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גרפיקה, תמונות וחפצים5 

גרפיקה, תמונות וחפצים
Graphic Art, Prints and Objects

1. כתב-יד, ספירת העומר - עם "חלונות" לסימון הספירה - אירופה, המאה ה-19 בקירוב
כתב-יד, סדר ספירת העומר. ]אירופה, המאה ה-19 בקירוב[. 

פורמט כיס.
בראש כתב-היד מופיע נוסח הברכה על ספירת העומר, נוסח "יהי רצון" ומזמור "למנצח", עם הוראות 

ביידיש. בהמשך מופיעים נוסחי הספירה לכל יום. 
מעל כל יום נגזר מעין "חלון" בנייר, עם לשונית הניתנת לקיפול, לסימון כל יום שנספר.

]18[ דף. 10.5 ס"מ. כתמים ובלאי. במספר מקומות נתלשו הלשוניות והן חסרות. כריכה חדשה.

פתיחה: $300
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גרפיקה, תמונות וחפצים6 

1. Manuscript, Counting of the Omer – With Foldable Tabs for Indicating the 
Days Counted – Europe, Ca. 19th Century
Manuscript, Counting of the Omer. [Europe, ca. 19th century].
Pocket format. 
The manuscript opens with the text of the Counting of the Omer blessing, 
accompanying prayers and instructions in Yiddish. These are followed by the text of 
each day's count.
A small opening is cut into the paper over each day's text, with a foldable tab for 
indicating the days counted. 
[18] leaves. 10.5 cm. Stains and wear. Tabs torn off and lacking in several places. New 
binding.
Opening price: $300 
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גרפיקה, תמונות וחפצים7 

כתובה צבעונית מאוירת - דמשק,   .2
תרנ"ח - חתימות חכמי דמשק

דמתקרי  "נתנאל  החתן  לנישואי  כתובה 
שחאדה" בן אליעזר פסח אשכנזי, עם הכלה 
לולו בת אליהו רפאל שאול הלוי. דמשק, י"ד 

אדר תרנ"ח ]1898[. 
כתובה בפורמט גדול. במרכזה נוסח הכתובה 
בדיו  ומעוטרת  מאוירת  ספרדית.  בכתיבה 

צבעונית ומוזהבת, בפרחים ואגרטלים. 
בשולי נוסח הכתובה חתימת החתן )במרכז(, 
עזרא  "הצ'  דמשק:  חכמי  העדים,  וחתימת 
המכונה  טאראב,  עזרא  ]רבי  טראב"  הכהן 
הספרים  מחבר  דמשק,  ראב"ד  מסלתון, 
"שערי עזרה" )ירושלים תרס"ו(, "ספר עזרא" 
)ירושלים  עזרא"  "ויאמר  תרע"ג(,  )ירושלים 
תרפ"ד([,  )ירושלים  דעזרא"  ו"מילי  תרע"ד(, 
רבי  ]המקובל  חבובה"  נתנאל משה  ו"הצעיר 
נתנאל חבובא, תקצ"ד-תרע"ז, ראב"ד דמשק, 
והיה ממקובלי  לירושלים  בשנת תרס"ו עלה 
ספר  מחבר  אל",  "בית  המקובלים  ישיבת 

"קרבן נתנאל", חיפה תשכ"ח[. 
67 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים.  X48
פגיעה  עם  ופגמים,  קרעים  קיפול.  סימני 
מחוץ  נבדקה  לא  במסגרת.  נתונה  באיורים. 

למסגרת.

פתיחה: $500

2. Decorated Ketubah – Damascus, 1898 – Signatures of Damascus Torah 
Scholars
Large ketubah. Damascus, 14th Adar 1898.
Text of the ketubah in Sephardic script in center of leaf. Decorated with flowers and 
vases, in gold and colored ink.
Signed by the groom and the witnesses, Torah scholars of Damascus: R. Ezra Maslaton-
Tarab (head of the Damascus Beit Din, author of Shaarei Ezra and other works) and R. 
Netanel Moshe Habuba (1834-1917, head of Damascus Beit Din, kabbalist in the Beit El 
yeshiva in Jerusalem).
Approx. 67 X 48 cm. Good-fair condition. Stains. Folding marks. Tears and defects, 
affecting decorations. Framed. Not examined out of frame.
Opening price: $500
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גרפיקה, תמונות וחפצים8 

3. השטריימל של האדמו"ר מטריסק רבי יעקב אריה טברסקי / טס כסף מבית מדרשו 
ופריטים נוספים

השטריימל של האדמו"ר מטריסק רבי יעקב אריה טברסקי מלונדון ובני ברק.
שטריימל שבמרכזו כיפת קטיפה מוגבהת )בסגנון אדמו"רי בית רוז'ין(, ששימש את האדמו"ר ולאחר מכן 

עבר לבנו רבי יצחק דוד טברסקי. השטריימל הגיע ממשפחת האדמו"ר, ומצורף אישור מבן המשפחה.
אל השטריימל מצורפים מספר פריטים: · טס כסף מבית מדרשו של האדמו"ר, עם חריטה: "לבית הכנסת 
· כרטיס שנה טובה מודפס, מאת האדמו"ר, עם  יעקב ארי' טווערסקי שליט"א".  יעקב של אדמו"ר  בית 

כתובתו בבני ברק. · שלושה תצלומים של האדמו"ר. 
רנז- עמ'  ב,  לחסידות,  אנצי'  תש"מ,  )תרמ"ה-תשרי  מטריסק-לונדון  טברסקי  אריה  יעקב  רבי  האדמו"ר 

רנח(, מגדולי וזקני האדמו"רים באנגליה וארץ ישראל. נולד בעיר טריסק, בבית סבו-זקנו "המגיד מטריסק" 
רבי מרדכי  )תקס"ו-תרמ"ט(. אביו האדמו"ר  בעל ה"מגן אברהם"  רבי אברהם טברסקי  הנודע  האדמו"ר 
זוסיא טברסקי מהאצאלס-יאסי )נפטר תרצ"ו(, היה בנו של האדמו"ר רבי מנחם נחום טברסקי מבריסק )בנו 
של "המגיד מטריסק"(. מצד אמו היה נכד האדמו"ר רבי יצחק פרידמן מבוהוש-רוז'ין. חתן האדמו"ר רבי 

פנחס השל מזינקוב.
כיהן כאדמו"ר בזינקוב ובקמניץ-פודולסק. בשנים שאחרי מלחמת העולם הראשונה נמלט לווינה וברלין, 
מאימת השלטון הקומוניסטי, ומשם הגיע ללונדון והקים בה את בית מדרשו. בכך היה לאדמו"ר החסידי 
)"דער  מטריסק  האדמו"ר  בשם  ונודע  גדולה  חסידים  עדת  ניהל  בלונדון  באנגליה.  שהשתקע  הראשון 
טריסקער רבי"(. אוהב ישראל בכל נפשו ובכל מאודו, והיה "טוב לשמים וטוב לבריות". במיוחד התפרסם 
גבולות. ביתו בלונדון היה פתוח לרווחה כאהלו של אברהם  ידעה  במידת הכנסת האורחים שלו שלא 
אבינו, ותמיד היה מלא באורחים ממדינות שונות. כל ימיו היה מדוכא ביסורים ולמרות יסוריו לא פסקה 
עבודת הקודש שלו. לעת זקנותו עלה לארץ ישראל בשנת תשכ"ד והקים את בית מדרשו בבני ברק. עמד 

בקשר רב עם בני דודיו משפחות האדמו"רים בתל אביב משושלות רוז'ין, סדיגורה ובוהוש.
שטריימל, קוטר: 28 ס"מ בקירוב )נתון בתיק נשיאה תואם(. מצב בינוני-טוב. + פריטים נוספים. גודל משתנה. 

מצב כללי טוב.

פתיחה: $1500
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3. Shtreimel of Rebbe Yaakov 
Aryeh Twersky of Trisk / Silver 
Plaque from His Beit Midrash 
and Other Items
Shtreimel of the Rebbe of Trisk, R. 
Yaakov Aryeh Twersky of London 
and Bnei Brak.
Shtreimel with a cone-shaped velvet 
center (typical of rebbes of the 
Ruzhin dynasty), worn by the rebbe 
and later by his son R. Yitzchak David 
Twersky. The shtreimel was received 
from the rebbe's family, with a letter 
of authenticity from a family member.
Several other items enclosed: · Silver 
plaque from the rebbe's Beit Midrash, 
with an engraved inscription: "For 
the Beit Yaakov synagogue of Rebbe 
Yaakov Aryeh Twersky". · A printed 
Shanah Tovah card from the rebbe, 
with his address in Bnei Brak. · Three 
photographs of the rebbe.
Rebbe Yaakov Aryeh Twersky of 
Trisk-London (1884-1979), prominent rebbe in England and Eretz Israel. Born in Trisk 
to R. Mordechai Zusia Twersky grandson of Rebbe Avraham Twersky the Maggid of 
Trisk. On his mother's side, he was a grandson of Rebbe Yitzchak Friedman of Bohush-
Ruzhin. Served as rebbe in Zinkov and Kamenets-Podolsk. After WWI, he fled to 
Vienna and Berlin, eventually reaching London where he established a large Chassidic 
court, the first in England. He was renowned for his outstanding love for his fellow 
Jew and exceptional hospitality – his home in London was always open to all and 
filled with guests from various countries. He immigrated to Eretz Israel in 1964, and 
established his court in Bnei Brak. 
Shtreimel, diameter: approx. 28 cm (placed in box). Fair-good condition. + additional 
items. Size varies. Overall good condition.
Opening price: $1500

3b



גרפיקה, תמונות וחפצים10 

שמן   - איגר  עקיבא  רבי  הגאון  דיוקן   .4
על בד

דיוקן הגאון רבי עקיבא איגר. ]סוף המאה ה-19 או 
ראשית המאה ה-20[.

ציור שמן על בד )אינו חתום(.
דיוקנו של הגאון רבי עקיבא איגר אב"ד פוזן, הופץ 
גרסאות.  במספר  אבן,  בהדפסי  חייו  בימי  כבר 
בכל התמונות המקובלות הוא לבוש מעיל פרווה 
ולראשו כובע פרווה בעל שוליים. הציור שלפנינו 
סופרים,  איגרות  בספר  שנדפסה  לגרסה  דומה 

וינה-בודפסט, תרפ"ח.
50 ס"מ. מצב  X60 48 ס"מ, נתון במסגרת עץ X38.5
בצבע.  רבים  וסדקים  קילופים  בלאי.  בינוני-גרוע. 

פגמים ושברים במסגרת.

פתיחה: $1000

4. Portrait of Rabbi Akiva Eger – Oil 
on Canvas
Portrait of R. Akiva Eger. [Late 19th or 
early 20th century].
Oil on canvas (unsigned).
Portraits of R. Akiva Eger Rabbi of Posen 
appeared already during his lifetime. In 
all the known portraits, he is wearing 
a fur coat and a fur-brimmed hat. The 
present painting is similar to the version 
printed in the book Igrot Sofrim, Vienna-
Budapest, 1928.
48 X38.5 cm. Wooden frame: 60 X50 cm. 
Fair-poor condition. Wear. Many losses 
and cracks to paint. Defects and breaks 
to frame.
Opening price: $1000

4
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5. כרזה ליטוגרפית עם דיוקנאות גדולי ישראל - וינה
 Isidor והיו עיניך רואות את מוריך" - כרזה עם דיוקנאות גדולי ישראל. הדפסה ליטוגרפית. וינה, דפוס"

Knopf, ]מפנה המאה ה-20 בקירוב[. 
במרכז הכרזה דמותו של הגאון מווילנא ומשני צדיו רבי עקיבא איגר ורבי משה סופר בעל "חתם סופר". 
יוחנן  רבי  מטולנא,  דוד  רבי  מקוז'ניץ,  המגיד  החסידות:  מצדיקי  רובם  נוספים,  רבנים  דמויות  סביבם 
מרחמסטריווקא, רבי יהונתן אייבשיץ, ה"בעל שם" ממיכלשטאט, רבי אברהם מטריסק, רבי יצחק מנסכיז, 
רבי יצחק אלחנן ספקטור, רבי מנחם מנדל מויז'ניץ, רבי שניאור זלמן מלאדי, רבי יעקב יצחק ממאקרוב 

ורבי אהרן מטשרנוביל. 
38 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. קרעים וקרעים חסרים, עם פגיעה קלה בטקסט ובאיור. תיקונים בנייר  X52

דבק חומצי. 

פתיחה: $300

5. Lithograph Poster with Portraits of Torah Leaders – Vienna
Lithograph poster with portraits of Torah leaders. Vienna: Isidor Knopf, [ca. turn of 
the 20th century].
The portrait of the Gaon of Vilna occupies the center of the poster, flanked by portraits 
of R. Akiva Eger and the Chatam Sofer. These are surrounded by portraits of other 
rabbis, mostly Chassidic leaders: the Maggid of Kozhnitz, Rebbe David of Tolna, Rebbe 
Yochanan of Rachmastrivka, R. Yehonatan Eybeschutz, the Baal Shem of Michelstadt, 
Rebbe Avraham of Trisk, Rebbe Yitzchak of Neshchiz, R. Yitzchak Elchanan Spektor, 
Rebbe Menachem Mendel of Vizhnitz, Rebbe Shneur Zalman of Liadi, Rebbe Yaakov 
Yitzchak of Makarov and Rebbe Aharon of Chernobyl.
52 X38 cm. Fair condition. Stains. Closed and open tears, slightly affecting text and 
portraits. Sellotape repairs.
Opening price: $300

5



גרפיקה, תמונות וחפצים12 

6. כרזה ליטוגרפית - הלווית האדמו"ר בעל "דברי יחזקאל" משינאווא - וינה
 ,Isidor Knopf ציור הלוית הרב הצדיק... מו"ה יחזקאל הלבערשטאם...". הדפסה ליטוגרפית. וינה, דפוס"

]מפנה המאה ה-20 בקירוב[. 
יחזקאל"  "דברי  בעל  הלברשטאם  שרגא  יחזקאל  רבי  האדמו"ר  הלווית  של  מרשים  ציור  הכרזה  במרכז 
משינאווא. תחתיו הכיתוב )קטוע בחלקו(: "ציור הלוית הרב הצדיק האי סבא קדישא אור ישראל מו"ה 
נוסף  וכיתוב  יגן עלינו אמן",  זכותו   - ו' טבת תרנ"ט  זצ"ל אב"ד... נאסף אל עמיו  יחזקאל הלבערשטאם 

)בפולנית(, שמדובר בהלווית רבה של העיר Szinawa )שינאווא(. 
בצדי הציור שלושה דיוקנאות )במקור היו ארבעה, אבל הרביעי חסר(, של המגיד מקוז'ניץ, האדמו"ר רבי 

מנחם מנדל מויז'ניץ, והגאון מווילנא. 
55 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים. קרעים וקרעים חסרים. קרע חסר גדול בחלקה השמאלי-תחתון  X37.5

של הכרזה, עם פגיעה בטקסט ובאיור. תיקונים בנייר דבק חומצי. 

פתיחה: $300

6. Lithograph Poster – Funeral of the Divrei Yechezkel, Rebbe of Shinova – 
Vienna
Lithograph depicting the funeral of Rebbe Yechezkel Halberstam. Vienna: Isidor 
Knopf, [ca. turn of the 20th century].
In the center, illustration of the funeral of Rebbe Yechezkel Halberstam, the Divrei 
Yechezkel of Shinova (Sieniawa), captioned in Hebrew and Polish (some loss to 
caption). The illustration is surrounded by three portraits (originally four, one lacking) 
– the Maggid of Kozhnitz, Rebbe Menachem Mendel of Vizhnitz and the Gaon of Vilna.
55 X37.5 cm. Fair-poor condition. Stains. Closed and open tears. Large open tear to 
lower-left corner of poster, with loss of text and illustration. Sellotape repairs.
Opening price: $300

6
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 - שבע גלויות עם דיוקנאות רבנים   .7
גלויות "שנה טובה" - ברסלאו, המאה 

ה-19/20

וברכות  רבנים  דיוקנאות  עם  גלויות  שבע 
 ,S. Schottlaender דפוס  השנה.  לראש 
ברסלאו, ]סוף המאה ה-19 או ראשית המאה 

ה-20[. 
על כל גלויה מופיע דיוקן נאה במסגרת מעוטרת 
- דיוקנאות רבי עקיבא איגר, רבי שמעון סופר, 
רבי  כ"ץ,  נפתלי  רבי  אייבשיץ,  יהונתן  רבי 
ורבי  אברהם טיקטין, רבי אריה ליב ברעסלוי 
מופיעות  הדיוקנאות  לצד  מייזליש.  דובעריש 
ברכות "כתיבה וחתימה טובה!" ו"לשנה טובה 

תכתבו" )גלויה אחת ללא ברכה(. 
הגלויות נשלחו בדואר בראשית המאה ה-20 
ונושאות מכתבים קצרים בשפות שונות. בגבן 

רישום כתובות הנמענים וחותמות דואר.
טוב-בינוני.  כללי  מצב  ס"מ.   4 X9 גלויות.   7

כתמים ובלאי.
מקור: אוסף ד"ר חיים גרוסמן.

פתיחה: $500

7a

7c

7b
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7. Seven Postcards with Portraits 
of Rabbis – Shanah Tovah 
Postcards – Breslau, 19th/20th 
Century
Seven postcards with portraits 
of rabbis and greetings for Rosh 
Hashanah. Breslau: S. Schottlaender, 
[late 19th or early 20th century].
Each postcard features a fine portrait 
set in a decorative border – portraits 
of R. Akiva Eger, R. Shimon Sofer, 
R. Yehonatan Eybeschutz, R. Naftali 
Katz, R. Avraham Tiktin, R. Aryeh 
Leib Breslau and R. Dov Berish 
Meisels. Next to the portraits, 
greetings for Rosh Hashanah (one 
postcard without greeting). 
The postcards were sent by mail in 
the early 20th century; brief letters 
in various languages. Addresses and 
postmarks on verso.
7 postcards. 9 X4 cm. Overall good-
fair condition. Stains and wear. 
Provenance: Collection of Dr. Haim 
Grossman.
Opening price: $500

7e

7f
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8. אוסף גדול ומגוון של דפי "שנה טובה"
אוסף גדול ומגוון של דפים מודפסים עם ברכות ל"שנה טובה" - איגרות, פניות לתורמים ממוסדות ציבור 
ולוחות שנה. ירושלים, צפת, פריז וערים נוספות, שנות הת"ר ]1880-1940 בקירוב[. עברית, אנגלית, צרפתית 

וגרמנית.
האוסף כולל איגרות "שנה טובה" נאות, מעוטרות באיורים - המקומות הקדושים, דיוקנאות הברון משה 

הירש ומשה מונטיפיורי, דיוקן רבי צדוק כהן רבה של פריז, תמונות מחיי המוסדות בירושלים, ועוד.
ביד, בכתיבה קליגרפית,  וכתובה  גם איגרת "שנה טובה" מעוטרת  לצד הדפים המודפסים כולל האוסף 
מטעם כולל קוידינוב בירושלים )אלול תרס"ח ]1908[(. דפים מאוירים בסגנון דומה נעשו בירושלים בשנות 
התר"נ-התר"ס עבור מוסדות ויחידים )ראה קטלוג "קדם" מכירה מקוונת 033 פריט 194 - דף שהוכן בידי 
רבי ישראל שמעון שיין; וראה גם: קטלוג "קדם" מכירה 67, פריט 184; מכירה מקוונת 015, פריט 374; מכירה 

מקוונת 025 פריט 15(.
75 פריטים מודפסים + איגרת כתובה ביד + מספר מעטפות. גודל ומצב משתנים.

מקור: אוסף ד"ר חיים גרוסמן.

פתיחה: $1000

8a8b
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8. Large and Assorted Collection of Printed Leaves with Shanah Tovah 
Greetings
Large and assorted collection of printed leaves with Shanah Tovah greetings – letters, 
appeals to donors and calendars. Jerusalem, Safed, Paris and other cities, ca. 1880-1940. 
Hebrew, English, French and German.
The collection includes fine printed Shanah Tovah letters, decorated with illustrations 
of holy sites, portraits of Baron Maurice de Hirsch and Moses Montefiore, portrait of R. 
Zadoc Kahn Rabbi of Paris, pictures of Jerusalem institutions, and more.
Apart from the printed leaves, the collection also includes a handwritten and hand-
decorated Shanah Tovah letter, in calligraphic script, from Kollel Koidanov in Jerusalem 
(Elul 1908). Similar decorated leaves were produced in Jerusalem in the 1890s-1900s for 
institutions and individuals.
75 printed items + handwritten letter + several envelopes. Size and condition vary.
Provenance: Collection of Dr. Haim Grossman.
Opening price: $1000

8c8d
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9. סדר האושפיזין - כרזה ליטוגרפית צבעונית לסוכה - ירושלים, ראשית המאה ה-20
סדר האושפיזין, כרזה ליטוגרפית נאה ומפורטת. דפוס מונזון עבור אשר הויזמאן, ירושלים, ]ראשית המאה 

ה-20[.
ותחתית הכותל המערבי,  נראה הר הבית  סוכות. במרכזה  א' של  לליל  רצון"  "יהי  נוסח  בראש הכרזה 
ופרחים. סביב משובצות סצנות המתארות כל אחד מן האושפיזין לצד  מוקפים מסגרת מסוגננת, עצים 

הפסוק המתאים, ולצד כל תמונה נוסח ההזמנה לסוכה ליום זה. 
60 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים, קרעים וקרעים חסרים בשולי הדף, ללא פגיעה בהדפס. X47

פתיחה: $300

9. Ushpizin – Color Lithograph for the Sukkah – Jerusalem, Early 20th Century
Ushpizin, fine, detailed lithograph. Jerusalem: Monsohn for Asher Hausman, [early 
20th century].
Text of the prayer for the first night of Sukkot at the top. The Temple mount and the 
Western Wall are depicted in the center, surrounded by scenes representing each of the 
Ushpizin, and the text for inviting each one.
60 X47 cm. Good condition. Minor stains. Marginal closed and open tears, not affecting 
print.
Opening price: $300

9
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10. עקדת יצחק - כרזה ליטוגרפית מעשה ידי משה שאה מזרחי - ירושלים, תרס"ח
]ירושלים,   .)1940 - ידי משה בן יצחק שאה מזרחי )לפני 1870  עקדת יצחק, ליטוגרפיה צבעונית מעשה 

תרס"ח )1907/8([.
הכרזה נחלקת לשתי רצועות רוחב: ברצועה העליונה, המעוטרת בראשה בקשת מסוגננת, נראים אברהם 
המניף את המאכלת, יצחק העקוד על גבי המזבח, המלאך והאיל הנאחז בסבך בקרניו; ברצועה התחתונה 
נראים אברהם ובידו האש והמאכלת, יצחק הנושא את העצים, שני הנערים המתוארים בשמם - ישמעאל 
ואליעזר, והחמור. לצד מרבית הדמויות - ובכלל זאת החמור - כתוב שמן, וכן מופיעים הפסוקים המתאימים 
מן המקרא. מימין ומשמאל נראים אגרטלים עמוסי פרחים וכן שתי תמונות קטנות נוספות מחיי יצחק: 

"אליעזר לקח את רבקה" ו"אברהם גרש את הגר ואת בנה".
בשתי פינות הכרזה העליונות נראים שני צמדי אריות תומכים בכתרי-תורה, סמלי שנים-עשר השבטים 

והפסוק "ברוך אתה בבאך, ברוך אתה בצאתך". 
.)F 4128 עותק נוסף מן הכרזה, שנדפס בצבעים אחרים, מצוי במוזיאון היהודי בניו יורק )מס' פריט

45 ס"מ. מצב טוב. שולי הכרזה מקופלים. שולי הכרזה התחתונים חתוכים תוך פגיעה קלה בהדפס  X63
וחתימת האמן חסרה. קרעים וקרעים חסרים בשוליים. כתמים קלים. קמטים.

ספרות: שלום צבר, עקדת יצחק בעבודותיו של משה שאה מזרחי: מחלוצי האמנות העממית בארץ ישראל. 
בתוך: אביעד הכהן, חנה עמית וחיים באר )עורכים(, מנחה למנחם, קובץ מאמרים לכבוד הרב מנחם כהן, 

הוצאת הקיבוץ המאוחד, רעננה, 2007. עמ' 465-487.

פתיחה: $300
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10. The Binding of Isaac – Lithograph by Moshe Shah Mizrachi – Jerusalem, 
1908
The Binding of Isaac, color lithograph by Moshe son of Yitzchak Shah Mizrachi (before 
1870 – 1940). [Jerusalem, 1907/1908].
The lithograph is divided into two horizontal panels. The upper panel, decorated with 
a stylized arch, depicts Abraham brandishing the knife, Isaac bound on the altar, the 
angel and the ram caught in the bush; Abraham, Isaac, Ishmael, Eliezer and the donkey 
are depicted in the lower panel. The panels are flanked on both sides with flower filled 
vases and two small scenes from Isaac's life. 
Two pair of lions bearing Torah crowns in upper corners, with the emblems of the 
twelve tribes.
An additional copy of the plaque, printed in different colors, is found in the Jewish 
Museum of New York (item F 4128).
63 X45 cm. Good condition. Edges folded. Lower margin cut with slight damage to print, 
and loss of artist's signature. Marginal closed and open tears. Minor stains. Creases.
Reference: Shalom Sabar, The Binding of Isaac in the Work of Moshe Shah Mizrahi: 
A Persian-Jewish Folk Artist in Early 20th Century Jerusalem. In: Aviad HaCohen, 
Hana Amit and Chaim Be'er (editors), Minchah L'Menachem, Raanana: HaKibbutz 
HaMe'uchad, 2007. Pp. 465-487.
Opening price: $300

11. עקידת יצחק - כרזה ליטוגרפית מעשה ידי משה שאה מזרחי - העשורים הראשונים 
של המאה ה-20

 .)1940  -  1870 )לפני  מזרחי  שאה  יצחק  בן  משה  ידי  מעשה  גדולה  צבעונית  ליטוגרפיה  יצחק,  עקידת 
]ירושלים? העשורים הראשונים של המאה ה-20[.

ברצועה  רוחב:  רצועות  לארבע  נחלקת  מזרחי,  של  המוכרות  העקדה  מתמונות  יותר  המפורטת  הכרזה, 
ירושלים,  הראשונה שלוש תמונות, כל אחת משובצת בתוך קשת מעוטרת: הר הזיתים, מראה כללי של 
ובתווך אברהם, יצחק ושרה, לצד ציטוט מן הפיוט "עת שערי רצון להפתח" העוסק בעקדת יצחק, ומבוסס על 
המדרש המתאר את חילופי הדברים בין אברהם ושרה טרם העקדה: "אברהם אמר לשרה / כי חמודך יצחק 
גדל ולא למד עבודת שחק / אלך ואורהו אשר לו אל חק / אמרה לכה אדון אבל אל תרחק". ברצועה השניה 
נראים אברהם המניף את המאכלת, יצחק העקוד על גבי המזבח, המלאך והאיל הנאחז בסבך בקרניו. כמו 
כן נראה "מלבוש של יצחק תלוי על האילן"; ברצועה השלישית נראים אברהם ובידו האש והמאכלת, יצחק 
הנושא את העצים, שני הנערים המתוארים בשמם - ישמעאל ואליעזר, והחמור. ברצועה הרביעית, שלרוב 
אינה מופיעה בתיאורי עקדת יצחק של מזרחי, נראית רבקה המשקה את אליעזר, ולצדו אורחת גמלים. לצד 
מרבית הדמויות - ובכלל זאת החמור - כתוב שמן, ובין הרצועות מופיעים הפסוקים המתאימים מן המקרא.

העבודה  את  לייחס  שיש  קובע  מזרחי",  שאה  משה  של  בעבודותיו  יצחק  "עקדת  במאמרו  צבר,  שלום 
למזרחי, אף שאינה חתומה.

56 ס"מ. מצב בינוני-טוב. שולי הכרזה מקופלים. קרעים ארוכים לאורך הכרזה, מתוקנים בנייר דבק  X43
חומצי. קרעים וקרעים חסרים קלים לשולי הכרזה. כתמים. סימני קיפול.

ספרות: שלום צבר, עקדת יצחק בעבודותיו של משה שאה מזרחי: מחלוצי האמנות העממית בארץ ישראל. 
בתוך: אביעד הכהן, חנה עמית וחיים באר )עורכים(, מנחה למנחם, קובץ מאמרים לכבוד הרב מנחם כהן, 

הוצאת הקיבוץ המאוחד, רעננה, 2007. עמ' 465-487.

פתיחה: $300
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11. The Binding of Isaac – 
Lithograph by Moshe Shah 
Mizrachi – First Decades of 
the 20th Century
The Binding of Isaac, large color 
lithograph by Moshe son of 
Yitzchak Shah Mizrachi (before 
1870 – 1940). [Jerusalem? first 
decades of 20th century].
This lithograph, more detailed 
than Mizrachi's known Binding 
of Isaac works, is divided into 
four horizontal panels. The 
uppermost panel contains three 
pictures, each set in a stylized 
arch: Mount of Olives, a 
general view of Jerusalem, and 
between them Abraham, Isaac 
and Sarah, with a quotation 
from a piyyut relating the 
discussion between Abraham 
and Sarah before the binding. 
The second panel depicts 
Abraham brandishing the 
knife, Isaac bound on the altar, 
the angel and the ram caught 
in the bush. The third panel 
depicts Abraham, Isaac, Ishmael, Eliezer and the donkey. A fourth panel, which does 
not usually appear in Mizrachi's depictions of the binding of Isaac, portrays Rebecca 
giving a drink to Eliezer, who is accompanied by a caravan of camels.
Shalom Sabar, in his essay The Binding of Isaac in the Work of Moshe Shah Mizrahi, 
attributes this unsigned work to Moshe Shah Mizrachi.
56 X43 cm. Fair-good condition. Edges folded. Long tears down plaque, repaired with 
sellotape. Minor closed and open tears to edges. Stains. Folding marks.
Reference: Shalom Sabar, The Binding of Isaac in the Work of Moshe Shah Mizrahi: 
A Persian-Jewish Folk Artist in Early 20th Century Jerusalem. In: Aviad HaCohen, 
Hana Amit and Chaim Be'er (editors), Minchah L'Menachem, Raanana: HaKibbutz 
HaMe'uchad, 2007. Pp. 465-487.
Opening price: $300
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12. משה שאה מזרחי - שני הדפסים - עקידת יצחק ומגילת אסתר
שני הדפסים ליטוגרפיים צבעוניים בפורמט קטן מעשה ידי משה בן יצחק שאה מזרחי )לפני 1870 - 1940(. 

ירושלים, ראשית המאה ה-20 / 1902.
1. עקידת יצחק, ירושלים, ]ראשית המאה ה-20[.

ההדפס ערוך בקומפוזיציה הרווחת בציורי העקידה של מזרחי ושל אחרים בני זמנו: מסגרת ובה פסוקים 
מסיפור העקדה, ובתוכה שתי רצועות. בעליונה נראים אברהם, יצחק העקוד על המזבח, המלאך והאיל; 
בתחתונה נראים אברהם, יצחק, ישמעאל, אליעזר )הנערים שהמקרא אינו נוקב בשמם(, והחמור. גרסה זו 

של ההדפס שונה מעט מגרסאות מתועדות אחרות.
24 ס"מ. מצב טוב. החתימה המודפסת בתחתית הדף, ולצדה ככל הנראה אף התאריך, נמחקו בדיו  X21

שחורה. קרעים בשולי הדף. כתמים, רובם בשולי הדף. קמטים. נקבי תליה בשולי הדף.
2. תמונות מסיפור מגילת אסתר, ירושלים, תרס"ב.

בהדפס נראות חמש סצנות שונות ממגילת אסתר: "המלך אחשוורוש ואסתר המלכה"; "ומרדכי יצא מלפני 
"אלו  על העץ";  "ויתלו את המן  ודחופים";  יצאו מבוהלים  ואחשתרנים  רוכבי הרכש  "הרצים   ;")!( מלך 
עשרת בני המן הרשע". בתחתיתו כתובת, חתימה מודפסת ותיארוך: "אכלו רעים שתו ושכרו וימי הפורים 

בשמחה שמרו: כתבתי פעה"ק ירושלם ת"ו ]אני הצעיר משה בן יצחק מזרחי ש' בסתר )=תרס"ב(...[".
ההדפס מתועד בקטלוג "אמנות ואומנות בארץ ישראל במאה הי"ט", הוצאת מוזיאון ישראל, ירושלים, 

1979. תמונה 103.
24 ס"מ. מצב טוב. החתימה והתאריך המודפסים בתחתית הדף נמחקו בדיו שחורה. קרעים, סימני  X21

קיפול וקמטים. כתמים מזעריים. 

פתיחה: $400
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12. Moshe Shah Mizrachi – Two Prints – Binding of Isaac and Megillat Esther
Two small color lithographs by Moshe son of Yitzchak Shah Mizrachi (before 1870 – 
1940). Jerusalem, early 20th century / 1902.
1. Binding of Isaac, Jerusalem, [early 20th century].
The lithograph is divided into two horizontal panels, the upper one depicting Abraham, 
Isaac bound on the altar, the angel and the ram and the lower one Abraham, Isaac, 
Ishmael, Eliezer and the donkey. Differs slightly from other documented versions. 
21 X24 cm. Good condition. Printed signature at foot of leaf (presumably followed 
by the date), deleted in black ink. Marginal tears. Stains, mostly marginal. Creases. 
Pinholes.
2. Scenes from Megillat Esther. Jerusalem, 1902.
Scenes from the Megillat Esther. Caption, printed signature and date at foot of print.
The print is documented in the catalog Arts and Crafts in 19th Century Eretz Israel 
(Jerusalem: The Israel Museum, 1979), picture 103.
21 X24 cm. Good condition. Printed signature and date at foot of leaf deleted in black 
ink. Tears, folding marks and creases. Tiny stains.
Opening price: $400
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13. כרזה ליטוגרפית - מראות 
ממגילת אסתר - דפוס מונזון 
המאה  ראשית  ירושלים,   -

ה-20

כרזה ליטוגרפית צבעונית המתארת 
סצנות ממגילת אסתר. דפוס מונזון, 

ירושלים, ]ראשית המאה ה-20[.
שונות  סצנות  מציגה  הכרזה 
הפסוקים  לצד  המגילה,  מן 
לאסתר  המלך  "ויושט  המתאימים: 
יצא  "ומרדכי  הזהב",  שרביט  את 
מלפני המלך", "ואת עשרת בני המן 
תלו", "ומשלוח מנות איש לרעהו". 
התמונות משובצות בין שני עמודים 
מעוטרים  מסוגננים,  קלאסיים 
פרחים.  ובשרשרות  בצמחיה 
קבר  נראה  הדף  בתחתית  במדליון 

רחל.
כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   47 X30

קלים. פגמים מזעריים בשולי הדף.

פתיחה: $500

13. Lithograph – Scenes from Megillat Esther – Printed by Monsohn – 
Jerusalem, Early 20th Century
Color lithograph depicting various scenes from Megillat Esther, with the corresponding 
verses. Jerusalem: Monsohn, [early 20th century].
The scenes are set between two classic pillars decorated with foliage and floral garlands. 
Rachel's Tomb is seen in a cartouche at the foot of the leaf.
30 X47 cm. Good condition. Minor stains. Tiny marginal blemishes.
Opening price: $500
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14. "אהבת ציון" - מיקרוגרפיה בדפוס ליטוגרפי מעשה ידי שמואל שולמאן - ביירות, 
סוף המאה ה-19

 Imprimerie .אהבת ציון", מיקרוגרפיה מעשה ידי שמואל שולמאן, מודפסת בדפוס ליטוגרפי וצבועה ביד"
Catholique, ביירות, ]סוף המאה ה-19[.

