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סידורים וספרי תפילה

הגדות של פסח

תנ"ך ותהילים

דפוסים עתיקים ודפוסי ערש - שנות הר' והש' 

דפוסים מוקדמים - שנות הת' והת"ק 
)המאות ה-17 וה-18(

דפוסי סלאוויטא וזיטומיר 

ספרי חסידות

ספרי חסידות חב"ד

חסידות - עותקים מיוחסים - ספרים עם חתימות, 
חותמות ורישומי בעלות

הגר"א מווילנא ותלמידיו - ספרי דפוס ועותקים 
מיוחסים

עותקים מיוחסים - ספרים עם חתימות, חותמות 
ורישומי בעלות

כתבי יד וספרים עם הגהות - חכמי אשכנז

יהדות תימן - כתבי יד

יהדות מרוקו וצפון אפריקה - כתבי יד ומכתבים, 
תעודות ומסמכים

קהילות המזרח - כתבי יד ותשובות הלכתיות

יהדות איטליה – כתבי יד ומכתבים, תעודות ודברי 
דפוס

ירושלים, צפת וחברון - מכתבים וכתבי יד, תעודות 
ומסמכים

ירושלים וארץ ישראל - ספרים ודברי דפוס

מכתבים - חסידות

מכתבים

קהילות שונות - כתבי יד ודברי דפוס

לוחות "שיויתי" ודפים מאויירים

חפצים

Contentsתוכן

Siddurim and Prayer Books

Passover Haggadot

Bible and Tehillim

Incunabula and Early Printed Books – 15th-17th Centuries

Early Printed Books – Mid-17th 
Century and 18th Century

Books Printed in Slavita and Zhitomir

Chassidic Books

Chabad – Books

Chassidut – Books with Signatures, Stamps and 
Ownership Inscriptions

The Gaon of Vilna and His Disciples

Books with Signatures, Stamps and Ownership 
Inscriptions

Manuscripts and Books with Glosses – Ashkenazi Rabbis

Yemenite Jewry – Manuscripts

Morrocan and North African Jewry – Manuscripts, 
Letters and Documents

Azerbaijan and the Levant – Manuscripts and Responsa

Italian Jewry – Manuscripts, Letters and Documents

Jerusalem Safed and Hebron – Letters, Manuscripts and 
Documents

Jerusalem and Eretz Israel – Books and Printed Matter

Letters – Chassidut

Letters

Various Jewish Communities – Manuscripts

Shiviti Plaques, Ketubot, Prints

Jewish Ceremonial Art

5

13

21

41

89

105

111

189

207

217

227

245

263 

272

285

296

308

341

352

373

412

421

428
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סידורים וספרי תפילה
Siddurim and Prayer Books

1a

1b

 - שני  חלק  רומה,  בני  כמנהג  מחזור   .1
ונציה, שפ"ו - כריכת עור מקורית מעוטרת

מחזור כמנהג ק"ק בני רומה יצ"ו, חלק שני. ונציה, 
 ,Pietro, Alvise & Lorenzo Bragadin דפוס 

בבית ייואני קאליוני, שפ"ו 1626. 
קרע  כתמים.  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   15 דף.  שמד 
השער  במסגרת  פגיעה  עם  השער,  דף  לאורך 
חסרים  קרעים  בשוליו.  קטנים  חסרים  וקרעים 
דפים.  במספר  בטקסט  פגיעות  עם  עש  וסימני 
חיתוך דפים עם פגיעות בכותרות הדפים במספר 
מקומות. רישומים. כריכת עור מקורית, עם עיטורים 

מוזהבים. פגמים וסימני עש קלים בכריכה.

פתיחה: $700

1. Roman Rite Machzor, Part II – 
Venice, 1626 – Original, Ornamented 
Leather Binding
Machzor following Roman rite, part 
II. Venice: Giovanni Caleoni for Pietro, 
Alvise & Lorenzo Bragadin, 1626.
344 leaves. 15 cm. Fair-good condition. 
Stains. Tear down title page, affecting 
border; minor marginal open tears. 
Open tears and worming, affecting text 
in several places. Leaves trimmed with 
damage to headings in several places. 
Inscriptions. Original leather binding, 
with gilt decorations. Minor defects and 
worming to binding.
Opening price: $700
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מנטובה,   - רומה  בני  כמנהג  מחזור   .2
תע"ח-ת"פ

וחלק  ראשון  חלק  יצ"ו,  רומה  בני  כמנהג  מחזור 
שני, עם דינים והוספות מאת רבי אברהם ידידיה 
באזילה. מנטובה, דפוס יצחק ירא ויעקב חבר טוב, 
]תע"ח-ת"פ 1718-1719[. שני החלקים בכרך אחד.

נוסח  תיקוני   - איטלקית  בכתיבה  הגהות  מספר 
וציוני מנהגים. 

]2[ בראש החלק הראשון עם "דברי המגיה",  דף 
רבי אברהם ידידיה באזילה )דינים והוספות ממנו 
החלק  של  האחרונים  הדפים  בשלושת  נדפסו 

השני(. 
 31 דף.   ]1[ צב,  קיז;   ,]2[ אחד:  בכרך  חלקים  שני 
ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות 
קמטים.  מהדפים.  בחלק  בלאי  שעווה.  וכתמי 
בטקסט  פגיעות  עם  חסרים  קרעים  בהם  קרעים, 

במספר דפים. כריכה ישנה.

פתיחה: $300 

2. Roman Rite Machzor – Mantua, 
1718-1719
Machzor following Roman rite, Parts 
I and II, with laws and additions by R. 
Avraham Yedidia Basilea. Mantua: Isaac 
Yareh and Jacob Haver Tov, [1718-1719]. 
Two parts in one volume.
Several glosses in Italian script – textual 
corrections and customs.
Two parts in one volume: [2], 117; 92, 
[1] leaves. 31 cm. Good-fair condition. 
Stains, including dampstains and wax 
stains. Wear to some leaves. Creases. 
Tears, including open tears affecting text 
in several places. Old binding.
Opening price: $300 

2a2b
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3. Machzor Shaar Bat Rabim – Venice, 1711-1714 – Part I
Machzor Shaar Bat Rabim, Part I – prayers for weekdays, Shabbat, Rosh Chodesh and 
Festivals, "following the rite of the Ashkenazi community", with the Hadrat Kodesh 
commentary, by R. Yitzchak son of R. Yaakov Yosef HaLevi. Venice: Bragadin, [1711-
1714]. Engraved title page. 
This elaborate 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. The present copy comprises part I in its entirety.
360 leaves. 35.5 cm. Light-colored, thick, high-quality paper. Most leaves in good 
condition. Stains. Marginal tears to several leaves. Endpaper stuck to title page border 
(minor damage to engraved border). Some leaves of Tisha B'Av lamentations with 
significant dampness damage, mold stains, wax stains and tears, affecting text. New 
binding, partially detached.
Opening price: $400

3. מחזור שער בת רבים - ונציה, תע"א-
תע"ד - חלק ראשון

מחזור שער בת רבים, חלק ראשון - תפילות לימות 
"כמנהג  ורגלים,  חודשים  ראשי  שבתות,  החול, 
קודש,  הדרת  פירוש  עם  אשכנזים",  קדוש  קהל 
מאת רבי יצחק ב"ר יעקב יוסף הלוי. ונציה, דפוס 
מאויר  שער   .]1711-1714 ]תע"א-תע"ד  בראגדין, 

בתחריט.
קהילות  בהשתדלות  נדפס  זה  מפואר  מחזור 
איטליה, כפי שפורט בשער, אשר התחייבו מראש 
ונמכר  נדפס  המחזור  מודפסים.  טפסים  לקנות 
הראשון  החלק  לפנינו  קונטרסים.  קונטרסים 

במלואו.
רוב  ואיכותי.  נייר בהיר, עבה  ס"מ.   35.5 דף.  שס 
מספר  בשולי  קרעים  כתמים.  טוב.  במצב  הדפים 
דפים. השוליים הפנימיים של מסגרת השער נפגעו 
קשים,  רטיבות  פגעי  המגן.  נייר  מהדבקת  מעט 
פגיעה  עם  וקרעים  שעווה  כתמי  פטריה,  סימני 
בטקסט בכמה מהדפים של הקינות לתשעה באב. 

כריכה חדשה, מנותקת בחלקה.

פתיחה: $400
3
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4. סדר מאה ברכות - אמשטרדם, תמ"ז
סדר מאה ברכות - ברכות, תפילות ופיוטים, כולל סדר הגדה של פסח, עם תרגום לספרדית. אמשטרדם, 

תמ"ז ]1687[. הסכמת רבי יצחק אבוהב, רבי יעקב ששפורטש ורבי שלמה די אוליוירה.
פדיון הכרם,  עבדים",  "ברכה כשקונים  ועבדים,  גרים  מילת  סדר  ביניהן:  למועדי השנה,  שונות  תפילות 
"השכבת השרופים על קדוש השם" ]תפלה על אנוסים שעלו על המוקד בספרד ופורטוגל[, סדר המלקות, 
ועוד. כולל גם הלכות שחיטה בחרוזים, לוחות וטבלאות לחישוב תקופות ומועדים, רשימה כרונולוגית של 

מאורעות בחיי עם ישראל עד גזירת ת"ח ]בספרדית[.
הנוסח העברי והתרגום לספרדית נדפסו עמוד מול עמוד )בספירת עמודים מקבילה(.

שני שערים, הראשון מאויר בפיתוח נחושת, ובו איורי ברכת הלבנה, ברכת בשמים )הבדלה( וברכת המזון, 
ברכת שופר וברכת מילה.

]11[ דף, ]1[, 303, שד; 54, ]11[, ז, ]20[ עמ'. 12 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. 
קרעים בשולי דפים. קרעים חסרים בדף השער הראשון, עם פגיעה בפיתוח הנחושת, משוקמים במילוי נייר. 
קרע חסר גדול בדף האחרון, משוקם במילוי נייר. רישומים. חותמת. חודי הדפים מוזהבים, עם עיטורים 

חרוטים. כריכה עתיקה )עץ מחופה עור(, עם אבזמי מתכת )חדשים(. פגמים בכריכה. 
מאוסף דן ירדני.

פתיחה: $1000

4a4b
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5. סידור "דרך ישרה" - נירנברג, תקכ"ח
נוראים,  וימים  ופולין, תפלות לימות החול, שבת, מועדים  נוסח ומנהג אשכנז  "סדר תפלה דרך ישרה", 
סליחות ופיוטים, הלכות ומנהגים, תרגום ופירוש התפלות וההלכות ליידיש, עם ספר תהלים ומעמדות, 
וסדר תחינות לנשים, מאת רבי יחיאל מיכל סג"ל עפשטיין )מחבר הספר "קיצור של"ה"(. נירנברג, תקכ"ח 

.]1768[
בשער  תחינות.  לסדר  נוסף  ושער  תהלים  לספר  נפרד  שער  מאויר.  הראשון  הספר,  בראש  שערים  שני 
הראשון: "כמו שנדפס באמשטרדם", ובשער השני: "נדפס... בנ"ב באותיות אמשטרדם". בשניהם הובלטה 

המילה "אמשטרדם".
הסידור "דרך ישרה" מאת רבי יחיאל מיכל סגל עפשטיין נדפס לראשונה בפרנקפורט דמיין בשנת תנ"ז. 
של  השביעית  המהדורה  לפנינו  זה.  אחר  בזה  מהדורות  במספר  ונדפס  רבה  לפופולריות  זכה  זה  סידור 
הסידור, שבה נוספו כמה הוספות, ובפרט, כפי שנכתב בשער השני: "הסליחות והתחינות שאומרים בכל 

ערב ר"ח הנקרא יום כפור קטן כדי לזכות את הרבים".
)הספירה  דף  יב   ,]1[  ;]1[ קב,  א-ו;  יז-צו,  א-יח,  קט-קצג,  צג-קו,  צג-צו,  צג-צו,  צג-צד,  כט-צו,  לב,   ,]4[
סימני  קל.  בלאי  וכתמי שעווה.  רטיבות  כתמי  בהם  כתמים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   21 הראשונה משובשת(. 
עש במספר דפים, עם פגיעה בטקסט. קרעים וקרעים חסרים במספר דפים, עם פגיעה בטקסט, משוקמים 
בחלקם בהדבקות נייר. בשני דפים הדבקת נייר שקוף לשיקום. פגיעה במסגרת השער המאויר כתוצאה 
עור  אבזמי  עם  עור,  כריכת  נוספים.  דפים  במספר  בטקסט  פגיעה  עם  שוליים  חיתוך  השוליים.  מחיתוך 

ומתכת )הכריכה והאבזמים שוחזרו בחלקם(.

פתיחה: $300

4. Seder Me'ah Brachot – Amsterdam, 1687
Seder Me'ah Brachot – blessings, prayers and piyyutim, including the Passover 
Haggadah, with Spanish translation. Amsterdam, 1687. Approbation by R. Yitzchak 
Aboab, R. Yaakov Sasportas and R. Solomon de Oliveyra.
Prayers for various occasions, such as circumcision of converts and slaves, blessing 
upon the purchase of a slave, prayer for Marranos burnt at stake in Spain and Portugal. 
With laws of Shechitah in rhyme, tables for calculating tekufot and festivals, and 
chronological list of events in the history of the Jewish people until the Khmelnytsky 
massacres (1648-1649), in Spanish.
Hebrew text and Spanish translation on facing pages (with corresponding pagination).
Additional engraved title page, depicting various blessings. 
[11] leaves, [1], 303, 304; 54, [11], 7, [20] pages. Approx. 12 cm. Good-fair condition. 
Stains, including dampstains. Marginal tears. Open tears to first title page, affecting 
engraving, repaired with paper. Large open tear to final leaf, repaired with paper. 
Inscriptions. Stamp. Gilt edges, with engraved decorations. Early binding (leather-
covered wood), with (new) metal clasps. Defects to binding.
From the collection of Dan Yardeni.
Opening price: $1000
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5. Derech Yeshara Siddur – 
Nuremberg, 1768 
Derech Yeshara siddur, Ashkenazi-
rite, prayers for weekdays, Shabbat, 
festivals and High Holidays, selichot 
and piyyutim, laws and customs, with 
Yiddish translation and explanation 
of the prayers and laws. With Tehillim 
and Maamadot, and supplications for 
women, by R. Yechiel Michel Segal 
Epstein (author of Kitzur Shelah). 
Nuremberg, 1768.
Additional engraved title page. 
Divisional title pages for the Book of 
Tehillim and the order of supplications.
The Derech Yeshara siddur was first 
published in 1697 in Frankfurt am 
Main. It gained great popularity, and 
was reprinted in several editions. This 
is the seventh edition of the siddur, 
with several additions, in particular the 
selichot for Yom Kippur Katan.
[4], 32, 29-96, 93-94, 93-96, 93-96, 93-106, 109-193, 1-18, 17-96, 1-6; 102, [1]; [1], 12 leaves 
(first sequence misfoliated). 21 cm. Fair condition. Stains, including dampstains and 
wax stains. Minor wear. Worming to several leaves, affecting text. Closed and open 
tears to several leaves, affecting text, repaired in part with paper. Two leaves restored 
with transparent paper. Margins trimmed with damage to engraved title page border 
and to text in several other places. Leather binding, with leather and metal clasps 
(binding and clasps partially restored).
Opening price: $300

5
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6. Siddur for Portuguese Jews in the Netherlands – First Dutch Translation of 
the Siddur – The Hague, 1791-1793 – Four-Volume Set
Gebeden der Portugeesche Jooden door een Joodsch Genootschap uit het Hebreeuwsch 
vertaalt, siddur for weekdays and festivals, for the Portuguese Jewish community 
in the Netherlands. The Hague: Lion Cohen, 1791-1793. Four volumes. Dutch with 
Hebrew headings.
The title page of each volume is adorned with a (different) engraving.
This is the first translation of the siddur to Dutch, produced by the Talmidei Tzadik 
group – a group of young students who studied under R. Tzadik Kohen Belinfante 
(1732-1786) in The Hague. A native of Amsterdam, R. Belinfante was raised in London, 
and returned to The Hague in 1760, where he served as rabbi and teacher. Following 
his passing in 1786, his disciples founded this association in his memory.
Four volumes. Vol. I: [1], XLII, [2], 436 pages. Vol. II: [6], 556 pages. Vol. III: [6], 304 
pages. Lacking [1] final page of errata. Vol. IV: [6], 507, [1] pages. Lacking [6] of [7] 
pages of errata. Size varies, 19.5-21 cm. Overall good condition. Stains. Minor wear to 
some leaves. Minor damage. Creases. Stamps. Old, non-uniform bindings. One volume 
with original, ornamented leather binding.
Opening price: $500

 - בהולנד  הפורטוגזים  ליהודים  תפילה  סדור   .6
 - להולנדית  התפילה  סידור  של  ראשון  תרגום 

האג, תקנ"א-תקנ"ג - סט בארבעה כרכים 
 Gebeden der Portugeesche Jooden door een
 Joodsch Genootschap uit het Hebreeuwsch
לקהילת  ולמועדים,  החול  לימות  תפילה  סדור   ,vertaalt
 ,Lion Cohen דפוס  האג,  בהולנד.  הפורטוגזים  היהודים 
עם  הולנדית  כרכים.  ארבעה   .1791-1793 ]תקנ"א-תקנ"ג[ 

כותרות בעברית.
תחריט מאוייר בדף השער של כל אחד מן הכרכים )בכל 

כרך תחריט שונה(.
יוזמתה  תרגומו הראשון של נוסח הסידור להולנדית, פרי 
צעירים  תלמידים  קבוצת   - צדיק"  "תלמידי  קבוצת  של 
 .)1732-1786( בלינפנטי  כהן  צדיק  רבי  אצל  בהאג  שלמדו 
בלינפנטי, יליד אמשטרדם, גדל והתחנך בלונדון וחזר להאג 
בשנת 1760, שם שימש כרב ומורה. לאחר מותו בשנת 1786 

ייסדו תלמידיו את הקבוצה שנקראה על שמו.
ארבעה כרכים. כרך ראשון: ]1[, XLII, ]2[, 436 עמ'. כרך 
שני: ]6[, 556 עמ'. כרך שלישי: ]6[, 304 עמ'. חסר ]1[ עמ' 
עמ'.   ]1[  ,507  ,]6[ רביעי:  כרך  הטעויות.  לוח  של  אחרון 
חסרים ]6[ עמ' מתוך ]7[ של לוח הטעויות. גודל משתנה, 
בחלק  קל  בלאי  כתמים.  טוב.  כללי  מצב  ס"מ.   19.5-21
ישנות,  כריכות  חותמות.  קמטים.  קלים.  פגמים  מהדפים. 

לא אחידות. כרך אחד בכריכת עור מקורית מעוטרת.

פתיחה: $500
6



סידורים וספרי תפילה12 

7. Armon Ir HaElohim (Shaarei Shamayim Part II) – Siddur by Rabbi Yaakov 
Emden – Korets, 1818
Armon Ir HaElohim, Shaarei Shamayim – Part II, with Passover Haggadah, by R. 
Yaakov Emden – the Yaavetz. Korets: [Avraham son of Yitzchak Eizik, 1818]. Second 
edition of the Yaavetz's siddur. 
Part II of the Ashkenazi rite siddur of the Yaavetz, with commentary, practices, laws 
and ethics. This part comprises the prayers for Rosh Chodesh and the festivals, with 
the Passover Haggadah.
Signatures on title page and final leaf.
145 leaves. 20 cm. Fair-poor condition. Stains, including large dampstains. Extensive 
worming to title page and other leaves, with significant damage to text in some places. 
Open tear to leaf 13, affecting text. Tear and printing defect to leaf 119. Inscriptions. 
Stamps. New binding.
Opening price: $300

7. ספר ארמון עיר הא'להים )שערי שמים 
 - עמדין  יעקב  רבי  סידור   - שני(  חלק 

קוריץ, תקע"ח

חלק   - שמים  שערי  הא'להים,  עיר  ארמון  ספר 
שני, עם הגדה של פסח, מאת רבי יעקב עמדין - 
)קוריץ(, ]דפוס אברהם בן יצחק  היעב"ץ. קארעץ 
סידור  של  שניה  מהדורה   .]1818 תקע"ח  אייזיק, 

היעב"ץ.
חלקו השני של סדור היעב"ץ כמנהג פולין )נוסח 
ודברי  הלכות  הנהגות,  רחב,  ביאור  עם  אשכנז(, 
ולמועדים,  זה תפילות לראש חודש  מוסר. בחלק 

עם הגדה של פסח.
חתימות בשער ובדף האחרון: "מרדכי ק...]?["

קמה דף. 20 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים, בהם 
חלקם  רבים,  עש  סימני  גדולים.  רטיבות  כתמי 
פגיעות  עם  נוספים,  ובדפים  השער  בדף  קשים, 
בטקסט.  פגיעה  עם  חסר  קרע  יג  בדף  בטקסט. 
בדף קיט קרע ופגם בהדפסה. רישומים. חותמות. 

כריכה חדשה.

פתיחה: $300

7



הגדות של פסח13 

8. הגדה של פסח - ונציה, תע"ו - איורים 
רבים

הגדה של פסח, "בלשון הקדש ובלשון אשכנזים", 
דפוס  ונציה,  איורים.  ועם  אש,  צלי  פירוש  עם 

אלויזי בראגדין, ]תע"ו 1716[.
כל העמודים מופיעים במסגרת מקושטת נאה. עם 

איורים רבים בחיתוכי עץ. 
ההגדה נדפסה בשלוש מהדורות, המובחנות בנוסח 
אשכנזים"  "בלשון  איטליאנו",  "בלשון  השער: 
ו"בלשון ספרדים" ]לאדינו[. למרות הכתוב בשער, 
שלפנינו(  זאת  )כמו  אשכנזים"  ש"בלשון  ההגדה 
הם  שבה  וההסברים  והתרגום  ביידיש,  איננה 
מהדורה  בין  היחיד  ההבדל  באיטלקית-יהודית. 
זו למהדורת "בלשון איטליאנו" הוא בנוסח ברכת 

המזון, שבמהדורה זו נדפס בנוסח אשכנז. 

הגדות של פסח
Passover Haggadot

]26[ דף. 32.5 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים, בהם 
חסרים  קרעים  דפים.  במספר  כהים  אוכל  כתמי 
רבים, עם פגיעות במסגרת השער ופגיעות בטקסט 
נייר.  במילוי  משוקמים  נוספים,  בדפים  ובאיורים 
השלמות בצילום במספר מקומות )כל דפי הספר 
עברו שיקום באופן מקצועי(. סימני עש, עם פגיעות 
כריכה  נייר.  במילוי  משוקמים  ובאיורים,  בטקסט 

חדשה. 
יערי 82; אוצר ההגדות 132. 

פתיחה: $500 

8a
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8. Passover Haggadah – Venice, 1716 – Many Illustrations
Illustrated Passover Haggadah, in Hebrew and "Lashon Ashkenazim", with the Tzeli 
Esh commentary. Venice: Alvise Bragadin, [1716].
Each page of text enclosed in a fine decorative border. Many woodcut illustrations. 
This Haggadah was simultaneously printed in three editions, one with a Judeo-Italian 
translation, one with Ladino translation, and the third (the present edition), described 
on the title page as being in "Hebrew and Lashon Ashkenazim". The latter edition 
also comprises a Judeo-Italian (and not Yiddish) translation, though unlike the Judeo-
Italian edition, the text of Birkat HaMazon here follows Ashkenazi rite.
[26] leaves. 32.5 cm. Fair-poor condition. Stains, including dark food stains to several 
leaves. Many open tears, with damage to title page border and to text and illustrations 
on other leaves; repaired with paper. Photocopy replacements in several places (all 
leaves professionally restored). Worming, affecting text and illustrations, repaired 
with paper. New binding.
Yaari 82; Otzar HaHaggadot 132.
Opening price: $500

8c



דפוס מתוך הגדות עתיקות  דפי  9. אוסף 
מאויירות ודפים מתוך ספרים נוספים

שונות  מהדורות  מתוך  דפוס  דפי  של  גדול  אוסף 
של הגדות של פסח מאוירות, ומספר דפים נוספים 
פסח,  של  מהגדה  דף  )בהם,  שונים  מספרים 
מנטובה, ש"כ; דף ממסכת יבמות, פיזרו, רס"ט; ודף 

ממשניות, סביוניטה, שי"ט(.
הבאות  ההגדות  מתוך  דפים  וחלקי  דפים  כ-140 
מהדורות  מתוך  לקוחים  מהדפים  שחלק  )יתכן 
באיורים  המצוינות  להגדות  הדומות  הגדות  של 

ובתבנית(:
· הגדה של פסח, "בלשון הקדש ובלשון אשכנזים" 
ועם  אש,  צלי  פירוש  עם  קודם(,  פריט  )ראה 
איורים. ונציה, ]תע"ו 1716[. בחלק מהדפים נצבעו 
הקדש  בלשון  פסח  של  הגדה   · ביד.  האיורים 
ובלשון איטליאני, עם איורים. ונציה, תכ"ד 1663. 
)דפים משני עותקים?(. · הגדה של פסח, עם תרגום 
ללאדינו ועם איורים. ]ונציה, ת"ק 1740?[. ללא שני 
פירוש  עם  פסח,  של  הגדה   · הראשונים.  הדפים 
אמשטרדם,  איורים.  ועם  וביאורים,  אברבנאל 
הדפים,  כל  פרופס.  שלמה  דפוס   .]1712 ]תע"ב 

כולל שני דפי השער, ללא המפה המקופלת. 
מספר דפים נוספים: 

ש"כ  מנטובה,  פסח,  של  הגדה  מתוך  בודד,  דף   ·
חסרים  )קרעים  בהלל  פרקי התהלים  ובו   ,]1560[
רבים(. בדף שלפנינו שינויים קלים בעיטורים ביחס 
לעותקים הידועים, כפי הנראה עקב הדפסות נסיון 
הביבליוגרפיה,  מפעל  )ראה  זו  במהדורה  שנעשו 

רשומה מס': 000301354; 000184730(. 
שונצינו,  דפוס  יבמות,  מסכת  מתוך  בודד,  דף   ·
]פיזרו, רס"ט 1509[. דף ]112[, עם הטקסט המופיע 

במהדורות הרגילות בדפים פו/ב-פז/ב. 
· דף אחרון מתוך משניות עם פירוש הרמב"ם ורבי 
שי"ט  סביוניטה,  זרעים.  סדר  מברטנורא,  עובדיה 

]1559[. עם איור דגל המדפיס.
רבים  כתמים  משתנים.  ומצב  גודל  דפים.  כ-140 
וכהים, בלאי רב וקרעים חסרים רבים עם פגיעות 

בטקסט ובאיורים. סימני עש.

פתיחה: $500 

הגדות של פסח  15
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9. Collection of Printed Leaves 
from Early Illustrated Haggadot 
and Other Books
Large collection of printed leaves 
from various editions of illustrated 
Haggadot, with several leaves from 
other books (including leaf from 
Passover Haggadah, Mantua 1560; 
leaf from Tractate Yevamot, Pesaro 
1509; leaf of Mishnayot, Sabbioneta 
1559).
Some 140 leaves and leaf fragments 
from the following Haggadot (or from 
Haggadot with similar illustrations 
and layout): 
· Illustrated Passover Haggadah in 
Hebrew and "Lashon Ashkenazim" 
(see item previous item), with the 
Tzeli Esh commentary. Venice, [1716]. 
Some illustrations hand-colored. · 
Illustrated Passover Haggadah in 
Hebrew and Judeo-Italian. Venice, 
1663. (Leaves from two copies?). · 
Illustrated Passover Haggadah, with 
Ladino translation. [Venice, 1740?]. Without first two leaves. · Illustrated Passover 
Haggadah, with the Abarbanel commentary. Amsterdam: Solomon Proops, [1712]. All 
the leaves, including both title pages, without folded map.
Several additional leaves:
· Single leaf, from Passover Haggadah, Mantua 1560, with the Psalms of Hallel (many 
open tears).
· Single leaf from Tractate Yevamot, [Pesaro]: Soncino, [1509]. Leaf [112], comprising 
text appearing in regular editions on pp. 86b-87b. 
· Final leaf from Mishnayot with commentaries of the Rambam and R. Ovadia of 
Bartenura, Order Zera'im. Sabbioneta, 1559. With printer's device. 
Approx. 140 leaves. Size and condition vary. Many dark stains, extensive wear and 
many open tears affecting text and illustrations. Worming. 
Opening price: $500
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10. Passover Haggadah, with the Maaseh Hashem Commentary – Fürth, 1754 
– Approbation by the Pnei Yehoshua
Passover Haggadah, with the Maaseh Hashem commentary, by R. Eliezer Ashkenazi. 
Fürth: Chaim son of Tzvi Hirsch, [1754].
Approbation by the Pnei Yehoshua accorded specifically for this edition, with effusive 
praise of the author, R. Eliezer Ashkenazi.
[1], 23 leaves. 32 cm. Fair condition. Stains, including dampstains. Worming. Marginal 
wear and tears. Open tear to title page, slightly affecting border, repaired with paper. 
Signature and inscriptions. Several brief glosses. Original binding, damaged.
Yaari 137; Otzar HaHaggadot 213.
Opening price: $300

10. הגדה של פסח, עם פירוש מעשה ה' 
- פיורדא, תקי"ד - הסכמת ה"פני יהושע"

הגדה של פסח, עם פירוש מעשה ה', לרבי אליעזר 
אשכנזי. פיורדא, דפוס חיים בן צבי הירש, ]תקי"ד 

.]1754
יושע  יעקב  רבי  הגאון  הסכמת  ההגדה  בראש 
בעל ה"פני יהושע", מחודש שבט תקי"ד, שניתנה 
זעליגמן,  ב"ר  נתנאל  רבי  למו"ל   - זו  למהדורה 
בראש  מנהיים".  שבק"ק  ביה"מ  מיושבי  "אחד 
מחבר  של  בשבחו  יהושע  הפני  מאריך  ההסכמה 
הפירוש, רבי אליעזר אשכנזי: "ונהירנא כד הוינא 
טליא ושמע אוזן שמעתי מאשר אבותינו ספרו לנו 
של  ומדותו  מעלות  בשבח  תמיד  מפליגים  שהיו 

הגאון הנ"ל...".
]1[, כג דף. 32 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי 
בשולי הדפים.  וקרעים  בלאי  עש.  סימני  רטיבות. 
במסגרת,  קלה  פגיעה  עם  השער,  בדף  חסר  קרע 
מספר  ורישומים.  חתימה  נייר.  בהדבקת  משוקם 

הגהות קצרות. כריכה מקורית, פגומה.
יערי 137; אוצר ההגדות 213.

פתיחה: $300
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ירושלים,   - פסח  של  הגדה   .11
שנדפסה  הראשונה  ההגדה   - תר"ב 

בירושלים

הגדה של פסח, עם קבלת שבת, ערבית וסדר 
ישראל  רבי  דפוס  ירושלים,  העומר.  ספירת 
ב"ק, ]תר"ב 1842[. לפנינו ההגדה הראשונה 
שנדפסה בירושלים, ואחד הכותרים העבריים 
הראשונים שנדפסו בירושלים, בדפוס שהקים 

רבי ישראל ב"ק.
בראש ההגדה הקדמה מאת המדפיס, הכותב 
..." על הקמת הדפוס החדש בעיר הקודש: 

את  האיר  וד'  בארצינו,  כבוד  לשכון  וזכינו 
מלאכת  לעשות  ובתבונה  בחכמה  רוחי 
הדפוס כאשר עיניכם רואות ולזכות אחב"י 
ללמוד וללמד מתוך ספרי קודש אשר המה 
נדפסים בקודש פעה"ק ירושלם תובב"א...". 
)תקנ"ז- ב"ק  ישראל  רבי  הנודע  המדפיס 

תרל"ה(, תלמידם של גדולי תנועת החסידות 
מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  האדמו"רים   -
ורבי ישראל מרוז'ין. נולד בברדיטשוב. עסק 
בענייני דפוס כבר מצעירותו. בשנת תקע"ה 
הקים בית דפוס )שני( בעיר ברדיטשוב, שם 
הדפיס כ-26 ספרים טרם עלייתו ארצה. לפי 
גם המעצב של אותיות  המסופר, הוא היה 
לארץ  עלייתו  לאחר  בסלאוויטא.  הדפוס 
ישראל, בערך בשנת תקצ"א, התיישב בצפת 
קצרה,  דפוס שפעל תקופה  בית  בה  והקים 
עד לחורבן העיר ב"רעש" - רעידת האדמה 
הגדולה בשנת תקצ"ז )1837(. בשנת תר"א, 

ספרים  בירושלים שהדפיס  הראשון  הדפוס  בית  בירושלים, שהיה  דפוסו  בית  את  ב"ק  ישראל  ר'  הקים 
עבריים, ובית הדפוס היחיד בעיר עד אמצע שנות התר"כ )שנות ה-60 של המאה ה-19(.

על רבי ישראל ב"ק ובית דפוסו, ראה עוד: שושנה הלוי, ספרי ירושלים הראשונים, ירושלים תשל"ו, עמ' 
טו-כז; מאיר בניהו, בית-דפוסו של ר' ישראל ב"ק בצפת וראשית הדפוס בירושלים, ארשת, ד, ירושלים 

תשכ"ו, עמ' 271-295.
]30[ דף. 15 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמים כהים, וסימני עובש. סימני עש, קרעים וקרעים חסרים, 
הדפים.  ברוב  נייר  ומילוי  בהדבקה  שיקומים  בטקסט.  ופגיעה  הדפסה  פגם  עם  קרע  בטקסט.  פגיעה  עם 

רישומים רבים בעמוד השער. כריכת עור חדשה. 
ש' הלוי 5; יערי 618; אוצר ההגדות 849.

פתיחה: $5000
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12. הגדת ברצלונה - פקסימיליה מפוארת
הגדת ברצלונה, פקסימיליה מפוארת בהוצאת Facsimile Editions, כולל כרך ביאורים ותרגום לאנגלית. 
לונדון, 1992. עותק 145/500 )סך הכל נדפסו 550 עותקים, בהם 50 עותקי Ad Personam - AP, הזהים 

לעותקים הרגילים(.
העתק מדויק ומפואר של הגדת ברצלונה, כתב יד מאויר מן המאה ה-14. מודפס על נייר עבה דמוי קלף 

וכרוך בכריכת עור. תבליטי הזהב המקוריים שוחזרו בריקוע ידני.
פקסימיליה: ]161[ דף. כרך ביאורים: 175 עמ'. 26 ס"מ בקירוב. שני הכרכים נתונים בקופסת קרטון מקורית. 
גודל הקופסה: 28 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים בכרך הביאורים. פגמים קלים בשדרות הכרכים. פגמים 

קלים בקופסה.

פתיחה: $800

11. Passover Haggadah – Jerusalem, 1842 – First Haggadah Printed in Jerusalem
Passover Haggadah, with Kabbalat Shabbat, Arvit and Sefirat HaOmer service. Jerusalem: 
R. Yisrael Bak, [1842]. This is the first Haggadah printed in Jerusalem, and one of the first 
Hebrew titles printed in Jerusalem, in the press founded by R. Yisrael Bak.
In his foreword at the beginning of the Haggadah, the printer writes about the founding 
of the press in Jerusalem.
[30] leaves. 15 cm. Fair condition. Stains, including dark stains and mold. Worming, 
tears and open tears, affecting text. Tear with printing defect, affecting text. Paper 
repairs to most leaves. Many inscriptions on title page. New leather binding.
Sh. HaLevy 5; Yaari 618; Otzar HaHaggadot 849.
Opening price: $5000
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12. The Barcelona Haggadah – Exquisite Facsimile
The Barcelona Haggadah, exquisite facsimile published by Facsimile Editions. With 
a commentary volume, including an English translation of the text. London, 1992. 
Copy no. 145/500 (the facsimile was printed in a total of 550 copies, including 50 Ad 
Personam copies which are identical to regular copies).
An exquisite, accurate facsimile of the Barcelona Haggadah, a 14th century illuminated 
manuscript. Printed on thick imitation vellum paper and bound in leather. The raised 
burnished gold in the original was reproduced by laying metal leaf by hand.
Facsimile: [161] leaves. Commentary volume: 175 pages. Approx. 26 cm. Original 
slipcase: 28 cm. Good condition. Minor stains to commentary volume. Minor damage 
to spines. Minor defects to slipcase.
Opening price: $800
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13. Neviim Acharonim and Trei Asar – Paris, 1539-1541
Neviim Acharonim and Trei Asar. Paris: Robertus Stephanus, 1539-1541.
Neviim Acharonim and Trei Asar, in one volume, from the elegant Bible edition printed 
by Stephanus in Paris, 1539-1543. 
Divisional title page for each book (apart from the book of Hoshea, which opens with 
the general title page for Trei Asar). Text vocalized. Commentary of Radak on the 
books of Trei Asar.
Printer's device of Stephanus on all the title pages. 
Handwritten glosses (in Latin) on several leaves.

תנ"ך ותהילים

13. נביאים אחרונים ותרי עשר - פריז, רצ"ט-ש"א
נביאים אחרונים ותרי עשר. פריז, "במצות רוברטוש סטפנוש 

ובביתו", רצ"ט-ש"א ]1539-1541[.
נביאים אחרונים ותרי עשר, בכרך אחד, מתוך מהדורת התנ"ך 
המפוארת שהדפיס סטפנוש בפריז, בשנים רצ"ט-ש"ג: ישעיה 
)רצ"ט(, ירמיה )ש'(, יחזקאל )ש"א(, תרי עשר )רצ"ט(. בין ספר 
ירמיה לספר יחזקאל, נכרכה מגילת איכה )יתר המגילות אינן 

נמצאות(. 
סטפנוש  ידי  על  נדפסה  זו,  מהדורה  הדפסת  לאחר  מיד 

מהדורה נוספת )בשנים ש"ד-ש"ו(, בפורמט קטן.
לכל ספר שער מיוחד )מלבד לספר הושע, שלפניו מופיע שער 
כללי של תרי עשר(. הטקסט מנוקד. בספרי תרי עשר נדפס 

פירוש הרד"ק.
בכל דפי השער מופיע דגל המדפיס של סטפנוש )בשער הכללי 
בו  איור  ומעט שונה(:  גרסה מוקטנת  מופיעה  של תרי עשר 
אחדים,  ענפים  נושרים  ממנו  לעץ,  מימין  העומד  זקן  נראה 
ומושיט את ידו כלפי העץ. בין ענפי העץ לזקן מופיע הכיתוב: 
"Noli altum sapere" )בלטינית: אל תתגאה(. ראה: יערי, 

דגלי המדפיסים העבריים, ציור 27 ועמ' 135. 
הגהות בכתב-יד )לטינית(, במספר דפים.

ישעיה: קכד עמ'. ירמיה: קסג עמ'. איכה: כג-לד עמ'. יחזקאל: 
קלט עמ'. תרי עשר: סו; כ; מד; ח; יד; לב; טו; יט; יו; יב; נט; 

יח עמ'. 22.5 ס"מ. שוליים רחבים. נייר בהיר ואיכותי. חיתוך דפים מוזהב. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם 
כתמי רטיבות. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. קרע חסר בדף השער הראשון, עם פגיעה קלה בדגל המדפיס, 
משולבת  חדשה,  עור  כריכת  )לטינית(.  הראשון  השער  בדף  בכתב-יד  רישומים  נייר.  בהשלמת  משוקם 

בחלקים גדולים מכריכת העור המקורית, המעוטרת בעיטורים מוזהבים.
מאוסף דן ירדני.

פתיחה: $500

תנ"ך ותהילים
Bible and Tehillim

13



תנ"ך ותהילים22 

Yeshayah: 124 pages. Yirmiyah: 163 pages. Eichah: 23-34 pages. Yechezkel: 139 pages. Trei 
Asar: 66; 20; 44; 8; 14; 32; 15; 19; 16; 12; 59; 18 pages. 22.5 cm. Wide margins. Light-colored, 
high-quality paper. Gilt edges. Good-fair condition. Stains, including dampstains. 
Worming, affecting text. Open tear to first title page, slightly affecting printer's device, 
repaired with paper. Handwritten inscriptions to first title page (Latin). New leather 
binding, incorporating large parts of original leather binding, with gilt decorations.
From the collection of Dan Yardeni.
Opening price: $500

באזל,   - עמוס  ספר  על  רד"ק  פירוש   .14
רצ"א

פירוש רבי דוד קמחי על ספר עמוס הנביא. באזל, 
דפוס Henricus Petrus, ]רצ"א[ 1531. 

נוסח המקרא והפירוש מופיעים ברצף, פסוק אחר 
פסוק.

בראש הספר שתי הקדמות בלטינית מאת סבסטיאן 
מינסטר, ומכתב )בעברית( ששלח אליו רבי אליהו 

המדקדק )"הבחור"(.
]72[ דף. 15 ס"מ בקירוב. מצב טוב. מעט כתמים. 

כריכת עור חדשה.
מאוסף דן ירדני.

פתיחה: $700

14. Radak Commentary on the Book 
of Amos – Basel, 1531
Commentary of R. David Kimchi on the 
Book of Amos. Basel: Henricus Petrus, 
1531.
Text of Amos and commentary, verse 
after verse.
Two Latin forewords by Sebastian 
Münster, and letter (in Hebrew) he 
received from R. Eliyahu Bachur.
[72] leaves. Approx. 15 cm. Good 
condition. Some stains. New leather 
binding.
From the collection of Dan Yardeni. 
Opening price: $700
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15. ספר משלי עם תרגום לטיני / חבור על הדקדוק העברי - סבסטיאן מינסטר - באזל, 
ר"פ

נדפס  מינסטר.  סבסטיאן  מאת  לטיני,  תרגום  עם  משלי,  ספר   ,Proverbia Salomonis  - שלמה  משלי 
עם: Epitome Hebraicae grammaticae, חיבור אודות הדקדוק העברי, מאת סבסטיאן מינסטר. באזל, 

]דפוס פרובן Froben, ר"פ 1520[. עברית ולטינית. 
)Sebastian Münster(. קולופון בסוף ספר  נוצרית של ספר משלי, בעריכת סבסטיאן מינסטר  מהדורה 
משלי: "ספר הזה נדפס עם רב העיון בבשל ]![ בשנת ר'ת'ת' ר'ש'כ' ]1520[ אחר פדיון העולם..." )"פדיון 

העולם" מתייחס להולדת ישו; המשך הקולופון מחוק בדיו(. 
חיבור זה נדפס יחד עם חיבור נוסף מאת סבסטיאן מינסטר, אודות הדקדוק העברי.

בחלק מהטפסים צורפו בסוף ]8[ דף עם תפילות נוצריות. ראינו טפסים שהיו בידי יהודים, מהם הושמטו 
דפים אלה. גם בטופס שלפנינו דפים אלה אינם מופיעים.

]84; 32[ דף. 15.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי קל. סימני עש במספר דפים, עם 
פגיעות בטקסט )ופגיעה באיור המודפס בדף האחרון(. קרעים חסרים קטנים עם פגיעה בטקסט בדפי השער 
של הספר הראשון והשני. קרעים משוקמים במילוי והדבקות נייר במספר מקומות )כולל דף השער(, עם 
פגיעה בטקסט באחד מהדפים. חותמות בולטות בדף השער של הספר הראשון, עם פגיעה בטקסט ובמסגרת 

השער המאויירת )על החותמות הודבקו פיסות נייר(. רישומים בכתב-יד. כריכת עור חדשה.
מאוסף דן ירדני.

פתיחה: $1000 
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16. מקראות גדולות, כתובים - ונציה, ש"ח-ש"ט - דפוס דניאל בומברג
מן  הרביעי  הכרך   .]1547-1548 ]ש"ח-ש"ט  בומברג,  דניאל  דפוס  ונציה,  כתובים.  כרך  גדולות,  מקראות 

המהדורה השניה של המקראות גדולות, בעריכת יעקב בן חיים ן' אדוניהו, שהדפיס בומברג בוונציה. 
מלבד ספרי הכתובים מופיעים בכרך שלפנינו גם: תרגום ירושלמי לחמשה חומשי תורה, "מסורה גדולה", 

וליקוטים נוספים בענייני קריאה.
ישנם כרכים בהם מופיעים בכרך הכתובים גם חמש המגילות, בצירוף דף שער שבו נכתב: "ראינו להדפיס 
אלו החמש מגילות בכרך בפני עצמן... שכל אחד יוכל לקשרם עם אי זה ספר שירצה...". העותק שלפנינו 

ללא חמש המגילות.
קולופון בסוף דברי הימים )דף תתקכו/2(: "ותהי השלמתו היום יום ד' לחדש תשרי שנת והיה אחרי נתשי 
אותם אשו"ב ]=ש"ט[ ורחמתים". אך בשירו השני של רבי אליהו בחור )המופיע בסוף הספר וחסר בעותק 
שלפנינו( התאריך שונה: "ופרט אשר נשלם קרו"ב ]=ש"ח[ שנות עולם היה בתשרי יום עשרים וארבעה", 

היינו: כ"ד תשרי ש"ח.  
יצ"ו". חתימה  היילפרון  ב"ר אפרים  "רפאל  זצ"ל",  לוצאטי  כ"ה שמואל  בן  "יצחק  בדף השער חתימות: 

מחוקה של "יצחק בכמח"ר רפאל קארפ]י[ זצ"ל". 
תרפז-תתיז, תתסג-תתקכו; ז, ]1[; תתפט-תתקמט דף. ללא דפים תתיח-תתסב )עם חמש מגילות(. חסר דף 
]1[ בסוף )עם שירי רבי אליהו בחור(. 37.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש, עם 
פגיעה בטקסט, בדפים הראשונים והאחרונים. קרעים בשולי מספר דפים. קרעים חסרים בדף השער ובדף 
שאחריו, עם פגיעה בטקסט ובמסגרת השער )בדף השער נקצצו השוליים(. דף השער משוקם בהדבקה על 
נייר אחר. בדף תתיא – חיתוך על גבול הטקסט. מחיקות צנזור. רישומים וחתימות. כריכה ישנה, פגומה 

ומנותקת חלקית. 

פתיחה: $1000

15. Mishlei with Latin Translation / Work on Hebrew Grammar – Sebastian 
Münster – Basel, 1520
Mishlei Shlomo – Proverbia Salomonis, Christian edition of the Book of Mishlei with 
Latin translation, by Sebastian Münster. Printed with: Epitome Hebraicae grammaticae, 
a work on Hebrew grammar, by Sebastian Münster. Basel: [Froben, 1520]. Hebrew and 
Latin.
[8] leaves with Christian prayers were added at the end of some copies. In some copies 
owned by Jews, such as the present one, these leaves were omitted. 
[84; 32] leaves. 15.5 cm. Good-fair condition. Stains, including dampstains. Minor 
wear. Worming to several leaves, affecting text (and affecting printed illustration on 
final leaf). Minor open tears to title pages of first and second book, affecting text. Tears 
in several places (including title page), affecting text on one leaf, repaired with paper. 
Embossed stamps (covered by pieces of paper) on title page of first book, affecting text 
and engraved title page border. Handwritten inscriptions. New leather binding.
From the collection of Dan Yardeni.
Opening price: $1000
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16. Mikraot Gedolot, Ketuvim – 
Venice, 1547-1548 – Printed by 
Daniel Bomberg
Mikraot Gedolot, Ketuvim volume. 
Venice: Daniel Bomberg, [1547-
1548]. Fourth volume of the second 
edition of Mikraot Gedolot, edited 
by Yaakov son of Chaim ibn 
Adoniyahu, published by Bomberg 
in Venice.
The present volume also includes 
the Targum Yerushalmi to the 
Five Books of the Torah, Masorah 
Gedolah, and selections.
Without the Five Megillot, bound 
in the Ketuvim volume in some 
copies.
Signatures on the title page.
687-817, 863-926; 7, [1]; 889-949 
leaves. Without leaves 818-862 (Five 
Megillot). Lacking [1] leaf at end 
(poems by R. Eliyahu Bachur). 37.5 
cm. Fair-good condition. Stains, 
including dampstains. Worming, 
affecting text, to first and final 
leaves. Marginal tears to several 
leaves. Open tears to title page and following leaf, affecting text and border (margins 
of title page trimmed). Title page mounted on paper. Margins of leaf 811 trimmed close 
to text. Censorship expurgations. Inscriptions and signatures. Old binding, damaged 
and partially detached.
Opening price: $1000
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17. חמישה חומשי תורה, עם תרגום אונקלוס - עותק מיוחד שנדפס בפורמט כיס, על נייר 
כחול - סביוניטה, שי"ז-שי"ח 

חמישה חומשי תורה, עם תרגום אונקלוס. ]סביוניטה, דפוס טוביה פואה, שי"ז-שי"ח 1557[. פורמט כיס. 
עותק מיוחד, שנדפס על נייר כחול. הדפסה על נייר כחול בדפוסי המאה ה-16 באיטליה נחשבה כמפוארת, 
 Brad :ונעשתה במידה מצומצמת עבור אנשים אמידים, בדומה לטפסים הבודדים שנדפסו על קלף )ראה
יעקב,  אוצרות  בתוך:   ,Sabin Hill, Hebrew Printing on Blue and Other Coloured Papers

Treasures of the Valmadonna Trust Library, לונדון וניו יורק 2011, עמ' 84 ואילך(.
וזאת  וברכות משה בפרשת  ויחי,  יעקב בפרשת  נדפסו עמוד מול עמוד, פרט לברכות  והתרגום  החומש 
הברכה )החסרה ברובה בעותק שלפנינו(, שסודרו בעמוד אחד, עמודה מול עמודה. כל פסוק חמישי סומן 

באות. 
ויתכן  רגיל,  נייר  על  נדפסו  שלב-שנא  דפים  דף.  שלב-שנא  קסח-שכז,  קסא-קסו,  קנט,   ,]1[ חסר.  עותק 
דפים  נו  וכן  שכח-שלא,  קסז,  קס,  דפים  ראשונים,  דפים   ]4[ דפים:   66 חסרים  אחר.  מעותק  שהושלמו 
אחרונים עם ההפטרות. דפים קס, קסז, הושלמו בכתב-יד נאה. 11 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם 
כתמי רטיבות. הדבקות נייר בשולי מספר דפים, על גבול הטקסט. קרעים, בהם קרעים חסרים עם פגיעות 
בטקסט באחד מהדפים, משוקמים בנייר דבק והדבקה, עם השלמה בצילום. שיקומים בנייר דבק במספר 

דפים נוספים. כריכה ישנה, עם שדרת עור. בלאי ופגמים בכריכה.
במקביל נדפס חומש בלי תרגום, באותו סדר-אותיות ובעימוד כמעט זהה )שי"ז-שי"ח(. 

פתיחה: $500 
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18. מקראות גדולות - ונציה, שכ"ח - סט שלם - פורמט גדול
מקראות גדולות, תורה נביאים וכתובים, עם התרגומים ופירושי רש"י, רלב"ג, אבן עזרא, בעל הטורים, 

רד"ק, רס"ג והמסורה. ונציה, דפוס זואן דיגארה, שכ"ח ]1568[. ארבעה כרכים.
סט שלם. מהדורה מפוארת של ה"מקראות גדולות" בפורמט גדול ומרשים, שהדפיס זואן די גארה בשנים 
הראשונות לפעילותו כמדפיס בוונציה, לאחר שירש את בית דפוסו של המדפיס הוונציאני דניאל בומברג. 
בדף השער הכללי בכרך הראשון, די גארה מוזכר כ"בן משק הבומבירגי מנעוריו"' ומצוין כי המהדורה 

נדפסה עם "האותיות אשר היו מהבומבירגי".
בראש השער של הכרך השני חתימה: "לאברהם יגל למקנה" ]יתכן והוא רבי אברהם בן חנניה יגל גאליקו 

ממונציליסי, מחבר הספרים "לקח טוב", "גיא חזיון" ועוד[. 
רישום בעלים בשער הכרך הראשון: "קנין כספי הצעיר שלום אברהם בר המנוח ישראל פנצי מאוסטיאנו 

בארבעה ושלושים ליטרות אוסטריאקיא, והגיע לידי ביום כ"ג לחודש ניסן שנת התקצ"ז לבה"ע...".
בשערי הכרכים א, ג-ד, רישום בעברית, בכתיבה איטלקית: "פרוש ב' הס' ]=בעל הספר[ מלות כללות לגנאי 
על עכו"ם לא על הנוצרי']ם[ נדפסו" )רישום זה נכתב כנראה על ידי צנזור מומר; ראה: בניהו, הסכמה 
ורשות בדפוסי וניציאה, עמ' 192(. חתימות צנזורה באיטלקית בכל הכרכים, בשער ובדף האחרון )מהשנים 

1600 ו-1640(. 
ארבעה כרכים. כרך א )תורה(: ]6[, רכח דף. כרך ב )נביאים ראשונים(: ]1[, רלד-תמא דף. כרך ג )נביאים 
אחרונים(: ]1[, תמב-תרפה דף. דף תרעט נכרך בטעות לפני דף תרסב. כרך ד )כתובים(: ]1[, תרפח-תתקכו; 
ז, ]1[; סו דף. 38 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש. בכרכים ג-ד חיתוך קטן בראש דף 
השער )ללא פגיעה בטקסט; באחד הכרכים פגיעה קלה במסגרת השער(, כפי הנראה להסרת חתימה )של 
אברהם יגל?(. בכרך ד קרעים ספורים בשוליים. מחיקות צנזור במספר דפים. כריכות עור מהודרות חדשות.

פתיחה: $3500

17. Five Books of the Torah with Targum Onkelos, Pocket Format – Special 
Copy Printed on Blue Paper, Pocket Format – Sabbioneta, 1557
Five books of the Torah, with Targum Onkelos. [Sabbioneta: Tobias Foa, 1557]. Pocket 
format.
Special copy, printed on blue paper. Blue paper was introduced into Italian Hebrew 
printing early in the 16th century. Like vellum, it was used for preparing deluxe editions 
of books, which were printed in a limited number of copies for wealthy people.
Chumash and Targum on facing pages, apart from Yaakov's blessings in Vayechi and 
Moshe's blessings in VeZot HaBracha (mostly lacking in the present copy), where the 
text and Targum are set in parallel columns on the same page.
Incomplete copy. [1], 159, 161-166, 168-327, 332-351 leaves. Leaves 332-351 printed on 
regular paper, and may have been provided from a different copy. Lacking 66 leaves: 
first [4] leaves, leaves 160, 167, 328-331, and final 56 leaves with Haftarot. Leaves 160 
and 167 replaced in neat handwriting. 11 cm. Fair-good condition. Stains, including 
dampstains. Marginal paper repairs to several leaves, close to text. Tears, including 
open tears affecting text on one leaf, repaired with tape and paper, with photocopy 
replacement. Tape repairs in several other places. Old binding, with leather spine. 
Wear and damage to binding.
Opening price: $500
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18. Mikraot Gedolot – Venice, 
1568 – Complete Set – Large 
Format
Mikraot Gedolot, Torah Neviim 
and Ketuvim, with Targums and 
the commentaries of Rashi, Ralbag, 
Ibn Ezra, Baal HaTurim, Radak, R. 
Saadia Gaon and Masorah. Venice: 
Zuan (Giovanni) di Gara, 1568. 
Four volumes.
Complete set. Elegant edition 
of Mikraot Gedolot, in large, 
impressive format, printed by Zuan 
di Gara in his first years as printer 
in Venice. 
At top of title page of vol. II, 
signature of Avraham Yagel 
(possibly R. Avraham son of 
Chananya Yagel Gallico of 
Monselice, author of Lekach Tov, 
Gei Chizayon and more).
Ownership inscription on title page 
of vol. I.
Hebrew inscription on title page of 
vols. I, III and IV, in Italian script: 
"The derogatory words about 
pagans do not refer to Christians…" (this inscription was presumably written by an 
apostate censor). Censor's signatures in Italian in all the volumes, on the title page and 
final leaf (dated 1600 and 1640).
Four volumes. Vol. I (Torah): [6], 228 leaves. Vol. II (Neviim Rishonim): [1], 234-441 
leaves. Vol. III (Neviim Acharonim): [1], 442-685 leaves. Leaf 679 erroneously bound 
before leaf 662. Vol. IV (Ketuvim): [1], 688-926; 7, [1]; 66 leaves. 38 cm. Good condition. 
Stains, including dampstains. Worming. Small cut to top of title page in vols. III and 
IV (not affecting text; slight damage to title page border in one vol.), presumably from 
removal of signature. A few marginal tears to vol. IV. Censorship expurgations in 
several leaves. New, elegant leather bindings.
Opening price: $3500
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19. Five Books of the Torah, Neviim and Ketuvim – Antwerp, 1573-1574 – 
Suitable for Casting the "Goral HaGra"
Five books of the Torah, Neviim and Ketuvim. Antwerp: Christopher Plantin, 1573-
[1574].
Small volume, comprising all 24 books of the Bible in very small type, without 
vocalization and cantillation marks. Two columns per page. This format is suitable 
for casting the "Goral HaGra" lottery, using the method taught to R. Aryeh Levin by 
disciples of the Gra's disciples.
Inscriptions in Italian script on front endpaper (comprising verses; some inscriptions 
trimmed).
[1], 3-389 pages. 16 cm. Good condition. Stains, including dampstains. Minor worming, 
slightly affecting text, including worming to approx. first 12 leaves, slightly affecting 
title page border, mostly repaired with paper. Old binding, damaged.
Opening price: $500

19. חמשה חומשי תורה, נביאים וכתובים 
- אנטוורפן, של"ג-של"ד - מהדורת "גורל 

הגר"א"

אנוירשה  וכתובים.  נביאים  תורה,  חומשי  חמשה 
של"ג- פלנטין,  כרישטופורוס  דפוס  )אנטוורפן(, 

]של"ד 1573-1574[.
כרך קטן, הכולל את כל כ"ד ספרי התנ"ך בשלמות, 
ללא ניקוד וטעמים, באותיות זעירות. במהדורה זו 
"גורל  בו את  וניתן לערוך  טורים בכל עמוד,  שני 
רבי  שקיבל  הידועה  למסורת  בהתאם  הגר"א", 
אריה לוין מתלמידי-תלמידיו של הגר"א, על אופן 
עריכת "גורל הגר"א" בספר תנ"ך בעל שני טורים 

בעמוד.
בקונטרס הראשון מצוינת ספרה ליד כל פסוק, אך 
בלבד,  חמישי  פסוק  כל  מסומן  ב'  מקונטרס  החל 

באותיות. 
איטלקית  בכתיבה  רישומים  הקדמי  המגן  בדף 

)העתקת פסוקים, חלק מהרישומים קצוצים(.
]1[, ג-שפט עמ'. 16 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בהם 
כתמי רטיבות. סימני עש קלים, עם פגיעות קלות 
בטקסט, בהם סימן עש בכ-12 מהדפים הראשונים, 
)ברוב  משוקם  השער,  במסגרת  קלה  פגיעה  עם 

הדפים( בהדבקת נייר. כריכה ישנה, עם פגמים. 

פתיחה: $500
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20. מקראות גדולות - באזל, שע"ח-
שע"ט - סט בארבעה כרכים

מקראות גדולות, תורה נביאים וכתובים, עם 
המפרשים. באזיליאה )באזל( ]דפוס לודוויג 

קיניג, שע"ח-שע"ט 1618-1619[. 
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, 
)בעותק שלפנינו, ספר דברי הימים ומסורה 

גדולה נכרך בסופו של הכרך(.
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 ורס"ג.
חתימה בדף א' בכרך הראשון: "הק' יעקב בן 

כ"ה זעליג רעלעדר]?[".
דף.  רכח   ,]6[ ראשון:  כרך  כרכים.  ארבעה 
כרך שני: ]1[, רלד-תמא, ]1 דף – דף סז של 
הכרך הרביעי מופיע כאן פעם נוספת[. כרך 
רביעי:  כרך  דף.  תמב-תשה   ,]1[ שלישי: 
דף  לו  )ללא  דף.  סז   ;]1[ ז,  תשז-תתקמו; 
השונים  המנהגים  כפי  ההפטרות  סדר  של 
הנמצאים  הטעויות,  תיקוני  של  דפים  ו-]2[ 
בטפסים מעטים(. דף תתלח ודף תתפב הנם 

דפים ריקים במקור. בעותק זה לא מופיעים הדפים הריקים שלעיתים מופיעים לאחר דף תמא, דף תשה, דף 
תרפה, ודף סז מהספירה השניה בכרך הרביעי. 40.5-41.5 ס"מ. מצב משתנה בין הכרכים, כרך שני ושלישי 
במצב כללי טוב, כרך ראשון ורביעי במצב בינוני-טוב עד בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. עקבות רטיבות 
עם סימני עובש בדפים רבים בכרך הרביעי. בלאי. סימני עש, עם פגיעות בטקסט, בעיקר בכרך הרביעי. 
קרעים, בהם קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט, משוקמים בהדבקות נייר. בדף השער של הכרך הראשון 

קרעים רבים )הדף הודבק על נייר לחיזוק(. רישומים בכתב-יד. כריכות חדשות.
בעותק שלפנינו, נמצא דף שער לועזי בראש החלק הראשון )מעברו השני נמצאת במקור הקדמה בלטינית 
מאת בוקסטורף, המכוסה כאן כולה בהדבקות נייר(. דף שער זה נמצא רק בחלק מהטפסים, כפי שנרשם 
במפעל הביבליוגרפיה )על שינויים אלו ועל וריאציות שונות של מהדורה זו, ראה מפעל הביבליוגרפיה, 

רשומה מס' 000182291(. 

פתיחה: $1200
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21. חמשה חומשי תורה - ונציה, תס"ב-תס"ד - שני כרכים בפורמט כיס
חמשה חומשי תורה, עם תרגום אונקלוס, מגילות והפטרות. ]ונציה[, דפוס וינדראמין, ]תס"ב-תס"ד -1702

 .]1704
פורמט כיס. המקרא ותרגום אונקלוס נדפסו עמוד מול עמוד. שלושה שערים. בשער הראשון פרט השנה 
תס"ב; בשער השני, לחמש מגילות, פרט השנה תס"ג; ובשער השלישי, להפטרות כל השנה, פרט השנה 
תס"ד. בשער נכתב: "נדפסו מחדש באותיות יפיפיות מעין דפוס ק' אמשטירדם]![... בדפוס וינדראמין...", 

ותיבת "אמשטירדם" הובלטה. במקביל נדפסה מהדורה ללא התרגום. 
העותק שלפנינו חולק לשני כרכים. בכרך הראשון החומשים בראשית-ויקרא, ובכרך השני - החומשים 
במדבר-דברים, מגילות והפטרות. העמוד הראשון של חומש במדבר נדפס על צדו השני של העמוד האחרון 

של חומש ויקרא, ולכן נשאר בכרך הראשון.
בכל  צורף  לא  הנראה  )ככל  הספר  בראש  מאויר  קדם-שער  דף  ללא  דף.  צא  ]=תח[;  שקח  כרכים.  שני 
העותקים(. חסרים: דף צב של הספירה השניה ו-]3[ דפים שאחריו, בסוף הספר. 12 ס"מ. מצב טוב-בינוני. 
כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי קל. קרע בדף השער, ללא פגיעה בטקסט. בכמה מקומות חיתוך הדפים 

על גבול הטקסט. כריכות מקוריות.

פתיחה: $400

20. 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 the 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.
Signature on title page of vol. I.
Four volumes. Vol. I: [6], 228 leaves. Vol. II: [1], 234-441, [1 leaf – extra copy of leaf 67 
from vol. IV]. Vol. III: [1], 442-705 leaves. Vol. IV: 707-946; 7, [1]; 67 leaves. (Without 36 
leaves of Haftarot according to various rites and [2] leaves of errata, found only in a 
few copies). Leaves 838 and 882 are originally blank leaves. This copy does not include 
the blank leaves occasionally appearing after leaves 441, 705, 685, and 67 of second 
sequence in vol. IV. 40.5-41.5 cm. Condition varies, vols. II and III in overall good 
condition, vols. I and IV in fair-good to fair condition. Stains, including dampstains. 
Traces of past dampness with mold to many leaves of vol. IV. Wear. Worming affecting 
text, primarily to vol. IV. Tears, including open tears affecting text, repaired with 
paper. Many tears to title page of vol. I (leaf mounted on paper for reinforcement). 
Handwritten inscriptions. New bindings.
Opening price: $1200
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)תורה  בלבד  הראשון  החיבור  עם  חלקי,  עותק   - לידא  דוד  לרבי  בו,  כל  יד  ספר   .22
והפטרות עם פירושים( - פרנקפורט דמיין, תפ"ז - עם השער המאויר - הגהות

ספר יד כל בו, מאת רבי דוד לידא ואחרים, בעריכת ובהוצאת בנו רבי פתחיה. פרנקפורט דמיין, דפוס יוהאן 
קעלנר, ]תפ"ז 1726[. שני שערים, בהם שער מאויר בתחריט. 

)המפורטים בשער השני שלפנינו(, בהם ספרי מקרא, תפילה, פרשנות,  י"ד חיבורים  הספר כולל במקור 
הלכות ועוד, מאת רבי דוד לידא ואחרים, ובעריכת רבי פתחיה בנו של רבי דוד וחתנו רבי משה מירלש. 
העותק שלפנינו מכיל רק את החלק הראשון שבו חמשה חומשי תורה )תיקון סופרים( עם אונקלוס, רש"י 

ופירושים נוספים, ופירוש קצר להפטרות.
ידועים כמה וריאנטים לספר זה. השער המאויר שלפנינו נרשם רק באחד הוריאנטים )"טופס ענעלאוו א" 
בלשון ריבקינד, ראה להלן(. יש שטוענים שהחליפו את השער בעקבות הדמויות הזרות שהופיעו בו, אך 
יש שדוחים זאת בכמה ראיות )ראה: י' ריבקינד, 'ספר עשיר בשערים', SBB 1 (1953), עמ' 95-100; טענה 
דומה הועלתה ע"י רמ"מ קרנגל בהגהות "מנחם ציון" ל"שם הגדולים" לגבי שו"ת הב"ח שנדפס עם שער 
מלא בדמויות צלמי עבודה זרה, ונדחתה ע"י ד' רבינוביץ, 'שתי הגרסאות של שו"ת הב"ח', עלי ספר, כא, 
גם השער השני מחדש, עם שינויים  נדפס  בנוסף, בהדפסות השונות של השערים   .)99-111 תש"ע, עמ' 
רבני אשכנז,  שונה בהסכמת  סדר החתימות  בו  וריאנט  יש  ובהסכמות.  י"ד הספרים  ברשימת   - בטקסט 
נשמטה חתימתו של רבי שניאור רייק ונוספה חתימתו של רבי ברוך בענדיט ווייזיל מברעסלא )כך בטופס 
שלפנינו(; ויש וריאנט בו נשמטו כל ההסכמות )עוד על הספר והערעורים עליו ראה: אהרן פריימאן, "ר' דוד 

לידא והצטדקותו ב'באר עשק'", ספר היובל לכבוד נחום סאקאלאוו, ווארשא תרס"ד, עמ' 458(.

21. Five Books of the Torah – Venice, 1702-
1704 – Two Pocket Size Volumes
Five Books of the Torah, with Targum Onkelos, 
Megillot and Haftarot. [Venice]: Vendramin, 
[1702-1704].
Pocket edition. Text of the Torah and Targum 
Onkelos on facing pages. With two divisional 
title pages, for Megillot and Haftarot. 
The present copy was divided into two volumes. 
Vol. I comprises the books Bereshit-Vayikra, while 
vol. II comprises the books Bamidbar-Devarim, 
Megillot and Haftarot. The first page of the book of 
Bamidbar is printed on the verso of the final page 
of the book of Vayikra, and is therefore in vol. I.
Two volumes. 408; 91 leaves. Without additional 
engraved title page (presumably not included in 
all copies). Lacking: leaf 92 of second sequence and 
[3] following leaves, at end of book. 12 cm. Good-
fair condition. Stains, including dampstains. 
Minor wear. Tear to title page, not affecting text. 
Leaves trimmed close to text in several places. 
Original bindings.
Opening price: $400
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22. Yad Kol Bo, by Rabbi David Lida – Partial Copy, with First Composition 
Only (Torah and Haftarot with Commentaries) – Frankfurt am Main, 1726 – 
With Engraved Title Page – Glosses
Yad Kol Bo, by R. David Lida and others, edited and published by his son R. Petachia. 
Frankfurt am Main: Johann Kölner, [1726]. With additional engraved title page. 
The book originally comprised 14 compositions (listed on the second title page), including 
books on the Torah, prayer, commentaries, laws, and more, by R. David Lida and others, 
compiled by R. Petachia son of R. David and his son-in-law R. Moshe Mirels. The present 
copy only includes the first part, with the Five Books of the Torah (Tikkun Sofrim) with 
Onkelos, Rashi and other commentaries, and a brief commentary on the Haftarot. 
On the front endpaper, signatures of Yehuda Luzzatto and his son Moshe. The book 
contains dozens of glosses in Italian script by Moshe Luzzatto, in which he repeatedly 
refers to the text of a manuscript Rashi. In several glosses, he quotes Shadal (Samuel 
David Luzzatto). Most the glosses are in Hebrew, several glosses are in Italian. Two are 
dated: Nissan 1874 and Iyar 1894. 
[2], 94; 56 [i.e. 59] leaves (originally, with all 14 works: [2], 94; 56 [i.e. 59]; 4, [2]; 5-74; 
34; 54; 40 leaves). 34 cm. Stains, including dampstains and dark stains. Worming, 
affecting title page border. Tears and open tears to title page and margins of other 
leaves, affecting engraved border, repaired in part with paper. Old leather binding (ca. 
19th century), damaged.
Opening price: $300

 Leon" לוצאטו",  "יהודא  הקדמי:  המגן  בדף  חתימות 
הספר  בדפי  לוצאטו".  יהודה  בכ"ר  ו"משה   ,"Luzzatto
לוצאטו  משה  מאת  איטלקית,  בכתיבה  הגהות  עשרות 
"רש"י  מתוך  לגרסאות  פעמים  מספר  מציין  בהן  הנ"ל, 
קלף  על  כ"י  "ברש"י  כותב  הוא  ההגהות  באחת  כת"י". 
מביא  הוא  הגהות  במספר  נ"י...".  שד"ל  החכם  של 
דברים בשם שד"ל ובאחת מהן דברים בשם שי"ר. באחת 
ההגהות, הוא כותב כתלמידו של שד"ל )יתכן שהיה גם 
מבני משפחתו(: "טעות כמו שכתב מו"ר שד"ל ז"ל...". רוב 
ההגהות בעברית ומספר הגהות באיטלקית. בשתים מהן 

מופיעים התאריכים ניסן תרל"ד ואייר תרנ"ד".
י"ד החיבורים:  נו ]צ"ל: נט[ דף )במקור, עם כל  ]2[, צד; 
]2[, צד; נו ]צ"ל: נט[; ד, ]2[; ה-עד; לד; נד; מ דף(. 34 ס"מ. 
עש,  סימני  כהים.  וכתמים  רטיבות  כתמי  בהם  כתמים, 
וקרעים חסרים בדף  עם פגיעות במסגרת השער. קרעים 
פגיעה במסגרת השער  עם  נוספים,  דפים  ובשולי  השער 
עור  כריכת  נייר.  בהדבקות  בחלקם  משוקמים  המאויר, 

ישנה )מהמאה ה-19 בקירוב(, פגומה. 

פתיחה: $300
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שני   - גריסליני(  )תנ"ך  ועשרים"  "ארבעה   .23
חלקים, תורה ונביאים ראשונים - ונציה, תצ"ט

"ארבעה ועשרים", עם פירוש באיטלקית, חלקים ראשון 
ונציה,  ראשונים.  ונביאים  תורה  חומשי  חמשה   - ושני 

דפוס בראגדין, ]תצ"ט 1739[.
מהדורה מפוארת של התנ"ך, עם פירוש קצר באיטלקית, 
שהוכנה ויצאה לאור על ידי המדפיס יצחק פואה )שהיה 
החלקים  שני  שלפנינו  בעותק  בראגדין(.  בדפוס  מדפיס 
ראשונים,  ונביאים  תורה   - ארבעה(  )מתוך  הראשונים 
תצ"ט,  בשנת  נדפסו  אלה  חלקים  שני  אחד.  בכרך 
נדפסו  וכתובים(  אחרונים  )נביאים  הבאים  החלקים 
מאויר  קדם-שער  חלק  כל  בראש  ת"ק-תק"א.  בשנים 
פרנצ'סקו  של  בעיצובו  מהתנ"ך,  דמויות  עם  בתחריט, 
גריסליני )Griselini(, שאייר גם מגילת אסתר אמנותית 
אחד  בכל  בוונציה.  מכן  לאחר  שנים  מספר  שנדפסה 
שנדפסה  בתחריט  מאוירת  מסגרת  קדם-השער  מדפי 
תחריטים  שני  בשלב  נוספו  המסגרות  בתוך  הספר.  עם 
מרשימים, בראשון - תיאור עקידת יצחק, ובשני דמויות 
יהושע, שמואל ודוד )בעותקים השונים קיימים שינויים 
בתחריטים אלה; בעותק שלפנינו - התחריטים הפנימיים 
נדפסו בגוון חום-אדמדם; התחריט הפנימי שבראש חלק 
התורה דהוי בחלקו הגדול(. לאחר קדם-השער הראשון 
מפורט,  נוסף,  שער  ודף  המהדורה  לכל  כללי  שער  דף 
לשער  מעבר  שני.  לחלק  נוסף  שער  דף  התורה.  לחלק 
בדפי  מהמילים  חלק  פואה.  יצחק  המדפיס  דגל  הכללי 

השער ומסביב לדגל המדפיס נדפסו בדיו אדומה. 
רבי  מאת  דקדוק,  בענייני  חיבור  הראשון  החלק  בראש 
שמחה קאלימאני, מרבני וונציה ואחד ממגיהי מהדורת 
חיבורו  של  הראשונה  המהדורה  זו  שלפנינו.  התנ"ך 
)בעברית  רבות  למהדורות  וזכה  לפופולרי  שהפך  זה, 

ובאיטלקית(. 
ס"מ.   24.5 דף.  קח   ,]1[ קמח;   ;]3[ יז-כא,  יד-כ,  ט,   ,]1[
מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש, 
עם פגיעות בטקסט. קרעים וקרעים חסרים במספר דפים, 
קרעים  הראשון  קדם-השער  בדף  בחלקם.  משוקמים 
וקרעים חסרים, עם פגיעה בטקסט ובמסגרת המאוירת 
)דף זה שוקם בהדבקה על נייר(. רישומים. קדם השער 

של החלק השני מנותק. כריכה חדשה, פגומה.

פתיחה: $300
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23. Arbaa VeEsrim (Griselini Bible) 
– Two Parts, Torah and Neviim 
Rishonim – Venice, 1739
Arbaa VeEsrim, with Italian 
commentary, parts I and II – Five Books 
of the Torah and Neviim Rishonim. 
Venice: Bragadin, [1739].
Elaborate edition of the Bible, with a 
brief Italian commentary, prepared 
and published by Isaac Foa (printer 
in Bragadin's press). The present copy 
includes the first two parts (of four) – 
Torah and Neviim Rishonim, in one 
volume. These two parts were printed in 
1739, the later parts (Neviim Acharonim 
and Ketuvim) were printed in 1740-
1741. Each part opens with an engraved 
frontispiece depicting figures from the 
Bible, produced by Francesco Griselini, 
author of the illustrated Esther scroll 
which was published several years later 
in Venice. Each frontispiece consists of 
an elaborate engraving within a decorative engraved border (printed in two stages 
– first the borders and then the engravings in center). The central engravings depict 
the Sacrifice of Isaac and the figures of Joshua, Samuel and David (variations to these 
engravings between the various copies; in the present copy, the central engravings 
were printed in sepia; central engraving on the frontispiece to the Torah part largely 
faded).
Part I opens with the first edition of a grammatical work by R. Simcha Calimani, a 
rabbi of Venice and one of the proofreaders of the present Bible edition. 
[1], 9, 14-20, 17-21, [3]; 148; [1], 108 leaves. 24.5 cm. Fair-good condition. Stains, including 
dampstains. Worming, affecting text. Closed and open tears to several leaves, repaired 
in part. Closed and open tears to first frontispiece, affecting text and engraved border 
(mounted on paper). Inscriptions. Frontispiece of part II detached. New binding, 
damaged.
Opening price: $300
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24. Dat Kelulah – Five Books of the Torah – 
Metz, 1766-1767 – Set of Five Volumes
Dat Kelulah, Five Books of the Torah with Targums, 
Rashi commentary, Siftei Chachamim, and selections 
from various books; with the Five Megillot and 
Haftarot. Metz (France): [Moshe Mai, 1766-1767]. Five 
volumes.
General title page with fine engraved border at 
beginning of first volume. Additionally, each part 
includes a divisional title page for the Chumash and 
one for the Haftarot (altogether 11 title pages). 
Ownership inscriptions in Hebrew and Italian on 
the endpapers, as well as birth and death records. 
Five volumes. Bereshit vol.: [3], 127, 127-133; 13; 12 
leaves. Shemot vol.: [1], 112; 6; 2, 42 leaves. Vayikra 
vol.: [1], 82; 6; 9, 9-28 leaves. Bamidbar vol.: [1], 105; 
5; 18 leaves. Devarim vol.: [1], 96; 5; 18, [1], 19-46 
leaves. 24.5 cm. Good condition. Stains. Closed and 
open tears to a few leaves (including title page of vol. II), not affecting text. Tear to one 
leaf of vol. I, slightly affecting text. Inscriptions. Original leather bindings.
Opening price: $300

24. "דת כלולה" - חמשה חומשי תורה - מיץ, תקכ"ו-
תקכ"ז - סט בחמשה כרכים

רש"י  פירוש  כלולה", חמשה חומשי תורה עם התרגומים,  "דת 
ועם  וליקוטים מספרים שונים, עם חמש מגלות  ושפתי חכמים, 
ההפטרות. מיץ )Metz, צרפת(, ]דפוס משה מאיי', תקכ"ו-תקכ"ז 

1766-1767[. חמשה כרכים. 
הראשון.  הכרך  בתחילת  נאה  מאוירת  מסגרת  עם  כללי  שער 
בנוסף, לכל חלק שער מיוחד לחומש ושער מיוחד להפטרות של 
כל חומש )סך הכל 11 שערים(. בראש המסגרת המאוירת - סמלי 
ממלכת צרפת וממלכת נווארה תחת כתר אחד. בשולי השערים 
עשר  חמשה  לואי  האדיר  המלך  אדונינו  ממשלת  "תחת  נכתב: 

מלך צרפת ונאוואר...". 
בן  מרדכי  של  ובעברית  באיטלקית  בעלות  רישומי  המגן  בדפי 
נתנאל סגרי מהעיר סאלוצו )Saluzzo( משנת התקל"ו ושל בנו 
אברהם דוד משנת תרי"ב, וכן רישומי לידות ופטירות במשפחתם. 
כרך  דף.  יב  יג;  קכז-קלג;  קכז,   ,]3[ כרך בראשית:  כרכים.  חמשה 
שמות: ]1[, קיב; ו; ב, מב דף. כרך ויקרא: ]1[, פב; ו; ט, ט-כח דף. 
כרך במדבר: ]1[, קה; ה; יח דף. כרך דברים: ]1[, צו; ה; יח, ]1[, 

יט-מו דף. 24.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים וקרעים חסרים בדפים בודדים )ביניהם בדף השער של כרך ב(, 
ללא פגיעה בטקסט. בכרך בראשית קרע באחד הדפים עם פגיעה קלה בטקסט. רישומים. כריכות עור מקוריות.

פתיחה: $300
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25. Five Books of the Torah – Amsterdam, 1786-1787 – Six Small Volumes
Five Books of the Torah, with Onkelos and Rashi, with the Haftarot. Amsterdam: 
Yochanan Levi Rofe and his brother-in-law Baruch and brother Hertz, [1786-1787].
Six small volumes. Separate volume for each Chumash, with a sixth volume for the 
Haftarot. Divisional title page for each Chumash. This edition originally included the 
Five Megillot, yet they are not found in the present set.
6 volumes. Continuous foliation. Bereshit: [1], 123 leaves. Shemot: [1], 125-238 leaves. 
Vayikra: [1], 240-317 leaves. Bamidbar: [1], 319-418 leaves. Devarim: [1], 420-509 leaves. 
Haftarot: 46-98 leaves. Lacking leaves 1-45 of final sequence (Five Megillot). Approx. 
13 cm. Fair condition. Stains, including dampstains. Lower margins trimmed with 
damage to text on many leaves. Bookplates, signatures and stamps. Old bindings, 
partially detached.
Opening price: $300

אמשטרדם,   - תורה  חומשי  חמשה   .25
תקמ"ו-תקמ"ז - ששה כרכים בפורמט קטן

ועם  אונקלוס  תרגום  עם  תורה,  חומשי  חמשה 
דפוס  אמשטרדם,  ההפטרות.  עם  רש"י,  פירוש 
]תקמ"ו- הירץ,  ואחיו  ברוך  וגיסו  רופא  לוי  יוחנן 

תקמ"ז 1786-1787[. 
אחד  לכל  נפרד  כרך  קטן.  בפורמט  כרכים  ששה 
מספרי החומש וכרך שישי להפטרות. שער נפרד 
לכל אחד מהחומשים. במקור כללה מהדורה זו גם 

חמש מגילות, אך לפנינו הן חסרות.
בראשית:  החומשים.  של  רציף  מספור  כרכים.   6
]1[, קכג דף. שמות: ]1[, קכה-רלח דף. ויקרא: ]1[, 
רמ-שיז דף. במדבר: ]1[, שיט-תיח דף. דברים: ]1[, 
תכ-תקט דף. הפטרות: מו-צח דף. חסרים א-מה דף 
של הספירה האחרונה )עם חמש מגילות(. 13 ס"מ 
בקירוב. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. 
השוליים  מחיתוך  כתוצאה  בטקסט,  פגיעות 
חתימות  ספר,  תווי  רבים.  בדפים  התחתונים 

וחותמות. כריכות ישנות, מנותקות בחלקן.

פתיחה: $300
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26. Set of Chumashim – Tikkun Sofrim Torat Emet with Siddur – Amsterdam, 
1827
Five-volume set. Torat Emet – Tikkun Sofrim, Five Books of the Torah, with Rashi 
commentary, Haftarot and Western-Ashkenazi rite siddur with yotzrot and piyyutim. 
Accurate edition. Amsterdam, 1827. Published by R. Naftali Löwenstamm son of R. 
Yaakov Moshe, Rabbi of Amsterdam. 
Additional engraved title page in all volumes, depicting Moshe and Aharon, the giving 
of the Torah on Mount Sinai and the Temple.
[1] leaf after first [2] leaves in Bamidbar not listed in Bibliography of Hebrew Book.
5 volumes. Bereshit: [1], 7, 91; [1], 15; 32; 10 leaves. Shemot: [2], 86; 20; 32; 28 leaves. 
Vayikra: [2], 56; 18; 32; 30 leaves. Bamidbar: [3], 70; 12; 32; 8 leaves. Devarim: [1], 66; 11; 
32; 9 leaves. 18-19.5 cm (Vayikra vol. larger than other vols.; with different binding). Good 
condition. Stains. Minor worming to Bamidbar vol. Engraved title page of Bamidbar vol. 
trimmed, with damage to engraved border, repaired with paper. Leaves trimmed with 
slight damage to text in several places. Signature in vol. III. Old bindings, with leather 
spines (one vol. in different leather binding). Damage to bindings, open tears to spines.
Opening price: $400

26. סט חומשים - תקון סופרים "תורת אמת" עם 
"סדר התפילות" - אמשטרדם, תקפ"ז-תקפ"ח 

סופרים, חמשה  - תקון  סט בחמשה כרכים, תורת אמת 
סידור תפילות  רש"י, הפטרות,  פירוש  עם  תורה,  חומשי 
מהדורה  ופיוטים.  יוצרות  סדר  עם  האשכנזים  כמנהג 
אמשטרדם,  וסופרים.  ספרים  פי  על  ומדויקת  מוגהת 

תקפ"ז-]תקפ"ח 1827[. 
בהוצאת רבי נפתלי לוונשטאם בן רבי יעקב משה אב"ד 

אמשטרדם.
בכל הכרכים קדם-שער מאוייר בתחריט נחושת: דמויות 
משה ואהרן, איור מתן תורה בהר סיני ואיור בית המקדש.
לא  הראשונים,  הדפים   ]2[ לאחר  במדבר,  בספר  דף   ]1[

נרשם במפעל הביבליוגרפיה.
5 כרכים. בראשית: ]1[, ז, צא; ]1[, טו; לב; י דף. שמות: 
]2[, פו; כ; לב; כח דף. ויקרא: ]2[, נו; יח; לב; ל דף. במדבר: 
]3[, ע; יב; לב; ח דף. דברים: ]1[, סו; יא; לב; ט דף. -18
טוב.  מצב  הכרכים(.  משאר  גדול  ויקרא  )כרך  ס"מ   19.5
קדם  דף  חיתוך  במדבר.  בכרך  קלים  עש  סימני  כתמים. 
המאויירת,  במסגרת  פגיעה  עם  במדבר  ספר  של  השער 
קלות  פגיעות  עם  דפים  חיתוך  נייר.  בהדבקת  משוקם 
בטקסט במספר מקומות. חתימה בכרך השלישי. כריכות 
ויקרא בכריכת עור שונה(.  )כרך  ישנות, עם שדרות עור 

פגמים בכריכות, קרעים חסרים בשדרות.

פתיחה: $400
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27. ספר יוסף תהלות על ספר תהלים, מאת החיד"א 
- ליוורנו, תקס"א - מהדורה ראשונה

יוסף  חיים  רבי  מאת  תהלים,  על  פירוש  תהלות,  יוסף  ספר 
דוד אזולאי - החיד"א. ליוורנו, דפוס אליעזר סעדון, ]תקס"א 

1801[. מהדורה ראשונה.
נדפסו  כשלצדם  עצמם,  התהלים  מזמורי  את  מכיל  הספר 
אגב  החיד"א  לעצמו  רשם  הפירושים  את  החיד"א.  פירושי 
קריאתו בספר התהלים, "אגב גירסאי ולא כיוונתי מלאכתי 
לכך רק גרסה נפשי אמרי קדוש קדש הלולים, לדוד בשנות"ו 
פסוק  באיזה  טוב  דבר  לבי  רחש  בפעם  כפעם  שינון  האי 

והתויתי תיו שיחת דקלי"ם" )מתוך שער הספר(. 
התפילות  הן  תהילים  אמירת  ואחרי  שלפני  התפילות 
שמופיעות בספר קיצור של"ה, אלא שהן עברו עריכה על ידי 
ואחר  קודם  לומר  רצון  "יהי  וכפי שכתב בכותרת:  החיד"א, 
מזוקק...".  מתוקן  והוא  הקדום  נסח  תקנתי  אשר  תהלים, 
של  כוונות  בסוגריים  נוספו  התהילים  שאחר  רצון"  ב"יהי 
שמות הקודש, ומכאן העתיקו בכל ספרי התהלים. כמו כן, 
ותפילה  פדיון  סדר  התהילים,  לאחר  לראשונה,  כאן  נדפס 
ותפילה לעילוי נשמה.  - סדר לימוד  ו"בית מנוחה"  לחולים 

לאחר מכן מופיעה "תפילה שסידרתי ליה"כ קודם מנחה", אף היא ככל הנראה נדפסה לראשונה בספר זה.
בראש הספר רשימת מעלות אמירת התהילים - "מול צו"ף דבש קורא נעים / עיניו יחזו כמה מעלות לקורא 
תהלים תמים דעים". החיד"א ליקט מכמה ספרים ומוסיף משלו כמה מעלות והנהגות טובות, ביניהן: "לא 
יגרע מצדיק לומר כל ס' התהלים בכל שבוע מידי שבת בשבתו. ואם יוכל ללמוד ס' תהלים פעם א' בחול 
ופעם א' בשבת הנה מה טוב... קבלתי שמי שהולך בדרך ים ילמוד בכל יום בספינה מזמורי תהלים בכונה 
והכנעה... יש חסידים שקורין כל התהלים באשמורת. ובארץ ישראל יש חבורה בכל בית הכנסת שקורין 

בכל יום באשמורת כל התהלים".
קמד דף. 19.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני עש. קרעים וקרעים חסרים בדף השער ובדפים נוספים, 

ללא פגיעה בטקסט. כריכה ישנה, עם פגמים.
למהדורה  דומה  התהלים  נוסח  של  סדר-האותיות  מוקטנת.  במהדורה  גם  זה  ספר  נדפס  שנה  באותה 

המוקטנת, אלא שבמהדורה שלפנינו הושמטו "כוונת המשורר" שבתחילת כל פרק.

פתיחה: $500

27. Yosef Tehillot on Tehillim, by the Chida – Livorno, 1801 – First Edition
Yosef Tehillot, commentary on Tehillim, by R. Chaim Yosef David Azulai – the Chida. 
Livorno: Eliezer Saadon, [1801]. First edition. 
The book includes the text of the Psalms, together with the Chida's commentary, which 
he noted for himself whilst reciting Tehillim. 
The prayers preceding and following the recital of Tehillim (from the book Kitzur 
Shelah) were edited by the Chida, who also added kavanot. Prayer orders for the sick 
and in memory of the deceased are printed here for the first time.
144 leaves. 19.5 cm. Good-fair condition. Stains. Worming. Closed and open tears to 
title page and other leaves, not affecting text. Old binding, damaged.
Opening price: $500
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28. Meshech Chochma – Riga, 1927 – First Edition
Meshech Chochma, on the Torah, by R. Meir Simcha Kohen of Dvinsk. Riga: Eli Levine, 
1927.
First edition of the book, published by R. Menachem Mendel Dov Ber Zak Rabbi of 
Riga, who received the manuscript from the author before the latter passed away in 
Riga on 4th Elul 1926.
434 pages. 25.5 cm. Good condition. Some stains. Minute tears to a few leaves. First 
endpaper detached. Original binding, with minor defects.
Opening price: $300

 - תרפ"ז  ריגא,   - חכמה  משך  ספר   .28
מהדורה ראשונה

מאיר  רבי  מאת  התורה,  על  חכמה,  משך  ספר 
לעווין,  אלי  דפוס  ריגא,  מדווינסק.  כהן  שמחה 
תרפ"ז ]1927[. "הובא לדפוס ויצא לאור בהשגחת... 
ר' מנחם מענדל דובער ז"ק שליט"א הגאב"ד דק"ק 
ע"י  ראשונה של הספר שנדפסה  ריגא". מהדורה 
רבה של ריגא, שקיבל את כתב היד להדפסה מידי 
ד'  ש"ק  ביום  בריגא  שנפטר  לפני  המחבר,  הגאון 

אלול תרפ"ו.
המחבר, רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק )תר"ג-

תרפ"ו(, גאון וצדיק מופלג, מגדולי הדור וממנהיגי 
יהדות מזרח אירופה לפני השואה. כיהן כארבעים 
לצדו  לטביה(,  )דננבורג,  דווינסק  של  כרבה  שנה 
)שכיהן  הרוגוצ'ובר   - רוזין  יוסף  רבי  הגאון  של 
כרב לעדת החסידים בעיר(. בזמן רבנותו בדווינסק 
החל להדפיס את חיבורו "אור שמח" על הרמב"ם. 
שלושה חלקים יצאו לאור בחייו, והחלק האחרון 
אב"ד  ז"ק,  מנדל  מנחם  רבי  ידי  על  בריגא  נדפס 
על  חכמה"  "משך  ספרו  את  ערך  שאף  ריגא, 
התורה. הספר התקבל בכל תפוצות ישראל והפך 

לאחד החיבורים החשובים בפרשנות התורה. ידוע כי בסוף פרשת "בחוקותי" צפה בעל ה"משך חכמה" 
את חורבן אירופה הממשמש ובא.

434 עמ'. 25.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. קרעים זעירים בדפים בודדים. דף המגן הראשון מנותק. כריכה 
מקורית, עם פגמים קלים.

פתיחה: $300
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29. ספר אבן בוחן - נאפולי, רמ"ט 1489 - אינקונבולה - עותק חלקי
ספר אבן בוחן, ענייני מוסר, מאת רבי קלונימוס בן קלונימוס )רבינו קלונימוס הזקן(. ]נאפולי, דפוס יוסף בן 

יעקב אשכנזי, סוף אלול רמ"ט 1489[. מהדורה ראשונה. דפוס ערש )אינקונבולה(.
עותק חלקי.

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 
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. העורך והמגיה של הספר שלפנינו היה ר' יום טוב בן פרץ )בונפוי( צרפתי.

דפוסים עתיקים ודפוסי ערש - שנות הר' והש' 
Incunabula and Early Printed Books – 15th-17th Centuries
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29. Even Bochan – Naples, 1489 – Incunabulum – Incomplete Copy
Even Bochan, ethics, by R. Kalonymus son of Kalonymus (Rabbenu Kalonymus 
HaZaken). [Naples: Joseph son of Jacob Ashkenazi, end of Elul 1489]. First edition. 
Incunabulum.
Incomplete copy.
The printer, Joseph son of Jacob Ashkenazi Gunzenhauser (from Gunzenhausen, 
Bavaria), was a pioneer in Hebrew printing, active in Italy in the early years of printing. 
His press produced all of 15 Hebrew titles. The editor and proofreader of this book was 
R. Yom Tov son of Peretz (Bonfoi) Zarfati.
There was a printing error in the first copies of this edition – pages [32a]-[33b] were 
printed in the wrong order (the correct order is 33b, 32b, 33a, 32a). This error was 
later rectified, and the remaining copies were printed correctly. This copy contains the 
uncorrected leaves.
Incomplete copy: [21] leaves (originally: [50] leaves. Lacking 29 leaves). Leaves present: 
[15-19], [22-27], [29-36], [39], [42] (leaves 3-7 of gathering 3, leaves 2-7 of gathering 4, 
gathering 5 complete [8 leaves], leaves 3 and 6 of gathering 6). 18.5 cm. Good condition. 
Stains. Most leaves complete. Marginal open tears to several leaves, not affecting text. 
Open tear to final leaf, affecting text. Several other tears. Most tears repaired with 
paper. New binding (with leather spine).
Opening price: $3500

בעותקים הראשונים של מהדורה זו נפלה טעות בהדפסה והעמודים שבדפים ]32-33[ נדפסו שלא כסדרם 
)הסדר הנכון הוא 33ב, 32ב, 33א, 32א(. לאחר מכן תוקנה הטעות ובשאר העותקים הודפסו הדפים בסדר 
הנכון. בדפים המתוקנים מופיע ְסָדר שונה, תוקנו מספר טעויות, ונעשה שימוש באותיות ה' ור' מורחבות 
)ראה: שמעון יקירסון, קטלוג האינקונבולים העבריים מאוסף ספריית בית המדרש לרבנים באמריקה, כרך 

א', ניו יורק וירושלים תשס"ד, עמ' 236-241(. בעותק שלפנינו מופיעים הדפים עם הטעות בהדפסה.
עותק חלקי. ]21[ דף )במקור: ]50[ דף. חסרים 29 דף(. לפנינו הדפים: ]15-19[, ]22-27[, ]29-36[, ]39[, ]42[ 
)דפים 3-7 מקונטרס ג', דפים 2-7 מקונטרס ד', קונטרס ה' במלואו ]8 דף[, דפים 3 ו-6 מקונטרס ו'(. 18.5 
ס"מ. מצב טוב. כתמים. רוב הדפים שלמים. קרעים חסרים בשולי מספר דפים, ללא פגיעה בטקסט. קרע 
חסר בדף האחרון, עם פגיעה בטקסט. מספר קרעים נוספים. רוב הקרעים שוקמו בהדבקה ובהשלמת נייר. 

כריכה חדשה )עם שדרת עור(.

פתיחה: $3500
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30. Torat HaAdam by the Ramban – First Edition – Constantinople, 1518
Torat HaAdam, laws of mourning, with Shaar HaGemul, by R. Moshe son of Nachman 
(the Ramban). [Constantinople, 1518].
First edition of a classic halachic and philosophical work dealing with the topics of 
death, mourning and retribution in the World to Come.
Signature on title page.
[63] leaves. Lacking final leaf. 24.5 cm. Good-fair condition. Stains (including 
dampstains) and wear. Worming. Small open tear to final leaf, affecting text, repaired 
with paper. Leaves trimmed with slight damage to text of a few leaves. Handwritten 
inscriptions on the title page. New binding.
Opening price: $2000

מהדורה   - לרמב"ן  האדם  תורת  ספר   .30
ראשונה - קושטא, רע"ט

ספר תורת האדם, הלכות אבלות, עם שער הגמול, 
]קושטא, רע"ט  מאת רבי משה בן נחמן )הרמב"ן(. 

.]1518
מהדורה ראשונה של אחד מספרי היסוד ההלכתיים, 
נוספים  ועניינים  אבלות  קבורה,  בדיני  העוסק 
הנוגעים להם. חיבור זה עוסק גם בדיונים הגותיים 
האחרון  השער  והגמול.  המוות  לשאלת  הקשורים 
של הספר, הנקרא בשם "שער הגמול", עוסק בעניין 
ובשכר  המתים  בתחיית  הבא,  בעולם  האמונה 
הגמול"  "שער  היהודית.  המסורת  פי  על  ועונש, 
נדפס בנפרד קודם למהדורה שלפנינו, בנאפולי ר"נ 

)1490(, ונדפס גם בהמשך כספר בפני עצמו.
שן  בן מהור"ר שמואל  "יעקב  בדף השער:  חתימה 

מק"ק טרנאפיל".
]63[ דף. חסר דף אחרון. 24.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. 
כתמים )בהם כתמי רטיבות( ובלאי. סימני עש. קרע 
חסר קטן בדף האחרון, עם פגיעה בטקסט, משוקם 
בהדבקת נייר. חיתוך דפים עם פגיעות קלות בטקסט 
השער.  בדף  בכתב-יד  רישומים  בודדים.  בדפים 

כריכה חדשה.

פתיחה: $2000
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הקונקורדנציה   - נתיב  מאיר   .31
רפ"ג- ונציה,   - הראשונה  העברית 

רפ"ד

קונקורדאנשייש",  הנקרא  נתיב  "מאיר  ספר 
דניאל  דפוס  ונציה,  נתן.  יצחק  רבי  מאת 

בומברג, רפ"ג-רפ"ד ]1523[.
הקונקורדנציה העברית הראשונה - "לעמוד 
על מרוץ הלשון המקודש ושמושיו ושרשיו 

ולמצוא בנקלה הפסוק הנרצה ומוצאו". 
נערכה  הראשונה  הנוצרית  הקונקורדנציה 
הקרדינל  ידי  על  ה-13  המאה  באמצע 
מאות  בסיוע   ,Hugo de Sancto Caro
זה  לחיבור  נדרשו  אלו  דומיניקנים.  נזירים 
כדי לעמוד בוויכוחים עם חכמי ישראל שהיו 
בקיאים במקרא. כמאתיים שנה לאחר מכן, 
ראה רבי יצחק נתן את הצורך בחיבורה של 
פולמוסים  לצורך  הן  עברית,  קונקורדנציה 
יהודיים-נוצריים שהתגברו במאה ה-15 והן 
לצורך עידוד כללי של לימוד המקרא. הוא 
בשיטת  בעברית,  כזה  חיבור  לערוך  החליט 
נהוגות  שהיו  הלטיניות  הקונקורדנציות 
המלאכה  על  שקד  הוא  תקופה.  באותה 
במשך שמונה שנים, אך רק כחמישים שנה 
ומאז  לראשונה,  חיבורו  נדפס  מותו  לאחר 
בן  נתן,  יצחק  רבי  רבות.  למהדורות  זכה 

המאה ה-15, התגורר בעיר ארל בפרובנס. הוא היה סוחר עשיר ונחשב למנהיג יהודי. השתתף גם בכמה 
ויכוחים בין יהודים לנוצרים.

תחילת  ולפני  ההקדמה  לאחר  נתן.  יצחק  רבי  של  הקדמתו  ואחריו  בתחריט,  מאויר  שער  הספר  בראש 
החיבור מופיע שער נוסף, ללא תחריט, ובו נכתב שם החיבור באופן שונה: "יאיר נתיב", ואף שם המחבר 
שונה: "...שחיבר הפילוסוף האלהי החכם ר' מרדכי נתן...". למעשה, הדעה המקובלת במחקר היא שמחבר 
הספר הוא רבי יצחק נתן ולא רבי מרדכי נתן )ראה: בן שלום, לשאלת מחברה של הקונקורדנציה 'מאיר 
נתיב', קרית ספר, סד, תשנ"ב-תשנ"ג, עמ' 754-760(. בשער השני מופיעה השנה רפ"ג, ובקולופון הסיום: 
הנראה  וכפי  רפ"ד,  מופיעה השנה  הראשי  בשער  גם  רפ"ד...".  שנת  לחדש תשרי  בכ"ו  "ותהי השלמתו 

השער )וכנראה הקונטרס הראשון כולו( נדפס עם סיום הדפסת הספר. 
.Israel Penso :בדף הראשון חתימה: "זה הספר שלי יהושוע פינסו". חתימה בדף השער

]406[ דף )50 קונטרסים ממוספרים בני 8 דף, קונטרס אחרון בן 5 דף; בקונטרס יא נוסף בדפוס דף נוסף(. 
37.5 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש, עם פגיעות בטקסט, במספר דפים. קרעים 
נייר.  בהדבקות  משוקמים  השער(,  במסגרת  קלה  פגיעה  )עם  דפים  ובמספר  השער  בדף  חסרים  וקרעים 

כריכה ישנה, פגומה.

פתיחה: $1000
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32. ספר פרקי אליהו - באזל, רפ"ז
העברי,  הדקדוק  עקרי  ביאור  אליהו,  פרקי  ספר 
ובשאר  ובנקודות  באותיות  קצרים  "בכללים 
 Capitula Cantici Specierum,  - דברים" 
רבי  מאת   ,Proprietatum & Officiorum
ותרגום ללטינית, מאת  אליהו בחור, עם הקדמה 
)Sebastian Münster(. באזל,  סבסטיאן מינסטר 
מהדורה   .1527 ]רפ"ז[   ,]Froben פרובן  ]דפוס 

שניה. עברית ולטינית, עמוד מול עמוד.
שירה",  "פרק  פרקים,  לארבעה  מחולק  הספר 
השמושים",  ו"פרק  המדות"  "פרק  המינים",  פרק 
לספרו הראשון של  והרחבה  והוא מהווה המשך 

המחבר, "ספר הבחור". 
בשוליים  וסימונים  )בלטינית(,  בכתב-יד  הגהות 

ובגוף הטקסט. 
לדף  ומעבר  השער  בדף  פרובן  של  המדפיס  דגל 

האחרון.
 16.5  .)]56[ )דף  באמצע  אחד  דף  חסר  דף.   ]97[
ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. 
כתמי דיו כהים בקצות הדפים. בלאי קל. סימן עש 
לאורך כ-35 דפים, עם פגיעות בטקסט. רישומים. 

כריכה חדשה.
מאוסף דן ירדני.

פתיחה: $400 

31. Meir Nativ – First Hebrew Concordance – Venice, 1523
Meir Nativ, by R. Yitzchak Natan. Venice: Daniel Bomberg, 1523.
First Hebrew concordance.
The first Christian concordance was compiled in the mid-13th century by Hugo de 
Sancto Charo, assisted by hundreds of Dominicans. Some two hundred years later, R. 
Yitzchak Natan recognized the need for a Hebrew concordance, both as an aid to defend 
Judaism in frequent disputations with the Christians, and to generally encourage the 
study of the Bible.
Signatures on first leaf and on title page.
[406] leaves (50 numbered gatherings of 8 leaves each, final gathering – 5 leaves; extra 
leaf in gathering 11). 37.5 cm. Overall good condition. Stains, including dampstains. 
Worming to several leaves, affecting text. Closed and open tears to title page and 
several leaves (slightly affecting border), repaired with paper. Old binding, damaged.
Opening price: $1000
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33. ספר התשבי - איזנה, ש"א - מהדורה ראשונה 
]כמנין תשב"י[ בלשון הקודש, מאת  Opusculum Recens Hebraicum, שורשי מילים  ספר התשבי, 
המדקדק רבי אליהו הלוי אשכנזי )רבי אליהו בחור(. איזנה )Isny, גרמניה(, דפוס פאוילוש בגיוש, ש"א 

1541. מהדורה ראשונה.
עברית ולטינית, עמוד מול עמוד. הטקסט העברי נדפס באותיות אשכנזיות, מנוקד. שער והקדמה בלטינית. 

בעמוד האחרון קולופון ואיור דגל המדפיס פאוילוש בגיוש. 
בעותק זה נמצאים ]24[ עמ' בתחילת הספר, עם שירים נוספים בלטינית ועברית, ושער עברי. עמודים אלו 

לא נמצאים בכל העותקים.
הגהות בלטינית בחלק מהדפים.

]24[, 199, 275-100, 271-269, ]5[ עמ'. שיבושים בספירת הדפים. 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בהם כתמי 
גבול הטקסט באחד מהדפים.  נייר. קרע חסר על  רטיבות קלים. קרע חסר בדף השני, משוקם בהדבקת 

כריכה חדשה. 
באותה שנה נדפסה מהדורה נוספת באיזנה, עם הטקסט העברי בלבד )ראה קטלוג "קדם", מכירה 40, פריט 

.)336

פתיחה: $600

32. Pirkei Eliyahu – Basel, 1527
Pirkei Eliyahu, principles of Hebrew grammar – Capitula Cantici Specierum, 
Proprietatum & Officiorum, by R. Eliyahu Bachur, with Latin foreword and translation, 
by Sebastian Münster. Basel: [Froben], 1527. Second edition. Hebrew and Latin on 
facing pages.
Handwritten notes (in Latin), and markings in margins and body of text.
[97] leaves. Lacking one leaf in middle (leaf [56]). 16.5 cm. Good-fair condition. Stains, 
including dampstains. Dark ink stains to leaf edges. Minor wear. Wormhole through 
some 35 leaves, affecting text. Inscriptions. New binding.
From the collection of Dan Yardeni.
Opening price: $400
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33. Sefer HaTishbi – Isny, 1541 – First Edition
Sefer HaTishbi, Opusculum Recens Hebraicum, lexicon of Hebrew words, by the 
grammarian R. Eliyahu HaLevi Ashkenazi (R. Eliyahu Bachur). Isnae (Isny, Germany): 
Paulus Fagius, 1541. First edition. Hebrew and Latin on facing pages. The Hebrew 
text is vocalized. Latin title page and preface. Colophon and printer's device of Paulus 
Fagius on final page. 
This copy contains [24] pages at the beginning of the book, with additional poems in 
Latin and Hebrew, and a Hebrew title page. These pages do not appear in all copies. 
Sone Latin glosses.
[24], 199, 100-275, 269-271, [5] pages. Mispagination. 21 cm. Good condition. Stains, 
including minor dampstains. Open tear to second leaf, repaired with paper. Open tear 
close to text on one leaf. New binding.
Opening price: $600
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34. Dikduk Eliyahu HaLevi – Isny, 1542 – Signature of Rabbi Isaac Berlin
Dikduk Eliyahu HaLevi (Sefer HaBachur), principles of Hebrew grammar, by R. 
Eliyahu Bachur. Isny: PB [Paulus Fagius], 1542. Second, expanded edition.
Signature on title page of R. Isaac Berlin (1793-1865), a Torah scholar and grammarian 
in Hamburg, son of R. Elazar Lazi Rabbi of the Three Communities. His annotations to 
the machzor of R. Wolf Heidenheim were published in the Hanover 1838-1839 edition. 
Several handwritten marginal emendations.
102, [1] pages. 21 cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains. Wear. Minor 
marginal tears, including open tears, and open tear to upper margin of title page, 
not affecting text. Minor worming, minutely affecting text. Early parchment binding, 
damaged, partially detached.
From the collection of Dan Yardeni.
Opening price: $500

 - ש"ב  איזנא,   - הלוי  אליהו  דקדוק  ספר   .34
חתימת רבי אייזיק ברלין

הדקדוק  עקרי  הבחור[,  ]ספר  הלוי  אליהו  דקדוק  ספר 
העברי, מאת רבי אליהו בחור. איזנא, דפוס פב ]פאוילוש 

בגיוש[, ש"ב ]1542[. מהדורה שניה ומורחבת. 
בדף השער, מתחת למקום ושנת הדפוס, נדפסו האותיות 

"פב" ]פאוילוש בגיוש[.
רבי אליהו הלוי אשכנזי - "הבחור" )רכ"ט-ש"ט(, מגדולי 
והגיה  ביאר  כתב,  באיטליה.  והדקדוק  המסורה  חכמי 
שניה  מהדורה  הוא  שלפנינו  הספר  רבים.  ספרים 
ומורחבת של ספרו הנודע "ספר הבחור" )רומא, רע"ט(, 
על שמו נודע בכינוי "רבי אליהו בחור". לצד ההקדמה מן 
המהדורה הראשונה של הספר, המופיעה כאן, חיבר רבי 
אליהו בחור הקדמה חדשה לכבוד מהדורה זו, בה העיד 
המהדורה  הדפסת  מאז  שחלפו  בעשורים  כי  עצמו  על 
לנכון לערוך  ולכן ראה  ידיעותיו,  הראשונה הרחיב את 
]ראה: מאמרו של  והוספות במהדורה שלפנינו  שינויים 
 Elias Levita (Eliahu Bachur) in Isny ירדני,  דן 

 .]2010 ,Seforim Blog-(1540-1542), ב
חתימה בדף השער: "אייזק ב"מ לאזי ברלין תקע"ו]?[" - רבי אייזיק ברלין )תקנ"ג-תרכ"ה(, בנו של הגאון 
מחכמי  ומדקדק,  חכם  תלמיד  החיים";  "אור  בעל  מיכל  חיים  ר'  של  גיסו  אה"ו,  אב"ד  לאזי  אלעזר  רבי 

המבורג. הגהותיו והערותיו על מחזור ר' וולף הידנהיים נדפסו במהדורת הנובר תקצ"ח-תקצ"ט.
מספר תיקונים בכתב-יד בשולי הדפים.

102, ]1[ עמ'. 21 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי. קרעים קטנים בשולי הדפים, 
בהם קרעים חסרים, וקרע חסר בשוליים העליונים של דף השער, ללא פגיעה בטקסט. סימני עש קלים, עם 

פגיעות מזעריות בטקסט. כריכת קלף עתיקה, עם פגמים, מנותקת בחלקה.
מאוסף דן ירדני.

פתיחה: $500
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35. Commentary on the Five Megillot by Rabbi Yosef ibn Yahya – Bologna, 
1538 – First Edition
Commentary on the Five Megillot, with commentaries on Tehillim, Mishlei, Iyov, 
Daniel, Ezra and Divrei HaYamim, by R. Yosef ibn Yahya. Bologna: "The Partners" [Silk 
Weaver's Guild – Menachem son of Avraham of Modena, Yechiel son of Shlomo of 
Verona and Aryeh son of Shlomo Chaim of Monselice], [1538].
Glosses in Italian script in several places. Entire paragraphs expunged by censorship 
in several places.
At the end of the books of Tehillim and Mishlei, stamps of Professor Lelio (Hillel) 
Della Torre (1805-1871), Italian rabbi, teacher and scholar who belonged to the circle of 
Samuel David Luzzatto
40, 121 [i.e. 122] leaves. 29 cm. Good condition. Stains (dampstains to several leaves). 
Worming, not affecting text, repaired in part with paper. Inscriptions. Stamps. Old 
binding.
Opening price: $1500

35. פירוש חמש מגילות מאת רבי יוסף 
אבן יחיא - בולוניה, רצ"ח - מהדורה 

ראשונה

פירוש  עם  מגילות",  חמש  על  "פירוש  ספר 
ודברי  עזרא  דניאל,  איוב,  משלי,  תהלים, 
בולוניה,  יחיא.  אבן  יוסף  רבי  מאת  הימים, 
דפוס השותפים ]מנחם בן אברהם ממודינא, 
שלמה  בן  ואריה  מווירונה  שלמה  בן  יחיאל 

חיים ממונציליצי[, ]רצ"ח 1538[.
מקומות.  במספר  איטלקית  בכתיבה  הגהות 
מחיקות צנזורה של פסקאות שלמות במספר 

מקומות.
בסוף ספר תהלים ובסוף ספר משלי - חותמות 
 ."PROF. LELIO DELLA TORRE" של 
פרופ' הלל )לליו( דלה טורה )תקס"ה-תרל"א( 
באיטליה.  ומלומד  סופר  מורה,  רב,  היה 
מורה  חוגו של שד"ל. תחילה שימש  מאנשי 
ועוזר רב העיר בטורינו, אחר כך לימד תלמוד 
בפדובה,  לרבנים  המדרש  בבית  ותאולוגיה 

ובהמשך כיהן כרב גם בפררה. 
טוב.  מצב  ס"מ.   29 דף.  קכב[  ]צ"ל:  קכא  מ, 
סימני  רטיבות(.  כתמי  דפים  )במספר  כתמים 
בחלקם  משוקמים  בטקסט,  פגיעה  ללא  עש, 
במילוי נייר. רישומים. חותמות. כריכה ישנה. 

פתיחה: $1500
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36. Neveh Shalom – Constantinople, 1538-1539 – Signatures
Neveh Shalom, philosophical composition, on the topics of faith, Kabbalah and nature, 
Torah attributes, prophecy and sacrifices, by R. Avraham son of R. Yitzchak Shalom 
(Spanish scholar, died in Spain in the year of the expulsion). Constantinople: Eliezer 
ben Gershom Soncino, [1538-1539]. First edition.
Colophon on the last page: "Completed on Friday 13th Sivan [1539]".
Signature on the first leaf: "Meir Santi" (possibly R. Meir Santa, Rabbi of Nagykanizsa. 
See: Ishim BiTshuvot Chatam Sofer, p. 250). Two unidentified signatures on the last 
page.
[191] leaves. Originally: [196] leaves. Lacking title page and four leaves [181-184]. 20.5 
cm. Good condition. Stains and dampstains. A few tears. Minor worming. Original 
leather binding, slightly damaged.
The Bibliography of the Hebrew Book records [194] leaves, whereas OCLC records 
[196] leaves. Comparison of this copy to a digitized copy on the HebrewBooks website 
confirms that the book indeed originally comprised [196] leaves.
Opening price: $700

36. ספר נוה שלום - קושטא, רצ"ח-רצ"ט 
- חתימות

ספר נוה שלום, חיבור פילוסופי, בענייני אמונה, 
הנבואה  התורה,  מעלות  והטבע,  הקבלה  חכמת 
שלום  יצחק  ב"ר  אברהם  רבי  מאת  והקורבנות, 
]מחכמי ספרד, נפטר שם בשנת הגירוש[. קושטא, 
]רצ"ח-רצ"ט  שונצינו,  גרשם  בן  אליעזר  דפוס 

1538-1539[. מהדורה ראשונה.
קולופון בעמוד האחרון: "ותהי השלמתו ביום ששי 
י"ג ימים לחדש סיון שנת חמשת אלפים ומאתים 

ותשעים ותשעה לבריאת עולם".
]יתכן  סאנטי"  מאיר  "הק'  הראשון:  בדף  חתימה 
ראה  קאנישא.  אב"ד  סאנטא  מאיר  רבי  והוא 
שתי  רנ[.  עמ'  חת"ס,  בתשובות  אישים  אודותיו: 

חתימות לא מזוהות בעמוד האחרון.
השער  דף  חסרים:  דף.   ]196[ )במקור:  דף.   ]191[
וארבעת הדפים ]181-184[(. 20.5 ס"מ. מצב טוב. 
כתמים וכתמי רטיבות. קרעים בודדים. מעט סימני 

עש. כריכת עור עתיקה, פגומה מעט.
ואילו  דף,   ]194[ נרשם:  הביבליוגרפיה  במפעל 
העותק  בבדיקת  דף.   ]196[ נרשם:   WorldCat-ב
 ,HebrewBooks שלפנינו מול עותק סרוק באתר

מתברר שבמקור אכן היו ]196[ דף.

פתיחה: $700
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37. Responsa of Rabbenu Nissim (the Ran) – Rome, 1545-1546 – First Edition
Responsa of R. Nissim Gerondi. Rome: Isaac de Lattes, Benjamin d'Arignano and 
Antonio Blado, 1545-1546.
First edition of Responsa of the Ran, printed based on a single manuscript
The book includes glosses by the publisher R. Yitzchak de Lattes, and his answer to a 
question unanswered in the manuscript.
Incomplete copy. 173, [14] pages. Lacking [10] leaves (pp. 11-12, 17-33), of [33] pages 
of the index (unpaginated) at end of book. Approx. 19 cm. Good-fair condition. Stains, 
including dampstains and dark stains. Minor tear with slight damage to text on one 
leaf. Creases. Censorship expurgations (faded). Handwritten inscriptions. Old binding, 
partially detached.
Opening price: $300

37. שו"ת רבנו נסים )הר"ן( - רומא, ש"ה-
ש"ו - מהדורה ראשונה

ספר שאלות ותשובות הרב הגדול הגאון רבנו נסים 
דלטאש,  יצחק  דפוס  ]רומא[,  רבתי  רומי  גירונדי. 
ש"ה-ש"ו  בלאדאו,  ואנטוניאו  מארניינו  בנימין 

 .]1545-1546[
המהדורה הראשונה של שו"ת הר"ן, שנדפסה על 
ההעתק  בספר  מצאנו  ]"כאשר  יחיד  כתב-יד  פי 

שהיה יחיד בעולמו"[.
בספר נדפסו הגהות מאת רבי יצחק דלטאש. כמה 
מהן פותחות בראשי התיבות "אי"ל" ]=אמר יצחק 
לאטאש[. שאלה ב' נמצאה בכתב היד ללא תשובה 

ורבי יצחק דלטאש כתב לה תשובה בעצמו.
בקולופון )עמ' קעב(: "רוח הש' נסי נוססה בי אשר 
מתנוססות  נסים...  רבנו  הגאון  תשובות  ראיתי 
שמי  עד  מתנשאות  שם,  הושלכו  אשר  העפר  מן 

מרומים במעשה הדפוס הזה...".
עשירית  שורה  כל  שורות,   33 בספר  עמוד  בכל 

סומנה באות )י, כ, ל(.
עותק חסר. קעג, ]14[ עמ'. חסרים ]10[ דפים )עמ' 
12-11, 33-17(, מתוך ]33[ עמ' של "מראה המקום" 
טוב-בינוני.  מצב  בקירוב.  ס"מ   19 הספר.  בסוף 

קמטים.  מהדפים.  באחד  בטקסט  קלה  פגיעה  עם  קטן  קרע  כהים.  וכתמים  רטיבות  כתמי  בהם  כתמים, 
מחיקות צנזורה )דהויות(. רישומים בכתב-יד. כריכה ישנה, מנותקת בחלקה. 

פתיחה: $300
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38. Responsa of the Rashba – Venice, 1545-1546 
Responsa of the Rashba, by R. Shlomo son of Aderet. Venice: Justinian, 1545-[1546].
Calligraphic signature on p. 2a, with an inscription in Latin characters, dated 1730.
192 leaves. 27 cm. Most leaves in good condition. Stains, including dampstains. Minor 
worming, slightly affecting text. Tears to several leaves, repaired with paper (affecting 
text in one place). Old binding.
Opening price: $800

38. ספר שו"ת הרשב"א - ונציה, ש"ה-ש"ו 
רבי  ותשובות מאת  ספר שו"ת הרשב"א, שאלות 
ש"ה- יושטיניאן,  דפוס  ונציה,  אדרת.  בן  שלמה 

]ש"ו 1545-1546[. 
בשער הספר פרט השנה הוא ש"ה, אך ההדפסה 
הסתיימה באמצע שנת ש"ו, כפי שנכתב בקולופון 
שבסוף הספר: "...ותשלם מלאכת הקדש היום יום 

ג' ר"ח אדר ש"ו לפ"ק". 
בדף ב/1 חתימה מסולסלת: "הקטן ישראל יצחק". 
של   1730 משנת  לטיניות  באותיות  רישום  לצדה 

.Raffaele Isach Bolaffi
טוב.  במצב  הדפים  מרבית  ס"מ.   27 דף.  קצב 
קלים,  עש  סימני  רטיבות.  כתמי  בהם  כתמים, 
דפים,  במספר  קרעים  בטקסט.  קלות  פגיעות  עם 
משוקמים בהדבקות נייר )עם פגיעה בטקסט באחד 

מהדפים(. כריכה ישנה.

פתיחה: $800
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39. Sefer HaShorashim – Venice, 1546-1548 
Sefer HaShorashim, roots of the Holy Tongue, by R. David Kimchi (the Radak) with 
explanations by R. Eliyahu Bachur. Venice: Justinian (Giustiniani), 1546-1548. 
The title page is dated Marcheshvan 1546, but the printing was only completed in Adar 
1548, as stated in R. Eliyahu Bachur's poem at the end of the book. 
Title page with Latin title: Thesaurus Linguae Sanctae.
[2] pages, 5-548 columns, [1] page. 30 cm. Good condition. Stains. Worming. Closed 
and open tears to title page, first leaves and final leaf, slightly affecting border and 
text, repaired in part with paper. Signature (trimmed) on title page. Latin inscriptions. 
Censorship deletions. New binding.
Opening price: $500

39. ספר השרשים - ונציה, ש"ז-ש"ח
דוד  לרבינו  הקודש,  לשון  שרשי  השרשים,  ספר 
בחור.  אליהו  מרבי  נימוקים  עם  )הרד"ק(  קמחי 

ונציה, דפוס יושטיניאן, ש"ז-ש"ח ]1546-1548[.
ליצירה  הש"ז  בשנת  מרחשון  בשער:  התאריך 
ש"ח  באדר  נשלמה  הספר  הדפסת  אך   ,)1546(
בחור  אליהו  רבי  של  בשירו  שנכתב  כפי   ,)1548(
 // לפרט  בש"ח   / נחרט  וגם  )"נחקק  הספר  בסוף 
גם  מופיע  בשער  לחדשים"(.   / סוף  לחדש  בראש 
 Thesaurus Linguae בלטינית:  הכותר  שם 

.Sanctae
]2[ עמ', ה-תקמח עמודות, ]1[ עמ'. 30 ס"מ. מצב 
חסרים  וקרעים  קרעים  עש.  סימני  כתמים.  טוב. 
בדף השער, בדפים הראשונים ובדף האחרון, עם 
פגיעות קלות במסגרת השער ובטקסט, משוקמים 
בשער.  )קצוצה(  חתימה  נייר.  בפיסות  בחלקם 

רישומים בלטינית. מחיקות צנזור. כריכה חדשה.

פתיחה: $500
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40. Halachot Gedolot – Venice, 1548 – First Edition – Ownership Inscription 
of a Woman
Halachot Gedolot. Venice: Marco Antonio Giustiniani, 1548. First edition.
One of the first halachic works authored after the completion of the Talmud, during the 
Geonic period. The identity of the author, who is quoted extensively by the Rishonim, 
is subject to dispute.
Censorship inscription on final leaf.
On verso of final leaf, ownership inscription of a woman in early Ashkenazic script.
[2], 105, 107-110, 112-144 leaves. Lacking four leaves: [2] leaves of forewords, and leaves 
106 and 111 (leaves 106 and 111 replaced in handwriting, in neat Italian script). 28.5 
cm. Most leaves in good condition. Stains, including dampstains. Open tear to corner 
of title page, slightly affecting border. Old binding.
Opening price: $600

ש"ח  ונציה,   - גדולות  הלכות  ספר   .40
של  בעלות  רישום   - ראשונה  מהדורה   -

אשה

ונציה, דפוס מארקו אנטוניו  ספר הלכות גדולות. 
יושטיניאן, ש"ח ]1548[. מהדורה ראשונה. 

הגאונים  בתקופת  נתחבר  גדולות  הלכות  ספר 
לאחר  שנכתבו  הראשונים  ההלכה  מספרי  והוא 
 - בה"ג  )המכונה:  מחברו  זהות  התלמוד.  חתימת 
בין  במחלוקת  שנויה  היתה  גדולות(  הלכות  בעל 
חכמי הראשונים המרבים להביאו. יש שיחסו את 
יחסוהו לרבי  ואחרים  גאון,  יהודאי  החיבור לרבי 
שמעון קיירא. בשער הספר שלפנינו מצוטטים דברי 
גדולות",  הלכות  עשה  גאון  יהודאי  "רב  הסמ"ג: 
זהות  בדבר  מיוחד  מאמר  נדפס  לשער  ומעבר 
המחבר )ראה עוד במבוא למהדורת רא"ש טרויב, 
עזריאל  רבי  למהדורת  במבוא  תרל"ה;  וורשא 
הילדסהיימר, ברלין תרמ"ח; מפעל הביבליוגרפיה, 

רשומה מס' 000127157(. 
רישום צנזורה בדף האחרון.

אשה,  של  בעלות  רישום  האחרון  לדף  מעבר 
בכתיבה אשכנזית עתיקה: "אני ליפהייט בת הר"ר 

יעקב רופא ז"ל".
]2[, קה, קז-קי, קיב-קמד דף. חסרים ארבעה דפים: 
]2[ דפים מדפי ההקדמה, ודפים קו, קיא )דפים קו, 

קיא, הושלמו בכתב-יד, בכתיבה איטלקית נאה(. 28.5 ס"מ. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים, בהם כתמי 
רטיבות. קרע חסר בפינת דף השער, עם פגיעה קלה במסגרת השער. כריכה ישנה.

פתיחה: $600 
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 - - שנות הש'  ונציה  אוסף ספרים מדפוסי   .41
עותקים חסרים

שבעה ספרים מדפוסי ונציה בשנות הש' )עותקים חסרים(:
1. פרקי אבות עם פירושי הרמב"ם ורבי יצחק אברבנאל. 
]ונציה, דפוס יושטיניאן, ש"ה 1545[. ב-רטו דף )דפים רט-

ריב נכרכו בטעות לפני דף קט(. חסר דף השער.
דפוס  ונציה,  ויטאל.  דוד  רבי  לדוד, מאת  מכתם  ספר   .2
בדפים  חסרים  קרעים  דף.  קח   .]1546[ ש"ו  יושטניאן, 
האחרונים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים בהשלמת נייר 

)והשלמת הטקסט בכתב-יד(.
3-4. ספר מרפא לנפש, מאת רבי רפאל נורצי. ונציה, דפוס 
זואן דיאגרה, של"ט ]1579[. טו-מ דף. במקור נדפס יחד עם 
החיבורים סאה סולת )יד דף ראשונים( לפניו, ואורח חיים 

בדרכי המוסר )לא דף, ספירה נפרדת( אחריו. 
שנ"ד  בראגדין,  דפוס  ]ונציה,  הר"ן.  דרשות  עם:  כרוך 
1594[. ט-צ דף. חסרים ח דפים ראשונים, בהם דף השער.

5. ספר ראשית דעת, דרושים, מאת רבי משה אלבלדה. 
י, ט-רמב ]צ"ל רמ[  ונציה, דפוס בראגדין, שמ"ג ]1583[. 
כרוכים  האחרונים  הדפים  רמא-רמג.  דפים  חסרים  דף. 

הפוך, ויש בהם קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט.
עזריה[",  ]=מנחם  סוגיות... מע  ופירוש  "ספר תשובות   .6
מאת רבי מנחם עזריה מפאנו. ]ונציה[, דפוס דניאל זניטי, 
]ש"ס 1600?[. קמ דף. חסרים דפים קמא-קמג )עם מפתח 

ולוח הטעות(.
ותרי עשר,  ירמיהו  על  פירוש  ספר מראות הצובאות,   .7
מאת רבי משה אלשיך. ]ונציה, דפוס זואן דגארה, שס"ג-

פירוש  עם  נדפס  )במקור  דף.  סז-קמד   .]1603-1607 שס"ז 
הספר(.  של  הראשון  חציו  חסר  לפנינו  הנביאים.  לכל 
בעמוד האחרון חתימת "איש ג"ר אנכי בארץ" - חתימתו 
של רבי אברהם יוסף שלמה גרציאנו, חכם ומשכיל יהודי-

ספרים  של  נודע  אספן  והיה  ה-17,  במאה  שחי  איטלקי, 
וכתבי-יד.

· מצורף: דף שער של ספר בית לחם יהודה, מפתח לעין 
יעקב מאת רבי יהודה אריה ממודינא. ונציה, דפוס פייטרו 

אלויסי ולורינצו בראגאדיני, שפ"ה 1625. 
7 ספרים )עותקים חסרים( + דף שער. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $1100
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41. Collection of Books Printed in Venice – 16th-17th Centuries – Incomplete 
Copies
Seven books printed in Venice in the 16th-17th centuries (incomplete copies):
1. Pirkei Avot with the commentaries of the Rambam and R. Yitzchak Abarbanel. 
[Venice: Justinian, 1545]. 2-215 leaves (leaves 209-212 erroneously bound before leaf 
109). Lacking title page.
2. Michtam LeDavid, by R. David Vital. Venice: Justinian, 1546. 108 leaves. Open tears 
to final leaves, affecting text, repaired with paper (and handwritten text replacement).
3-4. Marpeh LeNefesh, by R. Refael Norzi. Venice: Zuan (Giovanni) di Gara, 1579. 15-40 
leaves. Originally printed with Se'ah Solet before it (first 14 leaves), and Orach Chaim 
BeDarkei HaMusar after it (31 leaves, separate sequence).
Bound with: Derashot HaRan. [Venice, Bragadin, 1594]. 9-90 leaves. Lacking first 8 
leaves, including title page.
5. Reshit Daat, homilies, by R. Moshe Albelda. Venice: Bragadin, 1583. 10, 9-242 [i.e. 
240] leaves. Lacking leaves 241-243. Final leaves bound upside down, with open tears 
affecting text.
6. Responsa Menachem Azariah, by R. Menachem Azariah da Fano. [Venice]: Daniel 
Zanetti, [1600?]. 140 leaves. Lacking leaves 141-143 (with table of contents and errata).
7. Mar'ot HaTzov'ot, commentary on Yirmiyahu and Trei Asar, by R. Moshe Alshech. 
[Venice: Zuan di Gara, 1603-1607]. 67-144 leaves. (Originally printed with commentary 
on entire Neviim – lacking first half of book). Signature of R. Avraham Yosef Graziano 
on final page.
Enclosed: title page of Beit Lechem Yehuda, index to Ein Yaakov by R. Yehuda Aryeh 
of Modena. Venice: Pietro, Alvise and Lorenzo Bragadini, 1625
7 books (incomplete copies) + title page. Size and condition vary.
Opening price: $1100
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42. ספר מעייני הישועה )אברבנאל( - פרארה, 
שי"א - מהדורה ראשונה

ספר מעיני הישועה, פירוש על ספר דניאל, "שחבר השר 
דפוס  ]פרארה,  אברבנאל".  יצחק  דון  בישראל...  וגדול 

שמואל צרפתי, שי"א 1551[. מהדורה ראשונה. 
מאמרי הספר נקראים "מעיינות" )12 עינות-מים(, ופרקיו 

נקראים "תמרים". 
יצחק  דון  המחבר  מאת  ארוכות  הקדמות  כולל  הספר 
אברבנאל ומאת המו"ל, תלמידו רבי ברוך עוזיאל חזקיטו 
)אשר מביא בהקדמתו גם את קורות חייו של אברבנאל(. 
בספרד  היהודים  חיי  אודות  במידע  עשירות  ההקדמות 
טרם הגירוש ואחריו. הספר בא לחזק את לב העם בגאולה 
העתידית, ומציג כיצד נרמזו כל המאורעות בספר דניאל. 

בספר אף מופיעים דברים כנגד הנצרות.
הגהות במספר מקומות )בכתיבה ספרדית(. רישומים בדף 

השער. 
רישום  ובו  דף  הודבק  השער,  לדף  בסמוך  המגן,  בדף 
בכתיבה אשכנזית, המתייחס למקום ההדפסה המשוער: 

"נדפס לפי דעת הרבים קוסטאנטינא, ולי נראה שהוא דפוס פירארה ולא נזכר שם הדפוס מחמת מציק 
הצענזור, והאותיות והנייר יתנו עדותן, וגם החכם ר' ברוך חזקיטו היה תושב וראש חכמי פירארה". 

)דפים קלז-קלט הושלמו בכתב-יד(. 18.5 ס"מ. מצב משתנה בין הדפים,  קלו דף. חסרים דפים קלז-קמב 
רובם במצב טוב ומספר דפים במצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות כהים. בלאי קל. סימני עש, עם 
פגיעות בטקסט. קרעים בדף השער ובמספר דפים נוספים, בהם קרעים חסרים עם פגיעות במסגרת השער 
המאוירת, משוקמים בהדבקות נייר. הדבקות נייר בשולי מספר דפים, עם פגיעה קלה בטקסט. חיתוך דף 

השער עם פגיעה בחלקה העליון של מסגרת השער. כריכה ישנה, עם פגמים.
מן הספרים העבריים הראשונים שנדפסו בפרארה. 

פתיחה: $1200

42. Maayanei HaYeshuah (Abarbanel) – Ferrara, 1551 – First Edition
Maayanei HaYeshuah, commentary on the Book of Daniel, by Don Yitzchak Abarbanel. 
[Ferrara, Samuel Zarfati, 1551]. First edition. 
Lengthy prefaces by the author Don Yitzchak Abarbanel and by the publisher, his 
disciple R. Baruch Uziel Forti, containing a wealth of information about the life of Jews 
in Spain before and after the expulsion.
Glosses in several places (in Sephardic script). Inscriptions on title page.
Attached to the front endpaper is a leaf with an inscription in Ashkenazic script, 
relating to the supposed place of printing. 
136 leaves. Lacking leaves 137-142 (leaves 137-139 replaced in handwriting). 18.5 cm. 
Condition varies, most leaves in good condition, several leaves in fair condition. Stains, 
including dark dampstains. Minor wear. Worming, affecting text. Tears to title page 
and several other leaves, including open tears affecting engraved title page border, 
repaired with paper. Marginal paper repairs to several leaves, slightly affecting text. 
Title page trimmed with damage to upper part of border. Old binding, damaged.
Opening price: $1200
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43. Yesod HaEmunah by the Chassid Yaavetz – Ferrara, 1553
Yesod HaEmunah, by the Chassid R. Yosef Yaavetz. Ferrara: Abraham ibn Usque, 1553. 
First edition.
R. Yosef Yaavetz, known as the Chassid Yaavetz (ca. 1440 – 1508), leading rabbi at the 
time of the Spanish expulsion. After the expulsion, he reached Italy and travelled the 
country together with his son R. Yitzchak. He came to the aid of his fellow Spanish exiles, 
preaching to them, encouraging them and strengthening their faith. The principles of 
faith and Divine Providence are topics stressed repeatedly in his works.
[16] leaves. 18 cm. Good-fair condition. Stains. Tears to title page and other leaves, 
including open tears to two leaves, affecting text and headings, mostly repaired with 
paper. Title page trimmed, with damage to engraved border. Fine, new leather binding.
Opening price: $700

 - יעבץ  לחסיד  האמונה  יסוד  ספר   .43
פירארה, שי"ד

יעבץ.  יוסף  רבי  יסוד האמונה, מאת החסיד  ספר 
 .]1553[ שי"ד  אושקי,  ן'  אברהם  דפוס  פרארה, 

מהדורה ראשונה.
"החסיד  בכינויו  הנודע  יעבץ,  יוסף  רבי  המחבר, 
בתקופת  הרבנים  מגדולי  בערך-רס"ח(,  )ר'  יעבץ" 
בין  ולמד  שבפורטוגל,  בליסבון  נולד  ספרד.  גירוש 
היתר אצל דון יצחק אברבנאל. לאחר הגירוש הגיע 
עם  איטליה  ברחבי  נדודים  במסע  והחל  לאיטליה 
בנו רבי יצחק. הרבה לסייע למגורשי ספרד, לדרוש 
בפניהם ולחזק אותם, להפיח בהם רוח חיים ולעודד 
אותם להתחזק באמונה. יסודות האמונה והשגחת 

ה' בעולם היו נושאים שהודגשו מאד בספריו.
במרכז דף השער ובדף האחרון מופיע דגל המדפיס 
עם  אצטרולב  איור  ובתוכה  מסגרת   - אושקי  של 
הפסוקים: "וקוי יי' יחליפו כח...", "קויתי יי' קותה 

נפשי...".
]16[ דף. 18 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרעים 
חסרים  קרעים  בהם  נוספים,  ובדפים  השער  בדף 
בשני דפים, עם פגיעות בטקסט ובכותרות הדפים, 
משוקמים ברובם בהדבקות נייר. דף השער קצוץ 

בשוליו, עם פגיעות במסגרת השער המאוירת. כריכת עור חדשה, נאה.

פתיחה: $700
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44. Ayelet Ahavim on Shir HaShirim by Rabbi Shlomo Alkabetz, Author of 
Lecha Dodi – Venice, 1552
Ayelet Ahavim, commentary on Shir HaShirim (with vocalized verses), by R. Shlomo 
HaLevi Alkabetz. Venice: [Justinian] by Daniel Adelkind, 1552. First edition, printed in 
the lifetime of the author, R. Shlomo Alkabetz of Safed, author of Lecha Dodi.
Various inscriptions on the title page. Censor's signatures dated 1608 on final leaf.
64, [2] leaves. 18.5 cm. Fair-good condition. Stains, including large dampstains. 
Worming, slightly affecting text. Minor open tear to second leaf, slightly affecting text, 
and minor open tears to a few other leaves, not affecting text. Minor open tears and 
worming to title page, slightly affecting text and border, repaired with paper (leaf may 
have been supplied from different copy). Leaves trimmed with damage to text (several 
leaves lacking most of first line of text). Stamps. Old binding.
Opening price: $800

השירים  שיר  על  אהבים  אילת  ספר   .44
דודי"  "לכה  מחבר  אלקבץ,  לרבי שלמה 

- ונציה, שי"ב

)עם  השירים  שיר  על  פירוש  אהבים,  אילת  ספר 
פסוקים מנוקדים(, מאת רבי שלמה הלוי אלקבץ. 
אדיל-קינד,  דניאל  ע"י  יושטינייאן[  ]דפוס  ונציה, 
בחיי  שנדפסה  ראשונה  מהדורה   .]1552[ שי"ב 
המחבר, רבי שלמה אלקבץ מצפת, מחבר הפיוט 

"לכה דודי".
משה  בר   - "מבי"ט  השער:  בדף  שונים  רישומים 
ז"ל"; "איסטי ליב']רו[ די מיימון הכהן"; "יאודה די 
יעקב הכהן]?["; "זכיתי בתור]-[ מצות ]---[ הו"ר 
יע]קב[ יאודה ]----[ הצב"י ]----[. חתימות צנזורה 

משנת 1608 בדף האחרון.
כתמים,  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   18.5 דף.   ]2[ סד, 
בהם כתמי רטיבות גדולים. סימני עש עם פגיעות 
קלות בטקסט. קרע חסר קטן בדף השני עם פגיעה 
קלה בטקסט, וקרעים חסרים בשולי דפים בודדים, 
ללא פגיעות בטקסט. קרעים חסרים קטנים וסימני 
עש בדף השער, עם פגיעות קלות בטקסט ובמסגרת 
השער, משוקמים במילוי נייר )יתכן שהדף הושלם 

הראשונה(.  הטקסט  שורת  ברובה  חסרה  דפים  )במספר  בטקסט  פגיעות  עם  דפים  חיתוך  אחר(.  מעותק 
חותמות. כריכה ישנה.

פתיחה: $800
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45. ספר ברכת אברהם - לרבי אברהם 
 - אליהו"(  ל"גילוי  )שזכה  טריוויש 

ונציה, שי"ב - מהדורה ראשונה 

נטילת  ברכת  מקום  "על  אברהם,  ברכת  ספר 
והלכות",  ושיטות  גדולים  בפלפולים  ידים... 
מאת רבי אברהם טריוויש צרפתי. ונציה, דפוס 

בראגדין, שי"ב ]1552[. מהדורה ראשונה.
אברהם  רבי  המחבר  של  משפחתו  מוצא 
בשער  הרשום  וכפי  בצרפת,  הוא  טריוויש 
הוא "מזרע המאור הגדול מטריויש רש"י ז"ל". 
בצעירותו   .)1470( ר"ל  בשנת  באיטליה  נולד 
החל ללמד תורה לתלמידים )בהקדמת הספר 
שנתגלה  הנביא"  אליהו  "גילוי  על  מספר  הוא 
אליו בשנת ר"ן, כשהיה מלמד תלמידים בעיר 
רוביקו, הסמוכה לפירירה(. בהיותו בן 25 כבר 
בשנת  בשלוניקי.  מתיבתא  וראש  רב  נתמנה 
רס"ה )1505( הוזמן לשבת על כס הרבנות בעיר 
סופיה )כיום: בולגריה(, משם המשיך לקושטא, 
מזרחי,  אליהו  רבי  עם  ידידות  קשרי  קיים  בה 
בעל הפירוש הנודע על רש"י. כפי הנראה חי 
ה"בית  מרן  את  הכיר  שם  באדריאנופולי,  גם 
יוסף". הדעות חלוקות האם בסוף ימיו התגורר 

בארץ ישראל; יש הטוענים שבסוף ימיו התגורר בצפת )על תולדותיו בהרחבה, ראה: ח' חונה, '"חכמים 
ממשפחת טריויש בירושלים", סיני, יא, תש"ב-תש"ג, עמ' קפג-קצד(.

בראש ספרו "ברכת אברהם" נדפסו 17 הסכמות מחכמי הדור, ביניהן הסכמות ממרן רבי יוסף קארו בעל 
ה"בית יוסף", רבי יעקב פולק )רבם של גאוני פולין, רבי שכנא מלובלין והרמ"א(, רבי יצחק סבע, רבי עזריאל 
דאיינא, ועוד. המחבר מקדים להסכמות: "השבחים אשר כתבו עלי איני כדאי ידעתי, אך נכתבו להודיע כי 
הם מסכימים לדעתי". בין דברי מרן ה"בית יוסף" בהסכמתו: "כי ראיתי אלקים אחד קדוש מדבר מחבר... 
פסקים מתוקים מזוקקי' שבעתים בפלפול עצום בוער כאש עד לב השמי'... ברוך ה' אלקי אדוני אברהם 
)עוד על הספר  גברא רבה..."  ועוקר הרים  סיני  בנעימה קדושה...  ואיש מלחמה  גבור  לו בעולמו  שככה 
שלפנינו, ראה: י"ד מרקון, "ר' שלמה בן מזל טוב", ספר היובל לכבוד אלכסנדר מארקס, חלק עברי, ניו יורק 

תש"י, עמ' שמו-שמט(.
בראש עמוד השער חתימה מסולסלת )קצוצה מעט(, לא מזוהה.

שטו דף )במקור: שסא דף; גוף החיבור שלם. חסרים דפים שטז-שסא, הכוללים את "סימני מפתח הדינים 
והפלפולים", שבסופם קולופון המחבר; נראה כי כך נכרך הספר במקור(. דפים רעג-רעו נכרכו בטעות שלא 
כסדרם. 20.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות וסימני עובש. סימני עש, קרעים וקרעים 

חסרים בשולי הדפים, עם פגיעה בטקסט במספר דפים. רישומים. חתימות. כריכת קלף מקורית, פגומה.

פתיחה: $800
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45. Birkat Avraham – By Rabbi Avraham Treves (Who Merited to See a 
Revelation of Eliyahu HaNavi) – Venice, 1552 – First Edition
Birkat Avraham, regarding the correct place to recite the blessing over handwashing, 
by R. Avraham Treves Tzarfati. Venice: Bragadin, 1552. First edition.
The author, R. Avraham Treves (b. 1470 in Italy) served as rabbi in Salonika and Sofia, 
later living in Constantinople, Adrianople and possibly in Eretz Israel. The title page 
states that he was a descendant of Rashi. In his preface to the present work, the author 
relates that in his youth he merited to see a revelation of Eliyahu HaNavi – see Hebrew 
sidebar.
The book opens with 17 approbations by the Torah scholars of the generation, including 
an approbation by R. Yosef Karo – the Beit Yosef.
Unidentified calligraphic signatures (slightly trimmed) at the top of the title page.
315 leaves (originally: 361 leaves; body of work complete. Lacking leaves 316-361, with 
detailed table of contents and author's colophon; the book appears to have been bound 
originally without these leaves). Leaves 273-276 bound out of sequence. 20.5 cm. Fair-
good condition. Stains, including dampstains and mold stains. Marginal worming, 
tears and open tears, affecting text in several places. Inscriptions. Signatures. Original 
parchment binding, damaged.
Opening price: $800

עדות המחבר על "גילוי אליהו" שזכה לו

ר"ן...  "לזכר טוב... שנת  זכה ל"גילוי אליהו" בצעירותו:  כי  בהקדמת הספר שלפנינו מספר המחבר 

הייתי מלמד תלמידים בעיר רוביק"ו ורחוקה מהעיר המהודרה פירארא כמהלך יום... הייתי בן עשרים 

שנה נראה אלי בחלום בליל שבת בפרשת בשלח איך הייתי בעלייה אחת... שהיה הבית המדרש שלי 

באמת ובאמונה... ונראה אלי בחלומי שהיתה עלייה על גבי עלייה... והייתי יושב בחלומי... ולפני 

שלחן ערוך והייתי יושב בראש הספסל... ושם כנגדי יושב על ראש הספסל האחר אצל ראש השלח']ן[ 

אדם זקן מאד ובעל זקן לבן בשערות ארוכות... וישאלני הזקן ויאמר אלי בזה הלשון הקדש באהבה 

כאהבת האב אל הבן ויאמר בני מי היה גדול בנביאים... אמרתי אליו... ושתק הזקן וקבל תשובתי 

בשמחה... וכל ימי אמרתי בדעתי כי אותו הזקן הנזכר אשר ראיתי בחלום ודבר עמי ואני עמו הדברים 

הנזכרים היה אליהו הנביא זכור לטוב שנגלה אלי בחלום בזכות אבותי הקדושים ז"ל כי מזרע המאור 

הגדול רש"י ז"ל אנחנו... וכל ימי לא שקטתי ולא נחתי מלעסוק בתורה...". 
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46. Amudei Golah – Semak – 
Cremona, 1556 – Glosses
Amudei Golah, Sefer Mitzvot Katan – 
Semak, by R. Yitzchak son of R. Moshe 
of Corbeil. Cremona: Vincenzo Conti, 
[1556]. Second edition. Historiated title 
page.
Early ownership inscriptions (signatures 
trimmed or deleted). A few handwritten 
corrections.
[8], 156, [5] leaves. 18.5 cm. Good-fair 
condition. Stains. Marginal tear to title 
page, not affecting text, repaired with 
paper, and tears to another leaf, repaired 
with paper. Margins of several leaves 
trimmed with damage to text. Minor 
worming. Inscriptions. New binding.
Opening price: $500

46. ספר עמודי גולה - סמ"ק - קרימונה, 
שט"ז - הגהות

ספר עמודי גולה, הנקרא ספר מצוות קטן - סמ"ק, 
יצחק ב"ר משה מקורביל. קרימונה, דפוס  לרבינו 
וויצינצו קונטו, ]שט"ז 1556[. מהדורה שניה. שער 

מאוייר.
רישומי בעלות בכתב יד עתיק )החתימות קצוצות 

או מחוקות(. מעט תיקונים בכת"י.
]8[, קנו, ]5[ דף. 18.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. 
ללא  נייר,  במילוי  דף השער, משוקם  בשולי  קרע 
נייר  בהדבקות  משוקמים  וקרעים  בטקסט,  פגיעה 
בדף נוסף. חיתוך דפים עם פגיעות בטקסט במספר 

דפים. סימני עש קלים. רישומים. כריכה חדשה.
המהדורה  מן  שונה  שלפנינו  המהדורה  נוסח 
בערך.   1510 שנת  בקושטא,  שנדפסה  הראשונה 
תוספות  הגהות,  נוספו  זו  במהדורה  זאת,  מלבד 

והשמטות.

פתיחה: $500
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47. Maarechet HaElokut – Mantua, 1558 
Maarechet HaElokut, faith, Kabbalah and Jewish philosophy, attributed to R. Peretz 
son of Yitzchak of Gerona, with a commentary by R. Yehuda Chayat and "Perush 
Zulato" (another's commentary). Mantua: Meir son of Efraim of Padua and Jacob son 
of Naftali HaKohen of Gazzolo, [Rosh Chodesh Adar II, 1558].
Censorship deletions in chapter X of the present copy, in the section discussing 
reincarnation. Two censor's signatures on final page, one dated 1609.
4, 208 leaves. 19 cm. Good-fair condition. Stains, including dampstains. Worming to 
title page and first leaves, affecting text, repaired in part with paper (missing characters 
on title page replaced in handwriting). Title page margins trimmed close to border. 
Two other leaves trimmed close to text. New binding.
Opening price: $600

47. ספר מערכת האלקות - מנטובה, שי"ח 
קבלה  אמונה,  עניני  האלקות,  מערכת  ספר 
יצחק  בן  פרץ  לרבי  מיוחס  יהודית,  ופילוסופיה 
ז"ל  ופ"ז  חייט  יהודה  רבי  פירוש  עם  מגירונדי, 
]פירוש זולתו זכרונו לברכה[. מנטובה, דפוס מאיר 
בן אפרים מפדובה ויעקב בן נפתלי הכהן מגאזולו, 

]ראש חודש אדר שני שי"ח - פברואר 1558[. 
לאחר  חדשים  כארבעה  נדפסה  זו  מהדורה 
בחודש  בפיררה  הראשונה  המהדורה  הדפסת 
חשון של אותה שנה ]אוקטובר 1557[. ההבדל בין 
המהדורות הוא בפירוש השני, "פירוש זולתו ז"ל", 
"פירוש  השם  תחת  נדפס  הראשונה  שבמהדורה 
לא נודע שם מחברו". במהדורה זו הושמטו קטעים 
הפילוסופים  דברי  על  הבנויים  הפירוש  מן  רבים 
היווניים, ומאידך נוספו קטעים רבים של ביאורים 

ממחברים אחרים.
מחיקות  מופיעות  שלפנינו  בעותק  עשירי  בפרק 
צנזורה בקטע העוסק בעניין הגלגול. המחיקות הן 
שתי  "גלגול".  המושג  שמופיע  מקום  בכל  בעיקר 
חתימות צנזורים בעמוד האחרון, אחת מהן משנת 

.1609
ד, רח דף. 19 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם 
ובדפים  השער  בדף  עש  סימני  רטיבות.  כתמי 
הראשונים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם 

בשני  המסגרת.  גבול  על  שוליים  חיתוך  בשער  בכתב-יד(.  אותיות  השלמת  השער  )בדף  נייר  בהדבקות 
עמודים חיתוך דפים על גבול הטקסט. כריכה חדשה.

פתיחה: $600
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48. Bar Sheshet – Responsa of the Rivash – Riva di Trento, 1559
Responsa Bar Sheshet – Responsa of the Rivash. Riva di Trento: [Antonio Bruin], 1559. 
Second edition, printed based on Teshuvot HaRav, Constantinople 1546-1547 edition.
A few censorship expurgations. Deleted signature on title page. Censor's signature on 
final page.
318, [2], 319-415, [9] leaves. 18.5 cm. Good-fair condition. Stains, including dampstains. 
Closed and open tears to title page and final leaves, affecting text, repaired in part with 
paper (missing text partially replaced by hand). Inscriptions. Censor's signature. New 
binding, partially detached.
Opening price: $400 

 - הריב"ש  שו"ת   - ששת"  "בר  ספר   .48
ריווא דטרינטו, שי"ט

ריווא  - שו"ת הריב"ש.  ספר "תשובות בר ששת" 
 .]1559[ שי"ט  ברואין[,  אנטוניאו  ]דפוס  דטרינטו, 
הרב"  "תשובות  פי  על  שנדפסה  שניה,  מהדורה 

מהדורת קושטא, ש"ו-ש"ז.
בשער.  מחוקה  חתימה  מעטות.  צנזורה  מחיקות 

חתימת צנזור בעמוד האחרון. 
שיח, ]2[, שיט-תטו, ]9[ דף. 18.5 ס"מ. מצב טוב-
בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. קרעים וקרעים 
חסרים, בדף השער ובדפים האחרונים, עם פגיעות 
נייר  והדבקות  במילוי  בחלקם  משוקמים  בטקסט, 
רישומים.  בכתב-יד(.  הושלם  מהטקסט  )חלק 

חתימת צנזור. כריכה חדשה, מנותקת חלקית.

פתיחה: $400
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49. Torat HaBayit by the Rashba – Cremona, 1565 – First Edition
Torat HaBayit (HaKatzar) by R. Shlomo ben Aderet – the Rashba. Cremona: [Vincenzo 
Conti], 1565. First edition.
Torat HaBayit is a work on the laws of Kashrut, in two versions: a brief work containing 
only the final rulings (HaKatzar), and a more comprehensive work, explaining the 
sources of the rulings (HaAroch). The present book contains the shorter version.
Inscription in Italian script on the title page. Censors' signatures in Italian on the final 
page.
72 leaves. 19.5 cm. Good-fair condition. Stains, including dampstains. Open tears to 
title page, affecting text and border, repaired with paper. Marginal open tears to some 
leaves, not affecting text. Inscriptions. New binding.
Opening price: $400

49. ספר תורת הבית להרשב"א - קרימונה, 
שכ"ו - מהדורה ראשונה

ספר תורת הבית ]הקצר[, לרבינו שלמה בן אדרת 
- הרשב"א. קרימונה, ]דפוס וויצינצו קונטי[, שכ"ו 

]1565[. מהדורה ראשונה.
ספר "תורת הבית" להרשב"א, מכיל פסקי הלכה 
לא  אשר  בית  אין  "כי   - והיתר  איסור  בענייני 
יצטרך תמיד למלאכה הזאת, וע"כ קראתי לספר 
הזה תורת הבית" )לשון המחבר בהקדמתו לספר(. 
האחת  צורות:  בשתי  חיבורו  את  כתב  הרשב"א 
והאחרת  הדברים,  בשורשי  למעיינים  ארוכה 
קצרה ופסוקה. לפנינו "תורת הבית הקצר" שנדפס 

שנים רבות לפני שנדפס "הארוך" )ונציה, שס"ח(.
כה"ר  "לחלק  איטלקית:  בכתיבה  בשער  רישום 
צנזורים  חתימות  האחרון  בעמוד  עזריאל". 

באיטלקית. 
כתמים,  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   19.5 דף.  עב 
השער,  בדף  חסרים  קרעים  רטיבות.  כתמי  בהם 
משוקמים  השער,  ובמסגרת  בטקסט  פגיעה  עם 
נייר. קרעים חסרים בשולי כמה דפים,  בהדבקות 

ללא פגיעה בטקסט. רישומים. כריכה חדשה.

פתיחה: $400
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50. ספר ילקוט שמעוני - שני חלקים 
- ונציה, שכ"ו - חתימות

חז"ל,  מאמרי  לקט  שמעוני,  ילקוט  ספר 
על  שני  וחלק  התורה,  על  ראשון  חלק 
הדרשן  שמעון  רבי  מאת  וכתובים,  נביאים 
בראגדין,  אלוויזי  דפוס  ונציה,  מפרנקפורט. 

]שכ"ו 1566[. מהדורה שניה. שני כרכים.
מקומות  מראי  בדפוס  נוספו  זו  במהדורה 

וביאורי מילים קשות, בשולי הדפים. 
הכרך  של  השער  בדף  בעלות  רישום 
אבטלין  כמהר"ר  לחלק  "...הגיע  הראשון: 
מקונסיליו יצ"ו כשחלק עם אחיו ע"י ישראל 
ריביירה..." )ראה קטלוג "קדם", מכירה 65, 
ספר  בעלות של  רישום  מופיע  בו   ,73 פריט 
..." הירושה:  בחלוקת  אחיו  לרשות  שהגיע 

הגיע לחלק כמ' שלמה יקותיאל מקונסיליו... 
ריביירה..."(.  ישראל  ע"י  אחיו  עם  כשחלק 
)ש'- מקונסיליו  שלמה  בן  אבטליון  רבי 

איטליה  מרבני   ,)1540-1616 שע"ז  תשרי 
יהודה  שמואל  רבי  מתלמידי  ה-16,  במאה 
אבטליון  רבי  פאדובה.  של  רבה  קצנלבוגן 
הוא שעורר בשנת ש"ס-שס"א את הפולמוס 
בעיר  הטהרה  מקווה  כשרות  על  המפורסם 
של  בביתו  תחילה  היה  זה  מקווה  רוויגו. 
לרשות  עבר  שהבית  ולאחר  אבטליון,  רבי 
שינויים  נעשו  )הנזכר(,  יקותיאל  רבי  אחיו 

בדרכי הפעלת המקווה. בעקבות כך, יצא רבי אבטליון לערער על כשרות המקווה. נושא זה עורר פולמוס 
ומחלוקת רבה בין רבני איטליה. תשובות רבות ומספר ספרים נדפסו במסגרת הפולמוס הזה, בהם: "פלגי 

מים" )ונציה, שס"ח(; "משבית מלחמות" )ונציה, שס"ו(; "מקווה ישראל" )ונציה, שס"ז(; ועוד. 
בכרך השני )בתוך איור תיבת הפתיחה בדף ב(, חתימה: "יעקב נר"ו ן' עמרם"; רישומים שונים מעבר לדף 
]2[ ומעבר לדף האחרון: רישום של בן המקונן על פטירת אביו רבי שלמה עמרם בחודש אלול שנת שצ"ה, 
ועוד רישומי פטירה, בהם רישום פטירת ר' יעקב עמרם. יתכן שמדובר ברבי יעקב ן' עמרם הרופא, מפרנסי 

ירושלים בשנות הש"פ-הש"צ בקירוב )ראה: תולדות חכמי ירושלים ב', עמ' 11-12(.
בדפים רבים בכרך השני נוספו בכתב-יד הגהות, ומאות ציונים של מקורות לפסוקים המופיעים בטקסט 

)חלק מהציונים בכתב-יד קצוצים(. 
כרך ראשון: שיג דף. כרך שני: ]2[, ב-קצ דף. ]1[ דף שנמצא במקור בסוף הכרך הראשון, נכרך לאחר דף 
השער של הכרך השני. 27 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות קשים. עקבות רטיבות 
בדפים האחרונים של הכרך הראשון. כתמי דיו כהים בדף השער של הכרך השני. סימני עש בדפי השער 
ובדפים נוספים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם בהדבקות נייר. קרעים. בדף השער של הכרך הראשון 
קרעים חסרים, עם פגיעה קלה בטקסט, משוקמים בהדבקות נייר )הדף הודבק על נייר לחיזוק(. הדבקות 
נייר עם פגיעות בטקסט במספר מקומות. חיתוך דפים עם פגיעות בטקסט במספר מקומות. כריכות חדשות.

פתיחה: $1000 
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50. Yalkut Shimoni – Two Parts – Venice, 1566 – Signatures
Yalkut Shimoni, anthology of sayings of the sages, Part I on the Torah and Part II on 
Neviim and Ketuvim, by R. Shimon HaDarshan of Frankfurt. Venice: Alvise Bragadin, 
[1566]. Second edition. Two volumes.
References and explanation of difficult words added in this edition in the margins. 
On the title page of vol. I, ownership inscription of R. Avtalyon son of Shlomo of 
Consiglio (1540-1616), an Italian rabbi in the 16th century, disciple of R. Shmuel Yehuda 
Katzenellenbogen Rabbi of Padua. R. Avtalyon aroused a famous controversy between 
Italian rabbis when he disqualified the mikveh in his brother's house in Rovigo. 
Signature in vol. II (in initial word panel on leaf 2): "Yaakov son of Amram"; various 
inscriptions on verso of leaf [2] and on verso of final leaf, including record of the death 
of R. Yaakov Amram. This may be R. Yaakov son of Amram the physician, a community 
leader in Jerusalem in the 1620s-1630s.
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51. ספר מקראי קדש - ונציה, שמ"ו
ספר מקראי קדש, חלק ראשון על מצוות היראה והאהבה 
ושורשיהן, וחלק שני על סודות וטעמי המצוות, מאת רבי 
 .]1586[ שמ"ו  דגארה,  זואן  דפוס  ונציה,  סאמיגה.  יוסף 

מהדורה ראשונה.
כתמי  )בהם  כתמים  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   19 דף.  קיו  ו, 
רטיבות(. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. הקדשה בכתב-יד 

)משנת תרצ"ב( בעמוד השער. כריכה ישנה, עם פגמים.

פתיחה: $300

51. Mikra'ei Kodesh – Venice, 1586
Mikra'ei Kodesh, Part I – on the commandments 
to fear and love G-d and their principles; Part 
II – on the hidden aspects and reasons of the 
Mitzvot, by R. Yosef Samega. Venice: Zuan di 
Gara, 1586. First edition.
6, 116 leaves. 19 cm. Fair-good condition. Stains 
(including dampstains). Worming, affecting 
text. Handwritten dedication (dated 1932) on 
title page. Old binding, with damage.
Opening price: $300

Handwritten glosses on many leaves of vol. 
II, and hundreds of references for verses 
appearing in the text (some of handwritten 
references trimmed).
Vol. I: 313 leaves. Vol. II: [2], 2-190 leaves. [1] 
leaf originally at end of vol. I, bound here 
after title page of vol. II. Approx. 27 cm. 
Fair condition. Stains, including significant 
dampstains. Traces of past dampness to final 
leaves of vol. I. Dark inkstains to title page 
of vol. II. Worming to title pages and other 
leaves, affecting text, repaired in part with 
paper. Tears. Open tears to title page of vol. 
I, slightly affecting text, repaired with paper 
(leaf mounted on paper for reinforcement). 
Paper repairs affecting text in several places. 
Leaves trimmed with damage to text in several 
places. New bindings.
Opening price: $1000

50c
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52. Or Ne'erav by Rabbi Moshe Cordovero – First Edition – Venice, 1587
Or Ne'erav, introduction to Kabbalah, by R. Moshe Cordovero – the Ramak. Venice: 
Zuan (Giovanni) di Gara, [1587]. First edition printed after the author's passing, by his 
son R. Gedalia Cordovero and R. Moshe Bassola.
Or Ne'erav is a basic introduction to kabbalah, in which the Ramak explains the 
importance of kabbalah study and correct approaches to it.
56 leaves. 15.5 cm. Good-fair condition. Stains, including dampstains. Minor open tear 
and minor worming to title page and first leaves, slightly affecting border, repaired 
with paper. Title page trimmed close to border. Censor's signatures on verso of title 
page. New leather binding.
Opening price: $700

52. ספר אור נערב לרמ"ק - מהדורה ראשונה - 
ונציה, שמ"ז

ספר אור נערב, "מתוק לנפש ומרפא לעצם... למתרחקים 
הרמ"ק.   - קורדובירו  משה  רבי  מאת  האמת",  מחכמת 
ונציה, דפוס זואן דיגארה, ]שמ"ז 1587[. מהדורה ראשונה 
גדליה  רבי  בנו  ידי  על  המחבר,  פטירת  לאחר  שנדפסה 

קורדובירו ורבי משה באסולה )מלרוקה(. 
הספר הוגה על ידי הרמ"ע מפאנו )כפי שכותב רבי גדליה 
קורדובירו בהקדמתו: "ומצאתי את החכם השלם הרמ"ע 
וזכה בו להגיהו..."(.  מפאנו... בכל בית אבי נאמן הוא... 

בראש הספר מופיעה הקדמתו של הרמ"ע.
חכמת  בשערי  לבאים  יסודי  מבוא  ספר  הוא  נערב  אור 
הקבלה. הרמ"ק כותב בו על חשיבות לימוד הקבלה ועל 
מזכיר  דבריו  בתוך  זו.  חכמה  ללימוד  הנאותות  הדרכים 
הרמ"ק את טקסי ה"גירושים" שנהגו מקובלי צפת לערוך 
בשדה, ועל רוח הקדוש ששרתה עליהם. הוא מספר על 
אלקבץ  שלמה  רבי  ורבו  גיסו  עם  יחד  שעשה  "גרושים" 
)מחבר "לכה דודי"(: "הסגולה השמינית היא מה שניסיתיו 
אני וזולתי בעניין הגרושים שהיינו מתגרשים השדה עם 
האלהי כמהר"ר שלמה ן' אלקבץ הלוי נר"ו לעסוק בפסוקי 
התורה פתאום בלי עיון והיו הדברים מתחדשים דברים 
נסה..."  או  שראה  מי  אלא  זה  ענין  להאמין  אפשר  שאי 
את  הרמ"ק,  שם  שכותב  כפי  שני(.  פרק  חמישי,  )חלק 
החידושים שחידש בעת ה"גרושים" כתב בקונטרס נפרד, 

שנדפס מאוחר יותר תחת השם "ספר גרושין" בוונציה שס"ב, ראה פריט הבא.
נו דף. 15.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. קרע חסר קטן וסימני עש קלים בדף השער 
גבול  על  השער  דף  חיתוך  נייר.  במילוי  משוקמים  השער,  במסגרת  קלה  פגיעה  עם  הראשונים,  ובדפים 

מסגרת השער. חתימות צנזורה מעבר לשער. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $700 
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53. Sefer Gerushin by Rabbi Moshe Cordovero – Venice, 1602 – First Edition
Sefer Gerushin, novellae innovated while practicing Gerushin, by R. Moshe Cordovero 
– the Ramak. [Venice]: Daniel Zanetti, [1602]. First edition.
Sefer Gerushin is a kind of diary, in which R. Moshe Cordovero recorded Torah 
novellae revealed to him in the company of his teacher R. Shlomo Alkabetz and other 
colleagues, while practicing Gerushin – going out to the fields and mountains of the 
Galilee and praying at the gravesites of Tzadikim.
24, [4] leaves. 18 cm. Overall good condition. Stains, including dark stains and 
dampstains. Tiny open tears to final two leaves, slightly affecting text. Marginal paper 
repairs to several leaves. Stamps. New binding.
Opening price: $500

53. ספר גרושין לרמ"ק - ונציה, שס"ב - מהדורה 
ראשונה

ה"גירושין",  מנהג  בעת  שנתחדשו  חדושים  גרושין,  ספר 
מאת רבי משה קורדובירו - הרמ"ק. ]ונציה[, דפוס דניאל 

זאניטי, ]שס"ב 1602[. מהדורה ראשונה. 
הספר הובא לדפוס בידי רבי דוד ן' הין משאלוניקי, יחד 
עם שני ספרים נוספים - פירוש על הגדה של פסח לרבי 
יוסף ג'יקטיליה, וספר לקוטי שושנים, המכיל לקט פירושים 
הדפוס  ושנת  מקום  אחרונים.  ונביאים  יהושע  ספר  על 
מופיעים בספר לקוטי שושנים בלבד, שם גם מופיעה בדף 
הקדמה  למעשה  המשמשת  לדפוס,  המביא  הקדמת  ב' 

לשלושת הספרים. 
ספר גירושין הוא מעין יומן, בו מתועדים הגילויים וחידושי 
התורה שהתגלו והתחדשו לרמ"ק בחברת מורו רבי שלמה 
אלקבץ, ותלמידים חברים נוספים. הרמ"ק וחבורתו נהגו 
"להתגרש" - לצאת אל השדות וההרים בגליל, ולהשתטח 
אור  בספר  עצמו  )כפי שכתב הרמ"ק  קברי הצדיקים  על 
נערב, דף לב/2: "מה שנסיתיו אני וזולתי בעניין הגרושים, 
ן'  שלמה  כמהר"ר  האלהי  עם  השדה  מתגרשים  שהיינו 

אלקביץ הלוי נר"ו, לעסוק בפסוקי התורה פתאום בלי עיון, והיו הדברים מתחדשים, דבר']ים[ שאי אפשר 
להאמין ענין זה, אלא מי שראה או נסה הענין פעמים רבות, ומתנות שקבלתי בגרושים ובאו לחלקי בחמלת 

ה' עלי, אעתיק אותם בקונטריס בפני עצמו..."; ראה פריט קודם(. 
)עוד על פשר שמו של הספר, ועל טעויות בהבנתו, ראה: ג' שלום, ספר גרושין מהו? קרית ספר א, תרפ"ד-

תרפ"ה, עמ' 163-168; י' זנה, טיולים ביבליוגרפיים, ספר גרושין, קרית ספר, טז, תרצ"ט-ת"ש, עמ' 382-383; 
ב' קלאר, קרית ספר, יח, תש"א-תש"ב, עמ' 408; וכן: ב' זק, בשערי הקבלה של רבי משה קורדובירו, ירושלים 

תשנ"ה, עמ' 17-22(.
כד, ]4[ דף. 18 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים, בהם כתמים כהים וכתבי רטיבות. קרעים חסרים זעירים בשני 

הדפים האחרונים, עם פגיעה קלה בטקסט. הדבקות נייר בשולי מספר דפים. חותמות. כריכה חדשה.

פתיחה: $500
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עמודי   - יחד  כרוכים  ספרים  שלושה   .54
שערי   / אסתר  מגילת   / )סמ"ק(  גולה 
שבועות )מהדורה לא רשומה( - שנות הש'

שלושה ספרים משנות הש', כרוכים יחד:
הקצר,  מצות  ספר  הנקרא  גולה,  עמודי  ספר   ·
לרבי יצחק מקורביל. קראקא, דפוס יצחק בן אהרן 

מפרוסטיץ, ]שנ"ו 1596[.
בפנים  הערות  המדפיסים  הוסיפו  זו  במהדורה 
הרמ"א  והגהות  ערוך  השולחן  פי  על  הספר, 
וכפי שנכתב בשער:  לכן,  קודם  קצר  זמן  שנדפסו 
לפסק  מתנגד  הוא  אשר  מהספר  מקומות  "בכל 
השלחן ערוך, נכתב שם בכתב קטן פסק הש"ע...".
בדף צד/2 הגהה ארוכה בכתיבה אשכנזית. מאוחר 
שובי  "אחר  להגהה:  המשך  הכותב  הוסיף  יותר 

נחמתי...".
על  הרמב"ן  השגות  יישוב  אסתר,  מגלת  ספר   ·
ליאון;  יצחק  רבי  מאת  הרמב"ם,  של  השורשים 
וליקוטים נוספים. ונציה, דפוס זואן דיגארא, שנ"ב 

.]1592[
פרק  על  מר"ם  יוסף  ר'  פירוש  קכה-קכו  בדפים 
זה  פירוש  על  פ"ד(.  בכורים  )משנת  אנדרוגינוס 

השיג בחריפות הרמ"ע מפאנו בפירושו לפרק זה )שו"ת הרמ"ע מפאנו, סי' קל(: "וחזינא ליה למאן דהוא 
דלא גמיר ולא סביר והוא מתעטף בטליתן של חכמים ואיננו לא חכם ולא תלמיד... מכירים אנו בו באותו 
המתחכם שלא שנה ולא שמש ועשה בפירושו תורה פלסתר, ומה שנמסרו דבריו לרבים היא שגגה רבתי 
שיצאה מבית הדפוס, והיא גרמה לנו לפרסמו שלא יטעו התלמידים". )ראה: ש' ליברמן, הלכות הירושלמי 
לרבינו משה בן מימון, ניו יורק תש"ו, עמ' ט הערה 59, המשער כי יוסף מר"ם הוא ר' יוסף סאמיגה, אשר 

רמ"ע מפאנו כתב עליו דברים חריפים גם במקום אחר(.
· ספר שערי שבועות, מאת רבינו יצחק בן רבי ראובן. ]פראג?, שנות הש'?[. מהדורה שלא נרשמה במפעל 

הביבליוגרפיה ואינה מופיעה בקטלוג הספריה הלאומית.
בשער מיוחס החיבור לרבי יצחק אלפסי - הרי"ף, 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(.
בדף המגן הקדמי רישום בעלות מחוק שמוזכר בו רבי לייב אולמן. רישומי בעלות וחתימות נוספות בדף 
זה: "הק' זלמן בהרי"י ז"ל מא"ד כע"ע פה אנשבאך"; "קניתי מהנ"ל הק' דוד וייסקופף". רישומי בעלות בדף 
השער: "מאת יי' הוא שאול... כמר שלמה יצ"ו בן אמ"ז הקצין לעמו כמר שמעון זצלה"ה"; "חנני השב"ה 

הק' מאיר ג"ה ]=גונצהויזן[". רישום נוסף על חודי הדפים.
]8[, קנו, ]6[; קכח; טז, ]9[ דף. 20 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש, עם פגיעות 
בטקסט. קרעים בשולי דפים. כריכה עתיקה )עץ מחופה עור בצבע בהיר עם עיטורים(, עם אבזמי מתכת. 

צבע אדום על חודי הדפים.
מאוסף דן ירדני.

פתיחה: $2000
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54. Three Books Bound Together – Amudei Golah (Semak) / Megillat Esther / 
Shaarei Shevuot (Bibliographically Unlisted) – 16th/17th Century
Three books from the 16th/17th century, bound together:
· Amudei Golah, Sefer Mitzvot Katzar, by R. Yitzchak of Corbeil. Kraków, Isaac son of 
Aaron of Prostitz, [1596].
Lengthy gloss in Ashkenazic script on p. 94b.
· Megillat Esther, answers to Ramban's objections on Rambam's Sefer HaMitzvot, by 
R. Yitzchak Leon; and other selections. Venice: Zuan (Giovanni) di Gara, 1592.
· Shaarei Shevuot, by R. Yitzchak son of R. Reuven. [Prague?, 16th/17th century?]. 
Edition not listed in the Bibliography of the Hebrew Book nor in the NLI catalog.
The work is attributed on the title page to R. Yitzchak Alfasi – the Rif, yet today it is 
accepted to assume that the author is R. Yitzchak son of R. Reuven of Barcelona, who 
translated Sefer HaMekach VehaMemkar by R. Hai Gaon.
On the front endpaper, deleted ownership inscription mentioning R. Leib Ulman, and 
other ownership inscriptions and signatures. Ownership inscriptions on the title page. 
Additional inscription on fore-edges.
[8], 156, [6]; 128; 16, [9] leaves. 20 cm. Good-fair condition. Stains, including dampstains. 
Worming, affecting text. Marginal tears. Early binding (wood covered with ornamented 
light-colored leather), with metal clasps. Red fore-edges. 
From the collection of Dan Yardeni.
Opening price: $2000
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55. She'erit Yosef – Mantua, 1593
She'erit Yosef, Talmudic methodology, by R. Yosef ibn Verga. Mantua: brothers Yitzchak 
and Shlomo, sons of R. Shmuel of Norzi [printed by Tomaso Ruffinelli, 1593]. Second 
edition.
Ownership inscription in Italian script on title page, dated 1857.
Inscription in Italian on verso of final leaf.
44 leaves. 19.5 cm. Fair condition. Stains. Large, dark dampstains to many leaves. 
Marginal tears and wear. Minor worming. Stamps. New binding.
Opening price: $400

מנטובה,   - יוסף  שארית  ספר   .55
שנ"ג

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

שניה. 
רישום בעלות בדף השער, בכתיבה איטלקית: 
"קנין כספי הצעיר פינחס ירק, ביום ח' לח' 

אלול התרי"ז" ]כנראה מטורינו[.
רישום באיטלקית מעבר לדף האחרון.

כתמים.  בינוני.  מצב  ס"מ.   19.5 דף.  מד 
רבים.  בדפים  וכהים  גדולים  רטיבות  כתמי 
קרעים ובלאי בשולי דפים. סימני עש קלים. 

חותמות. כריכה חדשה. 

פתיחה: $400
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56. ספר ביאורים למהר"ן שפירא )זיוף( - ונציה, שנ"ג - מפת ארץ ישראל - עותק מיוחס
ספר ביאורים, על פירוש רש"י על התורה, "שחבר... ר' נתן מק"ק הראדנה ]רבי נתן שפירא[". ונציה, דפוס 

מטיאו דזניטי וקומין פריזיניי, ]שנ"ג 1593[.
מכיל מספר איורים: מפת ארץ ישראל, סולם יעקב, מנורת המקדש, ועוד.

