה, תק"ג ]1743[. מהדורה שניה. 
הגהות  המגן.  בדפי  בכתב-יד  רישומים 

בדפים ט/1, כו/1 ולב/2. 
ריישר. פיורדא, ]תקכ"ג 1763[.  יעקב  יורה דעה, מאת רבי  - תורת חטאת, על שו"ע  יעקב  · ספר מנחת 

רישומים בכתב-יד בדף המגן.
· ספר הארוך מש"ך, חלק ראשון על טור יורה דעה, מאת רבי שבתי כ"ץ בעל שפתי כהן. ברלין, ]תקכ"ז 
1767[. רישומי בעלות, ביניהם: "חיים ברא"ז מראוויטש לע"ע פ"ק עקצין"; "הק' אליעזר ליפמן ממעזריטש 

חופ"ק ראגזני". הגהה חתומה בדף לג/1: "ובחידושי כתבתי... חיים מראוויטש". 
· ספר שאלות ותשובות מהר"ם לובלין. מיץ, ]תקכ"ט 1769[. חתימה בדף השער: "מאיר שניאור זלמן". 
רישום בעלות בדף השני: "קניתי מהוני הק' אברהם א"ש מפוזנן מ"צ ק"ק צעל---" ]רבי אברהם אש בעל 

"מראה אש"[. חותמות ברוסית של ש"ב שניאורסון בסיראטין. קרעים חסרים בדף השער. 
· ספר יד יוסף ויד שאול - ידות נדרים, חלק ראשון על הלכות נדרים וחלק שני על הלכות שבועות עד 

הלכות חדש, מאת רבי יוסף שאול נתנזון. לבוב, ]תרי"א[ 1851. חתימה בשער )מחוקה בחלקה(. 
· ספר "שאלות ותשובות בר ששת" - שו"ת הריב"ש, בתוספת מראי מקומות. ווילנא, תרל"ט 1878. חתימות 

בדף השער של רבי "מנחם מענדיל במז"ל קאפעלד מעיר דוואהרט". 
9 ספרים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300
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189. Collection of Books – 17th-19th 
Centuries – Signatures, Ownership 
Inscriptions and Glosses
9 books from the 17th-19th centuries, 
with signatures, ownership inscription 
and glosses.
· Knesset HaGedolah, on Shulchan 
Aruch Choshen Mishpat, by R. Chaim 
Benveniste. Fürth, [1692]. Second edition. 
Ownership inscriptions on last leaf: 
"This book belongs to… Naftali Hertz…"; 
"R. Nachman Halperin Dobrovitz". 
· Torat Moshe, novellae on the Torah, by 
R. Moshe Alshech. Amsterdam, [1710]. 
Stamps: "Shlomo Kornberg – SK".
· Sheyarei Knesset HaGedolah, novellae 
on Shulchan Aruch Orach Chaim, by 
R. Chaim Benveniste. Salonika, [1729]. 
Signature on title page: "Yitzchak Moshe 
Abulafia" [R. Yitzchak Abulafia, Torah 
scholar of Tiberias and Damascus, author 
of Pnei Yitzchak]. Long inscription on 
inside binding. Several glosses.
· Parashat Derachim, 26 homilies, 
and Derech Mitzvotecha on the 613 
commandments, by R. Yehuda Rosanes, author of Mishne LaMelech. Venice, 1743. 
Second edition. Inscriptions on endpapers. Glosses on pp. 9a, 26a and 32b.
· Minchat Yaakov – Torat Chatat, on Shulchan Aruch Yoreh De'ah, by R. Yaakov 
Reisher. Fürth, [1763]. Inscriptions on endpaper.
· Sefer HaAruch MiShach, Part I on Tur Yoreh De'ah, by R. Shabtai Katz, the Shach. 
Berlin, [1767]. Ownership inscriptions, including: "Chaim son of… of Ravitch…"; 
"Eliezer Lipman of Mezeritch…". Signed gloss on p. 33a: "I have written in my 
novellae… Chaim of Ravitch". 
· Responsa Maharam Lublin. Metz, [1769]. Signature on title page: "Meir Shneur 
Zalman". Ownership inscription on second leaf: "…Avraham Ash of Poznań…" [R. 
Avraham Ash, author of Mareh Esh]. Russian stamps of Sh.B. Schneerson of Sirotino. 
Open tears to title page.
· Yad Yosef and Yad Shaul – Yadot Nedarim, on the laws of nedarim and shevuot, by 
R. Yosef Shaul Natansohn. Lviv, 1851. Signature on title page (partially deleted).
· Responsa Bar Sheshet – Responsa HaRivash. Vilna, 1878. Signatures on title page of 
Rabbi "Menachem Mendel… Kofeld of Warta".
9 books. Size and condition vary.
Opening price: $300
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ברכות  עם   - הלב  כוונת  תהלים   .190
רבי  הצדיק  של  וחתימתו  בכתב-ידו 

שמעון גלאי שליט"א

שיר  עם  הלב,  כוונת   - המפורש  תהלים  ספר 
תקווה,  פתח  ותפילות.  שירה  פרק  השירים, 

תשע"ד ]2014[.
בדף המגן הקדמי הקדשה בכתב-ידו וחתימתו 
של הצדיק רבי שמעון גלאי המברך את הקורא 
הצלחה,  בברכות  שלפנינו  התהלים  בספר 

פרנסה ובריאות:
יתברך  הזה  תהלים  בספר  ומבקש  "המתפלל 
מפי עליון וימלא ה' משאלותיו לטובה בגשמיות 
לבריות  ויזכה  מצליחים  נכסיו  ויהיו  ורוחניות 

גופא, שמעון גלאי".
בני  מרבני  שליט"א,  גלאי  שמעון  רבי  הצדיק 
אלפים  אשר  ישועות,  ופועל  קדוש  איש  ברק, 
ומתבשמים  מברכותיו  נושעים  בצילו,  חוסים 

מעצותיו.
רבי שמעון גלאי נולד בשנת תש"ט לאביו רבי 
- תלמיד מובהק של החפץ חיים.  שלום גלאי 
תקווה  בפתח  ישראל  אור  בישיבת  למד  הוא 
אצל רבי יעקב ניימן ורבי יוסף רוזובסקי, ולאחר 
מכן היה תלמידו של רבי זלמן רוטברג בישיבת 

בית מאיר. מאוחר יותר שימש בעצמו כר"מ בישיבת בית מאיר לצעירים. בצעירותו אף היה מחסידיו של 
האדמו"ר רבי יחיאל יהושע מביאלא. בהמשך מונה על ידי רבי נסים קרליץ כמו"ץ בבית דינו. כיום הוא 
מכהן במספר תפקידים בעיר בני ברק: כרב באזור מתחם אסם, כרב בית כנסת חניכי הישיבות שכון ה', 

וכאחד מרבני "קופת העיר".
רבי שמעון נודע בגדלותו בתורה ובהנהגתו המיוחדת בפרישות וקדושה, וכן ביחסו המיוחד והלבבי לכל 
אדם. לאחר פטירת רבי ראובן יוסף גרשונוביץ, אליו היה מקורב, החל רבי שמעון לקבל קהל והפך לכתובת 
לרבבות מהארץ ומכל רחבי העולם שבאים להתברך מפיו ולשאול בעצתו. באחד מפרסומי קופות הצדקה 
נכתב עליו כך: "רבי שמעון גלאי נולד לפני 70 שנה וכל ימיו עסק בתורה וחסד, לפני כ-20 שנה עבר תאונה 
שעל פי דרך הטבע לא היה יכול לצאת ממנה בחיים. בדרך ניסית הוא השתקם ומאז קיבל משמים כח 
מיוחד לחזות בדברים מופלאים, לראות מעבר לכח אנוש ולברך ולחזות את העתיד. כל הבאים לרב לקבל 
את ברכותיו ועצותיו - יוצאים נפעמים מול הגילויים המדהימים שהם חוזים בהם, כאשר הרב מגלה את 
מסתורי לבבם וצפונותיהם, מתווה להם דרך לברכה, לפעולה ולישועה... מאות רבות מחסידיו לא יוותרו 
על ברכתו לפני כל פעולה, עסקה, או שידוך שהם עושים; והוא מצידו אכן מברך, מתווה דרך ומדבריו לא 

נופל דבר ריקם...".
512 עמ'. 23.5 ס"מ. מצב חדש. כריכת עור. נתון בקופסת קרטון.

פתיחה: $300
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190. Tehillim Kavanat HaLev – With 
Blessing Handwritten and Signed 
by Rabbi Shimon Galai
Tehillim HaMeforash – Kavanat HaLev, 
with Shir HaShirim, Perek Shira and 
prayers. Petach Tikvah, 2014.
On the front flyleaf, a blessing 
handwritten and signed by R. Shimon 
Galai: "May he who prays from this book 
of Tehillim be blessed by the Almighty, 
may He fulfill all his wishes, spiritual 
and material, may his enterprises be 
successful and may he merit good health. 
Shimon Galai".
R. Shimon Galai, a rabbi in Bnei Brak, is 
known as a holy wonder-worker with 
thousands of followers who benefit from 
his blessings and good counsel.
R. Shimon Galai was born in 1949, 
to R. Shalom – a close disciple of the 
Chafetz Chaim. He studied at the Or 
Yisrael yeshiva in Petach Tikvah and 
later studied and taught at the Beit Meir 
yeshiva. In his youth, he was a Chassid of Rebbe Yechiel Yehoshua of Biala. Member of 
the Beit Din of R. Nissim Karelitz and rabbi in Bnei Brak. 
512 pages. 23.5 cm. New condition. Leather binding. Placed in card slipcase.
Opening price: $300
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 - שע"ה  האנויא,   - אגוז  גנת  ספר   .191
מהדורה ראשונה - הגהות קבליות

ספר גנת אגוז, בחכמת הקבלה, לרבינו יוסף ן' גיקטילא. 
]האנויא, שע"ה 1614. דפוס אליעזר בן חיים ואליהו 
רבי  אולמא[. מהדורה ראשונה. הסכמת  זעליקמן  בן 

ישעיה הורוויץ - השל"ה הקדוש.
בדפי הספר הגהות קבליות רבות בכתיבה אשכנזית 
מקוריים  וחידושים  פירושים  בהן  קצוצות(,  )חלקן 
של הכותב. הכותב אינו מזוהה אך ניכר כי היה בקי 

בחכמת הקבלה.
ב-מד, מג-נח, נח-עה דף )ספירת דפים משובשת(. דף 
השער חסר. 28 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי 
רטיבות. קרעים ובלאי במספר דפים. קרעים חסרים 
ראשונים  בעמודים  בטקסט,  פגיעה  עם  גדולים, 
ואחרונים, משוקמים בחלקם במילוי נייר ובהשלמה 
בכתב-יד. כריכה ישנה, עם שדרת עור, פגומה מעט.

פתיחה: $300

191. Ginat Egoz – Hanau, 1614 – First 
Edition – Kabbalistic Glosses
Ginat Egoz – kabbalah, by R. Yosef Gikatilla. 
[Hanau: Eliezer son of Chaim and Eliyahu 
son of Seligman Ulma, 1614]. First edition. 
Many kabbalistic glosses in Ashkenazic 
script (some trimmed), with original 
commentaries and novellae. The writer 
is unidentified, though he was obviously 
well-versed in kabbalah.
2-44, 43-58, 58-75 leaves (misfoliation). 
Lacking title page. 28 cm. Fair condition. 
Stains, including dampstains. Tears and 
wear to several leaves. Large open tears to 
first and final leaves, affecting text, repaired 
in part with paper and handwritten text 
replacement. Old binding with leather 
spine, slightly damaged.
Opening price: $300

ספרי קבלה - כתבי יד וספרי דפוס
Kabbalistic Works – Manuscripts and Books
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192. ארזי לבנון - ונציה, שס"א - מהדורה 
ראשונה

ספר ארזי לבנון, "כלול משבעה חבורים מתוקים". 
ונציה, שס"א ]1601[. דפוס זואן די גארא. מהדורה 

ראשונה. 
נדפסו  שכולם  חיבורים,  שבעה  מכיל  הספר 
לראשונה במהדורה זו: א. מדרש כונן; ב. האמונה 
והבטחון לרמב"ן; ג. ספר הניקוד; ד. סוד החשמל 
ו.  החכמה;  מעיין  ספר  ה.  ג'יקטיליה;  יוסף  לרבי 
כללי  ז.  גדול;  כהן  ישמעאל  לרבי  היכלות  פרקי 

מדרש רבה, לרבי אברהם עקרא. 
הספר כולל מספר תרשימים קבליים.

כתמי  בהם  כתמים,  טוב.  מצב  ס"מ.   19.5 דף.  נ 
)כנראה  קטנים  נקבים  יג  ובדף  ד  בדף  רטיבות. 
חותמות  שתי  בטקסט.  פגיעה  עם  נר(  מפגיעת 
קלף  כריכת  בטקסט(.  פגיעה  )ללא  נמחקו  בשער 

מקורית, פגומה.

פתיחה: $700

192. Arzei Levanon – Venice, 1601 – 
First Edition 
Arzei Levanon, compendium of seven 
works. Venice: Giovanni (Zuan) di Gara, 
1601. First edition.
The book comprises seven works, all first 
editions: Midrash Konen; HaEmunah 
VehaBitachon by the Ramban; Sefer 
HaNikud; Sod HaChashmal by R. Yosef 
Gikatilla; Maayan HaChochmah; Pirkei 
Hechalot by Rabbi Yishmael Kohen 
Gadol; Klalei Midrash Rabbah by R. 
Avraham Akra.
The book contains several kabbalistic 
diagrams.
50 leaves. 19.5 cm. Good condition. 
Stains. Dampstains. Small holes to 
leaves 4 and 13 (presumably caused by 
a burning candle), affecting text. Two 
erased stamps on title page, not affecting 
text. Original parchment binding, 
damaged.
Opening price: $700
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 - הקדוש(  )של"ה  הברית  לוחות  שני  ספר   .193
אמשטרדם, שנת נח"ת - שנת הולדתו של הבעש"ט 
מבורשה  הגר  פנחס  רבי  האדמו"ר  חותמות   -

וחותמות בנו האדמו"ר רבי חיים בן ציון הגר
ויראה,  ספר שני לוחות הברית )של"ה הקדוש(, דברי מוסר 
קבלה והלכה, מאת הגאון הקדוש רבינו ישעיה הלוי הורוויץ. 
יוסף  בן  עמנואל  הבחור  דפוס   .]1698[ תנ"ח  אמשטרדם, 

עטיאש. שער מאוייר )ע"י אברהם בן יעקב הגר(.
ספר "שני לוחות הברית" כולל בתוכו חידושי הלכה רבים, 
חלקי  מכל  בלול  והוא  ומוסר,  דרוש  הנסתר,  תורת  יסודות 
ישראל,  בכל תפוצות  קודש  בחרדת  התורה. הספר התקבל 
רבים  והמקובלים.  הפוסקים  גדולי  בספרי  מובאים  ודבריו 
ספרי  בלימוד  דבוקים  היו  המפורסמים  החסידות  מגדולי 

השל"ה בלב ונפש.
בהסכמתו   - הב"ח   - סירקיש  יואל  רבי  של  דבריו  ידועים 
המחבר  קדושת  גודל  על  שכתב  השמים",  "שער  לסידור 
זצ"ל... הניח אחריו  ישעיה הלוי  "הגאון כמוהר"ר  וחיבוריו: 
ברכה בחבוריו הקדושים, וכאשר ראינו וקרינו בהם הרגשנו 
האות  וזה  אברינו,  בכל  המעלות  מרום  הקדושה  השפעת 
הבאים  הדורות  לתקן  שמים  לשם  מחוברים  הם  שחיבוריו 
על  בהסכמתו  כותב  טוב"  יום  ה"תוספות  בעל  אחריו...". 
הסידור הנ"ל: "איש קדוש ונורא הוא... שבלי ספק נוצצה בו 

עוד רוח ממרום אשר הערו עליו מן השמים".
מהדורת השל"ה שנדפסה באמשטרדם בשנת נח"ת נתקדשה 
שנת  היתה  שנה  אותה  שכן  החסידים,  קהילות  בקרב 
הולדתו של הבעל שם טוב, ומסורות חסידיות קשרו בין שני 
אודות  כותב  מליובאוויטש  הריי"ץ  האדמו"ר  המאורעות. 
וסימנא  "בהידור,  נח"ת  בשנת  שנדפס  הקדוש  של"ה  ספר 
למעלה,  רוח  נחת  גרם  הקדוש  הספר  התגלות  כי  מילתא 
ובשנה ההיא נולד מאורן של כל ישראל מורנו הבעש"ט נ"ע, 
ומרגלא בפומי' קדישא של מורנו הבעש"ט שהוא נולד בשנה 
דתורה  ה'  באור  העולם  את  להאיר  הקדוש  של"ה  שנדפס 
ויראת שמים בעבודה שבלב" )אגה"ק הריי"ץ, כרך ט, אגרת 
ב'תתנג(. במקום אחר מביא הריי"ץ מסורת מופלאה בשם רבי 
על שאירע בעת הדפסות המהדורה  מוויטבסק  מנדל  מנחם 
ספר  "כשהדפיסו  הספר:  של  השניה  והמהדורה  הראשונה 
בני  לבבות  והלהיט  הלהיב  זה  קדוש  וספר  הקדוש...  של"ה 
ות"ט  ת"ח  גזירות  ר"ל  אז  והיו  רעה,  עין  ושלטה  ישראל 
בפעם  הדפיסו  הבעש"ט  נולד  שבה  "בשנה   - הידועות..." 
היה  אז  וגם  אמשטרדם,  בעיר  הקדוש  השל"ה  את  השניה 
קטרוג ר"ל למעלה על בני ישראל במדינת פולין, כמו שהיה 
אך   ]...[ של"ה  ספר  כשנתפרסם  מיד  הראשון  הקטרוג  ר"ל 
ת"ל היתה שנת מנוחה" )ליקוטי דיבורים המתורגם, כרך א, 

עמ' 50(.
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193. Shenei Luchot HaBrit (Shelah) – Amsterdam, 1698 – Birth Year of the Baal 
Shem Tov – Stamps of Rebbe Pinchas Hager of Borşa and His Son Rebbe 
Chaim Ben Tzion Hager
Shenei Luchot HaBrit (Shelah), by R. Yeshaya HaLevi Horowitz. Amsterdam: Immanual 
son of Joseph Athias, 1698. Engraved title page (by Avraham son of Yaakov HaGer).
Shenei Luchot HaBrit contains many halachic novellae, kabbalistic principles, 
homiletics and ethics, and incorporates all realms of the Torah. The book was received 
with awe throughout the Jewish world, and its teachings are quoted in the books of 
leading poskim and kabbalists. Many renowned Chassidic leaders were extraordinarily 
devoted to the study of the books of the Shelah.
This edition of the Shelah was printed in Amsterdam in 1698, birth year of the Baal 
Shem Tov, and Chassidic lore ties these two events.
Stamps (very faded) on second title page of Rebbe Pinchas Hager of Borşa, and stamp 
of his son Rebbe Chaim Ben Tzion Hager (another of his stamps on following leaf). 
Stamps of the Vizhnitz Beit Midrash in Shotz.
Rebbe Pinchas Hager of Borşa (d. 1941), son of Rebbe Baruch Hager of Vizhnitz, 
renowned as a tremendous Torah scholar, wonder-worker and philanthropist.
His son, Rebbe Chaim Ben Tzion Hager, succeeded his father as rebbe, perished in the 
Holocaust in 1944. 
Several brief handwritten glosses, by different writers.
[4], 422; 44 leaves. Lacking [12] leaves of indexes at end of book. Approx. 30 cm. Good-
fair condition. Stains, including dark stains and dampstains. First title page damaged 
– tear across leaf (repaired); large, marginal open tears, affecting engraving, repaired 
with paper (illustration completed by hand); minor stains and traces of tape. Open 
tears to second title page and other leaves. Worming, slightly affecting text. Detached 
leaf. Stamps. New leather and cloth binding, slipcased.
Opening price: $800

בדף השער השני חותמות )דהויות מאד( של האדמו"ר רבי פנחס הגר מבורשה, וחותמת בנו האדמו"ר רבי 
חיים בן ציון הגר )חותמת נוספת שלו בדף שאחריו(. בדפי הספר חותמות בית המדרש של חסידי ויז'ניץ 

בשאץ.
האדמו"ר רבי פנחס הגר מבורשה )נפטר תש"א(, בן האדמו"ר רבי ברוך הגר מוויז'ניץ. בשנת תרנ"ג התיישב 
בבורשה שבחבל מרמרוש, ובה הקים את חצרו שמנתה מאות חסידים. נודע כלמדן מופלג ובקי בחכמת 

הקבלה, כפועל ישועות ובעל צדקה גדול. 
בנו, האדמו"ר רבי חיים בן ציון הגר, התמנה לאחר פטירת אביו על מקומו כאדמו"ר בסיגט. חתן רבי יחיאל 

אשכנזי האדמו"ר מאלעסק-ארה"ב. נספה בשואה, תש"ד. 
מספר הגהות קצרות בכתב-יד, מכמה כותבים.

]4[, תכב; מד דף. חסרים ]12[ דף של מפתחות בסוף הספר. 30 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם 
כתמים כהים וכתמי רטיבות. דף השער הראשון פגום - קרע לרוחב הדף )משוקם(; קרעים חסרים גדולים 
בשוליים, עם פגיעות באיור, משוקמים במילוי נייר )עם השלמת האיור בדיו(; כתמים קלים ועקבות הדבקת 
נייר דבק. קרעים חסרים בדף השער השני ובדפים נוספים. סימני עש עם פגיעות קלות בטקסט. דף מנותק. 

חותמות. כריכת עור ובד חדשה, עם קופסה תואמת.

פתיחה: $800
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 - החלקים  שני   - חכמים  סמיכת  ספר   .194
פרנקפורט דמיין, תס"ד-תס"ו

- "הקדמת  ספר סמיכת חכמים, חלק ראשון "ברכת ה'" 
חידושים  וברכה",  "קדושה  שני  וחלק  חכמים",  סמיכת 
על מסכת ברכות, מאת הגאון המקובל רבי נפתלי הכהן 
כ"ץ, אב"ד פרנקפורט דמיין. פרנקפורט דמיין, ]תס"ד-תס"ו 

.]1704-1706
לחלק  כאשר  חכמים",  "סמיכת  הוא  הכולל  הספר  שם 
ניתן  הקבלה  בחכמת  הארוכה  ה"הקדמה"  של  הראשון 
השם בשער "ברכת יהו"ר" )ברכת ה'(, ולחלק השני של 

החידושים על מסכת ברכות ניתן השם "קדושה וברכה".
נדפס בחיי המחבר - הגאון המקובל המפורסם רבי נפתלי 
בארצות  הנודעים  המקובלים  מגדולי  )ת"י-תע"ט(,  כ"ץ 
אשכנז. אב"ד אוסטראה, פוזנא ופרנקפורט דמיין. מנעוריו 
המופלגת,  ובהתמדתו  והקדושה  הנוראה  בהנהגתו  החל 
נישואיו  לאחר  מיד  פה.  בעל  הש"ס  כל  את  למד  כי  עד 
נתמנה רבי נפתלי כ"ץ לראש ישיבת אוסטראה, ובהיותו 
כבן שלושים נתמנה לרבה של העיר החשובה אוסטראה 
וגלילותיה. בשנת תמ"ט עבר לכהן כרבה של פוזנא. באותו 
הזמן בהיותו רק כבן ארבעים נתמנה לראש ומנהיג "ועד 
ארבע ארצות", תפקיד שהיה הסמכות התורנית העליונה 
בכל ארצות אשכנז ופולין. בשנת תס"ד נתמנה לרבה של 
העיר פרנקפורט דמיין, בירת לימוד התורה בגרמניה. לאחר 

השריפה הגדולה בעיר בשנת תע"א, נאלץ לברוח ממנה )עקב עלילה שהשריפה פרצה בשל עיסוקו בקבלה 
מעשית, השבעות וכתיבת קמיעות(. לאחר נדודים שונים פנה לנסוע לארץ ישראל, אך בשעה שהגיע לקושטא 
נחלה ונאסף שם אל עמיו. קברו בעיר קושטא מהוה עד היום מקום אליו מגיעים מרחבי העולם לתפילה 
ולישועה. ]מסופר, כי בעת שהגיע הבעש"ט לעיר קושטא בדרכו לארץ ישראל, התגלה אליו רבי נפתלי כ"ץ 
בחלום הלילה, וגילה לו כי לא יזכה לעלות לארץ ישראל כשם שהוא לא זכה, ונסתלק בעיר קושטא - ומשום 

כך פנה הבעש"ט וחזר על עקבותיו לעירו מז'יבוז'[.
שני שערים מאוירים בתחריט עץ מפואר. בדף שאחרי השער הראשון - שיר מודפס בצורת כוכב.

רישומי בעלות בדפי המגן. רישום בעלות בדף המגן הקדמי, מחוק בחלקו: "... שייך להקצין הר"ר משה 
שוסטר כ"ץ מפרנקפורט דמיין". בדף מ/1 מופיעה חתימתו, כשהיא סמוכה למספור הדף "]מ[שה בכ"ה 
- הכתב והמכתב, עמ'  זכרון  נוסח מצבתו אצל: הורוויץ, אבני  ]נפטר תקע"ד, ראה  לעמלי שוסטר כ"ץ" 
במרכז  יותר.  מאוחר  בעלים  ע"י  שנמחקו  נוספים,  בעלות  רישומי  הראשון  החלק  של  השער  בדף   .]568
השער חתימה בכתיבה איטלקית: "לה"ו ק"כ ]קנין כספי[ יצחק רפאל בכמהר"ר אלישע מיכאל פינצי פה 
ק"ק פאדובה התקנ"ב" ]רבי יצחק רפאל פינצי אב"ד פאדובה, תלמיד רבי יצחק למפרונטי בעל "פחד יצחק". 
היה מחברי ה"סנהדרין" של נפוליאון. "העמיד קרוב למאה תלמידים" )פין, כנסת ישראל, עמ' 654(. רבו של 

רבי מרדכי גירונדי[. הגהות בכתיבה איטלקית בדף מ/1 ובדף קיד/2.
עט; ]1[, קמ דף. 33 ס"מ. נייר בהיר, עבה ואיכותי. מצב טוב. מעט כתמים. פגע עש בשוליים התחתונים, 
לאורך דפים רבים, ללא פגיעה בטקסט, מלבד פגיעה קלה בדף השער של החלק השני. קרעים משוקמים 
בהדבקות נייר בשולי דף השער של החלק הראשון, עם פגיעה קלה באיור השער. קרעים משוקמים בשולי 
דף ב' )עם שיר הכוכב(, עם פגיעות בטקסט )דף זה רחב יותר משאר דפי הספר ומקופל במקצת(. כריכת 

עור חדשה.               

פתיחה: $500

194a



ספרי קבלה - כתבי יד וספרי דפוס278 

194. Semichat Chachamim – 
Two Parts – Frankfurt am Main, 
1704-1706
Semichat Chachamim, two parts. 
Part I: Birkat Hashem, Part II: 
Kedushah UVerachah, by R. 
Naphtali HaKohen Katz, rabbi of 
Frankfurt am Main. Frankfurt am 
Main, [1704-1706].
Both parts constitute one book, 
titled Semichat Chachamim. The 
first part constitutes a lengthy 
Kabbalistic introduction, while the 
second part contains novellae on 
tractate Berachot.
Printed in the lifetime of the author, 
the celebrated Ashkenazi kabbalist 
R. Naftali Katz (1650-1719), rabbi 
of Ostroh, Posen and Frankfurt am 
Main. 
Two elaborate engraved title pages. 
The first title page is followed by a 
plate featuring a star-shaped poem 
(wider leaf, folded).
Ownership inscriptions on 
endpapers. Ownership inscription 
of R. Moshe Schuster Katz of Frankfurt am Main on front endpaper, partially deleted, 
with his signature on p. 40a (d. 1814, see his epitaph in Horowitz, Avnei Zikaron – 
HaKetav VeHamichtav, p. 568). Another (deleted) ownership inscription on first title 
page. In center of title page, inscription of R. Yitzchak Refael Finzi, rabbi of Padua 
(disciple of R. Yitzchak Lampronti author of Pachad Yitzchak, and member of Napoleon's 
Grand Sanhedrin), dated 1792. Glosses in Italian script on pp. 40a and 114b.
79; [1], 140 leaves. 33 cm. Thick, high-quality light-colored paper. Good condition. 
Some stains. Worming to lower margins of many leaves, generally not affecting text, 
apart from minor damage to title page of part II. Marginal tears to title page of part 
I, slightly affecting print, repaired with paper. Marginal tears to leaf 2 (star-shaped 
poem), affecting text, restored. New leather binding.
Opening price: $500
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קושטא,   - ההכנה  שער  ספר   .195
תצ"ד - הנוסח המקורי של צוואת רבי 
חכמים",  "סמיכת  בעל  כ"ץ  נפתלי 

שנפטר בעיר קושטא

ספר שער ההכנה, סדר דיני החולה והגוסס, 
מאת  וצוואה  לנפטר,  ווידויים  תחינות 
"סמיכת  בעל  כ"ץ,  נפתלי  רבי  המחבר, 
יונה  דפוס   .]1734 ]תצ"ד  קושטא,  חכמים". 

]אשכנזי[. מהדורה ראשונה. 
נפטר  כ"ץ,  נפתלי  רבי  המקובל  המחבר, 
)ראה  ישראל  לארץ  בדרכו  בקושטא 
בכתב-יד  נשמר  שלפנינו  החיבור  להלן(. 
כפי  בקושטא,  אלפאנדארי  חיים  רבי  בגנזי 
ובהקדמת  קושטא  רבני  בהסכמת  שנכתב 
צוואת  עם  דף  יב  הספר  בסוף  המו"ל.  בנו 
המחבר. הצוואה נדפסה בפני עצמה כחמש 
כנראה  תפ"ט,  בברלין  לכן,  קודם  שנים 
רבים  שיבושים  משובשת.  העתקה  פי  על 
שמופיעים במהדורת ברלין מופיעים לפנינו 
וכנראה שבפני המדפיסים  בצורה מתוקנת, 
העתקה  או  המקורית,  הצוואה  היתה 
בצוואה  החלקים  זאת,  עם  יותר.  מדויקת 
כ"ץ  נפתלי  רבי  של  לאשתו  המתייחסים 
הושמטו במהדורת קושטא שלפנינו. צוואת 
רבי נפתלי כ"ץ זכתה לאחר מכן לפופולריות 

גדולה ונדפסה בעשרות מהדורות.
כ"ץ  נפתלי  רבי  המפורסם  המקובל  הגאון 

)ת"י-תע"ט(, מגדולי המקובלים הנודעים בארצות אשכנז. אב"ד אוסטראה, פוזנא ופרנקפורט דמיין. מנעוריו 
החל בהנהגתו הנוראה והקדושה ובהתמדתו המופלגת, עד כי למד את כל הש"ס בעל פה. מיד לאחר 
נתמנה לרבה של העיר  כבן שלושים  ובהיותו  ישיבת אוסטראה,  כ"ץ לראש  נפתלי  רבי  נתמנה  נישואיו 
כבן  רק  בהיותו  הזמן  באותו  פוזנא.  של  כרבה  לכהן  עבר  תמ"ט  בשנת  וגלילותיה.  אוסטראה  החשובה 
ארבעים נתמנה לראש ומנהיג "ועד ארבע ארצות", תפקיד שהיה הסמכות התורנית העליונה בכל ארצות 
אשכנז ופולין. בשנת תס"ד נתמנה לרבה של העיר פרנקפורט דמיין, בירת לימוד התורה בגרמניה. לאחר 
השריפה הגדולה בעיר בשנת תע"א, נאלץ לברוח ממנה )עקב עלילה שהשריפה פרצה בשל עיסוקו בקבלה 
שהגיע  בשעה  אך  ישראל,  לארץ  לנסוע  פנה  שונים  נדודים  לאחר  קמיעות(.  וכתיבת  השבעות  מעשית, 
לקושטא נחלה ונאסף שם אל עמיו. קברו בעיר קושטא מהוה עד היום מקום אליו מגיעים מרחבי העולם 

לתפילה ולישועה.
רישום בעלות בדף השער: "זה הספר שלי הצעיר ש"ם]?[ ס"ט". 

]1[, לו; יב דף. 15.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. קרע 
עם פגיעה בטקסט באחד מהדפים. חיתוך דף השער על גבול כותרת הדף מצדו השני. כריכה עתיקה, עם 

פגמים וסימני עש. תו ספר.

פתיחה: $300
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196. ספר שערי אורה - אופנבך, תע"ה - העותק של רבי וואלף טעבין - חתימת בנו רבי 
צבי הירש טעבין אב"ד לאשברין

ספר שערי אורה, יסודות חכמת הקבלה, מאת המקובל רבי יוסף ג'יקאטיליה, עם ביאור מאת רבי מתתיה 
דלקרוט. אופיבאך )אופנבך(, ]תע"ה 1715[. 

רישום  ט-י  ה-ו,  בדפים  וואלף טעבין".  "זה הספר שייך להקצין התורני מ"ה  בדף השער:  בעלות  רישום 
בעלות מתמשך )המסתייע במספור הדפים הנ"ל(: "הירש במוהר"ר וואלף טעבין יצ"ו". מספר הגהות בכתב-

יד )אחת בדיו והשאר בעפרון(. 
רבי בנימין וואלף טעבין )תצ"ג-תקס"ט(, נולד למשפחה מיוחסת וותיקה בפרשבורג, שבניה שמשו כמנהיגי 
ופרנסי הקהילה. היה מחותנו של ה"נודע ביהודה". נודע בצדקותו והיה מהדר מאד במצוות מילה. נדיב, 
מחזיק תורה ובעל צדקה. בפעילותו השתדלנית למען יהודי אוסטריה-הונגריה הצליח לבטל מספר פעמים 
גזירות שנגזרו על היהודים. לאחר פטירת רבי מאיר ברבי אב"ד פרשבורג, נתמנה ע"פ צוואתו לאפוטרופוס 
על נכסיו והוציא לאור את חידושי מהר"ם ברבי חלק ב' )פראג תקנ"ג(. בעת פטירתו נספד ע"י החתם סופר, 

שכתב עליו "צדיק מפורסם לשבח, מנהיג הקהילה ימים ושנים".
)בסביבות השנים תקנ"ח-תקע"ח(. החתם סופר מכנה  בנו, רבי צבי הירש טעבין, כיהן כאב"ד לאשברין 
אותו בתשובה הלכתית ששלח לו: "ידידי הרב המאה"ג הותיק חדתי מלא עתיק..." )שו"ת חתם סופר אה"ע 

ח"א ו; ראה: קינסטליכער, אישים בתשובות חתם סופר, עמ' שנא(.
]4[, קיב דף. 19.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי וקמטים. סימני עש. קרעים 
קטנים חסרים בשולי דף השער ודפים נוספים. רישומים בכתב-יד בגוף הטקסט במספר דפים. כריכה ישנה 

ובלויה.

פתיחה: $400

195. Shaar HaHachanah – Constantinople, 1734 – Original Text of the Testament 
of Rabbi Naftali Katz, Author of Semichat Chachamim, Who Passed Away in 
Constantinople
Shaar HaHachanah, laws pertaining to the ill and dying person, supplications and 
confessions for the deceased, and testament of the author, R. Naftali Katz, author of 
Semichat Chachamim. Constantinople: Yonah [Ashkenazi, 1734]. First edition. 
The author, the kabbalist R. Naftali Katz (1650-1719), passed away in Constantinople 
on his way to Eretz Israel. The manuscript of the present composition was preserved 
by R. Chaim Alfandari of Constantinople. The book concludes with 12 leaves of the 
author's testament, based on either the original testament or an accurate copy of it. The 
testament later became very popular and was reprinted in dozens of editions. 
Ownership inscription on title page.
[1], 36; 12 leaves. 15.5 cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains. Worming, 
affecting text. Tear affecting text to one leaf. Title page trimmed close to heading on 
verso. Early binding, with damage and worming. Bookplate.
Opening price: $300
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196. Shaarei Orah – Offenbach, 
1715 – Copy of Rabbi Wolf 
Tevin – Signature of His Son 
R. Tzvi Hirsh Tevin Rabbi of 
Lauschbrünn
Shaarei Orah, kabbalistic principles, 
by the kabbalist R. Yosef Gikatilla, 
with a commentary by R. Matityah 
Delacrut. Offenbach, [1715]. 
Ownership inscription of R. Wolf 
Tevin on the title page. Ownership 
inscription of R. Hirsh son of R. Wolf 
Tevin extending over leaves 5-6 
and 9-10 (using the leaf numerals). 
Several handwritten glosses (one in 
ink, the rest in pencil).
R. Binyamin Wolf Tevin (1733-
1809) was philanthropist who 
successfully lobbied on behalf of 
Austo-Hungarian Jewry. He was 
renowned for his righteousness, 
and for the exceptional care with 
which he fulfilled the mitzvah of Milah. Mechutan of the Noda BiYehuda. His son R. 
Tzvi Hirsh Tevin served as rabbi of Lauschbrünn (Lovasberény; ca. 1798-1818). In a 
responsum addressed to him, the Chatam Sofer refers to him with great esteem.
[4], 112 leaves. 19.5 cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains. Wear 
and creases. Worming. Minor marginal open tears to title page and other leaves. 
Handwritten inscriptions in several places in body of text. Binding old and worn.
Opening price: $400
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197. Sefer Yetzirah with the Commentary of the Gaon of Vilna – Horodna, 
1806 – First Edition – First Kabbalistic Book from the Teachings of the Gaon 
of Vilna to be Published
Sefer Yetzirah, with various commentaries and the commentary of the Gaon of Vilna. 
Horodna, 1806. With kabbalistic diagrams. First edition of the commentary of the Gaon 
of Vilna.
First kabbalistic book published from the teachings of the Gaon of Vilna. Brought to 
print by his disciple R. Menachem Mendel of Shklow.
Sefer Yetzirah, attributed to Adam HaRishon, is an early kabbalistic book, and serves 
as basis for kabbalistic teachings.
12, [2], 42, [30] leaves. 18.5 cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains. Minor 
wear. Worming, affecting text. Leaves trimmed with damage to text in several places. 
Minor tears, repaired with paper. Minor open tear, slightly affecting text. Stamps. Old 
binding. 
Vinograd, Thesaurus of the Books of the Vilna Gaon, no. 682. 
Opening price: $400

הגר"א  פירוש  עם  יצירה  ספר   .197
מווילנא - הורודנא, תקס"ו - מהדורה 
הראשון  הקבלה  ספר   - ראשונה 

שנדפס מתורת הגר"א 

ופירוש  שונים  פירושים  עם  יצירה,  ספר 
 .]1806[ תקס"ו  הורודנא,  מווילנא.  הגר"א 
עם תרשימים קבליים. מהדורה ראשונה של 

פירוש הגר"א.
ספר הקבלה הראשון שנדפס מתורת הגר"א 
רבי  תלמידו  ידי  על  לדפוס  הובא  מווילנא. 

מנחם מנדל משקלוב.
הוא  הראשון,  לאדם  המיוחס  יצירה,  ספר 
בסיס  המהווה  הקדומים,  הקבלה  מספרי 
בספר  משתמש  הגר"א  הקבלה.  לתורת 
יצירה בביאוריו הקבליים ומראה כיצד היה 

מקור לספרי הקבלה שנכתבו אחריו.
יב, ]2[, מב, ]30[ דף. 18.5 ס"מ. מצב בינוני-

טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי קל. 
סימני עש עם פגיעות בטקסט. חיתוך דפים 

עם פגיעות בטקסט במספר דפים. קרעים קלים, משוקמים בהדבקות נייר. קרע חסר קטן, עם פגיעה קלה 
בטקסט. חותמות. כריכה ישנה.

וינוגרד, אוצר ספרי הגר"א, מס' 682.

פתיחה: $400
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198. כתב-יד - סידור כוונות האר"י - המאה ה-18 - איורים ועיטורים
כתב-יד, סידור כוונות האר"י, עם פירושים וכוונות על דרך הקבלה, על פי עריכת מהר"מ פופרש. כולל: 
כוונות  חצות,  ותיקון  הלימוד  סדר  היום,  הנהגת  נוראים,  ולימים  למועדים  ולשבת,  לחול  תפילות  סדר 
להגדה של פסח, סדר ספירת העומר וסדר הקפות, פירוש לזמירות של שבת, ועוד. ]אירופה )רוסיה-פולין?(, 

המחצית הראשונה של המאה ה-18 בקירוב[.
כתיבה אשכנזית נאה. איורי מנורות וטבלאות קבליות שונות. תיבות פתיחה מאוירות, איורים ועיטורים 

נוספים. 
הגהות  בשתי  מקובל.  בעצמו  היה  היד  כתב  סופר  כי  נראה  הטקסט.  שבתוך  ב"חלונות"  רבות  הגהות 
מוזכר "ספר הרב דשקלאב", או "ספרו של הרב מהר"ר ישראל שקלאבר", כשהכוונה לספר "אור ישראל" 

)פרנקפורט דאודר תס"ב( של המקובל רבי ישראל ב"ר אהרן יפה אב"ד שקלוב. 
במקומות רבים בכתב-היד עיטר הסופר את האות ל' בעיטורים מיוחדים, יתכן ובכך רמז לשמו.

מספר הגהות בשוליים מכותבים אחרים, לא מזוהים.
רבינו האריז"ל לא כתב בעצמו את סדר הכוונות עפ"י הקבלה, רק תלמידי-תלמידיו ערכו סדורי כוונות עפ"י 
דברי האר"י ותלמידו מהר"ח ויטאל. רבינו מאיר פופרש )נפטר בשנת תכ"ב(, חיבר וערך סדר כוונות, שהוא 
"סידור  נדפסו בשנות הת"ק סידורי האר"י:  ]ומהם  המקור לרוב סידורי הכוונות שנפוצו בארצות שונות 
רבי אשר" ו"סידור האר"י-קול יעקב"[. לפנינו סידור כוונות בכתיבה אשכנזית, המבוסס גם הוא על עריכת 

מהר"מ פופרש, אשר כתיבתו קדמה ככל הנראה לסידורים שנדפסו בשנות הת"ק.
רישום בעלות בדף האחרון: "שייך לה"ה הרבני הנגיד המופלג בתורה ובחסידות... משה]?[ בלא"א מו"ה 

יצחק ראזנהויז]?[ מאיהומען".
ב-רע )צ"ל רסט(, ]2[ דף )סה"כ 270 דף(. כפי הנראה, חסר דף אחד בראש כתב-היד. 19 ס"מ. מצב כללי טוב. 

דפים קרועים ומנותקים, עם פגיעה בטקסט. כתמים ובלאי. קרעים )בעיקר בשולי הדפים(. ללא כריכה.

פתיחה: $5000
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198. Manuscript – Siddur 
Kavanot HaAri – 18th 
Century – Illustrations 
and Decorations
Manuscript, Siddur Kavanot 
HaAri, with kabbalistic 
commentaries and kavanot, 
based on the redaction of 
R. Meir Poppers. Including: 
daily prayers, prayers 
for Shabbat, the festivals 
and High Holidays, daily 
conduct, Tikkun Chatzot, 
kavanot for the Passover 
Haggadah, Sefirat HaOmer 
and Hakafot, commentary 
on Shabbat songs and more. 
[Europe (Russia-Poland?), ca. 
first half of 18th century].
Neat Ashkenazic script. 
Illustrations of menorahs 
and various kabbalistic 
tables. Illustrated initials 
and other illustrations and 
decorations.
Many glosses alongside the 
text. Seemingly, the scribe 
was a kabbalist himself. Two glosses mention "the book of the rabbi of Shklow" or "the 
book of R. Yisrael Shklower", referring to the book Or Yisrael (Frankfurt an der Oder 
1702) by the kabbalist R. Yisrael son of R. Aharon Yoffe rabbi of Shklow.
In many places in this manuscript, the scribe decorated the letter "lamed", perhaps 
alluding to his name.
Several marginal glosses by other writers (unidentified).
Ownership inscription on last leaf: "…Moshe[?] son of R. Yitzchak Rosenhaus[?] of 
Eihumen [Chervyen]".
2-270 (i.e. 269), [2] leaves (total of 270 leaves). Seemingly lacking one leaf at beginning 
of manuscript. 19 cm. Overall good condition. Torn and detached leaves, with loss of 
text. Stains and wear. Tears (primarily to margins). Without binding.
Opening price: $5000
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199. כתב יד - סידור עם כוונות הרש"ש לתפילות השבת - ירושלים, שנות התר"ס-תר"ע
כתב יד, העתקה נאה של סידור הרש"ש, עם כוונת התפילות ליום השבת, על פי הקבלה. ]ירושלים, שנות 

התר"ס-תר"ע בקירוב, כנראה לפני שנת 1916[.
כתיבה נאה במיוחד, עם עיטורים. חלק מציטוטי נוסח התפילה נכתבו באותיות גדולות בכתיבה מרובעת, 
ואילו הכוונות והסבריהן נכתבו ברובן בכתיבה מזרחית רהוטה. הסידור נכתב על גבי מחברת בה נדפסו 

השורות וקווי המסגרת.
הסידור מתחיל ב"כונת נשמת" ]תפילת נשמת כל חי[. אחריו: "כונת היוצר"; "כונת הק"ש" ]קריאת שמע[; 
וכוונות "מנחת שב"ק" ]תפילת  ז'" ]לליל שבת[  ויציב"; "כונת העמידה"; "כונת ברכה מעין  "כונת אמת 

מנחה של שבת קודש[.
באמצע דפי כוונות תפילת ְקדּוָשה שב"כונת העמידה" )בין דף נא לדף נב( נכרך קונטרס דפים נפרד )על נייר 

עבה יותר(, עם כוונות לברכת כהנים.
שעשו  בירושלים,  אל"  "בית  המקובלים  ישיבת  חכמי  ע"י  כנראה  נכתב  שלפנינו  הסידור  של  היד  כתב 
רישום  האחרון,  הדף  בראש  בלבד.  הנאמנים  הקבלה  לחכמי  ומסרום  הרש"ש,  מסידור  שונות  העתקות 

בכתיבה מרובעת: "מלאכת סופר".
סידור זה של כוונות הקבלה עפ"י כתבי האר"י ומהרח"ו, נערך על ידי מקובלי ירושלים חכמי ישיבת "בית 
אל", עפ"י סידור שנערך ע"י רבם הרש"ש הקדוש - המקובל רבי שלום מזרחי שרעבי, ראש ישיבת "בית 
אל" באמצע המאה ה-18. סידור הרש"ש נשמר באדיקות ובכוונה תחילה בכתבי-יד במשך שנים רבות ולא 
נדפס כלל. התפילה בכתבי-יד של הסידור היתה נחלתם של המקובלים המכוונים בלבד. רק בשנת תרע"א 
הוחלט להביאו לדפוס ביוזמתם של כמה מחכמי המקובלים האשכנזים בישיבת "שער השמים" בירושלים. 
חלקו הראשון נדפס בשנת תרע"א וחלקו השני בשנת תרע"ב. החלקים ג-ט נדפסו מאוחר יותר, כנראה 
כוונות  סידור  )ראה: הרב משה הלל,  נדפסו בשנית שני החלקים הראשונים  ובאותה עת  בשנת תרע"ו, 

הרש"ש - בין מסורת לחידוש, קובץ מכילתא, גליון א - כסליו תש"פ, עמ' 158-133(.
כתב היד שלפנינו נכתב כנראה לפני שנת תרע"ו, בה כבר באו בדפוס חלקי הסידור עם תפילות שבת קודש.

א-נא, ]6[, נב-סז, ]1[, סח-סט, עא-עח, ]2[ דף. 24.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. סימני עש. כריכה 
מקורית, עם שדרת עור. כתמי צבע בדפי הבטנה. בלאי ופגמים בכריכה.

פתיחה: $1500
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199. Manuscript – Siddur with 
Kavanot of the Rashash on the 
Shabbat Prayers – Jerusalem, 
Early 20th Century 
Manuscript, fine copying of Siddur 
HaRashash, with kabbalistic 
kavanot on the Shabbat prayers. 
[Jerusalem, early 20th century. 
Presumably before 1916].
Particularly fine handwriting and 
layout, with ornamental elements. 
Some of the prayer text was 
written in large, square characters, 
while most of the kavanot and 
explanations were written in 
cursive Oriental script. Written in a 
ruled notebook. 
A separate gathering (written on 
thicker paper) was bound between 
leaves 51 and 52, with Kavanot for 
Birkat Kohanim. 
The present manuscript was 
presumably scribed by the Torah 
scholars of the Beit El yeshiva 
of kabbalists in Jerusalem, who 
produced various copyings of 
Siddur HaRashash, and entrusted them to reliable kabbalists only. 
Siddur HaRashash was compiled by R. Shalom Sharabi, dean of the Beit El yeshiva, in 
the mid-18th century, based on the writings of the Arizal and R. Chaim Vital. It was 
intentionally not printed for many years, and was kept in manuscripts only. Prayer 
using the manuscripts of the siddur was the privilege of just a few kabbalists. Only in 
1911-1916 were the various parts of the siddur finally brought to print. 
The present manuscript was presumably scribed before 1916, when the part of the 
siddur containing Shabbat prayers was published.
1-51, [6] 52-67, [1], 68-69, 71-78, [2] leaves. 24.5 cm. Good-fair condition. Stains and 
wear. Worming. Original binding, with leather spine. Paint stains on endpapers. Wear 
and damage to binding.
Opening price: $1500
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200. כתב-יד, "סדר משמרת החדש" 
 - להרמ"ז  ושובבי"ם  חצות  תיקון   -

קסאלי )איטליה(, תע"ז

כתב-יד, "סדר משמרת החדש" - סדר תיקון 
רבי  מאת  שובבי"ם,  ותיקון  סדר  עם  חצות 
רבי  הסופר  בכתיבת  )הרמ"ז(,  זכות  משה 
)איטליה(,  קסאלי  באקי.  מאיר  ב"ר  יצחק 

תע"ז ]1717[. 
בחלקה.  מנוקדת  רהוטה,  איטלקית  כתיבה 
הסופר,  פרטי  מופיעים  בו  מעוטר  שער 
המקום והשנה: "נכתב פה קסאלי ע"י הצעיר 
כל השומע יצחק בן האלוקי כמוהר"ר מאיר 
אחישנה  בעתה  ה'  אני  בשנת  נר"ו  באקי 
אותו  ע"י  שנכתב  מקביל  )כתב-יד  אכי"ר" 
הוא  דומה,  ובמתכונת  שנה  באותה  סופר 
למדעים,  האקדמיה  בודפשט,  כתב-יד 
תיקון  את  כולל  זה  כתב-יד   ;415A קאופמן 

חצות בלבד(. 
חצות  תיקון  סדר  כולל  שלפנינו  כתב-היד 
וסדר ותיקון שובבי"ם, כפי שסידר המקובל 
רבי משה זכות - הרמ"ז, על פי מה ששמע 
מהמקובל רבי בנימין הלוי )תלמיד רבי חיים 
התיקונים  בשני  לאיטליה(.  שהגיע  ויטאל 

מופיעים פיוטים רבים מאת הרמ"ז. בשוליים, לצד הקטעים שנועדו לאמירה, נוספו כוונות קבליות מפורטות 
וביאורים לסודות הקבלה הרמוזים בפיוטים. כתב-היד שלפנינו נכתב כעשרים שנה לאחר פטירת הרמ"ז, 

אם כי תיקונים אלה של הרמ"ז נדפסו כבר בחייו. 
]58[ דף. 20 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני עש, עם פגיעה בטקסט במספר דפים. כריכת קרטון מקורית, 

בלויה ופגומה.

פתיחה: $700
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200. Manuscript, Seder Mishmeret HaChodesh – Tikkun Chatzot and Tikkun 
Shovavim by the Remez – Casale (Italy), 1717
Manuscript, Seder Mishmeret HaChodesh – Tikkun Chatzot and Tikkun Shovavim, by 
R. Moshe Zacuto (the Remez), written by the scribe R. Yitzchak son of R. Meir Bachi. 
Casale (Italy), 1717.
Cursive Italian script, partially vocalized. Decorated title page, giving the name of the 
scribe and the place and year of writing (a similar manuscript written by the same 
scribe in 1717 – Tikkun Chatzot only – is kept in the library of the Hungarian Academy 
of Sciences, MS Kaufmann A415).
This manuscript comprises Tikkun Chatzot and Tikkun Shovavim, as arranged by 
Kabbalist R. Moshe Zacuto, the Remez, based on teachings he heard from Kabbalist R. 
Binyamin HaLevi (disciple of R. Chaim Vital). Both tikkunim include many piyyutim 
by the Remez. Kabbalistic kavanot and kabbalistic explanations appear alongside 
some of the piyyutim. This manuscript was written some 20 years after the death of 
the Remez, although these tikkunim were already printed in his lifetime.
[58] leaves. 20 cm. Good condition. Stains. Worming, affecting text on some leaves. 
Original card binding, worn and damaged.
Opening price: $700
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201. כתב יד - תשובת רבי שמואל 
עם  הרמ"ז,  נכד  פאפו  שמעיה 
הסכמת רבי יעקב ישראל בן פורת 
אב"ד סניגאליה - פולמוס ארבעת 
המינים, איטליה, תק"ח - תשובה 

שלא נדפסה

בכתב-ידו  מעניינת  הלכתית  תשובה 
רבי שמואל שמעיה פאפו  וחתימתו של 
עם   ;]1747 ]תק"ח  אנקונה,  הרמ"ז,  נכד 
וחתימתו  בכתב-ידו  הפסק  על  הסכמה 
של רבי יעקב ישראל בן פורת. סניגאליה, 

י"ח כסלו תק"ח ]1747[. 
ספרדית  בכתיבה  עמודים,  ארבעה 
)כתיבה אוטוגרפית, עם הוספות רבות בין 
השורות( של רבי שמואל שמעיה פאפו. 
האחרון  העמוד  של  התחתון  בחלקו 
של  איטלקית,  בכתיבה  הסכמה  מכתב 

רבי יעקב ישראל בן פורת.
התשובה שלפנינו נכתבה כחלק מפולמוס 
בעקבות  איטליה,  רבני  בין  שהתנהל 
שאלה שהתעוררה בחג הסוכות של שנת 
דוברובניק,  )כיום  ראגוזה  קהילת  תק"ח. 
נהגה  האדריאטי(  הים  לחופי  השוכנת 
סאראיי  לקהילת  לשלוח  שנה  בכל 
)סרייבו( הסמוכה ארבעת המינים לקיום 

המצווה בחג הסוכות, אלא שבאותה שנה השיגו בני קהילת ראגוזה אתרוג אחד בלבד. בני קהילת סאראיי 
התחננו לקהילת ראגוזה שתשלח לה את האתרוג לפחות למספר ימים מתוך ימי חג הסוכות, כדי שיוכלו 
ויכוח האם להיענות לבקשה. לאחר סוכות נדרש  גם הם לקיים את המצוה, ובקהילת ראגוזה התעורר 
לשאלה זו רבי דוד פארדו, שכתב תשובה ארוכה ופסק כי מאחר וקהילת ראגוזה קיימה כבר את המצוה 
ביום הראשון של סוכות, היה זה מחובתה לשלוח את האתרוג לקהילת סאראיי, כדי שתקיים את המצוה 
בשאר ימי החג. תשובה זו עוררה פולמוס הלכתי וכמה מרבני איטליה נדרשו לכך. בספר השו"ת של רבי 
דוד פארדו, "מכתם לדוד" )אורח חיים, סימן ו(, מובאות כמה מן התשובות שנכתבו בפולמוס זה, בהן אחת 
שלו, אחת של רבי אברהם סגרי אב"ד קסאלי ואחת של רבי אברהם גדליא )שליח חברון שהיה אז בוונציה(. 
תשובתו של רבי שמואל שמעיה פאפו שלפנינו נכתבה כתגובה לפסקו של רבי דוד פארדו. הוא מזכירו 
בני הקק"י  כן  "...ועל  ודוחה את ראיותיו בתקיפות. בתוך הדברים הוא כותב:  "מ']עלת[ הפוסק"  בכינוי 
]=הקהילת קודש יצ"ו[ של ראגוזה קודמין שהם זכו מתחלה לקנות המצוה, ואפי' נאמר שהקק"י של סראי 

קודמין יען שלא קיימו המצוה כלל ועיקר הנה בא ללמד עליו...".
בשולי התשובה, מכתב הסכמה מאת רבי יעקב ישראל בן פורת, הכותב בראשית דבריו: "משבח אני את 
שאלתם של ק"ק שראי ושש אנכי על תשובותם של ק"ק ראגוסא ומתוקים מדבש אמרותם שישו בני מעי 
שישו שישראל עם קדוש וכל א' מהם מתוכחים זע"ז ]=זה עם זה[ הואיל במצות ה' חפצים... זאת אומרת 

בידי המצוה ואני אקיימנה וזאת אומרת אני אקיימנה אח"כ...". 
למיטב ידיעתנו, התשובה ומכתב ההסכמה שלפנינו לא נדפסו.
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רבי שמואל שמעיה פאפו, רב באנקונה, בנו של רבי אברהם דוד פאפו - חתנו ותלמידו של רבי משה זכות 
)הרמ"ז(. כשהגיע החיד"א לאנקונה בשנת תקי"ד, נפגש עם רבי שמואל שמעיה, אותו כינה )ביומנו "מעגל 

טוב"(: "כמהר"ש פאפו ה"י מרי מתניתין", ובהמשך עמד עמו בקשרי מכתבים )ראה חומר מצורף(.
יוסף פיאמיטה )חתן ה"שמש צדקה"( באנקונה.  רבי יעקב ישראל בן פורת, מחכמי איטליה, תלמיד רבי 
ערך יחד עם רבו הנ"ל את קובץ התפילות "אור בוקר" של חברת "שומרים לבוקר" באנקונה )נדפס בוונציה 
תס"ט(. בספר "פחד יצחק" מובאות תשובות שכתב כחבר בית הדין בפיזארו. החל משנת תק"ח כיהן כרבה 

של סניגאליה. 
]2[ דף )4 עמ' כתובים(. 24 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. קרעים בשוליים. סימני קיפול.

פתיחה: $500

201. Manuscript – Responsum of Rabbi Shmuel Shemaya Papo, Grandson of 
the Remez, Endorsed by Rabbi Yaakov Yisrael Ben Porat Rabbi of Senigallia 
– Polemic Regarding the Four Species, Italy, 1747 – Unprinted Responsum
Interesting halachic responsum handwritten and signed by R. Shmuel Shemaya Papo, 
grandson of the Remez. Ancona, [1747]. With a handwritten and signed endorsement 
by R. Yaakov Yisrael Ben Porat. Senigallia, 18th Kislev 1747.
Four pages handwritten by R. Shmuel Shemaya Papo, in Sephardi script (with many 
interlinear additions). At the foot of the last page, an endorsement handwritten by R. 
Yaakov Yisrael Ben Porat, in Italian script.
This responsum is part of a polemic which arose between Italian rabbis in 1747. Each 
year, before Sukkot, the Jewish community of Ragusa (today Dubrovnik) used to send 
the Four Species to the nearby Sarajevo community. In 1747, the Ragusa community 
had only one etrog. The Sarajevo community begged the Ragusa community to share 
the etrog, at least for several days, so that they too could fulfill the mitzvah. The Ragusa 
community was divided over how to respond. After Sukkot, a query was sent to R. 
David Pardo and he wrote a long responsum ruling that the Ragusa community had 
already fulfilled the mitzvah of the Four Species on the first day of Sukkot and therefore, 
they were obligated to send the etrog to the Sarajevo community to enable them to 
fulfill the mitzvah during the remaining days of the festival. R. Pardo's responsum 
started a halachic debate between several Italian rabbis. Some of the responsa on the 
subject were printed in R. David Pardo's Responsa Michtam L'David.
In this manuscript, R. Shmuel Shemaya Papo rejects the ruling of R. David Pardo, 
vehemently refuting his arguments. 
To the best of our knowledge, both the responsum of R. Papo and the endorsement by 
R. Yaakov Yisrael Ben Porat were never printed. 
R. Shmuel Shemaya Papo, rabbi of Ancona, was the son of R. Avraham David Papo – 
son-in-law and disciple of R. Moshe Zacuto (the Remez). He corresponded with the 
Chida after meeting him in 1754 (see enclosed material).
R. Yaakov Yisrael Ben Porat, an Italian Torah scholar, was a disciple of R. Yosef Fiametta 
in Ancona. From 1748, he served as rabbi of Senigallia.
[2] leaves (4 written pages). 24 cm. Good condition. Stains and wear. Marginal tears. 
Folding marks.
Opening price: $500
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בהלכות  יד  כתבי  שני   .202
סמיכה  כתבי  שני  עם   - שחיטה 
כהן  חי  אלחנן  חנניה  רבי  מאת 
ה"זרע  תלמיד  פירנצה,  אב"ד 

שמשון" - תקע"ב-תקצ"ג

הלכות  ושינון  ללימוד  כתבי-יד  שני 
ובאיטלקית.  בעברית  ובדיקה,  שחיטה 
בכל אחד מהם כתב סמיכה מאת רבי 
פירינצי  אב"ד  כהן  חי  אלחנן  חנניה 
ה"זרע  תלמיד  איטליה(,  )פירנצה, 

שמשון":
1. כתב-יד, סיכום דיני שחיטה ובדיקה 
בעמוד  לטיניות(.  )באותיות  באיטלקית 
האחרון הודבק כתב סמיכה )בעברית( 
בן  יוסף  כמ"ר  הנחמד  "הבחור  לשו"ב 
בכתיבת  אורויטו",  נתן  כמה"ר  היקר 
"הצעיר  של  ידו  ובחתימת  נאה  סופר 

הקק"י".  משרת  כהן  חי  אלחנן  חנניה 
פירינצי, תקפ"ח ]1828[. 

16 עמ'. 14.5 ס"מ. + ]2[ עמ' מקופלים )24 ס"מ; 
הסמיכה  כתב   – דף   ]1[  +  )15 בעמוד  הודבקו 

)21.5 ס"מ(. מצב טוב. כתמים. דפים מנותקים.
2. כתב-יד, "ספר שחיטות ובדיקות והוא קיצור 
ובדיקת  הכרס  ובדיקת  וכיסוי  שחיטה  דיני 
שנוהגים  העופות  ינקבו בשמות  ובסופו  הריאה 
לאכול פה פירינצי וגם העופות שנוהגים לאכול 
בעיר ליוורנו, בלשון איטליאנו מצד אחד בכתב 
]פירנצה,  איטליאנו".  בכתב  השני  ומצד  מרובע 

תקע"ב 1812[. עברית, עם מספר מילים באיטלקית )באותיות לטיניות(. שער נאה.
בדף האחרון של כתב היד מופיע כתב סמיכה )בעברית(, שניתן בפירינצי בשנת תקצ"ג ]1833[, ל"הבחור... 
כמ"ר שמואל יצ"ו בן הגביר כמ"ר יאודה עמרון הי"ו", בכתיבת סופר ובחתימת יד "הצעיר המכתיב ]את 

כתב הסמיכה הנ"ל[ וחותם חנניה אלחנן חי כהן רועה צאן קדשים פה העירה יע"א".
כג, ]1[ דף. 15 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים בדף השער כתוצאה מחריכת הדיו. כריכת קלף רכה. 

בעל  נחמני  חיים  שמשון  רבי  הקדוש  המקובל  של  תלמידו  )תקי"א-תקצ"ג(,  כהן  חי  אלחנן  חנניה  רבי 
"זרע שמשון", אשר ספריו מפורסמים כספרי סגולה, ותלמיד רבי ישעיה חי קרמי. היה מרביץ תורה גדול 
ומשורר  עצום  זך הרעיון, מדקדק  "והיה  ופירנצה  בריג'יו  כרב  רבים. שימש  והעמיד תלמידים  באיטליה 
גדול..." )גירונדי, תולדות גדולי ישראל, טריאסט תרי"ג, עמ' 104(. ייסד את בית הדפוס ברג'יו. חיבר ספרי 
עזר רבים למלמדים ותלמידים, בעברית ובאיטלקית, בהם: חנוך לנער )רג'יו תקס"ט ומהדורות נוספות(, 
ראשית לקח )רג'יו תקס"ט(, מענה הלשון )מילון תלמודי; רג'יו תקע"א(, שערי תלמוד )רג'יו תקע"א(, ועוד. 

פתיחה: $300
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202. Two Manuscripts on the Laws of 
Shechitah – With Two Certificates of 
Ordination by Rabbi Chananya Elchanan 
Chai Kohen Rabbi of Florence, Disciple 
of the Zera Shimshon – 1812-1833
Two manuscripts for the study and review of the 
laws of shechitah and bedikah (ritual slaughter 
and examination), in Hebrew and Italian. Each 
one contains a certificate of ordination from 
R. Chananya Elchanan Chai Kohen Rabbi of 
Florence (Italy), disciple of the Zera Shimshon:
1. Manuscript, summary of laws of shechitah 
and bedikah in Italian (in Latin characters). 
Certificate of ordination (in Hebrew) for the 
shochet R. Yosef son of R. Natan Orvieto in 
neat scribal script, signed by R. Chananya 
Elchanan Chai Kohen. Florence, 1828.
16 pages. 14.5 cm. + [2] folded pages (24 
cm; pasted on p. 15) + [1] leaf – certificate of 
ordination (21.5 cm). Good condition. Stains. 
Detached leaves.
2. Manuscript, summary of laws of shechitah 
and bedikah, with list of permitted birds 
according to the traditions of Florence and 
Livorno. [Florence, 1812]. Hebrew, with several 
words in Italian (in Latin characters). 
Certificate of ordination (in Hebrew) on final 
leaf of manuscript, accorded in Florence in 
1833 to R. Shmuel son of the wealthy R. Yehuda 
Ambron, written by a scribe and signed by 
R. Chananya Elchanan Chai Kohen, rabbi of 
Florence.
23, [1] leaves. 15 cm. Good condition. Stains. 
Tears to title page from ink erosion. Soft 
parchment binding.
R. Chananya Elchanan Chai Kohen (1751-1833), 
disciple of R. Shimshon Chaim Nachmani 
author of Zera Shimshon. Served as rabbi of 
Reggio and Florence, and founded the printing 
firm in Reggio. Composed many textbooks for 
teachers and students.
Opening price: $300
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203. Manuscript, Commentary of the Rambam on Hippocrates' Aphorisms – 
With Italian Translation – Italy, 18th Century
Manuscript, Medical Aphorisms of Hippocrates, with Rambam's commentary. [Italy, 
18th century]. Hebrew and Italian.
The first part of the manuscript contains a neat copying of the entire composition, 
translated to Hebrew by R. Moshe ibn Tibbon, in cursive Italian script. Hippocrates' 
Aphorisms occupy the center of the page, surrounded by Rambam's commentary (in 
two columns). The second part of the manuscript consists of the Italian translation (in 
Latin characters) of the entire composition.
The composition (whether in the original Arabic or the translation by R. Moshe 
ibn Tibbon) remained in manuscript until 1961, when it was first published by Dr. 
Süssmann Muntner.
46, [2] leaves (leaves 18-24 and 41-46 remain blank). 20 cm. Good condition. Stains 
(dark ink stains to two pages). Loose or detached leaves. Original card binding, with 
defects.
Opening price: $500

לפרקי  הרמב"ם  פירוש  כתב-יד,   .203
 - לאיטלקית  תרגום  עם   - אבוקרט 

איטליה, המאה ה-18

כתב-יד, פרקי אבוקרט )היפוקרטס( ברפואה, 
עם פירוש הרמב"ם. ]איטליה, המאה ה-18[. 

עברית ואיטלקית.
נאה  העתקה  כתב-היד  של  הראשון  בחלקו 
של החיבור כולו, בכתיבה איטלקית רהוטה, 
תבון.  אבן  משה  רבי  של  העברי  בתרגומו 
פרקי אבוקרט הועתקו במרכז העמוד, ופירוש 
הרמב"ם נכתב סביבם )בשתי עמודות(. בחלקו 
השני של כתב-היד תרגום איטלקי )באותיות 

לטיניות( של החיבור כולו.
חיבור זה )הן בתרגומו של רבי משה אבן תבון 
והן במקורו הערבי( לא הובא בדפוס במהלך 
בשנת  רק  בלבד.  בכתבי-יד  ונשמר  הדורות 
תשכ"א נדפס לראשונה ע"י ד"ר זיסמן מונטנר 
מאת  רפואיים"  "כתבים  של  השלישי  )בכרך 

הרמב"ם, בהוצאת מוסד הרב קוק(.
מו, ]2[ דף )דפים יח-כד ודפים מא-מו נותרו 
)כתמי  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   20 ריקים(. 
או  רופפים  דפים  עמודים(.  בשני  כהים  דיו 

מנותקים. כריכת קרטון מקורית, עם פגמים.

פתיחה: $500
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204. כתב-יד - הלכות שחיטה - אורבינו, תרכ"ב - עם כתב סמיכה בחתימת רבי יוסף 
אנקונה אב"ד סניגאליה

כתב-יד, הלכות שחיטה ובדיקה, "עם שאלות ותשובות ופתרונם בלשון איטאליאני". ]סניגאליה[, כסלו 
תרכ"ב ]1861[. עברית ואיטלקית.

כתיבה נאה. מסגרות קוים בכל העמודים. שער נפרד ל"הלכות שחיטה" ול"הלכות בדיקה". בשערים נכתב: 
"עם שאלות ותשובות ופתרונם בלשון איטלאיאני שכתב השוחט והבודק מתא ר' יצחק מודולפו לתלמידו 
הבחור יצחק אליקים יצ"ו ן' היקר המפואר דוד פרוגייא נ"ע מעיר אורבינו" )לא ברור אם הכוונה היא שהוא 

זה שכתב את כתב-היד שלפנינו או שרק כתב את החיבור והוא הועתק על ידי כותב אחר(.
בסוף כתב-היד נכרך כתב סמיכה לשוחט רבי יצחק אליקים פרוגייא, מחודש אדר א' תרכ"ב ]1862[, בכתב-
כי  כותב  יוסף אנקונה  רבי  סניגאליה.  )תקע"ט-תר"ן( אב"ד  יוסף אנקונה  רבי  וחותמתו של  ידו, חתימתו 
קהילת אורבינו בחרה ברבי יצחק אליקים שיהיה השוחט שלה ושלחה אותו להתלמד במלאכת השחיטה 
יצחק משה  "הצעיר  סניגאליה:  העיר  של  השוחטים  גם  )בשוליים(  חתמו  הסמיכה  כתב  על  בסניגאליה. 
מודולפו שוחט ובודק מתא ס"ט" ]הנזכר בשערים כמלמדו של רבי יצחק אליקים וככותב החיבור[, "הצעיר 

יהודה שאלמוני שוחט מתא ס"ט".
]91[ עמודים כתובים + ]1[ דף של כתב הסמיכה. 20 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים. קרעים בודדים. סימני 

עש קלים. כריכה מקורית, פגומה.

פתיחה: $300
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204. Manuscript – Laws of Shechitah – Urbino, 1861 – With Certificate of 
Ordination Signed by Rabbi Yosef Ancona Rabbi of Senigallia
Manuscript, laws of Shechitah and Bedikah, with questions and answers in Hebrew 
and Italian. [Senigallia], Kislev 1861. Hebrew and Italian.
Neat script. Each page of text within a ruled border. Divisional title pages for laws of 
shechitah and laws of bedikah. The title pages state that the composition was written 
by the shochet and bodek R. Yitzchak Mondolfo for his disciple Yitzchak Elyakim son 
of David Perugia of Urbino (it is unclear whether he actually scribed this manuscript, 
or is the author of this work, which was then copied by a different writer).
Bound at the end of the manuscript is a certificate of ordination for the shochet R. 
Yitzchak Elyakim Perugia, handwritten, signed and stamped by R. Yosef Ancona (1819-
1890), rabbi of Senigallia. The certificate is also signed by the shochetim of Senigallia, 
including R. Yitzchak Moshe Mondolfo (teacher of R. Yitzchak Elyakim and author of 
this work).
[91] written pages + [1] leaf, certificate of ordination. Approx. 20 cm. Good condition. 
Stains. A few tears. Minor worming. Original binding, damaged.
Opening price: $300

205. כתב-יד - דרשות באגדה ותשובות 
 - ה-19  המאה  איטליה,   - בהלכה 

פולמוס המציצה
כתב-יד, דרשות באגדה ותשובות בהלכה, לפי 
סדר הפרשיות. ]איטליה, המאה ה-19 בקירוב[.

הסימנים סודרו בתחילה לפי סדר הפרשיות, אך 
הפרשיות  משמות  חלק  הכותב  מחק  בהמשך 
)סימנים א-כו(.  וִמספר את הסימנים באותיות 
כל סימן נפתח בשיר פתיחה )לדוגמה, סימן ב, 
לפרשת נח: "נח נח בתומו הוא נקי הכף / מקרי 
זמן סבל ולא עבר / עמד בנסיוניו וראש אכף / 
מהיר למצותיו בלב גבר"(. בסוף כתב-היד דף 

מפתחות )מנותק(.
ניכר  לנו, אך  זהותו של המחבר אינה ברורה 
כתב  בראש  איטליה.  מחכמי  אחד  הוא  כי 
כי  נכתב  בו  באיטלקית  רישום  מופיע  היד 
 Benedetto בידי  נעשה  המפתחות  סידור 
המציצה"  ב"עניין  תשובה  ה'  בסימן   .Coen
)ראה להלן(, חתומה: "כ"ד ]כה דברי[ הצעיר 
עבד"ך". בסוף סימן יג, מופיע רישום: "הסכמת 
וסימן  יצחק שמשון מלאך",  דודי החכם  מור 

יד שאחריו )דף מקופל שנתפר אל המחברת בין סימנים יג ו-טו(, הוא העתקה של תשובת דודו הנ"ל: 
"ראיתי מה שדקדקת... על סוגיא דביצה דף ל"ח..." ]רבי יצחק שמשון מלאך היה מחכמי ליוורנו. חיבר 
יצחק  ותקון   )1844 תר"ד  )ליוורנו  הנערים  גירסת   ,)1844 תר"ד  )ליוורנו  ישראל  בני  סדר  הספרים:  את 

)ליוורנו תרי"א 1851([.

205
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205. Manuscript – Homilies on Aggadah and Halachic Responsa – Italy, 19th 
Century – The Metzitzah Polemic
Manuscript, homilies on Aggadah and halachic responsa, following the order of the 
weekly Torah portions. [Italy, ca. 19th century].
The sections were first arranged following the order of the Parashiot, yet the writer 
later deleted some of the names of the Parashiot and numbered the sections instead 
(sections 1-26). Each section opens with a poem. Leaf with table of contents (detached) 
at the end of the manuscript.
The identity of the writer of this manuscript is not clear to us, though it is obvious he was 
an Italian Torah scholar, and a nephew of R. Yitzchak Shimshon Malach (Torah scholar 
in Livorno, author of Seder Bnei Yisrael, Girsat HaNe'arim and Tikkun Yitzchak). 
Section 5 contains a lengthy responsum on the topic of Metzitzah, where the writer 
demonstrates that Metzitzah is only a medical rather than halachic procedure in 
circumcision, and can therefore be omitted in light of scientific findings which prove it 
to be ineffective. He testifies that he performed many circumcisions without Metzitzah. 
During the 19th century, the Metzitzah polemic spread in Germany and other parts 
of Europe. Not much is known about the development of the polemic in Italy, and 
the responsum found in the present manuscript sheds additional light on the matter, 
presenting the opinion of an Italian Torah scholar from those times. 
Inscriptions in Italian script in several places. 
[54] leaves (and additional blank leaves). 23 cm. Good condition. Stains and wear. 
Minor marginal tears to several leaves. Original card binding, slightly damaged.
Opening price: $300

בסימן ה' מופיעה תשובה ארוכה ב"ענין המציצה". הכותב מאריך להוכיח כי המציצה בברית המילה אינה 
אלא משום רפואה, וכשם שאין להקפיד בימינו על רפואת הכמון והאספלנית הנזכרת במשנה, כך אין 
צורך להקפיד על המציצה. זאת לאור הידע המדעי החדש שאין במציצה כל תועלת והיא אף עשויה להזיק 
למוהל ולנימול. לקראת סיום תשובתו הוא כותב: "אתינן לכללין שמעשה המציצה שאנו עושים אינו אלא 
לרפואה כמו האיספלנית וכמון, וכמו שנשתנו אלו התרופות שכל מוהל נותן מה שלבו חפץ אף על פי שהם 
מתורת משנה, כך נוכל לשנות על המציצה מאחר שאינה אלא דרך רפואה, אלו ואלו עולים בקנה אחד, 
מלבד כי המציצה גורמת רעה חולה בר מינן. בכן הרי אנו סומכים סמיכה דרבנן על פי הרופאים...", ומסיים 

את תשובתו: "כ"ד הצעיר עבד"ך אשר מלתי את בני ובני קרובי ומדם האדם לא מצצתי".
במאה ה-19 התקיים פולמוס סוער על מנהג המציצה בברית מילה. הוא התקיים בעיקר בגרמניה ובמזרח 
אירופה, אך התפשט גם למקומות נוספים. פולמוס זה מתועד בספרות ענפה. באמצע המאה ה-19 התקיים 
גם באיטליה דיון רבני ער על שאלת המציצה. בין השנים 1847-1852 נשלחו מספר אגרות העוסקות בביטול 
המציצה, שנכתבו על ידי רופאים ורבנים )ראה קטלוג קדם, מכירה 30 פריט 431; כ"י Ms. Var. 765 באוסף 
הספריה הלאומית(. אין בידינו פרטים רבים על התנהלות הפולמוס באיטליה. התשובה שלפנינו מגלה טפח 

נוסף בעניין זה, ומשקפת את דעתו של אחד מחכמי איטליה בתקופת הפולמוס.
רישומים באיטלקית במספר מקומות.

]54[ דף )ודפים ריקים נוספים(. 23 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. קרעים קטנים בשולי מספר דפים. כריכת 
קרטון מקורית, פגומה מעט.

פתיחה: $300
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206. Manuscript, Bedtime Shema Service According to Kabbalah – Italy, 
18th/19th Century
Manuscript, bedtime Shema service according to Kabbalah. [Italy, ca. 18th/19th 
century].
Square script (first third of manuscript vocalized). Includes the common order of 
bedtime Shema, with the addition of a long vidui, various Psalms, and Psalm 119 
divided into the days of the week, as found in the writings of leading kabbalists (the 
Arizal and the Ramak).
[58] leaves. Approx. 13 cm. Wide margins. Thick paper. Good condition. Stains (ink 
smudging and ink stains in several places). Original leather binding, with minor 
defects. Owner's initials on front and back board: M.V.
Opening price: $500

206. כתב-יד, "סדר קריאת שמע של 
איטליה,   - הקבלה"  דרך  על  לילה 

שנות הת"ק

על  לילה  של  שמע  קריאת  "סדר  כתב-יד, 
דרך הקבלה". ]איטליה, שנות הת"ק, המאה 

ה-18/19 בקירוב[.
כתיבה מרובעת )מנוקדת בשליש הראשון של 
כתב-היד(. כולל סדר קריאת שמע המקובל, 
עם וידוי ארוך ופרקי תהלים שונים, וחלוקת 
לכל  בתהלים  קי"ט  מפרק  ביתא"  ה"אלפא 
בכתבי  מקורו  זה  סדר  השבוע.  מימות  יום 
גדולי המקובלים, האר"י והרמ"ק, ונדפס גם 
בסידור השל"ה בשם "חכמי המקובלים איש 

מפי איש".
רחבים.  שוליים  בקירוב.  ס"מ   13 דף.   ]58[
דיו  )מריחת  כתמים  טוב.  מצב  עבה.  נייר 
עור  כריכת  מקומות(.  במספר  דיו  וכתמי 
ראשי  הטבעת  קלים.  פגמים  עם  מקורית, 
ובצדה  הכריכה  בקדמת  בעלים  שם  תיבות 

.M.V. :האחורי

פתיחה: $500
206
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207. Manuscript – Mussaf for Yom Kippur – Italy, Early 19th Century
Manuscript, Mussaf for Yom Kippur, according to Sephardi rite, with the piyyutim 
and the High Priest's Yom Kippur Temple service (Atah Konanta by Yosi son of Yosi 
Kohen Gadol). [Italy, early 19th century].
Large square script, on thick paper. The beginning of the manuscript is vocalized.
The manuscript contains the chazan's repetition of mussaf, with the subsequent selichot, 
followed by the High Priest's service. Lacking end. Glosses with textual variations on 
several leaves.
The date 1817 is lettered on the spine of the new binding. 
[116] leaves (incomplete). 19 cm. Particularly thick paper. Good condition. Stains. 
Minor worming. Several leaves reinforced with tape. New binding.
Opening price: $300

מוסף   - כתב-יד   .207
- איטליה,  כיפור  ליום 

ראשית המאה ה-19

ליום  מוסף  סדר  כתב-יד, 
הספרדים,  כמנהג  כיפור, 
עבודת  ו"סדר  הפיוטים  עם 
הכהן הגדול בבית המקדש 
)נוסח  הכיפורים"  ביום 
יוסי  שייסד  כוננת"  "אתה 
בן יוסי כהן גדול(. ]איטליה, 

ראשית המאה ה-19[.
באותיות  מרובעת  כתיבה 
גדולות, על נייר עבה. כתב-

היד מנוקד בתחילתו. 
למוסף  הש"ץ  חזרת  לפנינו 
שאחריה.  הסליחות  עם 
לאחר  נכתב  העבודה  סדר 
בתוך  משולב  ולא  מכן 
חסר  העמידה.  תפילת 

בסופו. במספר דפים הגהות עם שינויי נוסח, באחת מהן )דף ]15/ב[( נכתב: "לפי מנהג ליוורנו אין אומרים 
כאמור וגו'".