"נרננה  הפסוק  את  הנושא  דגל  נישא  ומעליו  המקדש  מקום  של  סמלי  ייצוג  ניצב  המיקרוגרפיה  במרכז 
ציונה". משני צדי מקום המקדש צומחים שני  נס  נדגול", ותחתיו הפסוק "שאו  ובשם אלהינו  בישועתך 
את  המתארת  וצרפתית(  )עברית  כתובת  ההדפס  בתחתית  נגינה.  כלי  תלויים  ענפיהם  ועל  ערבה  עצי 
הנראה במיקרוגרפיה ואת מקור הפסוקים המרכיבים אותה: "החלק הראשון כתוב בכל פסוקי כתבי הקדש 
מידי  "נעשה  ונחמיה". הכתובת חתומה בדפוס:  עזרא  ובדוד, החלק השני כתוב בספרי  בציון  המדברים 
לזכרון אהבת ציון, שמואל שולמאן". ההקדשה לברון רוטשילד ולחובבי ציון, המופיעה בעותקים אחרים 
של ההדפס, אינה מופיעה בעותק זה, לעומת זאת צוינו שם בית הדפוס ומקום הדפוס, החסרים בעותקים 

."Impr. Cathol. Beyrouth" :אחרים
בטימקוביץ'  נולד  מיקרוגרפיות.  וצייר  סת"ם  סופר  המושבות,  מחלוצי   ,)1843-1900( שולמאן  שמואל  ר' 
שברוסיה הלבנה, עלה לארץ ישראל והתיישב בצפת. היה מן הפעילים במאמצי הקמת המושבות ומחברי 
"ועד חלוצי יסוד המעלה", האגודה המייסדת של ראשון לציון, וניסה ליישב חקלאים יהודים על אדמת 

הג'יפתליק בעמק הירדן. 
47 ס"מ. מצב טוב. קרעים וקרעים חסרים קלים, רובם בשולי הדף. כתמים, לרוב ללא פגיעה בהדפס. X40

פתיחה: $300

14



גרפיקה, תמונות וחפצים25 

14. Ahavat Zion – Lithographed Micrography by Shmuel Schulman – Beirut, 
Late 19th Century
Ahavat Zion, micrography by Shmuel Schulman – hand colored lithograph. Beirut: 
Imprimerie Catholique, [late 19th century].
A symbolic depiction of the Temple site occupies the center, flanked by willow trees 
bearing musical instruments. An inscription at the foot of the print (in Hebrew and 
French) describes the micrography and the source of the verses comprising it. Signed 
in print. 
R. Shmuel Schulman (1843-1900), a pioneer and activist for the establishment of 
moshavot in Eretz Israel, sofer and micrography artist. Born in Belarus, he immigrated 
to Eretz Israel and settled in Safed.
40 X47 cm. Good condition. Minor closed and open tears, mostly marginal. Stains, 
mostly not affecting print.
Opening price: $300

15. כרזה לכבוד חודש אדר - מיקרוגרפיה של מגילת אסתר - צפת, סוף המאה ה-19 או 
ראשית המאה ה-20

כרזה גדולה לכבוד חודש אדר, כתובה ומעוטרת ביד. ]צפת?, סוף המאה ה-19 או ראשית המאה ה-20[.
בראש הכרזה הכתובת "משנכנס אדר מרבין בשמחה", ומתחתיה הקדשה, "מנחה שלוחה לכבוד חותני 
מחברתו נאוה וצאצאיהם תחיו" היוצרת ראשי תיבות - "משלח מנות"; והפסוקים "ליהודים היתה אורה 
בארבעה  מגילה  הלכות  כתובות  במרכז  ירושלים".  בטוב  וראה  מציון  ה'  "יברכך  ויקר",  וששון  ושמחה 
טורים, עם אקרוסטיכון - "שמואל, מרדכי, אסתר". למטה מופיעים ברכות קריאת המגילה והפיוט "שושנת 
יעקב". הדף מוקף במסגרת מיקרוגרפית ובה כתובה מגילת אסתר. הכרזה לא הושלמה - חלק משטחה נותר 

ריק ואחת מהלכות המגילה לא נכתבה אף שהוכן לה מקום.
50 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. קרעים וקרעים חסרים בשוליים ולאורך סימני הקיפול. עקבות תיקונים  X70

בנייר דבק חומצי. כתמים, בהם כתמים מן הדיו עקב הקיפול. קמטים.
מקור: עזבון ר' יוסף צבי גייגר )1870-1944(.

פתיחה: $1000
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15. Plaque for the Month of Adar – Micrography of Megillat Esther – Safed, 
Late 19th or Early 20th Century
Large, handwritten and hand-decorated plaque for the month of Adar. [Safed?, late 
19th or early 20th century].
Inscription at the top of the plaque: "Mishenichnas Adar Marbin BeSimchah", followed 
by a dedication forming the acronym "Mishloach Manot" and various verses. The laws 
of the megillah reading are written in the center in four columns. Megillah blessings 
and Shoshanat Yaakov piyyut at the bottom part of the plaque. Micrographic border 
containing the text of the megillah. The plaque was not completed – some areas remain 
blank, and one law was not inscribed (though space was allotted to it).
Approx. 70 X50 cm. Fair condition. Closed and open tears to margins and along folds. 
Traces of sellotape repairs. Stains, including ink stains due to folding. Creases. 
Provenance: Estate of R. Yosef Zvi Geiger (1870-1944).
Opening price: $1000
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16. תוכנית בית כנסת - צפת, סוף המאה ה-19 או ראשית המאה ה-20 - ארון הקודש 
בצד דרום

תכנית סכמטית של בית כנסת, משורטטת וצבועה ביד. ]צפת, סוף המאה ה-19 או ראשית המאה ה-20[.
צבעי גואש על נייר.

צפונית  השוכנת  בצפת  כנהוג  דרום,  בצד  משובץ  הקודש  ארון  ביד.  וצבועה  משורטטת  גדולה,  תוכנית 
לירושלים. לוח "מזרח" שצויר בצפת בתקופה זו אף הוא מורה על צד דרום במקום, כמקובל, על צד מזרח 

)ראו מכירת "קדם" 48 פריט מס' 10(.
74 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים. קרעים וקרעים חסרים קלים בשוליים ולאורך סימני הקיפול.  X53

כתמים קלים.

פתיחה: $300

16. Synagogue Plan – Safed, Late 19th or Early 20th Century – Torah Ark on 
Southern Wall
Large schematic plan of a synagogue, hand drawn and painted. [Safed, late 19th or 
early 20th century]. 
Gouache on paper.
The Torah ark is drawn on the southern wall, as was customary in Safed, which is 
located north of Jerusalem (see Kedem Auction 48, item 10). 
74 X53 cm. Good condition. Folding marks and creases. Minor closed and open tears to 
margins and along folds. Minor stains. 
Opening price: $300
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17. שני לוחות "מזרח" ליטוגרפיים - מפת כדור הארץ, מפת ארץ ישראל ופנורמות של 
צפת וירושלים - צפת, תרס"ה

שני לוחות "מזרח" גדולים ונאים בדפוס ליטוגרפי, עם מפת ארץ ישראל, מעשה ידי משה קליער. הוצאת 
משה קליער, צפת / דפוס מונזון, ירושלים, תרס"ה )1905(.

במרכז כל לוח נראית מפת ארץ ישראל לרוחב )צד מזרח למעלה( מחולקת לנחלות השבטים, ובה מסומנות, 
בין היתר, המושבות החדשות; מתחתיה מפת כדור הארץ, ולמעלה פנורמה - בלוח אחד נראית פנורמה 
של צפת, משובצת תמונות קטנות של אתרים חשובים כגון קבר רבי יוחנן הסנדלר, המושבה ראש פינה 
ועוד; בלוח השני נראית פנורמה של ירושלים, משובצת תמונות קטנות של חברון, קבר רחל, הכותל ו"ע"ה 

ציון ת"ו". בין המפות וסביבן משובצים פסוקים מתאימים.
60 ס"מ. מצב טוב. כתמים, קמטים ופגמים קלים בשולי הלוחות. X50

 E. & G. Wajntraub, Hebrew Maps of the Holy Land. Wien: Brüder Hollinek, 1992. :ספרות
.W. 82

פתיחה: $400
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17. Two Lithograph "Mizrach" Plaques – World Map, Map of Eretz Israel, and 
Panoramas of Safed and Jerusalem – Safed, 1905
Two large, fine lithograph Mizrach plaques, with map of Eretz Israel, by Moshe Klier. 
Safed: Moshe Klier / Jerusalem: Monsohn, 1905.
A map of Eretz Israel widthwise (east on top) is drawn at the center of each plaque, 
with a map of the world beneath it and a panorama at the top – of Safed in one plaque 
and of Jerusalem in the other. Small pictures of holy sites are inset. 
60 X50 cm. Good condition. Minor marginal creases and blemishes.
Reference: E. & G Wajntraub, Hebrew Maps of the Holy Land. Wien: Brüder Hollinek, 
1992. W. 82.
Opening price: $400
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18. מפת ארץ ישראל והמושבות - לוח יאהרצייט - צפת, תרע"ד
ישראל  ארץ  מפת  ובמרכזו  יאהרצייט  לוח  וסוריא",  פאלעסטינא  פון  קארט  לאנד  אונד  שטעדט  "דיא 

והמושבות, מעשה ידי מיכאל פרידמאן. צפת, תרע"ד )1913/1914(.
לוח יאהרצייט גדול וצבעוני בדפוס ליטוגרפי. במרכז נראית מפת ארץ ישראל צבעונית ומפורטת, מחולקת 
לנחלות השבטים. הים התיכון וקפריסין מתוארים ביידיש. סביב המפה מסגרת רחבה, ובה רשימה המונה 
את המושבות היהודיות בארץ ישראל, תחת הכותרת "דיא אידישע קאלאניען" )מתוארכת תרע"ד(. שמות 
מקומות  של  ונאיביים  סכמטיים  תיאורים  משובצים  במסגרת  כן,  כמו  היידי.  בכתיב  מופיעים  המושבות 
קדושים וערים בארץ, נתונים במסגרות מסוגננות שונות: "עיר יפו ת"ו", "עיר חיפו ת"ו", "מדרש שלמה - 
מקום מקדש", "עיה"ק צפת ת"ו וקבר ה"ר שמעון בר יוחאי", "עיר ה"ק טבריא ת"ו", "עיה"ק ציון ת"ו וקברי 

מלכי בית דוד", "מערת המכפלה בעיה"ק חברון". בתחתית הדף קרטוש ובו מקום לרישום שם הנפטרים.
הלוח חתום בדפוס: "זה הציור נערכה על ידי ה"ר מיכאל פרידמאן הדרשן מעיה"ק צפת ת'ו'ב'". גרסה 
 E. & G.( מאוחרת של הלוח, נעדרת חתימה, ובה כותרות באנגלית וכתובת "מזרח", נדפסה בשנת תרצ"ז

.)Wajntraub, Hebrew Maps of the Holy Land. Wien: Brüder Hollinek, 1992. W. 100.
.OCLC-המפה אינה מופיעה בספריה הלאומית וב

56 ס"מ. מצב טוב-בינוני. קרעים וקרעים חסרים בשוליים. סימני קיפול וקמטים. כתמים. רצועות נייר  X48
דבק חומצי בגב.

פתיחה: $300
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18. Map of Eretz Israel and the Moshavot – Yahrzeit Plaque – Safed, 1913/1914
Large color lithograph Yahrzeit plaque with a map of Eretz Israel and the moshavot, by 
Michael Friedman. Safed, 1913/1914.
A detailed map of Eretz Israel divided into tribal territories is depicted in the center of 
the plaque, surrounded by a wide border containing a list of the Jewish moshavot and 
naïve depictions of holy sites and cities in Eretz Israel, set in various stylized frames.
Empty cartouche at the foot of the leaf for inscribing the names of the deceased. 
Signed in print. 
A later, unsigned version of the plaque, with English headings and inscribed "Mizrach", 
was printed in 1937 (E. & G. Wajntraub, Hebrew Maps of the Holy Land. Wien: Brüder 
Hollinek, 1992. W. 100.).
The map is not listed in the NLI, nor in OCLC.
56 X48 cm. Good-fair condition. Marginal closed and open tears. Folding marks and 
creases. Stains. Strips of sellotape on verso.
Opening price: $300
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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 

ומעוטרות  זהב  לזוגות שנישאו בעיר, כתובות באותיות  אירופי. בני צפת מספרים כי היה מכין כתובות 

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 ועליהם מילים עבריות כדי שילמדו אותן הילדים, ואת ילדיו ונכדיו לימד את השפה עד שידעו 

אותה על בוריה.

R. 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 "Kollel" institutions, and 
his home was a regular meeting place for the "gabba'im" (managers) of the various 
local Kollelim and congregations. The Yishuv's foremost newspapers – including 
"Havatzelet," "HaLevanon," and "HaZefirah" – regularly published his articles. He also 
served as a scribe for the Kollelim, 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 R. Yosef Zvi was a lover and champion of 
the Hebrew language, and in his efforts to promote the language he would put up posters 
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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19. יוסף צבי גייגר - כרזה לסוכה - תפילה כשנכנסים לסוכה ונוסח הזמנת האושפיזין - 
צפת, סוף המאה ה-19 או ראשית המאה ה-20

כרזה מעוטרת לסוכה, מעשה ידי ר' יוסף צבי גייגר )1870-1944(. ]צפת, סוף המאה ה-19 או ראשית המאה 
ה-20[.

דיו, צבעי מים וצבעי גואש על נייר.
במרכז הכרזה, בכתב-יד אמן, כתוב נוסח "תפלה כשנכנסין לסוכה", ומתחתיה, בשבעה טורים, נוסח הזמנת 
האושפיזין לכל יום מימי החג. בראש הכרזה שתי תפילות נוספות: "יהי רצון" הנאמר בשעת אגודת הלולב 
ו"יהי רצון" הנאמר קודם לנטילת הלולב. הטקסט מוקף במסגרת מסוגננת, דמוית קשת כפולה הנתמכת על 
שני עמודים. בנקודת המפגש של שתי הקשתות נראים לוחות הברית, כתר תורה ונשר. על הקשת הימנית 
ניצב אייל ועל הקשת השמאלית - אריה. כותרות התפילות, וכן שמות האושפיזין, כתובים בדיו סגולה. 

הדף מוקף במסגרת מסוגננת נוספת.
נכדו של ר' יוסף צבי גייגר, בנימין גייגר, מספר בספר זיכרונותיו על סוכת סבו ועל קישוטיה: "הסוכה שלו 
הייתה מהיפות בעיר. על קישוטיה טרח סבא ימים רבים לפני בוא החג. מובן שאנו הנכדים הצטרפנו בשמחה 
ולקישוט, כשהתכונה מלווה את כל המשפחה מראשית חודש אלול. עם גמר הבנייה כוסו  רבה לעשייה 
הקירות בסדינים לבנים וצבעוניים. עליהם נתלו פלקטים מצוירים ומאוירים שהכין סבא במו ידיו כל שנה 
מחדש. זכור לי במיוחד הפלקט של האושפיזין שהפליא את עיני כל המתבוננים בו. כמו כן היו ציורים של 
ועופות. תקרת הסוכה הייתה  נייר של חיות  וגם מגזרות  המקומות הקדושים, קבר רחל ומערת המכפלה 
היו  ותלויים  הג'רמק,  מהר  שהובא  ריחני  הדס  של  בשכבה  כוסתה  היא  בסוכתנו.  העיקרית  האטרקציה 
קישוטים רבים שהכין סבא ]...[ שמע סוכתו היפה של ר' יוסל טודרוסעס הגיע לקהל גדול שבא לראותה בכל 
ימי החג. גאוות הנכדים הייתה גדולה בראותם ובשומעם את קריאות השמחה וההתפעלות של המבקרים".

19
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הכרזה חתומה בחותמת הדיו של עזבון ר' יוסף צבי גייגר.
נייר בצדה האחורי. תיקונים  וקרעים חסרים, מתוקנים בהדבקת  בינוני-טוב. קרעים  55 ס"מ. מצב  X41.5

בנייר דבק חומצי. כתמים.
ספרות: בנימין גייגר, אחד מזקני צפת. דפי חיים, 2011. עמ' 26.

פתיחה: $400

19. Yosef Zvi Geiger – Sukkot Plaque – Prayer Upon Entering the Sukkah and 
Text for Inviting Ushpizin – Safed, Late 19th or Early 20th Century
Decorated Sukkot plaque, by R. Yosef Zvi Geiger (1870-1944). [Safed, late 19th or early 
20th century]. 
Ink, watercolor and gouache on paper. 
The prayer upon entering the Sukkah is artistically scribed in the center of the plaque, 
with the text for inviting the Ushpizin for each day of Sukkot beneath it in seven 
columns. Two additional prayers are scribed at the top of the plaque. The text is set in 
a stylized frame of pillars and arches. Headings in purple ink. Additional decorative 
border.
In his (Hebrew) book of memoirs, R. 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 
[…] Word of the beautiful sukkah of R. 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."
Inked stamp of R. Yosef Zvi Geiger's estate.
55 X41.5 cm. Fair-good condition. Closed and open tears, mended on verso with paper. 
Sellotape repairs. Stains.
Reference: Benjamin Geiger, One of the Elders of Safed. Dapei Hayyim, Givatayim, 
2011, p. 26.
Opening price: $400
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יוסף צבי גייגר - צמד כרזות לקישוט הסוכה - צפת, סוף המאה ה-19 או ראשית   .20
המאה ה-20

צמד כרזות לקישוט הסוכה מעשה ידי ר' יוסף צבי גייגר )1870-1944(. ]צפת, סוף המאה ה-19 או ראשית 
המאה ה-20[.

צבעי מים וצבעי גואש על נייר.
צמד כרזות עגולות שצוירו על גבי מפיות נייר עגולות מודפסות. על האחת המילים "מועדים לשמחה" ועל 

השניה - "חגים וזמנים לששון"; בשתי הכרזות נראה אריה רובץ על גבעות ירוקות.
קוטר: 32 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. קרעים חסרים קלים. כתמים קלים.

פתיחה: $1000

20a
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20. Yosef Zvi Geiger – Pair of Sukkah Decorations – Safed, Late 19th or Early 
20th Century
Pair of Sukkah decorations by R. Yosef Zvi Geiger (1870-1944). [Safed, late 19th or early 
20th century].
Watercolor and gouache on paper.
Painted on round, printed paper napkins. One is inscribed "Moadim LeSimchah" and 
the other "Chagim UZmanim LeSasson"; a lion crouching on verdant hills is seen on 
both plaques.
Diameter: 32 cm. Good condition. Folding marks. Minor open tears. Minor stains. 
Opening price: $1000

20b
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21. יוסף צבי גייגר - שלושה מתווים לעבודה "עקדת יצחק" 
שלושה מתווים לעבודה "עקדת יצחק" מעשה ידי ר' יוסף צבי גייגר )1870-1944(. ]צפת, סוף המאה ה-19 

או ראשית המאה ה-20[.
עיפרון על נייר.

את  המניף  אברהם  בעבודה:  המוצגות  התמונות  שונות,  ובקומפוזיציות  בווריאציות  חוזרות,  במתווים 
המאכלת, יצחק העקוד על גבי המזבח, המלאך, האיל הנאחז בסבך בקרניו, אברהם ויצחק בדרכם, והנערים 

היושבים עם החמור.
העבודה המוגמרת נמכרה במכירת "קדם" 86 פריט מס' 85. מתווה מוגמר ברובו של העבודה מצוי באוסף 
 ,)1979 ירושלים,  ישראל,  )מוזיאון  הי"ט"  במאה  ישראל  בארץ  ואומנות  "אמנות  בספר  ומוצג  איינהורן, 

תמונה 108, שם הוא מיוחס בטעות למשה שאה מזרחי. 
50 ס"מ. מצב בינוני עד גרוע. קרעים וקרעים חסרים בכל הדפים, עם  X38 41 ס"מ עד X32 ,שלושה מתווים
פגיעות במתווים. אחד הדפים קרוע לאורכו )מנותק לשניים(. כתמים ופגמים נוספים. סימני קיפול וקמטים. 

תיקונים בנייר דבק.

פתיחה: $500

21a
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21. Yosef Zvi Geiger – Three 
Sketches for the Binding of 
Isaac 
Three sketches for the work 
Binding of Isaac by R. Yosef Zvi 
Geiger (1870-1944). [Safed, late 
19th or early 20th century].
Pencil on paper. 
The sketches show different 
variations and compositions of 
the scenes depicted in the finished 
work: Abraham brandishing the 
knife, Isaac tied on the altar, the 
angel, the ram with his horns 
tangled in the bush, and more.
The finished work was sold in 
Kedem Auction 86, item 85. A 
somewhat unfinished sketch of 
the work is found in the Einhorn 
collection, documented in the 
catalog Arts and Crafts in 19th 
Century Eretz Israel (Jerusalem: 
The Israel Museum, 1979), picture 
108 – there it is mistakenly 
attributed to Moshe Shah 
Mizrachi.
Three sketches, 41 X32 cm to 50 X38 
cm. Fair to poor condition. Closed 
and open tears to all leaves, 
affecting sketches. Tear down 
length of one leaf (leaf split in 
two). Stains and other blemishes. 
Folding marks and creases. Tape 
repairs.
Opening price: $500

21b
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22. יוסף צבי גייגר - שלושה מתווים לכיסוי למצות
עד   )1913/4( תרע"ד  ]צפת[,   .)1870-1944( גייגר  צבי  יוסף  ר'  ידי  מעשה  למצות  לכיסוי  מתווים  שלושה 

תרצ"ה )1934/5( בקירוב.
עיפרון, דיו ועפרונות צבעוניים על נייר.

בין היתר במילים "מנחה  ומעוטרים  נועדו להכנת מתנה לתורמים,  שלושה מתווים שונים; שניים מהם 
שלוחה". המתווים מציגים אלמנטים שונים מענייני הפסח וארץ ישראל: סימני הקערה, שני גדיים, מקום 
המקדש, הכותל המערבי, שבע הספירות המקבילות לסימני הקערה מסודרות על גבי מגן דוד, פסוקים, 
הברכה על אכילת מצה ועיטורים צמחיים. שניים מן המתווים מתוארכים )תרע"ד, תרצ"ה(. על אחד מן 

המתווים מופיעה הכתובת "ירושלם Jerusalem", אולם אף הוא ככל הנראה נעשה בצפת.
36 ס"מ; קוטר 59 ס"מ. מצב כללי טוב. קרעים וכתמים. קמטים. X37 ;31 ס"מ X34

פתיחה: $300

22a
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22. Yosef Zvi Geiger 
– Three Sketches for 
Matzah Covers
Three sketches for matzah 
covers, by R. Yosef Zvi 
Geiger (1870-1944). [Safed], 
ca. 1914 to 1935.
Pencil, ink and colored 
pencils on paper.
Three different sketches; 
two were intended as gifts 
to donors. The sketches 
include various elements 
related to Passover and 
Eretz Israel. Two of 
the sketches are dated. 
On sketch is inscribed 
"Jerusalem", thought it was 
also presumably produced 
in Safed.
34 X31 cm; 37 X36 cm; 
diameter 59 cm. Overall 
good condition. Tears and 
stains. Creases. 
Opening price: $300

22b
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23. יוסף צבי גייגר - מגזרת נייר - מגן דוד - צפת, תרס"ד
מגזרת נייר צבועה ביד, מעשה ידי ר' יוסף צבי גייגר )1870-1944(. ]צפת[, תרס"ד )1903/1904(. 

ההיקפיים  המשולשים  בששת  ורדים.  אגרטל  ובמרכזו  זהוב,  גדול,  דוד  ממגן  המורכבת  רבועה,  מגזרת 
פרחים ועלים, ובארבע פינות הדף ארבע ציפורים. המגזרת מתוארכת בגבה.

מגזרות מסוג זה, בהיותן נטולות הקשר ורמזים איקונוגרפיים, היו עשויות להיות "שבועות'ל" ובאותה מידה 
לשמש לקישוט הסוכה. נקבי התלייה בפינות המגזרת מעידים על שימוש בנעצים ומשכך, ככל הנראה, על 

ייעודה כמגזרת לסוכה.
20.5X23.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים. קרעים קלים, בעיקר בפינות. כמה חלקים חסרים. כתמים ונקבים. 

תיקוני נייר בגב.

פתיחה: $1000

23
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23. Yosef Zvi Geiger – Papercut – Star of David – Safed, 1903/1904
Hand-painted papercut, created by R. Yosef Zvi Geiger (1870-1944). [Safed], 1903/1904.
Square papercut, composed of a large, golden Star of David, with a vase of roses at the 
center. Four birds in the corners.
Dated on verso.
23.5 X20.5 cm. Good condition. Minor blemishes. Minor tears, primarily to corners. 
Some loss. Stains and pinholes. Mended with paper on verso.
Opening price: $1000

24. יוסף צבי גייגר - מגזרת נייר לשבועות - לוחות הברית ואריות - צפת, תרס"ב
]צפת[,   .)1870-1944( גייגר  צבי  יוסף  ר'  ידי  )"שבועות'ל"( מעשה  ביד לחג השבועות  נייר צבועה  מגזרת 

תרס"ב )1902/1901(.
מגזרת עגולה, במרכזה לוחות הברית ומעליה כתר תורה זהוב, ובו תומכים צמד אריות. מתוארכת בגבה. 

כפי הנראה, ציור לוחות הברית מעיד על ייעוד המגזרת לחג השבועות. 
בספר "מגזרות נייר, אמנות יהודית עממית" מאת גיזה פרנקל )הוצאת מסדה, 1983; עמ' 66-67( מתועדת 
מגזרת נייר זהה לשבועות )צבועה אחרת(, מאוסף המוזיאון לאתנוגרפיה ולפולקלור, תל-אביב. שם מתוארת 

המגזרת כ"שבועות'ל" מגליציה, סוף המאה ה-19. 
קוטר: 20 ס"מ. מצב טוב. כתמים. פגמים קלים. תיקוני נייר בגב המגזרת. נקבים וקרעים קלים.

פתיחה: $1000

אמנות מגזרת הנייר היא ענף האמנות היהודית העממית האירופית המובהק 

והציגו  ביותר. מגזרות הנייר היהודיות המזרח-אירופיות לבשו צורות רבות 

עושר רב של מוטיבים על פי שימושיהן השונים. עם הסוגים השונים נמנים 

על  "שיר המעלות'ל" לשמירה  "יארצייט",  לוחות  ו"שויתי",  "מזרח"  מגזרות 

השבועות,  חג  לרגל  הבית  לעיטור  ]שושנים[  "רויזאלאך"  והיילוד,  היולדת 

אושפיזין לסוכות ועוד.

The art of papercutting is perhaps the most quintessential 
type of European Jewish folk art. Eastern European Jewish 
papercuts assumed many different forms and exhibited a 
wealth of themes and motifs, to fit a wide range of purposes. 
They were used as "Mizrah" and "Shiviti" plaques; "Yahrzeit" 
plaques; "Shir HaMa'alot" plaques (Psalm 121) believed to give 
protection to childbearing mothers and newborns; "roizalakh" 
(rose-shaped ornaments) to decorate the household during the 
Shavu'ot holiday; "Ushpizin" plaques for the Sukkot holiday; 
and other forms of items.
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24. Yosef Zvi Geiger – Papercut for Shavuot – Tablets of the Law and Lions – 
Safed, 1901/1902
Hand-painted papercut for Shavuot by R. Yosef Zvi Geiger (1860-1944). [Safed], 
1901/1902.
Round papercut. Tablets of the Law topped with a golden Torah crown held by a pair 
of lions occupy the center. The Tablets of the Law motif seems to indicate that this 
papercut was designed for Shavuot.
Giza Frankel, in the book The Art of the Jewish Papercut (Hebrew; Masada, 1983; 
pp. 66-67) documents an identical papercut for Shavuot (in different colors), in the 
collection of the Tel Aviv Museum of Ethnography and Folklore. There the papercut is 
described as a Shavuot decoration from Galicia, late 19th century. 
Diameter: 20 cm. Good condition. Stains. Minor blemishes. Mended with paper on 
verso. Minor holes and tears.
Opening price: $1000
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כמנהג  פירושים,  עם  סליחות   .25
האשכנזים - ונציה, ש"ס

יפים מלוקטים ומסודרים,  סליחות, "עם פירושים 
כפי סדר ומנהג בני ק"ק האשכנזים". ונציה, דפוס 

זאן בראגדין בבית זאן דגארה, ]ש"ס 1600[.
סליחות על פי מנהג האשכנזים שבאיטליה. 

משומרים  הקדושה  החבורה  "מנהג  קכח/2:  בדף 
וויניציאה  ]פה[  לבוקר אשכנזים שהתחילו לנהוג 
בדפים  שנו...".  שנת  אדר  חודש  ביום שלישי של 
מקהילות  מנהגים  עם  תענית",  "דיני  האחרונים 

"פולין, רייסן, ליטה, פיהם, מערהרן". 
הסליחות עם הפירוש שלפנינו, נדפסו במקביל גם 
בתוך "מחזור הדרת קודש... כמנהג ק"ק אשכנזים", 

שנדפס בוונציה, שנ"ט-ש"ס. 
בכתב-יד  ורישומים  הגהות  מספר  הספר  בדפי 
)בכתיבה אשכנזית(. רישומים בכתב-יד על בטנת 

הכריכה הקדמית והאחורית. 
]1[ דף. דף קכא נכרך שלא במקומו,  קלב דף; ח, 
לאחר דף קכז. 29 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם 
עם  רבים,  שעווה  כתמי  כהים.  רטיבות  כתמי 
פגיעות בטקסט. בלאי. קרעים, בהם קרעים חסרים 
עם  נוספים,  ובדפים  השער  בדף  גדולים(  )חלקם 

פגיעות בטקסט ובמסגרת השער, משוקמים בחלקם במילוי נייר )עם השלמות של הטקסט החסר בצילום 
במסגרת  פגיעות  עם  דפים  חיתוך  מקומות.  במספר  בטקסט  פגיעות  עם  נייר  הדבקות  מקומות(.  במספר 
השער ובכותרות הדפים במספר מקומות. כריכת עור עתיקה, עם עיטורי מתכת בפינות ובמרכז הכריכה, 

ועם שרידי אבזמים לסגירה. בלאי ופגמים בכריכה. 
ח דף שנכרכו בסוף, עם סליחות, שייכים למהדורת סליחות בלתי מזוהה, כפי הנראה מהמאה ה-18. ]1[ 
דף בסוף, עם מפתח לסדר הסליחות, שייך למהדורת סליחות נוספת, מדפוסי פיורדא, במאה ה-18 בקירוב. 

פתיחה: $800

סידורים וספרי תפילה
ראה גם במדורים: דפוסי סלאוויטא וז'יטומיר; דפוסי ירושלים; 

דפוסי אנגליה וצרפת; ספרים עם חתימות והקדשות
Prayer Books
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25. Selichot with Commentaries, 
Ashkenazi Rite – Venice, 1600
Selichot with selected commentaries, 
following the rite of the Ashkenazim 
in Italy. Venice: Zuan (Giovanni) di 
Gara for Zuan (Giovanni) Bragadin, 
[1600].
Several handwritten glosses and 
inscriptions (in Ashkenazi script). 
Handwritten inscriptions on the 
front and back endpapers.
132 leaves; 8, [1] leaves. Leaf 121 
bound out of sequence, after leaf 
127. 29 cm. Fair condition. Stains, 
including dark dampstains. Many 
wax stains, affecting text. Wear. 
Tears, including open tears (some 
large) to title page and other leaves, 
affecting text and title page border, 
repaired in part with paper (with 
photocopy replacement of missing 
text in several places). Paper repairs 
affecting text in several places. 
Leaves trimmed with damage to title 
page border and headings in several 
places. Early leather binding, with metal bosses in corners and center, and clasp 
remnants. Wear and defects to binding.
8 leaves with selichot bound at the end belong to an unidentified selichot edition, 
presumably from the 18th century. [1] leaf at end, with index of selichot, belongs to 
another selichot edition, printed in Fürth, ca. 18th century.
Opening price: $800
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26. מחזור כמנהג בני רומה - מנטובה, תע"ח-ת"פ - הגהות בכתב יד
מחזור כמנהג בני רומה יצ"ו, חלק ראשון וחלק שני, עם דינים והוספות מאת רבי אברהם ידידיה באזילה. 
מנטובה, דפוס יצחק ירא ויעקב חבר טוב, ]תע"ח-ת"פ 1718-1719[. שני החלקים בכרך אחד. שער נפרד 

לכל חלק.
הוספות  נוסח,  תיקוני  הכוללות  קצוצות(,  מהן  )כמה  איטלקית  בכתיבה  הגהות  עשרות  המחזור  בדפי 
הכנסת  מבית  קדמוני']ם[  חזני']ם[  של  ישן  ממחזור  לקוטי']ם[  הם  "ההגות]![  נכתב:  ב'  בדף  ופירושים. 

הגדולה של מנטובה יע"א". רישומים נוספים בעמוד שמעבר לשער.
רטיבות  כתמי  בהם  כתמים,  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   31.5 דף.   ]2[ צב,  קיז;   ,]1[ אחד:  בכרך  חלקים  שני 
וכתמי שעווה. בלאי וקמטים. קרעים, בהם קרעים חסרים בדף השער ובדפים נוספים, עם פגיעות בטקסט, 

משוקמים בהדבקה ומילוי נייר. כריכת עור עתיקה, משוקמת, עם עיטורים מוזהבים. פגמים בכריכה.
הדף עם "דברי המגיה", רבי אברהם ידידיה באזילה, שנמצא במקור בראש החלק הראשון, נכרך בעותק 

שלפנינו בסוף החלק השני )לאחר שלושת הדפים עם דינים והוספות מאת רבי אברהם ידידיה באזילה(. 

פתיחה: $500 

26a26b



סידורים וספרי תפילה47 

26. Roman Rite Machzor – Mantua, 1718-1719 – Handwritten Glosses
Machzor following Roman rite, Parts I and II, with laws and additions by R. Avraham 
Yedidia Basilea. Mantua: Isaac Yareh and Jacob Haver Tov, [1718-1719]. Two parts in 
one volume. Divisional title pages. 
Dozens of glosses in Italian script (some trimmed), containing textual corrections, 
additions and commentaries. A note on leaf 2 states that the glosses consist of selections 
from an old machzor of early cantors in the Mantua great synagogue. Additional 
inscriptions on verso of title page. 
Two parts in one volume: [1], 117; 92, [2] leaves. 31.5 cm. Fair-good condition. Stains, 
including dampstains and wax stains. Wear and creases. Tears, including open tears 
to title page and other leaves, affecting text, repaired with paper. Early, gilt-decorated 
leather binding, repaired. Defects to binding.
Leaf with proofreader's foreword is bound here at end of part II, instead of at beginning 
of part I.
Opening price: $500
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קהילת  כמנהג  מחזורים  סט   .27
אמשטרדם,   - )צרפת(  קארפינטראץ 
תצ"ט-תקכ"ב - מהדורה ראשונה ונדירה 

- סט שלם בארבעה כרכים

סט מחזורים "כמנהג ק"ק קארפטינטראץ" )צרפת(, 
רגלים,  לשלושה  כיפור,  ליום  השנה,  לראש 
ולארבעה צומות ופרשיות. אמשטרדם, דפוס הירץ 
המשותפים  ודפוס  ושני(,  ראשון  )כרך  רופא  לוי 
הירץ לוי רופא וחתנו קאשמן )כרך שלישי ורביעי(, 
בארבעה  שלם  סט   .]1739-1762 ]תצ"ט-תקכ"ב 

כרכים. מהדורה ראשונה.
נוסח התפילה של קהילת קארפינטראץ שבדרום-

לא  זה  נוסח  לה.  ייחודי  נוסח  הנו  צרפת  מזרח 
במחזורי  הועתק  והוא  ה-18  המאה  עד  נדפס 
מסוים  שבשלב  עד  הקהילה,  בני  עבור  כתב-יד 
לא הצליחו הסופרים לספק את כמות המחזורים 
קארפינטראץ  רבני  שכותבים  וכפי  הנדרשת, 
"והנה  שלפנינו:  נוראים  לימים  למחזור  בהסכמה 
לעת כזאת מיעוטא הוא דשכיח סופרים במדינתנו 
על  נטל  כך,  בשל  בתים".  הבעלי  לכל  להספיק 
רבי  בשם  צעיר,  חכם  תלמיד  בן-המקום,  עצמו 
להעלות  )מונטיל(,  דמונטיליץ  בן שמואל  אברהם 
של  הייחודי  התפילה  נוסח  את  הדפוס  מזבח  על 
קהילת קארפינטראץ. המחזור לימים נוראים נדפס 
ראשון, בשנת תצ"ט, והוא כלל שני כרכים. מחזור 
צרכי  לספק את   - בלבד  עותקים  ב-600  נדפס  זה 
קהילת קארפינטראץ בלבד, ומשום כך הוא נדיר. 

שני הכרכים האחרים נדפסו שנים רבות מאוחר יותר )על השתלשלות ההדפסה, ראה: ש' שוורצפוקס, צער 
הדפסת ספרים, עלי ספר, ו-ז, תשל"ט, עמ' 145-147(.