חיבור זה יוחס בדף השער ולאורך הספר לרבי נתן שפירא, אך אין זה אלא זיוף. ביאוריו של רבי נתן על 
ולובלין, שנ"א-שנ"ז(. בהקדמה ל"אמרי  פירוש רש"י לתורה נדפסו למעשה בספר "אמרי שפר" )קראקא 
איזה  בדפוס  יצא  ימים  שנתיים  "שזה  שלפנינו:  הזיוף  הדפסת  על  שפירא,  יצחק  רבי  בנו,  מספר  שפר" 
ביאורים, נקראים על שם הגאון א"א ]אדוני אבי[ ז"ל, כי המציאוהו אנשי' אנשי בלי עול מלכות שמים... 
ורצו לתלותו באילן גדול... ומזוייף מתוכו...". גילוי הזיוף הביא להחרמת הספר שלפנינו על ידי רבני פולין.
פייבל  לוי  "אורי  רבי  חותמות  נוספים  ובדפים  בשער  רייזא".  בן  גומפיל  "הק'  ביניהם:  בשער,  רישומים 

מרגליות מראדום" ]חתנו של המהרא"ל צינץ, נפטר תק"ץ - ראה חומר מצורף[.
בשולי דף פו רישום בעלות: "שייך לכהר"ר ליב שייאר" ]משפחת שייאר מפרנקפורט דמיין, משפחה ידועה 
מהם,  וכמה  זו,  במשפחה  מצוי  היה  "ליב"  השם  גרמניה.  בקהילות  ופרנסים  ישיבות  ראשי  רבנים,  של 

הנקראים בשם זה, נתפרסמו בשנות הת"ק כרבנים ומנהיגי קהילות[.
קפ דף. 19 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות רבים וכתמים כהים. קרעים וקרעים חסרים בדף 
נייר.  בהדבקת  משוקמים  חלקם  מילים,  ובמספר  במסגרת השער  קלה  פגיעה  עם  דפים,  ובמספר  השער 

חותמות. כריכה חדשה.

פתיחה: $500
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56. Sefer Biurim by Rabbi Natan 
Shapiro (Forgery) – Venice, 1593 – 
Map of Eretz Israel – Important Copy
Sefer Biurim, super-commentary to 
Rashi's commentary on the Torah, by 
R. Natan [Shapiro] of Horodna. Venice: 
Matteo Zanetti and Comino Presegno, 
[1593].
Includes several illustrations: map of 
Eretz Israel, Jacob's ladder, the Temple 
menorah, and more.
Although this work is attributed on the 
title page (and throughout the book) to 
R. Natan Shapiro, it is in fact a forgery. 
R. Natan's original super-commentary 
to Rashi's commentary on the Torah was 
published at the same time, by his son 
R. Yitzchak, under the title Imrei Shefer 
(Krakow and Lublin, 1590-1597). In his 
foreword to Imrei Shefer, R. Yitzchak 
declared Sefer Biurim to be a forgery. 
This book was then banned by the rabbis of Poland.
Inscriptions on the title page. Stamps on the title page and other leaves of "Uri Levi 
Feivel Margolies of Radom" (son-in-law of R. Aryeh Leib Zünz, d. 1830 – see enclosed 
material).
Ownership inscription at the foot of leaf 86: "Belongs to R. Leib Scheuer" (the Scheuer 
family of Frankfurt am Main was a prominent family of rabbis, yeshiva deans and 
community leaders in Germany. Several family members who served as rabbis in the 
18th-19th centuries were named Leib).
180 leaves. 19 cm. Fair condition. Stains, including many dampstains and dark stains. 
Tears and open tears to title page and other leaves, slightly affecting title page border 
and several words of text, repaired in part with paper. Stamps. New binding.
Opening price: $500

56b



דפוסים עתיקים ודפוסי ערש - שנות הר' והש'76 

58. סדר היום - ונציה, שנ"ט - מהדורה ראשונה - המקור הראשון לאמירת תפילת "מודה 
ולבריות,  זה... שיהיה אהוב לשמים  בנוהג סדר  "ומובטח אני  - הבטחת המחבר:  אני" 

ויהיה מוצלח בכל מעשיו... ויאריך ימים על האדמה, ויראה בנים ובני בנים..."

פירוש  עם  ובמועדים,  בשבתות  החול,  בימות  האדם  של  יומו  סדר  לפי  והנהגות  דינים  היום,  סדר  ספר 
לתפילות, מאת הגאון המקובל רבי משה בן מכיר מצפת. ונציה, דפוס דניאל זאניטי, ]שנ"ט 1599[. מהדורה 

ראשונה שנדפסה בחיי המחבר.
היום"  "סדר  נקרא  ביומו. הספר  יום  דבר  לפי סדר-היום,  חיבור הלכתי-קבלי, ההנהגות הראויות לאדם 
מהטעם שנכתב בהקדמה: "...שדברתי בו על הסדר שיעשה האדם בימיו ובלילותיו, בשבתות ובמועדים, 
סדר כל השנה בשבתו בבית ובלכתו בדרך, בשכבו ובקומו". המחבר מבטיח למי שינהג על פי דברי הספר: 
"...ומובטח אני בנוהג סדר זה ולא ימוש ממנו, שיהיה אהוב לשמים ולבריות, ויהיה מוצלח בכל מעשיו 
ומושכל בכל דרכיו ויאריך ימים על האדמה, ויראה בנים ובני בנים וחפצי שמים בידיו יוצלחו...". ספר זה 

הוא המקור למנהגים שונים, ובין היתר נזכר בו לראשונה נוסח תפילת "מודה אני", הנאמרת מדי בוקר. 
בסוף הספר נדפס פירוש למשנת "בן חמש שנים למקרא" וביאור לספר קהלת. 

57. Sefer HaKuzari – Venice, 1594 – First Edition of the Kol Yehuda Commentary
Sefer HaKuzari, based on the debate of R. Yitzchak HaSangri, composed in Arabic by 
R. Yehuda HaLevi, with the Kol Yehuda commentary, by R. Yehuda Moscato. Venice: 
Zuan (Giovanni) de Gara, [1594]. First edition of the Kol Yehuda commentary.
299 leaves. 19.5 cm. Good condition. Stains, including dark dampstains. Several tears. 
Open tear to one leaf, slightly affecting text. Inscriptions. New binding.
Opening price: $400

57. ספר הכוזרי - ונציה, שנ"ד - מהדורה 
ראשונה של פירוש "קול יהודה"

ספר הכוזרי, "יסדו החכם החבר ר' יצחק הסנגרי 
ז"ל... חברו בלשון ערבי החכם... רבי יהודה הלוי", 
עם פירוש "קול יהודה", מאת רבי יהודה מוסקאטו. 
מהדורה   .]1594 ]שנ"ד  דגארה,  זואן  דפוס  ונציה, 

ראשונה של פירוש "קול יהודה".
רצט דף. 19.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בהם כתמי 
באחד  חסר  קרע  קרעים.  מספר  כהים.  רטיבות 
הדפים, עם פגיעה קלה בטקסט. רישומים. כריכה 

חדשה.

פתיחה: $400
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"חנני   :)1732( תצ"ב  משנת  בעלות  רישום  ב'  דף  בראש 
אלקי' ויתן לי גם את זה ח"י תמוז בתמי"ם לפ"ק, הצעי' 
פה  זצ"ל  גירון  יוחנן  כמוהר"ר  המופלא  הרב  בן  יהודה 
פיורינצ]א[" - כתב ידו וחתימתו של רבי יהודה גירון, רבה 
של פירנצה למעלה מארבעים שנה ]החל משנת תע"א - 

בה נפטר אביו הגדול רבי יוחנן גירון אב"ד פירנצה[.
מחיקות צנזורה. במספר מקומות בשולי הדפים השלמת 
גירון?[,  יהודה  רבי  ]של  בכתב-יד  המחוקות  השורות 
ומספר הגהות נוספות. לדוגמה, באחת ההגהות בדף לב/2 
נאמר:  פיסקה על תפילת עלינו לשבח, בה  מחק הצנזור 
"ולא גורלנו כהם, שכל מה שהם מתפללים הולך לשוא 
ומתפללים אל  וריק  ולשקר מפני שהם משתחוים להבל 
אל לא יושיע וכמוהם יהיו עושיהם...". המגיה מעתיק את 
ההשמטה, ומוסיף כי בספר כל בו נאמר שהאמירה להבל 

"וריק", מכוון לגימטריה של "יש"ו".
רישומים שונים בכתב-יד בדפי המגן ובדף השער )חלקם 
בר  נתן  "נאמן]?[  השער:  בדף  חתימה  בדיו(.  מחוקים 
רישום  קכ/1(  )דף  האחרון  בעמוד  זצ"ל".  נתן  שמואל 

בעלות בחתימת "מתתיה נתן". 
לעבודת  דרך  כמורה  נתקבל  היום"  "סדר  הקדוש  הספר 
גדולי  אצל  מאד  חביב  והיה  השם,  ולעבודת  התפילה 
החסידות. המהדורה השניה נדפסה בוונציה בשנת שס"ה 

)עוד בחיי המחבר(. המהדורה הבאה נדפסה בסלאוויטא בשנת תקנ"ג, ומאז נדפס הספר במהדורות רבות: 
סלאוויטא, תקס"ב; זולקווא, תקס"ה; ברדיטשוב, תקס"ו; זולקווא, תקע"ה; פולנאה, תקע"ו; זולקווא, תק"ץ; 

ועוד עשרות מהדורות. 
המחבר הקדוש - רבי משה אבן מכיר, מגדולי גאוני ומקובלי צפת בדורם של תלמידי האר"י והבית יוסף, 
ובדורו של בעל ה"חרדים". כיהן כראש ישיבה בכפר עין זיתון הסמוך לצפת. בשער הספר שלפנינו מוזכר 
שמו בתואר: "איש האלקים החכם השלם החסיד כמהר"ר משה ן' מכיר נר"ו ריש מתיבת']א[ בעין זיתון 
מצפת". ישיבה זו בעין זיתון ידועה ממקורות אחרים בשם ה"הסגר" )שם המורה על מטרתו של בית המדרש, 
שיוכלו התלמידים לגלות למקום תורה הרחק משאונה של העיר, וללמוד שם בקדושה ובפרישות(. בישיבה 
)לימים רבה של קושטא, בעל שו"ת מהרי"ט(. הישיבה  יוסף מטראני  זו למד אצלו בשנת שמ"ב הבחור 
התקיימה בעין זיתון עד שנת ש"ס בערך, ולאחר מכן עברה לצפת מאימת השודדים באזור, וכפי שמספר 
רבי יהודה אריה ממודינה ב"כתב לגבית נדבות שעשו בעד הסגר עין זיתון" משנת שס"א )נתפרסם מכתב 
ידו, אוצר יהודי ספרד, ה, ירושלים תשכ"ב, עמ' 109-111(: "...הישיבה ומדרש הקדוש אשר היה בעין זיתון 
תחת הנהגת החסיד כמהר"ר ן' ]מכיר[ יזיי"א... ועתה ידוע תדעו כי עם היות כי נעתק אהל ה' המדרש 
הנז' מן הכפר ההוא מפני אורחת ישמעאלים שודדים אשר סבום גם סבבום ויברחו לנפשם, בכל זאת הנם 
בארץ צפת תוב"ב בני הישיבה ההיא וגם מלכם בראשם החסיד הנ"ל... ולא פסיק גרסא מפומייהו כמאז, 

ועדיין בקדושתם הם עומדים...".
קכ דף. 19.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות רבים. כתמי דיו בדף השער. מחיקות צנזורה 
של מספר שורות במקומות שונים )עם קרעים חסרים קטנים ופגיעה בטקסט בשני דפים, כתוצאה מחריכת 
הדיו את הנייר(. קרעים קטנים בשולי דף השער, משוקמים בהדבקות נייר משני צדיו. הדבקות נייר בשולי 

מספר דפים. חלק מההגהות קצוצות מעט. חתימות צנזורה מעבר לדף האחרון. כריכה ישנה.

פתיחה: $600
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58. Seder HaYom – Venice, 1599 – First Edition – First Source for the Modeh 
Ani Prayer – Promise of the Author: "I am Assured that One who Follows This 
Order… Will be Beloved by G-d and Man, and Will See Success in All His 
Dealings… Will Enjoy Longevity, Sons and Grandsons…"
Seder HaYom, laws and practices following the daily routine of a person on weekdays, 
Shabbat and festivals, with a commentary on the prayers, by R. Moshe son of Machir 
of Safed. Venice: Daniel Zanetti, [1599]. First edition, printed in the author's lifetime.
Halachic-kabbalistic work, describing the proper conduct to be followed throughout 
the day. The author promises that whoever follows this order "…will be beloved by 
G-d and man, will see success in all his dealings… will enjoy longevity, sons and 
grandsons…". This book is the source of various customs, including the recital of the 
Modeh Ani prayer.
At the top of leaf 2, ownership inscription dated 1732, handwritten and signed by R. 
Yehuda son of R. Yochanan Ghiron, rabbi of Florence for over forty years. 
Censorship expurgations. In several places, the deleted lines were replaced in the 
margins in handwriting (by R. Yehuda Ghiron?). Several other glosses. 
Various handwritten inscriptions on the endpapers and title page (some deleted with 
ink). Signature on title page. Ownership inscription on final page.
Seder HaYom became a classic guidebook on prayer and worship of G-d, cherished by 
Chassidic leaders. It was reprinted in many editions over the years. 
The author – R. Moshe son of Machir, prominent Torah scholar and kabbalist in Safed 
(in the times of the disciples of the Arizal, the Beit Yosef and the Baal HaCharedim). He 
served as dean of the yeshiva in Ein al-Zeitun, a village close to Safed. 
120 leaves. 19.5 cm. Fair-good condition. Stains, including many dampstains. Ink stains 
to title page. Censorship deletions of several lines in various places (with minor open 
tears and damage to text on two leaves, due to ink erosion). Minor marginal tears to 
title page, repaired with paper on both sides. Marginal paper repairs to several leaves. 
Some glosses slightly trimmed. Censor's signatures on verso of final leaf. Old binding.
Opening price: $600
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59. Midrash Shmuel – Venice, 1600
Midrash Shmuel, commentary on Pirkei Avot, with the text of Pirkei Avot and Rashi, 
by R. Shmuel de Uçeda. Venice: Daniel Zanetti, [1600]. Third edition.
R. Shmuel de Uçeda (b. ca. 1540) was a disciple of the Arizal and later of R. Chaim 
Vital. His book Midrash Shmuel became a classic work on Tractate Avot.
24, 29-251, [1] leaves. Lacking leaves 25-28 (replaced in handwriting). 19.5 cm. Fair-
good condition. Stains, including dampstains. Worming, affecting text. Early wood 
and leather binding, with clasp remnants (spine restored). Defects and worming to 
binding.
Opening price: $300

59. ספר מדרש שמואל - ונציה, ש"ס
עם  אבות,  פרקי  על  באור  שמואל,  מדרש  ספר 
הפנים ופירוש רש"י, מאת רבי שמואל די אוזידא. 
ונציה, דפוס דניאל זאניטי, ]ש"ס 1600[. מהדורה 

שלישית. 
בקירוב(,  ש'  בשנת  )נולד  אוזידא  די  שמואל  רבי 
תלמיד האר"י הקדוש ולאחר מכן תלמיד רבי חיים 
ויטאל. ייסד ישיבה גדולה בצפת, בה עסקו בנגלה 
גם  הביא  בו  שמואל",  "מדרש  חיבורו  ובנסתר. 
דברים בשם רבו האר"י, זכה להתקבל כספר יסוד 
של  השלישית  המהדורה  לפנינו  אבות.  למסכת 
הגהתו  תחת  המחבר,  בחיי  עוד  שנדפסה  הספר, 

של רבי משה אלפלס.
כד, כט-רנא, ]1[ דף. חסרים דפים כה-כח )הושלמו 
כתמים,  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   19.5 בכתב-יד(. 
בהם כתמי רטיבות. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. 
כריכת עץ ועור עתיקה, עם שרידי אבזמים )שדרת 

הכריכה משוקמת(. פגמים וסימני עש בכריכה.

פתיחה: $300 
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משפטי  ספר   / להרשב"א  הקודש  עבודת  ספר   .60
שבועות - ונציה, שס"ב - מהדורות ראשונות

שני ספרים כרוכים יחדיו:
הנפש"  "בעלי  ספר  עם  להרשב"א,  הקודש"  "עבודת  ספר 
זאניטי,  דניאל  דפוס  ונציה,  לרא"ה.  נסך"  יין  ו"כלל  לראב"ד 

]שס"ב 1602[. מהדורה ראשונה.
כרוך עם: 

ספר משפטי שבועות וספר המקח והממכר, לרבינו האי גאון, 
עם "שיטה חדשה לבראשית רבה" וברייתא דמלאכת המשכן. 

ונציה, דפוס דניאל זניטי, ]שס"ב 1602[. מהדורה ראשונה.
חתימות בדף השער של הספר הראשון: "ה' מנת חלקי יחיאל 
יונה  ישראל  שמואל  הוא  לי  אבות  "מנחלת  ממונדווי";  כהן 

יצ"ו". 
עד ]צ"ל עו[; נה דף. 18.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם 
כתמי רטיבות ודיו. סימני עש, עם פגיעות קלות בטקסט. קרעים. 
בספר משפטי שבועות, בכמה מקומות חיתוך הדפים על גבול 
כותרת העמוד )עם פגיעה בטקסט(. רישומים. חותמות מחוקות. 

כריכה ישנה, שדרה קרועה )הכריכה הקדמית מנותקת(.

פתיחה: $500

60. Avodat HaKodesh by the Rashba / 
Mishpetei Shevuot – Venice, 1602 – First 
Editions
Two books bound together: 
Avodat HaKodesh by the Rashba, with Baalei 
HaNefesh by the Raavad and Klal Yayin Nesech by 
R. Aharon HaLevi. Venice: Daniel Zanetti, [1602]. 
First edition. 
Bound with:
Mishpetei Shevuot and Sefer HaMekach 
VehaMemkar, by R. Hai Gaon, with Shita Chadasha 
LeBereshit Rabba and Beraita DeMelechet 
HaMishkan. Venice: Daniel Zanetti, [1602]. First 
edition. 
Signatures on title page of first book.
74 [i.e. 76]; 55 leaves. 18.5 cm. Good-fair condition. 
Stains, including dampstains and ink stains. 
Worming, slightly affecting text. Tears. Mishpetei 
Shevuot: leaves trimmed close to headings in 
several places (affecting text). Inscriptions. Deleted 
stamps. Old binding, spine torn (front board 
detached). 
Opening price: $500
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61. ספר דרש משה - ונציה, שס"ג - עם הספד על 
רבינו יוסף קארו

ספר דרש משה, דרשות על התורה, לזמנים שונים והספדים, 
מאת רבי משה אלבילדה. ונציה, דפוס זואן דגארה, שס"ג 

.]1603[
בדף קג דרשה לפרשת בלק עם הכותרת: "על שמועת פטירת 
תמוז  י"ג  באה  תוב"ב  צפת  בעיר  ז"ל  קארו  הגאון מהרר"י 
השל"ה". בין היתר נכתב בהספד זה: "ראוי שנתפעל הרבה 
מפטירת הרב הגדול הזה שהחיינו וקיימנו בספרו הגדול בית 
יוסף... השלם הזה שהיה ראשנו ומאור עינינו... וראוי לקונן 
נפל  הזה  כי במיתת השלם  קוננתי...  עיר צפת  ועל  עליו... 

בהם חשוכא גדולה".
חתימות בשער: "אלחנן אשר לוי" )באחד ממכתביו של רבי 
משה זכות אל תלמידו הרב"ך, הוא מזכיר את "היקר ונעלה 
ליוורנו  הרמ"ז,  אגרות   - יצ"ו..."  לוי  אשר  אלחנן  כמה"ר 

תק"מ, דף יא/2; יתכן שהוא החותם שלפנינו(.
]6[, קכה דף. 28 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. סימני עש, 
עם פגיעות קלות בטקסט. קרעים וקרעים חסרים בדף השער 
ובמספר דפים נוספים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם 

בהדבקות נייר. רישומים. כריכה חדשה.

פתיחה: $400

61. Darash Moshe – Venice, 1603 – With 
Eulogy for Rabbi Yosef Karo
Darash Moshe, homilies on the Torah for various 
occasions and eulogies, by R. Moshe Albelda. 
Venice, Zuan (Giovanni) di Gara, 1603.
Homily for Parashat Balak on leaf 103, titled: 
"Upon hearing the news of the passing of R. Y. 
Karo in Safed, received on 13th Tammuz 1575".
Signatures on the title page.
[6], 125 leaves. 28 cm. Fair-good condition. 
Stains. Worming, slightly affecting text. Closed 
and open tears to title page and several other 
leaves, affecting text, repaired in part with 
paper. Inscriptions. New binding.
Opening price: $400
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62. Lechem Mishneh, Part I – Venice, 1604 – First Edition
Lechem Mishneh, commentary on Mishneh Torah by the Rambam, Part I (Mada-
Kedusha), by R. Avraham de Boton. Venice: Daniel Zanetti, [1604]. First edition.
Censorship deletions and emendations on several leaves. Censor's signature on final 
page.
17, 20-42; 163 leaves. Lacking two leaves (18-19) of first sequence. Leaves 153-156 
bound out of sequence. 27.5 cm. Good-fair condition. Stains, including dark stains to 
final leaves. Worming, affecting title page border, and slightly affecting text. Title page 
trimmed close to border. Old binding, damaged (spine partially detached).
Opening price: $300

62. ספר לחם משנה, חלק ראשון - ונציה, 
שס"ד - מהדורה ראשונה

ספר לחם משנה, ביאור על משנה תורה לרמב"ם, 
די  אברהם  רבי  מאת  )מדע-קדושה(,  ראשון  חלק 
 .]1604 ]שס"ד  זאניטי,  דניאל  דפוס  ונציה,  בוטון. 

מהדורה ראשונה. 
בעמוד האחרון מופיעים שני שירים בשבח הספר, 

מאת רבי משה טרפון.
חתימת  דפים.  במספר  צנזורה  ותיקוני  מחיקות 

צנזורה בעמוד האחרון.
יז, כ-מב; קסג דף. חסרים שני דפים )יח-יט( מספירת 
הדפים הראשונה. שיבוש בסדר דפים קנג-קנו דף. 
טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמים  27.5 ס"מ. מצב 
פגיעות  עם  עש,  סימני  האחרונים.  בדפים  כהים 
במסגרת השער ופגיעות קלות בטקסט. חיתוך דף 
ישנה, עם  גבול מסגרת השער. כריכה  השער על 

פגמים )שדרה מנותקת בחלקה(. 

פתיחה: $300 
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 - שס"ה  ונציה,   - טוב  חן  ספר   .63
מהדורה ראשונה - חתימות חשובות

מאת  התורה,  על  דרושים  טוב,  חן  ספר 
דגארה,  זואן  דפוס  ונציה,  הלוי.  טוביה  רבי 

]שס"ה 1605[. מהדורה ראשונה.
)אוצר  מצפת  הלוי  טוביה  רבי  המחבר, 
בערך(,  שע"ח  בשנת  נפטר   ;6751 הרבנים 
שלאחר  בדור  צפת,  ומנהיגי  חכמי  מגדולי 
ה"בית יוסף" והאר"י. רבו המובהק היה רבי 
ישיבה  וראש  מקובל,  רב,   - סאגיס  שלמה 
טוביה  רבי  מביא  שלפנינו  ובספר  בצפת, 
זלה"ה"(,  )"מורי  בשמו  רבים  תורה  דברי 

כמעט בכל פרשה. 
חתימה מסולסלת בחלקו התחתון של השער 
ס"ט"  קאריגאל  "אברהם  בחלקה(:  )מחוקה 
ירושלים  מחכמי  קאריגאל,  אברהם  רבי   -
כשד"ר  יצא  תל"ט-תמ"א  בשנות  וחברון. 
לארצות אירופה. אז קשר קשרי ידידות עם 
המקובל רבי אברהם רוויגו )תלמיד הרמ"ז; 
עמ'  בארץ,  אחד  דור  בניהו,  כך:  על  ראה 
שכג-שכד; ולפי המפתח(. ידוע פסק דין שבו 
)הרב  גאלאנטי  משה  רבי  לצד  חתום  הוא 

המג"ן(, כאחד מחכמי בית מדרשו. 
צעיר  "איש  השער:  בדף  נוספת  חתימה 
כשד"ר  יצא  חברון,  מחכמי  להבה",  אליהו 
בשנת  חברון  קהילת  מטעם  המזרח  לערי 

תקל"ט יחד עם רבי יהודה נבון. 
רישום בעלות בדף השער ובדף י/1: "קודש הצעיר מאיר שלמה פרחי ס"ט" )אחיו של השר חיים פרחי, 

מראשי הקהילה בעכו. קנה חצר בטבריה בשנת התקצ"א(. 
שיד דף. 30 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי וקמטים. קרעים עם פגיעות בטקסט, בהם 
קרע חסר בדף השער עם פגיעה במסגרת השער ופגיעה קלה בטקסט, משוקמים בהדבקות נייר. סימני עש 

עם פגיעות בטקסט, משוקמים בהדבקות נייר )בחלקן על הטקסט(. כריכה חדשה.

פתיחה: $400
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64. ספר עמודי שלמה - ביאורי המהרש"ל על הסמ"ג - באזל, ש"ס - מהדורת רבי אליהו 
בעל שם

ספר עמודי שלמה, ביאורי המהרש"ל לספר מצוות גדול - הסמ"ג. באזל, דפוס קונראד וואלדקירך, ]ש"ס 
1599-1600[. מהדורה ראשונה. 

שערים נפרדים לחלק א' )מצות לא תעשה( וחלק ב' )מצוות עשה(.
)שכ"ד-שצ"א(,  וורמייזא  אב"ד  לואנץ  אליהו  רבי  ידי המקובל הקדוש  על  לראשונה  לדפוס  הובא  הספר 
פי קבלה- על  "קמיעות"  ובכתיבת  בתורת הקבלה  עיסוקו  על שם  בעל שם",  "רבי אליהו  בכינוי  שנודע 

טוב.  יום  התוספות  בעל  של  וחברו  מפראג  המהר"ל  תלמיד  בדורו,  והפוסקים  הרבנים  מגדולי  מעשית. 
בין  בקבלה.  רובם  חיבורים,  מספר  וכתב  באשכנז,  מפורסמות  קהילות  בכמה  ישיבה  וראש  כרב  שימש 
והנסתרים,  המקובלים  הצדיקים  מראשי  מזאמושט,  בעל-שם  יואל  רבי  הקדוש  היה  הנודעים  תלמידיו 

שאחד מתלמידי-תלמידיו הוא רבינו ישראל בעל שם טוב ממז'יבוז' אבי תנועת ה"חסידות".
בראש הספר הקדמה מאת רבי אליהו, הכותב כי הוא אשר העניק לספר את השם "עמודי שלמה", ומפרט 

את הנימוקים לשם זה.
בדפי הספר חותמות "משה חלפין" )עם איור כתר(. 

]3[, ב-קטו; ]1[, מט דף. )]2[ דף שנכרכו אחרי דף השער אינם שייכים לספר, והם מתוך ספר נפש החכמה 
לר"מ די-לאון, שנדפס באותו בית דפוס, מאוחר יותר, בשנת שס"ח(. 19 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם 
כתמי רטיבות. סימני עש. קרעים חסרים בדף השער, עם פגיעה במסגרת, משוקמים במילוי נייר. קרעים 

במספר דפים נוספים. רישומים וחותמות. כריכה חדשה.

פתיחה: $300

63. Chen Tov – Venice, 1605 – First Edition – Important Signatures
Chen Tov, homiletics on the Torah, by R. Toviah HaLevi. Venice: Zuan (Giovanni) di 
Gara, [1605]. First edition.
R. Toviah HaLevi (d. ca. 1618), was a prominent Torah scholar and leader in Safed 
in the generation following the Beit Yosef and the Arizal. Close disciple of R. Shlomo 
Sagis, whom he quotes repeatedly in this work.
Calligraphic signature at the foot of the title page (partially deleted) of R. Avraham 
Carigal, Torah scholar of Jerusalem and Hebron, served as emissary in 1679-1681.
Signature on title page of R. Eliyahu Lehava, Torah scholar of Hebron, travelled as 
emissary in 1779 together with R. Yehuda Navon.
Ownership inscriptions on title page and p. 10a of Meir Shlomo Farhi (brother of Chaim 
Farhi, leader of the Acre community)
314 leaves. 30 cm. Fair condition. Stains, including dampstains. Wear and creases. Tears 
affecting text, including open tear to title page affecting border and slightly affecting 
text, repaired with paper. Worming affecting text, repaired with paper (sometimes 
over text). New binding.
Opening price: $400
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65. ספר מדרש תנחומא - פראג, שע"ב-שע"ג
ספר מדרש תנחומא, "הנקרא ילמדנו והוא מדרש על חמשה חומשי תורה". פראג, דפוס יעקב בן גרשון ב"ק, 

שע"ב-שע"ג ]1612-1613[. 
חתימה בדף השער: "טעבלי וולך" ]אולי רבי טעביל וולך "החכם השלם... מהר"ר טעביל... רופא מומחה", 

שהתכתב בהלכה עם בעל "עבודת הגרשוני", ראה שו"ת עבודת הגרשוני, סימן פ"ד[. 
הלוי  ירמיהו  משה  במוהר"ר  לאזי  "...הק'  השער:  בדף  נוספים  ורישומים  בדיו(  מחוקות  )חלקן  חתימות 

זלה"ה..."; "מרדכי... לאזי בה"ר משה ירמי..."; "אברהם..."; "הק' לאזיין כהן".
עא, עג-ק דף. חסר דף עב. 30 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי. קרעים חסרים )חלקם 
משוקמים  בטקסט,  פגיעות  ועם  השער  במסגרת  קלה  פגיעה  עם  נוספים,  ובדפים  השער  בדף  גדולים(, 
בהדבקות נייר. סימני עש רבים, עם פגיעות בטקסט. הדבקות נייר סביב שולי דף השער ודפים נוספים, עם 

פגיעות בטקסט במספר מקומות. רישומים בכתב-יד. כריכה חדשה, עם פגמים וסימני עש.

פתיחה: $400

64. Amudei Shlomo – Commentary 
of the Maharshal on the Semag – 
Basel, 1599-1600 – Edition of Rabbi 
Eliyahu Baal Shem
Amudei Shlomo, commentary of the 
Maharshal on Sefer Mitzvot Gadol 
(Semag). Basel: Konrad Waldkirch, 
[1599-1600]. First edition.
Separate title pages for Part I (negative 
commandments) and Part II (positive 
commandments).
The book was first brought to print by 
R. Eliyahu Loans Rabbi of Worms (1564-
1631), known as R. Eliyahu Baal Shem 
for his study and practice of kabbalah. 
Prominent rabbi and posek in his times, 
disciple of the Maharal of Prague and 
associate of the Tosafot Yom Tov.
Stamps.
[3], 2-115; [1], 49 leaves. ([2] leaves 
bound after title page do not belong to 
this book, and are from Nefesh HaChochmah by R. Moshe de Leon, printed in 1608 in 
the same press). 19 cm. Good-fair condition. Stains, including dampstains. Worming. 
Open tears to title page, affecting border, repaired with paper. Tears to several other 
leaves. Inscriptions and stamps. New binding.
Opening price: $300
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- הסכמות השל"ה, המהרש"א, המהר"ם מלובלין,  ונציה, שע"ח   - 66. ספר עץ שתול 
ה"כלי יקר" ועוד / ספר שו"ת מהר"ם מלובלין - ונציה, שע"ח-שע"ט

שני ספרים בכרך אחד:
ספר עץ שתול, ספר העיקרים לרבינו יוסף אלבו, עם ביאורים מאת רבי גדליה בן משה ]ליפשיץ[. ונציה, 
מלובלין.  מהר"ם  ותשובות  ספר שאלות  עם:  כרוך  ראשונה.  מהדורה   .]1618 ]שע"ח  קאיון,  ייואני  דפוס 

]ונציה, דפוס ייואני קאיון, שע"ח-שע"ט 1618[. מהדורה ראשונה. 
מחבר הספר עץ שתול היה מחכמי פולין. בראש הספר נדפסו הסכמות גדולי הדור, בהם השל"ה הקדוש, 
ל"שרשים"  מחולק  החיבור  ועוד.  שור",  "תבואת  בעל  יקר"  ה"כלי  בעל  מלובלין,  המהר"ם  המהרש"א, 

ו"ענפים". נוסח ספר העיקרים מופיע במרכז כל עמוד, וה"שרשים" וה"ענפים" נדפסו סביבו. 
יג )דף יד/1( במחלוקת שבין רבי אשר גראסיטו ורבי רפאל  בספר שו"ת מהר"ם מלובלין, עוסקת שאלה 
ציוידאל, תושבי מנטובה, וכוללת דברים חריפים נגד רבי אשר גראסיטו. בהדפסה המקורית של הספר נזכר 
שמו של גראסיטו במפורש, אולם לבקשתם של בני משפחתו, הורו רבני ונציה להדפיס את הדף מחדש 
ולטשטש את זהותו של האיש עליו סובבת התשובה. לפנינו הדף שנדפס מחדש, המופיע ברוב העותקים. 
ראה: י' ריבקינד, דקדוקי ספרים, ספר היובל לכבוד אלכסנדר מארכס, נוירק תש"י, עמ' תכז-תכח; י' יודלוב, 

גנזי ישראל, מס' 839.

65. Midrash Tanchuma – Prague, 
1612-1613
Midrash Tanchuma, on the Five Books 
of the Torah. Prague: Yaakov son of 
Gershon Bak, 1612-1613.
Signature on title page of Tevele Wallach 
(perhaps R. Tevele Wallach, who 
exchanged halachic correspondence 
with the Avodat HaGershuni).
Additional signatures (some deleted 
with ink) and inscriptions on the title 
page.
71, 73-100 leaves. Lacking leaf 72. 30 
cm. Fair condition. Stains, including 
dampstains. Wear. Open tears (some 
large) to title page and other leaves, 
slightly affecting title page border and 
affecting text, repaired with paper. 
Extensive worming, affecting text. 
Marginal paper repairs to title page and 
other leaves, affecting text in several 
places. Handwritten inscriptions. New 
binding, with defects and worming.
Opening price: $400
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66. Etz Shatul – Venice, 1618 – 
Approbations by the Shelah, the 
Maharsha, the Maharam of Lublin, 
the Keli Yakar and Others / Responsa 
of the Maharam of Lublin – Venice, 
1618
Two books in one volume:
Etz Shatul, Sefer HaIkkarim by R. Yosef 
Albo, with commentaries by R. Gedaliah 
son of Moshe [Lipschitz]. Venice: 
Giovanni Cajon, [1618]. First edition. 
Bound with: Responsa of Maharam of 
Lublin. [Venice: Giovanni Cajon, 1618]. 
First edition.
The author of Etz Shatul 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.
Signature in Italian script on the title 
page of Etz Shatul.
Two books in one volume. Etz Shatul: 
144 leaves. Lacking final two leaves. Responsa Maharam of Lublin: 2-114 leaves. 
Lacking title page. 28.5 cm. Most leaves in good condition. Stains. Worming; on final 
leaf worming slightly affecting text. Minor tear to title page of Etz Shatul, without loss. 
Inner side of title page border slightly damaged due to binding. Censor's signatures. 
Old binding.
Opening price: $500

חתימה בדף השער של ספר עץ שתול, בכתיבה איטלקית: "שלמה בכמ"ר אליה בן פורת יצ"ו".
שני ספרים בכרך אחד. עץ שתול: קמד דף. חסרים שני דפים אחרונים. שו"ת מהר"ם מלובלין: ב-קיד דף. 
חסר דף השער. 28.5 ס"מ. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים. סימני עש, בדף האחרון סימני עש עם פגיעה 
קלה בטקסט. קרע קטן בדף השער של ספר עץ שתול, ללא חיסרון. מסגרת השער נפגעה מעט בצדה הפנימי 

כתוצאה מן הכריכה. חתימות צנזורה. כריכה ישנה. 

פתיחה: $500
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67. Pnei Rabba – Amsterdam, 1628 – One of the First Books Printed by 
Menasseh ben Israel – Signature of Rabbi Hirsch Schlank
Pnei Rabba, index of verses in Midrash Rabba (Part I – Torah, Part II – Five Megillot), 
with a concise index of topics discussed in Midrash Rabba on the Five Megillot. 
[Amsterdam: Menasseh ben Israel, 1628].
This is one of the first books printed by Menasseh ben Israel in Amsterdam.
Two parts in one volume. 
On the title pages of parts I and II, signatures of R. Yochanan Hirsch Schlank (1815-
1884), disciple of the Chatam Sofer and head of communal institutions in Jerusalem.
[2], 53; [1], 25 leaves. 18 cm. Good-fair condition. Stains. Minor wear. Marginal open 
tears to first two leaves and several other leaves, slightly affecting title page border, 
with paper repairs (title page border completed by hand). Worming to title page and 
other leaves, slightly affecting text. Marginal paper repairs to several leaves. Title page 
trimmed, with slight damage to border. Old binding.
Opening price: $300

 - - אמשטרדם, שפ"ח  רבה  פני  ספר   .67
מהספרים הראשונים שנדפסו בבית דפוסו 
של מנשה בן ישראל - חתימת רבי הירש 

שלאנק

ספר פני רבה, מפתח לפסוקים הנמצאים במדרש 
רבה, חלק ראשון על התורה, וחלק שני על חמש 
מגילות, עם מפתח עניינים קצר למדרש רבה על 
חמש מגילות. ]אמשטרדם, דפוס מנשה בן יוסף בן 

ישראל, שפ"ח 1628[. 
של  דפוסו  בבית  שנדפסו  הראשונים  מהספרים 

מנשה בן ישראל באמשטרדם.
שני חלקים בכרך אחד. 

והשני:  הראשון  החלק  של  השער  בדפי  חתימות 
מהר"מ  בהר"ב  הירש  יוחנן  הק'  בזה  ה'  "חנני 

שלאנק". 
רבי יוחנן הירש שלאנק )תקע"ה-תרמ"ד( - מראשי 
תלמיד  בירושלים.  הציבור  מוסדות  וממייסדי 
ה"חתם סופר". עלה לירושלים יחד עם אביו רבי 
תלמידי  מגדולי  הוא  גם  שהיה  שלאנק,  מרדכי 
סופר  "החתם  בספר  אודותם  )ראה  החת"ס 

ותלמידיו" עמ' קפח-קפט, ועמ' שלה-שלו(.
]2[, נג; ]1[, כה דף. 18 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. בלאי קל. קרעים חסרים בשולי שני הדפים הראשונים 
ובמספר דפים נוספים, עם פגיעה קלה במסגרת השער, ושיקומים בהדבקות נייר )מסגרת השער הושלמה 
בכתב-יד(. סימני עש בדף השער ובדפים נוספים עם פגיעות קלות בטקסט. הדבקות נייר בשולי מספר דפים. 

חיתוך דף השער, עם פגיעה קלה במסגרת. כריכה ישנה.

פתיחה: $300
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68. ספר צפנת פענח - לרבי שמואל הכהן 
די פיזא לוזיטאנו - ונציה, שנת ת' - ספר 
שמואל  רבי  של  רוחו  למורת  שנדפס 

אבוהב

שבספר  זרים  כתובים  "ביאור  פענח,  צפנת  ספר 
על  נכון  רמז  איוב...  בספר  כולל  ביאור  קהלת... 
די  הכהן  שמואל  רבי  מאת  אדומה",  פרה  מצות 
 .]1640 ]ת'  התי"ו"  "שנת  ונציה,  לוזיטאנו.  פיזא 

מהדורה יחידה.
הדפסתו של ספר זה הייתה שנויה במחלוקת. רבי 
וכך הוא כותב  שמואל אבוהב התנגד להדפסתו, 
)שו"ת  צפת  שליח  מליריאה,  יוסף  לרבי  במכתב 
סימן  סוף  ע"א,  טו  דף  ונציה תס"ב,  דבר שמואל, 
קהלת  פי'  ס'  מחידושי  מר  שרמז  מה  "ועל  לז(: 
ואיוב... וקראו בשם צפנת פענח... אוי לדור שכך 
עלה לו בימיו, ורב לי הזמן שהצער הזה מתחולל 
בקרבי מאד עצור בעצמותי, ובעת הראות לי אותו 
הספר בכתב ידו של המחברו רמזתי בתשובתי אליו 
קצת צערי למונעו על הדפסתו, אבל הייתי צועק 
לשעבר ושרי להו מרייהו לבאים שם על החיתום". 
בדבריו הוא רומז כנראה לרבי יהודה אריה מודינא 
ולרבי שמחה לוצאטו שקשרו בראש הספר שירים 

ותשבחות למחבר, והוא מבקר אותם שלא הסתייגו מדעות המחבר. החוקרים מציעים כמה אפשרויות על 
מה כעס רש"א, ביניהן האפשרות שכעס על חישוב הקץ שהזכיר המחבר, שעשוי לייאש מן הגאולה.

החוקרים חלוקים בשאלת תאריך הדפסת הספר. בשער נכתב "שנת התי"ו", והיו מי שסברו שהכוונה היא 
לשנת תט"ז. למרות שבראש הספר מופיע שיר לכבוד המחבר מאת רבי יהודה אריה ממודינא, שנפטר 
)בלוי, כתבי הרב  ריא"מ  נדפס שמונה שנים לאחר פטירת  כי הספר  בשנת ת"ח, סבורים אותם חוקרים 
יהודה אריה ממודינא, בודפשט תרס"ו, עמ' 161; בן-יעקב, אוצר הספרים, א, עמ' 512 מס' 186(. לעומתם 
סבורים בניהו ויערי כי הספר נדפס בשנת ת'. יערי תומך זאת בשירו של ריא"מ, שסביר יותר שנכתב בסמוך 
להדפסה, ובניהו תומך זאת בתיארוך שלו למכתב של רבי שמואל אבוהב נגד הספר לשנת ת"א, שממנו 
עולה שהספר נדפס לפני ת"א. במפעל הביבליוגרפיה ציינו גם לדברי המחבר בדף יא/1: "ובהיות שחסרים 
עדין למלאת האלף הששי שש מאות שנה...", המוכיחים כי לכל הפחות כתיבת הספר היתה לפני שנת ת'.

בראש הספר, דף ]2[, שיר שקול של רבי יהודה אריה מודינא על מלאכת הספר: "על קהלת / ודבר כל איש 
/ נגד איוב / חרה אפו // גם רמז על / חקת פרה... מדבר בעבודות)!( אהבה רבה, נעצב וצעיר יהודה אריה 
ממודינא". בדף ד/2 הקדמת המחבר, ולדברי יהודה בלוי, בהשוואה לכתבים של ריא"מ, הקדמה זו נכתבה 

אף היא על ידי ריא"מ.

דפוסים מוקדמים - שנות הת' והת"ק )המאות ה-17 וה-18(
Early Printed Books – Mid-17th Century and 18th Century
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69. משניות עם פירוש "עץ חיים" למהר"י חאגיז - ליוורנו, תי"ד-תט"ז - ארבעה כרכים 
)נשים-טהרות(

משניות, עם פירוש רש"י, ופירוש "עץ חיים" מאת רבי ישראל יעקב חאגיז. ליוורנו, דפוס ידידיה בן רבי 
קדשים  נזיקין,  )נשים,  כרכים  מתוך ששה  ארבעה   .]1654-1656[ תי"ד-תט"ז  נחת",  "כף  בעל  גבאי  יצחק 

וטהרות; ללא זרעים-מועד(.
מהדורה ראשונה שנדפסה על ידי המחבר רבי יעקב חאגיז, זמן קצר לפני שעלה לארץ ישראל והקים את 
ישיבתו המפורסמת בירושלים. קודם לכן נדפס החלק הראשון בלבד )סדר זרעים( בוורונה, בשנת ת"י, אך 

שם לא נדפס המשך החיבור. שאר החלקים נדפסו במהדורה שלפנינו לראשונה.
בקולופון שבסוף סדר קדשים כותב רבי יעקב חאגיז על תקוותו לעלות לארץ ישראל: "אמר הצעיר יעקב... 
ללמוד  הקדושה  לארץ  לעלות  ויזכני  זו...  מלאכה  להשלים  וזיכני  שבראני  עולם  לאלוהי  הודו  חאג'יז... 

תורתו הטהורה וללמדה אל כל בני ישראל...". 

על השער דגל המחבר - מגן עגלגל שבשוליו זר עלי גפן, במרכזו ידי כהן שעליהן כתר כהונה, ומסביב 
הפסוקים "ארחץ בנקיון כפי... כן אברכך בחיי..." )ראה: א' יערי, "ידי-כהן בדגלי המדפיסים", קרית ספר, 

16, תרצ"ט, עמ' 269 הערה 12(.
]4[, ג-לג ]צ"ל: לא[ דף. 19.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות וכתמי דיו כהים. קרעים 
וקרעים חסרים בשולי הדפים, ללא פגיעה בטקסט. רישומים בדף המגן. רישומים מחוקים בשער. חותמות, 

מחוקות בחלקן. כריכה חדשה.
ספרות: ח' ניפי, "זכר צדיקים לברכה", בתוך: מ"ש גירונדי, תולדות גדולי ישראל וגאוני איטליה, טריאסט 
תרי"ג, עמ' 327-329, סי' כא; נ"ש ליבאוויטש, רבי יהודה אריה מודינא: בקומתו וצביונו, ניו יורק תרס"א, 
דור  בניהו,  מ'   ;4 הערה   161 עמ'  תרס"ו,  בודפשט  ממודינא,  אריה  יהודה  הרב  כתבי  בלוי,  י'   ;109 עמ' 
אחד בארץ, ירושלים תשמ"ח, עמ' קלט-קמ; מ' בניהו, "עמדתם של רבי משה זכות ורבי שמואל אבוהב 
בפולמוסים שנתעוררו בקרב אנוסי פורטוגל ששבו ליהדות", ספר יובל לשלמה סימונסון, תל אביב תשנ"ג, 

עמ' לד; דיואן לר' יהודה אריה ממודינה, מהד' ברנשטיין ודוידזון, פילדלפיה תרצ"ב, עמ' 85 סימן מ.

פתיחה: $300

68. Tzofnat Pane'ach – By Rabbi Shmuel HaKohen Lusitano of Pisa – Venice, 
1640 – Book Opposed by Rabbi Shmuel Aboab
Tzofnat Pane'ach, commentary on Kohelet and Iyov, by R. Shmuel HaKohen Lusitano 
of Pisa. Venice, [1640]. Only edition.
The printing of the book was controversial. R. Shmuel Aboab opposed its printing, 
possibly due to the eschatological calculations the author makes, which could cause 
people to despair of the Redemption.
Poem in praise of the book by R. Yehuda Aryeh Modena at the beginning of the book. 
Printer's device on title page. The date of printing is subject to dispute.
[4], 3-33 [i.e. 31] leaves. 19.5 cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains 
and dark ink stains. Marginal tears and open tears, not affecting text. Inscriptions on 
endpaper. Deleted inscriptions on title page. Stamps, partly deleted. New binding.
Opening price: $300
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69. Mishnayot with the Etz Chaim Commentary by Rabbi Yisrael Yaakov 
Hagiz – Livorno, 1654-1656 – Four Volumes (Nashim-Taharot)
Mishnayot, with Rashi, and the Etz Chaim commentary by R. Yisrael Yaakov Hagiz. 
Livorno: Yedidia son of R. Yitzchak Gabbai author of Kaf Nachat, 1654-1656. Four of six 
volumes (Nashim, Nezikin, Kodashim and Taharot; without Zera'im-Moed).
First edition, published by the author shortly before he immigrated to Eretz Israel and 
established his famous yeshiva in Jerusalem. 
Ownership inscriptions in Italian script.
Four volumes. Nashim: 223 leaves. Nezikin: 302 leaves. Kodashim: 272 leaves. Taharot: 
368 leaves. 16 cm. Good-fair condition. Stains, including dampstains. Wear. Worming, 
affecting text. Marginal tears. Tear to one leaf of vol. I, affecting text. Tear to final leaf 
of last volume, affecting text and ornament. Several detached leaves. Inscriptions. 
Original leather bindings, partially detached (Kodashim and Taharot vols.). Damage 
and worming to bindings.
· Enclosed: 15 leaves from Moed volume: leaves 57-72 (Tractate Shabbat). Stains, tears 
and wear. 
Opening price: $300

רישומי בעלות בכתיבה איטלקית: "אישטי ליברו... 
העירה  פה  יצ"ו  מאטוש  לופיש  יצחק  שיניור 
ליוורנו... כסליו שנת התל"ט ליצירה", "זה הספר 
של אברהם לופיס מאטוס", "אברהם בכ"ר יצחק 
"קנין  קצין",  שמואל  "תסב:  מאטוש...",  לופיש 
כספי אני הצעיר יהודה אברהם סגרי...", ורישומים 

נוספים. 
דף.  שב  נזיקין:  דף.  רכג  נשים:  כרכים.  ארבעה 
קדשים: רעב דף. טהרות: שסח דף. 16 ס"מ. מצב 
בלאי.  רטיבות.  כתמי  בהם  כתמים,  טוב-בינוני. 
בשולי  קרעים  בטקסט.  פגיעות  עם  עש,  סימני 
עם  הדפים  באחד  קרע  הראשון,  בכרך  דפים. 
פגיעה בטקסט. בכרך האחרון, קרע בדף האחרון 
דפים  מספר  הסיום.  ובעיטור  בטקסט  פגיעה  עם 
מקוריות,  עור  כריכות  רישומים.  מנותקים. 
מנותקות בחלקן )בכרכים קדשים וטהרות(. פגמים 

וסימני עש בכריכות. 
נז-עב  דפים  מועד:  מכרך  דפים   15 מצורפים:   ·

)מסכת שבת(. כתמים, קרעים ובלאי.

פתיחה: $300
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70. Shemen HaTov – Zekan Aharon – Venice, 1657 – Blood Libel in Ragusa
Shemen HaTov and Zekan Aharon, on the Torah, Aggadah, Passover Haggadah, 
and more, by R. Shlomo Ohev and his grandson R. Aharon HaKohen, with Maaseh 
Yeshurun, on the blood libel in Ragusa. Venice: Vendramin, [1657].
[4], 29, 29-125, 122-148, 147-151, [5] leaves. 28.5 cm. Good condition. Stains, including 
dampstains. Small perforation to title page ornament. Old binding, damaged.
Opening price: $300

70. ספר שמן הטוב - זקן אהרן - ונציה, 
תי"ז - עלילת הדם בראגוזה

אגדות  המקרא,  על  אהרן,  וזקן  הטוב  שמן  ספר 
חז"ל, הגדה של פסח ועוד, מאת רבי שלמה אוהב 
על  ישורון"  "מעשה  עם  הכהן,  אהרן  רבי  ונכדו 
עלילת הדם בראגוזה. ונציה, דפוס ונדרמין, ]תי"ז 

.]1657
החיבור "שמן הטוב" הוא מאת רבי שלמה אוהב, 
"זקן אהרן" הוא מנכדו רבי אהרן הכהן  והחיבור 
מראגוזה. בכל פרשה מובא החיבור "שמן הטוב" 
"זקן אהרן" על  ולאחריו החיבור  על כל הפרשה, 

כל הפרשה. 
בסוף הספר חיבור בשם "מעשה ישורון", ובו סיפור 
מראגוזה,  ישורון  יצחק  על  שהעלילו  דם  עלילת 
ושיר על אותו הנס, מאת רבי אהרן הכהן )הסיפור 
עצמו  בפני  כספר  גם  יותר  מאוחר  נדפסו  והשיר 
ובהוצאות  תקנ"ח,  ונציה  נסים",  "מעשה  בשם 
קמו/-2 בעמודים  ישורון"(.  "מעשה  בשם  אחדות 

קמז/1 "שיר" על ששה סדרי משנה מאת רבי אהרן 
הכהן.

דף.   ]5[ קמז-קנא,  קכב-קמח,  כט-קכה,  כט,   ,]4[
28.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. 
נקב בעיטור שבדף השער. כריכה ישנה, עם פגמים.

פתיחה: $300
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71. ספר ילקוט ראובני - פראג, ת"כ - מהדורה 
ראשונה 

מספרים  ומוסר  קבלה  ענייני  ילקוט  ראובני,  ילקוט  ספר 
שונים, מאת רבי ראובן האשקי כ"ץ. פראג, דפוס בני יעקב 

ב"ק, ]ת"כ 1660[. מהדורה ראשונה.
מקובל  תל"ג(,  )נפטר  כ"ץ  האשקי  ראובן  רבי  המחבר, 
אפרים  שלמה  רבי  של  נכדו  פראג.  מחכמי  ודרשן, 
מלונטשיץ, בעל "עוללות אפרים" ו"כלי יקר". ספרו "ילקוט 
ועל כל  נושאים בסדר האלף-בית,  הראובני" מסודר לפי 
וספרי קבלה שונים,  ליקוטים מספר הזוהר  ערך מובאים 

ומספרים נוספים.
חותמות ורישומים בכתב-יד של בית המדרש "עץ חיים" 

של קהילת האשכנזים באמשטרדם. 
]162[ דף. 18 ס"מ בקירוב. דף השער ודפים נוספים כהים. 
כתמים  רטיבות.  כתמי  בהם  כתמים,  בינוני-טוב.  מצב 
כהים בדף השער ובדפים נוספים. סימני עש עם פגיעות 
קלות בטקסט. בלאי וקרעים קטנים בשולי חלק מהדפים. 
קרעים במספר דפים, משוקמים בהדבקות נייר על הטקסט 
כריכה  בכתב-יד.  ורישומים  חותמות  הדפים.  ובשולי 

ישנה, עם שדרת עור.

פתיחה: $500

71. Yalkut Reuveni – Prague, 1660 – First Edition
Yalkut Reuveni, anthology of kabbalistic and ethical passages from various books, 
arranged in alphabetical order, by R. Reuven Hoshke Katz. Prague: Sons of Jacob Bak, 
[1660]. First edition.
The author, R. Reuven Hoshke Katz (d. 1673) was a kabbalist and preacher, a Torah 
scholar of Prague. Grandson of R. Shlomo Efraim of Lunschitz, author of Kli Yakar.
Stamps and handwritten inscriptions of the Etz Chaim Beit Midrash of the Ashkenazi 
community in Amsterdam.
[162] leaves. Approx. 18 cm. Title page and other leaves browned. Fair-good condition. 
Stains, including dampstains. Dark stains to title page and other leaves. Worming, 
slightly affecting text. Wear and minor marginal tears to some leaves. Tears to several 
leaves, with paper repairs on text and in margins. Stamps and handwritten inscriptions. 
Old binding, with leather spine.
Opening price: $500
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72. מגדול דוד / שיר הילולים - אמשטרדם, ת"מ-תמ"א - חתימות רבי שלמה מדובנא
ספר מגדול דוד, פירוש למגילת רות, מאת רבי דוד לידא. אמשטרדם, "בשנת תהלה לדוד" ]ת"מ 1680[. 

מהדורה יחידה. 
]ת"מ-תמ"א  לידא. אמשטרדם,  דוד  רבי  תורה, מאת  ספר  לנתינת  נאה  זמר  הילולים,  שיר  עם:  כרוך 

1680-1681[. קונטרס בן שני דפים, עם שער נפרד.
הקונטרס "שיר הילולים" נדיר ואינו מופיע בכל העותקים. 

בשערי שני הספרים חתימות רבי "שלמה מדובנא". בשער הראשון חתימה נוספת: "פייבל בן משה". 
רבי שלמה מדובנא )תצ"ט-תקע"ג(, תלמיד רבי שלמה מחלם בעל "מרכבת המשנה". הוציא לאור ספרים 
רבים שלו ושל אחרים. מפורסם בידיעתו בחכמת המקרא, המסורה והדקדוק, התבקש ע"י הגר"א מווילנא 
לברר את מסורת ספרי נביאים וכתובים )פתוחות וסתומות חסרות ויתרות( - ראה אודות כך עדות רבי פסח 
פינפער מרבני וילנא )במאמרו בקובץ "בית ועד לחכמים", ליעדז תרס"ב, ובספרו "מסורת התורה והנביאים" 
וילנא, תרס"ו(. היה מעורכי ה"ביאור" של משה מנדלסון לחומש בראשית, אך לאחר מכן נטש את העבודה 
עם מנדלסון והחליט להוציא לאור חומשים בעצמו. על הוצאת החומשים הללו קיבל הסכמות מגאוני הדור 
)רבי שמואל אב"ד ווילנא; רבי חיים מוולוז'ין ורבי זלמלה מוולוז'ין תלמידי הגר"א; גאוני ווילנא, שקלוב 
הר"ד  ע"י  התפרסם  החתומים  פנקס  ועוד.  ופרנקפורט  ברלין  לבוב,  רבני  בבראד;  הקלויז  גאוני  וסלוצק; 

קמנצקי שליט"א ב"ישורון" ח-י, ראה שם(.
הפירוש למגילת רות נכתב לאמיתו של דבר בידי רבי חיים הכהן מארם צובא ולא על ידי רבי דוד לידא 
)עוד על כך ראה: א' פריימאנן, ר' דוד לידא והצטדקותו ב"באר עשק", ספר היובל לכבוד נחום סאקאלאוו, 
בגניבה  המחבר  את  והאשים  לספר  בחריפות  התנגד  עמדין  יעקב  רבי   .)456-457 עמ'  תרס"ד,  ווארשא 
ספרותית: "כאשר תראה בשיר חילולים]![ בסוף ס' מג"ד ]מגדול דוד[ שעשה המביא הספר לדפוס על שמו 
בגניבת דעת הבריות... ולא ידע... כי נשאר שמו של המחבר האמתי חתום עליו, שסיים לחיים" )תורת 

הקנאות, לבוב תר"ל, עמ' 145(.
"שיר הילולים" הוא שיר הבנוי משלושה-עשר בתים כנגד שלוש-עשרה מדות הרחמים ומבוסס על אותיות 
שם ה'. בתחתית דף השער של "שיר הילולים" הוסיף המדפיס: "בדפוס המעולה והמשובח דוד תרטאס, 
אחיו של הקדוש הנשרף על ייחוד קדושת השם יצחק תרטאס ז"ל" ]יצחק תרטאס, אחיו של מדפיס הספר, 
היגר בשנת 1641 לעיר רסיפה בצפון-מזרח ברזיל, שהיתה באותה העת תחת שלטון הולנדי. בשנת 1644 
עבר לבאהיה - אזור שהיה תחת שלטון פורטוגזי, שם נתפס על ידי השלטון בשל יהדותו, והועבר לליסבון 
לשם חקירה בידי האינקוויזיציה. לאחר משפט ארוך, בו סירב לנטוש את אמונתו, נידון למוות והועלה על 

המוקד[.
בעמוד האחרון של "שיר הילולים" נדפס שם פועל הדפוס: "על ידי הפועל במלאכת הקודש יעקב חיים בן 

החכם השלם מוהר"ר משה רפאל די קורדווא ז"ל מק"ק בראזיל".
ספר מגדול דוד: עג דף; קונטרס שיר הילולים: ]2[ דף. כ-19 ס"מ. מצב טוב. כתמים ומעט בלאי. כריכה ישנה 

)לא מקורית(, שדרה קרועה. 

פתיחה: $300
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72. Migdol David / Shir Hilulim – Amsterdam, 1680-1681 – Signatures of 
Rabbi Shlomo of Dubno
Migdol David, commentary on Megillat Ruth, by R. David Lida. Amsterdam, [1680]. 
Only edition.
Bound with: Shir Hilulim, poem for the occasion of presenting a Torah scroll, by R. 
David Lida. Amsterdam, [1680-1681]. With separate title page.
Shir Hilulim is rare and does not appear in all copies.
On both title pages, signatures of R. Shlomo of Dubno. Additional signature on first 
title page.
R. Shlomo of Dubno (1739-1813), disciple of the Mirkevet HaMishneh. Renowned as an 
expert on the Biblical text, Masorah and grammar, he was asked by the Gaon of Vilna 
to clarify the accurate Masorah of the Books of Neviim and Ketuvim. 
The commentary to Megillat Ruth was in fact composed by R. Chaim HaKohen of 
Aleppo and not by R. David Lida. R. Yaakov Emden sharply criticized the book and 
accused the author of plagiarism.
Migdol David: 73 leaves; Shir Hilulim: [2] leaves. Approx. 19 cm. Good condition. 
Stains and some wear. Old binding (non-original), spine torn.
Opening price: $300
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דיהרנפורט,   - שמואל  בית  ספר   .73
הגהות   - ראשונה  מהדורה   - תמ"ט 
- חתימות של רבני ורונה רבי שלמה 

באסאן ורבי יואל פינקרלי 

ספר בית שמואל, על שולחן ערוך אבן העזר, 
פייבוש  שרגא  אורי  בן  שמואל  רבי  מאת 
שבתי  רבי  דפוס  דיהרנפורט,  מוודיסלאב. 
משורר ]בס[ מפראג, תמ"ט ]1689[. מהדורה 

ראשונה.
בדף השער שלוש חתימות: "חנני אלקים ונתן 
לי גם את זה יואל פינקירלה נר"ו". בשתים 
מהן נמחק שמו של רבי יואל, ונרשם במקומו 
"שלמה בכמ"ר ישראל באשאן" )שאליו עבר 
השער  בראש  פינקרלי(.  יואל  מרבי  הספר 
רישום באיטלקית של הרב באסאן עם ציון 

שם העיר ורונה. 
בדפי הספר מספר הגהות בכתיבה איטלקית, 
רובן קצוצות, ממספר כותבים. יתכן שחלקן 

בכתיבת ידו של רבי יואל פינקרלי. 
רבי שלמה באסאן )ת"ל/ת"מ-אחרי תקי"ז(, 
מרבני ורונה. כפי הנראה, היה בנו של רבי 
ישראל חזקיהו באסאן ואחיו של רבי ישעיהו 
ברבנות  שימש  הרמח"ל(.  של  )רבו  באסאן 
ורונה במחצית הראשונה של המאה ה-18. 
רבו  יצחק של  פני  חתום על הסכמה לספר 
)מנטובה, תק"ד(,  רבי חזקיה מרדכי באסאן 
כאחד מרבני ורונה, לצד רבי נתן בן עזריאל 

יואל פינקרלי.
בוורונה  ושוחט  רב  היה  פינקרלי  יואל  רבי 

לרבי שמואל  דבר שמואל  בשו"ת  בכבוד  נזכר  והוא  ה-18,  המאה  של  הראשונה  במחצית  ובאלסנדריה 
אבוהב )סי' רלח-רלט, רמז(. היה מהלוחמים נגד השבתאי נחמיה חיון, וכתב אגרת נחרצת נגדו בשנת תע"ד 
)נדפסה אצל רבי משה חאגיז, מלחמה לה', אמשטרדם תע"ד, דף כ ע"א-כא ע"ב(. בנו הוא רבי נתן אשר 
ככל הנראה שימש ברבנות לצד רבי שלמה באסאן הנזכר לעיל. בסוף ימיו כהו עיניו של רבי יואל, ובנו רבי 
נתן, שהיה רבו של רבי עמנואל חי ריקי, נשאל מרבי עמנואל בהלכה, והשיב לו גם בשם אביו: "הראיתיו 
ג"כ למורי אבי כמוהר"ר יואל פינקארלי נר"ו ואינו חותם בכתב ידו מפני שכהו עיניו..." )מתוך שטר המובא 

אצל רבי עמנואל חי ריקי בספרו אדרת אליהו, ח"ב, חלק השו"ת - סימן כד(.
]1[, סג, סה-פ ]צ"ל ע[, עה-פה, פז-קס דף. חסרים דפים עא-עד. ספירת דפים משובשת. 30 ס"מ. מצב טוב. 
פגיעה  פגיעה בטקסט. קרעים בשולי מספר דפים. בדף אחד חיתוך שוליים עם  סימני עש ללא  כתמים. 

בטקסט. כריכת ישנה, עם פגמים.

פתיחה: $300
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73. Beit Shmuel – Dyhernfurth, 
1689 – First Edition – Glosses – 
Signatures of R. Shlomo Bassan 
and R. Yoel Pincherle, Rabbis of 
Verona
Beit Shmuel, on Shulchan Aruch 
Even HaEzer, by R. Shmuel son of 
Uri Shraga Phoebus of Wodzisław. 
Dyhernfurth: R. Shabbetai Meshorer 
[Bass] of Prague, 1689. First edition.
On the title page, three signatures 
of R. Yoel Pincherle. Two of them 
were deleted and replaced with 
the signature of R. Shlomo son of 
R. Yisrael Bassan. At the top of the 
title page, inscription in Italian by 
R. Bassan, mentioning the city of 
Verona. 
The book contains several glosses 
in Italian script, mostly trimmed, 
from several writers. Some of them 
may have been written by R. Yoel 
Pincherle.
R. Shlomo Bassan (1670/1680 – after 
1757), a rabbi of Verona. He was 
presumably the son of R. Yisrael 
Chizkiyahu Bassan and the brother 
of R. Yeshayahu Bassan (teacher of 
the Ramchal).
R. Yoel Pincherle was a rabbi and shochet in Verona and Alessandria in the first half of 
the 18th century.
[1], 63, 65-80 [i.e. 70], 75-85, 87-160 leaves. Lacking leaves 71-74. Misfoliation. 30 cm. 
Good condition. Stains. Worming, not affecting text. Marginal tears to several leaves. 
Margins of one leaf trimmed with damage to text. Old binding, damaged.
Opening price: $300
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75. ספר כוזרי שני - לונדון, תע"ד - מהדורה ראשונה
 ,Thomas Ilive ספר מטה דן - כוזרי שני, הוכחת אמיתת תורה שבעל פה, מאת רבי דוד ניטו. לונדון, דפוס

תע"ד ]1714[. מהדורה ראשונה.
המהדורה הראשונה נדפסה בשלוש וריאציות: עברית בלבד, ספרדית בלבד, ועברית עם ספרדית. לפנינו 

המהדורה המשולבת, עברית עם ספרדית.
ולאחר מכן רבה הראשון  ורופא בליוורנו  דיין, דרשן  ובמדעים.  גאון בתורה  )תי"ד-תפ"ח(,  ניטו  דוד  רבי 
של קהלת הספרדים בלונדון. את ספרו הנודע שלפנינו "מטה דן - כוזרי שני" כתב בכדי להגן על אמיתות 

התורה שבעל פה ולסתור דעות שגויות שרווחו בקרב קהילות האנוסים במערב-אירופה.
רק השער  מופיע  בעותק שלפנינו  בספרדית.  והשני  בעברית  מאוירים, האחד  שני שערים  נדפסו  במקור 
בספרדית. בראש השער דמות "רבינו הקדוש" - מחבר המשנה. בראש הספר - הקדשה ארוכה בספרדית 

לפרנסי וגבאי קהילת "שער השמים" בלונדון, והקדמת הספר )בעברית(.
]9[, 254 דף. חסרים: דף השער בעברית ודף ]10[ )בין הדפים ]7-8[ מופיע דף ריק(. 21.5 ס"מ. מצב טוב. 

כתמים. כריכת עור חדשה.
מן הספרים העבריים הראשונים שנדפסו באנגליה.

פתיחה: $500

74. ספר יוסיפון - פרנקפורט דמיין, תמ"ט-
ת"נ - פורמט קטן

ספר יוסיפון, מאת יוסף בן גוריון הכהן. פרנקפורט 
]דמיין[, ]תמ"ט-ת"נ 1689[. פורמט קטן. 

שלב דף. 13 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרעים 
ובמסגרת  בטקסט  פגיעה  עם  השער,  בדף  חסרים 
פגיעות קלות  נוספים, עם  וקרעים בדפים  השער, 
רישומים.  נייר.  בהשלמות  משוקמים  בטקסט, 

כריכת קלף חדשה, עם שרוכי עור לסגירה.
מאוסף דן ירדני.

פתיחה: $300

74. Sefer Yosifon – Frankfurt am 
Main, 1689 – Small Format
Sefer Yosifon, by Yosef son of Gurion 
HaKohen. Frankfurt [am Main], [1689]. 
Small format.
332 leaves. 13 cm. Good-fair condition. 
Stains. Open tears to title page, affecting 
text and border, and tears to other leaves, 
slightly affecting text, repaired with 
paper. Inscriptions. New parchment 
binding, with leather strap closures.
From the collection of Dan Yardeni.
Opening price: $300
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76. ספר מנהגים - אמשטרדם, תפ"ג - איורים
ספר מנהגים. אמשטרדם, דפוס יצחק די קורדווה, תפ"ג ]1723[. יידיש באותיות צו"ר.

והברכות  נדפסו באותיות צו"ר, והתפילות  איורים רבים בחיתוכי עץ לאורך הספר. המנהגים וההלכות 
באותיות מרובעות ומנוקדות.

ספר המנהגים ביידיש נדפס לראשונה בוונציה בשנת ש"נ )1589(. המהדורה הראשונה נדפסה ללא איורים, 
אך מספר שנים לאחר מכן, בשנת שנ"ג, נדפסה בוונציה המהדורה השניה ובה נוספו איורים לאורך הספר, 
המתארים את קיום המנהגים השונים. מאז הפכו האיורים לחלק אינטגרלי מצורתו של ספר המנהגים. 
מחמת הפופולריות שלו נדפסו מהדורות חוזרות ונשנות של ספר זה, בפראג, באמשטרדם ובגרמניה. ברוב 
המהדורות מופיעים איורים אלה, שהפכו למפורסמים ומוכרים, ונעשה בהם שימוש גם בספרים אחרים 

ובהגדות של פסח.
סא דף. 19 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי. קרעים בשולי הדפים. חיתוך דפים על 

גבול הטקסט במספר דפים. כריכת קלף עתיקה, פגומה )מנותקת בחלקה(.

פתיחה: $500

75. Kuzari Sheni – London, 1714 – 
First Edition
Mateh Dan – Kuzari Sheni, demonstrating 
the authenticity of the Oral Law, by R. 
David Nieto. London: Thomas Ilive, 
1714. First edition. 
The first edition was printed in three 
variants: Hebrew only, Spanish only, 
and Hebrew with Spanish. The present 
volume contains the combined edition – 
Hebrew with Spanish. 
R. David Nieto (1654-1728), Torah scholar 
well versed in science. Dayan, preacher 
and physician in Livorno, and later first 
rabbi of the Sephardi community in 
London.
The book was originally printed with 
two engraved title pages, one in Hebrew 
and one in Spanish. The present copy 
comprises the Spanish title page only. 
[9], 254 leaves. Lacking: Hebrew title page and leaf [10] (a blank leaf is bound between 
leaves [7-8]). 21.5 cm. Good condition. Stains. New leather binding.
One of the first Hebrew books printed in England.
Opening price: $500
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76. Sefer Minhagim – Amsterdam, 
1723 – Illustrations
Sefer Minhagim. Amsterdam: Isaac de 
Cordova, 1723. Yiddish in Tsene Rene 
typeface.
Many woodcut illustrations throughout 
the book. The customs and laws 
were printed in Tsene Rene typeface; 
the prayers and blessings in square, 
vocalized type. 
61 leaves. 19 cm. Good-fair condition. 
Stains, including dampstains. Wear. 
Marginal tears. Leaves trimmed close to 
text in several places. Early parchment 
binding, damaged (partially detached).
Opening price: $500
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תצ"ח- אמשטרדם,   - תשב"ץ  שו"ת   .77
תצ"ט - מהדורה ראשונה

ספר שו"ת התשב"ץ, שלושה חלקים, מאת רבינו 
שמעון בן צמח דוראן. עם ספר שו"ת חוט המשולש, 
מאת נכדי המחבר. אמשטרדם, דפוס נפתלי הירץ 
לוי, ]תצ"ח-תצ"ט 1738-1739[. מהדורה ראשונה. 
מאוייר  הראשון  השער  שערים.  ארבעה  עם 

בדמויות משה ואהרן, דוד ושלמה.
וחתימה:  רישום  הרביעי,  החלק  של  השער  בגב 
"קניתי ספר הזה לעבודת קוני את שאהבה נפשי 
ניסן מאת  לחדש  יום שלשים שליש אחרון  היום 
הח' השלם כמה"ר מג"ן זלה"ה בגרוש חמשה ע"י 
כאן  ס"ט  אשכנזי  יאודה  כמוה"ר  השלם  החכם 
ושמונה  ועשרים  הת"ק  שנת  יע"א  אדריאנופולי 

ליצירה שלמה בנבנשת ס"ט".
בדפי הספר מספר הגהות ורישומי בעלות )מחוקים 

בחלקם(.
לט-פג;   ,]2[ לו;   ,]1[  ;]1[ סח,   ;]1[ סט,  צא;   ,]11[
במצב  הספר  רוב  ס"מ.   31 דף.   ]1[ פה-קא,   ,]1[
טוב, דף השער ומספר דפים במצב בינוני. כתמים, 
בהם כתמי רטיבות. סימני עש, עם פגיעות בטקסט, 
בדפים  חסרים  קרעים  נייר.  בהדבקת  משוקמים 
ראשונים ואחרונים )לאורך השוליים(, עם פגיעות 
בטקסט, משוקמים בחלקם במילוי נייר. רישומים. 
העור  בכריכת  משולבת  חדשה  כריכה  חותמות. 

המקורית )כריכת "עור דג"(.
למהדורה זו ידועים מספר וריאנטים, הנבדלים זה מזה במספר דפי השער. ידועים עותקים עם 7 דפי שער 
)ואף עם 8 דפי שער, ראה קטלוג "קדם", מכירה 59, פריט 88(, וישנם עותקים בהם מופיעים במקור רק 4 
דפי שער )כמו בעותק שלפנינו. ראה מפעל הביבליוגרפיה, וראה דן וגיטה ירדני, "סדר הדפסתו לראשונה 
של 'ספר התשבץ' לרבי שמעון בר צמח דוראן בדפוס נפתלי הרץ לוי באמשטרדם", עלי ספר, י, תשמ"ב, 
עמ' 119-132(. בשער הראשון המאויר נרשם פרט השנה "אשר" ]תק"א 1741[, אולם הספר נדפס למעשה 

בתצ"ח-תצ"ט.
העותק של דן ירדני, אשר חקר את דפוסי ומהדורות התשב"ץ )ראה לעיל(.

פתיחה: $400
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 - / משל הקדמוני  ספר התפוח לאריסטו   .78
פרנקפורט דאודר - תק"ס - איורים רבים

ספר התפוח אשר לאריסטו וספר משל הקדמוני לרבי 
יצחק אבן-סהולה. פרנקפורט דאודר, ]תק"ס 1800[.

איורים  הקדמוני  משל  בספר  נפרד.  שער  חיבור  לכל 
את  הממחישים  עץ  בחיתוך  מ-70(  )למעלה  רבים 

המשלים והמעשיות בחיבור זה.
עב, פא-פד, סה-סח, צא-ק דף. ספירת דפים משובשת. 
17 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים וקרעים חסרים קלים 
בדף השער ובדפים בודדים נוספים, ללא פגיעה בטקסט, 
משוקמים בחלקם בנייר דבק. חותמות. כריכה חדשה. 

פתיחה: $500

77. Responsa Tashbetz – Amsterdam, 1738-1739 – First Edition
Responsa Tashbetz, three parts, by R. Shimon son of Tzemach Duran. With Responsa 
Chut HaMeshulash, by the grandsons of the author. Amsterdam: Naftali Hertz Levi, 
[1738-1739]. First edition. With four title pages; the first title page is engraved and 
depicts Moses and Aaron, David and Solomon.
Inscription and signature on the verso of the title page of part IV. 
Several glosses and ownership inscriptions (partially deleted).
[11], 91; 69, [1]; 68, [1]; [1], 36; [2], 39-83; [1], 85-101, [1] leaves. 31 cm. Majority of book 
in good condition, title page and several other leaves in fair condition. Stains, including 
dampstains. Worming, affecting text, repaired with paper. Open tears to first and final 
leaves (along margins), affecting text, repaired in part with paper. Inscriptions. Stamps. 
New binding, incorporating original leather binding ("fish skin" binding).
This edition has several variants, which can be differentiated by the number of title 
pages. Some copies are known to have seven title pages, while others were printed 
with only four title pages (such as the present copy. See Bibliography of the Hebrew 
Book, and see article by Dan and Gita Yardeni, Alei Sefer, X, pp. 119-132). 
Copy of Dan Yardeni, who researched the various editions of Tashbetz (see above).
Opening price: $400
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78. Sefer HaTapuach 
by Aristotle / Mashal 
HaKadmoni – Frankfurt 
an der Oder – 1800 – Many 
Illustrations
Sefer HaTapuach by Aristotle, 
and Mashal HaKadmoni by R. 
Yitzchak ibn Sahula. Franfurt 
an der Oder, [1800].
A separate title page for 
each composition. Mashal 
HaKadmoni contains many 
(over 70) woodcut illustrations 
of its parables and fables. 
72, 81-84, 65-68, 91-100 leaves. 
Misfoliation. 17 cm. Good 
condition. Stains. Minor tears 
and open tears to title page 
and a few other leaves, not 
affecting text, repaired in 
part with tape. Stamps. New 
binding. 
Opening price: $500
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79. Ketzot HaChoshen, Both Parts, First Editions – Lviv, 1788-1796 
Ketzot HaChoshen, on Shulchan Aruch Choshen Mishpat, by R. Aryeh Leib HaKohen 
Heller. Part I – Lviv, Rebbetzin Yehudit Rosanes, [1788]; Part II – Lviv, printer not 
indicated, 1795. First edition. Two volumes.
With Kuntres HaSefekot by the brother of the author, 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.
Ownership inscriptions. Gloss on p. 87a of part I.
Two volumes. Part I: [2], 129; 15 leaves. Part II: [2], 64, 67-111, [3] leaves. 32.5-33.5 cm. 
Vol. I in good-fair condition. Vol. II in good condition. Stains, including dampstains. 
Worming affecting text in vol. I. Minor open tears to title page of vol. I, not affecting 
text. Stamps. New bindings.
Opening price: $700

79. ספר קצות החושן, שני החלקים של המהדורה 
הראשונה - לבוב, תקמ"ח-תקנ"ו

מאת  משפט,  חושן  ערוך  שולחן  על  החושן,  קצות  ספר 
הגאון רבי אריה ליב הכהן הלר. חלק ראשון - לבוב, דפוס 
הרבנית יהודית רוזאניס, ]תקמ"ח 1788[; חלק שני - לבוב, 
שני  ראשונה.  מהדורה   .1795 ]תקנ"ו[  מדפיס,  שם  ללא 

כרכים.
המחבר  לאחי  הספקות"  "קונטרס  הראשון  הכרך  בסוף 

הגאון רבי יהודה הכהן )בעל "תרומת הכרי"(.
ספר קצות החושן הוא אחד מספרי היסוד של הלמדנות 
התורנית, ובמשך יותר ממאתיים שנה נחשב למורה הדרך 

העיקרי ללימוד עיוני בישיבות מכל החוגים.
רישומי בעלות, ביניהם: "זה הספר קניתי... מעזבון המנוח 
הרבני המופל' מו"ה אהרן הכ"מ... יו' ג' פ' מטות התקס"ה, 
להתורני  "...שייך  שפיץ";  גומפריכט  מכונה  מרדכי  הק' 
יצחק  הק'  ידי  כתב  זה  נ"י,  טיכלער  יעקב  מו"ה  המופלג 
פרייר]?["; "Herschl Sückler - Ungwar". הגהה בדף 

פז/1 בחלק הראשון.
שני כרכים. חלק ראשון: ]2[, קכט; טו דף. חלק שני: ]2[, 
במצב  ראשון  כרך  ס"מ.   32.5-33.5 דף.   ]3[ סז-קיא,  סד, 
כתמי  בהם  כתמים,  טוב.  במצב  שני  כרך  טוב-בינוני. 
בטקסט.  פגיעות  עם  עש  סימני  הראשון  בכרך  רטיבות. 
קרעים חסרים קטנים בדף השער של הכרך הראשון, ללא 

פגיעה בטקסט. חותמות. כריכות חדשות.

פתיחה: $700
79



דפוסי סלאוויטא וזיטומיר105 

80. 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. Title page printed in red and 
black.
In that period, only a few tractates were printed in small format, not a complete Talmud 
set.
[69], 74-88 leaves. 21.5 cm. Bluish paper. Fair condition. Stains, including dampstains 
and dark stains. Wear. Tears and worming to title page and other leaves, affecting 
text, repaired in part with paper. Large open tear to lower part of title page, slightly 
affecting chronogram, repaired with paper. Stamps. New binding.
Opening price: $400

 - קטן  בפורמט   - השנה  ראש  מסכת   .80
סלאוויטא, תקפ"א

תלמוד בבלי, מסכת ראש השנה, עם פירוש רש"י 
להרמב"ם,  המשניות  ופירוש  רא"ש  ותוספות, 
ישעיה  רבי  והגהות  למהרש"א  הלכות  חידושי 
אב"ד  שפירא  משה  רבי  דפוס  סלאוויטא,  ברלין. 

סלאוויטא, ]תקפ"א 1821[. 
שני  כל  )לדרכים(,  מוקטן  בפורמט  מהדורה 
עמודים מהווים עמוד אחד של מהדורות התלמוד 
שם  העמודים.  בשולי  נדפס  המהרש"א  הרגילות. 

הספר ומקום הדפוס בדיו אדומה.
מסכתות  מספר  שנים  באותן  נדפסו  זה  בפורמט 

בודדות ולא סט שלם של התלמוד.
מצב  תכלכל.  נייר  ס"מ.   21.5 דף.  עד-פח   ,]69[
בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות וכתמים כהים. 
ובדפים  השער  בדף  עש  וסימני  קרעים  בלאי. 
בחלקם  משוקמים  בטקסט,  פגיעות  עם  נוספים, 
דף השער,  גדול בתחתית  חסר  קרע  נייר.  במילוי 
עם פגיעה קלה בפרט השנה, משוקם במילוי נייר. 

חותמות. כריכה חדשה.

פתיחה: $400 

דפוסי סלאוויטא וזיטומיר
Books Printed in Slavita and Zhitomir
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מעילה,  כריתות,  תמורה,  ערכין,  מסכתות   .81
 - קינים, תמיד ומידות - דפוס רבי משה שפירא 

סלאוויטא, תקפ"א

תמיד  קינים,  מעילה,  כריתות,  תמורה,  ערכין,  מסכתות 
ומידות מן תלמוד בבלי. סלאוויטא, דפוס רבי משה שפירא, 
תקפ"א ]1821[. כרך אחד. שערים נפרדים למסכתות ערכין, 

תמורה, כריתות ומעילה.
בכורות. העותק  יחד עם מסכת  זה  כרך  לאור  יצא  במקור 
שלפנינו אינו מכיל את מסכת בכורות, והוא פותח במסכת 
השייכים  "צורות  תרשימי  האחרונים  הדפים  בשני  ערכין. 
לפירוש הרמב"ם במסכת מדות" ו"צורת בית המקדש השני". 
לז; לה; ל; מב, ]2[ דף. 33.5 ס"מ. נייר כחלחל. מצב בינוני-

עם  רבים,  עש  סימני  רטיבות.  כתמי  בהם  כתמים,  גרוע. 
פגיעות בטקסט. דף השער הראשון מנותק. קרעים בשולי דף 
וחותמת.  רישומים  נוספים.  דפים  ובמספר  הראשון  השער 

כריכה ישנה ומנותקת, עם סימני עש.

פתיחה: $300

81. Tractates Arachin, Temurah, Keritot, 
Me'ilah, Kinnim, Tamid and Middot – 
Printed by Rabbi Moshe Shapira – Slavita, 
1821
Babylonian Talmud, Tractates Arachin, Temurah, 
Keritot, Me'ilah, Kinnim, Tamid and Middot. 
Slavita: R. Moshe Shapira, 1821. One volume. 
Divisional title pages for tractates Arachin, 
Temurah, Keritot and Me'ilah.
This volume was originally published together 
with Tractate Bechorot. The present copy does 
not include Tractate Bechorot, and it begins with 
Tractate Arachin. 
37; 35; 30; 42, [2] leaves. 33.5 cm. Bluish 
paper. Fair-poor condition. Stains, including 
dampstains. Extensive worming, affecting text. 
First title page detached. Marginal tears to first 
title page and several other leaves. Inscriptions 
and stamp. Old binding, detached, with 
worming. 
Opening price: $300
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82. Shaarei Tzion – Slavita, 1824 – Printed by Rabbi Shmuel Avraham Shapira
Shaarei Tzion, prayers and tikkunim, by R. Natan Nata Hanover, with Tikkun Seudah 
and Sefer Yetzirah. Slavita: R. Shmuel Avraham Shapira son of the rabbi of Slavita, 
[1824].
[1], 3-132 leaves. Lacking leaf 2. 14 cm. Condition varies, first 50 leaves in fair-poor 
condition, other leaves in fair condition. Stains, including dampstains. Dark, significant 
stains to leaves at the beginning of volume. Extensive wear. Title page detached. Open 
tears to title page and following leaves, affecting text, repaired with tape. Worming, 
affecting text. Pen inscriptions. Old binding, worn.
Opening price: $800

82. ספרי שערי ציון - סלאוויטא, תקפ"ד - 
דפוס רבי שמואל אברהם שפירא

ספר שערי ציון, תפילות ותיקונים, מאת רבי נתן 
נטע האנובר, עם תוספות תקון סעודה וספר יצירה. 
בן  שפירא  אברהם  שמואל  רבי  דפוס  סלאוויטא, 

הרב מסלאוויטא, ]תקפ"ד 1824[.
תפלות,  תקוני  הנפש,  תקון  חצות,  תקון  כולל: 
סעודה,  תקון  נדרים,  התרת  תקון  המלקות,  תקון 
תקון שלשה משמרות, סדר מסירת מודעא, תפלה 

לעצירת גשמים וסדר פדיון נפש. 
]1[, ג-קלב דף. חסר דף ב. 14 ס"מ. מצב משתנה, 
בינוני-גרוע,  במצב  הראשונים  מהדפים  כ-50 
כתמי  בהם  כתמים,  בינוני.  במצב  הדפים  יתר 
הדפים  בעשרות  וקשים  כהים  כתמים  רטיבות. 
קרעים  מנותק.  השער  דף  רב.  בלאי  הראשונים. 
פגיעות  עם  שאחריו,  ובדפים  השער  בדף  חסרים 
בטקסט, משוקמים בהדבקות נייר דבק. סימני עש 
ישנה  כריכה  בעט.  רישומים  בטקסט.  פגיעות  עם 

ובלויה. 
נרשם במפעל הביבליוגרפיה על פי עותק מספריית 

שוקן.

פתיחה: $800 
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סדילקוב/  - הריטב"א  חידושי  ספר   .83
סלאוויטא, תקצ"ג - הסכמה למדפיס רבי 

שמואל אברהם שפירא

ספר חידושי הריטב"א, על מסכת יבמות. סדילקוב, 
דפוס יצחק מדפיס ]ורבי שמואל אברהם שפירא[, 

]תקצ"ג[ 1833. 
יצחק  ר'  של  "בדפוס  "בסדילקאב";  השער:  בדף 
הסכמה  מופיעה  ]2ב[  בדף  זאת,  עם  מדפיס". 
מאת רבי אפרים מסדילקוב לרבי שמואל אברהם 
הוא  שם  מסלאוויטא.  הנודע  המדפיס  שפירא, 
כותב בין היתר כי "כבר יש זכות לדפוס סלאוויטא 
הנ"ל  בק"ק  שידפיסו  ספר  שכל  קדמונינו  מגאוני 
נראה  ומכך  בגבולם...",  לכנוס  אדם  לשום  אסור 
יתכן שמפאת בעיות  נדפס בסלאוויטא.  כי הספר 
רבי  הדפיס  אחרות  טכניות  מסיבות  או  רישיון 
שמואל אברהם שפירא את הספר בסדילקוב, על 
אף שדפוסו בסלאוויטא עדיין היה קיים )הוא נסגר 
רק בשנת תקצ"ז(. הביבליוגרף ש' ווינר רשם את 
השער  רק  כי  והוסיף  כסלאוויטא,  הדפוס  מקום 
קהלת  ספר  ווינר,  ש'  )ראה:  בסדילקוב  נדפס 
משה, עמ' 459, מס' 3771; במפעל הביבליוגרפיה 
נרשם מקום הדפוס כסדילקוב, עם הפניה לספרו 
שבגוף  א'  בדף  הקישוט  כי  לציין  יש  ווינר(.  של 
נדפס  )במקביל  סדילקוב  לדפוס  מתאים  הספר 
באותה שנה ספר נוסף בסדילקוב, על ידי משפחת 

המדפיסים מסלאוויטא, הוא ספר הפלאה על מסכת כתובות, שבראשו מופיעה הסכמה למדפיס רבי חנינא 
ליפא, בנו של רבי אברהם שמואל שפירא(.

]2[, נו דף. 34.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי וקמטים. סימני עש רבים, עם פגיעות 
בטקסט. קרעים חסרים בשולי דף השער )ללא פגיעה במסגרת השער(, ובשולי מספר דפים נוספים. דף שער 

ודפים ראשונים מנותקים במקצת. רישומים בכתב-יד. ללא כריכה.

פתיחה: $300
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84. מחזור לימים נוראים ושלוש רגלים - 
ז'יטומיר, תרי"ז - מהדורה נדירה 

רגלים,  ושלש  כפור  יום  השנה,  לראש  מחזור 
"כמנהג פולין פיהם ומעהרין ליטא ורייסין" )נוסח 
ורבי  ליפא  חנינא  רבי  דפוס  ז'יטומיר,  אשכנז(. 
מסלאוויטא,  הרב  נכדי  שפירא,  העשיל  יהושע 

תרי"ז 1857. 
בינוני-טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   21 דף.  קפב   ,]2[
כתמים, בהם כתמי ועקבות רטיבות. בלאי. סימני 
עש קלים, עם פגיעות קלות בטקסט. קרעים, בהם 
משוקמים  בטקסט,  פגיעות  עם  חסרים  קרעים 
נייר. בשני דפים סימני עש קשים וקרעים  במילוי 
חסרים עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי נייר 
אחר(.  מעותק  הנראה  כפי  הושלמו  אלו  )דפים 
הדבקות נייר בשולי דף השער השני ודפים נוספים. 

רישומים. כריכת עור חדשה.
נדירה, שאינה מופיעה בקטלוג הספריה  מהדורה 
פי  על  הביבליוגרפיה  במפעל  נרשמה  הלאומית. 

עותק שהופיע במכירה פומבית. 

פתיחה: $1000

83. Chiddushei HaRitva – Sudylkiv/Slavita, 1833 – Approbation for the Printer 
Rabbi Shmuel Avraham Shapira
Chiddushei HaRitva on Tractate Yevamot. Sudylkiv: Yitzchak Madpis [and R. Shmuel 
Avraham Shapira], 1833.
The title page states that the book was printed in Sudylkiv by Yitzchak Madpis, yet one 
of the approbations is addressed to R. Shmuel Avraham Shapira, the famous printer of 
Slavita, presumably indicating that the book was printed in Slavita.
[2], 56 leaves. 34.5 cm. Fair condition. Stains, including dampstains. Wear and creases. 
Extensive worming, affecting text. Marginal open tears to title page (not affecting 
border), and to several other leaves. Title page and first leaves somewhat detached. 
Handwritten inscriptions. Without binding.
Opening price: $300
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85. ספר הזוהר, חלק בראשית - זיטומיר, 
תרכ"ג 

בראשית.  ספר  על  ראשון,  חלק  הזוהר,  ספר 
זיטומיר, דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל 

שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא, ]תרכ"ג[ 1863. 
חתימה בדף השער: "הצעיר רפאל חיים הכהן". 

]4[, רנא; יז דף. 23 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, 
דף  בשולי  חסרים  קרעים  רטיבות.  כתמי  בהם 
השער ודפים נוספים. סימני עש. כריכת עור, עם 

סימני עש ופגמים.

פתיחה: $400

85. Zohar, Bereshit Part – Zhitomir, 
1863
Zohar, Part I on the Book of Bereshit. 
Zhitomir: R. Chanina Lipa and R. 
Yehoshua Heshel Shapira, grandsons of 
the rabbi of Slavita, 1863.
Signature on title page.
[4], 251; 17 leaves. 23 cm. Good-fair 
condition. Stains, including dampstains. 
Marginal open tears to title page and 
other leaves. Worming. Leather binding, 
with worming and defects. 
Opening price: $400

84. Machzor for the High Holiday and Three Festivals – Zhitomir, 1857 – Rare 
Edition
Machzor for Rosh Hashana, Yom Kippur and the Three Festivals, following the rite 
of Poland, Bohemia, Moravia, Lithuania, and Belarus (Ashkenazi rite). Zhitomir: R. 
Chanina Lipa and R. Yehoshua Heshel Shapira, grandsons of the rabbi of Slavita, 1857.
[2], 182 leaves. Approx. 21 cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains 
and traces of past dampness. Wear. Minor worming, slightly affecting text. Tears, 
including open tears affecting text, repaired with paper. Significant worming and open 
tears to two leaves, affecting text, repaired with paper (leaves presumably provided 
from a different copy). Marginal paper repairs to second title page and other leaves. 
Inscriptions. New leather binding.
Rare edition, not listed in the NLI catalog. Listed in the Bibliography of the Hebrew 
Book based on a copy offered at auction.
Opening price: $1000
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 - תקמ"ב  קוריץ,   - פענח  צפנת  ספר   .86
מהדורה ראשונה

ספר צפנת פענח, דרושים על ספר שמות, ע"פ פשט 
כ"ץ  הכהן  יוסף  יעקב  רבי  מאת  וסוד,  דרוש  רמז 
קוריץ,  יוסף".  יעקב  "תולדות  בעל  פולנאה,  אב"ד 
ישכר  בן  וחתנו שמואל  ]דפוס צבי הירש מרגליות 

בער, תקמ"ב 1782[. מהדורה ראשונה.
ספרי בעל ה"תולדות" הנם המקור החשוב והאותנטי 
מביא  מקומות  במאות  הבעש"ט.  לתורת  ביותר 
המחבר דברי תורה ששמע באזניו מפי רבו הבעש"ט 
- לאורך הספרים הודגשו בכל פעם מקומות אלה 

והם פותחים במילים "שמעתי ממורי".
חביבות מיוחדת נודעה לספריו אצל גדולי החסידות 
שהפליגו בקדושת המחבר וספריו. המגיד ממזריטש 
מדרגות  והשיג  אליהו  לגילוי  זכה  כי  עליו  אמר 
היו  לא  עוד  כי  אמר  מקוריץ  פנחס  רבי  גבוהות. 
השמים.  מן  היא  תורתו  וכי  בעולם,  כאלה  ספרים 
הוא היה אומר שכל הספרים החדשים אינם עפ"י 
האמת, לבד מספרי הרב מפולנאה שהם "תורה מגן 
עדן", ובכל דיבור "ושמעתי ממורי" אפשר להחיות 

מתים ]![.
הספר  על  כותב  הגדולים"  "שם  בספרו  החיד"א 
שלפנינו: "צפנת פענח, חדש מחודש... דרושים על 
סדר הפרשיות בס]פר[ שמות, והם דרושים נחמדים 
החסיד  הרב  חיברם  אופנים.  בכמה  פרד"ס  בדרך 
הקדמות  לשונו  על  רג"ל  ול"ו  יוסף,  יעקב  מוהר"ר 
רבו הרב המפורסם, קדוש יאמר לו, מהר"ר ישראל 
הנז]כר[  להרב  נדפס  שכבר  וידענו  טוב.  שם  בעל 
את השבח.  לו  ונותנים  יוסף,  יעקב  תולדות  ס]פר[ 

ושם ]בספר צפנת פענח[ כתוב שחיבר ס]פר[ בן פורת יוסף. ונדפס צפנת פענח בעיר קארעץ שנת תקמ"ב" 
)מערכת ספרים, אות צ'(. מדברי החיד"א נראה שמכל ספריו של בעל ה"תולדות יעקב יוסף" רק ספר זה 

היה לפניו.
]1[, צה דף. 30.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. קרעים חסרים גדולים בדף השער ובדפים 
נוספים, עם פגיעות במסגרת השער ובטקסט, משוקמים במילוי נייר והדבקת נייר, ועם השלמה בצילום. 
סימני עש בדף השער ובדפים נוספים, עם פגיעות בטקסט ובמסגרת השער, משוקמים בחלקם במילוי נייר. 

רישומים וחותמות. כריכה חדשה.

פתיחה: $2000

ספרי חסידות
Chassidic Books
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87. ספר הלכה פסוקה - ההסכמה היחידה מאת המגיד ממזריטש - טורקא, תקכ"ה
ספר הלכה פסוקה, חידושים על שו"ע יורה דעה, עם הפנים, מאת רבי טודרוס בן רבי צבי הירש מראוונא 

)רובנא(. טורקא, ]תקכ"ה 1765[. הספר היחיד שזכה להסכמת רבי דוב בער המגיד ממזריטש.
בספר זה מופיעה ההסכמה היחידה הידועה מאת רבי דוב בער המגיד ממזריטש, הכותב בהסכמתו: "ואף 
שהי]ה[ דרכי להיו]ת[ מן הנמנעים מליתן הסכמה על שום ספר, אמנם שאני הכא דאיכא פנים חדשות, 
וראוי  ידין...  ידין  יורה  יורה  כי  כן הוא,  ומקצר את האמרים מן הפוסקים, כשמו  דינא לנפשי]ה[,  ועביד 
לעלות על מזבח הדפוס...". את הסכמתו חותם: "הק' דוב במהור"ר 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 
את  רואים  זו  בהסכמה  הפוסקים...".  מן  האמרים  את  ומקצר  לנפשי]ה[  דינא  "ועביד  בהסכמתו:  המגיד 
החשיבות שייחס המגיד ממזריטש לחיבור ספר המביא את מסקנת ההלכה למעשה ]מסיבה זו 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.
יד; נו דף. 36 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי. סימני עש רבים, קרעים חסרים 
ופגמים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים ברובם במילוי נייר. קרעים חסרים ופגמים בדף השער עם פגיעות 
במסגרת השער ובטקסט – דף השער שוקם כולו במילוי נייר, הדבקה והשלמה בצילום )השלמות בצילום 

משני צדי הדף, כולל השורות התחתונות מתחת להסכמת המגיד ממזריטש(. רישומים. כריכה חדשה.
מהספרים הבודדים שנדפסו בדפוס העברי בעיר טורקא )חבל לבוב. כיום: Turka, מערב אוקראינה(.

פתיחה: $400

86. Tzofnat Pane'ach – Korets, 1782 – First Edition
Tzofnat Pane'ach, homiletics on Shemot, by R. Yaakov Yosef HaKohen Katz Rabbi of 
Polonne, author of Toldot Yaakov Yosef. Korets: [Tzvi Hirsh Margolies and son-in-law 
Shmuel son of Yissachar Ber, 1782]. First edition.
The books of the Toldot Yaakov Yosef are the most important and authentic source of 
the Baal Shem Tov's teachings.
[1], 95 leaves. 30.5 cm. Fair condition. Stains, including dampstains. Large open tears 
to title page and other leaves, affecting border and text, repaired with paper, with 
photocopy replacement. Worming to title page and other leaves, affecting text and 
border, repaired in part with paper. Inscriptions and stamps. New binding.
Opening price: $2000
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87. Halachah Pesukah – The Only Approbation Given by the Maggid of 
Mezeritch – Turka, 1765
Halachah Pesukah, novellae on Shulchan Aruch Yoreh Deah, with the text of the 
Shulchan Aruch, by R. Todros son of R. Tzvi Hirsh of Rovne (Rivne). Turka, [1765].
This book bears 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 Deah, 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.
14; 56 leaves. 36 cm. Fair-poor condition. Stains, including dampstains. Wear. Extensive 
worming, open tears and damage, affecting text, mostly repaired with paper. Open 
tears and damage to title page, affecting border and text – title page restored with 
paper and photocopy replacement (on both sides of leaf, including final lines below 
approbation of Maggid of Mezeritch). Inscriptions. New binding.
Opening price: $400
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88. ספר כתר שם טוב, חלק ראשון - תורת 
זולקווא,   - ראשונה  מהדורה   - הבעש"ט 

תקנ"ד - חתימת רבי שמואל העליר

ספר כתר שם טוב, "והם כל דברי קדשו של הקדוש 
והנורא מוהר"ר ישראל בעש"ט זלה"ה" - ליקוטים 
מתורת הבעל שם טוב, בעריכת רבי אהרן הכהן 
זולקווא, דפוס יהודא ליב מאיר  מזליחוב ואפטא. 
הפער ומרדכי רבין שטיין, ]תקנ"ד 1794[. מהדורה 

ראשונה. 
ספר   - טוב"  שם  "כתר  ספר  של  הראשון  חלקו 
בספר  הבעש"ט.  של  מתורתו  הנודע  הליקוטים 
מספרי תלמידיו,  דברי הבעש"ט שלוקטו  מובאים 
רבי יעקב יוסף מפולנאה והמגיד ממזריטש. ספר זה 
הוא מספרי הליקוטים הראשונים שנדפסו מתורתו 
חלקים  בשני  לאור  יצא  הספר  הבעש"ט.  של 

בזולקווא, תקנ"ד-תקנ"ה.
בראש הספר הסכמות מאת האדמו"רים רבי מנחם 
אברהם  ורבי  מקרלין  שלמה  רבי  מליסקא,  מנדל 
"צוואה  נדפסה  מכן  לאחר  מפשוורסק.  משה 
הבעש"ט  אגרת  נדפסה  הבא  בדף  מהבעש"ט". 

ששלח לארץ ישראל, לגיסו רבי גרשון מקיטוב.
מזליחוב  הכהן  אהרן  רבי  הצדיק  הספר,  מחבר 
כמה  חיבר  קנז(,  עמ'  א',  לחסידות  )אנצ'  ואפטא 
ספריו:  בין  החסידית.  בספרות  נפוצים  ספרים 
ישרה  "תפלה  וסדור  לצדיקים"  הגנוז  "אור  ספר 
מייזליש  עוזיאל  רבי  של  תלמידו  נהורא".  כתר   -

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

ישראל".
בדף השער ובמספר דפים נוספים, חתימות רבי שמואל העליר רבה של צפת, החותם "שמואל העליר" 
]תקמ"ו-תרמ"ד, גאון בתורה, בקי בחכמות העולם ובחכמת הרפואה. התחנך בבית החוזה מלובלין ועלה 
בעצתו לארץ ישראל. כיהן כרבה של צפת במשך ששים שנה[, וחתימות רבי משה דייטש, חתן בנו של רבי 
שמואל העליר, החתום "משה דייטש". רבי משה דייטש מסיגט וצפת הוא אבי אמו של האדמו"ר מ"תולדות 

אהרן" רבי אברהם יצחק קאהן.
]30[ דף. 19.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות ובלאי. סימני עש בדף השער ובמספר דפים 
נוספים, משוקמים. קרעים בדף השער, עם פגיעה קלה בטקסט )הדף עבר שיקום מקצועי(. קרע עם חסרון 
בפינה השמאלית העליונה של דף כא, ללא פגיעה בטקסט, משוקם. קרעים חסרים קטנים בשולי שלושה 

דפים שלפני הדף האחרון, משוקמים. רישומים. כריכת עור חדשה.
מפעל  ]ראה  השער  בדף  נוסח  והבדלי  קלים  טיפוגרפיים  שינויים  עם  וריאנטים  כמה  יצאו  זו  ממהדורה 

הביבליוגרפיה, רשומה מס' 139450[.

פתיחה: $1000
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88. Keter Shem Tov, Part I – Teachings of the Baal Shem Tov – First Edition – 
Zhovkva, 1794 – Signature of Rabbi Shmuel Heller
Keter Shem Tov – selections of the Baal Shem Tov's teachings, Part I, compiled by R. 
Aharon HaKohen of Żelechów and Apta (Opatów). Zhovkva: Yehuda Leib Meyerhoffer 
and Mordechai Rabinstein, [1794]. First edition. 
Part I of 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 book was published in two parts in Zhovkva, 1794-1795.
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.
On the title page and several other leaves, signatures of R. Shmuel Heller, rabbi of 
Safed (1786-1884, an outstanding Torah scholar, proficient in a range of sciences 
including medicine). Signatures of R. Moshe Deutsch of Sighet and Safed, son-in-law 
of R. Shmuel Heller's son.
[30] leaves. 19.5 cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains and wear. 
Worming to title page and several other leaves, repaired. Tears to title page, slightly 
affecting text (leaf professionally restored). Open tear to top left-hand corner of leaf 21, 
not affecting text, repaired. Minor marginal open tears to three leaves preceding final 
leaf, repaired. Inscriptions. New leather binding.
Opening price: $1000

89. 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"ן(, מבני חבורתו של המגיד ממזריטש. אב"ד אלעסק 
)אולסקו( ומגיד מישרים בסטנוב. נודע בעולם החסידות על שם ספרו "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".
חותמות ורישומי בעלות של בית המדרש של קהילת דארהוי )דורוחוי, רומניה(. 

]4[, צח; כד דף. 31 ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי. סימני עש רבים וקרעים חסרים )במספר מקומות קרעים 
נייר. חיתוך  גדולים(, עם פגיעות רבות בטקסט )כולל פגיעות במסגרת השער(, משוקמים ברובם במילוי 

דפים עם פגיעות בטקסט במספר דפים. כריכה חדשה.

פתיחה: $1500
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89. 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.
Stamps and ownership inscriptions 
of the Beit Midrash in Dorohoi 
(Romania).
[4], 98; 24 leaves. 31 cm. Fair 
condition. Stains and wear. 
Extensive worming and open tears 
(large tears in several places), with 
significant damage to text (including 
damage to title page border), 
mostly repaired with paper. Leaves 
trimmed with damage to text in 
several places. New binding.
Opening price: $1500

89



ספרי חסידות117 

90. 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. 19.5 cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains (significant 
stains to final leaves). Tears, including tear with slight damage to title page border and 
tear affecting text in one place. Open tears to final leaves, not affecting text. Worming. 
Final leaf trimmed with damage to heading. New leather binding.
Opening price: $400

90. ספר לקוטי יוסף - לרבי יוסף מרובנא, 
 - ממזריטש  המגיד  תלמידי  מראשוני 

מינקוביץ, תקס"ג - מהדורה ראשונה

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

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 
יוסף  ורבי  ברובנא,  כמגיד  בער  דוב  רבי  כיהן  בה 
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 

בוצינא  גם אחי החסיד המפורסם  ופרישות.  וחסידות  ובתפלה  בתורה  ולעסוק  לישב תמיד בהתבודדות 
קדישא איש אלקי קדוש יאמר לו, מוהר"ר אלימלך מנוחתו שלום, היה מחבבו מאד מאד, גם אמר לי... 

למעלה ראיתי אותו לבוש לבנים...".
קשים(.  כתמים  האחרונים  )בדפים  רטיבות  כתמי  בהם  כתמים,  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   19.5 דף.  כו   ,]1[
קרעים, בהם קרע עם פגיעה קלה במסגרת השער וקרע עם פגיעה בטקסט באחד מהדפים. קרעים חסרים 
בדפים האחרונים, ללא פגיעה בטקסט. סימני עש. חיתוך הדף האחרון עם פגיעה בכותרת הדף. כריכת עור 

חדשה.
פתיחה: $400
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91. Yesod Yosef – Rabbi Yosef of Rovne, One of 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 first and 
elite disciples of the Maggid of Mezeritch. Minkovitz, [1803]. First edition.
[4], 9, 11-88, [1] leaves. 20.5 cm. Fair condition. Stains, including dampstains and traces 
of past dampness. Wear. Large open tears to title page and open tears to other leaves, 
affecting text, repaired with paper (large parts of title page border and text on both 
sides, and parts of text on several other leaves replaced in photocopy or by hand). 
Stamp. New leather binding.
Opening price: $500

מרובנא,  יוסף  רבי   - יוסף  יסוד  ספר   .91
 - 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 

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...".
]4[, ט, יא-פח, ]1[ דף. 20.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי ועקבות רטיבות. בלאי. קרעים חסרים 
גדולים בדף השער וקרעים חסרים בדפים נוספים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים בהדבקות ובמילוי נייר 
)חלקים גדולים ממסגרת השער ומהטקסט בדף השער משני צדיו, וחלקים מהטקסט במספר דפים נוספים, 

הושלמו בצילום ובכתב-יד(. חותמת. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $500
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פייביש  לרבי משולם   - חכמים  ספר משנת   .92
מקרמניץ, חותנו של רבי אברהם המלאך, וסבו-

זקנו של רבי ישראל מרוז'ין - מהדורה ראשונה, 
אוסטרהא, תקנ"ו

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

שערים נפרדים לסדרי מועד ונשים. 
שאול  רבי  ה"הפלאה",  בעל  ביהודה",  ה"נודע  הסכמות 
אב"ד אמשטרדם, רבי בצלאל מרגליות אב"ד אוסטרהא, 
רבי רפאל הכהן אב"ד המבורג, ורבנים נוספים. בראש סדר 
נשים - הסכמות רבי אליעזר קאליר אב"ד קעלין ורבי דוד 
צבי אויערבך 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 תקמ"ו-

התגורר  בה  )מזרח-גליציה(,  קרמניץ  בעיר  נולד  תקנ"א(, 
מרחם,  כקדוש  נודע  לתלמידים.  תורה  והרביץ  ימיו  כל 
וכמו שכותב עליו רבי אלעזר קאליר בהסכמתו: "קדושתו 
מרחם... בגבורה של תורה כארי מתגבר... עד שנתפרסם 
והיושבים במלאכת התורה  שמו הטוב כחד מדרי קמאי 

לראשונה, הוא כבוד הרב המובהק דפקיע שמיה בין גדולי הדור... ורק תורתו אומנתו לומד תורה לשמה". 
גם ה"נודע ביהודה" כותב עליו בהסכמתו, בהפלגה שלא כדרכו: "...כבוד האי סבא יקירא הרב... המופלג 
מאוד בתורה ובמעשים 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(.
רישומי בעלות של ר' ברוך הירש טייטעלמון מווארשא, וחתימה של "הק' שלום... זילבער מקוטנא".

]3[, לג; ]1[, טו; ]1[, כב; כ; כד; מו דף. 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. קרעים במספר דפים, ללא פגיעה 
בטקסט. בדף ו מסדר טהרות קרע משוקם, עם פגיעה קלה בטקסט. רישומים. חותמות. כריכה חדשה.

זה, עם הבדלים בסוג ובמספר השערים הפנימיים, מלבד השער הראשי.  וריאנטים שונים לספר  ידועים 
במפעל הביבליוגרפיה נרשמו ארבעה שערים, אך ידועים גם עותקים עם ששה שערים. בעותק שלפנינו 

שלושה שערים: השער הראשי, שער לסדר מועד ושער לסדר נשים.

פתיחה: $500
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93. ספר אהבת דודים, מאת המגיד מזאלוזיץ - לבוב, תקנ"ג - מהדורה יחידה - עותק רבי 
דוד בן-שמעון )הרב דב"ש(

ספר אהבת דודים, פירוש על שיר השירים בדרך הנגלה והנסתר, מאת רבי בנימין - המגיד מזאלוזיץ. לבוב, 
דפוס אהרן בן חיים דוד סג"ל, ]תקנ"ג 1793[. 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 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; "חלקת בנימין" - על 
הגדה של פסח; "אמתחת בנימין" - על מגילת קהלת. כל חיבוריו נדפסו לאחר פטירתו, על ידי בנו רבי אשר 
זליג. רבי לוי יצחק מברדיטשוב מכתירו בהסכמות לספריו "חלקת בנימין" ו"אמתחת בנימין": "אותו צדיק 

בוצינא קדישא איש אלקי...".

92. 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. He was known from a young age for his holiness, as R. Eliezer Kalir attests in 
his approbation, where he also praises him for his exceptional good name and Torah 
study. The Noda BiYehuda in his approbation uncharacteristically extols his virtues, 
comparing him to the Torah scholars of early generations.
Ownership inscriptions of R. Baruch Hirsh Teitelmon of Warsaw and signature of 
"Shalom… Zilber of Kutno". 
[3], 33; [1], 15; [1], 22; 20; 24; 46 leaves. 21 cm. Good condition. Stains and wear. Tears to 
several leaves, not affecting text. Tear to leaf 6 of Order Taharot, slightly affecting text, 
repaired. Inscriptions. Stamps. New binding.
There are various variants of this book, which differ in the amount of title pages. The 
present copy comprises three title pages: the main title page, and divisional title pages 
for Orders Moed and Nashim.
Opening price: $500
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93. Ahavat Dodim, by the Maggid of 
Zalozitz – Lviv, 1793 – Only Edition 
– Copy of Rabbi David Ben Shimon 
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.
On title page, ownership inscription 
(partially deleted) signed by 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.
[3], 94 leaves. 22.5 cm. Fair condition. Stains and minor wear. Extensive worming to 
title page and most leaves, affecting text, mostly repaired with paper. Large open tears 
to title page (on all margins), affecting border and text, repaired with paper (with 
handwritten text replacement). Censor's stamp on second leaf. New binding.
Opening price: $700

 - יבה"ק"   - דב"ש  מעט  קוני  לע']בודת[  מאת...  אותו  "קניתי  בחלקו(:  )מחוק  השער  בדף  בעלות  רישום 
חתימת רבי דוד בן-שמעון בעל "שערי צדק" )נפטר כסלו תר"מ 1879(, מחכמי מרוקו שעלה לירושלים והיה 
ומייסד קהילת המערביים בעיר. ספרייתו של הרב דב"ש היתה מהספריות החשובות בירושלים  ראב"ד 
"יבה"ק" הוא ראשי תיבות של הגביר יצחק בכור הלוי קארסו, שתרם ספרים רבים לספרייתו  )הרישום 
של הרב דב"ש; ראה על כך בצוואת בנו של הרב דב"ש רבי רפאל אהרן בן-שמעון, בספר "חכמי המערב 

בירושלים", עמ' 227(.
]3[, צד דף. 22.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי קל. סימני עש רבים בדף השער ובמרבית הדפים, עם 
פגיעות בטקסט, משוקמים ברובם במילוי נייר. קרעים חסרים גדולים בדף השער )סביב כל השוליים(, עם 
פגיעות במסגרת השער ובטקסט, משוקמים במילוי נייר )עם השלמות בכתב-יד(. חותמת צנזורה בדף השני. 

כריכה חדשה.

פתיחה: $700
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המגיד  מאת  בנימין,  אמתחת  ספר   .94
מהדורה   - תקנ"ו  מינקוביץ,   - מזאלוזיץ 
שנדפס  הראשון  הספר   - ראשונה 
בן-שמעון  דוד  רבי  עותק   - במינקוביץ 

)הרב דב"ש(

ספר אמתחת בנימין, על מגילת קהלת, מאת רבי 
בנימין - המגיד מזאלוזיץ. מינקוביץ, ]תקנ"ו 1796[.

והמחבר  הואיל  ט,  פרק  באמצע  נפסק  החיבור 
נפטר באמצע כתיבתו, וכפי שנכתב בדברי הסיום 
עד שיצאת  לגומרה  "ולא הספיק  שבדף האחרון: 

נשמתו בטהרה".
)נפטר  מזאלוזיץ  המגיד   - בנימין  רבי  המחבר, 
בנגלה  גדול  א, שנ-שנד(,  לחסידות,  אנצ'  תקנ"ב, 
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 הוא מכתיר בתואר "מורי": "ושמעתי ממורי הותיק וחסיד 
איש אלוקי מ' יחיאל מיכל ז"ל...". 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...".
רישום בעלות בדף השער: "לע']בודת[ קוני מעט דב"ש - יבה"ק" - חתימת רבי דוד בן-שמעון בעל "שערי 
ומייסד קהילת המערביים  והיה ראב"ד  לירושלים  1879(, מחכמי מרוקו שעלה  )נפטר כסלו תר"מ  צדק" 
בעיר. ספרייתו של הרב דב"ש היתה מהספריות החשובות בירושלים )הרישום "יבה"ק" 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(.
]2[, א-יג, יח-פב, פה-צח, קא-קכח דף. חסרים 4 דפים: פג-פד, צט-ק. 19.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי. 
סימני עש וקרעים במספר דפים. בדף השער ובשלושת הדפים שאחריו קרעים חסרים וסימני עש עם פגיעות 
)יתכן שהושלמו מעותק אחר(.  נייר והשלמה בצילום  ובמסגרת השער, משוקמים במילוי  קשות בטקסט 

סימני עש, פגמים וקרעים בדפים האחרונים )יתכן שגם הם הושלמו מעותק אחר(. כריכה חדשה.
הספר הראשון שנדפס במינקוביץ.

פתיחה: $400
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95. ספר תורי זהב, מאת המגיד מזאלוזיץ - מאהלוב, תקע"ו - מהדורה ראשונה
ספר תורי זהב, דרוש, מוסר, קבלה וחסידות על פרשיות התורה, מועדים, מגילות איכה ואסתר, מאת רבי 

בנימין - המגיד מזאלוזיץ. מאהלוב, ]תקע"ו 1816[. מהדורה ראשונה.
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: "חלקת בנימין" - על הגדה של פסח; "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 בהסכמות לספריו "חלקת בנימין" ו"אמתחת בנימין": 

"אותו צדיק בוצינא קדישא איש אלקי...". 
רישומי בעלות וחתימות בדף המגן, בדף השער ובדפים נוספים.

מו, מח-קא, קא-קח, קז-קיב, קיז-קיח, קיט-קכב, קכה-קכו דף. מספור דפים משובש. חסר דף אחד לאחר דף 
קיח )במקור ישנם שני דפים המסומנים כדף קיט, והפגינציה המקורית של הדפים האחרונים היא: קיז-קיט, 
קיט-קכב, קכה-קכו דף(. 20 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי קל. סימני עש עם 
פגיעות קלות בטקסט. קרעים, בהם קרעים חסרים בדף השער ובדפים נוספים, עם פגיעות קלות בטקסט, 

משוקמים במילוי נייר. חותמות צנזורה גדולות וכהות בדף השער. רישום בעט. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $500

94. Amtachat Binyamin, by the Maggid of Zalozitz – Minkovitz, 1796 – First 
Edition – First Book Published in Minkovitz – Copy of Rabbi David Ben 
Shimon
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.
Ownership inscription on title page signed by 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.
[2], 1-13, 18-82, 85-98, 101-128 leaves. Lacking 4 leaves: 83-84, 99-100. 19.5 cm. Fair 
condition. Stains and wear. Worming and tears to several leaves. Open tears and 
worming to title page and three following leaves, with significant damage to text and 
border, repaired with paper and photocopy replacement (leaves possibly provided 
from a different copy). Worming, damage and tears to final leaves (possibly also 
supplied from a different copy). New binding.
First book printed in Minkovitz.
Opening price: $400
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95. 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.
Ownership inscriptions and 
signatures on endpaper, title page, 
and other leaves. 
46, 48-101, 101-108, 107-112, 117-
118, 119-122, 125-126 leaves. Misfoliation. Lacking 1 leaf after leaf 118 (originally two 
leaves numbered 119; original foliation of final leaves: 117-119, 119-122, 125-126 leaves). 
20 cm. Good-fair condition. Stains, including dampstains. Minor wear. Worming, 
slightly affecting text. Tears, including open tears to title page and other leaves, slightly 
affecting text, repaired with paper. Large, dark censorship stamps on title page. Pen 
inscriptions. New leather binding.
Opening price: $500
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96. Yismach Lev (Chernobyl) – Slavita, 1798
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 Twersky 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.
34 leaves. Lacking title page. 20 cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains. 
Large, dark stain to final leaf, affecting text. Some worming and minor tears, affecting 
text. Marginal tears, repaired in part with paper. New binding.
Opening price: $700

סלאוויטא,   - )טשרנוביל(  לב  ישמח  ספר   .96
תקנ"ח 

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

מהדורה ראשונה. 
יחד עמו נדפס באותה שנה בסלאוויטא גם הספר "מאור 
עינים" של המחבר. "ישמח לב" נדפס לאחר מכן במהדורה 
הספר  של  השניה  במהדורתו  תק"ס.  בזולקווא,  נוספת, 
אוחדו   ,]1810 ]תק"ע  בפולנאה  שנדפסה  עינים",  "מאור 
שנדפסו  הש"ס  על  המאמרים  אחד.  לספר  הספרים  שני 
בספר "ישמח לב" צורפו לספר "מאור עינים" על התורה, 
ברוב  הדבר  וכך  עינים",  "מאור  המשותף  השם  תחת 

המהדורות שנדפסו לאחר מהדורת פולנאה. 
המגיד רבי מנחם נחום טברסקי מצ'רנוביל )ת"צ-תקנ"ח; 
אנצ' לחסידות, ג, עמ' קסח-קעה(, מאבות החסידות וראש 
בצל  להסתופף  זכה  צ'רנוביל.  לבית  הצדיקים  שושלת 
ממזריטש.  המגיד  של  המובהק  תלמידו  והיה  הבעש"ט 
שימש כמגיד מישרים בנארינסק, פרוהוביטש וטשרנוביל. 
בעקבות 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[.

לד דף. חסר דף השער. 20 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. כתם כהה גדול בדף האחרון, 
עם פגיעה בטקסט. סימני עש בודדים וקרעים קטנים עם פגיעות בטקסט. קרעים בשולי הדפים, משוקמים 

בחלקם בהדבקת נייר. כריכה חדשה.

פתיחה: $700
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97. Meor Einayim (Chernobyl) – Hrubieszów, 1818
Meor Einayim, Chassidic essays on the Torah, and commentary on Aggadot and 
sayings of the sages (following the order of the Talmudic tractates), by Rebbe Menachem 
Nachum [Twersky] of Chernobyl. Hrubieszów: R. Menachem Mendel Finkelstein, 
[1818]. 
Ownership inscriptions on title page, including signature of "Yacob Freund" 
(presumably R. Yaakov Freund, son of R. Yitzchak Itzek Grieshaber-Freund, rabbi of 
Paks and disciple of the Noda BiYehuda; brother of R. Moshe Freund of Bonyhád, 
disciple of the Chatam Sofer).
126 leaves. 22 cm. Good-fair condition. Stains. Minor wear. Tears, including open tears, 
affecting text. Leaves trimmed with damage to headings in several places. Old binding, 
partially detached.
Opening price: $250

97. ספר מאור עינים )טשרנוביל( - הרובשוב, 
תקע"ח 

התורה,  על  חסידות  מאמרי  עינים,  מאור  ספר 
וביאור על אגדות ומדרשי חז"ל ]על סדר מסכתות 
הש"ס[, מאת האדמו"ר רבי מנחם נחום ]טברסקי[ 
מענדל  מנחם  ר'  דפוס  הרובשוב,  מצ'רנוביל. 
של  האחרון  בעמוד   .]1818 ]תקע"ח  פינקלשטיין, 
הספר: הסכמת רבי יוסף קצנלבוגן אב"ד הרובשוב 

ואוסטילה.
 Yacob "יאקב פריינד  רישומי בעלות בדף השער: 
יאקב  כ"ה  הנכבד  מדודי  דרשה  "דורן   ;"Freund
יוסף דארף" ]כפי הנראה מדובר  פריינד, לי לשמי 
ברבי יעקב פריינד, בנו של הגאון רבי יצחק איצק 
פאקש  אב"ד  )תק"א-תקפ"ג(,  גריסהבר-פריינד 
משה  רבי  של  אחיו  ביהודה".  ה"נודע  ותלמיד 
)תקנ"ז- מבוניהאד  פריינד  משה  רבי  הוא  פריינד 

תרל"ג(, תלמיד ה"חתם סופר"[.
קכו דף. 22 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. בלאי קל. 
בטקסט.  פגיעות  עם  חסרים  קרעים  בהם  קרעים, 
פגיעות בכותרות הדפים במספר  חיתוך דפים עם 

מקומות. כריכה ישנה, מנותקת בחלקה.

פתיחה: $250
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 - )ז'יטומיר(  המאיר  אור  ספר   .98
מהדורה שניה - קוריץ, אחרי תקנ"ח 

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 
"ראיתי  עליו:  שהתבטא  מקוריץ,  פנחס 
ומגלה  אליו  מתלווה  הנביא  אליהו  כיצד 
לו את סודה הכמוס של האידרא קדישא". 
הצדיק ר' ליב שרה'ס סיפר 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 

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". מכל ספרי החסידות היה חביב 
ביותר ספר זה על הרה"ק רבי חנוך העניך מאלכסנדר )תפארת אבות, ויז'ניץ, תשנ"ג, עמ' 208(. בשמו 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"(.
חותמות בדף השער, עם סמל מגן דוד שבמרכזו האותיות: "קע"י" ]=קהל עדת ישורון )רומניה?([, וכיתוב 

באותיות קריליות. 
]2[, רס דף. 19.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות וכתמים כהים. קרעים חסרים וסימני עש, 
עם פגיעות בטקסט, בדף השער ובדפים נוספים, משוקמים בחלקם במילוי נייר ובהדבקות נייר )חלק קטן 
ממסגרת השער וחלקים מהטקסט הושלמו בכתב-יד(. הדבקות נייר בשולי מספר דפים, בחלקם על גבול 

הטקסט. חותמות. כריכה חדשה. 
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'   ;36-39 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: $800
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99. 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. עותק חסר, ללא דף השער. 
מספרי החסידות המוקדמים. ספר זה הוא מן המקורות הראשונים 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".

על הספר ניתנו הסכמות מאת גדולי החסידות: רבי לוי יצחק מברדיטשוב, המגיד רבי ישראל מקוז'ניץ, רבי 
יעקב יצחק הלוי הורוויץ החוזה מלובלין, רבי אברהם יהושע העשיל אב"ד אפטא ובעל ה"באר מים חיים" 

)בעותק זה חסרים דפי ההסכמות(. בסוף הספר "לקוטים" מהבעש"ט.
גדולי החסידות הפליגו בדבר קדושתו של הספר ובסגולתו לעורר את הקורא בו ליראת שמים, וכפי שכתב 
רבי לוי יצחק מברדיטשוב בהסכמה לספר: "מובטחני שעל ידי החיבור הלז יתלהב לבב אחינו בני ישראל 

לעבודת הבורא ברוך הוא וברוך שמו".
כל כותבי ההסכמות הדגישו את ייחוסו של המחבר כ"נכד הבעש"ט" ואת העובדה שהספר מלא ביסודות 
תורתו של סבו הבעש"ט. מחותנו ה"באר מים חיים" כותב בהסכמה על המחבר וספרו: "בוצינא קדישא... 
נכד של האיש אלקי אשר לו דומיה תהלה הרב ר' ישראל בעש"ט, ובפרט שבפעם נמצא דברי הריבש"ט 
מעורב בהן, אשר ניצוץ אחד שלו מתפשט לכמה ניצוצין ושבילין דאורייתא... וה' יזכינו לראות הספר הנאה 

הלז בהדפסתו, ולקרות בו שתים ושלש דלתות כדי להנות מזיו הוד המתחדש בעולם...".
נייר  21 ס"מ.  קיג-קיד.  ודפים  והסכמות(,  )שער  ]2[ דפים ראשונים  דפים:   4 דף. חסרים  קיב  עותק חסר. 
ירקרק. מצב בינוני-טוב. כתמים. סימני עש עם פגיעות בטקסט. קרעים עם פגיעות בטקסט. רישומים רבים 

בדיו כהה סביב שולי הדף הראשון, עם פגיעות קלות בטקסט. חותמות. כריכה חדשה.

פתיחה: $500

98. Or HaMeir (Zhitomir) – Second Edition – Korets, After 1798
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.
Stamps on the title page with the initials "K.A.Y." [Khal Adath Yeshurun (Romania?)] 
set in a Star of David, with an inscription in Cyrillic characters.
[2], 260 leaves. 19.5 cm. Fair condition. Stains, including dampstains and dark stains. 
Open tears and worming to title page and other leaves, affecting text, repaired in part 
with paper (a small part of border and parts of text replaced in handwriting). Marginal 
paper repairs to several leaves, close to text in some places. Stamps. New binding.
Opening price: $800
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100. ספר פרי הארץ )ויטבסק( - קאפוסט, תקע"ד - מהדורה ראשונה
ספר פרי הארץ, מאמרי חסידות וקבלה על פרשיות התורה, מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל מוויטבסק. 

קאפוסט, דפוס רבי ישראל יפה, מחשובי תלמידי בעל התניא, ]תקע"ד 1814[. מהדורה ראשונה.
בספר שלפנינו נקבצו מאמריו של הרה"ק רבי מנחם מנדל מוויטבסק, שנאמרו על ידו לאחר עלייתו לארץ 
ישראל בשנת תקל"ז, כשהתגורר בטבריה. בשער הספר נדפס: "וקבצן הרב המופלג בתוי"ר ]בתורה ויראה[ 
לידינו". רבי  וממנו הגיע  ]סופר דמתא[ דארעא קדישא תובב"א,  זלה"ה סו"ד  זוסמן  החסיד כמו' אלעזר 
חבורת  בני  כל  ושל  מקאליסק,  אברהם  ורבי  מוויטבסק  מנדל  מנחם  רבי  של  הסופר  היה  זוסמן  אלעזר 

החסידים שעלו בעלייה הידועה בשנת תקל"ז.
הדעות חלוקות אודות זהותו של מחבר הספר. יש אומרים כי המאמרים נכתבו ע"י התלמידים, ורובם ע"י 
רבי אלעזר זוסמן, 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 והחסידים מארץ הקודש, וניכר שגם 
את תורתו של הרמ"מ מוויטבסק בספר הקדוש פרי הארץ, וברוב 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.

99. 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. 
Incomplete copy, lacking title page. 
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.
The book received approbations by foremost 
Chassidic leaders (the present copy is missing 
the approbation leaves). 
Chassidic leaders greatly praised the holiness 
of this book, and its ability to inspire whoever 
studies it with fear of G-d.
Incomplete copy. 112 leaves. Lacking four leaves: first [2] leaves (title page and 
approbations), and leaves 113-114. 21 cm. Greenish paper. Fair-good condition. Stains. 
Worming, affecting text. Tears, affecting text. Many inscriptions in dark ink in margins 
of first leaf, slightly affecting text. Stamps. New binding.
Opening price: $500
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100. Pri HaAretz (Vitebsk) – 
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.
This 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. 
Lacking final nine leaves, with 
the selection of Igrot HaKodesh – 
letters of guidance in worship of 
G-d, which R. Menachem Mendel 
of Vitebsk and R. Avraham of Kalisk 
sent from Eretz Israel to their disciples in Reisen (Belarus).
[2], 27 leaves. Lacking [9] final leaves. Approx. 21 cm. Fair condition. Stains, including 
dampstains. Open tear to title page, not affecting text, repaired with paper. Tear to one 
leaf affecting text, without loss. Worming, affecting text. Inscriptions and markings in 
pen to body of text. Stamps. Old binding.
Opening price: $800

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(.
חסרים תשעת הדפים האחרונים, עם ליקוט מ"אגרות הקודש" - מכתבי ההדרכה בעבודת ה' שהרה"ק רבי 
מנחם מנדל מוויטבסק והרה"ק רבי אברהם מקאליסק כתבו מארץ ישראל, לקהל תלמידיהם שבמדינת 

רייסין )רוסיה הלבנה(.
]2[, כז דף. חסרים ]9[ דפים אחרונים. 21 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. קרע חסר 
ללא  מהדפים,  באחד  בטקסט  פגיעה  עם  קרע  נייר.  בהשלמת  משוקם  בטקסט,  פגיעה  ללא  השער,  בדף 

חיסרון. סימני עש עם פגיעות בטקסט. רישומים וסימונים בעט בגוף הטקסט. חותמות. כריכה ישנה. 

פתיחה: $800
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101. Pri Etz – By Rabbi Menachem Mendel of Vitebsk – First Edition – Zhitomir, 
1874
Pri Etz, Chassidic homilies on the Torah and festivals, by Rebbe Menachem Mendel of 
Vitebsk, with a copy of his will. Zhitomir: I.M. Bakst, 1874. First Edition.
The title page states that the work was copied from a manuscript in the possession of 
Rebbe Aharon of Chernobyl. 
Copy of Rebbe Menachem Mendel's will on p. 3.
30 pages. 20.5 cm. Fair condition. Stains, including many dampstains. Worming, 
affecting text. Old binding, with worming and defects.
Opening price: $300

101. ספר פרי עץ - לרבי מנחם מנדל מוויטבסק 
- מהדורה ראשונה - ז'יטומיר, תרל"ד 

ומועדים, מאת  על התורה  חסידות  דרושי  עץ,  פרי  ספר 
האדמו"ר רבי מנחם מנדל מוויטבסק, עם העתקת צוואתו. 
מהדורה   .1874 תרל"ד  באקשט,  מ'  י'  דפוס  ז'יטומיר, 

ראשונה.
בשער מוזכר כי נעתק מכתב-יד שהיה בגנזי האדמו"ר רבי 
אהרן מטשרנוביל, שנשלח אליו מעיה"ק ירושלים. ספר זה 
הוא מהדורה שונה של החיבור "עץ פרי" שנדפס מאוחר 

יותר בלבוב, תר"מ 1880, עפ"י כתב יד מדויק יותר. 
בעמ' 3: "העתק... וצוואה שצוה ]מורינו ר' מנחם מענדיל 
מוויטעפסק זי"ע[ לבנו לפני מותו, אשר נשארו בכתובים 

ולא באו בדפוס". 
)תק"צ- מוויטבסק  מנדל  מנחם  רבי  הרה"ק  המחבר, 

ממנהיגי  ממזריטש,  המגיד  תלמידי  מגדולי  תקמ"ב(, 
החסידות בליטא וברוסיה הלבנה )"רייסין"(, וראש עליית 
בצעירותו   .)1777( תקל"ז  בשנת  ישראל  לארץ  החסידים 
היה אחד מבני היכלא קדישא של הבעש"ט, ולאחר פטירת 
המגיד  של  החשובים  מתלמידיו  לאחד  הפך  הבעש"ט, 
ממזריטש, אשר בצוואתו מינהו לממלא מקומו בהנהגת 
החסידים ברוסיה הלבנה. תלמידיו הגדולים מבית מדרשו 

רבי  התניא,  בעל  מלאדי  זלמן  שניאור  רבי  מפולוצק,  ישראל  רבי  מקליסק,  אברהם  רבי  הם:  המגיד  של 
ברוך מקוסוב, ועוד. בשנת תקל"ז עמד בראש השיירה החסידית שכללה שלוש מאות איש שעלתה לארץ 
ישראל. התיישב בטבריה וייסד את היישוב החסידי בגליל. אף ביושבו בארץ-ישראל עמד בקשרים הדוקים 
עם חסידיו בגולה באמצעות אגרות ושד"רים. מקום קבורתו בחלקת תלמידי הבעש"ט בבית העלמין הישן 
בטבריה. עיקרי תורתו מכונסים בספריו "פרי הארץ" )קאפוסט, תקע"ד(, "פרי עץ" )זיטומיר, תרל"ד( ו"לקוטי 
אמרים" )לבוב, תרע"א(. כמה מאגרותיו ששלח מארץ ישראל אל חסידיו בגולה, להורות להם את תורת 

החסידות ודרכיה, נדפסו בספר "אגרת הקודש" )מזירוב, תקנ"ד(.
30 עמ'. 20.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות רבים. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. כריכה 

ישנה, עם סימני עש ופגמים. 

פתיחה: $300
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102. ספר פקודת המלך - ליוורנו תקס"ד 
שנדפסו  הבודדים  החסידות  מספרי   -

בליוורנו - מהדורה ראשונה

ספר פקודת המלך, שני חלקים, על הרמב"ם, על 
נחמן  ישראל  רבי  מאת  שונים,  וליקוטים  התורה 
מהדורה   .]1804 ]תקס"ד  ליוורנו,  מדרוהוביץ'. 

ראשונה.
בנו  מדרוהוביץ',  נחמן  ישראל  רבי  החסיד  הגאון 
של רבי יוסף מדרוהוביץ' )תלמיד הבעש"ט(. היה 
רב בגליציה, בפולין ובהונגריה. נדד רבות בארצות 
שונות, ובדרכו לארץ ישראל בשנת תקס"ד התעכב 
בליוורנו, שם התיידד עם רבינו החיד"א - שקיבל 
ממנו ידיעות רבות על הבעש"ט ותנועת החסידות. 
החיד"א בספריו מביא משמו של רבי ישראל נחמן 
יוסף תלמיד  רבי  אביו  בשם  מפיו,  דברים ששמע 
הבעש"ט. בשנת תק"פ הדפיס בליוורנו את הספר 
"חמדת ישראל", ובשנת תקפ"א את הספר "אשד 
רב,  רושם  עשה  באיטליה  בשליחותו  הנחלים". 
ורבי מרדכי שמואל גירונדי מעיד על רבי ישראל 
שנשאל  קושיה  לכל  ומשיב  מתרץ  "שהיה  נחמן 
חכמה  ובכל  מרגליות  מפיק  פה  ובנסתר,  בנגלה 
שערי  בכל  מאד  גדולה  בקיאותו  ידות,  עשר  לו 

התלמוד והפוסקים". רבי ישראל נחמן חזר בסוף ימיו לארץ ישראל לעיר הקודש צפת ובה נפטר אחרי שנת 
תקפ"א )ראה עוד אודותיו: ישורון, א', עמ' תצג-תקא; אנצ' לחסידות, ב', עמ' תרא-תרב(.

רישום בעלות בדף השער: "מתנה גמורה לי לשמי מאת הרב המחבר נר"ו - משה אהרן רחמים פייאצה".
רבי משה אהרן רחמים פייאצה, מחכמי ליוורנו במחצית השנייה של המאה ה-18. מחבר "אורה ושמחה" - 
על הלכות פורים. מחבר הספר שלפנינו מזכירו בשער הקונטרס "מכתב אמת ליעקב" - הספד על רבי יעקב 
חיים בן נאיים שנדפס באותה שנה )ליוורנו, תקס"ד(: "וגם המשכיל הנכבד הדרשן הגדול בכמוהר"ר משה 

אהרן רחמים פייאצה עתיד ג"כ להספידו". 
]7[, לו; ]1[, נב דף. 20.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים חסרים קטנים באחד מהדפים, עם פגיעה בטקסט, 
וקרעים קטנים בשולי מספר דפים. סימני עש מעטים, עם פגיעות קלות בטקסט. חותמות. כריכת עור חדשה.

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

פתיחה: $300 
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103. ספר אור החכמה - לאשצוב, תקע"ה - מהדורה ראשונה - ספר סגולה ללידה קלה 
- שני חלקים בשני כרכים

ספר אור החכמה, מאמרי חסידות וקבלה על פרשיות התורה, מאת המקובל רבי אורי פייבל מקריסניפולי 
ודובנקא. ]לאשצוב, דפוס יהודה ליב רבין שטיין ומשה ציקור, תקע"ה 1815[. מהדורה ראשונה. שני חלקים 

בשני כרכים. 
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 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".
חתימות וחותמות.

שני חלקים בשני כרכים, עותקים חסרים. כרך ראשון: עו; מו דף )מספור הדפים משובש(. חסרים ]2[ דפים 
ראשונים, בהם דף השער, הסכמות והקדמה. הדפים המסומנים נא-נב מופיעים פעמיים. כרך שני: ס, נט-

קב דף )מספור הדפים משובש(. חסרים דף השער ודף אחרון. 21.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי 
רטיבות. בלאי וקרעים בכרך השני. סימני גירוד עם פגיעה בטקסט בדף הראשון בכרך הראשון. סימני עש 

עם פגיעות בטקסט. כריכות חדשות.

פתיחה: $500

102. Pekudat HaMelech – Livorno, 1804 – One of the Few Chassidic Books 
Printed in Livorno – First Edition
Pekudat HaMelech, two parts, on the Rambam, the Torah 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 made acquaintance with the Chida and gave over to him much information 
about the Baal Shem Tov and Chassidut.
Ownership inscription on title page of R. Moshe Aharon Rachamim Piazza, a Livorno 
Torah scholar in the second half of the 18th century, attesting that he received the book 
as a gift from the author.
[7], 36; [1], 52 leaves. 20.5 cm. Good condition. Stains. Minor open tears to one leaf, 
affecting text, and minor marginal tears to several leaves. Some worming, slightly 
affecting text. Stamps. New leather binding. 
One of the few Chassidic books published in Livorno.
Opening price: $300 
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103. Or HaChochma – Łaszczów, 1815 – First Edition – Segulah for Easy Birth 
– Two Parts in Two Volumes
Or HaChochma, Chassidic and kabbalistic essays on the Torah, by the kabbalist R. 
Uri Feivel of Krisnipoli (Chervonohgrad) and Dubienka. [Łaszczów: Yehuda Leib 
Rubinstein and Moshe Zicker, [1815]. First edition. Two parts in two volumes. 
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.
Signatures and stamps. 
Two parts in two volumes, incomplete copies. Vol. I: 76; 46 leaves (misfoliation). 
Lacking first [2] leaves with title page, approbations and preface. Extra copies of leaves 
51-52. Vol. II: 60, 59-102 leaves (misfoliation). Lacking title page and final leaf. 21.5 cm. 
Fair condition. Stains, including dampstains. Wear and tears to vol. II. Abrasions to 
first leaf of vol. I, affecting text. Worming, affecting text. New bindings,
Opening price: $500
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104. ספר נועם אלימלך - סלאוויטא, תקנ"ד - דפוס רבי משה שפירא 
ספר נועם אלימלך, מאמרי חסידות על התורה, מאת רבי אלימלך מליז'נסק. ]סלאוויטא, דפוס רבי משה 

שפירא אב"ד סלאוויטא, תקנ"ד 1794[. מהדורה שלישית. עותק חסר.
המביא לבית הדפוס היה רבי ישראל אברהם אב"ד טשארני-אוסטראה, בנו של רבי זושא מאניפולי, ובן-

אחיו של המחבר רבי אלימלך מליז'נסק. 
הספר הקדוש "נועם אלימלך" הוא מראשוני ספרי החסידות, ונחשב עד היום לאחד מספרי היסוד של תורת 
החסידות. בספר זה מופיעים עיקרי שיטתו של רבי אלימלך מליז'נסק בתורת החסידות, טהרת המחשבה 
והדבקות בהשי"ת. חמשה תלמידים היו לרבי אלימלך מליז'נסק, ומהם התפשטה תורת החסידות בכלל 
ורבי  ישראל: החוזה מלובלין, המגיד מקוז'ניץ, רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא, רבי אייזיק מקאליב 

מנדל מרימנוב.
מאז צאתו לאור נתקדש הספר בעיני כל, עד אשר תלמידו רבי מנדל מרימנוב היה אומר שרק ביום השישי 
לאחר הטבילה לכבוד שבת קודש אפשר להבין קצת ברעיונותיו הנעלים והטהורים. המגיד מקוז'ניץ לא 
היה מקבל את השבת עד שהיה מעיין בספרו של רבו )אנצי' לחסידות, א, עמ' רלו(. המגיד מקוז'ניץ אמר 
שהרבי ר' אלימלך היה מתגלה - לאחר פטירתו - אל תלמידו רבי נפתלי מרופשיץ כדי ללמדו את הספר 
יכול  רנ(. ה"דברי חיים" מצאנז אמר פעם שהוא  )אגרא דבי הילולי, אשדוד תשנ"ט, עמ'  נועם אלימלך 
לעשות פירוש על הספר נועם אלימלך כדרך שעשה הבית יוסף על הטור, שכל כך הרבה עמקות מונח 
בזה )שם, עמ' רלה(. האדמו"ר רבי אליעזר מדזיקוב "ראה פעם אחת בחלומו בית מלא ספרים... ואמרו לו 
שספר הזה הוא ס' נועם אלימלך, וכל הספרים שרואה בבית הזה הם פירושים על הספר נועם אלימלך" 
ניירות פירוש על  )אהל אלימלך, עמ' 80, אות קצג(. הרב הקדוש רבי אייזיק מקאליב "כתב כמה מאות 
ספר הקדוש נועם אלימלך, ושמע בת קול איך הרהבת בנפשך עוז לעשות פירוש על הנועם אלימלך, הלא 

מלאכים ושרפים מייגעים את עצמם להבין אות אחת או תיבה אחת בספר הקדוש" )שם, אות קצד(.
נדפסו  ומאז  נדפסו ממנו למעלה מחמישים מהדורות,  )עד שנת תשמ"ב  נדפס במהדורות רבות  זה  ספר 
מיוחדות  מיניאטוריות  מהדורות  וישנן  כסגולה,  הספר  את  מחזיקים  רבים  מהדורות(.  עשרות  עוד  ממנו 
שנדפסו כדי להשתמש בו כקמע לשמירה ולהצלחה. רבים נוהגים להניחו כסגולה וכשמירה למראשות 
החולים כדי שיחלימו במהרה וינצלו מכל פגע רע. ידועה סגולת הספר לישועת יולדות המתקשות בלדתן 
אלימלך  נועם  ספרי  הלידה  בחדרי  נמצאים  בעולם,  היהודיים  החולים  בבתי  הלידה  ממחלקות  ]בכמה 
)נתונים בנרתיקי קטיפה(, המונחים שם לשם סגולה ללידות קלות[. סגולה זו כבר מוזכרת בספר "שלחן 
מלכים" לרבי משה צבי לנדא מקליינווארדיין הכותב 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" )דף לח/2 - לט/1, מהדורת ברגסס, תרצ"א(.
המביא לבית הדפוס של מהדורה זו, הרב הקדוש רבי ישראל אברהם מזל אב"ד טשארני-אוסטראה )תקל"ב 
בערך-תקע"ד(. אביו רבי זושא מאניפולי אמר עליו שהוא נשמת חזקיהו מלך יהודה. חתנו של הרב הקדוש 
רבי זאב וולף מטשארני-אוסטראה, מגדולי תלמידי המגיד ממזריטש ולאחר מכן מראשי הישוב החסידי 
טשארני- ברבנות  מקומו  את  למלא  נבחר  תקנ"ח,  בשנת  הקודש,  לארץ  חותנו  כשעלה  טבריה.  בעיה"ק 

אוסטראה. אחרי פטירתו בגיל מ"ב שנה, המשיכה אלמנתו הרבנית בהנהגת החסידים, ובעריכת "טישים" 
כאדמו"ר ]כששבת מחותנם רבי מרדכי מטשרנוביל בעיירה, השתתף בסעודה שלישית שערכה[. בשנת 
תקצ"א עלתה לארץ ישראל והתיישבה בטבריה. נהרגה ברעש האדמה שפקדה את העיר טבריה בשנת 
תקצ"ז ונטמנה בסמיכות לאביה הרה"ק רבי זאב וולף. בתו היתומה התחנכה בבית הרב הקדוש רבי מרדכי 
מטשרנוביל ונישאה לבנו רבי דוד מטולנא. מצאצאיה נסתעפו אדמו"רי בית טולנא. אחד מבניו, רבי פנחס, 

היה חתנו של הרב הקדוש רבי משה שפירא אב"ד סלאוויטא.
ח-פב, פד-קמה דף. חסרים דפים א-ז, קמו-קנ )הושלמו בצילום(. 19 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כתמים, בהם 
כתמי רטיבות. סימני עש, קרעים וקרעים חסרים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים ברובם במילוי נייר. כריכת 

עור חדשה.

פתיחה: $5000
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104. Noam Elimelech – Slavita, 1794 – Printed by Rabbi Moshe Shapira 
Noam Elimelech, Chassidic essays on the Torah, by R. Elimelech of Lizhensk. Slavita: 
[R. Moshe Shapira Rabbi of Slavita, 1794]. Third edition. Incomplete copy. 
The publisher of this edition, R. Yisrael Avraham Rabbi of Cherny-Ostrov (ca. 1772-
1814), was the nephew of the author R. Elimelech of Lizhensk, and son of R. Zusha 
of Anipoli, who pronounced him to have the soul of Chizkiyahu, king of Yehuda. A 
son-in-law and successor of R. Zev Wolf of Cherny-Ostrov, foremost disciple of the 
Maggid of Mezeritch and leader of the Chassidic community in Tiberias. After R. Yisrael 
Avraham's passing at the age of 42, his widow the Rebbetzin continued leading the 
Chassidim, managing the Tish like a rebbe (their mechutan R. Mordechai of Chernobyl 
attended her Seuda Shlishis when he spent Shabbat in their town). 
8-82, 84-145 leaves. Lacking leaves 1-7, 146-150 (replaced in photocopy). Approx. 19 
cm. Fair condition. Stains, including dampstains. Worming, closed and open tears, 
affecting text, mostly repaired with paper. New leather binding.
Opening price: $5000
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105. 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.
Signature and stamps on title page. Other inscriptions. 
[1], 3, 5-91, 93-95 leaves. 23 cm. Fair condition. Stains, including large, dark dampstains. 
Extensive wear. Worming. Marginal open tears, not affecting text. Final two leaves 
presumably provided from a different copy (paper repairs to inner margins). New 
leather binding.
Opening price: $500

רוסיה-פולין,   - אלימלך  נועם  ספר   .105
תק"פ - זיוף שם המחבר

התורה,  על  חסידות  דרושי  אלימלך,  נועם  ספר 
רבי  מאת  החסידות,  תורת  של  היסוד  מספרי 
תק"פ  ]רוסיה-פולין,  מליז'נסק.  וייסבלום  אלימלך 

.]1820
מעבר לדף השער נדפסו "הנהגות האדם" מאת רבי 
הנהגות  מיוחסות  השער  בדף  מליז'נסק.  אלימלך 
אלו לרבי יחיאל מיכל מזלוטשוב, המתואר כמחבר 

הספר.
דניאל  "הק'  של:  וחותמות  חתימה  השער  בדף 
מתגורר  ולע"ע  מהערץ  שי'  אהרן  מוהר"ר  בא"א 

בנאיי---". רישומים נוספים. 
בין דפי הספר נמצא "קוויטל" ועליו שמות לתפילה, 
וישועה.  ולפרנסה  הגוף,  לבריאות  ברכה  ובקשת 

בראשו נכתב "ב"ה ניאמטץ". 
בינוני.  מצב  ס"מ.   23 דף.  צג-צה  ה-צא,  ג,   ,]1[
כתמים, בהם כתמי רטיבות גדולים וכהים. בלאי 
רב. סימני עש. קרעים חסרים בשולי הדפים, ללא 

נייר  בהשלמות  שיקומים  )עם  אחר  מעותק  הנראה  כפי  הושלמו  האחרונים  הדפים  שני  בטקסט.  פגיעה 
בשוליים הפנימיים(. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $500
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מז'יבוז',   - יוסף  יעקב  תולדות  106. ספר 
תקע"ז - מהדורה שניה

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

"שמעתי ממורי" )מילים אלה הודגשו(.
גדולי  אצל  זה  לספר  נודעה  מיוחדת  חביבות 
הספר.  של  קדושתו  בדבר  שהפליגו  החסידות 
לגילוי  זכה  כי  מחברו  על  אמר  ממזריטש  המגיד 
אליהו והשיג מדרגות גבוהות. רבי פנחס מקוריץ 
כאלה  ספרים  היו  לא  עוד  כי  הספר  על  אמר 
בעולם, וכי תורתו היא מן השמים. הוא היה אומר 
לבד  האמת,  עפ"י  אינם  החדשים  הספרים  שכל 
מספרי הרב מפולנאה שהם "תורה מגן עדן", ובכל 

דיבור "ושמעתי ממורי" אפשר להחיות מתים. הסבא-קדישא משפולי היה מייעץ כסגולה להניח את הספר 
הקדוש תחת מראשותיו של חולה )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...".
בדפי הספר מספר חותמות של "מענדיל וועג טבריא פלשתינה" ]מחשובי חסידי סלונים בטבריה[.

]1[, ג, ה-פט; נט דף. 32.5 ס"מ. נייר כחלחל. מצב בינוני. כתמים, בהם עקבות וכתמי רטיבות גדולים וכהים. 
סימני עש רבים וקרעים חסרים גדולים בדף השער ובדפים נוספים, עם פגיעות בטקסט )השורה התחתונה 
בדף השער עם פרט השנה חסרה, וכן נפגע הטקסט מצדו השני של הדף(, משוקמים בחלקם בהשלמות נייר. 

חותמות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $800
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107. ספר מעיין החכמה )אוסטרהא( - קוריץ, תקע"ז - מהדורה ראשונה
מאת  אגדות,  חידושי  וליקוטי  אבות  פרקי  ותהלים,  נ"ך  תורה,  חומשי  חמשה  על  החכמה,  מעיין  ספר 

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

ומברך את המסייעים בדבר ב"ברכות טוב, וישכנו בטח ושאנן עד ביאת ינון".
רבי אשר צבי מאוסטרהא )ת"ק בערך-תקע"ז(, מגדולי תלמידי המגיד ממזריטש. איש קדוש, חסיד ומקובל. 
חסידות  ספרי  על  מופיעות  הסכמותיו  בדורו.  האדמו"רים  מגדולי  כאחד  ונודע  באוסטרהא,  כמגיד  כיהן 
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.
]2[, קטז דף. 21.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים רבים, בהם כתמי רטיבות. בלאי. סימני עש עם פגיעות בטקסט. 
בהדבקה  בטקסט, משוקמים  קלות  פגיעות  עם  נוספים,  ובדפים  בדף השער  חסרים  קרעים  בהם  קרעים, 
ובמילוי נייר. קרעים חסרים גדולים בשולי מספר דפים. סימני שריפה במספר דפים, עם חור בשולי אחד 
מהדפים. שני דפים )פ-פא( עם שוליים קטנים יותר )הושלמו כפי הנראה מעותק אחר(. רישומים. כריכה 

ישנה, בלויה.

פתיחה: $700

106. Toldot Yaakov Yosef – Medzhybizh, 1817 – Second Edition
Toldot Yaakov Yosef, Chassidic work on the Torah, by R. Yaakov Yosef HaKohen of 
Polonne. Medzhybizh, [1817]. Second edition.
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.
The book contains several stamps of R. Mendel Weg, prominent Slonim Chassid in 
Tiberias.
[1], 3, 5-89; 59 leaves. 32.5 cm. Bluish paper. Fair condition. Stains, including traces of 
past dampness and large, dark dampstains. Extensive worming and large open tears to 
title page and other leaves, affecting text (loss of chronogram on final line of title page; 
damage to text on verso as well), repaired in part with paper. Stamps. New leather 
binding.
Opening price: $800
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107. Maayan HaChochmah 
(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, 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.
[2], 116 leaves. 21.5 cm. Fair condition. Many stains, including dampstains. Wear. 
Worming, affecting text. Tears, including open tears to title page and other leaves, 
slightly affecting text, repaired with paper. Large marginal open tears to several 
leaves. Singeing to several leaves, with marginal hole in one place. Two leaves (80-81) 
with smaller margins (presumably supplied from a different copy). Inscriptions. Old 
binding, worn. 
Opening price: $700
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108. Kedushat Levi – Berditchev 1811 – First Edition of the Torah Commentary 
and Selections 
Kedushat Levi on the Torah portions, with selections, by Rebbe Levi Yitzchak of 
Berditchev. [Berditchev (Berdychiv): Shmuel son of Yissachar Ber Segal, 1811]. First 
edition of the Torah commentary.
The essays by R. Levi Yitzchak of Berditchev on the Torah portions were printed for 
the first time in this edition (up until then, only the Kedushot essays on Chanukah and 
Purim were printed, under the title Kedushat Levi). The essays were published by his 
descendants after his passing (in Tishrei 1809), based on the writings he left behind. 
The present edition does not include the Kedushot on Chanukah and Purim.
[1], 162 leaves. 20 cm. Bluish paper. Fair condition. Stains; dark stains to some leaves. 
Many leaves with significant worming, affecting text, repaired with paper. Open tears, 
including tears affecting text, repaired with paper. Abrasions and stamp remnants in 
several places. New, elegant leather binding.
Opening price: $4000

108. ספר קדושת לוי - ברדיטשוב תקע"א 
- מהדורה ראשונה של הפירוש על התורה 

וליקוטים 

מהאדמו"ר  ולקוטים,  התורה  על  לוי,  קדושת  ספר 
דפוס  ]ברדיטשוב,  מברדיטשוב.  יצחק  לוי  רבי 
שמואל בן ישכר בער סג"ל, תקע"א 1811[. מהדורה 

ראשונה של הפירוש על התורה.
במהדורה שלפנינו נדפסו לראשונה מאמריו של רבי 
לוי יצחק מברדיטשוב על פרשיות התורה )קודם לכן 
נדפסו תחת השם "קדושת לוי", מאמרי ה"קדושות" 
בידי  נדפסו  המאמרים  בלבד(.  ופורים  חנוכה  על 
פי  על  תק"ע(,  )בתשרי  פטירתו  לאחר  צאצאיו 
כתבים שהשאיר אחריו המחבר. במהדורה שלפנינו 

לא נדפסו מאמרי ה"קדושות" על חנוכה ופורים.
"קדושת  ספר  סגולת  כי  העידו  וצדיקים  חכמים 
לוי" גדולה מאד ויש בכוחה להשפיע על הקורא בו 
התלהבות ודבקות באהבת ויראת ה'. עוד אמרו כי 
הדינים  להמתקת  גורמת  בבית  הספר  החזקת  עצם 
ישראל"  ה"אוהב  המזיקים.  מן  לשמירה  ומסוגלת 

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

נייר כחלחל. מצב בינוני. כתמים, בחלק מהדפים כתמים כהים. סימני עש קשים  ]1[, קסב דף. 20 ס"מ. 
בדפים רבים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי נייר. קרעים חסרים, בהם קרעים עם פגיעות בטקסט, 

משוקמים במילוי נייר. סימני שפשוף ושרידי חותמות במספר מקומות. כריכת עור חדשה מהודרת.

פתיחה: $4000
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109. 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. 20.5 cm. Printed (partially) on bluish paper. Fair condition. Stains, 
including dampstains and dark stains. Worming, affecting text, repaired in part with 
paper. Tears, including open tears to title page and other leaves, affecting text, repaired 
with paper (line at foot of title page replaced in photocopy). Inscriptions. New binding.
Including leaf [3], with third approbation and omissions from Parashiot Ki Tisa and 
Shemini, found in some copies only.
Opening price: $1000

ברדיטשוב,   - לצבי  ה'  צמח  ספר   .109
תקע"ח - מהדורה ראשונה

התורה,  על  חסידות  מאמרי  לצבי,  ה'  צמח  ספר 
דפוס  ]ברדיטשוב,  מנדבורנה.  הירש  צבי  רבי  מאת 
מהדורה  בקירוב[.   1818 תקע"ח  ב"ק,  ישראל  רבי 

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

פאפו בעל "פלא יועץ" העתיקו וצירפו לחיבורו.
]3[, כח; קלח דף. 20.5 ס"מ. נייר כחלחל )בחלקו(. 
וכתמים  רטיבות  כתמי  בהם  כתמים,  בינוני.  מצב 
משוקמים  בטקסט,  פגיעות  עם  עש  סימני  כהים. 
חסרים  קרעים  בהם  קרעים,  נייר.  במילוי  בחלקם 
בטקסט,  פגיעות  עם  נוספים,  ובדפים  השער  בדף 

משוקמים במילוי נייר )שיקום בצילום של הקו בתחתית השער(. רישומים. כריכה חדשה. 
כולל דף ]3[ עם ההסכמה השלישית והשמטות מפרשיות כי תשא ושמיני, שנמצא רק בחלק מן הטפסים.

תאריך הדפוס ע"פ א' יערי, הדפוס העברי בברדיטשוב, קרית ספר, כא, תש"ד-תש"ה, עמ' 120-121. הקישוט 
בשער - טס של ספר תורה - סמל הדפוס של רבי ישראל ב"ק.

פתיחה: $1000
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110. 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 
received by the author from his prime teacher, R. Levi Yitzchak of Berditchev.
[2], 20, [2], 21-36, 40-140, 146-191 leaves. Lacking 5 leaves: 141-145. 21 cm. Fair condition. 
Stains, including dampstains and dark stains. Wear. Large open tears to title page, 
affecting text, repaired with paper. Tears to other leaves, affecting text in several places, 
repaired in part with paper. Stamps. New leather binding.
Opening price: $1000

110. 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 
דפוס רבי ישראל ב"ק, ]תקע"ז 1817[. מהדורה ראשונה. 
גדולי החסידות: ה"אוהב ישראל" מאפטא,  עם הסכמות 
בשלושת  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 
השמימה";  העולה  בלהב  שבשמים  לאביהם  ישראל 
עשרות  מובאות  בספר  להבה".  כאש  בוערים  "דבריו 

אמרות 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 להונגריה וכיהן כמגיד מישרים בערים קראלי ואשוואר. זו האחרונה הפכה לעיירה חסידית בהשפעתו. 

בספר שלפנינו נדפסו דרשותיו שאמר בז'יטומיר בשנים תקנ"ח-תקס"א.
]2[, כ, ]2[, כא-לו, מ-קמ, קמו-קצא דף. חסרים 5 דפים: קמא-קמה. 21 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי 
במילוי  משוקמים  בטקסט,  פגיעה  עם  השער,  בדף  גדולים  חסרים  קרעים  בלאי.  כהים.  וכתמים  רטיבות 
נייר. קרעים בדפים נוספים, עם פגיעות בטקסט במספר מקומות, משוקמים בחלקם בהדבקות ובמילוי נייר. 

חותמות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $1000
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ה"באר  מבעל   - התפלה  שער  ספר   .111
מים חיים" - סדילקוב, תקפ"ה - מהדורה 

ראשונה

מאת  התפלה,  עבודת  על  התפלה,  שער  ספר 
בעל  טשרנוביץ,  אב"ד  טירער  חיים  רבי  הרה"ק 
סדילקוב,  שבת".  של  ו"סידורו  חיים"  מים  "באר 
 .]1825 ]תקפ"ה  ביליטץ,  מרדכי  בן  אליעזר  דפוס 

מהדורה ראשונה.
דברים  כתב  אמונים"  "שומר  בעל  האדמו"ר 
"כי  שלפנינו:  הספר  קדושת  גודל  על  מופלאים 
הקודש  בארץ  כתב  התפילה  שער  הקדוש  הספר 
שכמה  כזה  נורא  והתלהבות  ובטהרה  בקדושה 
התלהבותו  מרוב  לכתוב  יכול  היה  לא  פעמים 
והיה  כתב,  שלו  והגבאי  התיבות  אמר  רק  והוא 
מעשה נוראה בעת שאמר דיבור המתחיל 'ואולם 
כי נמצא עוד' אז היה במירון על ציון קבר הרשב"י 
זי"ע והגבאי הכין דיו ונייר לכתוב 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 השיב על דברי 

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

השופע מהם. ספריו נפוצו ונדפסו במהדורות רבות והם אבני יסוד בתורת החסידות.
בדף המגן רישום בעלות: "זה הספר שער התפלה שייך לי לשמי הק' משה ברא"י פודהארצר בעה"ק צפת"ו". 
חתימות נוספות שלו מופיעות בדף השער, בדף השני, ובדף המגן האחורי. רבי משה פדהצור ]פודהורצר[ 
)תרמ"ט-תשכ"ג(, בן רבי אלעזר יעקב פודהורצר, למד אצל זקנו רבי רפאל זילברמן, רבה הראשי של עדת 
האשכנזים בצפת, ואצל הרידב"ז בישיבתו בצפת. היה מראשי היישוב היהודי בצפת, ולאחר קום המדינה 

ראש העיר הראשון שלה.
]2[, קב, קיג-קטו; ג-י דף. 23.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני עש. קרעים ספורים בשוליים. במקום אחד נקב 

עם פגיעה בטקסט. כריכת עור חדשה.
הספר נדפס בסדילקוב. אמנם בשער מופיעה תיבת "במאהלוב" באותיות גדולות, אך יש כאן הטעיה, שכן 
בן  אליעזר  רבי  בדפוסו של  בסדילקוב  נדפס  נכתב שהספר  "מאהלוב"  למילה  הקטנות שקדמו  באותיות 
מרדכי ביליטץ, "במצות ובהגהת הרבני הנגיד מוהר"ר צבי זאב בהרבני הנגיד מוהר"ר דוד רבין שטיין שהי' 

מדפיס במאהלוב" )ראה: א' יערי, הדפוס העברי במאהלוב על נהר דנייסטר, קרית ספר, כג, עמ' 312(.

פתיחה: $500
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112. ספר אהבת שלום )קוסוב( - לבוב, תקצ"ג - מהדורה ראשונה
ספר אהבת שלום, מאמרי חסידות על פרשיות התורה, מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל הגר מקוסוב - אבי 

שושלת אדמו"רי ויז'ניץ וקוסוב. לבוב, ]תקצ"ג 1833[. מהדורה ראשונה.
מחבר הספר, האדמו"ר רבי מנחם מנדל הגר )תקכ"ח-תקפ"ו; אנצ' לחסידות, ב', עמ' צח(, נולד לאביו רבי 
יעקב קאפל חסיד - מבני חבורתו של הבעש"ט, ושליח הציבור בבית מדרשו. תלמידם של גדולי החסידות, 
רבו  פטירת  לאחר  עדה,  להנהיג  החל  תקס"ב  בשנת  מנדבורנה.  הירש  צבי  ורבי  מליז'נסק  אלימלך  רבי 

הקדוש רבי צבי הירש מנדבורנה.
בהקדמה לספר כותב חתן המחבר רבי גרשון מראזדיל שרוב דבריו נסובים על שלושה עניינים: "בקדושת 
שבת קודש... ובנתינת צדקה... ובתיקון אות ברית קודש... ועפ"י הרוב בשלשה דברים האלה שם לידידיו 
סוד דתו...". הספר נכתב על ידי תלמיד המחבר, רבי חיים נתן נטע מלאנטשין, המספר בהקדמתו: "אלה 
הדברים הנאמרים שמעתי מפי קדשו בליל שבת קודש ובשבת קודש בשעת סעודת שחרית, ובשעת שהיה 
נפטר אדם ממנו מתוך דבר הלכה והיה מדבר עמו אהבה אחוה 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...".
]4[, קל דף. הדף האחרון חסר )הושלם בצילום(. 22 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי. 
בדף  גדולים  קרעים חסרים  קרעים, בהם  נייר.  במילוי  פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם  עם  סימני עש 
השער ובדפים נוספים, עם פגיעות במסגרת השער ובטקסט, משוקמים בחלקם במילוי ובהדבקות נייר )עם 

השלמות בצילום ובכתב-יד במספר מקומות(. כריכה חדשה.
בשער נדפס פרט השנה: למברג, תקס"ד 1802, אך אין זה אלא זיוף. ראה: אברהם יערי, בית דפוסה של 

הרבנית יהודית ראזאניש בלבוב, קרית ספר, יז, ת"ש, עמ' 107.

פתיחה: $400

111. Shaar HaTefillah – By The Be'er Mayim Chaim – 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: Eliezer son of Mordechai 
Bilitch, [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.
Ownership inscription on endpaper of R. Moshe Pedhatzur (Podhorzer; 1889-1963), 
grandson of R. Refael Silberman Ashkenazi chief rabbi of Safed, first mayor of Safed 
after the establishment of the State. Additional signatures of his on title page, second 
leaf and back endpaper.
[2], 102, 113-115; 3-10 leaves. 23.5 cm. Good condition. Stains. Worming. A few marginal 
tears. Perforation affecting text in one place. New leather binding.
Opening price: $500



ספרי חסידות146 

112. 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.
[4], 130 leaves. Lacking final leaf (replaced 
in photocopy). 22 cm. Fair condition. 
Stains, including dampstains. wear. Worming, affecting text, repaired in part with 
paper. Tears, including large open tears to title page and other leaves, with damage 
to border and text, repaired in part with paper (with photocopy and handwritten text 
replacement in several places). New binding.
False imprint for Lviv, 1802 on title page.
Opening price: $400
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113. ספר תהילים "אמרות טהורות" - וורשא, תקצ"ט - הפירוש החסידי הראשון שנדפס 
על ספר תהלים

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

רבי אליעזר הלוי הורוויץ אב"ד טרנוגראד )נפטר תקס"ו; אנצ' לחסידות, א', עמ' רנז-רנט(. גאון וקדוש, מגזע 
השל"ה, תלמיד רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב ורבי אלימלך מליז'נסק, ותלמיד-חבר לחוזה מלובלין ולמגיד 
מקוז'ניץ. החוזה מלובלין כתב עליו: "...כל דרכיו הי' לשמים, ולעשות נחת רוח לפניו יתברך, והיה מופלג 
גדול אשר לא נמצא כמוהו, הן בהלכות והן באגדות...". מחבר "נועם מגדים וכבוד התורה". נפטר ונטמן 

בקוז'ניץ, לאחר שביקר בה ואמר: "עיר זו נאה לשכב בה".
]2[, סז; נט דף. 22 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש. קרעים חסרים בשולי כמה דפים, 
ללא פגיעה בטקסט. נקב בדף השער. בכמה מקומות חיתוך הדפים על גבול הטקסט. רישומים. חותמות, 

מחוקות בחלקן. כריכה חדשה.

פתיחה: $1000
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114. ספר לקוטי הלכות )מוהרנ"ת מברסלב( - אורח חיים, חלק שני - זולקווא, תר"ט - 
מהדורה ראשונה

ספר ליקוטי הלכות, אורח חיים חלק שני ]הלכות נשיאת כפיים - הלכות קריאת שמע שעל המטה[, מיוסד 
על תורת רבי נחמן מברסלב, מאת תלמידו רבי נתן שטרנהרץ מברסלב )מוהרנ"ת(. ]זולקווא, תר"ט 1849[. 

מהדורה ראשונה. 
לפנינו החלק השני של החיבור, על חלקו השני של אורח חיים )סימן קכח-רלט(, ומפתחות. 

"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.
המחבר, רבי נתן שטרנהרץ מנמירוב - מוהרנ"ת מברסלב )תק"מ-תר"ה 1780-1844(, תלמידו המובהק ומפיץ 
תורתו של האדמו"ר רבי נחמן מברסלב, ומנהיגה של חסידות ברסלב לאחר פטירת רבו. גילם 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, ספר המידות, סיפורי 
מעשיות, ועוד(. מסופר כי רבי נחמן אמר כי לולא רבי נתן לא היה נשאר אפילו דף אחד מספריו. חיבוריו 

113. Tehillim Amarot Tehorot – 
Warsaw, 1838 – First Printed Chassidic 
Commentary on Tehillim
Amarot Tehorot on Tehillim, by R. Eliezer 
HaLevi Horowitz, rabbi of Tarnogród. 
Warsaw: D. L. Sklower, 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 cm. Good condition. 
Stains, including dampstains. Worming. 
Marginal open tears to some leaves, not 
affecting text. Perforation to title page. Leaves trimmed close to text in several places. 
Inscriptions. Stamps, some deleted. New binding. 
Opening price: $1000
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114. Likutei Halachot by Rabbi 
Natan of Breslov – Orach Chaim, 
Part II – Zhovkva, 1849 – First Edition 
Likutei Halachot, Orach Chaim part 
II (laws of Birkat Kohanim – laws of 
bedtime Shema service), based on the 
teachings of R. Nachman of Breslov, 
by his disciple R. Natan Sternhartz of 
Breslov (Moharnat). [Zhovkva, 1849]. 
First edition.
The present volume contains the second 
part of this work, on part II of Orach 
Chaim (sections 128-239), with indexes.
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.
[1], 66; 108 leaves. Most copies lack title page to this part; the present copy includes 
title page. 108 leaves originally appearing at beginning of book, bound here at end. 
Approx. 24 cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains and traces of past 
dampness (with mold on several leaves). Large open tears to title page and open tears 
to other leaves, affecting title page border and text, repaired with paper. Worming, 
affecting text. Old binding.
Opening price: $500

הם פיתוח וביאור לתורת רבו מוהר"ן. יצירתו העיקרית היא הספר שלפנינו "ליקוטי הלכות". רבי נתן נודע 
בישראל.  נודעו  וקדושתו  גדולה. תפילותיו  ובהתעוררות  נפש  במסירות  ה'  עובד  מופלג,  כלמדן  מנעוריו 
תולדותיו נכתבו בהרחבה בספר "חיי מוהרנ"ת" ובספר "באש ובמים - תולדות מוהרנ"ת", ירושלים, תשנ"ו. 
דף שבמקור  דף שער. קח  טופס עם  לפנינו  זה;  דף השער של חלק  ברוב הטפסים חסר  דף.  סו; קח   ,]1[
מופיעים בראש הספר, נכרכו בטעות לאחר ספירת הדפים השניה. 24 ס"מ בקירוב. מצב בינוני-טוב. כתמים, 
בהם כתמי ועקבות רטיבות )עם סימני פטריה במספר דפים(. קרעים חסרים גדולים בדף השער וקרעים 
חסרים בדפים נוספים, עם פגיעות במסגרת השער ופגיעות בטקסט, משוקמים בהדבקות נייר. סימני עש, 

עם פגיעות בטקסט. כריכה ישנה. 
דף השער נוסף רק לחלק מן העותקים, ובחלקם מופיע גם מקום הדפוס ותאריך ההדפסה )1849(. ראה עוד: 
י' יודלוב, מהדורה ראשונה של "לקוטי הלכות חלק אורח חיים", קרית ספר, סב, עמ' 933-935 )יודלוב כותב 
כי החלק השני של אורח חיים נדפס בשנת תר"ז בערך, ודף השער נוסף לחלק מהטפסים מאוחר יותר(; ג' 

שלום, אלה שמות, עמ' 10, מס' 22. 

פתיחה: $500
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115. ספר סיפורי מעשיות לרבי נחמן מברסלב 
- מהדורה מוקדמת ונדירה - מהדורה ראשונה 

ביידיש בלבד - סגולה לפקידת עקרות

רבינו  מפי  "מה שזכינו לשמוע  סיפורי מעשיות,  ספר 
שסופרו  סיפורים  זצוק"ל",  הר"נ  הגנוז  אור  הקדוש 
ידי  על  ונכתבו  מברסלב,  נחמן  רבי  ידי  על  ונאמרו 
תלמידו וכותב תורותיו רבי נתן מברסלב. ]לבוב, תר"י 

בערך[. יידיש. מהדורה נדירה ומוקדמת.
היידיש  בשפת  ומוסר  דרוש  ספרי  ארבעה  עם  כרוך 

)ראה פירוט להלן(.
רבי  על-ידי  לראשונה  נדפס  מעשיות  סיפורי  ספר 
באוסטראה  תקע"ו,  או  תקע"ה  בשנת  מברסלב  נתן 
הסיפורים  הופיעו  הראשונה  במהדורה  מוהילוב.  או 
ביידיש,  ולמטה  הקודש  בלשון  למעלה  שפות:  בשתי 
וזאת על-פי צוואתו המפורשת של רבי נחמן מברסלב, 
כפי שכתב רבי נתן בהקדמה לספר: "אשר פעם אחד 
גלה דעתו שרוצה להדפיס ספורי מעשיות, ואמר בזה 
הלשון לפני כמה אנשים: בדעתי להדפיס ספר מעשיות 
ויהיה למעלה כתוב בלשון הקודש ולמטה בלשון לעז" 
ורבי  ביידיש,  במקור  המעשיות  את  סיפר  נחמן  ]רבי 
המהדורה  הקודש[.  ללשון  אותן  שתרגם  הוא  נתן 
רבי  ע"י  לדפוס  כנראה  הוכנה  לנו,  הידועה  השניה 
לאחר  נדפסה  אך  שניה(,  הקדמה  לה  )שהוסיף  נתן 
פטירתו )בשנת תר"ה(, תחת הכותר "סיפ"ם" ]=סיפורי 
מעשיות[, ע"י אחד מתלמידיו, בלבוב תר"י בערך. גם 
מהדורת "סיפ"ם" היא דו לשונית. המהדורה שלפנינו 
היא המהדורה החד-לשונית הראשונה, ביידיש בלבד. 
במרוצת השנים נדפסו מהדורות חד-לשוניות נוספות, 

ביידיש ובעברית.
המהדורה שלפנינו לא נרשמה במפעל הביבליוגרפיה, 
ואף לא נרשמה ע"י גרשום שלום בביבליוגרפיה לספרי 
ברסלב "אלה שמות" )ירושלים תרפ"ח(. בשער הספר 
ושנת הדפוס. כפי הנראה, הספר  לא מופיעים מקום 
לגמרי.  ברור  אינו  נדפס בלבוב, אך תאריך ההדפסה 
פרידברג )בית עקד ספרים, ג, מס' 552( משער שנדפס 
והמו"ל  הכותב  בחיי  כלומר  תק"פ,  שנת  בסביבות 
רבי נתן מברסלב )מוהרנ"ת; נפטר בשנת תר"ה(. אם 
השערת פרידברג נכונה, הרי שלפנינו מהדורה שניה 
מהדורה  לתארך  יותר  מסתבר  זאת,  עם  הספר.  של 
בסמוך  שנדפסה  וכנראה  תר"י,  שנת  לסביבות  זו 
למהדורה השניה הידועה )"סיפ"ם"(, המתוארכת אף 
היא לתר"י בערך. יש לציין כי מסגרת השער ואותיות 
הדפוס מתאימים לספרים שנדפסו בלבוב בין השנים 
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115b



ספרי חסידות150 

החד- והמהדורה  מעשיות,  סיפורי  ספר  של  השלישית  או  השניה  המהדורה  כן,  אם  לפנינו,  ת"ר-תר"י. 
לשונית )ביידיש( הראשונה )על המהדורה שלפנינו ראה: מ' פייקאז', חסידות ברסלב: פרקים בחיי מחוללה, 

בכתביה ובספיחיה, ירושלים תשנ"ו, עמ' 185-186(.
עותק נדיר. ככל הידוע לנו, עותק אחד החסר שני דפים )יא-יב( נמצא בספריה הלאומית, ועותק נוסף נמצא 

כנראה בספריית שוקן. לא ידוע לנו על עותקים נוספים.
במהדורה שלפנינו מספר שינויים והשמטות מהמהדורה הראשונה, להלן העיקריים שבהם: מעשה בבעל 
תפלה לא נדפס; ה"מעשה מבן מלך ושפחה שנתחלפו" נדפס עד חציו בלבד, וסיומו נמסר בקיצור נמרץ, 
בתוספת ההערה מהמו"ל כי רבי נחמן הפליג כאן בדברי קבלה ואיש מן השומעים לא הצליח לרדת לעומק 
ונוסח  וכן מחציתו הראשונה של "מעשה מבן מלך ושפחה שנתחלפו"  דעתו; ה"מעשה מהז' בעטלירס" 

ההקדמה שבשער נדפסו בהשמטות ובשינויים לשוניים קלים.
חידוש נוסף במהדורה זו הן הכותרות המופיעות בראשי העמודים, עם שמות הסיפורים ]"מעשה מאבידת 
מופיעות במהדורה הראשונה שהדפיס  לא  כותרות אלה  וכן הלאה[.  וקיסר",  "מעשה ממלך  בת מלך", 
רבי נתן, ומופיעות לראשונה במהדורה שלפנינו ובמהדורת סיפ"ם הנ"ל )בנוסח זהה(. יש לציין כי שמות 
המעשיות כפי שהם לפנינו שונים מהשמות המוכרים במהדורות מאוחרות יותר. לדוגמה: במקום "מעשה 
מזבוב ועכביש", מופיע לפנינו "מעשה במלך שכבש כמה מלחמות"; במקום "מעשה מחיגר", מופיע לפנינו 

"מעשה מחכם"; במקום "מעשה ממלך שגזר שמד", לפנינו "מעשה נסים", ועוד.
הבדל מעניין מופיע בפסקה החותמת את הספר. במהדורה הראשונה, וכן בכל המהדורות הבאות אחריה, 
נדפס בסוף הסיפור האחרון, המשפט הבא: "...מי יוכל לשער אפס קצה אחד מאלפי אלפים... רמזי פלאי 
ונשגבות של המעשה הנוראה הזאת ]של הז' בעטלירס[ אשר היא מלאה סודי  נוראות  פלאות מסודות 
המעשים  של  ונשגבות...  נוראות  "...סודות  רבים:  ללשון  הנוסח  שונה  שלפנינו  במהדורה  אך  סודות...", 

הנוראים האלו ]כלומר, כל המעשיות שבספר[ אשר הם מלאים סודי סודות...".
על חשיבות הדפסת סיפורי המעשיות בשפת היידיש דווקא, ועל כך שיש בכוח דבר זה לשמש כסגולה 
לפקידת עקרות, מובא מפי רבי נחמן מברסלב עצמו: "שרצונו היה שיודפסו הסיפורי מעשיות גם בלשון 
טייטש שאנו מדברים בו, ואמר אז שיכול להיות בנקל שאשה שהיא עקרה תקרא בהם איזה מעשה ועל ידי 

זה תפקד לטובה ותזכה לבנים" )חיי מוהר"ן, כה(.
רבי נחמן מברסלב הפליג במעלתם וקדושתם של סיפוריו, ואמר: "שכל דבור ודבור של אלו המעשיות יש בו 
כונה עצומה... ואמר שאלו המעשיות הם חידושים נפלאים ונוראים מאד מאד, ויש בהם דרכים ונסתרות 
ועמקות מופלג מאד, וראויים לדרשם ברבים לעמוד בבית הכנסת ולספר מעשה מאלו המעשיות" )מתוך 
הקדמת רבי נתן לסיפורי מעשיות(. הספורים התקדשו בפיהם של חסידי ברסלב ולאחר התפלה בשבת 
בבוקר קוראים מהם קטעים בצבור. במשך הדורות התפרשו הספורים בשבעים פנים ובדרכים שונות על פי 

תורת הסוד וספרות ענפה התפתחה אצל גדולי חסידי ברסלב סביב סיפורי המעשיות.
יח, כא-כב, כא-מב, מה-מח דף )שלם. ספירת דפים משובשת(. 24.5 ס"מ. שוליים רחבים. מצב בינוני-טוב. 