בשדרת הכריכה החדשה הוטבע התאריך: תקע"ז ]1817[. לא ידוע לנו מה המקור לכך, אך כתב היד אופייני 
לתקופה.

]116[ דף )לא שלם(. 19 ס"מ. נייר עבה במיוחד. מצב טוב. כתמים. סימני עש קלים. הדבקה של נייר דבק 
לחיזוק במספר דפים. כריכה חדשה. 

פתיחה: $300

207
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208. Manuscript – Song for Shofar Blowing and Musaf of Rosh Hashanah – 
Italy, 19th Century
Manuscript, Musaf of Rosh Hashanah for the prayer leader, with a song for the Shofar 
blowing. [Italy, ca. 19th century].
Neat Italian square script, on thick, high-quality paper. Partially vocalized.
Brief glosses in several places.
[10] written leaves (and additional blank leaves). 23 cm. Good-fair condition. Stains. 
Worming. Original binding, damaged.
Opening price: $400

לראש  ומוסף  לתקיעות  פזמון   - כתב-יד   .208
השנה - איטליה, המאה ה-19

כתב-יד, סדר מוסף לראש השנה לשליח ציבור. ]איטליה, 
המאה ה-19 בקירוב[.

ואיכותי.  עבה  נייר  על  נאה,  מרובעת  איטלקית  כתיבה 
ניקוד בחלק מהאותיות. 

בדף הראשון: "פזמון לתקיעת שופר: יי בקול שופר ישמיע 
ישועה...". בדף השני: "סדר מוסף לראש השנה לש"צ". 

בראש העמוד נרשם: "ק"ק איטאליאני יצ"ו".
הגהות קצרות במספר מקומות.

מצב  ס"מ.   23 נוספים(.  ריקים  )ודפים  כתובים  דף   ]10[
טוב-בינוני. כתמים. סימני עש. כריכה מקורית, פגומה.

פתיחה: $400

208

209. מחזור של כל השנה כפי מנהג ק"ק איטאלייאני - ונציה, תק"י - שני כרכים - כריכות 
עור מקוריות מפוארות - מאות הגהות, כולל תיעוד מנהגי קהילת פירנצה ורשימת חזני 

הקהילה

מחזור של כל השנה, כפי מנהג ק"ק איטאלייאני יע"א, חלק ראשון עם תפילות לחול, שבת, ראש חודש, 
פסח ושבועות, חלק שני עם תפילות ראש השנה, יום הכפורים וסוכות. ונציה, ]תק"י 1750[. שני חלקים 

בשני כרכים. 
כריכות עור מקוריות מפוארות, עם עיטורים מוזהבים והטבעת ראשי התיבות של שם הבעלים משני צדי 

.)Uzielli כפי הנראה ממשפחת עוזיאלי( "S.L.U." :הכריכות
בדפי המחזורים )בשוליים ובין השורות( מאות הגהות בכתיבה איטלקית, ממספר כותבים. חלק מההגהות 
ארוכות. ההגהות כוללות כוונות קבליות, ענייני נוסח, פירושי הפיוטים, חידושים של הכותב, וכן תיעוד של 
מנהגי קהילת האיטליאני בעיר פירנצי )פירנצה(, עם אזכורים של הרבנים ששרתו שם ותיעוד של מאורעות 

בקהילה. ההגהות כוללות גם ידיעות מעניינות שהכותב ראה בכתבי-יד. חלק מההגהות מעט קצוצות.
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בדפים שנכרכו בראש הכרך השני, רשימת שמות החזנים וסגניהם לכל תפילות יום כיפור בעיר פירנצי, 
לשנים תצ"ח-תקמ"ג. בתוך הדברים נוספו גם ידיעות היסטוריות מעניינות )למשל: תיעוד מעניין על יום 
כיפור שנת תק"ז בו עלו לתורה 14 אנשים, אנשים שנעדרו מבית הכנסת מסיבות שונות, ועוד(. רבני פירנצי 
שנזכרו ברשימה )ששימשו כחזנים בליל יום כיפור(: רבי יהודה רפאל יהושע מונציליסי, רבי מנחם עזריה 

פאדובה, רבי יעקב חי בורא לוי.
כותב הרשימה הוא כנראה רבי אפרים יוסף רימיני מפירנצי. בכמה מקומות ברשימה נכתב: "אני אפרים 

יוסף רימיני". הוא כנראה גם הכותב של הגהות רבות. 
מעניין לציין שהרשימה מתחילה בשנת תצ"ח, וכן באחת ההגהות נכתב "ובשנה הזאת תצ"ח", על אף 
שהמחזורים נדפסו בשנת תק"י. כפי הנראה, התחיל את הרשימה קודם ואף את ההגהה כתב קודם לכן 
במחזור אחר, ולאחר מכן העתיק את הדברים לכאן. בהגהה הנ"ל הוא מזכיר את "גאון הדור זקני כמוהר"ר 

יוחנן גירון זצוק"ל" )רבי אפרים יוסף רימיני היה בן בתו, ראה חומר מצורף(.
שני כרכים. כרך ראשון: רפא, ]2[ דף. חסר ]1[ דף תחריט לפני השער. שיבוש בסדר דפים עג-פ. כרך שני: 
]1[, שכג, ]1[ דף. דפים שכב-שכג נכרכו שלא במקומם, לאחר דף שיא. 19.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, 
בהם כתמי רטיבות. בחלק מהדפים כתמים רבים. בלאי. שני דפים מנותקים בכרך הראשון. דפים ראשונים 
מנותקים בכרך השני. קרעים במספר מקומות, משוקמים בהדבקות נייר. כריכות עור מקוריות מפוארות, 

מעוטרות בעיטורים מוזהבים. פגמים בכריכות. 

פתיחה: $300
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209. Year-round Italian Rite 
Machzor – Venice, 1750 – 
Two Volumes – Original 
Ornate Leather Bindings – 
Hundreds of Handwritten 
Notes – Documentation of 
the Customs of the Florence 
Community and a List of Its 
Cantors
Year-round Italian rite machzor. 
Part I – daily prayers, Shabbat, 
Rosh Chodesh, Pesach and 
Shavuot; Part II – High Holidays 
and Sukkot. Venice, [1750]. Two 
parts in two volumes. 
Original, gilt-decorated leather 
bindings, with gilt initials on both 
boards: "S.L.U." (the owner was possibly a member of the Uzielli family). 
Hundreds of notes in Italian script, some lengthy, by several writers: kabbalistic 
kavanot, explanations of piyyutim, novellae, citations from manuscripts, and more. 
Some of the notes provide interesting documentation of the Florence community and 
its customs, with mention of rabbis who served there. Some notes are slightly trimmed.
Bound at the beginning of vol. II is a list of the cantors and their assistants who led the 
Yom Kippur prayers in Florence in the years 1738-1783, including some interesting 
accounts. Among the cantors, rabbis of the community: R. Yehuda Refael Yehoshua 
Monselice, R. Menachem Azaria Padua, R. Yaakov Chai Boreh Levi.
This list was apparently written by R. Efraim Yosef Rimini of Florence (as is written 
in several places: "I, Efraim Yosef Rimini"). Presumably, he also wrote many of the 
glosses. The list was written over many years, starting in 1738 (more than a decade 
before the printing of this machzor). Interestingly, one of the notes is also dated 1738. 
It seems that it was copied from a different machzor. In this note, the writer mentions 
"my grandfather, R. Yochanan Giron" (R. Efraim Yosef Rimini was the son of R. Giron's 
daughter, see enclosed material).
Two volumes. Vol. I: 281, [2] leaves. Lacking [1] engraved plate. Leaves 73-80 are bound 
out of order. Vol. II: [1], 323, [1] leaves. Leaves 322-323 are bound after leaf 311. 19.5 
cm. Good-fair condition. Stains. Dampstains. Many stains to some leaves. Wear. Two 
detached leaves in vol. I. First leaves of vol. II detached. Some tears, repaired with 
paper. Original, gilt-decorated leather bindings. Damage to bindings.
Opening price: $300
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210. אוסף כרוזים - הודעות ותקנות ליהודי איטליה - רומא וערים נוספות, המאות ה-18 
וה-19

נוספות  אוסף גדול של כרוזים עם הודעות ותקנות עבור יהודי איטליה, מטעם השלטונות. רומא וערים 
באיטליה, המאות ה-18 וה-19. איטלקית. 

כרוזים מודפסים, רובם בפורמט גדול, רובם מהעיר רומא )מהשנים: 1721, 1742, 1786, 1793, 1794, 1801, 
1803, 1807, 1842, 1858(, ושניים מהערים מודנה )1799( ופירנצה )1833(.

תקנות עבור יהודים בענייני מסים, מסחר ומגורים, ועניינים נוספים.
18 כרוזים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

אל האוסף מצורפים: שתי חוברות בעניינים משפטיים שנדפסו באיטליה )האחת כתב הגנה של הקהילה 
יהודי מרג'יו, שנדפסה במודנה בשנת  נגד  והשניה כתב תביעה   ,1705 היהודית ברומא, שנדפסה בשנת 

1773(, ולוח שנה )אלמנך( לשנת תרכ"ה שנדפס בליוורנו.

פתיחה: $1000
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210. Collection of Broadsides – Announcements and Regulations Pertaining 
to Italian Jewry – Rome and Other Cities, 18th and 19th Centuries
Large collection of broadsides with announcements and regulations issued by the 
government for Italian Jewry. Rome and other Italian cities, 18th and 19 centuries. 
Italian.
Printed broadsides, predominantly in large format. Most are from Rome (from the 
years: 1721, 1742, 1786, 1793, 1794, 1801, 1803, 1807, 1842, 1856), two are from Modena 
(1799) and Florence (1833).
Regulations applying to the Jews, regarding taxes, commerce, residence and other 
topics.
18 broadsides. Size varies. Overall good condition. 
Enclosed with the collection: two booklets on legal matters printed in Italy (one 
containing the statement of defense of the Jewish community of Rome, printed in 1705, 
and the second a statement of claim against a Jew from Reggio, printed in Modena in 
1773), and an almanac for the year 5625 (1864-1865) printed in Livorno.
Opening price: $1000
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211. Matnat Yad / Machar Chodesh – Florence, 1794 – Handwritten Addition 
by the Author
Matnat Yad, on the topic of charity, by R. Daniel Terni (rabbi of Florence, author of Ikrei 
HaDat). Printed with: Machar Chodesh, by R. Moshe Chaim Rimini (prominent rabbi 
in Florence), Talmudic novellae, clarification of topics of sanctification of the month, 
tekufot and moladot, and refutations of some assertations in the book Mateh Dan (by 
R. David Nieto of London). Florence, [1794]. Only edition.
The volume opens with a general title page for both works. Separate title pages for 
each work.
A handwritten notation (in Rashi-Italian script) appears at the end of chapter 1 of 
Matnat Yad, which appears to be an addition by the author.
[3], 2-36 leaves; [3], 2-42, [1] leaf. Approx. 22 cm. Wide margins. High quality, light-
colored paper. Very good condition. Minor stains. Original card binding.
Opening price: $300

211. מתנת יד / מחר חדש - פירנצה, תקנ"ד - 
הוספה מהמחבר בכתב-יד

ליד,  מיד  הניתן  דבר  על  נחמדים  ענינים  יד,  מתנת  ספר 
הד"ט"(.  "עיקרי  בעל  פירנצה,  )אב"ד  טירני  דניאל  לרבי 
נדפס עם: ספר מחר חדש, לרבי משה חיים רימיני )מגדולי 
רבני פירנצה(, חידושי ש"ס, ביאור סוגיות על ענין קידוש 
החדש ותקופות ומולדות, השגות על קצת דברים שבספר 
]תקנ"ד  פירנצה,  מלונדון[.  ניטו  דוד  רבי  ]של  דן  מטה 

1794[. מהדורה יחידה.
בראש הספר שער משותף לשני החיבורים. שערים נפרדים 

לכל ספר.
יד" מופיעה הגהה בכתב  בסוף פרק א' של ספר "מתנת 
)רש"י-איטליאני(, שהיא כפי הנראה הוספת המחבר,  יד 
הכותב בזה הלשון: "שוב באו לידי ספרי הרב הרש"ך ח"ב 
כ"ד,  סי'  וכרם שלמה  כ"ד,  סי'  ח"א  ופני משה  מ"ג,  סי' 
ותלתא בחד קינא ס"ל כוותי דאינה בת בנים כלל ע"ש, 

ומעתה דברי הרב יכין ובועז ח"ב סי' נ"ג שגבו ממני".
איטליה  חכמי  מגדולי  תקע"ד(,  )נפטר  טירני  דניאל  רבי 
במפנה המאות ה-18 וה-19. כיהן כאב"ד פירנצה. חיבורו 

הלכתי  יסוד  לספר  הפך  הד"ט",  "עיקרי 
הפוסקים,  בספרי  הרבה  ומובא  שמצוטט 
ואף צורף למהדורות השולחן ערוך בימינו.

22 ס"מ  ]1[ דף.  ]3[, ב-מב,  דף;  ]3[, ב-לו 
איכותי  נייר  רחבים.  שוליים  בקירוב. 
קלים.  כתמים  מאד.  טוב  מצב  ובהיר. 

כריכת קרטון מקורית.

פתיחה: $300
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212. Tzemach David – Venice, 1587
Tzemach David, lexicon of Hebrew and Aramaic roots, with explanations in Latin and 
Italian, by R. David min HaTapuchim (de Pomis), "physician and philosopher from 
Spoleto". Venice: Ioannem (Giovanni) de Gara, 1587. Hebrew, Aramaic, Latin and Italian.
The lexicon is arranged according to the Hebrew alphabet, in two columns. The right-
hand column contains Hebrew words, whilst the left-hand column is comprised of 
"foreign words" (Aramaic, terms of the sages, etc.).
Ownership inscriptions in Italian script on title page, partially deleted in ink.
Censorship deletions on one leaf. Censors' signatures on title page and verso of final 
leaf. 
5, [1], 5-62, 238 leaves. 29.5 cm. Fair condition. Stains, including many dampstains. 
Many leaves with traces of past dampness and mold stains. Wear. Minor worming. 
Minor marginal tears to title page, repaired with paper. Handwritten inscriptions. 
Leather binding, old and damaged.
Opening price: $300

212. ספר צמח דוד - ונציה, שמ"ז
ספר צמח דוד, לקסיקון שורשים עברי וארמי, עם 
מן  דוד  רבי  מאת  ואיטלקית,  בלטינית  ביאורים 
התפוחים, "רופא מובהק ופילוסוף מעיר ספוליטי". 
ונציה, ]שמ"ז[ 1587. ]דפוס זואן די גארה[. עברית, 

ארמית, לטינית ואיטלקית.
הלקסיקון ערוך לפי הא"ב העברי, בשתי עמודות. 
ובשמאלית  עבריות"  "מלות  הימנית  בעמודה 

"מלות נכריות" )ארמית, לשון חז"ל וכו'(.
לאפיפיור  המחבר  הקדשת  נדפסה  הספר  בראש 
)בלטינית(,   1587 פברואר  החמישי,  סיקסטוס 
והקדמות בלטינית, באיטלקית ובעברית. בהקדמה 
העברית: "ספור קצת התלאות אירעו למחבר משני 
המחבר  של  בחייו  מאורעות   - היום"  עד  נעוריו 
כא שבט שנת  ו  "יום  בסוף ההקדמה:  ומשפחתו. 

שמז".
השער,  בדף  איטלקית  בכתיבה  בעלות  רישומי 
מחוקים בחלקם בדיו: "יו' א' כ"ה פיברארו שע"ח 
לפ"ק מכרתי אני יעקב ווילא הספר הלז לכמ' משה 
בכמה"ר אברהם נורצי ז"ל", "משה במה"ר אברהם 

נורצי יצ"ו".
מחיקות צנזורה באחד מהדפים. חתימות צנזורים 

בדף השער ומעבר לדף האחרון.
5, ]1[, 62-5, רלח דף. 29.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות רבים. עקבות רטיבות עם סימני 
פטריה בדפים רבים. בלאי. סימני עש קלים. קרעים קטנים בשולי דף השער, משוקמים במילוי נייר. רישומים 

בכתב-יד. כריכת עור ישנה, פגומה.

פתיחה: $300
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213. ספר קול תהלה - שירים לכבוד חתונה - 
ליוורנו-פירנצה, תק"נ 

בן  אהרן  החתן  נישואי  לכבוד  שירים  תהלה,  קול  ספר 
קייארה  הכלה  עם  ממודנה,  סנגויניטי  לבית  טוב  יום 
בת חזקיה מנוח חיים ברפאל מפירנצה. ליוורנו, ]תק"נ 

1789[. דפוס אברהם יצחק קאשטילו ואליעזר סעדון. 
החיבור נדפס "לשיר בקול גילה ורנן ביום חתונתם... פה 

פירנצי יע"א".
 Per le Faustissime :כרוך עם חבור נוסף לכבוד בני הזוג
 Nozze dell'illustre Signore Aron Sanguinetti di
 Modena con l'illustre Signora Chiara Baraffael
וסונטות  שירים   .1789 ]תק"נ?[  פירנצה,   .di Firenze

באיטלקית.
את  העלים  תהלה",  "קול  העברי,  החיבור  מחבר 
 Cesare בידי  לדפוס  הובא  האיטלקי  החיבור  שמו. 

Lampronti, ויתכן שהוא מחבר השירים. 
תחריט נאה בדף השער של החיבור באיטלקית. 

קל.  בלאי  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   22.5 עמ'.   26  ;20
עם  בלויה,  מקורית  נייר  מעטפת  רופפים.  קונטרסים 

קרעים ופגמים. 

פתיחה: $250

213. Kol Tehillah – Wedding Songs – 
Livorno-Florence, 1789
Kol Tehillah, songs in honor of the wedding of 
the groom Aharon son of Yom Tov Sanguinetti 
of Modena, with the bride Chiara daughter 
of Chizkiya Manoach Chaim Baraffael of 
Florence. Livorno: Avraham Yitzchak Castello 
and Eliezer Saadon, [1789]. 
Bound with another work in honor of the 
wedding: Per le Faustissime Nozze dell'illustre 
Signore Aron Sanguinetti di Modena con 
l'illustre Signora Chiara Baraffael di Firenze. 
Florence, 1789. Poems and sonnets in Italian.
Kol Tehillah was printed anonymously. Per le 
Faustissime Nozze was brought to print  by 
Cesare Lampronti; possibly, he is the author 
of the poems. 
20; 26 pp. 22.5 cm. Good condition. Stains. 
Minor wear. Loose gatherings. Original, 
worn, paper cover, with tears and damage.
Opening price: $250
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214. כתב-יד - ספר הערוך - איטליה, 
המאה ה-17

לרבינו  הערוך  ספר  מתוך  דפים   - כתב-יד 
נתן בן יחיאל מרומא. ]איטליה, המאה ה-17 

בקירוב[.
רהוטה  איטלקית  בכתיבה  דפים,  שמונה 
מרובעת(.  בכתיבה  פתיחה  תיבות  )עם 
בתחילתו  חסר  א',  האות  של  ערכים  מכיל 
הסתיימה  ההעתקה  'אח'(.  בערך  )מתחיל 
במחצית העליונה של העמוד האחרון )בערך 

'אנטלר'(. מספר הגהות בשולי העמודים.
כתמים.  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   28 דף.   ]8[
עם  הראשון,  בדף  חסר  קרע  ובלאי.  קרעים 
וחיזוקים  שיקומים  בטקסט.  קלה  פגיעה 

בהדבקת נייר. רישומים. כריכה חדשה.

פתיחה: $300

שרידי כתבי יד עתיקים
Remnants of Early Manuscripts

214. Manuscript – Sefer HaAruch – Italy, 17th Century
Manuscript – leaves from Sefer HaAruch, by R. Nathan ben Yechiel of Rome. [Italy, ca. 
17th century?].
Eight leaves, in Italian cursive script (with initials in square letters). Small section of 
the work – entries "Ach" to "Antler" (manuscript lacking beginning). Several glosses.
[8] leaves. 28 cm. Fair-good condition. Stains. Wear and tears. Open tear to first leaf, 
slightly affecting text. Repaired with paper. Inscriptions. New binding.
Opening price: $300
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215. Handwritten Leaf – Sifra, Parshat Bechukotai – 13th/14th Century
Handwritten leaf, removed from a "binding genizah" – Sifra, on the weekly portion of 
Bechukotai. Sephardic script, [ca. 13th/14th century].
An almost complete leaf (damaged, with some loss of text) – beginning of the midrash 
on Bechukotai.
[1] leaf. Approx. 30 cm. Fair condition. Stains, including dark stains. Damage and open 
tears affecting text (mostly to margins). Worming affecting text.
Opening price: $500

216. שרידי כתב-יד על קלף, מהמאה ה-13, שהוצאו מ"גניזת כריכה" - ספר האשכול 
לרבי אברהם ב"ר יצחק מנרבונה

שרידי כתב-יד על קלף - ספר האשכול, לרבי אברהם ב"ר יצחק אב"ד מנרבונה. כתיבה ספרדית בינונית, 
]המאה ה-13 בקירוב[. 

קטעים מהלכות ציצית והלכות פדיון הבן. שרידים משני דפי קלף )שתי כפולות עמודים(. חלקם העליון של 
הדפים חסר. מכל כפולה נותר רק השליש התחתון )כ-10 שורות(. 

ספר האשכול הוא מספרי ההלכה החשובים של רבותינו הראשונים. מחברו הוא רבי אברהם ב"ר יצחק 
אב"ד )ד'תת"מ בערך - ד'תתקי"ט; מכונה גם: הראב"י אב"ד; הראב"ד השני(, מגדולי חכמי פרובנס, וחותנו 
של הראב"ד בעל ההשגות )הראב"ד השלישי(. הראב"י היה תלמידו וממעתיקי שמועתו של רבי יהודה 

פרשת  ספרא,   - בכתב-יד  דף   .215
בחוקותי - המאה ה-14/13

 - כריכה"  מ"גניזת  שהוצא  בכתב-יד,  דף 
ספרדית,  כתיבה  בחוקותי.  פרשת  ספרא, 

]המאה ה-14/13 בקירוב[.
מכיל  וקטוע(,  )פגום  שלם  כמעט  דף  לפנינו 
את תחילת המדרש לפרשת בחוקותי, החל 

מפרשה א', עד פרשה ב' )תחילת פרק ד(.
]1[ דף. 30 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כתמים, 
חסרים  וקרעים  פגמים  כהים.  כתמים  בהם 
סימני  בשוליים(.  )בעיקר  בטקסט  פגיעה  עם 

עש עם פגיעה בטקסט.

פתיחה: $500
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216. Fragments of Parchment Manuscript, 13th Century, Removed from a 
"Binding Genizah" – Sefer HaEshkol by Rabbi Avraham Ben Yitzchak of 
Narbonne
Fragments of parchment manuscript – Sefer HaEshkol, by R. Avraham ben Yitzchak of 
Narbonne. Semi-cursive Sephardic script, [ca. 13th century].
Sections of Hilchot Tzitzit and Hilchot Pidyon HaBen. Fragments of two double spreads 
– the bottom third of each spread (approx. ten last lines), damaged.
Sefer HaEshkol is an important early halachic work, written by R. Avraham ben 
Yitzchak (ca. 1080-1158), a leading Torah scholar in Provence, father-in-law of the 
Raavad Baal HaHasagot. He was a disciple of R. Yehuda ben Barzillai of Barcelona (a 
prominent Spanish Torah scholar). Sefer HaEshkol is quoted extensively in the books 
of the Rishonim and in later halachic literature.
[2] leaves. Size varies. Various degrees of damage due to use in binding.
Opening price: $400

ב"ר ברזילי הברצלוני )מגדולי חכמי ספרד(. ספר האשכול הוא מעין עיבוד, קיצור ושכלול של ספר העתים 
לרבו הברצלוני. הספר מצוטט רבות כבר בספרי רבותינו הראשונים ולאחר מכן בכל רחבי ספרות ההלכה 

והפסיקה במהלך הדורות.
]2[ דף. גודל משתנה. מצבי פגיעה משתנים כתוצאה מהכריכה.

פתיחה: $400
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217. Parchment Leaf – Fragment of an Early Unique Version of the Baruch 
SheAmar Blessing – Yemen, 13th Century
Manuscript leaf on parchment, fragment of an early prayer book, removed from a 
"binding genizah", bearing a unique, expanded version of the Baruch SheAmar 
blessing. [Yemen, 13th century].
Early Yemenite script. Supralinear vocalization.
This unique version of the Baruch SheAmar blessing does not appear in the extant 
Tiklal prayer books, however, it is similar in part to the early Persian version. 
[1] parchment leaf (written on one side). 21 cm. Fair-poor condition. Stains. Tears, holes 
and extensive worming, affecting text. Some of the text faded and is hardly legible.
Description based on a report (enclosed) by Mr. Shlomo Zucker, expert on Hebrew 
manuscripts.
Opening price: $500

217. דף קלף - שריד לנוסח קדום וייחודי 
לברכת "ברוך שאמר" - תימן, המאה הי"ג

דף בכתב-יד על קלף, שריד מספר תפילה קדום, 
ייחודי  נוסח  המכיל  כריכה",  מ"גניזת  שהוצא 
המאה  ]תימן,  שאמר".  "ברוך  ברכת  של  ומורחב 

ה-13[.
כתיבה תימנית עתיקה. ניקוד עליון.

שאמר"  "ברוך  ברכת  של  ייחודי  נוסח  לפנינו 
זה  בנוסח  שחרית.  תפילת  בתחילת  הנאמרת 
נאזר  "ב']רוך[  בחרוזים:  בפיוט  הברכה  הורחבה 
]ומשכיל[  ב' סועד  נופלים...  ב' סומך  בג]ב[ורה... 
]א[שר  ב'  שלום.  במרומיו  עושה  ב'  דלים.  אל 
יד  פותיח  ב'  שלום.  שלום  אמר  ולקרוב  ]לרחו[ק 
צֹפה  ב'  ומושיע.  עמו  מצרות  פודה  ב'  ומשביע. 
לעד.  קדוש  ב'  עולמים.  צור  ב'  במרומים.  ומביט 
ב' קיים לעדי עד. ב' רם ונשא שוכן ע]ד[. ב' קרוב 
משען ומסעד. ב' שבחר בעמו ישראל. ב' שנ]תן[ 
בדוד  שבחר  ברוך  ישראל.  לעמו  ומצוות  ]תורה[ 
בירושלים  כסאו  ושם  ובזמרו  בשירו  ורצה  עבדו 

ברוך הוא. ברוך משלם שכר טוב ליראיו". 
נוסח זה אינו מוכר מספרי התכלאל המצויים. נוסח 
דומה המכיל כמה מהלשונות המופיעים כאן מצוי 

בנוסח העתיק של פרס )ראה נוסח התפילה של יהודי פרס, מהד' מכון בן-צבי, ירושלים תשמ"א, עמ' 36-34(. 
]1[ דף קלף )כתוב מצדו האחד(. 21 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים. קרעים, נקבים וסימני עש רבים, עם 

פגיעה בטקסט. חלקים מן הכתב דהו וקשים לקריאה.
נכתב על פי חוות דעת )מצורפת( מאת שלמה צוקר - מומחה לכתבי יד עבריים.

פתיחה: $500
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218. Fragments of an Early Manuscript on Parchment – Sefer Rossino – 
14th/15th Century 
Fragment of a manuscript on parchment, Sefer Rossino on the Torah. Oriental script, 
[14th/15th century?].
Section of Sefer Rossino – commentary on the Torah by Rabbi Samuel of Rossino, a 
Torah scholar active in South Italy and the Byzantine Empire in the 11th and 12th 
centuries. The book survived in several early manuscripts and was first published only 
after some 850 years (Sefer Rushino, Jerusalem: Mossad HaRav Kook, 1977; edited by 
Rabbi Dr. Moshe Weiss). 
R. Shmuel of Rossino was a leading Torah commentator, a contemporary of Rashi.
5 manuscript fragments. Size varies. Various degrees of damage. Part of the text is 
faded and illegible.
Opening price: $300

218. שרידי כתב-יד עתיק 
על קלף - ספר רושיינא - 

המאה ה-14/15

שרידי כתב-יד על קלף, מתוך 
התורה.  על  רושיינא"  "ספר 
]המאה  מזרחית,  כתיבה 

ה-14/15?[.
קטע מהחיבור "ספר רושיינא" 
- פירוש על התורה, מאת רבנו 
מחכמי  מרושיאה,  שמואל 
במאה  וביזנטיון  איטליה  דרום 
במספר  שרד  הספר  הי"א-י"ב. 
ונדפס  עתיקים  כתבי-יד 
כ-850  לאחר  רק  לראשונה 
הוצאת  רושיינא,  )ספר  שנה 
ירושלים  קוק,  הרב  מוסד 
ווייס(.  משה  מהדיר:  תשל"ז; 
היה  מרושיאה  שמואל  רבי 
מפרשי  הראשונים  מגדולי 
המקרא )הוא היה בן דורו של 
התורה  על  חיבורו  ואת  רש"י 

כתב קודם שהגיע לאזור שלו פירוש רש"י על התורה; על ספר רושיינא ראה בהרחבה: ישראל תא-שמע, 
ספר "רושיינא" - פרשנות מקרא דרום איטלקית מסוף המאה הי"א, בתוך: כנסת מחקרים, עמ' 295 ואילך(.

5 קטעי דפים. גודל משתנה. מצבי פגיעה משתנים. חלק מהטקסט דהוי ובלתי ניתן לקריאה.

פתיחה: $300
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219. Two Manuscript Parchment 
Leaves – Smag – 14th Century
Two manuscript parchment leaves, 
apparently from a "binding genizah" – 
Sefer Mitzvot Gadol (Smag). [Germany? 
ca. 14th century].
Ashkenazi square script. Some decorated 
letters (twice in the name Yaakov). Two 
columns per page.
Two leaves (four pages) from the section 
Negative Commandment 111.
[2] leaves (written on both sides). 
Approx. 24-25 cm. Fair condition. Stains 
and damage. Worming and open tears, 
affecting text.
Opening price: $300

 - קלף  על  מכתב-יד  דפים  שני   .219
סמ"ג - המאה ה-14

כנראה  קלף, שהוצאו  על  דפים מכתב-יד  שני 
)סמ"ג(.  גדול  מצוות  ספר   - כריכה"  מ"גניזת 

]גרמניה? המאה ה-14 בקירוב[.
מעוטרת  ל'  האות  מרובעת.  אשכנזית  כתיבה 
נוספים  עיטורים  מקומות.  במספר  בסלסול 
)פעמיים על המילה "יעקב"(. שני טורים בעמוד.

לפנינו שני דפים )ארבעה עמודים( מתוך חלק 
הלאוין, לא תעשה קיא.

ס"מ   25-24 צדיהם(.  משני  )כתובים  דף   ]2[
בקירוב. מצב בינוני. כתמים ופגמים. סימני עש 

וקרעים חסרים, עם פגיעה בטקסט.

פתיחה: $300
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220. אוסף דפים מכתבי-יד עתיקים שהוצאו מ"גניזת כריכה" - המאה ה-15
אוסף שרידי דפים מכתבי-יד עתיקים, עם שרידי דפי דפוס, שהוצאו מ"גניזת כריכה":

· קטע מחיבור על שלושה עשר עיקרים. כתיבה מזרחית )ביזנטית(, ]המאה ה-15 בקירוב[. ]1[ דף. 
לפנינו ראשיתו של החיבור, הפותח: "אמר המחבר הנני מבאר לך כלל עיקר כל המצות והם שלשה עשרה 
עיקרים... הפילוסוף הרב הגדול משה... בן... מימון". חיבור זה מופיע במספר כתבי-יד, אך מחברו איננו 

ידוע )ראה חומר מצורף(.
בקירוב[.  ה-15  ]המאה  מזרחית,  כתיבה  פז(.  )דף  פסחים  מסכת  התלמוד,  אגדות  על  מפירוש  קטעים   ·

החיבור כולל מאמר בענייני נבואה. המחבר לא ידוע. ]6[ דף.
· קטע מפירוש הרד"ק ליחזקאל )ג, יב - ד, ג(. כתיבה ספרדית, ]המאה ה-15 בקירוב[. ]1[ דף.

· שרידי דפי דפוס שהוצאו מן הכריכה, בהם קטעים מספר "סודות גדולים מחכמי האמת", קושטא, רע"ו 
תרגום  עם  תורה,  חומשי  הזוהר(; מחמשה  מגלה  ליאון  די  רבי משה  ראשונה מכתבי המקובל  )הדפסה 

לאדינו, קושטא, ש"ז; ועוד.
]9[ שרידי דפים בכתב-יד + ]5[ שרידי דפי דפוס. גודל משתנה. מצבי פגיעה משתנים כתוצאה מהכריכה. 

פתיחה: $500
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220. Collection of Early 
Manuscripts Leaves Removed 
from a "Binding Genizah" – 15th 
Century
Collection of fragments of early 
manuscripts, with fragments of 
printed leaves, removed from a 
"binding genizah":
· Section of a composition on 
the 13 Principles of Jewish Faith. 
Oriental (Byzantine) script, [ca. 15th 
century]. [1] leaf.
· Sections of a commentary on 
Talmudic Aggadot, Tractate 
Pesachim (fol. 87). Oriental script, 
[ca. 15th century]. Including an 
essay on the subject of prophecy. 
Unknown author. [6] leaves.
· Section of the Radak commentary 
on Prophets, commentary to 
the Book of Yechezkel (3:12-4:3). 
Sephardic script, [ca. 15 century]. 
[1] leaf.
· Fragments of printed leaves removed from bindings. Including sections from the 
book Sodot Gedolim MiChachmei HaEmet, Constantinople, 1515 (first printing of 
the writings of Kabbalist R. Moshe de Leon); Five Books of the Torah, with Ladino 
translation, Constantinople, 1547; and more.
[9] handwritten leaf fragments + [5] printed leaf fragments. Size varies. Various degrees 
of damage due to use in binding.
Opening price: $500
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Sephardic Jewry – Letters, Manuscripts and Documents
יהדות המזרח, טורקיה והבלקן - מכתבים, כתבי יד ומסמכים

אב"ד  צבי  טוב  שם  רבי  מכתב   .221
השקר  משיח  של  נכדו   - סאראיי 

שבתי צבי

שם  רבי  של  וחתימתו  בכתב-ידו  מכתב 
)סרייבו,  סאראיי  אב"ד  צבי  יצחק  ב"ר  טוב 
שמואל  ב"ר  דוד  אברהם  רבי  אל  בוסניה(, 
ניסן  ]סאראיי,  ראגוזה.  אב"ד  פאפו  שמעיה 

ת"צ 1730[.
כותב המכתב הוא רבי שם טוב צבי, שלפי 
נכדו  היה  בניהו  מאיר  פרופ'  של  השערתו 
של משיח השקר שבתי צבי. לפי בניהו, היה 
צבי,  שבתי  של  בנו  צבי,  יצחק  רבי  אביו, 
בתחילה  ונקרא  התאסלמותו  לאחר  שנולד 
שמו  את  החליף  מכן  לאחר  אך  ישמעאל, 
ליצחק. רבי יצחק צבי ובנו רבי שם טוב כיהנו 
נודעו כפוסקי הלכה  כרבנים בעיר סאראיי, 
והיו מוערכים מאד על ידי רבני האזור. ראה 

על כך להלן בהרחבה.
צבי  טוב  שם  רבי  מנסה  שלפנינו  במכתב 
להפיס דעתו של רבי אברהם דוד פאפו )אב"ד 
ראגוזה, חתן רבי משה זכות - הרמ"ז(, לאחר 
מובאת  לא  במכתב  עליו.  כעס  שהאחרון 
סיבת המריבה ביניהם ומתוך הדברים עולה 
כי אף רבי שם טוב עצמו לא הבין על מה יצא 
הקצף )"כיון דלא נח רוגזיה דמור יאמר מה 
פעלתי און..."(. לאורך המכתב הוא מתנצל 

מספר פעמים ומבקש את סליחתו של הרב פאפו. הוא כותב כי לא התכוון לחלוק עליו בהלכה ואיננו נוקט 
בדרך של גאוה. הוא מוסיף כי הוא מצרף למכתב המלצה "מאחד המיוחד ברבני שאלוניקי" המעיד כי הוא 
מוערך אצלו ואצל רבים מחכמי הסביבה. הוא מסיים את המכתב בברכות וחותם בענווה: "..אורך ימים 
ושנות חיים ינוחו על ראשו יגיל וישמח בשרירי בטנו לנינו ולנכדו כנפשו הרמתה תבנית אשר ממעל וכרצון 

צב"י מודח, שם טוב נקלה ועבד לו".
בשולי המכתב הוסיף רבי שם טוב קטע נוסף בו כותב על מנהג הקהילה בקניית אתרוג )"ידיע להוי למור 
שכך הוא מנהגינו שאתרוג"א נקנה בכסף כוללות הק"ק ובו יוצאים חובת המצוה"(, מספר על מה שאירע 
בחג הסוכות האחרון )"...שהאתרוגים אשר שלחו בתחלה אבדו ושם ישבנו גם בכינו איך נגרעה נחלתנו 
עד כי האיר ממזרח שמש והגיעו ממש ביום השני בפרק הנשיא"ה סמוך לנטיל"ת ברכה הודו לה' כי טוב"(, 

ומגיב לטענה מסוימת הקשורה לנושא זה.
דוד בכמה"ר שמואל  ועצום כמוהר"ר אברהם  "...החכם השלם  בצדו השני של המכתב כתובת הנמען: 

פאפו", עם חותמת שעוה של "שם טוב בכמהר"ר יצחק צבי".
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רבי יצחק צבי ובנו רבי שם טוב צבי שימשו כרבנים בסאראיי, והיו מוערכים על ידי רבני הסביבה, בהם 
חכמי שאלוניקי. תשובות בהלכה שנשלחו אליהם נדפסו בספרי בני דורם, ובהם נכתבו עליהם שבחים 
מופלגים. ההיסטוריון שלמה רוזאניס העלה הצעה שרבי יצחק צבי היה למעשה בנו של רבי צבי אשכנזי - 
ה"חכם צבי". רוזאניס כתב זאת תחילה בפסקנות )בערך 'בוסניא' באנציקלופדיה 'אוצר ישראל', חלק ג'(, 
אך לאחר מכן מיתן את דבריו וכתב את הדברים בתור השערה )בספרו "קורות היהודים בתורקיה וארצות 

הקדם", חלק ד', סופיה תרצ"ה, עמוד 256(. 
אלא שמאוחר יותר פירסם פרופ' מאיר בניהו מאמר מקיף בספונות יד )ירושלים תשל"א-תשל"ח(, תחת השם: 
"רבי יצחק צבי רבה של סאראי בנו של שבתי צבי?", ובו אסף וניתח חומר מגוון של מקורות, המוכיח לפי 
דעתו שרבי יצחק צבי היה לא אחר מאשר ישמעאל צבי - בנו של משיח השקר שבתי צבי, שנולד לו לאחר 
התאסלמותו. ממאמרו של בניהו התברר במפתיע כי ההיסטוריוגרפיה הרשמית של השבתאים על מותו של 
ישמעאל בגיל צעיר איננה נכונה, ולמעשה הוא התחנך בישיבות שאלוניקי, הפך לתלמיד חכם, ולבסוף היה 
לרב בישראל )כשבשלב מסוים הוא משנה את שמו ל"יצחק"(. בניהו כותב על כך בראש דבריו: "עלומות 
הן דרכי ההיסטוריה. פרשיות שגם סופר שדמיונו פורה ביותר לא יכול לציירן, מתגלות כאמת היסטורית... 
הידיעות על חיי ישמעאל בנו של שבתי צבי הן לכאורה ברורות ומוסכמות... ברם, צירוף הפרטים... מבקיעים 
בקעים בחומה שהקיפוה בה את פרשת חייו. אכן, אף מפריחי השמועות ובעלי האגדה השבתאית שלא היה 

גבול לדמיונם לא דימו בנפשם מה שעלה לו לבנו של ש"צ בגורלו, שהיה לרב ופוסק ידוע בזמנו...". 
בנו של רבי יצחק צבי - רבי שם טוב צבי, שמכתבו מופיע לפנינו, מילא את מקום אביו כרבה של סאראיי. 
כאביו החליף אף הוא תשובות בהלכה עם חכמי דורו )ראה בניהו, שם, עמ' קעז-קעח(. ידוע כי נפטר לפני 

שנת תק"ח, שכן שמו מופיע בברכת המתים בספר מטה אשר שנדפס בשנה זו בשאלוניקי. 
בניהו חותם את מאמרו הנ"ל במילים הבאות: "אכן מופלא הדבר ביותר שהאיש שהיה רב בצעירותו, הפך 
ל'משיח', ויצא והוציא עמו מאות מכלל ישראל, אעפ"כ חזרה התורה לאכסניה שלו, ובנו ובן בנו היו רבנים 

בישראל והרביצו תורה. אין ספק שגם כאן היתה מוצאת ה'קבלה' עניין לענות בו". 
]1[ דף כפול. 29 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. קרעים גסים חסרים, עם פגיעה בטקסט. 

סימני קיפול ובלאי. 

פתיחה: $500
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222. תשובה בכתב-ידו וחתימתו של רבי חיים משה אמארילייו - בעניין הטלת מס על 
תלמיד חכם - תשובה שלא נדפסה

תשובה הלכתית בכתב-ידו וחתימתו של רבי חיים משה אמארילייו בעל "דבר משה" ו"הלכה למשה". 
]קושטא? המחצית הראשונה של המאה ה-18[.

בדבר   - מופיעה השאלה  בחלקו הראשון של העמוד  חכם.  על תלמיד  מס  בעניין הטלת  קצרה  תשובה 
תלמיד חכם מופלג שהגיע להתגורר בעיר אחת ונדרש לשלם מסים. רבי חיים משה עונה על כך בהחלטיות 
גוזר בכח התורה שהדבר  כי הדבר פשוט "שאין ראוי לשאול שום מס לת"ח שתורתו אומנותו...". הוא 
לא ייעשה: "...עוד זאת באו דבריהם באלות וקללות והחרימו לכל הפוצה פה ומצפצף על זה, ומכחם אני 
בא לגזור בכח התורה ואלותיה כל השואל מס לת"ח מובהק שתורתו אומנותו...", ומסיים בברכה: "וכל 

המסייעו להקים דגל התורה אלדי אברהם יהיה בעזרו ויבורך מפי עליון". 
למיטב בדיקתנו התשובה לא נדפסה.

רבי משה חיים אמארילייו )תנ"ו-תק"ח( מגדולי חכמי תורכיה. היה בנו של רבי שלמה אמארילייו בעל 
"כרם שלמה", רב בשאלוניקי. כבר בצעירותו מילא את מקום אביו כדרשן בחברת תלמוד תורה, וכבר בגיל 
18 החל לכתוב פסקים. בין השנים תק"א-תק"ד נבחר לרב הכולל של קושטא, לצד גיסו, בעל אחותו, רבי 
יוסף הכהן ן' ארדוט שכיהן בתפקיד הרב הראשי. נודע כפוסק מובהק שהשיב לשאלות רבות שהפנו אליו 
קהילות שונות, ואף עמד בראש ישיבה, בה העמיד תלמידים חשובים. חיבוריו הנדפסים: שו"ת דבר משה, 
שלושה חלקים; ספר הלכה למשה, חידושים על הרמב"ם, שני חלקים; וספר יד משה, דרשות על התורה, 

הספדים וחידושים.
]1[ דף כפול. 23 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות וכתמי דיו.

פתיחה: $1500

221. Letter from R. Shem Tov Tzvi Rabbi of Sarajevo – Grandson of the False 
Messiah Sabbatai Zevi, Who Served as Rabbi
Letter handwritten and signed by R. Shem Tov son of R. Yitzchak Tzvi, rabbi of Sarai 
(Sarajevo, Bosnia), addressed to R. Avraham David son of R. Shmuel Shemayah Papo 
Rabbi of Ragusa. [Sarajevo, Nissan 1730]. 
The writer of this letter is R. Shem Tov Tzvi, whom according to Prof. Meir Benayahu 
was the grandson of the false Messiah Sabbatai Zevi. According to Benayahu, his father, 
R. Yitzchak Tzvi, was the son of Sabbatai Zevi, born to him after he converted to Islam 
and originally named Yishmael. He went to study in the yeshivot of Salonika, became 
a Torah scholar, and changed his name to Yitzchak. Both R. Yitzchak Tzvi and his son 
R. Shem Tov served as rabbis in Sarajevo, were known as halachic authorities and were 
held in high esteem by the rabbis of their region. 
In the letter, R. Shem Tov Tzvi humbly apologizes to R. Avraham David Papo (it is not 
clear what led him to apologize, and it seems that he himself was unaware what caused 
R. Papo's anger). At the foot of the letter, R. Shem Tov Tzvi writes about the custom of 
buying an etrog from the communal fund, and describes what occurred the past Sukkot. 
Recipient's address on verso, with the wax seal of R. "Shem Tov son of R. Yitzchak 
Tzvi".
[1] double leaf. 29 cm. Fair condition. Stains, including dampstains. Large open tears, 
affecting text. Folding marks and wear.
Opening price: $500
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222. Responsum Handwritten 
and Signed by Rabbi Chaim 
Moshe Amarillo – Regarding 
Imposing Taxes on a Torah 
Scholar – Unpublished 
Responsum
Halachic responsum handwritten 
and signed by R. Chaim Moshe 
Amarillo, author of Devar 
Moshe and Halachah LeMoshe. 
[Constantinople? first half of the 
18th century].
Brief responsum regarding a 
Torah scholar who was required 
to pay taxes upon relocating (the 
query is written at the top of the 
page). R. Chaim Moshe responds 
that it is clearly not fitting to 
demand taxes from a Torah 
scholar whose sole occupation is 
the study of Torah, and decrees 
that this should not be done. He 
concludes with a blessing for 
those who assist in supporting 
Torah study.
To the best of our knowledge, this 
responsum was never printed. 
R. Chaim Moshe Amarillo (1696-1748) was a leading Torah scholar in Turkey. At the 
young age of 18, he already wrote Torah rulings. In the early 1740s, he was appointed 
rabbi of Constantinople, alongside his brother-in-law R. Yosef HaKohen ibn Ardut, 
and became a renowned posek and yeshiva dean.
[1] double leaf. 23 cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains and ink stains.
Opening price: $1500
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223. Letter Handwritten and Signed by Rabbi Chaim Amram, Author of 
MiTaam HaMelech
Letter handwritten and signed by R. Chaim Amram, author of MiTaam HaMelech. 
[Mid-18th century / early 19th century].
Addressed to his dear friend Yitzchak. Written alternately in Hebrew and Ladino. The 
letter concerns monetary matters; R. Amram reproaches his friend for spending assets 
without the owner's knowledge.
With the calligraphic signature of R. Chaim Amram.
R. Chaim Amram (ca. 1759-1825), born in Safed, was raised in Damascus, where 
he became a leading Torah scholar, teaching many and serving on the Beit Din. In 
1805, he settled in Safed. In his final years, he moved to Alexandria, Egypt, where he 
passed away. He is renowned for his many compositions, some of which remained in 
manuscript: MiTaam HaMelech (7 parts), Responsa Torei Zahav, Devar HaMelech on 
the Torah, Nora Tehillim on Tehillim, several Talmudic works, and more. 
[1] leaf. 19 cm. Good condition. Some stains.
Opening price: $300

223. מכתב בכתב-ידו וחתימתו של הגאון 
רבי חיים עמרם בעל "מטעם המלך"

חיים  רבי  הגאון  של  וחתימתו  בכתב-ידו  מכתב 
עמרם בעל "מטעם המלך". ]שנות הת"ק[. 

הוא  הדר  מהול"ל  אמרתי  "ליצחק  נכתב  המכתב 
נרו  בכור  הח"ר  וחסד[  צדקה  ]רודף  רצ"ו  אהובי 
לסירוגין,  ולאדינו  בעברית  כתוב  המכתב  יאיר...". 
והוא עוסק בענייני כספים. רבי חיים עמרם מוכיח 
שפתי  ד"ל  לשמור  מאד  לי  "...וצר  המכותב:  את 
לבלתי יחטאו ולדבר דבר ולא חצי דבר תחת כבודו 
ומה גם לקרוא לו ליומא דדינא... כי לא טוב עשה 

לבזבז הנכסים מבלי דעת בעלים...".
דמן  "זעיר  המסולסלת:  חתימתו  המכתב  בסיום 

חברייא הצעיר חיים עמרם".
הגאון רבי חיים עמרם )תקי"ט-תקפ"ה בערך(, נולד 
בצפת ומנעוריו התגדל בעיר דמשק, שם היה לאחד 
ושימש  לעדרים  תורה  הרביץ  החכמים,  מגדולי 
מושבו  את  קבע  תקס"ה  בשנת  הדין.  בבית  כדיין 
בעיר הולדתו צפת ובאחרית ימיו עבר לאלכסנדריה 
שבמצרים ושם נפטר. נודע בחיבוריו הרבים שהותיר 
חיבוריו:  בין  בכתב-יד.  עדיין  שנותרו  מהם  אחריו, 
מטעם המלך )שבעה חלקים(, שו"ת תורי זהב, דבר 
המלך על התורה, נורא תהלים על תהלים, מספר 

חיבורים על מסכתות הש"ס, ועוד. מבניו נודע החכם והשד"ר רבי נתן עמרם, שהדפיס חלק מחיבורי אביו.
]1[ דף. 19 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים.

פתיחה: $300
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224. כתב-יד - סדר הבדלה - קורפו, תקע"א - כולל פיטום הקטורת וסגולות נוספות
"סדר של ההבדלה כפי מנהג מ' אבי זלה"ה" - תפילות, קריאות ופזמונים למוצאי שבת. ]קורפו[, תקע"א 

 .]1811[
כתיבה מזרחית, מרובעת ובינונית. בראש כתב-היד שער מאויר, ובו נכתב: "סדר של ההבדלה כפי מנהג מ' 
אבי זלה"ה אני הכותב אביעד שר שלום ן' לא"א הזקן ונשוא פנים החכם השלם משה אליהו ז' י' עלינו ט' 

לח' אייר וכ"ד למטמונים ש"ש התקע"א ליצירה".
כולל פזמונים שונים, תפילה למוצאי שבת וסדר ההבדלה, פסוקי "ויתן לך", ואמירות המסוגלות לעניינים 
פטום הקטורת  עליו"(,  יקטרגו  להכניע הקליפות שלא  "פ' העקידה  הכיתוב:  )עם  פרשת העקדה  שונים: 
המן  פרשת  ולחסד"(,  ולחן  לשמירה  )"מסוגלת  מלאכים  יעקב  וישלח  פרשת  הצלחה"(,  סימן  )"שהוא 
)"מסוגלת להצלחה ולעושר"(, פרקי אליהו הנביא מספר מלכים )המעתיק הפסיק באמצע ההעתקה והותיר 
שני דפים ריקים(, "פתיחת אליהו" )"שהיא מסוגלת מאד אל הנפש בעת הזאת"(, ועוד. הוראות וכוונות על 

פי הקבלה מופיעות בכתיבה בינונית, באותיות קטנות יותר.
באחד הדפים איורי מנורות - מנורת "למנצח" ומנורת "אנא בכח" - עם שמות קודש.

]20[ דף )ומספר דפים ריקים(. 19 ס"מ. מצב בינוני. כתמים )דפים כהים(. קרעים וסימני עש קשים, עם פגיעה 
בטקסט. מספר דפים מנותקים. כריכה מקורית, עם שדרת עור, פגומה.

אל כתב-היד מצורפת פיסת נייר עם רישום מאת הבעלים, המעיד שקנה את כתב-היד "ביחד עם כמה כ"י 
שכולם מקורפו". 

פתיחה: $500
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225. אוסף שערים ודפי דפוס - חתימות והגהות - חתימות רבי חיים פאלאג'י, רישום 
תורני ארוך בכת"י רבי רחמים חיים יהודה ישראל, ועוד - המאות ה-19-17

אוסף מגוון של דפי שער ודפי דפוס עם חתימות, הקדשות והגהות, מהמאות ה-19-17.
בין הפריטים: · שני דפי שער עם חתימתו של רבי חיים פאלאג'י. · דפים מספר משנה תורה להרמב"ם, ספר 
המדע, מהדורת ונציה של"ד. חתימה: "אברהם דיאבילה". הגהות בכתיבה ספרדית, ממספר כותבים. בדף 
לב/2 הגהה ארוכה במיוחד, הפותחת "אח"י פרץ ס"ט". בהמשך ההגהה כותב: "בא לידי הרגע ס' חזק יד 
לגדול הדור בעירינו קושטא... מהר"ר שלמה ן' מובחר ז"ל". בין הדפים פיסת נייר נוספת עם המשך אותה 
הגהה. · דף שער עם חתימת "הק' וואלף איגר" )כנראה הוא רבי וואלף איגר, דודו ורבו של רבי עקיבא 
איגר, המוזכר רבות בשו"ת רעק"א(. · דפי שער עם חתימות רבנים: רבי ידידיה שלמה ישראל, רבי שמואל 
)חלק  ועוד  קריספין,  אברהם  רבי  בונומו,  יהודה  רבי  שלם"[,  "מלך  ספר  מחבר  שאלוניקי,  ]מרבני  שלם 
מהחתימות לא זוהו(. · דף שער של הספר "קמח סלת" )שאלוניקי, תקנ"ח(, עם הקדשת המחבר רבי יהודה 
בן משה עלי לרבי אליהו וינטורה. · מספר דפים עם הגהות. · רישום ארוך בדברי תורה הפותח: "אמר 
הצעיר יר"ח בן ימי"ן ז"ל" - כתב-ידו של רבי רחמים חיים יהודה ישראל, אב"ד רודוס ובעל "בן ימין". · ועוד. 

34 פריטים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $500

224. Manuscript – Order of Havdalah – Corfu, 1811 – With Pitum HaKetoret 
and Other Segulot
"Order of Havdalah according to the custom of my father" – prayers, reading passages 
and songs for Motza'ei Shabbat. [Corfu], 1811.
Oriental script, square and semi-cursive. Illustrated title page, reading: "Order of 
Havdalah according to the custom of my father. I, the writer, Aviad Sar Shalom son of 
R. Moshe Eliyahu, 9th Iyar 1811".
The manuscript comprises various texts to be recited on Motza'ei Shabbat, including 
segulot for various matters. Instructions and kabbalistic kavanot appear in semi-cursive 
script, in smaller letters.
Illustrations of a LaMenatze'ach menorah and an Ana B'Koach menorah, with Holy 
Names.
[20] leaves (and several blank leaves). 19 cm. Fair condition. Stains (browned leaves). 
Tears and extensive worming, affecting text. Several detached leaves. Original binding, 
with leather spine, damaged.
Enclosed: a handwritten note stating that the manuscript was purchased "with several 
other manuscripts, all from Corfu".
Opening price: $500
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225. Collection of Printed Leaves – Signatures and Glosses – Signatures of 
Rabbi Chaim Palachi, Lengthy Note Handwritten by Rabbi Rachamim Chaim 
Yehuda Yisrael, and More – 17th-19th Centuries
Collection of printed leaves – title pages and leaves from various books, with signatures, 
dedicatory inscriptions and glosses, from the 17th-19th centuries.
The collection includes: · Two title pages with the signatures of R. Chaim Palachi. · 
Leaves from Mishneh Torah by the Rambam, Sefer HaMada (Venice, 1574). Signature: 
"Avraham de Avila". Glosses in Sephardic script, by several writers (a lengthy gloss on 
p. 32b). · Title page with the signature of "Wolf Eger" (presumably the signature of R. 
Akiva Eger's uncle and teacher). · Title pages with signatures of R. Yedidya Shlomo 
Yisrael, R. Shmuel Shalem (rabbi of Salonika, author of Melech Shalem), R. Yehuda 
Bonomo, R. Avraham Krispin, and other rabbis (some unidentified signatures). · 
Title page of Kemach Solet (Salonika, 1798), inscribed by the author R. Yehuda ben 
Moshe Ali to R. Eliyahu Ventura. · Several leaves with glosses. · Lengthy note – Torah 
thoughts handwritten by R. Rachamim Chaim Yehuda Yisrael, rabbi of Rhodes and 
author of Ben Yamin. · And more.
34 items. Size and condition vary.
Opening price: $500

225c



יהדות המזרח, טורקיה והבלקן - מכתבים, כתבי יד ומסמכים323 

יהיה  שד-י  "אל  ברכות  עם   - חי"  איש  ה"בן  רבינו  של  בכתב-ידו  דפים  ארבעה   .226
בעזרתינו וישמרנו ויעזרנו תמיד"

ארבעה דפים )8 עמודים( בכתב-יד קדשו של רבינו יוסף חיים מבגדאד בעל "בן איש חי". ]בגדאד[, תרכ"ה 
.1865

רשימות לדרשות שכתב ה"בן איש חי", על פסוקי הפטרת מסעי )ירמיהו ב(: "שמעו דבר ה'... מה מצאו 
אבותיכם בי עול...". הקטעים שלמים. בסוף ארבעה מהם מסיים ה"בן איש חי" בברכה: "אל שדי יהיה 
נוספת:  יהי רצון[". באחד הקטעים הוא מקדים ברכה  כן  ]=אמן  ויעזרנו תמיד אכי"ר  וישמרנו  בעזרתינו 

"שתשוב עטרה ליושנה ותגלה ותראה מלכותו עלינו בעגלה ובזמן קריב אכי"ר".
בראש שלושה מן העמודים כתב ה"בן איש חי": "בס"ד בהנ"ו ליקבה"ו" ]בסייעתא דשמיא, בשם ה' נעשה 

ונצליח, לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה[. בשני עמודים הוסיף גם התאריך: "תרכ"ה".
הגאון רבינו יוסף חיים מבגדאד )תקצ"ג-תרס"ט(, בעל "בן איש חי" ועוד עשרות ספרים חשובים. בנו של רבי 
אליהו חיים בן רבי משה חיים רבה של בגדאד. תלמידו של רבינו עבדאללה סומך. מנערותו נודע בגאונותו 
ובצדקותו. לאחר פטירת אביו בשנת תרי"ט, כשהיה רק בן כ"ו שנה, עלה על מקומו לדרוש בבית הכנסת 
הגדול, ומאז דרש שם מדי שבת כחמישים שנה. בדרשותיו בשבתות המיוחדות כשבת תשובה ושבת הגדול 
היו מתאספים למעלה מארבעת אלפים אנשים, והיה דורש לפניהם ומרתק את הקהל כארבע וחמש שעות, 
כשהוא מתבל את דבריו במשלים נעימים. דרשותיו היו בלולות בהלכה ובאגדה, פסקי הלכות ופירושי 

פסוקים ואגדות חז"ל, על דרך הפשט, על דרך הרמז ועל דרך חכמת הסוד.
רבינו ה"בן איש חי" היה גדול חכמי עירו וארצו, כל הרבנים והדיינים בבגדאד נכנעו למוצא שפתיו והוא 
היה המנהיג הבלתי מעורער של יהדות בבל. עסק ב"תורה לשמה", גדולתו כ"חד בדרא" בנגלה ובנסתר 
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ארצות   - קבליים  איורים   - ומזלות  גורלות  קמיעות,  סגולות,   - כתבי-יד  שלושה   .227
המזרח - "בשנת התש"א... התלר ]=היטלר[ יכבוש את כל העולם..."

שלושה כתבי-יד - קבצי סגולות, קמיעות, גורלות ומזלות. ארצות המזרח, המאה ה-20.
· כתב-יד, קמיעות, סגולות ומזלות. ]מצרים?, תש"א?[.

חתימות הכותב: "שבתי בן ח' מאיר תנצב"ה". 
בסוף כתב-היד: "זה לכם סימן בשנת התש"א החטה תהיה ביוקר מאוד... והרבה בחורים ימותו... רעב 
עמו  את  יציל  הוא  הרחמן  העולם!...  כל  את  יכבוש  ]=היטלר[  והתלר  במצרים  יבוא  חזק  ומלך  במערב 

ישראל...". 
]29[ דף. 12.5 ס"מ.

· כתב-יד, "ספר קמיעות וגורלות". ]ארצות המזרח, המאה ה-20[. 
כולל טבלאות, איורים קבליים ו"כתב מלאכים", סגולות לבעיות שונות ונוסחי קמיעות. עברית וערבית-

יהודית.
]23[ דף. 22 ס"מ.

· כתב-יד, קמיעות, תקופות ומזלות, "סדר רעשים ורעמים". ]תימן, המאה ה-20[. 
כולל קמיע "שמירה לילד וליולדת", ומספר איורים. עברית וערבית-יהודית. 

]23[ דף. 20 ס"מ.
3 כתבי-יד. מצב משתנה )מצב כללי טוב-בינוני(.

פתיחה: $300

התפרסמה בכל קצוי תבל, והוא נודע בקדושתו הרבה. בשנת תרכ"ט נסע לארץ ישראל להשתטח על קברות 
הצדיקים, ואז נתגלה לו מן השמים שהוא משורש נשמת בניהו בן יהוידע ולכן קרא לרבים מחיבוריו: בן 
איש חי, בן איש חיל, בן יהוידע, רב פעלים, עוד יוסף חי, ועוד. ספריו הנוספים הם: לשון חכמים, אדרת 

אליהו, שו"ת תורה לשמה )שהדפיס בעילום שם(, חסדי אבות, ברכת אבות ועוד.
]4[ דף - שמונה עמודים )למעלה מ-150 שורות( בכתב-יד קדשו של ה"בן איש חי". 13.5 ס"מ. נייר כחלחל. 

מצב טוב. מעט כתמים. קרעים זעירים בשולי הדפים. 

פתיחה: $2500

226. Four Leaves Handwritten by the Ben Ish Chai – With Blessings "May G-d 
Come to Our Assistance, Guard Us and Help Us Always"
Four leaves (8 pages) handwritten by R. Yosef Chaim of Baghdad, the Ben Ish Chai. 
[Baghdad], 1865.
Notes for homilies, written by Ben Ish Chai on the verses of the Haftarah of Parashat 
Masei. The sections are complete. Four of the sections conclude with the Ben Ish Chai's 
blessing: "May G-d come to our assistance, guard us and help us always". One section 
also begins with his blessing: "May His glory be restored, and His kingdom revealed 
upon us imminently".
[4] leaves (eight pages; over 150 autograph lines). 13.5 cm. Bluish paper. Good condition. 
Some stains. Tiny marginal tears.
Opening price: $2500 
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227. Three Manuscripts – 
Segulot, Amulets, Goralot 
and Mazalot – Kabbalistic 
Illustrations – Sephardic Lands 
– "In 1941… Hitler will Conquer 
the Entire World…"
Three manuscripts – segulot, 
amulets, goralot and mazalot. 
Sephardic lands, 20th century.
· Manuscript, amulets, segulot and 
mazalot. [Egypt?, 1941?]. Writer's 
signatures: "Shabtai son of R. Meir".
At the end of the manuscript: "… in 
1941, the price of wheat will be very 
high… and many young men will 
die… There will be hunger in the 
West… and Hitler will conquer the 
entire world!… May G-d save the 
Jewish People…".
[29] leaves. 12.5 cm. 
· Manuscript, amulets and goralot. 
[Sephardic lands, 20th century].
Contains kabbalistic illustrations 
and "angelic script", segulot for 
various problems and texts of 
amulets. Hebrew and Judeo-Arabic.
[23] leaves. 22 cm.
· Manuscript, amulets, tekufot and 
mazalot, and more. [Yemen, 20th 
century].
Contains amulet for protection 
of the newborn and mother, and 
several illustrations. Hebrew and 
Judeo-Arabic.
[23] leaves. 20 cm. 
3 manuscripts. Condition varies 
(overall good-fair condition).
Opening price: $300
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מארכיון  פריטים  אוסף   - מצרים  יהדות   .228
הכנסת  בית  מקהלת  מנצח  חמזי  אלברטו 
"אליהו הנביא" באלכסנדריה - חוברות-תווים, 

תצלומים, מסמכים ועוד 
אוסף פריטים מארכיונו של המנצח והמוסיקולוג אלברטו 
"אליהו  הכנסת  בית  מקהלת  מנצח   ,)1898-1975( חמזי 
הנביא" באלכסנדריה - חוברות תווים, תצלומים ופריטים 
נוספים. ]מצרים וצרפת, שנות ה-20-70 של המאה ה-20 

בקירוב[. עברית, ערבית וצרפתית. 
האוסף כולל: 

לעשרות  תווים  עם  חמזי,  אלברטו  מאת  תווים  חוברות 
 · ה-30-70:  שנות  וצרפת,  מצרים   - ופיוטים  מנגינות 
"Lecha Dodi", אופוס 53. עם הקדשה מתוארכת בכתב 
לשימוש  תפילה  מזמורי  ערבית",  שבת:  "קבלת   · ידו. 
בבתי כנסת נוסח ספרד. פריז, 1971. עם הקדשה חתומה 
תפילה  מזמורי  שבת",  "קבלת   · ידו.  בכתב  ומתוארכת 
 Kal"  ·  .1972 פריז,  ספרד.  נוסח  כנסת  בבתי  לשימוש 
)הוצאת   12 אופוס  נדרי.  כל  לתפילת  מנגינה   ,"Nidré
Edition Orientale de Musique, אלכסנדריה, מצרים, 
1933(. עם חותמת דיו של חמזי בשער. · "יום גילה ויבוא", 
 ,Edition Orientale de Musique הוצאת   .17 אופוס 
אלכסנדריה, מצרים, 1934. · צילומים של תווים לעשרה 

לחנים )"ממעמקים", "עץ החיים", "צדיק כתמר יפרח", ועוד(. 
· תצלום קבוצתי של חברי המקהלה של בית הכנסת "אליהו הנביא" באלכסנדריה, לצד המנצח אלברטו 

חמזי ועוזרו "אדון סבח" ]מצרים, 1939[. 
· שלושה תצלומים, בהם מתועדים כפי הנראה חברי ומנהלי תנועת הצופים באלכסנדריה, מצרים. 

· שמונה העתקים של תצלומים המתעדים יהודים במצרים. 
· שלושה כתבי-יד: שני כתבי-יד של בקשות ופיוטים ]כתיבה מזרחית, המאה ה-20[; וכתב-יד של מגילת 

שיר השירים, עם תרגום ופירוש רש"י ]תימן, המאה ה-19/20[. 
· ועוד דפים ופריטים נוספים.

אל האוסף מצורפים פריטים שונים הקשורים בד"ר רודולף זקס, ששירת כחבר צוות בבית החולים היהודי 
בקהיר, בהם: 

· "נשף שבועות", כרוז מטעם "בית-הועד העברי" באלכסנדריה, מצרים, 1916. הכרוז מפרט את התכנית 
"האגודה  באולם   ,1916 ביוני   8 בערב,  תשע  בשעה  שייערך  השבועות,  חג  מוצאי  נשף  של  האמנותית 

האמנותית הצרפתית". 
· תעודה מטעם הקהילה היהודית האשכנזית בקהיר )"אידישע אשכנזישע געמיינדע פון קאירא"(; הוענקה 
לחבר הקהילה ד"ר רודולף זקס )Rudolf Sachs(, בעד תרומה שהרים לשיקום והרחבת בית הכנסת של 
הקהילה. התעודה חתומה בידי נשיא הקהילה, גזבר הקהילה ושניים מחברי הוועד לשיקום בית הכנסת, 

ובחותמת דיו רשמית. קהיר, 1944. 
)Rudolf Sachs(, שהונפקו מטעם שלטונות מצרים,  · שמונה תעודות ורישיונות של ד"ר רודולף זקס 

1910-1952 בקירוב. 
· תצלום קבוצתי של צוות בית החולים היהודי בקהיר. בין המצולמים נראה גם ד"ר רודולף זקס. 

למעלה מ-30 פריטים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300
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228. Egyptian Jewry – Collection of Items from the Archive of Alberto Hemsi, 
Choir Conductor in the Eliyahu HaNavi Synagogue in Alexandria – Sheet 
Music Booklets, Photographs, Documents and More
Collection of items from the archive of Alberto Hemsi, composer and musicologist 
(1898-1975), choir conductor in the Eliyahu HaNavi synagogue in Alexandria – sheet 
music booklets, photographs and other items. [Egypt and France, ca. 1920s-1970s]. 
Hebrew, Arabic and French.
· Sheet music booklets by Alberto Hemsi, with sheet music for dozens of melodies and 
piyyutim – Egypt and France, 1930s-1970s.
· Group photograph of the choir members of the Eliyahu HaNavi synagogue in 
Alexandria, with the conductor Alberto Hemsi and his assistant. [Egypt, 1939].
· Three photographs, presumably portraying the members and directors of the 
Egyptian Federation of Scouts in Alexandria.
· Eight copies of photographs portraying Jews in Egypt.
· Three manuscripts: two manuscripts of supplications and piyyutim [Oriental script, 
20th century]; manuscript of Megillat Shir HaShirim, with Targum and Rashi [Yemen, 
19th/20th century].
· Other leaves and items.
The collection also includes various items related to Dr. Rudolf Sachs, staff member 
in the Cairo Jewish hospital, including a certificate granted to Dr. Rudolf Sachs by the 
Ashkenazi community in Cairo, in appreciation for his contribution to the reconstruction 
of their synagogue. Cairo, 1944.
Over 30 items. Size and condition vary.
Opening price: $300
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229. כתב-יד רבי יוסף בן אדהאן מתיטואן 
על  "האומרם  הסוד,  דרך  על  תפילות   -
סדרם זוכה לחיי העולם הבא" - תיטואן, 

שנות הת"ק

והקבלה,  הסוד  דרך  על  שונות  תפילות  כתב-יד, 
בעל  אדאהן  בן  יוסף  רבי  של  קדשו  יד  בכתיבת 

"שופריה דיוסף". ]תיטואן, מרוקו, שנות הת"ק[.
כתב- בראש  ומרובעת.  רהוטה  מערבית,  כתיבה 

אני  אותם  נוסח  ירושלים  משערי  "תפלות  היד: 
סדרם  על  האומרם  אדהאן,  ה"ן  מכלוף  בן  יוסף 
זוכה לחיי העולם הבא לפי שהם על דרך הסוד...". 
לכל  קבליות  תפילות  הן  שלפנינו  התפילות 
קודש,  ושמות  סודות  צירופי  עם  השבוע,  ימי 
של  מקורן  שונים.  וצדיקים  לחכמים  המיוחסות 
שכתב  ירושלים",  "שערי  בשם  בחיבור  התפילות 
נותר  זה  חיבור  מירושלים.  הכהן  מרדכי  רבי 
בכתבי-יד ולא נדפס. כתב-היד כולל את התפילות 
בן  אלעזר  ר'  בשם  ראשון  ליום  "תפילה  הבאות: 
ערך", "תפלה ליום שני לכה"ר אברהם ן' עזרא", 
"תפלה ליום שלישי לאליהו", "תפלה ליום רביעי 
להרמב"ן", "תפלה ליום חמישי לרבינו תם זצ"ל", 
"תפלה ליום ששי לרבי ישמעאל כהן גדול זצ"ל", 
בכמוה"ר  יוסף  אני  שתקנתי  השבת  ליום  "תפלה 

מרדכי הכהן". לאחר מכן מופיעות תפילות מלוקטות ממקורות שונים. בדף ]10/ב[: "...כאן צריך להזכיר 
אות אחד משמו כגון שמי שאני יוסף...". בדף ]9/ב[ הוראות לחישוב "מחזור גדול" ו"מחזור קטן", שם נכתב 

בין  היתר: "...אנו עומדים היום בחמשה אלפים וחמש מאות וחמשה וארבעים" ]=תקמ"ה[.
רבי יוסף בן אדהאן, מגדולי חכמי המערב בשנות הת"ק. יליד תיטואן שבמרוקו, שם קיבל מרבותיו - רבי 
וידאל ישראל, רבי מנחם נהון, רבי משה הלוי ורבי שלמה הרופא. ברבות השנים הוכר כאחד מגדולי חכמי 
וצדיקי מרוקו. בזקנותו עלה לארץ ישראל עם בנו, בשנת תר"ה, התיישב בעיר יפו וזמן קצר לאחר מכן נפטר 
)בשנת תר"ו בערך(. הותיר אחריו חיבורים רבים בכתב-יד. רק אחד מחיבוריו נדפס, והוא ספר "שופריה 
דיוסף" )אלכסנדריה, תרנ"ז(. בראש ספר זה נדפסו הסכמות רבות מחכמי מרוקו המפליגים בשבח חכמתו 

וחסידותו. 
]15[ דף. 15.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים )בהם כתמי דיו כהים באחד העמודים( ובלאי. קרעים עם פגיעה 

בטקסט במספר דפים, משוקמים בהדבקות נייר. כריכה חדשה.

פתיחה: $300

North African Jewry – Morocco, Tunisia and Algeria – 
Manuscript, Letters and Printed Matter

יהדות צפון אפריקה - מרוקו, תוניסיה ואלג'יריה - 
כתבי יד, מכתבים ודברי דפוס
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230. כתב-יד - חידושים למסכתות עבודה זרה והוריות - מרוקו, המאה ה-18/19 - מחבר 
לא מזוהה - חיבור שלא נדפס

כתב-יד, חידושים למסכתות עבודה זרה והוריות, מאת מחבר לא מזוהה. ]מרוקו, המאה ה-18/19[. חיבור 
שלא נדפס.

]"עבודת אלילים"[, עד דף  זרה  נאה. בחלקו הראשון מכיל חידושים על מסכת עבודה  כתיבה מערבית 
ו' ע"א )ההעתקה נפסקה באמצע קטע(. לאחר מכן מתחילים החידושים למסכת הוריות, עד דף ח' ע"ב. 
בשמונת הדפים האחרונים של החידושים על מסכת עבודה זרה מופיעה בראשי הדפים הכותרת: "נפש 

אדוני" )בעמוד הראשון: "נפש אדוני ז"ל"(.
לפנינו העתקה של חיבור שזהות מחברו לא ידועה. בתוך הדברים מופיעות הוספות מאת "הכותב" ]כנראה 

המעתיק, שאף זהותו איננה ידועה[. 
בחידושים על מסכת עבודה זרה נכתב: "כבר שמענו מפי הרי"ף ז"ל..." ]=רבי יאשיהו פינטו בעל "כסף נבחר", 
נפטר ת"ח[. במספר מקומות מזכיר המחבר את הדרשות שלו: "ובמ"א ]ובמקום אחר[ הרחבתי בדרושים שלי 

יעו"ש"; "והארכתי בזה בס' הדרושים שלי יע"ש", ומביא גם דברים מאביו: "ואדוני אבי ז"ל פירש...". 
כי  נראה  בירדוגו(.  מרדכי  )רבי  המרבי"ץ  הרב  בשם  רבים  דברים  מובאים  הוריות  מסכת  על  בחידושים 
בידיו היו חידושים בכתב-יד ממנו, שכן הוא כותב: "וכן מצאתי בכתבים של הרב המרבי"ץ ז"ל", ובמקום 
נודע לי, שנקרע  ונדחק ליישבה ותירוצו לא  זו  ז"ל שהקשה קושיא  אחר: "אח"ך ראיתי בהרב המרבי"ץ 
הספר במקום התי']רוץ[". במקום אחד הוא מביא שאלה ש"הקשו תלמידי מרבי"ץ זלה"ה". המחבר מביא 
גם דברים בשם בני ישיבתו: "הקשה לי תלמיד אחד... והשבתי לו..."; "כן פירשו בני הישיבה י"ץ". החידושים 
בשם הרב המרבי"ץ לוקטו מכתב-היד שלפנינו ונדפסו בספר "תורת המרבי"ץ" )הוצאת "אהבת שלום", 

ירושלים תשע"ז(, אך החיבור בכללו לא נדפס.
]50[ דף. 15 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש. קרעים במספר דפים. קרעים 

חסרים עם פגיעה בטקסט בדף האחרון. כריכה חדשה.

פתיחה: $3500 

229. Manuscript of Rabbi Yosef Adahan of Tétouan – Kabbalistic Prayers, 
"One Who Recites Them in Order Will Merit the World to Come" – Tétouan, 
18th/19th Century
Manuscript, various kabbalistic prayers, handwritten by R. Yosef Adahan, author of 
Shufreh DeYosef. [Tétouan, Morocco, 18th/19th century].
Cursive and square Western script. The manuscript opens with the following statement: 
"Prayers from Shaarei Yerushalayim, I reworded them Yosef son of Machlouf ben 
Adahan, whoever recites them in order will merit the World to Come".
Kabbalistic prayers for the days of the week, with kabbalistic combinations and Holy 
names, attributed to various Torah scholars. The source of these prayers is the unpublished 
composition Shaarei Yerushalayim by R. Mordechai HaKohen of Jerusalem.
R. Yosef Adahan, leading Maghrebi and Moroccan Torah scholar in the 18th-19th 
centuries. In his old age, he immigrated to Eretz Israel, where he passed away in ca. 
1846. He left behind many manuscript compositions, of which only Shufreh DeYosef 
was published.
[15] leaves. 15.5 cm. Fair-good condition. Stains (including dark ink stains to one page) 
and wear. Tears to several leaves affecting text, repaired with paper. New binding.
Opening price: $300
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230. Manuscript – Novellae on 
Tractates Avodah Zara and and 
Horayot – Morocco, 18th/19th 
Century – Unidentified Author 
– Unprinted Work
Manuscript, novellae on Tractates 
Avodah Zara and Horayot, by an 
unidentified author. [Morocco, 
18th/19th century]. Hitherto 
unprinted work.
Neat Western script. The 
manuscript includes novellae on 
Tractate Avodah Zara (up to fol. 
6a; the copying ends in the middle 
of a section), followed by novellae 
on Tractate Horayot (up to fol. 8b). 
The heading "my master's soul" 
heads the last eight leaves of the 
novellae on Tractate Avodah Zara. 
This is a copying of a composition 
by an unidentified author, 
with additions by "the writer" 
(supposedly the copier, also 
unidentified). In several places, the 
author mentions his own homilies 
and those of his father. 
The novellae on Tractate Horayot contain many teachings in the name of the Marbitz 
(R. Mordechai Birdugo). Apparently, the author had access to his manuscript novellae. 
The author also cites students in his yeshiva. The novellae cited in the name of the 
Marbitz have been compiled from this manuscript and printed in the book Torat 
HaMarbitz (Ahavat Shalom, Jerusalem 2017), however, this work has not been printed 
in its entirety.
[50] leaves. 15 cm. Good-fair condition. Stains. Dampstains. Worming. Tears to a 
number of leaves. Open tears affecting text to last leaf. New binding.
Opening price: $3500
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עם  יהושע  עמק  ספר   - כתב-יד   .231
מרוקו,  תאגאדירת,   - חכמים  אסיפת 

תקפ"א-תקפ"ג

עם  התורה,  על  יהושע"  עמק  "ספר  כתב-יד, 
יעקב בן משה  "אסיפת חכמים", בכתיבת רבי 
שבת. תאגאדירת, אקא )הרי האטלס, מרוקו(, 

]תקפ"א-תקפ"ג 1821-1823[.
"עמק  )בסוף  מאויר  וקולופון  מאויר  שער 
הכותב.  של  אמנותיות  חתימות  עם  יהושע"(, 
בשער: "העתקתי אותו מלה במלה אני תולעת 
לעבדה  בשנת  שבת  ה"ן  משה  א"א  יעקב 
עיר  פה  נכתב  לפ"ק  ]=תקפ"א[  ו'ל'ש'מ'ר'ה' 

תאגאדירת שבאקא יע"ה". 
הראשון  בחלקו  חלקים:  שני  כולל  כתב-היד 
קטעים נבחרים מתוך ספר עמק יהושע, קושיות 
נדפס  הספר  התורה.  פרשיות  על  ותירוצים 
בפרנקפורט דאודר תנ"ט. חלק מהקטעים עובדו 
מילה  כלשונם  הועתקו  ולא  הכותב  ידי  על 
חכמים"  "אסיפת  נקרא  השני  החלק  במילה. 
בראשו  התורה.  על  חידושים  ליקוט  והוא 
הכותרת: "אתחיל לכתוב ספר אסיפת חכמים 
להעתיקו  והתחלתי  בכ"י  אותו  שמצאתי  כמו 
ביו']ם[ שנכפל בו כי טוב מ' למ"טמונים שנת 
תאגאדירת  פה  לפ"ק  ]=תקפ"ג[  ונפלאתי"ו 
שבאקא יע"ה אני תולעת יעקב א"א משה שבת 

סיל"ט". כפי הנראה הועתק מכתב-יד אשכנזי, שכן מובאים בו חידושים בשם רבי אברהם ברודא, רבי דוד 
אופנהיים, "הגאון הגדול מוהר"ר יהודה ליב נר"ו", "בשם הגאון מוה"ר יצחק ז"ל אב"ד ור"מ דק"ק ליסא", 
"הגאון המפורסם בדורו מוהר"ר מאיר פרענקיל", "הגאון הגדול המפורסם בדורו מוהר"ר נפתלי הירץ ז"ל 
שהיה אב"ד בק"ק לבוב", "הגאון מוהר"ר יצחק ז"ל שהיה אב"ד ור"מ בק"ק הרובשוב", "מורי הגאון הגדול 

מוהר"ר אברהם נר"ו אב"ד דק"ק זאלקווי". יתכן שחידושים אלה או חלקם לא נדפסו.
בדפים האחרונים נוספו חידושים בכתיבה אחרת, חלקם חתומים: "אברהם ן' משה שבת". בדף שאחרי 

השער מספר חידושים, חתומים בסופם )בחתימות מסולסלות( על ידי רבי יעקב בן משה שבת. 
רישומי בעלות מאוחרים יותר של "אברהם חיים אליהו אלפאסי". 