ארבעה כרכים. כרך ראשון )ראש השנה(: ]2[, יד, ]1[, טו-יז, ]1[, יח-עא, ]6[, עב-קיד דף. בין דפים קיג-קיד, 
נכרכו בשנית דפים כב-כג. כרך שני )יום כיפור(: ]2[, קפה דף. כרך שלישי )שלושה רגלים(: ]2[, ריט דף. ללא 
]3[ דפים אחרונים )בהם נדפס "מנהג ק"ק לישלוא", דפים אלה נמצאים רק בחלק מהעותקים(. כרך רביעי 
)לארבעה צומות ולארבע פרשיות(: ]2[, ג, ה-קנא, ]1[ דף. 16-20 ס"מ בקירוב. מצב כללי טוב-בינוני. כתמים, 
בהם כתמי רטיבות. בלאי בחלק מהכרכים. דפים רופפים ומנותקים במספר מקומות )כולל דף השער של 
הכרך השלישי(. קרעים, בהם קרעים חסרים עם פגיעות קלות בטקסט. סימני עש עם פגיעות בטקסט בכרך 

הרביעי. מספר רישומים. כריכות עור עתיקות )לא אחידות(. בלאי, קרעים ופגמים בכריכות.
ישנם הבדלים בין הטפסים של הכרך השלישי לשלושה רגלים. בכל הטפסים מופיעה הגדה של פסח, אך 
)כפי שמופיע במפעל  ומספור הדפים בטפסים אלו שונה  נוסח ברכת המזון,  רק בחלק מהטפסים מופיע 

הביבליוגרפיה(. בטופס שלפנינו נוסח ברכת המזון אינו מופיע.

פתיחה: $700
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28. מגדל עז - ברכות שמים - חלק ג' של סידור רבי יעקב עמדין - מהדורה ראשונה - 
אלטונא, תק"ח - כריכה מקורית

ספר בירת מגדל עז - ברכות שמים, חלק ג' של הסידור מאת רבי יעקב עמדין - היעב"ץ. אלטונא, ]נדפס 
בבית המחבר רבי יעקב אב"ד עמדין[, תק"ח ]1748[. מהדורה ראשונה.

באמשטרדם,  תועלת"  "חברת  מאת  שי"  "מנחת  הקדשת  מודפסת,  נייר  תווית  מודבקת  הכריכה  בבטנת 
משנת תקפ"ה. בשער ובדפים נוספים, מופיעות חותמות של החברה )"תועלת"(.

ספר זה הוא הכרך השלישי של סידור רבי יעקב עמדין. קדמו לו שני כרכים שהדפיס רבי יעקב עמדין תחת 
השם 'פלטין בית אל'. הספר פותח בענייני ברית מילה וברכותיה, ובהמשכו עוסק בנושאים שונים ומגוונים: 
היראה",  עליית   - ל"ב  ל"עלייה  סיום  דברי  מופיעים  הספר  בסוף  וקבלה.  דרוש  פולמוס,  מוסר,  הלכות, 
ואחריהם דברי סיום ומפתחות לכל 32 ה"עליות" ]פרקים[ שנעשו כנגד "ל"ב נתיבות חכמה". מלבדם ישנם 
)"עליית הכבוד" ועוד( שהוסיף המחבר לספר זה, אך אלו מופיעים רק בחלק מהטפסים,  נוספים  פרקים 
שכן הדפסתו של הספר נפסקה באמצע ונוצרו מספר ווריאנטים )ראה להלן(. בספרו "מגילת ספר" מזכיר 
רבי יעקב עמדין את ספרו שלפנינו: "הוצאתי לאור הדפוס בעזה"י... ספר מגדל עוז וברכות שמים עם בית 

מידות". 

27. Set of Machzorim Following the Carpentras Rite (France) – Amsterdam, 
1739-1762 – First, Rare Edition – Complete Set in Four Volumes
Set of machzorim according to Carpentras rite (France), for Rosh Hashanah, Yom 
Kippur, the Three Festivals and the Four Fasts and Parashiot. Amsterdam: Hertz Levi 
Rofe (vols. I and II), and Partners Hertz Levi Rofe and son-in-law Kosman (vols. III and 
IV), [1739-1762]. Complete set in four volumes.
First edition of the machzor following the rite unique to the Carpentras community 
(south-eastern France), printed to provide for the growing needs of the community, 
which could not anymore be fulfilled with handwritten copies. The machzor for the 
High Holidays was printed in 600 copies only, and is therefore particularly rare. 
Four volumes. Vol. I (Rosh Hashanah): [2], 14, [1], 15-17, [1], 18-71, [6], 72-114 leaves. 
Extra copies of leaves 22-23 bound between leaves 113-114. Vol. II (Yom Kippur): [2], 
185 leaves. Vol. III (Three Festivals): [2], 219 leaves. Without [3] final leaves (customs 
of the L'Isle-sur-la-Sorgue community, found in some copies only). Vol. IV (Four 
Fasts and Four Parashiot): [2], 3, 5-151, [1] leaves. Approx. 16-20 cm. Overall good-
fair condition. Stains, including dampstains. Wear to some volumes. Some loose and 
detached leaves (including title page of vol. III). Tears, including open tears slightly 
affecting text. Worming to vol. IV, affecting text. Several inscriptions. Early leather 
bindings (non-uniform). Wear, tears and damage to bindings.
There are several variants of vol. III on the Three Festivals. Some copies, such as the 
present one, do not contain the text of Birkat HaMazon, and have different pagination 
(as listed in the Bibliography of the Hebrew Book). 
Opening price: $700 



סידורים וספרי תפילה50 

מעט.  ופגומה  בלויה  מקורית,  עור  כריכת  חותמות.  ובלאי.  רבים  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   17.5 דף.  שיד 
מדבקות על השדרה.

הדפסתו של ספר זה נפסקה באמצע, והוא לא הושלם בדפוס. לספר זה מספר ווריאנטים: ישנם עותקים 
 - עותקים  וישנם  'ארוך'(,  המילה:  עם  שומר-דף  האחרון  )בעמוד  עניין  באמצע  שצה  בדף  המסתיימים 
כדוגמת העותק שלפנינו )הכרוך בכריכה מקורית מתקופת ההדפסה( - המסתיימים בדף שיד, בדברי הסיום 

לל"ב הפרקים הראשונים של הספר.

פתיחה: $500
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28. Migdal Oz – Birkot Shamayim – Part 
III of Rabbi Yaakov Emden's Siddur – 
First Edition – Altona, 1748 – Original 
Binding
Birat Migdal Oz – Birkot Shamayim, Part 
III of the siddur of R. Yaakov Emden, the 
Yaavetz. Altona: [printed in the home of the 
author, R. Yaakov Rabbi of Emden], 1748. 
First edition.
Printed label inside binding, stating that 
the book was gifted by the Toelet society 
in Amsterdam, 1825. Stamps of the society 
("Toelet") on the title page and other 
leaves.
This book is the third volume of the siddur 
Paltin Beit El published by R. Yaakov 
Emden. The book begins with Brit Milah 
and its blessings, and continues with 
discussions on various topics: halachah, 
ethics, polemics, homiletics and kabbalah. 
The book ends with the conclusion to "Aliya 
32 – Aliya of Fear", followed by a conclusion 
and indexes to all 32 "Aliyot" (chapters). 
There are some additional chapters which were not added to all copies (see below)
314 leaves. 17.5 cm. Good condition. Many stains and wear. Stamps. Original leather 
binding, worn and slightly damaged. Labels on spine. 
The printing of this book was interrupted and never completed. This book has several 
variants: Some copies end with leaf 395, in the middle of a topic (with the catchword 
"Aroch" on the last page), and some copies, such as this one, end with leaf 314, with the 
conclusion to the first 32 chapters of the book.
Opening price: $500
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29. סידור רבי יעקב עמדין - חלק ראשון, 
עמודי שמים - קוריץ, תקע"ח

יעקב  רבי  מאת  פירוש  עם  אשכנז,  נוסח  סידור 
"עמודי  אל,  בית  פלטין   - ראשון  חלק  עמדין, 
]דפוס  קוריץ,  ולשבת.  לחול  תפילות  עם  שמים", 
1818[. מהדורה  אייזיק, תקע"ח  יצחק  בן  אברהם 

שניה.
ביאור  עם  אשכנז(,  )נוסח  פולין  כמנהג  סידור 
רחב, הנהגות, כוונות בדרך הנגלה ובדרך הנסתר, 

הלכות ודברי מוסר. 
נפרד  שער  דף  ולאחריו  לסידור,  כללי  שער  דף 

לחלק שלפנינו. 
בחוגי  מאד  התקבל  עמדין  יעקב  רבי  סידור 
הסידור  של  השניה  ומהדורתו  החסידות, 
)המהדורה שלפנינו( נדפסה בקוריץ בשנת תקע"ח, 
רבי  האדמו"ר  החסידות  גדולי  ובהסכמת  ביוזמת 
רבי  והאדמו"ר  מאפטא  העשיל  יהושע  אברהם 
רק  נדפסו  קוריץ  במהדורת  מטשרנוביל.  מרדכי 
נדפס  תקצ"ו  ובשנת  והשני,  הראשון  החלקים 
בברדיטשוב החלק השלישי, ביזמתם ובהסכמתם 
מרוז'ין.  ישראל  ורבי  מטשרנוביל  מרדכי  רבי  של 
בהסכמתו:  הסידור  על  כותב  מרוז'ין  ישראל  רבי 
"על אדני פז יסודתו ומחצבתו להורות דרך הישר 

בשכל צח בענין התפילה".
בניו  בשם  כותב  מספינקא  יוסף"  ה"אמרי  בעל 
של בעל ה"דברי חיים" מצאנז, ששמעו מאביהם 
שהייתה לו מסורת שהבעש"ט אמר לרבי אפרים 
הוא  היום  כל  היעב"ץ  "אחיך  היעב"ץ:  אחי 
משה  רבי  )הסכמת  העליונים"  בעולמות  דבוק 

הלברשטאם למהדורת הסידור בהוצאת "אשכול", ירושלים תשנ"ג(. בספר "צרור החיים" )להר"ח ליברזון, 
בילגוריי תרע"ג, עמ' 22( מובא בשם הבעש"ט: "חמשה בנים היו לו להחכם צבי, ועל כולם אמר הבעש"ט 
שהופיע עליהם רוח הקודש, ואחד מהם הפליג מאד בשבחו ולא גילה מי הוא, רק החברים אמרו שכוונתו 
על הרב הגאון הקדוש מהר"ר יעב"ץ זצ"ל, זי"ע". האדמו"ר בעל "ישועות משה" מוויז'ניץ כותב בהסכמתו 
)למהדורת הסידור בהוצאת "אשכול" הנ"ל(: "...סדור תפלה זה לא ירד משולחנם של רבוה"ק ואבוה"ק זי"ע 
אשר השתמשו בו בכל עת מצוא, ובמיוחד בעת עריכת הסדר הק' בליל פסח". הרבי מליובאוויטש הביא 
מספר פעמים בשיחותיו דיוקים והנהגות מסידור זה, ופעם אחת אמר כי "רבי יעקב עמדן היה מדייק בכל 

עניין בתכלית הדיוק, עד לדיוק אפילו בנוגע לאותיות וכו'" )ספר בצל החכמה, עמ' 265(. 
]2[, רסט, רפ-שפז דף. דף שפז נכרך שלא במקומו, לאחר דף ו. 17 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כתמים, בהם 
כתמי רטיבות וכתמים כהים )עם פגיעה בטקסט(. בלאי. קרעים, בהם קרעים חסרים, בדפי השער ובדפים 
נוספים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם במילוי נייר. סימני עש עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם 

במילוי נייר. חותמת. כריכה חדשה.

פתיחה: $300 
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29. Rabbi Yaakov Emden's Siddur – 
Part I, Amudei Shamayim – Korets, 
1818
Ashkenazi rite siddur with the 
commentary of R. Yaakov Emden, Part I 
– Paltin Beit El, Amudei Shamayim, with 
weekday and Shabbat prayers. Korets: 
[Avraham son of Yitzchak Eizik, 1818]. 
Second edition.
Including a comprehensive commentary, 
practices, kavanot, laws and ethics.
General title page for the siddur, 
followed by a divisional title page for the 
present part.
R. Yaakov Emden's siddur became 
widely accepted in the Chassidic world. 
The second edition of parts I and II was 
printed in Korets in 1818, at the initiative 
and with the approbations of great 
Chassidic leaders – the rabbi of Apta 
and R. Mordechai of Chernobyl. The 
second edition of part III was printed in 
Berdychiv in 1836 at the initiative and 
with the approbations of R. Mordechai 
of Chernobyl and R. Yisrael of Ruzhin.
[2], 269, 280-387 leaves. Leaf 387 bound 
out of sequence, after leaf 6. Approx. 17 
cm. Fair condition. Stains, including dampstains and dark stains (affecting text). Wear. 
Tears, including open tears to title pages and other leaves, affecting text, repaired in 
part with paper. Worming affecting text, repaired in part with paper. Stamp. New 
binding.
Opening price: $300
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30. סדר ברכת החמה - אוסף ענק - תקע"ג עד תשמ"א
אוסף ענק של כ-270 פריטים - ספרים, קונטרסים, ברכונים, כרוזים ושאר עניינים הקשורים לברכת החמה 

וללוח העברי. פריטים ממקומות שונים, מהשנים תקע"ג-תשמ"א ]1813-1981; רובם מהמאה ה-20[. 
 ·  .]1813[ ]רג'יו, דפוס חנניה אלחנן חי כהן[, תקע"ג  · ברכת חמה.  בין היתר:  ומגוון, הכולל  אוסף ענק 
יזרח, סדר ברכת החמה בתקופתה לשנת תרכ"ט. חמשה דפים שנדפסו בסוף ספר רעמים ורעשים  בקר 
)טשערנאוויטץ, דפוס צבי וואהל, Eckhardtische Buchdruckeri, ]תרנ"ב 1892[(. עם חתימות וחותמת 
של רבי מאטיל אשכנזי, מרבני טבריה ומנהל כולל רייסין, וחתימת בנו רבי יעקב פנחס. · סדר ברכת החמה 
בומביי,  למאראטי.  תרגום  עם  ברכת החמה,   ·  .1897 תרנ"ז  בוימריטטער,  א.  דפוס  ווארשא,  בתקופתה. 
]תשי"ג 1953[. · סדר תקופת החמה וברכתה, "נערך בעזה"י ע"י בית דין הצדק בקהיר". קהיר, בית דין 

הצדק, ]תשי"ג 1953[. · ועוד.
הבד"ץ  מטעם  החמה,  ברכת  מעמדי  על  והודעות  הזמנות   · שונים:  ופריטים  כרוזים  גם  כולל  האוסף 
בירושלים, ומטעם ארגונים נוספים. · "סדר היום" מאת הוועדה המסדרת של העדה החרדית. · "אזהרה 
למקדשי החמה" - כרוז נגד השתתפות ב"בחירות הטמאות". · עיתון המודיע, מיום ה' ניסן תשמ"א, המסקר 
את ברכת החמה. · עיתון קול ישראל, ניסן תשמ"א, עם סיקור המעמד. · דף של חברת התחבורה "אגד", 

עם הסדרי התחבורה לרגל המעמד בכותל המערבי. · "דגל תשב"ר" לברכת החמה. · ועוד.
כ-270 פריטים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $400
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30. Birkat HaChamah – Large and 
Diverse Collection – 1813-1981
Large collection of some 270 books, 
booklets, proclamations and other 
items related to Birkat HaChamah 
and the Hebrew calendar. Various 
places, 1813-1981; most items from 
the 20th century.
Diverse collection, including: · Birkat 
HaChamah. [Reggio: Chananya 
Elchanan Chai Kohen], 1813. · Birkat 
HaChamah. Warsaw: F. Baumritter, 
1897. · Birkat HaChamah, with 
Marathi translation. Bombay, [1953]. 
· And more.
The collection also includes 
proclamations and other paper items: 
· Invitations and notices about Birkat 
HaChamah events, issued by the 
Edah HaCharedit in Jerusalem and 
other organizations. · Newspapers 
reporting on the event, 1981. · And 
more.
Approx. 270 items. Size and condition vary.
Opening price: $400
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31. הגדה של פסח - ונציה, תע"ו - איורים רבים
ונציה, דפוס אלויזי  ועם איורים.  פירוש צלי אש,  ובלשון אשכנזים", עם  "בלשון הקדש  הגדה של פסח, 

בראגדין, ]תע"ו 1716[.
בשלוש  נדפסה  ההגדה  עץ.  בחיתוכי  רבים  איורים  עם  נאה.  מקושטת  במסגרת  מופיעים  העמודים  כל 
]לאדינו[.  ספרדים"  ו"בלשון  אשכנזים"  "בלשון  איטליאנו",  "בלשון  השער:  בנוסח  המובחנות  מהדורות, 
למרות הכתוב בשער, ההגדה ש"בלשון אשכנזים" )כמו זאת שלפנינו( איננה ביידיש, והתרגום וההסברים 
שבה הם באיטלקית-יהודית. ההבדל היחיד בין מהדורה זו למהדורת "בלשון איטליאנו" הוא בנוסח ברכת 

המזון, שבמהדורה זו נדפס בנוסח אשכנז.
]25[ דף. הדף האחרון חסר )הושלם בצילום(. 32 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כתמים. בלאי. קרעים חסרים 
משוקמים  נוספים,  בדפים  ובאיורים  בטקסט  ופגיעות  במסגרת השער  פגיעות  עם  גדולים(,  )חלקם  רבים 
עור  כריכת  מקצועי(.  באופן  שיקום  עברו  הספר  דפי  )כל  רבים  במקומות  בצילום  נייר. השלמות  במילוי 

חדשה.
יערי 82; אוצר ההגדות 132.

פתיחה: $500

הגדות של פסח
)ראה גם במדורים: ספרי חסידות; דפוסי אנגליה וצרפת(

Passover Haggadot
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31. Passover Haggadah – Venice, 1716 – Many Illustrations
Illustrated Passover Haggadah, in Hebrew and "Lashon Ashkenazim", with the Tzeli 
Esh commentary. Venice: Alvise Bragadin, [1716].
Each page of text enclosed in a fine decorative border. Many woodcut illustrations.
This Haggadah was simultaneously printed in three editions, one with a Judeo-Italian 
translation, one with Ladino translation, and the third (the present edition), described 
on the title page as being in "Hebrew and Lashon Ashkenazim". The latter edition 
comprises a Judeo-Italian (and not Yiddish) translation, though unlike the Judeo-
Italian edition, the text of Birkat HaMazon here follows Ashkenazi rite.
[25] leaves. Lacking final leaf (replaced in photocopy). Approx. 32 cm. Fair condition. 
Stains. Wear. Many open tears (including large tears), affecting title page border, and 
text and illustrations on other leaves, repaired with paper. Photocopy replacements in 
many places (entire book professionally restored). New leather binding.
Yaari 82; Otzar HaHaggadot 132.
Opening price: $500
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32. הגדה של פסח - ונציה, ת"ק - איורים רבים
הגדה של פסח, "בלשון הקדש ופתרונו בלשון אשכנזים", עם פירוש צלי אש, ועם איורים. ונציה, דפוס 

Vendramin, ]ת"ק 1740[.  
חלק מדף השער נדפס בדיו אדומה. 

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

איטליאנה" הוא בנוסח ברכת המזון, שבמהדורה זו נדפס בנוסח אשכנז.
]26[ דף. 31.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמים כהים. קרעים, בהם קרעים חסרים בדף השער 
ובדפים נוספים, עם פגיעות בטקסט, במסגרות הדפים ובאיורים, משוקמים במילוי נייר )עם השלמות של 
המסגרות ביד בחלק מהדפים(. חיתוך דפים עם פגיעות במסגרות המאוירות בחלק מהדפים. כריכת קרטון 

ישנה, בלויה.
יערי 116; אוצר ההגדות 188.  

פתיחה: $1000 
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32. Passover Haggadah – Venice, 1740 – Many Illustrations
Illustrated Passover Haggadah, in Hebrew and "Lashon Ashkenazim", with the Tzeli 
Esh commentary. Venice: Vendramin, [1740].
Title page printed in red and black.
Each page of text enclosed in a fine decorative border. Many woodcut illustrations.
This Haggadah was simultaneously printed in three editions, one with a Judeo-Italian 
translation, one with Ladino translation, and the third (the present edition), described 
on the title page as being in "Hebrew and Lashon Ashkenazim". The latter edition 
also comprises a Judeo-Italian (and not Yiddish) translation, though unlike the Judeo-
Italian edition, the text of Birkat HaMazon here follows Ashkenazi rite.
[26] leaves. 31.5 cm. Fair-good condition. Stains, including dark stains. Tears, including 
open tears to title page and other leaves, affecting text, borders and illustrations, 
repaired with paper (affected borders completed by hand in some places). Leaves 
trimmed with damage to decorative borders in some places. Old card binding, worn. 
Yaari 116; Otzar HaHaggadot 188.
Opening price: $1000
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33. סדר הגדה של פסח עם שלושה פירושים - לבוב, תק"ע בערך - העותק של הגאון רבי 
אליהו מנחם גויטיין אב"ד העדיעס, עם רישומים בכתב-ידו ובחתימתו 

גיקטליא, רבי יעקב עמדן והגר"א מווילנא. ]לבוב?[, חסר שם  יוסף  סדר הגדה של פסח, עם פירוש רבי 
מדפיס, ]תק"ע 1810, בערך[. בשער: "בשנת תקנ"ז לפ"ק". 

העותק של הגאון רבי אליהו מנחם גויטיין אב"ד העדיעס. בדפי המגן הקדמיים - הקדשה עצמית בכתב-
ידו וחתימתו: "בע"ה ביום ג' פרשת חקת, ג' תמוז הכת"ר לפ"ק, קבלתי הס' הזה במתנה מאת מחו' הרבני 
המופלג מו"ה זלמן זינגר בדאוולי' ביום שהייתי סנדק אצל בן בנו מאיר בן ר' משה זינגר... הק' אלי' מנחם 
גאיטיין בלא"א מ"ו הג' מוהר"צ זצללה"ה". רישום נוסף בדף המגן: "בע"ה ביום ד' קרח ז"ך סיון הייתי סנדק 
אצל בנו של הר' יחזקאל זינגר בנו של ר"ד זינגר ונקרא יוסף בן יחזקאל הכת"ר לפ"ק". בדף השער חותמותיו 

של רבי אליהו מנחם. רשימות משפחתיות בדפי המגן, משנות התק"פ-תק"צ.
הגאון רבי אליהו מנחם גויטיין )תקצ"ח-תרס"ב(, בן רבי צבי הירש גויטיין ונכדו של רבי ברוך בענדיט גויטיין 

בעל "כסף נבחר". תלמיד הכתב סופר. כיהן ברבנות העדיעס כאביו וכסבו. 
טז, ]1[, טז-יז, ]3[ דף. דפים יא-יב נכרכו שלא במקומם, לאחר דף יד. 22 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כתמים, 
נייר  במילוי  ברובם  רבות בטקסט, משוקמים  פגיעות  וסימני עש, עם  קרעים חסרים  בהם כתמים כהים. 

)מרבית הדפים עברו שיקום(. כריכת עור חדשה. 
יערי 352; אוצר ההגדות 530. 

פתיחה: $300
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33. Passover Haggadah with Three Commentaries – Lviv, ca. 1810 – Copy 
of R. Eliyahu Menachem Goitein Rabbi of Hőgyész, with His Handwritten 
Inscriptions and Signature 
Passover Haggadah, with commentaries by R. Yosef Gikatilla, R. Yaakov Emden and 
the Gaon of Vilna. [Lviv?], printer not indicated, [ca. 1810]. False imprint for 1797.
Copy of R. Eliyahu Menachem Goitein Rabbi of Hőgyész, with his handwritten 
inscriptions, one including his signature, on the front endpapers and stamps on the 
title page. Familial inscriptions from the 1820s-1830s on the endpapers.
R. Eliyahu Menachem Goitein Rabbi of Hőgyész (1839-1902), son of R. Tzvi Hirsch 
Goitein and grandson of the Kesef Nivchar. A disciple of the Ketav Sofer. 
16, [1], 16-17, [3] leaves. Leaves 11-12 bound out of sequence, after leaf 14. Approx. 
22 cm. Fair condition. Stains, including dark stains. Open tears and worming, with 
significant damage to text, mostly repaired with paper (most leaves restored). New 
leather binding.
Yaari 352; Otzar HaHaggadot 530.
Opening price: $300

34. הגדה של פסח - עברית באותיות מראטהי - בומבי, 
תרע"א - מהדורה נדירה

דניאל שלמה  הגדה של פסח, עברית בתעתיק למראטהי, מאת 
קרילקר. ]בומבי[, Jewish Press, ]תרע"א[ 1911.

דף השער במראטהי.
]1[, 46, ]1[ עמ'. 21.5 ס"מ. נייר יבש ושביר במיוחד. פנים הספר 
כתמים.  בינוני-גרוע.  במצב  מקורית  מעטפת  בינוני-טוב.  במצב 
קדמית  מעטפת  הדפים.  בשולי  קרעים  במעטפת.  רבים  כתמים 

קרועה לשניים.
מהדורה נדירה.

אוצר ההגדות 2512. 

פתיחה: $500 

34. Passover Haggadah – Hebrew in Marathi 
Characters – Bombay, 1911 – Rare Edition
Passover Haggadah, Hebrew in Marathi characters, 
by Daniel Shlomo Kharilkar. [Bombay]: Jewish Press, 
1911.
Title page in Marathi.
[1], 46, [1] pages. 21.5 cm. Particularly dry, brittle paper. 
Book in fair-good condition. Original wrappers in 
fair-poor condition. Stains. Many stains to wrappers. 
Marginal tears. Front wrapper torn in half. 
Rare edition.
Otzar HaHaggadot 2512.
Opening price: $500
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35. "הגדת הזהב" - פקסימיליה מפוארת של כתב יד מאויר מן המאה ה-14
"הגדת הזהב", פקסימיליה מפוארת בהוצאת The Eugrammia Press והמוזיאון הבריטי. לונדון, 1970. 

עותק מס' 152 )מתוך 520 עותקים(.
פקסימיליה מפוארת של "הגדת הזהב", כתב יד מאויר מן המאה ה-14. כוללת שער מאויר ואיורים צבעוניים 

על רקע מוזהב.
]101[ דף. 25 ס"מ. נייר עבה דמוי קלף. מצב טוב. כתמים ופגמים קלים בשדרת הכריכה. נתונה בקופסת 

קרטון. 
כולל ספר המבוא, מאת בצלאל נרקיס )באנגלית(. 

פתיחה: $500 

35. The Golden Haggadah – Elaborate Facsimile of a 14th-Century Illuminated 
Manuscript
The Golden Haggadah, facsimile published by The Eugrammia Press and the British 
Museum. London, 1970. Copy no. 152 (of 520 copies).
Elaborate facsimile of The Golden Haggadah, an illuminated manuscript from the 14th 
century. 
[101] leaves. 25 cm. Thick, parchment-like paper. Good condition. Minor stains and 
defects to spine. Slipcased.
Including commentary volume by Bezalel Narkiss (in English).
Opening price: $500
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36. מקראות גדולות - נביאים אחרונים - ונציה, ש"ז-ש"ח - דפוס בומברג 
מקראות גדולות, נביאים אחרונים. ונציה, דפוס דניאל בומברג, ש"ז-]ש"ח 1547-1548[. 

בסוף הכרך נכרכו דפים ממהדורת מקראות גדולות מאוחרת יותר, שנדפסה בבאזל שע"ח-שע"ט, בדפוס 
לודוויג קיניג )ראה להלן(. 

רישומים רבים בכתב-יד, בדף השער ובדפים נוספים, ביניהם: "יוסף שמואל פריינד מקראללע" ]רבי יוסף 
שמואל פריינד מקראלי, מחכמי ירושלים[; "זאב וואלף נאיילענדיר פון בארשע ממדינת אונגרן"; ועוד.

עותק חסר. ]1[, תמב-תצח, תקג-תרפא דף. חסרים דפים תצט-תקב, תרפב-תרפה, ]1[ דף )הדף האחרון 
- ריק במקור( + דפים ממהדורת באזל שע"ח-שע"ט: תרצב-תרצה; תקיא-תקכ; תרצו-תשה דף. 37 ס"מ. 
מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות קשים. בלאי. קרעים חסרים גדולים בדף השער, עם פגיעות רבות 
במסגרת השער, וקרעים חסרים בדפים נוספים, עם פגיעות בטקסט. הדבקות פיסות נייר גדולות לשיקום 
בדף השער. שיקומים בהדבקת נייר בדפים נוספים. סימני עש, עם פגיעות קלות בטקסט. מחיקות צנזורה, 

בחלקן קרעים חסרים כתוצאה מחריכת הדיו את הנייר. כריכה חדשה. 
בסוף הכרך שלפנינו נכרכו דפים ממהדורת באזל שע"ח-שע"ט, שמשלימים את הדפים החסרים )הטיפוגרפיה 
של שתי המהדורות דומה(: דפים תרצב-תרצה ממהדורת באזל, המשלימים את דפים תרפב-תרפה של 
המהדורה שלפנינו. אחריהם נכרכו דפים תקיא-תקכ, תרצו-תשה, עם פירוש אבן עזרא על ספר ישעיה 

ותרי עשר, אף הם ממהדורת באזל.

פתיחה: $500

תנ"ך ותהילים
)ראה גם במדורים: דפוסי סלאוויטא; דפוסי ירושלים וצפת; 

דפוסי אנגליה וצרפת; וספרים עם חתימות והקדשות(
Bible and Tehillim
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36. Mikraot Gedolot – Neviim Acharonim – Venice, 1547-1548 – Printed by 
Bomberg
Mikraot Gedolot, Neviim Acharonim. Venice: Daniel Bomberg, 1547-[1548].
Bound at the end of the volume: leaves from a later Mikraot Gedolot edition (Basel: 
Ludwig König, 1618-1619).
Many handwritten inscriptions on the title page and other leaves, including signature 
of R. Yosef Shmuel Freund of Karoly.
Incomplete copy. [1], 442-498, 503-681 leaves. Lacking leaves 499-502, 682-685, and [1] 
final leaf (blank) + leaves from Basel 1618-1619 edition: leaves 692-695; 511-520; 696-
705. 37 cm. Fair condition. Stains, including significant dampstains. Wear. Large open 
tears to title page, with significant damage to border, and open tears to other leaves, 
affecting text. Large paper repairs to title page. Paper repairs to other leaves. Worming, 
slightly affecting text. Censorship deletions, with open tears due to ink erosion. New 
binding.
Bound at the end are leaves from the Basel 1618-1619 edition – leaves 692-695 (these 
replace leaves 682-685 which are missing in this copy) and leaves 511-520, 696-705, 
with commentary of Ibn Ezra to Yeshayah and Trei Asar. 
Opening price: $500

37. "תנ"ך הוטר" - המבורג, שמ"ז - אותיות חלולות - כריכה עתיקה
 ,Hoc est Via Sancta... sive Biblia Sacra eleganti et maiuscula characterum forma / דרך הקדש
 Iohannem Saxonem )Elias Hutter(. המבורג, דפוס  וכתובים, בעריכת אליאס הוטר  נביאים  תורה, 

]Johann Saxo[, ]שמ"ז[ 1587. מראשוני הספרים העבריים שנדפסו בהמבורג.
פרופסור  הוטר,  אליאס  ההבראיסט  בידי  נערכה  הוטר",  "תנ"ך  המכונה  התנ"ך,  של  זו  עברית  מהדורה 
לעברית באוניברסיטת לייפציג. הוטר שאף ליצור תנ"ך נוח לקריאה, שיקל על הלומדים באמצעותו עברית, 
ולשם כך הדפיסו בשני גופנים שונים - אותיות השורש נדפסו בגופן רגיל, ואילו האותיות שאינן שורשיות 

נדפסו בגופן חלול. בכל מילה הושלמו אותיות השורש באותיות זעירות מעל אותה המילה.
בתחילת הספר מופיעה הקדמת העורך בלטינית, הכוללת שתי טבלאות בעניין הדקדוק העברי, עם הסברים 

בלטינית, ופסוק מספר תהלים, פרק קיז, המופיע בשלושים שפות.
הגהות בכתב-יד, בלטינית, במספר דפים. רישומי בעלות בדף הבטנה הקדמי.

]6[ דף, א'קלה, ]1[, א'קמא-א'תקעב עמ'. ספירת עמודים משובשת. 38 ס"מ. נייר מעט כהה בחלקו. מצב 
טוב-בינוני. כתמים. סימני עש וקרעים קטנים חסרים בשולי דף השער, ובמספר דפים נוספים, ללא פגיעה 
בטקסט. דף השער ומספר דפים נוספים מנותקים. חותמות. כריכת עץ ועור עתיקה, עם שרידי אבזמים. 

סימני עש ופגמים בכריכה )קרע חסר בשדרה(.
ללא החיבור בלטינית על דקדוק עברי, מאת אליאס הוטר ודוד וולדר, שנדפס עם הספר ונכרך עמו בחלק 

מהעותקים.

פתיחה: $2000
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37. Hutter's Hebrew Bible – Hamburg, 1587 – Hollow Type – Early Binding
Derech HaKodesh – Hoc est Via Sancta... sive Biblia Sacra eleganti et maiuscula 
characterum forma; Torah, Neviim and Ketuvim, arranged by Elias Hutter. Hamburg: 
Iohannem Saxonem [Johann Saxo], 1587. One of the first Hebrew books printed in 
Hamburg.
This Hebrew Bible, known as Hutter's Hebrew Bible, was prepared by the Hebraist 
Elias Hutter, professor of Hebrew at the Leipzig University. Hutter aspired to produce 
a Bible which would be easy to read, and would facilitate the study of Hebrew. He 
therefore printed it using two different types – the root letters were printed in regular, 
thick type, whilst the inflectional letters were printed in hollow type. The root letters 
which do not appear in the word were completed above it in small type.
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The editor's foreword in Latin is featured at the beginning of the book, including two 
tables of Hebrew grammar, with explanations in Latin, and a verse from Psalm 117 in 
30 languages.
Handwritten Latin glosses on several leaves. Ownership inscription on front endpaper.
[6] leaves, 1135, [1], 1141-1572 pages. Mispagination. 38 cm. Paper partially browned. 
Good-fair condition. Stains. Worming and minor marginal open tears to title page and 
to several other leaves, not affecting text. Title page and several other leaves detached. 
Stamps. Early wood and leather binding, with clasp remnants. Worming and defects 
to binding (open tear to spine).
Without Latin work on Hebrew grammar, by Elias Hutter and David Wolder, printed 
with the book and bound with it in some copies.
Opening price: $2000 
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38. תורה, נביאים וכתובים - ז'נווה, שע"ח 
חמשה חומשי תורה, נביאים וכתובים. גנווא )ז'נווה(, דפוס כאפא אילן, שע"ח ]1618[. 

תנ"ך מנוקד. שתי עמודות בכל עמוד. שערים נפרדים לנביאים ראשונים, נביאים אחרונים וכתובים )חמש 
המגילות נדפסו אחרי החומש ללא שער מיוחד(.

הפרקים וכל פסוק חמישי סומנו באותיות בשוליים הימניים או השמאליים של העמוד. 
שער "כתובים" שונה משאר השערים. שער זה נדפס בתוך מסגרת מעוטרת, ומצוין בו "נדפס בשבת ]בשנת[ א' 
ת'ר'ו'ז' על ידי כאפא אילון" ]לפי שטיינשניידר יש לתקן: א' ת'ר'י'ז' )1617([. שער זה אינו מופיע בכל העותקים.

רטיבות. בלאי קל בחלק מהדפים. קרעים  טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי  22 ס"מ. מצב  דף.  שסט; קכד 
נייר. סימני עש, עם פגיעות בטקסט במספר דפים. רישומים  חסרים בשולי דף השער, משוקמים במילוי 
בכתב-יד )בחלק מהדפים סימונים רבים בכתב-יד בשולי הדפים(. כריכת עור חדשה )בצדה האחורי שולב 

חלק מכריכת העור המקורית(.

