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1. פרשיות תפילין מהודרות, של הסופר הירושלמי רבי יהודה אשר ראטה

פרשיות תפילין של יד ותפילין של ראש, כתב סת"ם אשכנזי )כתב "בית יוסף"( נאה במיוחד. ]ירושלים, מחצית המאה ה-20 בקירוב[. 
דיו על קלף דק. כתיבת סת"ם מהודרת, מעשה ידיו של הסופר הירושלמי רבי יהודה אשר ראטה. מצורף אישור בכתב-ידו וחתימתו של המגיה 

הנודע רבי יהודא בראנד, הכותב: "הנני מאשר שהגהתי את הפרשיות שנכתב]ו[ ע"י הרב יודא אשר ראט ונמצא כשר".
ומאבות  בקירוב,  התר"פ-תש"י  בשנות  בירושלים  הסת"ם  סופרי  מגדולי  )תרמ"ט-תשל"ב(,  ראטה  )רוט(  אשר  יהודה  רבי  המומחה  הסופר 
"מסורת הסת"ם" הירושלמית. נולד בהונגריה ולמד בישיבותיה. בשנת תר"ע עלה לארץ ישראל והחל לעסוק בהכנת "בתים" לתפילין. לאחר 
שהתקרב בירושלים לרבו האדמו"ר רבי דויד'ל מלעלוב )רבי דוד צבי שלמה בידרמן(, הורה לו רבו האדמו"ר ללמוד מלאכת כתיבת סת"ם. מיד 
וטובים מגדולי הדור בארץ ובחו"ל דקדקו  יחיד במינו בכתיבתו בתכלית ההידור. רבים  נודע כסופר מומחה  כשהחל לעסוק בכתיבת סת"ם 
לקנות תפילין ומזוזות מכתיבת ידו המהודרת, בהם: הגאב"ד רבי יוסף צבי דושינסקי )שהזמין אצלו תפילין לבר מצוה של בנו רבי ישראל משה 
יודלביץ  דושינסקי(, האדמו"ר רבי אהר'לע ראטה בעל "שומר אמונים" )שהזמין אצלו תפילין עוד בשנות התר"פ(, והגאון רבי שמואל אהרן 

שנודע בגודל דקדוקיו במצוות ובחומרותיו הרבות. 
רבי יודא אשר, שהיה תלמיד חכם מופלג, היה גם בעל שיעור-קומה בהלכות סת"ם. רבים מגדולי סופרי הסת"ם שבירושלים היו משחרים 
לפתחו בשאלות למעשה או בליבון הלכות סת"ם, ובמיוחד בנושא צורת האותיות. היה דן רבות בהלכות סת"ם אצל רבותיו הגאונים רבי יוסף 
)ר' וועלוועל  זוננפלד, רבי יוסף צבי דושינסקי ורבי זליג ראובן בענגיס. כמו כן היה רגיל לדון הלכות אלו עם רבי ישראל זאב מינצברג  חיים 
מינצברג היה רגיל לומר עליו שהוא ה"פוסק אחרון" בעניני סת"ם – ראה חומר מצורף(. בהמשך השנים היה עולה לברר את ההלכות אצל גדולי 
הפוסקים בירושלים: רבי דוד יונגרייז, ורבי יוסף שלום אלישיב )שהיה מתפלל עמו מדי יום תפלת מנחה בבית הכנסת "כלילת שאול – בעלי 
מלאכה שוהל", ולאחר התפילה היה דן עמו בכל השאלות שהתעוררו אצלו(. רבים מבירורים אלו מובאים בספריו "תיקון סופרים" ו"בנין א"ב" 
שהשאיר אחריו בכתב-יד. מסורות חשובות ממנו מובאות בספרי פוסקי זמננו, כמקור נאמן לבירור הלכות כתיבת סת"ם, צורת האותיות ועיבוד 

הקלף. 
5 פרשיות קלף. גובה קלף פרשיית התפילין של יד כ-30 מ"מ וגובה פרשיות התפילין של ראש כ-23 מ"מ. מצב טוב. כתמים וקמטים. 

פתיחה: $2000
הערכה: $4000-6000
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1. Mehudar Tefillin Parashiot, by the Jerusalem Sofer Rabbi Yehuda Asher Roth

Tefillin parashiot, "shel yad" and "shel rosh", particularly fine Ashkenazic Stam script (Beit Yosef). [Jerusalem, ca. mid-
20th century].
Ink on thin parchment. Mehudar Stam script, by the Jerusalem sofer R. Yehuda Asher Roth. Enclosed is a report by the 
renowned expert R. Yehuda Brand, who examined the parashiot and found them to be kosher. 
R. Yehuda Asher Roth (1889-1972), prominent sofer in Jerusalem in the 1920s-1950s and one of the progenitors of 
the Jerusalem Stam tradition. Born in Hungary, he studied in yeshivot there. In 1910, he immigrated to Eretz Israel 
and began crafting tefillin batim. After settling in Jerusalem, he drew close to Rebbe David Biderman of Lelov, who 
instructed him to study the art of scribal writing. As soon as he began his work as a scribe, he became known as 
an unparalleled sofer with an exceptionally beautiful script. Many Torah leaders from Eretz Israel and abroad were 
particular to buy his tefillin and mezuzot. His clients included: R. Yosef Tzvi Dushinsky (who ordered from him tefillin 
for the bar mitzvah of his son R. Yisrael Moshe), Rebbe Ahrele Roth, the Shomer Emunim (who ordered tefillin from 
him already in the 1920s), and R. Shmuel Aharon Yudelevitz, who was known to perform mitzvot with exceptional 
meticulousness. 
R. Yehuda Asher, who was an outstanding Torah scholar, was particularly well versed in halachot pertaining to Stam. 
Many leading sofrim in Jerusalem would seek his opinion on specific questions or to clarify with him the laws of Stam, 
especially in regard to the shape of the letters. He would discuss these halachot extensively with his teachers R. Yosef 
Chaim Sonnenfeld, R. Yosef Tzvi Dushinsky, R. Zelig Reuven Bengis, and R. Yisrael Ze'ev (Velvel) Minzberg (who termed 
him "posek acharon" – final halachic word on Stam matters – see enclosed material). In later years, he would clarify the 
halachot with the leading halachic authorities in Jerusalem: R. David Jungreis and R. Yosef Shalom Elyashiv (with whom 
he would pray Minchah every day in the Kelilat Shaul – craftsmen's shul, conferring thereafter on any question which 
arose in his work). Many of these analyses are recorded in his book Tikkun Sofrim and Binyan Av which he left behind 
in manuscript. Important traditions are quoted in his name in contemporary halachic works, as a reliable source for the 
laws of Stam writing, the shape of letters and treatment of parchment. 
5 parchment parashiot. Height of "shel yad" parchment: approx. 30 mm; height of "shel rosh" parchments: approx. 23 mm. Good 
condition. Stains and creases.

Opening price: $2000
Estimate: $4000-6000

2. עטרה וקישוטים לטלית – מיוחסות לאדמו"רי קוסוב

עטרה וקישוטים לטלית. ]שנות הת"ר, המאה ה-19 בקירוב[.
"עבודה  מיידיש:  השם  תרגום  בלבד.  בגליציה  שנעשתה  אמנותית-יהודית,  רקמה  )עבודת  ארבעט"  "שפאניער  עבודת  כותנה.  כסף,  חוטי 

ספרדית". לפי האגדה, מקורה של טכניקה זו במגורשי ספרד שהגיעו לאירופה(.
העטרה וקישוטי הטלית שלפנינו הגיעו מעזבון משפחות חר"ג-גייגר מצפת. על פי עדות בני המשפחה מקורם בטלית שבה השתמשו אדמו"רי 
קוסוב-ראדוביץ בצפת. לפי עדותם, הטלית שימשה תחילה את האדמו"ר רבי יוסף אלטר הגר מראדוביץ )בנו השני של רבי חיים מקוסוב בעל 
ה"תורת חיים", עלה לצפת בשנת תרל"ג, ועבר אח"כ לחיפה, בה נקבר בשנת תרל"ט(, ואח"כ עברה ליד בנו האדמו"ר רבי משה הגר מראדוביץ, 
כולל קוסוב-ויז'ניץ בצפת  )צייגר(, ממונה  לידי רבי משה חר"ג  הגיעה  )1901(. הטלית הקדושה של האדמו"ר  שנקבר בצפת בכסלו תרס"ב 
ומקורבם של האדמורי"ם הנ"ל, וממנו הגיעה הטלית ליד נכדו )בן-בתו( רבי יוסף צבי גייגר. עם השנים בלתה הטלית והתפוררה ונותרו ממנה 

רק העטרה והקישוטים שלפנינו. 
האדמו"ר רבי משה האגר מרדוביץ )ת"ר-תרס"ב, אנצ' לחסידות, ג', עמ' רסד-רסה(, בעל "ויקח משה", בנו של האדמו"ר מראדוביץ רבי יוסף 
אלטר האגר )תק"פ-תרל"ט, שהיה בנו השני של האדמו"ר רבי חיים מקוסוב וחתן בנו של האדמו"ר רבי משה צבי מסאווראן(. בשנת תרל"ג עלה 
אביו האדמו"ר לעיה"ק צפת ומינהו על מקומו בעיר ראדוביץ, אך הוא מסר את כס האדמו"רות לבנו רבי ישראל ועלה בעקבות אביו לעיה"ק 
צפת )בהמשך עבר אביו הקדוש לחיפה וקברו נמצא בבית הקברות העתיק בחיפה(. בשנת תרנ"ז השתקע רבי משה בחיפה והיה מאבות הישוב 
האשכנזי בעיר. בשנת תרנ"ט שב לצפת )ראה אודותיו בהקדמת המהדורה החדשה של ספרו "ויקח משה" בהוצאת ישיבת ויזניץ – בני ברק, 

תש"ס(.
88 ס"מ(. מצב בינוני. כתמים. מספר קרעים וחוטים פרומים. X11 :3 פריטים. גודל משתנה )העטרה

פתיחה: $2000
הערכה: $3000-5000

2a
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2. Atarah and Ornaments from the Tallit of the Rebbes of Kosov

Tallit atarah (neckband) and ornaments. [ca. 19th century].
Silver thread, cotton. "Spanier Arbeit" (form of metal bobbin lace unique to Galicia. The name of the technique can be 
translated in Yiddish as "Spanish work"; according to one theory, it was developed in Spain before the Inquisition and 
brought over to Europe by the Spanish exiles).
The atarah and tallit ornaments are from the estate of the Charag-Geiger family in Safed. According to the family's 
report, they were part of the tallit worn by the rebbes of Kosov-Radovitz in Safed. The tallit was first used by Rebbe 
Yosef Alter Hager of Radovitz (second son of Rebbe Chaim of Kosov – the Torat Chaim; he immigrated to Safed in 1873, 
and later settled in Haifa, where he was buried in 1879). It was was later passed on to his son, Rebbe Moshe Hager 
of Radovitz, who was buried in Safed in Kislev 1901. The rebbe's tallit reached R. Moshe Charag (Zeiger), trustee of 
the Kosov-Vizhnitz Kollel in Safed and associate of the rebbes of Kosov and Vizhnitz, and was later inherited by his 
grandson (son of his daughter), R. Yosef Tzvi Geiger. Over the years, the tallit wore out and fell apart, and only the 
present atarah and ornaments remain.
Rebbe Moshe Hager of Radovitz (1840-1901, Encyclopedia L'Chassidut, III, pp. 264-265), author of Vayikach Moshe, son 
of Rebbe Yosef Alter Hager of Radovitz (1820-1879, second son of Rebbe Chaim of Kosov and son-in-law of the son of 
Rebbe Moshe Tzvi of Savran). In 1873, when his father immigrated to Safed, he was appointed his successor as rebbe 
in Radovitz, but instead gave over the position to his son R. Yisrael and followed his father to Safed (his father later 
moved to Haifa and was buried in the old cemetery of Haifa). In 1897, R. Moshe settled in Haifa, and became one of the 
founders of the Ashkenazi settlement in the city. In 1899, he returned to Safed (see more about him in the foreword to 
the new edition of his book Vayikach Moshe, published by the Vizhnitz yeshiva – Bnei Brak 2000).
3 items. Size varies (atarah: 88 X11 cm). Fair condition. Stains. Several tears and unraveled threads.

Opening price: $2000
Estimate: $3000-5000

The Segulah of the Atarah from the Tallit of the Rebbes of Kosov

The Geiger family attest that for five generations, the atarah from the tallit of the rebbes of Kosov was used in the family 

at brit milah ceremonies, which were held in the Kosov synagogue in Safed. The atarah was placed at the head of the baby 

during the circumcision, as a segulah for longevity and health.

סגולת עטרת הטלית של אדמו"רי קוסוב

לפי עדות משפחת גייגר, במשך חמשה דורות נהגו להשתמש בעטרת הטלית של אדמו"רי קוסוב בבריתות-המילה של בני המשפחה, 

שנערכו בבית הכנסת של חסידי קוסוב בצפת. העטרה הונחה למראשות התינוקות הנימולים, כסגולה לחיים ארוכים ובריאות.

2b

2c



כוס כסף לקידוש – המקומות הקדושים – צפת, סוף המאה ה-19 או ראשית המאה   .3
ה-20

כוס כסף לקידוש, מעוטרת במראות המקומות הקדושים. ]צפת, סוף המאה ה-19 או ראשית המאה 
ה-20[.

כסף )חתום "12"; החותמת שחוקה( חקוק.
הכוס מעוטרת בשלושה מדליונים גדולים, ובהם מראה המקומות הקדושים לצד שמותיהם: "כותל 
המערבי", "מערת המכפלה", "ק' ]קברי[ מלכי בית דוד". בין המדליונים עיטורים צמחיים. כוסות אלו 

הובאו לרוב ממזרח אירופה ועוטרו בצפת במתכונת קבועה.
גובה: 6.5 ס"מ. קוטר שפה: 6 ס"מ. מצב טוב. כיפופים קלים.

פתיחה: $1000
הערכה: $2000-3000

3. Silver Kiddush Cup – Holy Sites – Safed, Late 19th or Early 20th Century

Silver Kiddush cup, depicting views of holy sites. [Safed, late 19th or early 20th 
century].
Silver (marked "12"; hallmark partly illegible), engraved.
Engraved with three large medallions, presenting views of holy sites, along with 
their names (in Hebrew): the Western Wall, the Cave of the Patriarchs, and the tombs 
of the Kings of the House of David. Vegetal patterns between the medallions. Cups 
such as these were typically imported from Eastern Europe, and were subsequently 
decorated in Safed using established, standardized patterns.
Height: 6.5 cm. Diameter of upper rim: 6 cm. Good condition. Slight warping.

Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000

3a

3b3c
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4. זוג פמוטי כסף – גרמניה, המאה ה-18 

זוג פמוטי כסף נאים. דרזדן או לייפציג, סוף המאה ה-18. 
כסף )חתום בחותמת העיר ]לייפציג או דרזדן[, חותמות מס, חותמות מאוחרות יותר ]בהן חותמת העיר לבוב, ראשית המאה ה-19[ ועוד( 

רקוע, יצוק ומוברג.
פמוטים קטנים בעלי בסיס רבוע ובו משובצת כיפה מדורגת, מעוטרת בדגמי עלים. רגלים גליליות הולכות וצרות כלפי מעלה; הבזיכים מעוטרים 

בזרי עלים מוברגים.
גובה: 21 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים.

פתיחה: $1500
הערכה: $2000-3000

4. Pair of Silver Candlesticks – Germany, 18th Century

Elegant pair of silver candlesticks. Dresden or Leipzig, late 18th century.
Silver (marked with a city hallmark [Leipzig or Dresden], tax marks, later marks [including hallmark of the city of Lviv, 
early 19th century], and more), repoussé, cast, and appliqué.
Small candlesticks with square base, set with a stepped dome-shaped pedestal decorated with leaf pattern. Shafts 
cylindrical, tapering upward. Capitals decorated with appliqué wreaths.
Height: 21 cm. Good condition. Minor blemishes.

Opening price: $1500
Estimate: $2000-3000

4a

4b
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5. זוג פמוטי כסף – פרנקפורט, 1810-1820 בקירוב

זוג פמוטים נאים מעשה ידי הצורף Johann Martin Schott. פרנקפורט, 1810-1820 בקירוב.
כסף )חתום בחותמת העיר פרנקפורט ובחותמת האמן( יצוק וחקוק.

בסיס הפמוטים עגול, מוקף זר עלים; הרגליים עשויות כמנסרות מרובות צלעות, הולכות ומתרחבות כלפי מעלה, מוקפות בראשן בזר עלים 
נוסף; בזיכים בדמות כדים קלאסיים; בתי-נר נשלפים. 

גובה: 28 ס"מ. מצב טוב. כיפופים ופגמים קלים. 

פתיחה: $1500
הערכה: $2000-3000 

5. Pair of Silver Candlesticks – Frankfurt, ca. 1810-20

Elegant pair of silver candlesticks, created by the silversmith Johann Martin Schott. Frankfurt, ca. 1810-20.
Silver (marked with Frankfurt city mark and maker's mark), cast and engraved.
Candlesticks with round bases, surmounted by encircling wreaths of leaves. Shafts widening upward, surmounted by 
additional encircling leafy wreaths. Capitals shaped like classical vases; removable candle sockets. 
Height: 28 cm. Good condition. Minor blemishes.

Opening price: $1500
Estimate: $2000-3000

5a

5b
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6. "הדס" מוקדם לבשמים – עבודת פיליגרן נאה ומוקפדת – גליציה או 
אוסטרו-הונגריה, סוף המאה ה-18

"הדס" כסף לבשמים בצורת מגדל, מעוטר בדגלים שצורתם כראשי חיה. גליציה 
או אוסטרו הונגריה, סוף המאה ה-18 בקירוב.

כסף )חתום בחותמות מס מהעיר למברג-לביב, 1806-1810( פיליגרן; גרנולציה; 
חוטי כסף סליליים; הזהבה.

רגל רבועה שבסיסה כפירמידה, ניצבת על ארבע רגלי חיה, מעוטרת בגרנולציה 
התפיחה  ומעל  קמורות,  פאות  ארבע  עשויה  תפיחה  במרכזה  כסף.  ובפיסות 
הולכת הרגל ומתרחבת שוב. גוף ההדס רבוע, בעל פתח מקושת משובץ בפאה 
כסף  חוטי  צלעותיו  בארבע  פיליגרן.  פרחי  מעוטרת  בגזוזטרה  מוקף  אחת, 
מעוצבים  מוזהבים,  קטנים,  דגלים  בעבר  התנוססו  ובראשם  עבים,  סליליים 
בצל  כיפת  מעין  הגוף  מעל  אחד.  כיום  נותר  הדגלים  מארבעת  חיה;  כראשי 
מצולעת, בעלת ארבע פאות, מעליה תפיחה בעלת ארבע פאות קמורות ובראש 

מתנוסס דגל מוזהב מעוצב כראש חיה.
גובה: 22 ס"מ בקירוב. מצב טוב. דלת חסרה. שלושה דגלים פינתיים חסרים. 

חלקים רופפים. תיקוני הלחמה. ייתכן שהרגליים נוספו בשלב מאוחר.

פתיחה: $1000
הערכה: $2000-3000

6. Early Tower-Shaped Spicebox – Elegant, Meticulous 
Filigree – Galicia or Austria-Hungary, Late 18th Century

Silver tower-shaped spicebox, adorned with flags in the shape of 
animal heads. Galicia or Austria-Hungary, ca. late 18th century.
Silver (marked with the hallmark and tax mark of the city of 
Lemberg-Lviv, 1806-10) filigree; granulation; spiral silver thread; 
parcel gilt.
Bottom portion of shaft pyramidal and square-based, supported 
by four animal legs, and surmounted by a convex cube; above 
this, shaft broadens once again. Main segment of body cubic, 
with arched doorway on one side. Base of cube fronted on all 
sides by balcony decorated in floral filigree pattern. Four vertical 
edges of cube column-shaped, made of thick, spiral silver thread; 
originally, each of these columns was surmounted by a small, gilt 
flag in the shape of an animal head; only one of these remains. 
Main segment of body surmounted by a four-sided, four-edged 
onion dome, in turn surmounted by another convex cube. Above 
this is a narrow cylinder supporting a gilt flag shaped like an 
animal head, surmounted by a globular apex.
Height: approx. 22 cm. Good condition. Arched door missing. Three of 
four flags surmounting columnar edges missing. Loose parts. Soldering 
repairs. Animal-shaped legs may represent later additions.

Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000

6a

6b
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7. "צורת קברי צדיקים" – לוח המקומות הקדושים בארץ ישראל – חיפה, 1886/7

 Panorama des heiligen grabestellen von ansehnlische / "לוח ליתוגרפי, "צורת קברי צדיקים אשר הם בארץ ישראל זכותם יגן עלינו אמן
Männer und Profete von heiligen Lande. "מעשי ידי הקטן יעקב גאלדצווייג מארץ הקדושה עיר חיפה הר הכרמל ת"ו שנת תרמ"ז 

לפ"ק". חיפה, 1886/7.
לוח המקומות הקדושים וקברי הצדיקים בארץ ישראל על פי מסורת לוחות "ייחוס האבות", ששימשו מעין מפה סכמטית של קברי הצדיקים 
והמקומות הקדושים ונועדו במקורם לשמש מעין מדריך לעולי הרגל בבואם לתור את הארץ ולהשתטח על קברי הצדיקים. כבר בשלב מוקדם 
– מן המאה ה-16 ואילך – הפכו לוחות אלו ממפה בעלת משמעות שימושית לכאורה לחפץ בעל משמעות סגולית ומאגית שנועד להיתלות על 
קיר הבית ולסמל את ארץ ישראל ואת הכמיהה אליה. לוחות אלו הועתקו זה מזה במשך מאות שנים, ובמרכזם עמדו פעמים רבות מראה מקום 
המקדש וירושלים: חלקם נוצרו בארץ ונשלחו אל הגולה כ"מנחה שלוחה" כדי להביע תודה על כספי התרומות ליושבים בארץ, שם הועתקו בידי 

מדפיסים מקומיים. לוחות אלו עשו את דרכם לארץ ישראל ונדפסו בה מחדש; וחוזר חלילה.
הלוח מחולק לשש-עשרה משבצות ובהן מתוארים מקומות קדושים חשובים בארץ: מערת המכפלה, קבר רחל, "הושע הנביא אצל צפת", 
חמי טבריה, קבר שמואל הנביא, קברי מלכי בית דוד, "עיר הקודש צפת", קבר יוסף הצדיק בשכם, קבר רבי מאיר בעל הנס, קברי רבי עקיבא 
ותלמידיו בטבריה, קבר רבי שמעון ורבי אלעזר בנו "אצל עה"ק צפת", קבר רבי יוחנן הסנדלר, "זו עיר הקודש יפו", קבר אלישע הנביא, מערת 

אליהו הנביא וקבר ר' אבדימי דמחיפה, "זו עיר הקודש חיפה" ובה" זו המקום מזבח אליהו הנביא" וכן "זו עיר הקודש צידון".
הלוח נדפס בחיפה בידי יעקב גולדצווייג )1843–?(. מאוחר יותר עקר גולדצווייג לאנגליה, שם הוציא בשנת 1893 מפה נאה, צבעונית ומפורטת 
של ארץ ישראל )"ארץ ישראל והמדינות אשר סביבה כמו שהיה בעת משה רבינו ע"ה ויהושע ושלמה עד החרבן לכעת, 5653", לונדון(. בשנת 
תרנ"ו )1896( הוציא במנצ'סטר חיבור בשם "איגרת לקץ הימין" העוסק בחישוב מועד הגאולה על פי כתבי רבי חיים ויטאל )על פי החיבור היה 

המשיח אמור לבוא בשנת תרס"ו( ומדבר בשבחי הישוב המתחדש בארץ ישראל. 
ראו: המרכז לאמנות יהודית, פריט 11635 )מאוסף ביל גרוס(. הלוח אינו מופיע בספריה הלאומית. 

45 ס"מ. מצב בינוני. קרעים, חלקם מתוקנים בנייר דבק חומצי. קרעים חסרים בשולי הדף, ללא פגיעה בהדפס, רובם מתוקנים באמצעות  X35
ארבע רצועות נייר שהודבקו לשולי הדף בגבו. כתמים ופגעי רטיבות.

ספרות: רחל צרפתי )עורכת(, מנחה שלוחה: תיאורי מקומות קדושים בידי אמנים יהודים. מוזיאון ישראל, ירושלים, 2002.

פתיחה: $1000
הערכה: $2000-3000

7a



14  |  נובמבר 2022  

7. "Images of the Tombs of the 
Righteous" – Wall Plaque with 
Depictions of Holy Sites in the 
Holy Land – Haifa, 1886/87

Lithographic plaque, titled, in 
German, "Panorama des heiligen 
grabestellen von ansehnlische 
Männer und Profete von heiligen 
Lande," and in Hebrew, "Images 
of the Tombs of the Righteous 
that are in the Land of Israel, may 
their merit protect us Amen […] 
Created by Ya'akov Goldzweig 
from the Holy Land, City of Haifa, 
Mt. Carmel, may it be built and 
established, [Hebrew year] 5647…" 
Haifa, 1886/87.
Plaque, in the tradition of "Yihus 
Ha'Avot" plaques, presenting 
the holy sites and tombs of the 
righteous in the Holy Land. Plaques 
such as these were meant to serve 
as schematic maps of the tombs of 
the righteous and the holy sites. Originally, they were intended as something akin to a guidebook to Jewish pilgrims 
arriving in the Holy Land. Early on – from the 16th century onward – the plaques developed from visual aids serving 
a supposedly practical purpose into objects bearing mystical qualities; they were hung on walls in private homes, 
symbolizing the Land of Israel and one's longings toward it. Often, a depiction of the Place of the Temple in Jerusalem 
would appear at the center. The plaques were copied one from another over centuries. Some of the plaques were 
created in the Land of Israel to be sent to the Diaspora as gifts – expressions of gratitude for donations given in support 
of the Jewish inhabitants of the Holy Land. In the Diaspora they were copied by local printers. The foreign copies would 
then make their way back to the Land of Israel only to be recopied, creating an endless cycle.
The plaque is divided up into sixteen squares, each containing a schematic, symbolical depiction of one of the Promised 
Land's holy sites: the Cave of the Patriarchs, Rachel's Tomb, "the Prophet Hosea next to Safed," the Tiberias Hot Springs, 
Tomb of the Prophet Samuel, Tombs of the Kings of the House of David, "the Holy City of Safed," the Tomb of Joseph 
the Righteous in Nablus, the Tomb of Rabbi Meir Ba'al HaNess, the tombs of Rabbi Akiva and his students in Tiberias, 
the tombs of Rabbi Simeon (Bar Yohai) and his son Elazar "next to the Holy City of Safed," Tomb of Rabbi Johanan 
HaSandlar, "this is the Holy City of Jaffa," Tomb of the Prophet Elisha, Cave of the Prophet Elijah and Tomb of Rabbi 
Avdimi of Haifa, "this is the Holy City of Haifa" and inside the same square, "this is the site of the altar of the Prophet 
Elijah," and finally, "this is the Holy City of Sidon."
The plaque was printed by Ya'akov Goldzweig (1843-?) in Haifa. Goldzweig later moved to England, where, in 1893, 
he published a beautiful, colorful, and detailed map of the Holy Land ("Palestine or the Holy Land from Biblical Times 
to the Present Day"). He also published a Hebrew work entitled "Letter for the End of Days" (Manchester, 1896), that 
calculated the time of the Redemption according to the writings of Rabbi Chaim Vital (which would have the Messiah 
arriving in the Hebrew year 5666 [1905-06]). In this same work, he also praised the renewal of Jewish settlement in the 
Land of Israel.
See: The Center for Jewish Art (Hebrew University of Jerusalem), Item No. 11635 (from the Gross Family Collection). The 
plaque does not appear in the National Library of Israel (NLI). 
45 X35 cm. Fair condition. Tears, some mended with acidic adhesive tape. Open tears to edges of sheet, not affecting print, most 
mended with four strips of paper pasted onto edges of sheet on verso. Stains and damp damage.
Reference: Rachel Sarfati, ed., "Offerings from Jerusalem: Portrayals of Holy Places by Jewish Artists," exhibition 
catalogue, The Israel Museum, Jerusalem, 2002.

Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000

7b
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ר' יוסף צבי גייגר )1870-1944(, יליד צפת. מעסקני מוסדות התורה והחסד בצפת. היה ממזכירי הכוללים ומן הממונים עליהם ואיש ציבור 

רב פעלים. ביתו היה בית ועד לגבאי הכוללים והקהילות בצפת. עיתוני הישוב, כגון "חבצלת", "הלבנון" ו"הצפירה" פרסמו טורים פרי עטו. 

אותיותיו היו יפות ובהירות, שימש כסופר הכוללים, ועסק גם בכתיבת מכתבים למי שלא ידעו קרוא וכתוב. היה ידוע בעיר כסופר וצייר 

ברוך כישרון, "כתבא רבא וספרא"; ידועים לוחות "מזרח" ו"שויתי" מעוטרים מעשה ידיו, שערי "ספרי תורמים", "כתבי הכתרה" לתורמים 

ומכתבי ברכה ששרטט באותיות נאות ועיטר, ואף מגזרות נייר בנוסח המזרח אירופי. בני צפת מספרים כי היה מכין כתובות לזוגות שנישאו 

בעיר, כתובות באותיות זהב ומעוטרות בצמחים ובפרחים; גם בתי הכנסיות זכו להתקשט במעשי ידיו, ובכמה בתי כנסת בצפת היו מצויים 

לוחות מעוטרים וכתובים באותיות זהב. עם משלחי ידו הרבים נמנתה אף כתיבה זעירה על גבי גרגרי חיטה; על גרגר אחד היה כותב פסוקים 

שלמים מן התנ"ך. בספר זכרונותיו "אחד מזקני צפת", מעיד נכדו בנימין גייגר כי הסב עסק אף בחקיקה באבן )ואותיותיו מופיעות על גבי 

המצבות בצפת(. עוד מספר הנכד כי סבו היה מאוהבי השפה העברית ומשוחריה; במאמציו להנחיל את השפה, תלה ב'חדרים' ובישיבות 

ברחבי העיר שלטים שהזמין מאוסטריה ועליהם מילים עבריות כדי שילמדו אותן הילדים, ואת ילדיו ונכדיו לימד את השפה עד שידעו אותה 

על בוריה.

Yosef Zvi Geiger (1870-1944), native of Safed. One of the most prominent public figures in Safed. He served as general secretary 

of Safed's "Kolel" institutions, and his home was a regular meeting place for the "gaba'im" (managers) of the various local 

Kolelim and congregations. The Yishuv's foremost newspapers – including "Havatzelet," "HaLevanon," and HaZefirah" – regularly 

published his articles. He also served as a scribe for the Kolelim, and assisted illiterate members of the community by writing letters 

on their behalf. Geiger was renowned in Safed for being both a gifted scribe and talented painter, entrusted with producing 

beautifully scripted documents. Among his extant works are splendid "Mizrah" and "Shiviti" plaques, calligraphic and illustrated 

title pages for "donors books," certificates for donors and greeting letters, and papercuts in the Eastern European style. His 

contemporaries recall the beautiful "ketubahs" (marriage documents) he produced for the city's couples, decorated with gilt 

lettering and floral and vegetal designs; and the artworks he created to adorn the walls of the local synagogues, including gilt-

lettered plaques. Among his many special talents was his ability to inscribe micrographic texts onto grains of wheat; he could 

fit several verses from the Bible onto a single grain. In the (Hebrew) book of memoirs by Yosef Zvi's grandson, Benjamin Geiger, 

entitled "One of the Elders of Safed," Benjamin writes that his grandfather also specialized in engraving in stone (and inscribed 

several headstones in Safed). Benjamin also relates that Yosef Zvi was a lover and champion of the Hebrew language, and in his 

efforts to promote the language he would put up signs with words in Hebrew on the walls of study rooms and yeshivas throughout 

the town, so that children would get to know these words. He personally taught the language to his children and grandchildren, 

ensuring they would become entirely fluent. 
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8. יוסף צבי גייגר – לקט קישוטים תלת-ממדיים 
לסוכה – צפת, סוף המאה ה-19 או ראשית המאה 

ה-20

יוסף  ידי  מעשה  בסוכה,  לתלייה  נאים  קישוטים  לקט 
או  ה-19  המאה  סוף  ]צפת,   .)1870-1944( גייגר  צבי 

העשורים הראשונים של המאה ה-20[.
עפרונות  שמן,  פסטל  צבעי  צבעוניים,  ניירות  קרטון, 
צבעוניים, צבעי מים, צבע זהב, סיבי פשתן, חוטים וחוטי 

ברזל.
הסכך.  מן  לתלייה  שנועדו  נאים  קישוטים  עשר  שנים 
וחלקם  ביד,  והודבקו  נצבעו  נגזרו,  צוירו,  הקישוטים 
עושים שימוש חוזר בנייר מכתבים. בהם: · יונים שגופן 
עשוי כדור נייר שקופל כאקורדיון וקצותיו הושחלו על 
מבריק  מתכתי  נייר  עשויים  כדורים  אשכולות   · ציר. 
וורוד( במילוי סיבי פשתן. · תרנגולת  )בגוני זהב, כסף 
סיבי פשתן(  מילוי  )עשויה שתי שכבות קרטון וביניהן 

ולה להקת אפרוחים בצבעים שונים. 
המקבילה  בתקופה  שמקורן  הסוכה  לקישוט  הכרזות 
מהן  שרדו  ולכן  מסחרי  ובהיקף  בדפוס  לרוב  נוצרו 
עותקים רבים. לעומתן, קישוטים מסוג זה נדירים יותר 
לשימוש  אישית  וביוזמה  יד  בעבודת  שהוכנו  משום 

פרטי. 
בספר  מספר  גייגר,  בנימין  גייגר,  צבי  יוסף  של  נכדו 
שלו  "הסוכה  קישוטיה:  ועל  סבו  סוכת  על  זיכרונותיו 
ימים  סבא  טרח  קישוטיה  על  בעיר.  מהיפות  הייתה 
הצטרפנו  הנכדים  שאנו  מובן  החג.  בוא  לפני  רבים 
בשמחה רבה לעשייה ולקישוט, כשהתכונה מלווה את 
הבנייה  גמר  עם  אלול.  חודש  מראשית  המשפחה  כל 
נתלו  עליהם  וצבעוניים.  לבנים  בסדינים  הקירות  כוסו 
כל  ידיו  במו  סבא  שהכין  ומאוירים  מצוירים  פלקטים 
האושפיזין  של  הפלקט  במיוחד  לי  זכור  מחדש.  שנה 
שהפליא את עיני כל המתבוננים בו. כמו כן היו ציורים 
של המקומות הקדושים, קבר רחל ומערת המכפלה וגם 
הייתה  הסוכה  תקרת  ועופות.  חיות  של  נייר  מגזרות 
האטרקציה העיקרית בסוכתנו. היא כוסתה בשכבה של 
הדס ריחני שהובא מהר הג'רמק, ותלויים היו קישוטים 
רבים שהכין סבא, כמו ציפורים עשויות מביצים חלולות 
שלהן הודבקו כנפיים וזנב בצבעים עזים, אשר התעופפו 
עם כל משב רוח קליל, דוגרת גדולה ומנופחת וסביבה 
פסוקים  במקורם  שנשאו  נשרים  אפרוחים,  עדת 
מיוחדים כגון: 'ואשא אתכם על כנפי נשרים', 'כנשר יעיר 
קנו' ועוד. היו גם בקבוקי שמן ורימונים עסיסיים. שמע 
גדול  לקהל  הגיע  טודרוס'עס  יוסל  ר'  היפה של  סוכתו 
שבא לראותה בכל ימי החג. גאוות הנכדים הייתה גדולה 
וההתפעלות  השמחה  קריאות  את  ובשומעם  בראותם 

של המבקרים".
גודל משתנה. גודל מרבי: 43 ס"מ. מצב כללי טוב-בינוני. 

פגמים, קרעים וכתמים. תיקונים בנייר דבק חומצי. 
ספרות: בנימין גייגר, אחד מזקני צפת. דפי חיים, 2011. 

עמ' 26.

פתיחה: $1000
הערכה: $2000-4000
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8. Yosef Zvi Geiger – Collection of Three-Dimensional Sukkah Decorations – Safed, Late 19th or Early 20th 
Century

Collection of beautiful decorations to be hung in the sukkah, created by Yosef Zvi Geiger (1870-1944). [Safed, late 19th 
century or early decades of the 20th century].
Cardboard, colored paper, oil pastels, color pencils, watercolor, gold paint, flax fiber, string, and metal wire.
Twelve beautiful ornaments intended as sukkah decorations. These decorations were all drawn, cut, colored, and glued 
by hand; some were made with stationery paper in secondary use. Including: · Doves with bodies made from paper 
spheres opening and closing in accordion-like fashion, with metal wire serving as hinge in both edges of sphere. · 
Clusters of balls made of glistening tinfoil (in gold, silver, and pink) filled with flax fiber. · A chicken (made from two 
cardboard panels sewn together to enclose a flax filling) along with a brood of chicks in multiple colors.
There are many extant copies of contemporary sukkah poster-decorations that were mostly printed and mass-produced. 
In contrast, hand-made decorations from this period, such as these – made for personal use and products of individual 
initiative – are quite rare.
In his (Hebrew) book of memoirs, Yosef Zvi Geiger's grandson, Benjamin Geiger, speaks of his grandfather's sukkah and 
its unique decorations: "His sukkah was one of the most beautiful in town. Grandpa invested a great deal of effort in 
[preparing] the decorations, and this went on for many days prior to the holiday. Obviously, we, the grandchildren, 
were happy to join in the creative and decorative process […] Once the construction phase was completed, the [sukkah] 
walls would be covered in white and colored sheets, upon which we would hang hand-painted and illustrated plaques 
that Grandpa personally created every year anew. I especially remember the ‘Ushpizin' plaque which would marvel all 
observers. In addition, there were the illustrations of the holy sites – Rachel's Tomb and the Cave of the Patriarchs – as 
well as papercuts of animals and birds. The ceiling was the main attraction of our sukkah. It was covered with a layer of 
fragrant myrtle specially brought from Mt. Jarmak [Arabic name for Mt. Meron], and suspended from it were numerous 
decorations prepared by Grandpa, such as birds made from hollowed-out eggs with bold-colored, glued-on wings and 
tails that would flap with the slightest breeze; a large, puffed-up mother hen surrounded by a brood of chicks; eagles 
with special [biblical] verses in their beaks, like ‘And how I bore you on eagles' wings' [Exodus 19:4] and ‘As a vulture 
that stirs up her nest' [Deuteronomy 32:11], and other [verses]. There were also bottles of oil, and juicy pomegranates. 
Word of the beautiful sukkah of Reb Yosel Todroses [Yosef Zvi Geiger] spread far and wide and many visitors arrived 
throughout the holiday to have a look. The grandchildren felt great pride in seeing and hearing the expressions of joy 
and wonder from all the visitors."
Size varies. Maximum size: 43 cm. Overall good-fair condition. Blemishes, tears, and stains. Repairs with acidic adhesive tape.
Reference: Benjamin Geiger, "One of the Elders of Safed," Dapei Hayyim, Givatayim, 2011, Hebrew, p. 26.

Opening price: $1000
Estimate: $2000-4000
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9. יוסף צבי גייגר – מגזרת נייר – "שלחיך פרדס רימונים" – צפת, 1906/1907

מגזרת נייר בדגם עצי רימון, צבועה ביד, מעשה ידי יוסף צבי גייגר )1870-1944(. ]צפת[, תרס"ז )1906/1907(. 
מגזרת בדגם שני עצי רימון עטורי פירות ופרחים, ובמרכז רובץ אריה. בין העלים משובץ סרט נייר ועליו הפסוק משיר השירים "שלחיך פרדס 

רימונים" )שיר השירים ד:יג(. המגזרת מתוארכת בגבה: "שנת תרסזיין".
יוסף צבי גייגר היה ידוע בעירו צפת כסופר וצייר ברוך כישרון. ידועים לוחות "מזרח" ו"שויתי" מעוטרים מעשה ידיו, שערי "ספרי תורמים", 
"כתבי הכתרה" לתורמים ומכתבי ברכה ששרטט באותיות נאות ועיטר, ואף מגזרות נייר בנוסח המזרח אירופי, בהן מגזרות לחג השבועות 

ומגזרות ששימשו כקישוטי סוכה. 
24 ס"מ. מצב טוב. כתמים ופגמים קלים. נקבי תליה. X21

פתיחה: $1500
הערכה: $2000-4000

9. Yosef Zvi Geiger – Papercut – "Your shoots are an orchard of pomegranates" – Safed, 1906/07

Hand-painted papercut depicting pomegranate trees, created by Yosef Zvi Geiger (1870-1944). [Safed], 1906/07.
Papercut depicting two pomegranate trees bearing fruit and flowers, with a crouched lion between them. A semicircular 
strip from leaf to leaf, connecting the two trees, is inscribed (in Hebrew) with a verse from the Biblical Song of Songs: 
"Your shoots are an orchard of pomegranates" (Song of Songs 4:13). The papercut is dated on verso: "Year Tarsazayin" 
(Hebrew year 5667 = 1906/07).
Yosef Zvi Geiger was renowned in his hometown of Safed as a multi-talented scribe and painter. Among his extant works 
are splendid "Mizrah" and "Shiviti" plaques, calligraphic and illustrated title pages for "donors books," certificates for 
donors and greeting letters, and papercuts in the Eastern European style, including special papercuts for the Shavu'ot 
holiday and papercut sukkah decorations.
24 X21 cm. Good condition. Minor stains and blemishes. Suspension holes.

Opening price: $1500
Estimate: $2000-4000
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10. יוסף צבי גייגר – מגזרת נייר לחג השבועות – "אני חבצלת השרון שושנת העמקים" – צפת, 1908 

"שבועות'ל"/"רויזעלע", מגזרת נייר בדגם פרחים וציפורים לחג השבועות, צבועה ביד, מעשה ידי יוסף צבי גייגר )1870-1944(. ]צפת[, תרס"ח 
 .)1908(

את  יחד  היוצרים  פתקים  נתונים  מהציפורים  במקורן של שתיים  וציפורים.  עלים  יותר,  קטנים  פרחים  מוקפים  ורדים,  שני  המגזרת  במרכז 
הכתובת "את יום חג השבועות הזה". בתחתית המגזרת סרט ועליו הכתובת "אני חבצלת השרון שושנת העמקים" )שיר השירים ב:א(. המגזרת 

מתוארכת בגבה: "נעשה בשנת תרסח"ית". 
יוסף צבי גייגר היה ידוע בעירו צפת כסופר וצייר ברוך כישרון. ידועים לוחות "מזרח" ו"שויתי" מעוטרים מעשה ידיו, שערי "ספרי תורמים", 
"כתבי הכתרה" לתורמים ומכתבי ברכה ששרטט באותיות נאות ועיטר, ואף מגזרות נייר בנוסח המזרח אירופי, בהן מגזרות לחג השבועות 

ומגזרות ששימשו כקישוטי סוכה. 
24 ס"מ. מצב טוב. קרעים. פגמים, כתמים וקמטים קלים. נקבי תליה. תיקונים בנייר דבק חומצי. X23

פתיחה: $1500
הערכה: 2000-4000

10. Yosef Zvi Geiger – Papercut for the Shavu'ot Holiday – "I am a rose of Sharon, a lily of the valleys" – 
Safed, 1908

"Shavu'osel"/"roizaleh," hand-painted papercut depicting flowers and birds, for the holiday of Shavu'ot, created by 
Yosef Zvi Geiger (1870-1944). [Safed], 1908.
At the center of the papercut are two large roses, encircled by smaller flowers, leaves, and birds. In their beaks, two 
of the birds carry notes that, when combined, bear the phrase "For this Shavu'ot holiday." Toward the bottom, in the 
middle, is a strip inscribed (in Hebrew) with the Biblical verse "I am a rose of Sharon, a lily of the valleys" (Song of Songs 
2:1). The papercut is dated (in Hebrew) on verso: "Made in Year Tarsa-het" (Hebrew year 5668 = 1908).
Yosef Zvi Geiger was renowned in his hometown of Safed as a multi-talented scribe and painter. Among his extant works 
are splendid "Mizrah" and "Shiviti" plaques, calligraphic and illustrated title pages for "donors books," certificates for 
donors and greeting letters, and papercuts in the Eastern European style, including special papercuts for the Shavu'ot 
holiday and papercut sukkah decorations.
24 X23 cm. Good condition. Tears. Minor blemishes, stains, and creases. Suspension holes. Repairs with acidic adhesive tape.

Opening price: $1500
Estimate: $2000-4000
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11. לקט דגלי שמחת תורה – ירושלים, סוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20

ששה דגלים מודפסים לשמחת תורה. ]ירושלים, סוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20[.
ששה דגלי שמחת תורה, מעוטרים באריות ובכתרי תורה, במראה המקומות הקדושים – חלקם בתמונות חותם, בדמויות משה ואהרן, במנורת 
"למנצח" )המוכרת יותר מלוחות "שויתי"(, במגני דוד, בלוחות הברית, בארבע החיות מן המשנה באבות )"הוי עז כנמר..."(, בפסוקים מעניין 
היום – "דגל מחנה יהודה", כי מציון תצא תורה", "תנו כבוד לתורה", "הבו גודל לאלקינו", "ושמחת בחגיך" – ועוד. ארבעה מן הדגלים נדפסו 
על דף שצדו האחד צבעוני – תכול, סגול או אדום – בדיו זהובה )שלושה דגלים( או כסופה )דגל אחד(. צדם השני פשוט אך נדפס בדיו צבעונית.

גודל ומצב משתנים. מצב כללי בינוני-טוב. פגמים. קרעים וקרעים חסרים. קמטים וכתמים.

פתיחה: $1000
הערכה: $2000-3000

11. Collection of Simchat Torah Flags – Jerusalem, Late 19th Century and Early 20th Century

Six printed Simchat Torah flags. [Jerusalem, late 19th century and early 20th century].
Six Simchat Torah flags, adorned with lions and Torah crowns; with views of holy sites; with images of Moses and Aaron, 
with "Lamnatzeach" Menorahs (Menorah-shaped representations of the Hebrew text of the "Psalm of the Menorah," 
Psalms 67, more familiarly associated with "Shiviti" plaques); with Stars of David; with the Tablets of the Law; with the 
four creatures designated as exemplary metaphors by Rabbi Judah ben Tema in the Mishnaic "Ethics of the Fathers" 
(Avoth 5:20: "Be bold as a leopard…"); with (mostly) biblical verses relevant to the holiday ("Standard of the Camp 
of Judah" [Numbers 2:3], "For out of Zion shall go forth the Torah" [Isaiah 2:3], "Give honor to the Torah" [liturgical 
passage], "Ascribe greatness to our God" [Deuteronomy 32:3]; "And you shall rejoice in your holiday" [Deuteronomy 
16:14]; and more. Four of the flags are printed on color paper in gold or silver ink. 
Size and condition vary. Overall fair-good condition. Blemishes. Closed and open tears. Creases and stains.

Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000

11a



חפצי קודש  |  21

11b

11c



22  |  נובמבר 2022  

12. אוסף גדול של דגלי שמחת תורה – אירופה, ארץ ישראל 
וארה"ב, המאה ה-20

אוסף גדול ואיכותי של דגלי שמחת תורה צבעוניים. ארץ ישראל/
ישראל, אירופה וארה"ב, המאה ה-20. 

כ-230 דגלי שמחת תורה המשלבים מגוון דימויים יהודיים וציוניים. 
היו  שמעצביהם  וניכר  הנאיבי  בסגנונם  בולטים  הדגלים  מרבית 
אמנים חובבים. מיעוטם עוצבו בידי אמנים מזוהים ומוכרים, בהם: 
פרוידנטל,  רוזה  של  היודאיקה  מסדנת  נאים  בד  ודגל  נייר  דגלי 
דוד  ידי  ברסלאו, גרמניה, שנות ה-30; מתווה מקורי לדגל מעשה 
גלבוע, דגלים שנדפסו על פי המתווה ודגלים אחרים בעיצובו; צבי 

לבני; מ' אריה )אריה מוסקוביץ(; ר' זבצקי; ועוד. 
סוף המאה  ועד  בשנות ה-30  נדפסו החל  באוסף  הדגלים  מרבית 
נחלקים  ההדפסה,  מועד  של  הכרונולוגית  ההתקדמות  עם  ה-20. 
לציבור  שנועדו  דגלים  נועדו:  שלו  היעד  קהל  פי  על  הדגלים 
החרדי ממשיכים לשאת דימויים מסורתיים הלקוחים מן האמנות 
העממית היהודית בלא אזכור לקום מדינת ישראל ולמאורעות הזמן 
– ארונות קודש, אריות, כתרי תורה, סמלי השבטים, משה ואהרן, 
לעומתם,  תורה.  ספרי  ובידיהם  רוקדים  ומבוגרים  ילדים  ובעיקר 
מבטאים  הציוני  האתוס  עם  המזדהים  לציבורים  הפונים  הדגלים 
זו באמצעות דימויים שבהם משמשים בערבוביה הקודש  הזדהות 
והלאום: ריקודים בבית הכנסת וספרי תורה ולצידם ילדים וילדות 
נושאים דגלי ישראל, אתרים חשובים בארץ )מצד קדושתם או מצד 

מרכזיותם בבניית הלאום(, שדות חרושים ועוד. 
ששת  מלחמת  לאחר  שנדפסו  הדגלים  באוסף  בולטים  היתר,  בין 
הימים ומבטאים את התרוממות הרוח הלאומית על כיבוש ירושלים 
מעוטרים  אלה  דגלים  לשלום.  התקווה  ואת  הקדושים  והמקומות 
מחד גיסא במראה העיר ירושלים, הכותל המערבי, מערת המכפלה 
אישים  ובדיוקנאות  חיילים  בדמויות  קרב,  במטוסי  בטנקים,  ועוד; 
בענפי  ביונים,  גיסא,  ומאידך  רבין;  ויצחק  דיין  משה  כגון  בולטים 
זית ובסמלים נוספים המביעים את האמונה שתמו המלחמות וכי 

מעתה ישרור שלום בארץ. 
בחירות  כתעמולת  שחולקו  דגלים  של  ניכר  מספר  באוסף  כן  כמו 
וכלה  צדיקים  דיוקנאות  ועליהם  ש"ס  מפלגת  של  בדגלים  החל   –
ובדגלים של מפלגות עירוניות, דגלים של מוסדות חינוכיים שונים 
ודגלים פרסומיים של חברות שונות, כגון בנק אדנים, רכבת ישראל 
ותנובה. גם התרבות הפופולרית זוכה לייצוג בדמות דגל המעוטר 

בדמויות הקומיקס פופאי ואוליב.
ברובם  מתאפיינים  והם  בארה"ב,  נדפסו  באוסף  הדגלים  מקצת 

באיכות גרפית גבוהה יותר ובמסרים ציוניים מרוככים. 
מרבית הדגלים מודפסים על נייר; כ-20 דגלים )משנות ה-80 וה-90 
בקירוב( מודפסים על יריעות ניילון; מקצת הדגלים מודפסים על בד 

או עשויים פלסטיק קשיח.
שלהדפסתו  הדגל  ולצדה  דגל  להדפסת  גלופה  מצורפת  לאוסף 

שימשה )ארה"ב, אמצע המאה ה-20 בקירוב(.
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. כמה מן הדגלים מודבקים על 

נייר.
יד  )בעבודת  לסוכה  קישוט  כרזות  בעומר;  ל"ג  דגלי  מצורפים: 
ובדפוס(, כרזה לכבוד פורים וכרזות אחרות; דגל לכבוד ברכת החמה 
תשמ"א; אגרות וגלויות "שנה טובה" ועליהן נראים מראות שמחת 
תורה ודגלי החג; "דגל ציון" שנדפס לכבוד "מעמד הקהל", סוכות 
של  ההצלה  יום  לכבוד  דגל  המדינה;  לשלום  תפילה  ועליו  תשי"ג, 

האדמו"ר מבעלז ואחיו מהר"מ מבילגורייא, תשמ"ד; ועוד.
ספרות: ניצה בהרוזי ברעוז )עורכת(, הדגלים של שמחת תורה, מן 
מוזיאון  העברית-ישראלית.  לתרבות  העממית  היהודית  האמנות 

ארץ ישראל, תל אביב, 2012.
מקור: אוסף ד"ר חיים גרוסמן. 

פתיחה: $3500 
הערכה: $5000-8000
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12. Large Collection of Simchat 
Torah Flags – Europe, Israel and the 
United States, 20th Century

Large, high-quality collection of 
colorful Simchat Torah flags. Israel, 
Europe, and the United States, 20th 
century.
Some 230 Simchat Torah flags, 
featuring diverse forms of Jewish and 
Zionist imagery. The majority of the 
flags are notable for their naïve style, 
and were clearly designed by amateur 
artists; but the collection also comprises 
flags designed by recognized artists. 
These include beautiful paper flags (as 
well as a flag made of fabric) from the 
Judaica workshop of Rosa Freudenthal, 
Breslau, Germany, 1930s; the original 
draft sketch for a flag by David Gilboa, 
along with printed copies of this flag as well as other flags by the artist; and flags by artists Zvi Livni, M. Arie (Arie 
Moscovitch), R. Zavadsky, and others.
Most of the flags in the collection date from the 1930s till the late 20th century. The later the flag, the more specifically 
the imagery addresses its target audience: for instance, flags meant for the Haredi community consistently feature 
traditional images in a direct continuation of Jewish folk art – Torah arks, lions, Torah crowns, emblems of the Twelve 
Tribes of Israel, Moses and Aaron, and, in particular, boys and men dancing while clutching Torah scrolls – and contain no 
references to the establishment of the State of Israel or other related current events. In contrast, flags associated with 
the public that identifies with the Zionist ethos tend to express this identification through a mixture of religious scenes 
and symbols on one hand, and nationalistically-oriented images on the other: dancing in the synagogue with Torah 
scrolls, alongside boys and girls holding up flags of Israel; sites in the Land of Israel that bear significance either from 
a religious standpoint or because of their historical role in Jewish nation-building; plowed farm fields; and other such 
themes. Noteworthy are the flags printed following the Six-Day War (1967), which express prevailing contemporary 
national sentiments regarding the capture of the Old City of Jerusalem and its holy sites, and hopes for peace in the 
near future. Some of these flags bear such images as scenes of the City of Jerusalem, the Western Wall, Cave of the 
Patriarchs, and more; tanks, fighter jets, and soldiers; and portraits of prominent Israeli military figures like Moshe 
Dayan and Yitzhak Rabin. Others among them may also feature doves, olive branches, and other expressions of faith 
in an imminent end to war and the dawn of a new era of peace in the Middle East.
In addition, a significant number of flags in the collection represent promotional material from various Israeli election 
campaigns, anything from flags of the Shas party bearing portraits of great rabbis to flags of municipal political parties. 
Some flags were printed on behalf of educational institutions. Others served as advertisements for private companies 
and government-owned corporations such as Adanim Mortgage Bank, Israel Railways, and Tnuva. One particular flag 
ventures into popular culture; it features Popeye and Olive Oyl.
A small number of flags in the collection were printed in the United States; these are mostly distinguished by a higher 
quality of graphics, and a more subtle Zionist message.
The majority of flags in the collection are printed on paper; roughly 20 flags (dating from ca. the 1980s and 1990s) are 
printed on plastic sheets; and a few flags are printed on fabric or made of rigid plastic.
An additional pair of items in the collection are a printing block for a flag, along with a sample of the flag produced 
with it (USA, ca. mid-20th century).
Size and condition vary. Overall good condition. Several flags pasted onto paper.
Also enclosed: Lag Ba'Omer flags; sukkah decoration posters (both hand-made and printed); Purim poster and other 
posters; flag for the occasion of "Birkat HaChama" ("Blessing of the Sun," 1981); "Shana Tova" greeting cards and 
postcards featuring Simchat Torah scenes and showing flags for the holiday; a "Degel Zion" ("Flag of Zion") printed for 
the Israeli ceremony of Hakhel in 1952, with the (Hebrew) Prayer for the Welfare of the State of Israel printed on it; a 
flag marking the anniversary of the rescue of the Belzer Rebbe and his brother, 1984; and more.
Reference: Nitza Behroozi Baroz (curator and editor), "The Flags of Simchat Torah: From Popular Jewish Art to Hebrew-
Israeli Culture," exhibition catalogue, Eretz Israel Museum, Tel Aviv, 2012.
Provenance: Collection of Dr. Haim Grossman.

Opening price: $3500
Estimate: $5000-8000
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אינקונבולה   – אלבו  יוסף  לרבי  העקרים  ספר   .13
המהדורה  של  שלם  עותק   –  1485 רמ"ו  שונצינו,   –
מרוב  שהושמטו  הנדירים  הדפים  עם  הראשונה, 

העותקים ע"י הצנזורה

יוסף  רבי  מאת  היהודית,  האמונה  עיקרי  העקרים,  ספר 
אלבו. ]שונצינו, דפוס ישראל נתן שונצינו ובניו, רמ"ו 1485[. 

מהדורה ראשונה. אינקונבולה )דפוס ערש(. 
מהדורה ראשונה של אחד מספרי היסוד במחשבת ישראל. 
שונצינו  בעיר  העברי,  הדפוס  של  ימיו  בראשית  נדפסה 
המדפיסים  משפחת  של  הנודע  הדפוס  בבית  שבאיטליה, 

העברית הראשונה.
ח,  )קונטרס   ]58[-]56[ דפים  גם  נמצאים  שלפנינו  בעותק 
דפים 4-2(, שהושמטו ממרבית העותקים מחמת הצנזורה 
הנוצרית )ראה רשומה מס' 109905 במפעל הביבליוגרפיה(. 
שלמות  שורות  של  רבות  צנזורה  מחיקות  אלה  בדפים 
)כתוצאה מחריכת הדיו את הנייר נוצרו קרעים חסרים עם 

פגיעות רבות בטקסט(. 
נדפס ללא שער. צדו הראשון של הדף הראשון חלק, ובצדו 
המאמר  בהיות  המחוקק,  "אמר  המדפיס:  הקדמת  השני 
הנכבד הזה הנקרא ספר העקרים לחכם הגדול רבינו יוסף 
אלבו ז"ל ספרדי מעיר סוריא"ה אשר בספרד גדול התועלת 
והפרי לבני אומתינו עד מאד... מצורף לזה... להיותו פחות 
משבעים שנה שנעדר החכם הנזכר ז"ל מחבר הספר הזה... 
למען יתפשט תועלתו... לזכות בו את הרבים להאיר בו את 
עיניהם ולבם ולכבוד בני עמנו ראינו לחקקו באופן שלם...". 
"כ"ב  גם תאריך תחילת ההדפסה:  מופיע  בסוף ההקדמה 

מרחשון רמ"ו לאלף הששי פה העיר שונצי"ן". 
סיום  תאריך  מובא  בראשון  הספר.  בסוף  קולופונים  שני 
במדינת  אשר  שונצינו  פה  השלמתו  "והיתה  ההדפסה: 
יום לחדש טבת שנת חמשת  לומברדיאה... בעשרים ואחד 

הוא מ"התלמיד המשרת אשר עשה במלאכת הספר", החותם את דבריו  עולם...". הקולופון השני  וארבעים לבריאת  ומאתים ששה  אלפים 
במליצה המפורסמת ]שכאן מקורה[: "כי מציון תצא תורה ודבר ה' משונצינו".

בראש מפתח העניינים ובראש הקדמת הספר תיבות פתיחה מעוטרות בתחריט עץ.
יצ"ו"; "מאיר הספרדי"; "לה' הארץ ומלאה, קנין כספי יעקב  ונבון כמהר"ר ברוך מבלאניס  "זה הספר של המשכיל   :]1[ רישומי בעלות בדף 

ממודינה]?[ יצ"ו"; "זה הספר של החכם הנעלה על כל מעלה רמה... ה"ה כה"ר אשר נאמן נירו לעד לא יכבה פה וירונה".
מחיקות צנזורה במספר מקומות. הגהות רבות ]בכתב-ידו של רבי יעקב הנ"ל[, רובן ראשי פרקים וציטוטים מתוך הספר. במספר מקומות 

מופיעים איורים, וכן הדגשת מאמרים בקו תחתי. 
עותק שלם. ]108[ דף. עמוד ראשון ועמוד אחרון חלקים. יד קונטרסים: א-ב8, ג6, ד-יג8, יד6. 25 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי 
רטיבות וכתמים כהים. קרעים, בהם קרעים חסרים, עם פגיעות קלות בטקסט, משוקמים ברובם בהדבקות נייר. בשלושת הדפים הנדירים 
)דפים ]56[-]58[( קרעים חסרים רבים עם פגיעות רבות בטקסט כתוצאה ממחיקות הצנזורה וחריכת הדיו את הנייר. סימני עש, עם פגיעות 
קלות בטקסט, משוקמים ברובם בהדבקות נייר. הדבקות נייר בשולי חלק מהדפים, במספר דפים על גבול הטקסט. הדף הראשון והאחרון 
 E.A. משוקמים בהדבקת רצועות נייר סביב כל השוליים. רישומים בכתב-יד על דפי המגן והבטנה. תו ספר. כריכת עור איכותית )חתומה: 

Enders, München(, עם פגמים קלים. 
ישנם הבדלים טיפוגרפיים בין הטפסים השונים של הספר )כפי הנראה עקב דפים רבים שנסדרו מחדש תוך כדי ההדפסה(, ושינוי בולט בדף 
א של קונטרס ה )דף ]31[(. ראה: י' ריבקינד, קרית ספר, ב, תרפ"ה-תרפ"ו, עמ' 55-56 ]ריבקינד מבחין בין שני סוגי טפסים, טופס א' וטופס ב' 

)שהוגה ותוקן מטעויות( – העותק שלפנינו הוא מסוג טופס ב'[.
לתיאור מפורט של הספר, ועל מחלוקת הביבליוגרפים מי מבני משפחת שונצינו הדפיס את הספר, ראה עוד: פ' תשבי, קרית ספר, סג, תש"ן-

תשנ"א, עמ' 615-621, מס' 36.  

פתיחה: $40,000 
הערכה: $50,000-60,000

דפוסי ערש ודפוסים עתיקים – 
שנות הש' והר'

Incunables and Early Printed Books – 
15th to Early 17th Centuries
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13. Sefer HaIkkarim by Rabbi Yosef Albo – 
Incunabulum – Soncino, 1485 – Complete 
Copy of the First Edition, With the Rare 
Leaves Omitted from Most Copies

Sefer HaIkkarim, principles of Jewish faith, by R. 
Yosef Albo. [Soncino, Israel Nathan Soncino and 
sons, 1485]. First edition. Incunabulum.
First edition of one of the classic works on 
Jewish thought. Printed in the early years of 
Jewish printing, in Soncino, Italy, in the famous 
press of the first Jewish family of printers. 
The present copy comprises leaves [56]-[58]
(gathering viii, leaves 2-4) which were removed 
from most copies by order of the Christian 
censor (see Bibliography of the Hebrew 
Book, listing 109905). These leaves bear many 
censorship deletions (and many open tears, with 
significant damage to text, due to ink erosion).
Printed without title page. The recto of the 
first leaf is blank, while the printer's foreword 
occupies the verso. At the end of the foreword, 
date of commencement of printing: 22nd 
Marcheshvan 1485, in Soncino.
Two colophons at the end of the book. The first 
states the date of completion of printing: 21st 
Tevet 1485. The second colophon, by one of the 
print workers, concludes with the famous play 
on the verse from Yeshaya (coined here): "From 
Zion shall go forth the law and the word of G-d 
from Soncino". 
Woodcut initial word panels at the beginning 
of the table of contents and of the foreword.
Ownership inscriptions on leaf [1]: "This book belongs to the wise R. Baruch de Blanes"; "Meir the Sephardi"; "Yaakov 
of Modena[?]"; "This book belongs to the exalted scholar… R. Asher Ne'eman… of Verona".
Censorship deletions in several places. Many glosses (handwritten by the above-mentioned R. Yaakov), mostly outlines 
and quotations from the book; illustrations in several places; underlines.
Complete copy. [108] leaves. First and last page blank. 14 gatherings. i-ii8, iii6, iv-xiii8, xiv6. 25 cm. Fair-good condition. Stains, 
including dampstains and dark stains. Tears, including open tears, slightly affecting text, mostly repaired with paper. Many open 
tears to three rare leaves (leaves [56]-[58]) due to censorship deletions and ink erosion, with significant damage to text. Worming, 
slightly affecting text, mostly repaired with paper. Marginal paper repairs to some leaves, close to text in several places. First leaf 
and final leaf repaired with strips of paper (to all margins). Handwritten inscriptions on endpapers. Bookplate. High-quality leather 
binding (marked: E.A. Enders, München), with minor defects.
There are typographic variations between the various copies of the book (presumably due to the fact that many leaves 
were rearranged in the course of the printing), notably on leaf 1 of gathering v (leaf [31]). See: Y. Rivkind, Kiryat Sefer, 
II, 1925-1926, pp. 55-56 (Rivkind distinguishes between two types of copies, one of which was proofread and corrected 
– the present copy is a corrected copy).
For a detailed bibliographic description of the book, see also: P. Tishby, Kiryat Sefer, 63, 1990-1991, pp. 615-621, no. 36.

Opening price: $40,000
Estimate: $50,000-60,000
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בני משפחת שונצינו היו מחשובי המדפיסים העבריים במאות ה-15 וה-16 ובפרט בתקופת ערש הדפוס. את בית דפוסם הראשון 

והמשיכו  איטליה, שהו בערים שונות  כלי הדפוס ברחבי  נדדו עם  ומאז   ,)1483( רמ"ג  בעיר שונצינו באיטליה בסביבות שנת  הקימו 

לעסוק במלאכת ההדפסה. אחד מבני המשפחה המפורסמים הוא גרשם שונצינו. מקורו של שם המשפחה בשמה של העיר הראשונה 

באיטליה בה פעלו. לפנינו שתי מהדורות של ספר העיקרים שנדפסו על-ידי משפחת שונצינו – המהדורה הראשונה שנדפסה בעיר 

שונצינו על ידי ישראל נתן שונצינו ובניו )ישראל נתן היה אבי המשפחה ומייסד הדפוס בעיר שונצינו(, והמהדורה הרביעית שנדפסה 

ברימיני על ידי גרשום שונצינו.

The Soncino family were prominent Hebrew printers in the 15th and 16th century, and particularly in the incunabula period. 

They established their first printing press in Soncino, Italy, ca. 1483, and later wandered through various Italian cities with their 

printing equipment, resuming their printing operations wherever they settled. One of the prominent members of this family 

was Gershom Soncino. The family derived its name from the first town in Italy where they operated. Offered here are two 

editions of Sefer HaIkkarim, printed by the Soncino family – the first edition printed in Soncino by Israel Nathan Soncino and 

sons (Israel Nathan was the head of the family and founder of the printing firm in Soncino), and the fourth edition printed 

in Rimini by Gershom Soncino.

 – יוסף אלבו – רימיני, רפ"ב  14. ספר העקרים לרבי 
דפוס גרשם שונצינו

האמונה  עיקרי  הספרדי",  אלבו  יוסף  לרבי  עקרים  "ספר 
איש  יירונימו  ]דפוס  איטליה(,  )רימיני,  רימינו  היהודית. 
שונצינו הנקרא גרשם בן משה[, רפ"ב ]1522[. בשער: "נדפס 
הרביעית  מהדורתו  זוהי  דבר  של  לאמיתו  אך  שלישית", 
וינה  של הספר )ראה: א"מ הברמן, המדפיסים בני שונצינו, 

תרצ"ג, עמ' 62-61(.
המחוקק"  "אמר  המדפיס,  הקדמת  נדפסה  לשער  מעבר 
ומקום  תאריך  עם  יחד  בשלמותה,  הועתקה  זו  פסקה   –
ההדפסה, מן המהדורה הראשונה של הספר, שונצינו רמ"ו 
שונצינו  גרשם  המדפיס  הוסיף  בסופה  קודם(.  פריט  )ראה 
מספר פסקאות נוספות, תוך הזכרת שמו ושם סבו, ישראל 
נתן שונצינו, שהדפיס "על ידי בניו" את המהדורה הראשונה.
קולופון בדף האחרון: "אברך ה' אשר יעצני להתחיל ולהשלים 
בהגהתו  חיל  אזרני  ברחמיו  ית'  והוא  עקרים...  הספר  זה 
בררתי האוכל מתוך הפסולת וקוצים כליתי מהכרם... והיה 
יובל ישלח  ועל  הספר הזה כעץ שתול על פלגי מי התורה, 
אלהים  המשמח  פרי  מעשות  ימיש  ולא  ושרשיו...  עקריו 
המחוקק  אני  אמרתי  בחפזי  ה'...  אברך  כן  על  ואנשים... 

השונציני...". 
בדף ]5[ תיבת פתיחה מעוטרת בחיתוך עץ נאה. 

חתימה בדף השער: "הקטן וואלף סגל". רישום בעלות נוסף, 
מחוק בחלקו בדיו. רישום בעלות בדף ]5[: "לי למקנה אברהם 

לפפה". ציוני מקורות בכתב-יד בשולי חלק מהדפים.
בהם  כתמים,  בינוני-טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   20 דף.   ]154[
כתמי רטיבות כהים. סימני עש קלים, עם פגיעות בטקסט. 
קרעים בדף השער, עם פגיעה בדגל המדפיס ובטקסט מצדו 
השני של הדף, וקרעים חסרים קטנים בשוליים, משוקמים 
דגל  ועל  גבי הטקסט  על  )חלק מההדבקות  נייר  בהדבקות 

המדפיס(. קרעים בשולי מספר דפים, בהם קרעים קטנים חסרים, משוקמים בהשלמות נייר. הדבקות נייר במספר דפים נוספים, בחלקן על 
הטקסט. רישומים. חותמות. כריכת עור חדשה.

בדף השער שלפנינו מופיע לראשונה דגל המדפיס המפורסם של גרשם שונצינו, שעתיד להופיע ברבים מספריו: איור מגדל מבוצר, עם מדרכה 
לפניו, מוקף מסגרת, ולצדו פסוק ממשלי "מגדל עוז שם ה', בו ירוץ צדיק ונשגב" )ראה: א' יערי, דגלי המדפיסים העבריים, ירושלים תש"ד, מס' 

6; הערה בעמוד 123-124(. 

פתיחה: $4000
הערכה: $5000-7000
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14. Sefer HaIkkarim by Rabbi Yosef Albo – 
Rimini, 1522 – Printed by Gershom Soncino

Sefer HaIkkarim by R. Yosef Albo, principles of 
Jewish faith. Rimini (Italy): [Jeronimo of Soncino 
– Gershom son of Moshe], 1522. The title page 
states that this is the third printing, though this is 
in fact the fourth edition of the book (see: A.M. 
Habermann, HaMadpisim Bnei Soncino, Vienna 
1933, pp. 61-62).
Printer's foreword on the verso of the title page, 
copied in its entirety from the first edition of 
the book, Soncino 1485 (see previous item), 
including date and place of printing. At the end 
of the foreword, Gershom Soncino added several 
paragraphs, mentioning his name and the name 
of his grandfather, Israel Nathan Soncino, whose 
sons printed the first edition on his behalf.
Colophon on final leaf.
Initial word on leaf [5] set in a fine woodcut 
panel.
Signature on title page: "Wolf Segal". Another 
ownership inscription, partially deleted with 
ink. Ownership inscription on leaf [5]: "My 
acquisition, Avraham Lapapa". Handwritten 
sources in margins of some leaves.
[154] leaves. Approx. 20 cm. Fair-good condition. 
Stains, including dark dampstains. Minor worming, 
affecting text. Tears to title page, affecting printer's 
device and text on verso, and minor marginal open 
tears, repaired with paper (paper covering some text 
and printer's device). Marginal tears to several leaves, 
including minor open tears, repaired with paper. 
Paper repairs in several other places, partially over 
text. Inscriptions. Stamps. New leather binding.
Gershom Soncino's famous printer's device, which was later included in many of his books, appeared for the first 
time on the title page of this book. It depicts a fortified tower set in a frame, accompanied with a verse from Mishlei, 
"A tower of strength is G-d, into it shall run the righteous and be saved" (see: A. Yaari, Diglei HaMadpisim HaIvriim, 
Jerusalem 1944, no. 6, note on pp. 123-124).

Opening price: $4000
Estimate: $5000-7000
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15. ספר רבינו בחיי על התורה – אינקונבולה – נאפולי, רנ"ב – מהדורה ראשונה – מסגרות מאוירות בחיתוכי עץ נאים – הגהות 
בכתב יד 

 .]1492 רנ"ב  )גונצנהוזר( אשכנזי,  יוסף  בן  עזריאל  ]נאפולי, דפוס  בן אשר אבן חלואה.  בחיי  ביאור על התורה מאת רבינו   – בחיי  ספר רבינו 
אינקונבולה )דפוס ערש(. 

מהדורה ראשונה שנדפסה בתקופת ערש הדפוס העברי. מהדורת-אם לכל עשרות מהדורות הדפוס של חיבור זה, שבאו אחריה.
בעמוד הראשון של ספר שמות ובעמוד הראשון של ספר ויקרא, מסגרות מאוירות בתחריט עץ, עם איורים של צמחיה עבותה, טווסים, מלאכים, 

סוסים וצבאים, ועוד. תיבות פתיחה מעוטרות במקומות נוספים.
המחבר, רבינו בחיי בן אשר אבן חלואה )ה'ט"ו-ה'ק' 1255-1340(, מחכמי גירונה ומפרשני המקרא החשובים. תלמידו של הרשב"א. בפירושו 
קיבץ רבינו בחיי מקורות, פירושים ומדרשים, בארבעה רבדי פרשנות: רובד הפשט – המבוסס על פרשני המקרא בדרך הפשט; רובד המדרש – 
המבוסס על מדרשי האגדה; רובד הפרשנות השכלית – המבוסס על הפילוסופיה; ורובד רביעי המכונה "דרך הקבלה", או "דרך האור" המבוסס 
על ספרי הקבלה והמקובלים, ובין היתר נמצאות בו מקבילות לספר הזוהר, שטרם פורסם בתקופתו והיה כנראה למראה עיניו של רבינו בחיי. 
חידושו של רבינו בחיי היה באיגוד רבדי הפרשנות השונים וסידורם תחת כל פסוק, ובהרחבה של הרובד הקבלי, תוך העמקה וביאור דברי הסוד 
המופיעים בצמצום בפירוש הרמב"ן. על פי עדויות שונות, כבר בתקופה מוקדמת היה פירושו של רבינו בחיי חיבור נפוץ ומקובל בקרב העם. 
בעל התוספות יום טוב כתב כי "רבים וכן שלמים היו רגילים מדי שבת בשבתו לקרא וללמוד ספר ר' בחיי", וכן כתב רבי אברהם זכות בספר 
יוחסין: "זה הספר יצא שמו בכל העולם". מובאות רבות מספר רבינו בחיי מצויות בספר "צאינה וראינה", דבר המעיד על השימוש העממי 
שנעשה בספר. עוד לפני סופה של המאה השש עשרה נדפס החיבור בכעשר מהדורות, ועם השנים נדפסו עשרות רבות של מהדורות נוספות.

הגהות רבות )חלקן ארוכות, רובן קצוצות( ממספר כותבים )בכתיבה ספרדית, מרובעת, בינונית ורהוטה(. 
ושני הדפים  א  )חסר קונטרס  ב6  – דף חלק במקור(. הרכב הקונטרסים:  )כולל הדף האחרון  ]288[ דף. חסרים 18 דפים  ]270[ דף. במקור: 
הראשונים של קונטרס ב(, ג-ט8, י10, יא-כח8, כט6 )חסרים הדף השני והדף השביעי(, ל-לה8 )חסר קונטרס לו בן 6 דף, בו הדף האחרון חלק(. 
כל הדפים החסרים הושלמו בצילום. 26.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים רבים, בהם כתמי רטיבות כהים ועקבות רטיבות. בלאי. קרעים, בהם קרעים 
חסרים רבים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים בהדבקות ובמילוי נייר )עם השלמות של הטקסט בצילום ובכתב-יד במספר מקומות(. רוב דפי 
הספר עברו שיקום מקצועי. שוליים קצוצים בדפים עם מסגרות התחריט, עם חסרון ופגיעה בתחריטים. קרעים חסרים סביב שולי מספר דפים, 

משוקמים במילוי נייר. סימני עש עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי נייר. רישומים. כריכת עור חדשה. 
במקביל למהדורה זו הובאה לדפוס באותה שנה )רנ"ב( מהדורה נוספת של החיבור, בספרד או פורטוגל. חלקים ממנה שרדו, אך לא ברור אם 

נשלמה בימי הגזירות ההם של הגירוש מספרד.

פתיחה: $35,000
הערכה: $40,000-50,000
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that many would study it every single Shabbat, and R. Avraham Zacuto attested in Sefer Yuchasin that the book was 
renowned worldwide. Rabbenu Bachye is quoted repeatedly in the Tsena Rena, thus the book was evidently popular 
amongst the general public. Already before the end of the 16th century, the book had been printed in some ten 
editions, and over the years many more editions were issued.
Many glosses (some lengthy, most trimmed) by several writers (square, semi-cursive and cursive Sephardic script).
[270] leaves. Originally: [288] leaves. Lacking 18 leaves (including final blank leaf). Collation: ii6 (lacking gathering i and first 
two leaves of gathering ii), iii-ix8, x10, xi-xxviii8, xxix6 (lacking leaves 2 and 7), xxx-xxxv8 (lacking gathering xxxvi of 6 leaves, 
including final blank leaf). All lacking leaves replaced in photocopy. 26.5 cm. Fair condition. Many stains, including dark dampstains 
and traces of past dampness. Wear. Tears, including many open tears, affecting text, repaired with paper (with photocopy and 
handwritten text replacement in several places). Most leaves professionally restored. Margins of leaves with woodcut frames 
trimmed, with damage and loss to engravings. Marginal open tears to several leaves, repaired with paper. Worming affecting text, 
repaired with paper. Inscriptions. New leather binding.
An additional edition of this work was published concurrently (in 1492) in Spain or Portugal. Parts of it are extant, yet 
it is unclear if it was ever completed during the turbulent times of the Spanish expulsion.

Opening price: $35,000
Estimate: $40,000-50,000
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15. Rabbenu Bachye on the Torah – Incunabulum – Naples, 1492 – First Edition – Fine Woodcut Frames – 
Handwritten Glosses

Rabbenu Bachye – commentary on the Torah by Rabbenu Bachye son of Asher ibn Halawa. [Naples: Azriel son of Joseph 
(Gunzenhauser) Ashkenazi, 1492]. Incunabulum. 
First edition, printed in the early years of Hebrew printing. Prototype for all the dozens of subsequent printed editions 
of this work.
Text of first page of the Book of Shemot and first page of the Book of Vayikra set in elaborate woodcut frames of dense 
foliage with peacocks, putti, horses, gazelles, and more. Decorated initial words.
The author, Bachye son of Asher ibn Halawa (1255-1340), was a Torah scholar of Gerona and prominent biblical 
commentator. Disciple of the Rashba. Rabbenu Bachye's commentary employs four methods of exegesis: pshat – 
based on biblical commentators who follow the pshat approach; drash – based on midrashim; logical analysis – based 
on philosophy; and kabbalah – a method he terms "the path of kabbalah" or "path of light", based on kabbalistic 
works, including passages parallel to teachings of the Zohar, which was not widespread at the time. Rabbenu Bachye's 
commentary is innovative in its combination of these four methods, and in the breadth of the kabbalah approach – 
expounding upon and clarifying kabbalistic concepts mentioned concisely in Ramban's commentary. Rabbenu Bachye's 
commentary quickly gained widespread acceptance, as the following testimonies indicate. The Tosafot Yom Tov writes 
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16. "כרוניקת נירנברג", מהדורה ראשונה בלטינית – נירנברג, 1493 - אינקונבולה, עם חיתוכי עץ רבים 

)פרטי הדפוס  רנ"ג   -  1493 ביולי   12 נירנברג,   ,Anton Koberger ]הוצאת  נירנברג[, בעריכת הרטמן שדל.  ]כרוניקת   Liber Chronicarum
בקולופון([. מהדורה ראשונה. לטינית )מהדורה גרמנית נדפסה מאוחר יותר באותה שנה(. 

עותק שלם מהמהדורה הראשונה של ספר האינקונבולה המאויר "כרוניקת נירנברג" בעריכת הרטמן שדל, הפורש בפני הקורא את תולדות 
העולם מבריאת האדם ועד לזמן כתיבתו – מהיצירות החשובות ביותר של תקופת דפוסי הערש, ומראשוני הספרים שבהם שולבו איורים בגוף 
הטקסט. 325 דף )מתוך 328; חסרים שלושה דפים ריקים(; עם כ-1800 חיתוכי עץ מרשימים )חיתוכי עץ רבים נדפסו יותר מפעם אחת(. אותיות 

פתיחה אחדות מצוירות ביד. רישומים בכתב-יד בשולי כמה דפים )לטינית(. 
"כרוניקת נירנברג" נודעת כאחד הספרים היפים ביותר מימי ראשית הדפוס, בעיקר בזכות שפע חיתוכי העץ שנכללו בה, בהם: מפת עולם 
תלמאית; מפה של מרכז וצפון אירופה, על-פי מפת ניקולאוס קוזאנוס, הנחשבת למפה המודרנית הראשונה של מרכז אירופה; חיתוכי עץ 
המציגים מגוון סצנות תנ"כיות ואירועים היסטוריים )בהם שתי עלילות דם מוקדמות – עלילת ויליאם מנוריץ' ועלילת הדם בטרנטו(; דיוקנאות 
רבים של נביאים, מלכים ואישים שונים; וכן מראות ערים באירופה ובמזרח הקרוב, בהן ירושלים – חיתוכי עץ הנחשבים לתיאורים החזותיים 

הראשונים של ערים רבות שהופיעו בדפוס. 
המובילים  האמנים  מבין  היה  אשר   )1434/37-1519  ,Michael Wohlgemut( וולגמוט  מיכאל  ההדפס  ואמן  הצייר  בידי  נוצרו  העץ  חיתוכי 
בנירנברג באותם ימים, ובנו החורג וילהלם פליידנוורף )Wilhelm Pleydenwurff, סביב 1450-1494(, בבית המלאכה של וולגמוט. בין השוליות 
השביעי  )"היום  בכרוניקה  המופיעים  האיורים  מן  כמה  לו  מייחסים  מהחוקרים  חלק  אשר  דירר,  אלברכט  היה  המלאכה  בבית  והתלמידים 
לבריאה" – דף V, ו"השמש והירח" – דף CLVII(. הכנת האיורים והדפסת הספר ערכו כשלוש שנים, פרי עמלם של כ-100 אומנים אשר הפעילו 

24 מכבשי דפוס בבית הדפוס הגדול של אנטון קוברגר בנירנברג.
בין חיתוכי העץ: · בריאת חוה )דף VI(. · תיבת נח )דף XI(. · נח ובניו )דף XV(. · מגדל בבל בבנייה )דף XVII(. · חורבן סדום ופגישתם של 
 · .)XXXI (. · עגל הזהב )דףXIXX (. · התגלות ה' למשה בסנה הבוער; איוב והשטן )דףXXII (. · עקדת יצחק )דףXXI אברהם ומלכי-צדק )דף
מנורת שבעת הקנים )דף XXXII(. · הכהן בבגדי כהונה, הכיור והמזבח )דף XXXIII(. · משפט שלמה )דף XLVII(. · עליית אליהו השמימה )דף 
L(. · צדקיהו העיוור מובל לבבל )דף LXII(. · בית המקדש השלישי – תכניות פנים בית המקדש ואיור המבנה )דפים LXVI ו-LXVII(. · מראות 
הערים נירנברג )לוח כפול(, וירצבורג )Herbipolis(, מגדבורג, באזל, פראג, שטרסבורג )Argentina(, ונציה, פדובה, רומא, מנטובה, פירנצה, 
אלכסנדריה, דמשק, יריחו, טבריה, ירושלים )במרכזה מקדש שלמה; דף XVII(, ועוד. · Destruccio Iherosolime, חיתוך עץ המתאר את חורבן 
ירושלים ובית המקדש הראשון. · יהודים מוצאים להורג בשריפה · צליבת ויליאם מנוריץ' )דף CCI(. · יהודים מענים את הילד סימון מְטֶרְנטֹו 

)דף CCLIII(. · ריקוד המוות )דף CCLXIII(. · ועוד. 
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מבחינת תוכנה, סוקרת הכרוניקה את המאורעות החשובים ביותר בהיסטוריה האנושית – בהתבסס על התנ"ך, על הברית החדשה, ועל הידע 
המדעי, ההיסטורי והפילוסופי של זמנה – החל מבריאת העולם ועד לזמן כתיבת הספר. שדל ליקט וערך את הטקסט ממקורות רבים, בלא 
הפניות )על-פי נוהג התקופה(, תוך הקפדה על החלוקה המסורתית של ההיסטוריה לשבעה עידנים: בריאת העולם ועד למבול; המבול ועד 
ללידת אברהם אבינו; לידת אברהם אבינו ועד למלכות דוד; ראשית מלכות דוד ועד לגלות בבל; גלות בבל ועד להולדת ישו; הולדת ישו ועד 
לימי המחבר )בסופו של חלק זה מופיעים מספר עמודים ריקים – לרישום האירועים שטרם התרחשו בעידן זה(; ועידן שביעי, עתידי: בואו של 
צורר המשיח )האנטיכריסטוס( באחרית הימים ויום הדין. בנוסף כולל הספר תיאור עשיר ומפורט של ערים חשובות באירופה ובמזרח הקרוב. 
רבים מתיאורי הערים מלווים איורים גדולים ומפורטים )חיתוכי עץ(, הנחשבים לדימויים החזותיים הראשונים של רבות מהערים הללו בדפוס, 
ומצטיינים בדיוק ובזיקה לפרטים שכמוהם לא נודעו לפני כן )מטבע הדברים, רבים מהאיורים לא התבססו על רשמים ישירים מהערים, אלא 

על איורים קודמים ועל דמיונם של האמנים(.
לספר נודעה פופולריות ככרוניקה היסטורית וכמקור מהימן לידע המדעי וההיסטורי של זמנו, והוא נדפס שלוש פעמים בעשור הראשון לצאתו 
לאור, אם כי לא הניב רווח למו"לים; בסה"כ נדפסו כ-1400 עותקים במהדורה הלטינית – מהם, על-פי ההערכה, שרדו כ-400 עותקים, וכ-700 
 Chronicle of the World, The Complete :עותקים במהדורה הגרמנית, שנדפסה באותה שנה, מהם שרדו כ-300 עותקים בסך הכול )ראו

and Annotated Nuremberg Chronicle of 1493. Köln, London, Madrid, New York, Paris, Tokyo: Taschen, 2001, עמ' 7-37(. 

De Sarmacia regione Europe(. סה"כ 325 דף, מתוך 328. חסרים שלושה דפים ריקים. דפים  ]5[ דף )הקונטרס  ]1[ דף;   ,CCXCIX  ,]20[
CCLVIIII-CCLXI ריקים, למעט כותרות עליונות. 46 ס"מ. מצב כללי טוב-בינוני. כ-60 דפים עם שוליים קטנים יותר )ייתכן שחלקם הושלמו 
מעותק אחר(, בחלקם הורחבו השוליים במילוי נייר. המפה שבסוף הספר חסרה בחלקה ושוקמה באופן מקצועי – החצי החסר )שבגבו 
הקולופון( הושלם מעותק אחר; עם הדבקות נייר בשוליים. הדבקות נייר בשוליים הפנימיים בכמה דפים. כתמים )חלקם כהים( ופגמים, 
עם פגיעות בטקסט ובאיורים במספר דפים. קרעים במספר דפים, בהם כמה קרעים ארוכים, חלקם עם פגיעות קלות בטקסט ובאיורים, 
חלקם משוקמים. נקבי תילוע, עם פגיעות קלות בטקסט. רישומים בכתב-יד. בדף CLXIX נמחקו כמה שורות טקסט ואחד האיורים בדיו. 
הדף הראשון מודבק על נייר לשיקום ומנותק חלקית. כריכה ישנה, עם עיטורים מוזהבים )הכותר מוטבע על השדרה(. פגמים קלים בכריכה. 

תווי ספר בצדה הפנימי של הכריכה הקדמית. 
מצורפת פקסימיליה של המהדורה הגרמנית של "כרוניקת נירנברג": 

Chronicle of the World, The Complete and Annotated Nuremberg Chronicle of 1493. Köln, London, Madrid, New York, 
Paris, Tokyo: Taschen, 2001

פתיחה: $30,000
הערכה: $40,000-60,000
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Exile; from the Babylonian Exile till the Nativity of Jesus; from the birth of Jesus to the time of the author (a number 
of pages were notably left blank at the end of this particular chapter, allowing for the documentation of events in this 
last era that were yet to occur); and the final, seventh era, namely the future, marked by the coming of the Antichrist 
in the End of Days, and the Final Day of Judgement.
In addition to the above, the book includes detailed descriptions of cities in Europe and the Near East. Many of these 
descriptions are accompanied by large woodcut illustrations, widely regarded as the earliest known visual depictions 
in print of many of these cities. The illustrations are distinguished by their precision and attention to detail, on a level 
of quality unprecedented at the time. Owing to the limitations of travel in those days, many of the illustrations were 
not based on any direct experience of the artist with the site in question; rather, they were copied or inspired by earlier 
works, or were simply the fruits of the artist's imagination.
The "Chronicle" was popular in its day as an authoritative historical text, and as a reliable source of contemporarily 
available scientific and historical knowledge. It was consequently printed three times in the ten years following its 
earliest publication. Nevertheless, from the standpoint of its publishers, it was not a particularly profitable venture; 
only some 1,400 copies of the original (Latin) edition were printed in total, and of these, it is estimated that roughly 
400 have survived. There were some 700 copies of the German edition printed later that same year, of which a total 
of only about 300 have survived (see: "Chronicle of the World: The Complete and Annotated Nuremberg Chronicle of 
1493," Taschen [Köln, London, Madrid, New York, Paris, Tokyo], 2001, German edition, annotation and commentary in 
English, pp. 7-37).
[20], CCXCIX, [1] ff; [5] ff. (the gathering "De Sarmacia regione Europe"). In total, 325 ff., out of 328. Three blank leaves missing. 
Leaves CCLVIIII-CCLXI are blank, except for the headers. 46 cm. Overall good-fair condition. Approx. 60 leaves with smaller 
margins (some apparently supplied from another copy); some of them remargined. Map at end of book partly missing and 
professionally restored; missing half (with colophon on verso) supplied from another copy; strips of paper glued to edges. Inner 
margins of several leaves mended with paper. Stains (some dark) and blemishes, affecting text and illustrations on several leaves. 
Tears, some of them lengthy, to several leaves, some causing minor damage to text and illustrations, in some cases repaired. 
Worming, with minor damage to text. Handwritten notations. Several lines of text and one illustration on f. CLXIX deleted with 
ink. First leaf mounted on paper and partly detached. Old binding, with gilt decorations (gilt title on spine). Minor blemishes to 
binding. Bookplates on front pastedown.
Enclosed: Facsimile of the German edition of the "Nuremberg Chronicle":
"Chronicle of the World: The Complete and Annotated Nuremberg Chronicle of 1493," Köln, London, Madrid, New 
York, Paris, Tokyo: Taschen, 2001. Annotation and commentary in English. 

Opening price: $30,000
Estimate: $40,000-60,000
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16. The "Nuremberg Chronicle" – First 
Edition, in Latin – Nuremberg, 1493 –
Incunabulum, With Numerous Woodcuts

Liber Chronicarum [the "Nuremberg 
Chronicle"], by Hartmann Schedel. 
[Nuremberg: Anton Koberger, July 12, 1493 
(print details in colophon)]. First edition, 
Latin (a German edition was published later 
that same year).
Complete copy of the first edition of the 
illustrated incunabulum known in English 
as the "Nuremberg Chronicle", compiled 
by Hartmann Schedel, in its original Latin 
version.
The "Nuremberg Chronicle" presents an 
account of the history of the world from the 
creation of man to the time of its writing. 
It is widely regarded as one of the most 
important works of the earliest days of the 
printing press, and one of the first books to 
incorporate illustrations into the body of the 
text. 325 ff. (out of 328; missing three blank 
leaves); with some 1,800 beautiful woodcuts 
(including many repeats). With a few hand-
painted initials. Handwritten notations in Latin in the margins of several leaves.
The "Nuremberg Chronicle" bears the distinction of being one of the most beautiful works of the early years of 
the printing press, mainly thanks to the numerous woodcuts it contains, including: Ptolemy's map of the world; a 
map of Central and Northern Europe after Nicholas of Cusa, considered to be the very first modern map of Central 
Europe; woodcuts presenting a wide array of biblical scenes and historical events, among them two early blood libels, 
specifically the blood libels of William of Norwich (England) and Simon of Trent (Trento, Italy); numerous portraits 
of prophets, kings, and other figures; and, in addition, views of cities in Europe and the Near East – among them, 
Jerusalem – in woodcuts regarded as the earliest visual representations of many cities ever to have appeared in print.
The woodcuts were created by the painter and print artist Michael Wohlgemut (1433/37-1519) – among the most 
prominent of Nuremberg's artists at the time, and stepson of Wilhelm Pleydenwurff (ca. 1450-1494) – in Wohlgemut's 
own workshop studio. Among the apprentices and students in this workshop was Albrecht Dürer, who is thought by a 
number of scholars to be responsible for some of the illustrations appearing in the "Chronicle," including "The Seventh 
Day of Creation" (f. V) and "The Sun and the Moon (f. CLVII). The process of creating the illustrations and printing the 
book took roughly three years; in all, some 100 artists were involved, operating 24 printing presses in Anton Koberger's 
large printing house in Nuremberg.
Included among the woodcuts: · Creation of Eve (f. VI); · Noah's Ark (f. XI); · Tower of Babel under construction (f. 
XVII); · Destruction of Sodom and the meeting between Abraham and Melchizedek (f. XXI); · Binding of Isaac (f. XXII); 

· the Lord's Revelation to Moses through the Burning Bush, and Job and Satan (f. XIXX); · the Golden Calf (f. XXXI); 

· the Menorah (Seven-Branched Candelabrum (f. XXXII); · the Priest in his Priestly Attire, the Ritual Laver (Basin) and 
the Altar (f. XXXIII); · Judgement of Solomon (f. XLVII); · Eliyah's Ascent to Heaven (f. L); · the Blinded Zedekiah being 
led to Babylonia (f. LXII); the Third Temple: plans of the interior of the Temple and illustrations of the building (ff. 
LXVI and LXVII); views of the cities of Nuremberg (double plate), Würzburg (Herbipolis), Magdeburg, Basel, Prague, 
Strasbourg (Argentina in medieval Latin), Venice, Padua, Rome, Mantua (Mantova), Florence, Alexandria, Damascus, 
Jericho, Tiberias, Jerusalem (with Solomon's Temple at its center, f. XVII), and more; · "Destruccio Iherosolime," a 
woodcut depicting the destruction of Jerusalem and the First Temple; · Jews being burnt alive in mass execution; · 
Crucifixion of William of Norwich (f. CCI); · Jews torturing the boy Simon of Trent (Trento, Italy, f. CCLIII); · The Dance 
of Death (f. CCLXIII); · and more.
The content of the "Chronicle" provides a survey – based on the Bible, and the science, history, and philosophy of 
that period – of the most important events in human history, from the creation of the world to the time of the book's 
writing. Schedel compiled the text from numerous sources, but like other academic authors and historians of the time, 
he did not provide citations or references. He adhered to the traditional system of distinguishing seven discrete eras of 
human history: From the creation of the world till the Great Flood; from the Great Flood to the birth of Abraham the 
Patriarch; from the birth of Abraham to the coronation of King David; from the Kingdom of David till the Babylonian 
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17. צו גירוש ליהודים האנוסים בוונציה, 1550 – נדיר

ליהודים האנוסים  צו גירוש   .Parte presa nell'eccellentiss. Conseglio di Pregadi. 1550. Adì 8. Luglio. In Materia de Marani
בוונציה. ]ונציה )בשער: "Stampata in Calle dalle Rasse"(, 1550 ש"י[. איטלקית. 

עלון רשמי מטעם הסנאט הוונציאני )Consiglio dei Pregadi; "מועצת המוזמנים"(, ובו צו גירוש ליהודים האנוסים שהתיישבו בוונציה. על-פי 
הצו, על האנוסים )באיטלקית "Marani", מונח שמקורו ב"מאראנוס" – האנוסים מספרד ופורטוגל( לעזוב את השטחים שבשליטת הרפובליקה 
של ונציה תוך חודשיים. מי שלא ימלא אחר ההוראה – יוחרם רכושו וישלח לשרת כחותר בספינת משוטים במשך שנתיים. עונש דומה יוטל על 

כל אזרח ונציאני שימשיך לקיים קשרים עם המגורשים. 
בעמוד השער נדפס סמל ונציה – האריה של מרקוס הקדוש, אוחז בחרב.

.OCLC-נדיר. רשומה אחת בלבד ב
ככלל, חרף העובדה שהותר להם לחיות בתחומי הגטו העירוני בלבד, יחסם של שלטונות ונציה ליהודי הרפובליקה היה סובלני למדי, ונטוע בגישה 
ומוסד האינקוויזיציה. מכיוון שתרומתם  לפני האידיאולוגיה הקתולית  והביטחוניים של המדינה  פרגמטית המעמידה את צרכיה הכלכליים 
הכלכלית של יהודי ונציה כמלווים בריבית וסוחרים בעלי קשרים ענפים ברחבי העולם הייתה מרכזית, הם זכו לחופש מסוים, ובייחוד בהשוואה 

למדינות קתוליות אחרות. 
יחד עם זאת, היהודים האנוסים, אשר נמלטו אל ונציה מספרד ומפורטוגל, זכו ליחס חשדני יותר, ופעמיים החליט הסנאט של ונציה לגרשם: 
בפעם הראשונה ב-1497, החלטה שהייתה לאות מתה בחוק, ובפעם השנייה ב-1550, אז מומש צו הגירוש באופן חלקי ביותר. בעקבות לחץ 

הסוחרים הנוצרים ומתוך חשש מפגיעה בכלכלת העיר, ריכך הסנאט את החלטתו ודחה את מימושה. 
]1[ דף, מקופל לשניים )ארבעה עמודים(. כרוך בכריכת נייר עבה. 20.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. קרעים בודדים )קלים, ללא 

פגיעה בטקסט(. שני נקבי תילוע, ללא פגיעה בטקסט, משוקמים בהדבקת נייר. רישום בדיו בפינת עמוד השער. 
ספרות: 

 David Kaufmann, "Die Vertreibung der Marranen aus Venedig im Jahre 1550". The Jewish Quarterly Review, Vol. 13, No.
pp. 520-532 ,(April 1901) 3. )גרמנית(

פתיחה: $1000 
הערכה: $3000-5000
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17. Venetian Decree Ordering the Expulsion of the Marranos, 1550 – Rare Document

Parte presa nell'eccellentiss. Conseglio di Pregadi. 1550. Adì 8. Luglio. In Materia de Marani. Decree ordering the 
expulsion of Venice's Marrano community. [Venice (on title page: "Stampata in Calle dalle Rasse"), 1550]. Italian.
Official paper issued by the Venetian Senate – the "Conseglio dei Pregadi" (lit. "Council of the Invited") – containing a 
decree ordering the expulsion of "Marranos" (a term designating "crypto-Jews" in Spanish and Portuguese, i.e., those 
who covertly persisted in their practice of the Jewish faith, despite publicly recanting it, and adopting Christianity, 
under the pressure of the Inquisition in the Iberian Peninsula) who had settled in Venice. According to the decree, 
the Jews in question, known in Italian as "Marani" – a term derived from "Marranos" – were under order to leave 
the territories held by the Republic of Venice within two months. All those caught disobeying the decree would have 
their property confiscated and would be sentenced to two years of forced labor as galley slaves. Any Venetian citizen 
accused of conducting business with any of the crypto-Jewish deportees would be subject to similar punishment.
The emblem of the Republic of Venice – the Lion of St. Mark the Evangelist, grasping a sword – appears on the title 
page.
Rare document. Only one listing in OCLC.
Notwithstanding the fact that Jews were restricted by law to the confines of the Venetian Ghetto, in general, the 
attitude of the Venetian authorities to their Jewish residents was relatively tolerant, and rooted in a pragmatic approach 
that prioritized Venice's economic and security interests over Catholic ideology or the institutional demands of the 
Inquisition. Insofar as Venetian Jews functioned as moneylenders, and as merchants with worldwide contacts, the 
contribution of the Jewish population to the republic's economy was regarded as paramount. They were consequently 
awarded a measure of relative freedom, especially when compared with their status in other Catholic states.
In contrast, the Marranos who fled to Venice from persecution in Spain and Portugal were treated with far greater 
suspicion, and the Venice Senate adopted resolutions to have them expelled on two separate occasions, once in 1497 – 
a decision that was never enforced – and a second time in 1550, with a decree that was only very partially acted upon. 
Thanks to pressures exerted by Venetian Christian merchants and out of concern for the city's economic well-being, the 
Senate eventually softened the resolution and postponed its implementation.
[1] f., folded in half (four pages). Thick paper binding. 20.5 cm. Good condition. Stains, including dampstains. Few tears (minor, 
not affecting text). Two worming holes, not affecting text, mended with paper. Notation in ink in corner of title page.
Reference:
David Kaufmann, "Die Vertreibung der Marranen aus Venedig im Jahre 1550." The Jewish Quarterly Review, Vol. 13, 
No. 3 (April 1901), pp. 520-32. (German).

Opening price: $1000
Estimate: $3000-5000
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18. ארבעה ספרים מדפוסי שנות הש' בכרך אחד – ספרי פולמוס, מהדורות ראשונות ומהדורות יחידות – ספר הכוזרי עם פירוש 
קול יהודה – ונציה, שנ"ד / ספר מפעלות אלהים – ונציה, שנ"ב / ספר פירוש דרך ימין / ספר משבית מלחמות – ונציה, שס"ו – 

כריכת עור עתיקה

ארבעה ספרים מדפוסי שנות הש' בכרך אחד, בהם ספרי פולמוס – מהדורות ראשונות ויחידות:
1. 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. ונציה, דפוס זואן דיגארה, ]שנ"ד 1594[. מהדורה ראשונה של פירוש "קול יהודה". 
2. ספר מפעלות אלהים, מאמרים פילוסופיים על בריאת העולם וענייני אמונה, מאת רבי יצחק אברבנאל. ונציה, דפוס זואן דיגארה, ]שנ"ב 

1592[. מהדורה ראשונה.
הספר נדפס מכתב-יד שהיה בגנזי הרמ"ע מפאנו, כפי שמופיע בשער הספר. 

3. ספר פירוש דרך ימין, על כיוון נענוע הלולב, מאת רבי יוסף סאמיגה. ]ונציה, ללא שם מדפיס, שס"ו 1606[. מהדורה יחידה. נדפס במקור ללא 
שער. 

חיבור קצר העוסק בבירור כיוון נענועי הלולב לצד ימין, ודן במשמעות הביטוי התלמודי "כל פנות שאתה פונה לא יהו אלא דרך ימין". בספר 
תולדות אדם מאת רבי שמואל אלגאזי, ונציה שס"ה, נדפס פסק בעניין אופן ההקפות וכיוון נענועי הלולב, לו צורפו הסכמותיהם של הרמ"ע 
מפאנו, רבי עובדיה ספורנו, ורבי ציון פראנסיס. רבי יוסף סאמיגה ומספר חכמים נוספים יצאו כנגד הפסק והמסכימים לו, וכמענה למשיגים 
פרסמו הרמ"ע מפאנו ורבי עובדיה ספורנו את הקונטרס ימין ה' רוממה, ונציה שס"ה. כתגובה לפסקים שנדפסו בקונטרס זה, פירסם רבי יוסף 
סאמיגה את החיבור שלפנינו )על המחלוקת ועל החיבורים השונים שנדפסו במסגרתה, ראה: י' יודלוב, סיני, פד, תשל"ט, עמ' קסז, הערה 10(. 
4. ספר משבית מלחמות, אוסף פסקי רבנים המתירים את השימוש במקווה ברוויגו, שעמד במרכזו של פולמוס ידוע. ונציה, דפוס זאניטו זאניטי, 

שס"ו ]1606[. מהדורה יחידה. 
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המקווה בביתו של רבי אבטליון מקונסיליו שברוויגו, עמד במרכז פרשה שהסעירה את העולם הרבני באיטליה. בחיבור שלפנינו נלקטו פסקי 
רבנים המתירים את השימוש במקווה. השגות על פסקים אלו נדפסו בספר פלגי מים, בעריכת רבי משה פורטו, ונציה שס"ח, ובספרו של רבי 

יהודה סאלטארו מפאנו, מקוה ישראל, ונציה שס"ז. 
בדף צד/2 חתומים בדפוס אחד עשר רבנים המאשרים את כשרותו של המקווה. בחלק מהטפסים דף צד נסדר בשנית, ונוספה לו חתימתו של 
רבי יוסף בן רבי משה מקרעמניץ. לטפסים אלה צורפו ]2[ דפים נוספים, הכוללים לוח טעיות. בעותק שלפנינו מופיע דף צד בצורתו הרגילה, 

ללא החתימה הנוספת, וללא ]2[ דפי לוח הטעויות. 
מעבר לשער, מופיעים דברי הקדמה מאת רבי יצחק גרשון, שכפי הנראה ערך את הספר והביאו לדפוס )בהקדמתו כותב רבי יצחק גרשון כי גם 
הוא בין המתירים את השימוש במקווה; ושמו אף מופיע בין החתומים בדפוס בדף צד/2; על פולמוס המקווה ברוויגו, וסדר הדפסת הפרסומים 

השונים משני הצדדים, ראה: א’ יערי, מחקרי ספר, ירושלים תשי"ח, עמ’ 420-429(.  
ארבעה ספרים בכרך אחד. ספר קול יהודה: רצט דף. דפים נח, קלו ודף קצו הינם דפים ריקים במקור. ספר מפעלות אלהים: צו דף. ספר פירוש 
דרך ימין: כ, ]2[ דף. ספר משבית מלחמות: צד דף. 20 ס"מ. נייר בהיר ואיכותי. מרבית הדפים במצב טוב. ספר פירוש דרך ימין במצב טוב-בינוני. 
כתמים, בהם מעט כתמי רטיבות. עקבות רטיבות עם סימני פטריה בספר פירוש דרך הימין. סימני עש בחלק מהדפים, ללא פגיעות בטקסט. 
קרע קטן עם פגיעה קלה בטקסט באחד מהדפים. רישומים. כריכת עור עתיקה, עם עיטורים מוזהבים. פגמים וסימני עש בכריכה, קרעים 

חסרים בשדרה. 

פתיחה: $3000
הערכה: $4000-6000
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18. Volume of Four Early Printed Books 
– Polemic Books, First Editions and Only 
Editions – Sefer HaKuzari with the Kol 
Yehuda Commentary – Venice, 1594 / Mifalot 
Elohim – Venice, 1592 / Perush Derech Yemin 
/ Mashbit Milchamot – Venice, 1606 – Early 
Leather Binding

Volume of four books printed in the late 16th / 
early 17th centuries, including polemic works. 
First and only editions:
1. 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) 
di Gara, [1594]. First edition of the Kol Yehuda 
commentary.
2. Mifalot Elohim, philosophical essays on the 
Creation of the World and faith, by R. Yitzchak 
Abarbanel. Venice: Zuan (Giovanni) di Gara, 
[1592]. First edition. 
The book was published based on a manuscript 
from the collection of the Rema of Fano, as stated 
on the title page.
3. Perush Derech Yemin, concerning the direction 
for shaking the lulav, by R. Yosef Samega. [Venice, 
printer not indicated, 1606]. Only edition. 
Originally printed without title page.
Brief work clarifying the direction of Lulav 
shaking, and discussing the meaning of the 
Talmudic saying "All turns that you turn should be only to the right". A ruling was published in Toldot Adam by R. 
Shmuel Algazi, Venice 1605, regarding the way of performing the Hakafot and shaking the Lulav, with approbations by 
the Rema of Fano, R. Ovadia Sforno, and R. Zion Franzes. R. Yosef Samega and several other Torah scholars published 
their opposition to this ruling, and in return the Rema of Fano and R. Ovadia Sforno published the Yemin Hashem 
Romema booklet, Venice 1605. The present work, Perush Derech Yemin, was printed in response to the rulings 
published in Yemin Hashem Romema (regarding the controversy and the various booklets published during its course, 
see: Y. Yudlov, Sinai, 84, 1979, p. 167, note 10).
4. Mashbit Milchamot, collection of rulings by rabbis allowing the use of the Rovigo mikveh, which was at the center 
of a famous polemic. Venice: Zanetto Zanetti, 1606. Only edition.
The mikveh in the house previously owned by R. Avtalyon Consiglio in Rovigo was at the center of a polemic which 
stirred the rabbinic world in Italy. The rulings of rabbis permitting the use of the mikveh were compiled in the present 
work. Objections to the present rulings were published in the book Palgei Mayim, edited by R. Moshe Porto, Venice 
1608, and in Mikveh Yisrael by R. Yehuda da Saltara of Fano, Venice 1607.
Printed signatures of eleven rabbis approving the use of the mikveh on p. 94b. In some copies, leaf 94 was rearranged, and 
the signature of R. Yosef son of R. Moshe of Kremnitz was added. Those copies include [2] additional leaves, with errata. 
The present copy includes the original leaf 94, without the additional signature and is without the [2] leaves of errata.
On verso of title page, foreword by R. Yitzchak Gershon, who presumably compiled the book and brought it to print 
(in his foreword, R. Yitzchak Gershon writes that he also approves the use of the mikveh; his name appears in the list 
of approving rabbis on p. 94b; regarding the Rovigo mikveh polemic, and the various publications on both sides, see: 
A. Yaari, Mechkarei Sefer, Jerusalem 1958, pp. 420-429).
Four books in one volume. Kol Yehuda: 299 leaves. Leaves 58, 136 and 196 are blank. Mifalot Elohim: 96 leaves. Perush Derech 
Yemin: 20, [2] leaves. Mashbit Milchamot: 94 leaves. 20 cm. Light-colored, high-quality paper. Most leaves in good condition. 
Perush Derech Yemin in good-fair condition. Stains, including some dampstains. Traces of past dampness with mold stains to 
Perush Derech Yemin. Worming to some leaves, not affecting text. Minor tear slightly affecting text on one leaf. Inscriptions. Early, 
gilt-ornamented leather binding. Defects and worming to binding; open tears to spine.

Opening price: $3000
Estimate: $4000-6000 
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19. מחזור עם פירוש קמחא דאבישונא, חלק שני – בולוניה, 
ש'-ש"א – אלפי הגהות, עם שמועות מחכמי מנטובה

מחזור כפי מנהג ק"ק רומא, עם פירוש קמחא דאבישונא, חלק שני, 
תפילות לראש השנה וליום הכיפורים, לחג הסוכות ולתעניות, עם 
הלכות וסדר ההפטרות לכל ימות השנה. בולוניה, ]דפוס מנחם בן 
אברהם ממודינא, יחיאל בן שלמה מרוינה ודן אריה בן שלמה חיים 

ממונצילצי, ש'-ש"א 1540[. 
של  ראשונה  מהדורה  באיטליה.  שנדפסו  החשובים  המחזורים  מן 
הפירוש "קמחא דאבישונא", ביאור מקיף על התפילות והפיוטים, 
מאת רבי יוחנן ב"ר יוסף טריוויש ]הפירוש נדפס בעילום שמו; על 
של  שמו  במפורש  נדפס  שבחלקם  זה,  מחזור  של  שונים  טפסים 
מחבר הפירוש, ראה: אלכסנדר מארכס, ר' יוסף איש ארלי ור' יוחנן 
טריוויש, קובץ מדעי לזכר משה שור, ניו-יורק תש"ה, עמ' 193-194; 
יצחק ריבקינד, דקדוקי סופרים, קרית ספר, ד, תרפ"ז-תרפ"ח, עמ' 

.]274-275
בשולי הדפים אלפי הגהות ותיקונים בכתיבה איטלקית, לאורך כל 
הכותב  הנראה,  כפי  תוכן חשוב.  עם  ארוכות  הגהות  בהן  המחזור, 
הוא אחד מחכמי מנטובה בשנות הש' המאוחרות. ההגהות כוללות 
שמועות מחכמי מנטובה, ענייני מנהגים ונוסחאות, ביאורים, שמות 

הפייטנים, ציונים ועוד.
משה  רבי  הכותב:  של  בזמנו  מנטובה  חכמי  מוזכרים  בהגהות 
ז"ל  פרוינצאל"ו  הגאון  מפי  "ושמעתי  של"ו;  )נפטר  פרובינצאלו 
שהנסחא האמתית..." – דף ]32/ב[(; רבי מנחם עזריה מפאנו )נפטר 
ש"פ; "בהערות מהר"ר פאנו וז"ל..." ]הכוונה להערות רמ"ע מפאנו 
על מחזור כמנהג בני רומא שנדפסו בכמה מהדורות של המחזור 
]3/א[; "במחזור ספרדי כתוב... אמנם המקובל  בשנות הש'[ – דף 
כמהר"ר עזריה מפאנו זצוק"ל כתב בספר עשרה מאמרות..." – דף 
"כתב  בערך;  שפ"ג  )נפטר  ריאיטי  אליקים  חנניה  רבי  ]136/א[(; 
ז"ל"  ריאיטי  החכם  הנהיג  "...וכן  ]113/א[;  דף   – ריאיטי..."  החכם 
– דף ]120/א[(; רבי יצחק ב"ר יהודה לוי )נפטר ש"צ; "סוד המילה 
דף   – יצ"ו..."  לוי  יצחק  כמהר"ר  המקובל  מעלת  מפי  שקבלתי 

]184/א[; הוא מוזכר גם ברישום ]בעלות?[ באיטלקית באחד מדפי המגן האחוריים(.
כמו כן נזכרים מנהג ויניציאה )"בויניציאה נוהגי' לומר..." – דף ]12/א[( ומנטובה )"מנהג מנטובה שאין נופלים..." – דף ]11/ב[; "קריאת יום ערבה 

לפי מנהג ב"ה ]בית הכנסת[ גדולה מאיטאליאנ"י כך היא..." – דף ]155/ב[(.
בסוף הספר, שני דפים בכתיבה איטלקית עם "נסח פטום הקטרת שאומרים בזמן הדבר ב"מ ח"ו ]בר מינן, חס ושלום[". מחיקות צנזורה במספר 

מקומות.
]189[ דף. 33 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים רבים, בהם כתמי רטיבות, כתמים כהים וכתמי שעווה. בלאי. קרעים רבים, בהם קרעים חסרים, עם 
פגיעות בטקסט במספר דפים, משוקמים בהדבקות נייר. קרעים קטנים בשולי הדף השער, משוקמים בהדבקת נייר )על מסגרת השער(. פגיעות 

קלות במסגרת השער המאויירת, כתוצאה מהכריכה. חתימות צנזורה. כריכת עור חדשה.
בבולוניה נדפסו פחות מעשרים ספרים עבריים, מחזור זה הוא מהאחרונים שבהם. 

פתיחה: $2000 
הערכה: $3000-5000

Prayer Books and Haggadotסידורים, ספרי תפילה והגדות של פסח
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The glosses mention Mantuan Torah scholars in the writer's time: R. Moshe Provençal, d. 1576 ("I heard from the late R. 
Provençal that the true text is…" – p. [32b]); R. Menachem Azariah of Fano, d. 1620; R. Chananya Elyakim Rieti, d. ca. 
1623; R. Yitzchak son of R. Yehuda HaLevi, d. 1630 ("the secret of milah, which I received from the kabbalist R. Yitzchak 
Levi…" – p. [184a]; he is also mentioned in an [ownership?] inscription in Italian on one of the back endpapers).
The glosses also mention Venetian and Mantuan customs.
At the end of the book, two leaves in Italian script with the text of Pitum HaKetoret, recited in times of plague. 
Censorship deletions in several places.
[189] leaves. 33 cm. Fair-good condition. Many stains, including dampstains, dark stains and wax stains. Wear. Many tears, 
including open tears, affecting text in several places, repaired with paper. Minor marginal tears to title page, repaired with paper 
(over title page border). Minor damage to engraved title page border, due to binding. Censor's signature. New leather binding.
Less than twenty Hebrew titles were ever printed in Bologna, and this machzor is one of the last of them.

Opening price: $2000
Estimate: $3000-5000
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19. Machzor with the Kimcha DeAvishona Commentary, Part II – Bologna, 1540 – Thousands of Glosses, with 
Teachings Heard from Mantuan Torah Scholars

Roman rite machzor, with the Kimcha DeAvishona commentary. Part II – prayers for Rosh Hashanah, Yom Kippur, 
Sukkot and fast days; with laws and year-round haftarot. Bologna: [Menachem son of Abraham of Modena, Yechiel son 
of Solomon of Ravenna and Dan Aryeh son of Solomon Chaim of Monselice, 1540].
One of the most important machzorim printed in Italy. First edition of Kimcha DeAvishona, comprehensive commentary 
to prayers and piyyutim, by R. Yochanan son of R. Yosef Treves (the commentary was published anonymously; regarding 
different copies of this machzor, some featuring the name of the author, see: Alexander Marx, R. Joseph Arli and 
R. Johanen Treves, Kovetz Mada'i LeZecher Moshe Schorr, New York 1945, pp. 193-194; Yitzchak Rivkind, Dikdukei 
Soferim, Kiryat Sefer, IV, 1927-1928, pp. 274-275).
There are thousands of glosses and emendations in Italian script throughout the machzor, including lengthy glosses 
with important content. The writer was presumably a Mantuan Torah scholar in ca. 1620s-30s. The glosses include 
teachings heard from Mantuan Torah scholars, customs and textual variations, commentaries, authors of piyyutim, 
references, and more.
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20. מחזור לראש השנה וליום כיפור – נדפס עבור היהודים 
האנוסים בפירארה – פירארה, שי"ג 1553

וליום  השנה  לראש  מחזור   .]Orden de Roshasanah y Kipur[
 Abraham( כיפור, בתרגום לספרדית מאת אברהם בן שלמה אושקי
 .1553 ]שי"ג[  המחבר,  דפוס  פירארה,   .)ben Salomon Usque

ספרדית, עם מעט כותרות בעברית.
באמצע המאה ה-16 הייתה פירארה למרכזה הרוחני של היהדות 
האיטלקית. שליטי פירארה, הדוכסים מבית אסטה )Este(, גילו יחס 
אוהד אל היהודים האנוסים מספרד ומפורטוגל, ותחת שלטונם חזרו 
רבים מהם ליהדותם. בעיר התקיימה קהילה ספרדית נפרדת, פעלו 

מספר בתי כנסת, ונדפסו ספרים בעברית, ספרדית ופורטוגזית.
ונמלט  בפורטוגל  נולד  אושקי,  שלמה  בן  אברהם  המחזור,  מדפיס 
בקירוב.   1543 בשנת  הפורטוגזית  האינקוויזיציה  מן  לפירארה 
ספרד(.  )מאנוסי  עטיאש  לוי  טוב  יום  המדפיס  עם  עבד  בפירארה 
באותה שנה בה נדפס הסידור שלפנינו, הדפיסו השניים את "תנ"ך 
פירארה", התנ"ך הראשון בתרגום ללאדינו באותיות לטיניות )התנ"ך 
נדפס בשתי מהדורות זהות למעט הבדל אחד: האחת נדפסה עבור 
נדפסה עבור  והשניה  לדוכס פירארה,  כן הוקדשה  ועל  נוצרי  קהל 

קהל יהודי, והוקדשה לדונה גרציה נשיא(.
בדף האחרון מופיע דגל המדפיס של אושקי, מסגרת ובתוכה איור 
קותה  יי'  "קויתי  כח...",  יחליפו  יי'  "וקוי  הפסוקים:  עם  אצטרולב 
נפשי..." )ראה: יערי, דגלי המדפיסים העבריים, ירושלים תש"ד, ציור 

22 ועמ' 133-134(.
XXV-CCLXXII(. סה"כ:  XXV-CCLXII דף )מספור דפים משובש. צ"ל 
]248[ דף. חסרים 24 דפים בתחילת הספר )כולל דף השער(. מצב 
טוב-בינוני. כתמים רבים, בהם כתמי רטיבות. קרעים חסרים בדף 
וקרעים  בטקסט,  פגיעה  ללא  נייר,  בהשלמות  משוקמים  הראשון, 
סימני עש קלים בשולי מספר  דפים.  קטנים חסרים בשולי מספר 
דפים. מחיקות צנזורה )באחד הדפים מחיקה על ידי גירוד המילים(. 

כריכה עתיקה, משוקמת. 

פתיחה: $4000 
הערכה: $5000-7000

20. Machzor for Rosh Hashanah and Yom Kippur – Printed for Marranos in Ferrara – Ferrara, 1553

Orden de Roshasanah y Kipur – Machzor for Rosh Hashanah and Yom Kippur, translated to Spanish, by Abraham ben 
Salomon Usque. Ferrara: Printed by the author, 1553. Spanish, some Hebrew headings.
In the mid-16th century, Ferrara was the spiritual center of Italian Jewry. The rulers of Ferrara, the dukes from the House 
of Este, were sympathetic to the Marranos from Spain and Portugal, many of whom returned to openly practicing 
Judaism. The city housed a separate Spanish community, several synagogues and a printing press for Hebrew, Spanish 
and Portuguese books.
The printer of this machzor, Abraham son of Solomon Usque, was born in Portugal, fleeing the Inquisition to Ferrara 
in ca. 1543. There, he worked with the printer Yom Tov Levi Athias (a Spanish Marrano). The year this machzor was 
printed, the two printed the Ferrara Bible, the first bible with Ladino translation in Latin characters (the bible was 
published in two parallel editions: one for a Christian audience, dedicated to the Duke of Ferrara, and the second for 
the Jewish public, dedicated to Doña Gracia Nasi). 
Usque's printer's device on final leaf – astrolabe set in a frame, surrounded by verses (see: Yaari, Diglei HaMadpisim 
HaIvriim, Jerusalem 1944, illustration 22 and pp. 133-134).
XXV-CCLXII leaves (i.e. XXV-CCLXXII. Misfoliated). Altogether: [248] leaves. Lacking 24 leaves at beginning of book (including title 
page). Good-fair condition. Many stains, including dampstains. Open tears to first leaf, not affecting text, repaired with paper. 
Minor marginal open tears to several leaves. Minor marginal worming to several leaves. Censorship deletions (some words scraped 
off on one leaf). Early binding, repaired.

Opening price: $4000
Estimate: $5000-7000
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21. מחזור כמנהג אשכנז לכל ימות השנה – שני חלקים – ונציה, שכ"ח

מחזור מכל השנה, כמנהג קהלות קדש אשכנז, חלק ראשון – תפילות לשבתות, יוצרות לארבע פרשיות, סליחות לתעניות, ותפילות לפורים, 
פסח ושבועות, וחלק שני – סליחות ותפילות ראש השנה ויום הכפורים, סוכות, ושמיני עצרת. ונציה, דפוס זורזי די קבאלי, שכ"ח ]1567[. שני 

חלקים בשני כרכים.
מחזור זה נדפס בעקבות שני מחזורים שקדמו לו, מחזור מנהג אשכנז שנדפס בשאלוניקי ש"י )בערך(, עם פירושים, דינים והלכות מאת רבי 
שלפנינו  במהדורה  נדפסו  הלוי  בנימין  מאת רבי  הדינים  שי"ז-ש"ך.  בסביוניטה-קרימונה  שנדפס  אשכנז  מנהג  ומחזור  אשכנזי;  הלוי  בנימין 
רוב פירושו של רבי בנימין הלוי  ולפיוטים ובתוכו שולב  נוסף פירוש ארוך לתפילות הקבע  בהשמטות מעטות ובהוספות מרובות. במקביל, 
והפירוש שנוסף בהוצאת סביוניטה-קרימונה, וכן גם קטעים מפירושו של ר' אברהם מפראג, ממהדורת פראג ש"ט-ש"י. הדינים שנדפסו בראש 
המחזור נקראים גם כאן, כמו בהוצאת סביוניטה-קרימונה, בשם "מעגלי צדק". בכמה מן המהדורות הבאות נקרא כל הפירוש שבמחזור בשם 

"מעגלי צדק", ומאוחר יותר כונה המחזור כולו בשם "מחזור מעגלי צדק". 
תיבות פתיחה רבות מעוטרות בחיתוכי עץ נאים.

בכרך הראשון, במוסף ליום ראשון של פסח )בפיוט על המזלות; דפים קנ-קנב(, הודבקו פיסות נייר ועליהן איורי המזלות שצוירו ביד.
הגהות קצרות בכתב-יד, בכתיבה איטלקית. מחיקות צנזורה רבות )בכרך הראשון, ביוצר לפרשת זכור נמחקו עמודים שלמים; ביוצר ליום השני 

של שבועות, נמחק פיוט שלם(.
שני כרכים. כרך ראשון: ]3[, ז-רנה, ]3[, רסא-רפד דף. כרך שני: פח, ]3[, צד-רצא ]צ"ל: רצג[ דף. 28.5 ס"מ. מצב משתנה בין הכרכים. כרך ראשון 
במצב בינוני-טוב, כרך שני במצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות וכתמים כהים. קרעים, בהם קרעים חסרים גדולים בדף השער של הכרך 
)בדף השער של הכרך הראשון  נייר  ברובם בהשלמות  פגיעות משמעותיות בטקסט, משוקמים  נוספים בשני הכרכים, עם  הראשון ובדפים 
ובמספר דפים נוספים, הושלם הטקסט בצילום(. הדבקות נייר בשולי הדפים. סימני עש, עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם במילוי נייר. 
במספר דפים חיתוך שוליים עם פגיעות בכותרות ובשומרי הדפים. מספר דפים מנותקים. יתכן ומספר דפים הושלמו מעותק אחר. כריכות 

חדשות. 
בדף האחרון של הכרך הראשון חתימה של Dominico Irosolimitano – הצנזור דומניקו ג'רוזלימיטנו )דומניקו הירושלמי(, יהודי מומר שהפך 
לאחד מהצנזורים הבולטים של ספרים עבריים באיטליה. חיבר את "ספר הזיקוק" שהדריך את הצנזורים מטעם הכנסיה כיצד לצנזר ספרים 

עבריים. 
באותה השנה נדפס באותו בית דפוס מחזור דומה, כמנהג פולין. 

בדף השער של שני הכרכים, נדפס דגל המדפיס של זורזי די קבאלי, במרכזו פיל הנושא על גבו צריח ובו חיילים )ראה: יערי, דגלי המדפיסים 
העבריים, ציור 32 ועמ' 136(.

פתיחה: $2000
הערכה: $3000-5000
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the machzor are titled here Maaglei Tzedek, as in the 
Sabbioneta-Cremona edition. In some subsequent 
editions, the entire commentary is titled Maaglei 
Tzedek, and later, the machzor itself became known as 
Machzor Maaglei Tzedek.
Many fine woodcut initial word panels.
In vol. I, pieces of paper with hand-drawn zodiac signs 
were pasted on the leaves of mussaf for the first day of 
Pesach (on leaves 150-152 – piyyut about the zodiacs).
Brief handwritten glosses in Italian script. Many 
censorship deletions (in vol. I, entire pages were deleted 
in the Yotzer for Parashat Zachor; and an entire piyyut 
was deleted in the Yotzer for the second day of Shavuot).
Two volumes. Vol. I: [3], 7-255, [3], 261-284 leaves. Vol. II: 
88, [3], 94-291 [i.e. 293] leaves. 28.5 cm. Condition varies. 
Vol. I in fair-good condition, vol. II in fair condition. Stains, 
including dampstains and dark stains. Tears, including large 
open tears to title page of vol. I and to other leaves in both 
volumes, with significant damage to text, mostly repaired 
with paper (photocopy text replacement on title page of vol. 

I and several other leaves). Marginal paper repairs. Worming, 
affecting text, repaired in part with paper. Margins of several 
leaves trimmed with damage to headings and catchwords. 
Several leaves detached. Several leaves may have been 
supplied from a different copy. New bindings.
On the final leaf of the first volume, signature of the 
censor Dominico Irosolimitano – a Jewish convert to 
Christianity, who became a notable censor of Hebrew 
books in Italy. He compiled Sefer HaZikuk (Book of 
Expurgation) intended for Christian censors of Hebrew 
books.
A similar machzor was printed that year in the same 
press, according to Polish rite.
Giorgio di Cavalli's printer's device, depicting an 
elephant bearing a castle carrying soldiers, appears 
on the title pages of both volumes, (see: Yaari, Diglei 
HaMadpisim HaIvriim, image 32 and p. 136).

Opening price: $2000
Estimate: $3000-5000
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21. Year-Round Ashkenazi Rite Machzor – Two 
Parts – Venice, 1567

Year-round machzor, following Ashkenazi rite. Part 
I – Shabbat prayers, Yotzrot for the four Parashiot, 
selichot for fast days, and prayers for Purim, Pesach 
and Shavuot, and Part II – selichot and prayers for 
Rosh Hashanah and Yom Kippur, Sukkot and Shemini 
Atzeret. Venice: Giorgio di Cavalli, 1567. Two parts in 
two volumes.
This machzor was based on two previous editions 
– Salonika, ca. 1550, with commentaries and laws 
by R. Binyamin HaLevi Ashkenazi; and Sabbioneta-
Cremona, 1557-1560. The laws by R. Binyamin 
HaLevi were printed in the present edition with 
some omissions and many additions. It also features 
a lengthy commentary to the prayers and piyyutim, 
which includes the commentaries printed in the two 
previous editions and passages from the commentary 
of R. Avraham of Prague printed in the Prague 1549-
1550 edition. The laws printed at the beginning of 

22. מחזור לראש השנה וליום כיפור עם הסליחות – דורדרכט 
מספרי   – ומעוטרת  עתיקה  עור  כריכת   – שמ"ד  )הולנד(, 

התפילה הראשונים שנדפסו עבור היהודים הספרדים בהולנד

Orden de Roshasanah y Kipur, מחזור לראש השנה וליום כיפור, 
דפוס  )הולנד([,  ]דורדרכט  לספרדית.  בתרגום  הסליחות,  סדר  עם 

Yahacob Israel, ]בבית הדפוס של P. Verhagen, שמ"ד 1584[. 
מהדורת מחזור זו היא לפי הידוע ההדפסה הראשונה בהולנד של ספר 
)החלק הראשון  היהודים הספרדים שהתיישבו במקום  עבור  תפילה 
של מחזור זה, לשלושת הרגלים, נדפס כחודשיים לפני החלק שלפנינו(. 
ההתיישבות היהודית בהולנד היתה בחיתוליה באותה תקופה. בשעת 

הדפסת המחזור שלפנינו טרם קמה הקהילה היהודית באמשטרדם. 
 ."E. B." :הטבעת שם בעלים בחזית הכריכה

170, 327-175 דף. חסרים 4 דפים: 174-171. 13.5 ס"מ. חיתוך דפים 
מוזהב. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש בדף 
השער  בדף  קרע  בטקסט.  רבות  פגיעות  עם  נוספים,  ובדפים  השער 
חיתוך  חסרון.  ללא  השני,  בצדו  השער ובטקסט  במסגרת  פגיעה  עם 
רופפים  ראשונים  דפים  השער.  במסגרת  קלה  פגיעה  עם  השער  דף 
ומנותקים בחלקם. חותמות. כריכת עור עתיקה, עם נייר פורזץ צבעוני 
)דף המגן האחורי חסר(, ועם עיטורים מוזהבים נאים בשדרה. פגמים 

וסימני עש בכריכה. 
בקולופון שבעמוד האחרון מופיעה העיר מיינץ )Maguntia( כמקום 
הדפוס )על פי קולופון זה כונה המחזור "Machzor Maguntia"(, אך 
הנוצרית,  הצנזורה  הטעיית  לצורכי  שובש  הדפוס  מקום  הנראה  כפי 
)ראה   P. Verhagen בדפוס  דורדרכט  בעיר  באמת  נדפס  והמחזור 

חומר מצורף(. 
מהדורה נדירה, שלמיטב ידיעתנו לא הופיעה מעולם במכירות. 

פתיחה: $4000 
הערכה: $5000-6000
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22. Machzor for Rosh Hashanah and Yom Kippur with Selichot – Dordrecht (The Netherlands), 1584 – Early 
Decorated Leather Binding – One of the First Prayer Books Printed for Sephardic Jews in the Netherlands

Orden de Roshasanah y Kipur, machzor for Rosh Hashanah and Yom Kippur, with selichot, translated into Spanish. 
[Dordrecht (the Netherlands)]: [P. Verhagen] for Yahacob Israel, [1584].
This machzor edition is considered the first prayer book printed in the Netherlands for the Sephardic Jews who settled 
there (the first part of this machzor, for the three festivals, was printed two months prior). At that time, Jewish 
settlement in the Netherlands was still in its infancy, and the Amsterdam Jewish community had not yet been founded.
Owner's initials lettered on front board: "E. B.".
170, 175-327 leaves. Lacking 4 leaves: 171-174. 13.5 cm. Gilt edges. Fair-good condition. Stains, including dampstains. Worming 
to title page and other leaves, with significant damage to text. Tear to title page, affecting border and text on verso, without loss. 
Title page trimmed with slightly damage to border. First leaves loose and partially detached. Stamps. Early leather binding, with 
marbled endpapers (back endpaper lacking), and gilt decorations to spine. Defects and worming to binding.
The colophon on the final page states Mainz (Maguntia) as place of printing (based on this colophon, this machzor is 
known as "Machzor Maguntia"). The place of printing was presumably forged to mislead the Christian censorship, and 
the machzor was actually printed in Dordrecht in the P. Verhagen press (see enclosed material).
Rare edition, which to the best of our knowledge has never before been offered at auction.

Opening price: $4000
Estimate: $5000-6000
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23. סידור תפילה לימות החול ולשבתות – ספרדית – מהדורה מיניאטורית – האג, תצ"ד 
– ספר התפילה היהודי הראשון שנדפס בהאג – תרגום ראשון בדפוס של פיוט "לכה דודי" 

– כריכת עור מפוארת, מעוטרת באבזם כסף 

לראשי חדשים,  ולשבתות,  לימות החול  ]סדר התפילות   Orden de las Oraciones Quotidianas
 C. Selomoh de Mercado & Jahacob Castello, בבית הדפוס של  לחנוכה ולפורים[. האג, דפוס 

Hoffeling, תצ"ד ]1734[. ספרדית. 
סידור תפילה בספרדית, לימות החול, לשבתות, לראשי חדשים, לחנוכה ולפורים. פורמט מיניאטורי.

 .D. Coster דף שער מאוייר בתחריט נאה, מעשה ידי
כריכת עור מקורית נאה, עם עיטורים מוזהבים, ואבזם כסף מקורי לסגירה.

בעמודים האחרונים, לוח לשנים תצ"ה-תק"ל )1734-1769(, עם תאריך עברי ולועזי של זמן התחלת 
שאלת גשמים בחוץ לארץ, בכל אחת מהשנים. 

הסידור שלפנינו הוא ספר התפלה היהודי הראשון שנדפס בהאג. בזמן הדפסתו פעלה בהאג קהילת 
יהודים ספרדים קטנה, שמנתה כמאתיים נפשות בלבד. 

בסידור שלפנינו מופיע לראשונה בדפוס תרגום של הפיוט הנודע "לכה דודי" לרבי שלמה אלקבץ )ראה: 
 .)H.P. Salomon, Lekha Dodi, The American Sephardi, vol. V, no. 1-2, pp. 33-42

]1[, 292, ]6[, ]2[ )ריקים(, 533-293, ]6[ עמ'. 7 ס"מ בקירוב. מצב טוב. נייר בהיר ואיכותי. חיתוך דפים 
מוזהב. כתמים קלים. כריכת עור מקורית, עם עיטורים מוזהבים, ואבזם כסף מקורי לסגירה. פגמים 

קלים בכריכה. 

פתיחה: $3500
הערכה: $5000-8000

23. Siddur for Weekdays and Shabbat – Spanish – Miniature Edition – 
The Hague, 1734 – First Jewish Prayer Book Printed in The Hague – First 
Printed Translation of Lecha Dodi – Elegant Leather Binding, with Silver 
Clasp

Orden de las Oraciones Quotidianas (order of prayers for weekdays and 
Shabbat, Rosh Chodesh, Chanukah and Purim). The Hague: C. Hoffeling for 
Selomoh de Mercado & Jahacob Castello, 1734. Spanish.
Spanish siddur for weekdays, Shabbat, Rosh Chodesh, Chanukah and Purim. 
Miniature format.
Fine engraved title page by D. Coster.
Elegant original leather binding, with gilt decorations and original silver clasp
On final leaves, calendar for the years 5495-5530 (1734-1769), noting Hebrew 
and civil dates for beginning praying for rain outside Eretz Israel, for each year. 
This siddur is the first Jewish prayer book printed in The Hague. At the time it 
was printed, The Hague was home to a small Sephardic community numbering 
only two hundred members. 
The present siddur contains the first printed translation of the famous Lecha 
Dodi piyyut by R. Shlomo Alkabetz (see: H.P. Salomon, Lekha Dodi, The 
American Sephardi, vol. V, no. 1-2, pp. 33-42).
[1], 292, [6], [2] (blank), 293-533, [6] pages. Approx. 7 cm. Good condition. Light-
colored, high-quality paper. Gilt edges. Minor stains. Original, gilt-decorated, leather 
binding and original silver clasp closure. Minor defects to binding.

Opening price: $3500
Estimate: $5000-8000

23a
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24. ספר תהלים וסדר מעמדות – מתוך סידור השל"ה "שער 
השמים", אמשטרדם, תע"ז – העותק של רבי שמואל סלאנט

מתוך  השבוע,  ימות  פי  על  מסודרים  מעמדות,  וסדר  תהלים  ספר 
השל"ה   – הורוויץ  סגל  הלוי  ישעיה  לרבינו  השמים"  "שער  סידור 

הקדוש. אמשטרדם, דפוס אהרן די שלמה אנטוניס, ]תע"ז 1717[. 
ספר התהלים וסדר המעמדות שלפנינו נדפסו במקור כחלק מסידור 
ולסדר  לתהלים  לסידור,   – נפרד  שער  דף  חלק  כשלכל  השל"ה, 

המעמדות. 
ספר התהלים נדפס עם שני פירושים: פירוש מלים "בלשון קלילא", 
ופירוש רחב, שהוא  ועוד;  המלוקט מפירושי רש"י, רד"ק, אבן עזרא, 
למעשה פירושו של רבי משה די מירקאדו )מופיע בפירושו על ספר 

קהלת ותהלים, שנדפס באמשטרדם תי"ג(.
סדר המעמדות נדפס עם פירוש מאת רבי אברהם סאראוואל.

ולא  ובמתון  בכוונה  "והאומרו  נדפס:  תהלים  ספר  של  השער  בדף 
במרוצה מובטח לו שהוא בן עולם הבא". 