]2[, א-י, טו-פה, ]24[ דף. חסרים דפים יא-יד. 16 ס"מ. כתמים. בלאי וקרעים. קרעים משוקמים בהדבקת 
נייר בדף השער. סימני עש, עם פגיעה בטקסט )בעיקר בדפים אחרונים(. כריכה ישנה, בלויה ופגומה.

פתיחה: $500
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231. Manuscript – Emek Yehoshua 
with Asefat Chachamim – 
Tagadirt, Morocco, 1821-1823
Manuscript, Emek Yehoshua on the 
Torah, with Asefat Chachamim, 
written by R. Yaakov son of Moshe 
Shabbat. Tagadirt, Akka (Morocco), 
[1821-1823].
Illustrated title page and colophon 
(at the end of Emek Yehoshua), with 
stylized signatures of the scribe. 
The manuscript is composed of 
two parts: Part I comprises selected 
passages from the book Emek 
Yehoshua on the Torah. The book 
was printed in Frankfurt an der 
Oder, 1699. Some of the passages 
were reworded. Part II, titled Asefat 
Chachamim, is a collection of Torah 
novellae. It was presumably copied 
from an Ashkenazi manuscript, since 
it includes novellae of R. Avraham 
Broda, R. David Oppenheim, R. 
Yitzchak Rabbi of Lissa, R. Meir 
Frenkel, R. Naftali Hertz Rabbi of 
Lviv, R. Avraham Rabbi of Zhovkva 
and others. Possibly, these novellae or some of them were never printed.
Novellae by another hand were added to the final leaves, some signed: "Avraham son 
of Moshe Shabbat". Several novellae appear on the leaf following the title page, with 
the (calligraphic) signatures of R. Yaakov son of Moshe Shabbat.
Later ownership inscriptions of "Avraham Chaim Eliyahu Alfasi".
[2], 1-10, 15-85, [24] leaves. Lacking leaves 11-14. 16 cm. Stains. Wear and tears. Tears to 
title page repaired with paper. Worming, affecting text (primarily to the final leaves). 
Worn, damaged, old binding.
Opening price: $500
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פנקס שטרות של רבי רפאל אבן צור   .232
אב"ד פאס - תרכ"ד-תרכ"ח - חתימות רבות

פנקס שטרות של רבי רפאל אבן צור, חוזי שכירות 
תרכ"ד-תרכ"ח  בשנים  בפאס  שנערכו  והלוואה 
חכמים  של  רבות  בחתימות  חתומים   ,]1864-1867[

ונכבדים מהעיר פאס.
על  שכירות  חוזי  הכולל  בכתב-יד,  שטרות  פנקס 
צור,  אבן  רפאל  רבי  בבעלות  שהיו  שונים  נכסים 
הי"ג  הכנסת[  ]=בית  בה"ך  בו  שיש  "במבוי  חלקם 
הנק']ראת[ ע"ש הרב הגדול כמוהר"ר יעקב אבן צור 
שהלווה  כספים  על  הלוואה  ושטרות  זצוקלה"ה", 

רבי רפאל אבן צור לאנשים שונים.
 30 תרכ"ד,  משנת  שטרות   11 שטרות.   45 לפנינו 
שטרות משנת תרכ"ה, 3 שטרות משנת תרכ"ו, ושטר 

אחד משנת תרכ"ח.
משלושים  למעלה  כעדים  חתומים  השטרות  על 
שנים,  באותן  פאס  העיר  ונכבדי  מחכמי  חותמים, 
בחתימות רבניות מסולסלות. ברוב השטרות חתום 
סופר  היה  הוא  העדים.  כאחד  הכהן  אהרן  רבי 
שטרות בפאס וכפי הנראה גם כתב את רוב השטרות 
שלפנינו. מלבדו חתומים לפנינו: רבי עמנואל סירירו, 
רבי מסעוד בן עטייא, רבי אברהם ן' נצ'אם, רבי משה 
אלבאז, רבי אהרן הכהן סקלי, רבי אברהם ן' רמוך, 
רבי מסעוד ן' סמחון, רבי יהושע אהרן אפרייאט, רבי 

משה עטייא, רבי יהודה מונסונייגו, רבי אהרן ן' ששון, רבי שמעון הכהן סקלי, רבי יוסף ן' סוסאן, רבי משה 
אהרן בן ששון, רבי אברהם אביחצירא, רבי וולאד ה"ן צולטאן, רבי משה חיים ן' עטר, רבי שלם ן' נצ'אם, 
רבי חיים דוד הכהן ן' אהרן אלכלץ, רבי שלום בן נאיים, רבי רפאל יהושע ציון סירירו, רבי מרדכי בן שמול, 
רבי אליהו מונסונייגו, רבי אליעזר מונסונייגו, רבי דוד ן' יוסף ה"ן מרציאנו, רבי יהושע מונסונייגו, רבי ראובן 

אסולין, רבי משה צבע, רבי דוד אביטבול, ועוד.
בגב חלק מהשטרות )ובאחד השטרות - בשוליים( רישומים על הפרעונות. ברוב השטרות נעשה קרע במרכז 
הדף, לאות שהשטר נפרע או בוטל. בראש הפנקס: "פתחי שטר"ים" - מפתח עם שמות הלווים והשוכרים.

רבי רפאל ב"ר שלמה אבן צור )תק"ץ-תרע"ז(, כיהן תחילה כסופר בית הדין בפאס, ולאחר מכן נתמנה 
)כפי  נכסים  ובעל  עשיר  גם  היה  בתורה  ומלבד חכמתו  אחד,  במקום  וגדולה  לתורה  זכה  העיר.  לאב"ד 
שמשתקף גם מהפנקס שלפנינו(. הותיר אחריו מספר חיבורים בהלכה וחידושים בעניינים שונים. נודע גם 
כאספן ספרים וכתבי-יד, "אסף וקבץ ספרים רבים בכל מקצועות התורה נוסף על ספרים שירש מאבותיו 

הקדושים לרוב והניח אחריו אוצר גדול מלא ספרים..." )מלכי רבנן, דף קה(.
]53[ דף, מתוכם 45 דפים כתובים. 12.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני עש. קרעים. כריכת עור מקורית, 

קרועה ופגומה.

פתיחה: $700
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232. Notebook of Contracts of R. 
Rafael Ibn Tzur Rabbi of Fez – 1864-
1867 – Many Signatures
Notebook of contracts of R. Rafael Ibn Tzur 
– rental contracts and loan agreements 
drawn up in Fez in 1864-1867, with the 
signatures of rabbis and prominent 
members of the Fez community.
Handwritten notebook of contracts, 
including rental contracts for various 
property owned by R. Rafael Ibn Tzur, 
and promissory notes for money which R. 
Rafael Ibn Tzur lent to various people. 
The contracts bear the calligraphic 
signatures of over thirty witnesses, who 
were rabbis and prominent members of 
the Fez community. Most of the contracts 
bear the signature of R. Aharon HaKohen, 
scribe in Fez who presumably wrote 
most of these contracts. For full list of 
signatories, see Hebrew description.
R. Rafael son of R. Shlomo ibn Tzur (1830-
1917), rabbi of Fez, Torah scholar and 
author. He was also a wealthy property 
owner, as arises from the present notebook.
[53] leaves, including 45 written leaves. 12.5 cm. Good condition. Stains. Worming. 
Tears. Original leather binding, torn and damaged.
Opening price: $700
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233. Manuscript of Rabbi Shlomo Ibn Tzur – Songs for the High Holidays – 
Morocco, 19th Century
Manuscript, songs for Rosh Hashanah and Yom Kippur, verses for the Shofar blowing, 
and more. [Fez, Morocco, 19th century].
Manuscript by R. Shlomo Ibn Tzur (1805-1843), a Fez Torah scholar, son of R. Rafael 
Ibn Tzur and grandson of R. Yaakov Ibn Tzur – the Yaavetz.
The manuscript contains various songs to be recited at different times on Rosh 
Hashanah, as well as verses to be recited before the shofar blowing, verses for Yom 
Kippur night, and various confessions for Yom Kippur. 
Inscription on p. 9b: "I will begin writing the [Yom Kippur] Avodah service... corrected 
from the manuscript of my grandfather the Yaavetz".
[16] leaves (and two additional blank leaves). 15.5 cm. Fair condition. Stains. Worming, 
affecting text. Card binding, damaged, lacking back board.
Opening price: $500

פזמונים   - צור  אבן  שלמה  רבי  כתב-יד   .233
לימים נוראים - מרוקו, המאה ה-19

פסוקים  כיפור,  ויום  השנה  לראש  "פזמונים"  כתב-יד, 
לתקיעת שופר, ועוד. ]פאס, מרוקו, המאה ה-19[. 

קובץ בכתיבת ידו של רבי שלמה אבן צור, מחכמי פאס, 
בנו של רבי רפאל אבן צור, ונכדו של רבי יעקב אבן צור 

- היעב"ץ.
בראש כתב-היד: "אתחיל לכתוב פזמונים של ראש השנה 
סי'  לברוך שאמר  "פזמון  כולל:  ]ויום הכפורים[".  ויוה"ך 
ראש  של  א'  ליום  שאמר[  ]לברוך  לב"ש  "פזמון  יצחק", 
לקדיש  "פזמון  שר"ה",  א'  ליום  לנשמת  "פזמון  השנה", 
ליום א' שר"ה", "פזמון לליל שני שר"ה, סי' אברהם חזק", 
לנשמת  "פזמון  שאמר",  לברוך  שר"ה  שני  ליום  "פזמון 
"פזמון  שר"ה",  ב'  ליום  לקדיש  "פזמון  שר"ה",  ב'  ליום 

לברוך שאמר ליוה"ך". 
קודם  לאמירה  פסוקים  כתב-היד:  כולל  הפזמונים  מלבד 
וידוי  כיפור,  יום  בליל  לאמירה  פסוקים  שופר,  תקיעת 
אברהם  כמוהר"ר  הגדול  "להרב  למוסף  ווידוי  לשחרית 

עוזיאל זצוק"ל", ו"וידוי גדול למנחה". 
בדף ט/2: "אתחיל לכתוב סדר עבודה ע"ס א"ב מוגה מכ"י 
הרב הגדול א"ז ]=אדוני זקני[ כמוהר"ר יעב"ץ זצוקלה"ה". 
רבי שלמה אבן צור )תקס"ה-תר"ג(, בנו של רבי רפאל אבן 
צור אב"ד פאס, ונכדו של היעב"ץ, היה מחכמי פאס. נפטר 

בדמי ימיו, בהיותו בן ל"ח שנה בלבד. הותיר אחריו בכתובים מספר חיבורים, בהם ספר ליקוטי דינים על 
חו"מ ואהע"ז בשם "פני שלמה" )ראה אודותיו: מלכי רבנן, עמ' קטז(.

]16[ דף )ושני דפים נוספים ריקים(. 15.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. סימני עש, עם פגיעה בטקסט. כריכת 
קרטון, פגומה, חלקה האחורי חסר.

פתיחה: $500
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234. Manuscript – Collection of Piyyutim – Morocco, 19th Century
Manuscript, piyyutim for Shabbat, festivals and various occasions. [Morocco, ca. 19th 
century].
Complete manuscript, compilation of various piyyutim, mostly from Moroccan rabbis 
(including: R. Yaakov Berdugo, R. Shalom ibn Tzur, R. David Ben Hassin, R. Moshe 
Attia, R. Shlomo Haliwa, R. Amram Elbaz, and others). Most the piyyutim are in 
Hebrew, a few are in Judeo-Arabic. 
Colophon of the writer, Yehoshua Elkoubi, on final page. 
[78] leaves. 17 cm. Good condition. Stains. Tears to two leaves, slightly affecting text. 
New binding.
Opening price: $300

מרוקו,   - פיוטים  קובץ   - כתב-יד   .234
המאה ה-19

כתב-יד, פיוטים לשבתות, למועדי השנה ולזמנים 
שונים. ]מרוקו, המאה ה-19 בקירוב[.

שונים,  פיוטים  של  ליקוט  הכולל  שלם,  כתב-יד 
בירדוגו,  יעקב  רבי  )בהם:  מרוקו  מחכמי  בעיקר 
משה  רבי  חסין,  בן  דוד  רבי  צור,  אבן  שלום  רבי 
אלבאז,  עמרם  רבי  חלוואה,  שלמה  רבי  עטייה, 
ועוד(. מרבית הפיוטים בעברית ומיעוטם בערבית-

יהודית. בחלק מהפיוטים צוין בכותרת שם המחבר 
וכן מרכיבים מוסיקליים של הפיוט, כגון "ביתאיין 

חגאז", מוואל וכדומה. 
בעמוד האחרון - קולופון הכותב: "תם ונשלם שבח 
ה'  ]עבד  ב"ה  ע"ה  הכותב  אני  עולם,  בורא  לאל 
ברוך הוא[ המתאבק בעפר רגליהון של חכימייא 
ויזכהו ומכל  יחיהו  יהושע אלקובי השם  וספריא, 
בעל  מלפני  רצון  יהי  כן  אמן  יצילהו,  ונזק  צרה 
אחר,  יד  ]כתב  צאן"  רועי  משה  בזכות  הרצון 
יהושע  רבי   - כותב  אותו  ידי  על  כנראה  שנכתב 
נמצא  ותקופות,  רעמים"  "סדר  וכולל   - אלקובי 

.])Ms. Heb. 8°6542( בספריה הלאומית
]78[ דף. 17 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים בשני 

דפים, עם פגיעה קלה בטקסט. כריכה חדשה.

234aפתיחה: $300
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צפון   - פיוטים  קבצי   - כתבי-יד  חמשה   .235
אפריקה - פיוטים לכבוד רשב"י ועוד

חמשה כתבי-יד - קבצי פיוטים מצפון אפריקה, ]המאה 
ה-19/20[.

· כתב-יד, קובץ פיוטים למועדים ולזמנים שונים )לברית 
משפחת  חכמי  מאת  פיוטים  בהם:  ועוד(,  לחתן,  מילה, 
תשורת  )"אקריב  רשב"י  לזכר  רבים  פיוטים  אבוחצירא; 
זמרת שבחי תוך אחי"; "אשיר לכבוד חברים / ובראשם 
יסוד  יוחאי  "בר  הרים";  עוקר  יוחאי  בר   / ארים  מלכם 
ארוממך  אתה  אלהי  "ה'  עולם";  מלך  בחר  בו   / עולם 
/ יא  / יאוחדו פדאוום  אודה שמך", "ישם לאה מבארך 
נמשחת אשריך"  יוחאי  "בר  רבי שמעון עליה אסלאם"; 
עם תרגום ערבי; "אשיר שירה לאל חי ואודה לו בשיר 
לבי אשירה בלשוני;  וישמח   / פי אענה  "אפתח  שבחי", 
"בר יוחאי עוקר הרים"(; פיוטים לזכר צדיקים: לזכר רבי 
יעקב אבוחצירא )בעל "אביר יעקב"( וצאצאיו, לזכר רבי 
"סדר הבדלה".  ועוד. בסוף כתב-היד:  דנאן,  שלמה אבן 

]69[ דף.
דוד  רבי  מאת  פיוטים  כולל  פיוטים,  קובץ  כתב-יד,   ·
אבוחצירא, רבי יוסף נחמייאס, רבי דוד בן עטר, ועוד. כולל 
שני פיוטים לכבוד רשב"י )"אשיר שירה בנגינה" מאת רבי 

שלמה בן מסעוד; "רבי שמעון כתר עליון"(. כג דף.
· כתב-יד, קובץ פיוטים, כולל פיוטים לכבוד רשב"י )"בר 
"אלהים  אביחצירא;  יעקב  רבי  מאת  עולם"  יסוד  יוחאי 
ערבים";  דבריך  יוחאי  "בר  רשב"י";  בזכות  נדחי  יקבץ 
"אסדר תושבחן יקרן"(; פיוט לכבוד רבי עמרם בן דיואן; 

ועוד. ]24[ דף.
מילה  ברית  סדר  כולל  שונים,  פיוטים  קובץ  כתב-יד,   ·
ופדיון הבן, "בקשות של שבת", ועוד. מכיל דפים מכתבי-

יד שונים. ]41[ דף.
אני  "ע"י  מב/2:  בדף  שונים.  פיוטים  קובץ  כתב-יד,   ·
מז/1:  בדף  תורגמאן",  משה  לא"א  בן  אברהם  הצעיר... 
"אני הצעיר הדל באלפי ישראל עיר מקנאס יע"א אברהם 
תורגמאן יס"ט" )חתימותיו מופיעות בדפים נוספים(. ]30[ 

דף )ממוספרים לט-פט(.
בצפון אפריקה נכתבו פיוטים רבים לכבוד צדיקים, בהם 
בולטים בכמותם הפיוטים לכבודו של התנא רבי שמעון 
שירי  חלמיש,  משה  כך:  על  ראה  )רשב"י(.  יוחאי  בר 
של  בתרבותם  מחקרים  בתוך:  אפריקה,  בצפון  רשב"י 
יהודי צפון-אפריקה, ירושלים תשנ"א, עמ' 63-47. בכתבי 

היד שלפנינו מופיעים פיוטים רבים מן הסוג הזה.
5 כתבי-יד. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300
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235. Five Manuscripts – Piyyutim – North Africa – Piyyutim in Honor of Rabbi 
Shimon Bar Yochai and More
Five North African manuscripts of piyyutim. [19th/20th century].
The manuscripts comprise piyyutim for Jewish holidays and special occasions, 
piyyutim by Torah scholars of the Abuchatzeira family and other North African Torah 
scholars, many piyyutim in honor of Rabbi Shimon bar Yochai (including a Judeo-
Arabic translation of Bar Yochai), and more.
5 manuscripts. Size and condition vary.
Opening price: $300
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236. כתב-יד - פיוטים וחידושים - מרוקו, המאה ה-19
כתב-יד, פיוטים, חידושים על התורה וליקוטים שונים. ]מרוקו, המאה ה-19[.

כתב היד כולל ברובו פיוטים שונים, בהם פיוטי רבי ישראל נאג'ארה ופיוטי חכמי מרוקו )בהם, רבי יעקב 
אבוחצירא, רבי דוד בן חסין, רבי אברהם קורייאט, רבי יעקב בירדוגו, ועוד(. 

בראש כתב-היד ובסופו מופיעים ליקוטים שונים: בדף הראשון מופיעה ברכת "מי שברך". בשוליה ובראשה 
חתימות "עקו בן זקן" ו"יעקב בן זקן". באחד הדפים שאחריו מופיעים העתקי שטרות, עם התאריכים תרל"ב 
ותרל"ד. בנוסף, מופיעים בתחילת כתב-היד: "מנהגים של בדיקת הריאה" והעתקה מספר אלפא ביתא דבן 
סירא. בסוף כתב-היד העתקה של ליקוטי חידושים שונים, וכן העתקה של שני דרושים: האחד, על מעלת 
מחזיקי תורה - נדפס בספר רב פנינים לרבי רפאל בירדוגו )קזבלנקה תש"ל, עמ' קצח ואילך(, תחת הכותרת 
"דרוש למחזיקי בידי לומדי תורה בס"ד". השני, "דרוש למעלת הצדקה בס"ד" - נדפס כדרשה של רבי משה 

מאימראן בקובץ מקבציאל, כרך ל )ירושלים תשס"ה; עמ' תלג ואילך(.
]172[ דף. 15 ס"מ. מצב בינוני. מספר דפים במצב גרוע. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי. כתמי עובש 
בחלק מהדפים. כ-20 דפים האחרונים במצב גרוע - קרעים חסרים גדולים, עם פגיעה בטקסט. נזקי רטיבות 

קשים ועובש. כריכה ישנה, פגומה.

פתיחה: $1000
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237. כתב-יד - פיוטים, סגולות וקמיעות, 
ועוד - פיוט על סוליקא הגיבורה - מרוקו, 

המאה ה-19

וליקוטים  וקמיעות,  סגולות  פיוטים,  כתב-יד, 
שונים. ]מרוקו, המאה ה-19 בקירוב[. 

סגולות  שונים:  בעניינים  ליקוטים  כולל  כתב-היד 
קבליים,  ואיורים  טבלאות  עם  קמיעות,  ונוסחי 
פיוטים ובקשות - למועדים וזמנים שונים, דרשות 
"הבדלה  חז"ל(,  ואגדות  פסוקים  )על  וחידושים 
למוצאי שבת", סדר ברית מילה, שירים בערבית 
יוסף, קצת חנה, קצת עשרה  )קצת  "קצות"  מסוג 
הרוגי מלכות, ועוד(, ובהם גם "קצת לאלא סוליכא" 
 - סוליקא(  הקדושה  )=הגבירה  סוליקא"  ]"ללה 
על  שנהרגה  ממרוקו  היהודייה  הגיבורה  הנערה 
ספר  להתאסלם[,  שסירבה  לאחר  השם  קידוש 

שבילי אמונה )מזלות(, ועוד. 
)חלקן  חתימות  בכתב-היד  רבים  במקומות 
מסולסלות( של הכותב "שלמה ואקראת". חתימות 
רבי רפאל  בן  "נסים  נסים אוחיון",  "ע"ה  נוספות: 

ואקראט".
ואינם  קרועים  דפים  )מספר  דף  מ-150  למעלה 
דפים  מספר  בינוני,  כללי  מצב  ס"מ.   16 שלמים(. 

במצב גרוע. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי וקרעים. דפים מנותקים. בחלק מהדפים קרעים חסרים, עם 
פגיעה בטקסט. כריכת עור מנותקת ופגומה.

פתיחה: $500

236. Manuscript – Piyyutim and Novellae – Morocco, 19th Century 
Manuscript, piyyutim, novellae on the Torah and various selections. [Morocco, 19th 
century].
The manuscript comprises many piyyutim, including piyyutim composed by R. Yisrael 
Najara and by Moroccan Torah scholars (such as R. Yaakov Abuhatzeira, R. David ben 
Chasin, R. Avraham Koriyat, R. Yaakov Birdugo, and others).
The manuscript also includes novellae, two homilies, and other selections. The first 
leaf bears the signature of "Yaakov Ben Zaken".
[172] leaves. 15 cm. Fair condition. Several leaves are in poor condition. Stains. 
Dampstains. Wear. Mold to some leaves. Approx. 20 leaves at the end are in poor 
condition, with large open tears, affecting text, extensive damp damage and mold. 
Old, damaged binding.
Opening price: $1000
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237. Manuscript – Piyyutim, Segulot, Amulets and More – Qissat Solika – 
Morroco, 19th Century
Manuscript, piyyutim, segulot, amulets, and more. [Morocco, 19th century].
The manuscript comprises: segulot and texts of amulets with Kabbalistic illustrations, 
piyyutim for various occasions, homilies and novellae, Judeo-Arabic poems – Qissat 
Yosef, Qissat Chana, and more, including Qissat Lalla Solika (the story of the martyr 
Solika, the pious Moroccan Jewish girl who was executed for refusing to convert to 
Islam), Shvilei Emunah (on mazalot) and more.
Many signatures (some calligraphic) of the writer, Shlomo Wakrat. Other signatures: 
"Nissim Ohayon", "Nissim son of Refael Wakrat".
More than 150 leaves (some leaves incomplete). 16 cm. Overall fair condition, some 
leaves in poor condition. Stains, including dampstains. Wear and tears. Detached leaves. 
Open tears to some leaves, affecting text. Leather binding, detached and damaged. 
Opening price: $500
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רבי  המקובל  מאת  מכתב   .238
משה פינטו - הצדיק שהתבודד בביתו 

כארבעים שנה - מוגאדור )מרוקו(

"ארציאט די אדונינו רבי חיים פינטו ז"ל" - דף 
מודפס בערבית-יהודית, מאת רבי משה פינטו.   
מוגאדור )אסווירה Essaouira, מרוקו(, ]שנות 

התש"י בערך[. דפוס אלברט בן וואליד. 
בגב הדף נוסף מכתב בערבית-יהודית בכתב-

אל  פינטו,  משה  רבי  של  וחתימתו  קדשו  יד 
יעיש  עיני...  ואור  אהובי  נפשי[  ]ידיד  "ידי"ן 
לסעודה  לבוא  אותו  מזמין  בו  אלמאליח...", 
רבי  של  לפטירתו  )יארצייט(  השנה  יום  לרגל 

חיים פינטו, להתברך בכל הברכות.
בהילולת  להשתתף  קריאה  המודפס  בדף 
הצדיק רבי חיים פינטו )הראשון(, שיום פטירתו 
חל בתאריך כ"ו באלול. רבי משה פינטו כותב 
כוחו  ועל  הצדיקים,  של  וזכותם  כוחם  על  בו 
העצום של רבי חיים פינטו - שהיתה לו נשמה 
הוא  לעולם.  גאולה  תבוא  שבזכותה  קדושה 
 - צדיקים"  "שבחי  הספר  מתוך  מעשה  מביא 
הסיפור הידוע על ההצלה מעלילת הדם בעיר 
פראג, על ידי לידתו של המהר"ל בליל הסדר. 
לאחר מכן ממשיך לכתוב דברים מופלאים על 
בנו הבכור "התלמיד הנעים חיים שמעון פינטו", 
)1948(, וכותב  ניסן 5708  שנולד אף הוא בט"ו 
"הילד  מערבית-יהודית(:  חופשי  )תרגום  עליו 
הזה נשמתו היא 'ניצוץ די רבי חיים פינטו' בעל 
ההילולה, ותראו כאילו רבי חיים פינטו נמצא 
עמנו בדור הזה, וכדאי שתזכרו לטובה את ביתו 

הקדוש של רבי חיים פינטו".
פינטו  אהרן  משה  רבי  הקדוש  המקובל 
איש  תשמ"ה(.  בערך-אלול  )תר"ע  ממוגאדור 
פלא ובעל מופת שנודע כפועל ישועות. בנו של 
הקדוש רבי חיים פינטו )השני - רבי חיים פינטו 
הקטן, שנפטר בשנת תרצ"ח(. בגיל צעיר ציווה 
בבית  בהתבודדות  לשבת  הקדוש  אביו  עליו 
אבותיו במלאח ]הגיטו היהודי[ של מוגאדור, 
מבלי לצאת החוצה. במשך כ-40 שנה הסתגר 
רבי משה אהרן פינטו בביתו, כדי להציל את 
עם ישראל מצרות הזמן ולהיות סנגורם בעולם 
הזה )ראה בספר: השושלת לבית פינטו, מאת 
על  העיד  פינטו  משה  רבי  מיכלסון(.  אהוד 
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238. Letter from the Kabbalist Rabbi Moshe Pinto – The Tzaddik who 
Remained Enclosed in His Home for Forty Years – Mogador (Morocco)
"Yahrzeit of our master R. Chaim Pinto" – printed leaf in Judeo-Arabic, by R. Moshe 
Pinto. Mogador (Essaouira, Morocco): Albert Benoualid, [ca. 1950s]. 
On verso, a letter in Judeo-Arabic handwritten and signed by R. Moshe Pinto, addressed 
to Yaish Elmaliach, personally inviting him to participate in a dinner in honor of the 
yahrzeit of R. Chaim Pinto.
The printed leaf contains an invitation to participate in the yahrzeit of R. Chaim Pinto 
(the first), which would take place on 26th Elul. R. Moshe Pinto writes of the great 
power and merit of Tzaddikim, and in particular of exalted soul of R. Chaim Pinto, 
which had the capacity to bring redemption. He mentions the famous story of the 
rescue of the Prague community from the blood libel, with the birth of the Maharal 
on Seder night. He writes wondrous things about his son Chaim Shimon Pinto, who 
was also born on 15th Nissan, stating that the child was a spark of the soul of R. Chaim 
Pinto, whose yahrzeit they would be celebrating. 
R. Moshe Aharon Pinto of Mogador (ca. 1910 – Elul 1985), son of R. Chaim Pinto (the 
second, d. 1938), a renowned wonder-worker. At a young age, his father commanded 
him to remain enclosed in his ancestral home in the Mogador mellah, and for forty 
years, he never stepped out of his door, always available to extend blessings and 
encouragement to those seeking his advice. He later moved to Casablanca, eventually 
immigrating to Eretz Israel and settling in Ashdod, where many flocked to his home to 
receive his blessings.
[1] leaf. 26.5 cm. Fair condition. Stains and wear. Folding marks. Tears to margins and 
folds, affecting text. Handwritten letter indistinct and partially faded.
Opening price: $300

עצמו כי נשאר בתוך בית אבותיו במוגאדור עשרות שנים מבלי לצאת מפתח ביתו, כדי שכל מי שיהיה זקוק 
לברכה ימצא אותו בבית הקדוש הזה, וכך יוכל לעודד אותו ולברכו )ראה: אנשי אמונה - תולדותיהם של 
צדיקי בית פינטו, ירושלים תשע"א, עמ' 323(. גם בדף המודפס שלפנינו מזכיר רבי משה פינטו את כתובת 
מגוריו בבית אבותיו הקדושים: "ע"ה משה פינטו, דאר ]=בית[ רבי חיים פינטו, נ']ומרו = מספר[ 3, מללאח, 
מוגאדור". רבי משה פינטו נותר בבית אבותיו הקדושים ]עד אמצע שנות התש"כ בערך[ עד שחלם חלום 
בו נגלה אליו אביו הקדוש ואמר לו לעזוב את עירם ולעקור לעיר קזבלנקה, כדי לדאוג לחינוך ילדיו לתורה. 
גם בקזבלנקה המשיך בדרך ההתבודדות. לאחר תקופה עלה לארץ ישראל והתגורר באשדוד ורבים היו 

נוהרים אל ביתו להתברך מפיו ולהשתתף בהילולות לכבוד רשב"י הקדוש ולכבוד אבותיו הקדושים. 
בניו ונכדיו הם הרבנים המפורסמים האדמו"רים הקדושים שליט"א לבית משפחת פינטו: רבי חיים )שמעון( 
פינטו, רבה של קרית מלאכי ואשדוד )חתנו של רבי מאיר אבוחצירא - ה"בבא מאיר"(, ובנו רבי יאשיהו יוסף 
פינטו, ראש מוסדות "שובה ישראל" באשדוד ובארה"ב ואב"ד הקהילה היהודית במרוקו; רבי דוד חנניה 
פינטו, ראש מוסדות "אורות חיים ומשה" ומגדולי מרביצי התורה והיראה ברחבי תבל )בארה"ב ובדרום 

אמריקה, בצרפת ובישראל(; רבי יעקב פינטו, מרבני לוס אנגלס ארה"ב; ועוד מקובלים קדושים שליט"א.
]1[ דף. 26.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי. סימני קיפול. קרעים בשוליים ובסימני הקיפול, עם פגיעות 

בטקסט. המכתב בכתב-היד מטושטש ודהוי בחלקו.

פתיחה: $300



יהדות צפון אפריקה - מרוקו, תוניסיה ואלג'יריה - כתבי יד, מכתבים ודברי דפוס344 

239. Collection of Printed Leaves – Algeria, Tunisia and Morocco
Eight printed leaves, some completed by hand. North Africa, 19th and 20th century.
The leaves include a printed letter completed and signed by hand, from R. Michael Ben 
Said, rabbi of Oran, who writes about his work as mohel and his book on the laws of 
Milah. Oran (Algeria), [1894].
8 leaves. Size and condition vary.
For detailed list see Hebrew description.
Opening price: $300

אלג'יריה,   - מודפסים  דפים  אוסף   .239
תוניסיה ומרוקו

אוסף של דפים מודפסים, חלקם עם מילוי בכתב 
יד. צפון אפריקה, המאה ה-19 והמאה ה-20:

סעיד  בן  מיכאל  רבי  מאת  מכתב  מודפס,  דף   ·
ועל  כמוהל  עבודתו  על  הכותב  והראן,  רבה של 
ספרו בהלכות מילה; עם מילוי בכתב-יד וחתימה. 

והראן )Oran, אלג'יריה(, ]תרנ"ד 1894[. 
· כרוז מודפס )עם חותמות(, "קול קורא - הודעא 
גלויה", מאת רבי חיים יוסף ממן אב"ד אורן )והארן 
Oran( - איסור טחינת חיטים לפסח בריחיים של 

מים )"סילאנדרי"(. והראן, ]תרע"א 1911[.
מצות  "לקים   - מנות"  "משלוח  מודפס,  מכתב   ·
שלוח, תזכו לשנים רבות, משלוח מנות...", מאת 
פרץ  יעקב  משה  "הצעיר  מירושלים:  השד"ר 
ס"ט, המתאכסן בבית הגביר... מיכאל וזאן"; עם 
מילוי בכתב-יד של שם הגביר שאליו נשלח הדף. 

]תוניסיה, המאה ה-19 בקירוב[.
· דף מודפס, "שמועה שמענו ממגידי אמת שקבלו 
מאבותיהם איש מפי איש" - סיפורי ניסים וקריאה 
יהודה  באבא  הצדיק  בהילולת  להשתתף  לבוא 

וראובן ויזמאן, בעיר אדווזרו. ]קזבלנקה[.
· דף מודפס, "פיוט - אנכי תכנתי ארש וידי טפחה שיר ושבחה...", לכבוד הילולת רבינו אפרים אנקאווא - 

"מנחה זו מאתי הצעיר אברהם עלון יצ"ו". ]קזבלנקה[.
· דף מודפס, "פיוט - אנכי תכנתי ארש וידי טפחה שיר ושבחה...", לכבוד הילולת רבינו אפרים אנקאווא - 

"מנחה זו מאתי הצעיר שלמה עשור הי"ו. ]קזבלנקה?[.
· דף תפלה מודפס, קטע מהתרת נדרים: "שרוי לנו מחול לנו, מותר לנו". ]קזבלנקה[. דפוס דוד ויזמאן.

· מכתב הזמנה לאירוע, הפותח בפיוט, "אקום להודות לך כל עוד בי נשמתי, אזכרה נגינתי במיטב זמרתי...". 
8 דף. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300
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240. Chessed Leumim – Livorno, 1807 – Polemic of the Jews of Algiers, Early 
19th Century – Signature of Rabbi Nathan Freider Author of Tzemach HaSadeh
Chessed Leumim. [Livorno, 1807].
A rhymed work describing the calamity which befell the Jews of Algiers in the early 
19th century, following the murder of Naphtali Busnash, muqqadam (leader) of the 
Jewish community in Algiers, on 10th Tammuz 1805, and the ensuing disputes in the 
community. The work was written by friends of the Busnash family, against those 
appointed to succeed the murdered muqqadam.
Handwritten inscription on the back endpaper, attesting that the book belongs to 
R. Nathan Freider (1803-1857), dayan and later rabbi of Tzeilem (Deutschkreutz, 
Hungary, presently Austria), author of Tzemach HaSadeh, who exchanged halachic 
correspondence with the Chatam Sofer.
16 leaves. Approx. 15 cm. Good-fair condition. Stains. Open tears to title page, slightly 
affecting border, repaired with paper. Minor marginal open tears to final four leaves. 
Handwritten inscriptions on title page. New binding.
Opening price: $300

240. ספר חסד לאומים - ליוורנו, תקס"ז - פולמוס 
יהודי אלג'יר, ראשית המאה ה-19 - חתימת רבי 

נתן פריידער בעל "צמח השדה"
ספר חסד לאומים. ]ליוורנו, תקס"ז 1807[. 

יהודי  על  שבאה  הפורענות  תיאור  ובו  בחרוזים,  חיבור 
נפתלי  של  הרצחו  אחרי  ה-19,  המאה  בראשית  אלג'יר 
באלג'יר,  היהודים  של  העדה(  )ראש  ה"מוקדם"  בוג'נאח, 
ביום י' תמוז תקס"ה, והמחלוקות שנתגלעו בקהילה אחר 
נגד  בוג'נאח,  משפחת  ידידי  ידי  על  נכתבו  הדברים  כך. 

ה"מוקדמים" שנתמנו במקום הנרצח.
מרעלי,  יעקב  הרב  של  פטירתו  על  קינה  ואילך:  יב  דף 
תקס"ו.  אלול  כ"ג  ביום  שנפטר  באלג'יר,  הראשי  הרב 
בעמוד האחרון חתומים בדפוס: אליהו כהן שולאל, ברוך 

טובייאנה, אברהם די שלמה מזגיש וסעדיה קאגיג.
נתן  הק'  לי  "שייך  האחורי:  המגן  בדף  בכתב-יד  רישום 

פריידער". 
בצעהלים  דיין  )תקס"ג-תרי"ז(,  פריידער  נתן  רבי  הגאון 
)הונגריה( ולאחר מכן אב"ד העיר )לאחר פטירת רבי משה 
סג"ל גלוגא(. מאוחר יותר התיישב בטשארנא ונתמנה לרב 
שו"ת  בקשרי  עמד  השדה".  "צמח  הספר  מחבר  הקהילה. 

עם החתם סופר )ראה אודותיו: אישים בתשובות חת"ס, עמ' שיט(. 
טז דף. 15 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרעים חסרים בדף השער, עם פגיעה קלה במסגרת השער, 
משוקמים בהדבקת נייר. קרעים חסרים קטנים בשולי ארבעת הדפים האחרונים. רישומים בכתב-יד בדף 

השער. כריכה חדשה.
על הספר, ראה: חיים זאב הירשברג, תולדות היהודים באפריקה הצפונית, כרך ב, ירושלים תשכ"ה, עמ' 

71-67, 336, הערה 32; י' יודלוב, גנזי ישראל, מס' 1610.

פתיחה: $300
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241. כתב-יד - מדרש "חמדת ימים" 
לרבי שלום שבזי - בראשית ושמות - 

תימן, תנ"ה - תקופת המחבר

כתב-יד, מדרש חמדת ימים על התורה לרבי 
בראשית  לחומשים   - שבזי  יוסף  בן  שלום 
לשטרות  א'תתר"ו  )תימן(,  דאר  ושמות. 

]תנ"ה 1695[.
המחבר  בתקופת  נכתב  שלפנינו  כתב-היד 
או סמוך לה ]זמן פטירתו המדויק אינו ברור, 

ואפשר גם שכתב-היד נכתב עוד בחייו[.
בראש כתב-היד שער מעוטר, בו נכתב: "זה 
ספר חמדת ימים, חברו החכם הרב ר' שלום 
עם  אביגד תנצב"ה  בירב  זלה"ה  יוסף  בירב 
בשנת  וחברו  הנזכר  לרב  טעמים  תוספת 

א'תתקע"א שנין לשטרי".
נכתב על ידי שני סופרים. הסופר הראשון כתב 
עד דף ]90[, בכתיבה נאה ומסודרת. אחריו 
בכתיבה   ,]257[ דף  עד  אחר  סופר  המשיך 
להעתיק  הראשון  הסופר  חזר  ואז  עממית, 
את החיבור עד סוף שמות )בראש דף ]258[ 
רישום: "עד כאן, מכאן ואילך כתיבת הסופר 
הסופר  חתם  ההעתקה  בסיום  המתחיל"(. 
הראשון את שמו ופרטים נוספים בקולופון: 
"יתברך המתחיל והמסיים... ספרא חלשא... 

שלמה בא"מ סעדיה נר"ו בירב מימון... הידוע אלחראזי... ונכתב בעיר קרית אלדאר... ונשלם ביום ה' בה' 
לחדש סיון שנת אתתר"ו לשטרי... ע"ש... מצ'מון בן יוסף סעיד ואחיו... יצחק שצ"ו...". 

הקולופון של הכותב השני מופיע בסוף חומש בראשית: "שלים ספר ראשון... ויכלכלינו בכבוד ויפר עצת 
והילדה הכבודה  יוסף מצ'מון  ועל דוד אחיו בר  יוסף מצ'מון  יפת בר  ועל שאר אחי  המקטר]ג[ים עלינו 
חנה בת יפת, השם ישמריהם ויחייהם ואל יתנם בנפש אויבהם ויתן להם פרנסה וכלכלה ורוח והצלה 
מכל האויבים והמקטרגים רוחות ושדים ומזיקים ונזקים ומבני אדם וחוה וכל כתות הרשעים הממזרים 
אותם  ויזון  הטומאה,  ומכוחות  ונסתרים  נגלים  רעות  ומרוחות  מכאוב  ומכל  חולי  ומכל  רעים  וממזגים 
ויפרנסן בכבוד... חסל ספר בראשית יום תשעה עשר לחדש טבת חמישי בשבת שנת א'תתר"ו לשטרות...".

הסופר רבי שלמה בן סעדיה ב"ר מימון חראזי היה מגדולי חכמי תימן במאה הי"ז, משורר וסופר ומחבר 
ספר "בית תפילה" על תפילת העמידה. חי באחד היישובים בדרום תימן ובישוב דאר שבמרכז תימן. ראה 

באנציקלופדיה לחכמי תימן, א', עמ' 176-175.
בכתב-היד משולבים בתוך "חלונות" קטעי "ת"ט" ]=תוספת טעמים[, אף הם מן המחבר. בכמה מקומות 

סיים הסופר קטעים אלה בשולי העמוד בכתיבה מיקרוגרפית )בצורת רשת מסורגת(.

יהדות תימן - כתבי יד ומסמכים
Yemenite Jewry – Manuscripts and Documents
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רבי שלום )שֵָׁלם( שבזי - הרש"ש )נולד שע"ט, נפטר אחרי ת"מ(, המכונה בפי יהודי תימן "אבא שלום שבזי". 
גדול משוררי תימן, צדיק בעל מופת, חכם ומקובל, והאישיות הנערצת ביותר על יהדות תימן. היה בקי 
עצום בכל חלקי התורה, בנגלה ובנסתר, בקבלה ובפילוסופיה, והיה מן המחברים הפוריים ביותר בדורו. 
כמו כן, עסק בקבלה מעשית והיה חכם בחכמת התכונה. בעיקר נתפרסם בשיריו ובפיוטיו הרבים, שהגיעו 
תימן בשבתות  יהודי  את  מלווים  ופיוטיו  שיריו  למעלה מחמש מאות.  כיום  ידועים  ומהם  ליותר מאלף 
נפלאות  סיפורי  אודותיו  נפוצים  יהודי תימן  וטקסי החיים. בקרב  ובכל תחנות  ובחגים, בסעודות מצוה, 
ומופתים. אחד מחיבוריו החשובים הוא הספר "חמדת ימים" על התורה. חיבור זה הנו "מדרש" על התורה 
על דרך הפשט, הדרש, הפילוסופיה ותורת הקבלה, המלוקט ממקורות שונים ומגוונים ]בהם גם מקורות 
ל"חמדת  וכמה מהדורות  כמה  כתב  כי הרב שבזי  ידוע  וסגנונו.  בלשונו  ערוכים  בימינו[,  ידועים  שאינם 
ימים" )במקום אחד כתב כי הוסיף על המהדורה הראשונה "עשר ידות"(. במקומות רבים מובא כי כתב 
את החיבור לראשונה בשנת א'תתקנ"ז לשטרות )ת"ו ליצירה(, בהיותו כבן עשרים ושבע שנים, אך מדובר 
כנראה בטעות )ראה: ספר נפלאות מתורתך, במדבר, חלק שני, מאת הרב יצחק רצאבי, בני ברק תשס"ט, 
עמ' קנו(. בשער שלפנינו אנו מוצאים מקור קדום לזמן כתיבת החיבור: "...וחברו בשנת א'תתקע"א שנין 

לשטרי ]=ת"ך ליצירה[".
]309[ דף )דפים ]210-202[ כרוכים שלא כפי הסדר(. 21 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות 

כהים. קרעים, קרעים חסרים ובלאי רב, בעיקר בשוליים. חלק מהדפים מנותקים. כריכה ישנה, פגומה.

פתיחה: $1500
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241. Manuscript – Midrash Chemdat Yamim by Rabbi Shalom Shabazi – 
Bereshit and Shemot – Yemen, 1695 – Early Copying
Manuscript, Midrash Chemdat Yamim on the Torah by R. Shalom Shabazi, on Bereshit 
and Shemot. Dar (Yemen), [1695].
This manuscript was written in the lifetime of the author, R. Shalom Shabazi, or not 
long after his passing (the year of his passing is unknown). 
Decorated title page. The manuscript was written by two scribes. The first scribe wrote 
up to leaf [90] (in neat script), the second scribe continued until leaf [257] (in unskilled 
script). The last part (from leaf [258], until the end of Shemot) was written by the first 
scribe, who signed at the end: "Shlomo son of Saadya son of R. Maimon… known as 
al-Harazi… written in al-Dar… completed on Thursday, 5th Sivan 1695". 
The colophon of the second scribe appears at the end of the book of Bereshit, dated 
Thursday, 19th Tevet 1695.
R. Shlomo son of Saadya son of R. Maimon Harazi was a leading 17th century Yemenite 
Torah scholar, a poet and scribe; author of Beit Tefillah on the Amidah prayer. He lived 
in South Yemen and in the village Dar in Central Yemen. 
Additions by the author (titled: "Tosefet Te'amim") appear alongside the main text (in 
smaller script), on some pages ending with text arranged in lattice patterns. 
[309] leaves (leaves[202]-[210] are bound out of sequence). 21 cm. Fair-good condition. 
Stains, including dark dampstains. Tears, including open tears, and extensive wear, 
primarily to margins. Some detached leaves. Damaged, old binding.
Opening price: $1500
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242. כתב-יד - מדרש "חמדת ימים" 
במדבר  ויקרא,   - שבזי  שלום  לרבי 

ודברים - תימן, תקנ"א

התורה,  על  ימים  חמדת  מדרש  כתב-יד, 
לרבי שלום בן יוסף שבזי - לחומשים ויקרא, 
לשטרות  ב'ק"ב  ]תימן[,  ודברים.  במדבר 

]תקנ"א 1791[.
]=תוספת  "ת"ט"  קטעי  תימנית.  כתיבה 
שולבו  המחבר,  מאת  הם  אף  טעמים[, 
באותיות  וב"חלונות",  נפרדות  בעמודות 

קטנות יותר.
"ותשלם  הסופר:  קולופון  האחרון  בדף 
כוכבי  יחד  ב'רן  שנת  ולשטרות  המלאכה... 
ב'ק'ר ]=תקנ"א 1791[, ספרא חלשא ומסכינא 
מ'...  ו'נודע...  ל'אמר...  בה'...  אשיש  ש'וש 
המכונה  אח'יך,  י'ודוך  א'תה  י'הודה  בן... 
החבר  שם  על  ונכתבה  אבואב...  ב'רוך 
עמראן  כמ"ו  בן  יצחאק  בן  יוסף  הטוב 
המכונה אלגבאי...". ברוך אבוהב הוא כינויו 
בקולופון  יחיא.  בן  שלום  ר'  של  הספרותי 
בראשי  אביו  ושם  שמו  מופיעים  שלפנינו 
באחד  כנראה  העתיק  הספר  את  תיבות. 
היישובים בדרום תימן. ראה באנציקלופדיה 
לחכמי תימן, א', עמ' 2, ובהרחבה על עותק 

זה אצל מ' גברא, חכמים וסופרים בתימן במאה הי"ח, עמ' 308-305.
רבי שלום )שֵָׁלם( שבזי - הרש"ש )נולד שע"ט, נפטר אחרי ת"מ(, המכונה בפי יהודי תימן "אבא שלום שבזי". 
גדול משוררי תימן, צדיק בעל מופת, חכם ומקובל, והאישיות הנערצת ביותר על יהדות תימן. היה בקי 
עצום בכל חלקי התורה, בנגלה ובנסתר, בקבלה ובפילוסופיה, והיה מן המחברים הפוריים ביותר בדורו. 
כמו כן, עסק בקבלה מעשית והיה חכם בחכמת התכונה. בעיקר נתפרסם בשיריו ובפיוטיו הרבים, שהגיעו 
תימן בשבתות  יהודי  את  מלווים  ופיוטיו  שיריו  למעלה מחמש מאות.  כיום  ידועים  ומהם  ליותר מאלף 
נפלאות  סיפורי  אודותיו  נפוצים  יהודי תימן  וטקסי החיים. בקרב  ובכל תחנות  ובחגים, בסעודות מצוה, 
ומופתים. אחד מחיבוריו החשובים הוא הספר "חמדת ימים" על התורה. חיבור זה הנו "מדרש" על התורה 
על דרך הפשט, הדרש, הפילוסופיה ותורת הקבלה, המלוקט ממקורות שונים ומגוונים ]בהם גם מקורות 

שאינם ידועים בימינו[, ערוכים בלשונו וסגנונו. 
]232[ דף. חסרים מספר דפים באמצע. 22.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי. סימני 
עש. קרעים וקרעים חסרים, עם פגיעה בטקסט במספר דפים. מספר דפים מנותקים. רישומים. כריכה ישנה, 

פגומה.

פתיחה: $1000
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243. שטר בחתימת המהרי"ץ וחכמי בית דינו - תימן, תקמ"א
שטר בענייני ממונות, בחתימותיהם של דייני בית הדין בצנעא במאה ה-18, הראב"ד רבי יחיא צאלח - 
המהרי"ץ, והדיינים רבי שלמה ן' ישועה ורבי שלום ן' סעדיא הכהן. ביר אלעזב )צנעא, תימן(, שבט ב'צ"ב 

]לשטרות. ה'תקמ"א ליצירה[ 1781.
שטר בערבית-יהודית, בדיני ממונות, בענייני יחיא ן' סלימאן אלגמל ]גמליאל[ ויחיא ן' סעיד אלגמל. עם 

חתימות הדיינים בשולי השטר, וחתימתו המסולסלת של המהרי"ץ.
רבינו יחיא ב"ר יוסף צאלח - המהרי"ץ )תע"ה-תקס"ה(, ראב"ד בית הדין בצנעא, גדול רבני תימן במאה 
יחיא  רבי  רבי אהרן הכהן עראקי,  ותלמיד  ומגדולי הפוסקים האחרונים. תלמיד סבו מרי צאלח,  ה-18, 
עראקי ורבי דוד משרקי בעל "שתילי זיתים". בהיותו כבן 43 נתמנה להיות רב ראשי וראב"ד לכל קהילות 
תימן, תפקיד בו כיהן למעלה מ-45 שנים. סמכותו הוכרה בכל תימן ללא עוררין, ועד היום נוהגים רבים 
מבני עדת תימן לפי מנהגיו ופסקיו. חיבר את סידור התכלאל עם פירושו "עץ חיים" וספרי הלכה רבים: 
"זבח תודה" ו"שערי קדושה" על הלכות שחיטה, "שערי טהרה" על הלכות נדה, שו"ת "פעולת צדיק", ועוד 

ספרי הלכה, מוסר וקבלה.
הדיין מרי שלמה בן ישועה אלגמל )גמליאל; ת"פ בערך-תקנ"ה; ראה: גברא, אנצ' לחכמי תימן א, עמ' 
71(, מדייני צנעא. מילא את מקומו של הדיין מרי פנחס בן שלמה. כיהן כדיין לצד הראב"ד המהרי"ץ עד 

פטירתו.
הדיין מרי שלום בן סעדיה הכהן )ת"ע-תקמ"ה; ראה: גברא, אנצ' לחכמי תימן, א, עמ' 267(. ראש ישיבה 

בצנעא, כיהן כדיין שלישי לצד הראב"ד המהרי"ץ ורבי שלמה בן ישועה גמליאל.
ביר אלעזב היא שכונה בתוך העיר צנעא, ממערב לנהר השחור אלג'יל אלאסוד. השכונה נבנתה לאחר 
העיר  לחומות  מחוץ  ולהתגורר  לצאת  היהודים  שאולצו  לאחר   ,)1679( תל"ט-ת"מ  בשנת  מוזע,  גלות 

)אנציקלופדיה לקהילות תימן, א, עמ' 35(.
]1[ דף. 10.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. מספר קרעים )ללא פגיעה בטקסט(. סימני קיפול וקמטים.

פתיחה: $500

242. Manuscript – Midrash Chemdat Yamim by Rabbi Shalom Shabazi – 
Vayikra, Bamidbar and Devarim – Yemen, 1791
Manuscript, Midrash Chemdat Yamim on the Torah by R. Shalom Shabazi, on Vayikra, 
Bamidbar and Devarim. [Yemen, 1791].
Yemenite script. Additions by the author (titled: "Tosefer Te'amim") appear alongside 
the main text (in smaller script). 
Scribe's colophon on final leaf, dating the completion of the copying to 1791. The scribe 
is R. Shalom ben Yichye (using his pen name, Baruch Aboab). Presumably, he wrote 
this manuscript in one of the villages of South Yemen. 
[232] leaves. Lacking several leaves in middle. 22.5 cm. Fair condition. Stains. 
Dampstains. Wear. Worming. Tears, including open tears, affecting text on some 
leaves. Several detached leaves. Inscriptions. Damaged, old binding.
Opening price: $1000
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243. Contract Signed by the 
Maharitz and the Dayanim 
of His Beit Din – Yemen, 
1781
Monetary contract signed by the 
dayanim of the Sanaa Beit Din 
in the 18th century – R. Yichye 
Tzalach (the Maharitz), head of 
the Beit Din; and the dayanim 
R. Shlomo son of Yeshua and R. 
Shalom son of Saadia HaKohen. 
Bir al-Azab (Sanaa, Yemen), 
Shevat 1781.
Monetary contract in Judeo-
Arabic, pertaining to Yichye son 
of Suleiman Elgamal (Gamliel) 
and Yichye son of Sa'id 
Elgamal. With the signatures of 
the dayanim at the foot of the 
contract, and the calligraphic 
signature of the Maharitz, head 
of the Sanaa Beit Din.
R. Yichye son of R. Yosef Tzalach – the Maharitz (1715-1805), foremost Yemenite rabbi 
in the 18th century, and a leading halachic authority. He compiled the Tiklal siddur 
with the Etz Chaim commentary, and many halachic works.
Mori Shlomo son of Yeshua Elgamal (Gamliel; ca. 1720-1795), a dayan in Sanaa. 
Succeeded the dayan Mori Pinchas son of Shlomo. He served as dayan alongside the 
Maharitz until his passing.
Mori Shalom son of Saadia HaKohen (1710-1785). A yeshiva dean in Sanaa, he served 
as third dayan alongside the Maharitz and R. Shlomo son of Yeshua Gamliel.
[1] leaf. 10.5 cm. Good-fair condition. Stains. Several tears (not affecting text). Folding 
marks and creases.
Opening price: $500

244. כתב יד - ספר אורחות צדיקים - תימן, תק"צ
כתב יד, ספר אורחות צדיקים. צעדה )תימן(, שנת ב'קמ"א לשטרות ]תק"צ 1830[. שני שערים )משני צדי 

הדף הראשון(, עם מסגרות מאוירות.
כתב-יד שלם. העתקה נאה ממהדורת דפוס פיורדא שנת תפ"ה. בשער הראשון - נוסף על נוסח השער 
קולופון הכותב: "ועתה נעתק פה ק"ק צעדה שנת ב'קמ"א לשטרות". בשער השני דברי פתיחה מ"המעתיק".

קכא דף. 16.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים וכתמי רטיבות, עם פגיעה בטקסט. סימני עש רבים. כריכה 
חדשה.

פתיחה: $300
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244. Manuscript – Orchot Tzaddikim – 
Yemen, 1830
Manuscript, Orchot Tzaddikim. Ṣa'dah 
(Yemen), [1830]. Two title pages (on both 
sides of the first leaf), text within decorative 
borders.
Complete manuscript. Neat copying of the 
Fürth 1725 edition. Writer's colophon on the 
first title page, in addition to the original title 
page text. The second title page contains a 
foreword by the copyist.
121 leaves. 16.5 cm. Fair-good condition. 
Stains and dampstains, affecting text. 
Extensive worming. New binding.
Opening price: $300 
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 - כתב-יד - תלמוד בבלי, מסכת חולין )פרק תשיעי; ודפים מפרק רביעי ושמיני(   .245
תימן, המאה ה-19

כתב-יד, תלמוד בבלי, מסכת חולין, דפים מפרקים רביעי ושמיני ופרק תשיעי במלואו. ]תימן, המאה ה-19[.
העתקה נאה בכתיבה תימנית של נוסח התלמוד עם רש"י, תוספות, מסורת הש"ס ועין משפט, ב"צורת 

הדף" המקובלת בדפוסים. 
ונציה(, הכוללים ארבעה  )לפי המספור המקובל מאז דפוס  קיז-קכט ממסכת חולין  לפנינו דפים סט-עב, 

דפים מפרק רביעי, עמוד מפרק שמיני, ופרק תשיעי במלואו. 
תיקונים בשוליים )בכתיבה אחרת( במספר מקומות.

העתקות של גמרות מתימן כמעט ואינן מצויות.
סט-עב, קיז-קכט דף )סה"כ 17 דפים(. 26 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים בודדים. סימני עש, עם פגיעה קלה 

בטקסט. חלק מהדפים מנותקים זה מזה. ללא כריכה.

פתיחה: $500

245. Manuscript – Babylonian Talmud, Tractate Chullin (Chapter Nine; Leaves 
from Chapters Four and Eight) – Yemen, 19th Century
Manuscript, Babylonian Talmud, Tractate Chullin, leaves from chapters four and eight, 
and entire chapter nine. [Yemen, 19th century].
Neat copying in Yemenite script of the text of the Talmud with Rashi, Tosafot, Masoret 
HaShas and Ein Mishpat, following the traditional layout of the printed Talmud.
Includes Tractate Chullin, folios 69-72, 117-129.
Marginal emendations (in a different hand) in several places.
Yemenite copyings of the Talmud are very rare. 
69-72, 117-129 leaves (altogether 17 leaves). 26 cm. Good condition. Stains. A few tears. 
Worming, slightly affecting text. Some leaves detached. Without binding.
Opening price: $500 
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246. שלושה כתבי-יד - קמיעות, סגולות ומזלות - תימן, המאה ה-19
שלושה כתבי-יד - קמיעות, סגולות ומזלות. ]תימן, המאה ה-19 בקירוב[.

ו"כתב  איורים קבליים  ונוסחי קמיעות,  לעניינים שונים  סגולות  כולל  קובץ המורכב מכתבי-יד שונים.   ·
מלאכים", "סימנים" באסטרולוגיה, מזלות ותקופות, פיוטים, ועוד. ]75[ דף.

· כתב-יד, מזלות ותקופות )בערבית-יהודית(, סגולות ונוסחי קמיעות )ביניהם: "קמיע טוב להרויח לאדם 
במשא ומתן הצלחה גדולה"(. עם איורים קבליים ו"כתב מלאכים". מ דף.

· כתב-יד, מזלות - בערבית-יהודית. חסר בתחילתו ובסופו. ]12[ דף. 
3 כתבי-יד. 11-12 ס"מ בקירוב. מצב משתנה )מצב כללי טוב-בינוני(.

פתיחה: $300
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246. Three Manuscripts – Amulets, Segulot and Mazalot – Yemen, 19th Century
Three manuscripts – amulets, segulot and mazalot. [Yemen, ca. 19th century].
· A volume comprising several manuscripts. Contains segulot for various matters and 
texts of amulets, kabbalistic illustrations and "angelic script", mazalot and tekufot, 
piyyutim, and more. [75] leaves.
· Manuscript, mazalot and tekufot (in Judeo-Arabic), segulot and texts of amulets. 
Kabbalistic illustrations and "angelic script". 40 leaves.
· Manuscript, mazalot – Judeo-Arabic. Lacking beginning and end. [12] leaves.
3 manuscripts. Approx. 11-12 cm. Condition varies (overall good-fair condition). 
Opening price: $300
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247. Manuscript – Hoshaanot and Targum of Three Megillot – Yemen, 1865
Manuscript, Hoshaanot and Aramaic Targum of three megillot.[Yemen, ca. 1865].
Compilation written by several writers. Begins with Hoshana Rabbah, followed by 
the order of Hoshaanot for the seven days of Sukkot and piyyutim for Simchat Torah, 
incomplete. Further in the manuscript is an Aramaic Targum for three megillot: Shir 
HaShirim, Ruth and Kohelet, with its own title page.
Signatures of "the scribe Salem ibn Avraham al-Arshi" at the end of the Targum to Shir 
HaShirim and at the end of the Targum to Ruth. The Targum to Kohelet was written by 
a different scribe and ends with a colophon dating the conclusion of the work to 1865. 
Ownership inscriptions of "Chaim ibn Sa'id" alongside the colophon (his signature 
appears on the title page of the Targum of the megillot).
16; 51 pp. Approx. 17 cm. Fair condition. Stains, tears and wear. Worming affecting text 
on a number of leaves. Detached gatherings. Detached, damaged, old binding.
Opening price: $300

שלוש  ותרגום  הושענות   - כתב-יד   .247
מגילות - תימן, תרכ"ה

לשלוש  ארמי  ותרגום  הושענות  סדר  כתב-יד, 
מגילות. ]תימן, תרכ"ה 1865 בקירוב[.

כתב-היד  בראש  סופרים.  מספר  בכתיבת  קובץ 
סדר  ואחריו  רבה",  הושענא  לכתוב  "אתחיל 
ההושענות לשבעת ימי חג הסוכות. לאחר מכן מספר 
בהמשך  באמצעם.  קטועים  תורה,  לשמחת  פיוטים 
השירים,  שיר  מגילות:  לשלוש  ארמי  תרגום  מופיע 

רות וקהלת; עם שער נפרד . 
אלערשי  אברהם  אמ"ו  ן'  סאלם  "הסופר  חתימות 
התרגום  ובסוף  השירים  לשיר  התרגום  בסוף  יצ"ו" 
ידי  למגילת רות. התרגום למגילת קהלת נכתב על 
"...ברוך הוא ה' אשר  קולופון:  ובסיומו  סופר אחר, 
הגיעני להשלים זה הקונטרס... וקראתיו מגן דויד... 
כ"ד דוד... נשלם בשנת התרכ"ה...". לצד הקולופון 
רישומי בעלות של "חיים ן' מ"ו סעיד" )חתימה שלו 

בשער תרגום המגילות(.
יו; נא דף. 17 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כתמים, קרעים 
ובלאי. סימני עש עם פגיעה בטקסט במספר דפים. 

קונטרסים מנותקים. כריכה ישנה, פגומה ומנותקת.

פתיחה: $300
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248. כתב-יד - קובץ תפילות וליקוטים שונים - איורי "עיגולים" לתקופות - תימן, תר"מ-
תרמ"א

כתב-יד, קובץ תפילות וליקוטים שונים. ]תימן, תר"מ-תרמ"א 1880-1881 בקירוב[.
כרך עבה, בכתיבה תימנית עממית, מנוקדת בחלקה. כולל: פירוש על ספר איוב )העתקה מפירוש "מצודת 
ציון"(; "שאלה למעלת ארגז החכמה כמהר"ר יחיא ן' כמהר"ר יוסף צאלח זצוק"ל על ענין הלחוח ביו"ט..." 
עיבורים  ונישואין;  קידושין  דיני  מילים מהמשנה;  פירוש  קז(;  סימן  ב',  חלק  צדיק,  פעולת  בשו"ת  )נדפס 
ותקופות, כולל טבלאות ואיורי "עיגולים" לתקופות השונות )מתוך "תקון יששכר" לרבי יששכר ן' סוסאן( 
למת",  "הקפות  תרמ"א(;  משנת  )מתחילה  השנים"  "ברכת  טבלת  תר"מ;  משנת  מתחילות  הטבלאות   -
"השכבה", "ברכת המזון לאבלים", ועוד ענייני אבלות; הושענות, כולל "סדר הושענא רבה"; סדר שמחת 

תורה; הגדה של פסח; מסכת אבות; זמירות שבת; סדר ברית מילה )חסר(.
בראש כתב-היד נכרכו מספר דפים מכתב-יד אחר, אף הוא מתימן, ובו הגדה של פסח )לא שלם(. 

רישומים משפחתיים של משפחת עואץ, מהשנים תרמ"ה-תרנ"ב.
]226[ דף. 17 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמים כהים וכתמי רטיבות. בלאי, קרעים וסימני עש, עם 

פגיעה בטקסט במספר דפים. מספר דפים מנותקים. כריכה ישנה, פגומה. 

פתיחה: $400
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248. Manuscript – Prayers and Various Texts – Tekufot Charts – Yemen, 1880-
1881
Manuscript, prayers and various texts. [Yemen, ca. 1880-1881].
Thick volume, in Yemenite script (unskilled), partially vocalized. Contains: Commentary 
on Iyov (copying of the Metzudat Zion commentary); responsum by R. Yichye Tzalach, 
regarding Lahoh (printed in Peulat Tzaddik, Part II); glossary of Mishnaic words; laws 
of marriage; text on the Hebrew calendar, including Tekufot charts (from Tikkun 
Yissachar by R. Yissachar ibn Susan); texts pertaining to mourning; Hoshaanot; order 
for Simchat Torah; Passover Haggadah; Tractate Avot; Shabbat songs; order for Brit 
Milah (incomplete). 
Several leaves from a different Yemenite manuscript, including the Passover Haggadah 
(incomplete) are bound at the beginning of the volume.
Inscriptions of the Awad family, 1885-1892.
[226] leaves. 17 cm. Good-fair condition. Stains, including dark stains and dampstains. 
Wear, tears and worming, affecting text on several leaves. Several detached leaves. 
Old, damaged binding. 
Opening price: $400

על  חידושים   - "לקוטים"   - כתבי-יד  שני   .249
התורה ועניינים שונים - תימן, המאה ה-19

שני כתבי-יד של "לקוטים", שנכתבו בתימן:
1. כתב-יד, "ליקוטי שושנים". ]תימן, המאה ה-19[.

כתב היד מכיל ליקוטים ו"טעמים" שונים. חידושים על התנ"ך 
וספרות חז"ל, וענייני קבלה שונים )דרושים, כוונות, שמות 
הכותב".  אני  "מצאתי  נכתב:  רבים  במקומות  ועוד(.  קודש, 
בסוף קטעים רבים נוסף המקור שממנו העתיק הכותב. בראש 

העמודים הראשונים מופיעה הכותרת: "ליקוטי שושנים".
]92[ דף. מספר דפים חסרים באמצע )מצורפות מספר פיסות 
נייר שנראה כי נחתכו מדפי כתב-היד(. 17 ס"מ. מצב בינוני-
טוב. כתמים ובלאי. סימני עש. קרעים וקרעים חסרים, עם 

פגיעה בטקסט במספר דפים. כריכה חדשה.
]תימן,  שמות.  חומש   - התורה  על  "ליקוטים"  כתב-יד,   .2

המאה ה-19[.
חידושים מלוקטים על סדר הפרשיות של חומש שמות. בסוף 
בין  הדברים.  הועתקו  שממנו  המקור  מצוין  רבים  קטעים 

הפרשיות הושארו דפים ריקים להוספת חידושים.
יוסף  מ"ו  ן'  חיים  דול  "פי  בעלים:  חתימת  הראשון  בעמוד 

קרח יצ"ו".
כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   12 כתובים(.  דפים  )כ-35  דף   ]64[

כריכה ישנה.

פתיחה: $500
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249. Two Manuscripts – Novellae on the Torah and Kabbalah – Yemen, 19th 
Century
Two manuscripts written in Yemen:
1. Manuscript, Likutei Shoshanim. [Yemen, 19th century].
Comprises novellae on the scriptures and rabbinic literature, and Kabbalistic texts 
(homilies, kavanot, Holy Names and more). Written in many places: "I, the writer, have 
found". The writer often notes his source. 
[92] leaves. Lacking several leaves from the middle of the manuscript (enclosed are 
several pieces of paper which seem to have been cut from the leaves of this manuscript). 
17 cm. Fair-good condition. Stains and wear. Worming. Tears, including open tears, 
affecting text on some leaves. New binding.
2. Manuscript, Likutim on the Torah – Shemot. [Yemen, 19th century].
Selected novellae on the weekly portions of the Book of Shemot. The writer often notes 
his source.
Signature on the first page: "…Chaim son of Yosef Korach".
[64] leaves (some 35 written pages). 12 cm. Good condition. Stains. Old binding.
Opening price: $500

249b



יהדות תימן - כתבי יד ומסמכים360 

250. שני כתבי-יד - רפואות, מזלות, סגולות וקמיעות - תימן, המאה ה-19
שני כתבי-יד - רפואות, מזלות, סגולות וקמיעות. ]תימן, המאה ה-19 בקירוב[. עברית וערבית-יהודית.

לעניינים  סגולות  ]=מזלות[,  אלתנגים"  "באב  כולל:  אדומה.  בדיו  הדגשות  עם  נאה,  בכתיבה  כתב-יד,   ·
שונים, "ספר רפואות", "חותמות מלאכים", כתב מלאכים, "קמיעין" - נוסחי קמיעות )כולל טבלאות ואיורים 

קבליים(, ועוד. בשולי העמודים נוספו סגולות וקמיעות מכותב מאוחר יותר. ]32[ דף. 23 ס"מ.
· שישה דפים מתוך כתב-יד, קמיעות וסגולות, עם חותמות מלאכים וטבלאות קבליות. ]6[ דף. 17 ס"מ.

2 כתבי-יד. מצב כללי טוב.

פתיחה: $400

250. Two Manuscripts – Cures, Mazalot, Segulot and Amulets – Yemen, 19th 
Century
Two manuscripts – cures, mazalot, segulot and amulets. [Yemen, ca. 19th century]. 
Hebrew and Judeo-Arabic. 
· Manuscript comprising various segulot, texts of amulets (with kabbalistic charts 
and illustrations), "angelic script", mazalot, cures, and more. Neat script; some words 
emphasized with red ink. In the margins, segulot and amulets in a different hand. [32] 
leaves. 23 cm. 
· [6] leaves from a manuscript, amulets and segulot, with "angelic script" and kabbalistic 
charts. 17 cm. 
2 manuscripts. Overall good condition.
Opening price: $400
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251. Manuscript – Sefer HaYashar – Yemen, 19th Century
Manuscript, Sefer HaYashar, biblical stories. [Yemen, ca. 19th century].
Complete copying of Sefer HaYashar, an anonymous work first printed in Venice in 
1625, and later reprinted in many editions. The work covers biblical history from the 
Creation until the beginning of the book of Judges. 
Alongside the main text, the scribe copied the publisher's notes printed in the Venice 
edition (and in the following editions). A note on p. [5b], not printed in the Venice 
edition, opens with "Found in the margin…".
[151] leaves. 22 cm. Fair-good condition. Stains. Extensive worming, affecting text on 
some leaves. Some detached leaves. Detached, damaged binding.
Opening price: $300

תימן,   - הישר  ספר   - כתב-יד   .251
המאה ה-19

כתב-יד, ספר הישר - אגדות המקרא. ]תימן, 
המאה ה-19 בקירוב[.

חיבור  הישר,  ספר  של  )שלמה(  העתקה 
שפ"ה  בוונציה  לראשונה  שנדפס  אנונימי 
ולאחר מכן במהדורות רבות. חיבור זה סוקר 
מתקופת  ישראל  עם  של  ההיסטוריה  את 
מסודר  הוא  השופטים.  תקופת  עד  האבות 
ברובו לפי פרשיות ספר בראשית, ומעט לפי 
יהושע  והספרים  החומשים  שאר  פרשיות 
כי מקורו  ושופטים. בהקדמת הספר מסופר 
מתקופת בית שני. הרמב"ן בפירושו לתורה 
אך  יעקב",  בני  "מלחמות  הספר  את  מכנה 
מסתפק במידת סמכותו )"ואם נאמין בספר 

מלחמות בני יעקב..."(. 
הערות  את  ב"חלונות"  שילב  הסופר 
מכן  לאחר  )שנדפסו  ונציה  מהדורת  מו"ל 
)דף  אחד  במקום  הבאות(.  במהדורות 
]5/ב[( מופיעה הגהה שלא נדפסה שם, עם 

הכותרת: "נמצא בגליון...".
]151[ דף. 22 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. 
פגיעות בטקסט בחלק  עם  רבים,  סימני עש 
כריכה  מנותקים.  מהדפים  חלק  מהדפים. 

מנותקת ופגומה.

פתיחה: $300 
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252. Manuscript – Diwan – Yemen, 
20th Century – Including Piyyutim 
by R. Chaim Sinwani
Manuscript, Diwan – poems by R. 
Shalom Shabazi and other Yemenite 
poems. [Yemen, ca. 20th century]. 
Tall, narrow format. Yemenite script, 
by several writers. Manuscript includes 
traditional Yemenite poems and 
piyyutim, in Hebrew and in Judeo-
Arabic. On leaves 48-57, piyyutim by R. 
Chaim Sinwani.
[73] leaves. 24 cm. Good-fair condition. 
Stains. Tears and wear. Damaged, old 
leather binding.
Opening price: $300

252. כתב-יד - דיואן - תימן, המאה ה-20 
- עם פיוטי רבי חיים סנואני

כתב-יד, דיואן - שירי רבי שלום שבזי ושירי יהדות 
תימן. ]תימן, המאה ה-20 בקירוב[.

פורמט צר וארוך. כתיבה תימנית, ממספר כותבים. 
כולל שירים ופיוטים ממסורת יהדות תימן, בעברית 
"שירות",  מסוג  שירים  בהם  ובערבית-יהודית, 
"הלילות" )פיוטי הללויה(, "נשוד", "חדויות" ועוד. 
)כמה מהם  סנואני  חיים  רבי  פיוטי  בדפים מח-נז 
לא נרשמו על ידי טובי ברשימת הפיוטים שבסוף 
הספר כתבי-היד התימניים במכון בן צבי, ירושלים 

תשמ"ב(.
]73[ דף. 24 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרעים 

ובלאי. כריכת עור ישנה, עם פגמים.

פתיחה: $300
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253. כתב-יד, מכלל המשנה - פרס, תרע"ו-תרע"ז - איורים צבעוניים
תרע"ו-תרע"ז  ]פרס[,  בפרסית-יהודית.  המשנה  מן  מילים  לביאור  חיבור   - המשנה"  "מכלל  כתב-יד, 

.]1915-1916[
לפנינו  נוריאל.  בן  אבאבא  שלמה  רבי  הוא  ומחברו  המשנה"  "מכלל  בשם  בפרס  נודע  שלפנינו  החיבור 

החיבור על שלושה סדרים: סדר זרעים, סדר נשים וסדר קדשים. 
כתיבה פרסית נאה, עם ניקוד במילות המשנה, ועם איורים וקישוטים צבעוניים, בתיבות הפתיחה ובסיומים 

)קישוט פתיחה בראש כל מסכת בסדרי נשים וקדשים(.
בתיבת הפתיחה בעמוד הראשון: "...אתחיל לכתוב פי' המילות של משנה הקדושה בלשון פארסי היום 
יום אחד בשבת הקדושה ט"ז לחו' מרחשון... שנת תרע"ו...". המעתיק חתם את שמו בקולופון בסוף סדר 
זרעים: "ברוך ב' מ' יצחק ע"ז ת"ע", והוסיף את תאריך הסיום: "יום שלישי לש"ק שלש עשרה לחו' שבת 
שנת תרע"ו". לאחר מכן חותם את שמו )"ברוך מ' ת"ע"( ואת תאריכי הכתיבה בסיום כל מסכת בסדרי 

נשים וקדשים. העתקת המסכת האחרונה - מסכת קנים - הסתיימה בי"ב תשרי תרע"ז.
סדרי נשים וקדשים נכתבו על דפים קטנים יותר מאלה שעליהם נכתב סדר זרעים.

בטקסט  פגיעה  עם  קרעים,  ובלאי.  כתמים  בינוני-טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   19-17 משתנה,  גודל  דף.   ]38[
במספר מקומות. כריכה חדשה.

פתיחה: $300

Jewish Communities in Persia, India and the Far East
יהדות פרס, הודו והמזרח הרחוק
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253. Manuscript, Michlal HaMishnah – Persia, 1915-1916 – Color Illustrations
Manuscript, Judeo-Persian lexicon of Mishnaic words. [Persia], 1915-1916.
This work, authored by R. Shlomo Ababa son of Nuriel, is known in Persia as Michlal 
HaMishnah. The present volume covers three orders: Zera'im, Nashim and Kodashim.
Neat Persian script; words of the Mishnah vocalized. Color illustrations and ornaments 
(decorative element at beginning of each tractate in Orders Nashim and Kodashim). 
Orders Nashim and Kodashim written on smaller leaves.
[38] leaves. Size varies, approx. 17-19 cm. Fair-good condition. Stains and wear. Tears, 
affecting text in several places. New binding.
Opening price: $300
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254. Passover Eve Service for Soldiers – Calcutta – India, 1918 – With a 
Memorial Prayer for Those Fallen in WWI
Special Service for Passover Evening, for Jewish soldiers. Published by the Jewish War 
Services Committee for India, Calcutta, 1918. English.
Printed for a prayer service conducted at the Magen David synagogue in Calcutta. 
Includes a prayer in memory of those who fell during the war and a prayer in honor of 
the British royal family. On the last page – an instruction that all community members 
remain in their places at the end of the service until the soldiers leave the building.
[1], 22, [1] pages (including pink wrappers). Approx. 18 cm. Good condition. Minor 
stains.
Opening price: $400

 - לחיילים  פסח  לליל  תפילה  סדר   .254
כלכותא - הודו, 1918 - עם תפילה לזכר 

הנופלים במלחמת העולם הראשונה

 -  Special Service for Passover Evening
עבור  האנגלית,  בשפה  פסח,  לליל  תפילה  סדר 
 Jewish War Services הוצאת  יהודיים.  חיילים 

Committee for India, כלכותא, 1918. אנגלית.
הכנסת  בבית  שנערך  התפילה  טקס  עבור  נדפס 
"מגן דוד" בכלכותא. כולל תפילה לזכר הנופלים 
המלוכה  משפחת  לכבוד  ותפילה  במלחמה 
האנגלית. בעמוד האחרון נדפסה הוראה כי על בני 
התפילה,  טקס  בסוף  במקומם  להישאר  הקהילה 

עד שהחיילים יעזבו את הבניין.
נייר  על  מודפסת  )כולל מעטפת  עמ'   ]1[  ,22  ,]1[

ורוד(. 18 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים קלים. 

פתיחה: $400
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255. כתב-יד - ספר גורלות של אורים ותומים - הודו, המאה ה-19
כתב-יד, "ספר גורלות של אורים ותומים". ]הודו, המאה ה-19 בקירוב[.

ותומים.  אורים  גורל  לעריכת  רבות  טבלאות  כולל  נאה.  מזרחית  בכתיבה  כחול,  נייר  על  כתב-יד שלם, 
שחברו  שני  בבית  בהם  משתמשין  שהיו  והתומים  האורים  הן  "אלו  נכתב:  החיבור  שבראש  בהקדמה 
השבעים זקינים שהיו בימי מלך מצרים והיה כתוב אצלם בספר גדול על הגויל וסוד ספר זה גדול הוא 

וחכמה גדולה ונפלאה...". 
]19[, עב עמ'. 16.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכה חדשה.

פתיחה: $500

255. Manuscript – Sefer Goralot Shel Urim V'Tumim – India, 19th Century 
Manuscript, Sefer Goralot Shel Urim V'Tumim. [India, ca. 19th century].
Complete manuscript, on blue paper, in neat Oriental script. Includes many charts for 
performing a Goral Urim V'Tumim. The introduction states that "these are the Urim 
and Tumim used during the second Temple, composed by the seventy elders of the 
times of the King of Egypt… this book contains wonderful and great esoteric secrets".
[19], 72 pages. 16.5 cm. Good condition. Stains. New binding.
Opening price: $500
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256. שרח חמשה חומשי תורה - בומבי, תרכ"ה - דפוס ליטוגרפי
שרח חמשה חומשי תורה )תרגום התורה לערבית-יהודית(. ]בומבי, תרכ"ה 1865 בערך[. דפוס ליטוגרפי.

יז  רוב הספר בכתיבה מזרחית רהוטה למחצה, מלבד  ליטוגרפית של כתב-יד.  נדפס ללא שער. הדפסה 
העמודים הראשונים, הכתובים באותיות מרובעות. 

קולופון בעמוד האחרון: "תמו ונשלמו חמשה חומשי תורה... הכותב הצעיר יחזקאל עאבד יום טוב משה 
יצ"ו".

קלו; קיב; ק; קמג; קיה עמ'. חסרים עמודים קיג-קכב מהספירה השניה )ספר שמות; במקור: קכב עמ'. פרשת 
פקודי חסרה(. 16 ס"מ בקירוב. מצב בינוני-טוב. פגמים וקרעים גסים עם פגיעה בטקסט בכחמשה דפים 
ראשונים, עם שיקומים בהדבקות נייר דבק. הדבקות נייר דבק במספר דפים נוספים. כתמים. סימני עש עם 

פגיעה בטקסט במספר דפים. כריכה ישנה, עם פגמים.
יערי, הדפוס העברי בארצות המזרח, בומבי, מס' 21.

נדיר. למיטב ידיעתנו, לא הופיע במכירות מעולם.