פתיחה: $700

38. Torah, Neviim and Ketuvim – Geneva, 1618
Five Books of the Torah, Neviim and Ketuvim. Geneva: Kafa [Cephas] Elon, 1618.
Vocalized bible. Two columns per page. Divisional title pages for Neviim Rishonim, 
Neviim Acharonim and Ketuvim (Five Megillot printed after the Chumash, without 
separate title page).
Ketuvim title page differs from the other title pages, and is not found in all copies.
369; 124 leaves. 22 cm. Good-fair condition. Stains, including dampstains. Minor 
wear to some leaves. Marginal open tear to title page, repaired with paper. Worming, 
affecting text in several places. Handwritten inscriptions (some leaves with many 
marginal handwritten markings). New leather binding (incorporating part of original 
leather binding in back board).
Opening price: $700
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39. "ארבעה ועשרים" )תנ"ך גריסליני( - ארבעת החלקים - ונציה, תצ"ט-תק"א - תחריטים 
"ארבעה ועשרים", עם פירוש באיטלקית, ארבעת החלקים - חמשה חומשי תורה נביאים ראשונים, נביאים 
אחרונים וכתובים. ונציה, דפוס בראגדין, ]תצ"ט-תק"א 1739-1741[. ארבעת החלקים בשני כרכים, וכרך 

נוסף בו מופיע בשנית חלק כתובים.
יצחק  המדפיס  ידי  על  לאור  ויצאה  שהוכנה  באיטלקית,  קצר  פירוש  עם  התנ"ך,  של  מפוארת  מהדורה 
פואה )שהיה מדפיס בדפוס בראגדין(. לפנינו סט שלם של ארבעת החלקים בשני כרכים - תורה ונביאים 
ראשונים בכרך אחד, נביאים אחרונים וכתובים בכרך שני, וכרך נוסף, בו מופיע חלק כתובים בשנית. שני 
החלקים הראשונים נדפסו בשנת תצ"ט, ושני החלקים האחרונים נדפסו בשנים ת"ק-תק"א. בכל חלק קדם-

שער מאויר בתחריט, עם דמויות מהתנ"ך, בעיצובו של פרנצ'סקו גריסליני )Griselini(, שאייר גם מגילת 
אסתר אמנותית שנדפסה מספר שנים לאחר מכן בוונציה. בכל אחד מדפי קדם-השער מסגרת מאוירת 
תיאור   - בראשון  מרשימים:  תחריטים  שני  בשלב  נוספו  המסגרות  ובתוך  הספר,  עם  שנדפסה  בתחריט 
עקידת יצחק; בשני - דמויות יהושע, שמואל ודוד; בשלישי - דמויות ישעיה, ירמיה ויחזקאל; וברביעי - דוד 
המלך מתפלל בספר התהלים ונבל לצדו )בחלק מהעותקים נדפסו התחריטים הפנימיים בגוון חום-אדמדם; 

בעותק שלפנינו נדפסו התחריטים בשחור(.
לחלק  נפרדים  שער  דפי  מפורט.  נוסף,  שער  דף  ואחריו  הראשון,  בחלק  המהדורה(  )לכל  כללי  שער  דף 
נביאים ראשונים ולחלק כתובים )דף השער של חלק נביאים אחרונים חסר בעותק שלפנינו(. מעבר לשער 
הכללי מופיע דגל המדפיס יצחק פואה. חלק מהמילים בדפי השער של הכרך הראשון וסביב דגל המדפיס 

נדפסו בדיו אדומה.
דף קדם-השער עם התחריט המאויר מופיע בארבעת החלקים במקומות שונים, לעתים לפני דף השער 
ולעתים מספר דפים אחריו )בכרך הראשון לאחר כל הדפים של כללי הדקדוק ולוח המצות( - בצמוד לדף 

הטקסט הפותח של הספר )בחלק נביאים אחרונים דף התחריט מנותק לגמרי(.

39a
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ממגיהי  ואחד  וונציה  מרבני  קאלימאני,  שמחה  רבי  מאת  דקדוק,  בענייני  חיבור  הראשון  החלק  בראש 
מהדורת התנ"ך שלפנינו. זו המהדורה הראשונה של חיבורו זה, שהפך לפופולרי וזכה למהדורות רבות 

)בעברית ובאיטלקית(.
בין דפי הכרכים דפים בכתב-יד, עם תפילות שונות, ועוד, בכתיבה איטלקית.

שלושה כרכים. כרך ראשון )תורה ונביאים ראשונים(: ט, יד-כ, יז-כא, ]3[; קמח; קח דף. כרך שני )נביאים 
אחרונים וכתובים(: ]1[, קל-רכח, רט-רכג; ]2[, רכה-שמח דף. חסר דף השער של חלק נביאים אחרונים. 
כרך שלישי )עותק כפול של חלק כתובים(: ]1[, רכה-שמז דף. חסר דף אחרון, וללא דף התחריט המיוחד. 
24.5-26 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי בחלק מהדפים. קרעים בדף השער הכללי 
ובמספר דפים נוספים, בהם קרעים חסרים קטנים, עם פגיעות קלות בטקסט. הדבקות נייר לחיזוק בשולי 
חלק מדפי השער ודפי התחריט. מספר דפים מנותקים ורופפים. כריכות עור ישנות, בלויות ופגומות )קרעים 

חסרים בשדרות שני הכרכים הראשונים(.

פתיחה: $300
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39. Arbaa VeEsrim (Griselini Bible) – All Four Parts – Venice, 1739-1741 – 
Engravings
Arbaa VeEsrim, with commentary in Italian, all four parts – Five Books of the Torah, 
Neviim Rishonim, Neviim Acharonim and Ketuvim. Venice: Bragadin, [1739-1741]. All 
four parts in two volumes, additional volume with extra copy of Ketuvim.
Elaborate edition of the Bible, with a brief Italian commentary, prepared and 
published by Isaac Foa (printer in Bragadin's press). The present copy is a complete set 
including all four parts in two volumes – Torah and Neviim Rishonim in one volume, 
and Neviim Acharonim and Ketuvim in the second volume. Each part opens with 
an engraved frontispiece depicting figures from the Bible, produced by Francesco 
Griselini, designer of an illustrated Esther scroll which was published several years 
later in Venice. Each frontispiece consists of an elaborate engraving within a decorative 
engraved border (printed in two stages – first the borders and then the engravings 
in center). The central engravings depict the Binding of Isaac (part I); the figures of 
Joshua, Samuel and David (part II); Isaiah, Jeremiah and Ezekiel (part III); King David 
praying reciting Psalms (part IV). In some copies, the central engravings were printed 
in sepia; in the present copy they were printed in black.
In part I, a general title page, followed by an additional, more detailed title page. 
Divisional title pages for Neviim Rishonim and Ketuvim (title page of Neviim 
Acharonim lacking in the present copy).
Handwritten leaves enclosed in the book, with various prayers and more, in Italian 
script.
Three volumes. Vol. I (Torah and Neviim Rishonim): 9, 14-20, 17-21, [3]; 148; 108 
leaves. Vol. II (Neviim Acharonim and Ketuvim): [1], 130-228, 209-223; [2], 225-348 
leaves. Lacking title page of Neviim Acharonim. Vol. III (extra copy of Ketuvim): [1], 
225-347 leaves. Lacking final leaf, and without engraved frontispiece. 24.5-26 cm. Fair-
good condition. Stains, including dampstains. Wear to some leaves. Tears to general 
title page and several other leaves, including minor open tears, slightly affecting text. 
Margins of some title pages and engravings reinforced with paper. Several detached 
and loose leaves. Old leather bindings, worn and damaged (open tears to spines of first 
two volumes).
Opening price: $300
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40. ספר תהלים עם פירוש "חזה ציון", מאת 
ליוורנו,   - ריקי  חי  עמנואל  רבי  המקובל 
תק"ב-תק"ג - המחבר נהרג על קידוש השם 

באמצע ההדפסה - עותק נאה

ספר חזה ציון - ספר תהלים עם פירוש בדרך הפרד"ס, 
"משנת  בעל  ריקי,  חי  עמנואל  רבי  המקובל  מאת 
מהדורה   .]1742-1743 ]תק"ב-תק"ג  ליוורנו,  חסידים". 

ראשונה.
בעיצומה של הדפסת הספר נרצח המחבר על קידוש 
החיים  בברכת  עדיין שמו  מופיע  בשער הספר  השם. 
הירצחו,  על  לספר  בנו  נאלץ  הספר  בסוף  אך  )יצ"ו(, 
רבי  מאת  זצוק"ל"  הרב המחבר  על  "קנה  גם  ונוספה 
שלמה יוסף ב"ר נתן קרפי. על המחבר ומותו על קידוש 

השם - ראה בהרחבה במסגרת.
)קצוצה  בכתב-יד  הקדשה  השער  בדף  נאה.  עותק 
כמר  החתן  החשוב  להבחור  נתונה  "מתנה  מעט(: 
יצ"ו".  רענש  טובי'  כהר"ר  בהקצין  יצ"ו  ה]ירש?[  צבי 
מאותו  רישום  יותר  מאוחר  נוסף  להקדשה  מתחת 
כותב, המעביר את הספר למישהו אחר: "רצועה יצאה 
יצ"ו  וואלף  כה]...[  ל]יד?[ הבחור חשוב החתן  ונכנס 

בהק]צין?[ כהר"ר מאיר יצ"ו יששכר בע]ר[ מפוזנא". 
המחבר,  משפחת  של  דגל-משפחה  השער:  במרכז 
גבעול חיטה, עם הכיתוב:  במרכזו איור אריה שבפיו 
אב  לבית  אות   / הבר  את  תבן  אוכל  כבקר  "אריה 

המחבר המדובר".
נקיים ושלמים. מעט כתמים. כריכת עור מקורית, עם שרוכים  32.5 ס"מ. מצב טוב. דפים  ]2[ דף.  קלח, 

לסגירה. פגמים קלים בכריכה. תוויות עור חדשות מודבקות על חזית הכריכה ובשדרה. 

פתיחה: $500

40. Tehillim with the Chazeh Tzion Commentary, by Rabbi Immanuel Chai 
Ricchi – Livorno, 1742-1743 – Author Martyred in the Course of the Printing – 
Fine Copy
Tehillim with multifaceted (Pardes) commentary, by the kabbalist R. Immanuel Chai 
Ricchi, author of Mishnat Chassidim. Livorno, [1742-1743]. First edition.
In the course of the printing of this book, the author was murdered in sanctification of 
G-d's Name. On the title page, he is referred to as among the living, however, at the 
end of the book, the author's son tells of his murder (see Hebrew sidebar).
Fine copy. Handwritten dedication (slightly trimmed) and inscription on the title page.
138, [2] leaves. 32.5 cm. Good condition. Clean, complete leaves. Some stains. Original 
leather binding, with strap closures. Minor defects to binding. New leather labels on 
front board and spine.
Opening price: $500
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רבי עמנואל חי ריקי ומותו על קידוש השם

רבי עמנואל חי ריקי )תמ"ח-תק"ג(, מגדולי המקובלים באיטליה, בעל "משנת 

חסידים" וחיבורים נוספים; נדד רבות, ובין היתר הגיע לארץ ישראל, בה הקים 

ישיבה בירושלים )בישיבתו זו ישב ה"אור החיים" הקדוש(. בשנת תק"ב סובב 

בין קהילות איטליה לגייס כספים לישיבתו. באותה עת החל להדפיס את ספרו 

שלפנינו בליוורנו. בראש חודש אדר תק"ג, כשהיה בדרכו ממודינה לבולוניה, 

התנפלו עליו אנשי צבא נוכרים. הם ניסו להכריחו לאכול חזיר ולאחר שסירב 

הצדקה  כספי  את  ובזזו  שלו  התפילין  ברצועות  למוות  אותו  חנקו  תוקף  בכל 

שאסף. בן דודו, רבי עמנואל בן רבי יצחק בן ציון ריקי, כותב בקינתו: "דמו נמצה 

כי לא רצה התגאל את נפשו ברה". רבי יעקב מלונדין בהקדמתו לספר "שבעה 

עינים" )ליוורנו, תק"ה( כותב על הירצחו של רבי עמנואל חי ריקי: "שנהרג על 

קדושת ה' באותו היום שחזרתי בדרך הזה... שלכדוהו ג' בעלי מלחמה וישפכו 

דמו ושללוהו סך רב ועצום בעבור קדושת שמו יתברך לבל יתגאל בפת-בגם ולא 

יתן פיו לבשר החזיר...".

בראש הספר "חזה ציון" מופיעה הקדמה אוטוביוגרפית ארוכה מאת המחבר, 

בדברי  עליו.  והמאורעות שעברו  נדודיו  חיבוריו,  חייו,  תולדות  על  מספר  ובה 

הסיום של בן המחבר, רבי אברהם שמואל ריקי, הוא מוסיף פרטים אודות אביו 

ומתאר את סיפור הירצחו: "כי ביציאתו ממודינא יע"א לעבור דרך בולוניא... 

פגעו בו זדים ארורים... בחרבם על ירכם חגורים... ושללו שלל ובזזו בז והפגיעו 

באיש קנאי...". הוא מספר כיצד נודע הדבר ליהודי מודינה ואלו הביאוהו לקבר 

ישראל: "ולא אהיה כפוי טובה... לבני מודינא יע"א... כי כבוד עשו לו במותו, 

פניהם...  לדרך  ושמו  העיר  טובי  קחו  רעה  השמועה  להם  שבאה  ומיד  דתכף 

הוציאוהו מקברו שהיה קבור על שפת הנחל והוליכוהו בקברי ישראל הלא הם 

בעיר גינטו יע"א...". בסיום דבריו מעתיק בן המחבר דבר מבהיל שנמצא בסידורו 

האישי של רבי עמנואל חי ריקי, כתוב בכתב-ידו - תיעוד על חלום שחלם ובו 

הודיעו לו כי הוא נשמת רבי יהודה בן בבא - מעשרה הרוגי מלכות - וכי הוא 

עתיד למות על קידוש השם. בן המחבר מקדים: "והנני כותב החלום אות באות 

מלה במילה הנמצא כתוב מכתב-ידו בסדור התפלה שלו..." ואח"כ מביא את 

"טופס החלום": "זכרון כי בירושלים עה"ק שנת הת"ק חלמתי... לילה אחד כי 

אני ואחר היינו נהרגים על קידוש ה', ואח"כ באותה שנה עצמה בליל ש"ק... 

שהיו אומרים לי בחלום נשמת בני... שהיא נשמת תנא א'... ואני שאלתי עלי... 

אמרו לי ואתה ר' יהודה בן בבא...".

מפליא הדבר שבשורות האחרונות של פירושו, חתם המחבר גם כן בעניין עשרה 

"כי מספר הללויה עם הא' של  בן בבא:  יהודה  רבי  והזכיר את  הרוגי מלכות 

אשרי מהטעם דאמרן הוא מספר יהוד"ה ב"ן בב"א שהוא אחד מעשרה הרוגי 

מלכות...".
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41. ספר תהלים בפורמט קטן - אמשטרדם, 
תקע"ז - עותק נאה

בהגהה  יופי,  בכל  מחדש  "נדפס  תהלים,  ספר 
מדיוקת]![, בנקודות בדגשין ורפין, ופסקי טעמים". 
אמשטרדם, דפוס יוחנן לוי רופא ובנו בנימן, תקע"ז 

.]1817[
ותפלות  תהלים"  "שמושי  המשורר",  "כוונת  עם 
שונות )בעד החולה, ליולדות המקשות לילד(. בגב 
החל  כי  )בפורטוגזית(  הודעה  נדפסה  השער  דף 
מיום 20 במאי 1817, טפסים ללא חתימה יחשבו 
א.  בכת"י:  חתימה  מופיעה  מתחת  חוקיים.  כלא 

פרדו קארדוזו )באותיות לטיניות(.
כתמים.  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   12.5 דף.   ]1[ קלא, 
קרעים במספר דפים, בהם קרעים חסרים זעירים 
בדף השער, עם פגיעות קלות בטקסט, משוקמים 

בחלקם במילוי נייר. כריכת עור חדשה. 

פתיחה: $300

41. Tehillim, Small Format – Amsterdam, 1817 – Fine Copy
Tehillim. Amsterdam: Yochanan Levi Rofe and son Binyamin, 1817.
With Kavanat HaMeshorer, Shimushei Tehillim (directives for Tehillim usage) and 
various prayers.
On the verso of the title page, printed notice (in Portuguese) that as of May 20, 1817, 
unsigned copies will be considered illegal; hand signed by A. Pardo Cardozo (in Latin 
characters).
131, [1] leaves. 12.5 cm. Good condition. Some stains. Tears to several leaves, including 
tiny open tears to title page, slightly affecting text, repaired in part with paper. New 
leather binding.
Opening price: $300
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מנטובה,   - משנה  סדרי  ששה   .42
שכ"א-שכ"ג - סט חלקי

משניות, סדר נשים, נזיקין, קדשים, טהרות, 
עובדיה  רבי  ופירוש  הרמב"ם  פירוש  עם 
כהן  יעקב  דפוס  מנטובה,  מברטנורא. 
מגאזולו ]בבית פרנציסקו פיליפונו[, שכ"א-

]שכ"ג 1561-1563[. ארבעה כרכים.
עם  המשניות  של  השניה  המהדורה  זוהי 
החלקים  מברטנורא.  עובדיה  רבי  פירוש 
הראשונים, סדר זרעים ורובו של סדר מועד 
טוביה  של  דפוסו  בבית  בסביוניטה,  נדפסו 
שנה  שבאותה  אלא  שי"ט,  בשנת  פואה, 
)ראה:  נפסקה  וההדפסה  הדפוס  בית  נסגר 
ישעיהו זנה, מתי נסגר בית דפוסו של טוביה 
תר"ץ- ז,  ספר,  קרית  בסביוניטה,  פואה 

תרצ"א, עמ' 275-276(. מאוחר יותר הושלם 
בסוף  שכ"א-שכ"ג.  בשנים  במנטובה,  הסט 
קולופון  מופיע  א(  קעו,  )דף  טהרות  סדר 
המוציא לאור: "...והשלמנו את אשר החלו 
יעקב  נאם...  בסביוניטה...  מהם  לעשות 
פה  מגאזולו...  ז"ל  הכהן  נפתלי  בכמ"ר 
מנטובה... בר"ח אלול שכ"ג לפ"ק". לפנינו 

ארבעת החלקים שנדפסו במנטובה. 
מחיקות וחתימות צנזורה בחלק מהכרכים. 

הגהות בכתיבה איטלקית ובלטינית במספר דפים בכרך נזיקין.
ארבעה כרכים. נשים: פב דף. נזיקין: קיו דף. חסרים ]4[ דפים אחרונים. שיבוש בסדר דפים ה-ו. קדשים: 
קכב, ]1[ דף. דף אחרון עם מפת המקדש קצוץ וכמחציתו חסרה. שיבוש בסדר דפים מט-נב, צז-ק. טהרות: 
קעו דף. 21-22 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני עד בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות וכתמים כהים. סימני 
עש עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם במילוי נייר. קרעים, בהם קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט, 
משוקמים במילוי נייר. יתכן ושניים מדפי השער ומספר דפים נוספים במקומות שונים, הושלמו מעותקים 

אחרים )דפים אלו הושלמו בשוליהם במילוי נייר(. כריכות חדשות.

פתיחה: $1000 

תלמוד ומשניות
)ראה גם במדורים: דפוסי סלאוויטא וז'יטומיר; שואה ושארית הפליטה(

Mishnah and Talmud
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43. אוסף "עלי הגהה" ממהדורות תלמוד שנדפסו בשאלוניקי - ש"מ-תס"ה - "עלי הגהה" 
מהדפסת ספר תנחומות אל, ועוד - תיעוד עבודתם של בתי הדפוס בשאלוניקי

אוסף "עלי הגהה" מודפסים ששימשו בעת הדפסת מהדורות תלמוד בשאלוניקי, בשנת ש"מ ובשנת תס"ה 
בערך. 

ולאחר  בשאלוניקי,  הדפוס  בבתי  הגהה"  כ"עלי  שימשו  הם  כריכות".  מ"גניזת  הוצאו  שלפנינו  הדפים 
שנסתיים השימוש בהם נגנזו בתוך כריכות. לפנינו כ-15 דפים ממסכת גיטין שנדפסה בשאלוניקי, בשנת 
ש"מ בערך; כ-9 דפים ממסכת בבא מציעא, דף ממסכת כתובות ודף ממסכת ביצה, שנדפסו בשאלוניקי, 

בשנת תס"ה בערך.
בדפים שלפנינו תיעוד עבודתם של המדפיסים בבתי הדפוס בשאלוניקי. בשולי הדפים רישומי המדפיסים, 

הגהות ותיקונים בכתב-יד. 
בחלק מדפי מהדורת שאלוניקי ש"מ בערך, נדפס התלמוד בצד אחד של הדף ובצדו השני נדפסו עלי הגהה 
של ספר תנחומות אל, מאת רבי יצחק בן ארויו, שנדפס בשאלוניקי של"ח-של"ט )בדפים אלה מופיעים 
הגהות ותיקונים שתוקנו במהדורה הנדפסת(. בצדם השני של חלק מהדפים שנדפסו בשנת תס"ה בערך, 
מופיעים עלי הגהה מספרים אחרים שנדפסו בשאלוניקי באותה תקופה )לא מזוהים(. באחד הדפים חתימת 
"אברהם אמארילייו" )אולי הוא רבי אברם אמארילייו שהיה רב בטריקאלה שביוון, מחבר "ברית אברהם", 

שנדפס בשאלוניקי תקנ"ו; נפטר תקי"ד(.
כ-26 דף. 31 ס"מ בקירוב. מצב משתנה בין הדפים, טוב-בינוני. כתמים ופגמים שונים, עם פגיעות בטקסט. 

במספר דפים קרעים חסרים גדולים עם פגיעות בטקסט. 

פתיחה: $400

42. Six Orders of the Mishnah – Mantua, 1561-1563 – Partial Set
Mishnayot Orders Nashim, Nezikin, Kodashim, Taharot, with the commentaries of the 
Rambam and R. Ovadia of Bartenura. Mantua: [Francesco Fillipono for] Jacob Cohen 
of Gazolo, 1561-[1563]. Four volumes.
This is the second edition of Mishnayot with the commentary of R. Ovadia of Bartenura. 
The first parts, Order Zera'im and most of Order Mo'ed were printed in Sabbioneta 
by Tobias Foa in 1559, until the printing firm was closed that year and the printing 
interrupted. The set was then completed in Mantua, in 1561-1563. 
Censorship deletions and signatures in some volumes. Glosses in Italian script and in 
Latin on several leaves of Nezikin vol.
Four volumes. Nashim: 82 leaves. Nezikin: 116 leaves. Lacking final [4] leaves. Leaves 
5-6 bound out of order. Kodashim: 122, [1] leaves. Final leaf with map of the Temple 
trimmed and lacking approx. half. Leaves 49-52, 97-100 bound out of sequence. Taharot: 
176 leaves. Approx. 21-22 cm. Good-fair to fair condition. Stains, including dampstains 
and dark stains. Worming affecting text, repaired in part with paper. Tears, including 
open tears affecting text, repaired with paper. Two title pages and several other leaves 
in various places may have been supplied from other copies (leaves remargined for 
conformity). New bindings.
Opening price: $1000
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43. Collection of Galley Proofs 
from Talmud Editions Printed 
in Salonika – 1580-1705 – Galley 
Proofs of the Book Tanchumot 
El, and More – Documentation 
of the Work Process in Salonika 
Printing Houses
Collection of galley proofs from the 
publication of Talmud editions in 
Salonika, ca. 1580 and 1705.
The leaves, which were reused in 
bindings, were found in a "bindings 
genizah". The collection includes 
some 15 leaves from Tractate Gittin 
printed in Salonika, ca. 1580; some 
9 leaves of Tractate Bava Metzia, a 
leaf from Tractate Ketubot and a leaf 
from Tractate Beitzah, all printed in 
Salonika ca. 1705.
The leaves document the work of 
the printers in the Salonika printing 
houses. Printers' handwritten 
inscriptions, glosses and emendations 
in the margins.
On verso of some of the leaves, galley 
proofs of the book Tanchumot El by R. 
Yitzchak Arroyo (Salonika, 1578-1579), 
and of other books (unidentified). One 
leaf is signed by Avraham Amarillo 
(perhaps R. Avraham Amarillo, rabbi 
in Trikala, Greece, author of Brit 
Avraham, d. 1754).
Approx. 26 leaves. Approx. 31 cm. 
Condition varies, good-fair. Various 
defects and stains, affecting text. 
Large open tears to several leaves, 
affecting text.
Opening price: $400
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44. משניות - ברלין, תע"ו-תע"ז - סט שלם בששה כרכים - כריכות עץ ועור מקוריות עם 
שרידי אבזמים

משניות, סדר זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קדשים וטהרות - עם פירוש רש"י ופירוש "עץ החיים" מאת רבי 
יעקב חאגיז. ברלין, חסר שם מדפיס, תע"ו-תע"ז ]1716-1717[. סט בששה כרכים. 

בדפי השער ובדפי המגן רישומי בעלות שונים, בעברית ובגרמנית, של יהודים מגרמניה במאה ה-18 )בהם: 
"זה הספר קניתי מן ר' גומפריך ברלין... נפתלי בן הר"ר דוד זצ"ל מוויצן הויזן", "הספר הלז שייך להאלוף 

הקצין כהר"ר משה מגראנזיל" ]Gransee[, ועוד(. 
ששה כרכים. זרעים: ]1[, ח, צח דף. מועד: ]1[, ח, קלו דף. נשים: ]1[, קכ דף. נזיקין: ]1[, קס דף. קדשים: 
]1[, קלו, קלט-קנ דף. טהרות: ה, רו דף. 18 ס"מ בקירוב. מצב כללי טוב. כתמים, בהם כתמים כהים. קרעים 
קטנים. קרע קטן בדף השער של הכרך השישי, עם פגיעה קלה במסגרת השער ובטקסט מצדו השני של 
ועור  עץ  כריכות  ורישומים.  קלות בטקסט. חותמות  פגיעות  עם  כרכים,  סימני עש מעטים במספר  הדף. 

מקוריות, עם שרידי אבזמים. פגמים בכריכות.

פתיחה: $300
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44. Mishnayot – Berlin, 1716-
1717 – Complete Set in Six 
Volumes – Original Wood and 
Leather Bindings, with Clasp 
Remnants
Mishnayot, Orders Zera'im, Moed, 
Nashim, Nezikin, Kodashim and 
Taharot – with Rashi and the Etz 
HaChaim commentary by R. Yaakov 
Hagiz. Berlin: printer not indicated, 
1716-1717. Set in six volumes.
Various ownership inscriptions 
on title pages and endpapers, in 
Hebrew and German, from German 
Jews in the 18th century.
Six volumes. Zera'im: [1], 8, 98 leaves. 
Moed: [1], 8, 136 leaves. Nashim: [1], 
120 leaves. Nezikin: [1], 160 leaves. 
Kodashim: [1], 136, 139-150 leaves. 
Taharot: 5, 206 leaves. Approx. 18 
cm. Overall good condition. Stains, 
including dark stains. Minor tears. 
Minor tear to title page of vol. VI, 
slightly affecting border and text on 
verso. Several volumes with some 
worming, slightly affecting text. 
Stamps and inscriptions. Original wood and leather bindings, with clasp remnants. 
Defects to bindings.
Opening price: $300

45. הלכות רב אלפס - פרשבורג, תקצ"ו-תקצ"ט - סט שלם ומפואר בשמונה כרכים - 
דיוקן הרי"ף

הלכות רב אלפס. פרשבורג, דפוס אנטאן שמיד, ]תקצ"ו-תקצ"ט 1836-1839[. סט שלם ומפואר בשמונה 
כרכים. 

סט מפואר בפורמט גדול, נדפס על נייר עבה, עם שוליים רחבים. בראש הכרך הראשון )מול השער( - דיוקן 
)דמיוני( של רבי יצחק אלפסי - הרי"ף. 

הסכמת ה"חתם סופר" בכרך הראשון, והסכמת רבי עקיבא איגר וה"ישמח משה" בכרך השני.
רישום בכתב-יד בדף המגן של הכרך הראשון: "יום ד' פרשת נצבים, כב אלול תקצ"ב לפ"ק גליקלה".

מספר הגהות בכתב-יד.
כרך ראשון: ]6[, ג-סא, ]1[, סב-פו; ]2[, קג דף. כרך שני: ]3[, ב-פט, צ-קלב, ]1[; יג דף. חסר ]1[ דף לאחר דף 
פט )יתכן שזהו דף שער פנימי(. כרך שלישי: ]4[, פח, פג-קעב דף. חסר ]1[ דף אחרון בסוף הכרך. כרך רביעי: 
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]3[, ב-קסד דף. כרך חמישי: ]2[, קכג; ]2[, מז דף. כרך ששי: ]3[, ב-ס, ס-קנה דף. כרך שביעי: ]3[, קעו, ]6[, 
קעז-רכג דף. כרך שמיני: ]2[, קלב, ]2[ דף. 45 ס"מ בקירוב. התכהות בחלק מהדפים )בייחוד בדפי השער(. 
חיתוך דפים מוזהב. מרבית הדפים במצב טוב, חלק מדפי השער במצב בינוני. כתמים. קרעים חסרים בחלק 
מדפי השער )קרע גדול בכרך הרביעי(, עם פגיעות במסגרת השער ובטקסט )משוקמים בחלקם בהדבקות 
נייר(. כריכות עתיקות מפוארות, עם שדרות ופינות עור חדשות, ודפי בטנה חדשים )הכרכים עברו כריכה 

מחודשת(. חותמות ורישומים בכתב-יד. פגמים בכריכות. 
יג דף אחרונים בכרך השני, עם ביאור המרדכי על מסכתות קטנות, מאת רבי מרדכי בנעט, לא נרשמו 
במפעל הביבליוגרפיה )הביאור נזכר בדף השער של הכרך הראשון, אך במפעל הביבליוגרפיה נכתב כי 

יתכן והוא לא נדפס(. 
החלק  של  השער  דף  של  אחד  עותק  השער:  מדפי  כמה  של  נוספים  עותקים  מספר  מצורפים  הסט  אל 
השלישי, שני עותקים של דף השער של החלק הרביעי, עותק אחד של דף השער של החלק החמישי, ושני 

עותקים של דף השער של החלק השמיני )בחלק מדפים אלו ישנם קרעים חסרים וסימני עש(.

פתיחה: $500 
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45. Hilchot Rav Alfas – 
Pressburg, 1836-1839 – 
Complete, Elegant Set in 
Eight Volumes – Portrait 
of the Rif
Hilchot Rav Alfas. Pressburg: 
Anton Schmidt, [1836-1839]. 
Complete, elegant set in eight 
volumes.
Elegant set. Large wide-
margined volumes; thick 
paper. In vol. I, frontispiece 
portrait (imaginary) of R. 
Yitzchak Alfasi – the Rif. 
Handwritten inscription on 
the endpaper of vol. I. Several 
handwritten glosses.
Vol. I: [6], 3-61, [1], 62-86; [2], 
103 leaves. Vol. II: [3], 2-89, 
90-132, [1]; 13 leaves. Lacking 
[1] leaf after leaf 89 (possibly a 
divisional title page). Vol. III: 
[4], 88, 83-172 leaves. Lacking 
[1] final leaf at end of volume. 
Vol. IV: [3], 2-164 leaves. Vol. V: [2], 123; [2], 47 leaves. Vol. VI: [3], 2-60, 60-155 leaves. 
Vol. VII: [3], 176, [6], 177-223 leaves. Vol. VIII: [2], 132, [2] leaves. Approx. 45 cm. Some 
leaves browned (particularly title pages). Gilt edges. Most leaves in good condition, 
some title pages in fair condition. Stains. Open tears to some title pages (large tear in 
vol. IV), affecting border and text (repaired in part with paper). Early, elegant bindings, 
with new leather spines and corners, and new endpapers (volumes rebound). Stamps 
and handwritten inscriptions. Defects to bindings.
13 final leaves of vol. II, with commentary of the Mordechai on Minor Tractates, by R. 
Mordechai Banet, not listed in the Bibliography of the Hebrew Book.
Enclosed with the set are several additional copies of some of the title pages: one copy 
of title page of part III, two copies of title page of part IV, one copy of title page of part 
V, two copies of title page of part VIII (some leaves with open tears and worming).
Opening price: $500
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46. תלמוד בבלי - וינה, תר"כ-תרל"ב - סט שלם - העותק של רבי גדליה שמלקס אב"ד 
פרמישלה - הגהות בכתב-יד 

תלמוד בבלי עם פירושים - סט שלם. וינה, "חברת המוציאים לאור", דפוס זאמארסקי ודיטמארש / דפוס 
שלאסבערג ובענדינער / דפוס יעקב הכהן שלאסבערג. תר"כ-תרל"ב ]1860-1872[. סט שלם ב-25 כרכים.

סט שלם של התלמוד הבבלי. כרכי המהדורה יצאו בידי "חברת המוציאים לאור", בראשות רבי יעקב הכהן 
ודיטמארש". בשנת תרכ"ה רכש שלאסבערג  נדפסו ב"דפוס זאמארסקי  שלאסבערג. הכרכים הראשונים 
את בית הדפוס של זאמארסקי ודיטמארש )בסוף כרך חולין מופיעה מודעה מאת שלאסבערג על רכישת 
בית הדפוס( - הכרכים שיצאו לאור לאחר מכן נדפסו ב"דפוס שלאסבערג ובענדינער" וב"דפוס יעקב הכהן 

שלאסבערג". 
צבעונית  בדיו  מודפסים  חלקם   - בעיצובם  לזה  זה  דומים  כרך  בכל  הראשונה  המסכת  של  השער  דפי 
ומוזהבת, וחלקם בדיו שחורה ואדומה בלבד. דף השער של כרך טהרות ודפי השער הפנימיים )בכרכים 
יותר ממסכת אחת( נדפסו בעיצוב פשוט, בציון המו"ל "חברת המוציאים לאור", ובלא ציון שם  שבהם 

המדפיס.
בכל הכרכים )לבד מסדר טהרות( חותמות: "גדלי' שמעלקעס אב"ד דק' פרעמישלא" - הגאון רבי גדליה 
שמלקיש )תרי"ט-תרפ"ח(, בן אחיו ותלמידו המובהק של הגאון הנודע רבי יצחק שמלקיש בעל "בית יצחק" 
)שכיהן ברבנות פשמישל ולבוב(. משנת תרנ"ג רב בפשמישל )פרמישלה(. חידושיו יצאו לאור בספר: אמרי 

רג"ש ]=רבי גדליה שמלקיש[.
הגהות רבות בכתב-יד במרבית הכרכים, הכוללות הפניות ומראי מקומות. 

באחרית הדבר שנדפסה בסוף "סדר טהרות", מגולל המו"ל ומוכר הספרים רבי יעקב הכהן שלאסבערג - 
אשר הועסק כמגיה בבית הדפוס של זאמארסקי ודיטמארש הנוכרים, ובהמשך רכש אותו מידיהם - את 
תולדות הדפסת המהדורה: "אברך את ה' אשר הנחני והביאני אל המטרה אשר שמתי זה כשלש עשרה 
שנה נגד עיני, להוציא לאור מחדש את ששה סדרי התלמוד הבבלי בחברת חברים דורשי הטוב והתושיה... 
והדר  וכל חפץ להשלים מלאכתנו בתפארת  ישענו  כל  זה  כי  ברוב ההוצאות  עינינו  ולא הרע  לא חסנו 
למלאות את  ידנו  לאל  היה  לא  כי  לנו  גרמו  ורבות  שונות  סבות מסבות  רצון מאת הקוראים...  ולהפיק 
הבטחתנו אשר הבטחנו בתחילה... כי רצוננו להשלים את המלאכה במשך שלש שנים. אך רבות מחשבות 
בלב איש ותהיינה לאל אם ה' לא צוה. הן לא ארכו הימים והנה אחדים מבעלי חברתנו נסוגו אחור ולא 
יכלו או לא רצו למלאות את חובתם המוטלת עליהם. ואף כן אחדים שבקו חיים לנו במשך הזמן וגם זה 
הפריע אותנו להשלים מלאכתנו כרצוננו הטוב... והנה אנכי נותן לפניכם היום את הספר היקר אשר כל 

עמודי דת קדשנו נשענים עליו...".
25 כרכים. 41 ס"מ בקירוב. חלק מהכרכים נדפסו על נייר יבש. מצב טוב עד טוב-בינוני. כתמים. בלאי בחלק 
מהכרכים. סימני עש במספר מקומות, משוקמים בחלקם בהדבקות נייר. קרעים, בהם קרעים חסרים )כולל 

קרעים בדפי שער(, משוקמים בהדבקות נייר. חותמות רבות. כריכות עור חדשות, אחידות. 

פתיחה: $300
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46. Babylonian Talmud – Vienna, 1860-1872 – Complete Set – Copy of R. 
Gedaliah Schmelkes Rabbi of Premishla – Handwritten Glosses
Babylonian Talmud with commentaries – complete set. Vienna: Zamarski & Dittmarsch 
/ Schlossberg & Bendiner / Jacob Schlossberg. 1860-1872. Complete set in 25 volumes.
Complete set of Babylonian Talmud. 
The title pages of the first tractate of each volume are similarly designed, some printed 
in color and gold, and some in black and red only. 
Stamps of R. Gedaliah Schmelkes Rabbi of Premishla on all volumes (apart from Order 
Taharot). 
Most volumes include many handwritten glosses, containing references and sources.
25 volumes. Approx. 41 cm. Some volumes printed on dry paper. Good to good-fair 
condition. Stains. Wear to some volumes. Worming in several places, repaired in part 
with paper. Closed and open tears (including tears to title pages), repaired with paper. 
Many stamps. New, matching leather bindings.
Opening price: $300
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47. פירוש רבי אברהם אבן עזרא על התורה - קושטא, רע"ד - מהדורה שניה
פירוש התורה שחבר ר' אברהם בן עזרא ז"ל. ]קושטא, דפוס אשטרוק דטולון, רע"ד 1514[. מהדורה שניה. 
עותק חסר. ג-פה דף. דף השער ודפים ב, פו-פז חסרים )הושלמו בצילום - הצילומים נעשו על גבי דפים 
עתיקים עם רישומי בעלות מקוריים משנות הת"ק(. 29 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות קשים. 
במילוי  בטקסט, משוקמים  רבות  פגיעות  עם  בחלק מהדפים,  גדולים  קרעים  בהם  חסרים,  קרעים  בלאי. 
ובהדבקות נייר )עם השלמות של הטקסט החסר בצילום ובכתב-יד(. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. יתכן 

ומספר דפים הושלמו מעותק אחר. כריכה חדשה. נתון בנרתיק תואם. 