העותק של רבי שמואל סלנט אב"ד ירושלים. בדפי השערים מופיעות 
וחותמת  מרובעות  באותיות  חותמת  חותמות:  סוגי  )שני  חותמותיו 

בצורת חתימה(. 
הגאון רבי שמואל סלנט )תקע"ו-תרס"ט(, נודע מילדותו כעילוי וגאון, 
למד  בנערותו  בליטא.  התורה  למרכזי  נדד  שבע  כבן  בהיותו  וכבר 
בעיר סלנט בחברותא עם ֵרעֹו הגאון רבי ישראל מסלנט )אבי תנועת 
פאסוואלער  אבלי  רבי  הגאון  מרבו  קיבל   14 כבן  בהיותו  המוסר(. 
דבר  גט,  סידור  של  מסובכת  בשאלה  שעסק  מכתב  ווילנא,  ראב"ד 
המעיד כי כבר בצעירותו סמכו גדולי הרבנים על הוראותיו כהוראת 
זונדל  יוסף  רב מופלג בתורה. לאחר שנשא את בתו של הצדיק רבי 
כמורה  לשמש  כדי  ישראל  לארץ   )1841( תר"א  בשנת  עלה  מסלנט, 
הוראה ורב לקהילת ה"פרושים" תלמידי הגר"א שהתגוררו בירושלים. 

שימש ברבנות ירושלים קרוב לשבעים שנה, הקים את מוסדות החינוך והחסד בעיר, יסד בית דין וביסס את הקהילה האשכנזית. נודע בפקחותו 
ובגישתו המציאותית בניהול ענייני הציבור בירושלים ובקהילות ברחבי העולם.

חותמות בדפים לד-לה בתהלים: "שמואל קמחי ס"ט". 
ב, ז-לח, מג-מו, לט-מב, מז-קט, קיא-קל; ]1[, מח דף. חסרים 9 דפים: דפים ג-ו, קי מתהלים )הושלמו בצילום(, וארבעה דפים אחרונים )מט-
נב( מהמעמדות. דפים לט-מב מתהלים נכרכו שלא במקומם, לאחר דף מו. 21 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים, בהם כתמי ועקבות רטיבות, עם 
סימני עובש. סימני עש רבים וקשים, עם פגיעות רבות בטקסט, משוקמים במילוי נייר. קרעים חסרים גדולים בדף השער של תהלים ובדפים 
נוספים, עם פגיעות רבות במסגרת השער ובטקסט, משוקמים ברובם במילוי נייר )מסגרת השער של תהלים הושלמה בצילום(. כריכה חדשה.

פתיחה: $1000
הערכה: $3000-5000
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24. Tehillim with Seder Maamadot – From Siddur HaShelah Shaar HaShamayim, Amsterdam, 1717 – Copy of 
Rabbi Shmuel Salant

Tehillim and Seder Maamadot, arranged according to the days of the week, from the Shaar HaShamayim siddur by R. 
Yeshaya HaLevi Segal Horowitz – the Shelah. Amsterdam: Aaron de Solomon Antunes, [1717].
The present book of Tehillim with Seder Maamadot was originally printed as part of Siddur HaShelah, with an individual 
title page for each part – the siddur, Tehillim and Seder Maamadot.
The book of Tehillim was printed with two commentaries: explanation of the words, compiled from the commentaries 
of Rashi, Radak, Ibn Ezra, and others; and a broader commentary, which is in fact the commentary of R. Moshe de 
Mercado (appears in his commentary on the books of Kohelet and Tehillim, published in Amsterdam 1653).
Seder HaMaamadot was printed with a commentary by R. Avraham Saraval.
The title page of Tehillim states: "One who recites it fervently and deliberately, rather than in haste, is assured of life 
in the World to Come". 
Copy of R. Shmuel Salant Rabbi of Jerusalem. His stamps appear on the title pages (two different stamps: one in square 
type and the other in form of his signature).
R. Shmuel Salant (1816-1909), known as a genius from his childhood. At the young age of seven, he travelled to study 
in the Torah centers of Lithuania. He studied in his youth in Salant together with R. Yisrael Salant (founder of the 
musar movement). At the age of 14, he received from his teacher R. Abele Poswoller head of the Vilna Beit Din a letter 
discussing a complicated question pertaining to a divorce, demonstrating the high regard leading rabbis had for his 
opinion already then. After his marriage with the daughter of R. Yosef Zundel Salant, he immigrated to Eretz Israel 
in 1841 to serve as posek and rabbi of the Perushim community of disciples of the Gaon of Vilna in Jerusalem. In his 
capacity as rabbi of Jerusalem, a position he held for close to seventy years, he founded the educational and charity 
institutions in the city, established the Beit Din and strengthened the Ashkenazi community. He was renowned for his 
brilliance and practical approach in halachic rulings and in running all communal matters in Jerusalem and worldwide.
Stamps on leaves 34-35 of Tehillim: "Shmuel Kimchi".
2, 7-38, 43-46, 39-42, 47-109, 111-130; [1], 48 leaves. Lacking 9 leaves: leaves 3-6, 110 of Tehillim (replaced in photocopy), and 
4 final leaves (49-52) of Maamadot. Leaves 39-42 of Tehillim bound out of sequence, after leaf 46. 21 cm. Fair-poor condition. 
Stains, including dampstains and traces of past dampness, with mold. Extensive worming, with significant damage to text, repaired 
with paper. Large open tears to title page of Tehillim and other leaves, with significant damage to border and text, mostly repaired 
with paper (border of Tehillim title page replaced in photocopy). New binding.

Opening price: $1000
Estimate: $3000-5000
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25. "סידור תפילת ישראל" – ירושלים, תר"ב – הסידור הראשון שנדפס בירושלים

סידור תפלת ישראל, כמנהג ק"ק ספרדים, עם דינים, פיוטים ובקשות. ירושלים, דפוס רבי ישראל ב"ק, תר"ב ]1842[. הסידור הראשון שנדפס 
בירושלים.

בשער הסידור מצוינת מעלתו וקדושתו, שנדפס בעיר הקודש ירושלים על טהרת הקודש "כי כל העוסקים במלאכת הקדש בני ישראל המה".
בראש הסידור הסכמות רבות מחכמי הספרדים בירושלים, צפת, טבריה וחברון, והסכמות מחכמי האשכנזים בירושלים )האדמו"ר רבי אהרן 
משה מבראד, רבי ישעיה ברדקי חתן רבי ישראל משקלוב, ורבי משה ריבלין "דורש לציון" – המגיד משקלוב(. הסכמת רבני ירושלים שנדפסה 
מעבר לשער היא למעשה "הסכמה" מחודש טבת תר"א המעניקה לרבי ישראל ב"ק רשיון בלעדי להדפסת ספרים בירושלים. בדף ג' נדפסה 

הסכמה נוספת )מחודש אייר תר"ב( מאת רבני ירושלים.
בהקדמה מספר המדפיס על תלאותיו בצפת: "ואחרי כל הרפתקאי בישי דעדו עלי דבר וחרב ורעב... רעש גדול... הוכרחתי לעלות ההרה וקבעתי 

דירתי פה... ירושלם". בין היתר הוא מודה לגביר יוסף אמזלאג "אשר הי' לי לעזר בהדפסות סדר תפלה".
המדפיס הנודע רבי ישראל ב"ק )תקנ"ז-תרל"ה(, תלמידם של גדולי תנועת החסידות האדמו"רים רבי לוי יצחק מברדיטשוב ורבי ישראל מרוז'ין. 
נולד בברדיטשוב, וכבר בצעירותו החל לעסוק בענייני דפוס. בשנת תקע"ה הקים בית דפוס )שני( בעיר ברדיטשוב, שם הדפיס כ-26 ספרים 
טרם עלייתו ארצה. לפי המסופר הוא גם היה המעצב של אותיות הדפוס בסלאוויטא. לאחר עלייתו לארץ ישראל, בערך בשנת תקצ"א, התיישב 
בצפת והקים בה בית דפוס שפעל תקופה קצרה, עד לחורבן העיר ב"רעש" – רעידת האדמה הגדולה בשנת תקצ"ז. בשנת תר"א, הקים ר' 
ישראל ב"ק את בית דפוסו בירושלים, שהיה בית הדפוס הראשון בירושלים להדפסת ספרים עבריים, והבלעדי בעיר עד אמצע שנות התר"כ 

)שנות ה-60 של המאה ה-19(.
על רבי ישראל ב"ק ובית דפוסו בצפת ובירושלים, 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.
דפים,  מספר  בשולי  קטנים  קרעים  בטקסט.  פגיעה  ללא  קלים,  עש  סימני  קלים.  רטיבות  כתמי  בהם  כתמים,  טוב.  מצב  ס"מ.   15 דף.  קנב 

משוקמים בהדבקות נייר. רישומים. חותמות. כריכת עור חדשה. 
הספר העברי השלישי שנדפס בירושלים. ש' הלוי, מס' 4 )מלבד שני ספרים שקדמו לו רשמה הלוי כותר נוסף: כרוז לנשים צדקניות בארץ ישראל 

ובחו"ל, ראה שם, מס' 2(.

פתיחה: $2000
הערכה: $3000-5000
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25. Siddur Tefillat Yisrael – Jerusalem, 1842 – First Siddur Printed in Jerusalem

Siddur Tefillat Yisrael, Sephardi-rite, with laws, piyyutim and supplications. Jerusalem: R. Yisrael Bak, 1842. The first 
siddur to be printed in Jerusalem.
The title page lauds the superiority and sanctity of the book, which was printed in Jerusalem in absolute holiness, and 
"all those involved in this holy production were Jewish".
Many approbations from Sephardi Torah scholars of Jerusalem, Safed, Tiberias and Hebron, and from Ashkenazi Torah 
scholars of Jerusalem (Rebbe Aharon Moshe of Brody, R. Yeshaya Bardaki son-in-law of R. Yisrael of Shklow and R. 
Moshe Rivlin Doresh LeTzion – the Maggid of Shklow). The "approbation" by the Jerusalemite rabbis printed on the 
verso of the title page is an authorization from the end of 1840 granting R. Yisrael Bak the exclusive rights to print 
books in Jerusalem. Additional approbation from the rabbis of Jerusalem (dated Iyar 1842) on leaf 3.
In his introduction, the printer recounts of the ordeals he underwent in Safed: "After all the travails that befell me – 
pestilence, sword, and hunger… a great earthquake… I was compelled to ascend to the mountain and I have established 
my dwelling here… Jerusalem". He thanks Yosef Amzalag "who assisted me in printing the siddur".
The renowned printer R. Yisrael Bak (1797-1874), a disciple of leaders of the Chassidic movement, Rebbe Levi Yitzchak 
of Berditchev and R. Yisrael of Ruzhin. Born in Berditchev, he was involved in the printing profession already in his 
youth, and in 1815, he established the (second) printing press in Berditchev, where he printed some 26 books before 
immigrating to Eretz Israel. Reputedly, he designed the Slavita typeface. Following his immigration to Eretz Israel, 
ca. 1831, he settled in Safed, where he established a printing press which operated for a short while, until the great 
1837 earthquake which completely destroyed the town. In 1840 he established a printing press in Jerusalem – the first 
printing press in Jerusalem to print Hebrew books and the only press in the city until the 1860s.
For more information about R. Yisrael Bak and his printing press in Safed and Jerusalem, see: Sh. HaLevy, Sifrei 
Yerushalayim HaRishonim, Jerusalem 1976, pp. 15-27; Meir Benayahu, R. Yisrael Bak's Printing Press in Safed and the 
Beginning of Printing in Jerusalem, Areshet, IV, Jerusalem 1966, pp. 271-295.
152 leaves. 15 cm. Stains, including minor dampstains. Minor worming, not affecting text. Minor marginal tears to several leaves, 
repaired with paper. Inscriptions. Stamps. New leather binding.
Third Hebrew book printed in Jerusalem. Sh. HaLevy, no. 4 (apart from the two books which preceded it, HaLevy lists 
another publication: Broadside for righteous women in Eretz Israel and abroad, ibid. no. 2).

Opening price: $2000
Estimate: $3000-5000

26. הגדה של פסח – "מעלה בית חורין" – עם מפת ארץ 
ישראל – אמשטרדם, תקמ"א 

וכמנהג  אשכנזים  "כמנהג  חורין,  בית  מעלה   – פסח  של  הגדה 
ועוללות  למהר"ל,  ה'  גבורות  האלשיך,  פירוש  עם  ספרדים", 
אפרים לרבי שלמה אפרים מלונטישיץ ]בעל כלי יקר[. אמשטרדם, 
דפוס פרופס, תקמ"א ]1781[. מהדורה ראשונה של ההגדה בשם 

זה.
קדם-שער בפיתוח נחושת. איורי ההגדה בפיתוחי נחושת לפי 
מהדורת אמשטרדם תנ"ה. בסוף ההגדה: לוח גדול )מקופל( עם 

תחריט מפת ארץ ישראל.
הק'  חיים,  ב"ר  בער  ר'  מן  "קניתי  השער:  בדף  בעלות  רישום 

שמעון בר מרדכי ז"ל באיטינגן".
בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   25 )מפה(.  מקופל  לוח   + דף  נב   ,]2[
עם  עש  סימני  כהים.  וכתמים  רטיבות,  כתמי  בהם  כתמים, 
בהם  קרעים,  נייר.  במילוי  בחלקם  משוקמים  בטקסט,  פגיעות 
טוב- במצב  מפה  נייר.  בהדבקות  משוקמים  חסרים,  קרעים 
קרעים  באיורים.  קלות  פגיעות  עם  עש,  סימני  כתמים.  בינוני: 

קלים בסימני הקיפול. כריכת עור חדשה.
יערי 199; אוצר ההגדות 300. 

פתיחה: $1500
הערכה: $2000-3000
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26. Passover Haggadah – Maaleh Bet Chorin – With Map of Eretz Israel – Amsterdam, 1781

Passover Haggadah – Maaleh Bet Chorin, "Ashkenazi and Sephardi rite", with commentaries – Alshech, Gevurot 
Hashem by the Maharal and Olelot Efraim by R. Shlomo Ephraim of Luntschitz (the Keli Yakar). Amsterdam: Proops, 
1781. First edition of the Haggadah under this title.
Additional engraved title page. Engraved illustrations based on the Amsterdam 1695 edition. A large engraved map of 
Eretz Israel (folded plate) is bound at the end of the Haggadah.
Ownership inscription on the title page: "I acquired it from R. Be'er son of R. Chaim, Shimon son of R. Mordechai of 
Itingen".
[2], 52 leaves + folding plate (map). 25 cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains and dark stains. Worming affecting 
text, repaired in part with paper. Tears, including open tears, repaired with paper. Map in good-fair condition: Stains. Worming, 
slightly affecting engraving. Minor tears to folds. New leather binding.
Yaari 199; Otzar HaHaggadot 300.

Opening price: $1500
Estimate: $2000-3000

27. הגדה של פסח – דפוס ליטוגרפי – בומבי, תרט"ז – מהדורה נדירה במיוחד – עותק שלם יחיד בעולם

הגדה של פסח, עם תרגום לערבית-יהודית ]שרח[. ]בומבי, תרט"ז 1856[.
כפי הנראה, נדפסה ללא שער. הדפסה ליטוגרפית של כתב-יד.

עברית וערבית-יהודית, פסקה אחר פסקה. נוסח ההגדה באותיות מרובעות מנוקדות, והתרגום לערבית-יהודית באותיות רש"י או באותיות 
מרובעות בלתי מנוקדות. נוסח ברכת המזון, ונוסח "נשמת" עד לסופה של ההגדה, נדפסו ללא ניקוד.

בדף טו איור הקערה. בדף כב/2 איור תיבת פתיחה. 
רישומים בכתב-יד בדפי המגן, של "הצעיר בניימן דויד חיים", בעברית ובאנגלית. 

פגיעות בטקסט. קרעים חסרים בשולי חלק  בינוני-טוב. כתמים. סימני עש, עם  נייר כחלחל בחלקו. מצב  14.5 ס"מ.  דף.  ג-מ עמ', מא-עב 
מהדפים, בהם קרעים חסרים עם פגיעה קלה בטקסט בדף האחרון. דפים מנותקים. כריכת עור עתיקה, מנותקת, עם סימני עש ופגמים )בטנת 

הכריכה מורכבת מדפים ממהדורת תנ"ך בתרגום למראטהי(. 
יערי 750; אוצר ההגדות 1018; יערי, הדפוס העברי בארצות המזרח, בומבי, מס' 5.

הגדה נדירה במיוחד. במפעל הביבליוגרפיה נרשמה ההגדה על פי שני עותקים )אחד מהם בצילום(, בהם חסרים דפים רבים. בספריה הלאומית 
נסרק אחד מעותקים אלו )מאוסף ששון(, והוא פגום וחסר ברובו. כפי הנראה, לפנינו עותק שלם יחיד בעולם. 

פתיחה: $5000
הערכה: $10,000-15,000
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27a

27b

27. Passover Haggadah – Lithograph – Bombay, 1856 – Particularly Scarce Edition – Only Extant Complete 
Copy 

Passover Haggadah, with Judeo-Arabic translation (sharh). [Bombay, 1856]. Presumably printed without title page. 
Lithographed manuscript.
Hebrew and Judeo-Arabic, paragraph after paragraph. The text of the Haggadah is in vocalized, square script, while 
the Judeo-Arabic translation is in Rashi script or unvocalized square script. The text of Birkat HaMazon and Nishmat at 
the end of the Haggadah were printed without vocalization.
Illustration of the Seder plate on leaf 15. Decorative initial word panel on p. 22b.
Handwritten inscriptions on the endpapers: "Benyamin David Hayaem", in Hebrew and English.
3-40 pages, 41-72 leaves. 14.5 cm. Partially printed on bluish paper. Fair-good condition. Stains. Worming, affecting text. Marginal 
open tears to some leaves, including open tears slightly affecting text on final leaf. Detached leaves. Early leather binding, detached, 
with worming and defects (leaves from a Marathi translation of the Bible were used in binding).
Yaari 750; Otzar HaHaggadot 1018; Yaari, HaDfus HaIvri BeArtzot HaMizrach, Bombay, no. 5.
Particularly scarce Haggadah. The Bibliography of the Hebrew Book lists this Haggadah based on two copies (one in 
photocopy) lacking many leaves. One of these copies (from the Sassoon collection) is held in the NLI (and digitized); it 
is damaged and mostly lacking. The copy offered here is presumably the only extant complete copy.

Opening price: $5000
Estimate: $10,000-15,000



58  |  נובמבר 2022  

28. סידור "שערי רחמים" – סידור האר"י הראשון שנדפס – שאלוניקי, תק"א – הגהות קבליות 

סידור האר"י – שערי רחמים, "מלוקט מכתבי הרב האלקי חיים הכהן אשר ליקט מכתבי הקודש האלקי האריא"ל ז"ל", עם חלק שני – "שערי 
ציון". שאלוניקי, ללא שם מדפיס, ]תק"א 1741[. 

לפנינו סידור כוונות האר"י הראשון שעלה על הדפוס. הסידור מלוקט מכתביו של המקובל רבי חיים הכהן מארם צובא )שמ"ה?-תט"ו(, בעל 
"טור ברקת" )תלמידו המובהק של רבי חיים ויטאל(. עם תפילות וכוונות מאת רבי שלמה עבאדי )רבה של דמשק; עלה לארץ ישראל בשנת ת"ק 
וחידש את היישוב היהודי בכפר יסיף(. בספר נכללו הנהגות האר"י, מתוך סידורו של רבי חיים הכהן, עם מובאות מספר חמדת ימים, שנוספו 

כפי הנראה בידי רבי בנימין קמחי.  
בראש הספר הקדמות העורך והמביא לדפוס רבי שלמה עבאדי, והמגיה רבי בנימין קמחי. 

החלק הראשון – "שערי רחמים", כולל תפילות לימות החול ושבתות, סדר הלימוד, סדר סעודה, ברכות הנהנין וברכת המזון, כוונות התענית, 
הטבת חלום, קריאת שמע שעל המטה, תיקוני תפלות קדושות לקרי, למקשה ללדת, לברית מילה, תיקון ראש חדש, חנוכה ופורים. בדף קמו 

סגולות שונות, ביניהן "סוד גדול" מהרמב"ן לרואה ואינו נראה.
החלק השני, עם שער מיוחד: "ספר שערי רצון...", כולל תפילות לשלש רגלים, סדר ליל פסח )הגדה(, "הנהגות ודינים ותפלות" לחודש אלול 

וימים נוראים, ראש השנה ויום כפורים, הנהגות לסוכות ולהושענא רבא. 
המקובל האלוקי רבי חיים הכהן מארם צובא )שמ"ה?-תט"ו( היה תלמידו המובהק של רבינו חיים ויטאל בשנותיו האחרונות בדמשק. לאחר 
פטירת רבו מהרח"ו כיהן רבי חיים כאחד מרבני ארם צובא. במשך עשרים שנה שקד על כתיבת חיבורים רבים. בסיום כתיבתם לקח את כל 
חיבוריו ונסע עמם באוניה לוונציה שבאיטליה כדי להדפיסם, אך במהלך הנסיעה הותקפה האוניה על ידי שודדי ים, ורבי חיים נמלט עם בנו 
מהאוניה, בהשאירו אחריו את כל חיבוריו. כשהגיע רבי חיים לוונציה התחיל לשחזר מזכרונו חלק מחיבוריו שאבדו. בשנותיו האחרונות הדפיס 
כמה מחיבוריו, המפורסמים שבהם: "טור ברקת", מקור חיים" ו"תורת חכם". בחיבוריו מבאר רבי חיים את ההלכות שבארבעת חלקי שולחן 
ערוך על פי קבלה, דרוש ומוסר ודברי התעוררות לעבודת ה' )בסגנון הדומה מעט לספרי ליקוטי הלכות של רבי נתן מברסלב(. רבים מחיבוריו 

קבלה – כתבי יד וספרים
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עדיין לא נדפסו. בשנתו האחרונה התגורר בליוורנו, לצורך הדפסת חיבוריו, שם הכירו המקובל רבי נתן נטע הנובר, מחבר ספר התפלה הקבלי 
המפורסם "שערי ציון". בהקדמתו לספרו זה כותב רבי נתן נטע: "ועבר עלינו איש קדוש הרב הכולל מהר"ר חיים ז"ל ה"ה תלמיד מובהק של 
הרב האלקי מוהר"ר חיים ז"ל ה"ה, וקבלתי ממנו זאת החכמה מפוארה פה אל פה ומסר לי כמה וכמה עניינים טובים חידושים שקבל מרבו אשר 
לא עלה זכרונם בספר עץ החיים, וכל דבריו ככתובין מסיני". החיד"א מרבה להביא בספריו מחיבורי רבי חיים הכהן שנשארו בכתב-יד ואף רכש 
כמה מכתבי ידו )ראה לדוגמה כת"י NY JTS 1185, אוטוגרף רבי חיים הכהן שהיה ברשותו של החיד"א, והשווה "שם הגדולים" בערך "עטרת 

זהב"(. החיד"א מכנה אותו בתארים: "הרב המקובל עיר וקדיש", "קדישי עליונים", ו"הרב החסיד המקובל האלוקי". 
בכתב-יד.  דפים  נכרכו מספר  בראש הסידור  מזוהה.  לא  בכתיבה ספרדית, מכותב  )חלקן קצוצות(,  בכתב-יד  הגהות קבליות  בדפי הסידור 
בהם רישומי בעלות, בחתימת "אברהם אלפסי", המזכיר את "הרב המלומד בנסים ממשפחתנו הרמב"ם אלפסי זצוק"ל". רישומי שמות רבנים 
ידועים, לצד שמות אישים שונים )מתוניס?(, וליקוטים שהועתקו מספרי המקובלים. בדף השער חתימה )דהויה בחלקה(: "בנימן בלא"א ד"ח 

."Pereira ...פיריירא
]7[, קמו; נה דף. חסרים שני הדפים האחרונים של החלק השני. דף עג מהחלק הראשון )מסומן בטעות עו(, נכרך שלא במקומו, לאחר דף עו. 
בין דפים א-ב בחלק השני, נכרך ]1[ דף ריק. 16.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי ועקבות רטיבות קלים. בלאי. קרעים, בהם קרעים 
נייר )עם מעט השלמות בכתב-יד(. סימני עש עם פגיעות  חסרים עם פגיעות בטקסט, וקרעים קטנים בשולי הדפים, משוקמים בהשלמות 

בטקסט, משוקמים במילוי נייר. חיתוך דפים עם פגיעה בכותרות הדפים ובמסגרת השער של החלק הראשון. כריכת עור חדשה.
יערי 120; אוצר ההגדות 193.

פתיחה: $1000
הערכה: $3000-5000

Kabbalah – Manuscripts and Books
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28. Shaarei Rachamim Siddur – First Arizal Siddur to be Printed – Salonika, 1741 – Kabbalistic 
Glosses

Arizal Siddur – Shaarei Rachamim, "compiled from the writings of R. Chaim HaKohen, who drew from the 
writings of the Arizal", with Part II – Shaarei Tzion. Salonika, printer not indicated, [1741].
This is the first siddur with kavanot of the Arizal to be printed. The siddur is compiled from the writings of 
the kabbalist R. Chaim HaKohen of Aleppo (1585?-1655), author of Tur Bareket (close disciple of R. Chaim 
Vital). With prayers and kavanot by R. Shlomo Abadi (rabbi of Damascus, he immigrated to Eretz Israel in 
1740 and reestablished the Jewish settlement in Kafr Yasif). The book includes practices of the Arizal taken 
from the siddur of R. Chaim HaKohen, with quotations from the book Chemdat Yamim, presumably added 
by R. Binyamin Kimchi.
Forewords by the editor and publisher R. Shlomo Abadi, and by the proofreader R. Binyamin Kimchi.
The first part – Shaarei Rachamim, comprises prayers for weekdays and Shabbat; study order; order for meals, 
blessings and birkat hamazon; kavanot for fast days; Hatavat Chalom; bedtime Shema service; Tikkunim and 
prayers for various times, including for a difficult labor and brit milah; Tikun Rosh Chodesh, Chanukah and 
Purim. Various segulot on leaf 146, including the Rambam's secret formula for being invisible.
Part II, with a divisional title page: Shaarei Tzion – prayers for the three festivals; order for Passover night 
(Haggadah); practices, laws and prayers for Elul and the High Holidays, Rosh HaShanah and Yom Kippur; 
practices for Sukkot and Hoshana Rabba.
The kabbalist R. Chaim HaKohen of Aleppo (1585?-1655) was a close disciple of R. Chaim Vital in the latter's 
final years in Damascus. After his teacher's passing, R. Chaim served as one of the rabbis of Aleppo. For 
twenty years, he toiled on composing many works. Upon completing them, he took all his compositions 
and travelled by ship to Venice, Italy to have them published, yet during the course of the voyage, his ship 
was attacked by pirates, and R. Chaim escaped the ship together with his son, leaving all his works behind. 
When R. Chaim reached Venice, he began reconstructing from memory some of the works he had lost. In 
his final years, he printed some of them, including Tur Bareket, Mekor Chaim and Torat Chacham. In his 
works, R. Chaim explains the laws in the four parts of Shulchan Aruch according to Kabbalah, Derush, Musar 
and inspiration to service of G-d (in a somewhat similar style to Likutei Halachot by R. Natan of Breslov). 
Many of his works are still unpublished. In his final year, he settled in Livorno to oversee the printing of 
his books. There, he made acquaintance with the kabbalist R. Natan Natta Hanover, author of the famous 
kabbalistic siddur Shaarei Tzion. In his preface to his siddur, R. Natan Natta writes: "and a holy man, R. Chaim, 
close disciple of R. Chaim Vital came here, and I received from him this splendid wisdom first hand, and he 
transmitted to me several good topics, novellae which he received from his teacher which are not recorded 
in Etz Chaim, and all his teachings are as if written from Sinai". The Chida quotes the manuscript writings 
of R. Chaim HaKohen extensively in his books, and even purchased some of his manuscripts (see for instance 
Ms NY JTS 1185, autograph of R. Chaim HaKohen which was in the possession of the Chida, and compare 
to Shem HaGedolim in the Ateret Zahav entry). The Chida refers to him as an exceptionally holy kabbalist.
The siddur contains handwritten kabbalistic glosses (some trimmed), in Sephardic script, by an unidentified 
writer. Several handwritten leaves were bound at the beginning of the siddur, with ownership inscriptions, 
signed by "Avraham Alfasi", who mentions "the rabbi who has experienced many miracles, our relative 
Rambam Alfasi". Inscriptions of names of prominent rabbis, alongside names of various figures (from 
Tunisia?), and selections copied from kabbalistic works. Signature (partly faded) on title page: "Binyamin 
son of D.Ch. Pereira".
[7], 146; 55 leaves. Lacking final two leaves of part II. Leaf 73 of part I (mistakenly marked 76), is bound out of 
sequence, after leaf 76. [1] blank leaf bound between leaves 1-2 of part II. 16.5 cm. Fair-good condition. Stains, 
including minor dampstains and traces of past dampness. Wear. Tears, including open tears affecting text, and minor 
marginal tears, repaired with paper (with some handwritten text replacement). Worming affecting text, repaired with 
paper. Leaves trimmed with damage to headings and to border of title page of part I. New leather binding.
Yaari 120; Otzar HaHaggadot 193. 

Opening price: $1000
Estimate: $3000-5000
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29. כתב-יד – מאמר המילואים לרמ"ע מפאנו / כוונות התפילה על פי האר"י לרבי יהודה רומנו – חיבור שלא נדפס מתלמיד 
האר"י – שנות הש'

כתב-יד, מאמר המלואים, בחכמת הקבלה, מאת הרמ"ע מפאנו; וסדר כוונות התפילה על פי האר"י, מאת תלמידו רבי יהודה רומנו. ]כתיבה 
אשכנזית, שנות הש' המאוחרות, המאה ה-17, בקירוב[.

כתב-היד מכיל שני חיבורים. בתחילתו )דפים ]1[-]5[( מאמר המלואים לרמ"ע מפאנו ובהמשכו )דף ]5/ב[ ואילך( כוונות התפילה לרבי יהודה 
רומנו תלמיד האר"י. חיבור כוונות זה לא נדפס. לפנינו העתקה מוקדמת של שני החיבורים בכתיבה אשכנזית נאה. בראש העמוד הראשון שני 

איורים נאים: סוס בעל קרן אחת וענף עץ עם עלים. 
מאמר המלואים הוא אחד מעשרה מאמרות שחיבר המקובל רבי מנחם עזריה )הרמ"ע( מפאנו. המאמר עוסק במילואי שם הויה, ומיוסד על 
החלק הרביעי בספרו כנפי יונה. למאמר זה ידועות מספר עריכות, ולפנינו העריכה הראשונה והקצרה של המאמר )ראה: הרב יוסף אביב"י, 
כתבי הרמ"ע מפאנו בחכמת הקבלה, ספונות יט, תשמ"ט, עמ' 368-370(. עריכה זו נדפסה בספר כנפי יונה, מהדורת וארשא תרנ"ט, עם מעט 

שינויי לשון מהמופיע בכתב-היד שלפנינו.
סדר הכוונות שלפנינו הוא מאת רבי יהודה רומנו, אשר נכלל ברשימת תלמידי האר"י שרשם רבי חיים ויטאל )שם הוא נמנה בין אנשי הכת הרביעית, 
ראה: ספר החזיונות, ירושלים תשי"ד, עמ' ריט(. ספר הכוונות שלו הגיע לאיטליה ונערך בבית מדרשו של הרמ"ע מפאנו )ראה: הרב יוסף אביב"י, 

כתבי האר"י באיטליה עד שנת ש"פ, עלי ספר יא, תשמ"ד, עמ' 101-100; הנ"ל, קבלת האר"י חלק א', סעיף נח, אות ג', עמ' 397-398(. 
במספר כתבי-יד מופיעים שני סדרי כוונות של רבי יהודה רומנו )ראה: אביב"י, קבלת האר"י, שם(. לפנינו הועתק סדר הכוונות הראשון שבהם. 
בקולופון הסיום שבדף האחרון, כתב הסופר כי "חסר בעו"ה ]בעוונותינו הרבים[ עד סוף כל התפלות של שבת ושאר תפלות", וכוונתו כנראה 

לסדר הכוונות השני, שהיה חסר לפניו. סדר הכוונות הראשון, המועתק בכתב-היד שלפנינו – לא נדפס. 
סופר כתב-היד שלפנינו זיהה בטעות את חיבור הכוונות כחלק ממאמר המילואים, ולכן כתב בקולופון שבסיום הכוונות: "סליק ספר מאמר 

המילואים".
]42[ דף. 19 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות וכתמים כהים. כריכת עור חדשה נאה.

מצורפת חוות דעת מומחה.

פתיחה: $5000
הערכה: $8000-12,000

29
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30. כתב-יד, עמר מן על האדרא זוטא, לרבי מנחם די לונזאנו 
– קטעים שלא נדפסו – המאה ה-18/17

כתב-יד, עמר מן, ביאור על האדרא זוטא, מאת רבי מנחם די לונזאנו. 
]אירופה, המאה ה-18/17[.

העמוד  במרכז  הועתק  זוטא  האדרא  נוסח  נאה.  אשכנזית  כתיבה 
צדיו,  משני  יותר(  קטנות  )באותיות  והפירוש  גדולות,  באותיות 

בשתי עמודות. 
מנחם  רבי  מאת  מן"  "עמר  החיבור  של  אשכנזית  העתקה  לפנינו 
והמקובלים בתקופת האר"י.  )רמד"ל(, מגדולי החכמים  לונזאנו  די 
רמד"ל הוא המקובל היחיד שהשיג על דברי האר"י. הוא קיבל את 
)"אמרי  בכמה מקונטרסיו  אך  בדרכו,  חיבורים  וכתב  שיטת האר"י 
טבול  ן'  יוסף  כתבי רבי  על  אמת"  "אמרי  האר"י,  כתבי  על  אמת" 
דברים  על  ובעיקר  האר"י  שכתב  רבים  פרטים  על  חלק  ועוד( 
נגד קבלת  והחריפים  שכתבו תלמידי האר"י בשמו. דבריו הקשים 
האר"י גרמו לכך שקונטרסיו נעתקו בכתבי-יד מעטים בלבד. לצד 
קונטרסים אלו, הוא חיבר את הפירוש לאדרא זוטא שלפנינו – "עמר 
מן" )בגימטריא: "מנחם בן ליהודה לונזאנו", כפי שמופיע בהקדמת 
נגד  פעמים  כמה  השיג  בו  שאף  שלפנינו(,  בעותק  שאינה  החיבור 
האר"י ותלמידיו. הוא מאריך בהתנצלויות כאשר הוא נאלץ לחלוק 
על קבלת האר"י, ובמקום אחד הוא כותב: "בשמים עדי שאיני כתוב 
זה להתפא' ומה אתפאר שאני בעצמי יודע שאני כאסתרא בלגינא 
ואין בי לא דעת ותבונה... אבל אני כותב זה לאהבת האמת ולמען 

אחי ורעי שלא יפלו במהמורות...".
החיבור  דלה,  לתפוצה  כאמור  שזכו  ההשגות  מקונטרסי  בשונה 
"עמר מן" נעתק בכמה וכמה כתבי-יד )לדוגמה: כתב-יד ירושלים, 
שוקן 70053; ירושלים, בניהו ק 146; לונדון, מונטיפיורי 336(. חיבור 
תלמידי  ידי  על  תרע"ג(,  )בווילנא  מאוחרת  בתקופה  נדפס  אף  זה 
האר"י  נגד  הביטויים  כל  נשמטו  הדפוס  שבמהדורת  אלא  הגר"א, 

ותלמידיו, כשלעתים מדובר בפסקאות רבות וארוכות.
כתב-היד  השוואת  מתוך  לראות  ניתן  כאלו  להשמטות  דוגמאות 
"ודלא  ]8[, סימן ב:  שלפנינו מול הדפוס. כך לדוגמה, לפנינו בדף 
לאפוקי  כן  שנקרא  דצניעותא  ספרא  בפירוש  שכתוב  כהאר"י 
חכמה... וכל תלמידיו טעו בזה ולא ראו...". קטע זה נמחק בדפוס 
)ג ע"א(. בקטע נוסף )דפים ]13-15[, סימנים ה-ו( ישנם כמה וכמה 
ביטויים חריפים נגד רח"ו ותלמידי האר"י: "...כי מהרח"ו נשתבש 
בתחלת  האר"י  כי  נאמנה  זו... ודע  אדרא  לפי'  הקדמתו  בתחילת 
ענינו לא ידעו ולכן כתב בפי' ספרא דצניעו' קצת דברים שצריכים 
תיקון וגם אח"כ בנוח עליו רוח הקדש רוח חכמה ובינה לא גילה 
לתלמידו אלא ברזים רזים ועמוקים והם לא הבינו עצתו ולא ירדו 
לסוף דעתו כי הוא כתבו כן להעלימו מהם ולכן בכל מקום שנוגע 
לסו' זה נבוכים הם בארץ יחוגו וינועו כשיכור וכל חכמתם תתבלע 
אברהם  מ'  לי  הגיד  ברמז... כי  רח"ו שכתבו  הרב  מ"ו  של  זולת 
כי בשעת פטירתו של האר"י  יונה  לו הר"ר משה  מונסון שהעיד 
אמר לתלמידו השמרו לכם דעו נאמנה שאין בידכם שום הקדמה 

29. Manuscript – Maamar HaMilu'im by the Rema 
of Fano / The Arizal's Prayer Kavanot by Rabbi 
Yehuda Romano – Unpublished Work by a Disciple 
of the Arizal – 17th Century

Manuscript, Maamar HaMilu'im on kabbalah, by R. 
Menachem Azariah da Fano; with the Arizal's prayer 
kavanot, by his disciple R. Yehuda Romano. [Ashkenazic 
script, ca. 17th century].
The manuscript comprises two works. It begins with 
Maamar HaMilu'im by the Rema of Fano (leaves [1]-[5]) 
and continues (page [5b] onwards) with prayer kavanot 
by R. Yehuda Romano, disciple of the Arizal. The 
kavanot part is unpublished. The manuscript is an early 
copying of both works, in neat Ashkenazic script. Two 
fine illustrations at the top of the first page: a unicorn 
and a leafy branch.
Maamar HaMilu'im is one of ten essays composed by 
R. Menachem Azariah (the Rema) of Fano. The essay 
discusses the full spelling of G-d's name, and is based 
on the fourth part of his book Kanfei Yonah. This essay 
is known in various versions, the present manuscript 
comprising the first, concise version of the essay (see: 
R. Yosef Avivi, Kabbalistic Writings of R. Menachem 
Azariah of Fano, Sefunot 19, 1989, pp. 368-379). This 
version was published in the book Kanfei Yonah, 
Warsaw 1899 edition, with slight textual variations in 
comparison with the present manuscript.
The order of kavanot in this manuscript was compiled 
by R. Yehuda Romano, who is listed by R. Chaim Vital as 
a member of the fourth group of the Arizal's disciples 
(see: Sefer HaChezyonot, Jerusalem 1954, p. 219). His 
book of kavanot reached Italy where it was edited by 
the school of the Rema of Fano (see: R. Yosef Avivi, 
Luria's Writings in Italy to 1620, Alei Sefer 11, 1984, pp. 
100-101; Avivi, Kabbalat HaAri part I, section 58, note 3, 
pp. 397-398). 
There are two orders of kavanot by R. Yehuda Romano 
found in several manuscripts (see: Avivi, Kabbalat HaAri, 
ibid.). The present manuscript contains the first order 
of kavanot. In the colophon on the final leaf, the scribe 
notes that this manuscript is "lacking until the end of 
the Shabbat prayers and other prayers", presumably 
in reference to the second order of kavanot, which 
is missing in the present manuscript. The first order 
of kavanot, found in this manuscript, is hitherto 
unpublished.
The scribe who produced this manuscript mistakenly 
considered the kavanot work as part of Maamar 
HaMilu'im, and therefore wrote in the colophon at the 
end of the kavanot: "The book Maamar HaMilu'im is 
completed".
[42] leaves. 19 cm. Good condition. Stains, including 
dampstains and dark stains. Fine, new leather binding.
Expert report enclosed.

Opening price: $5000
Estimate: $8000-12,000
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נפגש  שם  ישראל,  לארץ  עלה  זמן  לאותו  וסמוך  בקושטא,  חיים" 
והתיידד עם תלמידי האר"י. תחילה התיישב בירושלים, לאחר מכן 
עבר לצפת. בשנת שמ"ז הדפיס בה את הספר "מדרש אגור" )מדרש 
שלשים ושתים מדות( אשר ההדיר. בהמשך שהה במצרים, לאחר 
מכן חזר לירושלים, משם הגיע לדמשק, ולאחר מכן חזר לאיטליה. 
ימיו חזר לירושלים ובה נפטר. בשנת שע"ח הדפיס בוונציה  בסוף 
כל  )כנגד  מחיבוריו  ידות", המאגד עשרה  "שתי  הכולל  חיבורו  את 
אצבע שב"שתי ידות"(. ביניהם: אור תורה, מעריך, עבודת המקדש, 
דרך חיים, טובה תוכחת, ועוד. בשל חוסר תקציב לא סיים להדפיס 
את כל עשרת החיבורים באותה עת. במהלך השנים נדפסו חיבוריו 
הרבים במספר מהדורות, אך כמה מהם נותרו בכתב-יד )ראה פירוט 
ירושלים  שלום,  אהבת  הוצאת  חיים',  'דרך  לספר  במבוא  חיבוריו 

תשע"ב(.
]112[ דף )ובנוסף, ]11[ דף ריקים בתחילת הספר ו-]10[ דף ריקים 
בסופו(. 20 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני 
עש, עם פגיעות בטקסט. רישומים. כריכה חסרה ברובה )נותר רק 

הלוח האחורי(.

פתיחה: $3000
הערכה: $5000-8000

בלשון  ויאמר  ויען  חיים  ר'  הרב  אפי'  אדונינו  לו  אמרו  בשלימות 
מזעיר  מעט  מכם  יותר  יודע  הוא  קצת  איזה  קונט"ו  אלג"ו  לעז 
ולא כביר... וראיתי למוהרח"ו בפירוש לשונות מהזוהר בפ' האזינו 
קושיות  וכמה  המשונות  אלו  סברות  מלהאמין  קרסוליו  שמעדו 
ראיתי בדבריו...". במהדורת הדפוס )ד ע"א( הושמטו קטעים הללו, 
המחסור  יורגש  שלא  באופן  מחדש  המנוסח  מעובד  קטע  ונוצר 

בהשמטות.
דוד  רבי  בן  נפתלי  רבי  השיב  זה  בחיבור  רמד"ל  של  השגותיו  על 
בספרו "בן דוד" )אמשטרדם תפ"ט(. רבי נפתלי מצטט לעתים את 
הביקורת של רמד"ל כדי להפריכה, אם כי לעתים נמנע מלהעלות 
את הדברים על הכתב: "הנה אחר זה מאריך הרב בדברי חדודים על 
האר"י זצוק"ל ותלמידיו עד שלא אעלה אותם על הנייר..." )דף יב 

ע"ב; בהתייחסות לדברים שהובאו לעיל מעמר מן, סימנים ה-ו(.
אליעזר  מו'  המפורס'  הנגיד  להרבני  "שייך  נרשם:  המגן  דף  על 
יואל מארגאסי' מק' בראד". בסוף הספר רישום בגרמנית מלמברג 

 .1813
בקיצור:  מכונה  שפ"ו;  )ש"י?-לפני  לונזאנו  די  מנחם  רבי  המחבר, 
נולד  האר"י.  בתקופת  והמקובלים  החכמים  מגדולי  רמד"ל(, 
"דרך  חיבורו  את  הדפיס  של"ה  בשנת  בחייו.  רבות  ונדד  באיטליה 

30
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30. Manuscript, Omer Man on Idra Zuta, by Rabbi Menachem de Lonzano – Unpublished Sections – 17th/18th 
Century

Manuscript, Omer Man, commentary on the Idra Zuta, by R. Menachem de Lonzano. [Europe, 17th/18th century].
Neat Ashkenazic script. Text of the Idra Zuta occupies the center of the page in large characters, flanked on each side 
by the commentary (in smaller script), in two columns.
The present manuscript contains an Ashkenazic copying of Omer Man by R. Menachem de Lonzano, a leading Torah 
scholar and kabbalist in the times of the Arizal. R. Menachem was the only kabbalist who challenged the teachings 
of the Arizal. He received the doctrine of the Arizal and composed works following his approach, yet in some of his 
booklets (Imrei Emet on the writings of the Arizal and Imrei Emet on the writings of R. Yosef ibn Teboul and more), 
he challenged many details which the Arizal wrote, and in particular teachings that his disciples wrote in his name. His 
sharp, antagonistic words against the Arizal's kabbalah resulted in his booklets being copied in only a few manuscripts. 
Apart from these booklets, he composed the present commentary to Idra Zuta – Omer Man (of same numerical value 
as his name: Menachem son of Yehuda Lonzano), where he also challenges the Arizal and his disciples a few times. He 
apologizes profusely for doing so, explaining in one instance that he is doing it only out of love for truth and to prevent 
his brethren from being misled.
Contrary to the abovementioned booklets, which were poorly distributed, Omer Man was copied in numerous 
manuscript (for instance: Schocken Library Ms. 70053; Benayahu Collection Ms. 146; Montefiore Library Ms. 336). This 
work was even published in later times (Vilna 1913), by the disciples of the Gaon of Vilna. In the printed editions, all 
the expressions against the Arizal and his disciples were omitted, even though they sometimes comprised numerous, 
lengthy paragraphs. 
These omissions can be found by comparing the present manuscript with the printed version – see Hebrew description 
for examples.
R. Naftali son of R. David in his book Ben David (Amsterdam 1729) responded to the objections of R. Menachem de 
Lonzano in this work. R. Naftali occasionally quotes R. Menachem's criticism in order to refute it, though in other cases 
he refrains from doing so.
Inscription on endpaper: "Belongs to the rabbi, famous philanthropist R. Eliezer Yoel Marg--- of Brody". At the end of 
the book, inscription in German from Lviv, dated 1813.
The author, R. Menachem de Lonzano (1550?-before 1626), foremost Torah scholar and kabbalist in the time of the 
Arizal. He was born in Italy and migrated extensively throughout his life. In 1575, he published his work Derech Chaim 
in Constantinople, and close to that time he immigrated to Eretz Israel, where he met and became close to the disciples 
of the Arizal. He first settled in Jerusalem, and then moved to Safed. In 1587, he published there Midrash Agur (Midrash 
Shloshim UShtayim Midot) which he edited. He later settled in Egypt, and then returned to Jerusalem, from where he 
reached Damascus, and subsequently returned to Italy. At the end of his life, he returned to Jerusalem, and passed 
away there. In 1618, he published in Venice his book Shtei Yadot, comprising ten of his works. These include: Or Torah, 
Maarich, Avodat HaMikdash, Derech Chaim, Tova Tochachat and others. For lack of funding, he did not complete 
the printing of all ten compositions at that time. Over the years, his many works were reprinted in new editions, yet 
some remained in manuscript form (see a detailed list of his works in the foreword to Derech Chaim, Ahavat Shalom, 
Jerusalem 2012).
[112] leaves (with additional [11] blank leaves at beginning and [10] blank leaves at end). 20 cm. Fair-good condition. Stains, 
including dampstains. Worming, affecting text. Inscriptions. Most of binding lacking (only back board remains).

Opening price: $3000
Estimate: $5000-8000
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31. כתבי-יד שלא נדפסו – חיבורים קבליים בכתב ידו של הגאון הקדוש רבי שמואל מֹוֵעד אב"ד וואשילקובה בעל "בית שמואל 
הקטן" – תלמיד רבי מענדל משקלוב, "פה שלישי" להגר"א

צרור מחברות, קונטרסים ודפים בכתב-יד קדשו של הגאון המקובל רבי שמואל מֹוֵעד אב"ד וואשילקובה בעל "בית שמואל הקטן". ]וואשילקובה, 
המאה ה-19[. חיבורים שלא נדפסו.

צרור כתבי היד כולל:
· "מקום שמואל" – חיבור קבלי על סודות הגדה של פסח ו"סוד ספירת העומר". בדף הראשון )הקרוע וחסר בחלקו( נכתב: "זה ספר מקום 
שמואל, אש--- כמר שמואל והוא אחד מקטני ---- פרוש מספיק על פי סוד על הגד]ה[ ---- שיבואר אי"ה בהקדמה על סוד התפי]לה[ --- 

אני הצעיר בישראל עם קדושו".
· חיבור קבלי גדול על סודות התפילה – עם הכותרות: "סוד תיקון חצות"; "סוד הציצית"; "סוד כתיבת תפילין"; "סוד הנחת תפילין"; "סוד בית 
הכנסת"; "עולם העשיה"; "עולם היצירה"; "עולם הבריאה וסוד המלכות אשר בבריאה"; "עולם אצילות"; "סוד כוונות חנוכה וברכות חנוכה"; 
"ליקוטים מה שנחסר"  מגילה";  הברכות של  וסוד  פורים  "סוד  "סוד הסליחות";  וסוד הסליחות";  אלול  ר"ח  "סוד  וט"ב";  בין המצרים  "סוד 

]השלמות לכל חלקי חיבור "סוד התפילה"[. 
· דפים וקונטרסים בודדים: "דרוש לשבת תשובה"; חידושים על שו"ע אבן העזר ועל רמב"ם; ארבעה עמודים מתוך פנקס תשובות בהלכה, 
חתום בעמוד הרביעי: "שמואל בא"א מ"ו מ"ה יהודא"; וקונטרסים ודפים בודדים נוספים של "חידושים והערות ממסכתות", למסכת ברכות, 

ומסכתות אחרות מסדר מועד ומסכת זבחים )חידושים על המשניות וגמרא, רי"ף וראשונים(. 
· קטעים מחלק שני לפירושו "בית שמואל הקטן" על ספר המרדכי – למסכת יבמות וכתובות, בכתב ידו של המחבר )חלקו הראשון של החיבור 
"בית שמואל הקטן" – על מסכת ברכות, הלכות קטנות וסדר מועד, נדפס בשני כרכים בשנת תש"ע, על פי כתב יד בהעתקת-סופר, הנמצא 

בספריית אוניברסיטת בר אילן מס' 0923(.
אחד הדפים מהמחברת על "המרדכי דיבמות", נכתב בשימוש משני על גבי שטר פסק דין מהבד"צ בעיר "וואסקילקאווע" מחודש אלול שנת 
תר"ט – עם חתימת המחבר – רב העיר – וחתימות הדיינים: "נאם שמואל בהרב א"א מ"ו מ"ה יהודא ליב מ"ץ דק' הנ"ל", "יצחק במה"ו שלמה 
זלמן" ו"יצחק במו"ה אלי' כהנא". בהמשך הדף הנ"ל אישור נוסף עם חתימות נוספות של הרב והדיינים: "נאם שמואל הנ"ל, ונאום יצחק במו"ה 

אלי', ונאום יצחק במ"ה שלמה זלמן".
הגאון המקובל הקדוש רבי שמואל ב"ר יהודה ליב מועד )תקמ"ד-תרל"ה(, כיהן במשך יותר מחמישים שנה ברבנות עיר מולדתו וואשילקובה 
מנדל  המקובל רבי  הגאון  של  מובהק  תלמיד  ובנסתר.  בנגלה  בתורה  גדול  ולהורודנה.  הסמוכה לביאליסטוק  וואשילקאווע(  )וואסקילקובה, 
משקלוב, שלימדו את תורת הקבלה כפי שקיבל מרבו הגר"א מווילנא, ובכך היה רבי שמואל "פה שלישי להגר"א מווילנא" )כך מכונה בהסכמת 
הגר"ש אויערבאך והגרי"ש אלישיב לספר "בית שמואל הקטן"(. צדיק תמים ואיש קדוש המפורסם כבעל מופת. כל ימיו היה מלובש בטלית 
ותפילין, ולא הפסיק אף רגע קט מלימוד התורה. נכדו רבי גדליה נחמן ברודר )בעל "גן ירושלים"( מספר עליו כי היה עומד בכל לילה ליד התיבה 
בבית הכנסת, ולומד ברציפות מאחרי תפילת ערבית עד תפילת שחרית למחרת. כך עשה במשך כחמש-עשרה שנה, מעת שקיבל את הרבנות 
בעירו בשנת תקע"ט ועד שחלשו רגליו והפסיק ממנהגו זה. בערוב ימיו כהו עיניו מראות, אולם המשיך בלימודיו ובתפילותיו בלא שינוי והיה 
משנן על-פה משניות וסוגיות בגמרא בכל חלקי הש"ס. באותן שנים אף המשיך להתפלל כשליח ציבור בימים הנוראים בתפילות מוסף, והיה 
אומר בעל פה את כל הפיוטים ו"סדר העבודה". האריך ימים עד גיל 91. נפטר ביום טוב אחרון של פסח, בעת שהחזן שר בתפילת ה"הלל" את 

הפסוק "יקר בעיני ה' המותה לחסידיו". 
רבי שמואל מֹועד כתב חידושים בכל מכמני התורה. בהקדמה לספרו "בית שמואל הקטן" חלק ראשון )שנדפס מכתב-יד בשנת תש"ע – ראה 
לעיל( מזכיר המחבר גם הכרכים בכתב יד שלפנינו: "...כשם שסיעתני להוציא לאור חיבורי חלק ראשון, כן תסייעני להוציא חלק שני, עם חיבורי 
על הסידור בדרך נסתר, ועל אגדה בדרך נסתר, והגהות וחידושים על הש"ס – אשר מונחים תחת ידי". כמו כן, במקומות שונים בספר הנ"ל הוא 
מציין לחידושים נוספים שהוא כתב, שחלקם אכן נמצאים בכתבי-היד שלפנינו ]כפי הנראה, מוציאי הספר הנ"ל בשנת תש"ע, לא היו מודעים 

לכתבי היד שלפנינו שהיו גנוזים במקום אחר[.
למעלה מ-710 עמ' כתובים. גודל ומצב משתנים. רוב הדפים בגודל 20-22 ס"מ בקירוב. כתמים ובלאי רב. קרעים חסרים ונזקי רטיבות בחלק 

מהדפים. דף השער של החיבור "מקום שמואל" קרוע וחסר )משוקם במילוי נייר(.
· מצורפים: צילומים של כתבי רבנות חתומים, מאנשי הקהלה בוואשילקובה, שחידשו כמה פעמים את רבנותו של המחבר, רבם הגדול, רבי 

שמואל ב"ר יהודה ליב מועד. מצורפים גם תשלילים והעתקים של תמונת המחבר עטוי בטלית ותפילין. 

פתיחה: $5000
הערכה: $8000-10,000
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and Talmudic topics by heart, from all parts of the Talmud. During those years, he even continued leading the mussaf 
prayers during the High Holidays, reciting all the piyyutim and Yom Kippur temple service by heart. He lived until the 
age of 91, and passed away on the last day of Passover, while the cantor recited the verse from Hallel "Precious in the 
eyes of G-d is the death of his pious ones".
R. Shmuel Moed wrote novellae on all parts of the Torah. In his preface to his book Beit Shmuel HaKatan, part I 
(published based on a manuscript in 2010, see above), the author mentions the present manuscript volumes: "…just as 
You assisted me in producing the first portion of my composition, assist me in producing the second portion, as well as 
my compositions on the Siddur according to the mystic teachings of the Kabbalah, on Aggadah… and the notes and 
new insights on the Talmud that are in my possession". Likewise, in various places in the book he refers to additional 
novellae he authored, some of which are indeed found in the present manuscripts (the publishers of Beit Shmuel 
HaKatan were presumably not aware of the present manuscripts, which were held in a different place).
Over 710 written pages. Size and condition vary. Most leaves approx. 20-22 cm. Stains and extensive wear. Open tears and 
dampness damage to some leaves. Title page of Makom Shmuel torn and lacking (repaired with paper).

· Enclosed: photocopies of certificates of appointment signed by the members of the Vasilkov community, who 
renewed the author's position as rabbi several times.
Also enclosed are negatives and copies of a picture of the author wearing Tallit and Tefillin.

Opening price: $5000
Estimate: $8000-10,000



31. Unpublished Manuscripts – Kabbalistic Works Handwritten by Rabbi Shmuel Moed Rabbi of Vasilkov 
Author of Beit Shmuel HaKatan – Disciple of Rabbi Mendel of Shklow, Third in the Chain of Transmission 
from the Gaon of Vilna

Collection of notebooks, booklets and leaves handwritten by the Torah scholar and kabbalist R. Shmuel Moed Rabbi of 
Vasilkov (Wasilków), author of Beit Shmuel HaKatan. [Vasilkov, 19th century]. Unpublished works.
Included:

· Makom Shmuel – kabbalistic work on the Passover Haggadah and Sefirat HaOmer. 

· A large kabbalistic work on prayer, relating to the topics: Tikkun Chatzot, Tzitzit, writing of tefillin, donning tefillin, 
synagogue, the four kabbalistic worlds, kavanot and blessings for Chanukah, the Three Weeks and Tisha B'Av, Rosh 
Chodesh Elul and Selichot, Purim and the Megillah blessings and omissions (supplements to all the parts of Sod 
HaTefillah).

· Single leaves and booklets: Sermon for Shabbat Shuvah; novellae on Shulchan Aruch Even HaEzer and on the 
Rambam; four pages from a notebook of halachic responsa, signed on the fourth page: "Shmuel son of R. Yehuda"; 
and additional single booklets and leaves of novellae and notes on Tractate Berachot, other Tractates of Order Mo'ed, 
and Tractate Zevachim (novellae on the mishnayot, Gemara, Rif and Rishonim).

· Sections from part II of Beit Shmuel HaKatan, his commentary on the Mordechai – on Tractates Yevamot and Ketubot, 
handwritten by the author (part I of Beit Shmuel HaKatan – on Tractates Berachot, Halachot Ketanot and Order Mo'ed, 
was published in two volumes in 2010, based on a manuscript copied by a scribe, held in the Bar-Ilan University Library, 
Ms. 0923). 
One of the leaves from his notebook on the Mordechai on Tractate Yevamot was written on the verso of a ruling from 
the Vasilkov Beit Din, dated Elul 1849 – with the signature of the author and rabbi of the city, and the other dayanim: 
"Shmuel son of R. Yehuda Leib, posek of this community", "Yitzchak son of R. Shlomo Zalman" and "Yitzchak son of R. 
Eli. Kahana". Further on the same leaf, there is an additional authorization, signed again by the author and the other 
dayanim.
R. Shmuel son of R. Yehuda Leib Moed (1784-1875), served for over fifty years as rabbi of his hometown Vasilkov, 
near Białystok and Grodno. He was a prominent Torah scholar, both in revealed and kabbalistic parts of the Torah. He 
was a close disciple of the kabbalist R. Mendel of Shklow, who taught him the kabbalah he received from his teacher 
the Gaon of Vilna, rendering R. Shmuel the third in the chain of transmission of the Gaon of Vilna (as he is termed 
in the approbation by R. Sh. Auerbach and R. Elyashiv to the book Beit Shmuel HaKatan). He was a pious and holy 
man, known as a wonder worker. He spent all his life wrapped in tallit and tefillin, and studied Torah unceasingly. 
His grandson R. Gedaliah Nachman Broder (author of Gan Yerushalayim) relates that he would stand every night by 
the lectern in the synagogue, learning uninterruptedly from after the Arvit prayer until the Shacharit prayer the next 
morning. He upheld this practice for fifteen years, from when he was appointed rabbi of the city in 1819, until his legs 
weakened. In his later years, he lost his eyesight, yet he continued studying and praying as usual, reviewing mishnayot 
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מהדורה   – הקדוש(  )של"ה  הברית  לוחות  שני  ספר   .32
ראשונה – אמשטרדם, ת"ח-ת"ט – הגהות וחתימות

ויראה, קבלה  ספר שני לוחות הברית )של"ה הקדוש(, דברי מוסר 
ספר  עם  הורוויץ;  הלוי  ישעיה  רבינו  הקדוש  הגאון  מאת  והלכה, 
עמנואל  דפוס  אמשטרדם,  סג"ל.  שעפטיל  רבי  מבנו  העמודים  ווי 

בנבנישתי, ת"ח ות"ט ]1648[. מהדורה ראשונה.
ספר "שני לוחות הברית" כולל בתוכו חידושי הלכה רבים, יסודות 
התורה. הספר  חלקי  מכל  בלול  והוא  ומוסר,  דרוש  הנסתר,  תורת 
התקבל בחרדת קודש בכל תפוצות ישראל, ודבריו מובאים בספרי 
המפורסמים  החסידות  מגדולי  רבים  והמקובלים.  הפוסקים  גדולי 

היו דבוקים בלימוד ספרי השל"ה בלב ונפש.
לסידור  בהסכמתו   – הב"ח   – סירקיש  יואל  רבי  של  ידועים דבריו 
"הגאון  וחיבוריו:  המחבר  קדושת  גודל  על  שכתב  השמים",  "שער 
כמוהר"ר ישעיה הלוי זצ"ל... הניח אחריו ברכה בחבוריו הקדושים, 
וכאשר ראינו וקרינו בהם הרגשנו השפעת הקדושה מרום המעלות 
לתקן  שמים  לשם  מחוברים  הם  שחיבוריו  האות  וזה  אברינו,  בכל 
הדורות הבאים אחריו...". בעל ה"תוספות יום טוב" כותב בהסכמתו 
על הסידור הנ"ל: "איש קדוש ונורא הוא... שבלי ספק נוצצה בו עוד 

רוח ממרום אשר הערו עליו מן השמים".
מד דף האחרונים: ספר ווי העמודים, עם דף שער נפרד.

רישומי בעלות רבים בדף השער, בדף השני ובדף רסד/1, ביניהם: 
"שייך להדיין מצויין כמ"ה ליברמן כהן דכאן ק"ק מיץ"; "זה הספר 
שני לוחות הברית שייך להאלוף והקצין כ' זלמן בהר"ר זעקלי מייא 
ממיץ"; "שייך להקטן אברם יעקב כץ פערלי"; "לה"ו וחנני בזה הקטן 
רפאל ליב בן לאא"מ כהר"ר שמעון קירכהיים שוחט דמתא" ]רפאל 
קירכהיים )1804-1889(, סופר, חוקר ומהדיר כתבי-יד, שנמנה עם 
תנועת הרפורמה. יליד פרנקפורט, שימש תחילה כשוחט בקהילה 
החרדית של רבי שמשון רפאל הירש, אך לאחר מעברו של אברהם 
פוטר  מכך  וכתוצאה  לרפורמי-קיצוני  הפך  לפרנקפורט  גייגר 

מעבודתו כשוחט[.
קבליות.  חלקן  )וקצוצות(,  ארוכות  חלקן  בכתב-יד,  רבות  הגהות 
יעקב  כפי הנראה בכתב-ידו של רבי אברם  רובן  כותבים,  ממספר 
כ"ץ הנ"ל – בדף קעא/1 חתם בסוף הגהתו: "כך נראה לי יעקב כץ"; 

בדף שכו/1, בסוף הגהה קבלית: "כך קבלתי פרוש זה".
]2[, תכא, ]1[; מד דף. 29 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים רבים, בהם 
כתמי רטיבות וכתמי שעווה. בלאי. סימני עש עם פגיעות בטקסט, 
עם  חסרים  קרעים  בהם  קרעים,  נייר.  במילוי  בחלקם  משוקמים 
בחלקם  משוקמים  השער,  דף  בשולי  וקרעים  בטקסט,  פגיעות 
במילוי והדבקות נייר )עם השלמה בכתב-יד באחד מהדפים(. מספר 
דפים הושלמו כפי הנראה מעותק אחר. חותמות. כריכת עור חדשה. 

פתיחה: $1500
הערכה: $4000-6000

Abraham Geiger, he became a radical Reformist and was 
therefore dismissed from his position as shochet).
Many glosses, some lengthy (and trimmed), some 
kabbalistic, handwritten by various writers. Most were 
presumably handwritten by R. Avraham Yaakov Katz 
mentioned above – gloss with his signature on p. 171a: 
"so it seems to me, Yaakov Katz"; on p. 326a, at the end 
of a kabbalistic gloss: "so I heard this commentary". 
[2], 421, [1]; 44 leaves. 29 cm. Fair-good condition. Many 
stains, including dampstains and wax stains. Wear. Worming 
affecting text, repaired in part with paper. Tears, including 
open tears affecting text, and marginal tears to title 
page, repaired in part with paper (with handwritten text 
replacement on one leaf). Several leaves presumably supplied 
from a different copy. Stamps. New leather binding.

Opening price: $1500
Estimate: $4000-6000

32a
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32. Shenei Luchot HaBrit (Shelah) – First Edition – Amsterdam, 1648 – Glosses and Signatures

this is the sign that his works were composed for the 
sake of Heaven, to elevate future generations…". The 
Tosafot Yom Tov writes in his approbation to the siddur: 
"He is a holy, awe-inspiring man… no doubt he was 
invested with a heavenly spirit".
The book Vavei HaAmudim is printed on the final 44 
leaves, with a separate title page.
Many ownership inscriptions on the title page, leaf 2 
and p. 264a, including: "Belongs to the exceptional 
dayan R. Lieberman Kohen of Metz"; "This book Shenei 
Luchot HaBrit belongs to the community leader Zalman 
son of R. Sekle May of Metz"; "Belongs to Avraham 
Yaakov Katz Perle"; "Refael Leib son of R. Shimon 
Kirchheim, town shochet" (Raphael Kirchheim [1804-
1889], author, researcher and editor of manuscripts, 
affiliated with the Reform movement. Born in Frankfurt, 
he first served as shochet of the Orthodox community of 
R. Shimshon Refael Hirsch, yet under the influence of 

Shenei Luchot HaBrit (The Holy Shelah), words of ethics 
and fear of G-d, Kabbalah and Halachah, by R. Yeshaya 
HaLevi Horowitz; with Vavei HaAmudim by his son R. 
Sheftel Segal. Amsterdam: Immanuel Benveniste, 1648. 
First edition.
Shenei Luchot HaBrit contains many halachic novellae, 
Kabbalistic principles, homiletics and ethics, and 
incorporates all realms of the Torah. The book was 
received with awe throughout the Jewish world, and its 
teachings are quoted in the books of leading poskim 
and kabbalists. Many renowned Chassidic leaders were 
extraordinarily devoted to the study of the books of the 
Shelah.
The Bach – R. Yoel Sirkis, notably acclaimed the 
author and his works in his approbation to the Shaar 
HaShamayim siddur: "R. Yeshaya HaLevi… he left behind 
blessing in his holy compositions, and upon seeing and 
reading them we sensed holiness in all our limbs, and 

32b
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 – הקדוש(  )של"ה  הברית  לוחות  שני  ספר   .33
אמשטרדם, שנת נח"ת – שנת הולדתו של הבעש"ט 

– עותק נאה במיוחד

ספר שני לוחות הברית )של"ה הקדוש(, דברי מוסר ויראה, 
קבלה והלכה, מאת הגאון הקדוש רבינו ישעיה הלוי הורוויץ. 
שנת  עטיאש,  יוסף  בן  עמנואל  הבחור  דפוס  אמשטרדם, 
נח"ת ]תנ"ח 1698[. שער מאויר )ע"י אברהם בן יעקב הגר(.

ספר "שני לוחות הברית" כולל בתוכו חידושי הלכה רבים, 
והוא בלול מכל חלקי  ומוסר,  יסודות תורת הנסתר, דרוש 
התורה. הספר התקבל בחרדת קודש בכל תפוצות ישראל, 
רבים  והמקובלים.  הפוסקים  גדולי  בספרי  מובאים  ודבריו 
ספרי  בלימוד  דבוקים  היו  המפורסמים  החסידות  מגדולי 

השל"ה בלב ונפש.
בהסכמתו   – הב"ח   – סירקיש  יואל  רבי  של  דבריו  ידועים 
המחבר  קדושת  גודל  על  שכתב  השמים",  "שער  לסידור 
זצ"ל... הניח אחריו  ישעיה הלוי  "הגאון כמוהר"ר  וחיבוריו: 
ברכה בחבוריו הקדושים, וכאשר ראינו וקרינו בהם הרגשנו 
האות  וזה  אברינו,  בכל  המעלות  מרום  הקדושה  השפעת 
הדורות הבאים  לתקן  שחיבוריו הם מחוברים לשם שמים 
על  בהסכמתו  כותב  טוב"  יום  ה"תוספות  בעל  אחריו...". 
הסידור הנ"ל: "איש קדוש ונורא הוא... שבלי ספק נוצצה בו 

עוד רוח ממרום אשר הערו עליו מן השמים".
נח"ת  בשנת  באמשטרדם  שנדפסה  השל"ה  מהדורת 
נתקדשה בקרב קהילות החסידים, שכן אותה שנה היתה 
שנת הולדתו של הבעל שם טוב, ומסורות חסידיות קשרו 
כותב  מליובאוויטש  הריי"ץ  האדמו"ר  המאורעות.  שני  בין 
"בהידור,  נח"ת  בשנת  שנדפס  הקדוש  של"ה  ספר  אודות 
רוח  נחת  גרם  הקדוש  הספר  התגלות  כי  מילתא  וסימנא 
מורנו  ישראל  כל  של  מאורן  נולד  ההיא  ובשנה  למעלה, 
מורנו הבעש"ט  בפומי' קדישא של  ומרגלא  נ"ע,  הבעש"ט 
שהוא נולד בשנה שנדפס של"ה הקדוש להאיר את העולם 
)אגה"ק  שבלב"  בעבודה  שמים  ויראת  דתורה  ה'  באור 
הריי"ץ, כרך ט, אגרת ב'תתנג(. במקום אחר מביא הריי"ץ 
על  מוויטבסק  מנדל  מנחם  רבי  בשם  מופלאה  מסורת 
והמהדורה  הראשונה  המהדורה  הדפסות  בעת  שאירע 
השניה של הספר: "כשהדפיסו ספר של"ה הקדוש... וספר 
קדוש זה הלהיב והלהיט לבבות בני ישראל ושלטה עין רעה, 

והיו אז ר"ל גזירות ת"ח ות"ט הידועות..." – "בשנה שבה נולד הבעש"ט הדפיסו בפעם השניה את השל"ה הקדוש בעיר אמשטרדם, וגם אז היה 
קטרוג ר"ל למעלה על בני ישראל במדינת פולין, כמו שהיה ר"ל הקטרוג הראשון מיד כשנתפרסם ספר של"ה ]...[ אך ת"ל היתה שנת מנוחה" 

)ליקוטי דיבורים המתורגם, כרך א, עמ' 50(.
עותק נאה במיוחד, דפים שלמים ונייר בהיר. ]4[, א-תכא; ב-ג, תכב, ]1[, ד-מד, ]12[ דף. דפים ב-ג מהספירה השניה נכרכו שלא במקומם, 
לאחר דף תכא מהספירה הראשונה. 31 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים. חותמת דהויה ומחוקה בחלקה בדף השער. כריכת עור עתיקה, עם 

שדרה חדשה ודפי בטנה חדשים.

פתיחה: $3000 
הערכה: $4000-6000

33
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אמשטרדם,   – ראשונה  מהדורה   – המלאך  רזיאל  ספר   .34
תס"א – ספר סגולה

"זה ספרא דאדם קדמאה שנתן לו רזיאל המלאך". קבלה וסגולות. 
מהדורה   .]1701 ]תס"א  קויטיניו,  מינדיס  משה  דפוס  אמשטרדם, 

ראשונה. איורים קבליים רבים.
לפנינו המהדורה הראשונה שנערכה ונדפסה מתוך כתבי-יד. ספר 
קמיע  הלימוד,  לזכרון  ידועות,  סגולות  להרבה  המקור  הוא  זה 
שמירה ליולדת, ועוד. עצם החזקת ספר זה בבית היא סגולה בדוקה 
שלפנינו:  הספר  בשער  שנכתב  כפי  ומשריפות  מפגעים  להצלה 
ולברכה  ולהצלחה  ונבונים  חכמים  בנים  לראות  מעולה  "סגולה 
ולכבות אש המערכה שלא ישלוט בביתו וכל שד ופגע רע לא יגור 
גנוז וטמון אצל  והנורא אתו  במגורתו למי שהספר הקדוש הנכבד 
כספו וזהבו באוצרתו ובחילתו ובעת צרתו יהיה לו תשועת מהרה. 
ויגידון כל בני תורה". יש אומרים שהוא סגולה לחשוכי  וזה יעידון 

בנים ולמקשה לילד.
בכתב-יד  רישום  עם  מקופלים,  השער  דף  של  התחתונים  שוליו 

בלטינית, אודות הספר.
יח, ]1[, יט-מה דף. 21 ס"מ. מצב משתנה בין הדפים: דפים ראשונים 
בינוני-טוב.  במצב  הדפים  מרבית  בינוני-גרוע,  במצב  ואחרונים 
כתמי  והאחרונים  הראשונים  בדפים  רטיבות.  כתמי  בהם  כתמים, 
קרעים  פטריה.  סימני  עם  קשים  רטיבות  ועקבות  כהים  רטיבות 
חסרים, בהם קרעים חסרים בדף השער, עם פגיעה במסגרת השער 
ובטקסט מהעבר השני של הדף, וקרע חסר עם פגיעה קלה בטקסט 
הושלמה  השער  )מסגרת  נייר  בהשלמות  משוקמים  האחרון,  בדף 
ביד(. מספר מילים במרכז דף השער נמחקו בשפשוף. חיתוך דפים 

עם פגיעות בטקסט במספר דפים. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $1000
הערכה: $3000-5000

33. Shenei Luchot HaBrit (Shelah) – Amsterdam, 
1698 – Birth Year of the Baal Shem Tov – Particularly 
Fine Copy

Shenei Luchot HaBrit (Shelah), words of ethics and fear 
of G-d, kabbalah and halachah, by R. Yeshaya HaLevi 
Horowitz. Amsterdam: Immanuel son of Yosef Athias, 
1698. Engraved title page (by Avraham son of Yaakov 
HaGer).
Shenei Luchot HaBrit contains many halachic novellae, 
Kabbalistic principles, homiletics and ethics, and 
incorporates all realms of the Torah. The book was 
received with awe throughout the Jewish world, and its 
teachings are quoted in the books of leading poskim 
and kabbalists. Many renowned Chassidic leaders were 
extraordinarily devoted to the study of the books of the 
Shelah.
The Bach – R. Yoel Sirkis, notably acclaimed the 
author and his works in his approbation to the Shaar 
HaShamayim siddur: "R. Yeshaya HaLevi… he left behind 
blessing in his holy compositions, and upon seeing and 
reading them we sensed holiness in all our limbs, and 
this is the sign that his works were composed for the 
sake of Heaven, to elevate future generations…". The 
Tosafot Yom Tov writes in his approbation to the siddur: 
"He is a holy, awe-inspiring man… no doubt he was 
invested with a heavenly spirit".
This edition of the Shelah was printed in Amsterdam in 
1698, birth year of the Baal Shem Tov, and Chassidic lore 
ties these two events. The Rebbe Rayatz of Lubavitch 
writes (Igrot, 2853) of the elaborate edition of the 
Shelah printed in the year "Nachat" (gratification; the 
numerical value of 'nachat' corresponds to the Hebrew 
year 5458, i.e. 1698). He states that "this alludes to the 
heavenly gratification caused by the revelation of the 
holy book, and in that year the Baal Shem Tov was born". 
The Baal Shem Tov was used to saying that he was born 
in the year of the printing of the Shelah HaKadosh, in 
order to enlighten the world with G-d's light of Torah 
and fear of Heaven with service of the heart. The Rebbe 
Rayatz brings a wondrous tradition from R. Mendel of 
Vitebsk regarding the first and second editions of the 
Shelah: "During the printing of the Shelah… this holy 
book enthused and inspired the hearts of the Jewish 
people, drawing the Evil Eye, which brought about 
the infamous Chmielnicki pogroms"; "In the year the 
Baal Shem Tov was born, the second edition of Shelah 
was printed in Amsterdam, and then as well there was 
an accusation in heaven against the Jewish people in 
Poland, similar to the first accusation upon the initial 
publication of the Shelah, yet thank G-d, it was a year of 
serenity" (Likutei Diburim HaMeturgam, I, p. 50).
Particularly fine copy, complete leaves and light-colored 
paper. [4], 1-421; 2-3, 422, [1], 4-44, [12] leaves. Leaves 2-3 
of second sequence bound out of order, after leaf 421 of first 
sequence. Approx. 31 cm. Good condition. Stains. Faded and 
partially deleted stamp on title page. Early leather binding, 
with new spine and endpapers.

Opening price: $3000
Estimate: $4000-6000
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34. Raziel HaMalach – First Edition – Amsterdam, 1701 – Segulah Book

"This is the book of Adam HaRishon given to him by Raziel HaMalach". Kabbalah and segulot. Amsterdam: Moses 
Mendes Coitinho, [1701]. First edition. Many kabbalistic illustrations.
This is the first edition, edited and printed based on manuscripts. This book is the source of many renowned segulot, 
for remembering Torah study, a protective amulet for a woman giving birth, etc. Just having this book in the house is a 
reputed segulah for protection from harm and fire as stated on the title page: "An excellent segulah to bear wise sons, 
for success, blessing and to extinguish fire, so that it shouldn't affect his home, and no evil being should reside in his 
home, since the holy, awesome book is concealed with his money in his treasury, and in times of trouble it will afford 
him speedy salvation. And to this, any learned person will attest". Some say that it is a segulah for the childless and for 
women experiencing difficult labor.
Lower margin of title page folded, with Latin inscription regarding the book.
18, [1], 19-45 leaves. 21 cm. Condition varies: first and final leaves in fair-poor condition, most leaves in fair-good condition. Stains, 
including dampstains. First and final leaves with dark dampstains and significant traces of past dampness, with mold. Open tears, 
including open tears to title page, affecting border and text on verso, and open tear slightly affecting text on final leaf, repaired 
with paper (title page border completed by hand). Several leaves in center of title page scraped off. Leaves trimmed with damage 
to text in several places. New leather binding.

Opening price: $1000
Estimate: $3000-5000
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 – החיים"  "אור  פירוש  עם  תורה  חומשי  חמשה   .35
ה"אור  פירוש  של  ראשונה  מהדורה   – תק"ב  ונציה, 

החיים" הקדוש

תרגום  עם  תורה,  חומשי  חמשה   – חיים"  "ארחות  ספר 
בן  חיים  רבינו  מאת  החיים,  אור  פירוש  עם  רש"י,  ופירוש 
עטר – "האור החיים הקדוש". ונציה, דפוס מאיר דא זארה, 
]תק"ב[. שני החלקים בכרך אחד, מהדורה ראשונה של פירוש 

האור החיים על התורה.
בשער הספר: "...פירוש חדש על חמשה חומשי תורה... הכינו 
וגם חקרו... החכם השלם בחכמה וביראה ובענווה, כמוהר"ר 
בית  לקבוע  הלך  ועתה  מערב,  מתושבי  נר"ו,  עטר  ן'  חיים 
המדרש בעיר ירושלם תוב"ב... חידושים חדשים לא שערום 
"נפתחו  המחבר:  כותב  פירושו  בתחילת  הראשונים...". 

השמים ואראה מראות אלוקים...".
ספר זה התקבל בכל תפוצות ישראל והפך לאחד מהפירושים 
הנפוצים במהדורות החומש. במיוחד התקדש החיבור אצל 
התרחשה  הספר  של  התקבלותו  החסידות.  תנועת  גדולי 
במהירות, מיד לאחר הוצאתו, וזאת בעקבות דברי הבעש"ט 
על גדולת נשמת המחבר, וכפי שמספר החיד"א, תלמידו של 
האור החיים הקדוש, בספרו שם הגדולים: "פי' התורה להרב 
בוויניציא  ונדפס  עטר,  ן'  חיים  מ'  קדישא  חסידא  המופלא 
בפולוניא  עתה  כי  ושמענו  ורש"י.  תרגום  עם  לחומש  סביב 
הם מחשיבים אותו הרבה, ונדפס עוד שני פעמים. ונתעורר 
זה ע"י שהרב החסיד קדוש מהר"י בעל שם טוב הגיד גדולת 

נשמת מהר"ח הנזכר" )מערכת ספרים, א, נד(.
גדולי החסידות הפליגו בחשיבות ובקדושת הספר. האדמו"ר 
רבי ישראל מרוז'ין אמר שהלימוד באור החיים הקדוש מטהר 
את הנשמה. בנו האדמו"ר רבי דוד משה מטשורטקוב סיפר 
כי מאותה העת ששמע את הדברים מאביו הקדוש, נעשה 
אצלו חיוב ללמוד בכל שבוע את האור החיים על הפרשה. 
את  פרסם  אשר  שהוא  עצמו  על  העיד  מקוריץ  פנחס  רבי 
ספר האור החיים בעולם, "שפעם אחת היה בק"ק טשערין, 
ואמר: אני רואה בעיר אור גדול, ושאל אם נמצא שם ספר אור 
החיים, ונמצא שם ביד אחד חומש עם אור החיים, והוא האיר 
על כל העיר... ופעם אחת חלה בנו של הרב ז"ל )רבי פנחס(, 

וקיבל על עצמו ללמוד בכל יום דף מהאור החיים בחומשים הגדולים..." )אמרי פנחס השלם, א, עמ' רפא(.
באחד המקומות בספרו, מתבטא בעל "ערבי נחל" על האור החיים, לפני שמפרש קטע סתום מדבריו: "עיין מה שכתב בזה רוח אפינו בספר אור 

החיים, ודבריו בלתי מושגים רק ברוח הקודש...".
המחבר, רבינו חיים בן עטר )תנ"ו-תק"ג( – ה"אור החיים" הקדוש, מחכמי סאלי שבמרוקו, התעכב בשנים תצ"ט-תק"ב בליוורנו שבאיטליה, 
בדרכו לארץ ישראל. את החיבור אור החיים סיים לכתוב בעת שהותו בעיר ליוורנו )בט"ו באב תק"א(, ושלחו משם להדפסה בונציה. הספר 

נדפס בראשית שנת תק"ב.
על תולדות בעל האור החיים וקדושתו, כותב תלמידו החיד"א: "מוהר"ר חיים ן' עטר, עיר וקדיש מק"ק סאלי, ובא לעה"ק ירושלים ת"ו סוף 
שנת תק"ב. ואני הצעיר זכיתי והייתי בישיבתו הרמתה, ועיני ראו גדולת תורתו, עוקר הרי הרים, וקדושתו הפלא ופלא. ולפי דורנו היה לב הרב 
מבעית בתלמוד, והיה כמעיין המתגבר... ובחדש תמוז תק"ג עלה לשמים בן מ"ז שנה זלה"ה. וחיבר "חפץ ה'", "ראשון לציון", "אור החיים", "פרי 
תאר", וחכמתו ניכרת מספריו, אך זה אחד מעשרה מחכמתו ורוחב לבו, וחורפתו הפלא ופלא, וחופף עליו כל היום סדר קדושה והבדלה מעניני 

העה"ז, ורבו עזוז נוראותיו..." )שם הגדולים, מערכת גדולים, ח, מב(.
האדמו"ר רבי יצחק אייזיק מקומרנא, בספרו "נתיב מצוותיך", מוסר דברים נשגבים מהבעש"ט שהתבטא על נשמת ה"אור החיים", בהם בין 

היתר: "...בכל לילה שמע תורה מפי הקדוש ברוך הוא, ורוב קדושתו אי אפשר לכתוב, והיה מיורדי המרכבה...".
רבי אפרים זלמן מרגליות, בעל ה"בית אפרים" כותב אודותיו: "עיר וקדיש, איש אלוקים נורא מאד... הוא היה אבי כל תופשי תורה בארצות 

המערב...".
בשני השערים נדפס במקור שם הכותר "ארחות חיים", ורק בהקדמת המחבר ובתוך הספר נקרא הפירוש "אור החיים".

שני החלקים בכרך אחד. ]4[, פו; עח; ח; ]2[, ס; עב; נח; ד, ז-ט, ה-ו, י-יב דף. דף השער הראשון חסר והושלם כנראה מדף שער של החלק השני 
בעותק אחר, עם שילוב אמנותי של המילים "חלק ראשון" )שיקום נוסף סביב המילים "חלק שני" בדף השער השני(. ח דף עם ההפטרות לספר 
בראשית ושמות, נכרכו בסופו של החלק הראשון )במקור מופיעים כל דפי ההפטרות בסוף החלק השני(. דפים ה-ו מהספירה האחרונה נכרכו 
לאחר דף ט. 32 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי ועקבות רטיבות. קרעים וקרעים חסרים בדף השער של החלק השני ובדפים נוספים, 
עם פגיעות בטקסט ובמסגרת השער, משוקמים במילוי נייר; מסגרת השער הושלמה בצילום. הדבקות והשלמות נייר בשולי הדפים הראשונים 
של החלק הראשון, ובמספר דפים נוספים. חיתוך דפים עם פגיעות בכותרות הדפים במספר מקומות. חותמות "חברת אוהבי תורה", וחותמות 

נוספות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $25,000
הערכה: $50,000-60,000
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35. Five Books of the Torah with the Or HaChaim Commentary – Venice, 1741 – First Edition of the Or 
HaChaim Commentary

Orchot Chaim – Five books of the Torah, with Targum and Rashi, and with the Or HaChaim commentary by Rabbenu 
Chaim ibn Attar – The Or HaChaim HaKadosh. Venice: Meir de Zara, [1741]. Two parts in one volume; first edition of 
the Or HaChaim commentary on the Torah.
The title page reads: "…a new commentary on the five books of the Torah… was prepared and researched… by the 
scholar who is complete in wisdom, fear and humility, R. Chaim ibn Attar, a resident of the Maghreb, who went to set 
up his study hall in Jerusalem… innovative novellae which our predecessors did not envision…". The author begins his 
commentary with the statement: "The skies opened up and I perceived heavenly sights…".
This book was accepted in the entire Jewish Diaspora and became a classic commentary in Chumash editions. It was 
especially sacred to the leaders of the Chassidic movement. The book became instantly recognized, due to the Baal 
Shem Tov's praise of the preeminence of the author's soul, as the Chida, disciple of the Or HaChaim, relates in his 
book Shem HaGedolim: "The commentary on the Torah by the outstanding and holy R. Chaim ibn Attar, was printed 
in Venice in the Chumash edition with Targum and Rashi. We heard that it is now held in high regard in Poland, and 
was printed there in another two editions. And this was due to the praise of the holy R. Yisrael Baal Shem Tov on the 
greatness of R. Chaim's soul" (Maarechet Sefarim, I, 54).
Chassidic leaders describe the importance and holiness of the book in effusive terms. Rebbe Yisrael of Ruzhin stated 
that learning the Or HaChaim commentary purifies the soul. His son, Rebbe David Moshe of Chortkov related that 
after hearing this, he began learning the Or HaChaim commentary on the weekly portion consistently. R. Pinchas of 
Korets testified that he was the one who publicized the Or HaChaim, through an episode which occurred in Tcherin 
(Chyhyryn), when he exclaimed that he could see a great light in the city and he inquired whether anyone held a 
book of the Or HaChaim commentary in their possession. When the book was found, he asserted that it was what was 
illuminating the whole town. On a different occasion, his son took ill, and he undertook to learn a page a day of the 
Or HaChaim commentary (Imrei Pinchas HaShalem, I, p. 281).
The Arvei Nachal, in one instance, before elucidating an ambiguous passage of the Or HaChaim commentary, described 
it as unfathomable without Divine Inspiration. 
The author, R. Chaim ibn Attar (1696-1743), known as the holy Or HaChaim, was a Torah scholar from Salé, Morocco, 
who spent the years 1739-1741 in Livorno, Italy, on his way to Eretz Israel. He completed his composition Or HaChaim 
while in Livorno (on 15th Av, 1741), and sent it to Venice to be published. The book was printed in autumn 1741.
In his biographic description of the Or HaChaim, his disciple the Chida wrote: "R. Chaim ibn Attar, a holy man from 
Salé, came to Jerusalem in the summer of 1742. And I merited to be a member of his elevated yeshiva, and my eyes 
saw the greatness of his Torah, he uprooted mountains, and his holiness was wondrous… he was like an ever-gushing 
fountain… and in Tammuz 1743 he was called up to Heaven at the age of 47. He authored Chefetz HaShem, Rishon 
LeTzion, Or HaChaim and Pri Toar, and his sagacity is discernable in his books, yet this is only a tenth of his wisdom… 
his sharpness was unbelievable, he exercised continuous separation from materialism …" (Shem HaGedolim, Maarechet 
Gedolim, 8, 42).
Rebbe Yitzchak Isaac of Komarno, in his book Netiv Mitzvotecha, quotes the exalted terms the Baal Shem Tov used to 
describe the soul of the Or HaChaim, "…every night he heard Torah from G-d, most of his holiness is not possible to 
describe in words, and he descended from the Merkava…".
R. Efraim Zalman Margolies, the Beit Efraim, also described him in superlative terms, as a heavenly being, father of all 
Torah bearers in the Western countries.
On both title pages, the title was originally printed as "Orchot Chaim", and only in the author's preface and in the body 
of the book is the commentary named Or HaChaim.
Two parts in one volume. [4], 86; 78; 8; [2], 60; 72; 58; 4, 7-9, 5-6, 10-12 leaves. First title page lacking, presumably replaced with 
title page of part II from a different copy, with the words "part I" professionally inserted in the title (additional repair around the 
words "part II" on second title page). 8 leaves with haftarot of Bereshit and Shemot bound at end of part I (originally, all haftarot 
leaves bound at end of part II). Leaves 5-6 of final sequence bound after leaf 9. 32 cm. Good-fair condition. Stains, including 
dampstains and traces of past dampness. Closed and open tears to title page of part II and other leaves, affecting text and border, 
repaired with paper; title page border completed in photocopy. Marginal paper repairs to first leaves of part I and to several other 
leaves. Leaves trimmed with damage to headings in several places. Stamps of "Chevrat Ohavei Torah" and other stamps. New 
leather binding.

Opening price: $25,000
Estimate: $50,000-60,000



דפוסי סלאוויטא וז'יטומיר  |  75

36. חמשה חומשי תורה עם פירוש "אור החיים" 
– סלאוויטא, תקצ"ב – סט שלם בחמישה כרכים

ועם  ומפרשים,  תרגומים  עם  תורה,  חומשי  חמשה 
סלאוויטא,  עטר.  בן  חיים  לרבנו  החיים  אור  פירוש 
דפוס רבי שמואל אברהם שפירא, בן הרב מסלאוויטא, 

]תקצ"ב 1832[. סט שלם בחמישה כרכים. 
חלק מהאותיות בדפי השער נדפסו בדיו אדומה.

מרדכי  רבי  האדמו"ר  הסכמות  הראשון  בכרך 
מטשרנוביל, רבי חיים הכהן רפפורט אב"ד אוסטרהא, 

ורבי אפרים וול אב"ד סדילקוב.
ספר "אור החיים" לרבינו חיים בן עטר נערץ מאד ע"י 
כדרגת ספר  דרגתו  כי  עליו  גדולי החסידות, שאמרו 
החיד"א  תלמידו  הנשמה.  את  לטהר  שבכוחו  הזוהר 
בספרו  שבת  בליל  ללמוד  החסידי  המנהג  את  מביא 
הקדוש: "ושמענו כי עתה בפולניא הם מחשיבים אותו 
ידי  על  זה  ונתעורר  פעמים,  שני  עוד  ונדפס  הרבה, 
שהרב החסיד מהר"י בעל שם טוב הגיד גדולת נשמת 

מהר"ח הנזכר".
מחבר  של  בקדושתו  מאד  הפליגו  החסידות  גדולי 
אמר  הבעש"ט  הקדוש.  החיים  האור  רבינו   – הספר 
עליו כי בכל לילה שומע תורה מפי הקב"ה וכי "היה 
הקודש  רוח  ומדריגת  נשמות  וגלוי  המרכבה  מיורדי 
נשמה  עליית  שעושה  בשעה  כי  עוד  ואמר  אמיתי". 
בכל לילה רואה כי מכל הצדיקים רק רבי חיים בן עטר 
מקדימו בעלייתו למעלה וכמה שמשתדל ומזדרז אינו 
מצליח להקדימו. מסופר כי ניסיונו של הבעל שם טוב 
חיים  ברבי  לפגוש  רצונו  בעקבות  היה  ארצה  לעלות 
בן עטר, שהיה "ניצוץ של משיח", ולהביא על ידי כך 

את הגאולה. 
רישום בעלות מעבר לשער של כרך במדבר: "ישראל 

"זה  במדבר:  בכרך  ח/2  דף  בשולי  נוסף  רישום  )רומניה([".  קומפולונג  ]=תושב  קומפולונג  אין  אונטערטהאן  חיים,  מהר"ר  הקדוש  בן  יעקב 
החמיש]![ נדר ר' נח חייט בן ר' משה לבהכנ"ס הגדול ברחוב שאקעראר".

חמישה כרכים. בראשית: פב, פט-קצו דף. שמות: קפב; כד דף. ויקרא: קמד דף. במדבר: קסב דף. דברים: קלב; כו דף. 24-25 ס"מ בקירוב. 
נייר כחלחל ברובו. מצב כללי טוב-בינוני, כרך שמות במצב בינוני. כתמים רבים, בהם כתמי רטיבות. בכרך שמות כתמי ועקבות רטיבות קשים, 
עם סימני עובש. בלאי. קרעים, בהם קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט במספר מקומות )כולל קרעים בחלק מדפי השער(, משוקמים בחלקם 
בהדבקות נייר )בכרך שמות הדבקות נייר רבות בדפים הראשונים, עם פגיעות בטקסט(. סימני עש עם פגיעות בטקסט. חיתוך דפים עם פגיעות 

בטקסט במספר דפים. חותמות ורישומים בכתב-יד. כריכות עור חדשות מהודרות )עם הטבעה מוזהבת(, נתונות בקופסת עור תואמת. 
במפעל הביבליוגרפיה נרשם עותק של ספר בראשית בו חסרים הדפים הראשונים שלאחר דף השער, וספר דברים נרשם על פי צילום דף השער 

בלבד. לפנינו עותקים שלמים של חמשת החלקים.

פתיחה: $15,000
הערכה: $30,000-40,000

Books Printed in Slavita and Zhitomirדפוסי סלאוויטא וז'יטומיר

הדפסת ה"אור החיים" בסלאוויטא על פי הוראת רבי פנחס מקוריץ כסגולה לשמירה

מסופר כי "הרה"ק הרב פנחס מקאריץ זצ"ל... פקד על בניו ]=רבי משה שפירא אב"ד סלאוויטא, ואחיו רבי יחזקאל שפירא – שהיה מעורב 

בהקמת הדפוס בסלאוויטא[ שידפיסו בכל שנה ספר אור החיים... ואז ינצלו מכל פגע ורע, וכן קיימו את פקודתו, אך לאחר שנתרבו כל כך 

ספרי אור החיים עד שלא נמצא עליו קונים, חדלו מלהדפיסם, ואותה שנה קרה להם המסירה והצרה הידועה" )מגדל עז, עמ' רסח(. ]כיום 

ידועות ביבליוגרפית רק שבע מהדורות של חומש "אור החיים" שנדפסו בסלאוויטא בין השנים תקנ"א-תקצ"ב[.

36a
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36. Five Books of the Torah with the Or 
HaChaim Commentary – Slavita, 1832 – 
Complete Set in Five Volumes

Five Books of the Torah, with Targums and 
commentaries, and with the Or HaChaim 
commentary by R. Chaim ibn Attar. Slavita: R. 
Shmuel Avraham Shapira, son of the rabbi of 
Slavita, [1832]. Complete set in five volumes. 
Title pages printed in red and black.
The first volume includes approbations by Rebbe 
Mordechai of Chernobyl, R. Chaim HaKohen 
Rappaport Rabbi of Ostroh, and R. Efraim Wohl 
Rabbi of Sudilkov.
The Or HaChaim commentary by R. Chaim ibn 
Attar was held in high regard by the Chassidic 
leaders, who considered it to be on the level 
of the Zohar in its ability to purify the soul. His 
disciple the Chida quotes the Chassidic custom 
of studying the Or HaChaim commentary on 
Friday night: "And we heard that it is now held 
in high regard in Poland, and was printed there 
in another two editions. And this was due to the 
praise of the holy R. Yisrael Baal Shem Tov on 
the greatness of R. Chaim's soul".
Chassidic leaders praised the holiness of the 
author profusely. The Baal Shem Tov stated 
that every night, the Or HaChaim hears Torah 
directly from G-d. He also stated that when his 
soul ascended to Heaven each night, he saw 
that only R. Chaim ibn Attar preceded him in his 
ascent, and all his efforts to precede him were unsuccessful. Reputedly, the reason the Baal Shem Tov attempted to 
immigrate to Eretz Israel was in order to meet R. Chaim ibn Attar, who was "a spark of Mashiach", and thereby bring 
the Redemption.
Ownership inscription on verso of title page of Bamidbar volume: "Yisrael Yaakov son of R. Chaim, citizen of Câmpulung 
(Romania)". Additional inscription at the foot of p. 8b of Bamidbar vol.: "R. Chaim Chayet son of R. Moshe pledged this 
Chumash to the great synagogue…".
Five volumes. Bereshit: 82, 89-196 leaves. Shemot: 182; 24 leaves. Vayikra: 144 leaves. Bamidbar: 162 leaves. Devarim: 132; 26 
leaves. Approx. 24-25 cm. Mostly printed on bluish paper. Overall good-fair condition, Shemot vol. in fair condition. Many stains, 
including dampstains. Shemot vol. with significant dampstains and traces of past dampness, with mold. Wear. Tears, including 
open tears affecting text in several places (including tears to some title pages), repaired in part with paper (many paper repairs to 
first leaves of Shemot vol, affecting text). Worming, affecting text. Leaves trimmed with damage to text in several places. Stamps 
and handwritten inscriptions. New, elegant leather bindings (with gilt decorations), slipcased. 
The Bibliography of the Hebrew Book lists a copy of the Bereshit vol. lacking the first leaves after the title page, and the 
Devarim vol. based only on a photocopy of the title page. The present set comprises complete copies of all five parts.

Opening price: $15,000
Estimate: $30,000-40,000

Printing the Or HaChaim in Slavita Upon the Directives of R. Pinchas of Korets, as a Segulah for Protection

Reputedly, "R. Pinchas of Korets… commanded his sons [=R. Moshe Shapira rabbi of Slavita, and his brother R. Yechezkel 

Shapira, who was also involved in the establishment of the Slavita printing press] to print the Or HaChaim book every year… 

and they will thereby be saved from calamity and misfortune, and they fulfilled his directive, yet after the books of the Or 

HaChaim became so prevalent that they could no longer find buyers for them, they stopped printing them, and that year the 

infamous slander and misfortune occurred" (Migdal Oz, p. 268). (Nowadays, only seven editions of the Slavita Or HaChaim 

Chumash are bibliographically known, printed between 1791-1832).

36b
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חשיבותו של ספר מסילת ישרים בעיני גדולי החסידות

גדולי החסידות האריכו להתבטא על גודל מעלת ספר מסילת 

אמר  מקוזניץ  המגיד  המקובל.  הגאון  מחברו  וקדושת  ישרים 

ישרים.  מסילת  מהספר  קבל  נעוריו  בימי  המדרגות  כל  כי 

ורבי מנחם מענדיל  ישראל"  "אוהב  הרב הקדוש מאפטא בעל 

ישרים,  מסילת  הקדוש  בספר  והעמיקו  התמידו  מרימנוב 

ואמרו עליו דברים נוראים ונפלאים. הרב מאפטא היה אומר כי 

חינוכו קיבל בראש ובראשונה מהספר  ואת  כיוונו הרוחני  את 

מסילת ישרים )ספר החסידות, עמוד קמו(. רבי נחמן מברסלב 

ישרים  מסילת  בספר  שילמדו  חדשים  למקורבים  מורה  היה 

)שיחות וסיפורים, עמ' קסז(. האדמו"ר בעל "בני יששכר" כתב 

בהוספותיו לספר "סור מרע ועשה טוב": "...עיין בספר מסילת 

דבריו  קּו  ָמְתּ לנפשך,  מעדנים  ותתן  צמאונך  ותרווה  ישרים 

מדבש ונופת צופים". המוכיח רבי יעקב יוסף מאוסטראה )רב 

להרמח"ל  חכמה"  פתחי  "קל"ח  לספר  בהסכמתו  כותב  ייב"י( 

)קוריץ, תקמ"ה(: "ספר מסילת ישרים, דרכי ה' צדיקים ילכו בם, 

אשר חברו הרב הגדול איש האלוקי מ"ו משה חיים לוצאטו ז"ל, 

וזאת התורה אשר שם משה לפני ישראל להבין דברי חכמים 

וחידותם, ביושר אמריו... וגם במשה דיבר ה'...". בהקדמה לספר 

הנ"ל מביא המו"ל ששמע מפי רב ייב"י, בשם המגיד ממזריטש, 

שאמר כי "אין דורו היה כדאי להבין צדקתו ופרישותו".

The Views of Chassidic Leaders on the 
Importance of Mesilat Yesharim

Many Chassidic leaders commented on the great stature 

of the book and the holiness of its kabbalistic author. 

The Maggid of Kozhnitz attested that all the heights he 

reached in his youth stemmed from the book Mesilat 

Yesharim. The Ohev Yisrael of Apta and R. Menachem 

Mendel of Rimanov diligently studied Mesilat Yesharim in 

great depth, and describe it in awesome and wondrous 

terms. The rebbe of Apta would say that his spiritual 

direction and education were drawn first and foremost 

from the book Mesilat Yesharim (Sefer HaChassidut, p. 

146). Rebbe Nachman of Breslov would instruct new 

disciples to study Mesilat Yesharim (Sichot VeSipurim, p. 

167), and the Bnei Yissaschar wrote in his additions to 

the book Sur MeRa V'Aseh Tov: "Study the book Mesilat 

Yesharim and it will quench your thirst… its words are 

sweeter than honey". R. Yaakov Yosef of Ostroh writes in 

his approbation to the book Klach Pitchei Chochma by the 

Ramchal (Korets 1785): "The book Mesilat Yesharim, the 

paths of G-d which tzaddikim tread, written by the great 

rabbi… R. Moshe Chaim Luzzatto, this is the Torah which 

Moshe presented to Israel, to understand the words of 

the wise and their riddles, through its straightforward 

teachings...". In his foreword to the above-mentioned 

book, the publisher quotes the Maggid of Mezeritch who 

stated that "[The Ramchal's] generation was not worthy 

of appreciating his righteousness and abstention".

37. ספר מסילת ישרים – ז'יטומיר, תר"ז

עץ  "דרך  עם  ה',  ויראת  מוסר  עניני  כולל  ישרים,  מסילת  ספר 
דפוס  ז'יטומיר,  הרמח"ל.   – לוצאטו  חיים  משה  מאת רבי  החיים", 
רבי חנינא ליפא, רבי אריה ליב ורבי יהושע העשיל שפירא, נכדי הרב 

מסלאוויטא, תר"ז 1847.
107 עמ'. 15 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בהם כתמים כהים. קרע קטן 

בשולי דף השער. חתימה בדף השער. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $1000
הערכה: $2000-3000

37. Mesilat Yesharim – Zhitomir, 1847

Mesilat Yesharim, ethics and fear of G-d, with Derech 
Etz Chaim, by R. Moshe Chaim Luzzatto – the Ramchal. 
Zhitomir: R. Chanina Lipa, R. Aryeh Leib and R. Yehoshua 
Heshel Shapira, grandsons of the rabbi of Slavita, 1847.
107 pages. 15 cm. Good condition. Stains, including dark 
stains. Minor marginal tear to title page. Signature on title 
page. New leather binding.

Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000
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38. תהילים דגלי הודיה – ז'יטומיר, תרכ"ו – עותק מיוחס

ספר תהלים, דגלי הודיה והמצוה, עם סדר מעמדות מהרב הקדוש מאפטא. ז'יטומיר, דפוס רבי אריה ליב שפירא, נכד הרב מסלאוויטא, תרכ"ו 
 .1866

חסר דף השער הראשון )מתוך שניים( של ספר התהלים. שער נפרד לסדר מעמדות. 
בראש הספר הסכמות רבות מרבני ארץ ישראל ורשימת מנויים נרחבת מארץ ישראל ומרוסיה )כוללת שמות רבים של רבנים ואדמו"רים ידועים(.
בתחילת סדר מעמדות רשימה נוספת של מנויים )ארבעת בניו של האדמו"ר רבי יצחק מסקווירא ועוד(. לפני ספר התהלים מופיע: "סדר נטילת 

ידיים העולה במקום מקוה, מהרב המגיד... מו"ה מרדכי... טשטארנביל... מהבעש"ט...".
מנצ'סטר  בעיר  באדמו"רות  שנהג  הראשון  הבעש"ט,  מצאצאי  ת"ש,  ]נפטר  גאלדיטש  זוסיא  משולם  רבי  האדמו"ר  חותמות   – הספר  בדפי 

שבאנגליה[, וחתימת בנו בדף השער: "ב"ה מספרי יצחק גאלדיטש" ]דיין בבית דינו של ה"מנחת יצחק" במנצ'סטר[.
440-3, 225-221, ]11[; ]4[, 112, 64-57, 64-61, 16, 28-21 עמ'. חסר דף השער הראשון של תהלים, וחסרים עמ' 20-17 מתקוני שבת שבסוף 
סדר המעמדות. 19.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. בלאי קל. קרעים, בהם קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט במספר דפים )בדף האחרון 
קרעים חסרים גדולים(, משוקמים בהדבקות נייר. חיתוך דפים עם פגיעה בכותרות הדפים במספר מקומות. רישומים בכתב-יד במספר דפים 

)על הטקסט(. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $4000
הערכה: $8000-12,000
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38. Tehillim Diglei Hodaya – Zhitomir, 1866 – Important Ownership

Tehillim, Diglei Hodaya VehaMitzvah, with Seder Maamadot by the rabbi of Apta. Zhitomir: R. Aryeh Leib Shapira 
grandson of the rabbi of Slavita, 1866.
Lacking the first title page (of two) of Book of Tehillim. Additional title page for Seder Maamadot. 
Many approbations by rabbis of Eretz Israel and long list of pre-subscribers from Eretz Israel and Russia at the beginning 
of the book (featuring the names of many prominent rabbis and rebbes).
At the beginning of Seder Maamadot, additional list of pre-subscribers (including the four sons of Rebbe Yitzchak of 
Skver and others). Before the book of Tehillim: "Order of handwashing to replace immersing in a mikveh", compiled 
by the maggid R. Mordechai of Chernobyl, from the Baal Shem Tov.
Stamps of Rebbe Meshulam Zusia Golditch (d. 1940, descendant of the Baal Shem Tov, first rebbe in Manchester, 
England), and signature of his son on title page: "Yitzchak Golditch" (dayan in the Beit Din of the Minchat Yitzchak in 
Manchester).
3-440, 221-225, [11]; [4], 112, 57-64, 61-64, 16, 21-28 pages. Lacking first title page of Tehillim, and lacking pp. 17-20 of 
Tikkunei Shabbat at end of Seder Maamadot. 19.5 cm. Good-fair condition. Stains. Minor wear. Tears, including open tears 
affecting text in several places (large open tears to final leaf), repaired with paper. Leaves trimmed with damage to headings in 
several places. Handwritten inscriptions in several places (over text). New leather binding.

Opening price: $4000
Estimate: $8000-12,000 
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39. Toldot Yaakov Yosef – The First Chassidic Book to be Printed – First Edition – Korets, 1780 – Segulah Book

Toldot Yaakov Yosef, Chassidic commentary on the Torah, by R. Yaakov Yosef HaKohen of Polonne. Korets: Tzvi Hirsh 
son of Aryeh Leib [Margolies] and his son-in-law Shmuel son of Yissachar Ber Segal, [1780]. First edition.
Toldot Yaakov Yosef, the first Chassidic book to be printed, was authored by the kabbalist R. Yaakov Yosef HaKohen of 
Polonne (d. Tishrei 1781 – Chassidic lore records his birth in the 1660s, ascribing him a life of close to 120 years), 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, containing over 280 references to teachings the author personally 
heard from the Baal Shem Tov, emphasized throughout the book and beginning with the words "I heard from my 
master".
This book was especially cherished by Chassidic leaders, who ascribed it great holiness. The Maggid of Mezeritch 
commended the author as having merited revelation of Eliyahu and reached lofty heights. R. Pinchas of Korets attested 
that a book of such stature has never yet existed, and its teachings originate from Heaven. He would customarily say 
that all new books do not totally conform with the truth, except for the books of the rabbi of Polonne which are 
"teachings from Paradise", and that with each quotation "heard from my master" one can resurrect the dead[!]. The 
Saba of Shpoli would recommend putting this book under the head of an ill person as a Segulah (LaYesharim Tehilla).
When R. Menachem Mendel of Vitebsk immigrated to Eretz Israel, he met on the way R. Pinchas of Korets who queried 
"Why did the rabbi from Polonne print one thousand books at the price of one gold coin per book; had he printed a 
single book, I would have paid for it a thousand gold coins…".
During the course of the battle against Chassidut, this first edition was publicly burned in Brody and other places, which 
accounts for the extreme scarcity of this edition (Encyclopedia L'Chassidut, II, p. 277).
Ownership inscription on the title page: "I acquired it at the auction of R. Yitzchak [---] – Shmuel Sanvil son of [--] Tzvi, 
shochet and bodek of Keshniv [---]".
[1], 202 leaves. 31 cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains and traces of past dampness (several leaves with many 
large stains). Wear. Large open tears to title page, affecting text on both sides of leaf, repaired with paper (with handwritten text 
replacement). Open tears in several other places, slightly affecting text. Worming, affecting text, repaired in part with paper. Leaves 
trimmed with damage to headings (loss of headings on two leaves). Stamps. New leather binding.

Opening price: $25,000
Estimate: $40,000-60,000

39. ספר תולדות יעקב יוסף – הספר החסידי הראשון שבא בדפוס – מהדורה ראשונה – קוריץ, תק"מ – ספר סגולה 

ספר תולדות יעקב יוסף, על התורה בדרך החסידות, מאת רבי יעקב יוסף הכהן מפולנאה. קוריץ, ]תק"מ 1780[. דפוס צבי הירש בן ארי' ליב 
]מרגליות[ וחתנו שמואל בן ישכר בער סגל. מהדורה ראשונה.

ספר "תולדות יעקב יוסף" – הספר החסידי הראשון שהובא לדפוס. מחברו הוא הגאון המקובל רבי יעקב יוסף הכהן מפולנאה )נפטר תשרי 
תקמ"ב(, מגדולי וזקני תלמידי ה"בעל שם טוב" )לפי מסורות חסידיות שונות נולד בשנות הת"כ ונפטר קרוב לגיל 120(. ראשון מפיצי דרך 
החסידות. ספר זה הוא המקור החשוב והאותנטי ביותר לתורת הבעש"ט, ובו מביא המחבר בלמעלה מ-280 מקומות דברי תורה ששמע באזניו 

מפי רבו הבעש"ט – לאורך הספר הודגשו בכל פעם מקומות אלה והם פותחים במילים "שמעתי ממורי".
חביבות מיוחדת נודעה לספר זה אצל גדולי החסידות שהפליגו בדבר קדושתו של הספר. המגיד ממזריטש אמר על מחברו, כי זכה לגילוי אליהו 
והשיג מדרגות גבוהות. רבי פנחס מקוריץ אמר על הספר כי עוד לא היו ספרים כאלה בעולם, וכי תורתו היא מן השמים. הוא היה אומר שכל 
הספרים החדשים אינם עפ"י האמת, לבד מספרי הרב מפולנאה שהם "תורה מגן עדן", ובכל דיבור "ושמעתי ממורי" אפשר להחיות מתים ]![. 

הסבא-קדישא משפולי היה מייעץ כסגולה להניח את הספר הקדוש תחת מראשותיו של חולה )לישרים תהלה(.
כשעלה רבי מנדל מוויטבסק לארץ, נפגש בדרכו 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...".
במהלך המלחמה נגד החסידות נשרפה המהדורה הראשונה בפומבי בעיר ברודי ובמקומות אחרים וזו הסיבה לנדירותה הרבה של מהדורה זו 

)אנציקלופדיה לחסידות, ב' עמ' רעז(. 
רישום בעלות בדף השער: "קניתי על מיזאט ]מכירה פומבית[ של ר' יצחק ]---[ – הק' שמואל זיינוול בהק' ]--[ צבי שו"ב מקעשניב ]---[". 

]1[, רב דף. 31 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי ועקבות רטיבות )כתמים רבים וגדולים במספר דפים(. בלאי. קרעים חסרים גדולים 
בדף השער, עם פגיעות בטקסט משני צדי הדף, משוקמים במילוי נייר )עם השלמות של הטקסט בכתב-יד(. קרעים חסרים במספר מקומות 
נוספים, עם פגיעות קלות בטקסט. סימני עש, עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם בהדבקות ובמילוי נייר. חיתוך דפים עם פגיעות בכותרות 

הדפים )בשני דפים כותרות חסרות(. חותמות. כריכת עור חדשה. 

פתיחה: $25,000
הערכה: $40,000-60,000

Chassidic Booksספרי חסידות



ספרי חסידות  |  81

39



82  |  נובמבר 2022  

של  מיוחס  עותק   – תקמ"א  קוריץ,   – יוסף  פורת  בן   .40
המו"ל חתן המחבר רבי אברהם דוב מחמלניק ושל בנו רבי 

יעקב פנחס חתן רבי ברוך ממז'יבוז'

ספר בן פורת יוסף, דרושים על ספר בראשית, ע"פ פשט רמז דרוש 
סוד, עם שו"ת בסופו, מאת רבי יעקב יוסף הכהן כ"ץ אב"ד פולנאה. 
הבעל  האיגרת המפורסמת ששלח  לראשונה  נדפסה  בסוף הספר 
שם טוב לגיסו רבי גרשון מקיטוב. קוריץ, דפוס צבי הירש בן אריה 
 .]1781 ]תקמ"א  סגל,  בער  ישכר  בן  שמואל  וחתנו  ]מרגליות[  ליב 

מהדורה ראשונה.
ספרו  לאחר  כשנה  שנדפס  המחבר,  של  השני  ספרו  הוא  זה  ספר 
הראשון "תולדות יעקב יוסף". גם בספר זה כבקודמו מרבה המחבר 

להביא מתורת רבו המובהק רבינו ישראל בעל שם טוב.
לפנינו עותק מיוחס שהיה שייך למו"ל הספר, חתן המחבר – הרה"ק 
רבי אברהם דוב אוירבך מחמעלניק, ועבר לאחר מכן לבנו הרה"ק רבי 
יעקב פנחס אוירבך מלעטשוב, חתנו של הרה"ק רבי ברוך ממז'יבוז'.
בדפי המגן האחוריים רישומים המעידים על כך: "זה הספר בן פורת 
"זה  במתנה";  אבי  לי  ונתן  מחמעלניק  הרב  רשכב"ה  של  הי'  יוסף 
החכם  וביראה  בתורה  המופלג  להרב  שייך  יוסף  פורת  בן  הספר 
הרב מחמעלניק  גאון  האי  בהרב  פנחס  יעקב  ר'  כבוד שמו  השלם 
חתן הרב הקדוש ר' ברוך ממעזבוז ואיתן מושבו פ"ק מעזבוז"; "הרב 

מלעטשוב". רישום נוסף בדף השער: "להרב ר' יעקב פינחס".
)נפטר תקע"א(, תלמיד הבעש"ט,  הרה"ק רבי אברהם דוב אוירבך 
שהעיד עליו "שהוא לומד תורה לשמה". רבי אברהם דוב, שהביא 
בתור חתן המחבר, אבל  מוזכר בשער  לדפוס,  את הספר שלפנינו 
למעשה היה נשוי לנכדתו, בת חתנו רבי צבי )בן רבי חיים צאנזיר 
מראשי הקלויז בברודי(. לפי המסופר, הבעש"ט עצמו הוא שהציע 
את השידוך, ואף הבטיח לזוג הצעיר מזונות על שולחנו במשך שנה 
אחת. במשך שנה שלימה אכל את מזונותיו על שולחנו של הבעש"ט, 
כשהבעש"ט מקפיד שלא להסב לסעודה בלעדיו. לאחר מכן, עבר 
בחסידות  קיבל  ה"תולדות".  בעל  חותנו-זקנו  בבית  מזונות  לאכול 
ועבודת ה' מחותנו-זקנו וכן מרבי דוב בער – המגיד ממזריטש. כיהן 

מגן  "תורה   – מפולנאה  יוסף  יעקב  רבי  הרה"ק  ספרי 
עדן"

ספריו של הרה"ק רבי יעקב יוסף מפולנאה, בעל ה"תולדות", 

הנם המקור החשוב והאותנטי ביותר לתורת הבעש"ט. במאות 

רבו  מפי  באזניו  ששמע  תורה  דברי  המחבר  מביא  מקומות 

אלה  פעם מקומות  בכל  הודגשו  לאורך הספרים   – הבעש"ט 

והם פותחים במילים "שמעתי ממורי".

חביבות מיוחדת נודעה לספריו אצל גדולי החסידות שהפליגו 

בקדושת המחבר וספריו. המגיד ממזריטש אמר עליו כי זכה 

לגילוי אליהו והשיג מדרגות גבוהות. רבי פנחס מקוריץ אמר 

כי עוד לא היו ספרים כאלה בעולם, וכי תורתו היא מן השמים. 

האמת,  עפ"י  אינם  החדשים  הספרים  שכל  אומר  היה  הוא 

לבד מספרי הרב מפולנאה שהם "תורה מגן עדן", ובכל דיבור 

"ושמעתי ממורי" אפשר להחיות מתים ]![.

מספרי  שלושה  של  הראשונות  המהדורות  שלפנינו  בקטלוג 

)תק"מ,  שנה  אחר  שנה  בקוריץ  שנדפסו  מפולנאה,  הרה"ק 

פורת  בן  ספר  יוסף,  יעקב  תולדות  ספר  ו-תקמ"ב(:  תקמ"א 

וספר צפנת פענח.

The Books of Rabbi Yaakov Yosef of Polonne – 
"Teachings from Paradise"

The books of R. Yaakov Yosef of Polonne, author 

of Toldot Yaakov Yosef, are the most important and 

authentic source of the Baal Shem Tov's teachings, 

containing hundreds of references to teachings the 

author personally heard from the Baal Shem Tov, 

emphasized throughout the books and beginning with 

the words "I heard from my master".

This book was especially cherished by Chassidic leaders, 

who ascribed it great holiness. The Maggid of Mezeritch 

commended the author as having merited revelation 

of Eliyahu and reached lofty heights. R. Pinchas of 

Korets attested that a book of such stature has never 

yet existed, and its teachings originate from Heaven. He 

would customarily say that all new books do not totally 

conform with the truth, except for the books of the 

rabbi of Polonne which are "teachings from Paradise", 

and that with each quotation "heard from my master" 

one can resurrect the dead[!].

The present catalog presents the first editions of three 

books by R. Yaakov Yosef of Polonne, printed in Korets 

in three consecutive years (1780, 1781 and 1782): Toldot 

Yaakov Yosef, Ben Porat Yosef and Tzofnat Pane'ach.

40a



ולאחר פטירת חותנו ה"תולדות" מילא את מקומו  כרב בחמלניק, 
בפולנאה. שלושה מבניו השתדכו עם בית הבעש"ט: בנו רבי משה 
זאב היה חתן רבי צבי בן הבעש"ט, בנו רבי יעקב פנחס היה חתן רבי 
ברוך ממז'יבוז' נכד הבעש"ט )בן בתו אדל(, ובנו רבי יוסף יוסקה היה 
חתן רבי נחמן מברסלב. כאמור, הספר שלפנינו יצא לאור על ידו, כפי 
שנכתב בשער. שנה קודם לכן היה רבי אברהם דוב שותף להוצאת 
)בקוריץ  יוסף"  יעקב  "תולדות  חותנו-זקנו  של  הראשון  הספר 
תק"ם; בשער נכתב גם שמו של חתן בעל ה"תולדות" רבי אברהם 
שמשון מראשקוב, אך מצוין שהוא כבר התיישב בארץ ישראל; ראה 
ספר  לאור  הוציא  תקמ"ב(  )בשנת  מכן  לאחר  שנה  קודם(.  פריט 
שלישי מתורת חותנו-זקנו – ספר צפנת פענח )ראה פריט הבא(. גם 
לאחר שהתמנה רבי אברהם דוב לרבה של פולנאה, המשיך להיות 
מכונה כרבה של חמעלניק )בהסכמות לספרים שנדפסו בפולנאה(.

בנו, הרה"ק רבי יעקב פנחס אוירבך מלעטשוב, היה חתנו של רבי 
ברוך ממז'יבוז' נכד הבעש"ט )בן חתנו הרה"ק רבי יחיאל(. הוא נישא 
לבתו של רבי ברוך – מרת אדל, שהייתה קרויה על שם אם אביה, 
והוא  במז'יבוז',  הדפוס  בעל  היה  פנחס  יעקב  רבי  הבעש"ט.  בת 
מוזכר בהסכמותיו של ה"אוהב ישראל" מאפטא שכיהן אז במז'יבוז' 
בנן של  )"הרב החסיד המפורסם  על ספרים שנדפסו שם  והסכים 
קדושים מו"ה יעקב פנחס נ"י חתן הרב הקדוש וברוך זלה"ה מפה...", 
"...הרב המופלג... כבוד מהור"ר יעקב פנחס נ"י מחזיק הדפוס דפה 

ק"ק מעזיבוז..."; ראה: אגרות האוהב ישראל, עמ' קטז, רכב(. 
בדף השער ובדפי המגן רישומים נוספים, בהם רישומים של אחד 

מבני המשפחה: "...פנחס נ"י אויערבאך חתן ה"ר צבי מנחם נ"י".
]1[, ק דף. 32 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות 
עם  נוספים,  ובדפים  השער  בדף  עש  סימני  שעווה.  וכתמי  כהים 
נייר.  במילוי  פגיעות בטקסט ובמסגרת השער, משוקמים בחלקם 
נייר מודבקת בשער )על גבי מסגרת השער( ועליה חותמת  פיסת 

צנזורה. רישומים. חותמות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $2000
הערכה: $5000-10,000
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40b

אגרת הקודש של הבעש"ט

במהדורתו הראשונה של הספר בן פורת יוסף, נדפסה לראשונה )בסוף הספר( אגרת הקודש המפורסמת ששלח הבעש"ט לארץ ישראל אל 

גיסו רבי גרשון מקיטוב שהתגורר בירושלים. האגרת ניתנה מהבעש"ט אל המחבר הרב מפולנאה, בעת שהיה בדעתו לעלות לארץ הקודש, 

בחורף תקי"ב, כדי שיתנה לרבי גרשון מקיטוב. לאחר שתוכנית הנסיעה התבטלה, נשארה האגרת בידי המחבר, ונמסרה על ידו להדפסה "כדי 

לזכות עמינו בני ישראל". באגרת זו מספר הבעש"ט באריכות על "השבעת עליית נשמה" שערך בימי ראש השנה של שנת תק"ז ותק"י, ובה 

מספר: "ושאלתי את פי משיח אימת אתי מר, והשיב לי... בעת שיתפרסם למודך ויתגלה בעולם ויפוצו מעינותיך חוצה".

ה"שרף" רבי אורי מסטרליסק סיפר על האדמו"ר רבי מרדכי מנשכיז שהיה לומד את האיגרת בכל יום: "היה חיוב אצל הצדיק מנישחיז 

ללמדה בכל יום, לא יגרע, כמו הנחת תפילין ממש". ועוד אמר בשמו, שבאיגרת זו מרומזים שלושה שמות קדושים, ש"אפשר לידע על 

ידיהם קץ הגאולה" )אמרי קדוש השלם, ירושלים תשכ"א, עמ' מז, אות מ(.

40c
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The Famous Letter from the Baal Shem Tov 

The famous letter which the Baal Shem Tov sent to his brother-in-law R. Gershon of Kitov in Jerusalem, was printed for the 

first time in the first edition of the book Ben Porat Yosef (at the end of the book). The Baal Shem Tov gave this letter to the 

author R. Yaakov Yosef of Polonne when the latter intended to immigrate to Eretz Israel, in 1751, so that he could relay it to R. 

Gershon of Kitov. After his travel plans were cancelled, the letter remained in R. Yaakov Yosef's possession, and he published 

it "to benefit the Jewish people". In this letter, the Baal Shem Tov narrates of the "ascent of the soul" which he performed 

on Rosh Hashana of 1746 and 1749, and relates: "And I asked Mashiach, when will the Master come, and he responded… 

when your teachings will be publicized and revealed to the world, and your wellsprings will spread outwards".

R. Uri of Strelisk related that R. Mordechai of Neshchiz would study the letter every day: "The Tzaddik of Neshchiz resolved to 

study it every day, without fail, literally like laying Tefillin", he also said in his name that this letter contains allusions to three Holy 

names "through which one can find out the time of the Redemption" (Imrei Kadosh HaShalem, Jerusalem 1961, p. 47, 40).

40. Ben Porat Yosef – Korets, 1781 – First Edition – Important Copy, Owned by Rabbi Avraham Dov of 
Chmelnik, Publisher and Grandson-in-Law of the Author and by His Son Rabbi Yaakov Pinchas Son-in-Law 
of Rabbi Baruch of Mezhibuzh 

Ben Porat Yosef, homiletics on Bereshit, with responsa at the end, by R. Yaakov Yosef HaKohen Katz Rabbi of Polonne. 
The famous letter which the Baal Shem Tov sent to his brother-in-law R. Gershon of Kitov is printed for the first time 
at the end of this book. Korets: Tzvi Hirsh son of Aryeh Leib [Margolies] and his son-in-law Shmuel son of Yissachar Ber 
Segal, [1781]. First edition.
This is the author's second book, published approximately one year after his first book Toldot Yaakov Yosef. In this book, 
like in the previous one, the author quotes extensively teachings from his prime teacher, R. Yisrael Baal Shem Tov.
The present copy was owned by the publisher of this work, grandson-in-law of the author – R. Avraham Dov Auerbach of 
Chmelnik, who passed it down to his son R. Yaakov Pinchas Auerbach of Letychiv, son-in-law of R. Baruch of Mezhibuzh.
Inscriptions on the back endpapers attest to this: "This book Ben Porat Yosef belonged to the leader of the entire Diaspora, 
the rabbi of Chmelnik, and my father gave it to me as a gift"; "This book Ben Porat Yosef belongs to the rabbi, outstanding 
in Torah and fear of G-d… R. Yaakov Pinchas son of the rabbi of Chmelnik, son-in-law of R. Baruch of Mezhibuzh, residing 
here in Mezhibuzh"; "Rabbi of Letychiv". Additional inscription on the title page: "To R. Yaakov Pinchas".
R. Avraham Dov Auerbach (d. 1811) was a disciple of the Baal Shem Tov, who attested that he studied Torah for the sake 
of Heaven. R. Avraham Dov, who brought the present book to print, is mentioned on the title page as the son-in-law 
of the author, though in fact he was married to his granddaughter, daughter of his son-in-law R. Tzvi (son of R. Chaim 
Sanzer, leader of the Brody Kloiz). Reputedly, the Baal Shem Tov himself suggested the match, and even pledged to 
support the couple for a year. Indeed, for a full year R. Avraham Dov ate at the table of the Baal Shem Tov, who made 
sure to never to sit down to a meal without him. He was later supported by his grandfather-in-law, R. Yaakov Yosef 
of Polonne. He received guidance on Chassidut and worship of G-d from his grandfather-in-law as well as from R. Dov 
Ber, the maggid of Mezeritch. He served as rabbi of Chmelnik, and after the passing of R. Yaakov Yosef, he succeeded 
him as rabbi of Polonne. Three of his sons married descendants of the Baal Shem Tov: his son R. Moshe Ze'ev was the 
son-in-law of R. Tzvi son of the Baal Shem Tov, his son R. Yaakov Pinchas was the son-in-law of R. Baruch of Mezhibuzh, 
grandson of the Baal Shem Tov (son of his daughter Odel), and his son R. Yosef Yoske was the son-in-law of R. Nachman 
of Breslov. As stated on the title page, he published the present book. A year earlier, R. Avraham Dov had assisted in 
publishing the first book of R. Yaakov Yosef – Toldot Yaakov Yosef (in Korets 1780; the title page also states the name of 
R. Yaakov Yosef's son-in-law, R. Avraham Shimshon of Rashkov, though it mentions that he had already settled in Eretz 
Israel; see previous item). A year later (in 1782), he published the third book of R. Yaakov Yosef – Tzofnat Pane'ach (see 
following item). Even after his appointment as rabbi of Polonne, R. Avraham Dov continued being referred to as "rabbi 
of Chmelnik" (in the approbations of books published in Polonne).
His son, R. Yaakov Pinchas Auerbach of Letychiv, was the son-in-law of R. Baruch of Mezhibuzh grandson of the Baal 
Shem Tov (son of the latter's son-in-law R. Yechiel). He married R. Baruch's daughter – Odel, who was named after 
her father's mother, daughter of the Baal Shem Tov. R. Yaakov Pinchas owned the Mezhibuzh printing firm, and is 
mentioned in the approbations of the Ohev Yisrael of Apta, who served for a while as rabbi of Mezhibuzh and issued 
approbations to books printed there (see: Igrot HaOhev Yisrael, p. 116, 222).
Additional inscriptions on the title page and endpapers, including an inscription by a family member: "…Pinchas 
Auerbach son-in-law of R. Tzvi Menachem".
[1], 100 leaves. Approx. 32 cm. Good condition. Stains, including dark dampstains and wax stains. Worming to title page and other 
leaves, affecting text and border, repaired in part with paper. Piece of paper pasted on title page (over border), with censor's stamp. 
Inscriptions. Stamps. New leather binding.

Opening price: $2000
Estimate: $5000-10,000
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41. ספר צפנת פענח – קוריץ, תקמ"ב – מהדורה 
ראשונה

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

1782[. מהדורה ראשונה.
הספר  על  כותב  הגדולים"  "שם  בספרו  החיד"א 
שלפנינו: "צפנת פענח, חדש מחודש... דרושים על סדר 
הפרשיות בס]פר[ שמות, והם דרושים נחמדים בדרך 
מוהר"ר  החסיד  הרב  חיברם  אופנים.  בכמה  פרד"ס 
הרב  רבו  הקדמות  לשונו  על  רג"ל  ול"ו  יוסף,  יעקב 
שם  בעל  ישראל  מהר"ר  לו,  יאמר  קדוש  המפורסם, 
טוב. וידענו שכבר נדפס להרב הנז]כר[ ס]פר[ תולדות 
יעקב יוסף, ונותנים לו את השבח. ושם ]בספר צפנת 
פענח[ כתוב שחיבר ס]פר[ בן פורת יוסף. ונדפס צפנת 
ספרים,  )מערכת  תקמ"ב"  שנת  קארעץ  בעיר  פענח 
אות צ'(. מדברי החיד"א נראה שמכל ספריו של בעל 

ה"תולדות יעקב יוסף" רק ספר זה היה לפניו.
]1[, צה דף. 31 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם עקבות 
קרעים  בלאי.  וכהים.  גדולים  רטיבות  וכתמי  רטיבות 
במסגרת  פגיעות  עם  השער,  דף  שולי  סביב  חסרים 
משוקמים  הדף,  של  השני  מעברו  ובטקסט  השער 
קלות  פגיעות  עם  חסרים  קרעים  נייר.  בהדבקות 
בטקסט במספר מקומות נוספים, משוקמים בחלקם 
בדף  הטקסט  על  דבק  נייר  )הדבקת  נייר  בהדבקות 
פגיעות  עם  השער,  בדף  רבים  עש  סימני  האחרון(. 
נייר.  במילוי  משוקמים  ובטקסט,  השער  במסגרת 
סימני עש קלים במספר מקומות נוספים. יתכן שהדף 

שלאחר השער הושלם מעותק אחר. כריכה חדשה. 

פתיחה: $5000
הערכה: $8000-10,000

41. 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 Chida in Shem HaGedolim writes about this book: "Tzofnat Pane'ach, innovative novellae… homiletics on the 
Torah portions of Shemot, delightful homily according to the Pardes approaches of interpretation. Authored by R. 
Yaakov Yosef, who often cited the introductions of his prominent teacher, R. Yisrael Baal Shem Tov. And we know that 
this rabbi already published Toldot Yaakov Yosef, and it is widely acclaimed. And there [in Tzofnat Pane'ach], it says 
that he authored Ben Porat Yosef. And Tzofnat Pane'ach was printed in Korets in 1782" (Maarechet Sefarim, Tzadi). 
From the words of the Chida, it appears that of all the books of the Toldot Yaakov Yosef, only this one was before him.
[1], 95 leaves. 31 cm. Fair condition. Stains, including traces of past dampness and large, dark dampstains. Wear. Marginal open 
tears to title page, affecting border and text on verso, repaired with paper. Open tears slightly affecting text in several other places, 
repaired in part with paper (tape repairs over text on final leaf). Extensive worming to title page, affecting border and text, repaired 
with paper. Minor worming in several other places. Leaf following title page possibly supplied from a different copy. New binding. 

Opening price: $5000
Estimate: $8000-10,000

41



86  |  נובמבר 2022  

42. ספר נועם אלימלך – מהדורה שניה ונדירה – 
שקלוב, תק"נ – ספר החסידות הראשון שנדפס 

בעיר שקלוב

נועם אלימלך, מאמרי חסידות על התורה, מאת  ספר 
ו"אגרת  שושנה  ליקוטי  עם  מליז'נסק,  אלימלך  רבי 
פייבש,  שניאור  בן  ליב  אריה  דפוס  ]שקלוב,  הקודש". 

תק"נ 1790, בקירוב[. מהדורה שניה.
שנדפסה  אלימלך",  "נועם  הספר  של  נדירה  מהדורה 
בשקלוב, כנראה בין השנים תקמ"ט-תקנ"ד. במהדורה 
מעניינת.  בצורה  המדפיס  ושם  הדפוס  מקום  הוסוו  זו 
למראית עין, נוסח השער הוא העתקה מנוסח השער של 
הראשונים  המביאים  שמות  כולל  הראשונה,  המהדורה 
ושם המדפיס(,  )בהשמטת מקום הדפוס  לבית הדפוס 
ושם  הדפוס  מקום  כי  מגלה  בשער  התבוננות  אך 
המדפיס נרמזו באמצעות עיגולים קטנים מעל כמה מן 
המילים:  את  מרכיבות  המסומנות  האותיות  האותיות. 

"שקלאב, אריה ליב בשפ" ]=בן שניאור פייבש[.
ספרי  מראשוני  היה  אלימלך"  "נועם  הקדוש  הספר 
של  היסוד  מספרי  לאחד  היום  עד  ונחשב  החסידות, 
שיטתו  עיקרי  מופיעים  זה  בספר  החסידות.  תורת 
טהרת  החסידות,  בתורת  מליז'נסק  אלימלך  רבי  של 
המחשבה והדבקות בהשי"ת. חמשה תלמידים היו לרבי 
החסידות  תורת  התפשטה  ומהם  מליז'נסק,  אלימלך 
רבי  מקוז'ניץ,  המגיד  מלובלין,  החוזה  ישראל:  בכלל 
מקאליב  אייזיק  רבי  מאפטא,  העשיל  יהושע  אברהם 

ורבי מנדל מרימנוב.
אשר  עד  כל,  בעיני  הספר  נתקדש  לאור  צאתו  מאז 
תלמידו רבי מנדל מרימנוב היה אומר שרק ביום השישי 
להבין קצת  קודש אפשר  לכבוד שבת  הטבילה  לאחר 
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 נועם אלימלך )אגרא דבי הילולי, אשדוד תשנ"ט, 
עמ' רנ(. ה"דברי חיים" מצאנז אמר פעם שהוא יכול 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" )אהל אלימלך, עמ' 80, אות קצג(. הרב הקדוש רבי אייזיק 
מקאליב "כתב כמה מאות ניירות פירוש על 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(.
ספר זה נדפס במהדורות רבות )עד שנת תשמ"ב נדפסו ממנו למעלה מחמישים מהדורות, ומאז נדפסו ממנו עוד עשרות מהדורות(. רבים 
מחזיקים את הספר כסגולה, וישנן מהדורות מיניאטוריות מיוחדות 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 ]בכמה 
ממחלקות הלידה בבתי החולים היהודיים בעולם, נמצאים בחדרי הלידה ספרי נועם אלימלך )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(. 
]1[, א, ג-פט, ע-צז; יט דף. 21 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי ועקבות רטיבות. קרעים חסרים, בהם קרע חסר גדול בדף השער, עם 
פגיעה בטקסט )בכותר הספר( ובמסגרת השער, וקרעים חסרים במספר דפים נוספים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי נייר )מסגרת השער 
והטקסט בדף השער ובמספר דפים נוספים הושלמו בצילום(. שיקומים בהשלמות נייר בשוליים הפנימיים של חלק מהדפים. כריכת עור חדשה. 

וריאנט. ליברמן וכן מפעל הביבליוגרפיה רושמים עותק ובו ]2[ דף בראש הספר. הדף השני ברישום הזה הוא דף ההקדמה, שנדפסה על פני שני 
עמודים. העותק שלפנינו הוא וריאנט שבו נדפסה ההקדמה באותיות קטנות יותר, על פני עמוד אחד בלבד, בגב דף השער )השווה לסריקת 

עותק הספריה הלאומית, באתר הספריה וב"אוצר החכמה"(.
לפנינו ספר החסידות הראשון שנדפס בעיר שקלוב, שהיתה באותן השנים מעוז המתנגדים לחסידות. הביבליוגרף חיים ליברמן בספרו 'אהל 
רח"ל' )א, עמ' 176-177( כותב כי "הוצאה זו היא מסתמא בין תקמ"ט לתקנ"ד", ומעיר על התופעה המעניינת שבהדפסת ספר חסידי בשקלוב 
של אותם ימים. לפי דבריו, כמעט ולא נדפסו ספרי חסידות בשקלוב, למעט ספרי חב"ד בודדים שנדפסו לאחר שנת תקס"ג. בסוף דבריו הוא 
מעלה השערה כי יתכן שמהדורה זו נדפסה במיוחד בשביל יהודי גליציה ומקום הדפוס הוסתר כדי שיהיה קל יותר להעביר את הספר בגבול, 
ומאחר והאיסור על הדפסת ספרי קבלה בגליציה הוטל רק בשנת תקנ"ד, מעלה ליברמן השערה נוספת שאולי נדפס הספר לאחר תקנ"ד 

)בעקבותיו נרשם במפעל הביבליוגרפיה – רשומה 000313521 – תאריך משוער: תקנ"ה בערך; אך בשאר המקומות נרשמה השנה תק"נ(.