פתיחה: $400
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257. "סדר ברכה אחרונה" - דף מעוטר - חרבין, 1934
סדר ברכה אחרונה, דף מעוטר בדפוס ליטוגרפי. הוצאת אברהם מאיר ב"ר יעקב קאפיל הכהן ניימאן, דפוס 

"נ. א. פרנקל" )"Типо-лит. Н. А. Френкеля"(, חרבין, תרצ"ד 1934.
סדר ברכת "על המחיה" ובו הוראות ביידיש. הדף מעוטר במסגרת בגוני השחור והכתום, משובצת מגני 
דוד. בראש המסגרת כורע צמד אריות וביניהם מגן דוד גדול שבתוכו ידיים מונפות לברכת כהנים - רמז 

לזהות המוציא לאור.
כבר בראשית המאה ה-20, כאשר הפכה חרבין למרכז מנהלי היושב על מסילת הברזל המובילה מרוסיה 
לסין, החלו יהודים מרוסיה להגר אל העיר, ובשנת 1908 כבר ישבו בה כ-8000 יהודים. לאחר מלחמת 
העולם הראשונה גבר זרם הפליטים מרוסיה, ובראשית שנות ה-30, בשיא גודלה, מנתה הקהילה כ-15,000 
איש. הקהילה ניהלה בתי ספר, בית חולים, בית אבות, ספריה ועוד, וכן העניקה סיוע מאורגן לפליטים. 
בשנים אלו היו בעיר עשרות חברות בבעלות יהודית, והקהילה שגשגה גם כמרכז תרבות יהודית; יצאו 
בה עיתונים, הועלו הצגות, ובשנת 1927 נערך בה הכנס הראשון של ציוני המזרח הרחוק. עם תום הכיבוש 
הרוסי בשנת 1928 פרץ משבר כלכלי ובמצב היהודים בעיר חל מפנה לרעה. תחת השלטון היפני, שהחל 
ב-1931 ונמשך עד תום מלחמת העולם השנייה, נרדפה הקהילה היהודית וצעדיה הוצרו. לאחר המלחמה 

החל זרם הגירה מן העיר, ובסופו של דבר חדלו להתקיים בה חיים יהודיים.
39 ס"מ. מצב בינוני. חלקו התחתון של הדף קרוע לכל רוחבו ומחוזק בנייר דבק. קרעים וקרעים  X25 .1[ דף[

חסרים, חלקם משוקמים בפיסות נייר. נקבי תליה. כתמים. סימני קיפול.
.OCLC-אינו מופיע בקטלוג הספריה הלאומית וב

פתיחה: $300

256. Judeo-Arabic Translation of the 
Five Books of the Torah – Bombay, 
1865 – Lithographed
Judeo-Arabic translation (Sharh) of the 
Five Books of the Torah. [Bombay, ca. 
1865]. Lithographed.
Printed without a title page. 
Lithographed manuscript. The book is 
written in Oriental, semi-cursive script, 
with the exception of the first 17 pages, 
which are written in square letters.
Colophon on the last page: "Completed 
all the Five Books of the Torah… the scribe Yechezkel Abed Yom Tov Moshe".
136; 112; 100; 143; 115 pages. Lacking pages 113-122 from the second sequence (Shemot; 
originally: 122 pages. The weekly portion of Pekudei is lacking). Approx. 16 cm. Fair-
good condition. Damage and large tears, affecting text on approx. five first leaves, with 
tape repairs. Tape repairs to several other leaves. Stains. Worming, affecting text on 
several leaves. Old, damaged binding.
Yaari, Hadefus HaIvri B'Artzot Hamizrach, Bombay, no. 21.
Rare. To the best of our knowledge, this book has never been offered at auction.
Opening price: $400
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257. Seder Berachah Acharonah 
– Decorated Poster – Harbin, 
1934
Seder Berachah Acharonah, 
lithograph poster. Published by 
Avraham Meir son of R. Yaakov 
Kopil HaKohen Neiman. Harbin: 
N. A. Frankel ("Типо-лит. Н. А. 
Френкеля"), 1934.
Al HaMichyah blessing with 
Yiddish instructions, set in a black 
and orange border, with medallions 
containing Stars of David. The 
border is surmounted by a large 
Star of David containing hands 
raised for the Priestly Blessing, 
flanked by a pair of lions.
In the early 20th century, Harbin 
became an administrative center 
situated on the railway from 
Russia to China, prompting the 
immigration of Russian Jews. In 
1908, about 8000 Jews were living 
in the city. The flow of Russian 
refugees increased after WWI and 
in the early 1930s, the community 
peaked at 15,000 Jewish residents, 
with schools, hospitals, old-
age homes, a library, etc., also 
providing organized assistance to refugees. During these years, dozens of Jewish-
owned companies operated in Harbin and the community prospered as a center of 
Jewish culture. Newspapers were printed, plays were produced and in 1927, the 
community hosted the first Far-East Zionist convention. At the end of the Russian 
occupation in 1928, an economic crisis hit the city and the situation of Jews took a turn 
for the worst. Under the Japanese occupation (1931-1945) the Jewish community was 
persecuted and its freedom was limited. After WWII, Jews emigrated from the city 
until organized Jewish life in Harbin came to an end altogether.
[1] leaf. 25 X39 cm. Fair condition. Bottom of leaf torn along entire width, reinforced 
with tape. Tears and open tears, some repaired with paper. Pinholes. Stains. Folding 
marks.
Not listed in the NLI catalog nor in the OCLC.
Opening price: $300
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258. Handwritten Sale Deed on Cloth – Teheran, 1928
Sale deed recording transfer of property ownership. Teheran, Adar 1928. Judeo-Persian, 
some Hebrew. 
Ink on cloth.
Sale deed of a two-story building in Teheran, including appraisal details.
The deed is handwritten on a large piece of cloth, and is signed by the buyer, seller and 
witnesses. Inscriptions in Persian (in Arabic scrip) dated 1965 on verso, regarding the 
sale of the property to new buyers (with signatures in Arabic, Hebrew and fingerprints).
Deeds handwritten on cloth are rare. 
58 X40 cm. Fair-good condition. Folding marks. Two dampstains across cloth, slightly 
affecting text.
Opening price: $500

על  כתוב  נדל"ן  מכירת  שטר   .258
גבי בד - טהראן, 1928

נכס.  של  בעלות  והעברת  מכירה  שטר 
 .]1928 ]פברואר  תרפ"ח  אדר  טהראן, 

פרסית-יהודית ומעט עברית.
דיו על בד.

תצהיר  כולל  בעלות,  והעברת  מכר  שטר 
שתי  בן  גדול  מבנה  אודות  ופרטי שמאות 
בשטר,  המפורט  לפי  טהראן.  בעיר  קומות 
הזכויות על הנכס, שהיה בבעלותו של יוסף 
בן יאיר בן ישעיה ושל רעייתו, עוברות לידי 

הקונה, אברהם בן שמעון בן אברהם.
השטר נכתב על יריעת בד גדולה, ובחלקו 
התחתון מופיעות חתימות הנ"ל וחתימות 
רישומים  נוספו  האחורי  בצדו  עדים. 
 ,1965 משנת  ערביות(  )באותיות  בפרסית 
הנ"ל  הנכס  על  הבעלות  העברת  שעניינם 
לידי רוכשים חדשים )עם חתימות בערבית, 

בעברית, ובטביעות אצבע(.
שטרות מסוג זה )ומסוגים אחרים( הכתובים 

על גבי בד אינם מצויים.
40 ס"מ. מצב בינוני-טוב. סימני קיפול.  X58
פגיעות  עם  רוחביים,  רטיבות  כתמי  שני 

קלות בטקסט.

פתיחה: $500
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259. כתב-יד, ספר דגול מרבבה מבעל הנודע ביהודה
כתב-יד, ספר דגול מרבבה, הערות על שולחן ערוך יורה דעה הלכות שחיטה, מאת רבי יחזקאל הלוי 
לנדא אב"ד פראג, בעל ה"נודע ביהודה". כתיבה אשכנזית רהוטה )משני כותבים(. ]אירופה, שנות הת"ק 

בקירוב[.
בכותרות העמודים: "דגול מרבבה". בעמוד הראשון והאחרון מופיעים רישומים: "כי"ק ממרן בעל נודב"י 

זי"ע - מגיע לי לשמי משה קלאפטער"; וחותמות "משה קלאפטער".
ספר דגול מרבבה נדפס לראשונה בשנת תקנ"ד בפראג, לאחר פטירת הנודע ביהודה, ע"י בנו רבי ישראל 
לנדא. בספר זה נדפסו חידושים והערות שהועתקו מגליונות ספרי השולחן ערוך של אביו המנוח. מהדורה 
זו נדפסה במהדורות חוזרות רבות )ואחר כך נספחה למהדורות השולחן ערוך(. בשנת תרכ"ד הדפיס רבי 
יששכר בער קאהן מהדורה שונה של הספר דגול מרבבה, בשם "מהדורה קמא", שנדפסה עפ"י כתב-יד 
שנעתק כנראה מגליונות ספרים אחרים של השו"ע, שכתבם ה"נודע ביהודה" בצעירותו. נוסח כתב היד 

שלפנינו דומה לנוסח המהדורות הראשונות של ה"דגול מרבבה" - ראה חומר מצורף.

כתבי יד - חכמי אשכנז
Manuscripts – Ashkenazi Rabbis 
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259. Manuscript, Dagul Merevavah by the Noda BiYehuda
Manuscript, Dagul Merevavah – notes on Shulchan Aruch Yoreh De'ah, laws of 
Shechitah, by R. Yechezkel HaLevi Landau Rabbi of Prague, the Noda BiYehuda. 
Cursive Ashkenazic script (by two different hands). [Europe, late 18th / early 19th 
century]. 
Stamps of R. Moshe Klafter; inscriptions on first and last pages, signed by him. 
Dagul Merevavah was first published in Prague in 1794, following the passing of the 
Noda BiYehuda, based on the novellae and comments recorded by the Noda BiYehuda 
in his volumes of Shulchan Aruch. The text in the present manuscript is similar to the 
first edition of Dagul Merevavah. 
R. Moshe Klafter, owner of the present manuscript, was a tremendous Torah scholar 
who studied in Hungarian yeshivot and later immigrated to the United States. He 
sponsored the publication of many books of Hungarian rabbis, and published Torah 
essays in various anthologies.
[8] leaves ([14] written pages). 20.5 cm. Good condition. Stains and wear. Unbound.
Opening price: $500

רבי משה קלאפטער - שברשותו היה כתב היד שלפנינו - תלמיד חכם מופלג שהתגורר בניו יורק שבארה"ב 
בשנות התר"מ-תר"פ. נולד בהונגריה בשנת תרט"ז ולמד בישיבותיה, ביניהן ישיבת מורו ורבו רבי שרגא 
צבי טננבוים בעל "נטע שורק" בעיר מעזא-טשאטה. בשנת תרמ"א בערך הגיע רבי משה קלאפטער לארה"ב. 
התכתב  הונגריה.  רבני  של  רבים  ספרים  בהוצאת  בממונו  שהשתתף  תורה,  ואוהב  לב  כנדיב  נודע  שם 
במשא ומתן של הלכה עם רבים מרבני דורו בארה"ב ובהונגריה, ופרסם מאמרים תורניים בקבצים שונים 
)תל תלפיות, דבר בעתו, אוצר החיים, ועוד; ראה מאמר מעניין לתולדותיו בקובץ "אוצר החיים", דעווא, 
תרפ"ח, שנה ד', עמ' צא-צב(. הגאון רבי אליעזר דייטש אב"ד בוניאהד כותב עליו בהקדמת ספרו תבואות 
השדה )חלק ה', לבוב תרס"ב(: "טהור גברא, איש תם וישר מופלג, רודף צדקה וחסד, מחו']תני[ מו"ה משה 

קלאפטער מעיר נעוויארק יע"א מדינת אמעריקא...".
8 דף )הכוללים ]14[ עמ' כתובים(. 20.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. לא כרוך.

פתיחה: $500



כתבי יד - חכמי אשכנז373 

260. כתב-יד שו"ת מהר"ש ענגיל - 
ראדומישלא, תרס"א-תרס"ב

וחתימתו של  גדולים בכתב-ידו  שני דפים 
הגאון רבי שמואל ענגיל. ראדומישלא, ]אב 

תרס"א / חנוכה תרס"ב 1901[.
של  התשובות  פנקס  מתוך  דפים  שני 
שני  כולל  הראשון  הדף  ענגיל.  מהר"ש 
בענייני  תשובה  מתוך  ראשונים  עמודים 
הדף  סיום התשובה(.  )חסר  סת"ם  כתיבת 
עגונה,  בענייני  תשובה  סיום  כולל  השני 
דחנוכה  ד'  ב'  יום  "ובעה"ח  חתימתו  עם 
ענגיל  שמואל  הק'  ראדמושלא,  תרס"ב, 
חופ"ק הנ"ל". התשובה הראשונה שנכתבה 
בייטש,  דומ"צ  בראנדער  אלישע  רבי  אל 
נדפסה בשו"ת מהר"ש ענגיל, חלק א, סימן 
פט ]מתאריך אב תרס"א[. בראש כתב היד 
שלפנינו נכתב: "ב"ה אעתיק מה שהשבתי 
בס"ד לכבוד הרב החריף ובקי החסיד וירא 

מו"ה אלישע מו"ץ מפה...".
אב"ד  ענגיל  שמואל  רבי  הנודע  הגאון 
מגדולי  )תרי"ג-תרצ"ה(,  רדומישלא 
בדורו.  הפוסקים  ומגדולי  גליציה  גאוני 
תלמיד מובהק של האדמו"ר בעל ה"דברי 
יחזקאל  רבי  האדמו"ר  ובנו  מצאנז  חיים" 
נתקבל   18 בגיל  משיניווא.  הלברשטאם 
תרל"ט  בשנת  )פולין(.  בילגוריי  לאב"ד 
כשנתיים  והתגורר  פולין  את  לעזוב  נאלץ 
בעיר רודניק )גליציה(, אצל רעו האדמו"ר 
רבי ברוך הלברשטאם מגורליץ. יחד עסקו 
בשנת  הנסתר.  ובחכמת  בהלכה  בתורה, 

תרמ"א התקבל לאב"ד דוקלא )גליציה( ומשנת תרמ"ז בערך כיהן כאב"ד ראדומישלא )גליציה(. בתקופת 
מלחמת העולם הראשונה גלה להונגריה לעיר וויטצען, ובשנת תרע"ח עבר לעיר קאשוי )קושיצ'ה(, שם 
מונה לראב"ד ונשאר בעיר עד פטירתו בשיבה טובה. בנו רבי חיים ענגיל נתמנה על מקומו ברבנות העיר 
רדומישלא. מחבר סדרת הספרים "שו"ת מהר"ש" ח' חלקים, "חידושי מהר"ש" על הש"ס, "שפתי מהר"ש" 

על התורה וספרים נוספים. לתולדותיו נדפס הספר "שם משמואל" )מונקאטש, ת"ש(.
]2[ דפים מחוברים )2 וחצי עמודים גדולים, כתובים בצפיפות; הדפים מחוברים באופן רופף(. 33 ס"מ. מצב 

טוב-בינוני. בלאי וקרעים קלים. כתמים.

פתיחה: $900
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260. Responsa Manuscript 
of Rabbi Shmuel Engel – 
Radomyshl, 1901
Two large leaves handwritten 
and signed by R. Shmuel Engel. 
Radomyshl, [Av / Chanukah 
1901].
Double leaf from R. Shmuel 
Engel’s responsa notebook. 
The first leaf contains the first two 
pages of a responsum regarding 
the erasing of a Holy name 
(lacking end of responsum), 
and is addressed to R. Elisha 
Brander, dayan and posek in 
Beitsch; published in Responsa of 
R. Shmuel Engel, part I, section 
89. The second leaf features 
the conclusion of a responsum 
regarding agunot, with R. Shmuel 
Engel's signature. 
R. Shmuel Engel, rabbi of 
Radomyshl (1853-1935), a leading 
Galician Torah scholar and 
foremost halachic authority of 
his generation. A close disciple of 
the Divrei Chaim of Sanz. Author 
of the eight-book Responsa 
Maharash series and other books.
[2] joined leaves (two and a half 
pages of closely written script; loosely joined). 33 cm. Good-fair condition. Minor wear 
and tears. Stains.
Opening price: $900
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 - מברודי  הגאון  כתב-יד   .261
רבי אברהם מנחם שטיינברג בעל 

"מחזה אברהם"

בכתב  עמ'(   4( תורה  חידושי  כתב-יד, 
ידו של הגאון רבי אברהם מנחם הלוי 
]שנות  גליציה.  רבני  מגדולי  שטיינברג, 

התר"נ בקירוב[. 
בסוגיית  הלכתית  תשובה  מתוך  קטע 
זה  בענין  דומה  לקטן". תשובה  "ספייה 
)אורח  אברהם"  "מחזה  בספרו  נדפסה 
שנדפסה  התשובה  נ"ו(.  סימן  חיים, 
והיא  תרנ"ד,  בשנת  בסניאטין  נכתבה 
ממוענת אל רבי יוסף זכריה שטרן אב"ד 
שאוויל )בעל "זכר יהוסף"(. בעיון בכתב 
היד שלפנינו, מתברר שזו מהדורה שונה 
זו )אם כי חלק  לגמרי של בירור סוגיה 

מהקטעים מקבילים ובניסוח דומה(.
)מענדיל(  מנחם  אברהם  רבי  הגאון 
מגדולי  )תר"ז-תרפ"ח(,  שטיינברג  הלוי 
המשיבים  ומגדולי  גליציה  גאוני 
בדורו. גיסו של הגאון רבי אריה ליבוש 
הורביץ בעל "הרי בשמים". חסיד רוז'ין 
מובהק. מעמודי התווך של חצר הקודש 
רבי אברהם  בסדיגורה, אצל האדמו"ר 

יעקב פרידמן וצאצאיו. 
בשנת תרל"ט התקבל לרבנות העיר סניאטין, ובשנת תרס"ד עבר לכהן ברבנות העיר הגדולה ברודי. נודע 
לאסיפת  בדרכם  מברעזאן,  מהרש"ם  הגאון  עם  יחד  ברכבת  פעם  נסע  כי  עליו  מסופר  הרבה.  בגאונותו 
רבנים בקראקא, ובמשך ארבע שעות רצופות ישבו שני הגאונים יחדיו והתנצחו ביניהם בדברי תורה על 

ידי איזכור המראי מקומות בלבד )וונדר, אנצ' לחכמי גליציה, ה, עמ' 164(.
בתקופת מלחמת העולם הראשונה עבר לעיר וינה, שם עמד בראש הנהגת ציבור הפליטים מגליציה, יחד 
עם ידידיו הגאונים רבי מאיר אריק ורבי יוסף ענגיל. לאחר המלחמה היה ממייסדי אגודת ישראל. בשנותיו 
האחרונות חזר לעירו ברודי. הותיר אחריו עשרות כרכי תשובות וחידושים, בהלכה ובאגדה, שרובם אבדו 
בזמן מלחמות העולם. מתורתו נדפסו רק שלשת חלקי הספר "מחזה אברהם" ותשובות רבות המפוזרות 

בספרי רבני דורו.
]1[ דף כפול )4 עמ'(. 21 ס"מ. כתוב בצפיפות. מצב בינוני-טוב. בלאי וקרעים, עם פגיעות קטנות בטקסט.

פתיחה: $300
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 - תקס"ח  וינה,   - ארץ  מגיני  שו"ע   .262
הגהות למדניות

ספר מגיני ארץ, שו"ע אורח חיים, עם מגן אברהם 
וטורי זהב, באר הגולה, עטרת זקנים, דגול מרבבה, 

פרי חדש ואבן העוזר. ]וינה, תקס"ח 1808[.
עם חק יעקב על הלכות פסח, שער מיוחד לספר 

פרי חדש )עם אבן העוזר(.
ארוכות,  למדניות  הגהות  תשע  הדפים  בשולי 
מן  חלק  מזוהה.  לא  מכותב  אשכנזית,  בכתיבה 

ההגהות דהויות, שתיים מהן קשות לקריאה.
בהגהה האחרונה, על פרי חדש לסימן תנ"א )בעניין 
בין  נכתב  בעופרת(,  המצופים  חרס  לכלי  הגעלה 
היתר: "...כבר כתוב אתי בחידושי כוונת ר"ת לנכון 

מאד בפשוט בלי שום גמגום בס"ד...". 
רא-שמד; צב ]צ"ל: עא[ דף. עותק חלקי של חלק 
אורח חיים, מתחיל מסימן תל )הלכות פסח(. 36 
רטיבות.  כתמי  בהם  כתמים,  בינוני.  מצב  ס"מ. 
מנותקת  ישנה,  כריכה  חותמות.  ובלאי.  קרעים 

ופגומה.

פתיחה: $300

261. Manuscript of Rabbi Avraham Menachem Steinberg of Brody, Author of 
Machazeh Avraham
Manuscript, Torah novellae (4 pages) handwritten by R. Avraham Menachem HaLevi 
Steinberg, prominent Galician rabbi. [ca. 1890s].
Section of a halachic responsum on the Talmudic topic of causing a minor to transgress 
a Torah commandment. A responsum on the same topic was published in his book 
Machazeh Avraham (Orach Chaim, section 56). Study of the present manuscript reveals 
that it contains a completely different analysis of the topic (yet the contents of some 
sections are parallel and similarly formulated).
R. Avraham Menachem (Mendel) HaLevi Steinberg (1847-1928), prominent Galician 
Torah scholar and leader author of responsum in his times. He was the brother-in-law 
of R. Aryeh Leibush Horowitz, author of Harei Besamim. Served as rabbi of Sniatyn 
and later, of Brody. He was renowned for his outstanding genius. During WWI, he 
was one of the leaders of Galician refugees, and was amongst the founders of Agudath 
Israel after the war. 
[1] double leaf (4 pages). 21 cm. Closely written. Fair-good condition. Wear and tears, 
with minor damage to text.
Opening price: $300
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263. ספר יקהל שלמה - ליוורנו, תקמ"ו - עם חתימות והגהות נכד המחבר רבי אברהם 
שמואל צבי זילברשטיין מראדומסק

ספר יקהל שלמה, על התורה, על התלמוד ועל הרמב"ם, מאת רבי שלמה בוכנר אב"ד פינטשוב. ]ליוורנו, 
תקמ"ו 1786[. מהדורה יחידה.

הגאון רבי שלמה בוכנר אב"ד פינטשוב, מגזע בעל מגלה עמוקות, היה מגיד, מוכיח וסופר של "ועד ארבע 
ארצות" בגליל קראקא והרביץ תורה לרבים. גדולי הדור העריצוהו עד למאוד. רבי יהונתן אייבשיץ פנה 
אליו בבקשת עזרה במחלוקת מול היעב"ץ, ותשובתו של רבי שלמה נדפסה בספרו בית שלמה. רבי שלמה 
נפטר בשנת תקכ"א, והספדו של רבי יהונתן עליו נדפס ביערות דבש )ח"ב, דף קנ ע"א(. הספר שלפנינו נדפס 

כ"ה שנים לאחר פטירתו )בנין שאול, מהד' מייערס, ירושלים תשס"ה, עמ' רעז-רעח(.
דף השער חסר ובמקומו מופיע דף "שער" בכתב-ידו ובחתימתו של נכד המחבר רבי אברהם שמואל צבי 
הירש זילברשטיין מראדומסק, בו הוא כותב: "ספר יקהל שלמה מאת אבי זקיני )הוא זקינו של התפארת 
שלמה זצ"ל( הגאון הגדול החריף מתקיפי קדמאי וכו' רשכבה"ג מו"ה שלמה זצללה"ה אבד"ק פינטשוב 

יצ"ו בעהמ"ס בית שלמה עהש"ס, נדפס בליאורני יצ"ו שנת תקו"ם". 
בראש דף השער חתימתו: "חנני ד' בזה הק' אברהם שמואל... מלפנים אבד"ק ביידעטשין יצ"ו וויערזבניק 
בפולין מתגורר כעת בטאראנטא מצפה לעלות שנית לעיה"ק ירושלים תובב"א". חתימות נוספות שלו בשני 

הדפים הבאים, בהן כתב: "מצפה לעלות שלישית לעיה"ק ירושלים תובב"א".
בגליונות הספר מספר הגהות )חלקן ארוכות( בכתב-ידו.

רבי אברהם שמואל צבי הירש זילברשטיין שימש אב"ד ביידעטשין ווירזבניק בפולין. חיבר את הספרים: 
"קרנות המזבח", שו"ת "קרבן שמואל", "תורה והלכה", ו"נפלאות התפארת שלמה" )על זקנו רבי שלמה 
מרדאמסק(. מן החתימות שלפנינו נראית השתוקקותו לעלות לירושלים. כפי הנראה, הוא אכן זכה להגשים 
את משאת נפשו וקבע את מגוריו בעיר הקודש. בשער ספרו תורה והלכה עה"ת, שנדפס בשנת תרצ"ח, 
הרבנים  ועד  כיו"ר  כיהן  לקנדה, שם  היגר  בהמשך  ירושלים".  הקודש  בעיר  "הק' אברהם...  רושם:  הוא 
בטורנטו. בשער ספרו "קרבן שמואל", שנדפס בשנת תש"ד, הוא רושם: "שהייתי יותר משתי שנים בעיר 

הקודש ירושלים תובב"א וכעת מתגורר כגר בפה טאראנטא קנדה". נפטר בשנת תש"י.
]2[, סח דף. דף השער חסר והושלם בכתב-יד. 30 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרעים חסרים בשולי מספר 

דפים, ללא פגיעה בטקסט, חלקם משוקמים בהדבקת נייר. ללא כריכה.

פתיחה: $300

262. Shulchan Aruch Meginei Eretz – Vienna, 1808 – Scholarly Glosses
Meginei Eretz, Shulchan Aruch Orach Chaim, with Magen Avraham and Turei Zahav, 
Be'er HaGolah, Ateret Zekenim, Dagul Merevavah, Pri Chadash and Even HaOzer. 
[Vienna, 1808]. 
With Chok Yaakov on the laws of Passover; divisional title page for Pri Chadash (with 
Even HaOzer).
Nine lengthy scholarly marginal glosses, in Ashkenazic script, by an unidentified 
writer. Some of the glosses are faded, two are difficult to decipher.
201-344; 92 [i.e. 71] leaves. Incomplete copy of Orach Chaim part, beginning from 
section 430 (laws of Passover). 36 cm. Fair condition. Stains, including dampstains. 
Tears and wear. Stamps. Old binding, detached and damaged.
Opening price: $300
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263. Yakhel Shlomo – Livorno, 
1786 – Signatures and Glosses 
of Rabbi Avraham Shmuel 
Tzvi Silberstein of Radomsk, 
Descendant of the Author
Yakhel Shlomo, on the Torah, 
Talmud and Rambam, by R. 
Shlomo Bochner Rabbi of Pintchov 
(Pińczów). [Livorno, 1786]. Only 
edition.
The author, R. Shlomo Bochner 
Rabbi of Pintchov, descendant of 
the Megaleh Amukot, was a maggid 
and a scribe for the Council of Four 
Lands in the Krakow area. He was 
held in great esteem by leading 
rabbis of his generation.
This copy is missing the title 
page. Bound instead is a title page 
handwritten and signed by R. 
Avraham Shmuel Tzvi Silberstein 
of Radomsk, descendant of the 
author. 
Signatures of R. Avraham Shmuel 
Tzvi Silberstein at the top of the title 
page and on the two following leaves, in which he expresses his yearning to immigrate 
to Eretz Israel. 
Several glosses (including lengthy glosses) in his handwriting. 
R. Avraham Shmuel Tzvi Silberstein (d. 1950), rabbi in Bodzentyn and Wierzbnik, 
Poland and later in Toronto, Canada, where he served as president of the Vaad 
HaRabonim. He appears to have fulfilled his aspiration and lived for several years in 
Jerusalem. 
[2], 68 leaves. Title page lacking, replaced in handwriting. 30 cm. Good-fair condition. 
Stains. Marginal open tears to several leaves, not affecting text, repaired in part with 
paper. Without binding.
Opening price: $300
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264. אוסף כתבי יד ודפים מודפסים - רבי חיים יוסף איסר הלוי גד
אוסף כרכים ודפים, בכתב-יד ובהדפסה במכונת כתיבה, מעזבונו של רבי חיים יוסף איסר הלוי גד, אשר 

שימשו בהכנה לדפוס של החיבורים שהוציא לאור. 
- ליקוטים מספרים שונים על פרשיות השבוע; עשרות  גד  האוסף כולל: שני כרכים בכתב-ידו של הרב 
דפים נוספים בכתב-יד מחיבורים אחרים שהוציא לאור; ארבעה כרכים מודפסים במכונת כתיבה - הכנה 
לחיבורים מתורת הראשונים שהדפיס הרב גד )פירוש רבי ישעיה די טראני על ספר ישעיהו, ועל כתובים, 
פירוש רבי יוסף קרא על נ"ך(; דפים מודפסים במכונת כתיבה, מחיבורים שונים; גיליונות דפוס של פירוש 

רבי ישעיהו דיטראני על ישעיהו, לא חתוכים; עלי הגהה מודפסים מספר ליקוטים על קהלת.
בשנת תרע"ג  ספרים.  ומחבר  חכם  קובנה. תלמיד  יליד  )תרמ"א-תשכ"ט(,  גד  הלוי  איסר  יוסף  חיים  רבי 
היגר ליוהנסבורג שבדרום אפריקה, ולאחר מכן, בשנת תשט"ו, עלה לארץ ישראל. חיבר והדפיס ספרים 
רבים, וכן ההדיר והוציא לאור חיבורים מגדולי הראשונים: נשמת יוסף )ירושלים, תרצ"ו(, תולדות בית 
יוסף - ליקוטים על התורה )ב' כרכים, יוהנסבורג, תש"ב-תש"ד(, שלשה מאורות הגדולים )פירושים מגדולי 
הראשונים על התורה: רס"ג, רבינו חננאל ורבינו שמעיה תלמיד רש"י; יוהנסבורג, תש"י(, עשרה מאורות 
הגדולים - על התורה ונ"ך )יוהנסבורג, תשי"ג(, חמשה מאורות הגדולים )פירושים מרבי יוסף קרא, רבי 
משה ורבי דוד קמחי - הרד"ק, החסיד יעבץ ורבי יוסף נחמיאש; יוהנסבורג, תשי"ג(, ברכה משולשת )פירושי 
רבי ישעיה די טראני, הרמ"א ורבי שלמה אלקבץ; לונדון, תשי"ט(, גאולת וישועת ישראל - על הגאולה 
העתידית )לונדון, תשכ"ג(, ליקוטי פרושים על קהלת )ירושלים, תשכ"ה(, פורת יוסף - על התורה )ירושלים, 

תשכ"ה(, פנינים יקרים )ד' כרכים; ירושלים, תשכ"ו(, ילקוט פירושים על התורה )ירושלים, תשכ"ט(.
6 כרכים )2 כתבי-יד, ו-4 מודפסים במכונת כתיבה( ומאות דפים נוספים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300
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264. Collection of Manuscripts 
and Typescripts – Rabbi 
Chaim Yosef Isser HaLevi Gad
Collection of manuscripts and 
typescripts from the estate of R. 
Chaim Yosef Isser HaLevi Gad – 
drafts of works he published. 
Included: two manuscript 
volumes, handwritten by Rabbi 
Gad – selections from various 
works on the Torah; dozens of 
handwritten leaves from drafts 
of other works; four typescript 
volumes – drafts of early 
works published by Rabbi Gad 
(commentary of R. Isaiah di 
Trani on the Book of Yeshayahu 
and on Ketuvim, commentary of 
R. Joseph Kara on Neviim and 
Ketuvim); typewritten leaves; 
printer's sheets of the commentary 
of R. Isaiah di Trani on the Book of 
Yeshayahu; proofs for a work on 
Kohelet. 
R. Chaim Yosef Isser HaLevi Gad 
(1880-1969), a Torah scholar who published numerous works of Rishonim. Born in 
Kovno, he immigrated to Johannesburg, South Africa, in 1913 and then to Israel in 
1955.
6 volumes (two manuscripts and four typescripts) + hundreds of unbound leaves. Size 
and condition vary. 
Opening price: $300 
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265. כתב-יד, תפארת שלמה על התורה - מהמקובל רבי שלמה אהרן אויערבאך מבויאן 
- כמחציתו לא נדפס - סיפורים לא ידועים על הבעש"ט

כתב-יד, ספר תפארת שלמה על התורה - חומשים בראשית ושמות - ועל המועדים, מאת הגאון רבי שלמה 
אהרן אויערבאך, רב ומגיד מישרים בעיר בויאן. ]בויאן, שנות התר"ל-תר"מ בקירוב[.

מכתב-היד  המחבר[. כמחצית  אוטוגרף  שלפנינו  ]יתכן  ומחיקות  תיקונים  הוספות,  עם  מסודרת,  כתיבה 
שלפנינו לא נדפס: החיבור על חומש בראשית ועל המועדים נדפס ע"י המחבר בשנת תרנ"א בטשרנוביץ, 
אולם החיבור על חומש שמות לא נדפס עדיין. גם בחיבור על חומש בראשית, נמצאו שינויים רבים בין כתב 

היד שלפנינו ובין הנדפס, אבל באופן כללי מדובר באותו חיבור )כולל נוסח ההקדמה(.
בין החיבור על בראשית לחיבור על שמות, מופיע בכתב היד חיבור נוסף, בן כ-7 עמודים, עם סיפורי מופת 
על זקנו הגאון הקדוש רבי אריה ליב אויערבאך אב"ד סטניסלב )תלמיד הבעל שם טוב(, תחת הכותרת: 

"מעשה נוראה". למיטב ידיעתנו, סיפורים אלו לא נדפסו, ואינם ידועים ממקור אחר.
בתוך הדברים מביא המחבר סיפורים ששמע מאביו, על הקשר החם בין הבעש"ט לסבו רבי דוד צבי, אותו 
ז"ל ומן כמה אנשים.... כי בעת  "ועוד זאת שמעתי מכבוד אאמו"ר  פגש בביקורו בקלויז הנודע בברודי: 
שנפטר כבוד אא"ז הנ"ל ]רבי אריה ליב אב"ד סטניסלב[ השאיר אחריו ברכה את כבוד אא"ז... מו"ה דוד 
צבי, והיה אז כבן שבעה שנים... ונסע מביתו לבראדי והיה שם אצל חכמי הקלויז, וכאשר בא אז הבעש"ט 
לשם וראה אותו, היה מחבב אותו מאד והיה מחבק אותו, ושמעתי כמה פעמים מן כבוד אאמו"ר ז"ל אשר 
כמעט לא זזה יד הבעש"ט מן ידו הקדושה והיה קורא אותו בני יקירי...". ]רבי דוד צבי נולד בעקבות ברכת 
הבעש"ט, שהשתתף כסנדק בבריתו וקרא לו את שמו "דוד צבי". הוא היה בן יחיד לאביו רבי אריה ליב 
אב"ד סטניסלב. הסיפור שלפנינו התרחש כנראה בימי ילדותו של רבי דוד צבי, לאחר שהתייתם מאביו, 
ונסע להסתופף בצל חכמי הקלויז המפורסם בברודי )וראה עוד פרטים על ילדותו בסיפור שלפנינו(. בשנים 
ידידות  ורבי פנחס מקוריץ. עמד בקשרי  יחיאל מיכל מזלוטשוב  רבי  יותר הוא היה מתלמידי  מאוחרות 
עם גדולי החסידות בדורו רבי נחום מטשרנוביל, רבי ברוך ממז'יבוז' ורבי לוי יצחק מברדיטשוב. נודע גם 
בגדלותו בתורה, ועמד בקשרי-ידידות ושו"ת עם גאוני דורו רבי משולם איגרא ורבי אפרים זלמן מרגליות 

מבראד[.
הגאון רבי שלמה אהרן אויערבאך )תקפ"ה-תרנ"ג(, מגדולי הרבנים בצפון-בוקובינה )כיום: אוקראינה(. בן-

בנו של רבי דוד צבי אויערבאך אב"ד קרמניץ )תק"ג בערך-תקס"ח, חותנו של מוהרנ"ת - רבי נתן מברסלב(. 
כיהן כרב ומגיד מישרים בבויאן. מחבר הספר טהרת הנפש )טשרנוביץ, תרל"ד(. בספר מליצי אש כתב עליו: 

"איש קדוש, בעל מקובל מפורסם...".
אביו רבי נחמן זאב אויערבאך אב"ד מאניסטרישץ )נפטר תרט"ו(, הקים דור של רבנים מפורסמים, גדולי 
חסידות: רבי שלמה אהרן מחבר החיבור שלפנינו; רבי ישראל מתתיהו אויערבאך אב"ד גוואזדזיץ, בעל "נזר 
ישראל" ומחבר ספרי הלכה רבים; רבי מאיר חיים ממאניסטרישץ )נפטר תרס"ה(; רבי דוד צבי מדינוביץ; 

רבי יצחק מטלוסט; רבי יהושע העשיל מבאזאנוב ורבי שלום מקשענוב.
כתב היד חסר בתחילתו. בראשו מופיע דף אחד )קרוע ומנותק( שנותר מן ההקדמה. החיבור עצמו מתחיל 

מדף יז, באמצע פרשת לך לך.
19.5 ס"מ. מצב משתנה. קרעים חסרים בתחילת הכרך, ברוב דפי החלק  דף.   ]14[ דף; א-סד,  יז-צז   ,]1[
הראשון )שכבר נדפס(, עם פגיעות בטקסט. החלק השני )שלא נדפס( במצב טוב. כתמים ובלאי ללא פגיעות 

בטקסט. דפים מנותקים. ללא כריכה.

פתיחה: $500
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265. Manuscript, Tiferet Shlomo on the Torah – From the Kabbalist Rabbi 
Shlomo Aharon Auerbach of Boyan – Half Remains Unpublished – Unknown 
Stories About the Baal Shem Tov
Manuscript, Tiferet Shlomo on the Torah – Books of Bereshit and Shemot, and on the 
festivals, by R. Shlomo Aharon Auerbach, rabbi and maggid in Boyan (Boiany). [Boyan, 
ca. 1870s-1880s]. 
Neat writing, with additions, emendations and deletions (this may be the author's 
original manuscript). Approximately half the present manuscript remains unpublished: 
the work on Bereshit and the festivals was published (with many textual differences) 
by the author in 1891 in Czernowitz, while the work on Shemot is yet unpublished. 
There is an additional 7-page composition between the works on Bereshit and Shemot, 
with wonderous stories about the author's great-grandfather, R. Aryeh Leib Auerbach 
of Stanislav (disciple of the Baal Shem Tov). To the best of our knowledge, these stories 
have never been published, and they are not known from any other source. 
The author writes about the warmth the Baal Shem Tov showered on his grandfather 
R. David Tzvi, whom the Baal Shem Tov met in the Brody Kloiz as a 7-year-old orphan 
(R. David Tzvi was born after a blessing from the Baal Shem Tov, who also served as 
sandek at his circumcision and gave him his name).
R. Shlomo Aharon Auerbach (1825-1893), leading rabbi in North-Bukovina (presently: 
Ukraine). Grandson of R. David Tzvi Auerbach Rabbi of Kremenets (ca. 1743-1808, 
father-in-law of Moharnat – R. Natan of Breslov).
Manuscript lacking beginning, starting with leaf 17 – in the middle of Parashat Lech 
Lecha (besides one remaining leaf of the preface – torn and detached).
[1], 17-97 leaves; 1-64, [14] leaves. 19.5 cm. Condition varies. Open tears at beginning 
of volume, to most leaves of Part I (published), affecting text. Part II (unpublished) in 
good condition. Stains and wear not affecting text. Detached leaves. Without binding. 
Opening price: $500

265
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מחיבורי  דפים  כתב-יד,   .266
עשרות  עם   - משה"  ה"ישמח 
הגהות בכתב-יד נכדו בעל ה"ייטב 
לב" האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה 
טייטלבוים אב"ד סיגט, ועם מאות 
הגהות בכתב-יד העורך האדמו"ר 
אב"ד  טייטלבוים  דוד  משה  רבי 
לאפאש - קטעים מתורת ה"ישמח 

משה" שלא נדפסו

 - גדולים  דפים  ואחד  ארבעים  כתב-יד, 
ודרוש,  אגדה  חידושי  חסידות,  מאמרי 
חז"ל  אגדות  נ"ך,  התורה,  פרשיות  על 
משה  רבי  הגה"ק  מאת  שונים,  ועניינים 
ה"ישמח  בעל  אוהעל,  אב"ד  טייטלבוים 
משה" - כתיבת סופר, עם עשרות הגהות, 
נכדו  בכתב-יד  ועריכה,  קישור  משפטי 
ותלמידו המובהק, האדמו"ר רבי יקותיאל 
בעל   - סיגט  אב"ד  טייטלבוים  יהודה 
ה"ייטב לב". ]גורליץ או סיגט, בין השנים 
ועם  בקירוב[;   1848-1861 תר"ט-תרכ"א 
מאות הגהות עריכה בכתב-יד האדמו"ר 
רבי משה דוד טייטלבוים אב"ד מאדיאר-

שנות  ]מאדיאר-לאפאש,  לאפאש. 
התר"ס[.

משני  כתובים  גדול,  בפורמט  דפים 
העתקה  בעמוד(,  טורים  )שני  צדיהם 
בעל  של  חידושיו  מתוך  הדפסה  לצורך 
שלפנינו  היד  כתב  דפי  משה".  ה"ישמח 

היו תחת ידיהם של האדמו"ר בעל ה"ייטב לב" ושל נכדו ותלמידו האדמו"ר רבי משה דוד טייטלבוים. 
שניהם ערכו קטעים מתוך הדפים שלפנינו והדפיסו אותם בספרי "ישמח משה" שהוציאו לאור. מסיבה 
זו מופיעים בדפים שלפנינו עקבות העריכה שלהם - הגהות והערות רבות בכתב-ידם, הוספות, תיקונים 

והוראות למדפיס.
שלפנינו  היד  כתב  מדפי  קטעים  מספר  לקח  הוא  התורה,  על  זקנו  ספרי  סדרת  את  לב"  ה"ייטב  כשערך 
)לבוב, תר"ט-תרכ"א(. לאחר מכן ליקט האדמו"ר רבי  "ישמח משה" על התורה  ושיבצם בתוך הספרים 
משה דוד קטעים אחרים מתוך הדפים שלפנינו והוציאם לאור בספרי "ישמח משה" על נ"ך ואגדות חז"ל 

)סיגט, תרס"ו-תרס"ח(.
בכמחצית הדפים מופיעות הגהות מבעל ה"ייטב לב" )סך הכל עשרות הגהות( ולצדן הגהות מנכדו האדמו"ר 

רמ"ד טייטלבוים )סך הכל מאות הגהות(.
בלפחות ארבעה דפים )מסומנים( מופיעים קטעים מתורת ה"ישמח משה" שכפי הנראה לא נדפסו, חלק 

מהם אף כוללים הגהות מה"ייטב לב" שלא נדפסו. יתכן וגם בדפים אחרים ישנם קטעים שלא נדפסו.
האדמו"ר הקדוש רבי משה טייטלבוים אב"ד אוהעל )תקי"ט-תר"א(, מגדולי החסידות בהונגריה ובגליציה. 
אלוקים  כאיש  בחייו  התפרסם  ונסתר.  נגלה  התורה,  מכמני  בכל  ובקי  חריף  אלוקי,  ומקובל  אדיר  גאון 

266a
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קדוש ונורא, בעל רוח הקודש ופועל ישועות בקרב הארץ. רבנותו הראשונה הייתה בשיניווא בין השנים 
תקמ"ה-תקס"ח. בשנת תקס"ח נבחר לרב ואב"ד אוהעל והגליל. בתחילה היה רבי משה מן ה"מתנגדים" 
לדרך החסידות, ובצעירותו נסע להקביל פני הגר"א בווילנא ולקבל תורה מפיו )ר"ב לנדוי, הגאון החסיד 
ביקור, מה  וובר. האדמו"ר מקלויזנבורג מביא עדות מעניינת מאותו  זלמן  רבי  מווילנא, עמ' רצא, בשם 
שסיפר סבו זקנו ה"ישמח משה" בעניני הנהגת הגר"א עם תלמידיו - שו"ת דברי יציב, ח"ד, יורה דעה, 
סימן קלא(. במשך השנים התקרב רבי משה אל החסידות, בהשפעת חתנו הגאון רבי אריה ליב ליפשיץ 
מווישניצא, מחבר שו"ת "אריה דבי עילאי", ששכנעו לנסוע אל החוזה מלובלין. אצל החוזה מלובלין נוכח 
לראות גילויי רוח הקודש מובהקים, ומאז נהיה לתלמידו המובהק, התדבק בדרך החסידות והיה למפיצי 
תורתה בגלילותיו. מהפך זה חל אצלו בשנות רבנותו בשיניווא. כמו כן, נסע אל האדמו"ר ה"אוהב ישראל" 
מאפטא. משנת תקע"ה החל לחלק קמיעות לנזקקים לישועה. "הפעולות והמופתים שנעשו ע"י הקמיעות 
מאתו, תלאה העט להעריך". לפי המסופר, לבו היה מהסס בעניין הקמיעות והוא התלבט האם להמשיך 
בכך, עד ששמע קול משמים שקרא לו בהקיץ: "אל תירא כי אתך אני" )תהלה למשה(. עד היום מרבית 
הקמיעות וה"שמירות" בארצות אשכנז מיוחסים לתיקוני הקמיעות של בעל ה"ישמח משה", ובהם הנוסח 
המפורסמים,  קמיעות"  ה"קרעסטירר'ס  נוסח  גם  למגפה".  ו"שמירה  וליולדת"  לילד  "שמירה  של  הנדפס 

שנכתבו ע"י אדמו"רים כסגולה לשמירה על הבית והרכוש, מקורם מבעל ה"ישמח משה".
מכתביו נדפסו ספרי הדרוש הנודעים שלו "ישמח משה" על התורה והמגילות ועל אגדות הש"ס, "תפילה 
למשה" על תהלים, שו"ת "השיב משה", ועוד ספרים. בסידורים רבים נספח ספרו "מעין טהור" על הלכות 

נדה, שנכתב ביידיש עבור נשות ישראל.
ניסן  - בעל ה"ייטב לב" )תקס"ח-תרמ"ג(, בן רבי אלעזר  יקותיאל יהודה טייטלבוים  האדמו"ר הקדוש רבי 
אבי-אביו  של  המובהק  תלמידו  מטולטשווא.  הרב   - אשכנזי  דוד  משה  רבי  וחתן  סיגט,  אב"ד  טייטלבוים 
האדמו"ר בעל ה"ישמח משה" רבי משה טייטלבוים אב"ד אוהעל, אשר היה מקרבו ביותר וגילה לו גילויים 
שמימיים מדברים שהתגלו אליו ברוח הקודש. היה גם מתלמידיו של האדמו"ר רבי אשר ישעיה מרופשיץ. 
בשנת תקצ"ג )בהיותו כבן 25( נתמנה לרב בסטרופקוב, ולאחר פטירת סבו הגדול נתקבל לעלות על מקומו 
לכהן  עבר  תרי"ח  בשנת  בדרוהוביטש.  מכן  ולאחר  בגורליץ  לרבנות  התמנה  מכן  לאחר  אוהעל.  כאב"ד 
ברבנות סיגט בירת מחוז מרמורש והקים ישיבה גדולה, בה למדו בתקופת פריחתה כמאתיים תלמידים. בין 
תלמידיו שם נודע הגאון רבי שלמה ליב טאבאק בעל "ערך שי" וראב"ד סיגט. נכדו מעיד כי "היה להם לאב 
הרחמן ונשאם על כתפיו כאשר ישא האומן את היונק, והשגיח עליהם בפרטיות שילמדו תורה בקדושה 
ובטהרה". מסיגט נתפרסם שמו על פני כל הארץ, ואלפי חסידים נהרו אל העיר, ליטול ממנו עצה ותבונה, 
להתברך ולהיוושע מפיו. נודע בקדושתו הרבה ונכדו האדמו"ר רבי יואל מסאטמר העיד עליו שמעולם לא 
פגם בקדושתו. סיפורי מופת רבים מסופרים אודותיו, בהם דברי פלא שהתגלו לו ב"רוח הקודש". מקובל היה 
בדורו כמי שיודע את מחשבות העומדים מולו, וסיפורים מופלאים התפרסמו אודות כך. על מצבתו נכתב: 
"הרב המפורסם שמו נודע בשערים, העמיד תלמידים הגונים וישרים, השאיר אחריו חיבורים יקרים". נודע 

בספריו: ספר ייטב לב על התורה, ספר ייטב פנים על המועדים, ספר רב טוב על התורה ושו"ת אבני צדק.
לב"  ה"ייטב  האדמו"ר  של  המובהק  ותלמידו  נכדו  )תרט"ו-תרצ"ה(,  טייטלבוים  דוד  משה  רבי  האדמו"ר 
מסיגט. הוא וזקנו ערכו יחד את הספר "תפלה למשה" על תהלים מאת זקנם ה"ישמח משה". בשנים תרס"ו-

תרס"ח הוציא לאור שני כרכים של "ישמח משה" על נ"ך ועניינים נוספים. כמו כן, ערך והוציא לאור חלק 
מספרי זקנו ה"ייטב לב". בשנת תרמ"ב התמנה לאב"ד ור"מ בלאפאש )מאדיאר-לאפאש, כיום: רומניה(. 

בסוף ימיו התגורר בארה"ב, שם כיהן כאדמו"ר מוולאווע.
]41[ דף )80 עמודים כתובים(. 42 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים )בהם כתמים כהים(, קרעים ובלאי. קרעים 
חסרים גדולים במספר דפים )כעשרה(, עם פגיעה בטקסט. על הטקסט הועברו קוים ורישומים בדיו כחולה 

)כנראה לסימון הקטעים שהוכנו להדפסה(.

פתיחה: $20,000
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על ה"ישמח משה" כתב כל ימיו חידושים בכל חלקי התורה - הלכה, אגדה, דרוש וחסידות. את ב

חידושיו אלה כתב בצורה מזדמנת, על גבי ניירות ופתקאות, ולא באופן מסודר. לאחר פטירתו, 

עברו כתביו לנכדו ותלמידו ה"ייטב לב", שמסר את הכתבים לידי סופר, שיעתיקם בצורה מסודרת. 

לאחר העתקת הכתבים החל ה"ייטב לב" לערוך ולסדר את החידושים לפי נושאים. תוך כדי העריכה, 

וקישור ומראי מקומות רבים. מכתבים אלו הדפיס ה"ייטב לב", בין  הוסיף הגהות, משפטי פתיחה 

השנים תר"ט-תרכ"א, את סדרת הספרים "ישמח משה" על פרשיות התורה. בהמשך, כשנעשה ה"ייטב 

לב" טרוד בענייני רבנותו וישיבתו ובהרבצת תורה לתלמידיו הרבים, מסר את יתר הכתבים לחתנו 

– רבי ישראל יעקב יוקל טייטלבוים אב"ד גורליץ ולנכדו רבי משה דוד טייטלבוים אב"ד לאפאש, כדי 

שיערכו ויסדרו חיבורים נוספים מתורת ה"ישמח משה" להדפסה. רבי ישראל יעקב יוקל טייטלבוים 

מגורליץ ערך את שו"ת "השיב משה" )נדפס בלבוב, תרכ"ו(. רבי משה דוד טייטלבוים מלאפאש ערך 

את החיבור "תפלה למשה" על תהלים )נדפס בקראקא, תר"מ(, ובשנים תרס"ו ותרס"ח ערך והדפיס 

שני כרכים חדשים בשם "ישמח משה", בהם לקט של עשרה חיבורים קטנים על נ"ך, מגילות, אגדות 

חז"ל ועוד.

הדפים שלפנינו היו הבסיס לחיבוריו השונים של ה"ישמח משה". ניתן לראות בהם את השלב הראשוני 

של כתבי ה"ישמח משה", קודם העריכה והחלוקה לנושאים ולספרים שונים. עקבות העריכה בכתב-

יד קדשם של צאצאיו הקדושים הנ"ל מופיעים על הדפים שלפנינו.

266. Manuscript, Leaves from the Compositions of the Yismach Moshe – With 
Dozens of Handwritten Glosses Handwritten by Rebbe Yekutiel Yehuda 
Teitelbaum Rabbi of Sighet, Author of Yitav Lev, and Hundreds of Glosses 
by Rebbe Moshe David Teitelbaum Rabbi of Laposch – Sections of Hitherto 
Unprinted Teachings of the Yismach Moshe 
Manuscript, 41 large leaves – Chassidic essays, Aggadic novellae and homiletics on 
the Torah portions, Neviim and Ketuvim, teachings of the sages and various topics, 
by R. Moshe Teitelbaum Rabbi of Ujhel (Sátoraljaújhely), author of Yismach Moshe. 
Written by a scribe, with dozens of glosses and transition sentences handwritten by his 
grandson and close disciple, Rebbe Yekutiel Yehuda Teitelbaum Rabbi of Sighet – the 
Yitav Lev. [Gorlitz/Sighet, ca. 1848-1861]. With hundreds of glosses handwritten by 
Rebbe Moshe David Teitelbaum Rabbi of Laposch (Târgu Lăpuş). [Laposch, 1900s].
Large leaves, written on both sides (two columns per page), copying in preparation for 
printing from the novellae of the Yismach Moshe. These leaves were in the possession 
of the Yitav Lev and his grandson and disciple Rebbe Moshe David Teitelbaum. Both 
of them edited sections of this manuscript and printed them in the Yismach Moshe 
books which they published. Therefore, these leaves contain their handwritten glosses, 
notes, additions, emendations and instructions for the printer.
While preparing his grandfather's series of books on the Torah for print, the Yitav Lev 
selected several sections from the present manuscript and published them in the Yismach 
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Moshe books on the Torah (Lviv, 
1848-1861). Rebbe Moshe David 
later selected other sections from 
these leaves, and published them 
in the Yismach Moshe books on 
Neviim, Ketuvim and teachings 
of the sages (Sighet, 1906-1908). 
Approximately, half the leaves 
bear glosses of the Yitav Lev 
(totaling dozens of glosses). The 
leaves also bear glosses by his 
grandson Rebbe M.D. Teitelbaum 
added his glosses (hundreds of 
glosses).
At least four leaves (marked) 
contain sections of teachings 
of the Yismach Moshe which 
apparently, have never been 
printed, some with glosses of the 
Yitav Lev which have never been 
printed. Other leaves may also 
contain unpublished sections.
Rebbe Moshe Teitelbaum Rabbi 
of Ujhel (1759-1841), prominent 
Chassidic leader in Hungary 
and Galicia. Outstanding Torah 
scholar and kabbalist, renowned 
as a holy man and wonder-worker. Author of the Yismach Moshe series and other 
books.
Rebbe Yekutiel Yehuda Teitelbaum, the Yitav Lev (1808-1883), close disciple of his 
grandfather the Yismach Moshe and his successor as rabbi of Ujhel. Later appointed 
rabbi of Sighet, he opened a large yeshiva and drew thousands of Chassidim seeking 
his counsel and blessings.
Rebbe Moshe David Teitelbaum (1855-1935), grandson and close disciple of the Yitav 
Lev of Sighet. Published the works of his ancestors, the Yismach Moshe and the Yitav 
Lev. Served as rabbi of Laposch from 1882, settling in his final years in the United 
States, where he served as the Volova Rav.
[41] leaves (80 written leaves). 42 cm. Overall good condition. Stains (including dark 
stains), tears and wear. Large open tears to a number of leaves (approx. 10), affecting 
text. Markings and inscriptions in blue ink in the text (presumably indicating sections 
to be printed).
Opening price: $20,000 
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Throughout his life, the Yismach Moshe composed novellae on all parts of the 
Torah – Halachah, Aggadah, Derush and Chassidut. He wrote these novellae 

sporadically, on pieces of paper, rather than in an organized fashion. After his 
passing, his writings were given to the Yitav Lev, his grandson and disciple, who 
gave them to a scribe to be copied methodically. After the writings were copied, 
the Yitav Lev began editing and arranging the novellae according to topics. While 
he was editing them, he added glosses, introductory and transition sentences, and 
many sources. From these writings, the Yitav Lev printed the Yismach Moshe 
series on the Torah portions, in 1848-1861. Later, the Yitav Lev became busy with 
his rabbinical position, his yeshiva and disseminating Torah to his many disciples, 
and handed over the rest of the writings to his son-in-law, R. Yisrael Yaakov Yukel 
Teitelbaum Rabbi of Gorlitz and to his grandson R. Moshe David Teitelbaum Rabbi 
of Laposch, for them to edit and arrange other works of the Yismach Moshe for 
print. R. Yisrael Yaakov Yukel Teitelbaum of Gorlitz edited Responsa Heshiv Moshe 
(Lviv, 1866). R. Moshe David Teitelbaum of Laposch edited Tefillah LeMoshe on 
Tehillim (Krakow, 1880), and in 1906 and 1908, he compiled and published two 
new volumes of Yismach Moshe, comprising a compendium of ten small works on 
Neviim, Ketuvim, Megillot, Aggadot and more.
These leaves were used in the preparation of several books of the Yismach Moshe 
series, and show the initial stages of editing – prior to the rearrangement according 
to subjects – bearing the handwritten editing notes of his holy descendants.
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יהושע  אברהם  רבי  האדמו"ר  מכתב   .267
ברכת   - תרס"ה  רודנה,   - מנאסויד  פריינד 

"חיי בני ומזוני"
מכתב בכתב-ידו וחתימתו של האדמו"ר רבי אברהם 
רומניה(,  )רודנה,  ראגנע  מנאסויד.  פריינד  יהושע 

תרס"ה ]1905[.
מכתב המלצה שנכתב עבור הבחור החתן רבי אברהם 
מחצבתו  קודש  "מגזע  ]פרקש[,  שור  בנימין  שמואל 
]=התבואות  התב"ש  הגדול  רבינו  הגה"ק  מרן  מכ"ק 
הגה"ק  כ"ק  בעיני  למאד  חביב  והי'  זצוקללה"ה  שור[ 
בקודש  משמש  הי'  כי  זצוקללה"ה  מדעעש  אדומו"ר 
כותב  האדמו"ר  הסתלקותו".  עד  זצללה"ה  אצלו 
הגה"ח  הרב  "נכדת  עם  השתדך  המדובר  החתן  כי 
המפורסם מו"ה יצחק בעהם הדומ"ץ מקראלי אשר נסע 
לעה"ק ירושלים תובב"א", ועומד לנסוע לארץ ישראל. 
בשל כך הוא מבקש שיסייעו לו בהוצאות הנישואין שלו 
והוצאות הנסיעה. האדמו"ר מזכיר את מכתב התמיכה 
שכתב האדמו"ר רבי משה פאנעט מדעעש עבור החתן 
"וזכות  האדמו"ר:  מברך  המכתב  בסוף  להלן(.  )ראה 
הצדקה... יעמוד לימין המסייעים ויתברכו בברכת חיי 

בני ומזוני ולהשפיע עליהם כ"ט ]כל טוב[...". 
באוסף המכתבים בפריט הבא )מס' 268( עולה כי שם 
הוא  הנראה,  )כפי  פרקש  היה  החתן  של  משפחתו 

מכונה "שור" במכתב שלפנינו בשל היותו צאצא של ה"תבואות שור"(.
מכתב המלצה מאת האדמו"ר רבי יחזקאל פאנעט מדעעש לחתן הנ"ל, הוצג בקטלוג קדם, מכירה 82 )פריט 
254(. המכתב שלפנינו וצילומו, לצד שני מכתבי האדמו"רים מדעעש רבי משה פאנעט ובנו רבי יחזקאל 

פאנעט, התפרסם בקובץ נחלת צבי )גליון טז, עמ' קטז-קיז(. 
רקע מעניין על חתונתם של הזוג - רבי שמואל אברהם פרקש ומרת אסתר מלכה נכדת רבי יצחק בעהם - 

ראה בקובץ "עלי זכרון" )גליון 43, עמ' ה-ו(; וראה גם בפריט 268.
האדמו"ר הגאון הקדוש רבי אברהם יהושע פריינד אב"ד נאסויד )תרט"ו-תרצ"ב(, תלמיד המהר"ם שיק 
ותלמיד ה"ייטב לב". בנו של רבי משה אריה פריינד ראש הקהל בסיגט בזמן ה"ייטב לב" וה"קדושת יו"ט". 
חתן רבי מרדכי יהודא לעוו אב"ד אינטרדאם. כיהן ברבנות רודנה ומשנת תרס"ה כיהן ברבנות הערים 
נוסע להסתופף בצל בעל ה"דברי חיים"  ובצעירותו היה  ועובד ה',  ואינטרדאם. חסיד  הסמוכות נאסויד 
בצאנז. איש קדוש שנהג בפרישות ובדקדוקי הלכה והנהגה. נודע לאדמו"ר פועל-ישועות, ורבים היו נוסעים 
להתברך מפיו. מגדולי הקנאים לדבר ה', ולא נשא פנים לאיש. תולדותיו וליקוטי אמריו נדפסו בספרים: 
"הדרת קודש" )גראסווארדיין, תש"ב; ירושלים, תש"כ(, שו"ת "מאור יהושע" )ירושלים, תשכ"ז( ו"גדולת 
בהסכמתו  אודותיו  כותב  מסאטמר  טייטלבוים  יואל  רבי  האדמו"ר  תשמ"ו-תשמ"ט(.  יורק,  )ניו  יהושע" 
לשו"ת מאור יהושע: "הגה"ק אב"ד דק"ק נאסוד זלה"ה אשר כבר נתפרסם בין החיים בתורתו וצדקתו עד 
להפליא, המפורסם אין צריך ראיה והסכמה... כי הוא היה זקן דורנו משירי כנסת הגדולה, אשר דלו והשקו 
מתורת רבותינו הצדיקים הקדומים שבדורות הקודמים נ"ע במסירות נפש ממש ומי ידמה אליו...". נכדו 

ותלמידו הוא הגאון הקדוש רבי משה אריה פריינד )תרס"ד-תשנ"ו(, גאב"ד "העדה החרדית" בירושלים.
ובסימני הקיפול, עם פגיעות  ובלאי. סימני קיפול. קרעים בשוליים  בינוני. כתמים  ]1[ דף. 23 ס"מ. מצב 

בטקסט. הדבקות נייר דבק בסימני הקיפול.

פתיחה: $500
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267. Letter from Rebbe Avraham Yehoshua Freund of Năsăud – Rodna, 1905 – 
Blessings for "Life, Offspring and Sustenance"
Letter handwritten and signed by Rebbe Avraham Yehoshua Freund of Năsăud. Rodna 
(Romania), 1905.
Letter of recommendation for the groom R. Avraham Shmuel Binyamin Shor (Farkash), 
descendant of the Tevuot Shor and attendant of the rebbe of Deyzh. Appeal for financial 
assistance for the groom, who was about to travel to Eretz Israel. The rebbe concludes 
the letter with blessings of "life, sustenance and offspring" for the donors. 
[1] leaf. 23 cm. Fair condition. Stains and wear. Folding marks. Tears to margins and 
folds, affecting text. Tape repairs to folds.
Opening price: $500

268. אוסף טיוטות ומכתבים - צאצאי הגאון רבי יצחק בעהם )חסיד( מקראלי וצאצאי 
אדמו"רי דעעש

אוסף מכתבים וטיוטות-מכתבים - צאצאי הגאון רבי יצחק בעהם )חסיד( מקראלי וצאצאי אדמו"רי דעעש:
· מכתב בכתב-ידו וחתימתו של רבי אלימלך פאנעט מדעעש, לרבי אברהם שמואל בנימין פרקש בירושלים. 
קלוזש ]קלויזנבורג[, תרצ"ט ]1939[. בקשה בעניין שידוך "לבן גיסי הרב הגאון אבד"ק איקלאד" ]רבי חיים 

יהודה ברוין הי"ד[. 
רבי אברהם שמואל בנימין פרקש היה חתן נכדתו של רבי יצחק חסיד, וקודם חתונתו ועלייתו ארצה היה 
משמש בקודש אצל האדמו"ר רבי מנחם מנדל פאנעט מדעעש )ראה פריט קודם, 267; וראה חומר מצורף(.

הרה"צ רבי אלימלך פאנעט )תרנ"ה-תש"ה(, בן האדמו"ר רבי יצחק יחיאל פאנעט מדעעש. לאחר פטירת 
אביו מילא את מקומו כראש כולל "אהבת ציון" זיבנברגן. 

· מכתב בכתב-ידו של רבי אברהם שלום ירוחם פרידמן ]לימים אב"ד טורץ[, אל הגה"ק רבי אברהם יהושע 
פריינד מנאסויד. קראלי, ]תרס"ג-תרס"ה בקירוב[. 

בראש המכתב כותב הרב פרידמן בשם חותנו רבי ישראל יעקב גראס ]חתנו של רבי יצחק חסיד[. הוא כותב 
על השידוך של "החתן תמים... כ"ה אברהם שמואל" ]רבי אברהם שמואל בנימין פרקש הנ"ל[, ולאחר מכן 
מוסיף לכתוב כי לדעתו יש לו זכות קדימה ברבנות קראלי, בתור חתן נכדתו של רבי יצחק חסיד שכיהן 
בעיר כרב טרם עלותו ארצה. המכתב אינו שלם. לפנינו דף ראשון )כתוב משני צדיו( ופיסה קטנה שנותרה 

מהדף האחרון עם חלק מחתימתו.
רבי אברהם שלום ירוחם פרידמן, תלמיד רבי יהודה גרינוולד בעל "זכרון יהודה". שימש כדומ"ץ בטאשנד 
והחזיק בה ישיבה קטנה. הוא אשר הביא את מהר"ם בריסק לכהן שם ברבנות. משנת תר"פ אב"ד טורץ 

הסמוכה לסאטמר. נספה בשואה.
· שלוש טיוטות מכתבים, בכתב-ידו של רבי אברהם שמואל בנימין הנ"ל, אל האחים האדמו"רים רבי יחזקאל 
זיבנברגן: טיוטת-מכתב משנת תרס"ז, בה מזכיר כי  יחיאל פאנעט שעמדו בראש כולל  ורבי יצחק  פאנעט 
שימש בקודש אצל אביהם רבי מנחם מנדל פאנעט מדעעש, ומבקש תמיכה; טיוטת-מכתב משנת תרס"ט, עם 

בקשת תמיכה, בה מוזכר "בני הילד יעקב ליב שיחי'"; טיוטת-מכתב משנת תרס"ח בשם חברי הכולל. 
זיבנברגן בירושלים, ב-13 בפברואר 1912, עבור רבי אברהם שמואל  · תעודת לידה שהונפקה ע"י כולל 

פרקש, שנולד בבוהמיה ב-27 באוקטובר 1907.
· מכתב מאת רבי יחזקאל הלפרין, אל רבי יעקב יהודה פרקש ]כנראה בנו של רבי אברהם שמואל בנימין 
הנ"ל[. שומקוטה מארה, ]שנות התר"צ בקירוב[. התעניינות בדבר האפשרות להגר לארצות הברית ולקבל 

שם משרת רבנות. נכתב על נייר מכתבים רשמי של "פועלי אגודת ישראל סניף שאמקוטא-מארע". 
הגה"צ רבי יחזקאל הלפרין, מצאצאי שושלת דעעש. שימש כאדמו"ר בסיגט. נספה בשואה.

7 פריטי נייר. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300
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268. Collection of Drafts 
and Letters – Descendants 
of Rabbi Yitzchak Böhm 
(Chassid) of Karoly and of 
the Rebbes of Deyzh
Collection of letters and draft 
letters – descendants of R. 
Yitzchak Böhm (Chassid) of 
Karoly (Carei) and of the rebbes 
of Deyzh:
The collection includes:
· Letter handwritten and signed 
by R. Elimelech Paneth of 
Deyzh, to R. Avraham Shmuel 
Binyamin Farkash of Jerusalem 
(groom of the granddaughter of 
R. Yitzchak Böhm). Klausenburg 
(Cluj-Napoca), 1939. 
· Letter handwritten by R. 
Avraham Shalom Yerucham 
Friedman (married to the 
granddaughter of R. Yitzchak 
Böhm; later rabbi of Turcz), to 
R. Avraham Yehoshua Freund 
of Năsăud. Karoly (Carei), [ca. 
1903-1905]. The letter is incomplete – only the first leaf (written on both sides) and a 
small piece of the final leaf, with part of the signature, remain. 
· Three draft letters handwritten by the above-mentioned R. Avraham Shmuel 
Binyamin, to Rebbe Yechezkel Paneth and his brother Rebbe Yitzchak Yechiel Paneth, 
heads of Kollel Siebenbürgen; 1907-1909.
· Birth certificate issued by Kollel Siebenbürgen in Jerusalem, dated 13th February 
1912, for R. Avraham Shmuel Farkash.
· Letter from R. Yechezkel Halperin, a descendant of the Deyzh dynasty, to R. Yaakov 
Yehuda Farkash (presumably son of R. Avraham Shmuel Binyamin). Șomcuta Mare, 
[ca. 1930s].
7 items. Size and condition vary.
Opening price: $300
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האדמו"ר  חידושי   - כתב-יד   .269
בעל "אבני נזר" מסוכוטשוב - קטעים 

שלא נדפסו

שונות  בסוגיות  תורה  חידושי  כתב-יד, 
אברהם  רבי  הקדוש  הגאון  מאת  ובהלכה, 
מסוכוטשוב,  נזר"  "אבני  בעל  בורנשטיין 

שנכתבו על ידי תלמידו.
ה"אבני  תלמיד  בכתב-יד  העתקה  לפנינו 
משעדליץ  פרענקיל  אבא  אברהם  רבי  נזר" 
)תרל"ב-תשכ"א(, שבבחרותו למד כשנתיים 
"באהלי  בספר  אודותיו  )ראה  בישיבתו 

צדיקים" מבנו רבי קלמן אליעזר פרנקל(. 
נדפסו  שלפנינו  בכתב-היד  החידושים  רוב 
ושני  טל",  "אגלי  ובספר  נזר"  "אבני  בשו"ת 
)א-ג,  אברהם"  "בית  בקובץ  נדפסו  קטעים 
בהערה:  נרשם  שם  זה.  מכתב-יד  תשל"ז(, 
אברהם  הרב  בידי  שהועתק  כת"י  "מתוך 
נזר  ז"ל, תלמיד מרן בעל אבני  אבא פרנקל 
)בשנים  בסאכאטשאב  שלמד  בזמן  זצ"ל, 
קלמן  ר'  הרב  בנו  ע"י  נמסר  תר"ן-תרנ"א(. 

אליעזר פרנקל הי"ו מתל-אביב...".
לפנינו מספר קטעים  הנ"ל,  מלבד הקטעים 
 ]56-47[ עמודים  נדפסו:  לא  הנראה  שככל 
מירוח  לנכרי,  קניין  בעניין  חידושים   -
וכלאים,  תרומה  נכרי,  בשדה  ישראל 
בטומאה,  חלה  הפרשת  הארץ,  קדושת 
 -  ]75[ עמוד  דמתוך;  סוגיה  נידה,  חופת 
בעניין עשה לי שירים ונזמים ואקדש לך; 
בענייני   -  ]163-161  ,148-146[ עמודים 
 -  ]175-171[ עמודים  חנוכה;  נר  הדלקת 

חידושים בעניין סילוק בזוזי לבעל חוב, אין כלי ניטל אלא לצורך דבר הניטל בשבת, עירוב בכיכר שנשבע 
שלא לאכלה, ובענייני הלכות פסח; בעמודים ]182-175[ מופיע סימן שנדפס באבני נזר )בסימן שס(, אך עם 

תוספת עמוד שאינו בנדפס.
מעיון בכתב-היד עולה כי החידושים נכתבו לפני הדפסתם ב"אבני נזר" )נדפס תרע"ב( וב"אגלי טל" )נדפס 
תרס"ה(. ניתן לראות כי הסימן הראשון בכתב-היד שלפנינו, המקביל לאבני נזר, או"ח, סימן שנה, אינו 
כולל את הגהת המחבר שבה חזר בו מחלק מדבריו. בדומה לכך, הסימן השני בכתב-היד שלפנינו, המקביל 
לאגלי טל, מלאכת דש, ס"ק יז, מסתיים לפנינו בסוף אות מד, ואילו בספר הנדפס הוא ממשיך עם אותיות 

מה-צה.
הגאון הקדוש רבי אברהם בורנשטיין - האדמו"ר הראשון מסוכוטשוב )תקצ"ט-תר"ע(, מגדולי גאוני וצדיקי 
דורו. חתנו של האדמו"ר רבי מנדלי מקוצק. לצד כהונתו כאדמו"ר לאלפי חסידים, כיהן גם כראש ישיבה, 
בה הנחיל לתלמידיו את שיטתו הלמדנית המיוחדת ]בהקדמתו לספריו הוא כותב כי קיבל את דרך הלימוד 
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269. Manuscript – Novellae of the Avnei Nezer of Sochatchov – Unpublished 
Sections
Manuscript, Torah novellae on various Talmudic topics and halachah by the Avnei 
Nezer – Rebbe Avraham Borenstein of Sochatchov (Sochaczew), recorded by his 
disciple.
The present copying was made by R. Avraham Abba Fränkel of Shedlitz (Siedlce; 1872-
1961), who studied in the Avnei Nezer's yeshiva for two years.
Most of the novellae in the present manuscript were published in Responsa Avnei 
Nezer and in the book Eglei Tal, and two sections were published in the Beit Avraham 
anthology (1-3, 1977), based on the present manuscript. 
The manuscript also contains several apparently unpublished sections: pp. [47-56]; p. 
[75], pp. [146-148, 161-163]; pp. [171-175], and more.
This manuscript was scribed before Avnei Nezer and Eglei Tal were published.
A table of contents appears on the final page. Stamps of the writer R. Avraham 
Abba Fränkel of Shedlitz on the endpaper and other leaves (in Hebrew and Cyrillic 
characters). Late handwritten inscriptions, with corrections, sources and notes as to 
where some sections were printed.
Over 100 written pages (and many blank leaves). 31.5 cm. Fair condition. Stains. Wear, 
tears and worming, affecting text in several places. Detached leaves. Original leather 
binding, damaged, detached and without spine.
Opening price: $1000

מחותנו הרבי מקוצק[. רבים מגאוני פולין היו מתלמידיו המובהקים )ה"חלקת יואב", רבי אריה צבי פרומר 
הגאון מקוזיגלוב, רבי אברהם וינברג בעל "ראשית ביכורים" ועוד(. ספריו "אגלי טל" על דיני שבת וחמשת 
חלקי שו"ת "אבני נזר" הינם מספרי היסוד של עולם התורה וההוראה. לא כל חידושיו זכו להגיע לדפוס, 

וחלקם שרד רק בהעתקות תלמידים מתקופות שונות.
אבא  אברהם  רבי  הכותב  חותמות  נוספים,  ובדפים  הכריכה  בבטנת  הסימנים.  מפתח  האחרון  בעמוד 
פרענקיל משדליץ )בעברית ובאותיות קיריליות(. רישומים מאוחרים בכתב-יד, עם תיקונים, ציוני מקורות 

וציוני המקומות בהם נדפסו חלק מהסימנים.
למעלה מ-100 עמודים כתובים )בנוסף לדפים ריקים רבים(. 31.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. בלאי, קרעים 
וסימני עש, עם פגיעה בטקסט במספר מקומות. דפים מנותקים. כריכת עור מקורית, פגומה, מנותקת וללא 

שדרה.

פתיחה: $1000
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270. שני מכתבים מהאדמו"ר רבי אהרן משה לייפער מנדבורנה - זאלין, תרע"ג-תרע"ד 
- הוראות לחלוקת כספים לאנשי מירון וצפת

שתי גלויות דואר - מכתבים בכתב-ידו וחתימתו של האדמו"ר רבי אהרן משה לייפער מנדבורנה. זאלין 
]Zolynia[, תרע"ג ותרע"ד ]1913 ו-1914[.

נשלחו אל רבי איסר קריס מקולומייא. המכתבים כוללים הוראות מפורטות על חלוקת מעות ארץ ישראל 
לאנשי צפת ומירון.

הרה"ק רבי אהרן משה לייפער )תרט"ו בערך-חשון תרפ"ו(, בן האדמו"ר רבי מרדכי מנדבורנה, מצאצאי רבי 
מאיר הגדול מפרימישלן תלמיד הבעש"ט. מצד אמו היה נכד בעל ה"קרני ראם" - רבי אהרן משה טויבש 
אב"ד יאס - ועל שמו נקרא. לאחר נישואיו עם בת רבי אליהו רייך מריישא, קבע את משכנו בעיר זאלין. 

הרבה בצומות משבת לשבת והתפרסם במופתיו הנוראים. בשנת תרע"ב העביר את חצרו לעיר לנצהוט.
בנו, רבי צבי אלימלך לייפער, כיהן כדומ"ץ בעיר ברגסאז; ושתי בנותיו נישאו לבני דודיהן מאדמו"רי בית 
נדבורנה: הרה"צ רבי יעקב ישכר בער מסלאטפינא-קרעטשניף )בן הרה"ק רבי מאיר מקרעטשניף( והרה"צ 

רבי יעקב לייפער מדברצין )בן הרה"ק רבי יוסף לייפער מנירדהאז(.
9 ס"מ. כתובות משני צדיהן. מצב טוב. כתמים. חותמות דואר. X14 שתי גלויות

פתיחה: $300

270. Two Letters from Rebbe Aharon Moshe Leifer of Nadvorna – Zolin, 1913-
1914 – Instructions for Distribution of Funds in Meron and Safed
Two postcards, handwritten and signed by Rebbe Aharon Moshe Leifer of Nadvorna. 
Zolin (Żołynia), 1913 and 1914.
Addressed to R. Iser Kris of Kolomyia, with detailed instructions on the distribution of 
Eretz Israel funds in Safed and Meron.
R. Aharon Moshe Leifer (ca. 1855 – Cheshvan 1925), son of R. Mordechai of Nadvorna, 
descendant of R. Meir of Premishlan. Served as rebbe in Zolin and later, Łańcut. He 
often fasted from Shabbat to Shabbat and was renowned for his awe-inspiring wonders.
Two postcards. 14 X9 cm. Written on both sides. Good condition. Stains. Postmarks.
Opening price: $300
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גדולי   16 בחתימות  מכתב   .271
הרבנים - כולל חתימת רבי מרדכי 
 - מבילגוריי"  "הרב  מבעלז  רוקח 

ירושלים, תש"ה

הרבנים  גדולי  בחתימות  מכתב 
והאדמו"רים בירושלים - קריאה לתרום 
לאגודת "תומכי אחים", שעסקה בעזרה 
רפואיים.  מכשירים  והשאלת  לחולים 

ירושלים, ]תש"ה בקירוב[.
האשה  כי  במכתבם  מספרים  הרבנים 
התנדבה  פרלמוטר  אסתר  חיה  מרת 
עבור  תרומות  שתאסוף  כנציגה  לשמש 
לבוא  ומבקשים  ברוקלין,  בעיר  האגודה 
דרך  הכסף  את  ולתרום  האגודה  לעזרת 

האשה הנ"ל.
ובסופו  כתיבה,  במכונת  נכתב  המכתב 
של  וחותמותיהם  ידם  חתימות  באו 
חותמות(.  ו-18  חתימות   16( הרבנים 
וצדיקי  גאוני  הרבנים  באו  החתום  על 

ירושלים באותם ימים: 
מבעלז"  זצ"ל  בא"א  רוקח  "מרדכי  רבי 
שליט"א,  מבעלז  האדמו"ר  של  ]אביו 
עלה  מבילגוריי".  "הרב  בשם  הנודע 
לארץ ישראל באמצע שנת תש"ד ונפטר 
אב"ד  סופר  עקיבא  רבי  תש"י[;  בשנת 
פרשבורג; רבי איסר זלמן מלצר "האב"ד 
להישיבה  ראשי  ר"מ  סלוצק,  ור"מ 
רבי  חיים";  עץ  הכללי  המוסד  וראש 

זלמן סורוצקין אב"ד לוצק; רבי שמואל וינגרט "מלפנים רב בפלאהן - גרמניה"; רבי ברוך אבא רקובסקי 
"רב דשכונות אבן ישראל, עזרת ישראל והסביבה"; רבי יצחק יעקב וכטפויגעל "רב במאה שערים"; רבי 
יוסף גרשון הורוויץ "דומ"ץ בעה"ק ירושלם... נשיא ור"מ של הישיבה הגדולה והת"ת מאה שערים"; רבי 
משה חסקין "הרב דק"ק פרילוק מלפנים בקראקינובה"; רבי שמואל הלוי וואזנר ]כיהן בצעירותו כמו"ץ 
ורו"מ  והסביבה... מיסד  ישראל  כנסת  "רב דשכונות  יצחק אריאלי  רבי  ישראל"[;  - אבן  גאולה  דשכונת 
בישיבה המרכזית מרכז הרב מח"ס עינים למשפט"; האדמו"ר מספינקא רבי יוסף מאיר כהנא "מלפנים רב 
בסערעדנא"; רבי אליהו ראם "דיין ומו"ץ בעה"ק ירושלם"; רבי חיים יהודא ליב אויערבאך "ר"מ ישיבת 

שער השמים"; רבי אהרן יעקב קלפפיש "רב בשנאדאווא וכעת בירושלים"; רבי יעקב משה חרל"פ.
חותמות, בלא חתימה, של רבי שמשון אהרון פולונסקי "רב ומ"צ בשכונת בית ישראל", ושל "בית דין צדק 

לעדת הספרדים בירושת"ו".
]1[ דף, נייר מכתבים רשמי. 32.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. קרעים חסרים. סימני קיפול. 