כתמים ובלאי.
כרוך עם ארבעה ספרים ביידיש:

· ספר נחלת צבי, ליקוט ותרגום מאמרי מוסר מספר הזהר לשפת היידיש, על-פי סדר הפרשיות, מאת רבי 
צבי הירש חוטש מקראקא. מהדורה לא מזוהה. יב, ]130[ דף. ללא דף השער.

· ספר קב הישר, מוסר על-פי תורת הקבלה, מאת רבי צבי הירש קוידאנובר, מתורגם ליידיש. יאס, תרי"ח 
]1858[. נח, ס-עט דף )חסר דף נט(.

· ספר קהל חסידים, סיפורי צדיקים, מאת רבי אהרן וואלדן, מתורגם ליידיש. מהדורה לא מזוהה. ]3[, נט 
דף. חסר הדף האחרון.

לבוב,  ליידיש.  מתורגם  מדובנא,  המגיד   - קראנץ  יעקב  רבי  מאת  מגילות,  חמשה  על  יעקב,  קול  ספר   ·
]תרל"ג[ 1873. ]26[ דף. חסרים 16 הדפים האחרונים.

חמשה ספרים כרוכים יחד. 24 ס"מ בקירוב. מצב משתנה. כריכה פגומה.

פתיחה: $3000
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115. Sipurei Maasiot by Rabbi Nachman of Breslov – Early and Rare Edition 
– First Edition in Yiddish Only – Segulah for Fertility
Sipurei Maasiot, "That which we have merited hearing from our holy rabbi, the hidden 
light, R. Nachman", tales related by R. Nachman of Breslov, recorded by his disciple R. 
Natan of Breslov. [Lviv, ca. 1850]. Yiddish. Early, rare edition.
Bound with four books of homiletics and ethics in Yiddish (see details below).
The first edition of Sipurei Maasiot was printed by R. Natan of Breslov in 1815 or 
1816, in Ostroh or Mohyliv. In that edition, the tales were printed in two languages: 
Hebrew and Yiddish, following the explicit directives of R. Nachman of Breslov. The 
second known edition was apparently also prepared for print by R. Natan (who added 
a second foreword), yet it was only printed after his death by one of his disciples in 
Lviv, ca. 1850 (the "Sipam" edition, which was also a bilingual edition). The present 
edition, printed in Yiddish, is the first monolingual edition of the book. 
This edition is not listed in the Bibliography of Hebrew Book, nor is it listed by Gershom 
Scholem in his bibliography of Breslov books – Eleh Shemot (Jerusalem 1928). The 
place and date of printing do not appear on the title page. 
Rare copy. To the best of our knowledge, one copy lacking two leaves (11-12) is held 
in the NLI, and another copy is held in the Schocken Institute library. No other copies 
are known to us.
This edition has several variations and omissions in comparison to the first edition. 
R. Nachman himself is cited as describing the importance of printing these tales in 
Yiddish and that this is a segulah for fertility: "His will was that these stories be printed 
in our spoken language, Yiddish, and he said then that it is likely that a barren woman 
will read a story and hence merit bearing children" (Chayei Moharan, 25).
18, 21-22, 21-42, 45-48 leaves (complete copy, misfoliated). 24.5 cm. Wide margins. Fair-
good condition. Stains and wear.
Bound with four Yiddish books:
· Nachlat Tzvi, compilation of ethical sayings from the Zohar translated into Yiddish, 
according to the order of the weekly Torah portions, by R. Tzvi Hirsch Chotsh of 
Krakow. Unidentified edition. 12, [130] leaves. Without title page.
· Kav HaYashar, kabbalistic ethics, by R. Tzvi Hirsch Kaidanover, translated into 
Yiddish. Iaşi, 1858. 58, 60-79 leaves (lacking leaf 59).
· Kehal Chassidim, stories about tzaddikim, by R. Aharon Walden, translation into 
Yiddish. Unidentified edition. [3], 59 leaves. Lacking last leaf.
· Kol Yaakov, on the Five Megillot, by R. Yaakov Kranz – the Maggid of Dubno, 
translated into Yiddish. Lviv, 1873. [26] leaves. Lacking final 16 leaves.
Five books bound together. Approx. 24 cm. Condition varies. Damaged binding.
Opening price: $3000
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 - )בוטשאטש(  דוד  ברכת  ספר   .116
לבוב, תר"ה - מהדורה ראשונה

ספר ברכת דוד, ביאורים בדרך החסידות על 
רבי  האדמו"ר  מאת  תורה,  חומשי  חמשה 
לבוב,  מבוטשאטש.  וואהרמן  דוד  אברהם 

]תר"ה 1845[. מהדורה ראשונה.
"תקס"ה"  בעברית  נרשמה  הדפוס  שנת 
 Jihdas הדפוס:  ושם   ,"1800" ובלועזית 
רוזאניס[. שם המדפיסה  ]יהודית   Rosanis
זה(  את  זה  )הסותרים  התאריכים  ושני 
נרמז  האמיתי  ההדפסה  תאריך  מזויפים. 
שבסוף  הדפוס,  לבית  המביא  בחתימת 
לאלהי  "תפלה  המילים  הודגשו  בה  הספר, 
הזה  הסוג  מן  זיופים  תר"ה.  דהיינו  דוד", 
בגליציה  שנדפסו  החסידות  בספרי  נעשו 
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, מאותה הסיבה שצוינה לעיל.

האדמו"ר רבי אברהם דוד וואהרמן "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 
מופת  הוראה  מורה  להיות  עתיד  זה  ילד  כי  משולם  רבי  התבטא  מכן  לאחר  תורה,  בדברי  עמו  ושוחח 
יצחק  לוי  רבי  בדורו,  האדמו"רים  גדולי  עם  והתקשר  לחסידות  התקרב  נישואיו  לאחר  הדור.  רבני  לכל 
מברדיטשוב, רבי משה ליב מסאסוב, רבי חיים מטשרנוביץ ורבי צבי הירש מנדבורנה. בהיותו כבן עשרים 
נתמנה לאב"ד בעיר יאזלוביץ. 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 צבי הירש 
קרא בעל "נטע שעשועים". נודע כגאון מופלג וצדיק. חיבר ספרים רבים, ביניהם: "דעת קדושים" על יו"ד, 
"עזר מקודש" על אה"ע, "כסף הקדשים" על חו"מ, "ברכת דוד" - על התורה, ועוד. חיבוריו ההלכתיים 
נדפס במהדורות שונות של  או"ח  על שו"ע  "אשל אברהם"  חיבורו  בפסיקת ההלכה.  יסוד  לספרי  הפכו 
השולחן ערוך ומובא אלפי פעמים בספרות הפוסקים ]נהוג לכנות חיבור זה "אשל אברהם - בוטשאטש", 

כדי להבדילו מהחיבור "אשל אברהם" שקדם לו[.
נייר כחלחל )בחלקו(.  ]2[, א-קלב, קלה-קנ, קנג-קפב דף. חסרים 4 דפים: קלג-קלד, קנא-קנב. 22.5 ס"מ. 
מרבית הדפים במצב טוב. כתמים. כתמי דיו כהים עם פגיעות בטקסט במספר דפים. סימני עש עם פגיעות 
קלות בטקסט. קרעים קטנים חסרים במספר דפים, עם פגיעות בטקסט. הדבקות נייר דבק בשולי דף השער 

ובמספר דפים נוספים. רישומים. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $500
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117. ספר בת עין )ַאְבריטש( - מהדורה 
ראשונה - ירושלים, תר"ז

רבי  התורה, מאת האדמו"ר  על  עין  בת  ספר 
רבי  דפוס  ירושלים,  מַאְבריטש.  דוב  אברהם 

ישראל ב"ק, ]תר"ז 1847[. מהדורה ראשונה.
בו  שיש  החסידות,  תורת  של  היסוד  מספרי 
תלמידיו  ע"י  נכתב  ישראל.  ארץ  מקדושת 
של המחבר, אך הוגה ביסודיות על ידו לאחר 
שהאדמו"ר רבי מרדכי מטשרנוביל פקד עליו 
להדפיס את הדברים. הספר נדפס במהדורתו 
בחו"ל,  ולא  ישראל  בארץ  דווקא  הראשונה 
רבי  האדמו"ר  של  הוראתו  בעקבות  וזאת 
ישראל מרוז'ין, כפי שנכתב בהקדמת המו"ל. 
בהקדמת  נוספו  תרכ"ט,  ז'יטומיר  במהדורת 
הכניס  כי  כותב  בהן  נוספות,  שורות  המחבר 
קראתיו  "ושמו  ישראל:  ארץ  מקדושת  בספר 
מפני  טעם  עוד  כשמי...  שעולה  מפני  עין  בת 
שהכנסתי בכתבים קדושת ארץ ישראל אשר 

עיני ה' אלהיך בה תמיד".
כותב  מטשרנוביל  אהרן  רבי  האדמו"ר 
לברך...  "הנני...  תרכ"ט:  למהדורת  בהסכמתו 
כל איש ואיש אשר יקח הספר הקדוש ההוא 

בכסף מלא שיזכו לראות שכר טוב בעמלם".

116. Birkat David (Buchach) – Lviv, 1845 – First Edition
Birkat David, Chassidic commentaries on the Five Books of the Torah, by Rebbe 
Avraham David Wahrman of Buchach. Lviv, [1845]. First edition.
False imprint on title page, as was commonly done in Chassidic books printed in 
Galicia at that time, due to censorship restrictions and the persecution of Chassidim by 
the Haskalah.
Rebbe Avraham David Wahrman, the "Gaon of Buchach" (1770-1840), a leading Torah 
scholar and Chassidic figure, and prominent posek in his times. His halachic works 
became classics in halachic rulings. His work Eshel Avraham on Orach Chaim was 
printed in many editions of the Shulchan Aruch and is cited thousands of times in 
halachic literature.
[2], 1-132, 135-150, 153-182 leaves. Lacking 4 leaves: 133-134, 151-152. 22.5 cm. Printed 
(partly) on bluish paper. Most leaves in good condition. Stains. Dark ink stains to 
several leaves, affecting text. Worming, slightly affecting text. Minor open tears to 
several leaves, affecting text. Marginal tape repairs to title page and several other 
leaves. Inscriptions. New leather binding.
Opening price: $500
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117. 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, 
according to the instructions of Rebbe Yisrael of Ruzhyn, as written in the publisher's 
preface. 
Rebbe Aharon of Chernobyl writes in his approbation to the 1869 edition: "I hereby… 
bless… anyone who buys this book at full price, with success in all their dealings".
[1], 125 leaves. Lacking leaf [2] with end of printer's apology and homily for Passover. 
Also lacking [1] leaf at end, with list of subscribers, found in some copies only. 20.5 
cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains and wax stains. Tears, including 
open tears to title page and other leaves, repaired with paper. Open tear to title page, 
affecting border and text on verso (handwritten replacement of border). Worming to 
several leaves, affecting text, repaired in part with paper. New leather binding.
Opening price: $1000

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 נתן 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.
]1[, קכה דף. חסר דף ]2[ עם סופה של התנצלות המדפיס ודרוש לפסח. כמו כן חסר דף ]1[ בסוף, עם 
רשימת המנויים, שמופיע רק בחלק מהעותקים. 20.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות 
וכתמי שעווה. קרעים, בהם קרעים חסרים בדף השער ובדפים נוספים, משוקמים במילוי נייר. קרע חסר 
בדף השער, עם פגיעה במסגרת השער ובטקסט מצדו השני של הדף )מסגרת השער הושלמה ביד(. סימני 

עש במספר דפים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם במילוי נייר. כריכת עור חדשה.
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' 401-402; 

בשערי ספר, ירושלים תשכ"ז, עמ' 49-53[.
ש' הלוי, מס' 38.

פתיחה: $1000
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מאבריטש  להאדמו"ר  עין  בת  ספר   .118
של  ראשונה  מהדורה   - תר"י  ז'יטומיר,   -

נוסח ב'
ספר בת עין על התורה, וקונטרס שאלות ותשובות 
בהלכה, מאת האדמו"ר רבי אברהם דוב מַאְבריטש 
וצפת. ז'יטומיר, דפוס האחים רבי חנינא ליפא, רבי 
הרב  נכדי  שפירא,  העשיל  יהושע  ורבי  ליב  אריה 

מסלאוויטא, תר"י 1850.
מהדורה שניה, שאינה זהה למהדורה הראשונה. ספר 
העתקת  עפ"י  תר"ז,  בירושלים  לראשונה  נדפס  זה 
כת"י אחד התלמידים - רבי ישראל מפאלטאשאן. 
עפ"י  בז'יטומיר,  שנית  הספר  נדפס  תר"י  בשנת 
רבי  מַאבריטש,  העתקה של תלמיד אחר של הרב 
משולם זוסמן מז'יטומיר, אשר ככל הנראה לא ידע 
זו הוספות  בירושלים. במהדורה  על הספר שנדפס 
ממהדורת  ובסגנון  בתוכן  רבים  ושינויים  רבות 
ירושלים )ראה: נ' בן מנחם, בשערי ספר, ירושלים 

תשכ"ז, עמ' 52-53(.
דוב  אברהם  רבי  הקדוש  האדמו"ר  המחבר, 
החסידות  מגדולי  )תקכ"ה-תר"א(,  מַאְבריטש 

המפורסמים. 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". 
של  ומנהיג  לרב  והיה  מדרשו  בית  את  יסד  שם  צפת,  בעיר  והתיישב  ישראל  לארץ  עלה  תקצ"ג  בשנת 
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.
]4[, 254 עמ'. 22 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. קרע בדף השער, ללא פגיעה 

בטקסט. רישומים. כריכת עור חדשה.
עם חמשת הדפים בסופו של קונטרס השו"ת, החסרים בעותקים אחרים של מהדורה זו.

פתיחה: $800

118. Bat Ayin, by the Rebbe of Ovruch – Zhitomir, 1850 – First Edition of 
Second Version 
Bat Ayin on the Torah, with halachic responsa, by Rebbe Avraham Dov of Ovruch 
and Safed. Zhitomir: R. Chanina Lipa, R. Aryeh Leib and R. Yehoshua Heshel Shapira, 
grandsons of the rabbi of Slavita, 1850.
Second edition, not identical to the first edition. This book was first printed in Jerusalem 
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 - זכרון, מהחוזה מלובלין  ספר זאת   .119
לבוב, תרי"א - מהדורה ראשונה

דאורייתא",  ורזין  תורה  "חידושי  זכרון,  זאת  ספר 
מאת האדמו"ר רבי יעקב יצחק מלובלין - החוזה 
מלובלין. ]לבוב[, שנת תור"ה לפ"ק ]תרי"א 1851[. 

מהדורה ראשונה.
חותמות: "נתן דוד ב"ר חיים מאיר מיכראווסקי".

מצב  ס"מ.   21 דף.  י  מב-נו;  לט-מ,   ,]1[ לד,   ,]1[
וכתמים  רטיבות  כתמי  בהם  כתמים,  בינוני-טוב. 
כהים במיוחד בשוליים התחתונים של דפים רבים. 
בשולי  חסר  קרע  בטקסט.  פגיעות  עם  עש  סימני 
נייר.  בהדבקת  משוקם  נוסף  וקרע  מהדפים,  אחד 
הדפים.  בכותרות  קלות  פגיעות  עם  דפים  חיתוך 

כריכה חדשה.
בחלק  השונים.  הטפסים  בין  שינויים  ישנם 
מהטפסים מופיעים בדף השער מקום הדפוס, שם 
אחרים,  בטפסים  אך  הלועזי,  והתאריך  המדפיס 

וכך בעותק שלפנינו, נשמטו פרטים אלה.

פתיחה: $500

in 1847, based on the manuscript of R. Yisrael of Fălticeni, a disciple of Rebbe Avraham 
Dov of Ovruch. In 1850, the book was reprinted in Zhitomir based on the manuscript 
of a different disciple (R. Meshulam Zussman of Zhitomir), who presumably was not 
aware of the edition printed in Jerusalem. This edition contains many additions and 
variations in comparison to the Jerusalem edition.
[4], 254 pages. 22 cm. Fair-good condition. Stains. Worming, affecting text. Tear to title 
page, not affecting text. Inscriptions. New leather binding.
With five leaves at end of responsa section, lacking in other copies of this edition.
Opening price: $800
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119. Zot Zikaron by the Chozeh of Lublin – Lviv, 1851 – First Edition
Zot Zikaron, Torah novellae and secrets, by Rebbe Yaakov Yitzchak of Lublin – the 
Chozeh of Lublin. [Lviv], 1851. First edition. 
Stamps.
[1], 34, [1], 39-40, 42-56; 10 leaves. 21 cm. Fair-good condition. Stains, including 
dampstains and particularly dark stains to lower margins of many leaves. Worming, 
affecting text. Marginal open tear to one leaf and another tear, repaired with paper. 
Leaves trimmed with slight damage to headings. New binding. 
Variations between different copies. The title page of the present copy does not indicate 
the place of printing, name of printer and civil year.
Opening price: $500
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חלק   - )דינוב(  יששכר  בני  ספר   .120
מהדורה   - תר"י  זולקווא,   - ראשון 
נפתלי  רבי  חותמות   - ראשונה 

טייטלבוים אב"ד נירבאטור

על  וקבלה  חסידות  מאמרי  יששכר,  בני  ספר 
מועדי וחודשי השנה, חלק ראשון, על השבת 
ניסן-אלול, מאת האדמו"ר רבי  ועל החודשים 
צבי אלימלך שפירא אב"ד דינוב. זולקווא, תר"י 

1850. מהדורה ראשונה.
ניסן-אלול,  חודשים  על  בלבד,  א'  לפנינו חלק 
ובו  ב',  חלק  השבתות".  "מאמרי  ובראשו 
בנפרד  נדפס  תשרי-אדר,  לחדשים  מאמרים 
בלבוב באותה השנה ואינו נמצא לפנינו )במפעל 
הביבליוגרפיה נכתב כי מאחר שאותיות הדפוס 
שונות בחלק ב', ומכיוון שישנו עמוד ריק בסוף 

חלק א', ניתן לשער כי חלק ב' נדפס בנפרד(.
קדושה  מרגיש  שהיה  המחבר  על  מסופר 
והתעלות מיוחדת בימי החנוכה, ופעם כשרצה 
לשאול את רבו המובהק, החוזה מלובלין, על 
לו  השיב  לשאול  שהספיק  טרם  הדבר,  פשר 
רבו: משבטו של יששכר אתה, ובגלגולך הקדום 

היית מבית דינם של החשמונאים, לפיכך אתה מרגיש תוספת קדושה בחנוכה. על שם כך קרא את ספרו 
שופר, הסתגר  לפני תקיעת  בראש השנה,  חיים" מצאנז, שפעם  ה"דברי  על  מסופר  יששכר".  "בני  בשם 
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 
ישראל"  גם תלמידם של ה"אוהב  ותלמיד החוזה מלובלין. היה  רבי מנדלי מרימנוב  תלמיד מובהק של 
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 
"בני יששכר".  נודע שמו בישראל הוא הספר הקדוש  ובקבלה. חיבורו אשר על שמו  ובאגדה, בחסידות 

מצאצאיו יצאו שושלות רבות של רבנים ואדמו"רים: דינוב, מונקאטש, בוקאווסק ועוד.
בדפי הספר חותמות רבות של רבי "נפתלי טייטלבוים אבדקה"י ניר-באטאר" ]תרכ"ז-תרח"ץ, מגדולי רבני 
הונגריה ומראשי הלשכה האורתודוקסית )בבודפשט(. בנו של האדמו"ר רבי ישראל יעקב יוקל טייטלבוים 
אב"ד וואלווא, ובן-בתו של בעל ה"ייטב לב". חתן רבי משה יוסף טייטלבוים אב"ד אוהעל. משנת תרנ"ח 

כיהן כאב"ד נירבאטור במשך ארבעים שנה[. 
)יז, כב( מהספירה השנייה. ללא החלק השני על חדשים  ]1[, כד; טז, יח-כא, כג-עב דף. חסרים 2 דפים 
תשרי-ניסן. 24.5 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים ובלאי. סימני עש קשים עם פגיעות רבות בטקסט, משוקמים 
במילוי נייר. קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי נייר )באחד מהדפים השלמה של קטע 
הדפוסת,  ובפרטי  בטקסט  השער,  במסגרת  פגיעה  עם  השער,  בדף  גדול  חסר  קרע  בכתב-יד(.  מהטקסט 

משוקם בהשלמת נייר )עם השלמה בצילום(. רישומים. כריכה חדשה.

פתיחה: $800
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121. ספר רגל ישרה )דינוב( - לבוב, תרי"ח 
- מהדורה ראשונה

ספר רגל ישרה, ערכים בקבלה על פי סדר הא-ב, 
רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב,  מאת האדמו"ר 
בעל ה"בני יששכר". ]לבוב, תרי"ח 1858[. מהדורה 

ראשונה.
בינוני. כתמים רבים,  24.5 ס"מ. מצב  ]5[ דף.  מז, 
בטקסט.  פגיעות  עם  קרעים  רטיבות.  כתמי  בהם 
פגיעה  עם  השער,  בדף  גדולים  חסרים  קרעים 
)עם  נייר  במילוי  משוקמים  השער,  במסגרת 
פגיעות בטקסט.  סימני עש עם  בצילום(.  השלמה 
שוליים חתוכים על גבול הטקסט באחד מהדפים. 

חותמות. כריכה חדשה.

פתיחה: $500 

120. Bnei Yissaschar (Dinov) – Part I – Zhovkva, 1850 – First Edition – Stamps 
of R. Naftali Teitelbaum Rabbi of Nyírbátor
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 (appears to have been 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.
Many stamps of R. Naftali Teitelbaum Rabbi of Nyírbátor (1867-1938, leading Hungarian 
rabbi and head of the Orthodox Bureau in Budapest. Grandson of the Yitav Lev).
[1], 24; 16, 18-21, 23-72 leaves. Lacking 2 leaves (17, 22) of second sequence. Without 
part II on Tishrei-Nissan. 24.5 cm. Fair-poor condition. Stains and wear. Significant 
worming, with extensive damage to text, repaired with paper. Open tears, affecting 
text, repaired with paper (handwritten text replacement on one leaf). Large open tear 
to title page, affecting border, text and imprint, repaired with paper (and photocopy 
replacement). Inscriptions. New binding.
Opening price: $800
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122. ספר פרי קדש הלולים )זידיטשוב( - לבוב, 
תקצ"ג - מהדורה ראשונה

עץ  "פרי  לספר  וביאור  הקדמה  הלולים,  קדש  פרי  ספר 
בית  "שר  האדמו"ר  מאת  התפילה,  כוונות  על  חיים" 
הזוהר" רבי צבי הירש מזידיטשוב. לבוב, ]תקצ"ג 1833[. 
 Jides Rosanes הדפוס:  ושם   ,"1802" ]תקס"ב[  בשער: 

]יהודית רוזאניס[.
מזוייפים.  השנה  ופרטי  המדפיסה  שם  מזוייפת.  הדפוסת 
לבית  המביא  בחתימת  נרמז  האמיתי  ההדפסה  תאריך 
הדפוס, שבסוף הספר, בה הודגשו המילים "ישראל ויהודה 
יחד" )ללא ו' החיבור(, "ויבשר לגאולה", העולות בגימטריה 
תקצ"ג. זיופים מן הסוג הזה נעשו בספרי החסידות שנדפסו 
ורדיפות  צנזורה  איסורי  בשל  תקופה  באותה  בגליציה 
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[.
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 שם 
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 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, ושעליו נכתבו הוספות מאת רבי צבי אלימלך מדינוב 

בעל "בני יששכר"; וכן ספרו "בית ישראל" - דרושים על התורה בדרך החסידות.
]1[, כא; טו, ]1[ דף. 23 ס"מ. מצב טוב. כתמים. בלאי קל. קרעים קטנים חסרים בשולי מספר דפים. כריכה 

חדשה.

פתיחה: $800  

121. 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. Fair condition. Many stains, including dampstains. Tears, 
affecting text. Large open tears to title page, affecting border, repaired with paper 
(with photocopy replacement). Worming, affecting text. Margins of one leaf trimmed 
close to text. Stamps. New binding.
Opening price: $500
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חלק   - )זידיטשוב(  צבי  עטרת  ספר   .123
 - - מהדורה ראשונה  - לבוב, תר"א  שני 
העותק של רבי רפאל זילברמן אב"ד צפת

ספר עטרת צבי, פירוש על ספר הזוהר, חלק שני 
על ספר שמות, מאת האדמו"ר "שר בית הזוהר" 
רבי צבי הירש מזידיטשוב. ]לבוב, תר"א? 1841?[. 

מהדורה ראשונה.
חלק שני מתוך שלושה חלקים. 

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. 
ידיעות  בעל  מופלא  כ"עילוי"  נודע  צעיר  מגיל 
הגדולים  מתלמידיו  התורה.  חלקי  בכל  מקיפות 
גם  ונפגש  נסע  מלובלין.  החוזה  של  וממקורביו 
ליב  משה  רבי  ביניהם  החסידות,  גדולי  יתר  עם 
מסאסוב, רבי ישראל המגיד מקוז'ניץ, רבי מנחם 
העשיל  יהושע  אברהם  ורבי  מרימנוב  מנדל 
מאפטא. לאחר פטירת רבו החוזה מלובלין, בשנת 
רבי  של  הנהגתו  תחת  זידיטשוב  הפכה  תקע"ה, 
הגדולים  החסידות  ממרכזי  לאחד  הירש  צבי 

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[.

122. 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 – the "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. Close 
disciple of the Chozeh of Lublin. Under his leadership, Zidichov became one of the 
largest and most prominent Chassidic centers in Galicia.
[1], 21; 15, [1] leaves. 23 cm. Good condition. Stains. Minor wear. Minor marginal open 
tears to several leaves. New binding.
Opening price: $800
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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.
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, ושעליו נכתבו הוספות מאת רבי 
צבי אלימלך מדינוב בעל "בני יששכר"; ספרו "בית ישראל" - דרושים על התורה בדרך החסידות; וספרו 

"פרי קודש הלולים" - הקדמה וביאור לספר "פרי עץ חיים" על כוונות התפילה.
בראש דף השער רישום בעלות: "קניתי מהוני לכבוד צורי וקוני בשנת התרי"ט, רפאל בהרב מו"ה מרדכי", 
וחותמתו: "הק' רפאל בה"ר מרדכי מאומין דומ"ץ" ]הגאון רבי רפאל זילברמן, נולד בשנת תקצ"ט לאביו 
רבי מרדכי אב"ד אומן. בגיל 11 עלה עם הוריו לארץ ישראל. כיהן כאב"ד צפת משנת תרל"ב עד פטירתו 

בשנת תרע"ח[.
]1[, נד דף. 23.5 ס"מ. נייר כחלחל. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי ועקבות רטיבות. קרעים ובלאי. סימני 
עש עם פגיעות בטקסט. הדבקות נייר בשולי דף השער ובדפים נוספים, עם פגיעות בטקסט. פגם בהדפסה 

עם פגיעה בטקסט באחד מהדפים. חותמות. כריכת עור חדשה. 

פתיחה: $300

123. Ateret Tzvi (Zidichov) – Part II – Lviv, 1841 – First Edition – Copy of R. 
Refael Silberman Rabbi of Safed
Ateret Tzvi, commentary on the Zohar, Part II on Shemot, by Rebbe Tzvi Hirsh of 
Zidichov – the "Sar Beit HaZohar". [Lviv, 1841?]. First edition.
Part II of three parts.
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. A glimpse 
of his profound kabbalistic knowledge is revealed in his book Ateret Tzvi on the Zohar.
At the top of the title page, ownership inscription and stamp of R. Refael son of R. 
Mordechai Silberman of Uman, rabbi of Safed (1839-1917).
[1], 54 leaves. 23.5 cm. Bluish paper. Fair condition. Stains, including dampstains and 
traces of past dampness. Tears and wear. Worming, affecting text. Marginal paper 
repairs to title page and other leaves, affecting text. Printing defect, affecting text on 
one leaf. Stamps. New leather binding. 
Opening price: $300
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124. ספר מדרש רבה עם פירוש מהרי"א 
 - תרל"ד-תרל"ה  לבוב,   - )זידיטשוב( 
- סט שלם בארבעה  מהדורה ראשונה 

כרכים

עם  תורה,  חומשי  חמישה  על  רבה,  מדרש 
בער  יששכר  רבי  מאת  כהונה  מתנות  פירוש 
אייזיק  יצחק  רבי  מאת  מהרי"א  ופירוש  כ"ץ, 
מזידיטשוב. לבוב, תרל"ד-תרל"ה ]1875[-1874. 

מהדורה ראשונה. ארבעה כרכים.
נמצא  כי  בהקדמתם  כותבים  המחבר  בני 
פירושו של המחבר  של  כתב-היד  גם  בידיהם 
את  להדפיס  היה  הראוי  מין  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 
בנוסף,  שלא לשנות מדעת קדשו של אביהם. 
בראש  מדפיסים  הם  כי  כותבים  המחבר  בני 
הקדמת  את  המדרש  על  שלפנינו  הפירוש 
אביהם לפירושו על התורה - שנכתבה בעצם 
הקדמה  נמצאה  שלא  מפני  קדשו,  כתב-יד 

אחרת לפירושו על המדרש.
בשער השני של הכרך הראשון חתימה וחותמת 
של "אהרן בן שמעון ס"ט" )חותמת נוספת שלו 

בדף א(. בדף כא בכרך זה מספר הגהות בכתב-יד.
]1[ דף. כרך  ]2[, סז; נד,  ]4[, קלו דף. כרך שני )שמות-ויקרא(:  ארבעה כרכים. כרך ראשון )בראשית(: 
שלישי )במדבר-דברים(: ]2[, צא; כו דף. כרך רביעי )חמש מגילות(: ]2[, קלו דף. 32.5-34.5 ס"מ. מצב כללי 
טוב-בינוני. נייר מעט יבש. כתמים, בהם כתמי רטיבות )וכתמים כהים במספר דפים(. סימני עש. קרעים 
משוקמים  ובמסגרת השער(,  בטקסט  פגיעה  ג-ד  )בכרכים  נוספים  ובדפים  בדפי השער  חסרים  וקרעים 
בחלקם במילוי נייר ובנייר דבק. בכרך השלישי חיתוך הדפים בכמה מקומות על גבול הטקסט. רישומים. 

כריכות חדשות. 

פתיחה: $400
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125. ספר תורת כהנים עם פירוש עשירית האיפה )קומרנא( - למברג, תר"ט - מהדורה 
ראשונה

ספר תורת כהנים, עם פירוש עשירית האיפה, מאת האדמו"ר רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין אב"ד 
זידיטשוב וקומרנא, בעל "היכל הברכה". למברג, ]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". סיפור 

פלא נוסף התרחש כאשר ביקש את הסכמתו של מהר"ם א"ש.
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(, 
ה"אוהב ישראל" מאפטא, רבי משה צבי מסווראן, דודו רבי משה מסמבור, רבי ישראל מרוז'ין ועוד. מחבר 
סודות  פי  על  תורה,  חומשי  חמשה  על  הברכה"  "היכל  הפירוש  גם  ובהם  רבים,  וקבלה  חסידות  ספרי 
האר"י והבעש"ט. חומשי "היכל הברכה" הנם מספרי היסוד של ההגות החסידית ותורת הקבלה. חביבות 
וצאצאיו, ה"צמח  זידיטשוב, ה"דברי חיים"  )בית  מיוחדת הייתה לחיבוריו אצל אדמו"רים מכל החוגים 

צדק" מליובאוויטש ועוד( ששיבחו את מעלת וקדושת דברי הסוד שבפירושיו.
יוסף קליין )תקפ"ז- יוסף קליין החונה פה האדאד יע"א". רבי אברהם  בדף השער חתימת רבי "אברהם 

תרס"ד(, נולד בווארצא, נשא את מרת יהודית בת רבי צבי שטיין מהאדאד ונתמנה שם לדיין ושו"ב. בערוב 
ימיו עלה לארץ ישראל, בה נפטר ונטמן בהר הזיתים )עלי זכרון, כב, עמ' כט(. רישום במספר מקומות: 

"שייך להח' משניות שומרי שבת אנשי לובאוונע וואלין".
]2[, קנח דף. ספירת דפים משובשת. דף נד מופיע פעמיים )פעם בשיבוש הדפסה ופעם כתקנו( . 35 ס"מ. 
מצב טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש. קרעים קטנים בדף השער, משוקמים בחלקם בהדבקת 

נייר. חותמת. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $400

124. Midrash Rabba with Perush Maharya (Zidichov) – Lviv, 1874-1875 – First 
Edition – Complete Set in Four Volumes
Midrash Rabba, on the Five Books of the Torah, with the Matnot Kehunah commentary 
by R. Yissachar Ber Katz, and Perush Maharya by R. Yitzchak Eizik 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.
Signature and stamps on second title page and leaf 1 of vol. I. Several handwritten 
glosses on leaf 21 of the volume. 
Four volumes. Vol. I (Bereshit): [4], 136 leaves. Vol. II (Shemot-Vayikra): [2], 67; 54, [1] 
leaves. Vol. III (Bamidbar-Devarim): [2], 91; 26 leaves. Vol. IV (Five Megillot): [2], 136 
leaves. 32.5-34.5 cm. Overall good-fair condition. Slightly dry paper. Stains, including 
dampstains (and dark stains to several leaves). Worming. Closed and open tears to 
title pages and other leaves (with damage to text and title page border in vols. III-IV), 
repaired in part with paper and tape. Margins of vol. III trimmed in several places 
close to text. Inscriptions. New bindings.
Opening price: $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.
On title page, signature of R. Avraham 
Yosef Klein (1827-1904), dayan and 
shochet in Hodod, who immigrated 
to Eretz Israel at the end of his life. 
Inscriptions in several places.
[2], 158 leaves. Misfoliation. Leaf 54 
appears twice (once printed correctly 
and once with error). 35 cm. Good condition. Stains, including dampstains. Worming. 
Minor tears to title page, repaired in part with paper. Stamp. New leather binding.
Opening price: $400 
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126. חומש "היכל הברכה" קומרנא - למברג, תרכ"ו-תרל"ד - ארבעה מתוך חמשה כרכים 
- 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..."

מאת  החיים,  ואוצר  הברכה  היכל  פירושי  ועם  ומפרשים,  אונקלוס  תרגום  עם  תורה,  חומשי  חמשה 
האדמו"ר המקובל רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין אב"ד זידיטשוב וקומרנא. למברג )לבוב(, דפוס 
פעסיל באלאבן, ]תרכ"ו-תרל"ד 1866-1874[. מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי המחבר, במשך כמה שנים 
)סדר ההדפסה: ויקרא, תרכ"ו; בראשית, תרכ"ט; שמות, תרל"ב; דברים, תרל"ד(. ארבעה מתוך חמישה 

כרכים )ללא חומש במדבר, תרכ"ד(.
בחומש שלפנינו נדפסו שני חיבורים מקוריים מאת האדמו"ר המחבר: פירוש "היכל הברכה" - פירוש על פי 
יסודות הקבלה והחסידות על כל ענייני המסורה, חסרות ויתרות, פתוחות וסתומות, ופירוש "אוצר החיים", 
בו מבאר בהרחבה על פי יסודות הקבלה והחסידות באיזה אות מעשרת הדברות רמוזה כל מצווה מתרי"ג 
המצוות )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.
חביבות  החסידית.  הקבלית  ההגות  של  היסוד  מספרי  הם  מקומרנא  למהרי"א  הברכה"  "היכל  חומשי 
מיוחדת היתה להם אצל אדמו"רים מכל החוגים )בית זידיטשוב, ה"דברי חיים" וצאצאיו, ה"צמח צדק" 

מליובאוויטש ועוד(.
במכתבו של רבינו המחבר לחסידים המתגוררים בהונגריה, אודות הפצת החומשים עם פירושו הקדוש, 
הוא כותב את ברכתו המיוחדת וסגולת ספריו הקדושים: "...ומובטחני שכל מי שיהיה חומש שלנו בביתו 
וחיים  ועושר  וכל טוב והצלחה  ד'  ויהי ביתו מלא ברכת  ינצל מכל רע ומכל פגע רע ומחליים ומחסרון 

ארוכים לו ולבניו... בבני חיי ומזונא וחסדים ורחמים והכרעת הכף לזכות ולחיים ארוכים".
החומש כולל, מלבד תרגום אונקלוס, גם את פירושי רש"י ובעל הטורים, מסורה גדולה 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(.
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(, 
ה"אוהב ישראל" מאפטא, רבי משה צבי מסווראן, דודו רבי משה מסמבור, רבי ישראל מרוז'ין ועוד. מחבר 

ספרי חסידות וקבלה רבים.
עותקים חסרים. ארבעה כרכים. כרך בראשית: לא-רפג, ]7[ דף. חסרים ]2[ דפים ראשונים, דפים א-ל ו-]2[ 
דפים בסוף )סה"כ 34 דף(. כרך שמות )ומגילת אסתר(: י-שכ, ]38[ דף. חסרים ]2[ דפים ראשונים, דפים 
א-ט ו-]8[ דפים בסוף )סה"כ 19 דף(. כרך ויקרא )ושיר השירים(: ]3[, ש, ]11[; ]4[, טו-סב דף. כרך דברים 
)ומגילות קהלת ואיכה(: ]1[, ריא, ]1[, כו דף. חסרים ]3[ דפים ראשונים. 25-28 ס"מ בקירוב. מצב משתנה 
בין הכרכים. כתמים, בהם כתמי רטיבות. שניים מהדפים בסוף כרך בראשית )מחלק ההפטרות( קרועים 
ומנותקים, אחד מהם חסר בחציו. בכרך בראשית ובכרך ויקרא – סימני עש, עם פגיעות בטקסט; קרעים 
כריכות  נייר.  בדבק  בטקסט, משוקמים בחלקם  פגיעות  עם  גסים(,  קרעים  דפים  )במספר  וקרעים חסרים 

חדשות.

פתיחה: $500
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126. Set of Heichal HaBerachah 
Chumashim, Komarno – Lviv, 1866-1874 
– Four of Five Volumes – 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, and His Home Will be 
Filled with G-d's Blessing and All Good, 
Success, Wealth and Longevity…"
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, [1866-1874]. First edition 
printed in the lifetime of the author, over the 
course of approximately ten years. Four of five 
volumes (without Bamidbar volume).
This Chumash 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. Four volumes. Bereshit: 31-283, [7] leaves. Lacking first [2] leaves, 
leaves 1-30 and final [2] leaves (altogether 34 leaves). Shemot vol. (with Megillat Esther): 
10-320, [38] leaves. Lacking first [2] leaves, leaves 1-9 and [8] final leaves (altogether 19 
leaves). Vayikra vol. (with Shir HaShirim): [3], 300, [11]; [4], 15-62 leaves. Devarim vol. 
(with Kohelet and Eichah): [1], 211, [1], 26 leaves. Lacking first [3] leaves. Approx. 25-28 
cm. Condition varies. Stains, including dampstains. Two leaves at end of Bereshit vol 
(Haftarot) torn and detached, one of them lacking half the leaf. Bereshit and Vayikra 
vols. with worming, affecting text; tears and open tears (large tears to several leaves), 
affecting text, repaired in part with tape. New bindings.
Opening price: $500
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127. משניות קומרנא - למברג, תרכ"ב - סט בששה כרכים
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.
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(, 
ה"אוהב ישראל" מאפטא, רבי משה צבי מסווראן, דודו רבי משה מסמבור, רבי ישראל מרוז'ין ועוד. מחבר 
סודות  פי  על  תורה,  חומשי  חמשה  על  הברכה"  "היכל  הפירוש  גם  ובהם  רבים,  וקבלה  חסידות  ספרי 
האר"י והבעש"ט. חומשי "היכל הברכה" הנם מספרי היסוד של ההגות החסידית ותורת הקבלה. חביבות 
וצאצאיו, ה"צמח  זידיטשוב, ה"דברי חיים"  )בית  מיוחדת הייתה לחיבוריו אצל אדמו"רים מכל החוגים 

צדק" מליובאוויטש ועוד(.
בראש הכרכים ב, ג, ו-ד חותמות של "חיים אהרן דוד דייטש בן הגה"ק מו"ה י"י ]=יוסף ישראל[ ז"ל אב"ד 
דק"ק ב' יארמוט יע"א" )תרנ"ח-תש"ד ]נספה בשואה[, עמד בראשות ישיבה ובין תלמידיו האדמו"ר מערלוי. 
אוצר הרבנים 6219(. חתימות של אחיו "הק' נח יעקבה"ג ]יעקב בן ה"ג[ להרי"י ]=יוסף ישראל[ דייטש חתן 

הגאבדק"ק סאללאש" ]=רבי פנחס חיים קליין אב"ד סעליש[. בראש כרך ב' חתימה של "פסח קויפמאן".
שישה כרכים. זרעים: ]5[, צז, כו, צב, ]1[ דף. מועד: ]1[, נט, סא-קמב, ]1[ דף. נשים: ]1[, קכט, ]1[ דף. דף 
קכז נכרך אחרי דף קכח. נזיקין: ]1[, ד, ז-יד, יז-קפד דף. דף קעא מופיע פעמיים בשינויים קלים. קדשים: 
]1[, צד, מג דף. טהרות: ]1[, רצו דף. 28-27 ס"מ. מצב משתנה בין הכרכים. כתמים, בהם כתמי רטיבות. 
סימני עש. בכרך השישי סימני עש עם פגיעות בטקסט. בחלק מהכרכים קרעים וקרעים חסרים, עם פגיעות 
בטקסט, משוקמים בחלקם בהדבקה. בכמה מקומות חיתוך דפים על גבול הטקסט. בשער הכרך הרביעי, 

חלק מהאותיות מוזהבות. רישומים. חותמות. כריכות חדשות.
למהדורה הראשונה היו שתי הוצאות, עם הבדלים ביניהן. תחילה נדפסה הוצאה ראשונה בשנת תרכ"א, 
שהורכבה  תרכ"ב,  בשנת  שניה  הוצאה  הופיעה  מכן  לאחר  המדפיסים.  סמל  מופיע  שלה  השער  ובדפי 

מטפסים שנדפסו בהוצאה הראשונה, עם דפי שער חדשים, בהם לא מופיע סמל המדפיסים.

פתיחה: $800
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127. Komarno Mishnayot – Lviv, 
1862 – Set in Six Volumes
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. 
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.
At the beginning of volumes II, III 
and IV, stamps of R. Chaim Aharon David Deutsch son of R. Yosef Yisrael (1898 – 
perished in the Holocaust 1944), rabbi of Balassagyarmat, and signatures of his brother 
R. Noach Yaakov son of R. Yosef Yisrael Deutsch, son-in-law of R. Pinchas Chaim Klein 
Rabbi of Selish. Signature at beginning of vol. II.
6 volumes. Zera'im: [5], 97, 26, 92, [1] leaves; Mo'ed: [1], 59, 61-142, [1] leaves. Nashim: 
[1], 129, [1] leaves. Leaf 127 bound after leaf 128. Nezikin: [1], 4, 7-14, 17-184 leaves. 
Extra copy of leaf 171, with slight variations. Kodashim: [1], 94, 43 leaves. Taharot: 
[1], 296 leaves. 27-28 cm. Condition varies. Stains, including dampstains. Worming. In 
vol. VI, worming affecting text. Tears and open tears to some volumes, affecting text, 
repaired in part with paper. Leaves trimmed close to text in some places. Title page of 
vol. IV printed in gold and black. Inscriptions. Stamps. New bindings.
Opening price: $800
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128. ספר עבודת ישראל )קוז'ניץ( - יוזפוף, תר"ב 
- מהדורה ראשונה

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

1842[. מהדורה ראשונה.
ישראל  רבינו  האלוקי  והמקובל  הקדוש  הגאון  המחבר, 
הופשטיין - הנודע בכינויו "המגיד מקוז'ניץ" )תצ"ג/תצ"ז-

תקע"ה(, מאבות החסידות בפולין. נודע כגאון גדול בתורה, 
כעמקן וכמחדש. היה תלמידם המובהק של רבותיו המגיד 
יצחק  לוי  ורבי  מליז'נסק  אלימלך  רבי  הרה"ק  ממזריטש, 
מברדיטשוב. בשנת תקכ"ה התחיל לכהן כ"מגיד מישרים" 
בעיר קוז'ניץ. אלפי חסידים נהרו לפתחו, והוא נחשב לגדול 
יצחק  האדמו"רים בפולין. מתלמידיו הידועים הגה"ק רבי 
המגיד  בביתו.  שגדל  הרי"מ",  "חידושי  בעל  אלטר,  מאיר 
מקוז'ניץ חיבר ספרים רבים בכל מקצועות התורה, ביניהם 
לאחד  נחשב  הוא  וקבלה.  דרוש  חידושים,  הלכה,  ספרי 
בכל  העצומה  בבקיאותו  ונודע  בדורו  המקובלים  מגדולי 
עליו  ודרכיה השונות. מסופר  על שיטותיה  ספרי הקבלה, 
שעוד בצעירותו, טרם נסיעתו אל המגיד ממזריטש, הספיק 
ללמוד כשמונה מאות ספרי קבלה. חלק מחיבוריו בתורת 
וכן לספריו  הנסתר הוקדשו לפירוש ספרי קבלה קדמונים 

של המהר"ל מפראג.
ספר "עבודת ישראל" נדפס 27 שנים לאחר פטירת המחבר, 
מאמרים  )למעט  מחיבוריו  שנדפס  הראשון  החיבור  והוא 
בודדים שנדפסו בחייו(. "עבודת ישראל" נחשב לספר יסוד 
מרכזי בתורת החסידות, בו בא לידי ביטוי עומק הפנימיות 
אב"ד  הלברשטאם  יחזקאל  רבי  האדמו"ר  זו.  תורה  של 
שינאווא אמר: "כל ספרי תלמידי אור שבעת הימים רבינו 
עבודת  הקדוש  וספר  קודש,  בבחינת  הם  זיע"א  הבעש"ט 
ישראל הוא בבחינת קודש קדשים". האדמו"ר בעל ה"תורת 
חיים" מקוסוב אמר, שצריך ללמוד ספר זה בעיון ובעמקות 
כשם שלומדים בספר הזהר. מסופר על האדמו"ר רבי יצחק 
אייזיק מזידיטשוב שהעריץ מאד את ספרי המגיד מקוז'ניץ, 
שמחה  לו  "היה  ישראל",  "עבודת  הספר  לידיו  וכשהגיע 

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".

]3[, צ; לב דף. במקור נדפס הספר עם שני שערים. דף השער הראשון חסר. דף השער השני חסר ברובו 
בינוני.  נייר כחלחל בחלק מהדפים. מצב  21 ס"מ.  ורוב הטקסט משני צדי הדף הושלם בצילום.  הגדול, 

כתמים. סימני עש, עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם במילוי נייר. חותמות. כריכת עור חדשה.
ללא דף ]5[ עם שלוש הסכמות, שצורף רק לחלק מן העותקים מפני שההסכמות הובאו אל המדפיס רק 

לאחר גמר הדפסת הספר.

פתיחה: $600
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129. ספר באר משה )קוז'ניץ( - לבוב, תרי"ח - מהדורה ראשונה
ספר באר משה, מאמרי חסידות על פרשיות התורה, מאת האדמו"ר רבי משה אליקים בריעה הופשטיין 

מקוז'ניץ. ]לבוב, תרי"ח 1858[. מהדורה ראשונה.
המגיד  אביו,  של  המובהק  תלמידו  היה  )תקי"ז?-תקפ"ח(,  בריעה  אליקים  משה  רבי  האדמו"ר  המחבר, 
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".
חתימה בדף השער: "הירש מאיר טייטעלבוים - ולצלבק", שנדב את הספר מאוחר יותר ל"עקד ישיבת חכמי 
לובלין". חותמות ספריית ישיבת חכמי לובלין. חותמת "אגודה צעירי אמוני ישראל - ולוצלבק". חתימה 

נוספת בדף א/1: "דוד שו"ב מפאטשניב". 
]1[, קפח דף. 26.5 ס"מ. שוליים רחבים. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי קל. סימני עש. 

קרעים בשולי מספר דפים. רישומים וחותמות. כריכה ישנה.

פתיחה: $400

128. 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.
[3], 90; 32 leaves. Originally printed with two title pages. Lacking first title page. 
Lacking most of second title page, large part of text replaced in photocopand. 21 cm. 
Partially printed on bluish paper. Fair condition. Stains. y. Worming, affecting text, 
repaired in part with paper. Stamps. New leather binding.
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: $600
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130. שו"ת מים חיים - ז'יטומיר, תרי"ז-תרי"ח - עם מכתב שו"ת מה"בעל שם טוב"
רבי  דפוס  ז'יטומיר,  אוסטרהא.  אב"ד  רפפורט  הכהן  חיים  רבי  מאת  חלקים,  שני  חיים,  מים  שו"ת  ספר 
חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא, תרי"ז-תרי"ח 1857. מהדורה ראשונה. עם 

הסכמות האדמו"רים רבי מרדכי מטשרנוביל וה"שר שלום" מבעלזא.
יעקב  רבי  של  )בנו  קונסטנטין  אב"ד  מאיר  רבי  אל  ממז'יבוז'  שנשלחה  שאלה  נדפסה  כז  סימן  א  בחלק 
עמדין(, אודות שאלה בסירכא, שהמרא דאתרא הכשיר, אך פסקו אינו נראה לכמה מחשובי הקהילה. בין 
החתומים על מכתב השאלה: "ישראל בע"ש ]=בעל שם[ מטליסט" - הלא הוא רבינו ישראל בעל שם טוב. 
על כך באה תשובתו הארוכה של רבי מאיר, בו מצדיק את חששם, ויוצא נגד הפסק של הרב של מז'יבוז'. 
ובישראל...  ביהודה  "אלוף  הבעש"ט:  על  והערכה  כבוד  תארי  של  שורות  בכמה  נפתח  התשובה  מכתב 
ממציא מזור ותרף... הרב המופלג המפורסים בש"ט ]=בשם טוב[ מוה' ישראל נר"ו..." )פענוח התוארים 

הארוכים והמליציים שבתחילת תשובה זו, ומשמעותם, נידונו באריכות בספרות המחקר(.

129. Be'er Moshe (Kozhnitz) – Lviv, 
1858 – First Edition
Be'er Moshe, Chassidic essays on the 
Torah portions, by Rebbe Moshe Elyakim 
Beri'a Hopstein of Kozhnitz. [Lviv, 1858]. 
First edition.
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.
Signature on title page of "Hirsh Meir 
Teitelbaum – Włocławek", who later 
donated the book to the Chachmei Lublin 
yeshiva library (stamps of the library). 
Stamp: "Agudath Tze'irei Emunei Yisrael 
– Włocławek". Signature on p. 1a.
[1], 188 leaves. 26.5 cm. Wide margins. 
Good-fair condition. Stains, including dampstains. Minor wear. Worming. Marginal 
tears to several leaves. Inscriptions and stamps. Old binding.
Opening price: $400
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130. 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.
Two parts in one volume.
Signature on title page.
84; 151 pages. Two title pages for each part, and additional title page for Otzrot Chaim 
section at end of book (altogether five title pages). Leaf 3 of part I bound after leaf 4. 
First title page printed in red and black. 34 cm. Good condition. Stains. Open tear to 
second title page of part I, not affecting text. Margins of one leaf trimmed, not affecting 
text. New binding. 
Opening price: $500

שני חלקי הספר כרוכים בכרך אחד, חלק ראשון 
על  שני  וחלק  דעה,  ויורה  חיים  אורח  ענייני  על 
ענייני אבן העזר וחושן משפט. בסוף החלק השני 
אגדה  חידושי  ובו  חיים",  "אוצרות  קונטרס  נדפס 
ופלפולים על פרשיות השבוע, מאת המחבר ובנו 
זקני  של  תשובותיהם  גם  נדפסו  בשו"ת  המו"ל. 
בתחילת  הדורות.  מגדולי  שהיו  ודודיו,  המחבר 
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 בדף השער: "קאפעל פאדווידז".

נוסף  ושער  חלק,  לכל  שערים  שני  עמ'.   151  ;84
)סך  לקונטרס "אוצרות חיים" הכרוך בסוף הספר 
נכרך  בחלק הראשון  ג  דף  הכל חמישה שערים(. 
לאחר דף ד. חלק מנוסח דף השער הראשון נדפס 
בדיו אדומה. 34 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרע חסר 
בדף השער השני של החלק הראשון, ללא פגיעה 
ללא  מהדפים,  באחד  חתוכים  שוליים  בטקסט. 

פגיעה בטקסט. כריכה חדשה.

פתיחה: $500
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131. 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.
Signatures on the title page. Other inscriptions.
[1], 117 leaves. 24 cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains and dark 
stains to title page. Tears to title page and other leaves, repaired with paper (with slight 
damage to text from repair). New binding.
Opening price: $1000

ז'יטומיר,   - )אפטא(  ישראל  אוהב  ספר   .131
תרכ"ג - מהדורה ראשונה

ספר אוהב ישראל, דרושים על התורה בדרך החסידות, 
מאפטא.  העשיל  יהושע  אברהם  רבי  האדמו"ר  מאת 
העשיל  יהושע  ורבי  ליפא  חנינא  רבי  דפוס  ז'יטומיר, 
מהדורה   .1863 תרכ"ג  מסלאוויטא,  הרב  נכדי  שפירא, 

ראשונה.
רבי  האדמו"ר  המחבר,  נכד  ע"י  לדפוס  הובא  הספר 
משולם זוסיא מזינקוב. המו"ל מספר בהקדמתו על אביו 
האדמו"ר רבי יצחק מאיר, בן המחבר, "בראותו כי רבו 
המעתיקים כל אחד לפי דעתו, וחשש מפני הטועין... בחר 
באיש אחד חריף ומופלג בתורה, ספרא רבא ומינה אותו 
לרשום הדברים הקדושים היוצאים מפיו הק', ואחר כל 
זצוקלל"ה  זקני  של  קדשו  עיני  לפני  העלה  ומועד  שבת 
מספר  ההקדמה  בהמשך  הצורך...".  כפי  תיקן  ולפרקים 
"יען כי  על הסיבה שהספר נקרא בשם "אוהב ישראל": 
הוי מרגלי בפומי דרב אשר במדה זאת יוכל להתפארה 
תקועה  ישראל  אהבת  אשר  מעלה,  של  ב"ד  לפני  אפי' 
ירשמו  לבניו שלא  צוה  וטרם הלקח ארון אלקים  בלבו, 
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...".
חתימות בדף השער: "נחמן הנקרא קא--- הדר פה קאליש]?["; "נחמן בהרב משה מרדכי... זצ"ל". רישומים 

נוספים.
]1[, קיז דף. 24 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות וכתמים כהים בדף השער. קרעים בדף 
השער ובדפים נוספים, משוקמים בהדבקות נייר )עם פגיעות קלות בטקסט כתוצאה מההדבקה(. כריכה 

חדשה. 

פתיחה: $1000
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132. Birkat David – Rebbe David of Tolna – Zhitomir, 1862 – First Edition – 
Segulah Book
Birkat David, Chassidic and Kabbalistic homilies on the Torah and festivals, by Rebbe 
David of Tolna. Zhitomir: R. Chanina Lipa and R. Yehoshua Heshel Shapira, grandsons 
of the rabbi of Slavita, 1862. First edition. 
Printed during the lifetime of the author Rebbe David Twersky of Tolna (1808-1882), 
son of Rebbe Mordechai of Chernobyl. In his introduction, the author, known as a 
wonder-worker, blesses: "We shall merit pure future joy, and constant blessings".
Originally printed with two title pages and two prefaces, with only slight differences 
between them. The present copy only comprises the second title page and preface.
143 pages. Lacking first [4] pages, with first title page and preface. 20 cm. Good-fair 
condition. Stains, including dark stains. Worming, affecting text in several places, 
repaired with paper. Inscriptions. Deleted stamps and signature. New binding.
Opening price: $300

מטולנא  דוד  רבי   - דוד  ברכת  ספר   .132
 - - מהדורה ראשונה  ז'יטומיר, תרכ"ב   -

ספר סגולה

ספר ברכת דוד, דרושי חסידות וקבלה על התורה 
והמועדים, מהאדמו"ר רבי דוד מטולנא. ז'יטומיר, 
דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, 
מהדורה   .1862 תרכ"ב  מסלאוויטא,  הרב  נכדי 

ראשונה. 
טברסקי  דוד  רבי  האדמו"ר  המחבר  בחיי  נדפס 
רבי  האדמו"ר  של  בנו  )תקס"ח-תרמ"ב(,  מטולנא 
המחבר,  מברך  בהקדמותיו  מטשרנוביל.  מרדכי 
ש"נזכה   - ישועות"  ל"פועל  בדורו  נודע  אשר 
הברכות  כל  והשפעות  שלעתיד,  שלמה  לשמחה 

בלי הפסק".
ודף  שער  דף  הספר  בראש  מופיעים  במקור 
הקדמה, ושוב דף שער ודף הקדמה. בין השערים 
וההקדמות קיימים הבדלים קלים בלבד - במסגרת 
המחבר  )תארי  ובנוסח  בטיפוגרפיה  השער, 
ואבותיו הקדושים(. לא ברור מדוע נדפסו השערים 
בהוראת  נעשה  הדבר  והאם  פעמיים  וההקדמות 
רבינו המחבר או לא. בעותק שלפנינו מופיעים רק 

דף השער השני ודף ההקדמה השני.
143 עמ'. חסרים ]4[ עמ' ראשונים, שבהם השער וההקדמה הכפולים. 20 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, 
בהם כתמים כהים. סימני עש, עם פגיעות בטקסט במספר דפים, משוקמים במילוי נייר. רישומים. חותמות 

וחתימה מחוקות. כריכה חדשה.

פתיחה: $300

132



ספרי חסידות176 

133. ספר מגן אברהם )טריסק( - לובלין, תרמ"ז - מהדורה ראשונה - ספר סגולה - חותמת 
האדמו"ר רבי חנוך דב זילברפרב מקוידנוב

רבי  האדמו"ר  מטריסק,  מהמגיד  והמועדים,  התורה  על  חסידות  מאמרי  א-ב,  חלקים  אברהם,  מגן  ספר 
אברהם טברסקי בן רבי מרדכי מטשרנוביל. לובלין, דפוס יעקב הערשענהארן ומשה שניידמעסער, תרמ"ז 

1887. מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי האדמו"ר המחבר.
שני שערים לחלק ראשון, ושער נוסף לחלק שני. שם הספר ומקום הדפוס נדפסו בדיו אדומה. בדף ]3[ נדפס 

העתק ליטוגרפי של חתימת יד קדשו של המחבר.
ידועה הסגולה בהחזקת הספר, כפי שכתב המחבר בהקדמתו: "הספר הזה מגן אברהם... מגן יהיה לכל 
ההוגים בו... הנני מברך את כל אשר יקח את הספר הזה כי יתמשכו עליו חסדים רבים, ואלהי אברהם 
יהיה בעזריכם למלאות כל משאלותיכם, בנים ובני בנים שתולים סביב לשלחניכם...". עוד כותב המחבר 
בהקדמתו: "בעזר א'להי צורי וישעי, דברי עשו רושם גדול בלבות השומעים באמת, ורבים השיבו מעון...".

מובא בשם האדמו"ר בעל ה"שפת אמת" מגור, שאמר שחובה מוטלת על אברך למשכן את התפילין דרבינו 
תם שלו כדי לרכוש בדמיהם את הספר הקדוש "מגן אברהם" מהמגיד מטריסק )הקדמה למהדורת ירושלים 

תשס"ו; וראה: קובץ מילין קדישין, ירושלים תשס"ח, עמ' תפז(.
בדף השער הראשון חותמת של רבי "חנוך דב זילברפרב" )תר"ן-תשל"ח(, האדמו"ר מקוידנוב בבוטשאן, 

ולימים מייסד חסידות קוידנוב בתל-אביב.
]1[, מז, לו; קיד דף. 25 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. קרעים ובלאי בשולי הדפים. 
)כפי  נייר  פגיעה במסגרת, משוקמים בחלקם בהשלמת  וקרעים חסרים בדף השער הראשון, עם  קרעים 

הנראה דף שער זה הושלם מעותק אחר(. סימני עש. רישומים וחתימות. כריכת עור חדשה.
וריאנט הכולל את דף קיד שאינו מופיע בכל הטפסים ]ישנם טפסים שונים, בהם נגמר הספר בדף קיג, כאשר 

העמוד האחרון )קיג/2( נדפס בכתב צפוף עם שינויים בתוכן[. 

פתיחה: $1200
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133. Magen Avraham (Trisk) – Lublin, 1887 – First Edition – Segulah Book – 
Stamp of Rebbe Chanoch Dov Silberfarb of Koidanov
Magen Avraham, Parts I-II, Chassidic essays on the Torah portions and festivals, by 
the Maggid of Trisk, Rebbe Avraham Twersky son of R. Mordechai of Chernobyl. 
Lublin: Jacob Herschenhorn and Moses Schneidmesser, 1887. First edition, printed in 
the author's lifetime.
Two title pages for part I, additional title page for part II. Title and imprint in red.
Segulah book – the author attests that the book serves as a source of protection and 
blessings.
On first title page, stamp of Rebbe Chanoch Dov Silberfarb of Koidanov (1890-1978), 
rebbe in Botoshan and later founder of the Koidanov Chassidut in Tel Aviv.
[1], 47, 36; 114 leaves. 25 cm. Good-fair condition. Stains, including dampstains. 
Marginal tears and wear. Closed and open tears to first title page, affecting border, 
repaired in part with paper (title page presumably provided from a different copy). 
Worming. Inscriptions and signatures. New leather binding.
Variant including leaf 114, not found in all copies.
Opening price: $1200
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134. ספר ישמח משה - לבוב, תר"ט-תרכ"א 
- מהדורה ראשונה - סט בארבעה כרכים - 

חותמת רבי יחזקאל בנעט מוואראהל

ספר ישמח משה על התורה - דרושי חסידות וקבלה, 
רבי  הקדוש  הגאון  מאת  התורה,  פרשיות  סדר  על 
על  א-ה,  חלקים  אוהעל.  אב"ד  טייטלבוים  משה 
ודברים.  במדבר  ויקרא,  שמות,  בראשית,  חומשים 
בארבעה  סט   .1848-1861 ]תר"ט[-תרכ"א  לבוב, 
עם  החלקים,  כל  של  ראשונות  מהדורות  כרכים. 
שער נפרד לכל חלק )מלבד לחלק דברים הכרוך עם 

חלק במדבר, שהשער שלו חסר בעותק שלפנינו(. 
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 הכרך הרביעי נדפסו הסכמות 

של ה"דברי חיים" וה"ייטב לב" )במקור נדפסו ההסכמות גם בראש החלק החמישי, אך דף זה חסר בעותק 
שלפנינו(.

סיגט  אדמו"רי  שושלות  אבי  )תקי"ט-תר"א(,  אוהעל  אב"ד  טייטלבוים  משה  רבי  הקדוש  הגאון  המחבר, 
וסאטמר ועוד שושלות חסידיות חשובות. נודע מצעירותו כגאון מופלג, ואף זכה בימי נעוריו לבקר בהיכלו 
יוסף משה  הרב  ישמח משה, מאת  בעל  הקדוש  הגאון  )ראה:  בלימוד  עמו  ולשוחח  בווילנא  הגר"א  של 
סופר, ברוקלין תשמ"ד, עמ' כה-כו(. כיהן ברבנות בשינאווא ובאוהעל. התקרב לחסידות בגיל מבוגר, והיה 
מתלמידי החוזה מלובלין וה"אוהב ישראל" מאפטא. בשנת תקס"ח התמנה לרב באוהעל והחל להפיץ את 
החסידות בגלילות הונגריה. התפרסם בדורו כמקובל אלוקי ופועל ישועות, ועסק הרבה בנתינת קמיעות. 

מספריו: שו"ת "השיב משה" בהלכה, "ישמח משה" על תנ"ך ו"תפלה למשה" על תהלים.
בשער הכרך הראשון חותמות של רבי "יחזקאל בנעט א"ב"ד"דק"ק וואראהל" ]הגאון רבי יחזקאל בנעט 
)תרכ"א-תרע"ג(, בן-בתו של רבי שלמה גנצפריד בעל "קיצור שלחן ערוך". חתן הגאון רבי אברהם יצחק 
גליק אב"ד טולטשווא. משנת תרמ"ט כיהן כאב"ד ס'-וואראהל, שם הקים ישיבה חשובה, ורבים מרבני 

תקופתו היו מתלמידיו. הותיר תשעה-עשר חיבורים בהלכה ואגדה, מהם נדפס שו"ת משיב טעם[.
סט בארבעה כרכים. בראשית: ]1[, קיז דף. דף קג נכרך אחרי דף קד. שמות: צ דף. דף עג נכרך אחרי דף 
עד. ויקרא: מב דף. חסרים דפים כא-כב, במקומם מופיעים פעם נוספת דפים יט-כ. במדבר ודברים: ]1[, 
מט; ב-עב, ]1[ דף. חסר דף א מהספירה השנייה – דף השער וההסכמות לחומש דברים. גודל משתנה בין 
הכרכים: 21.5-24.5 ס"מ בקירוב. הכרך הראשון במצב טוב, שאר הכרכים במצב בינוני. כתמים, בהם כתמי 
רטיבות )בכרך הראשון כתמי דיו כהים במספר דפים(. בכרך הראשון קרע בדף השער, משוקם בנייר דבק. 
בכרכים האחרים סימני עש )חלקם קשים( עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם בנייר דבק. בכרך השני 
קרעים חסרים בשוליים, ללא פגיעות בטקסט. בכרך הרביעי קרעים חסרים בדף השער ובדפים נוספים, עם 
פגיעה בטקסט באחד הדפים, משוקמים בחלקם בדבק נייר. במספר מקומות חיתוך דפים על גבול הטקסט. 

רישומים וחותמות. כריכות עור חדשות, תואמות.

פתיחה: $1500 
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134. Yismach Moshe – Lviv, 1848-1861 – First Edition – Set in Four Volumes – 
Stamp of Rabbi Yechezkel Banet of Varahl 
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. Set in four volumes. First edition of all five parts, with a 
separate title page for each part (Devarim part bound with Bamidbar and lacking 
title page).
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. 
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.
Stamps on the title page of the first volume: "Yechezkel Banet Rabbi of Varahl" (R. 
Yechezkel Banet [1861-1913], grandson of R. Shlomo Ganzfried author of Kitzur 
Shulchan Aruch, served as rabbi of Szinyérváralja, where he established a prominent 
yeshiva).
Set in four volumes. Bereshit: [1], 117 leaves. Leaf 103 bound after leaf 104. Shemot: 
90 leaves. Leaf 73 bound after leaf 74. Vayikra: 42 leaves. Lacking leaves 21-22, extra 
copies of leaves 19-20 bound instead. Bamidbar and Devarim: [1], 49; 2-72, [1] leaves. 
Lacking leaf 1 of second sequence – title page and approbations of Devarim. Size varies: 
approx. 21.5-24.5 cm. First volume in good condition, other volumes in fair condition. 
Stains, including dampstains (dark ink stains to several leaves of vol. I). Tear to title 
page of vol. I, repaired with tape. Worming to other volumes, affecting text (significant 
damage in some places), repaired in part with tape. Marginal open tears to vol. II, 
not affecting text. Open tears to title page and other leaves of vol. IV, affecting text in 
one place, repaired in part with tape. Leaves trimmed close to text in several places. 
Inscriptions and stamps. New, matching leather bindings.
Opening price: $1500 
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ספר   - )אניפולי(  הגנוז  אור  ספר   .135
סגולה - לבוב, תרכ"ו - מהדורה ראשונה 

- הסכמת ה"צמח צדק" מליובאוויטש

רמז  - חידושים על התורה בדרך  ספר אור הגנוז 
וזאת  ספר   - שני  חלק  עם  וקבלה,  חסידות  וסוד, 
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.
להסכמותיהם  בהדפסתו  זכה  הגנוז  אור  ספר 
בו  מופיעה  החסידות.  צדיקי  גדולי  של  הנלהבות 
הסכמתו היחידה של האדמו"ר רבי מנחם מענדל 
מליובאוויטש בעל ה"צמח צדק", וכן מופיעות בו 
ובניו הקדושים:  רבי מרדכי מטשרנוביל  הסכמות 
רבי אהרן מטשרנוביל, רבי אברהם מטריסק, רבי 
יעקב  יצחק  רבי   - אחיינו  הסכמת  מטולנא,  דוד 
רבי חיים מצאנז  וכן הסכמותיהם של  מאקארוב, 

ורבי יצחק מאיר מגור בעל "חידושי הרי"מ".
)"המגיד  מטשרנוביל  מרדכי  רבי  בהסכמת 
שיש  והשמירה  הסגולה  על  נכתב  מטשרנוביל"( 
לעצמו  אחד  כל  "ויקנה  שלפנינו:  הספר  בהחזקת 
לו  מעולה  ולשמירה  לזכות  הזה  הקדוש  הספר 

ולזרעו לדורותם". בניו הקדושים - רבי אהרן מטשרנוביל, רבי אברהם מטריסק, רבי דוד מטולנא - המסכימים 
אף הם על הספר, 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 
כדי שיעניקו הסכמות על ספר  זלמן מלאדי  רבי שניאור  פנה  מעולם הדעת...". היה מהשניים שאליהם 

ה"תניא" )השני היה חברו רבי זושא מאניפולי(.
]1[, יב; פד; לג דף. 23.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. חותמות. כריכה 

חדשה.

פתיחה: $600
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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. Divisional title page for part II.
The book 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". His holy sons – R. Aharon of 
Chernobyl, R. Avraham of Trisk (Turiisk) and R. David of Tolna – also mention in their 
approbations the segulah for protection that their father described. In the publisher's 
foreword, the author's grandson likewise cites the protective qualities of the book.
[1], 12; 84; 33 leaves. 23.5 cm. Good-fair condition. Stains. Worming, affecting text. 
Stamps. New binding.
Opening price: $600

136. ספר בית אהרן )קרלין( - ברודי, תרל"ה - מהדורה ראשונה
ספר בית אהרן, "על התורה ועל העבודה", מאת האדמו"ר רבי אהרן פרלוב מקרלין. ברודי, תרל"ה 1875. 

מהדורה ראשונה.
שני דפי שער.

בראש הספר "אזהרות קודש" והנהגות בדרך החסידות מאת שלשלת אדמו"רי קרלין-סטולין: רבי אהרן 
"הגדול" מקרלין, בנו רבי אשר )הראשון(, בנו רבי אהרן )השני(, ובנו רבי אשר )השני(.

בדף ו )עמ' 11( נדפס "זמר לשבת מהרב הקדוש האלקי וכו' הרב ר' אהרן הגדול זצוקללה"ה מקארלין" - 
הפיוט הנודע "יה אכסוף נועם שבת". בהקדמה לספר שלפנינו מובא הטעם לקריאת שמו "בית אהרון": 
"ומידי דברו ]רבי אהרון השני[ בכ"ק ]=כתבי קודש[ האלו קרא שמם בפיו הקדוש בית אהרון, כאשר יצא 
מפי זקנו הקדוש האלקי כו' מוהר"א ]רבי אהרון 'הגדול'[ מקארלין לבנו אדמו"ר כו' רבינו אשר זצקוללה"ה 
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...".
]6[, 316, ]5[ עמ'. 26 ס"מ. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים. קרעים חסרים גדולים בדף השער הראשון, 
עם פגיעה במסגרת השער, משוקמים בהשלמת נייר )מסגרת השער הושלמה בצילום(. קרעים קטנים בשולי 

מספר דפים. חותמת. כריכת עור חדשה.
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 העותקים השונים של הספר, ראה: מאמר 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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136. 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, [5] pages. 26 cm. Most 
leaves in good condition. Stains. 
Large open tears to first title page, 
affecting border, repaired with 
paper (lacking parts of border 
provided in photocopy). Minor 
marginal tears to several leaves. 
Stamp. New leather binding.
Some corrections were made to this 
first edition during the course of 
the printing, resulting in variations 
between the different copies.
Opening price: $800
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 - )נסכיז(  יצחק  תולדות  ספר   .137
ראשונה  מהדורה   - תרכ"ח  וורשא, 

- ספר סגולה

על  חסידות  מאמרי  יצחק,  תולדת  ספר 
פרשיות התורה והמועדים, ועל ספר תהלים, 
מנסכיז.  שפירא  יצחק  רבי  האדמו"ר  מאת 
]תרכ"ח[  שריפטגיסער,  נתן  דפוס  וורשא, 
בדף  שערים.  שני  ראשונה.  מהדורה   .1868
המחבר  של  שמו  נדפס  הראשון  השער 

באותיות גדולות ובדיו זהובה.
האדמו"רים  החסידות,  גדולי  הסכמות  עם 
בעל ה"דברי חיים" מצאנז, המגיד מטריסק, 
אלימלך  ורבי  מאוסטרובה  יהושע  רבי 
אלימלך  רבי  האדמו"ר  מגרודז'יסק. 
סגולת  על  בהסכמתו  כותב  מגרודז'יסק 
"ומהראוי לכל אחב"י  בבית:  החזקת הספר 
]=אחינו בני ישראל[ עדת ישורון להביא כ"א 
בחדרי  הלזה  הק']דוש[  ס']פר[  אחד[  ]=כל 

משכיותו למען להיות למשמרת ברכה".
המדפיס,  לשם  סמוך  השני,  השער  בדף 
צוינה העובדה: "אשר הדפיס בשנת תרכ"ד 
מרן  בהוצאת  תהלים  ספרי  אלפים  ששת 

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. דף כד בספירה הראשונה נכרך בטעות אחרי דף כו. 25 ס"מ. שוליים רחבים. מרבית 
הדפים במצב טוב. כתמים. בדף השער ובדפים נוספים כתמים רבים. קרעים במספר מקומות, משוקמים 

בחלקם בהדבקות נייר-דבק )כולל בדף השער(. חותמות. רישומים רבים. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $800
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138. ספר דברי חיים )צאנז( - הלכות גיטין ומקוואות - זולקווא, תרכ"ד - מהדורה ראשונה 
- חיבורו הראשון של ה"דברי חיים" מצאנז, שנדפס בחייו בעילום שם המחבר

ספר דברי חיים, שני חלקים, על הלכות גיטין ומקוואות. זולקווא, ]תרכ"ד[ 1864. מהדורה ראשונה.
שני חלקים בכרך אחד. שער נפרד לחלק השני.

ספר זה הוא ספרו הראשון של ה"דברי חיים" שראה אור בדפוס )ספר השו"ת "דברי חיים" יצא לאור לאחר 
11 שנה, בשנת תרל"ה(. בהקדמה כותב המחבר "שמי לא רשמתי מטעם הידוע", אך מהמהדורה השניה 
)מונקאטש, תרנ"ב( ואילך נדפס שם המחבר בדף השער. בהקדמה למהדורה השניה של הספר מספר בן 
המחבר, האדמו"ר רבי ברוך מגורליץ, על אביו, ש"קודם פטירתו בעת חליו, 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  המחבר,  ושמח"  "שש  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(.
בדפי השער של שני החלקים, חתימות של בני משפחת חיימוב: רבי חאג'י יונה ובניו רבי חזקיה, רבי רפאל 

ורבי ידידיה. 
שני חלקים בכרך אחד. ]3[, לד, ]1[, לג-מד; כז; ]1[, כג, ]1[ דף. דף יג מהספירה הראשונה נכרך בטעות 

אחרי דף יד. 34.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים ספורים, ללא פגיעה בטקסט. כריכה חדשה.

פתיחה: $500

137. 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: Nathan 
Schriftgiesser, 1868. First edition. Two title pages. Author's name printed in gold ink 
on first title page.
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. Leaf 24 of first sequence erroneously bound after leaf 26. 25 
cm. Wide margins. Most leaves in good condition. Stains. Many stains to title page and 
other leaves. Tears in several places, repaired in part with tape (including title page). 
Stamps. Many inscriptions. New leather binding.
Opening price: $800
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139. שו"ת דברי חיים )צאנז( - לבוב, תרל"ה - שני חלקים - מהדורה ראשונה - הגהות
ספר שו"ת דברי חיים, שאלות ותשובות בארבעת חלקי שלחן ערוך. לבוב, תרל"ה 1875. מהדורה ראשונה. 

שני חלקים בשני 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 ועריכת 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 
"מקור  )ראה  ובטהרה"  בקדושה  תורה  חידושי  להוציא  כדי  בלילי טבת הקרים,  קצרה בשלימותה  אחת 

חיים", בילגוריי תרע"ב, סעיף יג(.

138. Divrei Chaim (Sanz) – Laws of 
Gittin and Mikvaot – Zovkva, 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). Zhovkva, 1864. First edition. 
Two parts in one volume. Divisional title 
page for part II.
This is the first work of the Divrei Chaim 
to be published, albeit anonymously. 
(Responsa Divrei Chaim was published 
11 years later, in 1875).
Signatures of members of the Chaimov 
family on the title pages of both parts: 
R. Yonah and his sons R. Chizkiyah, R. 
Refael and R. Yedidia.
Two parts in one volume. [3], 34, [1], 
33-44; 27; [1], 23, [1] leaves. Leaf 13 of 
first sequence erroneously bound after 
leaf 14. 34.5 cm. Good condition. Stains. 
A few tears, not affecting text. New 
binding.
Opening price: $500
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139. Responsa Divrei Chaim (Sanz) – Lviv, 1875 – Two Parts – First Edition – 
Glosses
Responsa Divrei Chaim, responsa on the four parts of Shulchan Aruch. Lviv, 1875. 
First edition. Two parts in 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.
On the title page of part I, stamp of R. Benzion Wesel Rabbi of Turda. Several glosses 
in both volumes, presumably in his handwriting.
R. Benzion Wesel Rabbi of Turda (1864-1938), leading rabbi in his times, head of the 
Orthodox Bureau of Transylvanian rabbis. Served as rabbi of Brașov and Turda. 
Two volumes. Part I: [2], 134 leaves. Part II: [4], 120 leaves. 37.5 cm. Good condition. 
Stains. Tears to title page of vol. I and to margins of other leaves in both volumes, not 
affecting text, repaired in part with paper. New bindings.
Opening price: $500

ציון  "בן  בדף השער של החלק הראשון:  חותמת 
בשני  והגליל".  טארדא  דק"ק  אב"ד  רב  וועזעל 

הכרכים מספר הגהות, כפי הנראה בכתב-ידו.
)תרכ"ד- טורדא  אב"ד  וועזעל  ציון  בן  רבי  הגאון 

הלשכה  ראש  בדורו,  הרבנים  מגדולי  תרצ"ח(, 
האורתודוקסית של רבני טרנסילבניה. בנו של רבי 
כלב פייבל וועזעל אב"ד טורדא )תקצ"ה-תרנ"ח(. 
בתחילה כיהן רבי בן ציון כאב"ד בראשוב, ובשנת 
ברבנות  אביו  מקום  את  למלא  נקרא  תרס"ב 
טורדא, על פי בקשת רבו בעל ה"קדושת יום טוב" 
מסיגט. בחכמתו ובכוח אישיותו השכיל להגן על 
צרכי הציבור האורתודוכסי. חתנו וממלא מקומו 
יוסף אדלר, שעלה לארץ ישראל לאחר  הוא רבי 

השואה ונודע בשם "הגאון מטורדא".
שני:  דף. חלק  קלד   ,]2[ כרכים. חלק ראשון:  שני 
37.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים  דף.  ]4[, קכ 
בדף השער של הכרך הראשון ובשולי דפים נוספים 
משוקמים  בטקסט,  פגיעות  ללא  הכרכים,  בשני 

בחלקם בהדבקות נייר. כריכות חדשות.

פתיחה: $500
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אוסף   - וסדיגורה  צאנז  מחלוקת   .140
פריטים

אוסף פריטים הקשורים למחלוקת צאנז וסדיגורה:
מחלוקת  בעניין  רבנים  מכתבי  הרועים,  ילקוט   ·
"תשובת  פושעים,  שבר  ומאמר  וסדיגורה,  צאנז 
חכם אחד ממדינת גאליציען" באותו עניין. אודסה, 

]תר"ל[ 1869.
בספר נאספו מכתביו החריפים של האדמו"ר רבי 
חיים הלברשטאם בעל "דברי חיים" מצאנז ורבנים 
מליאובה  בער  דוב  רבי  האדמו"רים  נגד  נוספים, 
ואחיו רבי אברהם יעקב מסדיגורה - בניו של רבי 
ישראל מרוז'ין. בעמ' 49-80 "מאמר שבר פושעים", 
המספר את סיפור המחלוקת, עם שער מיוחד. על 
הנראה  ככל  רמ"ז",  "מאתי  נכתב  הראשי  השער 
רבי משה זליקוביץ, אך ייתכן שהוא רק המו"ל ולא 
המחבר )ראה ח' ליברמן, אהל רח"ל, ג, תשמ"ד, 

עמ' 402(.
80 עמ'. 20 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. קרעים ובלאי. 

דף השער מנותק. ללא כריכה.
· שני גליונות של עיתון "המגיד". מס' 8, י"ג אדר 

תרכ"ט 1869; מס' 27, ו' אב תרכ"ט 1869.
רבי  מאת  מכתבים  פורסמו  אלו  גליונות  בשני 
מרוזין,  ישראל  רבי  של  בנו  מליאובה,  בער  דוב 
ומכתבים נוספים, בעניין הפרשיה שנקשרה בשמו 
צאנז  חסידות  בין  המחלוקת  את  הציתה  ואשר 

לסדיגורה. בגליון מחודש אדר מופיע מכתב מרבי דוב בער המכחיש את השמועות לפיהן התנצר, ואחריו 
מופיע מכתב מראשי העדה בצ'רנוביץ המאשרים את דבריו. בגליון מחודש אב מופיע מכתב מרבי דוב 
בער הכותב כי חזר לדרך אבותיו ושב לחצר החסידות בסדיגורה, ואחריו מופיע מכתב אישור מאת רבני 

סדיגורה )ראה על כך בהרחבה: דוד אסף, הציץ ונפגע - אנטומיה של מחלוקת חסידית, 2012(. 
2 גליונות בני ]10[ עמ' כל אחד. 35 ס"מ בקירוב. מצב בינוני-טוב. כתמים. קרעים בשוליים. סימני קיפול.

· "דער סאנזער צדיק - ר' חיים האלברשטאם", מאת יהושע ראקער. וינה, תרפ"ז ]1927[.
"...זיין לעבען... זיין גאונות אין נגלה אין נסתר, ביז די מוראדיגע מחלוקת סאנז און סאדאגורע" ]=חייו... 
העתון  עורך  ע"י  נכתב  הספר  סדיגורה[.  עם  צאנז  של  הנוראה  המחלוקת  עד  ובנסתר,  בנגלה  גאונותו 

"אידישע וועלט" )קליבלנד, ארה"ב( ונדפס ע"י הוצאת ספרים מניו-יורק בבית דפוס בווינה.
]4[ דף; 225, ]1[ עמ'. 19.5 ס"מ. נייר יבש. מצב טוב. כתמים. קרעים בשולי הדפים הראשונים והאחרונים. 

דף המגן הקדמי מנותק. כריכה מקורית, קרועה ומנותקת בחלקה.

פתיחה: $500
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140. The Sanz-Sadigura Polemic – 
Collection of Items
Collection of items related to the Sanz-
Sadigura polemic:
· Yalkut HaRo'im, sharp letters from the 
Divrei Chaim of Sanz and other rabbis, 
against Rebbe Dov Ber of Leova and his 
brother R. Avraham Yaakov of Sadigura, 
sons of Rebbe Yisrael of Ruzhin. With the 
Shever Posh'im essay on the same topic. 
80 pages. 20 cm. Fair condition. Stains. 
Tears and wear. Title page detached. 
Without binding.
· Two issues of the HaMaggid 
newspaper. No. 8, 13th Adar 1869; no. 
27, 6th Av 1869.
Two issues in which letters from Rebbe 
Dov Ber of Leova and other letters 
related to the Sanz-Sadigura polemic 
were published.
[2] issues of [10] pages each. Approx. 
35 cm. Fair-good condition. Stains. 
Marginal tears. Folding marks.
· Der Sanzer Tzadik – R. Chaim Halberstam, by Yehoshua Roker. Vienna, 1927. 
Biography of Rebbe Chaim Halberstam of Sanz, and account of the Sanz-Sadigura 
controversy.
[4] leaves; 225, [1] pages. 19.5 cm. Dry paper. Good condition. Stains. Marginal tears 
to first and final leaves. Front endpaper detached. Original binding, torn and partially 
detached.
Opening price: $500
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 - תניא  אמרים  ליקוטי  ספר   .141
ראשונה  מהדורה   - תקנ"ט  זולקווא, 

של אגרת התשובה מהדורה קמא 

ספר ליקוטי אמרים - תניא, מאת האדמו"ר 
זולקווא,  מלאדי.  זלמן  שניאור  רבי  הזקן 

]תקנ"ט 1798[.
ליקוטי  ספר  והוא  "תניא  הספר:  בשער 
נופך... מהגאון... הרב  אמרים... והוספנו בו 
התשובה  מהות  לבאר  והוא  נר"ו,  המחבר 
היה  לא  אשר  שלישי  חלק  והוא  וענינה, 
]המילה  בסלאוויטא..."  הנדפס  בראשוני' 

"בסלאוויטא" מודגשת בשער[.
ספר  של  שניה  הדפסה  היא  זו  מהדורה 
נדפסה  וכנראה  המחבר,  בחיי  התניא 
הראשונה  היא  זו  מהדורה  ידיעתו.  ללא 
במהדורה  רוסיה.  לגבולות  מחוץ  שנדפסה 
זו נדפסו לראשונה בסוף הספר פרקי "אגרת 
התשובה" - מהדורה קמא )בשקלוב תקס"ו 
התשובה"  "אגרת  את  המחבר  הדפיס 

מהדורה בתרא(.
לספר  שניתן  הראשונה  הפעם  זו  למעשה, 
השם "תניא", שלאחר מכן נתקבע בפי כל. 
"ליקוטי  הספר  נקרא  הראשונה  במהדורה 

אמרים" בלבד.
בסוף הספר כותב המביא לבית הדפוס רבי 
יעקב מבראד: "...יד שלוחה אלי מרבים וכן 
להתעסק  ממני  בשאלתם  ונפשם  שלמים, 
אחרת  במדינה  נדפס  אשר  הזה  הק'  בספר 

ודלתותיה נעולות... ולסבה זו לא הובאו הספרים ההם למדינתנו" )גליציה(.
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 
על  קדש,  בחצרות  טליא  הוינא  כד  "נהירנא  תרי"ג(:  )טשרנוביץ  הזקן  לסידור האדמו"ר  הירש, בהסכמה 
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 

ספרי חסידות חב"ד
Chabad – Books
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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 טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. כתם כהה באחד מן הדפים. קרעים 
חסרים בדף השער ובדפים נוספים )כ-10 מהדפים הראשונים(, על גבול הטקסט, עם פגיעה במסגרת השער 
ופגיעה בטקסט מצדו השני של השער ובדף השני, משוקמים במילוי נייר. סימני עש, עם פגיעות בטקסט, 

משוקמים במילוי נייר. חותמות ורישומים בכתב-יד. כריכת עור חדשה. 
מונדשיין, ספר התניא, ביבליוגרפיה, ב, עמ' 36-43.

פתיחה: $2500
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141. 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. Good-fair condition. Stains, including dampstains. Dark stain 
on one leaf. Open tears to title page and other leaves (approx. first 10 leaves), close 
to text, affecting border and text on verso of title page and on second leaf, repaired 
with paper. Worming, affecting text, repaired with paper. Stamps and handwritten 
inscriptions. New leather binding.
Opening price: $2500
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קאפוסט,   - הזהר  ביאורי  ספר   .142
תקע"ו - מהדורה ראשונה

ספר ביאורי הזהר, ביאורים בספר הזהר, מאת 
האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי - בעל 
התניא. קאפוסט, דפוס רבי ישראל יפה, ]תקע"ו 
1816[. מהדורה ראשונה. המדפיס רבי ישראל 
יפה היה מחשובי תלמידיו של האדמו"ר הזקן.

ספר יסוד המסביר מושגים רבים בקבלת האר"י 
הזהר,  בספר  ביאורים  החסידות.  דרך  ע"פ 
שנאמרו מפי האדמו"ר הזקן בלילות שבת לפני 
בנו  ע"י  ונכתבו  מתלמידיו,  סגולה  ויחידי  בניו 
רבי דוב בער האדמו"ר האמצעי מליובאוויטש. 
החל  הזקן  האדמו"ר  ע"י  נאמרו  אלו  ביאורים 
האחרונות.  לשנותיו  עד  תקס"ב,  כסלו  מי"ט 
הזהר  על  כרבע מביאוריו  רק  נדפסו  זה  בספר 

)כדברי בנו בסוף ההקדמה(.
מכתבי  ככולם  "...ורובם  נדפס:  הספר  בשער 
ומאד  נ"ע  אדמו"ר  כ"ק  לפני  היו  הנ"ל  קודש 
ישרו בעיניו". בראש הספר הקדמה מאת בנו, 
בהקדמה  מליובאוויטש.  האמצעי  האדמו"ר 

הוא מספר על תוכן הביאורים שבספר: "...אשר שמענו מפי רוח קדשו ז"ל בכל ליל שבת ושבת, פירושים 
וביאורים מאמרי הזהר בכל סדרא דף אחד זה כמה שנים, ואשר נראה בעליל לכל עיני ישראל אשר רוה"ק 
ורזין דאורייתא, ובפרט בביאורו בפי' המאמרים מכוונים  הופיע עליו בהגלות נגלות אורו בסתרי סודות 
לאמיתתן ממש. וכאשר שמעתי מפי קדשו ז"ל, לא פעם ושתים, שכל ימיו עשה קבע ללמוד הזה"ק בשבת 
גדולה  ב', אבל בעיון והעמקה  דוקא... ואמר על עצמו שאין רגילותו ללמוד בכל שבת, רק דף אחד או 

וביגיעה רבה בדקדוק 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 

בתוספת במקומות אחרים, וכמארז"ל דברי תורה עניים במקום זה ועשירים 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".
]4[, קלט; א-מח, נא-נז דף. חסרים שני דפים )מט-נ( בספירה השנייה. 20.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם 
כתמי ועקבות רטיבות. סימני עש רבים בדף השער ובדפים נוספים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם 
במילוי נייר. קרעים חסרים בשולי מספר דפים, משוקמים במילוי נייר. רישומים. חותמת. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $300
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האמונה  )שער  אור  ותורה  מצוה  נר  ספר   .143
ושער היחוד( - קאפוסט, תק"פ - מהדורה ראשונה 

ספר נר מצוה ותורה אור, יסודות בתורת חסידות חב"ד, מאת 
רבי דוב בער שניאורי - האדמו"ר האמצעי מליובאוויטש. 
של  תלמידיו  מחשובי  יפה,  ישראל  רבי  דפוס  קאפוסט, 

האדמו"ר הזקן, תק"פ ]1820[. מהדורה ראשונה.
נקרא "שער האמונה",  לספר שני חלקים. החלק הראשון 
ושרש  היסוד  שהוא  האמונה  מצות  ענין  במהות  "מדבר 
לכל המצות". פרקיו עוסקים בענייני יציאת מצרים, אכילת 
מצה וקריעת ים סוף. החלק השני נקרא "שער היחוד", ובו 
והספירות  העולמות  השתלשלות  כל  על  תמציתי  ביאור 
חיבר  היחוד",  ב"שער  הדברים  עומק  את  לבאר  )כדי 
תלמידו המובהק של המחבר, רבי הלל מפאריטש, חיבור 

שלם, בשם "לקוטי ביאורים" )וורשא, תרכ"ח(.
מספרי  ספר  שכל  אמר  מליובאוויטש  המהר"ש  האדמו"ר 
אך  מסויים,  חסידים  לסוג  מיועד  היה  האדמו"ר האמצעי 
"שער היחוד הוא המפתח דתורת החסידות", ואותו כתב 
לימוד  )קונטרס  החסידים  כל  עבור  האמצעי  האדמו"ר 

החסידות להריי"ץ, עמ' 30(.
ד, ]7[, קלג, ]1[, נז דף. 16 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, 
בטקסט.  פגיעות  עם  עש,  סימני  רטיבות.  כתמי  בהם 
עם  נוספים,  דפים  ובמספר  השער  בדף  חסרים  קרעים 
פגיעות בטקסט בדף השער, משוקמים בחלקם במילוי נייר 
דף  בכתב-יד(.  השער  בדף  אותיות  מספר  של  )והשלמה 

השער מנותק בחלקו. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $600

142. 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.
[4], 139; 1-48, 51-57 leaves. Lacking two leaves (49-50) of second sequence. 20.5 cm. 
Fair condition. Stains, including dampstains and traces of past dampness. Extensive 
worming to title page and other leaves, affecting text, repaired in part with paper. 
Marginal open tears to several leaves, repaired with paper. Inscriptions. Stamp. New 
leather binding.
Opening price: $300
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144. ספר אמרי בינה - קאפוסט, תקפ"א - מהדורה ראשונה
ספר אמרי בינה, ביאורים בענייני קריאת שמע, ציצית ותפילין על פי תורת הקבלה והחסידות, מאת רבי 
דוב בער שניאורי - האדמו"ר האמצעי מליובאוויטש. קאפוסט, דפוס רבי ישראל יפה, מחשובי תלמידיו של 

בעל התניא, ]תקפ"א 1821[. מהדורה ראשונה.
עוסק  הוא  והדפיס האדמו"ר האמצעי.  ביותר מהספרים שחיבר  החיבור העמוק  הוא  בינה  הספר אמרי 
הספר  התניא.  בעל  אביו,  תורת  על  ומיוסד  תתאה",  ו"יחודא  עילאה"  "יחודא  המושגים  בביאור  ברובו 

מחולק לארבעה מדורים: פתח השער, שער הקריאת שמע, שער הציצית ושער התפילין.
האדמו"ר האמצעי הדפיס בחייו עשרה חיבורים, ואמר שכל אחד מהם מיועד לסוג שונה של אנשים. על 
הספר "אמרי בינה" אמר שאותו הוא מייעד למעמיקים ביותר, ופעם אף אמר שייעד אותו לתלמידו רבי 
ולז  לב  פרקים  בהבנתם של  סיפר שפעם התקשה  מליובאוויטש  ליעפלער. האדמו"ר המהר"ש  יקותיאל 
שבספר, ונכנס לשאול את אביו האדמו"ר ה"צמח צדק" את פירושם, והשיב לו אביו שישאל את ר' יקותיאל 

)האדמו"ר הריי"ץ, לימוד החסידות, 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".
]2[, כא; נו, ]1[, נה-קמ דף. 21 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. קרעים חסרים בשולי 
דף השער ובמספר דפים נוספים, עם פגיעות קלות בטקסט, משוקמים בחלקם במילוי נייר. סימני עש, עם 

פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי נייר. חותמות. כריכה חדשה.

פתיחה: $700

143. Ner Mitzvah V'Torah Or (Shaar HaEmunah VeShaar HaYichud) – Kopust, 
1820 – First Edition
Ner Mitzvah V'Torah Or, principles of the Chabad doctrine, by R. 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.
4, [7], 133, [1], 57 leaves. 16 cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains. 
Worming, affecting text. Open tears to title page and several other leaves, affecting 
text of title page, repaired in part with paper (with handwritten replacement of several 
characters on title page). Title page partially detached. New leather binding.
Opening price: $600
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144. 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 Rebbe Dov 
Ber, 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.
[2], 21; 56, [1], 55-140 leaves. 21 
cm. Fair-good condition. Stains, 
including dampstains. Marginal 
open tears to title page and several 
other leaves, slightly affecting text, repaired in part with paper. Worming, affecting 
text, repaired with paper. Stamps. New binding.
Opening price: $700
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145. Derech Chaim by the Mitteler 
Rebbe of Lubavitch – Kopust, After 
1819
Derech Chaim VeTochachat Mussar 
Haskel – Shaar HaTeshuvah and Shaar 
HaTefillah, by Rebbe Dov Ber, the Mitteler 
Rebbe of Lubavitch. Kopust (Kopys): R. 
Yisrael Yoffe, prominent disciple of the 
Baal HaTanya, [after 1819?].
[5], 1, 3-188 leaves. Lacking two leaves: 
leaf 2 and final leaf (189). 16.5 cm. Fair 
condition. Stains, including dampstains 
and dark stains. Wear. Extensive 
worming, affecting text. Large open 
tears to title page, affecting text. Tears to 
other leaves, affecting text. Stamp. New 
binding.
Opening price: $300

האמצעי  לאדמו"ר  חיים  דרך  ספר   .145
מליובאוויטש - קאפוסט, אחרי תקע"ט

ספר "דרך חיים ותוכחת מוסר השכל", שני חלקים: 
דוב  רבי  מאת  התפלה",  ו"שער  התשובה"  "שער 
בער שניאורי - האדמו"ר האמצעי מליובאוויטש. 
קאפוסט, דפוס רבי ישראל יפה, מחשובי תלמידיו 

של בעל התניא, ]אחרי תקע"ט 1819?[. 
ומקרבים  אדם  של  לבו  שכובשין  כבושין  "דברי 
נוסח  )מתוך  שלימה"  בתשובה  שבשמים  לאביו 

השער(.
ודף  ב,  דף  דפים:  שני  חסרים  דף.  ג-קפח  א,   ,]5[
אחרון )קפט(. 16.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם 
עש  סימני  בלאי.  כהים.  וכתמים  רטיבות  כתמי 
רבים, עם פגיעות בטקסט. קרעים חסרים גדולים 
בדפים  קרעים  בטקסט.  פגיעות  עם  השער,  בדף 
נוספים, עם פגיעה בטקסט. חותמת. כריכה חדשה.

פתיחה: $300
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146. Derech Chaim by the Mitteler Rebbe of Lubavitch – Zhitomir, 1863
Derech Chaim VeTochachat Mussar Haskel, by Rebbe Dov Ber, 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-fair condition. Stains, including dampstains. Minor marginal 
open tears to several leaves, not affecting text. New binding.
Opening price: $300

האמצעי  לאדמו"ר  חיים  דרך  ספר   .146
מליובאוויטש - ז'יטומיר, תרכ"ג

ספר "דרך חיים ותוכחת מוסר השכל", שני שערים: "שער 
התשובה" ו"שער התפלה", מאת רבי דוב בער שניאורי 
רבי  דפוס  ז'יטומיר,  מליובאוויטש.  האמצעי  האדמו"ר   -

חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, תרכ"ג 1863. 
לאביו  ומקרבין  אדם  של  לבו  שכובשין  כבושין  "דברי 

שבשמים בתשובה שלימה" )מתוך נוסח השער(.
קיא דף. 19.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי 
רטיבות. קרעים חסרים קטנים בשולי מספר דפים, ללא 

פגיעה בטקסט. כריכה חדשה.

פתיחה: $300

147. ספר שערי עבודה - שקלוב, תקפ"א - מהדורה ראשונה
ספר שערי עבודה, יסודי עבודת ה' על פי תורת הקבלה וחסידות חב"ד, מאת האדמו"ר רבי אהרן הלוי סגל 

הורוויץ מסטרשלה. שקלוב, ]תקפ"א 1821[. מהדורה ראשונה.
בדף השער נדפס: "ספר שערי עבודה, הנקרא בשם עבודת הבינונים - חברו גם יסדו אדמו"ר... מה"ו אהרן 
הלוי שלי"טא... כפי שרשי העבודה אשר קיבל מרבו רבינו הקדוש גאון תפארת ישראל... מו"ה שניאור זלמן 
זלה"ה נבג"מ... ומיוסד על אדני פז ספרי זהר הק' וכתבי האר"י ז"ל". הספר מבאר את יסודות עבודת ה' 

החב"דית ע"פ יסודות תורת האר"י, כפי שקבלם המחבר מתורת רבו המובהק בעל התניא.
האדמו"ר רבי אהרן הלוי סגל הורוויץ )תקכ"ו?-תקפ"ט(, מקובל אלוקי וקדוש עליון. גדול תלמידיו ומקורביו 
של האדמו"ר הזקן בעל התניא. מאז היותו כבן 17 לא מש מאהל רבו, והיה לאיש סודו ויד ימינו. במשך מרבית 
שנות ההנהגה של רבו בעל התניא היה רבי אהרן ידיד נפש של בן האדמו"ר, רבי דוב בער, האדמו"ר האמצעי 
מליובאוויטש. שניהם יחד הדריכו בעבודת ה' את הצעירים שהגיעו לחצרו של האדמו"ר הזקן, ושניהם יחד 
כתבו אגרות לחסידים בענייני עבודת ה'. כשעבר האדמו"ר הזקן להתגורר בלאדי בשנת תקס"ב, עקר גם הוא 
את דירתו לשם, כדי להיות סמוך לרבו. מסיבות שונות, בערך בשנת תקס"ט חל פירוד בינו לבין האדמו"ר 
לעיירת  דירתו מלאדי  עקר את  בעל התניא, שמחמתו  רבו  לבין  בינו  ריחוק מסוים  חל  כן,  כמו  האמצעי. 
מולדתו אשווע. רבו הצטער מאד על עזיבתו, ואמר: נעקרה אחת מעיני. לאחר פטירת האדמו"ר הזקן בשנת 
תקע"ג, פרצה מחלוקת קשה בינו לבין האדמו"ר האמצעי על מורשתו הרוחנית של האדמו"ר הזקן, והתנהל 
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ביניהם פולמוס עיוני בסוגיות עמוקות בענייני עבודת ה' על פי 
דרך חסידות חב"ד. אגרות, קונטרסים וספרים נכתבו ונדפסו 
ודרכו,  לשיטתו  פנים  הראה  אחד  כל  בהם  הצדדים,  משני 
וביקר את השיטה שמנגד. כך נפתחו שתי חצרות שהמשיכו 
את דרכו של בעל התניא. רבי אהרן כיהן כאדמו"ר בסטרשלה, 
בעוד שהאדמו"ר האמצעי כיהן כאדמו"ר בליובאוויטש. כמה 
מגדולי תלמידיו של בעל התניא קבלו את דרכו של רבי אהרן, 
בראשם רבי אברהם שיינעס, חתנו של האדמו"ר הזקן. בשנת 
תק"פ הדפיס רבי אהרן בשקלוב את חיבורו הראשון "שערי 
היחוד והאמונה", בו מבאר את תורת האר"י ע"פ תורת רבו 
בעל התניא. בראש ספרו זה כתב הקדמה חשובה, שהיא אבן 

יסוד למבררי מקחו של בית המדרש של האדמו"ר הזקן.
שהדפיס  השני  ספרו  הוא  עבודה",  "שערי  שלפנינו,  הספר 
האר"י  תורת  ע"פ  ה'  עבודת  יסודות  את  מבאר  ובו  בחייו, 
ותורת רבו בעל התניא. בהקדמה לספרו זה הוא מתפלמס עם 
שיטת האדמו"ר האמצעי. לאחר פטירתו נדפסו ספריו "עבודת 

הלוי" על התורה והמועדים, ובהם גם תשובותיו בהלכה. 
חסרים  הספר  בתחילת  דף.  כב  ס,  ע,  נב,  יז-מט,  יב,   ,]14[
ס"מ.   16.5 הטעות.  ולוח  תיבות  ראשי  סימני  של  דפים   ]2[
כתמי  בהם  כתמים,  טוב.  במצב  הדפים  רוב  כחלחל.  נייר 
רטיבות וכתמים כהים. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. קרעים 
חסרים בדף השער, עם פגיעה בטקסט, משוקמים במילוי נייר 
נוספים,  בדפים  חסרים  וקרעים  קרעים  בצילום(.  )והשלמה 

משוקמים בחלקם במילוי והדבקות נייר. רישומים, חתימה וחותמות. כריכת עור חדשה.
ספריו של רבי אהרן מסטרשלה לא נדפסו בשנית במשך שנים רבות, ועל כן נחשבים כנדירים.

פתיחה: $400

147. Shaarei Avodah – Shklow, 1821 – First Edition
Shaarei Avodah, foundations of worship of G-d according to Kabbalah and Chabad 
Chassidic teachings, by Rebbe Aharon HaLevi Segal Horowitz of Starosel'ye. Shklow, 
[1821]. First edition.
The book endeavors to explain the fundamentals of the worship of G-d, based on the 
principles of the Arizal's doctrine, as received by the author from his prime teacher, 
the Baal HaTanya.
[14], 12, 17-49, 52, 70, 60, 22 leaves. Lacking [2] leaves at beginning of book with 
abbreviations and errata. 16.5 cm. Bluish paper. Most leaves in good condition. Stains, 
including dampstains and dark stains. Worming, affecting text. Open tears to title 
page, affecting text, repaired with paper (and photocopy replacement). Closed and 
open tears to other leaves, repaired in part with paper. Inscriptions, signature and 
stamps. New leather binding.
The books of Rebbe Aharon of Starosel'ye were not reprinted for many years, and are 
therefore considered rare.
Opening price: $400
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ספר תורה אור - קאפוסט, תקצ"ז -   .148
מהדורה ראשונה - הגהות מהעיר אורמיה, 

איראן

חומשים  על  חסידות  מאמרי  אור,  תורה  ספר 
האדמו"ר  מאת  ופורים,  חנוכה  ושמות,  בראשית 
התניא.  בעל   - מלאדי  זלמן  שניאור  רבי  הזקן 

קאפוסט, תקצ"ז 1836. מהדורה ראשונה.
הספר נכתב מפיו של בעל התניא על ידי אחיו רבי 
"שארית  בעל  מיאנאוויטש,  )מהרי"ל(  ליב  יהודה 
יהודה", וסודר ונערך לדפוס על ידי נכדו-תלמידו 
ה"צמח  שניאורסון,  מענדל  מנחם  רבי  האדמו"ר 
כשעסק  )תקמ"ט-תרכ"ו(.  מליובאוויטש  צדק" 
ה"צמח צדק" בעריכת והגהת הספר "תורה אור", 
לא עסק בשום עניין אחר, ואף לא השיב תשובות 
בהלכה בכתב ובעל פה, מגודל הטרדה והאחריות 
בעל התניא.  זקנו  כתבי  ועריכת  בהגהת  לו  שהיו 
כאשר יצא הספר מבית הדפוס כתב ה"צמח צדק" 
אור",  "תורה  הספר  חשיבות  על  לחסידיו  אגרת 
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(.
שני שערים. חלק מהאותיות בשני השערים בדיו אדומה.

זלה"ה".  יעקב  זצוק"ל  "צ']עיר[ שמואל בכה"ר א"א  ידי  על  רישום בעלות משנת תרל"ב, חתום  ב'  בדף 
בעמוד האחרון של ספר בראשית הגהות מאותו כותב. הגהות ארוכות במספר מקומות )מסומנות(, עם 
חתום  ולדבר",  "לאבעבועות  )"חותם"(  קמיע  ונוסח  הגנב"(  "לידע  לילד",  )"רפואה  סגולות  של  העתקה 
בסופו "...כתבתי זה... באורמי ש' תרל"ב לפ"ק" ]אורמי - אורמיה; כיום: בירת פרובינציית מערב אזרבייג'ן 
באיראן[. הגהה ארוכה נוספת מאותו כותב בדף קמג )חתומה: "אדר תרל"ה"(. בדפי הספר הגהות נוספות 
קצרות בכתיבה מזרחית. בדף ב' חתימת רבי "שלמה זלמן מוזס בן דבורה". בראש ספר שמות חותמת שלו 

]רבי שלמה זלמן מוזס, עסקן אגודאי חשוב, שימש כמזכיר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל[.
]2[, ב-קסז דף. חסר הדף האחרון של "לוח הטעות". 21.5 ס"מ. מצב משתנה. רוב הדפים במצב טוב, עם 
כתמים מעטים. שמונת הדפים הראשונים במצב בינוני. כתמי רטיבות קשים בדפים הראשונים, עם עקבות 
במילוי  משוקמים  השני,  השער  בדף  בטקסט  קלות  פגיעות  עם  השער,  בדפי  גסים  קרעים  קלים.  עובש 

ובהדבקות נייר. רישומים. כריכת עור חדשה.
הספר שלפנינו הוא מהספרים האחרונים שנדפסו ברוסיה טרם סגירתם של כל בתי הדפוס היהודיים בשנת 
ובז'יטומיר,  ואילך הורשו להתקיים רק שני בתי דפוס בווילנא  תקצ"ז בעקבות הלשנת המשכילים. מאז 
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: $600
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148. Torah Or – Kopust, 1836 – First Edition – Glosses Written in Urmia, Iran
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. Two 
title pages.
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.
Ownership inscription dated 1872, and glosses by the same writer on final page of 
the Book of Bereshit. Lengthy glosses in several places – copyings of various segulot, 
written in Urmia (present day: west Azerbaijan, Iran) in 1872. Other brief glosses in 
Oriental script. Signature and stamp of R. Shlomo Zalman Moses, prominent Agudah 
activist, secretary of Moetzet Gedolei HaTorah of Agudath Israel.
[2], 2-167 leaves. Lacking final leaf of errata. Title pages printed in red and black. 21.5 
cm. Condition varies. Most leaves in good condition, with some stains. First eight 
leaves in fair condition. Dark dampstains to first leaves, with minor mold stains. Large 
tears to title pages, slightly affecting text of second title page, repaired with paper. 
Inscriptions. New leather binding.
Opening price: $600
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149. ספר תורה אור - ז'יטומיר, תרכ"ב - מהדורה ראשונה של "הוספות לספר תורה אור" 
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, דפוס רבי חנינא ליפא 
ורבי יהושע העשיל שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא, תרכ"ב 1862. מהדורה ראשונה של קונטרס ההוספות. 

שני כרכים. שני שערים לספר תורה אור, השער הראשון נדפס בחלקו בדיו אדומה.
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 - רבי דוב בער 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".
טוב. כתמים.  ס"מ. מצב   27.5 דף.  כד  )הוספות(:  שני  כרך  דף. שני שערים.  קב  כרך ראשון:  כרכים.  שני 

כריכות חדשות.
סטפנסקי חסידות, מס' 612.

פתיחה: $400
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נדה,  הלכות   - הרב  ערוך  שלחן   .150
שחיטה, טריפות ושו"ת - קאפוסט, תקע"ד 

- מהדורה ראשונה

טריפות,  שחיטה,  נדה,  הלכות  הרב,  ערוך  שלחן 
וחלק שאלות ותשובות, מאת האדמו"ר הזקן רבי 
שניאור זלמן מלאדי - בעל התניא. קאפוסט, דפוס 
רבי ישראל בן יצחק יפה, ]תקע"ד 1814[. מהדורה 

ראשונה. 
אחד ממפעלי חייו של האדמו"ר הזקן היה חיבורו 
ההלכתי הגדול המכונה "שלחן ערוך הרב". בספרו 
רוב חלק  ועיבד מחדש את ההלכות של  ערך  זה 
"המחבר"  אצל  מופיעות  שהן  כפי  חיים"  "אורח 
והרמ"א ונושאי כליהם, ובראשם ה"מגן אברהם". 
וברורה  צחה  בשפה  בבהירות,  נכתבה  הלכה  כל 
וממצה.  מתומצתת  בצורה  ובנימוקה,  בטעמה 
הלכה ש"המחבר" רבי יוסף קארו מקדיש לה סעיף 
תופסת  לעתים  שלו,  ערוך"  ב"שלחן  בלבד  אחד 
במקומות  סעיפים.  שבעה  הזקן  האדמו"ר  אצל 
בהם האדמו"ר הזקן מביא מחלוקת הפוסקים, הוא 

מכריע כדעת מי נפסקה ההלכה ומדוע. היוזמה לכתיבת החיבור הגיעה מרבו המובהק המגיד ממזריטש, 
כפי שמספרים בניו של האדמו"ר הזקן בכרך הראשון של "שלחן ערוך הרב", הלכות פסח, שנדפס בשקלוב 
תקע"ד. הם כותבים כי המגיד בחר בו מכל תלמידיו למפעל זה, כשהוא אומר לו: "אין נבון וחכם כמוך 
לירד לעומקה של הלכה לעשות מלאכה זו מלאכת הקודש להוציא לאור תמצית ופנימיות טעמי ההלכות 
הנזכרים בכל דברי הראשונים והאחרונים זקוקים שבעתיים כל דבר על אופניו, בלי בלבול ותערובות, ופסק 

ההלכה המתברר ויוצא מדברי כל הפוסקים עד חכמי זמנינו".

149. Torah Or – Zhitomir, 1862 – First Edition of Hosafot L'Sefer Torah Or 
Torah Or, Chassidic essays on Bereshit and Shemot, Chanukah and Purim, with 
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. 
Two title pages for the Torah Or volume; first title page printed in red and black.
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.
Two volumes. Vol. I: 102 leaves. Two title pages. Vol. II (supplements): 24 leaves. 27.5 
cm. Good condition. Stains. New bindings.
Stefansky Chassidut, no. 612.
Opening price: $400
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150. Shulchan Aruch HaRav – Laws of Niddah, Shechitah, Terefot and 
Responsa – Kopust, 1814 – First Edition
Shulchan Aruch HaRav, laws of Niddah, Shechitah, Terefot, and responsa, by Rebbe 
Shneur Zalman of Liadi – the Baal HaTanya. Kopust (Kopys): R. Yisrael son of Yitzchak 
Yoffe, [1814]. First edition.
Stamps of R. Yitzchak Yehuda Eizik Leib [Stolyar] Sapir, rabbi of Odelsk, Kozhnitz, 
Raczki, and later Petach Tikva.
[1], 48; 54; [16] leaves. 22.5 cm. Bluish paper. Wide margins. Fair condition. Stains, 
including dampstains. Worming, affecting text. Marginal tears and open tears, not 
affecting text. Inscriptions and stamps. New leather binding. 
Opening price: $700

את "שלחן ערוך הרב" לא הספיק האדמו"ר הזקן להדפיס בחייו. החיבור נדפס לאחר הסתלקות המחבר 
)בתקע"ג(, בשקלוב ובקאפוסט, בשנים תקע"ד ותקע"ו, בששה כרכים. כרך ראשון - הלכות פסח )סימנים 
- הכולל חלק מהלכות נדה,  תכט-תצד(, נדפס בשקלוב בשנת תקע"ד. לאחר מכן, נדפס הכרך שלפנינו 
שחיטה וטריפות, ובסופו שמונה עשרה תשובות מהמחבר. הכרך שלישי - הלכות רבית, ו"הלכות הצריכות 
נדפסו  בהמשך  תקע"ד.  בשנת  בקאפוסט,  נדפס  תורה",  תלמוד  ו"הלכות  משפט"  חושן  מטור  מלוקטות 

בקאפוסט שלושת כרכי חלק "אורח חיים" )בשנת תקע"ו(. 
חותמות: "אייזיק ליב ב"ר שרגא עזרי' ז"ל החוב"ק אדעלסק", "אייזיק ליב ב"ר שרגא עזרי' ז"ל - קוזניצא". 
רבי יצחק יהודה אייזיק ליב ]סטוליאר[ ספיר כיהן ברבנות הערים אדעלסק, קוז'ניץ וראצקי, ומאוחר יותר 
היה חבר במשרד הרבנות בפתח-תקוה. מחבר פורה של ספרים רבים בהלכה ואגדה: "שרגי טובא", "שרגי 

נהורא", ועוד.
]1[, מח; נד; ]16[ דף. 22.5 ס"מ. נייר כחלחל. שוליים רחבים. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני 
עש, עם פגיעות בטקסט. בשולי הדפים קרעים וקרעים חסרים, ללא פגיעה בטקסט. רישומים וחותמות. 

כריכת עור חדשה.
מונדשיין, ספרי ההלכה של אדמו"ר הזקן, ביבליוגרפיה, א, עמ' 26.

פתיחה: $700
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 - קעה-קעו  סימנים  של  ראשונה  מהדורה   - תקפ"ו  סדילקוב,   - הרב  ערוך  שלחן   .151
המהדורה היחידה בה מופיעה הסכמתו הנלהבת של הרה"ק רבי מרדכי מטשרנוביל - סט 

שלם

שלחן ערוך הרב, מאת האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי - בעל התניא. ]סדילקוב, תקפ"ו 1826[. 
מופיעה  בה  היחידה  המהדורה  השער.  בדפי  הובלטה  "בקאפוסט"  המילה  כרכים.  בששה  חלקים  ששה 

הסכמת רבי מרדכי מטשרנוביל.
במהדורה  הראשונה.  פי המהדורה  על  בקירוב,  שורה,  על  ושורה  דף  על  דף  נדפסה  המהדורה שלפנינו 

שלפנינו נדפסו לראשונה סימנים קעה-קעו מהלכות ברכות הנהנין.
הסימנים  ארבעת  של  בתרא"  ה"מהדורה  א.  הראשונה:  מהמהדורה  שינויים  ישנם  שלפנינו  במהדורה 
של  המפורסמת  ההקדמה  ב.  שלהם.  קמא"  ה"מהדורה  לאחר  נדפסו  שלפניהם,  והפתיחה  הראשונים, 
שלושת בני המחבר: הרה"ק רבי דוב בער - האדמו"ר האמצעי מליובאוויטש, הרה"ק רבי חיים אברהם ור' 
משה, שנדפסה במהדורה הראשונה בתחילת הכרך של הלכות פסח )שקלוב תקע"ד(, נדפסה במהדורה 
שלפנינו פעמיים, בתחילת כרך א ובתחילת כרך ג, אך בהשמטת כמה קטעים, ובהשמטת חתימת שמו של 
זו בכל המהדורות שנדפסו אחריה, עד שתוקן הדבר  הבן השלישי ר' משה )ההקדמה נדפסה במתכונת 

במהדורות החדשות של ימינו(.
 - 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 
שלפנינו )נדפסה בכרך השלישי והרביעי ]בעותק של הכרך הרביעי שלפנינו חסרה ההסכמה[(, על הביקוש 
"בא  ברייסין:  שנדפסו  החיבור  חלקי  כל  לידיהם  הגיעו  שלא  באוקראינה,  החסידים  בקרב  זו  למהדורה 
אלי הרבני המופלא ]המו"ל[... לומר שרוצה לרוות צמאון עם קדוש בני ישראל אשר בערה בם תבערת 
ויסודו אמת לאמיתם  והתלקח]ו[ת שלהבת יה בחשיקה וחפיצה שיפוצו מעיינות חכמת פסקי ההלכות 
של השלחן ערוך מהרב הגאון הגדול איש אלקים 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 
ובפרט  בעולם,  הזה  וקדוש  חדש  אור  להאיר  לבו  ידבנו  אשר  איש  לידי  יבא  מתי  ואמרתי  זמנים,  מזמן 
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.
ששה כרכים. כרך ראשון: ]2[, א-קצג, קצז-ר, קפא-קפח, רט-שיט דף. חסרים ]2[ דפים ראשונים )בהם דף 
השער(. שיבושים בסדר הדפים בסימן קכח. כרך שני: ]1[, רנו, רסא-שעז דף. כרך שלישי: ]4[, קפ, קפה-

קצב, קפט-רנב, ריג-רכ, רסא-רסח דף. כרך רביעי: כט, לג-רמח דף. חסרים ]2[ דפים ראשונים )בהם דף 
השער(, ודף רמט. כרך חמישי: ]1[, רכו, רכט-רנד, רנז-רפח דף. חסרים דפים רכה-רכו, רכט-רמ. כרך שישי: 
סה דף. חסר דף השער ודף סו. 17.5-18 ס"מ בקירוב. מצב כללי בינוני-טוב. כרך רביעי במצב גרוע-בינוני. 
כתמים, בהם כתמי רטיבות וכתמים כהים. בכרכים ראשון ושלישי סימני עש. בכרכים רביעי וחמישי סימני 
עש עם פגיעות בטקסט. קרעים וקרעים חסרים, ללא פגיעה בטקסט, משוקמים בחלקם בהדבקות שונות. 
בכרך הרביעי קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט, בעיקר בדפים הראשונים והאחרונים. בכרך שלישי חיתוך 

הדפים על גבול הטקסט במספר מקומות, עם פגיעה בטקסט. רישומים. חותמות. כריכות חדשות.
מונדשיין, ספרי ההלכה של אדמו"ר הזקן, ביבליוגרפיה, ב, עמ' 40-55.

פתיחה: $800
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151. Shulchan Aruch HaRav – 
Sudylkiv, 1826 – First Edition of 
Sections 175-176 – Only Edition with 
Enthusiastic Approbation by Rebbe 
Mordechai of Chernobyl – Complete 
Set
Shulchan Aruch HaRav, by Rebbe Shneur 
Zalman of Liadi – the Baal HaTanya. 
[Sudylkiv, 1826]. Six parts in six volumes. 
Only edition with the approbation by R. 
Mordechai of Chernobyl.
This edition was printed almost leaf by 
leaf, line by line, after the first edition. 
This is the first edition of sections 175-
176, laws of blessings.
The first edition was printed in 1814-
1816 in Shklow and Kopust (Belarus), 
and not all its volumes reached Ukraine. 
The present edition was long-awaited 
by the people of Ukraine and by R. 
Mordechai of Chernobyl, as he attests in 
his enthusiastic approbation.
Six volumes. Vol. I: [2], 1-193, 197-200, 
181-188, 209-319 leaves. Lacking first [2] 
leaves (including title page). Leaves of 
section 128 printed out of sequence. Vol. 
II: [1], 256, 261-377 leaves. Vol. III: [4], 180, 185-192, 189-252, 213-220, 261-268 leaves. 
Vol. IV: 29, 33-248 leaves. Lacking first two leaves (including title page) and leaf 249. 
Vol. V: [1], 226, 229-254, 257-288 leaves. Lacking leaves 225-226, 229-240. Vol. VI: 65 
leaves. Lacking title page and leaf 66. Approx. 17.5-18 cm. Overall fair-good condition. 
Vol. IV in poor-fair condition. Stains, including dampstains and dark stains. Worming 
to vols. I and III. In vols. IV and V, worming affecting text. Tears and open tears, not 
affecting text, repaired in part with paper. Open tears to vol. IV, primarily to first and 
final leaves, affecting text. Margins of vol. III trimmed close to text in several places, 
with damage to text. Inscriptions. Stamps. New bindings.
Opening price: $800 
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152. Siddur HaRav (Baal HaTanya) – Both Parts – Warsaw, 1866-1867
Siddur based on the text of the Arizal, two parts in two volumes, prayers for weekdays, 
Shabbat and festivals, by Rebbe Shneur Zalman of Liadi – the Baal HaTanya. Warsaw: 
R. Natan Schriftgiesser, 1866-1867.
The text of the Siddur, the laws and the two Chassidic essays (HaKol Kol Yaakov and 
He'ara LeTikkun Chatzot) were compiled and composed by the Baal HaTanya. The 
other Chassidic discourses (commentaries to the prayers) were delivered by the Baal 
HaTanya and recorded by his son R. Dov Ber, the Mitteler Rebbe of Lubavitch. This 
siddur is known amongst Chabad chassidim as Siddur im Dach.
Two volumes. Vol. I: [2], 154 leaves. Vol. II: 62, 94 leaves. Approx. 34 cm. Vol. I in good 
condition, vol. II in good-fair condition. Stains. Minor worming to vol. I. Dark stains to 
several leaves in vol. II (primarily to Passover Haggadah), and worming affecting text. 
Inscriptions. Stamps. Old bindings, partially restored.
Opening price: $300

 - התניא(  )בעל  מלאדי  הרב  סידור   .152
שני החלקים - וורשא, תרכ"ז 

"סדר התפלה עפ"י נוסח האר"י ז"ל", שני חלקים 
ומועדים, מאת  לחול, שבת  כרכים, תפלות  בשני 
בעל   - מלאדי  זלמן  שניאור  רבי  הזקן  האדמו"ר 
התניא. וורשא, דפוס ר' נתן שריפטגיססער, תרכ"ז 

 .1866-1867
חסידות  מאמרי  ושני  ההלכות  הסידור,  נוסח 
לתיקון  ו"הערה  יעקב"  קול  "הקול  )המאמרים: 
ואף  הזקן,  האדמו"ר  ע"י  ונערכו  נכתבו  חצות"( 
החסידות  מאמרי  פעמים.  מספר  בחייו  נדפסו 
האחרים )בפירוש התפלה(, נאמרו על ידי האדמו"ר 
האדמו"ר  בער,  דוב  רבי  בנו  ע"י  ונכתבו  הזקן 
האמצעי מליובאוויטש )נדפסו לראשונה בקאפוסט 
תקע"ו(. סידור זה מכונה בפי חסידי חב"ד "סידור 

עם דא"ח" ]דברי אלוקים חיים[. 
שני כרכים. כרך ראשון: ]2[, קנד דף. כרך שני: סב, 
טוב,  במצב  ראשון  כרך  בקירוב.  ס"מ   34 דף.  צד 
עש  סימני  כתמים.  טוב-בינוני.  במצב  שני  כרך 
כהים  כתמים  השני  בכרך  הראשון.  בכרך  קלים 

במספר דפים )בעיקר בסדר הגדה של פסח( וסימני עש עם פגיעות בטקסט. רישומים. חותמות. כריכות 
ישנות, משוקמות בחלקן.

פתיחה: $300 
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המאורות  שני  חידושי  ספר   .153
גרשון  אברהם  רבי  של  העותק   -

מקיטוב, גיסו של הבעש"ט

ספר חדושי שני המאורות, חידושים על דברי 
הרמב"ם והרמב"ן בספר המצוות, מאת רבי 
שניאור פייביש ב"ר מנחם מבולחוב. קושטא, 

]תק"ט 1749[.
בכתיבה  רישום   - השער  עמוד  בראש 
ספרדית. השוליים העליונים נחתכו והשורה 
הראשונה של הרישום חסרה. בשורה השניה 
כפי  יצ"ו".  קוטבר  גרשון  "אברהם  נכתב: 
הנראה, הספר היה שייך לרבי אברהם גרשון 
גיסו הנודע של הבעש"ט  )קיטובר(,  מקיטוב 
על  לו  ניתן  והוא  יתכן  המקובלים.  ומגדולי 
מבולחוב,  פייביש  שניאור  רבי  המחבר,  ידי 
ושד"ר  בירושלים  מחכמי העדה האשכנזית 
)ראה  מקיטוב  גרשון  רבי  בתקופת  העדה 

להלן(.
אדר  )נפטר  מקיטוב  גרשון  אברהם  רבי 
תקכ"א(, גאון ומקובל, מגדולי דורו ומחכמי 
הבעש"ט,  של  הנודע  גיסו  בברודי.  הקלויז 
ומראשוני העולים לארץ ישראל שהשתייכו 

לתנועת החסידות. בספר "שבחי הבעש"ט" מסופרים סיפורים מופלאים על יחסיו עם גיסו הבעש"ט. תחילה 
לא הכיר בגדולתו של הבעש"ט וחשבו לאדם פשוט ובור, ולבסוף דבק בו בכל נפשו והצטרף לחבורתו. 
הבעש"ט גילה לו סודות גדולים והראה לו כיצד מעלים נשמות בתפילת מנחה של ערב שבת. רבי אברהם 
גרשון התגורר בעיר ברודי ושם נמנה על חכמי הקלויז הנודע. שם אף שימש כשליח ציבור קבוע ושם החלה 
ברח מהעיר  בברודי שבעקבותיה  לאורך שנים. לאחר הפרשיה  ביהודה", שנמשכה  ה"נודע  ידידותו עם 
)בשנת תק"ד; ראה על כך באריכות קטלוג קדם 63, פריט 13(, שהה רבי אברהם גרשון בבית גיסו הבעש"ט 
במז'יבוז' כשנתיים, אז לימד את בנו של הבעש"ט - רבי צבי. בשנת תק"ו החל רבי גרשון את מסעו לארץ 
ישראל. יש המייחסים את עלייתו לשליחות גיסו הבעש"ט, שקיווה להפיץ את תורת החסידות גם בארצות 
המזרח. המכתבים בין הבעש"ט לגיסו רבי אברהם גרשון מתקופת שהותו בארץ ישראל מעידים על הקשר 
תשובת  על  לו  סיפר  בה  אליו,  ששלח  הבעש"ט  איגרת  היא  מפורסמת  ביניהם.  העמוק  והרוחני  הנפשי 
המשיח: "אימתי קאתי מר? לכשיפוצו מעיינותיך חוצה". תחילה התיישב רבי גרשון מקיטוב בחברון, אך 
בסביבות שנת תקי"ד עבר לירושלים והיה לאחד מגדולי חכמי העיר ולראש העדה האשכנזית המתחדשת. 
רבי אברהם גרשון נמנה עם חכמי ישיבת המקובלים "בית אל", ולמד בה אצל גדול המקובלים - הרש"ש. 

מידידיו הקרובים היה אז רבי יצחק זרחיה אזולאי - אביו של החיד"א.

חסידות - עותקים מיוחסים - ספרים עם חתימות, חותמות ורישומי בעלות
Chassidut – Books with Signatures, Stamps 

and Ownership Inscriptions
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לאחרונה חשף הרב יחיאל גולדהבר במחקריו את פעילותו הענפה של רבי אברהם גרשון מקיטוב בארגון 
ושיקום העדה האשכנזית בירושלים )לאחר חורבנה וגירוש האשכנזים מן העיר בשנת תפ"א( ואת מעמדו 
הרם כאיש הקשר בין הקהילה בירושלים ובין "פקידי קושטא", שהיו אחראים על כספי התמיכה לעניי ארץ 
ישראל, וכמגשר בין עדות האשכנזים והספרדים בירושלים. במחקריו של הרב גולדהבר התברר כי רבי 
אברהם גרשון היה מהדמויות המשפיעות ביותר בירושלים בשעתו. הוא היה איש אמונם של הספרדים 
והאשכנזים כאחד. עמד בקשרי ידידות הדוקים עם "פקידי קושטא" ועם המרכז בברודי, בו רוכזו התרומות 
שהגיעו מארצות אשכנז ופולין עבור עניי ארץ ישראל. במסגרת זו פעל במשותף עם חברו ה"נודע ביהודה" 
ועם חכמי ברודי. בראש אחת מתשובותיו שעסקו בפרשיה בברודי )שו"ת נודע ביהודה קמא, אה"ע, עג(, 
כותב ה"נודע ביהודה" לרבי אברהם גרשון: "מחמד עיני וחמדת לבי... חכם עדיף מנביא, ליש ולביא, ה"ה 
כבוד אהובי ידיד נפשי וחביבי... הרבני המופלא ומופלג בתורה וחסידות, לו עשר ידות, שושן סודות, החכם 
גם  ובכבודו...  בשלומו  ושמחתי  הטהור  מכתבו  קבלתי  גרשון...  אברהם  מוהר"ר  כבוד  והכולל...  השלם 
שמחתי כי פקד ה' את עמו... והעמיד בן המנוח הגביר המפורסם ר' דוד זונאנו על משמרת אביו...". תשובה 
זו נשלחה אל רבי אברהם גרשון בהיותו בקושטא, שם פעל לבסס את קשריו ההדוקים עם פקידי קושטא 

לטובת הקהילה האשכנזית בארץ ישראל, וזאת בשיתוף עם ידידו ה"נודע ביהודה".
מחבר הספר שלפנינו, רבי שניאור פייביש מבולחוב, היה קשור אף הוא בפעילותו של רבי אברהם גרשון 
לטובת העדה האשכנזית בירושלים. רבי שניאור פייביש היה מגדולי החכמים בירושלים, חכם מופלג בנגלה 
ובנסתר. הוא עלה לירושלים בשנת תק"ט ובדרכו לארץ ישראל הדפיס את ספרו שלפנינו. כחמש שנים 
לאחר עלייתו ארצה, בשנת תקי"ד, נשלח כשד"ר מטעם העדה האשכנזית בירושלים לארצות אירופה. היה 
זה במסגרת מאמציו של רבי אברהם גרשון לבסס את התמיכה בקהילת האשכנזים בירושלים. כאמור, יתכן 

והספר ניתן לרבי אברהם גרשון ע"י המחבר רבי שניאור פייביש בעצמו.
חתימה מסולסלת בשער: "הצעיר שלמה חליגואה" )רישום שמו באותיות לטיניות, בעמוד האחרון(.

]1[, לה דף. 19 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני עש, בעיקר בשוליים. קרעים ופגמים במספר דפים, עם 
פגיעה קלה בטקסט בכמה מקומות. השוליים הפנימיים של דף השער ושל מספר דפים נוספים שוקמו בנייר 
בטקסט שמעבר  פגיעה  כתוצאה מחיתוך השוליים העליונים.   - בכותרות העמודים  ופגיעה  דבק. חסרון 

לעמוד השער - כתוצאה מחיתוך השוליים התחתונים. כריכת עור חדשה.
במפעל  הספר  ברשומת  ביניהם  ההבדלים  פירוט  ראה  וריאנטים.  במספר  המחבר  ידי  על  נדפס  זה  ספר 
הביבליוגרפיה. בעותק שלפנינו מופיע נוסח ברכה לגבירים האחים ר' יהושע ור' משה צונצין, לגביר ר' 
יוסף ב"ר יהודה מירושלים, והושאר מקום ריק לרישום שם נוסף בכתב-יד. הקדמת המחבר )מעבר לשער( 
מסתיימת במילים: "וכעת אתרחיש ניס"ע לארץ מולדתי, לא מנעתי את ידי מלשלח מקמא דמטי לידי מן 
)דף לה( מלא כולו  )ללא שמו של המחבר, כפי שמופיע בחלק מהעותקים(. הדף האחרון  הדפוס היום" 

בטקסט, ומסתיים: "הוצרכתי לסיים... ואקוה לה' שדבר ה' יצא מירושלם במה שבדעתי לגמור בעהי"ת".

פתיחה: $1000
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153. Chiddushei Shnei HaMeorot – Copy of Rabbi Avraham Gershon of Kitov, 
Brother-in-Law of the Baal Shem Tov
Chiddushei Shnei HaMeorot, novellae on the writings of the Rambam and the 
Ramban in Sefer HaMitzvot, by R. Shneur Feivish son of R. Menachem of Bolekhiv. 
Constantinople, [1749].
An inscription in Sephardic script appears at the top of the title page. The first line 
of the inscription is missing, due to the trimming of the upper margin. The second 
line reads: "Avraham Gershon Kitover". Apparently, the book belonged to R. 
Avraham Gershon of Kitov, the famous brother-in-law of the Baal Shem Tov and 
a leading kabbalist. Possibly, the book was given to him by the author himself, R. 
Shneur Feivish of Bolekhiv, an Ashkenazi scholar in Jerusalem and emissary of the 
Ashkenazi community at the time R. Gershon resided in Jerusalem. Calligraphic 
signature on title page: "Shlomo Halegua" (his signature appears on the last page as 
well: "Salomon Halegua").
[1], 35 leaves. 19 cm. Good-fair condition. Stains. Worming, mostly to margins. Tears 
and damage to several leaves, slightly affecting text in some places. Tape repairs to 
inner margins of title page and several other leaves. Top margins trimmed with damage 
and loss to headings. Bottom margins trimmed with loss of text on verso of title page. 
New leather binding.
Opening price: $1000
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154. Sefer Dikduk – Divrei Agur – Venice, 1605 – Copy of Rebbe Nachum Dov 
Ber Friedman of Sadigura – Signature of Rabbi Avraham Chai Mussafia
Divrei Agur, principles and rules of Hebrew grammar, by R. Yaakov Finzi. Venice: 
Zuan (Giovanni) di Gara, [1605]. Only edition.
Copy of Rebbe Nachum Dov Ber Friedman of Sadigura (d. 1883), grandson of Rebbe 
Yisrael of Ruzhin, with his stamps on the title page.
Signature of R. Avraham Chai Mussafia, Torah scholar of Turkey and Jerusalem, author 
of Tehillah LeDavid on Tehillim.
16 leaves. 13 cm. Good condition. Stains, including yellow stains to lower margins. 
Leaves trimmed with damage to catchwords. Fine new leather binding.
Opening price: $1000

154. ספר דקדוק - דברי אגור - ונציה, שס"ה 
דובער  נחום  רבי  האדמו"ר  של  העותק   -
פרידמן מסדיגורה - חתימת רבי אברהם חי 

מוסאפיא 

ספר "דקדוק הנקרא דברי אגור", עקרי וכללי הדקדוק 
זואן  דפוס  ונציה,  פינצו.  יעקב  רבי  מאת  העברי, 

דגארה, ]שס"ה 1605[. מהדורה יחידה.
בדף האחרון: "לוח הטעמים", והערה בדפוס: "קצתם 
ארקיוולטי  הגאון  כדכתב  נרדפים  שמות  להם  יש 

נר"ו...". 
פרידמן  דובער  נחום  רבי  האדמו"ר  של  העותק 
מסדיגורה. בדף השער מופיעות שתיים מחותמותיו: 
חותמת אחת עם שמו, "נחום דובער פרידמאן", וסמל 

האריה במרכזה; וחותמת נוספת "קנין כספי". 
האדמו"ר רבי נחום דובער פרידמן מסדיגורה )תר"ג/

מרוז'ין.  ישראל  רבי  האדמו"ר  נכד  תר"ד-תרמ"ג(, 
האדמו"ר  דודו  וחתן  יוסף  שלום  רבי  האדמו"ר  בן 
רבי אברהם יעקב מסדיגורה. רבי נחום דובער נודע 
כאספן חשוב של כתבי יד וספרים עתיקים )ראה: דוד 
אסף, דרך המלכות, עמ' 454, הע' 34(. בספרייתו היו 
כמה סוגי חותמות. ספרים שקיבל מבית אביו נחתמו 
בחותמת "נחלת אבותי", ספרים שנקנו בכספו נחתמו 
בחותמת "קנין כספי", וספרים שקיבל במתנה נחתמו 

בחותמת "מנחת שי".
חתימה בדף השער: "לה"ו הצעיר אחי"ם ס"ט" - חתימת הגאון רבי אברהם חי מוסאפיא, מחכמי טורקיה 
וירושלים, בן רבי חיים יצחק אב"ד אישפלאטרו, מחבר "תהלה לדויד" על תהילים )ליוורנו, תרכ"ז(. חידושיו 

נדפסו גם בספרו של אביו "חיים וחסד" )ליוורנו, תר"ד(.
טז דף. 13 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בהם כתמי צבע בשוליים התחתונים. חיתוך דפים עם פגיעה בשומרי 

הדפים. כריכת עור חדשה, נאה.

פתיחה: $1000
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מסכת  על   - הרא"ש  תוספי  ספר   .155
יבמות וכתובות - ליוורנו, תקל"ו - העותק 
פרידמן  דובער  נחום  רבי  האדמו"ר  של 

מסדיגורה 

וכתובות.  יבמות  מסכת  על  הרא"ש,  תוספי  ספר 
ליוורנו, ]תקל"ו 1776[.

בדף  מסדיגורה.  דובער  נחום  רבי  של  העותק 
השער מופיעות חותמות: "נחום דובער פרידמאן", 
ו"מנחת שי". תיקונים והגהות קצרות בכמה מדפי 

הספר.
)תר"ג/תר"ד- מסדיגורה  פרידמן  דובער  נחום  רבי 

בן  מרוז'ין.  ישראל  רבי  האדמו"ר  נכד  תרמ"ג(, 
האדמו"ר  דודו  וחתן  יוסף  שלום  רבי  האדמו"ר 
דובער  נחום  רבי  מסדיגורה.  יעקב  אברהם  רבי 
עתיקים  וספרים  יד  כתבי  של  חשוב  כאספן  נודע 
)ראה: דוד אסף, דרך המלכות, עמ' 454, הע' 34(. 
שקיבל  ספרים  חותמות.  סוגי  כמה  היו  בספריתו 
מבית אביו נחתמו בחותמת "נחלת אבותי", ספרים 
שנקנו בכספו נחתמו בחותמת "קנין כספי", וספרים 

שקיבל במתנה נחתמו בחותמת "מנחת שי".
]2[, נט; ד, סה-צז דף. 29.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 

כריכה חדשה.

פתיחה: $300

155. Tosafei HaRosh – On Tractates Yevamot and Ketubot – Livorno, 1776 – 
Copy of Rebbe Nachum Dov Ber Friedman of Sadigura 
Tosafei HaRosh, on Tractates Yevamot and Ketubot. Livorno, [1776].
Copy of Rebbe Nachum Dov Ber of Sadigura (d. 1883), grandson of Rebbe Yisrael of 
Ruzhin, with his stamps on the title page. Emendations and brief glosses in several 
places.
[2], 59; 4, 65-97 leaves. 29.5 cm. Good condition. Stains. New binding.
Opening price: $300 
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מהדורה   - תרל"א  ווילנא,   - העזר  אבן  של  ראשון  חלק   - צדק  צמח  שו"ת  ספר   .156
ראשונה - העותק של האדמו"ר רבי יהושע אשר רבינוביץ מפוריסוב-אוטבוצק

ספר שו"ת צמח צדק, אבן העזר, חלק ראשון, תשובות בענייני עגונות, קידושין ואישות, מאת האדמו"ר רבי 
מנחם מענדל שניאורסון, ה"צמח צדק" מליובאוויטש. ווילנא, תרל"א 1870. מהדורה ראשונה.

שני שערים בפתח הספר; הכותר ומקום הדפוס מודפסים בדיו זהובה. שער נפרד להלכות קידושין.
בדף השער הראשון ובדפים נוספים חותמות של האדמו"ר רבי יהושע אשר רבינוביץ מפוריסוב-אוטבוצק: 
"יהושע אשר ראבינאוויץ בלכ"ק ]=בן לכבוד קדושת[ אאמו"ר הה"ק זצללה"ה מקאלשין - חופ"ק אטוואצק".

האדמו"ר רבי יהושע אשר רבינוביץ )נפטר תשרי תרצ"ח, אנצ' לחסידות, ב', עמ' סט-ע(, בנו של האדמו"ר 
רבי מאיר שלום מקאלושין, מצאצאי ה"יהודי הקדוש" רבי יעקב יצחק מפשיסחא. בשנת תרס"ב הוכתר 
לאדמו"ר בקאלושין. לאחר מכן עבר לפוריסוב, עיר רבנותו של זקנו האדמו"ר רבי יהושע אשר מפוריסוב, 
והקים בה בית מדרש גדול. לאחר מכן התגורר בערים אוטבוצק וורשא. היה אהוב על המון העם, ומאות 

חסידים מכל קצוי פולין נהרו לבית מדרשו, שהיה מלא בכל ימות השבוע ולא רק בשבתות ובימי חג.
]2[, קמז; ]1[, פב, ]1[ דף. דפים צה-צו נכרכו שלא כסדרם. 35 ס"מ. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים, 
בהם כתמי רטיבות. בלאי קל. קרעים קטנים בשולי דף השער ומספר דפים נוספים, עם פגיעה קלה בטקסט 
בדף האחרון )ושיקומים בהדבקות נייר(. סימני עש קלים. חותמות רבות ורישומים בכתב-יד. כריכת עור 

מקורית, בלויה ופגומה, מנותקת בחלקה. הטבעה מוזהבת בפינת הכריכה הקדמית: "ב, א".

פתיחה: $300
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156. Responsa Tzemach Tzedek – 
Part I, on Even HaEzer – Vilna, 1870 
– First Edition – Copy of Rebbe 
Yehoshua Asher Rabinowitz of 
Porisov-Otwosk
Responsa Tzemach Tzedek, Even 
HaEzer, Part I, responsa on agunot, 
weddings and marriage, by Rebbe 
Menachem Mendel Schneersohn, the 
Tzemach Tzedek of Lubavitch. Vilna, 
1870. First edition.
Two title pages at beginning of the 
book; title and imprint printed in gold. 
Separate title page for laws of weddings. 
Stamps of Rebbe Yehoshua Asher 
Rabinowitz of Porisov-Otwosk (d. 
Tishrei 1937) on the first title page and 
other leaves.
[2], 147; [1], 82, [1] leaves. Leaves 95-
96 bound out of sequence. 35 cm. 
Most leaves in good condition. Stains, 
including dampstains. Minor wear. 
Minor marginal tears to title page and 
several other leaves, slightly affecting text on final leaf (with paper repairs). Minor 
worming. Many stamps and handwritten inscriptions. Original leather binding, worn 
and damaged, partially detached. Initials lettered in gilt in corner of front board.
Opening price: $300
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 - תקס"ג  זולקווא,   - הצבי  תפארת  ספר   .157
מייסד  מלובלין  שפירא  מאיר  רבי  של  העותק 

ה"דף היומי"

ספר תפארת הצבי, חיבור על מסכת ביצה, וחידושים על 
הלכות יורה דעה, מאת רבי עוזיאל מייזליש מריטשוואהל, 
תלמיד המגיד ממזריטש. זולקווא, תקס"ג ]1803[. מהדורה 

ראשונה.
מחבר הספר, הגאון הקדוש רבי עוזיאל מייזליש )תק"ד-

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

שמעלקא הורוויץ אב"ד ריטשוואהל וניקלשבורג.
העותק של הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין, ראש ישיבת 
חכמי לובלין ומייסד "הדף היומי". שתי חותמות אישיות 
שלו בדף השער ושתיים בדף המגן שלפניו: "מאיר שפירא 
ספריית  של  נוספות  חותמות  פיעטרקוב".  ור"מ  האב"ד 
חכמי  בישיבת  ספרים  עקד  )"בית  לובלין  חכמי  ישיבת 

לובלין..."(.
הגאון רבי מאיר שפירא )תרמ"ז-תרצ"ד( אב"ד פיעטרקוב 

ולובלין, ראש ישיבת "חכמי לובלין", מחולל הדף היומי, ממייסדי אגודת ישראל ומגדולי הרבנים בדורו. 
מהרבנים הצעירים והדומיננטיים ביותר ב"מועצת גדולי התורה". מן הדמויות הנודעות בדורות האחרונים. 
ראש ישיבה, חריף ושנון, גאון מובהק בהלכה ובאגדה. חסיד דבוק ברבותיו האדמו"רים. נואם בחסד עליון 
ורב-פעלים. עסקן פעיל ונמרץ, ציר בפרלמנט הפולני. חוט של חסד היה משוך על פניו תמיד וכל הליכותיו-

גינוני מלכות. רבי מאיר נפטר בלי להשאיר אחריו זרע של קיימא בנים או בנות, אך הוא עצמו אמר שיש 
לו שני ילדים: הראשון הוא הדף היומי והשני הוא ישיבת חכמי לובלין.

בעמוד השער חותמת של רבי "משה נחום ירושלימסקי אבד"ק קיעלץ והגליל" )שנחתמה על חותמותיו של 
רבי מאיר שפירא(.

הגאון החסיד רבי משה נחום ירושלימסקי )תרט"ו-תרע"ו(, מגדולי המשיבים בדורו. כבר בצעירותו התכתב 
עם גדולי הדור שלפניו, ותשובות אליו נמצאות בספרי השו"ת "שואל ומשיב" להגרי"ש נתנזון, "שם אריה" 
להגרא"ל בלחובר, "שערי דעה" להגרחי"ל סוסניצר, ובספרי שו"ת נוספים. תשובותיו עוסקות גם בשאלות 
מאה  ל"היתר  ומשיב"  ה"שואל  צירפו  עשרה  שבע  בן  בהיותו  ]כבר  והיתר  ואיסור  עגונות  של  חמורות 

רבנים"[. בצעירותו נסע לצאנז ובעל ה"דברי חיים" קירבו מאד.
]2[, כט; טז דף. במקור נכרכו כט הדפים בסוף הספר )סדר שני החיבורים שבספר התהפך(. 36.5 ס"מ. מצב 
טוב. כתמים ובלאי קל. קרעים קטנים בשולי שני הדפים הראשונים. קרעים ופגמים קטנים בדף האחרון, 
עם פגיעה קלה בטקסט. סימני עש קלים, עם פגיעות מעטות בטקסט. חיתוך דפים על גבול הטקסט במספר 

מקומות, עם פגיעות בכותרות ובשומרי הדפים. חותמות. כריכה חדשה.

פתיחה: $600
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157. Tiferet HaTzvi – Zhovkva, 1803 – Copy of Rabbi Meir Shapiro of Lublin, 
Founder of the Daf HaYomi
Tiferet HaTzvi, composition on Tractate Beitzah and novellae on the laws of Yoreh 
Deah, by R. Uziel Meisels of Ritshvol (Ryczywół), disciple of the Maggid of Mezeritch. 
Zhovkva, 1803. First edition.
Copy of R. Meir Shapiro of Lublin, dean of the Chachmei Lublin yeshiva and founder 
of the Daf HaYomi. His stamps appear on the title page and front flyleaf: "Meir Shapiro 
Rabbi of Piotrkow".
Stamps of the Chachmei Lublin yeshiva library.
On the title page, stamp (over the stamps of R. Meir Shapiro) of R. Moshe Nachum 
Yerushalimski Rabbi of Kielce (1855-1916), a leading Halachic authority in his 
generation, who corresponded already in his youth with prominent Torah scholars of 
the time, such as the Shoel UMeshiv, R. Yosef Shaul Nathansohn.
[2], 29; 16 leaves. Originally, 29 leaves bound at end of book (order of two works 
exchanged). 36.5 cm. Good condition. Stains and minor wear. Minor marginal tears 
to first two leaves. Minor tears and damage to last leaf, slightly affecting text. Minor 
worming, occasionally affecting text. Several leaves trimmed close to text, affecting 
headings and catchwords. Stamps. New binding.
Opening price: $600

158. שו"ת כוכב מיעקב / שו"ת אמרי דוד - העותקים של רבי דוד דוב מייזליש אב"ד 
אוהעל בעל ה"בנין דוד" 

שני ספרי שו"ת בהלכה מגאוני גליציה, כרוכים יחד:
· ספר כוכב מיעקב, שאלות ותשובות מאת רבי יעקב ויידנפלד אב"ד הרומליב )הרימאיליב(. בילגורייא, 
דפוס ר' נטע ְקרֹוֶננֶּברג, תרצ"ג 1933. מהדורה ראשונה, בהוצאת בני המחבר: רבי יצחק אב"ד הרומליב, רבי 

נחום אב"ד דומברובה ]בעל "חזון נחום"[ ורבי בעריש אב"ד טשעבין ]בעל "דובב מישרים"[. 
· ספר אמרי דוד, שאלות ותשובות מאת רבי דוד הלוי איש הורוויץ אב"ד סטניסלאב. בילגורייא, דפוס ר' 

נטע ְקרֹוֶננֶּברג, תרצ"ד 1934. מהדורה יחידה, בהוצאת המחבר.
בשערי שני הספרים ובגיליונותיהם, חותמות רבות של: רבי "דוד דוב בעריש מייזליש - אב"ד דק"ק ספרדים 

אוהעל יע"א".
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הגאון הקדוש רבי דוד דוב מייזליש אב"ד אוהעל )תרל"ה-נספה 
חתנו  בהונגריה.  החסידיים  הרבנים  מגדולי  תש"ד(,  בשואה 
טייטלבוים  יוסף  משה  רבי  הקדוש  הגאון  של  מקומו  וממלא 
תרנ"ז  בשנת  נערכה  חתונתו  לב"(.  ה"ייטב  )בן  אוהעל  אב"ד 
)החתונה  מבובוב  שלמה  רבי  האדמו"ר  של  הקודש  בחצר 
היתה אמורה להיות בעיר אוהעל, אולם היא הועברה לעיר 
בובוב, לאחר שחמיו הרב מאוהעל נסתלק בדמי ימיו באותה 
השנה(. מתורתו נדפסו: שו"ת "בנין דוד" )אוהעל, תרצ"ב(; ספר 
"בנין דוד" על התורה וחידושי סוגיות )אוהעל, תש"ב(; וספרים 
נוספים שנדפסו בארה"ב ע"י צאצאיו שהגיעו לארה"ב לאחר 
ונכדיו  וייטצען,  אב"ד  מייזליש  הירש  צבי  רבי  בנו  השואה, 

מגדולי הרבנים בקהילות סאטמר, צאנז ובובוב עד היום.
]1[, צט דף; ]1[, ב-ח; קח דף. 31.5 ס"מ. נייר יבש ושביר. מצב 

טוב-בינוני. כתמים. קרעים קלים. כריכת בד ישנה. 

פתיחה: $300

158. Responsa Kochav MiYaakov / Responsa 
Imrei David – Copies of R. David Dov 
Meisels Rabbi of Ujhel, Author of Binyan 
David
Two responsa works by leading Galician Torah 
scholars, bound together:
· Kochav MiYaakov, Responsa by R. Yaakov 
Weidenfeld Rabbi of Hrymailiv. Biłgoraj: R. Nata 
Kronenberg, 1933. First edition, published by the 
author's sons.
· Imrei David, responsa by R. David HaLevi Ish 
Horowitz Rabbi of Stanislav. Biłgoraj: R. Nata 
Kronenberg, 1934. Only edition, published by the 
author.
Many stamps of R. David Dov Berish Meisels 
Rabbi of Ujhel on the title pages and leaves of 
both books.
R. David Dov Meisels Rabbi of Ujhel 
(Sátoraljaújhely; 1875 – perished in the Holocaust 
1944), leading Chassidic rabbi in Hungary. Son-in-
law and successor of R. Moshe Yosef Teitelbaum 
Rabbi of Ujhel (son of the Yitav Lev).
[1], 99 leaves; [1], 2-8; 108 leaves. 31.5 cm. Dry, 
brittle paper. Good-fair condition. Stains. Minor 
tears. Old cloth binding.
Opening price: $300
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159. כריכת התנ"ך שלמד בו הגר"א
חלק מכריכת ספר התנ"ך בו למד הגר"א.

לוח הכריכה הקדמי של ספר, עליו מודבקת 
פיסת נייר ישנה עם הכיתוב: "תנ"ך שלמד 
החסיד  ישראל[  של  ]ורבן  ורש"י  מרן  בו 

הגר"א זלה"ה".
בגב הכריכה, על נייר הבטנה, רישום בעלות: 
הנראה,  כפי  הגאון".  נכד  משה  יעקב  "ר' 
בירושה  בלבד(  הכריכה  )או  התנ"ך  עבר 
מהגר"א אל נכדו רבי יעקב משה מסלונים 
]בנו של רבי אברהם בן הגר"א. גדול בתורה. 
מצאצאיו הנודעים של הגר"א שעסק רבות 

בעריכת והוצאת כתבי הגר"א[.
עור,  מחופה  עץ  ס"מ.  כ-20  כריכה.  חזית 
עם חלק מאבזם מתכת מעוטר. מצב בינוני. 

סימני עש ובלאי.
הכריכה הוצגה בתערוכה לציון מלאת 200 
בבית  מווילנא  הגאון  של  לפטירתו  שנה 
ראה   .1998 חורף  אביב,  תל  התפוצות, 
הגאון  אליהו:  "אדרת  התערוכה,  קטלוג 

מווילנא, דמותו והשפעתו", עמ' 84.
מקור: אוסף ישעיהו וינוגרד ז"ל, ירושלים.

פתיחה: $10,000

הגר"א מווילנא ותלמידיו - ספרי דפוס ועותקים מיוחסים
The Gaon of Vilna and His Disciples

"ושמעה אזני מפי מר אבא הצדיק הרב כו' מו"ה אליהו זאב זצ"ל, בשם רבו הגאון מהר"ש נ"ע 

כי הגאון לעת זקנתו היה כל למודו חומש, והיה הולך מן הקודם אל המאוחר לכלול בו כל התורה 

שבע"פ וכו'" )הקדמת רבי יהושע העשיל לווין לספרו עליות אליהו ]"מעלות הסולם"[, הערה יא(.

"סיפר לי הרב דק' חוטץ... אחיו הקטן של הגאון מו"ה רפאל מהמבורג, שבהיותו אצל אחיו הגאון 

בהמבורג לעת זקנתו, שכבר כהו עיניו מראות, ונתגלגל בדבריו שם קדשו של הגר"א ז"ל, ראה 

דמירתע כולי גופא של אחיו הג"מ רפאל; וכאשר שאלו מה זה היתרון הגדול אשר היה להגר"א 

ז"ל נגד שאר הגאונים, אשר אתה חרד ממנו כל כך, אז אמר לו אחיו הגמ"ר לך אל מגדל הספרים 

שלי, וקח הספר העומד שם במקום פלוני, וילך ויקחהו והנה הוא תנ"ך; ויאמר לו הגמ"ר, הנה 

הגר"א ז"ל היה בקי בספר הזה, וחזר ופירש לו דבריו, שהיה בקי ויודע איך גנוזים כל ספרי התלמוד 

ושארי חיבורי תורה שבעל פה כולם בתוך התנ"ך".

 )הגהת רבי דוד לוריא, שם(.
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הגר"א החזיק את כריכת הספר בעת לימודו

עדות ראיה מפי אחד מגדולי ליטא, שהגיע לווילנא וזכה לראות כיצד יושב הגר"א ושוקד על תלמודו, 

יצחק  נב(. את העדות מביא המחבר, רבי אורי  )דף  ירושלים תרכ"ו  יצחק",  נדפסה בספר "מאורי בית 

אייזיק ב"ר אבא קדש, בשם זקנו - רבי אהרן אב"ד ויסוקי, שזכה לבקר את הגר"א בהיכלו. בין היתר הוא 

מדגיש את העובדה שהגר"א לא הניח את הספר בו למד על השולחן, אלא משום כבוד התורה החזיקו 

בידיו, כשהוא תופס את כריכת הספר משני צדיה: 

"אספר מעשה רב מאת כבוד אא"ז מו"ר הרב הגאון הגדול... מוהר"ר אהרן זצלל"ה... עבר 

עליו רוח טהרה השתוקקות גדולה ועצומה להראות ולראות פני הרב הדומה למלאך 

הוא כבוד אדמו"ר רשכבה"ג הגאון החסיד רבינו אליהו מווילנא זי"ע, והבא לטהר וכו' 

שעה עמדה לו, שהיה איש אחד מיוחד מיקירי סלאנים... נוסע לווילנא... וביקש האיש 

המיוחד הנ"ל מכבוד אא"ז לנסוע עמו בצוותא... אז אמר כבוד אא"ז עתה עת לעשות 

ולקבל פני הרב הדומה למלאך... וכן הוא... לאשר הגאון החסיד נ"ע היה טרוד בשבוע 

הקודמת בחתונת בנו או בתו )לא אדע בבירור( עתה משלים חוקיו בשיעורין דאורייתא 

הקצובין לו דבר יום ביומו, עכ"ז כבוד אא"ז עשה את שלו יצא ובא לו לאהל מדרשו 

שהיה לו ביחוד... ומצא אותו עוסק בתורתו הק' מסכתא סנהדרין מונחת על שתי ידיו 

הקדושות, תורת אמת בפיהו בשפה ברורה ובנעימה קדושה מסכתא אבות דרבי נתן 

)ראה אחי עד היכן כח כבוד התורה המסכתא לא היתה מונחת על השולחן ללמוד בה 

כדרך הנהוג בינינו רק ידיו הקדושים תמכין אורייתא משני עברי המסכת מזה א' משני 

ידיו ומזה א' משני ידיו, סימן לדבר אורך ימים בימינה ובשמאלה(...".

The Gaon of Vilna Would Hold the Binding of the Book While Learning

A testimony from one of the leading Lithuanian Torah scholars, who had the merit 
of observing the Gaon of Vilna while learning, is published in the book Meorei Beit 
Yitzchak (Jerusalem 1866, pp. 52a-b), by R. Uri Yitzchak Eizik son of R. Abba Kadesh, in 
the name of his grandfather R. Aharon Rabbi of Wysokie (Vysokaye). R. Aharon, who 
merited to visit the Gaon of Vilna in his study room, reported how he saw him learning, 
stressing the fact that rather than resting his book on the table, the Gaon of Vilna, held 
it in both hands, one hand supporting one side and the other hand supporting the 
other side, out of honor for the Torah.
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159. Binding of the Tanach 
From Which the Gaon of Vilna 
Studied
Part of the binding of the Tanach 
from which the Gaon of Vilna 
studied.
Front board; an old piece of paper 
pasted to it reads: "Tanach which 
our master, the rabbi of the entire 
Jewish people, the Chassid, the 
Gaon of Vilna studied from".
Ownership inscription on the verso 
of the board, on the pastedown: 
"R. Yaakov Moshe grandson of the 
Gaon". This Tanach (or the binding 
alone) was presumably passed 
down from the Gaon of Vilna to 
his grandson R. Yaakov Moshe of 
Slonim (son of R. Avraham son of 
the Gaon of Vilna; a tremendous 
Torah scholar and a prominent 
descendant of the Gaon of Vilna 
who was very involved in editing 
and publishing the writings of the 
Gaon).
Front board. Approx. 20 cm. Leather-covered wood, with part of ornamented metal 
clasp. Fair condition. Worming and wear.
The binding was displayed at the exhibition marking the 200th anniversary of the 
passing of the Gaon of Vilna in Beit Hatfutsot, Tel Aviv, Winter 1998. See exhibition 
catalogue, The Gaon of Vilna: The Man and His Legacy, p. 84.
Provenance: The Yeshayahu Vinograd Collection, Jerusalem.
Opening price: $10,000
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160. Maaseh Rav – First Edition – Vilna and Horodna, 1832
Maaseh Rav, practices of the Gaon of Vilna, by R. Yissachar Ber, posek in Vilna. Vilna 
and Horodna, [1832]. First edition.
Originally printed with two title pages. The present copy is lacking the first title page.
First edition of one of the most important books regarding the customs of the Gaon 
of Vilna. The book records the customs and rulings of the Gaon of Vilna, based on the 
personal testimonies of his disciples. 
[1], 67 pages. Lacking first title page. 20 cm. Fair-good condition. Stains, including 
dampstains. wear. Worming. Many inscriptions, signatures and stamps. Old binding, 
worn.
Vinograd, Thesaurus of the Books of the Vilna Gaon, no. 808.
Opening price: $300

160. ספר מעשה רב - מהדורה ראשונה - 
ווילנא והורודנא, תקצ"ב

מווילנא,  הגר"א  רבינו  הנהגות  רב,  מעשה  ספר 
ווילנא  בווילנא.  מו"ץ  בער  יששכר  רבי  מאת 

והורודנא, ]תקצ"ב 1832[. מהדורה ראשונה.
במקור נדפס עם שני שערים. בעותק שלפנינו חסר 

דף השער הראשון.
החשובים  הספרים  אחד  של  ראשונה  מהדורה 
חיים  רבי  הסכמות  עם  הגר"א.  מנהגי  אודות 
ורבי  פאסוועלר  אבלי  אברהם  רבי  מוולוז'ין, 
דנציג בעל ה"חיי אדם". בספר מפורטים  אברהם 
מנהגיו ופסיקותיו של הגר"א, על פי עדות אישית 
ידי רבי  ויצא לאור על  נערך  של תלמידיו. הספר 
יששכר דוב בער מווילנא, שהסתמך על מה שראה 
סעדיה,  רבי  של  בכתב-ידו  תיעוד  ועל  בעצמו 
שנים  רבו  אוהל  מתוך  מש  שלא  הגר"א,  תלמיד 

רבות.
]1[, 67 עמ'. חסר דף השער הראשון. 20 ס"מ. מצב 
בלאי.  רטיבות.  כתמי  בהם  כתמים,  בינוני-טוב. 
וחותמות.  חתימות  רבים,  רישומים  עש.  סימני 

כריכה ישנה ובלויה.
וינוגרד, אוצר ספרי הגר"א, מס' 808.

פתיחה: $300
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161. ספר התשבי - הורודנא, תקס"ה 
- חתימת רבי ישכר בער בעל "מעשה 

רב" מווילנה

ספר התשבי, שורשי מילים ]כמנין תשב"י[ 
אליהו  רבי  המדקדק  מאת  הקודש,  בלשון 
משה,  בן  יחזקאל  דפוס  הורודנא,  בחור. 
שמחה זימל בן מנחם נחום ושמחה זימל בן 

יחזקאל, תקס"ה 1805. 
חתימה בדף השער: "ישכר בער" - חתימת 
ידו של רבי ישכר בער מו"ץ בווילנה, תלמיד 
הגר"א, בעל "מעשה רב". בדף המגן האחורי 
ישכר  מו"ה  הגאון  להרב  "שייך  רישום: 
בנו  חתימות  הקדמי  המגן  בדף  נ"י".  בער 
הק'  "נאם  בווילנה:  מו"ץ  פרץ,  אליהו  רבי 
אלי' פרץ בלאמ"ו הרב הג' המפורסם מו"ה 
"מספרי  ורישום:  מווילנא",  נ"י  בער  ישכר 
דווילנא".  מו"ץ  בהגאון  פרץ  אלי'  ר'  הרב 
בדף המגן הקדמי מופיע גם רישום בעלות 
ישכר  לרבי  שייך  בגרמנית המעיד שהספר 

בער מווילנה.
בדפי הספר שתי הגהות, האחת ציון מקור, 

והשניה ארוכה יותר, יתכן שהם בכתב-ידו של רבי ישכר בער.
רבי ישכר בער )תקל"ט-תרט"ו(, בן רבי תנחום רב העיר אורלע. בעקבות נישואיו לבתו של הנגיד רבי יעקב 
וילנה, קבע את מקומו בקלויז של הגר"א, שם זכה לראות את פני הגר"א ולקבל  פרץ קלאצקי, מנכבדי 
תורה מפיו. בשנת תקע"ג התמנה לאחד מגבאי הקלויז, ונחשב לאחד מעמודי התווך שלו. הוא נהג למסור 
בתחילה  בעיר.  למו"ץ  תקע"ז התמנה  בשנת  הר"ש.  פירוש  עם  זרעים  ובמשניות  ברי"ף  שיעורים  בקלויז 
שימש כמו"ץ משנה לגדולי רבני וילנה: רבי אברהם אבלי פאסוועלר, רבי שאול קצנלבויגן, ורבי אברהם 
דנציג בעל "חיי אדם", ובהמשך גדל מעמדו עד שנחשב ל"זקן ההוראה" בווילנה. נודע ביותר על שם הספר 
"מעשה רב", שכתב וערך לצד רבי סעדיה תלמיד הגר"א, ובו נרשמו הנהגות רבו הגר"א. בנו רבי אליהו פרץ 
)תקס"ו-תרכ"ז(, שימש כמו"ץ בווילנה לאחר פטירת אביו ועד סוף ימיו )להרחבה ראה: הרב ד' קמנצקי, 

"ספר 'מעשה רב'", ישורון, כא, תשס"ט, עמ' תשעד-תתלט(.
ד, ]1[, ז-י, י-סב, ]1[, סג-סו דף. 21 ס"מ בקירוב. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי. רישומים. חתימה וחותמת 

צנזור בשער. כריכה מקורית, עם פגמים.

פתיחה: $300
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161. Sefer HaTishbi – Horodna, 
1805 – Signature of Rabbi 
Yissachar Ber of Vilna, Author 
of Maaseh Rav
Sefer HaTishbi, lexicon of Hebrew 
words, by R. Eliyahu Bachur. 
Horodna: Yechezkel son of Moshe, 
Simcha Simmel son of Menachem 
Nachum and Simcha Simmel son 
of Yechezkel, 1805.
On the title page, signature of 
R. Yissachar Ber, posek in Vilna, 
disciple of the Gaon of Vilna and 
author of Maaseh Rav. Ownership 
inscription of R. Yissachar Ber 
on the back endpaper. On the 
front endpaper, signature and 
ownership inscription of his son, R. 
Eliyahu Peretz, posek in Vilna, and 
German ownership inscription of 
R. Yissachar Ber.
Two glosses, possibly handwritten by R. Yissachar Ber. 
R. Yissachar Ber (1779-1855), posek in Vilna alongside R. Avraham Abele Posweller, 
R. Shaul Katzenellenbogen and the Chayei Adam. He studied in the Kloiz of the Gaon 
of Vilna, where he merited to receive Torah from him. He is particularly renowned 
for the book Maaseh Rav, in which he records the practices of his teacher the Gaon of 
Vilna. His son R. Eliyahu Peretz (1806-1867) succeeded him as posek in Vilna.
4, [1], 7-10, 10-62, [1], 63-66 leaves. Approx. 21 cm. Fair-good condition. Stains and 
wear. Inscriptions. Censorship signature and stamp on title page. Original binding, 
damaged.
Opening price: $300
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162. Pe'at HaShulchan – Safed, 1836
Pe'at HaShulchan, laws pertaining to Eretz Israel, by R. Yisrael of Shklow, disciple of 
the Gaon of Vilna. Safed: R. Yisrael Bak, [1836]. First edition.
Owner's stamp.
[5], 2-109, [1] leaves. 28.5 cm. Good-fair condition. Stains, including dampstains. 
Worming, affecting text. Tears to inner margins, repaired in part with tape and paper. 
Leaves trimmed close to text in some places. Censorship inscriptions and stamp. Old 
binding, with worming and minor wear.
One of the last books published in Safed before the 1837 earthquake. Includes final leaf 
– errata, which appears in some copies only.
Opening price: $400

162. ספר פאת השולחן - צפת, תקצ"ו
ספר פאת השולחן, הלכות התלויות בארץ ישראל. 
מווילנא.  הגר"א  תלמיד  משקלוב,  ישראל  מרבי 
 .]1836 ]תקצ"ו  ב"ק,  ישראל  רבי  דפוס  צפת, 

מהדורה ראשונה.
ברלין  במוהר"ד  שבתי  "הק'  בעלים:  חותמת 

 ."S.D.B.
טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   28.5 דף.   ]1[ ב-קט,   ,]5[
כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש, עם פגיעות 
בטקסט. קרעים בשולי הדפים הפנימיים, משוקמים 
מקומות  בכמה  נייר.  ובמילוי  דבק  בנייר  בחלקם 
חיתוך הדפים על גבול הטקסט. רישומים וחותמת 

צנזורה. כריכה ישנה, עם סימני עש ומעט בלאי.
מהספרים האחרונים שנדפסו בצפת לפני "הרעש" 
עברו  בעקבותיו  תקצ"ז(,  בשנת  האדמה  )רעידת 
את  שאיבדו  לאחר  לירושלים,  והמדפיס  המחבר 
"לוח   - האחרון  הדף  ורכושם.  משפחתם  רוב 

הטעות והתיקון" - אינו מופיע בחלק מהעותקים.

פתיחה: $400
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163. ספר אדרת אליהו, על נביאים וכתובים - 
ארץ   - צבעוניות  מפות  עם   - מהדורות  אוסף 

ישראל לגבולותיה ובית המקדש השלישי

נביאים  על  מווילנא  הגר"א  פירוש  אליהו,  אדרת  ספר 
וכתובים - אוסף מהדורות בהוצאת רבי אליהו לנדא נכד 
הגר"א, עם לוחות צבעוניים: "הארץ לגבולותיה" ותבנית 

בית המקדש השלישי:
1-3. שלושה עותקים של הספר אדרת אליהו, פירוש על 

נביאים וכתובים מהגר"א. ירושלים, ]תרס"ה? 1905?[.
עותק ראשון עם שני הלוחות: "צורת הארץ לגבולותיה" 
ו"צורת הבית דיחזקאל" )שניהם כרוכים לפני דף השער(.

לגבולותיה"  הארץ  "צורת  הלוחות:  שני  עם  שני  עותק 
)נכרך בסוף ספר יהושע( ו"צורת הבית דיחזקאל" )נכרך 
בסוף ספר יחזקאל(. בסוף הספר נכרך "לוח חשבון השנים 
של השופטים ומלכי ישראל" )שער נפרד(. לוח זה צורף 
מודפס  שער  בנפרד.  הופץ  ואף  העותקים  מן  לחלק  רק 
על הכריכה הקדמית, שונה במקצת, ובו רשיון להדפסת 
הספר )או הפצתו( מאת השלטון הגרמני בוורשה, מיום 
)גרמנית(.  בוורשה  לנדא  המו"ל  וכתובת   ,20.7.1916

וינוגרד רושם עותק זה כמהדורה נפרדת משנת תרע"ו.
עותק שלישי עם שני הלוחות: "צורת הארץ לגבולותיה" 
דיחזקאל"  ו"צורת הבית  )כרוך אחרי ספר דברי הימים( 
)ללא  השנים"  חשבון  "לוח  של  עמ'   3-16 עם  )מנותק(. 

השער(. עם שער מעטפת זהה לשער הספר.
וינוגרד, אוצר ספרי הגר"א, מס' 29-30.

· עותק מס' 1 כרוך עם: ספר סערת אליהו. ווילנא, תר"נ 
1889 )חסר דף אחרון(.

4. ספר אדרת אליהו, פירוש על נביאים וכתובים מהגר"א, 
עם ספר מסעות ישראל, סדר מסעות בני ישראל מאת רבי 
יעקב משה מסלונים בן רבי אברהם בן הגר"א. ירושלים, 
תש"א ]1941[. בראש הספר הלוח "חלוקת ארץ ישראל 
לגבולות" )מפה זו שונה מזו שהופיעה במהדורת ירושלים 

]תרס"ה?[(. מצורף עותק נוסף של הלוח.
וינוגרד, אוצר ספרי הגר"א, מס' 32.

5 ספרים ב-4 כרכים. גודל ומצב משתנים.

מקור: אוסף ישעיהו וינוגרד ז"ל, ירושלים.