פתיחה: $10,000
הערכה: $50,000-100,000

42
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42. Noam Elimelech – Second, Rare Edition – Shklow, 1790 – First Chassidic Book Printed in Shklow

Noam Elimelech, Chassidic essays on the Torah, by R. Elimelech of Lizhensk, with Likutei Shoshana and Igeret 
HaKodesh. [Shklow: Aryeh Leib son of Shneur Phoebus, ca. 1790]. Second edition.
Rare edition of the Noam Elimelech, printed in Shklow, presumably between 1789 and 1794. The place of 
printing and name of printer are alluded to on the title page in an interesting manner. At first glance, the 
text of the title page is a copy of that of the first edition, including the names of the first publishers (with the 
omission of the place of printing and name of printer), however, careful study of the title page reveals that 
the place of printing and name of printer are alluded to with small circles above certain letters. The indicated 
letters make up the words: "Shklow, Aryeh Leib B.Sh.F." (=Ben Shneur Feivish).
The Noam Elimelech was one of the first Chassidic books, and is considered until this day to be one of 
the fundamental works on Chassidut. The book contains the essential part of the doctrine of R. Elimelech 
of Lizhensk on Chassidut, purity of thought and attachment to G-d. R. Elimelech had five disciples, who 
disseminated Chassidut to the Jewish people: the Chozeh of Lublin, the Maggid of Kozhnitz, R. Avraham 
Yehoshua Heshel of Apta, R. Izek of Kaliv and R. Mendel of Rymanów.
Since its publishing, the book was deemed sacred to all, to the extent R. Mendel of Rymanów stated that 
only on Friday after immersing in honor of Shabbat is one able to grasp a little of the pure and lofty 
thoughts it contains. The Maggid of Kozhnitz would not welcome the Shabbat before he had studied 
his teacher's book (Encyclopedia L'Chassidut, I, p. 236). He said that R. Elimelech would appear – after his 
passing – to his disciple R. Naftali of Ropshitz, to teach him Noam Elimelech (Igra Debei Hilulei, Ashdod 
1999, p. 250). The Divrei Chaim of Sanz once remarked that he could compose a commentary on the 
Noam Elimelech just like the Beit Yosef did on the Tur, since it contained such profundity (Ibid, p. 235). 
Rebbe Eliezer of Dzikov once saw in a dream a house full of books, about which he was told that one 
book was the Noam Elimelech, and all the other books the house was filled with were commentaries to 
the Noam Elimelech (Ohel Elimelech, p. 80, section 193). R. Izek of Kaliv, after writing several hundreds of 
papers of commentary to the Noam Elimelech, heard a Divine Voice asking how he had the audacity to 
write a commentary to the Noam Elimelech, of which even angels and other celestial beings struggle to 
understand even one word or letter (Ibid, p. 80, section 194).
Noam Elimelech was reprinted in numerous editions (until 1982, it had been printed in over 50 editions, and 
since then in dozens more). Many keep the book as a segulah, and some special miniature format editions 
were published to serve as amulets for protection and success. Many put it at the head of an ill person as a 
segulah and protection, for a speedy recovery and to be saved from any misfortune. This book is known to 
be a segulah for women experiencing difficult labor (several Jewish hospitals throughout the world have 
a Noam Elimelech placed in a velvet pouch in the delivery rooms as segulah for easy births). This segulah is 
already mentioned in Shulchan Melachim by R. Moshe Tzvi Landau of Kleinwardein, who writes in the laws 
pertaining to women giving birth: "And the custom of placing a holy book wrapped in a cloth under the head 
of a women in labor has already become widespread – and the custom is to place the books Noam Elimelech 
and Or HaChochmah" (pp. 38b-39a, Beregsaz 1931 edition).
[1], 1, 3-89, 70-97; 19 leaves. 21 cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains and traces of past dampness. 
Open tears, including large open tear to title page, affecting text (of book title) and border, and open tears to several 
other leaves, affecting text, repaired with paper (title page border and text and several other leaves completed in 
photocopy). Paper repairs to inner margins of some leaves. New leather binding.
Variant. Lieberman and the Bibliography of the Hebrew Book both record a copy with [2] leaves at the 
beginning of the book. In these listings, the second leaf is part of the preface, printed over two pages. In this 
variant, the preface was printed in smaller font, on one page only, on the verso of the title page (compare to 
the digitized copy on the NLI website and Otzar HaChochma; and see Stefansky Chassidut, ibid).
This is the first Chassidic book printed in Shklow, which in those days was the stronghold of opponents 
to Chassidut. The bibliographer Chaim Lieberman in his book Ohel Rachel (I, pp. 176-177) writes that this 
edition was probably published between 1789 and 1794, and calls attention to the interesting phenomenon 
of printing a Chassidic book in Shklow at that time. He contends that almost no Chassidic books were printed 
in Shklow, apart from a few Chabad books printed after 1803. At the end of his thesis, he suggests that this 
edition may have been printed especially for Galician Jewry, and the place of printing was concealed to 
enable the book to be smuggled over the border more easily. Since the prohibition of printing kabbalistic 
books in Galicia was only enacted in 1794, he surmises that the book may have been printed only after 1794 
(based on this, listing 000313521 of the Bibliography of the Hebrew Book gives the estimated date of 1795; 
other places however record the year of printing as 1790).

Opening price: $10,000
Estimate: $50,000-100,000
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43. Rav Yeibi – Slavita, 1792 – First Edition

Rav Yeibi, ethical and Chassidic essays and aggadic novellae on the Torah, Tehillim and Talmudic aggadot, and novellae 
on several Talmudic tractates, by R. Yaakov Yosef maggid and posek of Ostroh. Slavita, [1792]. First edition. With 
approbation by R. Levi Yitzchak of Berditchev.
The title of the book forms the initials of the author's name: R. Yaakov Yosef ben Yehuda.
Leaves 1-12 of the second sequence contain the essays of R. Yehuda Leib, the author's father, who was also a maggid 
in Ostroh. The last 35 leaves contain the author's novellae on several Talmudic tractates.
Ostroh rabbis write in their approbation: "He who is clever should not heed the high cost and should readily purchase 
this book at whatever the asking price".
The author, R. Yaakov Yosef of Ostroh (1738-1791), a leading third-generation Chassidic master. He was a close disciple 
of the Maggid of Mezeritch and had close ties with other disciples of the Baal Shem Tov. In 1765, he succeeded his 
father as maggid and posek in Ostroh. R. Levi Yitzchak of Berdichev called him: "A holy G-dly man". This book contains 
many teachings in the name of the Baal Shem Tov and his disciples.
2, 13, 13-139; 47 leaves. 30.5 cm. Partly printed on bluish paper. Fair-good condition. Stains, including dampstains and traces of 
past dampness. Open tears (including marginal open tear to title page) and extensive worming, affecting text, repaired with paper. 
Large open tears to eight final leaves, with loss of upper half of leaves, repaired with paper (and photocopy text replacement). 
Stamps. Inscriptions. New leather binding.

Opening price: $3000
Estimate: $8000-12,000

43. ספר רב ייבי – סלאוויטא, תקנ"ב – מהדורה ראשונה

ספר רב ייבי, מאמרי מוסר, חסידות וחידושי אגדה, על פרשיות 
כמה  על  וחידושים  הש"ס,  ואגדות  תהלים  ספר  התורה, 
יוסף מגיד מישרים ומו"צ  ממסכתות הש"ס, מאת רבי יעקב 
באוסטרהא. סלאוויטא, ]תקנ"ב 1792[. מהדורה ראשונה. עם 

הסכמת רבי לוי יצחק מברדיטשוב.
שם הספר הוא ראשי תיבות של שם מחברו, רבי י'עקב י'וסף 

ב'ן י'הודה.
בדפים א-יב מהספירה השניה נדפסו מאמרי רבי יהודה ליב, 
אבי המחבר, שגם הוא היה מגיד מישרים באוסטרהא. ב-35 
הדפים האחרונים נדפסו חידושי המחבר על כמה ממסכתות 

הש"ס.
ולא  ישכיל  "והמשכיל  בהסכמתם:  כותבים  אוסטרהא  רבני 
אנפשיה  דפסיק  כמה  הספר  ויקנה  מרובה,  להוצאה  יחוש 

בזריזות גדול".
)תצ"ח-תקנ"א(  מאוסטראה  יוסף  יעקב  רבי  המחבר, 
המובהק  תלמידו  השלישי.  בדור  החסידות  תנועת  מגדולי 
האחרים.  הבעש"ט  לתלמידי  ומקורב  ממזריטש  המגיד  של 
בשנת תקכ"ה התמנה על מקום אביו כמגיד מישרים ומו"צ 
"איש  אותו:  מכנה  מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  באוסטרהא. 
אלהים קדוש יאמר לו". בספר זה מובאים דברים רבים בשם 

הבעש"ט ותלמידיו.
מצב  בחלקו.  כחלחל  נייר  ס"מ.   30.5 דף.  מז  יג-קלט;  יג,  ב, 
קרעים  רטיבות.  ועקבות  כתמי  בהם  כתמים,  בינוני-טוב. 
עש רבים,  וסימני  השער(  דף  בשולי  חסר  קרע  )בהם  חסרים 
נייר. בשמונת הדפים  עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי 
האחרונים קרעים גדולים חסרים של כמחצית הדף העליונה, 
משוקמים בהשלמות נייר )עם השלמות של הטקסט בצילום(. 

חותמות. רישומים. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $3000
הערכה: $8000-12,000

43



ספרי חסידות  |  89

44. ספר קדושת לוי, לרבי לוי יצחק מברדיטשוב – סלאוויטא, תקנ"ח – מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי המחבר – העותק של 
האדמו"ר רבי אלימלך שפירא מגרודז'יסק, עם חתימת ידו וחותמותיו

מהדורה   .]1798[ ]דפוס רבי משה שפירא[, תקנ"ח  סלאוויטא,  מברדיטשוב.  יצחק  לוי  החסידות, מאת רבי  בדרך  לוי, מאמרים  קדושת  ספר 
ראשונה שנדפסה על ידי המחבר. 

מאמרים על חנוכה ופורים )פרקי המאמרים מכונים "קדּושות"(, ביאורים על אגדות סבי דבי אתונא, וליקוטים נוספים ]חידושים על הש"ס מאבי 
המחבר ומבן המחבר[.

הצדיק רבי לוי יצחק מברדיטשוב )ת"ק-תק"ע, אנצ' לחסידות ג', עמ' יז-כג(, מדמויות ההוד של תנועת החסידות, שנתפרסם בכינוי "סניגורן של 
ישראל". לפי האגדה החסידית, בשעת לידתו כיבד הבעש"ט את תלמידיו בשתיית "לחיים", באמרו כי באה לעולם נשמה גדולה שתפקידה יהיה 
ללמד זכות על עם ישראל. נולד לאביו הגאון רבי מאיר אב"ד הוסאקוב מגזע המהרש"א ונצר לשושלת עתיקה של ל"ו רבנים. בצעירותו שהה 
בעיר לברטוב, שם למד עם הגאון בעל ה"פרי מגדים", ובאותה עת הכיר את האדמו"ר רבי שמעלקא מניקלשבורג, שהשפיע עליו להפוך לחסיד 
ולנסוע אל המגיד הגדול ממזריטש. משנות צעירותו שימש ברבנות במספר קהילות )ריטשעוואהל, זעליחוב, פינסק(, בכמה מהן נרדף בידי 
ה"מתנגדים" עקב השתייכותו לתנועת החסידות. משנת תקמ"ה החל לכהן כרבה של העיר ברדיטשוב, הקים בה מרכז חסידי חשוב והעמיד 

תלמידים רבים. ממנה נתפרסם כאחד ממנהיגי החסידות בדורו ובה פעל עד לפטירתו.
מלבד צדקותו וגדלותו בתורה, נודע כסמל של אהבת ישראל וכמליץ יושר על הכלל, אפילו על הפושעים והרשעים שבישראל. עשרות סיפורים 
ידועים על לימוד הזכות שלו בכל מצב ועל כל יהודי. אלה הפכו לנכסי צאן ברזל באגדה החסידית ובשל כך זכה לכינוי "סנגורן של ישראל". צדיקי 
דורו העריצוהו והרבו לדבר בשבחו. רבי שמעלקא מניקלשבורג היה קורא לו "תלמידי בנגלה ומורי ורבי בנסתר" והיה אומר שאפילו שיחות 
החולין שלו מלאות בסודות וייחודים. ה"חוזה" מלובלין אמר כי הוא קובע שעה בכל יום להודות לה' על ששלח לעולם נשמה כרבי לוי יצחק, 
וכשנסתלק מן העולם אמר רבי נחמן מברסלב כי כבה אור העולם ונעשה חושך. ידועים שירים ותפילות שחיבר, ביניהם התפילה "גאט פון 
אברהם" שנאמרת בפי רבים במוצאי שבתות. לפנינו המהדורה הראשונה של ספר "קדושת לוי" שנדפסה ע"י רבי לוי יצחק מברדיטשוב בעצמו. 
הספר נקרא כך על שם מאמרי ה"קדּושות" על חנוכה ופורים שמהווים את עיקר הספר. במתכונתו הנוכחית נדפס הספר בשנית בחיי המחבר 
בזולקווא תקס"ו. כשנה לאחר פטירתו הוציאו בניו ונכדיו מהדורה נוספת של הספר, והוסיפו לו חידושים על פרשיות התורה, מתוך הכתבים 
שהשאיר אחריו המחבר )ברדיטשוב תקע"א(. מאז זכה הספר למהדורות רבות במתכונתו המורחבת. בתקופה מאוחרת יותר הופיע גם חלק 

שלישי של הספר, על פרקי אבות, שנמצא בעזבונו של המגיד מקוז'ניץ.
לפי המקובל, הספר נכתב בידי רבי לוי יצחק עצמו, וזאת בניגוד לרוב ספרי החסידות הראשונים שנכתבו בידי תלמידיהם של הצדיקים. מסופר 
כי האדמו"ר בעל "מנחת אלעזר" ממונקאטש נהג להתייגע בקריאת הספר ולהתעכב בקריאתו זמן, וזאת מפני שב"ספר הקדוש קדושת לוי 
בו טמון ברמז כמעט כל כתבי האר"י וכל תיבה ותיבה בנויה ומשוכללת על יסודות סתרי תורה, ולזה צריכין מתינות ועמוק והתבוננות להבין 
ולהשכיל שיח סוד קדשו וכולי האי ואולי" ]לפי מסורת שבידי חסידי ברסלב, חלק ה"קדושות" על חנוכה ופורים שבחיבור זה, נכתב על ידי 

הצדיק רבי נתן מנמירוב, תלמידו המפורסם של רבי נחמן מברסלב, בעת שהסתופף בצלו של רבי לוי יצחק בברדיטשוב[.
חכמים וצדיקים העידו כי סגולת ספר "קדושת לוי" גדולה מאד ויש בכוחה להשפיע על הקורא בו התלהבות ודבקות באהבת ויראת ה', ועוד 
אמרו כי עצם החזקת הספר בבית גורמת להמתקת הדינים ומסוגלת לשמירה מן המזיקים. כך כתב האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל – "הרב 
מאפטא" ]בהסכמתו למהדורת ברדיטשוב תקע"ה[: "ובוודאי זכות הגאון בעל המחבר זלה"ה וקדושת ספריו הנ"ל יהיה למגן ומחסה בכל מקום 
אשר ימצאו...". דברים דומים כותב גם רבי אהרן מז'יטומיר בהסכמתו למהדורה הנ"ל, ורבני מונקאטש ]בהסכמה למהדורת מונקאטש תרצ"ט[ 

כותבים: "ידוע ומקובל מצדיקי דור ודור אשר ספר הקדוש קדושת לוי מסוגל בכל בית להמתקת הדינים...".
חתימת האדמו"ר רבי אלימלך שפירא מגרודז'יסק בדף השער: "הק' אלימלך אב"ד גראדזיסק", עם חותמותיו )בדף השער ובדפים נוספים(.

הרב הקדוש רבי אלימלך שפירא מגרודז'יסק )תקפ"ד-תרנ"ב(, בנו של האדמו"ר רבי חיים מאיר יחיאל "השרף ממוגלניצא" ונכדם של המגיד 
מקוז'ניץ ורבי אלימלך מליז'נסק. מגדולי האדמו"רים והצדיקים בפולין. רבו, רבי ישראל מרוז'ין, ציוה עליו לנהוג באדמו"רות ולקבל קוויטלאך 
]לימים שלח מכתב ארוך לבעל ה"דברי חיים" מצאנז אודות קדושתם הרבה של רבי ישראל מרוז'ין ובניו הקדושים[. השפעתו היתה רבה ברחבי 
פולין ורבים מאדמו"רי פולין היו מתלמידיו, המפורסם שבהם הוא רבי מאיר יחיאל הלוי האדמו"ר מאוסטרובצה. ספריו הם "אמרי אלימלך" 

ו"דברי אלימלך". 
ל; ד, ו-כב דף. חסר דף ה מהספירה השניה. עקב טעות בהדפסה, נדפס בעמוד השני של דף ו, הטקסט המקורי של העמוד השני של דף ה, ולכן 
חסרים שני עמודים משני דפים שונים: עמ' א של דף ה, ועמ' ב של דף ו. 18.5 ס"מ. נייר כחלחל. מרבית הדפים במצב טוב-בינוני. כתמים רבים, 
בהם כתמים כהים גדולים וכתמי שעווה. בלאי. קרעים קטנים בשולי מספר דפים. סימני עש קלים. חיתוך דפים עם פגיעות בכותרות הדפים 

במספר מקומות. רישומים וחותמות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $20,000 
הערכה: $40,000-60,000
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author's lifetime in Zhovkva, 1806. Approximately a year after his passing, his sons and grandsons published a further 
edition of the book, with the addition of novellae on the Parashiot of the Torah, based on writings the author left 
behind (Berdychiv, 1810). The book has since been reprinted many times in its expanded format. A third part of the 
book appeared in a later period, on Pirkei Avot, based on writings found in the estate of the Maggid of Kozhnitz.
This book was reputedly written by R. Levi Yitzchak himself, unlike other early Chassidic works which were recorded by 
the disciples of the authors. The Minchat Elazar of Munkacs would exert himself and read this book for extended periods 
of time, maintaining that Kedushat Levi contained almost all the writings of the Arizal allusively, each word being built 
on foundations of Kabbalah and requiring deliberate, in-depth study to understand all the profound teachings concealed 
in it. (According to Breslov tradition, some of the Kedushot on Chanukah and Purim in this work were written by R. Natan 
of Nemirov, the famous disciple of R. Nachman of Breslov, while he was studying under R. Levi Yitzchak).
Great Torah scholars attested that Kedushat Levi bears the remarkable power of endowing its reader with enthusiasm 
and devotion in love and fear of G-d, also maintaining that just keeping the book in the house has the capacity to 
mitigate decrees and protect from destructive forces, as Rebbe Avraham Yehoshua Heschel – the Apter Rav wrote (in his 
approbation to the Berdychiv, 1815 edition), as well as R. Aharon of Zhitomir in his approbation to that same edition, 
and the rabbis of Munkacs (in their approbation to the Munkacs 1939 edition).
Signature of Rebbe Elimelech Shapira Rabbi of Grodzisk on the title page, with his stamps (on title page and other 
leaves).
R. Elimelech Shapira of Grodzisk (1824-1892), son of Rebbe Chaim Meir Yechiel – the "Saraf of Mogelnitza", and 
grandson of the Maggid of Kozhnitz and R. Elimelech of Lizhensk. A prominent rebbe and tzaddik in Poland. His 
teacher, R. Yisrael of Ruzhin, commanded him to serve as rebbe and receive kvitlach (he later sent a lengthy letter 
to the Divrei Chaim of Sanz regarding the venerable holiness of R. Yisrael of Ruzhin and his righteous sons). He was 
profoundly influential throughout Poland, and many Polish rebbes were his disciples, the most renowned of them 
being R. Yechiel Meir HaLevi, rebbe of Ostrovtse. He authored Imrei Elimelech and Divrei Elimelech.
30; 4, 6-22 leaves. Lacking leaf 5 of second sequence. Due to printing error, text of verso of leaf 5 was printed on verso of leaf 6, 
resulting in loss of two pages from two different leaves: recto of leaf 5 and verso of leaf 6. 18.5 cm. Bluish paper. Most leaves in 
good-fair condition. Many stains, including large, dark stains and wax stains. Wear. Minor marginal open tears to several leaves. 
Minor worming. Leaves trimmed with damage to headings in several places. Inscriptions and stamps. New leather binding.

Opening price: $20,000
Estimate: $40,000-60,000
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44. Kedushat Levi, by Rabbi Levi Yitzchak of Berditchev – Slavita, 1798 – First Edition, Printed in the Author's 
Lifetime – Copy of Rebbe Elimelech Shapira of Grodzisk, With His Signature and Stamps 

Kedushat Levi, Chassidic essays, by R. Levi Yitzchak of Berditchev (Berdychiv). Slavita: [R. Moshe Shapira], 1798. First 
edition, published by the author.
Essays relating to Chanukah and Purim (the chapters are entitled Kedushot), commentaries on Aggadot concerning the 
Elders of Athens, and other selections (Talmudic novellae by the author's father and son).
R. Levi Yitzchak of Berditchev (1740-1810, Encyclopedia L'Chassidut III, pp. 17-23) was one of the most glorious figures 
of the Chassidic movement, famously referred to as "the Advocate of the Jewish people". According to Chassidic 
lore, when he was born, the Baal Shem Tov offered his disciples to drink LeChaim, declaring that a great soul had just 
descended to this world, whose task would be to act as defender of the Jewish people. He was born to R. Meir Rabbi of 
Hussaków, a descendant of the Maharsha and scion of an early dynasty of 36 rabbis. In his youth, he studied with the 
Pri Megadim in Lubartów, where he also met Rebbe Shmelke of Nikolsburg, who influenced him to join the Chassidic 
movement and frequent the court of the great Maggid of Mezeritch. From a young age, he served as rabbi of various 
communities (Ryczywół, Żelechów, Pinsk) and was pursued in some places by Mitnagdim for his association with the 
Chassidic movement. In 1785, he was appointed rabbi of Berditchev, where he established an important Chassidic 
center and edified many disciples, becoming famous as one of the greatest Chassidic leaders of his times and serving 
there until his passing.
Apart from his piety and greatness in Torah, he was known as the epitome of love for his fellow Jew and advocate of 
all Jews, including sinners and offenders. Dozens of stories circulate of his defense of every Jew, in any situation. These 
stories became inalienable assets of Chassidic lore and earned him the appellation "Advocate of the Jewish people". 
The righteous men of his generation greatly revered and acclaimed him. R. Shmelke of Nikolsburg dubbed him "my 
disciple in exoteric wisdom, master and teacher in esoteric fields", and portrayed even his mundane conversation as 
replete with Kabbalistic meanings and yichudim. The Chozeh of Lublin would dedicate one hour a day to expressing 
gratitude to G-d for sending down to the world a soul like R. Levi Yitzchak, and with his passing, R. Nachman of 
Breslov declared that the light of the world was extinguished and darkness reigned. He composed famous poems and 
prayers, including "G-t fun Avraham" recited by many at the close of Shabbat. This book is the first edition of Kedushat 
Levi, published by R. Levi Yitzchak of Berditchev himself. The book is named after the Kedushot essays pertaining to 
Chanukah and Purim, which comprise the main part of the book. The book was reprinted in the same format in the 

44b
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45. ספר מאור עינים )טשרנוביל( – סלאוויטא, תקנ"ח – מהדורה ראשונה

ספר מאור עינים, מאמרי חסידות על התורה, מאת האדמו"ר רבי מנחם נחום ]טברסקי[ מצ'רנוביל. סלאוויטא, ]דפוס רבי משה שפירא, תקנ"ח 
1798[. מהדורה ראשונה.

ספר מאור עינים הוא מחיבורי היסוד של תנועת החסידות ומספרי החסידות הראשונים המביאים מתורת הבעש"ט והמגיד ממזריטש. מחבר 
הספר, המגיד רבי מנחם נחום טברסקי מצ'רנוביל )ת"צ-תקנ"ח; אנצ' לחסידות, ג, עמ' קסח-קעה(, מאבות החסידות וראש שושלת הצדיקים 
פרוהוביטש  בנארינסק,  מישרים  כמגיד  שימש  ממזריטש.  המגיד  של  המובהק  תלמידו  והיה  הבעש"ט  בצל  להסתופף  זכה  צ'רנוביל.  לבית 
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[.
מספרים כי במקור היה החיבור רחב היקף פי שמונה-עשרה, אך בעת עריכת הספר ציווה רבי נחום מצ'רנוביל על תלמידיו לשרוף דפים רבים, 
והשאיר רק את הדברים שהיו בבחינת "שכינה מדברת מתוך גרונו". התורות חולקו בידי התלמידים לשני חלקים, החלק האחד על התורה 
וליקוטים, נדפס תחת השם "מאור עינים" )הספר שלפנינו(, והחלק השני על אגדות הש"ס, תחת השם "ישמח לב". שני החלקים נדפסו במקביל 
בסלאוויטא באותה שנה. במהדורות הבאות צורפו שני החלקים ונדפסו יחד, תחת השם המשותף "מאור עינים". רבי נחום מצ'רנוביל נפטר 

באמצע הכנת ספרו לדפוס.
גדולי החסידות הפליגו בדבר חשיבותו וקדושתו של הספר, נהגו ללמוד בו בכל יום ולהחזיקו כשמירה. בשם ה"חוזה" מלובלין ובשם רבי יצחק 
מסקווירא ]נכד המחבר[ מובא כי בסגולת הספר להאיר את נשמת האדם, כמו ספר הזוהר הקדוש, ורבי יצחק אייזיק מקומרנא קבע: "ספר מאור 

עינים לא יזוז מעיניך וכל דבריו רמים וקדושים".
]2[, קס דף. 19 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש, עם פגיעות בטקסט במספר דפים, משוקמים בחלקם במילוי נייר. 
קרע חסר קטן בדף השער וקרעים קטנים בשוליו ובמספר דפים נוספים. קרעים חסרים בשולי הדפים האחרונים )עם פגיעה בעיטור שבעמוד 

האחרון(, משוקמים בהשלמות נייר. עותק המורכב כפי הנראה מדפים ממספר עותקים. רישומים. חותמות. כריכת עור חדשה. 

פתיחה: $5000
הערכה: $10,000-15,000
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46. ספר אור המאיר )ר' זאב וואלף מז'יטומיר( – קוריץ, תקנ"ח – מהדורה ראשונה – עותק נאה עם שוליים רחבים

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

ספר אור המאיר הוא מראשוני ספרי החסידות ובו דברים בשם הבעל שם טוב. המחבר – הרה"ק רבי זאב וולף מז'יטומיר, היה מגדולי תלמידי 
המגיד ממזריטש, ומקורבם ותלמידם של רבי יעקב יוסף מפולנאה, רבי נחום מטשרנוביל ורבי לוי יצחק מברדיטשוב. היה מקורב גם לרבי פנחס 
מקוריץ, שהתבטא עליו: "ראיתי כיצד אליהו הנביא מתלווה אליו ומגלה לו את סודה הכמוס של האידרא קדישא". הצדיק ר' ליב שרה'ס סיפר 
כי "ראה על פניו את צלם אלוקים בשלמות". בשער הספר שלפנינו נכתבו דברים מופלאים בשבחו, ביניהם: "היה דבוק בקונו בכל עתיו ורגעיו 
בלתי נפרד בהליכה ובישיבה...". הספר נכתב מפיו על ידי תלמידו הרה"ק רבי אליעזר מז'יטומיר בעל "פרקי הנאזר". האדמו"ר רבי ישראל מרוז'ין 
אמר על הספר כי "כל מה שכתוב בספר הוא מחובת כל יהודי להתנהג כך". 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"(.
רישומים בדף השער: "אברהם אביש במוהר"ר משה ---"; "הצעיר יאודה טבאך ס"ט"; "גואל אחרון למדרש מע' הגביר החכם המרומם ג'י מאיר 

לזבונא יצ"ו" )רישום זהה מופיע גם בדף י/1(.
עותק נאה עם שוליים רחבים, על נייר איכותי. ]2[, נח, סא-פ, ]2[; נב, נה-צח, קא-קכ; סד דף. 22.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני עש קלים בדף 
השער ובדפים נוספים, עם פגיעות קלות במסגרת השער ובטקסט. קרע בשולי אחד מהדפים, ללא פגיעה בטקסט. חותמות. כריכת עור חדשה.
בשנים תקנ"ח-תק"ע נדפס הספר במספר מהדורות דומות זו לזו, מהן במספר וריאנטים, ראה: א' טויבר, מחקרים ביבליוגרפיים, עמ' 36-39; י' 

יודלוב, גנזי ישראל, מס' 1140. בעותק שלפנינו האיסור להדפיס את הספר עומד על חמש-עשרה שנה, ולא עשרים שנה.

פתיחה: $1000
הערכה: $4000-6000

45. Meor Einayim (Chernobyl) – Slavita, 1798 – First Edition

Meor Einayim, Chassidic essays on the Torah, by Rebbe Menachem Nachum [Twersky] of Chernobyl. Slavita: [R. Moshe 
Shapira, 1798]. First edition.
Meor Einayim is a fundamental work of the Chassidic movement, and one of the first Chassidic compositions presenting 
the teachings of the Baal Shem Tov and the Maggid of Mezeritch. The author, the maggid R. Menachem Nachum 
of Chernobyl (1730-1798, Encyclopedia L'Chassidut, III, pp. 168-175), was one of the founders of Chassidism 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. He served as maggid in Norynsk, Pohrebyshche and Chernobyl. He acceded to his disciples' entreaties to 
print his teachings and delegated the task to his disciple R. Eliyahu son of R. Zev Wolf Katz, instructing him to publish 
his writings in the "fine and exceptional printing press established in Slavita…" (the printing press of R. Moshe Shapira, 
then in its early years).
The book was allegedly originally eighteen times longer, but when arranging it for printing, R. Nachum of Chernobyl 
commanded his disciples to burn many leaves, leaving only the teachings which were divinely inspired. His writings 
were divided by his disciples into two parts, one part on the Torah, including selections, published under the title Meor 
Einayim (the present book), and a second part pertaining to Talmudic aggadot, named Yismach Lev. The two parts 
were printed concurrently in Slavita, the same year. In later editions, the two parts were combined and published 
together, under the common title of Meor Einayim. R. Nachum of Chernobyl passed away during the course of the 
book's preparation for print.
Chassidic leaders ascribed great importance and holiness to the book, studying it every day and preserving it as a 
protection. The Chozeh of Lublin and R. Yitzchak of Skver (grandson of the author) reputedly said that the book has 
the power to light up the person's soul, similarly to the Zohar, and R. Yitzchak Izek of Komarno asserted that Meor 
Einayim should never depart from before one's eyes, as all the teachings it contains are lofty and holy.
[2], 160 leaves. 19 cm. Good-fair condition. Stains, including dampstains. Worming, affecting text in several places, repaired in part 
with paper. Minor open tear to title page and minor marginal tears to title page and several other leaves. Minor marginal open 
tears to final leaves (affecting ornament on final page), repaired with paper. Copy presumably comprised of leaves from several 
different copies. Inscriptions. Stamps. New leather binding. 

Opening price: $5000
Estimate: $10,000-15,000
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46. Or HaMeir (R. Ze'ev Wolf of Zhitomir) – Korets, 1798 – First Edition – Fine, Wide-Margined Copy

Or HaMeir, Chassidic and Kabbalistic homilies and allusions on the Torah portions, Megillot and festivals, by Rebbe 
Ze'ev Wolf of Zhitomir. Korets: printer not indicated, [1798]. First edition.
Or HaMeir is one of the first Chassidic books, and contains teachings of the Baal Shem Tov. The author, R. Ze'ev Wolf 
of Zhitomir was one of the foremost disciples of the Maggid of Mezeritch, and a close disciple of R. Yaakov Yosef of 
Polonne, R. Nachum of Chernobyl and R. Levi Yitzchak of Berdichev. He was also close to R. Pinchas of Korets, who once 
said that he saw how R. Ze'ev Wolf was accompanied by Eliyahu the Prophet, who revealed to him holy secrets. R. Leib 
Sarah's said that he "saw upon his face the image of G-d in its perfection". The title page of this book bears exceptional 
praises about the author, such as: "He cleaved to his Creator at all times, unseparated while walking or sitting…". This 
book was dictated to his disciple R. Eliezer of Zhitomir, author of Pirkei HaNe'ezar. Rebbe Yisrael of Ruzhin remarked 
that "each Jew is obligated to conduct himself according to all that is written in the book". 
Of all Chassidic works, this book was particularly cherished by R. Chanoch Henich of Alexander (Tiferet Avot, Vizhnitz, 
1993, p. 208).
Rebbe Yissachar Dov of Belz is reputed as saying that R. Ze'ev Wolf delivered only one eighth of the Torah he received 
from Heaven, and of what he delivered only one eighth was heard; from that which was heard only one eighth was 
understood; from that which the author of Pirkei HaNe'ezar comprehended he wrote only one eighth, and from that 
which was printed only one eighth is understood. R. Ze'ev Wolf passed away in 1798 and this book was printed shortly 
after his passing.
Inscriptions on the title page: "Avraham Abish son of R. Moshe ---"; "Yehuda Tabbach"; "Beit Midrash of the 
philanthropist… Meir Lisbona" (identical inscription appears also on p. 10a).
Fine, wide-margined copy on high-quality paper. [2], 58, 61-80, [2]; 52, 55-98, 101-120; 64 leaves. 22.5 cm. Good condition. 
Stains. Minor worming to title page and other leaves, slightly affecting border and text. Marginal tear to one leaf, not affecting 
text. Stamps. New leather binding.
During 1798-1810, this book was printed in several similar editions; see: A. Tauber, Bibliographic Studies, pp. 36-39; Y. 
Yudlov, Ginzei Yisrael, no. 1140. In this copy, the prohibition to print the book is set at 15 years, not 20.

Opening price: $1000
Estimate: $4000-6000
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47. 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: printer not indicated, [1810]. First edition.
An early Chassidic book. This book is one of the first and most reliable sources of the teachings of the Baal Shem Tov, 
which the author, R. Moshe Chaim Efraim of Sudilkov (d. 1800), grandson of the Baal Shem Tov (son of the Baal Shem 
Tov's pious daughter Odel), received directly from him. In his renowned letter to his brother-in-law R. Gershon of Kitov 
in 1752, the Baal Shem Tov refers to this grandson as a tremendous genius.
The book includes approbations by foremost Chassidic leaders: R. Levi Yitzchak of Berditchev, the Maggid R. Yisrael of 
Kozhnitz, R. Yaakov Yitzchak HaLevi Horowitz the Chozeh of Lublin, R. Avraham Yehoshua Heshel Rabbi of Apta, and 
the Be'er Mayim Chaim. Selections by the Baal Shem Tov at the end of the book.
Chassidic leaders greatly praised the holiness of this book, and its ability to inspire whoever studies it with fear of G-d, 
as R. Levi Yitzchak wrote in his approbation to the book: "I am convinced that this book will enthuse the hearts of our 
Jewish brethren to worship G-d".
All the approbations emphasize the author's lineage as grandson of the Baal Shem Tov, and that the book is replete 
with the latter's essential teachings.
[2], 114 leaves. 20.5 cm. Greenish paper. Most leaves in good condition. Stains, including dark dampstains to final leaf. Tears to final 
leaf and one other leaf, slightly affecting text, and marginal open tear to final leaf, repaired with paper. Minor marginal worming 
to title page and several other leaves, not affecting text. Minor defects to several leaves, slightly affecting text. Inscriptions. New 
leather binding.

Opening price: $5000
Estimate: $15,000-20,000

– מהדורה  קוריץ, תק"ע   – דגל מחנה אפרים  ספר   .47
ראשונה

ספר דגל מחנה אפרים, על סדר התורה בדרך החסידות, מאת 
נכד הבעש"ט.  רבי משה חיים אפרים אשכנזי אב"ד סדילקוב, 

קוריץ, ללא שם מדפיס, ]תק"ע 1810[. מהדורה ראשונה. 
המקורות  מן  הוא  זה  ספר  המוקדמים.  החסידות  מספרי 
ינק  אותה  תורת הבעש"ט,  ביותר של  והמוסמכים  הראשונים 
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". בסוף הספר "לקוטים" מהבעש"ט.
ובסגולתו  הספר  של  קדושתו  בדבר  הפליגו  החסידות  גדולי 
לעורר את הקורא בו ליראת שמים, וכפי שכתב רבי לוי יצחק 
ידי החיבור הלז  "מובטחני שעל  מברדיטשוב בהסכמה לספר: 
יתלהב לבב אחינו בני ישראל לעבודת הבורא ברוך הוא וברוך 

שמו".
כ"נכד  המחבר  של  ייחוסו  את  הדגישו  ההסכמות  כותבי  כל 
של  תורתו  ביסודות  מלא  שהספר  העובדה  ואת  הבעש"ט" 
על  כותב בהסכמה  חיים"  מים  ה"באר  סבו הבעש"ט. מחותנו 
אשר  אלקי  האיש  של  נכד  קדישא...  "בוצינא  וספרו:  המחבר 
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...".
]2[, קיד דף. 20.5 ס"מ. נייר ירקרק. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות כהים בדף האחרון. קרעים עם פגיעות קלות בטקסט 
בדף האחרון ובדף נוסף, וקרע חסר בשולי הדף האחרון, משוקם בהדבקת נייר. סימני עש קלים בשולי דף השער ומספר דפים נוספים, ללא 

פגיעה בטקסט. פגמים קלים במספר דפים, עם פגיעות קלות בטקסט. רישומים. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $5000
הערכה: $15,000-20,000
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48. ספר אור החכמה – לאשצוב, תקע"ה – מהדורה ראשונה – ספר סגולה ללידה קלה – שני חלקים בכרך אחד 

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

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".
תלמיד  מוועריש,  קהת  לרבי  מובהק  תלמיד  תקס"ד-תקס"ח(,  השנים  בין  )נפטר  ודובנקא  מקריסניפולי  פייבל  אורי  רבי  המקובל  המחבר, 
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".
רישומים רבים לאורך הספר )בחלק שני( – חלקם נמחקו או קוצצו: "להקלויז של הרב מטשרנאביל פה ברדיטשוב". בעמוד האחרון: "שייך 

לבה"מ ד--- מדובנא".
שני חלקים בכרך אחד. ]2[, עו, מו; ]1[, ס, נט-קג דף. 20.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. סימני עש רבים, עם פגיעות רבות בטקסט, משוקמים 
במילוי נייר. קרעים חסרים בשולי דפי השער של שני החלקים, ובדפים נוספים, משוקמים ברובם בהשלמות נייר. דפי השער של שני החלקים 
ומספר דפים נוספים הושלמו כפי הנראה מעותקים אחרים. חיתוך דפים עם פגיעות בכותרות הדפים. חותמות )מחוקות בחלקן בשפשוף( 

במספר מקומות. כריכת עור חדשה. 

פתיחה: $1000
הערכה: $2000-3000
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49. ספר אורח לחיים )ר' אברהם חיים מזלוטשוב( – ברדיטשוב, תקע"ז – מהדורה ראשונה

ספר אורח לחיים, דרושים על התורה בדרך הקבלה והחסידות, חמישה חלקים, מאת האדמו"ר רבי אברהם חיים מזלוטשוב. ]ברדיטשוב, דפוס 
רבי ישראל ב"ק, תקע"ז 1817[. מהדורה ראשונה.

טהרת  על  חיבור  חובר  אשר  בענקים,  הגדול  דאדם  ספרא  "האי  )הכותב:  מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  החסידות:  מגדולי  מעניינות  הסכמות 
הקודש"(; רבי ישראל, המגיד מקוז'ניץ )המסיים: "תפילתי שגורה בפי לעולם, לפני אל עליון גואלם, יהי רצון שנעבדהו יומם וליל, ונאזור חיל, 
עד יום ישמחנו כימות עניתנו, ואל הר קדשו יביאנו"(; רבי יעקב יצחק, החוזה מלובלין )הכותב: "הגם שאין דרכי להתנהג בגדולות, כי ידע אנוש 
דרכו שאיני לא רב ולא מגיד, אעפ"י כן אהבה מקלקלת השורה, מאהבת הבורא ב"ה ללכת בדרכיו והוא ב"ה רצון יריאיו יעשה. כן אנחנו, ומפני 
אהבתו ית', אני אוהב את כל ישראל מאד ומכ"ש צדיקיו, ע"כ אני כותב הסכמה..."(; רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא; רבי חיים טירר, בעל 

"באר מים חיים".
המחבר, רבי אברהם חיים מזלוטשוב )תפ"ו בערך-תקע"ו; אנצ' לחסידות, א', עמ' פ-פא(, מגדולי התורה והחסידות בדורו. בנו של רבי גדליה 
אב"ד זולקווא, חתן רבי פנחס הורוויץ "בעל ההפלאה", ובזיווג שני חתן רבי יששכר דוב מזלוטשוב בעל "בת עיני". מתלמידי המגיד ממזריטש, 

רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב, בעל ההפלאה ואחיו רבי שמואל שמעלקא מניקלשבורג.
בראש הספר שלפנינו הקדמה ארוכה מאת הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות מבראד, אשר מסיים את דבריו בתיאור שבחי המחבר ותולדותיו: 
"אמרתי להציע לרבים טיבו של האיש קדוש המחבר ז"ל... והי']ה[ אדם גדול בתורה ובחסידות והיה שוהה בתפילתו כמעט רובו של יום ועסקן 
גדול בצדקות וג"ח ]גמילות חסד[ ורבים השיב מעון והי']ה[ יודע בתעלומות חכמה וסתרי תורה". כששלח פעם המחבר מכתב ל"אוהב ישראל" 
מאפטא, ובו ביקש שיתפלל לרפואתו, השיב לו ה"אוהב ישראל": "תמיה גדולה שכבוד מעלתו אינו מתפלל על עצמו... אדם כמוהו יכול להתפלל 
ובטוח לי שינצחו התחתונים את העליונים" )אגרות האוהב ישראל, אגרת כג-ב(. את ספרו "אורח לחיים" הכין המחבר לדפוס בעצמו בשנים 
תקס"ד-תקע"ד, ואף קיבל את הסכמותיהם של רבים מגדולי החסידות, הכותבים עליו בידידות ואהבה רבה, אולם הוא לא הספיק להדפיסו. 

הספר נדפס בשנת תקע"ז, כשנה לאחר פטירתו.
הגהה ארוכה )קצוצה( בדף כה/2 מהספירה הראשונה, מכותב לא מזוהה. 

בדף המגן הקדמי הקדשה )"דורון דרשה"( בכתב-יד מאת רבי דוד פרנקל )כנראה מהוסיאטין( לרבי אליעזר צבי טויב )כנראה בן רבי יהודה 
יחיאל טויב מראזלא, אחיו של האדמו"ר רבי מנחם מנדל טאוב מקאליב; נספה בשואה(.

נב; נט; ג, ב-כט; לז; לא דף. דפים ב-ג מהספירה השלישית מופיעים פעמיים. 19.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות )כתמי 
שעווה וכתמים קשים במספר דפים(. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. קרע חסר קטן עם פגיעה קלה בטקסט באחד מהדפים. חיתוך דפים 
עם פגיעות בכותרות הדפים במספר מקומות. פגם בהדפסה, עם חיסרון בטקסט באחד מהדפים. הדבקת נייר בדף האחרון, עם פגיעה קלה 

בטקסט. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $1000
הערכה: $2000-3000

48. Or HaChochmah – Łaszczów, 1815 – First Edition – Segulah for Easy Birth – Two Parts in One Volume

Or HaChochmah, Chassidic and kabbalistic essays on the Torah portions, by the kabbalist R. Uri Feivel of Krisnipoli 
(Chervonohgrad) and Dubienka. Łaszczów, Yehuda Leib Rubinstein and Moshe Zicker, [1815]. First edition. Two parts 
in one volume.
This book is considered a segulah for an easy birth. R. Moshe Tzvi Landau of Kleinwardein writes in his work "Shulchan 
Melachim" on the laws pertaining to birthing mothers: "It has already become a widespread custom to place a book 
wrapped in cloth beneath the head of the woman in labor, customarily the holy book Noam Elimelech and the holy 
book Or HaChochmah" (this is quoted in halachic literature). It is also reported that R. Yeshaya Zilberstein of Waitzen 
would send a copy of Or HaChochmah to women in labor, to place beneath their pillow as a segulah for an easy birth.
The author, the kabbalist R. Uri Feivel of Krisnipoli and Dubienka (d. between 1804-1808), was a close disciple of R. Kehat 
of Werish, who was a disciple of the Baal Shem Tov. R. Uri Feivel's son, in his description of his father in the foreword 
to this book, recalls him as a prolific author who also wrote a composition on the Torah consisting of 15 explanations 
for each verse, as well as works on the Five Megillot, Tikunei Zohar, Idrot, Sifra DeTzniuta, Sefer Yetzira, "awesome, 
concealed and impenetrable commentaries", yet all were destroyed in a fire. R. Meir Rabbi of Brody describes the 
author in his approbation: "He never departed from the tent of Torah, delving into its revealed and hidden realms, and 
he feared G-d out of love; most of his knowledge and study pertained to Kabbalah".
Many inscriptions throughout the book (in part II) – some deleted or trimmed: "For the kloiz of the rabbi of Chernobyl, 
here in Berditchev". On the final page: "Belongs to the Beit Midrash --- Dubno".
Two parts in one volume. [2], 76, 46; [1], 60, 59-103 leaves. 20.5 cm. Fair-good condition. Stains. Extensive worming, with 
significant damage to text, repaired with paper. Marginal open tears to title pages of both parts and to other leaves, mostly 
repaired with paper. Both title pages and several other leaves presumably supplied from other copies. Leaves trimmed with damage 
to headings. Stamps (partially rubbed out) in several places. New leather binding.

Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000



98  |  נובמבר 2022  

49. Orach LeChaim (R. Avraham Chaim of Zlotchov) – Berditchev, 1817 – First Edition

Orach LeChaim, kabbalistic and Chassidic homiletics on the Torah, five parts, by Rebbe Avraham Chaim of Zlotchov. 
[Berditchev: R. Yisrael Bak, 1817]. First edition. 
With interesting approbations by prominent Chassidic leaders, such as R. Levi Yitzchak of Berditchev; R. Yisrael, the 
Maggid of Kozhnitz; the Chozeh of Lublin; R. Avraham Yehoshua Heshel of Apta; and R. Chaim Thirer, author of Be'er 
Mayim Chaim.
The author, R. Avraham Chaim of Zlotchov (ca. 1726 – 1816; Encyclopedia L'Chassidut, I, pp. 80-81), a prominent Torah 
scholar and Chassidic leader in his times. He was the son of R. Gedalia Rabbi of Zhovkva, and son-in-law of R. Pinchas 
Horowitz – the Haflaa. In his second marriage, he was the son-in-law of R. Yissachar Dov of Zlotchov, author of Bat Eini. 
A disciple of the Maggid of Mezeritch, R. Yechiel Michel of Zlotchov, the Haflaa and his brother R. Shmuel Shmelke of 
Nikolsburg.
In his lengthy foreword to the book, R. Efraim Zalman Margolies of Brody extols the author's virtues and recounts the 
latter's life story. He describes the author as outstanding in Torah and Chassidut and well versed in kabbalah. He relates 
how he would spend most of the day in prayer and acts kindness, and inspired many to repent. The author once sent a 
letter to the Ohev Yisrael of Apta requesting that he pray for his recovery, and the Ohev Yisrael responded in surprise 
that he doesn't pray for himself, assuring him that the prayers of a person of his stature would surely be accepted 
(Igrot HaOhev Yisrael, letter 23-2). The author prepared his book Orach LeChaim for print in 1804-1814, and received 
the approbations of many Chassidic leaders who wrote about him with deep friendship and affection, but he did not 
manage to print it. The book was only printed in 1817, a year after the author's passing.
Lengthy gloss (trimmed) on p. 25b of second sequence, by an unidentified writer.
Handwritten bar mitzvah dedication on the front endpaper, from R. David Frankel (presumably of Husiatyn), to R. 
Eliezer Tzvi Taub (presumably son of R. Yehuda Yechiel Taub of Rozlo, brother of Rebbe Menachem Mendel Taub of 
Kaliv; perished in the Holocaust).
52; 59; 3, 2-29; 37; 31 leaves. Extra copies of leaves 2-3 of third sequence. 19.5 cm. Good-fair condition. Stains, including 
dampstains (several leaves with wax stains and significant stains). Worming, affecting text. Minor open tear, slightly affecting text 
on one leaf. Leaves trimmed with damage to headings in several places. Printing defect, with loss to text on one leaf. Paper repair 
to final leaf, slightly affecting text. New leather binding.

Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000
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50. Toldot Aharon (R. Aharon of Zhitomir) – 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. With approbations by great 
Chassidic leaders: the Ohev Yisrael of Apta, R. Mordechai of Chernobyl and R. Yisrael of Pikov. In all three approbations, 
the author is termed "the holy light, G-dly man".
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, and brought to press within the year of mourning following the passing 
of the author. The book is written in an animated, passionate style, as the approbations describe it: "His holy words 
enthuse the hearts of the Jewish people towards their Father in Heaven, like a tongue of flame rising heavenwards"; 
"His words are impassioned like a fiery flame". The book quotes dozens of teachings received by the author from his 
prime teacher, R. Levi Yitzchak of Berditchev, as well as expressions of his exceptional reverence for his teacher.
The author, R. Aharon of Zhitomir (ca. 1750-1817; Encyclopedia L'Chassidut, I, p. 156) was appointed ca. 1798 by his 
teacher R. Levi Yitzchak of Berditchev as maggid in Zhitomir, and the latter cautioned the townspeople of Zhitomir 
exceedingly to treat him with great respect. He held this position for some three years. He later moved to Hungary, 
where he served as maggid in Karoly (Carei) and Ashvar (Nyírvasvári), which became a Chassidic town under his 
influence. This book contains the sermons he delivered in Zhitomir in 1798-1801.
[2], 20, [2], 21-36, 40-191 leaves (misfoliated). Bluish paper. 19 cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains and dark 
stains. Worming, affecting text. Tears and open tears to several leaves. Inscriptions and stamps. New leather binding.

Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000

 – מז'יטומיר(  אהרן  )ר'  אהרן  תולדות  ספר   .50
ברדיטשוב, תקע"ז – מהדורה ראשונה

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

לספר מכונה המחבר "בוצינא קדישא איש 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 
כפי  ולוהט,  חי  בסגנון  כתוב  החיבור  המחבר.  פטירת  על 
לבבות  מעוררים  הקדושים  "דבריו  בהסכמות:  שמתואר 
ישראל לאביהם שבשמים בלהב העולה השמימה"; "דבריו 
בוערים כאש להבה". בספר מובאות עשרות אמרות שקיבל 
המחבר מרבו המובהק רבי לוי יצחק מברדיטשוב, וכן דברי 

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

שאמר בז'יטומיר בשנים תקנ"ח-תקס"א.
משובש(.  דפים  )מספור  דף  מ-קצא  כא-לו,   ,]2[ כ,   ,]2[
נייר כחלחל. 19 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי 
בטקסט.  פגיעות  עם  עש,  סימני  כהים.  וכתמים  רטיבות 
וחותמות.  וקרעים חסרים במספר דפים. רישומים  קרעים 

כריכת עור חדשה.

פתיחה: $1000
הערכה: $2000-3000
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51. Tzemach Hashem LiTzvi (R. Tzvi Hirsh of Nadvorna) – Berditchev, 1818 – First Edition

Tzemach Hashem LiTzvi, Chassidic essays on the Torah portions, by R. Tzvi Hirsh of Nadvorna. [Berditchev (Berdychiv): 
R. Yisrael Bak, ca. 1818]. First edition.
The author, Rebbe Tzvi Hirsh of Nadvorna (1740-1802; Encyclopedia L'Chassidut, III, pp. 604-607), was a leading third 
generation Chassidic rebbe. Disciple of the Maggid of Mezeritch. His primary teacher was 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. 
R. Tzvi Hirsh's disciples include R. Menachem Mendel of Kosov, R. Tzvi Hirsh of Zidichov, R. Avraham David of Buchach 
and others. He wrote many books and was famous for his primary work Tzemach Hashem LiTzvi. His book Alfa Beta 
merited many editions and R. Eliezer Papo, author of Pele Yo'etz, included it in his composition.
[3], 28; 138 leaves. Approx. 20 cm. Bluish paper. Fair-good condition. Stains, including dampstains. Tears and open tears, affecting 
text in several places, repaired with paper (photocopy replacements on final leaves). Inscriptions and stamps. New leather binding.
Including leaf [3] with third approbation and omissions from Parashiot Ki Tisa and Shemini, found in some copies only.
The date of printing follows A. Yaari, HaDfus HaIvri BeBerditchov, Kiryat Sefer, 21, 1944-1945, pp. 120-121. The title 
page decoration, a Torah shield, is the printer's device of R. Yisrael Bak.

Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000

51. ספר צמח ה' לצבי )ר' צבי הירש מנדבורנה( – 
ברדיטשוב, תקע"ח – מהדורה ראשונה

ספר צמח ה' לצבי, מאמרי חסידות על התורה, מאת רבי 
צבי הירש מנדבורנה. ]ברדיטשוב, דפוס רבי ישראל ב"ק, 

תקע"ח 1818 בערך[. מהדורה ראשונה.
מחבר הספר, האדמו"ר רבי צבי הירש מנדבורנה )ת"ק-
ג, עמ' תרד-תרז(, מגדולי הדור  תקס"ב, אנצ' לחסידות, 
ותלמידו  ממזריטש  המגיד  תלמיד  לחסידות.  השלישי 
המובהק של רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב, שאמר עליו כי 
בקרבתו.  חפץ  הנביא  אליהו  וכי  שבתלמידיו  הגדול  הוא 
בין תלמידיו היו רבי מנחם מנדל מקוסוב, רבי צבי הירש 
כתב  ועוד.  מבוטשאטש  דוד  אברהם  רבי  מזידיטשוב, 
ה'  "צמח  העיקרי  בחיבורו  והתפרסם  חיבורים,  מספר 
ורבי  רבות  למהדורות  זכה  ביתא"  "אלפא  ספרו  לצבי". 

אליעזר פאפו בעל "פלא יועץ" העתיקו וצירפו לחיבורו.
מצב  כחלחל.  נייר  בקירוב.  ס"מ   20 דף.  קלח  כח;   ,]3[
עש.  סימני  רטיבות.  כתמי  בהם  כתמים,  בינוני-טוב. 
קרעים וקרעים חסרים, עם פגיעה בטקסט במספר דפים, 
עם  האחרונים  )בדפים  ובהדבקה  נייר  במילוי  משוקמים 

השלמה בצילום(. רישומים וחותמות. כריכת עור חדשה.
וההשמטות  השלישית  ההסכמה  עם   ,]3[ דף  כולל 
מפרשיות כי תשא ושמיני, הנמצא רק בחלק מן הטפסים.
יערי, הדפוס העברי בברדיטשוב,  א'  תאריך הדפוס ע"פ 
הקישוט   .120-121 עמ'  תש"ד-תש"ה,  כא,  ספר,  קרית 
בשער – טס של ספר תורה – סמל הדפוס של רבי ישראל 

ב"ק.

פתיחה: $1000
הערכה: $2000-3000
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52. ספר ליקוטי מוהר"ן – מהדורה שניה שנדפסה בבית מוהרנ"ת – ברסלב, תקפ"א

ספר ליקוטי מוהר"ן )קמא ותנינא(, לרבינו נחמן מברסלב. ]ברסלב, תקפ"א 1821, מהדורה שניה שנדפסה בדפוס הביתי של תלמידו רבי נתן 
מברסלב – מוהרנ"ת[. 
שער נפרד לכל חלק. 

בדף השער של כל אחד מהחלקים הודגש מקום הדפוס הראשון. בחלק הראשון הודגשה המילה "באוסטרהא" באותיות גדולות: "ואין די באר 
כמה מעלות טובות אשר נתוספו באלה על הראשונים אשר נדפסו זה י"ג שנה – באוסטרהא". בחלק השני הודגשה המילה "במאהלוב" באותיות 
גדולות: "זה הספר הקדוש נדפס כבר זה עשר שנים, וכעת נדפס שנית בתוספות מראה מקומות... ובתוספות כמה חידושים חדשים אשר לא 

הובאו כלל בראשונים אשר נדפסו – במאהלוב".
ספרים אלו סודרו לדפוס ונדפסו ע"י רבי נתן מברסלב )מוהרנ"ת(, מפיץ תורת רבו רבי נחמן "נחל נובע מקור חכמה" )ראשי תיבות: נחמן(. מאחר 
שלא ישרו בעיניו ההדפסות הקודמות בשל הטעויות הרבות שנפלו בהן, הקים רבי נתן בביתו בברסלב בית דפוס מיוחד ובו הדפיס בקדושה 
ובטהרה את ספרי רבו. בספר ימי מוהרנ"ת הוא כותב על תלאותיו בהקמת בית הדפוס: "...אח"כ כשבאתי לביתי עזר לי השי"ת והכניס מחשבות 
בלבי ועצות נפלאות עד שזכיתי באותה השנה להעמיד הדפוס ולהדפיס ספרי רבינו ז"ל ס' לקוטי מוהר"ן הראשון והתנינא וגם ס' הא-ב ושמות 
הצדיקים – והכל בתיקונים נפלאים ובהוספות חדשות נפלאות ונוראות המחיין הנפש...". בהמשך מספר רבי נתן על הקשיים הרבים בקבלת 
רישיון ממשלתי להדפסה ובהשגת הנייר ]הספרים ממהדורה זו נדפסו על נייר לא מעובד )עבה ורך( ובגודל לא אחיד, ומסיבה זו הם נדירים 

מאד[. בית הדפוס נסגר לבסוף ע"י השלטונות ורבי נתן נאלץ לברוח מן העיר.
]2[, מב; ד, קכב דף. החלק השני )תניינא( נכרך לפני החלק הראשון )קמא(. חסרים שני הדפים האחרונים )מג-מד( של החלק השני. ]1[ דף 
אחרון של החלק הראשון, עם המפתחות, נכרך לאחר דף השער של החלק השני. 22.5 ס"מ. מרבית הדפים במצב טוב-בינוני, מספר דפים במצב 
בינוני. כתמים, בהם כתמי ועקבות רטיבות וכתמים כהים. קרעים חסרים בדפי השער של שני החלקים ובדפים נוספים, עם פגיעות בטקסט, 
משוקמים במילוי נייר )עם השלמות של הטקסט בצילום ובכתב-יד במספר מקומות(. סימני עש, עם פגיעות קלות בטקסט. חותמת בדף השער 

של החלק השני. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $2000
הערכה: $5000-10,000
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52. Likutei Moharan – Second Edition Printed in the Home of R. Natan of Breslov – Breslov, 1821

Likutei Moharan (Kama and Tinyana), by R. Nachman of Breslov. [Breslov: printed in the home of his disciple R. Natan 
of Breslov, 1821]. Second edition. 
Separate title page for each part.
The place of printing of the first edition of each part is emphasized on each title page: the word "Ostroh" is enlarged 
on the title page of Part I ("…wonderful things added to the first edition printed 13 years ago – in Ostroh"), and the 
word "Mohyliv" is enlarged on the title page of Part II ("This holy book was printed already ten years ago, and is 
now being reprinted with the addition of references… and with the addition of several new novellae which were not 
mentioned at all in the first books printed – in Mohyliv").
These books were arranged and printed by R. Natan of Breslov (Moharnat), disseminator of his teacher's doctrine. 
Disappointed with the quantity of errors which crept into the first edition, Moharnat decided to establish a special 
printing press in his home in Breslov for the purpose of printing the books of his prime teacher in holiness and purity. In 
the book Yemei Moharnat, he describes the difficulties in establishing the printing press: "…G-d helped me and placed 
in my heart thoughts and wonderful ideas, until I merited that year to establish a printing press and to print the books 
of our teacher, Likutei Moharan Kama and Tinyana…". R. Natan then recounts the many difficulties in obtaining paper 
(books from these printings are very rare, and were printed on unprocessed paper of uneven size), and the difficulties in 
obtaining governmental license. The press was eventually closed by the authorities and R. Natan was compelled to flee.
[2], 42; 4, 122 leaves. Part II (Tinyana) bound before part I (Kama). Lacking final two leaves (43-44) of part II. [1] final leaf of part I, 
with indexes, bound after title page of part II. 22.5 cm. Most leaves in good-fair condition, several leaves in fair condition. Stains, 
including dampstains, traces of past dampness and dark stains. Open tears to title pages of both parts and other leaves, affecting 
text, repaired with paper (with photocopy and handwritten text replacement in several places). Worming, slightly affecting text. 
Stamp on title page of part II. New leather binding.

Opening price: $2000
Estimate: $5000-10,000 

52b



ספרי חסידות  |  103

סט שלם   – אוסטרהא, תקפ"ה-תקפ"ו   – ה"הפלאה"  יפות" לבעל  ה"פנים  ראשונה של  – מהדורה  תורה  חומשי  53. חמשה 
בחמשה כרכים – ברכה של רעק"א לקוני הספר

חמשה חומשי תורה, עם פירושי רש"י ובעל הטורים, ועם פירוש "פנים יפות", מאת רבינו פנחס הלוי הורוויץ אב"ד פרנקפורט דמיין. אוסטרהא, 
דפוס אברהם קלאהר פיין ודוד בן יצחק מרדכי, תקפ"ה-תקפ"ו ]1825-1826[. מהדורה ראשונה. עם הסכמות ה"אוהב ישראל" מאפטא, רבי 

עקיבא איגר, ה"חתם סופר", רבי יעקב מליסא וה"ברוך טעם".
חמשה חלקים בחמשה כרכים. בשער נדפס: "פנים יפות... והוא חלק שלישי מספר הפלאה". החלקים הראשונים של ספר "הפלאה" הם ספר 

"כתובה" על מסכת כתובות )אופיבאך תקמ"ז( וספר "המקנה" על מסכת קידושין )אופיבאך תקס"א(.
הספר שלפנינו נדפס כעשרים שנים לאחר פטירת המחבר. תוכן הספר הוא פירושים על התורה על-פי דרך הפשט, הפלפול, הדרוש, הרמז, 
המוסר, הקבלה והחסידות. העורך והמו"ל של הספר היה מחותנו של המחבר, הגאון המפורסם רבי אפרים זלמן מבראד, שאף כתב הקדמה 

ארוכה, מפורטת ומעניינת בתחילת הספר. כמו כן, הוסיף רבי אפרים בסוף הכרכים פירוש משלו לדברי רש"י, ונקרא בשם "שם אפרים".
בהסכמתו כותב רבי עקיבא איגר על החשיבות והזכות שבקניית ספר זה: "אשרי שיאחז צדיק דרכו דרך הקודש יקרא לה, לקוח ספר התורה הזאת 

בביתו ובחומותיו, והבית ימלא אורה כשחר נכון מוצאו".
הגאון הקדוש רבי פנחס הלוי איש הורוויץ אב"ד פרנקפורט דמיין, בעל ה"הפלאה" )תצ"א-תקס"ה(, בצעירותו כיהן ברבנות בערים וויטקוב ולכוביץ. 
בכ"ו טבת תקל"ב הוכתר כאב"ד ור"מ העיר פרנקפורט דמיין, שהיתה באותה תקופה מרכז התורה הגדול בגרמניה, ובה כיהן ברבנות למעלה 
משלושים ושלש שנים, עד לפטירתו. בישיבתו העמיד תלמידים הרבה, שהמפורסם שבהם הוא תלמידו המובהק הגאון בעל ה"חתם סופר". היה 
מראשי הלוחמים בהשכלה וברפורמה. רבי פנחס וחידושי תורתו היו נערצים מאד על כל גדולי דורו, הן על גדולי החסידים והן על גדולי המתנגדים.
בראשית שנת תקל"ב, מעט לפני שהגיע לפרנקפורט, שהה רבי פנחס, יחד עם אחיו הגה"ק הר"ר שמעלקא אב"ד ניקלשבורג, מספר שבועות 
אצל המגיד ממעזריטש, שם קבלו סתרי תורה ועבודת ה' מהמגיד וגדולי תלמידיו )על כך מספר האדמו"ר האמצעי מליובאוויטש בהקדמתו 
המפורסמת לשלחן ערוך הרב שנדפסה לראשונה בשנת תקע"ד(. האדמו"ר ה"צמח צדק" מליובאוויטש מגדיר את רבי פנחס כ"תלמידו של 
הה"מ נ"ע ]=הרב המגיד נשמתו עדן[" )לקוטי תורה, במדבר, ז'יטומיר תר"ח, דף כט/2, בהגהה לדברי זקנו בעל התניא(. בספרו "פנים יפות" 
מובאים כמה יסודות מתורתו של המגיד ממעזריטש )ראה: ערכי ההפלאה, ירושלים תשס"ו, א, עמ' מ-מא(, אך הוא מזכירו בפירוש רק במקום 
אחד בלבד, בפרשת בשלח )דף נז/2( בדיבור המתחיל "ויבאו מרתה" )יש שטענו שהשמטת שמו של המגיד מהספר "פנים יפות", נעוצה באשמת 
המעתיקים של כתב-היד. בהקדמת המו"ל רבי אפרים זלמן מרגליות נכתב כי הספר לא נדפס מתוך אוטוגרף המחבר, אלא מהעתק שהעתיק 
אחד מנכדי המחבר מ"העתק הספר שהיה בכתב ידי סופרים משונים", כלומר שהספר נדפס מכלי שלישי. אך טענה זו עדיין לא מיישבת את 

העובדה ששמו לא נזכר אף בספריו שהדפיס בעל ה"הפלאה" בחייו, גם באותם מקומות שמקור הרעיונות הוא מתורת המגיד(.
סט שלם בחמשה כרכים. שני שערים בכל כרך. שער ראשון מקוצר )עם מספר מילים בדיו אדומה(, ושער שני מפורט.

כרך בראשית: ]4[, קנו, ב-ז דף. כרך שמות: ]3[, ק, ק-קה, קה-קיב, קכא-קסח, קמט-קס, קסו-קעא, ]1[; י, ]3[; כא-לב, ]2[ דף. כרך ויקרא: ]2[, 
כו, כו-נט, נח-קלט, ]2[; ו, ]7[ דף. כרך במדבר: ]2[, קמו; ד, ]1[ דף. כרך דברים: ]2[, קנג; יח, ]8[ דף. 24 ס"מ )כרך שמות בגודל 21 ס"מ(. נייר 
כחלחל בכרך שמות. מצב טוב עד טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות קלים. כתמי דיו כהים בדפים הראשונים של כרך ויקרא )עם פגיעה 
בכותר הספר בדפי השער(. בלאי קל בחלק מהדפים. קרעים, בהם קרעים חסרים, עם פגיעות בטקסט במספר מקומות, משוקמים בחלקם 
בהדבקות נייר. קרעים בדף השער של כרך שמות, בהם קרע חסר בחלקו התחתון של השער, על גבול הטקסט. סימני עש קלים בכרך שמות. 

רישומים, חתימות וחותמות. כריכות עור חדשות )כרך שמות בכריכה שונה מן השאר(.

פתיחה: $3000
הערכה: $10,000-20,000
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53. Five Books of the Torah – First Edition of the 
Panim Yafot by the Haflaa – Ostroh, 1825-1826 – 
Complete Five-Volume Set – Rabbi Akiva Eger's 
Blessing for those who Purchase the Book

Five books of the Torah, with Rashi, Baal HaTurim and the 
Panim Yafot commentary by R. Pinchas HaLevi Horowitz 
Rabbi of Frankfurt am Main. Ostroh: Abraham Klorfein 
and David son of Isaac Mordechai, 1825-1826. First 
edition. With approbations by the Ohev Yisrael of Apta, 
R. Akiva Eger, the Chatam Sofer, R. Yaakov of Lissa and 
the Baruch Taam.
Five parts in five volumes. The title page states: "Panim 
Yafot… part III of the Haflaa composition". The first parts 
of the Haflaa: Ketubah on Tractate Ketubot (Offenbach 
1787) and HaMikneh on Tractate Kiddushin (Offenbach 
1801).
This book was published two decades after the passing 
of the author. The book consists of commentaries on the 
Torah, following various approaches – the basic meaning, 
pilpul, derush, remez, ethics, kabbalah and chassidut. The 
book was compiled and brought to press by the mechutan 
of the author, R. Efraim Zalman of Brody, who also 
composed a lengthy, detailed and interesting foreword, 
printed at the beginning of the book. R. Efraim also 
added at the end of the volumes his own commentary to 
Rashi, named Shem Efraim.
In his approbation, R. Akiva Eger describes the importance 
and great merit that lies in the purchase of this book.
R. Pinchas HaLevi Ish Horowitz, rabbi of Frankfurt am Main, author of the Haflaa (1731-1805), served in his youth as 
rabbi of Witkowo and Lachovice. On 26th Tevet 1772, he was appointed rabbi and dean of Frankfurt am Main, which 
at that time was the largest Torah center in Germany. He held this position for over thirty-three years, until his passing. 
He edified many disciples in his yeshiva, the most prominent of them being his close disciple the Chatam Sofer. He led 
the battles against Haskalah and the reform movement. R. Pinchas and his Torah novellae were held in high regard by 
all the Torah leaders of his generation, both Chassidim and Mitnagdim.
At the end of 1771, shortly before he arrived in Frankfurt, R. Pinchas spent several weeks together with his brother R. 
Shmelke Rabbi of Nikolsburg, by the Maggid of Mezeritch, where they absorbed the secrets of Torah and worship of 
G-d from the Maggid and his leading disciples (the Mitteler Rebbe of Lubavitch relates to this in his famous foreword 
to Shulchan Aruch HaRav, first printed in 1814). The Tzemach Tzedek of Lubavitch defines R. Pinchas as a disciple of the 
Maggid (Likutei Torah, Bamidbar, Zhitomir 1848, p. 29b, in a gloss on the words of his grandfather the Baal HaTanya). 
In his book Panim Yafot, the Haflaa brings several principles from the teachings of the Maggid of Mezeritch (see: Erkei 
HaHaflaa, Jerusalem 2006, I, pp. 40-41), although he only mentions him explicitly in one place, in Parashat Beshalach 
(p. 57b), in the commentary to "Vayavo'u Marata" (some claim that the omission of the name of the Maggid from 
the book Panim Yafot is the fault of the copyists of the manuscript. In his foreword, the publisher R. Efraim Zalman 
Margolies states that the book was not printed based on the author's own manuscript, but from a copying produced by 
one of the grandsons of the author, "based on a copying of the book produced by various scribes", meaning that the 
book was printed based on a third hand copy. This claims still does not explain the fact that the name of the Maggid 
of Mezeritch is not mentioned in any of the books published by the Haflaa in his lifetime, even when the source of the 
ideas quoted is from the teachings of the Maggid).
Complete set in five volumes. Two title pages for each volume – one concise title page (printed in red and black ink), 
and a second, more detailed title page.
Bereshit vol.: [4], 156, 2-7 leaves. Shemot vol.: [3], 100, 100-105, 105-112, 121-168, 149-160, 166-171, [1]; 10, [3]; 21-32, [2] 
leaves. Vayikra vol.: [2], 26, 26-59, 58-139, [2]; 6, [7] leaves. Bamidbar vol.: [2], 146; 4, [1] leaves. Devarim vol.: [2], 153; 18, [8] 
leaves. 24 cm (Shemot vol. – 21 cm). Shemot vol. printed on bluish paper. Good to good-fair condition. Stains, including minor 
dampstains. Dark inkstains to first leaves of Vayikra vol. (affecting book title on title pages). Minor wear to some leaves. Tears, 
including open tears, affecting text in several places, repaired in part with paper. Tears to title page of Shemot vol., including open 
tear to lower part of leaf, close to text. Minor worming to Shemot vol. Inscriptions, signatures and stamps. New leather bindings 
(Shemot vol. non-matching).

Opening price: $3000
Estimate: $10,000-20,000
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54. ספר עטרת צבי )זידיטשוב( – שלושת החלקים – לבוב, תקצ"ד-תר"א – מהדורה ראשונה

ספר עטרת צבי, פירוש על ספר הזוהר, מאת האדמו"ר "שר בית הזוהר" רבי צבי הירש מזידיטשוב. חלק ראשון על בראשית, חלק שני על שמות 
וחלק שלישי על ספרים ויקרא, במדבר ודברים. ]לבוב, תקצ"ד-תר"א? 1834-1841?[. מהדורה ראשונה.

שלושה חלקים בכרך אחד. שער נפרד לכל חלק.
הדפסת הספר נמשכה על פני מספר שנים. החלק הראשון נדפס בשנת תקצ"ד, כפי שעולה מפרט השנה הרמוז בדברי המביא לדפוס מעבר 
לדף השער. החלק השלישי נדפס לאחריו )על פי דברי המביא לדפוס, הכותב: "אבטח בחסד אל... להוצי']א[ גם את ספר שמות ממכבש הדפוס 
בקרב]![..."(. החלק השני נדפס ככל הנראה בשנת תר"א, שכן אחד מהמסכימים, רבי אהרן משה טויבש "אב"ד דק"ק ייאס", נתמנה לכהונתו 

ביאס רק בשנת תר"א.
האדמו"ר בעל ה"עטרת צבי" מזידיטשוב – הגאון הקדוש רבי צבי הירש אייכנשטיין )תקכ"ג-תקצ"א, אנצ' לחסידות, ג', עמ' תקצו-תקצט(, נודע 
בכינויו "שר בית הזוהר" על שום גדלותו בחכמת הקבלה. מגיל צעיר נודע כ"עילוי" מופלא בעל ידיעות מקיפות בכל חלקי התורה. מתלמידיו 
הגדולים וממקורביו של החוזה מלובלין. נסע ונפגש גם עם יתר גדולי החסידות, ביניהם רבי משה ליב מסאסוב, רבי ישראל המגיד מקוז'ניץ, רבי 
מנחם מנדל מרימנוב ורבי אברהם יהושע העשיל מאפטא. לאחר פטירת רבו החוזה מלובלין, בשנת 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(.
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.
לייפר מטמשוואר- יצחק  לוי  )בן האדמו"ר רבי  לייפר מטמשוואר  ישראל שמעון מאיר  וחותמת האדמו"ר רבי  בדף השער הראשון חתימה 

ירושלים, מגזע נדבורה(.
הגהות קצרות בכתב-יד במספר דפים.

שלושה חלקים בכרך אחד. ]1[, פג, פה-קנב; ]1[, נד; ]1[, נ דף. 23 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי ועקבות רטיבות קלים. בלאי. סימני 
עש, מרביתם בשולי הדפים, עם פגיעות בטקסט במספר דפים. קרעים חסרים בשולי דף השער ומספר דפים נוספים, ללא פגיעות בטקסט, 

משוקמים בהדבקות נייר. כריכה חדשה. 

פתיחה: $1000
הערכה: $2000-3000
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54. Ateret Tzvi by Rabbi Tzvi Hirsh of Zidichov – All 
Three Parts – Lviv, 1834-1841 – First Edition

Ateret Tzvi, commentary on the Zohar, by Rebbe Tzvi 
Hirsh of Zidichov, the "Sar Beit HaZohar". Part I on 
Bereshit, Part II on Shemot and Part III on Vayikra, 
Bamidbar and Devarim. [Lviv, 1834-1841?]. First edition.
Three parts in one volume. Separate title page for each 
part.
The work was printed over several years. Part I was 
printed in 1834, as implied by the chronogram in the 
publisher's words on verso of the title page. Part III 
was printed next (as the publisher writes in this part: "I 
trust in the kindness of G-d… to soon print the book of 
Shemot as well…"). Apparently, Part II was printed in 
1841 (since the approbation of R. Aharon Moshe Taubes 
is signed "rabbi of Iasi" and he was appointed rabbi of 
Iasi in 1841).
Rebbe Tzvi Hirsh Eichenstein, the Ateret Tzvi of Zidichov 
(1763-1831, Encyclopedia L'Chassidut, III, pp. 596-599), 
was known by the name "Sar Beit HaZohar" due to 
his exceptional knowledge of kabbalah. From a young 
age, he was renowned as an outstanding genius whose 
knowledge encompassed all facets of the Torah. A close 
disciple of the Chozeh of Lublin, he also travelled to 
other Chassidic masters, such as R. Moshe Leib of Sassov, 
R. Yisrael the Maggid of Kozhnitz, R. Menachem Mendel 
of Rimanov and R. Avraham Yehoshua Heshel of Apta. 
After the passing of his teacher, the Chozeh of Lublin, in 1815, Zidichov thrived under the leadership of R. Tzvi Hirsh, 
becoming one of the largest and most prominent Chassidic centers in Galicia. He was highly venerated, this being 
expressed in the exceptional praise he received from tzaddikim of his generation. The Malbim, although not a Chassid, 
studied kabbalah under him.
A glimpse of his profound kabbalistic knowledge is revealed in his book Ateret Tzvi on the Zohar. The title was not 
given by R. Tzvi Hirsh, but rather by the editor and publisher, R. Yosef HaKohen Rappaport, who also published R. Tzvi 
Hirsh's other writings. R. Yosef Rappaport was the son-in-law of R. Yechiel Michel, R. Tzvi Hirsh's only son, who died in 
his father's lifetime.
Other famed compositions of R. Tzvi Hirsh of Zidichov are: Sur MeRa V'Aseh Tov, also known as "Hakdamah VeDerech 
L'Etz HaChaim", which serves as an introduction to the book Etz Chaim by R. Chaim Vital, and contains additions 
by R. Tzvi Elimelech of Dinov, author of Bnei Yissaschar; Beit Yisrael; and Pri Kodesh Hillulim – an introduction and 
commentary to the book Pri Etz Chaim on prayer kavanot.
On the first title page, signature and stamp of Rebbe Yisrael Shimon Meir Leifer of Temeshvar (son of Rebbe Levi 
Yitzchak Leifer of Temeshvar-Jerusalem, a scion of the Nadvorna dynasty).
Brief handwritten glosses on several leaves.
Three parts in one volume. [1], 83, 85-152; [1], 54; [1], 50 leaves. 23 cm. Good-fair condition. Stains, including minor dampstains 
and traces of past dampness. Wear. Worming, mostly marginal, affecting text in several places. Marginal open tears to title page 
and several other leaves, not affecting text, repaired with paper. New binding.

Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000
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יוזפוף, תר"ב –  ספר עבודת ישראל )קוז'ניץ( –   .55
מהדורה ראשונה – עם דף ההסכמות הנדיר )הסכמת 

ה"דברי חיים" מצאנז( 

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

1842[. מהדורה ראשונה.
ברוב  מופיע  שאינו  הנדיר,  הדף  מופיע  שלפנינו  בעותק 
מגדולי  שלושה  של  הסכמות  שלוש  ובו  העותקים, 
החסידות: רבי מרדכי דוד מדומברובה, ה"אריה דבי עילאי" 
רבי אריה לייב ליפשיץ, והסכמתו המפורסמת של ה"דברי 
חיים" מצאנז, בה הוא כותב: "אשר לפי דעתי, אין בדורינו 
מי שישיג חכמתו" ]של המגיד מקוז'ניץ[. הסכמות אלו לא 
הנראה,  )כפי  הראשונה  המהדורה  עותקי  ברוב  מופיעות 
רק  נכרכו  ולכן  ההדפסה,  בסיום  רק  למדפיסים  נשלחו 
במעט עותקים(, ואף לא נדפסו בכל המהדורות האחרות, 

עד למהדורת בני-ברק תשכ"ה.
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  רבי  הגה"ק  הידועים  מתלמידיו  בפולין.  האדמו"רים 
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 

מגדולי המקובלים בדורו ונודע בבקיאותו העצומה בכל ספרי הקבלה, על שיטותיה ודרכיה השונות. מסופר עליו שעוד בצעירותו, טרם נסיעתו 
וכן  לפירוש ספרי קבלה קדמונים  ללמוד כשמונה מאות ספרי קבלה. חלק מחיבוריו בתורת הנסתר הוקדשו  אל המגיד ממזריטש, הספיק 

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

"מחמת חיבת קודש הספר".
]4[, צ; לב דף. במקור נדפס הספר עם שני שערים. דף השער הראשון חסר. 21.5 ס"מ. נייר כחלחל בחלק מהדפים. מרבית הדפים במצב טוב. 
כתמים, בהם כתמים כהים. סימני עש קלים, עם פגיעות בטקסט. חותמות רבות )לעתים על הטקסט(. כריכת עור חדשה. תו-ספר מאויר בידי 

איליה שור. 

פתיחה: $1000 
הערכה: $3000-5000
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55. Avodat Yisrael (Kozhnitz) – Józefów, 1842 – First Edition – With Rare Leaf of Approbations (Approbation 
by the Divrei Chaim of Sanz) 

Avodat Yisrael, Chassidic and kabbalistic essays on the Torah portions, Haftarot and festivals; two letters; Chassidic 
commentary on Tractate Avot and Talmudic novellae on Tractate Chullin; by R. Yisrael Hopstein, the Maggid of 
Kozhnitz. [Józefów, 1842]. First edition. 
This copy contains the rare leaf, not present in most copies, with three approbations by prominent Chassidic leaders: 
R. Mordechai David of Dombrowa, the Aryeh D'Vei Ila'i R. Aryeh Leib Lipschitz, and the famous approbation by the 
Divrei Chaim of Sanz, in which he attests: "In my opinion, there is no one in our generation capable of grasping his [the 
Maggid of Kozhnitz's] wisdom". These three approbations are not found in most copies of the first edition (they were 
presumably brought to the printer only after the printing of the book was completed), and were never printed again 
until the Bnei Brak 1965 edition.
The author, R. Yisrael Hopstein, known as the Maggid of Kozhnitz, (1733/1737-1814) was a holy kabbalist and founder 
of Chassidut in Poland. He was renowned as an outstanding, profound and innovative Torah scholar. He was the close 
disciple of the Maggid of Mezeritch, R. Elimelech of Lizhensk, and R. Levi Yitzchak of Berditchev. In 1765, he began 
serving as maggid in Kozhnitz. Thousands of Chassidim streamed to his door, and he became known as one of the 
leading rebbes in Poland. His renowned disciples include R. Yitzchak Meir Alter, the Chiddushei HaRim, who was raised 
in his home. The Maggid of Kozhnitz authored many books in all Torah fields, including halachah, novellae, homiletics 
and kabbalah, and was considered one of the leading kabbalists in his times. He was renowned for his tremendous 
knowledge of all kabbalistic works, including varying approaches. Reputedly, already in his youth, before he began 
frequenting the court of the Maggid of Mezeritch, he had studied some eight hundred kabbalistic works. Some of his 
kabbalistic compositions are explanations of early kabbalistic books, as well as the books of the Maharal of Prague.
Avodat Yisrael was published 27 years after the passing of its author, and it is the first of his books to be published (a few 
of his essays were printed in his lifetime). Avodat Yisrael is considered a classic Chassidic work, and it portrays the depth 
of the inner richness it contains. Rebbe Yechezkel Halberstam of Shinova stated: "All the books of the disciples of the 
Baal Shem Tov are holy, while the book Avodat Yisrael is holy of holies". The Torat Chaim, rebbe of Kosov declared that 
one must study this book in great depth, just like one studies the Zohar. Reputedly, R. Yitzchak Eizik of Zidichov held the 
books of the Maggid of Kozhnitz in very high esteem, and when he received the book Avodat Yisrael, "he experienced 
tremendous joy", and exclaimed to the person who brought it to him that had he known he was coming to bring him the 
book, he would have come to meet him to welcome the book "due to his cherishing the holiness of the book".
[4], 90; 32 leaves. Lacking first title page (originally printed with two title pages). 21.5 cm. Some leaves printed on bluish paper. 
Most leaves in good condition. Stains, including dark stains. Minor worming, affecting text. Many stamps (over text in some 
places). New leather binding. Bookplate illustrated by Ilya Schor.

Opening price: $1000
Estimate: $3000-5000

56. ספר מאור ושמש – מהדורה ראשונה, ברסלוי, תר"ב – עם שני שערים "מזוייפים" )לבוב, תקמ"ה(

ספר מאור ושמש, על התורה, שני חלקים, מאת האדמו"ר קלונימוס קלמן הלוי עפשטיין מקראקא. ]ברסלוי, תר"ב 1842[. מהדורה ראשונה. 
בשני השערים זיופי תאריך ושם המדפיס: "נדפס בדפוס הרבנית מרת יהודית ראבינשטיין, בשנת תקמ"ה". התאריכים בחלק מההסכמות הם 

משנת תר"ב.
שני חלקים בשני כרכים. שער נפרד לכל חלק.

יחד עם החומש. המחבר הוא הגאון  נדפס  ושמש" על התורה, מספרי היסוד החשובים של תורת החסידות, ובמהדורות רבות  "מאור  ספר 
הקדוש רבינו קלונימוס קלמן הלוי עפשטיין מקראקא )תקי"א-תקפ"ג(, גאון מופלג בנגלה ובנסתר, מגדולי תלמידיו של האדמו"ר רבי אלימלך 
מליז'נסק, שאותו החשיב בדרגת הבעש"ט בעצמו. עם זאת היה נוסע גם לרבי יחיאל מיכל מזלוטשוב ורבי לוי יצחק מברדיטשוב. לאחר פטירת 
רבו רבי אלימלך, היה נוסע אל "החוזה מלובלין", אל רבי בער מראדושיץ, אל "המגיד מקוזניץ" ואל רבי מנדלי מרימנוב ]שהעיד עליו שהוא 
"שומר הברית"[. שמו כאיש קדוש נודע כבר בדורו, וידועים עליו סיפורים של גילויי רוח-הקודש ומופתים. רבו רבי אלימלך מליז'נסק הכתירו 
לכהן באדמו"רות והיה הראשון למפיצי החסידות בעיר קראקא, בה נקבצו אליו מבקשי השם שנודעו לימים לגדולי החסידות. נרדף רבות ע"י 
המתנגדים בקראקא, שאף הכריזו "חרם" על החסידות בשנת תקמ"ו. לאחר שהרדיפות גרמו להלשנות ומאסר, עקר רבי קלמן לעיר מולדתו 

ניישטאט והקים בה את בית מדרשו. בשנת תק"פ בקירוב חזר לעיר קראקא ושם מנוחתו כבוד.
שני חלקים בשני כרכים. כרך ראשון: ]2[, קמד דף. כרך שני: ]1[, קמה-קצ, קצב-רעז, ]2[ דף. חסר דף קצא. 22.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, 
בהם כתמים כהים רבים וכתמי רטיבות. בלאי. סימני פטריה במספר דפים בכרך השני. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. קרעים, בהם קרעים 
קטנים חסרים בדפי השער, וקרעים קטנים חסרים עם פגיעות קלות בטקסט בשני דפים בכרך השני. רישומים, חתימות וחותמות. כריכות עור 

חדשות. 
ישנם עותקים עם שערים שונים. בהם: עותקים עם שער לחלק א' בלבד; עותקים עם שם מדפיס מזוייף אך עם תאריך נכון "בשנת תר"ב"; 
בו נמצאים שני  ייחודי  זולצבאך". לפנינו עותק  ר' הירש  עותקים עם שערים אמיתיים בהם נכתב שנדפס בשנת תר"ב ב"ברעסלויא בדפוס 

השערים ה"מזוייפים" בכל הפרטים – "בדפוס הרבנית מרת יהודית ראבינשטיין, בשנת תקמ"ה". 

פתיחה: $5000
הערכה: $10,000-15,000
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56. Maor VaShemesh – First Edition, Breslau, 1842 – False Imprints on Both Title Pages (Lviv, 1785)

Maor VaShemesh on the Torah, two parts, by Rebbe Kalonymus Kalman HaLevi Epstein of Kraków. [Breslau, 1842]. 
First edition. On both title pages, false imprints: "Printed by Rebbetzin Yehudit Rabinstein in 1785". Some of the 
approbations are dated 1842.
Two parts in two volumes. Separate title page for each part.
Maor VaShemesh on the Torah, an important classic Chassidic book, printed together with the Chumash in many 
editions. The author, R. Kalonymus Kalman HaLevi Epstein of Kraków (1751-1823), was an outstanding Torah scholar 
both in revealed and hidden realms of the Torah, leading disciple of Rebbe Elimelech of Lizhensk, whom he regarded as 
of equal stature to the Baal Shem Tov himself. He also frequented the courts of R. Yechiel Michel of Zlotchov and R. Levi 
Yitzchak of Berditchev. Following the passing of his teacher R. Elimelech, he began travelling to the Chozeh of Lublin, 
to R. Ber of Radoshitz, to the Maggid of Kozhnitz and to R. Mendele of Rimanov (who acclaimed him as "Shomer 
HaBrit"). He was renowned as a holy man already in his lifetime, and accounts of revelations of Divine Inspiration and 
wonders circulated about him. His teacher R. Elimelech of Lizhensk appointed him as rebbe and he became the first 
disseminator of Chassidut in Kraków, where those seeking to draw close to G-d gathered around him, later becoming 
prominent Chassidic leaders. He was repeatedly persecuted by opponents of Chassidut (Mitnagdim) in Kraków, who 
even announced a ban on Chassidut in 1786. When the persecutions reached the point of informing and imprisonment, 
R. Kalman moved to his hometown of Neustadt and established his court there. In ca. 1820, he returned to Kraków, 
and that is where he is buried.
Two parts in two volume. Vol. I: [2], 144 leaves. Vol. II: [1], 145-190, 192-277, [2] leaves. Lacking leaf 191. 22.5 cm. Fair-good 
condition. Stains, including many dark stains and dampstains. Wear. Mold to several leaves of vol. II. Worming, affecting text. 
Tears, including minor open tears to title pages, and minor open tears slightly affecting text on two leaves of vol. II. Inscriptions, 
signatures and stamps. New leather bindings.
There are copies with variant title pages, including copies with a title page to part I only; copies stating a false name 
of printer, yet the correct date: "1842", and copies with true imprints stating that the book was printed in 1842 in 
"Breslau, by R. Hirsch Sulzbach". This is a unique copy, featuring two title pages with entirely false imprints: "Printed 
by Rebbetzin Yehudit Rabinstein in 1785".

Opening price: $5000
Estimate: $10,000-15,000 
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57. ספר בני יששכר )דינוב(, שני החלקים – זולקווא, תר"ו-תר"י – מהדורה ראשונה

ספר בני יששכר, מאמרי חסידות וקבלה על מועדי וחודשי השנה, חלק ראשון, על ענייני שבת ועל החודשים ניסן-אלול, וחלק שני, על חודשים 
תשרי-אדר, מאת האדמו"ר רבי צבי אלימלך שפירא אב"ד מונקאטש ודינוב. זולקווא, ]תר"ו[-תר"י 1850-]1846[. מהדורה ראשונה.

שני חלקים בשני כרכים. החלק השני נדפס לפני החלק הראשון. החלק הראשון נדפס לראשונה בשנת תר"י בזולקווא, ואילו החלק השני קדם 
לו, ונדפס כבר בשנת תר"ו. פרט זה עולה מהקולופון שנדפס בסוף החלק השני: "ותוגמר המלאכה ביום ג' ל"ח למב"י ]כ"ג באייר[ שנת תר"ו..." 

)חלק זה נדפס ללא דף שער, משום שהצנזורה לא הרשתה להדפיס את הספר – ראה להלן(.
מסופר על המחבר שהיה מרגיש קדושה והתעלות מיוחדת בימי החנוכה, ופעם כשרצה לשאול את רבו המובהק, החוזה מלובלין, על פשר הדבר, 
טרם שהספיק לשאול השיב לו רבו: משבטו של יששכר אתה, ובגלגולך הקדום היית מבית דינם של החשמונאים, לפיכך אתה מרגיש תוספת 
קדושה בחנוכה. על שם כך קרא את ספרו בשם "בני יששכר". מסופר על ה"דברי חיים" מצאנז, שפעם בראש השנה, לפני תקיעת שופר, הסתגר 
בחדרו במשך כמה שעות עם הספר "בני יששכר", ולמד בו בדבקות גדולה כהכנה לתקיעת השופר )הקדמת הספר יודעי בינה, מאת רבי אלעזר 

צבי שפירא, בנו של ה"בני יששכר"; בית שלמה, מהדו' ניו-יורק תשס"ה, עמ' טו; ש"י עגנון, ספר סופר וסיפור, עמ' 457(. 
טרלר  יוסף  בשם  גדול  למדן  אברך  על  פלא. מסופר  למעשה  היא  אף  דף שער, קשורה  ללא  נדפסה  הראשונה שלפנינו  הסיבה שהמהדורה 
)תקנ"ד-תרי"ד(, שמצעירותו התרועע עם ראשי "המשכילים", וספרי מינים היו נושרים מתוך חיקו. פעם אחת יצא לו לשמוע איך ה"בני יששכר" 
קורא בתורה בהתלהבות את פסוקי התורה המדברים על איסור "גיד הנשה". כששמע יוסף הנ"ל את הפסוקים יוצאים מפיו, מילא פיו בדברי 
ליצנות וזלזול בקדושת התורה. כששמע ה"בני יששכר" את תוכן דבריו המזלזלים, התבטא: "כך אמר?! מובטחני שימיר דתו...". כששמע יוסף 
טרלר את ה"פסק" של ה"בני יששכר", נסע אל הרה"ק רבי נפתלי מרופשיץ וסיפר לו על כך בלעג. כששמע זאת רבי נפתלי, אמר במליצה: "כך 
אמר?! נו! נו! מצוה לשמוע דברי חכמים". לימים שימש יוסף טרלר כחוכר הבשר הכשר בלבוב, ובאחד הימים נתפס במעשי זיוף שטרות של 
אציל פולני. כדי להינצל מעונש הלך והמיר את דתו, מתוך אונס, יחד עם בני משפחתו. לאחר שהמיר את דתו התמנה לצנזור הממשלתי בלבוב. 
לאחר פטירת המחבר, כשבאו להדפיס את הספר "בני יששכר", באו לבקש רשות מהצנזורה להדפיס את הספר, אך הצנזור המומר יוסף טרלר 
לא הרשה להדפיס את הספר, ואמר: הרי על פי דבורו הייתי מוכרח להמיר דתי, כלום אתן עוד רשות להדפיס את ספרו?! מסיבה זו נדפסה 
המהדורה הראשונה ללא שער, על מנת להעלים את מקום ושנת הדפוס )אהל נפתלי, וורשא תרע"א, עמ' 98-99; נפתלי בן מנחם, טמירין, א, 

עמ' שיג-שטז(.
הגאון הקדוש האדמו"ר רבי צבי אלימלך לנגזם-שפירא )תקמ"ג-תר"א(, מגדולי החסידות המפורסמים, תלמיד מובהק של רבי מנדלי מרימנוב 
ותלמיד החוזה מלובלין. היה גם תלמידם של ה"אוהב ישראל" מאפטא והמגיד מקוז'ניץ. מגיל צעיר כיהן ברבנות בעיירות שונות בגליציה, וכן 
ברבנות העיר מונקאטש, אך נודע בעיקר על שם רבנותו בעיר דינוב, בה הוכתר לאדמו"ר בשנת תקע"ה. חיבר עשרות חיבורים בהלכה ובאגדה, 
בחסידות ובקבלה. חיבורו אשר על שמו נודע שמו בישראל הוא הספר הקדוש "בני יששכר". מצאצאיו יצאו שושלות רבות של רבנים ואדמו"רים: 

דינוב, מונקאטש, בוקאווסק ועוד.
שני כרכים. חלק א': ]1[, כד; עב דף. דף סד נכרך בטעות לאחר דף סב. חלק ב': קטז דף. 24-24.5 ס"מ. נייר כחלחל במרבית הדפים בחלק השני. 
חלק ראשון במצב בינוני. חלק שני במצב טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי. סימני עש בכרך הראשון, עם פגיעות בטקסט בדף השער 
ובדפים נוספים, משוקמים בחלקם במילוי נייר. סימני עש קלים עם פגיעות בטקסט בכרך השני. קרעים חסרים בדף השער של הכרך הראשון, 
סביב השוליים )עם פגיעה בטקסט שמעבר לדף(, משוקמים במילוי נייר. קרעים חסרים בדפים נוספים בכרך הראשון. סימני שפשוף וסימני 

שריפה קלים בכרך השני, עם פגיעות בטקסט במספר דפים. כריכות עור חדשות. 

פתיחה: $3000
הערכה: $5000-8000

in Lviv, and when apprehended for forging documents of a Polish nobleman, he evaded punishment by converting 
to Christianity, together with his family. He was then appointed the official censor in Lviv. When approached for 
permission to publish the book of the Bnei Yissaschar, following the latter's passing, the apostate censor categorically 
refused, arguing that he did not wish to approve the printing of the book of the one who had predicted his defection. 
The first edition was therefore printed without title page, in order to obscure the place and year of printing (Ohel 
Naftali, Warsaw 1911, pp. 98-99; Naftali Ben Menachem, Temirin, I, pp. 313-316).
Rebbe Tzvi Elimelech Langsam-Shapiro (1783-1841), a most prominent Chassidic leader, close disciple of R. Mendele 
of Rimanov and disciple of the Chozeh of Lublin, as well as of the Rebbe of Apta and the Maggid of Kozhnitz. From 
a young age, he served as rabbi of various Galician towns, yet is primarily renowned as rabbi of Dinov (Dynów), 
where he was later appointed rebbe in 1815. He also served as rabbi of Munkacs (Mukachevo). He authored dozens 
of compositions on halachah and aggadah, Chassidut and Kabbalah. His magnum opus is the book Bnei Yissaschar. His 
descendants branched out into many dynasties of rabbis and rebbes: Dinov, Munkacs, Bikovsk and more.
Two volumes. Part I: [1], 24; 72 leaves. Leaf 64 erroneously bound after leaf 62. Part II: 116 leaves. 24-24.5 cm. Part II mostly 
printed on bluish paper. Part I in fair condition. Part II in good condition. Stains, including dampstains. Wear. Worming to vol. I, 
affecting text on title page and other leaves, repaired in part with paper. Minor worming affecting text in vol. II. Marginal open 
tears to title page of vol. I (affecting text on verso), repaired with paper. Open tears to other leaves of vol. I. Minor abrasions and 
singeing to vol. II, affecting text in several places. New leather bindings.

Opening price: $3000 
Estimate: $5000-8000
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57. Bnei Yissaschar (Dinov) – Two Parts – Zhovkva, 1846-1850 – First Edition

Bnei Yissaschar, Chassidic and Kabbalistic essays on the festivals and months of the year, Part I – Shabbat and the months 
of Nissan-Elul, and Part II – months of Tishrei-Adar, by Rebbe Tzvi Elimelech Shapiro Rabbi of Dinov. Zhovkva: [1846]-
1850. First edition.
Two parts in two volumes. Part II was published in 1846, before Part I, which was only published in 1850. The date of 
printing is indicated in the colophon, printed at the end of Part II: "And the work was completed on Tuesday, 38th day 
of the Omer (23rd Iyar), 1846…" (Part II was printed without a title page, since the censorship did not authorize the 
printing of the book – see below).
Reputedly, the author would experience exceptional holiness and elevation during Chanukah. He once wished to 
question his prime teacher the Chozeh of Lublin as to the cause of this phenomenon, and even before he had a 
chance to ask, his teacher explained: You originate from the tribe of Yissachar, and in your earlier incarnation you 
were a member of the Beit Din of the Chashmonaim, which is why you experience extra holiness during Chanukah. He 
therefore named his book Bnei Yissaschar. It is recorded that the Divrei Chaim of Sanz once closeted himself in his room 
on Rosh Hashanah before the shofar blowing, studying the book Bnei Yissaschar for several hours with great intensity, 
as a preparation for the shofar blowing (foreword to Yod'ei Binah, by R. Elazar Tzvi Shapiro, son of the Bnei Yissachar; 
Beit Shlomo, New York 2005 edition, p. 15; Shai Agnon, Sefer Sofer VeSipur, p. 457).
The printing of this first edition without a title page is also linked with a wondrous story. There was a scholarly young 
man named Yosef Tarler (1794-1854), who associated with the leading members of the Haskalah from a young age, and 
would frequently read heretic literature. He once heard the Bnei Yissaschar reading the verses in the Torah pertaining 
to the prohibition of Gid HaNasheh with great fervor. Yosef responded with mockery, scorning the holiness of the Torah. 
When the Bnei Yissaschar heard of this, he retorted: "I am certain that he will eventually convert to Christianity…". 
Upon hearing of the Bnei Yissaschar's prediction, Yosef Tarler mockingly reported it to R. Naftali of Ropshitz, who 
replied in jest, "If so, it is a mitzva to follow the words of the sages". Yosef Tarler later served as kosher meat trader 
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58. ספר מגן דוד )טולנא( – ז'יטומיר, תרי"ב – העותק של אדמו"רי סלונים, בעל ה"דברי שמואל" ובנו רבי ישכר ליב וינברג

ספר מגן דוד, מאמרי חסידות על פרשיות התורה והמועדים, מאת האדמו"ר רבי דוד טברסקי מטולנא. ז'יטומיר, תרי"ב 1852. דפוס רבי חנינא 
ליפא, רבי אריה ליב ורבי יהושע העשיל שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא. מהדורה ראשונה.

שני דפי שער. בשער השני נדפסו שם הספר ומקום הדפוס בדיו אדומה. 
העותק של אדמו"רי סלונים – הספר שלפנינו היה שייך לאדמו"ר מסלונים בעל "דברי שמואל", ולאחר פטירתו עבר בירושה לבנו האדמו"ר רבי 

ישכר ליב, כפי שמעידות החותמות בדף השער השני: "מעזבון אאמורהר"ש זלל"ה מסלאנים, ישכר ליב וויינבערג".
ויינברג מסלונים, בעל ה"דברי שמואל" )תר"י-תרע"ו(, נכדו ותלמידו המובהק של ה"יסוד העבודה". החל להנהיג את  האדמו"ר רבי שמואל 
בגיוס כספים  ימיו  והתמסרות עצומה לצאן מרעיתו בחו"ל ובטבריה. עסק מרבית  הייתה מתוך אהבה  עדתו בשנת תרמ"ד לערך. הנהגתו 
עבור בני העליה שב"כולל רייסין" בטבריה, והקים את ישיבת "אור תורה" בטבריה. ממייסדי ומקימי "אגודת ישראל" בשנת תרע"ב. ה"דברי 
שמואל" הסתופף רבות בצל צדיקי ואדמו"רי דורו, כדוגמת ה"דברי חיים" מצאנז והרה"ק רבי מרדכי שרגא פייבוש מהוסיאטין. הרבה בייחוד 
לנסוע אל האדמו"ר הרה"ק רבי דוד משה מטשורטקוב, אשר שימש לו כרב מובהק בכל ענייניו. ה"דברי חיים" מצאנז הפליג פעם בשבחו של 
דלי, מהדורת  בית  לידר,  דוד  יצחק  )רבי  יותר משלש מאות שנה  כבר  בעולם  הייתה  לא  כמותו  גבוהה  עליו שנשמה  ואמר  ה"דברי שמואל" 
ירושלים תשס"ט, עמ' מט-נ(. הגר"ח מבריסק אמר על ידיעת התורה שלו: "יכולים אנו להעיד עליו שהוא בקי בש"ס בבלי וירושלמי ספרא ספרי 

ותוספתא" )רבי שמואל אהרן לידר, נטעי אש, עמ' תעא(. 
בנו הבכור, האדמו"ר רבי ישכר ליב ויינברג )תרל"ג-תרפ"ח, אנצי' לחסידות, ב', עמ' תסו-תסז( כיהן כאדמו"ר בסלונים לאחר פטירת אביו בשנת 
תרע"ו, לצד אחיו הצעיר האדמו"ר רבי אברהם ויינברג, בעל ה"בית אברהם". ידידות נפש עזה שררה בין האחים, ולעתים הם אף ניהלו "טיש" 
ביחד, זה לצד זה. נודע כחכם ופיקח אף בענייני העולם, וכאוהב ישראל ומאיר פנים לכולם. האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש אמר על האחים 
האדמו"רים מסלונים, שהכירם עוד בגיל צעיר, שבכל פולין לא מצא כאלה אחים קדושים וטהורים. האדמו"ר רבי ישכר ליב נפטר בכ"ח ניסן 
תרפ"ח, והותיר אחריו את בנו רבי אברהם יהושע העשיל )לימים האדמו"ר מסלונים-תל אביב; תרנ"ח-תשל"ח, אנצי' לחסידות, א, עמ' צה-צו(.
ולחשוף ההשפעה מצינורות...  בזה המחברת,  דוד הנאמנים  ה' לשאוב ממי חסדי  קויתי אל  "קוה  כותב המחבר על ספרו:  בהקדמת הספר 
דוד טברסקי מטולנא )תקס"ח-תרמ"ב(, החל לכהן כאדמו"ר לאחר פטירת אביו האדמו"ר רבי מרדכי  – האדמו"ר רבי  העליונים...". המחבר 
מטשרנוביל, בשנת תקצ"ז. היה מגדולי המנהיגים של יהדות אוקראינה, ואדמו"ר לאלפי חסידים. חצרו בוואסילקוב, ולאחר מכן בטולנא, הייתה 
מהגדולות והמפורסמות ביותר בזמנו. מסופר על רבים שהתעוררו לתשובה משמיעת דברי תורתו, בהם משכילים רבים. רבי דוד היה השישי 
משמונת בניו הקדושים, הנערצים והמפורסמים של רבי מרדכי מטשרנוביל. אביהם רבי מרדכי אמר: "אני ובניי באנו לעולם הזה לתקן נשמות 
המתים והחיים" )רבי ישעיה וואלף ציקרניק, סיפורים נפלאים ומאמרים יקרים, לבוב תרס"ח, עמ' ו(. האדמו"ר רבי אהרן מבעלזא היה מפליג 
הרבה בגודל קדושתם של שמונת האחים, ואמר בשם אביו האדמו"ר רבי ישכר דב: "שאין לנו מושג מהם ומגודל ערכם", ופעם שהזכירם רבי 

אהרן מבעלזא, רעד בשני ידיו ואמר: "הם היו מלאכים ממש... לגמרי מלאכים..." )ביתו נאוה קודש, ניסן, עמ' קכג(.
]2[, ג-קכ, ]1[ דף. 20.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני עש עם מעט פגיעות בטקסט )בעיקר, בדפים ראשונים ואחרונים(. חותמות. רישומי 

בעלות ישנים בדפי המגן ובכמה מדפי הספר. כריכת עור חדשה.
כולל דף אחרון עם "לוח הטעות והתיקון" )שלא נכרך בכל העותקים(.

פתיחה: $1000
הערכה: $2000-3000

for his wisdom and insight even in worldly matters, and for his tremendous love for his fellow Jew, giving a warm 
welcome to one and all. Rebbe Rayatz of Lubavitch stated about the two brothers, whom he knew from a young 
age, that he did not find such holy and pure brothers in entire Poland. Rebbe Yissachar Leib passed away on 28th 
Nissan 1928, and left behind his son Rebbe Avraham Yehoshua Heshel (later rebbe of Slonim – Tel Aviv, 1898-1978, 
Encyclopedia L'Chassidut, I, pp. 95-96).
The author – Rebbe David Twersky of Tolna (1808-1882) began serving as rebbe after the passing of his father Rebbe 
Mordechai of Chernobyl, in 1837. He was one of the foremost leaders of Ukrainian Jewry, and a rebbe to thousands of 
Chassidim. His court in Vasilkov (Vasylkiv), and later in Tolna (Talne), was one of the largest and most prominent in his 
times. Reputedly, many were aroused to repentance from hearing his teachings, including numerous maskilim. R. David 
was the sixth of the eight illustrious sons of R. Mordechai of Chernobyl. The latter stated: "I and my sons descended to 
this world to repair the souls of the deceased and the living" (R. Yeshaya Wolf Tzikernik, Sipurim Nifla'im UMaamarim 
Yekarim, Lviv 1908, p. 6). Rebbe Aharon of Belz would speak of the brothers' exceptional holiness in effusive terms, 
and stated in the name of his father Rebbe Yissachar Dov: "We cannot conceive the magnitude of their stature", and 
once, when R. Aharon of Belz mentioned them, his hands shook, and he exclaimed: "They were truly angels… entirely 
angels…" (Beito Naava Kodesh, Nisan, p. 123).
[2], 3-120, [1] leaves. 20.5 cm. Good-fair condition. Stains. Worming, slightly affecting text (primarily to first and final leaves). 
Stamps. Old ownership inscriptions on endpapers and other leaves. New leather binding.
Including final leaf of errata (not bound in all copies).

Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000
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58. Magen David (Tolna) – Zhitomir, 1852 – Copy of the Rebbes of Slonim, the Divrei Shmuel and His Son 
Rebbe Yissachar Leib Weinberg 

Magen David, Chassidic essays on the Torah portions and festivals, by Rebbe David Twersky of Tolna. Zhitomir: R. 
Chanina Lipa, R. Aryeh Leib and R. Yehoshua Heshel Shapira, 1852. First edition.
Two title pages, the second printed in red and black.
Copy of the rebbes of Slonim – the present book belonged to the Divrei Shmuel Rebbe of Slonim, and after his passing, 
it was passed down to his son Rebbe Yissachar Leib, as the stamps on the second title page testify: "From the estate of 
my father R. Sh. of Slonim, Yissachar Leib Weinberg".
Rebbe Shmuel Weinberg of Slonim, author of Divrei Shmuel (1850-1916), grandson and close disciple of the Yesod 
HaAvodah. He began serving as rebbe ca. 1883. He always led his flock in Europe and Tiberias with love and exceptional 
devotion. For most of his life, he was engaged in raising funds for Kollel Reisin, supporting supporting the immigrants 
to Tiberias. His most remarkable accomplishment was the establishment of the Or Torah yeshiva in Tiberias. He was also 
one of the founders of Agudath Yisrael in 1912.
The Divrei Shmuel would often frequent the Tzaddikim and rebbes of his generation, such as the Divrei Chaim of Sanz 
and R. Mordechai Shraga Feivish of Husiatyn. He especially liked to travel to Rebbe David Moshe of Chortkov, whom he 
regarded as his prime teacher in all his affairs. The Divrei Chaim of Sanz once praised the Divrei Shmuel and stated that 
for more than three hundred years, a lofty soul like his had not come down to this world (R. Yitzchak David Lieder, Beit 
Deli, Jerusalem 2009, pp. 49-50). R. Chaim of Brisk testified that he was well versed in both Babylonian and Jerusalem 
Talmud, Sifra, Sifri and Tosefta (R. Shmuel Aharon Lieder, Nitei Esh, p. 471). 
His eldest son, Rebbe Yissachar Leib Weinberg (1833-1928, Encyclopedia L'Chassidut, II, p 466-467), served as rebbe 
of Slonim after the passing of his father in 1916, alongside his younger brother Rebbe Avraham Weinberg, the Beit 
Avraham. The brothers shared a close friendship, and sometimes even led the Tish together, side by side. He was known 
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59. Ohev Yisrael – 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.
The book was brought to press by the author's grandson, Rebbe Meshulam Zusia of Zinkov (Zinkiv). In his foreword, he 
relates how his father, Rebbe Yitzchak Meir, son of the author, realized that many were copying the rebbe's teachings 
– each person according to his own understanding, and was concerned that this would lead to mistakes. He therefore 
chose one astute, outstanding Torah scholar and designated him to record the holy teachings, after which the writings 
were reviewed, and when necessary corrected, by the rebbe. Further in the foreword, he explains that the book was 
named Ohev Yisrael, based on the author's repeated assertion that the only character trait in which he could confidently 
take pride, even before the Heavenly court, was his outstanding love for his fellow Jew. Before his demise, he instructed 
his sons to write no other praise on his tombstone but Ohev Yisrael (Lover of Jews).
In his approbation (to the Lviv edition), R. Yosef Shaul Nathansohn writes: "...he loved every Jewish person with his 
heart and soul, and would show great affection particularly to Torah scholars. And our fathers related to us that while 
he was here [in Lviv], all the leading Torah scholars of the city would arise early to come and absorb his wondrous 
teachings...".
[1], 117 leaves. 23.5 cm. Fair condition. Stains, including dampstains. Worming and open tears to title page and other leaves, 
affecting border and text, repaired with paper. Inscriptions. New leather binding.

Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000

59. ספר אוהב ישראל )אפטא( – ז'יטומיר, תרכ"ג – 
מהדורה ראשונה

ספר אוהב ישראל, דרושים על התורה בדרך החסידות, מאת 
ז'יטומיר,  מאפטא.  העשיל  יהושע  אברהם  רבי  האדמו"ר 
דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, נכדי הרב 

מסלאוויטא, תרכ"ג 1863. מהדורה ראשונה.
הספר הובא לדפוס ע"י נכד המחבר, האדמו"ר רבי משולם 
זוסיא מזינקוב. המו"ל בהקדמתו מספר על אביו האדמו"ר 
רבי יצחק מאיר, בן המחבר, "בראותו כי רבו המעתיקים כל 
אחד לפי דעתו, וחשש מפני הטועין... בחר באיש אחד חריף 
הדברים  לרשום  אותו  ומינה  רבה,  ספרא  בתורה,  ומופלג 
הקדושים היוצאים מפיו הק', ואחר כל שבת ומועד העלה 
כפי  תיקן  ולפרקים  זצוקלל"ה,  זקני  של  קדשו  עיני  לפני 
שהספר  הסיבה  על  מספר  ההקדמה  בהמשך  הצורך...". 
נקרא בשם אוהב ישראל, "יען כי הוי מרגלי בפומי דרב, אשר 
במדה יוכל להתפארה אפי' לפני ב"ד של מעלה, אשר אהבת 
וטרם הלקח ארון אלקים צוה לבניו,  ישראל תקועה בלבו. 
שלא ירשמו על מצבת אבן שיציינו על בנין הנפש שלו שום 

שבח, רק: אוהב ישראל...".
)למהדורת לבוב(:  בהסכמתו  כותב  נתנזון  שאול  יוסף  רבי 
"...היה אוהב בכל לבו ונפשו כל ישראל, ובפרט להת"ח היה 
מקרבם בכל עוז. ואבותינו ספרו לנו בעת שהיה כאן ]לבוב[ 
והיו משכימים ובאים  ישראל שבעירינו,  גדולי  כל  היו הכל 

אצלו, וראו נפלאות מתורתו...".
כתמי  בהם  כתמים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   23.5 דף.  קיז   ,]1[
ובדפים  השער  בדף  חסרים  וקרעים  עש  סימני  רטיבות. 
משוקמים  ובטקסט,  השער  במסגרת  פגיעות  עם  נוספים, 

במילוי נייר. רישומים. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $1000
הערכה: $2000-3000
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60. ספר זרע קודש )רופשיץ( – שני החלקים – לבוב, תרכ"ח – מהדורה ראשונה

ספר זרע קודש, דרושי חסידות, חלק ראשון על התורה וחלק שני על המועדים, מאת האדמו"ר רבי נפתלי צבי הורביץ מרופשיץ. לבוב )למברג(, 
דפוס אורי זאב סאלאט, תרכ"ח 1868. מהדורה ראשונה.

שני חלקים בכרך אחד.
כי אף שבעבר לא הסכים  חיים מצאנז, הכותב  – האדמו"ר רבי  בראש החלק הראשון הסכמה מעניינת מאת תלמידו המובהק של המחבר 
להדפסת כתבי הקודש של רבו, "כי ידעתי שגם המחבר הקדוש בחיים-חיותו לא הסכים שידפסו חידושי תורתו. אולם לאחר זה עלה בלבי שיפה 
עשו המדפיסים הנ"ל שהוציאו לאור כתבי קודש האלו. כי ידוע שגם הרב מהרח"ו זלה"ה מנע מלהוציא לאור חידושיו ומה שקיבל מרבו האר"י 
זלה"ה, ולא הניח לתלמידיו לכותבם. ואעפ"כ עשו צדיקי הדור כמה תחבולות והתפעלות להעתיקם ולכותבם ולהוציאם לאורה, והארץ האירה 
מכבודו ומלאו פני תבל...". מעבר לדף ההסכמה: "מודעה" מאת המביא לבית הדפוס, הכותב: "אנכי קראתי שם הספר 'אור הנר', אמנם רבינו 

הגאון הקדוש מצאנז קרא את שמו 'זרע קודש' – ומפני שמו ניחת הנני ובטלתי רצוני נגד רצונו הקדוש".
שני חלקים בכרך אחד. ]2[, קכד; ]1[, קכ דף. 22 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות )וכתמים כהים בדפים הראשונים(. בלאי. קרעים, 
בהם קרעים חסרים בשולי דף השער ובמספר דפים נוספים, וקרעים קטנים עם פגיעות בטקסט, משוקמים בהשלמות נייר. סימני עש בכ-15 
מהדפים האחרונים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי נייר, עם השלמות בכתב-יד )דפים אלו הושלמו כפי הנראה מעותק אחר(. רישומים. 

חותמת. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $1000
הערכה: $2000-3000 
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60. Zera Kodesh (Ropshitz) – Both Parts – Lviv, 1868 – First Edition

Zera Kodesh, Chassidic homiletics. Part I on the Torah and Part II on the festivals, by Rebbe Naftali Tzvi Horowitz of 
Ropshitz (Ropczyce). Lviv (Lemberg): Uri Ze'ev Wolf Salat, 1868. First edition.
Two parts in one volume.
Interesting approbation at the beginning of part I, by a close disciple of the author – Rebbe Chaim of Sanz. He writes 
that in the past he did not agree to print the holy teachings of R. Naftali of Ropshitz, "because I knew that the holy 
author himself did not approve of printing his Torah novellae. However, on second thought, I decided that it was good 
that the printers published these writings. It is known that R. Chaim Vital also refrained from publishing his novellae 
and the teachings he received from his teacher, the Ari, and did not allow his disciples to write them; nevertheless, the 
righteous of the generation made efforts to copy, write and publish them, and the world shone…". On the verso of the 
approbation leaf is a notice by the person who brought the book to print: "I have called the book Or HaNer, however 
the holy rebbe of Sanz called it Zera Kodesh… and I have nullified my will before his holy will".
Two parts in one volume. [2], 124; [1], 120 leaves. 22 cm. Fair condition. Stains, including dampstains (and dark stains to first 
leaves). Wear. Tears, including marginal open tears to title page and several other leaves, and minor tears affecting text, repaired 
with paper. Worming to final 15 leaves, affecting text, repaired with paper, with handwritten text replacement (these leaves were 
presumably provided from a different copy). Inscriptions. Stamp. New leather binding.

Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000

61. ספר ישמח משה – לבוב, תר"ט-תרכ"א – מהדורה ראשונה – סט שלם בחמישה כרכים

ספר ישמח משה על התורה – דרושי חסידות וקבלה, על סדר פרשיות התורה, מאת הגאון הקדוש רבי משה טייטלבוים אב"ד אוהעל. חלקים 
א-ה, על חומשים בראשית, שמות, ויקרא, במדבר ודברים. לבוב, ]תר"ט[-תרכ"א 1848-1861. סט שלם בחמישה כרכים. מהדורות ראשונות של 

כל החלקים, עם שער נפרד לכל חלק.
סדרת הספרים "ישמח משה" נערכה וסודרה לדפוס על ידי נכד המחבר, תלמידו המובהק, האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים אב"ד סיגט, 

בעל ה"ייטב לב", ובמספר מקומות נדפסו הגהותיו והוספותיו, המתחילות במילים "אמר המסדר" )או בראשי 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(.
המחבר, הגאון הקדוש רבי משה טייטלבוים אב"ד אוהעל )תקי"ט-תר"א(, אבי שושלות אדמו"רי סיגט וסאטמר ועוד שושלות חסידיות חשובות. 
נודע מצעירותו כגאון מופלג, ואף זכה בימי נעוריו לבקר בהיכלו של הגר"א בווילנא ולשוחח עמו בלימוד )ראה: הגאון הקדוש בעל ישמח משה, 
מאת הרב יוסף משה סופר, ברוקלין תשמ"ד, עמ' כה-כו(. כיהן ברבנות 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. 

חלק מאותיות השער ומסגרת השער של חלק שמות – בדיו זהובה.
רישום בעלות בדף השער של חלק שמות: "שייך לי הק' אברהם אבלי כ"ץ ראפאפורט מאוהעל". 

סט בחמישה כרכים. בראשית: ]1[, קיז דף. שמות: צ דף. ויקרא: מב דף. במדבר: ]1[, מט דף. דברים: עב, ]1[ דף. 22.5-25.5 ס"מ. כרך בראשית, 
שמות ובמדבר במצב כללי טוב, כרך ויקרא וכרך דברים במצב כללי טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש, עם פגיעות קלות בטקסט. 
בכרך ויקרא סימני עש רבים במספר דפים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי ובהדבקות נייר. קרעים, בהם קרעים קטנים חסרים במספר 
דפים בכרך הראשון, ובדף השער של הכרך השלישי, עם פגיעות קלות בטקסט. קרעים בדף השער של הכרך הרביעי, משוקמים בהדבקות 
נייר. דף השער של חלק במדבר הושלם כפי הנראה מעותק אחר. חותמות. חיתוך דפים עם פגיעות בטקסט במספר מקומות. כריכות חדשות. 

פתיחה: $3000
הערכה: $5000-8000



ספרי חסידות  |  117

61. Yismach Moshe – Lviv, 1848-1861 – First 
Edition – Complete Set in Five Volumes 

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. Complete set in five volumes. First edition 
of all five parts, with a separate title page for 
each part.
The Yismach Moshe series was prepared for print 
by the author's grandson and close disciple, 
Rebbe Yekutiel Yehuda Teitelbaum Rabbi of 
Sighet, author of Yitav Lev, and his glosses and 
additions, introduced with the words "so said 
the editor", are included in several places. 
A brief foreword by the Yitav Lev was printed 
at the beginning of the Bereshit volume. 
Approbations by the Divrei Chaim and the Yitav 
Lev at the beginning of the Bamidbar volume 
(originally also at the beginning of part V – 
lacking in the present copy).
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. Renowned 
already in his youth as an outstanding Torah 
scholar, he had the merit of studying in the Beit 
Midrash of the Vilna Gaon, and holding Torah 
discussions with him (see: HaGaon HaKadosh 
Baal Yismach Moshe, by R. Yosef Moshe Sofer, Brooklyn, 1984, pp. 25-26). He served as rabbi of Shinova (Sieniawa) and 
Ujhel. He embraced Chassidut in his later years, and became a disciple of the Chozeh of Lublin and the Ohev Yisrael of 
Apta. In 1808, he was appointed rabbi of Ujhel and began disseminating Chassidut in Hungary. He was renowned in 
his times as rebbe and wonder-worker and frequently gave out amulets. His books include: Responsa Heshiv Moshe on 
halachah, Yismach Moshe on the Torah and Tefillah LeMoshe on Tehillim.
Title page of Book of Shemot printed in gold and black. 
Ownership inscription on title page of Shemot part: "Belongs to me, Avraham Abele Katz Rappaport of Ujhel".
Set of five volumes. Bereshit: [1], 117 leaves. Shemot: 90 leaves. Vayikra: 42 leaves. Bamidbar: [1], 49 leaves. Devarim: 72, [1] 
leaves. 22.5-25.5 cm. Bereshit, Shemot and Bamidbar volumes in overall good condition, Vayikra and Devarim volumes in overall 
good-fair condition. Stains, including dampstains. Worming, slightly affecting text. Extensive worming to several leaves of Vayikra 
vol., affecting text, repaired with paper. Tears, including minor open tears to several leaves of vol. I, and to title page of vol. III, 
slightly affecting text. Tears to title page of vol. IV, repaired with paper. Title page of Bamidbar part presumably supplied from a 
different copy. Stamps. Leaves trimmed with damage to text in several places. New bindings.

Opening price: $3000
Estimate: $5000-8000
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He authored many books on Chassidut and Kabbalah, including the Heichal HaBerachah commentary to the Five Books 
of the Torah, based on the teachings of the Arizal and the Baal Shem Tov. The Heichal HaBerachah Chumashim are 
considered fundamental books in Chassidic thought and Kabbalah. They were especially cherished by rebbes of various 
dynasties (the Zidichov dynasty, the Divrei Chaim and his descendants, the Tzemach Tzedek of Lubavitch, and others).
Six volumes. Zera'im: [3], 97, 26, 92, [1] leaves. Lacking leaves [2-3] with prefaces, following title page. Mo'ed: [1], 59, 61-142, 
[1] leaves. Nashim: [1], 129, [1] leaves. Nezikin: [1], 4, 7-14, 17-184 leaves. Kodashim: [2], 94, 43 leaves. Leaf [2] at beginning of 
volume (with "Rishon LeTzion") not listed in Bibliography of Hebrew Book. Taharot: [1], 210, 215-296 leaves. Lacking leaves 211-
214. Approx. 27-29.5 cm. Condition varies. Vols. I, IV and V in overall good condition. Vols. II, III and VI in overall fair to fair-good 
condition. Stains, including dampstains. Tears, including minor marginal open tears to several leaves. Open tears to title pages and 
large open tears to other leaves in vols. II and VI, affecting text and borders, repaired in part with paper. Open tear affecting text on 
one leaf of vol. III. Worming affecting text to some vols. Leaves trimmed with damage to headings in several places. Handwritten 
inscriptions and stamps (some particularly large). New bindings.
There were two printings of the first edition, with minor variations. The first printing was published in 1861, with the 
printer's device on the title pages. The second printing was published in 1862, using copies of the first printing, with 
new title pages which do not feature the printer's device.

Opening price: $1000
Estimate: $3000-5000

62. משניות קומרנא – סט שלם – למברג, תרכ"ב

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... 
יסודי ספרים מהגאון  ועל  ואחר כך אבאר המשנה על דרך רבינו  זקן,  ]הרמב"ם[ בשם מעשה אורג ובשם פני  ואבאר אותה על מוסדי רבינו 
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 ספרי 
חסידות וקבלה רבים, ובהם גם הפירוש "היכל הברכה" על חמשה חומשי תורה, על פי סודות האר"י והבעש"ט. חומשי "היכל הברכה" הנם 
מספרי היסוד של ההגות החסידית ותורת הקבלה. חביבות מיוחדת הייתה לחיבוריו אצל אדמו"רים מכל החוגים )בית זידיטשוב, ה"דברי חיים" 

וצאצאיו, ה"צמח צדק" מליובאוויטש ועוד( ששיבחו את מעלת וקדושת דברי הסוד שבפירושיו. 
ששה כרכים. זרעים: ]3[, צז, כו, צב, ]1[ דף. אחרי דף השער חסרים דפים ]2-3[ עם הקדמות. מועד: ]1[, נט, סא-קמב, ]1[ דף. נשים: ]1[, קכט, ]1[ 
דף. נזיקין: ]1[, ד, ז-יד, יז-קפד דף. קדשים: ]2[, צד, מג דף. דף ]2[ בראש הכרך )עם "ראשון לציון"( לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה. טהרות: ]1[, 
רי, רטו-רצו דף. חסרים דפים ריא-ריד. 27-29.5 ס"מ בקירוב. מצב משתנה בין הכרכים. כרכים ראשון, רביעי וחמישי במצב כללי טוב. כרכים שני, 
שלישי ושישי במצב כללי בינוני עד בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. קרעים, בהם קרעים קטנים חסרים בשולי הדפים במספר מקומות. 
בכרך השני ובכרך השישי קרעים חסרים בדפי השער וקרעים חסרים גדולים בדפים נוספים, עם פגיעות בטקסט ובמסגרות השערים, משוקמים 
בחלקם בהדבקות נייר. קרע חסר עם פגיעה בטקסט באחד מהדפים בכרך השלישי. סימני עש עם פגיעות בטקסט בחלק מהכרכים. חיתוך דפים 

עם פגיעות בכותרות הדפים במספר מקומות. רישומים בכתב-יד וחותמות )חלקן גדולות במיוחד(. כריכות חדשות.
המהדורה הראשונה הופיעה בשתי הוצאות, עם הבדלים קלים ביניהן. הוצאה ראשונה נדפסה בשנת תרכ"א, ובדפי השער שלה מופיע סמל 
המדפיסים. הוצאה שניה הופיעה בשנת תרכ"ב, והורכבה מטפסים שנדפסו בהוצאה הראשונה, עם דפי שער חדשים, בהם לא מופיע סמל 

המדפיסים.

פתיחה: $1000
הערכה: $3000-5000
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62. Komarno Mishnayot – Complete Set – Lviv, 1862

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 printing.
The Rebbe of Komarno composed three commentaries on the Mishnayot: Atzei Eden covers nearly the entire Mishnah 
(ending in the middle of Ohalot) and comprises a short summary of the classic commentaries on the Mishnah (divided 
into two parts: Etz HaChaim and the Kabbalistic Etz HaDaat); two other commentaries on Orders Zera'im and Taharot – 
Maaseh Oreg on the Jerusalem Talmud and the Tosefta pertaining to the Mishnah, and Pnei Zaken which contains the 
halachic conclusions according to the Rambam.
The author's prefaces were printed at the beginning of Part I (Zera'im) and Part VI (Taharot). At the end of the preface 
to Taharot, the author writes: "I will copy the Tosefta… and explain it according to the foundations of the Rambam, 
in the works titled Maaseh Oreg and Pnei Zaken. Afterward, I will explain the Mishnah according to the Rambam and 
based on the books of the Gaon of Vilna… I have arranged the Tosefta according to the order of the Gaon of Vilna…" 
(referring to the book Taharat HaKodesh, Zhovkva 1804, containing the commentaries and corrections of the Gaon of 
Vilna).
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, a nephew and close disciple of the Sar Beit HaZohar, Rebbe Tzvi Hirsh 
of Zidichov. He was cherished by foremost Chassidic leaders – the Chozeh of Lublin (who served as his matchmaker), 
the Ohev Yisrael of of Apta, R. Moshe Tzvi of Savran, his uncle R. Moshe of Sambor, R. Yisrael of Ruzhin, and others. 
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63. חידושי הלכות – אלטונא, תצ"ו – העותק של הרה"ק רבי יעקב יחיאל ממז'יבוז' וקוריץ, בנו של בעל "דגל מחנה אפרים"

ספר חידושי הלכות, על מסכתות בבא מציעא, סנהדרין, מכות ושבועות, מאת רבי יואל בן רבי משה גד, מגזע הט"ז והב"ח. אלטונה, דפוס אהרן 
כ"ץ, תצ"ו ]1736[. מהדורה יחידה. מסגרת השער מאויירת )בתחריט עץ( בדמויות משה ואהרן, דוד המלך וסולם יעקב.

העותק של הרה"ק רבי יעקב יחיאל מקוריץ, בנו של הרה"ק רבי משה חיים אפרים מסידלקוב בעל "דגל מחנה אפרים". בשולי השער חתימת 
ידו )מחוקה מעט(: "הק' יעקב יחיאל בהרב המפ']ורסם[ מהור"ר משה חיים --- משה חיים אפרים זללה"ה". 

יתכן שהספר היה שייך קודם לאביו הרה"ק בעל "דגל מחנה אפרים" בעצמו, וממנו הגיע ליד בנו. במרכז השער מופיע רישום, מחוק ברובו: "שייך 
לר' מש----- ממעזיבוז", ויתכן שיש לקראו: "שייך לר' מש]ה חיים אפרים...[ ממעזיבוז".

רישומי בעלות נוספים )מחוקים(: "--- ]היחס?[ המופ--- מהו"ר משה נר"ו"; "--- הק' יעקב ---". בדף ב/1 רישום בעלות נוסף: "שייך לר' 
יעקב הערץ....". בדף ז/2 רישום צנזורה בכתב-יד )קצוץ(.

הרה"ק רבי יעקב יחיאל אשכנזי מקוריץ )נפטר תק"פ בערך(, בנו של הרב הקדוש רבי משה חיים אפרים אשכנזי אב"ד סדילקוב )תק"ב-תק"ס( 
– מגדולי החסידות, נכד הבעש"ט, בנם של רבי יחיאל אשכנזי )דייטש( ואדל בתו הצדקנית של הבעל שם טוב. אביו רבי משה חיים אפרים כיהן 
כאב"ד העיירה סדילקוב, ולימים עבר לעיירת אבותיו מז'יבוז', בה כיהן באדמו"רות ונודע שמו בכל הארץ כ"צדיק יסוד עולם". רבי יעקב יחיאל 
היה חתנו של רבי ליפא מחמלניק תלמיד הבעש"ט. בהסכמות על ספר "דגל מחנה אפרים" מתארהו החוזה מלובלין בתואר: "הרב הצדיק בוצינא 

קדישא מו"ה יעקב יחיאל", והרב מאפטא כותב עליו: "הרב המופלא ומופלג בתורה וביראה... מוהר"ר יעקב יחיאל". 
גדולי  השי"ת.  ובעבודת  בחסידות  יסודות  המלא  תק"ע(,  )קוריץ,  אפרים"  מחנה  "דגל  אביו  של  הקדוש  ספרו  את  הדפיס  יחיאל  יעקב  רבי 
יצחק  לוי  רבי  שכתב  וכפי  שמים,  ליראת  בו  הקורא  את  לעורר  ובסגולתו  הספר  של  קדושתו  בדבר  הפליגו  ספרו,  על  שהסכימו  החסידות 
מברדיטשוב: "מובטחני שעל ידי החיבור הלז יתלהב לבב אחינו בני ישראל לעבודת הבורא ברוך הוא וברוך שמו". בעל 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...". גם המסכימים האחרים – המגיד רבי ישראל מקוזניץ, רבי יעקב יצחק הלוי 
הורוויץ ה"חוזה" מלובלין, רבי אברהם יהושע העשיל אב"ד אפטא כותבים על קדושתו הרבה של המחבר ומדגישים את ייחוסו של המחבר כ"נכד 

הבעש"ט" הממשיך את דרך אבותיו, וכי הספר מלא ביסודות תורתו של סבו הבעש"ט. 
בתו של רבי יעקב יחיאל הייתה רעייתו של רבי אריה יהודה לייבוש מפרוסקרוב )מצאצאי רבי ִליֶּבר הגדול מברדיטשוב(, אביו של האדמו"ר 

רבי משה חיים אפרים ליברזון מפרוסקרוב. אדמו"רים ורבנים רבים התייחסו לגזע קודש של צאצאי רבי יעקב יחיאל הנ"ל – נינו של הבעש"ט.
]2[, ב-קכז דף. 31.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות גדולים. בלאי. קרעים חסרים בדף השער, עם פגיעה בטקסט ובמסגרת השער, 
משוקמים במילוי נייר והשלמה בצילום. קרעים חסרים בשולי דפים רבים, משוקמים בחלקם במילוי נייר, עם פגיעה בטקסט במספר דפים. 

סימני עש, עם מעט פגיעות בטקסט. חותמות. כריכה חדשה.

פתיחה: $1000 
הערכה: $5000-10,000 

Chassidut – Signatures and Glossesחסידות – עותקים מיוחסים, חתימות והגהות

Machaneh Efraim, the Chozeh of Lublin and the rebbe of Apta praise R. Yaakov Yechiel profusely for his outstanding 
Torah knowledge and fear of G-d.
R. Yaakov Yechiel published his father's book – Degel Machaneh Efraim (Korets, 1810), which is filled with fundamental 
teachings of Chassidut and worship of G-d. Chassidic leaders greatly praised the holiness of this book in their 
approbations, and its ability to inspire whoever studies it with fear of G-d, as R. Levi Yitzchak wrote in his approbation 
to the book: "I am convinced that this book will enthuse the hearts of our Jewish brethren to worship G-d". All the 
approbations emphasize the author's lineage as grandson of the Baal Shem Tov, and that the book is replete with the 
latter's essential teachings.
The daughter of R. Yaakov Yechiel was the wife of R. Aryeh Yehuda Leibush of Stropkov (descendant of R. Lieber 
HaGadol of Berditchev), father of Rebbe Moshe Chaim Efraim Liebersohn of Stropkov. Many rebbes and rabbis trace 
their lineage to R. Yaakov Yechiel – great-grandson of the Baal Shem Tov.
[2], 2-127 leaves. 31.5 cm. Fair condition. Stains, including large dampstains. Wear. Open tears to title page, affecting text and 
border, repaired with paper and photocopy replacement. Marginal open tears to many leaves, affecting text in several places, 
repaired in part with paper. Worming, slightly affecting text. Stamps. New binding.

Opening price: $1000
Estimate: $5000-10,000



חסידות – עותקים מיוחסים, חתימות והגהות  |  121

63. Chiddushei Halachot – Altona, 1736 – Copy of Rabbi Yaakov Yechiel of Mezhibuzh and Korets, son of the 
Degel Machaneh Efraim

Chiddushei Halachot, on Tractates Bava Metzia, Sanhedrin, Makkot and Shevuot, by R. Yoel son of R. Moshe Gad, 
descendant of the Taz and the Bach. Altona: Aaron Katz, 1736. Only edition. Engraved title page (woodcut), depicting 
Moses and Aaron, King David and Jacob's ladder.
Copy of R. Yaakov Yechiel of Korets, son of R. Moshe Chaim Efraim of Sudilkov, author of Degel Machaneh Efraim. His 
signature (slightly deleted) appears at the foot of the title page: "Yaakov Yechiel son of R. Moshe Chaim --- Moshe 
Chaim Efraim".
The book may have first been owned by the Degel Machaneh Efraim himself, and later passed down to his son. In the 
center of the title page, there is an inscription, mostly deleted: "Belongs to R. Mosh----- of Mezhibuzh"; it may in fact 
read: "Belongs to R. Mosh[e Chaim Efraim…] of Mezhibuzh".
Other ownership inscriptions (deleted). Ownership inscription on p. 2a: "Belongs to R. Yaakov Hertz…". Handwritten 
censorship inscription on p. 7b (trimmed).
R. Yaakov Yechiel Ashkenazi of Korets (d. ca. 1820), son of R. Moshe Chaim Efraim Ashkenazi Rabbi of Sudilkov 
(Sudylkiv; 1742-1800) – a Chassidic leader, grandson of the Baal Shem Tov, son of R. Yechiel Ashkenazi (Deutsch) and 
Odel, the pious daughter of the Baal Shem Tov. R. Moshe Chaim Efraim served as rabbi of Sudilkov, and later moved 
to the town of his forefathers Mezhibuzh, where he served as rebbe and was renowned as a tremendous Tzadik. R. 
Yaakov Yechiel was the son-in-law of R. Lipa of Chmelnik disciple of the Baal Shem Tov. In their approbations to Degel 

63
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64. חיי אדם ונשמת אדם – יוזעפאף, תקפ"ט – העותק 
כתב  טיוטת  עם   – מרופשיץ  מנשה  רבי  האדמו"ר  של 

הכשר לקמח בכתיבת ידו וחתימתו

ספר חיי אדם ונשמת אדם, מאת רבי אברהם דאנציג. יוזעפאף 
שני   .]1829[ תקפ"ט  וואקס,  ישעי'  סעדי'  דוד  דפוס  ]יוזפוב[, 

חלקים בכרך אחד. שער נפרד לחלק השני.
המגן  בדפי  מרופשיץ.  רובין  מנשה  רבי  האדמו"ר  של  העותק 
הספר  "זה  ביניהם:  רבים,  בעלות  ורישומי  חתימות  ובשערים 
מ"ה  כש"ת  ופרישא...  קדישא  החריף...  הגדול  להר"ר...  מישך 

מנשה ראבין נ"י אבד"ק ראפשיץ והגליל...".
בכתב-ידו  לפסח,  הכשר  לכתב  טיוטה  האחורי  המגן  בדף 
שהקמחא  ליכתוב  ניתן  אמת  "הן  האדמו"ר:  של  ובחתימתו 
דפסחא שתחת יד מוכ"ז נעשה בהכשר הן בבדיקת החטים הן 
הק'  לפ"ק  תקצ"ג  ניסן  ו'  יום  עה"ח  באתי  הרחיים...  בהכשר 

מנשה ראבין אבד"ק ראפשיץ". 
בערך-חשון  )תקנ"ה  מרופשיץ  רובין  מנשה  רבי  האדמו"ר 
האדמו"ר  וממלא מקומו של  בנו  ְשֵמָנה".  "לחם  בעל  תרכ"א(, 
"אור  בעל  )תקל"ה-תר"ה,  מרופשיץ  רובין  ישעיה  אשר  רבי 
ישע", חתנו וממלא מקומו של האדמו"ר רבי נפתלי מרופשיץ(. 
תלמיד רבי צבי הירש מרימנוב. בין תלמידיו נמנו כמה מזקני 
הדור שעוד זכו להסתופף אצל סבו רבי נפתלי מרופשיץ. נודע 
פרנסה  שפע  עליהם  להשפיע  וברצונו  ישראל  את  באהבתו 
שנדפס  תרל"ו(  )לבוב,  ְשֵמָנה"  "לחם  ספרו  בהקדמת  וברכה. 
לאחר פטירתו, כותב המו"ל רבי אליעזר אייזן מו"צ באיסטריק: 
תמיד  רצה  חיותו  בחיים  כי  זוכר  אני  כי  כך  שמו  "וקראתי 
להשפיע לישראל שפע ברכה והצלחה". היו לו שש בנות מהן 
ואנשי מעשה. מחתניו:  יצאו שושלות של אדמו"רים, חסידים 
מרופשיץ,  מרילוס  יצחק  רבי  האדמו"ר  מקומו  ממלא  חתנו 
האדמו"ר רבי חנניה יו"ט ליפא טייטלבוים מסיגט בעל "קדושת 
יו"ט" )שהיה חתנו בזיווג ראשון(, והאדמו"ר רבי ישכר בעריש 

אייכנשטיין מווערצקי בעל "מלבוש לשבת ויו"ט".
]3[, עב; נא דף. 36 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי 
רטיבות. בלאי קל. סימני עש. קרעים וקרעים חסרים במספר 
דפים, ללא פגיעה בטקסט. רישומים, חתימות וחותמות. כריכה 

ישנה ופגומה, מנותקת בחלקה.