פתיחה: $600

דפוסים עתיקים - שנות הר' והש'
)ראה גם במדורים: ספרים עם הגהות; ספרים עם חתימות והקדשות; 

חסידות - עותקים מיוחסים(
Early Printed Books – 16th-17th Centuries
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48. ספר שבלי הלקט - ונציה, ש"ו - 
מהדורה ראשונה

ספר שבלי הלקט, הלכות, פסקים ומנהגים, 
מאת רבי צדקיה בן אברהם הרופא ממשפחת 
קינד  אדיל  קורנילייו  דפוס  ונציה,  הענוים. 
מהדורה   .]1546 ]ש"ו  בומברג,  דניאל  בבית 

ראשונה.
מלאכת  המלאכה  "ותשלם  האחרון:  בדף 
הקדש עם העיון היותר אפשר כיד ה' הטובה 
בשנת  קינד,  אדיל  קורנילייו  ידי  על  עלינו, 

רננ"ו צדיקים בה'". 
בהם  כתמים,  טוב.  מצב  ס"מ.   29.5 דף.  נה 
ומספר  השער  דף  בשולי  רטיבות  כתמי 
הדפים  בשולי  קטנים  קרעים  נוספים.  דפים 
הראשונים. כריכה חדשה. פגמים וסימני עש 

בכריכה.
חלקו  של  ועיבוד  קיצור  היא  זו  מהדורה 
הראשון של החיבור המקורי, וזהות מחברה 
שבלי  ספר  של  נוסף  קיצור  ידועה.  אינה 
הלקט הוא ספר תניא )תניא רבתי(, שנדפס 
במנטובה רע"ד. על המהדורות השונות של 
החיבור, ראה: י' תא-שמע, ספר שבלי הלקט 

וכפיליו, איטליה, יא, תשנ"ה, עמ' מז-נא. 
הברמן, המדפיס דניאל בומבירגי, מס' 182. 

פתיחה: $750

47. Torah Commentary by Rabbi Avraham Ibn Ezra – Constantinople, 1514 – 
Second Edition
Torah commentary authored by R. Avraham Ibn Ezra. [Constantinople: Astruc de 
Toulon, 1514]. Second edition. 
Incomplete copy. 3-85 leaves. Lacking title page and leaves 2, 86-87 (replaced in photocopy 
– on early leaves with original ownership inscriptions from the 18th-19th century). 29 
cm. Fair condition. Stains, including significant dampstains. Wear. Open tears, including 
large open tears to some leaves, with significant damage to text, repaired with paper 
(with handwritten and photocopy text replacements). Worming, affecting text. Some 
leaves may have been supplied from a different copy. New binding. Slipcased.
Opening price: $600
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49. ספר איסור והיתר - פירארה, שט"ו - מהדורה ראשונה
 .]1555 ]שט"ו  אושקי,  ן'  אברהם  דפוס  פירארה,  מרגנשבורג.  אשכנזי  יונה  רבי  מאת  והיתר,  איסור  ספר 

מהדורה ראשונה.
בדף השער נדפס: "ספר איסור והיתר מן הגאון מהר"ר יונה ז"ל" )יש שייחסו בטעות את הספר לרבינו יונה 
גירונדי(. חיבור זה המכונה גם "איסור והיתר הארוך", נתחבר על ידי רבי יונה ב"ר איסרל אשכנזי, מחכמי 
רגנשבורג, וחבר בית דינו של חברו מהר"י ברונא. רבי יונה היה תלמידו ומחותנו של רבי ישראל איסרלן 
בעל תרומת הדשן. "איסור והיתר הארוך" הפך לאחד ממקורות הפסיקה החשובים לבני אשכנז בענייני 

כשרות המאכלים.
במרכז דף השער מופיע דגל המדפיס של אושקי: מסגרת ובתוכה איור אצטרולב עם הפסוקים: "וקוי יי' 

יחליפו כח...", "קויתי יי' קותה נפשי...".
חתימה בדף השער )בכתיבה איטלקית(: "לה"ו אנ'י בער' ס"ט". 

]174[ דף. קונטרס יא נכרך לפני קונטרס י. 21 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי ועקבות רטיבות 
)עם סימני פטריה במספר דפים(. קרעים חסרים בדף השער ובדפים נוספים בראש הספר ובסופו, עם פגיעות 
במסגרת השער ופגיעות בטקסט מצדו השני של דף השער, משוקמים בהדבקות נייר. סימני עש מעטים בדף 

השער, משוקמים בהדבקות נייר. כריכת עור חדשה.
בעותק שלפנינו נמצאים שני הדפים האחרונים עם לוח תיקוני הטעויות. דפים אלו חסרים בטפסים רבים.

פתיחה: $1500

48. Shibolei HaLeket – Venice, 1546 – First Edition
Shibolei HaLeket, laws, rulings and customs, by R. Tzidkiyah son of Avraham Anav 
the physician. Venice: Daniel Bomberg for Cornelio Adelkind, [1546]. First edition.
55 leaves. 29.5 cm. Good condition. Stains, including marginal dampstains to title page 
and several other leaves. Minor marginal tears to first leaves. New binding. Damage 
and worming to binding.
This edition is an abridgement of the first part of the original composition, by an 
unknown author.
Opening price: $750
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49. Issur VeHeter – Ferrara, 1555 
– First Edition
Issur VeHeter, by R. Yonah 
Ashkenazi of Regensburg. Ferrara: 
Abraham ibn Usque, [1555]. First 
edition.
Title page states that the book was 
authored by R. Yonah (the book 
was occasionally misattributed 
to Rabbenu Yonah Gerondi). 
This book, which is also known 
as Issur VeHeter HaAroch, was 
authored by R. Yonah son of R. 
Isserl Ashkenazi, a Torah scholar of 
Regensburg, and dayan in the Beit 
Din of R. Yisrael Bruna. R. Yonah 
was the disciple and mechutan of R. 
Yisrael Isserlein, author of Terumat 
HaDeshen. Issur VeHeter HaAroch 
became one of the primary sources 
of Halachic rulings on Kashrut for 
Ashkenazi Jews.
Usque's printer's device at center of 
title page.
Signature on title page (in Italian script).
[174] leaves. Gathering 11 bound before gathering 10. 21 cm. Fair-good condition. Stains, 
including dampstains and traces of past dampness (with mold on several leaves). Open 
tears to title page and other leaves at beginning and end of book, affecting border and 
text on verso of title page, repaired with paper. Some worming to title page, repaired 
with paper. New leather binding.
The present copy includes the final two leaves of errata, which are lacking in many 
copies.
Opening price: $1500
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50. Chovot HaLevavot – Mantua, 1558-1559 
Chovot HaLevavot by Rabbenu Bachye, translated by R. Yehuda ibn-Tibbon. Mantua: 
[Meir son of Efraim of Padua and Yaakov son of Naftali HaKohen of Gazzolo, 1558-
1559].
Fourth edition of the prominent classic work of ethics and worship of G-d, printed 
in over one hundred editions until this day. The present edition served as prototype 
for most subsequent editions, and corrections inserted in the present edition, quoting 
"other books" were incorporated in later editions as part of the main text.
Handwritten inscriptions on the title page, deleted with ink. Lengthy inscription in 
Italian script on verso of title page.
96 leaves (lacking leaves 97-103, indexes). 23 cm. Wide margins. Fair-good condition. 
Stains, including mold stains and traces of past dampness. Wear. Minor marginal open 
tears to title page and several other leaves, not affecting text, repaired in part with 
paper. Worming. Early parchment binding, with damage and stains.
Opening price: $700

50. ספר חובת הלבבות - מנטובה, שי"ט
ספר חובת הלבבות, לרבינו בחיי הדיין, בתרגומו 
מאיר  ]דפוס  מנטובה,  אבן-תיבון.  יהודה  רבי  של 
בן אפרים מפדובה ויעקב בן נפתלי הכהן מגאזולו, 

שי"ט 1558-1559[. 
"חובות  הנודע  הספר  של  רביעית  מהדורה 
הלבבות", מספרי היסוד של חכמת המוסר ועבודת 
עד  מהדורות  ממאה  למעלה  נדפסו  ממנו  השם, 
היום. מהדורה זו שלפנינו היא מהדורת-אב לרוב 
שבאו  והתיקונים  לאחריה,  שנדפסו  המהדורות 
שולבו  אחרים[,  ]ספרים  ס"א  בשם  זו  במהדורה 

במהדורות הבאות בנוסח הספר.
בדיו.  מחוקים  השער,  בדף  בכתב-יד  רישומים 
רישום ארוך בכתיבה איטלקית מעבר לדף השער. 
המפתחות  לוח  של  צז-קג  דפים  )חסרים  דף  צו 
לפסוקים ומאמרי חז"ל(. 23 ס"מ. שוליים רחבים. 
פטריה  כתמי  בהם  כתמים,  בינוני-טוב.  מצב 
קטנים  חסרים  קרעים  בלאי.  רטיבות.  ועקבות 
בשולי דף השער ומספר דפים נוספים, ללא פגיעה 
סימני  נייר.  בהדבקות  בחלקם  משוקמים  בטקסט, 

עש. כריכת קלף עתיקה, עם פגמים וכתמים. 
המדפיסים  שמות  מופיעים  צג/2  שבדף  בקולופון 

והיותה  זו,  מהדורה  של  חשיבותה  אודות   .]1559 בינואר   14[ שי"ט  טבת  כ"ה   - ההדפסה  סיום  ותאריך 
מהדורת-אב לכל המהדורות שבאו לאחריה, ראה במאמרו של א"מ הברמן, "לחקר ספר חובות הלבבות 

ונוסחאותיו העבריות", סיני, שנה כ"ח, תשי"א, עמ' שיח-שכא.

פתיחה: $700
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51. Kol Bo – Venice, 1567 
Kol Bo. Venice: Giorgio di Cavalli, 1567.
Kol Bo is an early halachic work, printed anonymously. Over the years, the identity of 
its author was subject to dispute. Today it is considered an early edition of the work 
Orchot Chaim by R. Aharon HaKohen.
Signatures on the title page. Gloss in Italian script on p. 84a (slightly trimmed).
4; 158 leaves. 26.5 cm. Good-fair condition. Stains, including dampstains. Mold stains to 
several leaves. Non-original binding.
Opening price: $400

51. ספר כל בו - ונציה, שכ"ז
קבאלי,  די  זורזי  דפוס  ונציה,  בו.  כל  ספר 

שכ"ז ]1567[. 
ספר "כל בו" הוא ספר הלכה קדום, שנדפס 
הועלו  השנים  במשך  מחברו.  שם  בעילום 
מספר השערות מי הוא מחבר הספר. כיום 
מקובל במחקר כי ספר כל בו הוא מהדורה 
רבי  של  חיים  ארחות  הספר  של  מוקדמת 
"לעניין  הבלין,  ש"ז  הרב  )ראה  הכהן  אהרן 
בתוך  חיים'",  ו'ארחות  'כלבו'  הספרים 
א,  חלק  עציון,  אור  מהד'  חיים,  ארחות 

ישראל תשע"ז(.
הגהה  פד/1  בדף  השער.  בדף  חתימות 

בכתיבה איטלקית )קצוצה מעט(.
טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   26.5 דף.  קנח  ד; 
פטריה  כתמי  רטיבות.  כתמי  בהם  כתמים, 

במספר דפים. כריכה לא מקורית. 

פתיחה: $400
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52. Tur Yoreh De'ah – Venice, 1574 – Third Edition of Beit Yosef, Printed in the 
lifetime of the Author R. Yosef Karo
Tur Yoreh De'ah, with Beit Yosef. Venice: Bomberg [for Zuan di Gara], 1574. Third 
edition of Beit Yosef, printed in the lifetime of the author R. Yosef Karo.
Large volume.
Inscriptions on the endpapers. Glosses in early Ashkenazic script on pp. 98a and 157a.
400, [28] leaves. Leaves 99-102 bound out of sequence. 36 cm. Good-fair condition. 
Stains, including dampstains. Open tears, affecting text, repaired with paper. Worming, 
affecting text. Early wood and leather binding, with clasp remnants. Wear and defects 
to binding.
Opening price: $1000

52. טור יורה דעה - ונציה, של"ד - מהדורה 
יוסף", שנדפסה בחיי  שלישית של ה"בית 

מרן המחבר 

]דפוס  ונציה,  יוסף.  בית  עם  דעה,  יורה  טור  ספר 
הבונבירגי]![",  של  הדפוס  "בבית  דיגארה[  זואן 
יוסף",  ]1574[. מהדורה שלישית של ה"בית  של"ד 

שנדפסה בחיי המחבר מרן רבי יוסף קארו. 
כרך בפורמט גדול. 

בעמוד האחרון דברי המגיה, רבי יחיא בן אברהם בן 
חמו מפאס, המספר על הגביר ר' חיים ן' סרוק שעמד 
המהדורה  שלפנינו.  המהדורה  הדפסת  מאחורי 
הנייר  באיכות  משתבח  המגיה  בהידורה.  בולטת 
הדפוס  ובפועלי  הנאות  האותיות  בצורת  והדיו, 
השפעה  בעל  היה  סרוק  ן'  חיים  ר'  המקצועיים. 
בו  תלו  והיהודים  בוונציה  השלטונות  על  גדולה 
הדפסת  על  האיסור  את  לבטל  שיצליח  תקוות 
התלמוד שחל באיטליה מאז שריפת התלמוד בשנת 
וגביר  "הנעלה  בדבריו:  כך  על  כותב  שי"ד. המגיה 
כה"ר חיים ן' סרוק י"ץ... מובטחים אנו באל תמצא 
ספרי  להשיב  יר"ה,  השררה,  עם  להשיג  ידו  כקן 
האף והחמה, להפר העצה היעוצה, ולבטל הגזירה, 

מלהדפיס תורה שבע"פ זכה וברה...".
רישומים בדפי הבטנה והמגן, בהם: "אני נפתלי ב"ר 
בית  "זה הספר  זצ"ל, מק"ק הענא הק"ק";  אברהם 

יוסף קניתי בעד ד' ר"ט מדודי הר"ר איצק קירך האן לכן חתמתי שמי על ספרי... דוד בן לא"א החביב חיים 
שלי"ט פאטי בורג היום יום ג' חה"מ של סוכת תכ"ז לפ"ק".

הגהות בכתיבה אשכנזית עתיקה בדף צח/1 ובדף קנז/1.
ת, ]28[ דף. שיבוש בסדר דפים צט-קב. 36 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. קרעים חסרים 
עם פגיעות בטקסט, משוקמים בהדבקות נייר. סימני עש עם פגיעות בטקסט. כריכת עץ ועור עתיקה, עם 

שרידי אבזמים. בלאי ופגמים בכריכה.

פתיחה: $1000
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53. ספר עיבור שנים - ונציה, של"ט 
- חתימות חכמי ירושלים

ספר עיבור שנים, על הלוח העברי, מאת רבי 
דיגארה,  זואן  דפוס  ונציה,  סוסאן.  יששכר 

]של"ט 1579[.
סוסאן,  מרדכי  ב"ר  יששכר  רבי  המחבר, 
נולד  בקירוב(.  )ר"ע-ש"מ  "מערבי"  המכונה 
עלה  עשרים  כבן  ובהיותו  בפאס שבמרוקו, 
לירושלים ללמוד תורה בישיבתו של רבי לוי 
התיישב  יותר  מאוחר  הרלב"ח.   - חביב  בן 
לחוץ  נדד  רצ"ח  שנת  בסביבות  צפת.  בעיר 
את  לעזוב  נאלץ  כי  אומרים  יש  לארץ. 
המהרלב"ח  ברבו  תמיכתו  בעקבות  צפת 
במחלוקת המפורסמת על הסמיכה. הוא עבר 
ולבקשת  ועוד,  בשאלוניקי  תורכיה,  בערי 
העברי.  הלוח  על  ספרו  את  אז  חיבר  רבים 
קהילת  ממנהגי  מביא  הוא  שלפנינו  בספרו 
)ראה  עליהם  שנמנה  בצפת  המערבים 
המערבים  קהל  "ואנו  סא/1:  דף  לדוגמה 
יצ"ו שבצפת..."(. באחד המקומות מספר כי 
הורה הלכה למעשה בעניין קריאת התורה 
בבית הכנסת שלו, בשעה שנכח שם מרן רבי 
יוסף קארו בעל השולחן ערוך: "...והיה שם 
יוסף  גדול דורנו הרב מהר"ר  החכם השלם 
קארו נר"ו שהתפלל אותו יום אצלנו בעבור 

מצו' ברית שהיה בקהל יצ"ו והיה הוא המוהל ושתק לי ולא דבר כלום וגם לא ראיתיו שגמגם כלל..." )דף 
נז/1(. למעשה, נדפס החיבור כבר קודם לכן בשנת שכ"ד, בקושטא, תחת השם "תקון יששכר", אך הדפסה 
נדפסה  שכ"ד  מהדורת  כי  כותב  הוא  שלפנינו  למהדורה  בהקדמה  המחבר.  של  רוחו  למורת  נעשתה  זו 
בהשמטות וטעויות רבות. המהדורה שלפנינו היא החיבור המתוקן כפי שיצא מתחת ידי המחבר. הספר 

כולל טבלאות ועיגולים לחישובי המולדות והתקופות.
רישומי בעלות וחתימות שונות, חלקן מחוקות או פגומות. בראש דף השער חתימה )קרועה בחלקה( של 
וממייסדי  מראשי  תקע"ה-תרמ"ד;  שלאנק,  הירש  יוחנן  )רבי  שלאנק"  מהר"מ  בהרב  הירש  ]יוחנ[ן  "הק' 
ועמ'  קפח-קפט,  עמ'  ותלמידיו"  סופר  "החתם  ראה:  סופר".  ה"חתם  תלמיד  בירושלים.  הציבור  מוסדות 
שלה-שלו(. חתימה נוספות בשער: "שלי הצעיר מכל עניי]?[ העיר יצחק ]פרחי?[ נר"ו" ]יתכן והוא רבי 
יב"א".  יצחק  זרע  "מישיבת  ורישום:  אלגאזי[,  בתקופת המהרי"ט  ירושלים  ומקובלי  פרחי, מחכמי  יצחק 
מעבר לדף השער חתימה ורישום משפחתי: "לי לשמי הצעיר יעקב ן' צהל... בס"ט נולד לי בן זכר..." ]רבי 
יעקב ן' צהל, מחכמי ומקובלי ירושלים בתקופה הנ"ל - ראה פריט 284[. חתימות נוספות: "שלי הצעיר 
יצחק נשיא י"ץ", "זה הספר שלי ג'יליבי יצחק גאויזון יצ"ו איל חזן" )חתימה נוספת של האחרון בדף הבא(. 

רישומים וחתימות בדפים נוספים. 
קלו דף. 19 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות גדולים וכהים. סימני עש רבים, עם פגיעה בטקסט. 

כריכה ישנה, עם פגמים.

פתיחה: $300
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53. Ibur Shanim – Venice, 1579 – Signatures of Jerusalemite Torah Scholars
Ibur Shanim, on the Hebrew calendar, by R. Yissachar ibn Susan. Venice: Zuan di Gara, 
[1579].
The author, R. Yissachar son of R. Mordechai ibn Susan (ca. 1510-1580) was born in Fez, 
Morocco. He immigrated to Jerusalem and studied in the yeshiva of the Ralbach, R. 
Levi ibn Habib, later settling in Safed. In ca. 1538, he travelled abroad, passing through 
Turkey, Salonika, and elsewhere. He then composed his book on the Hebrew calendar, 
recording the unique customs of the Maghrebi community in Safed which he belonged 
to. He writes that he once ruled regarding the Torah reading in his synagogue in the 
presence of R. Yosef Karo, and the latter didn't raise any objection. The book was first 
printed with many errors and omissions in 1564 under the title Tikkun Yissachar; the 
present edition is the amended edition. The book features diagrams for calculating 
moladot and tekufot.
Various ownership inscriptions and signatures, some deleted or damaged. At the top 
of the title page, signature (partially torn) of R. Yochanan Hirsch Schlank (1815-1884, 
head and founder of communal institutions in Jerusalem, disciple of the Chatam Sofer). 
Additional inscription on the title page, of "Yitzchak [Farhi?]" (possibly R. Yitzchak 
Farhi, Torah scholar and kabbalist in Jerusalem in times of the Maharit Algazi), and 
inscription: "From the Zera Yitzchak yeshiva". On verso of title page, signature and 
familial inscription of R. Yaakov ibn Tzahal, Torah scholar and kabbalist in Jerusalem 
during that period. Other signatures and inscriptions.
136 leaves. 19 cm. Fair condition. Stains, including large, dark dampstains. Extensive 
worming, affecting text. Old binding, damaged.
Opening price: $300
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54. Tiferet Yisrael – First Edition, Published in the Lifetime of the Author, the 
Maharal of Prague – Venice, 1599
Tiferet Yisrael, on the virtue of Torah and Mitzvot, by R. Yehuda Loew – the Maharal 
of Prague. Venice: Daniel Zanetti, [1599]. First edition, printed in the author's lifetime.
65 leaves. 28.5 cm. Fair-poor condition. Stains, including dark stains. Extensive 
worming with significant damage, including open tears and damage to engraved title 
page and text, repaired with paper. Margins trimmed with damage to headings in 
several places. Censorship inscriptions on title page (deleted). New binding.
Only book of the Maharal printed in his lifetime in Venice.
Includes leaf 65 at end of book, which is lacking in many copies.
Opening price: $400

מהדורה   - ישראל  תפארת  ספר   .54
המחבר  בחיי  שנדפסה  ראשונה 

המהר"ל מפראג - ונציה, שנ"ט

התורה  מעלת  על  ישראל,  תפארת  ספר 
והמצוות, מאת רבינו יהודה ליווא - המהר"ל 
]שנ"ט  זאניטי,  דניאל  דפוס  ונציה,  מפראג. 
בחיי  שנדפסה  ראשונה,  מהדורה   .]1599

המחבר. 
סה דף. 28.5 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים, 
בהם כתמים כהים. סימני עש רבים וקשים, 
השער  באיורי  ופגיעות  חסרים  קרעים  עם 
ובטקסט בדפי הספר, משוקמים במילוי נייר. 
חיתוך שוליים עם פגיעה בכותרות במספר 
)מחוקים(.  בשער  צנזורה  רישומי  דפים. 

כריכה חדשה.
המהר"ל  של  מחיבוריו  היחיד  החיבור 
שנדפסו בחייו, אשר נדפס בעיר ונציה. שאר 
ושניים  פראג,  בעירו  ברובם  נדפסו  חיבוריו 
לדפוס  הובא  הספר  קראקא.  בעיר  מהם 
)מאבות  ב"ק  גרשון  ב"ר  יעקב  רבי  ידי  על 
משפחת ב"ק(, שהדפיס בוונציה כשנה קודם 
לכן  וקודם  דבי אליהו,  לכן את הספר תנא 
שנ"ה.  בשנת  בוורונה,  תנחומא  מדרש  את 

מאוחר יותר הקים בית דפוס עברי בעיר פראג.
בעותק שלפנינו נמצא דף סה, החסר בעותקים רבים. בראש הדף כותרת: "זה שייך בדף מט עמוד ד שיטה 

כה, שנשמט משם".

פתיחה: $400
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55. Milei DeAvot – Venice, 1600
Milei DeAvot, commentary on Tractate Avot, by R. Yosef Hayun. Venice: Daniel Zanetti, 
[1600]. Second edition. 
Text of the Mishnah vocalized, surrounded by commentary in Rashi script.
Signature on title page. Ownership inscription (partially trimmed) on title page. Gloss 
in Italian script on p. 56b.
68 leaves. 19.5 cm. Good-fair condition. Stains, including dampstains. Marginal open 
tears to title page, and minor marginal open tears to several other leaves, not affecting 
text, repaired with paper. Worming to title page and several other leaves, slightly 
affecting text, repaired with paper. Inscriptions. Stamps. New binding. 
Opening price: $300

55. ספר מילי דאבות - ונציה, ש"ס 
מאת  אבות,  מסכת  על  פירוש  דאבות,  מילי  ספר 
]ש"ס  זאניטי,  דניאל  דפוס  ונציה,  חיון.  יוסף  רבי 

1600[. מהדורה שניה. 
וסביבו הפירוש  נוסח המשנה באותיות מנוקדות, 

באותיות רש"י.
בקושטא  נדפסה  הספר  של  הראשונה  מהדורתו 

של"ט )תחת הכותר "מלי דאבות"(. 
אחים  ויהשוע]![  "זכריה  השער:  בדף  חתימה 
)קצוץ  השער  בדף  נוסף  בעלות  רישום  יצ"ו". 
בחלקו(: "]ל[ה' הארץ ומלואה הגיע לחלקי יעקב 
בדף  איטלקית  בכתיבה  הגהה   ."--- בכ"מ  יצ"ו 

נו/2. 
סח דף. 19.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם 
השער,  דף  בשולי  חסרים  קרעים  רטיבות.  כתמי 
וקרעים קטנים חסרים בשולי מספר דפים נוספים, 
ללא פגיעה בטקסט, משוקמים במילוי נייר. סימני 
עש בדף השער ובמספר דפים נוספים, עם פגיעות 
רישומים.  נייר.  במילוי  משוקמים  בטקסט,  קלות 

חותמות. כריכה חדשה.

פתיחה: $300 
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56. Sefer Teshuvot by the Rama of Fano – Venice, 1600 – First Edition
Sefer Teshuvot, by R. Menachem Azariah – the Rama of Fano. Venice: Daniel Zanetti, 
[ca. 1600]. First edition.
The book comprises halachic responsa by the Rama of Fano, with various Talmudic 
novellae. The book was published in the lifetime of the Rama.
Ownership inscriptions, other inscriptions, and glosses (in Sephardic and Italian 
script). Stamps.
143 leaves. 18.5 cm. Good-fair condition. Stains and wear. Worming, affecting text. 
New binding.
Opening price: $500

56. ספר תשובות הרמ"ע מפאנו - ונציה, 
ש"ס - מהדורה ראשונה

הרמ"ע   - עזריה  מנחם  רבי  מאת  תשובות,  ספר 
 1600 ]ש"ס  זניטי,  דניאל  דפוס  ונציה,  מפאנו. 

בקירוב[. מהדורה ראשונה.
הספר כולל תשובות בהלכה מאת הרמ"ע מפאנו, 
עם חידושים בסוגיות שונות. בשער נכתב כי הספר 
ושמועות  עמוקות  ומשניות  סוגיות  "פירוש  כולל 
השואל...".  צורך  כפי  ולמעשה  להלכה  חמורות 
מופיעים  בשער  הרמ"ע.  של  בחייו  נדפס  הספר 
רק ראשי התיבות של שמו: "מע" ]=מנחם עזריה; 
במהדורות הבאות נדפס הספר בשם שו"ת רבינו 
הפוסקים[.  בספרי  שמו  נודע  וכך  עזריה,  מנחם 
יצחק בכ"ר  רבי  מו"ל הספר הוא תלמיד הרמ"ע, 
הספר  בראש  פולונייא"(.  )"איש  מפולין  מרדכי 
כיצד  יצחק  רבי  מתאר  שבה  המדפיס",  "הקדמת 
הרמ"ע:  של  לגדולתו  והתוודע  לאיטליה  הגיע 
"אמר יצחק בר מרדכי ז"ל איש פולניא... ותשאני 
קדוש  אחד  ואשמעה  איטליא  בגלילת  ה'  רוח 
מרנא  האלהי  המקובל  הרב  הוא  הלא  מדבר... 
ורבנא מנחם עזריה נר"ו... אני קרתי ושתיתי מימי 
מעיינותיו ימים וחדשים וחכמתו היא סמכתני...". 
בהקדמה:  הנאמר  לפי  משוער  ההדפסה  תאריך 

"ועוד לו להדפיס אחר זה פלח רמון...". ספר פלח הרמון של הרמ"ע, נדפס בוונציה ש"ס. 
אוהבי  "חברת  חותמות  איטלקית(.  וכתיבה  ספרדית  )בכתיבה  והגהות  שונים,  רישומים  בעלות,  רישומי 

תורה". 
קמג דף. 18.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. סימני עש, עם פגיעה בטקסט. כריכה חדשה.

פתיחה: $500
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57. ספר יד יוסף - ונציה, שע"ו-
שע"ז - הגהות רבות בכתב-יד 

התורה  סדר  על  דרושים  יוסף,  יד  ספר 
צרפתי.  יוסף  רבי  מאת  שונים,  ולזמנים 
]קאליון[,  קאיון  ייואני  דפוס  ונציה, 
 .]1616-1617 ]שע"ו-שע"ז  "שלום"  שנת 

מהדורה ראשונה.
בשנת  )נפטר  צרפתי  יוסף  רבי  המחבר, 
שימש  טורקיה.  מרבני  בערך(,   1640 ת' 
עלה  ימיו  ובסוף  באדריאנופולי  כרב 
והיה  בחייו  נדפס  הספר  לירושלים. 
היחיד מחיבוריו שראה את אור הדפוס. 
ת"ס- באמשטרדם  בשנית  נדפס  הספר 

הדורות  בקרב  להתקבל  זכה  תס"א, 
רבים  בספרים  מובאים  ודבריו  הבאים 
פרי  בעל  הגאון  וחסידות.  דרוש  של 
והוא מביאו  זה  ספר  חיבב מאד  מגדים 

רבות בחיבוריו.
"שלום"  הוא  השנה  פרט  הספר  בראש 
סיום  על  קולופון  הספר  בסוף  ]שע"ו[. 

ההדפסה בחדש שבט שע"ז. 
בעותק שלפנינו עשרות רבות של הגהות 
ארוכות,  חלקן  איטלקית,  בכתיבה 
את  מרחיב  הכותב  מזוהה.  לא  מכותב 
בהם  רבים  במקומות  המחבר,  דברי 
מוסיף  וכן  סתומה,  או  קצרה  לשונו 

חידושים משלו על דברי המחבר. 
רפז, ]13[ דף. 27 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. קרעים ובלאי. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. שיקומים בהדבקת 

נייר במספר דפים. דפים רבים מנותקים. חתימת צנזור בשער. ללא כריכה.

פתיחה: $500
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57. Yad Yosef – Venice, 1616-
1617 – Many Handwritten 
Glosses
Yad Yosef, homiletics on the 
Torah portions and for various 
occasions, by R. Yosef Tzarfati. 
Venice: Giovanni Cajon, [1616-
1617]. First edition. 
The book was reprinted in 
Amsterdam 1700-1701, and 
was accepted by subsequent 
generations. It is quoted 
extensively in homiletic and 
Chassidic works, in particular 
by the Pri Megadim who greatly 
cherished it.
The present copy contains many 
dozens of glosses in Italian 
script, some lengthy, by an 
unidentified writer. The writer 
expands upon the words of 
the author, on many occasions 
when the latter wrote briefly 
or obscurely, and adds his own 
novellae to the words of the 
author.
287, [13] leaves. 27 cm. Fair condition. Stains. Tears and wear. Worming, affecting text. 
Paper repairs in several places. Many detached leaves. Censor's signature on title page. 
Without binding.
Opening price: $500
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58. ספרי ה"פרי חדש" - מהדורות ראשונות - אמשטרדם, תנ"ב ו-תס"ו - חתימות
שני ספרי ה"פרי חדש" על שולחן ערוך, חלק יורה דעה, וחלק אורח חיים-אבן העזר - מהדורות ראשונות:

· ספר פרי חדש, על יורה דעה, מאת רבי חזקיה די סילווה. אמשטרדם, דפוס דוד תארטאס, ]תנ"ב 1692[. 
שער מאויר בתחריט. מהדורה ראשונה. 

עם  הגולה.  לארצות  כשד"ר  מסעו  בעת  בחייו,  שנדפס  והיחיד  חדש"  ה"פרי  רבינו  של  הראשון  ספרו 
הוצאת הספר נתקבלו דבריו באהדה רבה בארצות אירופה. אולם כשהספר הגיע למצרים, עורר התנגדות 
גדולה אצל חכמי מצרים, מאחר שהמחבר לא נרתע מלחלוק בלשון חריפה על ה"בית יוסף" ועוד מגדולי 
האחרונים. בעקבות כך החרימו חכמי מצרים וחברון את הלימוד בספר: "שלא יקרא שום אדם בספר הלז, 
לא קריאת עראי ולא קריאת קבע" )גינת ורדים, יורה דעה, כלל ג, סימן ג(, ]ואכן עותקי המהדורה הראשונה 
נדירים, עקב החרמת הספר וגניזתו[. החיד"א מתאר בספרו "שם הגדולים" כיצד התבטל החרם מאליו בדור 
שאחריו, ומציין כי על כיסא הרבנות במצרים עלה תלמידו המובהק של ה"פרי חדש" - רבי שלמה אלגאזי 
)השני(, "וכל הוראותיו היו על דעת רבו הרב פרי חדש... וכהיום הזה כל חכמי ישראל שותים בצמא את 
דבריו". בשנת תק"ב הדפיס רבי חיים בן עטר, בעל ה"אור החיים" הקדוש, את ספרו "פירות גנוסר" על 
שלחן ערוך יורה דעה. במרכז הדף נדפסו דברי המחבר והרמ"א וסביבו הפירושים "פרי חדש" ו"פרי תואר" 
)מאת ה"אור החיים"(. בחלקו הגדול מוקדש ה"פרי תואר" לתרץ את קושיותיו והתקפותיו של ה"פרי חדש" 
על מחבר השלחן ערוך. החיד"א, תלמידו של ה"אור החיים", מעיד בספרו "שם הגדולים", כי בבחרותו 
הלך מספר פעמים עם רבו ה"אור החיים" להשתטח על קברי הצדיקים שבהר הזיתים, "וכבואנו למצבת 
הרב פרי חדש ראינו להרב הנזכר ]ה"אור החיים"[ שנשאר יחידי על מצבתו כמו רביע שעה ורחושי מרחשן 

שפוותיה, והבננו דהיה שואל מחילה ואומר כי לשם שמים נתכוון וכיוצא".
בראש השער חתימות: "ראובן במ"ו משה זצ"ל"; "אליקום גץ מקראקא". בדפי הספר חותמות שונות, בהן 
חותמותיו של רבי בן ציון היילפרין אב"ד נאנאש. בדף קכא/1 הגהה למדנית בכתב ידו. בדף ]2[ חתימת: 

"הק' צבי הלוי פאלאק".
]2[, קיו, קטז-קיו, קיז-קל דף. מצב בינוני. כתמים. קרעים, קרעים חסרים וסימני עש, עם פגיעות בטקסט, 

משוקמים בחלקם במילוי נייר. כריכת עור חדשה.
· ספר פרי חדש, על אורח חיים ואבן העזר )הלכות ראש חודש, פסח, יום טוב, מגילה וגיטין, וביאורים על 
ספר המדע לרמב"ם(, מאת רבי חזקיה די סילווה. אמשטרדם, דפוס נתנאל פואה, ]תס"ו 1706[. מהדורה 
יעקב  לנדיב  )בפורטוגזית(  הקדשה  דף  ועם  ירושלים,  חכמי  הסכמות  עם  בן המחבר,  בהוצאת  ראשונה, 

פיררא )מייסד ומחזיק "מדרש בית יעקב פיררא" בירושלים(.
רישום בעלות בדף השער: "חנני אלקים ויתן לי גם זאת הצעיר מירקאדו ס"ה בלא"א א"ה הי"ו" ]=סעדיה 
הלוי בן לאדוני אבי אברהם הלוי השם יחייהו וינטרהו - רבי מירקאדו סעדיה הלוי, מחכמי איזמיר. מחבר 
הספר "נוה צדק" על הרמב"ם, שנדפס בשאלוניקי בשנת תר"א. היה חמיו של רבי יצחק פאלאג'י, בנו של 

רבי חיים פאלאג'י[. מעט הגהות )קצוצות( בכתב-יד מזרחי.
]4[, עד דף; יט, ]1[ דף; ט דף. )הדף עם ההקדשה בפורטוגזית, הנמצא בטופס שלפנינו, אינו מופיע בכל 
העותקים(. 29 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות וכתמים כהים. קרעים וסימני עש, עם פגיעה 
בטקסט בכמה דפים. חיתוך דפים עם פגיעה בטקסט בשולי מספר דפים. חותמות ורישומים. כריכה חדשה.