פתיחה: $1500

163a

163b



הגר"א מווילנא ותלמידיו - ספרי דפוס ועותקים מיוחסים225 

חשיבות ידיעת הארץ לפי הגר"א

בביאורו לזוהר )ווילנא תק"ע, דף קנ"ז ע"א( כותב הגר"א על בקשת משה רבינו לראות את הארץ לפני 
פטירתו: "שבקש לידע כל עניינה, שהוא עניין גדול כמו ידיעת התורה, שגבולי' וכל עניינה הן ענייני 

תורה, בת מלך פנימה. והקב"ה העתיר לבקשתו, ויראהו ה' את כל הארץ".

מפת ארץ ישראל ו"צורת הבית" המיוחסות לגר"א

שתי המפות, האחת עם "צורת הארץ לגבולותיה" והשניה "צורת הבית דיחזקאל", נדפסו לראשונה 
בספר "צורת הארץ לגבולותיה סביב ותכנית הבית", שקלוב תקס"ב. בכותרות מפות אלה נדפס כי הן 

"מהגאון רבינו אליהו זצוק"ל מווילנא".
באוסף לאור שבספריה הלאומית מצויה מפת ארץ ישראל לגבולותיה, כתובה וצבועה ביד. בראש 
מפה זו נכתב: "הועתק מהמאור הגד]ול[... החסיד המפורסם מורינו ורבינו מו"ה אליהו זל]ה"ה[ מק"ק 
ווילנא הבירה". אפשר להבין מלשון זו כי המפה הועתקה ממפה מצוירת בכתב-ידו של הגר"א עצמו 

)וראה עוד: הרב דוד קמינצקי, תורת הגר"א, עמ' שמא(.
מפות אלה המיוחסות לגר"א נדפסו לאחר מכן בווריאציות שונות במהדורות פירוש הגר"א לנביאים 

וכתובים.
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163. Aderet Eliyahu on Neviim and Ketuvim – Collection of Editions – Color 
Maps – Map of Eretz Israel and Plan of the Third Temple
Aderet Eliyahu, commentary of the Gaon of Vilna on Neviim and Ketuvim – collection 
of editions published by R. Eliyahu Landau, descendant of the Gaon of Vilna, with 
color maps:
· Jerusalem, [1905?] – three copies (one bound with another book), each with a map of 
Eretz Israel and a plan of the Third Temple. Vinograd, Thesaurus of the Books of the 
Vilna Gaon, nos. 29-30.
· Jerusalem, 1941 – with a map of Eretz Israel. Vinograd, Thesaurus of the Books of the 
Vilna Gaon, no. 32.
5 books in 4 volumes. Size and condition vary.
For further information, see Hebrew description.
Provenance: The Yeshayahu Vinograd Collection, Jerusalem.
Opening price: $1500
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164. מקראות גדולות - ונציה, שע"ז 
בארבעה  סט   - טובה"  "שנה  שנת   -
של  העותק   - גדול  פורמט   - כרכים 
דיין בבית דינו של  רבי ליב לונדין, 

רבי יהונתן אייבשיץ

ראשונים,  נביאים  תורה,  גדולות,  מקראות 
תרגום,  עם  וכתובים,  אחרונים  נביאים 
ורלב"ג  רד"ק  עזרא,  ואבן  רש"י  פירושי 
ולורינצו  פייטרו  דפוס  ונציה,  והמסורה. 
בראגאדין, מהדורת שנת "שנה טובה" לפ"ק 
ארבעת  של  סט   .]1619-1617 ]שע"ז-שע"ט 

החלקים, בארבעה כרכים. 
הספרים נדפסו ונמכרו בקונטרסים שבועיים, 
את  לממן  בכדי  שע"ז-שע"ט,  השנים  בין 
בקולופון  שמתואר  וכפי  ההדפסה,  עלות 
שבסוף כרך כתובים: "...המצאתי זאת לזכות 
לכל איש ואיש העשיר... והעני... לתת בכל 

שבוע ערך הדפסת הקונטרסי'...".
ביניהם של  ורישומי בעלות רבים,  חתימות 
רבי ליב לונדין ושל בניו רבי משה ורבי דוד 
- מיושבי הקלויז באלטונה  לונדין  ליב  ]רבי 
אייבשיץ;  יהונתן  רבי  של  דינו  בבית  ודיין 
עמ'  אה"ו  חכמי  עליו  ראה  תקכ"ט,  נפטר 
47[; של רבי אהרן ב"ר מרדכי ניימרק שקנה 
את הספרים מגיסו רבי משה שוואב בפולדא 
אברהם  ב"ר  שמואל  רבי  ושל  שפ"ח;  שנת 

אופנהיים, גבאי צדקה באלטונה; ועוד.
כרך ראשון )תורה וחמש מגילות(: ]6[, רכח; תתב-תתמד; ח דף. דפים תתב-תתמד של חמש המגילות, 
וכן ח דף אחרונים של התרגום הירושלמי, שבכרך זה, מופיעים במקור בכרך הרביעי. כרך שני )נביאים 
ראשונים(: ]1[, רלד-תמא דף. חסר ]1[ דף אחרון - דף ריק במקור. כרך שלישי )נביאים אחרונים(: תמב-
]1[, תרעב-תתא;  )כתובים(:  תרטז, תרטו-תרסח דף. ספירת דפים משובשת. חסר דף השער. כרך רביעי 
תתמה-תתקח, ]25[ דף. חסר דף אחרון - דף ריק במקור. 42 ס"מ בקירוב. מצב כללי בינוני. כתמים, בהם 
כתמי ועקבות רטיבות. כתמי שעווה במספר דפים. בלאי. קרעים, בהם קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט 
במספר דפים. קרע בדף השער של הכרך הרביעי, עם פגיעה במסגרת השער, משוקם בהדבקת נייר דבק. 
סימני עש, עם פגיעות בטקסט. דפי הבטנה המקוריים הודבקו מחדש על דפי בטנה חדשים. כריכות עץ ועור 

עתיקות, עם שדרות ופינות משוקמות. 

פתיחה: $1000

עותקים מיוחסים - ספרים עם חתימות, חותמות ורישומי בעלות
Books with Signatures, Stamps and Ownership Inscriptions
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164. Mikraot Gedolot – Venice, 1617 – Set of Four Volumes – Large Format – Copy 
of Rabbi Leib London, Dayan in the Beit Din of Rabbi Yehonatan Eybeschutz
Mikraot Gedolot, Torah, Neviim Rishoniim, Neviim Acharonim and Ketuvim, with 
Targum, Rashi and Ibn Ezra, Radak, Ralbag and the Masorah. Venice: Pietro and 
Lorenzo Bragadin, [1617-1619]. Set of four parts in four volumes.
The books were printed and sold in weekly booklets, between 1617-1619, to finance the 
printing.
Many signatures and ownership inscriptions, including those of R. Leib London and 
his sons R. Moshe and R. David (R. Leib London – Torah scholar of the Altona Kloiz 
and dayan in the Beit Din of R. Yehonatan Eybeschutz; d. 1769).
Vol. I (Torah and Five Megillot): [6], 228; 802-844; 8 leaves. Leaves 802-844 of Five 
Megillot and 8 final leaves (Targum Yerushalmi) originally appeared in vol. IV. Vol. 
II (Neviim Rishonim): [1], 234-441 leaves. Lacking [1] final blank leaf. Vol. III (Neviim 
Acharonim): 442-616, 615-668 leaves. Misfoliation. Lacking title page. Vol. IV (Ketuvim): 
[1], 672-801; 845-908, [25] leaves. Lacking final blank leaf. Approx. 42 cm. Overall fair 
condition. Stains, including dampstains and traces of past dampness. Wax stains to 
several leaves. Wear. Tears, including open tears affecting text in several places. Tear 
to title page of vol. IV, affecting border, repaired with tape. Worming, affecting text. 
Original endpapers, mounted on new endpapers. Early wood and leather bindings, 
with restored spines and corners. 
Opening price: $1000
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- אמשטרדם,  רב אלפס  הלכות  ספר   .165
ת"פ - סט שלם בשלושה כרכים - רישומי 
טיאה  ידידיה  רבי  של  בכתב-ידו  בעלות 

ווייל 

ספר הלכות רב אלפס, עם פירוש רש"י, חלק ראשון 
קטנות(,  והלכות  ברכות  )כולל מסכת  מועד  - סדר 
וחלק  חולין(,  מסכת  )עם  נשים  סדר   - שני  חלק 
שלישי - סדר נזיקין. אמשטרדם, דפוס יוסף דיין בן 
שמעון עקיבה בער, ]ת"פ 1720[. סט שלם.  שלושת 
החלקים בשלושה כרכים, הכוללים את כל הלכות 

הרי"ף על מסכתות הש"ס. 
העותקים של רבי ידידיה טיאה ווייל. רישומי בעלות 
והשני:  הראשון  הכרך  של  השער  בדף  בכתב-ידו 
שאהבה  את  שמצאתי  עד  שקטתי  ולא  נחתי  "לא 

נפשי, הק' טיאה בהר"ב מו"הרר נתנאל ווייל".
הגאון רבי ידידיה טיאה ווייל )תפ"ב-תקס"ו(, מגדולי 
"קרבן  בעל  ווייל  נתנאל  רבי  הגאון  בן  דורו,  גאוני 
נתנאל" ותלמידו המובהק של רבי יהונתן אייבשיץ. 
ועם  ביהודה"  ה"נודע  בעל  עם  שו"ת  בקשרי  עמד 
קרלסרוהא  אב"ד  תק"ל  משנת  ה"הפלאה".  בעל 
ומדינת באדן על מקום אביו. בחייו נדפס רק פירושו 
"מרבה לספר" על הגדה של פסח, שנדפס בעילום 
בכת"י  שנותרו  ממנו  חיבורים  עשרות  אך  שמו, 

הולכים ונדפסים בשנים האחרונות. 
שלושה כרכים. כרך ראשון: ]3[, ב-פז; קח-שג דף. כרך שני: ]2[, מא, מא-מב, מב-רנא, ]1[, רנב-שיז; כ; ו; 
מ דף. ו דף של "שערי השבועות" מופיעים במקור בסוף הכרך השלישי; מ דף של "סימני הדינים" מופיעים 
במקור בסוף הכרך הראשון. כרך שלישי: שעו דף. 42-43 ס"מ. שוליים רחבים. מצב כללי טוב. כתמים, בהם 
כתמי רטיבות קלים. סימני עש. קרעים, בהם קרעים קטנים חסרים במספר מקומות )כולל בדפי השער(, ללא 
פגיעה בטקסט. הדבקת נייר בשולי דף השער של הכרך השני. דף השער של הכרך השלישי מנותק בחלקו. 
חותמות. כריכות עץ ועור מקוריות עתיקות, עם שרידי אבזמים לסגירה. בלאי, סימני עש ופגמים בכריכות 

)שדרה לא מקורית בכריכת החלק השני(. 

פתיחה: $1000 
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165. Hilchot Rav Alfas – Amsterdam, 1720 – Complete Set in Three Volumes – 
Ownership Inscriptions Handwritten by Rabbi Yedidia Tia Weill
Hilchot Rav Alfas with Rashi, Part I – Order Mo'ed (including Tractate Berachot and 
Halachot Ketanot), Part II – Order Nashim (with Tractate Chullin), and Part III – Order 
Nezikin. Amsterdam: Joseph Dayan son of Shimon Akiva Be'er, [1720]. Complete Set. 
All three parts in three volumes, comprising all Hilchot HaRif on the Talmudic tractates.
Ownership inscriptions handwritten by R. Yedidia Tia Weil on title pages of vols. I and 
II. 
R. Yedidia Tia Weil (1722-1806), leading Torah scholar of his times, son of R. Netanel 
Weil author of Korban Netanel and close disciple of R. Yehonatan Eybeschutz. Rabbi of 
Karlsruhe; author of Marbeh LeSaper and other works.
Three volumes. Vol. I: [3], 2-87; 108-303 leaves. Vol. II: [2], 41, 41-42, 42-251, [1], 252-
317; 20; 6; 40 leaves. 6 leaves of Shaarei HaShevuot originally appeared at end of vol. 
III; 40 leaves of Simanei HaDinim originally appeared at beginning of vol. I. Vol. III: 
376 leaves. 42-43 cm. Wide margins. Overall good condition. Stains, including minor 
dampstains. Worming. Tears, including minor open tears in several places (including 
title pages), not affecting text. Marginal paper repairs to title page of vol. II. Title page 
of vol. III partially detached. Stamps. Original, early wood and leather bindings, with 
clasp remnants. Wear, worming and damage to bindings (vol. II with non-original 
spine).
Opening price: $1000
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 - תק"ג  קושטא,   - נחום  חזון  ספר   .166
יוסף  מרדכי  רבי  לציון  הראשון  חתימת 

בכר מיוחס בעל "שער המים" 

ספר חזון נחום, חידושים על משניות סדר קדשים, 
מאת רבי אליעזר נחום. קושטא, ]תק"ג 1743[. 

בדף השער: "הקדשה עצמית" בכתב-ידו וחתימתו 
מיוחס  בכר  יוסף  מרדכי  רבי  של  המסולסלת 
)קצוצה מעט(: "מתנה טובה מאת רחום בעל טעם 
ן' בנבנשת יצ"ו, עבד ה' הצעיר  יוסף חיים  הח"ר 

מרדכי יוסף בכר מיוחס". 
מתחת לרישום זה רישום נוסף: "מרדכי יוסף בכר 
נוספים  ורישומים  קולמוס  נסיונות  ס"ט".  מיוחס 

בדף זה. מספר הגהות בודדות בדפי הספר.
רבי מרדכי יוסף בכר מיוחס )מאוחר יותר נוסף לו 
ירושלים,  מחכמי  תצ"ח-תקס"ו(,  משה;  השם  גם 
שד"ר ומקובל ו"הראשון לציון". בנו של רבי רפאל 
מיוחס )"הראשון לציון", בעל "פרי האדמה" ועוד(, 
החיד"א  של  חברו  אלגאזי.  המהרי"ט  של  וחתנו 
אל",  "בית  המקובלים  ישיבת  מרבני  מצעירותו. 
בירושלים  ישראל"  "כנסת  ישיבת  בראש  עמד 
פטירת  ועם  הקדוש(,  החיים  האור  של  )מייסודו 

חותנו המהרי"ט אלגאזי ירש את מקומו בתפקיד "הראשון לציון", בו כיהן עד לפטירתו. מחבר הספרים: 
"שער המים", "ברכות מים", "מים שאל". רבי שלמה חזן מספר בספרו "המעלות לשלמה" כי בינו לבין חברו 
החיד"א שררה כעין תחרות של קנאת סופרים, וכאשר הדפיס החיד"א את ספרו "שער יוסף", הדפיס הרב 
מיוחס את ספרו "שער המים"; וכאשר חבר החיד"א את ספרו "חיים שאל", חיבר אף הוא ספרו "מים שאל". 
על כריכת העור הטבעה מוזהבת של שם בעלים: "חיים ישראל רומאנו הי"ו" ]הגביר מקושטא, שבנה את 

"בית רומאנו" המפורסם בעיר חברון[. 
]4[, רנט, ]3[ דף. 20.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. קרעים במספר דפים, עם פגיעה קלה 

בטקסט. סימני עש במספר דפים. כריכת עור מקורית מהודרת, עם הטבעות מוזהבות. פגמים בכריכה.

פתיחה: $300

166. Chazon Nachum – Constantinople, 1743 – Signature of the Rishon LeTzion 
Rabbi Mordechai Yosef Meyuchas, Author of Shaar HaMayim
Chazon Nachum, novellae on Mishnayot Order Kodashim, by R. Eliezer Nachum. 
Constantinople, [1743].
On the title page, inscription (slightly trimmed) handwritten by R. Mordechai Yosef 
Meyuchas, attesting that he received the book as gift from R. Yosef Chaim ibn Benveniste, 
with his calligraphic signature, followed by another inscription of his name. Quill trials 
and other inscriptions on this leaf. A few glosses.
R. Mordechai Yosef Meyuchas (1738-1806), a Torah scholar of Jerusalem, emissary, 
kabbalist and Rishon LeTzion. He was the son of R. Refael Meyuchas and son-in-law 
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167. שו"ת נחפה בכסף - מהדורה ראשונה של שני החלקים - קושטא, תק"ח / ירושלים, 
תר"ג - חתימות חשובות

שו"ת נחפה בכסף, מאת רבי יונה נבון - רבו של החיד"א - שני חלקים בשני כרכים: חלק א - קושטא, דפוס 
האחים ראובן ונסים בני יונה אשכנזי, ]תק"ח 1748[; חלק ב - ירושלים, דפוס רבי ישראל ב"ק, ]תר"ג 1843[. 

מהדורה ראשונה של שני החלקים.
בראש החלק השני נדפס החיבור "פרי מפרי" שכתב רבי יונה נבון, ובו חידושים על ה"פרי חדש" ועל ה"פרי 
תאר" )של בעל ה"אור החיים"(; בשער הספר נדפס: "ספר פרי מפרי וספר נחפה בכסף", כשרק התיבות 

"נחפה בכסף" מוגדלות ככותרת.
בדף המגן הקדמי של החלק השני הקדשה בכתב-ידו של רבי יעקב שאול אלישר, שהגיה את הספר והיה 
בנו-חורגו של המו"ל: "מנחה שלוחה למע' הרבני יצ"ו אוהב התורה ולומדיה כמוה"ר ר' מרדכי ]---[ הי"ו 
יעקב שאול אלישר  רבי  ירוש' ת"ו".  אי"ש  הי"ו  יעקב שאול אלישר  יע"א מאיתי הצעיר  בק"ק ברעסלוי 
)תקע"ז-תרס"ו(, המכונה "יש"א ברכה", היה "הראשון לציון" ואב בית הדין בירושלים. אביו נפטר בילדותו, 
ואמו נשאה בשנית לרבי בנימין מרדכי נבון, נכדו של רבי יונה נבון מחבר השו"ת "נחפה בכסף", אשר העניק 
לו את הכינוי "ישא ברכה". רבי בנימין מרדכי, שהוציא לאור בירושלים את החלק השני של הספר, מזכיר 

את בנו חורגו ה"ישא ברכה" בהקדמתו לספר כמי שהגיה את הספר, והוא מכביר במעלותיו הכבירות.
בשער החלק הראשון חותמת )בצורת חתימה מסולסלת(: "הצעיר חיים שמואל הכהן" - רבי חיים שמואל 
ישראל והשתקע בעיר טבריה,  נולד באיטליה. בשנת תקפ"ז עלה לארץ  )נפטר תרל"ג(,  - הסיניור  הכהן 
ובזכות גדלותו בתורה ואישיותו המיוחדת מונה במהרה לאחד מראשי הקהילה והיה ממנהיגיה הבולטים. 
אחרי הרעש הגדול בשנת תקצ"ז נבחר לשמש כשד"ר העיר טבריה לגולה. רבי מרדכי שמואל גירונדי, רבה 
של פאדובה, פגשו כאשר הגיע במסגרת שליחותו לפאדובה, ובספרו הוא מתארו: "כמוהר"ר שמואל הכהן 
נר"ו שליח עה"ק טבריא תובב"א, חסיד ומקובל, זכיתי ליהנות מאור תורתו ימים רבים... ושמעתי ממנו 
חידושים יפים ע"ד הקבלה..." )תולדות גדולי ישראל וגאוני איטלייאה, אות צ, עמ' 359(. עם שובו לטבריה, 
בשנת תר"ה, הוכתר לרבה של טבריה תחת רבי חיים נסים אבועלפיא שעבר לירושלים. כיהן ברבנות קרוב 
לשלושים שנה, בהן פעל גדולות ונצורות למען העיר וצביונה הרוחני. על מצבתו שבבית העלמין העתיק 
של טבריה נכתב: "אבן מקיר תזעק... אי חסיד אי עניו רב שמת אין לנו תמורתו חשך השמש בצאתו מעלת 
הרה"ג מעוז ומגדול חסידא קדישא סבא דמשפטים ר"מ ור"מ כמוה"ר חיים שמואל הכהן זצוק"ל" )עפ"י 

מדרש שמואל, בתוך: מגנזי חכמי טבריא, א, ירושלים תשנ"ד, עמ' קסו-קעד(.
שני חלקים בשני כרכים. חלק א: ]1[, קץ, ו דף. חסר דף ז בסוף הספר; חלק ב: ]2[, קלב דף. 30 ס"מ בקירוב. 
מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. בחלק ב קרעים ספורים בשולי 
הדפים, עם פגיעה קלה בטקסט במקום אחד. בחלק א חיזוק בדבק נייר בשער ובדף האחרון, עם פגיעה קלה 

במסגרת השער. רישומים, חתימה וחותמות. כריכות חדשות.

פתיחה: $500

of R. Yom Tov Algazi, whom he succeeded as Rishon LeTzion. Dean of the Knesset 
Yisrael yeshiva in Jerusalem. 
Lettered in gilt on leather binding: "Chaim Yisrael Romano" (wealthy merchant from 
Constantinople who built the famous Beit Romano building in Hebron).
[4], 259, [3] leaves. 20.5 cm. Good condition. Stains, including dampstains. Tears to 
several leaves, slightly affecting text. Worming to several leaves. Original elegant 
leather binding, with gilt lettering. Defects to binding.
Opening price: $300
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167. Responsa Nechpah BaKesef – First Edition of Both Parts – Constantinople, 
1748 / Jerusalem, 1843 – Important Signatures
Responsa Nechpah BaKesef, by R. Yonah Navon – teacher of the Chidah – two parts 
in two volumes: Part I – Constantinople: Brothers Reuven and Nissim sons of Yonah 
Ashkenazi, [1748]; Part II – Jerusalem: R. Yisrael Bak, [1843]. First edition of both parts.
Part II opens with the work Pri MiPri by R. Yonah Navon – novellae on Pri Chadash 
and Pri Toar.
On the front endpaper of part II, dedication handwritten by R. Yaakov Shaul Elyashar, 
Rishon LeTzion and rabbi of Jerusalem, stepson of the publisher and proofreader of 
the present book. 
On the title page of part I, signature-stamp of R. Chaim Shmuel HaKohen – Hasenior 
(d. 1873). Born in Italy, he immigrated to Eretz Israel in 1827. He settled in Tiberias 
where he served as community leader, emissary, and later rabbi of the city.
Two parts in two volumes. Part I: [1], 190, 6 leaves. Lacking leaf 7 at end of book; Part 
II: [2], 132 leaves. Approx. 30 cm. Good-fair condition. Stains, including dampstains. 
Worming, affecting text. A few marginal tears to part II, slightly affecting text in one 
place. Title page and final leaf of part I reinforced with tape, with slight damage to 
border. Inscriptions, signature and stamps. New bindings.
Opening price: $500
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ת"ע  דמיין,  פרנקפורט   - רצון  מלא  ספר   .168
של  בנו  הורוויץ,  יעקב  מאיר  רבי  חתימת   -
ה"הפלאה" וחתנו של רבי שאול אב"ד אמשטרדם

ספר מלא רצון, "לתרץ כל הדברים הקשים בכל הש"ס", 
מאת רבי אברהם נפתלי הירש הלוי שפיץ סג"ל, "רב אב 
דמיין,  פרנקפורט  והגלילות".  ווירמיישא  בק"ק  ור"מ  ב"ד 
חש"מ, ]ת"ע, 1710[. מהדורה ראשונה. עם הסכמת אב"ד 

פרנקפורט רבי נפתלי כץ בעל ה"סמיכת חכמים".
בראש השער חתימת רבי מאיר יעקב הורוויץ - בנו של 
בעל ה"הפלאה": "חנני ד' גם בזה הק' מאיר יעקב בהגאון 
מ"ו פינחס הלוי איש הורויץ". רישומים נוספים בשער: "ר' 
הירץ וואהל" ]כפי הנראה הוא הנרשם אצל הורוויץ, אבני 
שימש  אשר   ,3660 מס'  תרס"א,  דמיין  פרנקפורט  זכרון, 
"שייך  תק"מ[;  בשנת  ונפטר  בפרנקפורט  ושמש"  כ"ש"ץ 
להאלוף והקצין... כש"ת כ"ה איצק פולדא יצ"ו" ]אף הוא 

כנראה מפרנקפורט, ראה אבני זכרון, שם, מס' 2494[.
בדף שאחרי השער רישום על קבלת הספר במתנה מרבי 
מאיר יעקב: "זה הספר ניתן לי לדורון החתונה מן המופלא 
והמופלג בתורה כש"ת כ"ה מאיר יוק']ב[ יצ"ו בן הגאב"ד 

נר"ו פה פפ"ד ]=פרנקפורט דמיין[".
בדף שלאחר מכן רישום נוסף: "חנני ד' גם בזה הק' שמואל 

בקוראי שמו זנוויל...".
הגאון רבי מאיר יעקב הורוויץ )תקי"ד-תק"מ(, בנו של בעל 

ה"הפלאה", שנישא בראשית שנות התק"ל לבתו של גאון-דורו רבי שאול אב"ד אמשטרדם. נפטר בגיל כ"ו 
שנה בחיי אביו. אביו הדפיס קונטרס מחידושיו בסוף ספרו ה"הפלאה" על כתובות )דפים עה-פו(, וכה הוא 
כותב שם על בנו המנוח: "בני ותלמידי ז"ל, אשר היתה נפשו קשורה בנפשי, ונתבקש לישיבה של מעלה 
בן עשרים וששה שנים, והיה מלא תורה ויראת ה', ומופלא בחריפות ובקיאות, ושאל ממני בטרם עלית 
לוי"  "מחנה  ספר  בסוף  נדפסו  נוספים ממנו  חידושים  בדפוס קצת מחידושיו...".  לקבוע  נשמתו הטהורה 

מאחיו, שנדפס יחד עם ספר "המקנה".
]2[, ד; צז ]צ"ל: צט[; מ, מב-מג, מה-קיד; ז, ט-י; יג, ]1[ דף. חסרים דפים מא ו-מד מהספירה השלישית. 
דפים מט-נ מהספירה השניה נכרכו שלא במקומם. 30 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, קרעים ובלאי. סימני 

עש במספר דפים, עם פגיעה בטקסט. כריכה פגומה, חסרת שדרה ומנותקת.

פתיחה: $500

168. Maleh Ratzon – Frankfurt am Main, 1710 – Signature of Rabbi Meir Yaakov 
Horowitz, Son of the Haflaa and Son-in-Law of R. Shaul Rabbi of Amsterdam
Maleh Ratzon, "to resolve all the difficulties in the Talmud", by R. Avraham Naftali 
Hirsch HaLevi Spitz Segal, rabbi of Worms and the region. Frankfurt am Main, [1710]. 
First edition. 
At the top of the title page, signature of R. Meir Yaakov Horowitz, son of the Haflaa; 
other inscriptions.
Inscription on the leaf following the title page, attesting to having received the book as 
wedding gift from R. Meir Yaakov.
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169. ספר ברכת הזבח - אמשטרדם, תכ"ט-ת"ל - חתימת "הרש"ש" רבי שמואל שטראשון 
מווילנא

ספר ברכת הזבח, "על גמרא, פירש ]רש"י[, תוספות מסדר קדשים", מאת רבי אהרן שמואל קוידאנובר. 
]אמשטרדם, תכ"ט-ת"ל 1669[. מהדורה ראשונה.

העותק של הגאון הרש"ש. בעמוד הריק שבסוף הספר חתימתו: "שמואל שטראשון". בדפי הספר מספר 
חותמות: "חותם בית עקד הספרים להגאון המנוח ר' מתתי' שטראשון זצ"ל מווילנא".

הגאון רבי שמואל שטראשון - הרש"ש )חשון תקנ"ד-תרל"ב 1793-1872(, מגדולי חכמי וילנא. תלמיד רבי 
אברהם דנציג בעל ה"חיי אדם". בנו של רבי יוסף מזסקוביץ', וחתן הנגיד רבי דוד מהכפר שטראשון שעקר 
עם משפחתו לווילנא והיה אחד מראשי הקהילה בעיר. הגהותיו על הש"ס נדפסו במהדורות ש"ס וילנא 
בשם "הגהות הרש"ש". חיבור זה כולל הערות על כל הש"ס )מלבד 8 עמודים בלבד שאין עליהם הגהה 
מהרש"ש - גדולי הדורות, ב', עמ' 683(, והוא מחיבורי היסוד של לימוד הגמרא. דבריו נדונו רבות בספרי 
האחרונים ובשיעורי ראשי הישיבות. בנוסף נדפסו "הגהות הרש"ש" על המשניות, מדרש רבה והרמב"ם. 
אחד מבניו הוא החכם והביבליופיל הנודע רבי מתתיהו שטראשון מווילנא, שמאוצר ספריו נוסדה "ספריית 

שטראשון" הגדולה בווילנא )חותמות הספריה מופיעות על הספר שלפנינו(.
ב-סד, סד-קלא, קלג-קפ; לה, ]1[ דף. חסרים ]2[ דפים ראשונים - דף השער ודף א )הושלמו בצילום(. 17 
בטקסט.  פגיעות  עם  מהדפים(,  בחלק  קשים  עש  סימני  )בהם  עש  סימני  כתמים.  בינוני-גרוע.  מצב  ס"מ. 

קרעים וקרעים חסרים, עם פגיעות בטקסט. רישומים. חתימות וחותמות. כריכה ישנה, פגומה.
הדפסתו של ספר זה החלה בבית הדפוס של יוסף עטיאש באמשטרדם, והחל מדף קלג עברה ההדפסה 
לבית הדפוס של דוד די קאסטרו תרטאס, שם נדפסו גם דפי השער וההקדמות. בתחתית השער )שאינו 
לפנינו( נכתב: "בדפוס המעולה והמשובח של דוד די קאסטרו תרטאס מדף קלג עד גמירא". בעמ' האחרון: 
"אמר המגיה... שגיאות מי יבין... שאי אפשר לסלק כל התקלות ובפרט מראש הספר עד דף קלג הייתי 
צועק ואיני נענה ולא השגיחו בי העושים מלאכת יי רמיה, עד שבאתי לאיש... מדפיס דוד תרטאס... וגמר 
המצוה". ראה על כך: ח. ליברמן, לתולדות הדפוס באמשטרדם, קרית ספר, ל, תשט"ו, עמ' 279; מפעל 

הביבליוגרפיה, רשומה מס' 200985.

פתיחה: $500

Additional inscription on the following leaf.
R. Meir Yaakov Horowitz (1754-1780), son of the Haflaa and son-in-law of R. Shaul 
Rabbi of Amsterdam. He passed away at the young age of 26, in his father's lifetime. 
Some of his novellae were published by his father at the end of his book Haflaa on 
Ketubot, and by his brother (in Machaneh Levi, printed together with HaMikneh).
[2], 4; 97 [i.e. 99]; 40, 42-43, 45-114; 7, 9-10; 13, [1] leaves. Lacking leaves 41 and 44 of 
third sequence. Leaves 49-50 of second sequence bound out of order. 30 cm. Fair-good 
condition. Stains, tears and wear. Worming to several leaves, affecting text. Binding 
damaged, lacking spine, and detached.
Opening price: $500

169a



עותקים מיוחסים - ספרים עם חתימות, חותמות ורישומי בעלות236 

169. Birkat HaZevach 
– Amsterdam, 1669 – 
Signature of Rabbi 
Shmuel Strashun, the 
Rashash of Vilna
Birkat HaZevach, on 
Gemara, Rashi and Tosafot 
of Order Kodashim, 
by R. Aharon Shmuel 
Koidanover. [Amsterdam, 
1669]. First edition.
Copy of R. Shmuel 
Strashun, with his signature 
on the blank page at the 
end of the book. The book 
contains several stamps 
of the Strashun Library of 
Vilna.
2-64, 64-131, 133-180; 35, 
[1] leaves. Lacking first [2] 
leaves – title page and leaf 
1 (replaced in photocopy). 
17 cm. Fair-poor condition. 
Stains. Worming (including 
significant worming to 
some leaves), affecting text. 
Closed and open tears, 
affecting text. Inscriptions. 
Signatures and stamps. Old 
binding, damaged. 
The beginning of the book 
was printed by Joseph Athias in Amsterdam, while the end, from leaf 133 onwards, 
was printed by David de Castro Tartas, who also printed the title page and prefaces.
Opening price: $500
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הוראדנא,   - הצובאות  מראות  ספר   .170
תק"ע - חתימת רבי שמואל סלנט

מאת  עגונות,  הלכות  על  הצובאות,  מראות  ספר 
דפוס  הוראדנא,  מרגליות.  וולף  זאב  משה  רבי 
שמחה זימל בן מנחם נחום, תק"ע ]1810[. מהדורה 

ראשונה.
העותק של הגאון רבי שמואל סלנט. בדף השער 
"שמואל  חותמתו:  ולצדה  בכתב-ידו  חתימה 

סלאנט". בדף ג' חותמת נוספת שלו.
בדפי הספר שתי הגהות קצרות. 

נודע  )תקע"ו-תרס"ט(,  סלנט  שמואל  רבי  הגאון 
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 
כי  המעיד  דבר  גט,  סידור  של  מסובכת  בשאלה 
כבר בצעירותו סמכו גדולי הרבנים על הוראותיו 
כהוראת רב מופלג בתורה. לאחר שנשא את בתו 
בשנת  עלה  מסלנט,  זונדל  יוסף  רבי  הצדיק  של 
כמורה  לשמש  כדי  ישראל  לארץ   )1841( תר"א 
הגר"א  תלמידי  ה"פרושים"  לקהילת  ורב  הוראה 
ירושלים  ברבנות  שימש  בירושלים.  שהתגוררו 
החינוך  מוסדות  את  הקים  שנה,  לשבעים  קרוב 
הקהילה  את  וביסס  דין  בית  יסד  בעיר,  והחסד 
המציאותית  ובגישתו  בפקחותו  נודע  האשכנזית. 
בניהול ענייני הציבור בירושלים ובקהילות ברחבי 

העולם.
מגדולי  ובביאליסטוק,  בטיקטין  רב  )תקכ"ח-תק"ץ(,  מרגליות  וולף  זאב  משה  רבי  שלפנינו,  הספר  מחבר 
הפוסקים בדורו. ספרו "מראות הצובאות" שלפנינו נחשב בזמנו לאחד מספרי היסוד בהלכות עגונות. גדולי 
דורו העריכוהו עד מאד וכתבו עליו בכבוד מופלג, ביניהם: רבי עקיבא איגר, רבי אברהם אבא פאסוועלער 
אב"ד ווילנא, רבי אפרים זלמן מרגליות ואחרים. בפטירתו הספידו רבי דוד מנובהרדוק והכריז ש"לא הניח 
בגולה בדור הזה כמותו" )על פי הקדמה לספרו מראות הצובאות, מהדורת בני ברק תשס"ז(. בנוסף לספר 

שלפנינו נדפסו גם ספריו שו"ת "אגודת אזוב", "חידושי הלכות - אגודת אזוב", ו"אגודת אזוב" - דרשות.
קנב דף. 35 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי קל. בשני הדפים הראשונים סימני עש, 
עם פגיעות בטקסט. קרעים וקרעים חסרים בשולי הדפים, ללא פגיעה בטקסט. בכמה מקומות חיתוך הדפים 

על גבול הכותרת. רישום וחותמת צנזורה בדף השער. כריכה ישנה, פגומה. 

פתיחה: $400
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170. Marot HaTzovot – Horodna, 1810 – Signature of Rabbi Shmuel Salant
Marot HaTzovot, on laws of Agunot, by R. Moshe Ze'ev Wolf Margolies. Horodna: 
Simcha Simmel son of Menachem Nachum, 1810. First edition.
Copy of R. Shmuel Salant (1816-1909), rabbi of Jerusalem. His signature and stamp 
appear on the title page; additional stamp of his on leaf 3.
Two brief glosses. 
152 leaves. 35 cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains. Minor wear. 
Worming to first two leaves, affecting text. Marginal closed and open tears, not affecting 
text. Leaves trimmed close to text in several places. Censorship inscription and stamp 
on title page. Old binding, damaged.
Opening price: $400

171. אוסף ספרים מספריית רבי שמואל סלנט - בחלק מהספרים הקדשות לרבי שמואל 
סלנט

אוסף ספרים מספריית רבי שמואל סלנט, חלקם עם חותמות ורישומי בעלות של רבי שמואל סלנט, וחלקם 
עם הקדשות אליו:

· ספר זית רענן, חלק ראשון, מאת הגאון מקוטנא רבי משה יהודה ליב יהושע זילברברג. וורשא, ]תרי"א 
1851[. עותק עם שוליים רחבים במיוחד. חותמות רבי שמואל סלנט.

· ספר שער משפט, על שו"ע חושן משפט ויורה דעה, מאת רבי ישראל איסר וולף מויניצה. קניגסברג, ]תר"כ 
1860[. חותמת רבי שמואל סלנט.

 .1873 תרל"ד  ווילנא,  מיץ.  אב"ד  ליב  אריה  רבי  מאת  החדשות,  אריה  שאגת  ותשובות  שאלות  ספר   ·
מהדורה ראשונה. חותמת רבי שמואל סלנט.

· ספר הפלאה, חלק ראשון, ספר כתובה, מאת רבי פנחס הלוי הורוויץ אב"ד פרנקפורט דמיין. לבוב, תר"כ 
1860. חותמת רבי שמואל סלנט. בדף השער ובדף המגן "הקדשות עצמיות" בכתב-ידו של רבי יחיאל מיכל 
טיקוצ'ינסקי )בעל-נכדתו של רבי שמואל מסלנט(, על קבלת הספר במתנה מסבו רבי שמואל סלנט, ביום 

פורים שנת תרנ"ג. עם חותמות של הרב טיקוצ'ינסקי.
· ספר ברית יעקב, חלק שני שאלות ותשובות על אבן העזר, מאת רבי ברוך מרדכי ליבשיץ. וורשא, ]תרל"ו[ 
1876. חותמת בעלות של רבי שמואל סלנט. רישומי בעלות בכתב-יד וחתימות רבי מרדכי ליב רובין ורבי 
יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי, עם חותמת רבי יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי. ]גלגולו של ספר בירושלים! הספר הגיע 
בתחילה לידי הגרימ"ט, שרשם בכתב-ידו בראש דף השער: "מתנה מאת א"ז הגרש"ס זצ"ל, יחיאל מיכל 
טיקוצ'ינסקי". הספר עבר ממנו בהמשך לידי ר' שמריה רבינוביץ שנתנו כמתנת חתונה לבן-אחיו רבי מרדכי 
"והוחלף  ידו:  ליב רובין, שרשם וחתם את שמו בספר. בהמשך הספר חזר לידי הגרימ"ט, שרשם בכתב 

מהרב רמ"ל הנז' בספר אחר של הגרש"ס זצ"ל[. 
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· ספר עין מאיר, חידושים על מסכתות גיטין וחולין ועל 
הלכות וסוגיות נוספות, מאת רבי מאיר טויבער. פרשבורג, 
תר"נ ]1890[. בדף השער הקדשת המחבר בכתב-ידו לרבי 

שמואל סלנט )ההקדשה קצוצה מעט(.
· ספר שאלות ותשובות בית א"ב, חלק חיי אברהם על 
וורשא,  יודלביץ.  אהרן  אברהם  רבי  מאת  חיים,  אורח 
סלנט,  שמואל  לרבי  הקדשה  השער  בדף   .1896 תרנ"ו 

בכתב-ידו ובחתימתו של המחבר, עם חותמתו. 
כרוך עם: · ספר בית יצחק, שאלות ותשובות, חלק ראשון 
דאנציג.  יצחק  רבי  מאת  העזר,  אבן  ועל  דעה  יורה  על 
חידושים  דברים,  פותח  קונטרס   ·  .1898 תרנ"ט  וורשא, 
רבי  מאת  ושבת,  הכנסת  בית  ברכות,  תפילין,  בהלכות 
מרדכי פרידמאן. ]קונטרס זה הופיע במקור בסוף ספר אהל 
משה לרבי משה קצנלנבוגן, וורשא, תרמ"ט 1889. דבריו 
ברורה",  ה"משנה  בעל  ואפילו  הפוסקים,  בספרי  הובאו 
שלא היה רגיל להביא מדברי רבני דורו, מביא בשמו פסק 
בעותק  ד"ה לאלתר[.  רעג,  סימן  בביאור הלכה,  הלכתי 
שלפנינו נמצאים גם דפים פא-צד שאינם מופיעים בחלק 

מהעותקים.
· "קבוצת קונטרסים", מקבץ ספרי ראשונים בהוצאת רבי 
יצחק הירשנזון. הכולל גם: ארבעה קונטרסי "אפיקי י"ם" 
- דרשות והדרנים מאת אביו רבי יעקב מרדכי הירשנזון. 
ירושלים, ]תר"מ-תר"נ בקירוב 1880-1890[. ש' הלוי, מס' 
335, 341, 343, 374. בצדה הפנימי של הכריכה הקדמית 
הודבק דף נייר, ועליו הקדשה לרבי שמואל סלנט, בכתב-

ידו ובחתימתו של העורך, רבי "יצחק הירשענזאהן".
ומצב  גודל  כותרים(.  מ-10  למעלה  )הכוללים  כרכים   8

משתנים.

פתיחה: $300

171. Collection of Books from the Library 
of Rabbi Shmuel Salant – Dedications to 
R. Shmuel Salant 
Collection of books from the library of R. 
Shmuel Salant, including some with stamps 
and ownership inscriptions by R. Shmuel 
Salant, and some dedicated to him.
See Hebrew descriptions for detailed list of 
books.
8 volumes (comprising over 10 titles). Size and 
condition vary.
Opening price: $300
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שיטה מקובצת לבבא מציעא - ברלין, תקכ"ו - העותק של הגאונים רבי יחזקאל   .172
בנעט, רבי שלמה דייטש ורבי יונה ברנפלד

ספר אסיפת זקנים, שיטה מקובצת על מסכת בבא מציעא, מאת רבי בצלאל אשכנזי. ]ברלין, תקכ"ו 1766[.
העותק של הגאונים רבי יחזקאל בנעט, רבי שלמה דייטש ורבי יונה בערנפלד. 

עותק זה היה תחילה ברשותו של הגאון רבי יחזקאל בנעט אב"ד נייטרא. בדפי הבטנה הקדמיים והאחוריים 
רישומים רבים, בהם רישומים שכתבו תלמידיו, המעידים שעותק זה שייך לרבם: "זה הספר שיטה מקובצת 
שייך להמאור הגדול מעוז ומגדל הגאון הגדול רבן של כל בני הגולה מה"ו יחזקאל בנעט... דברי תלמידו 
הלומד אצלו בהתמדה רבה הק' נחמי' ראזמאן ממדינת זיבענבירגין... 1841"; "...אדמ"ו הרב הגאון הגדול 
המפורסם... מו"ה יחזקאל בנעט נ"י אב"ד ור"מ פ"ק נייטרא... תמוז תקצ"ה לפ"ק אני תלמידו הק' ישראל 
ליב מק"ק סאבאטיש" )חתום גם כ"ישראל ליב פריעדמאן מסאבאטיש"(; "גם אני מעיד בעדות גמור שזה 
הספר... שייך להרב המאה"ג... כש"ת מו"ה יחזקאל בנעט... תלמידו הכותב וחותם הק' דוד אליעזר..."; 

ורישומים נוספים )"הק' יהושע בנעט", "הק' עקיבא... קליין", ועוד(. 
במספר מקומות בספר חתימות רבי שלמה דייטש )במקום אחד: "שלמה דייטש מסערדהעל"(, הוא רבי 

שלמה דייטש, שישב מאוחר יותר על כסאו של רבי יחזקאל בנעט ברבנות נייטרא. 
מאוחר יותר עבר הספר לרבי יונה ברנפלד, שהיה תלמידם של רבי יחזקאל בנעט ושל רבי שלמה דייטש. 

בדף הראשון מופיעה חתימתו: "הק' יונה ב]ר[נפעלד מק"ק טאפלט שאן". 
הגאון רבי יחזקאל בנעט אב"ד נייטרא )תקל"ז-תרט"ו(, בן הדיין רבי יעקב בנעט מאויבן ישן. היה תלמידם 
של רבי משה מינץ אב"ד אויבן ישן, של אחיו רבי משה מרדכי בנעט משטאמפי, ושל קרובו מהר"ם בנעט 
אב"ד ניקלשבורג. כיהן כרב בכמה קהילות, ומשנת תקצ"ב אב"ד וראש ישיבה בנייטרא, עד פטירתו. היה 
מיודד עם ה"חתם סופר", עמו עמד בקשרי מכתבים. היה מגדולי הלוחמים נגד ההשכלה )ראה אודותיו: 

קינסטליכר, אישים בתשובות חת"ס, עמ' קעה(. 
הגאון רבי שלמה דייטש )נפטר תר"מ(. נולד בסערדהעלי, ולמד בה אצל רבי יהודה אסאד. לאחר נישואיו 
גר בנייטרא, תחילה עסק במסחר, ובהמשך נתמנה לדיין בעיר. משנת תרי"א כיהן כאב"ד איפאלשאג במשך 

כעשרים שנה. בהמשך )לפני שנת תרל"ב( נתמנה לאב"ד נייטרא, בה כיהן עד סוף ימיו. 
הגאון רבי יונה צבי ברנפלד )תקצ"ד-תרנ"א(, נולד לאביו רבי יוסף ברנפלד, בעיר טאפאלטשאן. אביו היה 
תלמידם של ה"מחצית השקל" בבוסקוביץ שבמוראביה ושל ה"חתם סופר" במטרסדורף. רבי יונה צבי למד 
אצל רבי שלמה דייטש ורבי יחזקאל בנעט בנייטרא, ובהמשך אצל ה"כתב סופר". בשנת תר"ט התארס עם 
בתו של ה"כתב סופר", אך היא נפטרה קודם החתונה. בשנת תר"י נשא את בת הגביר רבי דוד ליב הכהן 

דיאמנט. כיהן כאב"ד אירשה ובהמשך אב"ד דברצין.
א-ב, ד-קעח, ]1[ דף. חסר דף השער. דף ]2[ עם הקדמת המדפיס וההסכמות, נכרך בסוף הספר. 33.5 ס"מ. 
מצב בינוני. כתמים. בלאי. קרעים וקרעים חסרים בשולי הדפים, בעיקר בדפים הראשונים והאחרונים, עם 
פגיעות בטקסט. בכמה מקומות חיתוך הדפים על גבול הטקסט. רישומים, חתימות וחותמות. כריכה ישנה. 

פתיחה: $500
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172. Shita Mekubetzet on Bava 
Metzia – Berlin, 1766 – Copy of Rabbi 
Yechezkel Banet, Rabbi Shlomo 
Deutsch and Rabbi Yonah Bernfeld
Asifat Zekenim, Shita Mekubetzet on 
Tractate Bava Metzia, by R. Betzalel 
Ashkenazi. [Berlin, 1766].
Copy of R. Yechezkel Banet, R. Shlomo 
Deutsch and R. Yonah Bernfeld.
R. Yechezkel Banet (1777-1855), rabbi 
of Nitra, disciple of his relative R. 
Mordechai Banet Rabbi of Nikolsburg. 
Exchanged correspondence with the 
Chatam Sofer. He was one of the leading 
opponents of Haskalah.
R. Shlomo Deutsch (?-1880), disciple of 
R. Yehuda Aszód, dayan and later rabbi 
of Nitra.
R. Yonah Tzvi Bernfeld (1834-1891), 
disciple of R. Shlomo Deutsch and R. 
Yechezkel Banet in Nitra, and later of the 
Ktav Sofer. Served as rabbi of Debrecen.
1-2, 4-178, [1] leaves. Lacking title page. 
Leaf [2] with printer's foreword and 
approbations bound at end of book. 33.5 
cm. Fair condition. Stains. Wear. Marginal tears and open tears, primarily to first and 
final leaves, affecting text. Leaves trimmed close to text in several places. Inscriptions, 
signatures and stamps. Old binding.
Opening price: $500

172b

172c



עותקים מיוחסים - ספרים עם חתימות, חותמות ורישומי בעלות242 

173. שו"ת מהרי"ק - עותק מספרייתו של רבינו ה"חפץ חיים"
ספר שאלות ותשובות מהרי"ק, מאת רבינו יוסף קולון. ווארשא, דפוס שמואל אייזיק פעשעס, ]תרמ"ד[ 

.1884
בדף המגן הקדמי רישומי בעלות המעידים שהספר היה שייך לרבי ישראל מאיר הכהן מראדין בעל ה"חפץ 
חיים": "זה הספר שייך להרה"ג המפורסם ר' ישראל מאיר ב"ר ארי' זאב הכהן מעיר ראדין פלך ווילנא 
בעה"ב]![ ס' חפץ חיים"; "זאת הספר שייך להר"ר ישראל מאיר הכהן מראדין, אשר קנה אותו מאת איש 

אחד הרוצה בעלום שמו. דברי ידידו דשו"ט ]דורש שלומו וטובתו[ יצחק קאשאנער נ"י".
ספר זה הגיע מירושת הגאון רבי צבי יהודה אידלשטיין בן הגאון רבי ירחמיאל גרשון אידלשטיין אב"ד 
שומייאץ, בעל "חידושי בן אריה" )תרכ"ב-תרע"ט(, אשר קיבלו ממרן ה"חפץ חיים" עצמו. היה זה בזמן 
מלחמת העולם הראשונה כאשר גלה ה"חפץ חיים" עם ישיבת ראדין לעיר שומייאץ בפלך מינסק, ושם 
שהו כשנתיים וחצי. באותה תקופה היה רב העיר - רבי ירחמיאל גרשון - מקורב מאד אל רבינו ה"חפץ 
נשאל  ועגונה, אשר  מקוואות  בעניני  מופיעות מספר תשובות  ב'  אריה" חלק  בן  "חידושי  בספרו  חיים". 
עליהם ה"חפץ חיים" וביקש מהרב אידלשטיין שישיב עליהם הלכה למעשה )עוד מסופר כי ה"חפץ חיים" 

אמר עליו כי הוא תלמידו של הגר"ח מבריסק לא רק בתורתו כי אם גם בצדקתו(.
]1[, ב-קטז, ]1[ דף. 32.5 ס"מ. נייר יבש. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות ופטריה. בלאי וקרעים. 
קרעים בדף המגן עם רישומי הבעלות, משוקמים באופן מקצועי במילוי נייר. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. 

כריכת עור מפוארת.
מצורף מכתב אישור מהרב יצחק ישעיה ווייס שליט"א, המאשר כי "הספר מגיע מספרית הגאון רבי יעקב 
אידלשטיין זצ"ל, שבבית אביו הגאון רבי צבי יהודה זצ"ל האב"ד שומיאץ, התאכסן מרן החפץ חיים בימי 

מלחמת העולם הראשונה, ובכלות המלחמה השאירם אצלו".

פתיחה: $2000
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174. רזיאל המלאך - העותק האישי של "המשגיח" רבי יחזקאל לוינשטיין
ספר רזיאל המלאך - "זה ספרא דאדם קדמאה שנתן לו רזיאל המלאך" - עניני קבלה, שמות קדושים. "סגולה 
מעולה לראות בנים חכמים ונבונים ולהצלחה ולברכה, ולכבות אש המערכה שלא ישלוט בביתו...". לבוב, 

דפוס .S. L. Kugel, Lewin & Comp, ]תרכ"ה[ 1865.
העותק האישי של "המשגיח" רבי יחזקאל לוינשטיין. בדף השער ובדף המגן הקדמי חותמות רבות שלו: 

"יחזקאל לוינשטיין - ישיבת מיר - מנהל רוחני"; "יחזקאל לוינשטין - ישיבת פוניבז' - מנהל רוחני".
הגאון הצדיק רבי יחזקאל לוינשטיין )תרמ"ה-תשל"ד(, מגדולי תנועת המוסר. תלמיד ישיבת קלם. מנהל 
ישיבת  וירושלים. לאחר פטירת הרב דסלר נתמנה למנהל רוחני של  רוחני בישיבת מיר בפולין, שנחאי 
פוניבז' בבני ברק. איש קדוש וצדיק, נודע בדבקותו באלוקים ובפרישותו מהנאות העוה"ז )מעולם לא ראוהו 
נשען בגבו על משענת הכיסא, ועוד הנהגות מופלאות כיו"ב(. ברכותיו ותפילותיו עשו פרי ורבים נושעו 
בברכותיו. במסע ההצלה של ישיבת מיר לווילנא ולמזרח הרחוק בזמן השואה, ראו תלמידיו באופן מוחשי 
כי החלטותיו וברכותיו היו מחוץ לדרך הטבע, עפ"י גילויים שמימיים. היה בקיא בתורת הקבלה, אולם 
בשיחותיו ברבים הקפיד לדבר רק בעניני מוסר וחיזוק האמונה, עד שרבים סברו שאין לו יד בתורת הנסתר. 

משיחותיו נדפסו הספרים: "אור יחזקאל", "אמרי יחזקאל", "עבודת יחזקאל", ועוד.
בחלקם  בטקסט, משוקמים  פגיעה  עם  עש,  וסימני  קרעים  ובלאי.  כתמים  בינוני.  מצב  ס"מ.   25 דף.   ]33[

במילוי והדבקת נייר. כריכה ישנה, בלויה ופגומה.

פתיחה: $1000

173. Responsa of the Maharik – Copy from the Library of the Chafetz Chaim
Responsa of the Maharik, by R. Yosef Colon. Warsaw: Samuel Isaac Peshes, 1884.
On the front endpaper, ownership inscriptions indicating that the book belonged 
to R. Yisrael Meir HaKohen of Radin, the Chafetz Chaim: "This book belongs to the 
preeminent scholar R. Yisrael Meir son of R. Aryeh Zev HaKohen of Radin, Vilna 
province, author of Chafetz Chaim". This book came from the inheritance of R. Tzvi 
Yehuda Eidelstein, son of R. Yerachmiel Gershon Eidelstein Rabbi of Shumyachi and 
author of Chiddushei Ben Aryeh (1862-1919), who received it from the Chafetz Chaim 
himself, when the Chafetz Chaim fled together with the Radin Yeshiva to Shumyachi 
during WWI. 
[1], 2-116, [1] leaves. 32.5 cm. Dry paper. Fair-good condition. Stains, including 
dampstains and mold stains. Wear and tears. Tears to endpaper containing ownership 
inscriptions, professionally restored with paper. Worming, affecting text. Elaborate 
leather binding.
An authentication letter by R. Yitzchak Yeshaya Weiss is enclosed, confirming that "this 
book comes from the library of R. Yaakov Eidelstein, son of R. Tzvi Yehuda Rabbi of 
Shumyachi in whose home the Chafetz Chaim stayed during WWI, leaving the book 
there when the war ended".
Opening price: $2000
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174. Raziel HaMalach – Copy of 
the Mashgiach Rabbi Yechezkel 
Levenstein
Raziel HaMalach – "This is the book 
of Adam given to him by Raziel 
HaMalach" – kabbalah and Holy Names. 
"An excellent segulah to bear wise and 
sage sons, for success, blessing and to 
extinguish fire, so that it shouldn't affect 
his home…". Lviv: S. L. Kugel, Lewin & 
Comp., 1865.
Copy of the Mashgiach, R. Yechezkel 
Levenstein – many of his stamps on the 
title page and front endpaper: "Yechezkel 
Levenstein – Yeshivat Mir – Menahel 
Ruchani"; "Yechezkel Levenstein – 
Yeshivat Ponovezh – Menahel Ruchani".
R. Yechezkel Levenstein (1885-1974) 
was a leader of the mussar movement, 
product of the Kelm Talmud Torah. 
He was the Menahel Ruchani (spiritual 
administrator) of the Mir Yeshiva in 
Poland, Shanghai and Jerusalem. After 
R. Dessler's passing, he was appointed 
mashgiach of the Ponovezh Yeshiva in 
Bnei-Brak. 
[33] leaves. 25 cm. Fair condition. Stains 
and wear. Tears and worming, affecting 
text, repaired in part with paper. Old 
binding, worn and damaged.
Opening price: $1000
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175. ספר לחם שמים, וואנזיבעק, תצ"ג - מהדורה 
עמדין  יעקב  רבי  של  הראשון  ספרו   - ראשונה 
מרדכי  רבי  בכת"י  ארוכות  הגהות   - )היעב"ץ( 
מיכאל )מהר"מ( יפה - העותק של רבי עמרם צבי 

גרינוואלד אב"ד פרנוולד

קונטרס  עם  ראשון,  חלק  המשניות,  על  שמים,  לחם  ספר 
"בנין בית הבחירה", מאת הגאון רבי יעקב עמדין - היעב"ץ. 

וואנזיבעק )ואנדסבק(, ]תצ"ג 1733[. מהדורה ראשונה.
הספר הראשון שהדפיס היעב"ץ, והיחיד מבין ספריו שלא 
נדפס באלטונה - בה הקים את דפוסו. מעבר לשער, איור 

המזבח לפי שיטת הראב"ד.
בדפי הספר למעלה מעשרים הגהות למדניות, רובן ארוכות, 
עקיבא  רבי  תלמיד  יפה  מיכאל  מרדכי  רבי  של  בכתב-ידו 

איגר. למיטב בדיקתנו, הגהות אלו לא נדפסו.
"...ובזה  חיבוריו:  שמות  את  מזכיר  הוא  ו/1  בדף  בהגהה 
סי'  ח"א  יפה  מר"מ  ותשו'  סכ"ז  ש"א  מנחם  בבית  העליתי 

ח"י...". 
הגאון  של  ברשותו  השואה  לאחר  היה  שלפנינו  העותק 
רבי עמרם צבי גרינוואלד. בראש השער מופיעה חותמתו: 

"עמרם צבי גרינוואלד אבדק"ק פערנוואלד יצ"ו". 
מגדולי  )תקס"ג-תרכ"ח(,  יפה  מיכאל  מרדכי  רבי  הגאון 
תלמידיו של הגאון רבי עקיבא איגר. למד בישיבתו כשמונה 
"דעם  נקרא  היה  רבו  על  הרבה  חביבותו  ומחמת  שנים 

רעבי'ס בחור" ]הבחור של הרבי[. אחר נשואיו עם בת הרב דוד מקרוטושין עיר-מולדתו, ישב על התורה ועל 
העבודה. הוא סירב בתוקף לקבל רבנות עד שכל רכושו נשרף בשריפה הגדולה שפרצה בקרוטושין בשנת 
פוזנא.  )שמיגל( באזור  ובשניידמיהל  )הסמוכה לקרוטושין(  בזאדון  כיהן ברבנות  )1827(. לאחר מכן  תקפ"ז 
בשנת תר"ה-תר"ו בערך עבר לכהן ברבנות פרדאן )פורדון Fordon, מחוז Bydgoszcz באזור צפון פולין-

פרוסיה(. בשנת תר"ט פרק מעליו את עול הרבנות וישב על התורה והעבודה בקלויז המפורסם שבהמבורג. 
שם הרביץ תורה ברבים כ-18 שנה. התכתב רבות בהלכה עם רבו רבי עקיבא איגר ועם בנו רבי שלמה 
איגר. ראה לדוגמה בתשובות חדשות לר' עקיבא איגר )ירושלים תשל"ח, חלק אהע"ז, סי' א( תשובה מרע"א 
לתלמידו מהרמ"מ יפה, שם הוא מתפלא על כך שהוא מוסיף לו תארים מלבד תואר הרב. בשנת תקצ"ד 
הוציא את ספרו הראשון "בית מנחם" )קרוטושין, תקצ"ד(, הכולל חקירות בעניני ספק חזקה ורוב וכן כמה 
שאלות ותשובות. בשנת תרי"ב הדפיס בהמבורג את חיבורו השני "שו"ת מר"מ יפה", ובו פסקים ומשא ומתן 
של הלכה שהיה לו עם רבני דורו וביניהם רבו הגאון רבי עקיבא איגר ובנו הגר"ש איגר. ההדיר את שו"ת 
מהר"ח אור זרוע מתוך כת"י עתיק והוסיף מראי מקומות והערות )נדפס בלייפציג, תר"כ 1860(, יחד עם חברו 
בקלויז, הגאון רבי אליקים גטשליק שלזינגר )"רבי געץ הקדוש"(. מקצת מחידושיו פרסם בכתב העת "שומר 
ציון הנאמן" שיצא לאור באלטונה ע"י בעל ה"ערוך לנר". ארבע מתשובותיו של ה"ערוך לנר" אל הגרמ"מ 
יפה נדפסו בשו"ת בנין ציון בשנת תר"ך. חידושיו והגהותיו לספרים שונים נדפסו בבמות שונות: הגהותיו 

כתבי יד וספרים עם הגהות - חכמי אשכנז
Manuscripts and Books with Glosses – Ashkenazi Rabbis
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175. Lechem Shamayim, Wandsbek, 1733 – First Edition – Rabbi Yaakov 
Emden's First Book – Lengthy Handwritten Glosses by Rabbi Mordechai 
Michael Yoffe – Copy of R. Amram Tzvi Grünwald Rabbi of Föhrenwald
Lechem Shamayim, on the Mishnayot, Part I, with Binyan Beit HaBechirah, by Rabbi 
Yaakov Emden (the Yaavetz). 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. An illustration on verso of title page depicts 
the altar according to the Raavad.
The book contains over twenty scholarly glosses, most of them lengthy, handwritten 
by R. Mordechai Michael Yoffe (1803-1868), leading disciple of R. Akiva Eger and later 
rabbi of Zduny, Schneidemühl and Fordon. To the best of our knowledge, these glosses 
are unpublished.
In his gloss on p. 6a, R. Mordechai Michael Yoffe mentions the works he authored – 
Beit Menachem and Responsa of R. M. Yoffe.
The present copy was owned after the Holocaust by R. Amram Tzvi Grünwald (1907-
1951), grandson of R. Moshe Grünwald the Arugot HaBosem. His stamp appears at the 
top of the title page: "Amram Tzvi Grünwald, rabbi of Föhrenwald".
[1], 118, 120-122 leaves. 31 cm. Good condition. Stains, including dampstains and dark 
stains. New binding.
Opening price: $400

מכון  למהדורת  הערות"  ב"ליקוטי  נדפסו  צבי,  חכם  לשו"ת 
"דובב מישרים" )ירושלים, תשנ"ח(, ובקובץ "מוריה" - ספר 
הזכרון לרבי משה סוויפט )ירושלים, תשמ"ו(; הגהותיו לספר 
)ירושלים,  ירושלים"  "מכון  במהדורת  נדפסו  וקציעה"  "מור 
בקובץ  התפרסמו  מאירות"  "פנים  לשו"ת  הגהותיו  תשנ"ו(; 

"מוריה" )גליון רעז-רעח, תמוז, תשס"א(; ועוד.
רבי עמרם צבי גרינוולד )תרס"ז-תשי"א(, גאון וצדיק מפורסם. 
נכדו של רבי משה גרינוולד אב"ד חוסט בעל "ערוגת הבושם", 
ובנו של רבי יקותיאל יודא גרינוולד אב"ד יארע. תלמידם של 
גרינוולד אב"ד אונגוואר בעל "אבני  יוסף  דודו רבי אברהם 
שהם" ושל דודו-זקנו רבי אליעזר דוד גרינוולד אב"ד סאטמר 
בעל "קרן לדוד". לאחר נישואיו גר בעיר ווישיווא )אויעבר-

ווישיווא( וכעבור כמה שנים נתמנה שם למגיד ומורה צדק. 
נישא  משפחתו,  וכל  רעייתו  את  איבד  בה  השואה  לאחר 
תש"ט  בשנת  פרנוולד.  העקורים  במחנה  כרב  וכיהן  בשנית 
בפתאומיות  נסתלק  קצרה  תקופה  ולאחר  לארה"ב,  הגיע 
נדפסו  תורתו  חידושי  שרידי  שנה.  מ"ה  בגיל  עולמו  לבית 

בספר "זכרון עמרם צבי" )ברוקלין ניו יורק, תש"ע(.
]1[, קיח, קכ-קכב דף. 31 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בהם כתמי 

רטיבות וכתמים כהים. כריכה חדשה.

175bפתיחה: $400
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של  בכתב-ידו  קונטרס   .176
לשבת  דרשה   - שיק  המהר"ם 

הגדול - יערגן, תר"ט

משה  רבי  הגאון  של  בכתב-ידו  קונטרס 
שיק ]מהר"ם שיק[, דרשה לשבת הגדול. 

]יערגן[, ]תר"ט בקירוב 1848/9[.
בדברי  שלמה  דרשה  כולל  הקונטרס 
לשני  )מחולקת  הגדול  לשבת  אגדה 

נושאים עיקריים(. 
המהר"ם  של  חתימות  שתי  השער  בדף 
משה  "הק'  דיו(:  במריחת  )מחוקות  שיק 
בכתב-ידו:  רישום  זה  בדף  מברעזאווא". 
תר"ח  שנת  הגדול  שבת  אגדה  "דברי 
לפ"ק ובשנת תט"ר לפ"ק", אך לפנינו רק 
הדרשה  בפתיחת  תר"ט.  משנת  הדרשה 
שבת  על  אגדה  דברי  "בעשה"י  נרשם: 

הגדול תט"ר לפ"ק".
דרשות  בספר  נדפסה  שלפנינו  הדרשה 
הגדול,  לשבת  פז  דרוש  שיק,  מהר"ם 

ירושלים תשס"ג, ב, עמ' תמא-תמו.
חתימות נוספות בדף השער: "הק' איצק 

."Brezova ברעזוויטץ
הגאון הנודע רבי משה שיק - מהר"ם שיק 
של  תלמידיו  מגדולי  )תקס"ז-תרל"ט(, 
ה"חתם סופר". גאון מופלא, מגדולי דורו, 
ישיבה  ראש  הונגריה.  יהדות  וממנהיגי 
ברפורמה.  הלוחמים  ומראשי  מפורסם 

נולד בעיר ברעזאווא שבמחוז נייטרא, התייתם מאביו בגיל צעיר ובגיל 11 הלך ללמוד בישיבת דודו רבי 
יצחק פרנקל בעיר פראונקירכן. בגיל 14 בא לישיבתו של ה"חתם סופר" והפך עד מהרה לאחד מחשובי 
תלמידיו. שימש שנים רבות ברבנות בעיר יערגן הסמוכה לפרשבורג, ולאחר מכן כיהן עד פטירתו כרבה של 
חוסט, בה ייסד ישיבה גדולה והעמיד תלמידים מפורסמים. הותיר אחריו יבול תורני עצום, הכולל תשובות 

בהלכה, דרשות, חידושים על הש"ס, על תרי"ג מצוות ועוד.
בשוליים.  זעירים  קרעים  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   22 שיק(.  מהר"ם  של  בכתב-ידו  עמודים  )כ-6  דף   ]4[

רישומים וחותמות. כריכת עור מהודרת, עם הטבעת זהב: "כתי"ק בעל מהר"ם שיק זי"ע".

פתיחה: $2000
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176. Booklet Handwritten by Maharam Schick – Sermon for Shabbat HaGadol 
– Yergen, 1848/9
Booklet handwritten by R. Moshe Schick [Maharam Schick], sermon for Shabbat 
HaGadol. [Yergen (Svätý Jur)], [ca. 1848/9].
The booklet comprises a complete Aggadic sermon for Shabbat HaGadol (divided into 
two main topics).
Two signatures of Maharam Schick on the title page (smudged, partially illegible): 
"Moshe of Brezova", with an inscription in his handwriting: "Aggadic teachings for 
Shabbat HaGadol 1848 and 1849". The present manuscript only comprises the sermon 
for 1849.
This sermon was published in Derashot Maharam Schick.
Other signatures on the title page.
[4] leaves (approx. 6 autograph pages). 22 cm. Good condition. Stains. Minute marginal 
tears. Inscriptions and stamps. Elegant leather binding, with gilt lettering: "Manuscript 
of Maharam Schick".
Opening price: $2000
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אהרן  רבי  דרשות  כתב-יד,   .177
ביכלר )סודיץ( חתן רבי יהודה אסאד 

- הונגריה, המאה ה-19 

יאסברן  בקהילת  שנאמרו  דרשות  כתב-יד, 
ביכלר  אהרן  רבי  של  בכתב-ידו  בהונגריה, 

)סודיץ(. ]הונגריה, המאה ה-19[.
"גאטטעסד'ענסטליכע  נרשם:  בשער 
פארטרעגע געהאלטען אים קולטוסטעמפעל 
צו יאסבערין יע"א" ]=דרשות דתיות שנאמרו 
ביאסברן[.  הקהילה  של  הכנסת  בבית 
מסודרות  והן  ביידיש,  כתובות  הדרשות 
בכמה מחזורים של שבתות וזמנים מיוחדים: 
ז'  חנוכה,  שבת  שובה,  שבת  נחמו,  שבת 

אדר, שבת הגדול.
בדף המגן חתימת הכותב: "אהרן סודיטץ". 
 "A. Bichler" בלועזית:  חתימה  לצדה 
הבטנה  בדף  בלועזית  נוספת  )חתימה 

האחורי(.
ת"ר  בשנת  נולד  )סודיץ(  ביכלר  אהרן  רבי 
ביכלר-סודיץ  דוד  רבי  לאביו  בערך   )1840(
אב"ד פאסטא, תלמיד מהר"י אסאד )ולימים 
חתנו מזיווג שני(. למד אצל ה"כתב סופר". 
בשנת תרי"ח הוסמך להוראה ע"י רבי יהודה 

אסאד, ה"כתב סופר" ובעל "גורן דוד". בשנת תר"כ נשא לאשה את שרל בת מהר"י אסאד. בשנת תרכ"א 
התמנה לאב"ד יאסברן, בה כיהן 54 שנים עד לפטירתו. התכתב רבות עם מהר"י אסאד, ורבות מתשובותיו 
ואגרותיו של חמיו אליו השתמרו. נפטר בחשוון תרע"ה )1914( ונקבר ביאסברן )ראה אודותיו: קינסטליכר, 

אישים בתשובות חת"ס, עמ' נב; מאמרו של הרב שלמה יהודה שפיצר, עלי זכרון, ז, עמ' יז-יט(.
בדף הבטנה הקדמי רישום בהונגרית בו מופיע שמו של הרב ד"ר ליאופולד לעף, רבה הניאולוגי של סגד. 

לא התבררה לנו משמעותו של רישום זה.
]1[ דף, 155, 166-192, ]1[ עמ'. 25 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. קרעים וקרעים חסרים בשולי הדפים. 

כריכה מקורית, עם פגמים. 

פתיחה: $400
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177. Manuscript, Sermons of 
Rabbi Aharon Bichler (Suditz) 
Son-in-Law of Rabbi Yehuda 
Aszód – Hungary, 19th Century
Manuscript, sermons delivered 
in the Jászberény community, 
handwritten by R. Aharon Bichler 
(Suditz). [Hungary, 19th century].
The title page states: "Religious 
sermons delivered in the synagogue 
of the Jászberény community". The 
sermons are written in Yiddish, 
and are arranged in several cycles 
of Shabbatot and special occasions: 
Shabbat Nachamu, Shabbat 
Shuvah, Shabbat Chanukah, 7th 
Adar, Shabbat HaGadol.
Writer's signature on the endpaper 
"Aharon Suditz". Signatures on the 
front and back endpapers, in Latin 
characters: "A. Bichler".
R. Aharon Bichler (Suditz) (ca. 1840-
1914), disciple of R. Yehuda Aszód and later his son-in-law (in his second marriage). 
Disciple of the Ktav Sofer. Rabbi of Jászberény. He corresponded extensively with R. 
Yehuda Aszód, and many of the latter's letters to him were preserved.
Inscription in Hungarian on the front endpaper, mentioning Rabbi Dr. Leopold Löw, 
Neolog rabbi of Szeged.
[1] leaf, 155, 166-192, [1] pages. 25 cm. Fair-good condition. Stains. Marginal closed and 
open tears. Original binding, damaged.
Opening price: $400
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178. כתב-יד, חידושים על הרמב"ם, ממחבר לא מזוהה - הונגריה
]הונגריה?, המאה ה-19  ונטען, ממחבר לא מזוהה.  - הלכות טוען  כתב-יד, קטעים מחיבור על הרמב"ם 

בקירוב[. 
דפים בפורמט גדול, רובם בכתיבת סופר מסודרת. במספר מקומות תיקונים בכתיבה אחרת, ומספר עמודים 
שנכתבו באותה כתיבה. יתכן והכותב השני הוא המחבר. הדפים שלפנינו נראים כהכנה לדפוס. לא זיהינו 

מי המחבר, ולמיטב בדיקתנו החידושים שלפנינו לא נדפסו.
במספר מקומות מזכיר הכותב דברים שכתב במקום אחר, כגון: "ובחידושי לשבועות כתבתי וז"ל שם...", 
"ואעתיק פה איזה דברים מחידושי שכתבתי בסוגיא זו...", ועוד. בסוף אחד הדפים נכתב: "סוף פ"ט מהל' 
טוען נשמט ע"י העתקת הסופר בסוגיא דרכוב ומנהיג". בדף אחר נכתב: "והנה מפני הוצאות הדפוס כי רבה 

היא אתן קנצי למילין בחלק זה, ואם ירחיב גבולי, אכתוב רזי לי, ואתחיל בהל' מלוה ולוה...".
]12[ דף. 38 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים, קרעים ובלאי. 

פתיחה: $300
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178. Manuscript, Novellae on the Rambam, by an Unidentified Author – 
Hungary
Manuscript, sections of a composition on the Rambam – Hilchot Toen VeNit'an, by an 
unidentified author. [Hungary?, ca. 19th century].
Large format leaves, mostly neatly written by a scribe. Emendations in a different hand 
in several places, with several pages written by that second writer, possibly the author. 
The present leaves appear to have been prepared for print. In several places, the writer 
refers to other novellae he authored.
We were not able to identify the author, and to the best of our research, the present 
novellae were never published. 
[12] leaves. Approx. 38 cm. Good-fair condition. Stains, tears and wear. 
Opening price: $300

178a178b



כתבי יד וספרים עם הגהות - חכמי אשכנז252 

179. אוסף דפים בכתב-יד, חידושי 
 - שוואב  ליב  הרב  מאת  סוגיות 

געוויטש, תקע"ז-תקפ"ח

סוגיות,  חידושי  בכתב-יד,  דפים  אוסף 
שוואב.  ליב  הניאולוגי  הרב  מאת 
כיום   ,Gewitsch; Jevíčko( געוויטש, 

צ'כיה(, תקע"ז-תקפ"ח ]1816-1828[.
חידושי  נפרדים,  ודפים  קונטרסים 
שוואב,  ליב  הרב  של  בכתב-ידו  סוגיות 
בה  דהיה  "סוגיא  הסוגיות:  ביניהם 
פתוח";  דפתח  "בסוגיא  כתובות";  מומין 
"בשמעתין דבולמוס יומא"; "סוגיא דכדי 

שיעשה ביצה".
"קונטרס  נכתב:  בראש אחד הקונטרסים 
החזקות למדתי תחלת חורף תקע"ז לפ"ק 
פה געביטש יאר ה' עיני רוחי ויורני בינה 
נוסף  יותר  מאוחר  שוואב".  ליב  ודעת. 
סוגיא  על  חדושי  אליו  "ונספח  הרישום: 
התקע"ח  בלק  פ'  ו'  יום  פתוח,  דפתח 

לבריאה, הנ"ל". 
נוסף: "געביטש... תקפ"ח  בראש קונטרס 

לפ"ק".
)תקנ"ד-תרי"ז;  שוואב  ליב  ]יהודה[  רבי 
נולד  קנ(,  עמ'  חת"ס,  בתשובות  אישים 
לאביו רבי מרדכי שוואב. תלמיד מהר"ם 
בנעט, ובהמשך תלמיד בישיבת ה"חתם 
סופר" בפרשבורג. בשנים אלו הלך ורכש 
של  רוחם  למורת  חיצונית.  השכלה 
ובהמשך  סופר",  ה"חתם  בנעט,  מהר"ם 
גם ה"כתב סופר", התמנה לרבנות בכמה 
ראשית  ציבוריות.  בזירות  ופעל  קהילות 
בסביבות  געוויטש  של  לרבה  התמנה 
שנת תקפ"ד, והיה הרב המשכיל הראשון 

במוראביה. בסביבות שנת תקצ"א התמנה לרבה של פרוסניץ במוראביה, כשהוא דוחק את רגלי רבי נחום 
טרייביטש השמרן. בשנת תקצ"ה נקרא לכהן ברבנות פשט שבהונגריה, בה פעל רבות לאימוץ רוח הנאורות 

והטיף להיטמעות תרבותית בסביבה.
היה  אשר  הבא(,  פריט  )ראה  לעף  לאופולד  ד"ר  הרב  של  הדרשות  פנקס  בתוך  נמצאו  שלפנינו  הדפים 

מתלמידיו של שוואב בפרוסניץ, ולימים נשא לאשה את בתו לאונטין.
]19[ דף כתובים )ומספר דפים ריקים נוספים(. 24 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. 

· מצורפים שני דפים בכתב-יד, קטעי דרשה על "צדקה וג"ח ]וגמילות חסדים[", כנראה אף הם בכתב-ידו 
של שוואב.

פתיחה: $300
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180. כתב-יד, פנקס הדרשות של הרב ד"ר ליאופולד לעף - סגד, הונגריה, המאה ה-19
כתב-יד, פנקס דרשות, הכולל פסוקים, מדרשי חז"ל ורעיונות ממקורות שונים, מסודרים לפי נושאים. ]סגד, 

הונגריה, המאה ה-19[.
פנקס עב כרס זה שימש כעין לקסיקון וכעזר לדרשן, והוא מכיל פסוקים, מאמרים ומדרשים מדברי חז"ל, 
מהזוהר וממקורות שונים, וכן תקצירי דרשות, לפי נושאים )הוא אינו מסודר לפי א"ב, אך בתחילת הספר, 
בצדה הפנימי של הכריכה הקדמית מופיע תוכן עניינים המסודר לפי א"ב עם מספרי עמודים; לדוגמה: 
אביב, אהבת רעים, אונאה...(. כפי הנראה, זהו כתב-ידו של הרב ד"ר ליאופולד לעף, שרשם בפנקס מקורות 

וחומרים ששימשו אותו בעת דרשותיו.
בתוך הדברים מופיעים גם תאריכים רבים, בין השנים 1835-1863, ותיעוד לדרשות שדרש בפועל בהזדמנויות 
שונות )לדוגמה - עמ' 83: "פסוקים ומאמרי' לדרוש... שנת תר"ג"; בעמ' 41: "בדרשה לשבת שובה תר"ד 
לפ"ק בארתי..."(. בנוסף, משולבים גם קטעים בגרמנית ובהונגרית, כמו גם ביאורי מלים למשנה ביוונית 
)לדוגמה, עמ' 339(. בדפים האחרונים מספר קטעים בגרמנית. בתוך הספר נמצאו דפים נוספים, בהם נרשמו 
דרשות ומקורות נוספים. בצרור דפים המכיל דרשה ארוכה בגרמנית, מופיע התאריך 1854 ושם העיר - 
סגד, בה כיהן לעף. בצדה הפנימי של הכריכה האחורית הודבק עלון מודפס עם שירים )בגרמנית( על עיקרי 

האמונה היהודית, מועדי ישראל ועוד, שבסופם חתום )בדפוס( ליאופולד לעף. 
הרב ד"ר יהודה ליב )ליאופולד( לעף )לעוו; תקע"א-תרל"ה, 1811-1875(, היסטוריון ורב ניאולוגי. נולד במורביה 
למשפחה מיוחסת. בצעירותו למד בכמה ישיבות באזור, ובנערותו נסע לפרוסניץ, מרכז ההשכלה במוראביה, 
בה למד אצל רב העיר ליב שוואב, שתמך במשכילים. בשנת 1835 היגר להונגריה, בה רכש השכלה ובה הוסמך 
לרבנות על ידי רבנים משכילים. במשך השנים חקר ותרם לא מעט לתנועת "חכמת ישראל". כיהן ברבנות 
בכמה ערים בהונגריה, ומשנת 1850 ועד לסוף חייו כיהן ברבנות קהילת סגד, שבאותן שנים השתייכה כולה 
לארגון הניאולוגי הארצי. בסוף ימיו נטה לרפורמה; הוא תמך ברעיונותיו של אברהם גייגר, מאבות תנועת 
הרפורמה בגרמניה, ובכך נחשב לאבי הרפורמה ההונגרית. היה הראשון שדרש בשפה ההונגרית בבית כנסת.

]172[ דף )ומספר דפים מצורפים(. 28 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. בלאי קל. קרעים וקרעים חסרים, עם 
פגיעות בטקסט. כריכה מקורית, פגומה. 

פתיחה: $400

179. Collection of Manuscript Leaves, Talmudic Novellae by Rabbi Löw 
Schwab – Gewitsch, 1817-1828
Collection of manuscript leaves, Talmudic novellae, handwritten by the Neolog rabbi 
Löw (Leib) Schwab. Gewitsch, (Jevíčko, present day: Czech republic), 1816-1828.
One leaf is dated beginning of winter 1816-1817, in Gewitsch, and signed "Leib Schwab". 
Another is dated 1828.
R. [Yehuda] Leib (Löw) Schwab (1794-1857), disciple of R. Mordechai Banet and student 
in the Chatam Sofer's yeshiva. He also acquired a secular education, and much to the 
displeasure of his teachers, he became the first maskilic rabbi of Moravia, serving as 
rabbi of several communities, including Gewitsch, Prossnitz and Pest, where he was 
very active in promoting emancipation and assimilation in the surrounding society.
The present leaves were found in the notebook of sermons of R. Leopold Löw (see next 
item), who was a disciple of R. Schwab in Prossnitz and later married his daughter 
Leontine.
[19] written leaves. Approx. 24 cm. Good-fair condition. Stains and wear.
· Two handwritten leaves enclosed, passages from a sermon on charity and 
lovingkindness, presumably also handwritten by Schwab.
Opening price: $300
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180. Manuscript, Notebook 
of Sermons of Rabbi Dr. 
Leopold Löw – Szeged, 
Hungary, 19th Century
Manuscript, notebook of 
sermons, comprising verses, 
midrashim and ideas from 
various sources, arranged 
according to topics. [Szeged, 
Hungary, 19th century].
This thick volume serves 
as a reference book and 
tool for the preacher, and 
it contains verses, sayings 
and midrashim from the 
sages, the Zohar and various 
sources, as well as abstracts of 
sermons, arranged according 
to topics (not in alphabetical 
order, though there is an 
alphabetical index of topics 
with page numbers inside the 
front cover). The manuscript 
was presumably handwritten 
by Rabbi Dr. Leopold Löw, 
who recorded the sources and material which he used for his sermons.
The manuscript mentions many dates, between 1835-1863, and documents sermons 
delivered on various occasions. It comprises passages in German and Hungarian, as 
well as explanation of words from the Mishnah in Greek. Additional leaves were found 
inside the notebook, with more sermons and sources. A printed leaflet (German) with 
poems on the principles of the Jewish faith, the Jewish festivals and more, signed (in 
print, on the last page) by Leopold Löw, is attached to inside back board.
Rabbi Dr. Judah Leib (Leopold) Löw (1811-1875), historian and Neolog rabbi. He 
studied in his youth in several yeshivot, and later under Löw Schwab in Prossnitz, 
center of Haskalah in Moravia. He served as rabbi of the Szeged community, which in 
those times was entirely Neolog. At the end of his life he leaned towards Reform, and 
was considered the father of Hungarian Reform.
[172] leaves (and several enclosed leaves). 28 cm. Fair-good condition. Stains. Minor 
wear. Tears and open tears, affecting text. Original binding, damaged.
Opening price: $400
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181. כתב-יד - מחזות וחיבורים עבריים 
- גליציה, המאה ה-19

]גליציה,  עבריים.  וחיבורים  מחזות  כתב-יד, 
המאה ה-19[. 

ההשכלה,  ברוח  חיבורים  מספר  עם  כרך 
שהועתקו כנראה על ידי אחד ממשכילי גליציה. 
בדף האחרון שיר לפורים החתום באקרוסטיכון: 
וכנראה שזהו שמו  לבוב",  פישל ש"צ  "ירוחם 
של הכותב. בשיר זה פרט השנה הוא תרכ"ב. 
בראש אחד החיבורים מציין הכותב כי העתיקו 

בלבוב בשנת תרכ"ד )ראה להלן(. 
בשם  האחד  מחזות,  שני  הכרך  בתחילת 
שניהם  "הנדכאים",  בשם  והשני  "השֵלמות" 
"ספר  בשם  מחזה  אחריהם  פלאי";  "מאת 
מחזה   - פלאי"  "מאת  הוא  אף  יהודית", 
השידוך  על  המפורסמת  האגדה  על  המבוסס 
רבי  של  בתו  עם  עזרא  אבן  אברהם  רבי  של 
יהודה הלוי. לאחר מכן מופיע חיבור על שבח 
התורה ולימוד המשנה, בראשו נכתב: "חברתי 
לכבוד החבורה הקדושה לומדי מקרא ומשנה 
פ']?["; אחריו מופיעים מספר  אני הצעיר פ"ב 
פירושים  חידה,  פורים,  על  חרוזים  ליקוטים: 
מחזה  הועתק  מכן  לאחר  בתנ"ך.  פסוקים  על 
חיבור   - מולדר  "ברוריא", מאת שמואל  בשם 
זה הופיע בדפוס, באמשטרדם תרי"ט. הכותב 
מו"ה  של  הספרים  עקד  בבית  "מצאתי  מציין: 
אחריו  תרכ"ד".  שנת  בלבוב...  צדק  כהן  יוסף 
מופיע חיבור ארוך )בצורת אגרות(, שכותרתו: 
"אגרות מת - הובא מארץ החיים לאחד ממודעי 
המת בארץ מאפליה". את הכרך חותמת "קינה 
ונעתק  לה"ק,  על  פ'  ירושלים מאת  חורבן  על 
ללשון זארגאן ע"י פ' הנהוג אצלינו גאליציען"; 
ושיר - "קול זמרה לפורים", עם האקרוסטיכון: 
"אדר  השנה  ופרט  לבוב",  ש"צ  פישל  "ירוחם 

שני דגים" ]=תרכ"ב[.
בשער "אגרות מת" איור נאה בסגנון הרוקוקו. 
80 עמ'; 32; 13; 7; 11, ]1[; 25, ]1[; 72; ]9[ דף 
דפים  ועוד  כתובים(;  עמודים  מ-200  )למעלה 
ריקים רבים. 20 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים 
מנותקים.  דפים  שני  דפים.  כמה  בשולי  קלים 

כריכה ישנה. 

פתיחה: $400
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182. דף בכתב-יד לתליה בבית כנסת 
- סדר ברכת כהנים 

]אירופה,  כהנים.  ברכת  סדר   - בכתב-יד  דף 
המאה ה-19 בקירוב[. 

נועד כפי הנראה לתליה על קיר בית הכנסת. 
בשעת  לומר  שנוהגים  הפסוקים  את  כולל 
חלום,  להטבת  התפילה  את  כהנים,  ברכת 
כשהכהנים  הנאמרת  רצון"  "יהי  תפילת  ואת 

מאריכים בתיבת "שלום". 
שמו:  את  הכותב  הוסיף  התחתונים  בשוליים 

"מרדכי חיים לוי". 
סימני  כתמים.  בינוני.  מצב  ס"מ.   42 דף.   ]1[
קיפול ובלאי. קרעים בשוליים ובסימני הקיפול.

פתיחה: $300

182. Handwritten Poster for the 
Synagogue – Birkat Kohanim 
Handwritten leaf – order of Birkat 
Kohanim. [Europe, ca. 19th century].
Presumably made for posting on 
the wall of the synagogue. Includes 
the verses and prayers customarily 
recited during Birkat Kohanim.
[1] leaf. 42 cm. Fair condition. Stains. 
Folding marks and wear. Tears to 
margins and folds.
Opening price: $300

181. Manuscript – Hebrew Plays and Other Works – Galicia, 19th Century
Manuscript, Hebrew plays and other works. [Galicia, 19th century].
The manuscript comprises several maskilic works, presumably copied by one of the 
Galician maskilim; several plays; a poem for Purim, dated 1862, forming the acrostic 
"Yerucham Fishel Shatz of Lviv", presumably the writer of the manuscript; and other 
works (see Hebrew description).
At the beginning of one of the works, the writer notes that he copied it in Lviv in 1864. 
Fine Rococo style decoration on title page of one of the works (Igrot Met).
80 pages; 32; 13; 7; 11, [1]; 25, [1]; 72; [9] leaves (over 200 written pages); many more 
blank leaves. 20 cm. Good condition. Stains. Minor marginal tears to some leaves. Two 
detached leaves. Old binding.
Opening price: $400
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183. ירושלמי - סט שלם - ז'יטומיר, תר"כ-תרכ"ז - הגהות רבי יצחק אייזיק הלוי בעל 
"דורות הראשונים"

הרב  נכדי  שפירא  העשיל  יהושע  ורבי  ליפא  חנינא  רבי  דפוס  ז'יטומיר,  מפרשים.  עם  ירושלמי,  תלמוד 
מסלוויטא, ]תר"כ[-תרכ"ז 1860-1867. חמשה חלקים בחמישה כרכים.

במהדורה זו נדפסו לראשונה הפירושים "פני משה" ו"מראה הפנים" על סדרים זרעים-מועד.
בגליונות הספר קרוב לחמישים הגהות למדניות וארוכות בכתב-יד )חלקן קצוצות(. רוב ההגהות הן בכתב 
ידו האופייני של הגאון רבי יצחק אייזיק הלוי בעל "דורות הראשונים", וחלקן )למעלה מ-10 הגהות( בכתב 
יד שונה, מכותב לא-מזוהה. בשולי אחת ההגהות הארוכות בכתיבה שונה מופיעה תוספת בכתב ידו של 

רבי יצחק אייזיק הלוי )מסכת פאה, דף ב/1(. 
חלק מהגהותיו של רבי יצחק אייזיק הלוי שלפנינו עוסקות בעומק הסוגיות ופירוש דברי התלמוד ירושלמי; 
אלו  כי  בהגהתו  ומציין  בסוגריים,  טקסט  הלוי  רי"א  סימן  מקומות  )במספר  נוסח  בבירורי  עוסקות  חלקן 
פירושים מן הגליון שהמדפיסים שילבום בטעות בתוך דברי התלמוד עצמם. ראה למשל הגהה במסכת 
של  היסטוריים  בירורים  ובחלקן  בפנים"(;  והוכנס  ופירוש]--[  בגליון  והי']ה[  נמחק  "נ"ב,  ה/1:  דף  שבת 

תולדות תנאים ואמוראים, שמותיהם המדויקים ותקופת חייהם על ציר הזמן הכרונולוגי. 
"]הג[און מלבי"ם שי' לאי"ט"  ולדברי  )חגיגה, דף א/2( הוא מפנה לספר "תורת כהנים"  באחת ההגהות 
]=שיחיה לאורך ימים טובים; הגאון מלבי"ם נפטר בשנת תר"מ )1879( ובהגהה זו שלפנינו, הוא עוד נזכר 

בברכת החיים[.
הגאון רבי יצחק אייזיק הלוי )תשרי תר"ח-תרע"ד(, מגדולי גאוני דורו הנודעים, מנהיג ציבור והיסטוריון. 
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באיבניץ  נולד  העולמית.  ישראל"  "אגודת  ממייסדי 
וולוז'ין  בישיבת  למד  בלרוס-ליטא(.  מינסק,  )פלך 
והיה מתלמידי בעל "בית הלוי". לימים נתמנה לגבאי 
הישיבה, ולאחר מכן החל לעסוק בשתדלנות אצל חוגי 
השלטון בפטרבורג למען יהדות רוסיה. באמצע שנות 
התר"נ עקר מרוסיה והתיישב בפרשבורג שבסלובקיה, 
ובשנת תרס"ב התיישב בהמבורג שבגרמניה. היכרותו 
את  להגות  אותו  הביאה  החרדית  אשכנז  יהדות  עם 
רעיון הקמתה של "אגודת ישראל" העולמית וחיבורן 
של יהדות אשכנז עם יהדות רוסיה ופולין. רבי יצחק 
אייזיק ייסד את ה"אגודה" יחד עם רעיו הגאונים רבי 
חיים מבריסק, רבי חיים עוזר מווילנא ורבי אליעזר גורדון 
מטלז. הוא היה הרוח החיה בוועידת הומבורג בשנת 
תרס"ט ובוועידת קטוביץ בשנת תרע"ב, בהן הוחלט על 
הקמת תנועת "אגודת ישראל". מלבד גאונותו הגדולה 
ותולדות  המקרא  בחקר  רבות  עסק  ובהלכה,  בתורה 
מבקרי  עם  המתפלמסים  מאמרים  ופרסם  ישראל, 
הייתה  יצירתו  של  הכותרת  גולת  והתלמוד.  המקרא 
חיבורו ההיסטורי המקיף "דורות הראשונים" - סדרת 
ספרים שאת חלקיה הראשונים זכה להדפיס עוד בחייו. 
חמישה כרכים. כרך ראשון )סדר זרעים(: ]5[, יד, יד-ס; 
ל; לא; לג; מב; יח; כד; יח; כד, כג-לג; יד; ט דף. מסכת 
כלאים נכרכה לאחר מסכת חלה. כרך שני )סדר מועד, 
חלק ראשון(: ]2[, נב; ]1[, נה; סא דף. כרך שלישי )סדר 
מועד, חלק שני(: ]1[, לט; ב-לא; יז, יז-כג; כ; כא; ב-כג; 
)לד דף שייכים למסכת שבת,  יז; לד דף  ז-לב; כ;  ה, 
אך בחלק מהעותקים נכרכו כאן(. ]1[ דף בראש הכרך 
- מעטפת מקורית מודפסת בצבע כחול )עליה נדפס: 
"כרך ראשון"(; במקור הופיע דף שער של מסכת יומא, 
 ,]2[ נשים(:  )סדר  החסר בעותק שלפנינו. כרך רביעי 
)סדר  חמישי  כרך  דף.  מא  נא;  נו;  לד;  סד;  מה;  עט; 
ו;  יז-כו;  יז,  לא;  מב;  ב-כו;  ב-כט;  לג;   ,]2[ נזיקין(: 
עבודה  מסכת  לאחר  נכרכה  מכות  מסכת  דף.  ט  טו; 
זרה, ולא לאחר מסכת סנהדרין, כפי שנרשם במפעל 
כתמים,  טוב.  כללי  מצב  ס"מ.   36.5 הביבליוגרפיה. 
מקומות. הדבקות  במספר  כהים  רטיבות  כתמי  בהם 
נייר בשולי דפי השער, דף המעטפת בכרך השלישי, 
ובמספר דפים נוספים, עם פגיעות במסגרות השערים 
ופגיעות קלות בטקסט. קרע חסר קטן במעטפת בכרך 
השלישי. כריכות ישנות, עם פגמים בכריכות ובשדרות 

)שדרה אחת חסרה בחלקה(.

פתיחה: $600
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183. Jerusalem Talmud – Complete Set – 
Zhitomir, 1860-1867 – Glosses by Rabbi 
Yitzchak Eizik HaLevi, Author of Dorot 
HaRishonim
Jerusalem Talmud, with commentaries. 
Zhitomir: R. Chanina Lipa and R. Yehoshua 
Heshel Shapira, grandsons of the rabbi of 
Slavita, 1860-1867. Five parts in five volumes.
First edition of the Pnei Moshe and Mareh 
Panim commentaries on Orders Zera'im-
Moed.
The volumes contain close to fifty lengthy, 
scholarly handwritten glosses (some trimmed). 
Most the glosses are in the distinctive hand 
of R. Yitzchak Eizik HaLevi, author of Dorot 
HaRishonim, and some (over 10 glosses) are 
in a different hand, by an unidentified writer. 
Some of the glosses of R. Yitzchak Eizik HaLevi 
explain the Talmudic topics; others pertain to 
the accurate text of the Talmud; while others 
still relate to the history and exact names of 
the Tannaim and Amoraim. 
One gloss mentions the Malbim with the 
blessing for the living (the Malbim passed 
away in 1879, the glosses were therefore written before that date).
R. Yitzchak Eizik HaLevi (Tishrei 1848-1914), a leading Torah scholar of his times, 
communal leader and historian. He studied under the Beit HaLevi in the Volozhin 
yeshiva. With time, he began lobbying on behalf Russian Jewry, later founding the 
World Agudath Yisrael, together with R. Chaim of Brisk, R. Chaim Ozer of Vilna and 
R. Eliezer Gordon of Telshe. 
Five volumes. Vol. I (Order Zera'im): [5], 14, 14-60; 30; 31; 33; 42; 18; 24; 18; 24, 23-
33; 14; 9 leaves. Tractate Kilayim bound after Tractate Challah. Vol. II (Order Mo'ed, 
part I): [2], 52; [1], 55; 61 leaves. Vol. III (Order Moed, part II): [1], 39; 2-31; 17, 17-
23; 20; 21; 2-23; 5, 7-32; 20; 17; 34 leaves (34 leaves belong to Tractate Shabbat, bound 
here in some copies). [1] leaf at beginning of volume – original printed blue wrappers 
(inscribed: "Volume I"); title page of Tractate Yoma lacking in present copy. Vol. IV 
(Order Nashim): [2], 79; 45; 64; 34; 56; 51; 41 leaves. Vol. V (Order Nezikin): [2], 33; 2-29; 
2-26; 42; 31; 17, 17-26; 6; 15; 9 leaves. Tractate Makkot bound after Tractate Avoda Zara, 
and not after Tractate Sanhedrin as recorded in the Bibliography of the Hebrew Book. 
36.5 cm. Overall good condition. Stains, including dark dampstains in several places. 
Marginal paper repairs to title pages, wrappers of vol. III and several other leaves, 
affecting borders and slightly affecting text. Minor open tear to wrappers of vol. III. 
Old bindings, with damage to bindings and spines (one spine partially lacking).
Opening price: $600
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184. ארכיון רבי יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי 
ועלי הגהה מחיבוריו  טיוטות  - כתבי-יד, 

שנדפסו - חידושי אגדה שלא נדפסו 

ארכיון הכולל אלפי פריטי נייר - בהם טיוטות, עלי 
בענייני  כתבי-יד  וכן  שנדפסו,  ספרים  של  הגהה 
מיכל  יחיאל  רבי  הגאון  מאת  נדפסו,  שלא  אגדה 
טיקוצינסקי ראש ישיבת "עץ חיים". שנות התר"ס-

התש"י ]1900-1950[.
הגהה  עלי  ומאות  בכתב-יד,  טיוטה  דפי  מאות 
מודפסים במכונת כתיבה עם הגהות רבות בכתב-

יד.
מועדים  על  אגדה  חידושי  עם  בכתב-יד  דפים   ·
ועניינים שונים, הכוללים דרשות שונות לשבתות 
תרע"ו-תרע"ט.  מהשנים  חלקן  נוראים,  ולימים 

ככל הנראה לא נדפסו. 
· דפי טיוטה ועלי הגהה של ספריו: "גשר החיים" 
קו  על  "היומם"  ואבלות;  קבורה  ענייני  על 
והמקדש".  "עיר הקודש  ישראל";  "ארץ  התאריך; 
ניסן  רבי  בנו  של  בכתב-ידו  הן  מההגהות  חלק 
הנספח  של  הגהה  עלי  גם  כוללים  הדפים  אהרן. 
"הארץ לגבולותיה" שערך הבן לספר "עיר הקודש 
באנגלית  החיים  גשר  הספר  של  והמקדש", 

)Gesher Hachaim(, משנת תשמ"ג.
]הספר "עיר הקודש והמקדש" יצא לאור רק לאחר 
בנו:  כותב  הספר  בהקדמת  תש"ל.  בשנת  מותו, 
הוסיף  לדפוס,  הכינו  כבר  תשי"ג  שבשנת  "ואף 
זו  בשנה  אך  ולבקר,  לנפות  שוב  תשט"ו  בשנת 
נתבקש בישיבה של מעלה ביום ח' ניסן תשט"ו". 
בעלי ההגהה שלפנינו דף שער עם השנה התרצ"ה 
זאת  למרות  לתשי"ג.  תיקון  עם  בכתב-יד  והגהה 
פטירת  נראה שרוב הדפים הם מהשנים שלאחר 
הגרי"מ, כי באחד מהם כתובה הקדמת בן המחבר, 

והגרי"מ נזכר בברכת המתים[.
שונים  נושאים  הכוללים  הגהה,  ועלי  טיוטות   ·
שנת  מסביבות  בירושלים,  התורניים  מהחיים 
שמואל  מרבי  זכרונות  ביניהם:   ,)1918( תרע"ח 
הרבנים  פגישת  על  ראשון  מכלי  סיפור  סלנט; 
מול ד"ר וייצמן שבא במטרה להכניס את החינוך 
ענייני  הציונית;  ההסתדרות  תקציב  תחת  החרדי 

רבנות ועוד.
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מחקרים  שונים.  ושרטוטים  מפות  רישומי   ·
ארץ  עתיקות  על  ומחקרים  אסטרונומיים 

ישראל ועתיקות יהודה וירושלים.
בכדור  "היומם  הספר  של  מודפס  עותק   ·
הארץ", על שאלת "קו התאריך". ]ירושלים, 

תש"ג 1943[. 
הגרי"מ  עמד  בה  התאריך",  "קו  פולמוס 
טיקוצ'ינסקי בחוד החנית של חכמי ירושלים 
"קו  קביעת  מול ה"חזון איש" בשאלת  שדנו 
התאריך" ההלכתי. הגרי"מ טיקוצ'ינסקי כתב 
שנדפס  הארץ",  בכדור  "היומם  ספרו  את 
בחורף תש"ג, ונכתב כנגד "קונטרס י"ח שעות" 
של החזון איש, שנדפס אף הוא בשנת תש"ג. 
הישיבות  שפליטי  לאחר  התעורר  הפולמוס 
ברחו מרוסיה ליפן במלחמת העולם השניה. 
התאריך  לקו  ממערב  שוכנת  ויפן  מאחר 
הבינלאומי, התעוררה השאלה מתי חלים בה 
יום השבת וימי המועדים. לדעת החזון איש, 
קו התאריך ההלכתי הוא החוף המזרחי של 
יפן, השוכנת  דינה של  כן  ועל  יבשת אסיה, 
ממזרח  השוכנים  המקומות  כדין  נפרד,  באי 
לקו התאריך, וזמנו של יום השבת ההלכתי 
המקומי.  החשבון  לפי  ראשון  ביום  רק  הוא 
ואילו רבי מיכל טיקוצינסקי כתב את שיטת 
החולקים והצדיק את המנהג שנהגו היהודים 
לנהוג  החלו  אשר  ליפן,  שנקלעו  הבודדים 

שבת ביום השביעי לחשבון המקומי. 
אלפי פריטי נייר. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300
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184. Archive of Rabbi Yechiel Michel Tucazinsky – Manuscripts, Drafts and 
Galley Proofs of His Published Works – Unpublished Aggadic Novellae
Archive comprising thousands of paper items – including drafts, galley proofs of 
published books, and unpublished manuscripts on Aggadah, by R. Yechiel Michel 
Tucazinsky, dean of the Etz Chaim yeshiva. [1900s-1950s].
Hundreds of handwritten draft leaves, and hundreds of typewritten galley proofs with 
many handwritten glosses.
· Manuscript leaves with aggadic novellae on the festivals and various topics, 
including various homilies for Shabbat and the High Holidays, some dated 1916-1919. 
Presumably unpublished.
· Draft leaves and galley proofs of his books: Gesher HaChaim on burial and mourning, 
HaYomam on the dateline, Eretz Israel, Ir HaKodesh VehaMikdash and more. Some of 
the glosses are handwritten by his son R. Nissan Aharon. 
· Drafts and galley proofs of various compositions related to Torah life in Jerusalem, 
from ca. 1918, such as memoirs of R. Shmuel Salant, account of the rabbinical meeting 
with Dr. Weizmann, and more.
· Maps and various sketches. Archeological and astronomical studies. 
· Printed copy of the book HaYomam BeKadur HaAretz, regarding the international 
dateline. [Jerusalem, 1943].
Thousands of paper items. Size and condition vary.
Opening price: $300
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185. כתב-יד, שולחן ערוך עם "ראשי בשמים" ו"שתילי זיתים" לרבי דוד משרקי ו"זבח 
תודה" למהרי"ץ, עם הקדמת רבי יחיא ב"ר דוד משרקי - תימן, ראשית המאה ה-19

דוד משרקי  רבי  זיתים" מאת  ו"שתילי  בשמים"  "ראשי  הפירושים  עם  דעה,  יורה  ערוך  שולחן  כתב-יד, 
ופירוש "זבח תודה" מאת רבי יחיא צלאח - מהרי"ץ. ]צנעא, תימן, אחרי תקס"ז, מחצית ראשונה של המאה 

ה-19 בקירוב[.
העמוד  במרכז  מופיע  ערוך  השולחן  שנוסח  באופן  הדף  צורת  את  עיצב  הסופר  נאה.  תימנית  כתיבה 
והפירושים נכתבו סביבו; בהלכות שחיטה וטריפות - החיבור "ראשי בשמים" בעמודות הפנימיות והחיבור 
"זבח תודה" בעמודות החיצוניות; והחל מהלכות מתנות כהונה - החיבור "שתילי זיתים" בלבד בעמודות 

החיצוניות. בשוליים, באותיות זעירות, נוספו ציוני "באר הגולה". 
עין  "אל  הכותרת  עם  מיוחדת,  הקדמה  ואחריהן  והמהרי"ץ,  משרקי  דוד  רבי  הקדמות  כתב-היד  בראש 
בחירת המעתיק  על  וכותב  דוד משרקי,  רבי  יחיא משרקי, המזכיר את אביו  רבי  כנראה מאת  הקורא", 
לעצב את הספר באופן שלצד חיבורו של אביו יופיע גם החיבור של תלמיד-אביו - המהרי"ץ: "ברם זכור 

יהדות תימן - כתבי יד
Yemenite Jewry – Manuscripts
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אותו האיש לטוב אשר אזר כגבר חלציו ונשתדל באונו והונו... להוציא לאור ספר השת"ז ]=השתילי זיתים[ 
שחיבר אדוני אבי האד"ם ]=רבי דוד משרקי[ ז"ל וזכה וזיכה ועלתה בידו והתחיל וגמר חלק א"ח... עם ספר 
רביד הזהב... אמנם כשהגיע להתחיל חלק הי"ד והוא חיבור ראשי בשמים על הלכות שחיטה וטריפות 
מהדורא בתרא וס' השת"ז עד סימן ק"י שחיבר אדוני אבי ז"ל רצה אותו האיש לזכות את הרבים... והוא 
להעתיק ספר ז"ת ]=זבח תודה[ שחיבר מרנא ורבנא הדיין המצויין כמה"ר יחיא צאלח ז"ל והוא חיבור ג"כ 
על הלכות שחיטה וטריפות ולהסמיכו לחיבור הראשי בשמים ויחדו יהיו תמים אחד מימין הגולה ואחד 
משמאלה... יזכה המזכה את הרבים לחיי אריכי ובני סמיכי אכי"ר יום ה' סדר והיה ברכה שנת ]ת[קס"ז 
לפ"ק". רבי יחיא מתייחס גם לדרך לדרך העתקת הגהות הרמ"א בכתב היד, באופן שמבחין בין הגהות 
הרמ"א שנפסקו להלכה בתימן ובין אלה שלא נפסקו כמותן )ראה על כך מסגרת(. למיטב בדיקתנו, הקדמה 

זו של רבי יחיא משרקי לא נדפסה.
במספר מקומות הוסיף המעתיק הגהות על דברי המהרי"ץ, אותן שילב בתוך "חלונות" בגוף הטקסט. אחת 
נג/1(: "אמור יאמר העבד והוא הצעיר יחיה בן לא"א האד"ם  )דף  ההגהות היא מאת רבי יחיא משרקי 

ז"ל...".
ידוע כתב-יד נוסף, שדומה מאד בצורת הכתיבה וגם בו הועתקה הקדמת רבי יחיא משרקי - הוא כת"י 
ירושלים - הספריה הלאומית 1326. בשונה מכתב היד שלפנינו, הוא מכיל רק את הלכות שחיטה וטריפות 
גם הסימנים  מופיעים  לפנינו  )בעוד  תודה"  ו"זבח  "ראשי בשמים"  נכתבו הספרים  עליהן  א-ס(,  )סימנים 
הבאים החל מהלכות מתנות כהונה עד הלכות תערובות ]עד סימן קי[, כשלצידן החיבור "שתילי זיתים" 
לרבי דוד משרקי, שנכתב על הלכות אלו(. בכתב-יד הנ"ל מופיע בקולופון חתימת הסופר: "יוסף ן' שכר ן' 
סאלם אלושצ'י", ואולי הוא סופר כתב היד שלפנינו. כתב-יד נוסף, הדומה בכתיבתו ונכתב כנראה גם הוא 
על ידי אותו סופר, הוא כת"י ירושלים - מכון בן צבי 1140. גם בו מופיעות רק הלכות שחיטה וטריפות, 
בשונה מהעותק שלפנינו )י' טובי, כתבי היד התימניים במכון בן צבי, מס' 103, כותב על זהות מעתיק כת"י 
בן צבי: "בכתב היד נעתקה הקדמת ר' יחיא משרקי, בנו של המחבר, לפירושו של אביו, ואולי הוא מעתיק 

כתב-היד"(. 
ועוד. בראש אחד  בדפי המגן הקדמיים רישומים רבים, בהם פסקי הלכה, ענייני אגדה, רישומי בעלות, 
הרישומים נכתב: "מצאתי מכתיבת יד מ"ו יחיא אלמשרקי נע"ג וז"ל...". בסוף העתקה של רשימת הסרכות 
המותרות: "כ"ה מעתיר ומתחנן מקוה לחסדי אהי"ה הצעיר מהר"ר צאלח זלה"ה בן כמהר"ר יחיא צבארה 
זצ"ל". רישומי בעלות נוספים: "זכיתי וקניתי זה החפץ לי למנה ומאה למקנה הב"ה יזכיני להגות בו אני 
וזרעי וזרע זרעי עד כל הדורות אכי"ר, ואנתקל הדא לכתאב מן דול סאלם ן' סאלם דאוד אלבוצי אלא 
ידי אנא הדל והצעיר סעיד ן' כמה"ר מוסא אלבוצי... יום ג' כ"ד יומין תמוז בקצ"ג ]לשטרות = תרמ"ב[ 
והכל קיים" ]כתב יד שהושלמה העתקתו על ידי סעיד ן' מוסא אלבוצי באותה שנה, הוא כת"י ירושלים 
- הספריה הלאומית 3059; ראה: מ' גברא, חכמים וסופרים בתימן המאה הי"ח, בני ברק תשנ"ו, עמ' -228

230[; "לי למקנה קנין כספי בימי חרפי אני הקל באלפי הצעיר במשפחתי אבראהים ן' מרי יוסף מחפוץ 
אלצברי קניתי אותו... מן כבוד אבא מרי הנזכר לעיל תנצב"ה...".

הגהות מכותבים נוספים במספר דפים. בדף מז/2 השגה על דברי המהרי"ץ: "ולי אני עבדו קשה...".
]4[, צט דף. 31.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות וכתמים כהים. סימני עש, עם פגיעות ברישומים 

שבדפי המגן. קרעים וקרעים חסרים זעירים בשולי הדפים, ללא פגיעה בטקסט. כריכה חדשה. 

פתיחה: $800
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על עריכת הגהות הרמ"א על ידי חכמי תימן

בהקדמת רבי יחיא משרקי )"אל עין הקורא"( שבכתב-היד שלפנינו נכתב: "ולפי שהרב המחבר ז"ת ]=זבח 

תודה[ הביא כל ההגהות נהוג ושאינו נהוג ואפי' החולקות על פסקיה דמרן הקדוש מהריק"א ]=מורנו הרב 

רבי יוסף קארו[ ז"ל לפיכך כדי שיהא דבר השווה לכל נפש העתיק ג"כ כל ההגהות כמו שהעתיקן הז"ת 

ז"ל וכדי להעיר הקורא הציב להם ציונים, והוא שכל הגה"ה שהעלה אותה אדוני אבי ז"ל כתבה בכתיבה 

גסה ככתיבת ההלכה ובסדר אחד, וההגה"ה שלא העלה אותה כתבה מן הצד באותיות קטנות כמו שעשו 

המדפיסים בהשגות הראב"ד ז"ל ועוד עשה לה ציון אחד והיא עגולה קטנה בראש אותה ההגה"ה כזה ° 

ונמשך דבר זה עד סימן ק"י".

של  תימניים  בכתבי-יד  המופיעה  הרמ"א,  הגהות  של  העריכה  שיטת  את  ייחודי  באופן  מתאר  זה  קטע 

השולחן ערוך. א' גברא )אנציקלופדיה לחכמי תימן, א' עמ' 365-366( מספר כי עריכה זו התחילה ברבי דוד 

משרקי עצמו, שבתחילה העתיק את כל דברי השולחן ערוך והרמ"א שעליהם כתב את חיבורו, אך משראה 

שהופעת פסקי הרמ"א שלא נתקבלו להלכה גורמת לבלבול, ערך מהדורה נוספת שבה השמיט את הגהות 

הרמ"א החולקות על השו"ע או שאינן נהוגות בתימן. ואולם, בהמשך עלה בלבו החשש שהדבר מהווה 

פגיעה בכבוד הרמ"א, ועל כן ציווה להשיב את כל הגהות הרמ"א, אך לסמן את ההגהות שאינן נהוגות 

בתימן. באותה דרך צעד גם תלמידו מהרי"ץ, וכפי שניתן לראות באוטוגרף של ספרו "זבח תודה" )כת"י 

ירושלים - הספרייה הלאומית 6495(, שם הכניס מהרי"ץ את ההגהות המקובלות כחלק מדברי השו"ע, 

בתוספת המילה "הגהה" לפניהן, ואילו את ההגהות שאינן מקובלות הניח בשולי הגליון בתוספת סימן °. 

עניין זה מתואר כאן על ידי רבי יחיא משרקי באופן מעט שונה, ממנו נראה כי ההבחנה בין הגהות הרמ"א 

שנפסקו להלכה בתימן ובין אלו שלא נפסקו, נעשתה בכתבי-היד רק בדור שאחרי רבי דוד משרקי. 
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185. Manuscript, Shulchan Aruch with Rashei Besamim and Shetilei Zeitim 
by Rabbi David Mishreqi and Zevach Todah by the Maharitz, with a Foreword 
by Rabbi Yichye son of R. David Mishreqi – Yemen, Early 19th Century
Manuscript, Shulchan Aruch Yoreh De'ah, with the Rashei Besamim and Shetilei Zetim 
commentaries by R. David Mishreqi and the Zevach Todah commentary by R. Yichye 
Tzalach – the Maharitz. [Sanaa, Yemen, after 1807, ca. first half of 19th century].
Neat Yemenite script. The text of the Shulchan Aruch occupies the center of the page, 
and the commentaries are scribed around it – for the laws of Shechitah and Terefot 
the commentaries are Rashei Besamim and Zevach Todah; beginning from the laws of 
Matnot Kehunah, the commentary is Shetilei Zeitim. Be'er HaGolah references appear 
in the margins in tiny letters.
The manuscript opens with forewords by R. David Mishreqi and the Maharitz, followed 
by a special foreword, presumably by R. Yichye Mishreqi, in which he mentions his 
father R. David Mishreqi. To the best of our knowledge, this foreword by R. Yichye 
Mishreqi has not been published.
Many inscriptions on the front endpapers, including halachic rulings, Aggadah, 
ownership inscriptions, and more. 
Glosses by other writers on several leaves. 
[4], 99 leaves. 31.5 cm. Good condition. Stains, including dampstains and dark stains. 
Worming, affecting inscriptions on endpapers. Minute marginal tears and open tears, 
not affecting text. New binding.
Opening price: $800

185c
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186. כתב-יד, סידור מהרי"ץ כמנהג צנעא - 
עם ספר "זבח פסח" - תימן, שנות הת"ק

וימים  המועדים  "תפלות  תכלאל  סידור  יד,  כתב 
ונוראים וארבעה צומות, שיסד מהר"ר יחיא צאלח ן' 
יוסף זת"ל ]זכותו תגן לעד[, כמנהגינו אנו ק"ק צנעא 
וכל ערי תימן...". ]תימן, אחרי תקס"ה, ראשית המאה 

ה-19 בקירוב[. 
ניקוד  עם  ומסודרת,  נאה  תימנית  כתיבה  עבה;  כרך 

מלא בכל קטעי התפילות והפיוטים.
הלכות  על  פסח  זבח  ספר  הועתקו  הסידור  בראש 
)אחי  צאלח  )שלמה(  סלימאן  רבי  מאת  פסח, 
"זאת  ואיגרת המהרי"ץ על הלכות פסח:  המהרי"ץ( 
נוסח האיגרת של מהר"ר יחיא צאלח ן' יוסף זצוק"ל 
הגדול...".  שבת  ביום  כנסיות  בבתי  בה  שדרש   -
בהמשך הסידור: תפילות המועדים; אגדתא דפסחא; 
צומות",  ארבעה  "סדר  השבועות;  לחג  "אזהרות" 
לחג  ותרגומים  קריאות  וקינות;  באב"  תשעה  "סדר 
הפסח ולחג השבועות; סליחות, עם הקדמה של דברי 
נדרים  התרת  דאלול";  הסליחות  "לענין  התעוררות 
הפיוט  עם  הכיפורים,  ויום  השנה  לראש  ותפילות 
)בהן  הכיפורים  ליום  סליחות  ופיוטי  מלכות"  "כתר 
סליחות מרבי צאלח סבו של המהרי"ץ, עם הכותרת: 
 - נע"ג"  צאלח  מהר"ר  זקני  מיסוד  סליחות  "והולאי 
]177[/א(; תפילות לחג הסוכות, פיוטי הושענות  דף 
וקינה  יומא  מסכת  תורה;  לשמחת  ההקפות  ופיוטי 
)תחת  בניה  ושבעת  חנה  על  בערבית-יהודית 
הכותרת: "קינה ערבי על חנה ושבעה בניה - ושמה 

מרים בת תנחום"(.
קולופון הסופר בתוך מסגרת השער: "העוסק במלאכת 
יצ"ו"  דערור  סעיד  מ"ו  ן'  הארון  הצעיר  שמים... 
תיארכו   )96 עמ'  )א,  תימן  לחכמי  ]באנציקלופדיה 
היד  כתב  אולם  ה-17,  למאה  זה  סופר  של  זמנו  את 
שלפנינו נכתב בוודאי לאחר פטירת המהרי"ץ בשנת 

תקס"ה, בראשית המאה ה-19[. 
כ-]230[ דף. 22 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים רבים. 
לחודש  ובסליחות  פסח  של  בהגדה  כהים  כתמים 
הדפים  באחד  דפים.  במספר  ובלאי  קרעים  אלול. 
מעט  מקורית(,  )לא  עור  כריכת  דבק.  נייר  הדבקות 

קרועה ומשופשפת. 
נוסף )שנמצא בין דפי הספר(, עם תפילה  מצורף דף 

לנטילת לולב, בכתב מרובע ומנוקד. 

פתיחה: $800

186a

186b
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186. Manuscript, Siddur of the 
Maharitz Following Sanaa Rite 
– With Zevach Pesach – Yemen, 
Early 19th Century
Manuscript, Tiklal siddur, prayers for 
festivals, High Holidays and the four 
fasts, compiled by R. Yichye Tzalach, 
following the rite of Sanaa and 
Yemen. [Yemen, after 1805, ca. early 
19th century].
Thick volume; neat Yemenite script, 
with full vocalization of all the prayers 
and piyyutim.
The siddur opens with the book 
Zevach Pesach on the laws of 
Passover, by R. Shlomo Tzalach 
(brother of the Maharitz), and the 
letter of the Maharitz on the laws of 
Pesach (the Maharitz is mentioned 
here as deceased, the manuscript was 
thus inevitably written after 1805). 
The siddur includes selichot by R. 
Tzalach, grandfather of the Maharitz, 
and a lamentation in Judeo-Arabic on 
Hannah and her seven sons (entitled: "Arabic lamentation on Hannah and her seven 
sons – named Miriam daughter of Tanchum").
Writer's colophon on title page.
Approx. [230] leaves. 22 cm. Good-fair condition. Many stains. Dark stains to Passover 
Haggadah and selichot of Elul. Tears and wear to several leaves. Tape repairs to one 
leaf. Leather binding (non-original), slightly torn and rubbed.
Additional leaf enclosed (found in book), with prayer for the shaking of the Lulav, in 
vocalized square script.
Opening price: $800

186c
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187. שלושה כתבי-יד - שיר השירים - תימן וארצות המזרח
שלשה כתבי יד - מגילת שיר השירים עם פירושים ותרגום. תימן וארצות המזרח, שנות הת"ר, המאה ה-19 

בקירוב.
· כתב-יד, שלוש מגילות - שיר השירים, רות וקהלת, עם תרגום ארמי ופירוש רש"י. ]תימן, המאה ה-19 
בקירוב[. עם ניקוד וטעמים. כותרת פתיחה מעוטרת. המקרא, התרגום ופירוש רש"י סודרו כל אחד בעמודות 

נפרדות, בטיפוגרפיה מסודרת ונאה. 
ניקוד  בקירוב[. עם  ]תימן, המאה ה-19  ופירוש רש"י.  · כתב-יד, מגילת שיר השירים, עם תרגום ארמי 

וטעמים. המקרא, התרגום ופירוש רש"י סודרו כל אחד בעמודות נפרדות, בטיפוגרפיה מסודרת ונאה. 
· כתב יד, מגילת שיר השירים, עם תרגום ארמי. ]ארצות המזרח[, תרכ"ח ]1868[. עמוד פתיחה מעוטר. 

בעמוד האחרון קולופון הכותב, משנת תרכ"ח: "יחזקאל בן שמעון נ"ע". 
3 כתבי יד. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $500

187a187b
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187. Three Manuscripts – Shir HaShirim – Yemen and Sephardic Lands
Three manuscripts – Shir HaShirim with commentaries and Targum. Yemen and 
Sephardic lands, ca. 19th century.
· Manuscript, three Megillot – Shir HaShirim, Ruth and Kohelet, with Targum and 
Rashi. [Yemen, ca. 19th century]. With vocalization and cantillation notes.
· Manuscript, Shir HaShirim, with Targum and Rashi. [Yemen, ca. 19th century]. With 
vocalization and cantillation notes. 
· Manuscript, Shir HaShirim, with Targum. [Sephardic lands], 1868. Decorated opening 
column.
3 manuscripts. Size and condition vary.
Opening price: $500

187c
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אוסף שרידי דפים עתיקים שהוצאו   .188
מ"גניזת כריכות" 

מ"גניזת  שהוצאו  בכתב-יד  דפים  שרידי  אוסף 
כריכות":

הלכות  לרמב"ם,  תורה  ממשנה  דפים  שרידי   ·
תימנית,  כתיבה  ד-י.  פרקים  המוקדשין,  פסולי 
חלקן  פיסות,  לעשרים  קרוב  ה-14/15?[.  ]המאה 

זעירות.
שמות  התורה,  על  רש"י  מפירוש  קטעים  שני   ·
פרקים כג-כד. כתיבה ספרדית, ]המאה ה-15/16?[. 
כולל קטע על פסוק ד' בפרק כג, שבכל המהדורות 
לא מופיע עליו פירוש רש"י. הקטע שלפנינו מופיע 

במדרש "לקח טוב".
· קטע מפירוש רד"ק על ישעיהו, פרק כב. כתיבה 

אשכנזית, ]המאה ה-16?[.
· קטע על קלף, ספר עזרא פרק ה'. כתיבה תימנית, 

]המאה ה-15?[.
כעשרים שרידי דפים. גודל ומצב משתנים, פגיעות 

בדרגות שונות כתוצאה מהכריכה.

פתיחה: $300

188. Collection of Early Leaf 
Fragments from a "Bindings Genizah"
Collection of manuscript leaf fragments 
from a "bindings genizah":
· Leaf fragments of Mishneh Torah by 
the Rambam. Yemenite script [14th/15th 
century?]. Close to twenty pieces, some 
tiny.
· Two fragments of Rashi's commentary 
on the Torah. Sephardic script [15th/16th 
century?]. Includes a passage not found 
in any edition of Rashi, published in 
Midrash Lekach Tov.
· Fragment of Radak's commentary on 
Yeshayahu. Ashkenazic script, [16th 
century?].
· Parchment fragment, Book of Ezra. 
Yemenite script, [15th century?].
Some twenty leaf fragments. Size and 
condition vary; various degrees of 
damage due to use in binding.
Opening price: $300

188a

188b

188c
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189. Ketubah for the Marriage of a Convert – Marrakesh (Morocco), 1886 – 
Signature of the Martyr Rabbi Yehuda Shoshana
Ketubah recording the marriage of a convert. Marrakesh (Morocco), Sivan 1886.
Semi-cursive Western script, with decorations. Verses and blessings at top. The ketubah 
was written following the custom of the "megorashim" (Spanish exiles).
The ketubah is signed by the witness R. Yehuda Shoshana (who presumably also 
wrote the final line of the ketubah) – one of the Tzadikim of Morocco and leader of the 
Marrakesh community, who was killed for refusing to transgress the Shabbat, after 
being falsely accused of cursing Muhammad.
[1] leaf. 40 cm. Fair condition. Stains. Wear and folding marks, closed and open tears, 
affecting text. Paper repairs in several places.
Opening price: $300

189. כתובה לנישואי גר צדק - מראכש )מרוקו(, 
תרמ"ו - חתימת הקדוש רבי יהודה שושנה הי"ד

כתובה לנישואי גר הצדק "החתן הנעים אשר בא לחסות 
עם  הגר",  ישראל  אברהם  כמה"ר  השכינה  כנפי  תחת 
השה"ט  כבוד  בר  נ"ע  יוסף  רבי  בת...  "שולטאנא  הכלה 
]השם הטוב[ הזקן הכשר ר' אליהו אירכוכין נ"ע". מראכש 

)מרוקו(, סיון תרמ"ו ]1886[. 
הכתובה  בראש  עיטורים.  עם  בינונית,  מערבית  כתיבה 
היא  כי  נזכר  הכתובה  בנוסח  וברכות.  פסוקים  כיתובי 
כמנהג  "והכתובה  מקשטיליא:  "המגורשים"  כמנהג 
נוספה  הכתובה  נוסח  בסיום  ישצ"ו".  האלקוסטלינוס 
בעל  גירושין  לעניין  המתייחסת  שונה,  בכתיבה  שורה, 

כרחה של האשה "כמנהג עיה"ק טברייא תוב"ב". 
)נראה  הי"ד  שושנה  יהודה  רבי  העדים:  כראשון  חתום 
שהוא גם כותב השורה האחרונה הנ"ל בסיום הכתובה( 
וממנהיגי קהילת מראכש. מסר  וקדושי מרוקו  - מצדיקי 
שבת  לחלל  כשסירב  ונהרג  השם  קידוש  על  נפשו  את 
ולאחר שהעלילו עליו כי קלל את הנביא מוחמד. החכם 
והמשורר רבי רפאל משה אלבז כתב פיוט מיוחד לזכרו, 

בו תיאר את סיפור הריגתו. מצבתו נודעה כמקום עליה לרגל, חולים היו מתרפאים במקום, עקרות נפקדו 
ואנשים נענו בתפילותיהם )ראה: איבגי, אבני זכרון לקהילת מראקש, עמ' קפז-קצ(. 

העד השני )חתום פעמיים( הוא: "משה ן' שלמה חזן".
]1[ דף. 40 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. בלאי וסימני קיפול, קרעים וקרעים חסרים, עם פגיעה בטקסט. שיקומים 

במילוי נייר במספר מקומות. 

פתיחה: $300
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190. שני דפים בכתיבת יד קדשו של רבי יעקב אבן צור - היעב"ץ - קמיעות וסגולות - 
בהם "גורל הגר"א"

שני דפים בכתיבת יד קדשו של רבי יעקב אבן צור - היעב"ץ, אב"ד פאס - נוסחי קמיעות וסגולות. ]פאס, 
המאה ה-18 בקירוב[. 

שני דפים מתוך חיבור ב"קבלה מעשית", בכתיבת ידו של היעב"ץ, הכוללים עשרים ושלושה נוסחי קמיעות 
וסגולות, בהם כאלה שנעשה בהם שימוש עד היום, כדוגמת גורל החומש - הידוע בשם "גורל הגר"א", 
הוצאת כישוף על ידי התכת עופרת בקערה, ואמירת פסוק "ואברהם זקן" לפני מוסף של ראש חודש - אלא 
גם סגולות  בין היתר מופיעים כאן  והמקוריים.  ובצורה הקדומים  בנוסח  שאלה מופיעים כאן בשינויים, 
וקמיעות לעניינים שונים, כגון לשמירה בעת הפלגה בים או בנהר, לשמירת הדרך ולהגנה מאויבים, סגולות 
נגד כישוף ומחשבות רעות, "לשאלת חלום", "לדרשה... ומיד תתחיל לדרוש וכח זה השם ישגר הדברים 

וירגילם על לשונך...", ועוד. 
בראש הדף הראשון )משני צדיו( הכותרות: "מלקוטי החכם הה"ר אברהם אזולאי נר"ו" ]הוא רבי אברהם 
ב"ר ישראל אזולאי )נפטר תק"א( שעמד בראש חוג מקובלי מראכש, והיה מפורסם גם בפעולותיו בקבלה 
מעשית[. בדף השני רשימת סגולות וקמיעות ללא כותרת. על זיהוי כתב-היד ככתיבת יד קדשו של היעב"ץ 

- ראה בחוות הדעת המצורפת. 
לדורותיה.  מרוקו  יהדות  )תל"ג-תקי"ג(, מדמויות ההוד של  היעב"ץ   - צור  אבן  יעקב  רבי  הגאון הקדוש 
מגאוני ההלכה בדורו )דורו של ה"אור החיים" הקדוש ורבותיו(, משורר ופייטן, מקובל ובקי גם בקבלה 
מעשית. בהיותו בן עשרים מונה לסופר בית הדין בבית דינם של רבי וידאל הצרפתי, רבי מנחם סירירו 
ורבי יהודה בן עטר בעירו פאס. אז חיבר את החיבור "עט סופר" - בדיני ומנהגי כתיבת שטרות. עם פטירת 
רבי וידאל הצרפתי, התמנה רבי יהודה בן עטר לראב"ד והיעב"ץ התמנה לדיין בבית הדין לצדו. היעב"ץ 
)יחד עם רבי יהודה בן עטר ועוד מחכמי דורו( היה מן המסכימים על הספר "חפץ ה'" לרבי חיים בן עטר 
בעל "אור החיים" )נדפס באמשטרדם, תצ"ב(. לאחר פטירת רבי יהודה בן עטר נתמנה על מקומו לראב"ד 
פאס והפך לסמכות העליונה במרוקו, כשמכל ערי המערב פונים אליו בשאלות הלכתיות. היעב"ץ נאלץ 
לעזוב מספר פעמים את עירו פאס. בין השנים תע"ט-תפ"ח שהה במכנאס, ובזמן הרעב של שנת תצ"ח נדד 
לטיטואן. גם בערים אלו זכה לכבוד גדול, ישב לדון בראש רבני המקום ואף חתם ראשון על פסקי הדין. 
בשנותיו האחרונות סמך חמשה מתלמידיו לשמש לצדו בהנהגה. חכמים אלה נקראו "בית דין של חמש", 
והם שימשו כמנהיגי הציבור בזקנותו ולאחר פטירתו. הוא כתב תשובות רבות בהלכה וחיבורים רבים. חלק 
מתשובותיו נדפסו בשני חלקי ספרו "משפט וצדקה ביעקב" )נדפסו בנא-אמון, מצרים, בשנת תרנ"ד ובשנת 
תרס"ג(, חלקן נדפסו בספרי בני דורו וחלקן נותרו בכתבי-יד ומחכים לגואל. היעב"ץ נודע בכחו כמשורר 
ומליץ ואף חיבר ספרים בחכמה זו, ביניהם נודע ספרו "עת לכל חפץ" )נא-אמון, תרנ"ג(, ובו כארבע מאות 
פיוטים ושירים מפרי עטו. החיד"א כותב עליו ועל חיבוריו בספרו "שם הגדולים" ומתייחס גם למנהגו לעטר 
את ספריו בהגהות רבות: "...וחיבר חבורים הרבה, ומלבד רוב ספרים שחיבר, כל הספרים שהיו לו מלאים 
על כל גדותיו מכתיבתו בגליונות. והיה לו יד בקבלה מעשית" )מערכת גדולים י, רנו(; "עט סופר - כתב-יד, 
חיבר הרב מ' יעקב ן' צור ז"ל בתקון סדרי שטרות, וחיבר חבורים הרבה כמ"ש בח"א... והרבה לכתוב בכל 
גליוני ספריו, והיה בקי בכל מנהגי הרבנים מספרד הבאים מהגרוש ולא הניח דבר גדול ודבר קטן הכל 

בכתב..." )מערכת ספרים ע, לא(.
]2[ דף. 18 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כתמים. סימני עש, קרעים וקרעים חסרים, עם פגיעה קלה בטקסט. 

שיקומים בהדבקת נייר סביב השוליים. 
מצורפת חוות דעת מומחה על זיהוי כתיבת ידו של היעב"ץ, עם פירוט על תוכן הדפים שלפנינו. 

פתיחה: $2000
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190. Two Leaves Handwritten by Rabbi Yaakov ibn Tzur – The Yaavetz – 
Amulets and Segulot – Including Goral HaGra
Two leaves handwritten by R. Yaakov ibn Tzur – the Yaavetz, rabbi of Fez – texts of 
amulets and Segulot. [Fez, ca. 18th century].
Two leaves from a work on Practical Kabbalah handwritten by the Yaavetz, comprising 
the texts of twenty-three amulets and segulot, including some which are in use until 
this day, such as the Goral HaGra and other segulot.
Headings at the top of the first leaf (on both sides): "From the selections of R. Avraham 
Azulai" (R. Avraham son of R. Yisrael Azulai, d. 1741, leader of the group of kabbalists 
in Marrakesh and known for his practice of Practical Kabbalah).
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R. Yaakov ibn Tzur – the Yaavetz (1673-1752), a most prominent and illustrious figure of 
Moroccan Jewry. A leading halachic authority in his times, also well versed in Practical 
Kabbalah. He served as head of the Fez Beit Din, and responded to halachic queries 
from throughout the Maghreb. 
[2] leaves. Approx. 18 cm. Fair condition. Stains. Worming, closed and open tears, 
slightly affecting text. Marginal tape repairs.
Enclosed: Expert report authenticating the handwriting of the Yaavetz, with description 
of contents of the leaves.
Opening price: $2000
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ארוכה,  הלכתית  תשובה  כתב-יד,   .191
וואליד  ן'  יצחק  רבי  הגאון  בחתימות 

וחכמי טיטואן

לפניית  כתשובה  שנכתב  הלכה  פסק  כתב-יד, 
ג'יבלאטאר"  מתא  תהלה  עיר  ומנהיגי  "פרנסי 
אב"ד  בחתימת  גיורת,  נישואי  בעניין  )גיברלטר(, 
דינו:  בית  וחברי  וואליד,  ן'  יצחק  רבי   - טיטואן 
רבי יום טוב הלוי ורבי יצחק נהון. טיטואן, ]תר"ו 

.]1846
חתימות  בסופה  עמודים(,   6( ארוכה  תשובה 
וואליד סלי"ט  ן'  יצחק  ]=עבד ה'[  "ע"ה  הרבנים: 
הלוי  טוב  יום  "ע"ה  טב[",  יהיה  לעולם  ]=סיפיה 

ס"ט ]=סיפיה טב[", "ע"ה יצחק נהון סלי"ט".
התשובה נדפסה בשו"ת ויאמר יצחק )אבן העזר, 
וואליד, אך ללא שמות  ן'  סימן קנה( לרבי יצחק 

החותמים.
רבה  )תקל"ז-תר"ל(,  וואליד  ן'  יצחק  רבי  הגאון 
הראשי של טיטואן ומגדולי המקובלים והצדיקים 
טהרה  סימני  בו  נתגלו  בצעירותו  כבר  במרוקו. 
תלמידם  היה  ופרישותו.  בקדושתו  ונתפרסם 
ורבי  נהון  מנחם  רבי  מרוקו,  מגדולי  שניים  של 
התבקש  הלוי  משה  רבי  פטירת  עם  הלוי.  משה 
טיטואן לכהן במקומו כרב העיר.  ידי קהילת  על 
שלא  בכך  המינוי  קבלת  את  התנה  בענוותנותו 
יום  רבי  את  אליו  יצרף  אלא  יחידי,  דן  יהיה 
עמו  החתום  הלוי;  משה  רבי  של  )בנו  הלוי  טוב 
כדיין  התמנה  מכן  לאחר  שלפנינו(.  בתשובה 

שלישי רבי יצחק נהון )החתום אף הוא לפנינו(, ויחד ישבו כבית דין של שלושה. רבי יצחק ן' וואליד נודע 
כאחד מגדולי המשיבים, ומכל רחבי מרוקו ואף מארצות אחרות, נשלחו אליו שאלות הלכתיות רבות. 
מתשובותיו נדפסו שני כרכי ספרו - שו"ת ויאמר יצחק )ליוורנו, תרל"ו(. נפטר בגיל 93 בעת כניסת השבת, 

כשעל שפתותיו "מזמור שיר ליום השבת".
בקרב יהודי מרוקו התפרסם שמו של רבי יצחק ן' וואליד כקדוש פועל ישועות, ואף לאחר פטירתו נודע 
בישועות הגדולות שנעשו בזכותו. מטהו המקודש עזר לפקידת עקרות וריפוי חולים. כן נהוגה מסורת רבת 

שנים של עלייה לקברו ביום פטירתו והילולות נערכות ברחבי הארץ והעולם לכבודו.
]4[ דף )6 עמודים כתובים(. 35 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים, כתמי רטיבות קשים. קרעים, פגמים וסימני 

עש, עם פגיעה בטקסט. חלק מהטקסט נמחק כתוצאה מפגיעת רטיבות. 

פתיחה: $1000
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192. כתב-יד - ספר "טעמי הלכות" והלכות שחיטה וטריפות למנהגי מראכש - מרוקו, 
תקכ"ג - חיבור שלא נדפס

יע"א"  מראכש  בעיר  שנוהגים  ו"מנהגים  וטריפות,  שחיטה  חנוכה,  להלכות   - הלכות"  "טעמי  כתב-יד, 
בהלכות שחיטה וטריפות. ]מרוקו, תקכ"ג 1763[.

הלכות  טעמי  טובים...  וימים  מועדים  של  טעמים  לכתוב  "אתחיל  כתב-היד  בראש  מערבית.  כתיבה 
חנוכה...". הלכות חנוכה מופיעות בחמשת הדפים הראשונים, ואחר כך מופיעים טעמי הלכות שחיטה 
וטריפה, ואחריהם מנהגי מראכש. בסוף חיבור הטעמים קולופון הכותב עם חתימה מסולסלת: "תמו הלכות 
טריפות... יום ראשון בשבת שני ימים לחודש אלול, לכותב תן מנוח ויריבו ימים כמו נח... ע"ה יהודה א"א 
יחייא הרוש סל"ט". לאחר מנהגי מראכש קולופון נוסף: "לכותב בן מנוח וירבו ימיו כימי נוח בפ' בראשית 

בשישי בשבת יום כ"ט ליום תשרי המרוצה בשנת ונשמע פתג"ם המלך" ]=תקכ"ג 1763[. 
"טעמי הלכות" הוא חיבור שנשתמר בכתבי-יד של חכמי המערב, בנוסחים שונים, וברובו לא נדפס. מקורו 
ומנהגים  פסקים  ואחרונים,  ראשונים  דברי  של  ליקוט  כולל  והוא  מראכש,  בחכמי  כנראה  החיבור  של 
מקומיים, ועוד. לפנינו "טעמי הלכות" להלכות חנוכה, שחיטה וטריפות. בהמשך כתב-היד: "אתחיל לכתוב 

מנהגים שנוהגים בעיר מראכש יע"א" - בענייני שחיטה וטריפות.
]34[ דף. 21 ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי. קרעים וקרעים חסרים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם 

בהדבקות נייר. רישומים. כריכה חדשה, עם סימני עש.

פתיחה: $300

191. Manuscript, Lengthy Halachic Responsum, Signed by Rabbi Yitzchak 
Ben Walid and Tétouan Rabbis
Manuscript, lengthy halachic ruling (6 pages) issued in response to a request by "the 
community leaders of Gibraltar", regarding the marriage of a convert, signed by the 
rabbi of Tétouan – R. Yitzchak ben Walid, and the dayanim of his Beit Din: R. Yom Tov 
HaLevy and R. Yitzchak Nahon. Tétouan, [1846].
The responsum was published in Responsa VaYomer Yitzchak (Even HaEzer, section 
155) by R. Yitzchak Ben Walid, without the names of the signatories.
R. Yitzchak Ben Walid (1777-1870), chief rabbi of Tétouan and leading kabbalist in 
Morocco. A prominent halachic authority, many halachic questions were sent to him 
from throughout Morocco and even other countries. His responsa were published in 
the two volumes of his book Responsa VaYomer Yitzchak (Livorno, 1876). R. Yitzchak 
Ben Walid was renowned amongst Moroccan Jews as a holy man and wonder-worker. 
[4] leaves (6 written pages). 35 cm. Fair-poor condition. Stains, dark dampstains. Tears, 
damage and worming, affecting text. Some text erased as a result of dampness.
Opening price: $1000



יהדות מרוקו וצפון אפריקה - כתבי יד ומכתבים, תעודות ומסמכים278 

192. Manuscript – Taamei Halachot, and Customs of Shechitah and Terefot 
Practiced in Marrakesh – Morocco, 1763 – Unpublished Work
Manuscript, Taamei Halachot on the laws of Chanukah, shechitah and terefot, and 
customs practiced in Marrakesh pertaining to the laws of shechitah and terefot. 
[Morocco, 1763].
Western script. 
Taamei Halachot is a composition preserved in Maghrebian manuscripts (in various 
versions). Most of it was never published. It presumably originates from the Torah 
scholars of Marrakesh, and comprises a compendium of the teachings of Rishonim 
and Acharonim, halachic rulings and local customs, and more. The present manuscript 
contains Taamei Halachot on the laws of Chanukah, Shechitah and Terefot. 
[34] leaves. 21 cm. Fair condition. Stains and wear. Closed and open tears, affecting 
text, repaired in part with paper. Inscriptions. New binding, with worming.
Opening price: $300
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193. Manuscript – Taamei Halachot on the Laws of Shechitah and Terefot – 
Morocco, 19th/20th Century – Unpublished Work
Manuscript, Taamei Halachot on the laws of Shechitah and Terefot. [Morocco, 19th/20th 
century].
Catchwords finely decorated. Illustrations of various knives, and of the trachea and 
esophagus.
Taamei Halachot is a composition preserved in Maghrebian manuscripts (in various 
versions). Most of it was never published. It presumably originates from the Torah 
scholars of Marrakesh, and comprises a compendium of the teachings of Rishonim 
and Acharonim, halachic rulings and local customs, and more. The present manuscript 
comprises Taamei Halachot on the laws of Shechitah and Terefot.
[47] leaves. 23.5 cm. Fair condition. Stains, including dampstains. Worming. Marginal 
tears and wear. Inscriptions. Card binding, damaged.
Opening price: $300

הלכות"  "טעמי  ספר   - כתב-יד   .193
מרוקו,   - וטריפות  שחיטה  הלכות  על 

המאה ה-19/20 - חיבור שלא נדפס

כתב-יד, ספר "טעמי הלכות" על הלכות שחיטה 
וטריפות. ]מרוקו, המאה ה-19/20[.

בעמוד  העמודים".  ב"שומרי  נאים  עיטורים 
האחרון "צורות הסכין" - איורי סכינים שונות 
נכתב:  כתב-היד  בראש  והוושט.  הקנה  ואיורי 
בעזרת  שחיטה  של  טעמים  לכתוב  "אתחיל 

שממ"ט ]=שוכן מעלה ]ו[מטה[...".
"טעמי הלכות" הוא חיבור שנשתמר בכתבי-יד 
של חכמי המערב, בנוסחים שונים, וברובו לא 
נדפס. מקורו של החיבור כנראה בחכמי מראכש, 
והוא כולל ליקוט של דברי ראשונים ואחרונים, 
פסקים ומנהגים מקומיים, ועוד. לפנינו "טעמי 

הלכות" להלכות שחיטה וטריפות. 
בינוני. כתמים, בהם  23.5 ס"מ. מצב  ]47[ דף. 
בשוליים  קרעים  עש.  סימני  רטיבות.  כתמי 

ובלאי. רישומים. כריכת קרטון, פגומה.

פתיחה: $300
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כתב-יד, אמרי שפר - ליקוטים   .194
על התורה ועניינים שונים - אוטוגרף 
המחבר המקובל רבי אברהם אלזרע 
- מרוקו, תרנ"ח-תר"ס - חיבור שלא 

נדפס

כתב-יד, "ספר אמרי שפר", ליקוטי חידושים 
ודרשות, על סדר פרשיות התורה, ודרושים 
]מרוקו[,  אלזרע.  אברהם  רבי  מאת  לנפטר, 

תרנ"ח-תר"ס ]1898-1900[.
הכותב והמחבר-מלקט, רבי אברהם אלזרע, 
את  חותם  שבמרוקו,  תאפילאלת  מחכמי 
בחתימתו  בכתב-היד  פעמים  מספר  שמו 
בה  הקדמה,  היד  כתב  בראש  המקושטת. 
כותב רבי אברהם כי החיבור הושלם בחודש 
רבי  חתום  זו  הקדמה  בסיום  תר"ס.  אייר 
אברהם פעמיים. בקולופון בסיום החידושים 
על התורה )דף פא/2(, נכתב: "השלמתי אלו 
המעתיק  דברי  כה  מלוקטים...  החידושים 
זה  השלמת  ותהי  שמיה,  לא  דיומא  חרגא 
לחדש שבט  ימים  ו'  בש"ק  ג'  ביום  החיבור 
]=תרנ"ט[  לפ"ק  בלבבו  אמ"ת  ודוב"ר  שנת 
אלזרע  יעקב  ן'  אברהם  ע"ה  וקיים  ושוב 
דף  לנפטרים,  הדרושים  בראש  סיט"א". 
צב/1: "התחלתי לכתוב מדרשים הללו בר"ח 
ע"ה  ]=תרנ"ח[  לברי"ת  הב"ט  שנת  ניסן... 

אברהם אלזרע סי"ט". 
בהקדמה שבראש כתב-היד מבאר רבי אברהם את עניינו של החיבור: "כתבתי זה הספר לי לשמי לקטתי 
אותו מספרי קדש של עמודי עולם, מלוקט מספר פתוחי חותם של... ריא"ח ]=רבי יעקב אבוחצירא[ זתע"א, 
ומלוקט מספר תורת משה שחי'... רמ"א ]=רבי משה אלשיך[ זתע"א ומלוקט מספרי הרב... חיד"א זתע"א 
בספר נחל קדומים וחומת אנך ויש בו ה' חומשי תורה... ויש בו מדרשים לנפטר יקרא דשכבי... ולקטתים 
וסדרתים יחד מדי שבת בשבתו כך שלא ילאה אדם לבקש ספרים הרבה וילמוד בם ויש בו מדרשים של 
שנה כולה... כה דברי המעתיק חרגא דיומא לא שמיה, אינו יודע בין טוב בין רע, אברהם אלזרע. והיה 
השלמת זה החיבור ביום ג' בש"ק ב' ימים לח' אייר י"ז למטמונים שנת שמעה אלקים רנת"י לפ"ק ]=תר"ס[ 

ע"ה אברהם אלזרע סיט"א".
דרושים  המכיל  ממרוקו,  הוא  אף  יותר,  ישן  נוסף,  כתב-יד  עם  נכרך  אלזרע  אברהם  רבי  של  כתב-היד 
לנפטרים ולזמנים אחרים, וחידושים. לא ברור מי הכותב. אחד הדרושים הוא מאת רבי יעקב אביחצירא, 
הנזכר בכותרת בברכת החיים )נפטר תר"מ; הדרוש נדפס בספרו "דורש טוב", ללא הכותרת שלפנינו(. בסוף 

כתב-היד חידושים נוספים, כנראה אף הם בכתיבת ידו של רבי אברהם אלזרע.
למיטב בדיקתנו, חיבור זה של רבי אברהם אלזרע לא נדפס. 
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נהג  מופלג,  עניו  שבמרוקו.  תאפילאלת  וקדושי  מחכמי  הת"ר(,  )שנות  אלזרע  יעקב  רבי  בן  אברהם  רבי 
בתעניות וסיגופים רבים. שימש כמו"ץ וסופר סת"ם. רבי אברהם היה נשוי למרת עזיזה אביחצירא, בת רבי 
שלימאן אביחצירא. מתלמידיו הנאמנים של רבי דוד אביחצירא )תרכ"ו-תר"פ(, וגם בהתגברות הרדיפות 
והצרות סירב לעזוב את העיר ואת רבו. בשנת תר"פ, עם הירצחו של רבי דוד הי"ד, עקר לאלגי'ר )ר"י בן 

נאיים, מלכי רבנן, דף יח ע"ב; ש"ז מיארה, גאוני משפחת אביחצירא, ב, עמ' 158(.
חתימות של רבי אברהם אלזרע מופיעות גם על הכריכה האחורית. במספר מקומות חותמות של "חיים 

אלזרע בשאר".
למעלה מ-200 דף כתובים )מספור דפים משובש; כפי הנראה, חסרים מספר דפים(. 17 ס"מ. מצב בינוני-

טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות וכתמים כהים. קרעים וקרעים חסרים בשולי הדפים. קרעים חסרים עם 
פגיעה בטקסט במספר דפים. מספר דפים מנותקים. רישומים. כריכה מקורית, בלויה ופגומה, עם שרידי 

אבזם.
ובין רבי משה ב"ר  יעקב אלזרע  בין רבי אברהם ב"ר  מצורפים: שטר משנת תרע"ב על החלפת חצרות 

אברהם אבוחצירא, חתום על ידי רבי יעקב ן' חיון, ודף נוסף בכתב-יד, חתום: "ע"ה משה אסולין". 

פתיחה: $800
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194. Manuscript, Imrei Shefer – Selections on the Torah and Various Topics 
– Handwritten by the Author Rabbi Avraham Alzra – Morocco, 1898-1900 – 
Unpublished Work
Manuscript, Imrei Shefer – selections, novellae and homilies following the order of the 
Torah portions, and homilies for the deceased, by R. Avraham Alzra. [Morocco], 1898-
1900.
In several places in the manuscript, calligraphic signature of the writer, author and 
compiler, R. Avraham Alzra, Torah scholar of Tafilalt, Morocco. In his preface at the 
beginning of the manuscript, R. Alzra writes that the work was completed in Iyar 1900. 
He explains there that the Torah thoughts were compiled from the works of R. Yaakov 
Abuchatzeira, R. Moshe Alshech and the Chida, and arranged in order of the Torah 
portions so that a person can study the weekly portion without opening many books. 
R. Avraham Alzra's manuscript is bound with an additional, older manuscript, also 
from Morocco, containing homilies for the deceased and for other occasions, and 
novellae. The identity of the writer of this manuscript is unclear. Additional novellae 
at the end of this manuscript, presumably also written by R. Avraham Alzra. 
To the best of our research, this work by R. Avraham Alzra is unpublished.
R. Avraham son of R. Yaakov Alzra (19th-20th centuries), Torah scholar of Tafilalt, 
Morocco. Served as posek and sofer. He was a close disciple of R. David Abuchatzeira. 
In 1920, after his teacher was murdered, he moved to Algiers.
Signatures of R. Avraham Alzra on the back board. Stamps in several places of "Haim 
Alzra – Colomb Bechar".
Over 200 written leaves (misfoliated; presumably lacking several leaves). 17 cm. Fair-
good condition. Stains, including dampstains and dark stains. Marginal tears and open 
tears. Open tears to several leaves, affecting text. Several detached leaves. Inscriptions. 
Original binding, worn and damaged, with clasp remnants.
Enclosed: document from 1912 recording the exchange of courtyards between R. 
Avraham son of R. Yaakov Alzra and R. Moshe son of R. Avraham Abuchatzeira, signed 
by R. Yaakov Benhayoun; additional handwritten leaf. 
Opening price: $800



יהדות מרוקו וצפון אפריקה - כתבי יד ומכתבים, תעודות ומסמכים283 

195. אוסף מסמכים ותעודות משפטיות - קהילת יהודי מרוקו, המאה ה-19
ה-19  המאה  של  שניה  ]מחצית  במרוקו.  יהודים  של  מסחר  בענייני  משפטיות,  ותעודות  מסמכים  אוסף 

וראשית המאה ה-20[. 
המסמכים והתעודות שלפנינו, המתעדים קניה ומכירה של נכסים ומסחר בין יהודים, נכתבו ברובם על 
ידי בית הדין השרעי וכתובים כולם בערבית, כשעליהם חתומים דייני בית הדין המוסלמים, בחתימותיהם 

המסולסלות. 
התעודות לא נחקרו בצורה יסודית. בחלק מן המסמכים, בשוליהם או על גביהם, נכתבה באותיות עבריות 

)בכתיבה מערבית( ובתערובת של עברית וערבית-יהודית, תמצית קצרה של תוכן המסמך. 
באחד  תרס"ד.  תרמ"ח,  תרמ"ו,  תרמ"ב,  תרמ"א,  תרל"ח,  תרל"ד,  התאריכים:  מוזכרים  אלה  ברישומים 

הרישומים נזכרת העיר דבדו. ברישום אחר מופיע בין היתר: "חו"ר וק"ק פאס יע"א".
31 מסמכים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $300
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195. Collection of Legal Documents and Certificates – Moroccan Jewish 
Community, 19th Century
Collection of commercial legal documents, pertaining to Moroccan Jewry. [Second half 
of 19th century and early 20th century].
The present documents and certificates, which record the purchase and sale of property, 
and other commerce between Jews, were drawn up for the most part by the Sharia 
courts and are all written in Arabic, with the calligraphic signatures of the judges in 
the Islamic courts.
The certificates were not examined in depth. A brief summary of the content of the 
document is noted on some of the documents, in Hebrew characters, in a mixture of 
Hebrew and Judeo-Arabic.
31 documents. Size varies. Overall good condition.
Opening price: $300
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תשובה   - בכתב-יד  קונטרס   .196
גבריאל  רבי  מאת  הלכתית 
בכתב-ידו  הוספות  עם  אשכנזי, 
שנות  צובא,  ארם   - וחתימתו 

הת"ק

הלכתית  תשובה  בכתב-יד,  קונטרס 
הוספות  עם  גבריאל אשכנזי,  רבי  מאת 
בכתב-ידו וחתימתו. ]ארם צובא, אמצע 

שנות הת"ק בקירוב[.
תשובה ארוכה בענין שותפים, שנכתבה 
כחוות דעת על פסק שנשלח אליו מאת 
רבי ישראל ב"ר יוסף ששון ]מגדולי חכמי 
ארם צובא, בעל שו"ת "כנסת ישראל", 

ליוורנו תרט"ז[. 
מקומות,  במספר  נאה.  סופר  כתיבת 
המחבר  הוסיף  השורות,  ובין  בשוליים 
ותיקונים  הוספות  אשכנזי  גבריאל  רבי 
רבי  חתם  התשובה  בסוף  בכתב-ידו. 
גבריאל  "הצעיר  ידו:  בחתימת  גבריאל 

אשכנזי ס"ט". 
רבי גבריאל אשכנזי, מחכמי ודייני ארם 
צובא, במחצית השניה של המאה ה-18. 
בערוב ימיו עלה לארץ ישראל, התיישב 
בספר  ונקבר.  נפטר  ושם  שכם  בעיר 
סתהון,  אברהם  לרבי  לאברהם"  "מלל 
הכולל  הרב  שמועת  "על  הספד:  מופיע 

כמוהר"ר גבריאל אשכנזי זלה"ה משכם תובב"א". רבי משה גלאנטי אב"ד דמשק בעל "ברך משה" התכתב 
עמו בהלכה, ופונה אליו במילים הבאות: "האי מאן דיאיר כאור החמה וכעצם השמים לתורה ולתעודה... 
החכם השלם הדיין המצויין עצום ורב כמה"ר גבריאל אשכנזי". נותרו ממנו תשובות רבות בהלכה, שנדפסו 
לראשונה בשנת תשמ"ה על ידי הרב עזרא בצרי, בספר שו"ת רבי גבריאל אשכנזי )בהוצאת "מכון הכתב"(. 
התשובה שלפנינו נדפסה שם בנוסח שונה )בחלק א' סימן ב( וחלק מההוספות המופיעות לפנינו בכתב-ידו 

של רבי גבריאל לא נדפסו. 
]7[ דף. 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכה חדשה.

פתיחה: $1000

Azerbaijan and the Levant – Manuscripts and Responsa
קהילות המזרח - כתבי יד ותשובות הלכתיות
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196. Manuscript – Halachic 
Responsum by Rabbi 
Gavriel Ashkenazi, with His 
Handwritten Additions and 
Signature – Aleppo, 18th 
Century
Manuscript, halachic responsum 
by R. Gavriel Ashkenazi, with 
his handwritten additions and 
signature. [Aleppo, ca. 18th 
century].
Lengthy responsum on the 
topic of partnerships, written 
in response to the ruling sent 
to him by R. Yisrael son of R. 
Yosef Sasson (a leading Aleppo 
Torah scholar, author of Knesset 
Yisrael, Livorno 1856).
Neat scribal script. Marginal 
and interlinear additions and 
emendations handwritten by 
the author R. Gavriel Ashkenazi. 
With R. Gavriel's signature at 
the end of the responsum.
R. Gavriel Ashkenazi, Torah 
scholar and dayan in Aleppo in 
the second half of the 18th century. Immigrated to Shechem near the end of his life.
This responsum was published with differences in Responsa of R. Gavriel Ashkenazi, 
without some of the handwritten additions.
[7] leaves. 21 cm. Good condition. Stains. New binding.
Opening price: $1000
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הלכתיות  תשובות   - כתב-יד   .197
משה  ורבי  גאגין  שמ"ח  הרב  מאת 

פארדו
מאת  הלכתיות  תשובות  שתי  כתב-יד, 
]הרב  גאגין  ]שמ"ח[  חי  משה  שלום  רבי 
המשמ"ח[ ותשובה מאת רבי משה פארדו 

]הרב המפ"ה[. ]ירושלים, המאה ה-19[.
הרב  מאת  תשובה  של  מסודרת  העתקה 
אחריה  ירושה,  דיני  בעניין  גאגין,  שמ"ח 
הרב  על  שחלק  פארדו  משה  רבי  תשובת 
הרב  מאת  נוספת  תשובה  ואחריה  גאגין, 
משה  רבי  לדברי  כתגובה  שנכתבה  גאגין, 
יד,  באותה  נכתב  כולו  כתב-היד  פארדו. 
כולל העתקת חתימותיהם של הרב שמ"ח 
ורבי משה פארדו. יתכן ששלושת התשובות 

הועתקו על ידי הרב שמ"ח בעצמו.
חלק  לב,  ישמח  בשו"ת  נדפסו  התשובות 
נדפסו  שם  א-ב.  סימנים  המשפט  חשן 
מופיעה  בנדפס  שינויים.  במעט  הדברים 
פתיחה לתשובת רבי משה פארדו, שאינה 
של  הגהות  שתי  וכן  שלפנינו,  בכתב-היד 
משה  רבי  בתשובת  ששולבו  שמ"ח  הרב 

פארדו הנדפסת ואינן לפנינו.
רבי שלום משה חי ]שמ"ח[ גאגין )תקצ"ג-

תרמ"ג(, שכונה גם הרב המשמ"ח, מגדולי 
לציון"  "הראשון  של  בנו  ירושלים.  חכמי 

רבי חיים אברהם גאגין - הרב אג"ן. מילדותו התגדל על ברכי המקובלים בישיבת "בית אל", שם שימש 
אביו כראש הישיבה. יצא כשד"ר בשליחות הישיבה לחוץ לארץ. בשובו משליחותו נתמנה לשליח ציבור 
בישיבת המקובלים, ולאחר פטירת רבי אהרן עזריאל עלה לכהן על כיסא אביו כראש ישיבת המקובלים. 

מחבר הספרים "ישמח לב", "שמח לבי", "ישמח משה", "שמח נפש", ועוד.
]10[ דף. 23 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות, ומספר קרעים. מספר מילים מוסתרות בשוליים 

הפנימיים, כתוצאה מהכריכה ההדוקה. כריכה חדשה. 

פתיחה: $1000

197. Manuscript – Halachic Responsa by Rabbi Shalom Moshe Chai Gagin 
and Rabbi Moshe Pardo
Manuscript, two halachic responsa by R. Shalom Moshe Chai Gagin and responsum 
by R. Moshe Pardo. [Jerusalem, 19th century].
Neat copying of a responsum by R. Gagin, on the laws of inheritance, followed by 
a responsum by R. Moshe Pardo who differs with R. Gagin, and an additional 
responsum by R. Gagin, written in response to the objections of R. Moshe Pardo. The 
entire manuscript is in the same hand, including the copied signatures of R. Gagin and 
R. Pardo. The three responsa may have been copied by R. Gagin himself.
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ירושלים,   - הרש"ש  כוונות  סידור   - כתב-יד   .198
רבי  הגהות, חתימת המקובל   - שנות התר"ס-תר"ע 

יצחק סויסיא
כתב-יד, העתקה נאה של סידור הרש"ש, סוף תפילת שחרית, 
שנות  ]ירושלים,  הקבלה.  פי  על  הלבנה,  ברכת  ועם  הלל  עם 

התר"ס-תר"ע בקירוב, כנראה לפני שנת 1916[.
על הכריכה הוטבע: "סדר תפילה ב". ככל הנראה מדובר בכרך 
שני מתוך שני כרכים שנכתבו לתפילת שחרית. בסוף כתב-היד 
מופיעים מספר דפים )חלקם קטנים יותר( עם תפילות וכוונות 

לשמירה ממגפה.
כתב היד של הסידור שלפנינו נכתב כנראה ע"י אחד מחכמי 
ישיבת המקובלים "בית אל" בירושלים, או אחד מחכמי ישיבת 
המקובלים "רחובות הנהר" בירושלים, שעשו העתקות שונות 
מסידור הרש"ש, ומסרום לחכמי הקבלה הנאמנים בלבד. בראש 

הדף האחרון, רישום בכתיבה מרובעת: "מלאכת סופר".
סידור זה של כוונות הקבלה עפ"י כתבי האר"י ומהרח"ו, נערך 
על ידי מקובלי ירושלים "המכוונים", חכמי ישיבת "בית אל", 
רבי  - המקובל  רבם הרש"ש הקדוש  ע"י  סידור שנערך  פי  על 
המאה  באמצע  אל"  "בית  ישיבת  ראש  שרעבי,  מזרחי  שלום 
ה-18. סידור הרש"ש נשמר באדיקות ובכוונה תחילה בכתבי-

נדפס כלל. התפילה בכתבי-יד של  ולא  יד במשך שנים רבות 
הסידור היתה נחלתם של המקובלים "המכוונים" בלבד. רק בשנת תרע"א הוחלט להביאו לדפוס ביוזמתם 
בשנת  נדפס  הראשון  חלקו  בירושלים.  השמים"  "שער  בישיבת  האשכנזים  המקובלים  מחכמי  כמה  של 
תרע"א וחלקו השני בשנת תרע"ב. החלקים ג-ט נדפסו מאוחר יותר, כנראה בשנת תרע"ו, ובאותה עת 
נדפסו בשנית שני החלקים הראשונים )ראה: הרב משה הלל, סידור כוונות הרש"ש - בין מסורת לחידוש, 

קובץ מכילתא, גליון א - כסלו תש"פ, עמ' 133-158(.
הגהות ממספר כותבים מקובלים.

חתימה בדף המגן: "הצעיר יצחק סויסיא" - כנראה חתימת ידו של רבי יצחק סויסיא שהיה מהמקובלים 
"המכוונים" בישיבת "רחובות הנהר" )על כתב התקשרות שבו חתם יחד עם חכמי הישיבה, ראה בתולדות 
הרב השד"ה בראש ספר פאת השד"ה, הוצאת אהבת שלום, עמ' 28-30(. רבי יצחק סויסיא הנ"ל הוציא 

לאור את הספר מערת שדה המכפלה לרבי משה בן צור )ירושלים, תר"ע(.
]88[ דף. 23.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות )עם מריחת דיו במספר מקומות(. קרעים בשוליים. 

כריכה מקורית, עם פגמים.

פתיחה: $500

The responsa were published in Responsa Yismach Lev, Choshen Mishpat part, 
sections 1-2, with some differences. 
R. Shalom Moshe Chai Gagin (1833-1883), leading Jerusalem Torah scholar, son of the 
Rishon LeTzion R. Chaim Avraham Gagin, whom he succeeded as dean of the Beit El 
yeshiva of kabbalists.
[10] leaves. 23 cm. Good condition. Stains, including dampstains, and several tears. 
Several words in inner margins hidden due to tight binding. New binding.
Opening price: $1000
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198. Manuscript – Siddur with Kavanot of the Rashash – Jerusalem, 1900s-1910s 
– Glosses, Signature of the Kabbalist Rabbi Yitzchak Suissa
Manuscript, fine copying of Siddur HaRashash with kabbalistic kavanot, comprising 
the end of the Shacharit prayer, with Hallel and Birkat HaLevanah. [Jerusalem, 
1900s-1910s, presumably before 1916].
Lettered on the binding: "Seder Tefillah B". This is presumably the second of two 
volumes of the Shacharit prayer. Several leaves at the end of the manuscript (some in 
smaller size), with prayers and kavanot for protection from plagues.
The present manuscript was presumably scribed by one of the Torah scholars of the Beit 
El or Rechovot HaNahar yeshivot 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 manuscript form only, to be 
used by select kabbalists. Only in 1911-1916 were the various parts of the siddur finally 
brought to print.
Glosses by various kabbalists.
Signature on the endpaper: "Yitzchak Suissa" – presumably R. Yitzchak Suissa, a 
kabbalist of the Rechovot HaNahar yeshiva.
[88] leaves. 23.5 cm. Good condition. Stains, including dampstains (ink smudging in 
several places). Marginal tears. Original binding, damaged.
Opening price: $500
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199. כתב-יד, ספר נפש דוד ותיקוני שבת - מוג'ו, אזרבייג'ן, המאה ה-19
אזרבייג'ן(,   ,Mudju/Mücü( מוג'ו  השבת.  בעניין  בקבלה  מחיבורים  וליקוטים  דוד  נפש  ספר  כתב-יד, 

]המחצית הראשונה של המאה ה-19 בקירוב[.
והעתקה של קטעים מחיבורים  די מדינה, שנדפס בקושטא תצ"ו,  דוד  לרבי  דוד,  נפש  העתקה של ספר 
קבליים נוספים, בכתיבת "גרשון בכמה"ר דוד" בכפר מוג'ו שבאזרבייג'ן. נוסח השער הועתק מהספר הנדפס 
ומעוצב כמוהו, אך במקום פרטי הדפוס כתב הסופר את שמו ומקומו: "נכתב במוג'ו אשר תחת ממשלת 
זלה"ה".  דויד  בכמהר"ר  גרשום  זור"ח  והמכתיב  המחוקק  בפרצוף  יר"ה,  עלי  מורתזא  שולטן  אדונינו... 
קולופון של הכותב מופיע בסוף ספר נפש דוד. במספר מקומות הוסיף הכותב הגהות מקוריות משלו בשולי 
העמודים, בחלקן חתם את שמו: "הכותב הצעיר גרשום בכ"ר ר' דוד נ"ע". מתחת לאחת ההגהות נוספה 
הגהה מאוחרת מאחד מצאצאיו, החותם: "...כ"ד הקטן נין ונכד דור רביעי למר זקננו המגיה ז"ל יצחק במו' 
גרשון ז"ל שנת בסת"ר ]=תרס"ב[ עליון לפ"ק". כתב היד היה גם ברשותו של רבי גרשון ב"ר ראובן, מחכמי 
קובה שבאזרבייג'ן )ראה להלן; יתכן שהיה מבני משפחתו של הכותב(. חתימתו וחותמתו מופיעות בשער, 
ומספר הגהות בכתב-ידו מופיעות בשולי העמודים. אחת מן ההגהות חתומה בשמו: "...אני הצעיר גרשון 

יש"ל בלא"א רבי ראובן יש"ל". 
בחלקו הראשון של כתב-היד הועתק הספר נפש דוד, חידושים על התורה על פי הקבלה, מאת רבי דוד די 
מדינה )נדפס קושטא תצ"ו(. אחריו מופיעים: ליקוטים מספר שבתא דריגלא )נדפס בפיורדה תנ"ג(; קטעים 
מתוך ספר "יש שכר" - דיני שבת על פי הקבלה )הספר נדפס בפראג שס"ט; המעתיק כותב כי המקור שעמד 
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"יהודי ההרים"

את  בהם  ובנו  הקווקז  חבל  של  ההרריים  באזורים  שהתיישבו  ליהודים  כינוי  הוא  ההרים"  "יהודי 

המקומיים  היהודים  אך  המקומית,  האוכלוסיה  ידי  על  להם  ניתן  ההרים"  "יהודי  הכינוי  יישוביהם. 

"ג'ּוהור" )שמשמעותו: יהודי(. לפי מסורת שהיתה מקובלת בידם, מוצאם מעשרת  כינו עצמם בשם 

השבטים שהוגלו מממלכת ישראל במאה ה-8 לפני הספירה. למעשה, ישנו תיעוד על יהודים במזרח 

הקווקז כבר במאה ה-3 לספירה, שכנראה נמלטו מפרס בעקבות רדיפות. במהלך השנים סבלו יהודי 

עין, וחלקם נהרגו.  גורשו, חלקם אולצו להתאסלם למראית  וסכנת הכחדה, חלקם  האזור מרדיפות 

פנים  ליהודים  )שהראתה  הכוזרים  ובין ממלכת  הערביים  בין השליטים  מן המלחמות  סבלו  תחילה 

על  המונגוליים  השבטים  של  ונשנות  החוזרות  ומהמתקפות  המונגולית  הפלישה  מן  בהמשך  יפות(; 

האזור; ולאחר מכן מן המלחמות בין האימפריה העות'מאנית ובין פרס על השליטה באזור. מאוחר 

יותר הצטרפה גם רוסיה למאבקי השליטה בשטח זה. במאה ה-19 עבר האזור לשליטתה של רוסיה, 

שהנהיגה חופש פולחן דתי לכל שבטי האזור, בהם גם ליהודים. בעקבות כך נוצרו קשרים בין היהודים 

ההרריים לבין יהודי רוסיה, שתרמו לעלייתה של אליטה רוחנית. נפתחו ישיבות וקמה שכבה נכבדת 

של תלמידי חכמים, רבנים ומורי הוראה בקרב יהודי ההרים )ראו: לאה מקדש-שמעאילוב ]עורכת[, 

יהודי ההרים - אורחות חיים ומנהגים בקהילת הקווקז, הוצאת מוזיאון ישראל 2001(. 

לפניו היה חסר ולכן גם העתקה חסרה(; קטעים עם פרפראות ורמזים בענייני שבת וביאורים לזמירות על 
פי הקבלה, שהועתקו מספר תיקוני שבת עם פירוש מנחת יעקב )נדפס לראשונה בפראג תי"א(. 

יש לציין לכת"י בר-אילן 848, הכולל זמירות ופיוטים וליקוטים שונים, אשר נכתב )לפחות בחלקו( על ידי 
"הצעיר גרשון בכ"ר ראובן מעיר קובא". רבי גרשון ב"ר ראובן הנ"ל חתום שם מספר פעמים, באחת מהן 
בתוספת התאריך תר"ה. באחד הדפים בסוף כתב-היד הנ"ל מופיעה רשימה החתומה: "הכותיב]![ הצעיר 
גרשון בר כמוהר"ר דויד זלה"ה", וכן מופיע בו רישום בעלות של "יצחק במ"ו רבי גרשון" )פיוטים מאת רבי 
גרשון ב"ר דוד ורבי גרשון ב"ר ראובן מופיעים בכת"י בר אילן הנ"ל ובכת"י הספריה הלאומית ירושלים 
- קרופ 3057(. כתב-יד נוסף הוא כת"י סנקט פטרבורג, רוסיה Ms. EVR IV 148, פירוש על פרקי אבות, 

שנכתב בקובה והועתק "מכתיבת אדמו"ר הרב ר' גרשון יש"ל בכ"ר ראובן נ"ע", בשנים תרכ"ד-תרכ"ה.
)ראה  ההרים"  "יהודי  על  נמנתה  בו  שהתקיימה  היהודית  והקהילה  אזרבייג'ן,  בצפון  שוכן  מוג'ו  הכפר 
הפטרן  בשם  סמוכה,  יהודית  לקהילה  הכפר  יהודי  נמלטו  הראשונה  העולם  מלחמת  לאחר  מסגרת(. 
)Haftaran(, והקהילה נקראה מאז בשם המשולב מוג'ו-הפטרן )Mudju-Haftaran(. במחצית השניה של 
המאה ה-19 הגיע למוג'ו נוסע יהודי בשם יוסף יהודה טשארני, שתיעד את יהודי מוג'ו והסביבה, קורותיהם 
ומנהגיהם )"ספר המסעות בארץ קוקז ובמדינות אשר מעבר לקוקז וקצת מדינות אחרות בנגב רוסיא, משנת 

ה'תרכ"ז עד שנת ה'תרל"ה, מאת יוסף יהודה בן יעקב הלוי טשארני", ס"ט פטרבורג, תרמ"ד(.
]90[ דף. 16.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. קרעים בדף השער ובדפים נוספים, ללא 

פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם בהדבקות נייר. כריכה מקורית, עם פגמים.

פתיחה: $500
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200. כתב-יד, ליקוטים וחידושים - אזרבייג'ן, שנות התר"ל
כתב-יד, ליקוטים וחידושים על הלכות שחיטה וטריפות ועניינים שונים, מכותב לא ידוע. ]אזרבייג'ן, שנות 

התר"ל בקירוב[.
באזרבייג'ן  שנכתב  אחר  לכתב-יד  בהשוואה  הקווקז.  ומדינות  הפרסי  למרחב  אופיינית  מזרחית,  כתיבה 

ואשר הגיע אלינו מאותו מקור )ראה פריט קודם(, אנו משערים כי גם כתב-יד זה נכתב באזרבייג'ן. 
כתיבה אוטוגרפית של מחבר, עם מחיקות ותיקונים במספר מקומות. רובו המוחלט של כתב-היד עוסק 
בענייני שחיטה וטריפות, אך הוא כולל גם מספר חידושים בעניינים נוספים. עיקרו ליקוט מספרי הפסיקה, 
אך יש בו גם חידושים מקוריים )מן הכתיבות המתחלפות נראה כי החיבור נכתב לאורך זמן, והושארו 
מקומות ריקים לחידושים נוספים על סדר הסימנים(. בראש כתב היד מספר חידושים על מסכת בבא קמא, 
עם הכותרת "כאן שנה התרל"ו ליצירה". אחריהם חידושים על מסכת חולין עם הכותרת "ערב חנוכה אל 
ישוב ד"ך נכלם לכסלו התרל"ח ליצירה". בהלכות טריפות, בחצי העליון של העמודים מופיעים הליקוטים 

והחידושים, ובחצי התחתון של העמודים קטעי הרחבה ופירוש תחת הכותרת "הדק היטב". 
בסוף כתב היד מספר דפים עם חידושים בנושאים שונים )ביניהם חידוש על "פיוט מי כמוכה שחיבר יאודה 
הלוי הקוראים בשבת זכור"(. בדף המגן האחורי טיוטת מכתב: "לכבוד הזקן המכובד החסיד המופלא מ' 
יאודא הלוי ב"ר שלמון יצ"ו, אדון נכבד מכתבו היקר אף נעים קבלתי מאת בתו היקרה... ומה מאד ששתי... 

כי היגיע בשלום אל מחוז חפצו אל עיר הבירה מסקווא...".
בין דפי כתב היד מספר פתקאות עם רישומים שונים, טיוטות וניסויי קולמוס )באחת מהן מופיע התאריך 
חנוכה תרל"ח(. באחד הדפים הודבקה פיסת נייר )עם הדפסה באותיות קיריליות(, ועליה טיוטת מכתב 

)בעפרון( ורישום: "מיד יוסף בר נתן ליד ר' חיים יגיע".
]136[ דף. 18 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. קרעים בשולי הדפים. בדף אחד קרע חסר 

גדול. בדף אחד נקבים עם פגיעות ספורות בטקסט. מספר דפים מנותקים. כריכה מקורית, עם פגמים.