פתיחה: $2000 
הערכה: $5000-10,000 
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64. Chayei Adam and Nishmat Adam – Józefów, 1829 – Copy of Rebbe Menashe of Ropshitz – With Draft of 
Kashrut Certificate for Flour in His Handwriting and With His Signature

Chayei Adam and Nishmat Adam, by R. Avraham Danzig. Józefów: David Saadia Yeshaya Wax, 1829. Two parts in one 
volume. Separate title page for part II.
Copy of Rebbe Menashe Rubin of Ropshitz. Many signatures and ownership inscriptions on the endpapers and title 
pages, including: "This book belongs to the great rabbi… R. Menashe Rubin, rabbi of Ropshitz and the region…".
On the back endpaper, draft of a Passover kashrut certificate for flour, dated Nissan 1833, handwritten and signed by 
the rebbe.
Rebbe Menashe Rubin of Ropshitz (ca. 1795-1860), author of Lechem Shemeina, was the son and successor of Rebbe 
Asher Yeshaya Rubin of Ropshitz (1775-1845, author of Or Yesha, son-in-law and successor of Rebbe Naftali of Ropshitz) 
and a disciple of R. Tzvi Hirsh of Rimanov. His disciples include several elders of the generation who still merited learning 
under his grandfather R. Naftali of Ropshitz. He was renowned for his love for his fellow Jew and his desire to shower 
them with an abundance of livelihood and blessing. In the foreword to his book Lechem Shemeina (Lviv, 1876), printed 
after his demise, the publisher R. Eliezer Eisen, posek in Istrik (Ustrzyki Dolne) wrote: "and I called it (the book) so since I 
remember that in his lifetime, he always wished to draw upon the Jewish people an abundance of blessing and success". 
He had six daughters who produced dynasties of rebbes, chassidim and great people. His sons-in-law include: his successor 
Rebbe Yitzchak Mariles of Ropshitz; Rebbe Chananya Yom Tov Lipa Teitelbaum of Sighet, the Kedushat Yom Tov (a son-in-
law in his first marriage); and Rebbe Yissachar Berish Eichenstein of Veretzky, author of Malbush LeShabbat VeYom Tov.
[3], 72; 51 leaves. 36 cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains. Minor wear. Worming. Closed and open tears to 
several leaves, not affecting text. Inscriptions, signatures and stamps. Old binding, damaged and partially detached.

Opening price: $2000
Estimate: $5000-10,000
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research the problem since he relies on the rabbi of Tshechnov who is renowned as a great rabbi and Tzadik, and eats 
them. Rebbe Chaim Halberstam of Sanz declared that it is imperative for all who live in Poland to be acquainted with 
the rabbi of Tshechnov.
R. Eliyahu Guttmacher wrote about him that "He is blessed by all Jewish people from one end to another, the G-dly 
man, one of the greatest figures of our times, genius above all geniuses". R. Yosef Chaim Kara, rabbi of Włocławek 
eulogized him: "One thing I know, from the day R. Akiva Eger passed away, no person could be found among all the 
great men in our country lauded by all Jews that he is holy from the womb… No one refrains from praising and exalting 
him…".
Some of his Torah novellae and teachings were printed in the books Zechuta D'Avraham, Ahavat Chesed, Beit Avraham, 
Tzelota D'Avraham, etc.
His four sons served as rebbes: Rebbe Ze'ev Wolf Landau of Strikov; R. Dov Berish of Biala, who was appointed rebbe 
of the Warka Chassidim in his father's lifetime and is the founder of the Strikov dynasty; Rebbe Refael of Warsaw and 
Rebbe Yaakov of Jeżów, who succeeded his father as rabbi of Tshechnov.
[2], 58 leaves. 20.5 cm. High-quality paper. Good-fair condition. Stains and wear. Minor worming. New leather binding.

Opening price: $1000
Estimate: $3000-6000

65. ספר דברי אמת )החוזה מלובלין( – סדילקוב, תקצ"ו – העותק של הגה"ק רבי אברהם מטשכנוב

ספר דברי אמת, על התורה, דרושי חסידות מאת "החוזה מלובלין" הגה"ק רבי יעקב יצחק הלוי הורוויץ מלאנצוט ולובלין. סדילקוב, דפוס יצחק 
בן אליעזר, תקצ"ו 1835. מהדורה שלישית.

העותק של הגאון הקדוש רבי אברהם מטשכנוב. בשער הספר חותמו: "אברהם ב"מ רפאל ז"ל". 
האדמו"ר הגאון הקדוש רבי אברהם לנדא אב"ד טשכנוב )תקמ"ד-תרל"ה(, "גאון הגאונים", "רבן של ישראל", מגדולי גאוני פולין המפורסמים 
בדורו. תלמיד מהרא"ל צונץ. איש קדוש ומופלא. נודע במלחמתו ב"גזירת הלבוש" יחד עם בעל "חידושי הרי"מ", אז עמד בראש קבוצת הרבנים 

שפסקו שדין גזירה זו כדין גזירות-השמד, שדינן "יהרג ואל יעבור". 
קיבל בחסידות מרבי שמחה בונים מפשיסחא ומרבי פישל מסטריקוב, אך סירב לשמש באדמו"רות. רק לאחר פטירת בעל "חידושי הרי"מ" 
מגור, כשרוב חסידיו קבלו את הנהגת רבי חנוך הניך הכהן מאלכסנדר, הגיעו אליו חלק מגדולי החסידים )רבי יחיאל מאיר מגוסטינין, רבי אלעזר 
הכהן מפולטוסק, ועוד( וקיבלו את הנהגתו. אז הסכים לשמש להם כאדמו"ר בתנאי שימשיך במנהגו להתפלל בנוסח אשכנז ולהתפלל תפילת 

שחרית כ"ותיקין". 
נערץ בגאונותו וקדושתו בעיני רבני ואדמו"רי דורו. רבי שמחה בונים מפשיסחא שפגש בו בבואו לסטריקוב, אמר: "אורח חשוב ממני בא לעיר". 
רבי מנדלי מקוצק התבטא עליו: "יש לו דמות של מלאך אלקים". רבי יצחק מאיר מגור כותב עליו בתשובתו לרבי חיים מצאנז בענין היתר 
והוא מפורסם לגדול  והוא סומך על הרב מטשכנוב שאוכל מהם  התרנגולים החדשים )שו"ת הרי"מ סימן ח'(, שלא חקר את הנושא מאחר 
וצדיק. רבי חיים הלברשטאם מצאנז אמר עליו כי מי שגר בפולין ואינו מכיר את הרבי מטשכנוב עתיד ליתן על כך את הדין. הצדיק מגריידיץ רבי 
אליהו גוטמכר כתב אליו: "המבורך בפי ישראל מקצה אל הקצה, האיש האלקי, מיחידי הדור שלנו, גאון הגאונים". רבי יוסף חיים קרא, רבה של 
וולאצלווק, אמר עליו בהספדו: "ולא יכילו יריעות הרבה לספר נדיבות רוחו צדקתו וקדושתו... אך אחת היא אשר נפשי יודעת, כי מיום שנפטר 

רבי עקיבא איגר, לא נמצא בכל גדולי ארצנו אשר יודו עליו כל ישראל כי קדוש הוא מרחם... איש לא נעדר לשבחו ולפארו...".
מחידושי תורתו ואמרות קדשו נדפסו הספרים: "זכותא דאברהם", "אהבת חסד", "בית אברהם", "צלותא דאברהם" ועוד. ארבעת בניו שימשו 
באדמו"רות וברבנות: רבי זאב וולף לנדא – האדמו"ר מסטריקוב; רבי דוב בעריש מביאלה, שהוכתר כאדמו"ר לחסידי וורקא בחיי אביו – הוא אבי 
שושלת אדמו"רי סטריקוב עד זמננו; רבי רפאל – אדמו"ר בעיר וורשא, ורבי יעקב – האדמו"ר מיעז'וב, שמילא את מקום אביו ברבנות טשכנוב, 

לעת זקנתו של אביו.
]2[, נח דף. 20.5 ס"מ. נייר איכותי. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. סימני עש קלים. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $1000 
הערכה: $3000-6000 
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65. Divrei Emet (Chozeh of Lublin) – Sudilkov, 1835 – Copy of Rebbe Avraham of Tshechnov

Divrei Emet on the Torah, Chassidic homilies by the Chozeh of Lublin, R. Yaakov Yitzchak HaLevi Horowitz of Lantzut 
and Lublin. Sudilkov: Isaac son of Eliezer, 1835. Third edition. 
Copy of Rebbe Avraham of Tshechnov, with his stamp on the title page: "Avraham son of the late R. Refael".
Rebbe Avraham Landau Rabbi of Tshechnov (Ciechanów; 1784-1875), a prominent Torah leader of Poland in his times. 
Disciple of R. Aryeh Leib Zuenz. An outstanding Torah scholar and exceptionally holy man. He is renowned for his battle 
against the "Clothing Decree" (changes in Chassidic dress sought by the government), together with the Chiddushei 
HaRim, and headed a group of rabbis who ruled that this change of dress is prohibited by Jewish law even if one has to 
forfeit one's life to adhere to this law. He absorbed Chassidut from Rebbe Simcha Bunim of Peshischa and from Rebbe 
Fishel from Strikov but he refused to become rebbe. Only after the passing of the Chiddushei HaRim, when most of 
the latter's Chassidim accepted the leadership of Rebbe Chanoch Henich HaKohen of Alexander, did he accede to the 
requests of Chassidic leaders (R. Yechiel Meir of Gostynin, R. Elazar HaKohen of Pułtusk, and others) that he serve as 
their rebbe, and only on condition that he be allowed to continue praying according to Ashkenazi rite, and recite the 
morning prayers at sunrise (Kevatikin).
Rebbe Avraham Landau was revered by the rabbis and rebbes of his times for his Torah scholarship and holy conduct. R. 
Simcha Bunim of Peshischa, who met him when he came to Stryków stated: "A more important guest than me came to 
the city". R. Mendele of Kotzk attested that "He looks like an angel of G-d". R. Yitzchak Meir of Ger, in his responsum 
to R. Chaim of Sanz regarding permitting "the new chickens" (Responsa HaRim, section 8), writes that he did not 
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 – תקצ"ג  לבוב,   – )קוסוב(  שלום  אהבת  ספר   .66
עם  מבראד,  צבי  מגזע  משה  אהרן  רבי  של  העותק 

חתימות ידו – מהדורה ראשונה

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

ראשונה.
העותק של רבי אהרן משה מגזע צבי מבראד. שני רישומי 
בעלות בכתב-ידו ובחתימתו, בדף כא/1 ובדף צה/1: "שייך 

להרב ר' אהרן משה מגזע צבי מבראד". 
הגאון הקדוש רבי אהרן משה מגזע צבי )תקל"ה-תר"ה(, 
אורי  ורבי  מלובלין  החוזה  תלמיד  החסידות,  מגדולי 
)עלה  לירושלים  החסידיים  העולים  ראשון  מסטרליסק, 
הקודש  בעיר  החסידי  הישוב  למייסד  נחשב  בתקצ"ט(. 
וראש כולל החסידים. על מצבתו בהר הזיתים נכתבו תארי 
קודש שאינם מצויים בדור ההוא בירושלים: "מנוחת איש 
תם אדומו"ר הרב הצדיק המפורסם בוצינא קדישא מגזע 

צבי".
)תקכ"ח- הגר  מנדל  מנחם  רבי  האדמו"ר  הספר,  מחבר 
תקפ"ו; אנצ' לחסידות, ב', עמ' צח(, נולד לאביו רבי יעקב 
הציבור  ושליח  חבורתו של הבעש"ט,  מבני   – חסיד  קאפל 
אלימלך  רבי  החסידות,  גדולי  של  תלמידם  מדרשו.  בבית 
החל  תקס"ב  בשנת  מנדבורנה.  הירש  צבי  ורבי  מליז'נסק 
הירש  צבי  רבי  הקדוש  רבו  פטירת  לאחר  עדה,  להנהיג 

מנדבורנה.
מראזדיל  גרשון  רבי  המחבר  חתן  כותב  לספר  בהקדמה 
שבת  "בקדושת  עניינים:  שלושה  על  נסובים  דבריו  שרוב 
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[, קלא דף. 21.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמים כהים בשולי הדפים. בלאי בחלק מהדפים. סימני עש רבים, בדף השער ובדפים נוספים, 
עם פגיעות בטקסט )חלק מסימני העש בדף השער שוקמו במילוי נייר(. קרעים, בהם קרעים חסרים בדף השער ובדפים נוספים, עם פגיעות 
במסגרת השער, ופגיעות בטקסט במספר מקומות. כפי הנראה, הספר מורכב מדפים שנלקחו ממספר עותקים. חיתוך דפים עם פגיעות קלות 

בטקסט במספר דפים. 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: $1000 
הערכה: $3000-6000 
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66. Ahavat Shalom (Kosov) – Lviv, 1833 – Copy of Rabbi Aharon Moshe MiGeza Tzvi of Brody, with His 
Signature – 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.
Copy of R. Aharon Moshe MiGeza Tzvi of Brody, with two ownership inscriptions in his handwriting and with his 
signature, on pp. 21a and 95a: "Belongs to R. Aharon Moshe MiGeza Tzvi of Brody".
R. Aharon Moshe MiGeza Tzvi of Brody (1775-1845), Chassidic leader, disciple of the Chozeh of Lublin and R. Uri of 
Strelisk, amongst the first Chassidim to immigrate to Jerusalem and one of the founders of the Chassidic settlement 
there. His gravestone on Har HaZetim is inscribed with titles of praise which were rarely used in those times in Jerusalem.
The author, Rebbe Menachem Mendel Hager (1768-1826; Encyclopedia L'Chassidut, II, p. 98), was the son of R. Yaakov 
Koppel Chassid, who led the prayers in the Beit Midrash of the Baal Shem Tov and was a 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.
In the foreword, the author's son-in-law, R. Gershon of Rozdol, writes that much of his father-in-law's teachings are 
focused on three matters: the holiness of Shabbat, giving charity and Tikkun HaBrit. The book was compiled by R. 
Menachem Mendel's disciple – R. Chaim Natan Nata of Lantshin, who writes in his foreword: "I heard these teachings 
from him on Friday nights and during the Shabbat morning meal, as well as when he would take leave of his visitors 
while discussing halachah, and brief thoughts conveyed during Seudah Shelishit... and I elaborated on them in my own 
words...when I was unsure of the proper intent... I intentionally used language which is open to interpretation, and 
each reader can use his own judgement...".
[4], 131 leaves. 21.5 cm. Fair condition. Stains, including dark marginal dampstains. Wear to some leaves. Extensive worming 
to title page and other leaves, affecting text (repaired in part with paper on title page). Tears, including open tears to title page 
and other leaves, affecting title page border and text in several places. Book presumably comprised of leaves from various copies. 
Leaves trimmed with minor damage to text in several places. New binding.
False imprint: Lemberg, 1802. See: Avraham Yaari, The Printing Press of Rebbetzin Yehudit Rosanes in Lviv, Kiryat Sefer, 
17, 1940, p. 107.
Stefansky Chassidut, no. 18.

Opening price: $1000
Estimate: $3000-6000
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מקראקא,  אהרן  הרה"ק רבי  של  העותק   – נדה  מסכת   .67
וחותמות  יד קדשו  בנו של ה"מאור ושמש" – עם חתימות 

בית מדרשו

אנטון  דפוס  וינה,  טהרות.  סדר  ומשניות  נדה,  מסכת  בבלי  תלמוד 
שמיד, תקע"א 1811. מהדורה ראשונה של הגהות הגר"א. שער נפרד 

לסדר טהרות.
בשער הספר חתימות ורישומי בעלות שונים, בהם: רישום בכתב יד 
קדשו של הרה"ק רבי אהרן )ארון( מקראקא: "שייך לי לשמי הק' 
אהרן הלוי עפשטיין, אהרן הלוי עפשטיין"; רישום בעלות שהספר 
שייך לבית המדרש של אביו: "שייך לבהמ"ד של הרב הצדיק הקדוש 
בוצינא קדישא מו"ה קלונימוס קלמן הלוי עפשטיין". בדפי הגמרא 
חותמות שונות של בית מדרשו של ר' אהרן בקראקא ]בית המדרש 
ועשרים  ממאה  יותר  במשך  אשר  קראקא,  בעיר  הראשון  החסידי 
שנה נקרא על שמו: "ביהמ"ד של ר' אהרן", עד חורבנו בימי השואה[: 
אהרן  ר'  דבה"מ  ספרים  "קנין  בקראק'";  חסידים  לבהמ"ד  "שייך 
זצ"ל,  אהרן  ר'  דביהמ"ד  ק"ס  דחברה  "...סילק  מקראקא";  בהרב 

בעד... קראקא".
בערך-כסלו  )תקנ"ה  מקראקא  עפשטיין  הלוי  אהרן  רבי  הרה"ק 
ארון  "ר'  בשם  נודע  ושמש".  "מאור  בעל  הרה"ק  של  בנו  תרמ"ב(, 
באדמו"רות  לנהוג  שסירב  ישועות,  ופועל  קדוש  איש  מקראקא". 
אביו  פטירת  בתקופת  דורו.  אדמו"רי  אל  זקנותו  עד  נוסע  והיה 
והקים בה את בית המדרש החסידי  חזר רבי אהרן לעיר קראקא, 
עמ'  ושמש,  מאור  יד  ראה:  אז,  עד  אסור  שהיה  )דבר  הראשון 
ושמש"  "מאור  33. הדפיס את הספר הקדוש  יוזפה  ברחוב  שפב(, 
מאביו. רבי אהרן עוד זכה להסתופף עם אביו הקדוש בצל "החוזה 
מלובלין", ולימים נשא את נכדתו, בת רבי ישראל בנו של "החוזה". 
לאחר פטירת אביו הקדוש, היה מסתופף בצילו של האדמו"ר רבי 
יחזקאל מקוז'מיר, יחד עם רעיו ה"תפארת שלמה" מרדומסק ורבי 
נתן דוד משידלובצה. לאחר פטירת הרה"ק מקוז'מיר התקרבו אל 
צדיקי  אל  נוסע  היה  כן,  כמו  חיים" מצאנז.  ה"דברי  בעל  האדמו"ר 
נפתלי  רבי  מפרימשלן,  מאיר  רבי  בהם:  מאד,  שהחשיבוהו  דורו, 
שלמה"  ה"תפארת  רעו  מרופשיץ,  אשר'ל  רבי  וחתנו  מרופשיץ 
מראדומסק, רבי בער מראדושיץ, רבי מרדכי מטשרנוביל, ועוד; אך 
רבו  פטירת  לאחר  מצאנז.  הקדוש  להאדמו"ר  מקושר  היה  בעיקר 
לנכדו האדמו"ר רבי שלמה  לנסוע  לשואליו  חיים", המליץ  ה"דברי 
בן  ישיש,  זקן  שהיה  למרות  אליו,  נסע  בעצמו  הוא  ואף  מבובוב, 
למעלה מ-80. רבי אהרן נודע כאיש-מופת וכפועל ישועות. ידועים 
סיפורים על פעולותיו אצל רבותיו הקדושים לעורר רחמים עבור בני 

ישראל, ולפעול עבורם לישועות ולפרנסה טובה.
 – מקראקא  עפשטיין  הלוי  קלמן  קלונימוס  רבינו  הקדוש  הגאון 
בנגלה ובנסתר,  מופלג  גאון  )תקי"א-תקפ"ג(,  ושמש"  "מאור  בעל 
זה  את רבו  מליז'נסק.  אלימלך  האדמו"ר רבי  של  תלמידיו  מגדולי 
החשיב בדרגת הבעש"ט בעצמו. עם זאת היה נוסע גם לרבי יחיאל 
מיכל מזלוטשוב ורבי לוי יצחק מברדיטשוב. לאחר פטירת רבו רבי 
"החוזה מלובלין", אל רבי בער מראדושיץ,  נוסע אל  היה  אלימלך, 

ואל "המגיד מקוזניץ" ורבי מנדלי מרימנוב ]שהעיד עליו שהוא "שומר הברית"[. שמו כאיש קדוש נודע כבר בדורו, וידועים עליו סיפורים של 
גילויי רוח-הקודש ומופתים. רבו רבי אלימלך מליז'נסק הכתירו לכהן באדמו"רות והיה הראשון למפיצי החסידות בעיר קראקא, בה נקבצו 
אליו מבקשי השם שנודעו לימים לגדולי החסידות. נרדף רבות ע"י המתנגדים בקראקא, שאף הכריזו "חרם" על החסידות בשנת תקמ"ו. לאחר 
שהרדיפות גרמו להלשנות ומאסר, עקר רבי קלמן לעיר מולדתו ניישטאט והקים בה את בית מדרשו. בסביבות שנת תק"פ חזר לעיר קראקא, 
ושם מנוחתו כבוד. ספרו "מאור ושמש" על התורה, הוא מספרי היסוד החשובים של תורת החסידות, ואף נדפס יחד עם החומש )במהדורת "רב 
פנינים"(. בניו הקדושים היו הרה"ק רבי יוסף ברוך מניישטאדט )תקנ"ב-תרכ"ז; הנודע בשם "היהודי הטוב מניישטאט"(, ואחיו הרה"ק רבי אהרן 

מקראקא )תקנ"ה בערך-כסלו תרמ"ב( – החתום על הספר שלפנינו. 
]9[, ב-פט דף; ]1[, ב-קצט דף. 39.5 ס"מ בקירוב. מצב משתנה, טוב עד בינוני. כתמים רבים ובלאי, בעיקר בדפי מסכת נדה. קרעים בדף השער 

הראשון ובמספר דפים, משוקמים בחלקם. חותמות. כריכת עור חדשה. 

פתיחה: $2000 
הערכה: $5000-10,000 
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67. Tractate Niddah – Copy of Rabbi Aharon of Kraków, Son of the Maor VaShemesh – With His Signature 
and Stamps of His Beit Midrash

Babylonian Talmud, Tractate Niddah, and Mishnayot Order Taharot. Vienna: Anton Schmidt, 1811. First edition of the 
glosses of the Gaon of Vilna. Separate title page for Order Taharot.
Various signatures and ownership inscriptions on the title page, including an inscription handwritten by R. Aharon of 
Kraków: "Belongs to me Aharon HaLevi Epstein, Aharon HaLevi Epstein"; and an inscription attesting that the book 
belongs to the Beit Midrash of R. Aharon's father, R. Kalonymus Kalman HaLevi Epstein. Various stamps of the Beit 
Midrash of R. Aharon of Kraków throughout the book (the first Chassidic Beit Midrash in Kraków, named after him for 
over a hundred and twenty years, until its destruction in the Holocaust).
R. Aharon HaLevi Epstein of Kraków (ca. 1795 – Kislev 1881), son of the Maor VaShemesh. A holy man and 
wonderworker, he refused to become a rebbe, and continued frequenting the courts of his contemporary rebbes 
even in his later years. After his father's passing, he returned to Kraków, where he established the first Chassidic 
Beit Midrash (something forbidden until then, see: Yad Maor VaShemesh, p. 382), on 33 Jozefa St. He published his 
father's book, Maor VaShemesh. R. Aharon would frequent the court of the Chozeh of Lublin together with his father, 
and eventually married the Chozeh's granddaughter (daughter of his son R. Yisrael). After his father's passing, he 
frequented the court of Rebbe Yechezkel of Kuzmir, together with his colleagues the Tiferet Shlomo of Radomsk and 
R. Natan David of Shidlovtsa. After the passing of the rebbe of Kuzmir, they attached themselves to the Divrei Chaim 
of Sanz. He would also travel to the courts of other Tzaddikim of his times, such as R. Meir of Premishlan, R. Naftali of 
Ropshitz, and his son-in-law R. Asher of Ropshitz, his colleague the Tiferet Shlomo of Radomsk, R. Ber of Radoshitz, R. 
Mordechai of Chernobyl, and others, and was held by them in high esteem; but he remained most closely attached to 
the Divrei Chaim of Sanz. After the passing of the rebbe of Sanz, he advised people to follow the latter's grandson, 
Rebbe Shlomo of Bobov, and he did so himself, although he was already over 80 years old. R. Aharon was known as a 
wonderworker who effected salvations. He would also petition his rebbes to obtain salvations and abundant livelihood 
for his brethren.
R. Kalonymus Kalman HaLevi Epstein of Kraków (1751-1823) – the Maor VaShemesh, was an outstanding Torah scholar 
both in revealed and hidden realms of the Torah, leading disciple of Rebbe Elimelech of Lizhensk, whom he regarded as 
of equal stature to the Baal Shem Tov himself. He also frequented the courts of R. Yechiel Michel of Zlotchov and R. Levi 
Yitzchak of Berditchev. Following the passing of his teacher R. Elimelech, he began travelling to the Chozeh of Lublin, 
to R. Ber of Radoshitz, to the Maggid of Kozhnitz and to R. Mendele of Rimanov (who acclaimed him as "Shomer 
HaBrit"). He was renowned as a holy man already in his lifetime, and accounts of revelations of Divine Inspiration and 
wonders circulated about him. His teacher R. Elimelech of Lizhensk appointed him as rebbe and he became the first 
disseminator of Chassidut in Kraków, where those seeking to draw close to G-d gathered around him, later becoming 
prominent Chassidic leaders. He was repeatedly persecuted by opponents of Chassidut (Mitnagdim) in Kraków, who 
even announced a ban on Chassidut in 1786. When the persecutions reached the point of informing and imprisonment, 
R. Kalman moved to his hometown of Neustadt and established his court there. In ca. 1820, he returned to Kraków, and 
that is where he is buried. His book Maor VaShemesh on the Torah is an important classic Chassidic book, even printed 
together with the Chumash (in the Rav Peninim edition). His sons were R. Yosef Baruch of Neustadt (1792-1867; known 
as the "Good Jew of Neustadt"), and R. Aharon of Krakow, whose signature appears in the present book.
[9], 2-89 leaves; [1], 2-199 leaves. Approx. 39.5 cm. Condition varies, good to fair. Many stains and wear, primarily to leaves of 
Tractate Niddah. Tears to first title page and several other leaves, repaired in part. Stamps. New leather binding. 

Opening price: $2000
Estimate: $5000-10,000
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אבן פינה – למברג, תקס"ד – העותק של האדמו"רים   .68
הראשונים מאמשינוב

ספר אבן פינה, שולחן ערוך אבן העזר, עם פירוש דרישת ארי, מאת 
רבי אברהם אריה ליב הלוי אב"ד סטריזוב. למברג, דפוס רבי שלמה 

יאריש רפפורט, ]תקס"ד 1804[. מהדורה ראשונה. 
משה  ורבי  מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  הסכמות  הספר  בראש 
רבו  על  הכותב  משה"[,  ה"ישמח  ]בעל  שיניווא  אב"ד  טייטלבוים 
אותו  ושימשתי  ידו  על  מים  יצקתי  טליא  הווינא  "...כד  המחבר: 

בישיבה... מורי ורבי וש"ב ב"ד הרב הגאון האמיתי...".
השער  בדף  אמשינוב.  לבית  הראשונים  האדמו"רים  של  העותק 
דק"ק  האב"ד  קאליש  "מנחם  רבי  האדמו"ר  של  בעלות  חותמות 
 J. D." יד/1:  )באותיות לטיניות( בשער ובדף  אמשינאוו". חותמות 
דוד  יעקב  רבי  הזקן"  "האדמו"ר  הקדוש,  אביו  חותמת   –  "Kalisz

קאליש מאמשינוב. 
רישומי בעלות )סמוך לתקופת ההדפסה(: "זה הספר שייך להנגיד 
בהגביר  מרדכי  לר'  "שייך  לפ"ק";  תקע"ח  מרו---  נ"י  יוסף  מ' 

המפורסם ----"; "ספר דרישת ארי... לק"ק אפ--- הבירה....".
האדמו"ר רבי יעקב דוד קאליש )תקע"ד-תרל"ח, אנצ' לחסידות ב', 
בחסידות  המכונה  מאמשינוב,  הראשון  האדמו"ר  רסב-רסג(,  עמ' 
מוורקא.  יצחק  רבי  של  הגדול  בנו  הזקן".  "האדמו"ר  אמשינוב 
בצעירותו התקבל לרב בגוברצ'וב. לאחר מכן נתמנה לרב בפשיסחא, 
יצחק  בה רבי  שנתקבל  לפני   – גור  של  כרבה  לכהן  עבר  כך  ואחר 
מאיר אלטר בעל חידושי הרי"ם. לאחר מכן עבר לאמשינוב ובה קבע 
את חצרו, ועל שמה נקבע שם השושלת. מגדולי האדמו"רים בפולין 

ופעל יחד עם החידושי הרי"ם בענייני הכלל.
לחסידות  אנצ'  )תר"כ-תרע"ח,  קאליש  מנחם  רבי  האדמו"ר  בנו, 
ג', עמ' פא-פב(, ממלא מקום אביו באמשינוב כרב ואדמו"ר, החל 
גדלה חצרו  כהונתו  י"ח שנים. בתקופת  בן  מפטירת אביו, כשהיה 
ומאות חסידים קבלו את מרותו. כאביו עסק אף הוא בצדקה ובצרכי 
עד   – וישלח  מפרשת  בדיוק,  שנה  ארבעים  כאדמו"ר  כיהן  הכלל. 
פרשת וישלח. בשעת פטירתו אמר עליו בעל ה"אמרי אמת" מגור: 
האדמו"רים  הם  ונכדיו  בניו  הגדולה".  כנסת  משיירי  אחד  "אבדנו 

לבית אמשינוב. 
מחבר הספר, המקובל הקדוש רבי )אברהם( אריה ליב הלוי )תצ"ו-

תקס"ג, אנצ' לחסידות, א', עמ' נח(, מגדולי החסידות, אב"ד סטריזוב וקהילות נוספות. המגיד מקוז'ניץ כותב עליו בהסכמה לספרו "אותות 
השמים": "...מכירו הייתי לשעבר בהיות פ"ק וראיתי שהיה רב גדול בישראל...". רבי אריה ליב היה רבו המובהק של בן-דודו האדמו"ר רבי משה 
טייטלבוים בעל "ישמח משה", הכותב עליו בהסכמתו לספר "אותות השמים": "האדם הגדול בענקים... מורי ורבי וש"ב ב"ד הרב הגאון האמיתי 
החסיד". רבי לוי יצחק מברדיטשוב כותב עליו בהסכמה לספר שלפנינו: "מנעוריו לא מש מתוך אהל של תורה... העמיד תלמידים הרבה... וכל 
דבריו כגחלי אש ולפידים...". בהסכמה לספר אותות השמים כותב עליו רבי לוי יצחק: "...ולמד תורת ה' לשמה, וצלל במים אדירים בים התלמוד 

והפוסקים לאסוקי לשמעתתא אליבא דהלכתא...".
הגאון רבי יוסף שאול נתנזון בעל ה"שואל ומשיב", כותב בהסכמתו לשו"ת "השיב משה" לבעל ה"ישמח משה": "הוא ]ה"ישמח משה"[ היה 
תלמיד הגאון הקדוש בעל המחבר ספר דרישת ארי על אבן העזר, וכפי הראות ממנו למד נגלה ונסתר, כי הגאון בעל דרישת ארי ז"ל ידיו רב לו 

עשר ידות בתורה ובחסידות, והגאון הנ"ל כל רז לא אניס ליה, ומשה ]ה"ישמח משה"[ קיבל תורה וקבלה מעשית מהגאון הצדיק הלז".
]2[, קטו, ]3[ דף. 36 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים. בדף כו קרע חסר עם פגיעה בטקסט. פגם הדפסה בדף קי. סימני עש בשולי מספר דפים. 

חותמות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $1000 
הערכה: $2000-3000 
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68. Even Pinah – Lviv, 1804 – Copy of the First Rebbes of Amshinov

Even Pinah, Shulchan Aruch Even HaEzer, with the Derishat Ari commentary, by R. Avraham Aryeh Leib HaLevi Rabbi of 
Strizov (Strzyżów). Lviv: R. Shlomo Yarish Rappaport, [1804]. First edition.
The book opens with approbations by R. Levi Yitzchak of Berditchev and R. Moshe Teitelbaum Rabbi of Shinova (the 
Yismach Moshe), who refers to the author in his approbation as "My teacher… the rabbi, truly outstanding Torah 
scholar", and mentions that in his youth he served as the author's attendant and studied in his yeshiva.
Copy of the first rebbes of the Amshinov dynasty. Stamps on the title page of Rebbe Menachem Kalish Rabbi of 
Amshinov. Stamps (in Latin characters) on the title page and p. 14a: "J. D. Kalisz" – stamp of his father, Rebbe Yaakov 
David Kalish of Amshinov. 
Ownership inscriptions (close to time of printing): "This book belongs to the philanthropist R. Yosef ---- 1818"; "Belongs 
to R. Mordechai, son of the renowned wealthy ----"; "Derishat Ari…".
Rebbe Yaakov David Kalish (1814-1878, Encyclopedia L'Chassidut II, pp. 262-263), first rebbe of Amshinov. Eldest son 
of R. Yitzchak of Warka. In his youth, he served as rabbi of Gowarczów, and later of Peshischa and Ger – preceding R. 
Yitzchak Meir Alter, the Chiddushei HaRim. He later moved to Amshinov (Mszczonów), where he established his court 
– hence the name of his dynasty. He was one of the leading Polish rebbes, and worked together with the Chiddushei 
HaRim on communal matters.
His son, Rebbe Menachem Kalish (1860-1918, Encyclopedia L'Chassidut II, pp. 81-82), succeeded his father at the age 
of 18 as rabbi and rebbe of Amshinov after the latter's passing. The court grew considerably during his tenure, and 
hundreds of Chassidim accepted his authority. Just like his father, he was involved in charity and communal matters. 
He served as rebbe for exactly forty years, from Parashat Vayishlach until Parashat Vayishlach. Upon his passing, the 
Imrei Emet of Ger stated: "We lost one of the last members of the Great Assembly". His sons and grandsons served as 
rebbes of Amshinov.
The author, R. (Avraham) Aryeh Leib HaLevi (1736-1803, Encyclopedia L'Chassidut, I, p. 58) was a foremost Chassidic 
leader, rabbi of Strizov and other communities. The Maggid of Kozhnitz writes in his approbation to his book Otot 
HaShamayim: "…I knew him in the past, when he was in this community, and I perceived that he was an eminent 
rabbi…". Rebbe Moshe Teitelbaum, author of Yismach Moshe, cousin and close disciple of the author R. Aryeh Leib, 
refers to him reverently in his approbation to his book Otot HaShamayim: "The greatest amongst giants… my master 
and teacher….". R. Levi Yitzchak of Berditchev, in his approbation to the present work, extols the author's virtues: "His 
entire life, he did not depart from the tent of Torah… he edified many disciples… all his teachings are like glowing 
embers and torches…". In his approbation to Otot HaShamayim, R. Levi Yitzchak writes: "…he studied Torah for the 
sake of Heaven, and dove into the mighty waters of the Talmud and halachic literature, in order to derive the laws 
from them…".
R. Yosef Shaul Nathansohn, author of Shoel UMeshiv, writes in his approbation to Responsa Heshiv Moshe by the 
Yismach Moshe: "He [=the Yismach Moshe] was a disciple of the great Torah scholar, author of Derishat Ari on Even 
HaEzer, and it appears that he learnt from him both revealed and hidden parts of the Torah, since the Derishat Ari was 
well-versed in Torah and Chassidut, no secret was hidden from him, and the Yismach Moshe received both Torah and 
practical Kabbalah from him".
[2], 115, [3] leaves. 36 cm. Overall good condition. Stains. Open tear to leaf 26, affecting text. Printing defect on leaf 110. Marginal 
worming to several leaves. Stamps. New leather binding.

Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000
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69. ספר הגלגולים – פרמישלה, תרל"ה – העותק של המו"ל, האדמו"ר הראשון משיניווא בעל "דברי יחזקאל" – נמסר על ידו 
לבית המדרש בצפת

ספר הגלגולים, מתורת האר"י ז"ל – "דרוש הנשמות והגלגול והעיבור והיבום", ראשון ושני, ע"ג פרקים. פרמישלה, דפוס חיים אהרן זאפניק 
עט. קנאללער, ]תרל"ה[ 1875. מהדורה ראשונה של חלק שני, שהובאה לדפוס ע"י האדמו"ר רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם אב"ד סטרופקוב 

)ושיניווא(, על פי כתב-יד שהובא מארץ ישראל. 
העותק של המו"ל בעל ה"דברי יחזקאל", שנשלח מאיתו לארץ ישראל על ידי שליח, להקדישו למתנה לבית המדרש "צאנז" בעיר צפת. 

בראש השער חותמתו של האדמו"ר: "יחזקאל שרגא הלברשטאם חופ"ק שינאווא יצ"ו". חותמות של בית המדרש צאנז בצפת. מעבר לשער 
מכתב הקדשה בכתב-ידו וחתימתו של רבי שמחה נתן סג"ל מצפת, שהיה שליח האדמו"ר לבית המדרש של חסידי צאנז בצפת, וכך הוא כותב: 
"זה הספר שייך לבהמ"ד מרן אדמו"ר הגאון הקדוש מצאנז זצלה"ה בעיה"ק צפת"ו, אשר ניתן להם מאת כ"ק אדמו"ר הגאון הק' משינאווע 
שליט"א, ומסר לידי ממש למען להוליך להם מנחתו הטהורה, ולראי' באע"ח יום ב' נח תרמ"ד לפ"ק, פה שינאווע יע"א, הק' שמחה נתן סגל 

מעיה"ק צפת". בגליונות הספר שני תיקונים בכתב-יד ]משני כותבים?[.
האדמו"ר הראשון משינאווא )שיניווא( – הגאון הקדוש רבי יחזקאל שרגא הלברשטם אב"ד שינאווא )תקע"ה-תרנ"ט(, בעל "דברי יחזקאל". 
בנו בכורו של האדמו"ר בעל "דברי חיים" מצאנז, וחתן רבי אריה ליב ליפשיץ מווישניצא בעל "אריה דבי עילאי" )חתן רבי משה טייטלבוים בעל 
גודל  וכתב בכמה מתשובותיו על  וכבדו מאד,  גדול בתורה, בנגלה ובנסתר, בהלכה ובחסידות. אביו ה"דברי חיים" העריכו  ה"ישמח משה"(. 
קנאותו של בנו לאמת: "זה לא כביר היה אצלי בני הרב הגדול האבד"ק שינאווע וסיפר לי... ועדותו נאמנה אלי למאוד, כי ידעתי שלא יכזב בעד 
כל חללי דעלמא" )שו"ת דברי חיים, ב, אורח חיים, סימן ב(. בשנת תרט"ז נתקבל לרב בעיר שיניווא, ובשנת תרכ"ח עבר לכהן ברבנות העיר 
סטרופקוב. בשנת תרל"ו עזב את סטרופקוב, ובהמשך חזר לכהן ברבנות ואדמו"רות בעיר שיניווא. עוד בחיי אביו הגדול נחשב לאחד מגדולי 
הרבנים והאדמורי"ם בדורו. אבי שושלות אדמו"רים חשובות, וכבר בחייו כיהנו עשרות אדמו"רים מבניו ונכדיו ברבנות ואדמו"רות בערים שונות. 
אליו  לפונים  נותן  והיה  ופועל-ישועות,  גם כבעל-מופת  נודע  ונחשב לתלמידם החשוב.  גדולי האדמו"רים  וטהור מנעוריו, שימש את  קדוש 

מחפציו, כסגולה ל"שמירה" ולישועה. 
]2[, צט, ]1[ דף. 22.5 ס"מ. טוב-בינוני. כתמים. קרעים משוקמים במילוי והדבקות נייר בשער ובדפים ראשונים ואחרונים. קרע חסר בדף א עם 

פגיעה בטקסט. חותמות. כריכה חדשה.

פתיחה: $3000 
הערכה: $5000-10,000 
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69. Sefer HaGilgulim – Premishla, 1875 – Copy of the Publisher, the Divrei Yechezkel, First Rebbe of Shinova 
– Presented by Him to the Sanz Beit Midrash in Safed

Sefer HaGilgulim, teachings of the Arizal, Parts I and II, 73 chapters. Premisla (Przemyśl): Zupnik et. Knoller, 1875. 
First edition of part II, brought to print by Rebbe Yechezkel Shraga Halberstam of Stropkov (and Shinova), based on a 
manuscript from Eretz Israel. 
Copy of the publisher, the Divrei Yechezkel, which he sent to Eretz Israel with a messenger and dedicated to the Sanz 
Beit Midrash in Safed.
Stamp of the rebbe at the top of the title page: "Yechezkel Shraga Halberstam, rabbi of Shinova". Stamps of the Sanz 
Beit Midrash in Safed. On verso of title page, dedication handwritten and signed by R. Simcha Natan Segal of Safed, 
the rebbe's messenger to the Sanz Beit Midrash in Safed: "This book belongs to the Beit Midrash of the rebbe of Sanz 
in Safed, and was given to them by the rebbe of Shinova, who handed it to me to deliver his gift to them… Monday, 
Parashat Noach 1884, here Shinova, Simcha Natan Segal of Safed". Two handwritten emendations in the book (by two 
writers?).
The first Shinover Rebbe, R. Yechezkel Shraga Halberstam (1815-1898), rabbi of Shinova (Sieniawa) and author of Divrei 
Yechezkel, eldest son of the Divrei Chaim of Sanz and son-in-law of R. Aryeh Leib Lifshitz of Vishnitsa , author of Aryeh 
D'Vei Ilai (son-in-law of R. Moshe Teitelbaum, author of Yismach Moshe). An outstanding Torah scholar, he was well 
versed in all realms of Torah, Kabbalah, Halachah and Chassidut. His father, the Divrei Chaim, held him in high regard 
and respected him exceedingly, and mentions his son's exceptional truthfulness in several of his responsa: "My eldest 
son, rabbi of Shinova, was by me recently, and he related to me... and I consider his testimony to be very reliable, since 
I know he would not be deceitful for anything in the world" (Responsa Divrei Chaim, II, Orach Chaim, section 2). In 
1856, he was appointed rabbi of Shinova (Sieniawa), and in 1868, he went to serve as rabbi of Stropkov. In 1876, he 
left Stropkov, later returning to Shinova. He was venerated in his role as rabbi and rebbe already during his father's 
lifetime. Progenitor of important Chassidic dynasties, with many of his sons and grandsons serving as rabbis and rebbes 
in various cities already in his lifetime. Holy and pure from his youth, he was a close disciple of leading rebbes of his 
times. He was renowned as a wonder-worker, and would give out his objects as a segulah for protection and salvation. 
[2], 99, [1] leaves. 22.5 cm. Good-fair condition. Stains. Tears to title page and first and final leaves, repaired with paper. Open tear 
to leaf 1, affecting text. Stamps. New binding.

Opening price: $3000
Estimate: $5000-10,000
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הראשון  האדמו"ר  בנו  ושל  יחזקאל",  ה"דברי  בעל  משיניווא  האדמו"ר  של  העותק   – קשיטה  מאה  ספר  עם  ציוני  ספר   .70
מסטרופקוב בעל ה"דברי שלום"

שני ספרי קבלה הכרוכים יחד – ספר ציוני, פירוש על התורה על דרך האמת, מאת המקובל רבינו מנחם ציון ב"ר מאיר משפיירא. למברג, 
]תרמ"ב[ 1882. כרוך עם: ספר מאמר מאה קשיטה ומאמר ימין ה', מתוך עשרה מאמרות שחיבר הרמ"ע מפאנו, עם "תיקוני תשובה", מאת 

תלמידי האר"י. ]למברג, תרנ"ב 1892 – עותק חסר שער[. בספר השני נדפסה הסכמת האדמו"ר רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם.
בשער הספר הראשון, רישום בעלות בכתב יד, המעיד כי הספר שייך להאדמו"ר "הרב הגאון הגדול המפורסים, בוצינא קדישה... מו"ה יחזקאל 
הספרים  בשני  יצ"ו".  שינאווא  חופ"ק  הלברשטאם  שרגא  "יחזקאל  בעלות:  חותמות  הראשון,  הספר  ובדפי  זה  בשער  הלבערשטאם".  שרגא 
חלקם  המגן,  בדפי  רישומים רבים  זצ"ל".  משינאווע  הר"הצ  א"אמו"ר  בן  הלברשטאם  שלום  "ה"ק  בנו:  של  בעלות רבות  חותמות  מופיעות 
שרבוטים ונסיונות קולמוס בגרמנית. בגליונות הספר הגהות ותיקונים ]כפי הנראה, בכתב יד נכדם רבי יחזקאל שרגא ליפשיץ-הלברשטאם, 

האדמו"ר מסטרופקוב בירושלים[. 
האדמו"ר הראשון משינאווא )שיניווא( – הגאון הקדוש רבי יחזקאל שרגא הלברשטם אב"ד שינאווא )תקע"ה-תרנ"ט(, בעל "דברי יחזקאל". 
בנו בכורו של האדמו"ר בעל "דברי חיים" מצאנז, וחתן רבי אריה ליב ליפשיץ מווישניצא בעל "אריה דבי עילאי" )חתן רבי משה טייטלבוים בעל 
גודל  וכתב בכמה מתשובותיו על  וכבדו מאד,  גדול בתורה, בנגלה ובנסתר, בהלכה ובחסידות. אביו ה"דברי חיים" העריכו  ה"ישמח משה"(. 
קנאותו של בנו לאמת: "זה לא כביר היה אצלי בני הרב הגדול האבד"ק שינאווע וסיפר לי... ועדותו נאמנה אלי למאוד, כי ידעתי שלא יכזב בעד 
כל חללי דעלמא" )שו"ת דברי חיים, ב, אורח חיים, סימן ב(. עוד בחיי אביו הגדול נחשב לאחד מגדולי הרבנים והאדמורי"ם בדורו. אבי שושלות 
אדמו"רים חשובות, וכבר בחייו כיהנו עשרות אדמו"רים מבניו ונכדיו ברבנות ואדמו"רות בערים שונות. קדוש וטהור מנעוריו, שימש את גדולי 

האדמו"רים ונחשב לתלמידם החשוב. נודע גם כבעל-מופת ופועל-ישועות, והיה נותן לפונים אליו מחפציו, כסגולה ל"שמירה" ולישועה.
בנו חביבו האדמו"ר הראשון מסטרופקוב – רבי )אברהם( שלום הלברשטאם )תרט"ז-ת"ש( בעל "דברי שלום". הצעיר מכל בניו של ה"דברי 
יחזקאל", שהיה אומר עליו "נשמתו קדושה מאד גבוה מעל גבוה". רבי שלום נולד מזיווגו הרביעי של אביו הקדוש, שהיה אומר עליו כי אצלו 
אפשר לפעול ישועות, מכיון שהוא נולד בקדושה, וזאת על פי דברי ה"תנא דבי אליהו" )זוטא, פרק ג( ש"הנושא אשה לשם שמים" יהיו לו "בנים 
שהן מושיעין את ישראל בעת צרה" )רבנו הקדוש מצאנז, ב, עמ' קצ(. כיהן כרב וכאדמו"ר בסטרופקוב והיה האדמו"ר הראשון בשושלת אדמור"י 

סטרופקוב. חצרו היתה הומה תמיד בחסידים רבים, אלפים נהרו לקבל את ברכותיו ונתפרסם במעשי מופת. 
]4[, פב דף; ]1[, עב דף )חסר דף השער של הספר השני(. 24.5 ס"מ. נייר יבש ושביר. מצב בינוני. כתמים, קרעים ובלאי. קרע חסר גדול בדף 
השער של הספר הראשון, עם פגיעה בטקסט. קרעים וקרעים חסרים במספר דפים, עם פגיעה בטקסט. סימני עש בדפים האחרונים ובכריכה. 

כריכה מקורית, בלויה ופגומה.

פתיחה: $2000 
הערכה: $5000-8000 
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70. Sefer Tzioni with Sefer Me'ah Kesitah – Copy of 
the Divrei Yechezkel of Shinova and of His Son the 
Divrei Shalom, First Rebbe of Stropkov

Two kabbalistic works bound together – Sefer Tzioni, 
kabbalistic commentary on the Torah portions, by R. 
Menachem Tzion son of R. Meir of Speyer. Lviv, 1882. 
Bound with: Me'ah Kesitah and the Yemin Hashem essay, 
one of ten essays composed by the Rema of Fano; with 
Tikkunei Teshuvah, by the disciples of the Arizal. [Lviv, 
1892 – copy lacking title page]. Approbation by Rebbe 
Yechezkel Shraga Halberstam to second book.
Handwritten ownership inscription on the title page of 
the first book, attesting that the book belongs to Rebbe 
Yechezkel Shraga Halberstam. Stamps on title page and 
leaves of first book: "Yechezkel Shraga Halberstam, rabbi 
of Shinova". Both books contain many stamps of his son: 
"Shalom Halberstam son of the Rebbe of Shinova". Many 
inscriptions on the endpapers, including scribbles and 
pen trials in German. Marginal glosses and emendations 
(presumably handwritten by their descendant Rebbe 
Yechezkel Shraga Lipschitz-Halberstam of Stropkov, 
Jerusalem).
The first Shinover Rebbe, R. Yechezkel Shraga Halberstam 
(1815-1898), rabbi of Shinova (Sieniawa) and author of 
Divrei Yechezkel, eldest son of the Divrei Chaim of Sanz 
and son-in-law of R. Aryeh Leib Lifshitz of Vishnitsa , 
author of Aryeh D'Vei Ilai (son-in-law of R. Moshe 
Teitelbaum, author of Yismach Moshe). An outstanding 
Torah scholar, he was well versed in all realms of Torah, 
Kabbalah, Halachah and Chassidut. His father, the Divrei 
Chaim, held him in high regard and respected him exceedingly, and mentions his son's exceptional truthfulness in 
several of his responsa: "My eldest son, rabbi of Shinova, was by me recently, and he related to me... and I consider 
his testimony to be very reliable, since I know he would not be deceitful for anything in the world" (Responsa 
Divrei Chaim, II, Orach Chaim, section 2). He was venerated in his role as rabbi and rebbe already during his father's 
lifetime. Progenitor of important Chassidic dynasties, with many of his sons and grandsons serving as rabbis and 
rebbes in various cities already in his lifetime. Holy and pure from his youth, he was a close disciple of leading rebbes 
of his times. He was renowned as a wonder-worker, and would give out his objects as a segulah for protection and 
salvation.
His cherished son, Rebbe (Avraham) Shalom Halberstam (1855-1940), the Divrei Shalom of Stropkov. He was the 
youngest son of the Divrei Yechezkel, who would acclaim him for "his very holy and supremely lofty soul". R. Shalom 
was born from his father's fourth marriage, and the latter would say that he was able to effect salvations, since he 
was born in holiness, in accordance with the words of the Tana D'Vei Eliyahu (Zuta, chapter III), that one who marries 
for the sake of Heaven would have sons who would save the Jewish people in times of trouble (Rabbenu HaKadosh 
MiSanz, II, p. 190). He served as rabbi and rebbe of Stropkov, and was the first rebbe of the Stropkov Chassidic 
dynasty. His court was always teeming with Chassidim and thousands came to seek his blessings. He was reputed for 
his wonderworks.
[4], 82 leaves; [1], 72 leaves (lacking title page of second book). 24.5 cm. Dry, brittle paper. Fair condition. Stains, tears and wear. 
Large open tear to title page of first book, affecting text. Closed and open tears to several leaves, affecting text. Worming to final 
leaves and binding. Original binding, worn and damaged. 

Opening price: $2000
Estimate: $5000-8000
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71. כרך ספרי החפץ חיים – העותק של האדמו"ר הראשון מסטרופקוב רבי שלום הלברשטאם, בן ה"דברי יחזקאל" משיניווא – 
עם חתימת ידו וחותמותיו

כרך הכולל ארבעה מספרי רבינו ישראל מאיר הכהן מראדין: חפץ חיים; שמירת הלשון, עם קונטרס שפת תמים; אהבת חסד; שם עולם חלק א'. 
]ווארשא, תר"צ 1930 – מהדורה סטריאוטיפית של מהדורות הספרים משנות התר"מ-תר"ס[.

בשער ספר חפץ חיים רישום בעלות בכתב ידו של האדמו"ר מסטרופקוב: "לד' הארץ ומלואה, הק' שלום הלברשטאם, מק' קאהשיצי יצ"ו". 
חותמות רבות במקומות שונים בכרך: "ה"ק שלום הלברשטאם בן א"אמו"ר הר"הצ משינאווע זצ"ל". רישומים נוספים בעפרון בדף המגן הקדמי, 

בכתב ידו של אחד מנכדיו, הכותב שהספר "שייך לכ"ק אאזמו"ר... הצדיק הגאון מו"ה שלום... אב"ד דק"ק סטראפקוב... הדר בק"ק קא]שוי[". 
רישומים רבים בדפי המגן. רישום מעניין בכתב יד )ביידיש(, בעמוד מול השער: "דער ג-ט פון אויבען זאל העלפען דאר איך זאל שאן האלטען 
דער בייא ווערט, דער פון אויבען העלפען ער ווערט שאן אלעס גוט זיין" ]=יעזור השם העליון שאאחוז כבר בקיום הדברים הללו. יעזור העליון 

שכבר יהיה הכל טוב[.
האדמו"ר רבי )אברהם( שלום הלברשטאם )תרט"ז-ת"ש( בעל "דברי שלום", בנו חביבו של האדמו"ר רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם משינווא-
צאנז בעל "דברי יחזקאל" )בנו בכורו של בעל ה"דברי חיים" מצאנז(, שהיה אומר עליו "נשמתו קדושה מאד גבוה מעל גבוה". רבי שלום נולד 
מזיווגו הרביעי של אביו הקדוש, שהיה אומר עליו כי אצלו אפשר לפעול ישועות, מכיון שהוא נולד בקדושה, וזאת על פי דברי ה"תנא דבי 
אליהו" )זוטא, פרק ג( ש"הנושא אשה לשם שמים" יהיו לו "בנים שהן מושיעין את ישראל בעת צרה" )רבנו הקדוש מצאנז, ב, עמ' קצ(. כיהן 
כרב וכאדמו"ר בסטרופקוב והיה האדמו"ר הראשון בשושלת אדמור"י סטרופקוב. חצרו היתה הומה תמיד בחסידים רבים, אלפים נהרו לקבל 

את ברכותיו ונתפרסם במעשי מופת. 
בשנת תר"צ עבר האדמו"ר להתגורר בקושיצ'ה )קאשוי(, וקבע בה את דירתו למרות הפצרות אנשי סטרופקוב )ראה רבנו הקדוש מצאנז, שם 

עמ' קצג(. ספר זה נקנה בתקופה זו, הן לפי החתימה, והן לפי התארוך 1930 המודפס מעבר לשער ספר "שם עולם". 
]4[, 5-156 עמ'; ]3[, 4-84 עמ'; ]5[, 6-112 עמ'; ]4[, 5-62 עמ' )ללא דף נוסף עם "השמטות" בסוף ספר שם עולם; יתכן שהוא לא הודפס כלל 
במהדורה סטריאוטיפית זו(. 23.5 ס"מ. נייר יבש ושביר. מצב בינוני )במספר דפים מצב בינוני-גרוע(. בלאי וקרעים. קרעים חסרים בכמה דפים, 

עם פגיעה בטקסט. סימני עש. דפים מנותקים. כריכה מקורית, מנותקת חלקית, פגומה, ללא חלק קדמי. 

פתיחה: $1000 
הערכה: $3000-4000 
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71. Volume Comprising Four Books the Chafetz Chaim – Copy of Rebbe Shalom Halberstam, First Rebbe of 
Stropkov, Son of the Divrei Yechezkel of Shinova – With His Signature and Stamps

Volume comprising four books by R. Yisrael Meir HaKohen of Radin: Chafetz Chaim; Shemirat HaLashon with Sefat 
Tamim; Ahavat Chessed; Shem Olam part I. [Warsaw, 1930 – stereotype edition of 1880-1900 editions].
On the title page of Chafetz Chaim, ownership inscription handwritten by the rebbe of Stropkov: "Shalom Halberstam 
of Košice". Many stamps in various places in the volume: "Shalom Halberstam son of the Rebbe of Shinova". Additional 
penciled ownership inscriptions on the front endpaper, by a grandson. 
Many inscriptions on the endpapers. Interesting handwritten inscription (in Yiddish) on the page facing the title page: 
"May G-d help that I fulfill these teachings soon. May G-d help that everything should already be good".
Rebbe (Avraham) Shalom Halberstam (1855-1940), the Divrei Shalom, cherished son of Rebbe Yechezkel Shraga 
Halberstam of Shinova-Sanz, the Divrei Yechezkel (eldest son of the Divrei Chaim of Sanz), who would acclaim him for 
"his very holy and supremely lofty soul". R. Shalom was born from his father's fourth marriage, and the latter would 
say that he was able to effect salvations, since he was born in holiness, in accordance with the words of the Tana D'Vei 
Eliyahu (Zuta, chapter III), that one who marries for the sake of Heaven would have sons who would save the Jewish 
people in times of trouble (Rabbenu HaKadosh MiSanz, II, p. 190). He served as rabbi and rebbe of Stropkov, and was 
the first rebbe of the Stropkov Chassidic dynasty. His court was always teeming with Chassidim and thousands came to 
seek his blessings. He was reputed for his wonderworks.
In 1930, the rebbe moved to Kashoi (Košice), and settled there despite the entreaties of the members of the Stropkov 
community (see Rabbenu HaKadosh MiSanz, ibid. p. 193). This book was purchased during that period, both according 
to the signature and in line with the date – 1930, printed on the verso of the title page of Shem Olam
[4], 5-156 pages; [3], 4-84 pages; [5], 6-112 pages; [4], 5-62 pages (without additional leaf of omissions at end of Shem Olam, 
which may have not been included in this stereotype edition). 23.5 cm. Dry, brittle paper. Fair condition (several leaves in fair-
poor condition). Wear and tears. Open tears to some leaves, affecting text. Worming. Detached leaves. Original binding, partially 
detached, damaged, without front board.

Opening price: $1000
Estimate: $3000-4000
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תקמ"ח  לבוב,   – אשר  רבי  סידור   .72
המהדורה   – ראשונה  מהדורה   –
 – הבעש"ט  תלמידי  על  שהתחבבה 

עותק מיוחס לאדמו"רי סטרופקוב

סדר תפלה מכל השנה, עם כוונות האר"י, 
שלושה חלקים, בעריכת רבי אשר מרגליות 
שלמה  דפוס רבי  ובראד. לבוב,  ממעז'יבוז' 
מהדורה   .1787 ]תקמ"ח[  רפפורט,  יאריש 

ראשונה.
שלושת החלקים בכרך אחד. חלק ראשון – 
תפילות לחול, חלק שני – תפילות לשבת, 

חלק שלישי – תפילות למועדים.
ספרד,  נוסח  הוא  שבסידור  התפלה  נוסח 
על פי הגהות האריז"ל בנוסח התפלה, ועם 

קיצור כוונותיו.
חכמי  ידי  על  נערך  זו  במתכונת  הסידור 
לראשונה  ונדפס  בבראד,  הקלויז  ומקובלי 
נערכו  והכוונות  הנוסח  תקמ"א.  בזולקווא 
משנת  הספרים  פי  על  ההיא  במהדורה 
חסידים, ופרי עץ חיים )שהיה עדיין בכתב-
תוקנו  שלפנינו  במהדורה  בסידור  יד(. 
במהדורת  שנפלו  הטעויות  כל  ראשית 
ע"פ  הוספות  נוספו  לכך  ובנוסף  זולקווא, 
ספרים נוספים המיוסדים על כתבי האר"י: 
הקודש,  מחברת  היחודים,  ספר  חיים,  עץ 

"ומסידור של הגאון המקובל החסיד המפורסם איש אלקים מו' שבתי זללה"ה מק"ק ראשקאב", תלמיד הבעש"ט )שהיה עדיין בכתב-יד(.
הסידור שלפנינו נערך על ידי רבי אשר ב"ר שלמה זלמן מרגליות ממעז'יבוז' ובראד, מחכמי הקלויז בבראד, תלמיד מובהק של "המאור הגדול 
המפורסם, המקובל האלקי מוהר"ר חיים צאנזר ז"ל מבראד, אשר גדולה שימושי ויצקתי מים על ידו בפרט בלימוד החכמה הנוראה האמתית 
הזאת" )מתוך הקדמת רבי אשר לסידורו(. בסידור נדפסו הסכמותיהם של חכמי הקלויז בבראד, וכן הסכמתו של רבי ישכר דוב אב"ד זלוטשוב, 

מגדולי החסידות.
בספר אמרי פנחס השלם )א, עמ' רכג-רכד( כותב: "הסידורים שלהם )של תלמידי הבעש"ט( היה סידור האריז"ל דפוס לבוב )מהדורת הסידור 
שלפנינו(, ולא רצו להתפלל בסידור אחר, כי גם הרב ז"ל )רבי פנחס מקוריץ( התפלל בסידור הנ"ל והיה חשוב מאד אצלו... וכשנדפס סידור הנ"ל 
תפשוהו כאבן טוב ונחשב אצלם מאד". מאז שנדפס סידור זה התפלל רבי פנחס מקוריץ עד לפטירתו רק מסידור רבי אשר. "שר בית הזהר", 
רבי צבי הירש מזידיטשויב, וצאצאיו האדמו"רים, התפללו בסידור זה, ואף עיטרו את הסידור בהגהותיהם. רבי יעקב שמעון, בנו של רבי פנחס 

מקוריץ, אמר: "אין להתפלל כי אם בנוסח האריז"ל דפוס לבוב, או בסדורו של רבי שבתי, ולא בנוסחאות האחרות שבסידורים החדשים".
בדפוס זה של רבי שלמה יאריש רפפורט נדפס בשנת תקמ"ח הספר הקדוש "נועם אלימלך", ועל-פי המקובל היו עובדי הדפוס אנשים קדושים 
מ"ל"ו הצדיקים הנסתרים" ]ראה הרב ב' לנדא, בספר הרבי ר' אלימלך מליזנסק, ירושלים, תשכ"ג, עמ' שיא, המביא מסורת בעל פה )בשם הגאון 
רבי משה הלברשטאם(, על סגולתו הרבה של ספר נועם אלימלך דפוס רבי שלמה יאריש, ש"נדפס על ידי פועלים יראי ה' שעסקו בהדפסה 

בקדושה ובטהרה, ומהם שהיו בין ל"ו הנסתרים שעליהם העולם עומד"[.
עותק מיוחס. בדף המגן הקדמי חתימה וחותמות של האדמו"ר רבי יחזקאל שרגא ליפשיץ הלברשטאם מסטרופקוב, עם רישומי שמות לרפואה 
)קוויטלך( שכתב בכתב-ידו, סביב לשתי פיסות נייר שככל הנראה הודבקו על ידו, באחת מהן הדפסה של אגרת הרמב"ן, והשניה עם חותמת 
מקורית של סבו, האדמו"ר הראשון מסטרופקוב, רבי שלום הלברשטאם בנו של בעל ה"דברי יחזקאל" משינאווא. יתכן שהסידור היה שייך לזקנו 

הנ"ל וממנו בא לו בירושה. 
הלברשטאם  שלום  רבי  האדמו"ר  של  ותלמידו  בן-בתו  )תרס"ח-תשנ"ה(,  מסטרופקוב  האדמו"ר  הלברשטאם,  ליפשיץ  שרגא  יחזקאל  רבי 
מסטרופקוב. כיהן בחו"ל כאב"ד יבלונקה וכדיין בברגסאס. לאחר תלאות השואה שימש ברבנות במחנות העקורים בבומברג ובגלילות פרנקוניה. 
בשנת תש"ט עלה לארץ ישראל והתיישב ברמלה, שם הקים בית מדרש "דברי חיים". בשנת תשי"ג עלה לירושלים והקים בה את בתי המדרש 

של חסידות סטרופקוב.
האדמו"ר רבי )אברהם( שלום הלברשטאם )תרט"ז-ת"ש( בעל "דברי שלום", בנו חביבו של האדמו"ר רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם משינווא-
צאנז בעל "דברי יחזקאל" )בנו בכורו של בעל ה"דברי חיים" מצאנז(, שהיה אומר עליו "נשמתו קדושה מאד גבוה מעל גבוה". כיהן כרב וכאדמו"ר 
בסטרופקוב והיה האדמו"ר הראשון בשושלת אדמור"י סטרופקוב. חצרו היתה הומה תמיד בחסידים רבים, אלפים נהרו לקבל את ברכותיו 

ונתפרסם במעשי מופת. 
]394[ דף. חסרים 4 דפים )]207-206[, ]215-214[( מהחלק הראשון. בסוף החלק הראשון, לפני קבלת שבת, נכרכו ]16[ דף עם "הודו", קבלת 
שבת, סדר הקידוש ותיקוני שבת, מתוך סידור אחר )ללא כוונות(. 17.5 ס"מ. מצב בינוני, חלק מהדפים במצב בינוני-גרוע. כתמים, בהם כתמי 
רטיבות. בלאי רב. סימני עש רבים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם במילוי נייר. קרעים חסרים רבים, בדף השער ובדפים נוספים, עם פגיעות 

בטקסט, משוקמים בהדבקות נייר ונייר דבק )שקוף(. חלק מהדפים הושלמו כפי הנראה מעותקים אחרים. חתימה וחותמות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $10,000 
הערכה: $15,000-20,000
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72. Rabbi Asher's Siddur – Lviv, 1787 – First Edition – Edition Valued by the Disciples of the Baal Shem Tov – 
Copy Owned by the Rebbes of Stropkov

Year-round prayers, with Kavanot HaAri, three parts, compiled by R. Asher Margolies of Medzhybizh and Brody. Lviv: 
R. Shlomo Yarish Rappaport, 1787. First edition.
Three parts in one volume. Part I – weekday prayers, Part II – Shabbat prayers, Part III – prayers for the festival.
The prayers in this siddur follow Nusach Sefard, with the Arizal's corrections to the text of the prayers, and his abridged 
Kavanot.
The siddur in this format was arranged by the scholars and kabbalists of the Brody Kloiz, and was first printed in 
Zhovkva in 1781. The text and kavanot in that edition were printed based on books of Chassidic teachings, and on Pri 
Etz Chaim (still in manuscript form at that time). In the present edition of the siddur, mistakes which crept into the 
Zhovkva edition were corrected, and additions were inserted according to other books based on the writings of the 
Arizal: Etz Chaim, Sefer HaYichudim, Machberet HaKodesh, and from "the siddur of the great kabbalist and chassid R. 
Shabtai of Rașcov", disciple of the Baal Shem Tov (a siddur which was still in manuscript form).
This siddur was compiled by R. Asher son of R. Shlomo Zalman Margolies of Medzhybizh and Brody, a scholar of the 
Brody Kloiz, close disciple of "the great and prominent kabbalist, R. Chaim Sanzer of Brody… from whom I learnt much, 
particularly in this awesome and true wisdom" (from R. Asher's preface to his siddur). The siddur bears approbations 
from the scholars of the Brody Kloiz, in addition to an approbation by R. Yissachar Dov, rabbi of Zolochiv, a leading 
Chassidic figure.
Imrei Pinchas HaShalem (I, pp. 223-224) states: "Their siddurim (of the disciples of the Baal Shem Tov) were the Arizal's 
siddur printed in Lviv (this edition), and they did not wish to pray from any other siddur, since the rabbi (R. Pinchas of 
Korets) prayed from this siddur and held it in high regard… and when this siddur was printed, they grabbed it like a 
precious stone and greatly treasured it". Since R. Asher's siddur was printed, R. Pinchas of Korets would pray only from 
it. The Sar Beit HaZohar, R. Tzvi Hirsh of Zidichov, and the rebbes descending from him, likewise prayed from this siddur 
and adorned it with their notes. R. Yaakov Shimon, son of R. Pinchas of Korets, said: "One should only pray from the 
Lviv edition of the Arizal's siddur, or in the siddur of R. Shabtai, and not from other versions of more recent siddurim".
The printing press of R. Shlomo Yarish Rappaport also notably published the holy book Noam Elimelech in 1788, and its 
workers were reputedly holy men of the 36 hidden righteous people of the generation (see: R. B. Landau, R. Elimelech 
MiLizhensk, Jerusalem, 1963, p. 311, who quotes an oral tradition [in the name of R. Moshe Halberstam], on the unique 
qualities of R. Shlomo Yarish's edition of the Noam Elimelech, which "was printed by G-d fearing workers, who worked 
in sanctity and purity, and some were of the 36 hidden righteous ones upon whom the world stands").
Important ownership. Signature and stamps of Rebbe Yechezkel Shraga Lipschitz Halberstam of Stropkov on the 
front endpaper, with names handwritten by the rebbe (kvitelach for recovery), around two pieces of paper which he 
presumably attached, one of them a printed copy of Igeret HaRamban, and the other with the original stamp of his 
grandfather, Rebbe Shalom Halberstam, first rebbe of Stropkov, son of the Divrei Yechezkel of Shinova. This siddur may 
have first been owned by his grandfather, and later passed down to him.
Rebbe Yechezkel Shraga Lipschitz Halberstam of Stropkov (1808-1995), grandson and disciple of Rebbe Shalom 
Halberstam of Stropkov. He served as rabbi of Jablonka and dayan in Beregsaz. Following the Holocaust, he served as 
rabbi of the DP camps in Bamberg and Franconia. In 1949, he immigrated to Eretz Israel and settled in Ramla, where 
he established the Divrei Chaim Beit Midrash. In 1953, he moved to Jerusalem, where he founded the Batei Midrash of 
the Stropkov Chassidut. 
Rebbe (Avraham) Shalom Halberstam (1856-1940), the Divrei Shalom, cherished son of Rebbe Yechezkel Shraga 
Halberstam of Shinova-Sanz, the Divrei Yechezkel (eldest son of the Divrei Chaim of Sanz), who would describe him as 
having a supremely elevated, holy soul. He served as rabbi and rebbe in Stropkov, and was the founder of the Stropkov 
dynasty. His court was always teeming with Chassidim, thousands flocked to receive his blessings, and he was reputed 
as a wonder-worker.
[394] leaves. Lacking four leaves ([206-207], [214-215]) from part I. Bound at end of part I, before Kabbalat Shabbat, are [16] 
leaves with Hodu, Kabbalat Shabbat, Kiddush and Tikkunei Shabbat, from a different siddur (without kavanot). 17.5 cm. Fair 
condition, some leaves in fair-poor condition. Stains, including dampstains. Extensive wear. Extensive worming, affecting text, 
repaired in part with paper. Many open tears to title page and other leaves, affecting text, repaired with paper and (transparent) 
tape. Some leaves presumably supplied from other copies. Signature and stamps. New leather binding.

Opening price: $10,000
Estimate: $15,000-20,000
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73. סידור האר"י "קול יעקב" – מהדורה ראשונה – סלאוויטא, תקס"ד – הסידור שגדולי צדיקי החסידות קבעו בו את תפילתם 
– העותק של הגאון רבי יהודה גרינוולד אב"ד סאטמר ותלמידו רבי אברהם חנוך פרידמן

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

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

קדוש עליון מ"ו הבעש"ט נבג"מ וישר בעיניו".
המקובל רבי יעקב קאפיל ממזריטש הוא גם מחברו של ספר הקבלה "שערי גן עדן" )קוריץ, תקס"ג(. בשער ספרו "שערי גן עדן" נכתב "כפי 
אשר נשמע מפי דובר צדק ואמת, שבהיות... הבעש"ט ז"ל בקהילות קודש הנ"ל הובאו לפניו... סידור התפלה אשר חיבר, וקרא בהם פה הקדוש 
הנ"ל שתים ושלש דלתות, וחיבקם ונישקם, ולקח דברי קודש הנ"ל וישם מראשותיו... ונענע בראשו אשרי העם שלו ככה...". חכמי מזריטש 
כותבים שם בהסכמתם: "כולם יודעים שהכתבים של המחבר הנ"ל היה למראה עיניו של הבעש"ט זללה"ה, ועצר כח לדבק בזרועותיו הכתבים 
של המחבר...". רבי לוי יצחק מברדיטשוב כותב שם בהסכמתו על המחבר: "וכבר נודע ביהודא ובישראל גדול שמו, שהיה מקובל נאמן, ושכל 

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

העותק של רבי יהודה גרינוואלד בעל "זכרון יהודה", שעבר לאחר מכן לאחיינו ותלמידו רבי אברהם חנוך פרידמן. בדף האחרון, רישום בכתב-יד 
)כנראה של רבי אברהם חנוך(: "ב"ה, מעזבון הספרים של מרן הגאון החסיד מהרי"ג זי"ע בעל זכרון יודא שו"ת, ושבט יודא על התורה, ושאר 
ספרים קדושים"; בסוף הרישום חותמתו של רבי אברהם חנוך: "אברהם חנוך פר"מ, דומ"צ פק"ק ארטה. סאטמאר יע"א". חותמות נוספות שלו 

)דהויות( מופיעות בדף ג'.
הגאון רבי יהודה גרינוואלד )תר"ח-תר"פ(, בעל "זכרון יהודה". מגדולי הרבנים וראשי הישיבות בהונגריה. גדול בתורה, שנודע מנעוריו כאיש 
"קודש  ]רבו ה"כתב סופר" אמר עליו בחתונתו שהוא  בן החתם סופר  יוזפא סופר  וחתן אחיו רבי  וירא שמים. תלמיד ה"כתב סופר"  קדוש 
קדשים"[. עוד מתקופת בחרותו היה ֵרַע נאמן וידיד נפש של הבחורים ר' חיים זוננפלד ]לימים, רבה של ירושלים[ ור' משה גרינוולד ]לימים, 
רבה של חוסט, בעל ערוגת הבושם[, ועמד עמם בקשר רב כל ימי חייו. כיהן כאב"ד סאבאטיש ובוניהאד. בשנת תרנ"ח נבחר כאב"ד סאטמר, 
בכל מקומות רבנותו החזיק ישיבה גדולה, ובישיבתו בעיר סאטמר למדו מאות תלמידים, ורבים מהם שימשו אח"כ ברבנות ובדיינות בקהילות 
הונגריה ורומניה )בין תלמידיו נודעו: רבי יוסף נחמיה קורניצער אב"ד סעליש וקראקא; רבי שמעיה לעוו אב"ד קערעסטיר; רבי חיים בצלאל 

פאנעט אב"ד רעטיאג; רבי משה דוד עסטרייכער אבד"ק טשימפא; רבי נפתלי הירצקא העניג אב"ד שארמאש; ועוד(.
בתקופת כהונתו כאב"ד סאטמר, קירב והעריץ מאד את האברך הצעיר רבי יואל טייטלבוים שבא אז להתגורר בעיר לאחר חתונתו, והיה שולח 
לו סכומי כסף לתומכו. פעם אחת סיפרו לו מוציאי דיבה על רבי יואל שאינו נצרך כל כך, שכן הוא מפזר הרבה לצדקה. נתרגש רבי יהודה ואמר 
"א"כ נצרך לו יותר", ואכן מאז הוא הוסיף לו על סכומי התמיכה. לאחר שנים כשכיהן רבי יואל כאב"ד סאטמר, הזהיר מאד שלא לשנות את 

המנהגים ההלכתיים של השחיטה בעיר, המיוסדים על הוראותיו הקדושות של בעל ה"זכרון יהודה".
הגאון רבי אברהם חנוך פרידמן )תרכ"ו-תש"ד; נספה בשואה(, בן בתו של ה"חתם סופר", תלמידו המובהק ונאמן ביתו של דודו רבי יהודה 

גרינוואלד, שאמצו כבן והשיאו עם בת אחיו. ערך והוציא לאור את כתבי רבו רבי יהודה גרינוואלד ואת כתבי סבו ה"חתם סופר".
רישומי בעלות בדף המגן הקדמי: "זה הסידר נפל בגורלי, ירושת אבותי הקדושים, הק' משה ארי' בהרב המאה"ג מוהרי"י הכהן ז"ל"; "הק' אהרן 

מאיר נכדו של הרב הצדיק הנ"ל וגם אחיו משה ארי' ---". תיקון בכתב-יד בדף קו/1.
]5[, קנו; קלד, קמו-קנג, קנה-קפח דף. דף השער חסר והושלם בצילום. 20 ס"מ. נייר כחלחל בחלקו. מצב בינוני. כתמים רבים, בהם כתמי 
נייר,  במילוי  ]2[(, משוקמים בחלקם  דף  ברובו של  גדולים  )קרעים חסרים  פגיעות בטקסט  עם  כהים. קרעים, בהם קרעים חסרים  רטיבות 
עם השלמות בצילום במספר דפים. סימני עש עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם במילוי נייר )במספר דפים סימני עש קשים בשוליים 

הפנימיים(. שני דפים מנותקים. חותמות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $2000 
הערכה: $5000-10,000 

Moshe David Ostreicher Rabbi of Cimpa; R. Naftali Herztke Hönig Rabbi of Sharmash [Sărmaşu]; and others).
When R. Yoel Teitelbaum settled in Satmar as a young Torah scholar, shortly after his wedding, he was held in high 
esteem by R. Yehuda Grünwald, who drew him close and supported him financially. When slanderers tried contending 
that R. Yoel was not truly needy, since he distributed much money to charity, R. Yehuda was moved, and exclaimed 
that in such a case, he was even more needy, and he thereafter increased his regular support. Years later, when R. Yoel 
served as rabbi of Satmar, he was very careful not to alter the halachic customs of the shechitah in the city, which were 
based on the holy instructions of the Zichron Yehuda.
R. Avraham Chanoch Friedman (1866-1944; perished in the Holocaust), grandson of the Chatam Sofer, close disciple and 
confidant of his uncle R. Yehuda Grünwald, who adopted him as a son and arranged his marriage with his niece. He 
arranged for print and published the writings of his teacher R. Yehuda Grünwald and of his grandfather the Chatam Sofer. 
Ownership inscriptions on the front endpaper: "This siddur was allotted to me, as an inheritance from my holy 
forefathers, Moshe Aryeh son of R. Y.Y. HaKohen"; "Aharon Meir grandson of the aforementioned Tzaddik, and his 
brother Moshe Aryeh ---". Handwritten emendation on p. 106a.
[5], 156; 134, 146-153, 155-188 leaves. Title page lacking, replaced in photocopy. 20 cm. Partially printed on bluish paper. Fair 
condition. Many stains, including dark dampstains. Tears, including open tears affecting text (large open tears affecting most of 
leaf [2]), repaired in part with paper; with photocopy text replacement on several leaves. Worming, affecting text, repaired in part 
with paper (several leaves with significant worming to inner margins). Two detached leaves. Stamps. New leather binding.

Opening price: $2000
Estimate: $5000-10,000
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73. Arizal Siddur Kol Yaakov – First Edition – Slavita, 1804 – Siddur Chassidic Leaders Prayed from Regularly 
– Copy of R. Yehuda Grünwald Rabbi of Satmar, and His Disciple Rabbi Avraham Chanoch Friedman

Arizal Siddur Kol Yaakov, Part I – weekday prayers, and Part II – prayers for Shabbat and festivals, with homilies and the 
kavanot of the Arizal, by the kabbalist R. Yaakov Koppel Lifshitz of Mezeritch. [Slavita: R. Dov Ber Segal and R. Dov Ber 
son of R. Pesach, 1804]. First edition.
The Kol Yaakov siddur with commentaries, kavanot, laws and customs based on kabbalah, was particularly cherished 
by foremost Chassidic leaders. Many of them prayed regularly from this siddur, retaining it continually on their 
table, including the Maggid of Kozhnitz, the maggid R. Mordechai of Chernobyl, the Arvei Nachal and R. Avraham 
of Tshechnov. Some of them even wrote glosses in the margins of the siddur. R. Asher Tzvi of Ostroh writes in his 
approbation to the siddur: "I have heard that the holy Baal Shem Tov saw this siddur and deemed it fit".
The kabbalist R. Yaakov Koppel of Mezeritch also composed the kabbalistic work Shaarei Gan Eden (Korets, 1803). The 
title page of the latter states that a reliable source related how this siddur was brought before the Baal Shem Tov, and 
he read a few verses from it, hugged and kissed it, expressing great reverence for it. The scholars of Mezeritch likewise 
write in their approbations of the veneration the Baal Shem Tov displayed for this siddur. R. Levi Yitzchak of Berditchev 
praises the author in his approbation: "He is already renowned amongst the Jewish people as a reliable kabbalist, 
who's words all emanate from Divine Inspiration".
R. Yaakov Koppel's books are adapted and edited compilations of the writings of the Remak, R. Chaim Vital and R. 
Yisrael Sarug, with the addition of his own novellae.
Copy of R. Yehuda Grünwald author of Zichron Yehuda, which was later passed down to his nephew and disciple R. 
Avraham Chanoch Friedman. On the final leaf, inscription (presumably handwritten by R. Avraham Chanoch): "From 
the estate of R. Y.G. author of Responsa Zichron Yehuda, Shevet Yehuda on the Torah, and other holy books"; the 
inscription concludes with the stamp of R. Avraham Chanoch: "Avraham Chanoch Friedman, Dayan of the Orthodox 
community, Satmar". Additional stamps of his (faded) on leaf 3. 
R. Yehuda Grünwald (1848-1920), author of Zichron Yehuda, a leading rabbi and yeshiva dean in Hungary. An outstanding 
Torah scholar, renowned since his youth as a holy, G-d fearing man. A disciple of the Ketav Sofer, and son-in-law of the 
latter's brother R. Yozpa Sofer son of the Chatam Sofer (his teacher the Ketav Sofer acclaimed him at his wedding as 
"Holy of Holies"). Already as a student, he was a close friend of his fellow students R. Chaim Sonnenfeld (later rabbi of 
Jerusalem) and R. Moshe Grünwald (later rabbi of Khust, author of Arugat HaBosem), and maintained close ties with 
them throughout his life. He served as rabbi of Sobotište and Bonyhád, and in 1898, was appointed rabbi of Satmar. 
Wherever he served as rabbi he also maintained a large yeshiva, which in Satmar numbered hundreds of students, many 
of whom later served as rabbis and dayanim in Hungary and Romania (his renowned disciples include: R. Yosef Nechemia 
Kornitzer Rabbi of Selish and Kraków; R. Shemaya Löw Rabbi of Kerestir; R. Chaim Betzalel Paneth Rabbi of Reteag; R. 
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74. סידור תפלה ישרה )ברדיטשוב( וספר תהלים – העותק של האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים מסאטמר – עם רישומים רבים של 
שמות חסידים, שרשמו שמותיהם בסידורו כדי שיזכרם בעת התפילה

סידור תפלה ישרה וכתר נהורא, נוסח ספרד, עם כוונות האריז"ל, פירושים והוספות רבות, בהם: ספר נתיב מצותיך וספר תהילים )עם שערים 
יו"ט ליפא טייטלבוים, תש"ב 1942. שני שערים. כולל הסכמות  ]כמו שנדפס[ בברדיטשוב", בהוצאת רבי חנניה  נפרדים(. סאטמר – "כמש"נ 

נוספות שניתנו למהדורה זו, מאת האדמו"ר רבי אהרן רוקח מבעלזא ומאת האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים אב"ד סאטמר.
העותק של האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים, רב העיר סאטמר. שמו "יואל טייטלבוים" מוטבע בחזית הכריכה. 

בדפי המגן, דפי השער והדפים הראשונים, וכן בצד תפילות שונות )על תורה, רפואה וכדומה( – רישומים רבים בכתב-ידם של חסידים ומקורבים 
שרשמו את שמותיהם ושמות אמותיהם בסידורו של האדמו"ר, כדי שיעמדו לפניו לזכרון בעת התפילה.

בדפי הסידור ניכרים סימני שימוש רב. סידור זה ליווה כנראה את האדמו"ר בתפילותיו במשך שנים רבות – מזמן הדפסת הסידור בסאטמר 
בשנת 1942, בעיצומה של מלחמת השניה, בתלאות השואה ובמסע ההצלה, ועד לשנותיו האחרונות בארה"ב. 

האדמו"ר הקדוש רבי יואל טייטלבוים )תרמ"ז-תשל"ט(, מגדולי דורו, נשיא העדה החרדית וממנהיגי 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 
ניהל ישיבה גדולה ועדת חסידים גדולה. עמד בראש היהדות  אורשיווא, קָראלי )משנת תרפ"ה(, וסאטמר )משנת תרצ"ד(. בכל ערי רבנותו 
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. 
]8[, 4-11, ]10[ עמ'; ]2[, 36 עמ'; 5-464, ]24[ עמ'; ]1[, 2-80, 40 עמ'. 21.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים רבים, בלאי רב, קרעים וקרעים חסרים, 
עם פגיעה בטקסט. דפים ראשונים מנותקים. הדבקות נייר דבק במספר דפים. כריכת עור מקורית, פגומה ובלויה, מנותקת חלקית, עם הטבעה 

בשדרה: "סדור תפלה ישרה ברדיטשוב". הטבעה במרכז הקישוט שבחזית הכריכה: "יואל טייטלבוים".

פתיחה: $20,000 
הערכה: $30,000-50,000 
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74. Tefillah Yesharah Siddur (Berditchev) with 
Tehillim – Copy of Rebbe Yoel Teitelbaum of Satmar 
– Inscribed With Many Names of Chassidim, Who 
Wished to Be Remembered in His Prayers

Tefillah Yesharah and Keter Nehora siddur, Sefard rite, 
with kavanot of the Arizal, commentaries and many 
additions, including: Netiv Mitzvotecha and Tehillim 
(with separate title page). Satmar – "As printed in 
Berditchev": R. Chananya Yom Tov Lipa Teitelbaum, 
1942. Two title pages. Including additional approbations 
given specifically to this edition, by Rebbe Aharon 
Rokeach of Belz and Rebbe Yoel Teitelbaum Rabbi of 
Satmar.
Copy of Rebbe Yoel Teitelbaum Rabbi of Satmar. His 
name "Yoel Teitelbaum" is lettered on the front board.
Many inscriptions on the endpapers, title pages and 
first leaves, as well as alongside various prayers (for 
Torah, health, etc.) – names written by Chassidim and 
associates who wished to be remembered in the Rebbe's 
prayers.
The siddur shows signs of extensive usage. This siddur 
presumably accompanied the rebbe in his prayers for 
many years – from the printing of the siddur in Satmar 
in 1942, in the midst of WWII, during the Holocaust and 
his rescue journey, until his final years in the United 
States.
Rebbe Yoel Teitelbaum of Satmar (1887-1979), a leader 
of his generation, president of the Edah HaChareidit 
and leader of American Orthodox Jewry, one of the founding pillars of Chassidic Jewry after the Holocaust. Born in 
Sighet, he was the son of Rebbe Chananya Yom Tov Lipa, the Kedushat Yom Tov, and grandson of Rebbe Yekutiel 
Yehuda, the Yitav Lev, who both served as rabbis of Sighet (Sighetu Marmației) and were leaders of Chassidic Jewry in 
the Maramureș region. He was renowned from his youth as a leading Torah scholar, for his perspicacity and intellectual 
capacities, as well as for his holiness and outstanding purity. After his marriage to the daughter of Rebbe Avraham 
Chaim Horowitz of Polaniec, he settled in Satmar and taught Torah and Chassidut to an elite group of disciples and 
followers. He served as rabbi of Irshava, Karoly (Carei; from 1925), and Satmar (Satu Mare; from 1934), managing in 
each of these places a large yeshiva and Chassidic court. He stood at the helm of faithful, uncompromising Orthodox 
Jewry in the Maramureș region. During the Holocaust, he was rescued through the famous Kastner Train, and after a 
journey through Bergen-Belsen, Switzerland and Eretz Israel, he reached the United States, where he established the 
largest Chassidic group in the world.
[8], 4-11, [10] pages; [2], 36 pages; 5-464, [24] pages; [1], 2-80, 40 pages. 21.5 cm. Fair-good condition. Many stains, extensive 
wear, tears and open tears, affecting text. First leaves detached. Tape repairs to several leaves. Original leather binding, damaged 
and worn, partially detached. Lettered on spine: "Siddur Tefillah Yesharah Berditchev". Lettered on front board: "Yoel Teitelbaum".

Opening price: $20,000
Estimate: $30,000-50,000
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75. סידור דרך החיים וספר תהילים – הסידור של הרבנית מסאטמר

סידור "דרך החיים, עם תוכחות מוסר על עברי טייטש" – נוסח ספרד, עם פירושים, מוסר ודינים ביידיש, בעריכת רבי יצחק המבורגר מקראקא. 
וינה, דפוס יוסף שלזינגר, ]תרס"ח[ 1908. כרוך עם ספר תהילים )עם שער נפרד(.

העותק של הרבנית חוה טייטלבוים – אשתו הראשונה של האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים אב"ד סאטמר )יתכן שגם האדמו"ר השתמש בסידור 
זה במשך השנים(.

נוספים:  ובדפים  בשער   ."Teutelbomm Joel Satu-Mare" בלועזית:  שונים  ורישומים  טייטעלבוים",  "חוה  בעברית:  רישומים  המגן  בדפי 
חותמות חנות ספרים בעיר סאטמר.

הרבנית חוה טייטלבוים )שנות התר"מ בקירוב-תרצ"ו(, בתו של הגאון הקדוש רבי אברהם חיים הורביץ אב"ד פאלאנטש )משושלת אדמו"רי 
בעיר  הזוג התיישבו  בני  יו"ט"(.  לפני פטירת חמיה ה"קדושת  )ימים ספורים  טייטלבוים בשבט תרס"ד  יואל  לרבי  נישאה  רוזבדוב-רופשיץ(. 
סאטמר, שם ייסד בעלה קבוצה נבחרת של תלמידים וחסידים, אותם לימד תורה וחסידות. בהמשך כיהן בעלה ברבנות בערים אורשיווא, קָראלי 
)משנת תרפ"ה( וסאטמר )משנת תרצ"ד(. בכל ערי רבנותו ניהל ישיבה גדולה ועדת חסידים גדולה, והוא עמד בראש היהדות האורתודוקסית 
נולדו לאדמו"ר שלוש בנות, שכולן נפטרו בחיי אביהן ללא צאצאים: הבכורה, אסתר, נפטרה  הנאמנה באזור מרמרוש. מאשתו הרבנית חוה 
בצעירותה בשנת תרפ"א. בתם השניה, רחל טייטלבוים, נישאה לבן-דודה רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים, האדמו"ר מסיגט, נפטרה בגיל עשרים 
יום טוב ליפא מאייר-טייטלבוים, נפטרה בחשוון  נישאה לבן-דודה האדמו"ר מסאסוב רבי חנניה  רייזל,  בשנת תרצ"א. בתם השלישית, חיה 

תשי"ד ומנוחתה בבית החיים בטבריה.
]10[, 18-15, 6-3 עמ'; יט, כב-ל, לג-פא; ]1[, לא, לג-נד, נז-סז, ע-ריט דף; ]17[ דף, 32 עמ'; טז; נג; יג, יח-כא דף. ספירת דפים משובשת – 
כפי הנראה חסרים כ-22 דפים במקומות שונים, ומספר דפים נכרכו שלא כסדרם. 20 ס"מ בקירוב. מצב בינוני-גרוע. כתמים ובלאי רב. קרעים 
חסרים בדפים רבים )בהם קרעים חסרים גדולים(, עם פגיעות בטקסט )חלקם משוקמים בהדבקות נייר דבק(. דפים חסרים. חותמות. כריכת 

עור חדשה.

פתיחה: $10,000  
הערכה: $20,000-50,000
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75. Derech Chaim Siddur with Tehillim – Siddur of the 
Satmar Rebbetzin

Derech Chaim siddur – Sefard rite, with commentaries, ethics 
and laws in Yiddish, compiled by R. Yitzchak Hamburger 
of Kraków. Vienna: Joseph Schlesinger, 1908. Bound with 
Book of Tehillim (with separate title page).
Copy of Rebbetzin Chava Teitelbaum – first wife of Rebbe 
Yoel Teitelbaum, rabbi of Satmar (the rebbe may have also 
used the siddur over the years).
Inscriptions in Hebrew on the endpapers: "Chava 
Teitelbaum", and various inscriptions in Latin characters: 
"Teutelbomm Joel Satu-Mare". On the title page and other 
leaves: stamps of a bookstore in Satmar.
Rebbetzin Chava Teitelbaum (ca. 1880s – 1936), daughter 
of R. Avraham Chaim Horowitz Rabbi of Polaniec (from the 
Rozvadov-Ropshitz dynasty). She married R. Yoel Teitelbaum in Shevat 1904 (several days before the passing of her 
father-in-law the Kedushat Yom Tov). The couple settled in Satmar, where her husband gathered an elite group of 
disciples and chassidim, whom he taught Torah and Chassidut. Her husband later served as rabbi of Orsheva (Irshava), 
Karoly (Carei; from 1925) and Satmar (from 1934), managing in each of these places a large yeshiva and Chassidic court. 
He stood at the helm of faithful, uncompromising Orthodox Jewry in the Maramureș region. Three daughters were 
born to the rebbe from his wife Rebbetzin Chava, all of which passed away in their father's lifetime without leaving 
descendants: the eldest, Esther, died in her youth in 1921. The second daughter, Rachel Teitelbaum, married her cousin 
R. Yekutiel Yehuda Teitelbaum, rebbe of Sighet, and passed away at the age of twenty in 1931. The third daughter, 
Chaya Raizel, married her cousin the Rebbe Chananya Yom Tov Lipa Meyer-Teitelbaum of Sassov. She passed away in 
Cheshvan 1954 and was buried in the Tiberias cemetery.
[10], 15-18, 3-6 pages; 19, 22-30, 33-81; [1], 31, 33-54, 57-67, 70-219 leaves; [17] leaves, 32 pages; 16; 53; 13, 18-21 leaves. 
Misfoliation – presumably lacking some 22 leaves in various places; several leaves bound out of sequence. Approx. 20 cm. Fair-poor 
condition. Stains and extensive wear. Open tears to many leaves (including large open tears), affecting text (repaired in part with 
tape). Lacking leaves. Stamps. New leather binding.

Opening price: $10,000
Estimate: $20,000-50,000
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76. Shaar HaKavanot – Jerusalem, 1902 – 
Copy of Rebbe Yoel Teitelbaum of Satmar

Shaar HaKavanot, sixth of eight "gates", which 
R. Chaim Vital composed from the teachings of 
his teacher the Arizal, "who received from the 
mouth of Eliyahu". Jerusalem: published by R. 
Menchen Heilprin and R. Shlomo Moussaieff, in 
the press of R. Yitzchak Nachum Levy, 1902. Title 
page printed in purple and gold. Bound with: 
Yafeh Shaah, by R. Shlomo son of R. Yehuda 
HaKohen. Jerusalem, 1902.
Copy of Rebbe Yoel Teitelbaum of Satmar. Stamps of the rebbe on the title page and on several other leaves, from his 
tenures as rabbi of Karoly (Carei) and Orsheva (Irshava).
Rebbe Yoel Teitelbaum of Satmar (1887-1979), a leader of his generation, president of the Edah HaChareidit and leader 
of American Orthodox Jewry, one of the founding pillars of Chassidic Jewry after the Holocaust. Born in Sighet, he was 
the son of Rebbe Chananya Yom Tov Lipa, the Kedushat Yom Tov, and grandson of Rebbe Yekutiel Yehuda, the Yitav Lev, 
who both served as rabbis of Sighet (Sighetu Marmației) and were leaders of Chassidic Jewry in the Maramureș region. 
He was renowned from his youth as a leading Torah scholar, for his perspicacity and intellectual capacities, as well as for 
his holiness and outstanding purity. After his marriage to the daughter of Rebbe Avraham Chaim Horowitz of Polaniec, 
he settled in Satmar and taught Torah and Chassidut to an elite group of disciples and followers. He served as rabbi of 
Irshava, Karoly (Carei; from 1925), and Satmar (Satu Mare; from 1934), managing in each of these places a large yeshiva 
and Chassidic court. He stood at the helm of faithful, uncompromising Orthodox Jewry in the Maramureș region. During 
the Holocaust, he was rescued through the famous Kastner Train, and after a journey through Bergen-Belsen, Switzerland 
and Eretz Israel, he reached the United States, where he established the largest Chassidic group in the world.
[1], 111, [2] leaves; [1], 24 leaves. 36 cm. Good-fair condition. Stains, wear, creases and some tears. New leather binding. Leaves 
from other books enclosed (possibly also from the library of the rebbe of Satmar).

Opening price: $2000
Estimate: $3000-5000

76. שער הכוונות – ירושלים, תרס"ב – העותק של האדמו"ר רבי יואל 
טייטלבוים מסאטמר

ספר שער הכוונות, השער השישי מהשמונה שערים, אשר חיברם רבי חיים 
ויטאל )מוהרח"ו( מתורת רבו האר"י הקדוש "אשר קיבל מפי אליהו". ירושלים, 
הוצאת רבי מענכין היילפרין ורבי שלמה מוסאיוב, בדפוס ר' יצחק נחום לעווי, 
עם:  כרוך  סגולה.  ודיו  זהובה  בדיו  צבעונית,  בהדפסה  שער   .]1902[ תרס"ב 

ספר יפה שעה, מאת רבי שלמה בכ"ר יהודה הכהן. ירושלים, תרס"ב ]1902[.
העותק של הגאון הקדוש רבי יואל טייטלבוים האדמו"ר מסאטמר. בדף השער 
כהונתו  מתקופת  האדמו"ר  של  בעלות  חותמות  מופיעות  דפים  ובמספר 

כאב"ד קראלי וכאב"ד אורשיווא. 
נשיא  דורו,  )תרמ"ז-תשל"ט(, מגדולי  טייטלבוים  יואל  האדמו"ר הקדוש רבי 
של  התווך  מעמודי  באמריקה,  החרדית  היהדות  וממנהיגי  החרדית  העדה 
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 
נודע מנעוריו בחריפותו ובגאונותו,  והיו ממנהיגי החסידות באזור מרמרוש. 
בקדושתו ובטהרתו הנפלאה. לאחר חתונתו עם בת האדמו"ר רא"ח הורביץ 
הרב מפלאנטש, התיישב בסאטמר והרביץ תורה וחסידות לקבוצה נבחרת של 
תרפ"ה(,  )משנת  קָראלי  אורשיווא,  בערים  ברבנות  כיהן  וחסידים.  תלמידים 
וסאטמר )משנת תרצ"ד(. בכל ערי רבנותו ניהל ישיבה גדולה ועדת חסידים 
גדולה. עמד בראש היהדות האורתודוקסית הנאמנה והבלתי מתפשרת באזור 
קסטנר,  ד"ר  של  הידועה  ההצלה"  ב"רכבת  ניצל  השואה  בשנות  מרמרוש. 
והגיע דרך ברגן בלזן, שוויץ וארץ ישראל לארצות הברית, בה כונן את העדה 

החסידית הגדולה בעולם. 
]1[, קיא, ]2[ דף; ]1[, כד דף. 36 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בלאי, קמטים 
אחרים  מספרים  דפים  נמצאים  הספר  בין  חדשה.  עור  כריכת  קרעים.  ומעט 

)יתכן שגם הם הגיעו מספריית האדמו"ר מסאטמר(.

פתיחה: $2000 
הערכה: $3000-5000 
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האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים )תרמ"ז-תשל"ט(, מגדולי דורו, נשיא 
מעמודי  באמריקה,  החרדית  היהדות  וממנהיגי  החרדית  העדה 
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 
מרמרוש.  באזור  החסידות  ממנהיגי  והיו  סיגט  כרבני  שכיהנו  לב", 
הנפלאה.  ובטהרתו  בקדושתו  ובגאונותו,  בחריפותו  מנעוריו  נודע 
מפלאנטש,  הרב  הורביץ  רא"ח  האדמו"ר  בת  עם  חתונתו  לאחר 
של  נבחרת  לקבוצה  וחסידות  תורה  והרביץ  בסאטמר  התיישב 
)משנת  ברבנות בערים אורשיווא, קָראלי  כיהן  וחסידים.  תלמידים 
ישיבה  ניהל  רבנותו  ערי  בכל  תרצ"ד(.  )משנת  וסאטמר  תרפ"ה(, 
האורתודוקסית  היהדות  בראש  עמד  גדולה.  חסידים  ועדת  גדולה 
ניצל  השואה  בשנות  מרמרוש.  באזור  מתפשרת  והבלתי  הנאמנה 
בלזן,  ברגן  דרך  והגיע  קסטנר,  ד"ר  של  הידועה  ההצלה"  ב"רכבת 
כונן את העדה החסידית  בה  ישראל לארצות הברית,  וארץ  שוויץ 

הגדולה בעולם.
 ]2[ תמד-תמז,  ת-תמד,  ש-שט,  ר-רט,  צה-קט,  כד-צה,  ב-כד, 
דף. דף השער חסר. 20 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי 
נייר  בהשלמת  שיקומים  ובלאי.  חסרים  קרעים  קרעים,  רטיבות. 
בשולי מספר דפים. חותמות, חתימות ורישומים מכותבים שונים. 

כריכת עור חדשה.
בדף האחרון, קולופון המדפיס: "אמר מאיר בר יעקב איש פרענץ". 
שנת הדפוס על-פי א"מ הברמן, המדפיסים בני ר' יעקב פרענצוני 

בוויניציאה, ארשת, א, תשי"ט, עמ' 69, מס’ 6.

פתיחה: $1500 
הערכה: $3000-6000 

מהדורה   – הפרחי  אשתורי  לרבי   – ופרח  כפתור  ספר   .77
צבי  רבי  חתימת   – מיוחס  עותק   – ש"ח  ונציה,   – ראשונה 
יואל  בוניאהד – חותמות האדמו"ר רבי  הירש העליר אב"ד 

טייטלבוים מסאטמר

רבי  מאת  והלכותיה,  ישראל  ארץ  עניני  על  ופרח,  כפתור  ספר 
ש"ח?  פרענץ,  איש  יעקב  בן  מאיר  דפוס  ]ונציה,  הפרחי.  אשתורי 

1548?[. מהדורה ראשונה. עותק חסר שער.
הספר הראשון לחקר ארץ ישראל וגבולותיה מתורת חכמי ישראל. 
רבינו אשתורי ב"ר משה הפרחי, אחד מרבותינו הראשונים מחכמי 
ישראל במשך  וסייר בארץ  ופרובנס בתקופת הרמב"ן, שגר  ספרד 
כשבע שנים, חקר את אתריה, בירר את הלכותיה, וספרו שלפנינו 
פי  על  ישראל  ארץ  גבולות  בבירור  לעוסקים  הראשון  הוא המקור 

התורה, ולעוסקים בתורת המצוות התלויות בארץ.
עותק מיוחס – מספריית האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים מסאטמר. 
קראל  כאב"ד  כהונתו  מתקופת  חותמותיו  הקדמיים,  המגן  בדפי 
)קרולי(. בדפי המגן רישומים רבים בכתב-יד, בהם רישומים בכתב 
גיטין",  ה"טיב  בעל  העליר  הירש  צבי  הגאון רבי  של  וחתימתו  ידו 

אב"ד באנהארט )בוניאהד( ואונגוואר.
מספר הגהות בכתיבה אשכנזית-איטלקית עתיקה. חתימות רבות 
ידו  בכתב  הגהות  ומספר  א"ש",  "ליב  מפ"ב";  אייזנשטט  "ליב  של 
)שתיים מהן חתומות – דף פ/2; דף תכב/2(. בדפי המגן רישומים 
שונים בחתימת רבי ליב אייזנשטאט, ובחתימת רבי צבי הירש העליר: 
רישום מאת רבי ליב אייזנשטאט מחודש אדר תקפ"ו בעיר וינה, על 
השאלתו לאב"ד אייזנשטאט, עם בקשה לשלוח את הספר בחזרה 
"ע"י שליח נאמן קודם כלות זמן הקיץ הבע"ל". רישום נוסף ממנו 
מח"י אלול תקפ"ח בעיר וינה, על השאלת הספר לשלשה חדשים 
הירש  צבי  רבי  וחתימת  יד  בכתב  רישום  תחתיו  באנהרט.  לאב"ד 
באניאהד  אלול תקפ"ח.  ך"ו  הלז...  הנחמד  ס'  לידי  בא  "כן  העליר: 
נוסף  רישום  יע"א". בהמשך  הנ"ל  פ"ק  אב"ד  הירש העליר  הצב"י 
וזיכני בס' הנכבד  בכתב ידו של רצ"ה העליר: "לד' הארץ ומלואה, 
הלז מיורשי המנוח הנ"ל. יום ב' כ"ד אייר תקצ"ד. פ"ק א"י ]אויבן 
ישן[ יע"א" )בספר אישים בתשובות חתם סופר, עמ' שמט, כותב כי 
רצ"ה הלר עבר מאונגוואר לאויבן ישן באמצע שנת תקצ"ד, וכנראה 

היה שם כבר בחודש אייר(.
לחכמי  אנצי'  )תקל"ו-תקצ"ה,  הירש העליר  צבי  הנודע רבי  הגאון 
גליציה, ב' 665-671(, מגדולי רבני הונגריה, המכונה "ר' הירש חריף" 
על שם גאונותו וחריפותו. רב בבריגל שבגליציה ואח"כ ראש ישיבה 
נודע בברודי. נאלץ לברוח מהעיר בעקבות הלשנה, הגיע להונגריה 
העמיד  ואובן-ישן.  אונגוואר  בוניאהד,  בקהילות  ברבנות  וכיהן 
תלמידים גדולים, ביניהם האדמו"ר רבי צבי הירש מליסקא והגאון 
רבי שלמה גאנצפריד בעל "קיצור שולחן ערוך". מחבר "חידושי טיב 

גיטין" וחיבורים נוספים.
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77. Kaftor VaFerach – By Rabbi 
Eshtori HaParchi – First Edition 
– Venice, 1548 – Important 
Ownership – Signature of 
R. Tzvi Hirsh Heller Rabbi of 
Bonyhád – Stamps of Rebbe 
Yoel Teitelbaum of Satmar

Kaftor VaFerach, about Eretz 
Israel and the laws pertaining 
to it, by R. Eshtori HaParchi. 
[Venice: Meir son of Jacob 
Parenzo, 1548?]. First edition. 
Copy lacking title page.
First rabbinic study of Eretz Israel 
and its borders. R. Eshtori son of 
R. Moshe HaParchi, a Spanish 
and Provençal Torah scholar in 
the times of the Ramban, who 
lived in and toured Eretz Israel 
for seven years, studied its sites 
and clarified its laws. This work 
is the primary source for those 
researching the borders of Eretz Israel according to the Torah, and for the study of the commandments pertaining to 
the land.
Important ownership – from the library of Rebbe Yoel Teitelbaum of Satmar. On the front endpapers, stamps from his 
tenure as rabbi of Karoly (Carei). Many handwritten inscriptions on the endpapers, including inscriptions handwritten 
and signed by R. Tzvi Hirsh Heller, author of Tiv Gittin, rabbi of Bonyhád and Ungvar (Uzhhorod).
The book contains several glosses in early Ashkenazic-Italian script. Many signatures of "Leib Eisenstadt", and several 
glosses in his handwriting (two of them are signed – pp. 80b and 422b). The endpapers contain various inscriptions 
signed by R. Leib Eisenstadt, and signed by R. Tzvi Hirsh Heller: Inscription by R. Leib Eisenstadt from Adar 1826 in 
Vienna, regarding lending the book to the rabbi of Eisenstadt, with a request to return it with a reliable messenger 
before the end of the summer. Another inscription from Vienna, 18th Elul 1828, regarding lending the book for three 
months to the rabbi of Bonyhád. Followed by an inscription handwritten and signed by R. Tzvi Hirsh Heller, confirming 
that he received the book on the 26th Elul 1828. An additional inscription handwritten by R. Tzvi Hirsh Heller, dated 
Monday 24th Iyar 1834 in Alt-Ofen, attesting that he received the book from the heirs of the above-mentioned person 
(Ishim BiTeshuvot HaChatam Sofer, p. 349, states that R. Tzvi Hirsh Heller moved from Ungvar to Alt-Ofen in the middle 
of 1834 – he was apparently already there in Iyar).
R. Tzvi Hirsh Heller (1776-1835, Encyclopedia L'Chachmei Galicia, II, pp. 665-671), leading Hungarian rabbi, known as 
"R. Hirsh Charif" for his brilliance and perspicacity. He served as rabbi of Brigel, Galicia, and later as prominent yeshiva 
dean in Brody. He was compelled to flee the city after he was informed upon, reached Hungary, and served as rabbi 
of Bonyhád, Ungvar, and Alt-Ofen (Óbuda). He edified prominent disciples, including Rebbe Tzvi Hirsh of Liska and R. 
Shlomo Ganzfried author of Kitzur Shulchan Aruch. He authored Chiddushei Tiv Gittin and other works.
Rebbe Yoel Teitelbaum of Satmar (1887-1979), a leader of his generation, president of the Edah HaChareidit and leader 
of American Orthodox Jewry, one of the founding pillars of Chassidic Jewry after the Holocaust. Born in Sighet, he was 
the son of Rebbe Chananya Yom Tov Lipa, the Kedushat Yom Tov, and grandson of Rebbe Yekutiel Yehuda, the Yitav Lev, 
who both served as rabbis of Sighet (Sighetu Marmației) and were leaders of Chassidic Jewry in the Maramureș region. 
He was renowned from his youth as a leading Torah scholar, for his perspicacity and intellectual capacities, as well as for 
his holiness and outstanding purity. After his marriage to the daughter of Rebbe Avraham Chaim Horowitz of Polaniec, 
he settled in Satmar and taught Torah and Chassidut to an elite group of disciples and followers. He served as rabbi of 
Irshava, Karoly (Carei; from 1925), and Satmar (Satu Mare; from 1934), managing in each of these places a large yeshiva 
and Chassidic court. He stood at the helm of faithful, uncompromising Orthodox Jewry in the Maramureș region. During 
the Holocaust, he was rescued through the famous Kastner Train, and after a journey through Bergen-Belsen, Switzerland 
and Eretz Israel, he reached the United States, where he established the largest Chassidic group in the world.
2-24, 24-95, 95-109, 200-209, 300-309, 400-444, 444-447, [2] leaves. Lacking title page. 20 cm. Good-fair condition. Stains, 
including dampstains. Marginal tears, open tears and wear. Marginal paper repairs to several leaves. Stamps, signatures and 
inscriptions by various writers. New leather binding.
Printer's colophon on final leaf. Date of printing according to A.M. Habermann, The Parenzo Printers in Venice, 
Aresheth, I, 1959, p. 69, no. 6.

Opening price: $1500
Estimate: $3000-6000
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78. ספר אור פני משה – מזריטש, תק"ע – מהדורה 
ראשונה – העותק של הצדיק משטעפנשט האדמו"ר 

רבי אברהם מתתיהו פרידמן 

ספר אור פני משה, דרוש, מוסר וחסידות על פרשיות התורה 
מפשוורסק.  סת"ם  סופר  משה  רבי  מאת  מגילות,  וחמש 
מזריטש, דפוס מרדכי כ"ץ ונפתלי הירץ בן ארי’ ליב, ]תק"ע 

1810[. מהדורה ראשונה.
אברהם  רבי  האדמו"ר  משטעפנשט  הצדיק  של  העותק 
מתתיהו פרידמן. בדף השער חותמת דיו )מעט מטושטשת(, 
במרכזה איור אריה, עם הכיתוב: "אברהם מתתי' פרידמאן 
A. M. Fridman"; חותמת נוספת שלו )חותמת בלט( בראש 

הדף. 
רבי  של  בדורם  החסידות  מגדולי  אחד  היה  המחבר 
שהעריצוהו  מאניפולי,  זושא  רבי  ואחיו  מליז'נסק  אלימלך 
החסידות,  גדולי  של  בהסכמות רבות  מעוטר  הספר  מאד. 
לוי  רבי  ביניהם:  ומחברו,  הספר  קדושת  בגודל  המפליגים 
רבי  מלובלין,  החוזה  מקוז'ניץ,  המגיד  מברדיטשוב,  יצחק 
וה"באר  מאפטא  ישראל"  ה"אוהב  מרימנוב,  מנדל  מנחם 

מים חיים".
החוזה מלובלין כותב בהסכמתו: "...כשהייתי בילדותי הייתי 
סר למשמעתו ושתיתי מימיו הנאמנים, וידעתי שכל עניניו 
היו רק לשם שמים ולעשות נחת רוח לפניו ית"ש, והיו לו 
מדרגה שהרב הגאון המנוח מוהר"ר משה אלשיך ז"ל היה 
על דברי  בנוי  משה"  פני  "אור  ספר  ואכן,  אליו...".  מתגלה 
רבינו משה אלשיך והוא מרבה לצטט את דבריו ולבארם. בניו 
של רבי זושא מאניפולי כותבים בהסכמתם )בדפים שנוספו 
לחלק מעותקי הספר( עדות מאביהם הגדול, שסיפר להם 
כיצד כתב המחבר את הספר שלפנינו: "לאסהודי באנו מה 
ששמענו מפה קדוש אדונינו אבינו הצדיק נשמתו עדן בזה 

הלשון... וראיתי בהיותו לומד היה דמות דיוקנו עומד לפני כמלאך ה' צבאות, ובהיותו כותב ספרו הקדוש, היה להב יוצא מאותיותיו הקדושים 
הכתובות. כל זה שמענו מפיו הקדוש...".

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

השתמרו בעניין זה.
האדמו"ר הקדוש משטעפנשט, רבי אברהם מתתיהו פרידמן )תר"ח-תרצ"ג, אנצ' לחסידות, א', עמ' קלא-קלב(, צדיק ופועל ישועות מפורסם. 
בן האדמו"ר רבי נחום משטעפנשט – בנו של רבי ישראל מרוז'ין. בגיל עשרים ואחת מילא את מקום אביו, ותחת הנהגתו הפכה שטעפנשט 
למרכז חסידות רב השפעה. שימש באדמו"רות במשך למעלה משישים שנה. עצמותיו הועלו לארץ, לחלקת אדמור"י רוז'ין בבית העלמין "נחלת 

יצחק", ונודע עד היום כמקום ישועות בו באים רבים להתפלל. 
רישום בכתב-יד בדף השער: "ישעי' חתן ר' חיים מ]--??[". 

]2[, רמ דף. 20.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות, וכתמים כהים במספר דפים. קרעים, בהם קרעים קטנים חסרים )כולל קרע 
קטן בדף השער(, עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם בהדבקות נייר דבק. סימני עש קלים, עם פגיעות קלות בטקסט. סימני שפשוף ופגמים 

קלים במספר מהדפים, עם פגיעות בטקסט. חיתוך דפים עם פגיעות קלות בטקסט במספר מקומות. רישומים. כריכת עור חדשה. 
ללא שני הדפים עם הסכמות נוספות ]דפים 3-4[, שנוספו לאחר ההדפסה לחלק מן הטפסים.

פתיחה: $2000 
הערכה: $5000-8000 
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78. Or Pnei Moshe – Mezeritch, 1810 – First Edition – Copy of Rebbe Avraham Matityahu Friedman of 
Shtefanesht

Or Pnei Moshe, homiletics, ethics and Chassidic teachings on the Torah and Five Megillot, by R. Moshe Sofer Stam of 
Pshevorsk (Przeworsk). Mezeritch (Mezhirichi): Mordechai Katz and Naftali Hertz son of Aryeh Leib, [1810]. First edition.
Copy of Rebbe Avraham Matityahu Friedman of Shtefanesht (Stefáneşti), with his ink stamp (slightly faded) on the title 
page, depicting a lion in the center; an additional stamp of his (embossed) at the top of the title page. 
The author was a great Chassidic leader in the generation of R. Elimelech of Lizhensk and his brother R. Zusha of 
Anipoli, who held him in high esteem. The book bears many approbations extolling the great holiness of the book and 
its author, accorded by foremost Chassidic leaders such as R. Levi Yitzchak of Berditchev, the Maggid of Kozhnitz, the 
Chozeh of Lublin, R. Menachem Mendel of Rimanov, the Ohev Yisrael of Apta and the Be'er Mayim Chaim.
The Chozeh of Lublin writes in his approbation: "…as a child, I subjected myself to his authority, and drank from his 
faithful waters, and I knew that all his matters were for the sake of Heaven only, to give satisfaction to G-d, and he was so 
elevated, that R. Moshe Alshech would appear to him…". Indeed, Or Pnei Moshe is based upon the teachings of R. Moshe 
Alshech, and it quotes him extensively, expounding upon his words. In their approbation (added to some copies of the 
book), the sons of R. Zusha of Anipoli quote a testimony from their great father, who described to them how the author 
composed this book, having observed him while he was studying, "and his appearance resembled that of a heavenly 
angel, and while he was writing his holy book, a tongue of flame would rise from his holy written words".
R. Moshe of Pshevorsk (1720?-1806) was renowned amongst the great Chassidic leaders as a supremely holy and 
pure Torah scribe. Tefillin and mezuzot he scribed were deemed exceptionally holy, and some were preserved from 
generation to generation with particular care. Reputedly, R. Elimelech of Lizhensk attested that he saw King David 
standing beside R. Moshe, and they thereafter became acquainted (Encyclopedia L'Chassidut, III, p. 303). In a letter 
from R. Moshe to R. Menachem Mendel of Rimanov, he writes to him that the price of his tefillin is one red-gulden, yet 
he is unable to keep up with the demand. Many traditions and legends were recorded regarding this matter.
The rebbe of Shtefanest, Rebbe Avraham Matityahu Friedman (1848-1933, Encyclopedia L'Chassidut, I, pp. 131-132), 
famous tzadik and wonder-worker. He was the son of Rebbe Nachum of Shtefanesht, son of Rebbe Yisrael of Ruzhin. 
He succeeded his father at the age of 21, and under his leadership, Shtefanesht grew to be an important Chassidic 
center. He served as rebbe for over 60 years. He was re-interred in Eretz Israel in the Nachalat Yitzchak cemetery, and 
his gravesite serves until this day as a pilgrimage destination for prayer and salvation.
Handwritten inscription on the title page: "Yeshaya son-in-law of R. Chaim M[--??]".
[2], 240 leaves. 20.5 cm. Good-fair condition. Stains, including dampstains, and dark stains to several leaves. Tears, including minor 
open tears (minor tear to title page), affecting text, repaired in part with tape. Minor worming, slightly affecting text. Abrasions 
and minor defects to several leaves, affecting text. Leaves trimmed with slight damage to text in several places. Inscriptions. New 
leather binding.
Without two additional leaves of approbations (leaves 3-4), added to some copies after the printing. 

Opening price: $2000
Estimate: $5000-8000
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79. Midrash Rivash Tov – Copy of Rabbi Mordechai Rokeach of Belz, the "Bilgorayer Rav", With His Signature

Midrash Rivash Tov, selections from the teachings and sayings of R. Yisrael Baal Shem Tov, by R. Yehuda Leib Abraham 
of Edelény. Two parts. Kecskemét (Hungary): R. Mordechai Abraham, 1927. First edition. Two title pages, the first 
printed in red and blue.
Copy of R. Mordechai Rokeach, the "Bilgorayer Rav", with his signature at the top of the title page: "Mordechai 
Rokeach son of the late rebbe of Belz".
R. Mordechai Rokeach, the "Bilgorayer Rav" (1901-1949, Encyclopedia L'Chassidut III, pp. 224-225), was the son of Rebbe 
Yissachar Dov of Belz. Following the death of his father, he was appointed rabbi of Biłgoraj, renouncing the position 
of rebbe to his older brother. During the Holocaust, after much wandering, he was reunited with his brother and they 
travelled together, eventually miraculously succeeding in reaching Eretz Israel. Upon their arrival, R. Mordechai became 
one of the most prominent figures in Eretz Israel and assisted his brother with the reestablishment of the Belz dynasty. 
In 1946, upon receiving word that his wife and children were murdered in the Holocaust, he remarried. He passed away 
shortly thereafter. His only son from that marriage, the current Rebbe of Belz, was born in Shevat 1948.
[3], 2-119 pages; 112 pages. 21 cm. Good-fair condition. Stains and wear. Tears to final leaf and marginal tears to several leaves. 
New leather binding.

Opening price: $1000
Estimate: $2000-4000

79. מדרש ריב"ש טוב – העותק של הרה"ק רבי מרדכי רוקח 
מבעלז "הרב מבילגוריי", עם חתימת יד קדשו

ספר מדרש ריב"ש טוב, ליקוטים מתורתו ומאמריו של רבינו ישראל 
עדעלין.  מהעיר  אבראהאם  ליב  יהודה  רבי  מאת  טוב,  שם  בעל 
מרדכי  דפוס רבי  הונגריה(,  )קצ'קמט,  קעטשקעמעט  חלקים.  שני 
]1927[. מהדורה ראשונה. שני שערים, הראשון  אבראהאם, תרפ"ז 

מודפס בדיו אדומה וכחולה.
 – מבילגוריי"  "הרב  רוקח  מרדכי  רבי  הקדוש  הרב  של  העותק 
רוקח באאמו"ר מבעלז  "לה"ו, הק' מרדכי  החתום בראש השער: 

זצוקלה"ה". 
אנצ'  )תרס"א-תש"י,  רוקח  מרדכי  רבי  מבילגורייא  הקדוש  הרב 
דוב מבעלז. לאחר  ישכר  בן האדמו"ר רבי  ג', רכד-רכה(,  לחסידות 
פטירת אביו נתמנה לרב ואב"ד בבילגורייא והתבטל כתלמיד לפני 
אחיו הגדול האדמו"ר רבי אהרן רוקח ששימש באדמו"רות. בתקופת 
השואה ברח אל אחיו האדמו"ר רבי אהרן מבעלז, ויחדיו גלו ממקום 
לארץ  ומשם  להונגריה  להימלט  בנסי-נסים  שהצליחו  עד  למקום 
בארץ  הבולטות  הדמויות  לאחת  היה  ארצה  עלותם  עם  ישראל. 
את  מחדש  לקומם  אהרן  רבי  האדמו"ר  אחיו  ביד  וסייע  ישראל 
חסידות בעלז. בשנת תש"ו, לאחר שנודע לו כי אשתו וילדיו נרצחו 
בשואה, נישא בשנית. נפטר כעבור זמן קצר בגיל צעיר. בנו היחיד 
מנישואין אלה הוא האדמו"ר מבעלזא רבי ישכר דוב רוקח שליט"א, 

שנולד בחודש שבט תש"ח. 
]3[, 2-119 עמ'; 112 עמ'. 21 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. 

קרעים בדף האחרון ובשולי מספר דפים. כריכת עור חדשה. 

פתיחה: $1000 
הערכה: $2000-4000 
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80. ספר נועם מגדים וכבוד התורה – לבוב, תקס"ז – מהדורה ראשונה – העותק של האדמו"ר מויז'ניץ בעל ה"אמרי חיים"

ספר נועם מגדים וכבוד התורה, דרוש, פלפול, מוסר וחסידות, על פרשיות התורה, מאת רבי אליעזר הלוי הורוויץ אב"ד טרנוגראד. לבוב, ]תקס"ז 
1807[. מהדורה ראשונה. עם הסכמות גדולי החסידות, המגיד מקוז'ניץ, "החוזה מלובלין", ה"אוהב ישראל" מאפטא וה"ישמח משה".

)קצוץ( ובו  רישום  לחותמת  מגוריו בתל-אביב. מתחת  בדף הראשון חותמתו מתקופת  מויז'ניץ.  הגר  חיים מאיר  העותק של האדמו"ר רבי 
הקדשת הספר לאדמו"ר: "קניתי מהוני ... הק' חנוך זונדל בן פערל ונתתי לכבוד האדמו"ר עטרת ישראל...". מעבר לדף רישום נוסף על קבלת 

הספר כמתנה לחתונה מאת האדמו"ר מויז'ניץ. חתימות: "ישראל יעקב היילפרין"; חותמות נוספות.
האדמו"ר רבי חיים מאיר הגר בעל "אמרי חיים" )תרמ"ח-תשל"ב(, בנו השני וממלא מקומו של ה"אהבת ישראל" מויז'ניץ. בשנת תש"ד נמלט 
מגיא ההריגה, ולאחר השואה שב לגרוסוורדיין. באלול תש"ז עלה לארץ והקים את קרית ויז'ניץ בבני ברק. שיקם מחדש את חסידות ויז'ניץ ובנה 
את מוסדותיה. ממנהיגי היהדות החרדית בארץ וחבר מועצת גדולי התורה של "אגודת ישראל". דברי תורתו נדפסו בסדרת הספרים "אמרי 

חיים". 
מחבר הספר, רבי אליעזר הלוי הורוויץ אב"ד טרנוגראד )נפטר תקס"ו(, גאון וקדוש, היה תלמידם של רבי אלימלך מליז'נסק והמגיד מזלוטשוב. 
מדגישים את קדושתו  בהן  הדור,  אותו  מגדולי  11 הסכמות  נדפסו  בספר  וראשוני החסידות.  מגדולי  הובאו שמועות רבות  בספרו שלפנינו 
ופרישותו של המחבר. ה"חוזה מלובלין" כותב בהסכמתו: "...כל דרכיו הי' לשמים, ולעשות נחת רוח לפניו יתברך, והיה מופלג גדול אשר לא 
נמצא כמוהו, הן בהלכות והן באגדות, שהיה דרשן גדול...". המגיד מקוז'ניץ כותב בהסכמתו: "וכל דברי הספר מיוסדים להורות דרך לקדושה 

ולענוה אמיתית". 
עותק חסר. ]2[, לד, לז-סב, סה-קב; ז-ח, יא-כב, כה-עד דף. חסרים 20 דפים במקומות שונים: דף השער והדף השני, דפים לה-לו, סג-סד 
מהספירה הראשונה, ודפים א-ו, ט-י, כג-כד, עה-עו, ]2[, מהספירה השניה. 19 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש, עם 
פגיעות בטקסט. קרעים, בהם קרעים חסרים גדולים בשני הדפים האחרונים, עם פגיעות רבות בטקסט, משוקמים בהדבקות נייר. הדבקות נייר 

דבק על הטקסט בדף הראשון. חיתוך דפים עם פגיעות בטקסט במספר מקומות. חותמות. כריכה חדשה. 

פתיחה: $1000 
הערכה: $2000-3000 
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80. Noam Megadim UKevod HaTorah – Lviv, 1807 – First Edition – Copy of the Imrei Chaim Rebbe of Vizhnitz

Noam Megadim UKevod HaTorah, homiletics, pilpul, ethics and Chassidut on the Torah portions, by R. Eliezer HaLevi 
Horowitz, rabbi of Tarnogród. Lviv, [1807]. First edition. With approbations by foremost Chassidic leaders, the Maggid 
of Kozhnitz, the Chozeh of Lublin, the Ohev Yisrael of Apta and the Yismach Moshe.
Copy of Rebbe Chaim Meir Hager of Vizhnitz. On first leaf, stamp from when he was living in Tel Aviv. Inscription 
(trimmed) under the stamp, dedicating the book to the rebbe. "I acquired it with my wealth… Chanoch Zundel son of 
Perel, and I gave it in honor of the rebbe…". On verso, inscription attesting to having received the book as wedding 
gift from the rebbe of Vizhnitz. Signatures: "Yisrael Yaakov Heilperin"; other stamps.
Rebbe Chaim Meir Hager, author of Imrei Chaim (1888-1972), second son and successor of the Ahavat Yisrael of Vizhnitz. 
He escaped the camps in 1944, returning to Grosswardein (Oradea) after the Holocaust. In 1947, he immigrated to Eretz 
Israel and established the Kiryat Vizhnitz neighborhood in Bnei Brak. He rebuilt the Vizhnitz Chassidic dynasty, and set 
up its institutions. He was one of the leaders of Orthodox Jewry in Eretz Israel, and a member of the Moetzet Gedolei 
HaTorah. His teachings were published in the Imrei Chaim series.
The author, R. Eliezer HaLevi Horowitz Rabbi of Tarnogród (d. 1806), a holy and eminent Torah scholar, disciple of R. 
Elimelech of Lizhensk and the Maggid of Zlotchov. In this book, he quotes numerous Torah thoughts from prominent 
and early Chassidic masters. The book bears 11 approbations by leaders of that generation, highlighting the holiness 
and asceticism of the author. The Chozeh of Lublin acclaims him in his approbation: "…all his ways were for the sake 
of Heaven... and he was very exceptional and unparalleled, whether in halachah or aggadah… and an exceptional 
orator…". The Maggid of Kozhnitz writes in his approbation: "and all the teachings in this book were established to 
instruct on the way of acquiring holiness and true humility".
Incomplete copy. [2], 34, 37-62, 65-102; 7-8, 11-22, 25-74 leaves. Lacking 20 leaves in various places: title page and second leaf, 
leaves 35-36, 63-64 of first sequence, and leaves 1-6, 9-10, 23-24, 75-76, [2] of second sequence. 19 cm. Fair condition. Stains, 
including dampstains. Worming, affecting text. Tears, including large open tears to final two leaves, with significant damage to 
text, repaired with paper. Tape repairs to first leaf, over text. Leaves trimmed with damage to text in several places. Stamps. New 
binding.

Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000 
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האדמו"ר  של  העותק   – גדולות  הלכות  ספר   .81
הרש"ב מליובאוויטש, עם חתימות יד קדשו – וורשא, 

תרל"ה

ספר הלכות גדולות, על פי סדר התלמוד הבבלי, מאת רבינו 
שמעון קירא, עם הגהות וחידושים מאת רבי אברהם שמעון 
תרל"ה  גאלדמאן,  יצחק  ר'  דפוס  וורשא,  מקיידאן.  טרויב 

.1874
חתימתו   – מליובאוויטש  הרש"ב  האדמו"ר  של  העותק 
דובער  "שלום  השער:  בדף  האדמו"ר  של  וחותמתו 
"שלום  ב':  בדף  נוספת  חתימה   ."S.B.S." שניאורסאהן"; 
דובער", וחתימה מתמשכת בדף ז' של הספירה הראשונה 

ודף ז' של הספירה השניה: "שלום דובער". 
הרש"ב  האדמו"ר   – שניאורסון  דובער  שלום  רבי 
מליובאוויטש )תרכ"א-תר"פ(, האדמו"ר החמישי לשושלת 
האדמו"ר  של  בנו  רוסיה.  יהדות  מנהיגי  מגדולי  חב"ד. 
יוסף  רבי  האדמו"ר  של  וחתנו  מליובאוויטש,  המהר"ש 
יצחק מאוורוטש )בן ה"צמח צדק"(. לאחר הסתלקות אביו 
המהר"ש בתשרי תרמ"ג, סירב בתחילה לכהן כאדמו"ר, אך 
עם הזמן החל להנהיג את החסידים ובשנת תרנ"ד כבר נהג 
ליובאוויטש.  גדלה מאד חסידות  בימיו  כאדמו"ר לכל דבר. 
תמימים"  "תומכי  ישיבת  את  הרש"ב  ייסד  תרנ"ז  בשנת 
נוספים של  ולאחר מכן פתח מספר סניפים  בליובאוויטש, 
הראשונה,  העולם  במלחמת  אחרות.  בעיירות  הישיבה 
תלמידי  עם  יחד  ליובאוויטש,  את  עזב  תרע"ו,  בשנת 
הישיבה, ועבר לרוסטוב שבדרום מערב רוסיה. שם התגורר 

עד להסתלקותו בניסן תר"פ, ושם מקום מנוחתו.
היהדות  של  המנהיגים  מגדולי  היה  הרש"ב  האדמו"ר 
בוועידת  ברוסיה. לשיא פעילותו הציבורית הגיע  החרדית 
ובוועידת  תר"ע,  בשנת  בפטרבורג  המפורסמת  הרבנים 
כישורי  התגלו  שם  בתרס"ט,  בווילנא  לה  שקדמה  הרבנים 
מאודו  בכל  מסור  היה  הגדולה.  והשפעתו  שלו  המנהיגות 
הגשמי  מצבו  ולהטבת  היהודי  הציבור  בצרכי  לעיסוק 
הלוחמים  מראשוני  היה  הרש"ב  האדמו"ר  כאחד.  והרוחני 
הציונות  נגד  והמנומק  הרהוט  מכתבו  הציונית.  בתנועה 
שהתפרסם בספר "אור לישרים" )וורשא תר"ס( עורר בזמנו 
קובצו  סימנים(  לתשעים  )קרוב  בהלכה  כתביו  עצום.  הד 
החסידות  מאמרי  )ברוקלין תשע"ג(.  שלום"  "תורת  בספר 
בכמה  כרכים,  ותשעה  בעשרים  נדפסו  שלו  העמוקים 
הרש"ב  חיבר  תמימים"  "תומכי  תלמידי  עבור  מהדורות. 
את קונטרסי ההדרכה הידועים שלו: "עץ החיים", "קונטרס 

התפילה" ו"קונטרס העבודה".
כתמים.  טוב.  מצב  יבש.  נייר  ס"מ.   27.5 עמ'.   296  ;16

חותמות. כריכה חדשה.

פתיחה: $15,000
הערכה: $20,000-30,000
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82. סידור הרב מלאדי, "עם פירוש המלות" על פי קבלה וחסידות – ברדיטשוב, תקע"ח – מהדורה שניה של מאמרי הסידור 
)סידור עם דא"ח(, בתוספת מאמרים חדשים שנדפסו לראשונה במהדורה זו – שני חלקים בשני כרכים

"סדר תפלות מכל השנה עפ"י נוסח האריז"ל", עם "פירוש המלות... עפ"י כוונת האריז"ל", שני חלקים, מאת האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן 
מלאדי – בעל התניא. ברדיטשוב, דפוס שמואל בן ישכר בער סג"ל, ]תקע"ח 1818[.

שני חלקים בשני כרכים. 
על פי הנדפס בשער, מהדורה זו הובאה לדפוס על ידי רבי מנחם נחום, בנו של האדמו"ר האמצעי, יחד עם גיסו רבי יקותיאל זלמן, חתנו של 

האדמו"ר האמצעי ונכדו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב. 
במהדורה שלפנינו נוספו לראשונה כעשרה מאמרים חדשים של האדמו"ר הזקן, שנדפסו על פני למעלה מ-50 עמודים )לפני כל מאמר חדש 
נדפס סימון של סוגריים הפוכים(. על הוספות אלו נכתב בשער: "ובתוספות מרובה עשרה בוגין ]=קונטרסים[ מדברי קודש... מעניני תפילה שלא 

נדפסו בסדורי הקודמין" ]כלומר במהדורת קאפוסט תקע"ו[. 
בדף האחרון של הכרך הראשון, רישום בכתב-יד: בקשה על הגאולה: "ויהא רעוא מן קדם עתיקא קדישא... שיבוא משיח צדקינו במהרה ויגלו 
סתרי הקבלה ויהי' החכמה והתורה הלזה כשמלה גלוי' אשר הכל מסתכלים בה...". בסוף הרישום חתימה )מחוקה וקשה לקריאה(: "מנאי הק' 

]---?[". חתימה מחוקה בדף השער של הכרך הראשון.
שני כרכים. כרך ראשון: ]3[, ו-מו, ]1[, מט-צד, צג-ק, קה-קסט דף. כרך שני: קסב דף. 20.5 ס"מ. כרך ראשון במצב טוב-בינוני, כרך שני במצב 
בינוני. כתמים. כתמי רטיבות וכתמים כהים בכרך השני. קרעים חסרים, עם פגיעות בטקסט במספר דפים, משוקמים במילוי נייר )עם השלמה 
של מספר מילים בכתב-יד, באחד מדפי הכרך הראשון(. קרעים חסרים גדולים בדף השער ובדף האחרון של הכרך השני, עם פגיעות בטקסט, 
)עם  נייר  במילוי  משוקמים  בטקסט,  פגיעות  עם  עש רבים  סימני  הראשון  בכרך  בטקסט.  פגיעות  עם  עש  סימני  נייר.  בהדבקות  משוקמים 

השלמות בכתב-יד(. הדבקות נייר בשולי מספר דפים בכרך השני. חיתוך דפים עם פגיעות בטקסט במספר דפים. כריכות עור חדשות.

פתיחה: $1000
הערכה: $2000-3000

81. Halachot Gedolot – Copy of Rebbe Rashab of Lubavitch, With His Signature – Warsaw, 1874

Halachot Gedolot, following the order of the Babylonian Talmud, by R. Shimon Kayyara, with glosses and novellae by 
R. Avraham Shimon Traub of Keidan. Warsaw: R. Yitzchak Goldman, 1874.
Copy of Rebbe Rashab of Lubavitch – signature and stamp of the rebbe on the title page: "Shalom Dov Ber Schneersohn"; 
"S.B.S.". Additional signature on leaf 2: "Shalom Dov Ber", and signature extending over leaf 7 of first sequence and 
leaf 7 of second sequence: "Shalom Dov Ber".
Rebbe Shalom Dov Ber Schneersohn – the Rashab of Lubavitch (1861-1920), fifth rebbe of the Chabad dynasty. A 
prominent leader of Russian Jewry. Son of Rebbe Maharash of Lubavitch, and son-in-law of Rebbe Yosef Yitzchak of 
Ovruch (son of the Tzemach Tzedek). After the passing of his father the Maharash in Tishrei 1883, he at first refused 
to serve as rebbe, yet with time he began to lead the Chassidim, and in 1894 he was acting as rebbe in all senses. The 
Lubavitch Chassidut expanded considerably in his times. In 1897, the Rashab founded the Tomchei Temimim yeshiva 
in Lubavitch, and later opened several additional branches of the yeshiva in other towns. In 1916, during WWI, he 
fled Lubavitch together with the yeshiva students, and settled in Rostov, southwestern Russia. He lived there until his 
passing in Nissan 1920, and there he was buried.
Rebbe Rashab was one of the prominent leaders of Orthodox Jewry in Russia. He reached the peak of his communal 
activity at the famous rabbinical conference in St. Petersburg in 1910, and at the preliminary conference held in Vilna 
1909, where his leadership abilities and great impact were revealed. He was completely devoted to the needs of 
the Jewish people and to improving its material and spiritual state. Rebbe Rashab was one of the first to fight the 
Zionist movement. His articulate and eloquent letter against Zionism, which was published in the book Or LaYesharim 
(Warsaw 1900), caused a great uproar at the time. His writings in Halachah were compiled in the book Torat Shalom 
(Brooklyn 2013). His profound Chassidic essays were published in twenty-nine volumes, in several editions. The Rashab 
also composed the famous booklets of guidance for the students of the Tomchei Temimim yeshivot: Etz HaChaim, 
Kuntress HaTefillah and Kuntress HaAvodah.
16; 296 pages. 27.5 cm. Dry paper. Good condition. Stains. Stamps. New binding.