פתיחה: $300
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58. Pri Chadash – First Editions – Amsterdam, 
1692-1706 – Signatures
Two books of Pri Chadash on Shulchan Aruch, 
Yoreh De'ah part and Orach Chaim-Even HaEzer 
part – first editions:
· Pri Chadash, on Yoreh De'ah, by R. Chizkiyah 
da Silva. Amsterdam: David Tartas, [1692]. 
Engraved title page. First edition.
First book of R. Chizkiyah da Silva, and the only 
one printed in his lifetime. 
The book aroused a great controversy, since the 
author didn't hesitate to use sharp language 
when disagreeing with the Beit Yosef and other 
leading Acharonim. The book was well received 
in Europe, though banned by the rabbis of Egypt.
Signatures at the top of the title page. Various 
stamps throughout the book, including stamps 
of R. Benzion Heilperin Rabbi of Nanash 
(Hajdúnánás), with a scholarly gloss in his 
handwriting on p. 121a. Signature on leaf [2].
[2], 116, [2], 117-130 leaves. Fair condition. Stains. 
Tears, including open tears, and worming, 
affecting text, repaired in part with paper. New 
leather binding.
· Pri Chadash on Orach Chaim and Even 
HaEzer (laws of Rosh Chodesh, Pesach, Yom 
Tov, Megillah and Gittin, and commentaries 
on Sefer HaMada by the Rambam), by R. 
Chizkiyah da Silva. Amsterdam: Netanel Foa, 
[1706]. First edition, published by the author's 
son. With dedication leaf (in Portuguese) to the 
philanthropist Yaakov Ferrara.
Ownership inscription on the title page of R. 
Mercado Saadia HaLevi, a Torah scholar of Izmir, 
author of Neveh Tzedek on the Rambam. Some 
glosses (trimmed) in Oriental script. 
[4], 74 leaves; 19, [1] leaves; 9 leaves. (Including 
leaf with Portuguese dedication, not found in all 
copies). 29 cm. Fair condition. Stains, including 
dampstains and dark stains. Tears and worming, 
affecting text in some places. Leaves trimmed 
with damage to edge of text in several places. 
Stamps and inscriptions. New binding.
Opening price: $300
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59. Lechem Shamayim – Wandsbek, 1733 – First Edition – Rabbi Yaakov 
Emden's First Book
Lechem Shamayim, on the Mishnayot, Part I, with Binyan Beit HaBechirah, by Rabbi 
Yaakov Emden (the Yaavetz). Wandsbek, [1733]. First edition.
The Yaavetz's first published book and the only one of his books not printed in Altona, 
where he established his printing press. An illustration on verso of title page depicts 
the altar according to the Raavad.
118, 120-121 leaves. Lacking final leaf. 32.5 cm. Good-fair condition. Stains, including 
dark stains. Minor wear. Minor open tears to several leaves (including title page), 
slightly affecting text. Paper repairs on both sides of title page. Stamps. New binding.
Opening price: $300

59. ספר לחם שמים - וואנזיבעק, תצ"ג - 
מהדורה ראשונה - ספרו הראשון של רבי 

יעקב עמדין )היעב"ץ( 

עם  ראשון,  חלק  על המשניות,  לחם שמים,  ספר 
קונטרס "בנין בית הבחירה", מאת הגאון רבי יעקב 
]תצ"ג  )ואנדסבק(,  וואנזיבעק  היעב"ץ.   - עמדין 

1733[. מהדורה ראשונה.
מבין  והיחיד  היעב"ץ,  שהדפיס  הראשון  הספר 
ספריו שלא נדפס באלטונה - בה הקים את דפוסו. 

מעבר לשער, איור המזבח לפי שיטת הראב"ד.
קיח, קכ-קכא דף. חסר דף אחרון. 32.5 ס"מ. מצב 
בלאי  כהים.  כתמים  בהם  כתמים,  טוב-בינוני. 
קל. קרעים חסרים קטנים במספר דפים )כולל דף 
נייר  הדבקות  בטקסט.  קלות  פגיעות  עם  השער(, 

משני צדי דף השער. חותמות. כריכה חדשה.

פתיחה: $300
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60. Tzelach on Tractate Pesachim – Prague, 1783-1784 – First Book of the Series, 
Printed in the Lifetime of the Author the Noda BiYehuda – Signature of R. 
Azriel Pollack Disciple of the Chatam Sofer – Handwritten Glosses
Tzelach – Tziyun LeNefesh Chaya, on Tractate Pesachim, by R. Yechezkel HaLevi Landau 
the Noda BiYehuda, rabbi of Prague. Prague: Joseph Emmanuel Diesbach, [1783-1784]. 
First edition. First book of the Tzelach series. Printed in the author's lifetime.
Signatures on the title page and front endpaper of R. Azriel Pollack (1803-1887), disciple 
of the Chatam Sofer. Dayan in Eisenstadt for over forty years. Additional inscriptions 
and stamps of R. Avraham Figdor of Sárvár. 
Other inscriptions.
Glosses (mostly late). Lengthy gloss on p. 13b (possibly handwritten by R. Azriel 
Pollack).
[2], 123, [1] leaves. Extra copies of leaves 93-94. 34 cm. Good-fair condition. Stains. 
Wear. Marginal tears to title page and several other leaves, including minor open tears, 
repaired in part with sellotape (over text). New binding.
Opening price: $300

- פראג, תקמ"ג- 60. ספר צל"ח על מסכת פסחים 
שנדפס  הספרים,  בסדרת  הראשון  הספר   - תקמ"ד 
רבי  חתימת   - ביהודה"  ה"נודע  בעל  המחבר  בחיי 
עזריאל פולק תלמיד החתם סופר - הגהות בכתב-יד

צל"ח - ספר ציון לנפש חיה, על מסכת פסחים, מאת רבינו 
פראג.  של  רבה  ביהודה",  ה"נודע  בעל  לנדא  הלוי  יחזקאל 
]תקמ"ג-  ,Joseph Emmanuel Diesbach דפוס  פראג, 

תקמ"ד 1783-1784[. מהדורה ראשונה. הספר הראשון בסדרת 
ספרי הצל"ח. נדפס בחיי המחבר.

חתימות בדף השער ובדף המגן הקדמי: "בע"ה קניתי מהוני 
)תקס"ג- פולק  עזריאל  רבי  פאללאק".  עזריאל  קוני  לכבוד 

תרמ"ז; החתם סופר ותלמידיו, עמ' שצד-שצה(, תלמיד החתם 
סופר. מדייני הקהילה באייזנשטאט במשך למעלה מארבעים 
שנה. בנו הוא רבי צבי יהודה פולק, וחתנו רבי יצחק פיגדור. 

)בנו  פיגדור משארוואר  אברהם  רבי  של  וחותמות  רישומים 
של רבי יצחק פיגדור(. 

רישומים נוספים ]כנראה מבני העיר אייזנשטאט[, בהם: "זה 
הספר שייך להר"ר ר' ליפמן גינז"; "שלמה שלעזינגער". 

)יתכן  יג/2  בדף  ארוכה  הגהה  מאוחרות(.  )מרביתן  הגהות 
שהיא בכתב-ידו של רבי עזריאל פולק(.

]2[, קכג, ]1[ דף. דפים צג-צד מופיעים פעמיים. 34 ס"מ. מצב 
ובמספר  טוב-בינוני. כתמים. בלאי. קרעים בשולי דף השער 
דפים נוספים, בהם קרעים חסרים קטנים, משוקמים בחלקם 

בנייר דבק חומצי )על הטקסט(. כריכה חדשה.

פתיחה: $300
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פראג,   - קמא  ביהודה,  נודע  שו"ת  ספר   .61
חתימות   - ראשונה  מהדורה   - תקל"ו-תקל"ז 

והגהות

ראשון  חלקים  קמא,  מהדורה  ביהודה,  נודע  שו"ת  ספר 
פראג.  אב"ד  לנדא  סגל  הלוי  יחזקאל  רבינו  מאת  ושני, 
פראג, ]תקל"ו-תקל"ז 1776-1777[. מהדורה ראשונה. שער 

נפרד לחלק השני.
הספר נדפס בשלבים. ההדפסה החלה בחודש אדר תקל"ו 
"ובשלהי אדר היתה התחלת  בדף השער:  ]כפי שמופיע 
הדפוס מספר יחזקאל לפ"ק )=תקל"ו("[, והסתיימה בחודש 
השני  החלק  שבסוף  בקולופון  שמופיע  ]כפי  תקל"ז  טבת 
יום...  ועשרים  שמונה  ביום...  השלמתו  "ותהי  )קמ/1(: 
הראשון  שבחלק  צ-צג  הסימנים  זיין"[.  תק"ל  שנת  טבת 
)בהם תשובתו הידועה נגד אמירת "לשם יחוד"( הם מסיון 
תקל"ו, כלומר דברים שכתב הנודע ביהודה מספר חודשים 
נשא  מהדפוס,  הספר  צאת  עם  ההדפסה.  תחילת  לאחר 
המחבר דרשה מיוחדת לכבוד המאורע "בערב ראש חודש 
ביהודה  נודע  ספרו  השלים  אז  אשר  לפ"ק,  תקל"ז  שבט 

קמא" )אהבת ציון, פראג תקפ"ז, דרוש ט', יח/2(.
רבי יעקב'קא מברודי, בן המחבר, מספר בהקדמתו ל"נודע 
ביהודה" מהדורא תנינא )פראג תקע"א( על מאורע הדפסת 
הספר שלפנינו ועל התנהגותו של הנודע ביהודה באותה 
עת: "...מיום הוסדה מכבש הדפוס בפראג מאז ועד הנה 
לא יצא מהם ספר בתכלית ההידור היופי כזה... בכל אשר 
מצאה ידו לא חס עיניו על ממונו, ולא בקש עזר או סעד 
לחלק  עין  טובת  נהג  אז  טוב,  בכי  נגמר  וכאשר  לתמכו. 

הרבה מהם מתנת חינם, ויתרם נתן ביד מוכרי הספרים הנה והנה במחיר קצוב השוה לכל מוכרי ממכר. 
והיה אם אחד מעשירי עם דורש ומבקש הימנו ספר בקנין כסף, במתק שפתיו יענה ויאמר: טובתי בל עליך, 
הלא הוא נמצא בחנויות, משם תדרשנו, ולמה זה תשא פני, כל הרוצה לקנות יבא ויקנה בלי משוא פנים 
בדבר. וכפי המדומה לא העלו דמי פדיון הספרים די מסת הוצאות הדפוס אשר הוציא הוא בידו הרחבה".

הפלפול  אדני  על  מיוסדות  "תשובותיו  ביהודה":  "נודע  הספר  על  כותב  הגדולים"  "שם  בספרו  החיד"א 
והסברא חריפות ובקיאות, והרביץ תורה בישראל בספריו ותלמידיו... החכם בחכמתו יכיר מספריו כי רב 

הוא ומופלא מגדולי הדור, גאון עז תהלות ישראל וגדול כבודו...".
על גדולת וקדושת הספר והפסקים שבו, אמר בעל התניא: "הרב מפראג היה יחיד בדורות בהוראותיו, והיה 
ה' אתו, שקלע אל השערה ולא החטיא המטרה האמתית בכל דבר אשר הורה. וגם ע"ד התשובה הארוכה 
בסימן ע"ב, אם כי רבים מגאוני הדור חלקו עליו, אמנם באמת הדין היה אתו וכוון להלכה ולמעשה..." 

)מופת הדור, עמ' עד(.
רישום בכתב-יד בדף השני: "קנה קניתי לה' צבאות מ"מ ]=ממעות מעשר[ ארי' ליב סג"ל". וחתימה נוספת 

שלו )מתמשכת( בראש דפים א-ב. חתימה )מחוקה( בדף השער. הגהות בדף יט/א ובדף כא/2. 
]2[, פו, ]9[ דף; ]1[, קנז דף. 32 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש. קרעים חסרים 
קטנים בדף השער של החלק הראשון, ללא פגיעה בטקסט. חותמות )חותמות דיו גדולות במספר מקומות, 

על הטקסט(. כריכה חדשה.

פתיחה: $500
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62. ספר שו"ת נודע ביהודה, תניינא - פראג, תקע"א - מהדורה ראשונה - שני חלקים 
בשני כרכים

ספר שו"ת נודע ביהודה - תניינא, שני חלקים, תשובות על ארבעת חלקי השלחן ערוך, מאת רבינו יחזקאל 
הלוי סגל לנדא אב"ד פראג. פראג, ]תקע"א[ 1811. מהדורה ראשונה. שני חלקים בשני כרכים. שער נפרד 

לכל חלק.
הספר נודע ביהודה - "מהדורא קמא" יצא לאור בחיי המחבר בשנת תקל"ו-תקל"ז. הספר שלפנינו, נודע 
ביהודה - "מהדורא תניינא", יצא לאור לאחר פטירת המחבר )בשנת תקנ"ג(, ונערך ונדפס בשנת תקע"א 
ע"י בנו רבי שמואל אב"ד פראג. בתחילת הספר נדפסו שתי הקדמות חשובות ומעניינות, בהן מספרים בניו, 
רבי שמואל ורבי יעקבקא, על תולדות חיי אביהם המחבר ועל תולדות הדפסת חיבורו נודע ביהודה קמא 
ותניינא. בספר זה נדפסו עשרות תשובות והגהות מאת המו"ל רבי שמואל, וכן מספר תשובות מאחיו רבי 

יעקבקא.
חתימה בדף השער של הכרך השני: "קניתי מהוני לכבוד קוני גבריאל בראך", וחתימה נוספת: "בערל 

פ---?". 
שני כרכים. כרך ראשון: ]6[, ב-קסא, קסג-קע דף. כרך שני: ]1[, קסט, קנ-קנט, ]1[ דף. 34-35 ס"מ בקירוב. 

מצב טוב. כתמים. סימני עש קלים, עם פגיעות קלות בטקסט. חותמות. כריכות עור חדשות.

פתיחה: $400 

61. Responsa Noda BiYehuda, Mahadura Kama – Prague, 1776-1777 – First 
Edition – Signatures and Glosses
Responsa Noda BiYehuda, Mahadura Kama, Parts I and II, by R. Yechezkel HaLevi 
Segal Landau Rabbi of Prague. Prague, [1776-1777]. First edition. Separate title page 
for Part II.
The book was printed in stages, beginning in Adar 1776 and ending in Tevet 1777.
Handwritten inscription on second leaf, with signature extending over leaves 1-2. 
Signature (deleted) on title page. Glosses on pp. 19a and 21b.
[2], 86, [9] leaves; [1], 157 leaves. 32 cm. Good-fair condition. Stains, including 
dampstains. Worming. Minor open tears to title page of part I, not affecting text. 
Stamps (large inked stamps in several places, over text). New binding.
Opening price: $500
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62. Responsa Noda BiYehuda, Tinyana – Prague, 1811 – First Edition – Two 
Parts in Two Volumes
Responsa Noda BiYehuda – Tinyana, two parts, responsa on the four parts of Shulchan 
Aruch, by R. Yechezkel HaLevi Segal Landau Rabbi of Prague. Prague, 1811. First 
edition. Two parts in two volumes. Separate title page for each part.
The book Noda BiYehuda – Mahadura Kama was published in the author's lifetime 
in 1776-1777. This book, Noda BiYehuda – Mahadura Tinyana, was published in 1811, 
after the author's passing (in 1793). The book was arranged and brought to print by 
the author's son R. Shmuel Rabbi of Prague, and includes dozens of his responsa and 
glosses, as well as several responsa from the author's eldest son R. Yaakov'ke.
Signatures on title page of vol. II.
Two volumes. Vol. I: [6], 2-161, 163-170 leaves. Vol. II: [1], 169, 150-159, [1] leaves. 
Approx. 34-35 cm. Good condition. Stains. Minor worming, slightly affecting text. 
Stamps. New leather bindings.
Opening price: $400
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63. Avnei Milu'im – Part I – With Meshovev Netivot – Lviv, 1815 – First Edition
Avnei Milu'im, Part I, on Shulchan Aruch Even HaEzer (sections 1-52), with Meshovev 
Netivot, by R. Aryeh Leib HaKohen Heller, author of Ketzot HaChoshen and Shev 
Shemateta. Lviv: Naftali Hertz Grossman, 1815. First edition.
Meshovev Netivot is a response to the objections of the Netivot HaMishpat on his book 
Ketzot HaChoshen. 
Ownership inscriptions on the title page.
[1], 75, 14, [4] leaves. 36 cm. Good-fair condition. Stains, including dampstains. 
Worming. Minor open tears to title page, affecting ornament and text on verso. Tear to 
leaf 52, slightly affecting text. Old binding, worn and damaged.
Opening price: $300

63. ספר אבני מילואים - חלק ראשון 
- עם משובב נתיבות - לבוב, תקע"ו 

- מהדורה ראשונה

שלחן  על  ראשון,  חלק  מלואים,  אבני  ספר 
ערוך אבן העזר )סימנים א-נב(, עם משובב 
נתיבות, מאת רבי אריה ליב הכהן הלר בעל 
למברג,  שמעתתא".  ו"שב  החושן"  "קצות 
דפוס נפתלי הירץ גרושמאן, ]תקע"ו[ 1815. 

מהדורה ראשונה.
בסוף  שנדפס  נתיבות"  "משובב  החיבור 
המחבר  שכתב  תגובה  חיבור  הוא  זה  חלק 
ספרו  על  המשפט"  "נתיבות  בעל  להשגות 

"קצות החושן". 
בדף השער רישומי בעלות: "זה הספר מכבוד 
"ואני  הירש";  צבי  שמואל  הוא  שלי  מו"ה 

קניתי ממנו... יעקב כהנא טיכלער". 
טוב- מצב  ס"מ.   36 דף.   ]4[ יד,  עה,   ,]1[
סימני  רטיבות.  כתמי  בהם  כתמים,  בינוני. 
עם  בדף השער,  קטנים  חסרים  קרעים  עש. 
פגיעה בעיטור שבשער ובטקסט מצדו השני. 
קרע בדף נב, עם פגיעה קלה בטקסט. כריכה 

ישנה, בלויה ופגומה.

פתיחה: $300
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64. Shulchan HaTahor – Amsterdam, 1770 – Miniature Format
Shulchan HaTahor, abridged Halachot for the whole year, based on Shulchan Aruch 
Orach Chaim and Yoreh De'ah, by R. David Pardo, with the Rema's glosses inserted 
by R. Tzvi Hersh son of R. Itzek Premishla. Amsterdam: printer not indicated, [1770]. 
Miniature volume. 
Title within fine engraved border (depicting a deer at the top, in reference to the 
publisher's name R. Tzvi Hersh Premishla; depicted at bottom are three men sitting by 
a table, alluding to the name of the book). 
[8], 92 leaves. 9.5 cm. Good condition. Stains. Leaves trimmed with damage to lower 
part of engraved title page border, and to headings in several places. Bookplate. 
Original binding with parchment spine, worn and damaged.
Opening price: $300

 - תק"ל  - אמשטרדם,  הטהור  ספר שלחן   .64
פורמט מיניאטורי 

ספר "שלחן הטהר", קיצור הלכות לכל ימות השנה, על 
דוד  רבי  ויורה דעה, מאת  חיים  ערוך אורח  פי שולחן 
פארדו, עם הגהות מהרמ"א שהוסיף רבי צבי הרש ב"ר 
]תק"ל  מדפיס,  שם  ללא  אמשטרדם,  פרמשלא.  איצק 

 .]1770
כרך בפורמט מיניאטורי. 

שער מאויר בתחריט נאה. בראש השער איור צבי הרומז 
לשם המהדיר - ר' צבי הרש פרמשלא. בתחתית השער 

איור אנשים יושבים ליד שולחן, כרמז לשם הספר.
דפים  חיתוך  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   9.5 דף.  צב   ,]8[
עם פגיעה בחלקה התחתון של מסגרת השער המאוירת 
תו-ספר.  מקומות.  במספר  הדפים  בכותרות  ופגיעות 

כריכה מקורית עם שדרת קלף, בלויה ופגומה. 
מהדורה זו נרשמה במפעל הביבליוגרפיה על פי טופס 

מאוסף פרטי.

64פתיחה: $300
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65. ספר שני לוחות הברית )של"ה הקדוש( - אמשטרדם, שנת נח"ת - שנת הולדתו של 
הבעש"ט 

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

יעקב הגר(.
ספר "שני לוחות הברית" כולל בתוכו חידושי הלכה רבים, יסודות תורת הנסתר, דרוש ומוסר, והוא בלול 
מכל חלקי התורה. הספר התקבל בחרדת קודש בכל תפוצות ישראל, ודבריו מובאים בספרי גדולי הפוסקים 

והמקובלים. רבים מגדולי החסידות המפורסמים היו דבוקים בלימוד ספרי השל"ה בלב ונפש.
ידועים דבריו של רבי יואל סירקיש - הב"ח - בהסכמתו לסידור "שער השמים", שכתב על גודל קדושת 
המחבר וחיבוריו: "הגאון כמוהר"ר ישעיה הלוי זצ"ל... הניח אחריו ברכה בחבוריו הקדושים, וכאשר ראינו 
וקרינו בהם הרגשנו השפעת הקדושה מרום המעלות בכל אברינו, וזה האות שחיבוריו הם מחוברים לשם 
שמים לתקן 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".
נח"ת נתקדשה בקרב קהילות החסידים, שכן אותה שנה  מהדורת השל"ה שנדפסה באמשטרדם בשנת 
בין שני המאורעות. האדמו"ר הריי"ץ  ומסורות חסידיות קשרו  טוב,  היתה שנת הולדתו של הבעל שם 
מליובאוויטש כותב אודות ספר של"ה הקדוש שנדפס בשנת נח"ת "בהידור, וסימנא מילתא כי התגלות 
הספר הקדוש גרם נחת רוח למעלה, ובשנה ההיא נולד מאורן של כל ישראל מורנו הבעש"ט נ"ע, ומרגלא 
בפומי' קדישא של מורנו הבעש"ט שהוא נולד בשנה שנדפס של"ה הקדוש להאיר את העולם באור ה' 
דתורה ויראת שמים בעבודה שבלב" )אגה"ק הריי"ץ, כרך ט, אגרת ב'תתנג(. במקום אחר מביא הריי"ץ 
מסורת מופלאה בשם רבי מנחם מנדל מוויטבסק על שאירע בעת הדפסות המהדורה הראשונה והמהדורה 
ישראל  בני  לבבות  והלהיט  הלהיב  זה  קדוש  וספר  הקדוש...  של"ה  ספר  "כשהדפיסו  הספר:  של  השניה 
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, 
)ליקוטי  מנוחה"  היתה שנת  ת"ל  אך   ]...[ ספר של"ה  מיד כשנתפרסם  ר"ל הקטרוג הראשון  כמו שהיה 

דיבורים המתורגם, כרך א, עמ' 50(.
רישום בעלות בדף השער הראשון: "זה הספר שייך לה"ק התורני המופלא כהר"ר יהודא ליב יצ"ו בן האלוף 
הקצין המרומם כמוהר"ר יחזקאל יצ"ו מק"ק ווילעהן יע"א"; בדף השער השני חותמת רבי "יעקב ארנער 

אב"ד דק"ק מאדזיץ הנק' יוואנגראד".
]4[, תכב; מד; ]12[ דף. 29 ס"מ. מצב משתנה בין הדפים. מרבית הדפים במצב טוב עד טוב-בינוני, חמשת 
הדפים הראשונים במצב בינוני. כתמים. קרעים חסרים גדולים בדפים הראשונים, עם פגיעות רבות בטקסט 
ובדף השער המאויר הראשון, משוקמים במילוי נייר, עם השלמות של הטקסט בצילום ובכתב-יד. קרעים 

חסרים קטנים במספר מקומות נוספים. רישומים בכתב-יד וחותמות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $1500

ספרי קבלה ומוסר
)ראה גם במדורים: ספרי חסידות; הגר"א ותלמידיו(

Kabbalah and Mussar Books
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65. Shenei Luchot HaBrit (Shelah) – Amsterdam, 1698 – Birth Year of the Baal 
Shem Tov
Shenei Luchot HaBrit (Shelah), by R. Yeshaya HaLevi Horowitz. Amsterdam: Immanual 
son of Joseph Athias, 1698. Engraved title page (by Avraham son of Yaakov HaGer).
Shenei Luchot HaBrit contains many halachic novellae, kabbalistic principles, 
homiletics and ethics, and incorporates all realms of the Torah. The book was received 
with awe throughout the Jewish world, and its teachings are quoted in the books of 
leading poskim and kabbalists. Many renowned Chassidic leaders were extraordinarily 
devoted to the study of the books of the Shelah.
This edition of the Shelah was printed in Amsterdam in 1698, birth year of the Baal 
Shem Tov, and Chassidic lore ties these two events.
Ownership inscription on first title page; stamp on second title page.
[4], 422; 44; [12] leaves. 29 cm. Condition varies. Most leaves in good to good-fair 
condition, first five leaves in fair condition. Stains. Large open tears to first leaves, 
with significant damage to text and first engraved title page, repaired with paper; 
photocopy and handwritten text replacements. Minor open tears in several other 
places. Handwritten inscriptions and stamps. New leather binding.
Opening price: $1500
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66. 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.
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. Some say that it is a segulah for the childless and for women 
experiencing difficult labor.
18, [1], 19-45 leaves. 23 cm. Fair condition, several leaves in fair-poor condition. Stains, 
including dampstains. Several leaves with significant traces of past dampness and 
mold. Tears, including large marginal open tears to title and other leaves, affecting 
text and slightly affecting title page border (without loss), repaired in part with paper 
(with handwritten text replacement on final leaf). Inscriptions in Oriental script. New 
leather binding.
Opening price: $1000

 - ראשונה  מהדורה   - המלאך  רזיאל   .66
אמשטרדם, תס"א - ספר סגולה

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

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

שהוא סגולה לחשוכי בנים ולמקשה לילד.
יח, ]1[, יט-מה דף. 23 ס"מ. מצב בינוני, מספר דפים 
במצב בינוני-גרוע. כתמים, בהם כתמי רטיבות. עקבות 
רטיבות קשים עם סימני עובש ופטריה במספר דפים. 
קרעים, בהם קרעים חסרים גדולים בשולי דף השער 

ובדפים נוספים, עם פגיעות בטקסט ופגיעה קלה במסגרת השער )ללא חסרון(, משוקמים בחלקם במילוי 
נייר )עם השלמות בכתב-יד בדף האחרון(. רישומים בכתיבה מזרחית. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $1000
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67. ספר סמיכת חכמים - שני החלקים 
- פרנקפורט דמיין, תס"ד-תס"ו

ספר סמיכת חכמים, חלק ראשון "ברכת ה'" - 
"הקדמת סמיכת חכמים", וחלק שני "קדושה 
מאת  ברכות,  מסכת  על  חידושים  וברכה", 
הגאון המקובל רבי נפתלי הכהן כ"ץ, אב"ד 
דפוס  דמיין,  פרנקפורט  דמיין.  פרנקפורט 

יהאניס וואושט, ]תס"ד-תס"ו 1704-1706[.
חכמים",  "סמיכת  הוא  הכולל  הספר  שם 
ה"הקדמה"  של  הראשון  לחלק  כאשר 
ניתן השם בשער  הארוכה בחכמת הקבלה 
"ברכת יהו"ר" )ברכת ה'(, ולחלק השני של 
השם  ניתן  ברכות  מסכת  על  החידושים 

"קדושה וברכה".
המקובל  הגאון   - המחבר  בחיי  נדפס 
)ת"י-תע"ט(,  כ"ץ  נפתלי  רבי  המפורסם 
מגדולי המקובלים הנודעים בארצות אשכנז. 
דמיין.  ופרנקפורט  פוזנא  אוסטראה,  אב"ד 
והקדושה  הנוראה  בהנהגתו  החל  מנעוריו 
כל  את  למד  כי  עד  המופלגת,  ובהתמדתו 
נתמנה  נישואיו  מיד לאחר  פה.  הש"ס בעל 
אוסטראה,  ישיבת  לראש  כ"ץ  נפתלי  רבי 
של  לרבה  נתמנה  שלושים  כבן  ובהיותו 
העיר החשובה אוסטראה וגלילותיה. בשנת 
באותו  פוזנא.  של  כרבה  לכהן  עבר  תמ"ט 
הזמן, בהיותו רק כבן ארבעים, נתמנה לראש 
שהיה  תפקיד  ארצות",  ארבע  "ועד  ומנהיג 
ארצות  בכל  העליונה  התורנית  הסמכות 
אשכנז ופולין. בשנת תס"ד נתמנה לרבה של 
העיר פרנקפורט דמיין, בירת לימוד התורה 

בגרמניה. לאחר השריפה הגדולה בעיר בשנת תע"א, נאלץ לברוח ממנה )עקב עלילה שהשריפה פרצה 
בשל עיסוקו בקבלה מעשית, השבעות וכתיבת קמיעות(. לאחר נדודים שונים פנה לנסוע לארץ ישראל, אך 
בשעה שהגיע לקושטא נחלה ונאסף שם אל עמיו. קברו בעיר קושטא מהוה עד היום מקום אליו מגיעים 
כי בעת שהגיע הבעש"ט לעיר קושטא בדרכו לארץ ישראל,  ]מסופר,  ולישועה.  מרחבי העולם לתפילה 
התגלה אליו רבי נפתלי כ"ץ בחלום הלילה, וגילה לו כי לא יזכה לעלות לארץ ישראל כשם שהוא לא זכה, 

ונסתלק בעיר קושטא - ומשום כך פנה הבעש"ט וחזר על עקבותיו לעירו מז'יבוז'[.
שני שערים )לשני החלקים( מאוירים בתחריט עץ מפואר. בדף שאחרי השער הראשון - שיר מודפס בצורת 

כוכב.
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67. Semichat Chachamim – Two Parts – Frankfurt am Main, 1704-1706
Semichat Chachamim, two parts. Part I: Birkat Hashem, Part II: Kedushah UVerachah, 
by R. Naphtali HaKohen Katz, rabbi of Frankfurt am Main. Frankfurt am Main: Johann 
Wust, [1704-1706].
The first part constitutes a lengthy Kabbalistic introduction, while the second part 
contains novellae on tractate Berachot.  Printed in the lifetime of the author, the 
celebrated Ashkenazi kabbalist R. Naftali Katz (1650-1719), rabbi of Ostroh, Posen and 
Frankfurt am Main.
Each part with elaborate engraved title page. The first title page is followed by a star-
shaped poem.
79; [1], 140 leaves. 31.5 cm. Good-fair condition. Stains, including dark stains. Minor 
tears to several leaves. Open tears to first title page and second leaf (with star-shaped 
poem), affecting title page border and text on second leaf, repaired with paper (title page 
border completed by hand, text of poem completed in photocopy). Leaves trimmed 
with damage to engraved title page borders, and to text in a few places. Worming 
affecting text, repaired with paper. Final leaf possibly supplied from a different copy. 
Inscriptions. Stamp. New leather binding.
Opening price: $400

עט; ]1[, קמ דף. 31.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמים כהים. קרעים קלים במספר דפים. קרעים 
חסרים בדף השער הראשון ובדף השני )עם השיר בצורת כוכב(, עם פגיעה במסגרת השער ופגיעות בטקסט 
בדף השני, משוקמים במילוי נייר )עם השלמה בכתב-יד של מסגרת השער והשלמה בצילום של הטקסט 
בודדים.  בדפים  בטקסט  ופגיעות  במסגרות השערים המאוירות,  פגיעות  עם  דפים  חיתוך  הכוכב(.  בשיר 
סימני עש עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי נייר. יתכן שהדף האחרון הושלם מעותק אחר. רישומים. 

חותמת. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $400
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68. ספר דרך חכמה - מאת הרמח"ל - מהדורה ראשונה - אמשטרדם, תקמ"ג
ספר דרך חכמה, מאת רבי משה חיים לוצאטו - הרמח"ל. אמשטרדם, דפוס אלמנה עם יתמי המנוח יעקב 

פרופס כ"ץ, ]תקמ"ג 1783[. מהדורה ראשונה.
הספר כולל ארבעה חיבורים מאת הרמח"ל שנדפסו כאן לראשונה: דרך חכמה - בירור תכלית חיי האדם, 
דרך השגתה ודרך הלימוד הרצוי )ערוכים בצורת ויכוח בין רב ותלמיד(; מאמר על ההגדות - אודות היחס 
- ביאור נושאים כלליים בענייני תורה ומצוות, נבואה והשגחה, שכר  אל אגדות חז"ל; מאמר העיקרים 
ועונש, ועוד; מאמר החכמה - ביאור תפילת ראש השנה, ענין סדר ליל פסח, ענין הגלגול וכללי חכמת 

האמת, הספירות, שמות ה' ונשמת האדם. 
שער נפרד לכל חיבור. בעותק שלפנינו חולק הספר לארבעה כרכים. כל חיבור בכרך נפרד.

הספר הובא לדפוס על ידי רבי בצלאל בנימין מעלי הכהן, כארבעים שנה לאחר פטירת המחבר, מתוך 
כתב-יד שהיה ברשות תלמידו ר' דוד פראנקו-מינדיס. בראשו, בדף ]5/ב[, דברי הקדמה ושיר לכבוד המחבר 
)תחת הכותרת "זמרת האר"ש"(, מאת פראנקו-מינדיס, החותם את שירו: "העצב על פרידתו ובאהבת נפשו 

ישגא תמיד...".
4 כרכים. דרך חכמה: ]5[, ה; מאמר על ההגדות: ]1[, ג; מאמר העיקרים: ]1[, ז; מאמר החכמה: ]1[, י דף. 
17 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים. בכרך הראשון סימני עש. בכרך השני קרע עם פגיעה קלה בטקסט. 
חותמות )בהן חותמות "אוצר הספרים של נ.ש. ליבאוויטש" - החוקר והסופר נחמיה שמואל ליבוביץ, 

1862-1939(. כריכות חדשות. 

פתיחה: $1000
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68. Derech Chochmah – By the Ramchal – First edition – Amsterdam, 1783
Derech Chochmah, by R. Moshe Chaim Luzzatto – the Ramchal. Amsterdam: Widow 
and Sons of Jacob Proops Katz, [1783]. First edition.
The book includes four works by the Ramchal, printed here for the first time: Derech 
Chochmah – on the purpose of life, the way of attaining it and the correct course of study 
(presented as a dialogue between a teacher and his disciple); Maamar al HaHaggadot – 
the correct approach to aggadic literature; Maamar HaIkarim – explanation of general 
topics: Torah and mitzvot, prophecy and providence, reward and punishment, and 
more; Maamar HaChochmah – explanation of Rosh Hashanah prayers, Passover seder, 
reincarnation and kabbalistic principles.
Divisional title pages. In this copy, the book was divided into four volumes; each work 
forms a separate volume.
4 volumes. Derech Chochmah: [5], 5; Maamar al HaHaggadot: [1], 3; Maamar HaIkarim: 
[1], 7; Maamar HaChochmah: [1], 10 leaves. Approx. 17 cm. Good condition. Stains. 
Worming to first volume. Tear slightly affecting text in vol. II. Stamps (including 
library stamps of the researcher and writer Nehemiah Samuel Libowitz, 1862-1939). 
New bindings.
Opening price: $1000
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69. ספר קל"ח פתחי חכמה - מאת הרמח"ל 
 - תקמ"ה  קוריץ,   - ראשונה  מהדורה   -
ממעזריטש  המגיד  ידי  על  שניצל  הספר 

ונדפס על ידי תלמידיו

ספר קל"ח פתחי חכמה, כללים בחכמת הקבלה, 
מאת רבינו משה חיים לוצאטו - הרמח"ל. קוריץ, 
דפוס יאהן אנטאן קריגר, ]תקמ"ה 1785[. מהדורה 

ראשונה. 
שנדפס  הרמח"ל  של  החשוב  הקבלי  ספרו 
תלמידי  ידי  על  שלפנינו,  במהדורה  לראשונה, 
שנה  כארבעים  נדפס  הספר  ממעזריטש.  המגיד 
לאחר פטירת רמח"ל, והוא למעשה הספר הקבלי 
העיקרי שנדפס מתורת הרמח"ל עד אמצע המאה 
החיים"  עץ  "דרך  הקצר  החיבור  לו  )קדם  ה-19 
שנדפס בסוף ספר מסילת ישרים, מהדורת זולקווא 
תקכ"ו; חיבור זה הוא למעשה המבוא לספר קל"ח 
פתחי חכמה, והוא מופיע בתחילת הספר שלפנינו(. 
בראש הספר הסכמת הרה"ק רבי יעקב יוסף ב"ר 
יהודא ליב מאוסטראה, תלמיד המגיד ממעזריטש 
יהודה.  בן  יוסף  יעקב  ר"ת  ייב"י,  רב  בכינוי  )נודע 
ראה אנציקלופדיה לחסידות, ב', עמ' רסז(, הכותב 
על הרמח"ל: "הרב הגדול איש האלקי מ"ו משה 
משה  שם  אשר  התורה  וזאת  ז"ל,  לוצאטו  חיים 
לפני ישראל, להבין דברי חכמים וחידותם, ביושר 
אמריו ונחלת אמרו מאל, וגם במשה דיבר ד'...". 