פתיחה: $2000
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271. Letter with Signatures of 16 Leading Rabbis – Including Signature of 
Rabbi Mordechai Rokeach of Belz, the "Bilgoray Rav" – Jerusalem, 1945
Letter with signatures of prominent rabbis and rebbes in Jerusalem – a call to donate 
to the Tomche Achim mutual aid society, which provided assistance to the ill and lent 
medical equipment. Jerusalem, [ca. 1945].
The rabbis announce that Mrs. Chaya Esther Perlmutter volunteered to collect donations 
in Brooklyn for the Tomche Achim society and urge to donate money and equipment. 
Typewritten letter, with signatures and stamps of prominent Jerusalem rabbis and 
Torah scholars (16 signatures and 18 stamps):
R. "Mordechai Rokeach son of the Belzer Rebbe" (father of the present Belzer Rebbe, 
known as the "Bilgoray Rav", immigrated to Eretz Israel in 1944 and died 1949); R. 
Akiva Sofer rabbi of Pressburg; R. Isser Zalman Meltzer "Rabbi of Slutsk, dean of the 
Etz Chaim Yeshiva"; R. Zalman Sorotzkin rabbi of Lutzk; R. Shmuel Weingart "formerly 
rabbi of Plauen, Germany"; R. Baruch Abba Rakovsky "Rabbi of Even Yisrael and Ezrat 
Yisrael neighborhoods and their surroundings"; R. Yitzchak Yaakov Wachtfogel "Rabbi 
in Me'ah She'arim"; R. Yosef Gershon Horowitz "Posek in Jerusalem… Dean of the 
Me'ah She'arim Yeshiva"; R. Moshe Chaskin "Rabbi of Pryluky, formerly in Krekenava"; 
R. Shmuel HaLevi Wosner (at that time, served as posek of the Geula – Even Yisrael 
neighborhood); R. Yitzchak Arieli "Rabbi of the Knesset Yisrael neighborhood and its 
surroundings… founder and dean of the Mercaz HaRav Yeshiva, author of Einayim 
LaMishpat"; Rebbe Yosef Meir Kahane of Spinka "formerly rabbi of Seredně"; R. Eliyahu 
Re'em "Dayan and posek in Jerusalem"; R. Chaim Yehuda Leib Auerbach "Dean of 
the Shaar HaShamayim Yeshiva"; R. Aharon Yaakov Klapfish "Rabbi of Śniadowo and 
now in Jerusalem"; R. Yaakov Moshe Charlap.
Stamps without signatures, of R. Shimshon Aharon Polonsky "Rabbi and posek of the 
Beit Yisrael neighborhood", and of the "Beit Din Tzedek of the Sephardi community in 
Jerusalem".
[1] leaf, official stationery. 32.5 cm. Good-fair condition. Stains and wear. Open tears. 
Folding marks.
Opening price: $2000
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והמלצה  הסכמה  מכתב   .272
אב"ד  מרדכי  רבי  מהצדיק 
סלונים,   - וסלונים  אושמינא 

תרס"ט

הגאון  של  וחתימתו  בכתב-ידו  מכתב 
מרדכי  רבי  הישועות"  "פועל  הצדיק 
וסלונים.  אושמינא  אב"ד  )מרדכי'לה( 

סלונים, ]י"ג אייר[ תרס"ט ]1909[. 
הדסים",  "גן  הספר  להדפסת  הסכמה 
והמלצה על מחברו - רבי משה נתנאל 
יקרותו  לי  יקר  "מאד  פוטשובסקי: 
וגדלותו של הרב הג' מפורסם בתורתו 
ויראתו מוהר"ר ר' משה נתנאל... מעיר 
זעטיל הסמוכה לנו, וכבר מפורסם הוא 
משיבת  והנעימים  היקרים  בחיבוריו 
שדברי']ו[  התחי']ה[,  אמונת  נפש, 
מתלהבין מאד להמשיך לבן של ישראל 

לאביהם שבשמים...". 
זיכוי  רבי מרדכי'לה כותב על חשיבות 
הנ"ל,  ספריו  והפצת  בהדפסת  הרבים 
בכל  "ויתברכו  המסייעים:  את  ומברך 
טוב המסייעים והעוזרים אותו... יום ג' 
הכותב  סלאנימא.  תרס"ט,  למב"י  ך"ח 

מרדכי חופ"ק".
הדסים"  "גן  בספר  נדפסה  זו  הסכמה 

)ברדיטשוב, תר"ע(. מחבר ספר זה הדפיס קודם לכן את ספריו הנודעים "משיבת נפש" )ברדיטשוב, תרנ"א( 
ו"אמונת התחיה" )ברדיטשוב, תרנ"ד(.

)תקצ"ז-תרע"ו(,  מאושמינא"  מרדכי'לה  "ר'  בכינויו  הידוע   - רוזנבלט  וייצל  מרדכי  רבי  המופלא  הצדיק 
וסלונים. מחבר הספר  אושמינא  קארעליץ,  סלונים(,  )שליד  בוטען  באנטיפוליא,  וברבנות  בדיינות  שימש 
"הדרת מרדכי". מגדולי דורו, גאון גדול בתורה ופוסק, אשר נודע גם כמקובל פועל ישועות ו"בעל מופת" 
הדור  וגדולי  חיים  החפץ  מרן  מפיו.  להתברך  נהרו  ורבים  מתקיימות  שברכותיו  כמי  ידוע  היה  בליטא. 
העריצו אותו והרבו לספר בשבחו. תמונתו היתה תלויה בבתים רבים ברחבי ליטא וסיפורי נפלאות רבים 
סופרו אודותיו. ב"אגרת החלום" - מכתב ששלח אל רבי פנחס מיכאל גרויסלייט מאנטופול, הוא מספר לו 
על מספר חלומות שחלם, בהם התגלה לפניו המהר"י בן לב )מחכמי שאלוניקי במאה ה-16( וציוה עליו 

ללמוד את ספר התשובות שלו כדי לכפר על פגם של אחד מאבותיו שחטא נגדו בפגיעה בכבודו.
]1[ דף. 23 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בלאי וקרעים. סימני קיפול. נקבי תיוק.

פתיחה: $1500

מכתבים
Letters
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273. מכתב מהגאון רבי ברוך בער ליבוביץ - קמניץ, תרצ"ה - "ברכות והצלחות אורך 
ימים ושנים טובים עושר ואושר"

שבט  כ"ג  קמניץ,  דליטא.  בקמניץ  יצחק  בית  כנסת  ישיבת  ראש  ליבוביץ,  בער  ברוך  רבי  מהגאון  מכתב 
תרצ"ה ]1935[.

המכתב  רוב  ארה"ב.  מפילדלפיה,  נדיבים  משפחת  אל  קמניץ  ישיבת  ע"י  שנשלח  )ביידיש(  ארוך  מכתב 
במכונת כתיבה, על שני דפים )נייר מכתבים רשמי של הישיבה(. בסיומו 6 שורות בכתב-יד קדשו וחתימתו 
של ראש הישיבה, עם ברכות חמות ולבביות ביידיש ובעברית: "איך קום אייך צוא בענטשין ]=אני בא לברך 
אתכם[... מיט אללע ]=עם כל[ ברכות והצלחות אורך ימים ושנים טובים עושר ואושר... זאל זיין די ברכה 
אין אייער הויז ]=שהברכה תשכון בביתכם[... דברי המברכו והמכבדו ומוקירו ברוך דוב לייבאוויץ ר"מ 

בישיבה הק' בית יצחק".
הגאון הקדוש רבי ברוך דוב )בער( ליבוביץ )תרכ"ד-ת"ש(, בעל "ברכת שמואל", מגדולי מרביצי התורה 
בדורו. מתלמידי הגר"ח מבריסק בישיבת וולוז'ין. חתן הגאון רבי אברהם יצחק צימרמן אב"ד הלוסק. כאשר 
עבר חותנו לכהן בקרמנצוג, מילא את מקומו ברבנות הלוסק והקים בה ישיבה. לאחר י"ג שנה הוזמן לכהן 
כראש ישיבת "כנסת בית יצחק" בסלבודקה. בתקופת מלחמת העולם הראשונה נדד עם ישיבתו למינסק, 
לקרמנצוג ולווילנא, עד שלבסוף הקים אותה בקמניץ. בעל "ברכת שמואל" על סוגיות הש"ס. תורתו שבעל-

פה ושבכתב היא מאבני היסוד של הלימוד הישיבתי המעמיק.
]2[ דף, נייר מכתבים רשמי. 29 ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים בשוליים וסימני קיפול.

פתיחה: $1000

272. Letter of Approbation and Recommendation from R. Mordechai Rabbi of 
Oshmiana and Slonim – Slonim, 1909
Letter handwritten and signed by the wonder-worker R. Mordechai (R. Mordchele), 
rabbi of Oshmiana and Slonim. Slonim, [13th Iyar] 1909.
Approbation for the book Gan Hadasim, and recommendation of its author – R. Moshe 
Netanel Potschowsky, whom he praises for his extensive Torah knowledge and fear of 
G-d. R. Mordchele also explains the importance of printing and distributing the books, 
and blesses all those who assist in this holy task. 
R. Mordechai Weizel Rosenblatt – known as R. Mordchele of Oshmiana (1837-1916) 
served as dayan and rabbi in various cities, including Oshmiana and Slonim. A leader 
of his generation, outstanding Torah scholar and posek, he was renowned in Lithuania 
as a kabbalist and wonder-worker, whose blessings were known to be fulfilled.
[1] leaf. 23 cm. Good-fair condition. Stains, wear and tears. Folding marks. Filing holes.
Opening price: $1500
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273. Letter from Rabbi Baruch Ber Leibowitz – Kamenitz, 1935 – Blessings in 
his Handwriting 
Letter from R. Baruch Ber Leibowitz dean of the Knesset Beit Yitzchak Yeshiva in 
Kamenitz (Kamenets), Lithuania. Kamenitz, 23rd Shvat 1935.
Lengthy letter (in Yiddish) sent from the Kamenitz yeshiva to a family of philanthropists 
in Philadelphia, United States. Most of the letter is typewritten, on two leaves (official 
stationery of the yeshiva). The letter ends with 6 lines handwritten and signed by R. 
Baruch Ber Leibowitz, the yeshiva dean – blessings in Yiddish and Hebrew.
R. Baruch Dov (Ber) Leibowitz (1864-1940), author of Birkat Shmuel, taught many 
disciples. He was a disciple of R. Chaim of Brisk in the Volozhin yeshiva, and the son-
in-law of R. Avraham Yitzchak Zimmerman Rabbi of Hlusk. After his father-in-law 
went to serve as rabbi of Kremenchuk, he succeeded him in Hlusk and established a 
yeshiva. After a 13-year tenure, he was asked to head the Knesset Beit Yitzchak yeshiva 
in Slabodka. During WWI, he wandered with the yeshiva to Minsk, Kremenchuk and 
Vilna, finally settling in Kamenitz. He authored Birkat Shmuel on Talmudic topics. His 
writings are classic works of in-depth yeshiva Torah study. 
[2] leaves, official stationery. 29 cm. Good condition. Minor tears to margins and 
folding marks.
Opening price: $1000 
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פולמוס השיעורים, ובירור דעת בעל התניא בשיעור ה"גריס"

בשנת תש"ז פרצה המחלוקת הנודעת בין ה"חזון איש" לרבי חיים נאה בעניין "השיעורים" שנתנו 

חז"ל - האם חל בהם שינוי והם קטנו במשך הדורות, או שמא נותרו בעינם.

באותה שנה הדפיס ה"חזון איש" את "קונטרס השיעורים" שלו בסוף חלק ב' של ספרו על "קדשים". 

טו שבקונטרס  נאה. בסעיף  חיים  רבי  על  וחולק בתוקף  בקונטרס הוא מבסס את שיטתו באריכות, 

זה, ה"חזון איש" דן בשיעור הגריס שנאמר בהלכות כתמים. הוא כותב כי דעת בעל התניא בשלחן 

וכדעת  מ"מ,  כ-18  הוא  הגריס  היא ששיעור  ויג(  יא  קטן  סעיף  קצ,  סימן  דעה,  )יורה  ערוך שחיבר 

וכי  בו",  חזר  ]=בעל התניא[  ז"ל  יהודה כתב דהגרש"ז  "בספר שארית  כי  מוסיף  רוב הפוסקים, אך 

בערוב ימיו החמיר להקטין את שיעור הגריס )ל-16.5 מ"מ(. בהמשך הסעיף מקשה החזו"א על דברי 

ה"שארית יהודה", ולא מקבל אותם להלכה.

כפי הנראה, הספר "שארית יהודה" לא היה מונח בפני ה"חזון איש", ודבריו הגיעו אליו מ"כלי שני" 

)הדבר ניכר מדברי ה"חזון איש". בין היתר בהתייחסותו לבדיקה שערך בעל התניא לקביעת שיעור 

יודע שה"שארית  ואינו  הבדיקה,  את  התניא  בעל  ערך  כיצד  השערות  מעלה  איש"  ה"חזון  הגריס. 

כך בספרו  על  וכותב  נאה הבחין בדבר  חיים  רבי  דבריו.  אופן הבדיקה בהמשך  יהודה" מפרט את 

יהודה[". אחריו  ]שארית  בס']פר[ שאר"י  עיון  בלי  דבריו  כ']תב[  "החז"א  פב:  "שיעור מקוה" בעמ' 

העירו על כך חכמים נוספים(.

למעשה, זהו המקום היחיד מכל חיבוריו של ה"חזון איש" שבו הוא מזכיר את הספר "שארית יהודה". 

כמו כן, יש לציין שהמהדורה היחידה של הספר "שארית יהודה" בזמנו של החזו"א הייתה המהדורה 

פטירת החזו"א בשנת  רק בשנת תשי"ז, לאחר  נדפס בשנית  )הספר  בווילנא בשנת תר"א  שנדפסה 

תשי"ד(.

המכתב שלפנינו נכתב ככל הנראה על רקע זה, והוא מתעד את מאמציו של ה"חזון איש" להשגת 

הספר "שארית יהודה", שהיה אז די נדיר, על מנת לראות את הדברים במקורם.

274. מכתב מה"חזון איש" אל רבי יעקב לנדא - פולמוס השיעורים
מכתב קצר, שתי שורות בכתב-ידו וחתימתו של הגאון רבי אברהם ישעיהו קרליץ בעל ה"חזון איש". ]בני 

ברק, תש"ז 1947[.
חב"די  ספר  לו  ישאיל  כי  במכתבו  מבקש  איש"  ה"חזון  ברק.  בני  של  רבה   - לנדא  יעקב  רבי  אל  נשלח 
מספרייתו: "...אתכבד לבקש מאת מעכ"ת שליט"א להשאילני ס']פר[ 'שארית יהודה' מאחיו של הגרש"ז 
]=הגאון רבי שניאור זלמן, בעל התניא[ זצוק"ל. אם נמצא תח"י ]=תחת ידו[ ימסרו נא להמוכ"ז ]=לשליח 

המוסר כתב זה[... א"י" ]=אברהם ישעיה[. 
בשולי המכתב רישום בכתב-יד ]של המקבל?[ "כ"ז סיון תש"ז". 

והפולמוס  ה"שיעורים",  בסוגיית  ימים  באותם  עיסוקו  בשל  הנ"ל  לספר  איש"  ה"חזון  נזקק  הנראה  ככל 
שניהל בנדון עם הרב החב"די רבי חיים נאה מירושלים )ראה מסגרת(.

7 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני קיפול. X21 .1[ דף[

פתיחה: $2500
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274. Letter from the Chazon Ish to Rabbi Yaakov Landau – Polemic of Halachic 
Measures
Brief letter, two lines handwritten and signed by R. Avraham Yeshayahu Karelitz the 
Chazon Ish. [Bnei Brak, 1947].
Addressed to R. Yaakov Landau rabbi of Bnei Brak. The Chazon Ish requests to borrow 
the book She'erit Yehuda.
Handwritten inscription [by the recipient?]: "27th Sivan 1947".
The Chazon Ish presumably required the book since he was studying the topic of 
halachic measures at that time, and was in the midst of the polemic with R. Chaim 
Na'eh on this topic (see Hebrew sidebar).
[1] leaf. 21 X7 cm. Good condition. Stains. Folding marks.
Opening price: $2500
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275. מכתב מה"חזון איש" אל רבי יעקב לנדא 
מכתב קצר, שלש שורות בכתב-ידו וחתימתו של הגאון רבי אברהם ישעיהו קרליץ בעל ה"חזון איש", ]בני 

ברק, שנות הת"ש בקירוב, 1940 בקירוב[.
כותב  לנו. ה"חזון איש"  ידוע  ואינו  ברק. הרקע למכתב עלום  בני  - רבה של  לנדא  יעקב  רבי  נשלח אל 
במכתבו: "אחדשה"ט וש"ת באה"ר ]אחר דרישת שלומו הטוב ושלום תורתו, באהבה רבה[. לא עלתה בידי 
להתראות עם פלוני עד עש"ק העבר. התוצאות שעל מעכ"ת שליט"א להסיח דעת מזה. ולנכון לשכוח גם 
את הספק העבר. על דעתי שלא היה ראוי כלל להזדקק. ואחתום שלו']ם[ הדוש"ת אי"ש ]הדורש שלום 

תורתו אברהם ישעיהו[". 
11 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני קיפול. קיצוץ שוליים לא אחיד. X20-1[ דף. כ[

פתיחה: $2500

275. Letter from the Chazon Ish to Rabbi Yaakov Landau
Brief letter, handwritten and signed by R. Avraham Yeshayahu Karelitz the Chazon 
Ish, [Bnei Brak, ca. 1940].
Addressed to R. Yaakov Landau rabbi of Bnei Brak. The Chazon Ish asks R. Landau to 
forget about a certain matter which the Chazon Ish was unsuccessful in furthering. It 
is unclear what the matter in question is. 
[1] leaf. 20 X11 cm. Good condition. Stains. Folding marks. Uneven margins.
Opening price: $2500
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276. מכתב מרבי אהרן קוטלר - ברכת שנה טובה
גלוית דואר עם מכתב קצר בכתב-ידו וחתימתו של הגאון רבי אהרן קוטלר. ]ליקווד, שנות התש"י שנות 

ה-50[.
ברכה לשנה טובה: "בגמר חתימה טובה, לשנת חיים ושלו']ם[, מברך אהרן קטלר". נשלח לניו יורק אל רבי 

אברהם יהושע טברסקי, שהתגורר במנהטן.
הגאון רבי אהרן קוטלר )תרנ"ב-תשכ"ג(, מתלמידי ה"סבא מסלבודקה" ומה"עילויים" המפורסמים בעולם 
הישיבות ]עוד בהיותו בחור התבטא עליו ה"אור שמח", כי הוא עתיד להיות רבי עקיבא אייגר של הדור 
הבא[. חתנו של הגאון רבי איסר זלמן מלצר. כיהן כר"מ וראש ישיבה בישיבת סלוצק. בתקופת מלחמת 
הישיבות  מראשי  היה  קלצק.  בעיר  הישיבה  את  והקים  לפולין  התלמידים  עם  ברח  הראשונה  העולם 
המקורבים לרבי חיים עוזר גרודז'נסקי ול"חפץ חיים". ממייסדי "ועד הישיבות" וחבר "מועצת גדולי התורה" 
בליטא. בתקופת השואה הגיע לארה"ב והקים את הישיבה הגדולה בעיירה לייקווד שבניו-ג'רזי )ישיבה 
והמסירות המוחלטת ללימוד התורה, כדרך  פני עולם הישיבות בארה"ב, בהעברת הלהט  ששינתה את 

ישיבות ליטא(. מראשי מועצת גדולי התורה בארה"ב ו"מרכז החינוך העצמאי בא"י".
8.5 ס"מ. מצב טוב.  X14-גלויית דואר. כ

פתיחה: $400

276. Letter from Rabbi Aharon Kotler – Good Year Wishes
Postcard with brief letter handwritten and signed by R. Aharon Kotler. [Lakewood, 
1950s].
Good year wishes: "A good final sealing, for a year of life and peace, so blesses Aharon 
Kotler". Addressed to R. Avraham Yehoshua Twersky in Manhattan, New York.
Postcard. Approx. 14 X8.5 cm. Good condition. 
Opening price: $400
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277. Letter from Rabbi Moshe Feinstein – Request to Assist an Agunah – New 
York, 1952
Letter (10 lines) handwritten and signed by R. Moshe Feinstein. [New York, Iyar] 1952.
Sent to the Chief Rabbinate in Tel Aviv. Request for assistance in the case of an agunah 
in the United States whose husband abandoned her and fled to Israel. 
Inscriptions (by several writers), from the offices of the rabbinate in Tel Aviv, recording 
attempts to locate the husband (including an instruction to check the Chevra Kadisha 
records). 
Rabbi Moshe Feinstein (1895-1986), leading posek in the United States, head of the 
Moetzet Gedolei HaTorah and dean of the Tiferet Yerushalayim Yeshiva in New York.
[1] leaf, official stationery. 28 cm. Good-fair condition. Stains. Folding marks. Torn filing 
holes.
Opening price: $300

פיינשטיין  משה  רבי  מכתב   .277
- פניה לעזרתה של אשה עגונה - 

ניו יורק, תשי"ב

וחתימתו  בכתב-ידו  שורות(   10( מכתב 
של הגאון רבי משה פיינשטיין. ]ניו יורק, 

אייר[ תשי"ב ]1952[.
נשלח אל לשכת הרבנות הראשית בתל 
עגונה  אשה  עבור  עזרה  בקשת  אביב. 
מארה"ב שבעלה עזב אותה וברח לארץ 
עגונה  שהיא  אשה  כאן  "...יש  ישראל: 
לא"י...  ונסע  בעלה  שעזבה  שנים  כמה 
בזה  להודיע  נא  שמת...  שמעה  ועתה 
ולשלוח  שמת,  בדבר  אמת  אם  בברור 
כדי  שמת  עדות[  ]הגביית  הגב"ע  אלי 
מותרת מהעיגון, ואם הוא חי  שתהי']ה[ 
גט  שישלח  עליו  ולפעול  עמו  לדבר  יש 

לאשתו...".
כמה  )של  רישומים  המכתב  בשולי 
בתל  הרבנות  בלשכת  שנעשו  כותבים(, 
אביב, המתעדים את הניסיון לאתר את 
נכתב:  הרישומים  באחד  המעגן.  הבעל 
של  הנפטרים  ברשימת  כל  קודם  "לברר 

חברה קדישה, אח"כ נחקור הלאה". 
רבי משה פיינשטיין )תרנ"ה-תשמ"ו(, גדול פוסקי ההלכה בארצות הברית. נשיא "אגודת הרבנים דארה"ב 
וקנדה". מנהיג היהדות החרדית וראש "מועצת גדולי התורה". ראש ישיבת "תפארת ירושלים" בניו-יורק. 

מחבר הספרים שו"ת "אגרות משה", חידושי "דברות משה" על הש"ס ו"דרש משה" על התורה.
]1[ דף, נייר מכתבים רשמי. 28 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני קיפול. נקבי תיוק, קרועים.

פתיחה: $300
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278. Beit Din Marriage Permit for a Civilly Married Woman – Handwritten 
and Signed by Rabbi Moshe Feinstein – New York, 1957
Leaf handwritten by R. Moshe Feinstein, with his signature and the signatures of two 
dayanim – R. Elkanah Zoberman and R. Chaim Zev Bomzer. New York, Sivan 1957.
Marriage permit for a woman who had been fictitiously married through civil marriage 
for the purpose of receiving a residence permit in America. The Beit Din act confirms 
that she was never married with Kiddushin, nor did the couple live together.
[1] leaf. Approx. 28 cm. Brittle paper. Fair condition. Marginal open tears, slightly 
affecting text.
Opening price: $300

אשה  להיתר  דין  בית  מעשה   .278
 - אזרחיים  בנישואין  רק  שנישאה 
משה  רבי  של  וחתימתו  בכתב-ידו 

פיינשטיין - ניו יורק, תשי"ז
דף בכתב-ידו של הגאון רבי משה פיינשטיין, 
עם חתימת ידו וחתימת שני דיינים נוספים: 
זאב  "חיים  ורבי  זאבערמאן"  "אלקנה  רבי 

באמזער". ניו יורק, סיון תשי"ז ]1957[.
היתר נישואין לאשה שנישאה באופן פיקטיבי 
היו  שלא  "...נתברר  אזרחיים:  בנישואין  רק 
קידושין... וגם לא היו דרים ביחד בבית אחד, 
ורק שבערכאות המדינה ניסת לו בלא עדים 
שהוצרך  בשביל  קידושין,  מעשה  בלא  וגם 

לזה כדי לקבל זכות ישיבה באמעריקא...".
גדול  )תרנ"ה-תשמ"ו(,  פיינשטיין  משה  רבי 
פוסקי ההלכה בארצות הברית. נשיא "אגודת 
היהדות  מנהיג  וקנדה".  דארה"ב  הרבנים 
התורה".  גדולי  "מועצת  וראש  החרדית 
בניו-יורק.  ירושלים"  "תפארת  ישיבת  ראש 
מחבר הספרים שו"ת "אגרות משה", חידושי 
על  ו"דרש משה"  על הש"ס  "דברות משה" 

התורה.
רבי אלקנה זוברמן )תרס"ג-תשי"ט, אנציקלופדיה לחכמי גליציה, ב', עמ' 975-974(, אב"ד יורדנוב )גליציה( 
ולאחר שחרורו בתש"א שימש כמו"ץ  לסיביר,  הוגלה  משנת תרפ"ט. מגדולי חסידי באבוב. בשנת ת"ש 
ועסק רבות בתקנת עגונות השואה.  וולבזיך  לפליטים בעיירה ליד טשקנט. משנת תש"ו כיהן כרב בעיר 
בתש"ח הגיע לארה"ב וכיהן בה ברבנות. היה מגדולי ההוראה בארה"ב והסמיך רבנים רבים להוראה. חבר 

בית הדין לתקנת עגונות של אגודת הרבנים בארה"ב יחד עם הגר"מ פיינשטיין.
רבי חיים זאב בומזר )נפטר סיון תשע"ג(, יו"ר ועד הרבנים של פלטבוש. מתלמידי רבי משה פיינשטיין ורבי 
יוסף דוב סולובייצ'יק. כיהן עשרות שנים ברבנות בקהילות שונות ניו יורק, ועסק רבות בעניני גיור והיתר 

עגונות. 
]1[ דף. כ-28 ס"מ. נייר שביר. מצב בינוני. קרעים חסרים בשולי הדף, עם פגיעות קלות בטקסט.

פתיחה: $300
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משה  מרבי  ארוך  מכתב   .279
הלכתית  תשובה   - פיינשטיין 
גלויות  של  שני  יו"ט  בענין 
 - טובה  חתימה  גמר  וברכת 

תשרי תשכ"ה

מכתב ארוך )2 עמ' כתובים בצפיפות, 
של  וחתימתו  בכתב-ידו  שורות(   48
הגאון רבי משה פיינשטיין. ]ניו יורק[, 
תשכ"ה"  תשרי  ד'  התשובה,  "ימי 

.]1964[
משה  רבי  מברך  המכתב  בתחילת 
טובה  חתימה  וגמר  "שלום  בברכת 

למע"כ ולביתו ולילדם יחיו". 
טוב  יום  בדיני  הלכתית  תשובה 
בעניין אברך מארץ  גלויות.  שני של 
מטורונטו  אשה  שנשא  ישראל 
כשבכוונתו לחזור לגור בארץ ישראל, 
אך מסיבות שונות התעכב עם אשתו 
בקנדה כשנה וחצי - האם דינם כדין 
אחד  יום  רק  הנוהג  ישראל  ארץ  בן 
שצריך  חו"ל  כבן  או  טוב,  יום  של 
לנהוג יו"ט שני של גלויות. התשובה 
משה  אגרות  שו"ת  בספרו,  נדפסה 

)אורח חיים, חלק ג', סימן עה(.
רבי משה פיינשטיין )תרנ"ה-תשמ"ו(, 
גדול פוסקי ההלכה בארצות הברית. 
דארה"ב  הרבנים  "אגודת  נשיא 

וקנדה". מנהיג היהדות החרדית וראש "מועצת גדולי התורה". ראש ישיבת "תפארת ירושלים" בניו-יורק. 
מחבר הספרים שו"ת "אגרות משה", חידושי "דברות משה" על הש"ס ו"דרש משה" על התורה.

]1[ דף )כתוב משני צדיו(, נייר מכתבים רשמי. כ-28 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים וסימני קיפול, עם פגיעות 
קלות בטקסט. קרע חסר בפינת ראש הדף, עם פגיעה במספר מילים בראש העמוד השני. 

מצורפת מעטפת הדואר בה נשלח המכתב. מעטפת רשמית, עם רישום הכתובת בכתב יד. קרעים במעטפה.

פתיחה: $500
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279. Lengthy Letter from Rabbi Moshe Feinstein – Halachic Responsum 
Regarding Second Festival Day in the Diaspora and Blessings for a Gmar 
Chatima Tova – Tishrei 1964
Lengthy letter (2 pages, 48 lines) handwritten and signed by Rabbi Moshe Feinstein. 
[New York], 4th Tishrei 1964.
The letter begins with R. Moshe's blessings for a gmar chatima tova. This is followed by 
a Halachic responsum on the laws of the second festival day in the Diaspora, concerning 
a man from Eretz Israel living short-term in Canada. This responsum was printed in 
Igrot Moshe (Orach Chaim 3:75).
Rabbi Moshe Feinstein (1895-1986), leading posek in the United States, head of the 
Moetzet Gedolei HaTorah and dean of the Tiferet Yerushalayim Yeshiva in New York.
[1] leaf (written on both sides), official stationery. Approx. 28 cm. Good-fair condition. 
Stains and folding marks, slightly affecting text. Open tear to top corner, affecting 
several words at the top of p. 2.
Enclosed: the original envelope in which the letter was sent. Addressed by hand. Tears 
to envelope.
Opening price: $500

מכתב הסטייפלר - תשובה בהלכה וברכת שנה טובה / התכתבות הרב לנדא עם   .280
האדמו"ר ה"שפע חיים" מצאנז-קלויזנבורג באותו עניין הלכתי - תשכ"ה

מכתב מאת הסטייפלר, שנשלח אל הגאון רבי יעקב לנדא רבה של בני ברק, ושני העתקי מכתבים הלכתיים 
מהאדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג ומרבי יעקב לנדא, בעניין ספק "פצוע דכא" )הרב לנדא עסק רבות בסוגיה זו, 

בירר עליה אצל רופאים והתכתב עם גדולי ישראל(.
1. מכתב בכתב-ידו וחתימתו של הגאון רבי יעקב ישראל קנייבסקי - "הסטייפלר", אל רבי יעקב לנדא. ]בני-

ברק, אלול תשכ"ד/תשכ"ה? 1964/1965[.
המכתב  בסוף  אך  דכא",  "פצוע  בגדר  איננו  הנידון  שהמקרה  ולהכריע  להקל  הסטייפלר  נוטה  במכתבו 
הוא מסייג את דבריו וכותב בענוותנותו: "ואני עני אין בכוחי לומר פסק הלכה למעשה". בהמשך כותב: 
"מסתמא ב'אוצר הפוסקים' נמצא כל דעות הפוסקים בזה". בסוף מכתבו מסיים הסטייפלר בברכת שנה 

טובה: "יכתב ויחתם לחיים טובים בסשצ"ג ]בספרם של צדיקים גמורים[".
כפי הנראה, המכתב לא נדפס. 

]1[ דף. 17 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. נקבי תיוק. סימני קיפול וקמטים.
2. העתק מכתב הלכתי בעניין ספק "פצוע דכא", מאת רבי יעקב לנדא, אל האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה 
הלברשטאם מצאנז-קלויזנבורג. ט"ו טבת תשכ"ה ]1965[. מודפס במכונת כתיבה. ]2[ דף. 28 ס"מ. מצב טוב. 

סימני קיפול. נקבי תיוק.
יהודה  יקותיאל  רבי  האדמו"ר  מאת  דכא",  "פצוע  ספק  בעניין  הלכתית  תשובה  של  בכתב-יד  העתק   .3

הלברשטאם מצאנז-קלויזנבורג. ]נתניה, שבט תשכ"ה 1965[.
של  השו"ת  בספר  נדפסה  )התשובה  חתימה.  ללא  האדמו"ר.  של  רשמי  מכתבים  נייר  על  סופר  כתיבת 
האדמו"ר: שו"ת "דברי יציב", ה, אבן העזר, סימן יז, עמ' לט-מג(. ]6[ דף, נייר מכתבים רשמי. 27 ס"מ. מצב 

טוב. סימני קיפול. נקבי תיוק.

פתיחה: $750
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280. Letter from the Steipler 
– Halachic Responsum 
and New Year Blessings / 
Correspondence Between 
Rabbi Landau and the Shefa 
Chaim of Sanz-Klausenburg 
on the Same Halachic Topic 
– 1965
Letter from the Steipler, sent 
to Rabbi Yaakov Landau rabbi 
of Bnei Brak, and two copies 
of halachic letters, one from 
the Shefa Chaim of Sanz-
Klausenburg and the other from 
R. Yaakov Landau, regarding 
the halachic case of a Petzua 
Daka (a topic which R. Landau 
studied at length, with extensive 
consultation).
1. Letter handwritten and signed 
by R. Yaakov Yisrael Kanievsky, 
the Steipler, to R. Yaakov Landau. 
[Bnei Brak, Elul 1964/1965?].
The Steipler writes that he is inclined to view the matter leniently, stating this is not 
a case of Petzua Daka, yet at the end of the letter he humbly refrains from issuing a 
ruling. The Steipler concludes the letter with blessings for a good year: "May he be 
written and sealed for a good life in the book of the completely righteous".
This letter was presumably never published. 
[1] leaf. 17 cm. Good-fair condition. Stains and wear. Filing holes. Folding marks and 
creases.
2. Typewritten copy of a letter, halachic question sent from R. Yaakov Landau to Rebbe 
Yekutiel Yehuda Halberstam of Sanz-Klausenburg, regarding the case of a Petzua 
Daka. 15th Tevet 1965. [2] leaves. 28 cm. Good condition. Folding marks. Filing holes.
3. Handwritten copy of a halachic responsum regarding a case of a Petzua Daka, by 
Rebbe Yekutiel Yehuda Halberstam of Sanz-Klausenburg. [Netanya, Shevat 1965].
Written by a scribe on the official stationery of the Rebbe. Unsigned. (The responsum 
was published in the rebbe's responsa work, Divrei Yatziv). [6] leaves, official stationery. 
27 cm. Good condition. Folding marks. Filing holes.
Opening price: $750
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281. טיוטה לכרוז בחתימות רבנים 
לבתי  הטלוויזיה  הכנסת  נגד   -
ישראל - בני ברק, תשכ"ט בקירוב

טיוטה  ביתך",  אל  תועבה  תביא  "לא 
הטלוויזיה  מכשיר  הכנסת  נגד  לכרוז 
ידם  חתימות  עשר  עם  ישראל,  לבתי 
ברק,  בני  ברק.  בבני  הרבנים  גדולי  של 

]תשכ"ט 1969 בקירוב[.
דף מודפס במכונת כתיבה, עם חתימות 
יד קדשם של הרבנים: רבי יעקב לנדא, רב 
מאיר  יחיאל  רבי  )תרנ"ג-תשמ"ו(;  העיר 
וינגורט, רב דחסידי גור )תרמ"ח-תשל"ג(; 
רבי יצחק שלמה אונגר, ראש ישיבת חוג 
רבי רפאל  )תרפ"א-תשס"ד(;  סופר  חתם 
ברוך טולידאנו, אב"ד מקנס )תר"ן-חשון 
הרב  כ"ץ,  שלמה  אברהם  רבי  תשל"א(; 
בבני  לב"  "ייטב  קהל  אב"ד  מריסקווא 
בלוי,  משה  רבי  )תרמ"ד-תשל"ה(;  ברק 
רבי  )תר"ע-תשס"ב(;  כץ  פרדס  אב"ד 
ישראל  אגודת  שיכון  רב  גשטטנר,  נתן 
שמש,  דוד  רבי  תשע"א(;  )תרצ"ב-כסלו 
רב העדה הספרדית, פרדס כץ )תרע"ב-

תשמ"ב(; רבי נתן צבי פרידמן, רב שכון 
ה', בעל "אוצר הרבנים" )תרע"ד-תשנ"ג(; 
רבי אברהם צבי ווייס, רבה הראשון של 

שכונת נוה אחיעזר )תרס"ב-תשל"ט(.
על הדף גם חתום בדפוס רבי שמואל הלוי וואזנר, גאב"ד זכרון מאיר.

הרבנים מעוררים על הסכנה בהכנסת מכשיר הטלוויזיה אל הבית וכותבים כי "ע"י מכשיר זה מטמאים את 
נפש הבנים והבנות ועוברים תמיד על לאו דאורייתא ולא תתורו אחרי עיניכם...". הרבנים פונים בקריאה 
לתושבי העיר: "חוסו על נפשותיכם ונפשות בניכם ובנותיכם והזהרו לבל תט]מ[או נשמותיהם - בל יכניס 

איש לביתו מכשיר טלביזיא".
]1[ דף. כ-28 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בלאי וסימני קיפול. 

פתיחה: $300
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281. Draft of a Proclamation Against Television, Signed by Rabbis – Bnei 
Brak, Ca. 1969
Draft of a proclamation against bringing televisions (referred to as an abomination) 
into Jewish homes, signed by 10 leading rabbis of Bnei Brak. Bnei Brak, [ca. 1969].
Typewritten, with the handwritten signatures of: R. Yaakov Landau, rabbi of Bnei Brak; 
R. Yechiel Meir Weingort, rabbi of the Gerrer Chassidim; R. Yitzchak Shlomo Ungar, 
dean of the Chug Chatam Sofer yeshiva; R. Refael Baruch Toledano, rabbi of Meknes; 
R. Avraham Shlomo Katz of Riskeva, rabbi of the Yitav Lev – Satmar community in 
Bnei Brak; R. Moshe Blau, rabbi of Pardes Katz; R. Natan Gestetner, rabbi of Shikun 
Agudath Yisrael; R. David Shemesh, rabbi of the Sephardi community in Pardes Katz; 
R. Natan Tzvi Friedman, rabbi of Shikun Heh and author of Otzar HaRabbanim; R. 
Avraham Tzvi Weiss, first rabbi of the Neve Achiezer neighborhood.
With the printed signature of R. Shmuel HaLevi Wosner, rabbi of Zichron Meir.
The rabbis alert to the danger of bringing television into one's home.
[1] leaf. Approx. 28 cm. Good-fair condition. Stains, wear and folding marks.
Opening price: $300
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282. מכתב רבי אברהם שלמה זלמן צורף 
הפרושים  עדת  מראשי   - ציון"  "שליח 
תלמידי הגר"א בירושלים - ליוורנו, תרי"א 

- מכתב משנת הירצחו
אברהם  רבי  השד"ר  בחתימת  יד,  בכתב  מכתב 
ש'  מרחשוון  כ"ה  ליוורנו,  צורף.  זלמן  שלמה 

ירא"ת ה' ]תרי"א 1850[.
בער  "הנגיד הישיש... כמוהר"ר שלמה  נשלח אל 
]המזכיר  יע"א"  פיזרא  דע"ת  סאקריטרייא  הי"ו 
חתימתו  מופיעה  המכתב  על  פיזרו[.  קהילת  של 
ת"ו".  ציון  שליח  ס"ט  זלמן  שלמה  "אברהם  של 
זלמן  שלמה  אברהם  רבי  הוסיף  המכתב  בשולי 
שלום  "ואומר  וחתימתו:  בכתב-ידו  נוסף,  מכתב 
לכבוד מעלת אהובי... כמו"ה ארי' יהודא מהזקנים 

הי"ו...". 
רבי אברהם שלמה זלמן צורף, מראשי קהילת "עדת 
מעשרת  בירושלים,  הגר"א  תלמידי  הפרושים" 
האשכנזים הראשונים שהתיישבו בירושלים. עלה 
לארץ בשנת תקע"א והצטרף אל קהילת הפרושים 
הקטנה בעיר צפת, בראשותו של רבי מנחם מנדל 
בגליל  פרצה  לצפת  בואו  לאחר  כשנה  משקלוב. 
מגפה שהפילה חללים רבים, אז ברח מצפת ועלה 

לירושלים. ]באותם ימים לא יכלו האשכנזים להתיישב בירושלים, בשל החובות הכבדים שהותירו אחריהם 
אנשי עליית רבי יהודה חסיד, ומפני שהערבים ראו בכל אשכנזי ערב לחוב זה. רבי אברהם שלמה זלמן ובני 
בה בסתר. בשל הפחד מבעלי החובות  והתיישבו  לירושלים  אז מראשוני האשכנזים שבאו  היו  משפחתו 
הערביים נאלצו להתחפש וללבוש את בגדי הספרדים[. בהשפעתו של רבי אברהם שלמה זלמן עלה גם רבי 
מנחם מנדל משקלוב מצפת לירושלים, יחד עם תשע משפחות, וכך קם והתבסס הישוב האשכנזי של תלמידי 
הגר"א בירושלים. רבי אברהם שלמה זלמן היה אז מעמודי התווך של הקהילה ויד ימינו של רבי מנחם מנדל 
משקלוב. בקשריו הטובים עם השלטון המקומי ועם הקונסולים של רוסיה ואוסטריה הצליח לבטל את החוב 
ימים  באותם  יהודה החסיד".  רבי  "חורבת  בניית  לחידוש  רישיון מהסולטן  ולהשיג  של העדה האשכנזית 
יצא מספר פעמים כ"שליח ציון" לאסוף תרומות לטובת היישוב בארץ ישראל. פעילותו לשיקום "החורבה" 
הקימה עליו אויבים בקרב תושבי ירושלים הערבים, ולבסוף נרצח ע"י מספר ערבים שהכוהו בחרב. קדם לכך 
ניסיון התנקשות נוסף כאשר ערבי ירה לעברו אך החטיא את המטרה. רבי אברהם שלמה זלמן צורף מוזכר 
כיום כאחד מנרצחי הטרור הראשונים בארץ ישראל. בניו ונכדיו נקראו בשם המשפחה סלומון. אחד מנכדיו 

הוא ר' יואל משה סלומון, ממייסדי נחלת שבעה ופתח תקוה.
לפנינו מכתב משליחותו של רבי אברהם שלמה זלמן בליוורנו, מראשית השנה שבה נרצח.

רישומי כתובת  קיפול משליחת המכתב בדואר. מעבר לדף  24.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני  דף.   ]1[
וחותמות דואר.

פתיחה: $1000

ירושלים וארץ ישראל - מכתבים ודברי דפוס
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282. Letter from the 
Emissary Rabbi Avraham 
Shlomo Zalman Tzoref 
– One of the Leaders of 
the Perushim, Disciples 
of the Gaon of Vilna in 
Jerusalem – Livorno, 1850 
– Letter from the Year He 
Was Murdered
Letter handwritten and 
signed by the emissary 
R. Avraham Shlomo 
Zalman Tzoref. Livorno, 25 
Marcheshvan [1850].
Addressed to the elderly 
notable, R. Shlomo Beer, 
secretary of the Pesaro 
community. The letter bears 
the signature of "Avraham Shlomo Zalman, emissary of Tzion". Additional letter at the 
foot of the leaf, handwritten and signed by R. Avraham Shlomo Zalman.
R. Avraham Shlomo Zalman Tzoref was a leader of the Perushim community in 
Jerusalem. He immigrated to Eretz Israel in 1811 and joined the small Ashkenazi 
community in Safed, headed by R. Menachem Mendel of Shklow. A year later, an 
epidemic caused him to flee to Jerusalem together with nine other families, who 
became the nucleus of the Ashkenazi settlement of disciples of the Gaon of Vilna in 
Jerusalem (in those days, Ashkenazim could not settle in Jerusalem due to the heavy 
debts left by the followers of R. Yehuda HeChasid, and the fact that Arabs considered 
all Ashkenazim guarantors for these debts. R. Avraham Shlomo Zalman and his group 
were among the first to settle in Jerusalem in those times, disguising their identity 
by donning Sephardic garb). His connections with the local government and with 
the Russian and Austrian consuls facilitated canceling the debt of the Ashkenazi 
community and attaining authorization from the Sultan to rebuild the Hurva of R. 
Yehuda HeChasid. These activities provoked the Arab population of Jerusalem, and 
he was later murdered by several Arabs. This letter by R. Avraham Shlomo Zalman 
Tzoref was written during his stay in Livorno while raising funds for the yishuv in 
Eretz Israel, less than a year before his death.
[1] leaf. 24.5 cm. Good condition. Stains. Folding marks. Address and postmarks on 
verso.
Opening price: $1000
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שכונת  ייסוד  על  היסטורי  מסמך   .283
תרנ"א- ירושלים,   - בירושלים  "כרם" 

רבי  ירושלים  רבני  בחתימות   - תרנ"ד 
אלישר  שאול  יעקב  ורבי  סלנט  שמואל 

ה"יש"א ברכה"

בעברית  בכתב-יד  מסמך   - התעודה"  "זאת 
שעליה  הקרקע  בעלות  את  המסדיר  ובערבית, 
התעודה  בירושלים.  "כרם"  שכונת  הוקמה 
שני  של  וחותמותיהם  ידם  בחתימת  מאושרת 
ורבי  סלנט  רבי שמואל  בעיר:  הרבנים הראשיים 
ירושלים,  ברכה".  ה"יש"א  אלישר  שאול  יעקב 

תרנ"א-תרנ"ד ]1891-1894[.
מודים  תרנ"א,  תמוז  מחודש  שלפנינו,  במסמך 
נאמני ועד השכונה כי אין להם זכות בקרקע, על 
אף שרישום הקושאן נעשה על שמם: "...לא לנו 
הנחלה הנז']כרת[ רק מקנת כסף החברים מחברה 
כתב  לו  יש  מהחברים  אחד  וכל  אברהם,  בית 
בהנחלה...".  חלקו  על  הנז']כר[  מהועד  ראי']ה[ 
התעודה הופקדה "בידי אנשי הועד בית אברהם – 
מבני כולל ווילנא, זאמוט וקורלאנד". על החתום 
זיסקינד  רבי  השכונה:  ועד  נאמני  שלשת  באו 
ישראל  ורבי  צבי בה"ר שמריה  יעקב  רבי  שחור, 
אישור  מופיע  חתימתם  לאחר  בהרש"ג.  חיים 
המאשר  סלנט,  שמואל  רבי  )וחותמת(  בחתימת 
יותר,  מאוחר  הנאמנים.  שלושת  חתימות  את 

בשנת תרנ"ד, נוסף אישור בחתימת )וחותמת( הראשון לציון היש"א ברכה, המאשר את חתימתו של רבי 
שמואל סלנט. 

באותה תקופה נוצרו בארץ ישראל בעיות משפטיות ברישום הקרקע על שם אגודות ציבוריות. מסיבה זו 
נרשמו הקרקעות על שם אנשים פרטיים ]בדרך כלל נתינים עות'מאניים[, ולא על שם האגודה המייסדת 

]החברה המשכנת[, ואלו מצדם הפקידו בידי האגודות הודאה המבטלת את זכותם בקרקע. 
קרקעות השכונה "כרם - בית אברהם" בצפון-מערב ירושלים, נקנו בתחילה בשנת תרמ"ה ע"י רבי משה 
גראף, שנטע בה כרם ענבים. בהמשך נקנו אדמות אלו ע"י הגביר רבי משה ויטנברג מוויטבסק ]שבשנת 
ויטנברג - שערי משה", הנמצאת כיום בין הרחובות שטראוס וחיי אדם  תרמ"ה הקים את שכונת "בתי 

בירושלים[. 
וכולל  ווילנא  כולל  לראשי   - שלפנינו  המסמך  נסוב  שעליה   - הקרקע  את  ויטנברג  מכר  תרנ"א,  בשנת 
הורודנא, שהקימו ועד מיוחד להקמת השכונה "בית אברהם", ובנו עליה באותה שנה את השכונה, הנודעת 
עד היום בשם שכונת "כרם" ]נמצאת כיום ממערב לרחוב יוסף בן מתתיהו, בין שכונת "יגיע כפיים" לבין 
שכונת "מקור ברוך"[. בשכונה זו התגוררו ברבות השנים גדולי תורה נודעים, בהם: רבי אלעזר מנחם שך 
ראש ישיבת פוניבז' ]שהתגורר בשכונה בשנות ה-40-50[, ורבי אברהם יעקב זלזניק ראש ישיבת "עץ חיים" 

]שהתגורר בשכונה קרוב ל-80 שנה עד יום פטירתו בשנת תש"ע[.
]1[ דף. כ-40 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בלאי וקרעים קלים. סימני קיפול.

פתיחה: $300

283
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283. Historical Document Regarding the Founding of the Kerem Neighborhood 
in Jerusalem – Jerusalem, 1891-1894 – Signed by the Rabbis of Jerusalem, 
Rabbi Shmuel Salant and Rabbi Yaakov Shaul Elyashar, the Yisa Brachah
Handwritten document in Hebrew and Arabic, regarding the ownership of the land on 
which the Kerem neighborhood in Jerusalem was built. The document is signed and 
stamped by the two chief rabbis of Jerusalem, R. Shmuel Salant and R. Yaakov Shaul 
Elyashar, the Yisa Brachah. Jerusalem, 1891-1894.
The document was written in 1891 and signed by R. Ziskind Shachor, R. Yaakov 
Tzvi son of R. Shemaryah and R. Yisrael Chaim son of R. Sh.G. Their signatures are 
authenticated by R. Shmuel Salant, with his signature and stamp. In 1894, the document 
was signed and stamped by R. Yaakov Shaul Elyashar, the Yisa Brachah, authenticating 
the signature of R. Salant. 
In 1891, the property in question was sold by R. Moshe Wittenberg of Vitebsk to 
the heads of the Vilna Kollel, who established the Beit Avraham committee for the 
purpose of building the "Kerem – Beit Avraham" neighborhood. Since there were legal 
difficulties in registering property under the ownership of public societies, the title 
deed was written under the names of the trustees of the committee, who then declared 
in the present document that they claim no ownership over the land.
[1] leaf. Approx. 40 cm. Good-fair condition. Stains, wear and minor tears. Folding 
marks.
Opening price: $300

284. מכתב רבני ירושלים אל רבני ארם צובא - חתימת רבי שמואל סלנט - ירושלים, 
תרנ"ג

מכתב רבני וממוני ירושלים, אל רבי אברהם הכהן דוויּך, חכם באשי בארם צובה )ַחֶלּב(, ואל ראשי ומנהיגי 
הקהילה בעיר. ירושלים, חשון תרנ"ג ]1892[.

בחלקו העליון של הדף מכתב בחתימת שלשת ממוני הכוללות האשכנזיים בירושלים, אודות בעל שנטש 
את אשתו העגונה בירושלים ומשמש כמורה בבית הספר בַחֶלּב. בהמשך הדף מכתב רבי שמואל סלנט, 
בכתב יד סופר ובחתימת ידו וחותמתו, המצטרף אל הדברים. בהמשך הדף מכתב בית הדין הספרדי בענין 

זה, עם חותמת בית הדין. 
הגאון רבי שמואל סלנט )תקע"ו-תרס"ט(, נודע מילדותו כעילוי וגאון, וכבר בהיותו כבן שבע נדד למרכזי 
התורה בליטא. בנערותו למד בעיר סלנט בחברותא עם ֵרעֹו הגאון רבי ישראל מסלנט )אבי תנועת המוסר(. 
בהיותו כבן 14 קיבל מרבו הגאון רבי אבלי פאסוואלער ראב"ד ווילנא, מכתב שעסק בשאלה מסובכת של 
גדולי הרבנים על הוראותיו כהוראת רב מופלג בתורה.  כי כבר בצעירותו סמכו  גט, דבר המעיד  סידור 
לאחר שנשא את בתו של הצדיק רבי יוסף זונדל מסלנט, עלה בשנת תר"א )1841( לארץ ישראל כדי לשמש 
כמורה הוראה ורב לקהילת ה"פרושים" תלמידי הגר"א שהתגוררו בירושלים. שימש ברבנות ירושלים קרוב 
לשבעים שנה, הקים את מוסדות החינוך והחסד בעיר, יסד בית דין וביסס את הקהילה האשכנזית. נודע 

בפקחותו ובגישתו המציאותית בניהול ענייני הציבור בירושלים ובקהילות ברחבי העולם.
בטקסט,  פגיעות  עם  הקיפול  בסימני  קרעים  קיפול.  סימני  כתמים.  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   28.5 דף.   ]1[

משוקמים במילוי נייר.

פתיחה: $300
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284. Letter from the Rabbis of 
Jerusalem to the Rabbis of Aleppo, 
Signed by Rabbi Shmuel Salant – 
Jerusalem, 1892
Letter from the rabbis and trustees of 
Jerusalem, addressed to R. Avraham 
HaKohen Dwek, chief rabbi of Aleppo 
and to the Aleppo community leaders. 
Jerusalem, Cheshvan 1892.
The upper part of the leaf contains a 
letter signed by the three trustees of 
the Ashkenazi Kollelot in Jerusalem, 
regarding a husband who left his wife 
as an agunah in Jerusalem, and works 
as a teacher in the school in Aleppo. 
This is followed by a letter written by a 
scribe and signed by R. Shmuel Salant, 
authorizing the above. A letter from 
the Sephardi Beit Din on the same topic 
follows, with the stamp of the Beit Din. 
[1] leaf. 28.5 cm. Fair-good condition. 
Stains. Folding marks. Tears to folds, 
affecting text, repaired with paper.
Opening price: $300

284

285. אוסף מכתבים ומסמכים מ"חצר שטרויס" בירושלים - בחתימות גדולי המוסר ורבני 
ירושלים

אוסף מעניין של מכתבים ומסמכים שונים, מארכיון "חצר שטרויס" של גדולי המוסר בירושלים. ]שנות 
התר"נ-תר"פ בקירוב[.

הארכיון כולל: 
ליב  אריה  רבי  בחתימות:  החצר"(,  הנהגת  עניני  )"לסדר  החצר  אנשי  ישיבת  פרוטוקול  בכתב-יד,  דף   ·
ברוידא ]רבי לייב'ציג ברוידא, אחיו הגדול של "הסבא מקלם"[; רבי יצחק מאלצאן ]מתלמידי רבי ישראל 
מסלנט ומחבר ספרים רבים[; רבי חיים יצחק זיו ]חתן "הסבא מקלם"[; רבי טוביה ליב פ]---?[; רבי ישראל 
דוד רופמאן ]ממנהיגי וגבאי חצר שטרויס[; רבי שכנא מאיערס; רבי נחום יצחק ברוידא ]סבו של רבי שמחה 
]רבי הירש'ל  רבי אליעזר צבי לעוויטן  נחום אברהם ברוידא;  רבי  ישיבת חברון[;  זיסקינד ברוידא, ראש 
מסלבודקה[; רבי יהודה יעקב קופרשטוק; רבי אברהם ברוידא; רבי יהודא רוטנר ]ממיר[. ירושלים, שבט 

תרע"ד ]1914[. 
· שני עותקים של מכתב אל ד"ר אליהו שטרויס )בן הנדיב רבי שמואל שטרויס(, בחתימות רבי אריה ליב 

ברוידא ובנו רבי נחום יצחק ברוידא. ירושלים, ניסן תרע"ד ]1914[.
· שטר עדות על צוואת האשה איטא הענא זאקש, אלמנת רבי שלמה מטעלז. בחתימות עדים, ובחתימות 
דייני ירושלים: רבי חיים יעקב ]שפירא[ מקובנה, רבי "אריה ליב בהרא"ד" ]הרשלר, רבי ליב דיין[ ורבי 
 .]1902[ תרס"ב  ירושלים, שבט  ספרא-שארלין[.  מנדל  חיים  ]רבי  דדיינא  ספרא  בהרא"ש"  מענדל  "חיים 

בהמשך הדף: תוספת דברים, בחתימת האשה המצווה ובחתימות עדים. ירושלים, ניסן תרס"ג ]1903[.
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· שטר עדות על צוואת האשה הינדא בת 
שובאצקע  רא"י  אלמנת  קפלן,  משה  ר' 
מטעלז, בחתימות עדים, בחתימת האשה 
רבי  ירושלים:  דייני  ובחתימות  המצווה, 
אריה  רבי  מקובנה,  ]שפירא[  יעקב  חיים 
ליב בהרא"ד ]הרשלר, רבי ליב דיין[ ורבי 
חיים  ]רבי  דדיינא  ספרא  מענדל  חיים 
שבט  ירושלים,  ספרא-שארלין[.  מנדל 

תרס"ד ]1904[.
תנאים[  שטר  ]וטיוטת  תנאים  שטר   ·
בכתב-יד, לאירוסי החתן מיכאל דוב ב"ר 
יוסף זאב, עם הכלה שיינא רחל בת המנוח 
ר' שבתי איינזילמן מבריסק. ירושלים, אב 

תרס"ד ]1904[. 
החתן  לאירוסי  בכתב-יד,  תנאים  שטר   ·
אברהם אבא ב"ר משה סלאנט, עם הכלה 
נכדת  איידילמאן,  שמואל  ר'  בת  באשא 
סיון  ירושלים,  ממיר.  רוטנר  יהודה  רבי 

תפר"ה ]1925[.
רבי  של  מיניאטוריים  פנקסים  ארבעה   ·
ישראל דוד רופמאן מקובנה, עם רשימות 
בקירוב:  תרנ"ז-תרפ"ו  מהשנים  שונות 
ושל  בנזקקים  תמיכות  של  רשימות 

הלוואות גמ"ח; רשימות שונות הקשורות לניהול בית המדרש "שונה הלכות" וישיבת "אור חדש" ב"חצר 
שטרויס", בהן חשבונות כספים ורשימות משתתפים בסדרי לימוד. בכמה מקומות מופיעות חתימות שונות, 

ובין הדפים מספר פתקאות חתומות.
· ועוד מסמכים ומכתבים שונים.

"חצר שטרויס" בירושלים, שכונה ידועה של צדיקים ופרושים מגדולי תנועת המוסר שעלו מליטא לירושלים. 
החצר נוסדה ע"י "הסבא מקלם" רבי שמחה זיסקינד ברוידא-זיו. הסבא עורר את הנדיב רבי שמואל שטרויס 
)שטראוס( מקרלסרוא שבגרמניה ]חמיו של רבי יעקב רוזנהיים מייסד "אגודת ישראל" העולמית[ - "לקנות 
רצב(. החצר  רש"ז, שמות, מאמר  אור  )ראה  ולמוסר"  לתורה  בית תלמוד  לכונן  ובתים,  בירושלים חצר 
ברח'  כיום  נמצאת  ]החצר  מדרש  ובית  דירות  עשרות  של  מבנה  כוללת  מוסררה,  שכונת  בלב  שנקנתה 
הע"ח 20, קרוב לכיכר ספרא ועיריית ירושלים[. בחצר התגוררו עשרות תלמידי חכמים, ובבית המדרש 
קבעו את תלמודם דמויות ידועות מגדולי תנועת המוסר, בהם גדולי תלמידיו של רבי ישראל מסלנט: רבי 
איצל'ה בלאזר אב"ד פטרבורג, שעלה לירושלים לעת זקנתו; רבי נפתלי אמשטרדם; רבי יצחק מאלצאן; 
רבי לייב'ציג ברוידא, אחיו הגדול של "הסבא מקלם"; רבי הירש'ל לוויטאן, מייסד הישיבה בסלבודקה; רבי 
שמואל הלל שיינקר ]בנו של רבי אברהם תאניס שיינקר, מראשי "כולל הפרושים" בקובנה של רבי ישראל 
מסלנט[; ועוד דמויות מפורסמות. בבית המדרש בחצר שטרויס נוסדה בהמשך ישיבה בשם "אור חדש", 

בנשיאות הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד מירושלים והגאון רבי חיים הלוי אב"ד בריסק. 
4 פנקסים בפורמט כיס, וכ-10 דפים )מכתבים ומסמכים(. גודל ומצב משתנים. 

הפריטים שלפנינו הגיעו כנראה מארכיונו של רבי ישראל דוד רופמן מקובנא, שהיה מגבאי ומנהלי "חצר 
שטרויס". רבי ישראל דוד, איש חסד ומוסר, היה חשוך-בנים וגידל בביתו ילדים יתומים )בהם הסופר א"ר 

מלאכי שגדל בביתו כבן, ראה חומר מצורף(.

פתיחה: $500
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285. Collection of Letters and Documents – "Chatzer Strauss" in Jerusalem – 
Signatures of Prominent Mussar Personalities and Jerusalemite Rabbis 
Interesting collection of letters and various documents, originating from Chatzer 
Strauss (Strauss Courtyard) in Jerusalem – a center of the Mussar movement in Eretz 
Israel and home to many prominent Mussar personalities. [Ca. 1890s-1920s].
Included: 
· Handwritten leaf – protocol of a meeting regarding the administration of Chatzer 
Strauss, signed by R. Aryeh Leib Broide (elder brother of the Alter of Kelm), R. Yitzchak 
Moltzan (disciple of R. Yisrael of Salant), R. Chaim Yitzchak Ziv (son-in-law of the Alter 
of Kelm), R. Tuvia Leib [---?], R. Yisrael David Rufman (leader and gabbai of Chatzer 
Strauss), R. Nachum Yitzchak Broide (grandfather of R. Simcha Ziskind Broide, dean 
of the Hebron Yeshiva), R. Nachum Avraham Broide; R. Eliezer Zvi Levitan, R. Yehuda 
Yaakov Kuperstock, R. Avraham Broide, and others. Jerusalem, Shevat 1914.
· Two copies of a letter to Dr. Eliyahu Strauss (son of the philanthropist R. Shmuel 
Strauss), signed by R. Aryeh Leib Broide and by his son R. Nachum Yitzchak Broide. 
Jerusalem, Nissan 1914.
· Testaments signed by the Jerusalemite dayanim, R. Chaim Yaakov Shapira of Kovno 
and R. Leib Dayan. Jerusalem, 1902-1903.
· Four small ledgers of R. Yisrael David Rufman of Kovno, with various records from 
1897-1926: records of funds given to the needy and of loans; various records related 
to the management of the Shoneh Halachot Beit Midrash and the Or Chadash Yeshiva 
located in Chatzer Strauss. Contains a number of signatures. Several signed notes 
between the leaves.
· Additional documents and letters.
Chatzer Strauss (Strauss Courtyard) in Jerusalem was home to many prominent Mussar 
personalities who emigrated from Lithuania. It was established at the initiative of the 
Alter of Kelm, R. Simcha Ziskind Broide-Ziv; the funds were provided by philanthropist 
R. Shmuel Strauss of Karlsruhe. 
4 small ledgers and approx. 10 leaves (letters and documents). Size and condition vary. 
These items presumably originate from the archive of R. Yisrael David Rufman of 
Kovno, gabbai of Chatzer Strauss.
Opening price: $500
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286. ארכיון בעניני הרבנות והקהילה 
 - התר"ע  בשנות  בתיה  במזכרת 
מכתבים מהרב קוק, מרבי חיים ברלין 

ומרבני ארץ ישראל
אוסף מכתבים ומסמכים - מארכיון רבי משה 
אוסטרובסקי )המאירי(, שכיהן ברבנות עקרון 
תרע"ב-תרע"ט  השנים  בין  בתיה(  )מזכרת 

.)1912-1919(
המושבה  של  מצבה  את  המתעד  ארכיון 
בארץ  העות'מאני  השלטון  תקופת  בשלהי 

ישראל.
רבנות  כתבי  סמיכה;  מכתבי  כולל:  הארכיון 
עקרון;  תושבי  בחתימות  נוספים  ומסמכים 
תעודות ומסמכים על התארגנויות של תושבי 
"אגודת  בתנועות  כחברים  להימנות  עקרון, 
מסמכים  מכתבים,  ו"המזרחי";  ישראל" 

ותעודות שונות.
בין הפריטים:

· תעודת סמיכה לשוחט, עם מכתבים בכתב-
ברלין  חיים  רבי  הרבנים:  של  וחתימתם  ידם 
יצחק  אברהם  רבי  וירושלים;  מוסקבה  אב"ד 
בירושלים:  הדין  בית  יפו;  אב"ד  קוק  הכהן 
בהרא"ד  ליב  רבי  וולנשטיין,  נחום  רבי משה 
]הרשלר[ ורבי צבי פסח פרנק; ראשי השו"בים 
בירושלים: רבי חיים זאב אריה ]גוטליב?[, רבי 
ראבין.  ישראל  ורבי  שימונוביץ  בנימין  יוסף 

ירושלים ויפו, תרע"א-תרע"ב ]1911-1912[.
סמיכה  מכתב   ·  .]1910 תר"ע  ]אלול  ירושלים,  ראשקעס.  ליב  אריה  רבי  לרבנות, מאת  סמיכה  מכתב   ·
לרבנות, מאת רבי יונה ראם מבירז'. ירושלים, אלול תר"ע ]1910[. · מכתב מאת רבי יוסף אליהו וינוגרד, 
מראשי ישיבת תורת חיים. ירושלים, אלול תרע"ב ]1912[. · תעודת אישור על משרת הרב אוסטרובסקי 
כרב מושבת עקרון, מאת ה"חכם באשי" בעיר יפו, רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל. יפו, אלול תרע"ה ]1915[. · 
שני מכתבים מאת רבי ישראל אבא ציטרון )קטרוני( רבה של פתח תקוה. יפו, תרע"ח; פתח תקוה, תרע"ט 
יפו(, מכתבים  )חלקם נשלחו אל הראי"ה קוק אב"ד  · מספר מכתבים מהרב אוסטרובסקי   .]1918-1919[

מרבנים ואישי ציבור, ומסמכים שונים.
רבי משה המאירי-אוסטרובסקי )תרמ"ו-תש"ז(, מרבני ומנהיגי היישוב בארץ ישראל. נולד בקרלין-פינסק 
ועלה בבחרותו לירושלים. תלמיד ישיבת "תורת חיים" בירושלים. חתן רבי גדליה נחמן בראדער מראשי 
"ועד הכללי" בירושלים. בשנים תרע"ב-תרע"ט כיהן כרב המושבה מזכרת בתיה )עקרון(, עד שעבר לפתח 
תקוה על מנת לשמש כמנהל בתי הספר "נצח ישראל". מראשי תנועת המזרחי, וממקימי הרבנות הראשית 
לארץ ישראל. ממייסדי שכונת קרית משה בירושלים )הרחוב בו היה ביתו נקרא כיום על שמו: "שדרות 

המאירי"(. ראה עוד אודותיו בפריט הבא.
מעניין לציין שבחלק מהתעודות והחותמות בארכיון שלפנינו מופיע שמו בתור "משה בראדער" על שם 

משפחת חותנו )אולי עקב בעיה פורמאלית מול השלטונות העות'מאנים באותה תקופה(.
31 פריטים: מכתבים, מחברות ומסמכים שונים. גודל משתנה. מצב טוב.

פתיחה: $500
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286. Archive Pertaining to the Mazkeret Batya Rabbinate and Community in 
the 1910s – Letters from Rabbi Kook, Rabbi Chaim Berlin and Rabbis of Eretz 
Israel
Collection of letters and documents, from the archive of R. Moshe Ostrovsky (HaMeiri), 
who served as rabbi of the Ekron settlement (Mazkeret Batya) in 1912-1919.
The collection documents the state of the moshava at the end of the Ottoman rule 
in Eretz Israel, and includes: letters of ordination; letters of rabbinic appointment 
and other documents signed by the inhabitants of Ekron; certificates and documents 
recording the efforts of the Ekron residents to become members of the Agudath Israel 
and Mizrachi movements; letters, documents and various certificates.
The collection includes:
· Certificate of ordination for a shochet, with letters handwritten and signed by R. 
Chaim Berlin Rabbi of Moscow and Jerusalem; R. Avraham Yitzchak HaKohen Kook 
Rabbi of Jaffa; the Jerusalem Beit Din: R. Moshe Nachum Wallenstein, R. Leib [Hershler] 
and R. Tzvi Pesach Frank; the heads of the shochetim in Jerusalem: R. Chaim Ze'ev 
Aryeh [Gottlieb?], R. Yosef Binyamin Shimonovitz and R. Yisrael Rabin. Jerusalem and 
Jaffa, 1911-1912.
· Certificate of rabbinic ordination, by R. Aryeh Leib Raschkes. Jerusalem, [Elul 1910]. 
· Certificate of rabbinic ordination, by R. Yonah Romm of Birzh. Jerusalem, Elul 1910. · 
Letter from R. Yosef Eliyahu Vinograd, dean of the Torat Chaim yeshiva. Jerusalem, Elul 
1912. · Confirmation of R. Ostrovsky's position as rabbi of the Ekron settlement, from 
the Chacham Bashi of Jaffa, R. Ben Tzion Meir Chai Uziel. Jaffa, Elul 1915. · Two letters 
from R. Yisrael Abba Citron Rabbi of Petach Tikva. Jaffa, 1918; Petach Tikva, 1918-1919. 
· Several letters from R. Ostrovsky (some addressed to R. Avraham Yitzchak HaKohen 
Kook Rabbi of Jaffa), letters from rabbis and public figures, and various documents.
R. Moshe HaMeiri-Ostrovsky (1886-1947), a rabbi and leader of the Yishuv in Eretz 
Israel. He served as rabbi of the Mazkeret Batya (Ekron) settlement in 1912-1919, later 
moving to Petach Tikva. He was one of the leaders of the Mizrachi movement, and a 
founder of the chief rabbinate in Eretz Israel. He helped establish the Kiryat Moshe 
neighborhood in Jerusalem. See also following item.
It must be noted that in some of the certificates and stamps in the present collection, his 
name appears as "Moshe Broder", using his father-in-law's surname. 
31 items: letters, notebooks and various documents. Size and condition vary. Good 
condition.
Opening price: $500
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 - ישראל  ארץ  ורבני  קוק  הרב  - מכתבי  הרב משה המאירי-אוסטרובסקי  ארכיון   .287
ארכיון היסטורי לתולדות הרבנות בארץ ישראל, הנהגת היישוב ותנועת "המזרחי"

מודפסים.  וקונטרסים  דפים  עשרות  בכתב-יד,  דפים  אלפי  מכתבים,  מאות  הכולל  ענק,  היסטורי  ארכיון 
ירושלים וארץ ישראל, שנות התר"מ-ת"ש בקירוב ]1880-1940 בקירוב[.

בארץ  היישוב  ומנהיגי  מרבני  והמעשה",  התורה  "איש   - המאירי-אוסטרובסקי  משה  הרב  של  ארכיון 
ישראל במחצית הראשונה של המאה ה-20. הארכיון כולל גם מכתבים, דפים מודפסים, תעודות ומסמכים 
"הוועד  בירושלים, מראשי  הציבור  ממנהיגי  בראדער, שהיה  נחמן  גדליה  רבי  חותנו,  מעזבון   - חשובים 

הכללי" וממונה "כולל הורודנא".
מלבד המכתבים והמסמכים הרבים שבארכיון )הכולל מכתבים רבים מרבני ארץ ישראל וממנהיגי היישוב 
וראשי הציונות(, נמצאים בארכיון מאות עבודות, טיוטות ספרים ומאמרים של הרב אוסטרובסקי, ולקט גזרי 

עתונים עם מאמרים רבים שהרב אוסטרובסקי פרסם בעיתונות.
הארכיון כולל למעלה מ-100 מכתבים מרבני ארץ ישראל, בהם: רבי אברהם יצחק הכהן קוק )3 מכתבים 
חתומים, ומכתבים נוספים לא חתומים(; רבי נפתלי הירץ הלוי; רבי צבי פסח פראנק; רבי מאיר סטלביץ; 
רבי ליפמאן דוד )דובצ'ה( שובקס; רבי משה נחום וולנשטיין; רבי יעקב מאיר; רבי יונה ראם; רבי ירוחם 
מכתבים(;   2( עוזיאל  חי  מאיר  ציון  בן  רבי  מכתבים(;   3( הרצוג  הלוי  אייזיק  יצחק  רבי  ברינשטין;  פישל 
רבי ישראל אבא ציטרון-קטרוני )למעלה מ-5 מכתבים(; רבי ראובן כץ; רבי אבא יעקב הכהן ברוכוב )2 
מכתבים(; רבי יוסף גרשון הורביץ; רבי אברהם פילוסוף; רבי יעקב יוסף סלונים; רבי יהודה ליב לנדא אב"ד 

יוהנסבורג; רבי משה צבי נריה; ועוד מכתבים ומסמכים רבים.
מכתבים רבים מאישי ציבור ומנהיגי המפלגות והיישוב בארץ ישראל, כדוגמת: יצחק בן צבי; ד"ר טהון; 

הרב מאיר ברלין )בר אילן(; הרב יהודה ליב פישמן-מיימון; הרב יצחק מאיר לוין; ועוד.
הארכיון כולל גם:

מסמכים רבים מארגון "נשות המזרחי" וממוסדות שונים בראשות הרבנית הינדא אוסטרובסקי; מכתבים 
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משפחתיים ושטרי "תנאים" לאירוסין של כמה מבני המשפחה; מסמכים שונים, קושאנים ותעודות; מסמכים 
הקשורים לייסוד שכונת "קרית משה" בירושלים ע"י קרן מונטיפיורי; מכתבים לרגל יובל ה-80 של אבי 
המשפחה רבי גדליה נחמן בראדער בשנת תרצ"ז והוצאת הספר "איש ירושלים" לכבודו, ומכתבי תנחומים 
על פטירתו בשנת ת"ש; מכתבים לרגל יובל ה-60 של הרב משה אוסטרובסקי בשנת תש"ו והוצאת הספר 

"איש התורה והמעשה" לכבודו, ומכתבי תנחומים על פטירתו בשנת תש"ז.
הרב משה המאירי-אוסטרובסקי )תרמ"ו-תש"ז(, מרבני ומנהיגי היישוב בארץ ישראל. נולד בקרלין-פינסק 
לאביו רבי מאיר נחמן ועלה בבחרותו לירושלים. תלמיד ישיבת "תורת חיים" בירושלים )בתקופה בה למדו 
בישיבה, רעיו: רבי צבי פסח פראנק ורבי אריה לוין(. חתן רבי גדליה נחמן בראדער מראשי "ועד הכללי" 
בירושלים. בשנים תרע"ב-תרע"ט כיהן כרב המושבה מזכרת בתיה )עקרון( - מסמכים מתקופה זו מופיעים 
בקטלוג זה בפריט הקודם. בשנת תרע"ט עבר לפתח תקוה לשמש כמנהל בתי הספר "נצח ישראל". מראשי 
תנועת המזרחי, וממנהיגי היישוב בארץ ישראל בתקופה המנדטורית. ממקימי "הרבנות הראשית לארץ 
ישראל". עמד בראש מערכות פולמוסי השחיטה בירושלים. ממייסדי שכונת קרית משה בירושלים )הרחוב 
"המדות שהתורה  רבים:  ומאמרים  ספרים  פרסם  "שדרות המאירי"(.  על שמו:  כיום  נקרא  ביתו  היה  בו 
נדרשת בהן" )ירושלים, תרפ"ד(; "מבוא לתלמוד" )תל אביב, תרצ"ה(; "כנסת ישראל" )תל אביב, תרצ"ז(; 
"תולדות המזרחי בארץ ישראל" )ירושלים, תש"ד(; ועוד. בשנת תש"ו, הוציאו מוקיריו ספר לכבודו, לרגל 

יובלו השישים: "איש התורה והמעשה".
מאות פריטי נייר )אלפי דפים(: מכתבים, מחברות ומאמרים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $1000

287. Archive of Rabbi Moshe HaMeiri-Ostrovsky – Letters from R. Kook and 
Rabbis of Eretz Israel – Documentic the History of the Chief Rabbinate in 
Eretz Israel, the Leadership of the Yishuv and the Mizrachi Movement
Huge historic archive, comprising hundreds of letters, thousands of handwritten leaves, 
and dozens of printed leaves and booklets. Jerusalem and Eretz Israel, ca. 1880s-1940s.
Archive of R. Moshe HaMeiri-Ostrovsky, one of the rabbis and leaders of the Jewish 
settlement in Eretz Israel in the first half of the 20th century. The archive also includes 
letters, printed leaves, certificates and important documents from the estate of his 
father-in-law, R. Gedaliah Nachman Broder, a community leader in Jerusalem, head of 
the Vaad HaKlali and trusty of Kollel Horodna.
Also found in the archive are hundreds of papers and drafts of books and essays by R. 
Ostrovsky, and newspaper clippings of articles by R. Ostrovsky.
The archive comprises over 100 letters from rabbis of Eretz Israel, including R. Avraham 
Yitzchak HaKohen Kook, R. Naftali Hertz HaLevi, R. Tzvi Pesach Frank, R. Moshe 
Nachum Wallenstein, R. Yitzchak Eizik HaLevi Herzog, and many others. There are 
also many letters from various public figures, such as Yitzchak Ben Tzvi, R. Meir Berlin 
(Bar-Ilan), R. Yehuda Leib Fishman-Maimon, R. Yitzchak Meir Levin, and others. 
R. Moshe HaMeiri-Ostrovsky (1886-1947), a rabbi and leader of the Yishuv in Eretz 
Israel. He served as rabbi of the Mazkeret Batya (Ekron) settlement in 1912-1919 (see 
previous item), later moving to Petach Tikva. He was one of the leaders of the Mizrachi 
movement, and a founder of the chief rabbinate in Eretz Israel. He helped establish the 
Kiryat Moshe neighborhood in Jerusalem.
Hundreds of paper items (thousands of leaves): letters, notebooks and essays. Size and 
condition vary.
Opening price: $1000 
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288. פנקס שד"ר ישיבת שער השמים - מכתבי הרב קוק, רבני ירושלים ורבני הישיבה
פנקס שד"ר ישיבת המקובלים "שער השמים" וסניפיה - "לשכת הרבנים" ו"התלמוד תורה הגדולה" של 

עדת הספרדים. ירושלים, טבת-שבט תרפ"ט ]1928-1929[.
שער צבעוני מעוטר. בדפים הראשונים מכתב קריאה לעזרה מאת הנהלת הישיבה, בכתיבה מרובעת, עם 
תיקונים ושינויים בכתב רהוט. על מכתב זה חתמו בכתב-ידם ראשי הישיבה: רבי חיים יודא ליב אויערבאך 
"דומ"ץ ור"מ ובעל מחבר ספר חכם לב", ורבי שמעון צבי הורוויץ "ר"מ ובעה"ס אור המאיר ועוד". בהמשך 
]כפי  מאיר  יעקב  רבי  לציון"  "הראשון  הספרדי  הראשי  הרב  של  וחותמתו  בחתימתו  מכתב  עמוד  אותו 
הנראה, המכתב כולו - כתב היד והחתימה - נעשה באמצעות חותמת, ורק התאריך נרשם בכתב-יד. לצד 

חותמתו של הרב יעקב מאיר, שתי חתימות ושתי חותמות מטנג'יר שבמרוקו וממרסיי שבצרפת.
בדף ]6/א[ מכתב הרב הראשי לארץ ישראל רבי אברהם יצחק הכהן קוק. כתיבת סופר בכתב מרובע, עם 

חותמת בצורת חתימת יד קדשו בכתב רש"י ובאנגלית, ועם חותמת רשמית שלו.
פנקס זה נעשה עבור שליחות השד"ר רבי לוי סוויסיא שיצא לערי צפון אפריקה, ספרד, צרפת ובלגיה.

]6[ דף כתובים )7 עמ' כתובים, ועמודים ריקים רבים(. 19.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים בודדים. סימני 
עש קלים. כריכה מקורית.

פתיחה: $400
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288. Ledger of an Emissary of the Shaar HaShamayim Yeshiva – Letters by 
Rabbi Kook, Jerusalemite Rabbis and Rabbis of the Yeshiva
Ledger of an emissary of the Shaar HaShamayim kabbalist yeshiva and its branches 
– the "Grand Rabbinical College" and the Talmud Torah of the Sephardi community. 
Jerusalem, Tevet-Shevat 1928-1929.
Decorative title page, in black, red, silver and gold. The ledger opens with a letter 
from the management of the yeshiva – a call for financial support (square script, with 
amendments in cursive script), with the handwritten signatures of the yeshiva deans: 
R. Chaim Yehuda Leib Auerbach and R. Shimon Tzvi Horowitz. This is followed by a 
short letter signed and stamped by R. Yaakov Meir the Rishon LeZion (the letter and 
signature of R. Yaakov Meir seem to have been placed by stamp, only the date written 
by hand), with another two signatures and two stamps from Tangier and Marseille. 
On p. [6a], a letter from the Chief Rabbi of Eretz Israel R. Avraham Yitzchak HaKohen 
Kook, written by a scribe in square script, with a signature-stamp of R. Kook (in Rashi 
script and English) and his official stamp.
This ledger was prepared for the emissary R. Levi Suissa, who traveled to cities in 
North Africa, Spain, France and Belgium.
[6] written leaves (7 written pages and many blank pages). 19.5 cm. Good condition. 
Stains. A few tears. Minor worming. Original binding.
Opening price: $400

289. מכתב הראי"ה קוק - אודות ישיבת "שערי תורה" ביפו "עיר החוף הראשית של ארץ 
ישראל" - ירושלים, תרצ"ב

מכתב בכתב-ידו וחתימתו של הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק, הרב הראשי לארץ ישראל. ירושלים, 
אדר ראשון תרצ"ב ]1932[.