פתיחה: $300

199. Manuscript, Nefesh David and Tikkunei Shabbat – Mudju, Azerbaijan, 
19th Century
Manuscript, Nefesh David and selections from kabbalistic works. Mudju (Mücü, 
Azerbaijan), [ca. first half of the 19th century].
Copying of Nefesh David by R. David di Medina (Constantinople, 1736), and selections 
from other kabbalistic works, scribed by Gershon son of R. David from Mudju, 
Azerbaijan. Original marginal glosses by the writer in several places, some of them 
with his signature. One of the glosses is followed by a later gloss, by a descendant of 
the writer. The manuscript was also in the possession of R. Gershon son of R. Reuven, 
a Torah scholar of Quba, Azerbaijan; his signature and stamp appear on the title 
page, and several of his handwritten glosses in the margins. There are other known 
manuscripts scribed by R. Gershon son of R. Reuven of Quba.
Mudju is a town in Northern Azerbaijan, with a Jewish community comprised of 
Mountain Jews (see Hebrew sidebar). Following WWI, its Jews fled to the nearby 
village of Haftaran, thus forming the combined Mudju-Haftaran community.
[90] leaves. 16.5 cm. Good-fair condition. Stains, including dampstains. Tears to title 
page and other leaves, not affecting text, repaired in part with paper. Original binding, 
damaged.
Opening price: $500
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200. Manuscript, Selections and 
Novellae – Azerbaijan, 1870s
Manuscript, selections and novellae 
on the laws of Shechitah and Terefot, 
and various other topics, by an 
unknown writer. [Azerbaijan, ca. 
1870s].
Oriental script, typical of the Persian 
region and Caucasian countries. 
Upon comparison with another 
manuscript received from the 
same source, which was written in 
Azerbaijan (see previous item), we 
infer that the present manuscript was 
written in Azerbaijan.
Manuscript handwritten by 
the author, with deletions and 
emendations in several places. The 
manuscript mainly deals with laws 
of Shechitah and Terefot, but also 
includes novellae on other topics. It 
mostly comprises selections from 
halachic literature, with the addition 
of original novellae by the writer. 
Some novellae are dated (1876, 1877).
Several leaves at the end of the 
manuscript with novellae on various topics. Draft letter on the back endpaper. 
The manuscript also contains several pieces of paper with various inscriptions, drafts, 
and quill trials. Piece of paper (printed in Cyrillic characters) attached to one leaf, with 
a draft letter (in pencil) and inscription.
[136] leaves. 18 cm. Good-fair condition. Stains, including dampstains. Marginal tears. 
Large open tear to one leaf. Holes to one leaf, with damage to text. Several leaves 
detached. Original binding, damaged.
Opening price: $300
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201. כתב-יד, אבקת רוכל לרבי מכיר שר חסד - המרחב הפרסי, המאה ה-19
כתב-יד אבקת רוכל, בעניין משיח ועולם הבא, מאת רבי מכיר ב"ר יצחק שר חסד תלמיד רבי יהודה בן 

הרא"ש. ]המרחב הפרסי, המאה ה-19 בקירוב[.
"אבקת רוכל" הוא חיבור העוסק בענייני משיח, תחיית המתים, גן עדן, עולם הבא וכדומה. מחברו הוא רבי 
מכיר בן רבי יצחק שר חסד. לא ידועים לנו פרטים אודותיו מלבד שהיה תלמיד רבי יהודה בן הרא"ש )כך 
עולה מספר יוחסין, אך עקב חוסר הבהירות בדבריו יש שהבינו מדבריו שהיה רק בן תקופתו ולא תלמידו(. 
בספר הקבלה לרבי אברהם אבן-דאוד מסופר כי אביו רבי יצחק היה ממגורשי צרפת בשנת ה'ס"ו, ונקרא 

"בן שר חסד" לפי שאבותיו היו צדיקים וחסידים. החיבור נדפס לראשונה בקושטא רע"ו. 
כתב-היד חסר בתחילתו. הוא מתחיל מאמצע הספר הראשון, מכיל את הספר השני במלואו, ואת החלק 
השני של הספר השלישי. בסוף כתב-היד קולופון סיום: "תם ונשלם ספר אבקת רוכל...", אך למעשה הסופר 

דילג על כמה קטעים שמופיעים במהדורות הדפוס.
בעמוד האחרון העתיק הסופר שני קטעים מבעל הטורים על התורה )דברים יד, כב; ויקרא כב, כז(.
]36[ דף. 16 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. סימני עש. קרעים בשולי הדפים. רישומים. כריכה ישנה.

פתיחה: $300
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על  קמיעות  ארבעה   .202
קלף

על  בכתב-יד  קמיעות  ארבעה 
קלף. ]ארצות המזרח[. 

ענני"  דמאיר  "אלהא  קמיע,   ·
ולהצלה  ולשמירה  לרפואה   -
מגזירות וסכנות. · קמיע, לרפואה 
ולשמירה "מכל חולי.. ומכל מיני 
לה"ר  ומכל  וקדחת...  שחפת 
מזיקין  מיני  הרע...ומכל  ועין 
נגד  · קמיע לשמירה,  ופגעים...". 
אויבים  הרע,  עין  ושדים,  מזיקים 
ה'  "יברך  קמיע,   · ועוד.  ולסטים, 

וישמרך...". 
ומצב  גודל  קמיעות.  ארבעה 

משתנים.

פתיחה: $300

201. Manuscript, Avkat Rochel by Rabbi Machir Sar Chesed – Persian Region, 
19th Century
Manuscript, Avkat Rochel – regarding Mashiach and the World to Come, by R. Machir 
son of R. Yitzchak Sar Chesed, disciple of R. Yehuda son of the Rosh. [Persian region, 
ca. 19th century].
Manuscript lacking beginning. It begins in the middle of Book I, comprises Book II in 
its entirety, and the second part of Book III. Lacking several sections which appear in 
printed editions.
Two sections from Baal HaTurim on the Torah are copied on the last page.
[36] leaves. 16 cm. Fair-good condition. Stains. Worming. Marginal tears. Inscriptions. 
Old binding.
Opening price: $300

202. Four Parchment Amulets
Four handwritten amulets on parchment. [Sephardic lands].
Amulets for recovery and protection from all kinds of illnesses, hazards and misfortunes. 
Size and condition vary.
Opening price: $300
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203. Tena'im – Ancona, 1732
Handwritten tena'im. Ancona, 1732.
Witnesses' signatures, including signature of the son of R. Yosef Fiametta (1655?-1721), 
rabbi of Ancona, leading Italian rabbi and kabbalist.
[1] leaf. 29 cm. Fair-good condition. Stains. Folding marks. Marginal open tears, and 
perforation to fold, slightly affecting text.
Opening price: $300

203. שטר תנאים - אנקונה, תצ"ב
שטר תנאים בכתב-יד לאירוסי החתן משה 
דוד בן יצחק מטירני עם הכלה ויטוריא בת 

דניאל נחמו. אנקונה, תצ"ב ]1732[.
שיר  השטר  בראש  נאה.  איטלקית  כתיבה 

פתיחה.
אחד העדים החותמים הוא "שלמה בלא"א 
ועניו  חסיד  ורבנא  מרנא  השלם  החכם 
יוסף  זצוק"ל". רבי  יוסף פיאמיטא  כמוהר"ר 
אנקונה,  של  רבה  )תט"ו?-תפ"א(,  פיאמיטה 
וחותנו  רבו  ומקובלי איטליה.  מגדולי חכמי 
של רבי שמשון מורפורגו בעל "שמש צדקה".

שמואל  בלא"א  "דוד  הוא  השני  העד 
מודיליאני יצ"ו".

כתמים.  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   29 דף.   ]1[
ונקב  סימני קיפול. קרעים חסרים בשוליים, 

במקום הקיפול, עם פגיעות קלות בטקסט.

פתיחה: $300

Italian Jewry – Manuscripts, Letters and Documents
יהדות איטליה – כתבי יד ומכתבים, תעודות ודברי דפוס
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204. Tena'im – Ancona, 1762
Tena'im for the betrothal of the groom Yosef Nissim Fiametta, with the bride Diamante 
daughter of Shabbetai Chaim Pacifico. Ancona, 1762.
Neat Italian script. At the top of the contract, introductory poem comprising the names 
of both sides. Decorated and enlarged initial words and clause numbers. Witnesses' 
signatures.
The groom, R. Yosef Nissim, was a grandson of R. Yosef Fiametta (1655?-1721), rabbi of 
Ancona, leading Italian rabbi and kabbalist.
[2] leaves (4 written pages). 29 cm. Good condition. Stains, including dampstains. 
Folding marks. Minor tears and perforations, some due to ink erosion (slightly affecting 
text).
Opening price: $300

204. שטר תנאים - אנקונה, תקכ"ב
יוסף  החתן  לאירוסי  בכתב-יד  תנאים  שטר 
בת  דיאמאנטי  הכלה  עם  פיאמיטא  נסים 
תקכ"ב  אנקונה,  פאציפיקו.  חיים  שבתי 

.]1762[
שיר  השטר  בראש  נאה.  איטלקית  כתיבה 
הצדדים.  שמות  בו  שמשולבים  פתיחה 
באותיות  סעיפים  ומספור  פתיחה  תיבות 
העדים:  חתימת  מוגדלות.  או  מעוטרות 
)חתום   Rafael Sabato Porta Leon
באיטלקית(, ו"יוסף שמשון חי בלא"א יהודא 

מאסקולי...". 
יותר,  קטנות  באותיות  האחרון,  בעמוד 
הוספת התחייבות של אם הכלה, שנעשתה 
העדים  התנאים.  שטר  חתימת  לאחר  יום 

חתומים בשנית גם על התחייבות זו.
המשכיל  המפואר  "הבחור  הוא  החתן 
הנכבד כה"ר יוסף נסים יצ"ו ן' הזקן המפואר 
המשכיל ונכבד כה"ר משה אהרן פיאמיטא 
החכם  מעלת  ה"ה  צדיק  לאותו  בן  יצ"ו 
השלם מורנו הרב החסיד ועניו הרב הכולל 
פיאמיטא  יוסף  כמהר"ר  האלקי  המקובל 
זצוק"ל". רבי יוסף פיאמיטה )תט"ו?-תפ"א(, 

רבה של אנקונה, מגדולי חכמי ומקובלי איטליה. רבו וחותנו של רבי שמשון מורפורגו בעל "שמש צדקה".
]2[ דף )4 עמודים כתובים(. 29 ס"מ. מצב טוב. כתמים, ובהם כתמי רטיבות. סימני קיפול. קרעים ונקבים 

קלים, חלקם מחריכת הדיו )עם פגיעה קלה בטקסט(.

פתיחה: $300
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205. Manuscript, Italian Essay on the History of Spanish Jewry, Published in 
the Jewish-Italian Paper L'Educatore Israelita (Vercelli, 1857)
Handwritten notebook – copying of an essay on the history of Spanish Jewry (Sunto 
Storico, degli Israeliti di Spagna), published in installments in 1857 in L'Educatore 
Israelita ["The Israelite Educator"], a Jewish-Italian monthly. Italian.
The present notebook contains most of the essay – chapters I-IX (published over several 
issues in the fifth year of the paper's publication), signed by Leone Tedeschi of Ferrara. 
The conclusion of the essay, chapters X-XI, which were published in year 6, are not 
included in the present copying.
Copying of the Italian translation of Psalm 119 by Felice Sadun on the final pages of the 
notebook (published in the paper in two parts in 1853).
L'Educatore Israelita, the first Jewish newspaper in Italy, was founded and edited by 

205. מחברת בכתב יד באיטלקית - מאמר 
שהתפרסם  ספרד  יהדות  תולדות  על 
 L'Educatore היהודי-איטלקי  בעיתון 

Israelita )ורצילי, 1857(
מחברת בכתב יד - העתקה של מאמר על תולדות 
 Sunto Storico, degli Israeliti( ספרד  יהדות 
 1857 בשנת  בהמשכים  שפורסם   ,)di Spagna
 L'Educatore Israelita האיטלקי-יהודי  בירחון 

]"המחנך היהודי"[. איטלקית.
במחברת שלפנינו העתקת חלק הארי של המאמר 
- פרקים I-IX שהתפרסמו על פני כמה מגיליונות 
ידי  על  ונחתמו  העיתון,  של  החמישית  השנה 
 .)Ferrara( פרארה  מהעיר   Leone Tedeschi
סיום המאמר - פרקים X-XI שהתפרסמו בגיליונות 
השנה השישית של העיתון, אינו מופיע בהעתקה 

שלפנינו.
העתקת  המחברת,  של  האחרונים  בעמודים 
מאת  בתהלים  קיט  פרק  של  לאיטלקית  התרגום 
חלקים  בשני  פורסם  )התרגום   Felice Sadun

בגיליונות השנה הראשונה של העיתון, 1853(.
 L'Educatore israelita, giornale di letture per la famiglie israelitiche הירחון האיטלקי-יהודי
 )Vercelli( בוורצ'לי   ,1853-1874 השנים  בין  לאור  יצא  היהודית[  למשפחה  עיתון  היהודי,  ]המחנך 
שבצפון-מערב איטליה, והיה העיתון היהודי הראשון באיטליה. הירחון נוסד על ידי הרב והמחנך פרופסור 
ג'וזפה רפאל הלוי )Giuseppe Raffael Levi, 1814-1874(, ונערך על ידו יחד עם הרב והמשורר עזרא 
פונטרמולי )Esdra Pontremoli, 1818-1888(. לאחר מותו של הרב לוי, העיתון החל להופיע תחת שם 

.Flaminio Servi בעיר קזאלה מונפראטו, על ידי ,Il Vessillo Israelitico - חדש
]33[ דף. עטיפה מקורית בצבע כחלחל. 19.5 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כתמים קלים, קמטים ובלאי. סימני 

עש בכל הדפים )ובעטיפה(, עם פגיעה בטקסט.

פתיחה: $500
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206. שני קונטרסי תקנות של הקהילה היהודית 
חבורת  ותקנות  ההערכה"  "סדר   - במנטובה 
מנטובה,   - אברהם"  ברית  "בעלי  סנדקאות 

תל"ו-תק"ד

שני קונטרסים מודפסים, תקנות של הקהילה היהודית 
במנטובה: 

· סדר ההערכה. מנטובה, ]תל"ו 1675[.
שנדפסו  המס  תקנוני  של  השם  הוא  ההערכה"  "סדר 
מעת לעת, החל מסופה של המאה ה-16 ועד לסופה של 
המאה ה-18 בקהילת מנטובה. עורכי התקנונים, שנקראו 
הקהילה,  מוסדות  ידי  על  נבחרו  ההערכה",  "מסדרי 
וחוקת  הנכסים  שומת  לעריכת  שונים  כללים  וקבעו 
הקהילה. התקנות נקבעו בדרך כלל לשלוש שנים, ובכל 
סיום תקופה נדפסה חוברת חדשה ובה הופיעו התקנות 
מהוות  אלו  חוברות  אחריה.  שבאה  לתקופה  שנקבעו 
מקור היסטורי רב ערך לחיי הקהילה במהלך המאות 
העיסוקים  על  רבים  פרטים  בהן  ובאים  וה-18,  ה-17 
השונים של בני הקהילה, על סחורות וסוגי רכוש, ועוד.

קרעים  כתמים.  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   22 דף.   ]6[
בשוליים. רישומים. ללא כריכה.

· "סדר הגד יגיד לבני חברת בעלי ברית אברהם כדת מה לעשות..." - תקנון חברת סנדקאות. מנטובה, 
]תק"ד 1744[.

מטרתה של "חברת סנדקאות", שפעלה בקהילות רבות, הייתה לדאוג לצרכי ברית המילה וסעודת הברית 
של משפחות עניות. בתמורה לכך קיבלו אנשי החברה את כיבוד הסנדקאות. הקשר בין הסנדקים למשפחות 
נוהל על ידי החברה באופן מסודר, כדי לזכות את חבריה בכיבוד הסנדקאות, כל אחד בתורו. במנטובה 
הוקמה בשנת תע"ו )1716( חברת "בעלי ברית אברהם". בחברה היו שישים חברים, ששילמו שמונה לירות 
כדמי חברות, ובנוסף תרמו ארבע לירות לכל ברית שנערכה על ידי החברה. תקנון חברה זו פורסם בדפוס 
לראשונה בשנת תק"ד. מדי כמה שנים פורסמו התקנות בצורה מעודכנת עם שמות החברים החדשים. 
תקל"א,  בשנים  גם  קונטרסים  נדפסו  )אחריו  החברה  שהדפיסה  הראשון  תק"ד,  משנת  הקונטרס  לפנינו 
תקל"ט, תקמ"ח, תקנ"א, כפי שמצוין בשער הקונטרס החמישי של שנת תקנ"א(. בשער נמנים החברים רבי 
עמנואל ציויטה, רבי דוד חיים לומברוזו ורבי עזריאל באסאן )האחרון נזכר אצל החיד"א במעגל טוב, ט"ז 

אלול תקל"ו, עמ' 82(.
ז, ]1[ דף. 20.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות רבים. מעטפת קרטון, פגומה ומנותקת.

פתיחה: $600

Prof. Guiseppe Raffael Levi (1814-1874) in conjunction with R. Esdra Pontremoli (1818-
1888), and appeared monthly in Vercelli, Northwest Italy, in 1853-1874. The monthly 
resumed after R. Levi's passing under a new name – Il Vessillo Israelitico, in Casale 
Monferato, by Flaminio Servi.
[33] leaves. Original, bluish wrappers. Approx. 19.5 cm. Fair condition. Minor stains, 
creases and wear. Worming to all leaves (and wrappers), affecting text.
Opening price: $500
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206. Two Booklets of Regulations 
from the Jewish Community of 
Mantua – Seder HaHaarachah 
and Regulations of the Baalei 
Brit Avraham Society – Mantua, 
1675-1744
Two booklets of regulations from the 
Jewish community of Mantua:
· Seder HaHaarachah. Mantua, 
[1675].
"Seder HaHaarachah" is the name 
given to tax regulations which were 
printed from time to time, from the 
late 16th century until the late 18th 
century in the Mantua community. 
The authors of the regulations, who 
were appointed by the community 
institutions, established the various 
criteria for tax assessment and for 
the community constitution. These 
booklets serve as a valuable, historical 
source on Jewish community life in 
the 17th and 18th centuries.
[6] leaves. 22 cm. Good-fair condition. Stains. Marginal tears. Inscriptions. Without 
binding.
· Regulations of the Baalei Brit Avraham Society. Mantua, [1744].
The purpose of the Brit society, which operated in many communities, was to sponsor 
the costs of the Brit Milah for poor families. In return, the members of the society were 
each in turn honored to serve as sandek at Britot funded by the society. In Mantua, 
the society was established in 1716. The regulations of the society were first published 
in 1744 (the present booklet). Every few years, a new booklet was published with the 
updated regulations and the names of the new society members. 
7, [1] leaves. 20.5 cm. Fair condition. Stains, including many dampstains. Thick paper 
wrappers, damaged and detached.
Opening price: $600
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207. Manuscript, Regulations of the Baalei Brit Avraham Society and List of 
Sandeks – Trieste, 1804-1805
Manuscript leaves, regulations of the Baalei Brit Avraham society, and list of the 
society's sandeks. Trieste, 1804-1805. Italian, with some Hebrew.
The present leaves comprise copies of the regulations of the Trieste Baalei Brit Avraham 
society (for more information about Brit societies, see previous item). Two of the copies 
include a list of the society's sandeks. The list opens with the name of R. Avraham 
Eliezer HaLevi (d. 1826), elder and prominent rabbi of Trieste, teacher of Samuel David 
Luzzatto. His copied signature appears on one of the copies. 
[14] leaves (including three blank leaves). Leaves of varying size: 24-37 cm. Fair 
condition. Stains, including dampstains and mold stains. Worming. Tears and open 
tears, affecting text.
Opening price: $250

ברית  "בעלי  חברת  תקנות  כתב-יד,   .207
טריאסטה,   - סנדקים  ורשימת  אברם" 

תקס"ה

אב  ברית  "בעלי  חברת  תקנות  בכתב-יד,  דפים 
רם" ורשימת הסנדקים בחברה. טריאסטה, תקס"ה 

1805-1804. איטלקית, עם מעט עברית.
בדפים שלפנינו ארבעה העתקים של תקנות חברת 
הסנדקאות "בעלי ברית אב רם" של קהילת יהודי 
טריאסטה )על חברות סנדקאות ראה פריט קודם(. 
הסנדקים  רשימת  מופיעה  מההעתקים  בשניים 
אברהם  רבי  הוא  ברשימה  הראשון  החברה.  בני 
רבני  וחשובי  מזקני  תקפ"ו(,  )נפטר  הלוי  אליעזר 
דורו  חכמי  ]בספרי  שד"ל  של  ומורו  טריאסטה, 
בניהו,  מ'  אודותיו:  ראה  מפסקיו;  כמה  נדפסו 
"דעת חכמי איטליה על הנגינה בעוגב בתפילה", 
באחד  שא-שב[.  עמ'  תשמ"ז,  א,  אסופות, 
"הצעיר  גם העתקת חתימתו:  ההעתקים מופיעה 
אברהם אליעזר הלוי ס"ט העומד על התורה ועל 
מופיע  יע"א". במספר מקומות  טריאסטי  העבודה 
 ;1804 הלועזי  והתאריך  תקס"ה  טבת  התאריך 
באחד העמודים תוספת מהתאריך פברואר 1805, 

עם חותמת שעווה.
בינוני. כתמים, בהם כתמי  24-37 ס"מ. מצב  בגדלים שונים:  דפים  ריקים(.  דפים  )בהם שלושה  דף   ]14[

רטיבות וכתמי פטריה. סימני עש. קרעים וקרעים חסרים, עם פגיעות בטקסט. 

פתיחה: $250
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208. מכתבים מקהילת טריאסטה - בעניין יהודי שאכל בבית קפה ללא כשרות - טריאסטה, 
תקל"ב

 .]1771[ יהודי מטריאסטה, שאכל בבית קפה לא כשר בעיר. טריאסטה, תקל"ב  ארבעה מכתבים בעניין 
איטלקית, עם מעט עברית. 

· מכתב מאת הרב יצחק פורמיג'יני, רבה של טריאסטה, בעניין יהודי בשם גאטניו, שאכל עוגיות בבית קפה 
לא יהודי הסמוך לגטו. 

· שני עותקים של מכתב הבעת חרטה מאת דוד גאטניו הנ"ל, חתומים על ידו, מתאריך "היום יום שני 
חנוכת המזבח תקל"ב" )מוזכרים בעברית גם: "הכרזה" ו"מעלת הרב מורה צדק נר"ו ופרנסי הקק"י"(. 

· מכתב )או תעודה( מטעם אנשי הקהילה מר"ח טבת תקל"ב, בעניין הנ"ל, נחתם במילים בעברית: "וכל 
העם ישמעו ויראו ולא יזידון עוד". 

רבי יצחק פורמיג'יני, מגדולי חכמי איטליה, שימש תחילה כרב בטורינו ולאחר מכן כרבה של טריאסטה. 
החיד"א, שפגשו כמה פעמים במהלך שליחותו באיטליה, מביא חידושים משמו בספריו ומפליג בשבחו: 
"שמעתי ממעלת הרב המובהק סבא קדישא, כמהר"ר יצחק פורמיג'יני שפירש..." )פתח עינים, ערכין דף 
ז"ל היה  והוא  זלה"ה  יצחק פורמיג'יני  זה שמעתיו מהרב הכולל מר קשישא כמוהר"ר  טו ע"ב(; "מאמר 

מפרש..." )פני דוד, פרשת ויחי, סעיף כו(; ועוד. 
בפנקס קהילת טריאסטה )שנמצא בארכיון המרכזי לתולדות עם ישראל, I.T. 308( תועד המקרה שלפנינו, 
שם נכתב כי רבי יצחק פורמיג'יני הטיל על גאטניו הנ"ל נידוי של שלושה ימים )בהם נאסר עליו להופיע 
בציבור(, ובסיומם היה עליו לבוא לבית הכנסת, להתוודות ולבקש סליחה. גאטניו פנה לרשויות בתלונה 
על פסקו של הרב, ובעקבות כך הומר העונש והוא נדרש רק להמציא מסמך כתוב בו הוא מודה על חטאו 

ומצהיר שהוא מתחרט על כך )מסמך זה מופיע לפנינו(. 
4 מכתבים. גודל משתנה. מצב כללי בינוני. כתמים, כתמי ונזקי רטיבות )עקבות עובש(.

פתיחה: $300
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209. מכתב בקשה לעזרה מקהילת סיינה לקהילת טריאסטה - לאחר פרעות נגד יהודי 
סיינה - תקנ"ט - עם חתימת רבי יעקב משה עייאש )לימים ה"ראשון לציון" בירושלים(

מכתב בקשה לעזרה מקהילת סיינה, שנשלח אל קהילת טריאסטה, לאחר פרעות שערכו הגויים ביהודי 
המקום. סיינה, תקנ"ט ]1799[.

המכתב באיטלקית. בשוליו חתם )בעברית( רב העיר סיינה באותם ימים רבי יעקב משה עייאש )לימים 
"הראשון לציון" בירושלים(: "דל ורש מר ונאנח מצרת אחינו בית ישראל תולעת יעקב משה עייאש ס"ט". 

אחריו חתומים )באיטלקית( שניים מחברי ועד הקהילה.
סיפור המעשה שבעקבותיו נכתב המכתב שלפנינו אירע בתקופת המלחמות הנפוליאוניות, כאשר כוחות 
אוסטריים הכניעו את כוחות הכיבוש הצרפתי בסיינה בחודש יוני 1799. עם כניעת הצרפתים הותקף הגיטו 
היהודי, הבתים נשדדו ושלושה עשר יהודים נרצחו באכזריות. בנוסף, קצין אוסטרי שקיבל את הפיקוד על 
העיר הטיל קנס כבד על הקהילה היהודית, כשהוא מאיים לשרוף את הגיטו עד היסוד ולהגלות את תושביו 

אם הכסף לא יינתן לאלתר )ראה: רות, תולדות היהודים באיטליה, עמ' 256(. 
רבי יעקב משה עייאש )נפטר תקע"ז(, בנו של הגאון הנודע רבי יהודה עייאש, עלה יחד עם אביו בשנת 
תקי"ח מאלג'יר לירושלים. בשנת תקל"ט יצא כשד"ר ירושלים לאלג'יר ומרוקו. משם הפליג לאיטליה, כדי 
להדפיס את ספרו של אביו "מטה יהודה". באיטליה התעכב כעשרים שנה, כיהן כעשר שנים ברבנות סיינה 
וכעשר שנים ברבנות פירארה. כמה מגדולי הרבנים באיטליה היו תלמידיו. בשנת תקס"ג חזר לארץ ישראל 

ובשנת תקס"ו נבחר לכהן כרבה של ירושלים וכ"ראשון לציון". 
)עם  רטיבות  פגעי  בינוני-גרוע. כתמים.  ס"מ. מצב   25 + כתובת הנמענים(.  )2 עמ' כתובים  כפול  דף   ]1[

עקבות עובש ופטריה(. סימני קיפול. 

פתיחה: $300

208. Letters from the Trieste Community – Regarding a Jew Found Eating in a 
Non-Kosher Coffeehouse – Trieste, 1771
Four letters regarding a Jew from Trieste who ate in a non-kosher coffeehouse in the 
city. Trieste, 1771. Italian, with some Hebrew.
· Letter from R. Yitzchak Formiggini Rabbi of Trieste, regarding a Jew named Gatenio 
(Gattegno), who ate pastries in a non-Jewish coffehouse near the ghetto.
· Two copies of David Gatenio's letter of remorse, dated 8th day of Chanukah 1771, 
with his signature.
· Letter (or certificate) from the community members dated Rosh Chodesh Tevet 1771, 
on the same topic.
R. Yitzchak Formiggini, leading Italian Torah scholar, rabbi of Turin and later of Trieste. 
The Chida quotes novellae in his name in his books. 
The present affair is documented in the Pinkas of the Trieste community, where 
it is recorded that R. Yitzchak Formiggini sentenced Gatenio to three days of 
excommunication, after which he would have to confess in the synagogue. After Gatenio 
complained about the rabbi's ruling to the authorities, his sentence was commuted, 
and he was only obligated to provide a letter of confession and remorse (enclosed).
4 letters. Size varies. Overall good condition. Stains and dampness damage (with traces 
of mold).
Opening price: $300
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209. Appeal Letter from 
the Siena Community to 
the Trieste Community 
– Following the Pogroms 
Against the Jews of Siena 
– 1799 – Signed by Rabbi 
Yaakov Moshe Ayash 
(Later Rishon LeTzion of 
Jerusalem)
Appeal letter from the Siena 
community, addressed to the 
Trieste community, following 
pogroms against the Jews of 
Siena. Siena, 1799.
Letter in Italian. Signed (in 
Hebrew) by the rabbi of Siena, 
R. Yaakov Moshe Ayash (later 
Rishon LeTzion in Jerusalem), 
and two members of the 
committee (in Italian).
The present letter was written 
during the French Revolutionary 
wars. Following Austrian victory over the French forces in June 1799, the Jewish 
ghetto was assaulted, the houses looted, and 13 Jews cruelly murdered. The Austrian 
commander who took over the city placed a heavy tax on the Jews, threatening to burn 
the ghetto down and expel the Jews if they failed to come up with the required sum. 
R. Yaakov Moshe Ayash (d. 1817), son of R. Yehuda Ayash. In 1779, he travelled to 
North Africa as emissary from Jerusalem. From there he travelled to Italy, where he 
spent twenty years, serving as rabbi of Siena and later Ferrara. He returned to Eretz 
Israel in 1803, and was later appointed Rishon LeTzion.
[1] double leaf (2 written pages + address). 25 cm. Fair-poor condition. Stains. Dampness 
damage (with traces of mold). Folding marks.
Opening price: $300
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210. Three Documents – The Trieste Community and Francis I, First Emperor 
of Austria
Three documents in Italian from the Trieste community in Italy, related to Francis I, 
first Emperor of Austria (began his reign as Francis II of the Holy Roman Empire). 
Italian.
· Two handwritten leaves, with a description of the visit of Francis I to the institutions 
of the Trieste Jewish community, 6 May 1816.
· Handwritten leaf, request for permit to serve as apothecaries. 5 October 1823.
· Printed booklet, sermon of R. Avraham di Colonia in honor of the birthday of Francis I.
4 paper items. Size varies. Fair-poor condition. Dampstains and traces of mold. Several 
tears.
Opening price: $300

קהילת   - מסמכים  שלושה   .210
טריאסטה ופרנץ הראשון

מקהילת  באיטלקית,  מסמכים  שלושה 
טריאסטה שבאיטליה, הקשורים ל"אימפרטור" 
האימפריה  קיסר  השני  )פרנץ  הראשון  פרנץ 
הרומית הקדושה, שכונה גם "פרנץ הראשון 
ובוהמיה"(.  הונגריה  ומלך  אוסטריה  קיסר 

איטלקית.
ביקור  תיאור  עם  בכתב-יד,  דפים  שני   ·
היהודית  הקהילה  במוסדות  הראשון  פרנץ 

בטריאסטה, ביום 6 במאי 1816.
ראשי  מאת  כתב-בקשה  בכתב-יד,  דף   ·
לוי  משה  כהן,  )מתיא  בטריאסטה  הקהילה 
המבקשים  אלמידה(,  אברהם  מונדולפו, 
את  ליהודים  להעניק  הראשון  מפרנץ 
האפשרות לשמש כרוקחים. 5 אוקטובר 1823.

· קונטרס מודפס, נאום הרב אברהם קולוניא, 
לכבוד יום ההולדת של פרנץ הראשון. 

4 פריטי נייר. גודל משתנה. מצב בינוני גרוע. 
מספר  ופטריה.  עובש  עקבות  רטיבות,  כתמי 

קרעים.

פתיחה: $300
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211. Manuscript, Prayers for Women – Italy, 19th Century
Manuscript, "Order of Prayers for Women", for various occasions. [Italy, ca. 19th 
century]. 
Prayers and verses for various occasions in the woman's life cycle, from ritual immersion 
through pregnancy, 9th month and birth, as well as candle lighting and separating 
Challah. With instructions in Italian.
The prayers in this manuscript are found in manuscript prayer books from Italy 
beginning from the 18th century. 
[29] leaves. 16 cm. Good condition. Stains. Inscriptions on endpapers. Original leather 
binding.
Opening price: $700 

 - נשים"  תפלות של  "סדר  כתב-יד,   .211
איטליה, המאה ה-19

כתב-יד, "סדר תפלות של נשים", לזמנים שונים. 
]איטליה, המאה ה-19 בקירוב[.

האשה,  בחיי  שונים  לזמנים  ופסוקים  תפילות 
התשיעי,  החודש  ההריון,  מהטבילה,  החל 
הלידה, הדלקת נרות והפרשת חלה. עם הוראות 

באיטלקית.
"יה"ר מלפניך... שתחנני שאתעבר  בין התפילות: 
יהיה  הזאת  מהטבילה  הנוצר  והולד  הלילה... 
שבמעי  "...שהולד  שמים...";  וירא  חכם  תלמיד 
לברכה  קדוש  חסיד  צדיק  ושיהיה  זכר  בן  יהיה 
ויהיה מאיר עיני ישראל בתורתך אכי"ר"; "ותשלח 
לבל  הריוני...  בעת  ועזרני  לסמכני  הגואל  מלאך 
אפיל ממעי... ולי הכן חלב בדדי לינק אותו וחנני 
צער  את  מעלי  "...שתקל  ליראתך...";  שאגדלהו 
בנקל  ואלד  העובר...  כח  יותש  שלא  עבורי... 
לולד...  ולא  לי  היזק  שום  בלי  בקלות  כתרנגולת 
שבת  לחלל  יצטרכו  ולא  בשבת  אלד  ושלא 
בשבילי... וכמו שענה לאמותינו שרה רבקה רחל 
ולאה וחנה ולכל הצדקניות וחסידות והגונות הוא 
יענני אמן. יהיו לרצון אמרי פי..."; "אודה את ה' 

בכל לבב כי באתי בכלל ט' ירחים ועד כה עזרני... שיסעדני ויתמכני בבוא הולד עד משבר...".
התפילות שלפנינו מצויות בכתבי-יד של ספרי תפילות באיטליה, החל מהמאה ה-18. כמו לדוגמה בכתב-

יד המבורג, ספריית המדינה Ms. Levy 55 - תפלות לנשים, בכתיבת רבי נסים דוד הכהן עבור האשה בת 
 Ms. Heb. 3332=8 שבע אשת הגביר שלמה אשכנזי, איטליה ת"ק; כתב-יד ירושלים, הספרייה הלאומית

- סדר תפלות של נשים לר' אליעזר אוליויטי, איטליה תקס"ט.
]29[ דף. 16 ס"מ. מצב טוב. כתמים. רישומים בדפי הבטנה. כריכת עור מקורית.

פתיחה: $700
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212. Manuscript, Prayers for Livelihood – Italy, 1863
Manuscript, prayers for livelihood. [Italy], 1863.
The manuscript opens with Psalm 24, followed by several prayers.
Square scribal script, vocalized. The name of the owner of the manuscript and the date 
of writing are inscribed at the beginning and end of the manuscript.
[6] leaves. 22 cm. Good condition. Worming. Old binding.
Opening price: $500

 - הפרנסה  על  תפילות  כתב-יד,   .212
איטליה, תרכ"ג

תרכ"ג  ]איטליה[,  הפרנסה.  על  תפילות  כתב-יד, 
.1863

פותח  הוא  הפרנסה.  על  תפילות  כולל  כתב-היד 
במזמור כד בתהלים )בראש הדף הכותרת: "תפלה 

על הפרנסה"(, ואחריו מספר תפילות. 
כתיבת סופר מרובעת, מנוקדת. בדף הראשון כתב 
כמ"ר  הו"ה  הנכבד  היקר  של  הספר  "זה  הסופר: 
אברהם ביסיס יצ"ו שנת התרכ"ג ליצירה". לאחר 
וראשי   ,1863 בספטמבר   3 התאריך  מופיע  מכן 
התיבות ]של אברהם ביסיס[: AB. התאריך הנ"ל 

וראשי התיבות מופיעים גם בסוף כתב-היד. 
]6[ דף. 22 ס"מ. מצב טוב. סימני עש. כריכה ישנה.

פתיחה: $500
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213. אוסף היסטורי של מסמכים )שטרות מכר, רשיונות וכתבים שלטוניים( מבניית חצר 
"החורבה" על ידי תלמידי הגר"א במאה ה-19

אוסף מסמכים היסטורי, הכולל שטרות מכר, רשיונות וכתבים שלטוניים עות'מאנים ומוסלמיים, מתהליך 
שיקום ובניית חצר "החורבה" על ידי תלמידי הגר"א במאה ה-19.

ובטורקית.  בערבית  כתובים  והמוסלמיות,  העות'מאניות  בערכאות  ונחתמו  שנכתבו  מקוריים  מסמכים 
וניתנו במהלך המשא ומתן שניהלו האשכנזים תלמידי הגר"א בירושלים עם בעלי  מסמכים אלו נכתבו 
והם מתעדים את מאמציהם להחזרת השליטה של חצר  "החורבה",  החובות הערביים שהחזיקו בחצר 
בשולי  "החורבה".  של  מחדש  לבנייתה  ומשפטיים  ממשלתיים  אישורים  ולהשגת  לידיהם  "החורבה" 
המסמכים או בגביהם נוספו רישומים בעברית, בכתיבה אשכנזית, עם תמצית קצרה של תוכן כל מסמך. 

אחד מכותבי הרישומים בעברית הוא רבי אריה ב"ר ירחמיאל נאמן כולל האשכנזים. 
בין המסמכים:

· "כתב ראיה" משנת 1240 להיג'רה )תקפ"ד 1824( המעיד כי חצר "החורבה" שייכת לאשכנזים, בחתימות 
זלמן  ורבי שלמה  יצחק מקובנא  רבי  רבי מנחם מנדל משקלוב,  נכתב עבור  בירושלים;  והמופתי  הקאדי 
שפירא. בגבו רישומים בעברית בכתיבות שונות, ביניהן בכתב-ידו של רבי אריה ב"ר ירחמיאל נאמן כולל 
האשכנזים: "היום ב' סיון תרל"ד מצאתי גוף הכתב מה שלקחו ממקום משפט זה אחד וחמשים שנה שהוא 
ונקרא  ]=נחלת[  מולק  הוא  ז"ל שהחורבה  מענדל  חכם  הכח[  ]בא  הויקיל  שם  על  נכתב   1240 למספרם 
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מ'  זה הכתב הרב הח'  והוצאו  וכמה ממקום המשפט  והמופתי  ע"ז הכתב הקאדי  וחתם  דער אשכנזים 
מנחם מענדיל והרב מ' יצחק מקאוונא והרב מ"ח ]=מורי חמי[ שלמה זלמן שפירא זצוק"ל נא' ארי' במו"ה 
ירחמיאל זצ"ל". רישומים נוספים בכתיבה ספרדית: "פקדון מאת ר' זלמן יצ"ו והוא חוג'יט ע"ע החורבה", 

"כתב ראיה די לה חורבה".
· העתק מהמסמך משנת 1240 להיג'רה )1824(, בגבו רישום בכת"י רבי אריה ב"ר ירחמיאל מיום ב' סיון 
תרל"ד )1874(: "העתק מהכתב שלקחו הני שלושה הרב ר' מענדיל והרי"ץ מקאוונא וה' מר חמי ר' שלמה 
זלמן שפירא, ממקום המשפט )ַמחִכיֶמע( בח"י ]בחתימת יד[ הקאדי ובח"י ]ובחתימת יד[ המופתי שהחורבה 

היא מולק של אשכנזים ונקרא דער אשכנזים...". 
· העתק מ"אילאם" ]פסק דין משפטי[ של הקאדי "וכל היושבים במקום המשפט הישמעלים", ש"החורבה" 
היא "מולק" של האשכנזים, עם הוראה מ"השר של מצרים" להחזיר את "החורבה" לאשכנזים כפי שהיה 

מאז ומקדם. נכתב בשנת 1240 להיג'רה )תקפ"ד 1824(.
· אישור מאת הקאדי בירושלים שכתב למושל במצרים: "זה הכתב נמצא בידי מה שכתב הקאדי שחקר 
ודרש בהפינקסאות שהחורבה הוא של אשכנזים... וכתב זה להשר במצרים... נחתם בשנת 1247 למספרם" 

)תקצ"א 1831(.
בחצר  הגג  תיקון  על   ,)1831 )תקצ"א  להיג'רה   1247 בשנת  האנגלי  הקונסול  בנוכחות  שנעשה  שטר   ·

"החורבה" )הרישום בעברית בצדו השני הוא מיום כ"ג מנחם אב תרי"ח(.
· פסק דין "מהשופט על נורי", בעניין חנות הסמוכה לחצר "החורבה", משנת 1247 להיג'רה )תקצ"א 1831(.

· העתק "אילאם" משנת 1252 להיג'רה )תקצ"ו 1836(, "על הדו"ד ]הדין ודברים[ שהי' בין עדת האשכנזים 
לבע"ח ]לבעלי החובות[ הישמעאלים, ויצא פסק כי האשכנזים פטורים לשלם החובות, וחצר ריה"ח שייך 

לעדת כל האשכנזים...". 
· העתק "אילאם", ובו פירוט מידות השטח של "החורבה" - "העתק אילאם מהחורבה השייך לכוללינו... 
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אורך החורבה שלשה וחמשים אמות 
כי  ניכר  "פה  נוסף:  רישום  וחצי...". 
נכתב  נגמר,  לא  עוד  המארג'ע  ענין 

1252" )תקצ"ו 1836(.
"מה  שולטני(,  )=צו  פירמאן  · העתק 
מקושטא  בראש"ז  מרדכי  מ'  שהביא 
שנה  ק"ס  זה  לאחינו  רשות  הנותן 
אז  בקשו  כאשר  הבהכנ"ס  לתקן 
הכתב  גוף  בקושטא,  אשר  מהמלך 
מצאנו פה במקום המשפט בפינקסם 
בפינקסאות  הנז'  מוהר"ם  וחיפש 
אייר  בזה,  נכתב  שם  וגם  בקושטא 
נכתב  טורקית  הוא  הכתב  תדי"ר. 
בשנת 1268" )להיג'רה, 1851 תרי"א(.

· שני מסמכים בעניין "בהכנ"ס הישן", 
ובו  הישן  הפירמאן  "העתק   - האחד 
נזכר על בנין הבהכנ"ס הישן עם חותם 
והוא מערך מאה וששים  הקדי דפה 
שנה ויותר ח' סיון תדי"ר; הנייר הזה 
הישן  "החאצעט   - והשני  בטורקית"; 
על  המחכמע  מפנקס  שהועתק  מה 
ערך  עבר  זמנו  הישן  הבהכנס  אודת 
מאה וששים שנה מהיום תרי"א...". 

· מסמך על פטור מחובות - "...בח"י 
]בחתימת יד[ הקאדי בח' אייר תרי"ב 
 - במחכימע  אשר  מהִציִזיל  העתקנו 

שפטורים אנחנו מהחובות...". 
"קובלנא  מסמכים:  שני  ובו  דף   ·
ומעל"ד  החנויות,  על  מבאשקנטי 
כי  מהקאדי  פסק  לדף[  ]=ומעבר 

החנויות שייכים לעדת האשכנזים". אחד מהם נכתב בשנת 1275 להיג'רה )תרי"ח 1858( והשני בשנת 1279 
להיג'רה )תרכ"ג 1863(.

· "כתב ראי' מהישמעאל חוסאן... כי אין לו שום תביעה וערעור על הכותל של בית הגרש"ס ]רבי שמואל 
סלנט[ נ"י". 

· מספר שטרות רישיון )"רוכסיה"( על תיקונים ובניה בחצר "החורבה", בשנים 1882-1888.
· ומסמכים נוספים.

21 מסמכים בכתב-יד. גודל משתנה. מצב כללי טוב. 
לאוסף זה מצורפים צילומים של מסמכים נוספים בערבית ובעברית, הקשורים לחצר "החורבה" ולישיבת 
"עץ חיים"; וכן אוסף תצלומים של חורבות בנייני ישיבת "עץ חיים" בחצר "החורבה", בסיור של ראשי 

הישיבה במקום לאחר מלחמת "ששת הימים".

פתיחה: $1000
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חידוש היישוב האשכנזי בירושלים על ידי תלמידי הגר"א והמאמצים לבניית חצר "החורבה"

הגיעו  השנים  במשך  אמנם,  ה-16.  המאה  מראשית  כבר  ספרדי  בעיקרו  היה  בירושלים  היהודי  היישוב 

יהודים אשכנזיים בודדים, אך קהילה אשכנזית מאורגנת הוקמה בעיר רק בראשית המאה ה-18,  לעיר 

עם העלייה הגדולה של רבי יהודה החסיד וחבורתו לירושלים. העולים קנו חצר בירושלים, שנקראה מאז 

"חצר האשכנזים", והחלו בבנייתה. כעבור זמן קצר התפרקה הקהילה האשכנזית, בעקבות פטירתו של 

)1700(. כישלון ההתיישבות הותיר  רבי יהודה החסיד ימים ספורים לאחר עלייתם, בחודש חשון תס"א 

אחריו חובות כבדים לתושבי ירושלים הערביים, ובעקבות כך נאסרה לבסוף ישיבתם של יהודים אשכנזים 

בירושלים במשך כמאה שנים.

בשנת תקע"ו )1816( הגיעו מצפת לירושלים כמניין עולים מתלמידי הגר"א ובני משפחותיהם, שהניחו את 

לירושלים, הגיעו  – שעלו אז  - "הפרושים"  בירושלים. תלמידי הגר"א  ליישוב האשכנזי  היסוד המחודש 

אליה בחשאי, כשהם מחופשים בבגדי יהודים ספרדים, וזאת בשל החובות שהיו תלויים על האשכנזים 

מימי חבורת רבי יהודה החסיד. משפחות הנושים הערביות החזיקו עדיין את שטרי החוב המקוריים, וכל 

אשכנזי שעלה לירושלים נחשב בעיניהם כיורש של בעלי החובות. בנוסף, השתלטו משפחות הנושים על 

חצר האשכנזים, שכונתה "חורבת רבי יהודה החסיד", והחזיקו בה כחלק מפירעון החוב. 

במשך כיובל שנים ניהלו תלמידי הגר"א מאבקים משפטיים וכלכליים על השליטה בחצר "החורבה" ועל 

בית  את  גם  ולבסוף  והמקוואות,  החנויות  המגורים,  בתי  המדרש,  בתי  בהם  שבתוכה,  המבנים  הקמת 

הכנסת הגדול שבמרכזה. 

הניסיון של העולים לירושלים להסתיר את מוצאם האשכנזי לא צלח, ועד מהרה גילו ערביי העיר את 

זהותם האמתית, ודרשו מהם לשלם את החובות הנ"ל. המאבק המשפטי התגלגל לפתחו של בית הדין 

המוסלמי בעיר, ובמסגרתו החלו העולים לפעול לביטול החובות, בהתאם לחוק ההתיישנות העות'מאני. 

לשם כך שלחו העולים לקושטא את רבי שלמה זלמן שפירא )תלמיד רבי חיים מוולוז'ין( ואת חברו רבי 

יצחק מקובנה, כדי להשיג "פירמאן" שולטני הפוטר אותם מן החובות. ואכן, בשנת תקע"ז )1817( הושג 

הפירמאן המיוחל. מכאן ואילך החלו מאמצים כבירים להחזרת החזקה על חצר החורבה לידיהם של עדת 

האשכנזים. בין הפעילים המרכזיים בעניין זה היה רבי מנחם מנדל משקלוב, תלמידו של הגר"א, שעמד 

בראש העולים לירושלים. המאבק על השליטה בחצר המריבה ידע עליות ומורדות, ונדרשו לכך נסיעות 

ושתדלנויות שונות, אצל מרכז השלטון העות'מאני בקושטא, אצל בית הדין השרעי והערכאות המשפטיות 

והמוסלמיות בירושלים, אצל קונסולים זרים ובעלי השפעה יהודיים )כגון מונטיפיורי(, ועוד; לצד מגביות 

כספים ברוסיה ובארצות אחרות עבור הפעילות. עם עלייתו של מוחמד עלי לשלטון במצרים ובאזור, נפתח 

פתח נוסף להשפעה, ורבי מנחם מנדל משקלוב וחבריו הפעילו את מאמציהם לקבל ממנו את האישורים 

המיוחלים. במהלך השנים הצליחו מנהיגי הפרושים להשיג הכרעות שיפוטיות ושלטוניות שנטו לטובתם, 

נכתבו צווים, פסקי דין ופקודות ממשלתיות, שנגעו להסדרת החובות ולהעברת השליטה בחצר ובמבנים 

שבה לידי העדה האשכנזית, ואחר כך, בהדרגה, גם קיבלו אישורים לשיקום ההריסות ולבנייה מחודשת 

של המקום. בין היתר, נבנו לאורך השנים בחצר "החורבה" שני בתי כנסת – "מנחם ציון" ו"שערי ציון", 

והוקמו תלמוד תורה וישיבת "עץ חיים" ובית הדין של ירושלים. המאמצים הושלמו במלואם רק בשנת 

תרכ"ד, כאשר נבנה במרכז החצר בית הכנסת הגדול )להרחבה ראו: אריה מורגנשטרן, בניין ה'חורבה' 

בתוך:   ,1864-1816 הכנסת,  בית  לחנוכת  עד  בירושלים  האשכנזי  היישוב  מחידוש  דגאולה:  אתחלתא   -

החורבה, שש מאות שנים של התיישבות יהודית בירושלים, יד בן צבי, ירושלים תש"ע(. 

אוסף המסמכים המקוריים שלפנינו מתעד את השלבים הראשונים של המאמצים להחזרת השליטה על 

חצר החורבה לידי תלמידי הגר"א, ומוזכרים בהם הפעילים הראשיים בעניין הזה: רבי מנחם מנדל משקלוב, 

רבי יצחק מקובנה ורבי שלמה זלמן שפירא.
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213. Historic Collection of Documents 
(Sales Deeds, Permits and Official Decrees) 
from the Building of the Hurva Courtyard 
by the Disciples of the Gaon of Vilna in the 
19th Century
Collection of historic documents, including sales 
deeds, permits and official decrees issued by 
Ottoman and Muslim rulers, from restoration and 
building of the Hurva courtyard by the disciples 
of the Gaon of Vilna in the 19th century.
Original documents written and signed in 
Ottoman and Muslim courts, in Arabic and 
Turkish. The documents were written and 
granted during the negotiations conducted by 
the Ashkenazim, disciples of the Gaon of Vilna 
in Jerusalem, with the Arab creditors who were 
in possession of the Hurva courtyard, and 
document their efforts to regain control over the 
Hurva courtyard and obtain permits to rebuild 
the Hurva. At the foot of the documents or on 
the verso, inscriptions in Hebrew in Ashkenazic 
script, with a brief summary of the contents of the document. 
The documents include:
· Document dated 1240 Hijri year (1824), attesting that the Hurva courtyard belongs 
to the Ashkenazim, signed by the Kadi and Mufti of Jerusalem; given to R. Menachem 
Mendel of Shklow, R. Yitzchak of Kovno and R. Shlomo Zalman Shapira. Hebrew 
inscriptions on verso in various hands.
· Copy of the document from 1240 Hijri (1824). Inscription on verso states that the leaf 
contains a copy of the document received from the Kadi and Mufti, attesting that the 
Hurva belongs to the Ashkenazim.
· Copy of the Kadi's court ruling, attesting that the Hurva is the property of the 
Ashkenazim, with an instruction from the "ruler of Egypt" to return the Hurva to the 
Ashkenazim. Dated 1240 Hijri (1824). 
· Authorization from the Kadi in Jerusalem, addressed to the ruler of Egypt. Signed 
1247 Hijri (1831).
· Other documents pertaining to Hurva courtyard, the cancellation of the Ashkenazim's 
debt to the Arabs, building permits, and more (1831-1888). For more details, see Hebrew 
description.
21 handwritten documents. Size and condition vary. Overall good condition.
Enclosed are photocopies of additional documents in Arabic and Hebrew, pertaining to 
the Hurva courtyard and the Etz Chaim yeshiva; as well as a collection of photographs 
of the ruins of the Etz Chaim yeshiva buildings in the Hurva courtyard, during the 
yeshiva deans' tour of the place after the Six Day War. 
Opening price: $1000
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"כולל  מטעם  שד"רות  מכתב   .214
היישוב  ראשית   - בחברון  חב"ד" 
 - תקפ"ז  חברון,   - בעיר  החב"די 
הכולל  על  הממונים  יד  חתימת  עם 

וחותמת דיו רשמית 

דף בכתב יד - מכתב שד"רות מטעם "כולל 
ב"ר  יצחק  רבי  ניתן לשליח  חב"ד" בחברון, 
שלמה אשכנזי, חתום בחתימת יד הממונים 
חברון,  בעיה"ק  חב"ד  חסידי  עדת  ראשי 
תקפ"ז  ]תמוז[  חברון,  הכולל.  ובחותמת 

 .]1827[
חלק  וספרדית-בינונית.  מרובעת  כתיבה 
להדגשה  גדולות  באותיות  מהמילים 

ולעיטור.
מכתב בקשה אישי שנמסר לשד"ר רבי יצחק 
אשכנזי )עם מקום ריק למילוי שם ה"גביר" 
על ידי השד"ר(, היוצא בשליחות עדת חסידי 
חב"ד בחברון למגבית כספים בקרב קהילות 

יהודי בבל )עיראק(. 
ידיהם של  מופיעות חתימות  בסוף המכתב 
"כולל  של  הראשונים  הממונים  שלושת 
ליפשיץ,  הירש  צבי  רבי  בחברון:  חב"ד" 
לצד  מייזליש;  משה  ורבי  יפה  אפרים  רבי 
הכתובת:  )בתוכה  הכולל  של  הדיו  חותמת 
"קרית ארבע היא חברון / מקום שחמדו בה 

אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב"(. 
ורבני[  ]חכמי  "חו"ר  מתארים  במכתבם 

ק"ק האשכנזים חסידים הנקראים בשם חב"ד תושבי עה"ק חברון" את מצבם הכלכלי  כוללות  ומשגיחי 
הקשה, שנגרם הן כתוצאה ממיעוט התרומות הבאות מחו"ל והן בשל מעשי הסחיטה וההתנכלויות של 

מושלי העיר חברון, ומבקשים לעמוד לימין השד"ר רבי יצחק אשכנזי ולהעניק לו תמיכה ועזרה כספית. 
היישוב החב"די בחברון נוסד בשנים תקפ"א-תקפ"ג לערך, בהוראת האדמו"ר רבי דוב בער - האדמו"ר 
האמצעי מליובאוויטש, וכלל בתחילה משפחות ספורות בלבד. בשנת תקפ"ז, בעת שנכתב מכתב השד"רות 
כולל  לעצמם  וקבעו  וטבריה,  החסידים" שבצפת  מ"כולל  בחברון  היושבים  חב"ד  חסידי  פרשו  שלפנינו, 
נפרד - "כולל חב"ד". על קבוצת המייסדים של היישוב החב"די בחברון נמנו גם שלושת החתומים במכתב 

שלפנינו, שנשאו בתואר "ממונה דעיר הקודש חברון": 
א. רבי צבי הירש ב"ר שלמה זלמן ליפשיץ - לא רבות ידוע אודותיו, אך מן העובדה שחתימתו מופיעה 
היישוב  מייסדי  בקרב  על מעמדו הרם  ללמוד מעט  ניתן  על מספר מכתבי שד"רות מהתקופה,  ראשונה 

החב"די בחברון. 
ב. רבי אפרים ב"ר ישראל יפה - נולד בשנת תקנ"ה בקירוב. בהוראת רבו האדמו"ר האמצעי ויחד עם אביו 
רבי ישראל יפה )המדפיס מקאפוסט; נפטר בשנת תקפ"ט(, עלה בשנת תקפ"ג לארץ ישראל, לחברון. חתום 
על כתבי שד"רות ומסמכים שונים של כולל חב"ד בשנים תקפ"ז-תקפ"ט, ושוב, לאחר הפסקה בת 13 שנים, 

בשנים תר"ג-תר"ו. נפטר בין השנים תר"ו-תר"ט. 
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214. Emissary Letter Issued by Kollel Chabad in Hebron – Beginning of the 
Chabad Settlement in the City – Hebron, 1827 – Signed by the Kollel Trustees, 
with Official Ink Stamp
Manuscript – emissary letter issued by Kollel Chabad in Hebron, given to the emissary R. 
Yitzchak son of R. Shlomo Ashkenazi, signed by the trustees of the Chabad community 
in Hebron, with the stamp of the Kollel. Hebron, [Tammuz] 1827.
Square and semi-cursive (Rashi) script. Some words enlarged for emphasis. 
Personal appeal letter (with a blank space for the emissary to fill in the name of the 
philanthropist) to be used by the emissary R. Yitzchak Ashkenazi, on his fundraising 
mission in Iraq on behalf the Chabad community in Hebron.
The letter concludes with the signatures of the first three trustees of Kollel Chabad in 
Hebron: R. Tzvi Hirsh Lipschitz, R. Efraim Yoffe and R. Moshe Meisels; alongside the 
ink stamp of the Kollel.
In the letter, the rabbis of Kollel Chabad in Hebron describe the difficult financial state 
of the Chabad community in Hebron, due both to the dearth of funds from abroad and 
the extortion and persecution of the Hebron rulers. They appeal to assist the emissary 
R. Yitzchak Ashkenazi and grant their financial support.
R. Yitzchak son of Shlomo Ashkenazi was the first emissary of Kollel Chabad in Hebron 
to travel to Sephardic countries.
[1] leaf. Approx. 30.5 cm. Stains and wear. Creases and marginal tears. New binding 
and endpapers. 
Opening price: $1000

וילנה. שימש  נולד בשנת תקי"ט לאחת המשפחות המיוחסות בעיר   - ג. רבי משה ב"ר מרדכי מייזליש 
במשך שנים רבות כנאמן הקהל בווילנה. היה "מרואי פני הגר"א והשתעשע בתורתו". לאחר שהתקרב 
לתנועת החסידות ולרבי שניאור זלמן מלאדי האדמו"ר הזקן בעל התניא, בשנים תקנ"ו-תקנ"ח בערך, נרדף 
בידי המתנגדים ונאלץ לברוח מביתו במשך כמה שנים. מסופר כי בעת מלחמת רוסיה-צרפת ריגל בהוראת 
רבו האדמו"ר הזקן לטובת הצאר הרוסי. לאחר הסתלקות האדמו"ר הזקן, עלה בהוראת בנו וממלא מקומו 
האדמו"ר האמצעי לארץ ישראל, בין השנים תקע"ו-תקע"ז, והתיישב בצפת. בחורף תקפ"ג עבר לחברון. 
הוא חתום על מרבית כתבי השד"רות, האגרות והמסמכים של "כולל חב"ד" בחברון בין השנים תקפ"ז-

תר"א. נפטר בהיותו בן קרוב לתשעים, בשלהי שנות הת"ר. מחבר הספר "שירת משה" על תרי"ג המצוות. 
השד"ר רבי יצחק בן שלמה אשכנזי, השד"ר הראשון של קבוצת המייסדים החב"דיים בחברון לארצות 
המזרח. היה בן העדה הספרדית בירושלים, עובדה המעידה על שיתוף הפעולה והיחסים הטובים ששררו 
בין העדה הספרדית הוותיקה ובין העדה החב"דית החדשה בחברון. בשל מיעוט המקורות אודותיו, יש 
המזהים אותו עם החכם והמקובל רבי יצחק ב"ר שלמה פרחי )תקמ"ב-תרי"ג(, המכונה "המוכיח הירושלמי" 
או "המגיד הירושלמי", אשר עסק בשד"רות, ונסע מספר פעמים מטעם כוללות ירושלים לקהילות טורקיה, 

ארצות הבלקן ואיטליה.
]1[ דף, 30.5 ס"מ בקירוב. כתמים ובלאי. קמטים וקרעים בשוליים. כרוך בכריכה ודפי בטנה חדשים. 

פתיחה: $1000
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215. קול קורא מודפס מרבי שמעון מנשה חייקין - מחלוקת על השליטה על "כולל חב"ד" 
- חברון, תרמ"ח - עם מכתב רבי אליהו מני ורבי רחמים יוסף פרנקו - חותמות

דף כפול )שני עמודים מודפסים(, קול קורא מאת רב העדה האשכנזית בחברון רבי שמעון מנשה חייקין, 
בעניין המחלוקת על השליטה בכספי "כולל חב"ד" בארץ ישראל; בשוליו נדפס מכתב להגנת הרב חייקין 
מאת רבני חברון הספרדיים - רבי אליהו מני ורבי חיים רחמים יוסף פרנקו )החרי"ף(. חברון, ]תרמ"ח 1888[.

בשולי הדף חותמות דיו רשמיות של שלושת רבני חברון - רבי שמעון מנשה חייקין, רבי אליהו מני ורבי 
רחמים יוסף פרנקו. 

ה"קול קורא" שלפנינו עוסק במחלוקת שפרצה בין חסידי חב"ד בירושלים לחסידי חב"ד בחברון, בעניין 
וזהות  זהות הממונים על המגביות בחו"ל  ובעניין  כספי התמיכה לטובת היישוב החב"די בארץ ישראל, 

הממונים על מוסד "כולל חב"ד" בארץ. 
שנותיו  בחמישים  הקודש.  בארץ  חב"ד"  "כולל  הנהגת  על  הבכורה  בשאלת  נעוץ  היה  לסכסוך  הרקע 
הראשונות של היישוב החב"די בארץ ישבה הנהלתו המרכזית של "כולל חב"ד" בחברון: לשם היו נשלחים 
ומשם  והאמרכלים באמשטרדם,  והמעות שהתקבלו מהפקידים  מעות הכולל שאספו השד"רים ברוסיה 
היו מוקצבים למרכזי חב"ד בשאר ערי הקודש, צפת, טבריה וירושלים. בשנת תרמ"ח ניסתה הנהגת "כולל 
חב"ד" שישבה בירושלים לפרוק מעליה את מרותם של ממוני חב"ד בחברון, וכן את מרותו של הגבאי 
את  שסידר  הרוגוטשובי"  ה"ועד  בראש  )שעמד  תומרקין  דן  רבי  ברוסיה  חב"ד"  "כולל  קופת  של  הכללי 
רשימת מקבלי התמיכה(. הללו פרסמו מודעות בהם כינו עצמם בשם "ראשי כולל חב"ד", הציעו לבטל 
אליהם,  ישירות  הכספים  ישלחו  ובקשו שמעתה  בחו"ל,  השד"רים  בידי  הכולל  מעות  וריכוז  איסוף  את 
באמצעות הדואר, והם יחלקו אותם בירושלים, בחברון וביתר ריכוזי חב"ד בארץ ]אחת מנקודות המחלוקת 
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העיקריות בין אנשי חב"ד בחברון לבין אנשי חב"ד בירושלים היתה אודות גובה התמיכה שהקציב "כולל 
בחברון  שישבו  סלונים  משפחת  בני  ובהם  ישראל,  בארץ  הזקן  האדמו"ר  משפחת  לבני  בחברון  חב"ד" 
וזכו לתמיכה גבוהה יותר מיתר בני הכולל שישבו בירושלים. כמו כן, הסכסוך בין אנשי חב"ד בירושלים 
לאנשי חב"ד בחברון היה כרוך בחיכוכים בין הענפים השונים של חסידות חב"ד: ליובאוויטש, קאפוסט, 
בוברויסק ולאדי - הנהגת חב"ד בחברון הייתה קשורה בענף חסידות חב"ד שבליובאוויטש )וכמוהם היה 
הגבאי הכללי בחו"ל רבי דן תומרקין(, ואילו אנשי חב"ד בירושלים היו מזוהים יותר עם ענפי חסידות חב"ד 

בקאפוסט ובלאדי[. 
בתגובה למודעות, פרסם רב עדת האשכנזים של חברון רבי שמעון מנשה חייקין את ה"קול קורא" שלפנינו, 
"כולל חב"ד":  מוסד  על  בירושלים המבקשים להשתלט  אנשי חב"ד  אותם  כנגד  בחריפות  יוצא  הוא  בו 
"אנשים מבאי הארץ בשנים אלו, המכנים א"ע ]את עצמם[ בשם ראשי כולל חב"ד... חדשים מקרוב באו... 
נדבותיהם לקודש...  יריצו  דן תומרקין[  ]רבי  ופקודתו אשר ביד הרד"ת  ]קדוש עליון[  להפר דעת קדו"ע 
בבואם לעקור מחית כמה נפשות עניים ואביונים אלמנות ויתומים... בקולם השמיעו שישלחו המנדבים 
בעם כסף תרומתם לידם, להשתרר בחזקה על צאן קדשים, ואנחנו יושבי עמק הבכא חברון כארבע מאות 

נפשות נבקש לחמינו מידם". 
וסוקר את תולדות  עיניו( ממשיך  וכבר איבד את מאור  כבן תשעים שנה  )שהיה באותה עת  חייקין  הרב 
היישוב החב"די בחברון בימי האדמו"ר האמצעי והאדמו"ר ה"צמח צדק", "בתורת עדות מה שעיני ראו ולא 
זר", ומסיים בקריאה: "הנני גוזר ואומר ומבקש ומתחנן לפני אנ"ש... לכו בדרכי אבותיכם ורבותיכם, שקלו 
כסף תרומתכם על דרך האמת הנהוג מימי קדם... ולבלי שום על לב דברי הקוראים לעצמן יושבי ירושלים". 
בעמוד השני מעתיק הרב חייקין מכתב מהאדמו"ר האמצעי ]שנכתב בשנת תקפ"ב לערך, בעת ייסוד הקהילה 
החב"דית בחברון[, בו מדגיש האדמו"ר האמצעי את מעלת היישוב בעיר האבות חברון, ומעורר את אנ"ש 
לבוא לימינם: "מי לה' לא יחוס על ממונו, ויחבב מקום אבותינו הק' בלב ונפש, ויתאמץ לחזק ישיבות אנ"ש 
במקום אבותינו הק' זי"ע. ובזכות זה נזכה להתקשר בכל יום במדותיהם הק', ויעלה תפלתם מעלה מעלה 
עד רום המעלות דרך מערת המכפלה מקום שנתחברו בה אבותינו הק' זי"ע, ויושפע לו שפע ברכה וחיים 
ארוכים ממקור הברכות אמן סלה"; בשוליו מצטט הרב חייקין ממכתב נוסף משנת תקפ"ג, בו מביא האדמו"ר 

האמצעי בשם הרדב"ז: "שכל מי שיש לו אחוזת נחלה בעה"ק חברון ת"ו יהי' נצול מחיבוט הקבר". 
הרה"ג הרה"ח רבי שמעון מנשה חייקין )תקס"ב לערך-תרנ"ג(, "ראב"ד לעדת האשכנזים בחברון" ורבה 
של עדת חסידי חב"ד בחברון במשך כיובל שנים. מחשובי חסידי האדמו"ר האמצעי והאדמו"ר ה"צמח 
צדק" מליובאוויטש; בצעירותו היה מסתובב בחצרו של האדמו"ר הזקן: "זכה לראות בילדותו את חדרו 
במשך  בדביקותו  בהתגוללו  הרבי  על  להגן  בכדי  היו  מרופדים  התניא שכתליו  בעל  הזקן  של האדמו"ר 
תפלתו" )מגדל עז, עמ' רלח(. על פי מסורת בני חברון, כינהו פעם ה"צמח צדק" בשם "בינוני של התניא"; 

ובהזדמנות אחרת התבטא אודותיו: "הוא מופשט מגשמיות".
נולד לאביו רבי משה בשקלוב פלך מוהילוב שברוסיה הלבנה ועלה לארץ ישראל בהיותו בן ח"י שנים, בשנת 
תק"פ לערך, והתיישב בצפת. היה בין קבוצת המייסדים של היישוב החב"די בחברון, בה התיישב בשנת 
תקפ"ג, בהוראת רבו האדמו"ר האמצעי מליובאוויטש. שימש בתחילה כשו"ב. עסק בעניני הכלל, ומשנת 
"כולל חב"ד" בחברון. בשנת תקצ"ז לערך החל לעסוק בהוראה,  בין ממוני  תר"ג מופיע שמו במסמכים 
כעוזר לרב ה"מגיד" רבי שמואל ב"ר מרדכי סג"ל, מו"ץ דק' ראהאטשוב )רוגוטשוב(. לאחר פטירתו של רבי 
שמואל עלה על מקומו בכס הרבנות, ומאז נחתכו כל ענייני העדה על פיו. נרשם במפקדים השונים, בין 
היתר, כראב"ד, ראש ישיבה, פרנס, ראש חברת הכנסת כלה וגבאי חברת ביקור חולים, וחזן בימים נוראים. 

היה ממקימי ישיבת "מגן אבות" בחברון.
חסרים  וקרעים  קרעים  ובלאי.  כתמים  טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   28.5 מודפסים(.  עמודים   2( כפול  דף   ]1[

)משוקמים ברצועות נייר ודבק בגב(. כרוך בכריכה ודפי בטנה חדשים. 

פתיחה: $700
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216. מכתב רבני צפת רבי שמואל העליר ורבי רפאל זילברמן - צפת, תר"מ
זילברמן. צפת, שבט  מכתב בחתימות ידם של רבני צפת רבי שמואל העליר )שתי חתימות( ורבי רפאל 

תר"ם ]1880[. 
זילברמן. בשולי  ורבי רפאל  זילברמן, וחתומים עליו רבי שמואל העליר  ידי רבי רפאל  המכתב בכתיבת 

המכתב הוסיף רבי שמואל העליר שורה נוספת בכתב-ידו וחתם בשנית. 
המכתב נשלח אל ממוני "כולל אוסטרייך", והוא עוסק בעניין אחוזי ה"כולל" בחלוקת הכספים מאמשטרדם 

בין הכוללים בעיר, וחלוקת ההוצאות לפי אחוז דומה. 
רבי שמואל העליר )תקמ"ו-תרמ"ד(, גאון בתורה, בקי בחכמות העולם ובחכמת הרפואה. התחנך בבית 
החוזה מלובלין ועלה בעצתו לארץ ישראל. כיהן כרבה של צפת במשך ששים שנה )ראה א"ז הלר, הרב 

המנהיג והרופא, תל אביב תשמ"ט(. 
רבי רפאל זילברמן )תקצ"ט-תרע"ח(, ראב"ד צפת )ולימים, רבה של הקהילה האשכנזית בעיר במשך יותר 
מארבעים שנה(. בנו וממלא מקומו של רבי מרדכי )ר' מוטיא( זילברמן )תקע"ט-תרל"ב(, הרב מאומן שעלה 

לארץ ישראל בשנת תר"י וכיהן כראב"ד צפת.
10 ס"מ. מצב טוב. כתמים וסימני קיפול. שוליו התחתונים של הדף נקרעו בצורה לא סימטרית  X22-1[ דף. כ[

)חלק מדף גדול(. חותמת בעלות ומספור בעט.

פתיחה: $300 

215. Printed Proclamation by Rabbi Shimon Menashe Chaikin – Dispute Over 
the Control of Kollel Chabad Funds – Hebron, 1888 – With Letter by Rabbi 
Eliyahu Mani and Rabbi Rachamim Yosef Franco – Stamps
Double leaf (two printed pages), proclamation by R. Shimon Menashe Chaikin, rabbi of 
the Hebron Ashkenazic community, regarding the dispute over the control of the Kollel 
Chabad funds in Eretz Israel; with letter in defense of R. Chaikin by the Sephardic rabbis 
of Hebron – R. Eliyahu Mani and R. Chaim Rachamim Yosef Franco. Hebron, [1888]. 
At the foot of the leaf, official ink stamps of the three rabbis of Hebron – R. Shimon 
Menashe Chaikin, R. Eliyahu Mani and R. Rachamim Yosef Franco.
The present proclamation relates to the dispute which arose between Chabad Chassidim 
in Jerusalem and those in Hebron, regarding the allocation of the funds sent to support 
the Chabad settlement in Eretz Israel, and the identity of the fund trustees in Europe 
and in Eretz Israel.
The second page contains a copying of a letter from the Mitteler Rebbe (written ca. 1822, 
when the Chabad community was founded in Hebron), in which the rebbe stresses 
the value of settling in Hebron, and encourages his Chassidim to support the Chabad 
settlement in Hebron.
R. Shimon Menashe Chaikin (ca. 1802-1893), head of the Ashkenazi Beit Din in Hebron 
and rabbi of the Chabad community in Hebron for half a century. A prominent Chassid 
of the Mitteler Rebbe and of the Tzemach Tzedek of Lubavitch.
[1] double leaf (2 printed pages). Approx. 28.5 cm. Good condition. Stains and wear. 
Tears and open tears, repaired with paper and tape on verso. With new binding and 
endpapers.
Opening price: $700 
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216. Letter from R. Shmuel Heller and R. Refael Silberman, Rabbis of Safed 
– Safed, 1880
Letter signed by the rabbis of Safed, R. Shmuel Heller (two signatures) and R. Refael 
Silberman. Safed, Shevat 1880.
Letter handwritten by R. Refael Silberman, and signed by R. Shmuel Heller and R. 
Refael Silberman. With additional line handwritten and signed by R. Shmuel Heller at 
the foot of the letter. 
The letter was sent to the trustees of Kollel Austria, and discusses the amount allocated 
to the Kollel from the funds received from Amsterdam. 
R. Shmuel Heller (1786-1884), leading Torah scholar and physician, rabbi of Safed for 
sixty years.
R. Refael Silberman (1839-1918), head of the Safed Beit Din (and later rabbi of the 
Ashkenazi community in Safed for over forty years).
[1] leaf. Approx. 22 X10 cm. Good condition. Uneven bottom edge (bottom of leaf torn 
off, beneath letter). Stains and folding marks. Stamp, serial number in pen.
Opening price: $300

216
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217. Collection of Certificates and Letters – Safed, ca. 1880s-1890s
Collection of letters and certificates signed by the rabbis of Safed and trustees of the 
communal institutions. Safed, ca. 1880s-1890s.
The items include: 
· Beit Din ruling signed by R. Moshe of Rudnik, R. Refael Silberman and R. Yosef 
Aryeh son of R. Shlomo HaKohen. Safed, 1883.
· Letter of recommendation for a person travelling to Europe, addressed to R. Zalman 
Spitzer Rabbi of Vienna. Safed, 1884.
· Letter of receipt of donation signed by four trustees of Safed and four trustees of 
Tiberias. Safed, Iyar 1887.
· Envelope sent from the Vizhnitz court, inscribed by R. Moshe Brumer (scribe of the 
Tzemach Tzadik), addressed to the leader of Kollel Vizhnitz in Safed. With wax seals 
and postmarks from 1878.
· Other items.
9 paper items, including 7 letters with hand signatures. Size and condition vary.
Opening price: $400

217. אוסף תעודות ומכתבים - צפת, שנות 
התר"מ-תר"נ בקירוב

צפת  רבני  בחתימות  ותעודות  מכתבים  אוסף 
וממוני מוסדות הציבור בעיר. צפת, שנות התר"מ-

תר"נ בקירוב.
בין הפריטים:

"משה  רבי  הרבנים:  בחתימות  דין  בית  פסק   ·
במהר"ש מרודניק", רבי "רפאל בהרב זצ"ל, דומ"ץ" 
]רבי רפאל זילברמן[ ורבי "יוסף אריה בן ר' שלמה 

הכהן". צפת, תרמ"ג ]1883[
· מכתב המלצה לנוסע לחו"ל, שנכתב אל רבי זלמן 
שפיצר אב"ד בעיר וינה, בחתימות: רבי משה חר"ג, 
רבי יעקב במו"ה מרדכי הלוי מראזניטוב ורבי אפרים 

מנשה ישכר מזאבלטאב. צפת תרמ"ד ]1884[. 
· מכתב על קבלת תרומה בחתימות ארבעה ממוני 
תרמ"ז  אייר  צפת,  טבריה.  ממוני  וארבעה  צפת 

.]1887[
· מעטפת דואר שנשלחה מחצר הקודש בוויז'ניץ, 
]סופרו  ברומער  משה  רבי  יד  בכתב  רישום  עם 
מויזניצא  הכולל  "...למנהיגי  צדיק"[:  ה"צמח  של 
וחותמות  שעוה  חותמות  עם  ת"ו".  צפת  בעה"ק 

דואר משנת 1878 ]תרל"ח[.
· ועוד פריטים.

9 פריטי נייר, מתוכם 7 מכתבים חתומים בחתימות 
יד. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $400

217a
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מכתבים  של  גדול  אוסף   .218
התר"ל- שנות   - צפת   - ומסמכים 

התר"צ בקירוב

אוסף גדול ומגוון של מכתבים ומסמכים, 
חלקם בחתימות נכבדי העיר צפת ורבניה. 
שונים,  ומקומות  ירושלים  טבריה,  צפת, 

שנות התר"ל-התר"צ בקירוב.
מכתבים בענייני ציבור והסכמים חתומים, 
מכתבים משפחתיים וצוואות משפחתיות, 

רשימות שונות ועוד.
בין הפריטים: 

חתימות  עם  מודפס,  פרוזבול  שטר   ·
רבי  זילברמן,  ליב  אברהם  רבי  הרבנים: 
שרגא  אפרים  ורבי  פאלאג'י  ישועה 
 ·  .]1924[ תרפ"ד  אלול  צפת,  וויינגוט. 
זקנים  "משען  לחברת  שד"רות  הסכם 
רבי  השד"ר  בחתימת  יתומים",  ועזרת 
משה אלעזר ב"ר יעקב, ובחתימת וחותמת 
תרנ"ח  צפת,  כהנא.  הכהן  דוד  ברוך  רבי 
]1898[. · צוואת רבי משה חר"ג, בחתימת 
צייגר,  חר"ג  משה  ]רבי  תרס"ו  צפת,  ידו. 
תקע"ו-תרס"ט - מנכבדי ומממוני הכוללים 
בצפת. חתן רבי גבריאל טשאק )שעל שמו 
ומנאמניו  גבריאל(  רבי  =חתן  חר"ג  נקרא 
בעל  מוויז'ניץ  מנדלי  רבי  האדמו"ר  של 
את  הקים  שבשליחותו  צדיק",  "צמח 
צוואת   · וטבריה[.  בצפת  ויזניצא"  "כולל 
חוה חר"ג, בחתימת ידה, בחתימות עדים 

ובחתימות רבני צפת רבי אברהם ליב זילברמן ורבי אפרים שרגא וויינגוט. צפת, י"ג סיון תרפ"ד ]מרת חוה 
גייגר, תר"ח-תרצ"ג - בתו של רבי משה חר"ג צייגר ואשתו של רבי טודרוס גייגר. אמו של הצייר הצפתי 
הנודע ר' יוסף צבי גייגר. תאריך הצוואה י"ג סיון, הוא יום השנה לפטירת אביה רבי משה חר"ג[. · שני 
שטרות תנאים, לאירוסי החתן יוסף צבי גייגר, עם הכלה מרים בת ר' אליהו מחאטין, בחתימות העדים: 
"הק' אברהם מליזענסק" ו"הק' מרדכי בר"ח מטשערנאוויץ". צפת, תרמ"ח ]1888[. · מכתבים מבני משפחה 
בטבריה אל רבי טודרוס גייגר בצפת ובנו ר' יוסף צבי לעבאך-גייגר, בהם מכתבים מאמו של ר' טודרוס, 
פייצי, מהשנים תרל"ד-תר"מ. · רשימות שונות בכתב ידו של ר' יוסף צבי גייגר, הכוללות בין היתר: דפים 
ללימוד עברית, רשימות משפחתיות, פנקס גמ"ח שבניהולו, מכתבים בחתימתו ועוד ]רבי יוסף צבי גייגר, 
תר"ל-תש"ד - סופר ועסקן מוסדות התורה והחסד בעיר, אמן וצייר רב כשרון. נודע כאבי הציור הצפתי[. · 
רשימות לכתבות בעיתונות, אודות צפת ויישובי הגליל, בהם תיאורים על חגיגה לרגל חנוכת ישיבה בקבר 
רשב"י במירון, ועל המושבה מטולה. · טיוטת תקנות לחברא קדישא של כולל רומניה בצפת. · מכתבים 

מהשד"ר רבי מיכל פרידמן. · מכתב מרבי יהושע העשיל אייזן. ירושלים, תרע"ד. · ועוד. 
49 פריטי נייר. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $300
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218. Large Collection of Letters and Documents – Safed – Ca. 1870s-1930s
Large and varied collection of letters and documents, including some bearing the 
signatures of rabbis and prominent members of the Safed community. Safed, Tiberias, 
Jerusalem and other places, ca. 1870s-1930s.
Letters on communal matters and signed contracts, familial letters and wills, various 
notes and more. 
See Hebrew description for more details.
49 paper items. Size and condition vary. Overall good condition.
Opening price: $300
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219. אוסף מכתבים מגוון - צפת - 
התכתבויות עם חצרות האדמו"רים 

בחו"ל, ועוד

אוסף מגוון של מכתבים וטיוטות מכתבים, 
לענייני  נוגעים  רובם  ומסמכים,  קבלות 
מוסדות הציבור בצפת - מכתבים מכותבים 
ויז'ניץ,  צפת,  שונים:  וממקומות  שונים 
התר"ל- שנות  וביירות.  ליוורנו  ראדוביץ, 

תר"פ בקירוב. 
האוסף כולל בין השאר, התכתבויות רבות 
עם חצרות הקודש של האדמו"רים בחו"ל.

האוסף כולל:
· מכתבים של רבי משה חר"ג )צייגר( מצפת, 
ונאמני הכוללים בצפת, אל האדמו"ר רבי 
מנחם מנדל מויז'ניץ בעל "צמח צדיק", ואל 
נאמן ביתו רבי משה ברומר. · מכתבים של 
רבי משה חר"ג )צייגר( מצפת אל האדמו"ר 
רבי  ביתו  נאמן  ואל  מקוסוב,  משה  רבי 
משה סאק. · מכתבים של רבי משה חר"ג 
מכתב  בהם  שונים,  אנשים  אל  )צייגר( 
מתיישבי  עליית  אודות  תרנ"ח  משנת 
]עם  החדשות  ]המושבות[  ה"קולוניות" 
ויחסיהם  מפאריז[,  רוטשילד  הברון  ממוני 
מכתבים   · הוותיקים.  הארץ  יושבי  עם 
שנשלחו מויז'ניץ לצפת, מאת רבי טודרוס 
]גייגר[ אל חותנו רבי משה חר"ג. · מכתב 
השד"ר רבי איתמר מטבריה, אל רבי משה 

חר"ג, בענין המגביות באיטליה, והצורך באיחוד המגביות עם שד"ר הספרדים. ליוורנו, תרל"ג. · קבלות 
מודפסות עם מילוי וחתימות בכתב-יד )בהן חתימות: רבי נחום אתרוג ורבי נפתלי איילבום(. · התכתבויות 
והסכמי פשרה של ר' משה חר"ג עם ר' זיידא קלינגער מצפת. · צרור מכתבים מאת פנחס וייסל לחבר 
נעוריו אליהו גייגר מצפת. ביירות, שנות התר"ס ]פנחס וייסל נסע באותה תקופה לביירות, על מנת ללמוד 
רוקחות[.· מכתבים חתומים והסכמים בענין ועד העזרה של כולל בוקובינה, שנות התרפ"ג-תרפ"ד בקירוב. 

· ועוד מכתבים ורשימות שונות. 
רוב הפריטים קשורים לרבי משה חר"ג )צייגר( ולנכדו בן-בתו רבי יוסף צבי גייגר מצפת. רבי משה חר"ג 
צייגר )תקע"ו-תרס"ט(, מנכבדי ומממוני הכוללים בצפת. חתן רבי גבריאל טשאק ]שעל שמו נקרא חר"ג 
=חתן רבי גבריאל[, ומנאמניו של האדמו"ר רבי מנדלי מויז'ניץ בעל "צמח צדיק", שבשליחותו הקים את 
"כולל ויזניצא" בצפת וטבריה. נכדו וממשיך דרכו רבי יוסף צבי גייגר )תר"ל-תש"ד(, עסקן מוסדות התורה 

והחסד בעיר, סופר ולבלר, אמן וצייר רב כשרון. נודע כאבי הציור הצפתי.
כ-60 פריטי נייר. גודל ומצב משתנים. רובם מכתבים ומסמכים חתומים.

פתיחה: $1000
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219. Assorted Collection 
of Letters – Safed – 
Correspondence with 
Chassidic Courts in 
Europe, and More
Assorted collection of letters 
and draft letters, receipts 
and documents, mostly 
pertaining to the communal 
institutions in Safed – letters 
from various writers and 
places: Safed, Vizhnitz, 
Radovitz, Livorno and Beirut. 
Ca. 1870s-1920s. 
The collection includes 
much correspondence with 
Chassidic courts in Europe.
The collection includes: · 
Letters from R. Moshe Charag 
(Zeiger) of Safed and the 
trustees of the Safed Kollelim, 
to Rebbe Menachem Mendel, 
the Tzemach Tzadik of 
Vizhnitz, and to his attendant 
R. Moshe Brumer; to Rebbe 
Moshe of Kosov and his attendant R. Moshe Sak; and to various other people. · Letters 
sent from Vizhnitz to Safed, from R. Todros (Geiger) of Safed to his father-in-law R. 
Moshe Charag. · Letter from the emissary R. Itamar of Tiberias, to R. Moshe Charag, 
regarding fundraising in Italy, and the need to coordinate the fundraising with the 
emissary of the Sephardim. Livorno, 1873. · Printed receipts completed and signed by 
hand. · Signed letters and contracts regarding the aid committee of Kollel Bukovina, 
ca. 1923-1924. · Other letters and notes.
Most items are related to R. Moshe Charag (Zeiger; 1816-1909), a trustee of the Safed 
Kollelim and of the Tzemach Tzadik of Vizhnitz, on whose behalf he founded Kollel 
Vizhnitz in Safed and Tiberias; and to his grandson and successor R. Yosef Tzvi Geiger 
(1870-1944) of Safed, communal worker, scribe and artist.
Approx. 60 paper items. Size and condition vary. Most letters and documents are 
signed.
Opening price: $1000
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220. מכתבים לצפת מחצרות הקודש בחו"ל 
נאמן-ביתו  ברומער  משה  רבי  מכתבי   -
צדיק",  "צמח  בעל  מויז'ניץ  האדמו"ר  של 
ומכתבי רבי מנדיל וואלצער נאמן-ביתו של 

האדמו"ר רבי חיים הגר מאוטיניה 

"מעות  בענייני  וחשבונות  מכתבים  של  גדול  אוסף 
של  הקודש  מחצרות  לצפת  שנשלחו  ישראל",  ארץ 
אדמו"רי ויז'ניץ בחו"ל. שנות התר"מ והתר"פ בקירוב.

בכתב-ידו  דף(   28( ורשימות  רבים  מכתבים   ·
וחתימותיו של רבי משה ברומער, סופרו ונאמן ביתו 
של האדמו"ר רבי מנחם מנדל מויז'ניץ בעל ה"צמח 

צדיק". ויז'ניץ, שנות התר"מ-תרמ"ח. 
רבי  של  וחתימתו  בכתב-ידו  מכתבים  תשעה   ·
מענדיל וואלצער, נאמן ביתו של האדמו"ר מאוטיניה 
שנות  סטניסלב,  מויז'ניץ(.  ברוך  )ב"ר  הגר  חיים  רבי 

התר"פ בקירוב.
הגר  מנדל  מנחם  רבי   - מויז'ניץ  הראשון  האדמו"ר 
עסק  תרמ"ה(,  )תק"צ-תשרי  צדיק"  ה"צמח  בעל 
רבות באיסוף וגיוס כספים לטובת עניי צפת וטבריה, 
את  הקים  השנים  עם  ארץ-ישראל.  מעות  ובחלוקת 
"כולל ויז'ניץ", והעמיד בראשו את נאמנו רבי משה 
החסידית  הקהילה  מנכבדי  שהיה  )צייגר(  חר"ג 
בצפת. לאחר זמן נהיה "כולל ויז'ניץ" לכולל המרכזי 
ליוצאי בוקובינה וגליציה המזרחית, כשתחתיו פעלו 

הכוללים "כולל לבוב" ו"כולל קוסוב". 
בעל  )תר"ה-תרנ"ג(,  הגר  ברוך  רבי  האדמו"ר  בנו 
הקדוש  אביו  של  פעלו  את  המשיך  ברוך",  ה"אמרי 
ה"אמרי  של  פטירתו  לאחר  ישראל".  ארץ  כ"נשיא 
ברוך" נהגו כל בניו באדמו"רות, ובראשם הבכור רבי 
כאדמו"ר  שהוכתר  ישראל"  ה"אהבת  בעל  ישראל 
בעיר ויז'ניץ, ואחיו האדמו"ר רבי חיים הגר )תרכ"ג-

)הסמוכה  באוטיניה  לאדמו"ר  שהוכתר  תרצ"ג( 
לסטניסלב(. בשנת תרנ"ה התמנה רבי חיים מאוטיניה 
ל"נשיא ארץ ישראל" ועמד בראש מפעל גיוס הכספים 
של כולל בוקובינה. לאחר מלחמת העולם הראשונה 
התיישב האדמו"ר רבי חיים בסטניסלב )משום שעירו 
נחרבה במלחמה(, והמכתבים שלפנינו הם  אוטיניה 

מתקופה זו. 
כ-38 פריטי נייר. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $400
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220. Letters to Safed from Chassidic Courts in Europe – Letters from Rabbi 
Moshe Brumer Attendant of the Tzemach Tzadik of Vizhnitz, and Letters 
from Rabbi Mendel Walzer Attendant of Rebbe Chaim Hager of Otynia
Large collection of letters and financial records pertaining to Eretz Israel funds, send to 
Safed from the courts of the Vizhnitz rebbes in Europe. Ca. 1880s and 1920s.
· Many letters and notes (28 leaves) handwritten and signed by R. Moshe Brumer, 
scribe and attendant of the Tzemach Tzadik, Rebbe Menachem Mendel of Vizhnitz. 
Vizhnitz, 1880-1888.
· Nine letters handwritten and signed by R. Mendel Walzer, attendant of Rebbe Chaim 
Hager of Otynia (son of R. Baruch of Vizhnitz). Stanislav, ca. 1920s.
The first rebbe of Vizhnitz – R. Menachem Mendel Hager, author of Tzemach Tzadik 
(1830 – Tishrei 1884), was very active in collecting and raising funds on behalf of the 
poor of Safed and Tiberias, and in distributing Eretz Israel funds. With time, he founded 
Kollel Vizhnitz, and appointed R. Moshe Charag (Zeiger), a prominent member of the 
Chassidic community in Safed, to lead it.
His grandson Rebbe Chaim Hager (1863-1932), son of the Imrei Baruch, was appointed 
rebbe in Otynia after his father's passing, and he succeeded the latter as Nesi Eretz 
Israel, heading the fundraising for Kollel Bukovina. After WWI, he settled in Stanislav, 
and the present letters are from that period.
Approx. 38 paper items. Size and condition vary.
Opening price: $400
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- כוללות צפת - התכתבויות עם חצרות האדמו"רים בחו"ל  אוסף מכתבים מגוון   .221
והפקוא"מ באמשטרדם, ועוד

אוסף מגוון של מכתבים ומסמכים, הנוגעים לענייני הציבור בצפת. כותבים ומקומות שונים: צפת, טבריה, 
ויז'ניץ, קוסוב, ראדוביץ, טשרנוביץ, סטניסלב, אמשטרדם, בואנוס איירס, ועוד - שנות התר"כ-תר"צ בקירוב. 

האוסף כולל בין השאר: 
· התכתבויות עם חצרות הקודש של האדמו"רים בחו"ל: מכתבים אל האדמו"ר רבי מנחם מנדל מוויז'ניץ 
בעל "צמח צדיק"; מכתב רבי משה סאק נאמן בית האדמו"ר רבי משה מקוסוב; מכתב רבי איתמר מסירט 
אל ה"צמח צדיק" )טבריה, תרל"ב(; מכתב רבי ישראל וואלצער מסטניסלב נאמן בית האדמו"ר רבי חיים 
ומכתבים מודפסים שנשלחו מהפקוא"מ  ויזניץ" מקוסוב,  "כולל  · קבלות מודפסות של  ועוד.  מאוטיניה; 
באמשטרדם, עם מילוי בכתב-יד, בחתימות רבי אברהם דעלימא ועוד. · מכתבים ופתקאות )"צעטלאך"( 
בחתימות רבי משה חר"ג ]צייגר[. · מכתבים ופתקאות )"צעטלאך"( של קופות הצדקה בעיר צפת שנשלחו 
לגזברי הכוללים. · שטרות חוב מודפסים )"ועקסיל"(, עם מילוי בכתב יד וחתימות. צפת, שנות התר"נ. · 

ועוד מכתבים ורשימות שונות.
48 פריטי נייר. מכתבים )חלקם על גבי גלויה(, פתקאות, ועוד. גודל ומצב משתנים. רובם עם חתימות בכתב 

יד.

פתיחה: $300
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221. Varied Collection of Letters – Kollelot of Safed – Correspondence with the 
Chassidic Courts in Europe and the Pekidim and Amarkalim in Amsterdam, 
and More
Assorted collection of letters and documents, pertaining to communal matters in 
Safed. From various writers and places: Safed, Tiberias, Vizhnitz, Kosov, Radovitz, 
Czernowitz, Stanislav, Amsterdam, Buenos Aires, and more – ca. 1860s-1930s.
The collection includes:
· Correspondence with the courts of rebbes in Europe, such as Rebbe Menachem 
Mendel, the Tzemach Tzadik of Vizhnitz; Rebbe Moshe of Kosov; Rebbe Chaim of 
Kosov; and more. · Printed receipts of Kollel Vizhnitz and printed letters sent from the 
Pekidim and Amarkalim in Amsterdam. · Notes of the charity funds in Safed. · And 
more.
48 paper items. Letters (some on postcards), notes, and more. Size and condition vary. 
Most bear hand signatures.
Opening price: $300
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222. אוסף פנקסים - רשימות חלוקה ב"כולל קאסוב" - צפת, תרע"ו-תש"ג
אוסף גדול של פנקסים, דפים וקבלות. צפת, תרע"ו-תש"ג בקירוב.

פנקסי רשימות החלוקה לבני "כולל קאסוב" של "מעות וויען" ]כספים שנאספו בגליציה ובוקובינה, ע"י 
חצרות האדמו"רים מקוסוב ומאטיניא-ויז'ניץ "נשיאי ארץ ישראל", ונשלחו דרך וינה[; "מעות מונטיפיורי" 
]כספים מקרנות מונטיפיורי וקרן "מזכרת משה"[ ו"מעות דעעש" ]כספים שנאספו במדינת זיבנבירגן ע"י 

אדמו"רי דעעש נשיאי ארץ ישראל"[.
כתיבה צפופה, רובה בכתב-ידו הנאה של רבי יוסף צבי גייגר, גזבר ונאמן הכולל. הרשימות שבפנקסים 
אלו מספקות מידע רב על אנשי הקהילה היהודית בצפת והתנהלותה בתקופה שלאחר מלחמת העולם 

הראשונה, בשעה שהתדלדל מאד היישוב היהודי בעיר.
בין דפי הפנקסים הכרוכים, נמצאים דפים נוספים )גדולים וקטנים( עם רשימות שונות, וכן מספר קבלות 

מודפסות )חלקן עם מילוי וחתימות בכתב-יד(
כותב הפנקסים: רבי יוסף צבי גייגר )תר"ל-תש"ד(, עסקן מוסדות התורה והחסד בעיר, סופר ולבלר, אמן 

וצייר רב כשרון. נודע כאבי הציור הצפתי.
דפים  מאות  יחד  הכוללים  מודפסות,  וקבלות  בכתב-יד  בודדים  דפים  פתקאות,  עשרות   + פנקסים  כ-10 

כתובים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

פתיחה: $400
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222. Collection of Notebooks – Chalukah Lists of Kollel Kosov – Safed, 1916-
1943
Large collection of notebooks, leaves and receipts. Safed, ca. 1916-1943.
Notebooks with lists of the members of Kollel Kosov, for the Chalukah of the Vienna 
monies (funds collected in Galicia and Bukovina by the courts of the rebbes of Kosov 
and Otynia-Vizhnitz, and sent via Vienna); the Montefiore monies (funds from the 
Montefiore and Mazkeret Moshe foundations) and Deyzh monies (funds collected in 
Siebenbürgen by the rebbes of Deyzh).
Close writing, mostly in the neat hand of R. Yosef Tzvi Geiger, treasurer and trustee of 
the Kollel. The lists in these notebooks provide much information on the Safed Jewish 
community in the period following WWI, when the Jewish settlement in the city had 
declined considerably.
Additional leaves (large and small) containing various notes between the bound leaves 
of the notebooks; several printed receipts.
Approx. 10 notebooks + dozens of notes, handwritten singles leaves and printed 
receipts, altogether hundreds of written leaves. Size varies. Overall good condition.
Opening price: $400
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223. מכתב אל הרב קוק - שאלה 
יצחק  משה  רבי  מאת  הלכתית 

סגל ראש ישיבת מנצ'סטר 

מכתב ארוך )3 עמ'( בדברי תורה, בכתב-
ידו וחתימתו של הגאון הצדיק רבי משה 
מנצ'סטר.  ישיבת  ראש  סג"ל,  יצחק 

]מנצ'סטר, שנות התר"פ בקירוב[.
הרב  "אדמו"ר  אל  לירושלים  נשלח 
יצחק  ר' אברהם  הגאון האמיתי.... מרן 
וכל  הקודש  דעיר  הגאב"ד  קוק...  הכהן 
בשאלה  עוסק  המכתב  של  רובו  א"י". 
הלכתית על השימוש בדודי מים חמים 
בשבת. בתחילתו מדובר על כספי צדקה 

שנשלחו מאנגליה לארץ ישראל. 
על  סגל  הרב  מתנצל  המכתב  בסיום 
בשאלתו,  קוק  הרב  את  מטריח  שהוא 
שכן  שלו,  החסרון  הרגשת  את  ומתאר 
אין  ארצם,  את  קוק  הרב  שעזב  מיום 
את  אליו  להפנות  שיוכל  גדול  רב  לו 
שאלותיו: "ימחל נא לי הדר"ג שליט"א 
על מכתבי זה, כי מה אוכל לעשות, כי 
בלא  כצאן  נשארנו  אותנו  שעזב  מיום 
והשותה  מוקירו...  ידידו  ממני  רועה... 
ר"מ  סגל  יעקב  משה  דבריו,  את  בצמא 

דפה הנ"ל". 
הגאון הצדיק רבי משה יצחק הלוי סגל 
מתלמידי   ,)1881-1947 )תרמ"א-תש"ח 
של  עולה  מקים  מנובהרדוק".  ה"סבא 

תורה באנגליה. ממייסדי ישיבת "עץ חיים" בלונדון, ומייסד הישיבה במנצ'סטר בראשה עמד כ-35 שנה. 
רבי משה יצחק היה צדיק וגאון מופלג. התמסר להרבצת תורה, ורבים מרבני התקופה היו מתלמידיו )בהם 
רבי שאול ווגשל מגייטסהד, רבי שמואל אלכסנדר אונסדורפר ועוד(. בספר "הגיוני מוהרש"ה" )עמ' יח, 
ראה צילום מצורף( מובאת עדות של שנים מתלמידיו, שאביהם המנוח התגלה אל ראש הישיבה בחלום 
לילה וביקש ממנו לשים עינא-פקיחא על בניו היתומים. רבי משה יצחק סיפר להם על כך וביקש מהם שלא 

לפרסם דבר זה.
בנו וממלא-מקומו בראשות ישיבת מנצ'סטר היה הגאון הצדיק רבי יהודה זאב סג"ל )תרע"א-תשנ"ג; צדיק 

קדוש ו"פועל ישועות", שהרבה לחזק את ענין "שמירת הלשון", והיה מכונה ה"חפץ חיים" של אנגליה(.
]1[ דף כפול )3 עמ' כתובים; בעמוד הרביעי כתובת לדואר חוזר(. כ-18 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. נקבי 

תיוק, עם פגיעות קלות בטקסט.

פתיחה: $300
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223. Letter to Rabbi Kook – Halachic Question from Rabbi Moshe Yitzchak 
Segal Dean of the Manchester Yeshiva
Lengthy letter (3 pages) of Torah thoughts, handwritten and signed by R. Moshe 
Yitzchak Segal, dean of the Manchester yeshiva. [Manchester, ca. 1920s].
Addressed to R. Avraham Yitzchak HaKohen Kook, rabbi of Jerusalem. Most the letter 
discusses the halachic question of using boilers on Shabbat. The beginning of the letter 
relates to charity funds sent from England to Eretz Israel.
R. Segal concludes by apologizing for troubling R. Kook with his question, explaining 
that since R. Kook left England, he is lacking a prominent rabbi to answer his questions. 
R. Moshe Yitzchak HaLevi Segal (1881-1947), an outstanding Torah scholar and 
tzaddik, disciple of the Alter of Novardok. Founder of the Manchester yeshiva, which 
he headed for some 35 years. His son was R. Yehuda Ze'ev Segal, who succeeded him 
as dean of the Manchester yeshiva. 
[1] double leaf (3 written pages; fourth page with return address). Approx. 18 cm. 
Good-fair condition. Stains. Filing holes, slightly affecting text.
Opening price: $300
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224. Letter from Rabbi Kook, Rabbi Isser Zalman Meltzer and Rabbi Abba 
Yaakov Borochov – Fundraising at the Western Wall and Rachel's Tomb for 
the Orthodox Boys' Schools in Jerusalem – Jerusalem, 1933
Letter handwritten and signed by R. Avraham Yitzchak HaKohen Kook, chief rabbi of 
Eretz Israel, with the signatures of R. Abba Yaakov HaKohen Borochov and R. Isser 
Zalman Meltzer. Jerusalem, Sivan 1933.
The letter lists the ideas raised at a meeting convened to obtain sources of income 
for the Orthodox boys' schools in Jerusalem: to solicit donations from visitors at the 
Western Wall and Rachel's Tomb, and to require the Chevra Kaddisha to dedicate a 
third of their income to Orthodox education. 
[1] leaf, official stationery of R. Kook. 27.5 cm. Fair condition. Stains and wear. Folding 
marks. Tears to folds, slightly affecting text.
Opening price: $300

224. מכתב הרב קוק, רבי איסר זלמן 
 - בורוכוב  יעקב  אבא  ורבי  מלצר 
ובקבר רחל  מגביות בכותל המערבי 
לטובת בתי הת"ת של "החינוך הישן" 
ירושלים,   - בירושלים  החרדים  של 

סיון תרצ"ג

רבי  הגאון  של  וחתימתו  בכתב-ידו  מכתב 
אברהם יצחק הכהן קוק הרב הראשי לארץ 
אבא  רבי  הגאונים  גם  חתמו  עליו  ישראל, 
יעקב הכהן בורוכוב ורבי איסר זלמן מלצר. 

ירושלים סיון תרצ"ג ]1933[. 
שנתקבלה  החלטה  על  נכתב  במכתב 
המצב  דבר  על  עצה  לטכס  "באסיפתנו... 
פעה"ק  דתשב"ר  הת"ת  בתי  של  הנורא 
רבן,  בית  של  דתינוקות  תורה  ]תלמודי 
הכנסה  מקורות  למצוא  הקודש[",  עיר  פה 
הלא  בעה"ק",  הישן  "החינוך  עבור  חדשים 
כותל  אצל  המבקרים  מהכנסת  "א.  הם: 
המערבי. ב. מהכנסת המבקרים בקבר רחל. 
התקנה  את  שיקיימו  דפה  מח"ק  לדרוש  ג. 
להחזקת  מהכנסתם  שליש  ליתן  העתיקה, 

החינוך החרדי הישן...". 
לבסוף כותב הרב קוק: "הוסכם להציע לכל 
תייר מבקר בכהמ"ע ובקב"ר ]בכותל המערבי 

ובקבר רחל[ להתנדב נדבה הגונה לחיזוק ת"ת דתשב"ר פעה"ק ת"ו".
]1[ דף, נייר מכתבים רשמי של הרב קוק. 27.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי. סימני קיפול. קרעים בקווי 

הקיפול, עם פגיעות קלות בטקסט. 

פתיחה: $300
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225. תקנת ה"מצבות" בבתי הקברות בירושלים - מכתבי הרב קוק, הרב דושינסקי וחברי 
הבד"צ של "העדה החרדית" - ירושלים, תרצ"ה

שלשה מכתבים בחתימות ידיהם של ארבעה מרבני ירושלים: רבי אברהם יצחק הכהן קוק - הרב הראשי 
לארץ ישראל; רבי יוסף צבי דושינסקי - הרב הראשי של העדה החרדית; רבי פנחס עפשטיין ורבי דוד הלוי 

יונגרייז - חברי הבד"צ של העדה החרדית. ירושלים, כסלו תרצ"ה ]1934[
המכתבים מאשרים ומחזקים את התקנה שנתקבלה באסיפות הרבנים, יחד עם כל גבאי החברה קדישא 
של קהלות האשכנזים - שכל ההכנסות הכספיות מבניית מצבות וציונים בבתי הקברות יוקדשו לטובת בתי 

תלמודי תורה של תשב"ר, שהתמודדו באותה תקופה עם משבר כלכלי עמוק. 
]3[ מכתבים, על ניירות מכתבים רשמיים. כ-27-28.5 ס"מ. מודפסים במכונת כתיבה וחתומים בידי הרבנים. 

מצב טוב עד טוב-בינוני. כתמים ובלאי. 

פתיחה: $400

225. "The Tombstones Regulation" in the Jerusalem Cemeteries – Letters from 
Rabbi Kook, Rabbi Dushinsky and the Dayanim of the Edah HaCharedit – 
Jerusalem, 1934
Three letters signed by four rabbis of Jerusalem: R. Avraham Yitzchak HaKohen 
Kook – chief rabbi of Eretz Israel; R. Yosef Tzvi Dushinsky – chief rabbi of the Edah 
HaCharedit; R. Pinchas Epstein and R. David HaLevi Jungreis – dayanim in the Edah 
HaCharedit Beit Din. Jerusalem, Kislev 1934.
The letters confirm and reinforce the regulation instituted at the meetings of the rabbis 
with the gabba'im of the Chevra Kaddisha of the Ashkenazi communities – that all 
income from building tombstones at the cemetery would be dedicated to the Orthodox 
boys' schools, which were undergoing a severe financial crisis.
[3] letters on official stationery. 27-28.5 cm. Typewritten and signed by the rabbis. Good 
to good-fair condition. Stains and wear.
Opening price: $400
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להחזקת  ופרוטוקולים מ"הקרן  226. מכתבים 
 - קוק  מהרב  ורשימות  מכתבים   - הישיבות" 
חרל"פ,  הרב  בחתימות  ומכתבים  מסמכים 

הרב סרנא, הרב טיקוצ'ינסקי ורבנים נוספים
מקבץ גדול של מכתבים ופרוטוקולים )חלקם חתומים(, 
להחזקת  "הקרן  וניהול  מהקמת  ורשימות,  מסמכים 
הרב  של  בביתו  שהוקמה  ישראל,  בארץ  הישיבות" 
התר"צ  שנות  קוק.  הכהן  יצחק  אברהם  רבי  הראשי 

בקירוב. 
האוסף כולל, בין היתר: 

· שני דפים בכתב ידו של הרב קוק - פרוטוקול אסיפה 
להקמת "הועד להחזקת הישיבות הקיימות", עם הגאון 
ישיבת  ראש  )הגרימ"ט(,  טיקוצ'ינסקי  מיכל  יחיאל  רבי 
"עץ חיים", והגאון רבי יחזקאל סרנא )הגריח"ס(, ראש 
ישיבת חברון. ]ירושלים, תרצ"ד-תרצ"ה )1934( בקירוב[. 
· הסכם ופרוטוקול אסיפה של "הקרן להחזקת שלשת 
הישיבות הגדולות", שהתקיימה בבית הרב מאיר ברלין 
לאחר פטירת הרב קוק )בהחלטות נאמר כי הקרן תקרא 
בשם "קרן התורה על שם רבנו זצ"ל"(, בחתימות רבי 
יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי, רבי יעקב משה חרל"פ )ראש 
ישיבת מרכז הרב( ורבי יחזקאל סרנא. ירושלים, תשרי 

תרצ"ו ]1935[. 
· מכתב בחתימות הרבנים הראשיים, רבי יעקב מאיר 
ורבי אברהם יצחק הכהן קוק, אודות המגביות בכותל 
המערבי לטובת תלמודי התורה בעיר. ירושלים, אלול 

תרצ"ג ]1933[. 
· שני מכתבים: מכתב בחתימות רבי ראובן כ"ץ הרב 
טיקוצ'ינסקי  מיכל  יחיאל  רבי  תקווה,  לפתח  הראשי 
ורבי יחזקאל סרנא, אל הרבנים הראשיים לתל אביב; 
עמיאל,  אביגדור  משה  רבי  בחתימות  תשובה  ומכתב 
רבי בן ציון חי עוזיאל ורבי צבי פסח פראנק. אדר תרצ"ו 

 .]1936[
· מאמר הספד ליום השנה הראשון לפטירת הרב קוק, 
מודפס במכונת כתיבה, עם תיקונים בכתב יד ובחתימת 
ירושלים, אלול  טיקוצ'ינסקי.  מיכל  יחיאל  רבי  הכותב 

תרצ"ו ]1936[.
· "הצור תמים פעלו" - מודעת אבל מודפסת, על פטירת 
רבנו  וקדושו,  ישראל  גאון  דורנו,  "עטרת ראשנו, פאר 
אברהם יצחק הכהן קוק זצק"ל", בחתימת "הנהלת בתי 

הת"ת והישיבה הק']דושה[ עץ חיים". ]ירושלים, אלול תרצ"ה[.
הקרן  לעבודת  הקשורים  ובכתב-יד(,  כתיבה  )במכונת  ורשימות  פרוטוקולים  ומסמכים,  מכתבים  ועוד   ·

הנ"ל, ולעבודת הנהלת הישיבות והתלמודי תורה בירושלים. 
כ-40 פריטים + מעטפות ודפים נוספים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $500
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226. Letters and Protocols from the 
Keren LeHachzakat HaYeshivot – 
Letters and Notes from Rabbi Kook 
– Documents and Letters Signed by 
Rabbi Charlap, Rabbi Sarna, Rabbi 
Tucazinsky and Other Rabbis
Large collection of letters and protocols 
(some signed), documents and notes, 
concerning the establishment and 
management of the Keren LeHachzakat 
HaYeshivot in Eretz Israel, founded in the 
home of the chief rabbi, R. Avraham Yitchak 
HaKohen Kook. Ca. 1930s.
The collection includes:
· Two leaves handwritten by R. Kook – 
minutes of the founding meeting of the 
Vaad LeHachzakat HaYeshivot, with R. 
Yechiel Michel Tucazinsky (dean of the Etz 
Chaim yeshiva) and R. Yechezkel Sarna 
(dean of the Hebron yeshiva). [Jerusalem, 
ca. 1934].
· Minutes of the meeting of the Keren 
LeHachzakat Shloshet HaYeshivot 
HaGedolot, which took place in the home of R. Meir Berlin after the passing of R. 
Kook. Signed by R. Yechiel Michel Tucazinsky, R. Yaakov Moshe Charlap (dean of the 
Mercaz HaRav yeshiva) and R. Yechezkel Sarna. Jerusalem, Tishrei 1935.
· Letter signed by the chief rabbis, R. Yaakov Meir and R. Avraham Yitzchak HaKohen 
Kook, regarding fundraising at the Western Wall for the boys' schools in Jerusalem. 
Jerusalem, Elul 1933.
· Two letters: letter signed by R. Reuven Katz chief rabbi of Petach Tikva, R. Yechiel 
Michel Tucazinsky and R. Yechezkel Sarna, addressed to the chief rabbis of Tel Aviv; 
and response letter signed by R. Moshe Avigdor Amiel, R. Benzion Chai Uziel and R. 
Tzvi Pesach Frank. Adar 1936.
· Typewritten eulogy for the first anniversary of the passing of R. Avraham Yitzchak 
HaKohen Kook, emended and signed by the author of the eulogy, R. Yechiel Michel 
Tucazinsky. Jerusalem, Elul 1936
· Printed notice of the passing of R. Avraham Yitzchak HaKohen Kook, signed by the 
administration of the Etz Chaim boys' school and yeshiva. [Jerusalem, Elul 1935].
· Other typewritten and handwritten letters, documents, protocols and notes, related 
to the activities of this fund, and the management of the yeshivot and boys' schools in 
Jerusalem.
Approx. 40 items + envelopes and additional leaves. Size and condition vary.
Opening price: $500
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227. אוסף מכתבים של הנהלת ישיבת "עץ 
הגרא"מ  חתימות  עם  ופרוטוקולים  חיים" 

שך 
מכתבים  פרוטוקולים,  מסמכים,  של  גדול  אוסף 
חיים"  "עץ  ישיבת  בעניני  מכתבים,  והעתקי 

בירושלים, שנות התש"י והתש"כ בקירוב.
בין הפריטים: 

בחלק  הישיבה.  הנהלת  מישיבות  פרוטוקולים   ·
חברי  של  ידם  חתימות  דפים(  )כ-8  מהדפים 
ההנהלה: הגאון רבי אלעזר מנחם שך ]ראש ישיבת 
אהרן  ניסן  רבי  זלזניק,  יעקב  אברהם  רבי  פוניבז'[, 
חיים  ורבי  אקער  ישעיה  חיים  רבי  טיקוצ'ינסקי, 

ברלין.
· מכתב עם 42 חתימות של חכמי ולומדי ישיבת "עץ 
חיים", בענין סדרי החלוקה של כולל האברכים. בין 
שנודעו  רבים  של  חתימותיהם  מופיעים  החותמים 
לימים כגאוני הדור, פוסקי הלכה, צדיקים ומקובלים 
- בהם: רבי זעליג ליב לוין, רבי ישראל יעקב פישר, 
רבי נחמן דוד דובינקי, רבי משה יהושע לנדא, רבי 
יהודה שפירא, רבי נחום יצחק פראנק, רבי יהודא 
זאב חשין,  רבי  יוסף צבי סלנט,  רבי  רבינוביץ,  ליב 
רבי  העלער,  מיכל  צבי  רבי  זוסמן,  ליב  יוסף  רבי 

בנימין זאב פרג, רבי יצחק דוד גוטפרב, רבי אברהם דוב אויערבאך, רבי זאב דוב צ'צ'יק, ועוד. 
· מכתבים בחתימות ידם של רבנים שונים: רבי צבי פסח פראנק, רבי יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי, רבי יוסף 

גרשון הורוויץ ורבי אליהו ראם, רבי שלמה זלמן זלזניק, ועוד. 
כ-40 פריטים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $500

227. Collection of Letters Regarding the Management of the Etz Chaim Yeshiva 
and Protocols Signed by Rabbi Elazar Menachem Shach
Large collection of documents, protocols, letters and copies of letters pertaining to the 
Etz Chaim yeshiva in Jerusalem, ca. 1950s and 1960s.
The collection includes:
· Minutes of yeshiva faculty meetings. Some leaves (approx. 8 leaves) are signed by 
the faculty members: R. Elazar Menachem Shach (dean of the Ponovezh yeshiva), R. 
Avraham Yaakov Zalaznik, R. Nissan Aharon Tucazinsky, R. Chaim Yeshaya Acker 
and R. Chaim Berlin.
· Letter signed by 42 students of the Etz Chaim yeshiva, many of whom were later 
renowned as outstanding Torah scholars, halachic authorities and kabbalists.
· Letters signed by various rabbis: R. Tzvi Pesach Frank, R. Yechiel Michel Tucazinsky, 
R. Yosef Gershon Horowitz, R. Eliyahu Romm, R. Shlomo Zalman Zalaznik, and more.
Approx. 40 items. Size and condition vary.
Opening price: $500
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פנקסים  מכתבים,  ארכיון   .228
מיכל  יחיאל  רבי   - ורשימות 

טיקוצ'ינסקי וישיבת עץ חיים

והעתקי מכתבים,  אוסף ענק של מכתבים 
מסמכים  שונות,  ורשימות  רבים  פנקסים 
רבי  הגאון  של  מארכיונו  ופרוטוקולים, 
יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי ראש ישיבת "עץ 
רבי  מקומו  ממלא  ובנו  בירושלים,  חיים" 
התר"נ- ]שנות  טיקוצ'ינסקי.  אהרן  ניסן 

תש"כ בקירוב[.
בין הפריטים: 

של  ידם  בחתימות  ומסמכים  מכתבים   ·
הרבנים: רבי זליג ראובן בנגיס; רבי צבי פסח 
יחזקאל  רבי  מלצר;  זלמן  איסר  רבי  פרנק; 
המגיד   - ברמן  יצחק  אליעזר  רבי  סרנא; 
 - מישקובסקי  יוסף  חזקיהו  רבי  ממינסק; 
של  רבה   - כ"ץ  ראובן  רבי  מקריניק;  הרב 
עוזיאל;  חי  ציון מאיר  בן  רבי  פתח תקוה; 
תל  של  רבה   - עמיאל  אביגדור  רבי משה 
ישיבת  אידלזק מראשי  רבי שמואל  אביב; 
מילבסקי  רבי אהרן  אביב;  בתל  נובהרדוק 
אהרן  אליהו  רבי  )ליטא(;  אליטא  אב"ד 
האדמו"ר  תש"ז;  אביב,  תל  מיליקובסקי, 
תש"ז;  חיפה,  רבינוביץ,  נחום  מנחם  רבי 
רבי אברהם ורנר מנתניה; רבי יוסף אונא; 
מרדכי  רבי  היילפרין;  זלמן  אפרים  רבי 
צ'יקינובסקי רבה של ריו דה ז'ניירו ומושב 
יוסף  רבי  אוירבך;  נתן  מנחם  רבי  מירון; 
גרשון הורביץ; רבי אליהו ראם; רבי יחיאל 

מיכל הורביץ; ועוד רבנים רבים.
בהם:  מחו"ל,  ונדיבים  מרבנים  מכתבים   ·
רבי יוסף אליהו הנקין; רבי אפרים אפשטיין 
- מרבני שיקגו; רבי יחיאל מיכל קוסובסקי 

- מרבני יוהנסבורג דרום אפריקה.
תרצ"א,  משנת  מודפס  פרוזבול  שטר   ·
בחתימות ידם של רבני הבד"צ: רבי פנחס 
אפשטיין, רבי שמחה בונם ורנר ורבי גרשון 

יהודה זילברמן.
· פסק דין "בית הדין - ירושלים", בחתימות 
ידם של רבי אליהו מרדכי הלוי ולקובסקי, 
יוסף קאפח.  ורבי  יוסף שלום אלישיב  רבי 

ירושלים, אלול תשי"א.
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· מכתבים רבים מראשי המפלגות הדתיות: ר' יהודה ליב הכהן פישמן ]מיימון[; ר' יצחק מאיר לוין; ר' משה 
בלויא; ר' זאב גולד; ר' מאיר ברלין ]בר אילן[; ר' משה פרוש ובנו ר' מנחם גליקמן פרוש; ועוד. 

· מכתבים מאישים שונים - מנהיגי היישוב בארץ )ד"ר טהון, ארתור רופין, הנרייטה סאלד, דוד ילין, ועוד(, 
סופרים ואנשי רוח )פנחס גרייבסקי, שלמה שוקן, ד"ר ב"מ לוין, פרופ' שמחה אסף, מיכל יצחק רבינוביץ, 
פרופ' אברהם הלוי פרנקל, ועוד(, ונכבדי תל אביב )יעקב גזונדהייט, ר' שמואל זנוויל ז'רסקי, ישראל אהרן 

]הערי[ פישל, ועוד(, וכן קבלות, מכתבי נדיבים, צוואות נדיבים חתומות, ועוד.
· פנקסים רבים בכתב ידו של הרב טיקוצ'ינסקי, חלקם עוד מתקופת כהונתו כנאמן ביתו של חמיו-זקנו רבי 
שמואל סלנט )באחד הפנקסים, הוא כותב בשמחה על הצלחתו למנות את רעו רבי צבי פסח פרנק כחבר 
הבד"צ בירושלים(. דפים עם רשימות שונות בכתב ידו, בהם: זכרונות מסביו רבי שמואל סלנט; העתקי 

מסמכים מוקדמים על עניני ה"חצר" של הרב מראדישקוביץ; ועוד.
כ-1000 פריטים, גודל ומצב משתנים. 

הארכיון לא נבדק באופן יסודי ויתכן שהוא כולל פריטים חשובים נוספים שלא צויינו.

פתיחה: $800 
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228. Archive of Letters, 
Notebooks and Notes – Rabbi 
Yechiel Michel Tucazinsky and 
the Etz Chaim Yeshiva
Large collection of letters, 
correspondence and copyings 
of letters, many notebooks, and 
various notes, documents and 
protocols, from the archive of R. 
Yechiel Michel Tucazinsky, dean of 
the Etz Chaim yeshiva in Jerusalem, 
and of his son and successor R. 
Nissan Aharon Tucazinsky. [ca. 
1890s-1960s].
The items include many letters 
and documents from renowned 
rabbis such as R. Zelig Reuven 
Bengis, R. Tzvi Pesach Frank, R. 
Isser Zalman Meltzer, R. Yechezkel 
Sarna, R. Yosef Eliyahu Henkin, R. 
Chizkiyahu Yosef Mishkovsky, 
R. Reuven Katz, R. Benzion Meir 
Chai Uziel, R. Moshe Avigdor Amiel, R. Pinchas Epstein, R. Yosef Shalom Elyashiv, 
and many more rabbis.
· Letters from the leaders of the yishuv in Eretz Israel and the heads of the religious 
parties: Dr. Thon, Arthur Ruppin, Henrietta Szold, David Yellin, R. Yehuda Leib 
HaKohen Fishman [Maimon], R. Yitzchak Meir Levin, R. Moshe Blau, R. Ze'ev Gold, 
R. Meir Berlin [Bar Ilan], and more. 
· Letters from authors and intellectuals such as Pinchas Grayevsky, Shlomo Schocken, 
Dr. B.M. Levin, Prof. Simcha Assaf, and more.
· Receipts, letters and signed wills from philanthropists.
· Many notebooks handwritten by R. Tucazinsky, some from his time as attendant 
of his grandfather R. Shmuel Salant. Leaves with various notes in his handwriting, 
including: his memoirs of R. Shmuel Salant; copies of early documents pertaining to 
the courtyard of the rabbi of Radishkovitz, and more.
Approx. 1000 items, size and condition vary. The archive was not examined in depth 
and may contain more important items. For more details, see Hebrew description. 
Opening price: $800
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229. ספר חברא מחזירי עטרה ליושנה עם כולל העברים - מאת רבי עקיבא יוסף שלזינגר 
- ירושלים, תרל"ג

דפוס  ]ירושלים,  שלזינגר.  יוסף  עקיבא  רבי  מאת  העברים,  כולל  עם  ליושנה,  עטרה  מחזירי  חברא  ספר 
שמעלקע יוסף שמער וגיסו יצחק גאשצינני ור' יעקב דוד סלאטקי, תרל"ג 1873[. 

ברישיון  ישראל  ארץ  ליישוב  ארגון  להקמת  והצעה  לציון,  לשוב  ליהודים  קריאה  היא  החיבור  מטרת 
הממשלה, בהנהגת נבחרי ציבור שיסתייעו בכוח צבאי של שומרים )"אלו השומרים ברגלם מכונים בשם 
היישוב   - בספר  ששורטטה  התוכנית  לפי  לוחמיאל"(.  בשם  מכונים  בסוסים...  הרוכבים  ואלו  שומריאל 

יתנהל כבימי קדם לפני הגלות, בחלוקה לשבטים ובלשון העברית. בסוף הספר תפילה ליישוב הארץ.
מ; ]4[ דף. חסר דף השער עם ההקדמה שבצדו השני. 20 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. 

קרעים בשולי הדפים. רישומים. כריכה חדשה.
במפעל הביבליוגרפיה רשמו ]5[ דף בסוף, כנראה בעקבות ש. הלוי, אך בכל העותקים שראינו מופיעים רק 

]4[ דף, וגם מן התוכן נראה כי הספר שלם.
ש' הלוי, מס' 188.

פתיחה: $300

Jerusalem and Eretz Israel – Books and Printed Matter

ירושלים וארץ ישראל - ספרים ודברי דפוס
)ראה עוד בפרקים: הגדות של פסח; חסידות(
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מאת  נדירים  חיבורים  אוסף   .230
ברית   - שלזינגר  יוסף  עקיבא  רבי 
שמרו   / תבכה  במר  ציון   / עולם 

משפט / עמוד היראה

רבי  מאת  פולמוסיים  חיבורים  חמשה 
עקיבא יוסף שלזינגר, בשלושה כרכים:

1-3. שלושה חיבורים כרוכים יחד: 
· ברית עולם ]קמא[ - עין הדעת, ויכוח בין 
פרטית.  השגחה  בעניין  ל"חכם"  "חוקר" 

]ירושלים, תרנ"א 1891[. 
רבי  חמיו  על  הספד   - תבכה  במר  ציון   ·
]ירושלים,  מקולומיא.  ליכטנשטיין  הלל 

תרנ"א 1891?[. 
נגד  פולמוס   - האחרון  עולם  ברית   ·
מיוחדים.  לזמנים  ותפילות  הכופרים, 

ירושלים, דפוס שלזינגר, ]תרנ"ח 1898[. 
ללא  נדפסו  הראשונים  החיבורים  שני 
ש'  ראה   - עולם  ברית  ספר  )על  שער 
מס'  הראשונים,  ירושלים  ספרי  הלוי, 
644; תאריך הדפסת הספר לפי הלוי הוא 
במפעל  הספר  ברשומת  ראה  אך  תרמ"ט, 

הביבליוגרפיה(.
מצב  ס"מ.   20 דף.  פב  עמ',   16 דף;  ו  כ; 
בינוני-טוב. כתמים. קרעים וקרעים חסרים, 

משוקמים בחלקם במילוי והדבקות נייר. רישומים וחותמות. כריכה חדשה.

229. Chevra Machzirei Atarah LeYoshnah with Kollel HaIvrim – By Rabbi 
Akiva Yosef Schlesinger – Jerusalem, 1873
Chevra Machzirei Atarah LeYoshnah, with Kollel HaIvrim, by R. Akiva Yosef 
Schlesinger. [Jerusalem: Schmelke Yosef Schmer and brother-in-law Yitzchak Gościnny 
and R. Yaakov David Slotky, 1873].
The purpose of the work is to encourage Jews to return to Zion. The book contains a 
proposal to establish a government approved organization for the settlement of Eretz 
Israel, with a detailed plan for the organized settlement of the land.
40; [4] leaves. Lacking title page with preface on verso. 20 cm. Fair-good condition. 
Stains, including dampstains. Marginal tears. Inscriptions. New binding.
The Bibliography of the Hebrew book lists [5] leaves at the end, yet all the copies we 
saw only comprised [4]; the content also seems to indicate that the book is complete.
Opening price: $300
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4. קונטרס שמרו משפט עם התנצלות, בלשון הקודש 
שלזינגר.  יוסף  עקיבא  רבי  מאת  אשכנז,  ובלשון 

ירושלים, ]תר"ס 1900[. יידיש ועברית.
בין  שהתעוררה  למחלוקת  הקשור  פולמוסי  ספר 
בחלקו  בירושלים.  הישן  היישוב  לאנשי  המחבר 
מפני  עצמו  על  מגן  המחבר  הספר,  של  הראשון 
השמצות שונות שנכתבו נגדו, מפרט את הפעולות 
הסכסוך  את  ומתאר  ישראל,  ארץ  למען  שעשה 
שפרץ בינו לבין כולל הונגריה. בחלק השני מובאים 

דברי דרוש ותוכחות מוסר נגד דיינים בירושלים.
בסוף הספר: "מודעה על ספר תורת יחיאל על התורה 
מי אשר חפץ בספר זה... ומצוה לקבל פרענומעראנטין 
עליו כי עי"כ יהי' עזר לדפוס... ואשלח פה רצוף דף 
צורפו  במקור  ולדוגמה...".  לאות  הראשון  )בוגען( 
אל הספר ד דף, דוגמה מתוך הספר שעתיד לצאת 
]תרס"ב 1902[, אך בעותק שלפנינו דפים אלו אינם 

מופיעים.
ב, מח; כח דף. ללא ד דף )דוגמה(. 20 ס"מ. מצב טוב-

משוקמים  קרעים,  דיו.  כתמי  בהם  כתמים,  בינוני. 
בחלקם בהדבקה. רישומים וחתימות. כריכה חדשה.

חוברת  פולמוסי,  ירחון  היראה",  "עמוד  חוברת   .5
מס' 7 - אדר. ]ירושלים[, תרל"ט ]1879[. דפוס יצחק 

גאשצינני ושותפיו.
דף  עם  שנדפסה  היחידה   ,7 מס'  חוברת  לפנינו 
יתכן  שער. ככל הנראה מדובר בחוברת האחרונה. 
מכן  לאחר  חודש  שנדפס  היראה  עמוד  שקונטרס 
נועד להוות המשך לסדרת  ניסן תרל"ט[  ]ירושלים, 

החוברות, אך אחריו לא נדפס עוד מסדרה זו.
ח עמ'. 17.5 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים. קרעים 
חסרים גדולים, עם פגיעה בטקסט ובמסגרת השער, 
מחוקה.  וחותמת  רישומים  נייר.  במילוי  משוקמים 

עמודים ג-ו מנותקים. כריכה חדשה.
)תקצ"ה- שלזינגר  יוסף  עקיבא  רבי  הגאון  המחבר, 

הלל  רבי  הגאון  חתן  העברי",  "לב  בעל  תרפ"ב( 
רבני  גדולי  של  תלמידם  מקולומייא,  ליכטנשטיין 
ברפורמה  שלחמו  הבולטים  הקנאים  ומן  הונגריה 
ובהשכלה. בשנת תר"ל עלה לירושלים, בה המשיך 
לטובת  פעל  וב"מחדשים".  באפיקורסים  מאבקו  את 
התיישבות יהודית ברחבי הארץ, ואף נקלע למחלוקת 
חריפה ולחיכוכים עם אנשי היישוב הישן כשיצא נגד 

שיטת ה"חלוקה", ובפרשיות ופולמוסים אחרים. 

פתיחה: $300 
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230. Collection of Rare Works by 
Rabbi Akiva Yosef Schlesinger 
– Brit Olam / Tzion BeMar 
Tivkeh / Shimru Mishpat / 
Amud HaYirah
Five polemic works by R. Akiva 
Yosef Schlesinger, in three volumes. 
1-3. Three works bound together:
· Brit Olam [Kama] – Ein HaDaat, 
debate between the philosopher 
and the Torah scholar on Divine 
Providence. [Jerusalem, 1891].
· Tzion BeMar Tivkeh – eulogy for his 
father-in-law R. Hillel Lichtenstein 
of Kolomyya. [Jerusalem, 1891?].
· Brit Olam HaAcharon – polemic 
against heretics, and prayers 
for special occasions. Jerusalem: 
Schlesinger, [1898].
The first two works were printed 
without title page.
20; 6 leaves; 16 pages, 82 leaves. 20 
cm. Fair-good condition. Stains. Closed and open tears, repaired in part with paper. 
Inscriptions and stamps. New binding. 
4. Shimru Mishpat, by R. Akiva Yosef Schlesinger. Jerusalem, [1900]. Yiddish and 
Hebrew. 
Polemic book printed in the wake of the author's dispute with the Yishuv HaYashan 
in Jerusalem.
2, 48; 28 leaves. Without 4 leaves at end of book (sample of upcoming book). 20 cm. 
Good-fair condition. Stains, including ink stains. Tears, repaired in part. Inscriptions 
and signatures. New binding.
5. Amud HaYirah, polemic monthly, issue 7 – Adar. [Jerusalem], 1879. Isaac Gościnny 
and partners.
The only issue printed with title page. Presumably the final issue.
8 pages. 17.5 cm. Fair-poor condition. Stains. Large open tears, affecting text and title 
page border, repaired with paper. Inscriptions and deleted stamp. Pages 3-6 detached. 
New binding. 
Opening price: $300
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 - יוסף שלזינגר  - רבי עקיבא  )כולל חלק מהדפים הנדירים(  יוסף חדש  ספר בית   .231
ירושלים, תרל"ה-תרמ"א

ספר בית יוסף חדש, חידושי תורה בהלכה ובאגדה, תוכחת מוסר וענינים ציבוריים, מאת הגאון רבי עקיבא 
יוסף שלזינגר בעל "לב העברי". ירושלים, ]תרל"ה-תרמ"א 1875-1881[.

הספר נדפס בין השנים תרל"ה-תרמ"א, בשני בתי דפוס. הדפסתו החלה בדפוסו של רבי יואל משה סלומון, 
אשר סירב להמשיך בהדפסה לאחר שעיין בתוכנו הפולמוסי של הספר. המשך ההדפסה נעשה בדפוס 
"העברי" ]של רבי יצחק גאשצינני[. חלקים מהספר הופצו טרם סיום ההדפסה, ומכאן ההבדלים הרבים בין 

עותקי הספר הבודדים שנותרו בעולם. 
נמצאים בכל  "קול מבשר" ממחבר הספר, אשר אינם  נוסף עם מכתב  ודף  לעותק שלפנינו שני שערים, 
העותקים. העותק כולל את הדפים האחרונים קיט-קכד: "בדק הבית" - השמטות והוספות שנדפסו בשנת 
תרמ"א. חסרים כמה דפי מפתחות ודפים נוספים. מספר דפים חסרים עם הסכמות ומאמר "קול ברמה" 

הושלמו בצילום.
המחבר, הגאון רבי עקיבא יוסף שלזינגר )תקצ"ה-תרפ"ב( בעל "לב העברי", חתן הגאון רבי הלל ליכטנשטיין 
מקולומייא, תלמידם של גדולי רבני הונגריה ומן הקנאים הבולטים שלחמו ברפורמה ובהשכלה. בשנת 
תר"ל עלה לירושלים, בה המשיך את מאבקו באפיקורסים וב"מחדשים". פעל לטובת התיישבות יהודית 
ברחבי הארץ, ואף נקלע למחלוקת חריפה ולחיכוכים עם אנשי היישוב הישן כשיצא נגד שיטת ה"חלוקה", 
ובפרשיות ופולמוסים אחרים. בספרו "בית יוסף חדש" יצא רבי עקיבא יוסף שלזינגר בביקורת חריפה נגד 
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מוסדות הציבור בירושלים ושיטת ה"חלוקה" הבלתי-צודקת בכולל אונגרן אליו השתייך, וקרא לייסד כולל 
חדש בשם "כולל העברים" אשר יעודד התיישבות חקלאית, ובכך יציל את יהדות אירופה הנתונה בסכנת 

ההתבוללות וההשכלה.
עם צאת הספר "בית יוסף חדש" לאור, התלקחה מחלוקת עזה. נגד הספר יצאו מספר פרסומים )"ניתוץ 
הבית" ועוד(, במחאה על ביזוי נשיאי וראשי כולל אונגרן. את הספר דנו בשריפה ואת מחברו ב"חרם". 
בנוסף ניסו להתנכל לחייו ע"י עלילות אצל השלטון הטורקי. תקופה ארוכה חשש רבי עקיבא יוסף לחייו 
ולא יצא מביתו, פן יתנקשו בו. פעולות שונות נעשו ע"י המחרימים להשיג את הספרים ולשרפם. בעלי 
ולהחזירם  האוסטרי,  הדואר  ע"י  הספרים,  משלוח  את  ביפו  לעצור  ניסו  האוסטרית  בקונסוליה  קשרים 

לשריפה בירושלים, וגם לאחר שנודע כי הספרים כבר יצאו לדרכם לחו"ל, ניסו להשיבם משם.
בארצות הונגריה נחלקו הדעות בין הרבנים בענין הספר. רבו רבי חיים סופר בעל "מחנה חיים", שהיה 
באותה תקופה אב"ד מונקאטש, תמך בו, וכתב מספר מכתבים בנסיון להרגיע את הרוחות. אולם נשיאי 
ה"כולל" הרבנים מפרשבורג ומאונגוואר לא הסכימו לתמוך בו. אף מורו ורבו המהר"ם שיק אב"ד חוסט 
כותב בהסתייגות בתשובתו לאדם ששאל אם יש לחוש לחרם על הספר "בית יוסף חדש": "והנה ספר הנ"ל 
לא ראיתי ולא בא לידי, ואם אמנם שהרב המחבר הנ"ל מוחזק בכשרות ולירא ה', בכל זה כשנשלח לידי 
מירושלים תוכן ענין הספר שנתנו עליו חרם בב"ד דשם, חששתי לדבריהם... והיום שבא לידי קונטרס נדפס 
בירושלים בשם חרב פיפיות וגם בסופו נדפס קונטרס קטן בשם צעקת הדל מהרב המחבר הנ"ל שצועק חמס 
שרודפין אותו שלא כדין ושאין ממש בלעז שהוציאו עליו, ומי יודע ויבין זאת, עכ"פ צריכין אנו לחוש עוד 

עד דיצא האמת לאמיתו ויתבררו הדברים..." )שו"ת מהר"ם שיק, יורה דעה, סימן רי"א(.
בינתיים התחבר רבי עקיבא יוסף לחכמי הספרדים בירושלים ובחברון, ששבו לתמוך בו. בקונטרס "חרב 
פיפיות" קיבל גם מכתבי תמיכה מהרב מרדישקוביץ ומרבנים נוספים ]שהושמצו בשל כך בקונטרס "שומר 

ישראל"[. 
מתנגדיו, שלא בחלו באמצעים, פרסמו בהמשך הפולמוס קונטרס נוסף בשם "שומר ישראל", ובו טענות 
רבות נגד המחבר, ביניהן: א. שעבר על "חרם דרבינו גרשום", כשהתיר לאיש שאשתו סירבה לעלות עמו 
נדפס בדפוס של המיסיון  ג. שהספר  ב. שהוא מתיימר להיות משיח;  ישראל לשאת אשה שניה;  לארץ 
]טענה כוזבת, כאמור הספר נדפס ברובו בדפוס רבי יצחק גאשצינני[; ד. שהמחבר מארגן מרד בממשלה 

הטורקית, טענה שהיה בה משום סכנת נפשות למחבר.
המאבק נגד רבי עקיבא יוסף החריף, ובהנהלת "כולל שומרי החומות" סירבו לתת "חלוקה" למי שיסרב 
לחתום כי הוא מצטרף לחרם. כרוזים שונים הוצאו נגדו ואת חתימתו הידועה "עי"ש" פירשו במילים ע'וכר 

יש'ראל. ]הישוב בני עי"ש שליד גדרה, קרוי על שמו של רבי עקיבא יוסף[.
בסופו של דבר התפשר רבי עקיבא יוסף עם מתנגדיו, שהסירו את החרם. מעניין לציין, כי בפטירתו הספידו 
הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד, שהיה מראשי כולל אונגרן. רבי עקיבא יוסף חידש בחייו חידושים הלכתיים 
שחל  השנה  בראש  המערבי  בכותל  שופר  תקיעת  כדוגמת  הרבנים,  בקרב  התקבלו  לא  שחלקם  שונים, 

בשבת, לבישת תכלת ועוד.
]3[, ב-קכד דף. חסרים דפים ]4-18[ שבהם כמה הסכמות, מפתחות וכמה הודעות, אשר אינם מופיעים בכל 
העותקים ]ראה לעיל[. דפים ]4-5, 18[ הושלמו בצילום. 28 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. סימני עש. קרעים 
נייר.  בהדבקת  בחלקם  משוקמים  בטקסט,  פגיעה  ללא  נוספים,  ודפים  השער  דף  בשולי  חסרים  וקרעים 

רישומים. כריכה חדשה. 
ש' הלוי, מס' 231.

העותק היה שייך לד"ר ישראל מהלמן. בדף המגן שלפני השער - הערות בכתב-ידו. בין היתר כותב מהלמן: 
"יקר מציאות - הספר הוחרם וטפסים רבים נשרפו...". 

פתיחה: $400
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231. Beit Yosef Chadash (Including Some of the Rare Leaves) – Rabbi Akiva 
Yosef Schlesinger – Jerusalem, 1875-1881
Beit Yosef Chadash, Torah novellae on halachah and Aggadah, ethics and public 
matters, by R. Akiva Yosef Schlesinger, author of Lev HaIvri. Jerusalem, [1875-1881].
The book was printed between 1875 and 1881 in two printing houses. The printing 
began in the printing house of R. Yoel Moshe Solomon, who refused to continue 
printing it once he realized the polemic content of the book. The printing was resumed 
in the HaIvri printing house (owned by R. Yitzchak Gościnny). Parts of the book 
were distributed before the printing was finished, which resulted in many variations 
between the few surviving copies of the book. 
The present copy comprises two title pages, and a leaf with a letter from the author, 
which do not appear in all copies. Includes final leaves 119-124, with Bedek HaBayit – 
omissions and additions printed in 1881. Lacking some index leaves and other leaves. 
Some leaves with approbations and the Kol BeRama essay were replaced in photocopy. 
The author, R. Akiva Yosef Schlesinger (1835-1922), author of Lev HaIvri, disciple of 
leading Hungarian rabbis. He was one of the most prominent zealots who fought the 
Reform and Haskalah movements, and continued this struggle after immigrating to 
Jerusalem in 1870. He was active in support of the Jewish settlements throughout Eretz 
Israel, and came into conflict with leaders of the Old Yishuv over his opposition to the 
methods of the Chaluka (distribution of funds), and over other affairs. His opposition 
is voiced in the present book, which aroused a fierce dispute, with polemic booklets 
being published on both sides.
[3], 2-124 leaves. Lacking leaves [4-18] with approbations, indexes and announcements, 
which do not appear in all copies. Leaves [4-5, 18] replaced in photocopy. 28 cm. Fair 
condition. Stains. Worming. Marginal tears and open tears to title page and other 
leaves, not affecting text, repaired in part with paper. Inscriptions. New binding.
Copy of Dr. Israel Mehlman. On endpaper preceding title page, comments handwritten 
by Mehlman, including: "Rare – the book was banned and many copies were burned…".
Opening price: $400 

232. קול קורא לתמיכה בקובץ התורני "תורה מציון" - ירושלים, תרמ"ח
דף מודפס, "קול קורא" לתמיכה בקובץ התורני "תורה מציון". ירושלים, תרמ"ח ]1888[.

"תורה מציון" יצא לאור בירושלים בין השנים תרמ"ז-תרס"ב, על ידי המו"ל והמדפיס רבי שמואל צוקרמן 
ובעריכת רבי יעקב אורנשטיין. קובץ זה שימש כבמה תורנית חשובה לפרסום חידושי תורה והלכה של 
רבים מחכמי ישראל בני התקופה, בירושלים ובכל העולם התורני. בין הכותבים היו הגאונים המהרי"ל 
דיסקין, רבי יצחק אלחנן ספקטור, הנצי"ב מוולוז'ין, רבי שמואל סלנט, רבי יוסף חיים זוננפלד, רבי רפאל 

מאיר פניז'ל, רבי יעקב שאול אלישר, ועוד.
אחרי שנה של פעילות, ולאחר יציאתה לאור של החוברת הרביעית, פרסם המו"ל רבי שמואל צוקרמן את 
ה"קול קורא" שלפנינו, הקורא לרבני ישראל ולנדיבי עם לשאת בתמיכה בהוצאות ההדפסה. הוא מספר 
כי הקובץ יוצא לאור במתכונת וכהמשך לכתב-העת "תבונה" שייסד רבי ישראל סלנטר. עוד הוא מספר 
על תפוצתו של הקובץ בקרב כלל ישראל, ועל השבחים המרובים להם הוא זוכה. במספר סעיפים הוא 
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מסביר את אופן ההוצאה לאור ודרך הפרסום בקובץ. הוא מפרט את הצורך בתמיכת העם במפעל זה. 
בסיום הדברים מובאת רשימה ארוכה של עשרות רבנים שעוררו בדבריהם לתמוך ולסייע בהוצאת הקובץ. 

]1[ דף )2 עמ'(. 36.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים בשוליים. סימני קיפול.

פתיחה: $300

232. Appeal for Support for the Torah MiTzion Anthology – Jerusalem, 1888
Printed leaf, appeal for support for the Torah MiTzion anthology. Jerusalem, 1888.
Torah MiTzion was published in Jerusalem in 1887-1902 by the publisher and printer 
R. Shmuel Zuckermann, and edited by R. Yaakov Orenstein. It served as a prominent 
forum for the Torah thoughts and halachic novellae of many of the leading Torah 
scholars of the time, such as the Maharil Diskin, R. Yitzchak Elchanan Spektor, the 
Netziv of Volozhin, R. Shmuel Salant, R. Yosef Chaim Sonnenfeld, and others.
After the publication of the fourth volume, the publisher issued the present appeal, 
calling for assistance with the publication expenses. He describes the widespread 
distribution of the anthology, and the many praises it garnered. He concludes with a 
long list of rabbis who urge to support the anthology.
[1 leaf (2 pages). 36.5 cm. Good condition. Stains. Marginal tears. Folding marks.
Opening price: $300

232a232b
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"הצבי",  גיליונות  כרך   .233
 - בן-יהודה  אליעזר  בעריכת 

ירושלים, תרמ"ז-תרמ"ט

כרך גיליונות "הצבי" - כתב-עת בעריכת 
ירושלים,  ג-ה.  שנים  בן-יהודה,  אליעזר 

תרמ"ז-תרמ"ט ]1886-1889[.
שהתפרסם  עברי  כתב-עת  היה  "הצבי" 
השנים  בין  העות'מאנית  בירושלים 
ועקב  משתנה,  במתכונת   ,1884-1915
גם  הטורקית  הצנזורה  שהטילה  קשיים 
מסוימים  ]בזמנים  שונים  שמות  תחת 
העיתון  בכותרת  "האור"[.  בשם  נקרא 
הוא הוגדר "גליון לשבועות ]=לשבועיים[ 
לתחית  ישראל,  בארץ  היהודים  לעניני 
ועניני  לחדשות  לספרות,  הלשון, 
נגד  במאבקו  נודע  "הצבי"  המדינות". 
בן- את  ושימש  וערכיו,  הישן  היישוב 

הציונות  ערכי  להפצת  כבמה  יהודה 
בכתב-העת  העברית.  הלשון  והחייאת 
השתתפו רבים ממשכילי היישוב החדש.

השלישית,  השנה  עיתוני  מרבית  לפנינו 
 - שלישית  שנה  והחמישית:  הרביעית 
גיליונות ו-כו )ללא 5 גיליונות ראשונים(; 
)ללא  לב  א-ל,  גיליונות   - רביעית  שנה 
גיליון לא(; שנה חמישית - גיליונות ב-כד, 
למרבית  כה(.  א,  גיליונות  )ללא  כו-כט 
ה"הוספה  דפי  מצורפים  הגיליונות 
לגליונות  כלל  בדרך  שנוספו  לגיליון" 

)רשימה מפורטת תישלח לכל דורש(.
צט-קיד  ה-צד,  קכה-קכח;  קכ,  כא-קב; 
עמ';   ]46[ עמ';   ]1[ נוספו  )וביניהם  עמ' 
ס"מ.   36.5 עמ'.   ]407[ סה"כ  עמ'(.   ]48[
כתמי  בהם  כתמים,  טוב-בינוני.  מצב 
וקרעים  קרעים  קיפול,  סימני  רטיבות. 
במספר  בטקסט  פגיעה  עם  חסרים, 

מקומות, משוקמים בחלקם בנייר דבק. במקומות רבים חיתוך הדפים על גבול הטקסט, לעתים חסרות כמה 
שורות. כריכה חדשה.

פתיחה: $5000

233
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- תיעוד פרשיות חשובות בחיי העיר  יהודה  - כלי מבטאו של אליעזר בן  עיתון הצבי 
ירושלים ובעולם היהודי

"הצבי" היה כלי מבטאו של אליעזר בן יהודה, אשר שימש אותו לפעילותו הציבורית ולמאבקו להנחלת 

העברית כשפה מדוברת. במסגרת זו מתעד העיתון את המאבק של אנשי היישוב הישן בירושלים נגד בן 

יהודה. בעיתון מובאות ידיעות שונות והתייחסויות לחרם שהוטל על קריאת העיתון מטעם היישוב הישן. 

מצד אחד, העיתון לועג לחרם, אך מאידך אנו קוראים בו על המאמצים לקבל את הסכמת רבני העדה 

הספרדית )שהתנגדותם לבן יהודה היתה פחותה יותר(. בן יהודה משתדל להראות את תמיכת הרבנים 

החרדים במפעליו. כך לדוגמה, על אגודת "שפה ברורה" שייסד, הוא מביא מכתבי רבנים תומכים, ומוסיף 

עדות על רבי שמואל סלנט שאמר כי אין כל סיבה להתנגדות לחברה אלא שהוא עשה לעצמו חוק שלא 

לחתום על חברות חדשות לפני שרואה את פעולתן )ראה על כך בקטלוג זה, חלק ב', פריט 343(. ככלל, 

הרבה עיתונו של בן יהודה ללעוג ולהתפלמס עם חרמות ופשקווילים שיצאו מבתי רבנים שונים, דוגמת 

האיסור להיכנס ל"בית הספרים לבני ישראל" )לימים הספריה הלאומית(.

על דפי העיתון החל בן יהודה בפרסום קטעים מהמילון שלו, בהמשכים, בתחתית עמודי העיתון. לעתים 

פרסם דיונים מורחבים אודות מילים שביקש לחדש, מילים שהתקבלו בשפה העברית עד לימינו, דוגמת 

המילה 'ריבה' או המילה 'פרָוה' לכל בגד מחמם.

ומקהילות  ישראל  בארץ  היישוב  מקורות  ודיווחים  מאמרים  שונים,  פולמוסים  בעיתון  מתועדים  בנוסף, 

שונות בעולם. כך לדוגמה, מדווח העיתון על דבר פטירתו של הרש"ר הירש, כשהוא מציין את דאגתו לכלל 

ידיעות על המצאת  ויראתו הקודמת לחכמתו. כן הגיעו מגרמניה  ישראל, השתלמותו בתורה ובחכמה, 

השפופרת לצורך ה"מציצה" בברית המילה, שזכתה להסכמת רבי יצחק אלחנן מקובנה, הרש"ר הירש, 

שרק  בגרמניה  גזירת הממשלה  על  העיתון  דיווח  מכן  לאחר  חודשים  מספר  הילדסהיימר.  עזריאל  ורבי 

לרופא מותר לבצע ברית מילה.

בשנת תרמ"ח, לקראת שנת השמיטה תרמ"ט, הופיעו בגליונות העיתון דיונים על שאלת השמיטה בארץ 

ישראל והיתר המכירה. בהקשר זה בלטו במיוחד מאמריו המתמשכים של רבי יעקב מרדכי הירשנזון אודות 

חיוב השמיטה בזמן הזה. על היתר המכירה הובאו מכתביהם והסכמותיהם של מספר רבנים, דוגמת רבי 

יצחק אלחנן, רבי שמואל מוהליבר, רבי יהושע מקוטנא, רבי יעקב שאול אלישר, רבי רפאל מאיר פאניז'ל 

ועוד.
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233. Volume of Issues of HaTzvi, Edited by Eliezer Ben-Yehuda – Jerusalem, 
1886-1889
Volume of issues of HaTzvi – periodical edited by Eliezer Ben-Yehuda, years 3-5. 
Jerusalem, 1886-1889.
HaTzvi was a Hebrew periodical published in Ottoman Jerusalem in 1884-1915, in 
various formats and under various names (at one point the name was changed to 
HaOr, due to censorship restrictions). Defined in the sub-headline as a bi-weekly on 
Jewish affairs in the Land of Israel, for the revival of the language, for literature and 
for international news. HaTzvi is renowned for its battle against the Old Yishuv and 
its values, and served Ben-Yehuda as a forum for disseminating the values of Zionism 
and the revival of the Hebrew language. Many of the periodical's contributors were 
maskilim of the New Yishuv.
The present volume comprises most of the issues of the 3rd, 4th and 5th years: 3rd year 
– issues 6-26 (without first 5 issues); 4th year – issues 1-30, 32 (without issue 31); 5th year 
– issues 2-24, 26-29 (without issues 1, 25). Enclosed with most issues are supplement 
leaves usually published with the issues (a detailed list will be sent upon request).
21-102; 120, 125-128; 5-94, 99-114 pages (additional [1] page; [46] pages; [48] pages 
interspersed). Altogether [407] pages. 36.5 cm. Good-fair condition. Stains, including 
dampstains. Folding marks, tears and open tears, affecting text in several places, 
repaired in part with tape. Leaves trimmed close to text in many places, sometimes 
with loss of several lines. New binding.
Opening price: $5000



מכתבים - חסידות352 

וואלף מסטריקוב והאדמו"ר רבי דוב בעריש  234. שני מכתבים - מהאדמו"ר רבי זאב 
מביאלה - אל אביהם הגאון הקדוש רבי אברהם מטשכנוב

שני מכתבים שנשלחו אל הגאון הקדוש רבי אברהם אב"ד טשכנוב, מאת בניו האדמו"רים:
· מכתב בכתב ידו וחתימתו של האדמו"ר רבי זאב וואלף. סטריקוב, כ"א אדר כת"ר ]=תר"כ 1860[.

במכתב אל "ידידי אבי מורי עטרת ראשי הרב הגאון... המפורסם, נזר הקודש שר התורה, בוצינא קדישא, 
מחניכם  ]"דרך  טשכנוב  העיר  דרך  בנו,  נישואי  לשמחת  נסיעתו  על  לאביו  הבן  מודיע  העולם..."  יסוד 
הטהורה"[. הוא מספר לו על כך שאשתו לא תסע עמם ל"שמחת פרי בטנה" עקב מצב בריאותה, "וה' 

ישלח לה מהרה רפואה שלימה וישלם שמחות לי תחת עמלי, כי גם אנכי חלש מרוב טרדה".
· מכתב בכתב ידו וחתימתו של האדמו"ר רבי דוב בעריש. ביאלה, תשרי תרכ"ו ]1865[.

במכתב "אל כבוד אהובי אבי אדומו"ר הרב הגאון... הצדיק המפורסים, קדוש ה' מכובד", מספר הבן לאביו, 
על רכישת בית בעירו ביאלה, ועל שידוך שעשה לבנו ר' אהרן צבי עם בת הנגיד רבי פישל ליצבארסקי 

ממלאווא, שהיא נכדת רבי אריה לייבוש חריף הרב מפולוצק.

מכתבים - חסידות
Letters – Chassidut

234a
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וואלף לנדא )תקס"ז-תרנ"א(, תלמידו המובהק של האדמו"ר רבי מנדלי  זאב  - רבי  האדמו"ר מסטריקוב 
מקוצק ושל ממשיך-דרכו בעל "חידושי הרי"מ". בשנת תרכ"ו לאחר פטירת ה"חידושי הרי"מ", נטו רוב 
החסידים אחר הנהגתו של האדמו"ר רבי חנוך הניך מאלכסנדר, אך מיעוטם החלו לנסוע לאביו של ר' זאב 
וואלף - הגאון הקדוש אב"ד טשכנוב. בשנת תרל"ח לאחר פטירת אביו, הוכתר רבי זאב וואלף לאדמו"ר 

ואלפי חסידים קבלו את מרותו והנהגתו, שהיתה בדרכי קוצק - דרך החריפות וההבנה.
האדמו"ר רבי דוב בעריש לנדא מביאלה )תק"פ-תרל"ו(, תלמיד אביו הגדול, וחסיד מקושר של האדמו"ר 
רבי יצחק מוורקא ובנו האדמו"ר רבי מנחם מנדל מוורקא. רבו האדמו"ר רמ"מ מוורקא היה ממעט בדיבור 
ומפורסם בשתיקתו. רבי דוב בעריש שהיה ראש התלמידים היה מפרש את עומק כוונת רבו בדבריו הקצרים. 
בשנת תרכ"ח נפטר האדמו"ר מוורקא ורוב החסידים נטו אחרי רבי דוב בעריש והכתירוהו לאדמו"ר. היה 
שופע דברי תורה והשמיע את דבריו אף בימי חול, שלא כדרכם של אדמו"רים אחרים. מבניו: האדמו"ר רבי 
אהרן צבי מביאלה )נפטר תר"ע(, והאדמו"ר רבי אלימלך מנחם מנדיל לנדא מסטריקוב, מגדולי אדמו"רי 

פולין - ואבי שושלת אדמו"רי סטריקוב בזמננו.
2 מכתבים )כל אחד על דף מקופל(. כ-21 ס"מ. רישומי כתובת בדף האחורי של כל אחד מהמכתבים. סימני 

קיפול.
מקור: אוסף פרטי חשוב של אוטוגרפים, ניו-יורק. נקנה ב"קדם", מכירה מס' 48, פריט 48.

פתיחה: $10,000
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234. Two Letters – From Rebbe Ze'ev Wolf of Strikov and Rebbe Dov Berish 
of Biala – To Their Father, Rabbi Avraham of Tshechnov
Two letters addressed to R. Avraham, rabbi of Tshechnov (Ciechanów), from his sons:
· Letter handwritten and signed by Rebbe Ze'ev Wolf. Strikov (Stryków), 21st Adar 
1860.
In this letter, R. Ze'ev Wolf informs his father of his projected journey to his son's 
wedding, via Tshechnov. He relates that his wife will not travel with them due to her 
poor health.
· Letter handwritten and signed by Rebbe Dov Berish. Biala (Biała Podlaska), Tishrei 
1865.
In this letter, R. Dov Berish informs his father of the purchase of a house in Biala, and 
of the match arranged for his son R. Aharon Tzvi.
Rebbe Ze'ev Wolf Landau of Strikov (1807-1891), close disciple of Rebbe Mendele of 
Kotsk and the Chiddushei HaRim. In 1866, following the passing of the Chiddushei 
HaRim, most of the Chassidim recognized Rebbe Chanoch Heinich of Alexander as 
their rebbe, but a small part began frequenting the court of R. Ze'ev Wolf's father, 
the rabbi of Tshechnov. In 1878, following his father's passing, R. Ze'ev Wolf was 
appointed rebbe, with thousands of Chassidim accepting his authority and leadership, 
which followed the Kotsk style.
Rebbe Dov Berish Landau of Biala (1820-1876), a disciple of his illustrious father, and 
a Chassid who cleaved to Rebbe Yitzchak of Warka and his son Rebbe Menachem 
Mendel of Warka. The latter would speak sparingly, and it was his leading disciple, R. 
Dov Berish, who would explain the depth of his teacher's intent in his concise words. 
In 1868, the rebbe of Warka passed away, and most of his Chassidim went over to 
follow R. Dov Berish, appointing him as their rebbe. 
2 letters (each on a folded leaf). Approx. 21 cm. With address inscribed on back leaf of 
each letter. Folding marks.
Provenance: Prominent private collection, New York. Acquired at Kedem, auction 48, 
item 48.
Opening price: $10,000
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235. מכתב ברכות לשנה טובה מהאדמו"ר הראשון מביאלה, רבי יצחק יעקב בעל ה"דברי 
בינה" - תרמ"ו

בייאלע  זי"ע".  זצלה"ה  דוד  נתן  ה"מ  בהרה"ק  יעקב  "יצחק  רבי  האדמו"ר  של  יד-קדשו  בחתימת  מכתב 
)ביאלה, פולין(, תרמ"ו ]1886[.

מכתב ברכות שנה-טובה: "...שנזכר ונפקד בדבר ישועה ורחמים ממעין הברכות... בכתיבה וחתימה טובה 
כפולה בגוף ונפש, ובני חיי ומזוני, שלימות הבריאות... שנה טובה ומתוקה, וחיי נחת ולב שמח והרחבת 

הדעת לתורתו ועבודתו...".
של  בנו  פולין.  אדמו"רי  מגדולי  )תר"ז-תרס"ה(,  רבינוביץ  יעקב  יצחק  רבי   - מביאלה  הראשון  האדמו"ר 
האדמו"ר רבי נתן דוד משידלובצה, נכד "היהודי הקדוש" רבי יצחק יעקב מפשיסחא. עוד בהיותו ילד ניכר 
בכשרונותיו ובנשמתו הגדולה ]אביו העיד עליו כי היה לו גילוי-אליהו בהיותו ילד, ועוד בטרם הגיע לגיל 
בר-מצוה רבי יחזקאל מקוזמיר קראו "רבי" ורבי אלעזר מדזיקוב נתן לו לקרוא "פיתקא", וכשהיה עם אביו 
אצל בעל ה"דברי חיים" מצאנז, קם האדמו"ר מפני הילד וכיבדהו[. בשנת תרל"ג עלה למלא באדמו"רות 
את מקום חותנו האדמו"ר רבי יהושע מאוסטרובה-לנטשנה. בפקודת האדמו"ר רבי יעקב אריה מראדזימין, 

קיבל עליו את עול ההנהגה, ורבים נהרו לחצר הקודש שעברה אח"כ לביאלה.
מקובל ונערץ על כל גדולי החסידות בפולין. האדמו"ר רבי יחיאל מאיר מגוסטינין אמר עליו: "לא האמנתי 
בכל  מכתב  לו  לשלוח  רגיל  היה  אף  מגוסטינין  הרב  שכזה".  מוח  עם  אדם  יהיה  מקוצק  הרבי  אחר  כי 
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235. Letter of Good Year Wishes from the First Rebbe of Biala, R. Yitzchak 
Yaakov Author of Divrei Bina – 1886
Letter signed by Rebbe "Yitzchak Yaakov son of R. Natan David". Biala (Biała Podlaska, 
Poland), 1886.
Letter of good year wishes, with blessings for "children, life and sustenance, perfect 
health… a good and sweet year, a life of satisfaction, joyous heart, and peace of mind 
for Torah study and worship of G-d…".
The first Rebbe of Biala – R. Yitzchak Yaakov Rabinowitz (1847–1905), a leading Polish 
rebbe. He was the son of Rebbe Natan David of Shidlovtsa, who was the grandson 
of the Yid HaKadosh, R. Yitzchak Yaakov of Peshischa. Already as a young child, 
he stood out for his exceptional intellectual capacities and his exalted soul. In 1873, 
he succeeded his father-in-law Rebbe Yehoshua of Ostrova-Lentsha as rebbe, with a 
following of thousands of Chassidim. Many flocked to his court, which later relocated 
to Biala.
He was accepted and revered by all the great Chassidic leaders of Poland. His teachings 
were published in the Divrei Binah and Yishrei Lev series.
[1] leaf. Written by a scribe, with the rebbe's signature. 20 cm. Good condition. Dry 
paper. Filing holes and minor wear to folds.
Provenance: Prominent private collection, New York. Acquired at Kedem, auction 48, 
item 49.
Opening price: $6000

ובאים.  ערב ראש השנה בבקשה שיזכרהו "בתפלותיו הצלולים" לקראת הימים הקדושים הממשמשים 
האדמו"ר רבי חיים ישראל מפילוב אמר עליו "חכם עדיף מנביא". האדמו"ר רבי יעקב אריה מראדזמין, 
שהיה מזקני האדמו"רים בדורו, כבדהו פעם לומר "תורה" על שולחנו, זאת למרות גילו הצעיר, ולאחר 
שסיים הגיב האדמו"ר רבי יעקב אריה מראדזמין ואמר: "אמת! אמת! אמת!". דברי תורתו נדפסו בסדרת 

ספריו: "דברי בינה" ו"ישרי לב".
נפטר באמצע תפילת ערבית, ונשמתו יצאה מגופו בטהרה בהגיעו לתיבות "ויקבלו כולם את עול מלכותך" 

שבתפילת "עלינו לשבח".
בניו ונכדיו היו לאדמו"רים מפורסמים בפולין, אשר נהרו אליהם עדות גדולות: בנו האדמו"ר רבי ירחמיאל 
)אבי האדמו"ר  דוד מפארציבה  נתן  רבי  בנו האדמו"ר  )זקנם של אדמו"רי ביאלה בדורנו(,  צבי משדליץ 
ממונקטש-פתח תקוה(, בנו האדמו"ר רבי מאיר שלמה יהודה ממזריטש, בנו האדמו"ר רבי אברהם יהושע 

העשיל מלובלין, וחתנו האדמו"ר רבי יוסף צבי קאליש מסקרנביץ, רבה הראשון של העיר בני ברק.
]1[ דף. כתיבת יד סופר, עם חתימת יד-קדשו. 20 ס"מ. מצב טוב. נייר יבש. נקבי תיוק ובלאי קל בקפלי 

הנייר.
מקור: אוסף פרטי חשוב של אוטוגרפים, ניו-יורק. נקנה ב"קדם", מכירה מס' 48 , פריט 49.

פתיחה: $6000
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236. מכתב מהאדמו"ר הראשון מסלונים בעל "יסוד העבודה" - נשלח לחסידי סלונים 
בטבריה, עם מאמר חסידות לחג הפורים ושבת זכור

מכתב ארוך )3 עמ' גדולים( בכתב יד קדשו של האדמו"ר הראשון מסלונים, רבי אברהם וינברג בעל "יסוד 
העבודה". ]סלונים[, יום ה' תענית אסתר ]אחרי תרל"ה[. 

מכתב ל"ידידיי אהוביי" חסידי סלונים שעלו לארץ ישראל והתגוררו בעיר הקודש טבריה. האדמו"ר מציין 
בפתיחת המכתב שלפנינו שמות ארבעה מן החסידים: רבי צבי יחיאל ]מקוידינוב[, רבי שמואל שמעיה 
]הכהן כ"ץ[, רבי מרדכי "הממונה" ]מוילייקא[, ורבי יהודה ליב ]קסטילניץ[. רוב המכתב הוא מאמר חסידי-

קבלי עמוק ועיוני, על עניני פורים ומחיית עמלק. בפתיחת המכתב ארבע שורות עם ברכות, ובסיום המכתב 
חמש שורות עם ברכות לרגל חג המצות המתקרב. המאמר החסידי שבמכתב נדפס ]בשינויים קלים[ בספרו 
ג(. פתיחת המכתב וקטעים מסיומו לא נדפסו שם, וכפי  "יסוד העבודה" )במדור "מכתבי קודש", מכתב 

הנראה לא נדפסו כלל.
האדמו"ר הראשון מסלונים - רבי אברהם וינברג בעל "יסוד העבודה" )תקס"ד-תרמ"ד(, מקובל אלוקי, גאון 
ורבי משה מקוברין.  נח מלכוביץ'  וקדוש, עמקן מקורי ומחדש. תלמיד מובהק לרבותיו האדמו"רים רבי 
בשנות התק"צ עמד בראשות ישיבת "ענף עץ חיים" בעיר מגוריו סלונים, שהייתה מעין סניף של ישיבת 
"עץ חיים" המפורסמת שבוולוז'ין )משה צינוביץ, עץ חיים, עמ' 433; אהרן סורסקי, מרביצי תורה מעולם 
החסידות, א, עמ' קעז, קפג-קפו(. יגיעתו בתורה בצעירותו הייתה מתוך דוחק ועניות גדולה. היה לומד 
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רוח  גילויי  אצלו  לו שרואים  אמר  בזקנותו, כשאחד מתלמידיו  כוחות.  לאפיסת  עד  ביממה  כ-18 שעות 
מט(  דף  )סוטה  וחז"ל אמרו  תורה מתוך הדחק,  למדתי  יודע, אבל  אינני  הקודש  "רוח  לו:  הקודש, אמר 
ִּביעין אותו מזיו שכינה". לאחר פטירת רבו מקוברין, בניסן תרי"ח, פתח  שהלומד תורה מתוך הדחק ַמשְֹ
את חצרו בסלונים, ורוב חסידי קוברין קבלו את מרותו ונסעו אליו. את שולחנותיו )"טישים"( היה עורך לא 
רק בשבתות וחגים, אלא גם בימות החול. היה כמעיין המתגבר והרבה באמירת מאמרי חסידות עמוקים 
ביותר, וכן כתב חיבורים רבים בכל חלקי התורה )רובם אבדו בשואה(. חלק מכתביו נדפסו לאחר פטירתו. 
ספריו המפורסמים הם: "חסד לאברהם" - ספר עמוק וקשה להבנה בקבלה ופילוסופיה; "יסוד העבודה" 
- בענייני "תורה לשמה" ויסודות עבודת ה' בדרך החסידות )בספרו זה הוא כותב ביקורת חריפה על ספר 
"נפש החיים" של רבי חיים מוולוז'ין, בעיקר על שיטתו בענייני "תורה לשמה". מסופר שבכתב היד המקורי 
של החיבור היה כתוב מספר פעמים "דלא כנפה"ח" ]=דלא כנפש החיים[(; "באר אברהם" על המכילתא. 

לאחר השואה נדפסו מכתביו ספרים נוספים בשמות "חסד לאברהם" ו"באר אברהם".
בשנים תרי"ט-תרל"ה שלח ה"יסוד העבודה" לטבריה קבוצות נבחרות של בני עליה מתלמידיו, שהתאחדו 
כקהילה מאורגנת של חסידי סלונים, תחת דגל "כולל רייסין". האדמו"ר אירגן בעבורם התרמות ומגביות 
שנתיות קבועות, ונסיעות שד"רים מידי שנה, כדי שיוכלו למלא את ייעודם לעסוק בתורה ובעבודת ה' 
ועבודת ה' עמוקים  רציף בענייני חסידות  זו עמד האדמו"ר בקשר מכתבים  ומנוחה. עם קבוצה  בשלוה 
העבודה"  "יסוד  בספרו  פטירתו  לאחר  נדפסו  שלפנינו(  המכתב  )כדוגמת  אלו  ממכתבים  חלק  ועיוניים. 

)בחלק המכתבים( וכן בסוף ספר "באר אברהם" על התורה.
]1[ דף כפול )3 עמ' כתובים(. כ-32 ס"מ. מצב בינוני. קרעים חסרים גדולים, עם פגיעות בטקסט ובחתימה, 

משוקמים במילוי נייר. 
תארוך המכתב הוא אחרי שנת תרל"ה, שכן רבי יהודה ליב קסטלניץ המוזכר במכתב עלה לטבריה רק 
בשנת תרל"ה. בתקופה זו בחיי האדמו"ר חלה תענית אסתר ביום חמישי בשבוע בשנים תרל"ה-תרל"ו, 

תרל"ט, ותרמ"ב-תרמ"ג. 

פתיחה: $2000

236. Letter from the Yesod HaAvodah, First Rebbe of Slonim – Addressed to 
Slonim Chassidim in Tiberias, with a Chassidic Essay for Purim and Shabbat 
Zachor
Lengthy letter (3 large pages) handwritten by the first rebbe of Slonim, R. Avraham 
Weinberg author of Yesod HaAvodah. [Slonim], Thursday Taanit Esther [after 1875].
Letter to Slonim Chassidim who immigrated to Eretz Israel and settled in Tiberias. 
Most of the letter comprises a profound, in-depth Chassidic kabbalistic essay, 
regarding Purim and the obliteration of Amalek. With blessings at the beginning and 
end of the letter. The Chassidic essay was published (with minor variations) in his 
book Yesod HaAvodah, without the letter opening and parts of the conclusion (which 
are presumably unpublished).
[1] double leaf (3 written pages). Approx. 32 cm. Fair condition. Large open tears, 
affecting text and signature, repaired with paper.
Opening price: $2000
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האדמו"ר  בחתימת  מכתב   .237
טברסקי  דוב  מרדכי  רבי 
ה"דברי  חתן  מהורוניסטייפול, 

חיים"

מכתב בחתימת יד-קדשו של האדמו"ר 
רבי "מרדכי דוב באמו"ר הרמ"ז זצ"ל". 

]הורוניסטייפול, שנות התר"נ בערך[.
בית,  מכירת  תהליך  לעצירת  בקשה 
כרוך  והדבר  מתחרט  שהמוכר  מאחר 
מושלש  כאשר  "ולכן  נפש,  בפיקוח 
יתנם  לא  כבודו  יד  תחת  הקנינים 
שלא  שתמכר,  נכון  לא  כי  להקונה, 
הטענות  דבר  ועל  מזה,  נפשו  יחבל 

מהקונה ילכו לדין תורה...".
טברסקי  דוב  מרדכי  רבי  האדמו"ר 
של  בנו  תרס"ג[,  ת"ר-אלול  ]חנוכה 
וחתנו  מטלומטש  זושא  משולם  רבי 
הגדול של בעל ה"דברי חיים" מצאנז. 
והתחנך בבית  בילדותו מאמו  נתייתם 
ישראל  יעקב  רבי  האדמו"ר  אבי-אמו 
מילדותו  הצטיין  מטשרקאס.  טברסקי 
הקודמת  וביראתו  בכשרונותיו 
וחכמת  בהלכה  מופלג  גאון  לחכמתו. 
הנסתר, איש קדוש ומורם מעם. חותנו 
ה"דברי חיים" העיד עליו כי הוא לומד 
מונה  תרכ"ג  בשנת  לשמה".  "תורה 
לאדמו"ר  לטשרקאס  שעבר  סבו  ע"י 
החלו  ולשם  הורוניסטייפול,  בעיר  ורב 
תרל"ו  בשנת  רבים.  חסידים  נוהרים 
לאחר פטירת סבו, גבר מספר החסידים 

הנוהרים לבית מדרשו, ושמו נודע לאחד מגדולי האדמו"רים ברוסיה.
ובארצות  גדולי הרבנים בארצו  ועמד בקשרי שו"ת עם  גם לאחד מגדולי ההוראה בדורו,  היה מפורסם 
אחרות ]ה"שואל ומשיב", מהרי"ל דיסקין, רבי חיים ברלין ועוד[. מספריו: שו"ת "עמק שאלה"; "תורי זהב" 
]ספר שנותר  עניני קבלה  "כד הזהב",  ובחסידות;  ופלפול בהלכה  דרוש  "עמק החכמה",  ריבית;  דיני  על 

בכתב-יד והושחת בידי פורעים באחד הפוגרומים באוקראינה[.
]אחד מבני עירו המפורסמים הוא הגאון רבי יעקב ישראל קניבסקי, שנולד בשנת תרנ"ט, לאחר שהוריו 
)סטייפלא(, שעל  הורוניסטייפול  בעיר  בילדותו  וברכתו של האדמו"ר. התגדל  בקודש  עפ"י עצתו  נישאו 

שמה נודע לדורות בשם ה"סטייפלער"[.
]1[ דף. כתיבת ידי סופר, עם חתימת יד-קדשו. 20.5 ס"מ. מצב טוב. קמטים קלים.

מקור: אוסף פרטי חשוב של אוטוגרפים, ניו-יורק. נקנה ב"קדם", מכירה מס' 48 , פריט 50.

פתיחה: $6000
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238. מכתב האדמו"ר בעל "מנחת אלעזר" - מונקאטש, תרצ"ג - ברכות ללידה קלה
גלוית דואר עם מכתב בכתב-ידו וחתימתו של האדמו"ר רבי חיים אלעזר שפירא בעל "מנחת אלעזר". 

מונקאטש, ]תרצ"ג, דצמבר 1932[.
תיבות  ובראשי  בקצרה  כתוב  המכתב  מירושלים.  פרקוביץ  דוד  רבי  קרוב-משפחתו  אל  נשלחה  הגלויה 
יאיר[  ]נרו  נ"י  יקירי  ]פורס בשלומו[ הטוב, ש"ב ]שאר בשרי[  ]בעזרת השם[, הנני פב"ש  "ב"ה  מרובים: 
צדקנו  ]משיח  בכ"י  ב"ב  מ"צ  ובביאת  ישראל[  כלל  ]בתוך  בכ"י  בקרוב  טובות[  ]לבשורות  לב"ט  ומצפה 
במהרה בימינו בתוך כלל ישראל[. ש"ב ]שאר בשרו[ ידידושו"ט ]ידידו דורש שלומו וטובתו[ כל הימים. 