Opening price: $15,000
Estimate: $20,000-30,000
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82. Siddur HaRav (Baal HaTanya), with Kabbalistic and Chassidic Commentary – Berditchev, 1818 – Second 
Edition of Maamarei HaSiddur (Siddur im Dach), with Several New Discourses – Two Parts in Two Volumes

Year-round prayers according to the text of the Arizal, with a commentary based on the kavanot of the Arizal, two 
parts, by Rebbe Shneur Zalman of Liadi – the Baal HaTanya. Berditchev (Berdychiv): Shmuel son of Yissachar Ber Segal, 
[1818].
Two parts in two volumes.
This edition was brought to print by R. Menachem Nachum, son of the Mitteler Rebbe, together with his brother-in-law 
R. Yekutiel Zalman, son-in-law of the Mitteler Rebbe and grandson of R. Levi Yitzchak of Berditchev.
Some ten new discourses by the Baal HaTanya were printed for the first time in this edition of the siddur. The new 
discourses, which cover over 50 pages, are marked with inverted parentheses. The additions are mentioned on the title 
page: "With many additions… of holy teachings… which were not published in the previous siddur" [the Kopust 1816 
edition].
Handwritten inscription on the final leaf of vol. I, prayer for the Redemption: "May it be G-d's will… that Mashiach 
should come speedily, and the secrets of kabbalah shall be unveiled, and this Torah and wisdom shall be exposed like 
a garment which is in plain view…". The inscription concludes with a signature (deleted and difficult to decipher). 
Deleted signature on title page of vol. I.
Two volumes. Vol. I: [3], 6-46, [1], 49-94, 93-100, 105-169 leaves. Vol. II: 162 leaves. 20.5 cm. Vol. I in good-fair condition, vol. II 
in fair condition. Stains. Dampstains and dark stains to vol. II. Open tears, affecting text in several places, repaired with paper (with 
handwritten replacement of several words on one leaf in vol. I). Large open tears to title page and final leaf of vol. II, affecting text, 
repaired with paper. Worming, affecting text. Extensive worming to vol. I, affecting text, repaired with paper (with handwritten 
text replacement). Marginal paper repairs to several leaves in vol. II. Leaves trimmed with damage to text in several places. New 
leather bindings.

Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000
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83. Likutei Amarim, Tanya – Brooklyn, 1978 – 
Signed by the Lubavitcher Rebbe

Likutei Amarim – Tanya, by R. Shneur Zalman of Liadi. 
Brooklyn, 1978.
With the signature of the Lubavitcher rebbe, Rebbe 
Menachem Mendel Schneerson, at the end of the book.
The following was written about this signature of 
the rebbe: "At the end of the month of Tishrei 1978, 
during private audiences with guests, the rebbe gave 
instructions to go to the office to receive a Tanya…
These books were especially cherished because they 
bore the signature of the rebbe himself, on the book of 
the Tanya at its end…" (Kovetz L'Chizuk HaHitkashrut, 
29, Tishrei 2010, p. 7).
[4], 167, [2], 169-216, [1] leaves. 18.5 cm. Good condition. 
Minor stains. New (non-original) leather binding.

Opening price: $2000
Estimate: $5000-10,000

עם   – תשל"ט  ברוקלין,   – תניא  אמרים,  ליקוטי  ספר   .83
חתימת הרבי מליובאוויטש 

ספר ליקוטי אמרים – תניא, מאת רבי שניאור זלמן מלאדי, האדמו"ר 
הזקן. ברוקלין, תשל"ט ]1978[.

שניאורסון,  מנדל  מנחם  רבי  האדמו"ר  של  חתימתו  הספר  בסוף 
הרבי מליובאוויטש.

תשל"ט,  תשרי  חודש  "בסיום  נכתב:  הרבי  של  זו  חתימתו  על 
במהלך היחידויות לאורחים, הורה הרבי לגשת למזכירות על מנת 
לקבל תניא... חיבה מיוחדת נודעה לספרים אלו בהיות חתימת ידו 
)קובץ  בסופו..."  על ספר התניא   – גביהם  על  הקדושה מתנוססת 

לחיזוק ההתקשרות, כט, תשרי תשע"א, עמ' 7(.
]4[, קסז, ]2[, קסט-רטז, ]1[ דף. 18.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. 

כריכת עור חדשה )לא מקורית(.

פתיחה: $2000
הערכה: $5000-10,000
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84. שו"ת שארית יוסף – קראקא, ש"ן – הגהה חתומה של המחבר מהר"י כ"ץ )גיסו של הרמ"א( – הגהות לא מזוהות של אחד 
מגדולי דורו שחיבר פירוש על הטור או על השולחן ערוך

שאלות ותשובות וביאורים – שארית יוסף, מאת רבי יוסף כ"ץ אב"ד קראקא )גיסו של הרמ"א(. קראקא, דפוס יצחק פרוסטיץ, ]ש"ן 1590[. 
מהדורה ראשונה. 

עותק עם הגהות בכתב-יד המחבר )אחת מהן חתומה(, והגהות רבות מאחד מגדולי דורו. 
בדף לא/2, בסיום הפסקה השניה, הוסיף המחבר בכתב-ידו: "וצ"ע", ובשולי הדף הוסיף הגהה )קצוצה בחלקה(, החתומה בשמו: "...נא' יוסף" 

)בכתיבה זהה לחתימתו המלאה, המופיעה בפריט הבא(.
למעלה מעשרים הגהות ארוכות, למדניות, בכתיבה אשכנזית מתקופת ההדפסה )חלקן קצוצות(. ניכר שהכותב היה מגדולי דורו של המחבר, 
אך לא הצלחנו לזהות באופן וודאי מיהו הכותב. בהגהותיו הוא משיג ללא היסוס על מחבר הספר ואף מבטל את דבריו בדברים תקיפים: "זה 

שקר שהרי כתב בסמוך..."; "נ"ל טעות גמור", "ואין זה נכון...", "הא לא קשיא...", "לפי מה שפי' גבי שלא יאמרו כו' לא קשיא מידי".
בדף כו/2 )מסומן בטעות כח(, מזכיר הכותב את ביאורו, כפי הנראה ביאור על הטור או על השולחן ערוך: "תימא הרי כל הגאוני' לא פסקו דצריכ' 

הודא'... ומחוורתא כמו שתרצתי בבאורי".
תוכן ההגהה הנ"ל מקביל לדברים שכתב רבינו הב"ח בביאורו על הטור, בסימן זה, וכן לדברים שכתב בעל הש"ך בביאורו על השולחן ערוך, אך 

כאמור לא הצלחנו להגיע להכרעה בנוגע לזהותו של הכותב. 
מרבית ההגהות מופיעות בחלק החידושים והביאורים )על המרדכי ועל טור חושן משפט(, מלבד הגהה ארוכה נוספת בדף ט/1, מאותו כותב.

]6[, ה-צב; לב דף. 19 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים. קרעים וסימני עש במספר דפים, עם פגיעה קלה בטקסט. כריכה ישנה, עם פגמים.
בראש הספר ]2[ דף עם ארבע תשובות שנוספו אחר גמר הדפסת הספר. כפי הנראה נוספו דפים אלה רק לטפסים מעטים )ראה: י' יודלוב, גנזי 

ישראל, מס' 724(.

פתיחה: $15,000
הערכה: $30,000-50,000

עותקים מיוחסים – הגהות, חתימות 
והקדשות

Books of Important Ownership – Glosses, 
Signatures and Dedications
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84. Responsa She'erit Yosef – Kraków, 1590 – Gloss 
Signed by the Author, Rabbi Yosef Katz (Brother-
in-Law of the Rema) – Unidentified Glosses by 
a Contemporary Prominent Torah Scholar, Who 
Composed a Commentary on Tur or Shulchan Aruch

Responsa and commentaries – She'erit Yosef, by R. Yosef 
Katz, rabbi of Kraków (brother-in-law of the Rema). 
Kraków: Isaac Prostitz, [1590]. First edition.
Copy with glosses handwritten by the author (one of them 
signed), and many glosses by a contemporary Torah leader.
On p. 31b, at the end of the second paragraph, the author 
added in his handwriting: "This needs more study", and at 
the foot of the leaf he added a gloss (partially trimmed), 
signed: "so says Yosef" (in a handwriting identical to that 
of his full signature – see following item).
Over twenty lengthy, scholarly glosses in Ashkenazic script from the time of the printing (some trimmed). It is apparent 
that the writer was a Torah leader in the times of the author, however we were unable to conclusively identify the 
writer. In his glosses, he challenges the author without hesitation, even dismissing his words in sharp terms. 
In a gloss on p. 26b (erroneously marked 28), the writer mentions his work, presumably a commentary on the Tur or on 
Shulchan Aruch: "…as I resolved it in my commentary".
The contents of this gloss parallel teachings of the Bach in his commentary on the Tur, in this section, as well as the 
Shach's comments in his work on the Shulchan Aruch. We were however unable to conclusively identify the writer.
Most the glosses are found in the novellae and commentary section (on the Mordechai and Tur Choshen Mishpat), 
apart from one other lengthy gloss on p. 9a, by the same writer.
[6], 5-92; 32 leaves. Approx. 19 cm. Good condition. Stains. Tears and worming to several leaves, slightly affecting text. Old 
binding, damaged.
The book opens with [2] leaves comprising 4 responsa added after the printing was completed. These leaves were 
presumably added to only a few copies (see: Y. Yudlov, Ginzei Yisrael, no. 724).

Opening price: $15,000
Estimate: $30,000-50,000
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Rabbi Yosef Katz Author of She'erit Yosef – Brother-in-Law of the Rema, Leading Halachic Authority, Rabbi 
and Yeshiva Dean in Kraków

R. Yosef son of R. Mordechai Gershon Katz (ca. 1511-1591), rabbi of Kraków, brother-in-law of the Rema and leading Torah 
scholar in his times. He was appointed dayan in the Kraków Beit Din in 1541, as a young man. With time, he was promoted to 
the highest panel of the Beit Din, sitting alongside R. Moshe Segal Landau and R. Moshe Isserles – the Rema (author of HaMapah 
on the Shulchan Aruch). The Rema later became his brother-in-law when he married Kreindel, the sister of R. Yosef Katz (in 1542, 
after the passing of the first wife of the Rema, Golda daughter of R. Shachna of Lublin). At the end of a ruling from 1558 (section 
78 in the present book, last responsum in the responsa section), the community scribe lists the three dayanim in the following 
order: R. Moshe Landau, R. Yosef Katz, and the Rema. The Rema, when referring to this ruling in one of his responsa (section 17, 
2), humbly writes that he was included as third dayan by default – "I am the least of them"
Apart from his position as dayan, R. Yosef Katz served as yeshiva dean in Kraków, and after the passing of the Rema, he was 
recognized as the foremost Torah disseminator and community leader in Kraków. He was reputed throughout the Jewish world as 
an outstanding Torah scholar, posek and halachic authority, and even his brother-in-law the Rema took his rulings into consideration 
and accepted his teachings. Amongst the Torah leaders who sent R. Yosef Katz their rulings and asked for his opinion was the 
Maharshal, who despite being known as a resolute individual who would not flatter anyone, writes of him with admiration and 
self-effacement, describing his own teachings as the discussions of a student before his teacher. One of R. Yosef Katz's Torah 
enterprises was the publication of Sefer HaAgudah by R. Alexander Suslin HaKohen of Frankfurt, in Kraków 1571, after toiling to 
proofread and correct it based on an old manuscript he obtained. A year before his passing, R. Yosef Katz brought to print his book 
She'erit Yosef, comprising for the main part responsa, as well as novellae and commentaries on the Mordechai (on various tractates) 
and on Tur Choshen Mishpat. She'erit Yosef spread rapidly after its publication amongst the Torah scholars of the generation, who 
discuss the novellae and rulings found in the book and quote them in their works. These include his contemporaries (disciples of 
the Rema and the Maharsha) R. Binyamin Aharon Slonik in his book Mas'at Binyamin and R. Yehoshua Falk, the Sema, in his book 
Derisha UPerisha. R. Yoel Sirkis, the Bach, who succeeded him as rabbi of Kraków, mentions him in his work; followed by R. Shabtai 
Katz, the Shach, who discusses his teachings several times in his work on the Shulchan Aruch. 
His contemporary, R. David Ganz of Prague (disciple of the Rema), describes R. Yosef Katz in his book Tzemach David as bearing 
four crowns: the crown of Torah, the crown of priesthood, the crown of royalty and greatness, and the crown of a good name. 
His epitaph reads: "…R. Yosef son of R. Mordechai Gershon Katz, rabbi and yeshiva dean here in Kraków for over fifty years…".
(For a detailed biography of R. Yosef Katz, see introduction by R. Moshe David Chechik at the beginning of She'erit Yosef, Zichron 
Aharon edition, Jerusalem 2017). 

רבי יוסף כ"ץ בעל "שארית יוסף" – גיסו של הרמ"א, מגדולי הפוסקים, אב"ד וראש ישיבה בקראקא

דורו. כבר בצעירותו, בשנת ש"א,  ומגדולי חכמי  )רע"א בערך-שנ"א(, אב"ד קראקא, גיסו של הרמ"א  כ"ץ  גרשון  ב"ר מרדכי  יוסף  הגאון רבי 
התמנה לאחד מחברי בית הדין בקראקא. ברבות הזמן התעלה לשבת בהרכב הגבוה בבית דין זה, לצדם של רבי משה סג"ל לנדא ורבי משה 
איסרליש – הרמ"א )בעל "המפה" על השולחן ערוך(. בהמשך הפך הרמ"א לגיסו של מהר"י כ"ץ, כאשר נשא את אחותו של מהר"י כ"ץ מרת 
קריינדל לאשה )בשנת שי"ב, לאחר שנפטרה אשתו הקודמת של הרמ"א, מרת גולדה בת רבי שכנא מלובלין(. בסוף פסק דין משנת שי"ח )סימן 
עח בספר שלפנינו, התשובה האחרונה בחלק השו"ת( מונה סופר הקהל את שלושת הדיינים, במילים אלו: "החותם ברשיון ג' עמודי עולם 
דקהילה קדושה קראקא, דהיינו האלוף המופלג הישיש כמהר"ר משה לנדא והאלוף המופלג כמהר"ר יוסף כ"ץ והאלוף המופלג כמהר"ר משה 
איסרלז". הרמ"א, שמתאר פסק זה באחת מתשובותיו )סימן יז, סעיף ב'(, כותב: "...ובא הדין לפני חכמי קראקא, האחד הישיש מורה לצדקה, 
הגאון מוהר"ר משה לנד"ו, והשני אשר בצדו, הגאון גיסי מוהר"ר יוסף כ"ץ, אשר מתוך הלחץ, שאין בית דין שלא יחץ, נמניתי לשליש עמהם, 
ואני הקטן שבהם". מלבד תפקידו כדיין שימש מהר"י כ"ץ כראש הישיבה בקראקא, ולאחר פטירת הרמ"א הוכר כראש וראשון למרביצי התורה 
ומנהיגי הקהילה בקראקא. שמעו נתפרסם בדורו בכל תפוצות ישראל כגאון ופוסק וכעמוד ההוראה, ואף גיסו הרמ"א התחשב בפסקיו וקיבל 
את דבריו. בין גדולי עולם ששלחו למהר"י כ"ץ את פסקיהם וביקשו שיחווה את דעתו, היה גם המהרש"ל, שעל אף שנודע כתקיף בדורו שלא 
נשא פני איש, כותב עליו בהערכה ובהתבטלות )שו"ת מהרש"ל, סימן כד(: "אבל בנידון זה שכבר נתמנה על הדין מרצון שניהם, שארי ומחותני 
ה"ה האלוף המופלג מהר"ר יוסף כהן צדק, מורה צדק נושא אפוד, ואינני אלא כתלמיד הנושא ונותן לפני רבותיו...". אחד ממפעליו התורניים 
של מהר"י כ"ץ היה ספר האגודה לרבי אלכסנדר זוסלין הכהן מפרנקפורט, שמהר"י כ"ץ עמל להגיהו ולההדירו מכתב-יד ישן שהצליח להשיג, 
ריש מתיבתא  ידי הגאון  על  "והוגה ההעתק  כותבים המדפיסים:  והביאו להדפסה בדפוס פרוסטיץ שבקראקא, בשנת של"א. בשער הספר 
כמהר"ר יוסף כ"ץ... אשר בו תלה זיוני חריפתו ובקיאתו... והמציא לו שותפים לסייע לדבר מצוה להוציא לאור תעלומת הספר הלז...". כשנה 
לפני פטירתו הביא מהר"י כ"ץ את ספרו שארית יוסף, שלפנינו, הכולל בחלקו העיקרי שאלות ותשובות, ובחלקו השני חידושים וביאורים על 
המרדכי )למסכתות שונות( ועל טור חושן משפט. עם הדפסתו התפרסם ספר שארית יוסף בין הלומדים, וחכמי דורו והדור שאחריו כבר דנים 
בחידושים ובפסקים המובאים בספר, ומצטטים אותם בחיבוריהם. בהם בני דורו )תלמידי הרמ"א והמהרש"א( רבי בנימין אהרן סלניק בספרו 
"משאת בנימין" ורבי יהושע פלק בעל הסמ"ע, בספרו "דרישה ופרישה". רבי יואל סירקיש בעל הב"ח, שישב על כסאו כרבה של קראקא, מזכירו 

בחיבורו, ואחריו הגאון רבי שבתי כ"ץ בעל הש"ך שדן ומפלפל בדבריו מספר פעמים בחיבורו על השולחן ערוך.
בן דורו, רבי דוד גאנז מפראג )שהיה תלמיד הרמ"א(, מתאר את מהר"י כ"ץ בספרו "צמח דוד": "הוא הרב הגדול שמוכתר בארבע כתרים: כתר 
תורה, כתר כהונה, כתר מלכות וגדולה, וכתר שם טוב, אשר חיבר שאלות ותשובות, והרביץ תורה בישראל בקריה הנאמנה... קהילה קדושה 

קראקא, והיה שם תמיד אחד מראשי הישיבות ואב בית דין קרוב לחמישים שנה". 
על מצבתו נכתב בין היתר: "...מו"ה יוסף ב"ר מרדכי גרשון כ"ץ שהיה אב בית דין וראש ישיבה פה קראקא יותר מחמישים שנה...".

)סקירה נרחבת על תולדות מהר"י כ"ץ, ראה במאמר המבוא מאת הרב משה דוד צ'צ'יק, בראש ספר שארית יוסף, מהדורת זכרון אהרן, ירושלים 
תשע"ז(.
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85. שו"ת מהרלב"ח – ונציה, שכ"ה – מהדורה ראשונה – עותק מיוחס – חתימת מהר"י כ"ץ אב"ד קראקא בעל "שארית יוסף" 
– חתימת מהר"ם א"ש אב"ד אונגוואר – חתימות נוספות

ספר שו"ת מהרלב"ח – שאלות ותשובות מאת מורנו הרב רבי לוי ן' חביב. ]ונציה, חסר שם מדפיס, שכ"ה 1565[. מהדורה ראשונה.
עותק מיוחס שהיה שייך במאה ה-16 לרבי יוסף כ"ץ אב"ד קראקא, גיסו של הרמ"א, בעל "שארית יוסף", אשר חתם עליו את שמו. ברבות 

השנים התגלגל עותק זה אל מהר"ם א"ש אב"ד אונגוואר, תלמיד החתם סופר.
בראש הספר חסרים דף השער הראשי ושלושת דפי המפתחות. דפים אלה הושלמו באופן אמנותי, בכתיבה נאה, עם איור שער מרשים בדיו 

שחורה ואדומה.
אחרי דפי השלמה אלה מופיע דף א', שהוא שער חלקי: "שאלות ותשובות החכם השלם הגאון כמהר"ר לוי ן' חביב מירושלם עיר הקדש תוב"ב". 

בדף שאחריו )דף ב'(, חתימת הגאון בעל "שארית יוסף": "לה' הארץ ומלואה נא' יוסף בן הר"ר מרדכי גרשון כ"ץ זלה"ה מקראקא".
בראש דף השער החלקי )דף א'( חתימת רבי יחיאל מיכל סג"ל גלוגא אב"ד אייזנשטאט: "לה' הארץ ומלואה הק' יחיאל מיכל בהרב מה"ו לעמל 
סגל ראב"ד דק"ק..." )ראה אודותיו: אישים בתשובות חת"ס, עמ' קפ-קפא, אות רעא; החתם סופר שמע דרשות ממנו כששימש כמגיד מישרים 

בעיר וינה וכתב עליו: "שמעתי מפומיה איזה דרשות בהיותו ראש המדברים בעיר וויען טעמתי מנועם נואמו ומתק דבשו"(.
מתחת לחתימה הנ"ל רישום הקדשת הספר לרבי מאיר א"ש אב"ד אונגוואר: "מנחה היא שלוחה לה"ה אמ"ו הגאון אמתי המפורסם החריף 
בוצינא קדישא כקש"ת מה"ו איר א"ש אב"ד דק"ק אונגוואהר הק' מרדכי זילבער מיארמוט". מתחת לרישום זה, רישום נוסף: "זה הספר הקדוש 

מהרלחיב]?[ שייך להרב הגאון מו"ה מאיר אש נ"י לנצח, אבדק"ק אונגוואר". 
בדף השער המאוייר חתימה, מחוקה, של נכד המהר"ם א"ש – רבי מאיר ב"ר מנחם א"ש. 

חתימה נוספת בדף ב' )בתוך תיבת הפתיחה(: "יצחק בן הר"ר מנחם שלי"ט בכרך". רישום בעלות נוסף שלו בדף האחרון: "זה הספר שלי נאום 
יצחק בן הר"ר מנחם שלי"ט בכרך". 

סופר"  ה"חתם  תלמידי  מגדולי  רצו-שג(,  עמ'  ותלמידיו,  סופר  החתם  )תק"מ-תרי"ב,  א"ש  המהר"ם   – אייזנשטטר  מאיר  רבי  הנודע  הגאון 
)מראשוני תלמידיו( ומגדולי רבני הונגריה, חתנו של רבי דוד דייטש אב"ד עיר-חדש. כיהן ברבנות בכמה מערי הונגריה, ומשנת תקצ"ה כיהן 
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כאב"ד העיר אונגוואר. מחבר שו"ת אמרי אש וספרים נוספים. למד אצל החתם סופר כחמש שנים, ורבו ה"חתם סופר" אמר עליו "כי לא היה 
לו תלמיד המחכים רבותיו כמוהו" )החת"ס ותלמידיו, עמ' רצז(. איש קדוש, שהיה מתענה בימי השובבי"ם בכל ימות השבוע, ונודע כבעל "רוח 
הקודש". בשנת תקצ"א נסע לבקר את רבו החתם סופר, והיה לפלא בעיני רבו האיך תלמידו הגדול זוכר היטב כל מה שלמד אצלו. נפשו היתה 
יום היה נסגר בחדרו ומתפלל כשעה שלמה על אריכות חיי רבו החת"ס. מיום פטירת רבו הפסיק  קשורה כל ימיו בנפש רבו החת"ס, ומדי 
ממנהגו זה, כי ראה בהקיץ "ספר תורה לבוש שחורים" וידע שרבו החתם סופר נסתלק לבית עולמו )החתם סופר ותלמידיו, עמ' רצט ועמ' שא(. 
ה"כתב סופר" בהספדו על מהר"ם א"ש כותב כי היה "גדול שבתלמידי אבא... מובחר שבבחירי גדולי תלמידיו, בתורה ובצדקות ובמדות" באותו 
הספד מביא ה"כתב סופר" את הסיפור על התפעלות אביו ה"חתם סופר" מגודל בקיאותו, עד ש"אמר לעומדים לפניו שלא ראה תלמיד חכם 

וגדול כמותו, ממש היה הכל שגור על פיו כאילו כתוב לפניו..." )דרשות כתב סופר, עמ' קצז-קצט, במהדורת ירושלים, תשל"ב(.
רט, ]1[, ריז-שכח דף. חסרים 6 דפים: דף השער, שלושת דפי מפתחות הספר, ושני דפי לוח הטעויות. דף השער ושלושת דפי מפתחות הספר 
הושלמו בכתב-יד )דפי המפתחות על פני שני דפים(, בראש הספר. דף ח נכרך שלא במקומו, לאחר דף ג. 29.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, 
בהם כתמי רטיבות גדולים וכהים. בלאי. קרעים, בהם קרעים חסרים, עם פגיעות קלות בטקסט במספר דפים, משוקמים בחלקם בהדבקות 
נייר. קרעים חסרים קטנים בדף השער המאוייר ביד, כתוצאה מחריכת הדיו את הנייר. סימני עש קלים, עם פגיעות בטקסט. כריכת עור עתיקה, 

בלויה ומשופשפת. 
בספר זה נדפסו הגהות רבות ממגיה אנונימי. כפי הנראה, בתחילה נדפס הספר עם הגהותיו של מגיה זה ולאחר מכן הודפסו מחדש דפים 
רבים, בהם שינו או השמיטו את ההגהות הללו. מסיבה זו, קיימים הבדלים רבים בין טפסים שונים של הספר )הבדלים במספר הדפים החדשים 
שצורפו אליהם, ועוד(. על שינויים בין הטפסים השונים, ראה: י' ריבקינד, דקדוקי ספרים, קרית ספר, י, תרצ"ג-תרצ"ד, עמ' 492-493, מס' 8; י' 

יודלוב, גנזי ישראל, ירושלים תשמ"ה, עמ' 119-120, מס' 715. 

פתיחה: $5000 
הערכה: $8000-12,000

85c



164  |  נובמבר 2022  

85. Responsa of the Ralbach – Venice, 1565 – First Edition – Important Ownership – Signature of 
R. Yosef Katz Rabbi of Kraków, Author of She'erit Yosef – Signature of Maharam Ash Rabbi of 
Ungvar – Other Signatures

Responsa of the Ralbach – responsa by R. Levi ibn Habib. [Venice, printer not indicated, 1565]. First edition.
Important copy belonging in the 16th century to R. Yosef Katz Rabbi of Kraków and author of She'erit Yosef 
(brother-in-law of the Rema), with his signature. The copy later reached Maharam Ash Rabbi of Ungvar 
(Uzhhorod), disciple of the Chatam Sofer.
Main title page and three leaves of table of contents lacking at beginning of the book. These leaves were 
replaced in neat script, with the title page text set in a fine, ornamental border in black and red ink.
The replacement leaves are followed by leaf 1, the printed half-title.
On the following leaf (leaf 2), signature of the She'erit Yosef: "Yosef son of R. Mordechai Gershon Katz of 
Kraków".
At the top of the half-title (leaf 1), signature of R. Yechiel Michel Segal of Głogów, rabbi of Eisenstadt (Ishim 
BiTeshuvot HaChatam Sofer, pp. 180-181, section 271; the Chatam Sofer heard R. Yechiel Michel's sermons 
when the latter served as maggid in Vienna, stating "I tasted the pleasantness of his speech and sweetness 
of his honey").
This signature is followed by an inscription dedicating the book to R. Meir Ash Rabbi of Ungvar, by Mordechai 
Silber of Yarmut. Additional inscription: "This holy book by the Ralbach belongs to R. Meir Ash, rabbi of 
Ungvar".
Deleted signature on the decorated title page, by a grandson of R. Meir Ash – R. Meir son of R. Menachem 
Ash.
Additional signature on leaf 2 (in the initial word panel): "Yitzchak son of R. Menachem Bacharach". Another 
inscription by the same person on the final leaf.
R. Meir Eisenstaedter – Maharam Ash (1780-1852, HaChatam Sofer V'Talmidav, pp. 296-303) was a foremost 
disciple of the Chatam Sofer and a leading Hungarian rabbi, son-in-law of R. David Deutsch Rabbi of Neustadt. 
He served as rabbi of several Hungarian cities, and from 1835, as rabbi of Ungvar. He authored Responsa 
Imrei Esh and other books. He studied under the Chatam Sofer for five years, and the Chatam Sofer attested 
that no disciple enlightened him like R. Meir did (HaChatam Sofer VeTalmidav, p. 297). A holy man, he fasted 
every weekday of the Shovavim period, and was known to benefit from Divine inspiration. In 1831, he went 
to visit his teacher the Chatam Sofer, who expressed amazement at the extent of his disciple's retention of 
his teachings. He was very attached to the Chatam Sofer. Each day, he would cloister himself in his room for a 
whole hour, praying for the Chatam Sofer's longevity. On the day of his teacher's demise, after seeing a Sefer 
Torah cloaked in black, he ceased this custom, knowing that the Chatam Sofer had passed away (HaChatam 
Sofer VeTalmidav, p. 299 and p. 301). The Ktav Sofer eulogized Maharam Ash as the foremost disciple of 
his father, the elite of the elite of his foremost disciples, in Torah, piety and character traits. He mentioned 
the account of the Chatam Sofer's amazement at his proficiency, recalling that the latter had exclaimed to 
those who were present that he had never seen such an erudite Torah scholar, with exceptional fluency in 
everything he had learnt, as if it was written before him (Drashot Ktav Sofer, pp. 197-199, Jerusalem 1972 
edition).
209, [1], 217-328 leaves. Lacking 6 leaves: title page, three leaves of table of contents, and two leaves of errata. Title 
page and three leaves of table of contents replaced in handwriting (table of contents over two leaves) at beginning 
of book. Leaf 8 bound out of sequence, after leaf 3. 29.5 cm. Fair-good condition. Stains, including large, dark 
dampstains. Wear. Tears, including open tears, slightly affecting text in several places, repaired in part with paper. Minor 
open tears to decorated title page, due to ink erosion. Minor worming, affecting text. Early leather binding, worn and 
rubbed.
The book contains many printed glosses by an anonymous proofreader. The book was presumably first 
printed with the proofreader's glosses, and many leaves were later reprinted, with changes or omission of 
the glosses. There are therefore many differences between the various copies of the book (in the number 
of new leaves included, and more). Regarding the differences between the various copies, see: Y. Rivkind, 
Dikdukei Sefarim, Kiryat Sefer, X, 1933-1934, pp. 492-493, no. 8; Y. Yudlov, Ginzei Yisrael, Jerusalem 1985, 
pp. 119-120, no. 715.

Opening price: $5000
Estimate: $8000-12,000



עותקים מיוחסים – הגהות, חתימות והקדשות  |  165

86. שו"ת חוט השני – פרנקפורט, תל"ט – העותק של המחבר בעל ה"חות יאיר", עם חתימת ידו "יאיר חיים בכרך"

ספר חוט השני, שאלות ותשובות מאת רבי אברהם שמואל בכרך, בנו רבי משה שמשון, ונכדו רבי יאיר חיים בכרך אב"ד ורמייזא 
)בעל "חות יאיר"(. ]פרנקפורט דמיין, תל"ט 1679[. מהדורה ראשונה.

הספר הראשון שהדפיס הגאון בעל "חות יאיר", ובו תורת שלושה דורות: תשובות וחידושים מאת זקנו רבי אברהם שמואל בכרך, 
ומאת אביו רבי משה שמשון בכרך, ומספר תשובות מאת רבי יאיר חיים בכרך עצמו. בהקדמה לספר כותב רבי יאיר חיים בכרך 
על תשעה ספרים שבכוונתו להדפיס, בהם: ספר מקור חיים על השו"ע )נדפס לבסוף רק בשנת תשמ"ב, ע"י מכון ירושלים(, ספר 

השו"ת חות יאיר )נדפס ע"י המחבר עשרים שנה מאוחר יותר, בשנת תנ"ט(, ועוד חיבורים )שלא יצאו לאור עד היום(.
לפנינו העותק של המוציא לאור והמחבר, הגאון בעל ה"חות יאיר". בשער הספר חתימת ידו: "יאיר חיים בכרך". בדף קז הגהה 

קצרה בכתב ידו.
רישום בעלות נוסף )מחוק בדיו( של רבי שאול ברלין בעל ה"בשמים ראש": "לה' האר' ומלוא' חנני בזה הק' שאול ב"ה רב' מו"ה 
צבי הירש נר"ו אב"ד דק"ק לונדן". חותמת בדף השער של "בית המדרש דק"ק אשכנזים בלונדון" ]רבי שאול ברלין נפטר בלונדון; 

יתכן שהספר הגיע לספריה הנ"ל יחד עם ספריית אחיו רבי שלמה הירשל, אב"ד לונדון[.
הגאון רבי יאיר חיים בכרך )שצ"ח-תס"א( רב ואב"ד וורמייזא, מגדולי דורו ומחשובי הפוסקים שבכל הדורות. תלמיד אביו רבי 
שמשון בכרך ורבי מענדל באס אב"ד פרנקפורט. בשנת תכ"ו נתמנה לאב"ד העיר קובלנץ, בשנת תכ"ט חזר לוורמייזא ונתמנה 
ולאחר  יהודי העיר,  יחד עם  וורמייזא בשנת תמ"ט, גלה  וכדיין בעיר. לאחר חורבן  שם כממלא מקום הרב רבי אהרן תאומים 
ששבו לקהילתם שימש כאב"ד הקהילה, על מקום אביו וסבו, עד לפטירתו. נודע כגאון ובקי עצום בכל מכמני התורה, בעל זכרון 
וידע עצומים המשתקפים בחיבוריו. היה חכם ובקי גם בחכמות העולם. בגאונותו המופלגת כתב עשרות חיבורים, רובם נותרו 
בכתב-יד וחלקם נדפסו בדורות האחרונים, אך נודע לדורות בזכות ספרו שו"ת "חות יאיר". על אף שהדפיס בספר זה רק חלק 
קטן מתוך למעלה משש מאות תשובות שהיו מוכנות אצלו לדפוס, התקבל ספרו כאחד מספרי השו"ת היסודיים וכמקור פסיקה 
חשוב, ונזכר פעמים רבות בספרות ההלכה עד ימינו. בין חיבוריו הנוספים: פירוש בשם "מקור חיים" על שולחן ערוך אורח חיים, 
שאותו הכין להדפסה, אך טרם שעשה זאת יצאו לאור ספרי "מגיני ארץ" – ה"טורי זהב" וה"מגן אברהם" שהיו ערוכים במתכונת 
דומה לחיבורו, ועל כן נאלץ לשוב ולערוך את ספרו מחדש )נדפס מכתב ידו בשנת תשמ"ב-תשמ"ד(; ספר "מר קשישא" – כללי 
הש"ס, נדפס בשנת תשנ"ג; חיבור אנציקלופדי ענק בן ארבעים ושישה כרכים אבד, וממנו נותר רק חלק המפתחות הנקרא "יאיר 

נתיב".
רבי שאול ברלין )ת"ק-תקנ"ה(, בנו של רבי צבי הירש לוין, רבה של לונדון וברלין, ונכד ה"חכם צבי". גאון מופלג ודמות מעניינת. 
בגיל צעיר הוסמך לרבנות, ובגיל 28 התקבל לרבנות פרנקפורט דאודר. מאוחר יותר פרש מכס הרבנות ועבר לברלין, בה כיהן 
ונגד ספרי רבי רפאל הכהן מהמבורג. קונטרסים  יוסף" של החיד"א,  "ברכי  נגד ספר  כרב. הוציא לאור קונטרסי השגות  אביו 
שעוררו פולמוס רב ו"חרמות" על המחבר. בשנת תקנ"ג )1793( הוציא לאור רבי שאול את הספר שו"ת "בשמים ראש". לדבריו, 
הספר הוא קובץ תשובות הרא"ש וראשונים נוספים שנאספו על ידי חכם בשם רבי יצחק די-מולינא שחי בזמן ה"בית יוסף" ואף 
הוסיף הגהות על הספר. על ספר זה הוסיף רבי שאול פירוש משלו, בשם "כסא דהרסנא". הספר קיבל את הסכמת אביו רבי צבי 
הירש שמפליג בשבחו. לצדו נדפס מכתב מאת ה"נודע ביהודה", הכותב בשבחו ומתארהו כ"גדול בתורה" שאינו צריך להסכמות 
לחידושיו: "...כי מעלתו אינו צריך לזה, ואין בו שום תועלת, כי דברי הרא"ש שהן עיקר הספר אינם צריכים לשום הסכמה, ואם 
בשביל הגהות ופלפלא חריפתא של כבוד מעלת ש"ב הגאון נר"ו, לדעתי הוא נגד כבודו שידפיס שום הסכמה... לכן כבודו הוא 
שלא יגיש שום הסכמה בראש הספר, כי אין זה דרך מחברים מגדולי התורה...". עם צאת הספר התעורר פולמוס כנגדו בטענה 
כי הוא מזויף, וכי למעשה התשובות לא חוברו על ידי הרא"ש או אחד מחכמי הראשונים, אלא על ידי רבי שאול עצמו. בתשובות 
ובביאוריו של רבי שאול נמצאו קטעים משונים והקלות הלכתיות שנוגדות את המקובל, כגון היתרים שונים ליין נסך, נסיעה 
בשבת, שינויים בסדרי בית הכנסת וגילוח בחול המועד, כמו גם טיעונים בעייתיים הנוגעים לשינוי מצוות התורה משיקולים 
נגד הספר בפומבי כמה מחכמי הדור, ובין המתנגדים הבולטים לספר היו רבי מרדכי בנעט והחתם  יצאו  שונים. בעקבות כך 
סופר. החתם סופר אף כינה את הספר "כזבי הרא"ש". אביו של רבי שאול, רבי צבי הירש לוין אב"ד ברלין, לא הסכים לקבל את 
דברי המערערים, ואף הדפיס קונטרס מיוחד בו יצא בתוקף להגנת בנו )איש עניו, ברלין תקנ"ג(. במשך הדורות נותרה מחלוקת 
לגבי הספר. בעוד רבנים מסוימים שללו אותו מכל וכל, היו פוסקים רבים שציטטו קטעים מספר זה ודנו בדבריו, ואף כתבו עליו 
הגהות וביאורים. עד לימינו היחס לספר מעורב; יש שנמנעים כליל מלהשתמש בו, אך יש שמשתמשים בו בזהירות, ובלי לראות 

בו מקור סמכותי מזמן הראשונים.
]1[, צב, צה-קטו דף. 18 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. חיתוך דפים עם פגיעה בכותרות מספר דפים. בדף האחרון )של לוח 

הטעות( קרע חסר, עם פגיעה בטקסט )משוקם במילוי נייר(. סימני עש קלים. חותמות. כריכת עור חדשה.
בעותק זה חתך המחבר את דפים כג-כד המקוריים שהדפיס, והדביק במקומם שני דפים שהדפיס מחדש, עם תשובה שחיבר 
בלתי  תשובה  יח,  תשובה  של  קטוע  סיום  מופיעים  שלפנינו  בדפים  אולם  יט-כ,  התשובות  אלו  בדפים  מודפסות  היו  )בתחילה 
ממוספרת ותחילת תשובה כא – ראה אודות כך ברישום הספר במפעל הביבליוגרפיה. טפסים בודדים בלבד נותרו מההדפסה 
המקורית. בספריית אוניברסיטת בר-אילן נמצא טופס בלתי-מתוקן, בו מופיעים הקטעים שנשמטו. ראה: י"ש שפיגל, המעין, מז, 

גליון ג, ניסן תשס"ז, עמ' 69-76 – שם גם מופיע צילום הדפים מן ההדפסה המוקדמת(. 

פתיחה: $2000
הערכה: $5000-8000
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published a special book in which he valiantly defends his son (Ish Anav, Berlin 1793). The authenticity of the book 
remained disputed throughout the generations. While certain rabbis entirely rejected it, many halachic authorities 
quote passages from the book and discuss its teachings, even writing on it glosses and commentaries. Until this day, the 
attitude towards the book remains mixed; some refrain entirely from using it, while others refer to it warily, without 
seeing it as an authoritative source from the time of the Rishonim.
[1], 92, 95-115 leaves. 18 cm. Good-fair condition. Stains and wear. Leaves trimmed, with damage to headings in several places. 
Open tear to final leaf (of errata), affecting text (repaired with paper). Minor worming. Stamps. New leather binding.
The author cut out the original leaves 23-24, and pasted in their place two reprinted leaves, with his own responsa 
(these leaves originally comprised responsa 19-20, while the new leaves comprise: part of the conclusion of responsa 
18, an unnumbered responsa, and the beginning of responsa 21 – see Bibliography of the Hebrew Book. Only a few 
books are extant with the original leaves. The Bar-Ilan University library contains an uncorrected copy, with the omitted 
sections. See: Y.Sh. Spiegel, HaMaayan, 47, issue 3, Nissan 2007, pp. 69-76 (where a photocopy of the original leaves 
was included).

Opening price: $2000
Estimate: $5000-8000 
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86. Responsa Chut HaShani – Frankfurt, 1679 – Copy of the Chavot Yair, with His Signature "Yair Chaim 
Bacharach"

Chut HaShani, responsa by R. Avraham Shmuel Bacharach, his son R. Moshe Shimon, and his grandson R. Yair Chaim 
Bacharach Rabbi of Worms (author of Chavot Yair). [Frankfurt am Main, 1679]. First edition.
This is the first book published by the Chavot Yair, containing the teachings of three generations: responsa and novellae 
by his grandfather R. Avraham Shmuel Bacharach, by his father R. Moshe Shimshon Bacharach, and several responsa 
by R. Yair Chaim Bacharach himself. In his preface, R. Yair Chaim Bacharach writes of nine books he intends to publish, 
including: Mekor Chaim on Shulchan Aruch (ultimately only printed in 1982 by Machon Yerushalayim), Responsa Chavot 
Yair (published by the author twenty years later, in 1699), and other works (which are still unpublished).
The present copy was owned by the publisher and author, the Chavot Yair; signed on the title page: "Yair Chaim 
Bacharach". A brief gloss in his handwriting on leaf 107.
Ownership inscription (deleted with ink) of R. Shaul Berlin, author of Besamim Rosh: "Shaul son of R. Tzvi Hirsh Rabbi 
of London". On the title page, stamp of "Jews' College London" (R. Shaul Berlin passed away in London; the book may 
have been given to the Jews' College together with the library of his brother R. Shlomo Hirschell, rabbi of London).
R. Yair Chaim Bacharach (1638-1701), rabbi of Worms, prominent Torah scholar of his generation and leading halachic 
authority of all times. A disciple of his father R. Shimshon Bacharach and R. Mendel Bass Rabbi of Frankfurt. In 1666, he 
was appointed rabbi of Koblenz, and in 1669, he returned to Worms where he succeeded R. Aharon Teomim as rabbi 
and dayan in the city. After the destruction of Worms in 1689, he fled together with the community, and upon their 
return, he was appointed rabbi of the city, a position he held until his passing. He was known as a tremendous Torah 
scholar, well-versed in all Torah fields, with a phenomenal memory and outstanding erudition which are reflected in his 
works. He was also well versed in sciences. He composed dozens of works, most of which remained in manuscript; some 
were published in recent times. He is however known for all generations for his responsa work Chavot Yair. Although 
Chavot Yair only contains a small part of over six hundred responsa which he prepared for print, the book was received 
as a fundamental responsa work and important source for halachic ruling, and is mentioned repeatedly in halachic 
literature until this day. His other works include: Mekor Chaim, commentary on Shulchan Aruch Orach Chaim, which 
he prepared for print but before it was actually published, Meginei Eretz appeared, containing the Turei Zahav and 
Magen Avraham commentaries, which are arranged in a similar way to his work. He was therefore compelled to rewrite 
his work (it was eventually published based on his manuscript in 1982-1984); Mar Keshisha – Talmudic methodology, 
published in 1983; a huge encyclopedic work of forty-six volumes which was lost, of which only the index part titled 
Yair Netiv is extant.
R. Shaul Berlin (1740-1794), son of R. Tzvi Hirsch Levin, rabbi of London and Berlin, and grandson of Chacham Tzvi. 
A tremendous Torah scholar. He was rabbinically ordained at a young age, and at the age of 28, he was appointed 
rabbi of Frankfurt an der Oder. He later resigned from the rabbinate and moved to Berlin, where his father served 
as rabbi. He published booklets challenging the Chida's Birkei Yosef, and against the books of R. Refael HaKohen of 
Hamburg. These booklets aroused great polemics, and caused bans to be issued against him. In 1793, R. Shaul published 
the responsa work Besamim Rosh, which he claimed was an anthology of responsa by the Rosh and other Rishonim, 
compiled by a Torah scholar named R. Yitzchak de Molina, who lived in the times of the Beit Yosef and added his 
glosses to the work. R. Shaul also added his own commentary to the book – Kasa DeHarsena. The book received the 
approbation of his father R. Tzvi Hirsh, who praised him profusely. The book also contains a letter by the Noda BiYehuda, 
who extols the virtues of the author and describes him as a Torah leader whose novellae don't need an approbation. A 
great controversy aroused surrounding the book, as some claimed that it was forged, and that the responsa were not 
authored by the Rosh or other Rishonim, rather by R. Shaul himself. The responsa and R. Shaul's commentaries contain 
strange passages and unaccepted halachic leniencies, such as the permission to drink non-kosher wine – yayin nesech, 
travel on Shabbat, shave on Chol HaMoed; as well as problematic arguments to alter Torah commandments due to 
various considerations. The book drew public opposition from several Torah leaders of the generation, especially R. 
Mordechai Banet and the Chatam Sofer, who even dubbed the book Kizvei HaRosh (Lies of the Rosh). R. Shaul's father, 
R. Tzvi Hirsch Levin Rabbi of Berlin, refused to accept the contentions of those who questioned the book, and even 
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זולצבאך, תמ"ח – הגהות   – שו"ת שער אפרים   .87
רבי משה חאגיז – "אמר המני"ח"

ספר שער אפרים, שאלות ותשובות מאת הגאון רבי אפרים 
הכהן מווילנא )סבו של ה"חכם צבי"(. זולצבך, ]תמ"ח 1688[. 

מהדורה ראשונה.
בעותק זה הגהות רבי משה חאגיז. בשולי דף כא/2 הגהה 
ידו, בכתיבתו האשכנזית, הפותחת בראשי התיבות  בכתב 
שבהם נהג לחתום: "אמר המני"ח..." ]המני"ח = הצעיר משה 
בקובץ  ונדפסה  צולמה  שלפנינו  ההגהה  חאגיז[.  יעקב  בן 
כרם שלמה )גליון פה, שנה ט, קונטרס ה, אדר תשמ"ו, עמ' 
ח-ט; משם הועתקה לגליון מהדורת תש"ע של שו"ת שער 

אפרים(. 
הספרדית,  בכתיבתו  ידו,  בכתב  נוספות  הגהות  שלוש 
לספרים  ציונים  אלו  )בהגהות  ו-צה/1  צג/2  פז/1,  בדפים 

שנדפסו בשנות הת"ע בקירוב(. הגהות אלו לא נדפסו.
"בית  וחותמת  מחוקה,  עתיקה,  חתימה  הספר  בשער 

המדרש דק"ק אשכנזים בלונדון".
תק"י- נפטר   – תל"ב  )נולד  חאגיז  משה  הנודע רבי  הגאון 
תק"כ בקירוב( – גאון מופלג בהלכה ובקבלה, מגדולי חכמי 
נולד  אשכנז.  בארצות  הדור  ומגדולי  בירושלים,  הספרדים 
יעקב חאגיז בעל  בירושלים בשנת תל"ב לאביו הגאון רבי 
ונתגדל  הגדול  מאביו  בילדותו  נתייתם  קטנות".  "הלכות 
שהיה  המג"ן",  "הרב  גאלאנטי  משה  הגאון רבי  סבו  בבית 
של  תלמידם  היה  חאגיז  המהר"ם  ירושלים.  רבני  ראש 
רבי  הגדול  גיסו  ושל  בירושלים,  הספרדים  חכמי  גדולי 
לאחר  תנ"ד  בשנת  חאגיז[.  יעקב  רבי  ]חתן  חביב  ן'  משה 
פטירת סבו המהר"ם גאלאנטי, יצא לשליחות ארץ ישראל 
בת  גלות  לכדי  התארכו  נדודיו  הגולה.  ובארצות  במצרים 
והתגורר  אירופה  בארצות  נדד  במהלכה  שנה,  ארבעים 
בליוורנו, ונציה, אמשטרדם, לונדון, ברלין, עמדין והמבורג. 
במשך אותן שנים רבות התרגל לכתוב גם בכתב האשכנזי 
בארצות  הרבנים  גדולי  עם  התכתבויותיו  על  שהקל  ]דבר 
אירופה[. המתבונן בכתב היד של ההגהה הראשונה בספר 
שלפנינו, יראה כי עדיין יש בה מוטיבים הנובעים מהכתיבה 

הספרדית אליה התרגל בילדותו.
המהר"ם חאגיז היה מעורה בענייני הרבנות בארצות אשכנז, 
וגדולי הרבנים התחשבו בדעתו בהלכה ובהנהגת הקהילות. 
נודע במלחמתו הנוקבת יחד עם ה"חכם צבי" והיעב"ץ, נגד 
זו נאלץ לעבור  השבתאי נחמיה חיון מאמשטרדם. מסיבה 
לגרמניה, בה התגורר למעלה מעשרים שנה. חיבר ספרים 

רבים, בהלכה, מוסר וקבלה )חיבר גם ספרי פולמוס נגד השבתאות וכתבי נחמיה חיון(. תורתו מופיעה גם בספרים רבים שהדפיס, מתורת אביו, 
זקניו ורבותיו, בהם הוסיף את הוספותיו, הגהותיו והקדמותיו, כשהוא חותם: אמר המני"ח ]=הצעיר משה בן יעקב חאגיז[. ]ראה במאמר מ' 

בניהו: ספרים שחיברם ר' משה חאג'יז וספרים שהוציאם לאור, עלי ספר, ב, תשל"ו, עמ' 160-154[.
בשנת תצ"ח זכה לחזור לארץ ישראל והתגורר בצידון ובצפת. על שנת פטירתו ומקום קבורתו ישנן ידיעות סותרות. החיד"א בשם הגדולים 
כותב כי הגיע בשנת תצ"ח לצידון, ונפטר בצפת בשנת תק"כ, קרוב לגיל תשעים. )ראה: שם הגדולים, מערכת גדולים, אות מ, קכג(. לפי גרסה 
אחרת נפטר בסביבות שנת תק"י. לפי דברי לונץ )"ירושלים", שנה א, תרמ"ב, עמ' 120-119( יצא מצפת לבירות להתרפא. שם נפטר והובא 

לקבורה בצידון.
]2[, ג-קיד דף. 32 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים כהים. בלאי וקרעים. פגיעות בטקסט בשולי הדף האחרון. קרעים ובלאי בשולי שלושת הדפים 

הראשונים, משוקמים בהדבקות נייר. מספר דפים מנותקים. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $1000
הערכה: $3000-5000
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87. Responsa Shaar Efraim – Sulzbach, 1688 – Glosses by 
Rabbi Moshe Hagiz – "So Says HaMeniach"

Shaar Efraim, responsa by R. Efraim HaKohen of Vilna 
(grandfather of Chacham Tzvi). Sulzbach, [1688]. First edition.
This copy contains glosses by R. Moshe Hagiz. On p. 21b, gloss 
handwritten by R. Moshe Hagiz in Ashkenazic script, beginning 
with the acronym he customarily signs his glosses with: "so says 
HaMeniach…" [HaMeniach = HaTza'ir Moshe ben Yaakov Hagiz]. 
The present gloss was photographed and printed in the Kerem 
Shlomo anthology (issue 85, year IX, booklet 5, Adar 1986, pp. 
8-9; and later printed in the margins of the 2010 edition of 
Responsa Shaar Efraim).
Three additional glosses handwritten by R. Moshe Hagiz, in 
Sephardic script, on pp. 87a, 93b and 95a (the glosses contain 
references to books printed in ca. 1710s). These glosses are 
unpublished.
Early signature (deleted), and stamp of "Jews' College London" 
on the title page.
R. Moshe Hagiz (1672 – ca. 1750-1760) – outstanding Torah 
scholar in halachah and kabbalah, a foremost Sephardic rabbi in 
Jerusalem, and prominent Torah leader in Ashkenazic countries. 
He was born in Jerusalem in 1672 to R. Yaakov Hagiz, author 
of Halachot Ketanot. He was orphaned of his father at a young 
age, and was raised by his grandfather R. Moshe Galante, HaRav 
HaMagen, who was the head of the Jerusalem rabbis. R. Moshe 
Hagiz was the disciple of the leading Sephardic Torah scholars 
in Jerusalem, and of his brother-in-law R. Moshe ibn Habib 
(son-in-law of R. Yaakov Hagiz). In 1694, after the passing of 
his grandfather R. Moshe Galante, he travelled as emissary to 
Egypt and other countries. His travels extended into an exile 
of forty years, during which he wandered through Europe and 
lived in Livorno, Venice, Amsterdam, London, Berlin, Emden 
and Hamburg. During those years, he adapted to writing in 
Ashkenazic script as well (which facilitated his correspondence 
with prominent European rabbis). Examination of the script 
of his first gloss in this book, reveals motives derived from the 
Sephardic script he was accustomed to from a young age.
R. Moshe Hagiz was involved in rabbinic matters in Ashkenazi 
countries, and his opinion on halachic and communal matters 
was respected by the Torah leaders of the generation. He was 
renowned for his uncompromising battle against the Sabbatian Nehemia Hayyun of Amsterdam, alongside Chacham 
Tzvi and the Yaavetz. He was consequently compelled to relocate to Germany, where he lived for over twenty years. 
He authored many works, on halachah, ethics and kabbalah (he also composed polemic books against Sabbatianism 
and the writings of Nehemia Hayyun). His Torah thoughts also appear in the many books he published of the teachings 
of his father, grandfathers and teachers, where he inserted his additions, glosses and forewords, signing: "so says 
HaMeniach". (See M. Benayahu: Books Composed and Books Edited by Rabbi Moses Hagiz, Alei Sefer, II, 1976, pp. 154-
160). 
In 1738, he finally returned to Eretz Israel, settling in Sidon and Safed. There are conflicting opinions about the year of 
his death and his place of burial. The Chida in Shem HaGedolim writes that he reached Sidon in 1738, and passed away 
in Safed in 1760 at the age of close to ninety (see: Shem HaGedolim, Maarechet Gedolim, Mem, 123). According to a 
different version, he passed away ca. 1750. According to Luncz (Jerusalem, year I, 1882, pp. 119-120), he travelled from 
Safed to Beirut to seek medical care, passed away there, and was buried in Sidon.
[2], 3-114 leaves. 32 cm. Fair-good condition. Dark stains. Wear and tears. Damage to text at foot of final leaf. Tears and wear to 
foot of first three leaves, repaired with paper. Several detached leaves. New leather binding.

Opening price: $1000
Estimate: $3000-5000
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אליהו  רבי  פירוש  עם  תורה  חומשי  חמשה  סט   .88
מזרחי ופירוש גור אריה למהר"ל מפראג – העותקים 
של רבי אפרים זלמן מרגליות, עם חתימותיו בשניים 

מהכרכים – לבוב, תקע"ב-תקע"ו

חמשה חומשי תורה, עם תרגום אונקלוס, פירוש רש"י, בעל 
הטורים, תולדות אהרן, מסורה, פירוש רבי אליהו מזרחי על 
פירוש רש"י, ופירוש גור אריה למהר"ל מפראג. לבוב, דפוס 
שלמה יאריש ראפאפורט )כרך במדבר נדפס בדפוס אהרן 
 .1812-1816 תקע"ב-]תקע"ו[  סג"ל(,  מדפיס  דוד  חיים  בן 

סט שלם בחמישה כרכים. 
ספר במדבר נדפס אצל מדפיס אחר, ודף השער שלו שונה 

טיפוגרפית מיתר השערים.
בדפי השער של  זלמן מרגליות.  העותקים של רבי אפרים 
ספר בראשית וספר במדבר חתימות ידו: "הק' אפרים זלמן 

מרגליות מבראד, תמוז תקפהא"ל ]תקפ"ה לפ"ק[". 
הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות מבראד )תקכ"א-תקפ"ח(, 
אשר  מפורסם,  גאון  אפרים".  ו"מטה  אפרים"  ה"בית  בעל 
נודע בכל תפוצות ישראל לאחד מגדולי הפוסקים והחליף 
בן דורם של ה"נתיבות המשפט"  דורו.  גאוני  שו"ת עם כל 
וה"קצות החושן". נודע בייחוסו המפואר עד לרש"י, וכצאצא 
היו  וסבו  אביו  והרמ"א.  המהרש"א  כדוגמת  עולם  לגדולי 
שימש  בצעירותו  )ברודי(.  בבראד  הנודע  ה"קלויז"  מחכמי 
ברבנות בעיר אוהניב, אך לאחר תקופה קצרה חזר לבראד, 
והחליט שלא לכהן במשרה רבנית – כרבו בעל ה"תבואות 
על  התאחדו  וגדולה  ותורה  מופלג,  עשיר  היה  הוא  שור". 
הארץ  קצוי  ומכל  דורו  מגאוני  כאחד  נודע  שמו  שולחנו. 
בקשרי  עמו  שעמדו  אלו  בין  בהלכה.  שאלות  אליו  נשלחו 
עקיבא  רבי  אריה",  ה"שאגת  ביהודה",  ה"נודע  היו  שו"ת 
איגר, ה"חתם סופר", ועוד. על אף שלא נחשב לחסיד, היה 
מקורב לחסידות ולגדולי תלמידי המגיד ממזריטש, והסכים 
על הדפסת ספרי חסידות רבים. ספריו בשו"ת ובהלכה הנם 
מספרי היסוד של פסק ההלכה, וכבר בחייו היו מפורסמים, 
וכפי שאמר עליו החתם סופר בהספדו: "ובכל יום שמועותיו 
)אישים בתשובות חתם  בבתי מדרשינו, מספרים שחיבר" 

סופר, עמ' עט-פא(.
חמישה כרכים. בראשית: ]1[, א, ג-קכו, ]2[ דף. חסרים ]2[ 
 ,]1[ שמות:  ההפטרות.  סדר  עם  האחרון,  הדף  לפני  דפים 
קכח דף. ויקרא: ]1[, קו דף. חסרים 5 דפים בסוף )קז-קיא(, 

עם ההפטרות ומגילת שיר השירים. במדבר: ]1[, ק דף. דברים: עח, ז, ]1[ דף. 37 ס"מ בקירוב. מצב כללי טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי 
קל בחלק מהדפים. סימני עש קלים במספר מקומות. קרעים, בהם קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט במספר דפים. קרעים חסרים בשולי דפי 

השער של ספר שמות וספר במדבר, משוקמים בחלקם בהדבקות נייר. חותמות. כריכות עוד חדשות )אחידות(. 

פתיחה: $5000
הערכה: $10,000-20,000

88a

88b



עותקים מיוחסים – הגהות, חתימות והקדשות  |  171

88. Set of Five Books of the Torah with 
Commentary by Rabbi Eliyahu Mizrachi and 
the Gur Aryeh Commentary by the Maharal 
of Prague – Copies of Rabbi Efraim Zalman 
Margolies, with His Signatures in Two 
Volumes – Lviv, 1812-1815

Five Books of the Torah, with Targum Onkelos, 
Rashi, Baal HaTurim, Toldot Aharon, Masorah, R. 
Eliyahu Mizrachi's supercommentary on Rashi, 
and the Gur Aryeh commentary by the Maharal 
of Prague. Lviv: Shlomo Yarish Rappaport 
(Bamidbar vol. printed by Aaron son of Chaim 
David Madpis Segal), 1812-1816. Complete set in 
five volumes.
The Bamidbar volume was issued by a different 
printer, and its title page differs typographically 
from the other title pages. 
Copies of R. Efraim Zalman Margolies, with his 
signatures on the title pages of Bereshit and 
Bamidbar: "Efraim Zalman Margolies of Brody, 
Tammuz 1825". 
R. Efraim Zalman Margolies (1760-1828), author 
of Beit Efraim and Mateh Efraim. A prominent 
Torah scholar, he was renowned throughout the 
Jewish world as a leading halachic authority, and 
exchanged halachic correspondence with the 
Torah leaders of his time. A contemporary of the 
Netivot HaMishpat and Ketzot HaChoshen. He 
reputedly traced his lineage to Rashi, and was a 
descendant of Torah leaders such as the Maharsha 
and the Rema. His father and grandfather studied 
in the famous Brody Kloiz. In his youth, he served 
as rabbi of Uhniv, yet he returned a short while 
later to Brody, resolving not to take on a rabbinic 
position, just like his teacher the Tevuot Shor. 
He enjoyed Torah prominence together with 
extraordinary wealth. He was renowned as a 
leading Torah scholar of his times, and halachic 
questions were sent to him from around the world. He corresponded with the Noda BiYehuda, the Shaagat Aryeh, R. 
Akiva Eger, the Chatam Sofer and others. Although he wasn't considered a Chassid, he associated with Chassidut and 
with the leading disciples of the Maggid of Mezeritch, and accorded his approbations to many Chassidic works. His 
responsa and halachic works are classic books in halachic literature, and became widespread already in his lifetime, 
as the Chatam Sofer stated in his eulogy: "His teachings are heard in our Batei Midrash every day, from the books he 
authored" (Ishim BiTeshuvot HaChatam Sofer, pp. 79-81).
Five volumes. Bereshit: [1], 1, 3-126, [2] leaves. Lacking [2] leaves before final leaf, with haftarot. Shemot: [1], 128 leaves. Vayikra: 
[1], 106 leaves. Lacking 5 leaves at end (107-111), with haftarot and Shir HaShirim. Bamidbar: [1], 100 leaves. Devarim: 78, 7, [1] 
leaves. Approx. 37 cm. Overall good condition. Stains, including dampstains. Minor wear to some leaves. Minor worming in several 
places. Tears, including open tears affecting text in several places. Marginal open tears to title pages of Shemot and Bamidbar, 
repaired in part with paper. Stamps. New (uniform) leather bindings.

Opening price: $5000
Estimate: $10,000-20,000
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89. Four Talmud Volumes of Rabbi Elazar Löw, the Shemen Roke'ach, with a Hundred of His Handwritten 
Glosses – Mostly Unpublished

Four volumes of the Babylonian Talmud, previously owned by R. Elazar Löw author of Shemen Roke'ach, with some 
hundred glosses in his handwriting, most of which are unpublished. Vienna: Anton Schmidt, 1811. 
The volumes comprise: Tractates Arachin, Temurah, Keritot and Me'ilah.
Each volume contains dozens of glosses handwritten by the Shemen Roke'ach, mostly scholarly glosses; some are 
particularly lengthy. In a gloss on folio 11a of Tractate Me'ilah, the Shemen Roke'ach mentions his book: "See what I 
wrote in Torat Chessed, section 29…".
To the best of our knowledge, the glosses in Tractates Temurah, Keritot and Me'ilah (approx. sixty glosses) are 
unpublished. The glosses in Tractate Arachin (approx. 40 glosses) were printed based on this volume in Kerem Shlomo, 
issue 202 (1999).
4 volumes (Tractate Arachin lacking title page). Approx. 38 cm. Overall good condition. Stains, including large dampstains to 
several leaves. Tears and wear. Stamps. New leather bindings.

Opening price: $2000
Estimate: $5000-10,000

ארבעה כרכי גמרא של רבי אלעזר לעוו ה"שמן   .89
רוקח", עם כמאה הגהות בכתב-ידו – רובן לא נדפסו

וינה,  מהדורת  הבבלי,  התלמוד  מן  מסכתות  כרכי  ארבעה 
דפוס אנטון שמיד, תקע"א 1811, שהיו שייכים להגאון רבי 
אלעזר לעוו בעל "שמן רוקח. עם כמאה הגהות בכתב-ידו, 

רובן לא נדפסו. 
מסכת  תמורה,  מסכת  ערכין,  מסכת  המסכתות:  לפנינו 

כריתות ומסכת מעילה. 
כל כרך מכרכי המסכתות עשרות הגהות בכתב-ידו  בדפי 
ארוכות  וחלקן  למדניות  הגהות  רובן  רוקח",  ה"שמן  של 
א,  יא,  שבדף  ההגהות  באחת  מעילה,  במסכת  במיוחד. 
בס'  שכתבתי  מה  "עיין  ספרו:  את  רוקח"  ה"שמן  מזכיר 

תורת חסד כלל כ"ט...". 
כריתות  תמורה,  שבמסכתות  ההגהות  ידיעתנו,  למיטב 
במסכת  ההגהות  נדפסו.  לא  הגהות(,  )כששים  ומעילה 
"כרם  בקובץ  שלפנינו  הכרך  מתוך  נדפסו  )כ-40(  ערכין 

שלמה", גליון ר"ב )תשנ"ט(.
ס"מ   38 השער(.  דף  חסר  ערכין  מסכת  )בכרך  כרכים   4
בקירוב. מצב כללי טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות גדולים 

במספר דפים. קרעים ובלאי. חותמות. כריכות חדשות. 

פתיחה: $2000
הערכה: $5000-10,000

89



בכמה קהילות  כאב"ד  שנותיו  רוב  כיהן  דורו המפורסמים,  מגאוני  )תקי"ח-תקצ"ז(,  לעוו  אלעזר  הגאון רבי 

חשובות ברחבי אירופה. בשנת תקל"ח כיהן כאב"ד פילץ שבגלילות קראקא. בשנת תקס"א עבר לכהן כאב"ד 

טרישט בבוהמיה, ובהמשך השנים כיהן ברבנות ערים שונות במורביה והונגריה. רוב ימיו כיהן כראש ישיבה, 

והעמיד מעל אלף תלמידים, בהם מגדולי גאוני הדור. בנו היה הגאון המפורסם רבי בנימין וואלף לעוו, בעל 

"שערי תורה". רבי אלעזר היה ספרא-רבה, וחיבר 13 חיבורים גדולים שהוציאו לו שם עולם )12 מהם הדפיס 

ודרכי הש"ס. על פי המסופר, היה הוגה בתורה אף בשעות  גדול מחיבוריו הוא עוסק בכללי  בחייו(. בחלק 

השינה, ובחלומותיו היו מתחדשים לו חידושים רבים. על גודל התמדתו וקדושתו מסופר עוד כי במוצאי יום 

כיפור היה שוקד על תלמודו כל הלילה, מבלי שטעם מאומה עם צאת הצום, והיה זוכה כל שנה בלילה זה 

לגילוי אליהו )זכרון אלעזר(. כותבי תולדותיו מספרים גדולות על כוח תפילתו שהייתה נשמעת. בשנת תקצ"ג 

התעוור כתוצאה מפגיעת ברק. על אף זאת, המשיך ללמוד מאז ועד לפטירתו. בשנים אלו ראו את כוח זכרונו 

האדיר וכיצד סדורה כל התורה בפיו כנתינתה מסיני. דבר זה אף מוזכר בהספדו של בעל ה"חתם סופר", שכתב 

וחריפותו". ה"חתם סופר"  וריחו לא פג מבקיאותו הנפלא  נמר  וטעמו לא  נהור כמה שנים,  "היה סגי  עליו: 

מביא מספריו בכמה מקומות ומפלפל בהם, על אף שהיה מבני דורו. על ספרו "שערי חכמה – שב שמעתתא" 

כי לא  ה' צב-אות,  ילוד אשה, אלא מלאך  "הספר הזה לא חברו  בנט בהתפעלות רבה:  התבטא רבי מרדכי 

נראה כבושם הזה בעולם". בהדפסת ספריו ראה את עיקר ייעודו משמיים, אך מעולם לא לקח עול חובות 

כדי להדפיסם – "לא הרשה לעצמו להדפיס בפעם אחת הרבה, כי ירא לנפשו שלא יוכל לשלם ההוצאות, כי 

מלאכת הדפוס היתה ביוקר. על כן הדפיס בכל פעם מקצת מחידושיו עד אשר שילם ההוצאות, ואת הריווח 

הקדיש תמיד להדפסת יתר חידושיו, כי זו היתה כל מגמתו להגדיל תורה ולהאדירה" )בית אשר אהל שרה, 

עמ' קג, בתחילת ספר מנוחת אשר, מהדורת ברוקלין, תשכ"ג(. בצוואתו כתב שיחקקו על מצבתו את שמות 

כל ספריו.

R. Elazar Löw (1758-1837) was a renowned and outstanding Torah scholar. He served for most of 

his life as rabbi in several prominent communities throughout Europe. In 1778, he was appointed 

rabbi of Piltz (Pilica; near Kraków). In 1801, he went to serve as rabbi of Trieschet (Třešť), Bohemia, 

and later served in other cities in Moravia and Hungary. He served as yeshiva dean for most of his life, 

and taught more than 1000 disciples, including many future Torah leaders. His son was the famed 

R. Binyamin Wolf Löw, author of Shaarei Torah. R. Elazar was a prolific writer and was famous for 

13 works which he authored (12 were printed in his lifetime). A large part of his writings deal with 

Talmudic methodology. He pondered Torah even in his sleep and many of his novellae would appear 

to him in his dreams. Reputedly, his diligence and holiness were so profound that he would not break 

his fast on the night after Yom Kippur, studying the entire night, and every year on that night, he 

would merit the revelation of Eliyahu HaNavi (Zichron Elazar). His biographers extol the effectiveness 

of his prayers. In 1833, he was hit by lightning and became blind. Nevertheless, he continued 

studying from memory until his last days. At that time, his exceptional memory and proficiency in 

the entire Torah was apparent. The Chatam Sofer mentioned this in his eulogy: "He was blind for 

several years, yet this did not impair his amazing erudition and sharpness". The Chatam Sofer cites 

his books in several places, although he was his contemporary. R. Mordechai Banet stated in awe 

that his book "Shaarei Chochmah – Shev Shemateta" was "not composed by a human but rather by 

an angel, and the world has never seen anything like it". Although R. Elazar considered printing his 

books a G-dly mission, he never went into debt to print them: "He would not allow himself to print 

too much at once, fearing that he will not be able to pay the expenses... Therefore, he would print 

his novellae one part at a time… using the profits from the sale of each part to continue printing, 

for his sole aim was to magnify and strengthen the Torah" (Beit Asher Ohel Sarah, p. 103, at the 

beginning of Menuchat Asher, Brooklyn, 1963). In his testament, he requested that the names of all 

his books be inscribed on his tombstone.
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90. Beit Lechem Yehuda – Fürth, 1747 – Important Ownership – Signature of the Shemen Roke'ach and Other 
Signatures

Ateret Tzvi – Beit Lechem Yehuda – Shulchan Aruch Yoreh De'ah, with the Beit Lechem Yehuda commentary and Shaar 
Efraim, by R. Tzvi Hirsch Rabbi of Olik (Olyka), son of R. Azriel of Vilna. Fürth: Tzvi Hirsch son of Chaim, [1747]. Second 
edition. 
Important ownership – signatures, various ownership inscriptions and stamps.
In the center and margin of the title page, several ownership inscriptions handwritten and signed by the Shemen 
Roke'ach: "Elazar, rabbi of Piltz"; "I acquired this, Elazar Rabbi of Piltz".
Other ownership inscriptions: "I received this as a gift from my relative Yaakov Speyer of Fürth, may G-d grant me the 
merit of studying it, Shmuel ----"; "G-d granted this to me, Yehuda Leib son of R. Y. ---"; and other inscriptions.
Stamp of R. Yehuda Segal Rosner Rabbi of Sekelhid and the region. 
R. Yehuda Segal Rosner (1879-1944), a leading Hungarian rabbi. He served for 39 years as rabbi of Sekelhid (Székelyhíd, 
Săcueni) and dean of the local yeshiva, one of the largest and most prominent Hungarian yeshivot. He was affiliated 
with the rebbes of Satmar. He authored Imrei Yehuda – responsa and novellae on the Torah. He perished in the 
Holocaust together with his family.
[1], 2-64, 62-71, [2], 78-103, 102-103, 106-109, 130-132, 104-107, 117-120, 119-120, [8] leaves. 32 cm. Good-fair condition. 
Stains. Wear and some tears. Leaves trimmed with damage to text of title page and other leaves. Worming to first leaves. New 
leather binding.

Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000

עותק   – פיורדא, תק"ז   – יהודא  לחם  בית  ספר   .90
מיוחס – חתימת ה"שמן רוקח" וחתימות נוספות

ספר עטרת צבי – בית לחם יהודא – שולחן ערוך יורה דעה, 
צבי  רבי  מאת  אפרים,  ושער  יהודה  לחם  בית  פירוש  עם 
הירש אב"ד אליק ב"ר עזריאל מווילנא. פיורדא, דפוס צבי 

הירש בן חיים, ]תק"ז 1747[. מהדורה שניה. 
עותק מיוחס – עם חתימות, רישומי בעלות שונים וחותמות.
בכתב-ידו  בעלות  רישומי  כמה  ובשוליו,  השער  במרכז 
וחתימתו של בעל ה"שמן רוקח": "הצעיר אלעזר החופ"ק 
קניתי  "דא  יצ"ו";  פילץ  ק'  החו"פ  אלעזר  "הצעיר  פילץ"; 

הצעיר אלעזר החו']נה[ בק' פילץ יצ"ו". 
רישומי בעלות נוספים: "מתנה נתונה לי מש"ב הבח' כ"ה 
יאקב שפייאר מפיורדא יצ"ו, וד' יזכני להגות בו, הק' שמואל 
יהודא ליב בר"י ---";  יע"א"; "חנני אלקי' בזה, הק'   ----

ורישומים נוספים.
"יהודא סג"ל ראזנער אב"ד  חותמת בעלות של הגאון רבי 

דק"ק סעקעלהיד והגליל יע"א".
הגאון רבי יהודה סג"ל רוזנר )תרל"ט-תש"ד(, מגדולי רבני 
הונגריה. כיהן 39 שנה ברבנות סקלהיד ובראשות הישיבה 
והחשובות  הגדולות  מהישיבות  אחת  אז  שהייתה  בעיר, 
מחבר  סאטמר.  אדמו"רי  של  שלומם  מאנשי  בהונגריה. 
הספרים "אמרי יהודה", שו"ת וחידושים על התורה. נספה 

בשואה עם משפחתו, הי"ד.
]1[, ב-סד, סב-עא, ]2[, עח-קג, קב-קג, קו-קט, קל-קלב, 
טוב- מצב  ס"מ.   32 דף.   ]8[ קיט-קכ,  קיז-קכ,  קד-קז, 
בינוני. כתמים. בלאי ומעט קרעים. חיתוך דפים עם פגיעות 
עש  סימני  נוספים.  דפים  וכמה  השער  דף  בשולי  בטקסט 

בדפים הראשונים. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $1000
הערכה: $2000-3000
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91. תורת משה – נאווי דוואהר, תקנ"ו – העותק של רבינו עקיבא איגר – חתימת בנו רבי אברהם איגר

ספר תורת משה, ביאורים ודרושים על פסוקי התנ"ך ומדרשים, וחידושי ש"ס, מאת רבי משה בן רבי אלעזר פייבוש מזלאטווי, עם שמועות רבות 
מרבני דורו )בעיקר ממורו ורבו רבי צבי הירש אב"ד פוזנא ופיורדא(. נאווי-דוואהר )נובידבור(, תקנ"ו ]1796[. מהדורה יחידה. 

העותק של הגאון רבינו עקיבא איגר. בשער הספר, רישום בעלות )מעט קצוץ ומטושטש( בכתב ידו וחתימתו של רבי אברהם איגר, בנו הבכור 
של רבי עקיבא איגר: "שייך לה"ה כבוד אאמ"ו הרב המאור הגאון הגדול מו"ה עקי]בא איגר נ"י[ מא"ש ולע"ע אב"ד ק"ק מארקיש פרידלאנד 

יע"א, ולראבע"ה ]ולראיה באתי על החתום[ בנו עבדו הקטון והצעיר אברהם – נקנה בעד ג' ג"ט, ו' עש"ק כ"ו למב"י תק]נ"ח[ לפ"ק". 
הגאון המפורסם רבינו עקיבא אייגר )תקכ"ב-תקצ"ח(, גדול גאוני דורו. נולד באייזנשטאט, לאביו רבי משה גינז ולאמו בת הגאון רבי עקיבא 
אייגר הראשון ]אב"ד פרשבורג, בעל "משנת דרבי עקיבא"[. עוד טרם הגיעו לגיל בר-מצוה למד בישיבת ברסלוי במחיצת דודו ורבו הגאון רבי 
בנימין וואלף אייגר. בהיותו בן ט"ו שנה כבר החל לומד שיעור בפני תלמידים. עם נישואיו בשנת תקל"ח עבר לגור בעיר ליסא בבית חותנו רבי 

איצק מרגליות. למרות היותו רך בשנים נחשב כאחד מגדולי הלמדנים בעיר, שהיתה מרכז התורה באותה תקופה.
בשנת תקנ"ב נתקבל לרב בעיר מארקיש-פרידלנד ויסד שם ישיבה. בשנת תקע"ה עבר לכהן כרב בעיר פוזנא בה שימש כ"ג שנים עד פטירתו, 
שם יסד ישיבה והעמיד תלמידים הרבה. ההשקעה בתלמידיו היתה חשובה אצלו יותר מאשר כתיבת חידושי-תורה והשבת תשובות לאלפי 
השאלות שהגיעו אליו מכל קצוי תבל. איש קדוש בעל "רוח הקודש", ענוותן ונעים הליכות אשר לא השתרר על הציבור, אך ידע לעמוד בתוקף 
על כבוד הרבנות וכבוד התורה. הנהיג ברמה את קהילות מחוז פוזנא והאזור )צפון פולין ומדינת פרוסיה( ולחם בתוקף רב ובהצלחה ברפורמים 
ומחריבי הדת. התקין תקנות מרובות והקים מוסדות רבים לטובת הציבור )היה נוהג לבקר כל חולה וחולה בקהילות בהם שימש כרב, ולעת 

זקנתו מינה אנשים מיוחדים שיעשו זאת במקומו, כשהוא מבקש שיעבירו אליו את שמות החולים לתפילה עבורם(.
)עם  אביו  ראוויטש, שערך את כתבי  1781-1853( מהעיר  )תקמ"ב-תרי"ד  אייגר  הגאון רבי אברהם  בכורו  בנו  דורם:  כגדולי  נודעו  מצאצאיו 
הוספותיו החתומות "אאבה"ה" – אמר אברהם בן הרב המחבר(; בנו הגאון רבי שלמה אייגר )תקמ"ו-תרי"ב( – מנגידי וורשא וממלא-מקום אביו 
ברבנות פוזנא, בעל "גליון מהרש"א" וספרים נוספים; וחתנו הגדול הגאון רבי משה סופר בעל ה"חתם סופר", שנשא בזיווג-שני את בת רע"א 

]הרבנית שרל, ֵאם-צאצאיו רבי אברהם שמואל בנימין וואלף בעל ה"כתב סופר", ורבי שמעון סופר אב"ד קראקא[.
]1[, ב-לח, ]2[ דף. 19 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. קרע חסר בשער, עם פגיעה בטקסט המודפס וברישום הבעלות )משוקם בהדבקת 

נייר ישנה(. כריכה חדשה.

פתיחה: $1000
הערכה: $3000-6000
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92. שמלת בנימין – פיורדא, ת"ר-תר"א – העותק של ה"כתב סופר" – עם הקדשת המחבר רבי וואלף המבורג

ספר שמלת בנימין, שני חלקים, שו"ת על ארבע חלקי שולחן ערוך, וחידושי אגדה ודרשות, מאת הגאון רבי וואלף המבורג ראש הישיבה הרמה 
בפיורדא. פיורדא, דפוס דוד צירנדארפער וחתנו יודא זאממער, ת"ר-תר"א ]1840-1841[. מהדורה ראשונה. 

העותק של ה"כתב סופר" – בשער הספר הקדשה בכתב-יד המחבר, אל הכתב סופר שנתמנה באותה תקופה לרבה של פרשבורג: "...נשלח ליד 
הרב המאה"ג אב"ד דק"ק פ"ב, בן לאותו צדיק הגאון מו"ה משה סופר זצוק"ל, מאת המחבר". 

וראשות  ברבנות פרשבורג  סופר"  אביו ה"חתם  למלא את מקום  באותה עת  לידידו הצעיר, שנבחר  בן ה-70 שלח את ספרו  הישיש  הגאון 
הישיבה. מעניין לציין, כי בשו"ת כתב סופר )חלק יורה דעה, תשובה ז( מופיעה תשובתו של ה"כתב סופר" לרבי וולף המבורג, בה הוא מאשר 
בתודה את קבלת הספר וכותב: "...הגיע לידי מנחה למזכרת אהבה ספרו הנחמד ב' חלקי ש"ב ]שמלת בנימין[, ושמחתי מאד כי ברית כרותה 
מאבות לבנים... בעבותות אהבה אל הדר"ג.... והנני במנחת מרחשת... ברב תודה, כי הלבישני בגדי ישע שמלתו אשר פרש על פני תבל.... עוד 

ינוב בשיבה טובה". בהמשך התשובה דן ה"כתב סופר" ומשיב על אחת התשובות שבספר שלפנינו.
הגאון רבי אברהם שמואל בנימין )וואלף( סופר )תקע"ה-תרל"ב(, בנו בכורו של ה"חתם סופר" וממלא מקומו ברבנות וראשות ישיבת פרשבורג. 
מגדולי דורו. תלמידיו היו גדולי הרבנים במדינת הונגריה וסביבותיה. חיבוריו בשו"ת, חידושי ש"ס ועל התורה נקראו בשם "כתב סופר". עוד 
קודם לידתו חזה אביו הגדול בעל "חתם סופר" כי נשמתו של צדיק עתידה לרדת לעולם, ואכן מילדותו ניכר בגודל קדושתו ודבקותו בלימוד 
התורה כאחד מגדולי ישראל. בעודו נער בן 17-18 כבר התכתב בהלכה עם גדולי תלמידי אביו. בתחילה הסתיר את התמדתו ודרגתו הגבוהה 
בתורה מפני אביו, אך עם הזמן הכיר אביו בגדלותו התורנית וייעדו להמשיך דרכו בשיעורי הישיבה ובהשבת תשובות בהלכה לרבנים שונים 
מרחבי העולם. אביו הגדול הדריכו בדרכי הלימוד בנגלה ובנסתר, ואף שלח לו ספרי קבלה שילמד בהם. עם פטירת אביו בתשרי ת"ר )1839(, 
עלה על מקום אביו ברבנות העיר הגדולה פרשבורג, ובראשות הישיבה. למרות שהיה אז צעיר לימים, כבן 24, נודע לו מקום של כבוד בין גדולי 
קהילות  הוראתו התפלגו  פי  ועל  בהונגריה,  הניאולוגית  התנועה  נגד  בראש המלחמה  עמד  הדור.  מגדולי  כאחד  בדורו, שהעריכוהו  הרבנים 

91. Torat Moshe – Nowy Dwór, 1796 – Copy of Rabbi Akiva Eger – Signature of His Son Rabbi Avraham Eger

Torat Moshe, commentaries and homiletics on the verses of the Bible and Midrashim, and Talmudic novellae, by R. Moshe 
son of R. Elazar Phoebus of Zlotova. With many teachings heard from the rabbis of his generation (predominantly from 
his teacher R. Tzvi Hirsh Rabbi of Posen and Fürth). Nowy Dwór, 1796. Only edition. 
Copy of R. Akiva Eger. Ownership inscription in the center of the title page (somewhat indistinct and trimmed), 
handwritten and signed by R. Avraham Eger, eldest son of R. Akiva Eger: "Belongs to my father, the great luminary R. 
Aki[va Eger] of Eisenstadt, presently rabbi of Märkisch Friedland, signed by his son… Avraham… Erev Shabbat 26th 
day of the Omer, 17[98]".
R. Akiva Eger (1761-1837), an eminent Torah scholar in his times. Born in Eisenstadt to R. Moshe Güns and the daughter 
of the first R. Akiva Eger (rabbi of Pressburg, author of Mishnat D'Rabbi Akiva). Before he reached bar-mitzvah age, he 
already studied in the Breslau Yeshiva under the tutelage of his uncle and teacher R. Binyamin Wolf Eger and at fifteen, 
began delivering Torah discourses. After his marriage in 1778, he moved to Lissa to the home of his father-in-law R. 
Itzik Margolies. In spite of his young age, he was regarded as one of the leading scholars of the city which was the hub 
of Torah study at that time.
In 1792, he was appointed rabbi of Märkisch Friedland (Mirosławiec) and established a yeshiva in the city. In 1815, he 
began his 23-year tenure as rabbi of Posen until his death in 1837. In Posen, he founded a yeshiva and taught many 
disciples. He cherished teaching his disciples and this pursuit took precedence over writing Torah novellae and responsa 
to the thousands of queries which reached him daily from all corners of the world. A holy person with Divine inspiration, 
although supremely humble and gracious, he insisted upon the honor due to the Torah and the rabbinate. He used 
his authority to lead the communities in the Posen district (Northern Poland and Prussia) and fiercely and successfully 
fought the Reform movement and those who attempted to tear down the walls of Torah observance. He issued many 
regulations and established many public institutes. (In the realm of his rabbinical duties, he was accustomed to visiting 
every ill person who resided in the communities. After his strength waned in his senior years, he appointed special 
emissaries to visit the ill in his stead and requested to receive their names so he could pray for them).
His descendants were also leading Torah scholars: His eldest son R. Avraham Eger (1781-1853) from the city of Rawicz, 
who edited his father's writings (with his own additions signed "A.A.B.H.H." – Amar Avraham Ben HaRav HaMehaber, 
Avraham, son of the author said); R. Shlomo Eger (1786-1852), one of Warsaw's most influential Jews and his father's 
successor in the Posen rabbinate, author of Gilyon Maharsha and other books; his renowned son-in-law R. Moshe Sofer, 
author of the Chatam Sofer who after the death of his first wife, wed the daughter of R. Akiva Eger (Rebbetzin Sorel, 
mother of R. Avraham Shmuel Binyamin Wolf, author of the Ktav Sofer and R. Shimon Sofer, rabbi of Krakow).
[1], 2-38, [2] leaves. 19 cm. Good-fair condition. Stains and wear. Open tear to title page, affecting printed text and ownership 
inscription (with old paper repair). New binding.

Opening price: $1000
Estimate: $3000-6000
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הונגריה לקהילות אורתודכסיות נפרדות. סמכותו ההלכתית היתה גדולה ודבריו התקבלו להלכה ולמעשה אף בעיני זקני רבני דורו. ישיבת 
פרשבורג שעמד בראשה היתה החשובה שבישיבות הונגריה – בתקופת ה"כתב סופר" למדו בישיבה בין 300 ל-400 בחורים, כשרוב בני הישיבה 

היו בחורים מטובי הבוגרים של ישיבות הונגריה האחרות. יש לציין כי אחוז ניכר מרבני הונגריה ומרכז-אירופה, היו מבוגרי ישיבת פרשבורג.
הגאון רבי אברהם בנימין זאב וואלף האמבורג )תק"ל-תר"י(, מגדולי רבני גרמניה בדורו. תלמיד מובהק של הגאון מהרז"ך בעל בגדי כהונה, 
וממלא מקומו כרבה של פיורדא וכראש "הישיבה הרמה" בעיר. גאון מופלג וממנהיגי יהדות אשכנז, תורה וגדולה התאחדו על שולחנו. מחבר 
"שער הזקנים" )שני חלקים(, "שמלת בנימין", ועוד. היה יליד פיורדא ובה גדל והתעלה עד שהתמנה ע"י רבו המהרז"ך להחליפו בתפקידים 
שונים, ולאחר פטירתו ירש את כל תפקידיו, כאב"ד העיר וכראש הישיבה. לחם נגד הרפורמה ובתקופתו נסגרה "הישיבה הרמה" בפיורדא עקב 
סירובו להכניס אליה לימודי חול והפיכתה לסמינר מודרני להכשרת רבנים. על מאבקו זה בזבז כמעט את כל הונו. העמיד תלמידים רבים, ביניהם 
הגאון רבי יעקב יוקב עטלינגר בעל "ערוך לנר". החתם סופר במכתביו אליו מכנהו: "הגאון המופלג המפורסם העומד לתלפיות, חרב פיפיות... 
ראש המדברים בכל מקום...". נספד ע"י ה"כתב-סופר": "הגאון הגדול סיני ועוקר הרים... שהיה ראש ישיבה הרבה שנים בק"ק פיורדא יע"א, היה 
גאון הדור צדיק יסוד עולם, עמד בפרץ נגד המשחיתים, מסר נפשו על התורה וקיים בכל נפשך ובכל מאודך – אפילו נוטל נפשך וממונך" )ראה: 
קינסטליכר, אישים ותשובות חת"ס, עמ' לט-מ; לתולדותיו של רבי וואלף המבורג, ראה בהרחבה רבה: המבורגר, הישיבה הרמה בפיורדא, כרך 

ג', עמ' 35-144(.
]5[, ב-קעו דף; ]2[, קלד, ]3[ דף. 20.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני עש, עם פגיעה בטקסט במספר דפים. חותמות. כריכת עור חדשה.

בשער הספר מצוינים שלושה חלקים, אולם החלק השלישי "שער בנימין" לא נדפס. ראה במפעל הביבליוגרפיה.

פתיחה: $1000
הערכה: $3000-5000
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92. Simlat Binyamin – Fürth, 1840-1841 – Copy of the Ktav Sofer – Dedicated by the Author Rabbi Wolf 
Hamburg

Simlat Binyamin, two parts, responsa on the four parts of Shulchan Aruch, Aggadic novellae and homilies, by R. Wolf 
Hamburg dean of the Fürth yeshiva. Fürth: David Zürndorfer and son-in-law Yehuda Sommer, 1840-1841. First edition. 
Copy of the Ktav Sofer – the title page is inscribed by the author, dedicating the book to the Ktav Sofer who had 
recently been appointed as rabbi of Pressburg: "…sent to the great luminary, rabbi of Pressburg, son of R. Moshe Sofer, 
from the author".
The elderly 70-year-old Torah scholar sent his book to his young colleague, who had been selected to succeed his father, 
the Chatam Sofer, as rabbi of Pressburg and dean of the yeshiva. It is interesting to note that in Responsa Ktav Sofer 
(Yoreh De'ah part, responsum 7), there is a responsum from the Ktav Sofer to R. Wolf Hamburg, in which he thanks him 
for the book and discusses one of the responsa found in the present book.
R. Avraham Shmuel Binyamin (Wolf) Sofer (1815-1871), eldest son of the Chatam Sofer and his successor as rabbi of 
Pressburg and dean of the Pressburg Yeshiva. A Torah leader of his generation. His disciples were prominent rabbis in 
Hungary and the region. His works of responsa, Talmudic and Torah novellae were titled Ktav Sofer. Even before his 
birth, his illustrious father the Chatam Sofer foresaw that the soul of a tzaddik was to descend to the world and indeed, 
his holiness and devotion to Torah were evident already in his youth. At the young age of 17-18, he exchanged halachic 
correspondence with his father's leading disciples. He at first concealed his tremendous diligence and his vast Torah 
knowledge from his father, but with time, his father discerned his Torah stature and designated him as his successor in 
delivering discourses in the yeshiva and in responding to the halachic queries received from various rabbis throughout 
the world. His illustrious father guided him down the path to greatness in revealed Torah and kabbalah, and sent 
him kabbalistic works to peruse. After his father's sudden death in 1839, he succeeded him as rabbi and yeshiva dean 
at the young age of 24 and he gained recognition as a Torah leader of his times. He stood at the helm of the battles 
against the Neolog movement in Hungary and instructed the Hungarian communities to secede and form independent 
Orthodox communities. His halachic authority was widely accepted even by the elder Torah leaders of his times. The 
Pressburg yeshiva which he headed was the most prominent Hungarian yeshiva – during the Ktav Sofer's tenure, 
300-400 students attended the yeshiva, most of them the elite products of other Hungarian yeshivot. A substantial 
percentage of the rabbis serving in Hungary and central-Europe were alumni of the Pressburg yeshiva. 
R. Avraham Binyamin Zev Wolf Hamburg (1770-1850) was a leading German rabbi in his generation. A close disciple 
of R. Meshulam Zalman HaKohen, author of Bigdei Kehuna, and his successor as rabbi and yeshiva dean of Fürth. An 
outstanding Torah scholar and leader of German Jewry, he was also a wealthy figure. He authored Shaar HaZekenim 
(two parts), Simlat Binyamin and other works. He battled against the Reform movement, and during his tenure, the 
yeshiva was shut down due to his refusal to introduce secular subjects and transform it into a modern seminary for 
rabbinical training. He expended almost all his wealth on this battle. He edified many disciples, including R. Yaakov 
Yukev Ettlinger, the Aruch LaNer. The Chatam Sofer in his letters to him addresses him as "The outstanding and 
renowned Torah scholar… a double-edged sword… first to speak up in every place…". The Ktav Sofer eulogized him: 
"The prominent Torah scholar, erudite and sharp… who served as yeshiva dean for many years in Fürth, he was the 
leading Torah scholar of the generation and a righteous man, pillar of the world, stood in the breach to stave off 
destructive forces, he gave up his life for Torah and fulfilled the commandment of loving G-d with all one's being and 
possessions – even if He takes one's life and wealth" (see: Kinstlicher, Ishim UTeshuvot Chatam Sofer, pp. 39-40; see 
Hamburger, HaYeshiva HaRama BeFiurda, vol. III, pp. 35-144 for a detailed biography of R. Wolf Hamburg).
[5], 2-176 leaves; [2], 134, [3] leaves. 20.5 cm. Good-fair condition. Stains. Worming, affecting text in several places. Stamps. New 
leather binding.
The title page mentions three parts, though the third part, Shaar Binyamin, was ultimately not printed. See Bibliography 
of the Hebrew Book.

Opening price: $1000
Estimate: $3000-5000
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93. Binyan Yehoshua – Dyhernfurth, 1788 – Signature of the Rashash – Rabbi Shmuel Strashun of Vilna

Binyan Yehoshua, commentary on Avot DeRabbi Natan, Tractate Semachot and Tractate Derech Eretz, by R. Yehoshua 
Falk of Lissa and Breslau. Dyhernfurth: R. Yechiel Michel May, 1788. First edition.
Copy of the Rashash of Vilna, with his signature on the title page: "Shmuel Strashun". Inscription in square script at the 
end of the foreword: "Shmuel Strashuner". Two brief glosses in his handwriting.
R. Shmuel Strashun – the Rashash (1793-1872) was a leading Vilna Torah scholar. Disciple of R. Avraham Danzig, author 
of Chayei Adam. Son of R. Yosef of Zaskevich and son-in-law of the wealthy R. David from the village of Strashun, who 
moved with his family to Vilna and became one of the leaders of the Vilna community. His glosses on the Talmud were 
printed in the Vilna editions of the Talmud under the title Hagahot HaRashash, and they cover the entire Talmud (with 
the exception of only 8 pages – Gedolei HaDorot, II, p. 683). Hagahot HaRashash is a classic work on the Talmud, widely 
discussed in the books of the Acharonim and in discourses of yeshiva deans. His glosses to the Mishnah, Midrash Raba 
and the Rambam were also printed. 
[2], 24, 24-29; 9; 9 leaves. 31 cm. Good-fair condition. Stains and wear. Worming, affecting text. New binding.

Opening price: $1000
Estimate: $3000-5000

חתימת   – תקמ"ח  דיהרנפורט,   – יהושע  בנין   .93
הרש"ש – רבי שמואל שטראשון מווילנא

ספר בנין יהושע, פירוש על אבות דרבי נתן, מסכת שמחות 
וברסלא.  מליסא  פלק  יהושע  רבי  מאת  ארץ,  דרך  ומסכת 
תצמי"ח  שנת  מייא,  מיכל  יחיאל  ר'  דפוס  דיהרנפורט, 

]תקמ"ח 1788[. מהדורה ראשונה.
בשער הספר חתימת  מווילנא.  הרש"ש  הגאון  של  העותק 
בכתיבה  רישום  ההקדמה  בסוף  שטראשון".  "שמואל  ידו: 
שתי  הספר  בגליונות  שטרשונער".  "שמואל  מרובעת: 

הגהות קצרות בכתב ידו.
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 
לווילנא  משפחתו  עם  שעקר  שטראשון  מהכפר  דוד  רבי 
והיה אחד מראשי הקהילה בעיר. הגהותיו על הש"ס נדפסו 
זה  חיבור  הרש"ש".  "הגהות  בשם  וילנא  ש"ס  במהדורות 
שאין  בלבד  עמודים   8 )מלבד  הש"ס  כל  על  הערות  כולל 
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. 
]2[, כד, כד-כט; ט; ט דף. 31 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים 

ובלאי. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. כריכה חדשה.

פתיחה: $1000
הערכה: $3000-5000
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94. ים של שלמה – עותק מיוחס – חתימות רבי הלל 
ורבנים  שלזינגר  יוסף  עקיבא  רבי  מקולומייא,  ל"ש 

נוספים

שלמה  רבינו  מאת  חולין,  מסכת  על  שלמה,  של  ים  ספר 
ובנו  פעטשויא  יוסף  דפוס  פיורדא,  המהרש"ל.   – לוריא 

מענדל בער, ]תקכ"ו 1766[. 
הלל  רבי  של  בעלות  רישום  השער  בדף  מיוחס.  עותק 
ל"ש";  הילל  הק'  בזה  ד'  "חנני  מקולומייא:  ליכטנשטיין 
רישום בעלות מחתנו רבי עקיבא יוסף שלזינגר: "קיבלתיו 
ממו"ח נ"י עקיב' יוסף"; "לקחתי מתנה ממו"ח"; חותמות 
חתימה  המערבי(;  הכותל  איור  )עם  יוסף  עקיבא  רבי  של 
קרלסבורג  אב"ד  ]לימים,  ראטה  יחזקאל  של רבי  וחותמת 

ארה"ב-מירון[. בראש השער חתימה עתיקה קצוצה.
)תקע"ה-תרנ"א(,  ליכטנשטיין  הלל  רבי  הקדוש  הגאון 
לאביו  וועטש  בעיר  נולד  סופר".  ה"חתם  תלמידי  מגדולי 
ביראתו  נודע  מנערותו  בענדיט.  ברוך  רבי  הגאון  הדיין 
תלמיד  היה  פרשבורג  בישיבת  וכשלמד  בבורא,  ובדבקותו 
יראתו  בגלל  מאד  שהחשיבו  סופר"  ה"חתם  על  חביב 
הטהורה ]וקרא עליו ועל בן דודו רבי הלל פולק את הפסוק 
"קודש הילולים להשם"[. כיהן ברבנות במארגרטין וסיקסא 
קולומייא  ברבנות  לכהן  עבר  תרכ"ז  ובשנת  שבהונגריה, 
שבגליציה. דרשן מפורסם, לוחם מלחמות השם, אשר עמד 
בפרץ והוכיח את דורו על פרצות בחומת כרם ישראל. נערץ 
דיבר  מצאנז  חיים"  ה"דברי  האדמו"ר  דורו.  גדולי רבני  ע"י 
רבות בשבחו. תשובותיו נדפסו בספר "תשובות בית הלל" 
ספרו  חלקי  בארבעת  נדפסו  ודרשותיו  תרס"ח(  )סאטמר 

"משכיל אל דל", "עת לעשות" ועוד.
יוסף שלזינגר )תקצ"ה-תרפ"ב(  חתנו – הגאון רבי עקיבא 
בעל "לב העברי". נולד בפרשבורג ונימול ע"י ה"חתם סופר". 
הלוחמים  הקנאים  וגדול  הונגריה  רבני  גדולי  של  תלמידם 
בה  לירושלים,  עלה  תר"ל  בשנת  ובהשכלה.  ברפורמה 
המשיך את מאבקו באפיקורסים וב"מחדשים". פעל לטובת 
למחלוקת  נקלע  ואף  הארץ,  ברחבי  יהודית  התיישבות 
חריפה ולחיכוכים עם אנשי היישוב הישן כשיצא נגד שיטת 
נקרא  שמו  על  אחרים.  ופולמוסים  ובפרשיות  ה"חלוקה", 

שם היישוב "בני עי"ש". 
הגאון רבי יחזקאל רוט אב"ד קרלסבורג )תרצ"ה-תשפ"א(, 
נכד רבי משה ראטה אב"ד האמאראד ומגזע האדמו"ר רבי 
יחזקאל פנט אב"ד קרלסבורג. עלה מרומניה לאחר השואה 

ולמד בירושלים בישיבת "בית יוסף צבי" ובישיבת "ייטב לב" אצל רבי משה אריה פריינד. לאחר נישואיו כיהן כמו"צ העדה החרדית ורב קהילת 
סאטמר בשכונת קטמון. בשנת תשל"ב נקרא ע"י האדמו"ר מסאטמר לכהן כרב קהילת סאטמר בבורו-פארק ארה"ב, והקים את בית מדרשו 
"קהל יראי ה' – קרלסבורג". בשנת תשמ"ג בנה בית ובית מדרש במושב מירון, ולעת זקנותו שהה מדי שנה חדשים רבים באתרא קדישא מירון. 

מחבר ספרים רבים: "עמק התשובה"; "עמק שמעתתא"; "חזון יחזקאל"; "קרן התורה"; ועוד. 
]1[, ב-צח דף. 32.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בלאי וקרעים. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $1000
הערכה: $3000-5000
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95. שו"ת מהר"י הלוי – נייאי וויט, תצ"ו – חתימת המלבי"ם

ספר שו"ת רבי יצחק הלוי, אחיו ורבו של הט"ז. חלק ראשון. נייאי וויט )נויוויד, Neuwied, גרמניה(, דפוס יאהאן באלטצער הויבט, תצ"ו ]1736[.
בראש השער רישום בעלות בכתב-ידו וחתימתו של המלבי"ם: "קניתי ספר זה... מאיר ליבוש מלבי"ם בעהמח"ס ארצות החיים והשלום, חופ"ק 
וורעשנא". חתימה אחרת בדף ]2[: "הק' נתן מליסא". בדף האחרון חותמת הגאון רבי חיים ברלין, שחלק גדול מספרייתו של המלבי"ם התגלגל 

אליו.
הגאון רבי מאיר ליבוש מלבי"ם )=מאיר ליבוש בן יחיאל מיכל; תקס"ט-תר"מ(, פרשן התנ"ך הנודע, מגדולי דורו, בקי בנגלה ובנסתר )תלמידו 
בקבלה של רבי צבי הירש מזידיטשוב(. בצעירותו כתב את הספר "ארצות החיים" על השו"ע שזכה להסכמתו הנלהבת של ה"חתם סופר" 

ופרסם את שמו כגאון מופלא.
נודע במלחמתו הבלתי מתפשרת  וקניגסברג(  לונטשיץ, מוהילב  בוורשנא, קמפנא, בוקרשט, חרסון,  )כיהן כרב  ונדודיו  בכל מקומות רבנותו 
ב"מחדשים", במשכילים וברפורמים, ובשל כך סבל תלאות וצרות רבות. במהלך כהונתו בבוקרשט ניהל מאבקים עם משכילי העיר שהסתיימו 
בעלילת-דם שרקמו מתנגדיו נגדו, הוא נאסר ונשפט לעונש מוות, ורק בעקבות התערבות השר משה מונטיפיורי למענו הומתק עונשו לגזירת 

גירוש מרומניה.
התפשטות ההשכלה הביאה אותו לרתום את כשרונותיו ולהקדיש את זמנו לכתיבת פירוש שיטתי על התנ"ך, במטרה לבאר את עומק חכמת 

חז"ל ואמיתות התורה שבעל-פה, וכך נולד פירושו המפורסם לתנ"ך שהתקבל בכל תפוצות ישראל וזכה למאות מהדורות.
ספריו  את  מציין  והוא   ,)1837-1841( תקצ"ח-תר"א  בשנים  פוזנא(,  במחוז   Września( בוורשנא  כהונתו  מתקופת  היא  שלפנינו  החתימה 
הראשונים שהדפיס: "ארצות החיים" על שו"ע )נדפס בברעסלויא, תקצ"ז 1837(, ו"ארצות השלום" דרושים )נדפס בקרוטושין, תקצ"ט 1839(.

]2[, כד, כז-לג דף )במקור: ]1[, לג דף; חסרים דפים כה-כו(. כ-31 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהכם כתמי רטיבות. בלאי, קרעים חסרים וסימני 
עש רבים, עם פגיעות בטקסט. הדבקות נייר בשולי רוב הדפים. כריכת בד חדשה.

בעותק זה נוסף דף ]2[ עם ההסכמות, דף זה אינו מופיע בכל העותקים. הוא מודפס רק מצדו האחד )במפעל הביבליוגרפיה רשמו עותק שבו 
הודבק דף זה מעברו של דף השער, על "דברי המגיה"(.

פתיחה: $1000
הערכה: $2000-3000

94. Yam shel Shlomo – Important Ownership – Signatures of Rabbi Hillel Lichtenstein of Kolomyia, Rabbi 
Akiva Yosef Schlesinger and Other Rabbis

Yam shel Shlomo, on Tractate Chullin, by R. Shlomo Luria – the Maharshal. Fürth: Joseph Petschau and his son Mendel 
Be'er, [1766].
Important ownership. On the title page, ownership inscriptions of R. Hillel Lichtenstein of Kolomyia and his son-in-law 
R. Akiva Yosef Schlesinger; stamps of R. Akiva Yosef (depicting the Western Wall); signature and stamp of R. Yechezkel 
Roth (later Karlsburger Rav, United States – Meron). Early, trimmed signature at the top of the title page.
R. Hillel Lichtenstein (1815-1891), prominent disciple of the Chatam Sofer. Born in Vécs to the dayan R. Baruch Bendit. 
He was renowned from a young age for his fear of G-d and attachment to his Creator, and when he studied in the 
Pressburg yeshiva, he was a cherished disciple of the Chatam Sofer, who held him in high regard for his pure fear of 
G-d. He served as rabbi of Marghita (Hungary, present day: Romania) and Szikszó, Hungary, and in 1867 was appointed 
rabbi of Kolomyia, Galicia (present day: Ukraine). A famous preacher, he battled to preserve faithful Judaism, and 
reproved his generation for breaches made to Torah observance. He was held in high esteem by the leading rabbis of 
his generation, and the Divrei Chaim Rebbe of Sanz praised him profusely. His responsa were published in Teshuvot Beit 
Hillel (Satmar 1908) and his sermons were published in the four parts of his book Maskil El Dal, Et Laasot, and more. 
His son-in-law, R. Akiva Yosef Schlesinger (1838-1922), author of Lev HaIvri. Born in Pressburg, he was circumcised by 
the Chatam Sofer. He studied under leading Hungarian rabbis, and was extremely zealous in fighting the Reform and 
Haskalah movements, continuing this struggle after immigrating to Jerusalem in 1870. He was active in support of 
Jewish settlement and agriculture in Eretz Israel, and also came into conflict with members of the Old Yishuv over his 
opposition to the methods of the Chaluka (distribution of funds), and over other affairs. The Bnei Ayish settlement was 
named after him.
R. Yechezkel Roth, the Karlsburger Rav (1935-2021), grandson of R. Moshe Roth Rabbi of Homorod, a descendant of 
Rebbe Yechezkel Paneth Rabbi of Karlsburg. He immigrated to Eretz Israel after the Holocaust and studied in the Beit 
Yosef Tzvi and Yitav Lev yeshivot in Jerusalem, under R. Moshe Aryeh Freund. After his marriage, he served as posek 
of the Edah HaCharedit and rabbi of the Satmar community in Katamon. In 1972, he was summoned by the rebbe of 
Satmar to serve as rabbi of the Satmar community in Boro Park, U.S., where he founded his Beit Midrash – K'hal Yir'ei 
Hashem – Karlsburg. In 1983, he built a house and Beit Midrash in Meron, and in his later years, he would spend many 
months a year in Meron. He authored many works: Emek HaTeshuvah, Emek Shemateta, Chazon Yechezkel, Keren 
HaTorah, and more.
[1], 2-98 leaves. 32.5 cm. Good-fair condition. Stains, wear and tears. New leather binding. 

Opening price: $1000
Estimate: $3000-5000
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95. Responsa of Mahari HaLevi – Neuwied, 
1736 – Signature of the Malbim

Responsa of R. Yitzchak HaLevi, brother and teacher 
of the Taz. Part I. Neuwied (Germany): Johann 
Balthasar Haupt, 1736.
Ownership inscription handwritten and signed by 
the Malbim at the top of the title page: "I acquired 
this book… Meir Leibush Malbim author of Artzot 
HaChaim VehaShalom, rabbi of Wreschen". A 
different signature on leaf [2]: "Nathan of Lissa". On 
the final leaf, stamp of R. Chaim Berlin, who later 
owned a large part of the Malbim's library.
R. Meir Leibush Malbim (=Meir Leibush ben Yechiel 
Michel; 1809-1879), a Biblical commentator and 
leading rabbi of his generation, well versed in 
both revealed and hidden realms of the Torah (his 
teacher for Kabbalah was R. Tzvi Hirsh of Zidichov). 
In his youth, he authored the book Artzot HaChaim 
on Shulchan Aruch, which earned the effusive 
approbation of the Chatam Sofer and gained him 
renown as an exceptional Torah scholar.
Wherever he served as rabbi or visited (he served 
as rabbi of Wreschen, Kempen, Bucharest, Kherson, 
Łęczyca, Mogilev and Königsberg), he was renowned 
for the uncompromising battle he waged against 
modernism, Haskalah and Reform, which elicited 
much harassment. During his tenure in Bucharest, 
he fought the Maskilim, who retaliated by 
contriving a blood libel. This resulted in him being 
imprisoned and sentenced to death, and only thanks 
to the intervention of Sir Moses Montefiore was his 
punishment reduced to expulsion from Romania.
The spread of Haskalah drove him to devote his time 
and skills to composing a systematic commentary 
to the Bible, with the goal of clarifying the depth 
of wisdom which lies in the words of the sages, 
and proving the veracity of Oral law. Thus came to be his famous commentary to the Bible, which was well-received 
throughout the Jewish world and reprinted in hundreds of editions.
The signature in this book is from the time the Malbim served as rabbi of Wreschen (Września, Poznań County), 
between 1837-1841, and mentions the first books he printed: Artzot HaChaim on the Shulchan Aruch (printed in 
Breslau, 1837), and Artzot HaShalom, homilies (printed in Krotoszyn, 1839).
[2], 24, 27-33 leaves (originally: [1], 33 leaves; lacking leaves 25-26). Approx. 31 cm. Fair condition. Stains, including dampstains. 
Wear, open tears and extensive worming, affecting text. Marginal paper repairs to most leaves. New cloth binding. 
This copy includes an additional leaf (leaf [2] – approbations), which is not found in all copies. It is printed on one side 
only (the Bibliography of the Hebrew Book lists a copy in which this leaf was pasted on the verso of the title page, over 
the proofreader's foreword).

Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000
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96. מכתב בכתב-ידו וחתימתו של רבי יום 
טוב צהלון – ירושלים, תל"ב

טוב  יום  רבי  של  וחתימתו  בכתב-ידו  מכתב 
צהלון, מחכמי צפת וירושלים. ירושלים, ]תל"ב 

.]1672
אנקונה  עיר  שבק"ק  סגולה  "יחידי  אל  נכתב 
יע"א גבירים אבירים...", בבקשה לעזרה כספית 
להדפסת ספר מתורת זקנו רבי יום טוב צהלון 
בסוף,  המסולסלת  חתימתו  המהריט"ץ.   –
עה"ק  ירושלם  בתוככי  צהלון,  טוב  יום  "הצעיר 
תהיה  )=]ת[ל"ב(  ובבטח"ה  שנת  כותב  תוב"ב 

גבורתכם... לפ"ק".
בגב המכתב רישום הנמענים: "...יחידי סגולה... 

שבעיר אנקונה...". 
רבי יום טוב ב"ר עקיבא צהלון )נפטר תנ"ז(, נכד 
בית  חבר  וירושלים,  צפת  מחכמי  המהריט"ץ, 
חביב.  בן  משה  ורבי  יצחקי  דוד  רבי  של  דינם 
בצעירותו יצא לאירופה בשליחות צפת )בשנים 
תקופה  התגורר  מכן  לאחר  תט"ו-תי"ח(. 
צבי  שבתי  של  ממתנגדיהם  היה  שם  במצרים, 
כותב  יעקב ששפורטש  נתן העזתי. רבי  ונביאו 
מליוורנו  סופינו  רפאל  רבי  אל  במכתבו  עליו 
ובפרט  מצרים...  "וחכמי  תכ"ז(:  אייר  )בחודש 
הכרה  לי  שיש  צהלון  טוב  יום  כמוהר"ר  החכם 
עלה  מכן  לאחר  וביראתו...".  בחכמתו  בו 
כשהוא  לפטירתו,  עד  שהה  שם  לירושלים. 
מכהן כאחד מדייני העיר. תשובה ארוכה ממנו 
נמצאת בשו"ת חוט המשולש לרבי יהודה דיוואן 
חתום  הוא  כן,  כמו  יא(.  סימן  תצ"ט,  )קושטא 
על  יצחקי,  דוד  רבי  של  דינו  בבית  שני  כחבר 
תקנת ירושלים מחודש סיון תנ"ד בעניין פרעון 
)אף  חתום  וכן  כו(,  סימן  )שם,  אלמנה  כתובת 
כאן כחבר שני בבית דינו של רבי דוד יצחקי( על 
אגרת בעניין צאתו של רבי משה חאגיז למצרים. 
מאוחר יותר חתום כחבר שני בבית דינו של רבי 
)ראה  מולכו  יעקב  רבי  לצד  חביב,  אבן  משה 
שו"ת מהר"ם חביב, סימן קמב; שם גם נדפסה 
תשובה ממנו(. בניהו כותב: "הידיעה הראשונה 

עליו מירושלים היא משנת תנ"ד ומסתבר שבאותה שנה עלה אליה" – אך מהמכתב שלפנינו עולה שכבר בשנת תל"ב הוא היה בירושלים. 
מאמציו להדפסת ספרו של זקנו, שו"ת מהריט"ץ, שניכרים במכתב שלפנינו, נשאו פרי לבסוף והספר נדפס בשנת תנ"ד בוונציה. בראש הספר 
הקדמה ארוכה מאת רבי יום טוב, בה מתאר את נדודיו ואת קורות קהילת צפת. ראה אודותיו: מ' בניהו, תעודות מאיטליה מזמן חורבנה של 

קהילת צפת, ארץ ישראל ג )תשי"ד(, עמ' 244-246.
]1[ דף כפול. 30 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים, עם פגיעה במספר אותיות. סימני קיפול. 

פתיחה: $1500
הערכה: $3000-5000
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97. כתב-יד, סידור תכלאל, עם "פירושים" והגהות – תימן, תי"ד

כתב-יד, סידור "תכלאל" כמנהג יהודי תימן, עם פירושים – תפילות לימות החול ולשבתות, לחגים, מועדים ותעניות. ]תימן, תי"ד 1654 בקירוב[.
כתיבה תימנית נאה עתיקה, אופיינית למאה ה-17, רובה עם ניקוד עליון. בתוך הטקסט שילב הסופר ב"חלונות" פסקאות )קצרות יחסית( של 
"פירושים". רוב הפירושים הם פירושי מהר"י ונה. בהגדה של פסח מופיע פירוש מלא, המיוחס לרבי יצחק )מהר"י( ונה, והוא נכתב סביב נוסח 
ההגדה )שנכתב במרכז הדף(. בשולי הדפים מופיעות הגהות רבות, חלקן ארוכות, מכותבים אחרים, בכתיבה תימנית, ובהן פירושים נוספים 

ופסקי הלכות.
כתב היד כולל: תפילות לימות החול, תפילות לשבתות השנה, פרקי אבות, זמירות לשבת ולמוצאי שבת, תפילות לראש חודש, תפילות לחג 
הפסח, הגדה של פסח עם פירוש ארוך, תפילה לחג השבועות, אזהרות רבי שלמה אבן גבירול, תפילת התעניות, מגילת איכה וקינות, תפילות 
לימים נוראים, תפילות לחג הסוכות ולשמיני עצרת, הושענות, תיקון הגשם, הקפות ופיוטים לשמחת תורה, סדר ימי החנוכה, תקון פורים 
ופזמונים לפורים, מגילת אסתר )עם תפסיר(, מספדות, סליחות, "מרנות" ו"אל מלך" ]פיוטי סליחות הפותחים במילים "מרן די בשמיא" ו"אל 
מלך"[, סדר עבודה ליום הכפורים )לרבי אברהם אבן עזרא(, ברכות, עבור השנים ולוחות תקופה, נוסחי כתובות, ונוסחי גיטין ושטרות. פיוטי 

שירות ותשבחות.
לוחות התקופה שבסוף כתב-היד מתחילים משנת תי"ד ]1653-1654[, ומכאן תארוך כתב-היד לתקופה זו.

הסידור נמצא לפנינו כמעט במלואו, למעט דף או מספר דפים באמצע )אחרי דף ]150[(. יתכן שאף חסרים מספר דפים בסופו. כתב-היד פותח 
בתחילת הסידור: "בשם י"א אל עולם ...בכל עת תמיד תהלתו בפי. שאו ידיכם קדש וברכו את ה' – סידור גאמע".

בעמוד הריק בדף הראשון – רישומי תפילה ורישומי בעלות ארוכים )בחלקם מחוקים וקצוצים(. 
]159[ דף. 30 ס"מ בקירוב. מצב משתנה, טוב-בינוני עד בינוני. כתמים רבים. בלאי רב וקרעים. קרעים חסרים בשולי דפים רבים )משוקמים 

במילוי נייר(, עם פגיעות רבות בטקסט. כריכה לא מקורית.

פתיחה: $3000
הערכה: $5000-8000

96. Letter Handwritten and Signed by Rabbi Yom Tov Tzahalon – Jerusalem, 1672

Letter handwritten and signed by R. Yom Tov Tzahalon, a Torah scholar of Safed and Jerusalem. Jerusalem, [1672].
Addressed to the wealthy members of the Ancona community, with an appeal for financial assistance to publish a 
book by his grandfather, R. Yom Tov Tzahalon – the Maharitatz. Concludes with his calligraphic signature: "Yom Tov 
Tzahalon, in Jerusalem 1672".
R. Yom Tov son of R. Akiva Tzahalon (d. 1697), grandson of the Maharitatz, a Torah scholar of Jerusalem and Safed, 
dayan in the Beit Din of R. David Yitzchaki and R. Moshe ibn Habib. In his youth, he travelled to Europe as an emissary 
of Safed (in 1655-1658). He later lived in Egypt, where he was one of the opponents of Sabbatai Zevi and Nathan of 
Gaza. R. Yaakov Sasportas mentions him in his letter to R. Refael Supino of Livorno (in Iyar 1667), praising him for 
his wisdom and fear of G-d. He then immigrated to Jerusalem, where he lived until his passing, serving as a dayan. A 
lengthy responsum he authored is found in Responsa Chut HaMeshulash by R. Yehuda Diwan (Constantinople 1739, 
section 11). Likewise, there is a Jerusalem regulation from Sivan 1694 regarding a widow collecting her ketubah, by the 
Beit Din of R. David Yitzchaki, on which R. Yom Tov Tzahalon signed second (ibid., section 26). His also signed second 
on a letter from the Beit Din of R. David Yitzchaki regarding R. Moshe Hagiz's exit to Egypt. He later signed second on a 
letter from the Beit Din of R. Moshe ibn Habib, alongside R. Yaakov Molcho (see Responsa Maharam Habib, section 142; 
a responsum he authored is also printed there). Benayahu writes that the first evidence of him being in Jerusalem is 
from 1694, and presumes that he immigrated there that year. The present letter however indicates that he was already 
there in 1672. His efforts to publish his grandfather's book, Responsa Maharitatz, which are manifest in the present 
letter, eventually bore fruit and the book was published in Venice in 1694. The book opens with a lengthy foreword 
by R. Yom Tov Tzahalon, in which he describes his travels and the history of the Safed community. see: M. Benayahu, 
Documents from Italy Relating to the Temporary Abandonment of Safed by the Jews, Eretz Israel III (1954), pp. 244-246.
[1] double leaf. 30 cm. Good condition. Stains. Tears, affecting several characters. Folding marks.

Opening price: $1500
Estimate: $3000-5000
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97. Manuscript, Tiklal Siddur, with Commentaries 
and Glosses – Yemen, 1654

Manuscript, Tiklal siddur according to Yemenite rite, 
with commentaries – prayers for weekdays, Shabbat, 
festivals, special days and fast days. [Yemen, ca. 1654].
Neat, early Yemenite script, typical of the 17th century, 
predominantly with supralinear vocalization. In 
"windows" within the text, the scribe wrote (relatively 
short) commentaries, most by R. Yitzchak (Mahari) 
Wanneh. The Passover Haggadah contains a full-length 
commentary attributed to R. Yitzchak Wanneh, written 
around the text of the Haggadah (which occupies the 
center of the leaf. The siddur also contains many glosses 
– some long – by other writers (Yemenite script), with 
additional commentary and halachic rulings.
The manuscript includes: prayers for weekdays, 
prayers for year-round Shabbatot, Pirkei Avot, songs 
for Shabbat and Motza'ei Shabbat, prayers for Rosh 
Chodesh, prayers for Passover, Passover Haggadah with 
lengthy commentary, prayers for Shavuot, Azharot by 
R. Shlomo ibn Gabirol, prayers for fast days, Eichah and 
lamentations, prayers for the High Holidays, prayers 
for Sukkot and Shemini Atzeret, Hoshanot, Tikkun 
HaGeshem, Hakafot and piyyutim for Simchat Torah, 
order for Chanukah, Tikkun and songs for Purim, Esther 
scroll (with Tafsir), eulogies, selichot, Marranot and El 
Melech (selichot beginning with the words Maran and 
El Melech), order of Yom Kippur Temple service (by R. 
Avraham ibn Ezra), blessings, tables of leap years and 
tekufot, text of ketubot, divorce documents and other 
official documents. Shirot VeTishbachot piyyutim.
The tekufah tables at the end of the manuscript begin in year 5414 (1653-1654), hence the date of the manuscript.
The siddur is almost complete. It appears to be lacking one or several leaves after leaf [150]. It may also be lacking 
several leaves at end. The manuscript begins at the beginning of the siddur.
Prayers and lengthy ownership inscriptions (partially deleted or trimmed) inscribed on the first page (left blank by the 
scribe).
[159] leaves. Approx. 30 cm. Condition varies, good-fair to fair. Many stains. Extensive wear and tears. Marginal open tears to 
many leaves (repaired with paper), with significant damage to text. Non-original binding.

Opening price: $3000
Estimate: $5000-8000
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שבתי  שמשון  יעקב  רבי  מאת  מצות"  "תרי"ג   – כתב-יד   .98
סיניגאליה בעל "שבת של מי" – חיבור שלא נדפס – איטליה, המאה 

ה-19

כתב-יד, סדר תרי"ג מצוות, מאת רבי יעקב שמשון שבתי סיניגאליה בעל 
"שבת של מי". ]איטליה, המאה ה-19[.

כתיבה איטלקית מרובעת נאה, יתכן שהיא כתיבת ידו של המחבר.
בשער כתב היד: "תרי"ג מצות שסידר בעל מדבר צין". "מדבר צין" הוא 
אחד מחיבוריו של רבי יעקב שמשון שבתי סיניגאליאה שלא נדפסו, והוא 

מזכירו בספריו שנדפסו.
לאחר השער מופיעה "הקדמת המחבר – של חשקן בתורה יעקב שמשון 

שבתי בלא"א רפאל מסיניגאליא ס"ט זיע"א".
מדרבנן,  המצוות  ושבע  התורה  מן  המצוות  תרי"ג  את  מונה  החיבור 
כשהן מחולקות לסוגים: "תדירי", "לעת שיזדמן", "כשיבנה בית קדשנו". 
)דף רסד ע"ב( בשם  בהקדמתו כותב המחבר שראה הגהה בספר של"ה 
"מגילת סתרים", בה יש מניינים ורמזים לסוגים השונים של תרי"ג המצוות, 
שצריך  המצות  אותן  בין  הם,  מהו  לדעת  אחשבה  יעקב  תולעת  "ואנכי 
לקיימם בכל עת וזמן, ובין אותן לעת שיזדמן, וכן אותן הנשארים לכשיבנה 

בית קדשנו ותפארתנו, ואמרתי אספרה אחת אחת למצוא חשבון...".
למיטב ידיעתנו, החיבור לא נדפס.

מגדולי  ת"ר(,  הת"ק-סביבות  )שנות  סיניגאליה  שבתי  שמשון  יעקב  רבי 
בחיבורו  נודע  נדפסו.  לא  שחלקם  רבים,  ספרים  ומחבר  איטליה  חכמי 
"שבת של מי" על מסכת שבת, שנדפס במספר מהדורות והתקבל בקרב 
הלומדים כאחד מספרי היסוד למסכת זו. היה מוערך מאד על חכמי דורו. 
החיד"א, שקיים איתו קשרי ידידות, כותב באחד ממכתביו אליו: "ידידינו 
ואהובנו חכם לב איש חסיד כמה"ר יעקב שמשון סיניגאליה יצ"ו... מעיד 
חיד"א,  )אגרות  שמו..."  מברך  אני  הימים  ברוב  כי  וארץ  שמים  עלי  אני 
מהדורת רוזנברג, סימן ז(. כמו כן, עמד בקשרי ידידות ומכתבים עם רבי 
דוד זינצהיים, המפליג בשבחו וכותב עליו בהסכמה לספרו "מתת אלוקים": 
"ומתת אלקים היא להרב המובהק מאיר כברק חובר חיבורים מחוכם עצום 

ורב כמוהר"ר יעקב שמשון שבתי סינגאליא נר"ו מעיר אנקונא יע"א אשר כבר יצא מוניטין שלו בעולם בכמה ספרים חשובים שיצאו לאויר הדפוס 
ונתפשטו בקרב ישראל", ובהסכמה לספרו "נזיר שמשון": "הנה מרחוק יד שלוחה אלי יד הגדולה מהחכם השלם והכולל זה סיני רב ועצום מפורסם 

לשבח שקדן בתורה וזו היא אומנתו... אשר חיבורים הללו עיני ראתה ושמח וגם הכרתי הרב הנ"ל ע"י כמה שו"ת שהריץ אלי...".
רבי יעקב שמשון שבתי סירב ליטול על עצמו עול רבנות, והיה יושב ושוקד בתורה וכותב את חיבוריו. על מצבתו ביקש שלא יכתבו שום תואר 
מלבד "חשקן בתורה" ]כינוי זה מופיע גם בראש ההקדמה בכתב-יד שלפנינו: "הקדמת המחבר של חשקן בתורה יעקב שמשון שבתי בלא"א 
רפאל מסיניגאליא ס"ט זיע"א"[. הוא היה מחבר פורה במיוחד וכתב חיבורים רבים. למעלה מעשרה חיבורים שלו נדפסו, בהם ספר "שבת של 
מי" – על מסכת שבת; ספר "אביר יעקב" – על מסכת כריתות, ספר "נזיר שמשון" – על המשניות, ספר "מתת אלהים" )עם "לקט שכחה"( – על 
מסכתות הש"ס, ועוד. מלבד זאת נותרו כמה מחיבוריו בכתב-יד, בהם החיבור שלפנינו )על-ידי "מכון ירושלים" נדפסו לאחרונה חיבוריו "מטה 

עז" על מסכתות ערכין וזבחים ו"פיסת בר" על מסכתות מנחות ובכורות(.
החיבור שלפנינו תואר על ידי רבי חיים רוזנברג, רבה של אנקונה, ברשימת החיבורים בכת"י של רבי יעקב שמשון שבתי סיניגאליה )בספר 

"אגרות דרב חיים יוסף דוד אזולאי", וואץ תרפ"ז, עמ' 11-12, הערה 3(, שם הוא מכנהו "קונטריס סדר המצות, על תרי"ג מצות".
]31[ דף )ועוד מספר דפים ריקים(. 16.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות וכתמים כהים. סימני עש, עם פגיעה בטקסט. כריכה 

מקורית, פגומה.

פתיחה: $2000
הערכה: $5000-8000

98a

ברכת המחבר למי שידפיס את ספרו

בכתב היד של חיבורו "מטה עז" )שיצא לאור על ידי "מכון ירושלים"(, מברך רבי יעקב שמשון שבתי סיניגאליה את מי שיתנדב להדפיס 

את ספרו, במילים הבאות: "ונהפוך הוא לאיש חסד אם יתנדב לבו להדפיסו לי ולשמי, מפי עליון יבורך, כל חותמי ברכות שבמקדש יחול 

על ראשו, לו זרוע עם גבורה, שנות חיים יוסיפו לו, סגי ומסגי בטיבותא, ויזכה לראות בנחמה בביאת משיח צדקנו...".

Author's Blessing for Whoever Publishes His Book

In the manuscript of his work Mateh Oz (published by Machon Yerushalayim), R. Yaakov Shimshon Shabtai Sinigaglia blesses 

whoever volunteers to print his book: "…the kind person who undertakes to publish my work, will be blessed by G-d… he 

will have an arm with might, years of life will be added to him, and evergrowing goodness, he will merit to see the consolation 

with the coming of Mashiach…".
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98. Manuscript – Taryag Mitzvot by Rabbi Yaakov Shimshon Shabtai Sinigaglia, Author of Shabbat shel Mi 
– Unpublished Work – Italy, 19th Century

Manuscript, Taryag Mitzvot, list of 613 commandments, by R. Yaakov Shimshon Shabtai Sinigaglia, author of Shabbat 
shel Mi. [Italy, 19th century].
Neat Italian square script, possibly handwritten by the author.
The title page states: "613 commandments listed by the author of Midbar Tzin". Midbar Tzin is an unpublished work 
of R. Yaakov Shimshon Shabtai Sinigaglia which he mentions in his printed books. 
The title page is followed by the author's preface. 
The work lists the 613 Torah commandments and seven rabbinic commandments, divided into categories: "Constant", 
"When the opportunity arises", "When our Temple will be built". In his preface, the author explains that he saw counts 
and hints for the various classifications of mitzvot in a gloss in the Shelah (p. 264b) quoting the Megillat Setarim, so he 
resolved to list the commandments here in categories accordingly. 
To the best of our knowledge, this work is unpublished.
R. Yaakov Shimshon Shabtai Sinigaglia (1740s – ca. 1840), leading Italian Torah scholar and particularly prolific author. 
He authored many compositions, some of which are to date unpublished. He is renowned for his work Shabbat shel 
Mi on Tractate Shabbat, which was published in several editions and is considered a classic book for the study of this 
tractate. He was held in high regard by the rabbis of his generation. The Chida, who entertained close ties with him, 
attested in a letter to him that he would bless him every day (Igrot Chida, Rosenberg edition, section 7). Likewise, he 
maintained ties and exchanged correspondence with R. David Sinzheim, who praises him profusely in his approbations 
to his books Matat Elohim and Nezir Shimshon.
R. Yaakov Shimshon Shabtai refused to undertake a rabbinic position, and applied himself exclusively to Torah study 
and the writing of his works. He was a particularly prolific author, and composed many works. Over ten of his works 
were published, including Shabbat shel Mi on Tractate Shabbat, Abir Yaakov – on Tractate Keritot, Nezir Shimshon – on 
Mishnayot, Matat Elohim (with Leket Shichchah) – on Talmudic tractates, and more. Several of his compositions remain 
unpublished, including the present work (two of his works was recently published by Machon Yerushalayim: Mateh Oz 
on Tractates Arachin and Zevachim, and Pisat Bar on Tractates Menachot and Bechorot).
The present work is mentioned by R. Chaim Rosenberg Rabbi of Ancona, in a list of R. Yaakov Shimshon Shabtai 
Sinigaglia's manuscript works (Igrot DeRav Chaim Yosef David Azulai, Vác 1927, pp. 11-12, note 3).
[31] leaves (and several blank leaves). 16.5 cm. Fair condition. Stains, including dampstains and dark stains. Worming, affecting 
text. Original binding, damaged.

Opening price: $2000
Estimate: $5000-8000

98c 98b
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אב"ד  אבולעפיה  חיים  רבי  תשובת   – כתב-יד   .99
לאריסה,   – וחתימתו  בכתב-ידו  הוספות  עם  אזמיר, 

שנות הת"ק

דוד  ב"ר  חיים  רבי  מאת  יורשים,  בהלכות  תשובה  כתב-יד, 
אבולעפיה אב"ד אזמיר. ]לאריסה )יוון(, ראשית שנות הת"ק 

בקירוב[.
כפי  מקומות,  בשני  בכתב-יד  הוספות  עם  סופר,  כתיבת 
הנראה בכתיבת ידו של רבי חיים אבולעפיה. בסיום התשובה 
חיים   – והעבריה  העברי  מילדי  "אחד  המסולסלת:  חתימתו 

בכמהור"ר דוד אבואלעפייא זלה"ה".
תשובה ארוכה בעניין פסק דין קודם של רבי חיים אבולעפיה 
הצוואה  דבר[  ]על  ע"ד  בורלא  הר"י  המנוח  ל"יורשי  שניתן 
והייתה  לחול  מקום  זו  לצוואה  דאין  ממורישם...  העשוייה 
לבית  היריבים  הדין  בעלי  הלכו  דינו  פסק  בעקבות  לבער". 
הדין בשאלוניקי ושם נפסק לזכותם. בתשובה שלפנינו מגיב 
ומגן  בשאלוניקי,  הדין  בית  של  לפסק  אבולעפיה  חיים  רבי 
של  הדין  פסק  הועתק  כתב-היד  בראש  הראשון.  פסקו  על 
שמואל  ורבי  תקי"ח(  )נפטר  הלוי  יצחק  שאלוניקי, רבי  רבני 

פלורינטין )נפטר תקי"ד(, עם העתקת חתימותיהם.
למיטב ידיעתנו התשובה לא נדפסה.

תקל"ה(,  נפטר  )השלישי;  אבולעפיה  דוד  ב"ר  חיים  רבי 
אב"ד אזמיר ומגדולי הפוסקים בדורו. בן אחיו של רבי חיים 
אבולעפיה, ממחדשי היישוב היהודי בטבריה. נולד בירושלים, 
ובין רבותיו נמנה רבי יצחק הכהן רפפורט בעל "בתי כהונה". 
בגיל צעיר התקבל לדיין בעיר צפת, וסמוך לשנת ת"ק התמנה 
קהילת  סבלה  תקט"ו  בשנת  שביוון.  לאריסה  בעיר  לרב 
לאריסה גזרות שונות, ורבי חיים אבולעפיה נאלץ לעזוב את 
העיר עם חלק מבני עירו. הוא התיישב בשאלוניקי, ובה ישב 
עד שנת תקכ"א, אז התמנה לרב הראשי – ה"חכם באשי" של 

אזמיר. רבי חיים היה פוסק גדול בדורו. חבר בית דינו – רבי אליקים גאטינייו – כותב: "...בימי הרב המופלא מ"ו מהרח"א, ב"ד היו נוהגים על 
פיו". חלק מתשובותיו ופסקיו נדפסו בספרי חכמי דורו. חבורו הגדול והחשוב על הסמ"ג נשרף בשריפה הגדולה באזמיר בשנת תקל"ב. חלק 
קטן מפסקיו ודרשותיו ושרידים מספרו על הסמ"ג נדפסו בספרו "נשמת חיים", שאלוניקי תקס"ו. שרידים נוספים מכתביו נדפסו בסוף הספר 

"אשדת הפסגה", מאת תלמידו רבי יוסף נחמולי )שאלוניקי תק"נ(, בהם כמה מתשובותיו בהלכה, דרושים ופירוש להגדה של פסח. 
]5[ דף. 20.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרעים. סימני עש, עם פגיעה בטקסט. נתון בכריכה חדשה.

פתיחה: $1000
הערכה: $2000-3000
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99. Manuscript – Responsum by R. Chaim Abulafia Rabbi of Izmir, with His Handwritten Additions and 
Signature – Larissa, Mid-18th Century

Manuscript, responsum on laws of inheritance, by R. Chaim son of R. David Abulafia Rabbi of Izmir. [Larissa (Greece), 
ca. mid-18th century].
Written by a scribe, with two additions presumably handwritten by R. Chaim Abulafia. Concludes with the calligraphic 
signature of R. Chaim Abulafia.
Lengthy responsum regarding a previous ruling issued by R. Chaim Abulafia, in which he had rendered a certain will 
invalid. The disinherited heirs contested his ruling in the Salonika Beit Din, that ruled in their favor. In the present 
responsum, R. Chaim Abulafia defends his original ruling. The manuscript begins with a copying of the ruling of the 
rabbis of Salonika – R. Yitzchak HaLevi (d. 1758) and R. Shmuel Florentin (d. 1754), with their copied signatures.
This responsum is to the best of our knowledge unpublished.
R. Chaim son of R. David Abulafia (the third; d. 1775), rabbi of Izmir and leading halachic authority in his times. Nephew 
of R. Chaim Abulafia founder of the Jewish settlement in Tiberias. Born in Jerusalem, he studied under R. Yitzchak 
HaKohen Rappaport author of Batei Kehunah. At a young age he was accepted as dayan in Safed, and around 1740, 
he was appointed rabbi of Larissa, Greece. In 1755, various decrees were passed against the Larissa community, and R. 
Chaim Abulafia was compelled to leave the city together with some of his community members. He settled in Salonika, 
where he remained until his appointment as chief rabbi of Izmir in 1761. R. Chaim was a prominent posek in his times. 
R. Elyakim Gattegno, a dayan in his Beit Din, attested that the Beit Din would follow his rulings. Some of his responsa 
and rulings are recorded in the books of his contemporaries. His comprehensive and important work on the Semag 
was burnt in the great fire in Izmir, 1772. A small part of his rulings, sermons and remnants of his book on the Semag 
were published in his book Nishmat Chaim, Salonika 1806. Additional remnants of his writings were published at the 
end of Ashdot HaPisga by his disciple R. Yosef Nahmoli (Salonika 1790), including some halachic responsa, homilies and 
commentary on the Passover Haggadah.
[5] leaves. 20.5 cm. Good-fair condition. Stains. Tears. Worming, affecting text. New binding.

Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000
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100. כתב-יד – תשובות ופסקים מחכמי מרוקו שלא נדפסו, בכתב-ידו של רבי יהודה ב"ר יעקב טולידאנו – מכנאס, שנות הת"ק 
– תיעוד מנהגי הקהילות במרוקו

כתב-יד, תשובות ופסקים מחכמי מרוקו, בכתיבת ידו של רבי יהודה ב"ר יעקב טולידאנו, מחכמי מכנאס. ]מכנאס, אמצע שנות הת"ק בקירוב[.
כתיבה מערבית רהוטה. 

כתב-היד כולל ליקוטים שונים של פסקים ותשובות, רובם בענייני חושן משפט, מכתביהם של חכמי מרוקו, ביניהם: רבי יעקב אבן צור )היעב"ץ( 
ובנו רבי רפאל, רבי משה בירדוגו )המשבי"ר(, רבי מרדכי בירדוגו )המרבי"ץ(, אבי הכותב "הרב א"א זלה"ה" רבי יעקב טולידאנו )מהרי"ט(, דוד 
הכותב "אדוני דודי מהר"ח זלה"ה" רבי חיים טולידאנו )מהרח"ט(, רבי משה טולידאנו – "תלמידו של הרב א"א ]אדוני אבי[ זלה"ה", רבי וידאל 

הצרפתי, רבי מנחם סירירו, רבי יעקב אבן דאנאן, רבי משה מאימרן, ועוד.
במספר מקומות הוסיף הכותב על דבריהם )בכתב קטן יותר(, כשהוא חותם: "יהודה", "יהודה טולידאנו", וכדומה. מן הדברים עולה כי מדובר 

ברבי יהודה ב"ר יעקב טולידאנו ממכנאס.
כאמור, רובו של כתב-היד עוסק בענייני חושן משפט, אך יש בו גם ליקוטים בנושאים אחרים וכן תיעוד רב של מנהגי הקהילות במרוקו.