נכתב אל אחיו רבי דוב הכהן קוק )"אחי יקירי הרב הגאון ר"ד הכהן קוק שליט"א"(. הרב קוק מביע את 
רצונו שרבי דוב יבוא לנהל את מוסדות "שערי תורה" בעיר יפו, על מקום גיסם המנוח רבי יוסף רבי, שעמד 

בראשות הישיבה והתלמוד-תורה "שערי תורה".
הרב קוק כותב: "...זה יהי']ה[ למשיב נפש לאחותינו היקרה ומשפחתה וגם בסיס להמשכת המפעל החשוב 
הזה שבב]ו[אי לא"י הי' הוא ראשית מעיני, וגיסנו הגדול המנוח זצ"ל נתן עליו כל כך הרבה מאוצר רוחו 
הטהור, נקוה שהשי"ת יעזרנו להמשיך בעבודה קדושה זו ולהרחיבה בכבוד ובהדר, לטובת החינוך היהדותי 

באמת בעיר החוף הראשית של א"י...".
תלמוד תורה "שערי תורה" נוסד בעיר יפו בשנת תר"נ )1890( על ידי רב העיר הגאון המקובל רבי נפתלי הירץ 
הלוי, יחד עם ועד עסקנים מראשי הקהילה האשכנזית ביפו: יצחק אייזיק בן-טובים, זרח ברנט ואחרים. בשנת 
תרס"ד, עם בואו של הגראי"ה קוק לכהן ברבנות העיר יפו, לקח את המוסד "שערי תורה" תחת חסותו והחל 
לפעול רבות לפיתוחו והצלחתו. הרב קוק נכנס בעובי הקורה של ניהול המוסד, עסק הרבה במגביות לטובת 
הת"ת, ואף קבע את תכניות הלימודים, שהיו ייחודיות למוסד זה. הוא היה מתפלל בבית הכנסת של הת"ת, 
ולעתים הגיע לבחון את התלמידים. בין היתר, פעל הרב להקמת כיתה גבוהה, שנקראה גם ישיבה. בראש 
המוסד העמיד הרב קוק את גיסו רבי יוסף רבי, שעלה לארץ בעצתו כדי לכהן במשרה זו. מספר חודשים קודם 

כתיבת המכתב שלפנינו, בראשית שנת תרצ"ב, נפטר רבי יוסף רבי בפתאומיות.  
14.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. קמטים ובלאי. סימני קיפול. X22.5 .1[ דף, נייר מכתבים רשמי[

פתיחה: $300
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289. Letter from Rabbi Avraham Yitzchak HaKohen Kook – Shaarei Torah 
Yeshiva in Jaffa – Jerusalem, 1932
Letter handwritten and signed by R. Avraham Yitzchak HaKohen Kook, chief rabbi of 
Eretz Israel. Jerusalem, Adar I 1932.
In his letter addressed to his brother R. Dov HaKohen Kook, R. Avraham Yitzchak 
asks him to come head the Shaarei Torah yeshiva in Jaffa, following the passing of its 
previous head, their brother-in-law R. Yosef Rabi.
[1] leaf, official stationery. 22.5 X14.5 cm. Good-fair condition. Creases and wear. 
Folding marks.
Opening price: $300
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290. "כבוד הלבנון" - אוסף גליונות 
- ירושלים, תרכ"ג-תרכ"ד

לעיתון  תורני  מוסף   - הלבנון"  "כבוד 
הראשונה  משנתו  גליונות  אוסף  "הלבנון", 
תרכ"ג-תרכ"ד  ]ירושלים,  העיתון.  של 

.]1863
השנים  גליונות  מרבית  את  מכיל  האוסף 
תרכ"ג-תרכ"ד )1863(, למעט הגליון הראשון 

ומספר דפים שחסרים בשני גליונות. 
חשובה  כבמה  שימש  הלבנון"  "כבוד 
בהלכה  והתכתבויות  דיונים  למאמרים, 
גם  התנהלו  דפיו  מעל  השעה,  ובענייני 
בגליונות  הכותבים  בין  ידועים.  פולמוסים 
רבי  מוולוז'ין,  הנצי"ב  נמנים:  שלפנינו 
יהוסף  רבי  פראג,  יצחק  רבי  סלנט,  שמואל 
שוורץ, רבי מאיר אוירבאך, רבי אלעזר הלוי 
איש הורוויץ, רבי דוד פרידמאן, ועוד. בחלק 
מהגליונות מופיע המדור "דברים עתיקים", 
רבי שלמה  וקינות מאת  פיוטים  פורסמו  בו 
קדום  דיוואן  מתוך  ואחרים,  גבירול  אבן 
שהיה בידי הנוסע רבי יעקב ספיר )ספיר היה 

חותנו של מו"ל "הלבנון" - יחיאל ברי"ל(.
מיוחד  פולמוסי  מאמר   10 לגליון  במוסף 
ישראל  רבי  המדפיס  נגד  המו"לים  שכתבו 
ב"ק. טענת ב"ק היתה כי המו"לים השיגו את 
גבולו בהקמת בית דפוס בירושלים. במאמר 
השתלשלות  את  לספר  המו"ל  מאריך  זה 

הדברים, ואף מאשים את ב"ק בהטעיה של רבנים ובזיוף מכתבי המלצה עבור הדפוס שלו.
4 חסרים  לגיליון  ובמוסף  2 חסר עמוד אחד,  12-2. במוסף לגליון  לגליונות  "כבוד הלבנון"  לפנינו מוספי 

שלושה עמודים )רשימה מפורטת - תשלח לכל דורש(. 
ָבנֹון", בעריכתו של יחיאל ברי"ל, היה העיתון העברי הראשון בארץ ישראל. העיתון נוסד בירושלים  "ַהלְּ
בשנת 1863, בידי יחיאל ברי"ל, מיכל הכהן ויואל משה סלומון, ונחשב לעיתונם של האשכנזים-הפרושים 
)המתנגדים( בעיר. הוא הופיע בירושלים שנה אחת בלבד. התחרות בין "הלבנון" לעיתון "החבצלת" החסידי 
- שיצא לאור על ידי המדפיס רבי ישראל ב"ק, הביאה להלשנות הדדיות וגרמה לסגירת שני העיתונים. 
ברי"ל חידש את הוצאת "הלבנון" בפריז, שם ראה אור מסוף שנת 1864 ועד 1870. בהמשך עבר למיינץ 
וללונדון. עורכו הראשי של העיתון, לאורך כל השנים בהן ראה אור, היה יחיאל ברי"ל. מעת ייסודו, צורף 
לעיתון מוסף תורני בשם "כבוד הלבנון", על דפיו התנהלו פולמוסים רבניים מפורסמים, דוגמת פולמוס 

חידוש עבודת הקרבנות ופולמוסים נוספים.
]20[ דף. 33-31 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כתמים. קרעים בשוליים. חלק מהדפים מנותקים.

שושנה הלוי מס' 80.

פתיחה: $500
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290. Kevod HaLevanon – Collection of Issues – Jerusalem, 1863
Kevod HaLevanon, Torah supplement to the HaLevanon newspaper – collection of 
issues from the newspaper's first year. [Jerusalem, 1863].
The collection includes the Kevod HaLevanon supplements to most of the issues from 
1863 (issues 2-12. The supplement to issue 2 is lacking one page, and the supplement 
to issue 4 is lacking 3 pages; a detailed list will be sent upon request).
Kevod HaLevanon served as an important forum for essays, discussions and 
correspondence on halachah and current events, including famous polemics. The 
writers featured in the present issues include: the Netziv of Volozhin, R. Shmuel Salant, 
R. Yitzchak Prague, R. Yehosef Schwartz, R. Meir Auerbach, and others. 
The supplement to issue 10 contains a special polemic article against the printer R. 
Yisrael Bak, who had claimed that the publishers were violating his exclusive rights by 
establishing a printing press in Jerusalem. 
[20] leaves. Approx. 31-33 cm. Fair condition. Stains. Marginal tears. Some detached 
leaves.
Opening price: $300
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291. מכתב שד"רות בחתימת רבי 
הגר"א  ותלמידי  משקלוב  ישראל 

- ירושלים וצפת, תקצ"א

עבור  לתמיכה  בקשה  בכתב-יד,  מכתב 
בקהילות  הגר"א  תלמידי  של  היישוב 
צפת וירושלים. בחתימת ידו של תלמיד 
וחתימות  משקלוב  ישראל  רבי  הגר"א 
הגר"א.  תלמידי  קהילת  גדולי  של  ידם 

ירושלים וצפת, כסלו תקצ"א ]1830[.
נכתב כמכתב בקשה אישי שנמסר לשד"ר 
רבי צבי הירש ב"ר יהודא, עם מקום ריק 
"אחרי  השד"ר.  ע"י  הנדיב  שם  למילוי 
הק'  ערי  משלם  לו  יבושר  הברכה... 
ירוש' וגליל הק' ת"ו ויושביה ומיישביה... 
אור  ה'  קדוש  תנא  רב  דבי  מתלמידי 
אמיתי  החסיד  הגאון  רשכבה"ג  העולם 

רבינו אליהו ז"ל מק"ק ווילנא".
החותמים הם הרבנים: "חיים כהן שהי' 
כעשרים  ]כיהן  והגליל"  פינסק  אב"ד 
והיה מקובל גם על  שנה ברבנות פינסק 
החסידים, עלה לצפת בשנת תקפ"ו וכיהן 
בשנת תקצ"א[;  פטירתו  עד  ברבנות  בה 
מעה"ק  חדתין  תקלין  ס'  בעל  "ישראל 
ישראל משקלוב תלמיד  ]רבי  צפת ת"ו" 
הגר"א[; "נתן נטע בהרב החסיד מוהר"מ 

מענדל זללה"ה מירושלם עה"ק תובב"א" ]נקרא רבי נטע הגדול, היה מראשי הקבוצה של העליה הראשונה 
של תלמידי הגר"א בתקס"ט. אביו רבי מנדל משקלוב עלה שנה קודם והכין את הקרקע לעליה זו. נפטר 
מו"ה  המפו'  הח'  אאמ"ו  בהרב  נטע  "נתן  וענו"[;  חסיד  "הרב  נכתב  מצבתו  ועל  תר"ז,  תשרי  בירושלים 
סעדי' זללה"ה מעה"ק ירושת"ו" ]צדיק וחסיד, זכה לשמש את הגר"א וקרא לפניו משניות בעל-פה. אביו 
בהרב  ליב  ארי'  "הקטן  תר"ט[;  נפטר  לירושלים.  שעלו  הגר"א  תלמידי  של  ורבן  ראש  היה  סעדיה  רבי 
הכו']לל[  נאמן  זלה"ה  ירחמיאל  מו"ה  בא"א  "ארי'  בצפת[;  הישוב האשכנזי  ]מראשי  ליאון"  יוסף  מו"ה 
הפרושים  כולל  נאמן  )תק"ס-תרל"ז(,  מקיידאן  מארקוס  ירחמיאל  ב"ר  ליב  אריה  ]רבי  ת"ו"  דירוש']לים[ 
בירושלים וממייסדי ביהכנ"ס "החורבה"[; "שלמה זלמן במוהר"ז וואלף הכהן" ]שד"ר ארץ ישראל, חותנו 

של רבי יעקב ספיר, נפטר בכלכותא שבהודו בשנת תר"ז[.
]1[ דף. 24 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני עש בשוליים, ללא פגיעה בטקסט.

פתיחה: $1500

Jewish Communities in Safed and the Galilee – Printed 
Matter, Letters and Documents
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292. ספר תהלים - צפת, תקצ"ג - דפוס רבי ישראל ב"ק
ספר תהלים, עם פירוש באורי זוהר ומצודת ציון. צפת, ]תקצ"ג 1833[. דפוס רבי ישראל ב"ק.

מהספרים הראשונים שנדפסו בידי רבי ישראל ב"ק בעיר צפת, כשנה לאחר יסוד בית דפוסו בעיר.
מעבר לדף השער הקדמת המדפיס רבי ישראל ב"ק: "וכל הקונים אשר יקנו ויזולו זהבם וכספם על הספרים 
אשר יהיו נדפסים פה באה"ק תוב"ב ובפרט ספרי תהלים עם הזוהר אשר יחזיק בחיקו ובתרמילו, השי"ת 
נוספת, ארוכה, מהמביא לדפוס, רבי גרשון מרגליות, בה הוא  ונזק ובהלה...". הקדמה  יצילם מכל צער 
מספר כיצד הפציר ברבי ישראל ב"ק לא להדפיס את הביאור הקבלי "באורי זוהר" לבדו, אלא לצד פסוקי 

התהלים, כפי שאכן נדפס בסופו של דבר.
בראש כל מזמור נדפסה "כוונת המשורר". כן כולל הכרך תפילות שאומרים לפני ואחרי קריאת תהלים 

בחול, בשבת, ביום-טוב ולליל הושענה רבה, תפלה בעד החולה וסדר פדיון הנפש.
]4[, קנב דף. 15 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, קרעים ובלאי. קרעים חסרים בשולי דף השער ובשולי דפים 
סימני עש במספר  קלות בטקסט.  פגיעות  בעיקר בתחילת הספר, משוקמים שיקום מקצועי, עם  נוספים, 
פגיעה  ללא  דפים,  במספר  חתוכים  תחתונים  שוליים  נייר.  במילוי  משוקמים  בטקסט,  פגיעה  עם  דפים, 

בטקסט. דף קמח הושלם כנראה מעותק אחר. חותמות. רישומים. כריכת עור חדשה, נאה.
בדף השער, מעל שם מקום הדפוס 'צפת', רישום בכת"י אשכנזי: "עפר ארץ ישראל פה ]צפת[". לפי הידוע, 
כך נהג לחתום רבי ישראל משקלוב תלמיד הגר"א, שישב בצפת בתקופת ההדפסה ]להערכתנו, הכיתוב 

הנ"ל אינו בכתב-ידו, והוא כנראה חיקוי מתקופה מאוחרת[.

פתיחה: $5000

291. Emissary Letter Signed by Rabbi Yisrael of Shklow and Disciples of the 
Vilna Gaon – Jerusalem and Safed, 1830
Handwritten letter containing a request to support the settlements of the Gaon of 
Vilna's disciples in Safed and Jerusalem. Signed by R. Yisrael of Shklow and other 
leading disciples of the Gaon of Vilna. Jerusalem and Safed, Kislev 1830.
An appeal letter given to the emissary R. Tzvi Hirsh son of R. Yehuda, with a blank 
space for the emissary to fill in the name of the donor.
Signed by R. Chaim Kohen (previously rabbi in Pinsk, served as rabbi in Safed until his 
passing in 1831); R. Yisrael of Shklow (disciple of the Gaon of Vilna); R. Natan Neta son 
of R. Mendel (leader of the first group of disciples of the Gaon of Vilna who immigrated 
to Eretz Israel in 1809, d. 1846); R. Natan Neta son of R. Saadia (attendant of the Gaon 
of Vilna, d. 1849); R. Aryeh Leib son of R. Yosef Leon (head of the Ashkenazi Yishuv in 
Safed); R. Aryeh son of R. Yerachmiel Markus of Keidan (1800-1877; trustee of Kollel 
Perushim in Jerusalem and founder of the Hurva synagogue); R. Shlomo Zalman son 
of R. Ze'ev Wolf HaKohen (emissary for Eretz Israel, d. 1847 in Calcutta).
[1] leaf. 24 cm. Good condition. Stains. Marginal worming, not affecting text.
Opening price: $1500
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292. Tehillim – Safed, 1833 – 
Printed by Rabbi Yisrael Bak
Tehillim, with the Be'urei Zohar 
and Metzudat Zion commentaries. 
Safed: R. Yisrael Bak, [1833].
One of the first books printed by R. 
Yisrael Bak in Safed, about one year 
after he established his printing 
press in the city.
On verso of the title page is the 
introduction of the printer R. 
Yisrael Bak with blessings for 
those who purchase books printed 
in Eretz Israel and especially 
this Tehillim. This is followed by 
another long introduction by R. 
Gershon Margaliot, who tells how 
he urged R. Yisrael Bak not to print 
the Kabbalistic commentary Be'urei 
HaZohar alone, rather alongside 
verses of Tehillim and his advice 
was heeded.
Kavanat HaMeshorer is printed 
at the beginning of each Psalm. 
The volume also contains prayers 
recited before and after reading 
Tehillim on weekdays, Shabbat, 
Yom Tov and Lel Hoshanah Rabbah 
and a prayer on behalf of the sick and Seder Pidyon Nefesh.
[4], 152 leaves. 15 cm. Good-fair condition. Stains. Tears and wear. Marginal open tears 
to title page and to other leaves, mostly at the beginning of the book, professionally 
restored, slightly affecting text. Worming to several leaves, affecting text, repaired with 
paper. Bottom margins of several leaves trimmed, not affecting text. Leaf 148 seems 
to have been supplied from another copy. Stamps. Inscriptions. New, elegant leather 
binding.
An inscription in Ashkenazi script appears on the title page above the place of printing, 
"Safed": "The dust of Eretz Israel here [Safed]". This phrase was used as a signature by 
R. Yisrael of Shklow, a disciple of the Gaon of Vilna, who lived in Safed at the time 
this book was printed (in our opinion, this is a later inscription, imitating R. Yisrael's 
signature). 
Opening price: $5000
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293. מכתב רבי שמואל העליר ורבי 
 - שמואל עבו, אל משה מונטיפיורי 

צפת, תשרי תרל"א

מכתב מרבני צפת אל השר משה מונטיפיורי, 
בחתימת רבני העיר רבי שמואל העליר ורבי 
 .]1870[ תרל"א  תשרי  צפת,  עבו.  שמואל 

עברית.
)כתיבה אשכנזית רהוטה(,  יד סופר  כתיבת 
הרב  של  )וחותמתו  הרבנים  חתימות  עם 
עבו(. במכתבם מדווחים הרבנים על חלוקת 
לצפת  מונטיפיורי  השר  ששלח  הכספים 
צפת,  לעניי  כספים   - מכתבים  בשלושה 
ולמוסדות  חולים,  וביקור  כלה  להכנסת 

"שלשה ארצות": צפת, טבריה וחברון.
)שנכתב  באנגלית  רישום  האחורי  בדף 
כנראה ע"י אחד ממזכיריו של מונטיפיורי(, 
המסכם את הדו"ח המופיע במכתב הרבנים 

בעברית. 
גאון  )תקמ"ו-תרמ"ד(,  העליר  שמואל  רבי 
ובחכמת  העולם  בחכמות  בקי  בתורה, 
מלובלין  החוזה  בבית  התחנך  הרפואה. 
ועלה בעצתו לארץ ישראל. כיהן כרבה של 
צפת במשך ששים שנה )ראה א"ז הלר, הרב 

המנהיג והרופא, תל אביב תשמ"ט(.
רב  )תקמ"ט-תרל"ט(,  עבו  שמואל  רבי 
צרפת.  וקונסול  בצפת  הספרדית  הקהילה 
עלה  בצפת.  עבו  משפחת  שושלת  אבי 

והקים  קרקעות  רכש  במירון.  הרשב"י  קבר  על  המבנים  את  ושיפץ  הקים  תקע"ז.  בשנת  לצפת  מאלג'יר 
במירון  הרשב"י  קבר  בגאולת  פעולותיו  על  הוקרה  כאות  מירון.  בכפר  יהודים  של  חקלאית  התיישבות 
העניקה לו קהילת צפת ספר תורה, ומאז שנת תקצ"ג ועד לימינו, הילולת הרשב"י בל"ג בעומר נפתחת 
בתהלוכת ספר התורה היוצאת מבית משפחת עבו בצפת לעבר הציון הקדוש במירון. רבי שמואל עבו 
מרדיפות  הגליל  יהודי  על  תגן  צרפת  כדי שממשלת   .1837 בשנת  "הרעש"  לאחר  צפת  העיר  שיקם את 
ופרעות הפך לקונסול צרפת. רבי שמואל עבו עבד בשיתוף פעולה הדוק עם רבי שמואל העליר מנהיג 
הקהילה האשכנזית בעיר. במשך שנים רבות היו שני הרבנים הללו הנמענים של כספי התמיכה ששלח 

מונטיפיורי ליושבי הגליל. 
]1[ דף כפול )2 עמ' כתובים(. כ-29.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. בלאי וקרעים בשוליים. סימני קיפול.

פתיחה: $300

293



יהודי צפת והגליל - דפרי דפוס, מכתבים ומסמכים430 

294. אוסף קבלות, מכתבים ופתקאות )"צעטלאך"( - צפת, שנות התר"ל-תר"פ בקירוב
)"צעטלאך"(,  ופתקאות  מכתבים  )"וועקסיל"(,  ושטרות-חוב  מודפסות  קבלות  מסמכים,  של  גדול  אוסף 
רוב המסמכים משנות התר"ל- בקירוב;  ]תרט"ו-תרצ"ו  בעיר צפת  והחסד  למוסדות הצדקה  הקשורים 

תר"פ[. 
המסמכים חתומים בחתימות ממוני הציבור בעיר צפת ונכבדיה: הרב הדומ"ץ רבי רפאל זילברמן; ראשי 
כולל קוסוב-וויז'ניץ, רבי משה חר"ג ]צייגער[ ורבי איתמר מסעריט; רבי יעקב ב"ר מרדכי הלוי; רבי קהת בן 
אפרים פישל; רבי דוד יודיל אויערבאך ]סבו של הגרחי"ל אויערבאך מירושלים[; רבי זעליג אדליר שטיין; 
רבי דוד סגל; רבי יעקב מראזניטוב; רבי ברוך כהנא; רבי יוסף צבי גייגער ]אבי הציור הצפתי - מציירי צפת 

הנודעים ועסקניה, נכדו בן-בתו של רבי משה חר"ג[; ועוד.
האוסף כולל עשרות פתקאות )"צעטלאך"( בחתימות הגבאים, עם הוראות לגזבר, על תשלומים מהקופה 

עבור צרכי ציבור ועניני צדקה שונים.
בין הפריטים: שטר פרוזבול מחודש אלול תרל"ה, בחתימות: רבי שלמה מטלוסט, רבי יעקב יחיאל ]שמרלר?[ 

ורבי משה חר"ג. 
96 פריטי נייר. במרביתם חתימות שונות. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

293. Letter from Rabbi Shmuel Heller and Rabbi Shmuel Abbou, to Moses 
Montefiore – Safed, Tishrei 1870
Letter from the rabbis of Safed, addressed to Sir Moses Montefiore, signed by R. Shmuel 
Heller and R. Shmuel Abbou. Safed, Tishrei 1870. Hebrew.
Written by a scribe (in cursive Ashkenazic script), with the signatures of the rabbis 
(and the stamp of R. Abbou). In the letter, the rabbis report on the distribution of funds 
received from Montefiore (funds for the poor of Safed, for brides and ill people and for 
the institutions of Safed, Tiberias and Hebron).
Note in English on verso (presumably written by one of Montefiore's secretaries), 
summing up the rabbis' report. 
R. Shmuel Heller (1786-1884), leading Torah scholar and physician, rabbi of Safed for 
sixty years.
R. Shmuel Abbou (1789-1879), rabbi of the Sephardic community in Safed and consul 
of France. Rebuilt Safed after the earthquake in 1837.
[1] double leaf (2 written pages). Approx. 29.5 cm. Good-fair condition. Stains. Wear 
and marginal tears. Folding marks.
Opening price: $300
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294. Collection of Receipts, Letters and Notes – Safed, 1870s-1920s
Large collection of documents, printed receipts, promissory notes, letters and notes 
pertaining to the charity and welfare institutions in Safed.  Ca. 1845-1936; most 
documents are from ca. 1870s-1920s.
The documents are signed by the community trustees and leaders in Safed: the dayan 
and posek R. Refael Zilberman; the heads of the Kosov-Vizhnitz Kollel – R. Moshe 
Charag [Zeiger] and R. Itamar of Seret; R. Yaakov son of R. Mordechai HaLevi; R. Kehat 
son of Efraim Fishel; R. David Yudel Auerbach (grandfather of R. Chaim Yehuda Leib 
Auerbach of Jerusalem); R. Zelig Adlerstein; R. David Segal; R. Yaakov of Rozhniativ; 
R. Baruch Kahana; R. Yosef Tzvi Geiger (renowned Safed painter and communal 
worker); and others.
The collection includes dozens of notes signed by the gabbaim, instructing the treasurer 
about payments to be made from the fund, for various communal and charity causes. 
Also found amongst the items is a Prozbul contract from Elul 1875, signed by R. Shlomo 
of Tlust, R. Yaakov Yechiel [Schmerler?] and R. Moshe Charag.
96 paper items. Most bear various signatures. Size and condition vary.
Opening price: $300
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295. אוסף מכתבים מגוון - כוללות צפת - מכתבים מחצרות האדמו"רים בחו"ל ומהפקוא"מ 
מאמשטרדם, ועוד 

ויז'ניץ,  שונים:  ומקומות  מכותבים  בצפת.  הציבור  לענייני  הנוגעים  ומסמכים,  מכתבים  של  מגוון  אוסף 
אמשטרדם, צפת, טבריה - שנות התר"כ-תר"ע בקירוב.

האוסף כולל בין השאר:
· מכתב מחצר הקודש בויז'ניץ, אל רבי משה חר"ג מצפת, מאת חתנו רבי טודרוס גייגער, המבשר לו על 
אישור מהשלטונות למנות את האדמו"ר כאמרכל הכולל: "הגיע דילוג-רב ]טלגרמה[ מוויען מהאדון... ובו 
מבשר ואומר כי כן הרשה המניסטיר את אדמו"ר שליט"א להיות אמרכל בגאליצען...". בשולי הדף - מכתב 

בכתב-יד וחתימת רבי משה ברומער ]נאמן וסופר בית אדמו"רי ויז'ניץ[. ויז'ניץ, אדר ב' תרמ"ט ]1889[.
]"כולל ויז'ניץ" )"כולל ויזניצא"( הוקם בצפת ע"י נאמניו של האדמו"ר הראשון מויז'ניץ - רבי מנחם מנדל 
הגר בעל ה"צמח צדיק" )תק"צ-תשרי תרמ"ה(, שפרש מ"כולל קוסוב" והקים כולל נפרד כשהוא מעמיד 
בראשו את נאמנו רבי משה חר"ג, מנכבדי הקהילה החסידית בצפת. עם השנים נהיה "כולל ויז'ניץ" לכולל 
המרכזי ליוצאי בוקובינה וגליציה המזרחית, כשתחתיו פעלו הכוללים "כולל לבוב" ו"כולל קוסוב". המכתב 
שלפנינו עוסק במינוי האדמו"ר בעל "אמרי ברוך" )תר"ה-כסלו תרנ"ג 1845-1892(, כאמרכל ארץ ישראל על 

מקום אביו בעל ה"צמח צדיק"[. 
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ומלשינות  בתלונות  העוסק  ]משאץ-ויז'ניץ?[,  רבי משה  אל האדמו"ר  חר"ג,  מרבי משה  מעניין  · מכתב 
שהגיעו מהעיר צפת. בתוך הדברים מסופר על המלחמות עם אנשי המסיון בצפת, ועל מצב בתי הרפואה 

בעיר. צפת, אייר תרנ"ח ]1898[.
· שני מכתבים שנשלחו לצפת. כתב-יד ביידיש, על גבי נייר מכתבים של רבי "משה סאק - בבית אדמו"ר 
"אריה  רבי  מאת  לצפת,  שנשלחו  דואר  גלויות  שתי   ·  .]1894[ תרנ"ד  אייר  מקאסוב".  שליט"א  הרה"צ 
הומורולוי  גורה  כיום:   ,Gura Humora( הומָארא  גורא  שליט"א".  אדמו"ר  בבית   - בראמבערג  ליב 
Gura Humorului(, תרנ"ז ]1897[. · תעודה רשמית בגרמנית, אודות עזבון הגביר מסעריד, בחתימות 
וחותמות רבי משה צייגער )חר"ג( ורבי יעקב ב"ר מרדכי הלוי פרטיג. ]צפת, 1885 בערך[. · שטר מכירת 
חמץ. בחתימות אלחנן רקח ממהליב ורבי דוד ב"ר מנחם מנדל הלוי. צפת, ערב פסח תרכ"ח ]1868[. · 
ורבי  ששה מכתבים מודפסים שנשלחו מהפקוא"מ, עם מילוי בכתב-יד, בחתימות רבי אברהם דעלימא 
מאיר רובענס ]שני מכתבים עם חותמת רבי אברהם כהן אונדערווייזער[. אמשטרדם, שנות התר"מ-תר"ע. 

· מכתבים שנשלחו מטבריה לממוני צפת, מהשנים תרמ"ג, תרנ"ד ותרע"ג. · ועוד.
19 מכתבים )מתוכם 16 חתומים בכתב-יד(. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.

פתיחה: $300

295. Assorted Collection of Letters – Jewish Community of Safed – Letters from 
Chassidic Courts in Europe, from the Pekidim and Amarkalim in Amsterdam, 
and Others
Assorted collection of letters and documents pertaining to communal matters in Safed. 
From various writers and places: Vizhnitz, Amsterdam, Safed, Tiberias – ca. 1860s-1910s
The collection includes: 
· Letter from the Vizhnitz Chassidic court, to R. Moshe Charag of Safed, from his son-
in-law R. Todros Geiger, informing him of the governmental authorization to appoint 
the Imrei Baruch of Vizhnitz as administrator of the Kollel. At the foot of the leaf, letter 
handwritten and signed by R. Moshe Brumer (scribe and attendant of the rebbes of 
Vizhnitz). Vizhnitz, Adar II 1889.
· Interesting letter from R. Moshe Charag, to Rebbe Moshe [of Shotz-Vizhnitz?], about 
complaints received from Safed. He also mentions the battles against missionaries in 
Safed, and the state of the local hospitals. Safed, Iyar 1898.
· Official certificate in German, regarding the estate of a wealthy man from Sered, 
signed and stamped by R. Moshe Zeiger (Charag) and R. Yaakov son of R. Mordechai 
HaLevi Fertig. [Safed, ca. 1885]. · Six printed letters from the Pekidim and Amarkalim, 
completed by hand and signed by R. Avraham de Lima and R. Meir Rubens (two 
letters are stamped by R. Avraham Kohen Underweiser [Onderwijzer]). Amsterdam, 
1880s-1910s. · And more.
19 letters (16 of them signed by hand). Size and condition vary. Overall good condition. 
Opening price: $300
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296. פנקס שד"ר - ישיבת הרידב"ז - צפת, 
תרע"א בקירוב

פנקס שד"ר - "ספר זכרון... שמות המתנדבים בעם... 
התלמוד תורה הכללית וישיבת תורת ארץ ישראל, 
תחת דגל מורנו ורבינו הגאון שר התורה מרן יעקב 

דוד רידב"ז שליט"א". צפת, ]תרע"א בקירוב[.
דף השער בכתיבה קליגרפית, עם מסגרת מעוטרת 
בזהב. כריכה נאה עם שדרת עור. השער והכריכה 

הוכנו בידי האמן ר' יוסף צבי גייגער - אבי הציור הצפתי, שהיה מעסקני מוסדות התורה והחסד בצפת. 
בצורת  ]וחותמות  לטיניות  באותיות  עם חתימות  ובאנגלית,  בעברית  קורא"  "קול  בדפים שאחרי השער 
חתימות בכת"י בעברית[ של ראשי ועד ההנהלה: רבי הירש רוזנשטיין, רבי נפתלי חנה'ליס נכד הבעש"ט, 
ורבי דוד סג"ל. בדף שלאחר מכן קריאה מראשי הישיבה, בחתימה וחותמת רבי יוסף קונביץ )חתן הרידב"ז(, 

ובשתי חותמות )אחת מהן בצורת חתימה בכת"י( של רבי "יעקב דוד רידב"ז". 
בדף הפורזץ הודבק דף מודפס של תקנות ישיבת "תורת ארץ ישראל" משנת תרס"ו.

)רובם ריקים(;  המשך הפנקס כולל עשרות דפים רשמיים של הישיבה, שיועדו למילוי רשימות תורמים 
מתוכם מולאו רק ארבעה דפים בכתב-יד, עם רשימות תורמים, בעברית ובצרפתית )החל מחודש ינואר 

1911, תרע"א(. בראש הדפים מודפס: "שנת תרע"_".
]14[ עמ' כתובים ועשרות דפים ריקים )דפים רשמיים של הישיבה(. 22.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים 
ובלאי. מעט קרעים. חיתוך דפים צבעוני. כריכה עם שדרת עור מהודרת. בטנת הכריכה )הפורזץ( מנייר 

צבעוני נאה. הפנקס נתון בקופסת קרטון מקורית, פגומה. 

פתיחה: $300
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296. Emissary Notebook – Yeshiva of the Ridvaz – Safed, ca. 1911
Emissary notebook, recording donations received for the general Talmud Torah (boys' 
school) and the Torat Eretz Israel yeshiva in Safed, led by R. Yaakov David Ridvaz. 
Safed, [ca. 1911].
Title page in calligraphic script; ornamental border in gold. Fine binding with leather 
spine. The title page and binding were made by the artist R. Yosef Tzvi Geiger of Safed.
Following the title page is an appeal in Hebrew and English, with signatures in Latin 
characters (and signature-stamps in Hebrew) of the heads of the administration: R. 
Hersch Rosenstein, R. Naftali Chanales grandson of the Baal Shem Tov, and R. David 
Segal. This is followed by an appeal from the yeshiva deans, signed and stamped 
by R. Yosef Konvitz (son-in-law of the Ridvaz), and with two stamps (including one 
signature-stamp) of R. Yaakov David Ridvaz.
The rest of the notebook comprises dozens of leaves of the yeshiva's official stationery, 
for recording lists of donors (most leaves are blank). Only four leaves were completed 
in handwriting with lists of donors in Hebrew and French (beginning January 1911).
[14] written pages and dozens of blank leaves (official stationery of the yeshiva). 22.5 
cm. Good-fair condition. Stains and wear. Some tears. Colored edges. Binding with 
elegant leather spine. Fine endpapers. Placed in original slipcase, damaged.
Opening price: $300
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רבי  האדמו"ר  של  מיסודו  )ראדוביץ(,  העברי  היתומים  בית   - הזכרון  ספר  פנקס   .297
ישראל האגר מראדוביץ' - צפת, תרע"ט בקירוב

ע"י  הנוסד בשנת תרע"ט   - ת"ו  פעיה"ק צפת  יתומים העברי'  'בית  למוסד הנשגב   - הזכרון  "ספר  פנקס 
אדמו"ר הרב הצדיק... מוהר"ר ישראל האגער שליט"א הרבי מראדאוויץ, בעי"ת נויארק יע"א אמעריקא...". 

צפת, ]תרע"ט בקירוב[.
דף שער בכתיבה קליגרפית בגוני שחור, זהב ונחושת. עיטורים צבעוניים )זר פרחים סביב המילים "ספר 
הזכרון" ומסגרת מסוגננת(. כריכת עור נאה, עם עיטורים מוזהבים. השער והכריכה הוכנו בידי האמן ר' 
וחבר הנהלת בית  והחסד בצפת,  - אבי הציור הצפתי, שהיה מעסקני מוסדות התורה  גייגער  יוסף צבי 

היתומים. 
בדף שאחרי השער, סעיפים אודות "המייסד", "המטרה" ו"ההנהלה". בחלק הראשון מסופר על ייסוד בית 
ולאחר מכן רשימת הגבאים  היתומים ע"י האדמו"ר מראדוביץ, בחלק השני פרטים על מטרות המוסד; 
וההנהלה "שמינה הרה"צ מידו": ר' ברוך כהן מוהליבר, ר' אלעזר סג"ל, ר' יוסף צבי גייגער ]מאייר הפנקס[ 

ור' חיים ליב פרלמן.
בהמשך הפנקס: "ספר התעודות - מבית יתומים העברי בצפת ת"ו" )כותרת זו נתונה בקישוט צבעוני נאה(, 
עם מכתבי המלצה שונים: המלצת פקידי הממשל הצבאי בצפת, שביקרו במוסד בחודש יולי 1920 ומשבחים 
את פעילותו; המלצת ד"ר אליהו שטרן, והמלצת וואלף קאפענהיים מווינה; מכתב אישור והמלצה משנת 

תרפ"א מאת רב העיר רבי אברהם ליב זילברמן. 
מנייר  )הפורזץ(  הכריכה  בטנת  מהודרת.  עור  כריכת  ס"מ.  כ-28  ריקים.  דפים  ועשרות  כתובים,  עמ'   ]7[

צבעוני נאה. הפנקס נתון בקופסת קרטון מקורית. 

פתיחה: $400
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297. Record Book – Jewish 
Orphanage (Radovitz), Founded by 
Rebbe Yisrael Hager of Radovitz – 
Safed, Ca. 1919
Record book of the Jewish orphanage 
in Safed, founded in 1919 by R. Yisrael 
Hager of Radovitz. Safed, [ca. 1919]. 
Title page in calligraphic script, in gold, 
copper-red and black. Color ornaments 
(flower garland surrounding part of title; 
ornamental border). Fine, gilt-decorated 
leather binding. The title page and 
binding were made by the artist R. Yosef 
Tzvi Geiger of Safed.
The following leaves contain information 
about the founding of the orphanage by 
the rebbe of Radovitz, its objectives, and 
lists of the gabbaim and board members 
appointed by the rebbe.
Further in the booklet are various letters 
of recommendation.
[7] written pages, dozens of blank leaves. 
Approx. 28 cm. Elegant leather binding. 
Fine endpapers. Placed in original 
slipcase. 
Opening price: $400
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ההפטרות  סדר  עם  סופרים  תיקון   .298
רישומים  עם   - תפ"ו  אמשטרדם,   -
משפחתיים של משפחה יהודית מג'מייקה 
מאת  תחריטים  עם  מאוירים,  שערים   -

ברנרד פיקאר - כריכה מקורית

תקון סופרים - "סדר פרשיות והפטרות כל השנה". 
הגבירים  במצות  נדפס   .]1726[ תפ"ו  אמשטרדם, 
חזן שמואל רודריגיז מינדיז, משה צרפתי די גירונא, 

דוד גומיש דא סילוא.
בדף המגן האחורי רישומים בכתב יד )באנגלית(, 
בני  של   ,1795-1806 מהשנים  ופטירות  לידות  על 
משפחת הנריקס מג'מייקה. חתימה בראש השער 

הראשון של אחד מבני המשפחה, משנת 1857. 
ברנרד  מאת  נחושת  בפיתוחי  מאוירים  שערים 
פיקאר. שער מיוחד לסדר ההפטרות. כולל: חיבור 
בספרדית  ולוחות  המועדים,  פרשיות  קריאת  לוח 
בעברית  מיוחד  שער  עם  מקופלים(.  )דפים 
 - קודש"  מקראי  יהוד  מועדי  "אלה  ובספרדית: 
Calendario Facil y Curiozo. אמשטרדם, תפ"ו 

 .]1726[
בשבח  שירים  מופיעים  הכרך  שבסוף  בדפים 
המהדורה, טעמים, לוח קריאת המועדים, תיקוני 

"המגיה", ועוד.
 ]8[ תמו,  דף  דף,   ]2[ של-תמה,   ,]1[ שכט,   ,]1[
)דף  דף   ]2[ עמ';   16-9 מקופלים;  לוחות   ]3[ דף; 

תמו נכרך שלא במקומו(. 16.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים. חיתוך דפים מוזהב. דף המגן האחורי עם 
הרישומים המשפחתיים קרוע בחלקו, עם פגיעה ברישומים. כריכת עור מקורית, עם עיטורים מוזהבים 

נאים. פגמים ופגעי עש בכריכה. 
]10[ דף )עם שירים והוספות( שנרשמו במפעל הביבליוגרפיה כמופיעים בתחילת הכרך, מופיעים בעותק 

שלפנינו בסוף הכרך )ללא דף עם "מפתחות מפותחות" - על פרשיות המחוברות(.

פתיחה: $500

יהודי אמריקה ואנגליה
American and English Jewry
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298. Tikkun Sofrim with Haftarot 
– Amsterdam, 1726 – Familial 
Inscriptions of a Jewish Family 
from Jamaica – Engraved Title 
Pages by Bernard Picart – Original 
Binding 
Tikkun Sofrim, year-round Parashiot 
and Haftarot. Amsterdam: for Samuel 
Rodrigues Mendes, Moses Sarfati and 
David Gomes da Silva, 1726.
Birth and death records (in English) 
on back endpaper from 1795-1806, 
of the Henriques family in Jamaica. 
Signature of a family member dated 
1857 at top of first title page.
Title pages with copper engravings by 
Bernard Picart. Divisional title page 
for Haftarot. Includes table of Torah 
readings for the festivals, and tables 
in Spanish (folding plates). Additional 
title page in Hebrew and Spanish. 
[1], 329, [1], 330-445, [2] leaves, leaf 
446, [8] leaves; [3] folding plates; 9-16 
pages; [2] leaves (leaf 446 bound out 
of sequence). Approx. 16.5 cm. Good 
condition. Stains. Gilt edges. Back endpaper with familial inscriptions partially torn, 
with damage to inscriptions. Original leather binding, with fine gilt decorations. 
Damage and worming to binding. 
Opening price: $500

299. דף מודפס - שטר "תנאים" לחג השבועות - שיקאגו, תרע"ט 
דף מודפס, "תנאים ראשונים ואחרונים" לחג השבועות, נוסח מקורי מאת רבי זלמן בראנסאן. שיקא]ג[א, 

אילל ]שיקגו, אילינוי[, תרע"ט ]1919[.
נוסח שטר התנאים לנישואין. בשטר  שטר תנאים מליצי בין התורה הקדושה לכנסת ישראל, הבנוי על 
תנאים זה, החתן הוא עם ישראל )"מורנו ר' ישראל ישרון יחי'"( והכלה היא התורה )"מרת תורה תושיה 
תחי'"(. "העומד מצד בתו הכלה" הוא הקב"ה - נותן התורה, והעומד מצד החתן הוא משה רבינו. העומד 
מצד הכלה התחייב לתת נדוניא לבתו הכלה שש מאות ושלש עשרה מצוות. העֵרבים הם האבות - אברהם 
יצחק ויעקב. החתונה תתקיים בחג השבועות. דוד המלך ינגן, ואהרן הכהן יברך את החתן והכלה. כריכות 

התפילין על האצבע משמשות בתור טבעת הנישואין. העדים: שמים וארץ.
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נג'ארה  ישראל  רבי  שחיבר  לשבועות"  ה"כתובה  שבהן  הראשונה  הזה,  הסוג  מן  יצירות  מספר  קיימות 
)ומופיעה בספרו "זמירות ישראל"(, ואשר נהגו לאומרה בקהילות עדות המזרח ביום חג השבועות בשעת 
התנאים  "סדר  )בספר  תרע"ג  בפיעטרקוב  שנדפס  ותנאים",  אירוסין  "שטר  גם  ידוע  תורה.  ספר  הוצאת 
"ממציא  נדפס:  הדף  בתחתית  וחדש.  מקורי  נוסח  לפנינו  נאג'רה.  לר"י  הוא  גם  יוחס  ושם  והכתובה"(, 

התנאים רב זלמן בראנסאן...", "מסדר התנאים רב פינחס פאבערסאן...". 
]1[ דף. 26 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרעים וסימני קיפול. 

לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה ואינו מופיע בקטלוג הספריה הלאומית.

פתיחה: $300

299. Printed leaf – Tena'im 
for Shavuot – Chicago, 1919
Printed leaf, Tena'im for 
Shavuot, original text by R. 
Zalman Branson. Chicago, 
Illinois, 1919.
Metaphorical Tena'im for the 
betrothal of the Torah to the 
Jewish people, based on the 
text of Tena'im for marriage. 
In this unique Tena'im 
document, the groom is the 
Jewish people, while the 
bride is the Torah. The bride's 
side is represented by G-d, 
who commits to give 613 
commandments as dowry; the 
groom's side is represented by 
Moses. The guarantors are the 
patriarchs, and the witnesses 
are heaven and earth. The 
wedding is to take place on 
Shavuot, with King David 
playing music and Aharon 
HaKohen blessing the bride 
and groom. 
Several compositions of this kind exist, the first one being the Ketubah for Shavuot 
composed by R. Yisrael Najara, which is recited in certain communities on Shavuot.
The present item comprises a new, original text. 
[1] leaf. 26 cm. Good-fair condition. Stains. Tears and folding marks.
Not listed in the Bibliography of the Hebrew Book nor in the NLI catalog.
Opening price: $300
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300

 - מודפסים  כרוזים  אוסף   .300
בטורונטו  הבשר  כשרות  פולמוס 
המאה  של  הראשונה  המחצית   -

ה-20

פולמוס  במסגרת  שנדפסו  כרוזים  אוסף 
]טורונטו,  בטורנטו.  הבשר  כשרות 

המחצית הראשונה של המאה ה-20[.
סביב  פולמוס  בטורונטו שבקנדה התנהל 
רבני  מעורבים  היו  בו  הבשר,  כשרות 
ידוע  רבות  לא  שונים.  וארגונים  טורונטו 
על פולמוס זה. לפנינו מספר כרוזים נדירים 

מזמן הפולמוס )ראה חומר מצורף(: 
בעניין  ביידיש,  כרוזים  ארבעה   ·
הכשרות  ארגוני  שני  בין  המחלוקת 
בטורונטו, "קהילת טורונטו" )גוף שהוקם 
כשרות  עניני  על  לפקח  תרפ"ג  בשנת 
)הוקם  העיר"  ו"וועד  בעיר(  הבשר 
כפי  חותם  והיה  התר"צ  שנות  בראשית 

הנראה "הוועד" או "העיר"(:
1. "ירא הקהל וישפוט" - כרוז נגד "קול 
)רבי  "פרייס"  ונגד  "משה"  מאת  קורא" 
תר"ס-תשנ"ד,  פרייס,  אהרן  אברהם 
התר"צ(.  שנות  מאמצע  בטורונטו  רב 
שכתב  מכתב  של  ליידיש  העתקה  כולל 
הרב פרייס בשנת תש"ב לפקיד במשרד 
)בדפוס(:  חתום  אונטריו.  של  ההגירה 

"חיים און די קאמיטע" ]חיים והוועד[.
2. "טאראנטאר אידען" ]יהודי טורונטו[, כרוז בשבח רבי ישראל הלוי הורוויץ )תרנ"ג-תשל"ט, רב בטורונטו 

משנת תרפ"ח(. חתום )בדפוס(: "די 25 גער קאמיטע פון שטאדט" ]ועד ה-25 של העיר[.
3. "רבנים טהוט תשובה" ]רבנים - חזרו בתשובה[ - כרוז חריף נגד רבנים מסוימים, ומאידך שבחים על רבי 

ישראל הלוי הורוויץ. חתום )בדפוס(: "די שטאדט" ]העיר[.
4. "אויפרוף" ]קריאה[, כרוז המופנה אל "וועד העיר", קריאה לשלום מאת "קהילת טורונטו".

· דף כפול גדול. טורונטו, תרצ"ג 1932. הדף מכיל רשימה ארוכה של המוסדות היהודיים בטורונטו ושמות 
נציגיהם, כפי הנראה, לצורך בחירת ראשי התאגיד "קהילת טורונטו", ב-12 וב-20 בדצמבר. שמות המוסדות 

והנציגים ביידיש ובאנגלית. סה"כ כ-80 מוסדות וכ-225 נציגים.
5 פריטי נייר. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300
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300. Collection of Printed Proclamations – Polemic on the Kashrut of Meat in 
Toronto – First Half of the 20th Century
Collection of proclamations, printed during the course of the polemic on the kashrut of 
meat in Toronto. [Toronto, first half of the 20th century].
Rare proclamations related to the polemic on the kashrut of meat in Toronto: 
· Four proclamations in Yiddish, regarding the dispute between the two kashrut 
agencies in Toronto: Kehilla of Toronto (organization founded in 1923 to oversee the 
kashrut of meat in the city) and Vaad Ho'Ir ("City Committee", founded in the early 
1930s, it apparently signed its proclamations as "The committee" or "The city").
1. Proclamation against a proclamation issued by "Moshe" and against "Price" (R. 
Avraham Aharon Price, 1900-1994, rabbi in Toronto from mid-1930s). Signed (in print): 
"Chaim and the committee". 
2. "Jews of Toronto", proclamation in praise of R. Yisrael HaLevi Horowitz (1893-1979, 
rabbi in Toronto from 1928). Signed (in print): "The committee of 25 of the city".
3. "Rabbis – repent" – sharp proclamation against certain rabbis, and praise of R. Yisrael 
HaLevi Horowitz. Signed (in print): "The city".
4. "Appeal", proclamation addressed to Vaad Ho'Ir, call for peace issued by the Kehilla 
of Toronto.
· Large double leaf. Toronto, 1932. Long list of Jewish institutions in Toronto and names 
of their representatives, presumably for the purpose of nominating and electing the 
heads of the Kehilla of Toronto corporation, on the 12th and 20th of December. Names 
of institutions and their representatives in Yiddish and English. Altogether approx. 80 
institutions and 225 representatives.
5 paper items. Size and condition vary.
Opening price: $300
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 - "הדרך"  הירחון  של  גליונות   12  .301
טורונטו, ת"ש-תש"א - לא ידוע ביבליוגרפית 
- פולמוס כשרות הבשר בטורונטו - יהדות 
מרבי  מאמרים   - השואה  בתקופת  קנדה 

יעקב קמינצקי

"קהילת  בהוצאת  ירחון   ,"The Way"  - "הדרך" 
טורונטו". 12 גליונות רצופים. טורונטו, ת"ש-תש"א. 

יידיש ואנגלית. 
גליונות 1-12. יתכן ולפנינו כל הגליונות שיצאו אי-

פעם )סט שלם(. 
היא  הגליונות,  בראשי  שנדפס  כפי  הירחון,  מטרת 
המסורתית".  והיהדות  הכשרות  "לטובת  לפעול: 
גוף  טורונטו",  "קהילת  ידי  על  לאור  יצא  הירחון 
כשרות  עניני  על  לפקח  כדי  תרפ"ג  בשנת  שהוקם 
וולגלרנטר  יעקב  היה  הירחון  עורך  בעיר.  הבשר 

.)Jacob I. Wohlgelernter(
ששרר  הכאוס  את  לפתור  בניסיון  הוקם  הירחון 
בענייני כשרות הבשר בטורונטו במחצית הראשונה 

של המאה ה-20 )ראה פריט קודם(.
בין העומדים מאחורי ירחון זה היה הגאון רבי יעקב 
התורה  מגדולי  לימים  )תרנ"א-תשמ"ו(,  קמינצקי 
בארצות הברית וראש ישיבת "תורה ודעת", שכיהן 
באותם ימים כרב בטורונטו )בשנים תרצ"ח-תש"ה(. 

בגליונות שלפנינו מופיעות מודעות שבהן נכתב כי הוא אחד משני הרבנים ראשי "ועד הכשרות של קהילת 
טורונטו", אליהם ניתן לפנות בכל נושאי הכשרות והדת )הרב השני היה רבי יוסף ויינרב, תרכ"ט-תש"ד, 
והצהרה  מכתב  גם  מופיעים  בירחונים  רב"(.  ה"גליציאנר  בשם  נודע  טורונטו,  של  הראשון  הראשי  הרב 
מאת שני הרבנים הנ"ל, וכן שני מאמרים מפרי עטו של רבי יעקב קמינצקי. באחד מהם מחאה חריפה נגד 
ה-United Jewish Welfare )מאמר זה מופיע פעמיים, באנגלית - בגליון 6, וביידיש - בגליון 8(; ובשני, 

הערות לקראת חג הפסח - בעיקר בעניני כשרות )יידיש, בגליון 10(.
למצוא  ניתן  הצעיר,  הדור  חינוך  בעניין  רבים  מאמרים  וכן  הכשרות,  בנושא  וידיעות  למאמרים  בנוסף 
בגליונות שלפנינו מידע מעניין על פעילות יהודי קנדה עבור אחיהם בראשית ימי השואה; התייחסויות 
דוב  רבי  פטירתו של  לרגל  קק"ל; מאמרים  כמו  יהודיים  פרסומות של ארגונים  בעולם;  למצב המלחמה 
רעוועל )הרב ד"ר ברנרד רבל, הנשיא הראשון של ישיבת רבינו יצחק אלחנן בניו יורק(; מאמר על הכשרות 
מאת הרש"ר הירש; ועוד. כמו כן, נזכרים בגליונות שמות רבים של נכבדי קהילת טורונטו )שמות משפחה 

כגון: קורולנק, טננבוים, שיף(.
12 גליונות )עשרות דפים(. מצב טוב מאד.

הירחון לא מופיע ב-OCLC ולא ב-Ontario Jewish Archives, וכפי הנראה לא ידוע ביבליוגרפית. יתכן 
ולפנינו כל הגליונות שיצאו אי-פעם )סט שלם(. 

פתיחה: $500
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301. 12 Issues of the HaDerech 
Monthly – Toronto, 1940-1941 – 
Bibliographically Unknown – Polemic 
on Kashrut of Meat in Toronto – 
Canadian Jewry During the Holocaust 
– Essays by Rabbi Yaakov Kamenetsky
HaDerech – The Way, monthly published 
by the Kehilla of Toronto. 12 consecutive 
issues. Toronto, 1940-1941. Yiddish and 
English. 
Issues nos. 1-12. Possibly no other issues 
were published. 
The monthly was published "in the interest 
of Kashrut and traditional Judaism (as 
stated at the opening of the issues) by 
the Kehilla of Toronto, an organization 
founded in 1923 to oversee the kashrut of 
meet in the city. The editor was Jacob I. 
Wohlgelernter.
The monthly was established in attempt to 
resolve the chaos which prevailed in the 
first half of the 20th century regarding the kashrut of meat (see previous item).
One of the rabbis who stood behind the monthly was R. Yaakov Kamenetsky (1891-1986), 
later one of the Torah leaders of the United States, who served at that time as rabbi of 
Toronto (1938-1945). Notices in the present issues reveal that he was one of the two rabbis 
at the head of the Vaad Hakashrut of the Kehilla of Toronto, to whom one could turn to on 
any matters of kashrut and religion (the other was R. Yosef Weinreb, 1869-1943, first chief 
rabbi of Toronto, known as the "Galitzianer Rav"). The issues also include a letter and 
declaration by the two rabbis, as well as two essays composed by R. Yaakov Kamenetsky, 
one of them containing a sharp protest against the United Jewish Welfare (this essay 
appears twice, in English in issue 6 and in Yiddish in issue 8); the other essay contains 
notes in preparation for Passover – mostly on kashrut matters (Yiddish, issue 10).
Apart from essays and notices on kashrut matters, as well as many essays regarding 
education of the young generation, the issues contain interesting information regarding 
the efforts of Canadian Jewry on behalf of their brethren during the Holocaust, items 
about the war, advertisements for Jewish organizations such as the JNF, essays upon 
the passing of R. Dov Revel (Rabbi Dr. Bernard Revel, first president of RIETS in 
New York), an essay on kashrut by R. Shimshon Rafael Hirsch; and more. The issues 
also mention the names of many distinguished members of the Toronto community 
(surnames such as Korolnek, Tanenbaum, Shiff).
12 issues (dozens of leaves). Very good condition.
The monthly does not appear in OCLC nor in Ontario Jewish Archives, and is 
presumably bibliographically unknown. This may be a complete set of issues. 
Opening price: $500
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302. Regulations of the Ashkenazi Community – London, 1791
Regulations of the Ashkenazi community of the London Great Synagogue. London: 
Yehuda Leib son of Alexander, 1791.
Hebrew and Yiddish, with words taken from English.
Glossary of titles on leaf [2], with detailed definition of each title mentioned in the 
regulations, to prevent misinterpretation of the regulations.
Handwritten corrections and glosses in several places (Hebrew and English).
[4], 3-16, 18-52, [7] leaves. 19 cm. Good condition. Stains. Minor marginal open tears to 
title page and final leaf. Inscriptions. New binding.
Opening price: $300

לונדון,   - אשכנזים  קהל  תקנות   .302
תקנ"א

דבה"כ  אשכנזים,  קודש  דקהל  הקהילה  "תקנות 
תקנ"א  לונדון,   - בלונדן"  הגדולה  הכנסת[  ]דבית 

]1791[. דפוס יהודה ליב בן אלכסנדר.
עברית ויידיש )משולבת במילים הלקוחות מהשפה 

האנגלית(.
ווערט  טעות  או  פלפול  יהיה  שלא  "כדי   ]2[ בדף 
היר מיט עקספלעצירט ... נעמליך" - מילון תארים 
מפורש, לבל יטעו ויפרשו את התקנות באופן לא 
נכון - עם הגדרות מפורטות לכל אחד מהתארים 
פרנס;  קהל;  הקהל;  כל  התקנות:  בתוך  הבאים 
שבעה אנשים או שבעה טובי העיר; פקודי העדה 
אורח;  תושב;  יחיד;  הבית  בעל  קהלז-מאן;  או 
בחור או פנוי; סופר דקהל. לדוגמה: "כל הקהל - 
פרנסים, גבאים, ושבעה אנשים, עם שארי פקודי 
אנשים.  ושבעה  גבאים,  פרנסים,   - קהל  העדה. 
פרנס - פרנס פרעזידענט... בחור או פנוי - מי שלא 

היה נשוי אשה מימיו...".
מקומות  במספר  בכתב-יד  והגהות  תיקונים 

)בעברית ואנגלית(.
]4[, ג-טז, יח-נב, ]7[ דף. 19 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 
קרעים קטנים חסרים בשולי דף השער ודף אחרון. 

רישומים. כריכה חדשה.

פתיחה: $300
302
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303. אוסף חוברות - סדרי תפילות לטקסי 
 - הראשיים  בריטניה  רבני  של  ההכתרה 

לונדון, המאה ה-20

אוסף חוברות וקונטרסים עם סדרי תפילות לטקסי 
הרב  לבריטניה:  הראשיים  הרבנים  של  ההכתרה 
עמנואל  הרב  ברודי,  ישראל  הרב  הרץ,  צבי  יוסף 
יעקובוביץ' והרב יונתן זקס. לונדון, ]המאה ה-20[. 

אנגלית ועברית.
 The Installation Sermon of The Very Rev ·
 Dr. Joseph Herman Hertz, Chief Rabbi of
 the United Hebrew Congregations of the

British Empire. לונדון, ]תרע"ג[ 1913. 
אדמו"ר  את  יושיבו  בו  אשר  ליום  תפלה  סדר   ·
מורה מורנו הרב רבי ישראל ב"ר אוריא ]ברודי[, 
על כסא רבנות מלכות בריטאניא ומדינותיה, יום 

ב' כא סיון. לונדון, ]תש"ח[ 1948. 
 Sermon by The Very Reverend Rabbi  ·
 Israel Brodie, on the occasion of his
 Installation as Chief Rabbi of the United
 Hebrew Congregations of the British
Commonwealth of Nations. לונדון, ]תש"ח[ 

 .1948
· סדר תפלה לרגל הכתרתו של מורה מורנו הרב 
עמנואל  ]הרב  יואל  מה"ר  הדיין  בן  ישראל  ר' 

יעקובוביץ'[, בעלותו על כסא הרבנות הראשית למלכות בריטניה ומדינותיה. לונדון, ]תשכ"ז[ 1967. שני 
עותקים. 

 Prelude to Service, A Selection of Statements, Letters and Interviews, by Dr. Immanuel ·
Jakobovits, Prior to his Installation as Chief Rabbi. לונדון, ]תשכ"ז[ 1967. 

 Address Delivered by Dr. Immanuel Jakobovits, at his Installation as Chief Rabbi of the ·
United Hebrew Congregations of the British Commonwealth of Nations. לונדון, ]תשכ"ז[ 

 .1967
 Order of Service at the Induction of Rabbi Jonathan Sacks, as Minister of the  ·

Congregation, by the Chief Rabbi Dr. Immanuel Jakobovits. לונדון, ]תשל"ח[ 1978. 
 A Decade of Jewish Renewal, Address delivered by Rabbi Dr. Jonathan Sacks, on his ·

Installation as Chief Rabbi. לונדון, ]תשנ"א[ 1991.
· סדר תפלה לרגל הכתרתו של מורה מורנו הרב ר' יעקב צבי בן דוד אריה ]הרב יונתן זקס[, בעלותו על 

כסא הרבנות הראשית למלכות בריטניה ומדינותיה, יום א', כ"ב אלול תשנ"א. לונדון, תשנ"א 1991. 
10 קונטרסים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300
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303. Collection of Booklets – Prayer Services for the Installation Ceremonies 
of the Chief Rabbis of Great Britain – London, 20th Century
Collection of booklets with prayer services for the installation ceremonies of the 
chief rabbis of Great Britain: R. Joseph Herman Hertz, R. Israel Brodie, R. Immanuel 
Jakobovits and R. Jonathan Sacks. London, [20th century]. English and Hebrew.
10 booklets, including: 
· The Installation Sermon of The Very Rev Dr. Joseph Herman Hertz, Chief Rabbi of 
the United Hebrew Congregations of the British Empire. London, 1913.
· Sermon by The Very Reverend Rabbi Israel Brodie, on the occasion of his Installation 
as Chief Rabbi of the United Hebrew Congregations of the British Commonwealth of 
Nations. London, 1948.
· Prelude to Service, A Selection of Statements, Letters and Interviews, by Dr. Immanuel 
Jakobovits, Prior to his Installation as Chief Rabbi. London, 1967.
· Address Delivered by Dr. Immanuel Jakobovits, at his Installation as Chief Rabbi of 
the United Hebrew Congregations of the British Commonwealth of Nations. London, 
1967.
· Order of Service at the Induction of Rabbi Jonathan Sacks, as Minister of the 
Congregation, by the Chief Rabbi Dr. Immanuel Jakobovits. London, 1978.
· A Decade of Jewish Renewal, Address delivered by Rabbi Dr. Jonathan Sacks, on his 
Installation as Chief Rabbi. London, 1991.
10 booklets. Size and condition vary. 
Opening price: $300
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304. אוסף קונטרסי תפילות - מלחמת העולם השניה והשואה - לונדון, שנות ה-30 וה-40 
של המאה ה-20 

 - ומאורעות השואה  השניה  העולם  בתקופת מלחמת  בלונדון  שנדפסו  ותחינות  תפילות  קונטרסי  אוסף 
תפילות להצלחת צבא בריטניה, תפילות למען עם ישראל ולזכר קרבנות השואה, ועוד. עברית ואנגלית.

· סדר תפלה ותחנונים, להתפלל ולהתחנן לפני אבינו שבשמים על השערורות הנוראות מעשי ידי מורדי 
אור בארצות גרמניא, יום צום י"ז תמוז. לונדון, ]תרצ"ח[ 1938. שני עותקים )עם שינוי קל בכותר(. 

· שועת בת עמי, תפלה על המלחמה לאומרה בק"ק ספרדים שער השמים יצ"ו בלונדון ואגפיה. לונדון, 
]תרצ"ט[ 1939. 

· סדר תפלה ותחנונים לפני אבינו שבשמים לתשועת אנשי צבאותינו. לונדון, ]ת"ש[ 1940. 
· The Nazi War, Prayer of Supplication. לונדון, ]ת"ש[ 1940. תפילה לשבתות ולחגים.

· סדר תפלה ותחנונים, במאמר המלך יר"ה, לתשועת אנשי צבאותינו וצבאות אנשי בריתנו, יום א' כי 
תבוא, הוא שנתים אחרי תחלת המלחמה. לונדון, ]תש"א[ 1941. 

· סדר תפלה ותחנונים, במאמר המלך יר"ה, לתשועת אנשי צבאותינו וצבאות אנשי בריתנו, יום ה', נצבים 
וילך, והוא שלש שנים מעת פרצה המלחמה. לונדון, ]תש"ב[ 1942. 

· בכי תמרורים ביום צום ומספד על אחינו חללי הרצח בכל הארצות תחת ממשלת הזדון, יום א' פרשת 
ויגש. לונדון, ]תש"ג[ 1942. שני עותקים )עם שינוי קל בכותר האנגלי(.

 Memorial Prayer for the Victims of the Mass Massacres of Jews In Nazi-Occupied  ·
Lands. לונדון, ]תש"ב[ 1942. תפילה לתשעה באב.

 .Pray for the Living! Remember the Dead!, a Passover Message by the Chief Rabbi  ·
לונדון, ]תש"ג 1943[. קונטרס עם מכתב מודפס מהרב יוסף צבי הרץ, רבה הראשי של בריטניה, עם תפילות 

למען עם ישראל והנספים בשואה.
· סדר תפלה ותחנונים, במאמר המלך יר"ה, לתשועת אנשי צבאותינו וצבאות אנשי בריתנו, ערב שבת 

קודש פ' משפטים, הוא ארבע שנים מעת פרצה המלחמה. לונדון, ]תש"ג[ 1943. 
· סדר תפלה ותחנונים, במאמר המלך יר"ה, לתשועת אנשי צבאותינו וצבאות אנשי בריתנו, יום א' כי 

תבוא, הוא חמש שנים מעת פרצה המלחמה. לונדון, ]תש"ד[ 1944.
· תודה וקול זמרה בבתי כנסיות על הגבורות ועל התשועות במלחמה העולמית. לונדון, ]תש"ה[ 1945. 

· סדר תפלה ותחנונים לעתות בצרה ביום העצרה, צום-תמוז הנדחה. לונדון, ]תש"ז[ 1947. שני עותקים.
16 קונטרסים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300
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304. Collection of Prayer Booklets – WWII and the Holocaust – London, 1930s 
and 1940s
Collection of prayer and supplication booklets printed in London in 1938-1947 – prayers 
for the success of the British Army, prayers for the Jewish people, memorial prayers for 
Holocaust victims, and more. Hebrew and English.
16 booklets, including: 
· The Nazi War, Prayer of Supplication. London, 1940. 
· Order of Service on the Day of Fasting Mourning and Prayer for the Victims of Mass 
Massacres in Nazi Lands. London, 1942. Two copies.
· Memorial Prayer for the Victims of the Mass Massacres of Jews in Nazi-Occupied 
Lands. London, 1942. 
· Pray for the Living! Remember the Dead!, a Passover Message by the Chief Rabbi. 
London, [1943].
· Order of Service for the National Day of Prayer and Dedication on the Fourth 
Anniversary of the Outbreak of Hostilities. London, 1943.
16 booklets. Size and condition vary.
Opening price: $300
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בבאד  הכנסת  בית  חנוכת  "סדר   .305
של  ה-19  הקורפוס  מפקדת   - נאוהיים" 

צבא ארה"ב בגרמניה - יוני 1945 

 Dedication service of Bad מודפס,  עלון 
Nauheim synagogue, סדר חנוכת בית הכנסת 
במדינת   )Bad Nauheim( נאוהיים  באד  בעיר 
הסן בגרמניה. ]באד נאוהיים[, י"ג תמוז תש"ה )24 

ביוני 1945(. אנגלית.
שבעיירת   29 קרלשטרסה  ברחוב  הכנסת  בית 
מצפון  קילומטר  )כ-28  נאוהיים  באד  הנופש 
לפרנקפורט דמיין( נבנה על ידי האדריכל ומתכנן 
קאופמן,  ריכרד  הנודע  היהודי-גרמני  הערים 
 Neuen( החדשה"  ה"אובייקטיביות  בסגנון 
הושלמה  שבנייתו  הכנסת,  בית   .)Sachlichkeit
בשנת 1929, היה מבתי הכנסת האחרונים שנבנו 
לשלטון  הנאצים  של  עלייתם  לפני  בגרמניה 
הבדולח".  "ליל  פרעות  את  ששרדו  ומהיחידים 
דלתותיו  הכנסת,  בית  הוצת  הפרעות  במהלך 
וספרי  הושחת,  הריהוט  נותצו,  וחלונותיו  נשברו 
התורה, הסידורים וספרי הקודש נשרפו. עם זאת, 
מכן  לאחר  בשנים  תילו.  על  נותר  עצמו  המבנה 

שימש בית הכנסת כמחסן של העירייה. 
וכשבועיים  ארה"ב  צבא  של  השלישית  הארמייה  בידי  העיר  כיבוש  לאחר  )כחודש   1945 באפריל  ב-27 
לפני כניעתה הרשמית של גרמניה ב-7 במאי 1945( נערכה בבית הכנסת לראשונה מאז שנת 1938 תפילה 
בציבור, בה השתתפו בעיקר חיילים יהודיים בצבא ארה"ב, לצד מספר מועט של ניצולי המחנות. ב-24 ביוני 
1945, לאחר ששוקם ושופץ, נערך טקס רשמי של חנוכת בית הכנסת ע"י המפקדה הראשית של הקורפוס 

ה-XIX של צבא ארה"ב. תכנית הטקס נדפסה בעלון שלפנינו. 
והחזן מלווין מילר   )Samuel Blinder( הטקס, אשר התקיים בניצוחם של הרב הצבאי שמואל בלינדר 
)Melvin Miller( ובהשתתפות החיילים היהודיים ששירתו בקורפוס ה-XIX של צבא ארה"ב, כלל אמירה 
בציבור של קטעי תפילה ומזמורי תהילים, תפילה לשלומה של ארצות הברית, קריאה בספר תורה, נאומים 

שונים, ועוד. 
בראש עמוד השער איור לוחות הברית עם סמל מגן דוד מעליו )בפינה השמאלית( וסמלו של הקורפוס 

ה-XIX של צבא ארה"ב )בפינה הימנית(.
]1[ דף מקופל לשניים )3 עמודים מודפסים(. 21 ס"מ. מצב טוב-בינוני. סימני קיפול. נייר שביר. קרעים, בהם 

קרעים חסרים, בשוליים ובקווי הקפל, ללא פגיעה בטקסט. הנייר כהה. כתמים קלים. 

פתיחה: $400
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305. Dedication Service of Bad Nauheim Synagogue – Headquarters of the 
XIX Corps of the United States Army in Germany – June 1945
Printed booklet – Dedication Service of Bad Nauheim Synagogue. [Bad Nauheim, 
Germany], 24th June 1945. English.
The synagogue on Karlstrasse 29 in the spa town of Bad Nauheim (some 28 km north 
of Frankfurt am Main) was built by the German-Jewish architect Richard Kauffmann. 
The synagogue, which was completed in 1929, was one of the last synagogues built 
in Germany before the rise of the Nazis to power and one of the only ones to survive 
the Kristallnacht pogroms. Though the synagogue was set on fire, its doors broken 
and windows smashed, its furniture destroyed and the Torah scrolls and holy books, 
burned, the building itself was preserved. In the subsequent years, the synagogue 
served as a municipal warehouse.
On 27th April 1945 (a month after the town was occupied by US troops and two weeks 
after Germany officially surrendered on 7th May 1945), public prayers were held in 
the synagogue for the first time since 1938, mostly attended by Jewish soldiers in the 
US army, alongside a few camp survivors. On 24th June 1945, after it was restored and 
renovated, an official dedication service was held by the headquarters of the XIX corps 
of the US army. The service program was printed in the present booklet.
The ceremony was led by Chaplain Samuel Blinder accompanied by cantor Melvin 
Miller, and was attended by Jewish soldiers serving in the XIX corps.
[1] folded leaf (3 printed pages). 21 cm. Good-fair condition. Folding marks. Brittle 
paper. Tears, including open tears, to margins and folds, not affecting text. Browned 
paper. Minor stains.
Opening price: $400
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האדמו"ר  מכתב   .306
טברסקי  ליב  יהודה  רבי 
ארה"ב,   - מהורניסטייפול 
שנות הת"ש - הגירה לארה"ב 

בתקופת השואה

של  וחתימתו  ידו  בכתב  מכתב 
"בן  רבי  מהורניסטייפול  האדמו"ר 
]שיקגו,  טברסקי.  ליב"  יהודא  ציון 

ארה"ב, שנות הת"ש בקירוב[. 
המכתב נשלח אל אחד ממקורביו, 
הוא  ]סגל?[.  אשר  ר'  הישיש 
מברכו שיצליח להגיע אליו לשלום 
)"שהשי"ת ישלח עזרתו שכ']בודו[ 
יוכל לבוא שלום להיות אתנו יחד"(, 
המשך  זוגתו.  פטירת  על  ומנחמו 
וחסידים  בקרובים  עוסק  המכתב 
)כנראה  לארה"ב  להגר  המנסים 
השניה(.  העולם  מלחמת  מחמת 
האדמו"ר  מברך  המכתב  בסיום 
לשמוע  שיזכה  המקבל,  את 
בשורות טובות מבני משפחתו: "...

בשיבה  המברכו  בברכה,  ואסיים 
טובה, שיזכו לשמוע מבתו בשורה 
להתראות  אי"ה  ונקוה  טובה, 
בשַֹבע שמחות. בן ציון יהודא ליב 

באאמו"ר הרה"צ זצ"ל".
דוב  מרדכי  רבי  האדמו"ר  של  בנו  תרכ"ח-תשי"א(,  )תשרי  טברסקי  ליב  יהודה  ציון[  ]בן  רבי  האדמו"ר 
מהורניסטייפול ונכדו של ה"דברי חיים" מצאנז. בשנת תרס"ג נבחר למלא את מקום אביו )על אף שהיה 
הבן השלישי(, והנהיג את החצר בהורניסטייפול במשך אחת עשרה שנה. חתן האדמו"ר רבי יצחק יואל 
וגמל חסדים כסבו ה"דברי  פיזר מכספו לצדקה  וצדיק מופלג.  גדול בתורה  רבינוביץ מקנטיקוזיבה. איש 
חיים" שלא הניח פרוטה ללון בביתו. לאחר מלחמת העולם הראשונה נדד רבות, עלה לארץ ישראל, חזר 
להמלט  הצליח  לאנטוורפן.  עבר  תרצ"ז  בשנת  לפולין.  ברח  הקומוניסטית  ולאחר המהפכה  לאוקראינה, 
מבלגיה ארבעה ימים קודם כניסת הגרמנים אליה במלחמת העולם השנייה, והיגר לארה"ב. הקים את 
בית מדרשו בשיקגו והמשיך במעשי הצדקה, כדרכו מאז ומתמיד, אולם הפסיק לקבל קהל, מלבד מספר 

מצומצם של חסידיו הוותיקים.
]1[ דף, נייר מכתבים רשמי. 28 ס"מ. מצב טוב. כתמים ומעט בלאי. מריחת דיו במספר שורות. סימני קיפול. 

המכתב מודבק על בד לחיזוק.

פתיחה: $300
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306. Letter from Rebbe Yehuda Leib Twersky of Hornosteipel – United States, 
1940s – Immigration Attempts During the Holocaust 
Letter handwritten and signed by Rebbe Ben Tzion Yehuda Leib Twersky of 
Hornosteipel (Hornostaypil). [Chicago, ca. 1940s].
The letter is addressed to his close acquaintance, the elderly R. Asher [Segal?]. The 
Rebbe sends condolences upon the passing of his wife and blesses him "may G-d help 
you come safely to be with us". Most of the letter relates to immigration attempts of 
Chassidim to the United States (probably WWII refugees). 
Rebbe [Ben Tzion] Yehuda Leib Twersky (1867-1951), son of Rebbe Mordechai Dov 
of Hornosteipel and grandson of the Divrei Chaim of Sanz. A tremendous Torah 
scholar and Tzaddik, renowned for his great charitability. He succeeded his father 
as rebbe of Hornosteipel. Escaped to the United States from Belgium just before the 
Nazi invasion, and established his Beit Midrash in Chicago, where he continued his 
charitable activities.
[1] leaf, official stationery. 28 cm. Good condition. Stains. Some wear. Ink smudged in 
a few places. Folding marks. The letter is mounted on fabric for reinforcement.
Opening price: $300
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רבנים  מכתבי  אוסף   .307
 - ישראל  וארץ  הונגריה   -

תקופת השואה

אוסף מגוון של מכתבים מרבנים 
ישראל,  וארץ  הונגריה  שונים. 
שנות התר"ץ-ת"ש בקירוב, רובם 
מתקופת השואה ומלחמת העולם 

השניה:
רבי  וחתימת  יד  בכתב  מכתב   ·
דונא- אב"ד  כ"ץ  אנשיל  אשר 

יצחק  ד"ר  סערדאהעלי, אל הרב 
איזיק ריינער, בענייני הצלת חתנו 
ר' יחיאל דוד זאלצער. אב תש"ג 

 .]1943[
כ"ץ  אנשיל  אשר  רבי  הגאון 
תש"ד(,  בשואה  )תרמ"א-נספה 
רש"ז  משאמלוי  הגאון  חתן 
כיהן  תרצ"ה  משנת  עהרנרייך. 
בסרדהלי.  ישיבה  וראש  כאב"ד 
נודע בקנאותו הרבה ובמלחמותיו 
נגד הרפורמה והתנועה הציונית. 
חתנו הנזכר במכתב הוא רבי דוד 
בשואה(,  )תרע"ב-נספה  זלצר 

מרבני הישיבה בסרדהלי.
שמעון  רבי  בחתימת  מכתב   ·
"אב"ד  )פוזן(  פאזען  ישראל 

ור"מ דק"ק פאפא, מלפנים אב"ד ור"מ בק"ק שאפראן". המלצה על רבי ירחמיאל יעקב דושינסקי אב"ד 
ראקאשפאלאטא )בתוך הדברים הוא מספר שהרב הנ"ל עזר הרבה להתרת עגונות נספי השואה(. פאפא, 

תש"ח ]1948[.
הגאון רבי שמעון ישראל פוזן אב"ד שאפראן )תרנ"ה-תשכ"ט(, ממנהיגי היהדות האורתודוקסית והקנאית 
בעיר.  ותיקה  רבנים  למשפחת  צאצא  הקהילה,  דיין  פוזן  גרשון  רבי  לאביו  בפרנקפורט  נולד  בהונגריה. 
שירותו  בתקופת  )אליה התוודע  לעולם החסידות  להתקרב  כדי  לפאפא שבהונגריה,  עבר  בחרותו  בימי 
כחייל בימי מלחמת העולם הראשונה באוקראינה( והיה תלמידו הקרוב של האדמו"ר בעל "מנחת אלעזר" 

ממונקאטש. לאחר השואה היגר לארה"ב, שם הקים ישיבה והיה אחד מגדולי רבני סאטמר בארה"ב.
· מכתב בכתב יד וחתימת רבי צבי הירש כ"ץ אב"ד דרצ'קה, אל רבי שמואל זנוויל כהנא ראש הלשכה 
האורודוקסית בבודפשט, פניה להשתתפות בהוצאות הצלה "קוויטינג של פיקוח נפש". דרצ'קה, אדר ב' 

תש"ג ]1943[.
הגאון רבי צבי הירש כ"ץ )תר"ן-תשל"א(, בעל "ליקוטי צבי". אב"ד סאלארד משנת תר"ע ואב"ד דרצ'קה 
משנת תרפ"ב. לאחר השואה היה מראשי בית הדין להתרת עגונות בבודפשט. בשנת תש"ז היגר לארה"ב 

וכיהן ברבנות בפטרסון ניו ג'רזי.
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· גלויה ועליה מכתב מודפס במכונת כתיבה )לא חתום( - הודעה מבד"צ קהל יראים בודפזט כי בשנה זו 
לא הצליחה הרבנות לסדר את מכירת החמץ במפעלים לייצור שמרים )"העפפע"(, ועל כן אין להשתמש 

במוצר זה עד 14 יום לאחר חג הפסח. בודפשט, חול המועד פסח, ניסן ת"ש ]אפריל 1940[
הלשכה  של  המרכזי"  "הועד  של  רבנים  לאסיפת  הזמנה  חתום(,  לא   - בסטנסיל  )משוכפל  מכתב   ·

האורתודוקסית בהונגריה. בודפשט, טבת תש"ב ]ינואר 1942[. 
· מכתב מודפס עם מילוי בכתב יד, מאת "חברא משניות דמחזיקי לומדי תורה" בגרוסוורדיין. הודעה על 

השתתפות בחלוקת לימוד הש"ס משניות. מילוי בכתב יד בכסלו תר"ץ ]1929[. 
· מכתב מאת "ועד העזרה התאחדות הרבנים פליטי רוסיא ושאר ארצות", בחתימת ידם של רבי איסר זלמן 

מלצר ורבי שמואל קיפניס. ירושלים, שבט תש"ו ]1946[. 
בדבריהם כותבים הרבנים כי הוועד עוזר ל"קרוב לארבע מאות משפחות רבנים פליטים, רבים מהם מקרוב 

באו ממחנות ההריגה, ואשר זכו בע"ה ]ל[הגיע לחוף מבטחנו בעירום ובחוסר כל, ורק נפשם בם...".
7 מכתבים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

307. Collection of Rabbinic Letter – Hungary and Eretz Israel – The Holocaust
Assorted collection of letters from various rabbis. Hungary and Eretz Israel, ca. 
1930s-1940s, most are from the times of the Holocaust:
· Letter handwritten and signed by R. Asher Anshel Katz Rabbi of Duna-Szerdahely 
(Dunajská Streda), addressed to Rabbi Dr. Yitzchak Eizik Reiner, regarding the rescue 
of his son-in-law R. Yechiel David Salzer. Av 1943.
· Letter signed by R. Shimon Yisrael Posen Rabbi of Pupa (Pápa), previously rabbi of 
Sopron. Recommendation for R. Yerachmiel Yaakov Dushinsky Rabbi of Rákospalota. 
Pápa, 1948.
· Letter handwritten and signed by R. Tzvi Hirsh Katz Rabbi of Derecske, to R. Shmuel 
Sanvil Kahana head of the Orthodox Bureau in Budapest, request for funding for 
rescue matters. Derecske, Adar II 1943.
· Postcard with a typewritten letter (unsigned) – announcement from the Kehal Yere'im 
Beit Din in Budapest that the chametz in yeast factories had not been sold that year, 
therefore the public should refrain from using this product for 14 days after Passover. 
Budapest, Chol HaMoed Pesach, Nissan 1940.
· Letter (mimeographed – unsigned), invitation to a rabbinic conference of the Central 
Committee of the Orthodox Bureau in Hungary. Budapest, Tevet 1942.
· Printed letter completed by hand, from the Chevra Mishnayot of Machzikei Lomdei 
Torah in Grosswardein (Oradea). Announcement regarding the distribution of the 
study of the Six Orders of Mishnah. Completed by hand in Kislev 1929.
· Letter from the Relief Committee for Refugee Rabbis (from Russia and other countries), 
signed by R. Isser Zalman Meltzer and R. Shmuel Kipnis. Jerusalem, Shvat 1946. 
7 letters. Size and condition vary.
Opening price: $300 
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308. אוסף מסמכים ומכתבי רבנים 
ע"י   - השואה  עגונות  היתרי   -
עגונות  לתקנת  המיוחד  הדין  בית 

במדינת הונגריה

ומסמכים  רבנים  גדול של מכתבי  אוסף 
השואה,  עגונות  להתרת  שונים, 
שבעליהן נרצחו ע"י הגרמנים בגיטאות 
תש"ה- הונגריה,  ההשמדה.  ובמחנות 

תש"י ]1945-1950[ בקירוב.
פסקי דין, היתרי נישואין ואישורים שונים, 
בחתימות דייני בית הדין המיוחד בבודפשט 
)"בית דין מיוחד לתקנות עגונות - בלשכה 
הארטהאדאקסיות  לקהלות  המרכזית 
וועלץ,  ישראל  רבי  הונגריה"(:  במדינת 
רבי יעקב סגל לעבוויטש, רבי יהושע לרנר 
רבי  רבי צבי הירש הכהן,  וואלויץ,  אב"ד 
דוב  חנניה  רבי  ציטרון,  אליעזר  אברהם 

הכהן ורבי יעקב סניידערס.
מכתבים וגביות עדות, עם חתימות רבנים 
וארצות  גרמניה  הונגריה,  מרחבי  שונים 
ליפשיץ  שרגא  יחזקאל  רבי  שונות: 
העקורים  מחנות  אב"ד  הלברשטאם 
האדמו"ר  ]לימים,  גרמניה  בבמברג 
יעקב  חיים  רבי  בירושלים[;  מסטרופקוב 
סג"ל  מאיר  ורבי  באנטוורפן  רב  רוטנברג 

לנדא ובית דינם; רבי זאב וואלף סאמעט דומ"צ קליינוורדיין ובית דינו; רבי משה שטרן דומ"צ דברצן; רבי 
יקותיאל יהודה היילפרין אב"ד נאנאש ובנו רבי בן ציון היילפרין; רבי יהושע לרנר ]ה"וואלאוצער רב"[; רבי 
עמרם הלוי יונגריז אב"ד דיאנדאש; רבי משה נתן שיק; רבי יעקב שרגא היימאן מטאקאי; רבי מנחם צבי 
ב"ר חיים אליהו ]ניימן, תלמיד ה"קדושת יו"ט"[; רבי מרדכי גרינפלד מטאגלאש ובית דינו; רבי משה מרדכי 
פולק אב"ד שולט-וואדקערט ובית דינו; רבי צבי הכהן אב"ד דערעטשקע; רבי נפתלי אלימלך גרינפלד ובית 
בונם מהעיר  רבי שמחה  מנירדהאז;  ווידער  דוב  רבי שלמה  דק"ק מאטעסאלקא";  חיזוק הדת  "ועד  דינו 

איהעלי )אוהל Sátoraljaújhely( ובית דינו; רבי יושע כץ אב"ד מאקאווא ובית דינו; ועוד.
במכתב  רבנים".  מאה  "היתר  להשיג  כדי   - רבים  לרבנים  להישלח  נועד  שלפנינו  באוסף  בולט  מכתב 
מפורטים השיקולים להתרת בעלים שנשותיהם נעלמו בזמן המלחמה )נכתב כשישה חודשים לאחר תום 
מלחמת העולם השנייה, בחשון תש"ו אוקטובר 1945(. בשולי מכתב זה 11 חתימות רבנים ודיינים: רבי 
יעקב סגל לעבוויטש; רבי אברהם גוטענפלאן אב"ד טינניע ]בעל "כתר כהונה"[; רבי אלעזר שפירא ראב"ד 
]קליינוורדיין?[; רבי מרדכי בן חיים יודא ]הופמן[ דומ"צ ב' אויפאלו; רבי מאיר לאמעט רב דק"ק טארנא 
גאולי ציון; רבי יעקב צבי כ"ץ אב"ד האידו סאבסלו ]בעל "לקט הקמח החדש"[; רבי דוד גרוס רב בטאב; 
רבי צבי אריה שיק רב בשארואר; רבי יהושע לרנר אב"ד וואלוויץ; רבי יקותיאל צבי שיק ראב"ד מישקולץ; 

רבי יעקב צבי יונגרייז אב"ד פאהר דיארמאט.
46 מכתבים חתומים, חלקם על ניירות מכתבים רשמיים, חלקם על דפים חלקים. שבעה מהאישורים נכתבו 

על גב תצלומים של מקבלי האישור. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.