חיים אלעזר שפירא".
מעברה השני של הגלויה, מכתב ארוך מנאמן-ביתו של האדמו"ר, הגאון רבי חיים דוב גראס - "הכותב 
בפקודת כ"ק אדמו"ר שליט"א", ובו אישור על קבלת מכתב קוויטל עם ציצית מארץ הקודש: "הנה יקרת 
מכתבו עם הציצית באו ליד כ"ק אדמו"ר שליט"א, ונצטוויתי מפי כ"ק להשיב תשובה מאהבה שהוא מעתיר 
ומתפלל עבורו שיוושע בכל משאלות לבו לטובה ולברכה". בהמשך המכתב הוא מברך בשם האדמו"ר את 
אשת הנמען בלידה קלה: "...וז']וגתו[ שינדל רחל בת תרצה שתמלא הריונה בנקל ותלד בנקל זש"ק בש"ט 

]זרע של קיימא בשעה טובה[ ומוצלחת, ויבשר לנו ב"ט בכ"ע ]בשורות טובות בכל עניניו[...".
הגאון הקדוש רבי חיים אלעזר שפירא )תרל"ב-תרצ"ז(, מגאוני התורה, ההלכה והחסידות בדורו, ומגדולי 
ונכדו של רבי שלמה שפירא אב"ד  "דרכי תשובה",  בן רבי צבי הירש אב"ד מונקאטש בעל  המקובלים. 
"בני יששכר". עמד  מונקאטש בעל "שם שלמה". משושילתא קדישא של רבי צבי אלימלך מדינוב בעל 
במערכות קדושת ישראל, ודבריו בהלכה ובקבלה נשמעו בכל תפוצות ישראל. מספריו: שו"ת מנחת אלעזר, 

שער יששכר, נמוקי אורח חיים, דברי תורה ט' חלקים, ועוד. 
הנמען: רבי דוד פרקוביץ )תרנ"ח-תשל"ו(, מוותיקי החסידים ואנשי המעשה בירושלים, מחסידי מודז'יץ 
וביאלה, שעלה מוורשא לירושלים. אשתו מרת שינדל רחל, המוזכרת במכתב, היתה בת רבי יצחק אייזיק 

אייכנשטיין, מגזע אדמו"רי זידיטשוב, פשיסחא ורמ"ל מסאסוב )נפטרה בשנת תשל"ח(.
10.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, קמטים ובלאי.  X15 .גלויית דואר

פתיחה: $1500

237. Letter Signed by Rebbe Mordechai Dov Twersky of Hornostaipil, Son-in-
Law of the Divrei Chaim
Letter signed by Rebbe "Mordechai Dov son of R. M.Z." [Hornostaipil, ca. 1890s].
Request to interrupt the sale process of a house.
Rebbe Mordechai Dov Twersky (Chanukah 1839–Elul 1903), son of R. Meshulam Zusha 
of Tlumach and son-in-law of the Divrei Chaim of Sanz. In 1863, he was appointed 
rebbe and rabbi of Hornostaipil, and many Chassidim began flocking to his court. He 
later became one of the most prominent rebbes in Russia. He was also renowned as a 
foremost halachic authority of his times, and exchanged halachic correspondence with 
leading rabbis in his country and beyond.
[1] leaf. Written by a scribe, with the rebbe's signature. 20.5 cm. Good condition. Minor 
creases.
Provenance: Prominent private collection, New York. Acquired at Kedem, auction 48, 
item 50.
Opening price: $6000
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238. Letter from the Minchat Elazar – Munkacs, 1932 – Blessings for an Easy 
Birth
Postcard with letter handwritten and signed by Rebbe Chaim Elazar Shapira, the 
Minchat Elazar. Munkacs, [1932].
Addressed to his relative R. David Perkowitz in Jerusalem. The letter is very concise, 
written with many acronyms, and signed by the rebbe. 
On the verso of the postcard, there is a long letter from the rebbe's attendant, R. Chaim 
Dov Gross, writing on behalf of the rebbe. He confirms the receipt of the kvittel and 
tzitzit from Eretz Israel, and relays the rebbe's blessings for an easy pregnancy and 
birth.
Rebbe Chaim Elazar Shapira Rabbi of Munkacs (1872-1937) was a leading Torah 
scholar, halachic authority, rebbe and kabbalist in his generation. Author of Minchat 
Elazar and many other Torah works.
Postcard. 15 X10.5 cm. Good-fair condition. Stains, creases and wear.
Opening price: $1500
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239. Letter from the Damesek Eliezer of Vizhnitz – Tel Aviv, 1946
Letter handwritten and signed by Rebbe Eliezer Hager of Vizhnitz. Tel Aviv, Shevat 
1946.
Letter of recommendation, in which the rebbe asks in the name of his brother-in-law the 
Kopycznitzer Rebbe to employ the bearer of this letter in one of his factories, preferably 
in Jerusalem, since he is an expert in that field. 
[1] leaf, official stationery. 9 autograph lines. Approx. 17 cm. Good-fair condition. 
Stains and wear.
Opening price: $400

בעל  מויז'ניץ  האדמו"ר  מכתב   .239
"דמשק אליעזר" - תל אביב, תש"ו

האדמו"ר  של  וחתימתו  בכתב-ידו  מכתב 
הקדוש רבי אליעזר הגר מויז'ניץ. תל אביב, 

שבט תש"ו ]1946[. 
בשם  האדמו"ר  מבקש  בו  המלצה,  מכתב 
גיסו האדמו"ר מקופיטשניץ, לקבל את מחזיק 
החרושת  מבתי  "באחד  לעבודה  המכתב 
האדמו"ר  בירושלים".  נכון  והיותר  שלכם, 
כותב כי "המוכ"ז הוא דבר יוצא מן הכלל, 
כי מומחא הוא לאותו דבר כאשר אבאר לך 
פא"פ ]פנים אל פנים[... הק' אליעזר בהה"צ 

מוהר"י זצללה"ה".
ה"דמשק  בעל  הגר  אליעזר  רבי  האדמו"ר 
אליעזר" מוויז'ניץ )תרנ"א-אלול תש"ו, אנצ' 
לחסידות א' עמ' רנב-רנג(. בנו של ה"אהבת 
ישראל" מוויז'ניץ וחתנו של רבי יצחק מאיר 
נתמנה  תרפ"ב  בשנת  מקופיטשניץ.  העשיל 
"בית  ישיבת  את  בה  והקים  ויז'ניץ  לאב"ד 
פטירת  לאחר  אליעזר".  ודמשק  ישראל 
אביו התמנה לאדמו"ר בוויז'ניץ. פעל רבות 

בענייני ציבור והצלת יהודים מהשואה. בשנת תש"ד עלה לארץ ישראל והתיישב בתל אביב, בה הקים 
מחדש את ישיבת ויז'ניץ. 

]1[ דף, נייר מכתבים רשמי. 9 שורות בכתב-יד קדשו. כ-17 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. 

פתיחה: $400
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יואל  רבי  האדמו"ר  מכתב   .240
טייטלבוים מסאטמר - שנות התר"צ 

בקירוב

בכתב-יד  חתום(  ולא  עמ'   2( ארוך  מכתב 
טייטלבוים  יואל  רבי  האדמו"ר  של  קדשו 
התר"צ  שנות  ]סאטמר,  סאטמר.  אב"ד 

בקירוב[.
מאדמו"רי  אחד  אל  נכתב  הנראה  כפי 
דורו, אך זהותו לא התבררה לנו. רבי יואל 
מהעיר  חכם  תלמיד  אברך  אודות  כותב 
בעיר  הכלא  בבית  במאסר  היושב  סאטמר 
על  לכתוב  מאריך  האדמו"ר  קראקא. 
באברך  כלכלית  לתמוך  הגדול  הצורך 
ובמשפחתו האומללה, הן להוצאות המחיה 
בניסיון  הכרוכות  הכספיות  להוצאות  והן 
מבקש  יואל  רבי  בנוסף,  ממאסר.  לחלצו 
ולעורר  עליו  "להתפלל  המכתב:  ממקבל 
סמוכים  שהמה  ולאשר  עבורו...  רחמים 
ונראים אצלי, ידעתי את מכאוביהם וצר לי 
בצערם, באתי גם אנכי להזכירם לפני כ"ק 
שליט"א". רבי יואל מבקש ממנו: "גם אולי 
לימינו בכל אופן  יוכל להשתדל... שיעמדו 

ואופן יוכל להיות שיצמח לו טובה מזה". 
טייטלבוים  יואל  רבי  הקדוש  האדמו"ר 
נשיא  דורו,  מגדולי  )תרמ"ז-תשל"ט(, 
העדה החרדית וממנהיגי היהדות החרדית 
היהדות  של  התווך  מעמודי  באמריקה, 

החסידית בדור שלאחר השואה. נולד בעיר סיגט, בנו של האדמו"ר בעל ה"קדושת יו"ט" ונכדו של האדמו"ר 
בחריפותו  מנעוריו  נודע  מרמרוש.  באזור  החסידות  ממנהיגי  והיו  סיגט  כרבני  שכיהנו  לב",  "ייטב  בעל 
ובגאונותו, בקדושתו ובטהרתו הנפלאה. לאחר חתונתו עם בת האדמו"ר רא"ח הורביץ הרב מפלאנטש, 
בערים  ברבנות  כיהן  וחסידים.  תלמידים  נבחרת של  לקבוצה  וחסידות  תורה  והרביץ  בסאטמר  התיישב 
ועדת  גדולה  ישיבה  ניהל  רבנותו  ערי  בכל  )משנת תרצ"ד(.  וסאטמר  )משנת תרפ"ה(,  קָראלי  אורשיווא, 
חסידים גדולה. עמד בראש היהדות האורתודוקסית הנאמנה והבלתי מתפשרת באזור מרמרוש. בשנות 
השואה ניצל ב"רכבת ההצלה" הידועה של ד"ר קסטנר, והגיע דרך ברגן בלזן, שוויץ וארץ ישראל לארצות 
הברית, בה כונן את העדה החסידית הגדולה בעולם - חסידות סאטמר שהיא עד היום העדה הדומיננטית 
ביהדות האורתודוקסית בארה"ב. כיהן כנשיא ה"עדה החרדית" בירושלים. עמד בראש המתנגדים לציונות 
ומדינת ישראל, והנהיג כמה מהמאבקים על צביון עם ישראל וקדושת ישראל, מתוך קנאות וחרדה לכבוד 
התורה ועתיד היהדות הנאמנה. נודע כאיש חסד מופלג. דלתו היתה פתוחה לעניים ואזנו קשובה לכל 
נזקק מכל שדרות עם ישראל. היה גאון מופלג בתורה, השיב תשובות רבות בהלכה, ומחיבוריו יצאו לאור 

עשרות ספרים: "ויואל משה", שו"ת "דברי יואל", ספרי "דברי יואל" על התורה, ועוד.
]1[ דף )כתוב משני צדיו(. 23.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמי רטיבות וקמטים.

פתיחה: $2500
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241. מכתב ברכות לנישואין מהאדמו"ר רבי יואל מסאטמר 
מכתב ברכות לנישואין, בחתימת האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים מסאטמר. ניו יורק, ]שנות הת"ש בקירוב[. 
יעזור  טוב שהשי"ת  מזל  בברכת  לברכו  בזה  "והנני  בתו:  חתונת  לרגל  ברוין,  עוזר  שלום  רבי  אל  נשלח 
הזה  מזוג  לרוות  ותזכו  הקדושה  ולתורתו  לה'  נאמן  בית  לבנות  ויזכה  עד  עדי  ובנין  יפה  יעלה  שזיווגם 
ומכיו"ח רב עונג ונחת בדורות ישרים יבורך כחפץ לבבו...". המכתב כתוב בכתיבת ידי סופר, עם שורת 
סיום בכתב ידו וחתימתו של האדמו"ר: "ידידו דו"ש באה"ר ]דורש שלומו באהבה רבה[ מצפה להצלחתו, 

הק' יואל טייטלבוים".
וממנהיגי  החרדית  העדה  נשיא  דורו,  מגדולי  )תרמ"ז-תשל"ט(,  טייטלבוים  יואל  רבי  הקדוש  האדמו"ר 
היהדות החרדית באמריקה, מעמודי התווך של היהדות החסידית בדור שלאחר השואה. נולד בעיר סיגט, 
בנו של האדמו"ר בעל ה"קדושת יו"ט" ונכדו של האדמו"ר בעל "ייטב לב", שכיהנו כרבני סיגט והיו ממנהיגי 
החסידות באזור מרמרוש. נודע מנעוריו בחריפותו ובגאונותו, בקדושתו ובטהרתו הנפלאה. לאחר חתונתו 
עם בת האדמו"ר רא"ח הורביץ הרב מפלאנטש, התיישב בסאטמר והרביץ תורה וחסידות לקבוצה נבחרת 
של תלמידים וחסידים. כיהן ברבנות בערים אורשיווא, קָראלי )משנת תרפ"ה(, וסאטמר )משנת תרצ"ד(. 
בכל ערי רבנותו ניהל ישיבה גדולה ועדת חסידים גדולה. עמד בראש היהדות האורתודוקסית הנאמנה 
והבלתי מתפשרת באזור מרמרוש. בשנות השואה ניצל ב"רכבת ההצלה" הידועה של ד"ר קסטנר, והגיע 
חסידות   - בעולם  הגדולה  החסידית  העדה  את  כונן  בה  הברית,  לארצות  ישראל  וארץ  בלזן  ברגן  דרך 
סאטמר שהיא עד היום העדה הדומיננטית ביהדות האורתודוקסית בארה"ב. כיהן כנשיא ה"עדה החרדית" 
בירושלים. עמד בראש המתנגדים לציונות ומדינת ישראל, והנהיג כמה מהמאבקים על צביון עם ישראל 
מופלג.  חסד  כאיש  נודע  הנאמנה.  היהדות  ועתיד  התורה  לכבוד  וחרדה  קנאות  מתוך  ישראל,  וקדושת 
דלתו היתה פתוחה לעניים ואזנו קשובה לכל נזקק מכל שדרות עם ישראל. היה גאון מופלג בתורה, השיב 
תשובות רבות בהלכה, ומחיבוריו יצאו לאור עשרות ספרים: "ויואל משה", שו"ת "דברי יואל", ספרי "דברי 

יואל" על התורה, ועוד.
]1[ דף. נייר מכתבים רשמי. 21.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני קיפול עם קרעים קלים, משוקמים 

בחלקם בדבק סלוטייפ.

פתיחה: $3500

240. Letter from Rebbe Yoel Teitelbaum of Satmar – Ca. 1930s
Lengthy letter (2 pages, unsigned), handwritten by Rebbe Yoel Teitelbaum, rabbi of 
Satmar. [Satmar, ca. 1930s].
Presumably addressed to a contemporary rebbe, whom we were not able to identify. 
R. Yoel describes the plight of a Torah scholar from Satmar imprisoned in Kraków, 
stressing the importance of providing support for his unfortunate family both for 
living expenses and to secure his release. R. Yoel also asks the recipient to pray for this 
Torah scholar, and involve others who can provide assistance.
[1] leaf (written on both sides). 23.5 cm. Good-fair condition. Dampstains and creases.
Opening price: $2500
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241. Letter from Rebbe Yoel of Satmar – Wedding Wishes
Letter of wedding wishes, signed by Rebbe Yoel Teitelbaum of Satmar. New York [ca. 
1940s].
Addressed to R. Shalom Ozer Braun, on the occasion of his daughter's wedding. 
The letter is written by a scribe, with the concluding line handwritten and signed by 
Rebbe Yoel Teitelbaum.
[1] leaf, official stationery. 21.5 cm. Good-fair condition. Stains. Folding marks with 
minor tears, repaired in part with sellotape.
Opening price: $3500
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242. שלשה מכתבים מהאדמו"ר מקרטשניף-קרית אתא הרה"ק רבי צבי הירש רוזנבוים
]קרית אתא?[,  רוזנבוים.  הירש  צבי  רבי  וחתימתו של האדמו"ר מקרטשניף  ידו  בכתב  שלשה מכתבים, 

תש"ל-תשל"ב ]1970-1972[. 
מכתבים עם תוכן מעניין: · מכתב מחודש טבת תש"ל ובו דברי הדרכה בעבודת החסידות. נשלח אל מייסדי 
בית מדרש חסידי בברוקלין, המיועד "להרוצים וחפצים בדרכי אבות הק']דושים[ נ"ע, להיות בצוותא חדא 
בכח ובפועל, ולילך בעקבי הצאן רועי ישראל הנאמנים, המה צדיקי אלפי ישראל...". · מכתב הדרכה כללי 
"...והנה לא הספקתי להיות  ורעי ותלמידי ישיבתנו", בו כותב האדמו"ר:  מחודש שבט תש"ל, אל "אחי 
ביחד יותר זמן, לתת בכם דרך האמת שקבלתי מזקני הק']דושים[ נ"ע זיע"א, אשר העבודה שהוא מקרב 
לב עולה רק לד', ואז אין עוד מלבדו...". · מכתב משנת תשל"ב, אודות מאבק של ארגון שוחטים, שפגעו 

ב"כבוד סאטמער". 
הרה"ק רבי צבי הירש רוזנבוים )תרע"ב-תשס"ו(, האדמו"ר מקרטשניף-סיגט, בעל "תורת חיים ואמונה", 
בנו של האדמו"ר רבי ניסן חיים מברודטשין ונכדו ותלמידו של האדמו"ר רבי אליעזר זאב מקרטשניף. חתן 
האדמו"ר רבי חיים מרדכי מנדבורנה. אדמו"ר בסיגט, בקרית אתא ובירושלים. ירא וחרד לדבר השם, קנאי 
בתפלתו  ישועות  כפועל  נודע  סאטמר.  לחוגי  גם  ומקורב  התקופה,  משינויי  התפעלות  ללא  שמים  לשם 

מעומק הלב, על צרות הכלל והפרט. 
3 מכתבים, על נייר מכתבים רשמי, כ-21.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים וכתמי נייר דבק.

פתיחה: $500
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פנחס  רבי  מגור  האדמו"ר  מכתב   .243
מנחם אלטר - תשל"ב

מכתב בחתימת האדמו"ר רבי פנחס מנחם אלטר. 
]תל אביב?[, אב תשל"ב ]1972[. 

מודפס במכונת כתיבה וחתום בחתימת יד קדשו. 
ברק,  בני  אב"ד  לנדא  יעקב  רבי  הגאון  אל  נשלח 
מכתב תודה על פעילותו "לחיזוק תורתנו הקדושה 
ולהרמת קרנו של הציבור החרדי בבני ברק", על 
במסגרת  ישראל"  "אגודת  סיעת  של  שילובה  ידי 

הגוש החרדי בבחירות לעירייה. 
האדמו"ר מגור בעל ה"פני מנחם" - רבי פנחס מנחם 
אלתר )תרפ"ו-תשנ"ו(, בן-זקוניו של האדמו"ר הזקן 
בראשות  כיהן  וגאון.  קדוש  ה"אמרי אמת".  מגור 
ישיבת "שפת אמת" בירושלים. חבר מועצת גדולי 
כחבר  ושימש  ציבור  בעסקי  רבות  פעל  התורה. 
הנהלת מוסדות אגודת ישראל. לאחר פטירת אחיו 
)שנפטר באדר  ישראל"  האדמו"רים מגור, ה"בית 
תשנ"ב(,  בתמוז  )שנפטר  שמחה"  וה"לב  תשל"ז( 
קרוב  וכיהן  מקומם,  על  מנחם  פנחס  רבי  הוכתר 
לארבע שנים כאדמו"ר לחסידות גור, עד לפטירתו 

הפתאומית במוצאי פורים שנת תשנ"ו. 
]1[ דף, נייר מכתבים רשמי. 22.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. נקבי תיוק. 

פתיחה: $300

242. Three Letters from Rebbe Tzvi Hirsh Rosenbaum of Kretchnif–Kiryat Ata 
Three letters handwritten and signed by Rebbe Tzvi Hirsh Rosenbaum of Kretchnif. 
[Kiryat Ata?], 1970-1972.
Letters of guidance in worship of G-d addressed to his chassidim, and a letter regarding 
the battle of an association of shochetim.
Rebbe Tzvi Hirsh Rosenbaum of Kretchnif (1912-2006), served as rebbe in Sighet, Kiryat 
Ata and Jerusalem. Renowned for the wonders he performed with his heartfelt prayers.
3 letters on official stationery. Approx. 21.5 cm. Good condition. Stains and tape stains. 
Opening price: $500
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243. Letter from Rebbe Pinchas Menachem Alter of Ger – 1972
Letter signed by Rebbe Pinchas Menachem Alter. [Tel Aviv?], Av 1972.
Typewritten, with the rebbe's hand signature. Addressed to R. Yaakov Landau Rabbi 
of Bnei Brak, in appreciation for his efforts to strengthen Torah observance and raise 
the stature of the Orthodox community in Bnei Brak, by including the Agudath Yisrael 
party in the municipal elections.
[1] leaf, official stationery. 22.5 cm. Good condition. Folding marks. Filing holes.
Opening price: $300
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244. שתי תעודות של האדמו"ר רבי יעקב לייזר מפשעווארסק - תמונותיו וחתימות ידו
שתי תעודות של האדמו"ר רבי יעקב לייזר )ר' יענקל'ה( מפשעווארסק, עם תמונותיו וחתימות ידו.

1. תעודה )Certificat( שהונפקה מטעם הנציגות הבלגית של נציבות האו"ם לפליטים, עבור האדמו"ר רבי 
יעקב לייזר )Leiser Jakob(. בריסל )בלגיה(, מאי 1958. צרפתית.

ולצדה  קדשו,  פני  תמונת  עם  ועוד;  לידתו,  ותאריך  שמו  האדמו"ר,  של  מזהים  פרטים  כוללת  התעודה 
חתימת יד קדשו באותיות לטיניות. חתימה וחותמת רשמיים. 

11 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי.
2. תעודת מסע )Titre de Voyage / Reisdocument(, שהונפקה מטעם משרד החוץ ולשכת הסחר של 

בלגיה, עבור האדמו"ר רבי יעקב לייזר. בריסל, 6 בינואר 1982. צרפתית והולנדית.
התעודה כוללת פרטים מזהים של האדמו"ר, שמו, מקום ותאריך לידתו )Rogach, רויג, פולין; 23 דצמבר 
1906(, תיאור פיזי, מקצוע )Rabbijn, רבי(, כתובת מגורים, שם האשה )Glanz Alta, גלנץ אלטא - הרבנית 

אלטא בינה, בת האדמו"ר רבי משה יצחק גווירצמן, חתנו של הרב ישכר דב הכהן גלאנץ(.
בעמ' 3 תמונת פני קדשו ומתחתיה חתימת-יד קדשו באותיות לטיניות. חותמת דיו רשמית.

מקום ותאריך הנפקת התעודה: אנטוורפן, 6 בינואר 1982. תוקף התעודה עד ה-6 בינואר 1983. תוקף התעודה 
הוארך שלוש פעמים, עד לתאריך 4 לנובמבר 1986. כולל חותמות רשמיות ובולים של תשלומי אגרה.

התעודה כוללת אישורי ויזות לאוסטריה, לאנגליה, לארצות הברית והולנד. ומופיעות בו חותמות ורישומים 
רבים מנסיעותיו השונות של האדמו"ר למדינות אלה.

14.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. 
האדמו"ר רבי יעקב לייזר )ר' יענקל'ה( מפשעווארסק )תרס"ו-תשנ"ז(, האדמו"ר השני לשושלת פשעווארסק. 
תלמיד רבי דוד טעבלי מדוקלא ורבי חנה הלברשטאם מקולשיץ, שימש לפני השואה כרב בעיר יאשליסק. 

חתן האדמו"ר רבי איציק'ל מפשעווארסק, וממלא מקומו באדמו"רות בעיר אנטוורפן שבבלגיה.

פתיחה: $2000
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244. Two Documents of Rebbe 
Yaakov Leiser of Pshevorsk – With 
His Pictures and Signatures
Two documents of Rebbe Yaakov Leiser 
(R. Yankele) of Pshevorsk, with his 
pictures and signatures.
1. Certificate issued by the Belgian 
delegation of the United Nations High 
Commissioner for Refugees, for Rebbe 
Yaakov Leiser. Brussels (Belgium), May 
1958. French.
The certificate includes the rebbe's 
details, his name and date of birth, and 
more; with his picture and his signature 
in Latin characters. Official signature 
and stamp.
11 cm. Good-fair condition. Stains and 
wear.
2. Titre de Voyage (Travel document) 
issued by the Ministry of Foreign Affairs 
and Commerce, for Rebbe Yaakov Leiser. 
Brussels, 6th January 1982. French and 
Dutch.
The document includes the rebbe's details: name, place and date of birth (Rogach, 
Poland; 23 December 1906), physical description, profession, address, name of spouse 
(Glanz Alta – Rebbetzin Alta Bina, daughter of Rebbe Moshe Yitzchak Gevirzman, first 
rebbe of Pshevorsk). 
The rebbe's picture appears on p. 3, with his signature in Latin characters. Official ink 
stamp.
The document includes entry visas to Austria, England, United States and Holland, 
with many stamps and inscriptions from the rebbe's various trips.
Approx. 14.5 cm. Good condition.
Rebbe Yaakov Leiser (R. Yankele; (1906-1998), second rebbe of Pshevorsk. Succeeded 
his father-in-law as rebbe in Antwerp, Belgium.
Opening price: $2000
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245. מכתב הגאון רבי אלחנן היילפרין מלונדון - אדר ב' תשמ"ט - מכתב סודי אודות 
הרב שך ומלחמתו בתנועת חב"ד

מכתב בכתב-ידו וחתימתו של הגאון רבי אלחנן היילפרין, מגדולי רבני לונדון. ]לונדון?[, אדר ב' תשמ"ט 
 .]1989[

נשלח אל רבי יהודה מאיר אברמוביץ "יו"ר הועד הפועל של אגודת ישראל העולמית". כפי העולה מהמכתב, 
הרב היילפרין - שהיה מקובל אצל כל החוגים, התבקש מאת הרב אברמוביץ לפעול להשבת השלום בחוגי 
"אגודת ישראל" ]בתשרי של אותה שנה, הקים הרב שך את תנועת "דגל התורה" ופרש מ"אגודת ישראל", 

כחלק ממאבקו בתנועת חב"ד[. 
של  לדרכו  שך  הרב  של  הנחרצת  התנגדותו  בעקבות  שנוצרה  למחלוקת  מתייחס  היילפרין  אלחנן  רבי 
האדמו"ר מליובאוויטש, וטוען כי אין סיכוי להשכנת שלום בין הצדדים, בין היתר מכיון שקשה לשכנע את 
הרב שך לחזור בו מהתנגדותו: "...מעשי שטן הצליח ע"י שלוחיו הקטנים, מחרחרי ריב ואנשי מדון, להטות 
לב ולבלבל ראש גאון בתורה ויראה, ע"י זיופים, עד כדי הטלת מום בקדשים... ואם כל חכמי ישראל הם 
כקליפת השום, מי מדמה בדעתו להשפיע עליו, שלכל הפחות מפני הצלת ענינים חשובים... יחזור ממהלכו 

- שבוודאי דעתו ]=של הרב שך[, לשם שמים, דיבר ועשה מה שדיבר ועשה". 
מאידך גיסא - כותב הרב היילפרין - אי אפשר להעלות על הדעת שרב חסידי יסכים לתת יד להחרמה 
מפלגתית של תנועת חב"ד, כפי שדרש אז הרב שך: "ומצד אחר, הכי מי מאתנו, כלומר חניכי ברכי ת"ח 
וחסידים מגזע עץ החיים בעשטוה"ק ]בעל שם טוב הקדוש[ וענפיו וענפי-ענפיו זי"ע, יסכים לשתף פעולה 
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כל שהיא, לנדות ולהבדיל עדת חסידים ומלכם בראשם, גם אם אין דרכם דרכנו, חס מלהזכיר. וממילא 
איני רואה בשכלי הדל, תקוה לפעול למען השלום...". 

הרב היילפרין חותם בכאב: "הכו"ח בצער וכאב על עלבון התורה וגדולי']ה[, ומחכה בציפי']ה[ לישועה 
להרמת קרן התורה וישראל, הק' אלחנן בהר"ר דוד היילפרין".

בשולי המכתב מבקש הרב היילפרין: "נ.ב. בבקשה לשמור על סודיות מכתבי, ששפכתי שיח צערי לפני 
מעכתה"ר...".

הגאון רבי אלחנן היילפרין )תרפ"ב-תשע"ה(, מגדולי רבני לונדון, רבה של שכונת גולדרס-גרין. נולד בעיר 
קאשוי )קושיצ'ה( לאביו רבי דוד היילפרין אב"ד דובשיץ, ולאמו הרבנית בתו של הגאון הנודע רבי שמואל 
ענגיל אב"ד ראדומישלא. הגיע בשנת תרצ"ט ללונדון, בה כיהן ברבנות למעלה משבעים שנה. בשנת תש"ב 
הקים את בית מדרשו "בית שמואל" בשכונת גולדרס-גרין, בו הקים ישיבה, וכיהן בה כר"מ. הקים בתי ספר 
"פרדס" לבנים ולבנות בעיר. בהמשך כיהן כדיין בבית הדין של "התאחדות קהלות החרדים", ומאוחר יותר 
כראב"ד "התאחדות קהלות החרדים". נודע בגדלותו הרבה ובהנהגתו בחן ובחכמה בכל ענין שהיה מעורב 

בו. כונה בחיבה בפי כל "ר' חּוֶנע". מחבר הספרים "שדה אלחנן" ועוד. 
]1[ דף, נייר מכתבים רשמי. 24.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $300

245. Letter from Rabbi Elchanan Halpern of London – Adar II 1989 – 
Confidential Letter Regarding Rabbi Shach and His Battle Against Chabad
Letter handwritten and signed by R. Elchanan Halpern, prominent London rabbi. 
[London?], Adar II 1989.
Addressed to R. Yehuda Meir Abramowicz, general secretary of Agudat Yisrael. It 
appears from the letter that the latter had asked R. Halpern, who was accepted in all 
circles, to attempt to restore peace between the various factions of Agudat Yisrael (in 
Tishrei that year, R. Shach split from Agudat Yisrael and founded the Degel HaTorah 
party, as part of his battle against Chabad).
R. Elchanan Halpern refers to the dispute aroused by R. Schach's opposition to the 
Lubavitcher Rebbe, and writes that he sees no hope for reconciling the parties, one of 
the reasons being that it would be difficult to sway R. Shach. He also writes that it is 
inconceivable that a Chassidic rabbi should support a ban on the Chabad movement. 
R. Elchanan Halpern (1921-2015), prominent London rabbi, rabbi of the Golders Green 
neighborhood for over seventy years. President of the Union of Orthodox Hebrew 
Congregations.
[1] leaf, official stationery. 24.5 cm. Good condition.
Opening price: $300
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246. שני שטרות "מעשה בית דין" - 
פרנקפורט דמיין, תק"כ-תקכ"ז

מהעיר  דין"  בית  "מעשה  שטרות  שני 
פרנקפורט דמיין:

1. שטר "מעשה בית דין" שנערך בבית הדין 
בפרנקפורט דמיין, אדר תק"כ ]1760[.

קוסיל  כ'  והקצין  "האלוף  מקנה  זה  בשטר 
בהו"ה המנוח כ' טעבלי לאנדויא" לבן-גיסו 
"שלמה בן גיסי המנוח ה"ה כ' ליב אופנהיים 
רייכסטלר.  אלפים  ארבעת  של  סך  ז"ל", 
ידיעת  "בלי  נעשה  הדבר  כי  מצוין  בשטר 
אשתו" של הנותן, וכי המתנה תחול "שעה 

אחת קודם מותי". 
רבי  בן הדיין  יודא  רבי  על השטר חתומים: 
מיכל בינגא ורבי ישראל בן רבי יחיאל מיכל 

שווארץ-שילד. 
]1[ דף מקופל )השטר נכתב על עמוד אחד; 
ס"מ.   34 הדף(.  תוכן  על  רישום  הדף:  בגב 

מצב טוב. כתמים. סימני קיפול. 
2. שטר "מעשה בית דין" שנערך בבית הדין 

בפרנקפורט דמיין, אב תקכ"ז ]1767[.
כ'  בה"ה  שלמה  כ'  "ה"ה  מקנה  זה  בשטר 
בהו"ה  "זנוויל  לחתנו  ז"ל"  אופנהיים  ליב 
הנ"ל  המתנה  שטר  את  שטיבל"  זעלקלי  כ' 
ארבעת  סך  על  קוסיל,  רבי  מדודו  שקיבל 

אלפים רייכסטלר.
על השטר חתומים: רבי ישראל בן רבי יחיאל מיכל שווארץ-שילד ורבי אשר אנשיל בן שלמה זלמן פפאן כ"ץ. 
]1[ דף מקופל )השטר כתוב על עמוד וחצי; בגב הדף – רישום על תוכן הדף(. 35.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. 

כתמים. קרע חסר בסמוך לכיתוב האחורי )במקום בו היתה חותמת שעווה(. סימני קיפול. 
רבי יודא בינגא היה בעל תוקע ושימש כ"נאמן הקהילה" של פפד"מ משנת תק"א. מתוך ספרו "כח יהודא" 
ודרשן בחסד, השומר על מסורת אבות  על התנ"ך )שעדיין בכתב-יד( נראה כי היה תלמיד חכם מופלג 
בקנאות גדולה. על מצבתו נכתב שנפטר בי"ט אלול תקל"ז )ראה אבני זכרון - הכתב והמכתב, מס' 3584, 

עמ' 405; ובהקדמה לספר מנהגי פרנקפורט, ירושלים תשמ"ב, עמ' יב-יג(.
נכתב  על מצבתו  כחמישים שנה.  דמיין במשך  פרנקפורט  קהילת  סופר  היה  שווארץ-שילד,  ישראל  רבי 
כי היה חריף ובקי בש"ס ובפוסקים, ונתמנה בשנת תק"א "לסופר ונאמן לעבודתו בעט סופר מהיר בכתב 

נבחר". נפטר בשנת תקנ"ד )ראה אבני זכרון - הכתב והמכתב, מס' 4126, עמ' 486(.
רבי אשר אנשיל בן רבי שלמה זלמן פפאן כ"ץ, שימש "נאמן הקהילה", נפטר פסח תקמ"ו.

פתיחה: $400

מכתבים
Letters
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247. מכתב מאת משה מונטיפיורי אל רבי נתן אדלר רבה הראשי של בריטניה - רמסגייט, 
תרל"ב

מכתב מאת משה מונטיפיורי אל הרב הראשי של בריטניה רבי נתן מרקוס אדלר. רמסגייט )אנגליה(, 16 
בנובמבר תרל"ב ]1871[. אנגלית ומעט עברית.

כתיבת יד סופר, על נייר מכתבים רשמי, עם חתימת ידו של מונטיפיורי באנגלית.
המכתב עוסק בכספי "קופות א"י" שמונטיפיורי העביר לחלוקה בין עניי "ארבעת ערי הקודש" בארץ ישראל, 

.]Holy Land Committee[ "ובקביעת פגישה של "ועדת ארץ הקודש
הרב   ,)1803-1890( אדלר  מרקוס  נתן  הרב  ובין  בלונדון,  הספרדים  עדת  בראש  שעמד  מונטיפיורי,  בין 
הראשי של האימפריה הבריטית, התקיימו קשרי ידידות לאורך עשרות שנים. מערכת היחסים הלבבית 
ביניהם, שלוותה בהתכתבות ענפה, הובילה לשיתוף פעולה בפרויקטים קהילתיים מגוונים, ובהם איסוף 
כספי תרומה עבור היישוב היהודי בארץ ישראל. אדלר, שמתוקף תפקידו כרב ראשי עמד בראש איגוד 
בתי הכנסת ק"ק כנסת ישראל )United Synagogue(, ארגון שאיגד את כל הקהילות האורתודוקסיות 
בבריטניה, דאג לרכז את התרומות שהתקבלו בבתי הכנסת ולשלוח אותן לארץ ישראל באמצעות נציגיו 

של מונטיפיורי. 
]1[ דף, מקופל לשניים )ארבעה עמודים כתובים(. 17.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני קיפול וקמטים. 

קרעים חסרים בשוליים, עם פגיעה קלה בכיתוב. קרעים קלים בסימני הקיפול.

פתיחה: $600

246. Two Beit Din Documents – Frankfurt am Main, 1760-1767
Two Beit Din documents from Frankfurt am Main:
1. Beit Din document drawn up in the Frankfurt am Main Beit Din, Adar 1760.
With this document, R. Kossel son of the late R. Tevele Landau gifts, unbeknownst to 
his wife and to take effect one hour before his passing, the sum of 4000 Reichsthaler to 
his nephew, Shlomo son of R. Leib Oppenheim.
Signed by R. Yehuda son of the dayan R. Michel Binga, community trustee; and by R. 
Yisrael son of R. Yechiel Michel Schwartzschild, community scribe.
[1] folded leaf (document written on one page; description of contents of leaf on verso). 
34 cm. Good condition. Stains. Folding marks.
2. Beit Din document drawn up in the Frankfurt am Main Beit Din, Av 1767.
In this document, R. Shlomo Oppenheim nephew gifts his son-in-law the above 
document.
Signed by R. Yisrael son of R. Yechiel Michel Schwartzschild and R. Asher Anshel son 
of Shlomo Zalman Pfann Katz, community trustee.
[1] folded leaf (document covers a page and a half; description of contents of leaf on 
verso). 35.5 cm. Good-fair condition. Stains. Open tear close to inscription on verso (in 
place of wax seal). Folding marks.
Opening price: $400
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247. Letter from Sir Moses Montefiore to Rabbi Nathan Adler, Chief Rabbi of 
the British Empire – Ramsgate, 1871
Letter from Sir Moses Montefiore to the chief rabbi of the British Empire, R. Nathan 
Marcus Adler. Ramsgate (England), 16th November 1871. English and some Hebrew.
Written by a scribe on official stationery, signed by Montefiore in English.
The letter pertains to Eretz Israel funds which Montefiore sent to be distributed to the 
poor of the four holy cities in Eretz Israel, and to the meeting to be convened with the 
Holy Land Committee.
The bond of friendship between Sir Moses Montefiore, head of the Sephardic Jewish 
community of London, and Rabbi Nathan Marcus Adler (1803-1890), Chief Rabbi of 
the British Empire, persisted for decades. This fond relationship was keenly expressed 
in the numerous letters exchanged between the two. The correspondence enabled joint 
efforts of theirs in spearheading a wide range of community projects; among other 
things, these included fundraising campaigns on behalf of the Jewish Community in 
Palestine. One of Adler's responsibilities as Chief Rabbi was to preside over United 
Synagogue, an umbrella organization unifying all of Great Britain's Orthodox 
congregations. In this capacity, he was in charge of consolidating donations from all 
affiliated synagogues, and entrusting Moses Montefiore's official representatives with 
the task of disbursing the funds among the Jews of Palestine.
[1] leaf, folded in two (four written pages). 17.5 cm. Good-fair condition. Stains. Folding 
marks and creases. Marginal open tears, slightly affecting text. Minor tears to folds.
Opening price: $600

247



מכתבים376 

248. כתב-יד, חיבור על ספר משלי - לא נדפס - עם מכתבי הסכמות מגדולי רבני ליטא 
- ווילנא, וילקי וסלבודקה, תרמ"ג בקירוב

כתב-יד, ספר שאר יעקב, פירוש על ספר משלי, מאת רבי יעקב ב"ר שמואל הלוי מסלבודקה )ליטא(, עם 
מכתבי הסכמה מקוריים, העתקי הסכמות ורשימות מנויים. ]ווילנא, וילקי וסלבודקה, תרמ"ג בקירוב[. 

הכוללים  הפסוקים,  סדר  על  ביאורים  ארוכים.  ומבואות  הקדמות  בראשו  נדפס.  שלא  ושלם  גדול  חיבור 
מאמרים ארוכים. החיבור בכללו נקרא "שאר יעקב", ובתוכו משולבים קטעים על פי חכמת הדקדוק בשם 
"ישרש יעקב". בהסכמות נזכר המחבר בתור "הרב הישיש" מזקני העיירה סלבודקה, ונראה מהן כי היה מלמד 
תלמידים במשך שנים רבות. הרבנים המסכימים מרבים בשבחו וכותבים כי "דבריו נאמרים בהשכל ודעת". 
בראש הכרך, מספר דפים מפנקס מנויים, עם שני מכתבי הסכמות מקוריים, משנת תרמ"ג: מכתב אחד 
בכתב-ידו וחתימתו של הגאון רבי הלל דוד הכהן טריווש אב"ד וילקי, וילקי, תמוז תרמ"ג; והמכתב השני 

בכתב-ידו וחתימתו של הגאון רבי מאיר נח לעווין "מ"מ ומו"ץ דפק"ק", ווילנא, אלול תרמ"ג. 
ווי"פ  בק"ק  ומ"צ  "רב  גורדון  אליעזר  רבי  הגאון  מאת:  נוספות,  הסכמות  העתקי  מופיעים  הכרך  בסוף 
סלאבאטקע ]ויליאמפולה סלבודקה[ ואשר היה רב ומ"צ בק"ק קעלעם" ]לימים רבה של טלז ומייסד ישיבת 
טלז[; "הסכמות הרבנים דייני עיר סלאבאטקע": רבי "שבתי מארים בלא"א מוהר"ר ארי' צבי זלה"ה מ"צ 
דק"ק הנ"ל"; רבי נתן יהודא ליב בלא"א מוהר"ר אברהם אבא ד"צ דפה הנ"ל"; ו"מכתב להמחבר מהרב 
טריווש אב"ד  דוד הכהן  רבי הלל  ]חתנו של  דווילקא"  זקהיים חתן הרב הגאון  הצעיר מוהר"ר אברהם 
וילקי. רבי אברהם זקהיים )תר"כ-תרצ"ט(, כיהן ברבנות בליטא ובפתח תקווה. מחבר הספרים "נטעי איתן" 

ומעורכי כתב העת "הפסגה"[.
הגאון רבי הלל דוד הכהן טריווש אב"ד וילקי )תר"א-תרס"א(, מגדולי רבני ליטא, מתלמידי ישיבת וולוז'ין. 

מחבר הספרים "ונגש הכהן" ו"עבודת הכהן". העורך והמוציא לאור של כתב העת הרבני "הפסגה".
הגאון רבי חיים מאיר נח לעווין )תקצ"ד-תרס"ד(, חתנו של רבי אליעזר יצחק ראש ישיבת וולוז'ין. כיהן 
כאב"ד באיבניץ, בסטויבץ, במוסקבה ובוולוז'ין. אח"כ כיהן למעלה מעשרים שנה כמו"ץ ומגיד מישרים 

בעיר ווילנא.
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248. Manuscript, Commentary 
on the Book of Mishlei – 
Unpublished – With Letters 
of Approbation by Leading 
Lithuanian Rabbis – Vilna, Wilki 
and Slabodka, ca. 1883
Manuscript, She'er Yaakov, 
commentary on the book of Mishlei, 
by R. Yaakov son of R. Shmuel 
HaLevi of Slabodka (Lithuania), 
with original letters of approbation, 
copyings of approbations, and list 
of subscribers. [Vilna, Wilki and 
Slabodka, ca. 1883]. 
An extensive, complete unpublished 
work, opening with lengthy prefaces 
and introductions. Commentary 
following the order of the verses, 
comprising lengthy essays. The 
work includes grammatical sections 
under the title of Yashresh Yaakov. 
In the approbations, which contain 
effusive praise of the author, the latter is referred to as one of the elder Torah scholars 
of Slabodka, who apparently taught disciples for many years. 
The volume begins with several leaves from a notebook of subscribers, with two 
original letters of approbation dated 1883: a letter handwritten and signed by R. Hillel 
David HaKohen Treves Rabbi of Wilki (Vilkija; 1841-1901), prominent Lithuanian 
rabbi and author of VeNigash HaKohen; and a letter handwritten and signed by R. 
Meir Noach Levin (1834-1904, son-in-law of R. Eliezer Yitzchak dean of the Volozhin 
yeshiva), maggid and posek in Vilna. 
At the end of the volume, there are copyings of additional approbations, one by R. 
Eliezer Gordon Rabbi of Slabodka (later rabbi of Telshe and founder of the Telshe 
yeshiva), and by the dayanim of Slabodka.
[3], 2-283 leaves; 30, [9] leaves + blank leaves, ending with [3] leaves of copyings of 
approbations. Approx. 21 cm. Good-fair condition. Stains, wear and tears. First and final 
leaves detached, with tears, paper repairs and stains. Various stamps and inscriptions. 
Old cloth binding, worn and detached, without spine.
Opening price: $800

]3[, ב-רפג דף; ל, ]9[ דף + דפים ריקים, ובסופם ]3[ דף עם העתקי הסכמות. כ-21 ס"מ. מצב טוב-בינוני. 
כתמים, בלאי וקרעים. הדפים הראשונים והאחרונים מנותקים, עם קרעים, הדבקות נייר וכתמים. חותמות 

שונות ורישומים. כריכת בד ישנה, בלויה ומנותקת, ללא שדרה. 

פתיחה: $800
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249. Postcard Handwritten and Signed by Rabbi Chaim Berlin – 
Yelisavetgrad, 1905
Letter handwritten and signed by R. Chaim Berlin, addressed to R. Chaim Tchernowitz 
("Rav Tza'ir"), posek in Odessa. [Yelisavetgrad (Kropyvnytskyi)], 1905.
Written on a postcard dated 10th Adar II 1905. In his letter, R. Chaim Berlin warns not to 
consume goose fat from his city, since the geese were not slaughtered in conformance 
with halachah. With R. Chaim Berlin's stamp alongside his signature.
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.
Postcard. 14 X9 cm. Good condition. Stains. Open tear, slightly affecting text. Filing holes.
Opening price: $300

גלויה בכתב-ידו ובחתימתו של רבי   .249
חיים ברלין - יליסבטגרד, תרס"ה

ובחתימתו של רבי חיים ברלין,  מכתב בכתב-ידו 
]יליסבטגרד,  )"רב צעיר"(.  חיים טשרנוביץ  ר'  אל 

תרס"ה 1905[.
אדר  י'  התאריך  את  ונושא  גלויה  גבי  על  נכתב 
]=תרס"ה[. המכתב  לפ"ק  בו בשמחה"  "מרבין  ב' 
רבי  כדין.  שלא  שנשחטו  אווזות  בשומן  עוסק 
לקנות  שלא  אודסה  העיר  ליהודי  מודיע  חיים 
שומן אווזות שמקורו בעיר יליסבטגרד, כדי שלא 
בסמוך  נכתב  המכתב  נבילה.  באיסור  להיכשל 
מתאימות:  במליצות  ומסיים  פותח  והוא  לפורים 
תהי'  ליהודים  הבירה,  בשושן  והדס  מור  "כבימי 
אורה, ועליו יציץ נזרה, כבוד הרב הג' עיני העדה, 
הי"ו,  טשארנאוויץ  חיים  מ'  כ'  ולסעדה,  לכוננה 
מו"צ באדעססה...". את מכתבו מסיים רבי חיים: 
דייני  ועל  רבנן  ועל  ישראל  על  שלום,  זה  "והי' 
נפלאות,  יראנו  הראשונים,  בימים  וכאז  ישראל, 
החופ"ק  ברלין  חיים  אות...  לטובה  עמנו  ויעשנו 
"חיים  חותמתו:  מופיעה  חתימתו  לצד  והגליל". 

בערלין אב"ד דיעליסאבעטגראד והגליל". 
)תקצ"ב-תשרי  ברלין  חיים  רבי  המפורסם  הגאון 
ליטא  של  ההוד  ומדמויות  דורו  מגדולי  תרע"ג(, 
וירושלים. בנו הבכור של הנצי"ב מוולוז'ין. שימש 

כרב הראשי של מוסקבה, והשפעתו התורנית התפרסה במרחבי רוסיה. כיהן תקופה כראש ישיבה ואב"ד 
וסמכותו  במעמדו  הוכר  ועד מהרה  תרס"ו,  בשנת  לירושלים  עלה  ויליסבטגרד.  קוברין  וברבנות  וולוז'ין, 
כאחד מגדולי רבני העיר. ספרייתו העשירה של רבי חיים ברלין נודעה כאחת הספריות הפרטיות החשובות 

בתקופתו, היא שימשה אותו בכל מקומות רבנותו והוא הביאה עמו בעלותו ארצה לירושלים. 
9 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרע חסר עם פגיעה קלה בטקסט. נקבי תיוק. X14 .גלוית דואר

פתיחה: $300
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250. פנקס קבלות של "קרן התורה" - עם צילום חתימות ה"חפץ חיים", האדמו"ר מגור 
והאדמו"ר מטשורטקוב - וינה, תשרי תרפ"ה

פנקס קבלות של "קרן התורה", עם שבע קבלות על סך 1 דולר, בהדפסה ליטוגרפית צבעונית, עם צילומי 
והאדמו"ר רבי אברהם מרדכי מגור.  ישראל מטשורטקוב  רבי  חתימותיהם של ה"חפץ חיים", האדמו"ר 

וינה, תשרי תרפ"ה ]1924[. 
בפנקס שבע קבלות )"שטרות"( המחוברות לספחים ריקים. בראש הפנקס שני ספחים מהם נתלשו הקבלות, 
ומופיעים  ליטוגרפית,  ועליהם רישום שמות תורמים. הקבלות מודפסות משני צדיהן בהדפסה צבעונית 
אלול  בחודש  בקראקא  שנערכה  באסיפה  זו  מגבית  קיום  על  ציטוט מההחלטה  ואיורים,  תמונות  עליהן 
תרפ"ד, וצילום חתימות גדולי הדור ראשי "מועצת גדולי התורה": רבי "ישראל מאיר הכהן, בעה"מ ספר 
זצ"ל" מטשורטקוב והאדמו"ר רבי "אברהם מרדכי  "ישראל במו"ה דוד משה  חפץ חיים", האדמו"ר רבי 

אלטר מגור" בעל ה"אמרי אמת". הפנקס כולל מעטפת מודפסת בעברית, גרמנית ואנגלית.
במטרה  הראשונה,  העולם  מלחמת  לאחר  העולמית  ישראל  אגודת  מרכז  ידי  על  הוקמה  התורה"  "קרן 
לפעול לשיקום עולם הישיבות ותלמודי התורה מנזקי המלחמה. הקרן הוקמה ביזמתם של ה"חפץ חיים" 
הכנסייה  החלטות  ובעקבות  שלפנינו,  הקבלות  על  בהדפסה  החתומים  ומטשורטקוב,  מגור  והאדמו"רים 
קרן התורה, ראה: הרב מרדכי  )אודות  בווינה בחודש אלול שנת תרפ"ג  הגדולה הראשונה שהתקיימה 
ברמן, "קרן התורה של הסתדרות אגודת ישראל העולמית - מסמכים ותעודות", תבונות, א/2, ירושלים 

תשע"ז, עמ' תתיא-תתלח(. 
12.5 ס"מ. מעטפת מודפסת, שני ספחי נייר, ו-7 קבלות. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. דפי  X29-פנקס: כ

המעטפת במצב בינוני: כתמים ועקבות רטיבות. בלאי וקרעים. 

פתיחה: $500
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251. מכתב ברכות מה"חפץ חיים" - ראדין, תר"צ
מכתב בחתימת הגאון הצדיק רבי "ישראל מאיר הכהן" בעל ה"חפץ חיים". ראדין, אדר תר"צ ]1930[.

גוף המכתב נדפס במכונת כתיבה, עם חתימת יד קדשו וחותמתו של ה"חפץ חיים". נשלח אל הנדיב ר' 
משה יהודה פקטר מאמשטרדם. 

ה"חפץ חיים" מודה לו על עזרתו עבור הישיבה בראדין: "...והנני מביע בזה תודתי וברכתי העמוקה לרו"מ 
]לרום מעלתו[ בעד תמיכתו שהיתה לנו כדבר בעתו בלחץ והדוחק הנורא השורר בישיבתינו הק']דושה[...". 
]מדובר על תקופת המשבר העולמי הגדול, שהחל בארה"ב כמה חודשים קודם לכן, בשלהי שנת 1929; 

ומסיבה זו התמעטו מקורות ההכנסה של הישיבות מנדיבי חו"ל[. 
בהמשך המכתב מברך אותו ה"חפץ חיים" על תרומתו: "ישלם ד' פעלו הטוב ותהי משכורתו שלמה מד' 
בזה ובבא. וזכות המצוה הגדולה של החזקת התורה יעמוד לרו"מ ]לרום מעלתו[ ויריק ד' עליו שפע חו"ש 
הרם[,  ]כערכו  כע"ה  ומוקירו  וכנפש המכבדו  כנפשו  עניניו.  בכל  מרובה  והצלחה  פרנסה  ושלום[  ]חיים 

ישראל מאיר הכהן".
הגאון הצדיק רבי ישראל מאיר הכהן מראדין )תקצ"ח בערך-תרצ"ג(, רבן של ישראל, שנודע שמו בישראל 
על שם ספרו הראשון "חפץ חיים". מייסד ישיבת ראדין ומחבר ספרי הלכה ומוסר רבים: "משנה ברורה", 

"שמירת הלשון" "אהבת חסד" ועוד עשרות ספרים. 
18.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. סימני קיפול. שוליו התחתונים של  X22-1[ דף, נייר מכתבים רשמי. כ[

הדף נחתכו ביד, בצורה לא ישרה. 

פתיחה: $5000

250. Receipt Book of Keren HaTorah – Lithographed Signatures of the Chafetz 
Chaim, the Gerrer Rebbe and the Rebbe of Chortkov – Vienna, Tishrei 1924
Receipt book of Keren HaTorah, with seven color lithograph receipts for 1-dollar 
donations, with the lithographed signatures of the Chafetz Chaim, Rebbe Yisrael of 
Chortkov and Rebbe Avraham Mordechai of Ger. Vienna, Tishrei 1924.
The book contains seven receipts attached to blank stubs. At the beginning of the 
book, there are two stubs inscribed with names of donors. The receipts are printed on 
both sides in color lithograph – with pictures and illustrations, a quote of the decision 
to fundraise reached at the Kraków conference in Elul 1924, and the lithographed 
signatures of Torah leaders of the generation. With printed wrappers in Hebrew, 
German and English. 
Keren HaTorah was founded by the World Agudath Israel to help rebuild the yeshiva 
world following the ravages of WWI.
Notebook: approx. 29 X12.5 cm. Printed wrappers, two paper stubs, and 7 receipts. 
Good-fair condition. Stains and wear. Wrappers in fair condition: stains and traces of 
past dampness. Wear and tears.
Opening price: $500
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251. Letter of Blessings from the Chafetz Chaim – Radin, 1930
Letter signed by R. Yisrael Meir HaKohen, the Chafetz Chaim. Radin, Adar 1930.
The body of the letter is typewritten, with the hand signature and stamp of the Chafetz 
Chaim. Addressed to the philanthropist R. Moshe Yehuda Paktor in Amsterdam.
The Chafetz Chaim thanks him for his help on behalf of the Radin yeshiva (especially 
during the difficult times of the Great Depression, when the yeshiva's income from 
philanthropists abroad had declined considerably) and blesses him with much 
abundance and success in all areas. 
[1] leaf, official stationery. Approx. 22 X18.5 cm. Good condition. Stains and wear. 
Folding marks. Lower margin of leaf cut by hand, unevenly.
Opening price: $5000
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252. Letter from Rabbi Chaim Ozer Grodzinski – Vilna, 1928
Letter signed and stamped by R. Chaim Ozer Grodzinski. Vilna, Av 1928.
Typewritten letter, with his hand signature. Delivered by the emissary of Vaad 
HaYeshivot, R. Yosef Lipman Gurwitz of Vilna, who travelled to Amsterdam; name of 
the recipient filled in by hand (by the emissary).
Letter of thanks for supporting Vaad HaYeshivot, which sustains over five thousand 
students throughout Poland and Lithuania. R. Chaim Ozer blesses the philanthropist 
with success in all areas.
[1] leaf, official stationery. 27.5 cm. Good condition. Stains. Wear and folding marks.
Opening price: $600

252. מכתב הגאון רבי חיים עוזר 
גרודז'נסקי - וילנא, תרפ"ח

מכתב בחתימת ידו של הגאון רבי חיים 
תרפ"ח  אב  וילנא,  גרודז'נסקי.  עוזר 

 .]1928[
מודפס במכונת כתיבה, וחתום בחתימת 
"ועד  שד"ר  ע"י  נמסר  וחותמתו.  ידו 
גורביץ  ליפמן  יוסף  רבי  הישיבות" 
עם  לאמשטרדם,  נסע  אשר  מווילנא, 
מילוי שם הנמען בכתב יד ]של השד"ר[. 
מכתב תודה על העזרה לוועד הישיבות, 
מחמשת  יותר  נתמכים  ידו  על  "אשר 
הישיבות  בני  ירבו[  ]כן  כ"י  אלפים 
פולין  שבגלילות  והקטנות  הגדולות 
ליטא". רבי חיים עוזר מברך את הנדיב 
פעלו  כגדל  ד'  "יברכהו  המכתב:  מקבל 
עושר  ברוב  עניניו  בכל  ויצליח  הטוב 

ואושר וכל טוב סלה".
הגאון רבי חיים עוזר גרֹודֶז'נסקי )תרכ"ג-

ת"ש(, גדול דורו ורבן של כל בני הגולה. 
וולוז'ין  בישיבת  ללמוד  נכנס   11 בגיל 
בגיל  מבריסק.  הגר"ח  מתלמידי  והיה 
מגיל  בווילנא.  ומו"צ  לרב  נתמנה   24
צעיר נשא בעול הציבור ודעתו הכריעה 

במשך קרוב לחמישים שנה בכל השאלות הציבוריות שעלו על הפרק בכל תפוצות ישראל. לאחר מלחמת 
העולם הראשונה התגייס יחד עם מרן ה"חפץ חיים" להצלת הישיבות ממצבן הקשה, והקימו את "ועד 
הישיבות". במקביל להנהגתו הרוחנית ולתשובות בהלכה שהשיב לכל רחבי העולם פעל ללא לאות ובכל 
נדפסו  וסביבותיה. תשובותיו  ולרומם את מצבם של הרבנים בליטא  הדרכים לשקם את מצב הישיבות 

בארבעת חלקי ספרו שו"ת "אחיעזר". 
]1[ דף, נייר מכתבים רשמי. 27.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. בלאי וסימני קיפול.

פתיחה: $600
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253. מכתב הגאון רבי ברוך בער 
ליבוביץ - קמניץ, תרצ"ד - עבור 

שד"ר ישיבת קמניץ 

בער  ברוך  רבי  הגאון  בחתימת  מכתב 
יצחק  בית  כנסת  ישיבת  ראש  ליבוביץ, 

בקמניץ דליטא. קמניץ, תרצ"ד 1934.
עם  כתיבה,  במכונת  מודפס  מכתב 
לייבאוויץ".  דוב  "ברוך  ידו:  חתימת 
נשלח לאמשטרדם, אל "האברך המצויין 
והנעלה, עסקן נלבב.... ר' משה יהודה ליב 
פאקטער", בבקשה לעמוד לעזר השד"ר, 
"גיסי הרב הגאון הצדיק ר' נפתלי ליבאוויץ 
שנסע  הק']דושה[",  דישיבתנו  המשגיח 
לאמשטרדם בשליחות הישיבה. במכתב 
מתואר המצב הרוחני הגבוה של הלימוד 
גדולי  ת"ח  בע"ה  ה"מלאה  בישיבה, 
התורה והיראה... אשר הם מפתחים בה 
את כשרונותיהם הגאונים ומחדשים מדי 
יום חדושי תורה עמוקים - אולם המצב 
כל  נסתמו  כי  למאד...  נורא  הכלכלי 
הגדול.  בעקב המשבר  מקורות ההכנסה 
רבי  יבש...".  ללחם  רעבים  הישיבה  בני 
המכתב,  מקבל  את  מברך  בער  ברוך 
"בכל  יבורך  לישיבה  עזרתו  בזכות  כי 
עניניו ומבוקשיו מן השמים ויתברך בכל 
הברכות האמורות בתורה, ויראה בקרוב 

בישועת ה' על עמו והרמת קרן תורתנו הק' וקרן משחינו בב"א..."
הגאון הקדוש רבי ברוך דוב )בער( ליבוביץ )תרכ"ד-ת"ש(, בעל "ברכת שמואל", מגדולי מרביצי התורה 
הלוסק  אב"ד  צימרמן  יצחק  אברהם  רבי  הגאון  חתן  וולוז'ין.  בישיבת  מבריסק  הגר"ח  מתלמידי  בדורו. 
וקרמנצוג. לאחר שחותנו עבר לכהן בקרמנצ'וג, 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, לקרמנצ'וג ולווילנא, עד שלבסוף הקים אותה בקמניץ. בעל "ברכת שמואל" על סוגיות 

הש"ס. תורתו שבעל-פה ושבכתב היא מאבני היסוד של הלימוד הישיבתי המעמיק. 
גיסו השד"ר המוזכר במכתב: רבי נפתלי זאב הכהן ליבוביץ, חתן רבי אברהם יצחק צימרמן אב"ד הלוסק 
וקרמנצ'וג. תלמיד חביב של ה"סבא" מסלבודקה. כיהן כמשגיח ומנהל רוחני בישיבת קמניץ בראשות גיסו 
הגאון רבי ברוך בער ליבוביץ. כשנסע רבי ברוך בער לארה"ב ניווט את כל עניני הישיבה. בשנות השואה 
ניהל במסירות את הישיבה בגלותה לווילנא ולראסיין )ראסייניאי(. הגיע לארה"ב והקים את ישיבת קמניץ 

בניו-יורק. נפטר בחנוכה תשט"ו )1954(. לזכרו יצא ספר הזכרון "דגל נפתלי" )ניו-יורק, תשי"ח(.
]1[ דף, נייר מכתבים רשמי. 28 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי נייר דבק. סימני קיפול וקמטים, 

עם קרעים בקפלי הנייר.

פתיחה: $1000
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254. מכתב תודה מהגאון רבי ברוך 
בער ליבוביץ ראש ישיבת קמניץ

בער  ברוך  רבי  מהגאון  )ביידיש(  מכתב 
יצחק"  בית  "כנסת  ישיבת  ראש  ליבוביץ 
]תרצ"ד-תרצ"ו?  קמניץ,  דליטא.  בקמניץ 

.]?1933-1936
מכתב )ביידיש( שנשלח אל נדיבי הישיבה, 
רוב  ארה"ב.  מפילדלפיה,  פייגין  משפחת 
דפים  שני  על  כתיבה,  במכונת  המכתב 
)נייר מכתבים רשמי של הישיבה(. במכתב 
הלב  מעומק  בער  ברוך  רבי  להם  מודה 
שהוא  תוך  בישיבה,  הנדיבה  תמיכתם  על 
מתאר את מצבה הקשה של הישיבה וכותב 
שלוש  בסיומו  בה.  התמיכה  נחיצות  על 
וחתימתו של ראש  שורות בכתב-יד קדשו 
הישיבה, עם ברכות חמות ולבביות ביידיש 
אייער  מיט  אייך  בענטש  "איך  ובעברית: 
פרויא הצדקנית שתחי' מיט לאנגע יאהרין 
אונד מיט כל ברכה והצלחה ]=הריני מברך 
אתכם יחד עם רעייתכם הצדקנית שתחי' 

253. Letter from Rabbi Baruch Ber Leibowitz – Kamenitz, 1934 – For the 
Emissary of the Kamenitz Yeshiva
Letter signed by R. Baruch Ber Leibowitz, dean of the Knesset Beit Yitzchak yeshiva in 
Kamenitz (Kamenets, Lithuania). Kamenitz, 1934.
Typewritten letter, signed by R. Baruch Ber Leibowitz. Sent to R. Moshe Yehuda 
Leib Paktor in Amsterdam, with a request to assist the emissary of the yeshiva, his 
brother-in-law R. Naftali Leibowitz, mashgiach of the yeshiva. The letter describes the 
exceptionally high level of Torah study in the yeshiva, as well as the dire financial 
straits of the yeshiva, especially since the Great Depression. R. Baruch Ber concludes 
with blessings for the recipient. 
R. Naftali Ze'ev HaKohen Leibowitz (d. 1954), son-in-law of R. Avraham Yitzchak 
Zimmerman Rabbi of Hlusk and Kremenchuk. Cherished disciple of the Alter of 
Slabodka. He served as mashgiach and spiritual director of the Kamenitz yeshiva 
which was led by his brother-in-law R. Baruch Ber Leibowitz, and directed the yeshiva 
during R. Baruch Ber's trip to the United States. He later founded the Kamenitz yeshiva 
in New York.
[1] leaf, official stationery. 28 cm. Fair-good condition. Stains, including tape stains. 
Creases and folding marks. Tears to folds.
Opening price: $1000
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254. Letter of Thanks from Rabbi Baruch Ber Leibowitz
Letter (in Yiddish) from R. Baruch Ber Leibowitz dean of the Knesset Beit Yitzchak 
Yeshiva in Kamenitz (Kamenets), Lithuania. Kamenitz, [1933-1936?].
Letter (in Yiddish) addressed to the Feigin family in Philadelphia, U.S.A, donors of 
the yeshiva. Most of the letter is typewritten, on two leaves (official stationery of the 
yeshiva). In the letter, R. Baruch Ber thanks them for their generous support of the 
yeshiva, describing the difficult situation of the yeshiva and the acute need for support. 
Concludes with three lines handwritten and signed by R. Baruch Ber, with heartfelt 
blessings in Yiddish and Hebrew.
[2] leaves, official stationery. 27.5 cm. Good condition. Folding marks. Minute marginal 
tears.
Opening price: $1000

והצלחה[  ברכה  כל  ועם  ארוכות  בשנים 
וגו'.  יקים"  אשר  "ברוך  בברכת  ותבורכו 
המברכם ברוך דוב לייבאוויץ ר"מ בהישיבה 

הק' בית יצחק".
הגאון הקדוש רבי ברוך דוב )בער( ליבוביץ 
התורה  מרביצי  מגדולי  )תרכ"ד-ת"ש(, 
בישיבת  מבריסק  הגר"ח  מתלמידי  בדורו. 
יצחק  אברהם  רבי  הגאון  חתן  וולוז'ין. 
צימרמן אב"ד הלוסק. לאחר שחותנו עבר 
מקומו  את  מילא  קרמנצ'וג,  ברבנות  לכהן 
ולאחר  ישיבה,  בה  והקים  הלוסק  ברבנות 
י"ג שנה הוזמן לכהן כראש ישיבת "כנסת 
מלחמת  בתקופת  בסלבודקה.  יצחק"  בית 
העולם הראשונה נדד עם ישיבתו למינסק, 
הקים  שלבסוף  עד  ולווילנא,  לקרמנצ'וג 
על  שמואל"  "ברכת  בעל  בקמניץ.  אותה 
ושבכתב  שבעל-פה  תורתו  הש"ס.  סוגיות 
הישיבתי  הלימוד  של  היסוד  מאבני  היא 

המעמיק.
]2[ דף, נייר מכתבים רשמי. 27.5 ס"מ. מצב 
טוב. סימני קיפול. קרעים זעירים בשוליים.

254bפתיחה: $1000
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255. מכתב הגאון רבי יהודה 
 - סלונים  אב"ד  פיין  ליב 

אמשטרדם, תרפ"ט

מכתב ארוך )2 עמודים( בכתב ידו 
יהודה  רבי  הגאון  של  וחתימתו 
אמ"ד  סלונים.  אב"ד  פיין  ליב 
תרפ"ט  ]שבט[  ]=אמשטרדם[, 

 .]1929[
על  להולנד  אז  שנסע  פיין,  הרב 
מנת להציל את הישיבה בסלונים 
כותב  הקשה,  הכלכלי  ממצבה 
השלישי  השבוע  על  באכזבה 
הגדולות  "והתקוות   - לשליחותו 
אשר קיויתי על המקום הזה היה 
לי למפח נפש... ואני מקוה כי סוף 
בהמשך  הישועה...".  תבא  סוף 
הוא מתאר את מצבה הקשה של 
שלש  "...כי  בסלונים:  הישיבה 

מאות בחורים ובהם ת"ח גדולי תורה סובלים חרפת רעב ר"ל, וכבר חלו מהם על טהיפוס ר"ל, והרופאים 
הכירו שהוא טהיפוס של רעב ר"ל. המקום יראה בעני עמו ותורתו הקדושה וירחם ויוציא למרחב רגלינו...". 
רבי יהודה ליב פיין מברך את הנמען הנדיב ומספר תוך כדי כך, כי ישיבת סלונים עתיקת-יומין ומתקיימת 
כבר כמה מאות שנים: "...ובזכות ישיבתינו הקדושה העומדת זה שלש מאות שנה מימות הגאון בעל חלקת 
מחוקק שהיה ר"מ בה, כנזכר בחלקת מחוקק סי' י"ז, יתברך גם כ"ת וביתו וכל הנלוים עליו, כברכת ידידו 

ומכבדו יהודא ליב פיין הרב אב"ד דק"ק סלאנים". 
הגאון רבי יהודה ליב פיין )תרל"א-תש"א(, מגדולי גאוני דורו. נולד בווילקומיר ולמד בישיבות איישישוק 
וסלבודקה, והיה תלמידם המובהק של רבי איצל'ה מפוניבז' ו"הגדול ממינסק". כיהן ברבנות מגיל צעיר 
בכמה עיירות בליטא. בשנת תרס"ו עלה לכהן ברבנות אושמינה, על מקום רבי מרדכי מאושמינה שעבר 
לכהן ברבנות סלונים, ולאחר מלחמת העולם הראשונה עלה לכהן על מקומו ברבנות העיר סלונים. היה 
אחד ממנהיגי יהדות פולין התורנית באותן השנים. חבר "מועצת גדולי התורה", סגן נשיא "אגודת הרבנים" 
כ"חכימא  הרבה  בפקחותו  נודע  בפולין.  המאוחד"  החינוך  ו"ועד  הישיבות"  "ועד  נשיאות  חבר  בפולין, 
דיהודאי". היה מומחה יחיד בדיני ממונות סבוכים ונקרא על ידי גדולי דורו לבוררויות שונות. היה גם נואם 
בחסד עליון והשתתפותו במעמדות שונים לא נשכחה מלב רואיו גם לאחר שנים רבות. נרצח בשואה, 

כשהלך במסירות נפש אל המפקדים הגרמנים, להתחנן על סבלות עמו ישראל ולנסות להצילם.
ישיבה חשובה, בה הרצה את שיעוריו הגאוניים. כשעבר  פיין  כבר בעת כהונתו באושמינה הקים הרב 
לסלונים התמנה לעמוד בנשיאות הישיבה המקומית שעמדה באותן שנים בראשות ראש הישיבה הגאון 
גן, ומייסד ישיבת סלונים בארץ ישראל(. רבי יהודה ליב פיין נטל  )לימים, רבה של רמת  יגל  רבי שבתי 
שתי  שבין  פולין  יהדות  של  הקשה  בתקופה  כלכליים,  מקשיים  שסבלה  הישיבה,  החזקת  על  אחריות 
מלחמות העולם. לשם כך טרח הרב הישיש ונסע להולנד כדי להציל את הישיבה, ובמכתב שלפנינו מתאר 

הרב את אכזבתו מכך שלא הצליח בשליחותו זו. 
דף כפול )2 עמ' כתובים, כ-30 שורות בכתב ידו(. 16 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. בלאי וקרעים קלים. 

קמטים וסימני קיפול. 

פתיחה: $300
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256. מכתב הגאון רבי אברהם יצחק בלוך - טלז, ניסן תרצ"ח - ברכות לחג הפסח וברכות 
הצלחה

מכתב בחתימת ידו של הגאון רבי אברהם יצחק בלוך, אב"ד וראש ישיבת טלז. טלז, ניסן תרצ"ח ]1938[. 
המכתב נשלח לידיד הישיבה באמשטרדם, ובו אישור על קבלת כספי תרומה שנאספו על ידו עבור הישיבה, 
עם דברי תורה וברכה. מודפס במכונת כתיבה, וחתום בחתימת ידו. ראש הישיבה מברך את "הנודבים 
לעזרת  הטובה  ההתעניינות  עבור  ידידנו  מע"כ  "...ויתברך  עצמו:  הנמען  את  ומברך  היקרים"  והנותנים 
המוסד הקדוש, והי']ה[ ד' עמו, יעלה ויצליח בכל אשר יפנה...". בחתימת המכתב ברכות לחג הפסח: "...

אברהם  ידידו מברכו בחג כשר ושמח וכטו"ס ]וכל טוב סלה[. מיחל ומצפה לישועה ולגאולת עולמים - 
יצחק בלאך".

הגאון רבי אברהם יצחק בלוך הי"ד )תר"נ-תש"א(, אב"ד העיר טלז וראש הישיבה בטלז. דור שלישי לראשי 
הישיבה בטלז, בנו השני של בעל ה"שיעורי דעת" רבי יוסף ליב )מוהרי"ל( בלוך, ונכדו של רבי אליעזר 
גורדון מייסד הישיבה. כבר בצעירותו נודע לגאון מופלג בכשרונותיו ובעמקותו ה"טלזאית". בשנת תר"פ, 
בהיותו בן שלושים בלבד )ועוד בחיי אביו(, מונה לתפקיד ר"מ ראשי, ולאחר פטירת אביו בחשון תר"צ 
)1929(, מונה לראש הישיבה ועלה למלא את מקומו גם ברבנות העיר. עם הכיבוש הנאצי של ליטא בשלהי 
משפחתו  בני  מרבית  וכן  ורבניה,  הישיבה  תלמידי  מאות  עם  יחד  להורג  הוצא   ,)1941 )קיץ  תש"א  סיון 
וקהילתו. הם נרצחו באכזריות ע"י הגרמנים בכפר ראיין שעל-יד טלז. מחידושיו יצא לאור ספר "חידושי 
רבנו הגרא"י מטלז". בהקדמת הספר הוא מתואר כ"אחד ממרביצי התורה שזכה לשם גדול בדורו בשעוריו 
הנפלאים בהבנת ועמקות התורה". מצאצאיו נותרו שלוש בנות בלבד, שהצליחו להימלט מן התופת. אחת 
מהן היא הרבנית רחל סורוצקין, אשת הגאון רבי ברוך סורוצקין שלימים נתמנה לעמוד בראשות ישיבת 

טלז בקליבלנד-אוהיו, ארה"ב.
]1[ דף, נייר מכתבים רשמי. 26 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול.

פתיחה: $300

255. Letter from R. Yehuda Leib Fein Rabbi of Slonim – Amsterdam, 1929
Lengthy letter (2 pages) handwritten and signed by R. Yehuda Leib Fein Rabbi of 
Slonim. Amsterdam, [Shevat] 1929.
R. Fein, who had travelled to the Netherlands to try to rescue the Slonim yeshiva, writes 
despondently that he is in the third week of his trip, and has so far been unsuccessful. 
He describes the difficult situation of the yeshiva, whose students are falling ill from 
starvation.
R. Yehuda Leib Fein blesses the philanthropist in the merit of the yeshiva which has 
been operating for three hundred years.
R. Yehuda Leib Fein (1871-1941), leading Torah scholar in his times. A disciple of R. 
Itzele of Ponovezh. He served as rabbi in several cities, including Oshmiana and Slonim, 
and was a leader of Polish Jewry. He established a prominent yeshiva in Oshmiana, 
and later served as director of the Slonim yeshiva, which he undertook to finance. 
[1] double leaf (2 written pages, approx. 30 autograph lines). 16 cm. Good-fair condition. 
Stains. Minor wear and tears. Creases and folding marks.
Opening price: $300
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257. מכתב הגאון רבי אהרן קוטלר - קלצק, אלול תרפ"ט - ברכות לשנה טובה
מכתב ארוך )2 עמ'( מהנהלת ישיבת קלצק, בחתימת ראש הישיבה הגאון רבי אהרן קוטלר. קלצק, אלול 

"יתעטר" ]תרפ"ט 1929[. 
נוספת. נשלח  ידו של רבי אהרן קוטלר. לאחר החתימה תוספת בכתיבה  ידי סופר, עם חתימת  כתיבת 
לגבאי הישיבה בהולנד, ר' משה יהודה פקטר מאמשטרדם. המכתב פותח בברכות שנה טובה והצלחה 
צדיקים  של  בספרים  להכתב  ויזכה  ומאושרת,  טובה  בשנה  הכבודה...  עם משפחתו  יחד  "יתברך...  רבה: 
ולהחזיק  ד'  את  לעבוד  להבא  גם  ויזכה  תמיד,  לו  תאיר  ההצלחה  ושמש  ולשלום,  טובים  לחיים  לאלתר 

בתורתו ונושאי דגלה בלב שמח וטוב, ולהיות לו חלק חשוב בהרמת קרן התורה...". 
בהמשך המכתב נכתבו פרטים על המגביות בהולנד להחזקת הישיבה, וכן דברי עידוד וברכה לשנה טובה 
בזכות פעולותיו למען הישיבה: "...והלא איתא בגמ' ש'לעולם יראה אדם את עצמו כאילו הוא חציו חייב 
וחציו זכאי', וודאי יבא כמ"ע ]כבוד מעלתו[ הרם לסיים את 'חשבונו' )'בילאנס'( של השנה החולפת ]המאזן 
השנתי[ עם עוד מפעל כביר וטוב להחזקת תוה"ק, להחזקת אחד ממבצרי האומה שלנו עם מאות תלמידיו... 
שיש בזה כדי להכריע מאזני צדק לכף זכות ו'בא יבא ברנה' להענות לקול קריאתנו... ויזכה גלל זה להיות 

'נושא אלומותיו', אלומות של ברכה ושפע טובה לשנה החדשה...". 
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 

256. Letter from Rabbi Avraham 
Yitzchak Bloch – Telz, Nissan 1938 
– Passover Wishes and Blessings for 
Success
Letter signed by R. Avraham Yitzchak 
Bloch, rabbi and dean of the Telz yeshiva. 
Telz (Telšiai), Nissan 1938.
The letter, which is addressed to a 
supporter of the yeshiva in Amsterdam, 
confirms the receipt of the funds raised on 
behalf of the yeshiva. The letter contains 
Torah thoughts, blessings for success, 
and wishes for the upcoming festival of 
Passover. Typewritten, with the hand 
signature of R. Avraham Yitzchak Bloch, 
dean of the Telz yeshiva.
R. Avraham Yitzchak Bloch (1890-1941), 
rabbi and yeshiva dean of Telz. Son of 
the Shiurei Daat, R. Yosef Leib Bloch, and grandson of R. Eliezer Gordon founder of 
the yeshiva. He was murdered by the Nazis near Telz, together with hundreds of the 
yeshiva's students and rabbis, most of his family and community. 
[1] leaf, official stationery. 26 cm. Good condition. Folding marks.
Opening price: $300
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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".
]1[ דף )כתוב משני צדיו(, נייר מכתבים רשמי. 28 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי נייר דבק. בלאי 

וקרעים בשוליים ובקפלי הנייר. 

פתיחה: $500

257. Letter from Rabbi Aharon Kotler – Kletsk, Elul 1929 – Good Year Wishes
Lengthy letter (2 pages) from the management of the Kletsk yeshiva, signed by the 
yeshiva dean, R. Aharon Kotler. Kletsk, Elul [1929].
Written by a scribe, with the hand signature of R. Aharon Kotler. The signature is 
followed by an addition in a different hand. Addressed to the gabbai of the yeshiva 
in the Netherlands, R. Moshe Yehuda Paktor of Amsterdam. The letter opens with 
blessings for a good year and much success.
The letter then discusses details of the fundraising in the Netherlands on behalf of the 
yeshiva, as well as words of encouragement about the merits he accrues for the new 
year through his efforts to support the yeshiva.
[1] leaf (written on both sides), official stationery. 28 cm. Fair-good condition. Stains, 
including tape stains. Wear and tears to margins and folds.
Opening price: $500
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רבי  מאת  מכתבים  ארבעה   .258
הלל בישקא, מייסד "בית מדרש 
ליטא,   - ארה"ב  בלייקווד  גבוה" 

הולנד ואנגליה, שנות התר"צ

וחתימתו  בכתב-ידו  מכתבים  ארבעה 
של רבי יצחק הלל בישקא, שד"ר "כולל 
הולנד,  ליטא,  שונים:  ]מקומות  קובנה". 

ואנגליה, תרפ"ט-תר"צ בקירוב[. 
אריה  רבי  הנדיב  אל  מכתבים  ארבעה 
מהערים  שנשלחו  בהולנד,  פקטר  לייב 
)עיר  הולנד  ואן  הוק  )ליטא(,  יורבורג 
)אנגליה(,  ולידס  לונדון  בהולנד(,  נמל 
ל"כולל  המגביות  בענייני  ועוסקים 
בחורים"  "תפארת  ולחברת  קובנה" 
בליטא. במכתביו מודה לו רבי הלל על 
תמיכתו, מיידע אותו על ייעוד התרומות 
התורה,  מוסדות  הקמת  שלבי  ועל 
אחד  נוספות.  תרומות  ממנו  ומבקש 
"יצחק  המלא:  בשמו  חתום  המכתבים 
המכתבים  שאר  ואילו  בישקא",  הלל 
חתומים: "יה"ב"; "יה"ב השמש"; "יה"ב 

השמש דכולל".
)תר"מ-תש"כ(,  בישקא  הלל  יצחק  רבי 

תלמיד ישיבת ראדין. מייסדה של תנועת "תפארת בחורים", שכללה מאות סניפים ברחבי אירופה, ולימים 
גם במקומות נוספים. היה גם מעמודי התווך של "כולל קובנה" בראשות רבי אייזיק שער, ונסע בשליחותו 
כשד"ר ה"כולל" להולנד, אנגליה וארצות הברית. בסביבות שנת ת"ש היגר לארה"ב, ובשנת תש"ב ייסד 
את "כולל קובנה" בוויליאמסבורג ניו יורק ]אחד ה"כוללים" הראשונים לאברכים בארה"ב. בין חברי הכולל 
זיידל לשינסקי[. לימים עבר  ור'  זיסל ליבוביץ  נמנו אז: רבי נתן ואכטפויגל, ר' שמואל שכטר, ר' שמחה 
הכולל ללייקווד שבניו ג'רזי ונקרא שמו בשם "בית מדרש גבוה לתורה - כולל קאוונא". במסגרת הכולל 
הוקמה אז הישיבה הגבוהה לבחורים בראשות הגאון רבי אהרן קוטלר ראש ישיבת קלצק, שהגיע באותה 
תקופה לארה"ב ]לאחר תקופה נפרדו דרכיהם, ולאחר דין תורה עזב ר' הלל בישקא את לייקווד, ורבי אהרן 
קוטלר נשאר לכהן בראשות הכולל וראשות הישיבה - ראה חומר מצורף. עפ"י השמועה, לפני פטירתו 
של הגר"א קוטלר, הוא שלח את הגאון רבי יצחק הוטנר לעלות עם מנין על קברו של רבי הלל, כנראה 
בשביל "בקשת מחילה" בשמו[. רבי הלל היה דרשן מפורסם שסבב רבות בבתי הכנסיות בארה"ב, לעורר 
על הזהירות מדיבורים אסורים, לשון הרע ושיחה בשעת התפילה. ייסד כמה ישיבות, ופעל להוצאת ספרי 
ה"חפץ חיים" לזיכוי הרבים. בכ"ח אדר תש"כ נפטר בפתאומיות בעת שהותו בבורו פארק לצורך מסירת 

דרשות חיזוק. 
4 מכתבים, גודל ומצב משתנים. רובם במצב טוב.

פתיחה: $300
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258. Four Letters from Rabbi 
Hillel Bisko, Founder of 
Beth Medrash Govoha in 
Lakewood, United States – 
Lithuania, the Netherlands 
and England, 1930s
Four letters handwritten and 
signed by R. Yitzchak Hillel 
Bisko, emissary of Kollel Kovno. 
[Various places: Lithuania, the 
Netherlands and England, ca. 
1929-1930].
Four letters addressed to the 
philanthropist R. Aryeh Leib 
Paktor in the Netherlands. The 
letters were sent from Yurburg 
(Jurbarkas, Lithuania), Hoek 
van Holland (Hook of Holland, 
a port town in the Netherlands), 
London and Leeds (England). 
The letters discuss the details of 
the fundraising for Kollel Kovno 
and the Tiferet Bachurim society 
in Lithuania. R. Hillel thanks him for his support, informs him of the purpose of the 
donations and of the progress of the establishment of Torah institutions, and requests 
further donations. One letter is signed with his full name; the other letters are signed 
with his initials. 
R. Yitzchak Hillel Bisko (1880-1960), student of the Radin yeshiva. Founder of the 
Tiferet Bachurim movement, which included hundreds of branches throughout Europe 
and beyond. He was one of the supporting pillars of Kollel Kovno, and travelled on 
its behalf to the Netherlands, England and the United States. He later immigrated to 
the U.S., where he founded Kollel Kovno (one of the first Kollelim for young Torah 
scholars in the United States). The Kollel later relocated to Lakewood, N.J., where it 
was joined by a yeshiva – Beth Medrash Govoha led by R. Aharon Kotler. 
4 letters, size and condition vary. Most in good condition.
Opening price: $300
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259. שני מכתבים מהגאון רבי ראובן 
תורה"  ה"תלמוד  ראש  דסלר  דוב 

בקלם - קלם, תרפ"ט

שני מכתבים בכתב ידו וחתימתו של הגאון 
בית  ראש  דסלר,  דוב  ראובן  רבי  הצדיק 
אב- קלם,  בקלם.  הגדול  תורה"  ה"תלמוד 

אלול תרפ"ט ]1929[.
לייב  אריה  רבי  הישיבה,  ידיד  אל  נשלחו 
הראשון,  במכתב  מאמשטרדם.  פקטר 
בביקורו  כי  מספר  הוא  אב,  ב'  מתאריך 
]שכיהן  עמיאל  הרב  לו  המליץ  באנטוורפן 
לערוך  ממנו  לבקש  אנטוורפן[,  ברבנות  אז 
מגביות בהולנד עבור הישיבה, "אשר כבר 
וכותב  וממשיך  ויודע ערכה",  שמע שמעה 
רו"כ  את  הכרתי  "...כאשר  בהערכה:  לו 
]רום כבודו[, מישרים אשפוט כי די לחכימא 
כמוהו במעט מילים, ונהפוך כי רו"כ מעצמו 

יוסיף מילין בטעם לשבח...". 
במכתב השני, מתאריך כ' אלול, הוא מודה 
לו על העזרה לרבי גרשון מיאדניק, מראשי 
ממסעו  עתה  ששב  תורה",  ה"תלמוד 
רוחו...  נדבה  "כי  הישיבה:  לטובת  בהולנד 
להכיר ולהוקיר את האורח המצויין אצלם, 
ידיד נפשי  זה עתה ממסעו, ה"ה  אשר שב 
כאח וכריע לי, הרב המופלא בתורה ויראה 
מיאדניק  גרשון  רבי  מר  תרומיות  ומדות 
שליט"א מנהל בבית התלמוד הגדול דפה". 

המכתב השני פותח בברכת שנה טובה: "ייטיבו במרומים הכוה"ח ]הכתיבה והחתימה[ לא']לתר[ בס']פרן[ 
של צדיקים לכבוד ידידי הנכבד...".

רבי ראובן דוב דסלר )תרכ"ג-תרצ"ה(, איש צדיק וקדוש, מגדולי "תנועת המוסר" ומחשובי תלמידיו של 
הגרש"ז ה"סבא מקלם". חתן רבי אליהו אליעזר גרֹודֶנְנסקי המו"צ בווילנא )חתנו של רבי ישראל מסלנט(, 
שהיה גם חותנו של רבי חיים עוזר מווילנא. משנת תרע"ח עמד רבי ראובן דוב בראש בית ה"תלמוד תורה" 
הגדול בקלם. בשנת תרצ"א פרש מן הישיבה ועבר לגור בלונדון, אצל בנו יחידו רבי אליהו אליעזר דסלר 

בעל "מכתב מאליהו".
2 מכתבים, על ניירות מכתבים רשמיים )שונים( של ישיבת קלם. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $600
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259. Two Letters from Rabbi Reuven Dov Dessler Dean of the Kelm Talmud 
Torah – Kelm, 1929
Two letters handwritten and signed by R. Reuven Dov Dessler, dean of the Talmud 
Torah in Kelm. Kelm (Kelmė), Av-Elul 1929.
Addressed to a supporter of the yeshiva, R. Aryeh Leib Paktor of Amsterdam. In the 
first letter, dated 2nd Av, he relates that during his trip to Antwerp, R. Amiel (then 
rabbi of Antwerp) recommended that he ask R. Paktor to fundraise in the Netherlands 
on behalf of the yeshiva.
In the second letter, dated 20th Elul, he expresses his gratitude for the assistance 
extended to R. Gershon Miadnik, one of the deans of the Talmud Torah, who had just 
returned from his trip to the Netherlands on behalf of the yeshiva. This letter opens 
with blessings for the new year.
R. Reuven Dov Dessler (1863-1935), one of the leaders of the musar movement and 
prominent disciple of the Alter of Kelm. Brother-in-law of R. Chaim Ozer Grodzinsky 
and father of R. Eliyahu Eliezer Dessler, author of Michtav MeEliyahu.
2 letters on (different) official stationery of the Kelm yeshiva. Size and condition vary.
Opening price: $600
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קלם,   - בקלם  תורה"  ה"תלמוד  מראשי   - מיאדניק  גרשון  מרבי  מכתבים  שלשה   .260
תרפ"ט-תרצ"ט - ברכות שנה טובה

שלשה מכתבים מהגאון הצדיק רבי גרשון מיאדניק, מראשי ה"תלמוד תורה" הגדול בקלם, שנשלחו אל 
ידיד הישיבה ר' אריה לייב פקטר מאמשטרדם. קלם )ליטא(, תרפ"ט-תרצ"ט בקירוב ]1929-1939[. 

· מכתב ארוך )2 עמ' גדולים( בכתב ידו וחתימתו של רבי גרשון מיאדניק. קלם, ]כסלו[ תר"צ ]1929[. 
ידו וחתימתו של רבי גרשון מיאדניק )עם ברכת "שנה טובה"(. קלם, אלול תרפ"ט  · גלוית דואר בכתב 

.]1929[
· דף מודפס עם ברכת שנה טובה מישיבת ה"תלמוד תורה" בקלם, עם חתימת ידו המלאה של רבי גרשון: 

"גרשון בן לא"א מו"ר מוהר"י שליט"א מיאדניק". קלם, אלול תרצ"]ט[.
שני המכתבים שבכתב-יד עוסקים בעיקר בענייני המגביות בהולנד עבור ה"תלמוד תורה" בקלם, ומוזכר 
בהם כמה פעמים ראש הישיבה - "מרן הרה"ג מוהרר"ד שליט"א דסלער" ]רבי ראובן דוב דסלר, אביו של 

גיסו בעל ה"מכתב מאליהו"[. 
בתחילת המכתב הארוך כותב רבי גרשון על משלוח ספר פירוש רבינו יונה על משלי: "יקבל נא עתה בזה 
הספר החביב הוא פירוש רבינו יונה זצ"ל גירונדי על ספר החכמה... מאד ינעם לי להמציאו לידי נבון דבר 
כמו הו"כ, יתענג כ"ג על רוב טוב החכמה הצפונה בספר היקר הזה, והי']ה[ מדי בואו יסור שמה לדלות רב 

פנינים, יערב ויבסם לחכו לתועלת רב בקנין התורה במועצות חכמה ודעת".
המכתב הארוך כולל גם התעוררות מוסרית על דרך עבודת השם באיסוף הכסף: "מה מאד קלע אל המטרה 
במהירות מעשיו לטובת מוסדינו יצ"ו... ויודע גם אני עד כמה לא בנקל עלתה לו העבודה בזה. אמנם כן 
דרך הדברים היותר טובים, מסובבים במחיצות עכובים ומפריעים ר"ל, ואשרי שיזכה ויבחין איזה דרך ישכון 
אור לישרים, והיא הנותנת, כאמרם ז": אם ראית דור שמתרפה מן התורה עמוד והחזיק בה ואתה מקבל 
שכר כנגד כולם, ופשוט הוא שכ"כ ]שכמו כן[ בהחזקת התורה כי היינו הך. ועיקר הכל עלינו לדעת כי לא 
בכח יגבר איש ולה' אין מעצר להושיע בכל עת ובכל זמן, ועלינו אך לעשות, ולעומת זה נסתייע בתוצאות 

משמחות אשר ברינה נקצור בע"י ]בעזרתו יתברך[...". 
בהוספות שבסוף המכתב, כותב רבי גרשון לנמען על בירורים גנאלוגיים שערך עבורו אצל ידידו רבי יעקב 
פקטר מגארגזד הסמוכה לקלם )שאחותו המתגוררת בקלם - "נשואה פה לאחד הבעלי בתים החשובים 
דעירנו"(, לבירור הקשר המשפחתי ביניהם. הוא כותב לו ש"אביו של הר"י פאקטער הנ"ל כתב אלי']ו[ 
מאמעריקא, שזקנו של הו"כ שהי']ה גר[ בטלז, הר"ר יהודה ליב פקטר הי']ה[ דודו של אבי ר' יעקב הנ"ל...". 

רבי גרשון משבח את ידידו ר' יעקב פקטר הנ"ל וכותב עליו ש"הוא מופלג גדול בתורה ועדין הרוח". 
למד  בליטא.  הנודעים  המוסר  מגדולי  וצדיק,  גאון  תש"א(.  בשואה  )תרמ"ח-נספה  מיאדניק  גרשון  רבי 
בישיבת ראדין אצל ה"חפץ חיים" ואצל הגאון רבי נפתלי טרופ - הגרנ"ט. בתקופה בה כיהן רבי ירוחם 
ליבוביץ כמשגיח בישיבת ראדין התקרב לתורת המוסר ועבר ללמוד בישיבת קלם. נשא לאשה את בתו 
השניה של רבי נחום זאב ראש ה"תלמוד תורה" הגדול בקלם )בנו של ה"סבא מקלם"(, וכבר משנת תר"פ 
בערך השתתף בהנהלת ה"תלמוד תורה", לצדו של ראש הישיבה רבי ראובן דוב דסלר, אשר באהבת נפש 
העלה את קרנו של רבי גרשון הצעיר ופרסם את גדולתו ברבים ]ראה מכתב רבי ראובן דוב, בפריט הקודם[. 
בשנת תרצ"א נסע רבי ראובן דוב לאנגליה, ורבי גרשון מונה לעמוד בראשות ה"תלמוד תורה" הגדול, יחד 
גיסו הגדול, הגאון הצדיק רבי דניאל מובשוביץ )שניהם היו חתניו של רבי נחום זאב מקלם; החתן  עם 

השלישי היה רבי אליהו אליעזר דסלר שנסע לאנגליה(. 
רבי גרשון היה מוסר שיחות שבועיות בישיבה, ולפעמים שיעורי עיון, על פי דרך רבו רבי נפתלי טרופ, 
אשר אצלו למד בישיבת ראדין. בשנות השואה נמשכו סדרי הישיבה כסדרם, רבי גרשון המשיך במסירת 
השיעורים, עד היום בו הוצא להורג ע"י הרוצחים הארורים, יחד עם צאצאיו ובני משפחתו, חבריו ותלמידי 

הישיבה - שהלכו יחדיו בריקוד וזמר אל גיא ההרגה. ה' יקום דמם. 
3 מכתבים. המכתב הארוך על נייר מכתבים רשמי, כתוב משני צדיו. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $800
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260. Three Letters from Rabbi Gershon 
Miadnik – From the Heads of the Kelm 
Talmud Torah – Kelm, 1929-1939 – Good 
Year Wishes
Three letters from R. Gershon Miadnik, one 
of the heads of the Kelm Talmud Torah, 
addressed to the yeshiva supporter R. Aryeh 
Leib Paktor in Amsterdam. Kelm (Lithuania), 
ca. 1929-1939.
· Lengthy letter (2 large pages) handwritten 
and signed by R. Gershon Miadnik. Kelm, 
1929.
· Postcard handwritten and signed by R. 
Gershon Miadnik (with good year wishes). 
Kelm, Elul 1929. 
· Printed leaf with good year wishes from 
the Talmud Torah in Kelm, with the full 
signature of R. Gershon Miadnik. Kelm, Elul 
193[9]. 
The two handwritten letters mostly discuss 
fundraising in the Netherlands on behalf of 
the Kelm Talmud Torah; the yeshiva dean – 
R. Reuven Dov Dessler (father of the Michtav 
MeEliyahu) is mentioned several times.
R. Gershon reports at the end of the long 
letter about genealogical inquiries he made 
for R. Paktor. 
R. Gershon Miadnik (1888 – perished in the 
Holocaust 1941), prominent musar leader in 
Lithuania. He studied in the Radin yeshiva 
under the Chafetz Chaim and R. Naftali Trop. 
He was the son-in-law of R. Nachum Ze'ev 
(son of the Alter of Kelm), head of the Kelm 
Talmud Torah. He succeeded R. Reuven Dov 
Dessler as dean of the yeshiva after the latter 
immigrated to England. 
3 letters. Long letter on official stationery, 
written on both sides. Size and condition 
vary.
Opening price: $800
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261. Report Card of the Student Chaim Greineman – Signed by the Steipler 
and the Deans of the Tiferet Tzion Yeshiva – Bnei Brak, 1936
Report card of the student Chaim son of R. Shmuel Greineman. Tiferet Tzion yeshiva, 
Bnei Brak, Elul 1936.
In the report card, the student received the marks "excellent" in understanding, and 
"very good" in knowledge, diligence and conduct. The report card is signed by the 
members of the testing committee and the yeshiva administration: R. Yaakov Yisrael 
Kanievsky (the Steipler, who was also the uncle of R. Chaim Greineman), R. Avraham 
Yitzchak Gershonowitz and R. Yaakov Schneidman.
R. Chaim Shaul Greineman (1926-2015), nephew of the Chazon Ish, was ten and a half 
years old at the time the report card was written, and already then his brilliant mind 
and profound understanding were recognized.
[1] leaf. 25 cm. Printed leaf, completed by hand, with the stamp of the yeshiva. Good-
fair condition. Wear and stains, minor damage to folds.
Opening price: $700

 - גרינימן"  "חיים  לתלמיד  תעודה   .261
"תפארת  ישיבת  וראשי  הסטייפלר  בחתימות 

ציון" - בני ברק, תרצ"ו
תעודה לתלמיד "חיים בהרב ר' שמואל גרינימן". ישיבת 

תפארת ציון, בני ברק, אלול תרצ"ו ]1936[.
ציון  ניתן לתלמיד  ציונים בבחינה הכללית, בה  תעודת 
בהתמדה  בידיעה,  מאד"  "טוב  וציון  בהבנה  "מצוין" 
הנהלת  וחברי  הבוחן"  "הועד  רבני  בחתימת  ובהנהגה. 
הישיבה: רבי "יעקב ישראל קניבסקי" ]הסטייפלר, שהיה 
גם דודו של הגר"ח גרינימן[, רבי "אברהם יצחק גרשונוביץ 

רב דזבינקא וכעת ר"מ דפה" ורבי "יעקב שניידמן".
)תרנ"ט- קנייבסקי  ישראל  יעקב  רבי  הקדוש  הגאון 

"דער  בכינויו  ידוע  האחרון.  הדור  מגדולי  תשמ"ה(, 
מהעיר  מוצאו  שם  על  ]הסטייפלר[  סטייפלער" 
ישיבות  תלמידי  מגדולי  שבאוקראינה.  הורונוסטייפול 
מגדולי  כאחד  נודע  ובפולין.  באוקראינה  נובהרדוק 
השקדנים והלמדנים בעולם הישיבות. לאחר נישואיו עם 
אחותו של מרן ה"חזון איש" כיהן כראש ישיבה בישיבת 

נובהרדוק בפינסק, ובשנת תרצ"ד עלה לארץ לכהן כראש ישיבת "בית יוסף - נובהרדוק" בבני ברק. במשך 
שנים התגורר בבני ברק בבית אחד יחד עם גיסו מרן ה"חזון איש". לאחר סגירת הישיבה המשיך ללמוד 
בכולל האברכים של מרן ה"חזון איש" )"כולל חזון איש"( ובביתו, וחיבר את סדרת ספרי קהילות יעקב על רוב 

סוגיות ומסכתות הש"ס. נודע כאיש מופת בעל רוח הקודש, ורבים באו לקבל את ברכותיו ועצותיו.
הגאון הנודע רבי חיים שאול גרינימן )תרפ"ו-תשע"ה(, בן-אחותו של ה"חזון איש", היה בזמן כתיבת תעודה 

זו, ילד בן עשר וחצי, וכבר אז נודע בכשרונותיו הגאוניים ובהבנתו המעמיקה.
]1[ דף. 25 ס"מ. דף מודפס, מילוי בכתב יד, עם חותמת הישיבה. מצב טוב-בינוני. בלאי וכתמים, פגמים 

קלים בקווי הקיפול.

פתיחה: $700
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262. שטר תנאים - לאירוסי רבי חיים קניבסקי - ירושלים, אייר תשי"א
שטר "תנאים" בכתב-יד, לאירוסי מרן הגאון רבי חיים קניבסקי, עם הרבנית בת שבע, בתו של הגאון רבי 

יוסף שלום אלישיב. ירושלים, אייר שנת "הגאולה תבוא במהרה" ]תשי"א 1951[.
כפי הנראה, שטר התנאים הוא בכתב-ידו של סב-הכלה הצדיק הירושלמי רבי אריה לוין. חתימות עדים: 
"אהרן בהגר"ר שליט"א כ"ץ" ]רבי אהרן כ"ץ, בנו של רבי ראובן כ"ץ אב"ד וראש ישיבת פתח תקוה - בה 
למד החתן[; "יצחק בהרב ר' פנחס ברוכסון" ]רבי יצחק ברוכסון משגיח ישיבת לומז'ה בפתח תקוה, לשעבר 
"אור ישראל" בסלבודקה-קובנה[. ה"ערב" מצד החתן היה דודו הגאון רבי מאיר קרליץ  ישיבת  מראשי 

וה"ערב" מצד הכלה היה דודה הגאון רבי שמואל אהרן יודלביץ.
שידוכיו של מרן הגאון רבי חיים קניבסקי )תרפ"ח-תשפ"ב(, עם הרבנית מרת בת שבע קניבסקי )תרצ"ב-

תשע"ב(, בתו הבכורה של הרב אלישיב, נעשו בעצת דודו ה"חזון איש", שאמר שהיא באמת "בת תלמיד 
חכם" הראויה לו.
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לימים סיפר הגרי"ש אלישיב, כי כשהתייעץ בשעתו עם ה"חזון איש" אודות השידוך המוצע, הפליג ה"חזון 
איש" מאד בשבח החתן המיועד, ואף התבטא כי ר' חיים עתיד להיות גאון מפורסם בבקיאותו כמו הגאון 
הרוגוצ'ובר. כאשר סיפר זאת הגרי"ש אלישיב לאחר עשרות שנים, הוסיף ואמר כי באותו זמן נראו לו דברי 
מרן ה"חזון איש" כגוזמה של שבחים הנאמרים בעת שידוך, אך כיום אנו רואים - אמר הגרי"ש - שמילה 

אחת מדברי החזון איש לא שבה ריקם.
יש לציין כי אביו של ר' חיים - ה"סטייפלר" - העריץ מאד את גדלותו של מחותנו הגרי"ש אלישיב, והיה 
מפנה אליו שאלות הלכתיות ושמות לתפלה ולברכה, ואף היה שולח אנשים להתברך מפי כלתו הרבנית 
נושעו מתפילותיה  ורבים  הגדול,  כוחה  נתפרסם  לימים  קדושים.  היא בתם של  קניבסקי, שכן  בת שבע 

וברכותיה. אלפי נשים צבאו על פתחה של הרבנית בת שבע, לקבל ממנה עידוד, עצה ותושיה.
]1[ דף. 32.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול.

פתיחה: $8000

262. Tena'im – For the Betrothal of Rabbi Chaim Kanievsky – Jerusalem, Iyar 
1951
Handwritten Tena'im, recording the betrothal of R. Chaim Kanievsky to Rebbetzin 
Batsheva, daughter of R. Yosef Shalom Elyashiv. Jerusalem, Iyar 1951.
Presumably, the Tena'im were written by the bride's grandfather the Jerusalem tzaddik 
R. Aryeh Levin. Signed by the witnesses: "Aharon son of R. Reuven Katz" (R. Aharon 
Katz, son of R. Reuven Katz Rabbi and dean of the Petach Tikva yeshiva, where the 
groom was studying); "Yitzchak son of R. Pinchas Baruchson" (R. Yitzchak Baruchson, 
mashgiach of the Lomza yeshiva in Petach Tikva, previously a dean of the Or Yisrael 
yeshiva in Slabodka-Kovno). The guarantor on behalf of the groom was his uncle R. 
Meir Karelitz, while the guarantor on behalf of the bride was her uncle R. Shmuel 
Aharon Yudelevitz.
The match between R. Chaim Kanievsky (1928-2022) and Rebbetzin Batsheva Kanievsky 
(1932-2012), eldest daughter of R. Elyashiv, was concluded upon the advice of the 
groom's uncle – the Chazon Ish, who attested that as a daughter of a veritable Torah 
scholar, she was truly suited for him.
R. Elyashiv later retold that when he consulted the Chazon Ish about the match, the 
latter praised the prospective groom profusely, even predicting that R. Chaim would 
one day be an outstanding Torah scholar renowned for his breadth of knowledge, 
just like the Rogatchover. When R. Elyashiv related this decades later, he added that 
at the time, it seemed to him that the Chazon Ish was overstating, as is customary for 
matchmaking, but in truth the prediction of the Chazon Ish was realized in full. The 
Steipler, father of R. Chaim Kanievsky, held his mechutan R. Elyashiv in high regard, 
and would refer to him halachic questions and names to be mentioned in prayer and 
for blessings. He even sent people to be blessed by his daughter-in-law Rebbetzin 
Batsheva Kanievsky, as a woman of holy lineage. Over the years, her great abilities 
were publicized, and many experienced salvations as a result of her prayers and 
blessings. Thousands of women flocked to Rebbetzin Batsheva, seeking her heartfelt 
encouragement and wise counsel.
[1] leaf. 32.5 cm. Good condition. Folding marks.
Opening price: $8000
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וחתימת  בכתב-יד  מסמך   .263
הנדיבה  עם  הסכם   - ה"סטייפלר" 
שתרמה את הדירה ב"שיכון חזון איש", 
בה התגורר רבי חיים קניבסקי - תשרי 

תשי"ח

מסמך בכתב-ידו וחתימתו של רבי יעקב ישראל 
עם  הסכם  פרטי  ובו  ה"סטייפלר",   - קניבסקי 
למגורי  דירות  שתרמה  מארגנטינה,  נדיבה 
אברכים בבניין של "שיכון חזון איש" בבני ברק. 

תשרי תשי"ח ]1957[.
כולל  "...הנהלת  הנדיבה:  עם  ההסכם  פרטי 
מאשר  זצוקלה"ה  איש  חזון  מרן  ע"ש  אברכים 
משא  מרת  הנדיבה  הכבודה  האשה  כי  בזה 
ל"י  אלפים  עשרת  התנדבה  גינזברג...  אסתר 
לשיכון  הנועד  איש  חזון  הכולל  בשיכון  לבנין 
]הוא  הנ"ל  הכולל  חברי  התורה  גדולי  הרבנים 
הבנין אשר החל מרן זצ"ל בבנינו בעודו בחיים 
לזכות  הם  מכספה  שיבנו  הדירות  זי"ע[... 
יצחק  שאול  ר'  המנוח...  בעלה  נשמת  ולעילוי 

ב"ר בנציון גינזבורג ז"ל שנלב"ע ביום י"א תמוז תשי"ד בארגנטינא... הנהלת הכולל מתחייבת להציב אבן 
ה עם הרב  זכרון בהדירות במקום נראה לעין, בגודל ובמקום שתחליט המנדבת הנ"ל. בתוך החוזה שֵיָעשֶֹ
שיכנוס לדור שמה, יהא תנאי מפורש שעליו האחריות להחזקת האבן-זכרון במצב טוב... וכמובן שהנהלת 
הכולל מתחייב שלא לשום שום אבן זכרון אחר על אותן דירות שיבנו מכספי המנדבת הנ"ל, זולת השלט 

זכרון להר"ר שאול יצחק גינזבורג ז"ל...".
על החתום באו ראשי הכולל )גיסיו של ה"חזון איש"(: רבי נחום מאיר קרליץ ורבי יעקב ישראל קניבסקי ]כל 
המסמך בכתב-ידו האופייני של רבי יעקב ישראל קניבסקי, כולל העתקת חתימת גיסו רבי נחום מאיר קרליץ[.

אחת מהדירות שנבנו מכספי הנדיבה הנ"ל, היא דירתו המפורסמת של הגאון רבי חיים קניבסקי בבנייני 
"שיכון חזון איש" ברחוב רשב"ם 23 בבני ברק; ואכן, בקיר דלת הכניסה של ביתו נמצא עד היום השלט 

המדובר בהסכם זה - ראה תמונות מצורפות[.
]1[ דף, 26 ס"מ. כ-22 שורות בכתב-ידו של ה"סטייפלר". מצב טוב-בינוני. כתמים. בלאי וסימני קיפול.

פתיחה: $1000
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263. Document Handwritten and Signed by the Steipler – Contract with 
Philanthropist who Donated to the Building of the Apartment of Rabbi Chaim 
Kanievsky in Shikun Chazon Ish – Tishrei 1957
Document handwritten and signed by R. Yaakov Yisrael Kanievsky – the Steipler, with 
the details of the agreement signed with a philanthropist from Argentina. Tishrei 1957.
In this contract, the donor, Mrs. Masha Esther Ginzburg, pledges ten thousand Israeli 
pounds towards an apartment building in Shikun Chazon Ish, which would house 
members of Kollel Chazon Ish, in memory of her late husband. The Kollel management 
commits to place a memorial plaque in a prominent location; the tenant is responsible 
of the upkeep of the plaque.
The contract is signed by the heads of the Kollel (brothers-in-law of the Chazon Ish): 
R. Nachum Meir Karelitz and R. Yaakov Yisrael Kanievsky (the entire document is 
handwritten by the Steipler, including the copying of the signature of R. Karelitz). 
One of the apartments built from the donation made by this philanthropist was the 
famous apartment of R. Chaim Kanievsky on 23 Rashbam St.; indeed the plaque 
mentioned in the present contract can be seen on the wall facing the entrance to his 
home (see enclosed pictures). 
[1] leaf. 26 cm. Approx. 22 autograph lines. Good-fair condition. Stains. Wear and 
folding marks.
Opening price: $1000

מצוקת הדיור בבני ברק בשנות ה-50 ובניית "שיכון חזון איש"

לרוב  מודע  איננו  לרוב,  וכוללי-אברכים  ישיבות  נמצאים  בה  ברק,  בני  התורה"  ב"עיר  היום  העובר 

לקשיי ה"בראשית" של הישוב החרדי ומשפחות האברכים בבני ברק. אברכי ישיבת פוניבז' ואברכי 

ה"כולל" שייסד ה"חזון איש" סבלו ממצוקת דיור נוראה. רוב הדירות החדשות בעיר נבנו כ"שיכונים" 

ממשלתיים וחלוקת הדירות בהם נשלטה ע"י ארגוני עובדים ומפלגות עוינות. אלה סירבו לספק מענה 

בני  מתיישבי  הפרטיות של  הדירות  בעיר.  לגור  לומדי התורה שרצו  ולמשפחות  חרדיות  למשפחות 

כך שבדירה אחת התגוררו  כדי  עד  רבה,  בצפיפות  אוכלסו  גבוה,  במחיר  הוותיקים, שהושכרו  ברק 

מספר משפחות של אברכים, כל אחת בחדר אחר. לדוגמה, כשהתחתן הגאון רבי חיים קניבסקי בשנת 

תשי"ב, הוא התגורר עם רעייתו הרבנית במשך מספר שנים בשכירות בדירה אחת עם שלש משפחות 

)משפחות הגאון רבי פנחס שרייבר, ומשפחת בן-דודו הגאון רבי נסים קרליץ(.

מצוקה קשה זו הובילה לבניית כמה שיכונים עבור הקהילה החרדית, רובם באזורים המזרחיים של 

רשב"ם  ברחוב  איש"  חזון  "שיכון  העירוני של המושבה:  מרוחקים מהמרכז  אז מעט  ברק, שהיו  בני 

ויז'ניץ";  )שלפי האמור במסמך שלפנינו: "החל מרן ]החזון איש[ זצ"ל בבנינו בעודו בחיים"(; "שיכון 

"קרית אגודת ישראל" )כיום: רחוב עזרא בעיר(; ובתי "נציבי ישיבת פוניבז'". הדירות בשיכונים הנ"ל 

הושכרו בחלקם ב"דמי מפתח", וחלקם נמכרו במחיר מוזל למשפחות האברכים ומשפחות חרדיות, 

שלא הצליחו לקבל "שיכון" ממשלתי בעיר בה חפצו לחנך את ילדיהם.
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שניידר  משה  רבי  מכתב   .264
ראש ישיבת "תורת אמת" לונדון 
- אודות גזרת "גיוס בנות" בארץ 

ישראל

מכתב בכתב-ידו וחתימתו של הגאון רבי 
"תורת  ישיבת  ראש  שניידר  ליב  משה 

אמת". לונדון, ]שנות התש"י בקירוב[. 
נשלח אל הרב הראשי "הגאון בקי בכל 
הרצוג.  אייזיק  יצחק  רבי  תורה"  חדרי 
המאבק  בתקופת  שנכתב  תקיף,  מכתב 
בארץ  לצבא  בנות"  ל"גיוס  החוק  נגד 
פחד  ונורא,  פלאים  "...פלא  ישראל: 
ישרא']ל[  בארץ  לקר]ו[ע,  ויש  פחדים 
נעשה עיר הנדחת ר"ל, עשו מעשים אשר 
מאז היתה ישראל לגוי לא עשו נבל]ו[ת 

כאלה...". 
הרב שניידר כותב ומוכיח בחריפות את 
הרב הרצוג ואת כל מי שיש בידו למחות 
אבין  "...ולא  הבנות:  גיוס  את  ולעצור 
הלא  ידים...  בחבוק  כבודו  יושב  מדוע 
והראשון  הראש  יצא  שכבודו  הצורך  מן 

במחאה גדולה ולצעוק ברחובות ובשוקים, חוסו רחמו הצילו הכלל ישרא']ל[ שעומד בסכנה גדולה... ומה 
יהיה נתבע על  וכבודו  ]רחמנא ליצלן[  ופורענות מרובים ר"ל  גדולות  יבואו צרות  יהיה הסוף מזה, הלא 

זה...". 
הרב שניידר מוכיח את הרב הרצוג גם על מחדלים קודמים, בהם שיתף פעולה עם השלטון החילוני: "...

וכבודו לא די שלא מחה ברשעים, אדרבה נתן יד לפשעים זה כמה פעמים, כאשר היתה המעשה עם הילדים 
מטראן ]פרשת "ילדי טהרן"[... וכן הוא עשה כל הימים... בכל יום ויום יצאו גזר]ו[ת חדש]ו[ת להעביר על 
דת וכבודו לא פתח פיו ולא זז ממקומו, ועתה שיצא הגזרה של גיוס הבנות... הלא היה ראוי לכבודו לקר]ו[

ע ולצע]ו[ק מרה בכתב ובעל פה, פה ושם בכל העולם... וכבודו לא ירא מפרנסתו... כי על זה נאמר לא 
תגורו מפני איש, ואנו מצידנו ג"כ נעשה מה שיהי']ה[ ביכלתינו, אבל אם כבודו לא יעשה אזי אנו אסורין 

ידינו...". 
בחתימת המכתב מתנצל הרב שניידר על חריפות דבריו, וחותם: "...ממני משה ליב שניידער, המברך את 

כבודו בכל הברכות, ויסלח לי כבודו כי נפשי שפכת]י[ כמים לבו נוכח פני ה'".
תלמידו  לבת  השיאו  חיים", שאף  ה"חפץ  של  מקורב  תלמיד  )תרמ"ה-תשט"ו(,  שניידר  רבי משה  הגאון 
היתומה שגדלה בביתו. התגורר בממל ובפרנקפורט והקים שם ישיבות בדרך ישיבות-ליטא. בשנת תרצ"ט 
ברח מגרמניה הנאצית ללונדון יחד עם תלמידיו, והקים בה את ישיבת "תורת אמת", המפורסמת בשם 
"סניידערס ישיבה". כמה מגדולי דורנו למדו בישיבת "סניידערס" ועד היום הם מחשיבים עצמם לתלמידיו 
המובהקים, בהם: הגאון רבי משה שטרנבוך ראב"ד העדה החרדית, והגאון רבי יצחק טוביה וייס גאב"ד 

העדה החרדית בירושלים. 
]1[ דף, נייר מכתבים רשמי )כתוב משני צדיו; כ-45 שורות(. כ-20.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. קמטים 

וסימני קיפול. נקבי תיוק עם פגיעה קלה בטקסט.

פתיחה: $400
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265. מכתב מאת רבי נחום פרצוביץ - ירושלים, תשט"ז - שבחים על הבחור נח וינברג 
)לימים ראש ישיבת "אש התורה"(: "מצוין נפלא בכל המובנים... בין בהבנתו החודרת 

ומעמיקה... עפ"י דרך הבנת התורה הנכונה..."

ז'  מכתב בכתב-ידו וחתימתו של הגאון רבי נחום פרצוביץ, מראשי ישיבת מיר בארץ ישראל. ירושלים, 
מנ"א תשט"ז ]1956[.

המכתב נשלח לאחד הבחורים בישיבת מיר בברוקלין שבארה"ב, שביקש מרבי נחום לברר למטרת שידוך 
ויינברג מארה"ב, שלמד תקופה בישיבת מיר בירושלים ]הגאון המופלא רבי נח  על טיבו של הבחור נח 
ויינברג )תר"צ-תשס"ט(, לימים מייסד וראש ישיבות "אש התורה", מגדולי פעילי הקירוב ומפיצי היהדות 

בארצות הברית ובעולם כולו[.
רבי נחום משיב במכתבו: "את מר נח וויינברג שיחי' הנני מכיר היטב מעת למדו פה בישיבתנו, והנו מצוין 
נפלא בכל המובנים, בין בבקיאות, בין בהבנתו החודרת ומעמיקה באופן מצוין מאד עפ"י דרך הבנת התורה 
ומוכתר  אוצרו,  היא  ה'  יראת  וגם  כימים,  לילות  בישיבה  בלמדו  פה  כפי שראינו  גדול  ומתמיד  הנכונה, 
במעלות ומידות תרומיות ונימוסין נאים ומעורב בין הבריות, וכל מכיריו פה גמרו עליו את ההלל". בהמשך 
הוא מוסיף שהוא בירר גם אצל חמיו ראש הישיבה הגאון רבי חיים שמואלביץ: "גם שאלתי את דעת כבוד 
"...ורבים רצו לקחת  נחום מוסיף להבהיר:  רבי  ג"כ ככל מה שכתבתי".  ואמר  בזה  מו"ח הגאון שליט"א 
אותו לבנותיהם, רק הוא כנראה בררן גדול וכנראה מבוקשו הוא אשה יראת ה' היא תתהלל שזה לא קל 

למצא...".
בסוף המכתב דורש רבי נחום בשלום אבי הנמען ובשלום ראש הישיבה בארה"ב רבי אברהם קלמנוביץ.

הגאון רבי נחום פרצוביץ )תרפ"ג-תשמ"ז(, תלמיד רבי ברוך בער ליבוביץ בעל ה"ברכת שמואל" ורבי אלחנן 
וסרמן, ובהמשך תלמיד ישיבת מיר במיר ובשנחאיי. חתן הגאון רבי חיים שמואלביץ, ראש ישיבת מיר. 
בשנת תשכ"ה התמנה לראש ישיבת מיר, ונודע לאחד מגדולי מרביצי התורה בדור הקודם. למרות מחלתו 
הקשה ופטירתו בדמי ימיו, רבי נחום נחשב לאחד מ"מוסרי התורה" לדורות. דרך לימודו, המוכרת בעיקר 

264. Letter from Rabbi Moshe Schneider Dean of the Torat Emet Yeshiva in 
London – Regarding the Decree of Compulsory Military Service for Women 
in Eretz Israel 
Letter handwritten and signed by Rabbi Moshe Leib Schneider, dean of the Torat Emet 
yeshiva. London, [ca. 1950s].
Addressed to R. Yitzchak Eizik Herzog, chief rabbi of Eretz Israel. Strongly worded 
letter written during the battle over compulsory military service for girls in Eretz 
Israel. R. Moshe Schneider sharply reproaches R. Herzog for his lack of action in face 
of this shameful law, and for other occasions when he cooperated with the secular 
government instead of voicing his opposition.
R. Moshe Schneider (1885-1955), close disciple of the Chafetz Chaim. He founded a 
yeshiva in Frankfurt, fleeing to London with his students on the eve of WWII. There, he 
founded the Torat Emet yeshiva, known as "Schneider's yeshiva", which produced some 
of today's Torah leaders, such as R. Moshe Sternbuch and R. Yitzchak Tuvia Weiss.
[1] leaf, official stationery (written on both sides; approx. 45 lines). Approx. 20.5 cm. 
Good-fair condition. Stains. Creases and folding marks. Filing holes, slightly affecting 
text.
Opening price: $400
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מספרי שיעוריו ההולכים ונדפסים במהלך השנים ע"י תלמידיו ומשפחתו, נחשבת לאבן יסוד בכל עולם 
התורה בדורנו.

נשוא המכתב: הגאון המופלא רבי ישראל נח וינברג )תר"צ-תשס"ט(, בן-זקוניו של הרב הקדוש רבי יצחק 
וינברג מטבריה וארה"ב )תרל"ה בערך-תש"ה, אחיו הגדול של האדמו"ר מסלונים בעל "ברכת  מתתיהו 
אברהם"(. נולד בניו יורק ארה"ב ולמד בישיבת "רבנו חיים ברלין" ובישיבת "נר ישראל" בבולטימור, ונודע 
כאחד ה"עילויים" הגדולים בישיבות ארה"ב. בראשית שנת תשי"ד נסע לארץ ישראל על מנת לפגוש את 
ה"חזון איש", אך הוא הגיע לארץ מיד לאחר פטירתו. באותה תקופה למד בישיבת מיר בירושלים, ולאחר 
כשנה חזר לארה"ב. לאחר נישואיו בשנת תשי"ח עלה לארץ ישראל ולמד בכוללי האברכים בירושלים. 
כבר בבחרותו כאב הרב וינברג על ההתבוללות שפשתה אצל יהודי ארצות הברית והתפוצות ועל הבורות 
של יהודי ארה"ב בתרבות והמסורת היהודית, וראה את הפתרון לכך רק בהצתת "אש התורה" בשיעורי 
יהדות ותלמוד ברמה גבוהה. בשנת תשכ"ו הקים הרב וינברג את הישיבה הראשונה לחוזרים בתשובה 
)שנסגרה לאחר תקופה קצרה(, ובשנת תש"ל הקים יחד עם כמה מחבריו את ישיבת "שמע ישראל" לחוזרים 
בתשובה )שנודעה אח"כ בשם "ישיבת אור שמח"(. בשנת תשל"ג פרש מישיבת "אור שמח" והקים את 
ישיבת "אש התורה", בדירה קטנה ברובע היהודי של העיר העתיקה בירושלים. ישיבה זו התפתחה והפכה 
על ידי הרב וינברג לתנועה כלל עולמית של שיבה ליהדות בארה"ב ובדרום-אמריקה. הסניף הראשון של 
"אש התורה" בארה"ב נפתח בסנט לואיס בשנת תשל"ט, ומאז תנועת "אש התורה" המשיכה להצית את 
אש התורה והיהדות ברחבי העולם, וכוללת רשת גדולה של ישיבות ומדרשות, סמינרים לקירוב רחוקים 
ליהדות, חוגי בית והרצאות. לצד זאת, הישיבה בירושלים העתיקה התפתחה, קיבלה את בנייניה העתיקים 
את  הכוללים  גדולים,  בנינים  מספר  במקום  והקימה  המערבי,  לכותל  הסמוכים  עולם"  חיי  "ישיבת  של 

המרכז העולמי של אש התורה, הישיבה הגדולה ומרכז המבקרים.
17.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים. סימני קיפול. X30 .אגרת דואר אוויר

פתיחה: $300
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266. אוסף מכתבי רבנים - לטביה וארץ ישראל - תר"צ-תש"ו
שבעה מכתבי רבנים שנשלחו אל הגאון רבי יעקב לנדא אב"ד ליבוי )לטביה( ובני ברק, בין השנים תר"צ-

תש"ו:
המתיבתא  לשד"ר  המלצה   - ריגה  אב"ד  ז"ק  מנדל  מנחם  רבי  הגאון  של  וחתימתו  בכתב-ידו  מכתב   ·

בוורשא, הנוסע "מטעם האדמו"ר מגור שליט"א". ריגא, תשרי תרצ"ד ]1933[. 
· מכתב מעניין בכתב-ידו וחתימתו של הגאון רבי זליג ראובן בענגיס, גאב"ד העדה החרדית. ירושלים, טבת 

תרנ"ן ]=ת"ש 1939[. 
· מכתב בכתב-ידו וחתימתו של הגאון רבי יהודה אידל בענגיס רב ומו"צ בליבוי - ברכות לרגל נישואיו של 
הרב לנדא "רב ומו"צ למנין החסידים בעיר ליבויא... עם ב"ג היקרה בנשים מינא תחי' למשפחת רבינוביץ", 

והתנצלות על אי הגעתו לשמחת החתונה. ליבוי )Liepaja, לטביה(, תר"ץ ]1929[. 
· מכתב ברכת שנה טובה, בחתימת ידו של הגאון רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל הראשון לציון והרב הראשי 

לארץ ישראל. ירושלים, תשרי ת"ש ]1939[. 
· שלשה מכתבים בכתב-ידו וחתימתו של הגאון רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג הרב הראשי לארץ ישראל. 

]ירושלים[, ת"ש, תש"ב ותש"ו ]1940, 1942 ו-1946[.
7 מכתבים, על ניירות מכתבים רשמיים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $400

265. Letter from Rabbi Nachum Partzovitz – Jerusalem, 1956 – Praising the 
Student Noach Weinberg (Later Dean of Aish HaTorah) as "Exceptional and 
Wonderful in All Respects… in His Penetrating and Profound Understanding… 
Following the Correct Understanding of the Torah…"
Letter handwritten and signed by R. Nachum Partzovitz, dean of the Mir yeshiva in 
Eretz Israel. Jerusalem, 7th Av 1956.
The letter was sent to a student of the Mir yeshiva in Brooklyn, U.S., in response to 
his request for information for shidduch purposes about the student Noach Weinberg 
from the U.S., who had studied for a while in the Mir yeshiva in Jerusalem. 
R. Nachum responds in his letter: "I know Mr. Noach Weinberg well from his period in 
our yeshiva, and he is exceptional and wonderful in all respects, whether in breadth 
of knowledge, or in his penetrating and profound understanding… following the 
correct understanding of the Torah, and truly diligent… he is also G-d-fearing, and 
endowed with qualities, virtues and pleasant manners…". R. Nachum adds that he 
asked his father-in-law R. Chaim Shmulevitz about him as well, and the latter concurred 
with his judgement. R. Nachum also clarifies that R. Noach seems to be seeking a truly 
G-d-fearing wife, which is difficult to find. 
R. Nachum Partzovitz (1923-1986), disciple of R. Baruch Ber Leibowitz and R. Elchanan 
Wasserman, later a student of the Mir yeshiva in Mir and Shanghai. Son-in-law 
and successor of R. Chaim Shmulevitz, dean of the Mir yeshiva. A leading Torah 
disseminator in his times. 
R. Noach Weinberg (1930-2009), founder and dean of Aish HaTorah; leading outreach 
activist and disseminator of Judaism in the United States and worldwide. 
Aerogram. Approx. 30 X17.5 cm. Good condition. Stains. Folding marks.
Opening price: $300
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266. Collection of Rabbinic Letters – Latvia and Eretz Israel – 1929-1946
Seven rabbinic letters sent to R. Yaakov Landau Rabbi of Libau (Liepāja) and Bnei Brak, 
1929-1946
· Letter handwritten and signed by R. Menachem Mendel Zak Rabbi of Riga. Riga, 
Tishrei 1933.
· Interesting letter handwritten and signed by R. Zelig Reuven Bengis, head of the 
Edah HaCharedit. Jerusalem, Tevet 1939.
· Letter handwritten and signed by R. Yehuda Idel Bengis Rabbi and posek in Libau 
(Liepāja) – congratulations on the occasion of R. Landau's wedding. Libau, 1929.
· Letter of good year wishes, signed by R. Benzion Meir Chai Uziel, Rishon LeTzion in 
Eretz Israel. Jerusalem, Tishrei 1939.
· Three letters handwritten and signed by R. Yitzchak Eizik HaLevi Herzog chief rabbi 
of Eretz Israel. [Jerusalem], 1940, 1942 and 1946.
7 letters, on official stationery. Size and condition vary.
Opening price: $400
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267. אוסף מכתבי רבנים - ברכות לשמחות - תרצ"ה-תשי"ח
אוסף מכתבים ומברקים, שנשלחו אל הגאון רבי יעקב לנדא אב"ד בני ברק, תרצ"ה-תשי"ח בקירוב.

חלק מהמכתבים שלפנינו נכתבו לרגל שמחות משפחתיות בבית הרב לנדא - להולדת בנו בכורו רבי משה 
יהודה ליב לנדא, לבר המצוה שלו ולרגל נישואיו. 

מכתבים מהרבנים: רבי אליהו אהרן מיליקובסקי, תל אביב, אב תרצ"ה; רבי נחמן שמואל יעקב מיאדסער, 
בני ברק, תרצ"ו; רבי שלמה יהודה ליב אליעזרוב, ירושלים, אב תרצ"ה; רבי דובער אליעזרוב )2 מכתבים(; 
רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג )5 מכתבים(; רבי ברוך שמעון שניאורסון, שבט תשי"ח; רבי יהושע זליג דיסקין, 
פרדס חנה, אדר תשי"ח; רבי אלחנן היילפרין, לונדון, תשי"ח; שלשה מברקי ברכה לנישואין: מהרב הרצוג, 

רבי יעקב ניימן ורבי יוסף רוזובסקי )ראשי ישיבת "אור ישראל", בה למד הגרמי"ל לנדא בבחרותו(.
13 מכתבים ו-3 מברקים. גודל ומצב משתנים. חלק מהמכתבים עם המעטפות המקוריות. 

פתיחה: $300

267. Collection of Rabbinic Letters – Congratulations for Joyous Occasions – 
1935-1958
Collection of letters and telegrams, sent to R. Yaakov Landau Rabbi of Bnei Brak, ca. 
1935-1958.
Some of the present letters were written in honor of joyous occasions in the home of 
R. Landau – the birth of his eldest son R. Moshe Yehuda Leib Landau, the latter's Bar 
Mitzvah and later wedding.
Letters from: R. Eliyahu Aharon Milikowsky, Tel Aviv, Av 1935; R. Nachman Shmuel 
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ברק  בני  מרבני  דין  פסק   .268
איסור   - תשכ"ט  אלול  י"ב   -
הנאה  טובת  וכל  משכורת  לקבל 

מהמועצה הדתית

בני  מרבני  עשרה  בחתימות  דין"  "פסק 
ברק )הרב לנדא, הרב וואזנר, ה"ישועות 
משרד  יוזמת  נגד  ועוד(,  מויז'ניץ  משה" 
דתית.  מועצה  בעיר  להקים  הדתות 
הרבנים אוסרים על כל שיתוף פעולה עם 
ועל קבלת  )אם תקום(  המועצה הדתית 
בני  ממנה.  משכורת  או  הנאה  טובות 

ברק, י"ב אלול תשכ"ט ]1969[.
דף מודפס במכונת כתיבה, עם חתימות 
שהתקבל  הדין  פסק  נוסח  הרבנים.  ידי 
שנת  בשלהי  ברק  בני  רבני  באסיפת 
תשכ"ט, לאחר שהתעורר שוב הדיון סביב 
אסיפה  באותה  דתית.  מועצה  הקמת 
חתמו הרבנים שוב על ה"החלטה" משנת 
תשכ"ד - שלא להיכנע לתכתיבי משרד 
הדתות, אפילו במחיר של הקמת קהילה 
נפרדת. על אסיפה זו ועל משמעות פסק 
הדין שלפנינו, ראה בספרו של ר' בן ציון 

יעקובוביטש, זכור ימות עולם, חלק ד, עמ' קסה ואילך.
על פסק הדין שלפנינו חתומים הרבנים: רבי יעקב לנדא )רב העיר, תרנ"ג-תשמ"ו(; רבי שמואל הלוי וואזנר 
)גאב"ד זכרון מאיר, תרע"ג-תשע"ה(; רבי אברהם צבי ווייס )אב"ד נוה אחיעזר, תרס"ב-תשל"ט(; רבי אברהם 
שלמה כ"ץ )הרב מריסקווא ואב"ד קהל "ייטב לב" בבני ברק, תרמ"ד-תשל"ה(; רבי משה בלוי )אב"ד פרדס 
כץ "הרב מבודפסט", תר"ע-תשס"ב(; רבי יצחק שלמה אונגר )ראש ישיבת חוג חתם סופר, תרפ"א-תשס"ד(; 
ישראל,  אגודת  שיכון  )רב  גשטטנר  נתן  רבי  תרמ"ח-תשל"ג(;  גור,  דחסידי  )רב  וינגורט  מאיר  יחיאל  רבי 
 - "ישועות משה", תרע"ו-תשע"ב  מויז'ניץ בעל  )האדמו"ר  יהושע הגר  רבי משה  תרצ"ב-כסלו תשע"א(; 

שכיהן בימים ההם כרב קרית ויז'ניץ(; רבי דוד שמש )רב העדה הספרדית בפרדס כץ, תרע"ב-תשמ"ב(. 
מצורף עותק נוסף של ה"פסק דין", מודפס במכונת כתיבה, ללא חתימות.

]2[ דף. 27.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני קיפול ונקבי תיוק, חלקם קרועים. 

פתיחה: $600

Yaakov Mioduser, Bnei Brak, 1936; R. Shlomo Yehuda Leib Eliezerov, Jerusalem, Av 
1935; R. Dov Ber Eliezerov (2 letters); R. Yitzchak Eizik HaLevi Herzog (5 letters); R. 
Baruch Shimon Schneersohn, Shevat 1958; R. Yehoshua Zelig Diskin, Pardes Chana, 
Adar 1958; R. Elchanan Halpern, London, 1958; three telegrams of wedding wishes: 
from R. Herzog, R. Yaakov Neiman and R. Yosef Rozovsky (deans of the Or Yisrael 
yeshiva, where R. Moshe Yehuda Leib studied in his youth).
13 letters and 3 telegrams. Size and condition vary. Some letters in original envelopes.
Opening price: $300
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269. מכתב "פסק דין" מרבני בני ברק - ראש חודש חשון תש"ל - חברי המועצה הדתית 
"יש עליהם דין של 'פורצי גדר', כאמור ופורץ גדר וגו'"

"פסק דין" בחתימות שבעה מרבני בני ברק )הרב לנדא, הרב וואזנר, הרב גשטטנר ועוד( - איסור על כל 
שיתוף פעולה עם ה"מועצה הדתית" )אם תקום( ועל קבלת טובות הנאה או משכורת ממנה. ראש חודש 

חשון תש"ל ]1969[.
דף מודפס במכונת כתיבה, עם חתימות ידי הרבנים. נוסח פסק דין בו מודיעים רבני בני ברק כי "כל מי 
שישתף פעולה עם המועצה הדתית בעירנו הוא פורץ גדר והוא נבדל מהצבור", ומוסיפים בתקיפות יתר: 
"כי מינוי מועצה דתית בעירנו בני ברק הוא נגד דין תוה"ק, וכל קיומה הוא באיסור, וחבריה יש עליהם דין 
של 'פורצי גדר', כאמור 'ופורץ גדר וגו'" ]סיום הפסוק הוא "ופורץ גדר ישכנו נחש", ויש כאן רמז לחרם 

וקללת נח"ש )נידוי-חרם-שמתא([.
על פסק הדין שלפנינו חתומים הרבנים: רבי יעקב לנדא )רב העיר, תרנ"ג-תשמ"ו(; רבי שמואל הלוי וואזנר 
)גאב"ד זכרון מאיר, תרע"ג-תשע"ה(; רבי אברהם צבי ווייס )אב"ד נוה אחיעזר, תרס"ב-תשל"ט(; רבי משה 
ישיבת חוג חתם  )ראש  אונגר  יצחק שלמה  רבי  "הרב מבודפסט", תר"ע-תשס"ב(;  )אב"ד פרדס כץ  בלוי 
סופר, תרפ"א-תשס"ד(; רבי נתן גשטטנר )רב שיכון אגודת ישראל, תרצ"ב-כסלו תשע"א(; רבי דוד שמש 

)רב העדה הספרדית בפרדס כץ, תרע"ב-תשמ"ב(. 
]1[ דף. 28 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני קיפול. נקבי תיוק. 

פתיחה: $600

268. Ruling Issued by the Rabbis of Bnei Brak – 12th Elul 1969 – Prohibition 
to Receive a Salary or Any Benefit from the Religious Council
Typewritten ruling signed by ten rabbis of Bnei Brak (R. Landau, R. Wosner, the Yeshuot 
Moshe of Vizhnitz and others), forbidding any cooperation with the religious council 
(in the event it would be established) and receiving from it any benefit or salary. Bnei 
Brak, 12th Elul 1969.
Typewritten ruling issued by the rabbis of Bnei Brak at the gathering in Elul 1969 to 
renew the decision reached in 1964, firmly opposing the establishment of a religious 
council.
Hand signed by: R. Yaakov Landau, rabbi of Bnei Brak; R. Shmuel HaLevi Wosner, 
rabbi of Zichron Meir; R. Avraham Tzvi Weiss, rabbi of Neveh Achiezer; R. Avraham 
Shlomo Katz of Riskeva, rabbi of the Yitav Lev community; R. Moshe Blau, rabbi of 
Pardes Katz; R. Yitzchak Shlomo Unger, dean of the Chug Chatam Sofer yeshiva; R. 
Yechiel Meir Weingort, rabbi of the Gerrer Chassidim; R. Natan Gestetner, rabbi of 
Shikun Agudath Yisrael; R. Moshe Yehoshua Hager, rabbi of Kiryat Vizhnitz, later 
the Yeshuot Moshe Rebbe of Vizhnitz; and R. David Shemesh, rabbi of the Sephardi 
community in Pardes Katz.
Additional copy of the typewritten ruling enclosed, without signatures.
[2] leaves. 27.5 cm. Good condition. Stains. Folding marks and filing holes, partly torn.
Opening price: $600
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269. Ruling Issued by the Rabbis of Bnei Brak – Rosh Chodesh Cheshvan 
1969 – Banning Any Cooperation with the Religious Council
Typewritten ruling signed by seven rabbis of Bnei Brak (R. Landau, R. Wosner, R. 
Gestetner, and others) – prohibiting any cooperation with the religious council (in the 
event it would be established), or receiving any benefit or salary from it. Rosh Chodesh 
Cheshvan 1969.
Typewritten; hand-signed by: R. Yaakov Landau, rabbi of Bnei Brak; R. Shmuel HaLevi 
Wosner, rabbi of Zichron Meir; R. Avraham Tzvi Weiss, rabbi of Neveh Achiezer; 
R. Moshe Blau, rabbi of Pardes Katz; R. Yitzchak Shlomo Unger, dean of the Chug 
Chatam Sofer yeshiva; R. Natan Gestetner, rabbi of Shikun Agudath Yisrael; and R. 
David Shemesh, rabbi of the Sephardi community in Pardes Katz.
[1] leaf. 28 cm. Good condition. Stains. Folding marks. Filing holes.
Opening price: $600
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ברק  בני  לעיריית  הרבנים  מכתב   .270
פסק  ולפי  "הואיל   - תש"ל  טבת  ו'   -
דין שהוצאנו, נאסרה על פי דין תורה 

קבלת משכורת... מהמועצה הדתית"

מכתב מודפס במכונת כתיבה, בחתימות שבעה 
מרבני העיר בני ברק )הרב לנדא, הרב וואזנר, 
ועוד(, אל עיריית בני ברק, בה תובעים להמשיך 
עצמאיים,  דת  כעובדי  הקודם  במעמדם  לכהן 
ו' טבת  מבלי להיות כפופים למועצה הדתית. 

תש"ל ]1969[.
הרבנים כותבים: "הואיל ואנו החתומים מטה, 
רבני עיר הקודש בני ברק ת"ו, המשמשים כאן 
זה שנים רבות, והננו האחראים הבלעדיים על 
עניני הדת בעיר, והואיל ולמעשה הננו פועלים 
הננו  משכורתינו  את  כי  אף  עצמאי,  באופן 
לנו  ונודע  והואיל  ברק,  בני  מעיריית  מקבלים 
כי עיריית בני ברק עומדת עתה לדון באישור 
פסק  ולפי  והואיל  דתית...  למועצה  התקציב 
קבלת  תורה  דין  פי  על  נאסרה  שהוצאנו  דין 
הפס"ד  כפי  הדתית,  מהמועצה  משכורת... 
המצו"ב... לפיכך - ולאור פסק דין הדין הנ"ל, 
משכורת...  לקבל  ואופן  פנים  בשום  נוכל  לא 
או לשתף פעולה בכל דרך שהיא עם המועצה 
הדתית... והננו מודיעים בזאת, שהננו מוכנים 
אותם  לפי  בעירנו  לעבוד  ונמשיך  לעבוד 

התנאים ובאותו מעמד כעובדי דת עצמאיים, שאינם כפופים למועצה דתית, לפי אותו מצב שהיה קיים 
עד היום".

על המכתב חתומים שבעת הרבנים )חמישה מהם הוסיפו אף את חותמותיהם(: רבי יעקב לנדא )רב העיר, 
תרנ"ג-תשמ"ו(; רבי שמואל הלוי וואזנר )גאב"ד זכרון מאיר, תרע"ג-תשע"ה(; רבי אברהם צבי ווייס )אב"ד 
נוה אחיעזר, תרס"ב-תשל"ט(; רבי משה בלוי )אב"ד פרדס כץ "הרב מבודפסט", תר"ע-תשס"ב(; רבי נתן 
גשטטנר )רב שיכון אגודת ישראל, תרצ"ב-כסלו תשע"א(; רבי דוד שמש )רב העדה הספרדית בפרדס כץ, 

תרע"ב-תשמ"ב(; ורבי יחיאל מאיר וינגורט )רב דחסידי גור, תרמ"ח-תשל"ג(.
]1[ דף. 33 ס"מ. מצב טוב. כתמים. נקבי תיוק.

פתיחה: $500

270. Letter of the Rabbis to the Bnei Brak Municipality – 6th Tevet 1969 – 
Demanding to be Salaried by the Municipality, Without Being Subordinate 
to the Religious Council
Typewritten letter, signed by seven rabbis of Bnei Brak (R. Landau, R. Wosner, and 
others), to the Bnei Brak municipality, demanding to maintain their previous status of 
independent religious workers salaried by the municipality, without being subordinate 
to the religious council. 6th Tevet 1969.

270



מכתבים411 

271. מכתב בכתב-ידו וחתימתו של החזן 
יוסל'ה רוזנבלט - ניו יורק, שנות התר"פ

מכתב בכתב-ידו וחתימתו של החזן הנודע יוסל'ה 
רוזנבלט. ניו יורק, ]שנות התר"פ, שנות ה-20 של 

המאה ה-20 בקירוב[.
המתגורר  לאחיינו  וממוען  ביידיש  נכתב  המכתב 
בקרוב  יגיע  כי  יוסל'ה  מספר  במכתב  בבוסטון. 
להופעה בבוסטון, לאחר כשנתיים בהן לא הופיע 
שם. הוא מוסיף כי ייתכן שגם רעייתו גיטל תצטרף 

אליו, ואף מבקש להתארח אצל אחיינו בשבת.
)תרמ"ב-תרצ"ג(  רוזנבלט  יוסל'ה  הנודע  החזן 
רבות  ותרם  הזמנים  בכל  החזנים  לגדול  נחשב 
לעיצוב עולם החזנות היהודי. בשנת תרס"ו החל 
לכהן כ"חזן ראשי" )Oberkantor( בעיר המבורג, 
זו  כיהן במשרה  והחל להתפרסם ברחבי העולם. 

עד הגירתו לארה"ב בשנת תרע"ב.
]1[ דף )נייר מכתבים רשמי(. 27.5 ס"מ. מצב טוב. 

כתמים. סימני קיפול.

פתיחה: $300

Signed by seven rabbis (five of them with stamp as well): R. Yaakov Landau, rabbi of 
Bnei Brak; R. Shmuel HaLevi Wosner, rabbi of Zichron Meir; R. Avraham Tzvi Weiss, 
rabbi of Neveh Achiezer; 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; and R. Yechiel Meir Weingort, rabbi of the Gerrer Chassidim.
[1] leaf. 33 cm. Good condition. Stains. Filing holes.
Opening price: $500

271. Letter Handwritten and Signed by Cantor Yossele Rosenblatt – New York, 
1920s
Letter handwritten and signed by the noted cantor Yossele Rosenblatt. New York, [ca. 
1920s].
The letter is written in Yiddish and addressed to his nephew in Boston. In his letter, 
Rosenblatt informs him that he will shortly be performing in Boston, adding that his wife 
Gittel may accompany him, and requesting that his nephew host them over Shabbat.
The renowned cantor Yossele Rosenblatt (1882-1933) was one of the greatest cantors 
of all time, contributing greatly to shaping the world of Jewish Chazanut. In 1906, he 
began serving as chief cantor (Oberkantor) in Hamburg, at which point his fame began 
to spread. He held this position until his immigration to the United States in 1912.
[1] leaf (official stationery). 27.5 cm. Good condition. Stains. Folding marks.
Opening price: $300
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272. כתב-יד, פנקס קהילת רידיקינען )רומניה(, תרכ"ח
מחוז   ,Răducăneni( רידיקינען  קהילת  של  חסדים"  דגמילת  הקדושה  "החבורה  מפנקס  דפים  כתב-יד, 

יאסי, רומניה(, ]תרכ"ח 1868[.
לפנינו ששה הדפים הראשונים של הפנקס, ובהם שער מעוטר, ואחריו דפי התקנות של החברה. בשער 
נכתב: "זה הפנקס של החבורה הקדושה דגמולת]![ חסדים נתייסד ונסדר על פי תקנות והנהגות הישרים 
נזכרים לימים הבאים לסדר ולפרט ב'ל'ע' המ'ו'ת' ל'נ'צח וכו' לפ"ק ]תרכ"ח[  ויהיו  לטובים ולא לרעים 

פה"ק רידיקינען". 
התקנות כתובות בצורה מחורזת ומסודרות לפי א"ב. לדוגמה באות א': "אנשי החבורה זה לזה יהיו מרוצים 
/ ולמצוה זו יהיו נחוצים / ולא יהיו ח"ו מושבם מושב ליצים / ואם שנים מהם יהיו נצים / תיכף זה לזה 

יהיו מרוצים / ולא יהיו כצאן אשר אין להם רועה המה נפוצים / רק תמיד יהיו אגודה אחת מקובצים". 
העיירה רדוקנני הוקמה בשנות הארבעים של המאה ה-19. הקהילה היהודית התקיימה במקום משנותיה 

הראשונות של העיירה, והיא היוותה את רוב האוכלוסייה המקומית. 
תוכן דפי הפנקס שלפנינו נדפס בקובץ סיני, צה, תשמ"ד, עמ' רעח-רפו. 

]6[ דף. 40 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. קרעים וקרעים חסרים, משוקמים בחלקם בנייר דבק. 
בדף השער קרעים מחריכת הדיו. רישומים. כריכה חדשה.

פתיחה: $400

Various Jewish Communities – Manuscripts
קהילות שונות - כתבי יד ודברי דפוס
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273. פנקס יארצייט של קהילת קרגלינגן - קורבנות יהודים ראשונים של הנאצים בגרמניה 
- גרמניה, שנות ה-30

קונטרס בכתב-יד, פנקס יארצייט, בו נזכרים שמותיהם של בני קהילת קרגלינגן; ביניהם שמות קורבנותיהם 
היהודים הראשונים של הנאצים בגרמניה. גרמניה, ]שנות ה-30?[.

קונטרס קטן, בו מתועדים שמות נפטרים בני קהילת קרגלינגן שבדרום גרמניה, כתובים בכתב יד וערוכים על 
פי תאריכי הפטירה העבריים. בפנקס נזכרים 46 שמות, נשים וגברים ששמות משפחתם אופייניים ליהודי 
העיירה. בפנקס מצויים השמות הרמן שטרן וארנולד רוזנפלד, הנמנים עם קורבנותיהם היהודים הראשונים 
של הנאצים לאחר תפיסתם את השלטון בגרמניה, וביטולו הלכה למעשה של המשטר הדמוקרטי במדינה. 
נזכר כבר בשנת 1298. בשיאה מנתה הקהילה  יהודית בקרגלינגן שבבאדן-וירטמברג,  קיומה של קהילה 
כ-130 יהודים; ערב עליית הנאצים לשלטון מנתה אוכלוסייתה היהודית של העיר כ-73 איש. בסוף מרץ 
1933 התרחש בקרלינגן אירוע דמים שנחשב לפוגרום הראשון שהתרחש בגרמניה לאחר עליית הנאצים 
לשלטון. הפוגרום בוצע בידי כנופיית בריוני ה-SA והמון מוסת, שעינו 16 יהודים מקומיים בבניין העירייה. 
וארנולד  נדל"ן,  ומתווך  סוסים  סוחר   ,67 בן  אדר(,  )כז'  שטרן  הרמן  נפטרו  הקשים  מהעינויים  כתוצאה 
רוזנפלד )ו' ניסן(, בן 52. השניים נחשבים לקורבנות הראשונים של הנאצים בגרמניה. החל מאמצע שנת 

1937 לא נותרו יהודים בקרגלינגן.
נקודות  לאורך  קלים  קרעים  קלים.  וקמטים  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   16.5 כתובים(,  עמודים   12( דף   ]3[

הקיפול, ובשולי אחדים מהדפים – חלקם קרעים חסרים, ללא פגיעה בטקסט.

פתיחה: $300

272. Manuscript, Pinkas of the Raducaneni Community (Romania), 1868
Manuscript, leaves from a Pinkas of the Gemilat Chasadim Holy Society of Raducaneni 
(Răducăneni, Iași county, Romania), [1868].
First six leaves of a Pinkas, including decorated title page, followed by the society's 
regulations.
The regulations are written in rhyme and arranged alphabetically.
The village of Raducaneni was founded in the 1840s. The Jewish community, which 
was present since its inception, constituted the majority of the local population.
The contents of the present leaves were published in Sinai, 95, 1984, pp. 278-286.
[6] leaves. 40 cm. Good condition. Stains, including dampstains. Closed and open 
tears, repaired in part with tape. Tears from ink erosion to title page. Inscriptions. New 
binding.
Opening price: $400
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273. Yahrzeit Book of the Creglingen Community – First Jewish Victims of the 
Nazis in Germany – Germany, 1930s
Handwritten Yahrzeit book, listing the names of members of the Creglingen community, 
including the names of the first Jewish victims of the Nazis in Germany. Germany, 
[1930s?].
Small handwritten notebook, recording the names of the deceased of the Creglingen 
community, southern Germany, in order of their Hebrew date of death. The notebook 
lists 46 names, including the names of Hermann Stern and Arnold Rosenfeld, who 
were amongst the first Jewish victims of the Nazis after they rose to power in Germany.
The Jewish community of Creglingen, Baden-Württemberg, is mentioned as early as 
1298. At its peak, the community numbered some 130 Jews; on the eve of the Nazi's rise 
to power, the local Jewish population totaled 73. At the end of March 1933, a pogrom 
erupted in Creglingen, which is considered the first pogrom to take place in Germany 
after the Nazis took over. The pogrom was executed by a gang of SA thugs and a 
rioting mob, who tortured 16 local Jews in the town hall. Hermann Stern (age 67), 
a horse dealer and real estate agent and Arnold Rosenfeld (age 52), died from their 
wounds a few days later. These two are considered the first victims of Nazi Germany. 
From the middle of 1937, there were no Jews left in Creglingen.
[3] leaves (12 written pages). 16.5 cm. Good condition. Minor stains and creases. Minor 
tears along folds and to some folds – including open tears, not affecting text.
Opening price: $300
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הירחון  של  גליונות   12  .274
 - "הדרך" - טורונטו, ת"ש-תש"א 
פולמוס   - ביבליוגרפית  ידוע  לא 
יהדות   - בטורונטו  הבשר  כשרות 
קנדה בתקופת השואה - מאמרים 

מרבי יעקב קמינצקי

בהוצאת  ירחון   ,"The Way  - "הדרך 
רצופים.  גליונות   12 טורונטו".  "קהילת 

טורונטו, ת"ש-תש"א. יידיש ואנגלית.
גליונות 1-12. יתכן שלפנינו כל הגליונות 

שיצאו אי-פעם )סט שלם(.
בראשי  שנדפס  כפי  הירחון,  מטרת 
הגליונות, היא לפעול: "לטובת הכשרות 
והיהדות המסורתית". הירחון יצא לאור 
שהוקם  גוף  טורונטו",  "קהילת  ידי  על 
בשנת תרפ"ג כדי לפקח על עניני כשרות 
יעקב  היה  הירחון  עורך  בעיר.  הבשר 
.)Jacob I. Wohlgelernter( וולגלרנטר

הכאוס  את  לפתור  בניסיון  נוסד  הירחון 
בטורונטו  הבשר  כשרות  בענייני  ששרר 

במחצית הראשונה של המאה ה-20.
בין העומדים מאחורי ירחון זה היה הגאון 
)תרנ"א-תשמ"ו(,  קמינצקי  יעקב  רבי 
הברית  בארצות  התורה  מגדולי  לימים 

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, הרב הראשי הראשון 
של טורונטו, נודע בשם ה"גליציאנר רב"(. בירחונים מופיעים גם מכתב והצהרה מאת שני הרבנים הנ"ל, 
 United Jewish-נגד ה יעקב קמינצקי. באחד מהם מחאה חריפה  וכן שני מאמרים מפרי עטו של רבי 
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 
השואה;  ימי  בראשית  באירופה  אחיהם  לטובת  קנדה  יהודי  פעילות  על  מעניין  מידע  שלפנינו  בגליונות 
התייחסויות למצב המלחמה בעולם; פרסומות של ארגונים יהודיים כמו קק"ל; מאמרים לרגל פטירתו של 
רבי דוב 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(.
במספר  ופטריה  עובש  )סימני  רטיבות  כתמי  בהם  כתמים,  טוב-בינוני.  מצב  דפים(.  )עשרות  גליונות   12

מקומות(. בלאי. מספר קרעים.
הירחון לא מופיע ב-OCLC ולא ב-Ontario Jewish Archives, וכפי הנראה לא ידוע ביבליוגרפית. יתכן 

שלפנינו כל הגליונות שיצאו אי-פעם )סט שלם(.

פתיחה: $1000
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274. 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 Toronto 
in the first half of the 20th century regarding the kashrut of meat.
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). Good-fair condition. Stains, including dampstains (mold 
stains in several places). Wear. Several tears.
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: $1000
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275. קונטרס "נחמת ציון" - מלבורן, 1863 - מהכותרים היהודיים הראשונים באוסטרליה 
בעיר  מחסה"  "בתי  הקמת   - לאוסטרליה  שניאורסון  צבי  חיים  רבי  השד"ר  שליחות   -

העתיקה בירושלים

קונטרס "נחמת ציון", The Consolation of Zion - דין וחשבון על שליחותו של רבי חיים צבי שניאורסון 
באוסטרליה. מלבורן, דפוס .Abbot & Co, 1863. אנגלית )ושפות נוספות(, הכותר בלבד בעברית.

להקמת  כספים  איסוף  לשם  באוסטרליה,  שניאורסון  צבי  חיים  רבי  השד"ר  של  ביקורו  על  מפורט  דוח 
ציון  והכנסת אורחים על מכון הר  "בתי מחסה  ]מתחם הדירות  בירושלים  "בתי מחסה" בעיר העתיקה 
ודויטשלנד(. הכולל שיכן  הולנד  )כולל  הו"ד"  "כולל  ביוזמת  ה-19  ה-60 למאה  נבנה בשנות  בירושלים" 

במתחם משפחות עניות למשך זמן של שלוש שנים בחינם[.
בראש הקונטרס מכתב מרבי חיים צבי שניאורסון )מתורגם לאנגלית בידי רבי משה רינטל, רבה הראשון של 
הקהילה היהודית במלבורן(, ולאחר מכן מכתב מאת ממוני "כולל הו"ד" הסוקר את העוני ומצוקת הדיור 
של יהודי ירושלים, ומציג את הרקע לרכישת ובניין מתחם הדירות. בהמשך מופיעים הסכמות ומכתבי 
המלצה רבני וראשי העדה הספרדית בירושלים )הראשון לציון רבי חיים דוד חזן, ראש ישיבת המקובלים 
בית אל רבי ידידיה רפאל אבולעפיה, הראב"ד רבי מרדכי חיים מיוחס(, מהקונסולים של בריטניה, צרפת 
ופרוסיה בירושלים, ומרבנים ומנהיגי ציבור בערים שונות באוסטרליה. בסופו מופיעים סיכומי הפגישות 

שנערכו לטובת הענין ברחבי אוסטרליה, בחודשים דצמבר 1861 עד אוקטובר 1862.
התניא,  בעל  הזקן  לאדמו"ר  רביעי  דור  חב"ד,  חסיד  שד"ר,  )תקצ"ד-תרמ"ב(,  שניאורסון  צבי  חיים  רבי 
מאנשי הישוב הישן בארץ ישראל וממבשרי הציונות. נולד בליובאוויטש לאביו רבי נחום יוסף ב"ר משה 
)בן האדמו"ר הזקן(, ובהיותו בן עשר עלה עם הוריו לארץ ישראל; בתחילה התגורר ביישוב החב"די בחברון 
חב"ד"  "כולל  מטעם  הראשונה  לשליחותו  יצא   ,18 כבן  בהיותו  תרי"ב,  בשנת  לירושלים.  עבר  ובהמשך 
אירופה,  הרחוק,  במזרח  וביקר  הישן  היישוב  בשליחות  רבות  נסע  מכן  לאחר  בשנים  ולמצרים.  לסוריה 

אמריקה, אפריקה, ומקומות נוספים.
במהלך  לאוסטרליה.   )1861( תרכ"א  קיץ  בראשית  ידם  על  נשלח  הו"ד",  "כולל  מבני  היה  שלא  אף  על 
ההפלגה נטרפה אנייתו בים בקרבת הודו, והוא ניצל אך בקושי מטביעה. הוא הגיע לאוסטרליה בראש 
חדש כסלו תרכ"ב )נובמבר 1861(, ובמשך כשנה וחצי סבב בקרב הקהילות היהודיות במקום וגייס כספים 
לטובת הקמת "בתי מחסה" בעיר העתיקה בירושלים. התקבל בכל מקום בכבוד רב. בדיבורו העברי, בלבושו 
המזרחי ובאישיותו הנלהבת עשה רושם רב גם על בני המקום שאינם יהודים, ובאספותיו השתתפו גם 
מנהיגים ואנשי דת נוצרים. גם העיתונות הכללית פרסמה בהרחבה את ביקורו. בתום שליחותו המוצלחת 
שב בסיון תרכ"ג )1863( לירושלים, והמשיך לפעול במרץ למען היישוב היהודי בארץ ישראל. עשה תעמולה 
לטובת התיישבות חקלאית בארץ והתנגד לתלות היישוב בשיטת ה"חלוקה". פרסם מאמרים רבים ונשא 
הרצאות פומביות בנושא. פעל רבות גם לטובת יהודי רומניה. בספרו "ארץ ישראל ורומניה" העלה את 
השקפותיו בדבר השגת מעמד מדיני ויסוד מדינה יהודית עצמאית בארץ ישראל. בעקבות עמדותיו נרדף 
והוחרם על ידי ראשי העדה האשכנזית בארץ. נפטר בשנת תרמ"ב במהלך מסע תעמולה שערך בדרום 
אפריקה. עליו ועל שליחותו באוסטרליה, ראה: "רבי חיים צבי שניאורסון", מאת ישראל קלויזנר )ירושלים, 

תש"ג, עמ' 12-36(.
ופגמים בשער(. קרעים  )כתמים כהים  ובלאי  קונטרס: 28 עמ'. 21 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים 

וקמטים. מספר דפים מנותקים. רישומים וחותמות בשער ובדף האחרון.
מהכותרים היהודיים הראשונים שנדפסו באוסטרליה.

פתיחה: $800
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275. The Consolation of Zion – 
Melbourne, 1863 – One of the First 
Jewish Titles Printed in Australia 
– Mission of Rabbi Chaim Tzvi 
Schneersohn in Australia – Erection 
of Houses of Refuge in the Old City 
of Jerusalem
Nechamat Tzion, the Consolation of 
Zion – An account of the mission of R. 
Chaim Tzvi Schneersohn in Australia. 
Melbourne: Abbot & Co., 1863. English 
(and other languages), only the title is in 
Hebrew.
Detailed account of the progress of the 
mission of R. Chaim Tzvi Schneersohn 
in Australia, for the purpose of raising 
funds towards the erection of houses 
of refuge in the Old City of Jerusalem 
(the housing complex, Batei Machseh, 
was built in the 1860s at the initiative of 
Kollel Hod – Holland and Deutschland, 
to provide free housing for poor families 
for a period of three years).
The booklet contains a letter from R. 
Chaim Tzvi Schneersohn (translated to English by R. Moshe Rintel, first rabbi of the 
Melbourne Jewish community), and a letter from the trustees of Kollel Hod portraying 
the poverty and dearth of housing in Jerusalem which impelled them to undertake 
this project. These are followed by letters of recommendation from the chief rabbis 
and European consuls in Jerusalem, and from public figures in Australia. The booklet 
concludes with detailed reports of meetings held in this regard across Australia.
R. Chaim Tzvi Schneersohn (Hyam Zevee Sneersohn;1834-1882), emissary and Chabad 
Chassid, fourth generation descendant of the Baal HaTanya and a forebearer of Zionism. 
He travelled throughout the world on fundraising missions on behalf of Kollel Chabad 
and later of the Old Yishuv. 
Booklet: 28 pages. Approx. 21 cm Good-fair condition. Stains and wear (dark stains 
and defects to title page). Tears and creases. Several detached leaves. Inscriptions and 
stamps on title page and final leaf. 
One of the first Jewish titles printed in Australia.
Opening price: $800
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276. כתב-יד שומרוני - צלות חג הסוכות - שכם, המאה ה-19
כתב-יד שומרוני, צלות חג הסוכות. ]שכם, המאה ה-19[. 

עברית )בכתב שומרוני( וערבית. דיו שחורה ואדומה על נייר.
בכתב-היד ישנם מספר קולופונים של המעתיק: שניים בערבית ואחד בעברית.

קולופון 1 )תרגום(: נכתב בשנת 1266 ]להיג'רה=1850[ על ידי צאלח ]=שלח[ בן אברהים ]=אברהם[ בן שלח 
אל דנפי הישראלי.

קולופון 2: "הבה הכלול מן זאת הצלות... מן חדש שואל והוא... שנת הס ור ואלף ]1265 להיג'רה=1849[ 
על יד... שלח בן אברהם".

קולופון 3 )בסוף כתב היד; תרגום(: ביום חמישי בחדש החאג' 1267 ]להיג'רה=1851[ הכותב עבדו צאלח בן 
אברהים בן צאלח בן מוריאן ]=אב סכוה[ בן מסלם הדנפי הישראלי.

קולופון נוסף ממעתיק התוספת בערבית )תרגום(: חאדר ]=פינחס[ בן יצחק הכהני סיים בחדש החאג' שנת 
1286 ]להיג'רה=1870[.

המעתיק יצר בעזרת האותיות מספר ציורים - ציור פרצוף אדם וצורות גיאומטריות.
חותמות בעלים של עבד צאלח אברהים. על הכריכה נכתב: "עור טהור מן זבח שכם".

]129[ דף. 20 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים במספר דפים. מספר דפים מנותקים. כריכת עור מקורית, עם 
פגמים.

פתיחה: $500
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276. Samaritan Manuscript – Prayers for Sukkot – Nablus, 19th Century
Samaritan manuscript, prayers for Sukkot. [Nablus, 19th century].
Hebrew (Samaritan script) and Arabic. Black and red ink on paper.
The manuscript contains several colophons of the copyists, in Arabic and in Hebrew, 
dated 1849-1870.
Owner's signatures. 
[129] leaves. 20 cm. Good condition. Stains. Tears to several leaves. Several detached 
leaves. Original leather binding, damaged.
Opening price: $500

276b
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277. Mizrach and Shiviti Plaque – Wedding Souvenir, 1865
Mizrach/Shiviti plaque. [Eastern Europe], 1865.
Ink on paper.
Decorative frame composed of an arch reading "Know before whom you stand…", 
supported by columns containing prayer and Torah verses. Within the arch, a crown 
containing the "Shiviti" verse, supported by two tablets of the law inscribed with 
the ten commandments, surmounts a tree composed of Psalms verses depicting the 
ideal Jewish family and featuring a central medallion reading "Mizrach". Two hands, 
surmounting decorative triangular frames stating the names of the groom and the 
bride – "Nathan son of Yehuda Schwartz(?)", "Yent daughter of Hirsch Green", flank 
the tree. Dated Lag BaOmer 1865.
Approx. 23 X21 cm. Fair condition. Stains and tears, mostly to margins and edge. 
Wooden frame, damaged. Unexamined out of frame.
Opening price: $500

277. לוח "מזרח" ו"שויתי" - מזכרת חתונה, 
תרכ"ה

תרכ"ה  אירופה[,  ]מזרח  ו"שויתי".  "מזרח"  לוח 
.]1865[

דיו על נייר.
בראשו קשת עם הכיתוב "דע לפני מי אתה עומד...". 
שנתן  "ברוך  הכיתוב  עם  עמודים  ומימין  משמאל 
תורה / לעמו ישראל בקדשתו" ו"ברוך אתה בבאך / 
ברוך אתה בצאתך". במרכזו מופיע הכיתוב "שויתי 
ה' לנגדי תמיד" בתוך עיטור בצורת כתר, ומתחתיו 
הדברות(,  עשרת  )עם  הברית  לוחות  מופיעים 
מעיטורים  המורכב  עץ  של  בראשו  משולבים 
בצורת עלים ומפסוקים שונים מתהלים, בהם פרק 
היהודית  בדימוי המשפחה  העוסק  מתהלים  קכ"ח 
הדף:  של  שימושו  את  הולם  ולפיכך  האידילית 
"ֶאְׁשְּתָך ְּכֶגֶפן ּפִֹרָּיה ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶתָך, ָּבֶניָך ִּכְׁשִתֵלי ֵזיִתים 
"מזרח".  הכיתוב  מופיע  במרכזו  ְלֻׁשְלָחֶנָך".  ָסִביב 
למרגלות העץ, משמאל ומימין לגזע, מאוירות שתי 
תלוליות שבראשיהן כפות ידיים, עם שמות החתן 
והכלה ומועד החתונה: "כ' נתן ב"ר יהודא שוארס 

)?(, מ' יענט בת הירש גרין, החתונה היתה ל"ג לעומר תרכ"ה לפ"ק".
23 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כתמים וקרעים, בעיקר בשוליים. נתון במסגרת עץ, פגומה. לא נבדק מחוץ  X21

לה.

פתיחה: $500

Shiviti Plaques, Ketubot, Prints
לוחות "שיויתי" ודפים מאויירים
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גדול  "שויתי"  לוח   .278
משה  דמויות   - ביד  מצויר 
 - הקדושים  והמקומות  ואהרן 
ירושלים, סוף המאה ה-19 או 

ראשית המאה ה-20 

לוח שויתי גדול ונאה ובמרכזו צורת 
מקום  במראה  מעוטר  המנורה, 
ובדמויות  שלמה"  ו"מדרש  המקדש 
המאה  ]סוף  ירושלים,  ואהרן.  משה 

ה-19 או ראשית המאה ה-20[.
דיו, צבעי מים וצבע זהב על נייר.

על  המנורה  צורת  הלוח  במרכז 
ובתוך  ופרחיה,  כפתוריה  גביעיה, 
מעליה  ס"ז.  תהלים  מילות  הקנים 
פסוקים  "שויתי",  הפסוק  מילות 
נוספים וצירופי שמות. סביב המנורה, 
שני  נוספים:  עיטורים  כמסגרת, 
שערים ובהם המילים "היה" ו"הווה"; 
מגן דוד עשוי צירופי אותיות ובתוכו 
ובתוכן  ח'מסות  שתי  "שד-י";  השם 
משה  דמויות  כהנים;  ברכת  מילות 
והכיור. רגל  ואהרן; מעלות המנורה 
ניצבת על הכותל המערבי,  המנורה 
האייקוניים  הברושים  צדיה  ומשני 
של  סמליים  לייצוגים  האופייניים 
"צורת  נראית  הכותל; מימין הכותל 

מדרש שלמה המלך ע"ה" )אל אקצה( ומשמאלו "צורת בית המקדש שיבנה במהרה בימינו אמן כיה"ר". 
ז"ל"  החיד"א  מהרב  הרע  לעין  "לחש  על  המבוסס  הרע  לעין  סגולה  ונוסח  נוספים  פסוקים  הלוח  סביב 

המופיע דרך קבע בדפי שמירה אולם מוסיף על המקור ומונה סוגים רבים ושונים של עין הרע. 
55 ס"מ בקירוב. מצב בינוני-גרוע. מוצמד לבד פשתן. קרעים חסרים בשולי הדף. קרעים בשוליים;  X37.5

קרעים לאורך הדף שתוקנו באמצעות ההצמדה לבד. כתמי רטיבות. קמטים.

פתיחה: $300
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278. Large Hand-Drawn Shiviti Plaque – Moses, Aaron and the Holy Places – 
Jerusalem, Late 19th or Early 20th Century
Large, elaborate plaque, depicting the temple seven-branch lamp, the Dome of the Rock, 
"Midrash Shlomo" and Moses and Aaron. Jerusalem, [late 19th or early 20th century].
Ink, watercolor and gold paint on paper.
Large ornate seven branched lamp at center, with the text of Psalm 67 within the 
branches. Topped by the verse opening with the word "shiviti", other verses and letter 
combinations. Surrounded by two arches; Star of David calligram composed of letter 
combinations; two hamsa hands inscribed with the priestly blessing; Moses and Aaron; 
the steps of the temple lamp and the laver. The lamp's foot is placed on the Western 
Wall shown underneath, flanked by the iconic cypress trees identified with the place 
in traditional Jewish folk art. At bottom right is "Midrash Shlomo" (Al-Aqsa) and at 
bottom left – "the temple, may it be built soon, amen" (the Dome of the Rock). Border 
composed of verses and a spell against the evil eye, listing dozens of types of evil eyes 
and based on a formula by Rabbi Chaim Yosef David Azulay, the Chida.
Approx. 55 X37.5 cm. Fair-poor condition. Mounted on linen. Open tears to edges. 
Tears, repaired by mounting. Dampstains. Creases.
Opening price: $300

קלף  על  מעוטר  "שויתי"  לוח   .279
 - מחבוב  חיים  "בצלאל"  אמן   -

ירושלים, תרצ"ג

בדגמים  קלף, מעוטר  על  נאה  "שויתי"  לוח 
צמחיים. מעשה ידי חיים מחבוב, אמן בוגר 

"בצלאל". ירושלים, תרצ"ג )1933(.
דיו וצבעי גואש על קלף.

במרכז הלוח מנורה, עשויה ממילות תהלים 
מעליה  מזמור...".  בנגינות  "למנצח   - ס"ז 
מגיני  שני  ומצדדיה  "שויתי"  הפסוק  מילות 
דוד ובתוכם המילה "ציון". המנורה מוקפת 
בדגמים  וכן  שמות,  ובצירופי  בפסוקים 
צמחיים נאים. בתחתית הלוח הקדשה ל"מו' 
וחתימת  אברהם"  בן  יצחק  שמעון  ]מורנו[ 
אדר  כ"ו  מחבוב  חיים  הסופר  "כ"י  הסופר 

תרצ"ג".
בקטלוג  נזכר   )1902-1963( מחבוב  חיים 
בשנים  ב"בצלאל"  למד  שץ".  של  "בצלאל 
1919-1920. עבודותיו מצויות באוסף מוזיאון 

ישראל. 
23 ס"מ. מצב בינוני. הקלף מקומט וגלי  X29

ביותר. קילופים בדיו ובצבע.

פתיחה: $500
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280. לוח "שויתי" נאה - צבוע ביד ומעוטר בנייר מבריק - ארצות המזרח, ראשית המאה 
ה-20

לוח שויתי נאה בדפוס ליטוגרפי, מודפס ומעוטר ביד, "מעשה ידי אומן מרדכי חנון י"ץ". ]ארצות המזרח, 
ראשית המאה ה-20 בקירוב[.

דפוס ליטוגרפי; צבעי גואש; ניירות מבריקים.
לוח גדול, מחולק לשלוש קשתות מחודדות. במפתח הקשת המרכזית מופיע הפסוק "שויתי" ותחתיו מנורה 
מעוטרת ובתוך קניה, גביעיה, כפתוריה ופרחיה מילות פרק ס"ז בתהילים, ובבסיסה חתום שם האמן. סביב 
המנורה מצוירים כליה. במפתח הימני נראית דמותו של משה רבינו בתוך גומחה, ומשמאל נראה אהרן 
הגדת  בשער  המופיעים  ואהרן  משה  לדיוקנאות  ביותר  ודומים  תחריטים,  דמויי  הדיוקנאות  שני  הכהן. 
נייר מבריקות, בתוך מפתחים שנגזרו ביד  אמשטרדם. הלוח צבוע ביד ברישול ומעוטר בהדבקת פיסות 

לא-אמונה.
ומגוונים:  שונים  מקורות  של  השפעתם  וניכרת  המקובל,  מן  שונים  הטקסטים  ובחירת  הקומפוזיציה 
בנוסח ההקדשה  ואהרן,  בדמויות משה  הלוח  בעיטור  מירושלים מתבטאת  שויתי  לוחות  השפעתם של 
במזכרות  )המקובל  המרומם..."  הגיביר)!(  הטוב  השם  למעלת  שלוחה  היא  "מנחה   - בתחתיתו  המופיע 
ופריטי דפוס מירושלים שנוצרו לצורך איסוף תרומות( - ובתפילה על הבנים המשובצת במפתח הקשת 
השמאלית - "רבון כל העולמים מלך רחמן רחם על בני הנולדים לי מאשתי...", הלקוחה מן הסידור בנוסח 
בניירות  ועיטור הלוח  ופולין. לעומת מרכיבים אלו, הטיפוגרפיה אופיינית למרחב הפרסי,  יהודי אשכנז 

מבריקים מוכר ממגזרות שמקורן בצפון אפריקה.
גב הדף מודבקים  בינוני-טוב. קרעים. קרעים חסרים בשולי הדף. כתמים. על  60 ס"מ בקירוב. מצב  X46

לחיזוק דפי מחברת ועליהם רשימות ניהול חשבונות בצרפתית.

פתיחה: $400

279. Decorative Shiviti Plaque on Parchment – Bezalel Artist Haim Mahboub 
– Jerusalem, 1933
Handsome Shiviti plaque by Bezalel graduate Haim Mahboub. Jerusalem, 1933.
Ink and gouache on parchment.
Seven-branched lamp calligram at center, composed of Psalm 67, topped by the verse 
opening with the word "shiviti", flanked by two Stars of David containing the word 
"Zion". Surrounded by verses and letter combinations as well as artful vegetal patterns. 
Dedicated to "Rabbi Shimon Yitzhak ben Avraham" and signed "Haim Mahboub, 26 
Adar 5693".
Haim Mahboub was a student at the Bezalel School of Arts and Crafts between 1919-
1920 and is listed in the Schatz's Bezalel exhibition catalog. Works by him are kept in 
the Israel Museum collection.
23 X29 cm. Fair condition. Considerable warping to parchment. Loss to ink and paint.
Opening price: $500
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280. Fine Shiviti Plaque – Hand-Painted and Decorated with Metallic Foil – 
Sephardic Lands, Early 20th Century
Fine lithograph Shiviti plaque, decorated by hand, "by the artist Mordechai Hanoun". 
[Sephardic lands, ca. early 20th century].
Lithograph; gouache; metallic foil.
Large plaque, divided into three pointed arches. The central arch contains the verse 
of Shiviti with a LaMenatze'ach Menorah surrounded by the menorah utensils; name 
of artist signed on menorah base. Engraving-like illustrations of Moses and Aaron, 
depicted within niches in the two side archways, resembling the illustrations on the 
title page of the Amsterdam Haggadah. The plaque is inexpertly hand-colored, and 
decorated with pieces of metallic foil (on the plaque and in cutouts). 
The composition and choice of texts is different to the standard, and the impact of 
various influences is apparent: the figures of Moses and Aaron, the dedication to the 
donor (written at foot of plaque), and the prayer for sons taken from an Ashkenazi rite 
siddur, are all typical of Shiviti plaques from Jerusalem. In contrast, the typography 
is typical of the Persian region, and metallic foil is common in papercuts from North-
Africa.
Approx. 60 X46 cm. Fair-good condition. Tears. Marginal open tears. Stains. Mounted 
on leaves of a ledger (with French bookkeeping records).
Opening price: $400

280
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281. Decorated Ketubah – Bombay, India, 1915
Printed ketubah. Bombay, India, 1915.
Decorative border printed in green and hand-colored. Stamp of the Magen David 
Synagogue in Bombay at top center (in red).
Lithographed text, completed and signed by hand.
Marriage contract in English printed on verso, completed and signed by hand.
Approx. 32 cm. Fair condition. Stains and damp damage (including fading and ink 
stains). Folding marks. Tears to margins and folds (slightly affecting text), repaired in 
part with tape (on verso).
Opening price: $300

281. כתוּבה צבעונית - בומביי, הודו, 
תרע"ה

כתובה מודפסת, לנישואי החתן אברהם בן 
שלום מתתיה, עם הכלה "צפרה ]בת[ גדליה 

הרשיל". בומביי, הודו, תרע"ה ]1915[. 
וצבועה  ירוק,  בצבע  מודפסת  מסגרת 
של  העליון  בחלקה  נוספים.  בצבעים  ביד 
הכתובה )במרכז( חותמת )בצבע אדום( של 

"בית הכנסת מגן דוד" בבומביי.
מילוי  בליטוגרפיה.  נדפס  הכתובה  נוסח 

פרטים וחתימות בכתב-יד. 
חוזה  מודפס  הכתובה  של  השני  בצדה 
בכתב-יד  מילוי  עם  באנגלית,  נישואין 

וחתימות. 
בהם  כתמים,  בינוני.  מצב  בקירוב.  ס"מ   32
וצבע(.  דיו  כתמי  )דהייה,  רטיבות  עקבות 
ובסימני  בשוליים  קרעים  קיפול.  סימני 
הקיפול )עם פגיעה קלה בטקסט(, משוקמים 

בחלקם בנייר דבק )בגב הכתובה(.