כותרת בדף לז/2: "קיצור דיני מתנת ש"מ ]שכיב מרע[ מכ"י אדוני דודי מהר"ח זלה"ה", בעמוד הבא: "ע"כ מא"ד מהר"ח זלה"ה ומכאן ואילך 
מא"א זלה"ה".

כותרת בדף סג/2: "פס"ד ]פסקי דינים[ מלוקטים מח"מ ]מחושן משפט[ של הרב הגדול כמוהר"ר יעקב טולידאנו ז"ל" )נקטע בהמשך וחסר(.
למיטב ידיעתנו רובו של התוכן בכתב-יד זה לא נדפס.

כתב-היד חסר בראשו ובסופו )מתחיל בדף כג באמצע עניין ומסיים בדף פב באמצע משפט(. בראש כתב-היד נכרך כתב-יד אחר, עם תוכן 
דומה, מתקופה מאוחרת יותר. רישומי בעלות רבים בדפים הריקים )כולל של רבי מרדכי בן ג'ו Bengio אב"ד טנג'יר ובני משפחתו(.

]31[ דף; כג-סג, סח-פב דף )חסרים דפים בתחילה, באמצע ובסוף(, ועוד דפים רבים ריקים. 15 ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי. קרעים וסימני 
עש, עם פגיעה בטקסט. דפים מנותקים. כריכה פגומה ומנותקת חלקית.

מצורף אישור מומחה.

פתיחה: $1000
הערכה: $2000-3000
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101. כתב-יד – חידושים ודרושים על התורה – ארם צובה, שנות הת"ק

כתב-יד, ליקוטי חידושים ודרושים על התורה ועניינים נוספים. ]ארם צובה?, סוף שנות הת"ק בקירוב[.
ליקוטים שונים, רובם על התורה, עם ליקוטים על נביאים, מסכת אבות, ועוד. חלק מהדברים לוקטו מספרי דפוס, אך יתכן שיש בכתב-היד גם 
חידושים מקוריים )כתב-היד לא נבדק בצורה יסודית(. הכותב הוא כפי הנראה רבי חייא בוטיש הלוי, אשר שמו מופיע ברישום באחד הדפים: 
"היום עש"ק מ"א למטמונים ]ת[קצ"ו פה עה"ק טבריא תוב"ב הצעיר חייא בוטיש הלוי". במספר מקומות מופיעה )בסוף קטעים( החתימה 
"חייא". לא ברור מי הכותב, כפי הנראה הוא אחד מחכמי אר"ץ. יתכן והוא נכדו של רבי חייא בוטיש הלוי שכיהן כרב בקילז הסמוכה לארם צובה 

בשנת תקכ"ד, ומוזכר בספר "זכור ליצחק" של חתנו רבי יצחק הררי )ליוורנו תקע"ח, סימן עט, דף קיז(.
בדף הראשון בכתב-היד שלפנינו, נכתב בין היתר: "מו"ר הראב"ע נר"ו בספרו הבהיר יושב אהלים..." – הכוונה היא לרבי אברהם ענתיבי אב"ד 

ארם צובה שנפטר בשנת תרי"ח, והדברים מופיעים בראש ספרו שנדפס בשנת תקפ"ה.
במספר מקומות בכתב-היד רישומים של עשיית גורל החול, עם רישומי שמות אנשים. 

כ-170 דפים כתובים. 14.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות וכתמים כהים. קרעים ובלאי. במספר דפים קרעים חסרים גדולים 
עם פגיעה בטקסט. מספר דפים מנותקים. שיקומים בנייר דבק. דהיית דיו במספר דפים. כריכה ישנה, מנותקת ופגומה.

פתיחה: $3000
הערכה: $4000-5000

100. Manuscript – Unpublished Responsa and Rulings by Moroccan Rabbis, Handwritten by Rabbi Yehuda 
Son of Rabbi Yaakov Toledano – Meknes, Late 18th Century – Documentation of the Customs of Moroccan 
Communities

Manuscript, responsa and rulings by Moroccan Torah scholars, handwritten by R. Yehuda son of R. Yaakov Toledano, a 
Meknes Torah scholar. [Meknes, ca. late 18th century].
Cursive Western script.
The manuscript comprises various selections of rulings and responsa, mostly on monetary laws, from the writings of 
Moroccan Torah scholars, including: R. Yaakov ibn Tzur (the Yaavetz), his son R. Refael, R. Moshe Berdugo (HaMashbir), 
R. Mordechai Berdugo (HaMarbitz), the writer's father R. Yaakov Toledano, the writer's uncle R. Chaim Toledano, R. 
Moshe Toledano, R. Vidal HaTzarfati, R. Menachem Serero, R. Yaakov ibn Danan, R. Moshe Maimran, and more.
Additions in smaller script in several places, by the writer, signed "Yehuda", "Yehuda Toledano", and the like. It appears 
that the writer is R. Yehuda son of R. Yaakov Toledano of Meknes.
As mentioned, most of the manuscript pertains to monetary laws, yet it also contains selections on other topics, as well 
as extensive documentation of the customs of Moroccan communities.
To the best of our knowledges, the content of this manuscript is mostly unpublished.
The manuscript is lacking beginning and end (begins on leaf 23 in the middle of a topic, and ends with leaf 82 in 
the middle of a sentence). A different manuscript,  with similar content but from a later period, was bound at the 
beginning. Many ownership inscriptions on the empty leaves (including inscriptions of R. Mordechai Bengio Rabbi of 
Tangier and his relatives). 
[31] leaves; 23-63, 68-82 leaves (lacking leaves at beginning, middle and end), and many blank leaves. 15 cm. Fair condition. Stains 
and wear. Tears and worming, affecting text. Detached leaves. Binding damaged and partially detached.
Expert report enclosed.

Opening price: $1000 
Estimate: $2000-3000
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101. Manuscript – Torah Novellae and Homiletics – Aleppo, 19th Century

Manuscript, selected novellae and homiletics on the Torah portions and other topics. [Aleppo?, 19th century].
Various selections, mostly on the Torah portions, with selections on Neviim, Tractate Avot, and more. Some of the 
teachings were gathered from printed books, thought the volume may also comprise some original novellae (the 
manuscript was not thoroughly studied). The writer is presumably R. Chiya Betesh HaLevi, whose name appears in an 
inscription on one leaf: "Today, Erev Shabbat, 41st day of the Omer 1836, here in Tiberias, Chiya Betesh HaLevi. Several 
sections conclude with the signature "Chiya". It is unclear who the writer was, though it appears that he was a Torah 
scholar in Aleppo. He may have been a grandson of R. Chiya Betesh HaLevi who served as rabbi of Kilis (a town near 
Aleppo) in 1764, and is mentioned in the book Zechor LeYitzchak by his son-in-law R. Yitzchak Harari (Livorno 1818, 
section 79, leaf 117).
On the first leaf of the manuscript, the writer quotes teachings from the book Yoshev Ohalim by his teacher, R. Avraham 
Antebi Rabbi of Aleppo, mentioning him with the blessing for the living. Yoshev Ohalim was published in 1825, and R. 
Avraham Antebi passed away in 1858. 
Inscriptions recording the practice of Goral HaChol (geomancy) in several places, including names.
Approx. 170 written leaves. 14.5 cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains and dark stains. Tears and wear. Large open 
tears to several leaves, affecting text. Several detached leaves. Tape repairs. Ink faded in several places. Old binding, detached and 
damaged.

Opening price: $3000
Estimate: $4000-5000
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 – שליחות  בעניין  תשובה  כתב-יד,   .102
בעל  הכהן  דוויך  שאול  רבי  המחבר  אוטוגרף 

"אמת מאר"ץ" – ארם צובה, המאה ה-19

חפץ  שקנה  "שליח  בעניין  הלכתית  תשובה  כתב-יד, 
הכהן.  דוויך  שאול  המחבר רבי  אוטוגרף   – במעותיו" 

]ארם צובה, המאה ה-19[.
תשובה בכתב-יד אודות "שליח שקנה חפץ במעותיו". 
רבי  מאת  מאר"ץ  אמת  בשו"ת  נדפסה  זו  תשובה 
נכדו  ידי  שאול דוויך הכהן )הראשון(, שיצא לאור על 
)"הרב השד"ה"( לאחר פטירת  דוויך הכהן  רבי שאול 
המחבר, בירושלים תר"ע. בדף שלפנינו קרעים חסרים 
עם פגיעות בטקסט, עובדה התואמת את דברי הרב 
הייתי  ימי  "וכל  הנדפס:  הספר  בהקדמת  השד"ה 
להוציא  ואקיימנו  זה  ענין  לידי  יבוא  מתי  מצטער 
לאור מכתיבות הרב המחבר... מרוב התלאות... נאבדו 
איזה עלין  ה' לפליטה  לי  וזה השאיר  רוב כתיבותיו... 
מקוטעים אשר מרוב הזמן נטשטשו ועש אכלם, ואני 
בעוניי מדוכא ביסורין... לא יכולתי להגיהם ולהעתיקם 
אחת  לפעמים  תמצא  המצא  באשר  וע"כ  כראוי... 
מהתשובות ענין חסר... ח"ו לנגוע בכבוד הרב המחבר". 
הנדפס  בנוסח  שלפנינו:  הדף  את  תואם  זה  תיאור 
באופן  מילים,  על  דילוג  המציינים  סימונים  מופיעים 
שלפנינו.  בדף  המילים  וחסרון  הקרעים  את  שתואם 
לפנינו אם כן אוטוגרף המחבר, אשר עמד כבר במצב 

זה לפני הרב השד"ה בהכנתו את התשובה לדפוס. 
בראש הדף רישום מאוחר: "סי' ל"ז )שייך לחו"מ סי' 
כותב בשורה הראשונה  קפ"ג(". שני תיקונים מאותו 
"ענין  לדף  מעבר  נוסף  מאוחר  רישום  התשובה.  של 
שליח שקנה חפץ במעותיו". יתכן ורישומים אלה הם 

בכתיבת ידו של הרב השד"ה. 
רבי שאול דוויך הכהן, מתלמידיו המובהקים של רבי 
אברהם ענתיבי, רבה הראשי של חלב שבסוריה. כיהן 
שבט  בד'  נפטר  תרכ"ט.  שנת  לאחר  חלב  של  כרבה 
לפסק  נדפסה הסכמתו  ת"ר  שנות  בסביבות  תרל"ד. 
"מר  אברהם  רבי  של  בשו"ת  ענתבי  אברהם  רבי  של 

ואהלות" )אה"ע סי' יב, ליוורנו תר"ב, דף נח/א(. אודות חייו כמעט לא ידוע לנו מאומה. מתוך כתביו נדפס השו"ת "אמת מאר"ץ" על ידי נכדו 
– הנושא את שמו – רבי שאול דוויק הכהן )תרי"ח-תרצ"ג(, דיין מקובל וראש ישיבה בארם צובא ובירושלים – הידוע בכינויו "הרב השד"ה".

]1[ דף. 31 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים ועקבות עובש ופטריה. קרעים וקרעים חסרים, עם פגיעות בטקסט. קרע החוצה את הדף לרחבו. 
הדבקת נייר לשיקום במקום אחד. סימני קיפול ובלאי.

פתיחה: $1000
הערכה: $2000-3000
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102. Manuscript, Responsum on the Topic of Shlichut – Autograph of the Author Rabbi Shaul Douek 
HaKohen, Author of "Emet MeEretz" – Aleppo, 19th Century

Manuscript, halachic responsum on the topic of Shlichut – autograph of the author R. Shaul Douek HaKohen. [Aleppo, 
19th century].
Handwritten responsum on the topic of an agent who purchased an object with his money. This responsum was printed 
in Responsa Emet MeEretz by R. Shaul HaKohen Douek (the first), published by his grandson R. Shaul Douek HaKohen 
(HaRav HaSadeh) after the author's passing, in Jerusalem 1910. There are open tears to the present leaf, with damage 
to the text, consistent with the description of HaRav HaSadeh in his foreword to the printed book, where he notes that 
most of the author's writings were lost over time, and the few extant leaves are fragmented, faded and affected by 
worming. The printed text includes markings indicating missing words, which correspond to the places where there are 
open tears and missing words in the present leaf. This is therefore the author's autograph, which was already in a poor 
state when HaRav HaSadeh prepared it for print.
Late inscription at the top of the leaf: "section 37 (relevant to Choshen Mishpat section 183)". Two emendations by the 
same writer on the first line of the responsum. Another late inscription on the verso "Agent who purchased an object 
with his money". These inscriptions may have been handwritten by HaRav HaSadeh.
R. Shaul Douek HaKohen, a close disciple of R. Avraham Antebi, chief rabbi of Aleppo, Syria. He served as rabbi of 
Aleppo after 1869, and passed away on 4th Shevat 1874. His approbation to a ruling by R. Avraham Antebi was printed 
in the 1840s in R. Avraham's responsa work Mor VaAhalot (Even HaEzer section 12, Livorno 1842, p. 58a). Almost 
nothing is known about his life. His writings were published in Responsa Emet MeEretz by his grandson and namesake 
– R. Shaul Douek HaKohen – known as HaRav HaSadeh (1858-1933), dayan, kabbalist and yeshiva dean in Aleppo and 
Jerusalem.
[1] leaf. 31 cm. Fair-poor condition. Stains and traces of mold. Closed and open tears, affecting text. Tear across width of leaf. 
Paper repair in one place. Folding marks and wear.

Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000

103. שני דפים בכתב-יד קדשו של רבינו ה"בן איש חי" – דרשות על הפסוק "פותח את ידיך" – "...ובזה אתה משפיע לכל חי 
רצון... כי הפתח פתוח תמיד והשפע נמשך ובא מתמול שלשום להחיות את הכל"

שני דפים )ארבע עמודים, כשישים שורות( בכתב-יד קדשו של רבינו יוסף חיים מבגדאד בעל "בן איש חי". ]בגדאד, המחצית השניה של המאה 
ה-19 בקירוב[.

בדפים שלפנינו דורש ה"בן איש חי" את הפסוק "פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון", ועוסק בשפע הברכה שמגיע מן הקב"ה. בתוך הדברים 
יובן פותח את ידיך שתי ידים שהם מילוי ומלוי המלוי ובזה אתה משפיע לכל חי רצון", ובהמשך: "וז"ש פותח את ידיך  "...ובזה  הוא כותב: 
ומשביע לכל חי רצון צדיק ה' בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו, פירוש זה דרכך יתברך להיות משפיע בתמידות בלתי הפסק... כי הפתח פתוח תמיד 

והשפע נמשך ובא מתמול שלשום להחיות את הכל".
הגאון רבינו יוסף חיים מבגדאד )תקצ"ג-תרס"ט(, בעל "בן איש חי" ועוד עשרות ספרים חשובים. בנו של רבי אליהו חיים בן רבי משה חיים רבה 
של בגדאד. תלמידו של רבינו עבדאללה סומך. מנערותו נודע בגאונותו ובצדקותו. לאחר פטירת אביו בשנת תרי"ט, כשהיה רק בן כ"ו שנה, עלה 
על מקומו לדרוש בבית הכנסת הגדול, ומאז דרש שם מדי שבת כחמישים שנה. בדרשותיו בשבתות המיוחדות כשבת תשובה ושבת הגדול 
היו מתאספים למעלה מארבעת אלפים אנשים, והיה דורש לפניהם ומרתק את הקהל כארבע וחמש שעות, כשהוא מתבל את דבריו במשלים 
נעימים. דרשותיו היו בלולות בהלכה ובאגדה, פסקי הלכות ופירושי פסוקים ואגדות חז"ל, על דרך הפשט, על דרך הרמז ועל דרך חכמת הסוד.
רבינו ה"בן איש חי" היה גדול חכמי עירו וארצו, כל הרבנים והדיינים בבגדאד נכנעו למוצא שפתיו והוא היה המנהיג הבלתי מעורער של יהדות 
בבל. עסק ב"תורה לשמה". גדולתו כ"חד בדרא" בנגלה ובנסתר התפרסמה בכל קצוי תבל, והוא נודע בקדושתו הרבה. בשנת תרכ"ט נסע לארץ 
ישראל להשתטח על קברות הצדיקים, ואז נתגלה אליו מן השמים שהוא משורש נשמת בניהו בן יהוידע ולכן קרא לרבים מחיבוריו: בן איש 
חי, בן איש חיל, בן יהוידע, רב פעלים, עוד יוסף חי, ועוד. מספריו: לשון חכמים, אדרת אליהו, שו"ת תורה לשמה )שהדפיס בעילום שם(, חסדי 

אבות, ברכת אבות, ועוד.
]2[ דף )4 עמ'(. 13.5 ס"מ. מצב טוב. נתונים בכריכה חדשה מהודרת.

פתיחה: $5000
הערכה: $6000-8000
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103. Two Leaves Handwritten by the Ben Ish Chai – Homilies on the Verse "You Open Your Hand" – About 
the Abundance of Blessing from G-d 

Two leaves (four pages, some sixty lines) handwritten by R. Yosef Chaim of Baghdad, the Ben Ish Chai. [Baghdad, ca. 
second half of 19th century].
Homily by the Ben Ish Chai on the verse "You open Your Hands and satisfy every living thing [with] its desire", discussing 
the abundance of blessing which G-d showers upon us.
R. Yosef Chaim of Baghdad (1833-1909), author of Ben Ish Chai and dozens of other important books. He was the son of 
R. Eliyahu Chaim son of R. Moshe Chaim Rabbi of Baghdad, and the disciple of R. Abdallah Somekh. He was renowned 
from a young age for his brilliance and righteousness. After the passing of his father in 1859, at the age of 26, he 
succeeded him as preacher in the Great Synagogue of Baghdad, upholding this practice every Shabbat for the next fifty 
years. His sermons on special occasions such as Shabbat Shuva and Shabbat Hagadol drew crowds of over four thousand 
people, who sat enthralled throughout the sermon, which often lasted for four to five hours. His sermons incorporated 
Halachah, commentaries of verses and Aggadot, using the various approaches of exegesis.
The Ben Ish Chai was recognized as the de facto leader of Baghdad and the entire Iraq, and all the local rabbis and 
judges deferred to him. His complete mastery of Torah and Kabbalah, as well as his great piety and holiness, gained him 
renown throughout the world. In 1869 he travelled to Eretz Israel in order to pray at the graves of tzaddikim. While 
praying, he received a heavenly message that the source of his soul was that of Benayahu ben Yehoyada. He therefore 
titled many of his works after the descriptives of Benayahu: Ben Ish Chai, Ben Ish Chayil, Ben Yehoyada, Rav Pe'alim, 
Od Yosef Chai and others. Some of his other works include Leshon Chachamim, Aderet Eliyahu, Responsa Torah Lishma 
(published anonymously), Chasdei Avot, Birkat Avot and others.
[2] leaves (4 pages). 13.5 cm. Good condition. New, elegant binding.

Opening price: $5000
Estimate: $6000-8000
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104. כתב-יד רבי יהודה פתיה – מחברת אסירי התקוה – סדר התפילות להצלה מימי מלחמת העולם השניה – ירושלים, ת"ש

"מחברת אסירי התקוה", בכתב-ידו של המקובל הקדוש רבי יהודה פתייה – סדר התפילות לעת צרה, מימי מלחמת העולם השניה. ירושלים, 
]ת"ש בקירוב 1940[.

קונטרס בכתב-ידו וחתימתו של המחבר, המקובל הקדוש רבי יהודה פתייה. בעמוד הראשון נוסח שער: "מחברת אסירי התקוה – סדר האמור 
במחברת זו הוא מה שעשינו לדאבון נפשינו בעיר הקודש ירושלם תובב"א בשנת תקע בשופר גדול 'לחרותנו', אשר היתה עת צרה ליעקב ובאו 
מים עד נפש, והוכרחנו להדפיסו כדי שיהיה מצוי ביד הכל וכולנו נתחכם ביחד כאיש אחד להרבות בתפלה ובתחנונים לפני המקום ברוך הוא 
אולי יחנן ה' צבאו'ת על שארית עמו וצאן מרעיתו שלא יהיה דמם נשפך כמים... הצעיר יאודה משה ישועה פתייא יצ"ו". בדף השני כותרת: 

"סדר בקשת רחמים בעת צרה שלא תבוא – שהיה בשנת ת"ש".
קונטרס זה נדפס ע"י רבי יהודה פתייה בירושלים בשנת ת"ש, כפי הנראה, על פי כתב היד שלפנינו )עם מעט תוספות(; ובמהדורות חוזרות 

בשנים ת"ש-תש"א, תחת השמות "סדר ההקפות" ו"ספר ההקפות".
עלותו  לאחר  בבגדאד.  חי"  איש  ה"בן  בבבל ובירושלים. תלמידו של  )תרי"ט-אב תש"ב(, מגדולי המקובלים  יהודה פתיה  הגאון הקדוש רבי 
לירושלים בשנת תרצ"ד למד בישיבת המקובלים של הרב השד"ה יחד עם רעו רבי יעקב חיים סופר בעל "כף החיים". מורה הוראה ומקובל, 
עסק רבות בתיקונים ובקמיעות עפ"י הקבלה, ובמשך שנים טיפל בהוצאת "דיבוקים" ו"רוחות רעות", כפי שהוא מספר בעצמו בספרו "הרוחות 
מספרות". בתקופת מלחמת העולם השניה חיבר תפילות ותיקונים עפ"י הקבלה, וארגן טקסי תפילה של גדולי המקובלים להצלת יושבי ארץ-

ישראל מידי הצר הצורר. מחבר הספרים "בית לחם יהודה", "מתוק לנפש" וספרים נוספים.
]1[, ה דף )הכוללים 10 עמודים בכתב-ידו של הרב פתיה – בעיפרון(. 20 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. קרעים בשוליים. סימני עש. דפים 

מנותקים. לא כרוך.

פתיחה: $2000
הערכה: $4000-10,000
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R. Yehuda Fatiyah (1859-Av 1942), prominent kabbalist in Iraq and Jerusalem. Disciple of the Ben Ish Chai in Baghdad. 
After immigrating to Jerusalem in 1934, he studied in the yeshiva for kabbalists under HaRav HaSadeh, alongside his 
colleague R. Yaakov Chaim Sofer, author of Kaf HaChaim. A posek and kabbalist, he delt extensively in kabbalistic 
tikkunim and amulets, and over the years was involved in exorcising dybbukim and evil spirits, as he relates in his book 
HaRuchot Mesaprot. During WWII, he composed kabbalistic prayers and tikkunim, and arranged prayer gatherings of 
prominent kabbalists for the rescue of Eretz Israel Jewry. He authored Beit Lechem Yehuda, Matok LaNefesh and other 
books. 
[1], 5 leaves (10 autograph pages – in pencil). 20 cm. Good-fair condition. Stains and wear. Marginal tears. Worming. Detached 
leaves. Unbound.

Opening price: $2000
Estimate: $4000-10,000
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104. Manuscript of Rabbi Yehuda Fatiyah – Machberet Asirei HaTikvah – Prayers for Salvation During WWII

Machberet Asirei HaTikvah, handwritten by the kabbalist R. Yehuda Fatiyah – order of prayers for times of trouble, 
written during WWII. Jerusalem, [ca. 1940].
Booklet handwritten and signed by the author, the kabbalist R. Yehuda Fatiyah. Title page text on first page: "The 
order recorded in this notebook is what we unfortunately did in Jerusalem, in 1940, which was a time of trouble for 
the Jewish people, and we were compelled to print it so that it should be accessible to all… to increase our prayers 
and supplications so that G-d has mercy on his people and their blood shall not be spilled like water… Yehuda Moshe 
Yeshua Fatiyah". Heading on second leaf: "Order of pleading for mercy during times of trouble – which occurred in 
1940".
This booklet was published by R. Yehuda Fatiyah in Jerusalem in 1940, presumably based on the present manuscript 
(with some additions); and again in 1940-1941, under the titles Seder HaHakafot and Sefer HaHakafot.
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105. Manuscript – Luchot Edut – In Support of Rabbi Yehonatan Eybeschutz – Copying Produced in the 
Lifetime of R. Yehonatan Eybeschutz, in 1755, the Year the Book Was First Printed

Manuscript, copying of the book Luchot Edut, essays and rabbinic letters defending R. Yehonatan Eybeschutz, in the 
amulet polemic which arose against him, printed in Altona, 1755. [The Hague?], 1755.
A decorated title page at the beginning of the manuscript contains the text of the printed title page set in a colored 
geometric frame, with the addition of an inscription by the copyist, Yisrael Falk of The Hague, attesting to having 
copied the work in 1755 from the Altona edition, due to its scarcity. 
Neat Ashkenazic script. The present copying was produced in 1755, the year the first edition was printed, in the lifetime 
of R. Yehonatan Eybeschutz. As the copyist states on the title page, the book was already scarce at the time. 
Luchot Edut comprises essays, letters and proclamations from rabbis and community leaders who supported R. 
Yehonatan Eybeschutz after the later was falsely accused of Sabbatianism by R. Yaakov Emden, due to amulets he had 
written. The book opens with a foreword by R. Yehonatan, in which he describes how the dispute evolved. 
The present manuscript contains a copying of the book until leaf 47 (the book originally comprised: [12], 2-78 leaves).
Inscription at top of title page: "Aharon".
[1], 47 leaves. 23 cm. Good condition. Stains. Worming, slightly affecting text. Stamps. Original binding, damaged.

Opening price: $2000
Estimate: $3000-5000

יהונתן  – על צדקת רבי  לוחות עדות  – ספר  105. כתב-יד 
אייבשיץ,  יהונתן  רבי  בחיי  שנעשתה  העתקה   – אייבשיץ 

בשנה בה נדפס הספר לראשונה, תקט"ו 

כתב-יד, העתקה של הספר לוחות עדות, מאמרים ומכתבי רבנים 
נגדו,  שהתעורר  הקמיעות  בפולמוס  אייבשיץ  יהונתן  רבי  להגנת 

שנדפס באלטונה בשנת תקט"ו. ]האג?[, תקט"ו ]1755[.
המודפס,  הספר  נוסח  הועתק  בו  מעוטר,  שער  כתב-היד,  בראש 
עדות...  לוחת  ספר  "העתקת  המעתיק:  על  פרטים  תוספת  עם 
והעתקתי מספר מודפס בק"ק אלטונא ליוקר מציאותו ויהיו לאות 
לבני מרי הצעיר באלפי ישראל פאלק מהאג... תקט"ו לפרט הקטן 

מהאלף הששי למנין האמיתי".
גיאומטרי,  שער  כתב-היד  בראש  ומסודרת.  נאה  אשכנזית  כתיבה 
צבוע ביד. לפנינו העתקה שנעשתה בשנת ההדפסה של המהדורה 
שמעיד  כפי  אייבשיץ.  יהונתן  רבי  ובחיי  תקט"ו,  שנת  הראשונה, 

הכותב, כבר באותה שנה הפך הספר ל"יקר המציאות".
ספר לוחות עדות כולל מאמרים, איגרות וכרוזים מרבנים, פרנסים 
וראשי-קהילות, שעמדו לימין רבי יהונתן אייבשיץ, לאחר שהואשם 
שכתב.  הקמיעות  בעקבות  עמדין,  יעקב  רבי  ידי  על  בשבתאות 
בראש הספר הקדמת רבי יהונתן ובה השתלשלות סיפור הפולמוס.
 ,]12[ במקור:  )הספר  בספר  מז  דף  עד  העתיק  שלפנינו  המעתיק 

ב-עח דף(.
רישום בראש דף השער: "אהרן".

]1[, מז דף. 23 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני עש, עם פגיעה קלה 
בטקסט. חותמות. כריכה מקורית, פגומה.

פתיחה: $2000
הערכה: $3000-5000
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106. דף בכתב-יד קדשו של רבינו ה"חתם סופר" – חידושים על התורה – דרעזניץ, תקנ"ז

דף )שני עמודים, כ-50 שורות( בכתב-יד קדשו של רבינו הגאון רבי משה סופר, בעל ה"חתם סופר", חידושים על התורה, בפרשיות ויגש, ויחי, 
שמות. ]דרעזניץ? תקנ"ז? 1797?[.

בדף שלפנינו שלושה קטעים. בעמוד הראשון חציו של קטע מפרשת ויגש )נדפס בספר חתם סופר על התורה, בראשית, ירושלים תשי"ח, עמ' 
רכו(. אחריו קטע מפרשת ויחי, על הפסוק "אביך צוה לפני מותו". קטע זה מופיע בדף שלפנינו בשלמותו, ובראשו הכיתוב: "מה שחנני הי"ת לפ' 
ויחי תקנ"ז" )נדפס בחתם סופר על התורה, שם, עמ' רמד-רמה(. בעמוד השני חציו הראשון של קטע על פרשת שמות, המתחיל "מס' זבחים..." 

)נדפס בחתם סופר על התורה, ספר שמות, עמ' טו-טז(.
החידושים שלפנינו הם מתקופה מוקדמת בחייו של רבינו ה"חתם סופר". שני הקטעים שאינם מתוארכים, אף הם נכתבו )או נאמרו( על ידו 
בשנת תקנ"ז )ראה ספר חתם סופר על התורה, שם; לצד הקטע השלישי בדף שלפנינו, רישום בכתיבה מאוחרת: "לפ' שמות תקנ"ז לפ"ק"(. 
בשנה זו שימש עדיין ה"חתם סופר" כרב בעיר דרעזניץ )שנה לאחר מכן, בשנת תקנ"ח, התמנה לרב במטרסדורף, ובשנת תקס"ז התמנה לרבה 

של פרשבורג(. 
]1[ דף. 24 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. קרעים חסרים, עם פגיעות בטקסט. נייר דבק לשיקום בראש הדף. רישומים.

לחביבות קדושת חידושי תורתו נהגו צאצאיו ותלמידיו לשמור את כתבי יד קדשו כסגולה ליראת שמים ולישועה )ראה מסגרת(.

פתיחה: $5000
הערכה: $8000-12,000
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כתב ידו של החתם סופר – סגולה ליראת שמים

מפורסמים דבריו של הגאון רבי מרדכי בנעט, כי עצם ההבטה בכתב ידו של החתם סופר מסוגלת ליראת שמים. סיפור זה מובא ע"י רבי יוסף 
נפתלי שטרן, בשם חמיו רבי שמואל אלכסנדרי סופר, אשר שמע אותו מאביו ה"כתב סופר". לפי המסופר, לעת זקנתו של מהר"ם בנעט, עמדה 
על שולחנו שאלה מסובכת בענייני עגונה. חברי בית דינו בניקלשבורג כתבו קונטרס גדול בעניין, ושלחוהו אל החתם סופר שיחווה את דעתו. 
כאשר הגיע הקונטרס אל החתם סופר, עיין בו מעט זמן לאחר מנוחת הצהרים והשיב את תשובתו באותו היום. בית הדין בניקלשבורג התפלאו 
על מהירות תשובתו והחלו לעיין בתשובה. המהר"ם בנעט לקח את המכתב מידם, ומיד לאחר שראה כי מסקנת החתם סופר להיתר, פקד על 
בית דינו לתת פסק שיתיר את נישואי העגונה. לאחר מכן, חזר המהר"ם בנעט ולקח את תשובת החתם סופר, והחל לעיין בה בשנית. חברי 
בית הדין סברו כי הוא מסתפק עדיין בעניין ההיתר, אך המהר"ם בנעט אמר להם שימשיכו בכתיבת ההיתר, שכן הוא מביט בתשובה רק משום 

שההסתכלות בכתב ידו של החתם סופר היא סגולה ליראת שמים.
סיפור זה על המהר"ם בנעט היה רגיל לספר הגאון רבי אהרן קוטלר – שתורתו של החתם סופר היתה חביבה עליו במיוחד.

בספר "חיים שיש בהם" )מהדורא קמא, פרשת שמיני, עמ' ר-רא( מובא הסיפור בשינויים בשם האדמו"ר מסאטמר: באחת הפעמים הביא אחד 
מחסידי סאטמר מתנה לרבו, מכתב כתוב בכתב-ידו של מרן החתם סופר ז"ל. בתחילה, סירב הרבי לקבלו ממנו באמרו שמכתב מהחתם סופר 
בודאי נמכר בדמים יקרים ושוה כסף רב. אילו היית מביא לי את שוויו של המכתב, טען האדמו"ר, בודאי לא הייתי לוקח זאת ממך, ועל כן אין 
רצוני לקבל ממך גם את כתב-היד ששוה הון תועפות. לאחר שהחסיד הפציר מאוד ברבו, ניאות הרבי מסאטמר לקבל ממנו את המכתב. מכתבו 
של החתם סופר הסב לאדמו"ר הנאה יתירה והוא קרא בו כמה פעמים. באותו מעמד סיפר הרבי את הסיפור על המהר"ם בנעט, שאמר בעת 
אחזו בתשובת החתם סופר, כי על אף שירד לעומק דבריו תכף ומיד בפעם הראשונה, אך "אני חוזר וקורא את הדברים מפני שהקריאה בכתב 

ידו של החתם סופר מסוגלת ליראת שמים".
סיפור מעניין מסופר על הגרא"מ שך ראש ישיבת פוניבז', שהגיע לניחום אבלים בבית אחד הרבנים החשובים בבני ברק. רב זה היה מצאצאי 
החתם סופר וכאשר סיפרו לו הבנים כי בידם דף בכתב ידו של מרן החתם סופר, ביקש לראותו. כשהביאו לו את הדף, ביקש הרב שך להוציאו 

מן הניילונית, באומרו שעצם הנגיעה בכתב יד קדשו של החתם סופר מביאה ליראת שמים.
כתבי ידו של החתם סופר מקובלים גם כסגולה ל"שמירה" ולישועות שונות. מסופר כי כאשר היה הגאון רבי שמעון סופר אב"ד קראקא יוצא 
לדרך, היה נוטל עמו כסגולה ל"שמירה" כרכים מכתבי היד של אביו החתם סופר. עד ימינו אלה, תולים אנשים רבים את נס הצלתם מן השואה 
בכתבי ידו הקדושים של החתם סופר, שלקחו בידם בעת נדודיהם, ובזכותם ניצלו מן ההרג והמלחמות. גם הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א 

מבני ברק מביא תמיד בדרשותיו, כי החזקת כתבי החתם סופר בבית היא סגולה גדולה לרפואה ולישועות.

The Handwriting of the Chatam Sofer – Segulah for Fear of G-d 

R. Mordechai Banet reputedly stated that just seeing the handwriting of the Chatam Sofer is a segulah for acquiring fear of G-d. 
R. Yosef Naftali Stern cited the following story in the name of his father-in-law R. Shmuel Alexandri Sofer, who heard it from his 
father the Ktav Sofer:
As an elderly man, the Maharam Banet dealt with a complex halachic issue concerning an agunah. The members of the Nikolsburg 
Beit Din wrote a long booklet on the matter and sent it to the Chatam Sofer, requesting his opinion. Upon receiving the booklet, 
the Chatam Sofer studied it for a short while and responded that same day. The dayanim of the Nikolsburg Beit Din were amazed at 
the speed of his response and began to peruse his answer. Maharam Banet took the letter from them, and upon seeing the Chatam 
Sofer's conclusion permitting the agunah to remarry, immediately instructed the Beit Din to issue the ruling permitting her remarriage, 
and then resumed studying the Chatam Sofer's responsum. The members of the Beit Din thought that R. Banet had lingering doubts 
about the ruling, however, the Maharam Banet told them to continue with the proceedings to release the agunah and explained that 
he was looking at the responsum because just seeing the handwriting of the Chatam Sofer is a segulah for acquiring fear of G-d.
R. Aharon Kotler, who particularly cherished the teachings of the Chatam Sofer, often repeated this story.
This story is cited with minor variations in the name of the Satmar Rebbe, in Chaim Sheyesh Bahem (Mahadura Kama, Parshat 
Shemini, pp. 200-201): A Satmar Chassid presented his rebbe with a gift of a handwritten letter by the Chatam Sofer. At first, 
the rebbe refused to accept the gift due to its great monetary value. He said that had the Chassid given the rebbe its worth in 
money, the rebbe would never have accepted the gift, and therefore refused the valuable manuscript. However, after the Chassid 
persisted, the Satmar Rebbe finally agreed to accept the letter. The letter by the Chatam Sofer gave him excessive pleasure and 
he read it over and over. On that occasion, the Rebbe recounted the story about the Maharam Banet, who while holding a 
handwritten responsum of the Chatam Sofer stated that although he understood its content immediately upon the first reading, 
"I read the words repeatedly because reading the handwriting of the Chatam Sofer is a segulah for fear of G-d".
R. Shach, dean of the Ponovezh Yeshiva, paid a condolence visit to an important rabbi in Bnei Brak who was a descendent of the 
Chatam Sofer. The rabbi's sons told Rav Shach that they possess an autograph leaf of the Chatam Sofer and he asked to see it, 
requesting that it be removed from its protective cover since actually touching the handwriting of the Chatam Sofer leads to fear 
of Heaven.
The manuscripts of the Chatam Sofer are also regarded as a segulah for protection and for deliverance from various difficulties. 
Whenever he travelled, R. Shimon Sofer, rabbi of Krakow, would take manuscripts written by his father, the Chatam Sofer, as a 
segulah for protection. Many Holocaust survivors attribute the miracle of their survival to the holy writings of the Chatam Sofer 
which they carried with them. R. Yitzchak Zilberstein of Bnei Brak often mentions in his sermons that possessing writings of the 
Chatam Sofer is a segulah for healing and deliverance.
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106. Leaf Handwritten by the Chatam Sofer – Torah Novellae – Dresnitz, 1797

Leaf (two pages, approx. 50 lines) handwritten by R. Moshe Sofer, the Chatam Sofer, Torah novellae on Parashiot 
Vayigash, Vayechi and Shemot. [Dresnitz? 1797?].
The present leaf comprises three passages. The first page contains half of a passage on Parashat Vayigash (printed in 
Chatam Sofer on the Torah, Bereshit, Jerusalem 1958, p. 226). This is followed by a passage from Parashat Vayechi, on 
the verse "Your father commanded before his passing". This passage appears in its entirety on the present leaf, and is 
dated in the heading 1797 (published in Chatam Sofer on the Torah, ibid., pp. 244-245). The second page contains the 
first half of a passage on Parashat Shemot (printed in Chatam Sofer on the Torah, Shemot, pp. 15-16).
These novellae were composed by Chatam Sofer at an early stage in his life. The two passages which were not dated 
by the Chatam Sofer in the present leaf, were also written (or taught) by the Chatam Sofer in 1797 (see Chatam Sofer 
on the Torah, ibid; alongside the third passage on the present leaf, there is an inscription in a later hand: "For Parashat 
Shemot 1797"). That year, the Chatam Sofer was still serving as rabbi of Dresnitz (present day Strážnice, Czech Republic; 
a year later, in 1798, he was appointed rabbi of Mattersdorf, and in 1807 rabbi of Pressburg).
[1] leaf. 24 cm. Fair condition. Stains. Open tears, affecting text. Tape repair at top of leaf. Inscriptions. 
Out of love and reverence for his teachings, descendants and disciples of the Chatam Sofer customarily preserve his 
manuscripts, as a segulah for fear of G-d and salvation (see sidebar).

Opening price: $5000
Estimate: $8000-12,000
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107. דף בכתב-ידו של הגאון רבי שלמה גנצפריד בעל "קיצור שולחן ערוך"

דף )שני עמודים( בכתב-ידו של הגאון רבי שלמה גנצפריד, בעל "קיצור שולחן ערוך" – חידושים על מסכת סנהדרין. ]אונגוואר, בין השנים 
תרכ"ח-תרל"ט[.

כתיבה אוטוגרפית של הגאון המחבר. הדף כולל קטע שלם על סוגיה בפרק רביעי בסנהדרין )דף לג, עמוד א(. קטע זה נדפס בספרו "פני שלמה" 
על מסכת סנהדרין. שם צוין מקורו: "קונטרס השונות". בתוך קטע זה, בעמוד השני, משולב קטע קצר, עם הכיתוב "ב"ק" ]בבא קמא[ בסוגריים, 
על תוספות במסכת בבא קמא )דף ק, עמוד א(. קטע זה נדפס בספר "פני שלמה" על בבא קמא, אלא ששם נדפס בהשמטת מספר מילים 

)ההשמטות מצוינות שם בשלוש נקודות(, וכפי הנראה היתה לעיני המדפיסים העתקה לא שלמה. 
הגאון רבי שלמה גנצפריד )תקס"ד-תרמ"ו(, בן רבי יוסף )שהיה דיין ומו"ץ באונגוואר(. בהיותו בן שמונה שנים מת עליו אביו, וחינוכו עבר לידי 
הרב צבי הירש הלר ]ר' הירשלי חריף[ מחבר הספר הידוע "טיב גיטין". ספרו הראשון "קסת הסופר" על הלכות כתיבת סת"ם יצא לאור בשנת 
תקצ"ד בעיר אפען, הספר זכה להסכמת מרן ה"חתם סופר" אשר כתב כי לא יתנו קבלת סופר לתלמידים עד שיהיו בקיאים בספר הזה ואף 

עיטרו בהגהותיו. כיהן כראב"ד אונגוואר משנת תר"י עד פטירתו בשנת תרמ"ו. עמד בראש מערכות הרבנות האורתודוקסית בהונגריה.
חיבר עשרות חיבורים חשובים, אך עיקר פרסומו בא בשל ספרו "קיצור שולחן ערוך", אשר זכה למהדורות רבות מאז שיצא לראשונה באונגוואר 
שנת תרכ"ד. ]ב"אוצר ישראל" ניו יורק תרס"ט מובא שעד זמנו יצאו לאור כחצי מיליון טפסים מספר קיצור שו"ע, ועל פי ד"ר יצחק ריבקינד 

הופיעו ממנו עד שנת תש"כ למעלה ממיליון טפסים[.
]1[ דף. שני עמודים כתובים )למעלה מ-80 שורות בכת"י רבי שלמה גנצפריד(. 31 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי. קרעים חסרים בשוליים. 

סימני חותמת שעווה. כרוך בכריכת עור מהודרת.

פתיחה: $1000
הערכה: $3000-5000
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107. Leaf Handwritten by Rabbi Shlomo Ganzfried, Author of Kitzur Shulchan Aruch

Leaf (two pages) handwritten by R. Shlomo Ganzfried, author of Kitzur Shulchan Aruch – novellae on Tractate 
Sanhedrin. [Ungvar (Uzhhorod), between 1868-1879].
Leaf handwritten by the author. The leaf contains a complete passage on a Talmudic topic discussed in chapter IV of 
Tractate Sanhedrin (folio 33a). This passage was published in his book Pnei Shlomo on Tractate Sanhedrin. The source 
given there is: "Kuntres HaShonot". On the second page of the present leaf, a short passage is incorporated, marked 
"(B.K.)" [Bava Kama], pertaining to a Tosafot in tractate Bava Kama (folio 100a). This passage was published in Pnei 
Shlomo on Bava Kama, with the omission of several words (the omissions are marked there with ellipses) – the printers 
presumably were in possession of an incomplete copying.
R. Shlomo Ganzfried (1804-1886), son of R. Yosef (rabbi and posek in Ungvar). From the age of 8, with his father's 
untimely passing, he was raised by R. Tzvi Hirsh Heller (R. Hirshele Charif), author of Tiv Gittin. R. Ganzfried's first book, 
Keset HaSofer, on the laws of scribal writing of Torah scrolls, tefillin and mezuzot (Óbuda, 1834), earned the effusive 
approbation of the Chatam Sofer, who stated that no scribe should be ordained without demonstrating proficiency in 
this book. The Chatam Sofer even wrote glosses to this book. R. Ganzfried served as head of the Ungvar Beit Din from 
1850, until his passing in 1886. He was a prominent leader of Hungarian Orthodox rabbinate.
He authored dozens of important works; however, he is best known for his Kitzur Shulchan Aruch, a clear summary of 
the Shulchan Aruch, printed in many editions since its first publishing in 1864 in Ungvar (Otzar Yisrael, New York, 1909, 
records that up until that point, half a million copies had already been published, and according to the bibliographer 
Dr. Yitzchak Rivkind, over a million copies had been published by 1960).
[1] leaf. Two written pages (over 80 autograph lines). 31 cm. Fair-good condition. Stains and wear. Marginal open tears. Traces of 
wax seal. Elegant leather binding.

Opening price: $1000
Estimate: $3000-5000
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108. מכתב רבי אברהם שמחה מאמצ'יסלב – בן-אחיו של רבי חיים מוואלוז'ין

מכתב בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי "אברהם שמחה בהרב מ' נחמן זללה"ה", "מסטיסלאוו" )אמצ'יסלב, משצ'יסלב(, שבט ]תרכ"ב 1862[. 
תשובה בדברי תורה שנשלחה "לכבוד רחימאי נ"ד ]נכד דודי[ הרב החריף ויקר ביראת ה' ברוח דעת... מ' חיים נ"י". התשובה נשלחה כפי הנראה 
להגאון הצעיר רבי חיים ברלין בן הנצי"ב ]שהיה נכד רבי יצחק מוולוז'ין, בן-דודו של רבי אברהם שמחה[. מהדברים עולה כי מכתב זה הוא המשך 

להתכתבות שו"ת שהייתה ביניהם. 
רבי אברהם שמחה מתייחס למכתבו של רבי חיים, אשר ניסה לתרץ קושיא ידועה על דברי הר"ן במסכת עבודה זרה בענין "בישול קליפי ערלה", 
הנסתרים מדברי משנה מפורשת במסכת ערלה. רבי אברהם שמחה דוחה את תירוצו וכותב: "אך באמת לבי מהסס בזה ליישב כן, כי הי"ל 
]היה לו[ להר"ן להביא מתני' זו ולדחות כן, אבל נ']ראה[ דאשתמיטתי' אז להר"ן ז"ל מתני' זו, ומה הרעש הלא גם בחכמי התלמוד אשכחן בכ"מ 
]בכמה מקומות[ אשתמיטיתי' וכו', איכסיף כו' – כי שגיאות הם מצודה פרושה על כל החיים, ולשון אישתמיטיתי' פירושו שהי']ה[ אצלו אלא 

שאז נשמט זה מאתו...". ]השאלה הנ"ל על דברי הר"ן נידונה בכמה מקומות בכתבי רבי חיים ברלין – ראה חומר מצורף[.
)בנגלה  המובהק  ותלמידו  בן-אחיו  דור-דעה.  דורו  מגדולי  תרכ"ה(,  בערך-תשרי  )תקנ"ה  אמצ'יסלב  אב"ד  שמחה  אברהם  המקובל רבי  הגאון 
ובנסתר( של רבינו חיים מוולוז'ין. מצעירותו נחשב לאחד מגאוני הדור, ובסוף ימי דודו הגדול עמד לצדו במסירת שיעורים בישיבה בוולוז'ין, כמשנה 
לראש הישיבה )בישיבת וולוז'ין היה נהוג כי ראש הישיבה היה מוסר שיעור בימים א, ג, ה, ומשנהו היה מוסר שיעורים בימים ב, ד, ו(. לאחר פטירת 
רבי חיים מוולוז'ין בשנת תקפ"א ומינוי בנו רבי איצ'לה מוולוז'ין לראש הישיבה תחתיו, המשיך רבי אברהם שמחה בתפקידו במסירת שיעורים 
בישיבה, ועמד לימינו בניהול הישיבה. רבי אברהם שמחה היה גם מהעורכים של הספר "נפש החיים" )ושמו נזכר בהסכמות ובהקדמה לספר זה(. 
לאחר השריפה הגדולה בוולוז'ין בשנת תקפ"ז, בה נשרפו מרבית כתביו, עבר רבי אברהם שמחה לכהן ברבנות ראקוב, ולאחר מכן ברבנות העיר 
ביחוב-ישן. בשנת תקצ"ט עבר לכהן ברבנות עיר המחוז אמצ'יסלב )מאסטיסלב(, בה נודע שמו כאחד מגדולי דורו. ספר השו"ת שלו "בנין של 

שמחה" )ווילנא, תרכ"ט( נדפס אחרי פטירתו, ע"י בנו רבי חיים יוסף. התשובה שלפנינו לא נדפסה בספר הנ"ל, ולמיטב ידיעתנו לא נדפסה כלל.
רבי אברהם שמחה נודע בידיעתו העמוקה בחכמת הקבלה ובתורת הגר"א, כפי שקיבלה מפי דודו הגדול רבי חיים מוולוז'ין – "אשר זכה לכנס 
לפנים בהיכל דודו, ובתעלומות חכמה גלה לו סודו, וראה פעולת צדיק בעודו" )לשון רבי יהושע העשיל לוין בהקדמת ספר עליות אליהו(. רבי 
חיים הדריכו בדרכי חכמת האמת ואף מסר לידו ענייני "קבלה מעשית", סגולות וכתיבת קמיעות. הקמיעות של רבי אברהם שמחה נמסרו מדור 
לדור, בהם הקמיע הידוע ל"מקשה לילד" שהיה ביד הצדיק הירושלמי רבי אריה לוין ובנו רבי רפאל לוין, ונודע בסגולתו כקמיע "בדוק ומנוסה". 
אודות קמיע זו "למקשה לילד", כבר כתב הנצי"ב מוולוז'ין באגרת לבנו רבי חיים ברלין: "...ודבר קמיע זו קלה וקצרה כאשר הנני שולחה לך, 
ומסודרת היא מפי הצדיק ר' אברהם שמחה ז"ל, אמנם אמר לי ]=ר' אברהם שמחה הנ"ל[ שאינו יודע אם תועיל ממני, באשר אין כל הנשמות 
והיינו אתמחי גברא..." )ספר הזכרון תפארת רפאל, עמ' פו-פז(. בהדרכת דודו הגדול עסק רבי אברהם שמחה בתפילות  מסוגלות לכאלה, 

וסגולות כ"פועל ישועות", ורבים היו פונים אל רבי אברהם שמחה בבקשות להתפלל על חולים, פקידת עקרות וכיו"ב. 
נראה כי גם בסיום המכתב שלפנינו הוא מתייחס לבקשה מעין זו של רבי חיים, כשהוא כותב: "בקשתו במכתבו הקטן קיימתי, ויהא רעוא 
משומע תפילה ית"ש ]יתברך שמו[ למלא משאלתו לטובה ולברכה, ויקבל שלו' וברכה וימלא ה' כל משאלותיו, כנפשו וכנפש בד"ז ]בן דודו זקנו[ 

האחוז באהבתו באמת, אברהם שמחה בהרב מ' נחמן זללה"ה". 
בשולי המכתב, הוסיף רבי אברהם שמחה )בדיו שונה( הערה מעניינת אודות הבקשה הנ"ל: "זה איזה ימים פסקתי מלהתפלל, כי חוששני שהוא 
אחר מ' יום" ]עיין ברכות דף נד, ובשולחן ערוך או"ח, סימן רל: "המתפלל על מה שעבר, כגון... שהייתה אשתו מעוברת אחר ארבעים יום לעבורה 

ואמר יהי רצון שתלד אשתי זכר, הרי זו תפלת שוא"[. 
11 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים ובלאי. סימני קיפול. שיקום בנייר דבק בגב המכתב.  X17-1[ דף, 11 שורות בכתב יד קדשו. כ[

פתיחה: $3000
הערכה: $5000-10,000

108



כתבי יד ומכתבים – חכמי אשכנז  |  207

108. Letter from Rabbi Avraham Simcha of Amtchislav – Nephew of Rabbi Chaim of Volozhin

Letter handwritten and signed by R. "Avraham Simcha son of R. Nachman", Mstislaw (Amtchislav), Shevat [1862].
Torah responsum addressed to "the grandson of my uncle… R. Chaim". The responsum was presumably sent to the 
young Torah scholar, R. Chaim Berlin son of the Netziv (who was a grandson of R. Yitzchak of Volozhin, cousin of R. 
Avraham Simcha). The contents of the letter indicate that it was part of an ongoing correspondence.
R. Avraham Simcha relates to a letter from R. Chaim, which attempts to resolve a difficulty in the Ran on Tractate 
Avoda Zara regarding cooking with Orlah peels, in contradiction with an explicit Mishnah in Tractate Orlah. R. Avraham 
Simcha rejects his response, explaining that the Ran simply overlooked the Mishnah, something that happened even 
to Torah scholars mentioned in the Talmud (this question on the Ran is discussed in a few places in the writings of R. 
Chaim Berlin – see enclosed material).
R. Avraham Simcha Rabbi of Amtchislav (ca. 1795-1864), a prominent Torah scholar in his times. Nephew and close 
disciple (both in revealed Torah and in kabbalah) of R. Chaim of Volozhin. He was regarded as one of the Torah leaders 
of his generation already in his youth, and in the final years of his prominent uncle, he assisted him in lecturing in the 
Volozhin yeshiva, acting as deputy Rosh Yeshiva (in the Volozhin yeshiva, the dean traditionally lectured on Sundays, 
Tuesdays and Thursdays, while his assistant delivered the lectures on Mondays, Wednesdays and Fridays). After the 
passing of R. Chaim of Volozhin in 1821, and the appointment of his son R. Itzele of Volozhin as dean in his place, 
R. Avraham Simcha retained his position as lecturer in the yeshiva, and continued assisting the dean in directing the 
yeshiva. R. Avraham Simcha was also one of the editors of the book Nefesh HaChaim (his name is mentioned in the 
approbations and forewords to the book). After the great fire in Volozhin in 1827, which consumed most of R. Avraham 
Simcha's writings, he went to serve as rabbi of Rakow, and later of Bichov-Yashan (Bykhaw, Belarus). In 1839, he was 
appointed rabbi of Amtchislav, where he gained renown as a Torah leader of his times. His responsa work Binyan 
shel Simcha (Vilna, 1869) was published after his passing, by his son R. Yosef Chaim. The present responsum was not 
published in his book, and to the best of our knowledge was never published. 
R. Avraham Simcha was known for his comprehensive knowledge of kabbalah and the teachings of the Gaon of Vilna, 
which he absorbed from his prominent uncle R. Chaim of Volozhin. The latter guided him in the study of kabbalah, 
and instructed him on practical kabbalah, segulot and amulet writing. R. Avraham Simcha's amulets were passed down 
from generation to generation, including the renowned "verified" amulet for women experiencing a difficult labor 
which was in the possession of the Tzadik of Jerusalem R. Aryeh Levin and his son R. Refael Levin. With the guidance of 
his eminent uncle, R. Avraham Simcha served as a wonder-worker, through prayers and segulot, and many would turn 
to R. Avraham Simcha with requests to pray from sick people, barren women, and the like. 
In the conclusion of the present letter, he apparently relates to such a request from R. Chaim, as he writes: "I have met 
his request… may the One who hears prayers fulfill his request for the good and for blessing, and may he receive 
peace and blessing… Avraham Simcha son of R. Nachman".
At the foot of the letter, R. Avraham Simcha added (in a different ink) an interesting note regarding the aforementioned 
request: "I stopped praying a few days ago, since I am concerned that it is after 40 days" (see Berachot f. 54, and 
Shulchan Aruch Orach Chaim, section 230, regarding praying for something which has already occurred, such as praying 
for a male child after 40 days into the pregnancy, which is considered a prayer in vain).
[1] leaf, 11 autograph lines. Approx. 11 X17 cm. Good condition. Stains. Tears and wear. Folding marks. Tape repairs on verso of 
letter.

Opening price: $3000
Estimate: $5000-10,000



208  |  נובמבר 2022  

109. מכתב ה"חפץ חיים" לרבי מאיר ברלין )בר-אילן( – ראדין, תרצ"ב

מכתב בחתימת יד קדשו של רבינו "ישראל מאיר הכהן" בעל ה"חפץ חיים". ראדין, אדר א' תרצ"ב ]1932[.
כתיבת יד סופר, עם חתימת יד קדשו של רבינו החפץ חיים בימי זקנותו המופלגת )בהיותו למעלה מגיל 90. הדבר ניכר בחתימתו בכתב רועד(: 

"ישראל מאיר הכהן"; ועם חותמתו: "ישראל מאיר הכהן מראדין – בעהמ"ח ס' חפץ חיים ומשנה ברורה"
נשלח ל"הרב הגאון המפורסם לתהלה" רבי מאיר ברלין )מאיר בר-אילן; ממנהיגי "המזרחי" בפולין(, בבקשת עזרה להוצאות רפואה של רבי 
יעקב שפירא ראש ישיבת וולוז'ין, אחיינו של ר' מאיר בר-אילן )בן אחותו דרייזל, אשת רבי רפאל שפירא ובתו של הנצי"ב מוולוז'ין(. רבי יעקב 
שימש בתקופה זו כרב העיר וולוז'ין וראש הישיבה. ה"חפץ חיים" מתאר את הצורך בניתוח דחוף עקב ההחמרה במחלתו של רבי יעקב. על 
ההוצאות המרובות הכרוכות בכך, ועל מצבו הכלכלי הקשה של רבי יעקב ובני ביתו. ה"חפץ חיים" מבקש מר' מאיר ברלין, כי יירתם לעזרתם – 

"הן משלו והן להשתדל אצל ידידים ומכירים עבורו". 
המכתב מסתיים בדרישה: "ותקותי חזקה כי בטח ישים כתר"ה לבו לזאת, וידחה כל טרדה ממנו ויפנה להענין הזה בכל לבו ונפשו, בדבר הנוגע 
לקיום ופקוח נפשות של נפש יקרה כזאת, ובזכות זה יתברך מהשי"ת בחו"ש ]בחיים ושלום[ וכל טוב ויזכה לראות בישועת ישראל והרמת קרן 

התורה במהרה... המכבדו ומוקירו כע"ה ]כערכו הרם[ ישראל מאיר הכהן".
הגאון הצדיק רבי ישראל מאיר הכהן מראדין )תקצ"ח-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. 
]1[ דף, נייר מכתבים רשמי. 27 ס"מ. 19 שורות בכתיבת יד סופר, ולאחר מכן חתימת יד קדשו. מצב טוב. נקבי תיוק. קרעים קלים. קרעים 

חסרים בשוליים, בסמוך לנקבי התיוק, ללא פגיעה בטקסט. סימני קיפול. רישומים.

פתיחה: $5000 
הערכה: $8000-12,000
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110. כתב-יד ספר "גן ירושלים" – מכתבי הסכמה מקוריים מרבני ארץ ישראל – ה"שדי חמד", רבי חיים ברלין, רבי שאול חיים 
הלוי הורביץ, רבי נפתלי הירץ הלוי מיפו, רבי יוסף חיים זוננפלד, רבי אברהם יצחק הכהן קוק ועוד

כרך גדול בכתב-יד, עם קונטרסים ודפים נוספים, בכתב ידו של רבי גדליה נחמן ברודר; עם עשרה מכתבים מקוריים בכתב ידם וחתימתם של 
רבני ארץ ישראל. ירושלים, חברון ויפו, תרנ"ח-תרס"ז בקירוב.

הכרך כולל מאמרים מסודרים לדפוס, "במושגים נעלים ונשגבים", בקבלה ופילוסופיה יהודית, מאת רבי גדליה נחמן ברודר. מאמרים אלו נדפסו 
בספריו: "גן ירושלם – שבעה מאמרים", שנדפס בירושלים בשנת תרנ"ט, וספר "רוח הגן – שמונה מאמרים" שנדפס בירושלים בשנת תרפ"ג 

)על שדרת הכריכה הטבעה מוזהבת: "גן ירושלים"(.
ודפים עם רשימות של הוספות  ירושלם" הנדפס,  "גן  נוספות למאמרים הנ"ל שבספר  אל הכרך מצורפים קונטרסים בכתב-יד, עם טיוטות 

והערות לספרו, וטיוטות מכתבים )יתכן שחלקם לא נדפסו(.
בראש הכרך מודבקים מכתבי ההסכמות המקוריים שקיבל המחבר מגדולי רבני ארץ ישראל, לספרו גן ירושלם. רוב ההסכמות נדפסו בראש 

הספר )שנדפס בשנת תרנ"ט(:
· מכתב רבי שאול חיים הלוי הורביץ – הרב מדוברובנא )חתן ה"נחלת דוד" ומייסד ישיבת "מאה שערים"(. ירושלים, אייר תרנ"ט ]1899[.

· מכתב רבי נפתלי הירץ הלוי – רבה של יפו )מגדולי המקובלים, מחבר "סידור הגר"א בנגלה ובנסתר"(. יפו, אלול, תרנ"ח ]1898[.
· מכתב רבי יוסף חיים זוננפלד. ירושלים, אייר תרנ"ט ]1899[.

· מכתב רבי יצחק וינוגרד – ראש ישיבת תורת חיים. ירושלים, סיון תרנ"ט ]1899[.
· מכתב רבי יוסף אליהו וינוגרד – מראשי ישיבת תורת חיים. ירושלים, אייר תרנ"ט ]1899[.

· מכתב רבי דוד מאזיוועצקי "הרב מארגנטינה". ירושלים, ניסן תרנ"ט ]1899[.
· מכתב רבי חיים חזקיהו מדיני – בעל ה"שדי חמד". חברון, שבט, תרס"א ]1901[.

· מכתב ארוך )2 עמ' גדולים( מרבי אברהם יצחק הכהן קוק – רבה של יפו והמושבות. יפו, אייר תרס"ז ]1906[.
· מכתב רבי חיים ברלין – הרב ממוסקבה. ירושלים, אייר ]תרס"ז 1907[.

· מצורף: דף מודפס עם שלשת המכתבים האחרונים )של ה"שדי חמד", הרב קוק ורבי חיים ברלין(. דף זה נדפס בנפרד וצורף לחלק מהעותקים 
של ספר "גן ירושלם".

· בין דפי הכרך מודבק מכתב נוסף בכתב ידו וחתימתו של רבי נפתלי הירץ הלוי אב"ד יפו, בענייני קבלה. בתוך הדברים הוא מזכיר את ספרו 
הקבלי "כסף משנה" על ה"משנת חסידים". ]יפו, שנות התר"ס[.

רבי גדליה נחמן ברודר )תרי"ז-ת"ש(, מחבר הספרים "גן ירושלם" ו"רוח הגן". תלמיד חכם איש-אשכולות ועסקן ציבורי, מממוני "כולל הורודנא" 
הגאון  העיר,  הישיש רב  סבו  מפי  ודעת  תורה  בילדותו  וקיבל  הסמוכה לביאליסטוק,  בוואשילקובה  נולד  הכללי".  ה"ועד  ומראשי  בירושלים 
המקובל רבי שמואל מֹוֵעד )תקמ"ד-תרל"ה; איש קדוש ובעל מופת, מתלמידי רבי מנדל משקלוב תלמיד הגר"א מווילנא. בעל "בית שמואל 
הקטן" על "ספר המרדכי" – ראה אודותיו פריט 31(. לאחר נישואיו, בשנת תרמ"ה, עלה לארץ ישראל יחד עם משפחתו. בתחילת דרכו בארץ, 
שימש כמורה פרטי לילדי משפחה יהודית בחווה חקלאית באזור יפו. עם השנים התמחה במדעי הטבע ובוטניקה, והיה מהמומחים הגדולים 
לזיהוי עצי אתרוגים בלתי-מורכבים ומורכבים בפרדסי ארץ ישראל. בהמשך עלה לירושלים, עסק בבניינה הרוחני והגשמי במשך שנים רבות. 
לרגל יובל השמונים שלו נדפס הספר "איש ירושלים" )ירושלים, תרצ"ז(, עם מאמרי הערכה על פעילותו הציבורית בירושלים במשך כחמישים 
)בתקופת מלחמת העולם הראשונה(, מראשי תנועת "המזרחי"  – רבה של מזכרת-בתיה  שנה. חתנו הוא הרב משה המאירי-אוסטרובסקי 

וממנהיגי היישוב בארץ ישראל בתקופה המנדטורית.
כרך, כ-420 דף כתובים + קונטרסים ודפים בודדים + 10 מכתבי רבנים )מודבקים בתוך הכרך(. סה"כ למעלה מ-500 דף כתובים. 28 ס"מ. מצב 

כללי טוב. דפים וקונטרסים מנותקים. מספר דפים עם כתמים ועקבות רטיבות. כריכה מקורית, מנותקת ופגומה, עם שדרת עור.

פתיחה: $2000
הערכה: $3000-5000

109. Letter from the Chafetz Chaim to Rabbi Meir Berlin (Bar-Ilan) – Radin, 1932

Letter signed by R. "Yisrael Meir HaKohen", the Chafetz Chaim. Radin, Adar I 1932.
Written by a scribe and signed by the Chafetz Chaim in his old age (at the age of over 90 – as is evident in his tremulous 
signature): "Yisrael Meir HaKohen"; with his stamp: "Yisrael Meir HaKohen of Radin – author of Chafetz Chaim and 
Mishnah Berurah".
Addressed to R. Meir Berlin (Meir Bar-Ilan; a leader of the Mizrachi movement in Poland), with a request to sponsor the 
medical fees of R. Yaakov Shapira dean of the Volozhin yeshiva, nephew of R. Meir Bar-Ilan (son of his sister Dreizel, 
wife of R. Refael Shapira and daughter of the Netziv of Volozhin). R. Yaakov served at the time as rabbi of Volozhin 
and yeshiva dean. The Chafetz Chaim describes the need for an urgent surgery due to the deterioration in R. Yaakov's 
health; the heavy expenses it entails, and the difficult financial situation of R. Yaakov and his family. The Chafetz Chaim 
asks R. Meir Berlin to help, both with his own donation and by soliciting donations from friends and acquaintances.
The Chafetz Chaim concludes by insisting that R. Meir devote his full attention and efforts to this life-saving project, 
and blesses him with "life, peace and all goodness, and may he merit to see the salvation of the Jewish people and the 
raising of the Torah glory speedily…".
R. Yisrael Meir HaKohen of Radin (ca.1838-1933), leader of the Jewish people, was widely known by the name of his 
first book, the Chafetz Chaim. He founded the Radin yeshiva and authored many halachic and ethical works: Mishna 
Berura, Shemirat HaLashon, Ahavat Chessed and dozens more.
[1] leaf, official stationery. 27 cm. 19 lines written by a scribe, followed by the Chafetz Chaim's signature. Good condition. Filing 
holes. Minor tears. Marginal open tears close to filing holes, not affecting text. Folding marks. Inscriptions. 

Opening price: $5000
Estimate: $8000-12,000
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· Letter from R. Naftali Hertz HaLevi – rabbi of Jaffa 
(prominent kabbalist, author of Siddur HaGra BeNigleh 
UbeNistar). Jaffa, Elul 1898.

· Letter from R. Yosef Chaim Sonnenfeld. Jerusalem, 
Iyar 1899.

· Letter from R. Yitzchak Vinograd – dean of the Torat 
Chaim yeshiva. Jerusalem, Sivan 1899.

· Letter from R. Yosef Eliyahu Vinograd – one of the 
deans of the Torat Chaim yeshiva. Jerusalem, Iyar 1899.

· Letter from R. David Mazivetzky of Argentina. 
Jerusalem, Nissan 1899.

· Letter from R. Chaim Chizkiyahu Medini – the Sdei 
Chemed. Hebron, Shevat 1901. 

· Lengthy letter (2 large pages) from R. Avraham 
Yitzchak HaKohen Kook – rabbi of Jaffa and the 
moshavot. Jaffa, Iyar 1906.

· Letter from R. Chaim Berlin, rabbi of Moscow. 
Jerusalem, Iyar 1907.

· Enclosed: printed leaf featuring the last three letters 
(from the Sdei Chemed, R. Kook and R. Chaim Berlin). It 
was printed seperately and included in some copies of 
Gan Yerushalayim.

· An additional letter, on kabbalah, handwritten and 
signed by R. Naftali Hertz HaLevi Rabbi of Jaffa, is 
attached in the book. With mention of his kabbalistic 
work Kesef Mishneh on Mishnat Chassidim. [Jaffa, 
1900s].
R. Gedalia Nachman Broder (1857-1940), author of Gan 
Yerushalayim and Ruach HaGan. A multifarious Torah 
scholar and communal worker, trustee of Kollel Horodna 

in Jerusalem and one of the leaders of the Vaad HaKlali. 
Born in Vasilkov, near Białystok, he absorbed Torah in his 
childhood from his elderly grandfather, rabbi of the city, 
R. Shmuel Moed (1784-1875; a holy man and wonder-
worker, disciple of R. Mendel of Shklow disciple of the 
Gaon of Vilna. Author of Beit Shmuel HaKatan on the 
Mordechai – see item 31). After his marriage, in 1885, he 
immigrated to Eretz Israel together with his family. He 
first served as private teacher to the children of a Jewish 
family on an agricultural farm near Jaffa. Over the years, 
he became well-versed in natural sciences and botany, 
and was one of the foremost experts in distinguishing 
grafted and non-grafted etrog trees in the orchards of 
Eretz Israel. He later moved to Jerusalem, and devoted 
himself to its spiritual and material development for 
many years. In honor of his eightieth birthday, the book 
Ish Yerushalayim was published (Jerusalem, 1937), with 
articles in appreciation of a half a century of his communal 
work in Jerusalem. His son-in-law was R. Moshe HaMeiri-
Ostrovsky – rabbi of Mazkeret Batya (during WWI), one 
of the heads of the Mizrachi movement and a leader of 
the Yishuv in Mandatory Eretz Israel.
Volume, approx. 420 written leaves + single booklets and 
leaves + 10 rabbinic letters (attached in volume). Altogether 
over 500 written leaves. 28 cm. Overall good condition. 
Detached leaves and gatherings. Several leaves with stains 
and traces of past dampness. Original binding, detached and 
damaged, with leather spine.

Opening price: $2000
Estimate: $3000-5000
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110. Manuscript, Gan Yerushalayim – Original 
Letters of Approbation by Rabbis of Eretz Israel – 
The Sdei Chemed, Rabbi Chaim Berlin, Rabbi Shaul 
Chaim HaLevi Horowitz, Rabbi Naftali Hertz HaLevi 
of Jaffa, Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld, Rabbi 
Avraham Yitzchak HaKohen Kook and Others

Large manuscript volume, with additional booklets and 
leaves, handwritten by R. Gedalia Nachman Broder; 
with ten original letters handwritten and signed by the 
rabbis of Eretz Israel. Jerusalem, Hebron and Jaffa, ca. 
1898-1907.
The volume comprises essays prepared for print, 
"lofty and exalted concepts", on kabbalah and Jewish 
philosophy, by R. Gedalia Nachman Broder. These essays 
were published in his books: Gan Yerushalayim – seven 
essays, Jerusalem 1899; and Ruach HaGan – eight essays, 
Jerusalem 1923 ("Gan Yerushalayim" lettered in gilt on 
the spine of the manuscript).
Enclosed with the volume are handwritten booklets, 
with additional drafts of the essays published in Gan 
Yerushalayim, leaves of additions and comments to his 
book, and draft letters (some may be unpublished).
The original letters of approbation granted by prominent 
rabbis in Eretz Israel to the book Gan Yerushalayim are 
attached at the beginning of the volume. Most of the 
approbations were printed at the beginning of the 
book (published in 1899):

· Letter from R. Shaul Chaim HaLevi Horowitz, rabbi of 
Dubrovna (son-in-law of the Nachalat David and founder 
of the Me'ah She'arim yeshiva). Jerusalem, Iyar 1899.
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111. כתב-יד, חיבורו האבוד של רבי אריה לוין על משניות מסכת כלים – ירושלים, סוף שנות התר"ע בקירוב

כתב-יד, חיבור עם פירוש שיטתי על משניות מסכת כלים מסדר טהרות, מאת הגאון "הצדיק הירושלמי" רבי אריה לוין. ]ירושלים, סוף שנות 
התר"ע בקירוב[. 

כתיבה נאה ומסודרת, בשני טורים. בשולי העמודים, מדור ציונים "מקור נאמן", בו נרשמו מראי מקומות למקורות הפירוש. בראש הכרך הקדמה 
בת ט"ו פרקים על כללי ודיני טומאה וטומאת כלים )תחילת ההקדמה חסרה, והיא מתחילה באמצע סימן ב'(. לאחר ההקדמה מופיע הפירוש 
המפורט על סדר המשניות, עד אמצע פרק כ"ד. כתיבת החיבור נקטעה באמצע הפרק )באמצע משפט( ונשארו דפים ריקים בסופו ]כפי הנראה, 

המחבר לא הספיק להעתיק את המשך החיבור מהטיוטות אל חיבורו המסודר[. 
כרך זה שלפנינו לא נדפס ונחשב מהכרכים האבודים של חיבורו המקיף של רבי אריה לוין על כל ששה סדרי משנה. אצל צאצאיו בני המשפחה 
)ממשפחת יעקובוביץ( נותרו רק כתבי היד של הפירוש לארבעה הסדרים האחרים: מועד, נשים, נזיקין וקדשים. הכרך על סדר זרעים, נאבד 
כנראה עוד בימי חייו של רבי אריה )ראה במבוא לספר "משנת אריה", ירושלים תשע"א, עמ' 10(. בחיבורו על מסכת מגילה )משנת אריה, 
מועד ב, עמ' שצז( כותב רבי אריה, שהוא עתיד לפרש גם את סדר טהרות, והנה לפנינו מתגלה הכרך על משניות מסכת כלים, שהיא המסכת 

הראשונה מסדר טהרות. 
בשנים תשע"א-תשע"ג נדפסו חמשה כרכים מהספר "משנת אריה", על סדרי מועד, נשים ונזיקין, על ידי "הועד להוצאת כתבי רבי אריה לוין" 
בראשות בנו הגאון רבי שמחה שלמה לוין זצ"ל. קטעים מהפירוש על מסכת אבות כבר נדפסו קודם לכן בספר "ר' אריה היה אומר" )ירושלים-

מבשרת ציון, תשנ"ז(. 
חיבור זה נתחבר ע"י רבי אריה, בסוף שנות התר"ע בקירוב. בסוף הפירוש לאבות ציין המחבר את התאריך "עש"ק לס']דר[ ויהי רעב בארץ שנת 
תרע"ו". היה זה בעיצומן של שנות הרעב הקשות בימי מלחמת העולם הראשונה. המצב בירושלים היה חמור ואלפי אנשים נספו ברעב באותה 
עת, ביניהם גם שתי בנותיו של רבי אריה שלא שרדו את הרעב הקשה ר"ל, ובה בעת הוא היה יושב ושוקד על כתיבת הפירוש הענק הזה ואורג 

את מחברתו הנאדרת הזו )על פי ההקדמה לספר "משנת אריה", ירושלים, תשע"א(. 
החיבור נכתב בשיטתיות על כל משנה ומשנה. המחבר מתייחס לכל קטע הטעון בירור להבנת לשון המשנה ודיניה, ועוסק בכל השאלות העולות 
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בפשט המשנה. הוא מברר גם את הדרך בה מעמידה הגמרא את ה"אוקימתות" בדברי כל משנה. דגש מיוחד ניתן בפירוש להבנת לשון המשנה 
מדוע נכתבה בלשון זו ולא באחרת? מה טעם ייתורי הלשון לכאורה? וכעין זה רבות. לצורך כך הירבה המחבר להביא ממפרשי המשנה כולם, וכן 
ממהלך הגמרא דרך פירושי רש"י ותוספות, דברי הראשונים ועד פירושי האחרונים. בדבריו משולבים דבריהם של חיבורים רבים בתוספת נופך 

משלו. לעיתים מתמצת הוא את דברי המחברים בלשונו הוא )על פי ההקדמה הנ"ל(. 
"הצדיק הירושלמי" רבי אריה לוין )תרמ"ה-תשכ"ט(, גדול בתורה ובמעשים טובים. כיהן בתפקיד מנהל רוחני ומפקח ב"תלמוד תורה עץ חיים". 
תלמיד ישיבות ליטא )הלוסק, סלוצק, וולוז'ין, וישיבת תורת חיים בירושלים( ותלמיד חביב ומקורב לגדולי דורו: רבי רפאל שפירא מוולוז'ין, רבי 
חיים ברלין, רבי שלמה אלישוב בעל ה"לשם", רבי ברוך בער ליבוביץ, רבי אברהם יצחק הכהן קוק, גיסו רבי צבי פסח פראנק, והרב מבריסק רבי 
יצחק זאב סולובייצ'יק. עלה לירושלים בבחרותו ונשא את נכדת הראב"ד רבי חיים יעקב שפירא. נודע במסירותו למעשי חסד. איש אהוב וידיד 

לכל, המשתתף בכל לבו ונפשו בשמחותיהם ובצרותיהם של ישראל. 
רבי אריה ה"צדיק הנסתר" הסתיר את גדלותו בידיעת המשנה ובלימודה, ולמרות חיבורו הענק על ששה סדרי משנה, כתב בצוואתו בענוותנותו 
המופלגת: "...שאינני בקי אפילו פרק במשניות כראוי...". איש מתלמידיו ומקורביו לא ידע על חיבור מקיף זה מפרי עטו. רק בערוב ימיו הוא מסר 
לנכדו הגאון רבי אלחנן יעקובוביץ )מחסידי חב"ד( את מחברות כתבי היד על ארבעת הסדרים. לאחר פטירת ר' אריה החל נכדו הנ"ל )בעצת 
רבו האדמו"ר מליובאוויטש( לערוך את הפירוש החשוב הזה, אך הוצאתו לאור התעכבה שנים רבות, ורק בשנים תשע"א-תשע"ג נדפסו שלושה 
חלקים מן החיבור. הגאון רבי יוסף שלום אלישיב, בהסכמה לספר "משנת אריה", כותב על חמיו המחבר: "חמי הגה"צ רבי אריה לוין זצ"ל, אשר 

לרוב ענותנותו הצניע והסתיר גדלותו בתורה...". 
78-3 דף כתובים )חסרים 2 דפים בתחילת החיבור(. 22 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים והדבקות נייר דבק במספר דפים. קרעים קלים בשולי 

הדפים, עם פגיעות בטקסט. דף ]3[ עם קרעים חסרים )משוקם בהדבקת נייר(. כריכה חדשה. 

פתיחה: $5000
הערכה: $8000-12,000
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clarification, both for comprehending the words of the mishnah and its laws, and discusses all the questions which arise 
from the basic understanding of the Mishnah. He especially focuses on the wording of the Mishnah, explaining why 
specific expressions are used and not others, resolving apparent redundancies, and the like. To this end, the author 
quotes extensively from all the mishnah commentators, adding the Talmudic analysis followed by the commentaries of 
Rashi and Tosafot, the Rishonim and Acharonim.
The "Tzadik of Jerusalem" R. Aryeh Levin (1885-1969), excelled in Torah and in charitable deeds. He served as the 
spiritual director and supervisor of the Etz Chaim Talmud Torah (boy's school). An alumnus of Lithuanian yeshivot: 
Hlusk, Slutsk, Volozhin and the Torat Chaim yeshiva in Jerusalem, he was a cherished disciple of the leading Torah 
scholars of the generation: R. Refael Shapiro of Volozhin, R. Chaim Berlin, R. Shlomo Elyashiv the Leshem, R. Baruch Ber 
Leibovitz, R. Avraham Yitzchak HaKohen Kook, his brother-in-law R. Tzvi Pesach Frank and R. Yitzchak Zev Soloveitchik 
of Brisk. He immigrated to Jerusalem as an adolescent and married the granddaughter of the head of the Jerusalem 
Beit Din, R. Chaim Yaakov Shapira. He was renowned for his dedication to acts of benevolence. He was a beloved friend 
to one and all, wholeheartedly sharing the difficulties and joys of his brethren. 
R. Aryeh, the "hidden Tzadik", concealed his greatness in the knowledge and study of mishnah, and despite his 
substantial composition on the Six Orders of Mishnah, he wrote in his will with exceptional humility: "…I am not fully 
proficient in even one chapter of mishnayot…". None of his disciples and associates knew about the comprehensive 
work he composed. Only in his final years did he give his grandson R. Elchanan Yakobovits (a Chabad Chassid) his 
manuscript notebooks on four orders. After the passing of R. Aryeh, his grandson (upon the advice of his teacher the 
Lubavitcher Rebbe) began editing this important commentary, yet its publication was delayed for many years, and only 
in 2011-2013 were three parts of the work finally published. R. Yosef Shalom Elyashiv, in his approbation to Mishnat 
Aryeh, writes about the author, his father-in-law: "My father-in-law R. Aryeh Levin, who in his great humility concealed 
and hid his Torah prominence…".
3-78 written leaves (lacking 2 leaves at beginning of work). 22 cm. Good-fair condition. Stains and tape repairs in several places. 
Minor marginal tears, affecting text. Leaf [3] with open tears (repaired with paper). New binding.

Opening price: $5000
Estimate: $8000-12,000
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111. Manuscript, Rabbi Aryeh Levin's Lost Work on Mishnayot Tractate Kelim – Jerusalem, ca. Late 1910s

Manuscript, systematic commentary on Mishnayot Tractate Kelim, Order Taharot, by R. Aryeh Levin, the "Tzadik of 
Jerusalem". [Jerusalem, ca. late 1910s].
Neat, organized manuscript; two columns per page. At the foot of the pages, reference section titled Mekor Ne'eman, 
listing the sources of the commentary. The volume begins with a 15-chapter preface on the laws of impurity and 
impurity of utensils (lacking beginning of preface, starts in the middle of section 2). The preface is followed by the 
detailed commentary following the order of the mishnayot, until the middle of chapter 24. The work ends in the 
middle of the chapter (in the middle of a sentence), with blank leaves at the end (the author presumably didn't manage 
to copy the rest of the work from the drafts).
The present volume was never published and was considered to be one of the lost volumes of R. Aryeh Levin's 
comprehensive work on the Six Orders of the Mishnah. His descendants (from the Yakobovits family) are only in the 
possession of the commentary to four other Orders: Moed, Nashim, Nezikin and Kodashim. The volume on order 
Zera'im was presumably lost already in the lifetime of R. Aryeh (see introduction to Mishnat Aryeh, Jerusalem 2011, 
p. 10). In his work on Tractate Megillah (Mishnat Aryeh, Moed II, p. 397), R. Aryeh writes that he plans to write a 
commentary on Order Taharot as well, and indeed, here is the volume on Mishnayot Tractate Kelim, which is the first 
tractate of Order Taharot.
Five volumes of Mishnat Aryeh were published in 2011-2013 – on Orders Mo'ed, Nashim and Nezikin, by the committee 
for the publication of the writings of R. Aryeh Levin, headed by his son R. Simcha Shlomo Levin. Passages of the 
commentary on Tractate Avot were published early in the book Reb Aryeh Haya Omer (Jerusalem-Mevaseret Zion, 
1997).
This work was composed by R. Aryeh in the late 1910s. At the end of the commentary to Avot, the author noted the 
date "Erev Shabbat Kodesh Parashat Lech Lecha, 1915". This was during the difficult years of famine in WWI. The 
situation in Jerusalem was critical and thousands of people perished of hunger, including two daughters of R. Aryeh 
Levin who didn't survive the severe famine. At this time, he diligently composed this huge commentary, producing this 
exceptional work (according to the introduction to Mishnat Aryeh, Jerusalem, 2011).
The work was written systematically on each and every mishnah. The author relates to each passage which requires 
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112. פנקס דרשות ורשימות – רבי אריה לוין "הצדיק הירושלמי" – רשימה מעניינת על ביקור אסירי המחתרות בבית הכלא 
הבריטי עם ספר תורה

לוין.  אריה  רבי  הירושלמי"  "הצדיק  של  בכתב-ידו  מעניין  פנקס 
]ירושלים, תש"ט בקירוב[. 

פנקס בפורמט קטן, הכולל רשימות וראשי פרקים לדרשות. בפנקס 
לדרשה  מהשניה(  אחת  )שונות  טיוטות   – ארוכות  רשימות  שתי 
במסיבת הודאה ל"אסירי ציון", לוחמי המחתרות שישבו בתי הכלא 
של ממשלת המנדט הבריטי. רבי אריה כותב כי אמנם דין ההודאה 
הוא  להודות",  צריכין  "ארבעה  חז"ל  שאמרו  המשתחרר,  לאסיר 
אנחנו  זאת  בכל  כזה.  דין  אין  אח"כ  אבל  יוצא,  שהוא  בעת  "דוקא 
מוצאים כמה שציוו אפילו לדורות אחריהם, לעשות מסיבת מרעים 

ביום השנה שקרה להם איזה נס, כמו התוי"ט...". 
הראשון  ביקורו  על  רב  ברגש  אריה  רבי  מספר  הרשימות  באחת 
בבית האסורים, עם ספר תורה בידו: "זכרון קודש אשר יישאר בלבי 
אחי']ה[, בפעם הראשונה אשר הלכתי  ימי, אף אם אלף שנים  כל 
אליכם וס"ת בזרועי דבוק ללבי, שמתי לב אל המסילה אשר הלכתי... 
ָרַטְבִּתי את המעיל בדמעות, והרגשתי בכל רמ"ח אברי, אשר קב"ה 
ואורי' ]קודשא בריך הוא ואורייתא[ עמכם בצרה, כי צערכם זה צער 

הכלל... חיל]ו[ל כבוד ישראל... כשהגעתי שמה אל השער, בידי הימין 
]=ניגבתי[ הדמעות,  געוויסט  ללבי ובידי השמאלית  חבקתי הס"ת 
והנה עו"ד קריצמן רץ לקראתי לקבל ממני הס"ת, אמנם אחזתיה 
רתי לכם בהתרגשות... מה שאמר  ולא ַאְרֶּפָנה, ּוְבַהָגָׁשִּתי אליכם ִסַפּ
בעל התניא בשעה שישב בפ"ג ]בפטרוגרד, בבית האסורים[, גם כי 
משתתף  אני  ב"ה  ועתה  בצרה,  אנכי  עמו   – עמדי  אתה  כי  אלך... 
משיעבוד  רק  לחירות,  ממעצר  רק  לא  הודאה...  במסיבת  עמכם 
נראית  הגאולה  פעמי  ב"ה  אשר  המאורעות,  כל  אחרי  לגאולה 
אלוקים  עיר  לקוות,  מה  הרבה  עוד  יש  כי  אם  תקפה,  בכל  בעליל 
מושפלת עד היסוד... והר הבית ְמׁשֹוָמם... ואני בהיותי בחומ"פ בהר 
יי'?[, בטח  בית  ]מהר  יוצאים מהב"י  ]שועלין?[  ראיתי שוקלין  ציון 
תתקיים נבואתו של זכרי']ה[ לבנין עי"ק ]עיר קדשנו[ בקיבוץ בנ"י 

]בני ישראל[ לשמחה ובבנין בית מקדשנו, ומלאה הארץ דעה".
"הצדיק הירושלמי" רבי אריה לוין )תרמ"ה-תשכ"ט(, גדול בתורה 
ב"תלמוד  ומפקח  רוחני  מנהל  בתפקיד  כיהן  טובים.  ובמעשים 
תורה עץ חיים". נודע במסירותו למעשי חסד. איש אהוב וידיד לכל, 
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112. Notebook of Rabbi Aryeh Levin, the Tzadik of 
Jerusalem – Sermons and Notes – Interesting Note 
Regarding Visiting Underground Prisoners in the 
British Prison with a Torah Scroll

Interesting notebook handwritten by the "Tzadik of 
Jerusalem", R. Aryeh Levin. [Jerusalem, ca. 1949].
Small notebook, with notes and outlines of sermons. 
The notebook contains two long drafts (two different 
versions) of a sermon to be delivered at a thanksgiving 
festivity for the Prisoners of Zion, underground fighters 
who were imprisoned during the British mandate. R. 
Aryeh writes that although the duty of a freed prisoner 
to give thanks applies specifically upon his release, some 
(such as the Tosafot Yom Tov) celebrated every year the 
anniversary of the miracle they experienced, and even 
instructed their descendants to do so.
In one note, R. Aryeh describes with great emotion 
his first visit to the prison, holding a Torah scroll in his 
arms. He describes how he walked towards the prison 
with the scroll, and soaked the mantle with his tears, 
as he felt intensely that G-d and the Torah are together 
with the prisoners in their sorrow. He relates how upon 
arriving at the prison, he refused to hand over the 
scroll, and told the prisoners what the Baal HaTanya had 
said when he was imprisoned in St. Petersburg – how 
G-d is with us in our troubles. He describes his joy at 
finally partaking in their thanksgiving celebration. He 
concludes by assuring that the prophecy of Zechariah 
would soon be fulfilled with the rebuilding of Jerusalem 
and the gathering of the Jewish people. 
The "Tzadik of Jerusalem" R. Aryeh Levin (1885-1969), 
excelled in Torah and in charitable deeds. He served 
as the spiritual director and supervisor of the Etz 
Chaim Talmud Torah (boy's school). Renowned for his 
dedication to acts of benevolence, he was beloved by 
one and all, wholeheartedly sharing the difficulties 
and joys of his brethren. During the British Mandate, 
he regularly visited the inmates in the British prisons, 
to lift their spirits, and became known as "Rabbi of the 
Prisoners". He was revered by all sections of society, 
whether Orthodox, religious or traditional; including 
many members of the Herut movement (members of 
Lehi and Etzel), who remained in touch with him since 
the days of the underground movements, before the 
establishment of the State of Israel. He offered each and 
every person his listening ear and true love.
Stamps of the Etz Chaim boys' school in Jerusalem 
(where R. Aryeh Levin served as head director). On leaf 
2 receipt handwritten by R. Aryeh Levin, signed by one 
of the school teachers, confirming receipt of his wages 
for Av 1949.
Notebook, [9] leaves (over 12 written pages). Approx. 10 
cm. Fair condition. Extensive wear. Dampstains, mold stains 
and foxing. One leaf detached. Another leaf loose. Without 
wrappers.

Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000

ישראל.  של  ובצרותיהם  בשמחותיהם  ונפשו  לבו  בכל  המשתתף 
בתקופת המנדט הבריטי נהג לבקר בקביעות את האסירים בבתי 
הכלא הבריטיים, על מנת לעודד את רוחם, ונודע כ"רב האסירים". 
ישראל: חרדים, דתיים  נערצת על כל שכבות הציבור בארץ  דמות 
ומסורתיים, בהם רבים מאנשי חרות )אנשי הלח"י והאצ"ל( שעמדו 
עמו בקשר עוד מימי המחתרות שלפני קום המדינה. כל אחד ואחד 

מצא אצלו אוזן קשבת ואהבת ישראל אמיתית.
חותמות "תלמוד תורה הכללית – עץ חיים – בעה"ק ירושלם תובב"א 
– נוסד בשנת תר"א" ]הת"ת בו עבד רבי אריה כמפקח ראשי[. בדף 2 
אישור בכתב ידו של רבי אריה, ובחתימת אחד המלמדים בת"ת, על 

קבלת משכורתו בחודש אב תש"ט.
)למעלה מ-12 עמ' כתובים(. 10 ס"מ בקירוב. מצב  ]9[ דף  פנקס, 
וכתמי חלודה. אחד הדפים  ועובש  רטיבות  בלאי רב. כתמי  בינוני. 

מנותק. דף נוסף רופף. ללא מעטפת.

פתיחה: $1000
הערכה: $2000-3000
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של רבי  לפעילותו  הקשורים  מכתבים  שני   .113
בתקופת  המחתרות  אסירי  של  כרבם  לוין  אריה 

המנדט הבריטי

לוין,  אריה  רבי  של  לפעילותו  הקשורים  מכתבים  שני 
כרבם של אסירי המחתרות בתקופת המנדט הבריטי: 

בירושלים,  המרכזי  הכלא  בית  מהנהלת  מכתב   ·
בחתימת אחד הקצינים הבכירים בשירות בתי הסוהר. 
ארון  קבלת  את  ומאשר  מכתבו,  על  לו  מודה  הקצין 
הקודש לספר תורה, אשר הובא ע"י רבי אריה לשימוש 
]תרצ"ט[.   1939 במאי   5 ירושלים,  הכלא.  בית  באי 
רבי  של  ידו  בכתב  )בעיפרון(  בעברית  כיתוב  אנגלית. 

אריה: "קבלה על ארון הקודש".
בינוני.  מצב  ס"מ.   24.5 רשמי.  מכתבים  נייר  דף,   ]1[
קרעים  קיפול,  סימני  ועובש.  רטיבות  ועקבות  כתמים 

ונקבי תיוק.
· מכתב מוקלד במכונת כתיבה, מכתבו של לוחם הלח"י 
"מתתיהו בן חיים צבי ש]מואלביץ'[" אל רבי אריה לוין, 
בתליה  ממוות  לחנינתו  תגובתו  את  מתאר  הוא  בו 
בשנת 1944; וכך הוא כותב בראש דבריו: "רבי! כאשר 
לי  והודיעו  בו  שרוי  לצינוק התליה שהייתי  הללו  באו 
כי חוננתי, רגזו מאד על שלא אמרתי להם 'תודה רבה', 
ואני – לא קללתי אותם בדינם אותי למות, ולא ברכתים 
בחננם אותי, כי חושב אני שלא חסדם הוא זה, ולא בידם 

הפקדתי את רוחי...". 
]1[ דף. כ-25 ס"מ. מצב גרוע. כתמי עובש. בלאי וקרעים 

חסרים, עם פגיעות בטקסט. 
לוין  אריה  רבי  הירושלמי"  "הצדיק  המכתבים:  מקבל 
)תרמ"ה-תשכ"ט(, גדול בתורה ובמעשים טובים. כיהן 
בתפקיד מנהל רוחני ומפקח ב"תלמוד תורה עץ חיים". 

נודע במסירותו למעשי חסד. בתקופת המנדט הבריטי, נהג לבקר בקביעות את האסירים בבתי הכלא הבריטיים, על מנת לעודד את רוחם, ונודע 
כ"רב האסירים". נודע במיוחד בביקוריו המנחמים והמעודדים אצל אסירי המחתרות ועולי הגרדום – ראה פריט קודם.

מתתיהו שמואלביץ' )1921-1995(. יליד לודז' )פולין(. עלה לארץ ישראל בשנת 1938, במסגרת עליית "אף על פי" )תנועת ההעפלה הבלתי 
ליגאלית של התנועה הרוויזיוניסטית(. עם הגעתו לארץ, הצטרף לפלוגת בית"ר, ומאוחר יותר, בעקבות הפילוג באצ"ל, הצטרף ללח"י. בשנת 
1941 נעצר לראשונה ונשלח ללא משפט למחנה המעצר מזרעה. בשנת 1942 הועבר, יחד עם אחרים מעצורי הלח"י, למחנה המעצר בלטרון, 
וכשנה לאחר מכן היה בין עשרים חברי לח"י שהצליחו להימלט מן המחנה דרך מנהרה שחפרו. לאחר הבריחה שב לפעילות במחתרת, אולם 
באפריל 1944 נעצר בשנית, לאחר שנקלע לחילופי אש עם שוטרים בריטים ופצע את אחד השוטרים. שמואלביץ' ישב במאסר בכלא המרכזי 
בירושלים, ומשפטו, אשר זכה לפרסום תקשורתי נרחב, שימש אותו כבמה להצגת טיעוניו כנגד השלטון הבריטי. בסיום המשפט נידון למוות-
בתליה, אולם בעקבות לחץ ציבורי, הומר עונשו למאסר עולם, המכתב שלפנינו הוא מתקופה זו, לאחר מתן החנינה )מכתבים קודמים ששלח 

מתתיהו לר' אריה בתקופת המשפט, הופיעו בקטלוג "קדם", מאי 2017, מכירה 55, חלק א, פריט 102(.
מתתיהו שמואלביץ היה אחר כך ממנהיגי אסירי-ציון שישבו בכלא המנדטורי. במהלך מאסרו הועבר לכלא עכו ובשנת 1947 ניסה להימלט 
בפריצת כוחות האצ"ל לכלא, אולם נתפס. מאוחר יותר הועבר לכלא ירושלים, משם נמלט בשנת 1948, יחד עם אסירים נוספים. שמואלביץ' 
ילין מור(. השניים נשפטו  נתן  )יחד עם  בידי הבריטים בשלישית בעקבות רצח מתווך האו"ם, הרוזן פולקה ברנדוט, בספטמבר 1948  נעצר 
באשמת ניהול ארגון טרור ונדונו למספר שנות מאסר, אך קיבלו חנינה ימים ספורים לאחר פרסום גזר דינם, במסגרת חנינה כללית. בשנת 1972 

הצטרף שמואלביץ' לתנועת החרות, ולימים שימש בתפקיד מנכ"ל משרד ראש הממשלה בימי מנחם בגין.

פתיחה: $1000
הערכה: $2000-3000
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113. Two Letters Related to Rabbi 
Aryeh Levin's Activities as Rabbi of 
the Underground Prisoners During the 
British Mandate

Two letters related to the activities of R. 
Aryeh Levin as rabbi of the members of the 
underground imprisoned during the British 
Mandate:

· Letter from the management of the Central 
Prison in Jerusalem, signed by the Assistant 
Superintendent of Police. The officer thanks 
him for his letter, and confirms having 
received the Torah ark, which R. Aryeh 
brought to benefit the prisoners. Jerusalem, 
May 5, 1939. English. Hebrew inscription (in 
pencil) handwritten by R. Aryeh: "receipt for 
the Torah ark".
[1] leaf, official stationery. 24.5 cm. Fair condition. 
Stains, traces of past dampness and mold stains. 
Folding marks, tears and filing holes.

· Typewritten letter from the Lehi fighter 
Matityahu son of Chaim Zvi Shmuelevitz, 
addressed to R. Aryeh Levin, in which he 
describes his reaction in 1944 upon being 
informed that his death sentence had been 
commuted; as he writes at the beginning 
of the letter: "Rabbi! When they came to 
the dungeon where I was detained while 
awaiting execution, and informed me 
that I had been pardoned, they were very 
annoyed that I didn't thank them. I didn't curse them when they sentenced me to death, and I didn't bless them when 
they pardoned me, since I believe that it is not their kindness, and not in their hands did I deposit my soul…".
[1] leaf. Approx. 25 cm. Poor condition. Mold stains. Wear and open tears, affecting text.
The recipient of the letter, the "Tzadik of Jerusalem" R. Aryeh Levin (1885-1969), excelled in Torah and in charitable 
deeds. He served as the spiritual director and supervisor of the Etz Chaim Talmud Torah (boy's school). Renowned for 
his dedication to acts of benevolence. During the British Mandate, he regularly visited the inmates in the British prisons, 
to lift their spirits, and became known as "Rabbi of the Prisoners". He was especially renowned for comforting and 
encouraging the underground prisoners and Olei HaGardom (members of the underground organizations who were 
sentenced to death by hanging) – see previous item.
Matityahu Shmuelevitz (1921-1995) was born in Lodz (Poland) and immigrated to Eretz Israel as a youth, as part of 
the "Af Al Pi" Aliyah (the illegal immigration of the Revisionist Movement). Upon arriving in Eretz Israel, in 1938, 
he joined the Betar Platoon, and later, following the split from the Irgun, joined the Lehi organization (Stern Gang). 
In 1941 he was arrested for the first time and sent without trial to be detained at Latrun. About a year later he was 
among twenty Lehi members who managed to escape the internment camp via a tunnel they had dug. After his 
escape he resumed his underground activities, but in April 1944 he was arrested a second time, after having been 
caught in an exchange of fire with British police officers in the course of which he wounded one of the officers. 
Shmuelevitz was imprisoned at the Central Prison in Jerusalem, and his trial, which received extensive press coverage, 
afforded him the opportunity to present his arguments against British rule. He was sentenced to death by hanging, 
but following public pressure, his sentence was commuted to life imprisonment. The present letter was written 
during that time, after his sentence was commuted (earlier letters which Matityahu sent R. Aryeh at the time of the 
trial, were sold in Kedem Auction 55, part I, item 102).
Matityahu Shmuelevitz later became a leader of the Prisoners of Zion who served prison time in the Mandate prisons. 
In the course of his imprisonment, he was transferred to Acre Prison. In 1947, he unsuccessfully attempted to escape 
during a raid by Irgun forces. He was later transferred to the prison in Jerusalem, escaping again in 1948, along with 
other prisoners. Shmuelevitz was arrested for the third time by British forces following the assassination of U.N. mediator 
Count Folke Bernadotte in September 1948 (along with Nathan Yellin-Mor). The two were tried for operating a terrorist 
organization and sentenced to a number of years in prison, but were pardoned a few days later. In 1972 Shmuelevitz 
joined the Herut Movement, and later served as Director General of the Prime Minister's Office under Menachem Begin.

Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000
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114. מחברת בכתב ידו של רבי שלמה זלמן אויערבך – תשובה הלכתית, אודות שידורי הרדיו המנדטורי בשבת, ובדיני דיבור 
במיקרופון ובטלפון בשבת – ירושלים, תש"ו

מחברת בכתב ידו של הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך. ]ירושלים, תש"ו 1946 בקירוב[. 
המחברת כוללת תשובה הלכתית ארוכה, שנכתבה לבקשת "מרכז ברית השבת", ובה דיון מפורט בהלכות שבת – בעניין שידורי רדיו בשבת, הן 
בשידור חי והן בהשמעה חוזרת )באמצעות מנגנון אוטומטי, שמשמיע הקלטה מתוך "לוחות גרמופון"(. התשובה שלפנינו כוללת בירור דינים 
שונים, כגון דיני דיבור במיקרופון ובטלפון בשבת, האם מותר להשאיר מקלט רדיו פתוח ולשמוע ממנו שידורים בשבת, ועוד; בתוך דבריו מתאר 
הגרש"ז באופן מפורט את דרך פעולת המנגנונים המכניים והחשמליים, כגון אופן פעולת המיקרופון, קליטה ושידור גלי רדיו ועוד. באותה 

תקופה פעלה בירושלים תחנת הרדיו המנדטורית "קול ירושלים", והתשובה שלפנינו נכתבה בהתייחס אליה.  
תשובה זו פורסמה בשעתו בהדפסת סטנסיל ע"י "מרכז ברית השבת" בשנת תש"ו. בשנת תש"ח פרסם הגרש"ז מאמר בנושאים אלו בכתב 
העת "סיני" )שנה כב, תשרי-אדר ב' תש"ח, עמ' קלט-קנד(, וחזר ופרסמם בספרו "מנחת שלמה" )קמא, סימן ט(. רוב הדברים שבפרסומים 
המאוחרים נדפסו כפי נוסחם בפרסום הראשון, אלא שהגרש"ז חזר בו בכמה דברים, הן מבירור נוסף של המציאות המכנית, והן מבירור מחודש 
של הסוגיות ההלכתיות. כמו כן בפרסומים המאוחרים הוא לא מתייחס לשאלות המקוריות שהופנו אליו ע"י "מרכז ברית השבת" בדבר שידור 
מתחנת "קול ירושלים" )ראה עוד אודות תשובה זו, בהערה לספר מאורי אש השלם, ירושלים תש"ע, חלק ב, עמ' תקעו-תקעז; ספר שולחן 

שלמה – הלכות שבת, ירושלים תשנ"ט, חלק א, עמ' נד-נז(. 
הגאון המפורסם רבי שלמה זלמן אויערבך )תר"ע-תשנ"ה( ראש ישיבת קול תורה ומגדולי הפוסקים. נולד בירושלים לאביו רבי חיים יהודה ליב 
אוירבך – ראש ישיבת המקובלים שער השמים. היה תלמידו המובהק של רבי איסר זלמן מלצר, אשר החשיבו מאד והביא מדבריו בספרו "אבן 
האזל". בשנת תרצ"ה, בהיותו בן 24 בלבד, הוציא את ספרו הראשון – "מאורי אש" – על השימוש בחשמל בשבת, וזכה להסכמותיהם של גדולי 
הדור, ביניהם רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי ]שהתפעל מאד מכוחו של הגאון הצעיר מירושלים, לברר סוגיה הלכתית של מציאות חדשה, שלא 
נידונה בספרי הפוסקים[, רבו – רבי איסר זלמן מלצר והרב קוק. בצעירותו היה רבי שלמה זלמן מבני ביתו עם הגאון רבי זליג ראובן בנגיס שכיהן 
כאב"ד העדה החרדית בירושלים, שלמרות היותו מזקני גאוני ליטא, החשיב ביותר את הצורב הצעיר. בביתו של הרב בענגיס הכיר הגרש"ז 
את רעו הגרי"ש אלישיב, ורבנים מזקני ירושלים כדוגמת רבי גרשון לפידות והרב מטעפליק. ברבות הימים הפך רבי שלמה זלמן לאחד מגדולי 
הפוסקים ולסמכות ראשונה במעלה במספר תחומים הלכתיים, כגון בנושאי רפואה והלכה. בנועם הליכותיו ועדינותו היה נערץ על כל חוגי 

היהדות האורתודוקסית, והדבר התבטא בין היתר בהלוויתו, בה השתתפו לפי ההערכות כשלוש מאות אלף אנשים. 
]16[ דף )16 עמ' כתובים( + 5 עמ' כתובים של הערות והוספות לתשובה. 19.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. מעטפת בריסטול מקורית, מעט 

קרועה. 

פתיחה: $1000
הערכה: $3000-5000
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114. Notebook Handwritten by Rabbi Shlomo Zalman Auerbach – Halachic Responsum, Regarding 
Mandatory Palestine Radio Broadcasts on Shabbat and Speaking into a Microphone and Telephone on 
Shabbat – Jerusalem, 1946

Notebook handwritten by R. Shlomo Zalman Auerbach. [Jerusalem, ca. 1946].
The notebook comprises a lengthy halachic responsum, written upon the request of Merkaz Brit HaShabbat, with a 
detailed analysis of the Shabbat laws pertaining to radio broadcasts – whether live or recorded (using an automated 
system, which broadcasts recordings using gramophone discs). The responsum includes a study of various laws, such as 
those applying to speaking into a microphone or telephone on Shabbat, whether it is permitted to leave a radio on over 
Shabbat and hear broadcasts, and more. R. Shlomo Zalman describes the  mechanical and electrical mechanisms in detail, 
explaining how microphones work, how radio waves are received and broadcasted, and more. The responsum was written 
in regard to the radio station Kol Yerushalayim established by the British Mandatory Authority in Jerusalem.
This responsum was mimeographed and published by Merkaz Brit HaShabbat in 1946. In 1948, R. Shlomo Zalman 
published an essay on this topic in Sinai (year 22, Tishrei-Adar II 1948, pp. 139-154); later reprinting it in his book 
Minchat Shlomo (141, section 9). In later publications, the responsum was reprinted basically in the same version, 
although R. Shlomo Zalman changed his mind regarding certain points, both due to a renewed analysis of the 
technology, and based on further study of the halachic topic. Furthermore, in later publications, he does not relate to 
the original questions addressed to him by Merkaz Brit HaShabbat regarding the radio station Kol Yerushalayim (for 
more information about this responsum, see note to Meorei Esh HaShalem, Jerusalem 2010, II, pp. 576-577; Shulchan 
Shlomo – laws of Shabbat, Jerusalem 1999, I, pp. 54-57).
R. Shlomo Zalman Auerbach (1910-1995), dean of the Kol Torah Yeshiva and leading posek of his times. Born in Jerusalem 
to R. Chaim Yehuda Leib Auerbach, dean of the Shaar HaShamayim yeshiva for kabbalists. He was a close disciple of 
R. Isser Zalman Meltzer, who held him in high esteem and quotes him in his book Even HaEzel. In 1935, at the age of 
only 24, he published his first book – Meorei Esh on using electricity on Shabbat, which received the approbations of 
the Torah leaders of the generation, including R. Chaim Ozer Grodzinsky (who was very impressed by the ability of the 
young Torah scholar from Jerusalem to analyze the halachic status of a new invention, which is not discussed in halachic 
literature), his teacher – R. Isser Zalman Meltzer and R. Kook. In his youth, R. Shlomo Zalman was a household member 
of R. Zelig Reuven Bengis, head of the Edah HaChareidit, who despite being an elder Lithuanian Torah scholar, held the 
young Torah scholar in high regard. In the home of R. Bengis, R. Shlomo Zalman made acquaintance with his colleague 
R. Yosef Shalom Elyashiv, and elder Jerusalem Torah scholars such as R. Gershon Lapidot and the rabbi of Teplik. In time, 
R. Shlomo Zalman became one of the leading poskim and the foremost authority in Halachic matters, such as medicine 
and halachah. His pleasant ways and refinement earned him the veneration of all sects of Orthodox Judaism, as was 
expressed at his funeral which was attended by some 300,000 people.
[16] leaves (16 written pages) + 5 written pages of notes and additions to the responsum. 19.5 cm. Good condition. Stains and 
wear. Original paper wrappers, somewhat torn.

Opening price: $1000
Estimate: $3000-5000
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115. אוסף מחברות, דפי רשימות וטיוטות מכתבים – גב' פרחה ששון )פויכטוונגר( ומשפחתה – מכתבים של פרחה ששון לרבה 
הרב דסלר, ומחברות לימודי הקודש שלה

אוסף מחברות, דפי רשימות וטיוטות מכתבים של הגב' פרחה )פלורה( בת ר' דוד סלימאן ששון )לימים פויכטוונגר(, כולל טיוטות מכתבים לרבה 
הגאון רבי אליהו אליעזר דסלר. ]אנגליה, שנות העשרים והשלושים של המאה ה-20 בקירוב[.

האוסף כולל:
· למעלה מ-150 מכתבים וטיוטות מכתבים, רובם מאת גב' פרחה ששון, אל בני משפחתה ואישים שונים. חלקם נשלחו אליה מאישים שונים 

ומבני משפחתה, בהם גם מכתבים מאביה ר' דוד סלימאן ששון, אליה ואל אחיה ר' סלימאן דוד. 
· 6 מחברות של גב' פרחה ששון, ובהם דברי תורה, וכן כמה עשרות דפים עם רשימות בדברי תורה. על אחת המחברות נכתב: "זה הספר שייך 
לצעירה פרחה דוד ששון יצ"ו ראש חודש אדר ב' התרפ"א", על מחברת אחרת: "פרחה דוד ששון יצ"ו כ"א שבט שנת התרפ"ח – לשון הקודש, 

דרושים וכו'". במחברת נוספת )טבת תרפ"ח(: "ספר חדושים על יד הצעירה פרחה דוד ששון יצ"ו".
· טיוטות מכתבים שכתבה גב' פרחה אל רבה הגאון רבי אליהו אליעזר דסלר. 

גב' פרחה )פלורה( ששון, בתו של הנגיד, החוקר והאספן הנודע ר' דוד סלימאן ששון. גדלה יחד עם אחיה היחיד, ר' סלימאן דוד ששון, באחוזת 
משפחת ששון בלונדון. לימים נישאה להרב אשר פויכטוונגר )רב בלשטוורת, אנגליה, מחבר הספר "אשר למלך"(. פרחה ואחיה סלימאן זכו 

ללמוד בנערותם אצל הרב דסלר, ומאז שמרו איתו על קשר מיוחד לאורך השנים. 
הרב דסלר הגיע מליטא ללונדון בסוף שנות העשרים. מספר חודשים לאחר הגיעו, קיבל משרת רב בית כנסת ברובע איסט-אנד, ומספר חודשים 
מאוחר יותר החל ללמד את ילדי משפחת ששון. היה זה לאור המלצתו של אב"ד לונדון – רבי שמואל יצחק הילמן – בפני מר דוד ששון, שחיפש 
מלמד מתאים לשני ילדיו. באותה עת היתה פרחה בת חמש עשרה וסלימאן דוד בן ארבע עשרה. הרב דסלר הפך למורה פרטי שלהם לצד 
משרתו כרב בית הכנסת, והיה נוסע שלוש פעמים בשבוע לבית משפחת ששון, ששכן באזור היוקרתי מייפר שבלונדון. בטיוטות המכתבים 
שלפנינו מתגלה היחס הקרוב שחשו ילדי משפחת ששון להרב דסלר. במכתביה משתפת פרחה את הרב דסלר בכל הקורות אותם וכותבת לו 
בנושאים שונים ומגוונים. היא מכנה אותו "מורי ורבי" )לדוגמה: "לקראת הד' ומע' מורי ורבי הח' הש' כמוהר"ר דעסלער נ"י"(. באחד המכתבים 
היא מספרת לו על כך שהיא משתדלת לשמור את סדר הלימוד: "...בכל בוקר ב' שעות, למדתי בע"פ כעת עד פרק ה' משנה ג' במשניות ברכות, 

וגם כן אני לומדת ב' דפים קש"ע וג' משניות חזרה ביומא בכל יום".
כ-200 פריטי נייר. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

פתיחה: $2000
הערכה: $3000-5000
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115. Collection of Notebooks, Notes 
and Draft Letters – Mrs. Farha Sassoon 
(Feuchtwanger) and Family – Letters from 
Farha Sassoon to Her Teacher Rabbi Dessler, 
and Her Torah Notebooks 

Collection of notebooks, notes and draft letters of 
Mrs. Farha (Flora) daughter of R. David Solomon 
Sassoon (later Feuchtwanger), including drafts of 
letters to her teacher R. Eliyahu Eliezer Dessler. 
[England, ca. 1920s-1930s].
The collection includes:

· Over 150 letters and draft letters, mostly from 
Mrs. Farha Sassoon, addressed to members of 
her family and others, and some addressed to 
her, including letters from her father R. David 
Solomon Sassoon, addressed to her and to her 
brother R. Solomon David.

· 6 Torah notebooks of Mrs. Farha Sassoon, as 
well as dozens of leaves with Torah notes. One of 
notebook is inscribed: "This book belongs to the 
young Farha David Sassoon, Rosh Chodesh Adar 
II 1921", another notebook states: "Farha David 
Sassoon, 21st Shevat 1928 – Lashon HaKodesh, 
homiletics, etc.". A third notebook (from Tevet 
1928) is entitled: "Book of novellae by Farha 
David Sassoon". 

· Drafts of letters which Mrs. Farha wrote to her 
teacher R. Eliyahu Eliezer Dessler.
Mrs. Farha (Flora) Sassoon, daughter of the 
famous philanthropist, researcher and collector 
R. David Solomon Sassoon. She was raised 
together with her only brother, R. Solomon David 
Sassoon, in the Sassoon family estate in London. 
She later married R. Asher Feuchtwanger (rabbi 
of Letchworth, England, author of Asher LaMelech). Farha and her brother studied in their youth under R. Dessler, and 
maintained close ties with him over the years.
R. Dessler moved to London from Lithuania in the late 1920s. Several months after his arrival, he received the position of 
synagogue rabbi in the East End, and some time later, he began teaching the children of the Sassoon family, following 
the recommendation of R. Shmuel Yitzchak Hillman, rabbi of London, to Mr. David Sassoon who sought a suitable 
tutor for his two children. Farha was fifteen years old at the time, and Solomon David fourteen. R. Dessler became 
their private teacher while upholding his position as synagogue rabbi, and would travel three times a week to the 
Sassoon family estate in the luxurious neighborhood of Mayfair, London. The present draft letters highlight the close 
relationship the Sassoon children shared with R. Dessler. In her letters, Farha shares all her experiences with R. Dessler, 
writing to him on a variety of topics. She addresses him as "my teacher and mentor". In one letter, she relates that she is 
trying to keep to her study quotas, listing her achievements: "…two hours every morning, I have studied so far by heart 
until chapter 5, Mishnah 3 of tractate Berachot, I am also studying 2 leaves of Kitzur Shulchan Aruch and reviewing 3 
mishnayot in Yoma every day".
Approx. 200 paper items. Size varies. Overall good condition.

Opening price: $2000
Estimate: $3000-5000
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116. מחברת תווים בכתב ידו של "מלך החזנים" יוסל'ה רוזנבלט, ששימשה אותו בהופעותיו – כוללת יצירות שלא הוקלטו ולא 
נדפסו

מחברת תווים בכתב ידו של החזן יוסף )יוסל'ה( רוזנבלט. ]ארצות הברית, ראשית שנות ה-30[. עברית, יידיש ואנגלית. 
מחברת תווים כתובה בכתב ידו של גדול החזנים במאה ה-20, "מלך החזנים" יוסף )יוסל'ה( רוזנבלט, אשר שימשה אותו בהופעותיו. במחברת 
שלפנינו תווים ל-69 יצירות – תפילות וזמירות יהודיות בעברית וביידיש, מעט שירים פופולריים ואריה אופראית, חלקם הולחנו בידי רוזנבלט 

ה. חלק מהקטעים שבמחברת לא ראו אור מעולם. וחלקם בידי יוצרים אחרים – כתובים בכתב-יד על דפי ַחְמָשׁ
בין היצירות במחברת: "ביים כותל מערבי", "לאמיר זיך איבער בעטען", "רצה עתירתם", "כבקרת", "ואני תפלתי", "רחם נא", "השיר שהלוים", 
"השם נפשנו בחיים", "המבדיל", ועוד. מתחת לתווי "שושנת יעקב" )עמ' 53( נכתבו מילות השיר "הנרות הללו". נראה שללחן הקיים ל"שושנת 
יעקב" הותאם טקסט אחר לכבוד חג החנוכה. היצירה לא ראתה אור בימי חייו של רוזנבלט ולא הוקלטה על ידו )לאחרונה הוקלטה בפעם 

הראשונה על ידי החזן מוטי בויאר(.
לצד כמה מהיצירות, הוסיף רוזנבלט רישומים קצרים בכתב-ידו, חלקם אודות המקום והזמן שבו הולחנו. בסוף הלחן לתפילה "לעולם יהא 
אדם" )עמ' 15(: "געענדיגט אין באהן פאן אינדיאנאפאליס נאך נויארק זאנטאג יאנואר 16. 1927" ]הושלם ברכבת מאינדיאנפוליס לניו יורק, 
יום ראשון, 16 בינואר 1927[. השיר "לעולם יהא אדם" הוקלט לראשונה ימים ספורים לאחר מכן, ב-20 בינואר )ראו רשומות אתר האינטרנט 

Discography of American Historical Recordings(, אבל כפי הנראה לא יצא לאור בחייו. 
 March 10 בסוף הלחן לקטע "רבי ישמעאל" )עמ' 19(: "התחלתי ביום 17 דעצ. 1926 בסיאטל. וואש. וגמרתי בדרך מנויארק לשיקאגא ביום

1927". השיר הוקלט ב-18 באוקטובר 1928. 
בסוף הלחן לניגון "דיא תפילין" )עמ' 75(: "קאמפאנירט פאן הערמאן וואהל, בעגלייטונג פיר פיאנא ביא חזן יוסף ראזענבלאטט ש"ץ בנויארק" 
]הולחן בידי הרמן וואהל, ליווי לפסנתר בידי החזן יוסף רוזנבלט שליח ציבור בניו יורק[ – המלחין והמנצח הרמן וואהל )1877-1936( ניצח במשך 

שנים רבות על המקהלה שליוותה את רוזנבלט בהופעותיו. 
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בסוף הלחן לשיר "מנחל בדרך" )עמ' Composed by Josef Rosenblatt" :)104" ]הולחן בידי יוסף רוזנבלט[. ייתכן שהשיר לא נדפס ולא 
הוקלט על ידי רוזנבלט.

כן מופיעים בכתב-ידו של רוזנבלט שמות המלחינים והמעבדים של מרבית היצירות, הערות שונות, הנחיות לביצוע ותיקונים שונים. לחלק 
מהתווים שבמחברת נוספו המילים בכתב-יד שונה, בעט או בעפרון, מתחת החמשה, ובחלקם מצוינת השנה בה הולחנו. העמודים ממוספרים 

בכתב יד.
בפתח המחברת תוכן עניינים מודפס במכונת כתיבה על נייר המכתבים האישי של הנרי רוזנבלט, בנו של יוסף, ובו רשומות מרבית היצירות 
המופיעות במחברת. רישומים בעפרון ליד רוב הקטעים מציינים באיזה מועד יש לבצעם. על דף הבטנה הקדמי רישום בעלות של הנרי רוזנבלט 

)אנגלית(.
]210[ עמודים כתובים )ועוד עמודים ריקים( + )]1[ דף תוכן עניינים מודפס על נייר המכתבים האישי של הנרי רוזנבלט(, 30 ס"מ בקירוב. מצב 
בינוני-טוב. כתמים קלים. נייר שביר. קרעים וקרעים חסרים, עם פגיעות קלות בטקסט או בתווים. תיקונים בנייר דבק בחלק מהדפים. השוליים 
העליונים של כמה מהדפים קצוצים, עם פגיעות קלות בטקסט ובמספור העמודים. דפים מנותקים ומנותקים חלקית. כריכת עור עם הטבעה 

מוזהבת. בלאי ופגמים בכריכה. שדרה מנותקת וקרועה )עם חוסרים(.
מקור:

1. הנרי רוזנבלט, בנו של יוסף )רישום בעלות שלו מופיע על דף הבטנה הקדמי(.
2. אוסף ג. אטלס, תלמידו וידידו הקרוב של הנרי רוזנבלט.

פתיחה: $100,000
הערכה: $120,000-150,000
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החזן והמלחין יוסף )יוסל'ה( רוזנבלט )1882-1933( נחשב לגדול החזנים שקמו לעם היהודי במאה ה-20; זמר בעל יכולות שירה וירטואוזיות 
שהותיר חותם בל יימחה על עולם החזנות. גון הצליל הייחודי של הטנור רוזנבלט זכה להכרה בקרב קהילות ישראל ובקרב הציבור הרחב – 

באירופה, בארצות הברית ובארץ ישראל.
רוזנבלט נולד בבילה צרקווה )"שדה לבן" שבדרום רוסיה, כיום באוקראינה(, לאביו החזן רפאל שלום. בילדותו עקרה המשפחה אל סדיגורה 
שבבוקובינה, באימפריה האוסטרו-הונגרית, שם נחשף לניגון החסידי המיוחד שתרם רבות לעיצוב אמנותו. כבר בגיל תשע החל להופיע, והפך 
לחזן פופולרי ומבוקש, בגיל 17 השתלם בזימרה בווינה, ויצא לסיבוב הופעות ברחבי האימפריה האוסטרו-הונגרית. לאחר נישואיו קיבל משרת 
חזן במונקאטש, וב-1901 עבר לברטיסלבה )פרשבורג(, אז יצא שמו בכל רחבי אירופה כחזן בעל קול נדיר ביופיו. לאחר מכן התקבל למשרת 
החזן הראשי בקהילת המבורג האמידה. בשנת 1912 היגר לארצות הברית, והיה לחזן קהילת יוצאי הונגריה "אוהב צדק" בניו יורק. במהרה 

החל לתור את ארצות הברית לארכה ולרוחבה, ולהופיע בפני קהל גדול.
בראשית הקריירה המוזיקלית הענפה שלו נהג רוזנבלט לאלתר לחנים בזמן התפילה בציבור. בחלוף הזמן רשם בתווים את לחניו, והם היו 
ליצירות מוזיקליות שביצע בנוסח קבוע בהופעות. על-פי ההערכות הלחין מעל ל-600 יצירות. רוזנבלט אף פרסם ספרים עם לחניו, בהם 
"זמירות יוסף" )1906( ו"תפילות יוסף" )1927(, והפיק הקלטות רבות עם ביצועיו לשירים בלחנים מקוריים פרי עטו, לזמירות יהודיות עממיות 
וליצירות של מלחינים שונים. הוא אף תרם את קולו לסרט "זמר הג'אז" )1927(, סרט הקולנוע הראשון באורך מלא ששילב פסקול מוזיקלי 
מוקלט וקטעי דיבור ושירה מסונכרנים לתמונה. הסרט, שזכה להצלחה גדולה, סימן את תום עידן הסרט האילם ועלייתו של הסרט המדבר, 

והקנה לרוזנבלט שם עולם בתולדות הקולנוע.
בראשית 1933 נסע לארץ ישראל, שם ערך סיבוב הופעות, בלוויית בנו הנרי, לצד המלחין והפסנתרן נחום נרדי, והשתתף בצילומי סרט נוסף 
– "חלום פון מיין פאלק" )"חלום עמי"(. בסרט מתועד רוזנבלט כשהוא שר באתרים ברחבי הארץ – בהר הצופים, במערת המכפלה, בים המלח 
ועוד. במהלך צילומי הסרט שבתה ארץ ישראל את ליבו של רוזנבלט והוא החליט להשתקע בה, אולם חי בה לזמן קצר בלבד: ביום 19 ביוני 
1933, במהלך צילומי הסרט, חש ברע, הובהל לבית החולים ונפטר כעבור זמן קצר; הוא נטמן בהר הזיתים. לאחר מותו עסק בנו הנרי בעיבוד 

מוזיקלי מחודש של כתביו.

Josef (Yossele) Rosenblatt (1882-1933), cantor and composer, widely regarded as the greatest cantor in the Jewish world in the 

20th century. Vocalist whose singularly virtuosic skills immeasurably enriched the art of cantorial music. Rosenblatt's distinctive, 

ethereal tenor voice earned him recognition among Jewish communities – and the general public – around the world, throughout 

Europe, the United States, and Palestine.

Josef Rosenblatt was born in Bila Tserkva (southern Russian Empire, today in Ukraine). In his early childhood, the family moved 

to Sadigura (Sadhora), Bukovina (part of the Austro-Hungarian Empire), where he was exposed to the Hasidic melodies that 

profoundly influenced his artistic development and molded his musical style. He began performing at the tender age of nine, and 

gained a reputation early in life as a popular, crowd-pleasing "chazan" (cantor). At the age of 17, he sharpened his skills with 

vocal training in Vienna, and following that, he began appearing before audiences throughout the Austro-Hungarian Empire. After 

getting married, he was hired to serve as a cantor in Munkatch (Mukachevo or Mukacheve, today in western Ukraine). In 1901, he 

moved to Bratislava (Pressburg); it was here that his reputation as a cantor possessing rare, beautifully musical vocal skills began 

to spread throughout Europe. He was subsequently appointed Chief Cantor of the prosperous Hamburg Jewish community. In 

1912 he immigrated to the United States, where he became Cantor of New York's Ohab Zedek Congregation, whose membership 

consisted largely of Hungarian-Jewish émigrés. Soon thereafter, he began touring the length and breadth of the United States and 

entertaining ever-larger audiences.

At the start of his multi-faceted musical career, while leading synagogue services as a cantor, Yossele Rosenblatt would typically 

improvise his melodies on the spot. Eventually, however, he began writing down the musical scores for his tunes, and thus, over 

time the various melodies developed into fixed musical works that he would perform over and over in his appearances before 

audiences. In total, he is thought to have composed over 600 different works. He even authored a number of books containing his 

compositions, including "Zemorot Yosef" (1906) and "Tefillot Yosef" (1906). Rosenblatt also recorded many albums that feature 

him singing his own original compositions and arrangements, as well as popular Jewish folk tunes and works by various other 

composers. In addition, he contributed vocal segments to the motion picture "The Jazz Singer" (1927), the world's first feature-

length movie to offer a recorded musical soundtrack and segments of dialogue and song produced in synchrony with the motion 

picture. The movie quickly gained fame; it marked the end of the era of silent movies and ushered in the era of sound films. As far 

as Rosenblatt was concerned, it earned him a place of honor in the annals of cinema.

In early 1933, Rosenblatt traveled to Palestine where he embarked on a concert tour, accompanied by his son Henry and the 

pianist-composer Nahum Nardi. He also took part there in the filming of another movie, the Yiddish-language film "Cholom Fun 

Mein Folk" ("Dream of my People"). In this film, Rosenblatt is shown performing songs in sites all over the country, including Mt. 

Scopus (Jerusalem), the Cave of the Patriarchs (Hebron), the Dead Sea, and other places. While making this movie, Rosenblatt fell 

in love with the Land of Israel and he decided to settle here. Unfortunately, his days in this country were numbered; on June 19, 

1933, while still involved in the filming of the movie, he suddenly felt unwell, was rushed to hospital, and passed away shortly 

thereafter. He was interred on the Mt. of Olives in Jerusalem. Following his death, Henry Rosenblatt committed himself to the task 

of rearranging his father's musical compositions.
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After "Di Tefilin" (p. 75), Rosenblatt writes (in Yiddish): "composed by Herman Wohl, piano accompaniment by Cantor 
Josef Rosenblatt, ‘Shliyach Tzibur' in New York." For many years, the Jewish-American composer Herman Wohl (1877-
1936) served as the conductor of the choir that accompanied Rosenblatt at his public performances.
At the end of the score to "Minachal Baderech" (p. 104), Rosenblatt writes (in English) "Composed by Josef Rosenblatt." 
It seems that this melody was never printed or recorded by Rosenblatt.
In addition, Rosenblatt writes down in his notebook the names of the artists who composed and arranged most of the 
works. He also inserts various comments, instructions, and directions regarding how a given work is to be performed, 
and assorted corrections. Some of the scores in the notebook have lyrics added in a different handwriting, in pen 
or pencil, underneath the staff lines, and some have an indication of the date of the composition. The pages are all 
numbered by hand.
A Table of Contents – typewritten on the personal stationery of Yossele's son, Henry Rosenblatt – appears at the 
beginning. It lists most of the works included in the notebook. Notations penciled in next to most of the segments 
indicate the times when the individual works are to be performed. Ownership inscription by Henry Rosenblatt on the 
front flyleaf (English).
[210] pages of handwritten musical scores on staff lined sheets (and additional blank pages) + [1] f. table of contents, typewritten 
on personal stationery of Henry Rosenblatt. Approx. 30 cm. Fair-good condition. Minor stains. Brittle paper. Closed and open 
tears, causing minor damage to text or musical scores. Repairs with adhesive tape on some leaves. Upper edges of several leaves 
trimmed, causing minor damage to text and page numbering. Detached and partially detached leaves. Leather binding with gilt 
impression. Wear and blemishes to binding. Spine detached and torn (with losses).
Provenance:
1. Henry Rosenblatt, Josef's son (ownership inscription appears on front flyleaf).
2. Collection of G. Atlas, student and close friend of Henry Rosenblatt.

Opening price: $100,000
Estimate: $120,000-150,000

~פרק 11
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116. Sheet Music Notebook, with Musical Scores Handwritten by the "King of Cantors," Yossele Rosenblatt, 
used by the Cantor during his Recitals – Includes Works Never Recorded Nor Published

Notebook with musical scores handwritten by Cantor Josef (Yossele) Rosenblatt. [United States, early 1930s]. Hebrew, 
Yiddish, and English.
Music manuscript (staff lined) notebook filled with musical scores handwritten by the greatest of 20th-century cantors, 
known as the "King of Cantors," Josef (Yossele) Rosenblatt, which he made use of during his recitals. The present 
notebook contains 69 works – Jewish prayers, liturgical hymns, and traditional songs in Hebrew and Yiddish, and a 
number of popular songs and operatic arias, some composed by Rosenblatt himself and some by other composers – 
handwritten onto staff notebook pages. Some of the works contained here have never been published.
Among the works included in the notebook: "Baim Koisel Marovi," "Lomir Zich Iber Beiten," "R'tzei Asirosom," 
"Kevakoras," "Vaani S'filosi," "Racheim No," "Hashir Shehalviyim," "Hasom Nafsheinu Bachayim," "Hamavdil," and 
more. Underneath the notes for "Shoshanas Yaakov" (p. 53), the lyrics for the Hanukkah song "Haneiros Halalu" are 
written in. Apparently, the original melody for "Shoshanas Yaakov" was adapted for other lyrics. This particular work 
was never published during Rosenblatt's lifetime, nor was it ever recorded by him; indeed, it was recorded only recently 
– for the first time – by Cantor Moti Boyer.
Next to several works, Rosenblatt adds brief handwritten notations, some regarding the time and place a given piece 
was composed. For instance, at the end of the melody to the prayer "L'Olom Y'Hei Odom" (p. 15), he inserts the 
following note (in Yiddish): "Completed on the train from Indianapolis to New York, Sunday, January 16, 1927." 
"L'Olom Y'Hei Odom" was first recorded just a few days later, on January 20 (see online recordings listed on the website 
"Discography of American Historical Recordings"), but was apparently never published during Rosenblatt's lifetime.
Toward the end of the composition "Rabi Yishmoeil" (p. 19), Rosenlatt added (in Hebrew): "I began [this] on Dec. 17, 
1926 in Seattle, Wash. and finished [it] on the way from New York to Chicago on March 10, 1927." The melody was 
recorded on October 18, 1928.
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מכתב ארוך מהאדמו"ר הראשון מסלונים   .117
בעל "יסוד העבודה" 

מכתב ארוך )5 עמודים( בכתב-יד קדשו וחתימתו של 
בעל  וינברג  אברהם  מסלונים, רבי  הראשון  האדמו"ר 
'ברכות'  שנת  למב"י  "ל"ז  ]סלונים[,  העבודה".  "יסוד 

לראש צדיק" ]אייר תרכ"ח 1868[. 
מכתב שנכתב ל"מחותני ה"ה הרב החסיד המפורסם.... 
אנ"ש  וכל  היקר  ולגיסו  שליט"א...  יהושע  מוהר"ר 
המסתופפים בצילו הקודש לברכה שלימה, א"ס ]אמן 
הוא  מתוכו(  עמודים   4( המכתב  של  עיקרו  סלה[". 
קדושת  ענייני  על  ועיוני,  עמוק  חסידי-קבלי  מאמר 
"עם מקדשי שביעי".  ו"התגלות האמונה" אצל  שבת 
רוב תוכן המכתב נדפס, בשינויים קלים, בספרו "יסוד 
העבודה" )במדור "מכתבי קודש", מכתב לג( ובספרו 
ובו  הראשון  העמוד  בהר(.  )פרשת  אברהם"  "באר 
פתיחת המכתב וקטעים מסיומו לא נדפסו שם, וכפי 

הנראה לא נדפסו עדיין. 
האדמו"ר  מבקש  חתימתו,  לפני  המכתב,  בסיום 
מידידו: "...להיות הדיבור רגיל בינינו, אבקשהו נא ונא 
שלא לבוא עוד בריבוי שבחים... ידידו ואוהבו אברהם" 

)גם קטע זה לא נדפס(. 
נוסף על חמשת עמודי המכתב, מופיעים בעמוד נוסף 
רישומי טיוטה לפתיחת המכתב )כפי הנראה אף הם, 

או חלק מהם, בכתב-ידו של האדמו"ר(.
האדמו"ר הראשון מסלונים – רבי אברהם וינברג בעל 
"יסוד העבודה" )תקס"ד-תרמ"ד(, מקובל אלוקי, גאון 
וקדוש, עמקן מקורי ומחדש. תלמיד מובהק לרבותיו 
מקוברין.  משה  ורבי  מלכוביץ'  נח  רבי  האדמו"רים 
בשנות התק"צ עמד בראשות ישיבת "ענף עץ חיים" 
ישיבת  של  סניף  מעין  שהייתה  סלונים,  מגוריו  בעיר 
"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 כ-18 שעות ביממה עד לאפיסת כוחות. בזקנותו, כשאחד מתלמידיו אמר לו שרואים אצלו גילויי רוח הקודש, אמר לו: "רוח 
ִּביעין אותו מזיו שכינה". לאחר  הקודש אינני יודע, אבל למדתי תורה מתוך הדחק, וחז"ל אמרו )סוטה דף מט( שהלומד תורה מתוך הדחק ַמשְֹ
פטירת רבו מקוברין, בניסן תרי"ח, פתח 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".
האדמו"ר עמד עם חסידיו )בעיקר עם אלו שעלו לארץ ישראל, לטבריה( בקשר מכתבים רציף בענייני חסידות ועבודת ה' עמוקים ועיוניים. 
חלק ממכתבים אלו )כדוגמת המכתב שלפנינו( נדפסו לאחר פטירתו בספרו "יסוד העבודה" )בחלק המכתבים( וכן בסוף ספר "באר אברהם" 

על התורה. 
]1[ דף גדול מקופל לארבע )6 עמ' כתובים(. 21.5 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמים כהים. קרעים ובלאי, עם מעט פגיעות בטקסט. 

דהיית דיו. סימני קיפול )קרעים ובלאי בסימני הקיפול משוקמים בהדבקה(. 

פתיחה: $4000
הערכה: $6000-8000

Letters – Chassidutמכתבים – חסידות
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117. Lengthy Letter from the Yesod 
HaAvodah, First Rebbe of Slonim

Lengthy letter (5 pages), handwritten and 
signed by Rebbe Avraham Weinberg, first 
rebbe of Slonim, author of Yesod HaAvodah. 
[Slonim], 37th day of the Omer [Iyar 1868].
The letter is addressed to the rebbe's 
mechutan R. Yehoshua, the latter's brother-
in-law, and his Chassidim in general. The main 
part of the letter (4 pages) is a profound, 
in-depth Chassidic-kabbalistic essay, on the 
holiness of Shabbat and principles of faith. 
Most of the letter was printed, with minor 
variations, in his book Yesod HaAvodah 
(letter section, letter 33) and in his book 
Be'er Avraham (Parashat Behar). The first 
page – the opening of the letter, and parts of 
the conclusion were not printed there, and 
are presumably hitherto unpublished.
The rebbe concludes the letter by asking 
the recipient to address him simply, without 
profuse expressions of praise.
Apart from the five pages of the letter, an 
additional page comprises drafts of the 
opening section of the letter (presumably 
also at least partly handwritten by the 
rebbe).
Rebbe Avraham Weinberg, first rebbe of 
Slonim, author of Yesod HaAvodah (1803-
1883), a brilliant and holy kabbalist, and an 
original and innovative scholar. He was a 
close disciple of his teachers, Rebbe Noach of Lechovitz and Rebbe Moshe of Kobryn. In the 1830s, he headed the 
Anaf Etz Chaim yeshiva in his hometown of Slonim, a branch of the renowned Etz Chaim yeshiva in Volozhin (Moshe 
Tzinovitz, Etz Chaim, p. 433; Aharon Surasky, Marbitzei Torah MeOlam HaChassidut, I, pp. 177, 183-186). In his youth, 
he studied Torah under extreme deprivation. He would study for eighteen hours a day until absolute exhaustion. In his 
old age, when one of his disciples remarked that one can discern on him revelations of Divine Inspiration, he replied: "I 
don't know about Divine Inspiration, but I did study Torah under deprivation, and the sages state that whoever studies 
Torah under deprivation will be satiated from the splendor of the Divine presence". After the passing of his teacher, 
Rebbe Moshe of Kobryn, in Nissan 1858, he established his court in Slonim, and most of the Kobryn Chassidim accepted 
his authority and began frequenting his court. He would conduct Tish not only on Shabbat and festivals, but also on 
weekdays. Like an ever-flowing wellspring, he delivered many extremely profound Chassidic discourses, and produced 
many works on all parts of the Torah (most were lost during the Holocaust). Some of his writings were published 
after his passing. His renowned books are Chessed LeAvraham, a profound, very abstract and impenetrable book on 
Kabbalah and philosophy; Yesod HaAvodah – on the topic of studying Torah for the sake of Heaven and Chassidic 
principles on the worship of G-d (in this book, he sharply criticizes the book Nefesh HaChaim by R. Chaim of Volozhin, 
primarily on his views on the study of Torah for the sake of Heaven; the original manuscript of this work reputedly 
states several times "contrary to the Nefesh HaChaim"); Be'er Avraham on Mechilta. After the Holocaust, his writings 
were published in additional volumes of Chessed LeAvraham and Be'er Avraham.
The rebbe corresponded continuously with his Chassidim (in particular those who immigrated to Eretz Israel and settled 
in Tiberias) on profound topics of Chassidut and worship of G-d. Some of these letters (such as the present letter) were 
printed after his passing in his book Yesod HaAvodah (in the letters section), as well as at the end of the book Be'er 
Avraham on the Torah.
[1] large leaf folded in four (6 written pages). Approx. 21.5 cm. Fair condition. Stains, including dark stains. Tears and wear, slightly 
affecting text. Ink fading. Folding marks (tears and wear to folds, repaired).