פתיחה: $1000 
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308. Collection of Documents and Rabbinical Letters – Marriage Permits for 
Holocaust Agunot – From the Special Beit Din for Agunot in Hungary
Large collection of rabbinical letters and various documents, for the release of agunot 
whose husbands were murdered by the Germans in ghettos and extermination camps. 
Hungary, ca. 1945-1950.
Beit Din rulings, marriage permits and various authorizations, signed by the dayanim 
of the special Beit Din for Agunot in Budapest (under the Central Bureau for Orthodox 
Jewry in Hungary): R. Yisrael Welcz, R. Yaakov Segal Leibowitz, R. Yehoshua Lerner 
Rabbi of Volovets', R. Tzvi Hirsh HaKohen, R. Avraham Eliezer Czitron, R. Chananyah 
Dov HaKohen and R. Yaakov Snyders.
Letters and testimonies signed by various rabbis in Hungary, Germany and other 
countries: R. Yechezkel Shraga Lipschitz Halberstam, rabbi of the DP camp in Bamberg, 
Germany (later rebbe of Stropkov in Jerusalem); R. Chaim Yaakov Rottenberg Rabbi 
in Antwerp, R. Meir Segal Landau and their Beit Din; R. Ze'ev Wolf Samet dayan 
and posek of Kleinwardein (Kisvárda) and his Beit Din; R. Moshe Stern dayan and 
posek of Debrecen; R. Yekutiel Yehuda Heilprin Rabbi of Nanash (Hajdúnánás) and 
his son R. Ben Tzion Heilprin; R. Yehoshua Lerner (Rabbi of Volovets'); R. Amram 
HaLevi Jungreis Rabbi of Gyöngyös (Dindish); R. Moshe Natan Schick; R. Yaakov 
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Shraga Heiman of Tokey (Tokaj); R. Menachem Tzvi son of R. Chaim Eliyahu [Neiman, 
disciple of the Kedushat Yom Tov]; R. Mordechai Grünfeld of Teglash (Téglás) and his 
Beit Din; R. Moshe Mordechai Pollak Rabbi of Vadkert (Soltvadkert) and his Beit Din; 
R. Tzvi HaKohen Rabbi of Derecske; R. Naftali Elimelech Grünfeld and his Beit Din in 
Mátészalka; R. Shlomo Dov Wieder of Niredhaz (Nyíregyháza); R. Simcha Bunem of 
Ujhel (Sátoraljaújhely) and his Beit Din; R. Yoshe Katz Rabbi of Makova (Makó) and his 
Beit Din; and more.
One notable letter was to be sent to many rabbis, with the purpose of obtaining a Heter 
Me'ah Rabbanim. The letter outlines various factors that allow the remarriage of men 
whose wives disappeared during the war (the letter was written in October 1945 – 
six months after the end of the war). The letter is signed by 11 rabbis and dayanim: 
R. Yaakov Segal Leibowitz; R. Avraham Gutenplan Rabbi of Tinnye (author of Keter 
Kehunah); R. Elazar Shapiro, head of the Beit Din of [Kleinwardein?]; R. Mordechai 
son of Chaim Yehuda [Hoffman], dayan and posek in Berettyóújfalu; R. Meir Lamet 
Rabbi of the Tarnów Geulei Tzion community; R. Yaakov Tzvi Katz Rabbi of Soboslo 
(Hajdúszoboszló; author of Leket HaKemach HaChadash); R. David Gross Rabbi in 
Tab; R. Tzvi Aryeh Schick Rabbi in Sharvar (Sárvár); R. Yehoshua Lerner Rabbi of 
Volovets'; R. Yekutiel Tzvi Schick, head of the Miskolc Beit Din; R. Yaakov Tzvi Jungreis 
Rabbi of Feherd'rmat (Fehérgyarmat).
46 signed letters, some on official stationery and others on regular paper. Seven permits 
written on verso of photograph of permit recipients. Size and condition vary. Overall 
good condition.
Opening price: $1000 
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309. Gefen Yechidit – Hanau, 1717 – Lamentation for Those Murdered and 
Taken Captive in Podolia – Miniature Book
Gefen Yechidit, on matters pertaining to ethics and fear of Heaven, by R. Ze'ev Wolf 
Walldürn, with Luach HaChaim – brief health guidelines. Hanau, [1717].
Miniature format. Both works are rhymed.
Gefen Yechidit includes several poems by the author, including a lamentation for those 
murdered and taken captive in Podolia, 1676 or 1677. The persecutions documented in 
this lamentation are not known from any other source, see: Sefer Podhajce, pp. 24-25.
36 leaves. 11 cm. Good-fair condition. Stains and wear. Old binding.
Opening price: $300

- עם קינה על  - הנאו, תע"ז  יחידית  ספר גפן   .309
 - תל"ז  פודוליה בשנת  במדינת  והשבויים  ההרוגים 

ספר מיניאטורי

וולף  זאב  רבי  מאת  ויראה,  מוסר  בענייני  יחידית,  גפן  ספר 
וולטירן, עם "לוח החיים" - ענייני רפואה. הענא )הנאו(, ]תע"ז 

.]1717
פורמט מיניאטורי. החיבור "גפן יחידית" נדפס לראשונה בברלין 
תנ"ט, אז צורף לו החיבור "לוח החיים" - "קיצור הנהגת האדם 
בדרך הרפואה" - חיבור רפואות עממי שהובא לדפוס על ידי 
רבי חיים ב"ר בנימין זאב בוכנר, בפראג תכ"ט. שני החיבורים 

כתובים בחרוזים.
קינה  בהם  המחבר,  מאת  שירים  מספר  יחידית"  "גפן  בסוף 
וראשי  לפ"ק  תל"ז  פאדליי'  במדינת  והשבויים  הקדושים  "על 
החרוזים ע"פ חתימתי אני הקטן זאב וואלף". קינה זו היא תיעוד 
היסטורי יחיד על מאורע זה של רדיפת יהודים בפודוליה, שלא 
ידוע אודותיו ממקור אחר )ראה: פודהייצה - ספר קהילה, עמ' 

 .)25-24
לו דף. 11 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. כריכה ישנה.

פתיחה: $300

קהילות ישראל - דברי דפוס וכתבי יד
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310. תיעוד היסטורי על גירוש יהודים במלחמת 
של  בעיצומה  תורה  ולימוד  הראשונה  העולם 
סנהדרין  מסכת   - ספר  על  רישום   - המלחמה 

ומסכת שבועות - ווילנא, תרמ"ז 

תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין ומסכת שבועות, עם המפרשים. 
ווילנא, ]תרמ"ז[ 1887. דפוס האלמנה והאחים ראם.

הכותרת  תחת  בעפרון,  ארוך  רישום  הקדמי  המגן  בדף 
"כתוב זאת זכרון בספר", ובו תיעוד אישי-היסטורי של בעל 
הגמרא, יהודי תושב צ'רנוביץ, המספר על גירושו במהלך 
שבבוקובינה  צ'רנוביץ  מאזור  הראשונה  העולם  מלחמת 
תלאותיו,  על  מרתק  תיאור  כולל  רוסיה.  תוככי  אל 
עם  מפגש  על  בהן,  נתון  שהיה  המוות  וסכנות  מאסרו 
יהודים מגורשים נוספים מגליציה ובוקובינה, ועוד. בסוף 
הרישום תיעד הכותב את המסכתות שלמד תחת התלאות 
המסכתות  את  לעירו.  חזרתו  ועד  המתוארים  והנדודים 
שלפנינו - סנהדרין ושבועות - למד לאחר שובו לצ'רנוביץ, 
בשנת תרע"ז. ברישום מופיעה חתימה לא ברורה: "הצעיר 

יהודא זעליג ]?[...". ראה להלן ציטוט הרישום במלואו.
רישומים נוספים בדפי הבטנה הקדמיים. 

קכד; לב; נ; כד; ס; ה; ח; לג; יח; ה דף. 40 ס"מ. מצב טוב-
בינוני. כתמים. קרעים במספר דפים. סימני עש. כריכת עור 

מקורית, עם פגמים.

פתיחה: $300

לימוד תורה במסירות נפש - תוך כדי גירוש ומאסר במלחמת העולם הראשונה

יוצא דופן מתקופת מלחמת העולם הראשונה, עדות מכלי ראשון  בגמרא שלפנינו תיעוד היסטורי 

של אחד מיהודי העיר צ'רנוביץ שנתפס וגורש, כנראה במהלך הכיבוש הרוסי, מהכפר פריליפטשע 

)Prilipcze( שבבוקובינה בחודש אדר תרע"ה אל פנים רוסיה. הוא מתאר את המסע המפרך שעבר, 

שכלל מאסר וסכנות אחרות, "והוליכו אותי ֶשבי בתוך הגולה למדינת רוסיע מעיר לעיר מכפר לכפר 

נודד הייתי  ביום אכלני קרח ובלילה שמו אותי בבור הוא בית התפיסה, ככה עברו ימים וחדשים 

וגם חבשו אותי בבית האסורים על איזה ימים...". הוא מתאר סכנת מוות ממשית, "ולא אחת ולא 

בין המות  הי'  וכפתע  ובשרי  נסתמרו שערות ראשי  שתים קרה אשר העבירו חרב חדה על צוארי 

לביני". לבסוף הובא אל פענזא )Penza( שבתוככי רוסיה, שם שוחרר. בפענזא מצא עוד כשש מאות 

פליטים יהודיים שגורשו אליה מבוקובינה וגליציה. הוא שהה שם למעלה משנה, עד שקיבל היתר 

לחזור לצ'רנוביץ. בהגיעו לעיר בחודש כסלו תרע"ז, מצא את העיר כבושה, ריקה מתושביה, ונתונה 

לשוד וביזה. גם בניו ובנותיו לא היו בעיר והוא נשאר בה בודד, "ובכן באתי הנה עירה טשערנאוויץ... 

עודנה ידי הצורר שולטת... אין איש מאזרחי העיר בבית, כולם עזבו רכושם והונם וערקו אל המקום 

אשר נשאו אותם רגליהם, חמס ושוד אראה כל היום בעיר, גם בני ובנותי יצאו והייתי יחידי כערער 

בערבה...". בכל השעות הקשות האלה למד וסיים הכותב שמונה מסכתות, כולל אחת מהן שנלמדה 

במאסר – "בהתפיסה בסוראש" )Surazh, פלך צ'רניגוב, רוסיה(, כפי שתיעד בסוף רשימתו. 
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כתוב זאת זכרון בספר

ורעדה  פחד  עוני  ראיתי  הגבר  אני 

חודש  בראש  תרע"ה  בשנת  קראני 

גם  סבוני  הקיפוני  מרעים  עדת  אדר 

סבבוני הכוני פצעוני נלקחתי פתאום 

מכפר פריליפטשע והוליכו אותי ֶשבי 

מעיר  רוסיע  למדינת  הגולה  בתוך 

קרח  אכלני  ביום  לכפר  מכפר  לעיר 

בית  הוא  בבור  אותי  שמו  ובלילה 

וחדשים  ימים  עברו  ככה  התפיסה, 

בבית  אותי  חבשו  וגם  הייתי  נודד 

עברו  ככה  ימים  איזה  על  האסורים 

נואש  כמעט שאמרתי  ירחים  שבעה 

לא האמנתי כי אוכל לאמר אני עניתי 

מאד ולא אחת ולא שתים קרה אשר 

העבירו חרב חדה על צוארי נסתמרו 

בין  וכפתע הי'  ובשרי  שערות ראשי 

המות לביני ואני לאלקי יושב מרום 

דלפי עיני אלהא דמאיר ענני ומחרב הצילני ומידי רשעים פלטני ומטיט הוציאני וד' עזרני יסר יסרני ולמות 

לא נתנני באתי עד עירה פענזא שמה חופשה ניתן לי התעכבתי שמה קרוב לארבעה עשר חדשים יצאתי 

לחרות שמה מצאתי את אחי ורעי הגולים ממדינת גאליציע ובוקאווינא כשש מאות נפשות היינו שם אחים 

לצרה היינו איש לרעהו בצפיותינו צפינו לישועה והנה זה לא כביר השגנו רשיון לעזוב עירה פענזא ולשוב 

למקומינו ובכן באתי הנה עירה טשערנאוויץ בחודש כסלו שנת עזר"ת והנה לצערי עדן לא נשעננו]?[ עודנה 

ידי הצורר שולטת בעירה טשערנאוויץ אין איש מאזרחי העיר בבית כולם עזבו רכושם והונם וערקו אל 

המקום אשר נשאו אותם רגליהם חמס ושוד אראה כל היום בעיר גם בני ובנותי יצאו והייתי יחידי כערער 

בערבה יושב ומצפה לישועת ד' ואתפלל ואתחנן לפני בעל הרחמים שימהר ויחוש מעשהו להשיב לב אבות 

על בנים ולב בנים לאבותם וישים שלום עלינו ונזכה לגאולה שלמה אכ"י

נכתב ממני הצעיר יהודא זעליג ]--?[

לזכרון 

אלו הן המסכתות שסיימתי בגלותי בימי עני' בהיותי בארץ נכרי' כן יזכני ד' לסיים הש"ס בהרחבה מתוך 

עושר וכבוד במהרה בשלום ושלוה אכ"י'

שבת – בהתפיסה בסוראש קיץ תרע"ה

בבא קמא, בבא מציעא – בעיר פענזא חורף תרע"ו

בבא בתרא ברכות – בעיר פענזא קיץ תרע"ו

עבודה זרה – חורף תרע"ז התחלתי בעיר פענזא וסיימתי בעיר טשערנאויץ תשעה עשר ימים לחודש כסלי' 

תרע"ז 

סנהדרין – סימתי תרע"ז שבעה ימים לחודש ניסן פה עירה טשערנאויץ

שבועות – התחלתי בעזר הצור ביום ו' פ' צו ז' ימים לחודש ניסן שנת עזר"ת סיימתי' י"ג סיון עזר"ת
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310. Tractate Sanhedrin and Tractate Shavuot – Vilna, 1887 – Historic 
Documentation of Expulsion of Jews During WWI and Torah Study in 
Wartime
Babylonian Talmud, Tractate Sanhedrin and Tractate Shavuot, with the classic 
commentators. Vilna: Widow and Brothers Romm, 1887.
Lengthy inscription in pencil on the front endpaper, in which the owner of this 
Talmud volume, a Jew from Czernowitz, describes the trials and tribulations he 
endured during WWI, beginning from his expulsion from Czernowitz, Bukovina far 
into Russia, his arrest, the danger he was in, the fellow Jewish exiles he met, and 
more. The inscription concludes with a list of the tractates he studied during his 
wanderings. The present tractates – Sanhedrin and Shavuot, were studied upon his 
return to Czernowitz in 1917.
 Other inscriptions on the front endpapers.
124; 32; 50; 24; 60; 5; 8; 33; 18; 5 leaves. 40 cm. Good-fair condition. Stains. Tears to 
several leaves. Worming. Original leather binding, damaged.
Opening price: $300 

Torah Study Under Perilous Conditions – During Expulsion and 
Imprisonment in WWI

The present Talmud volume contains a unique historic documentation from WWI, 
first hand testimony of a Jew from Czernowitz who was arrested, presumably 
during the Russian conquest, in the village of Prilipcze, Bukovina, in Adar 1915, 
and deported deep into Russia. He describes the difficulties he endured, including 
arrest and even danger of death. Eventually he was brought to Penza, Russia, 
where he was released. In Penza, he met some six hundred Jews who had also 
been exiled from Bukovina and Galicia. He stayed there for over a year, until he 
was granted permission to return to Czernowitz, which he reached in Kislev 1916. 
He found it conquered, empty of its inhabitants and ransacked. His sons and 
daughters were not there anymore, and he remained there alone. Throughout this 
difficult period, the author studied and completed eight tractates, including one 
which he studied in prison in Surazh (Chernihiv Oblast, Russia), as he records at 
the end of his inscription.
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311. אור גדול ליהודים - תיאור הטקס לכבוד ביקור שליט הולנד ורעייתו בבית הכנסת 
הספרדי באמשטרדם - אמשטרדם, תקכ"ח - עברית, הולנדית ופורטוגזית

קונטרס מודפס, "אור גדול ליהודים, בק"ק ספרדים יזיי"א" - על הטקס שנערך לכבוד ביקור שליט הולנד 
הספרדי  הכנסת  בבית  מפרוסיה,  וילהלמינה  סופיה  פרידריקה  רעייתו  עם  אורנג',  נסיך  החמישי  וילם 
עברית,  מונדווי.  ישראל  ובבית  יאנסון  יאהאן  גירארד  דפוס   .]1768 ]תקכ"ח  אמשטרדם,  באמשטרדם. 

הולנדית ופורטוגזית. 
תיאור של הטקס, עם נוסח התפילות שנאמרו במהלכו. התיאור נדפס בפורטוגזית ובהולנדית; התפילות 
נדפסו בעברית ובהולנדית. לצד התפילות, ברכה ארוכה מאת רבי שלמה שלם, רבה הראשי הספרדי של 

אמשטרדם. 
ובית  קדשנו  מחנה  באופק  זריחת השמש  בעת  יזיי"א,  ספרדים  בק"ק  ליהודים,  גדול  "אור  מתוך השער: 
תפארתנו היא בית הכנסת הגדולה והמפוארה משוש כל הארץ... אשר זכנו בבית תפלתנו, הנשיא המרומם, 
יורש עצר, יושב על כס הממשלה, לשם ולתפארת ולתהלה, גיליילמו החמישי יר"ה, עם הנשיאה אשת 
חיקו גילו ובת גילו, בת מלך היא יורשת עצר פרוסייא פרידריקא צופיאה וילהילמינא יר"ה, עם כל יועציהם 

ושריהם ה' עליהם יחיו... והעיר אמשטרדם צהלה ושמחה...". 
]4[, 31-6 עמ'. 25.5 ס"מ. שוליים רחבים. מצב טוב. כתמים. קונטרסים רופפים. כריכת קרטון מקורית, עם 

פגמים, צדה הקדמי מנותק. 

פתיחה: $250 
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312. כרוז קופת הצדקה באמשטרדם 
- אמשטרדם, תקס"א

כרוז מודפס, "שמעו זאת הזקנים והאזינו כל 
יושבי קהלתינו" - נוסח ההכרזה על המגבית 
שהוכרז  הקהילה,  של  הצדקה  לקופת 
תקס"א.  ויחי  פרשת  בשבת  הכנסת  בבתי 
 .]1801 ]ינואר  תקס"א  ]טבת[  אמשטרדם, 

דפוס אלמנת יוסף פרופס כ"ץ.
בהכרזה המודפסת מופיעה קריאה לכל בני 
הקהילה, לתרום לקופת הצדקה הקהילתית, 
עקב ההוצאות המרובות של חלוקת כספים 

לעניים, ביקור חולים וקבורת מתים. 
הקהילה,  של  מאויר  סמל  הדף  בראש 
אשכנזים  ]=קהל  "ק.א.א."  האותיות  עם 
מעורבים:  ויידיש  עברית  אמשטרדם[. 
מרובעות  באותיות  נדפסו  בעברית  המילים 
והמילים ביידיש נדפסו באותיות כתב רהוט 

אשכנזי. 
]1[ דף )מודפס מצדו האחד(. 39 ס"מ. מצב 

טוב. כתמים וקמטים. סימני קיפול.

פתיחה: $300

311. Or Gadol LaYehudim – Account of the Visit of William V Prince of 
Orange and his Wife Princess Wilhelmina to the Portuguese Synagogue in 
Amsterdam – Amsterdam, 1768 – Hebrew, Dutch and Portuguese
Printed booklet, "Or Gadol LaYehudim" / Beschryving van alle plechtigheeden, vreugde-
gezangen, en gebeeden, verricht in de Portuguese Joodse Synagogue – account of the 
visit of William V, Prince of Orange, and his wife, Princess Wilhelmina of Prussia, to 
the Portuguese synagogue in Amsterdam. Amsterdam: Gerhard Johan Janson & Israel 
Mondovy, [1768]. Hebrew, Dutch and Portuguese.
Account of the visit (printed in Portuguese and Dutch), with the prayers read during 
the ceremony (printed in Hebrew and Dutch) and a long blessing by R. Shlomo Shalem, 
Sephardic Chief Rabbi of Amsterdam.
[4], 6-31 pages 25.5 cm. Wide margins. Good condition. Stains. Loose gatherings. 
Original card binding, with damage; front board detached.
Opening price: $250
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313. "דרוש הספד" על המלכה מריה תרזה מאת ה"נודע ביהודה" - פראג, תקמ"א
"דרוש הספד", קונטרס מודפס - הספדו של הגאון רבי יחזקאל לנדא אב"ד פראג בעל "נודע ביהודה" על 

המלכה מריה תרזה. פראג, ]תקמ"א 1780[.
כפי המופיע בשער, את דרוש ההספד נשא ה"נודע ביהודה" ביום א' י"ב כסלו תקמ"א, כשבועיים לאחר 
מותה של המלכה )מריה תרזה מתה ב-29 לנובמבר 1780, ר"ח כסלו תקמ"א(, בבית הכנסת "מייזל" בעיר 

פראג, בהשתתפות "שרים רבים ונכבדים וגם מאנשי הצבא". 
והבכי על מיתת אדונתינו  "דברי']ם[ המשברי']ם[ הלב לעורר המספד  הדרוש מכיל הספד על המלכה, 
החסודה האדירה המלכה הקיסרת מאריא טרעזיא יזכר זכרונה לטובה", יחד עם הבעת שמחה והלל על 
עלות בנה הקיסר יוזף השני לכס השלטון )באופן רשמי הוא עלה לשלטון עם מות אביו, אך בפועל שלט 
באופן עצמאי רק לאחר מות אמו(: "שבח והודאה על הטובה הגדולה שעשה הקב"ה עם המלכה הקיסרת 
]![ שזכתה עוד בחייה לראות בנה הגדול המושלם בכל השלימות הוא אדונינו האדיר החסיד המיוחס גבור 
יר"ה ותפלה  וגם כולל ברכו']ת[ לראש אדונינו הקיסר האדיר  ירום הודו...  וחכם הקיסר יאזעפוס השני 
עבורו... ונכלל בדרוש זה אפס קצה משבח הבית הגדול בית אוסטרייך מיום אשר צמח קרן הודם עד היום 

הזה".
בגוף ההספד מופיעים ביטויי שבח מופלגים על מריה תרזה, שיהודי פראג סבלו לא מעט מנחת זרועה: "כי 
נפלה אמה של מלכות היא אדונתינו החסודה הענוה והצדקנית המלכה הקיסרת מאריא טרעזיא תנוח 
נפשה בגן עדן... כי פלא אור המלכה הקיסרת מאריא טרעזיא היה מאיר ומבריק ועוצם מדותי' הטובי']ם[ 
יושר לבבה ורוב חסדה היה מפורסם בכל העולם ועתה באה שמשה ונאסף נגהה הלא ע"ז ידוו כל הדוים 
וכל אחד יאמר מי יתן ראשי מים... ואם מצד הוד מלכות שניתן עלי']ה[ מן השמים ותהי נושאת חן... כלם 
עבדו אותה בכל לב ולא מצד יראה כ"א מאהבה גמורה... וכמו שעשינו כלנו בימי המצור בשנת תקיז"ל 
וגם אנכי בכל כחי עבדתי אז וממש מסרתי נפשי בסכנות גדולות כמו שהי']ה[ מפורסם בעת ההיא והכל 
מאהבה... ואם מצד מדותי']ה[ הטובים צנועה ופרושה היתה פירשה עצמה מכל חמודת ותאוות הגופנית 
זה שנים רבות לא ישבה בסוד משחקים ולא שמעה קול שירים ומיני זמר ולא באה בקאמעדי... וכמה ממון 

נדבה...".
לצד דברי השבח למלכה, מעטיר ה"נודע ביהודה" גם שבחים מופלגים על בנה יוזף השני: "ודרשו רבותינו 
של  שקעה שמשה  שלא  עד  עתה  כן  אחר...  צדיק  של  זרח שמשו  זה  צדיק  של  שקעה שמשו  שלא  עד 
אדונתינו האדירה החסודה המלכה הקיסרת זרחה שמשו של בנה הגדול האדיר החכם החסיד יקר מפז 
ומכל אבני סגולה הקיסר יאזעף יר"ה... ואשרינו מה טוב חלקינו שזכינו למלך יקר הערך ואדיר כזה... כי 
הלא לא שייך להספיד את החי כי אם את המת ואני אומר הלא אדונתינו החסודה המלכה לא נאמר בה 

312. Proclamation of the Amsterdam Charity Fund – Amsterdam, 1801
Printed proclamation, announcement of the fundraising campaign for the community's 
charity fund, to be read out in the synagogues on Shabbat, Parashat Vayehi 1801. 
Amsterdam: Widow of Yosef Proops Katz, [Tevet] 1801. 
An appeal to all community members to donate to the communal charity fund, to 
finance its various projects (distributing money to the poor, supporting the sick and 
burying the dead).
[1] leaf (printed on one side). 39 cm. Good condition. Stains and creases. Folding marks.
Opening price: $300
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313. Derush Hesped – Eulogy for 
Empress Maria Theresa by the Noda 
BiYehuda – Prague, 1780
Derush Hesped, printed booklet – 
eulogy for Empress Maria Theresa, by 
R. Yechezkel Landau Rabbi of Prague, 
author of Noda BiYehuda. Prague, 
[1780].
As stated on the title page, the Noda 
BiYehuda delivered this eulogy two 
weeks after the death of Empress Maria 
Theresa, at the Maisel Synagogue in 
Prague. The eulogy highly praises the 
empress, although she was known for 
her hatred of Jews and caused great 
suffering to the Jews of Prague. At 
the same time, it praises her son and 
successor, Emperor Joseph II, expressing 
joy upon the commencement of his 
reign. For further information, see: Marc 
Saperstein, 'Your Voice Like a Ram's 
Horn': Themes and Texts in Traditional 
Jewish Preaching, Cincinnatti 1996, pp. 
445-484.
6 leaves. 16 cm. Fair condition. Stains, dampstains and traces of mold. Wear. Worming, 
not affecting text. Abrasions to title page, affecting imprint. Deleted stamp on last page. 
Inscriptions. Leaves partially detached.
Opening price: $300

מיתה... יעקב אבינו לא מת... הרי שמניח בן כמותו לא נאמרה בו מיתה... ואנחנו נברך את אדונינו החסיד 
הקיסר ונאמר כלנו יחד )וענו ואמרו כל הקהל( יחי אדונינו הקיסר יאזעפוס השני לעולם אמן" )מחקר על 
 Marc Saperstein, 'Your Voice Like a Ram's Horn': Themes :ההספד והרקע ההיסטורי נדפס אצל

.)and Texts in Traditional Jewish Preaching, Cincinnatti 1996, pp. 445-484
ו דף. 16 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, כתמי רטיבות ועקבות עובש. בלאי. סימני עש ללא פגיעה בטקסט. סימני 
רישומים. הדפים מנותקים  פגיעה בטקסט הדפוסת. חותמת מחוקה בעמוד האחרון.  מחיקה בשער, עם 

חלקית.

פתיחה: $300
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314. ספר קהלת דוד - קטלוג אוסף ספריו של רבי דוד אופנהיים - המבורג, תקפ"ו
ספר קהלת דוד, "רשימת אוצר הספרים המפואר, אצרו ואספו הגאון המפורסם מהור"ר דוד אפפענהיים 

זצ"ל אב"ד דפראג". המבורג, תקפ"ו ]1826[. עברית ולטינית, עמוד מול עמוד.
 .Cornelius Mueller הקדמה בעברית מאת מחבר הספר, אייזק מעטץ, והקדמה בלטינית מאת

בקטלוג שלפנינו, רשימה בת אלפי ספרים וכתבי יד רבים מספריית רבי דוד אופנהיים, פוסק ורב בערים 
ניקלשבורג ופראג. בסוף ההקדמה מצוין כי אם במשך שנה וחצי לא יגיעו בעלי אוסף הספרים להסכם 
עם קוניו, "אזי יעשה... אוקטציָאן ]=מכירה פומבית[ וימכרו הספרים אחד לאחד". בסופו של דבר, לאחר 

גלגולים רבים, עבר אוסף הספרים לספריית הבודליאנה של אוניברסיטת אוקספורד.
הגאון הנודע רבי דוד אופנהיים )תכ"ד-תצ"ז(, מגדולי מנהיגי דורו. תורה וגדולה התאחדו על שולחנו. היה 
גאון מופלג בתורה, רב וראש ישיבה, מקובל ופוסק, עשיר ובעל השפעה בחצר הקיסר. בין רבותיו היו רבי 
גרשון אשכנזי בעל "עבודת הגרשוני", רבי יעקב כ"ץ - אביו של ה"חכם צבי" ורבי בנימין אפשטיין בעל 
ידידות ושו"ת עם רבי יאיר חיים בכרך בעל "חוות יאיר". בשנת ת"נ,  "נחלת בנימין". הוא עמד בקשרי 
מורביה.  מדינת  של  הכולל"  ול"רב  ניקלשבורג  העיר  של  לרבה  התמנה  לחייו,  העשרים  בשנות  בהיותו 
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314. Kohelet David – Catalog of Rabbi David Oppenheim's Book Collection 
– Hamburg, 1826 
Kohelet David, "List of the magnificent collection of books, curated and collected by 
the famous R. David Oppenheim, rabbi of Prague". Hamburg, 1826. Hebrew and Latin 
on facing pages.
Hebrew preface by author Isaac Metz and Latin preface by Cornelius Mueller. 
The catalog lists thousands of books and manuscripts from the library of R. David 
Oppenheim, rabbi of Nikolsburg and Prague. The collection was eventually acquired 
by the Bodleian Library in Oxford. 
R. David Oppenheim (1664-1736) was a wealthy Torah scholar, rabbi, yeshiva dean and 
kabbalist. In 1690, he was appointed rabbi of Nikolsburg (Mikulov) and Chief Rabbi of 
Moravia. Twenty years later, he was appointed rabbi of Prague, eventually serving as 
chief rabbi of Bohemia until his death. R. David cherished books and privately compiled 
the most important Jewish library of his times, containing thousands of volumes of 
rare books and manuscripts.
XVI, 742, [2] pages. 18.5 cm. Good condition. Stains. Minor wear and creases to margins. 
Soft cover, with damage.
Opening price: $300

כעבור שני עשורים התמנה לרבה של העיר פראג, ובהמשך נתמנה לרב הראשי של בוהמיה כולה. בפראג 
כיהן יותר מחצי יובל עד לפטירתו. חיבר כעשרים ספרים בהלכה ובאגדה, בהם ספר השו"ת "נשאל דוד". 
רק מעט מחיבוריו זכו לאור הדפוס. היה עשיר מופלג )מירושת חותנו ומירושת דודו - הנגיד רבי שמואל 
הרבה  בכתב-יד,  נותרו  שספריו  בעוד  הקיסר.  ובחצר  השלטון  בחוגי  וקשרים  מהלכים  ובעל  אופנהיים( 
לתמוך בתלמידי חכמים ובהדפסת ספריהם. רבי דוד היה ידוע כחובב ספרים מושבע. ספרייתו הפרטית 
הייתה אז הספריה היהודית החשובה ביותר בעולם, והיא כללה אלפי כרכים של ספרים נדירים וכתבי-יד 

מכל התקופות. 
XVI, 742, ]2[ עמ'. 18.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. בלאי קל וקמטים בשולי הדפים. כריכת נייר, עם פגמים. 

פתיחה: $300
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אשכנז  מרבני  פולמוס  ספר   .315
ברית  קיום  בעד  במלחמתם 
תר"ד  דמיין,  פרנקפורט   - מילה 
- הקדשה מעניינת בכתב-יד רבי 

שלמה וורמסר

 Rabbinische Gutachten über" ספר
die Beschneidung" ]חוות דעת רבנית 
 Salomon בעריכת  המילה[,  ברית  על 
בן  זלמן  ]רבי שלמה   Abraham Trier
אברהם טריר[. פרנקפורט דמיין, ]תר"ד[ 

1844. רובו בגרמנית, וחלקו בעברית.
לפני דף השער הקדשה עצמית בכתב יד 
)עברית וגרמנית לסירוגין( מאת הבעלים 
"ד"ר וורמסר" ]Dr. Wormser[, בה הוא 
תר"ה  בשנת  הספר  את  שקיבל  מספר 
טריר,  זלמן  שלמה  רבי  רבו  מאת   1845
עורך הספר ]רבו שנתן לו סמיכה לרבנות 
מספר  הוא   .]1834 תקצ"ד  בשנת  כבר 
שלא  כך  על  בחריפות  הוכיחו  רבו  כי 
זה:  בספר  לפרסמו  בנושא,  מאמר  כתב 
"מדוע לא נענית 'בצח לשונך' לקריאה 
'מידידך התורני מה"ר שמואל באנדי נ"י 
איש  צבאות'?  ד'  קנאת  לקנא  במאינץ, 
צעיר עם ידע כמו שלך, אסור לו 'לעת 
הזאת' לשמוע ולשתוק, 'ולפסח על שתי 
יגעתי למצא דבריך, בנוים על  סעיפים. 
ונכזבה תוחלתי לצערי! כה  אדני אמת, 
ומחמד  ראשי  הדרת  אדמו"ר,  ד]י[בר 
ראה  ויותר  שנה  זה תשעים  עיני, אשר 

בחסד אל עליון תקופת יום הולדתו, וככחו אז כן עתה ת"ל ]תהלה לא-ל[. בעבור זאת רחש לבי בקרבי 
תודה להשוכן מרום, ועצמות תגלנה, ולעד אשיחה מעשיו ותורותיו'".

הבעלים הכותב הוא רבי שלמה וורמסר )תקע"ה-תרמ"ז(, בנו של רבי שמואל וורמסר אב"ד לנגנ-שוואלבך 
ונכדו של רבי שלמה זלמן ווירמש אב"ד פולדא. כפי העולה מההקדשה שלפנינו, נתבקש גם הוא, דרך הרב 

בונדי ממיינץ, לשלוח מכתב נגד ביטול המילה, ולא שלח.
בשנת תר"ג )1843( פורסם ביומון בפרנקפורט מאמר מאת "ידידי הרפורמה" שבו הטיפו לביטול גמור של 
מצוות ברית המילה. אחד מן המורים הרפורמים בפרנקפורט יוסף יוהלזון )תקל"ז-תרי"א 1777-1851( אף 
"ידידי  אחר.  בטקס  המילה  את  להמיר  רשאי  יהיה  יהודי  מוסד  כל  כי  הצהיר  שבו  הסברה  ספרון  חיבר 
הרפורמה" האשימו את ברית המילה בתמותת תינוקות אחדים באותה תקופה. בעקבות מתקפה זו נכנעה 
ילדים  וניאותה לרשום במרשם האוכלוסין כיהודים גם את אותם  עיריית פרנקפורט ללחצי הרפורמים, 

שלא נימולו.
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שלמה  רבי  פרנקפורט  של  הישיש  רבה 
 )1758-1847 )תקי"ח-תר"ז  טריר  זלמן 
נלחם בכל כוחו בהחלטה זו, והגיש כמה 
בקשות למועצת העיר בהן קרא לה לסגת 
ישראל  תורת  פי  שעל  מכיוון  מכוונתה, 
אין ילד כזה נקרא יהודי. כדי לנצח בדעת 
יחד, החל  גם  והנוצרית  היהודית  הקהל 
פרנקפורט  גאוני  עם  יחד  טריר  זלמן  רבי 
רבי יששכר בער אדלר, ורבי אהרן פולד 
בעל "בית אהרן", לאסוף חוות דעת של 
על  יהודיים  ומלומדים  ישראל  חכמי 
זה  בספר  המילה.  ברית  של  חיוניותה 
שלפנינו כינס רבי שלמה זלמן טריר חוות 

דעת מ-28 כותבים.
תלמידי  שלפנינו  הקובץ  משתתפי  בין 
דוב  יצחק  רבי  כגון:  מפורסמים,  חכמים 
שמשון  רבי  מווירצבורג,  במברגר  הלוי 
רפאל הירש כשהיה עדיין רב בעמדן, רבי 
מאלטונה,  לנר"  ה"ערוך  עטלינגר  יעקב 
ה"כתב  בעל  מקלנבורג  צבי  יעקב  רבי 
לצד  רבנים,  עשרות  ועוד  והקבלה", 
מלומדים לא אורתודוקסים כגון: יום טוב 
מנהיימר  נח  יצחק  מברלין,  צונץ  ליפמן 
)שד"ל(  לוצאטו  דוד  ושמואל  מווינה, 

מפדואה.
טוב.  מצב  ס"מ.   19.5 עמ'.   240  ,XXIV

כריכה מקורית.
המבורגר  ב"ש  הרב  החוקר  לדברי  ככתב-יד[.  ]נדפס   "Als manuskript gedruckt" השער:  בדף 
)הישיבה הרמה בפיורדא, חלק ג', עמ' 521( הוגדר הספר ככתב-יד, כדי שלא לפתוח פתח לוויכוח 
שלידיהם  בדבר  הנוגעים  עבור  מאוד  מוגבל  עותקים  במספר  נדפס  הספר  לדבריו  בנושא.  ציבורי 
הנדירים  מן  הינו  כיום  זה  "ספר  כי  כותב  גם  המבורגר  ספרים.  בחנויות  מעולם  נמכר  ולא  נמסר, 

ביותר", למרות שעיתוני התקופה ההיא סקרו בהרחבה את תוכנו.

פתיחה: $400
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315. Polemic Book by German Rabbis in Favour of Circumcision – Frankfurt 
am Main, 1844 – Interesting Handwritten Inscription by R. Shlomo Wormser
Rabbinische Gutachten über die Beschneidung [Rabbinical opinions on circumcision], 
compiled by Salomon Abraham Trier [R. Shlomo Zalman son of Avraham Trier]. 
Frankfurt am Main, 1844. German and Hebrew. 
On the flyleaf, a handwritten inscription (in German and Hebrew) by "Dr. Wormser" [R. 
Shlomo Wormser (1814-1887), son of R. Shmuel Wormser Rabbi of Langen-Schwalbach 
and grandson of R. Shlomo Zalman Worms Rabbi of Fulda]. He relates that he received 
the book in 1845 from his teacher, R. Zalman Trier (compiler of the book; ordained Dr. 
Wormser for the rabbinate in 1834). He writes that R. Trier harshly criticized him for 
not writing an opinion letter to be published in this book. 
In 1843, a Frankfurt-based newspaper published an article calling for the complete 
abolition of the mitzvah of circumcision, signed "Friends of the Reform". That same 
year, the Reform pedagogue Joseph Johlson (1777-1851) published a booklet in which 
he stated that every Jewish institution is entitled to replace circumcision with a different 
ritual. The group "Friends of the Reform" alleged that circumcision was the cause of 
crib deaths; due to the group's lobbying, the municipality of Frankfurt agreed to list 
uncircumcised children as Jews in the population registrars.
The rabbi of Frankfurt, R. Shlomo Zalman Trier (1758-1847), vigorously fought this 
decision and submitted several petitions to the municipality, stating that by Jewish law 
an uncircumcised boy cannot be called a Jew. 
Simultaneously, R. Trier (together with R. Yissachar Ber Adler and R. Aharon Fuld) 
began to collect opinion letters from leading rabbis and Jewish intellectuals, on the 
importance of circumcision. 28 of these letters were printed in the present book. Among 
the writers: R. Yitzchak Dov HaLevi Bamberger of Würzburg; R. Samson Raphael 
Hirsch (then Rabbi of Emden); R. Yaakov Ettlinger of Altona, the Aruch LaNer; R. 
Yaakov Zvi Mecklenburg, author of HaKtav VehaKabbalah; Leopold Zunz of Berlin; 
Isaak Noah Mannheimer of Vienna and Samuel David Luzzatto (Shadal) of Padua.
XXIV, 240 pages. 19.5 cm. Good condition. Original binding.
Noted on the title page: "Als manuskript gedruckt" [printed as a manuscript]. R. 
Binyamin Shlomo Hamburger (in his book HaYeshiva HaRama BeFiurda) explains 
that in order to avoid a public controversy, very few copies of the book were printed 
and they were never sold by booksellers. R. Hamburger writes that the book is scarce.
Opening price: $400 
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316. Proclamation from the Rabbis of Warsaw – Pogroms of 1881-1882
Printed proclamation from the rabbis of Warsaw with instructions on how to relate 
to the non-Jewish population, in attempt to pacify them during the tense times of the 
1881-1882 pogroms. Warsaw, Iyar 1881.
Signed in print by 11 rabbis of Warsaw, with the original stamp of the Warsaw Beit 
Din. This proclamation was published during difficult times for Russian and Polish 
Jewry, after the assassination of Czar Alexander II led to a series of pogroms in 1881-
1882 (these pogroms were actively encouraged by the Russian authorities in order to 
divert the attention of the populace from the corrupt government).
[1] leaf. 35.5 cm. Good-fair condition. Stains. Creases and wear. Marginal open tears, 
not affecting text.
Opening price: $300

על   - ווארשא  רבני  כרוז   .316
)"סופות  תרמ"א  בשנת  הפוגרומים 

בנגב"(

מהרבנים  ואמת  שלום  "דברי  מודפס,  כרוז 
ההתנהלות  דרכי  על  ווארשא",  דפה  מו"צ 
להרגעת  בניסיון  הנכרית,  האוכלוסיה  מול 
הפוגרומים  של  המתוחה  בתקופה  הרוחות 
תרמ"א  אייר  וורשא,  בנגב".  "סופות  שכונו 

.1881
חתומים בדפוס 11 רבני וורשא, עם חותמת 
כרוז  ווארשא.  בעיר  הבד"צ  של  מקורית 
רוסיה  יהדות  של  הקשה  בזמנה  פורסם  זה 
השני,  אלכסנדר  הצאר  רצח  לאחר  ופולין, 
בנגב"  "סופות  המכונות  הפרעות  בתקופת 
בשנים 1881-1882 ]פוגרומים שנעשו ביזמת 
השלטונות הרוסיים, כדי להסיט אל היהודים 
השלטונות[,  על  הרוסי  העם  של  זעמו  את 
מדינת  היהודים.  זכויות  לצמצום  והחוקים 
תחת  תקופה  באותה  נתונה  היתה  פולין 
 1918 בשנת  ורק  הרוסי,  הצאר  ממשלת 

קיבלה מחדש את עצמאותה.
כתמים.  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   35.5 דף.   1
קמטים ובלאי. קרעים חסרים בשוליים ללא 

פגיעה בטקסט.

פתיחה: $300
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317. כתב-יד, פנקס הזכרת נשמות של קהילת סעגעד - רישום לזכרון יהודית מונטיפיורי
כתב-יד, פנקס הזכרת נשמות של החברא קדישא בעיר סעגעדין )סעגעד Szeged, הונגריה(, ]החל מתרל"ט 

.]1879
בראש הפנקס הדפסה מוזהבת על נייר קרטון: "חברא קדישא דגמילות חסדים סעגעדין בחדש אלול תרלט". 
בפנקס מופיעים רישומים של מאות שמות בני הקהילה ומשפחתם, בהם שמותיהם של הרבנים והדיינים 
זאב  אלעזר  רבי  בק,  אליעזר  יוסף  רבי  קליין,  יוסף  רבי  לעף,  ]ליאופולד[  יהודה  רבי  בק,  צבי  )רבי  בעיר 

זעלענפריינד(.
באחד הדפים מופיע שמה של הנגידה יהודית מונטיפיורי, אשתו של משה מונטיפיורי: "וא"נ ]=ואת נשמת[ 
 Levy Barent מונטפיורי,  יהודית  של  אביה  של  היהודי  )שמו  מונטפיארי"  יהושע  בת  יהודית  האשה 

Cohen, היה יהושע(.
משה מונטיפיורי ואשתו יהודית פעלו רבות לרווחת יהודים בכל רחבי העולם ותמכו כלכלית באגודות 
חסד וצדקה בקהילות רבות. כאות הוקרה והערצה מונו משה ויהודית מונטיפיורי כ"נשיאי כבוד" או "חברי 
כבוד" באגודות ובארגונים יהודיים, וכן הוזכרו בתפילות "מי שברך" בבתי הכנסת ובפנקסי הזכרת נשמות. 
למעלה מ-20 דף כתובים, ועוד דפים רבים ריקים. 20 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים ובלאי. הדבקות נייר 

עם תיקונים בכתב-יד בכמה מן הדפים. כריכת קטיפה נאה, מעוטרת בהטבעה מוזהבת. פגמים בכריכה.

פתיחה: $300
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318. שלשה דפים מודפסים - יאסי
שלשה דפים שנדפסו ביאסי בשנים 1880-1904 בקירוב:

· כרוז, "איסור חמור על פישל והשוחט שלו מענדל מעהרץ - מכתב רבי אורי שרגא פייביל טויּבש אב"ד 
יאסי, לאנשי קהילת רומניק-סאראט )Râmnicu Sărat, רומניה(, נגד רב מתחרה בשם ר' פישל שהקים 
קהילה נפרדת והביא שוחט משלו. מעבר לדף נדפסו מכתבים מרבנים נוספים בנושא: "מכתב מהרב הצדיק 
הקדוש מאדזשאד" רבי אברהם יהושע העשיל ]פרידמן, מאדמו"רי בית בוהוש-רוז'ין[ ומכתב רבי אריה 

ליבש מייזליס ראב"ד פרמיסלא. יאסי, תרס"ב ]1902[. 
· כרוז, "ביטל החרם - דער חרם איז ָּבֵטל" - מכתב רבי אורי שרגא פייביל טויּבש אב"ד יאסי, לביטול חרם 
שהכריז אחד הרבנים מיאסי נגד כמה משוחטי העיר: "... המכונה בשם 'בערלאדער רב' מפה, רץ לבית 
עלמין הישן דפה, לבש הקיטל ושופר בידו, ותקע וקרא בחיל 'חרם' 'חרם' על השו"ב מבית המטבחיים... 
אני קורא בקול גדול... כי החרם על השוחטים הנ"ל הוא בטל ומבוטל כחרס שאין בו ממש...". יאסי, כסלו 

תרס"ה ]1904[. 
· דף גדול, "נוסח שבועה", בעברית וברומנית, עם מילוי בכתב יד ברומנית )באותיות עבריות ובאותיות 

לטיניות(. בחתימת הרב סנדר טויבש. יאסי, נובמבר 1883. 
שלשה דפים גדולים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

317. Manuscript, Hazkarat Neshamot 
Pinkas of the Szeged Community – 
Inscription for Judith Montefiore
Manuscript, Hazkarat Neshamot pinkas 
(memorial book) of the burial society of 
Szeged (Hungary), [1879 onward].
Printed in gold on thick paper at the front 
of the pinkas: "Chevra Kadisha Gemilut 
Chassadim – Szeged, Elul 1879".
The pinkas lists hundreds of names of 
community members, including the 
rabbis and dayanim (R. Tzvi Bak, R. 
Yehuda [Leopold] Löw, R. Yosef Klein, 
R. Yosef Eliezer Bak and R. Elazar Ze'ev 
Seelenfreund). 
With an inscription in memory of Lady 
Judith Montefiore, wife of Sir Moses 
Montefiore. 
The Montefiores financially supported 
many charity organizations in Jewish communities worldwide. As a token of 
appreciation, they were appointed honorary presidents or honorary members of many 
Jewish organizations, and were mentioned in synagogue prayers. 
More than 20 written leaves, and many more empty pages. 20 cm. Good condition. 
Stains. Tears and wear. Pieces of paper with handwritten corrections on some leaves. 
Fine velvet binding, with gilt design. Damage to binding.
Opening price: $300 
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318. Three Printed Leaves – Yas
Three leaves printed in Yas (Iași), 
ca. 1880-1904:
· Proclamation with rabbinic 
letters addressed to the Rumnik 
Sarat community (Râmnicu 
Sărat, Romania), regarding the 
polemic against a rival rabbi 
named R. Fishel, who established 
an independent community and 
brought in his own shochet. With 
letters from: R. Uri Shraga Feivel 
Taubes Rabbi of Yas, R. Avraham 
Yehoshua Heshel Friedman 
(rebbe of Bohush-Ruzhin), R. 
Aryeh Leibish Meisels head of the 
Premishla Beit Din. Yas, 1902.
· Proclamation, "The ban is 
annulled" – letter from R. Uri 
Shraga Feivel Taubes Rabbi of Yas, 
annulling the ban pronounced by 
one of the rabbis of Yas against 
some of the shochetim in town. 
Yas, Kislev 1904.
· Large leaf, "Juramant Israeletini" 
(Jewish Oath) in Hebrew and 
Romanian, completed by hand 
in Romanian (in Hebrew and Latin characters). Signed by R. Sender Taubes. Yas, 
November 1883.
Three large leaves. Size and condition vary. 
Opening price: $300
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319. Large Decorated Parchment Ketubah – 
Rome, 1831
Large, beautiful handwritten ketubah on 
parchment. Rome, Av 1831.
The text of the ketubah is set in a square border, 
decorated with floral motifs, verses and blessings. 
A crown with ribbons tops the ketubah; a floral 
bouquet adorns the decorative lower edge. 
Witness signatures at the foot of ketubah. 
80 cm. Good condition. Stains, creases and minor 
damage. 
Opening price: $600

על  ומעוטרת  גדולה  כתובה   .319
קלף - רומא, תקצ"א 

לנישואי  קלף,  על  ונאה  גדולה  כתובה 
אברהם בן משה יצחק מקאפווה עם הכלה 
אסתר בת אברהם חיים ביניניו. רומא, אב 

תקצ"א ]1831[.
בפורמט  קלף  גבי  על  יד,  בכתב  כתובה 
צבעוניים  ועיטורים  איורים  עם  גדול, 
ושוליים תחתונים הגזורים באופן קישוטי.

מרובעת,  במסגרת  מוקף  הכתובה  נוסח 
וכיתובי  פרחוניים  בדגמים  מעוטרת 
כתר  הכתובה  בראש  וברכות.  פסוקים 
שממנו משתלשל סרט. בתחתית הכתובה 
"ברביעי",  הפתיחה,  מילת  פרחים.  זר 
ומוקפת  )אשכנזי(  קליגרפי  בגופן  מופיעה 

מסגרת נפרדת וכיתובי ברכות.
העדים:  חתימות  הכתובה,  נוסח  בשולי 
יוסף  ויעקב  בן שבתי מנולא  מיכאל חיים 

בן מרדכי מנולא.
80 ס"מ. מצב טוב. כתמים, קמטים ופגמים 

קלים. 

פתיחה: $600

כתובות ונישואין
Ketubot
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רומא,   - קלף  על  כתובה   .320
תרנ"ב

כתובה על קלף, לנישואי החתן ראובן בן 
מנוח מפורטו עם הכלה מלכה בת אליעזר 

סעדון. רומא, תמוז תרנ"ב ]1892[.
הלאומיים:  האיטלקיים  בצבעים  מסגרת 
פסוקים  המסגרת  בתוך  וירוק.  אדום 
גזורים  התחתונים  השוליים  וברכות. 
בד  סרט  הכתובה  בתחתית  לקישוט. 

לסגירה.
בשולי נוסח הכתובה חתומים שני העדים 
 Angelo Anav fu Vitale :)באיטלקית(
ו-Clemente Ascoli fu Leone ]אנג'לו 
יהודה  בן  ורחמים  חי  בן  עניו  )=מרדכי( 

אסקולי[.
62 ס"מ. מצב טוב. כתמים וקמטים.

פתיחה: $300

320. Ketubah on Parchment – 
Rome, 1892
Ketubah on parchment. Rome, 
Tammuz 1892.
Border in red and green – the 
Italian national colors. Various 
verses and blessings frame the 
ketubah. Decorative lower edge, 
with ribbon closure.
Witness signatures (in Italian) at 
foot of ketubah.
62 cm. Good condition. Stains 
and creases.
Opening price: $300
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321. Parchment Ketubah – Florence, 1895 – Signature of R. Shmuel Tzvi 
Margulies, Rabbi of Florence
Ketubah recording the marriage of Yehuda Shalom Eliyahu (Leonardo) ben Shimshon 
Terni and Rivka bat Yosef Moscato. Florence, Nissan 1895. 
Handwritten on parchment. Witnesses' signatures: R. Shmuel Tzvi Margulies and R. 
Mordechai Shmuel Passigli (rabbis of Florence). Signature of the groom in Italian. 
R. Shmuel Tzvi Margulies (1858-1922), born in Galicia, served as rabbi in Hamburg, 
Germany. In 1890, he moved to Florence, where he served as rabbi until his death. 
40.5 X56 cm. Good condition. Some stains and creases.
Opening price: $500

פירנצה,   - קלף  על  כתובה   .321
תרנ"ה - חתימת רבי שמואל צבי 

מרגליות אב"ד פירנצה

שלום  יהודא  החתן  לנישואי  כתובה 
אליהו בן שמשון מטרני עם הכלה רבקה 
פירינצי  מוסקאטו.  יוסף  הנכבד  בת 

)פירנצה(, ניסן תרנ"ה ]1895[.
העדים  חתימות  קלף.  גבי  על  כתובה 
אב"ד"  מרגליות  צבי  "שמואל  רבי 
]מרבני  פאסיליי"  שמואל  "מרדכי  ורבי 
החתן  של  נוספת  חתימה  פירנצה[. 

)באיטלקית(.
)תרי"ט- מרגליות  צבי  שמואל  רבי 

תרפ"ב(, יליד גליציה, כיהן כרב בהמבורג 
שבגרמניה. בשנת תרנ"א עבר לפירנצה, 

שם כיהן כרב עד יום מותו. 
כתמים  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   56 X40.5

וקמטים. 

פתיחה: $500
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322. Early Persian Decorated Ketubah – Large Format – Isfahan, 1823
Particularly large ketubah. Isfahan (Persia), Tishrei 1823.
The ketubah is decorated with traditional Persian motifs: lions, suns, vase, flowers and 
birds. The motif of a lion with a half-sun shaped like a human face is one of the Persian 
national symbols.
Blessings frame the text of the ketubah.
Signature of the scribe and artist at the foot of the ketubah. Other signatures of the 
witnesses and family members.
Approx. 60 X60 cm. Fair condition. Stains and wear. Tears, repaired. Folding marks. 
Framed, not examined out of frame.
Opening price: $400

מוקדמת  פרסית  כתובה   .322
 - גדול  בפורמט  מאוירת,   -

איספהאן, תקפ"ד

כתובה לנישואי החתן משה בן נחמות 
אצפהן  רבי.  בת  כ'אטון  הכלה  עם 
תקפ"ד  תשרי  פרס(,  )איספהאן, 

 .]1823[
פורמט גדול במיוחד. הכתובה מעוטרת 
האופייניים  צבעוניים  באיורים 
שמש,  אריות,  פרסיות:  לכתובות 
אגרטל, פרחים וצפורים. מוטיב האריה 
עם חצי שמש בצורת פרצוף אדם הוא 
פרס.  של  הלאומיים  הסמלים  אחד 
כיתובי  המאוירות  המסגרות  סביב 
הכתובה:  את  הממסגרים  ברכות 
"בסימנא טבא ובמזלא יאה ובסיעתא 
וגדולה  יקר  וצהלה  אורה  דשמ', 
לרנן  ובגילה  בחדוה  תהילה  ומעטה 
הבתולה  ולכלה  הבחור  לחתן  כפולה 

אשתך כגפן פוריה בירכ'".
הסופר  חתימת  הכתובה  נוסח  בשולי 

המאייר: "הכותב והמצייר עבדא זעירא ישועה בכה"ר שמואל זלה"ה". 
חתימות נוספות של העדים ובני המשפחה.

60 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כתמים ובלאי. קרעים, משוקמים בהדבקה. סימני קיפול. נתונה במסגרת,  X60
לא נבדקה מחוצה לה.

פתיחה: $400
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323. Ketubah – Alexandria (Egypt), 1880 – Stamp of Rabbi Moshe Pardo Head 
of the Jerusalem Beit Din and Rabbi of Alexandria
Handwritten ketubah from Alexandria (Egypt), 1880. Text set in watercolor floral 
border. 
The ketubah bears the stamp of R. Moshe Pardo, Torah scholar and dayan from 
Jerusalem who served as rabbi of Alexandria from 1870 until his passing in 1888.
For some reason, no witness signatures appear at the foot of the ketubah. 
37 cm. Good-fair condition. Stains. Folding marks. Tears to folds, repaired.
Opening price: $500

אמון  נא   - כתובה   .323
 - תר"מ  מצרים(,  )אלכסנדריה, 
חותמת רבי משה פארדו ראב"ד 

ירושלים ורבה של נא אמון 

כתובה לנישואי החתן יצחק בן מנשה 
חמאווי עם הכלה מתרכתא מסעודה 
בת יוסף הלוי. נא אמון )אלכסנדריה, 

מצרים(, תר"מ ]1880[.
במסגרת  ומעוטרת  בכתב-יד  כתובה 
פרחונית בצבעי מים. בשולי הכתובה 
משה  רבי   - הקהילה  רב  חותמת 
הקודש  עיר  ודייני  מחכמי   - פארדו 
בה  נתמנה  תרכ"ז  שבשנת  ירושלים, 
לשליחות  יצא  תר"ל  בשנת  לאב"ד. 
חזרה  בדרכו  וכשעבר  אפריקה  בערי 
בקשת  את  קיבל  אמון  נא  העיר  דרך 
על  לרב.  עליהם  להתמנות  העיר  בני 
עד  ישב  אמון  בנא  ההוראה  כסא 

פטירתו בשנת תרמ"ח. 
חתימות  אין  ברורה  שאינה  מסיבה 
שימשה  )אולי  הכתובה  בשולי  עדים 
שימוש  נעשה  שמא  או  כהעתק,  רק 

בטופס כתובה אחר בזמן הנישואין(. 
כתמים.  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   37

סימני קיפול. קרעים בסימני הקיפול, משוקמים בהדבקה.

פתיחה: $500
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324. ספר תורה עם מעיל - כתיבה אשכנזית )אריז"ל( - פולין, המאה ה-19
ספר תורה. ]פולין, המחצית הראשונה של המאה ה-19[.

- כמנהג  דיו על קלף. כתיבה אשכנזית, כשיטת האריז"ל. 54 שורות בעמודה. "שמר לך" בראש העמוד 
אשכנז. העימוד תוכנן על ידי הסופר ולא על פי "תיקון סופרים". היריעות תפורות באופן שהיה נהוג עד 

ראשית המאה ה-19.
הספר נתון במעיל עשוי קטיפה סגולה ורקום זהב. על המעיל נראים לוחות הברית, מצדיהם אריות ומעליהם 

כתר תורה; בתחתית רקומה הקדשה. ]מזרח אירופה, ראשית המאה ה-20 בקירוב[.
42 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים,  X65 :גובה הקלף: 54 ס"מ בקירוב. גובה עצי החיים: 97 ס"מ. גודל המעיל
התפירה  נפרמה  יריעות  במספר  מקומות.  במספר  מתפוררת  או  דהויה  דיו  קמטים.  כהים.  כתמים  בהם 

חלקית. 
מצורפת חוות דעת מומחה.

פתיחה: $800

ספרי תורה ותפילין, כתבי יד על קלף
Torah Scrolls and Teffilin, Manuscripts on Parchment
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325. ספר תורה - כתיבה אשכנזית )אריז"ל( נאה - סלובקיה, המאה ה-19
ספר תורה בכתיבה נאה. ]סלובקיה, המחצית השנייה של המאה ה-19[.

דיו על קלף. כתיבה אשכנזית נאה, כשיטת האריז"ל. 42 שורות בעמודה. כתוב במתכונת "ווי עמודים" )כל 
עמודה פותחת בתיבה המתחילה באות ו'(, בהתאמה לאחד מ"תיקוני הסופרים" שנדפסו במחצית השנייה 

של המאה ה-19.
גובה הקלף: 52 ס"מ בקירוב. גובה עצי החיים: 100 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בהם כתמים כהים. דיו דהויה 

או מתפוררת במספר מקומות.
מצורפת חוות דעת מומחה.

פתיחה: $800

324. Torah Scroll with Mantle – Ashkenazic 
Arizal Script – Poland, 19th Century
Torah scroll. [Poland, first half of the 19th century].
Ink on parchment. Ashkenazic Arizal script. 54 lines 
per column. Column beginning with "Shemor Lecha" 
– following the Ashkenazi custom. The layout of the 
text was designed by the scribe and does not follow 
a Tikkun Sofrim. Membranes sewn in the manner 
common until the beginning of the 19th century.
Purple-velvet mantle, embroidered in gold. [Eastern 
Europe, ca. early 20th century].
Height of parchment: approx. 54 cm. Height of 
rollers: 97 cm. Size of mantle: 42 X65 cm. Fair-good 
condition. Stains, including dark stains. Creases. Ink 
faded or crumbled in several places. Sewing between 
membranes partially broken in several places. 
Expert report enclosed.
Opening price: $800
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325. Torah Scroll – Ashkenazic Arizal Script – Slovakia, 19th Century
Torah scroll in neat script. [Slovakia, second half of the 19th century].
Ink on parchment. Neat Ashkenazic Arizal script. 42 lines per column. Vavei HaAmudim 
scroll, corresponding with one of the Tikkunei Sofrim published in the second half of 
the 19th century.
Height of parchment: approx. 52 cm. Height of rollers: 100 cm. Good condition. Stains, 
including dark stains. Ink faded or crumbled in several places.
Expert report enclosed.
Opening price: $800
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326. ספר תורה - כתיבה ספרדית - ישראל, אמצע המאה ה-20
ספר תורה. ]ישראל, אמצע המאה ה-20[.

דיו על קלף. כתיבה ספרדית )סגנון עיראקי מאוחר(. 42 שורות בעמודה. כתוב במתכונת "ווי עמודים" )כל 
עמודה פותחת בתיבה המתחילה באות ו'(, בהתאמה לאחד מ"תיקוני הסופרים" שנדפסו במאות ה-19-20.

גובה הקלף: 45 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים, בהם כתמים כהים. מעט מריחות דיו. במספר יריעות נפרמה 
מעט התפירה. ללא עצי חיים.

פתיחה: $1000

326. Torah Scroll – Sephardic Script – Israel, Mid-20th Century
Torah scroll. [Israel, mid-20th century].
Ink on parchment. Sephardic script (late Iraqi style). 42 lines per column. Vavei 
HaAmudim scroll, corresponding with one of the Tikkunei Sofrim published in the 
19th-20th centuries.
Height of parchment: approx. 45 cm. Good condition. Stains, including dark stains. 
Some ink smudging. Sewing between membranes partially broken in several places. 
Without rollers.
Opening price: $1000
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327. ספר תורה - כתיבה ספרדית - ישראל, המחצית השנייה של המאה ה-20
ספר תורה. ]ישראל, המחצית השנייה של המאה ה-20[.

עמודה  )כל  עמודים"  "ווי  במתכונת  כתוב  בעמודה.  שורות   42 ספרדית.  כתיבה  משוח.  קלף  על  דיו 
פותחת בתיבה המתחילה באות ו'(, בהתאמה לאחד מ"תיקוני הסופרים" שנדפסו במאות ה-19-20.

גובה הקלף: 50 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בהם כתמים כהים רבים. ללא עצי חיים.

פתיחה: $1000

327. Torah Scroll – Sephardic Script – Israel, Second Half of the 20th Century
Torah scroll. [Israel, second half of the 20th century].
Ink on treated parchment. Sephardic script. 42 lines per column. Vavei HaAmudim 
scroll, corresponding with one of the Tikkunei Sofrim published in the 19th-20th 
centuries.
Height of parchment: 50 cm. Good condition. Stains, including many dark stains. 
Without rollers.
Opening price: $1000
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328. פרשיות תפילין - מעשה ידי רבי נתנאל סופר מירושלים
פרשיות תפילין בכתיבת ידו של הסופר המפורסם, הצדיק רבי נתנאל סופר )תפילינסקי(, ירושלים, ]שנות 

התר"ס בערך[.
דיו שחורה על גליונות קלף זעירים.

"תפילין של רבי נתנאל סופר" היו לשם דבר בעולם התורני שלפני השואה. מכל רחבי תבל הגיעו לירושלים 
פניות להשגת תפילין קדושים אלו שכתב הסופר הצדיק רבי נתנאל סופר תפילינסקי. רבים מגדולי ישראל 
בתקופתו השתדלו לרכוש תפילין ומזוזות מעשה ידי רבי נתנאל סופר, ביניהם רבי שמואל סאלנט; הגאון רבי 
חיים ברלין; בעל ה"לשם"; "הסבא מסלבודקה"; הראי"ה קוק; ועוד. ידוע כי ה"חפץ חיים" עשה השתדלויות 

רבות להשיג תפילין כאלו, וכשהגיעו לידיו שמח שמחה גדולה.
רבי נתנאל סופר תפילינסקי )תרכ"ו-תרע"ח(, איש קודש, מגדולי ישיבת "עץ חיים" בירושלים, שהתברך 
בכשרון טכני מיוחד וכושר המצאה. היה עושה בעצמו את מלאכת התפילין מראשיתה ועד סופה: עיבוד 
הקלף ועיבוד עור הבתים והרצועות, עשיית הדיו ועיבוד הגידין, הכתיבה, עשיית הבתים, חיתוך הרצועות, 

ועוד.
כתיבת הפרשיות אצל רבי נתנאל היתה מלאכה בפני עצמה – היה מייצר לבד את הקלף המהודר ואת הדיו 
המיוחד בשחרותו ובעמידותו. היה כותב כל אות וכל תג בקדושה ובטהרה, כשהוא עטוף בטלית ובתפילין, 

ולא היה מפסיק בדיבור בעת הכתיבה.
עוד בחייו הקצרים של רבי נתנאל סופר )נפטר בגיל 52(, היו "תפילין של רבי נתנאל" מצרך נדיר, באשר 
בעל  האדמו"ר  במכתב  סיפר  וכך  זוגות-תפילין;  של  מועט  מספר  ידיו  מתחת  יוצאים  היו  דקדוקיו  לרוב 
"מנחת אלעזר" ממונקטש על השתדלותו של אביו האדמו"ר בעל ה"דרכי תשובה" להשיג תפילין של רבי 
נתנאל: "בירושלים עיה"ק תובב"א יש אומן מופלא כזה וראיתי מלאכתו הנפלאה, ועוד בימי כ"ק אאמו"ר 
רבן של ישראל זי"ע בקשנוהו על ידי צירים לעשות בעדנו בתים כאלה שהם יוצאים ידי שניהם בזה ועוד 
מעלות רבות מלבד היופי שלהם, אך הוא עשה מלאכתו לאט לאט, להבאים אליו מקודם כסדרן, ולא אלמן 

ישראל המדקדקים במצוות, ועל ידי זה לא יוכל לעשות בעדנו...".
עד ימינו נותרו מספר מזוזות ופרשיות תפילין שכתב רבי נתנאל סופר, והן ניכרות בדקדוקים המיוחדים 
בהלכות צורת האותיות ובכתיבתו הנאה במיוחד. הדיו המיוחד שייצר רבי נתנאל נשאר בשחרותו, והוא 

בוהק ונאה גם לאחר כמאה שנה.
זיהוי הכתב ככתבו של רבי נתנאל סופר נבדק ואומת ע"י גדולי סופרי הסת"ם בירושלים. גם בפרשיות 
שלפנינו ניתן להבחין בסימני ההיכר שלו ובהידוריו המיוחדים; וכפי שכתב רבי נתנאל בעצמו על מעלת 
פרשיותיו: "האותיות ספורים ומדודים בתחילה שלא להרחיבם או לקצרם... ולא הונף הסכין על שום אות 
לתקנו אף בעת הכתיבה... בתחלת הפרשיות גליון כדי לגול ההיקף... הדיו נעשה באופן הכשר ומתקיים 

הרבה ולא יתאדם ולא יקפוץ אף קוצו של יו"ד".
5 גליונות קלף איכותי, ברובו קלף דק. גובה הקלף: 31 מ"מ.

הפרשיות נבדקו ע"י מגיה מומחה. לדבריו: פרשה של יד נמצאה כשרה, ואילו באחת מארבעת הפרשיות 
של ראש נמצא חשש פסול.

פתיחה: $4000 
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328. Tefillin Parshiyot – Made by Rabbi Netanel Sofer of Jerusalem
Tefillin parshiyot made by the famous scribe, the tzaddik R. Netanel Sofer (Tefilliniski). 
Jerusalem, [ca. early 20th century].
Black ink on parchment.
The tefillin made by R. Netanel Sofer were renowned throughout the pre-Holocaust 
Torah world. Many leading rabbis – including R. Shmuel Salant, R. Chaim Berlin, the 
Leshem, the Alter of Slabodka and Rav Kook – bought his tefillin and mezuzot. It 
is known that the Chafetz Chaim made many attempts to acquire R. Netanel Sofer's 
tefillin and rejoiced greatly upon receiving them.
R. Netanel Sofer Tefilliniski (1867-1918) created every part of the tefillin himself – 
processed the parchment and leather, prepared the ink, cut the straps, etc. He scribed 
each letter and tag in holiness and purity, wrapped in his tallit and tefillin, and would 
not pause to speak while writing. R. Netanel Sofer's tefillin are exceptional for their 
superb scribal script, halachic precision and high-quality ink.
These parshiyot were inspected by leading scribes in Jerusalem, confirming that they 
were written by R. Netanel Sofer.
5 high-quality parchment leaves, mostly thin parchment. Height: 31 mm.
The parshiyot were examined by an expert, who concluded that the "shel yad" parshiyot 
are kosher, whereas one of the four "shel rosh" parshiyot may be invalid.
Opening price: $4000
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329. כתב-יד על קלף - תפילות אישיות ופרקי תהלים - המאה ה-19
כתב-יד, פרקי תהלים ותפילות מיוחדות על השמות "משה בן רחל", "פערל נעסל בת אסתר", ו"שמואל בן 

אסתר". כתיבת סת"ם אשכנזית, על קלף. ]אירופה, המאה ה-19 בקירוב[.
כתב היד כולל: פרקי תהלים )כב, קכא, כ(; פסוקים מפרק קיט בתהלים על פי השם: "משה בן רחל" )כפי 
הנראה, שם הכותב(; תפילה המתחילה במילים "יה"ר מלפניך אל רחום וחנון הסר לב האבן ממנו והשיבה 
לבי אליך כי ימינך פשוטה לקבל שבים ברוך שומע תפלה"; פסוקים מתהילים פרק קיט על פי השמות: 
ילדיו של הכותב(; תפילה המתחילה  )כפי הנראה, שמות  ו"שמואל בן אסתר"  "פערל נעסל בת אסתר" 
ארוכים  חיים  להם  שיהיה  בנים  לי  הדורות... שתתן  בכל  צדיק  העולמים  צור  מלפניך...  "יה"ר  במילים: 
וראוים להתקיים בלי עון"; תפילה לערב יום כיפור ]דומה לנוסח "תפלה-זכה"[ ותפילה נוספת המתחילה 
במילים: "אנא א-ל א-להי הרוחות שליט בעליונים ובתחתונים הא-ל הגדול והנורא תכון תפלתי תפלת 

האביון לפניך".
]16[ דפי קלף. 17 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים ובלאי. כריכה חדשה.

פתיחה: $800
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329. Manuscript on Parchment – Individualized Prayers and Psalms – 19th 
Century
Manuscript, Psalms and individualized prayers based on the names "Moshe son of 
Rachel", "Perel Nesel daughter of Esther" and "Shmuel son of Esther". Ashkenazic Stam 
script, on parchment. [Europe, ca. 19th century]. 
The manuscript includes: Psalms 22, 121, 20; verses from Psalm 119 spelling out the 
name "Moshe son of Rachel" (presumably the name of the writer); a prayer requesting 
G-d's assistance for repentance; verses from Psalm 119 beginning with the letters of the 
names "Perel Nesel daughter of Esther" and "Shmuel son of Esther"; prayer requesting 
that G-d grant him children who will live a long life without sin; prayer for Yom Kippur 
eve (similar to the Tefilla Zaka prayer), and another prayer requesting that his prayers 
be accepted. 
[16] parchment leaves. Approx. 17 cm. Good condition. Stains and wear. New binding.
Opening price: $800

לך"  "ויתן  תפילת  כתב-יד,   .330
לפרנסה  סגולה   - שבת  למוצאי 

והצלחה - איטליה, המאה ה-19

כתב-יד, תפילת "ויתן לך", הנאמרת במוצאי 
שבת. ]איטליה, המאה ה-19 בקירוב[.

כתיבה איטלקית מרובעת, מנוקדת.
לומר  ישראל  תפוצות  בכל  קדום  מנהג 
במוצאי שבת את פסוקי "ויתן לך האלהים 
כסגולה  נוספים,  ופסוקים  השמים..."  מטל 
בספרי  כבר  מופיע  המנהג  וברכה.  לפרנסה 
ומחזור  רש"י  סידור  כדוגמת  הראשונים, 
כותב  הטור  ועוד.  הקדוש,  בזוהר  ויטרי, 
שיתברכו  "כדי  רצה(:  )סימן  המנהג  בטעם 
בזוהר  גם  מובא  זה  טעם  ידיהם".  במעשה 
אומרים  כי  הכותבים  הראשונים,  ובספרי 
פסוקים אלה בתחילת השבוע כדי להמשיך 
שנהגו  יש  החדש.  לשבוע  והצלחה  ברכה 
בבית  בציבור  לך"  "ויתן  פסוקי  את  לומר 
לאחר  בביתם  לאמרם  שנהגו  ויש  הכנסת, 
ההבדלה. בספר "פרי עץ חיים" כתב שהאר"י 
"בביתו,  הפסוקים  את  אומר  היה  הקדוש 
כדי להמשיך תחלת ימי החול בפסוקי רצון 
שער  בסידורו  הקדוש  השל"ה  וברכה". 

השמים מאריך בקדושת מנהג זה ובסודות הטמונים בפסוקי הברכה, וכותב: "המנהג הזה יש בו יסוד סוד 
מסודות התורה... ומי יוכל לעמוד על רמיזתם, אפילו על חלק אחד מאלפי אלפים רבבות, מכל מקום אגלה 

כטיפה מן הים...".

330



ספרי תורה ותפילין, כתבי יד על קלף490 

"ויתן לך" במוצאי שבת היא סגולה לפרנסה. כמה מגדולי החסידות  בספרים הקדושים מובא שאמירת 
)הסבא קדישא רבי ישראל מרוז'ין, רבי מנחם מנדל מרימנוב, בעל ה"דברי חיים" מצאנז ובנו רבי יחזקאל 
משינובה( אמרו שאינם יכולים להבין מאין יהודי יכול להמשיך שפע פרנסה על כל ימות השבוע, אם לא 
אמר "ויתן לך" במוצאי שבת. האדמו"ר בעל "ויחי יוסף" מפאפא אמר לאחד מתלמידיו, שסגולה לפרנסה 
לומר "ויתן לך" בשמחה )הימנותא דשלמה, ירושלים תשע"ו, עמ' רעה(. היו מגדולי האדמו"רים )הרה"ק 
רבי מנחם מנדל מרימנוב, אדמו"רי חב"ד, ועוד( שהקפידו לומר "ויתן לך" יחד עם אדם נוסף, כדי שכל אחד 

יתברך מברכת חברו.
)מקורות: הרב אלחנן היילפרין, אמרי חן, א, ירושלים תשע"ג, עמ' צה; הרב אליהו יוחנן גוראריה, חקרי 
מנהגים, א, כפר חב"ד תשנ"ט, עמ' קלב-קלד; הרב יוסף ויכלדר, המבשר תורני, פר' תולדות תשע"ה, עמ' 

יט; משה חלמיש, הנהגות קבליות בשבת, ירושלים תשס"ו, עמ' 476-474(.
]8[ דף )13 עמ' כתובים; בעמודים האחרים רישומים שונים ואיורי-דמויות ילדותיים(. 26.5 ס"מ. נייר עבה 
מקורית,  קרטון  כריכת  )בשוליים(.  עש  פגעי  פטריה.  כתמי  רטיבות  כתמי  כתמים,  בינוני.  מצב  ואיכותי. 

פגומה ובלויה.

פתיחה: $1500

330. Manuscript, VeYiten Lecha Prayer for Motzaei Shabbat – Segulah for 
Livelihood and Success – Italy, 19th Century
Manuscript, VeYiten Lecha prayer recited on Motzaei Shabbat. [Italy, ca. 19th century].
Italian square script, vocalized.
Reciting the verses of VeYiten Lecha on Motzaei Shabbat as a segulah for livelihood and 
blessing is an early custom prevalent throughout the Jewish world. Early references to 
this custom are found in the books of Rishonim, such as Rashi's siddur and Machzor 
Vitri, the Zohar and more.
[8] leaves (13 written pages; the other pages contain various inscriptions and simple 
sketches of human figures). 26.5 cm. Thick, high-quality paper. Fair condition. Stains, 
dampstains and mold. Worming (marginal). Original card binding, damaged and 
worn.
Opening price: $1500
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331. קמיע מאויר על קלף - איטליה, המאה ה-18
קמיע מאויר לשמירה, על קלף. ]איטליה, המאה ה-18?[. 