פתיחה: $300

281
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282. Temple de Jerusalem – Hand-
Colored Engraving – Amsterdam, 
18th Century
Temple de Jerusalem – Solomon's Temple 
and Jerusalem, hand-colored engraving, 
after Romeyn de Hooghe. [Amsterdam]: 
I. Lindenbergh (Jacob Lindenberg), 
[early 18th century].
The engraving, which is taken from the 
book "'T Groot Waerelds Tafereel..." which 
reviews world history since its creation, 
is based on the map of Jerusalem by Juan 
Bautista Villalpando. It depicts Solomon's 
Temple and the bustling city surrounding 
it. The city wall is seen in the foreground 
of the engraving. Legend of the main 
landmarks beneath the engraving.
Engraving: approx. 37 X22 cm. (leaf: 
47 X41 cm). Good condition. Minor 
stains. Creases. Minor marginal tears.
Laor 1045.
Opening price: $500

תחריט   - בירושלים"  המקדש  "בית   .282
צבוע ביד - אמשטרדם, המאה ה-18

שלמה  מקדש  מראה   ,Temple de Jerusalem
 Romeyn על-פי  ביד,  צבוע  תחריט  וירושלים, 
 I. Lindenbergh [Jacob הוצאת .de Hooghe
המאה  ראשית  ]אמשטרדם,   ,[Lindenberg

ה-18[.
 T Groot'" הספר  מתוך  הלקוח  התחריט, 
תולדות  את  הסוקר   "Waerelds tafereel…
ירושלים  העולם החל מבריאתו, מבוסס על מפת 
 Juan Bautista( ויאלפנדו  בטיסטה  חואן  מאת 
Villalpando(, ומציג את מקדש שלמה ואת העיר 
סביבו על חייה השוקקים. בקדמת התחריט נראית 
לאתרים  מפתח  לתחריט  מתחת  העיר.  חומת 

חשובים בעיר. 
47 ס"מ(. מצב  X41 :37 ס"מ בקירוב )דףX22 :תחריט
טוב. כתמים קלים. קמטים. קרעים קלים בשוליים.

לאור 1045.

פתיחה: $500
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283. זוג פמוטי כסף - ורשה, 1861
זוג פמוטי כסף גדולים ונאים. ורשה, 1861.

 ,Swinarski ,84, בחותמת העיר, בחותמת היצרן ,]I. Biedgunowski[ כסף )חתום בחותמת בוחן הכסף
ובסמלילו( רקוע ומולחם.

פמוטים גדולים בעלי בסיס רבוע, עשויים תפיחות כדוריות וחפתים ומעוטרים ברוקיות, דגמים צמחיים 
ובדגמים סימטריים. הבזיכים נשלפים.

גובה: 29.5 ס"מ. מצב טוב. כיפופים קלים.

פתיחה: $300

283. Silver Candlesticks – Warsaw, 1861
Pair of large, handsome silver candlesticks. Warsaw 1861.
Silver (marked, with assayer I. Biedgunowski’s mark, 84, town mark and maker’s mark 
and logo: Swinarski), repoussé and soldered.
Large candlesticks of baluster form, with reppousé vegetal and symmetrical decorative 
patterns. Square base. Matching removable bobeches.
Height: 29.5 cm. Good condition. Some bends.
Opening price: $300

Jewish Ceremonial Art
חפצים

283a

283b
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284. טס כסף לספר תורה - וינה, שנות ה-60 של המאה ה-19
טס גדול ונאה לספר תורה, מעוטר באריות, בלוחות הברית ובכתר תורה. וינה, שנות ה-60 של המאה ה-19.

כסף )חתום בחותמת העיר ובחותמת היצרן, CS( רקוע, מוברג ומולחם.
מעל  לשון.  חורצי  הראלדיים  אריות  שני  תומכים  ובהם  הברית  לוחות  במרכזו  כמגן.  שצורתו  גדול  טס 
לוחות הברית מתנוסס כתר תורה גדול ועליו תלויים שלושה פעמונים. מתחת ללוחות חלונית ובה טסית; 
על הטסית חקוקות המלים "ראש השנה", ובצדה השני המילה "פורים" )להלכה שימשה החלונית להצגת 
שם החג או המועד המתאים על טסיות מתחלפות; למעשה, הטסית הנתונה בה הולחמה אל הטס ואיננה 

ניתנת להחלפה(.
אורך: 32 ס"מ. רוחב: 30 ס"מ. מצב טוב. כיפופים, שברים ופגמים קלים. הטסית בחלונית מולחמת.

פתיחה: $1200

284a

284b



חפצים430 

285. 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 וטקסטים 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: $500

284. Silver Torah Shield – Vienna, 1860s
Large ornate Torah shield, depicting lions, the Tablets of the Law and a Torah crown. 
Vienna, 1860s.
Silver (marked with town mark, and maker's mark: CS), repoussé; appliqué.
The Tablets of the Law at center, supported by two lions rampant regardant, langued; 
topped by a large Torah crown hung with three bells. An aperture at bottom, originally 
displaying interchangeable plaquettes announcing the appropriate holiday's name, 
now with a soldered plaque reading "Rosh Hashana"; the backside reads "Purim".
Height: 32 cm. Width: 30 cm. Good condition. Bends and fractures. Some damage. 
Displayed plaquette soldered onto shield.
Opening price: $1200

285
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286. צלחת פורצלן מעוטרת - "עד מאה שנה" - גרמניה, הרבע השלישי של המאה ה-20
 ,PRM Bavaria, Jaeger & Co "עד מאה שנה". תוצרת  ועליה הכתובת  זהב,  פורצלן מעוטרת  צלחת 

בוואריה, גרמניה, ]הרבע השלישי של המאה ה-20 בקירוב[.
קוטר: 29.5 ס"מ. מצב טוב. ההזהבה שחוקה מעט. שבר קל בשפת הצלחת.

פתיחה: $300

285. 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. (Base engraved "1809").
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. Some bends.
Opening price: $500

286a
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ברכה המוכרת כיום "עד מאה ועשרים" היא ברכה חדשה למדי. עד למאה ה-19 איננו מכירים ה

נוסח כזה, אלא נוסח דומה: "עד מאה שנה". כך למשל בצוואת רבי נפתלי הכהן כ"ץ )1649-1718( 

המאחל לאשתו "שתחיה עד מאה שנה ותסגל מצות ומעשים טובים..." )צוואה, מונקאטש תרס"ד, עמ' 

)1646-1724( בזכרונותיה משתמשת בברכה שיזכו לחיות "עד מאה שנה" )למשל  כד(. גליקל מהמלין 

גליקל: זכרונות, מהד' טורניאנסקי, ירושלים תשס"ו, עמ' 323: "ישמור אותה הש"י ב"ה עד מאה שני'". 

טורניאנסקי מעירה כי ברכה זו נדירה בכתובים ביידיש בני אותו הזמן, אך מצויה בראשי תיבות ]עמ"ש[ 

1789, השתמשו הכותבים  לפני המהפכה הצרפתית, משנת  ננסי  קהילת  בתקנות  עבריים(.  בכתבים 

בביטוי "יחד באגודה אחת עמ"ש ]=עד מאה שנה[" )ש' שוורצפוקס, קבץ על יד, כז, עמ' 305(. בסיפור 

מפורסם בשם הגר"א מסופר כי הוא איחל לאדם שביקר אצלו "שיחיה ויאריך ימים עד מאה שנה" )ב' 

לנדוי, הגאון החסיד מווילנא, עמ' רנה(.

בימינו רווחת הברכה "עד מאה ועשרים שנה". לביטוי זה אין מקבילות בשפות שאינן יהודיות, ולכן 

מקובל כי מדובר בתרגום עברי לברכה יידישאית אותנטית: "זאללסט לעבן, ביז הונדערט און צוואנציג 

]=שתחיה עד מאה ועשרים[". הביטוי מבוסס כנראה על פרשנות של הכתוב "והיו ימיו מאה ועשרים 

שנה" )בראשית ו, ג( לפיה הוגבלו ימי האדם ל-120 שנה. ככל הנראה בערך במפנה המאות ה-19-20 

חדרה ברכה זו גם לשפה העברית, ומאז אנו מוצאים אותה בספרים ומכתבים רבניים )למשל במכתבי 

ברכה של האדר"ת או של רבי חיים ברלין(, וכך גם בספרות העברית. ]עם זאת, אפשר למצוא את 

האיחול גם בתפוצות יהודיות אחרות, למשל באפגניסטן נהגו לברך את הכלה: "... הכלה תחיה עד 

מאה ועשרים שנה, עם מאה ועשרים מעלות חן" )ג' פוזיילוב, 'ממנהגיהם של יהודי אפגניסטאן', ילקוט 

מנהגים, בעריכת א' וסרטיל, עמ' 49(.

286. Decorative Porcelain Plate – "Until One Hundred Years" – Germany, 
Third Quarter of 20th Century
Gold-trimmed porcelain plate, inscribed "until one hundred years". Made by PRM 
Bavaria, Jaeger & Co, Bavaria, Germany, [third quarter of the 20th century].
Decorative plate, inscribed in gold "until one hundred years" (Hebrew), short for "May 
you live one hundred years".
Diameter: 29.5 cm. Loss to gilt elements. Chip to lip.
Opening price: $300

286b
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The common wish "[may you live] until one hundred and twenty years" is 
relatively new. Until the 19th century, a different version was more common, 

wishing "May you live until one hundred years". Rabbi Naphtali HaKohen Katz 
(1649-1718), in his will, prays that his wife "may live until the age of one hundred 
years and do good deeds…" (Will, Mukačevo, 1904, p. 24). In her memoir, Glikl 
of Hameln (1646-1727) uses the wish "may they live until one hundred years" (see 
Turniansky, Glikl: Memoirs 1691-1719, Waltham, Massachusetts: Brandeis University 
Press, 2019. Turniansky notes that this wish is rare in contemporary Yiddish texts 
but can be found in Hebrew ones). The Nancy community regulations of 1789 also 
include the expression "until one hundred years" (Schwartzfuchs, Kovetz Al Yad 27, 
p. 305). A famous anecdote relates that the Gaon of Vilna blessed a fellow Jew that 
he may live one hundred years (Landau, Hagaon Hechasid Mivilna, p. 255).
The common wish nowadays is "may you live until one hundred and twenty 
years". This expression has no equivalent in non-Jewish contexts, which leads to 
the conclusion it is a translated Yiddish greeting, originally "zolst lebn biz hundert 
un tsvantsig". Presumably, it draws upon the verse “his days shall be a hundred 
and twenty years” (Gen 6:3), which commentators explain limits the human life 
expectancy to one hundred and twenty years. The greeting has been adopted by 
Hebrew writers around the turn of the 20th century, and since can be found in 
rabbinical works and in Hebrew literature. Various Jewish communities used the 
expression in different versions, such as the Jewish-Afghani blessing to brides: "may 
the bride live until one hundred and twenty years, with one hundred and twenty 
aspects of beauty" (Pozailov, The Customs of the Jews of Afghanistan, in Vasertil 
(ed.), Yalkut Minhagim, p. 49).
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287. מנורת חנוכה - אריות ומגן דוד - הוענקה לרבה הראשי של מקסיקו, הרב ד"ר יעקב 
אביגדור - מקסיקו, תשי"ט

מנורת חנוכה מעוטרת באריות ובמגן דוד, מתנה מהרבנית יוטא אביגדור לאישּה הרב ד"ר יעקב אביגדור, 
רבה הראשי של מקסיקו. מקסיקו, חנוכה תשי"ט )דצמבר 1958(.

כסף )חתום( יצוק.
על ראש המגינית  במגינית;  אריות התומכים  שני  בדמות  גב המנורה עשוי  במיוחד.  וכבדה  נאה  מנורה 
מתנוסס מגן דוד הנושא את השמש. גוף המנורה עשוי כבמה ועליה שמונה בזיכים בעלי מכסים נשלפים. 
על המגינית חקוקה ההקדשה: "מיין טייערן מאן / הרב ד"ר אביגדור / א מתנה / חנוכה תשי"ט / הרבנית 

יוטא אביגדור".
וד"ר  סופר  בפולין,  וגלילותיהן  דרוהוביץ'-בוריסלב  קהילות  רב  )תרנ"ו-תשכ"ז(,  אביגדור  יעקב  ד"ר  הרב 
לפילוסופיה. אשתו הראשונה ורוב ילדיו נספו בשואה, אולם הוא ניצל ממחנות ההשמדה ונעשה דמות 
פעילה במחנות העקורים. לאחר המלחמה נישא לרעייתו השניה, טויבא חוה שפירא, והתגרש ממנה לאחר 
שנים מספר; נישא בשלישית ליוטא )איטה(. היגר לארה"ב והתמנה שם לרב בית הכנסת "חובבי תורה" 
בברוקלין. היה מחשובי וגדולי הרבנים בארה"ב, וחבר אגודת הרבנים דארה"ב וקנדה. בשנת תשי"ב נתמנה 

לרבה הראשי של מקסיקו וכיהן בתפקיד עד יום מותו.
גובה: 20 ס"מ. רוחב: 30.5 ס"מ. משקל: 1118 גר'. מצב טוב. כיפופים קלים.

פתיחה: $1000

287a
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287. Hanukkah Lamp – Lions and Star of David – Presented to Mexican Chief 
Rabbi, Rabbi Dr. Jacob Avigdor – Mexico, 1958
Hanukkah lamp gifted by Rebbetzin Yuta Avigdor to her husband, Rabbi Dr. Jacob 
Avigdor, chief rabbi of Mexico. Mexico, Hanukkah 1958.
Silver (marked), cast.
Handsome, unusually heavy lamp. Backplate depicting two lions supporting a shield, 
surmounted by a Star of David, which in turn is topped by the servant light. Oil fonts 
with removable covers. Yiddish dedicatory text engraved on shield: "To my dear 
husband / Rabbi Dr. Avigdor / a gift / Hanukkah 1958 / Rebbetzin Yuta Avigdor".
Rabbi Dr. Jacob Avigdor (1896-1967), Ph.D. in philosophy, Chief Rabbi of Drohobych 
and Boryslav, author and orator. His first wife and most of his children perished in the 
holocaust; he himself survived, becoming a prominent community and aid worker in 
DP camps. After immigrating to the US in 1946, he married Toybe Chava Shapiro, but 
divorced her several years later, whereupon he married Yuta. A member of the Union 
of Orthodox Rabbis, he accepted a pulpit in the Brooklyn Chovevei Torah synagogue, 
and several years later was appointed Chief Rabbi of Mexico, a position he held until 
his death. 
Height: 20 cm. Width: 30.5 cm. Weight: 1118 gr. Good condition. Some bends.
Opening price: $1000
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חפצי קודש מאוסף משפחה אלג'יראית

יהדות אלג'יריה, הנחשבת לאחת הקהילות היהודיות העתיקות והגדולות 

ביותר שהתקיימו בארצות האסלאם, מנתה בשיאה כ-130,000 יהודים, 

ועם  משטחה  הצרפתיים  הצבא  כוחות  נסיגת  עם  נטשוה  רובם  אשר 

זכייתה בעצמאות, בשנת 1962. מרביתם היגרו לצרפת, וחלקם למדינת 

ישראל. 

של  פרטי  באוסף  מקורם   )288-296 )פריטים  שלפניכם  הפריטים  תשעת 

נמצאו  חלקם  אשר   – אלה  פריטים  אלג'יריה.  ממערב  רבנית  משפחה 

נטושים בבתי הכנסת של אלג'יריה לאחר עזיבתם המאסיבית של יהודיה 

– נאספו בידי בני אותה משפחה, אשר צאצאיה היגרו בהמשך לצרפת, 
ואחר כך למדינת ישראל. 

חותמות-כסף באלג'יריה הצרפתית

משנת 1830 ועד 1962 היתה אלג'יריה תחת שליטה צרפתית, והחל משנת 

1838 נהגו בה גם חוקי הצורפות וכללי חותמות-הכסף הרשמיים שהיו 

נהוגים בצרפת )ראו: טרדי, עמ' 29-30; 197-200(. 

חותמות-כסף  נושאים  שלפנינו  הפריטים  בקבוצת  הכסף  מחפצי  חלק 

בוחני- או  הצורפים  בידי  הוטבעו  כי  נראה  רוב  פי  על  אשר  צרפתיות, 

הכסף האלג'יראיים באלג'יריה, עוד במהלך המאה ה-19. עם זאת, בכמה 

מקרים, נראה כי הפריטים נוצרו בצרפת, והוחתמו שם עוד קודם הגעתם 

לאלג'יריה. 

אלג'יריה  יהודי  של  התרבותי  המגוון  גם  כמו  החזק  הצרפתי  הקשר 

מאיטליה  ממרוקו,  מספרד,  יהודים  מהגרים  היתר,  בין  חיו,  )ביניהם 

ומצרפת( משתקפים היטב בפריטים שלפנינו, עד שלעתים קשה להכריע, 

למשל, האם מקורו של פריט בסדנתו של צורף יהודי מאלג'יריה, ממרוקו 

הספרדית, מקהילת יהודי תיטואן )תטואן( אשר חיה באוראן שבאלג'יריה, 

חד  באופן  לקבוע  קשה  מהמקרים  בכמה  כן,  כמו  מצרפת.  או  מלוב 

משמעי האם פריט מסוים הוחתם בחותמות-הכסף קודם שהובא מצרפת 

לאלג'יריה במהלך המאה ה-19 או ראשית המאה ה-20, לאחר כניסתו 

לאלג'יריה, או שמא הוחתם עשרות שנים לאחר מכן, עם כניסתו לצרפת 

במהלך שנות ה-60 של המאה ה-20. 

תודה לחיה בנג'מין ולפרופ' שלום צבר 
על עזרתם בבדיקת הפריטים ובתיאורם.

חפצים
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Ceremonial Objects from the Collection of an 
Algerian Family
Algerian Jewry, one of the oldest and largest Jewish 
communities in Islamic countries, numbered at its peak 
some 130,000 Jews, most of whom left when Algeria gained 
its independence in 1962. The vast majority of Algerian 
Jews immigrated to France, while others moved to Israel.
The following nine items (items 288-296) originate from the 
private collection of a rabbinic family in Western Algeria. 
Some of the items were found abandoned in Algerian 
synagogues following the mass exodus of its Jews, and were 
collected by the members of this family, whose descendants 
immigrated to France, and later to Israel.

Silver Hallmarks in French Algeria
Algeria, which was under French control from 1830 to 1962, 
became subject to French laws of silver crafting and silver 
hallmarks from 1838 (see: Tardy, pp. 29-30; 197-200).
Some of the silver items in the present collection bear French 
hallmarks, which for the most part appear to have been 
stamped by Algerian silversmiths or assayers in Algeria, 
already in the 19th century. Nonetheless, some items seem 
to have been produced in France, and stamped there before 
their import to Algeria.
The strong French connection along with the cultural diversity 
of Algerian Jewry (which comprises Jewish immigrants from 
Spain, Morocco, Italy and France), are well reflected in the 
present items, to the point that it is sometimes difficult to 
pinpoint whether, for instance, an item was produced in the 
workshop of a Jewish silversmith from Algeria, from Spanish 
Morocco, from the community of Tétouan Jews living in 
Oran (Algeria), from Libya or from France. Likewise, in 
some cases it is difficult to discern conclusively whether a 
specific item was marked before it was brought from France 
to Algeria during the 19th or early 20th century, after it was 
brought into Algeria, or perhaps decades later, when it was 
brought back to France during the 1960s. 

We are grateful to Chaya Benjamin and Prof. Shalom 
Sabar for their assistance in cataloguing these items. 

חפצים
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288. Algerian Chanukah Lamp Adorned with Priestly Hands and Owner's 
Name
Chanukah lamp. Algeria, [ca. 1920s].
Sheet brass, repoussé, engraved and punched; brass, cast.
Algerian Chanukah lamp; owner's name engraved on backplate: "Shlomo Boujo" 
(Hebrew). The backplate is decorated with a pair of hands raised for the priestly 
blessing, a Star of David (surrounding the servant lamp), foliate designs reminiscent 
of those found on Moroccan Chanukah lamps from Marrakesh, and a pair of pillars 
typical of Chanukah lamps from Tétouan. Oil basin and suspension loop attached with 
copper rivets. Suspension hook.
R. Shomo Boujo was a disciple of R. Yitzchak Deri, rabbi of Sétif, Algeria. 
Height: 27 cm, width: 22.5 cm. Overall good condition. Row of (cast) oil fonts may be 
later.
Opening price: $800

אלג'יראית  חנוכה  מנורת   .288
מעוטרת בזוג כפות ידיים )ברכת 

כהנים( ובשם בעליה

מנורת חנוכה. אלג'יריה, ]שנות ה-20 
בקירוב[. 

פליז  ומוחתם;  חקוק  רקוע,  פליז  פח 
יצוק. 

שעל  אלג'יראית,  חנוכה  מנורת 
שם  חקוקים  האחורית  דופנה 
וזוג   - ס"ט"  בוזו  "שלמה   - בעליה 
פשוקות  שאצבעותיהן  ידיים  כפות 
מעוטרת  כן,  כמו  כהנים".  ל"ברכת 
)במרכזו  דוד  במגן  האחורית  הדופן 
צמחיים,  בדגמים  השמש(,  ממוקם 
המזכירים את עיטורי מנורות החנוכה 
המרוקאיות ממרקש, ובצמד עמודים - 
מימין ומשמאל - האופייניים למנורות 
הנטף  אגן  )תטואן(.  מתיטואן  חנוכה 
והמתלה מחוברים במסמרות נחושת. 
רבי שלמה בוזו )בוז'ו( היה מתלמידיו 
העיר  של  רבה  דרעי,  יצחק  רבי  של 

סטיף באלג'יריה. 
22.5 ס"מ. מצב  רוחב:  27 ס"מ,  גובה: 
הבזיכים  שורת  כי  ייתכן  טוב.  כללי 

)יצוקה( מאוחרת יותר. 

פתיחה: $800

288
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289. מנורת חנוכה אלג'יראית מעוטרת במנורת "למנצח" - לשמירה ולהגנה על הבית 
ועל יושביו

מנורת חנוכה. אלג'יריה, ]שנות ה-20-30 בקירוב[. 
פח פליז רקוע וחקוק; עבודת אזמל. 

מנורת חנוכה אלג'יראית, מעוטרת בראשי תיבות ובפסוקים, אשר לפי המסורת הקבלית משמשים להגנה 
ולשמירה על הבית ועל יושביו. 

שיר"  מזמור  בנגינות  "למנצח  הכתובת  ומעליה  קנים  שבעת  בעלת  מנורה  חקוקים  האחורית  הדופן  על 
)תהלים ס"ז(. בראש הדופן, בשלוש שורות נוספות, מופיעים גם שם השם )ש-ד-י(, ראשי התיבות אגל"א 
)"אתה גיבור לעולם אדני"( ו"תנחם סלה" )סוף פסוק ה' במזמור תהלים ס"ז(. שולי הדופן האחורית, שולי 

רצפת אגן הנטף וכן דפנות-הצד מעוטרים בדגמים צמחיים. שוליים גליים. נקב לתליה. 
הבזיכים במנורה שלפנינו מולחמים לפסיס המכופף לצורת מדרגות, ובהתאם לכך, ממוקמים )באופן חריג( 
על גבי שני גרמי מדרגות סימטריים, ולא בשורה אחת בעלת גובה אחיד, כמקובל במנורות חנוכה. מערכת 
הבזיכים )המהווה יחידה אחת( ניצבת על שתי רגליים ומקובעת אל הדופן האחורית בחריץ ייעודי, בדומה 
לצורת הקיבוע של דפנות הצד והשמש )הניתנים לשליפה(, ונראה כי היא היא מערכת הבזיכים המקורית.

על אף שידועות מנורות חנוכה בהן הבזיכים אינם מסודרים בשורה, אלא בצורת מעגל או חצי-סהר )למשל 
במנורות מהודו, עיראק, טורקיה, ארץ ישראל, מצרים וגם מצפון אפריקה(, לא מצאנו מקבילות נוספות 
למנורות בהן הבזיכים ממוקמים בצורה מדורגת, זולת מנורת חנוכה אלג'יראית אחת, גדולה )לתלייה על 

הקיר(, המתועדת במרכז לאמנות יהודית )CJA(, פריט 37399 )מאוסף ביל גרוס(.
גובה: 25 ס"מ, רוחב: 22.5 ס"מ. מצב טוב. 

ספרות: אורות בהרי האטלס, חיה בנז'מין, עמ' 34. 

פתיחה: $500
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289. Algerian Chanukah Lamp Decorated with a LaMenatze'ach Menorah – 
For Protection of Home and Family
Chanukah lamp. Algeria, [ca. 1920s-1930s].
Sheet brass, repoussé, engraved and chased.
Algerian Chanukah lamp decorated with kabbalistic acronyms and verses which 
traditionally serve as protection for the home and family.
Backplate engraved with a seven-branch menorah, topped with the first verse of Psalm 
67 – LaMenatze'ach, one of the holy names of G-d and various acronyms. The edges 
of the backplate, base and side panels are decorated with foliate designs. Scalloped 
edges. Hole for hanging.
The fonts in this lamp are unusually set on two symmetric staircases. The set of fonts 
(which appears to be original) is mounted into a slot in the backplate, similarly to the 
way the (removable) side panels and servant lamp are affixed. 
Although there are Chanukah lamps in which the oil fonts are not arranged in a 
straight line, rather in circular or crescent formation (such as in lamps from India, Iraq, 
Turkey, Eretz Israel, Egypt and even North Africa), we did not find other examples 
of lamps with fonts set on steps, apart from one large Algerian wall Chanukah lamp, 
documented in the Center for Jewish Art, item 37399 (Bill Gross collection).
Height: 25 cm, width: 22.5 cm. Good condition. 
Literature: Lights in the Atlas Mountains, Chaya Benjamin, p. 34.
Opening price: $500
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290. טס קטן לספר תורה - אוראן, אלג'יריה 
- הקדשה לזכר שני אחים ממשפחת כלפון 
 - הראשונה  העולם  במלחמת  שנהרגו 

הצורף י' פימה

 ,)Oran( אוראן  כנראה  שני.  תורה  לספר  טס 
אלג'יריה, ]1918 בקירוב[. 

כסף יצוק, מקודח וחקוק )חתום בחותמות צרפתיות: 
 JF חותמת זעירה בצורת פרח או סרטן; האותיות
עם עיטור ביניהן, בתוך מעוין זעיר - כנראה ראשי 

תיבות היצרן או בוחן הכסף(. 
לוח כסף מלבני ועבה, ששוליו העליונים מעוצבים 
"לבני  כתובת הקדשה:  כיפות.  בעל  מבנה  בצורת 
ישראל לזכרון / ספר שני / למנוחת הבחו"ן ]הבחור 
הר'  במלחמה   / ההרוג  ונבונים[  הבחורים   / ונבון 
יעקב / והר' משה אחיו בניו של / המשו"ח ]המשכיל 
וחכם[ הר' אברהם כלפון / י"ץ תנצב"ה" )המלים 
"ספר שני" מקודחות בשליש העליון של הטס, בעוד 
האחורי  בצדו  גביו(.  על  חקוקה  הכתובת  שיתרת 
של הלוח חקוק השם J. Fima, כפי הנראה, שמו 

של הצורף אשר יצר את הטס. שרשרת ארוכה )מקורית(, לתלייה על תיק ספר התורה. 
 Ministère des( על-פי רשומות חללי מלחמת העולם הראשונה של משרד הכוחות המזויינים הצרפתי
)יליד 1893(, שניהם מהעיר אוראן שבאלג'יריה, נהרגו  )יליד 1891( ומשה כלפון  Armées(, יעקב כלפון 
במהלך שירותם בצבא צרפת, יעקב בשנת 1914, בן 23 שנים, ומשה, אחיו הצעיר, בשנת 1918, בן 25 שנים 

)ראו חומר מצורף(. 
גובה: 11 ס"מ, עם השרשרת: 63 ס"מ, רוחב: 12 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $400

290. Small Torah Shield – Oran, Algeria – Dedicated in Memory of Brothers 
Yaakov and Moshe Kalfon Killed in WWI – Made by J. Fima
Shield for second Torah scroll. Presumably Oran, Algeria, [ca. 1918].
Silver, cast, pierced and engraved (marked with French hallmarks: tiny mark in form 
of flower or crab; initials JF within diamond – presumably maker's or assayer's mark).
Thick, rectangular silver plaque. Engraved dedicatory inscription in memory of the 
brothers Yaakov and Moshe sons of R. Avraham Kalfon, killed at war. The words 
"Sefer Sheni" (second Torah scroll) are pierced in the top third of the plate. Engraved 
on verso: "J. Fima" (presumably the silversmith who produced this shield). Long chain 
(original) for hanging on Torah case.
According to the WWI register of the French Ministry of Armed Forces, Jacob Kalfon 
(b. 1891) and Moïse Kalfon (b. 1893), both from Oran, Algeria, were killed during their 
service in the French army; Jacob at the age of 23 (in 1914), and Moïse, the younger 
brother, at the age of 25 (in 1918; see enclosed material). 
Height: 11 cm, with chain: 63 cm, width: 12 cm. Good condition.
Opening price: $400
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291. טס מרשים לספר תורה - צרפת, המאה ה-19 / כתובת הקדשה מאוחרת מאלג'יריה
טס לספר תורה. ]צרפת, המאה ה-19[. כתובת הקדשה )מאוחרת( מאלג'יריה.

כסף יצוק וחקוק )חתום בחותמות צרפתיות: Minerva's head; ראשי תיבות היצרן או בוחן הכסף בתוך 
מעוין זעיר: האותיות JS עם עיטור ביניהן(; מוזהב בחלקו. 

טס מרשים, עבה וכבד במיוחד. מעוצב כקרטוש קמור, ששוליו מעוטרים בדגמים צמחיים עשירים; בחלקו 
העליון עיטור בצורת כתר ובחלקו התחתון עיטור בצורת שני יצורים ימיים )דולפינים?( שמפיהם נמשכים 
אינם  הנראה  וכפי  )מעוטרים  התחתון  מחלקו  משתלשלים  פעמונים  חמישה  ופרחים.  עלים  עם  ענפים 

מקוריים(. שרשרת לתליה. 
לפי איכותו, נראה כי טס זה נוצר בצרפת במהלך המאה ה-19, וכי במקור היה שטח הפנים שלו חלק, כפי 
שנמצא בטסים צרפתיים דומים מהתקופה, וכי כל העיטורים והכתובות החקוקים על גביו נוספו במחצית 
המאה ה-20, בשנת תשי"ג, לאחר שקודם לכן מצא את דרכו לאלג'יריה. שלושה טסים המזכירים בעיצובם 
את הטס שלפנינו, שנוצרו בידי הצורף הפריזאי המפורסם Maurice Mayer )פעל החל משנת 1846 ועד 
שנות ה-70 של המאה ה-19(, נמצאים באוסף הקונסיסטואר בפריז )ראו להלן(, וניתן לשער כי היו מוכרים 

לצורף שיצר טס זה. 

291



חפצים443 

כתובת הקדשה )מאוחרת(: "זו נדבת הנכבד ומעולה ר' אברהם / בר נסים אטבול לעלוי נשמת אביו ואמו 
/ שנת תשי"ג". ייתכן כי מדובר באברהם טובול )Touboul( מהעיר אוראן שבאלג'יריה, אשר נולד בשנת 
1892 ונפטר בשנת 1957; שם אביו היה נסים ושם אמו יאקוט לבית בן חיים )ראו חומר מצורף(. כפי הנראה, 
הקדיש אטבול את הטס שלפנינו לבית הכנסת )יחד עם זוג "תפוחים" - ראו פריט הבא(, ובאותה עת נוספו 

על הפריטים כתובות ההקדשה. 
גובה: 30 ס"מ, עם השרשרת: 61 ס"מ, רוחב: 25 ס"מ. משקל: 1.62 ק"ג. מצב טוב. 

קלאגסבאלד  אביגדור  מאת  והקונסטיטואר,  קלוני  מוזיאון  מאוספי  מפאריס,  יהודיים  אוצרות  ספרות: 
)מוזיאון ישראל, ירושלים, 1982(, פריטים 30, 40, 43. 

 Kestenbaum, auction 63 (2014), lot 387; Sotheby's, דומים:  צרפתיים  טסים  ראו  להשוואה, 
.important Judaica, 19 December 2018, lot 133; J. Greenstein, spring 2021 auction, lot 79

פתיחה: $3000

291. Impressive Torah Shield – France, 19th Century / Later Dedication from 
Algeria
Torah shield. [France, 19th century]. With a later dedication from Algeria.
Silver, cast and engraved (marked with French hallmarks: Minerva's head; initials JS 
within diamond – maker's or assayer's mark); partly gilded.
Impressive, particularly heavy and thick cartouche-shaped Torah shield, with rich 
foliate designs around the edges. A crown-shaped ornament tops the shield, while the 
bottom is adorned with a pair of marine creatures (dolphins?). Five bells are suspended 
from the bottom of shield (engraved, presumably non-original). Chain for hanging.
The quality of the shield seems to indicate that it was created in France in the 19th 
century. Presumably, the middle section was originally left blank, as is common in 
French shields from that period, and all the decorations and inscriptions were engraved 
in the mid-20th century, after the shield was brought to Algeria. Three similar shields, 
created by the famous Parisian silversmith Maurice Mayer (active between 1846-1870s), 
are held in the Consistoire collection in Paris (see below), and one can assume that they 
were known to the silversmith who produced the present shield.
Dedication (late) by R. Avraham son of Nissim Touboul, in memory of his parents, 
dated 1953. This may be Avraham Touboul of Oran, Algeria, born 1892, d. 1957; his 
father was named Nissim and his mother Yacots Benhaim (see enclosed material). 
Touboul presumably donated the present shield to the synagogue (together with a 
pair of finials – see following item), at which point the dedications were engraved on 
the items.
Height: 30 cm, with chain: 61 cm, width: 25 cm. Weight: 1.62 kg. Good condition.
Literature: Victor Klagsbald, Jewish Treasures from Paris, from the Collections of the 
Cluny Museum and the Consistoire (The Israel Museum, Jerusalem, 1982), items 30, 
40, 43.
See similar French shields: Kestenbaum, auction 63 (2014), lot 387; Sotheby's, Important 
Judaica, 19 December 2018, lot 133; J. Greenstein, Spring 2021 auction, lot 79.
Opening price: $3000
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292. כתר תורה - צרפת, המאה ה-19
כתר לתיק של ספר תורה. צרפת )אלזס?(, המאה ה-19 )לאחר 1838(. 

בצורת  זעירה  חותמת  צרפתיות:  בחותמות  )חתום  ומוטבע  יצוק  כסף 
סרטן; מעוין זעיר עם ראשי תיבות לא מזוהים(; מוזהב; בד קטיפה. 

כתר המזכיר בצורתו הכללית כתרי-תורה ממזרח אירופה, אשר נעשה, 
כפי הנראה, לשימושה של אחת מקהילות האשכנזים בצרפת )ייתכן כי 
באלזס; כתר הדומה במידת-מה לכתר שלפנינו נמצא בבית הכנסת של 

העיר קולמאר - Colmar - שבאלזס(. 
ניצב על בסיס עגול המעוטר בדגמים צמחיים ובבליטות עגולות וסגלגלות 
זרועות  עשר  מעלה.  כלפי  הפונים  תלתניים  עיטורים  עם  לסירוגין, 
מחברות בין הבסיס ובין העיטור העליון, המעוצב ככדור פחוס שבראשו 
להבת-אש. שני פתחים סגלגלים קבועים בחלקו החיצוני של הכתר, בין 
זרועותיו, ושני מוטות-כסף דקים עם חישוקים ממוקמים בחלקו הפנימי - 
עבור עצי החיים. חלקו הפנימי של הכתר מחופה בבד קטיפה עבה בגוון 

חום-אדמדם. 
מצב  ס"מ.   27 גובה:  ס"מ,   27 מרבי:  קוטר  ס"מ,   19.5-21 הבסיס:  קוטר 
בינוני-טוב. כיפופים ושברים קלים. העיטור העליון מכופף וכמה מזרועות 

הכתר שבורות או מעוקמות בחיבורן אליו. קרעים ובלאי בחיפוי הבד. 

פתיחה: $2000

חפצים
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292. Torah Crown – France, 19th Century
Torah crown. France (Alsace?), 19th century (after 1838).
Silver, cast and die-stamped (marked with French 
hallmarks: tiny mark in form of crab; unidentified initials 
within diamond); gilt; velvet.
The crown, reminiscent in form of Eastern-European 
Torah crowns, was presumably made for an Ashkenazi 
community in France (possibly Alsace; there is a somewhat 
similar crown in the Colmar synagogue in Alsace).
The circlet of the crown is decorated with foliate designs 
and round and oval knops, with clover-shaped ornaments 
pointing upwards. Ten half-arches connect the circlet and 
the finial, designed as a flattened globe topped with a flame-
shaped ornament. Two oval openings at the upper part of 
the crown, and two thin silver shafts with rings inside – for 
the Torah rollers. Thick, brownish-red velvet inlay.
Diameter of circlet: 19.5-21 cm, maximum diameter: 27 
cm, height: 27 cm. Fair-good condition. Minor bends and 
breaks. Finial bent and several half-arches broken or bent at 
joint with finial. Tears and wear to velvet inlay.
Opening price: $2000

חפצים
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293. זוג "תפוחים" לספר תורה - אלג'יריה, המאה ה-19 - אברהם 
ב"ר נסים אטבול

זוג "תפוחים" )"רימונים"( לספר תורה. אלג'יריה )ייתכן כי נוצרו במרוקו(, ]המאה 
ה-19[. 

ראשי   ;Minerva's head צרפתיות:  בחותמות  )חתום  וחקוק  מקודח  יצוק,  כסף 
ביניהן(;  עיטור  עם   JS האותיות  זעיר:  מעוין  בתוך  הכסף  בוחן  או  היצרן  תיבות 

מוזהב; אבני זכוכית. 
גדולים ומרשימים. חלקם העליון דמוי כתר, שבראשו עיטור דמוי  זוג "תפוחים" 
העיטור  הנראה,  )כפי  "ש-ד-י"  הכיתוב  עם  דוד  מגן  בצורת  עיטור  ומעליו  פרח 

חפצים
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כמשושה  מעוצב  "תפוח"  כל  גוף  יותר(.  מאוחר  בשלב  נוסף  דוד  מגן  בצורת 
ומורכב מבסיס דמוי גביע ומחלק מרכזי ובו לוחיות המקודחות בדגמים צמחיים, 
עם תריסר חלונות קטנים בהם ממוקמים פעמונים שסביבם משובצות שש אבני-

זכוכית אדומות. פעמונים נוספים משתלשלים מחלקו העליון של הבסיס. ניצבים 
על רגליים מצולעות וגבוהות. סה"כ מלווה כל "תפוח" ב-18 פעמונים, בשלושה 
גדלים שונים, המעוטרים אף הם. חותמות כסף זעירות מופיעות גם על הפעמונים. 
בדרך כלל מעוטרים "תפוחים" אלה בעיטורי פרחים קטנים )דמויי כפתורים(, ולא 

באבני-זכוכית, כמו בזוג שלפנינו. 
כי  ייתכן  אטבול".  נסים  בר  "אברהם  הרגליים:  על  חקוקה  זהה  הקדשה  כתובת 
מדובר באברהם טובול )Touboul( מהעיר אוראן שבאלג'יריה )1892-1957(, אשר 
הקדיש לבית הכנסת יחד עם ה"תפוחים" הללו גם טס צרפתי מפואר )ראו פריט 

קודם(. כפי הנראה, כתובת ההקדשה נוספה בשלב מאוחר יותר. 
דגם זה של "תפוחים" צפון אפריקאיים )דוגמאות דומות מקורן בדרך כלל במרוקו 
הספרדית( הושפע מעיצובם של "רימונים" איטלקיים )ליוורנו( בעלי צורת מגדל, 
ומשקף היטב את הקשרים ההדוקים בין קהילות אירופה - ואיטליה בפרט - ובין 
דומה,  "תפוחים"  זוג  שמור  בניו-יורק  היהודי  המוזיאון  באוסף  אלג'יריה.  יהדות 
שמקורו בבית הכנסת "עץ חיים" בגיברלטר, אשר מהווה דוגמה מוקדמת )ואולי 
בלונדון בשנת  )נוצר  זה בצפון אפריקה  עיצובי  סגנון  אף ראשונה( להופעתו של 
מבתי  קדושה  "בפאתי מערב, תשמישי  בקטלוג  נוספים מתועדים  זוגות   .)1801/2

כנסת ממרוקו הספרדית" )ראו להלן(. 
גובה: 42.5 ס"מ. מצב כללי טוב מאוד. חמישה פעמונים חסרים. פעמון אחד הוחלף. 

ספרות:
 Rafi Grafman, Crowning Glory, Silver, New York Torah Ornaments .1

of the Jewish Museum )ניו יורק, 1996(, פריט 364.
2. רפי גרפמן )עורך(, 50 רימונים, מבחר רימונים לספרי תורה מאוסף של משפחה 
כנסת  בית  ליהדות,  )המוזיאון  תל-אביב  באוניברסיטת  תערוכה  קטלוג  אירופית, 

ומרכז למורשת היהדות ע"ש צימבליסטה, 1998(, פריט 23.
הספרדית  ממרוקו  כנסת  מבתי  קדושה  תשמישי  מערב,  בפאתי  בהרוזי,  ניצה   .3

)מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב, 1989(, פריטים 1א'1-ו'.

פתיחה: $4000

חפצים
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293. Pair of Torah Finials – Algeria, 19th Century – Avraham 
son of R. Nissim Touboul
Pair of Torah finials. Algeria (possibly made in Morocco), [19th 
century].
Silver, cast, pierced and engraved (marked with French hallmarks: 
Minerva's head; initials JS within tiny diamond – maker's or 
assayer's mark); gilt; rhinestones.
Large, impressive pair of finials. Hexagonal, openwork body, in a 
foliate design, with bell-hung openings and red rhinestones. The 
upper part of the finials is shaped like a crown, topped with a Star 
of David. Tall, hexagonal staves. Each finial is hung with altogether 
18 engraved and marked bells.
An identical dedication is engraved on both staves: "Avraham son 
of R. Nissim Touboul". This may be Avraham Touboul of Oran, 
Algeria (1892-1957), who donated an elaborate French shield to 
a synagogue (see previous item), along with these finials. The 
dedication appears to have been added at a later point.
This type of North African finials (similar finials usually originate 
from Spanish Morocco) was influenced by the design of Italian, 
tower-shaped finials (Livorno), and well reflects the close 
connection between the European communities – and Italy in 
particular – and Algerian Jewry. A similar pair of finials is kept in 
the Jewish Museum in New York, originating from the Etz Chaim 
synagogue in Gibraltar, and serves as an early sample (or perhaps 
even the first) of this type in North Africa (created in London, 
1801/2). Other finials are documented in the catalog From the 
Remotest West, Ritual Articles from Synagogues in Spanish 
Morocco (see below).
Height: 42.5 cm. Overall very good condition. Lacking five bells. 
One bell replaced.
Literature:
1. Rafi Grafman, Crowning Glory, Silver, New York Torah 
Ornaments of the Jewish Museum (New York, 1996), item 364.
2. Rafi Grafman (ed.), 50 Rimonim: A Selection of Torah Finials from 
a European Family Collection. Exhibition Catalogue of the Tel Aviv 
University, (The Judaica Museum, The Cymbalista Synagogue and 
Jewish Heritage Center, 1998), item 23.
3. Nitza Behrouzi, From the Remotest West. Ritual Articles from 
Synagogues in Spanish Morocco (The Israel Museum, Tel Aviv, 
1989), items 1a-1f.
Opening price: $4000

חפצים
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לזכר  - כתובת הקדשה משנת תרנ"א  צפון אפריקה   - "תפוחים" לספר תורה  זוג   .294
אברהם אביקציץ )אבוקסיס(

זוג "תפוחים" )"רימונים"( לספר תורה. אלג'יריה )או מרוקו(, ]סוף המאה ה-19[, כתובת הקדשה משנת 
תרנ"א ]1891[. 

אחד  על  זעירה  צרפתית  כסף  חותמת  חתום;  אינו  הנראה  כפי  הרימונים  )גוף  וחקוק  מקודח  יצוק,  כסף 
הפעמונים(; מוזהב.

חלקם העליון דמוי כתר, שבראשו עיטור בצורת פרי אננס, מונח בתוך זר עלים. גוף כל "תפוח" מעוצב 
תריסר  עם  צמחיים,  בדגמים  המקודחות  לוחיות  ובו  מרכזי  ומחלק  גביע  דמוי  מבסיס  ומורכב  כמשושה 
על  ניצבים  כפתורים(.  דמויי  פרחים  עיטורי  משובצים  )וסביבם  פעמונים  ממוקמים  בהם  קטנים  חלונות 

רגליים מצולעות וגבוהות. פעמונים נוספים משתלשלים מחלקו העליון של הבסיס. 

חפצים
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כתובת הקדשה זהה חקוקה על הרגליים: "הרמונים אלו נעשו למנוחת היקר הנכבד / וחשוב מטה עז מקל 
תפארה העלוב קצר / ימים כה"ר אברהם אביקציץ ברי"ץ נ"ע / נלב"ע בה' בש' ]ה' בשבוע[ כ"ה לחדש 
אדר א' שנת תרנ"א / תנצב"ה". ייתכן כי אברהם אבוקסיס, שלזכרו הוקדשו הרימונים, היה בן למשפחה 
יהודית מתיטואן )מרוקו( אשר חיה באוראן )כמה מאות משפחות יהודיות מתטואן הגיעו לאוראן לאחר 

פרוץ המלחמה בין מרוקו לספרד בשנת 1859(. 
מתיטואן  שלפנינו(  הכתובת  לאותיות  דומות  שאותיותיה  הקדשה  כתובת  )עם  "תפוחים"  של  דומה  זוג 
)תטואן(, מרוקו, מתועד במרכז לאמנות יהודית, פריט 36930 )מאוסף ביל גרוס(. למידע נוסף על טיפוס זה 

של "תפוחים", ראו פריט קודם. 
גסים. שמונה פעמונים  וכיפופים, עם תיקוני הלחמה  פגמים, שברים  בינוני. מעט  ס"מ. מצב   42.5 גובה: 

חסרים. שני עיטורי פרחים חסרים. 

פתיחה: $2000

294. Pair of Torah Finials – North Africa – Dedication from 1891, in Memory 
of Abraham Abecasis
Pair of Torah finials. Algeria (or Morocco), [late 19th century], dedication dated 1891.
Silver, cast, pierced and engraved (body of finials apparently unmarked; tiny French 
hallmark on one bell); gilt.
Hexagonal, openwork body, in a foliate design, with bell-hung openings. The upper 
part of the finials is shaped like a crown, topped with a pineapple-shaped knop. Tall, 
hexagonal staves. 
Identical dedication engraved on both staves, in memory of Abraham Abecasis, who 
passed away on Thursday, 25th Adar I 1891. The person in whose memory the finials 
were dedicated may have been a member of a Jewish family from Tétouan (Morocco), 
who lived in Oran (several hundred Jewish families from Tétouan fled to Oran 
following the outbreak of the Hispano-Moroccan war in 1859).
A similar pair of finials (with a dedication in similar typeface) from Tétouan, Morocco, 
is documented in the Center for Jewish Art, item 36930 (the Bill Gross collection). For 
additional information on this type of finials, see previous item.
Height: 42.5 cm. Fair condition. Some damage, breaks and bends, with unskilled 
soldering repairs. Lacking eight bells. Lacking two floral ornaments.
Opening price: $2000

294b
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 - תורה  לספר  "תפוחים"  זוג   .295
אלג'יריה, המאה ה-19

תורה.  לספר  )"רימונים"(  "תפוחים"  זוג 
אלג'יריה, ]המאה ה-19[. 

כסף יצוק, מקודח וחקוק )אינו חתום(. 
"תפוחים" אלג'יראיים המושפעים בעיצובם 
דמויי  האיטלקיים  ה"רימונים"  מצורת 
המגדל. בראש כל "תפוח" חוליה המעוטרת 
בולט  ובמרכזה  בעלים,  העליון  בחלקה 
עיטור דמוי ניצן. גוף ה"תפוח" מורכב משתי 
קומות בצורת משושה: בכל אחת מצלעות 
בדגמים  עיטורים  מקודחים  המשושים 
חלון  מקודח  צלע  כל  ובמרכז  צמחיים, 
עיטורים  פעמון.  עבור  מתלה  עם  מקושת 
מפינות  לכל אחת  מולחמים  עמודים  דמויי 
נשלפים  עיטורים  שלושה  המשושים. 
הקומות.  שתי  ובראשי  בבסיסי  ממוקמים 
בבסיס כל "תפוח" שתי תפיחות המעוטרות 
בדגמים צמחיים. ניצבים על רגליים גליליות 

קצרות. 
כיפופים  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   40 גובה: 
כל  רופפים.  חיבורים  קלים.  ושברים 

הפעמונים חסרים. פטינה. 

פתיחה: $1000

חפצים

295. Pair of Torah Finials – Algeria, 19th Century
Pair of Torah finials. Algeria, [19th century].
Silver, cast, pierced and engraved (not marked). 
Algerian finials in a design influenced by Italian tower-shaped finials. Two-tier 
hexagonal, openwork body in a foliate design, with openings for bells. Pillar-like 
ornaments soldered to each edge; three removable ornaments at the top and bottom of 
each tier. Each finial is surmounted by a dome engraved with foliate designs, topped 
with a budlike apex. Two knops with engraved foliate designs at the base of each finial. 
Short cylindrical staves.
Height: 40 cm. Fair-good condition. Minor bends and breaks. Loose joints. Missing all 
bells. Patina. 
Opening price: $1000
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 - ה-19  המאה  אפריקה,  צפון   - תורה  לספרי  "תפוחים"  שני   .296
כתובות הקדשה של משפחות פורת והכהן / הצורף שלום גייאן

שני "תפוחים" )"רימונים"( לספרי תורה )אינם זוג(. אלג'יריה / לוב, ]המאה ה-19[. 
כסף יצוק, מקודח וחקוק. 

שני "תפוחים" שאינם זוג, אך בעלי עיצוב זהה.
בראש כל "תפוח" "גג" דמוי כיפה, שבראשו עיטור מסוגנן. גוף כל "תפוח" מורכב 
משלוש קומות בצורת משושה. בכל אחת מצלעות המשושה מקודחים עיטורים: 
בקומות התחתונה והעליונה עיטורים בדגמים צמחיים ובצורת מנורה, לסירוגין, 
ובקומה האמצעית - חלונות עם קשתות-פרסה ומתלים עבור פעמונים )חסרים(. 
גביע; שש שרשראות שבקצותיהן  דמוי  עיטור  גלילית שבראשה  רגל  על  ניצבים 

פעמונים. 

חפצים

296a
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1. כתובת הקדשה חקוקה על צלעות הקומה האמצעית: "תפוחי 
כסף אשר עשו האחים הר' יצחק והר' דוד הכהן יצ"ו למנוחת 
אומן  ע"י  כבוד[  מנוחתו  ]תהא  תמ"ך  הכהן  יוסף  הר'  אביהם 
ייצורו: 1868.  שלום גייאן". על רגל ה"תפוח" חקוקה גם שנת 
חתום בחותמת צרפתית זעירה )לא מזוהה(. ייתכן כי מקורו או 

מקור הצורף בלוב. גובה: 35 ס"מ. מצב טוב. פעמונים חסרים.
התחתונה:  הקומה  צלעות  על  חקוקה  הקדשה  כתובת   .2
"רמני כסף שמיתנדב סי' יוסף פורת היו' למנוחת אמו". חתום 
בחותמות צרפתיות זעירות )ראשי תיבות היצרן או בוחן הכסף 
CD עם עיטור ביניהן(. גובה: 38  בתוך מעוין זעיר: האותיות 

ס"מ. מצב טוב. פעמונים חסרים.

פתיחה: $500

296. Two Torah Finials – North-Africa, 19th Century – 
Dedicated by the Porat and HaKohen Families / Made by 
Shalom Djian
Two Torah finials (not a pair). Algeria / Libya, [19th century].
Silver, cast, pierced and engraved.
The two finials don't form a pair, but share the same design.
Each finial is topped with a dome, surmounted by a stylized 
ornament. Three-tier, hexagonal openwork body, with alternate 
foliate and menorah forms; arched openings in middle tier with 
hooks for bells (bells missing). Cylindrical staves topped with a 
bell-hung goblet.
1. Dedication engraved on the facets of the middle tier (Hebrew): 
"Silver finials donated by the brothers R. Yitzchak and R. David 
HaKohen in memory of their father R. Yosef HaKohen, by the 
artist Shalom Djian". The year of production is also engraved on 
the shaft: 1868. Marked with tiny French hallmark (not identified). 
The finial or silversmith may originate from Libya. Height: 35 cm. 
Good condition. Lacking bells. 
2. Dedication engraved on the facets of the lower tier: "Silver 
finials donated by Yosef Porat in memory of his mother". With 
tiny French hallmarks (initials CD within diamond – maker's or 
assayer's mark). Height: 38 cm. Good condition. Missing bells.
Opening price: $500

חפצים

296b

296c
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297. Amulet Necklace for Protection of a Pregnant 
Woman and Her Child – Baby-shaped Pendants – 
Kurdistan / Iran
Necklace of amulets to protect a pregnant woman and her child. 
Iranian Kurdistan or Iran, [late 19th or early 20th century].
Silver, cast and engraved; blue and red ceramic beads; seashell; 
bells.
Necklace for protection of a pregnant woman and her child. 
Includes large, round pendant with names of G-d; two doll-
like pendants (baby figure constructed from colored beads and 
seashell); two triangular pendants; two cylindrical pendants 
(amulet cases); and bells.
Length: 40 cm.
References: Jews of Kurdistan: Lifestyle, Tradition, and Art, p. 
182; Feuchtwanger Collection, item nos. 819, 823; Jewish Life 
in Art and Tradition, pp. 66, 71.
Provenance: The Willi Lindwer Collection.
Opening price: $500

297. ענק קמעות לשמירה על אישה 
בצורת  תליונים   - הילד  ועל  הרה 

תינוק - כורדיסטן / איראן

ענק קמעות לאישה הרה ולשמירה על הילד. 
כורדיסטן האיראנית או איראן, ]סוף המאה 

ה-19 / ראשית המאה ה-20[.
כחולים  חרס  חרוזי  וחקוק;  יצוק  כסף 

ואדומים; קונכיה; פעמונים.
הילד.  ועל  הרה  אישה  על  לשמירה  ענק 
שמות  עם  וגדול  עגול  תליון  כולל  הענק 
ה', שני תליונים דמויי בובה - דמות תינוק 
שני  וקונכיה,  צבעוניים  מחרוזים  העשויה 
גליליים  תליונים  שני  משולשים,  תליונים 

)נרתיקים לקמעות( ופעמונים.
אורך: 40 ס"מ.

אוסף   ;182 עמ'  כורדיסתאן,  יהודי  ספרות: 
 Jewish Life ;823 ,819 פויכטונגר, פריטים

in Art and Tradition, עמ' 66, 71.
מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $500

297a

297b
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298. קערית שתיה עשויה כסף - "מגן ציון" - אפגניסטן, 
1936

המקומות  במראה  מעוטרת  כסף  עשויה  שתיה  קערית  "ג'אמטאס", 
הקדושים ובמגן דוד. ]אפגניסטן[, תרצ"ו )1936(.

כסף חקוק.
בצדה  מעוטרת  אפגניסטן,  יהודי  מסורת  פי  על  נמוכה  שתיה  קערית 
הפנימי בדגמים חקוקים צפופים ונאים: במרכז הכוס מגן דוד ובתוכו 
הכתובת "מגן ציון". סביבו, במסגרות מקושתות ומסוגננות, דמויות בעלי 
חיים, כדים, מראה הכותל המערבי בגרסה הסכמטית הנפוצה בתיאורי 
המקומות הקדושים ומראה מבנה בעל כיפה )שעשוי לייצג את מקום 
"תזכו  ברכה:  כתובת  חקוקה  אלו  לעיטורים  סביב  ברצועה  המקדש(. 
לשנים רבות ונעימות לחיים בשמחת ירושלים ת"ו; מלכיאל בן שמואל 
מופיעים  נוספת לשפת הכוס  ברצועה  נולד ה חשון תרעז'".  אברמוף 
זעירים שנת  ובתוך ארבעה מדליונים  וגיאומטריים,  עיטורים צמחיים 

ההקדשה: "תרצ"ו". צדה החיצוני של הכוס מעוטר בדמויות ציפורים.
כמתנת  לעתים  ניתנו  אחרים,  בית  ככלי  אלו,  מעין  שתיה  קעריות 

חתונה, ונחקקו עליהן שם החתן ותאריך לידתו.
ספרות: זהר הנגבי וברכה יניב, אפגניסתאן, בית הכנסת והבית היהודי. 
המרכז לאמנות יהודית והאוניברסיטה העברית בירושלים, 1991. עמ' 

לח, פריטים 72-74.
קוטר: 9 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $700

298. Silver Drinking Bowl – "Shield of Zion" – 
Afghanistan, 1936
Jam-tas, silver drinking bowl depicting the holy places and 
a Star of David. [Afghanistan], 1936.
Silver, engraved.
Shallow drinking bowl of the Jewish-Afghan tradition, with 
the inside densely engraved with decorative patterns: Star 
of David containing the words "shield of Zion" (Hebrew), 
surrounded by ogee arches depicting animals, vases, a schematic image of the Western 
Wall and a domed structure (possibly representing the Dome of the Rock). Dedicatory 
text (Hebrew): "May you be granted many pleasant years of life and be glad with 
Jerusalem, may it be built and established; Malkiel son of Shmuel Abramof, born 5 
Cheshvan 5677". Four small cartouches at edge contain each one letter of the date – 
5696 (1936). The outside is engraved with birds.
Such drinking bowls, like other household items, were often given as a wedding gift 
and inscribed with the groom's name and date of birth.
Reference: Zohar Hanegbi and Bracha Yaniv, Afghanistan, The Synagogue and the 
Jewish Home. Center for Jewish Art and the Hebrew University of Jerusalem, 1991. 
Pp. 40-41. Item nos. 72-74.
Diameter: 9 cm. Good condition.
Opening price: $700

298a

298b

298c
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299. נרתיק כסף למגילת אסתר - עבודת 
של  השניה  המחצית  ישראל,   - פיליגרן 

המאה ה-20

פיליגרן.  בעבודת  אסתר  למגילת  נאה  נרתיק 
]ישראל, המחצית השניה של המאה ה-20[.

כסף פיליגרן.
ובאריה  האחד  מצדו  בפרח  מעוטר  גלילי  נרתיק 
בראשו  אסתר"  "מגילת  ובכתובת  השני,  מצדו 
כתר ועליו גולה משובצת אבן תכולה. ידית הסוגר 

ֵלב. מעוצבת כְּ
אורך כולל: 31 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $1600

299. Silver Filigree Esther Scroll Case 
– Israel, Second Half of 20th Century
Elegant silver filigree Esther scroll case. 
[Israel, second half of the 20th century].
Cylindrical case, depicting a flower and a 
lion, reading "scroll of Esther" (Hebrew). 
Surmounted with a crown set with a 
light blue stone. Heart-shaped pull piece 
handle.
Overall length: 31 cm. Good condition.
Opening price: $1600

חפצים

299
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300. מנורת חנוכה עשויה כסף - עבודת פיליגרן - ישראל, המחצית השניה של המאה 
ה-20

מנורת חנוכה נאה, מעוטרת במנורת שבעה קנים ובלוחות הברית. ישראל, ]המחצית השניה של המאה 
ה-20[.

כסף )חתום "בצלאל ירושלים 935"( פיליגרן.
דופן אחורית בעלת שפה גלית, מעוטרת במנורת שבעה קנים, במראה הר סיני ובלוחות הברית, ובכתובת 
"הנרות הללו קודש הם". בצדה הימני שמש נשלף. שורת בזיכים נשלפת. בקדמת בסיס המנורה כתובת 

נוספת: "ואין לנו רשות להשתמש בהם".
גובה: 23 ס"מ. רוחב: 23 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $2000

300a
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300. Silver Filigree Hanukkah Lamp – Israel, Second Half of 20th Century
Elegant Hanukkah lamp, depicting the Tablets of the Law and a seven-branched lamp. 
Israel, [second half of the 20th century].
Silver (marked "Bezalel Jeruslaem 935"), filigree.
Scalloped backplate, depicting a seven-branched lamp and the Tablets of the Law 
on top of Mount Sinai, reading "These lights are sacred" (from one of the liturgical 
poems read while lighting the Hannukah lamp). Removable servant light set to right. 
Removable font row. The front reads the rest of the verse quoted on the backplate: 
"And we are not permitted to make ordinary use of them".
Height: 23 cm. Width: 23 cm. Good condition.
Opening price: $2000

300b
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301. "הדס" לבשמים בדמות מגדל - כסף 
פיליגרן בעבודה נאה - ישראל, המחצית 

השניה של המאה ה-20

השניה  המחצית  ]ישראל,  לבשמים.  גדול  "הדס" 
של המאה ה-20[.

כסף פיליגרן.
עשוי  במיוחד,  ונאה  גדול  כמגדל  "הדס" שצורתו 
וביופיה.  דופן בצפיפותה  יוצאת  פיליגרן  בעבודת 
רגל רבועה, ניצבת על ארבע רגליים. גוף המגדל 
פינותיו  בארבע  דלת.  מפאותיו  באחת  רבוע; 
פינותיו  ובארבע  פעמונים  תלויים  התחתונות 
העליונות דגלים. מעליו נחה כיפת בצל מתומנת, 

בראשה שתי גולות ולמעלה מתנוסס דגל.
ומעוקמת  רופפת  הרגל  טוב.  ס"מ. מצב   35 גובה: 

מעט.

פתיחה: $1800

301. Tower-shaped Silver Spice Box 
– Intricate Filigree Craftsmanship 
– Israel, Second Half of the 20th 
Century
Large tower-shaped spice box. [Israel, 
second half of the 20th century].
Silver, filigree.
Large, elegant spice box. Extraordinarily 
intricate filigree work. Square foot, with 
four hemispherical feet. Square body, 
with door set in one side, hung with 
bells and flying four flags; topped with 
an octagonal onion dome, surmounted 
in turn with two filigree globules and 
flag.
Height: 35 cm. Good condition. Foot 
loose and somewhat bent.
Opening price: $1800
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302. Silver Filigree Spice Box – Israel, 
Second Half of 20th Century
Large elegant silver filigree spice box, 
designed as a domed structure. Israel, 
[second half of the 20th century].
Silver (marked "Bezalel Jerusalem 935"), 
filigree.
Large box, on four elegant feet. Door 
at front, with three stairs leading up 
to it, reading "who creates the various 
spices" (Hebrew, from the blessing 
over fragrances). The sides feature each 
a stylized balcony; the back depicts a 
seven-branched lamp. The dome is set 
with a dark-red stone at top.
Approx. 8 X10 X14 cm. Good condition.
Opening price: $1800

מבנה  בדמות  לבשמים  כסף  קופסת   .302
ישראל,   - פיליגרן  עבודת   - כיפה  בעל 

המחצית השניה של המאה ה-20

קופסת כסף גדולה ונאה לבשמים בעבודת פיליגרן. 
ישראל, ]המחצית השניה של המאה ה-20[.

כסף )חתום "בצלאל ירושלים 935"( פיליגרן. 
קופסה גדולה בדמות מבנה רבוע בעל כיפה, ניצב 
על ארבע רגליים נאות. בקדמתו דלת ולה שלוש 
מדרגות; על המדרגות מתנוססת הכתובת "בורא 
מיני בשמים". בשתי הפאות לצדי הדלת מרפסות 
מסוגננות, ובגב מנורת שבעה קנים. בראש הכיפה 

משובצת אבן בגוון אדום עמוק.
8 ס"מ בקירוב. מצב טוב. X10 X14

פתיחה: $1800

302a302b
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303. קופסת כסף לאתרוג - עבודת פיליגרן - ישראל, המחצית השניה של המאה ה-20
קופסת כסף גדולה ונאה לאתרוג. ]ישראל, המחצית השניה של המאה ה-20[.

כסף פיליגרן.
קופסה מלבנית, ניצבת על ארבע רגליים מסוגננות. פאותיה מעוטרות בלוחות הברית, במראה הכותל וקבר 
רחל ובמנורת שבעה קנים. על המכסה נראים סוכה ואתרוג, מוקפים בכתובת "ולקחתם לכם ביום הראשון 

פרי עץ הדר כפות תמרים".
12 ס"מ בקירוב. מצב טוב. X14 X18

פתיחה: $1800

חפצים
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303. Silver Filigree Etrog Container – Israel, Second Half of 20th Century
Large, handsome etrog container. [Israel, second half of the 20th century].
Silver, filigree.
Rectangular box with four stylized feet, the sides depicting the Tablets of the Law, 
the Western Wall, the Tomb of Rachel and a seven-branched lamp. The lid depicts a 
sukkah and an etrog, surrounded by the inscription "And you shall take for yourselves 
on the first day, the fruit of the hadar tree, date palm fronds" (Lev 23:40).
Approx. 12 X14 X18 cm. Good condition.
Opening price: $1800

303c
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304. בית הכנסת האורתודוקסי באורדיאה, רומניה - דגם מיניאטורי - אברהם רז
דגם עץ מיניאטורי של בית הכנסת האורתודוקסי בעיר אורדיאה )Oradea( ברומניה, מעשה ידי אברהם 

רז )1917?-1993(. ]ישראל, סוף המאה ה-20 בקירוב[.
בעיר אורדיאה התקיימה קהילה יהודית גדולה ומשגשגת, ויהודיה היו פעילים ביותר בעיתונות ההונגרית, 
לנדסברג  יצחק אהרן  ישראל  ר'  נמנו תלמידי החת"ס הגאון  רבני הקהילה  וכציונים. עם  בדפוס העברי 
והגאון ר' משה צבי הירש פוקס וגאב"ד העדה החרדית ר' יעקב יצחק וייס. במחצית השניה של המאה 
ה-19 נפרדו הקהילה הנאולוגית והקהילה האורתודוקסית זו מזו במסגרת היפרדות הקהילות בכל רחבי 
הונגריה )ששלטה בחבל ארץ זה עד 1918(. בית כנסת זה נבנה ב-1890 בידי הקהילה האורתודוקסית. בשנת 

2017 נחנך בית הכנסת מחדש לאחר שיפוץ מקיף והוא משמש את הקהילה היהודית המקומית.
פי תצלומים הוצגו בתערוכה במוזיאון  ]רויזנמן[ על  רז  בתי הכנסת המיניאטוריים שיצר האמן אברהם 

היכל שלמה לאמנות יהודית.
27 ס"מ. מצב טוב. X17 :גובה: 28 ס"מ. בסיס

פתיחה: $400

304



חפצים464 

304. The Orthodox Synagogue in Oradea, Romania – Miniature Model – 
Avraham Raz
Miniature wood model of the orthodox synagogue in Oradea, Romania, by Avaraham 
Raz (1917-1993?). [Israel, ca. late 20th century].
Oradea was home to a large, thriving Jewish community, whose members were highly 
active in the Hungarian press and Hebrew publishing, as well as avid Zionists. The 
community was led by famous rabbis and torah scholars, including Rabbi Israel 
Aharon Landsberg and Rabbi Moshe Tzvi Hirsch Fuchs, both students of the Chatam 
Sofer, and later Gaavad of the Eida HaCharedi, Rabbi Yaakov Yitzchak Weiss. During 
the second half of the 19th century, as part of the Schism in Hungarian Jewry, the 
community split into separate Neolog and Orthodox communities. The synagogue 
represented by this model was built in 1890 by the Orthodox community, and having 
survived the Nazi occupation and communist era, was renovated and reinaugurated 
in 2017, since then serving the small local Jewish community.
Miniature synagogue models created by artist Avraham Raz (Roizenmann) after 
photographs of the original structures were exhibited in the Wolfson Museum of 
Jewish Art.
Height: 28 cm. Base: 17 X27 cm. Good condition. 
Opening price: $400 
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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. 88 'מכירה מס
Part    I    חלק
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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
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305. ספר הקאנון לאבן סינא - נאפולי, רנ"ב - אינקונבולה - חמשה כרכים - מהדורה יחידה
ספר הקאנון, תרגום עברי של ספר הרפואה, מאת הרופא והפילוסוף המוסלמי אבן סינא. ]נאפולי, דפוס עזריאל בן יוסף אשכנזי גונצנהוזר, רנ"ב 

1491-1492[. מהדורה יחידה בעברית. חמישה כרכים.
ספר הקאנון )או: הקאנון הגדול, במקור: אלקאנון פי אלטב( - אנציקלופדיה רפואית מונומנטאלית שנכתבה על יד הרופא והפילוסוף המוסלמי 
לגורמי  האנושי,  הגוף  למבנה  מעמיקה  התייחסות  וכולל  ספרים,  לחמישה  מחולק  החיבור  ה-11.  במאה   ,)980-1037   ;Avicenna( סינא  אבן 

המחלות השונות, ולדרכי הטיפול האפשריות בהן )עם התייחסות נרחבת לתרופות(.
הספר תורגם לשפות רבות, ובמשך מאות שנים שימש כמקור מרכזי ללימוד רפואה באירופה. את רובו של החיבור תרגם לעברית ר' נתן המאתי, 
אך את הספר הראשון וכפי הנראה מספר חלקים נוספים בספרים האחרים, תרגמו גם ר' זרחיה בן יצחק מברצלונה ור' יוסף בן יהושע הלורקי. 

לספר הקאנון נודעה השפעה על חכמי ישראל - ראה מסגרת. 
הדפסה באותיות מרובעות, בשתי עמודות. תאריך ההדפסה הוא על פי הקולופון )החסר בעותק שלפנינו(, שמופיע במקור בסוף הכרך השני.

ותרגומים,  ביאורים  ההגהות:  תוכן  הכרכים.  בכל  רבים,  ורישומים  כותבים,  ממספר  רהוטה,  ספרדית  בכתיבה  קצוצות(  )חלקן  רבות  הגהות 
תיקונים, הוספות וחידושים. בספר ד' מספר הגהות הפותחות בראשי התיבות "ד"ת".
חתימות הגאון רבי שמואל העליר ]אב"ד צפת[ בכרך השני, בשני דפים )]19[, ]40[(.

חמישה כרכים. ]438[ דף סך הכל. במקור: ]480[ דף. חסרים 42 דף. פירוט הדפים בכל אחד מן הכרכים:
כרך ראשון )ספר א'(: ]57[ דף. חסרים 13 דפים )במקור: ]70[ דף(. הרכב הקונטרסים שלפנינו: ב-ח8 )חסר קונטרס ]1[ לא ממוספר בן 4 דפים, מהם 

דף ראשון חלק, וחסר קונטרס א בן 8 דפים(, ט1 )חסר דף אחרון - דף חלק(.
כרך שני )ספר ב'(: ]55[ דף. חסרים 21 דפים )במקור: ]76[ דף(. הרכב הקונטרסים שלפנינו: ]1[1 )חסרים דפים ראשון, שני, רביעי וחמישי, ודף 
שישי - דף חלק(, א7 )חסר דף אחרון(, ב-ג8, ד7 )חסר דף שני(, ה5 )חסרים דפים רביעי, חמישי ודף אחרון(, ו6 )חסרים דף ראשון ודף אחרון(, ז3 

)חסרים דפים שני, שלישי, רביעי, חמישי ושישי(, ח6 )חסרים דף שלישי ודף רביעי(, ט4 )חסרים שני הדפים האחרונים(.
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כרך שלישי )ספר ג'(: ]188[ דף. חסרים 6 דפים )במקור: ]194[ דף(. הרכב הקונטרסים שלפנינו: ]1[7 )חסר דף ראשון - דף חלק(, א10, ב-ח8 )בקונטרס 
ג נכרך הדף הראשון שלא במקומו, לאחר הדף השביעי(, ט4 )חסרים דפים שלישי, רביעי, חמישי ושישי(, י-כב8 )דף ראשון של קונטרס יב, יתכן 

והושלם מעותק אחר(, כג7 )חסר דף אחרון - דף חלק(.
כרך רביעי )ספר ד'(: ]96[ דף. ספר שלם. הרכב הקונטרסים שלפנינו: ]1[6, א-י8, יא6, יב4. ארבעה דפים ראשונים ושני דפים אחרונים של הכרך 

יתכן והושלמו מעותק אחר.
כרך חמישי )ספר ה'(: ]42[ דף. במקור: ]44[ דף. חסרים 2 דפים. הרכב הקונטרסים שלפנינו: ]1[7 )חסר דף ראשון - דף חלק(, א-ד8, ה3 )חסר דף 

אחרון(. 
נייר מנותק(. 28.5-29.5 ס"מ.  דפי הטקסט החסרים בכל הכרכים הושלמו בצילום )הדף האחרון של הכרך החמישי הושלם גם בכתב-יד, על 
שוליים רחבים בחלק מהכרכים. מצב משתנה בין הכרכים. כרך ראשון ושלישי במצב טוב-בינוני. כרך שני, רביעי וחמישי במצב בינוני. כתמים, 
בהם כתמי רטיבות. בכרך הרביעי כתמי רטיבות רבים ועקבות רטיבות בדפים האחרונים. עקבות רטיבות עם סימני פטריה ועובש בחלק מהדפים 
בכרך השני ובכרך החמישי. בלאי. סימני עש עם פגיעות בטקסט, משוקמים ברובם במילוי נייר. סימני עש רבים בחלק מהדפים בכרך השלישי 
והרביעי. קרעים, בהם קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי נייר )קרעים רבים חסרים בכרך השני, במספר דפים הושלם הטקסט 
החסר בצילום(. במקומות שונים )במיוחד בכרך הרביעי אך גם במקומות נוספים( קרעים גדולים חסרים בשולי הדפים, משוקמים בהשלמות נייר 

)יתכן ודפים אלו הושלמו מעותקים אחרים(. כריכות חדשות )אחידות(. הכרכים נתונים בקופסה. 
המדפיס יוסף גונצנהויזר ייסד בשנת רמ"ז לערך, בית דפוס עברי בעיר נאפולי, ובמשך חמש השנים הבאות, הדפיס שם יחד עם בנו עזריאל כ-13 

ספרים. ראה: י' יודלוב, תעודה בדבר מכירת ספרי אינקונבולה בנאפולי במאה החמש עשרה, אסופות, י, ירושלים תשנ"ז, עמ' עד-פז.

פתיחה: $30,000 
הערכה: $40,000-50,000 
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ספר הקאנון - החיבור הרפואי המקיף של אבן סינא, שהשפעתו היתה גדולה על חכמי ישראל

ספר הקאנון )במקור: אלקאנון פי אלטב( - אנציקלופדיה רפואית מונומנטאלית שנכתבה על יד הרופא והפילוסוף המוסלמי 

אבן סינא )Avicenna;  980-1037(, במאה ה-11.

ליד  בכפר  באיראן,  מוסלמית  למשפחה  נולד  סינא(  אבן  אבן-עבדאללה  אל-חוסיין  עלי  אבו  המלא:  )ובשמו  סינא  אבן 

בוכרה, בשנת 980. בילדותו עבר לבוכרה, ומאז החל בלימודי דת, פילוסופיה ורפואה, עד שהגיע לשליטה בכל המדעים. 

שימש כרופא של שליט בוכרה ובהמשך של שליטים נוספים באיראן. מת בשנת 1037. בין מאות החיבורים שכתב בכל 

ענפי המדע, בולט חיבורו הגדול - "הקאנון", ובשמו המלא "אלקאנון פי אלטב" )חוקת הרפואה(, המשמש כאנציקלופדיה 

הגוף  למבנה  התייחסות מעמיקה  וכולל  ספרים,  לחמישה  מחולק  החיבור  והערבים.  היוונים  מקיפה המלקטת מחכמת 

יחד עם סגנונו הבהיר  ולדרכי הטיפול והתרופות המתאימות להן. האיסוף המקיף,  האנושי, לגורמי המחלות השונות, 

וסידורו המופתי של הספר, הפכו אותו מיד לאחר הופעתו לספר השימושי הנפוץ ביותר בעולם הרפואה הערבי והאירופי 

עד למאה ה-18.

יהודים רבים בהגותו, אך לא פחות מכך גם בתחום הרפואה.  גדול, השפיע על  והוגה  גם פילוסוף  אבן סינא, שהיה 

בתחום ההגות אמנם הסתייג ממנו הרמב"ם, אך בתחום הרפואה הזכיר אותו בשמו כמה פעמים בספריו הרפואיים. 

בדומה לכך, רבי שם טוב אבן פלקירה, בן המאה ה-13, שחיבר בעצמו ספרי רפואה, כותב לתלמיד המבקש ללמוד 

רפואה: "ספרי אבוקראט טובים מאד... וספרי בן סינא מדוקדקים ומחכימים פתאים, ולא יבינום אלא החכמים אשר 

בזאת החכמה ובחכמת ההגיון בקיאים" )ראה כתבים רפואיים, א, עמ' 13-14(. כך גם רבי ידעיה הפניני הבדרשי )בעל 

"בחינת עולם"(, שהתפרסם כרופא, כתב פירוש והערות לספר הקאנון של אבן סינא, אשר הועתקו כמה פעמים, ונשמרו 

בכמה כתבי-יד.

מרבית המחברים היהודים בספרד ובפרובנס למדו את הספר במקורו הערבי, אך רופאי איטליה נתקלו בקשיי שפה ועל 

)כלומר  בן אליעזר המאתי  )גד(  נתן  ר'  נזקקו לתרגום הספר לעברית. הראשון שתרגם את הספר הוא ככל הנראה  כן 

מהעיר Cento = מאה(, שנולד בסוריה ואחר כך עבר לרומא )1283(, אשר תרגם כמה ספרי רפואה חשובים, ביניהם גם 

את הקאנון עם המפתח שלו. במקביל אליו, וכמשלים את תרגומו, פעל גם ר' זרחיה בן יצחק בן שאלתיאל חן מברצלונה, 

שחי אז ברומא )1283(, ותרגם או תיקן את תרגום המאתי, אך כנראה לא הספיק לתרגם מעבר לשני הספרים הראשונים 

של הקאנון. מאה שנים מאוחר יותר )לפני 1402(, עם ירידת ידיעת הערבית גם בספרד, תרגם ר' יוסף אבן ביבאש הלורקי 

מחדש את הקאנון )ויש אומרים שעיבד את תרגום המאתי( וכתב עליו פירוש, אך גם הוא הספיק לתרגם רק את הספר 

הראשון ואת חלקו הראשון של הספר השני. ]יצוין כי רבי משה אבן תיבון בנו של רבי שמואל הנודע, שתרגם כמה מספרי 

הרפואה של הרמב"ם, תרגם את 'קיצור הקאנון' לאבן סינא הנקרא בפיו "הסדר הקטן"[.

מאה שנים נוספות לאחר מכן, בשנת רנ"ב )1491( ראה הספר את מכבש הדפוס, אצל המדפיס עזריאל בן יוסף בנאפולי 

יחסית לשאר האינקונבולות העבריות, מלמד על חשיבותו של  גדול,  שבאיטליה. העובדה שניגשו למפעל הדפסה כה 

הספר בעיני הציבור היהודי. במחקר נכתב בדרך כלל שהספר הנדפס מבוסס על תרגומו של הלורקי, אך לדברי חיים 

רבין, שערך מחקר השוואתי, נוסח הדפוס מבוסס בעיקר על נוסח המאתי, ורק לעתים הוא בוחר בנוסח זרחיה או הלורקי. 

לדבריו, לעתים הוא גם סוטה משלושת הנוסחים, מסיבות שאינן ברורות. למעשה נוצרה כאן כעין מהדורה בפני עצמה, 

נתן  הוא מאת  כי התרגום  נרשם  זאת,  לעומת  )במפעל הביבליוגרפיה,  זו  עבודה  מי המלומדים שביצעו  יודעים  ואיננו 

המאתי, אך לפחות ספר א ומאמר א של ספר ב הם בתרגומו של יוסף בן יהושע הלורקי(.

)להרחבה ראה: א' אליהו, 'פילוסופיה', האסלאם: היסטוריה, דת, תרבות, ירושלים תשע"ח, עמ' 459-461; 

ז' מונטנר, כתבים רפואיים, א-ב; הנ"ל, 'לקורות הלשון העברית כשפת הלימוד בחכמת הרפואה', לשוננו, י, 

ב-ג, תרצ"ט; ח' רבין, 'תולדות תרגום ספר הקאנון לעברית', מלילה, 4-3 )תש"י(, עמ' 132-147(.
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305. The Canon of Medicine by Ibn Sina – Naples, 1491-1492 – Incunable – Five Volumes – Only 
Edition
The Canon of Medicine, Hebrew translation of the medical encyclopedia by the Muslim physician and 
philosopher Ibn Sina. [Naples: Azriel son of Joseph Ashkenazi Gunzenhauser, 1491-1492]. Only Hebrew 
edition. Five volumes.
The Canon of Medicine (HaKanon HaGadol, originally: al-Qānūn fī al-Ṭibb) – monumental medical 
encyclopedia compiled by the Muslim physician and philosopher Ibn Sina (Avicenna; 980-1037) in the 11th 
century. The work is divided into five books, and includes an in-depth overview of the human body, the causes 
of various ailments and possible methods of treatment (with extensive description of medical substances).
The book was translated into many languages, and for centuries served as the main textbook for the study of 
medicine in Europe. Most of the work was translated to Hebrew by R. Nathan of Cento (HaMe'ati), yet the 
first book and presumably several sections of other books were translated by R. Zerachia son of Yitzchak of 
Barcelona and R. Yosef son of Yehoshua of Lorca (Lorki). The Canon is known to have had on impact on Torah 
scholars – see Hebrew sidebar.
Square script, in two columns. Date of printing according to colophon (lacking in present copy), originally 
found at end of second volume.
Many glosses (some trimmed) in cursive Sephardic script, by several writers, and many inscriptions, in all 
volumes. Contents of the glosses include commentaries and translations, emendations, additions and novellae.
Signatures of R. Shmuel Heller (rabbi of Safed) in two places in vol. II.
Five volumes. Altogether [438] leaves. Originally: [480] leaves. Lacking 42 leaves.
Vol. I (Book I): [57] leaves. Lacking 13 leaves (originally: [70] leaves). Collation: ii-viii8 (lacking [1] unnumbered 
4-leaf gathering, including one blank leaf, and lacking gathering i of 8 leaves), ix1 (lacking final blank leaf).
Vol. II (Book II): [55] leaves. Lacking 21 leaves (originally: [76] leaves). Collation: [1]1 (lacking leaves 1-2, 4-6 
(leaf 6 blank), i7 (lacking final leaf), ii-iii8, iv7 (lacking leaf 2), v5 (lacking leaves 4-5 and 8), vi6 (lacking first and 
last leaves), vii3 (lacking leaves 2-6), viii6 (lacking leaves 3-4), ix4 (lacking final two leaves).
Vol. III (Book III): [188] leaves. Lacking 6 leaves (originally: [194] leaves). Collation: [1]7 (lacking leaf 1 – blank), 
i10, ii-viii8 (first leaf of gathering iii bound out of sequence, after leaf 7), ix4 (lacking leaves 3-6), x-xxii8 (first leaf 
of gathering xii possibly supplied from a different copy), xxiii7 (lacking final blank leaf).
Vol. IV (Book IV): [96] leaves. Complete. Collation: [1]6, i-x8, xi6, xii4. First four and final two leaves of volume 
possibly supplied from a different copy.
Vol. V (Book V): [42] leaves. Originally: [44] leaves. Lacking 2 leaves. Collation: [1]7 (lacking first blank leaf), 
i-iv8, v3 (lacking final leaf).
All lacking leaves of text were replaced in photocopy (final leaf of vol. V replaced in handwriting as well, 
on separate leaf). 28.5-29.5 cm. Some volumes wide-margined. Condition varies. Vols. I and III in good-fair 
condition. Vols. II, IV and V in fair condition. Stains, including dampstains. Vol. IV with many dampstains 
and traces of past dampness to final leaves. Traces of past dampness and mold to some leaves of vols. II and 
V. Wear. Worming affecting text, mostly repaired with paper. Extensive worming to some leaves of vols. III 
and IV. Tears, including open tears affecting text, repaired with paper (many open tears to vol. II; missing text 
on several leaves replaced in photocopy). In various places (particularly in vol. IV but also in other places), 
large marginal open tears repaired with paper (these leaves may have been supplied from other copies). New 
bindings (matching). Slipcased.

Opening price: $30,000
Estimate: $40,000-50,000
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306. מקראות גדולות - ונציה, רע"ח - מהדורת המקראות הגדולות הראשונה - דפוס בומברג - ארבעה כרכים - הגהה 
שבתאית בכרך הרביעי

מקראות גדולות, תורה, נביאים ראשונים, נביאים אחרונים וכתובים, עם המפרשים. ונציה, דפוס דניאל בומברג, רע"ח ]1517[. ארבעה כרכים.
מהדורה ראשונה של מקראות גדולות. מהדורה זו מהווה ציון דרך חשוב ומשמעותי בתולדות הדפסת התנ"ך, והישג רב חשיבות ראשון למדפיס 

דניאל בומברג.
במהדורה שלפנינו נדפס לראשונה הטקסט התנכ"י בליווי מפרשים רבים )חלקם מופיעים כאן לראשונה בדפוס(. כמו כן, מהדורה זו כוללת מספר 
חידושים תוכניים וסגנוניים חשובים: מספור הפרקים באותיות עבריות, המופיע כאן לראשונה בתנ"ך עברי; חלוקת הספרים שמואל, מלכים, 
עזרא ונחמיה ודברי הימים לשני ספרים )חלוקת ספר שמואל לשניים צוינה בהערה: "כאן מתחילים הלועזים ספר שני של שמואל והוא שני של 
מלכים אצלם"; וכן חלוקת ספר מלכים: "כאן מתחילים הלועזים ספר מלכי' רביעי"; עזרא ונחמיה נדפסו ברציפות, כספר אחד, אך בקצה השורה 
האחרונה של עזרא צוין באות קטנה: "ספר נחמיה", ומשם מתחילה ספירה חדשה של הפרקים(; הדפסה ראשונה של התרגום הירושלמי על 

התורה )מופיע בסוף חלק כתובים( והדפסות ראשונות של התרגומים לספרי הנביאים. 
עורך המהדורה הוא המומר פליכס פראטנסיס, והוא הקדיש אותה לאפיפיור ליאו העשירי )ההקדשה מופיעה בחלק מהעותקים מעבר לדף השער 

של החלק הראשון, החסר בעותק שלפנינו(.
בעקבות מהדורה זו נדפסה בדפוס בומברג, מספר שנים מאוחר יותר, המהדורה הנודעת של מקראות גדולות, בגרסה מורחבת יותר ועם נוסח 

המסורה, בעריכתו של יעקב בן חיים ן' אדוניהו.
הפירושים השונים המופיעים במהדורה שלפנינו:

החומש עם תרגום אונקלוס ועם פירוש רש"י; נביאים ראשונים ואחרונים עם תרגום יונתן בן עוזיאל ועם פירוש הרד"ק; תהלים עם תרגום ארמי 
ופירוש הרד"ק; משלי עם תרגום ארמי ועם פירוש קב ונקי; איוב עם תרגום ארמי ועם פירוש הרמב"ן ורבי אברהם פריצול; חמש מגילות עם 
תרגום ארמי ועם פירוש רש"י; דניאל עם פירוש הרלב"ג; עזרא עם פירוש רש"י וילקוט שמעוני; דברי הימים עם פירוש רש"י וילקוט שמעוני; 

תרגום ירושלמי על החומש ותרגום שני על מגלת אסתר.
נוספו גם )בסוף הכרך הרביעי(: לוח ההפטרות לפי כל המנהגים; י"ג עיקרים לרמב"ם; מצוות עשה ולא תעשה לרבי אברהם ן' חסאן הלוי; דקדוקי 

הטעמים לרבי אהרן בן אשר; ההבדלים שבין בן אשר ובין בן נפתלי; ורשימת התקופות של כ"ד ספרי התנ"ך.
בסוף ספר תהלים עם פירוש הרד"ק, מופיע דף: "אלו הן התשובות שעשה רד"ק לנוצרים על קצת מזמורים וגם ההקשים שחבר עליהם..." )דף 

זה אינו מופיע בחלק מהעותקים(.
בסוף ספר דברי הימים קולופון המדפיס דניאל בומברג )ראה מסגרת(. ככל הנראה עבודת ההדפסה החלה כבר בשנת רע"ה והסתיימה בכסלו 

רע"ח )ראה: הברמן, המדפיס דניאל בומבירגי, עמ' 28(.

דניאל בומברג - "ראש המדפיסים" מוונציה

דניאל בומברג )בומבירגי; 1475-1549(, גדול מדפיסי הספר העברי במאה הראשונה לתולדות הדפוס, נולד לסוחר נוצרי מן העיר אנוירשה 

)אנטוורפן, בלגיה(. בגיל צעיר עזב את עיר הולדתו והתיישב בוונציה )איטליה(, שם הקים את בית הדפוס העברי הראשון בעיר. למרות 

היותו לא-יהודי, היה דניאל בומברג המדפיס העברי החשוב ביותר במאה ה-16 ונודעה לו השפעה מכרעת על התפתחות הדפוס העברי 

ועל מדפיסים אחרים בדורו ובדורות שאחריו. החל משנת רע"ו )1516( עד שנת ש"ט )1549( הדפיס בומברג קרוב למאתיים וחמישים כותרים 

עבריים, בהם ספרי היסוד החשובים ביותר, שעלו לראשונה על מזבח הדפוס בהידור ובשלמות בבית דפוסו. בומברג היה הראשון שהדפיס את 

התלמוד הבבלי בשלמותו, הראשון שהדפיס את התלמוד הירושלמי והראשון שהדפיס את מהדורת התנ"ך המכונה "מקראות גדולות". עד 

שנת ש"ג )1543( היה בומברג המדפיס העברי היחיד בוונציה, ורק בעקבותיו הוקמו בעיר בתי דפוס עבריים נוספים, בידי יזמים נוצרים שקינאו 

בהצלחתו. בין מתחריו המפורסמים היו המדפיסים מארקו אנטוניו יושטיניאן ואלויזי ברגאדין )המאבקים המסחריים בין השניים האחרונים, 

יושטיניאן וברגאדין, הביאו לגזירת שריפת התלמוד בשנים שי"ג-שי"ד 1553-1554(. בזכותו של בומברג הפכה ונציה למעצמת דפוס עברי.

הספרים שיצאו מבית הדפוס של בומברג נודעו ביופיים ובהידורם, ונעשו דוגמה לחיקוי לדורות של מדפיסים. בבית הדפוס נעשה שימוש 

בנייר ובדיו איכותיים במיוחד, ובסדר אותיות נקי ומדויק. יופיו ואיכותו של הדפוס היו, כנראה, אחת מסיבות ההצלחה של בומברג. גם 

האותיות שעיצב נודעו ביופיין, והמדפיסים שאחריו השתבחו כי ספריהם מודפסים "באותיות הבומבירגי".
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הגהות מכמה כותבים בכרך הרביעי. בסוף ספר דניאל, הגהה קבלית ארוכה במיוחד )וקצוצה(, כפי הנראה עם תוכן שבתאי )מזכיר גימטריא של 
"תשבי צבי" - ראה חומר מצורף(, מתוארכת לשנת ת"ל. כולל חישוב הקץ לתקופת השנים תל"ה-ת"מ, וענין האותיות מנצפ"ך.

מחיקות צנזורה רבות בדיו, ובגירוד מילים מהנייר )חלקן הושלמו בכתב-יד(. חתימות ורישומי צנזורה בדף האחרון של הכרך הרביעי.
ארבעה כרכים. תורה: ]97[ דף )דפים ]37[-]133[(. חסרים 36 דפים ראשונים ודף אחרון )דף חלק במקור(. נביאים ראשונים: ]119[ דף. חסר דף 
אחרון )דף חלק במקור(. נביאים אחרונים: ]180[ דף. כתובים: ]233[ דף. חסרים 4 דפים חלקים במקור )דף ]70[, בסוף תהלים; דף ]166[, בסוף 
אסתר; דף ]214[, בסוף דברי הימים; דף ]230[, אחרי "לוח כל ההפטרות"(. הדף האחרון בכרך כתובים, עם רשיון ההדפסה מאת האפיפיור משנת 
1515, אינו מופיע בעותק שלפנינו. הוא מופיע רק בחלק מהעותקים, שהיו מיועדים מלכתחילה לנוצרים )בחלקם מופיעה גם ההקדשה לאפיפיור(.
כרך ראשון: 33.5 ס"מ. כרכים שני-רביעי: 35.5 ס"מ. מצב משתנה בין הכרכים. כרך ראשון וכרך שני במצב בינוני עד בינוני-טוב. כרך שלישי וכרך 
רביעי במצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. כתמים גדולים בדפים האחרונים של הכרך הרביעי. קרעים, בהם קרעים חסרים עם פגיעות 
נייר )עם השלמה בכתב-יד באחד מהדפים בכרך האחרון(. בכרך הראשון קרעים חסרים בשולי דפים רבים, ללא  בטקסט, משוקמים במילוי 
פגיעה בטקסט. בכרך השני קרעים חסרים גדולים בשולי כ-12 מהדפים הראשונים, ובדפים נוספים, עם פגיעות בטקסט במספר דפים, משוקמים 
במילוי נייר. דף השער של הכרך השני מנותק )בגודל שונה, כפי הנראה הושלם מעותק אחר(, עם סימני עש רבים. סימני עש, עם פגיעות בטקסט, 

משוקמים ברובם במילוי ובהדבקות נייר. כרך ראשון בכריכה ישנה, שלושת הכרכים האחרים בכריכות עור חדשות.
הברמן, המדפיס דניאל בומבירגי, מס' 8.

פתיחה: $25,000 
הערכה: $40,000-50,000
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306. Mikraot Gedolot – Venice, 1517 – First Mikraot Gedolot Edition – Printed by Bomberg – Four Volumes 
– Sabbatian Gloss in Volume Four
Mikraot Gedolot, Torah, Neviim Rishonim, Neviim Acharonim and Ketuvim, with commentaries. Venice: Daniel 
Bomberg, 1517. Four volumes.
First edition of Mikraot Gedolot. This edition marks an important and significant milestone in the history of the 
printing of the Bible, and is a first major achievement of the printer Daniel Bomberg.
In this edition, the text of the Bible is printed for the first time accompanied by many commentaries (some printed 
here for the first time). Likewise, this edition includes several important innovations: chapter numbers in Hebrew 
characters, appearing here for the first time; the division of Shmuel, Melachim, Ezra Nechemiah and Divrei HaYamim 
into two books; first printing of Targum Yerushalmi on the Torah and first printing of the Targums to the books of 
Neviim.
The editor of this edition was the apostate Felix Pratensis, and he dedicated it to Pope Leo X (dedication appears in 
some copies on verso of title page of part I, lacking in the present copy).
Added at the end of vol. IV: Targum Yerushalmi on the Chumash; Targum Sheni on Esther; table of Haftarot according 
to all customs; Rambam's 13 principles of faith; positive and negative commandments by R. Avraham ibn Hassan 
HaLevi; Dikdukei HaTaamim by R. Aharon son of Asher; variants between Ben-Asher and Ben-Naftali; and list of 
eras of each of the 24 books of the Bible.
Leaf at the end of the Book of Tehillim with Radak's commentary, with Radak's anti-Christian comments to Psalms 
(appears in some copies only).
Glosses by several writers in vol. IV. Particularly lengthy kabbalistic gloss (trimmed) at end of Book of Daniel, dated 
1670, with presumably Sabbatian content (mentions the numerical value of "Tishbi Tzvi" – see enclosed material). 
Includes eschatological calculations for the years 5435-5440 (1674-1680), and the meaning of the final letters.
Many words deleted with ink and scraped off by censor (partially replaced in handwriting). Censor's signatures and 
inscriptions on final leaf of vol. IV.
Four volumes: Torah: [97] leaves (leaves [37]-[133]). Lacking first 36 leaves and final leaf (blank). Neviim Rishonim: 
[119] leaves. Lacking final leaf (blank). Neviim Acharonim: [180] leaves. Ketuvim: [233] leaves. Lacking 4 blank leaves 
(leaf [70] at end of Tehillim, leaf [166] at end of Esther, leaf [214] at end of Divrei HaYamim, leaf [230] after table of 
Haftarot). Final leaf of Ketuvim, with printing license from Pope dated 1515, not present in this copy. It appears only 
in copies originally intended for Christians (some include a dedication to the Pope).
Vol. I: 33.5 cm. Vols. II-IV: 35.5 cm. Condition varies. Vols. I and II in fair to fair-good condition. Vols. III and IV in 
good-fair condition. Stains, including dampstains. Large stains to final leaves of vol. IV. Tears, including open tears 
affecting text, repaired with paper (with handwritten text replacement on one leaf in last volume). Marginal open 
tears to many leaves of vol. I, not affecting text. Large marginal open tears to first 12 leaves of vol. II and to other 
leaves, affecting text in several places, repaired with paper. Title page of vol. II (of different size, presumably supplied 
from another copy) with extensive worming, detached. Worming affecting text, mostly repaired with paper. Vol. I 
with old binding, other three vols. with new leather bindings.

Opening price: $25,000
Estimate: $40,000-50,000

ראשית דפוסו של דניאל בומברג בוונציה

כרכי המקראות גדולות היו הכותר העברי השני שהדפיס דניאל בומברג בוונציה. הדפסתם הסתיימה בראשית שנת רע"ח )1517(. קודם 

להם הדפיס בומברג חמשה חומשי תורה עם חמש מגילות והפטרות )בשנת רע"ז(. 

בסוף ספר דברי הימים של המקראות גדולות )שלפנינו(, מופיע קולופון בשמו של בומברג, הכתוב בשפה עברית-מליצית, והיא תעודה 

חשובה לתולדותיו של מדפיס נודע זה: "אמר דניאל בן קרניאל בומבירגי מאנוירשא הדר היום בויניציאה... הנה מנעורי גדלני הטבע כאב 

לעורר נפשי החסרה והצעירה לאוהב החכמה ואוהביה... ואנכי צעיר השכל רפה התבונה משולל מהשלימות, מ"מ במציאותי זה אשר 

בראני ה' ואם מך הוא את העיון בחרתי לאח לי ואל החכמה אמרתי אחותי את אם אזכה בה. וכאשר התבוננתי בקוצר ערכי כי תורת ה' 

תמימה משיבת נפש, לה לבדה משפט הבכורה להאיר כל אנוש אשר הוא חי... על כן בחרתי אם אוכל להתבונן בחלקיה עם אחזת ריעים 

חברים מקשיבים ומיודעים, ולאהבתי אותה מאשר חנן ה' אותי, הקימותי אצלי אומנים חכמים ויקרים להדפיסה בדפוס באופן שלם וישר, 

תורה ונביאים וכתובים, עשרים וארבעה המה מטיבי לכת, עם התרגום לכלם למיניהם במקומותם ובמושבותם, ופירושים נפרדים להם 

למשפחותם לגוייהם... וידעתי כי ה' יודע כי לא מנעתי ממנה דבר, להשלים חלקיה בהשתדלות נמרץ, ולא עצרתי כחי וכספי להגיעה אל 

מחוז חפצי, כיד ה' הטובה עלי כי ממנו הכל, ואברך הוא אשר עזרני עד כה להשלימה... שנת רע"ח לפ"ק ביום כ"ז לחדש כסליו, ברוך נותן 

ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה".
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תלמוד בבלי - ונציה, ר"פ-רפ"ג - המהדורה הראשונה של התלמוד שנדפסה בשלמות בדפוס בומברג

אחת מגולות הכותרת במפעל הדפוס של בומברג, וכנראה ההישג הגדול ביותר שלו, היתה הדפסת התלמוד הבבלי. קודם לכן 

נדפסו מסכתות בודדות של התלמוד בספרד )לפני הגירוש( ולאחר מכן בבית הדפוס של משפחת שונצינו, אך מהדורת בומברג 

היא המהדורה הראשונה שבה נדפס התלמוד כולו בשלמותו, מסדר זרעים ועד סדר טהרות. מהדורה מפורסמת זו )"דפוס ונציה"( 

מיוחד  רישיון  בומברג  השיג  הדפסתה  לצורך  בעקבותיה.  שבאו  הש"ס  מהדורות  לכל  בסיס  והיוותה  ה"אם"  למהדורת  הפכה 

מהאפיפיור לאו העשירי ושכר מלומדים ומגיהים יהודיים, שיעזרו לו להוציא מהדורה מתוקנת ומושלמת. לצורך כך ריכזו את כל 

כתבי היד שהצליחו להשיג כדי להוציא נוסח מדויק ככל האפשר. במסגרת זו נעשה שימוש בכתבי-יד שונים של התלמוד, של 

פירוש רש"י, תוספות והרא"ש. מסיבה זו יש לנוסח מהדורה זו חשיבות גדולה. בנוסף, מהדורה זו נקיה כמעט לחלוטין משיבושי 

צנזורה, בשונה מהמסכתות שנדפסו קודם לכן ע"י המדפיסים לבית שונצינו.

מדובר היה בפרויקט אדיר ממדים, שכלל התקנת הנוסח מתוך כתבי-יד, הגהתו והדפסתו, והוא נעשה במהירות חסרת תקדים. 

בתוך פחות משלוש שנים, משנת ר"פ עד חודש כסלו רפ"ג, נדפס התלמוד במלואו, לפי הסדר הזה: בשנת ר"פ נדפסו המסכתות 

ברכות, שבת, יומא, קדושין, סוטה, סנהדרין, מכות, עבודה זרה ונדה. בשנת רפ"א נדפסו המסכתות ביצה, חגיגה, מועד קטן, ראש 

השנה, סוכה, תענית, מגילה, כתובות, גיטין, בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, שבועות, הוריות, עדיות, אבות וחולין. בשנת 

רפ"ב נדפסו המסכתות שקלים, סדר זרעים, עירובין, יבמות, נדרים, נזיר, מנחות, תמורה, זבחים, כריתות, בכורות, ערכין, סדר 

קדשים עם פירוש הרמב"ם, סדר טהרות עם פירוש הרמב"ם והלכות קטנות להרא"ש. בשנת רפ"ג, בין החודשים תשרי וכסלו, 

נדפסו המסכתות מעילה, קנים, תמיד, מדות, שמחות, כלה וסופרים, ובכך נשלמה הדפסת התלמוד. על מסכת פסחים לא נרשם 

פרט השנה, ויתכן שהיא הראשונה שנדפסה.

עימוד הדף במהדורת בומברג קבע את צורתו הטיפוגרפית של דף הגמרא )"צורת הדף"( לדורות. במהדורה זו הופיע לראשונה 

מספור הדפים המוכר לנו כיום, שנהג בכל המהדורות שבאו אחרי מהדורת ונציה, עד למהדורת ש"ס וילנא והמהדורות שנדפסות 

שונים  עדיין  והעימוד  הדפים  סדר  שבה  לפנינו(,  )המופיעה  הראשונה  המהדורה  של  ברכות  מסכת  היתה  דופן  יוצאת  בימינו. 

מ"צורת הדף" המוכרת לנו כיום.

בראש  איכותית.  ובדיו  וברור,  מרווח  אותיות  בסידור  איכותי,  נייר  על  המסכתות  נדפסו  בומברג,  של  הדפוס  לתוצרת  כיאה 

המסכתות נוסף דף שער מינימלי. ובפתיחת כל מסכת באה התיבה הראשונה בקישוט דפוס פרחוני. בסוף המסכתות נדפסו בדרך 

כלל "פסקי תוספות" ופירוש המשניות להרמב"ם. במהדורה זו אף נוספו לראשונה פסקי הרא"ש בסוף כל מסכת, ומאז הם מופיעים 

בכל מהדורות התלמוד הבאות אחריה.
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307. Tractate Rosh Hashanah – Venice, 1521 – First 
Talmud Edition Printed by Daniel Bomberg
Babylonian Talmud, Tractate Rosh Hashanah – with 
Rashi and Tosafot, Piskei Tosafot, the Rambam's 
commentary on Mishnayot and Rabbenu Asher. 
Venice: Daniel Bomberg, 1520. First edition.
Volume from the first Talmud edition printed by Daniel 
Bomberg in Venice. This famous edition (The Venice 
Talmud), the first to comprise the entire Babylonian 
Talmud, served as prototype for all future Talmud 
editions. It established the text of the Talmud, the page 
layout and foliation used until this day.
"Registro" table on final page, listing the gatherings and 
opening text of each sheet (to facilitate bookbinding).
Inscription on title page, and marginal glosses in 
several places.
42 leaves. 36.5 cm. Good-fair condition. Stains, 
including dark stains and minor dampstains. Open 
tears, including large marginal open tears to final 
leaves, close to text, repaired with paper. Worming 
to title page and other leaves, slightly affecting text, 
mostly repaired with paper. New leather binding.

Opening price: $20,000
Estimate: $30,000-40,000 

307. מסכת ראש השנה - ונציה, רפ"א - מהדורת התלמוד 
הראשונה של דניאל בומברג 

תלמוד בבלי, מסכת ראש השנה - עם פירוש רש"י ותוספות, פסקי 
דפוס  ונציה,  אשר.  ורבינו  להרמב"ם,  המשניות  פירוש  תוספות, 

דניאל בומברג, רפ"א ]1521[. מהדורה ראשונה.
כרך מתוך מהדורת התלמוד הראשונה של המדפיס דניאל בומברג 
הבבלי  התלמוד  נדפס  בה  הראשונה  המהדורה  זוהי  בוונציה. 
בשלמותו. מהדורה נודעת זו )"דפוס ונציה"( היתה למהדורת ֵאם של 
כל מהדורות הש"ס שבאו אחריה. בה נקבע לדורות נוסח הגמרא, 

ובה נקבעו "צורת הדף" ומספור הדפים שנוהגים עד ימינו. 
עם  הקונטרסים  רשימת   - ה"ריגיסטרו"  מופיע  האחרון  הדף  בסוף 

הטקסט הפותח של כל גליון )כעזר לכורכי הספר(.
רישום בדף השער, ומספר הגהות בשולי מספר דפים.

מב דף. 36.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמים כהים וכתמי 
בשולי  חסרים  גדולים  קרעים  בהם  חסרים,  קרעים  קלים.  רטיבות 
הדפים האחרונים, משוקמים במילוי והדבקות נייר, על גבול הטקסט. 
בטקסט,  קלות  פגיעות  עם  נוספים,  ובדפים  השער  בדף  עש  סימני 

משוקמים ברובם במילוי נייר. כריכת עור חדשה.
הברמן, המדפיס דניאל בומבירגי, מס' 32. 

פתיחה: $20,000 
הערכה: $30,000-40,000 

307a307b
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308. Tractate Sukkah – Venice, 1521 – First Talmud Edition Printed by Daniel Bomberg
Babylonian Talmud, Tractate Sukkah – with Rashi and Tosafot, Piskei Tosafot, the Rambam's commentary on 
Mishnayot, and Rabbenu Asher. [Venice: Daniel Bomberg, 1521]. First edition.
Volume from the first Talmud edition printed by Daniel Bomberg in Venice. This famous edition (The Venice Talmud), 
the first to comprise the entire Babylonian Talmud, served as prototype for all future Talmud editions. It established 
the text of the Talmud, the page layout and foliation used until this day.
Marginal handwritten inscriptions on several leaves.
[1], 2-68 leaves. 36.5 cm. Lacking original title page, replaced by title page of second edition. Most leaves in good 
condition, first leaves in fair-good condition. Stains. Open tears to title page and large marginal open tears to first 
leaves, affecting text, repaired with paper. Tears, including minor open tears and minor worming, slightly affecting 
text. Stamps: NLI and "removed". New leather binding.

Opening price: $10,000
Estimate: $20,000-30,000

התלמוד  מהדורת   - רפ"א  ונציה,   - סוכה  מסכת   .308
הראשונה בדפוס דניאל בומברג

תלמוד בבלי, מסכת סוכה - עם פירוש רש"י ותוספות, פסקי תוספות, 
פירוש המשניות להרמב"ם, ורבינו אשר. ]ונציה, דפוס דניאל בומברג, 

רפ"א 1521[. מהדורה ראשונה.
כרך מתוך מהדורת התלמוד הראשונה של המדפיס דניאל בומברג 
הבבלי  התלמוד  נדפס  בה  הראשונה  המהדורה  זוהי  בוונציה. 
בשלמותו. מהדורה נודעת זו )"דפוס ונציה"( היתה למהדורת ֵאם של 
כל מהדורות הש"ס שבאו אחריה. בה נקבע לדורות נוסח הגמרא, 

ובה נקבעו "צורת הדף" ומספור הדפים שנוהגים עד ימינו. 
רישומים בכתב-יד בשולי מספר דפים.

]1[, ב-סח דף. 36.5 ס"מ. דף השער המקורי חסר. במקומו הושלם דף 
שער מן המהדורה השניה. מרבית הדפים במצב טוב, דפים ראשונים 
במצב בינוני-טוב. כתמים. קרעים חסרים בדף השער וקרעים גדולים 
משוקמים  בטקסט,  פגיעות  עם  הראשונים,  הדפים  בשולי  חסרים 
בהשלמות והדבקות נייר. קרעים, בהם קרעים קטנים חסרים וסימני 
הלאומית  הספריה  עותק  בטקסט.  קלות  פגיעות  עם  קלים,  עש 
לשעבר, עם חותמות הספריה וחותמות "הוצא". כריכת עור חדשה. 

הברמן, המדפיס דניאל בומבירגי, מס' 106. 

פתיחה: $10,000 
הערכה: $20,000-30,000 

308
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התלמוד  מהדורת   - רפ"א  ונציה,   - חולין  מסכת   .309
הראשונה של דניאל בומברג

תלמוד בבלי, מסכת חולין - עם פירוש רש"י ותוספות, פסקי תוספות, 
פירוש המשניות להרמב"ם, ורבינו אשר. ונציה, דפוס דניאל בומברג, 

רפ"א ]1521[. מהדורה ראשונה.
כרך מתוך מהדורת התלמוד הראשונה של המדפיס דניאל בומברג 
הבבלי  התלמוד  נדפס  בה  הראשונה  המהדורה  זוהי  בוונציה. 
בשלמותו. מהדורה נודעת זו )"דפוס ונציה"( היתה למהדורת ֵאם של 
כל מהדורות הש"ס שבאו אחריה. בה נקבע לדורות נוסח הגמרא, 

ובה נקבעו "צורת הדף" ומספור הדפים שנוהגים עד ימינו. 
בעמוד האחרון מופיע ה"ריגיסטרו" - רשימת הקונטרסים עם הטקסט 

הפותח של כל גליון )כעזר לכורכי הספר(.
רישומים בכתב-יד בשולי מספר דפים.

ב-קעד, קעז-קעט, ]1[ דף. חסר דף שער )הושלם בצילום(. 34 ס"מ 
גדולים  כתמים  מהדפים  בחלק  כתמים.  בינוני-טוב.  מצב  בקירוב. 
הראשונים  בדפים  חסרים  גדולים  קרעים  בהם  קרעים,  וכהים. 
משוקמים  בטקסט,  פגיעות  עם  נוספים,  דפים  ובמספר  והאחרונים 
במספר  בצילום  הטקסט  של  השלמות  )עם  נייר  ובהדבקות  במילוי 
דפים(. סימני עש עם פגיעות בטקסט, משוקמים ברובם במילוי נייר. 

כריכה חדשה.
 .44b 'הברמן, המדפיס דניאל בומבירגי, מס

פתיחה: $20,000 
הערכה: $40,000-50,000  

309

309. Tractate Chullin – Venice, 1521 – First Talmud Edition Printed by Daniel Bomberg
Babylonian Talmud, Tractate Chullin – with Rashi and Tosafot, Piskei Tosafot, the Rambam's commentary on 
Mishnayot, and Rabbenu Asher. Venice: Daniel Bomberg, 1521. First edition.
Volume from the first Talmud edition printed by Daniel Bomberg in Venice. This famous edition (The Venice Talmud), 
the first to comprise the entire Babylonian Talmud, served as prototype for all future Talmud editions. It established 
the text of the Talmud, the page layout and foliation used until this day.
"Registro" table on final page, listing the gatherings and opening text of each sheet (to facilitate bookbinding).
Marginal handwritten inscriptions to several leaves.
2-174, 177-179, [1] leaves. Lacking title page (replaced in photocopy). Approx. 34 cm. Fair-good condition. Stains. 
Large, dark stains to some leaves. Tears, including large open tears to first and final leaves and to several other 
leaves, affecting text, repaired with paper (with photocopy text replacement in several places). Worming affecting 
text, mostly repaired with paper. New binding.

Opening price: $20,000
Estimate: $40,000-50,000
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310. Tractate Menachot – Venice, 1522 – First 
Talmud Edition Printed by Daniel Bomberg –
Fine Copy
Babylonian Talmud, Tractate Menachot – with Rashi 
and Tosafot, and Piskei Tosafot. Venice: Daniel 
Bomberg, 1522. First edition.
Volume from the first Talmud edition printed by Daniel 
Bomberg in Venice. This famous edition (The Venice 
Talmud), the first to comprise the entire Babylonian 
Talmud, served as prototype for all future Talmud 
editions. It established the text of the Talmud, the page 
layout and foliation used until this day.
[2] final leaves with Piskei Tosafot.
Signature on title page.
110, [2] leaves. 36.5 cm. Fine copy. Wide margins. Good 
condition. Stains, including dampstains and traces of 
past dampness. Minor marginal open tears to several 
leaves, and marginal tears to two final leaves, not 
affecting text, repaired with paper. New binding.

Opening price: $7000
Estimate: $8000-12,000

התלמוד  מהדורת   - רפ"ב  ונציה,   - מנחות  מסכת   .310
הראשונה של דניאל בומברג - עותק נאה

ופסקי  ותוספות,  רש"י  פירוש  עם   - מנחות  מסכת  בבלי,  תלמוד 
תוספות. ונציה, דפוס דניאל בומברג, רפ"ב ]1522[. מהדורה ראשונה. 
כרך מתוך מהדורת התלמוד הראשונה של המדפיס דניאל בומברג 
הבבלי  התלמוד  נדפס  בה  הראשונה  המהדורה  זוהי  בוונציה. 
בשלמותו. מהדורה נודעת זו )"דפוס ונציה"( היתה למהדורת ֵאם של 
כל מהדורות הש"ס שבאו אחריה. בה נקבע לדורות נוסח הגמרא, 

ובה נקבעו "צורת הדף" ומספור הדפים שנוהגים עד ימינו. 
]2[ דף אחרונים, עם "סימני דמסכת מנחות" ]פסקי תוספות[. 

חתימה בדף השער: "הצעיר אברהם נשי']א[ הכהן" ]כנראה, מגבירי 
חאלב[.

קי, ]2[ דף. 36.5 ס"מ. עותק נאה. שוליים רחבים. מצב טוב. כתמים, 
מספר  בשולי  חסרים  קטנים  קרעים  רטיבות.  ועקבות  כתמי  בהם 
בהדבקות  משוקמים  האחרונים,  הדפים  שני  בשולי  וקרעים  דפים, 

נייר, ללא פגיעה בטקסט. כריכה חדשה. 
הברמן, המדפיס דניאל בומבירגי, מס' 53. 

פתיחה: $7000 
הערכה: $8000-12,000 

310a310b
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311a311b

- עם שני  - מהדורת התלמוד הראשונה של דניאל בומברג  ונציה, רפ"ג   - ותמיד  קינים, מידות  מסכת מעילה,   .311
קולופונים לכבוד סיום הדפסת מהדורת התלמוד

תלמוד בבלי, מסכת מעילה, קינים, מידות ותמיד - עם פירוש רש"י ותוספות, ופסקי תוספות. ונציה, דפוס דניאל בומברג, רפ"ג ]1522[. מהדורה 
ראשונה. 

נדפס התלמוד הבבלי בשלמותו.  זוהי המהדורה הראשונה בה  בוונציה.  דניאל בומברג  כרך מתוך מהדורת התלמוד הראשונה של המדפיס 
מהדורה נודעת זו )"דפוס ונציה"( היתה למהדורת ֵאם של כל מהדורות הש"ס שבאו אחריה. בה נקבע לדורות נוסח הגמרא, ובה נקבעו "צורת 

הדף" ומספור הדפים שנוהגים עד ימינו. 
דף ב - דף כב/א, מסכת מעילה. 
דף כב - דף כה/א, מסכת קינין. 
דף כה/ב - דף לג, מסכת תמיד. 

דף לד - לז, מסכת מידות, עם פירוש הרמב"ם "ועם פירוש ה"ר שמעיה אשר פתר לפני רבינו ]רש"י[".
במסכת קינין ובמסכת תמיד נדפס במקום פירוש רש"י פירוש אחר, אשר מחברו אינו ידוע. 

בדף מז/2 שני קולופונים החותמים למעשה את סיומה של הדפסת התלמוד הראשונה בדפוס בומברג: "השבח וההודאה לממציא הראשון... 
והעיר את רוח אדונינו דניאל די בומבירגי להדפיס התלמוד הבבלי עם פי' רש"י ותוספות ופיסקי תוספות ופי' המשניות מהמיימוני... והגדיל 
והפליא לעשות מכל אשר היו לפניו ופיזר מממונו ומהונו ושלח לקרוא מבחר האומנים ע"י רוכבי הרכש האחשתרנים... ובזכות זה ה' יסייע ויאמץ 
ויחזק ויעלה מעלה מעלה לאדונינו דניאל בן קרניאל בומבירגי ויתן לו ריוח והצלחה אמן" )למרות שכחצי שנה מאוחר יותר נדפס סדר טהרות 
עם פירוש הר"ש, המדפיסים החשיבו את הש"ס כשלם, מפני שסדר טהרות נדפס קודם לכן עם פירוש הרמב"ם, וכפי הנראה לא כל האנשים קנו 

את המהדורה הנוספת של סדר טהרות(. 
מחכמי  ]כנראה  ברזאני"  "מרדכי  נוספים:  בדפים  חתימות  ס"ט".  ברזאני  מרדכי  בלמה"ר  ששון  אני  כספי[  ]=מקנת  "מק  השער:  בדף  חתימה 

כורדיסטן, ראה חומר מצורף[. רישום ארוך בכתב-יד מעבר לשער. מספר הגהות.
מז דף. 34 ס"מ. מצב משתנה בין הדפים. כ-35 מהדפים הראשונים במצב טוב, כעשרה מהדפים האחרונים במצב בינוני. כתמים. כתמי רטיבות 
בדפים האחרונים. קרעים גדולים חסרים וסימני עש רבים עם פגיעות בטקסט בכעשרה מהדפים האחרונים, משוקמים במילוי נייר )יתכן ומספר 

דפים הושלמו מעותק אחר(. חותמות. כריכת עור חדשה.
הברמן, המדפיס דניאל בומבירגי, מס' 64. 

פתיחה: $6000 
הערכה: $8000-12,000 
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312. מסכת שבת - ונציה, ר"צ - מהדורת התלמוד השניה של דניאל בומברג
תלמוד בבלי, מסכת שבת - עם פירוש רש"י ותוספות, פסקי תוספות, פירוש המשניות להרמב"ם, ורבינו אשר. ]ונציה, דפוס דניאל בומברג, ר"צ 

1530[. מהדורה שניה. 
כרך מתוך מהדורת התלמוד השניה של המדפיס דניאל בומברג בוונציה.

בסוף המסכת, דף קנז/2: "אחר השלמת המסכת יאמר זה ויועיל לשכחה", עם נוסח ההדרן הנאמר בסיום מסכת, אך בסופו נדפס "קדיש דרבנן" 
רגיל, ולא קדיש בנוסח המיוחד, הנהוג כיום. 

ציוני מקורות ורישומים רבים בכתב-יד בשולי הדפים ובגוף הטקסט. לאחר נוסח הקדיש שבסיום המסכת, רישום בכתיבה אשכנזית עתיקה של 
נוסח לאמירה בסיום המסכת, עם ציון המקור: "בשמושי תלים" )=שימוש תהלים(. 

עותק חסר. ג-ח, י-קצא דף. חסרים 4 דפים: דף השער, דפים ב, ט, ודף אחרון )הושלמו בצילום(. 35.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים רבים, בהם כתמי 
רטיבות וכתמים כהים. בלאי. קרעים, בהם קרעים עם פגיעות בטקסט, משוקמים בהדבקות נייר. קרעים גדולים חסרים בשולי מספר דפים, עם 
פגיעות קלות בטקסט, משוקמים במילוי נייר )עם השלמה בכתב-יד באחד מהדפים(. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. חותמות רבות )במספר דפים 

על הטקסט(. כריכת עור חדשה.
הברמן, המדפיס דניאל בומבירגי, מס' 19. 

פתיחה: $15,000 
הערכה: $20,000-30,000 

312. Tractate Shabbat – Venice, 1530 – Second Talmud Edition Printed by Bomberg
Babylonian Talmud, Tractate Shabbat – with Rashi and Tosafot, Piskei Tosafot, Rambam's commentary on Mishnayot, 
and Rabbenu Asher. [Venice: Daniel Bomberg, 1530]. Second edition. 
Volume of the second Talmud edition printed by Daniel Bomberg in Venice.
On p. 157b, text of the Hadran recited upon the completion of a tractate. Concludes with the regular kaddish, rather 
than the special kaddish usually recited nowadays at a siyum. 
Many handwritten references and markings in the margins and body of text. After the kaddish at end of tractate, 
inscription in early Ashkenazic script with text to be recited at a siyum (from Shimush Tehillim).
Incomplete copy. 3-8, 10-191 leaves. Lacking 4 leaves: title page, leaves 2, 9, and final leaf (replaced in photocopy). 
35.5 cm. Fair condition. Many stains, including dampstains and dark stains. Wear. Tears, including tears affecting 
text, repaired with paper. Large marginal open tears to several leaves, slightly affecting text, repaired with paper 
(with handwritten text replacement on one leaf). Worming, affecting text. Many stamps (over text in several places). 
New leather binding.

Opening price: $15,000
Estimate: $20,000-30,000

311. Tractates Me'ilah, Kinnim, Middot and Tamid – Venice, 1522 – First Talmud Edition Printed by 
Daniel Bomberg – With Two Colophons Marking the Completion of this Talmud Edition
Babylonian Talmud, Tractates Me'ilah, Kinnim, Middot and Tamid – with Rashi and Tosafot, and Piskei Tosafot. 
Venice: Daniel Bomberg, 1522. First edition. 
Volume from the first Talmud edition printed by Daniel Bomberg in Venice. This famous edition (The Venice Talmud), 
the first to comprise the entire Babylonian Talmud, served as prototype for all future Talmud editions. It established 
the text of the Talmud, the page layout and foliation used until this day.
Two colophons on p. 47b mark the conclusion of the printing of the first Talmud edition issued by Bomberg (although 
Order Taharot was printed half a year later with the commentary of the Rash, the printers already considered the 
edition complete since Order Taharot with the commentary of the Rambam had been printed, and presumably not all 
buyers would purchase an additional edition of Order Taharot).
Signatures on title page and others leaves, including signatures of R. Mordechai Barzani (presumably a Torah scholar 
in Kurdistan, see enclosed material). Lengthy handwritten inscription on verso of title page. Several glosses.
47 leaves. 34 cm. Condition varies. First 35 leaves in good condition, final ten leaves in fair condition. Stains. 
Dampstains to final leaves. Large open tears and extensive worming affecting text to final ten leaves, repaired with 
paper (several leaves may have been supplied from a different copy). Stamps. New leather binding.

Opening price: $6000
Estimate: $8000-12,000
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313. Tractate Mo'ed Katan – Venice, 1539 – Third 
Edition Printed by Daniel Bomberg
Babylonian Talmud, Tractate Mo'ed Katan – with Rashi 
and Tosafot, Piskei Tosafot, the Rambam's commentary 
on Mishnayot, and Rabbenu Asher. Venice: Daniel 
Bomberg, 1539. Title page states: "Printed for the 
second time", though this is in fact the third edition of 
Mo'ed Katan issued by Bomberg.
Inscriptions on title page and other leaves.
45 leaves. 34.5 cm. Fair-good condition. Stains, 
including dampstains and mold stains to several leaves. 
Marginal open tears to title page and other leaves, and 
large open tears to final leaves, affecting text, repaired 
with paper (with photocopy replacement in several 
places). Worming affecting text, repaired with paper. 
New leather binding.

Opening price: $20,000
Estimate: $30,000-40,000

313. מסכת מועד קטן - ונציה, רצ"ט - מהדורה שלישית 
בדפוס דניאל בומברג

פיסקי  ותוספות,  פירוש רש"י  - עם  תלמוד בבלי, מסכת מועד קטן 
דפוס  ונציה,  אשר.  ורבינו  להרמב"ם,  המשניות  פירוש  תוספות, 
אך  שנית",  נדפס  "אשר  בדף השער:   .]1539[ רצ"ט  בומברג,  דניאל 
למעשה זוהי מהדורה שלישית של מסכת מועד קטן בדפוס בומברג.

רישומים בדף השער ובדפים נוספים.
רטיבות  כתמי  בהם  כתמים,  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   34.5 דף.  מה 
ועובש במספר דפים. קרעים חסרים בשולי דף השער ודפים נוספים, 
בטקסט,  פגיעות  עם  האחרונים,  בדפים  חסרים  גדולים  וקרעים 
סימני  דפים(.  )עם השלמות בצילום במספר  נייר  משוקמים במילוי 

עש עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי נייר. כריכת עור חדשה.
הברמן, המדפיס דניאל בומבירגי, מס' 159. 

פתיחה: $20,000 
הערכה: $30,000-40,000 
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314. משניות סדר זרעים וסדר טהרות - מתוך מהדורת התלמוד הראשונה של דניאל בומברג - ונציה, רפ"ב
משניות סדר זרעים - עם פירוש הרמב"ם ורבינו שמשון ]הר"ש[ משאנץ, ומשניות סדר טהרות - עם פירוש הר"ש. ונציה, רפ"ב ]1522[. שני חלקים 

)בכרך אחד( מתוך מהדורת התלמוד הראשונה של המדפיס דניאל בומברג.
במהדורת התלמוד של בומברג נדפס סדר טהרות פעמיים, פעם עם פירוש הרמב"ם ופעם עם פירוש הר"ש משאנץ ]ראה: רנ"נ רבינוביץ, "מאמר 

על הדפסת התלמוד", ירושלים תשי"ב, עמ' מא-מב[. סדר טהרות בכרך שלפנינו הוא החלק עם פירוש הר"ש.
בדף השער חתימה בכתיבה איטלקית-אשכנזית עתיקה: "אליעזר יצחק הכהן", ובאיטלקית: "Lazaro Isac Sacerdote". רישום נוסף בכתב-יד 
בדף ב/1 של סדר זרעים: "אשר חנן אלדים את עבדו הצעי' אליעזר יצחק הכהן מפאליס' ]=פלסטרו[". בדפי הבטנה רישומים נוספים באיטלקית 

.)Sacerdote Palestro( של משפחת הכהנים פולסטרו
בראש סדר טהרות, רישומי בעלות )מחוקים בחלקם(: "קנין כספי יצחק יצ"ו בכמה"ו... רפאל... מפורטו זלה"ה"; "מודה אני יצחק יצ"ו בכמה"ו... 
רפאל מוינטורא איש פורטהו זלה"ה איך נתתי זה הספר שהוא סדר טהרות... אל הנבון כמה"ו אברהם יגל ממו]נציליסי?[ בחילוף אלו ספרים...".

מספר הגהות. הגהה ארוכה בדף לג/2 של סדר זרעים.
שני חלקים בכרך אחד. סדר זרעים: פו דף. חסרים ו דף עם הקדמת הרמב"ם לסדר זרעים והקדמת המתרגם. סדר טהרות: ]112[ דף. חסר דף 
השער. בין שני החלקים כרוכים ]4[ דפים חלקים )מקוריים(. 36 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. בלאי בחלק מהדפים. כתמי ועקבות רטיבות )כתמי 
רטיבות קשים בחלק מהדפים(. סימני עש. דפים מנותקים. מחיקות צנזורה במקומות בודדים וחתימות צנזורה בראש הכרך ובסופו. כריכת עור 

ישנה פגומה ומנותקת, עם שדרה קרועה.

פתיחה: $4000 
הערכה: $6000-8000

314
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המדפיס דניאל בומברג מתקן את חטא אבותיו

"דניאל בומבירגי, איש אנוירשה, בן שועים עשירים מופלגים היה. רצו הוריו לחנכו לגלחות )לכמורה( וישלחוהו 

לימים מת  והכיר במאֹורה של תורה.  גם לשון הקודש  ולמד שם  עוד אלא שזכה  ולא  לרומי. למד מה שלמד, 

אביו והניח את כל כספו לדניאל. חזר הביתה לסדר את עניניו ועניני משפחתו וימצא את ספר היוחסין למשפחת 

בומבירגי. עיין בו ומצא, כי אבות משפחתו שרפו את התלמוד בשוקי פאריז בשנת כך וכך לבריאת עולם, ורשמו 

בספרם בשמחה, כי הלהבות עלו עד לב השמים, ומי שלא ראה תבערה זו לא ראה תבערה יפה מימיו. הצטער 

דניאל בלבו ורצה לתקן את אשר פגמו אבותיו, אלא שלא ידע מה לעשות. שב לרומי, נכנס לחשמן שהיה ממונה 

עליו ושאל בעצתו. ואותו חשמן אוהב ישראל היה, ויאמר לו: צא וסדר לך בית-דפוס עברי. אבותיך רצו למעט 

תורה בישראל ואתה תרבה תורה, וזו תקנתם ותקנתך. הלך דניאל לויניציאה, עיר של סוחרים ומדפיסים, הוציא 

את כל כספו וסידר לו בית דפוס עברי גדול והדפיס הרבה ספרים. אמרו: לא נחה דעתו של דניאל בומבירגי עד 

שהדפיס את כל התלמוד כולו והפיצו בישראל. זכה והוא היה המדפיס הראשון שזכה לכך."

הימן הירושלמי )אברהם מאיר הברמן(, גוילים - מאה סיפורי אגדה, תל אביב תש"ב, עמ' נז.

314. Mishnayot Orders Zera'im and Taharot – From the First Talmud Edition of Daniel Bomberg 
– Venice, 1522
Mishnayot Order Zera'im – with the commentaries of the Rambam and Rabbenu Shimshon (the Rash) of 
Sens, and Mishnayot Order Taharot – with the commentary of the Rash. Venice, 1522. Two parts (in one 
volume), from the first Talmud edition published by Daniel Bomberg.
In Bomberg's Talmud edition, Order Taharot was printed twice, once with the commentary of the 
Rambam, and once with the commentary of the Rash of Sens. This volume contains only Order Taharot 
with the commentary of the Rash of Sens.
Signature in early Italian-Ashkenazic script on the title page: "Eliezer Yitzchak HaKohen", and signature 
in Italian: "Lazaro Isac Sacerdote", with another inscription on p. 2a of Order Zera'im. The endpapers 
contain additional Italian inscriptions of the Palestro family of Kohanim (Sacerdote Palestro).
Ownership inscriptions (partially faded) at the beginning of Order Taharot.
Several glosses. Lengthy gloss on p. 33b of Seder Zera'im.
Two parts in one volume. Order Zera'im: 86 leaves. Lacking 6 leaves with the preface of the Rambam to 
Order Zera'im and the foreword of the translator. Order Taharot: [112] leaves. Lacking title page. [4] blank 
leaves between the two parts (original). 36 cm. Fair condition. Stains. Wear to some leaves. Stains and 
traces of past dampness (significant dampstains to some leaves). Worming. Detached leaves. Censor's 
deletions in a few places, and censorship stamps at beginning and end of volume. Old leather binding, 
damaged and detached, with torn spine.

Opening price: $4000
Estimate: $6000-8000
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315. Tractate Bava Batra – Venice, 1548 – Printed by Giustiniani – Rare Edition
Babylonian Talmud, Tractate Bava Batra – with Rashi and Tosafot, Piskei Tosafot, Rabbenu Asher, and Rambam's 
commentary on Mishnayot. [Venice: Marco Antonio Giustiniani, 1548].
In 1543, Bomberg was faced with serious competition – Antonio Giustiniani, a Venetian patrician, began issuing his 
own Talmud edition with the assistance of Jews who had acquired printing skills in Bomberg's press. Giustiniani 
printed a complete Talmud edition in 1546-1551. His edition included several innovations, which were since 
incorporated as part of the classic Talmud page layout. His innovations include: Ein Mishpat, Masoret HaTalmud, 
references to the passages of Talmud quoted by Tosafot, and Kitzur Piskei HaRosh.
Bomberg's printing firm was eventually defeated by Giustiniani's fierce competition, until it stopped printing in 1549. 
Later, a dispute erupted between Giustiniani and another Venetian printer – Alvise Bragadin, which eventually led 
to the burning of the Talmud in 1553. This decree resulted in the burning of almost all the volumes of Giustiniani's 
Talmud edition, and they are therefore exceptionally rare. To the best of our knowledge, Tractate Bava Batra has 
never before been offered at auction.
Marginal glosses and inscription to several leaves. Signatures on leaves 136 and 142. Many inscriptions, quill trials 
and drawings on verso of final leaf, as well as signatures and stamps. 
3-180; 40 leaves. Lacking first two leaves (replaced in photocopy). Leaves 20-21 of second sequence bound out of 
order. Approx. 34 cm. Condition varies, first leaves and several other leaves in fair condition, most leaves in good-
fair condition. Stains, including dampstains and dark stains. Tears, including open tears affecting text, repaired with 
paper. Large open tears to several leaves, affecting text, repaired with paper (with photocopy replacement of missing 
text). Worming affecting text, repaired with paper. New leather binding.

Opening price: $12,000
Estimate: $30,000-40,000

315. מסכת בבא בתרא - ונציה, ש"ח - דפוס יושטיניאן 
- מהדורה נדירה

תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא - עם פירוש רש"י ותוספות, פסקי 
דפוס  ]ונציה,  להרמב"ם.  המשניות  ופירוש  אשר,  רבינו  תוספות, 

מארקו אנטוניאו יושטיניאן, ש"ח 1548[. 
בשנת ש"ג קם לבומברג מתחרה רציני, האציל הוונציאני אנטוניאו 
בסיוע  משלו,  תלמוד  מהדורת  הוא  אף  להדפיס  יושטיניאן, שהחל 
יושטיניאן  בומברג.  של  דפוסו  בבית  המלאכה  את  שלמדו  יהודים 
ש"ו-שי"א.  בשנים  הבבלי,  התלמוד  של  שלמה  מהדורה  הדפיס 
הדף  לצורת  מאז  שנוספו  מהם  חידושים,  מספר  נוספו  במהדורתו 
ונר  משפט  עין  במהדורתו:  החידושים  בין  הגמרא.  של  הקבועה 
המובאים  מהגמרא  לקטעים  מקום  מראה  התלמוד,  מסורת  מצוה, 

בתוספות, וקיצור פסקי הראש.
התחרות הקשה שבין בומברג ליושטיניאן היא זו שמוטטה לבסוף 
בהמשך  מלהדפיס.  חדל  ש"ט  שבשנת  עד  בומברג  של  דפוסו  את 
- אלוויזי בראגדין,  וונציאני אחר  יושטיניאן למדפיס  בין  ריב  פרץ 
נשרפו  זו  בגזירה  שי"ד.  בשנת  התלמוד  לשריפת  לבסוף  שהביא 
נדירים  ולכן הם  יושטיניאן  כמעט כל כרכי מהדורת התלמוד של 
מעולם  הוצגה  לא  בתרא  בבא  מסכת  ידיעתנו,  למיטב  ביותר. 

במכירות פומביות. 
הגהות ורישומים בשולי מספר דפים. בדף קלו ובדף קמב חתימות: 
"דוד פארדו", "שלי הצעיר דוד בכמה"ר יצחק פארדו נר"ו". מעבר 
ואיורים, בהן חתימות  קולמוס  ניסויי  רבים,  רישומים  לדף האחרון 

וחותמות של "נסים ן' וילייסיד נר"ו". 
ג-קפ; מ דף. חסרים שני הדפים הראשונים )הושלמו בצילום(. דפים 
כ-כא מספירת הדפים השניה נכרכו שלא כסדרם. 34 ס"מ בקירוב. 
מצב משתנה. דפים ראשונים ומספר דפים נוספים במצב בינוני, רוב 
הדפים במצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות וכתמים כהים. 
קרעים, בהם קרעים עם פגיעות בטקסט, משוקמים בהדבקות נייר. 

קרעים חסרים גדולים במספר דפים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי נייר )עם השלמות של הטקסט בצילום(. סימני עש עם פגיעות בטקסט, 
משוקמים במילוי נייר. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $12,000 
הערכה: $30,000-40,000 
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316. נביאים ראשונים עם פירוש אברבנאל - פיזרו, רע"א - מהדורה ראשונה - דפוס גרשם שונצינו - עם שער חלקי 
)החסר ברוב העותקים(

ספר נביאים ראשונים, עם פירוש רבי יצחק אברבנאל. ]פיזרו, דפוס גרשם שונצינו, רע"א 1511[. מהדורה ראשונה, שנדפסה מספר שנים לאחר 
מות המחבר. 

פירוש האברבנאל על ספרים יהושע, שופטים, שמואל ומלכים, עם הפנים )סדר-האותיות של הטקסט המקראי לקוח מהוצאת הארבע ועשרים, 
פיזרו רע"א-רע"ז(.

הדף הראשון הוא שער חלקי לספר יהושע: "ספר יהושע עם פירוש האברבנאל" )דף זה חסר ברוב העותקים(.
בראש הספר )דף ]2/א[( ובסופו )דף ]306/א[(, מסגרת מקושטת בתחריט עץ. במסגרת שבראש הספר מופיעה הקדמה מעניינת מאת המחבר 
)הנמשכת על פני דפים נוספים( ובה תיאור קורות חייו. הוא מספר בין היתר על בריחתו מפורטוגל, לאחר שהעלילו עליו כי הוא עומד לבגוד 
במדינה. הוא נמלט לטולדו שבקסטיליה, כשהוא מותיר אחריו את אשתו וילדיו. בזמן ישיבתו בקסטיליה ישב לחבר את פירוש הנביאים שלפנינו. 
בהקדמה לספר מלכים מוסיף ומספר המחבר את קורותיו. הוא מתאר את השתדלותו אצל מלכי ספרד פרדיננד ואיזבלה, אצלם שימש כשר 
אוצר, לבטל את גזירת גירוש היהודים מספרד. ניסיונו זה נכשל והוא מתאר את תלאות הגירוש של היהודים מספרד ואת צאתו על אחת האניות 

מספרד לנפולי, שם המשיך בכתיבת הפירוש לנביאים )ראה מסגרת(.
במסגרת שבסוף הספר מופיע שיר "התנצלות הרב המחבר על שהרבה בשבחיו", ושיר נוסף "על הספר".

בדף השער החלקי שבראש הכרך חתימת בעלים )בתוך אותיות הכותר( בכתיבה אשכנזית עתיקה: "שמשון בר יעקב הלוי שליט"א". מתחת לזה 
רישום באותיות מרובעות: "דפוס נאפולי שנת גרי"ם" ]למעשה אז היה המחבר באמצע כתיבת חיבורו, כפי שהוא כותב בהקדמתו למלכים[. 

]306[ דף. 31.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש, עם פגיעות בטקסט )בעיקר בדפים הראשונים והאחרונים(. קרעים חסרים 
בשולי מספר דפים, ללא פגיעה בטקסט. דף אחרון )עם המסגרת המקושטת( הודבק על נייר לחיזוק. חותמת ורישומים בכתב-יד בדף הראשון. 

כריכת עור חדשה.

פתיחה: $20,000 
הערכה: $30,000-40,000 
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"אני... יצחק בן... יהודה בן... מבני אברבנאל, כלם אנשים ראשי בני ישראל משורש ישי בית הלחמי ממשפחת 

בית דוד... שלו הייתי בביתי... בלשבונה... שם צוה ה' את הברכה באסמי, העושר והכבוד לפני... ביתי בית ועד 

לחכמים... ורענן בהיכל המלך דון אלפונשו... בצלו חמדתי וישבתי והייתי קרוב אליו והוא נשען על ידי, וכל הימים 

אשר הוא חי על האדמה על היכל מלכותא די בבל מהלך הוית... ויהי היום יום צרה... ונפל למשכב... וימלוך בנו 

תחתיו דון יואן... הפך לבו לשנוא שריו... גם בי התאנף המלך על לא חמס בכפי... עזבתי את ביתי נטשתי את 

נחלתי האשה אשר הוכיח ה' הילדים... וכל אשר לי ואמלטה רק אני לבדי... ואבוא אל מלכות קאשטיליא... ואומר 

טוב לי כי עוניתי למען אלמד חוקיך... הנה פה הקרה ה'... לפני אנשים חכמים וידועים חברים מקשיבים לקולי... 

ויחלו דעתי בפירוש פרשיות מספרי הנביאים הראשונים... ואקום ואעשה... פירוש הספרים האלה ארבעתם..." 

)מתוך הקדמת רבי יצחק אברבנאל לפירוש הנביאים(

"...ובשנה התשיעית שנת מזר"ה ישראל לכד מלך ספרד כל מלכות גרנט"ה... ובחזקתו וגובה לבו... ויאמר עשו 

בלבו... במה אקדם לקוני... אם לא בהכניס תחת כנפיו העם ההולכים בחשך שה פזורה ישראל... ולכן יצא דבר 

המלך... כל משפחות בית ישראל כי תעברו במים תפלון ותסגדון לאלקי הגוים טוב הארץ תאכלו.. ואם תמאנו... 

קומו צאו מתוך עמי מארצו' ספרד ומציצלי"א מיוריק"א וסרדיני"א אשר תחת ממשלתי... בעת היותי שם אני 

לו... למה תעשה כה  פי אתחנן  במו  גרוני דברתי אל המלך פעמים שלש  נחר  יגעתי בקראי  בית המלך  בחצר 

לעבדיך... וכמו פתן חרש יאטם אזנו לא ישוב מפני כל והמלכה עומדת על ימינו לשטנו... וילכו בלא כח שלש 

מאות אלף רגלי העם אשר אנכי בקרבו מנער ועד זקן טף ונשים ביו' אחד מכל מדינות המלך... ומהם שמו בים 

דרך... וגם מהם באו באש ובמים כי נשרפו האניות... גם אני אבחר דרכם דרך אניה בלב ים ואני בתוך הגולה 

באתי עם כל ביתי... פה העיר נאפול"י... השנה הזאת שנת גרי"ם..." 

)מתוך הקדמת רבי יצחק אברבנאל לספר מלכים(
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 - ר"פ  פיזרו,   - פירוש אברבנאל  עם  אחרונים  נביאים   .317
דפוס גרשם שונצינו - כריכת עץ עתיקה

ספר נביאים אחרונים, עם פירוש רבי יצחק אברבנאל. ]פיזרו, דפוס גרשם 
שונצינו[, ר"פ ]1520[. מהדורה ראשונה. 

פרטי  היתר  בין  נכתבו  במרכזו  עץ.  בתחריט  מעוטרת  מסגרת  עם  שער 
ההדפסה והמדפיס: "נדפס במדינת איטליאה על ידי צעיר המחוקקים קטן 
התלמידים מזרע ישראל איש שונצינו נודע ביהודה ובישראל שמו, שנת 
ר"פ לפ"ק...". בחלק מהעותקים העמוד שמעבר לשער חלק, אך בעותק 
שלפנינו נדפס בעמוד זה שיר ארוך בן נ"ב בתים, מאת בן המחבר, עם 
הכותרת: "דברי יהודה בן הגאון המפרש, לפאר פירושי אביו על ספרי 
הנביאים". השיר פותח במלים "יהולל רם עלי רמים וגאים / אשר ברא 

בחכמה כל ברואים", סימן "יהודה בן יצחק אברבנאל".
המהדורה הראשונה שלפנינו נדפסה כתריסר שנים לאחר פטירת המחבר, 
רבי יצחק אברבנאל. בסוף פירושו לספר ישעיה כותב המחבר, "והיתה 
התחלת הפי' הזה באי קורפו בר"ח אב שנת רנ"ה מהאלף הששי, ולפי 
השלמתו  היתה  עשיתי,  אשר  אחרים  חבורים  מפני  המלאכה  שבוטלה 
כי  ר"ח אלול שנת  ביום  נאפולי  בעיר מנופולי ממחוז הפוליא ממלכות 

ירחם ה' את יעקב ]רנ"ח[...".
מגדולי  הנודע,  יהודי  מדפיס  שונצינו,  גרשם  על-ידי  נדפס  הספר 
המדפיסים העבריים באיטליה. שונצינו נדד עם בני משפחתו וכלי דפוסו 
בערים שונות באיטליה, ובכל מקום בו שהה הדפיס ספרים עבריים. בעיר 
פיזרו הדפיס חלק ממסכתות הש"ס וספרים נוספים. את חלקו הראשון 
של פירוש האברבנאל, על נביאים ראשונים, הדפיס גם כן בפיזרו, כמה 
שנים קודם לכן - בשנת רע"א )ספר זה מוצג אף הוא בקטלוג שלפנינו, 

ראה פריט קודם(.
30.5 ס"מ. מצב כללי טוב. מספר דפים  ]397[ דף. ללא דף אחרון חלק. 
שעווה  כתמי  דפים  במספר  רטיבות.  כתמי  בהם  כתמים,  בינוני.  במצב 
וכתמים כהים. קרעים חסרים גדולים וסימני עש בדף השער, עם פגיעות 

רבות במסגרת השער המאוירת ובטקסט מצדו השני של הדף, משוקמים בהשלמות נייר )המסגרת הושלמה בצילום(. קרעים עם פגיעות בטקסט 
במספר דפים, ללא חיסרון. סימני עש עם פגיעות בטקסט, משוקמים ברובם במילוי נייר. חותמות קודמות של הספריה הלאומית )עם חותמות 
"הוצא מהספריה"(. רישומים בכתב-יד. כריכת עץ ועור עתיקה, משוקמת )עם אבזמי עור חדשים, שיקומים בשדרה ובפינות הכריכה, ונייר פורזץ 

חדש(.

פתיחה: $18,000 
הערכה: $20,000-25,000 

316. Neviim Rishonim with Abarbanel – Pesaro, 1511 – First Edition – Printed by Gershom Soncino – With 
Half-Title (Lacking in Most Copies)
Neviim Rishonim, with the commentary of R. Yitzchak Abarbanel. [Pesaro: Gershom Soncino, 1511]. First edition, 
printed several years after the author's passing.
Commentary of the Abarbanel on the books of Yehoshua, Shoftim, Shmuel and Melachim, with the text of the Neviim.
The first page is a half-title for the book of Yehoshua (this leaf is lacking in most copies). 
Woodcut border at the beginning (p. [2a]) and end (p. [306a]) of the book. Interesting preface by the author at the 
beginning of the book, in which he recounts his life story. In the preface to the book of Melachim, he describes his 
failed attempts to the decree to expel the Jews from Spain, and his settling in Naples, where he continued composing 
his commentary to Neviim (see Hebrew sidebar). 
Signature on half-title in early Ashkenazic script, followed by an inscription in square script, stating that the book was 
printed in Naples 1493 (at that time the author was still in the process of composing his commentary, as he relates in 
his preface to Melachim). 
[306] leaves. 31.5 cm. Good condition. Stains, including dampstains. Worming, affecting text (primarily to first and 
final leaves). Marginal open tears to several leaves, not affecting text. Final leaf (with engraved border) mounted on 
paper for reinforcement. Stamp and handwritten inscriptions on first leaf. New leather binding.

Opening price: $20,000
Estimate: $30,000-40,000
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317. Neviim Acharonim with Abarbanel – Pesaro, 1520 – Printed by Gershom Soncino – Early Wooden 
Binding
Neviim Acharonim, with the commentary of R. Yitzchak Abarbanel. [Pesaro: Gershom Soncino], 1520. First edition. 
Title within a woodcut ornamented border. In some copies, the verso of the title page is blank; in this copy it features 
a long, 52-stanza poem composed by the author's son, in praise of his father's commentary.
This edition was printed around 12 years after the passing of the author, R. Yitzchak Abarbanel. At the end of his 
commentary to the book of Yeshaya, the author writes that "the beginning of this commentary was written in the 
island of Corfu on Rosh Chodesh Av 1495, and since this work was postponed in deference to other compositions, I 
completed it in Monopoli in the region of Apulia… on Rosh Chodesh Elul [1498]…".
Gershom Soncino, a leading Italian Hebrew printer, also printed Abarbanel's commentary to Neviim Rishonim, in 
Pesaro 1511 (see previous item).
[397] leaves. Without final blank leaf. 30.5 cm. Overall good condition. Several leaves in fair condition. Stains, 
including dampstains. Wax stains and dark stains to several leaves. Large open tears and worming to title page, with 
significant damage to engraved border and text on verso, repaired with paper (border completed in photocopy). 
Tears to several leaves, affecting text, without loss. Worming, affecting text, mostly repaired with paper. Stamps of 
the NLI (with "removed from library" stamps). Handwritten inscriptions. Early wood and leather binding, repaired 
(with new leather clasps; spine and corners restored; new endpapers).

Opening price: $18,000
Estimate: $20,000-25,000

317b



28

ספטמבר 2022

318. הגדה של פסח ופרקי אבות - מתוך סידור לכל השנה כמנהג אשכנז - איטליה, רע"ה בערך - דפוס 
שונצינו - מהדורה נדירה במיוחד

סדר הגדה של פסח ופרקי אבות, מתוך סידור לכל השנה כמנהג אשכנז. ]איטליה, דפוס שונצינו, רע"ה 1515 בערך[.
לפנינו חלק מתוך סידור לכל השנה כמנהג אשכנז המערבי, הכולל הגדה של פסח ופרקי אבות. מקום ההדפסה ושנת הדפוס 

המדויקת אינם ידועים, אך כפי הנראה נדפס הסידור באיטליה, בדפוס שונצינו, סביב שנת רע"ה. 
]52[ דף. במפעל הביבליוגרפיה נרשמו ]288[ דף 36 - קונטרסים בני 8 דף כל אחד )על-פי עותק הספריה הבריטית(, ומצוין 
"ההמשך לא ראינו, ספק אם נדפס יותר". מן הקונטרסים שלפנינו, חסרים באמצע ]3[ דפים, וחסר דף אחרון של הקונטרס 
האחרון. הרכב הקונטרסים בעותק שלפנינו: יג7 )חסר דף אחרון(, יד-טו8, טז6 )חסרים שני דפים ראשונים(, יז-יח8, יט7 )חסר דף 
אחרון(. 14.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים רבים, בהם כתמי רטיבות ואוכל כהים. בלאי. קרעים, בהם קרעים חסרים עם פגיעות 
בטקסט. באחד מהדפים קרע חסר גדול )כמחצית מהדף(, עם פגיעה בטקסט, משוקם בהדבקת נייר, עם השלמה בכתב-יד. סימני 

עש, עם פגיעות בטקסט. כריכת עור חדשה.
מהדורה נדירה במיוחד.

ברשומה אודות הסידור במפעל הביבליוגרפיה, נכתב כי ראו 31 דפים בלבד מתוך הספר כולו )החל מהדף האחרון של קונטרס 
כט, עד הדף השישי של קונטרס לג; דפים אלו מופיעים בקטלוג הספריה הלאומית(, ורישום תוכן הסידור הושלם על פי עותק 

הספריה הבריטית.

פתיחה: $5000 
הערכה: $10,000-15,000

318. Passover Haggadah and Pirkei Avot – From an Ashkenazi Rite Year-Round Siddur – 
Italy, ca. 1515 – Printed by Soncino – Exceptionally Rare Edition
Passover Haggadah and Pirkei Avot, from an Ashkenazi rite year-round siddur. [Italy: Soncino, ca. 
1515].
[52] leaves. According to the Bibliography of the Hebrew Book (based on the British Library copy), 
the book originally comprised at least [288] leaves – 36 gatherings of 8 leaves each. Present gatherings 
lacking [3] leaves in middle, and final leaf of last gathering. Collation: xiii7 (lacking final leaf), xiv-
xv8, xvi6 (lacking first two leaves), xvii-xviii8, xix7 (lacking final leaf). 14.5 cm. Fair condition. Many 
stains, including dark dampstains and food stains. Wear. Tears, including open tears affecting text. 
Large open tear to one leaf (with loss of approx. half the leaf), affecting text, repaired with paper and 
handwritten text replacement. Worming, affecting text. New leather binding.
Exceptionally rare edition. 

Opening price: $5000
Estimate: $10,000-15,000
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319. ספר תרומת הדשן / ספר פסקים וכתבים - 
מהדורות ראשונות - ונציה, רע"ט - דפוס דניאל 

בומברג - חתימות רבי אברהם רוויגו

ישראל  רבינו  מאת  השו"ת,  חלק  הדשן,  תרומת  ספר 
 .]1519 ]רע"ט  בומברג,  דניאל  דפוס  ונציה,  איסרלין. 

מהדורה ראשונה.
נדפס ונכרך עם:

ונציה,  איסרלין.  ישראל  רבי  מאת  וכתבים,  פסקים  ספר 
דפוס דניאל בומברג, ]רע"ט 1519[. מהדורה ראשונה.

ידי רבי ישראל איסרלין ב"ר  ספר תרומת הדשן חובר על 
במעבר  אשכנז  יהדות  מגדולי  )מהרא"י(,  אשכנזי  פתחיה 
מתקופת הראשונים לתקופת האחרונים. הספר אף נערך על 
ידו, והוא מכיל דש"ן ]-שנ"ד[ שאלות ותשובות הלכתיות. 
כבר בחייו נחשב החיבור לספר יסוד בפסיקתם של חכמי 
רבים  למנהגים  ויסוד  מקור  היווה  גם  הוא  לימים  אשכנז. 
הנהוגים באשכנז, במיוחד אחרי שהרמ"א ציטט ממנו רבות 

ב"מפה" שלו על השולחן ערוך.
דורות  כמה  הדשן".  ב"תרומת  קיימת  מעניינת  תופעה 
בעצמו  כתב  ישראל  רבי  כי  פוסקים  כמה  כתבו  לאחריו 
כלומר  השאלות,  את  גם  אם  כי  התשובות  את  רק  לא 
שהופנו  מעשיות  שאלות  על  מתבססות  אינן  שתשובותיו 
ראה  ההלכה.  בקביעת  משמעות  יש  זו  )לעובדה  אליו 
ש"ך יו"ד קצו, כ; ט"ז יו"ד שכח, ב; שו"ת שער אפרים סי' 
מב(. כמה חוקרים סייגו קביעה זו, לכל הפחות לגבי חלק 
מהתשובות, להן נמצאו מקבילות בספרו "פסקים וכתבים" 

ובספרי תלמידיו.
ספר "פסקים וכתבים", שנערך על ידי תלמיד לא ידוע של 
רבי ישראל, מכיל בעיקרו תשובות ממנו, אך נוספו עליהן 
פסקים ומנהגים רבים, אותם שמע או ראה העורך אצל רבו 

]ספר דומה לספר זה הוא הספר "לקט יושר" של תלמיד נוסף בשם רבי יוסף יוזפא ב"ר משה, אלא שספר "לקט יושר" מכיל הרבה יותר 
מנהגים ופסקים מאשר תשובות[.

לרוב נדפסו שני הספרים יחד, וממהדורות מאוחרות יותר )ככל הנראה החל ממהדורת ורשה תרמ"ב( הפכו שניהם לחיבור אחד - 
"תרומת הדשן" - המחולק ל"ח"א: שאלות ותשובות", ו"ח"ב: פסקים וכתבים".

בדף השער של ספר תרומת הדשן חתימות )מחוקות בחלקן(: "שלי אברהם רוויגו" - יתכן שאלו חתימות רבי אברהם רוויגו )ת"י-תע"ד(, 
בירושלים  מקובלים  ישיבת  הקים  ישראל  לארץ  עלייתו  לאחר  באיטליה.  הרמ"ז  של  המובהק  תלמידו  באיטליה,  המקובלים  מגדולי 

והתמנה לתפקיד "הראשון לציון" )השלישי(. 
חתימות נוספות בדף השער הנ"ל: "יפ"י"; "יקותיאל פוייטו יצ"ו". רישום בדף האחרון: "שלי זה הספר... נאום אליעזר ב"ר שלום הלוי 

ז"ל ה"ה הי"ד... וגיסי יעקב מאזולה ס"ל יזיי"א קנה אותו עבורי". רישום נוסף בדף המגן האחורי.
מחיקות צנזורה במספר דפים )לצד חלקן הושלמו המילים בכתב-יד בכתיבה איטלקית(.

שני ספרים בכרך אחד. תרומת הדשן: ]132[ דף. פסקים וכתבים: ]53[ דף. 25 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. עקבות רטיבות בדפים 
האחרונים. קרעים חסרים בשולי דף השער ומספר דפים נוספים, משוקמים במילוי נייר. סימני עש, משוקמים במילוי נייר )עם פגיעה 
זעירה בטקסט באחד הדפים(. רישומים רבים בכתב-יד בדפים האחרונים. סימונים בעט בדפי המפתח של ספר תרומת הדשן. חתימות 

צנזורים בסוף ספר תרומת הדשן. כריכת עור חדשה.
על הספרים, ראה: י"ד דינרי, חכמי אשכנז בשלהי ימי הביניים, ירושלים תשמ"ד, עמ' 297-313.

הברמן, המדפיס דניאל בומבירגי, מס' 13, 15.

פתיחה: $4000 
הערכה: $5000-7000
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319. Terumat HaDeshen / Pesakim 
UKetavim – First Editions – Venice, 1519 – 
Printed by Daniel Bomberg – Signatures of 
Rabbi Avraham Rovigo
Terumat HaDeshen, responsa part, by R. Yisrael 
Isserlein. Venice: Daniel Bomberg, [1519]. First 
edition.
Printed and bound with: Pesakim UKetavim, 
by R. Yisrael Isserlein. Venice: Daniel Bomberg, 
[1519]. First edition.
Terumat HaDeshen, comprising 354 halachic 
responsa, is considered a basic halachic work, 
and serves as an important source on the 
practices of Ashkenazi Jews, repeatedly quoted 
by the Rema in his HaMapa on Shulchan Aruch.
Pesakim UKetavim, responsa compiled by 
a disciple of R. Yisrael, also contains many 
rulings and customs which he heard or saw 
from his teacher. 
Both works were usually printed together, and 
in later editions became two parts of a single 
work titled Terumat HaDeshen.
On the title page of Terumat HaDeshen, 
signatures (partially deleted): "Mine, Avraham 
Rovigo" – possibly R. Avraham Rovigo (1650-
1714), leading Italian kabbalist, close disciple 
of the Remez in Italy. After his immigration 
to Eretz Israel, he founded the yeshiva for 
kabbalists in Jerusalem and was appointed Rishon LeTzion.
Other signatures on the title page and inscriptions on final leaf and back endpaper.
Censorship deletions in several places (some of the deleted text rewritten in Italian script).
Two books in one volume. Terumat HaDeshen: [132] leaves. Pesakim UKetavim: [53] leaves. 25 cm. Good-
fair condition. Stains. Traces of past dampness to final leaves. Marginal open tears to title page and several 
other leaves, repaired with paper. Worming (minutely affecting text in one place), repaired with paper. Many 
handwritten inscriptions on final leaves. Pen markings on index leaves of Terumat HaDeshen. Censor's 
signatures at end of Terumat HaDeshen. New leather binding.

Opening price: $4000
Estimate: $5000-7000
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320. Yalkut Shimoni – Part II on Neviim and Ketuvim – First Edition – Salonika, 1521
Yalkut Shimoni, anthology of teachings of the sages, by R. Shimon HaDarshan, Part II, on Neviim and 
Ketuvim. [Salonika, Don Judah Gedalia, 1521]. First edition. 
Part II, on Neviim and Ketuvim, was published before Part I, on the Torah (Salonika 1526-1527).
Issued without a title page. 
This is the first edition of Yalkut Shimoni. The text is interspersed with numbers in Hebrew letters 
(known as Remazim – hints). These letters were not understood by the publishers of subsequent 
editions of the book, and errors occurred in their placement and order, until their true meaning was 
deciphered by R. Ch.Z. Finkel, who explained that the letters mark passages referred to in other places 
in the Yalkut.
138 [i.e. 140]; 63, [2], 64-66; 139 [i.e. 141]-236 leaves. Leaves 63, [2], 64-66 of commentary on Tehillim, 
bound between leaves 140-141 of Trei Asar. 28.5 cm. Fair-good condition. Stains, including many 
dampstains. Traces of past dampness with mold to some 10 leaves. Tears, including tears with minor 
damage to text (mostly without loss), and marginal open tears to several leaves, repaired with paper. 
Large open tears to final leaf, affecting text, repaired with paper (leaf restored and mounted on paper 
for reinforcement). Minor worming. Marginal paper repairs to several leaves (a few leaves presumably 
supplied from a different copy). Censorship deletions. New leather binding.

Opening price: $18,000
Estimate: $20,000-25,000

320. ספר ילקוט שמעוני, חלק שני על נביאים וכתובים - מהדורה ראשונה - שאלוניקי, רפ"א
ספר ילקוט שמעוני, לקט מאמרי חז"ל, מאת רבי שמעון הדרשן, חלק שני, על נביאים וכתובים. ]שאלוניקי, דפוס דון יהודה 

לבית גדליה, רפ"א 1521[. מהדורה ראשונה.
החלק השני על נביאים וכתובים שלפנינו, נדפס לפני החלק הראשון על התורה )שאלוניקי רפ"ו-רפ"ז(.

נדפס ללא דף שער.
לפנינו המהדורה הראשונה של "ילקוט שמעוני". במהדורה זו צוינו בתוך הטקסט "רמזים", ממוספרים באותיות. תפקיד הרמזים 
לא הובן על-ידי מדפיסי הספר בהוצאות הבאות, וסדרם, מיקומם ומיספורם השתבשו. השיבוש נעשה כבר במהדורה השניה 
)ונציה שכ"ו(. משמעותם של הרמזים התגלתה על-ידי הרב ח"ז פינקל שקבע "שאין זו חלוקה לפי פסוקים אף לא לפי מאמרים 
או ענינים", כפי שחשבו בעבר, אלא שציוני ה"רמזים" באו "כדי לרמוז שהכתוב... שייך גם למקום נוסף או למקומות נוספים 
בהתאם להפניות... בשאר המקומות בילקוט... בכדי להקל על המחפש למצא את המאמר או את הפסוק הנדרש בנקל..." 
)ראה בהרחבה: הרב ח"ז פינקל, ילקוט שמעוני ופשר רמזיו, מוריה, שנה ז, תשל"ח, עמ' פו-פז(. כאמור, ה"רמזים" מופיעים 
בסדר ובמיקום הנכון רק במהדורה הראשונה, ועל כך כתב הרב פינקל )שם(: "ומה מאירים הדברים כשמעיינים ב'ילקוט' דפוס 

הראשון... שרוב רובן של האותיות - המספרים האלה, באים דוקא באמצע המאמרים או בסופם... בהתאם לביאורנו". 
הגהות רבות בכתיבה איטלקית. חתימה בדף הראשון: "אליעזר הרטום יצ"ו".

קלח ]צ"ל קמ[; סג, ]2[, סד-סו; קלט ]צ"ל קמא[-רלו דף. דפים סג, ]2[, סד-סו של הפירוש על תהילים, נכרכו בין דפים קמ-קמא 
של תרי עשר. 28.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות רבים. עקבות רטיבות עם סימני פטריה בכ-10 דפים. 
קרעים, בהם קרעים עם פגיעות קלות בטקסט )ברובם ללא חסרון(, וקרעים חסרים בשולי מספר דפים, משוקמים בהשלמות 
נייר  והודבק על  )הדף עבר שיקום  נייר  גדולים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים בהשלמות  נייר. בדף האחרון קרעים חסרים 
לחיזוק(. סימני עש קלים. הדבקות נייר בשולי מספר דפים )דפים בודדים הושלמו כפי הנראה מעותק אחר(. מחיקות צנזורה. 

כריכת עור חדשה. 

פתיחה: $18,000 
הערכה: $20,000-25,000 
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321. Commentary on the Torah by Rabbi Menachem Recanati – First Edition – Venice, 1523 – One of the 
First Printed Kabbalistic Works
Kabbalistic commentary on the Torah, by R. Menachem Recanati. Venice: Daniel Bomberg, 1523. First edition.
R. Menachem Recanati, a posek and kabbalist – one of the first Italian kabbalists in the 13th and 14th century.
The Recanati commentary on the Torah was one of the first kabbalistic book ever printed, and it contains many 
quotations from the Zohar (which was first printed only in 1558).
This is the second book proofread by the famous proofreader Yaakov son of Chaim ibn Adoniyahu (the first being 
Tzror HaMor, see next item).
Early ownership inscription in Ashkenazic script on title page.
[154] leaves. Originally: [156] leaves. Without blank leaves (leaf [116] and final leaf). 24.5 cm. Fair-good condition. 
Stains, including dampstains and traces of past dampness. Large open tear to title page, affecting text on verso, 
repaired with paper. Tears, including open tears affecting text, repaired with paper. Worming, affecting text. 
Significant worming to approx. 12 leaves in middle of book, with extensive damage to text, repaired with paper. 
Censor's inscriptions and stamps on final leaf. New leather binding.

Opening price: $5000
Estimate: $6000-8000

 - ראשונה  מהדורה   - התורה  על  רקנאטי  פירוש   .321
ונציה, רפ"ג - מספרי הקבלה הראשונים שהופיעו בדפוס

פירוש על התורה על דרך האמת, מאת ה"חכם הקדוש" רבי מנחם 
מהדורה   .]1523[ רפ"ג  בומברג,  דניאל  דפוס  ונציה,  מרקנאטי. 

ראשונה.
באיטליה  המקובלים  מראשוני  ופוסק,  מקובל  רקנאטי,  מנחם  רבי 
במאות ה-13 וה-14. קרוי על שם עירו רקנאטי שבאיטליה. תולדותיו 
לוטות בערפל. תורתו מושפעת ממקובלי גירונה - רבי יצחק סגי נהור 
ביניהם  קסטיליה,  ממקובלי  גם  הושפע  וממשיכיו.  והרמב"ן  וחוגו, 
רבי יוסף ג'יקטיליה ורבי משה די ליאון. במקביל הושפע אף מחסידי 
אשכנז, והוא מצטט בכתביו דברים מרבי יהודה החסיד ורבי אליעזר 
מוורמס. גם בפסקי ההלכות שלו ניכר כי הוא קרוב לעולם המנהג 
והפסיקה האשכנזי. חיבורו הארוך והחשוב ביותר הוא פירושו על 
השפעה  נודעה  זה  לחיבור  הראשונה.  מהדורתו  שלפנינו  התורה, 
כל התורה,  בדורות שאחריו. החיבור מקיף את  על מקובלים  רבה 
והוא מבוסס על דרך הקבלה. בדבריו הוא מצטט רבות את הזוהר, 
ואף היה המקובל הראשון שהתייחס בקביעות במונח "ספר הזוהר" 
)ראה: בועז הוס, כזוהר הרקיע, ירושלים תשס"ח, עמ' 62(. מכתביו 
הרקנאטי,  פסקי  ספר  ש"ד;  קושטא  המצוות,  טעמי  ספר  הנוספים: 
בולוניה רצ"ח. ידועים גם חיבורים נוספים שכתב, שלא הגיעו לידינו 

)להרחבה: משה אידל, ר' מנחם רקאנטי המקובל, תל אביב 1998(.
שראו  הראשונים  הקבלה  מספרי  הוא  התורה  על  רקנאטי  פירוש 
)שנדפס  הזוהר  מספר  רבים  ציטוטים  כולל  והוא  הדפוס,  אור  את 
נשלמה  ההדפסה  כי  נכתב  בקולופון  שי"ח(.  בשנת  רק  לראשונה 

ב"יום ב' ל"ה ימים למספר בני ישראל ]אייר[ שנת הרפ"ג לפ"ק". 
את הספר הגיה המגיה הנודע יעקב בן חיים ן' אדוניהו. זהו הספר 
השני שהגיה יעקב בן חיים בדפוס בומברג )קדם לו ספר צרור המור, 

ראה פריט הבא(. בראש הספר הקדמה של יעקב בן חיים על חכמת הקבלה.
רישום בעלות עתיק בכתיבה אשכנזית בדף השער: "ראה כי זה הוא אשר זכיתי מאת הש' ב"ה בכסף מקנתו... מאת לוי כהן מק"ק מאוירמש]?[ 

בחצר ב"ה יו' ד' י"ד אייר שכ"א ל"ק נא' הק' אנשיל כהן". 
]154[ דף. במקור: ]156[ דף. ללא דפים חלקים )דף ]116[ ודף אחרון(. 24.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי ועקבות רטיבות. קרע חסר 
גדול בדף השער, עם פגיעה בטקסט מצדו השני של הדף, משוקם בהשלמת נייר. קרעים, בהם קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי 
נייר. סימני עש עם פגיעות בטקסט. בכ-12 דפים באמצע הספר סימני עש קשים, עם פגיעות רבות בטקסט, משוקמים במילוי נייר. רישומי צנזורה 

וחותמות בדף האחרון. כריכת עור חדשה.
הברמן, המדפיס דניאל בומבירגי, מס' 84.

פתיחה: $5000 
הערכה: $6000-8000 

321
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מהדורה   - סבע  אברהם  לרבי  המור  צרור  ספר   .322
ראשונה - ונציה, רפ"ג

ספר צרור המור, ביאור על התורה, על דרך הפשט ועל דרך הסוד 
)קבלה(, מאת רבי אברהם סבע, ממגורשי ספרד. ונציה, דפוס דניאל 

בומברג, רפ"ג ]1523-1522[. מהדורה ראשונה. 
המחבר, רבי אברהם סבע )ר'-רס"ט(, רב, דרשן ומקובל בדור גירוש 
ספרד. נולד בקסטיליה והיה מתלמידיו של רבי יצחק די ליאון. לאחר 
 ,)Guimarães( גימארייש  לעיר  קהילתו  עם  עבר  מספרד,  הגירוש 
הסמוכה לפורטו שבפורטוגל. במהלך גזרות השמד שניחתו על יהודי 
פורטוגל בשנת רנ"ז, נחטפו שני ילדיו והוטבלו לנצרות. לאחר שנאסר 
נותרו  כתביו  אך  לפאס,  להימלט  הצליח  בליסבון,  עינויים  ועבר 
בפורטוגל. לאחר נדודים רבים הגיע לאדריאנופול, בה השתקע וכתב 
לאיטליה,  בדרכו  באונייה  נפטר  רס"ט  בשנת  חיבוריו.  את  מחדש 
ספר  הגדולים הביא החיד"א, בשם  )בספרו שם  ורונה  בעיר  ונקבר 
דברי יוסף, סיפור פלא על פטירתו של רבי אברהם סבע באונייה בעת 
ישראל  בקבר  שיקברוהו  ידאג  שאם  החובל  לרב  והבטחתו  סערה, 
ינוח הים מזעפו(. בין יתר חיבוריו )שרובם נותרו בכתבי-יד ואבדו(: 
אשכול הכופר על מגילת אסתר ומגילת רות; צרור הכסף על הלכות 

ראש השנה, יום כיפור ועבודה זרה; צרור החיים על מסכת אבות.
ספר צרור המור וכמוהו גם ספר רקנאטי )שמוצג בקטלוג זה, ראה 
לאחר  באיטליה  שנדפסו  הראשונים  מהספרים  הם  קודם(,  פריט 
הגירוש מספרד, הכוללים דברי קבלה. בספר צרור המור אף נדפסו 
לראשונה קטעים מספר הזוהר בתרגום לעברית )ספר הזוהר נדפס 
רק  נדפסו  לעברית  הזוהר  מספר  תרגומים  שי"ח;  בשנת  לראשונה 
במאה ה-17; ראה: בועז הוס, תרגומי הזוהר, בתוך: חידושי זוהר - 

מחקרים חדשים בספרות הזהר, תל אביב 2007(. 
את הספר הגיה המגיה הנודע יעקב בן חיים ן' אדוניהו. צרור המור 
הוא הספר המתוארך הראשון שהגיה יעקב בן חיים בדפוס בומברג. 
והגיענו  האמתי...  לשלם  "ההודאה  שלו:  קולופון  האחרון  בדף 
לתשלום הדפסת הספר המפואר הזה... ולרוב התועלת הנמשך ממנו 

ראוי לשבח ולפאר למסבב הסבו']ת[... אשר העיר והאיר רוח אדוננו דניאל בומבירגי להדפיס הספר המפואר הזה בהשתדלות שהשתדל בו 
היקר רבי חיים בן הה"ר משה אלטון ז"ל, להביאו מארץ מרחק וכן בשאר ספרי הקדש, ובמצות האדון יצ"ו אני הצעיר והדל... יעקב בר רבי חיים 
ן' אדוניה, שמתי מגמת פני להגיה הספר הזה לפי קוצר דעתי... ואם שום שגיאה ימצא המעיין יחשדני לכף זכות כי מלאכת הדפוס היא ידועה 

לכל יודעיה, כי היא ארוכה וקצרה...". 
רישומי בעלות בדף השער: "זה הספר הוא שלי גבריאל יצחק מרפורגו"; "Abraham Aboab יצ"ו". 

הגהות בכתיבה איטלקית.
]171[ דף. 29.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי קל. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. קרעים חסרים בדף השער, ללא 
פגיעות בטקסט )דף השער הודבק על נייר עבה לחיזוק(. בשני דפים לקראת סופו של הספר )דפים ]164-165[(, סימני עש רבים עם פגיעות בטקסט, 
וקרעים חסרים גדולים בשוליים )ללא פגיעה בטקסט(, משוקמים במילוי ובהשלמות נייר )דפים אלו הושלמו כנראה מעותק אחר(. חותם שעווה 
בדף השער. מחיקות צנזורה, שנעשו בחלקן על ידי גירוד מילים מהדף )כמה מהמילים הושלמו בכתב-יד(. חתימות צנזורה בדף האחרון. כריכת 

עור חדשה. 
הברמן, המדפיס דניאל בומבירגי, מס' 83. 

פתיחה: $7500 
הערכה: $10,000-15,000 
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322. Tzror HaMor by Rabbi Avraham Saba – First Edition – Venice, 1522-1523
Tzror HaMor, commentary on the Torah, following the peshat and kabbalistic approaches, by R. Avraham Saba, a 
Spanish exile. Venice: Daniel Bomberg, 1522-1523. First edition.
The author, R. Avraham Saba (1440-1509), rabbi, preacher and kabbalist at the time of the Spanish expulsion. A 
disciple of R. Yitzchak de Leon. After the expulsion, he fled to Portugal, and later to Fez, leaving his manuscripts 
behind. He eventually reached Adrianople, where he rewrote his works. He passed away on a ship on his way to 
Italy, and was buried in Verona.
This book is the first dated book proofread by the famous proofreader Yaakov son of Chaim ibn Adoniyahu. 
Ownership inscriptions on title page. Glosses in Italian script.
[171] leaves. 29.5 cm. Good-fair condition. Stains, including dampstains. Minor wear. Worming, affecting text. Open 
tears to title page, not affecting text (title page mounted on thick paper for reinforcement). Two leaves towards 
end of book (leaves [164-165]) with extensive worming affecting text, and large marginal open tears (not affecting 
text), repaired with paper (these leaves were presumably supplied from a different copy). Wax seal on title page. 
Censorship deletions, with some words scraped off (some words replaced in handwriting). Censor's signatures on 
final leaf. New leather binding.