Opening price: $4000
Estimate: $6000-8000
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118. מכתב מהאדמו"ר בעל ה"דברי שמואל" מסלונים, ומכתב מבניו האדמו"רים רבי אברהם בעל ה"בית אברהם" ורבי ישכר 
ליב מסלונים – שנות התר"נ-תר"ס בקירוב

שני מכתבים מאדמו"רי בית סלונים: 
· מכתב בכתב-ידו ובחתימתו של האדמו"ר רבי שמואל ויינברג מסלונים, בעל ה"דברי שמואל", אל אנשי שלומו בטבריה, ואל החסיד הנודע 

רבי אליעזר הכהן. מיר, ]שנות התר"נ בקירוב[.
· מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי אברהם וינברג בנו של האדמו"ר מסלונים ]לימים, האדמו"ר בעל "בית אברהם" ברנוביץ[, אל החסיד הנודע 
רבי אליעזר הכהן. בצדו השני של הדף תוספת )כשבע שורות(, בכתב ידו וחתימתו של אחיו – רבי ישכר ליב וינברג. ]סלונים, שנות התר"ס 

בקירוב[.
המכתב מהאדמו"ר בעל ה"דברי שמואל" נכתב בעיירה מיר, בעת מסעו לליטא לגיוס כספים עבור "כולל רייסין" שבטבריה. 

המכתב מהאדמו"רים רבי אברהם ורבי ישכר ליב נכתב עוד בחיי אביהם האדמו"ר בעל "דברי שמואל", והוא עוסק בענייני שידוכים, רכישת בית 
]כנראה, בטבריה[, ובענייני כספי "כולל רייסין". בתוך הדברים מברך רבי אברהם את הישיש הזקן מקבל המכתב, כי יזכה לאריכות ימים ויזכה 
להשיא את בן-זקוניו ולראות ממנו דור ישרים: "...ומצפים אנו להשי"ת שיאריך ימיו ושנותיו, ויזכה אי"ה להשיאו בעצמו להזווג הנכון והנרצה 

לפניו ית', ויזכה לראות ממנו עוד דור ישרים יבורך, ולהיות עוד סנדק אצל בנו הנולד לו מבנו היקר שיחי'...".
האדמו"ר רבי שמואל וינברג מסלונים, בעל ה"דברי שמואל" )תר"י-תרע"ו(, נכדו ותלמידו המובהק של ה"יסוד העבודה". החל להנהיג את עדתו 
בשנת תרמ"ד לערך. הנהגתו הייתה מתוך אהבה והתמסרות עצומה לצאן מרעיתו. עסק באופן אישי בחינוך ובהדרכה רוחנית בקרב צעירים 
ובני נוער והציל רבים מהם מרדת שחת. עסק מרבית ימיו בגיוס כספים עבור בני העליה שב"כולל רייסין" בטבריה. מפעל חייו הגדול של ה"דברי 

שמואל" היה הקמתה של ישיבת "אור תורה" בטבריה. היה ממייסדי ומקימי "אגודת ישראל" בשנת תרע"ב.
בנו האדמו"ר רבי אברהם ויינברג מסלונים )השני(, בעל "בית אברהם" )תרמ"ד-תרצ"ג(, חסידא ופרישא. החל להנהיג את חסידות סלונים בשנת 
תרע"ו. לאחר סיום מלחמת העולם הראשונה החל לקומם את הריסות החסידות מחדש. בשנת תרע"ח ייסד בברנוביץ, יחד עם ידיד נפשו הגה"צ 
רבי משה מידנר, את ישיבתו החשובה "תורת חסד", ישיבה שמיזגה שיטת לימוד ליטאית יחד עם עבודת ה' בלהט הנפש בדרך החסידית. עד 

לשנת תרפ"ט התגורר בביאליסטוק, ומשנת תרפ"ט עבר להתגורר בברנוביץ. 
נמען המכתבים הוא החסיד המפורסם רבי אליעזר הכהן רוזובסקי )ר' לייז'א יאלובקער( מחסידי סלונים בטבריה )תקפ"ב-תרע"ה( עובד ה' 
מופלג, מהאריות שבחבורת תלמידי אדמו"רי קוברין וסלונים. נודע בתפילותיו הבוערות והמעוררות. רבו ה"יסוד העבודה" הגדירו כעובד ה' 
בשמחה. הרמ"ח מסלונים הפליג בשבחו ואמר שמאחל לעצמו שיזכה פעם אחת בחייו להתפלל כמו תפילת "השכיבנו" של ר' לייז'א בתפילת 

מעריב ביום רגיל )ראה אודותיו: א' סורסקי, יסוד המעלה, חלק א', בני ברק תש"ס, עמ' רסג-רסד(.
שני מכתבים. מכתב ראשון: דף כפול, שני עמודים כתובים. 21.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרע חסר בשולי הדף הראשון, עם הדבקה של 
נייר להסתרת הקרע ]יתכן שקרע זה נעשה במכוון, אולי על ידי המקבל, כדי להשמיט עניין פרטי[. מכתב שני: ]1[ דף, כתוב משני צדיו, נייר 

מכתבים רשמי. 28 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, עקבות רטיבות ובלאי.

פתיחה: $3000
הערכה: $5000-7000
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118. Letter from the Divrei Shmuel Rebbe of Slonim, and Letter from His Sons the Beit Avraham and Rebbe 
Yissachar Leib of Slonim – Ca. 1890s-1900s

Two letters from rebbes of Slonim:

· Letter handwritten and signed by Rebbe Shmuel Weinberg of Slonim, author of Divrei Shmuel, to his Chassidim in 
Tiberias, and to the renowned Chassid R. Eliezer HaKohen. Mir, [ca. 1890s].

· Letter handwritten and signed by Rebbe Avraham Weinberg son of the rebbe of Slonim (later the Beit Avraham of 
Baranovich), to the renowned Chassid R. Eliezer HaKohen. With an addition on verso (some seven lines) handwritten 
and signed by his brother – Rebbe Yissachar Leib Weinberg [Slonim, ca. 1900s].
The letter from the Divrei Shmuel was written in Mir, during his trip to Lithuania to raise funds for Kollel Reisin in Tiberias.
The letter from Rebbe Avraham and Rebbe Yissachar Leib, was written during their father's lifetime, and pertains to 
matchmaking, purchasing a house (presumably in Tiberias) and funds for Kollel Reisin. Rebbe Avraham blesses the 
elderly recipient of the letter with longevity, and that he should merit to marry off his youngest son and even serve as 
sandek at his grandson's brit.
Rebbe Shmuel Weinberg of Slonim, author of Divrei Shmuel (1850-1916), grandson and close disciple of the Yesod 
HaAvodah. He began serving as rebbe ca. 1883. He always led his flock in Europe and Tiberias with love and exceptional 
devotion. He was personally involved in the education and spiritual guidance of the youth and saved many from 
spiritual decline. For most of his life, he was engaged in raising funds for Kollel Reisin, supporting the immigrants to 
Tiberias. His most remarkable accomplishment was the establishment of the Or Torah yeshiva in Tiberias. He was also 
one of the founders of Agudath Yisrael in 1912.
His son Rebbe Avraham Weinberg of Slonim (the second), author of Beit Avraham (1884-1933),  began leading the 
Slonim Chassidut in 1916, expending great effort to rebuild the Chassidut after WWI. In 1918, he founded the Torat 
Chessed yeshiva in Baranovich together with his close friend R. Moshe Midner. The yeshiva was a unique combination 
of the Lithuanian style of learning together with Chassidic fervor in worship of G-d. He lived in Bialystok until 1929, 
and then in Baranovich. 
The recipient of the letters was the prominent Chassid R. Eliezer HaKohen Rozovsky (Reb Leiza Yalovker), a Slonim 
Chassid in Tiberias (1822-1915), an outstanding Jew, one of the elite disciples of the rebbes of Kobryn and Slonim. He 
was renowned for his passionate, inspiring prayers. His teacher the Yesod HaAvodah defined him as one who worships 
G-d with joy. R. Mordechai Chaim of Slonim praised him profusely, wishing himself that he once in his life merit to pray 
like R. Leizer's weekday Arvit prayer (see more about him: A. Surasky, Yesod HaMaalah, I, Bnei Brak 2000, pp. 263-264).
Two letters. First letter: double leaf, two written pages. 21.5 cm. Good-fair condition. Stains. Marginal open tear to first leaf, with 
paper repair to cover tear (tear possibly intentional, perhaps made by recipient, to omit personal content). Second letter: [1] leaf, 
written on both sides, official stationery. 28 cm. Good-fair condition. Stains, traces of past dampness and wear. 

Opening price: $3000
Estimate: $5000-7000
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119. כתב הכתרת האדמו"ר מסאטמר לגאב"ד העדה החרדית בירושלים – עם 66 חתימות רבנים, אדמו"רים וראשי הציבור 
בירושלים – סיון תשי"ג

דף גדול בכתב-יד – כתב הכתרה של האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים, לגאב"ד "העדה החרדית" בירושלים, על מקומו של הרב בענגיס זצ"ל, עם 
64 חתימות של חכמי ירושלים, בהם ראשי הישיבות ואדמו"רים, מורי הוראה ומנהיגי הציבור. בשולי הדף מכתב בכתב-ידו וחתימתו של רבי 

פנחס עפשטיין, ראב"ד העדה החרדית. ירושלים, סיון תשי"ג ]1953[.
דף בכתיבה קליגרפית מרובעת. מעוטר במסגרת צבעונית מאוירת. חלק מהמילים נכתבו בצבעי נחושת וזהב. בראש הדף כותרת, באותיות 

מוגדלות: "כתר תורה" ופסוקי ברכה. גם שמו של האדמו"ר מופיע באותיות מוגדלות בצבעי זהב ואדום.
"...בהתאסף יחד ראשי עם אלופי עדתינו וטובי הקהלה, ובסוד שיח גדולי התורה אדירי ישראל בארה"ק ת"ו, כולנו כאיש אחד הסכמנו להגיש 
לפני כסא תורתו וצדקתו הנעלה, את נזר הקודש ועטרת הרבנות... ומעתה בשם רב ואב בית דין לכל מקהלות האשכנזים בעיר הקודש ירושלים 
ת"ו יקרא... ירעה צאן מרעיתנו... הוא ידין, הוא יורה לנו דרך ה', ובעצתו ינהלנו עד כי יבא שילה... 'ויואל משה' לשבת על כסא הרבנות בירושלם 

קרתא דשופרייא...". 
על כתב הרבנות שלפנינו באו חתימות-ידם של גדולי הרבנים בירושלים, ראשי ישיבות, אדמו"רים, חכמי ורבני ירושלים, ואנשים מפורסמים 
ממנהיגי הציבור החרדי, בהם: הגאון רבי איסר זלמן מלצר )ראש ישיבת "עץ חיים", החתום בפינה הימנית של הדף(; רבי מרדכי דוד לוין )בעל 
ה"דרכי דוד"(; רבי ישראל גרוסמן; רבי מנחם מענדל גפנר )"בן דינה"(; רבי ישראל טויסיג )הרב ממטרסדורף(; רבי מרדכי חיים סלונים )האדמו"ר 
מסלונים(; רבי ישראל יצחק הלוי רייזעמאן )מחברי הבד"צ(; רבי "משה אריה בן שרה" פריינד )לימים, גאב"ד העדה החרדית(; רבי יהודא הורביץ 
)האדמו"ר מדז'יקוב(; רבי דוד הלוי יונגרייז )חבר הבד"צ(; רבי ישראל משה דושינסקי )לימים גאב"ד העדה החרדית(; רבי שלום הלוי אייזען; 
רבי אברהם יצחק קאהן )האדמו"ר מ"תולדות אהרן"(; רבי חנוך דוב פדווא )מגדולי המו"צים ירושלים, לימים מרבני לונדון(; רבי אלי' זלאטניק 
)מחברי הבד"צ(; רבי נטע פריינד; רבי שלמה זלמן בריזל; רבי אברהם מרדכי ברייטשטיין; רבי יוסף שיינבערגער; רבי אליהו צבי קרויזר; רבי דוב 

סוקולובסקי; ועוד. 
בראש החותמים, ראשי "ועד העיר" ]"שבעת טּוֵבי ָהִעיר", אנשי ציבור וממוני ה"כוללים"[, בהם: רבי אלי' נחום פרוש גליקמן; רבי עמרם ברש"י 
בלויא )מראשי "נטורי קרתא"(; רבי יונה יצחק לעפקוויטש )מראשי "כולל שומרי החומות"(; רבי ברוך גרינפעלד; רבי יונה זאב צוועבנער; רבי 

אברהם יוחנן בלומנטהל; רבי ישעי' שיינבערגער; רבי אברהם כהן ראטה; רבי יעקב מאיר שכטר; ועוד.
בשולי הדף מופיע מכתב מעניין בכתב-ידו וחתימתו של הרב עפשטיין, שכיהן בפועל כראב"ד בית הדין של "העדה החרדית" בירושלים, אשר 
"מאשר ומסכים לכל הנ"ל בלב שלם" להעניק לאדמו"ר מסאטמר את עטרת הרבנות של "העדה החרדית", ומברך על המינוי: "לס"ט ומז"ט 
]לסימן טוב ומזל טוב[ ויאריך ימים על כסאו כבוד ירושלם עה"ק ת"ו לַחֵזק ִּבְדקה... פנחס בהגר"י ז"ל עפשטיין, ראב"ד פה עה"ק העדה החרדית 

יכב"ץ". 
האדמו"ר הקדוש רבי יואל טייטלבוים )תרמ"ז-תשל"ט(, מגדולי דורו, נשיא "העדה החרדית" בירושלים, וממנהיגי 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 מפאלאנטש, התיישב בסאטמר והרביץ שם 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, הגיע 
דרך ברגן בלזן, שוויץ וארץ ישראל לארצות הברית, בה כונן את העדה החסידית הגדולה בעולם – עדת חסידות סאטמר שהיא עד היום העדה 

הדומיננטית ביהדות האורתודוכסית בארה"ב.
בשנת תשי"א הוכתר לנשיא ה"עדה החרדית" בירושלים, ובשנת תשי"ג, לאחר פטירת הרב בענגיס הישיש, הוכתר האדמו"ר מסאטמר לתפקיד 
"רב ואב"ד לכל מקהלות האשכנזים – העדה החרדית בירושלים", על מקומו של הרב בענגיס. האדמו"ר הוכתר לתפקיד זה למרות שהתגורר 
היום התפקידים  עד  ]ב"עדה החרדית" מפוצלים  הדין(.  בית  )ראש  ראב"ד  פנחס עפשטיין לתפקיד  הוכתר הרב  בארה"ב, ובירושלים עצמה 
לשניים, ה"גאב"ד" וה"ראב"ד". לדוגמא, לאחר פטירת הרב עפשטיין והרב דוד יונגרייז, מונה הרב יצחק יעקב ווייס בעל ה"מנחת יצחק" לראב"ד 

העדה החרדית, ולאחר פטירת האדמו"ר מסאטמר הוא מונה לתפקיד ה"גאב"ד", שהוא למעשה תפקיד הרב הראשי של "העדה החרדית"[.
עמד בראש המתנגדים לציונות ולהקמת מדינת ישראל, ועמד בראש המאבקים החשובים על צביון עם ישראל וקדושת ישראל. יחד עם קנאותו 
וחרדתו 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" עה"ת, ועוד.
70 ס"מ. נייר בריסטול עבה. מצב טוב-בינוני. כתמים. קמטים. קרעים )משוקמים( בשוליים. X40 ,1[ דף גדול[

פתיחה: $10,000
הערכה: $30,000-50,000
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Eda HaCharedit and leader of American Orthodox Jewry, 
one of the founding pillars of Chassidic Jewry after the 
Holocaust. Born in Sighet (Sighetu Marmației), he was 
the son of Rebbe Chananya Yom Tov Lipa, the Kedushat 
Yom Tov, and grandson of Rebbe Yekutiel Yehuda, the 
Yitav Lev, who both served as rabbis of Sighet and were 
leaders of Chassidic Jewry in the Maramureș region. 
He was renowned from his youth for his perspicacity 
and intellectual capacities, as well as for his holiness 
and outstanding purity. After marrying the daughter 
of Rebbe Avraham Chaim Horowitz of Polaniec, he 
settled in Satmar (Satu Mare) and taught Torah and 
Chassidut to an elite group of disciples and followers. 
He served as rabbi of Irshava, Karoly (Carei, from 1925) 
and Satmar (from 1934), managing in each of these 
places a large yeshiva and Chassidic court. He stood at 
the helm of faithful, uncompromising Orthodox Jewry 
in the Maramureș region. During the Holocaust, he 
was rescued by the Kastner Train, and after a journey 
through Bergen-Belsen and Eretz Israel, he reached the 
United States, where he established the largest Chassidic 
group in the world – Satmar Chassidut, until today the 
dominant faction in American Orthodox Jewry.
In 1951, he was appointed president of the Edah 
HaChareidit in Jerusalem. In 1953, after the passing 
of the elderly R. Bengis, the rebbe of Satmar was 
appointed in his place as "rabbi of all the Ashkenazi 

Communities – the Edah HaChareidit in Jerusalem". The 
rebbe was appointed to this position even though he 
lived in the United States, and in Jerusalem, R. Pinchas 
Epstein was appointed as head of the Beit Din. (To this 
day, the leadership of the Edah HaChareidit is split into 
two positions – Gaavad and the Raavad. For example, 
after the passing of R. Epstein and R. David Jungreis, R. 
Yitzchak Yaakov Weiss, author of Minchat Yitzchak, was 
appointed as Raavad of the Eda HaCharedit. After the 
passing of the rebbe of Satmar, he was succeeded him as 
Gaavad of the Edah HaChareidit).
Rebbe Yoel Teitelbaum was a leading opponent of 
Zionism and of the founding of the State of Israel, and 
zealously led crucial battles for the preservation of the 
unique character of the Jewish people and its holiness, 
fearful for the honor of the Torah and the future of 
faithful Jewry. He was renowned as an exceptionally 
charitable person; his door was open to the poor and 
his ear attentive to the needy from every stream of 
the Jewish people. An outstanding Torah scholar, he 
responded to many halachic queries, and his writings 
were published in dozens of books: VaYoel Moshe, 
Responsa Divrei Yoel, Divrei Yoel on the Torah and more.
[1] large leaf. 70 X40 cm. Thick Bristol board. Good-fair 
condition. Stains. Creases. Marginal tears (repaired).

Opening price: $10,000
Estimate: $30,000-50,000
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120. מכתב בכתב ידו וחתימתו של האדמו"ר מסאטמר רבי 
יואל טייטלבוים – ירושלים, תש"ו בקירוב – ברכות "...והשי"ת 

ירומם קרנו ומזלו למעלה למעלה בכל עניניו"

יואל  רבי  האדמו"ר  של  וחתימתו  בכתב-ידו  שורות(   10( מכתב 
טייטלבוים מסאטמר. ]ירושלים?, תש"ו )1945-1946( בקירוב[. 

משפחתו  לקרוב  עזרה  בעניין  פלדמן,  פישל  רבי  הנגיד  אל  נכתב 
זו']גתי[  ִליֶמנֹוב. האדמו"ר כותב לו: "כי  של האדמו"ר – הרב אב"ד 
הרבנית תחי']ה[ תדבר עמו כעת לטובת ש"ב הרב המאוה"ג בנש"ק 
]שאר בשרי הרב המאור הגדול, בנם של קדושים[ אילים ותרשישים 
אל  ]פנים  פא"פ  עמו  תספר  כאשר  שליט"א,  לימנאוו  האבדק"ק 

פנים[, ואקוה כי בטח ימלא המבוקש". 
ומזלו  קרנו  ירומם  "...והשי"ת  האדמו"ר:  מברך  המכתב  בחתימת 
למעלה למעלה בכל עניני']ו[ כאשר עם לבבו וכלו"נ ידידו דו"ש באה"ר 

]וכלב ונפש ידידו דורש שלומו באהבה רבה[ הק' יואל טייטלבוים".
מגדולי  )תרמ"ז-תשל"ט(,  טייטלבוים  יואל  רבי  הקדוש  האדמו"ר 
דורו, נשיא "העדה החרדית" בירושלים וממנהיגי היהדות החרדית 
שלאחר  בדור  החסידית  היהדות  של  התווך  מעמודי  באמריקה, 
יו"ט"  ה"קדושת  בעל  האדמו"ר  של  בנו  סיגט,  בעיר  נולד  השואה. 
ונכדו של האדמו"ר בעל "ייטב לב", שכיהנו כרבני סיגט והיו ממנהיגי 
ובגאונותו,  בחריפותו  מנעוריו  נודע  מרמרוש.  באזור  החסידות 
בקדושתו ובטהרתו הנפלאה. לאחר חתונתו עם בת האדמו"ר רא"ח 
הורביץ הרב מפלאנטש, התיישב בסאטמר והרביץ תורה וחסידות 
בערים  ברבנות  כיהן  וחסידים.  תלמידים  של  נבחרת  לקבוצה 
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 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 
כאיש  נודע  הנאמנה.  היהדות  ועתיד  לכבוד התורה  וחרדה  קנאות 
נזקק  לכל  קשובה  ואזנו  לעניים  פתוחה  היתה  דלתו  מופלג.  חסד 
תשובות  השיב  בתורה,  מופלג  גאון  היה  ישראל.  עם  שדרות  מכל 
רבות בהלכה, ומחיבוריו יצאו לאור עשרות ספרים: "ויואל משה", 

שו"ת "דברי יואל", ספרי "דברי יואל" על התורה, ועוד.
בכותרת המודפסת בראש המכתב שלפנינו נכתב: "אבדק"ק סאטמר 
ד. 5105". כנראה שהמכתב  – ת.  ירושלים ת"ו  – בעיה"ק  והגלילות 
]האניה  בירושלים  יואל  התגורר רבי  אז  בקירוב,  בשנת תש"ו  נכתב 
עם קבוצת ניצולי "רכבת קסטנר", הגיעה לחיפה בשבוע שלפני ראש 

השנה תש"ו, ואילו בראש השנה תש"ז כבר הגיע רבי יואל לארה"ב[.
הרב הנזכר במכתב הוא כנראה הרה"צ רבי יחזקאל שרגא טייטלבוים-
הלברשטאם אב"ד לימנוב )תר"ס בערך-נפטר טבת תשמ"ד 1983(, 
של  בנם  לארה"ב.  בהמשך  והגיע  בשואה,  משפחתו  את  שאיבד 
קדושים – נינו של האדמו"ר מסיגט בעל ה"ייטב לב", ובן-בתו של 
האדמו"ר מבובוב רבי שלמה הלברשטאם )הראשון(. אביו רבי חיים 
חתן  היה  תרצ"ד(  )תרל"ח-חשון  ִליֶמנֹוב  אב"ד  טייטלבוים  יעקב 
טייטלבוים  יוסף  משה  רבי  של  ובנו  מבובוב,  שלמה  רבי  האדמו"ר 
אב"ד אוהעל )דודו של רבי יואל טייטלבוים מסאטמר(. רבי יחזקאל 
אונגר  מנחם  רבי  הרה"צ  של  בתו  את  תרפ"ב  בשנת  נשא  שרגא 
מדומברובה, ובחתונה שנערכה בדומברובה השתתף דודו האדמו"ר 
בעל ה"קדושת ציון" מבובוב. בסוף ימיו התגורר בירושלים ומנוחתו 

כבוד בהר הזיתים )ראה חומר מצורף(.
]1[ דף, נייר מכתבים רשמי. כ-22.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. בלאי. סימני 
קיפול. הדבקת נייר דבק לחיזוק מצדו האחורי של הדף. נקבי תיוק. 

פתיחה: $3000
הערכה: $6000-8000

119. Certificate of Appointment for the Rebbe 
of Satmar as Gaavad of the Edah HaChareidit in 
Jerusalem – With 66 Signatures of Rabbis, Rebbes 
and Community Leaders in Jerusalem – Sivan 1953

Large handwritten leaf – certificate appointing Rebbe 
Yoel Teitelbaum as Gaavad (chief rabbi) of the Edah 
HaChareidit in Jerusalem, in place of R. Bengis, with 
the signatures of 64 Jerusalem rabbis, including yeshiva 
deans and rebbes, poskim and community leaders. At 
the foot of the leaf, letter handwritten and signed by 
R. Pinchas Epstein, Raavad (head of the Beit Din) of the 
Edah HaCharedit. Jerusalem, Sivan 1953.
Calligraphic square script, set in a colored, ornamental 
border. Some words emphasized in copper and gold. 
Enlarged heading at the top of the leaf: "Keter Torah" 
with verses of blessings. The rebbe's name is also scribed 
in enlarged letters, in gold and red.
The present certificate of appointment is signed by the 
Torah leaders of Jerusalem: yeshiva deans, rebbes, Torah 
scholars and rabbis of Jerusalem, and prominent leaders 
of Orthodox Jewry, including: R. Isser Zalman Meltzer 
(dean of the Etz Chaim yeshiva, his signature appears on 
the right-hand corner); R. Mordechai David Levin (author 
of Darchei David); R. Yisrael Grossman; R. Menachem 
Mendel Gafner (Ben Dinah); R. Yisrael Taussig (rabbi 
of Mattersdorf); R. Mordechai Chaim Slonim (rebbe of 
Slonim); R. Yitzchak HaLevi Reisman (dayan of the Edah 
HaChareidit); R. Moshe Aryeh Freund (later Gaavad of 
the Edah HaChareidit); R. Yehuda Horowitz (rebbe of 
Dzikov); R. David HaLevi Jungreis (dayan of the Edah 
HaChareidit); R. Yisrael Moshe Dushinsky (later Gaavad 
of the Edah HaChareidit); R. Shalom HaLevi Eisen; R. 
Avraham Yitzchak Kohn (rebbe of Toldot Aharon); R. 
Chanoch Dov Padwa (leading posek in Jerusalem, later 
a rabbi in London); R. Eliyahu Zlotnik (dayan of the Edah 
HaChareidit); R. Nata Freund; R. Shlomo Zalman Brizel; 
R. Avraham Mordechai Breitstein; R. Yosef Sheinberger; 
R. Eliyahu Tzvi Kroizer; R. David Sokolowsky; and others.
Heading the list of signees are the heads of the 
communal council, including: R. Eliyahu Nachum Porush 
Glickman; R. Amram Blau (head of Neturei Karta); R. 
Yonah Yitzchak Lefkowitz (head of Kollel Shomrei 
HaChomot); R. Baruch Grünfeld; R. Yonah Ze'ev 
Zwebner; R. Avraham Yochanan Blumenthal; R. Yeshaya 
Sheinberger; R. Avraham Kohen Roth; R. Yaakov Meir 
Schechter; and others.
At the foot of the leaf, there is an interesting letter 
handwritten and signed by R. Epstein, who served in 
practice as head of the Edah HaChareidit Beit Din in 
Jerusalem. R. Epstein confirms that he "authorizes 
and approves all the above wholeheartedly", bestows 
upon the rebbe of Satmar the official position of rabbi 
of the Edah HaChareidit, and blesses him upon his 
appointment.
Rebbe Yoel Teitelbaum of Satmar (1887-1979), one of 
the greatest leaders of his generation, president of the 
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120. Letter Handwritten and Signed by Rebbe 
Yoel Teitelbaum of Satmar – Jerusalem, Ca. 
1945 – Blessings "…May G-d Raise His Glory and 
Fortune Higher and Higher in All His Affairs"

Letter (10 lines) handwritten and signed by Rebbe 
Yoel Teitelbaum of Satmar. [Jerusalem?, ca. 1945].
Addressed to the philanthropist R. Fishel Feldman, 
with a request to assist the rebbe's relative, the 
rabbi of Limanov, who would be approaching him 
in person for help. 
The rebbe signs the letter with blessings: "…may 
G-d raise his glory and fortune higher and higher 
in all his affairs… Yoel Teitelbaum".
Rebbe Yoel Teitelbaum of Satmar (1887-1979), a 
leader of his generation, president of the Edah 
HaChareidit and leader of American Orthodox 
Jewry, one of the founding pillars of Chassidic Jewry 
after the Holocaust. Born in Sighet, he was the son 
of Rebbe Chananya Yom Tov Lipa, the Kedushat 
Yom Tov, and grandson of Rebbe Yekutiel Yehuda, 
the Yitav Lev, who both served as rabbis of Sighet 
(Sighetu Marmației) and were leaders of Chassidic 
Jewry in the Maramureș region. He was renowned 
from his youth as a leading Torah scholar, for his 
perspicacity and intellectual capacities, as well 
as for his holiness and outstanding purity. After 
his marriage to the daughter of Rebbe Avraham 
Chaim Horowitz of Polaniec, he settled in Satmar 
and taught Torah and Chassidut to an elite group 
of disciples and followers. He served as rabbi of 
Irshava, Karoly (Carei; from 1925), and Satmar (Satu 
Mare; from 1934), managing in each of these places 
a large yeshiva and Chassidic court. He stood at the 
helm of faithful, uncompromising Orthodox Jewry 
in the Maramureș region. During the Holocaust, he 
was rescued through the famous Kastner Train, and after a journey through Bergen-Belsen, Switzerland and Eretz 
Israel, he reached the United States, where he established the largest Chassidic group in the world – Satmar Chassidut, 
until today the dominant faction in American Orthodox Jewry. He served as president of the Edah HaChareidit in 
Jerusalem. A leading opponent of Zionism and of the founding of the State of Israel, he zealously led crucial battles for 
the preservation of the unique character of the Jewish people and its holiness, fearful for the honor of the Torah and 
the future of faithful Jewry. He was renowned as an exceptionally charitable person; his door was open to the poor and 
his ear attentive to the needy from every stream of the Jewish people. An outstanding Torah scholar, he responded to 
many halachic queries, and his writings were published in dozens of books: VaYoel Moshe, Responsa Divrei Yoel, Divrei 
Yoel on the Torah and more.
The printed letterhead on the present leaf reads: "Rabbi of Satmar and the region – in Jerusalem – P.O.B. 5105". The 
letter was presumably written ca. 1945, when R. Yoel lived in Jerusalem (the ship with the survivors of the Kastner train 
reached Haifa a week before Rosh Hashanah 1945, while the rebbe already celebrated Rosh Hashanah 1946 in the 
United States).
The rabbi mentioned in the letter was presumably R. Yechezkel Shraga Teitelbaum-Halberstam Rabbi of Limanov (ca. 
1900 – Tevet 1983), who lost his family in the Holocaust, and later reached the United States. He was a great-grandson 
of the Yitav Lev of Sighet, and the grandson of Rebbe Shlomo Halberstam of Bobov (the first). His father, R. Chaim 
Yaakov Teitelbaum Rabbi of Limanov (1878- Cheshvan 1933), was the son-in-law of Rebbe Shlomo of Bobov, and son 
of R. Moshe Yosef Teitelbaum Rabbi of Ujhel (uncle of Rebbe Yoel Teitelbaum of Satmar). R. Yechezkel Shraga married 
the daughter of R. Menachem Unger of Dombrova in 1922, and his wedding in Dombrova was attended by his uncle 
the Kedushat Tzion of Bobov. He lived in Jerusalem at the end of his life, and was buried on Har HaZeitim (see enclosed 
material).
[1] leaf, official stationery. Approx. 22.5 cm. Good-fair condition. Wear. Folding marks. Reinforced with tape on verso. Filing holes.

Opening price: $3000
Estimate: $6000-8000
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121. טיוטת מכתב בכתב ידו של האדמו"ר רבי יואל מסאטמר – אל אחיינו האדמו"ר רבי משה טייטלבוים אב"ד סיגט

טיוטת מכתב בכתב ידו של האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים אב"ד סאטמר. ]ניו יורק?, שנות התש"ל בקירוב[. 
נכתבה תחת טיוטה נוספת )שונה( לאותו מכתב, מודפסת במכונת כתיבה. המכתב פונה אל בן-אחיו האדמו"ר רבי משה טייטלבוים אב"ד סיגט, 
ששהה באותו הזמן בסאן פאולו שבברזיל. האדמו"ר כותב על "פירוד הלבבות וחילוקי הדעות" במחלוקת שהתעוררה בקהילת סאן פאולו בין 
הרבנים לבין אנשי הקהילה, אשר עלולים לדבריו להביא "נזק רב לכל עניני היהדות שמה". האדמו"ר מבקש "לנסות לפשר את הצדדים", וכן 
"למסור בשמי לידידינו אנ"ש ]אנשי שלומנו[, שמאד נחוץ.... להביא את השלו']ם[ שם, וגדול השלו']ם[ שעי"ז יוכלו לעבוד ולעסוק ביחד לטובת 

חיזוק הדת בכל הפרטים, ובזכות זה יתברכו בהצלחה ובכל מילי דמיטב...". 
החרדית  היהדות  וממנהיגי  בירושלים  החרדית"  "העדה  נשיא  נשיא  דורו,  מגדולי  )תרמ"ז-תשל"ט(,  טייטלבוים  יואל  רבי  הקדוש  האדמו"ר 
באמריקה, מעמודי התווך של היהדות החסידית בדור שלאחר השואה. כיהן ברבנות בערים אורשיווא, קָראלי )משנת תרפ"ה(, וסאטמר )משנת 
באזור  מתפשרת  והבלתי  הנאמנה  האורתודוקסית  היהדות  בראש  עמד  גדולה.  חסידים  ועדת  גדולה  ישיבה  ניהל  ערי רבנותו  בכל  תרצ"ד(. 
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. 
נמען המכתב: האדמו"ר מסיגט-סאטמר רבי משה טייטלבוים בעל ה"ברך משה" )חשון תרע"ה-תשס"ו(, בנו של האדמו"ר רבי חיים צבי אב"ד 
סיגט בעל ה"עצי חיים". כיהן ברבנות בזנטה )יוגוסלביה(, ולאחר השואה כיהן ברבנות בעיר מולדתו סיגט. לאחר שהתגברו רדיפות השלטון 
הקומוניסטי ברומניה, היגר לארה"ב והקים בבורו-פארק את בית המדרש "עצי חיים – סיגט". היה מגדולי הרבנים של "התאחדות הרבנים" 
ומנאמניו של דודו האדמו"ר רבי יואל מסאטמר. בשנת תשל"ט עלה לכהן על כס אדמו"רות סאטמר, כממלא-מקום דודו האדמו"ר רבי יואל 
ורבי יקותיאל  ]ששלושת בנותיו נפטרו בחייו וללא צאצאים[. בניו הם האדמו"רים הגדולים מסאטמר, האחים רבי אהרן טייטלבוים שליט"א 

יהודה )זלמן ליב( טייטלבוים שליט"א, שמנהיגים ברמה את שתי הקהילות החסידיות הגדולות של חסידות סאטמר בארה"ב וברחבי העולם.
]1[ דף. 28 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול ומעט קמטים.

פתיחה: $3000
הערכה: $5000-8000
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122. שני מכתבים מהאדמו"ר רבי חיים מאיר הגר מויז'ניץ, בעל ה"אמרי חיים" – שנות התש"י בקירוב

שני מכתבים, עם כארבע שורות )בכל אחד מהם( בכתב ידו וחתימתו של האדמו"ר מויז'ניץ, רבי חיים מאיר הגר. ברוקלין, סתיו תש"י ]1949[; 
]תל אביב?, תש"י בקירוב[. 

המכתבים נשלחו לאנגליה, אל החסיד רבי מנחם מנדל שנייבלג ]לימים, רב קהילת "מחזיקי הדת" במנצ'סטר במשך כשישים שנה[. המכתבים 
בכתיבת סופר, ובסופם הוסיף האדמו"ר מספר שורות וחתימה בעצם כתב יד קדשו.

מכתבים עם ברכות ועצות בעניינים פרטיים ומשפחתיים, וברכות להרב שנייבלג לרגל קבלת משרת רבנות בעירו. במכתב שנכתב בברוקלין 
)ארה"ב(, מספר האדמו"ר גם על תוכניתו לנסוע חזרה לארץ ישראל, בנסיעה ישירה, ללא תחנת ביניים בגרמניה. 

האדמו"ר רבי חיים מאיר הגר בעל "אמרי חיים" )תרמ"ח-תשל"ב(, בנו השני וממלא מקומו של ה"אהבת ישראל" מויז'ניץ. בשנת תש"ד נמלט 
מגיא ההריגה, ולאחר השואה שב לגרוסוורדיין. באלול תש"ז עלה לארץ והתגורר בתל אביב. הקים את קרית ויז'ניץ בבני ברק, ולאחר תקופה 
אף עבר לגור בבני ברק. שיקם מחדש את חסידות ויז'ניץ ובנה את מוסדותיה. ממנהיגי היהדות החרדית בארץ וחבר מועצת גדולי התורה של 

"אגודת ישראל". דברי תורתו נאספו בסדרת הספרים "אמרי חיים".
]2[ מכתבים, אחד מהם על נייר מכתבים רשמי. גודל משתנה. מצב טוב. כתמים ובלאי. סימני קיפול.

פתיחה: $2000
הערכה: $3000-4000

121. Draft Letter Handwritten by Rebbe Yoel of Satmar – To His Nephew Rebbe Moshe Teitelbaum Rabbi of 
Sighet

Draft letter handwritten by Rebbe Yoel Teitelbaum Rabbi of Satmar. [New York?, ca. 1970s].
Written beneath a typewritten draft of the same lettet (different). The letter is addressed to his nephew Rebbe Moshe 
Teitelbaum Rabbi of Sighet, who was residing at the time in Sao Paulo, Brazil. The rebbe writes about the controversy 
that arose in the Sao Paulo community between the rabbis and the community members, expressing his concern that it 
could cause great damage to Torah observance in the community. The rebbe asks him to try to reconcile the two sides, 
and to relay to other Chassidim living there the importance of restoring peace, blessing them with success in all their 
endeavors. 
Rebbe Yoel Teitelbaum of Satmar (1887-1979), a leader of his generation, president of the Edah HaChareidit and leader 
of American Orthodox Jewry, one of the founding pillars of Chassidic Jewry after the Holocaust. He served as rabbi of 
Orsheva (Irshava), Karoly (Carei; from 1925), and Satmar (Satu Mare; from 1934), managing in each of these places a 
large yeshiva and Chassidic court. He stood at the helm of faithful, uncompromising Orthodox Jewry in the Maramureș 
region. During the Holocaust, he was rescued through the famous Kastner Train, and after a journey through Bergen-
Belsen, Switzerland and Eretz Israel, he reached the United States, where he established the largest Chassidic group in 
the world – Satmar Chassidut, until today the dominant faction in American Orthodox Jewry. He served as president 
of the Edah HaChareidit in Jerusalem. A leading opponent of Zionism and of the founding of the State of Israel, he 
zealously led crucial battles for the preservation of the unique character of the Jewish people and its holiness, fearful 
for the honor of the Torah and the future of faithful Jewry. 
The recipient of the letter: Rebbe Moshe Teitelbaum of Sighet-Satmar, author of Berach Moshe (1914-2006), son of 
Rebbe Chaim Tzvi, the Atzei Chaim of Sighet. He served as rabbi of Senta (Yugoslavia), and after the Holocaust served 
as rabbi of his hometown Sighet. He fled the communist persecution in Romania, reaching the United States where 
he established the Atzei Chaim – Sighet Beit Midrash in Boro Park. He was a leading rabbi of the Central Rabbinical 
Congress and a confidant of his uncle Rebbe Yoel of Satmar. In 1970, he succeeded his uncle (whose three daughters 
passed away in his lifetime without leaving behind any descendants) as rebbe of Satmar. His sons, the brothers Rebbe 
Aharon Teitelbaum and Rebbe Yekutiel Yehuda (Zalman Leib) Teitelbaum both serve as rebbes of Satmar, leading two 
large Chassidic Satmar communities in the United States and throughout the world.
[1] leaf. 28 cm. Good condition. Folding marks and some creases. 

Opening price: $3000
Estimate: $5000-8000
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122. Two Letters from Rebbe Chaim Meir Hager, the Imrei Chaim of Vizhnitz – Ca. 1950s

Two letters, with four lines (in each one) handwritten and signed by Rebbe Chaim Meir Hager of Vizhnitz. Brooklyn, 
1949; [Tel Aviv?, ca. 1950].
The letters were sent to England, to the Chassid R. Menachem Mendel Schneebalg (later rabbi of the Machzikei 
HaDas community in Manchester for sixty years). The letters were written by a scribe, and conclude with several lines 
handwritten and signed by the rebbe. 
Letters of blessing and advice on private and familial matters, and congratulations to R. Schneebalg upon his 
appointment as rabbi. In the letter written in Brooklyn (U.S.), the rebbe relates of his plans to travel back to Eretz Israel 
directly, without making a stopover in Germany.
Rebbe Chaim Meir Hager, author of Imrei Chaim (1888-1972), second son and successor of the Ahavat Yisrael of 
Vizhnitz. In 1944, he escaped the Holocaust and immigrated to Eretz Israel. Following the Holocaust, he returned to 
Grosswardein (Oradea), immigrating in 1947 to Eretz Israel and settling in Tel Aviv. He established the Kiryat Vizhnitz 
neighborhood in Bnei Brak, and later settled there. He rebuilt the Vizhnitz Chassidic dynasty, and set up its institutions. 
He was one of the leaders of Orthodox Jewry in Eretz Israel, and a member of the Moetzet Gedolei HaTorah. His 
teachings were published in the Imrei Chaim series.
[2] letters, one on official stationery. Size varies. Good condition. Stains and wear. Folding marks.

Opening price: $2000
Estimate: $3000-4000
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123. אישור נישואין בחתימת האדמו"ר מריבניץ – ירושלים, תשל"ד

דף מודפס – "אישור הנשואין", מטעם "העדה החרדית, פרושים וחסידים – ועד העיר לקהלת האשכנזים" – עם מילוי בכתב יד לנישואין שנערכו 
בירושלים בחודש טבת תשל"ד ינואר 1974; עם חתימה בכתב-ידו של מסדר הקידושין: האדמו"ר מריבניץ, רבי "חיים זנוויל אברמוביטש".

האדמו"ר רבי חיים זנוויל אברהמוביץ – "הרבי מריבניץ" )תרנ"ח-תשנ"ו(, נולד בבוטושאן שברומניה ונתייתם מאביו בגיל שנתיים וחצי. גאון 
עצום וצדיק בעל מופת, שכיהן במסירות נפש כאדמו"ר תחת השלטון הקומוניסטי ברומניה. כיתום צעיר גדל בבית האדמו"ר רבי יהודה אריה 
ליב פרנקל מבוטושאן ונסמך להוראה ע"י רבי יהודה לייב צירלסון, אך במיוחד הפך לבן-בית ותלמיד קרוב של האדמו"ר רבי אברהם מתתיהו 
פרידמן משטפנשט. מספרים כי הרבי משטפנשט, שלא היו לו ילדים, כינה אותו "בני היקר" ואמר עליו: "אתה החידוש שלי", והוא מצדו היה 
אומר על הרבי משטפנשט: "אני בן יחיד שלו". בפטירתו של הרבי משטפנשט אמר לו: "אני משאיר לך שלושה דברים: את רוח הקודש שלי, את 
הצורה ואת החן שלי". היה גאון ובקי מופלג והעיד על עצמו שכבר בהיותו בן 18 ידע את כל הש"ס. כבר בצעירותו נודע בהנהגות החסידות 
והפרישות שלו: נהג לסגף את עצמו, היה טובל בקרח, צם ימים ארוכים כשהוא עטוף בטלית ותפילין עד הלילה, ועורך "תיקון חצות" בדמעות 

שליש במשך שעות ארוכות כשהוא לבוש שק.
לאחר מלחמת העולם השניה עזבו רבנים רבים את אזור הכיבוש הרוסי, בשל הקושי לקיים אורח חיים דתי תחת השלטון הקומוניסטי, אך הוא 
נשאר בעיר ריבניצה )Râbniţa, כיום במולדובה(, שם החל לכהן כאדמו"ר במסירות נפש. למרות איסור השלטונות, המשיך לקיים מצוות בגלוי, 
היה שוחט, עורך בריתות ליהודי האזור ומוסר שיעורי תורה. בזכותו השתמרו באורח פלא חיים חסידיים מלאים מאחורי מסך הברזל. הפקידים 
הקומוניסטים הכירו אותו וידעו על מעשיו, אך כיבדו אותו. מספרים כי פעם נעצר על פעילותו, אך שוחרר כשהבטיח לשופט כי אשתו תתרפא 

אם ישחררו.
בראשית שנות התש"ל, עלה מרוסיה לירושלים והתגורר בשכונת סנהדריה המורחבת. לאחר מכן היגר לארצות הברית, שם צבאו על דלתותיו 
המונים. היה ידוע כבעל רוח הקודש ואף הוא העיד על עצמו כי ביכולתו לראות "מקצה העולם ועד סופו". נתפרסם מאד כצדיק בעל מופת 
ופועל ישועות. רבבות באו להתייעץ עמו ולהתברך מפיו, וראו ישועות ומופתים מופלאים. היה מבטל מחלות של האנשים בברכתו, ורבים מצאו 
את זיווגם ונפקדו בילדים בזכותו. היה אוהב ישראל מופלג והיה מסוגל לבכות בכי תמרורים לשמע צרותיו של אדם אחר. נהג לומר כי הישועות 
שהוא פועל הן בזכות שמרגיש את צערו של השני, בוכה ומתפלל עליו. נפטר בגיל מופלג קרוב למאה שנים. קברו שבעיר מונסי הוא מוקד עליה 
לרגל, ואלפים באים להשתטח על ציונו מדי שנה. הזמר החסידי מרדכי בן-דוד )ורדיגר(, שהיה קשור אליו בלב ובנפש, הקדיש לו את השיר "אוי 

רבי" באלבומו "אין עוד מלבדו".
]1[ דף. כ-28 ס"מ. מצב טוב. נקבי תיוק. סימני קיפול.

פתיחה: $10,000
הערכה: $12,000-15,000

Curtain. The communist officials were aware of his activities, yet respected him. Reputedly, he was once arrested, yet 
was freed when he promised the judge that his wife would be cured if he would release him.
In the early 1970s, he immigrated from Russia to Jerusalem and settled in the Sanhedria HaMurchevet neighborhood. 
He later moved to the United States, where people thronged to his door. He was renowned for his Divine Inspiration, 
and even attested that he was able to see "from one end of the world to another". His fame spread as a Tzaddik 
and wonder-worker. Many came to seek his advice and blessings, and experienced miraculous salvations. He was able 
to cure people with his blessings, and many found their match and were blessed with children in his merit. In his 
outstanding love for his fellow Jew, he would shed bitter tears upon hearing of another Jew's pain. He used to say that 
the salvations he achieved were in the merit of sharing the pain of his brethren and his tears and prayers on behalf of 
those in distress. He passed away at the advanced age of close to 100 years. Thousands visit his grave in Monsey, New 
York each year. The singer Mordechai ben David (Werdyger), a devoted Chassid of the Ribnitzer Rebbe, dedicated the 
song "Oy, Rebbe" (from his album "Ein Od Milvado") to him.
[1] leaf. Approx. 28 cm. Good condition. Filing holes. Folding marks.

Opening price: $10,000
Estimate: $12,000-15,000
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123. Marriage Certificate Signed by the Ribnitzer Rebbe – Jerusalem, 1974

Printed leaf – Marriage certificate issued by the Edah HaChareidit, filled-in by hand to record a wedding which took 
place in Jerusalem in Tevet 1974; signed by the mesader kiddushin: the Ribnitzer Rebbe, R. Chaim Zanvil Abramowitz.
Rebbe Chaim Zanvil Abramowitz – the Ribnitzer Rebbe (1898-1995), a Tzaddik and wonder-worker, he risked his life 
to serve as rebbe under Communist rule in Romania. Born in Botoshan, Romania, he was orphaned of his father at the 
age of two and a half. As a young orphan, he was raised in the home of Rebbe Yehuda Aryeh Fränkel of Botoshan and 
was rabbinically ordained by R. Yehuda Leib Tzirelson, yet primarily he was a close disciple and household member of 
Rebbe Avraham Mattityahu Friedman of Shtefanesht. The latter, who was childless, reputedly referred to him as his 
precious son, and he in turn considered himself as the only child of the rebbe of Shtefanesht. On his deathbed, Rebbe 
Avraham Matityahu told him: "I am bequeathing you three things: my Divine Inspiration, my form and my grace". He 
was exceptionally erudite, and testified that he knew the entire Talmud at the age of 18. Already in his youth, he was 
renowned for his Chassidic and ascetic conduct: he would practice self-denial, immerse in icy water, fast for days on 
end until nightfall wrapped in his tallit and tefillin. He spent many hours reciting Tikkun Chatzot with copious tears, 
dressed in sackcloth.
After WWII, many rabbis left Russian-occupied areas, due to the difficulty in leading a Torah observant life under 
communist rule, yet he remained in Ribnitza (Rîbnița, Moldova), where he served as rebbe at risk of his life. Despite 
governmental prohibitions, he continued observing mitzvot openly, slaughtering animals, performing circumcisions 
for the Jews of the region, and delivering Torah classes. In his merit, Chassidic life was fully preserved behind the Iron 
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פנקס חברה קדישא – סמרקנד, אוזבקיסטן, תש"ב-תש"ו )1942-1946( – תיעוד יחיד של גורל אלפי יהודים שנמלטו   .124
בתקופת השואה מרחבי אירופה: ורשה, קרקוב, קובנה, חרקוב, אודסה, מוסקבה וערים רבות אחרות – רישום מיקומם של מאות 

קברים ללא מצבה

פנקס קבורה של חברה קדישא בסמרקנד, ובו כ-1500 רישומי קבורה של פליטים ממזרח אירופה בתקופת השואה. סמרקנד )אוזבקיסטן(, 
תש"ב-תש"ו )1942-1946(. עברית ויידיש.

מקור מידע חשוב, וכפי הנראה יחיד, לגורלם של אלפים מיהודי קהילות אירופה בתקופת השואה – גברים, נשים וילדים שגלו לעיר סמרקנד 
באוזבקיסטן. 

הפנקס ערוך בצורת טבלאות שבהן מקום לרישום מפורט: שם הנפטר, שם האב ושם המשפחה, עיר הלידה, הגיל, תאריכי הפטירה והקבורה, 
מספר החלקה ומיקום הקבר. מן הרישום המדוקדק, כמו גם מהתוספות והתיקונים המאוחרים, עולה שאנשי הארגון ביקשו לשמר כל מידע 
ציון מצבות  והשורה, לעתים עם  )החלקה  כוללים תיאור של מיקום הקבר  מרבית הרישומים בפנקס  אודות הנפטרים.  בידם להשיג  שעלה 

סמוכות(, ובמעטים מהם מצוין שהונחה מצבה. הרישום המפורט של מקומות הקבורה מאפשר את זיהויים של מאות קברים חסרי מצבה. 
מעיון בפנקס עולה כי רבים מהנפטרים נקברו בלא שנודע מוצאם, גילם, ולעיתים גם שמם )נפטרים אלה מכונים בפנקס "ילד", "ילדה", "אישה" 
נוסף לשם הנפטר הכיתוב "מ"מ", "מת מצווה", המציין אדם שנפטר בלא קרובי משפחה. בחלק מהרשומות צוינו  וכדומה(. במקרים רבים, 
נסיבות מותם או סימנים מזהים של הנקברים האלמונים: "אשה מ"מ מביה"ח רעספובליקאנסקי... הובאה לשם ע"י אנשים שמצאוה ברחוב. לא 

נודע שמה ומקומה", "איש מ"מ מהכנסת אורחים", "יוסף מ"מ, הי' לו יבלת קטון על כתף ידו השמאלית". 
בין שמות הנפטרים מופיעים: · הירש מיילעך טייטלבוים מריישא )נקבר בי"ח ניסן תש"ב( – רבי צבי אלימלך טייטלבוים מריישא, בן רבי חיים 
יוסף מדינוב, ממשפחת אדמו"רי בלאז'וב. ראו אודותיו: ספר רישא, עמ' 117; אנצ' לחכמי גליציה, ו, עמ' 744. · ר' יעקב ב"ר יצחק ווידענפעלד 
מביעלסקא, פולין )נקבר בתמוז תש"ב( – רבי יעקב וויידנפלד, בנו השני של רבי יצחק וויידנפלד אב"ד הרימלוב )אחיו של הרב מטשיבין(; בספר 
אלה אזכרה )חלק ז, עמ' 72( נכתב אודותיו "תלמיד חכם מופלג וירא שמים גדול – שהוגלה לרוסיה ונפטר שם". · חנה בת מאיר שמחה חן 
מנעוויל )נקברה בי"ט אלול תש"ה(. כנראה מדובר בחנה שטיינגרט, בתו של רבי מאיר שמחה חן מנעוויל )נפטר תרצ"ג(, מגדולי חסידי חב"ד 
בזמן הרש"ב. ראו אודותיה: אבני חן, תולדות משפחת חן לדורותי, עמ' 196. · הילד ישראל בן ר' אברהם קאמייא מווילנא, שנפטר בגיל 9 באדר 
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א' תש"ג, ואביו ר' אברהם ב"ר יהושע קאמאי מווילנא, שנפטר בגיל 39 בסיון תש"ה. · משה בן אברהם עהרליך )נקבר בכסלו תש"ג( – אביו של 
המלחין והזמר רבי יום-טוב עהרליך, שרבים משיריו עוסקים בסמרקנד )ר' יום-טוב ואביו הוגלו לסמרקנד מפולין לאחר כיבושה בידי הרוסים(. 
בין הערים הרבות שמהן הגיעו הנפטרים נמנות ורשה, קרקוב, לובלין, צאנז, קייב, קישינב, רוסטוב, חרקוב, חרסון, סטניסלב, אודסה, מוסקבה, 

קובנה, וילנא, לידא, מינסק, וערים רבות נוספות בגליציה, פולין, ועוד. 
במלחמת העולם השנייה, עם התקדמות הצבא הגרמני אל שטחי ברית המועצות, נמלטו לסמרקנד אלפי פליטים, שהביאו לצמיחה פתאומית 
יכלה לכלכל את המוני הפליטים, והשלטונות נאלצו  של הקהילה היהודית בעיר. סמרקנד, שמאליו סבלה ממחסור בתקופת המלחמה, לא 
להנהיג מדיניות של קיצוב קפדני. בשנת 1942 סבלו התושבים מרעב כבד, מחסור ומגפת טיפוס, שהביאו למותם של המונים בתוך זמן קצר. 
בעיר כבר היתה פעילה חברה קדישא מקומית, אך לאור המצב החמור התעורר צורך בהקמת חברה קדישא נוספת, לטיפול בקבורת המוני 
המתים מקרב הפליטים. בספר "יהדות הדממה" )ירושלים-תשמ"ד(, מספר רבי יהודה לייב לוין, מפעילי חב"ד הבולטים בסמרקנד, כיצד ייסד 
את החברה קדישא לפליטים בעיר: "רכזתי סביבי קבוצה של 13-15 איש, וחלקתי אותם לקבוצות שונות עם תפקידים שונים. קבוצה אחת, 
למשל, בת שני אנשים, היתה מבקרת מדי יום ביומו בבתי החולים שבעיר... שואלים ומתעניינים באם יש אצלם איש יהודי שנפטר. כאשר הי' 
מקרה כזה, הי האנשים נכנסים מיד לפעולה, בראש וראשונה היו מוציאים את הנפטר מכותלי בית החולים, למען לא יוזרק כאבן דומם יחד עם 

גופותיהם של ערלים ונכרים...". 
בסוף הפנקס מפתח חלקי, על-פי חלקות הקבורה. 

כ-155 דפים כתובים )מרביתם משני הצדדים(. דפי רבים נותרו ריקים. 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים. מעט קמטים ופגמים. קרעים קלים בשולי 
כמה דפים. קרע ארוך באחד הדפים. כמה דפים עם רצועות נייר מודבקות לאורך השוליים. כרוך בכריכה חדשה, נאה, עם שני דפי מחברת, אחד 
בהתחלה ואחד בסוף )חותמות ורישום בעפרון על דפי המחברת(. שתי פתקאות מודפסות מודבקות בתחילת הפנקס )ללא פגיעה ברישומי 

הנפטרים(. 

פתיחה: $3000
הערכה: $5000-8000
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time of the Rebbe Rashab. See: "Avnei Chein" (History of the Chein Family, Hebrew), p. 196. · The boy Yisrael son of R. 
Avraham Kamai of Vilna, passed away at the age of nine, 1943, and his father, R. Avraham son of R. Yehoshua Kamai of 
Vilna, passed away at the age of 39, 1945. · Moshe son of Avraham Ehrlich (interred in Kislev [November] 1942), father of 
the composer and singer, R. Yom-Tov Ehrlich, who composed many songs relating to Samarkand; he and his father were 
deported from Poland to Samarkand following the Soviet conquest of eastern Poland.
The deceased had arrived from many different cities across Eastern Europe, including Warsaw, Krakow, Lublin, Sanz, 
Kiev (Kyiv), Kishinev (Chisinau), Rostov, Kharkov (Kharkiv), Kherson, Stanislav (Ivano-Frankivsk), Odessa, Moscow, Kovno 
(Kaunas), Vilna (Vilnius), Lida, Minsk, and many other cities in Galicia, Poland, and elsewhere.
With the advance of the German army into the Soviet Union during the Second World War, thousands of refugees fled 
to Samarkand, and this brought about a massive and exceptionally abrupt expansion in the size of the city’s Jewish 
community. As a consequence of the war, Samarkand was suffering shortages in basic commodities even prior to the 
influx and was utterly incapable of meeting the basic needs of the additional, incoming population. The authorities 
were therefore forced to institute a very strict, frugal policy of quotas. In 1942, the residents suffered the multiple 
blows of mass starvation, shortages, and an outbreak of typhus. All these factors combined to cause a precipitous rise in 
mortality over a very brief period. A local Chevra Kadisha was already functioning in the city, but the crisis necessitated 
the establishment of an additional Chevra Kadisha to deal with the huge numbers of deceased individuals among the 
incoming refugees. In the book "Yahadut HaDemama" (editor: N. Gottlieb; Jerusalem 1983/84), R. Yehuda Leib Levin, 
one of the most prominent representatives of Chabad-Lubavitch in Samarkand, speaks of how he founded the city’s new 
Chevra Kadisha for refugees: "I assembled a group of 13-15 people to assist me, and divided them up into different 
groups with different functions. One group, for instance, consisting of two individuals, would pay daily visits to the city’s 
hospitals… inquiring whether there were any Jews in their midst who had passed away. Whenever such a case would 
arise, the people would immediately get to work; first and foremost, they would remove the deceased from the confines 
of the hospital, to ensure that s/he would not be dumped like a rock along with the bodies of Gentiles and non-Jews…" 
A partial index appears at the end of the record book, with entries listed according to burial plot. 
Some 155 written pages (mostly on both sides). Numerous blank pages. 21 cm. Good condition. Stains. Few creases and blemishes. 
Minor tears to edges of several leaves. Lengthy tear to one leaf. Several leaves with strips of paper glued onto lengths of edges. 
Neatly bound in a new binding, with two notebook pages added, one at the beginning and one at the end (inked stamps and 
notations in pencil on notebook pages). Two printed notes pasted at the beginning of record book (not affecting listings relating 
to the deceased).

Opening price: $3000
Estimate: $5000-8000
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124. Chevra Kadisha Record Book – Samarkand, Uzbekistan, 1942-46 – Only Surviving Records Regarding the 
Fate of Thousands of Jews who Escaped Europe during the Holocaust: Warsaw, Kraków, Kaunas, Kharkov, 
Odessa, Moscow, and Many Other Cities – Notes Indicating Locations of Hundreds of Unmarked Graves

Record book of the Chevra Kadisha (Jewish Burial Society) of Samarkand, dating from the time of the Holocaust, 
containing burial listings documenting approx. 1,500 deceased refugees from Eastern Europe. Samarkand 
(Uzbekistan), 1942-46. Hebrew and Yiddish.
An important source of information from the period of the Holocaust – apparently the only one of its kind – regarding 
the fate of thousands of refugees from Jewish communities in Eastern Europe: men, women, and children who fled 
to Samarkand, Uzbekistan.
This record book consists of tables, with spaces for detailed entries which include: given name of the deceased; his/
her father's name; surname; birthplace; age; date(s) of death and burial; burial plot number and location of gravesite. 
From these detailed listings, as well as from later addenda and corrections, it is apparent that the members of the 
burial society were doing their utmost to obtain and record as much information as possible regarding the deceased. 
Most of the entries in the book include details regarding the site of the grave (the section and/or plot number and 
row, with occasional reference to nearby gravestones). In those cases where gravestones were actually put in place 
over gravesites, this fact is indicated. This detailed listing enables the identification of hundreds of unmarked graves.
It is clear from the record book that many of the deceased were interred with no one in charge having any knowledge 
of their age or place of origin. Many were anonymous, and are listed in the book with designations such as "boy," 
"girl," "woman," and so forth. In many cases, the Hebrew letters "mem mem" ("met mitzvah") are added to the 
name to indicate that the deceased had no known relatives. Some of the entries also give information regarding 
circumstances of death (for instance, "Woman 'mem mem' from Respublikanski Hospital, brought there by people 
who found her on the street. Name and place [of origin] unknown"; "Man 'mem mem' from 'hachnasat orchim'"; or 
"Joseph 'mem mem,' had a small wart on his left shoulder").
The entries include the following individuals: · Hirsh Meilech Teitelbaum of Reisha (interred on 18th Nissan [April 5] 
1942) – R. Tzvi Elimelech Teitelbaum of Reisha (Rzeszów), son of R. Chaim Yosef of Dinov, scion of the rebbes of Blazhov. 
See: "Rzeszów Jews, Memorial Book" (Hebrew), p. 117; "Meorei Galicia" (Hebrew), Vol. 6, p. 744. · R. Ya'akov son of R. 
Yitzchak Weidenfeld of Bielsko [Bielsko-Biała] (interred in Tammuz [June-July] 1942) – R. Ya'akov Weidenfeld, second son 
of R. Yitzchak Weidenfeld, Rabbi of Hrymailiv (brother of the Tchebiner Rav); the following biographical note was written 
about him in the (Hebrew) book "Eleh Ezkerah" (Part 7, p. 72): "A great, G-d-fearing Torah scholar, who was exiled to 
Russia and passed away there." · Chanah daughter of Meir Simcha Chein of Nevel (interred on 19th Elul [August 28] 
1945) – presumably Chanah Steingart, daughter of R. Meir Simcha Chein of Nevel, a prominent Chabad Chassid in the 
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125. "ויזת סוגיהארה" – מסמך מציל חיים שהוענק לתלמיד ישיבת טלז שנמלט למזרח הרחוק בתקופת השואה – חתום בידי 
ושנגחאי,  / לקט מסמכים מתקופת השואה – קובה  זווארטנדיק, קובנה, 1940  ויאן  צ'יאונה סוגיהארה  חסידי אומות העולם 

1941-1945

חמישה מסמכים שהונפקו בתקופת השואה עבור רבי אליעזר סורוצקין, תלמיד ישיבת טלז ובנו של אב"ד לוצק רבי זלמן סורוצקין; בהם אשרות 
ושנגחאי, 1940-1945.  )יפן(  זווארטנדיק. קובנה, קובה  ויאן  צ'יאונה סוגיהארה  מעבר מצילות חיים בחתימת שניים מחסידי אומות העולם, 

אנגלית, פולנית, יפנית ושפות נוספות.
רבי אליעזר סורוצקין )1915-2007(, בנו של אב"ד לוצק ויו"ר מועצת גדולי התורה רבי זלמן סורוצקין. בתקופת השואה הצליח להימלט למזרח 
הרחוק הודות לפועלם של שניים מחסידי אומות העולם – צ'יאונה סוגיהארה ויאן זווארטנדיק. בשנגחאי נישא לחסיה, בתו של רבי אליהו מאיר 

בלוך, ראש ישיבת טלז, ולאחר המלחמה עלה לארץ ישראל וייסד את היישוב קריית יערים )טלז-סטון(. 
לפנינו לקט מסמכים שהונפקו עבור רבי אליעזר סורוצקין בתקופת השואה:

1. "ויזת סוגיהארה": אשרת מעבר דרך יפן שהנפיק חסיד אומות העולם צ'יאונה סוגיהארה, כפי הנראה, בכתב-ידו ובחתימתו )31.7.1940( 
ואשרת כניסה לשטחי הולנד בדרום אמריקה שהנפיק חסיד אומות העולם יאן זווארטנדיק, חתומה בחתימת ידו )24.7.1940(. שתי האשרות 

מוטבעות על גבי מסמך נסיעה שהנפיקה "ממשלת פולין הגולה" בקובנה, עם תמונתו ופרטיו של הרב סורוצקין בעמוד הראשון. 
לצד שתי האשרות מופיעות מספר חותמות המתעדות את נדודיו של הרב סורוצקין בתקופת המלחמה: חותמת כניסה ליפן; אשרת מעבר 
דרך הודו מקונסוליית בריטניה בקובה; אשרת נסיעה לארץ ישראל מקונסוליית בריטניה בקובה; אשרת נסיעה מהקונסוליה המצרית בטוקיו; 

וחותמות נוספות. 
יולי- )Chiune Sugihara, 1900-1986( היה דיפלומט יפני שכיהן כקונסול בעיר קובנה בתקופת השואה. בין החודשים  צ'יאונה סוגיהארה 
ספטמבר 1940, הנפיק למעלה מאלפיים אשרות מעבר דרך יפן, שהצילו את חייהם של המקבלים ובני משפחותיהם )על פי חלק מן ההערכות, 
ניצלו בזכות האשרות כ-10,000 איש(. סוגיהארה הנפיק את האשרות במשך שלושה חודשים, בניגוד להוראת הממונים ובניגוד לתנאי הזכאות, 

בכתיבה ידנית מרתונית עד למועד סגירת השגרירות.
 Jan( זווארטנדיק  יאן  בקובנה  כן, שהנפיק הקונסול ההולנדי  גם  חיים  נוספת, מצילת  נשאו אשרה  סוגיהארה  כמחצית מהאשרות שהנפיק 
Zwartendijk, 1896-1976(. אשרות אלה הונפקו עבור יהודים שדרכונם לא נשא אשרת כניסה לארץ שלישית )האשרות היפניות הותירו מעבר 
דרך יפן בלבד, ולכן נדרשה האשרה הנוספת(, ובהן צוין שהבעלים רשאי להיכנס לשטחי הולנד בדרום אמריקה. על פעילותם בתקופת השואה 

הוכרו סוגיהארה וזווארטנדיק כ"חסידי אומות העולם".
מסמך הנסיעה: ]2[ דף )שלושה עמודים עם כיתוב וחותמות(, 27.5 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים. קמטים. סימני קיפול. קרעים, בעיקר בשוליים 
ולאורך סימני הקיפול, מרביתם מחוזקים בנייר דבק חומצי )רצועות נייר הדבק מודבקות לכל אורך ורוחב הדפים(. מספר קרעים חסרים בשוליים. 
2-5. ארבעה מסמכים אישיים של רבי אליעזר סורוצקין: · תעודת הלידה של בנו, יוסף יהודה לייב )לימים ראש ישיבת "מאור אליהו" בטלז-
סטון, בעל "מגד יוסף"(, שהונפקה בידי מחלקת הבריאות בשנגחאי )11 דצמבר 1945, אנגלית(. · מכתב מטעם ארגון הסיוע Eastjewcom אל 
נציגות הממשלה הפולנית הגולה בשנגחאי – בקשה להנפיק דרכון לרב סורוצקין )1941, פולנית(. · תעודה מזהה עם תמונת פספורט מטעם 
 Special( אישור תנועה מיוחד לתלמידי-רבנות בשנגחאי · .)1943 ,Polish Residents Association in China( ארגון התושבים הפולנים בסין

Pass for Rabbi Student( – מאשר יציאה מאזור המגורים בין השעות שבע בבוקר לאחת עשרה בלילה )1945, יפנית ואנגלית(.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $3000
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issued by Sugihara were accompanied by another life-saving permit – this one issued by the Dutch Consul in Kaunas, 
Jan Zwartendijk (1896-1976). These permits were issued on behalf of Jews whose passports lacked an entry permit into 
a third country. Zwartendijk's entry permits – certifying that the holder was entitled to enter Dutch territories in South 
America – were required to fully ensure safe passage for the individuals in question insofar as the Japanese passes 
only enabled transit via Japan. For all their noble efforts and achievements in rescuing Jews during the Holocaust, 
Israel's Yad Vashem World Holocaust Remembrance Center bestowed upon both Sugihara and Zwartendijk the title of 
"Righteous Among the Nations."
Polish travel document: [2] ff. (three pages bearing handwriting and inked stamps), 27.5 cm. Fair-poor condition. Stains. Creases. 
Fold lines. Tears, especially to edges and to lengths of fold lines, most of them reinforced with acidic adhesive tape (strips of 
adhesive tape applied to full length and width of leaves). Several open tears to edges.
2-5. Four personal documents belonging to R. Eliezer Sorotzkin: · Birth certificate of his son, Joseph Judah Leib (who 
would one day become dean of the Me'or Eliyahu Yeshiva in Telz-Stone and author of the book "Megged Yosef"), 
issued by the Health Department in Shanghai and dated December 11, 1945. English. · Letter from the Eastjewcom aid 
organization to the delegation of the Polish Government in Exile in Shanghai: request to issue a passport on behalf of 
Rabbi Sorotzkin, dated 1941. Polish. · Identity paper bearing passport photo, issued by the Polish Residents Association 
in China, dated 1943. · "Special Pass for Rabbi Student" in Shanghai, authorizing exit from the residential area from 
7:00 AM to 11:00 PM, dated 1945. Japanese and English.
Size and condition vary.

Opening price: $3000
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125. "Sugihara Visa" – Life-Saving Document Issued to a Student of the Telz Yeshiva who Escaped to the Far 
East during the Holocaust – Signed by Chiune Sugihara and Jan Zwartendijk, both Righteous Among the 
Nations, Kaunas, 1940 / Collection of Documents from the time of the Holocaust – Kaunas and Shanghai, 
1942-45

Five documents issued during the Holocaust for R. Eliezer Sorotzkin, a student at the Telz (Telshe) Yeshiva and son of 
R. Zalman Sorotzkin, Rabbi of Lutsk; including life-saving transit visas signed by two figures recognized as Righteous 
Among the Nations, Chiune Sugihara and Jan Zwartendijk. Kovno (Kaunas), Kobe (Japan), and Shanghai, 1940-45. 
English, Polish, Japanese, and additional languages.
R. Eliezer Sorotzkin (1915-2007), son of R. Zalman Sorotzkin, Rabbi of Lutsk and chairman of Moetzes Gedolei HaTorah. 
At the time of the Holocaust, he managed to escape to the Far East thanks to the efforts of two individuals recognized 
as Righteous Among the Nations, Chiune Sugihara and Jan Zwartendijk. In Shanghai he married Hasia, daughter of R. 
Eliyahu Meir Bloch, dean of the Telz (Telshe) Yeshiva. In the aftermath of WWII, he immigrated to Palestine, where he 
established the Haredi town and community of Kiryat Ye'arim (Telz-Stone). 
The present collection comprises the following documents issued for R. Eliezer Sorotzkin during the Holocaust:
1. "Sugihara Visa": A transit visa dated July 31, 1940 authorizing transit via Japan, issued (and apparently handwritten 
and hand-signed) by Chiune Sugihara, and an entry permit to Dutch territories in South America, dated July 24, 1940, 
issued and hand-signed by Jan Zwartendijk. Both the transit visa and entry permit are stamped onto a travel document 
issued by the Polish Government in Exile in Kaunas. This document bears Sorotzkin's photo and details on the first page.
A number of inked stamps documenting Sorotzkin's route of travel during the war appear on the Polish document next 
to the abovementioned visa and permit: an entry stamp to Japan; a transit visa via India issued by the British Consulate 
in Cuba; a travel pass to Palestine from the British Consulate in Kobe; a travel pass issued by the Egyptian Consulate in 
Tokyo; and additional inked stamps. 
Chiune Sugihara (1900-1986) was a Japanese diplomat who served as Japan's Consul in the city of Kaunas during the 
Holocaust. From July to September, 1940, he issued more than two thousand visas authorizing transit via Japan, and 
these are known to have saved the lives of both the bearers and their family members. According to some estimates, 
roughly 10,000 lives were saved as a result. Sugihara issued the transit visas over a three-month period. By doing so, he 
was deliberately ignoring instructions passed down by his superiors and acting in violation of the terms of eligibility, 
persevering in this mission in a flurry of activity up until the closure of the embassy. Roughly half of the transit passes 
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אומות  חסיד  בחתימת  חסות"  "דרכון   .126
העולם ראול ולנברג

לילי  ליהודיה  שהוענק  חסות[  ]דרכון   Schutz-Pass
גרטנר-פטאקי )Lili Gartner-Pataki( ולבתה קתלין 
חתום  בבודפשט.  שוודיה  שגרירות  בידי   )Katalin(
 .1944 באוגוסט   24 ולנברג.  ראול  של  בחתימת-ידו 

גרמנית והונגרית.
"דרכון חסות" המעיד כי האוחזת בו ובתה הן בנות-
חסות של הממלכה השוודית. חתום בחתימת-ידו של 
בחותמות   ,Carl Ivan Danielsson השוודי  השגריר 
גרטנר- של  ובחתימתה  בבודפשט  שוודיה  שגרירות 
פטאקי. בפינה השמאלית התחתונה מופיעה חתימה 
נוספת )חתימה זריזה ונטולת צורה ברורה, מוסתרת 

בחלקה בכתם דיו( – חתימתו של ראול ולנברג.
פעילות שגרירות שוודיה בבודפשט למען הצלת יהודי 
בידי  המדינה  כיבוש  לאחר  קצר  זמן  החלה  הונגריה 
דניאלסון, הנפיק  הגרמנים ב-1944. השגריר השוודי, 
דרכונים שוודיים זמניים ליהודים הונגרים שהיו בעלי 

קשרי משפחה או קשרי מסחר עם נתינים שוודים.
גורשו  כבר  הונגריה  מיהודי  רבים  עת   ,1944 ביולי 
החוץ  משרד  מטעם  ולנברג  ראול  נשלח  לאושוויץ, 
השוודי לבודפשט לסייע בהצלת היהודים אשר נותרו 
לרוב  כיבדו  והגרמניים  ההונגריים  השלטונות  בעיר. 
את סמכות שגרירות שוודיה, וולנברג הצליח להנפיק 
משילוח  יהודים  על  הגנו  אשר  חסות"  "דרכוני  אלפי 
תוקף  בעלי  היו  לא  אלה  שמסמכים  על-אף  מזרחה, 

חוקי. 
ולנברג לא הסתפק בהנפקת הדרכונים, ופעל בדרכים 
בין היתר, הקים בתי  הונגריה.  יהודי  נוספות להצלת 
במשטר  בכירים  על  לחצים  והפעיל  ליהודים  מחסה 
על-פי  לאושוויץ.  היהודים  משלוחי  לעצירת  הנאצי 
העדויות, אף נהג להגיע לתחנה אשר בה רוכזו היהודים 
לקראת המשלוח לאושוויץ, בדרישה להוריד מהרכבת 
הוכר  ב-1966  חסות.  בדרכוני  לכאורה  האוחזים  את 

ראול ולנברג בידי "יד ושם" כחסיד אומות העולם.
השם )Lili Gartner )Pataki מופיע ברשימת מחזיקי 
היהודי- והארכיון  במוזיאון  המצויה  ולנברג",  "דרכון 

הונגרי.
]1[ דף, 34 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול לאורך ולרוחב. 

קרעים קלים לאורך סימני הקיפול וקרע חסר קטן במרכז הדף, בהצטלבות סימני הקיפול )רצועות סרט הדבקה בגב, לחיזוק(. קמטים וכתמים 
קלים. דרכון החסות ללא תמונת פספורט )קילופים בנייר במקום המיועד לתמונה(.

פתיחה: $4500
הערכה: $6000-8000
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127. שני "מכתבי חסות" שהונפקו בידי שגרירות שווייץ בבודפשט – חתומים בידי חסיד אומות העולם קרל לוץ – בודפשט, 1944

 .)Szamekiu / Szamek( סאמק )Jolan( שהנפיקה שגרירות שווייץ בבודפשט עבור הזוג היהודי אוסקר ויולאן ]Schutzbrief[ "שני "מכתבי חסות
בודפשט, 9 בדצמבר 1944. גרמנית והונגרית.

השוויצרית  השגרירות  של  זרים  לאינטרסים  המחלקה  של  מכתבים  נייר  גבי  על  ובהונגרית,  בגרמנית  כתיבה,  במכונת  מודפסים  מכתבים 
)Schweizerische Gesandtschaft, Abteilung für fremde Interessen(, שנוהלה בידי הדיפלומט קרל לוץ; עם תמונות דרכון. המכתבים 
מעידים כי ד"ר אוסקר סאמק, רופאה של הנציגות הדיפלומטית הרומנית לשעבר, ואשתו יולאן, נמצאים תחת חסותה של שגרירות שווייץ תוך 

"שמירה על האינטרסים הרומניים". 
כל אחד מן המכתבים חתום פעמיים בחתימת ידו של לוץ, בחותמות שגרירות שווייץ בבודפשט )בגרמנית ובצרפתית(, ובחתימת ידו של מזכיר 
משרד החוץ ההונגרי בבודפשט )מכתבו של אוסקר חתום גם בחותמת משרד החוץ ההונגרי(. בתחתית שני המכתבים אישור נוסף בכתב-יד, 

ברוסית; מתוארך ל-6 בפברואר 1945, בודפשט.
יורק, ב-14 באוגוסט 1947. על-פי  לניו  )Jolan Szamek(, עקרת בית מבודפשט, מופיע ברשימת הנוסעים שהגיעו  יולאן סאמק  שמה של 

הרשימה, בעלה נמצא בבקשצ'בה, שבהונגריה.
במהלך המחצית הראשונה של המאה ה-20 התעצם המתח בין רומניה להונגריה, בעיקר סביב השליטה בחבל הארץ טרנסילבניה, שהוענק 
לרומניה בחוזה טריאנון, על-אף שכמחצית מתושביו היו הונגרים אתניים. בראשית מלחמת העולם השנייה חברו רומניה והונגריה, שהונהגו 
שתיהן בידי משטרים פשיסטיים, למדינות הציר, ולחמו כנגד ברית המועצות. לאחר הפיכה ברומניה שהדיחה את הדיקטטור אנטונסקו )23 
באוגוסט 1944(, החליפו הרומנים צד והצטרפו לבעלות הברית, במידה רבה כדי לחזק את אחיזתם בטריטוריות ההיסטוריות אותן החשיבו 
לרומניות. באותה עת נותקו היחסים הדיפלומטיים בין המדינות, והושהתה פעילותה של שגרירות רומניה בבודפשט; מכתבי החסות שלפנינו 

נועדו להגן על בני הזוג היהודים אוסקר ויולאן סאמק, אשר מצאו עצמם באחת ללא הגנה דיפלומטית, חשופים להתנכלות המשטר העוין. 
"המחלקה  בהונגריה הממונה על  קונסול שגרירות שוויצריה  לסגן  1942 מונה  דיפלומט שוויצרי. בשנת   ,)1895-1975  ,Carl Lutz( לוץ  קרל 

לאינטרסים זרים", ופעל לזירוז יציאת היהודים מהונגריה, שגבולותיה עוד היו פתוחים בשלב זה.
ערב כיבוש הונגריה בידי הגרמנים הוציא לוץ לפועל את רעיון הנפקת "מכתבי החסות" – רעיון אותו הגה משה )מיקלוש( קראוס, מנהל המשרד 
הארצישראלי בבודפשט – שהעניקו הגנה דיפלומטית ליהודים בעלי אשרות הגירה )לימים אומץ רעיון מכתבי החסות בידי שגרירים אחרים, 
והיה אחראי להצלתם של יהודים רבים(. לוץ גילה מסירות יוצאת דופן להצלת היהודים, גם כאשר התהדק המצור סביב העיר בודפשט, סירב 
לעזוב את העיר. רק בשנת 1945, עם כיבוש העיר בידי הצבא האדום, עזב לוץ לשווייץ. על פועלו להצלת יהודים בשואה הוכר קרל לוץ כ"חסיד 

אומות העולם" בשנת 1965.
שני מכתבים, ]1[ דף כ"א, 29.5 ס"מ. מצב בינוני עד בינוני-גרוע. סימני קיפול לאורך ורוחב. קרעים, חלקם ארוכים, רובם בשוליים ולאורך קווי 
הקיפול )פגיעות קלות בטקסט(; המכתב שניתן ליולאן סאמק שוקם בהדבקת דף נייר בגב )נייר מכתבים של המחלקה לאינטרסים זרים של 

השגרירות השוויצרית(. כתמים. קמטים.

פתיחה: $5000
הערכה: $7000-10,000

126. "Schutz-Pass" Signed by Raoul Wallenberg, Righteous Among the Nations

"Schutz-Pass" ["Protective Passport"] issued to the Jewish woman Lili Gartner-Pataki and her daughter Katalin by the 
Swedish Embassy in Budapest. Personally signed by Raoul Wallenberg. August 24, 1944. German and Hungarian.
A document attesting that the bearer and her daughter both enjoy the protection of the Kingdom of Sweden. Hand 
signed by the Swedish ambassador Carl Ivan Danielsson and bearing the inked stamps of the Swedish Embassy in 
Budapest as well as the signature of the bearer, Lili Gartner-Pataki. In the lower left corner, there is an additional hand 
signature – a quick scribble, partially obscured by an ink stain – that of Raoul Wallenberg.
The actions of the Swedish Embassy in Budapest on behalf of the Jews of Hungary began shortly after the Nazi German 
conquest of Hungary in 1944. Carl Danielsson, the Swedish ambassador, issued temporary Swedish passports specifically 
to Hungarian Jews with family or commercial ties to Swedish subjects. 
In July 1944, after large numbers of Hungarian Jews had already been deported to Auschwitz, Raoul Wallenberg was 
dispatched on behalf of the Swedish Foreign Office to Budapest to assist in the rescue of the city's remaining Jews. For 
the most part, the Hungarian and German authorities honored the diplomatic standing of the Swedish Embassy, and 
Wallenberg managed to issue thousands of "Schutz-Passes" that offered reliable protection to their Jewish holders and 
prevented them from being deported eastward, despite the fact that they lacked any legal status. 
Wallenberg did not make do with the issuing of these passes, and resorted to additional measures in his attempts to 
save Hungarian Jews; among other things, he opened shelters to house Jewish refugees, and applied various forms 
of pressure upon senior officials in the Nazi regime to halt the deportation of Jews to Auschwitz. According to a 
number of eyewitness accounts, he would arrive in time at the train stations where Jews were being concentrated for 
deportation to Auschwitz, and demand that all those ostensibly carrying the "Schutz-Passes" be allowed to get off the 
train. In 1966, the honorific of "Righteous among the Nations" was bestowed upon Raoul Wallenberg by Israel's Yad 
Vashem World Holocaust Remembrance Center.
The name "Lili Gartner (Pataki)" appears among the "Schutz-Pass" holders included in the Wallenberg Passport List, 
kept in the Jewish Museum and Archives of Hungary, Budapest.
[1] f., 34 cm. Good condition. Fold lines to length and width. Minor tears to fold lines, and small open tear in middle of sheet 
at intersection of fold lines (reinforced with strips of adhesive tape on verso). Minor creases and stains. "Schutz-Pass" without 
passport photo. Abrasions to paper in space allotted for passport photo.

Opening price: $4500
Estimate: $6000-8000
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and joined the Allied Forces, mostly in order to solidify its claim to the territories it regarded as historically Romanian. 
Diplomatic relations between Romania and Hungary were then severed, and the operation of the Romanian Embassy 
in Budapest was suspended. The present documents, the "Protective Letters" issued to Oskar and Jolan Szamek, were 
meant to safeguard the Jewish couple after they had been abruptly stripped of any diplomatic protection and exposed 
to persecution at the hands of a hostile regime.
Carl Lutz (1895-1975), Swiss diplomat. Appointed in 1942 to serve as vice consul in charge of the "Department of 
Foreign Interests" in the Swiss Embassy in Hungary. Worked to expedite the emigration of Jews from Hungary, whose 
borders were still open at the time. 
Just before the occupation of Hungary by the Germans, Lutz began exercising his authority to issue "Protective Letters" 
thus adopting an idea originally conceived by Moshe (Miklos) Krausz, director of the Palestine Office in Budapest. The 
letters granted diplomatic protection to Jews with emigration permits. Eventually, this idea of "protective letters" 
was adopted by other ambassadors, and enabled the rescue of large numbers of Jews. Lutz displayed extraordinary 
dedication in his efforts to save Jews, and refused to leave Budapest even after the siege encircling the city was 
tightened. He remained there, steadfast in his mission, until the conquest of Budapest by the Soviet Red Army in 
1945; only then did he return to Switzerland. For all his noble efforts and achievements in rescuing Jews during the 
Holocaust, Israel's Yad Vashem World Holocaust Remembrance Center bestowed upon him the title of "Righteous 
Among the Nations" in 1965.
Two letters, [1] f. each, 29.5 cm. Fair to fair-poor condition. Fold lines to length and width. Tears, some lengthy, mostly to edges 
and to fold lines (causing minor damage to text); letter issued to Jolan Szamek mended by gluing sheet of paper (stationery of the 
Department of Foreign Interests, Swiss Legation) onto verso. Stains. Creases.

Opening price: $5000
Estimate: $7000-10,000
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127. Two Protective Letters Issued by the Swiss Embassy in Budapest, Operating under the Directorship of 
Carl Lutz, Righteous Among the Nations – Budapest, 1944

Two "Schutzbrief" ("Protective Letters") issued by the Swiss Embassy in Budapest, Hungary, to a Jewish couple, Oskar 
and Jolan Szamekiu / Szamek. Budapest, December 9, 1944. German and Hungarian.
These letters were typewritten in German and Hungarian on the official stationery of the Department of Foreign 
Interests at the Swiss embassy ("Schweizerische Gesandtschaft, Abteilung für fremde Interessen"), managed by the 
diplomat Carl Lutz. With passport photos. The letters certify that Dr. Oskar Szamek, former physician of the Romanian 
diplomatic mission, and his wife Jolan, are both under the protection of the Swiss Embassy, representing Romanian 
interests. 
Each of the two letters is hand signed twice by Carl Lutz and additionally bears the inked stamps of the Swiss Embassy 
in Budapest (in German and French), as well as the hand signature of the Secretary of the Hungarian Ministry of Foreign 
Affairs in Budapest (Oskar Szamek's letter also bears the inked stamp of the Hungarian Ministry of Foreign Affairs.) 
Still another certification, handwritten in Russian, appears on both letters at the bottom, placed and dated Budapest, 
February 6, 1945.
The name of Jolan Szamek, a housewife from Budapest, appears on a list of passengers who arrived in New York on 
August 14, 1947. According to the list, her husband was in Békéscsaba, Hungary at the time.
Through the first half of the 20th century, there were growing tensions between Romania and Hungary, with the main 
bone of contention being the issue of control over the region of Transylvania, which had been granted to Romania 
under the 1920 Treaty of Trianon, notwithstanding the fact that half the region's population was ethnically Hungarian. 
In the early stages of WWII, the two countries – both ruled by fascist regimes – jointly aligned themselves with the Axis 
Powers and began fighting against the Soviet Union soon after Germany invaded the USSR in June 1941. But after the 
dictatorship led by Romanian General Ion Antonescu was toppled in a coup on August 23, 1944, Romania switched sides 
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128. Babylonian Talmud – Munich, 1948 – First Post-Holocaust Printing of the Talmud for War Survivors 

Babylonian Talmud – complete set. Munich-Heidelberg, 1948. "Published by the Union of Rabbis in the American 
Occupation Zone in Germany".
After WWII, the demand for Talmud and holy books by surviving Jews congregated in the DP camps exceeded the few 
copies that were available for the refugees. From 1946, the Union of Rabbis in Germany, with the assistance of the 
American army and the JDC, began to print volumes of Talmud for survivors. At first, only a few tractates were printed 
in various formats. In 1948, the present edition – a complete edition of the Talmud – was printed for the first time. 
Each volume contains two title pages. The first title page was especially designed to commemorate the printing of the 
Talmud on the scorched soil of Germany; on its upper part is an illustration of a Jewish town with the caption "From 
slavery to redemption and from darkness to great light"; on its lower part is an illustration of barbed wire fences and a 
labor camp, with the captions: "Labor camp in Germany during Nazi era", "They had almost consumed me upon earth; 
but I forsook not thy precepts" (Psalms 119).
19 volumes. Approx. 39 cm. Brittle paper in some volumes. Overall good condition. Stains. Dark ink stains to several leaves. Minor 
marginal tears. Tear to title page of Tractate Yevamot, without loss, repaired. Creases to some title pages. Stamps in several places. 
New (uniform) leather bindings.

Opening price: $2000
Estimate: $3000-4000

של  ראשונה  הדפסה   –  1948 מינכן,   – בבלי  תלמוד   .128
הש"ס לאחר השואה לשורדי המחנות

תלמוד בבלי – סט שלם. מינכן-היידלברג, תש"ט ]1948[. "יוצא לאור 
ע"י ועד אגודת הרבנים באזור האמריקאי באשכנז".

היהודים  שרידי  והתקבצות  השנייה  העולם  מלחמת  סיום  עם 
נוצר מחסור בגמרות וספרי קודש שישמשו את  במחנות עקורים, 
הפליטים. החל משנת 1946 החלה "אגודת הרבנים" בגרמניה, בסיוע 
הצבא האמריקאי והג'וינט, במבצע הדפסת הש"ס עבור הניצולים. 
 1948 בשנת  שונים.  בפורמטים  בודדות  מסכתות  נדפסו  תחילה 
וזו המהדורה שלפנינו.  נדפסה לראשונה מהדורת הש"ס במלואה, 
מאורע  לציון  במיוחד  עוצב  הראשון  השער  שערים.  שני  כרך  בכל 
עיירה  איור  בראשו  החרוכה,  גרמניה  אדמת  על  הש"ס  הדפסת 
גדול"; בתחתית  לאור  לגאולה מאפלה  "משעבוד  והכיתוב  יהודית 
השער איור גדרות תיל ומחנה עבודה, ומתחתיו הכיתובים: "מחנה 
עבודה באשכנז בימי הנאצים"; "כמעט כלוני בארץ ואני לא עזבתי 

פיקודיך" )תהילים קיט(.
19 כרכים. כ-39 ס"מ. חלק מהכרכים נדפסו על נייר יבש. מצב כללי 
בשולי  קלים  קרעים  דפים.  במספר  כהים  דיו  כתמי  כתמים.  טוב. 
הדפים. קרע בדף השער של מסכת יבמות, ללא חיסרון, משוקם. 
קמטים בחלק מדפי השער. חותמות במספר מקומות. כריכות עור 

חדשות )אחידות(. 

פתיחה: $2000 
הערכה: $3000-4000
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129. מכתב בכתב ידו ובחתימתו של בנימין זאב הרצל – מלון רויאל, קונסטנטינופול, 1896 – "נמסר לי אתמול מהסולטן, שכדאי 
לי להישאר כאן כמה ימים נוספים. ייתכן שיהיה לו דבר מה לומר לי"

ידו ובחתימתו של בנימין זאב )תיאודור( הרצל, ממהלך נסיעתו הראשונה לפגוש את הסולטן העות'מאני עבדול חמיד השני.  מכתב בכתב 
קונסטנטינופול, 25 ביוני, 1896. גרמנית.

מכתב קצר בכתב ידו ובחתימתו של בנימין זאב הרצל, כתוב על נייר מכתבים דק של מלון הפאר "רויאל"; חתום "Herzl". הרצל כותב שיציאתו 
ללונדון תתעכב בעקבות הודעה שהגיעה לידיו מהסולטן: "נמסר לי אתמול מהסולטן, שכדאי לי להישאר כאן כמה ימים נוספים. ייתכן שיהיה 

לו דבר מה לומר לי. משום כך נסיעתי מתעכבת ]...[ הפרטים בעל פה".
ביומניו של הרצל מופיע תיאור דומה לתוכנו של המכתב: אתמול שלח לי הסולטאן הודעה שעדיין לא אעזוב היום, כנראה יהיה לו משהו לומר לי 
לפני יציאתי. זו הצלחה, אך כמובן לא הצלחה שנראית לעין". )הרצל, "עניין היהודים", כרך א', עמ' 342(. הסיבה שבשלה ביקש הסולטן מהרצל 

לעכב את יציאתו מקונסטנטינופול, אינה מצוינת ביומנים.
ייתכן שהנמען הוא הרב סיימון סינגר )Simeon Singer, 1846-1906(, המוזכר ביומניו של הרצל כמי שבא לפוגשו עם הגעתו ללונדון, לאחר 

שנכשל הניסיון להיוועד עם הסולטן. 

ביקורו של הרצל בקונסטנטינופול בשנת 1896
– הקמת  חזונו  ניסיונו הראשון לממש את  בגולה.  היהודים  בכל מאודו לפתרון מצוקת  החל משנות ה-90 של המאה ה-19 התמסר הרצל 
מדינה מודרנית לעם היהודי, נערך בשנת 1896, כאשר נסע הרצל לפגוש את סולטן האימפריה העות'מאנית בקונסטנטינופול, עבדול חמיד 
השני, ולהניח בפניו הצעה: בעלי ההון היהודים יחלצו את האימפריה מחובותיה הכבדים לאירופה, ובתמורה יעניק הסולטן לעם היהודי זיכיון 

)צ'ארטר( על ארץ ישראל.
הפגישה הנדירה אורגנה בעזרת המתווך פיליפ נבלינסקי )Philip Michael de Newlinsky, 1841-1899(, אציל פולני מנושל, ציניקן שנקלע 
לייאוש בעקבות המצב במולדתו, ומעין דיפלומט להשכיר – שהסכים להתלוות אל הרצל במסעו ולהפעיל את קשריו ב"שער הנשגב" )השלטון 

המרכזי של האימפריה העות'מאנית, השוכן בקונסטנטינופול(. 
ב-15 ביוני עלה הרצל על ה"אוריינט אקספרס" בווינה )נבלינסקי הצטרף בבודפשט(, וכעבור יומיים, ב-17 ביוני, הגיע לקונסטנטינופול. מתוך 
כוונה לעורר את הרושם שהוא אמנם מגובה בהון עתק – התאכסן הרצל במלון הפאר "מלון רויאל" )Hotel Royal(, למרות שטרם הצליח לגייס 

את סכומי הכסף הדרושים להצעתו. 
מיד עם הגעתו פתח הרצל בהשתדלות מאומצת אצל כל מקורב לשלטון עמו הצליח להיפגש, בהם ראש הממשלה והווזיר הגדול חליל ריפאת 

פאשה, אולם הבכירים הביעו ספקות עמוקים בקשר לתוכנית, וטענו כי אין זה מנהגם של הטורקים למכור בכסף חבלי ארץ מאדמתם. 
למרות תגובותיהם המאכזבות של הבכירים, הוסיף הרצל להאמין שהצלחת הביקור כולה תלויה בפגישה פנים אל פנים עם הסולטן. הרצל שהה 
בקונסטנטינופול במשך כ-11 יום, נפגש, כאמור, עם רבים מבכירי "השער הנשגב" וזכה ליחס אוהד )אם גם ספקני(, אולם לא הצליח להיפגש 
עם הסולטן. בפגישה קצרה שערך הסולטן עם בן לווייתו של הרצל, המתווך נבלינסקי, דחה הסולטן את ההצעה, אולם הודיע על הענקת 
עיטור של כבוד להרצל – אות מסדר המג'ידיה, דרגה שלישית, ואף השמיע הבטחה מעורפלת לגבי הסדר עתידי לקבלת הקרקעות: "היהודים 

אינטליגנטים, הם כבר ימצאו נוסחה שנוכל לקבלה" )הרצל, "עניין היהודים", כרך א', עמ' 348(.
הציונית  התנועה  של  כמנהיגה  מעמדו  את  ביססה  העולמית,  הדיפלומטיה  בימת  על  לראשונה  הרצל  את  הציגה  לקונסטנטינופול  הנסיעה 
ופרסמה את רעיונותיו בקרב חבריה. הרצל עתיד לפגוש לבסוף בסולטן במאי 1901, להיוועד עמו ארוכות, ולקבל עיטור נוסף – המג'ידיה, דרגה 
ראשונה, העיטור הגבוה ביותר של טורקיה – אך גם פגישה זו, למרות שהרצל חשבה למוצלחת, לא הביאה לקבלת צ'ארטר ליישוב ארץ ישראל 

ביהודים.

]1[ דף )מקופל לשניים; עמוד אחד כתוב(, 23 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים. כתמים. קרעים בודדים, קטנים, בגב )בצד הריק(. 
ספרות:

· עמוס אילון, "הרצל", עם עובד, תל אביב, 1975. עמ' 220–224.
· שלמה אבינרי, "הרצל". מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, ירושלים, 2007. 

· תיאודור הרצל, "עניין היהודים: ספרי יומן 1895-1904". כרך א'. מוסד ביאליק, ירושלים, 1997.
 Theodor Herzl, The Complete Diaries of Theodor Herzl. Edited by Raphael Patai. Translated by Harry Zohn. New York ·

.and London: Herzl Press and Thomas Yoseloff, 1960

פתיחה: $8000
הערכה: $20,000-30,000
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129. Autograph Letter Signed by Theodor Herzl – Hotel Royal, Constantinople, 1896 – "The Sultan passed 
word onto me yesterday, that I might stay here a few more days; perhaps he has something to tell me"

Letter handwritten and hand-signed by Theodor (Binyamin Ze'ev) Herzl, written in the course of his first journey to 
meet the Ottoman Turkish Sultan Abdul Hamid II. Constantinople (today Istanbul), June 25, 1896. German.
Brief handwritten letter personally signed by Theodor Herzl, on the thin stationery of the elegant Hotel Royal; signed 
"Herzl." Here, Herzl writes that his departure for London will be delayed: "The Sultan passed word onto me yesterday, 
that I might stay here a few more days; perhaps he has something to tell me. Therefore, my departure is delayed […] 
All further details [will be delivered] verbally."
A similarly worded account of Herzl's experience in Constantinople appears in his personal diary: "Yesterday the Sultan 
sent me word that I should not leave today; he would probably have something to say to me before my departure. This 
is a success – though an uncertain one" (The Complete Diaries of Theodor Herzl, Vol. I, p. 392; see below). The actual 
reason the Sultan requested that Herzl delay his departure from Constantinople is not indicated in the diaries.
The present letter may have been addressed to Rabbi Simeon Singer (1846-1906), mentioned in Herzl's diaries as the 
person who came to meet him upon his arrival in London, following Herzl's failure to be granted a substantive meeting 
with the Sultan.

Herzl's 1896 visit to Constantinople
Beginning in the 1890s, Theodor Herzl embarked on an earnest and unrelenting search for a solution to the suffering 
of the Jewish people in the Diaspora. The first attempt to advance the realization of his dream – the creation of a 
modern state for the Jewish people – was made in 1896, with his planned meeting with the Sultan of the Ottoman 
Turkish Empire, Abdul Hamid II, in Constantinople. Herzl intended to present the Sultan with an attractive offer: Jewish 
tycoons and wealthy financiers would contribute handsomely to relieve the Ottoman Empire's heavy debts to Europe, 
and in return the Sultan would grant the Jewish people a charter over the historical Land of Israel.
The rare and extraordinary meeting was organized with the help of a mediator, Philip Michael de Newlinsky (1841-
1899), an exiled, disillusioned, and disenfranchised Polish aristocrat. Having despaired over the state of affairs in his 
own motherland, he became something of a self-appointed diplomat-for-hire. He agreed to accompany Herzl on his 
journey and enable the latter to benefit from his connections with "the Supreme Gate" (the name given to the central 
authority of the Ottoman Empire, located in Constantinople).
On July 15, Herzl boarded the Orient Express train in Vienna. In Budapest, he was joined by Newlinsky. He reached 
Constantinople on July 17, following a two-day train ride. In an attempt to create the impression that he had unlimited 
funds at his disposal, he chose to stay at Constantinople's highly prestigious Hotel Royal, notwithstanding the fact that 
he had not yet begun to accumulate the sums of money required to sustain the proposals he was about to present to 
the Sultan.
Immediately upon his arrival, Herzl began intensively lobbying every individual he could locate with ties to the wheels 
of power, including Prime Minister and Grand Vizier Halil Rifat Pasha. But senior officials expressed serious reservations 
about his proposed program, insisting that it was against their principles to sell any territory.
Notwithstanding the disappointing responses of the senior officials, Herzl clung to the belief that the success of his 
visit would be decided entirely on the basis of a face-to-face meeting with the Sultan. He stayed in Constantinople for 
a total of eleven days; as stated, he managed to meet with numerous senior officials of the "Supreme Gate" whose 
demeanor was generally friendly, albeit sceptical. But he was never granted a meeting with the Sultan. A brief meeting 
did take place between the Sultan and Herzl's envoy/mediator, Newlinsky, whereupon the latter was informed of the 
Sultan's rejection of Herzl's proposal. To sweeten the bitter pill, Abdul Hamid announced that Herzl would be awarded 
a medal of honor, of the Order of the Medjidie, Third Class. The Sultan also uttered a vague commitment regarding 
a future arrangement in which the Jews would be granted at least some of the lands in question: "The Jews are 
intelligent; they will find some acceptable formula" (The Complete Diaries of Theodor Herzl, Vol. I, p. 400; see below).
Herzl's visit to Constantinople was only an initial step, but it served to place him on the world diplomatic stage; it helped 
reinforce his status as leader of the Zionist movement and spread his message among the members of the movement. In 
May, 1901, Herzl would finally succeed in meeting face-to-face with the Sultan, and this was in fact a lengthy meeting. 
Here, once again, he was awarded a medal, this time of the Order of the Medjidie, First Class – Turkey's highest honor. 
But once again, even though Herzl himself considered the meeting a success, it did not bring about the desired result: 
a charter enabling Jews to settle in the Land of Israel.

[1] f. (folded in half; one handwritten page), 23 cm. Good condition. Fold lines and creases. Stains. Few small tears to verso (blank side).
References:

· Amos Elon, "Herzl," Am Oved, Tel Aviv, 1975, Hebrew, pp. 220-24. (English edition published by Schocken, 1985.)

· Shlomo Avineri, "Herzl," Zalman Shazar Center for Jewish History, Jerusalem, 2007, Hebrew.

· Theodor Herzl, "The Issue of the Jews: Diaries 1895-1904," Vol. I, Bialik Institute publishing house, Jerusalem, 1997, 
Hebrew.

· Theodor Herzl, "The Complete Diaries of Theodor Herzl," edited by Raphael Patai, translated by Harry Zohn, Herzl 
Press and Thomas Yoseloff, New York and London, 1960.

Opening price: $8000
Estimate: $20,000-30,000
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130. Portrait of Theodor Herzl – Etching by Hermann Struck – Signed by Herzl

Profile portrait of Theodor (Binyamin Ze'ev) Herzl: soft-ground etching (vernis mou) by Hermann Struck, 1903. Signed 
and dated in the plate, and signed in pencil by both Struck and Herzl. 
This portrait ("Bildnis Theodor Herzl" – "Portrait of Theodor Herzl"), was created following a meeting between 
Hermann Struck and Theodor Herzl in May 1903. Struck – an ardent Zionist from a young age – returned to Europe 
after travelling Palestine, whereupon he met with Herzl at his home in Vienna. In the course of the meeting, Struck 
sketched a series of drawings of Herzl, and later used these drawings to create the portrait. Struck met Herzl again a 
few months later at the Sixth Zionist Congress (August 1903), at which time Herzl asked Struck to lend him a number 
of the early copies of the etching so that he could sign them.
The noted art historian Karl Schwarz, the first director of the Tel Aviv Museum of Art, related as follows to the image 
of Herzl as it appears in the present etching: "Evidently, the artist aspired to create an idealized image of one of the 
prophets of Israel, and in this endeavor he succeeded fully. Theodor Herzl lives in the hearts of us all in that portrait 
rendered by Struck the artist; this was the picture of Herzl par excellence – the visionary utterly absorbed in his life's 
mission, with his eyes gazing toward the future" ("Hermann Struck, The Man and the Artist," pp. 30-31, Hebrew).
Following Herzl's passing, Struck made use of the drawings he had made to create two additional etchings depicting 
Herzl, but the present portrait is widely regarded as the finest and most noteworthy: "Within a brief period, this 
etching had become so well known that it came to be viewed as something akin to a symbol of Zionism, especially 
after the charismatic leader's death in 1904. At that time, it won the hearts of all the Zionist circles. Up until the 
establishment of the State of Israel, this portrait of Theodor Herzl would serve as a virtual embodiment of all of 
Zionism. It became a permanent fixture, adorning every Zionist event at every venue" ("Hermann Struck, Master 
Printmaker," p. 38, Hebrew).
Etching: 35 X45 cm (sheet: approx. 45 X56 cm). Good condition. Browning to paper. Few stains. Minor blemishes. Numbered in 
pencil in bottom right corner. Mounted on cardboard, matted and framed. 
References:

· "Hermann Struck, Master Printmaker," exhibition catalogue, The Open Museum, Tefen Industrial Park, 2007. Hebrew. 
pp. 38 and 83.

· Yitzhak Mann, ed., "Hermann Struck, The Man and the Artist." Dvir, Tel Aviv, 1954. Hebrew. pp. 30-31.

Opening price: $2500
Estimate: $4000-6000

130. דיוקן בנימין זאב הרצל – תחריט מעשה ידי הרמן שטרוק – חתום בידי הרצל

דיוקן בנימין זאב )תיאודור( הרצל בצדודית – תחריט קרומית רכה )vernis mou( מעשה ידי הרמן שטרוק, 1903. חתום ומתוארך בלוח וחתום 
בעפרון בידי שטרוק ובידי הרצל.

דיוקן זה )"Bildnis Theodor Herzl"; "דיוקן תיאודור הרצל"( נעשה בעקבות מפגש בין שטרוק להרצל במאי 1903. שטרוק, שהיה ציוני נלהב 
עוד מנעוריו, שב לאירופה ממסע ברחבי ארץ ישראל והגיע לפגישה בביתו של הרצל בווינה. במהלך הפגישה הכין שטרוק סדרת רישומים 
של הרצל, והללו שמשו ליצירת הדיוקן. חודשים ספורים אחר כך, בקונגרס הציוני השישי )אוגוסט 1903(, נפגשו שטרוק והרצל פעם נוספת, 

ובהזדמנות זו ביקש הרצל משטרוק להגיש לו כמה מהעותקים הראשונים של התחריט לחתימה.
ומנהלו הראשון של מוזיאון תל אביב, את דמותו של הרצל כפי שזו מצטיירת  כך תיאר מבקר האמנות ד"ר קרל שוורץ, היסטוריון אמנות 
בתחריט שלפנינו: "כנראה, שאף האמן ליצור דמות אידיאלית של אחד מנביאי ישראל, ודבר זה הצליח בידו במלואו. תיאודור הרצל חי בלב כולנו 
באותו דיוקן שטבע האמן שטרוק; זו היתה תמונתו של הרצל בה"א הידיעה: ההוזה השקוע במשאת-נפשו, שעיניו צופות אל העתיד". )"הרמן 

שטרוק, האדם והאמן", עמ' 30-31(.
לאחר מותו של הרצל, יצר שטרוק, על-פי רישומיו, שני תחריטים נוספים המציגים את הרצל, אך הדיוקן שלפנינו נחשב כאיכותי וכחשוב ביותר: 
"בתוך תקופה קצרה התפרסם התחריט עד כדי כך, שהפך כעין סמל של הציונות, בעיקר לאחר מותו של המנהיג הכריזמטי ב-1904. אז זכה 
הדיוקן להערכתם המלאה של כל החוגים הציוניים. עד להקמתה של מדינת ישראל היה דיוקן זה של תיאודור הרצל בבחינת התגלמות הציונות 

כולה. הוא קישט כדרך קבע כל אירוע ציוני בכל מקום". )"הרמן שטרוק, אמן ההדפס", עמ' 38(.
45 ס"מ בקירוב(. מצב טוב. נייר כהה. מעט כתמים. פגמים קלים. ממוספר בעפרון בפינה התחתונה-ימנית.  X56 :35 ס"מ )הדף X45 :הדפס

מודבק לקרטון ולפספרטו ונתון במסגרת. 
ספרות: 

· "הרמן שטרוק, אמן ההדפס", קטלוג תערוכה, המוזיאון הפתוח, גן התעשיה תפן, 2007. עמ' 38 ו-83. 
· "הרמן שטרוק, האדם והאמן", בעריכת יצחק מן. הוצאת "דביר", תל-אביב, 1954, עמ' 30-31. 
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131. טבעת כסף ואמייל – דיוקן בנימין זאב הרצל – "קיום הדקלרציה של בלפור"

טבעת מעוטרת בדיוקנו של בנימין זאב )תיאודור( הרצל ובכתובת "ה' אייר תר"פ / קיום הדקלרציה של בלפור". ]האימפריה האוסטרו-הונגרית 
לשעבר )ככל הנראה צ'כוסלובקיה(, 1920 בקירוב[.

כסף )חתום; חותמות מטושטשות(; אמייל.
במרכז הטבעת מדליון סגלגל ובו דיוקנו של הרצל בפרופיל מביט לשמאל, מוקף בעיטור אמייל תכול ולבן ובו הכתובת: "קיום הדקלרציה של 
בלפור". על הטבעת, משני צדי המדליון, מופיע התאריך: "ה' אייר תר"פ". הכתובת מציינת את החלטת ועידת סן-רמו )אפריל 1920( להעניק 
לבריטניה את המנדט על ארץ ישראל על בסיס הצהרת בלפור )בה הודיעו הבריטים כי "ממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה הקמת בית לאומי 

לעם היהודי בארץ ישראל"(. 
זאת באמנות  נרחב בחיי התרבות, ובכלל  ביטוי  ישראל בארצו, מצאה לה  ותקומת עם  הצהרת בלפור, אבן דרך בתולדות התנועה הציונית 
הפלסטית. אמנים יהודים וציוניים – החל באמני "בצלאל" ואמנים מן הזרמים הבולטים באירופה וכלה ביוצרי אמנות עממית בפינותיהן הנידחות 
של תפוצות שונות – הוציאו תחת ידם ציורים, הדפסים, כלים, פסלים, תכשיטים, חפצים שימושיים ותשמישי קדושה ברוח ציונית שביטאה 
את רוממות הרוח שחשו על האפשרות שחלום השיבה לארץ ישראל עתיד להתממש. הטבעת שלפנינו מצטרפת לשורה של תכשיטים, חפצים 

שימושיים וחפצי נוי הנושאים את דמותו של הרצל, חוזה המדינה, ומציינת אבן דרך חשובה בדרך להתממשות חזונו.
קוטר: 20 מ"מ בקירוב. מצב טוב. כיפופים קלים. שריטות קלות.

פתיחה: $1000
הערכה: $2000-3000

131. Silver and Enamel Ring – Portrait of Theodor Herzl – "Realization of the Balfour Declaration"

Ring bearing a portrait of Theodor (Binyamin Ze'ev) Herzl and the Hebrew inscription: "5th of Iyar 5680 / "Realization 
of the Balfour Declaration." [The former Austro-Hungarian Empire (probably Czechoslovakia), ca. 1920].
Silver (marked; hallmarks faded); enamel.
At the center of the ring is an oval-shaped medallion bearing a profile portrait of Theodor Herzl, facing left, framed 
with pale-blue-and-white enamel inscribed with the (Hebrew) words "Realization of the Balfour Declaration." The ring 
also bears the date "5th of Iyar 5680" [April 23, 1920], on either side of the medallion. The inscription is in reference 
to the resolution of the San Remo Conference (April 1920) granting the United Kingdom a mandate over Palestine on 
the basis of the Balfour Declaration, wherein Great Britain's leadership declared that "His Majesty's Government view 
with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people…"
The Balfour Declaration – one of the most significant milestones in the annals of the Zionist movement and the re-
establishment of Jewish self-determination in the Promised Land – found expression in all aspects of 20th-century 
Jewish culture, and perhaps most conspicuously in the plastic arts. From the masters of the Bezalel School and the 
preeminent art schools of Europe down to anonymous folk artists from the multifarious far reaches of the Jewish 
Diaspora, Jewish and Zionist artists began producing paintings, prints, vessels, sculptures, pieces of jewelry, functional 
objects for daily use, and sacred or ritual articles – all in the spirit of the Zionist ethos and infused with emotional uplift, 
in anticipation that the prophetic dream of the Return to Zion might be realized someday soon. The present ring is 
of a piece with an entire line of jewelry, ritual objects, and functional and decorative objects, all bearing the image 
of Theodor Herzl, visionary father of the Jewish State, and commemorates an important landmark on the road to the 
realization of that very dream.
Diameter: approx. 20 mm. Good condition. Minor warping. Minor scratches.

Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000
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בעיטורים  מעוטר  בכתב-יד,  גדול  דף   .132
מיקרוגרפיים – איגרת אל מלכת בריטניה מאת 

יהודי צפת – צפת 1849

 – דף גדול בכתב-יד, מעוטר בעיטורים מיקרוגרפיים 
איגרת אל ויקטוריה, מלכת בריטניה, מאת יהודי צפת. 

]צפת, תר"ט 1849[.
האיגרת פונה אל המלכה ויקטוריה בשם 255 יהודים, 
יוצאי האימפריה הרוסית המתגוררים בצפת, בבקשה 
האיגרת  בראש  הבריטי.  הכתר  בהגנת  אותם  לזכות 
שלושה עיטורים מיקרוגרפיים: כתר המורכב מפסוקי 
ומשני  מלוכה";  "כתר  הכתובת  שבבסיסו  תהלים, 
צדדיו שתי כפיים נשואות בברכת כוהנים, המורכבות 
ממילות תפילה לשלום המלכות, ועל גביהן שמה של 
צידי  משני  העמוד,  בשולי  "אוויקטורייא".   – המלכה 
הפסוקים  ישעיהו.  מספר  פסוקים  האיגרת,  טקסט 

והכתובות "כתר מלוכה" ו"אוויקטורייא" מוזהבים. 
מחוסרי  נותרו  כיצד  צפת  יהודי  מספרים  באיגרת 
ניקולאי הראשון  אזרחות בעקבות צו שפרסם הצאר 
מלך  מאת  ומאמר  פקודה  "יצא  אז   ,1848 בשנת 
במשך  יחזור  לא  אם  ממדינתו  איש  כל  אשר  רוסייא, 
חצי שנה לא יהיה עוד במחסה דגלו". אותו צו איפשר 
המדינות  לנציגי  חסות  בקשות  להגיש  ליהודים 
האירופאיות האחרות בארץ, והקונסול הבריטי ג'יימס 
פין אף העניק ליהודי העיר התחייבות לקבלת מעמד 
לפה  "בא  מרובם:  נשללה  מיד  זו  חסות  אך  חסות, 
האדון קאנזיל פין הי"ו מירושלים, וקיבל אותנו רנ"ה 
פתקא  אחד  לכל  ומסר  יפות,  פנים  בסבר  האנשים, 
כתב ראיה בשמו, והגדלנו והרבנו שמחה מיום מועד, 
והיינו יושבים שלוים ושקטים, והנה בעוה"ר לא ניתן 
ארכא לשלוותינו ולא ידענו מה, כי אחר עבור זמן לא 
כל  אשר  לאמר,  ופקד  הי"ו,  פין  הקאנזיל  שלח  כביר, 
מי שאין בידו כתב פטור הנקרא חאלאסע, לא יקבלו, 
נבוכים  אנחנו  ומאז  מאתם,  הפתקאות  ולקח  וחזר 
ומרוטים,  מכים  למענים  נתונים  ומטורפים,  סחופים 

ובצרה גדולה אנחנו". על-מנת להסדיר את מעמדם, ומתוך תקווה לזכות להגנת הכתר הבריטי, שלחו יהודי צפת את נציגם, ר' מרדכי הלוי, אל 
הנציגות הבריטית, "לבוא ולהתחנן לפני המלכה ובניה והשרים על פדות נפשותינו ]...[ יהמו נא רחמם עלינו אנחנו יהודים האומללים, האביונים 

ודלים, אשר ה' נתן בלבינו, לעזוב את מולדתו, ולבא להסתפח באה"ק ]...[ ולעסוק רק בעבודת ה' כל ימינו...". 
כפי שכותב הקונסול פין בספרו "עתות סופה" )תרגום: אהרן אמיר, הוצאת יד יצחק בן צבי, תש"ם, פרק 5(, רבים מיהודי ארץ ישראל בעלי 
הנתינות הרוסית אכן זכו בסופו של דבר להגנת הכתר הבריטי. הוא אף מביא בתרגום לאנגלית את נוסחה של איגרת עברית על קלף, מיולי 

1849, בה מודים יהודי העיר צפת למלכה על החסות שפרסה עליהם.
56 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים, בהם כתמי רטיבות קלים ועקבות עובש. קרעים חסרים כתוצאה מחריכת דיו, עם פגיעות בטקסט.  X40
בגב ובשוליים, לחיזוק  נייר דבק חומצי  )עם פגיעות קלות בטקסט(. קרעים לאורך סימני הקיפול ובשוליים. רצועות  וקמטים  סימני קיפול 

)מנותקים חלקית(; כתמים כהים בשולי הדף, לאורכו ולרוחבו, כתוצאה מנייר הדבק. 

פתיחה: $1000
הערכה: $2000-3000
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132. Large Handwritten Leaf, with Micrographic Ornaments – Letter to Queen Victoria from the Jews of 
Safed – Safed 1849

Large handwritten leaf, with micrographic ornaments – letter to Victoria, Queen of the United Kingdom, from the Jews 
of Safed. [Safed, 1849]. Hebrew.
The letter is addressed to Queen Victoria in the name of 255 Jews who immigrated to Safed from the Russian Empire, 
and request the protection of the British Crown.
Three micrographic ornaments adorn the top of the letter: a crown consisting of Psalms, with the inscription "Keter 
Meluchah" at the base; flanked by two hands raised in priestly blessing, comprised of the words of the prayer for the 
monarch, with the name of the queen – Victoria. The text of the letter is flanked by verses from Yeshaya, lettered in 
gilt.
In the letter, the Jews of Safed relate that they have been left stateless as a result of the decree issued by Czar Nicholas 
I in 1848, pronouncing that those absent from Russia for more than half a year would lose their Russian nationality. 
The same decree allowed Jews to apply to representatives of other European countries in Palestine for protection, 
and the British consul James Finn gave the Safed residents a written commitment to grant them the status of British 
protégés, though he later retracted his commitment. The letter describes the rejoicing of the Jews upon receiving this 
note from Finn, and the sense of security it gave them, and conversely their distress when it was retracted. In order 
to settle their status, and with the hope of gaining the protection of the British crown, the Jews of Safed sent their 
representative, Rabbi Mordechai Halevi, to the British embassy to plead the case of the poor, destitute Jews who left 
their homeland to settle in the Holy Land and devote themselves to the worship of G-d. 
As the consul Finn writes in his book Stirring Times, most of the Russian Jews in Palestine eventually did become British 
protégés. He even brings the English translation of a letter on parchment received from the Jews of Safed in July 1849, 
thanking the queen for her protection. 
56 X40 cm. Fair-poor condition. Stains, including minor dampstains and traces of mold. Open tears due to ink erosion, affecting 
text. Fold lines and creases (slightly affecting text). Tears to folds and margins. Reinforced with acidic tape on verso and in margins 
(partially detached); dark tape stains to length and width of leaf. 

Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000

133. דף גדול בכתב-יד – דרשה שנישאה ב"כולל אוסטריה" לרגל יום הולדתו של קיסר אוסטריה פרנץ יוזף הראשון – צפת, 
1869 – חתימת ממונה הכולל, רבי משה צייגר חר"ג

דף גדול בכתב-יד, מעוטר – נוסח דרשה שנשא רבי משה צייגר חר"ג, מממוני "כולל אוסטריה" )"כולל אוסטרייך"( בצפת, לרגל יום הולדתו של 
קיסר אוסטריה פרנץ יוזף הראשון. כתוב בידי סופר, חתום בחתימת-ידו של רבי משה צייגר חר"ג ובחותמת "כולל אוסטריה". צפת, יא' אלול 

תרכ"ט )18 באוגוסט, 1869(. 
בראש הדף הכותרת "באור פני מלך חיים", בכתיבה קליגרפית נאה. תחתיה מובא נוסח דרשתו של רבי משה צייגר חר"ג לכבוד יום הולדתו 
ה-39 של קיסר אוסטריה פרנץ יוזף הראשון – "בהתאסף ראשי העם יחד אנשי עסטרייך דפה עי"ק צפת לכבוד יום הגדול יום הלדת אדונינו 
הקיסר יר"ה ואחר התפלה שהתפללנו בבתי כנסיות והדלקנו נרות ואבוקות רבות ועשינו שמחה גדולה אמרתי לכבוד הקיסר והקסרית הדרוש 

הזה למען יהי' לזכרון בין עיננו". 
הקיסר פרנץ יוזף הראשון היה אהוד מאוד על היהודים, שכן בתקופת שלטונו הארוכה זכו לחופש רב ונהנו משלל זכויות אזרחיות שטרם נהנו 
מהן קודם לכן בשטחי האימפריה האוסטרית והאימפריה האוסטרו-הונגרית. אהדה זו משתקפת יפה בנוסח הדרשה שלפנינו: "ובכן הנה היום 
יום הלדת אבינו מלכינו הקיסר הגדול האדיר הרחמן החסיד פראנץ יאזעף יר"ה הראשון יום קדוש הוא, יום אשר מאיר כוכב השחר אור הנוגה 
המאיר לכל האומות והלשונות אשר תחת צל כנפי ממשלתו וביותר לאומה הישראלית, אומה הקטנה והדלה ]...[ ומיום שחרב ביהמ"ק לא היו 

ימים טובים לישראל וחירות וחופשת הדת כהיום הזה ]...[".
בסוף הדרשה חתימת-ידו של רבי משה צייגר חר"ג, וחותמת "כולל אוסטריה". 

רבי משה צייגר חר"ג )נפטר תרס"ט 1909(, איש ציבור ומנכבדי הקהילה החסידית בצפת. מראשי הממונים של "כולל אוסטריה", ומנאמניו של 
האדמו"ר רבי מנדלי מוויז'ניץ בעל "צמח צדיק". נישא לנכדתו של רבי גבריאל טשאק )והוסיף בעקבות כך לשם משפחתו את השם חר"ג – "חתן 

ר' גבריאל"(. אחד מנכדיו הוא האמן יוסף צבי גייגר )חותמת עזבונו מופיעה בתחתית הדף(. 
46 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. סימני קיפול וקמטים. כתמים, בהם כתמי רטיבות. מריחות דיו קלות. קרעים, בהם קרעים חסרים, בשולי הדף  X34

ובקווי הקיפול )עם פגיעות קלות בטקסט(. נייר דבק חומצי בגב ובשוליים, לחיזוק; כתמים כהים לאורך הדף ולרוחבו, כתוצאה מנייר הדבק. 

פתיחה: $1000
הערכה: $2000-3000 
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133. Large Handwritten Leaf – Sermon Delivered in Kollel Austria on the Occasion of the Birthday of Franz 
Joseph I, Emperor of Austria – Safed, 1869 – Signature of the Kollel Trustee, Rabbi Moshe Zeiger Charag

Large decorated handwritten leaf – text of the sermon delivered by R. Moshe Zeiger Charag, a trustee of Kollel Austria 
(Kollel Osterreich) in Safed, on the occasion of the birthday of Franz Joseph I, Emperor of Austria. Written by a scribe, 
with the hand signature of R. Moshe Zeiger Charag and the stamp of Kollel Austria. Safed, 11th Elul 1869. Hebrew.
Hebrew title at the top of the leaf in fine calligraphic script. This is followed by the text of the sermon delivered by R. 
Moshe Zeiger Charag on the occasion of the 39th birthday of Franz Joseph I, Emperor of Austria, celebrated by the Jews 
in the synagogues with prayers and candle lighting.
Emperor Franz Joseph I was very well-regarded by the Jews, in light of the wide-ranging freedom and many civil rights 
they enjoyed during his long reign, something unprecedented in the Austrian and Austro-Hungarian empires. This 
sympathy is well reflected in the text of the present sermon, which is full of admiration for the emperor and praise of 
his mercifulness. R. Zeiger even states that since the destruction of the temple, there have never been times of liberty 
and freedom of religion like these. Signature of R. Moshe Zeiger Charag, and stamp of Kollel Austria at the end of the 
sermon.
R. Moshe Zeiger Charag (d. 1909), public figure and prominent member of the Safed Chassidic community. A 
leading trustee of Kollel Austria, and confidant of Rebbe Mendele, the Tzemach Tzadik of Vizhnitz. He married the 
granddaughter of R. Gabriel Tshak (hence the name Charag – Chatan R. Gabriel). One of his grandsons was the artist 
Yosef Tzvi Geiger (a stamp of his estate appears at the foot of the leaf).
Approx. 46 X34 cm. Fair condition. Fold lines and creases. Stains, including dampstains. Minor ink smudges. Closed and open 
tears to margins and folds (slightly affecting text). Reinforced with acidic tape on verso and margins; dark tape stains to length 
and width of leaf.

Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000 
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איגרת ברכה לקיסר   – גדול בכתב-יד  דף   .134
אוסטריה פרנץ יוזף הראשון ולבנו, מטעם אנשי 
"כולל אוסטריה" – צפת, 1881 – חתימות ממוני 
בעריש  יששכר דב  צייגר, רבי  הכולל, רבי משה 

ליסטמן ואחרים

גדול,  נייר  גיליון  על  ביד  כתובה  נאה,  ברכה  איגרת 
מוקדשת לקיסר אוסטרו-הונגריה פרנץ יוזף הראשון, 
יורש העצר רודולף, וחתומה בחתימות-ידיהם  ולבנו, 
של ממוני "כולל אוסטריה" )"כולל אוסטרייך"( בצפת. 

צפת, 7 במרץ 1881 )תרמ"א(. גרמנית. 
אגרת ברכה והלל בגרמנית, מוקדשת לקיסר אוסטרו-
הונגריה פרנץ יוזף הראשון, ולבנו, יורש העצר רודולף; 
שטפני  לנסיכה  רודולף  של  נישואיו  בה  נזכרים 
)בתו של מלך בלגיה לאופולד השני(. בראש  מבלגיה 
הגרמני, קטעי  את הטקסט  הדף ובמסגרת המקיפה 

פסוקים באותיות זהובות ובדיו בגוון ארגמני. 
רבי   · לטיניות(:  )באותיות  חתומים  האיגרת  על 
 ,)Berisch Lüstman( ליסטמן  בעריש  דב  יששכר 
לבוב.  מטעם  אוסטריה"  ב"כולל  ממונה  סאנוק,  יליד 
איש   ,)1909 תרס"ט  )נפטר  חר"ג  צייגר  משה  רבי   ·
מראשי  בצפת.  החסידית  הקהילה  ומנכבדי  ציבור 
הממונים של "כולל אוסטריה", ומנאמניו של האדמו"ר 
לנכדתו  נישא  צדיק".  "צמח  מוויז'ניץ בעל  רבי מנדלי 
לשם  כך  בעקבות  )והוסיף  טשאק  גבריאל  רבי  של 
אחד  גבריאל"(.  ר'  "חתן   – חר"ג  השם  את  משפחתו 
זונדל  חנוך  רבי   · גייגר.  צבי  יוסף  האמן  הוא  מנכדיו 
בצפת  ויז'ניץ  חסידי  של  )Zindel Fogel(, רבם  פוגל 
מרדכי  ב"ר  יעקב  רבי   · אויברווישווה(.  אב"ד  )לפנים 
ממונה   ,)Jacub Fridfertig( מרוזינטוב  פרידפרטיג 
ליב  יהודה  רבי   · ויז'ניץ.  מטעם  אוסטריה"  ב"כולל 
קרויטהמר מקולומיאה )Leib Krauthamer(, ממונה 
חותמים  שני   · קוסוב.  מטעם  אוסטריה"  ב"כולל 
 .)"J--- Waidberg" ,"Efrina---"( נוספים, לא מזוהים

לצד החתימות מופיע חותמת "כולל אוסטריה".
בעת חתימת האיגרת ערך יורש העצר רודולף )1858-1889( מסע צייד ומחקר בארץ ישראל ובמצרים )הוא סייר ברחבי הארץ, אך לא ביקר 
בצפת עצמה(; באותו זמן היה רודולף מאורס לנסיכה שטפני זה יותר משנה, ומסע זה, שיצא אליו בחופזה, הביא לדחיית טקס הנישואין, אשר 

נערך לבסוף במאי של אותה השנה, לאחר ששב ממסעו. 
54 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. סימני קיפול וקמטים. כתמים. קרעים וקרעים חסרים קלים בשולי הדף ולאורך סימני הקיפול )עם פגיעות  X38

קלות בטקסט(. רצועות נייר דבק חומצי בגב ובשוליים, לחיזוק; כתמים כהים בשולי הדף, לאורכו ולרוחבו, כתוצאה מנייר הדבק.

פתיחה: $1000
הערכה: $2000-3000
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134. Large Handwritten Leaf – Letter of Appreciation for Emperor Franz Joseph I of Austria and His Son, 
from the Members of Kollel Austria – Safed, 1881 – Signatures of the Kollel Trustees, R. Moshe Zeiger, R. 
Yissachar Dov Berisch Lüstman, and Others

Fine letter of appreciation, handwritten on a large sheet of paper, dedicated to Emperor Franz Joseph I of Austria, 
and to his son, Crown Prince Rudolf, hand signed by the trustees of Kollel Austria (Kollel Österreich) in Safed. Safed, 
March 7, 1881. German.
Letter of appreciation and praise in German, dedicated to the Emperor of the Austro-Hungarian Empire – Franz Joseph 
I, and to his son, Crown Prince Rudolf; with mention of the marriage of Rudolf with Princess Stephanie of Belgium 
(daughter of Leopold II King of Belgium).
Hebrew verses in gold and crimson surround the German text.
The letter is signed (in Latin characters) by: · R. Yissachar Dov Berisch Lüstman of Sanok, Lviv trustee of Kollel Austria. 

· R. Moshe Zeiger Charag (d. 1909), public figure and prominent member of the Safed Chassidic community. Head 
of the Kollel Austria trustees, and confidant of Rebbe Mendele, the Tzemach Tzadik of Vizhnitz. He married the 
granddaughter of R. Gabriel Tshak (hence the name Charag – Chatan R. Gabriel). One of his grandsons was the artist 
Yosef Tzvi Geiger. · R. Chanoch Zundel Fogel, rabbi of the Vizhnitz Chassidim in Safed (previously rabbi of Oyber 
Visheve). · R. Yaakov son of R. Mordechai Fridfertig of Rozniatow, Vizhnitz trustee of Kollel Austria. · R. Yehuda Leib 
Krauthamer of Kolomyia, Kosov trustee of Kollel Austria. · Two additional, unidentified signatories ("Efrina ---", "J--- 
Waidberg"). With the stamp of Kollel Austria. 
At the time this letter was signed, Crown Prince Rudolf (1858-1889) was on a hunting and research trip in Palestine 
and Egypt (the prince travelled around the country, yet did not visit Safed itself). At the time of the trip, which he 
embarked upon hastily, Rudolf had been betrothed to Princess Stephanie for over a year, and their wedding ceremony 
was therefore delayed until the end of May that year, after his return from the trip.
Approx. 54 X38 cm. Fair condition. Folding marks and creases. Stains. Minor closed and open tears to margins and folds (slightly 
affecting text). Reinforced with strips of acidic tape on verso and margins; dark tape stains to length and width of leaf.

Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000

135. מגילת קלף עם ברכת ועד העיר תל-אביב ל"ברון רוטשילד", בנימין אדמונד ג'יימס דה רוטשילד, לרגל ביקורו הראשון 
בעיר – 1914 / איגרת "שנה טובה" עם שיר ברכה לברון מאיר רוטשילד, מאת ר' בן-ציון שלעז מירושלים – 1887

שתי ברכות מאת אנשי היישוב לבני משפחת רוטשילד. ירושלים ותל-אביב, 1887 ו-1914.
1. איגרת "שנה טובה" לברון מאיר דה רוטשילד, מאת הסופר הירושלמי רבי בן ציון שלעז. ירושלים, יד' באלול תרמ"ז )1887(. 

איגרת מודפסת בדיו זהובה; במרכזה איורי מקומות קדושים ומוסדות בארץ ישראל, מסודרים בצורת שושנה: קבר רחל אמנו, מערת המכפלה, 
קבר שמואל הנביא, קברי מלכי בית דוד, בית הכנסת תפארת ישראל, "בהכנ"ס וביהמ"ד על קבר ר' מאיר בעה"נ", "בהכ"נ החדש בחורבת רב 
יהודא החסיד", ו"ביהכ"נ של ספרדים מזמן רבן יוחנן בן זכאי". על האיגרת נוספו בכתב-יד שם הנמען – "השר הטפסר, נשיא ישראל, האדיר 
באדירים, דורש טוב לעמו, פאר הלאומי, נזר היהודים, דורש לציון... הבארון מאיראלפנס די ראטשיהלד", שמו של השולח – רבי בן ציון שלעז 
]שלז[ מירושלים, והתאריך. בראש הדף נוסף פסוק מספר דברים: "כי יקח איש אשה חדשה", ובפנים האיגרת נוסף שיר ברכה ארוך לחתונה 

)אולי, חתונת אחת מבנותיו של רוטשילד: "בן דוד, בת מאיר, השרים / יכהן פאר החתן, ותפארת הכלה"(.
]1[ דף מקופל לשניים, 29 ס"מ. מצד טוב-בינוני. כתמים. קמטים וסימני קיפול. קרעים ומספר נקבים בשוליים ולאורך סימני הקיפול )ברובם 

קלים; שתי רצועות נייר דבק לחיזוק(. מוצמדת לפספרטו באמצעות שלוש פיסות של נייר דבק. 
2. דף קלף מודפס, ובו נוסח הברכה שהגיש ועד העיר תל-אביב לבנימין אדמונד ג'יימס דה רוטשילד, "הברון רוטשילד". "תל-אביב אצל יפו", 

שבט תרע"ד )1914(.
דף קלף, מעוצב כמגילה, ובו נדפסה הברכה שהגיש ועד העיר תל-אביב לברון רוטשילד עם ביקורו הראשון בעיר: "לאחינו הגדול מאחיו, לבנימין 
בן יעקב ברון די רוטשילד... ברוך בואך!... ברכה הבאת לארץ וברכה קחה נא ממנה... קטן ודל היה הישוב העברי בארץ-ישראל לפני שלשים שנה, 
כאשר הופעת להריק עליו גשם נדבותיך. ותתן לו את הכסף ואת הזהב, וראשית כל – את נשמתך הטהורה, את לבבך העברי. והנה הזרע הטוב 

אשר זרעת בכחך הגדול ובחפץ לבבך הטהור נשא פרי למכביר...".
וראשוני  )1856-1936(, ממייסדי תל-אביב  בן הלל הכהן  והעיתונאי מרדכי  בידי הסופר  או במלואה  נכתבה בחלקה  רוטשילד  הברכה לברון 
תושביה. היא נכתבה על גבי מגילת קלף, ונמסרה לברון בנרתיק כסף מיוחד, מעשה ידיו של הצורף משה אברהם סוקולקה. בספר זכרונותיו, 
תיאר בן הלל הכהן את מסירת הברכה לברון: "הברון ירד מעל אניתו, ויכבד את תל אביב בלינת לילה, בביתו של שיינקין... על פתח החצר נשא 
משמרת כבוד ִּגּבֹור פתח תקוה, אברהם שפירא, חגור חרב גדולה ועקומה... ממחרת בבוקר עברו על פני הבית תלמידי כל בתי הספר ומוריהם 
עמהם והתזמורת מנגנת... ועד תל אביב הגיש לו מכתב ברכה. את ידי מלאו לערוך את המכתב, והוא נכתב על קלף, והצורף סוקולקה ]משה 

אברהם סוקולקה[ נתן אותו במסגרת כסף מעשה אמן" )ראו: מרדכי בן הלל הכהן, "עולמי", כרך ה', דפוס פועלים, ירושלים-תרפ"ט(.
61.5 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כתמים. קמטים. נקבים, קרעים וקרעים חסרים )רובם בשוליים; שני קרעים חסרים עם פגיעה בטקסט(. מוצמד 

לפספרטו באמצעות חמש פיסות של נייר דבק. 
מקור: אוסף יצחק איינהורן.

פתיחה: $4000
הערכה: $5000-8000
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should you take from her… Small and meager was the 
Jewish community in the Land of Israel thirty years 
ago, when you arrived to rain upon it your generosity. 
And you bestowed upon it your silver and your gold, 
and above all else, your pure soul, your Hebrew heart. 
And behold, the good seed you have sowed, with your 
great strength and the goodwill of your pure heart, has 
borne plentiful fruit…"
This greeting to the Baron Edmond (Binyamin) James 
de Rothschild (1845-1934) was written in whole or in 
part by the author and journalist Mordecai Ben Hillel 
Hacohen (1856-1936), one of the founders of Tel 
Aviv and one of its earliest inhabitants. The greeting 
was written on a vellum scroll and presented to the 
Baron enclosed in a silver case, specially made by the 
silversmith Moshe Avraham Sokolka. In his memoirs, 
Ben Hillel Hacohen retells the story of the presentation 
to the Baron Rothschild: "The Baron disembarked from 
his ship, and did Tel Aviv the honor of spending the 
night [there], in [Menahem] Sheinkin's house… At the 
entrance to the courtyard, an honor guard was posted in 

the person of the hero of Petah Tikva, Avraham Shapira, 
with a long, curved sword dangling from his belt… The 
following morning, pupils from all the schools passed 
by the house, accompanied by their teachers, and the 
band played… The [City] Council of Tel Aviv presented 
a letter of greeting. I was entrusted with preparing 
the letter, and it was written on parchment, and the 
silversmith [Moshe Avraham] Sokolka handed it in an 
artistically made silver case" (see Mordecai Ben Hillel 
Hacohen, "Olami" , Vol. 5, Defus Poalim, Jerusalem, 
1928/29; Hebrew).
Approx. 61.5 cm. Fair condition. Stains. Creases. Small holes, 
closed and open tears (mostly to margins; two open tears 
causing damage to text). Matted, by means of five strips of 
adhesive tape.
Provenance: The Yitzhak Einhorn Collection.