בהקדמת המביא לבית הדפוס מובאת עדותו של רבי יעקב יוסף מאוסטראה, ששמע מרבו המגיד ממעזריטש 
על גדולת הרמח"ל: "...כאשר שמעתי מפיו... ששמע מפה קדוש בוצינא קדישא... ה"ה כבוד מהורר דוב 
מ"מ דק"ק מעזריטש שאמר על המחבר הזה שאין דורו היו כדאי להבין צדקתו ופרישותו, ולכן רבים מבני 
עמינו מגודל חסרון דעתם דברו על צדיק עתק... וחזי מאן גברא רבה קמסהיד... וכדאי הוא לסמוך עליו 

והקולות יחדלון...".
חוקר החסידות הרב אהרן מרכוס, בחיבורו "קסת התורה" על התורה )ירושלים תשע"ו, עמ' כז(, כותב כי 
החיבור שלפנינו ניצל מאבדון בזכותו של המגיד ממעזריטש, ובעידודו נדפס בקוריץ על ידי תלמידו רבי 
שלמה מלוצק )לוצקר( בעל "דברת שלמה": "...שלא ינום ולא יישן שומר ישראל ומסר עולמו לשומרים, עד 
שהרב המגיד הגדול הציל את ספר קל"ח פתחי חכמה כאוד מוצל מאש, וצוה את תלמידו משרתו מחבר 
ספר דברת שלמה להדפיסו..." )לא ידוע לנו מה מקור הסיפור שמביא מרכוס. ידוע כי רבי שלמה לוצקר 
הדפיס בקוריץ בשנת תקמ"א ובשנת תקמ"ד את הספר של רבו "מגיד דבריו ליעקב", אך בספר שלפנינו לא 

נזכר שמו(. 
קטז דף. 17.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש, עם פגיעות קלות בטקסט. קרעים 
ובטקסט. בכמה מקומות  פגיעות במסגרת השער  נוספים, עם  ובמספר דפים  וקרעים חסרים בדף השער 

חיתוך הדפים על גבול הטקסט, עם פגיעה בכותרות. רישומים. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $500
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69. Klach Pitchei Chochmah – By the Ramchal – First Edition – Korets, 1785 – 
Book Saved by the Maggid of Mezeritch and Published by His Disciples
Klach Pitchei Chochmah, kabbalistic methodology, by R. Moshe Chaim Luzzatto – the 
Ramchal. Korets: Johann Anthon Krüger, [1785]. First edition.
This is the main kabbalistic work of the Ramchal to be printed until the mid-19th 
century. R. Aharon Marcus, researcher of Chassidut, writes that the present work was 
saved from destruction by the Maggid of Mezeritch, who then instructed his disciple 
R. Shlomo Lutsker author of Divrat Shlomo to publish it.
116 leaves. 17.5 cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains. Worming, 
slightly affecting text. Closed and open tears to tittle page and several other leaves, 
affecting title page border and text. Leaves trimmed close to text in several places, with 
damage to headings. Inscriptions. New leather binding.
Opening price: $500

קוריץ-פולנאה,   - הזוהר  תיקוני  ספר   .70
יוסף  יצחק  רבי  המגיד  הסכמת   - תקנ"א 

מפולנאה

דפוס שמואל  ופולנאה,  קוריץ  הזהר.  תיקוני  ספר 
פולנאה,  ודק"ק  דפה  מדפיס  סג"ל  בער  ישכר  בן 

]תקנ"א 1791[.
שלפנינו  העותק  ווריאנטים.  מספר  זו  למהדורה 
ודפים  השער  דף  מלבד  בפולנאה,  ברובו  נדפס 
על  לספר  וצורפו  בקוריץ  שנדפסו  שאחריו  ב-ד 
במלואם  שנדפסו  עותקים  ידועים  המדפיס.  ידי 
בפולנאה, כולל דף השער, ובהם מצוינת פולנאה 
כמקום הדפוס )ראה רישומי מפעל הביבליוגרפיה; 

ליברמן, אהל רח"ל, א, ניו יורק תש"ם, עמ' 126(.
בגב השער הסכמת הרה"ק רבי יצחק יוסף המגיד 
מפולנאה, מצדיקי החסידות, תלמידם של המגיד 
ממעזריטש ושל רבי פנחס מקוריץ, וממלא מקומו 
שנדפסה  בהסכמה  מפולנאה.  ליב  אריה  רבי  של 
העשיל  יהושע  אברהם  רבי  מאת  הסכמתו,  לצד 
אב"ד קוריץ, הוא מכנה אותו: "הרב המופ' החסיד 
לנו  "ומי  עליו:  וכותב  פולנאי...",  מק"ק  מפורסם 
בהרחבה:  אודותיו  )ראה  הצדיק..."  מיוסף  גדול 

הרב מנחם מענדיל ויז'ניצר, 'הרה"ק רבי יצחק יוסף המגיד מפולנאה זיע"א', בתוך קובץ נחלת צבי, טז - 
ניסן תש"ע, עמ' ל-מה(. 

דפים  במספר  עש  סימני  ובלאי.  קרעים  כהים.  כתמים  בהם  כתמים,  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   20 דף.  קס 
רישומים  ובשני הדפים האחרונים.  נייר בדף השער  פגיעה קלה בטקסט במספר מקומות(. הדבקות  )עם 

וחותמות. כריכה חדשה.

פתיחה: $300
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71. שער גן עדן - קוריץ, תקס"ג - מהדורה ראשונה 
ספר שער גן עדן, יסודות תורת הקבלה, מאת רבי יעקב קאפל ליפשיץ ממעזריטש. קוריץ, דפוס אברהם בן 
יצחק אייזק ואליהו בן יעקב ]הלוי[, ]תקס"ג 1803[. מהדורה ראשונה. עם הסכמת רבי לוי יצחק מברדיטשוב.

ספרי המקובל רבי יעקב קאפל ממעזריטש, "שער גן עדן" וסידור "קול יעקב", הם ליקוט, עיבוד ועריכה 
מחדש של כתבי הרמ"ק, רבי חיים ויטאל ורבי ישראל סרוג, בתוספת חידושיו שלו.

בהסכמתם של חכמי מעזריטש ישנה עדות על גודל הערכת הבעש"ט לכתביו של המקובל רבי יעקב )בעוד 
שהיו בכתב-יד, טרם הדפסתם(: "וכבר נודע ביהודא ובישראל גדול שמו הוא הבעש"ט זללה"ה, כי כולם 
יודעים שהכתבים של המחבר הנ"ל היה למראה עיניו של הבעש"ט, ועצר כח לדבק בזרועותיו הכתבים 
של המחבר הנ"ל, כי היה עבד נאמן ומקובל גדול וחכם בחכמה זאת". עדות זו חוזרת ביתר פרטים בדף 
השער: "כפי אשר נשמע מפי דובר צדק ואמת, שבהיות כבוד הרב הקדוש המאיר לארץ ולדרים בדברי 
רוה"ק הבעש"ט ז"ל בק"ק הנ"ל הובא לפניו... מהחיבור הלז, הן מספר שער גן עדן... הן מסידור התפילה 
אשר חיבר, וקרא בהם פה הקדוש הנ"ל שתים ושלש דלתות, וחיבקם ונישקם, ולקח דברי קדש הנ"ל וישם 
מראשותיו, שמאלו תחת לראשו וימינו תחבקנו, ונענע בראשו אשרי העם שלו ככה". הגה"ק רבי לוי יצחק 
רבים  הקדש".  ברוח  נאמרו  דבריו  ושכל  נאמן  מקובל  "שהיה  המחבר:  על  בהסכמתו  כותב  מברדיטשוב 

מגדולי החסידות מביאים בספריהם מספר "שער גן עדן", ובונים את דבריהם על יסודותיו.
בדפי הספר הגהות בכתיבה מרובעת )מזרחית(, עם תוכן קבלי. חותמות "נחמיה" במספר מקומות. רישום 

בכתב-יד בדף א/1: "רבי נחמיה בר אלחנן". חתימה בדף השער: "יעקב פואה]?[". 
קרעים  בהם  קרעים,  רטיבות.  כתמי  בהם  כתמים,  בינוני-טוב.  מצב  כחלחל.  נייר  ס"מ.   31.5 דף.  פד   ,]2[
חסרים בשולי דף השער, עם פגיעות קלות בטקסט משני צדי הדף, משוקמים בהדבקות ובמילוי נייר. סימני 

עש, עם פגיעות קלות בטקסט. חותמות ורישומים בכתב-יד. כריכת עור חדשה. 

פתיחה: $300

70. Tikkunei HaZohar – Korets-Polonne, 1791 – Approbation by the Maggid 
Rabbi Yitzchak Yosef of Polonne
Tikkunei HaZohar. Korets and Polonne: Shmuel son of Yissachar Ber Segal, [1791].
This edition has several variants. The present copy was printed mostly in Polonne, 
apart from the title page and leaves 2-4, which were printed in Korets (other copies 
were printed entirely in Polonne).
Approbation of R. Yitzchak Yosef, the Maggid of Polonne, on verso of title page. 
160  leaves. 20 cm. Good-fair condition. Stains, including dark stains. Tears and wear. 
Worming to several leaves (slightly affecting text in several places). Repairs with paper 
to title page and two last leaves. Inscriptions and stamps. New binding.
Opening price: $300
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71. Shaar Gan Eden – Korets, 1803 – 
First Edition 
Shaar Gan Eden, foundations of 
Kabbalah, by R. Yaakov Koppel Lifshitz 
of Mezeritch. Korets: Avraham son 
of Yitzchak Eizik and Eliyahu son of 
Yaakov [HaLevi], [1803]. First edition. 
With an approbation by R. Levi Yitzchak 
of Berditchev.
The books of R. Yaakov Koppel of 
Mezeritch – Shaar Gan Eden and the 
Kol Yaakov siddur, 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. They were held in exceptionally 
high regard by prominent Chassidic 
leaders, and are quoted extensively.
Kabbalistic glosses in square (Oriental) 
script. Stamps in several places: 
"Nechemiah". Handwritten inscription 
on p. 1a. Signature on title page.
[2], 84 leaves. 31.5 cm. Bluish paper. 
Fair-good condition. Stains, including 
dampstains. Tears, including marginal 
open tear to title page, slightly affecting text on both sides of leaf, repaired with paper. 
Worming, slightly affecting text. Stamps and handwritten inscriptions. New leather 
binding.
Opening price: $300
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72. ספר חסד לאברהם - סלאוויטא, תקנ"ד 
רבי  ע"י  שנדפסו  הראשונים  מהספרים   -

משה שפירא רבה של סלאוויטא 

אברהם  רבי  המקובל  מאת  לאברהם,  חסד  ספר 
מהספרים   .]1794 ]תקנ"ד  סלאוויטא,  אזולאי. 
הראשונים שנדפסו ע"י רבי משה שפירא רבה של 
הסכמות  מקוריץ(.  פנחס  רבי  של  )בנו  סלאוויטא 
משפיטובקה  שמשון  יעקב  רבי  החסידות  גדולי 

ורבי אריה ליב מוואלטשיסק.
החסידות  גדולי  אצל  מאד  נחשב  זה  קבלה  ספר 
"ושמעתי  החסידות.  ראשוני  בספרי  רבות  ומובא 
נבג"ם  הזקן  אדמו"ר  כ"ק  אשר  אמת  מגידי  מפי 
לקרות  ציוה  התניא  וספר  שו"ע  המחבר  בעל 
מנשה  שמעון  רבי  )מהסכמת  היקרים"  בחיבוריו 
חייקין לפירושו של המחבר למסכת אבות שנדפס 

בתר"ע(.
נולד  )ש"ל-ת"ד(  אזולאי  אברהם  רבי  המחבר, 
בפאס שבמרוקו. עלה לארץ ישראל ודר בחברון. 
בשנת שע"ט נמלט לעזה מחמת מגיפה, שם חיבר 
את ספרו זה בחמשה שבועות בלבד. הספר ברובו 
שבאותם  הרמ"ק  תורת  של  ועריכה  ליקוט  הוא 

דפוסים  בשני  בשנת תמ"ה  לראשונה  נדפס  הספר  האר"י.  מכתבי  ומיעוטו  בכתבי-יד,  עדיין  היתה  ימים 
במקביל, באמשטרדם ובזולצבאך, ובשנית בסלאוויטא בשנת תקנ"ד.

חתימה בדף השער: "בער בר יוסף...".
]1[ דף. 19.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות גדולים וכהים  ]6[, פז; ח, ח-יא, יא-לד, 
בכ-20 מהדפים הראשונים. בלאי קל. קרעים חסרים בשולי דף השער ובמספר דפים נוספים )ללא פגיעה 
בטקסט(, משוקמים במילוי נייר ובהדבקות נייר. סימני עש, עם פגיעות קלות בטקסט. חותמות צנזורה בדף 

השער. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $400

דפוסי סלאוויטא וז'יטומיר, ודפוסי רוסיה-פולין במאות ה-18 וה-19
)ראה גם במדור: ספרי חסידות(

Books Printed in Slavita, Zhitomir, Russia 
and Poland – 18th-19th Centuries
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73. חומש בראשית, עם פירוש האור החיים הקדוש - סלאוויטא, תקפ"ה
חומש בראשית, חלק ראשון מחמשה חומשי תורה, עם פירוש רש"י והתרגומים, ועם פירוש "אור החיים", 

מאת רבינו חיים בן עטר. סלאוויטא, דפוס רבי שמואל אברהם שפירא, ]תקפ"ה 1825[.
חלק מדף השער נדפס בדיו אדומה.

בין ההסכמות, הסכמות האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא, ורבי מרדכי מרגליות מבראד.
פב, פט-קצו דף. 26.5 ס"מ. נייר כחלחל. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי דיו בדפים הראשונים. סימני 
עש עם פגיעות בטקסט )סימני עש רבים בדפים הראשונים(. קרעים ובלאי. חותמות. כריכת עור עתיקה, 

פגומה ומנותקת בחלקה )דף השער והכריכה הקדמית מנותקים משאר הספר(, עם סימני עש רבים. 
ספר "אור החיים" לרבינו חיים בן עטר נערץ מאד ע"י גדולי החסידות, שאמרו עליו כי דרגתו כדרגת ספר 
הזוהר שבכוחו לטהר את הנשמה. תלמידו החיד"א מביא את המנהג החסידי ללמוד בליל שבת בספרו 
הקדוש: "ושמענו כי עתה בפולניא הם מחשיבים אותו הרבה, ונדפס עוד שני פעמים, ונתעורר זה על ידי 

שהרב החסיד מהר"י בעל שם טוב הגיד גדולת נשמת מהר"ח הנזכר".
גדולי החסידות הפליגו מאד בקדושתו של מחבר הספר - רבינו האור החיים הקדוש. הבעש"ט אמר עליו כי 
בכל לילה שומע תורה מפי הקב"ה וכי "היה מיורדי המרכבה וגלוי נשמות ומדריגת רוח הקודש אמיתי", 
ואמר עוד כי בשעה שעושה עליית נשמה 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 לעלות 
ארצה היה בשל רצונו לפגוש ברבי חיים בן עטר, שהיה "ניצוץ של משיח", ולהביא על ידי כך את הגאולה.

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

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

פתיחה: $800

72. Chesed L'Avraham – Slavita, 1794 – One of the First Books Printed by R. 
Moshe Shapira Rabbi of Slavita
Chesed L'Avraham, by the kabbalist R. Avraham Azulai. Slavita, [1794]. One of the first 
books printed by R. Moshe Shapira Rabbi of Slavita (son of R. Pinchas of Korets).
This kabbalistic book was held in high esteem by great Chassidic leaders and is often 
cited in early Chassidic literature.
The author, R. Avraham Azulai (1570-1644) was born in Fez, Morocco. He immigrated 
to Eretz Israel and settled in Hebron. When an epidemic broke out in 1619, he fled to 
Gaza, where he composed this book within five weeks. Most of the book is a collection 
and arrangement of the teachings of R. Moshe Cordovero, which at that time were still 
in manuscript form. A small part is from the writings of the Arizal.
Signature on title page.
[6], 87; 8, 8-11, 11-34, [1] leaves. 19.5 cm. Fair-good condition. Stains, including large, 
dark dampstains to approx. first 20 leaves. Minor wear. Marginal open tears to title 
page and several other leaves (not affecting text), repaired with paper. Worming, 
slightly affecting text. Censorship stamps on title page. New leather binding.
Opening price: $400 

דפוסי סלאוויטא וז'יטומיר, ודפוסי רוסיה-פולין במאות ה-18 וה-19
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73. Chumash Bereshit with the 
Or HaChaim Commentary – 
Slavita, 1825
Chumash Bereshit, first of the Five 
Books of the Torah, with Rashi and 
Targums, and with the Or HaChaim 
commentary by R. Chaim ibn Attar. 
Slavita: R. Shmuel Avraham Shapira, 
[1825].
82, 89-196 leaves. 26.5 cm. Bluish 
paper. Fair-good condition. Stains, 
including ink stains to first leaves. 
Worming affecting text (extensive 
worming to first leaves). Tears and 
wear. Stamps. Early leather binding, 
damaged and partially detached 
(title page and front board detached 
from rest of book), with extensive 
worming.
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.
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 Or HaChaim book became so prevalent that they could no longer find buyers 
for it, they stopped printing it, and that year the infamous slander and misfortune 
occurred" (Migdal Oz, p. 268). 
Opening price: $800
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74. הלכות רב אלפס - סלאוויטא, תקס"ז-
תק"ע - שני חלקים - הסכמת רבי לוי יצחק 

מברדיטשוב - חתימות רבי שאול קצין

עם  ושני,  ראשון  חלק  )רי"ף(,  אלפס  רב  הלכות 
תקס"ז- סלאוויטא,  ותוספתא.  "מרדכי"  מפרשים, 

אב"ד  שפירא  משה  רבי  דפוס   ;1807-1810[ תק"ע 
בער  דוב  רבי  המדפיסים  ידי  על  נדפס  סלאוויטא[, 
לוי  רבי  הסכמת  עם  פסח.  ב"ר  בער  דוב  ורבי  סגל 

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

א"ד ]=אמשטרדם[". 
חלק מהמילים שבדפי השער נדפסו בדיו אדומה. 

חתימות של הגאון רבי שאול קצין, ובנו רבי שלמה 
השני  בכרך  הכרכים.  שני  של  השער  בדפי  קצין, 

הגהה קצרה )בדף ט של הספירה השניה(. 
הגאון המקובל רבי שאול קצין )תרכ"ד-תרע"ז(, בעל "כלילת שאול", מגדולי חכמי ארם-צובה. עלה לארץ 
ישראל בשנת תרנ"א וקיבל תורה במשך שלש שנים מפי הגאון המקובל רבי אליהו מני רבה של חברון. 
בשנת תרנ"ד עבר לירושלים ונכנס לישיבת המקובלים "בית אל" יחד עם רעו הרב השד"ה רבי חיים שאול 
הכהן דוויּך, שהגיע באותה תקופה מארם-צובה לירושלים. בשנת תרנ"ו היה מראשוני ישיבת המכוונים 
והמקובלים "רחובות הנהר" שהקים הרב השד"ה, ושימש בה כשליח ציבור קבוע בכל יום שישי ובמוסף 
יום הכיפורים. היה דורש ברבים תוכחות מוסר. גאון מופלג שהיה מגדולי הרבנים ומנהיגי הציבור  של 
בירושלים. יחד עם רעו הרב השד"ה עמד בפרץ נגד פרצות בענייני הדת. נפטר כבן נ"ג שנה. בניו רבנים 

ידועים שכיהנו ברבנות קהילות חשובות בארץ ובחו"ל של יוצאי ארם-צובה )חאלּב(. 
שני כרכים. כרך ראשון: ]2[, נב; יד, יג-יד; ק; מו דף. כרך שני: קפח; כו דף. 33-35 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. 
כתמים, בהם כתמי ועקבות רטיבות. סימני עש רבים, עם פגיעות רבות בטקסט, משוקמים בחלקם במילוי 
נייר. קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט, בעיקר בכרך הראשון, כולל קרע חסר בדף השער עם פגיעה בטקסט 

משני צדי הדף, משוקמים במילוי נייר. הדבקות נייר בשולי מספר דפים. כריכות חדשות.

פתיחה: $300
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74. Hilchot Rav Alfas – Slavita, 1807-1810 – Two Parts – Approbation by Rabbi 
Levi Yitzchak of Berdichev – Signatures of Rabbi Shaul Katzin 
Hilchot Rav Alfas (Rif), Parts I and II, with commentaries, Mordechai and Tosefta. 
Slavita: R. Dov Ber Segal and R. Dov Ber son of R. Pesach [at the printing press of 
R. Moshe Shapira Rabbi of Slavita], 1807-1810. Approbation by R. Levi Yitzchak of 
Berdichev. Two parts in two volumes.
Signatures of R. Shaul Katzin and of his son R. Shlomo Katzin on the title pages of both 
volumes. Brief gloss in vol. II (on leaf 9 of second sequence).
R. Shaul Katzin (1864-1917), author of Kelilat Shaul, prominent Torah scholar of Aleppo. 
Outstanding Torah scholar, kabbalist and communal leader in Jerusalem.
Two volumes. Vol. I: [2], 52; 14, 13-14; 100; 46 leaves. Vol. II: 188; 26 leaves. Approx. 
33-35 cm. Fair condition. Stains, including dampstains and traces of past dampness. 
Extensive worming, with significant damage to text, repaired in part with paper. Open 
tears affecting text, particularly to vol. I, including open tear to title page, affecting text 
on both sides of leaf, repaired with paper. Marginal paper repairs to several leaves. 
New bindings.
Opening price: $300

סלאוויטא,   - קדשים  סדר   - משניות   .75
תקפ"ב - דפוס רבי משה שפירא

תוי"ט  הרע"ב,  פירושי  עם  קדשים,  סדר  משניות, 
ו"תוספות חדשים" עם הוספות. סלאוויטא, דפוס 

רבי משה שפירא, ]תקפ"ב 1822[. 
חלק מדף השער נדפס בדיו אדומה.

רישומי בעלות בדפי המגן ובדף השער, של "רבי 
יוסף בר"ד מרגליות מלוניץ".

קס דף. 27 ס"מ בקירוב. נייר כחלחל. מרבית הדפים 
עם  השער,  בדף  חסר  קרע  כתמים.  טוב.  במצב 
בהדבקת  משוקם  הדף,  צדי  משני  בטקסט  פגיעה 
קרעים,  בכתב-יד.  הטקסט  של  השלמה  עם  נייר, 
בהם קרעים חסרים במספר דפים נוספים. כריכה 

חדשה, עם חלקים מכריכת העור המקורית.

פתיחה: $300 
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 - תקצ"ג  סדילקוב,   - הפלאה  ספר   .76
נכד  שפירא,  ליפא  חנינא  רבי  בהוצאת 

הרב מסלאוויטא

ספר הפלאה, חלק ראשון ספר כתובה, על מסכת 
חנינא  ]ורבי   I. Madfis דפוס  סדילקוב,  כתובות. 
ליפא בן רבי שמואל אברהם שפירא[, תקצ"ג 1833. 
חנינא  רבי  למדפיס  נדפסה הסכמה  הספר  בראש 
רפאפורט  כהן  חיים  רבי  מאת  שפירא,  ליפא 
משפחת  הדפיסה  שנה  באותה  אוסטרהא.  אב"ד 
המדפיסים מסלאוויטא ספר נוסף בסדילקוב, הוא 
ספר חידושי הריטב"א על מסכת יבמות, שבראשו 
אברהם  שמואל  רבי  למדפיס  הסכמה  מופיעה 
כפי  שפירא.  ליפא  חנינא  רבי  של  אביו  שפירא, 
הנראה, הספר שלפנינו הוא הספר הראשון שנדפס 
ביוזמתו של רבי חנינא ליפא שפירא )למעלה מעשר 

שנים לפני שהקים את בית דפוסו בז'יטומיר(. 
בינוני.  37 ס"מ. מצב  דף.   169-135 ,133-1  ,4-3  ,4
כתמים, בהם כתמי רטיבות וכתמים כהים. בלאי. 
קרעים חסרים בדף השער ובמספר דפים נוספים, 
בטקסט,  ופגיעות  השער  במסגרת  פגיעות  עם 
משוקמים בהדבקות נייר )הדבקות נייר רבות בדף 
חותמות  בטקסט.  פגיעות  עם  עש,  סימני  השער(. 

ורישומים בכתב-יד. כריכה חדשה.

פתיחה: $300 

75. Mishnayot – Order Kodashim – Slavita, 1822 – Printed by Rabbi Moshe 
Shapira 
Mishnayot, Order Kodashim, with the commentaries of R. Ovadia of Bartenura, Tosafot 
Yom Tov and Tosafot Chadashim with additions. Slavita: R. Moshe Shapira, [1822].
Ownership inscriptions on endpapers and title page.
160 leaves. Approx. 27 cm. Bluish paper. Most leaves in good condition. Stains. Open 
tear to title page, affecting text on both sides, repaired with paper, with handwritten 
text replacement. Tears, including open tears to several other leaves. New binding, 
incorporating parts of original leather binding. 
Opening price: $300
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77. משניות - סדר קדשים - ז'יטומיר, 
תרי"א

האחים  דפוס  ז'יטומיר,  קדשים.  סדר  משניות 
יהושע  ורבי  ליב  אריה  רבי  ליפא,  חנינא  רבי 
העשיל שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא, תרי"א 

1851. שני שערים.
חלק מדף השער השני נדפס בדיו אדומה.

בינוני.  מצב  בקירוב.  ס"מ   25 עמ'.   324  ,]4[
השער  בדף  כהים  דיו  כתמי  בהם  כתמים, 
התכהות  גדולים.  רטיבות  וכתמי  הראשון 
מעטות  פגיעות  עם  עש,  סימני  רבים.  בדפים 
כתוצאה  קרעים  הראשון  בדף השער  בטקסט. 
כריכה  רישומים.  הנייר.  את  הדיו  מחריכת 

חדשה.

פתיחה: $300

76. Haflaa – Sudylkiv, 1833 – Published by Rabbi Chanina Lipa Shapira, 
Grandson of the Rabbi of Slavita
Haflaa, part I – Sefer Ketubah, on Tractate Ketubot. Sudylkiv: I. Madfis [and R. Chanina 
Lipa son of R. Shmuel Avraham Shapira], 1833.
4, 3-4, 1-133, 135-169 leaves. 37 cm. Fair condition. Stains, including dampstains and 
dark stains. Wear. Open tears to title page and several other leaves, affecting title page 
border and text, repaired with paper (many paper repairs to title page). Worming, 
affecting text. Stamps and handwritten inscriptions. New binding.
Opening price: $300

77. Mishnayot – Order Kodashim – Zhitomir, 1851
Mishnayot Order Kodashim. Zhitomir: R. Chanina Lipa, R. Aryeh Leib and R. Yehoshua 
Heshel Shapira, grandsons of the rabbi of Slavita, 1851. Two title pages.
[4], 324 pages. Approx. 25 cm. Fair condition. Stains, including dark ink stains to first 
title page and large dampstains. Browning to many leaves. Worming, slightly affecting 
text. Tears to first title page, due to ink erosion. Inscriptions. New binding.
Opening price: $300
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78. שו"ת מים חיים - ז'יטומיר, תרי"ז-
תרי"ח - עם מכתב שו"ת מה"בעל שם 

טוב"

ספר שו"ת מים חיים, שני חלקים, מאת רבי חיים 
הכהן רפפורט אב"ד אוסטרהא. ז'יטומיר, דפוס 
שפירא,  העשיל  יהושע  ורבי  ליפא  חנינא  רבי 
 .1857 תרי"ז-תרי"ח  מסלאוויטא,  הרב  נכדי 
מהדורה ראשונה. עם הסכמות האדמו"רים רבי 

מרדכי מטשרנוביל וה"שר שלום" מבעלזא. 
שנשלחה  שאלה  נדפסה  כז  סימן  א  בחלק 
)בנו  קונסטנטין  אב"ד  מאיר  רבי  אל  ממז'יבוז' 
בסירכא,  אודות שאלה  עמדין(,  יעקב  רבי  של 
שהמרא דאתרא הכשיר, אך פסקו אינו נראה 
על  החתומים  בין  הקהילה.  מחשובי  לכמה 
שם[  ]=בעל  בע"ש  "ישראל  השאלה:  מכתב 
מטליסט" - הלא הוא רבינו ישראל בעל שם טוב. 
רבי מאיר,  על כך באה תשובתו הארוכה של 
של  הפסק  נגד  ויוצא  חששם,  את  מצדיק  בו 
הרב של מז'יבוז'. מכתב התשובה נפתח בכמה 
והערכה על הבעש"ט:  שורות של תארי כבוד 
"אלוף ביהודה ובישראל... ממציא מזור ותרף... 
טוב[  ]=בשם  בש"ט  המפורסים  המופלג  הרב 
מוה' ישראל נר"ו..." )פענוח התארים הארוכים 
והמליציים שבתחילת תשובה זו, ומשמעותם, 

נידונו באריכות בספרות המחקר(.
ויורה דעה, וחלק שני על ענייני  שני חלקי הספר כרוכים בכרך אחד, חלק ראשון על ענייני אורח חיים 
אבן העזר וחושן משפט. בסוף החלק השני נדפס קונטרס "אוצרות חיים", ובו חידושי אגדה ופלפולים על 
פרשיות השבוע, מאת המחבר ובנו המו"ל. בשו"ת נדפסו גם תשובותיהם של זקני המחבר ודודיו, שהיו 
ובו  המחבר,  אל  שנשלח  מאפטא  ישראל"  ה"אוהב  מאת  מכתב  נדפס  הספר  בתחילת  הדורות.  מגדולי 

הסכמה לפסק של המחבר. המכתב נדפס בין מכתבי ההסכמה לספר, כמעין הסכמה למחבר.
חותמות רבי "אברהם משה באב"ד" - הגאון החסיד רבי אברהם משה באב"ד )תר"ס-תש"מ(. גאון מופלג 
בנגלה ובנסתר. ממלא מקום אביו, רבי מנחם מנדל באב"ד, ברבנות גורה הומורה ולאחר השואה רב בתל 
אביב-יפו. חתן רבי אליעזר ניסן הורביץ מצפת )דז'יקוב(. ממשפחת בית וויזניץ. גיסו של האדמו"ר ה"מקור 

ברוך" מסרט וויזניץ ומראשי ישיבת "יחל ישראל" בחיפה. 
בדף המגן הקדמי הקדשה בכתב-ידו וחותמתו רבי צבי הרשל קורלניק, אב"ד דזשורין )דז'ורין, אוקראינה(, 
שהעניק את הספר לרבי אברהם משה באב"ד. חותמת של רבי צבי הרשל מופיעה גם בדף השער ובדפים 

נוספים.
הכל  )סך  בסוף הספר  הכרוך  חיים"  "אוצרות  לקונטרס  נוסף  ושער  חלק,  לכל  שני שערים  עמ'.   151  ;84
חמישה שערים(. דף ג בחלק הראשון נכרך לאחר דף ד. חלק מנוסח דף השער הראשון נדפס בדיו אדומה. 
31 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים. סימני עש. קרעים חסרים קטנים בשולי מספר דפים, ללא פגיעה בטקסט. 

רישומים. כריכה חדשה.

פתיחה: $500
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78. Responsa Mayim Chaim 
– Zhitomir, 1857 – With a 
Responsum Letter from the 
Baal Shem Tov
Responsa Mayim Chaim, two 
parts, by R. Chaim HaKohen 
Rappaport Rabbi of Ostroh. 
Zhitomir: R. Chanina Lipa and 
R. Yehoshua Heshel Shapira, 
grandsons of the rabbi of Slavita, 
1857. First edition. Two parts in 
one volume.
In part I, section 27, there is a 
letter from Mezhibuzh signed 
by several prominent members 
of the community, including: 
"Yisrael B.Sh. [Baal Shem] of 
Tłuste [Tovste]" – the Baal Shem 
Tov.
Stamps of R. Avraham Moshe 
Babad (1900-1980), outstanding Torah scholar and kabbalist. Rabbi of Gura Humora 
and after the Holocaust, rabbi in Tel Aviv.
Dedication on front endpaper handwritten and stamped by R. Tzvi Hershel Coralnik, 
rabbi of Dzhuryn (Ukraine), gifting the book to R. Avraham Moshe Babad. Stamp of R. 
Tzvi Hershel Coralnik on title page and other leaves.
84; 151 pages. Two title pages for each part; additional title page for Otzrot Chaim 
section at end of book (altogether five title pages). Leaf 3 of part I bound after leaf 
4. First title page printed in red and black. 31 cm. Overall good condition. Stains. 
Worming. Minor marginal open tears to several leaves, not affecting text. Inscriptions. 
New binding.
Opening price: $500
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79. Machzor for Rosh Hashanah and Yom Kippur – Zhitomir, 1860 
Machzor for Rosh Hashanah and Yom Kippur, following the rite of Belarus, Lithuania, 
Poland, Bohemia and Morevia (Nusach Ashkenaz). Zhitomir: R. Chanina Lipa and R. 
Yehoshua Heshel Shapira, grandsons of the rabbi of Slavita, 1860.
10, 9-44, 43-46, 49-84, 83-86, 89-164 leaves. Misfoliation. 26.5 cm. Fair condition. Stains, 
including dampstains and dark stains. Wear and creases to title page and several other 
leaves. Open tears to title page and other leaves, affecting title page border and text. 
Several leaves towards rear of book with tears significantly affecting text. Old binding. 
The Bibliography of the Hebrew Book only lists the second part of this machzor, for 
the Three Festivals.
Opening price: $800

79. מחזור לראש השנה ויום הכפורים - 
ז'יטומיר, תר"כ

כמנהג  הכפורים,  ויום  השנה  לראש  מחזור 
]נוסח  ומהערין  פיהם  פולין  וליטא  רייסין 
ורבי  ז'יטומיר, דפוס רבי חנינא ליפא  אשכנז[. 
מסלוויטא,  הרב  נכדי  שפירא,  העשיל  יהושע 

תר"כ 1860. 
דף.  פט-קסד  פג-פו,  מט-פד,  מג-מו,  ט-מד,  י, 
ספירת דפים משובשת. 26.5 ס"מ. מצב בינוני. 
כהים.  וכתמים  רטיבות  כתמי  בהם  כתמים, 
דפים  ובמספר  השער  בדף  וקמטים  בלאי 
ובדפים  השער  בדף  חסרים  קרעים  נוספים. 
ופגיעות  השער  במסגרת  פגיעות  עם  נוספים, 
בטקסט. במספר דפים לקראת סופו של הספר, 
קרעים עם פגיעות רבות בטקסט. כריכה ישנה.

במפעל הביבליוגרפיה נרשם חלקו השני בלבד 
של המחזור, לשלש רגלים.

פתיחה: $800 
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80. ספר יסוד יוסף - ז'יטומיר, תרכ"ז - ספר סגולה, בברכות האחים הקדושים האדמו"רים 
רבי אהרן מטשרנוביל ורבי יצחק מסקווירא

ספר יסוד יוסף, מהגאון המקובל רבי יוסף אב"ד דובנא. ז'יטומיר, דפוס רבי אברהם שלום שאדאוו, תזכ"ר 
]תרכ"ז[ 1867. 

ורבי יצחק מסקווירא. בראש  ספר סגולה, בברכות האחים הקדושים האדמו"רים רבי אהרן מטשרנוביל 
הספר הסכמת האדמו"ר רבי אהרן מטשרנוביל, הכותב על הספר: "ספר קדוש יסוד יוסף מהאיש אלוקים 
זיע"א  זז משולחן הטהור של אבי האדמו"ר איש אלוקים קדוש  יוסף לא  רבו של קב הישר... אשר יסוד 
]האדמו"ר רבי מרדכי טברסקי "המגיד מטשרנוביל"[... גם אני מבקש שיקנה כל או"א הספר הקדוש הלזה 
בכסף מלא ויעיין בו בדבריו הקדושים... ותבא עליהם ברכה נוספת להטיבם ברו"ג בבחומ"ז רוויחא אכי"ר 

]=ברוחניות וגשמיות, בבני חיי ומזוני רויחא - אמן, כן יהי רצון[". 
בשולי ההסכמה תוספת מאת המו"ל רבי גדליה מקרשטישוב, הכותב בשם האדמו"ר רבי יצחק מסקווירא 
]האדמו"ר הראשון מסקווירא, מבניו הצעירים של רבי מרדכי מטשרנוביל[: "ואני המ"ל הייתי בק' סקווירא, 
והרב ר' יצחק שליט"א נתן לי רשות לדפוס בשבילו, שמאד נהנה מהדפסת הספר הקדוש הזה, ורצונו ג"כ 

שכל אנשי שלומו יקנו הספר הזה ויעיינו בו תמיד בכל עת מצוא".
]3[, ג-עד, ]1[ דף. 20 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי דיו וכתמי רטיבות. סימני עש קלים. קרע 

חסר במרכז דף נח )כתוצאה מחריכת אש(. כריכה חדשה.
הדף האחרון של לוח הטעות נדיר ואינו רשום במפעל הביבליוגרפיה.