Opening price: $7500
Estimate: $10,000-15,000
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323. Sefer HaTerumah – Venice, 1523 – First Edition 
Sefer HaTerumah, halachic rulings on various topics, by R. Baruch son of R. Yitzchak of France. Venice: Daniel 
Bomberg, 1523. First edition.
Sefer HaTerumah is one of the prominent halachic works composed in the times of the Tosafists. 
Ownership inscriptions on the title page.
Several inscriptions in Sephardic script.
[139] leaves. Without blank leaf at end of book. Approx. 26 cm. Condition varies. Title page and first and final leaves 
in fair condition, most leaves in good condition. Stains, including dampstains and traces of past dampness, with 
mold. Tears, including large open tears to title page and second leaf, and open tears to several other leaves (including 
final three leaves), not affecting text, repaired with paper. Worming, affecting text, repaired in part with paper. 
Stamps. New leather binding.

Opening price: $4000
Estimate: $5000-6000

323. ספר התרומה - ונציה, רפ"ג - מהדורה ראשונה 
ספר התרומה, פסקי הלכות במגוון נושאים, מאת רבי ברוך בן רבי 
מהדורה   .]1523[ רפ"ג  בומברג,  דניאל  דפוס  ונציה,  מצרפת.  יצחק 

ראשונה.
ספר התרומה הוא מספרי הפסיקה החשובים שנכתבו בתקופת בעלי 
התוספות. הוא כולל הלכות במגוון נושאים: שחיטה, טרפות, איסור 
נסך, ספר תורה,  יין  זרה,  גיטין, חליצה, עבודה  נדה,  והיתר, חלה, 

תפילין, ארץ ישראל ושבת.
)מכונה  בצרפת  יצחק, מבעלי התוספות  רבי  בן  ברוך  רבי  המחבר, 
ברוך  רבי  בטעות  מכונה  ולעתים  ספרו,  שם  על  התרומה"  "בעל 
רבי  בן  יצחק  רבי  של  המובהק  תלמידו  מגרמיזא(,  או  מוורמייזא 
נפטר.  ובה  ישראל  לארץ  עלה  לפטירתו  סמוך  הזקן(.  )ר"י  שמואל 
אפשר שבהתאם למנהג העלייה לארץ ישראל, שרווח בימיו, הקדיש 

בספרו, לאחר הלכות תפילין, פרק מיוחד ל"הלכות ארץ ישראל".
בראש הספר מפתח נרחב הכולל את תמצית ההלכות על פי סדר 

הפרקים.
קוני  לכבוד  מהוני  הזה  הספר  "קניתי  השער:  בדף  בעלות  רישומי 
הק' מנשה במהר"ר איצק נ"י מליסא, תרמותי]?[ קודש היא להרבני 
יוסף  הקצין מו"ה מנשה בראשטיין]?[ מליסא דברי מתגורר בביתו 
איש כהן האפרתי"; "עילאי עבר תתאי גבר הק' יהונתן בהר"ר יוסף 

סג"ל"; "שייך לי לשמי ה"ק יהונתן ברי"ס ז"ל". 
לח'  א"ך  ג'  "היום  הספר:  בדפי  ספרדית  בכתיבה  רישומים  מספר 
אייר... שנת התע"ג נפטר לבית עולמו החכם השלם כמהר"ר יעקב 
אריה זל"ה..."; "היום יום שבת קודש... תשרי שנת התס"ו בסמן טוב 

ומזל טוב נולד בני יעקב ה"י...".
]139[ דף. ללא דף חלק בסוף הספר. 26 ס"מ בקירוב. מצב משתנה 
בין הדפים. דף שער ודפים ראשונים ואחרונים במצב בינוני, מרבית 
הדפים במצב טוב. כתמים, בהם כתמי ועקבות רטיבות, עם סימני 

פטריה. קרעים, בהם קרעים גדולים חסרים בדף השער ובדף השני, וקרעים חסרים במספר דפים נוספים )כולל שלושת הדפים האחרונים(, ללא 
פגיעות בטקסט, משוקמים בהשלמות נייר. סימני עש עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם במילוי נייר. חותמות. כריכת עור חדשה.

הברמן, המדפיס דניאל בומבירגי, מס' 81. 

פתיחה: $4000 
הערכה: $5000-6000 
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רבים  איורים   - הקדמוני  משל  ספר   .324
בחיתוכי עץ - ונציה, ש"ז 

ספר משל הקדמוני, מאת רבי יצחק אבן סהולה, עם 
איורים רבים )חיתוכי עץ(. ]ונציה[, דפוס מאיר בן 

יעקב פרענצוני, ]ש"ז 1547?[. 
ספר משל הקדמוני, הספר העברי המאויר הראשון, 
שונצינו  גרשם  המדפיס  ידי  על  לראשונה  נדפס 
מכן  ולאחר  בקירוב;   )1491( רנ"א  בשנת  בברישה, 
נדפס שוב על ידי שונצינו בשנת רנ"ז )1497( בקירוב 
)עותק של המהדורה השניה הופיע ב"קדם" מכירה 
83, חלק א', פריט 16(. לפנינו מהדורתו השלישית 

של החיבור שנדפס בוונציה. 
המחבר, רבי יצחק בן שלמה אבן סהולה, פילוסוף, 
רופא ומקובל. נולד בספרד בשנת 1244, ונפטר כפי 
הנראה בסוף המאה ה-13. חיבורו "משל הקדמוני" 
המשלבת  מחורזת(,  )פרוזה  יהודית  מקאמה  הוא 
מוסר  ללמד  שמטרתם  ושירים,  משלים  אגדות, 
בעלי  באגדות  משתמש  המחבר  טובות.  ומידות 
החיבור  בתוך  מוסרית.  כאלגוריה  שונות  חיים 
מתנהל דו-שיח בין המחבר לבין ה"מקשה" - חכם 
וסגולתן  חשיבותן  על  מתווכחים  השניים  יריב. 
באגדות  משתמש  צד  וכל  המוסריות  המידות  של 

ומשלים כאמצעי להביע את דעתו.
הספר כולל חיתוכי עץ רבים - איורי סצנות מתוך 
ובני  חיים  בעלי  דמויות  עם  והסיפורים,  המשלים 
אדם. מקורם של האיורים בכתב היד של המחבר, 
קטעי  בין  אותם  ששילב  סהולה,  אבן  יצחק  רבי 
הועתקו  אלה  איורים  אבד(.  זה  יד  )כתב  הטקסט 
בכתבי יד מאוחרים יותר, ומשם עברו אל הדפוס, 
לראשונה על ידי בני משפחת שונצינו. חיתוכי העץ 

במהדורה שלפנינו הוכנו במיוחד למהדורה זו, והם מפורטים יותר מהאיורים שבמהדורת שונצינו )כמו כן, במהדורה שלפנינו 
מוספרו האיורים, א-עט(.

בדף האחרון רישום בכתיבה ספרדית, עם פרטים ביוגרפיים אודות המחבר )על פי ספר שלשלת הקבלה לרבי גדליה ן' יחיא(, 
החתום: "החבי"ב ס"ט" ]יתכן שזהו כתב-ידו וחתימתו של רבי חיים בנבנישתי בעל "כנסת הגדולה", שזה היה כינויו[. רישום 

נוסף בעמוד זה, דהוי וקשה לקריאה, מתחיל במילים: "נא"ה דר"ס...".
דגל המדפיס של מאיר בן יעקב איש פרענץ )פרענצוני( בדף השער: מנורה בת שבעה קנים עשויים כפתור ופרח, עם בסיס בן 
שלוש רגליים, ועם כיתובים משלושת צדיה הרומזים לשם המדפיס )ראה: א' יערי, דגלי המדפיסים העבריים, ירושלים תש"ד, 

מס' 14; הערה בעמוד 128(.
סד דף. 18.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. סימני עש עם פגיעות בטקסט ופגיעות מעטות באיורים, משוקמים ברובם במילוי נייר 
)דפים רבים עברו שיקום(. קרעים, בהם קרעים חסרים, עם פגיעות בטקסט במספר דפים, משוקמים במילוי נייר. קרע לרוחב דף 
ז', עם פגיעה באיור ובטקסט )ללא חיסרון(, משוקם בהדבקה. יתכן שדף ד' הושלם מעותק אחר )ואולי גם מספר דפים נוספים(. 
חיתוך דפים על גבול הכותרות במספר מקומות. שוליים תחתונים קצוצים במספר דפים, עם פגיעה בשומר הדף באחד מן 

הדפים. חותמת ורישומים בדף השער. כריכת עור חדשה ומפוארת, עם עיטורים מוזהבים.
על הספר ומהדורותיו, ראה: א"מ הברמן, קריית ספר, כט, תשי"ג, עמ' 199-203. 

 .A.J. Karp, From the Ends of the Earth: Judaic Treasures of the Library of Congress (1991), p. 125
על המדפיס מאיר פרענצוני, ראה: הברמן, פרקים בתולדות המדפיסים העברים, עמ' 168-169.

פתיחה: $30,000 
הערכה: $35,000-45,000

38

324a

ספטמבר 2022



39

פריטים מיוחדים ודפוסים מוקדמים

324b

324c



40

ספטמבר 2022

324. Meshal HaKadmoni – Many Woodcut Illustrations – Venice, 1547
Meshal HaKadmoni, by R. Yitzchak ibn Sahula. Many woodcut illustrations. [Venice]: Meir son of Jacob Parenzo, 
[1547?].
Meshal HaKadmoni, the first illustrated Hebrew book, was first printed by Gershom Soncino in Brescia, ca. 1491; and 
then again in ca. 1497 (a copy of the second edition was sold in Kedem Auction 83, part I, item 16). This is the third 
edition of the book, printed in Venice. 
The author, R. Yitzchak son of Shlomo ibn Sahula, was a philosopher, physician and kabbalist. Born in Spain in 
1244, he presumably passed away in late 13th century. His composition Meshal HaKadmoni is a collection of fables, 
parables and poems, striving to inculcate ethics and positive attributes. Various animal fables are employed by the 
author as moral allegories. The composition takes the form of a dialogue between the author and his opponent, who 
argue over the importance and necessity of cultivating moral virtues.
The book includes many woodcuts, illustrating scenes from the parables and fables, depicting both animal and 
human figures. The illustrations, which originate from the author's manuscript (now lost), were copied in later 
manuscripts, and eventually printed by the Soncino family. The present edition features a new series of woodcut 
illustrations, more detailed than the illustrations found in the Soncino editions (the illustrations in the present edition 
were numbered, 1-79).
Inscription in Sephardic script on final leaf, with biographic details on the author, signed "HeChaviv" (possibly 
handwritten and signed by R. Chaim Benveniste author of Knesset HaGedolah, who would sign with this acronym). 
Additional inscription on this page, faded and difficult to decipher.
64 leaves. 18.5 cm. Fair-good condition. Stains. Worming, affecting text and slightly affecting illustrations, mostly 
repaired with paper (many leaves restored). Tears, including open tears, affecting text in several places, repaired with 
paper. Tear across leaf 7, affecting illustration and text (without loss), repaired. Leaf 4 (and possibly other leaves) 
may have been supplied from a different copy. Leaves trimmed close to headings in several places. Lower margins of 
several leaves trimmed, with damage to catchword in one place. Stamp and inscriptions on title page. New, elegant 
leather binding, with gilt decorations.

Opening price: $30,000
Estimate: $35,000-40,000
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325. ששה סדרי משנה עם פירוש רבי עובדיה מברטנורא - ונציה, ש"ח-ש"ט - מהדורה ראשונה של פירוש רבי עובדיה 
מברטנורא - ששה כרכים

ששה סדרי משנה, עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורא. ונציה, דפוס קארלו קוויריני, ש"ח-ש"ט ]1548-1549[. מהדורה ראשונה. ששה כרכים.
מהדורה ראשונה של פירושו הנודע של רבינו עובדיה מברטנורא על המשנה. 

רבינו עובדיה ירא מברטנורא )הרע"ב; נולד בסביבות שנת ר', נפטר בסביבות שנת ר"פ(, גדול מפרשי המשנה ומגדולי חכמי דורו. נולד באיטליה 
)Bertinoro(, והיה תלמידו של המהרי"ק. בראשית דרכו שימש ברבנות קאסטילו. בשנת רמ"ז, החל בהכנות לעלייתו לארץ  בעיר ברטנורה 
ישראל. בדרכו לארץ נדד במספר מקומות, עד שבחודש ניסן רמ"ח הגיע לירושלים ונתמנה שם לרבה של העיר. כבר בדורו זכה להערכה רבה, 
וכפי שכותב עליו הרדב"ז: "האיש הזה היה מפורסם בחכמה וראש לכל רבני ירושלים", "כל חכמי צרפת וספרד ואשכנז שבירושלם היו יושבים 
לפניו כפופים לו" )שו"ת הרדב"ז חלק רביעי, סימן אלף קפ ]קח[(. רבי עובדיה כתב מספר חיבורים, ביניהם "עמר נקא" על פירוש רש"י לתורה, 
אך גולת הכותרת שבחיבוריו הוא פירושו הידוע למשנה, שהפך - בדומה לפירוש רש"י לתלמוד - לפירוש היסודי והנלמד ביותר, ונדפס באלפי 

מהדורות המשנה מאז ועד ימינו.
לפנינו ששה כרכי המהדורה הראשונה. שלושת הכרכים הראשונים )זרעים, מועד ונשים( נדפסו בשנת ש"ח, ושלושת הכרכים האחרים )נזיקין, 
קדשים וטהרות( נדפסו בשנת ש"ט. בסופי שני הכרכים הראשונים קולופון המביא לבית הדפוס "מאיר בר יעקב איש פירענץ" )ראה: א"מ הברמן, 
המדפיסים בני ר' יעקב פרענציני בוויניציאה, ארשת, א, תשי"ט, עמ' 61-90(. בסוף כרך קדשים נדפסו דברי סיום עם שבחיו של המחבר, מאת 
המגיה רבי משה בן רבי זכריה מקורפו, ושיר בשבח המחבר מאת המו"ל הנ"ל. בין היתר כותב רבי משה בן רבי זכריה: "ועובדיה היה ירא את 
ה' מנעוריו... היה עם ה' אלהיו והשפיע והופיע עליו נצוץ מהוד זיו יקרו ונפתחו לו מעיינות שערי חכמה שערי בינה ונכנס בגן ה'... ועלינו לשבח 
לסבת הסבות ועלת העלות אשר חנן למין האנושי בדורותינו אלו איש גבור חיל במלחמתה של תורה... רב החובל בים התלמוד... שנכנס לפני 
לפנים בתורה האלהית... הציע את המשנה... דבריו מתוקים לכל פיות, בנויים לתלפיות... ודרש במעגלי עגילי הצדק... ובפרט במשנה שלא בנו 

עליה תלמוד... אליכם אישים אקרא אוהבי התורה ולומדיה... הכינו עצמם להשיג הספר הזה שלספיריו אין ספירה...". 
ברוב הכרכים מוזכר בשער: "החכם כהר"ר עובדיה כמהר"ר זכריה זלה"ה" שהביא את הספר לדפוס. רבי עובדיה בן רבי זכריה הוא אחיינו של 
הרע"ב, כמבואר בהקדמת הספר מקרא קודש על מגילת רות )ונציה שמ"ה(: "...עובדיה המון מברטנורה זצ"ל אשר שם נפשו בכפו להוציא לאורה 

פירוש המשניות של רבנו עובדיה דודו זצ"ל...".
חתימה בשער סדר מועד: "אלקנה רוב'ירו". רישומים בדף השער של כרך קדשים ומעבר לדף השער של כרך טהרות. רישומים והגהות בשולי 

דפים, בכתיבה ספרדית )ברובם - ציון סדר לימוד המסכתות לפי סדר פרשיות השבוע(.
ששה כרכים. זרעים: ב-עג דף. חסר דף השער )שני צדיו הושלמו בצילום על פני שני דפים(. דף נה נכרך לאחר דף נח )המסומן בטעות כדף סד(. 
מועד: פז דף. נשים: סה דף. חסר דף אחרון )הושלם בצילום(. נזיקין: ג-פה, ]1[ דף. חסרים שני הדפים הראשונים )הושלמו בצילום(. קדשים: צז, 
]1[ דף. טהרות: קכו דף. 18.5-19.5 ס"מ. מצב כללי בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. כתמי רטיבות רבים בכרך השישי. עקבות רטיבות עם סימני 
פטריה בכרך השני והשלישי. בלאי. קרעים, בהם קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי נייר. בכרך הראשון קרעים גדולים חסרים 
בחלק מהדפים, משוקמים במילוי נייר, עם השלמות של הטקסט בצילום. קרעים חסרים בחלק מדפי השער, עם פגיעה קלה בדגל המדפיס בכרך 
השישי. סימני עש עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם במילוי נייר. הדבקות נייר לחיזוק בשולי הדפים במספר מקומות. חיתוך דפים עם פגיעות 

בכותרות הדפים במספר מקומות. כריכות עור חדשות )אחידות(.

פתיחה: $15,000 
הערכה: $15,000-20,000 
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325. Six Orders of the Mishnah with the Commentary of Rabbi Ovadia of Bartenura – Venice, 1548-1549 – 
First Edition of R. Ovadia's Commentary
Six Orders of the Mishnah, with commentary by R. Ovadia of Bartenura. Venice: Carlo Quirino, 1548-1549. First 
edition. Six volumes.
First edition of the renowned commentary of R. Ovadia of Bartenura to the Mishnah.
R. Ovadia Yareh of Bartenura (Bertinoro; ca. 1440 – ca. 1520), leading commentator of the Mishnah and prominent 
Torah scholar in his times. He served as rabbi in Italy, and later in Jerusalem, where he was held in very high esteem. 
He composed several works, though his magnum opus was undoubtedly his commentary to the Mishnah, which, 
just like Rashi on the Talmud, became the most basic and popular commentary, reprinted in thousands of editions 
until this day.
The present set comprises all six volumes of the first edition. The first three volumes were printed in 1548, and the 
last three volumes in 1549. Colophon of the publisher Meir son of Yaakov Parenzo at the end of the first two volumes. 
Poems in praise of the author at the end of the Kodashim volume. Most volumes mention on the title page R. Ovadia 
son of R. Zecharia, nephew of the author, as the one who brought the books to print. 
Signature on title page of Order Mo'ed. Inscriptions on title page of Kodashim vol. and on verso of title page of 
Taharot vol. Marginal glosses and inscriptions in Sephardic script.
Six volumes. Zera'im: 2-73 leaves. Lacking title page (recto and verso replaced in photocopy on two separate leaves). 
Leaf 55 bound after leaf 58 (erroneously marked as leaf 64). Moed: 87 leaves. Nashim: 65 leaves. Lacking final leaf 
(replaced in photocopy). Nezikin: 3-85, [1] leaves. Lacking first two leaves (replaced in photocopy). Kodashim: 97, [1] 
leaves. Taharot: 126 leaves. 18.5-19.5 cm. Overall fair condition. Stains, including dampstains. Many dampstains to 
vol. VI. Traces of past dampness with mold to vols. II and III. Wear. Tears, including open tears affecting text, repaired 
with paper. Large open tears to some leaves in vol. I, repaired with paper, with photocopy text replacement. Open 
tears to some title pages, repaired with paper, with photocopy text replacement. Worming, affecting text, repaired in 
part with paper. Marginal paper repairs in several places. Leaves trimmed with damage to headings in several places. 
New (matching) leather bindings.

Opening price: $15,000
Estimate: $15,000-20,000

הפירוש המקיף הראשון על המשנה מאז הרמב"ם, והתפשטות לימוד המשנה

פירוש רבינו עובדיה מברטנורא היה הפירוש המקיף הראשון שנכתב על המשנה, מאז חיבורו של הרמב"ם על המשנה.

לימוד המשנה כחיבור בפני עצמו, ללא התלמודים, לא היה נפוץ במרבית תפוצות ישראל במשך מאות בשנים. עד למאה ה-15 כמעט ולא 

ניתן למצוא ספרי משנה ללא תלמוד. תלמידי חכמים סמכו על דברי רבינו תם כי התלמוד הבבלי בלול מן הכל - מקרא, משנה ותלמוד - 

ולא עסקו במשנה לעצמה. גם פשוטי העם עסקו במקרא ובמדרש, אך לא במשנה. שונה היה הדבר באיטליה וביוון, ובכל המרחב הביזנטי 

שהושפע מארץ ישראל, שבהם עסקו בלימוד המשנה לעצמה, ועד היום מרבית כתבי-היד של המשנה שהשתמרו באים דווקא מאזור זה. 

המשנה הייתה שגורה בפי חכמי איטליה, ואלו כתבו על המשנה פירושים וביאורי מילים. במקום זה קמו גדולי מפרשי המשנה דוגמת ר"י 

בן מלכי צדק, רבינו הלל, רבי דניאל ועוד. ייחודי היה הרמב"ם במרחב שלו, שכתב פירוש על כל המשנה, אך גם הוא התבסס רבות על 

נוסח המשנה שבבבלי, והחדיר תיקונים רבים מתוך נוסח המשנה שבבבלי, שהיה שונה מנוסח המשנה שרווח בארץ ישראל. המשנה גם 

נדפסה לראשונה בנפולי שבאיטליה בשנת רנ"ב )1492(.

רק במאה ה-16 החלה תנופה מחודשת של לימוד המשנה בשאר תפוצות ישראל. לכך תרמו כמה גורמים: ראשית, קריאתם של כמה 

מחכמי ישראל ללימוד המשנה, בראשם המהר"ל מפראג שסבר כי ראוי שכל נער ילמד משנה כבר בגיל צעיר כבסיס לתלמוד. בהקדמה 

לפירושו "תוספות יום טוב", מספר תלמידו של המהר"ל - רבי יו"ט ליפמן הלר, כי בהשפעת רבו החלו קבוצות וחבורות רבות ללמוד משנה 

יחדיו. אחריו הגיעו גם רבי שלמה אפרים מלונטשיץ בעל "כלי יקר" ולאחר מכן הגר"א מווילנא שקראו אף הם לעסוק בלימוד המשנה. 

שנית, בד בבד עם התעוררות זו התפשטה השקפת המקובלים כי המשנה מגלמת את התורה שבעל פה ומסומלת בספירת מלכות המייצגת 

את השכינה. המקובלים הרבו לדבר על תיקון הנשמה שיש בלימוד המשנה, וכך גם ה"מגיד" משמים שנגלה לבית יוסף הפליג לשבח את 

שינון המשניות שלו. שלישית, התפשטות הדפוס ותופעת הדפסת המשנה בנפרד מהתלמודים, תרמו לא מעט להתגברות לימוד המשנה. 

כאמור, הפירוש הראשון על כל המשנה מאז פירוש הרמב"ם היה פירושו של רבי עובדיה מברטנורא. סביר להניח שחיבור פירושו היה 

תוצאה של מנהג מקומו לעסוק בלימוד המשנה כשלעצמה. לאחר הדפסתו התפשט הפירוש בכל רחבי העולם, ונדפס במהדורות רבות כבר 

בשנים שלאחריו. קרוב לוודאי שגם לפירושו הבהיר והקולח היה חלק גדול בהתפשטות לימוד המשנה בכל קהילות ישראל.

)ראה: י' זוסמן, 'כתבי יד ומסורות נוסח של המשנה', דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות, ג, תשל"ז, עמ' -215

250; א' ארנד, 'לימוד משנה וחברות משנה בעת החדשה', JSIJ, 2004, עמ' 19-53; י' פליישמן, החזרה למשנה בעת החדשה 

המוקדמת, עבודת מוסמך, האוניברסיטה העברית בירושלים תשפ"א(.
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 - ש'-ש"א  אוגסבורג,   - טורים  ארבעה  ספר   .326
חשובה  מהדורה   - אחד  בכרך  החלקים  ארבעת 
הכוללת הגהות רבי אברהם מפראג - תיעוד היסטורי 

בכתב-יד 

ספר ארבעה טורים, מאת רבי יעקב בר אשר. אוגסבורג, ]דפוס 
חיים בן דוד שחור[, ש'-]ש"א 1540-1541[. ארבעת הטורים בכרך 

אחד. 
דף השער אינו מאוייר, אך העמוד הראשון של חלק אורח חיים 
ז' מהספירה הראשונה - אחרי המפתחות(, מוקף מסגרת  )בדף 
שער מאויירת מרשימה )תחריט עץ מעשה ידי הנס הולביין הבן, 
את  המתארים  איורים  עם   ,)Hans Holbein der Jüngere

בריאת העולם והאדם, דמויות דוד ושלמה, ועוד.
גוף הטקסט, הכותרות ותיבות הפתיחה נדפסו באותיות מרובעות 
המפתחות  בדפי  הסימנים  סדר  של  הטקסט  אשכנזי.  מטיפוס 

נדפס באותיות מטיפוס בינוני )"כתב רש"י"(.
הטקסט שנדפס במהדורה שלפנינו מלווה בהגהות ותיקוני נוסח, 
מתוך הגהותיו של רבי אברהם ב"ר אביגדור, רבה של פראג. בדף 
האחרון נדפסה אגרת מאת רבי יוסף בר יקר )חתנו של המדפיס 
חיים שחור(, שסייע בהדפסת הספר, לגיסו רבי יעקב בר ברוך. רבי 
יוסף בר יקר מתנצל בפני גיסו על שלא שמע בקולו, ובחר שלא 
אביגדור  ב"ר  אברהם  רבי  של  הארוכות  הגהותיו  את  להדפיס 
במלואן )"וכמעט אומר שרוב הגהותיו מבלבלים על המתלמדים 
ציוני  פירושי מילות,  נוסח,  בו..."(, אלא בחר מתוכן רק תיקוני 
מקורות וכדומה. במקביל להדפסה זו החלו להדפיס בפראג את 
הגהותיו של רבי אברהם ב"ר אביגדור במלואן, במהדורת הטור 
אורח  טור  הראשון,  הכרך  רק  שם  נדפס  בפועל  שם.  שנדפסה 

חיים )פראג, ש'(, ומאז לא נדפסו ההגהות יותר עד לדורנו.
הנה  "כי  שלפנינו:  המהדורה  את  המדפיס  משבח  השער  בדף 
הטורים הקדומים, כולם נמצאו בעלי מומים... ובפרט שני חלקים 
האחרונים, עלו כולם קמשונים... ובכן אזרנו כגברים חלצינו, ואל 
המלאכה שמנו פנינו, כיד ה' הטובה עלינו, וטרם התחילינו יגענו 
בכל יכלתינו, עד כי הגענו לרשותינו, ספר מדויק ככל חפצינו, 
מהר"ר  הגאון  ואלופינו  מורינו  הרב  מפי  רב,  בדקדוק  מוגה 

אברהם מפראג מאור דורינו, ומתוכו הגהנו מלאכתינו, כל דף ודף בהעבירנו, פעמיים ושלש בכל כחינו, גם לא שקלנו על כפינו מלהוציא זהבינו 
וכספינו על יופי הכתב והנייר והדיו כפי השגתנו, עד כי לפי דעתינו לא ימצא בהם שמץ פסול מצידינו... עבדכם חיים בר דוד המחוקק".

חתימות בדף השער: "ע"ל ]=עלה לחלקי[ מרדכי שמואל ואלוברה תצ"ז"; "זה הספר שלי ישראל דוד ואלוברה די קוני 1889"; "כמ"ר יצחק יצ"ו 
מרקנאטו". חתימה בדף עם המסגרת המאויירת: "אשר בן הקדוש החבר ר' יששכר זצ"ל". חתימה בדף לג/1 בחלק אבן העזר: "אני אליעזר ב"ר 

נתן הלוי".
מעבר לדף האחרון של חלק אבן העזר, רישום ארוך בכתב-יד )עם הכותרת "ארשום לזיכרון המאורעות הרעות שאירעו את בני עמינו בשנת 
תמ"ט לפרט קטון..."(, המתעד את כיבושן של ערים ועיירות בגרמניה בידי הצבא הצרפתי בשנת תמ"ט )1688-1689(, במסגרת מלחמת תשע 
השנים, ובהן גם ערים בהן ישבו קהילות יהודיות כמו וורמייזא ומנהיים, את חורבן הערים, הקהילות ובתי הכנסת, ואת גירוש היהודים מהם. 
עליית  דף, משנת תק"ל, מתעד את  יותר באותו  רישום מאוחר  - ראה מסגרת.  פראג  בעיר  נוסף מתעד שריפה שפרצה באותה שנה  רישום 

המחירים ויוקר המחיה באותה שנה בכמה ממדינות גרמניה.
פגיעות בטקסט,  רבים. בלאי. קרעים עם  רטיבות קשים בדפים  רבים, בהם כתמי  בינוני-טוב. כתמים  ס"מ. מצב   29.5 דף.  קיב  ב, מד;  ע;  פד; 
בהדבקות  משוקמים  במסגרת,  פגיעות  עם  המאויירת,  המסגרת  עם  ובדף  השער  בדף  קרעים  בהם  חסרים,  קרעים  נייר.  בהדבקות  משוקמים 
והשלמות נייר. סימני עש עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי נייר. כ-10 דפים מחלק אבן העזר הושלמו מעותק אחר )עם קרעים חסרים בשולי 

הדפים וסימני עש, משוקמים בהשלמות נייר(. רישומים. כריכת עור חדשה.
ללא ]2[ דף אחרונים, עם סדר המסכתות והפרקים שבמשנה על פי הרלב"ג, שחסרים במרבית הטפסים )ראה שטיינשניידר, .C.B, עמ' 1183-1184; 

שמואל ווינער, עמ' 548, מס' 4505; דפים אלו הושלמו בצילום בעותק שלפנינו(. 
המדפיס ר' חיים שחור היה מחשובי המדפיסים בראשית הדפוס העברי באירופה מחוץ לאיטליה, ובין 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 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: $10,000 
הערכה: $14,000-16,000 
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תיעוד היסטורי יהודי מתקופת מלחמת תשע השנים

בעותק ארבעה טורים שלפנינו, מהדורת אוגסבורג ש'-ש"א, בעמוד הריק שבסוף חלק אבן העזר, מופיע תיעוד בכתב-יד על המאורעות 

שפקדו את הקהילות היהודיות בגרמניה, בשנת תמ"ט )1688-1689(, בעקבות כיבושי הצבא הצרפתי במסגרת "מלחמת תשע השנים":

"ארשום לזיכרון המאורעות הרעות שאירעו את בני עמינו בשנת תמ"ט לפרט קטון

בחודש אלול תמ"ח התחיל המלך צרפת לשלח גדודים למדינת זו והתחיל לכבוש כל מדינת אשר מעבר לנהר 

ריין ולכד בתשרי תמ"ט את החוזק פיליפוס בורג ואת העיר היפה מנהיים ואת העיר פרנקישטיין וגם לכד העיר 

מענץ וכל המקומת אשר סביבם וגם העיר בון לכד וגם לכד היידל בורג הייל ברין ומשם שלח גדוד למדינת 

ווירשן בורג אשר מעבר הלז דמיין ושרף שם עשרה כפרי' עד שנתנו לו כופר הנקרא בראנר שאצינג וגם למדינת 

אונשבאך שלח גדוד ושרפו שם כפרים רבים עד שגם נתנו כופר הם וכל המדינות עד לנהר טונא נתנו כופר 

ובמדינת רוטן בורג לא רצו ליתנו כופר ושרף שם לערך שלושים כפרי' ואחכ"ך עזב את העיר הייל פרין ע"י 

סיועת זקשין וגם היידל בורג עזב אבל החריב אותו כמעט.

ובחודש אדר תמ"ט שרף את העיר מנהיים עד היסוד וגם העיר והק"ק ווירמיישא שרף עד היסוד בחודש סיון 

אוי לעניים שכך רואת ואוי לאוזני' שכך שומעת על המקדשים מעט אשר נחרבו ואשר לחרב לחרב ואשר לשבי 

לשבי ובעת ההיא שרף גם העיר שפייאר אופנהיים מלבד שארי ערי וכפרים וגם העיר בינג שרף".

רישום נוסף באותו עמוד מתעד שריפה שפרצה באותה שנה בפראג וגרמה לנזק רב: 

"ובחודש תמוז הוכפלו הצרות יצאה אש מאת ה' יו' ג' ג' תמוז ושרף את העיר והק"ק פראג אשר היא היתה 

עיר ואם בישראל וכמה וכמה בתי כנסיות ובתי מדרשות שנשרפו עד אשר לא נשאר מכל מקום היהודים רק 

ב' בתי כנסיות ובית אחד כל השומע תצלינה שני אזניו על שוד ושבר בני עמינו אשר כמה וכמה אלפים נפשות 

נשארו ערום וערי' בעירום ובחוסר כל עוללים ישאלו לחם ופורש אין להם עולל ויונק שכבו בחוצת ברחובת 

קרי' ויותר ממאה וחמשים נפשות שנשרפו ומתו וכמה וכמה מאות ואלפים ספרי תורת ושאר ספרים קודש 

שנשרפו עד אשר לא נשאר שום ספר בק"ק פראג על אלה אני בוכי' עיני עיני יורדה מים גם במקו' הגוי' נשרפו 

כמה מאות בתים".
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326. Arbaa Turim – Augsburg, 1540-1541 
– Four Parts in One Volume – Important 
Edition Comprising Glosses of Rabbi 
Avraham of Prague – Handwritten Historical 
Documentation
Arbaa Turim, by R. Yaakov son of Asher. Augsburg: 
[Chaim son of David Shachor], 1540-[1541]. All 
parts in one volume.
The title page bears no decorations, but the first 
page of text of the Orach Chaim part (leaf 7 of first 
sequence, after table of contents), is set in an ornate 
woodcut border (by Hans Holbein the younger), 
depicting the creation of the world and of Adam, 
David and Solomon, and more.
The present edition includes glosses and textual 
corrections by R. Avraham son of R. Avigdor, rabbi 
of Prague.
Signatures on the title page, on leaf with engraved 
border, and on p. 33a of Even HaEzer.
On the title page, the printer praises this edition for 
its accuracy.
On the verso of the final leaf of Even HaEzer, 
lengthy handwritten inscription, documenting the 
French invasion of Germany in 1688-1689, during 
the Nine Years' War, and the destruction of towns, 
Jewish communities and synagogues. An additional 
inscription records the fire which broke out that year 
in Prague – see Hebrew sidebar. A later inscription 
on the same leaf, dated 1770, describes the inflation 
which occurred that year in several German states.
84; 70; 2, 44; 112 leaves. 29.5 cm. Fair-good condition. 
Many stains, including significant dampstains to 
many leaves. Wear. Tears, affecting text, repaired 
with paper. Open tears, including tears to title page and leaf with woodcut border, affecting border, repaired with 
paper. Worming, affecting text, repaired with paper. Some 10 leaves from Even HaEzer supplied from a different 
copy (with marginal open tears and worming, repaired with paper). Inscriptions. New leather binding.
Without final [2] leaf index, lacking in most copies.

Opening price: $10,000
Estimate: $14,000-16,000
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מהדורות   - יוסף  בית  עם  טור  של  שלם  סט   .327
ראשונות של הבית יוסף שנדפסו בחיי המחבר רבי 
יוסף קארו - אורח חיים - ונציה, ש"י / יורה דעה - 
ונציה, שי"א / אבן העזר - סביוניטה, שי"ג / חשן 

משפט - סביוניטה, שי"ט 

ארבעה חלקים בארבעה כרכים של טור עם בית יוסף: אורח 
חיים, יורה דעה, אבן העזר וחשן משפט - מהדורות ראשונות 

של ספר בית יוסף, שנדפסו בחיי המחבר מרן רבי יוסף קארו:
· טור אורח חיים, עם בית יוסף. ונציה, דפוס מארקו אנטוניאו 

יושטיניאן, ש"י ]1550[.
רישומי בעלות בדף השער, בהם: "זה הספר אורח חיים שייך 

להאלוף הקצין כמר אברהם בן זלמן שניאור יצ"ו", ועוד.
רישום בעלות בדף האחרון: "טור הלז קנה ב"ב הקצין והנדיב 
כמהור"ר  מפורסים  וחסיד  הגדול  הרב  ע"י  י"ץ  אברהם  כמר 
בק"ק  רוסיא  במדינת  ואב"ד  ר"מ  מקדם  שהיה  י"ץ  רפאל 
מאהלב ונסע לארץ הקדושה תוב"ב להיות בבית מדרשו ואל 
יחסר ללמוד וללמד כל מי שיבא לעדות כו"ח נאם דוד יצחק 

ממקרץ]?[".
המעיד  תקכ"ז,  משנת  רישום  עם  )מקורי?(  מגן  דף  מצורף 

שהספר הושאל לאחד מתלמידי הישיבה הרמה בפיורדא.
 - Dominico Irosolimitano חתימות צנזורה )בהן גם של

הצנזור דומניקו ג'רוזלימיטנו, דומניקו הירושלמי(.
בהם  כתמים,  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   34.5 דף.   ]1[ תנט,  כד, 
קרעים  בלאי.  דפים(.  במספר  רבים  )כתמים  רטיבות  כתמי 
במסגרת  קלה  פגיעה  )עם  השער  דף  בשולי  גדולים  חסרים 
משוקמים  נוספים,  דפים  במספר  חסרים  וקרעים  השער(, 
בהשלמות והדבקות נייר. סימני עש קלים, עם פגיעות קלות 
שוליים  עם  הספר  בראש  המפתחות  מדפי  שניים  בטקסט. 
שדפים  יתכן  נייר,  בהדבקת  הורחבו  )השוליים  יותר  קצרים 

אלה הושלמו מעותק אחר(. כריכת עור חדשה. 
דגל המדפיס בדף השער ובגרסה מוגדלת בדף האחרון: איור 
דמיוני של מבנה המקדש, ומראשו יוצא סרט עליו כתוב: "גדול 

יהיה כבוד הבית הזה אמר ה' צבאות". ראה: א' יערי, דגלי המדפיסים העבריים, ירושלים תש"ד, מס' 16-17; הערה בעמוד 129-131(. 
· טור יורה דעה, עם בית יוסף. ונציה, דפוס אלויזי בראגדין, שי"א ]1551[.

רישום בדף השער: "מתוקן על ידי יצחק מאר---". מספר הגהות בכתיבה איטלקית - אחת מהן )בדף פז/2( מסתיימת "כך דקדק מהר"ר יששכר 
ושפתי' ישק". הגהות וסימונים רבים מאוחרים, בעיפרון. מחיקות צנזורה. חתימות צנזורה בדף האחרון.

]30[, שצח דף. 33.5 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות )כתמים כהים בדפים האחרונים(. סימני עש במספר דפים, עם פגיעות קלות 
בטקסט. בדף השער סימני עש קלים, ללא פגיעות בטקסט )עם שיקומים בהדבקות נייר מצדו השני של הדף(. פגמי שפשוף קלים. מחיקות צנזורה 

)במספר דפים בהלכות עבודה זרה מחיקות צנזורה של שורות שלמות(. כריכת עור חדשה. 
· טור אבן העזר, עם בית יוסף. סביוניטה, דפוס טוביה פואה, שי"ג ]1553[.

קולופון בדף רלב/2: "ותהי השלמת הטור השלישי... יום ששי, ארבעה ימים לחדש תמוז שנת שי"ג, ע"י... קורנילייו אדיל קינד... ובבית הנדיב 
כמ"ר טוביה פואה... וכמוהו הוטפל]![ בהדפסתו החכם כמ"ר משה אבן שושן מעיר צפת...".

רלב דף. 33.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי ועקבות רטיבות )עם סימני פטריה קלים(. בלאי קל וקרעים קטנים בשולי דף השער ודפים 
נוספים בהתחלה ובסוף, משוקמים במילוי נייר. סימני עש קלים בשולי חלק מהדפים, ללא פגיעה בטקסט. כריכת עור חדשה )שונה מיתר הכריכות(. 
ישנם הבדלים בטיפוגרפיה של דף עד בין הטפסים השונים. בטופס שלפנינו מופיעות בשני העמודים של דף זה 57 שורות )ראה: י' זנה, קרית 

ספר, ז, תר"ץ, עמ' 484, מס' 4(.
· טור חשן משפט, עם בית יוסף. סביוניטה, דפוס טוביה פואה, שי"ט ]1559[.

רישומי בעלות בדף השער: "אני שמעון --- אופנהיים" )הרישום דהוי(; "שייך לא"מ]?[ כהר"ר הירץ סג"ל ווימפן"; "יה]ו[דה בר נפתלי שליט" 
)בשני צדי דף השער(.

הגהות קצרות במספר מקומות.
שלב דף. 38 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות וכתמים כהים גדולים. סימני עש קלים בדף השער ובדפים נוספים, עם פגיעות 
קלות בטקסט בחלק מהדפים. קרעים במספר דפים, עם פגיעות מעטות בטקסט, משוקמים בהדבקות נייר. פגמים קלים בדף השער. הדבקות נייר 

בשולי מספר דפים. כריכת עור חדשה.
בדף האחרון דגל המדפיס של טוביה פואה. ראה: א' יערי, דגלי המדפיסים העבריים, ירושלים תש"ד, מס' 21 עמ' 13, 133.

פתיחה: $40,000 
הערכה: $50,000-70,000 
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327. Complete Set of Tur with Beit Yosef – First 
Editions of Beit Yosef, Printed in the Lifetime 
of the Author Rabbi Yosef Karo – Orach Chaim 
– Venice, 1550 / Yoreh De'ah – Venice, 1551 / 
Even HaEzer – Sabbioneta, 1553 – Choshen 
Mishpat – Sabbioneta, 1559 
Tur with Beit Yosef, four parts in four volumes: 
Orach Chaim, Yoreh De'ah, Even HaEzer and 
Choshen Mishpat – first editions of Beit Yosef, 
printed in the lifetime of the author R. Yosef Karo:
· Tur Orach Chaim, with Beit Yosef. Venice: Marco 
Antonio Giustiniani, 1550.
Ownership inscriptions on title page and on final 
leave.
Endpaper (original?) enclosed, with inscription 
from 1767.
Censors' signatures (including signature of 
Dominico Irosolimitano).
24, 459, [1] leaves. 34.5 cm. Fair-good condition. 
Stains, including dampstains (several leaves with 
many stains). Wear. Large marginal open tears 
to title page (slightly affecting border), and open 
tears to several other leaves, repaired with paper. 
Minor worming, slightly affecting text. Two index 
leaves at beginning of book with smaller margins 
(remargined for conformity; leaves possibly 
supplied from a different copy). New leather 
binding.
· Tur Yoreh De'ah, with Beit Yosef. Venice: Alvise 
Bragadin, 1551.
Inscription on title page. Several glosses in Italian 
script. Many late penciled glosses and markings. 
Censorship deletions. Censor's signatures on final leaf.
[30], 398 leaves. 33.5 cm. Overall good condition. Stains, including dampstains (dark stains to final leaves). Worming 
to several leaves, slightly affecting text. Minor worming to title page, not affecting text (with paper repairs on verso). 
Minor abrasions. Censorship deletions (entire lines deleted on several leaves of tractate Avoda Zara). New leather 
binding.
· Tur Even HaEzer, with Beit Yosef. Sabbioneta: Tobias Foa, 1553.
Colophon on p. 232b: "The third Tur was completed… Friday, 4th Tammuz 1553, by… Cornelio Adelkind… in the 
press of R. Tobias Foa…".
232 leaves. 33.5 cm. Good-fair condition. Stains, including dampstains and traces of past dampness (with minor mold 
stains). Minor wear and marginal tears to title page and other leaves at beginning and end, repaired with paper. 
Minor marginal worming to some leaves, not affecting text. New leather binding (different from rest of set).
The copies of this edition vary in the typography of leaf 74. The present copy comprises 57 lines on both recto and 
verso. (see: I. Sonne, Kiryat Sefer, VII, 1930, p. 484, no. 4).
· Tur Choshen Mishpat, with Beit Yosef. Sabbioneta: Tobias Foa, 1559. 
Ownership inscriptions on both sides of title page (some faded).
Brief glosses in several places.
332 leaves. 38 cm. Good-fair condition. Stains, including dampstains and large, dark stains. Minor worming to title 
page and other leaves, slightly affecting text in some places. Tears to several leaves, with some damage to text, 
repaired with paper. Minor defects to title page. Marginal paper repairs to several leaves. New leather binding.

Opening price: $40,000
Estimate: $50,000-70,000
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חיבור הבית יוסף - הבטחת ה"מגיד" משמים - קריאת שם החיבור על פי ה"מגיד"

על חיבור הבית יוסף שקד מרן רבי יוסף קארו 32 שנה. בין השנים רפ"ב-ש"ב )1522-1542( כתב את הספר, ו-12 שנים נוספות - משנת ש"ב 

עד שי"ד )1554(, שקד על עריכתו והגהתו, וכפי שהוא כותב בסיום כרך חושן משפט שלפנינו )סביוניטה שי"ט, דף שלב/2(:

"אברך ה' אשר יעצני ועד כה ברכני להחל וגמור הספר המפואר הזה, ביאור ארבעה טורים אשר קראתיו בית יוסף, כי התחלתיו באנדרינופלי 

שנת רפ"ב, והשלמתיו בעיר צפת אשר בגליל העליון תוב"ב, ביום ד' י"א לאלול שנת הבק"ר אור, ונתעסקתי עוד בהגהתו ובמהדורא תנינא 

עד שנת די"ש, אוחילה לאל אחלה פניו, יזכני שיתפשט בכל ישראל...".

בעת כתיבת החיבור הבטיחו המלאך ה"מגיד" שהתגלה אליו משמים כי יעזור לו לסיים את החיבור, וכי החיבור יאיר את העולם ויתקבל 

בכל תפוצות ישראל: "ואזכך למגמר חיבורא דילך לאנהרא ביה עיני כל ישראל דהא כל עמין חכמי' נבונים ומשכילים ישאבון מחבורא דילך 

דאקריא בית יוסף ירויון מדשן ביתך. יפוצו מעינותיך חוצה חכמות בחוץ תרונה ושמך יזכר בבתי כנסיות ובתי מדרשות וכל עת שיזכירוך 

בבית המדרש יעלה ריח אפרך כקטורת בוסמין" )מגיד מישרים, וזאת הברכה(.

לא זו בלבד, אף את שם החיבור בחר רבי יוסף קארו בהמלצת המגיד: "עוד אמר לי שיעזרני לגמור חיבורי בלי שום טעות וסיג ושיאירו בו 

עיני כל ישראל, ושאקרא אותו בית יוסף כי הוא שמו הראוי לו כי הוא ביתי בעולם הזה ובעולם הבא" )שם, ויקהל(.

בהקדמה לחיבורו )שנדפסה בראש כל אחד מהחלקים( מרחיב רבי יוסף קארו ומבאר את הנימוק לשם החיבור: "נמצא שספר זה מזון לכולא 

ביה על כן קראתיו בית יוסף כי כשם שמבית יוסף היו נזונים הכל מזון הגוף כך יהיו נזונים מספר הזה מזון הנפש, ועוד טעם ב' כי זה חלקי 

מכל עמלי והוא ביתי בעולם הזה ובעולם הבא".
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לימוד ספר בית יוסף - סגולה לבריאות ולאריכות ימים

"הגה"צ רבי מרדכי חיים מסלאנים זצ"ל סיפר ששמע מהרה"ג ר' שמואל הלר רבה של צפת ת"ו, 

שללמוד טור ובית יוסף זה סגולה לאריכות ימים. ומעשה שהיה הרה"ג ר' שמואל חולה אנוש 

ובא אליו הבית יוסף בחלום ואמר לו שילמד טור ובית יוסף ועל ידי זה יבריא" 

)הילולא דצדיקיא, ירושלים תשנ"ח, עמ' קצא(.

"שמעתי מפי דודי זקני... ששמע מאמו זקנתי הצדיקת שרהלי בת רבינו משולם ]איגרא[ זצ"ל... 

לבקשו  ז"ל  יוסף  הבית  מרן  אליו  בא  פעמים  כמה  היות  פטירתו שאמר:  לפני  ממנו  כי שמעה 

אצלו  נראה  שהיה  מפני  יכול  היה  לא  אבל  ללמדו,  חפץ  והוא  יוסף,  הבית  ספרו  את  שילמוד 

לאיבוד זמן כי הכל היה בזכרונו כל המקורים לש"ס ופוסקים, ואמר שמתחרט על שלא התאמץ 

לדחוק את עצמו לעשות רצון הבית יוסף ז"ל וללמדו, כי אז היתה זאת לו סגולה לאריכות ימים" 

)אהל נפתלי, לבוב תרע"א, עמ' 94, אות רנח(.

"שמעתי כי פעם אחת היה לבנו ]של רבי שלום מבעלזא[ הגה"ק מהר"י זי"ע חולי קדחת ר"ל 

ונודע כי היה מפורסם ובדוק ומנוסה כי בבוא חולי כזו לפני מרן זי"ע ואמר שלא יהיה עוד חלפה 

הלכה לה המחלה תיכף ומיד )כאשר ראיתי בעיני אצלי שהיה לי המחלה כל הקיץ ובבואי לפני 

מרן ואמר שלא יהיה עוד והוטב לי תיכף ופסקה המחלה(, ובבוא בנו הגדול לפניו ואמר לו כדרכו 

ולא הועיל ובא שנית ואמר כי בטור ובית יוסף יש כל מיני רפואות ויש סימן א' המסוגל שאם 

לומד סימן זה אז יש בכחו לגרש מחלה הנ"ל, וזה זמן רב לא למד סימן זה וחזר ולמדו ואז אמר 

לו כדרכו ותיכף פסקה המחלה" 

)הגהת רבי שלום מרדכי אב"ד ברעזאן, בעל שו"ת מהרש"ם, 

על ספר דברי יצחק, מונקאטש תרס"ו, אות מ'(.

התקבלות הבית יוסף והשולחן ערוך בכל תפוצות ישראל

בדברי הסיום לחיבורו בית יוסף )בטור חושן משפט, סביוניטה שי"ט( כותב מרן רבי יוסף קארו: "...אוחילה לאל 

אחלה פניו, יזכני שיתפשט בכל ישראל למען אהיה בכלל מצדיקי הרבים". תפילתו זו קוימה במלואה וחיבור 

הבית יוסף התקבל בכל תפוצות ישראל והיה לאחד מספרי הפסיקה החשובים ביותר. ספר הבית יוסף, שהתחבר 

בסיס  כעין  מהווה  למעשה,  ההלכה  את  ולהכריע  בשורשן  ההלכות  את  לברר  ונועד  טורים  ארבעה  סדר  על 

לחיבורו המסכם שולחן ערוך, שבו נסדרו כל הדינים בקצרה. כמוהו, גם חיבורו השני - השולחן ערוך, פשט בכל 

בית ישראל, ואף בני אשכנז נסמכים עליו יחד עם ה"מפה" - הגהותיו של הרמ"א שנועדו להתאים את הספר 

לבני אשכנז.

שני החיבורים הללו הפכו את רבי יוסף קארו לעמוד ההוראה העיקרי, מדורו ועד לימינו אנו, בקרב כל תפוצות 

נקרא בפי הלומדים  כן,  "מרן". כמו  נקרא בפי כל  ביותר, עד שהוא  גדולה  יוסף קארו  ישראל. ההערכה לרבי 

"המחבר". את מעמדו המופלג וגודל סמכותו מבטא החיד"א ב"שם הגדולים": "שהסכימו בכלל זה דמרן קרוב 

למאתים רבנים מדורו, וכך היה אומר כי כל אשר יעשה פסק מרן עביד כמאתן רבנן" )ברכי יוסף, חו"מ, סי' כה, 

ס"ק כט(.
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328. סט שלם של ארבעת חלקי שלחן ערוך - מהדורה ראשונה ונדירה של כל החלקים - נדפסה בחיי המחבר, מרן רבי 
יוסף קארו - ונציה, שכ"ה-שכ"ו - ספר היסוד של ההלכה היהודית לדורותיה

אלוויזא  ]דפוס  ונציה,  קארו.  יוסף  רבינו  וחושן משפט, מאת  העזר,  אבן  דעה,  יורה  חיים,  אורח  סט שלם של ארבעת החלקים:  ערוך,  שלחן 
בראגאדין[, שכ"ה-שכ"ו ]1564-1565[. מהדורה ראשונה של ארבעת החלקים, שנדפסה בחיי המחבר. ארבעה כרכים. 

לפנינו מהדורתו הראשונה והשלמה של ספר שלחן ערוך על ארבעת חלקיו - מספרי היסוד של ההלכה היהודית בכל הדורות, ועמוד התווך עליו 
הושתת אורח החיים היהודי. 

שלחן ערוך - חיבורו של מרן רבי יוסף קארו, התקבל בכל תפוצות ישראל כחיבור היסוד של פסיקת ההלכה. השלחן ערוך השלים את מפעלו 
ההלכתי הגדול בחיבור בית יוסף על הטור. לאחר שהשלים את עריכת הבית יוסף, ולאחר שכבר נדפסו שלושת חלקיו הראשונים )ש"י-שי"ג( 
והחלק הרביעי נשלח להדפסה בוונציה )ארבעת כרכי המהדורה הראשונה של הבית יוסף מוצגים בקטלוג זה, ראה פריט קודם(, החל רבי יוסף 
קארו לחבר את השולחן ערוך. בסוף כל חלק ציין את זמן השלמתו: אורח חיים באלול שט"ו; יורה דעה בתמוז שי"ו; אבן העזר בשבט שי"ז וחושן 
משפט באדר א' שי"ח. במשך שלוש וחצי שנים, ברציפות והתמדה, כתב רבי יוסף קארו את ארבעת חלקי השלחן ערוך, המסכמים לדינא את 
מסקנותיו ופסקיו המפורטים בחיבור הבית יוסף. ברבות הימים הפך ספרו זה לנחלת הכלל, עד שבאו כל חכמי ההלכה ותלו בו את חיבוריהם. 
בדומה לחיבורו של הרמב"ם ולחיבורו של רבי יעקב בעל הטורים, גם על ספרו זה נכתבו חיבורים רבים שנעשו "נושאי כלים" לשולחן ערוך. מיד 
לאחר הדפסתו, התפשט השלחן ערוך במהירות, והגיע גם אל המרחב האשכנזי. משום כך הזדרז רבינו משה איסרלש - הרמ"א, להתאימו לפסקי 

ומנהגי האשכנזים, בפורשו על השולחן את חיבורו "המפה", וזירז בכך למעשה את התקבלותו של החיבור גם בארצות אשכנז. 
בהקדמת המחבר )המופיעה בכל הכרכים(, מתאר רבי יוסף קארו את מגמת חיבורו זה: "אלה דברי ]הצעיר יוסף קארו[ בן הה"ר אפרים בן 
הה"ר יוסף קארו זלה"ה... אודה ה' מאד בפי... אשר ממעון קדשו מן השמים הופיע... והשפיע מטובו על שפל אנשים כמוני לחבר... החיבור 
הגדול שחברתי על הארבעה טורים, אשר קראתיו בית יוסף... ראיתי אני בלבי כי טוב ללקוט שושני ספירי אמריו בדרך קצרה בלשון צח וכולל 
יפה ונעים, למען תהיה תורת ה' תמימה שגורה בפי כל איש ישראל, כי כאשר ישאלו לת"ח דבר הלכה לא יגמגם בה... זאת ועוד התלמידים 
הקטנים יהגו בו תמיד וישננו לשונו על פה, ותהיה גירסא דינקותא מסודרת בפיהם מקטנותם הלכה למעשה... וקראתי שם ספר זה שלחן ערוך, 
כי בו ימצא ההוגה כל מיני מטעמים ערוכים בכל ושמורים סדורים וברורים, ומובטח אני בחסד עליון כי על ידי ספר זה תמלא הארץ דעה את ה' 

הקטנים עם הגדולים...". 
בסוף כל אחד מהחלקים, קולופון המעיד על זמן סיום כתיבת החיבור בידי המחבר. בסוף חלק חושן משפט )קנח/2(, קולופון: "במה אקדם ה' אכף 
לאלהי מרום, אשר גבר עלי חסדו וזיכני להשלים הספר היקר הזה, הוא ברחמיו וברוב חסדיו יחמול עלי לחדש כנשר נעורי ויזכני להוליד בנים 
זכרים ועוסקים בתורה ומורי הוראות בישראל, יראת ה' היא אוצרם, לא תמוש תורת ה' מפי ומפי זרעי ומפי זרע זרעי אמר ה' מעתה ועד עולם 

אמן. והיתה השלמה]![ הספר היקר הזה אור ליום ששי י"ו לאדר ראשון שנת עדותיך שיח"ה ]=ה'שי"ח[ לי...".
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בכל דפי השער מופיע דגל המדפיס של בראגאדין, המורכב מאיור שלושה כתרים )ראה: א' יערי, דגלי המדפיסים העבריים, ירושלים תש"ד, ציור 
מס' 18 ועמ' 131(. מהדורה זו הוגהה על ידי רבי מנחם פורטו הכהן אשכנזי, ועל ההדפסה השגיח "המוליך והמביא מאיר בר יעקב פרנץ" )פורינץ, 

פארינצו, פרענץ, פרענצוני; ראה: א"מ הברמן, המדפיסים בני ר' יעקב פרענציני בוויניציאה, ארשת, א, תשי"ט, עמ' 61-90(.
ארבעה כרכים. כרך ראשון )אורח חיים(: קלו, ]10[ דף. כרך שני )יורה דעה(: קלא, ]1[ דף. דפים מה-מח )הלכות ריבית( נכרכו שלא כסדרם. כרך 

שלישי )אבן העזר(: עט דף. כרך רביעי )חושן משפט(: קסה, ]1[ דף.
כרך ראשון: 23 ס"מ. מצב משתנה בין הדפים, בינוני עד טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות וכתמי שעווה קלים )בדפים סה-סו כתמים כהים רבים(. 
סימני עש בחלק מהדפים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם במילוי נייר. בדף השער ובכחמישה דפים אחריו, סימני עש רבים, עם פגיעות 
רבות בטקסט, כולל פגיעות בטקסט ובדגל המדפיס שבדף השער, משוקמים במילוי נייר )עם השלמות בצילום ובכתב-יד(. קרעים חסרים גדולים 

בשוליהם של כ-40 מהדפים הראשונים, משוקמים בהשלמות נייר )עברו שיקום באופן מקצועי(. מחיקות צנזורה מעטות בדף קיח/2.
כרך שני: 24 ס"מ. מצב בינוני עד טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. כתמים רבים בחלק מהדפים )בדף קיב כתמי דיו כהים בשוליים(. סימני עש, 
מרביתם בשולי הדפים, בחלקם עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי נייר. קרעים. קרעים חסרים גדולים בשולי כחמשת הדפים הראשונים, 

ובמספר מקומות נוספים )בהם דפים ל-לא, לח-לט, ובדף האחרון(, משוקמים בהשלמות נייר.
כרך שלישי: 24.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש, מרביתם בשולי הדפים, עם פגיעות בטקסט במספר מקומות 
)בדפים מ-מו; פגיעות קלות בדפים נוספים(, משוקמים ברובם במילוי נייר. קרע קטן בדף השער, ללא חיסרון וללא פגיעה בטקסט. מחיקות צנזורה 

בדף ג.
כרך רביעי: 24.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בחלק מהדפים כתמים רבים. סימני עש רבים, בחלקם עם פגיעות בטקסט )כולל פגיעות בטקסט 
בדף השער(, משוקמים ברובם במילוי נייר )מרבית סימני העש בשולי הדפים(. קרע בדף פד, עם פגיעה קלה בטקסט, ללא חיסרון. קרעים חסרים 

בשולי חלק מהדפים, משוקמים בהשלמות נייר. מחיקת צנזורה בדף ח.
רישומים וחתימות - בחלק אורח חיים - רישום בסוף הספר: "זה שלחן ערוך שלי מרדכי וירונה יצ"ו וירציללי לפ"ק" ]=שנת שפ"ו[. בחלק יורה 
ודף  רישומי בעלות בדף השער   - ורישום בלאדינו בדף האחרון. בחלק חושן משפט  )קצוצה(; רשימת שמות  - הגהה בכתיבה ספרדית  דעה 

שאחריו; הגהות בכתיבה איטלקית זעירה בתחילת סימן א' - העתקת הגהות הרמ"א.
כריכות עור חדשות ונאות, אחידות.

חלק אורח חיים וחלק יורה דעה נחשבים נדירים יותר משני החלקים האחרים. עקב מדת הרלוונטיות הרבה שלהם לחיי היום יום, נעשה בהם 
שימוש רב, ולכן השתמרו פחות. לפנינו סט שלם של כל ארבעת החלקים. 

פתיחה: $200,000 
הערכה: $250,000-300,000 
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דברי חכמים על חיבור השולחן ערוך

הבל...  של  חריפות  להראות  רק  כוונתם  המה  אשר  רואים  אנחנו  אשר  בשו"ת  הזה  בזמן  כדרך  לא  "...אך 

ולבם פונים אחרי דברי שו"ת, ואינם שמים כלל על לב דברי הטור ושלחן ערוך אשר אנו מחויבים שלא לנטות 

מדבריהם ימין ושמאל, אחר שכבר נתפשטה הוראתם וקיבלו עליהם כל עדת ישראל הלכה למשה מסיני, ומה 

לנו לחקור ולפשפש אחר הקדמונים אשר חלקו על השלחן ערוך אשר גם בעלי השלחן ערוך כבר עמדו על 

דעתם ובררו ההלכה כשמלה... וקבעו בשלחן ערוך להלכה ברורה לעם סגולה... כה דרכינו מעולם אשר אנחנו 

היינו משמשים גדולי גאונים מפורסמים... ה"ה הגאון המפורסים אשר הי' אב"ד ור"מ בקהלתינו... בעל המחבר 

שו"ת שב יעקב ואחריו הגאון המפורסים אשר הי' אב"ד ור"מ דקהלתינו... בעל המחבר פני יהושע... ושאר גדולי 

הדור... וכולם לא נטו... להורות דין נגד מה שהוא פסק מפורסים בשלחן ערוך..." )חכמי פרנקפורט, בתשובה 

בעניין הגט מקליווא - נדפס בספר אהל אברהם, פיוטרקוב תרע"א, עמ' יז(.

·

"על ידי למוד שולחן ערוך זוכה להיות בעל הבית ומושל על הארץ, ועל ידי זה זוכה להקים שערי גן עדן ולהשיג 

על ידי זה חכמה עילאה וחכמה תאאה שהוא עקר תענוג גן עדן" )לקוטי עצות, למוהרנ"ת מברסלב, ערך תלמוד 

תורה, אות סג(. 

·

"...חכמי הספרדים, ברצותם לומר ששולחן ערוך ראש וראשון הוא בחשיבות לפסק ההלכה, כינוהו 'השולחן 

תורה  שומר  יהודי  על  אומרים  לעומתם  והאשכנזים  הטהור',  בשולחנו  מרן  'פסק  כותבים:  היו  וכך  הטהור'. 

ומצוות 'יהודי של השולחן הערוך'" )פרופ' מאיר בניהו, יוסף בחירי, עמ' שפב(.
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328. Complete Set of All Four Parts 
of Shulchan Aruch – First and 
Rare Edition of All Parts – Printed 
in the Lifetime of the Author, 
Rabbi Yosef Karo – Venice, 1564-
1565 – The Most Classic Code of 
Jewish Law
Shulchan Aruch, complete set of 
all four parts, Orach Chaim, Yoreh 
De'ah, Even HaEzer and Choshen 
Mishpat, by R. Yosef Karo. Venice: 
[Alvise Bragadin], 1564-1565. First 
edition of all four parts, printed in the 
author's lifetime. Four volumes.
This is the first and complete edition 
of all four parts of Shulchan Aruch 
– the most basic halachic work of 
all times, and the founding pillar of 
Jewish life.
Shulchan Aruch by R. Yosef Karo 
was accepted throughout the Jewish 
world as a basic work on halachic 
ruling. After completing the Beit 
Yosef on the Tur, R. Yosef Karo set 
out to author a more concise halachic 
work, containing only the conclusions reached in the Beit Yosef. Composed with great diligence over the course of 
three and a half years, the four parts were completed between Elul 1555 and Adar I 1558. Over the years, the Shulchan 
Aruch became the classic code of Jewish Law, and most subsequent halachic works were based on it. Immediately 
after its publication, the Shulchan Aruch rapidly became widespread, reaching Ashkenazi countries as well. R. Moshe 
Isserles, the Rema, hurried to compose HaMapah – glosses to the Shulchan Aruch noting where the rulings and 
customs of the Ashkenazim differ. 
Four volumes. Vol. I (Orach Chaim): 136, [10] leaves. Vol. II (Yoreh De'ah): 131, [1] leaves. Leaves 45-48 (law of 
interest) bound out of sequence. Vol. III (Even HaEzer): 79 leaves. Vol. IV (Choshen Mishpat): 165, [1] leaves.
Vol. I: 23 cm. Condition varies, fair to good. Stains, including dampstains and minor wax stains (many dark stains to 
leaves 65-66). Worming to some leaves, affecting text, repaired in part with paper. Extensive worming to title page 
and five following leaves, with significant damage to text, including text and printer's device on title page, repaired 
with paper (with photocopy and handwritten text replacement). Large, marginal open tears to first 40 leaves, repaired 
with paper (professionally restored). Some censorship deletions on p. 118b.
Vol. II: 24 cm. Fair to good condition. Stains, including dampstains. Some leaves with many stains (dark marginal 
ink stains to leaf 112). Worming, mostly marginal, affecting text in some cases, repaired with paper. Tears. Large 
marginal open tears to first five leaves, and in several other places (including leaves 30-31, 38-39, and final leaf), 
repaired with paper. 
Vol. III: 24.5 cm. Good-fair condition. Stains, including dampstains. Worming, chiefly marginal, affecting text in 
several places (leaves 40-46; minor damage on other leaves), mostly repaired with paper. Minor tear to title page, 
without loss or damage to text. Censorship deletions on leaf 3.
Vol. IV: 24.5 cm. Fair-good condition. Stains; some leaves with many stains. Extensive worming, affecting text in some 
cases (including text of title page), mostly repaired with paper (worming mostly marginal). Tear to leaf 84, slightly 
affecting text, without loss. Marginal open tears to some leaves, repaired with paper. Censorship deletion on leaf 8.
Inscriptions and signatures – Orach Chaim part – inscription at end of book dated 1626. Yoreh De'ah part – gloss in 
Sephardic script (trimmed); list of names and inscription in Ladino on final leaf. Choshen Mishpat part – ownership 
inscriptions on title page and following leaf; glosses in tiny Italian script at beginning of section 1 – copying of glosses 
of the Rema. 
Fine, new uniform leather bindings.

Opening price: $200,000
Estimate: $250,000-300,000
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 - שי"ז-ש"כ  סביוניטה-קרימונה,   - האשכנזים  כמנהג  מחזור   .329
כריכת עץ ועור מן המאה השש-עשרה

הלוי,  מאיר  ב"ר  בנימין  רבי  פירוש  עם  האשכנזים,  כמנהג  השנה,  מכל  מחזור 
]ודפוס  בסביוניטה  פואה  טוביה  דפוס  סביוניטה-קרימונה,  ושני.  ראשון  חלקים 

וינצינצו קונטי בקרימונה, שי"ז-ש"כ 1556-1560[. 
פירושו של רבי בנימין הלוי על המחזור נדפס לראשונה בשאלוניקי ש"י, והובא 
במהדורה זו בהשמטות של חלק מהפיוטים. הדינים בראש המחזור שלפנינו, אותם 
חיבר רבי בנימין, קרויים "מעגלי צדק", ומשום כך נקרא המחזור בהוצאות הבאות 
"מחזור מעגלי צדק". במהדורות רבות של מחזורים כמנהג אשכנז וכמנהג פולין 

נדפסו הדינים לצד הטקסט.
חלקו הראשון של המחזור נדפס ע"י טוביה פואה בסביוניטה, אך ההדפסה נפסקה 
בעקבות סגירת בית דפוסו של פואה, ועברה לדפוס קונטי בקרימונה, שם הושלם 
המחזור. החלק השני נדפס פעמיים, ובין שתי ההדפסות ישנם שינויים טיפוגרפיים 
)ראה על כך בהרחבה: מ' בניהו, הדפוס העברי בקרימונה, ירושלים תשל"א, עמ' 
141-178(. כל הדפים בחלק השני שלפנינו תואמים לווריאנט שמכונה אצל בניהו 

"שלם", ולא לווריאנט המכונה אצלו "החצאיי".
בכתיבה  דפים  נכרכו  המחזור  בסוף  עתיקה.  אשכנזית  בכתיבה  הגהות  מספר 
וכן  המחזור,  בתוך  מופיעים  שאינם  פיוטים  העתקת  ובהם  עתיקה,  אשכנזית 

רשימת סדר סליחות לימים הנוראים.
שצב, ]2[ דף. 20 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. בחלק מהדפים כתמים רבים, בהם 
כתמי רטיבות כהים. בלאי. קרעים חסרים בדף השער ובדפים נוספים, עם פגיעות 
נייר. קרעים חסרים  במסגרת השער ובטקסט במספר מקומות, משוקמים במילוי 
סביב שולי שני הדפים האחרונים, עם פגיעות קלות בטקסט, משוקמים בהשלמות 
נייר )כפי הנראה דפים אלו הושלמו מעותק אחר(. סימני עש עם פגיעות בטקסט, 
משוקמים במילוי נייר. כריכה עתיקה מקורית, עשויה עץ מחופה בעור, מעוטרת; 

האבזמים המקוריים חסרים והושלמו ברצועות עור חדשות. פגמים בכריכה.
על אופן הדפסת הספר, שינויים טיפוגראפיים בטפסים שונים, טופס על נייר כחול, 
ועוד, עיין: י' ריבקינד, למאמרו של מר ישעיה זנה, קרית ספר, ה, תרפ"ח-תרפ"ט, 
עמ' 162-164; מ' בניהו, הדפוס העברי בקרימונה, ירושלים תשל"א, עמ' 141-178.  

פתיחה: $10,000 
הערכה: $12,000-15,000

329. Ashkenazi Rite Machzor – Sabbioneta-Cremona, 1556-
1560 – Wood and Leather Binding from the 16th Century
Year-round Ashkenazi rite machzor, with commentary by R. 
Binyamin son of R. Meir HaLevi, parts I and II. Sabbioneta-
Cremona: Tobias Foa in Sabbioneta [and Vincenzo Conti in 
Cremona, 1556-1560].
The printing of this machzor, which was begun by Tobias Foa in 
Sabbioneta, was interrupted with the closure of Foa's press. The 
printing was completed by Vincenzo Conti in Cremona, who 
issued two different printings of part II.
Several glosses in early Ashkenazic script. Bound at the end of the 
machzor are leaves with copyings of piyyutim not appearing in 
the machzor and a list of selichot for the High Holidays, in early 
Ashkenazic script.
392, [2] leaves. 20 cm. Fair-good condition. Stains. Some leaves 
with many stains, including dark dampstains. Wear. Open tears 
to title page and other leaves, affecting border and text in several 
places, repaired with paper. Marginal open tears to final two leaves, 
slightly affecting text, repaired with paper (leaves presumably 
supplied from a different copy). Worming, affecting text, repaired 
with paper. Original, early, ornamented leather-covered wood 
binding; original clasps lacking, replaced with new leather strap 
closures. Defects to binding.

Opening price: $10,000
Estimate: $12,000-15,000
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330. HaEmunot VehaDeot by Rabbi Saadia Gaon – First Edition – Constantinople, 1562 – Signature of 
Rabbi Natan Coronel
HaEmunot VehaDeot by R. Saadia Gaon. Constantinople: [Solomon son of Isaac Yaavetz, 1562]. First edition.
The first Jewish philosophical work, and one of the classic works on Jewish thought authored in the Middle Ages.
Original composed in Judeo-Arabic, the work was translated in the 11th century and again later by R. Yehuda ibn 
Tibon. The present edition comprises the latter translation.
On title page, signature of R. Natan Coronel (1810-1890), prominent Jerusalem Torah scholar, communal worker, 
publisher and emissary. 
87, [1] leaves. 18 cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains. Worming to title page and other leaves, 
affecting text, repaired in part with paper. Open tear to lower part of title page, and minor open tears to final leaves, 
not affecting text, repaired with paper. Leaves trimmed close to headings in several places (with loss of one heading). 
Stamps and handwritten inscriptions. New leather binding, with minor defects.

Opening price: $5000
Estimate: $8000-10,000

330. ספר האמונות והדעות לרס"ג - מהדורה ראשונה - 
קושטא, שכ"ב - חתימת רבי נתן קורוניל

]דפוס  קושטא,  גאון.  סעדיה  רבינו  מאת  והדעות,  האמונות  ספר 
שלמה בן יצחק יעבץ, שכ"ב 1562[. מהדורה ראשונה. 

החיבור הפילוסופי-יהודי הראשון, ומספרי היסוד במחשבה היהודית 
שנתחברו בימי הביניים.

נכתב  ודעות",  באמונות  "הנבחר  או  והדעות",  "האמונות  ספר 
אלאמאנאת  "כתאב  הערבי:  )במקור  בערבית-יהודית  במקור 
אלאמאנאת  פי  אלמכ'תאר  "כתאב  או  ואלאעתקאדאת" 
עלום-שם  מחבר  בידי  לעברית  תורגם  החיבור  ואלאעתקאדאת"(. 
במהדורה  תבון.  אבן  יהודה  רבי  ידי  על  מכן  ולאחר  ה-11  במאה 

שלפנינו נדפס תרגומו של אבן תבון.
הספר כולל עשרה מאמרים, העוסקים בנושאי יסוד שונים באמונה 
היהודית, בהם בריאת העולם, אחדות הבורא, שכר ועונש, תחיית 
פילוסופיות  תפיסות  עם  רס"ג  מתפלמס  זה  בחיבור  ועוד.  המתים, 

ודתיות שונות, הסותרות את עיקרי האמונה היהודית. 
קולופון בדף אחרון: "תם ונשלם ספר האמונות... אשר חבר הגאון 
רבינו סעדיה ז"ל שנת תרל"ג בלשון הערב, והעתיקו החכם הגדול ר' 
יהודה ב"ר שאול ז"ל המכונה אבן תבון מרמון ספרד אל לשון הקודש 
שנת ]ד'[תתקמ"ו ]1186[. בר"ח אייר שנת ישמחו וירננו ]שכ"ב[, על 
בן  זלה"ה  יעבץ  יצחק  יעבץ בכמהר"ר  ידי צעיר המחוקקים שלמה 

הרב החסיד כמהר"ר יוסף יעבץ הדורש נצב"ה".
נחמן  רבי  - הגאון המקובל  ס"ט"  קורונל  "נתן  חתימה בדף השער: 
נתן קורונל )תק"ע-תר"ן(, מגדולי חכמי ירושלים. תלמיד חכם ועסקן 
ציבורי, מו"ל ספרים ושד"ר. יליד אמשטרדם, אביו רבי דוד היה בן 
הקהילה הספרדית ואמו היתה מבנות העדה האשכנזית. חברו ורעו 
מנוער של רבי יהוסף שוורץ, עמו עסק בתורת הנסתר. הוציא לאור 

ספרים מכתבי יד קדמונים. חותנו של רבי הירש מיכל שפירא. 
רטיבות.  בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי  18 ס"מ. מצב  דף.   ]1[ פז, 
סימני עש בדף השער ובדפים נוספים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים 
בחלקם במילוי נייר. קרע חסר בחלקו התחתון של דף השער, וקרעים 
משוקמים  בטקסט,  פגיעה  ללא  האחרונים,  בדפים  חסרים  קטנים 

במילוי נייר. חיתוך דפים על גבול כותרות הדפים במספר מקומות )כותרת חסרה לגמרי באחד מהדפים(. חותמות ורישומים בכתב-יד. כריכת 
עור חדשה, עם פגמים קלים. 

המדפיס שלמה יעבץ ואחיו יוסף יעבץ ייסדו בית דפוס עברי בשאלוניקי שפעל בשנים ש"ו-שי"א. משאלוניקי העבירו את בית דפוסם לאדריאנופולי, 
בה הדפיסו בשנים שי"ד-שט"ו ספרים בודדים. לאחר מכן פנה שלמה יעבץ לקושטא, בה ייסד בשנת ש"כ בית דפוס עברי, שפעל כשלושים ושלוש 
שנה, עד שנת שנ"ג בקירוב. ראה: א' יערי, הדפוס העברי בקושטא, ירושלים, תשכ"ז, עמ' 26-27; י' הקר, דפוסי קושטא במאה השש-עשרה, 

ארשת, ה', עמ' 469-470.

פתיחה: $5000 
הערכה: $8000-10,000 
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331. ספר תורת העולה - מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי 
המחבר רבינו הרמ"א - פראג, ש"ל

המקדש  בית  על  וטעמים  כוונות  ביאורים,  העולה,  תורת  ספר 
משה  רבינו  מאת  הקבלה,  ותורת  הפילוסופיה  פי  על   - והקרבנות 
איסרליש - הרמ"א. פראג, דפוס מרדכי )בן גרשום( כ"ץ, ש"ל ]1570[. 

מהדורה ראשונה, שנדפסה בחיי המחבר.
המקדש  בענייני  העוסק  פילוסופי-קבלי  חיבור  הוא  העולה  תורת 
)הנקרא  חלקים: החלק הראשון  לשלושה  והקרבנות. הספר מחולק 
"הר"( עוסק בתבנית בית המקדש והכלים שבו; החלק השני )הנקרא 
החלק  הכהנים;  ולענייני  לקרבנות  כלליים  בטעמים  עוסק  "שדה"( 

השלישי )הנקרא "בית"( עוסק בפרטי כל קרבן וקרבן.
"ולכן  ותועלותיו:  הספר  מגמת  את  הרמ"א  מפרט  הספר  בהקדמת 
ננערתי אני משה בן לא"א מורי הפרנס הנדיב אשר נדבה רוחו לבנות 
מקדש מעט בניין מפואר בית אלקים אשר שם נהלך ברגש ישראל 
שלי"ט הנקרא משה איסרלש מקראקא לעמוד ולשרת לפני יי אלקי 
ולעסוק בתורת הקרבנות למצא להם טעם נכון קל להבינו כדי שיצאו 
כל ישראל ידי חובתן בכל יום תמיד... ואף מזבח אבנה בשברון לבי 
ואשברה רוחי בקרבי לעסוק בתורת המקדש והמזבח ושאר הכלים 
אשר  כתבני'  ותבניתו  ותמונתו  בניינו  בעניין  ודעת  טעם  טוב  ליתן 
מראה בהר רוצה לומר כמו שעשו חכמינו ז"ל הם ההרים הגדולים 
כמו  ואולמיו  המשכן  תבנית  להראות  בכפו  נפשו  שם  אחד  שכל 
שנגלה בפירושיהן... ויצאו מזה שני תועלת: הראשון, להתאונן תמיד 
אם  שנ'  וכמו  בעונותנו  לנו  שנחסר  התועל'  גדול  כשנדע  בחורבנו 
אשכחך ירושלים. והשני, להיות תמיד מוכן לפנינו להקריב בו תמיד 

קרבנות ברעיונינו כשנשים מגמתינו מול בית קדשנו ותפארתנו...".
את שם הספר בחר הרמ"א - "לפי שידוע שאמרו רבותינו ז"ל כי קרבן 
כן אקרא לזה החיבור  העולה היה בא לכפר על הרהור הלב... על 
תורת העולה, כי זאת היא העולה על לבי להקריב קרבן ה' להיות 
לכפרה על חטאתי, ולזכרון לפני ה' לטהר רעיוני ולנקות מחשבותי, 

וישלמני ויחזקני לאהבו ולעבדו" )הקדמה, שם(.
תוך שילוב  בית המקדש,  פילוסופית להלכות  פרשנות  הספר מציע 
"כי  כותב:  וכפי שהוא  תואמים,  בעיניו  שנראו  יסודות הקבלה,  עם 

חכמת הקבלה היא חכמת הפילוסופיא, רק שבשני לשונות ידברו" )תורת העולה ח"ג פ"ד(. באופן דומה הוא מתייחס באחת מתשובותיו לקשר 
בין הפילוסופיה לקבלה: "אלו ואלו דברי אלוקים חיים... כי שניהם כאחד טובים וצדיקים ילכו בם" )שו"ת רמ"א סי' ז(. במכתב אחר כותב הרמ"א 
לאחר מתלמידיו: "והנה אחלה שתקנה לך אחד מספרי תורת העולה אשר לי בק"ק פוזנא ותראה בו דברים נפלאים בחכמת הפרד"ס" )שו"ת 

רמ"א סי' קכא(.
הפילוסופיה של הספר מושפעת מאוד מתורת הרמב"ם, וכמעט בכל פרק הוא מזכירו. גם מבנה הספר, חלקיו ופרקיו, דומים לספר "מורה נבוכים" 
של הרמב"ם. את דעת הרמב"ם הוא מעדיף על פני אחרים - "ואע"פ שלפעמים יש מחלוקת בגמרא... לא אשגיח בזה ולא אבאר רק על פי דברי 
הרמב"ם שהן אליבא דהלכתא... וזאת התורה אשר שם לנו משה..." )ח"א פ"ב(. הוא גם נוטה לעיון ולמחקר שכלי ברוח דברי הרמב"ם: "עדיף 
טפי לחקור על הדברים ולידע אותן במופתים ובמושכלות על ידי חקירה, וזהו תכלית האדם" )ח"ג פ"ז(, וכן: "חכמת החכמים בכל הדורות היא 

להם במקום רוח הקודש" )שם(.
מסגרת שער מאוירת נאה.

בדף שלפני ההקדמה שיר לכבוד המחבר מאת מאניש. בדף האחרון, שני שירים לכבוד המחבר והספר, מאת "שמואל בר ראובן זצ"ל הנקרא 
שמואל זעצער איש אשכנזי מק"ק ורנקבורט דמאיין". 

בדף קעב, לאחר סיום החיבור, דברי סיום מאת הרמ"א, עם פירוש על ברכת "ברוך שאמר". 
רישומי בעלות בשער, מחוקים בדיו וקשים לקריאה.

]6[, קעג דף. 28 ס"מ. נייר כהה. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות גדולים, כתמים כהים וכתמי שעווה. קרעים וסימני עש, עם פגיעות 
קלות במסגרת השער המאוירת. קרעים עם פגיעות בטקסט במספר מקומות, וקרעים חסרים בדף האחרון ללא פגיעה בטקסט, משוקמים בהדבקות 

נייר. פגמים קלים )סימני שריפה(. חותמת בשולי השער. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $12,000 
הערכה: $15,000-18,000 
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331. Torat HaOlah – First Edition Printed in the Lifetime of the Author the Rema – Prague, 1570
Torat HaOlah, philosophical-kabbalistic work explaining the Temple and sacrifices, by R. Moshe Isserles – the Rema. 
Prague: Mordechai (son of Gershom) Katz, 1570. First edition, printed in the author's lifetime.
The book is divided into three parts: Part I pertains to the plan of the Temple and its utensils; Part II explains the 
meaning of the sacrifices and kohanim in general; and Part III discusses each sacrifice in detail. 
In his preface, the Rema explains that one of the purposes of his work is to achieve true appreciation of the great benefit 
gained from the Temple, and what we lost with its destruction. The book provides a philosophical interpretation of 
the Temple laws, combined with corresponding Kabbalistic concepts. Its philosophy is greatly influenced by the 
teachings of the Rambam, who is mentioned in almost every chapter. 
Title page set in fine engraved border. 
Ownership inscriptions on title page, deleted with ink and difficult to decipher.
[6], 173 leaves. 28 cm. Browned paper. Fair-good condition. Stains, including large dampstains, dark stains and wax 
stains. Tears and worming, slightly affecting engraved title page border. Tears affecting text in several places, and 
open tears to title page without damage to text, repaired with paper. Minor damage (singeing). Stamp at foot of title 
page. New leather binding.

Opening price: $12,000
Estimate: $15,000-18,000
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332. ספר חכמת שלמה למהרש"ל - מהדורה ראשונה 
- קראקא, שמ"ב - כריכה עתיקה מתקופת ההדפסה

ספר חכמת שלמה, הגהות המהרש"ל על הש"ס. קראקא, ]דפוס 
יצחק בן אהרן מפרוסטיץ?, שמ"ב, 1582[. מהדורה ראשונה. 

בהן  המהרש"ל,  של  הנודעות  הגהותיו  של  ראשונה  מהדורה 
הועתק  החיבור  הבבלי.  בתלמוד  הנכונות  הגרסאות  את  קבע 
מגליונות כרכי הש"ס של המהרש"ל. בהמשך שולב חיבור זה 

בכל מהדורות הש"ס הנדפסות.
עור  כריכת  בשלמותו.  החיבור  את  הכולל  עבה  כרך  לפנינו 

מעוטרת מקורית, מתקופת ההדפסה.
בראש הספר, הקדמת המגיה הנודע רבי שמואל פיהם )"שמואל 
בן הק"ר רבי יצחק פיהם זלה"ה הי"ד מארץ לועז"(, והקדמת בני 

המחבר, רבי וולף ורבי יחיאל. 
הספר נדפס לאחר פטירתו של המהרש"ל על ידי בניו, אך בראשו 
נדפסו )לאחר הקדמת המגיה( שתי הסכמות שקיבל המהרש"ל 
והשניה מאת  מוורמייזא  קלמן  רבי  בחייו. האחת מהגאון  עוד 
קודם  שנים  וכעשר  לפני המהרש"ל  כשנתיים  )שנפטר  הרמ"א 
להדפסת הספר(. רבי נתן נטע רבינוביץ משער כי המהרש"ל נטל 
את ההסכמות האלה בכדי לחזק את עמדתו בפולמוס שניהל 
נגד שיטת הפלפול )ראה: מאמר על הדפסת התלמוד, ירושלים 

תשי"ב, עמ' סב-סג, הערה 5(.
בגוף  משולבים  הספר,  לאורך  נדפסו  להמחשה  רבים  איורים 
במסכתות  גם  אך  וסוכה,  עירובין  במסכת  במיוחד  הטקסט, 
המזלות:  וגלגל  הארץ  כדור  איור  שבת  מסכת  בסוף  נוספות. 
האיור  )מעל  עליה"  אשר  וכל  הארץ  ומזלותיה,  הגלגל  "צורת 
של  זו  מסכתא  בסוף  מצויירת  מצאנו  זו  "צורה  הערה:  נדפסה 
שבת בגמרת הרב הגאון ז"ל ולא ידענו אם הוא מדברי הרב ז"ל 

אם לא..."(.
הסדר בו נכרכו המסכתות בכרך שלפנינו שונה מהנרשם במפעל 

הביבליוגרפיה )ישנם טפסים נוספים בהם סדר המסכתות שונה(.  
רבינו המהרש"ל - הגאון רבי שלמה לוריא )ר"ע בערך-של"ד 1510-1573(, אב"ד ור"מ לובלין. מענקי הרוח של יהדות פולין בראשית התקופה 
המכונה "תקופת האחרונים". מגדולי פוסקי ההלכה ומפרשי התלמוד בכל הדורות. מחכמי דור דעה - דורם של מרן הבית יוסף, הרמ"א והאר"י 
ובהעמדת מאות  ולראש הישיבה. בסמכותו התורנית הרחבה  הקדוש. לאחר פטירת הגאון רבי שלום שכנא אב"ד לובלין נתמנה לרב העיר 
תלמידים הקים עּולה של תורה וביסס את המרכז התורני הגדול בפולין וסביבתה. ייסד שיטה לימודית משלו ונאבק בשיטת הפלפול שרווחה 
באותם ימים. רבים מגדולי הדור ורבני הקהילות בפולין היו תלמידיו, ביניהם היו רבי יהושע פלק כ"ץ בעל הסמ"ע, רבי שלמה אפרים מלונטשיץ 
בעל "כלי יקר", רבי חיים מפרידברג אחי המהר"ל מפראג, רבי אליהו "בעל שם" מחלם, רבי בנימין סלניק בעל שו"ת "משאת בנימין", רבי משה 
מאט מפרמישלא בעל "מטה משה", והשל"ה הקדוש. מלבד חיבורו הפרשני הגדול "ים של שלמה", כתב חיבורים חשובים רבים, ביניהם גם ספר 
תשובותיו )שו"ת מהרש"ל(, חיבורים בחכמת הקבלה, ועוד. חלק משיטתו הלימודית היה בירור וזיקוק נוסחאות הספרים. כמה מחיבוריו הם 

חיבורי הגהות, כשהנודע שבהם הוא החיבור שלפנינו.
רישום בעלות דהוי בדף השער )"--ה"ר וואלף אופנהיי--"(. הגהה קצרה בכתב-יד במסכת גטין, דף כג/2, ותיקון טעות בדף כו/1. רישומים נוספים 

בכתב-יד בדף המגן האחורי. 
עותק שלם, ]595[ דף. ספירת דפים נפרדת לכל מסכת. ברכות: יז דף. שבת: סא דף. עירובין: מד דף. פסחים: מ דף. ביצה: יב דף. סוכה: כב, ]1[ 
דף. בבא קמא: כז דף. בבא מציעא: לד דף. בבא בתרא: סט דף. כתובות: לג דף. קדושין: לד דף. גטין: כח דף. סנהדרין: לט דף. שבועות: יג דף. 
מכות: י דף. יבמות: נב דף. סוטה: יט דף. נדה: יו דף. חולין: כד דף. בין חלק מהמסכתות נכרכו דפים ריקים. 20.5 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים, 
בהם כתמי רטיבות. כתמים כהים וגדולים במספר דפים. בלאי. קרעים, בהם קרעים חסרים בשולי חלק מהדפים, ללא פגיעות בטקסט. סימני 

עש קלים בדפים האחרונים, ללא פגיעות בטקסט. חותמות ורישומים בכתב-יד. כריכת עור מקורית מעוטרת, עם פגמים, חסרה אבזמים. 

פתיחה: $8000 
הערכה: $10,000-14,000 
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332. Chochmat Shlomo by the Maharshal – First 
Edition – Kraków, 1582 – Contemporary Binding
Chochmat Shlomo, the Maharshal's glosses on the 
Talmud. Kraków: [Isaac son of Aaron Prostitz?, 1582]. 
First edition. 
First edition of the famous glosses of the Maharshal, 
with which he establishes the correct wording of the 
Babylonian Talmud. The work, which was copied from 
the margins of the Maharshal's Talmud volumes, was 
later integrated in all printed editions of the Talmud.
The present, thick volume contains the complete work. 
Original ornamented leather binding, from the time of 
the printing.
The book was printed by the Maharshal's sons after 
his passing, though it opens with two approbations 
granted to the Maharshal in his lifetime: one by R. 
Kalman of Worms, and one by the Rema.
There are numerous in-text illustrations throughout 
the book, especially in tractates Eruvin and Sukkah. 
Illustration of the globe and the Zodiac at the end of 
tractate Shabbat.
The tractates in the present volume were bound 
differently to what is recorded in the Bibliography of 
the Hebrew Book (there are other copies in which the 
tractates were arranged differently).
Faded ownership inscription on title page. Brief 
handwritten gloss in Tractate Gittin, p. 23b, and 
emendation on p. 26a. Other handwritten inscriptions 
on back endpaper.
Complete copy. [595] leaves. Separate foliation for 
each tractate. Berachot: 17 leaves. Shabbat: 61 leaves. 
Eruvin: 44 leaves. Pesachim: 40 leaves. Betzah: 12 
leaves. Sukkah: 22, [1] leaves. Bava Kama: 27 leaves. 
Bava Metzia: 34 leaves. Bava Batra: 69 leaves. Ketubot: 
33 leaves. Kiddushin: 34 leaves. Gittin: 28 leaves. 
Sanhedrin: 39 leaves. Shevuot: 13 leaves. Makkot: 10 
leaves. Yevamot: 52 leaves. Sotah: 19 leaves. Niddah: 16 
leaves. Chullin: 24 leaves. Blank leaves bound between 
some tractates. 20.5 cm. Overall good condition. Stains, 
including dampstains. Large, dark stains to several 
leaves. Wear. Tears, including marginal open tears 
to some leaves, not affecting text. Minor worming to 
final leaves, not affecting text. Stamps and handwritten 
inscriptions. Original, ornamented leather binding, 
with defects, lacking clasps.

Opening price: $8000
Estimate: $10,000-14,000
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בינו המהר"ל - רבי יהודה ליווא בן בצלאל )רע"ב בערך-שס"ט(, גאון ישראל וקדוש. כיהן ברבנות ובראשות ישיבה בניקלשבורג, פוזנא ר

ופראג. מתלמידיו הנודעים היו רבי יו"ט ליפמן בעל "תוספות יו"ט", חתנו רבי יצחק כ"ץ ורבי אליהו לואנץ ה"בעל שם" מוורמייזא. 

מגדולי רבני דורו וגדולי הדורות ומגדולי הרוח והמחשבה, שהעניק לדורות את הגותו המקורית והעמוקה בביאוריו לאגדות חז"ל. ממנהיגי 

יהדות מורביה, נודע בקשריו עם מלכי אומות העולם ובמלחמתו נגד עלילות הדם. דמותו של המהר"ל חקוקה בלב העם, כדמות פלאים 

ידו לשליחויות  נשלח על  ואשר  יצירה",  "ספר  וכוונות עפ"י  בייחודים  נודעו האגדות על ה"גולם" שיצר המהר"ל  סיפורי מופת.  אפופה 

מסתוריות לסיכול עלילות שונאי ישראל )ראה על כך בספר "נפלאות מהר"ל" ובסיפורים עממיים רבים שנדפסו על דמותו של "הגולם 

מפראג"(.

את  חדש.  באור  היהדות  מחשבת  ואת  חז"ל  אגדות  של  עומקן  את  שהאירו  המפורסמים,  בחיבוריו  לדורות  נודעה  המקורית  הגותו 

ועוד  הש"ס  על  וחידושים  הלכה  בענייני  שלו  אחרים  )חיבורים  לדורות  נשתמרו  ובכך  חייו  בימי  כבר  הדפיס  ההגותיים  חיבוריו  רוב 

נצח ישראל(. במשך תקופה ארוכה  וספר  גבורות ה', ספר באר הגולה  )ספר  אבדו ברובם(. לפנינו שלשה מן הספרים שהדפיס בחייו 

של כמאתיים שנה לא נדפסו הספרים שוב, ורק לאחר שהגותו זכתה לעדנה אצל צדיקי החסידות, ובמיוחד בעקבות המגיד מקוז'ניץ 

ובעידודו, נדפסו חיבורי המהר"ל בשנית בסוף המאה ה-18.

333. ספר גבורות ה' - פירוש המהר"ל על הגדה של 
פסח - מהדורה ראשונה - קראקא, שמ"ב 

על  פירוש  עם  מצרים,  ויציאת  פסח  ענייני  על  ה',  גבורות  ספר 
מפראג.  המהר"ל   - ליווא  יהודה  רבינו  מאת  פסח,  של  הגדה 
קראקא, דפוס יצחק בן אהרן מפרוסטיץ, שמ"ב ]1582[. מהדורה 

ראשונה שנדפסה בחיי המהר"ל, אך בעילום שמו.
עב פרקים. בפרק נא-סה נכלל פירוש על הגדה של פסח. בשלושת 
יין נסך, ותיקוני  הדפים האחרונים הלכות פסח בקצרה, הלכות 

טעויות.
כתמי  בהם  כתמים,  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   28.5 דף.   ]3[ צג, 
רטיבות. קרעים חסרים בדף השער, עם פגיעות במסגרת השער, 
דפים,  במספר  קרעים  בצילום.  והשלמה  נייר  במילוי  משוקמים 
פגיעות  עם  האחרונים,  הדפים  בשלושת  חסרים  קרעים  בהם 
נייר  על  הודבק  האחרון  הדף  נייר.  במילוי  משוקמים  בטקסט, 
לחיזוק. הדבקות נייר בשולי מספר דפים. סימני עש עם פגיעות 
מעטות בטקסט, משוקמים בחלקם במילוי נייר. חיתוך דפים על 
רישומי בעלות, חתימות  כותרות הדפים במספר מקומות.  גבול 

וחותמות. כריכת עור חדשה.
יערי 23; אוצר ההגדות 29.

פתיחה: $4000 
הערכה: $5000-6000 
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333. Gevurot HaShem – Commentary of the Maharal on the Passover Haggadah – First Edition – Kraków, 
1582
Gevurot HaShem, Passover and the Exodus from Egypt, with a commentary to the Passover Haggadah by R. Yehuda 
Loew – the Maharal of Prague. Kraków: Isaac ben Aaron Prostitz, 1582. First edition, printed anonymously in the 
Maharal's lifetime. 
93, [3] leaves. 28.5 cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains. Open tears to title page, affecting engraved 
border, repaired with paper and photocopy replacement. Tears to several leaves, including open tears to final 3 
leaves, affecting text, repaired with paper. Final leaf mounted on paper for reinforcement. Marginal paper repairs to 
several leaves. Worming, with slight damage to text, repaired in part with paper. Leaves trimmed close to headings 
in several places. Ownership inscriptions, signatures and stamps. New leather binding.
Yaari 23; Otzar HaHaggadot 29. 

Opening price: $4000
Estimate: $5000-6000

334. ספר באר הגולה למהר"ל מפראג - מהדורה ראשונה 
- פראג, שנ"ח

ספר באר הגולה, ביאורים על אגדות חז"ל, מאת רבינו יהודה ליווא 
- המהר"ל מפראג. פראג, ]ללא שם מדפיס, שנ"ח 1598[. מהדורה 

ראשונה שנדפסה בחיי המהר"ל, אך בעילום שמו.
הגולה...  באר  נקרא  הזה  החבור  "שם  ב/2:  בדף  נרמז  המחבר  שם 
ולבעל ההודאות תודה כי מצאנו מים בבאר שבע אשר ליהודה". וכן 

באקרוסטיכון המופיע בדף יד/2: יהודה בן בצלאל.   
מו דף. 28.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות קלים. 
סימני עש עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי נייר. קרעים חסרים 
בשולי כ-13 דפים, על גבול הטקסט, עם פגיעות קלות בטקסט במספר 
דפים, משוקמים במילוי נייר. קרע זעיר בדף השער, עם פגיעה קלה 
במסגרת השער. קרע חסר גדול בדף האחרון, ללא פגיעה בטקסט, 

משוקם במילוי נייר. שרידי חותמות )מחוקות(. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $2500 
הערכה: $3000-3500 

334. Be'er HaGolah by the Maharal of Prague – 
First Edition – Prague, 1598
Be'er HaGolah, commentaries on Aggadah, by R. 
Yehuda Loew – the Maharal of Prague. Prague, [printer 
not indicated, 1598]. First edition, printed anonymously 
in the Maharal's lifetime.
46 leaves. 28.5 cm. Good-fair condition. Stains, 
including minor dampstains. Worming, affecting text, 
repaired with paper. Marginal open tears to approx. 
13 leaves, close to text, slightly affecting text in several 
places, repaired with paper. Tiny tear to title page, 
slightly affecting border. Large open tear to final leaf, 
not affecting text, repaired with paper. Remnants of 
inked stamps. New leather binding.

Opening price: $2500
Estimate: $3000-5000
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335. ספר נצח ישראל - מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי 
מאות   - שנ"ט-ש"ס  פראג,   - מפראג  המהר"ל  המחבר 

הגהות בכתב-יד )לא נדפסו(

ספר נצח ישראל, על עניני משיח וגאולת ישראל, מאת רבינו יהודה 
יוסף[  ]ר'  מהרר"י  בן  משה  דפוס  פראג,  מפראג.  המהר"ל   - ליווא 

בצלאל כ"ץ, ]שנ"ט-ש"ס, 1599[. מהדורה ראשונה.
לא  מכותב  במיוחד,  ארוכות  הגהות  של  רבות  מאות  הספר  בדפי 
)גרמניה?, המאה ה-19 בקירוב(.  מזוהה, בכתיבה אשכנזית רהוטה 
ההגהות ממלאות לעתים עמודים שלמים, ויש בהן כדי חיבור שלם, 
שככל הנראה גם לא נדפס. הכותב עוסק בדברי המחבר, מבאר את 
מההגהות  בחלק  משלו.  וביאורים  בחידושים  אותם  ומרחיב  דבריו 
ביאורים ותרגומים ל"לשון אשכנז" )גרמנית באותיות עבריות(. ניכר 
שהכותב היה תלמיד חכם מופלג ובקי בקבלה ופילוסופיה. הכותב 

הוסיף סימונים רבים וקווים להדגשה תחת חלק מהשורות.
סג ]צ"ל סד[ דף. ספירת דפים משובשת. 29 ס"מ. נייר כהה בחלקו. 
מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. חיתוך דפים על גבול 

הטקסט במספר דפים. חותמות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $2500 
הערכה: $3000-3500 

335. Netzach Yisrael – First Edition, Printed in the Lifetime of the Author, the Maharal of Prague – Prague, 
1599 – Hundreds of Handwritten Glosses (Unpublished)
Netzach Yisrael, regarding Mashiach and the Redemption of the Jewish people, by R. Yehuda Loew – the Maharal of 
Prague. Prague: Moshe son of R. Y. Bezalel Katz, [1599]. First edition.
The book contains many hundreds of particularly lengthy glosses, by an unidentified writer, in cursive Ashkenazic 
script (Germany?, ca. 19th century). The glosses occasionally fill entire pages, and form a complete composition, 
which was presumably never published. The glosses contain the writer's original commentaries and novellae on the 
words of the author, and occasionally Judeo-German translations. The author was evidently an outstanding Torah 
scholar well versed in Kabbalah and philosophy. Many markings and underlines in the body of text.
63 [i.e. 64] leaves. Misfoliation. 29 cm. Paper partially browned. Good-fair condition. Stains, including dampstains. 
Leaves trimmed close to text in several places. Stamps. New leather binding.

Opening price: $2500
Estimate: $3000-3500
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336. ספר יוסף דעת - פראג, שס"ט - עם מפת ארץ ישראל ואיורים שונים - סולם יעקב, המקדש וכליו, ועוד - מהדורה 
יחידה

ספר יוסף דעת, ביאורים ותיקוני טעויות בפירוש רש"י לתורה, מאת 
רבי יוסף מיקליש מפראג. פראג, דפוס גרשם בן בצלאל כ"ץ, ]שס"ט, 

1609[. מהדורה יחידה. 
רש"י  בפירוש  שנפלו  טעויות  תיקון  היא  שלפנינו  החיבור  מטרת 
בדברי  הנכונה  הגרסה  על  ונימוקים  הרחבות  כדי  תוך  לתורה, 
מקוריים מאת המחבר  וחידושים  ביאורים  בתוספת  ולעתים  רש"י, 
ומרבותיו. המחבר כותב בהקדמתו )דף ב/2(, כי מצא בלובלין "רש"י 
קלף ישן נושן לערך שלש מאות שנה ויותר", וכן השתמש "בחומשים 
הישנים דפוס לובלין ודפוס פראג", כדי להגיה בהם את פירוש רש"י. 
אלו  מקורות  הגרסאות.  לתיקון  שונים  במקורות  השתמש  בנוסף, 
מוזכרים  וביניהם  הספר,  לאורך  העמודים,  בשולי  בדפוס  מצוינים 
בעל  יפה  מרדכי  רבי  מפראג,  המהר"ל   - פראג  חכמי  רבותיו  גם 

ה"לבושים", רבי אפרים מלונטשיץ בעל "כלי יקר", ועוד. 
הספר מלווה באיורים רבים )חיתוכי עץ( שנעשו לתועלת המלמדים 
כמורה  )י"ד(  תמונות  בו  חקקתי  אשר  ודמיונות  התמונו'  "צורת   -

באצבע למקרי דרדקי". בהקדמתו מונה המחבר את תוכן האיורים.
בין האיורים שבספר:

בדף כה/2: איור סולם יעקב )עם שמות י"ב השבטים, המקבילים לי"ב 
שלבי הסולם, ושמות המקומות בהם חנה יעקב במסעו(.

בדף נח/2: איור מפורט של מנורת המקדש.
לאחר דף ס: ]1[ לוח מקופל, עם איור גדול של האפוד והחושן. 

בדף עג/2: איור הר הבית והמקדש. 
בפרשת מסעי, בדף קכח/1: איור מפת ארץ ישראל והמקומות בהם 
חנו בני ישראל במדבר. בתוך המפה הכיתוב: "הציור הזה הנה הוא 
דוגמת ציור של אדוני מ"ו המובהק הגאון הגדול מהר"ר מרדכי יפה 

נר"ו, והוא דעת אמיתית בלי שום פקפוק לדברי רש"י ז"ל".
צורות  בכרם;  ו"עוללות"  "נטף"  "כתף",  צורת  הם:  נוספים  איורים 

אשכול הענבים שנשאו המרגלים, ועוד.
בהקדמה מוזכרים גם חלקיו הנוספים של החיבור; החלק השני, על 
אונקלוס,  תרגום  על  השלישי,  והחלק  וכתובים,  נביאים  המגילות, 

תרגום יהונתן ותרגום ירושלמי. חלקים אלו לא נדפסו. 
רבי יוסף בן רבי "יששכר המכונה בעריל מיקליש פראג" )ש"מ בערך-

אפרים  רבי  מפראג,  המהר"ל  של  תלמידם  פראג.  מחכמי  תי"ד(, 
מלונטשיץ בעל "כלי יקר" ורבי מרדכי יפה בעל ה"לבושים" )בעמוד 
בעל  מפראג,  המהר"ל  הספר:  על  כמסכימים  נזכרו  השער  שאחרי 
לספר  הארוכה  בהקדמתו  המהר"ל(.  חתן  יצחק  ורבי  יקר"  ה"כלי 
ביניהם  לחייו,  הנוגעים  ביוגרפיים  פרטים  מספר  מוזכרים  שלפנינו 
מגפה קשה שפקדה את פראג )בה נפטר אחיו(. בנוסף, הוא מתאר 
שריפה שפרצה בלובלין בי"ב סיון שס"ז, וכותב כי חיבר עליה קינה. 
כ"ץ  יעקוב  לכמ"ר  שייך  הזה  "הספר  השער:  בדף  בעלות  רישום 

מבאווירום אצל באטין בערק".
בדף קג/2 הגהה בכתיבה אשכנזית עתיקה, חתומה: "הק' תנחום". 

בינוני- כהה. מצב  נייר  ס"מ.   19.5 דף.  סה-קנב  מקופל,  לוח   ]1[ ס, 
טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. קרעים חסרים בשוליים העליונים 
בדף  בטקסט  קלה  פגיעה  )עם  נוספים  דפים  ובשולי  השער  דף  של 
קרעים בשולי הלוח המקופל,  נייר.  האחרון(, משוקמים בהשלמות 
בהם קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט ופגיעות בשולי איורי האפוד 
באיור  קלה  פגיעה  עם  קטן  קרע  ביד(.  הושלמו  )האיורים  והחושן 
נוספים,  ובדפים  השער  בדף  עש  סימני  חיסרון.  ללא  יעקב,  סולם 
עם פגיעה במסגרת השער ועם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם 

במילוי נייר. חותמת ורישום צנזורה. כריכת עור חדשה. 

פתיחה: $5000 
הערכה: $8000-10,000 
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336. Yosef Daat – Prague, 1609 – With Map of 
Eretz Israel and Various Illustrations – Jacob's 
Lader, the Temple and Utensils, and More – Only 
Edition
Yosef Daat, commentaries and emendations to Rashi's 
commentary on the Torah, by R. Yosef Miklas of 
Prague. Prague: Gershom son of Betzalel Katz, [1609]. 
Only edition.
The purpose of this work is to correct errors which 
crept into Rashi's commentary on the Torah, while 
expanding upon and justifying the correct text of Rashi, 
occasionally with the addition of original commentaries 
and novellae by the author and his teachers. 
The book contains many woodcut illustrations to be 
used by teachers as teaching aids. The illustrations 
include Jacob's ladder, the Temple menorah, the Ephod 
and priestly breastplate (on folding plate), map of 
Eretz Israel with the trajectory of the Jews in the desert, 
and more – see Hebrew description for a full list of 
illustrations.
R. Yosef son of R. Yissachar Miklas (ca. 1580-1654), a 
Torah scholar of Prague, disciple of the Maharal of 
Prague, the Kli Yakar and the Levushim.

Ownership inscription on the title page.
Gloss in early Ashkenazic script on p. 103b.
60, [1] folded plate, 65-152 leaves. 19.5 cm. Browned 
paper. Fair-good condition. Stains, including 
dampstains. Open tears to upper margin of title page 
and to margins of other leaves (slightly affecting text 
on final leaf), repaired with paper. Marginal tears to 
folding plate, including open tears affecting text and 
edge of illustrations (illustrations completed by hand). 
Small tear slightly affecting illustration of Jacob's 
ladder, without loss. Worming to title page and other 
leaves, affecting border and text, repaired in part with 
paper. Censorship stamp and inscription. New leather 
binding.

Opening price: $5000
Estimate: $8000-10,000
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 - שפירא  נטע  נתן  רבי  לגאון  עמוקות  מגלה  ספר   .337
מהדורה ראשונה - קראקא, שצ"ז

פי  על  "ואתחנן"  תפלת  לביאור  אופנים  רנ"ב  עמוקות,  מגלה  ספר 
תורת  ואבי  קראקא  אב"ד  שפירא  נטע  נתן  רבי  מהגאון  הקבלה, 
הקבלה בארצות אשכנז. "פה קקק" ]=קהילת קודש קראקא[, ]דפוס 

מנחם נחום מייזלש, שצ"ז, 1637[. מהדורה ראשונה. 
והמוקדמים  החשובים  הקבלה  מספרי  אחד  של  ראשונה  מהדורה 

שנדפסו בפולין. 
ורבי  הספר(  )עורך  שלמה  רבי  המחבר,  בני  הקדמות  הספר  בראש 
)בה פותחות הפסקאות בשם  משה. בהקדמתו הארוכה והמליצית 
"נתן" ומסתיימות בשם "שלמה", כשם אביו של רבי נתן נטע שפירא(, 
מספר רבי שלמה פרטים רבים על חיי אביו ועל כתביו הנוספים, ובין 
היתר כותב כי אביו תכנן מלכתחילה לחבר אלף פירושים על תפלת 
"ואתחנן", אך משמים נגזר שלא יגלה יותר מרנ"ב הפירושים שכתב 

)כמנין "רב לך"(. 
הגאון הקדוש רבי נתן נטע שפירא )שמ"ה-שצ"ג(, מגדולי גאוני דורו 
להאריז"ל"(.  שלישי  )"פה  אשכנז  בארצות  הקבלה  תורת  ומאבות 
ו"מבוא  שפר"  "אמרי  בעל  שפירא  נתן  )רבי  המהרנ"ש  של  נכדו 
שערים"(. נודע בקדושתו הרבה, וסיפורי מופת רבים על גילויי רוח 
הקודש התפרסמו עליו במשך הדורות. בנו הגאון רבי שלמה אב"ד 
סאטנוב כותב בהקדמתו לספר "מגלה עמוקות" כי אביו זכה לגילוי 
בהקדמה  זאת  מציין  מרגליות  זלמן  אפרים  רבי  הגאון  גם  אליהו; 
ל"מגלה עמוקות" דפוס לבוב. רבי ישעיהו באסאן, רבו של הרמח"ל, 
בין  עמוקות"  ה"מגלה  את  מונה  ונציה  לחכמי  המפורסם  במכתבו 
יחידי סגולה שזכו למלאכים מגידים מן השמים. תלמידו המפורסם 
עמוקות"  ה"מגלה  בן  שלמה  רבי  הש"ך.  בעל  כ"ץ  שבתי  רבי  הוא 
כותב בהסכמה לספר "שפתי כהן" כי אביו "הגאון המפורסם איש 
האלהי מהר"ר נתן שפירא ז"ל היה משתעשע עם האלוף... מהר"ר 
שבתי כ"ץ... והיה לו כבן גדל וילד על ברכיו". לאחר פטירתו התוודע 
בחלום לרבי שמשון מאוסטרופולי ללמדו רזי תורה, כמו שכתב רבי 
שמשון במכתבו: "הנה בשבועה חי עולמים ית' וית', כי בלילה הזה 
פרשת וארא שעבר ראיתי להגאון הגדול מוהר"ר נטע מקראקא בעל 
לי שפירוש החרוז  ואמר  לילה,  בחזיון  ספר מגלה עמוקות בחלומי 
אצל  ביותר  חביבים  היו  וכתביו  ספריו  עילאין".  רזין  לו  יש  הזה... 

גדולי הקבלה והחסידות.
"מגלה  לבעל  כצאצאים  ייחוסם  את  ציינו  הדורות  מגדולי  רבים 
המקובל  הגאון  "זקני  עליו  )הכותב  אייבשיץ  יהונתן  רבי  עמוקות": 
שלישי  פה  ז"ל,  עמוקות  מגלה  בעל  קדוש  אלוקים  איש  האלקי, 
שפירא  פנחס  רבי  האדמו"ר  יחזקאל",  ה"כנסת  ז"ל"(,  להאר"י 
)הכותב בהסכמה למהדורת  מנסכיז  רבי מרדכי  מקוריץ, האדמו"ר 
לבוב: "איש אשר רוח ד' דיבר בו... רב רבנן גאון הגאונים המפורסם 
הגדול בכל ערי הגולה, מרן זקני מוהר"ר נתן נטע אב"ד מק"ק קראקא 
שלמה"  ה"תפארת  עמוקות"(,  מגלה  ספר  המחבר  בעל  והגליל, 
מרדומסק, ה"חידושי הרי"ם", רבי מאיר שפירא מלובלין, ועוד רבים. 

חתימות ורישומים בדף השער, חלקם מחוקים. 
בהם  כתמים,  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   18.5 דף.   ]8[ טז,  קסו;   ,]5[
פגיעה  עם  קרעים חסרים  בדף השער, בהם  קרעים  רטיבות.  כתמי 
הדף,  של  השני  מצדו  בטקסט  ופגיעות  השער  במסגרת  קלה 
השער  של  השני  מצדו  מהאותיות  )חלק  נייר  בהשלמת  משוקמים 
נוספים, בהם קרע עם  הושלמו בכתב-יד(. קרעים במספר מקומות 
פגיעה בטקסט בדף האחרון. סימני עש בדף השער ובדפים נוספים, 
במילוי  בחלקם  משוקמים  ובטקסט,  השער  במסגרת  פגיעות  עם 
נייר לשיקום בשולי מספר דפים,  נייר. הדבקות רצועות  ובהדבקות 

על גבול הטקסט. חותמות. רישומים בכתב-יד. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $7000 
הערכה: $10,000-15,000 

337. Megaleh Amukot by Rabbi Natan Nata 
Shapira – First Edition – Kraków, 1637
Megaleh Amukot, 252 kabbalistic interpretations of the 
VaEtchanan prayer, by R. Natan Nata Shapira Rabbi 
of Kraków, disseminator of the Arizal's teachings in 
Ashkenazi countries. Kraków, [Menachem Nachum 
Meisels, 1637]. First edition. 
First edition of one of the earliest and most prominent 
kabbalistic works printed in Poland. 
In his foreword, R. Shlomo, son of the author writes 
that his father intended to compose one thousand 
commentaries on the VaEtchanan prayer, yet he 
received a Heavenly directive to only reveal 252.
Signatures and inscriptions on the title page, some 
deleted.
[5], 166; 16, [8] leaves. 18.5 cm. Good-fair condition. 
Stains, including dampstains. Tears to title page, 
including open tears slightly affecting border and 
affecting text on verso, repaired with paper (missing 
text partially replaced in handwriting). Tears in several 
other places, including tear affecting text on final leaf. 
Worming to title page and other leaves, affecting 
border and text, repaired in part with paper. Strips of 
paper (for repair) to margins on several leaves, close 
to text. Stamps. Handwritten inscriptions. New leather 
binding.

Opening price: $7000
Estimate: $10,000-15,000
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338. מהדורה רב לשונית )פוליגלוטה( ראשונה של ספר 
תהלים - אזכור מוקדם לגילוי אמריקה בידי כריסטופר 
קולומבוס ופרטים נוספים אודות חייו שלא נדפסו קודם 
בו  הדפוס  בתולדות  השני  הספר   - רע"ז  ג'נובה,   - לכן 
מופיעות אותיות ערביות - הספר הראשון שנדפס בג'נובה 

 Psalterium hebraeum, graecum, arabicum & chaldaeum
"ספר   ,cum tribus latinis interpretationibus & glossis
תהילים עברי, יוואני, ערבי עם תרגום ושלשה תרגומים מלטין עם 
פרושן" - מהדורה רב לשונית של ספר תהלים, בעריכתו של אגוסטינו 
)Genova, מכונה  ]ג'נובה   .)Agostino Giustiniani( ג'וסטיניאני 

גם: גנואה, צפון איטליה(, 
 ,Nicolai Iustiniani Pauli בבית Petrus Paulus Porrus דפוס

רע"ז 1516[. 
מהדורת פוליגלוטה ראשונה של ספר תהלים. זהו התרגום הראשון 
 ,)Chaldaeum כאן  )המכונה  לארמית  תהלים  ספר  של  בדפוס 
)הספר  בו מופיעות אותיות ערביות  והספר השני בתולדות הדפוס 
הנחשב לספר הראשון בו מופיעות אותיות ערביות הוא ספר תפילות 

נוצרי, שנדפס באיטליה כשנתיים קודם לכן, בשנת 1514(.
יוונית,  עברית,  לטינית,  שפות:  בחמש  נדפס  השער  שבדף  הטקסט 
בדיו  נדפסו  והארמי  היווני  הלטיני,  נוסחי הטקסט  וארמית.  ערבית 

אדומה. סביב הטקסט מסגרת מעוטרת נאה. 
גוף הספר נדפס משמאל לימין, בשמונה עמודות על פני שני עמודים 
מקבילים. בעמודה הראשונה משמאל המקור העברי, אחריה תרגום 
מילולי ללטינית, התרגום הלטיני המקובל, תרגום יווני, תרגום ערבי, 
תרגום ארמי )עם ניקוד וטעמים(, תרגום לטיני של התרגום הארמי, 
מצוטטים  )בתוכם  בלטינית  ופרושים  הערות  האחרונה  ובעמודה 

לעיתים באריכות מקורות עבריים, בשפת המקור(.
ומספר  הכותרות  נדפסו  תהלים  של  הראשונה  העמודים  בכפולת 
הראשון  בפרק  מעוטרות  פתיחה  אותיות  אדומה.  בדיו  שורות 

בתהלים, בכל השפות.
קולופון בדף ]199[ )תורגם ליתר השפות באותה התבנית של הספר(: 

"מחוקק בתושיאה נפלאה בעיר גינובא, על יד פיטרוש פבלוש פורוש בבית ניקולאו גושטיניין בן פבלוש, בהיות נגיד ומצוה מצד הדרת וגדולת 
מלך צרפת י"ה ]ירום הודו[ השר אוטאניאנו פראגושו, שנת... אלף ת"ק י"ו חודש כסליו". לצד התרגומים, בעמודה הימנית האחרונה, מופיע דגל 

המדפיס של Porrus )עם משלבת האותיות P - ראשי התיבות של שמו(. 
בעמודת ההערות והפירושים הלטיניים לפרק יט, פסוק ה', "בכל הארץ יצא קוום ובקצה תבל מליהם, לשמש שם אהל בהם", מופיעה הערה 
חייו של  רבים אודות  וכוללת פרטים  ג'נובה(,  )יליד העיר  קולומבוס  בידי  יבשת אמריקה  לגילויה של  )בלטינית(, המתייחסת  ארוכה במיוחד 

קולומבוס, מוצאו מג'נובה ומסעו השני )בשנים 1493-1494(, שלא נדפסו קודם לכן. 
וערבית  עברית  ללשון  ופרופסור   ,)Diocese of Nebbio( שבקורסיקה  נביו  קתדרלת  בישוף  היה   ,)1470-1536( ג'וסטיניאני  אגוסטינו  העורך, 
באוניברסיטת פריס. העבודה על המהדורה שלפנינו החלה בשנת 1514, מתוך מטרה להכין מהדורה רב לשונית של התנ"ך כולו. ג'וסטיניאני, 
שהיה הרוח החיה מאחורי הדפסת הספר, שכנע את המדפיס Porrus לעבור מהעיר טורינו לג'נובה לצורך ההדפסה )שכללה לבסוף מהדורה 

רב לשונית של ספר תהלים בלבד(, והדפיס על חשבונו 2000 עותקים על נייר ו-50 עותקים מהודרים על קלף.  
רישומים בכתב-יד )לטינית( מעבר לשער, ובמספר דפים נוספים.

]200[ דף. הרכב הקונטרסים: A10, B-Z8, &8, C6. 33 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות בדפים רבים. קרעים קטנים חסרים בשולי דף 
השער ומספר דפים נוספים. תו-ספר. חותמות ספריה. כריכה חדשה.

ספר זה הוא הראשון שנדפס בג'נובה, והיחיד שנדפס שם ברבע הראשון של המאה ה-16.
 B. Sabin Hill, Hebraica from the Valmadonna Trust, The Piermont Morgan Library (1989), :על ייחודיותה של מהדורה זו, ראה

.no. 18
.Darlow & Moule, 1411

פתיחה: $9000 
הערכה: $12,000-15,000 
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Particularly lengthy Latin note to Psalm 19, verse 4: "and their words shall go to the ends of the earth...", relating to 
Columbus' discovery of America, including much previously unpublished information on the life of Columbus (a 
native of Genoa) and his second voyage (in 1493-1494).
This edition was supervised and financed by Agostino Giustiniani (1470-1536), Bishop of the Diocese of Nebbio, who 
intended to publish a polyglot edition of the entire Bible (only the Book of Tehillim was ever published, 2000 copies 
on paper and 50 elaborate copies on parchment). 
Handwritten inscriptions (in Latin) on verso of title page, and in several other places.
[200] leaves. Collation: A10, B-Z8, &8, C6. 33 cm. Good condition. Stains, including dampstains to many leaves. Minor 
marginal open tears to title page and several other leaves. Bookplate. Library stamps. New binding.
This is the first book printed in Genoa, and the only book printed there in the first quarter of the 16th century. 
Regarding the uniqueness of this edition, see: B. Sabin Hill, Hebraica from the Valmadonna Trust, The Piermont 
Morgan Library (1989), no. 18.
Darlow & Moule, 1411. 

Opening price: $9000
Estimate: $12,000-15,000 

338b



71

פריטים מיוחדים ודפוסים מוקדמים

338. First Polyglot Psalter – Early Reference to Christopher Columbus' Discovery of America with 
Previously Unpublished Information on His Life – Genoa, 1516 – Second Book Printed in Arabic – First 
Book Printed in Genoa 
Psalterium Hebraeum, Graecum, Arabicum & Chaldaeum cum tribus latinis interpretationibus & glossis – polyglot 
Psalter, edited by Agostino Giustiniani. [Genoa (Italy): Petrus Paulus Porrus for Nicolai Jiustiniani Pauli, 1516].
First polyglot edition of the Book of Tehillim. This is the first printed translation of Tehillim to Aramaic (Chaldaeum), 
and the second book ever printed in Arabic characters.
The text on the title page is printed in five languages: Latin, Hebrew, Greek, Arabic and Aramaic. The Latin, Greek 
and Aramaic text are printed in red. Framed in a fine decorative border.
Text printed from left to right, eight columns across every two pages – the original Hebrew text, followed by a 
literal Latin translation, the Latin Vulgate, Greek translation, Arabic translation, Targum (Aramaic translation, with 
vocalization and cantillation notes), and Latin translation of the Targum. The final column comprises Latin notes and 
commentaries (occasionally quoting lengthy passages of Hebrew texts).
Headings and prefatory text at beginning of translation printed in red. First Psalm with floriated initial (in all 
languages). 

338c
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339. ספר זרע שמשון - מנטובה, תקל"ח - ספר סגולה 
לזרע של קיימא ולפרנסה טובה - עותק נאה

רבי  מאת  מגילות,  ועל חמש  התורה  על  דרשות  זרע שמשון,  ספר 
שמשון חיים ב"ר נחמן מיכאל נחמני. מנטובה, דפוס אליעזר שלמה 
מאיטליה, ]תקל"ח 1778[. ספר סגולה לזרע של קיימא, לחיים טובים 

ולפרנסה טובה )"בני חיי ומזוני"(.
ומקובלי  מחכמי  )תס"ו-תקל"ט(,  נחמני  חיים  שמשון  רבי  המחבר, 
איטליה. הרביץ תורה במודנה ומנטובה והעמיד תלמידים ששירתו 
בקודש בכמה מקהילות איטליה. חיבר גם את ספר תולדות שמשון, 
וצוה  בקי בקבלה מעשית  היה  כי  כותב  על מסכת אבות. החיד"א 
לגנוז את חיבוריו בקבלה בקברו )שם הגדולים, מערכת ספרים, אות 

מו(.
בהקדמה לספר מפציר המחבר ב"עשר לשונות של תפילה" שילמדו 
בספרו, ומברך את העושה זאת ש"בעל הגמול ישלם בזכות זה שכר 
טוב לגומלי חסד של אמת במותב תלתא, בני חיי ומזוני טבי". בהמשך 
ההקדמה כותב המחבר כי מאחר שבנו היחיד נפטר והוא נותר ללא 
ילדים, קרא לספרו "זרע שמשון", ומבטיח "ועיניכם תראינה בנים בני 
בנים כשתילי זיתים סביב לשלחנכם חכמים ונבונים ובתים מלאים 
כל טוב גם עשר וגם כבוד לא יסופו מזרעכם עד יתקיים בכם המה 

יראו כבוד ה'...".
שלפנינו,  הספר  סביב  רבה  התעוררות  חלה  האחרונות  בשנים 
קיימא  של  בזרע  שנפקדו  זוגות  על  רבים  סיפורים  והתפרסמו 
ולאחר  "נפלאות שמשון",  בגליונות העלון  בין היתר  בזכות הספר, 
של  החדשה  המהדורה  בסוף  שנדפס  ישועות"  סיפורי  ב"קובץ  מכן 
הספר )בהוצאת ה"אגודה להפצת תורת רבינו ה'זרע שמשון'", ערד 

תשע"ה(.
קד, קח-קיה, ]2[, קיז-]ק[סב; כא, ]1[ דף. 35.5 ס"מ. עותק נאה. נייר 
קלים  עש  וסימני  חסרים  קטנים  קרעים  כתמים.  טוב.  מצב  בהיר. 
בשולי חלק מהדפים, ללא פגיעות בטקסט. הדבקות נייר דבק כהה 

בשולי מספר דפים. חותמות. כריכה חדשה.

פתיחה: $10,000 
הערכה: $15,000-20,000 

339. Zera Shimshon – Mantua, 1778 – Segulah Book for Offspring and Abundant Livelihood – Fine Copy
Zera Shimshon, homiletics on the Torah and the Five Megillot, by R. Shimshon Chaim son of R. Nachman Michael 
Nachmani. Mantua: Eliezer Solomon of Italy, [1778]. Segulah for offspring, good life and abundant livelihood.
The author, R. Shimshon Chaim Nachmani (1706-1779), was an Italian kabbalist and Torah scholar. He disseminated 
Torah in Modena and Mantua and educated disciples who later held rabbinic positions in several Italian communities. 
He also authored Toldot Shimshon on Tractate Avot. The Chida wrote that R. Nachmani was well versed in practical 
Kabbalah and ordered his kabbalistic writings to be buried with him in his grave (Shem HaGedolim, Maarechet 
Sefarim, 46).
In the preface, the author implores "with ten expressions of prayer" to study his book, and blesses those who do so: 
"The One who repays will recompense you… with the threefold blessing of offspring, life and abundant livelihood". 
Further in the preface, the author writes that since his only son had passed away, leaving him without descendants, 
he named his book Zera Shimshon, and promises: "And your eyes will witness sons and grandsons like olive shoots 
around your table, wise and intelligent, and houses full of goodness, neither wealth nor honor will cease from your 
descendants…".
In recent years, interest in this book has grown considerably, and many accounts have been publicized of couples 
who were blessed with children in the merit of this book. These stories were recorded in the Niflaot Shimshon leaflets 
and later in Kovetz Sipurei Yeshuot printed at the end of the new edition of the book (published by the Association 
for Spreading the Teachings of the Zera Shimshon, Arad 2015).
104, 108-115, [2], 117-62 [i.e. 162]; 21, [1] leaves. 35.5 cm. Fine copy. Light-colored paper. Good condition. Stains. 
Minor marginal open tears and worming to some leaves, not affecting text. Dark tape repairs to margins of several 
leaves. Stamps. New binding.

Opening price: $10,000
Estimate: $15,000-20,000
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340. התפילין של המהרי"ל דיסקין - בהן השתמש במשך כל היום "בעת לימודו" - גודל מיניאטורי - נעשו עבורו על 
ידי תלמידו רבי נתנאל הסופר תפילינסקי 

זוג תפילין מיניאטוריות, שנעשו בעבודת הקודש המיוחדת של רבי נתנאל סופר תפילינסקי, כתב בית יוסף )אשכנזי(. ירושלים, ]שנות התר"נ בקירוב[. 
תפילין אלו מיוחסות להגאון הקדוש רבי יהושע ליב דיסקין אב"ד בריסק )תקע"ט-תרנ"ח 1818-1898(, אשר השתמש בהן במשך כל היום בעת 
לימודו. תפילין אלו נעשו עבורו על פי הוראותיו המפורטות, על ידי תלמידו הסופר הנודע רבי נתנאל סופר מאנשי ירושלים, שכתב את הפרשיות 

וייצר את הבתים, בהידורים רבים. 
את התפילין האלו מסר המהרי"ל דיסקין במתנה לתלמידו הגאון הקדוש רבי יצחק זאב ַיְדֶלר בעל ה"תפארת ציון", כאות תודה על התאמצותו 
ועמלו במשך כמה שנים לחבר את סדרת ספריו "תפארת ציון" על מדרש רבה. לאחר מכן, עברו תפילין אלו בירושה מדור לדור במשפחת ידלר-

גולדברג: בתחילה עברו לידי בנו "המגיד הירושלמי" רבי בן ציון ידלר-גולדברג, ולאחר מכן עברו לידי נכדו רבי יצחק זאב ידלר-גולדברג, המעיד 
במכתב שלפנינו, כי מרן המהרי"ל דיסקין קנה את התפילין האלו בדמים יקרים מאת הסופר רבי נתנאל, ו"הלך אתם במשך כל היום". הוא כותב 
כי לאחר מכן המהרי"ל דיסקין "נתן זאת למתנה להרה"צ מרן בעל התפארת ציון זצ"ל, כדי שיוכל ללכת אתם במשך כל היום כולו, והלך אתם 
במשך ימי חייו, ואחרי פטירתו בשנת תרע"ז קיבל אמו"ר רב"צ ידלר זצ"ל המגיד הירושלמי את התפילין האלו בירושה מאביו זצ"ל, והוא ג"כ 
היה מניח אותם כל היום עד סוף שנות חייו..." )מצורפים: מכתב האישור מבנו של רבי בן ציון ידלר ומכתב נוסף מבן-בנו, בהם הם מעידים על 

מקוריותן של התפילין, על העברת הבעלות אליהם ועל מכירת התפילין לבעלים הנוכחי(.
"תפילין של רבי נתנאל סופר" היו לשם דבר. 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 ידיו, ביניהם: הגאון רבי שמואל סלנט, הגאון המהרי"ל 
דיסקין, הגאון רבי חיים ברלין, בעל ה"לשם", "הסבא מסלבודקה", הגאון ראי"ה קוק, ועוד. ידוע כי ה"חפץ חיים" עשה השתדלויות רבות להשיג 

תפילין כאלו, וכשהגיעו לידיו שמח שמחה גדולה. 
רבי נתנאל סופר תפילינסקי-ליפשיץ )תרכ"ו-תרע"ח(, איש קודש וצדיק יסוד עולם, מגדולי חכמי ישיבת "עץ חיים" בירושלים, שהתברך בכשרון 
הבתים  עור  ועיבוד  לפרשיות  הקלף  עיבוד  סופה:  ועד  מראשיתה  התפילין  מלאכת  את  בעצמו  עושה  היה  הוא  וכושר המצאה.  מיוחד  טכני 
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. לפי המקובל אצל אנשי ירושלים, היה כותב רבי נתנאל את הפרשיות בימות החורף, 
וייצור הבתים, היה עושה בימות הקיץ. עוד בחייו הקצרים של רבי נתנאל סופר )נפטר בגיל 52(, היו  ואילו את עיבוד העורות, הכנת הקלף 
"תפילין של רבי נתנאל" מצרך נדיר, באשר לרוב דקדוקיו היו יוצאים מתחת ידיו מספר מועט של זוגות-תפילין; וכך סיפר במכתב האדמו"ר בעל 
"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.
לפי השמועה יצאו תחת ידיו של רבי נתנאל כ-30 זוגות תפילין בלבד, ורובם נעשו בגודל רגיל ולא מיניאטורי. התפילין שלפנינו הן התפילין 
המיניאטוריות היחידות שידועות כיום שיצאו מתחת ידיו. יודעי דבר ציינו שבפרשיות תפילין אלו ישנו הידור מיוחד שלא נמצא בתפילין אחרות 
של רבי נתנאל - הפרשיות נכתבו בארבע שיטין )שורות( בלבד, ולא בשבע שורות כמו בשאר הפרשיות שנכתבו על ידי רבי נתנאל ]יש לציין כי 
בהידור זה גם נהג מרן הגרי"ז סולובייצ'יק מבריסק, אשר ביקש שיכתבו עבורו פרשיות תפילין בארבע שיטין בלבד, ולא בשבע כמקובל[. )יתד 

נאמן, מוסף שבת קודש, פרשת ויקרא, כ"ט אדר תשע"ח, עמ' 32(. 
ורשימת  ובהם הסבר על אופן הכנת התפילין,  - קופסאות התפילין(  רגיל להדביק בתוך ה"שיידעלאך"  )אותם היה  נתנאל הדפיס דפים  רבי 
ומדודים בתחילה שלא  "האותיות ספורים  רב:  לזמן  יתקיים  לגבי הכתיבה, עם הבטחה שהדיו  והן  לגבי הקלף  הן  לגבי הדיו,  הן  ההידורים, 
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". עוד כתב באותם דפים, כי ההידורים נעשו "על פי הסכמת גאוני ארץ". מקובל כי 
כוונתו בזה לרבותיו גדולי ירושלים "גאוני ארץ" - רבי שמואל סלאנט והמהרי"ל דיסקין, אשר אצלם היה מברר את כל פרטי ההלכות וההידורים 

הראויים להיעשות בתפילין )אדרת שמואל, ירושלים תשע"ד, עמ' יז-יח(.
ובהסכמה  מאוד,  אותו  הוקיר  דיסקין  ]המהרי"ל  ידלר  זאב  יצחק  רבי  הצדיק  הגאון  למקורבו  דיסקין  המהרי"ל  העניק  שלפנינו  התפילין  את 
ל"תפארת ציון" הוא מכנהו: "ידיד השם וידיד נפשי". המהרי"ל מציין בהסכמתו שהוא רגיל למנוע עצמו מלתת הסכמות, אבל כאן הוא יוצא 
מגדרו "אך למען חביבותיה דכת"ר..."[. יקירי ירושלים של מעלה וגדולי ישראל השתוקקו להניח את התפילין שלפנינו שחבש המהרי"ל דיסקין 
בעת לימודו. הם ראו בכך סגולה גדולה, והשקיעו מאמצים רבים כדי לזכות להניחם אפילו פעם אחת )יתד נאמן, מוסף שבת קודש, פרשת ויקרא, 

כ"ט אדר תשע"ח, עמ' 32(. 
יד: ריבוע הבית 17.5X17.5 מ"מ בקירוב. ריבוע התיתורא 28.5X28.7 מ"מ בקירוב. ריבוע התיתורא כולל מעברתא 45.8X28.7 מ"מ  תפילין של 

בקירוב. גובה 26.5 מ"מ. 
תפילין של ראש: ריבוע הבית 18.5X18.5 מ"מ בקירוב. ריבוע התיתורא 29.3X29.5 מ"מ בקירוב. ריבוע התיתורא כולל מעברתא 45.1X29.5 מ"מ 

בקירוב. גובה 27.1 מ"מ. 
רצועות תפילין לא מקוריות קשורות כהלכתן. מצורפות בנפרד רצועות בלויות )יתכן שאלו רצועות מקוריות של ר' נתנאל(. קופסאות "שיידעלאך" 

חדשות ולא מקוריות, נתונות בתיק תפילין חדש מעור.
התפילין במצב טוב. נבדקו במשך השנים ע"י מגיהים ומומחי סת"ם, שאישרו כי הם אכן בכתב-ידו האופייני של רבי נתנאל סופר, ומעידים גם 
על כשרותם והידורם של התפילין )ראה אישורים מצורפים(. התפילין תפורות וסגורות, ופרשיות התפילין לא נבדקו על ידינו; תצלומי הפרשיות 

.TPBB 1466 נמצאים בחומר מצורף ובמכון "פאר ירושלים", תחת הקוד

פתיחה: $300,000 
הערכה: $500,000-1,000,000 
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even during his short lifespan (he passed away at the age of 52), the tefillin of R. Netanel Sofer were rare commodities. 
Until this day, several mezuzot and parashiot of tefillin made by R. Netanel Sofer are extant, and they are remarkable 
for the special halachic precision of the shape of the letters and for their superb scribal writing. The special ink 
produced by R. Netanel Sofer remains sharp and black, even a hundred years later. 
Reputedly, R. Netanel produced altogether around 30 pairs of tefillin, most of which were in regular, not miniature 
size. The present pair of tefillin is the only known extant miniature pair of tefillin by R. Netanel. Experts attest that 
these tefillin have an additional enhancement not found in other tefillin produced by R. Netanel – the parashiot were 
written in four lines only, rather than in the usual seven lines.
R. Netanel Sofer would paste printed papers inside the tefillin boxes, detailing the virtues of his tefillin, in regard 
to the script, parchment and ink, which he guaranteed would last for a very long time. He writes that the various 
enhancements were approved by leading Torah scholars, reputedly referring to R. Shmuel Salant and the Maharil 
Diskin, whom he consulted on all halachic issues relevant to the manufacture of tefillin. 
Torah leaders yearned to don the tefillin worn by the Maharil Diskin during his Torah study. They viewed it as a 
great segulah, and expended much effort to merit to lay them even once. 
Arm-tefillin: Bayit: approx. 17.5X17.5 mm. Base: approx. 28.7X28.5 mm. Base including passageway: approx. 45.8X28.7 
mm. Height: 26.5 mm.
Head-tefillin: Bayit: approx. 18.5X18.5 mm. Base: approx. 29.5X29.3 mm. Base including passageway: approx. 
45.1X29.5 mm. Height: 27.1 mm.
Non-original straps, tied in accordance with halachah. Enclosed separately are worn straps (possibly the original 
straps by R. Netanel). New, non-original plastic protective cases, placed in a new leather tefillin pouch. 
Tefillin in good condition. Examined over the years by Stam proofreaders and experts, who confirmed that they are 
indeed in the distinctive hand of R. Netanel Sofer, and attested to the kashrut and exceptional beauty of the tefillin 
(see enclosed reports). The tefillin are sewn and closed – we did not examine the parashiot; see photographs of 
parashiot in enclosed material and in the Pe'er Yerushalayim institute – code TPBB 1466.

Opening price: $300,000
Estimate: $500,000-1,000,000
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340. Tefillin of the Maharil Diskin, Donned Throughout the Day Whilst Studying – Miniature Size – 
Prepared for Him by His Disciple Rabbi Netanel Sofer Tefillinski 
Pair of miniature tefillin uniquely and meticulously crafted by R. Netanel Sofer Tefillinski. Beit Yosef (Ashkenazic) 
script. Jerusalem, [ca. 1890s].
These tefillin belonged to R. Yehoshua Leib Diskin Rabbi of Brisk (1818-1898), who wore them throughout the day 
while studying. The tefillin were specially manufactured for him following his detailed instructions, by his disciple 
the renowned scribe R. Netanel Sofer of Jerusalem, who scribed the parashiot and crafted the batim with many 
enhancements. 
The Maharil Diskin gifted these tefillin to his disciple R. Yitzchak Ze'ev Yadler, author of Tiferet Tzion, as a tribute 
to his years of toil in composing the Tiferet Tzion series on the Midrash. The tefillin were then passed down from 
generation to generation in the Yadler-Goldberg family: first to his son, the Jerusalem Maggid R. Benzion Yadler-
Goldberg, and later to his grandson R. Yitzchak Ze'ev Yadler-Goldberg. The latter attested in a letter (enclosed) that 
the Maharil Diskin, who purchased these tefillin at great cost from R. Netanel Sofer and donned them throughout 
the day, later gifted them to his grandfather R. Yitzchak Ze'ev Yadler, who also wore them all day. Upon the latter's 
passing, the tefillin were inherited by R. Benzion Yadler, who likewise wore them throughout the day. (Enclosed: 
letter from the son of R. Benzion Yadler and additional letter from his grandson, attesting to the authenticity of the 
tefillin, the transfer of ownership and the sale to the present owner). 
R. Netanel Sofer's tefillin were legendary, and requests were received from all over the world for the holy tefillin he 
produced. Many prominent Torah leaders tried to obtain tefillin and mezuzot scribed by R. Netanel Sofer, including: 
R. Shmuel Salant, the Maharil Diskin, R. Chaim Berlin, the Leshem, the Alter of Slabodka, R. Avraham Yitzchak 
HaKohen Kook, and others. It is known that the Chafetz Chaim expended great effort in obtaining such tefillin, and 
greatly rejoiced upon receiving them. 
R. Netanel Sofer Tefillinski-Lipschitz (1866-1918), a holy Tzadik and prominent Torah scholar of the Etz Chaim 
Yeshiva in Jerusalem, who was blessed with remarkable technical and creative abilities. He personally performed 
all the tasks required for making tefillin from beginning to end: processing the parchment for the parashiot and the 
leather for the batim and straps, preparing the ink, cutting the straps, crafting the batim, etc. When it came to writing 
the parashiot, R. Netanel would scribe each letter and tag in holiness and purity, wrapped in his tallit and tefillin, 
never speaking while writing. R. Netanel Sofer worked so meticulously, that he produced very few sets of tefillin, and 

340
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בעל  של  ידו  בכתב  נדפסו  שלא  חיבורים   .341
"הסולם" רבי יהודה ליב אשלג

שלוש מחברות בכתב ידו של המקובל הקדוש רבי יהודה ליב 
אשלג בעל "הסולם". ]ארץ ישראל, שנות התר"פ בקירוב[.

שלושה חיבורים בקבלה ובביאור דברי הזוהר בכתב-יד קדשו 
גבי  על  שנכתבו  כפי  החיבורים  שמות  "הסולם".  בעל  של 
עטיפות המחברות: "קשרי הצנורות" - כולל מאמרים בסוגיות 
קבליות )כותרת בעמ' יב: "תורה דשבת נחמו תרפ"ב" - מנחם 
אב תרפ"ב 1922(; "ליקוטי זוהר וסדרי מאורות" - כולל דרושים, 
)במספר  קבליים  ובמושגים  הזוהר  בדברי  וחידושים  ביאורים 
מקומות תיארוך מסוף שנת תרפ"ג ותחילת שנת תרפ"ד 1923(; 
וירא, חיי שרה" - כולל ביאורים  "תרומת נצח ח"ב - נח, לך, 
וחידושים על התורה ע"פ הקבלה, ועוד )עם תיארוך מתחילת 

שנת תרפ"ד, 1923(.
)כ-30-40  וצפופה  נאה  בכתיבה  נכתבו  המחברות  שלושת 
וכוללות  טורים(,  בשני  נכתב  מהטקסט  חלק  בעמוד.  שורות 
ידיעתנו,  למיטב  מהם(.  חלקים  )או  שונים  חיבורים  כשלושה 

חיבורים אלו לא נדפסו.
גאון  )תרמ"ה-תשט"ו(,  אשלג  ליב  יהודה  רבי  הקדוש  הגאון 
ולמדן, קדוש וטהור, מקובל אלוקי והוגה דעות. כיהן ברבנות 
עלה  הקבלה.  תורת  את  זקנים  מפי  שם  ולמד  ורשה,  בעיר 
והקים  לירושלים  הגיע  תרפ"א,  תשרי  בחודש  ישראל  לארץ 
היה  במקביל  הנגלה.  ללימודי  רבנים"  "עיטור  ישיבת  את  בה 
מוסר שיעורים רבים בקבלה, בהם השתתפו אברכים נבחרים. 
וחסידים  תלמידים  של  גדולה  קבוצה  סביבו  התלכדה  לימים 
התגורר  תרצ"ד-ת"ש  בשנים  עליהם.  לאדמו"ר  שהכתירוהו 
הרב אשלג במושבה החדשה בבני ברק, בשכונת גבעת רוקח 

)כיום רחוב בן פתחיה(. באותה תקופה התיידד עם שכנו מרן ה"חזון איש", שעלה לארץ ישראל בשנת תרצ"ג והתגורר אף הוא באותה שכונה. 
חיבר והוציא לאור ספרים רבים בקבלה, אך התפרסם במיוחד בסדרת חיבוריו הגדולים: "תלמוד עשר הספירות" ופירוש "הסולם" על ספר הזוהר. 
פירוש "הסולם" נדפס עד היום בעשרות מהדורות שנפוצו ברחבי העולם כולו. תורתו בחכמת הקבלה סללה דרך חדשה ומקורית בהבנת כתבי 

האר"י ודברי הזוהר.
שלוש מחברות: ]27[ עמ' כתובים; ]28[ עמ' כתובים; ]31[ עמ' כתובים. כ-21 ס"מ. כתיבה נאה וצפופה )כ-30-40 שורות בעמוד(. מצב טוב-בינוני. 

כתמי רטיבות וחלודה. בלאי ומספר דפים מנותקים. במספר עמודים דהיית דיו כתוצאה מרטיבות )אך האותיות ניתנות לפענוח(.
לשתיים מהמחברות עטיפות מודפסות, בהוצאת "יוסף לוי חגיז - ירושלם", עם איורים של האמן מ. גור אריה.

פתיחה: $70,000 
הערכה: $80,000-120,000 
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341. Unpublished Works Handwritten by Rabbi Yehuda Leib Ashlag, Baal HaSulam
Three notebooks handwritten by the kabbalist, R. Yehuda Leib Ashlag, the Baal HaSulam. [Eretz Israel, ca. 1920s].
Three works on kabbalah and the Zohar, handwritten by the Baal HaSulam. The works are titled on the notebook 
wrappers: Kishrei HaTzinorot – essays on kabbalistic topics (heading on p. 12 dated 1922), Likutei Zohar VeSidrei 
Meorot – homilies, commentaries and novellae on the Zohar and kabbalistic concepts (dated 1923 in several places) 
and Terumat Netzach Part II – Noach, Lech, Vayera, Chaye Sara – kabbalistic commentaries and novellae on the 
Torah portions, and more (dated 1923).
The three notebooks are filled with neat, close writing (approx. 30-40 lines per page, some in two columns), and 
comprise three different works (or parts of works). To the best of our knowledge, these works are unpublished.
R. Yehuda Leib Ashlag (1884-1954), outstanding Torah scholar, kabbalist, and thinker. He served as rabbi in Warsaw, 
later immigrating to Jerusalem where he delivered many classes on kabbalah to elite Torah scholars. With time, a 
large group of disciples and Chassidim gathered around him, and appointed him their rebbe. He composed and 
published many works on kabbalah, most famously Talmud Eser Sefirot and the Sulam commentary on the Zohar.
Three notebooks: [27] written pages; [28] written pages; 31 written pages. Approx. 21 cm. Neat, close writing (approx. 
30-40 lines per page). Good-fair condition. Dampstains and foxing. Wear. Several detached leaves. Ink on several 
pages smudged due to dampness (script remains legible).

Opening price: $70,000
Estimate: $80,000-120,000
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342. פנקסי בית הקברות בצפת - תיעוד שמות הנפטרים בשנים תרע"ד-תשכ"ב
שלושה פנקסים עם תיעוד שמות הנפטרים שנקברו בבית הקברות בצפת, מהשנים תרע"ד-תשכ"ב. בחלק מהרשומות מתועד גם מיקום מקום 

קבורתם.
הפנקסים שלפנינו הם מקור מידע חשוב ביותר )שחלקו אבד ואינו ידוע מכל מקור אחר( ומתועדים בהם קרוב לאלף שמות של יהודים שנקברו 

בבית הקברות בצפת בשנים אלו.
בחלק  מוצאו.  ועיר  משפחתו  שם  גם  נרשמו  ובחלקן  הקבורה(,  )או  הפטירה  תאריך  אביו,  ושם  הנפטר  שם  מתועדים  הרשומות  בכל  כמעט 
מהרשומות מתועדות גם נסיבות המוות - ראה להלן. אחד הפנקסים מתעד את מיקומי הקברים )יתכן שהוא יכול לעזור לזיהוי חלקות הקבורה 

הנעלמות בבית הקברות בצפת ולזיהוי מצבות שכתובותיהן היטשטשו עם השנים(. 
בית הקברות העתיק בצפת, הנמצא על מדרון תלול בצדה המערבי של העיר, הוא מבתי העלמין העתיקים בארץ ישראל. נמצאים בו מספר 
קברים מתקופות התנאים והאמוראים, הגאונים והראשונים )כדוגמת קבר הנביא הושע בן בארי, קברי התנאים רבי יהושע בן חנניה ורבי פנחס 
בן יאיר, וקבריהם הנעלמים של רבנו סעדיה גאון ורבנו בחיי אבן פקודה(. הוא שימש לקבורה ב"תקופת הזוהר" של צפת במאה ה-16 - נמצאים 
בו קברי ה"בית יוסף", הרמ"ק, האר"י הקדוש, האלשיך ורבי שלמה אלקבץ, בעל ה"חרדים", המבי"ט וקבריהם הנעלמים של בנו המהרי"ט, ושל 
הרדב"ז - רבי דוד בן זמרא, ועוד. בהמשך נקברו בו רבים מגדולי החסידות שעלו לארץ ישראל, בהם בעל "לבושי שרד", בעל "באר מים חיים" 

ובעל ה"בת עין", רבי ליב "בעל היסורים", ועוד. 
בית הקברות העתיק סבל מהזנחה מתמשכת. מצבות רבות וקברים רבים נעלמו במשך השנים, עקב רעידות אדמה, שיטפונות, שריפות ועוד. 
ההזנחה הפיזית גררה אחריה גם קבורה לא מבוקרת, כאשר חלק מהקברים לא נרשמו בצורה מסודרת, ולחלקם אף לא הוקמו מצבות מעולם 
)מכאן החשיבות הרבה של הפנקסים שלפנינו, בהם מתועדים גם הקברים ללא המצבות(. בתחילת שנות ה-90 )התש"נ בקירוב(, חברו יחד מספר 
גורמים ממלכתיים ופרטיים לעסוק בשיקום מסיבי של בית הקברות, הנמשך עד היום. קברים רבים שופצו ושוקמו. מערות הצדיקים וחלקות 

המדרון הדרומי נוקו מסחף אדמה ואבנים, ומצבות רבות נחשפו לראשונה מזה מאות שנים )חלקם עוד משנות הר' והק'(. 
הפנקסים שלפנינו נכתבו ע"י ר' יוסף צבי גייגר ובנו ר' אליהו גייגר, שהיו מראשי החברה קדישא בעיר, וגם עסקו במלאכת חקיקת המצבות 

בשנים אלו.
הפנקס הראשון כולל רשימות נפטרים וימי יארצייט, החל מתמוז תרע"ד עד שנת תרפ"ז )בפנקס נרשמו גם הנפטרים בימים הקשים של מלחמת 
העולם הראשונה, אז נפטרו רבים מרעב וממגפות(. בפנקס זה מופיעים, בין היתר, תאריכי פטירתם של רבי נפתלי ב"ר יעקב מרדכי איילבום )יום 
ה' ז' סיון( ודבורה בת ר' שמואל העליר )יום וא"ו ט"ז אייר - באותו השבוע נקברו 15 נפטרים, בהם ר' מנחם ב"ר יוסף פלפל, והאשה אשת ר' 
ליב קאטליר "שנהרגה ע"י גויים"(. ביום ג' י' תמוז נקבר ר' משה ]שור[ מחאטין ש"נפל מחלון", וביום ה' באותו שבוע נקברה שרה קורץ לאדען 
שנפטרה "במחלת חלירע"; בחודש תשרי תרע"ז נרשמו 14 נפטרים, בהם אחד שנקבר ביום ב' של ראש השנה, ור' אברהם שלמה בהרש"מ 
גאלדנבוים שנפטר בכ' תשרי תרע"ז, בחול המועד סוכות. הנקברים מהקהילה הספרדית רשומים לפעמים ללא ציון שם הנקבר )"שני ספרדים 

וספרדית" - רשימה מיום י"ב סיון תרע"ו(. 
רשימת הנפטרים בשנת תרע"ו-תרע"ז מופיעה גם בדף נפרד, שנמצא בין דפי הפנקס. רוב הפנקס הזה נכתב בכתב-ידו של ר' יוסף צבי גייגר. חלק 

מהרשומות )המאוחרות יותר( הם בכתב-יד בנו ר' אליהו גייגר.
הפנקס השני, מהשנים תרפ"ז-תשכ"א, כולל רשומות בכתב-ידו של ר' אליהו גייגר, עם תיעוד של עבודות בניה שונות ושל עבודות חקיקה באבן 
שכנראה נעשו על ידו, ועם ציון הסכומים ששולמו עבור העבודות. בפנקס זה מוזכרות מצבות זכרון שונות שהוכנו לתליה בבתי המדרש בצפת, 
אולם רוב הרשומות מתעדות את הכיתובים על מצבות הקבורה ותאריכי פטירה. ברשומות מופיעים גם שמות נפטרים שנקברו בשנים קודמות, 

חלקם עוד משנות התר"מ-תר"נ )ייתכן שהמצבות על קברים אלו הוקמו רק בשנות התר"פ-התר"צ, או חודשו אז(. 
בפנקס זה מופיעות גם רשומות מתקופת קום המדינה, המתעדות מצבות של נרצחי פעולות איבה וחיילי פלמ"ח שנפלו במלחמת העצמאות 
ובמאורעות שקדמו לה, בהם: "גדעון אילון פלמ"ח י"ט ניסן תש"ח 500 ]החייל גדעון איילון-רוזנהק, שירת בחטיבת יפתח של הפלמ"ח ונפל 
"בית  והוקם המרכז התרבותי  בגליל"  נפל  "נער  לזכרו חובר השיר  בית בצדו הדרומי של הרובע היהודי בצפת.  גג  בהגנת צפת, בעמדה על 
גדעון" בצפת[... נזהא מזרחי נרצחה ט' ניסן תש"ח 200... רבקה ויסבורד נרצחה כ"ב ניסן תש"ח 400... דוד חסין נרצח כ"ד אד"ב תש"ח 200..." 

]הרשימות בפנקס מסודרות על פי מועד הקמת המצבות, ולא לפי תאריכי הפטירה[. 
הפנקס השלישי, בכתב-ידו של ר' אליהו גייגר, מתעד בעיקר את מיקומי הקבורה ושמות הנקברים בשנים תשי"א-תשכ"ב, וכן את כיוון הקברים 
)האם בין מזרח למערב, או בין צפון לדרום(. בין היתר מתעד הפנקס את קבורת האדמו"ר מבויאן-לייפציג: "הרה"צ ר' ישראל מבויאן, מצפון 
לדרום, אדר"ח אלול תשי"א", ואת המיקום המדויק של הקבר: "מזרח ע"י הדרך למקוה האר"י - מערב פנוי - צפון הרבנית... - דרום יוסף שפירא"; 
וכן את קבורת האדמו"ר מזידיטשוב בחודש חשון תשי"ב: "מצפון לדרום, תחת הדרך למקוה. מזרח הדרך למקוה - מערב פנוי - צפון הרב וויינגוט 
- דרום פנוי" ]האדמו"ר רבי יהושע אייכנשטיין מגרוסוורדיין. שהה בתקופת השואה במחנה אושוויץ, ונפטר בט"ז בסיוון תש"ה, במחנה הולדהוזן. 

ארונו הועלה לצפת בחשוון תשי"ב[.
וציבוריות,  והוצאות פרטיות  דו"חות על הכנסות  גם העתקי מכתבים,  נוספות. בפנקסים מופיעים  ועליהם רשימות  דפים  לפנקסים מצורפים 

תרומות וחלוקה לנצרכים משנות התר"פ-תש"ג.
הכותבים: ר' יוסף צבי גייגר )תר"ל-תש"ד(, עסקן מוסדות התורה והחסד בעיר, סופר ולבלר, אמן וצייר רב כשרון. נודע כאבי הציור הצפתי. 
היה מהאחראים על בית הקברות בצפת, ועסק בבניין מצבות וחקיקתם. בנו ר' אליהו גייגר )תרנ"ב-תשרי תשכ"ג( המשיך במלאכת אביו כחוקק 

מצבות, והיה מהאחראים על בית הקברות בצפת. 
3 פנקסים + דפים נוספים. גודל ומצב משתנים. סך הכל למעלה מ-145 עמודים כתובים, חלקם כתובים בצפיפות ובכתב זעיר. 

פתיחה: $7000 
הערכה: $10,000-20,000
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342. Burial Register of the Safed Cemetery – Names of Deceased in 1914-1962
Three notebooks documenting the names of those buried in the Safed cemetery, in 1914-1962. Some of the records 
include the location of the burial plot.
The present notebooks serve as a most important source of information (some of which is not known from any other 
source), and contain records of close to one thousand names of Jews buried in the Safed cemetery in those years.
Almost all the records contain the name of the deceased, his father's name, and the date of death (or burial), and some 
include the surname, hometown and cause of death. One of the notebooks documents the locations of the graves. 
The Safed cemetery is one of the oldest cemeteries in Eretz Israel. Some of the graves date back to the time of the 
Tana'im and Amora'im, Geonim and Rishonim. Ongoing neglect, earthquakes, floods and other causes resulted in 
many graves and headstones getting lost over the years. Additionally, the neglect gave rise to the phenomena of 
unsupervised burials without headstones (hence the importance of the present notebooks, which can help identify 
unknown burial plots and gravestones which have faded over time). A massive restoration project of the cemetery 
was undertaken during the early 1990s, and it continues until this day.
The present notebooks were written by R. Yosef Tzvi Geiger and his son R. Eliyahu Geiger, who were the heads of 
the Chevra Kaddisha in the city. Leaves with additional notes are enclosed. The notebooks also include various notes 
handwritten by R. Yosef Tzvi Geiger.
3 notebooks + additional leaves. Size and condition vary. Altogether over 145 written pages, some closely written in 
tiny hand.

Opening price: $7000
Estimate: $10,000-20,000

342d



82

ספטמבר 2022

ודעות, רק חברה עברית פשוטה בלי כל גון מיוחד בדבר שאינה נוגע 
חובותיה  כל  את  תמלא  שהחברה  ב':  סעיף  בסוף  וכן  לתכליתה", 
"לארץ מלדתנו וממשלתנו הרוממה ירום הודה"(; שנית, על החברה 
לקבל את תמיכתה, או לכל הפחות את אי-התנגדותה, של ההנהגה 
האשכנזית, אשר נרתעה ממגמות החילון וההשכלה של כמה מראשי 
החברה, ובייחוד ממייסד החברה אליעזר בן יהודה. לצורך כך, פנו 
סלנט, שהיה מנהיגה הבלתי-רשמי של  רבי שמואל  המייסדים אל 

העדה האשכנזית בירושלים, כדי לקבל את הסכמתו. 
את המשך מהלך הדברים מתאר החוקר יוסף לנג )במאמרו "'שפה 
ברורה' - לבירור יסודה והתפתחותה", קתדרה, 68, תשנ"ג, עמ' -67
79(: משלחת בת שני נציגים - רבי יעקב מאיר ומר חיים הירשנזון, 
יצאה אל ביתו של רבי שמואל סלנט, אך הוא נעדר מביתו באותה עת 
ונבצר מהם לקבל את הסכמתו לענין. בינתיים קרב מועד ההתכנסות 
הרשמית של החברה, שנקבע ליום ראשון, ה' אלול תרמ"ט, בביתו 
נדפס התקנון  ולצורך כך  יצחק ד'ארבלה,  יו"ר החברה הרופא  של 
שלפנינו, אשר בשוליו נוספה הסכמתו המשוערת של רבי שמואל: 
"הרה"ג הגדול ר' שמואל סאלאנט... בטוחים אנו שהוא לא יתנגד 
להרעיון הנעלה הזה ועוד הוא ישמח בו". בהמשך, עוד טרם קיום 

343. דף מודפס - תקנון חברת "שפה ברורה" - ירושלים, 
תרמ"ט - וריאנט בו נזכר רבי שמואל סלנט - הסכמות 
מאיר  רפאל  רבי  מאיר,  יעקב  רבי  לציון"  "הראשונים 

אניֶז'ל וה"יש"א ברכה" פַּ

תקנון חברת "שפה ברורה", שפעלה בירושלים בשלהי המאה ה-19 
כשפת  בה  השימוש  והרחבת  העברית  הלשון  הוראת  קידום  למען 

דיבור. ]ירושלים, תרמ"ט 1889[.
דף מודפס משני צדיו - בצדו האחד תשעה סעיפים המגדירים את 
צביונה ותכליתה של חברת "שפה ברורה", כמו גם את האמצעים 
)בדפוס( של ארבעת  להגשמת מטרותיה, ובצדו השני חתימותיהם 
בן  אליעזר  לציון"(,  "הראשון  )לימים  מאיר  יעקב  רבי  המייסדים: 
חיים  הרב  העברית"(,  השפה  ו"מחייה  "הצבי"  עיתון  )עורך  יהודה 
הירשנזון )מחנך ואיש הציונות הדתית(, וחיים קלמי )מחנך, שד"ר 

וחבר "ועד העדה הספרדית בירושלים"(. 
מתחת לחתימות המייסדים, הסכמות רבני ומנהיגי היישוב היהודי 
בית החולים  )מנהל  ד'ארבלה  יצחק  יו"ר החברה  בירושלים:  הישן 
אניֶז'ל,  פַּ מאיר  רפאל  רבי  לציון"  "הראשון  בירושלים(,  רוטשילד 
ברכה",  )ה"יש"א  אלישר  שאול  יעקב  רבי  הספרדית  העדה  אב"ד 
)בן המדפיס  בק  )נסים(  ניסן  רבי  לציון"(, המדפיס  "הראשון  לימים 
רבי ישראל בק, ממונה כולל וואהלין(, אפרים כהן )מנהל בית הספר 

למל(. 
בסוף  מופיע  שלפנינו  בעותק  וריאנטים.  בשני  ידוע  שלפנינו  הדף 
סלנט  שמואל  רבי  של  משוערת  הסכמה  ובו  נוסף,  משפט  התקנון 
נ"י עתה הוא  ר' שמואל סאלאנט  "הרה"ג הגדול  להקמת החברה: 
בעה"ק חברון ת"ו, ובטוחים אנו שהוא לא יתנגד להרעיון הנעלה הזה 
ועוד הוא ישמח בו". בעותקים אחרים של התקנון הושמט משפט זה 

)ראה על כך להלן(.
ה' אלול  ביום  בירושלים  נוסדה באופן רשמי  חברת "שפה ברורה" 
תרמ"ט. מטרתה המפורטת בתחילת התקנון שלפנינו היתה הנחלת 
ישראל:  בארץ  הזרמים  כל  בין  מאחדת  כשפה  העברית  השפה 
העלגים,  לשונות  את  ישראל  ארץ  יושבי  היהודים  מקרב  "לשרש 
השרגון האשכנזי והספרדי וכו' המחלקות את לבות המדברים אותם 
יקרא  שהספרדי  עד  שונים...  עמים  בני  היו  לו  כמו  אותם  ועושים 
'יהודי' רק לספרדי, ולא לאשכנזי, והאשכנזי יקרא 'יהודי' לאשכנזי 
ולשונות  לשטן...  שעומד  הוא  הזה  והפרוד  כידוע,  לספרדי  ולא 
העלגים האלה עושים אותנו לצחוק וללעג... וגורמת שנאה וקטטה 
החליטה  זו  מטרה  לצורך  השונות...".  העדות  בני  בין  והתנגדות 
החברה לנקוט בצעדים הבאים: העסקת נשים דוברות עברית אשר 
תלמדנה את הנשים והבנות היהודיות דיבור בעברית, לצד קריאה 
ובבתי  התורה  בתלמודי  עברית  דיבור  הנהגת  בעברית;  וכתיבה 
הספר; ייסוד "ועד ספרות" מיוחד שיפעל להדפסת ספרים בעברית 
)ועד זה התפתח מאוחר יותר ל"ועד הלשון העברית"(; הפצת ספרים 

בעברית ועידוד דיבור בעברית בכלל.
מייסדי החברה, שניסו לעורר אהדה לתכניתם בקרב הציבור הרחב, 
פנו אל חכמי העדה הספרדית וראשי העדה האשכנזית בירושלים 
לגייס את תמיכתם למטרות החברה. חכמי העדה הספרדית  וניסו 
החברה  על  ראשית,  לתמיכתם:  מקדימים  תנאים  שני  הציבו 
ופוליטית  לאומית  פעילות  או  אידיאולוגי  ויכוח  מכל  להתרחק 
שעלולה לסכן אותם אל מול שלטונות האימפריה העות'מאנית )כדי 
להניח את דעתם הצהירו מייסדי החברה בסעיף א' בתקנון שלפנינו: 
כתות  בעניני  תתערב  ולא  משכילים...  חברת  החברה  תהיה  "לא 
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פריטים מיוחדים ודפוסים מוקדמים

343. Printed Leaf – Regulations of the Safah 
Berurah Society – Jerusalem, 1889 – Variant 
Mentioning Rabbi Shmuel Salant – Approbations 
of the Chief Rabbis Rabbi Yaakov Meir, Rabbi 
Refael Meir Panigel and Rabbi Yaakov Shaul 
Elyashar
Regulations of the Safah Berurah society – a society 
for the propagation of the Hebrew language, active in 
Jerusalem in the late 19th century. [Jerusalem, 1889].
Leaf printed on both sides. One side features nine 
clauses defining the character and purpose of the Safah 
Berurah society, as well as the means to attain their 
goals. The verso features the printed signatures of the 
four founders: R. Yaakov Meir (later Rishon LeTzion), 
Eliezer ben Yehuda (editor of the HaTzvi newspaper, 
"reviver" of the Hebrew language), R. Chaim 
Hirschensohn (educator and proponent of Religious 
Zionism), and Chaim Calmi (educator, emissary and 
member of the Vaad HaEdah HaSefardit in Jerusalem).
The founders' signatures are followed by approbations 
by rabbis and leaders of the Old Yishuv in Jerusalem: 
Yitzchak d'Arbela, president of the society (director of 
the Rothschild hospital in Jerusalem); R. Refael Meir 
Panigel, Rishon LeTzion; R. Yaakov Shaul Elyashar, 
rabbi of the Sephardi community (later Rishon 
LeTzion); the printer R. Nissan Bak (son of the printer 
R. Yisrael Bak), Efraim Kohen (director of the Lemel 
school).
Two variants of this leaf exist. The present copy 
features, after the regulations, the assumed approval 
of R. Shmuel Salant to the founding of the society: "R. 
Shmuel Salant is presently in Hebron, and we are 
assured that he would not oppose this noble idea, 
and would even rejoice with it". In other copies, this 
sentence was omitted.
Wishing their idea to receive widespread acceptance, 
the society's founders attempted to get the backing 
of the leaders of both the Ashkenazi and Sephardi 
communities. Since the support of the Sephardi rabbis 
was contingent upon the approval, or at least lack of 
opposition, of the Ashkenazi leadership, representatives 
of the society set out to obtain the approbation of R. 
Shmuel Salant, but the latter was in Hebron at that 
time. Since time was pressing, they printed the present 
leaf, assuming that R. Shmuel Salant would have given 
his approval had he been asked. Upon his return, R. 
Shmuel Salant refused to give his approbation to the 
society, and the leaf was reprinted with the omission of 
his supposed approval. It is the latter version that was 
spread and published in the press of those times.
[1] leaf. 34 cm. Good condition. Folding marks. Stains 
and minor wear. Marginal open tear, not affecting text.

Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000

האספה, נודע סירובו של רבי שמואל להעניק הסכמה, והתקנון נדפס 
בשנית, הפעם ללא המשפט הנ"ל. הנוסח החדש הופץ ונעתק לאחר 
מכן גם בעיתונות התקופה. לפנינו אפוא הנוסח הראשון של התקנון, 
שנדפס קודם שנודעה סירובו של רבי שמואל סלנט להעניק לחברה 

את הסכמתו. 
קהילות  בלבד.  חלקית  היתה  ברורה"  "שפה  חברת  של  הצלחתה 
האשכנזים  ואילו  ידה,  על  ונעזרו  בה  תמכו  והתימנים  הספרדים 
התנגדו לה ואף הובילו מאבקים שונים נגדה. החברה לא הוסיפה 
להתקיים זמן רב, ועיקר המאמצים להחייאת השפה העברית נמשכו 
לאחר סגירתה על ידי חברות אחרות, ובעיקר על ידי יורשתה "ועד 
הלשון העברית", שעם קום המדינה הביא להקמתה של "האקדמיה 

ללשון העברית" הפועלת עד ימינו.
והתפתחותה',  יסודה  לבירור   - ברורה"  '"שפה  לנג,  יוסף  ראה: 

קתדרה, 68 )תשנ"ג(, עמ' 67-79.
]1[ דף. 34 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. כתמים ובלאי קל. קרע חסר 

בשוליים, ללא פגיעה בטקסט. 

פתיחה: $1000 
הערכה: $2000-3000
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344. Plan of the Future Temple in Yechezkel, 
According to the Gaon of Vilna – Berlin, 1822 – 
Hand-Colored Print
Plan of the Future Temple in Yechezkel, by the Gaon of 
Vilna – plate from the book Tavnit HaBayit HaShlishi 
with the commentary of the Gaon of Vilna, printed in 
Berlin 1822.
Hand-colored. Four small drawings of fruit trees were 
added between the walls of the Temple and the Temple 
Mount walls.
45 X 38 cm. Fair condition. Dark stains. Tears, including 
several minor open tears affecting illustration, repaired. 
Leaf professionally restored with paper.

Opening price: $1000
Estimate: $1500-2500

344. מפת "בית המקדש העתיד דיחזקאל" על פי הגר"א 
- ברלין, תקפ"ב - צבועה ביד

מהמאור  ומפורש  הועתק  דיחזקאל...  העתיד  המקדש  בית  "צורת 
הגאון הגדול המפורסם רבן של בני הגולה, מורנו ורבנו מו"ה אליהו 
זלה"ה מק"ק וילנא יצ"ו" - לוח מתוך הספר "תבנית הבית השלישי", 

עם ביאור הגר"א, שנדפס בברלין תקפ"ב ]1822[.
בין  פרי  עצי  קטנים של  איורים  בו ארבעה  ונוספו  ביד  צבוע  הלוח 
קירות בית המקדש לחומת הר הבית )ראה צילומה של מפה זו אצל 

וינוגרד, אוצר ספרי הגר"א, עמ' 292(.
בלוח  לראשונה  נדפסה  הגר"א  פי  על  השלישי  המקדש  בית  צורת 
שצורף לספר "צורת הארץ לגבולותיה סביב ותכנית הבית", שנדפס 
אליהו  רבינו  "מהגאון  היא  כי  נכתב  ושם  תקס"ב,  בשנת  בשקלוב 
שונות  בווריאציות  זה  לוח  נדפס  יותר  מאוחר  מווילנא".  זצוק"ל 

במהדורות פירוש הגר"א לנביאים וכתובים.
45 ס"מ. מצב בינוני. כתמים כהים. קרעים, בהם מספר קרעים  X38
קטנים חסרים עם פגיעה באיור, משוקמים. הדף עבר שיקום מקצועי, 

בהדבקה והשלמת נייר.

פתיחה: $1000 
הערכה: $1500-2500
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Part   II  חלק

Absentee bid Absentee / Telephone Bidding FormPhone Participation

טופס הצעת מחיר לפריטים
השתתפות טלפוניתהצעה בכתב

Full NameAddress כתובתשם מלא

TelCellular

EmailID/Passport No.

SignatureDate

Faxטלפון סלולריפקס

ת.ז./דרכוןדואר אלקטרוני

תאריךחתימה

Tel: 077-5140223 :טלפוןFax: 02-9932048 :פקסoffice@kedemltd.comwww.kedem-auctions.com

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:
אך  במכירה  להשתתף  למבקשים  מיועד  הטופס 
במכירה  להשתתף  למבקשים  או  מלהגיע  מהם  נבצר 
של  הוראה  מהווה  הטופס  מילוי  הטלפון.  באמצעות 
בע"מ  פומביות  מכירות  בית   - לקדם  ההצעה  מגיש 
לרכוש עבורו את הפריט/ים המופיעים בו, וזאת במחיר 
המחיר  על  יעלה  שלא  ובלבד  האפשרי  ביותר  הנמוך 
המירבי המפורט 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 תעשה כמיטב יכולתה למלא 
אחר ההוראות. אולם, לא תוטל עליה שום אחריות בגין 

אי ביצוע הוראות הצעת המחיר. 
את ההצעה יש להגיש במדרגות קבועות עפ"י הטבלה 

שלהלן. 
עמלת הקניה היא 25%.

המופיעים  המכירה  תנאי  את  קראתי  כי  מאשר  הנני 
בקטלוג ואני מסכים להם.

לא כולל עמלה ומע"מ  **  Not including commission and VAT

*  Absentee bids which do not fall on the increments  may be lowered 
  to the next acceptable increment

הצעות שלא במדרגות המחיר תעוגלנה כלפי מטה  *

*  Absentee bids must be placed by 2:00 pm on the day of the auction הצעות תתקבלנה רק עד השעה 14:00 ביום המכירה  *

Item No.Name and Description of Item

שם ותיאור הפריטמספר פריט

Max. Offered Price in US $Tiebreaker

שובר שוויון*מחיר מירבי מוצע ב- $

 Bid Incrementsמדרגות הצעת מחיר

מדרגהמחיר
Current BidIncrement 

$500-1000$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

$5,000 $50,000-100,000

$10,000 $100,000-200,000

$20,000 $200,000+



תנאי מכירה
מטעם  כשלוחה  פועלת  "קדם"(  )להלן  פומביות"  מכירות  בית   - "קדם   .1

מוכרי הפריטים 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   
אחריות  כל  בהם  ואין  לקונה  בלבד  מידע  לצרכי  לשמש  נועדו  בקטלוג  המופיעים   
לגבי תאור, יחוס, בעלים קודמים, תקופה, מקור או כל נתון אחר. הזכויות על התמונות   

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
מספרו  והכרזת  ה"פטיש"  הקשת  לאחר  מיד  אלה.  תנאים  עפ"י  נתקבלה  שהצעתו   
כנתקבלה  בכוח  הקונה  הצעת  תיחשב  המכירה,  מנהל  ע"י  בכוח  הקונה  של  הסידורי   
"הקונה  )להלן:  ההצעה  מציע  קונה  אותו  של  לקניינו  יהפוך  למכירה  שהוצג  והפריט   
בכוח  הקונה  זה.  הסכם  עפ"י  לתשלום  התחייבויותיו  מלוא  לביצוע  בכפוף  הזוכה"(,   
מע"מ(  )בתוספת  עמלה  הפטיש,  למחיר  בתוספת  ל"קדם",  ישלם  נתקבלה  שהצעתו   
בשיעור 25% עבור $180,000 הראשונים שבכל פריט, 18% עבור הסכום שבין $180,000   
פריט.  שבכל   $1,000,000 ל-  שמעבר  הסכום  עבור  ו-12%  פריט  שבכל   $1,000,000 ל-   

התשלום המלא 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.   
עם זאת, אזרח זר שיקנה את הפריט ויבקש לייצאו מחוץ לישראל באמצעות חברת   

השילוח העובדת עם קדם יהיה פטור ממס זה.  
גם תשלומים במזומן עד  יתקבלו  יעשה בהעברה בנקאית.  10. התשלום עבור הרכישות 
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 
"קדם" תוכל,  יבקש,  באמצעות שליח או חברת משלוחים מטעמו. במקרה שהרוכש   

ללא אחריות מצידה, לארוז ולשלוח את הפריטים בתשלום מלא על חשבון הקונה.   
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 
יציג( של דולר ארה"ב המפורסם ע"י בנק ישראל ביום המכירה, או לפי שער  )שער   

החליפין ביום התשלום, הגבוה מבין שניהם.  
 2% של  בשיעור  החייב  הסכום  על  פיגורים  בריבית  חיוב  יגרור  בתשלום,  פיגור  כל   .13

לחודש 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
במעמדה  ניתן  "קדם"  ע"י  הנמסר  מידע  כי  בזאת  מובהר  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי   
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   
המכירה. היה ויוכח ל"קדם" שאכן נפלה טעות במידע שנמסר לגבי הפריט, תשיב "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   .18

מראש 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.

Terms of Sale
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. 
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