Opening price: $4000
Estimate: $5000-8000
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135. Vellum Scroll with Greetings from the Tel Aviv 
City Council to Baron Edmond James de Rothschild, 
on the Occasion of his First Visit to the City – 1914 
/ "Shanah Tovah" Card with a Greeting Poem to 
Baron Mayer Rothschild, by Rabbi Ben Zion Shlez 
of Jerusalem – 1887

Two greetings from members of the Jewish Yishuv in 
Palestine to two different members of the Rothschild 
family. Jerusalem and Tel Aviv, 1887 and 1914. Hebrew. 
1. A "Shanah Tovah" New Year's greeting card to Baron 
Mayer Rothschild, from the Jerusalemite author Rabbi 
Ben Zion Shlez. Jerusalem, 14th Elul (September 3), 
1887. 
Greeting card printed in gilt ink. In the center are 
illustrations of synagogues and holy sites in Palestine 
– arranged in the shape of a rose – including Rachel's 
Tomb, the Cave of the Patriarchs, Tomb of the Prophet 
Samuel, Tombs of the Kings of the House of David, the 
Tiferet Yisrael Synagogue, "The Synagogue and Study 
Hall above the Tomb of Rabbi Meir Ba'al HaNess," 
"The New Synagogue in the Hurva of Rabbi Yehuda 
HeHassid," and "The Sephardi Synagogue from the Time 
of Rabbi Yohanan Ben Zakai." Inscribed in handwriting 
on the greeting card are the name of the addressee, 
"the Nobleman… Greatest of the Greats, Caring for the 
Welfare of his People, Splendor of the Nation, Crown of 
the Jews, Caretaker of Zion … the Baron MayerAlphonse 
[sic] de Rothschild"; the name of the sender, Rabbi Ben 
Zion Shlez of Jerusalem; and the date. At the top of 
the page is the biblical excerpt: "When a man taketh 
a new wife…" (Deuteronomy 24:5). Inside the card is 
a greeting in the form of a lengthy poem, written on 
the occasion of a wedding – perhaps that of one of the 
Baron Rothschild's daughters.
[1] f., folded in half, 29 cm. Good-fair condition. Stains. Creases 
and fold lines. Tears and several small holes to margins and 
to lengths of fold lines (mostly minor; two strips of adhesive 
tape for reinforcement). Matted, by means of three strips of 
adhesive tape.
2. Printed vellum sheet containing the text of a greeting 
delivered by Tel Aviv City Council to Edmond (Binyamin) 
James de Rothschild, "the Baron Rothschild." "Tel Aviv 
near Jaffa," Shevat (January-February) 1914. 
Vellum sheet in scroll-like format containing the printed 
text of a (Hebrew) greeting delivered by the Tel Aviv 
City Council to the Baron Rothschild on the occasion 
of his first visit to the city: "To our brother, greatest 
among his brothers, to Binyamin ben Ya'akov Baron de 
Rothschild… You are most welcome!... A blessing have 
you brought [with you] to the Land, and a blessing 135b
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136. אוסף מסמכים חשוב – ייסודה של תל-אביב, 1909-1910 – מסמכים חתומים בידי משתתפי "הגרלת הצדפים" – חוזי 
רכישת המגרשים של "אחוזת בית" – כתב ערבות הדדית בחתימת 40 מייסדים, בהם דיזנגוף, מטמון-כהן וסמילנסקי – ועוד

אוסף מסמכים )בדפוס ובכתב-יד( המתעד את הקמת בתיה הראשונים של תל-אביב בידי שישים ושש משפחות המייסדים. בהם כתב ערבות 
הדדית בחתימת כארבעים מייסדים, חוזי רכישת מגרשים, וכן מסמכים המתעדים את התרחבות העיר בשנותיה הראשונות )רחוב אלנבי, שוק 
לווינסקי(, ועוד. תל-אביב ומקומות נוספים, העשור הראשון והשני של המאה ה-20 )מסמך אחד משנות ה-20; מרבית המסמכים מהשנים 

1909-1910(. עברית ושפות נוספות.
1-10. עשרה חוזים מקוריים מתהליך רכישת המגרשים ב"אחוזת בית" )"כרם ג'באלי"(, 1909-1910: 

חמישה חוזי התקשרות וחמישה חוזי שכירות שנערכו בין מייסדי "אחוזת בית" לבנקאי ההולנדי יעקובוס קאן, שהיה בעל האדמות הרשמי של 
"אחוזת בית". החוזים נחתמו במסגרת תהליך רכישת המגרשים ב"אחוזת בית", ולא נוסחו במפורש כחוזי רכישה על מנת לעקוף את החוק 

העות'מאני שאסר מכירת אדמות למי שאינו נתין עות׳מאני. 
העברית(,  הגימנסיה  )מייסד  מטמון-כהן  לייב  יהודה  בית"(,  "אחוזת  )מנהל  ויס  אריה  עקיבא  שם  על  בכתב-יד,  ממולאים  מודפסים,  חוזים 
החקלאי דוב ברגר, הסוחר יעקב אלחנן ליטוינסקי, יעקב מטלון, דוד לבני ויסבורד )מייסד בית הכנסת הגדול(, הסוחר יצחק חיותמן ומתתיהו 

וינוקור. רובם חתומים בחתימות המייסדים ובחתימת זלמן דוד לבונטין, מנהל בנק אנגלו פלשתינה )"חברת אנגלו-פלשתינה"(. 
11-20. עשרה מסמכים רשמיים של האגודה "אחוזת בית" / "תל-אביב" להקמת עיר עברית – החתומים בחתימות ידם של חבריה, משתתפי 

"הגרלת הצדפים" שהיו למייסדי תל-אביב:
· שני טפסים חתומים – אישור של שניים מהמייסדים על הקמת בית בתל-אביב. ינואר 1910. חתומים בידי המייסדים ישראל יהודה אדלר )בית 

ברחוב אחד העם 26( ויצחק אריה אליאבזן )בית ברחוב הרצל פינת רוטשילד(.
· מכתב בכתב-יד מיום 23 במאי 1910 – הודעה לזלמן דוד לבונטין על מכירת מגרשים מאחורי הגימנסיה העברית, חתומה בחתימות ידם של 
מאיר דיזנגוף, בן ציון מוסינזון ודוד איזמוז'יק. כתוב על נייר מכתבים רשמי של אגודת "אחוזת בית"; שם האגודה, שנדפס בפינת הדף, נמחק, 
ובמקומו מופיע – אולי לראשונה בראש מסמך רשמי – השם "תל-אביב" בכתב-יד )האגודה החליטה לשנות את שמה יומיים לפני כן, ב-21 

במאי 1910(. בשוליים התחתונים חותמת דיו רשמית, שגם בה נמחק השם "אחוזת-בית" והוחלף בשם "תל-אביב".
· מכתב בכתב-יד לבנק אנגלו פלשתינה מיום 24 בנובמבר 1910 – הצהרת ערבות לחבר מתתיהו וינוקור )הקים את ביתו ביהודה הלוי 31(, ולכל 
חברי האגודה האחרים. חתומה בחתימות ידם של כ-40 מייסדים )כמה מהם אינם מופיעים על גבי מסמך הערבות המקורי, המכונה "אמנת 

המייסדים", עליו חתמו המשפחות הנחשבות למייסדות של תל-אביב(.
· ועוד.

21-40. מסמכים ומכתבים נוספים הקשורים בהקמת תל-אביב והתרחבותה בשנים הראשונות. בהם: הודעה על מכירת מגרש בכתב-ידו של 
מנהל "אחוזת בית" עקיבא אריה ויס )1909(; בקשה להעביר לידי אברהם חיים שלוש תשלום עבור בניית בית )טופס רשמי, חתום בחתימת 
ידו של המייסד אלתר גוטמן, 1909(; מסמכים הקשורים להקמת שכונות ואזורים חדשים – "מרכז מסחרי" )כיום שוק לוינסקי(, "חברה חדשה" 

)כיום רחוב אלנבי(, "מרכז בעלי מלאכה"; חוזה בכתב-יד – מכירת ביתו של המייסד משה כהן לידי רפאל מיחאקאשווילי )1912(; ועוד.
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב עד בינוני. כתמים, קמטים. קרעים, בהם כמה קרעים חסרים )כמה מסמכים קרועים לשניים(. נקבי תיוק 

בכמה מסמכים.
מצורפים: אחד עשר מכתבים אל חברת אנגלו-פלשתינה מהשנים 1905-1910, העוסקים, כנראה, ברכישת אדמות וייסוד יישובים אחרים )ראש 

פינה, עין גנים, קוסטינה; שניים מהם מטעם הוועד האודסאי(.

פתיחה: $5000
הערכה: $10,000-15,000
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שישים ושש משפחות מייסדי תל-אביב

הרעיון לייסד עיר עברית בחולות יפו נהגה לראשונה בשנת 1906, בידי חמישה אישים – האדריכל עקיבא אריה ויס, ראש העיר מאיר 

דיזנגוף, הסופר דוד סמילנסקי, יחזקאל דנין ויצחק חיותמן – המספרים, כל אחד מהם, שהגה אותו בעצמו. החמישה, הנחשבים ל"מייסדי 

תל-אביב בה' הידיעה", הקימו יחד אגודה שיתופית, "אחוזת בית", והפיצו עלון שהציג את חזונם: "כמו שהעיר ניו יורק מסמנת את השער 

הראשי לכניסה לאמריקה, כך עלינו לשכלל את עירנו, והיא תהיה בזמן מן הזמנים לניו-יורק הארץ-ישראלית."

ביום 11 באפריל 1909 נאספו חברי האגודה, שישים משפחות, בשטח חולות מצפון ליפו, וערכו הגרלת מגרשים על המקום שעליו עתידה 

לקום העיר. ההגרלה נערכה בשיטה מקורית שהמציא מנהל האגודה, עקיבא אריה ויס, כאשר שמות המשפחות ומספרי המגרשים נרשמו 

בשתי ערמות צדפים, שחורה ולבנה, ונבחרו באקראי בידי ילד )המאורע נזכר בתולדות היישוב בשם "הגרלת הצדפים"(.

משתתפי ההגרלה חתמו על כתב ערבות הדדי – "אמנת המייסדים" – שהשמות המופיעים בה הפכו ל"60 מייסדי תל-אביב" )שמותיהם 

של שישים המייסדים חקוקים על גבי אנדרטת אבן בשדרות רוטשילד, במקום שבו נערכה ההגרלה, שהוצבה במלאת 40 שנה לייסוד 

העיר(.

לאורך השנים, נוספו לרשימת המייסדים שש משפחות נוספות, שמסיבות שונות לא חתמו על גבי האמנה, וכיום מקובל למנות שישים 
ושש משפחות מייסדות לעיר.

בתחילה לא היו רשאים המייסדים לרשום את אדמותיהם ובתיהם על שמם, משום שהחוק העות'מאני הקשה על מכירת אדמות ליהודים. 

על מנת לעקוף את הקשיים, נרשמו האדמות על שמו של הבנקאי היהודי יעקובוס קאן, אשר כנתין הולנדי, יכול היה לרכוש אדמות 

בשטחי האימפריה העות'מנית ביתר קלות.

בתיה של "אחוזת בית" החלו להיבנות לאורך שנת 1909, בארבעה רחובות – יהודה הלוי, לילינבלום, רוטשילד ואחד העם, שרחוב ראשי 

אחד – רחוב הרצל – חצה את כולם והוביל לגמנסיה. ראשוני הבתים נשלמו בחודש ינואר 1910 ובחודש מאי של אותה שנה, הוחלט על 

שינוי שמה של העיר ל"תל-אביב".
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Tel Aviv's Sixty-Six Founding Families

The idea of establishing a new Jewish city on the sands of Jaffa was first conceived in 1906 by a group of five individuals: the 

architect Akiva Arieh Weiss; the eventual mayor, Meir Dizengoff; the author David Smilansky; Yehezkel Danin; and Yitzhak 

Hayutman. Each of the five would claim "fatherhood" of the original idea. Together, these five people – widely regarded 

as "the founders of Tel Aviv par excellence" – established a collective association known as "Ahuzat Bayit," and issued a 

promotional pamphlet that laid out their vision: "Just as the City of New York signifies the main gateway to America, so is it 

incumbent upon us to create an exemplary city, one that, someday in the future, shall be the New York of the Land of Israel."

The members of the association, numbering sixty families, gathered on a desolate sand dune north of Jaffa on April 11, 1909, 

and conducted a lottery as a means of assigning lots within the confines of the area envisioned as the site of the future city. 

The lottery was administered according to a novel idea devised by the association's managing director, Akiva Arieh Weiss; the 

names of the participants were written on white seashells in one pile, while the numbers of the lots were scrawled on gray 

seashells in a second pile, and individual shells were then selected at random by a child. The event is referred to in the annals 

of the Jewish Yishuv as the "Seashell Lottery."

The participants in the lottery all signed a paper – the so-called "Founders' Pact," essentially a letter of mutual guarantorship 

– and the individuals listed in this document would come to be viewed as the "60 Founders of Tel Aviv." The names of these 

60 founders are inscribed on a stone monument erected in the middle of Rothschild Boulevard, the site where the original 

lottery had taken place, on the occasion of Tel Aviv's 40th anniversary.

Six more families – who, for various reasons, were not included among the signatories of the Founders' Pact – would 

eventually be added to the list of founders, and thus today it is widely accepted that the City of Tel Aviv was established by 

sixty-six founding families.

In the beginning, the founders were unable to have their homes and plots of land listed in their own names, because Ottoman 

law prohibited, for the most part, the sale of land to non-Ottoman subjects. To circumvent this prohibition, the land was 

registered under the name of the Jewish banker Jacobus Kann, who as a Dutch subject, was more readily able to purchase 

the parcel of land in question; Kann was thus listed by the authorities as the official landowner.

The construction of the houses in Ahuzat Bayit began in 1909 along four streets – Yehuda HaLevi, Lilienblum, Rothschild, and 

Ahad Ha'am – divided by one main avenue, namely Herzl Street, which led to the Herzliya Hebrew Gymnasium. The first homes 

were completed in January 1910. In May of the same year, it was decided to change the name of the nascent city to "Tel Aviv."
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136. Founding of Tel Aviv, 1909-10 – Collection of Historically Significant Documents – Documents Signed 
by Participants in the "Seashell Lottery" – Deeds for Lots in Ahuzat Bayit – Letter of Mutual Guarantorship 
Signed by 40 Founders, including Meir Dizengoff, Yehuda Leib Matmon-Cohen, David Smilansky, and Others 
– And More

Collection of both printed and handwritten papers documenting the establishment of the first homes in Tel Aviv by 
a group of sixty-six founding families. These include a letter of mutual guarantorship signed by some forty founding 
individuals; deeds of purchase of lots; and papers documenting the expansion of the city in its early years (Allenby St., 
Levinsky Market), and more. Tel Aviv and additional places, first and second decades of the 20th century (one document 
from the 1920s; most documents from years 1909-10). Hebrew and additional languages.
1-10. Ten original contracts for the purchase of lots in Ahuzat Bayit (original name for Tel Aviv, also known as "Kerem 
Jabali"), 1909-10:
Five home building contracts and five rental contracts instituted between the founders of Ahuzat Bayit and the Dutch 
Jewish banker Jacobus Henricus Kann, registered as Ahuzat Bayit's official landowner. The contracts were signed in the 
process of purchasing lots in Ahuzat Bayit. In order to circumvent an Ottoman law which prohibited the sale of land 
to non-Ottoman subjects, these contracts were drawn up as construction and rental contracts, and not as purchase 
agreements. 
Printed contracts, filled in by hand, in the names of the following individuals: Akiva Arieh Weiss, managing director of 
Ahuzat Bayit; Yehuda Leib Matmon-Cohen, founder of the Herzliya Hebrew Gymnasium; the farmer Dov Berger; the 
businessman Yaakov Elhanan Litwinsky; Yaakov Matalon; David Livni Weisbord, founder of Tel Aviv's Great Synagogue; 
and the businessmen Yitzhak Hayutman and Matityahu Winokur. Most of these contracts bear the signatures of the 
abovementioned founding fathers of Tel Aviv, as well as the signature of Zalman David Levontin, manager of the 
Anglo-Palestine Bank.
11-20. Ten official documents of the "Ahuzat Bayit" / "Tel Aviv" Association for the establishment of a Jewish city, 
all signed by the association's members who participated in the so-called "Seashell Lottery" and thus came to be 
recognized as the founding fathers of Tel Aviv:

· Two signed forms: Confirmation from two of the founders regarding the building of houses in Tel Aviv. January 1910. 
Signed by the founders Yisrael Yehuda Adler (house on Ahad Ha'am St. N0. 26) and Yitzhak Arieh Eliovson (house at 
the corner of Herzl St. and Rothschild Blvd).

· Handwritten letter dated May 23, 1910: Notice to Zalman David Levontin regarding the sale of lots situated behind 
the newly established Herzliya Hebrew Gymnasium, hand signed by Meir Dizengoff, Ben Zion Mossensohn, and David 
Izmozhik. Written on the official stationery of the Ahuzat Bayit Association. The name of the association, "Ahuzat 
Bayit," originally printed in the corner of the sheet, is erased, and the name "Tel Aviv" appears handwritten in its place; 
this may represent the very first actual instance of the name "Tel Aviv" appearing at the top of an official document 
(the Association made the decision to officially change its name only two days earlier, on May 21, 1910). In the bottom 
margin is an official inked stamp; here too, "Ahuzat Bayit" is erased, and replaced with "Tel Aviv."

· Handwritten letter addressed to the Anglo-Palestine Bank, dated November 24, 1910: Guarantor's declaration on 
behalf of the member Matityahu  Winokur (house built on Yehuda HaLevi St. No. 31) and all the other members of the 
association. Bearing the hand signatures of some 40 founding members, some of whose names do not appear on the 
original guarantorship document, referred to as the "Founders' Pact" and signed by all the families widely regarded 
as the founders of Tel Aviv. 

· And more.
21-40. Additional documents and letters pertaining to the founding of Tel Aviv and its expansion in the early years.
Including: Notice regarding the sale of a plot of land, handwritten by Ahuzat Bayit's managing director, Akiva Arieh 
Weiss (1909); request to remit payment for the construction of a house to Avraham Hayim Chelouche (official form, hand 
signed by the founder Simcha Alter Gutman, 1909); documents pertaining to the establishment of new neighborhoods 
and areas, including a "commercial center" (known today as the Levinsky Market); a "new company" (today Allenby 
St.); a "center for craftsmen's workshops"; handwritten contract pertaining to the sale of the home of the founder 
Moshe Cohen to Raphael Mihakashwili (1912); and more.
Size and condition vary. Overall good to fair condition. Stains, creases. Tears, including several open tears, with several documents 
torn in half. Several documents with punch holes.
Also enclosed: Eleven letters addressed to the Anglo-Palestine Company, dated 1905-10, apparently dealing with land 
purchases and the establishment of other settlements (Rosh Pina, Ein Ganim, Qastina; two letters from the Odessa 
Committee).

Opening price: $5000
Estimate: $10,000-15,000
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137. כתב-יד – ספר הזיכרונות של מייסד ראש 
שני  חלק   –  )1854-1938( שוב  דוד  משה  פינה 
מפנקסי  העתקות  ובו  חייו,  בימי  נדפס  שלא 
לפרקים  וטיוטות  אבדו,  שחלקם  פרוטוקול 
מביירות,  פינה  לראש  המתיישבים  מסע  שונים: 

הקרב על מקורות המים של המושבה, ועוד

ראש  המושבה  מייסד  של  בכתב-ידו  עמודים  כ-155 
פינה משה דוד ׁשּוּב; טיוטות לפרקים מהספר "זכרונות 
התחיה  שדה  על  עבודה  שנות  שבעים  דוד,  לבית 
נדפס  שלא  הספר,  של  שני  לחלק  וכתב-יד  והישוב", 
בימי חייו )"מלחמת השחרור מהאפוטרופוסות"(. ]ארץ 

ישראל, שנות ה-30 בקירוב[.
שתיים  של  מייסדן  היה   )1854-1938( שוב  דוד  משה 
ממושבות ארץ ישראל הראשונות – ראש פינה ומשמר 
נחשב  דוד",  לבית  "זכרונות  זכרונותיו,  ספר  הירדן. 
מימי  שנותרו  והמקיפות  החשובות  העדויות  לאחת 

העלייה הראשונה. 
חלק נוסף של הספר, אשר הוקדש לתולדות המושבה 
השחרור  "מלחמת   – יק"א  חברת  תחת  פינה  ראש 
מהאפוטרופוסות", לא ראה אור בימי חייו של המחבר 
כתב-היד  והוא   – ארוכות  שנים  במשך  עלום  ונותר 

שלפנינו.
בכתב-היד העתקות מפנקסי פרוטוקול שהצליח שוב 
לאתר בעזרת מזכיר המושבה, שאת חלקם מצא במצב 
גרוע )כפי הנראה, חלק מהפנקסים שמהם העתיק שוב 
בין הקטעים המופיעים בכתב-היד  מכן(.  לאחר  אבדו 
– מכתב ארוך למנהל יק"א אמיל מאירסון, עם עדויות 
על מצבם של איכרי ראש פינה והמטעים שלהם )עם 
חאג'ייר,  חג'יס,   – ידם  על  שנרכשו  האדמות  שמות 

ביריה, הר כנען(, מספר מכתבים למושבה ראשון לציון, העתקות רבות של חלקים מאספות ועוד. לחלק מההעתקות, הוסיף המחבר הערות, 
הקדמות והסברים, השופכים אור נוסף על חיי המושבה. לשניים מפרקיו של כתב-היד גרסה נוספת.

לצד כתב-היד מופיעות מספר טיוטות לפרקים שנדפסו בחלקו הראשון של הספר, השונות במקצת מהנוסח המודפס – הדרך מביירות לארץ 
ישראל )"ויהי בנסיעת המשפחות המתיישבות הראשונות מבירות דרך צידון ובאו עד כפר חולדה, והנה אחת מהחלוצות אשת ר' משה רוזנפלד 
שהיתה הרה ללדת תקפו עליה חבלי לידה וילדה בת למז"ט"(, הקרב על מקורות המים של ראש פינה )"הופיע השייך רוכב על סוסתו האצילה 
וחרבו על ירכו ואתו מחנה פרשים ורגלים מוכנים למלחמה... והמלחמה פרצה בכל תקפה, שני גבורי הרוח ואמיצי לב הקיפו את הבדואים... ואחד 
מאכרי ראש פינה גבור היום קלע באבן ישר בראש השייך עד שהתהפך מסוסתו ונפל ארצה מתבוסס בדם"(, תיאור בית המלאכה של תלמידי 
בצלאל בתקופת מלחמת העולם הראשונה, תיאור מעניין ממאורעות תרפ"ט בצפת )"בבית הד"ר מרגליות היתה נערה אחת שהחביאּה ]...[ 

מאחורי ארון בגדים, והרוצחים כאשר נכנסו לחדר שברו כל מה שמצאו אך את הנערה לא יכלו לראות..."(, ועוד.
משה דוד שוב )1854-1938( – ממנהיגי העלייה הראשונה, מייסד המושבות ראש פינה ומשמר הירדן וידידו של בנימין זאב הרצל. נולד בשם 
משה ֶינקוביץ למשפחה חסידית מהעיר מוינשט )את שם המשפחה "שוב" אימץ כתזכורת למקוצעו הראשון – שוחט ובודק(, ובשנת 1881 יסד 
את "חבורה יישוב ארץ-ישראל על ידי עבודת אדמה". שנה אחר כך, ב-1882, הגיע ארצה בראש קבוצה בת כ-30 משפחות וייסד עמן מושבה 
ה";  ָנּ יהודית חקלאית על אדמות הכפר ַג'עּוני )ֵגיא אֹוני(, לה העניק את השם "ראש פינה" )בעקבות הפסוק "ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִפּ
תהלים קיח, כ"ב(. היה מנהלה הראשון של המושבה משמר הירדן והמורה הראשון בשיטת "עברית בעברית" )בתקופה שבה שפת הדיבור 
במושבות הייתה יידיש(. לאחר הופעת הספר "מדינת היהודים", ספרו המהפכני של בנימין זאב הרצל, נסע שוב לבקרו בווינה, ובין השניים 
נקשרה ידידות אמיצה )שוב היה ממקבלי פניו של הרצל בביקורו ההיסטורי בארץ, בשנת 1898, וליווה אותו בכל ימי הביקור(. ספריו של שוב 

וחיבוריו מהווים מקור חשוב, ולעיתים יחיד, לראשית ההתיישבות היהודית החדשה בגליל.
כ-155 עמודים בכתב-יד )כ-120 מהם קשורים בשרוך(. גודל ומצב משתנים )מרביתם 27 ס"מ בקירוב, חלקם קטנים יותר(. מצב כללי טוב עד 

טוב-בינוני. כתמים וקמטים. קרעים וקרעים חסרים בשוליים )מקצתם מחוזקים בנייר דבק(. נקבי תיוק.
מצורף: · ארבעה עמודים בכתב-יד: קורות חייו של הרופא חיים יעקב שוב, בנו של דוד שוב )כנראה, בכתב-ידו של דוד שוב(. · מכתב מאת 

העורך שלמה אביגדורי, בקשה להדפיס קטעים מספרו בתוך חוברת בשם "בשערי הגליל" )טבריה, 1937(.

פתיחה: $10,000
הערכה: $12,000-18,000
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137. Manuscript – Book of Memoirs by the Founder of Rosh Pina, Moshe David Schub (1854-1938) – Second 
Part, Never Published in his Lifetime, including Texts of Protocols, Some Lost, and Drafts of Various Chapters: 
Journey of the Settlers from Beirut to Rosh Pina, the Struggle over Control of the Moshava's Water Sources, 
and More

Some 155 pages, handwritten by Moshe David Schub, founder of the "moshava" Rosh Pina; draft copies of chapters 
from the book "Zikhronot LiVeit David…" ("Memories of the House of David: Seventy Years of Labor in the Field of 
Redemption and Settlement"), along with the manuscript to the second part of the book, never published in Schub's 
lifetime ("Milhemet HaShihrur MeHa-Apotropsut" – "The Battle for Liberation from Guardianship"). [Palestine, ca. 
1930s]. Hebrew.
Moshe David Schub (1854-1938) was the founder of two of the earliest "moshavot" ("colonies") in the modern Land of 
Israel, Rosh Pina and Mishmar HaYarden. His book of memoirs, in Hebrew, titled "Zikhronot LiVeit David…" ("Memories 
of the House of David…") contains what is considered to be one of the most important and comprehensive accounts 
to have survived regarding life in the days of the First Aliyah.
The present manuscript represents a second part of this same book; under the title "Milhemet HaShihrur MeHa-
Apotropsut" ("The Battle for Liberation from Guardianship"), it relates to the period in the history of the moshava 
Rosh Pina when it was under the aegis of "IKA," the Jewish Colonisation Association. This part was never published 
during the author's lifetime, and remained unknown for many years.
The manuscript includes texts of protocols contained in record books Schub managed to locate with the assistance 
of the moshava's secretary. Some of these recovered records were in poor condition (apparently, some of the books 
Schub used for copying the texts were subsequently lost). Among the items cited in the manuscript are the following: 
a lengthy letter addressed to IKA's director, Émile Meyerson, describing the situation of Rosh Pina's farmers and their 
orchards, and mentioning the place names of lands purchased by the farmers, including Hajis, Hajyar, Biriya, and Mt. 
Canaan; a number of letters sent to the moshava Rishon LeZion; numerous texts copied from minutes of meetings; and 
more. Schub adds his own comments, prefaces, and explanations to some of the copied texts, and these addenda serve 
to shed more light on the subject of life in Rosh Pina. Additional versions exist for two of the chapters in the manuscript.
Enclosed alongside the manuscript are a number of draft copies of chapters included in the first, published part of 
"Zikhronot LiVeit David"; these drafts differ somewhat from the published version, and sometimes contain unpublished 
segments; for instance, on the journey from Beirut to Palestine ("And it so happened that as the first families of settlers 
traveled from Beirut via Sidon and arrived at the village of Hulda, behold, one of the ‘halutzot' [female pioneers], wife 
of R. Moshe Rosenfeld, who was pregnant, was suddenly overcome with birth pangs, and, mazel tov, she gave birth 
to a daughter"); the struggle over control of Rosh Pina's water sources ("The Sheikh appeared, riding his noble mare, 
with his sword dangling by his side, and with him was a regiment of horsemen and infantrymen ready for war… and 
the battle broke out in full force, two heroes, bold in spirit and courageous of heart, encircled the Bedouin… and one 
of the farmers of Rosh Pina, hero of the day, shot a stone directly at the head of the Sheikh, such that the latter was 
knocked off his mare and fell to the ground, bleeding profusely"); a description of the workshop run by students of the 
Bezalel School during the First World War; an intriguing portrayal of the 1929 Palestine riots in Safed ("In the house of 
Dr. Margaliyot there was one young woman who took shelter […] behind a closet, and the murderers, upon entering 
the room, violently shattered everything in their path, but the young woman they could not find…"); and more.
Moshe David Schub (1854-1938), among the leaders of the First Aliyah and founder of Rosh Pina and Mishmar HaYarden. 
Friend of Theodor Herzl. Born with the name Moshe Yankovitz, to a Hasidic family from Moinești (Western Moldavia, 
Romania). Adopted the name "Schub" as an acronymic reminder of his first profession as a Jewish ritual slaughterer and 
examiner ("Shochet U-Vodek"). Established the "Society for the Settlement of the Land of Israel by means of Working 
the Soil" in 1881. One year later, in 1882, he arrived in this country, leading a group of roughly 30 families. Together, 
they established a Jewish agricultural settlement on the lands of the village of al-Ja'una ("Gei Oni"), and named it "Rosh 
Pina" (lit. "Corner-Stone"; the name was derived from the biblical verse "The stone which the builders refused is become 
the head stone of the corner", Psalms 188:22). Became the first director of the moshava Mishmar HaYarden, and the 
first teacher to follow the method of "Hebrew taught in Hebrew," at a time when the dominant spoken language in 
the moshavot was Yiddish. Once Theodor Herzl's revolutionary book "Der Judenstaat" became available, he traveled to 
Vienna to pay a visit to Herzl, and a close friendship developed between the two. Indeed, Schub was among the people 
who came to greet Herzl when he arrived for his historic visit to Palestine in 1898, and accompanied him for the duration 
of his stay here. Moshe David Schub's books and other works represent an important historical source – on some matters, 
the lone source – with regard to the first years of modern Jewish settlement in the Galilee region.
Some 155 handwritten pages (roughly 120 tied together by a string). Size and condition vary (most leaves approx. 27 cm., some 
smaller). Overall condition good to good-fair. Stains and creases. Closed and open tears to edges (some reinforced with adhesive 
tape). Punch holes.
Also enclosed: · Four handwritten pages: biography of the physician Dr. Hayim Ya'akov Schub, son of Moshe David 
Schub, apparently handwritten by the latter. · Letter written by the editor Shlomo Avigdori, with a request to print 
excerpts from his book, in a booklet titled "BiSha'arei HaGalil" ("At the Gates of Galilee," Tiberias, 1937).

Opening price: $10,000
Estimate: $12,000-18,000
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 \ ידו ובחתימתו של משה מונטיפיורי, 1873 – "הדיווחים מאחינו בפרס ממשיכים להיות מצערים מאוד"  138. מכתב בכתב 
מכתב אל מונטיפיורי מרבני קהילת אספהאן, 1880 

שני מכתבים כרוכים יחד: מכתב מאת משה מונטיפיורי, עם אזכור של מצבם הקשה של יהודי פרס, 1873 \ מכתב אל מונטיפיורי מרבני קהילת 
אספהאן, 1880.

1. מכתב בכתב ידו ובחתימתו של משה מונטיפיורי. איסט קליף, אנגליה, 1873. אנגלית.
המכתב ממוען ל-"My dear Guedalla" – ככל הנראה בעל ההון הציוני הבריטי חיים גדליה )קרוב משפחה של מונטיפיורי(. מונטיפיורי מודה 
לגדליה על העדכון ששלח לו בנוגע מצב בריאותה המשתפר של יוליאנה לוקאס )Juliana Lucas; בת אביגיל, אחותו של מונטיפיורי(. בעמוד 
הרביעי של המכתב מזכיר מונטיפיורי את תרגומו לאיטלקית של "דו"ח סנט פטרבורג", שהגיש ל"ועד שליחי הקהילות" של יהודי בריטניה, אשר 
ראה אור באנגלית ב-1872. שורה קצרה בעמוד השני של המכתב רומזת על השתדלותו של מונטיפיורי עבור יהודי פרס: "הדיווחים מאחינו 

בפרס ממשיכים להיות מצערים מאוד".
העמוד  בשולי  צבעוני  ובעפרון  בעפרון  מספור  קיפול.  וסימני  קמטים  כתמים,  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   18 כתובים(.  עמודים  )ארבעה  דף   ]2[
בשוליים  נייר דבק  רצועת  בטקסט.  פגיעה  עם  בצמוד,  שנכרך  דיו מהמכתב  ושיירי  כחול  נייר  שיירי  האחרון  בעמוד  קלים.  קרעים  הראשון. 

הפנימיים של העמוד הראשון )על גבי תחילת שורות הטקסט(.
2. מכתב אל משה מונטיפיורי מרבני קהילת אספהאן )אצפהן(, תר"ם ]1880[. 

מכתב מרבני קהילת אספאהן – רבי יהודה בכה"ר יוסף, רבי ישעיה בכה"ר יוסף, רבי אברהם בה"ר יחזקאל, רבי יוסף שלום בכה"ר יהודה מלמד 
– אל משה מונטיפיורי; כתוב בידי סופר, עם חותמות הרבנים וחתימות ידיהם, ובתוספת שורות פרי עטם.

במכתבם עותרים רבני אספהאן לשר משה מנטיפיורי )"כל הדבר הקשה יביאון אל משה כי מן הבאר ההוא כל העדרים ישקה"( בבקשה שירים 
תרומה למען הקהילה, כדי לאפשר את המשך קיומה בכבוד ואת קיום הוראת התורה ברווחה: "בבקשה ובתחנונים בבעו מנך במטו מנך ברחמין 
נפישין זכרנו בזכרון טוב שתשגיח עלינו בעין חמלה וחנינה שתתן ביד מוביל כתבא דנא ]...[ איזה דבר בשבילנו ]...[ ויהיה לנו פנאי כדי לעסוק 

בתורה ]...[ על כן מצפים אנחנו ח"מ שלומדים תינוקות של בית רבן לישועה ]...[".
]1[ דף, )עמוד אחד כתוב; נייר כחול(. 21 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. הטקסט בצדו השמאלי של הדף נמחק בחלקו. כתמים וקמטים. קרעים קלים 

בשוליים; קרע חסר בצדו השמאלי של הדף, עם פגיעה בטקסט.
שני המכתבים כרוכים יחד בכריכת עור נאה )חדשה(.

כבר סביב שנת 1840 החל מונטיפיורי לפעול בערוצים שונים – בתרומות ישירות ובגיוס כספים, בפעילות דיפלומטית ואף במגעים עם השאה 
הפרסי עצמו – על-מנת להקל על מצבן של קהילות פרס, ולסייע ליהודים שסבלו מרדיפת השלטונות, מפרעות ומהמרות דת כפויות. ברעב 
הגדול שפקד את הארץ בשנים 1871-1872, הצילו פעולות העזרה המהירות והיעילות שארגן מונטיפיורי יהודים רבים; במחצית שנת 1873 קיים 

מונטיפיורי מגעים עם השאה, והצליח להביאו לידי התחייבות כי יגן על יהודי פרס.
לקריאה נוספת: אמנון נצר, "מונטיפיורי ויהודי פרס", בתוך: "פעמים", 20, יד יצחק בן-צבי, 1984. עמ' 55-68.

פתיחה: $1000
הערכה: $2000-4000
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138. Autograph Letter Signed by Moses Montefiore, 1873 
– "The Accounts From Our Brethren in Persia Continue 
Most Distressing" / Letter to Montefiore from the Rabbis 
of Isfahan, 1880

Two letters bound together: letter from Moses Montefiore, 
mentioning the difficult situation of Persian Jewry, 1873 / letter 
to Montefiore from the rabbis of the Isfahan community, 1880.
1. Letter handwritten and signed by Moses Montefiore. East 
Cliff, England, 1873. English
In this letter, which is addressed to "My dear Guedalla" 
– presumably the Zionist philanthropist Haim Guedalla 
(Montefiore's relative), Montefiore thanks him for the update 
on the improving state of health of Juliana Lucas, his niece. 
On the fourth page of the letter, Montefiore mentions the St. 
Petersburg report, presented by Montefiore to the London 
Committee of Deputies of the British Jews in 1872. A short line 
on the second page of the letter alludes to Montefiore's efforts 
on behalf of Persian Jewry: "The accounts from our brethren in 
Persia continue most distressing".
[2] ff. (4 written pages). 18 cm. Good-fair condition. Stains, creases 
and folding marks. Numbering in pencil and colored pencil on first 
page. Minor tears. Remnants of blue paper and ink on final page, 
from adjoining letter, affecting text. Strip of tape to inner margin of 
first page (covering beginning of each line of text).
2. Letter from the rabbis of Isfahan, addressed to Moses 
Montefiore, 1880. Hebrew.
Letter from the rabbis of Isfahan – R. Yehuda son of R. Yosef, 
R. Yeshaya son of R. Yosef, R. Avraham son of R. Yechezkel, R. 
Yosef Shalom son of R. Yehuda Melamed – addressed to Moses 
Montefiore; written by a scribe, with the stamps and signatures 
of the rabbis, and with the addition of several lines in their handwriting.
In their letter, the rabbis of Isfahan appeal to Montefiore to raise funds for their community, to enable them to subsist 
honorably and to allow them to continue teaching and studying Torah unrestrictedly.
[1] f. (1 written page; blue paper). Approx. 21 cm. Fair condition. Text on left side of leaf partially erased. Stains and creases. Minor 
marginal tears; open tear on left side of leaf, affecting text.
Both letters are bound together in fine leather binding (new).
Montefiore began working to alleviate the plight of the Persian communities already ca. 1840, using all the means at 
his disposal – direct donations and fundraising, diplomatic channels and by meeting with the Persian Shah himself, to 
assist the Jews who were suffering persecution from the authorities, pogroms and forced conversions. During the great 
Persian famine of 1871-1872, the rapid and effective aid arranged by Montefiore saved many Jews. In 1873, Montefiore 
met with the Shah, and procured his assurance to protect Persian Jewry.
For more information, see: Amnon Netzer, Montefiore and the Jews of Persia, in: Pe'amim, XX, Yad Ben Zvi, 1984. Pp. 
55-68.

Opening price: $1000
Estimate: $2000-4000
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139. פנקס חתימות וחותמות – אספן חתימות מוקדם בארץ ישראל, 1927 – קונסולים, ראשי ערים, רבנים, מושבות, מסיונים, 
מלונות ועוד – חתימות והקדשות מאת יעקובוס קאן, היינריך לווה, יוסף קלויזנר, זאכי אלחדיף, ורבים אחרים

ואסף את   1927 ישראל בשנת  )מזרקן(, שנדד בארץ  יחיאל מזרכן  ואספן החתימות  וחותמות, של מורה הדרך  פנקס עם מאות חתימות 
חתימותיהם וחותמותיהם של קונסולים, רבנים, עיריות, מושבות ציוניות, מלונות, כנסיות ומיסיונים, ומאות גופים ואישים שפעלו בארץ 
יוונית, ארמנית,  יותר(. עברית, אנגלית, ערבית,  וחתימות משנים מאוחרות  )מספר חותמות   1927 ישראל,  ישראל בתקופת המנדט. ארץ 

ושפות נוספות.
מזרּכן  של  ביקורו  תאריך  מצוין  וההקדשות  החתימות  במרבית  בכתב-יד;  והקדשות  חתימות  וכ-300  חותמות-דיו  מ-230  למעלה  בפנקס 
מתוכן  ועוד(.  כישוריו,  על  המלצה  מסעותיו,  את  להרחיב  תוכניותיו  דרך,  כמורה  )עיסוקו  אודותיו  על  ספורות  מילים  גם  ולעיתים  במקום, 
ההקדשות עולה כי מזרכן החתים את האישים והמוסדות בתקופה שבה איסוף החתימות היה נדיר מאוד, או כלל לא נהוג בארץ: החתימות 
כמעט לעולם אינן מופיעות לבדן, כנהוג בפנקסי חתימות, אלא בסופן של הצהרות קצרות, על פי רוב אודות ביקורו של מזרכן במקום. אחד 
החותמים, היינריך לווה, אף תמהה בהקדשתו על כך שהתבקש להעניק חתימה ללא סיבה: "האדון יחיאל מזרקאן בקש ממני ליתן לו חתימתי 

בפנקס זה, שכן הוא מאסף חתימות של מוסדות ואישים... אע"פ שאין אני מכירהו כלל ואינני יודע מה טיבו. מנהל הספריה 'שער ציון'".
בין החותמים והמקדישים: קונסול הולנד יעקובוס קאן; קונסול שוודיה לואיס לארסון; ראב"ד טבריה הרב אליהו ילוז; ראש העיר טבריה זאכי 
אלחדיף )ראש העיר היהודי הראשון בארץ(; ראש העיר פתח תקווה שלמה שטמפפר; רבי יצחק יהודה ספיר מרבני פתח תקוה; ראשי ומזכירי 
הקיבוצים באזור פתח תקוה; הפטריארכיה הארמנית בירושלים; הפטריארכיה היוונית בירושלים; עיריית חיפה וחברת החשמל בחיפה; המושבות 
כנרת, דגניה א', נס ציונה, ראשון לציון, קרית ענבים, ועוד; עיריית חברון, ומוסדות הקהילה היהודית בחברון; בית היתומים "עזרת הגליל" בצפת; 
רבי ישמעאל הכהן מרבני צפת; גבאי הצדקה בטבריה ובקבר הרשב"י במירון: חנוך זונדל גולדצווייג, שאול אביטבול ועקיבא חייא בהלול; "לשכת 
האנגלי  המיסיון  של  המלאכה  סדנת  בירושלים;  הבפטיסטי  המיסיון  "הרצליה";  העברית  הגימנסיה  ישראל";  בארץ  לתירים  העברית  מודיעין 
בירושלים; מלון גרוסמן בטבריה; מלון Grand New Hotel בירושלים; הקדשה אישית מיוסף קלוזנר )"מר יחיאל מזרקן הוא מורה דרך והיה 

בירושלים ועובר בכל הארץ, ארץ ישראל וסוריה"(; מערכת העיתון "דאר היום"; השומר העברי אברהם שפירא )"זקן השומרים"(; ורבים אחרים. 
בשנת תש"ג, קיבל האספן מכתב הקדשה נוסף, בכתב יד וחתימת הרב הראשי הראשון לציון רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל.

הפנקס כרוך בכריכה עם שדרה ופינות מעור, שבצידה הקדמי כיס נייר עם ארבעה תצלומים )כפי הנראה, של מזרכן עצמו: עם מקל הליכה 
וכאפייה, לצד ספר תורה או עונד עיטורים(, ומכתב מאת מזכיר עריית תל-אביב יהודה נדיבי )משנת 1947(.

104 דפים עם חתימות, רישומים וחותמות )מספר דפים נותרו ריקים בהתחלה ובסוף(, 16.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים ופגמים קלים. חלק מחותמות 
הדיו מטושטשות או דהויות. פגמים ובלאי בכריכה ובדפי הבטנה. שניים מהתצלומים שבכיס הנייר מחולקים לשימוש כגלויה ואחד מהם גזור. 

פתיחה: $1000
הערכה: $2000-4000
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139. Notebooks of Signatures and Stamps – Early Signature Collector in 
Palestine, 1927 – Consuls, Mayors, Rabbis, Settlements, Missions, Hotels 
and More – Signatures and Dedications by Jacobus Kann, Heinrich 
Loewe, Joseph Klausner, Zaki Alhadif, and Many Others 

Notebook containing hundreds of signatures and inked stamps, collected 
by Jehiel Mizrakan, guide and signature collector, who travelled through 
Palestine in 1927 and collected the signatures and stamps of consuls, rabbis, 
mayors, Zionist settlements, hotels, churches and missions, and hundreds of 
organizations and public figures who operated in Palesrine during the British 
mandate. Palestine, 1927 (several stamps and signatures from later years). 
Hebrew, English, Arabic, Greek, Armenian, and other languages.
The notebook comprises over 230 inked stamps and some 300 signatures 
and handwritten inscriptions; most of the inscriptions mention the date of 
Mizrakan's visit, and occasionally several words about him (his profession as 
guide, his plans to extend his travels, recommendation of his qualifications, 
and more). The wording of the inscriptions seems to imply that Mizrakan 
obtained the signatures at a time when collecting signatures was very rare, or 
not practiced at all in Palestine (see for example Heinrich Loewe's inscription: 
"Mr. Jehiel Mizrakan asked me to affix my signature to this notebook, since he 
collects the signatures of institutions and public figures… even thought I don't 
know him at all… Director of the Shaar Zion library").
The signatories include: Dutch consul Jacobus Kann; Swedish consul Lewis 
Larsson; R. Eliyahu Illouz head of the Tiberias Beit Din; Zaki Alhadif mayor of 
Tiberias (first Jewish mayor in Palestine); Shlomo Stampfer mayor of Petach 
Tikva; R. Yitzchak Yehuda Sapir, a rabbi of Petach Tikva; the heads and 
secretaries of kibbutzim in the Petach Tikva area; the Armenian Patriarchate 
in Jerusalem; the Greek Patriarchate in Jerusalem; the Haifa municipality 
and electric company; the settlements of Kinneret, Degania Alef, Ness Ziona, 
Rishon LeZion, Kiryat Anavim, and more; the Hebron municipality and Jewish 
institutions in Hebron; Ezrat HaGalil orphanage in Safed; R. Yishmael HaKohen, 
a rabbi in Safed; charity gabba'im in Tiberias and by the tomb of R. Shimon bar 
Yochai in Meron: Chanoch Zundel Goldsweig, Shaul Abitbol and Akiva Hiya 
Behloul; Hebrew Information Center for Tourists in Palestine; Herzliya Hebrew 
Gymnasium, Baptist Mission Jerusalem; London Jew's Society Workshop; Grossmann Hotel, Tiberias; Grand New Hotel, 
Jerusalem; inscription by Joseph Klausner ("Mr. Jehiel Mizrakan is a guide, he was in Jerusalem and is travelling the 
whole country, Palestine and Syria"); editorial board of the Doar HaYom newspaper; the Hebrew guard Avraham 
Shapira ("the oldest guard"); and many others.
In 1943, the collector received an additional letter, handwritten and signed by the chief rabbi R. Benzion Meir Chai 
Uziel.
The notebook is half-leather bound; a paper pocket inside the front board holds four photographs (presumably, of 
Mizrakan himself: with a walking stick and keffiyeh, with a Torah scroll or wearing decorations), and a letter from the 
secretary of the Tel Aviv municipality Yehuda Nedivi (dated 1947).
104 leaves with signatures, inscriptions and stamps (several blank leaves at beginning and end). 16.5 cm. Good condition. Minor 
stains and defects. Some inked stamps indistinct or faded. Defects and wear to binding and endpapers. Two photographs in paper 
pocket have divided postcards backs, and one is cut.

Opening price: $1000
Estimate: $2000-4000
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140. ש"י עגנון – אוסף מכתבים גדול – מכתבים אל בנימין תמוז, ש. שלום ואחרים – ירושלים, שנות ה-30-60 – "בעולם התיקון 
הכל מיתתקן. אבל על כמה שגיאות שנפלו במאמרי... מבקש אני ממך תקן אותן מיד, שהן מן השגיאות שאין להן תיקון בעולם 

התיקון אם אין מתקנים אותן קודם בעולם הטעות" 

כ-45 מכתבים מאת ש"י עגנון, כולם למעט אחד בכתב-ידו; רובם הגדול חתומים. שנות ה-30 עד שנות ה-60. עברית ומעט אנגלית.
אוסף מעניין של מכתבים פרי עטו של גדול הסופרים העבריים בעת החדשה, שמואל יוסף עגנון, הכתובים בסגנונו המיוחד, בשנינות עוקצנית 
ובהומור. מרבית המכתבים ממוענים לבנימין תמוז, סופר, משורר, פסל, ועורך בעיתון "הארץ"; מספר מכתבים ממוענים אל הסופר והמשורר ש. 
שלום, עורך כתב העת "כרמלית"; ומכתב אחד ממוען למתרגם הרומן "הכנסת כלה" לאנגלית, ישראל מאיר לאסק, בו מברך עגנון את המתרגם 
לרגל יציאת הספר. המכתבים עוסקים רובם ככולם בעניינים ספרותיים שונים – פרסומם של סיפורים ומאמרים פרי עטו של עגנון, בקשות 

שונות מעורכים הנוגעות לסיפוריו, ועוד. 
עגנון נודע בקפדנותו בכל הנוגע להגהת כתביו, המשתקפת בחלק מהמכתבים שלפנינו. כך למשל, במכתב לבנימין תמוז בעיתון "הארץ", כותב 
עגנון: "עורך מאוד נכבד, אתה יודע שמימיך לא הטרחתיך לתקן שגיאות דפוס שנפלו בכתבי ואפילו נתחלפה לו למגיה עיר בעיר, כגון הומבורג 
בהמבורג שתקתי, בעולם התיקון הכל מיתתקן. אבל על כמה שגיאות שנפלו במאמרי על בובר מבקש אני ממך תקן אותן מיד, שהן מן השגיאות 

שאין להן תיקון בעולם התיקון אם אין מתקנים אותן קודם בעולם הטעות." 
בכמה מהמכתבים מתלונן עגנון על אורחים וטרדות המפריעים אותו מעבודתו ועל זקנתו. במכתב אחד כותב: "אילו הייתי פנוי קצת הייתי 
כותב כנגד המנהג של משלוח פרחים. אותי הם מטריחים הרבה ומשבשים את נשימתי. הלוואי שאוציא את הימים בלא נזלת". ובמכתב אחר: 
"עכשיו יש לי שתי כרמליות שוות ]שני עותקים זהים של כתב העת "כרמלית"[. בחפץ לב הייתי מחזיר לך אחת, אבל טרחת המשלוח ועמידה 

בדואר בתור וכיו"ב עם הפקידות שרובן אינן בקיאות בהלכות דואר קשה עלי לעת זקנה".
לא פעם משתמש עגנון בלשון עוקצנית וסרקסטית. במכתב אחד )חסר בחלקו( כותב: "שמא מכיר אתה את אבירום המנהל הכללי של אקו"ם. 
בבקשה ממך הסבר לו שאם אפשר לו אל יתנהל עמי כפקידי מנהל. הייתי עונה לו, אבל הוא אינו יכול לקרות את כתב ידי. ולצייר אותיות לשמו 
– אין דעתי מספקת". במכתב אחר מלין: "חיכיתי לך ולאריכא ביום החמישי שעבר. לא זזתי מביתי אף על פי שהיו לי דברים הרבה לעשות, 

וביניהם לספר את שערי ולתקן את מנעליי ועדיין שערי פרוע, ומנעלי קרוע, כי כל השבוע, כמו שידוע, רפיון ידים, מחמת העדלאידיים".
באחד המכתבים מתייחס עגנון למשפט אייכמן, שהסעיר את המדינה בתחילת שנות ה-60: "אמור תודה בשמי לבועז עברון על מאמרו הקרקס 
הגדול. לואי שיעשו דבריו שלא ילך שום יהודי לראות בקומדיה המנוולה, שעושה את דמם של ישראל שחוק" )מאמרו של עברון, "הקרקס הגדול",

על משפט אייכמן ראה אור בעיתון "הארץ", 15 במרץ 1961(.
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. מכתבים אחדים אינם שלמים. פגמים בחלק מהמכתבים: כתמים, קרעים וקרעים חסרים, מריחות דיו, 

קמטים קלים; בחלקם פגיעה בטקסט.
מצורפים: 

· שמונה מכתבים, שנשלחו אל מתרגם הרומן "הכנסת כלה" לשפה האנגלית, ישראל מאיר לאסק )1905-1974(, ממוענים שונים, ומכתב ששלח 
לאסק עצמו – רובם ככולם קשורים לתרגום מכתבי עגנון. בין המוענים: משה שפיצר, איש הוצאת שוקן בגרמניה, רגינה קלאפר מהוצאת שוקן 

בניו יורק, הרב יוג'ין כהן, ואחרים.
· "טופס-בקשה ע"ד רשיון-עליה בשביל קרוב מחוץ-לארץ" בחתימת עגנון, שערב לקרובו שמריה אפלברג ובני משפחתו, לקראת עלייתם 

לארץ ישראל. 
· טיוטת מאמר בכתב יד – מאמרו של ש. בס לרגל יובל השישים של עגנון.

פתיחה: $10,000
הערכה: $12,000-15,000
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140. Shai Agnon – Large Collection of Letters – Letters to Benjamin Tammuz, Shin Shalom, and Others – 
Jerusalem, 1930s-1960s – "In the World of Rectification all is eventually rectified. But with regard to several 
errors that occurred in my article… I request that you correct them immediately, for they are of the [types 
of] errors that cannot be corrected in the World of Rectification if they are not first corrected in the World 
of Error"

Some 45 letters written by Shai (Shmuel Yosef) Agnon, all but one handwritten by him; most of them personally signed. 
1930s to 1960s. Hebrew and some English. 
Intriguing collection of letters written by one of the greatest of Hebrew authors of the Modern Era, Shai (Shmuel 
Yosef) Agnon, all written in his inimitable, singularly distinctive style, laced with sharpness, wit, and his characteristic 
humor. The majority of letters are addressed to the author, poet, sculptor, and editor of the daily newspaper "Haaretz," 
Benjamin Tammuz. Several other letters are addressed to the author and poet Shin Shalom, editor of the journal 
"Carmelit." And in one other letter, addressed to Israel Meir Lask, who translated Agnon's novel "Hakhnassat Kalah" 
("The Bridal Canopy") into English, Agnon congratulates the translator on the occasion of the publication of the 
English edition of the book. The great majority of the letters deal with various literary subjects, such as the publication 
of stories and articles by Agnon, assorted requests from editors pertaining to his writings, and other such matters.
Agnon was known for his insistence on having his works meticulously copy-edited, and this insistence reappears 
pervasively in the present letters. For instance, in one particular letter to "Haaretz" editor Benjamin Tammuz, he writes 
as follows: "Most honored editor, you know all too well that I would never think of troubling you to correct misprints 
in my writings; and even if, at the proofreader's, one city was exchanged for another, for instance Hamburg for 
Homburg, I remained silent; in the World of Rectification all is eventually rectified. But with regard to several errors 
that occurred in my article on Buber, I request that you correct them immediately, for they are of the [types of] errors 
that cannot be corrected in the World of Rectification if they are not first corrected in the World of Error."
In some of the letters, Agnon complains about unwanted guests and various annoyances that disrupt his work; he also 
gripes about the irritations of his advanced age. In one letter he writes as follows: "Had I had a little more time on my 
hands, I would have written [something] to protest the custom of sending flowers. Personally, they irritate me and 
interfere with my breathing. May I just make it through those days without a runny nose." And in another letter: 
"I now have two equal 'Carmeliyot' [i.e. identical copies of the same issue of the journal "Carmelit"]. I would gladly 
return one of them to you, but the difficult task of mailing [an item] and standing in line at the post office, and so 
forth, and [having to deal with] the clerks – most of whom are not expert in the laws of mail – is just too burdensome 
for me in my old age." 
On more than one occasion, Agnon lets loose with his biting sarcasm. In one (incomplete) letter, he writes as follows: 
"Perchance you are familiar with Avirum, general secretary of ACUM [the Society of Authors, Composers and 
Music Publishers in Israel]. Please explain to him that, if it isn't too much trouble, he should not treat me like some 
administrative clerk. I would have answered him, but he is unable to read my handwriting...".
In one particular letter, Agnon relates to the subject of the Eichmann Trial, which rattled the entire country in the early 
1960s: "Thank Boaz Evron on my behalf for his article ‘The Great Circus.' If only his words be heeded, such that no 
Jew will go see that pathetic comedy that renders the blood of the Jewish people cheap" (Evron's [Hebrew] article 
"HaKirkas HaGadol" ["The Great Circus"] was published in the daily newspaper "Haaretz" on March 15, 1961).
Size and condition vary. Overall good condition. Several letters incomplete. Blemishes to some letters: stains, closed and open tears, 
ink smears, minor creases; some affecting text.
Enclosed:

· Eight letters sent to Israel Meir Lask (1905-1974), translator of Agnon's novel "Hakhnassat Kalah" ("The Bridal 
Canopy") into English, plus one additional letter sent by Lask himself. These letters mostly deal with the translation 
of Agnon's letters. Among the senders are Dr. Moritz Spitzer, who represented the Schocken Publishing House in 
Germany; Regina Klapper, who represented Schocken in New York; Rabbi Eugene Cohen; and others.

· "Request Form regarding an Aliyah Permit for an Overseas Relative," signed by Agnon, thus making him a guarantor 
for his relative, Shemarya Appelberg, and his family, enabling their immigration to Israel.

· Handwritten draft of an article by Shin (Shemu'el) Bas on the occasion of Agnon's sixtieth birthday.

Opening price: $10,000
Estimate: $12,000-15,000
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141. מכתב בחתימת-ידו של אלברט איינשטיין 
חברת  של  "מאמציה   –  1931 קליפורניה,   –
העם  עבור  גדולה  משמעות  בעלי  הם  'אורט'... 
היהודי כולו. מתרפאת כאן מחלה שבמשך מאות 
להצגה  שבחים  עם   – עמנו"  את  ייסרה  שנים 

"הדיבוק" של תיאטרון "הבימה"

מכתב מודפס במכונת כתיבה וחתום בחתימת-ידו של 
אלברט איינשטיין, אל יושב ראש ארגון "אורט" בלוס 
נייר מכתבים רשמי  אנג'לס מארק קרטר. מודפס על 
של "המכון הטכנולוגי של קליפורניה". קליפורניה, 21 

בינואר, 1931. גרמנית. 
של  השני  ביקורו  במהלך  נכתב  שלפנינו  המכתב 
במכון  שהותו  בזמן  באמריקה,  איינשטיין  אלברט 
עם  נועד  שם   ,)Caltech( קליפורניה  של  הטכנולוגי 
לתורת  הקשורים  בנושאים  ואסטרונומים  פיזיקאים 
מידי  הזמנה  איינשטיין  קיבל  עת  באותה  היחסות. 
יושב ראש ארגון "אורט" בלוס אנג'לס, מארק קרטר, 
להשתתף באירוע צדקה שבו תופיע להקת תיאטרון 

"הבימה" – שאיינשטיין היה ממערציה. 
למען  'אורט'  חברת  של  "מאמציה  כותב:  איינשטיין 
מזרח-אירופה  יהדות  של  הסוציאלית  הבריאות 
כולו.  היהודי  העם  עבור  גדולה  משמעות  בעלי  הם 
מתרפאת כאן מחלה שבמשך מאות שנים ייסרה את 
בלתי  בהצגה  נכחתי  עצמי  "אני   – ומוסיף  עמנו...", 
ומשוכנע  'הבימה',  בביצוע  'הדיבוק'  של  נשכחת 
שחקני  של  הגבוהה  האמנותית  הביצוע  שרמת  בכך 

'הבימה' תעורר גם כאן התלהבות".
הצארית  ברוסיה  ב-1880  נוסד  "אורט"  ארגון 
 Общество" השם  תחת  יהודיים  נדבנים  בידי 
 "ремесленного и земледельческого труда
)החברה למלאכת יד ולעבודה חקלאית; ר"ת "אורט"(, 

במטרה לספק הכשרות מקצועיות לקהילות יהודיות נחשלות במזרח אירופה. הארגון הקים רשת בתי ספר ברחבי תחום המושב וברוסיה, 
ולאחר מלחמת העולם הראשונה התרחב לארצות המערב ופתח סניפים ברחבי העולם.

וולס, הלורד  ג'.  ה.  ברנרד שו,  ג'ורג'   – ורבנים  נדבנים  רוח,  "אורט" סעודה בהשתתפות אנשי  1930, ערך הסניף הבריטי של  בסוף אוקטובר 
רוטשילד, הרב הראשי של בריטניה יוסף צבי הרץ, וכן אלברט איינשטיין, שהביע את הערכתו לארגון בנאום שנשא באירוע: "אין זה דבר של מה 
בכך עבורי להתגבר על נטייתי לחיות חיים של התבוננות שקטה. עם זאת, אין ביכולתי שלא להיענות לזעקתה של חברת אורט ]...[. מכיוון שבכך 

אני בו בזמן נענה לזעקתם של בני עמנו הכורעים תחת העול". 
אלברט איינשטיין )1879-1955(, מן הפיזיקאים המשפיעים ביותר במאה ה-20, אבי תורת היחסות וממניחי היסודות לתורת הקוונטים; חתן 
פרס נובל לפיזיקה. נולד בעיר אולם )Ulm( בדרום גרמניה למשפחה יהודית, למד בשוויץ ושימש כפרופסור באוניברסיטאות שונות. נוסף על 
עבודתו המדעית עסק במשך שנים רבות בפעילות ציבורית ופוליטית ענפה. יחסו של איינשטיין ליהדות היה מורכב; הוא לא אחז באמונה 
דתית אורתודוקסית, אלא העיד על עצמו כי הוא "מאמין באלוהיו של שפינוזה"; אף על פי כן, הזדהה כיהודי, הרבה להביע דאגה לגורלו של 
העם היהודי, ופעל למען מטרות וארגונים יהודיים; למעשה, הטקסט הפוליטי הראשון שפרסם המדען המפורסם בשנת 1919 עסק ברדיפות 
האנטישמיות מהן סבלו יהודי מזרח-אירופה שחיו כמהגרים בגרמניה; בספרו "Mein Weltbild" )"דמות עולמי – העולם כפי שהוא מצטייר 
לי"; 1934( הוא מצטט את הנאום שלעיל, בו הוא מהלל את "אורט" כארגון השואף למגר "נכויות חברתיות וכלכליות" קשות, הפוגעות בחברה 

היהודית עוד מימי הביניים.
עם עליית הנאצים לשלטון בגרמניה נרדף איינשטיין בשל הפציפיזם בו דגל, ובשל יהדותו. בשנת 1933 ויתר על אזרחותו הגרמנית והשתקע 
 Institute for Advanced( שם הוצעה לו משרה במכון למחקר מתקדם ,)לצמיתות בארצות הברית יחד עם אשתו השנייה אלזה )1876-1936

Study( בפרינסטון, ניו-ג'רזי, ושם חי עד מותו ב-18 באפריל 1955.
]1[ דף, 28 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני קיפול. קמטים קלים. שרידי הדבקת נייר בגב.

פתיחה: $6000
הערכה: $8000-12,000
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141. Letter Hand-Signed by Albert Einstein – California, 1931 – "The efforts of ORT… are of 
the highest importance for the Jewish people as a whole. A disease is definitely being healed 
here, which has brought distress to our people for centuries" – With Words of Praise for the 
Presentation of the Play "The Dybbuk" by the Habima Theatre

Typewritten letter personally signed by Albert Einstein, addressed to Mark Carter, Chairman of the ORT 
Organization, Los Angeles. Typed on the official stationery of the California Institute of Technology 
(Caltech). California, January 21, 1931. German.
The present letter was written in the course of Albert Einstein's second visit to the United States, 
while he was spending time at the California Institute of Technology (Caltech), Pasadena, where he 
met with physicists and astronomers to discuss topics related to his theory of relativity. At that time, 
Einstein was invited by Mark Carter, Chairman of ORT, Los Angeles, to attend a benefit event featuring 
a performance by actors belonging to the Habima Theatre. Einstein was a great admirer of Habima.
Einstein writes as follows: "The efforts of ORT for the rehabilitation of Eastern European Jewry are of 
the highest importance for the Jewish people as a whole. A disease is definitely being healed here, 
which has brought distress to our people for centuries…", and then adds that "I personally attended 
an unforgettable performance of ‘The Dybbuk' at the Habima Theatre and I am convinced that the 
high level of this play will be enthusiastically received locally as well."
The organization known as ORT – an acronym for "Общество ремесленного и земледельческого 
труда" ("Association for the Promotion of Skilled Trades" or the "Organization for Rehabilitation 
through Training") – was established in Tsarist Russia in 1880 by Jewish philanthropists with the goal of 
providing professional training for members of struggling Jewish communities in Eastern Europe. The 
organization established a network of schools in the Pale of Settlement and in Russia, which, following 
the First World War, expanded to the West and opened branches throughout the world.
In late October, 1930, the British branch of ORT held a luncheon attended by academics, philanthropists, 
and rabbis. In attendance were George Bernard Shaw, H.G. Wells, Lord Lionel Walter Rothschild, and 
Chief Rabbi of the United Kingdom Joseph Herman (Zvi) Hertz. These figures were joined by Albert 
Einstein, who took the opportunity to express his great regard for the ORT organization in a speech 
he delivered at the event: "It is no easy task for me to overcome my inclination to a life of quiet 
contemplation. Nevertheless, to the cry of the ORT and OSE Societies I have been unable to tum a deaf 
ear. For it is at the same time to the cry of our heavily burdened people that I respond."
Albert Einstein (1879-1955), among the most influential of physicists of the 20th century and of all 
time, gave rise to the theory of relativity and helped lay the foundations for the theory of quantum 
mechanics. Nobel Laureate in Physics. Born to a Jewish family in Ulm in southern Germany, studied 
in Switzerland, and served as professor at a number of different universities. In addition to his 
distinguished scientific accomplishments, Einstein was deeply involved in social and political activism. 
Einstein's attitude to Judaism was complex; he rejected traditional orthodoxy, and insisted instead 
that he "believes in the God of [Baruch] Spinoza." He nevertheless fully self-identified as a Jew, went 
to great lengths to express his fears regarding the fate of the Jewish people, and was active on behalf 
of Jewish causes and Jewish organizations. In fact, in the very first political article the renowned 
scientist ever published, in 1919, he decries the anti-Semitism and persecution suffered by the most 
vulnerable of Jews in Germany, the Jewish émigrés from Eastern Europe (Ostjuden). In his book titled 
"Mein Weltbild" ("The World as I See It," 1934), he cites the speech he gave in Great Britain, quoted 
above, wherein he praises ORT as an organization that strives to wipe out severe "social and economic 
handicaps" that have afflicted Jewish society as far back as the Middle Ages.
Einstein himself suffered persecution at the hands of the Nazis as soon as they came to power in 
Germany – on account of the pacifism he preached as well as because of his Jewishness. That same 
year, in 1933, he chose to renounce his German citizenship and settle permanently in the United States 
– with his second wife, Elsa Einstein (1876-1936) – where he was offered a position at the Institute for 
Advanced Study at Princeton University in New Jersey. Albert Einstein remained in Princeton until his 
death on April 18, 1955.
[1] f., 28 cm. Good condition. Stains. Fold lines. Minor creases. Remnants of glued paper on verso.

Opening price: $6000
Estimate: $8000-12,000
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142. מכתב בכתב ידו ובחתימתו של אלברט איינשטיין – הפלגה אחרונה מגרמניה על סיפון האונייה "אוקלנד", קו המבורג-
אמריקה, 1932 \ שלושה מכתבים וגלוית דואר בכתב ידה של אלזה איינשטיין, שנות ה-30

מכתב בכתב-ידו ובחתימתו של אלברט איינשטיין, ומכתבים בכתב-ידה ובחתימתה של אשתו השניה, אלזה. נשלחו אל חברתם, העיתונאית 
הדנית קארן סטמפה-בנדיקס. גרמנית. 

Hamburg-"(  "HAPAG" "אוקלנד" של חברת  ונשלח מסיפון האונייה  )פנמה(  לחופי קריסטובל  נכתב  איינשטיין.  ואלזה  1. מכתב מאלברט 
Amerika Linie"(. כתוב על נייר מכתבים של חברת "HAPAG". 31 בדצמבר 1932. גרמנית.

 .)A. Einstein למכתב שני חלקים, הראשון בכתב-ידה של אלזה איינשטיין והשני בכתב-ידו ובחתימתו של אלברט איינשטיין )חתום
במכתב מודה אלזה איינשטיין לסטמפה-בנדיקס על משלוח פירות ששלחה להם, ומספרת כמה מיטיבה ההפלגה עם בעלה, שנראה רגוע ושליו 
מתמיד. אלברט אף הוא מודה לסטמפה-בנדיקס בחום, ומוסיף: "לעתים קרובות אני נבוך כאשר מורעפים עליי טוב לב ואהדה שלא הרווחתי".
במחצית הראשונה של דצמבר 1932 הפליגו אלברט איינשטיין ואשתו השנייה אלזה לאמריקה על סיפון האונייה "אוקלנד", לרגל סבב הרצאות 

ופגישות הנוגעות לעתידו המקצועי של אלברט – מבלי לדעת כי לא ישובו עוד להתגורר בגרמניה.
ב-30 בינואר 1933, עת שהה הזוג באמריקה, מונה היטלר לקנצלר גרמניה. עליית הנאצים לשלטון פתחה פרק חדש בהיסטוריה הגרמנית. 
אלברט ואלזה שבו לאירופה פעם נוספת, אך נמנעו מלבקר בגרמניה. בבלגיה ויתר איינשטיין על אזרחותו הגרמנית )בפעם השנייה בחייו(, 
גינה בפומבי את המשטר הנאצי הברברי, ופרש מהאקדמיה הפרוסית למדעים. רבים מחבריו ושותפיו לשעבר באקדמיה קיבלו את התפטרותו 
בשתיקה. ביתו של איינשטיין בכפר קפוט שליד פוטסדאם נבזז, פרס הוצע על ראשו, ובמאי 1933 נערכה שריפה פומבית של ספריו. בשובו 
השתקע  אלזה  עם  יחד  מתקדם.  למחקר  המכון   – בפרינסטון  שהוקם  החדש  במוסד  לו  שהוצעה  המשרה  את  איינשטיין  קיבל  לאמריקה 

בפרינסטון, שם המשיך בפעילותו המדעית והפוליטית, ושם חי עד למותו ב-1955.
]1[ דף, מקופל לשניים )שלושה עמודים כתובים(, 18.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים קלים. כתמים קלים. קרע קל בשוליים. 

2-5. שלושה מכתבים וגלוית דואר בכתב ידה ובחתימתה של אלזה איינשטיין. אירופה, ]שנות ה-30[. מכתב אחד כתוב על נייר המכתבים האישי 
של איינשטיין.

המכתבים עוסקים בנושאים אישיים שונים. באחד המכתבים מבקשת אלזה מסטמפה-בנדיקס שתסמן את מעטפות המכתבים הממוענים 
אליה "אישי" ו"דחוף", כיוון שאחרת אלברט מניחם על שולחנה מבלי להגיד לה, ושם הם נשכחים. במכתב אחר כותבת אלזה כי אלברט נמצא 

בדיוני חבר הלאומים בז'נבה זה עשרה ימים, ומבקשת מסטמפה-בנדיקס להתאזר בסבלנות בהמתינה לתשובה ממנו.
כמו כן, חולקת אלזה עם סטמפה-בנדיקס עצות לגבי גידול ילדים, מזמינה אותה לביקור )אך מבקשת שתודיע על הגעתה מראש מכיוון שהבית 

על-פי רוב הומה אורחים(, מודה על הלחם שהיא נוהגת לשלוח לזוג ומבקשת ממנה לחדול מכך כי יש בנמצא די והותר לחם טרי, ועוד. 
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. כתמים קלים, סימני קיפול וקמטים. קרעים חסרים בחלקו העליון של אחד המכתבים )ללא פגיעה בטקסט(. 
קארן סטמפה-בנדיקס )Karen Stampe Bendix, 1881-1963(, אשת חינוך, תסריטאית וסופרת דנית. בתו של המלחין היהודי-דני ויקטור 
בנדיקס )Victor Bendix(, ושל אשת האצולה, הסופרת והפילנתרופית ריגמור סטמפה-בנדיקס )Rigmor Stampe Bendix(, בת הסנדקאות 
של הנס כריסטיאן אנדרסן. בשנות ה-30 התקרבה סטמפה-בנדיקס לזוג איינשטיין; פרסמה בעתון הדני "פוליטיקן" כתבת פרופיל ארוכה על 

איינשטיין.

פתיחה: $8000
הערכה: $8000-10,000
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142. Autograph Letter Signed by Albert Einstein – Final Voyage from Germany on board the Steamer 
"Oakland," Hamburg-America Line, 1932 / Three Letters and Postcards Handwritten by Elsa Einstein, 1930s

Letter handwritten and personally signed by Albert Einstein, and letters handwritten and personally signed by his 
second wife, Elsa. Addressed to their friend, the Danish journalist, Karen Stampe Bendix. German.
1. Letter from Albert and Elsa Einstein. Written on the shore of Cristóbal, Panama, and sent from on board the steamer 
"Oakland" operated by HAPAG (Hamburg-Amerika Linie). Written on HAPAG stationery. December 31, 1932. German.
There are two parts to this letter, the first handwritten by Elsa Einstein, and the second handwritten by Albert Einstein 
(hand-signed "A. Einstein").
In this letter, Elsa Einstein expresses her gratitude to Stampe Bendix for the fruit basket she sent to the couple, and 
writes of how the voyage on board the ship has been good for her husband, who has never appeared as calm and 
collected. In his note, Albert adds his own warm thanks to Stampe Bendix, adding that "I often feel ashamed when I am 
showered with unearned kindness and sympathy." In the first half of December, 1932, Albert Einstein and his second 
wife Elsa embarked on a sea voyage to America on board the steamship "Oakland"; Albert was en route to a series of 
lectures in addition to meetings regarding his professional and academic future, but he had no idea at the time that he 
and his wife would never return to Germany.
While Einstein was visiting the United States, on January 30, 1933, Adolf Hitler was appointed Chancellor of Germany. 
The rise of the Nazis to power opened a new chapter in German history. Albert and Elsa returned one more time to 
Europe, but refused to set foot in Germany. In Belgium, Albert Einstein renounced his German citizenship (for the 
second time), publicly denounced the barbarism of the Nazi regime, and resigned his membership in the Prussian 
Academy of Sciences. Many of his former friends and colleagues at the Academy greeted the news of his resignation 
with silence. His summer home in the village of Caputh (near Potsdam) was looted and plundered, a bounty was placed 
on his head, and his writings were destroyed in a public book-burning that took place in May, 1933. Upon his return 
to America, Einstein accepted the job offer made to him at Princeton University's newly created Institute for Advanced 
Study. He and Elsa settled in Princeton, New Jersey, where he resumed his scientific and political activity. Einstein 
remained in Princeton until his death in 1955.
[1] f., folded in half (three handwritten pages), 18.5 cm. Good condition. Fold lines and minor creases. Minor stains. Minor tear 
to edge.
2-5. Three letters and a postcard, handwritten and hand-signed by Elsa Einstein. Europe, [1930s]. One letter written on 
Albert Einstein's personal stationery.
These letters deal with various personal matters. In one letter, Elsa Einstein requests that Stampe Bendix mark the 
envelopes of all letters addressed to her as "personal" and "urgent," otherwise Albert will simply lay them down on 
her desk without telling her, and they will be ignored and forgotten. In another letter, Elsa writes that Albert has been 
away for ten days already, addressing the League of Nations in Geneva, and begs for Stampe Bendix's patience in her 
anticipation of a response from him.
Additionally, Elsa offers advice on the subject of raising children; invites Stampe Bendix to come and visit (but warns 
her to give plenty of notice, because the house is so often filled with guests); thanks her for the bread she has been 
sending, but pleads with her to stop doing so because there is more than enough fresh bread available in the house; 
and more.
Size and condition vary. Overall good condition. Minor stains, fold lines, and creases. Open tear to upper portion of one letter (not 
affecting text).
Karen Stampe Bendix (1881-1963), Danish educator, screenwriter, and author. Daughter of the Danish-Jewish composer 
Victor Bendix and the Danish baroness, author, and philanthropist Rigmor Stampe Bendix (goddaughter of Hans 
Christian Andersen). Stampe Bendix became friendly with the Einstein couple in the 1930s, and published a lengthy 
article on Albert Einstein in the Danish daily newspaper "Politiken."

Opening price: $8000
Estimate: $8000-10,000
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 – איינשטיין  אלברט  בידי  חתום  מכתב   .143
אגודת  את  מחשיב  "אני   –  1954 פרינסטון, 
ברף  עומדת  אשר  הדתית  לקהילה  הידידים 

המוסרי הגבוה ביותר"

מודפס  איינשטיין,  אלברט  של  בחתימת-ידו  מכתב 
במכונת כתיבה על נייר מכתבים עם חותמת הטבעה 
צ'אפל.  אלטון  האוסטרלי  לפתולוג  ממוען  אישית. 
בפברואר,   23 הברית.  ארצות  ג'רזי(,  )ניו  פרינסטון 

1954. אנגלית.
האמריקני- החימוש  מירוץ  בצל   ,1949 בראשית 
הקווייקר  הפתולוג  איינשטיין  אל  פנה  סובייטי, 
 ,)Alton R. F. Chapple( האוסטרלי, ד"ר אלטון צ'אפל
ותקווה"  "מספר מלים של מנהיגות  בתחינה לשמוע 
 ,Einstein on Peace )ראו:  הנודע  מהפציפיסט 
לתכתובת  פתח  פתחה  צ'אפל  של  פנייתו   .)510 עמ' 
צבאית  בפעולה  תמך  אמנם  איינשטיין  השניים.  בין 
הגרעין  תכנית  מאבות  והיה  הנאצית,  גרמניה  נגד 
האמריקנית, אך עם תום המלחמה שב לעסוק במרץ 
לאורך  דגל  עולמו הפציפיסטית, בה  בקידום תפיסת 
רעיון  של  הבולטים  מדובריו  לאחד  והיה  חייו,  רוב 

הפירוק מנשק גרעיני. 
במכתב הקצר שלפנינו, אשר נכתב בשנת 1954, מביע 
מסויגת  הבלתי  הערכתו  את  צ'אפל  בפני  איינשטיין 
)"הקווייקרים"(:  "אגודת הידידים"  לפועלם של אנשי 
הדתית  לקהילה  הידידים  אגודת  את  מחשיב  "אני 
אשר עומדת ברף המוסרי הגבוה ביותר. ככל שידיעתי 
והם  מזיקות  בפשרות  נקטו  לא  מעולם  הם  משגת, 
בחיים  מצפונם.  צו  על-פי  ורק  אך  תמיד  פועלים 
מועילה  לי  נראית  השפעתם  במיוחד,  הבינלאומיים 

ויעילה מאוד".
שמצא  לסתירה  איינשטיין  מתייחס  המכתב  בסוף 

צ'אפל במכתב קודם )מה-18 בפברואר 1949, ראו "קדם", מכירה 86 א', פריט 106(. הסתירה הקיימת כביכול במכתב הקודם, היא בין הקביעה כי 
"כנותו של הפרט ואומץ לבו להיאבק על אמונותיו בכל הזדמנות, זהו הדבר המהותי היחיד" – המשפט החותם את המכתב, ובין הסעיף השלישי 
במכתב, בו מביע איינשטיין השלמה עם כך שאחד הגורמים המרכזיים המכשילים את המאבק לפירוז מנשק גרעיני הוא בעלי המקצועות 
הטכניים בדרג הנמוך, אנשים פשוטים התלויים לפרנסתם בתעשיית הנשק. לשיטתו של איינשטיין זו אינה סתירה כלל, מכיוון ש"אין לצפות 

לכך שכללים שתקפים עבור אליטה מוסרית פורצת דרך, יהיו תקפים עבור פשוטי העם".
נוסח המכתב שלפנינו מובא בספר "Einstein on Peace", בעריכת Otto Nathan ו-Heinz Norden, שוקן, ניו יורק, 1968 )אנגלית(, עמ' 511. 

]1[ דף, 28 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. סימני קיפול וקמטים. קרע זעיר בשוליים השמאליים.

נוסדה   ,)Quakers( יותר בשם "הקווייקרים"  )Religious Society of Friends(, הידועה  הקהילה הנוצרית-פרוטסטנטית "אגודת הידידים" 
דוגלת בקשר  )כיום היא מונה למעלה מ-300 אלף חברים ברחבי העולם(. הקהילה  באנגליה במאה ה-17, ומשם התפשטה למדינות רבות 
בלתי מתווך בין המאמין לאלוהיו ומטיפה לשוויון בתוך קהילת המאמינים. הקווייקרים הראשונים אימצו גישה פציפיסטית מחמירה. הם ראו 
במלחמות דבר גשמי, שאין לו חלק במערכת השמימית, ולכן יש להימנע ממנו. מגישה זו נולדו מפעלי העזרה והסיוע ההומניטרי שהפכו מזוהים 

עם הקווייקרים, כמו גם נכונותם לשלם מחיר אישי כבד על אמונתם הפציפיסטית והסירוב להתגייס למלחמה.
החיים"  "קדושת  ורעיון  ימיו,  כל  התנגד  לה  הלאומנות,  את  דחייתם  החברים,  של  הפציפיזם  לקווייקרים.  הערכה  להביע  הרבה  איינשטיין 
)"inviolability of life"( בו הם מאמינים, הדהדו את תפישת עולמו של איינשטיין עצמו, אם כי שורשי שתי התפישות היו שונים בתכלית: אמונת 
הקווייקרים בסיסה בתאולוגיה, ואילו גישתו של איינשטיין נעדרת כל יסוד דתי. איינשטיין עמד איתן בפציפיזם הרדיקלי שלו עד לרגע בו תפסו 

הנאצים את השלטון בגרמניה. עליית הפאשיזם במערב הביאה אותו לשנות את עמדתו, גם אם באופן זמני, ולתמוך במאבק המזוין נגדו. 

אלברט איינשטיין )1879-1955(, מן הפיזיקאים המשפיעים ביותר במאה ה-20, אבי תורת היחסות וממניחי היסודות לתורת הקוונטים; חתן 
פרס נובל לפיזיקה. נולד למשפחה יהודית בעיר אולם )Ulm( בדרום גרמניה, למד בשוויץ ושימש כפרופסור באוניברסיטאות שונות. נוסף על 
עבודתו המדעית עסק במשך שנים רבות בפעילות ציבורית ופוליטית ענפה; עם עליית הנאצים לשלטון בשנת 1933 ויתר על אזרחותו הגרמנית 
 Institute for( שם הוצעה לו משרה במכון למחקר מתקדם ,)והשתקע בארצות הברית יחד עם אשתו השנייה אלזה איינשטיין )1876-1936
Advanced Study( בפרינסטון, ניו-ג'רזי. עד סמוך למותו המשיך לעסוק באקטיביזם פוליטי, ופעל בערוצים מגוונים למיגור המלחמות. נפטר 

בפרינסטון ב-18 באפריל 1955.

פתיחה: $5000
הערכה: $8000-12,000
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143. Letter Hand Signed by Albert Einstein – Princeton, NJ, 1954 – "I consider the Society of Friends the 
religious community which has the highest moral standards"

Letter typewritten on stationery blind-stamped with Albert Einstein's address and bearing his personal signature. 
Addressed to the Australian pathologist, Dr. Alton R. Chapple. Princeton, New Jersey, USA. February 23, 1954. English.
In early 1949, in the ominous shadow of the Soviet-American nuclear arms race, the Australian pathologist, Dr. Alton R. 
Chapple – a member of the Quaker Religious Society of Friends – turned to Albert Einstein with a passionate entreaty to 
hear "a few words of leadership and hope" from the renowned pacifist (see: Einstein on Peace, p. 510). This particular 
appeal on Chapple's part would signify the beginning of a lively correspondence between the two. Einstein remained 
steadfast in his insistence on forceful, aggressive action against Nazi Germany, and was, from a scientific standpoint, a 
founding father of the American nuclear arms program. Nevertheless, immediately following the Second World War, 
he began to once again advance, just as vociferously, the pacifistic agenda he had subscribed to most of his life, and 
quickly became one of the world's leading proponents of nuclear disarmament.
In the present, brief letter, written in 1954, Einstein expresses his unequivocal admiration for the efforts of the members 
of the "Society of Friends" (the Quakers): "I consider the Society of Friends the religious community which has the 
highest moral standards. As far as I know they have never made evil compromises and are always guided by their 
conscience. In international life, especially, their influence seems to me very beneficial and effective."
At the end of the letter, Einstein addresses the issue of a seeming contradiction that Chapple points to in one of his 
previous letters (dated February 18, 1949; see Kedem Auction No. 86, Part I, Lot 106). This contradiction ostensibly 
appears between Einstein's concluding statement in the letter, that "honesty and courage of the individual to stand up 
for his convictions on every occasion is the only essential thing," and the third paragraph of the letter, where Einstein 
writes that lower-ranked professionals who are dependent on the weapons industry for their livelihood "cannot 
be expected to refuse employment offered them by the state or private industry, even if they were able to clearly 
recognize that their work will lead to disaster on a world-wide scale." In the present letter, Einstein insists there is no 
contradiction between these two statements: "The rules applying to a pioneering moral elite can not be expected to 
be followed by the rank and file."
The present letter is cited by Otto Nathan and Heinz Norden, eds., "Einstein on Peace," Schocken Books, New York, 
1968, p. 511.
[1] f., 28 cm. Good condition. Minor stains. Fold lines and creases. Minute tear to left edge.

The Protestant Christian community of the "Religious Society of Friends" – more commonly known as the Quakers – 
was originally founded in England in the 17th century. From there it spread to numerous countries, and today numbers 
more than 300,000 members worldwide. The community espouses an unmediated connection between the believer 
and the Creator, and supports the idea of full equality among all its faithful. The earliest Quakers adopted a radically 
pacifistic worldview. They viewed war as a material creation with no place in the Heavenly scheme, and thus something 
to be avoided at all cost. This philosophy gave rise to the humanitarian assistance projects with which the Quakers 
would become affiliated. It also led to the Quakers' collective willingness to pay a heavy price for their pacifistic beliefs 
and their utter refusal to participate in any form of warfare. 
Albert Einstein never ceased to express his admiration for the Quakers. The pacifism of their members, their rejection of 
the kind of nationalism he personally opposed all his life, and the concept of the "inviolability of life" they so religiously 
adhered to – all these qualities resonated profoundly and coincided harmoniously with his own personal beliefs, even 
though the actual sources of Einstein's belief system and that of the Quakers were entirely disparate; whereas the 
Quaker philosophy derived from their theology and religious faith, Einstein's worldview was strictly secular. Albert 
Einstein was forced to relinquish his steadfast and radical pacifism the moment the Nazis gained power in Germany; 
the rise of fascism in the West convinced him to modify his stance – if only temporarily – and lend his unconditional 
support to the armed struggle of the Allies in the Second World War.

Albert Einstein (1879-1955), among the most influential of physicists of the 20th century and of all time, gave rise to 
the theory of relativity and helped lay the foundations for the theory of quantum mechanics. Nobel Laureate in Physics. 
Born to a Jewish family in Ulm in southern Germany, studied in Switzerland, and served as professor at a number 
of different universities. In addition to his distinguished scientific accomplishments, Einstein was deeply involved in 
social and political activism; when the Nazis came power in Germany in 1933, Einstein chose to renounce his German 
citizenship and settle in the United States – with his second wife, Elsa Einstein (1876-1936) – where he was offered 
a position at the Institute for Advanced Study at Princeton University in New Jersey. Albert Einstein persisted in his 
political activism, and utilized multiple channels to advance his antiwar agenda, almost till his death. He passed away 
at Princeton on April 18, 1955.

Opening price: $5000
Estimate: $8000-12,000
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הברית  ארצות  נשיא  בידי  חתום  מכתב   .144
הרמן  אל  ממוען   – רוזוולט  "טדי"  תאודור 
אשר  "היהודי   –  1915 ניו-יורק,   – ברנשטיין 
נהיה אמריקני בתום לב זכאי בדיוק לאותו היחס 
'יהודי  לו זוכה הנוצרי; אך אם הוא נותר אך ורק 
באמריקה', ומצביע כיהודי, אין לו כלל מה לחפש 

באמריקה"

 מכתב מנשיא ארצות הברית לשעבר תאודור רוזוולט; 
מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי וחתום 
בחתימת-ידו של רוזוולט )עם שלושה תיקונים בכתב 
הרמן  היהודי-אמריקני  העיתונאי  אל  ממוען  יד(. 
ניו  ביי,  אויסטר  טאג".  "דער  היומון  מייסד  ברנשטיין, 

יורק, 12 באפריל, 1915. אנגלית.
וטוען  ברנשטיין,  של  לפנייתו  רוזוולט  משיב  במכתב 
במגזין  שפרסם  מאמר  בהדפסת  שנפלה  טעות  כי 
 The Need for" בשם  מאמר  )כנראה  "מטרופוליטן" 
של  לסילוף  הביאה   )1915 אפריל   ,"Preparedness

דבריו. 
את  פירש  ברנשטיין  בהדפסה  הטעות  עקב  כי  ייתכן 
המאמר כאנטישמי, אולי בגלל המשפט: "אם ]היהודי[ 
נותר אך ורק 'יהודי באמריקה', ומצביע כיהודי, אין לו 

כלל מה לחפש באמריקה". 
לכאורה  אתה  אליו  "המשפט  רוזוולט:  משיב  כך  על 
בצורתו  בעליל  הגיוני  אינו  ב'מטרופוליטן',  מתייחס, 
מקיצור  נוצר  הוא  כלשהי  טעות  בעקבות  הנוכחית. 
שני משפטים שונים", ומצטט את המשפטים במלואם: 
מדיניות  עיצוב  על  להשפיע  לנסות  מקומם  "זהו דבר 
שתעדיף  לכך  להביא  במטרה  האמריקני,  הממשל 
נולד אחוז מסוים  עניינה של מדינה אחרת, שבה  את 

מאזרחינו, או אליה הוא קשור בקשרי מוצא ]...[ היהודי אשר נהיה אמריקני בתום לב זכאי בדיוק לאותו היחס לו זוכה הנוצרי; אך אם הוא נותר 
אך ורק 'יהודי באמריקה', ומצביע כיהודי, אין לו כלל מה לחפש באמריקה". 

רוזוולט קובע כי שני המשפטים, כמו גם המאמר כולו, אינם זקוקים להסבר מצדו, "נהפוך הוא, הם ראויים להסכמתו הנמרצת של כל אזרח אמריקני 
טוב". לשיטתו, במאמרו מובעת בפשטות דרישה מכל אזרח אמריקני באשר הוא – בלא קשר לדתו, לארץ לידתו או למוצאו: "יהודי ונוכרי, קתולי 

ופרוטסטנטי, על כולם למלא את חובותיהם על בסיס שווה, ובהתאם, לזכות לאותו היחס, אך ורק על סמך איכויותיו של כל אדם כאדם".
דברים אלה עולים בקנה אחד עם התנגדותו של רוזוולט למה שנודע לימים כ"אמריקני הממוקף" )Hyphenated American(, דהיינו, תפיסתם 
העצמית של אזרחים אמריקניים רבים המשמרים בזהותם קשרי נאמנות קיבוציים שאינם אמריקניים: יהודי-אמריקני, איטלקי-אמריקני, וכד', 

ועל כן, סופם שאינם מגלים נאמנות מלאה לארצות הברית, ושואפים להשפיע על מדיניותה באופן שייטיב עם אינטרסים זרים.

תאודור "טדי" רוזוולט )Theodore Roosevelt Jr, 1858-1919(, הנשיא ה-26 של ארצות הברית, כיהן מטעם המפלגה הרפובליקנית בשנים 
1901-1909. מגדולי הנשיאים האמריקניים, איש צבא, היסטוריון, סופר והרפתקן. בנושאי הפנים קידם מדיניות פרוגרסיבית, שכללה הידוק 
רגולציה בתחומים שונים, מאבק בתאגידים הגדולים, מאבק לשימור המשאבים הטבעיים, וקידום זכויות האזרח וזכויות העובדים. בנושאי חוץ 
הוביל מדיניות ניצית – הגדיל את הצי ושאף להרחיב את תחום ההשפעה האמריקני, אך לצד זאת, בשם היציבות העולמית תמך בחיזוק המוסדות 
הבינלאומיים. בקרב יהודי אמריקה, והעולם כולו, זכה לכבוד והערכה על עמדתו התקיפה כנגד הפרעות ביהודים ברוסיה וברומניה. היה הנשיא 
הראשון שמינה יהודי לחבר בקבינט הנשיאותי )אוסקר שטראוס – מזכיר מחלקת המסחר והעבודה(. במהלך מלחמת העולם הראשונה, אחרי 
תום כהונתו, תמך בפומבי במדיניות תקיפה כלפי גרמניה, והרבה לבקר את היעדר הפטריוטיות של קהילות האירים-אמריקניים והגרמנים-

אמריקניים; הפטריוטיזם שלו היה מדגם פשוט, ודרש מכל אזרח, ללא קשר לדתו או למוצאו, נאמנות ללא סייג לרפובליקה האמריקנית.

 .)Der Tog ;"הרמן ברנשטיין )1876-1935(, עיתונאי, איש ספר, פעיל יהודי-ציוני ודיפלומט. מייסד היומון היהודי ביידיש "דער טאג" )"היום
נולד בתחומי האימפריה הרוסית, ובנעוריו היגר עם משפחתו לארצות הברית. פירסם קובץ שירה, סיפורים קצרים, ספרי עיון, רומן ותרגומים. 
עבד ככתב עבור עיתונים אמריקניים מובילים, ובין השאר סיקר את המהפכה ברוסיה, והתלווה לחיל המשלוח האמריקני במלחמת העולם 
והצאר הרוסי  וילהלם השני,  בין הקיסר הגרמני  בו חשף טלגרמות סודיות שהוחלפו   ,)1918( וילי-ניקי"  נודע בספרו "התכתבות  הראשונה. 

ניקולאי השני; את ההקדמה לספר כתב טדי רוזוולט. כיהן כשגריר ארה"ב באלבניה )1930-1933(.

]2[ דף )2 עמודים מודפסים במכונת כתיבה(. מצב טוב. הדפים היו מודבקים זה לזה בפינה השמאלית העליונה. הפרדתם גרמה קרע חסר בפינה 
השמאלית של העמוד הראשון )ללא פגיעה בטקסט(; שיירי דבק ונייר בפינה השמאלית של העמוד השני. כתמים קלים. סימני קיפול וקמטים 

קלים. רצועות צרות של נייר דבק נטול חומציות בשולי הדפים, בגב. 

פתיחה: $2000
הערכה: $6000-10,000
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144. Signed Letter from US President Theodore ("Teddy") Roosevelt – Addressed to Herman Bernstein – New 
York, 1915 – "The Jew who has become in good faith an American is entitled in every way to exactly the 
same treatment as the Christian; but if he remains merely 'a Jew in America,' and votes as a Jew, then he 
has no business in America at all"

Letter from former US President Theodore Roosevelt; typewritten on official stationery and hand-signed by Roosevelt, 
with three emendations by hand. Addressed to the Jewish-American journalist Herman Bernstein, founder and editor 
of the Yiddish daily newspaper "Der Tog." Oyster Bay, Long Island, New York, April 12, 1915. English.
In this letter, Teddy Roosevelt, ex-president at the time, responds to an appeal from Herman Bernstein, and insists that 
on account of an error of omission in an article he published in "The Metropolitan Magazine" (presumably Roosvelt's 
article "The Need for Preparedness," April 1915), his message was taken out of context, and distorted.
It is possible that owing to the misprint, Bernstein interpreted the article as anti-Semitic, perhaps in reference to the 
words "if he remains merely 'a Jew in America,' and votes as a Jew, then he has no business in America at all." In this 
regard, Roosevelt clarifies as follows: "The sentence to which you seemingly refer, in the Metropolitan, in its present 
form does not make any sense at all. Through some error, it was telescoped out of two sentences." He then goes on to 
quote his own text in its full, original form: "It is an outrage to seek to shape American governmental policies with a 
view to favoring the foreign country with which a certain percentage of our citizens are connected by birth or descent 
[…] The Jew who has become in good faith an American is entitled in every way to exactly the same treatment as the 
Christian; but if he remains merely 'a Jew in America,' and votes as a Jew, then he has no business in America at all."
Roosevelt asserts that the two sentences, taken together – and, for that matter, the article in its entirety – need no 
explanation from him: "On the contrary, they are entitled on their face to the hearty approval of every good American 
citizen." As he sees it, in the article he is making the simplest of demands of any American citizen, whoever he may be, 
regardless of religion, birthplace, or origin: "Jew and Gentile, Catholic and Protestant, should all alike be held to the 
same standard of duty, and all alike receive the same treatment, strictly on the merits of each man, as a man."
This message is in keeping with Roosevelt's opposition to what would later be termed "hyphenated American," that 
is, the self-image of many American citizens who insist on preserving collective, non-American ties of loyalty – with 
epithets such as Jewish-American, Italian-American, and so on – and, by so doing, fail to exhibit absolute loyalty to the 
United States, aspiring instead to exert influence on American policy in a manner that serves foreign interests.

Theodore ("Teddy") Roosevelt Jr. (1858-1919), 26th President of the United States (1901-1909), Republican. Widely 
regarded as one of the greatest of American presidents; military figure, historian, writer, and adventurer. In the 
realm of America's internal affairs, he promoted progressive policies, including enhanced regulation in various fields, 
challenging the power of large corporations, battling to preserve and conserve natural resources, and advancing 
the causes of civil rights and workers' rights. Adopted a hawkish foreign policy, enlarging the country's naval fleet 
and aspiring to broaden its global influence. Nevertheless, for the sake of global stability, he favored supporting 
and strengthening international bodies. Gained the respect and gratitude of American and world Jewry for his bold 
stance in condemning pogroms and other anti-Jewish campaigns in Russia and Romania. By appointing Oscar Straus 
as his Secretary of Commerce and Labor, he became the first US president to appoint a Jew to the position of cabinet 
secretary in his administration. In the course of the First World War, following his term as president, he publicly 
advocated adopting a combative approach toward Germany, and frequently scorned the unpatriotic attitudes of the 
Irish-American and German-American communities. His own concept of patriotism was of a plain nature, demanding 
from all American citizens – regardless of religion or origin – nothing more and nothing less than unconditional loyalty 
to the American republic.

Herman Bernstein (1876-1935), journalist, intellectual, Zionist-Jewish activist, and diplomat. Founder and editor of the 
Yiddish-language Jewish daily newspaper "Der Tog" ("The Day"). Born within the territorial boundaries of the Russian 
Empire. Immigrated to the United States in his youth with his family. Published an anthology of his own poems, as well 
as short stories, nonfictions, a novel, and English translations of Russian classics. Served as a correspondent for a number 
of leading American newspapers, covering, among other things, the Russian Revolution, and accompanying the US 
expeditionary forces during the First World War. Acclaimed for his landmark work "The Willy–Nicky Correspondence" 
(1918), in which he revealed and documented secret correspondence in the form of telegrams exchanged between 
Kaiser Wilhelm II of Germany and Tsar Nicholas II of Russia, and whose foreword was written by Teddy Roosevelt. 
Served as US Ambassador to Albania (1930-33).

[2] ff. (2 typewritten pp). Good condition. Leaves were glued together at upper left corner; separating them caused open tear to 
left corner of first page (not affecting text). Residue of glue and paper in left corner of second page. Minor stains. Fold lines and 
minor creases. Narrow strips of acid-free adhesive tape on edges of leaves, on back.

Opening price: $2000
Estimate: $6000-10,000
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145. אלבום תצלומים מהודר – המושבה היהודית-חקלאית וודביין בניו ג'רזי, ארה"ב, 1907 – חתום בחתימות ידם של עשרה 
ממייסדי המושבה, אנשי תנועת "עם עולם" שהיגרו לארה"ב לאחר ה"סופות בנגב" – שי לראש המושבה, האגרונום הירש לייב 

שבתוביץ'

אלבום מהודר ובו 44 תצלומים המתעדים את המושבה היהודית-חקלאית וודביין בתחילת דרכה. הוענק לאגרונום הירש לייב שבתוביץ', ראש 
המושבה, לרגל חתונת הכסף שלו. וודביין )ניו-ג'רזי, ארה"ב(, 25 באפריל 1907. אנגלית.

לאחר גל הפרעות "סופות בנגב", נוסדה באודסה תנועת "עם עולם" שביקשה לכונן חיי חקלאות יהודיים חדשים על אדמת ארצות הברית. 
מושבת הדגל של אנשי התנועה, "וודביין", נוסדה בשנת 1891 במדינת ניו ג'רזי, על 21 קמ"ר מכוסים יער ראשוני )Old-growth forest(, ובתוך 
שנים ספורות נעשתה למושבה חקלאית משגשגת )בין השאר, זכתה תוצרת המושבה במדליות בתערוכה העולמית בפריז ובתערוכה העולמית 
בסנט לואיס, בשנים 1900 ו-1904(. האלבום שלפנינו הוגש לראש המושבה, האגרונום הירש לייב שבתוביץ' )Sabsovich(, לרגל יום נישואיו 

ה-25 ולאות הוקרה על פועלו, מאת כמה מראשוני המתיישבים במושבה. 
בפתח האלבום דף שער נאה, בכתב-יד, ובו הקדשה קצרה מוקפת זר, שלושה פסוקים בעברית מהספרים קהלת ומשלי )"טוב שם משמן טוב" 
/ "ראה חיים עם אשה אשר אהבת" / "תנו לה מפרי ידיה והללוה בשערים מעשיה"(, ועשר חתימות של מעניקי האלבום – מראשוני המתיישבים 

בוודביין )Herman Rosenfeld, William Leo Lipman, Michael Goodale Lipman, Joseph William Pincus ואחרים(. 
אחרי השער הקדשה ארוכה, כתובה על גבי ארבעה עמודים, השוטחת את תולדות המושבה: "...נעים להעלות בזכרון את המאמצים הגדולים 
והכנים שהקדשת על מנת לקומם קהילה מפליטים נדכאים ושפלי רוח ]...[ ב-1891 הונח היסוד לארץ חדשה, בה יוכלו בני גזע מיוסר לחיות... 

בתחילה היו אלה שלושים בריות כחושות, קטנות וחיוורות, וכעת אתה נהנה ממראה 560 אמריקאים בריאים, עליזים ומלאי חיים".
בהמשך האלבום 44 תצלומים, מודבקים על דפים נפרדים ומתוארים בכתב-יד, המתעדים את וודביין בתחילת דרכה: הנחת אבן הפינה לבית 
וודביין, חג שמחת  וושינגטון ודגל ארצות הברית(, יחידת הכבאים של  ג'ורג'  הספר החקלאי, בית הכנסת, אסיפת מועצה )תחת דיוקנו של 
תורה, תחנת הרכבת, ילדי גן ובית ספר, המתיישבים ובתיהם, ועוד. בצדו האחורי של הדף האחרון בכתב-יד מודבקת תמונת דיוקן של הירש 

לייב שבתוביץ'. 
.HLS על גבי הכריכה הקדמית קבועה לוחית כסף בצורת לב, שעל גביה חרוטה מונוגרמת האותיות

24 ס"מ בקירוב.  X19 5[ דף )שער והקדשה( ו-44 תצלומים )מודבקים לדפי האלבום, כל תצלום בדף נפרד(. תצלומים בגודל משתנה, מרביתם[
חמישה  התצלומים(.  אחד  בפינת  חסר  )קרע  קלים  ופגמים  קלות  הכספות  עם  טוב,  כללי  במצב  התצלומים  בקירוב.  ס"מ   37 X28 אלבום: 
תצלומים חסרים. האלבום במצב טוב-בינוני, עם כתמים )בעיקר בשולי הדפים הכתובים(, ומספר קרעים וקרעים חסרים )קטנים, בשוליים(. 

כריכה בלויה ופגומה, עם קרעים. הכריכה הקדמית, יחד עם דף הבטנה והדף הראשון, מנותקים. חיפוי לוח הכריכה האחורי מנותק. 

פתיחה: $1000
הערכה: $3000-5000
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A heart-shaped silver plaque engraved with the monogram "HLS" is embedded in the front board.
[5] ff. (title page and dedication) and 44 photographs (pasted onto the leaves of the album, each photo on a separate leaf). 
Photographs of varying size, most approx. 24 X19 cm. Album: approx. 37 X28 cm. Photographs in overall good condition, with 
minor silvering and minor blemishes (open tear to corner of one photograph). Five photographs missing. Album in good-fair 
condition, with stains (mostly to edges of handwritten leaves), and several tears, including open tears (small, to edges). Binding 
worn and blemished, with tears. Front board, front flyleaf, and first leaf all detached. Leather cover of back board detached.

Opening price: $1000
Estimate: $3000-5000
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145. Elegant Photo Album – The Agricultural Jewish Borough of Woodbine, New Jersey, USA, 1907 – Hand 
Signed by Ten of the Settlement's Founders, Members of the "Am Oylam" Movement who Immigrated 
to the United States following the "Storms in the Negev" Pogroms – Gift to the Settlement's Mayor, the 
Agronomist Hirsch Loeb Sabsovich

Elegant album containing 44 photographs documenting milestones and daily life in Woodbine, NJ, the agricultural 
Jewish Borough, in its early years. Originally presented as a gift to the agronomist Hirsch Loeb Sabsovich, the settlement's 
mayor, on the occasion of his silver wedding anniversary. Woodbine, New Jersey, USA, April 25, 1907. English.
Following the wave of pogroms known as the "Storms in the Negev," a movement bearing the Hebrew-Yiddish name 
"Am Oylam" was established in Odessa. The movement dedicated itself to the goal of promoting a new, agricultural, 
Jewish way of life on American soil. The settlement of Woodbine was to serve as the movement's flagship project. It 
was founded in 1891 on a 21-square-kilometer tract of old-growth forest in the State of New Jersey. In just a few years, 
Woodbine blossomed into a thriving agricultural community. Among other achievements, Woodbine was awarded 
medals for its produce at the Exposition Universelle in Paris in 1900 and the St. Louis World's Fair of 1904. The present 
album was given as a gift from a number of Woodbine's pioneering settlers to Hirsch Loeb Sabsovich, a leader of the 
"Am Oylam" movement and Woodbine's first mayor, on the occasion of his 25th wedding anniversary, and as a token 
of recognition for all his efforts on their behalf.
The album opens with a beautiful, handwritten title page bearing a brief dedication encircled by a wreath; three 
Biblical verses in Hebrew, "A good name is better than precious oil" (Ecclesiastes 7:1), "Enjoy life with the wife whom 
you love" (Ecclesiastes 9:9), and "Give her of the fruit of her hands, and let her works praise her in the gates" (Proverbs 
31:31); and the hand signatures of the ten people responsible for the gift, all of them from among the founding settlers 
of the Woodbine community, including Herman Rosenfeld, William Leo Lipman, Michael Goodale Lipman, Joseph 
William Pincus, and others. 
The title page is followed by a lengthy, four-page dedication, beautifully handwritten, relating the history of the 
Jewish Borough: "It is pleasant to recount the great and earnest efforts you made to build up a community out of 
down trodden, spiritless refugees […] In 1891 a foundation was laid for a new land, where members of a suffering 
race could live […] Starting with thirty emaciated, bloodless, little creatures you enjoy now the sight of 560 healthy, 
cheerful, lively little Americans."
The remainder of the album contains 44 photographs, each pasted onto a separate page, with handwritten titles. They 
document the milestones and daily life of the Woodbine community in its early years: the laying of a cornerstone for the 
agricultural school; the synagogue; the local Borough Council and Board of Education in session (with the American flag 
and a portrait of George Washington hanging on the wall above them); Woodbine's volunteer firefighters; the Simchat 
Torah holiday; the local railway station; children of the kindergarten and school; settlers and their homes; and more. A 
portrait picture of Hirsch Loeb Sabsovich is pasted onto the back of the final leaf of the four-page handwritten dedication.
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146. אוסף כרזות מאוירות להוראת השפה העברית – "הוצאה עברית מנורה", וינה

21 כרזות להוראת השפה העברית, מאוירות בצבע. "הוצאה עברית מנורה", וינה, ]שנות ה-20?[. עברית.
אוסף כרזות צבעוניות לתלייה בכיתות בית הספר )בפרסומי הוצאת "מנורה" מכונות הכרזות "תמונות הוראה"(. כל כרזה מוקדשת לתחום 
מסוים – הבית על חדריו השונים, פריטי לבוש, טבע וחקלאות, מקצועות, בעלי חיים, גוף האדם, ועוד; הפרטים והחפצים הרבים המופיעים 
בכל איור ממוספרים, ובתחתית כל כרזה מקרא המפרט את שמותיהם בעברית. כרזה אחת מציגה את אותיות הא"ב העברי, ולצד כל אות איור 

מתאים. 
וספרים  בעברית ובגרמנית,  יהודיים,  בהוצאת ספרים  והתמחתה  העולם הראשונה,  בווינה בשלהי מלחמת  הוקמה  מנורה"  עברית  "הוצאה 

עבריים. 
מייסד ההוצאה, הרב משה דוד גרוס )1882-1966(, יליד הונגריה, כיהן כרב בהונגריה ובשוויץ )בקהילת לוצרן(, וכמנהל בית ספר בבוקובינה. 
ב-1913 עלה לארץ ישראל ושימש כמורה בבית המדרש למורים של חברת "עזרא". בשלהי מלחמת העולם הראשונה עקר לווינה, שם ייסד את 
הוצאת "מנורה", אשר חנות הספרים שלה שימשה מקום מפגש לאנשי ספר יהודים, ביניהם אנשי "המזרחי" ואנשי "אגודת ישראל". ב-1930 
עלה בשנית לארץ ישראל, עבד בקרן הקיימת והיה פעיל ב"מזרחי". מספריו החשובים: "דע מה שתשיב", "המילון השלם" )עברית-גרמנית(, 

ו"אוצר האגדה". נפטר בתל אביב.
94 ס"מ בקירוב )כרזות אחדות מעט גדולות יותר(. מצב משתנה. כתמים בכמה כרזות. קמטים. קרעים, בהם קרעים חסרים  X63.5 ,21[ כרזות[

בשוליים )לרוב ללא פגיעה בטקסט או באיורים(. 

פתיחה: $3000
הערכה: $4000-6000
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146. Collection of Illustrated Posters serving as Hebrew-Language Teaching Aids – Hebrew Publishing House 
Menorah, Vienna

21 posters used as Hebrew-language teaching aids, illustrated in color. Vienna: Hebrew publishing house Menorah, 
[1920s?]. Hebrew. 
Collection of color posters intended to appear on school classroom walls. Each poster is devoted to a particular subject 
area: the different rooms that comprise a typical home, articles of clothing, nature and agriculture, professions, animals, 
the human body, and more. All the many various items and objects in each illustration are assigned numbers, and a 
legend at the bottom gives their Hebrew names. One particular poster presents the letters of the Hebrew alphabet, 
with each letter accompanied by an appropriate illustration.
The Hebrew publishing house Menorah was established in Vienna toward the end of the First World War. It specialized 
in Jewish books – in Hebrew and German – and Hebrew books in general.
The publishing house's founder, Rabbi Moses David Gross (1882-1966), a native of Hungary, served as a rabbi in Hungary 
and in Lucerne, Switzerland, and as a school principal in Bukovina. In 1913 he immigrated to Palestine, where he taught 
at the teachers' seminary run by Ezra (also known as the Relief Organization of German Jews). He left Palestine at the 
end of the First World War and moved to Vienna. There he founded the publishing house Menorah, whose bookstore 
would become a meeting place for Jewish intellectuals, in particular members of the Mizrachi and Agudath Israel 
movements. Gross moved back to Palestine in 1930 and began working for the Jewish National Fund, functioning at 
the same time as an activist on behalf of the Mizrachi movement. Among his best known (Hebrew) books are "Know 
What to Answer," "The Complete [Hebrew-German] Dictionary," and "The Aggadah Treasury." Passed away in Tel Aviv.
[21] posters, approx. 94 X63.5 cm (several posters slightly larger). Condition varies. Stains to some posters. Creases. Tears, including 
open tears, to edges (mostly not affecting text or illustrations).

Opening price: $3000
Estimate: $4000-6000
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147. מפה ענקית של ארץ ישראל – "הוצאה עברית מנורה", וינה

מפת ארץ-ישראל ע"פ מפת רוטויג-אומלויפט, ערוכה ע"י ד"ר ש. קלין ]שמואל קליין[. "הוצאה עברית מנורה", וינה, ]ראשית 
שנות ה-20 בקירוב[.

מפת ארץ ישראל ועבר הירדן, מודפסת על ארבעה גיליונות נייר גדולים, עם סימון אדמות הקק"ל, מושבות יהודיות, חורבות, 
מסילות ברזל ונמלים. בשוליים שתי מפות קטנות: ארץ כנען לפי חלוקת השבטים ומפה של ירושלים. 

 Friedrich Umlauft-ו  Johann Georg Rothaug בידי  שהוכנה  ספר,  בית  לתלמידי  גרמנית  מפה  על  מבוססת  המפה 
ופורסמה במספר מהדורות בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. עורך המהדורה העברית, שמואל קליין, תרגם את 
שמותיהם של עשרות היישובים והאתרים שהופיעו במפה הגרמנית, והוסיף עליהם סימונים לאדמות שנרכשו בידי המפעל 

הציוני בראשית המנדט )"ע"פ המצב בסוף תרפ"א"(. 
פרטי ההוצאה מודפסים על רצועת נייר ומודבקים למפה )מסתירים את פרטי ההוצאה "פרייטג וברנדט"(. בקטלוג הספרייה 

הלאומית עותק של מפה זו, ללא המדבקה של הוצאת "מנורה".
94.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים וקמטים )ברובם קלים, בשוליים(. קרעים, נקבים וקרעים חסרים  X63 ,4 גיליונות

בשוליים.

פתיחה: $1000
הערכה: $2000-3000

147. Large Format Hebrew Map of Palestine – Hebrew Publishing House Menorah, Vienna

Map of Palestine, edited by Dr. Sh. [Shemuel] Klein; after the Rothaug-Umlauft Map. Vienna: Hebrew 
Publishing House Menorah, [ca. early 1920s?]. Hebrew.
Map of Palestine and Transjordan, printed on four large sheets of paper, and marking Jewish National 
Fund lands, Jewish settlements, ruins, railway lines, and ports. Two small inset maps appear in the 
margins, one of Jerusalem and the other of the Land of Canaan apportioned to the twelve tribes of 
Israel. 
This map is based on a German map, aimed at schoolchildren, charted by Johann Georg Rothaug and 
Friedrich Umlauft and published in a number of editions dating from the late 19th century to the 
early 20th century. Shemuel Klein, editor of the Hebrew edition, translated the names of the dozens 
of settlements and sites that appeared on the original German map, and added markings to indicate 
lands purchased by the Zionist enterprise in the early years of the British Mandate ("according to the 
situation toward the end of [Hebrew year] 5681" [1921]). 
The publication details have been printed onto a strip of paper pasted onto the map so as to cover up 
the name of the original German publisher, "Freitag und Brandt." A copy of this map appears in the 
National Library of Israel (NLI), but without the Menorah Hebrew Publications sticker.
4 sheets, approx. 94.5 X63 cm. Good-fair condition. Stains and creases (mostly minor, to margins). Tears, holes, 
and open tears to margins.

Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000
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148. "כרמל מזרחי" – שלט פרסומת בעיצוב זאב רבן ומאיר גור-אריה

שלט פח מודפס, פרסומת מאוירת למשקה כינין Ferro-Quina Wine of Rishon Le Zion , מתוצרת יקבי ראשון לציון של "כרמל מזרחי" 
ירושלים, ]שנות ה-20 או שנות ה-30?[. אנגלית  )"כרמל אוריינטל"(. עוצב בסטודיו של זאב רבן ומאיר גור-אריה. הוצאת אלפרד זלצמן, 

וערבית.
שלט פרסומת צבעוני. במרכז האיור נראה בקבוק "פרו קינה", על רקע שמש זורחת ומבנים תעשייתיים )אולי רמז ליקבי "כרמל מזרחי" בראשון 
 Ferro Quina Wine \ of Rishon LeZion \ Tonic Envigorator" :לציון, על גגותיהם המשולשים(. בתחתית הכרזה כיתוב בערבית ובאנגלית

 ."\ Recommended by Medical Authorities
השלט עוצב בסטודיו "בית עבודה לאמנות אינדוסטריאלית" של זאב רבן ומאיר גור-אריה. ראו "קדם", מכירה 80, חלק א', פריט 301 – מתווה 

לפרסומת ליקבי "כרמל מזרחי", עם איור דומה ביותר לזה שנדפס על השלט שלפנינו, חתום בחותמת הסטודיו. 

"כרמל מזרחי" 
היקב שהוקם במושבה ראשון לציון בידי מתיישביה הראשונים, בסיועו הכלכלי של הברון דה רוטשילד ובהדרכת פקידיו, החל לייצר יין בשנת 
1890 )יקב נוסף קם בזיכרון יעקב(. שוק היין המקומי בארץ ישראל היה קטן, ובשנת 1896 הוקמה חברה לייצוא היינות לרחבי העולם. היעד 
בווינה  ונציגויות בברלין,  יורק,  נפתחו סניפים באודסה, בהמבורג ובניו  כן  "כרמל",  נוסדה חברת מניות בשם  ורשה, בה  ליצוא היה  הראשון 
ובלונדון. מטעמי כשרות נשלחו הבקבוקים לחו"ל כשהם סגורים וחתומים, וחברות ההפצה בערים השונות עמדו בקשר עם רבנים מקומיים, 

שפיקחו על כשרות היין.
כעבור כמה שנים החלו לשווק את היינות גם באימפריה העות'מאנית, תחת השם "כרמל אוריינטל", והיקבים בראשון לציון ובזיכרון יעקב 
נקראו בעברית "כרמל מזרחי". החברה הפעילה סניפים בערים מרכזיות באימפריה העות'מאנית: יפו, ירושלים, חיפה, ביירות, דמשק, קהיר, 

אלכסנדריה, פורט סעיד, וערים נוספות, ולצד ייצור יין כשר והפצתו, שיווקה גם ברנדי, ליקרים שונים, ומשקאות קלים, דוגמת מי טוניק.

אלפרד זלצמן )Alfred Salzmann(, מחלוצי ההתיישבות היהודית בשכונת בקעה )"גאולים"( בירושלים, ומורה ב"בצלאל". עלה לארץ ישראל 
מאוסטריה בשנת 1921, והקים בבקעה מפעל לייצור מוצרי פח שונים, ביניהם: קופות צדקה וקופות פח לגיוס תרומות עבור הקרן הקיימת, 
קופסאות אטומות לתרופות ולתחבושות, קופסאות לביסקוויטים )עבור מפעלי פרומין והדר הידועים(, ושלטי פרסומת, דוגמת השלט שלפנינו. 

46.5 ס"מ. מצב טוב. שריטות וקילופים, עם נזק קל להדפס. כתמי חלודה ופגמים קלים, בעיקר בשוליים, עם נזק קל לטקסט בתחתית.  X34.5
ארבעה נקבים לתלייה בפינות.

פתיחה: $800
הערכה: $2000-3000

Hamburg, and New York, alongside branch offices in Berlin, Vienna, and London. For reasons of kashrut, the bottles 
were shipped overseas completely sealed, and the distribution companies in the various cities retained the services of 
local rabbis who were responsible for kashrut supervision.
A few years later, the company also began marketing the wines throughout the Ottoman Empire, under the label 
"Carmel Oriental," and the wineries in Rishon LeZion and Zikhron Yaakov became known in Hebrew as "Carmel 
Mizrachi." The company proceeded to establish branches in the main cities of the Ottoman Empire, including Jaffa, 
Jerusalem, Haifa, Beirut, Damascus, Cairo, Alexandria, Port Said, and other cities. In addition to producing and marketing 
kosher wine, the company also marketed brandy, various liqueurs, and soft drinks such as tonic water.

Alfred Salzmann, one of the earliest Jewish settlers in the Jerusalem neighborhood of Bak'a ("Geulim"). Immigrated to 
Palestine from Austria in 1921. Served as a teacher at the Bezalel School. Established a workshop in Bak'a for producing 
various metal products, including "tzedakah" alms boxes, and collection boxes for donations to the Jewish National 
Fund; sealed metal containers for medications and bandages; boxes for biscuits and cookies (for the locally renowned 
Froumine and Hadar brands); and advertisement signs such as the one presented here.

46.5 X34.5 cm. Good condition. Scratches and abrasions, with minor damage to print. Minor rust stains and blemishes, mostly to 
edges, causing minor damage to text on bottom. Four small suspension holes at corners.

Opening price: $800
Estimate: $2000-3000



צילום, כרזות וגרפיקה  |  297

148. Carmel Oriental Winery – Advertisement Designed by Ze'ev Raban and Meir Gur-Aryeh – Tin Sign

Printed tin sign, advertisement for the quinine drink "Ferro-Quina Wine of Rishon Le Zion," produced by the Rishon 
LeZion wineries of Carmel Oriental ("Carmel Mizrachi"). Designed in the studio workshop of Ze'ev Raban and Meir 
Gur-Aryeh. Produced by Alfred Salzmann, Jerusalem, [1920s or 1930s?]. English and Arabic.
Color advertisement sign. The illustration shows a bottle of "Ferro-Quina" on the background of the sun rising 
above industrial buildings (a possible allusion to the Carmel Mizrachi Wineries of Rishon LeZion, with their triangular 
rooftops). At the bottom of the sign is the following inscription, in Arabic and English: "Ferro Quina Wine \ of Rishon 
LeZion \ Tonic Envigorator \ Recommended by Medical Authorities."
The sign was designed in Ze'ev Raban and Meir Gur-Aryeh's workshop studio known as the "Industrial Art Workshop." 
See Kedem Auction No. 80, Part I, Item No. 301, featuring a sketch for an advertisement for Carmel Mizrachi Wineries, 
strikingly similar to the one appearing on the present sign, marked with the stamp of Raban and Gur-Aryeh's workshop 
studio.

Carmel Mizrachi
The winery established by the earliest settlers of the moshava Rishon LeZion – with the financial support of the Baron 
Edmond James de Rothschild and the guidance of his administrators – began producing wine in 1890. An additional 
winery was founded in Zikhron Yaakov. Insofar as the local market for wine at the time was quite limited, a company 
was set up in 1896 for the purpose of exporting the wines to various parts of the world. The first export destination was 
Warsaw, where a shareholding company named "Carmel" was established. In time, branches were opened in Odessa, 
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בעיצוב  כרזה   – הנוטרים!"  לחיל  "התגייס   .149
האחים שמיר

"להגנת עם ומולדת, התגייס לחיל הנוטרים!", כרזה מאוירת. 
ללא ציון שם מדפיס או שנה, ]1943[. עיצוב: האחים שמיר 

)חתומה בדפוס(.
כרזה הקוראת להתגייס לחיל הנוטרים. האיור מציג שלושה 
נוטרים, חובשים שלושה כובעים שונים – כובע רחב שוליים, 

כומתה צבאית וכובע "קולפאק". כיתוב בשחור ואדום. 
חיל הנוטרים היה כוח שיטור יהודי-מנדטורי שעסק בהגנת 
היישובים העבריים. על מנת להבדילם מהשוטרים האנגלים 
– נקבעו ליחידות הנוטרים מדים וכובעים מיוחדים. מרבית 
הנוטרים היו חברי "הגנה" בסתר, סייעו למחתרת בהברחת 

נשק, באימון ובהקמת יישובים. 
קמטים  קיפול,  סימני  טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   48 X35.5
ומעט כתמים. התכהות קלה בנייר. קרעים בשוליים )ברובם 
קלים קרע במרכז ונקבי סיכות בפינות. פיסות נייר עגולות 

קטנות מודבקות בשתי הפינות העליונות.

פתיחה: $1000
הערכה: $2000-3000

149. "Enlist with the Notrim Corps" – Poster designed by the Shamir Brothers

"To defend the people and the homeland, enlist with the Notrim [Jewish Auxiliaries] Corps!", illustrated poster. Printer 
and year not indicated, [1943]. Design: Shamir Brothers (signed in print). Hebrew.
Poster calling for enlistment in the Notrim [Jewish Auxiliaries] Corps. The illustration presents three notrim, each 
wearing a different style of hat: a broad-rimmed hat, an army beret, and a "kolpak" hat. Slogans in red and black.
The Notrim Corps was a Jewish police force that operated under the auspices of the British Mandatory authorities 
in Palestine and served to protect the country's Jewish settlements. In order to distinguish its members from regular 
British police officers, the various Notrim units were given special, distinctive uniforms and hats. The majority of Notrim 
members actually functioned covertly as Haganah operatives, and collaborated with the Jewish underground by 
smuggling arms, providing training in self-defense, and helping establish new settlements.
Approx. 48 X35.5 cm. Good condition. Fold lines, creases, and some stains. Minor browning to paper. Tears (mostly minor) to 
edges. Closed tear to center and pinholes in corners. Small, round pieces of paper glued to both upper corners. 

Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000
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150. "Redeem the Land" – Poster Issued by the Jewish National Fund

"Redeem the land through the Jewish National Fund", poster issued by the JNF. Tel Aviv: "Aaron Advertising", [second 
half of the 1930s or 1940s]. [Design: Franz Kraus?]. Hebrew.
Color illustration of the (biblical) Seven Species over the backdrop of endless desert, partly desolate and partly 
cultivated. At the bottom of the poster is a quote from Menachem Ussishkin, "Do not say 'we shall redeem tomorrow,' 
lest by then it'll be too late," alongside a well-known quote from the Bible, "A land of wheat, and barley, and vines, 
and fig trees, and pomegranates; a land of oil olive, and honey; " (Deuteronomy 8:8).
Approx. 33 X45.5 cm. Good condition. Horizontal fold line. Creases. Minor tears to edges. Minute open tear at center.

Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000

150. "גאולה תתנו לארץ" – כרזה מטעם הקרן הקיימת 
לישראל

"גאולה תתנו לארץ ע"י קרן קימת לישראל", כרזה מטעם הקרן 
הקיימת לישראל. "פרסום אהרן", תל-אביב, ]המחצית השנייה 

של שנות ה-30 או שנות ה-40[. ]עיצוב: פרנץ קראוס?[.
איור צבעוני של שבעת המינים על רקע מדבר רחב – חציו חרוש 
וחציו שממה. בתחתית הכרזה, ציטוט מדברי מנחם אוסישקין: 
מן  וציטוט  המועד"  את  נאחר  שמא  נגאל,  מחר  תאמר  "אל 
המקרא: "ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון ארץ-זית שמן 

ודבש" )דברים ח:ח(.
קמטים.  אופקי.  קיפול  קו  טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   33X45.5

קרעים קלים בשוליים. נקב קטן במרכז.

פתיחה: $1000
הערכה: $2000-3000
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דוד רובינגר )1924-2017(, מבכירי צלמי העיתונות הישראליים, חתן פרס ישראל לתקשורת. במהלך הקריירה העיתונאית הארוכה שלו, 

שנמשכה מעל לשבעה עשורים, עבד בכלי תקשורת ישראליים ובינלאומיים, ביניהם "העולם הזה", "ידיעות אחרונות" והמגזינים "טיים" 

ו"לייף" האמריקניים, וצילם כחצי מיליון תמונות, המתעדות את ההיסטוריה הישראלית בעצם התהוותה. 

נוסף על תצלומי העיתונות החדשותיים ה"רגילים", נודע רובינגר בפורטרטים שיצר: מתוך יחסי קרבה ואמון שהצליח לבנות עם מושאי 

הצילום שלו זכה להנציח מנהיגים ישראלים ולא-ישראליים ברגעים אינטימיים ואנושיים, שעיתונאים מעטים נחשפו אליהם. אולם, את 

עולמו קנה לו בסדרת הצילומים האייקוניים שיצר ביום כיבוש הכותל המערבי בירושלים.

לימים, התבטא רובינגר לגבי תמונת הצנחנים: 

"לא אחת נשאלתי אם אני רואה בתמונת שלושת הצנחנים ליד הכותל את התמונה הגדולה של חיי. תשובתי חדה ונחרצת – לא. מה 

שהעניק לה את חשיבותה היו הנסיבות שבהן צולמה, וזה מה שהפך אותה לסמל שרבים יכולים להזדהות איתו. כפי שקורה לא אחת 

באמנות, בני אדם רואים בסמלים את מה שלבם מחפש. שוב ושוב אני שומע שמדברים על תמונת 'הצנחנים הבוכים ליד הכותל'. למען 

האמת, איש מהמצולמים אינו בוכה, אבל אם כך בוחרים להתייחס אליה, יבושם להם". )מצוטט אצל רפי מן, "'איפה זה עם הזקן הג'ינג'י?'" 

לזכרו של הצלם דוד רובינגר, מתעד ההיסטוריה הישראלית". אתר העין השביעית(.

151. דוד רובינגר – שלושה תצלומים חתומים – הצנחנים בכותל המערבי, הרב גורן, מנחם ועליזה בגין – פורמט גדול

ידו של הצלם, עם  גדול; חתומים בחתימת  )1924-2017(. הדפסים בפורמט  רובינגר  דוד  אייקוניים מאת הצלם הישראלי  שלושה תצלומים 
הקדשות בכתב ידו.

1. הצנחנים בכותל המערבי. חתימה והקדשה בכתב ידו של רובינגר בתחתית. 
39 ס"מ. X29.5

2. הרב גורן בכותל, אוחז בשופר ונישא על כתפי חיילים. חתימת ידו של רובינגר בפינה השמאלית התחתונה; הקדשה בכתב ידו בחלק העליון.
45.5 ס"מ.  X29.5

3. מנחם ועליזה בגין במטוס – בגין מסייע לאשתו לנעול נעל. חתימת ידו של רובינגר בפינה השמאלית העליונה; הקדשה בכתב ידו בגב.
43.5 ס"מ.  X29.5

מצב טוב. מדבקות זכויות יוצרים של רובינגר בגב התצלומים )אנגלית(.

פתיחה: $800
הערכה: $1000-2000

151a151b



צילום, כרזות וגרפיקה  |  301

David Rubinger (1924-2017), among Israel's foremost 

journalistic photographers, laureate of the Israel Prize in 

Communications. In the course of his lengthy journalistic 

career, spanning over seven decades, he worked for both 

Israeli and international media organizations, including 

"HaOlam Hazeh," "Yedioth Ahronoth," and the American 

magazines "Time" and "Life". Produced approximately 

half a million photographs, documenting historical 

developments in the history of the State of Israel in its 

formative years.

Alongside his regular photojournalistic work, documenting 

current events, Rubinger was known for his photo 

portraits; by building close personal relationships with 

his photographic subjects and cultivating their trust, 

he succeeded in capturing the types of intimate and 

revealing moments that few journalists are lucky enough 

to be exposed to. He made his name with the iconic set 

of photographs shot on the day Jerusalem's Western Wall 

was captured by Israeli paratroopers, during the Six-Day 

War.

Years later, Rubinger would relate the following recollection 

regarding the photo of the paratroopers at the Western 

Wall:

"On more than one occasion, I've been asked whether I 

consider the picture of the three paratroopers at the Wall to 

be my greatest photographic accomplishment. My response 

is unequivocal: No. What made the picture so important 

were the circumstances in which it was taken, and that's 

what turned it into a symbolic image that so many people 

can so readily identify with. As is often the case with art, 

human beings tend to find in symbols whatever it is they're 

searching for. Time and again, I overhear people discussing 

the picture of 'the paratroopers weeping at the Wall.' To 

be honest, none of the subjects in the photo is crying, but 

if that's the way people choose to relate to it, who am I 

to deny them the privilege?" (excerpted from Rafi Mann, 

"'Where is that guy with the red beard?': In memory of the 

Photographer David Rubinger, chronicler of Israeli History," 

the "Ha-Ayin HaShvi'it" website, Hebrew).

151. David Rubinger – Three Signed Photographs 
– Paratroopers at the Western Wall, Rabbi 
Shlomo Goren, Menachem and Aliza Begin – 
Large Format

Three iconic photographs by Israeli photographer 
David Rubinger (1924-2017). Large prints; hand 
signed by the photographer, along with handwritten 
dedications.
1. Paratroopers at the Western Wall. David Rubinger's 
signature and handwritten dedication at bottom.
39 X29.5 cm.
2. Rabbi Shlomo Goren at the Western Wall. Rubinger's 
signature in lower left corner; handwritten dedication 
in upper section.
45.5 X29.5 cm.
3. Menachem and Aliza Begin on board a plane, with 
Menachem Begin seen assisting his wife as she puts 
on a shoe. Rubinger's signature in upper left corner; 
handwritten dedication on verso.
43.5 X29.5 cm.
Good condition. David Rubinger's copyright stickers (in 
English) on verso of all three photographs.

Opening price: $800
Estimate: $1000-2000
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תנאי מכירה

Terms of Sale

הפריטים  מוכרי  מטעם  כשלוחה  פועלת  "קדם"(  )להלן  פומביות"  מכירות  בית   - "קדם   .1
המוצעים למכירה פומבית.  

בין היתר, הפריטים המוצעים  יפורטו,  )להלן: "הקטלוג"( ובו  "קדם" תפיק קטלוג לכל מכירה   .2
בקטלוג  המופיעים  הנתונים  ספק,  הסר  למען  שלהם.  הפתיחה  ומחירי  מספריהם  למכירה,   
נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה ואין בהם כל אחריות 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 המכירה   .4
הפומבית וניהולה.  

במכירה מאנשים שאינו מעוניין  למנוע השתתפות  הזכות  לעצמו את  מנהל המכירה שומר   .5
בהשתתפותם. למנהל המכירה הסמכות הבלעדית לקבוע מי זכה במכירה, לבטל מכירה של   
דעתו  שיקול  עפ"י  וזאת  למכירה  מחדש  להעמידו  או  מכירתו(,  אחרי  )גם  כלשהו  פריט   
הבלעדי. כן רשאי מנהל המכירה להוסיף או להוציא פריט מהמכירה, או לשנות נתונים לגבי   

פריט המוצע למכירה שנתקבלו לאחר הדפסת הקטלוג.  
יצטייד לפני המכירה,  השתתפות במכירה מותנית בקבלת שלטית ממוספרת. הקונה בכוח   .6

בשלטית ממוספרת כאמור, אשר תשמשו לצורך הצבעה במכירה.  
המכירה תתנהל בדולרים של ארה"ב.  .7

"מחיר פטיש" לעניין המכירה הפומבית משמע הסכום הנקוב כהצעת קונה בכוח שהצעתו   .8
נתקבלה עפ"י תנאים אלה. מיד לאחר הקשת ה"פטיש" והכרזת מספרו הסידורי של הקונה   
למכירה  שהוצג  והפריט  כנתקבלה  בכוח  הקונה  הצעת  תיחשב  המכירה,  מנהל  ע"י  בכוח   
מלוא  לביצוע  בכפוף  הזוכה"(,  "הקונה  )להלן:  ההצעה  מציע  קונה  אותו  של  לקניינו  יהפוך   
ל"קדם",  ישלם  נתקבלה  שהצעתו  בכוח  הקונה  זה.  הסכם  עפ"י  לתשלום  התחייבויותיו   
עמלה )בתוספת מע"מ( בשיעור 25% עבור $180,000 הראשונים  בתוספת למחיר הפטיש,   
עבור  ו-12%  פריט  שבכל   $1,000,000 ל-   $180,000 שבין  הסכום  עבור   18% פריט,  שבכל   

הסכום שמעבר ל- $1,000,000 שבכל פריט. התשלום המלא יעשה מיד בסיום המכירה.  
הסימן  בפריט מציין שזהו פריט שיובא על ידי קדם מחוץ לישראל, ולכן הוא כפוף לחוקי   .9
המס הישראליים וחייב בתשלום מע"מ על מלוא מחיר הפטיש ועמלת הקונה. עם זאת, אזרח   
עם  העובדת  השילוח  חברת  באמצעות  לישראל  מחוץ  לייצאו  ויבקש  הפריט  את  שיקנה  זר   

קדם יהיה פטור ממס זה.  
לסכום  עד  במזומן  תשלומים  גם  יתקבלו  בנקאית.  בהעברה  יעשה  הרכישות  עבור  התשלום   .10

של 11,000 ש"ח )בכפוף לחוק(, בהמחאה לא סחירה ובכרטיס אשראי עד לסכום של $25,000.  
באמצעות  או  "קדם",  ממשרדי  ישירות  שרכש,  הפריטים  להוצאת  לדאוג  הקונה  באחריות   .11
שליח או חברת משלוחים מטעמו. במקרה שהרוכש יבקש, "קדם" תוכל, ללא אחריות מצידה,   
יש  ומשלוח  אריזה  לתעריפי  הקונה.  חשבון  על  מלא  בתשלום  הפריטים  את  ולשלוח  לארוז   

לפנות למשרדי "קדם". המחיר מותנה בסוג האריזה, חברת המשלוח וארץ היעד.  
תשלום בשקלים עבור פריט שמחירו נקוב בדולרים ארה"ב, יחושב לפי שער החליפין )שער   .12
יציג( של דולר ארה"ב המפורסם ע"י בנק ישראל ביום המכירה, או לפי שער החליפין ביום   

התשלום, הגבוה מבין שניהם.  
לחודש   2% של  בשיעור  החייב  הסכום  על  פיגורים  בריבית  חיוב  יגרור  בתשלום,  פיגור  כל   .13

בתוספת הפרשי הצמדה לשער הדולר ארה"ב.  
הרוכש פריט כל שהוא, בין אם לעצמו ובין אם עבור אדם אחר, מתחייב לשלם עבור הפריטים   .14
שהרוכש  מנת  על  לו  שייראו  האמצעים  בכל  לנקוט  הסמכות  המכירה  מנהל  בידי  ולקחתם.   
הרוכש  את  לחייב  לאחר,  הפריט  למכור  מכירה,  לבטל  גם  השאר  ובין  בהתחייבותו  יעמוד   
בהוצאות שנגרמו למנהל המכירה כולל ריבית והצמדה, להגיש תביעת פיצויים, לעכב שחרור   

הפריט ולהוסיף לסכום המגיע את ההוצאות שנגרמו.  
"קדם" אחראית כלפי הקונה בכוח ליתן מידע באשר למהות הפריט, מקוריותו ומצבו. מבלי   .15
כשלוחה  במעמדה  ניתן  "קדם"  ע"י  הנמסר  מידע  כי  בזאת  מובהר  לעיל,  מהאמור  לגרוע   
וניסיון מומחים מטעמה. על כל קונה בכוח לבדוק  מטעם המוכר ומבוסס על מידע מצטבר   
במהלך הצגת הפריטים לקהל במועדים שלפני המכירה, את מצבו, גודלו, מקורו, טיבו וערכו   
של הפריט. מבלי לגרוע מהאמור, לקונה הזוכה נתונה הזכות להשיג בכתב בפני "קדם" בכל   
הנוגע למקוריותו ומצבו וזאת לא יאוחר מ-30 יום ממועד המכירה. היה ויוכח ל"קדם" שאכן   
נפלה טעות במידע שנמסר לגבי הפריט, תשיב "קדם" לקונה הזוכה את הסכום ששולם כנגד   
ו/או  תביעות  כל  לקונה  יהיו  לא  כאמור,  הלכה  "קדם"  ביצעה  לחזקתה.  הפריט  החזרת   

דרישות נוספות כלפיה.  
לא  לתשלום  התחייבויותיו  את  ולהשלים  שרכש  הפריט  את  לחזקתו  לקבל  מתחייב  הקונה   .16
לאחר  רק  תעשה  בפריט  החזקה  מסירת  ספק,  הסר  למען  המכירה.  ממועד  משבוע  יאוחר   

שהשלים הקונה את מלוא התחייבויותיו לתשלום.  
במכירה.  אינם מעוניינים להשתתף  או  נבצר מהם  לקוחות אשר  ללא תשלום  תייצג  "קדם"   .17
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.  
בכל   והבלעדית  היחידה  השיפוט  סמכות  מוקנית  ירושלים  בעיר  המוסמכים  המשפט  לבתי   .19
סכסוך הנוגע לעניינים הנובעים ו/או הקשורים לרכישת ו/או למסירת הפריט בין "קדם" לבין   

הקונה.  
בכל מקרה של חילוקי דעות, הנוסח העברי הוא הקובע.  .20

 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. 

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 
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