הדגל  צבעי  את  יוצרים  צבועים  לא  לבנים  אזורים  עם  יחד  )אשר  ואדום  ירוק  וצבעי  שחורה-חומה  דיו 
האיטלקי(, על פיסת קלף מרובעת. 

מסגרת כתובה עם פסוקי ברכת כהנים ושם בן כ"ב אותיות )היוצא מברכת כהנים(; במרכז הקמיע איור 
"חמסה" תחום במגן-דוד. מסגרות עגולות ומרובעות מעוטרות בדגמים גיאומטריים, בהן משובצים שמות 
ורבקה",  "יצחק  ושרה",  וחוה", "אברהם  לילית". בפינות: "אדם  "חוץ  מלאכים. בכל צד מופיע הכיתוב: 

"יעקב ולאה".
מבנה הקמיע וצורתו דומים לקמיעות שנעשו באיטליה במאה ה-17 וה-18 והוכנסו לנרתיקי קמיע ייחודיים, 
עשויים כסף. ראה להשוואה: "אוסף שטיגליץ, יצירות מופת באמנות יהודית", חיה בנז'מין )הוצאת מוזיאון 

.II.266 ישראל, 1987(, פריט
15 ס"מ בקירוב. מצב כללי טוב. כתמים. סימני קיפול ובלאי. דהיית דיו במספר מקומות. X15

פתיחה: $600

קמיעות
Amulets

331



331. Decorated Parchment 
Amulet – Italy, 18th Century
Decorated protective amulet on 
parchment. [Italy, 18th century?].
Brownish-black ink; green and 
red paint (which in combination 
with the white unpainted 
sections resemble the colors of the 
Italian flag), on a square piece of 
parchment. 
The center exhibits a Hamsa within 
a Star of David, surrounded by a 
patterned circle enclosed within 
a square. The names of ten angels 
are written inside the circle and 
in the corners of the square. The 
phrase “Lilith Chutz [Lilith be 
gone]” is written along each side 
of the square. The outer amulet 
frame contains verses from the 
Priestly Blessing and the 22-letter 
Holy Name, with the names of the 
patriarchs and matriarchs written 
in its four corners: Adam and Eve; 
Abraham and Sarah; Isaac and 
Rebecca; and Jacob and Leah. 
The shape and format of this 
amulet are consistent with 
amulets produced in the 17th 
and 18th centuries in Italy, which 
were placed in unique silver 
amulet holders. See: The Stieglitz 
Collection, Masterpieces of Jewish 
Art, Chaya Benjamin (The Israel 
Museum, 1987), item 266.II.
Approx. 15 X15cm. Overall good 
condition. Some stains, creases 
and general wear commensurate 
with age. Ink faded in places.
Opening price: $600

332. קמיע על קלף - "ספר כריתות 
לשדים ולשטן"

וכישופים.  שדים  נגד  לשמירה,  קמיע 
של  הראשונה  המחצית  המזרח,  ]ארצות 

המאה ה-20 בקירוב[.
כתב-יד על גבי יריעת קלף צרה וארוכה. 

הוא  "זה  במלים  הפותח  שכיח,  לא  נוסח 
ספר כריתות לשדים ולשטן...".

קלים  קרעים  טוב.  מצב  ס"מ.   5 X60
וקמטים. פגיעות קלות בטקסט )דהיות או 

מריחות דיו(.

פתיחה: $500

332. Parchment Amulet – 
"Sefer Keritut for Demons and 
Satan"
Amulet for protection from 
demons and sorcery. [Sephardic 
lands, ca. first half of 20th 
century].
Handwritten on long, narrow 
strip of parchment.
Uncommon text, opening with the 
words: "This is a Sefer Keritut [bill 
of divorce] for demons and Satan".
5 X60 cm. Good condition. Minor 
tears, creases. Minor damage to 
text (ink faded or smudged in 
several places).
Opening price: $500

קמיעות  492
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333. Amulets on Parchment and Paper 
– Sephardic Lands
Four amulets, three of them written on 
parchment. [Sephardic lands].
· Amulet on parchment (long and 
narrow), with kabbalistic illustrations – 
hashbaa against demons and evil spirits, and protection from heart disease and all evil. 
· Miniature amulet on parchment, for livelihood and success, and for "protection from 
the Evil Eye and evil spirits, from all sorcery and fear, and from all illness". Added by 
a later hand, the inscription "and [to find] a match" with the name of the woman who 
carried the amulet.
· Amulet on parchment (long and narrow), with kabbalistic illustrations and names of 
Angels. Hebrew and Judeo-Arabic. 
· Amulet on paper (long and narrow), with a kabbalistic square and a Star of David 
within a circle – amulet for conceiving children and for protection.
4 amulets. Size varies. Overall good condition.
Opening price: $300

333. קמיעות על קלף ונייר - ארצות 
המזרח

קלף.  על  מהם  שלושה  קמיעות,  ארבעה 
]ארצות המזרח[. 

עם  וצר,  ארוך  בפורמט  קלף,  על  קמיע   ·
איורים קבליים - השבעה נגד שדים ומזיקים 
ומקרה  סיבה  ומכל  הלב  "מחולי  ושמירה 
ומחשבות  רע...  ושטן  הרע  ועין  רע  ופגע 

ושטנים ומחבלים... ומכל דבר רע".
· קמיע זעיר על קלף, מכיל נוסח "לפרנסה 
טובה ולהצלחה" ונוסח ל"שמירה מעין רעה 
ומרוח רעה ומכל כשוף ופחד ומכל מחלה". 
בכתב מאוחר יותר נוספה המילה "וזיווג", 

בתוספת שם האשה שנשאה את הקמיע.
עם  וצר,  ארוך  בפורמט  קלף,  על  קמיע   ·
עברית  מלאכים.  ושמות  קבליים  איורים 

וערבית-יהודית.
עם  וצר,  ארוך  בפורמט  נייר,  על  קמיע   ·
טבלא ושרטוט קבליים )עם סמל "מגן דוד"( 
- קמיע להריון ושמירה, "שתתעבר הנושא 
בנים  בטן  פרי  לה  ותתן  מבעלה  זו  קמיע 
ובנות ותמלא כל משאלות לבה לטובה...". 

4 קמיעות. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

פתיחה: $300
333
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334. אוסף קמיעות ונרתיקי קמיעות
אוסף קמיעות על קלף ונייר )וקמיע אחד ממתכת(, חלקם עם נרתיקים מקוריים שנתפרו עבורם. ]ארצות 

המזרח, המאה ה-20[.
קמיעות בכתב-יד ובדפוס, לשמירה, להגנה, לרפואה, לזיווג ואהבה, לפרנסה ועוד. מצורפים מספר נרתיקים 
מקוריים ששימשו לקמיעות, עשויים בד או עור )נרתיק אחד ממתכת(. כמה מן הקמיעות נמצאים עדיין 

בתוך הנרתיקים.
19 קמיעות, 10 נרתיקים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

334. Collection of Amulets and Amulet Pouches
Collection of amulets on parchment and paper (one metal amulet), some with original 
pouches. [Sephardic lands, 20th century].
Handwritten and printed amulets, for protection, recovery, finding a match, livelihood 
and more. Enclosed are several original pouches, made of fabric or leather (and one 
made of metal) – some amulets are still inside the pouches.
19 amulets, 10 pouches. Size and condition vary. 
Opening price: $300

334
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335. Two Printed Amulets – 
Protection for Newborn and Mother 
– For a Newborn Boy and for a 
Newborn Girl
Two printed amulets, protection for a 
newborn and mother. [Rödelheim?, 19th 
century].
Amulet for a newborn boy and amulet for 
a newborn girl. Both contain hashba'ot 
and names for protection. Such amulets 
for protection were traditionally hung 
on the wall near a newborn's cradle.
[2] leaves. 20-22 cm. Fair condition. Dark 
stains. Tears and holes. Tears, affecting 
text, to the amulet for a newborn boy.
Opening price: $300

שמירה   - מודפסים  קמיעות  שני   .335
לתינוק וליולדת - "לזכר" ו"לנקבה"

וליולדת.  לתינוק  שמירה  מודפסים,  קמיעות  שני 
]רדלהיים?, המאה ה-19[.

קמיע ללידת בן זכר )עם הכותרת "לזכר"( וקמיע 
ללידת בת נקבה )עם הכותרת "לנקבה"(. הקמיעות 
קטע  כולל  לשמירה.  ושמות  השבעות  כוללים 

פתיחה ביידיש באותיות צו"ר. 
קמיעות מן הסוג הזה נהגו לתלות על הקיר סמוך 
היולדת  על  ושמירה  להגנה  למיטתו של התינוק, 

ותינוקה מפני המזיקים והמכשפים.
כהים.  כתמים  בינוני.  מצב  ס"מ.   20-22 דף.   ]2[
פגיעה  עם  קרעים  "לזכר"  בקמיע  ונקבים.  קרעים 

קלה בטקסט.

פתיחה: $300

335a335b
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336. Ilan Sefirot Amulet in Fine Silver 
Amulet Holder – 20th Century
Ilan Sefirot amulet, placed in a fine amulet 
holder. [20th century].
Ink on parchment; chased silver.
Amulet on parchment, long and narrow 
format – containing a particularly detailed 
Ilan Sefirot, with text and diagrams describing 
the Hishtalshelut HaOlamot according to kabbalah.
Serves as segulah for finding favor, success, against the Evil eye, and 
other purposes, and is to be worn in a silver case (as stated at the end 
of the amulet).
Cylindrical amulet holder, open on both ends, with two suspension 
loops; decorated with fine foliate designs.
Amulet: width approx. 4 cm, length 84 cm. Amulet holder: length 5 
cm, diameter 2 cm. Good condition. 
Opening price: $500

336. קמיע "אילן ספירות" נתון בבית קמיע נאה 
עשוי כסף - המאה ה-20

קמיע "אילן ספירות", נתון בבית קמיע נאה. ]המאה ה-20[. 
דיו על קלף; כסף בעבודת אזמל.

קמיע על קלף, בפורמט צר וארוך - המכיל אילן ספירות 
את  המציגים  ותרשימים  טקסט  עם  במיוחד,  מפורט 
בסופו  הקבלה.  חכמת  פי  על  העולמות  השתלשלות 
נכתב: "זה האילן הק']דוש[ מסוגל לכל דבר לנשיאת חן 
ולשדין  ולמזיקין  לילד  ולמקש]ה[  הרע  ולעין  ולהצלחה 
ולמגפ']ה[ ב"מ ]=בר מינן[ ולכל דבר רע שבעולם... וצריך 

להניחו ]ב[תיק כסף מזוקק ויתלה עליו". 
בית הקמיע עשוי כגליל מפולש בעל שני קולבים לתלייה, 

ומעוטר בדגמים צמחיים נאים.
קמיע:  בית  ס"מ;   84 אורך  בקירוב,  ס"מ   4 רוחב  קמיע: 

אורך 5 ס"מ, קוטר 2 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $500

336a
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ומרשימים  גדולים  "רימונים"  זוג   .337
 - טורינסקי  לורנץ  פרנץ   - תורה  לספר 
קהילת  של  קדישא  חברה   -  1806 וינה, 

סגד

זוג "רימונים" לספר תורה, מעשה ידי הצורף פרנץ 
לורנץ טורינסקי. וינה, 1806. 

כסף יצוק, רקוע, מוחתם וחקוק; חתום בחותמות 
 .)FLT( העיר וינה ובחותמות הצורף

בעלי  ומרשימים.  גדולים  מאסיביים,  "רימונים" 
בסיס עגול וכיפתי המעוטר בדגמים צמחיים, רגליים 
גבוהות, מצולעות, עם עיטור בצורת כדורית פחוסה 
)שבתוכו  כתר  בצורת  גדול  ועיטור-עליון  במרכזן, 
חקוקות:  כתובות  פרחים.  שרשרת  מוקף  פעמון(, 
"ח"ק סעגעד" )על הבסיסים( וראשי התיבות "פ"ז" 

)על הכתרים שבראש(. 
נולד   ,Turinsky( טורינסקי  לורנץ  פרנץ  הצורף 
ונפטר בשנת 1829( נמנה עם בכירי  1757 בקירוב 
ה-18  המאה  בסוף  וינה  העיר  של  הצורפים 
ובראשית המאה ה-19. בשנת 1789 התקבל לגילדת 
יודאיקה  חפצי   .1828 לשנת  עד  ופעל  הצורפים 
"רימונים"  זוגות  בעיקר  בהם   - שיצר  נוספים 
אוספים  במספר  נמצאים   - תורה  לספרי  וטסים 
פרטיים ומוזיאליים ברחבי העולם )בהם המוזיאון 
היהודי, וינה, והמוזיאון היהודי, ניו יורק(, וביניהם 

מתועדים גם שני זוגות "רימונים" נוספים שנעשו בידי טורינסקי בשנת 1806. 
הקהילה היהודית בעיר סגד )Szeged( שבהונגריה החלה להתגבש בשנת 1781 בלבד. בשנת 1803 נבנה 
בעיר בית הכנסת הראשון, ובשנת 1806 - שנת יצירת הרימונים שלפנינו - מנתה הקהילה כ-62 יהודים 
בלבד. ה"חברה קדישא" של סגד נמנתה עם מוסדות הקהילה הרשמיים ונוסדה כבר בשנת 1787, בתקופה 
בה בית העלמין שכן עדיין בתוככי העיר. ערב מלחמת העולם השניה מנתה קהילת יהודי העיר 4,161 

תושבים, אשר רובם נספו בשואה. 
לפריטים נוספים מעשה ידי טורינסקי ולמידע נוסף אודותיו, ראו: המרכז לאמנות יהודית, פריטים 37219, 
4002 )מאוסף ביל גרוס(; Crowning glory, פריט מס' Pierre Berge ;322, קטלוג מכירה פומבית )יוני 

2015(, פריט מס' 15. 
גובה: 37 ס"מ. קוטר הבסיס: 13 ס"מ. כיפופים קלים. באחד הרימונים עיטור הכתר העליון מנותק חלקית 
והעיטור בצורת שרשרת פרחים חסר בחלקו. נקבים בבסיסי הרימונים. כפי הנראה, עיטורים חסרים בקצות 

הכתרים.
מקור: אוסף הרב טמאש ראי )Tamás Raj(, בודפשט. 

פתיחה: $4000

חפצים וגרפיקה 
Jewish Ceremonial Art, Graphic Art
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337. Large Impressive Torah Finials – Franz Lorenz Turinsky – Vienna, 1806 – 
Chevra Kaddisha of Szeged
Pair of Torah finials, made by the silversmith Franz Lorenz Turinsky. Vienna, 1806.
Cast silver, repoussé, punched and engraved; marked: hallmarks of Vienna and 
maker's marks (FLT).
Large, impressive pair of finials. Round, domed base with foliate designs. Tall, 
polygonal stems with a flattened ball in the center and large crown finial (with a bell in 
the center), surrounded by a garland of flowers. Engraved Hebrew inscriptions: "Ch.K. 
Szeged" (= Chevra Kaddisha Szeged; on bases) and "P.Z." (on the crown finials).
Franz Lorenz Turinsky (ca. 1757 – 1829) was a master silversmith in late 18th and early 
19th century Vienna. He joined the silversmiths' guild in 1789 and was active until 
1828. Other Judaica items he produced, primarily finials and Torah shields can be 
found in various private and museum collections throughout the world (such as the 
Jewish Museum, Vienna and the Jewish Museum, New York). There are two other 
pairs of finials produced by Turinsky in 1806.
The Jewish community of Szeged, Hungary was formed only in 1781. Its first synagogue 
was built in 1803, and in 1806 – the year these finials were created, the community 
numbered only 62 members. The Chevra Kaddisha of Szeged was founded already in 
1787, when the cemetery was still within the town. Before the outbreak of WWII, the 
community numbered 4161, but most perished in the Holocaust. 
For other items by Turinsky and more information about him, see: Center for Jewish 
Art, items 37219, 4002 (the Bill Gross collection); Crowning Glory, item 322; Pierre 
Berge auction catalog (June 2015), item 15.
Height: 37 cm. Diameter of base: 13 cm. Minor bends. Crown finial partially detached 
in one finial; lacking part of the floral garland. Small holes to bases. Presumably lacking 
ornaments above crowns.
Provenance: Collection of Rabbi Tamás Raj, Budapest.
Opening price: $4000

337b
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338. Silver Torah Shield – Austro-Hungary
Torah shield. Austro-Hungary, late 19th / early 20th century.
Cast silver, repoussé and engraved. Marked: Diana's head and maker's mark – A·M (on 
verso, on cover of plaque compartment).
Decorated with large flowers and leaves. A pair of lions, langued, support the Tablets 
of the Law, surmounted with a large relief crown. With an opening designed to display 
interchangeable plaques (three plaques included; two are double-sided: "Yom Kippur" 
/ "Rosh Hashanah"; "Pesach" / "Shavuot". The third plaque, which also serves as cover 
of the compartment, reads: "Chag HaSukkot"). Original chain. 
Height: 38 cm, width: 30 cm.
Opening price: $800

338. טס כסף לספר תורה - אוסטרו-
הונגריה

סוף  אוסטרו-הונגריה,  תורה.  לספר  טס 
המאה ה-19 / ראשית המאה ה-20. 

 Diana's וחרוט; חתום:  רקוע  יצוק,  כסף 
head וחותמת היצרן A·M )מאחור, על 

מכסה תא הלוחיות(. 
במרכזו  גדולים.  ובעלים  בפרחים  מעוטר 
בלוחות  אוחזים  חורצי-לשון  אריות  צמד 
הברית ומעליהם עיטור בצורת כתר גדול 
התחתון  בשליש  החזית.  כלפי  הבולט 
שלוש  )עם  מתחלפות  ללוחיות  חלונית 
לוחיות, שתיים מהן חקוקות משני צדיהן: 
 / "פסח"  השנה";  "ראש   / כיפור"  "יום 
המשמשת  שלישית,  ולוחית  "שבועות"; 
"חג  בצדו האחורי של התא:  כמכסה  גם 

הסכת"(. שרשרת מקורית לתליה. 
גובה: 38 ס"מ, רוחב: 30 ס"מ. 

פתיחה: $800
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339. Silver Torah Shield – Austro-Hungary, Dedicatory Inscription from 1936
Torah shield. Austro-Hungary (presumably Vienna), [early 20th century]. Dedicatory 
inscription dated 1936.
Cast silver, repoussé and engraved; appears to be unmarked. 
Decorated with foliate designs. The center of the shield is occupied by a pair of lions, 
langued, supporting Tablets of the Law, surmounted with a curtain shaped ornament 
topped with a large crown with a bell. Under the opening of the plaque compartment, 
engraved dedicatory inscription from Charna daughter of Hendel, in memory of her 
husband Asher Ensel Steinfeld son of Shmuel, dated 1936. Original chains. Without 
interchangeable plaques and cover of plaque compartment.
Height: 35 cm, width: 28 cm.
Opening price: $800

 - תורה  לספר  כסף  טס   .339
משנת  הקדשה  אוסטרו-הונגריה, 

תרצ"ו

טס לספר תורה. אוסטרו-הונגריה )כנראה 
כתובת  ה-20[.  המאה  ]ראשית  וינה(, 

הקדשה משנת תרצ"ו. 
כסף יצוק, רקוע וחקוק; כפי הנראה, אינו 

חתום. 
צמד  במרכזו  צמחיים.  בדגמים  מעוטר 
בלוחות  אוחזים  חורצי-לשון  אריות 
הברית, מעליהם עיטור דמוי וילון ובראשו 
כתר גדול הבולט כלפי החזית, עם פעמון. 
תחת החלונית שבשליש התחתון חקוקה 
מ'  האשה   / כ"ת  "ז"נ  הקדשה:  כתובת 
טשארנא תי' / בת הענדל לזכרון נשמת / 
בעלה אשר ענזל שטיינפעלד / בן שמואל 
ז"ל / תרצ"ו לפ"ק". שרשראות מקוריות 
לתליה. ללא הלוחיות המתחלפות וללא 

מכסה לתא הלוחיות. 
גובה: 35 ס"מ, רוחב: 28 ס"מ. 

פתיחה: $800

339
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הקדשת   - ו"ידיים"  רימונים  תורה,  לספר  תיק   .340
עיראק  יהודי  מחכמי  הלל,  משה  מאיר  רבי  החכם 
בהודו - הודו, סוף המאה ה-19 והמאה ה-20 / ישראל, 

תשכ"ג
ו"ידיים"  כסף  רימוני  זוגות  שני  תורה,  לספר  כסף  מעוטר  תיק 
עשויות כסף, עם שתי הקדשות המזכירות את החכם רבי מאיר 
משה הלל, מחכמי יהודי עיראק בהודו. הודו, סוף המאה ה-19 

עד אמצע המאה ה-20 בקירוב )עם הקדשה מישראל, תשכ"ג(.
1. תיק לספר תורה. הודו, תרנ"א )1890/1891(.

עץ; קטיפה; כסף גזור וחקוק; מסמרות.
כסף  ברצועות  מעוטר  כחולה;  קטיפה  ומחופה  עץ  עשוי  התיק 
גזורות בדגם נאה לרגליו ולראשו ובאבזמי כסף. לתיק מוצמדות 
אותו  עשה  שבו  וס"ת  זה  "תיק  הקדשות:  ועליהן  מגיניות  שתי 
אמו  ]למנוחת[  למנו'  הי"ו  הלל  משה  מאיר  ח'  חי  משה  הר' 
התרנ"א  כסליו  שבעה  ד'  יום  נפטרת  טובה  בת  המרוחמת רחל 
כ"ו  שנפטר  פרחה  בן  טיאנו  שלום  נשמת  "לעילוי  ת'נ'צ'ב'ה'"; 
לישראל  מהודו  הזה  התורה  ספר  הובא  תנצב"ה  תשכ"ג  חשון 

ע"י משפחת טיאנו".
רב  מכן  ולאחר  בבל,  מרבני  וחסיד  חכם  הלל,  משה  מאיר  רבי 
בבומביי וכלכותה. נולד בבגדד, שם היה תלמידו של רבי עבדאללה 
סומך. עקר לבומביי לרגל מסחרו וזכה לתורה ולגדולה על שולחן 
אחד. אחיו, החכם רבי אברהם משה הלל )נפטר תר"פ(, היה רבה 
הראשי של בגדד, דיין ופוסק, וסבו של המקובל רבי יעקב משה 

הלל, ראש ישיבת "חברת אהבת שלום" בירושלים.
גובה: 58 ס"מ. קוטר: 28 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים. הקטיפה 

שחוקה כליל.
2-3. שני זוגות רימוני כסף לספר תורה. ]קוצי'ן? סוף המאה ה-19 

או תחילת המאה ה-20[.
כסף יצוק וחקוק.

שני זוגות רימונים נמוכים. הרגל מעוטרת בטבעות עבות והגוף 
ככיפת בצל; סביבו קבועות טבעות ומהן משתלשלות שרשרות 
שבקצותיהן גולות כסף חלולות. על רגל אחד הרימונים חקוקה 

הכתובת "ע'ח'מ'ר'".
גובה: 16 ס"מ. מצב טוב. שרשרות וגולות חסרות. כיפופים.

של  הראשונה  המחצית  ]הודו,  תורה.  לספר  "ידיים"  שתי   .4-5
המאה ה-20[.

כסף יצוק וחקוק.
"ידיים" ארוכות, עשויות בחציין כמנסרה ריבועית ובחציין כגליל 
על  צירה.  על  הנעה  מסוגננת  חוליה  שתיהן  בראש  וצר.  הולך 
אחת מהן חקוקה הקדשה: "הקדיש אותו מאיר משה הלל הי"ו 

שנת התרפ"א ליצירה".
אורך: 37 ס"מ. מצב טוב. כיפופים ופגמים קלים.

מקור: בית הכנסת הבולגרי "שער השמיים", חיפה.

פתיחה: $1000
340b
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340. Torah Scroll Case, Torah Finials and Torah Pointers – Dedication by 
Rabbi Meir Moshe Hillel of Baghdad-Mumbai – India, Late 19th and Early 
20th Century / Israel, 1963
Ornate wood and silver Torah scroll case, two pairs of silver Torah finials and two 
silver Torah pointers; two items with dedicatory inscriptions mentioning Rabbi Meir 
Moshe Hillel of the Iraqi Jewish community in India. India, late 19th century to mid-
20th century (with dedicatory inscription from Israel, 1963).
1. Torah scroll case. India, 1890/91.
Wood; velvet; silver, pierced, cut and engraved; rivets.
Wooden case, covered with blue velvet. Graceful silver bands to lower and upper 
edges; silver latches. Two dedicatory silver shield-shaped plaques, one with dedication 
of Rabbi Meir Moshe Hillel in memory of his late mother, dated 5651 (1890/91). The 
other plaque, dated 1963, was added in Israel.
R. Meir Moshe Hillel, a Torah scholar of Baghdad, served also as Rabbi of the Jewish-
Iraqi communities in Mumbai and Kolkata. A native of Baghdad, he studies under 
R. Abdallah Somekh and later moved to Mumbai, where his business flourished. 
His brother, R. Abraham Moshe Hillel (died 1920), was chief rabbi of Baghdad and 
grandfather of Kabbalist Rabbi Yaakov Moshe Hillel, head of the Ahavat Shalom 
Yeshiva in Jerusalem.
Height: 58 cm. Diameter: 28 cm. Good condition. Some damage. Heavy wear to velvet 
throughout.

340c
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2-3. Two pairs of Torah finials. [Cochin? Late 19th to early 20th century].
Silver, cast and engraved.
Small finials. Shafts with thick ring-like bands; onion dome-shaped body, hung with 
chains ending with hollow silver orbs. One shaft engraved with four Hebrew letters.
Height: 16 cm. Good condition. Missing chains and orbs. Bends.
4-5. Two Torah pointers. [India, first half of the 20th century].
Silver, cast and engraved.
Long pointers, half rectangular prism and half cylindrical. Both with stylized link to 
one edge. Engraved dedicatory inscription to one pointer by Rabbi Meir Moshe Hillel, 
dated 5681 (1920/21).
Length: 37 cm. Good condition. Some damage and bends.
Provenance: Sha'ar HaShamayim Bulgarian Synagogue, Haifa.
Opening price: $1000

340d

340e



טס  מעיל,  עם   - לילדים  תורה  ספר   .341
ורימונים - ישראל, אמצע המאה ה-20

אמצע  ]ישראל,  לילדים.  קטן,  אשכנזי  תורה  ספר 
המאה ה-20 בקירוב[.

הדפסה על נייר; עץ; אלומיניום.
חיים  עצי  שני  על  גלול  קטן.  בפורמט  תורה  ספר 
עם  קטיפה  ב"מעיל"  עטוף  רימונים,  שבקצותיהם 

עיטורים רקומים ומעוטר בטס מתכת זעיר.
גובה הנייר: 23.5 ס"מ. גובה עצי החיים )עם הרימונים(: 

50 ס"מ. מצב טוב. כתמים ופגמים קלים.

פתיחה: $300

341. Torah Scroll for Children – With 
Mantle, Shield and Finials – Israel, 
Mid-20th Century
Small Ashkenazi Torah scroll, for children. 
[Israel, ca. mid-20th century].
Printed on paper; wood; aluminum.
Small Torah scroll wound on two wooden 
rollers ending in finials; velvet mantle 
with embroidered ornaments; small metal 
shield.
Height of paper: 23.5 cm. Height of rollers 
(including finials): 50 cm. Good condition. 
Stains and minor defects.
Opening price: $300

חפצים  504

341
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342. Silver Chanukah Lamp – Austro-Hungary
Chanukah lamp. Austro-Hungary, late 19th / early 20th century
Cast silver, repoussé and turned; remnants of gilding; marked: Diana's head and 
maker's mark: TD (Theodor Dörr?).
Occupying the center of the tall backplate is a pair of lions, langued, supporting the 
Tablets of the Law (blank), surrounded with foliate designs. Detachable row of oil 
fonts, designed as jugs. Detachable servant lamp.
Height: 27.5 cm, width: 25.5 cm. Overall good condition. Lacking screw and bolt. Minor 
corrosion.
Opening price: $1000

 - כסף  עשויה  חנוכה  מנורת   .342
אוסטרו-הונגריה

סוף  אוסטרו-הונגריה,  חנוכה.  מנורת 
המאה ה-19 / ראשית המאה ה-20. 

הזהבה;  שרידי  וחרוט;  רקוע  יצוק,  כסף 
היצרן:  וחותמת   Diana's head חתום: 

.TD (Theodor Dörr?(
 - גבוהה  אחורית  דופן  בעלת  מנורה 
ובעלים  בענפים  בפרחים,  מעוטרת 
חורצי-לשון  אריות  צמד  שבמרכזה   -
אוחזים בלוחות הברית )חלקים(. הבזיכים 
הבזיכים  שורת  כקנקנים;  מעוצבים 
רגליים  ארבע  על  ניצבת  )נשלפת(  כולה 
החזית.  כלפי  הבולט  מדף  על  וממוקמת 

שמש נשלף. 
מצב  ס"מ.   25.5 רוחב:  ס"מ,   27.5 גובה: 
סימני  חסרים.  ואום  בורג  טוב.  כללי 

קורוזיה קלים. 

פתיחה: $1000

342b
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343. Two Stone Oil Lamps – For 
Sabbath and Chanukah – Yemen, 
19th or 20th Century
Two oil lamps, for Sabbath and Chanukah 
(mesrejeh). Yemen, 19th or 20th century. 
Soapstone (steatite), chiseled. 
1. Oil lamp in the form of a nine-pointed 
star, with a knob in its center and 
remnants of a metal ring for suspension.
Maximum diameter: 21 cm. Good-
fair condition. Some loss and damage. 
Missing metal ring. 
2. Small lamp in the form of a thirteen-
pointed star, with a knob in its center 
(indentation in the knob). 
Maximum diameter: 15 cm. Minor 
damage and loss. 
The mesrejeh lamps were used for both 
Sabbath and Chanukah. The knob in the 
center prevents the lamp from being 
considered an open fire. 
Reference: Ester Muchawsky-Schnapper, 
"Oil Sabbath-lamps and Hanukah-lamps 
of stone from the Yemen", Journal of 
Jewish Art, vol. 9, 1982, pp. 76-83.
Opening price: $600

343. שתי מנורות שמן עשויות אבן לשבת 
- תימן, המאה ה-19 או המאה  ולחנוכה 

ה-20

 .)mesrejeh( ולחנוכה  לשבת  שמן  מנורות  שתי 
תימן, המאה ה-19 או המאה ה-20.

סטיאטיט )אבן סבון( מסותת.
חודים  תשעה  בעל  ככוכב  עשויה  מנורה   .1
שרידי  ובו  עמוד  במרכזה  כבזיכים.  המשמשים 

טבעת מתכת ששימשה לתליית המנורה.
שברים  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   21 מרבי:  קוטר 
המתכת  טבעת  פגמים.  הבזיכים.  בקצות  חסרים 

שבורה וחסרה.
חודים  עשר  שלושה  בעלת  קטנה  מנורה   .2

המשמשים כבזיכים. במרכזה עמוד ובו שקע.
קוטר מרבי: 15 ס"מ. פגמים קלים ושברים חסרים.

דגם זה של מנורה חוזר בתרבויות שונות ובתקופות 
מקורו  על  מעיד  שהדבר  סבורים  ויש  שונות, 
חורבן  לפני  של  ישראל  בארץ  היהודית  בתרבות 
הגיאוגרפי  בידודה  לכן.  קודם  ואף  המקדש  בית 
החברתית,  שמרנותה  לצד  תימן,  של  והתרבותי 
עד  זה  מנורה  טיפוס  של  להשתמרותו  הביאו 
מנורות אלו שימשו בתימן  לאמצע המאה ה-20. 
שבמרכזן  והעמוד  כאחד,  וחנוכה  שבת  כמנורת 
בקטגוריה  מסווגות  להיות  מהן  למנוע  נועד 
מלשמש  אותן  הפוסלת  "מדורה",  של  ההלכתית 

כמנורת חנוכה.
 Ester Muchawsky-Schnapper, "Oil :ספרות
 Sabbath-lamps and Hanukah-lamps of
 stone from the Yemen", Journal of Jewish

 .Art, vol. 9, 1982, pp. 76-83

פתיחה: $600

343
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344. Two Marble Onyx Sabbath 
Lamps – Yemen, 19th Century
Two marble onyx Sabbath lamps 
(mesrejeh). Yemen, [19th century?]. 
Marble onyx, chiseled. 
Two oil lamps shaped like round dishes 
with elevated, serrated rims and a knob 
at the center (the knob is meant for a 
metal ring, for carrying and suspension). 
The marble onyx lamps, being somewhat 
translucent, diffuses a soft and dim light. 
When suspended from the ceiling, the 
stone looks as if lit from inside. This 
type of lamp was used also at various 
ceremonies, such as the henna-evening 
and the evening before circumcision. 
Diameter: 20 cm; 19 cm. Fair-good 
condition. Some loss. Stains and much 
dirt from use. Missing metal rings. 
Reference: Ester Muchawsky-Schnapper, 
"Oil Sabbath-lamps and Hanukah-lamps 
of stone from the Yemen", Journal of 
Jewish Art, vol. 9, 1982, pp. 76-83.
Opening price: $600

 - שיש  עשויות  שבת  מנורות  שתי   .344
תימן, המאה ה-19

תימן,   .)mesrejeh( לשבת  שמן  מנורות  שתי 
]המאה ה-19?[.

שיש מסותת.
בעלת  עגולה  צלחת  בצורת  שמן  מנורות  שתי 
שוליים מוגבהים ומשוננים. במרכז שתי המנורות 
ידיות ברזל לנשיאת  מעין עמוד, שבו היו נתונות 

המנורה ותלייתה. 
הפיצו  למחצה,  שקופות  בהיותן  השיש,  מנורות 
נראתה  התקרה  מן  נתלו  וכאשר  ועמום,  רך  אור 
האבן כאילו הודלקה מבפנים. מנורות אלו הודלקו 
במסיבות  כגון  השונים,  החיים  מעגל  בטקסי  גם 

חינה ובליל ברית המילה.
שברים  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   19 ס"מ;   20 קוטר: 
ידיות  שימוש.  עקב  רב  ולכלוך  כתמים  חסרים. 

הברזל חסרות.
 Ester Muchawsky-Schnapper, "Oil :ספרות
 Sabbath-lamps and Hanukah-lamps of
 stone from the Yemen", Journal of Jewish

 .Art, vol. 9, 1982, pp. 76-83

פתיחה: $600
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תימן,   - אבן  עשויה  שמן  מנורת   .345
המאה ה-19 או המאה ה-20

תימן,   .)seraj( יחיד  לנר  אבן  עשויה  שמן  מנורת 
]המאה ה-19 או המאה ה-20[.

סטיאטיט )אבן סבון( מסותת.
מנורת שמן דמוית סירה לנר יחיד. מנורות החנוכה 
המלבניות ששימשו בתימן, שבהן שמונה בזיכים 

מוארכים, התבססו על טיפוס זה.
חסרים  שברים  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   16 X7.5

ופגמים.
 Ester Muchawsky-Schnapper, "Oil :ספרות
 Sabbath-lamps and Hanukah-lamps of
 stone from the Yemen", Journal of Jewish

 .Art, vol. 9, 1982, pp. 76-83

פתיחה: $200

345. Stone Oil Lamp – Yemen, 19th 
or 20th Century
single-wick stone oil lamp (seraj). Yemen, 
[19th or 20th century]. 
Soapstone (steatite), chiseled.
Boat-shaped single-wick oil lamp. 
The Yemenite rectangular eight-wick 
Hannukah lamp developed from joining 
lamps of the seraj type. 
7.5 X16 cm. Fair-good condition. Loss 
and damage. 
Reference: Ester Muchawsky-Schnapper, 
"Oil Sabbath-lamps and Hanukah-lamps 
of stone from the Yemen", Journal of 
Jewish Art, vol. 9, 1982, pp. 76-83.
Opening price: $200

346. מנורת שמן עשויה אבן - תימן
זמן  ]תימן?,  אבן.  עשויה  רגל,  בעלת  שמן  מנורת 

לא ידוע[.
אבן מסותתת.

שני  עשויה  רגל  בעלת  מוכר,  לא  מטיפוס  מנורה 
המנורה  גוף  עגול.  אחד,  כן  ובבסיסם  עמודים 
עשוי כסירה בעלת קצה מחודד. בקצה הכד שני 

חריצים, ייתכן שנועדו לפתילות נוספות.
גובה: 15 ס"מ. אורך: 12 ס"מ. רוחב: 7.5 ס"מ. מצב 

טוב-בינוני. שברים ופגמים.

פתיחה: $300

346. Stone Oil Lamp – Yemen
Footed stone oil lamp. [Yemen?].
Stone, chiseled.
Unknown type. Boat-shaped body on 
a tall leg. Two notches opposite spout, 
perhaps for additional wicks. 
Height: 15 cm. Length: 12 cm. Width: 
7.5 cm. Good-fair condition. Loss and 
damage.
Opening price: $300

345
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347. קערת פסח מעזבונו של הרב ד"ר אליעזר ליפמן הכהן אב"ד ויסבאדן - גרמניה, סוף 
המאה ה-19 

קערת פסח. גרמניה, סוף המאה ה-19. )על גבה חקוק המספר "1809"(.
כסף חקוק.

שולי הקערה מעוטרים בדגמים גיאומטריים. פנים הקערה מעוטר כולו בפסוקים מתוך ההגדה הכתובים 
בתוואי מעגלי: "מה נשתנה...", "עבדים היינו...", "קדש ורחץ...".

לפי עדות הבעלים, קערה זו מקורה בעזבונו של הרב ד"ר אליעזר ליפמן )ליאו( הכהן קאהן )תר"ג-תרצ"ז(, 
זקן הרבנים בגרמניה בדור האחרון לקיומן של קהילותיה המפוארות; העמיד שלשה דורות של תלמידים, 
מעמודי התווך והרוח החיה של היהדות החרדית, והיה הראשון שקיבל רשות מהממשלה לייסד קהילה 

חרדית נפרדת בעיר ויסבאדן, בה ישב על כסא הרבנות במשך שישים ושש שנים.
קוטר: 37 ס"מ. מצב טוב. כיפופים קלים.

פתיחה: $2000

347. Passover Seder Plate from the Estate of Rabbi Dr. Eliezer Lipman 
HaKohen Kahn Rabbi of Wiesbaden – Germany, Late 19th Century
Passover Seder plate. Germany, late 19th century. ("1809" engraved on the base).
Silver; engraved.
The lip of the plate is decorated with geometric motifs. The well of the plate is filled 
with passages from the Haggadah, written in circular form – Ma Nishtana, Avadim 
Hayinu and Kadesh URechatz.
According to the owner's testimony, the plate originates from the estate of Dr. Eliezer 
Lipman (Leo) HaKohen Kahn (1842-1936), one of the founding pillars of German 
Orthodox Jewry. He was the first to receive governmental permission to found an 
independent Orthodox community in Wiesbaden, where he served as rabbi for sixty-
six years.
Diameter: 37 cm. Good condition. Minor bends.
Opening price: $2000
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לליל  מעוטרת  בדיל  צלחת   .348
- גרמניה, המאה ה-18 או  הסדר 

ה-19

צלחת בדיל גדולה לליל הסדר. ]גרמניה, 
המאה ה-18 או המאה ה-19[.

בדיל )חתום( חקוק.
קרני  בין  כוכב;  של  דגם  במרכז הצלחת 
הכוכב עיטורים צמחיים, ובמעגל המקיף 
על  המזלות.  עשר  שנים  נראים  אותו 
"קדש,   - הסדר  סימני  חקוקים  שפתה 
מעוטר  מדליון  וכן  נרצה",  הלל,  ורחץ... 
גב  על   ."MW" התיבות  ראשי  ובתוכו 
הצלחת חקוקים ראשי התיבות מ"ר וכן 

אות H גדולה.
קוטר: 42 ס"מ. מצב טוב-בינוני. העיטורים 
חסר  שבר  כיפופים.  שחוקים.  החקוקים 

קטן.

פתיחה: $400

348. Passover Seder Pewter Plate – 
Germany, 18th or 19th Century
Large pewter Seder plate. [Germany, 
18th or 19th century].
Pewter (marked), engraved.
Center engraved with a star, with vegetal 
pattern between its points, surrounded 
by the twelve signs of the zodiac. Lip 
engraved with the order of the Seder. 
Stylized medallion to rim, containing 
the letters "MW". Back engraved with 
Hebrew initials and the letter H.
Diameter: 42 cm. Good-fair condition. 
Wear to engraving. Bends. Minor loss.
Opening price: $400

348b

348a
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לליל  מעוטרת  בדיל  צלחת   .349
הסדר - גרמניה, 1803

צלחת בדיל מעוטרת לליל הסדר. גרמניה, 
תקס"ג )1803(.

בדיל חקוק.
במרכז הצלחת נראה הנשר כפול הראש, 
הרומית  האימפריה  של  סמלה  שהיה 
פירוקה  עד   - גרמניה  קרי,   - הקדושה 
בשנת 1806. בשמאלו מחזיק הנשר חרב; 
בימינו, במקום הכדור נושא הצלב, שרביט 
עטור פרחים. מסביב לנשר אותיות השנה 
- תקס"ג - וכתר; במרכז גופו מגן דוד. על 
שולי הצלחת חקוקים סימני הסדר וראשי 

התיבות "ל"ה".
קוטר: 30 ס"מ. מצב טוב. כיפופים ופגמים 

קלים. תיקוני הלחמה.

פתיחה: $300

349. Passover Seder Pewter Plate – Germany, 1803
Pewter Seder plate. Germany, 1803.
Pewter, engraved.
Center engraved with a two-headed eagle, emblem of the Holy Roman Empire until 
1806, holding a sword in its left talon and stalk of flowers in its right talon, instead of 
the royal globus cruciger. The eagle is surrounded by Hebrew letters representing the 
year 5563; star of David to center of its body. Lip engraved with order of the Seder and 
two Hebrew letters. 
Diameter: 30 cm. Good condition. Bends and some damage. Soldering repairs.
Opening price: $300

350. צלחת בדיל מעוטרת לליל הסדר - בוָדָהאזה )בודניצה(, סלובקיה, המאה ה-18 או 
המאה ה-19

צלחת בדיל מעוטרת לליל הסדר. בוָדָהאזה )בודניצה(, סלובקיה, ]המאה ה-18 או המאה ה-19[.
בדיל חקוק.

מרכז הקערה מעוטר בפרח; סביבו כתובת בעלות: "שייך להקצין יאקב כהן מבודהזהה". סביב הכתובת 
רצועה רחבה של עיטור גיאומטרי. על שולי הקערה חקוקים סימני הסדר. על גב הקערה חקוקים ראשי 

."BP" התיבות
קוטר: 27.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $300
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350. Passover Seder Pewter Plate 
– Budaháza (Budnice), Slovakia, 
18th or 19th Century
Seder Pewter Plate. Budaháza 
(Budnice), Slovakia, [18th or 19th 
century].
Pewter, engraved.
Center engraved with a flower, 
surrounded by Hebrew inscription: 
"Belongs to the honorable Jakob 
Cohen of Budaháza" within a 
geometric band. Lip engraved with 
order of the Seder. Back engraved 
with initials "BP".
Diameter: 27.5 cm. Good condition.
Opening price: $300

351. צלחת בדיל מעוטרת לפדיון הבן - צרפת, אמצע המאה ה-19
צלחת בדיל מעוטרת לפדיון הבן. ]כנראה צרפת, אמצע המאה ה-19 בקירוב[.

בדיל מעשה מקשה.
ארון  מימין  הכהן,  אהרן  דיוקן  נראה  בראשה  הרוקוקו;  בסגנון  נאים  צמחיים  בדגמים  מעוטרת  הצלחת 

הברית ועליו הכרובים ומשמאל המנורה. במרכז הצלחת כתובת מעגלית "אהרן כהן הגדול". 
נוצקה   ,Barre של  בעיצובו  צרפתית  ממדליה  כולם  לקוחים  והכתובת  הארון  מראה  אהרן,  של  דיוקנו 
1827 )שחר, פריט מס' 751; נרקיס במאמרו ]ר' להלן[ מתארך אותה בטעות 1767, על סמך קריאה מוטעית 
של התאריך העברי - תקכ"ז במקום תקפ"ז(. הצלחת מתוארת )ומוצגת בתמונה( ב"ילקוט בצלאל, רבעון 
לאמנות 'בצלאל' בהווה, בעבר ובעתיד", גיליון ג-ד, תמוז תרפ"ח, במאמר "קערות קשוט יהודיות" מאת 
מרדכי נרקיס, המתאר צלחות מעוטרות באוסף בית הנכאת הלאומי "בצלאל", ושם מייחס אותה נרקיס 

לצרפת.
קוטר: 28 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים.

מצורף: "ילקוט בצלאל, רבעון לאמנות 'בצלאל' בהווה, בעבר ובעתיד", גיליון ג-ד, תמוז תרפ"ח.
ספרות:

1. "קערות קשוט יהודיות" מאת מרדכי נרקיס, בתוך "ילקוט בצלאל, רבעון לאמנות 'בצלאל' בהווה, בעבר 
ובעתיד", גיליון ג-ד, תמוז תרפ"ח, עמ' 104-101.

2. אוסף פויכטוונגר, מסורת ואמנות יהודית, מאת ישעיהו שחר. מוזיאון ישראל, ירושלים, 1971. עמ' 220.

פתיחה: $400
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351. Ornamental Pewter Plate for the Redemption of the Firstborn Ceremony 
– France, Mid-19th Century
Ornamental pewter plate for the redemption of the firstborn ceremony. [Presumably 
France, ca. mid-19th century].
Pewter, repoussé.
Handsome plate with rococo-style vegetal pattern; depicting Aaron the high priest, 
the ark of the covenant surmounted by the cherubim and the seven-branched lamp; 
inscribed "Aaron the high priest". All three images are designed after a French medal 
by Barre, 1827 (The Feuchtwanger Collection, no. 751; Narkis [see below] incorrectly 
dates it 1767). The plate is described (and shown) in an article by Mordechai Narkis, 
describing Jewish ornamental plates from the Bezalel collection (featured in Bezalel 
Archives, Quarterly Review for Bezalel Art, no. III-IV vol. I, Tamuz 1928).
Diameter: 28 cm. Good condition. Some damage.
Enclosed: Bezalel Archives, Quarterly Review for Bezalel Art, no. III-IV vol. I, Tamuz 
1928.
Reference: 
1. M. Narkis, Jewish Ornamental Plates, in: Bezalel Archives, Quarterly Review for 
Bezalel Art, no. III-IV vol. I, Tamuz 1928.
2. I. Shachar, Jewish Tradition in Art: The Feuchtwanger Collection of Judaica. 
Jerusalem: The Israel Museum, 1971, 1981. P. 228.
Opening price: $400
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הלואת  "חברה   - כסף  מצופה  גביע   .352
חן וחסד", תרל"ה - אירופה 

הנראה  ככל  ]אירופה,  כסף.  מצופה  גדול  גביע 
משנת  חקוקה  כתובת  האוסטרית,  האימפריה 

תרל"ה )1874/1875([.
מכסה  בעל  מסוגננת;  רגל  על  ניצב  נאה,  גביע 
בניצן. על הגביע חקוקה הקדשה: "חברה  מעוטר 

הלואת חן וחסד 5635".
גובה כולל: 35 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כיפופים. 

פתיחה: $600

352. Silver-Plated Chalice – "Halvaat 
Chen VaChessed" Lending Society, 
1874/1875 – Europe
Large silver-plate chalice. [Europe, most 
probably Austrian Empire; engraved 
inscription from 1874/1875]. 
Fine chalice with a stylized leg; lid 
surmounted by ornament in the shape 
of a flower bud. Engraved Hebrew 
inscription: "Chevra Halvaat Chen 
VaChessed 5635" [lending society, 
1874/1875].
Height (with lid): approx. 35 cm. Good 
condition. Bends.
Opening price: $600
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353. Copper Laver – Poland, 1841
Copper laver with embossed design. 
[Poland], 1841.
Copper, engraved; rivets.
Large laver with stylized handles. 
Engraved decorative patterns; engraved 
date – 1841 – as well as the letter R. 
Embossed flower design to bottom.
Jewish-owned household copper goods, 
when embossed, were usually decorated 
with fish designs; embossed flowers are 
uncommon.
Height: 17 cm. Diameter: 13.5 cm. Good 
condition. Bends and soldering repairs.
Opening price: $600

353. נטלת נחושת מעוטרת - פולין, 1841
נטלת נחושת מעוטרת. ]פולין[, 1841.

נחושת חקוקה; מסמרות.
נטלה גדולה, בעלת שתי ידיות מסוגננות. מעוטרת 
 1841 השנה  שבו  מדליון  ובהם  חקוקים,  בדגמים 
בצורת  תבליט  הנטלה  בתחתית   ."R" האות  לצד 

פרח.
של  בשימושם  שהיו  בכלים  הרווחים  התבליטים 
דגים.  דימויי  הם  זו  בתקופה  ורוסיה  פולין  יהודי 

כלים מעוטרים בתבליטי פרחים אינם נפוצים.
גובה: 17 ס"מ. קוטר: 13.5 ס"מ. מצב טוב. כיפופים 

ותיקוני הלחמה.

פתיחה: $600

353b 353a
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354. מרבד ארוג - קבר רחל - ירושלים, ראשית המאה ה-20
מרבד בעבודת אריגה מכנית ועליו מראה קבר רחל. ]כפי הנראה תוצרת בית הספר "תורה ומלאכה" של 

חברת "כל ישראל חברים", ירושלים, ראשית המאה ה-20[.
במרכז המרבד נראה קבר רחל. המסגרת מסוגננת, ועשויה כקשת משולשת הניצבת על עמודים מעוטרים. 
מעוטרת במגני דוד ובתוכם המילה "ציון", בדגמי סהר ובתוכם הפסוק "אם אשכחך ירושלם תשכח ימיני" 

ובלוחות הברית.
47 ס"מ בקירוב. מצב בינוני-טוב. פגמים ופרימות. נתון במסגרת ולא נבדק מחוץ לה. X50

פתיחה: $200

354. Woven Tapestry – Rachel's Tomb – Jerusalem. Early 20th Century
Machine-woven tapestry depicting Rachel's tomb. [Presumably made at the Alliance 
school, workshop, Jerusalem, early 20th century].
Center depicting Rachel's tomb. Border styled as a trefoil arch, supported by ornamental 
columns; featuring stars of David inscribed "Zion", crescents inscribed "If I forget thee 
oh Jerusalem let my right hand forget its cunning" (Hebrew) and the Tablets of the Law.
50 X47 cm. Fair-good condition. Damage and unraveling. Framed, not examined 
outside of frame.
Opening price: $200

354



חפצים וגרפיקה517 

355. Decorated Cards for Children – Sayings in Hebrew and Yiddish – Europe, 
Mid-19th century
Five decorated cards, featuring sayings in Hebrew and Yiddish. [Europe, 1845-1856].
Thick, high-quality cards, with printed elliptical borders in various colors. Various 
sayings with Yiddish translation were inscribed on the cards (in square and cursive 
Ashkenazic script; see Hebrew description).
Chronograms on four of the cards, alluding to the years 1845, 1848 and 1856.
The purpose of the cards is not clear, yet the words used in the chronograms seem to 
indicate that they were intended for children.
10.5 X8.5 cm. Good condition. Stains.
Opening price: $400 

355. כרטיסים מעוטרים 
פתגמים   - לילדים 
 - וביידיש  בעברית 
המאה  אמצע  אירופה, 

ה-19

נייר  כרטיסי  חמישה 
פתגמים  עם  מעוטרים, 
]אירופה,  וביידיש.  בעברית 

תר"ה-תרט"ז 1845-1856[.
כרטיסים מנייר עבה ואיכותי, 
מסגרות  נדפסו  עליהם 
אליפטיות מעוטרות בצבעים 
הכרטיסים  גבי  על  שונים. 
נכתבו ביד )בכתיבה מרובעת 
רהוטה(  אשכנזית  ובכתיבה 

ליידיש  תרגומם  עם  שונים,  פתגמים 
 - יותר  תאהב  מי  את  לחכם  ]"שאלו 
איני אוהב אחי  ואמר  אחיך או חברך, 
פלוני  לחכם  "אמרו  חברי";  שיהיה  עד 

קנה הון גדול, אמר להם הקנה ימים שיוציאנו בהם"; "חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור מנה )!("; 
"הזהר ממי שאהבתו כפי הצורך, כי עם השלמת הצורך תשלם אהבתו"; "גם במעלליו יתנכר נער, אם זך 

ואם ישר פעלו"[.
ארבעה מן הכרטיסים נושאים פסוקים העולים בגימטריה לפרטי השנים: תר"ה, תר"ח ותרט"ז.

המילים  מן  שנרמז  כפי  ילדים,  למשחק  או  לחינוך  ששימשו  יתכן  אך  הכרטיסים,  נועדו  למה  ברור  לא 
שנבחרו לפרטי השנים: "שמח בחור בילדותך", "ילדים טובים מתנה טובה".

10.5ס"מ. מצב טוב. כתמים. X8.5

פתיחה: $400
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356. Rabbi Chaim Berlin – Photograph by Tzadok Bassan
Photograph of R. Chaim Berlin, by Tzadok Bassan. [Jerusalem, 1906-1912].
Photograph mounted on card; gilt inscription: "Z. Bassan Photograph Jerusalem" 
(Hebrew and English). 
R. Chaim Berlin (1832-1912), foremost Torah scholar in his generation and an illustrious 
Torah figure in Lithuania and Jerusalem. Eldest son of the Netziv of Volozhin.
Photograph: 15.5 X21 cm. Good Condition. Blemishes to edges. Card mount: 27 X33 cm. 
Fair condition. Dampstains, tears (with loss) and cracks.
Opening price: $300

356. רבי חיים ברלין - תצלום מאת 
הצלם צדוק בסן

מאת  ברלין,  חיים  רבי  הגאון  של  תצלום 
השנים  בין  ]ירושלים,  בסן.  צדוק  הצלם 

תרס"ו-תרע"ג[.
הטבעה  עם  מעוטר,  לקרטון  מוצמד 
פוטוגראף,  באסאן.  "צדוק  מוזהבת: 

ירושלם" )וכיתוב מקביל באנגלית(.
הגאון המפורסם רבי חיים ברלין )תקצ"ב-

תשרי תרע"ג(, מגדולי דורו ומדמויות ההוד 
של ליטא וירושלים. בנו הבכור של הנצי"ב 
מוולוז'ין. שימש כרב הראשי של מוסקבה, 
במרחבי  התפרסה  התורנית  והשפעתו 
ואב"ד  ישיבה  רוסיה. כיהן תקופה כראש 
וולוז'ין, וברבנות קוברין ויליסבטגרד. עלה 
לירושלים בשנת תרס"ו, ועד מהרה הוכר 
רבני  מגדולי  כאחד  וסמכותו  במעמדו 
חיים  רבי  של  העשירה  ספרייתו  העיר. 
הפרטיות  הספריות  כאחת  נודעה  ברלין 
אותו  שימשה  היא  בתקופתו,  החשובות 
עמו  הביאה  והוא  רבנותו  מקומות  בכל 

בעלותו ארצה לירושלים.
פגמים  טוב.  מצב  ס"מ.   21 X15.5 תצלום: 
ס"מ.   33 X27 לקרטון:  מוצמד  בשוליים. 
מצב בינוני. כתמי רטיבות, קרעים ושברים. 

פתיחה: $300
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357. Portrait of Rabbi Rafael Nathan Tedesco of Trieste – Lithograph
Portrait of R. Rafael Nathan Tedesco (Ashkenazi) Rabbi of Trieste. Lithograph after 
Ermenegildo Solferini. Trieste: Degenhart, [19th century]. 
Beneath the portrait, a caption in Italian: "Raffaele Nathan Tedesco, insigne Rabbino, e 
celebre Predicatore degli Israeliti di Trieste" and a short poem in Hebrew and Italian. 
R. Rafael Nathan Tedesco (Ashkenazi; 1750-1800), disciple of R. Yisrael Binyamin 
Bassan. Succeeded his father-in-law, R. Yitzchak Formiggini, as rabbi of Trieste. 
16.5 X28 cm. Good condition. Stains. Folding marks. Repairs to verso. Mounted on card 
(with tape).
Opening price: $300

טדסקו  נתן  רפאל  הרב  דיוקן   .357
מטריאסטה - ליתוגרפיה

)אשכנזי(,  טדסקו  נתן  רפאל  הרב  דיוקן 
על- ליתוגרפיה  טריאסטה.  העיר  רב 

דפוס   .Ermenegildo Solferini פי 
Degenhart, טריאסטה, ]המאה ה-19[.

באיטלקית:  כתובת  הדיוקן,  תחת 
 Raffaele Nathan Tedesco, insigne"
 Rabbino, e celebre Predicatore
נתן  ]רפאל   "degli Israeliti di Trieste
הקהילה  של  מפורסם  ומגיד  רב  טדסקו, 
היהודית בטריאסטה[, ושיר קצר בעברית 
ובאיטלקית: "זה תאר איש מופת / נתן לקח 
יביע / הוא מורה הוא רועה / על ישראל 
הופיע / הוא עוד היום גדול / קרבן אשה 
נרצה / ויכפר על עמו / יום צרה ונאצה". 
תק"י- )אשכנזי;  טדסקו  נתן  רפאל  הרב 

בנימין  ישראל  רבי  של  תלמידו  תק"ס(, 
פורמיגיני  יצחק  רבי  של  וחתנו  באסאן, 
חותנו  פטירת  לאחר  טריאסטה.  אב"ד 

התמנה על מקומו כרב העיר טריאסטה.
סימני  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   28 X16.5
קיפול. שיקומים בגב הדף. מוצמד לקרטון 

בנייר דבק.

פתיחה: $300

357
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358. אוסף ענק של הגדות של פסח - כ-3500 הגדות - שנות הת"ש
אוסף הגדות ענק ומגוון - כ-3500 הגדות של פסח. ]מקומות הדפסה שונים, שנות הת"ש[.

אוסף ענק של אלפי הגדות, הנחלק לשלושה חלקים מרכזיים: הגדות עם תרגומים לשפות שונות )גרמנית, 
אנגלית, צרפתית, רוסית, יידיש, לאדינו, ועוד(; הגדות עם פירושים שונים מגדולי ישראל לאורך הדורות, 
המזרח;  ומחכמי  הונגריה  מגדולי  פירושים  קבליות,  כוונות  עם  והגדות  רבים  חסידיים  פירושים  ביניהם 

הגדות ללא תרגום וללא פירוש, בהן הגדות שנדפסו מטעם מוסדות וארגונים שונים. 
חלק מההגדות הן מהדורות צילום ומהדורות פקסימיליה של הגדות כתב-יד ודפוס עתיקות, וכן הגדות 

מאוירות בידי אמנים שונים.
בין ההגדות: 

· ספר טוב דברך, פירוש על הגדה של פסח ושיר השירים, מאת רבי שאול בראך. מונקאטש, ]ת"ש 1940[. 
יערי 2151; אוצר ההגדות 3717. 

· הגדה של פסח, עם ציורים מעשה ידי שאול ראסקין. ניו יורק, ]תש"א[ 1941. יערי 2288; אוצר ההגדות 
.3855

· הגדה של פסח, עם לקוטי מנהגים וטעמים. הוצאת קהת, ברוקלין, תש"ו ]1946[. מהדורה ראשונה. יערי 
2321; אוצר ההגדות 4013.

· הגדה של פסח. הוצאת יפה, פרנולד, ]תש"ו 1946[. עם מספר איורים. יערי 2636; אוצר ההגדות 4018. 
· הגדה של פסח, עם תרגום לאנגלית בעריכת לזרוס גולדשמידט, ואיורים מאת ברונו פרוסט. לונדון, ]תש"ו 

1946[. יערי 2326; אוצר ההגדות 4004.   
· הגדה של פסח "שם משמואל", עם פירוש מאת האדמו"ר רבי שמואל בורנשטיין מסוכטשוב. ירושלים, 

תש"ז ]1947[. יערי 2335; אוצר ההגדות 4046. 
· הגדה של פסח "נאות דשא", עם פירוש מאת הגאון רבי שמואל אונגאר אב"ד נייטרא. דפוס הישיבה 
מנייטרא, )מאונט קיסקא, מדינת ניו-יורק(, ]תש"י 1950[. מהדורה ראשונה. יערי 2392; אוצר ההגדות 4171.

· הגדה של פסח "ברכת אברהם", עם פירוש מאת רבי אברהם לנדא, אב"ד טשכנוב. ניו יורק, ]תש"י 1950[. 
יערי 2394; אוצר ההגדות 4196. 

· הגדה של פסח, עם תרגום לערבית. קזבלנקה, ]תש"י 1950, בערך[. 
· ספר חזון עובדיה, על הלכות סדר ליל פסח. ירושלים, ]תשי"ב 1952[. מהדורה ראשונה. יערי 2420; אוצר 

ההגדות 4312.  
· סדר הגדה של פסח, עם פירושי החת"ם סופר ונכדו רבי שמואל עהרנפלד, בעל "חתן סופר". הוצאת סיני, 

תל-אביב, תשי"ד 1954. יערי 2442; אוצר ההגדות 4404. 
· סדר ההגדה לליל שמורים, עם תרגום לשבדית. שטוקהולם, ]תשי"ד[ 1954. אוצר ההגדות 4402. 
· הגדה של פסח, עם ציורים ותרגום לספרדית. בואנוס אירס, ]תשט"ו[ 1955. אוצר ההגדות 4416. 

· הגדה עם פירוש "אגודת אזוב", מאת רבי יעקב גרינוואלד. ניו-יורק, ]תש"כ 1960 בקירוב[. דפוס צילום 
של מהדורת סאטמר תש"ב.

· סדר הגדה של פסח, מהדורת פקסימיליה של הוצאת אמשטרדם תע"ב. הוצאת מקור, ירושלים, תשל"ג 
1972. עותק מס' 987 מתוך מהדורה בת 1000 עותקים.

· הגדת קיצע. תל-אביב ]תשמ"ז[ 1987. מהדורת צילום של הגדת קיצע תק"ל )הגדת כתב-יד מאויירת(.
· הגדות נוספות במהדורות מצומצמות וביבליופיליות.

· ואלפי הגדות נוספות.
כ-3500 הגדות. גודל ומצב משתנים. הפריטים לא נבדקו על ידינו, והם נמכרים כמות שהם. רשימה מפורטת, 
אשר נערכה בידי הבעלים, תשלח לכל דורש. לבדיקת הפריטים ניתן לתאם עם המשרד והבעלים )האוסף 

נמצא בפתח תקוה(. 

פתיחה: $10,000
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358. Exceptionally Large Collection of Haggadot – About 3500 Haggadot – 
20th-21st Centuries
Varied collection of about 3500 Passover Haggadot. [20th-21st Centuries]. 
This exceptionally large collection can be divided into three parts: haggadot with 
translation (German, English, French, Russian, Yiddish, Ladino and more); haggadot 
with commentaries, including many Chassidic commentaries, some with kabbalistic 
kavanot, commentaries by Hungarian rabbis and commentaries by Sephardi rabbis; 
haggadot without translation or commentary, some issued by various organizations. 
The collection includes facsimiles and photocopy editions of manuscripts and early 
prints. Some haggadot are illustrated. 
Approx. 3500 haggadot. Size and condition vary. The books were not thoroughly 
examined, and are being sold as is. A detailed list, composed by the consignor, is 
available upon request. This lot is not in our offices, and is available for viewing in 
Petach Tikva, by appointment. 
Opening price: $10,000
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Tel: 077-5140223 :טלפוןFax: 02-9932048 :פקסoffice@kedemltd.comwww.kedem-auctions.com

Item No.Name and Description of Item
שם ותיאור הפריטמספר פריט

Instructions for Absentee Bidding: 
This form is intended for those who wish to 
participate in the auction but cannot attend 
it in person and wish to place an absentee bid 
or for those who wish to participate by phone. 
Completing this form constitutes an order to 
Kedem Auction House Ltd. to purchase the 
listed lot/s on behalf of the bidder for the lowest 
price possible and never for more than the 
maximum amount indicated in the form.
Completing this form obligates the bidder to 
purchase the listed lot/s at the opening price in 
the event that no other bids on the lot/s were 
placed by other potential buyers. Kedem will do 
its best to place the bids as instructed but cannot 
accept liability for error or failure in doing so. 
Bids are in accordance and subject to the 
conditions of purchase, as detailed at “terms of 
sale” section. 
Bids should be placed according to the following 
increments.
Buyers Premium: 25%.
I have read and agree to the terms of sale.

הנחיות להגשת הצעת מחיר:
נבצר  אך  במכירה  להשתתף  למבקשים  מיועד  הטופס 
מהם מלהגיע או למבקשים להשתתף במכירה באמצעות 
ההצעה  מגיש  של  הוראה  מהווה  הטופס  מילוי  הטלפון. 
את  עבורו  לרכוש  בע"מ  פומביות  מכירות  בית   - לקדם 
ביותר  הנמוך  במחיר  וזאת  בו,  המופיעים  הפריט/ים 
על המחיר המירבי המפורט  יעלה  ובלבד שלא  האפשרי 
להלן. מילוי הטופס מהווה התחייבות של מגיש ההצעה 
לרכוש את הפריט במחיר הפתיחה במקרה בו לא תהיה 
כל הצעה נוספת לרכישת הפריט מצד קונים אחרים. קדם 
יכולתה למלא אחר ההוראות. אולם, לא  תעשה כמיטב 
הוראות הצעת  ביצוע  אי  בגין  אחריות  שום  עליה  תוטל 

המחיר. 
הטבלה  עפ"י  קבועות  במדרגות  להגיש  יש  ההצעה  את 

שלהלן. 
עמלת הקניה היא 25%.

המופיעים  המכירה  תנאי  את  קראתי  כי  מאשר  הנני 
בקטלוג ואני מסכים להם.

Max. Offered Price in US$
מחיר מירבי מוצע ב- $

Tel

Email

Signature

Faxטלפון פקס

דואר אלקטרוני

חתימה

Cellular

ID/Passport No.

Date

 סלולרי

ת.ז./דרכון

תאריך

Full Name Addressשם מלא כתובת

 Bid Incrementsמדרגות הצעת מחיר:

מדרגהמחיר
Current BidIncrement 

Absentee / Telephone Bidding Form
טופס הצעת מחיר לפריטים

Absentee BidPhone Participation
השתתפות טלפוניתהצעה בכתב

*  Not including commission and VAT

*  Absentee bids which do not fall on the increments may be lowered 
  to the next acceptable increment

*  Absentee bids must be placed by 2:00 pm on the day of the auction

לא כולל עמלה ומע"מ  *

הצעות שלא במדרגות המחיר תעוגלנה כלפי מטה  *

הצעות תתקבלנה רק עד השעה 14:00 ביום המכירה  *

$100-500$20

$500-1,000$50

$1,000-2,000$100

$2,000-5,000$200

$5,000-10,000$500

$10,000-20,000$1,000

$20,000-50,000$2,000

$50,000 +$5,000

Auction No. 85 'מכירה מס
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"קדם - בית מכירות פומביות" )להלן "קדם"( פועלת כשלוחה מטעם מוכרי הפריטים   .1
המוצעים למכירה פומבית.  

הפריטים היתר,  בין  יפורטו,  ובו  "הקטלוג"(  )להלן:  מכירה  לכל  קטלוג  תפיק  "קדם"   .2
הנתונים  ספק,  הסר  למען  שלהם.  הפתיחה  ומחירי  מספריהם  למכירה,  המוצעים    
המופיעים בקטלוג נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה ואין בהם כל אחריות לגבי  
התמונות  על  הזכויות  אחר.  נתון  כל  או  מקור  תקופה,  קודמים,  בעלים  יחוס,  תאור,    

המופיעות בקטלוג שמורות ל"קדם".  
המחירים אשר מופיעים ברשימת הפריטים, הינם מחירי מינימום ואינם מהווים הערכה.  .3

"קדם" תמנה אדם לתפקיד מנהל מכירה, שיהיה אחראי מטעמה, בין היתר, לעריכת   .4
המכירה הפומבית וניהולה.  

שאינו  מאנשים  במכירה  השתתפות  למנוע  הזכות  את  לעצמו  שומר  המכירה  מנהל   .5
במכירה,  זכה  מי  לקבוע  הבלעדית  הסמכות  המכירה  למנהל  בהשתתפותם.  מעוניין   

לבטל מכירה של פריט כלשהו )גם אחרי מכירתו(, או להעמידו מחדש למכירה וזאת   
עפ"י שיקול דעתו הבלעדי. כן רשאי מנהל המכירה להוסיף או להוציא פריט מהמכירה,   

או לשנות נתונים לגבי פריט המוצע למכירה שנתקבלו לאחר הדפסת הקטלוג.  
לפני  יצטייד  בכוח  הקונה  ממוספרת.  שלטית  בקבלת  מותנית  במכירה  השתתפות   .6

המכירה, בשלטית ממוספרת כאמור, אשר תשמשו לצורך הצבעה במכירה.  
המכירה תתנהל בדולרים של ארה"ב.  .7

בכוח  קונה  כהצעת  הנקוב  הסכום  משמע  הפומבית  המכירה  לעניין  פטיש"  "מחיר   .8
שהצעתו נתקבלה עפ"י תנאים אלה. מיד לאחר הקשת ה"פטיש" והכרזת מספרו הסידורי   
והפריט  כנתקבלה  בכוח  הקונה  הצעת  תיחשב  המכירה,  מנהל  ע"י  בכוח  הקונה  של   
הזוכה"(,  "הקונה  )להלן:  קונה מציע ההצעה  אותו  לקניינו של  יהפוך  למכירה  שהוצג   
שהצעתו  בכוח  הקונה  זה.  הסכם  עפ"י  לתשלום  התחייבויותיו  מלוא  לביצוע  בכפוף   
נתקבלה ישלם ל"קדם", בתוספת למחיר הפטיש, עמלה )בתוספת מע"מ( בשיעור 25%   
עבור $180,000 הראשונים שבכל פריט, 18% עבור הסכום שבין $180,000 ל- $1,000,000   
ל- $1,000,000 שבכל פריט. התשלום המלא  ו-12% עבור הסכום שמעבר  שבכל פריט   

יעשה מיד בסיום המכירה.  
הסימן  בפריט מציין שזהו פריט שיובא על ידי קדם מחוץ לישראל, ולכן הוא כפוף   .9
לחוקי המס הישראליים וחייב בתשלום מע"מ על מלוא מחיר הפטיש ועמלת הקונה.   
ויבקש לייצאו מחוץ לישראל באמצעות חברת  זר שיקנה את הפריט  עם זאת, אזרח   

השילוח העובדת עם קדם יהיה פטור ממס זה.  
עד  במזומן  גם תשלומים  יתקבלו  בנקאית.  יעשה בהעברה  עבור הרכישות  10. התשלום 
לסכום של 11,000 ש"ח )בכפוף לחוק(, בהמחאה לא סחירה ובכרטיס אשראי עד לסכום   

של $25,000.  
או  "קדם",  ממשרדי  ישירות  שרכש,  הפריטים  להוצאת  לדאוג  הקונה  11. באחריות 
תוכל,  "קדם"  יבקש,  או חברת משלוחים מטעמו. במקרה שהרוכש  באמצעות שליח   

ולשלוח את הפריטים בתשלום מלא על חשבון הקונה.  ללא אחריות מצידה, לארוז   
לתעריפי אריזה ומשלוח יש לפנות למשרדי "קדם". המחיר מותנה בסוג האריזה, חברת   

המשלוח וארץ היעד.  
12. תשלום בשקלים עבור פריט שמחירו נקוב בדולרים ארה"ב, יחושב לפי שער החליפין 
לפי שער  או  ביום המכירה,  ישראל  בנק  ע"י  דולר ארה"ב המפורסם  יציג( של  )שער   

החליפין ביום התשלום, הגבוה מבין שניהם.  
כל פיגור בתשלום, יגרור חיוב בריבית פיגורים על הסכום החייב בשיעור של 2% לחודש   .13

בתוספת הפרשי הצמדה לשער הדולר ארה"ב.  
14. הרוכש פריט כל שהוא, בין אם לעצמו ובין אם עבור אדם אחר, מתחייב לשלם עבור 
הפריטים ולקחתם. בידי מנהל המכירה הסמכות לנקוט בכל האמצעים שייראו לו על   
מנת שהרוכש יעמוד בהתחייבותו ובין השאר גם לבטל מכירה, למכור הפריט לאחר,   
להגיש  והצמדה,  ריבית  כולל  המכירה  למנהל  שנגרמו  בהוצאות  הרוכש  את  לחייב   

תביעת פיצויים, לעכב שחרור הפריט ולהוסיף לסכום המגיע את ההוצאות שנגרמו.  
"קדם" אחראית כלפי הקונה בכוח ליתן מידע באשר למהות הפריט, מקוריותו ומצבו.   .15
ניתן במעמדה  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי מידע הנמסר ע"י "קדם"   
כשלוחה מטעם המוכר ומבוסס על מידע מצטבר וניסיון מומחים מטעמה. על כל קונה   
בכוח לבדוק במהלך הצגת הפריטים לקהל במועדים שלפני המכירה, את מצבו, גודלו,   
מקורו, טיבו וערכו של הפריט. מבלי לגרוע מהאמור, לקונה הזוכה נתונה הזכות להשיג   
ממועד  יום  מ-30  יאוחר  לא  וזאת  ומצבו  למקוריותו  הנוגע  בכל  "קדם"  בפני  בכתב   
תשיב  הפריט,  לגבי  שנמסר  במידע  טעות  נפלה  שאכן  ל"קדם"  ויוכח  היה  המכירה.   
"קדם" לקונה הזוכה את הסכום ששולם כנגד החזרת הפריט לחזקתה. ביצעה "קדם"   

הלכה כאמור, לא יהיו לקונה כל תביעות ו/או דרישות נוספות כלפיה.  
16. הקונה מתחייב לקבל לחזקתו את הפריט שרכש ולהשלים את התחייבויותיו לתשלום 
לא יאוחר משבוע ממועד המכירה. למען הסר ספק, מסירת החזקה בפריט תעשה רק   

לאחר שהשלים הקונה את מלוא התחייבויותיו לתשלום.  
להשתתף  מעוניינים  אינם  או  מהם  נבצר  אשר  לקוחות  תשלום  ללא  תייצג  "קדם"   .17
במכירה. לקוחות אלו יתבקשו למלא עד יום המכירה את "טופס הצעת מחיר" המופיע   
בקטלוג המכירה או באתר האינטרנט של "קדם". למען הסר ספק, כל מעשה ו/או מחדל   
בקשר לייצוג כאמור, אין בהם כדי להטיל על "קדם" ו/או על הפועלים מכוחה חבות   

מכל סוג. "טופס הצעת מחיר" יתקבל עד שלוש שעות לפני שעת המכירה.  
לקוחות המעוניינים להשתתף במהלך המכירה באמצעות הטלפון, מתבקשים לפנות מראש   .18

ובהקדם לצורך תיאום ולא יאוחר משלוש שעות לפני שעת המכירה.  
19. לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים מוקנית סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל  
סכסוך הנוגע לעניינים הנובעים ו/או הקשורים לרכישת ו/או למסירת הפריט בין "קדם" לבין   

הקונה.  
20. בכל מקרה של חילוקי דעות, הנוסח העברי הוא הקובע.

תנאי מכירה

1. “Kedem” Public Auction House (“Kedem”) acts as agent for sellers of items to 
 be offered for sale to the public (‘the Sellers’).
2. “Kedem” will produce a catalogue for every sale (‘The Catalogue’), which will 
 include a list of items available at the sale, their serial numbers and opening 
 prices. For the avoidance of doubt, information provided in the Catalogue, 
 including opening prices, descriptions of items and any other information 
 concerning the items, are solely for the purpose of information for potential 
 buyers and are in no way to be construed as stand and\or obligation on behalf 
 of “Kedem” and\or its employees and\or representatives. Kedem reserves all  
 rights to the pictures that appear in the catalog.
3. “Kedem” will appoint a person as manager of the sale (‘the Auctioneer’) who 
 will be responsible on its behalf for the execution and management of the auction.
4. The Auctioneer reserves the right to prevent participation in the auction of any 
 person. The auctioneer reserves the right to determine the winner of each lot, to 
 cancel the sale of any item (even after it’s sold) or to re-enter it for sale, at his 
 own discretion and at any stage whatsoever. The auctioneer also has the right to 
 withdraw or add items to the sale and to add or withdraw from the Catalogue 
 any information about an item to be offered in the auction on the basis of 
 information received by “Kedem” after publication of the Catalogue.
5. In order to participate in the auction, a potential purchaser must obtain a 
 numbered paddle before the auction which will enable him to bid at the auction.
6. The auction will be conducted using US Dollars as currency.
7. On the fall of the hammer and the acknowledgment of the numbered paddle 
 of the offeror by the Auctioneer, the offeror`s offer will be binding and will be 
 considered to be accepted and title to the item will pass to the offeror whose 
 offer was accepted (‘the Purchaser’), subject to the fulfilment by the Purchaser 
 of all payment obligations to “Kedem” as set out hereunder.
8. The amount mentioned in an offer at a sale by a Purchaser which is accepted 
 (the Hammer Price) shall be paid to "Kedem" by the Purchaser, together with 
 a commission ('the Commission') and Israeli VAT on commission only. The 
 commission per lot will be 25% of the hammer price up to and including 
 $180,000, 18% of the portion of the hammer price above $180,000 up to an 
 including $1,000,000, and 12% of the portion of the hammer price above 
 $1,000,000. Payment to "Kedem" shall be effected immediately upon the 
 conclusion of the auction but, at any event, not later than seven days after the 
 date of the auction.
9.  The sign    by the opening price indicates an item that arrived from outside 
 Israel and is subjected to the Israeli tax laws, meaning a 17% value added tax 
 on the purchase price and the buyer's commission. This tax will not be 
 collected from foreign residents paying in foreign currency and exporting the 
 item(s) via a shipper recognized by Kedem.
10. The payment for items can be remitted by bank transfer. Kedem also accepts 
 cash payments which do not exceed NIS 11,000 (subject to Israeli law) and 
 checks and credit card payments which do not exceed $25,000. Kedem accepts 
 only non-negotiable checks.
11. It is the responsibility of the buyer to collect the purchased items directly 
 from the offices of “Kedem,” or have them collected by a delivery service or 
 courier on his behalf. In certain cases in which a buyer so requests, “Kedem” 
 can, at its sole discretion and without taking or accepting any responsibility 
 for damages or loss, pack and ship the items to the buyer, provided the 

 buyer pays in advance for the full cost of shipping and handling. The cost 
 of shipping and handling varies according to type, size and weight of the 
 package, the shipping method and the shipping destination. For further 
 information about shipping methods and charges, please contact “Kedem”.
12.  An item which is priced in US dollars will be calculated in New Israel Shekels in 
 accordance with the representative rate of exchange as published by Israel 
 Bank on the date of the auction or on the date of payment, the higher of the 
 two exchange rates.
13. A Purchaser is liable to pay interest on any delay in payment, at the rate of 
 2% per month of the amount payable, with adjustments to index-link all 
 outstanding amounts payable to the Dollar Exchange Rate.
14. The purchaser, whether for himself or for another, is obliged to pay for the 
 items and take them. The auctioneer has the right to take any means he thinks 
 appropriate to ensure the purchaser keeps his obligation, among these to cancel 
 a sale, sell the item to another, charge the purchaser with an expenses caused to 
 the auctioneer including interest and index linkage,sue for compensation, delay 
 the release of the item and add all expenses to the sum due.
15. “Kedem” is responsible for the information given regarding the items’ nature, 
 originality and condition. However all information given by “Kedem”, in its 
 capacity as agent for the consignor, and based on accumulated information 
 and the experience of its experts. It is entirely the responsibility of the 
 prospective purchaser to check and inspect the items to determine condition, 
 quality, authenticity, size, authorship during the allocated time prior to the 
 auction. The purchaser may submit in writing, any doubts regarding the 
 authenticity and condition of the item within 30 days of the sale. If it is proven 
 to “Kedem” that there has clearly been an error in the information which was 
 given relating to any tem, “Kedem” shall refund any sums paid by the purchaser 
 and the item shall be returned to the possession of “Kedem”. Subject to this 
 obligation, the purchaser shall have no claims and\or further demands with 
 respect to that item.
16. A purchaser is obliged to collect the purchased item and to fulfill his 
 obligations to pay for the item no later than seven days from the date of the 
 sale of the item. For the avoidance of doubt, the right to possession of the 
 item will pass only once the purchaser has fully filled his payment obligations 
 as set out in these conditions.
17. “Kedem” will represent, free of charge, potential purchasers who do not wish 
 or who are unable to attend the auction. These potential purchasers are 
 requested to complete the Absentee bidding form in the catalogue or website, 
 no later than one day prior to auction. “Kedem” will not be liable, under no 
 circumstances, for any error, emissions in connection therewith. Absentee 
 bidding forms will be received no later than 3 hours before the auction.
18. Any potential purchaser who wishes to participate in the auction via telephone 
 shall make the necessary arrangements within a reasonable time before 
 commencement of the auction and no later than 3 hours before the auction.
19. The courts of Jerusalem, Israel, shall have the sole jurisdiction in any dispute 
 between “Kedem” and the purchaser or any potential purchaser, based on the 
 details of this agreement and\or related to the sale and\or to the transfer of 
 any item.
20. In any case of doubt the Hebrew version of this Terms Of Sale will be the 
 binding document. 

Terms of Sale