פתיחה: $300
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80. Yesof Yosef – Zhitomir, 1867 – Segulah Book, with the Blessings of the 
Two Brothers, Rebbe Aharon of Chernobyl and Rebbe Yitzchak of Skver
Yesod Yosef, by R. Yosef Rabbi of Dubno. Zhitomir: R. Avraham Shalom Shadov, 1867.
Segulah book, with the blessings of the brothers Rebbe Aharon of Chernobyl and Rebbe 
Yitzchak of Skver (sons of Rebbe Mordechai of Chernobyl) for those who purchase and 
study the book. 
[3], 3-74, [1] leaves. 20 cm. Good-fair condition. Stains, including ink stains and dampstains. 
Minor worming. Open tear to center of leaf 58 (from singeing). New binding. 
Final leaf of errata is rare, not listed in the Bibliography of the Hebrew Book.
Opening price: $300

81. ספר ארבעה טורי אבן )ר' אלעזר רוקח( - לבוב, 
תקמ"ט - דפוס רבי שלמה יאריש ראפאפורט

שאלות  הרמב"ם,  על  חידושים  אבן,  טורי  ארבעה  ספר 
ותשובות, ליקוטים מהש"ס ודרושים, מאת הגאון המקובל 
דפוס  לבוב,  ואמשטרדם.  בראד  אב"ד  רוקח  אלעזר  רבי 
מהדורה   .]1789 ]תקמ"ט  ראפאפורט,  יאריש  שלמה  רבי 

ראשונה.
]1[, כח; יג דף; טו דף; ]4[, ה-יב דף. 21 ס"מ. מצב בינוני. 
כתמים, בהם כתמים כהים. קרעים וסימני עש עם פגיעות 
חותמות  )בהן  חותמות  רישומים.  דפים.  במספר  בטקסט 

"שייך לבה"מ ישן מקרעמניץ"(. כריכה חדשה.
בדפוס זה של רבי שלמה יאריש ראפאפורט נדפס בשנת 
תקמ"ח הספר הקדוש "נועם אלימלך", ועל-פי המקובל היו 
עובדי הדפוס אנשים קדושים מ"ל"ו הצדיקים הנסתרים" 
מליזנסק,  אלימלך  ר'  הרבי  בספר  לנדא,  ב'  הרב  ]ראה 
ירושלים, תשכ"ג, עמ' שיא, המביא מסורת בעל פה )בשם 
הגאון רבי משה הלברשטאם(, על סגולתו הרבה של ספר 
ידי  על  ש"נדפס  יאריש,  שלמה  רבי  דפוס  אלימלך  נועם 
פועלים יראי ה' שעסקו בהדפסה בקדושה ובטהרה, ומהם 

שהיו בין ל"ו הנסתרים שעליהם העולם עומד"[.

פתיחה: $300

81. Arbaa Turei Even (R. Elazar Rokeach) – Lviv, 1789 – Printed by Rabbi 
Shlomo Yarish Rappaport
Arbaa Turei Even, novellae on the Rambam, responsa, selections from the Talmud and 
homiletics, by R. Elazar Rokeach, rabbi of Brody and Amsterdam. Lviv: R. Shlomo 
Yarish Rappaport, [1789]. First edition.
[1], 28; 13 leaves; 15 leaves; [4], 5-12 leaves. 21 cm. Fair condition. Stains, including dark 
stains. Tears and worming to several leaves, affecting text. Inscriptions. Stamps. New 
binding.
Opening price: $300
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82. ספר שיח השדה - שקלוב, תקמ"ז - מהדורה יחידה - עם הסכמת ר' אביגדור אב"ד 
פינסק, הלוחם בחסידים ומי שבעקבות הלשנתו נאסר "בעל התניא"

ספר שיח השדה, דרושים על התורה, מאת רבי אליעזר הלוי, המגיד מפינסק. שקלוב, דפוס שרה בת משה 
סג"ל, ]תקמ"ז 1787[. מהדורה יחידה.

בדפים  חזק".  הלוי  מאיר  בן  אליעזר  המחבר  שם  חרוזות  בראשי  "חתום  המחבר:  מאת  שיר  ב/2  בדף 
האחרונים: דרוש לחג הסוכות, הספד על רבי אהרן הלוי "ראש ב"ד ומ"צ דק"ק קראקא" מערב ראש חודש 

אדר ב' תקמ"ו, "דרוש לעצירת גשמים", "דרוש על מיתת ילדים ח"ו".
מחבר הספר - המגיד מפינסק - רבי אליעזר ב"ר מאיר הלוי )נפטר אחרי תקנ"ה(, רבה של חומסק בראשית 
שנות התק"מ. באמצע שנות התק"נ הגיע לפינסק, בה כיהן כרב של אחד הקלויזים, וכן כיהן כמו"ץ וכמגיד 
"יסוד  בעל  ויינברג,  רבי אברהם  הגה"ק  זקנו של האדמו"ר הראשון מסלונים  היה  אליעזר  רבי  מישרים. 

העבודה".
בעבר היו כמה חוקרים שזיהו בטעות את המחבר כרבי אליעזר הלוי "ראש הישיבה" אב"ד פינסק, מחותנו 
של הגה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב וזקנו של הרה"ק רבי ישראל מרוזין, שהיה נקדש ונערץ אצל הרה"ק רבי 
אהרן הגדול מקרלין והרה"ק רבי פנחס מקוריץ )ראה: הרב אביש שור, כתבים - פרקי תולדה ועיון במשנת 
קרלין סטולין, ירושלים תשע"ח, עמ' 320-325, 371, 754-755(. לאחרונה התברר שהזיהוי אינו נכון, ולמעשה 
היו שני אישים שונים שנקראו באותו שם - "אליעזר הלוי" - והתגוררו בעיר פינסק, וכי מחבר הספר שלפנינו 

הוא רבי אליעזר מחומסק הנ"ל )ראה: הרב בנימין פנטליאט, בית אהרן וישראל, קנה, עמ' קמז-קנח(.
בתחילת הספר נדפסה הסכמתו של "הרב המאור הגאון הגדול המפורסם כבוד מוהר"ר אביגדור אב"ד 
ור"מ דק"ק פינסק" - הוא ר' אביגדור אב"ד פינסק, הידוע לגנאי בתולדות החסידות, כאחד מראשי רודפי 
של  מקומו  על  פינסק,  העיר  כאב"ד  תקמ"ה-תקנ"ג  בשנים  כיהן  אביגדור  ר'  ובלרוס.  שבליטא  החסידים 
הגה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב, שהודח בשנת תקמ"ה עקב חרמות המתנגדים לחסידות. בשנת תק"ס 
התניא,  בעל  ונגד האדמו"ר  נגד החסידות  הרוסית  לממשלה  ה"מוסרים" שהלשינו  בין  אביגדור  ר'  היה 
שנאסר בגינו שנית בחורף תקס"א. בעל התניא כתב עליו דברים קשים מאד: "נלאיתי נשוא לסבול חירופיו 
ובזיונותיו ושקריו, אשר ממציא עלינו עלילות גדולות אשר לא נראו ולא נשמעו מימי עולם, כי אם בימי 
פולין מן הגלחים שלהם..." )אגרות קודש מאת כ"ק אדמו"ר הזקן, ברוקלין תשע"ב, עמ' רצג(; "הוא בן חיים 
]=אביגדור ב"ר יוסף חיים )חיימוביץ ברוסית([ בהלשנת השוא ]ש[לו, הוא סיבת תלאותי, ואני לעת זקנתי 
לוקחתי מביתי תחת משמר חזק כאחד הפושעים הגדולים ושולחתי לסט. פטרבורג... לאסוני הגדול סבלתי 
כחמשה עשר שבועות" )שם, עמ' רצט(; "...בעיר פינסק... לקח בחכירה את הכנסת הרבנות, לא נתרצו אחר 
עבור הזמן המוגבל לתת לו לעמוד ]=להמשיך[ בחכירה, שהיה גובה מהם כסף בכפייה יתר על המידה, 
ומפני שהיו יודעים שהוא רגיל לשתות משקאות משכרים..." )שם, עמ' שא(; "...אוכל לקבוע ביושר לבבי 

ולהישבע על זה" )שם, עמ' שה(.
"ריח  השני  ספרו  גם את  זה.  מרב  לספריו  דורו שביקש הסכמה  רבני  מכל  היחיד  הוא  המחבר שלפנינו 
השדה" )שקלוב, תקנ"ה( הוא עיטר בהסכמתו של ר' אביגדור, ושם הוסיף לתואריו: "נ"י ע"ה פ"ה" ]=נר 
ישראל עמוד הימיני פטיש החזק[... )ראה אודותיו: אנציקלופדיה העברית, כרך א', עמ' 137, בערכו; הרב 
דוד צבי הילמן, אגרות בעל התניא ובני דורו, ירושלים תשי"ג, עמ' קכה-קלג, קמב-קמד, קמט-קנ; אגרות 

קודש מאת כ"ק אדמו"ר הזקן, ברוקלין תשע"ב, עמ' שג-שו, ובמפתחות בערכו(.
בדף השער חתימה וחותמת של "דוד בלא"א... ירוחם פישל כהנא". בדף הבטנה האחורי רישום: "אברהם 

בן שניאר זלמן".
קלב; כט דף. 31.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. קרעים, 
בהם קרעים חסרים, בעיקר בדפים הראשונים והאחרונים, עם פגיעות בטקסט ובמסגרת השער, משוקמים 
בחלקם בהדבקות נייר. חיתוך דפים עם פגיעות קלות בטקסט. חותמת. כריכה ישנה, עם פגמים וסימני עש 

)רישומים רבים על הכריכה(.

פתיחה: $500
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82. Siach HaSadeh – Shklow, 
1787 – Only Edition – With 
Approbation by R. Avigdor 
Rabbi of Pinsk, Opponent of 
Chassidut Who Caused the 
Imprisonment of Baal HaTanya
Siach HaSadeh, homiletics on the 
Torah, by R. Eliezer HaLevi, the 
Maggid of Pinsk. Shklow: Sarah 
daughter of R. Moshe Segal, [1787]. 
Only edition.
The author, R. Eliezer son of R. 
Meir HaLevi, the Maggid of Pinsk 
(d. after 1795), rabbi of Chomsk and 
later in Pinsk, where he also served 
as posek and maggid. Grandfather 
of the Yesod HaAvodah, first rebbe 
of Slonim.
The book includes an approbation 
by R. Avigdor Rabbi of Pinsk, 
one of the biggest adversaries of 
Chassidut in Lithuania and Belarus. 
R. Avigdor served as rabbi of Pinsk 
between 1785-1793, succeeding 
R. Levi Yitzchak of Berditchev, 
who was dismissed in 1785 by the 
mitnagdim. In 1800, R. Avigdor was among the informers to the Russian government 
against Chassidut and against the Baal HaTanya, causing his second imprisonment at 
the end of that year. 
The author of this book is the only rabbi of his generation who requested an approbation 
from R. Avigdor. His second book, Re'ach HaSadeh (Shklow, 1795), also included an 
approbation by R. Avigdor. 
Signature and stamp on the title page. Inscription on back endpaper.
132; 29 leaves. 31.5 cm. Fair condition. Stains, including dampstains. Worming, affecting 
text. Tears, including open tears, primarily to first and final leaves, affecting text and 
title page border, repaired in part with paper. Leaves trimmed with slight damage to 
text. Stamp. Old binding, with defects and worming (many inscriptions on binding).
Opening price: $500
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83. ספר טעמי מצות לרבי מנחם בן משה 
הבבלי - שלוש מהדורות מדפוסי רוסיה-

פולין

 - הבבלי  משה  בן  מנחם  לרבי  מצות,  טעמי  ספר 
שלוש מהדורות מדפוסי רוסיה-פולין:

דפוס  )זולקווא(,  זאלקווי  מצות.  טעמי  ספר   ·
אברהם יודא ליבוש מאיר הפער, תקס"ד ]1804[. 
בדף  הסכמתו  עם  מקוז'ניץ.  המגיד  ביוזמת  נדפס 

השני. חתימה בדף השער: "אלימלך ברי"א...".
"המאור  נזכר  שלפנינו  בעותק  ההסכמות  בדף 
הגדול... המופלג בתורה ובחסידות במהור"ר צבי 
)אוסף  הלאומית  שבספריה  שבעותק  בעוד  זצ"ל" 
צבי  "במהור"ר  החיים  בברכת  נזכר  הוא  שלום( 

יצ"ו אב"ד ור"מ דק"ק המבורג יא"ע".
 ,M. F. Poremba ספר טעמי מצות. לבוב, דפוס ·
מקוז'ניץ  המגיד  הסכמת  עם   .1858 ]תרי"ח[ 

מהמהדורה הקודמת. 
 Zupnik, דפוס  ]פרמישלה,  מצות.  טעמי  ספר   ·
 .]1888 תרמ"ח   ,Knoller & Hamerszmidt
זולקווא  ממהדורת  מקוז'ניץ  המגיד  הסכמת  עם 

תקס"ד, והסכמות רבות חדשות.
3 ספרים. גודל ומצב משתנים. כריכות חדשות.

פתיחה: $300

83. Taamei Mitzvot by Rabbi 
Menachem son of Moshe HaBavli 
– Three Editions Printed in Russia-
Poland
Taamei Mitzvot by R. Menachem son of 
Moshe HaBavli – three editions printed 
in Russia-Poland:
· Zhovkva: Avraham Yehuda Leibush 
Meyerhoffer, 1804. Signature on title 
page.
· Lviv: M. F. Poremba, 1858. 
· [Premishla: Zupnik, Knoller & 
Hamerszmidt, 1888]. 
3 books. Size and condition vary. New 
bindings.
Opening price: $300

83a

83b

דפוסי סלאוויטא וז'יטומיר, ודפוסי רוסיה-פולין במאות ה-18 וה-19
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84. ספר כתר שם טוב, חלק ראשון - תורת 
זולקווא,   - ראשונה  מהדורה   - הבעש"ט 

תקנ"ד 

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

1794[. מהדורה ראשונה.
ספר   - טוב"  שם  "כתר  ספר  של  הראשון  חלקו 
בספר  הבעש"ט.  של  מתורתו  הנודע  הליקוטים 
מספרי תלמידיו,  דברי הבעש"ט שלוקטו  מובאים 
רבי יעקב יוסף מפולנאה והמגיד ממזריטש. ספר זה 
הוא מספרי הליקוטים הראשונים שנדפסו מתורתו 
חלקים  בשני  לאור  יצא  הספר  הבעש"ט.  של 

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

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

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

רישום בכתב-יד בדף השער: "יעקב]?[ בן חיים דוב...". חתימה )מחוקה בדיו(: "יחיאל מיכל במה"ר]--?[ 
ז"ל". 

]30[ דף. 18.5 ס"מ. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים. כתם דיו כהה בתחתית השער, עם פגיעה בטקסט 
ובמסגרת השער. קרע חסר בדף השני, עם פגיעה קלה בטקסט, משוקם בהדבקת נייר. חותמות. כריכת עור 

חדשה.
מפעל  ]ראה  השער  בדף  נוסח  והבדלי  קלים  טיפוגרפיים  שינויים  עם  וריאנטים  כמה  יצאו  זו  ממהדורה 

הביבליוגרפיה, רשומה מס' 139450[.

פתיחה: $1000

ספרי חסידות
)ראה גם במדורים: חסידות – עותקים מיוחסים; ספרי קבלה; ספרי ביוגרפיה והספדים(

Chassidic Books
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85. ספר מגיד דבריו ליעקב - לקוטי אמרים - קוריץ, תקמ"א - מהדורה ראשונה של הספר 
שבא  השלישי  החסידות  ספר   - ממעזריטש  בער  דוב  רבי  המגיד  של  מתורתו  הראשון 

בדפוס - עותק חסר

ספר מגיד דבריו ליעקב, ליקוטי אמרים, מאת המגיד רבי דוב בער ממעזריטש. קוריץ, דפוס רבי צבי הירש 
בן אריה ליב ]מרגליות[ וחתנו רבי שמואל בן ישכר בער סג"ל, ]תקמ"א 1781[. מהדורה ראשונה. 

בשער הספר: "ספר מגיד דבריו ליעקב ]האותיות הסופיות מודגשות לציון שם המחבר - רבי דוב[, והוא 
לקוטי אמרים... אמרות טהורות... שמעו דבר המלך... מדי חודש בחדשו ומידי שבת בשבתו, ה"ה הרב 
גולה  קדישא,  בוצינא  ופרישא,  ישראל, האלקי חסידא  גאון תפארת  ובנסתר,  בנגלה  ובקי  הגדול החריף 

עמוקים... כבוד מו' דוב בער זללה"ה, שהיה מגיד מישרים דק"ק מעזריטש ושארי קהלות...".
ספר זה הוא הראשון שראה אור מתורתו של המגיד רבי דוב בער ממעזריטש, והוא ספר החסידות השלישי 

שבא בדפוס, כשנה לאחר הדפסת הספרים "תולדות יעקב יוסף" ו"בן פורת יוסף" באותו בית דפוס.
מדפי  ושניים  בצילום,  הושלם  השער  )דף  ההקדמות  דפי  ושלושת  השער  דף  חסרים  דף.  ס  חסר.  עותק 
ההקדמות - דפים ]2[-]3[ - הושלמו ממהדורת קוריץ תקמ"ד(. 18.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי 
חסרים  קרעים  ההקדמות  דפי  )בשני  נייר  במילוי  משוקמים  חסרים,  קרעים  קל.  בלאי  רטיבות.  ועקבות 
גדולים עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי נייר עם השלמות של חלק מהטקסט החסר בכתב-יד(. סימני 

עש עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי נייר. כריכה חדשה.

פתיחה: $2000

84. Keter Shem Tov, Part I – Teachings of the Baal Shem Tov – First Edition – 
Zhovkva, 1794 
Keter Shem Tov, Part I – selections of the Baal Shem Tov's teachings, compiled by R. 
Aharon HaKohen of Żelechów and Apta (Opatów). Zhovkva: Yehuda Leib Meyerhoffer 
and Mordechai Rabinstein, [1794]. First edition.
Part I of Keter Shem Tov – the renowned compendium of the Baal Shem Tov's teachings, 
selected from the books of his disciples, R. Yaakov Yosef of Polonne and the Maggid 
of Mezeritch. This is one of the first compendiums printed of the teachings of the Baal 
Shem Tov. The book was published in two parts in Zhovkva, 1794-1795.
The compiler of this book, R. Aharon HaKohen of Żelechów and Apta, authored several 
popular Chassidic books, including: Or HaGanuz LaTzadikim, the Tefilla Yeshara – 
Keter Nehora siddur and other books.
Handwritten inscription on the title page. Signature (deleted with ink).
[30] leaves. 18.5 cm. Most leaves in good condition. Stains. Dark ink stain to foot of 
title page, affecting text and border. Open tear to second leaf, slightly affecting text, 
repaired with paper. Stamps. New leather binding.
Opening price: $1000
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85. Maggid Devarav LeYaakov – Likutei Amarim – Korets, 1781 – First Edition 
of the First Book of the Teachings of the Maggid Rabbi Dov Ber of Mezeritch 
– Third Chassidic Book Printed – Incomplete Copy
Maggid Devarav LeYaakov, Likutei Amarim, by the Maggid R. Dov Ber of Mezeritch 
(Mezhirichi). Korets: R. Tzvi Hirsh son of Aryeh Leib [Margolies] and son-in-law R. 
Shmuel son of Yissachar Ber Segal, [1781]. First edition.
This is the first book of the teachings of the Maggid R. Dov Ber of Mezeritch to be 
published, and the third Chassidic book to be printed, approximately a year following 
the printing of Toldot Yaakov Yosef and Ben Porat Yosef, in the same printing press.
Incomplete copy. 60 leaves. Lacking title page and three leaves of forewords (title 
page replaced in photocopy, and leaves [2]-[3] of forewords supplied from Korets 
1784 edition). 18.5 cm. Fair condition. Stains, including dampstains and traces of past 
dampness. Minor wear. Open tears, repaired with paper (large open tears to two leaves 
of forewords, affecting text, repaired with paper; missing text partially replaced in 
handwriting). Worming, affecting text, repaired with paper. New binding.
Opening price: $2000
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 - תקמ"א  קוריץ,   - יוסף  פורת  בן   .86
הקודש  אגרת  עם   - ראשונה  מהדורה 

מהבעש"ט לארץ ישראל 

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. בסוף 
המפורסמת  האיגרת  לראשונה  נדפסה  הספר 
ששלח הבעל שם טוב לגיסו רבי גרשון מקיטוב. 
קוריץ, דפוס צבי הירש בן אריה ליב ]מרגליות[ 
]תקמ"א  סגל,  בער  ישכר  בן  שמואל  וחתנו 

1781[. מהדורה ראשונה.
שנדפס  של המחבר,  השני  ספרו  הוא  זה  ספר 
יעקב  "תולדות  הראשון  ספרו  לאחר  כשנה 
המחבר  מרבה  כבקודמו  זה  בספר  גם  יוסף". 
להביא מתורת רבו המובהק רבינו ישראל בעל 

שם טוב.
]1[, ק דף. 30.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. סימני 
)בחלק  נוספים  רבים  ובדפים  השער  בדף  עש 
רבות  פגיעות  עם  קשים(,  עש  סימני  מהדפים 
בטקסט, משוקמים ברובם במילוי נייר )מרבית 
הדפים עברו שיקום(. קרעים חסרים, משוקמים 
במילוי נייר. חותמות. חיתוך דפים עם פגיעות 

קלות בכותרות הדפים. כריכה חדשה. 

פתיחה: $1500 

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 האגרת 

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(.
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ספרי הרה"ק רבי יעקב יוסף מפולנאה - "תורה מגן עדן"

ספריו של הרה"ק רבי יעקב יוסף מפולנאה, בעל ה"תולדות", הנם המקור החשוב והאותנטי 

רבו  באזניו מפי  דברי תורה ששמע  ביותר לתורת הבעש"ט. במאות מקומות מביא המחבר 

"שמעתי  פותחים במילים  והם  - לאורך הספרים הודגשו בכל פעם מקומות אלה  הבעש"ט 

ממורי".

וספריו.  המחבר  בקדושת  שהפליגו  החסידות  גדולי  אצל  לספריו  נודעה  מיוחדת  חביבות 

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. 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 ]![.

86. Ben Porat Yosef – Korets, 1781 – First Edition – With the Igeret 
HaKodesh from the Baal Shem Tov to Eretz Israel
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 in Jerusalem is printed here 
for the first time at the end of the 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.
[1], 100 leaves. 30.5 cm. Fair condition. Stains. Worming to title page and many 
other leaves, with extensive damage to text (some leaves with significant 
damage), repaired in part with paper (most leaves restored). Open tears, 
repaired with paper. Stamps. Leaves trimmed with slight damage to headings. 
New binding.
Opening price: $1500
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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).

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[!].
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87. ספר "אור עולם - הדרך הטוב והישר" - מאת רבי מאיר מרגליות בעל "מאיר נתיבים", 
תלמיד הבעש"ט - פולנאה, תקנ"ה - מהדורה ראשונה - העותק של האדמו"ר רבי שלמה 

פרידמן מטשורטקוב 

ספר "אור עולם - נר הרביעי - הדרך הטוב והישר", שיר ארוך הכולל הנהגות טובות ודינים ומסכם בקצרה 
את ארבעת חלקי השולחן ערוך ותרי"ג מצוות, מאת רבי מאיר מרגליות אב"ד גליל לבוב ואוסטרהא בעל 

"מאיר נתיבים". פולנאה, דפוס שניאור בן בצלאל מגזע שור, ]תקנ"ה 1795[. מהדורה ראשונה.
"הסכמות גאוני ארץ": רבי מאיר מקונסטנטין בן היעב"ץ, רבי לוי יצחק מברדיטשוב, רבי אברהם יהושע 

העשיל אב"ד קולבסוב ]לימים, הרב מאפטא[, ועוד.
ה"מאיר נתיבים" היה מחבר פורה בנגלה ובנסתר, בהלכה ובדרוש. לאחר פטירתו נערכו כתביו והובאו 
- אור עולם", ב'  לדפוס ע"י בניו. סדרת הספרים נקראה בשם "אור עולם": ספר השו"ת "מאיר נתיבים 
חלקים - "הנר הראשון" ו"הנר השני" )פולנאה, תקנ"א-תקנ"ב(; ספר הצוואה "סוד יכין ובועז - אור עולם 
הנר השלישי", עם הרבה ענייני קבלה וחסידות עמוקים )אוסטרהא, תקנ"ד(; והספר שלפנינו "הדרך הטוב 

והישר", שהוא "הנר הרביעי" מסדרת הספרים "אור עולם".
חיבור זה נכתב ע"י המחבר, כתשובה לבנו רבי שאול מרגליות, שביקש מאביו לסכם לו בקצרה את ארבעת 
חלקי השולחן ערוך. רבי מאיר כתב שיר אקרוסטיכון ארוך, על פי סדר א"ב ועל פי שמו "מאיר" ושם בנו 

"שאול".  בשיר זה כלל את כל הדינים וההנהגות של ארבעת חלקי השולחן ערוך ותרי"ג המצוות.
המחבר רבי מאיר מרגליות )תס"ז בערך?-תק"נ(, מגדולי תלמידי הבעש"ט, וממקורביו הראשונים, עוד טרם 
מזכיר את הבעש"ט בכמה  והוא  נחשב ל"תלמיד חבר" של הבעש"ט  רבי מאיר  והתפרסם בעולם.  נודע 
מקומות בספריו בתארים "מורי" ו"ידידי". בספרו "סוד יכין ובועז" )אוסטרהא, תקנ"ד( כותב הוא על מדרגת 
לימוד תורה לשמה "...כאשר הזהירו אותי לזה מורי הגדולים בתורה ובחסידות, ובראשם ידידי הרב החסיד 
מופת הדור מוהר"ר ישראל בעל שם טוב... ומילדותי מיום שנתחברתי בדביקות אהבה עם מורי ידידי הרב 
ברוב חסידות  ובטהרה,  היו הנהגותיו בקדושה  נאמנה שזה  ידעתי  טוב...  ישראל בעל שם  החסיד מו"ה 
ופרישות וחכמתו, צדיק באמונתו יחיה, דמטמרין גליין ליה, כבוד ה' הסתר דבר". בנו רבי בצלאל, ממלא 
מקומו ברבנות אוסטרהא, כתב בהסכמתו לספר "שבחי הבעש"ט" )מהדורת ברדיטשוב תקע"ה(: "...וכפי 
ששמעתי מפה קדוש אדוני אבי... שהוא היה מילדותו אחד ממחצדי חקלא חבורה קדישא מאילנא דחיי 

עם הבעש"ט ז"ל, ומרגלה בפומה דר' מאיר שהרבה לספר בשבחו...".
רבי מאיר מרגליות היה מגדולי וחשובי הרבנים בדורו. בצעירותו כיהן ברבנות בערים יאזלוביץ והורודנקה. 
בשנת תקט"ו התמנה לאב"ד גליל לבוב. בשנת תקכ"ו התמנה מטעם מלך פולין לרב ראשי על אוקראינה 
)כתב  פוניאטובסקי  אוגוסט  סטניסלאב  פולין,  מלך  מאת  רשמי  מינוי  כתב  קיבל  תקל"ו  בשנת  וגליציה. 
הרבנות, באותיות מוזהבות, השתמר עד לימינו בארכיון דובנוב בניו-יורק(. בשנת תקל"ז התמנה, בנוסף 

לרבנות גליל לבוב, לאב"ד אוסטרהא וגלילותיה.
העותק של האדמו"ר רבי שלמה פרידמן מטשורטקוב. בדף השער חותמתו: "הרב שלמה פרידמן מטשורטקוב 

- תל אביב א"י...".
האדמו"ר רבי שלמה פרידמן מטשורטקוב )תרנ"ד-תשי"ט(, בן האדמו"ר רבי נחום מרדכי פרידמן מטשורטקוב 
וחתן דודו רבי ישראל מסדיגורא. סבו מצד אביו הוא האדמו"ר רבי ישראל פרידמן מטשורטקוב, וסבו מצד 
אמו הוא האדמו"ר רבי שלמה פרידמן מסדיגורא. אביו האדמו"ר רבי נחום מרדכי ברח עם משפחתו מווינה 
סמוך לשואה, עלה ארצה והקים את חצרו בתל אביב. בנו רבי שלמה מילא את מקומו באדמו"רות לאחר 
פטירתו, והוא למעשה האדמו"ר הרביעי והאחרון לשושלת אדמו"רי טשורטקוב. מחבר הספר "דברי שלמה".

מ דף. 20 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים, בהם עקבות רטיבות קלים במספר דפים. קרעים חסרים עם פגיעות 
בטקסט בשני דפים. סימני עש קלים, עם פגיעות קלות בטקסט. חיתוך דפים עם פגיעות בכותרות הדפים 

במספר מקומות )כולל בדף השער(. חותמות. רישומים. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $700
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87. Or Olam, HaDerech HaTov 
VehaYashar – By Rabbi Meir 
Margolies, Author of Meir 
Netivim, Disciple of the Baal 
Shem Tov – Polonne, 1795 – 
First Edition – Copy of Rebbe 
Shlomo Friedman of Chortkov
Or Olam – Fourth Light – HaDerech 
HaTov VehaYashar (the good 
and straight path), a long poem 
composed of good practices and 
laws, briefly summarizing the four 
parts of the Shulchan Aruch and 
the 613 commandments, by R. Meir 
Margolies, rabbi of the Lviv region 
and Ostroh, author of Meir Netivim. 
Polonne: Schneur son of Betzalel 
MiGeza Schorr, [1795]. First edition.
This work was written by the 
author in response to a request by 
his son R. Shaul Margolies that he 
briefly summarizes the four parts of 
the Shulchan Aruch. R. Meir wrote 
a long acrostic poem, in alphabetical order, forming also his name Meir and the name 
of his son Shaul. The poem contains all the laws and practices of the four parts of the 
Shulchan Aruch and the 613 commandments.
The author, R. Meir Margolies (ca. 1707?-1790), a prominent rabbi in his times, and a 
leading disciple of the Baal Shem Tov.
Copy of Rebbe Shlomo Friedman of Chortkov (1894-1969, last rebbe of the Chortkov 
dynasty), with his stamp on the title page.
40 leaves. 20 cm. Overall good condition. Stains, including minor traces of past 
dampness to several leaves. Open tears affecting text on two leaves. Minor worming, 
slightly affecting text. Leaves trimmed with damage to headings in several places 
(including title page). Stamps. Inscriptions. New leather binding.
Opening price: $700
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88. ספר משנת חכמים - לרבי משולם פייביש מקרמניץ, חותנו של רבי אברהם המלאך, 
וסבו-זקנו של רבי ישראל מרוז'ין - מהדורה ראשונה, אוסטרהא, תקנ"ו - עותק מיוחד עם 

דפי שער לכל ששת הסדרים 

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

העותק שלפנינו חולק לששה כרכים - כל חלק בכרך נפרד. עם ששה דפי שער )ראה להלן(.
אב"ד  מרגליות  בצלאל  רבי  אמשטרדם,  אב"ד  שאול  רבי  ה"הפלאה",  בעל  ביהודה",  ה"נודע  הסכמות 
אוסטרהא, רבי רפאל הכהן אב"ד המבורג, ורבנים נוספים. בראש סדר נשים - הסכמות רבי אליעזר קאליר 

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

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

המופלאה עם המגיד ממזריטש ויחסו לגודל קדושת המגיד ובנו הקדוש רבי אברהם המלאך(.
רישום בכתב-יד בדף השער של כרך זרעים: "שלמה בלא"א חיים ז"ל", ורישומים נוספים.

ששה כרכים. זרעים: ]3[, לג דף. מועד: ]1[, טו דף. נשים: ]1[, כב דף. נזיקין: ]1[, כ דף. קדשים: ]1[, כד דף. 
טהרות: ]1[, מו דף. 18.5-20.5 ס"מ. מצב משתנה בין הכרכים. שני כרכים במצב טוב, יתר הכרכים במצב 
טוב-בינוני עד בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט בחלק מהדפים בשניים 
במספר  בטקסט  פגיעות  עם  עש  סימני  נייר.  ובמילוי  בהדבקות  משוקמים  השער(,  דפי  )כולל  מהכרכים 
כרכים. חיתוך דפים עם פגיעות בטקסט ובמסגרות השערים המאוירות במספר מקומות. חותמות. כריכות 

חדשות )אחידות(. 
השער  סדר.  כל  בראש  אחד  שער   - שער  דפי  מופיעים ששה  כרכים,  לששה  המחולק  שלפנינו,  בעותק 
הראשון כללי ומאויר. בראשי הסדרים מועד ונשים - שערים מיוחדים, המותאמים לכל אחד מן הסדרים. 
בראש סדר נזיקין - שער מאויר הזהה לשער שבראש הספר. בראש הסדרים קדשים וטהרות - שער לא 

מאויר.
במפעל הביבליוגרפיה רשמו עותק עם ארבעה שערים בלבד, ללא שערים בסדרים קדשים וטהרות.

פתיחה: $1000
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88. Mishnat Chachamim – By 
Rabbi Meshulam Feivish of 
Kremenets, Father-in-Law of 
Rabbi Avraham HaMalach, and 
Great-Grandfather of Rebbe 
Yisrael of Ruzhin – First Edition, 
Ostroh, 1796 – Unique Copy with 
Title Pages for All Six Orders
Mishnat Chachamim, novellae 
on the Six Orders of the Mishnah, 
Parts I-VI, by R. Meshulam Feivish 
HaLevi Horowitz of Kremenets. 
Ostroh, [1796]. First edition. 
The present copy was divided into 
six parts - each part in a separate 
volume. With six title pages (see 
below).
Approbations by the Noda 
BiYehuda, the Haflaah, R. Shaul 
Rabbi of Amsterdam, and other 
prominent rabbis.
The author, R. Meshulam Feivish HaLevi Horowitz (b. ca. 1710 - d. Kislev, between 
1785 and 1790) was born in Kremenets (Eastern Galicia), and lived there his entire life 
teaching Torah. The Noda BiYehuda in his approbation uncharacteristically extols his 
virtues, comparing him to the Torah scholars of early generations.
His daughter married R. Avraham HaMalach, and was the grandmother of R. Yisrael 
of Ruzhin.
Handwritten inscriptions on title page of Zera'im volume
Six volumes. Zera'im: [3], 33 leaves. Mo'ed: [1], 15 leaves. Nashim: [1], 22 leaves. 
Nezikin: [1], 20 leaves. Kodashim: [1], 24 leaves. Taharot: [1], 46 leaves. 18.5-20.5 cm. 
Condition varies. Two volumes in good condition, other volumes in good-fair to fair 
condition. Stains, including dampstains. Open tears affecting text to some leaves in 
two volumes (including title pages), repaired with paper. Worming affecting text in 
several volumes. Leaves trimmed with damage to text and title page borders in several 
places. Stamps. New (matching) bindings.
This copy, which is divided into six volumes, includes six title pages – one at the 
beginning of each order. The first is a general, illustrated title page. The next two are 
title pages printed especially for Orders Mo'ed and Nashim (bearing the titles of the 
orders). The fourth one, bound before Nezikin, is identical to the first illustrated title 
page. Orders Kodashim and Taharot open with non-illustrated title pages.
The Bibliography of the Hebrew Book records a copy with four title pages only (without 
title pages of Kodashim and Taharot).
Opening price: $1000
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89. Ahavat Dodim, by the Maggid of Zalozitz – Lviv, 1793 – Only Edition 
Ahavat Dodim, commentary to Shir HaShirim, following revealed and kabbalistic 
approaches, by R. Binyamin, the Maggid of Zalozitz (Zaliztsi). Lviv: Aharon son of 
Chaim David Segal, [1793]. Only edition.
The author, R. Binyamin, Maggid of Zalozitz (d. 1791), was well-versed both in 
revealed and hidden realms of the Torah. A contemporary of the Baal Shem Tov and 
early Chassidic masters, he was one of the first disseminators of Chassidic teachings.
[3], 94 leaves. Leaves bound out of sequence: leaf 1 bound after leaf 2; leaves 77-80 bound 
after leaf 84. 21 cm. First leaves in fair condition. Other leaves in good-fair condition. 
Stains, including dampstains. Wear. Tears, including open tears to title page and other 
leaves, affecting text, repaired in part with paper. Stamps. New leather binding.
Opening price: $600

המגיד  מאת  דודים,  אהבת  ספר   .89
מזאלוזיץ - לבוב, תקנ"ג - מהדורה יחידה 

בדרך  השירים  שיר  על  פירוש  דודים,  אהבת  ספר 
הנגלה והנסתר, מאת רבי בנימין - המגיד מזאלוזיץ. 
לבוב, דפוס אהרן בן חיים דוד סג"ל, ]תקנ"ג 1793[. 

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

התורה; "חלקת בנימין" - על הגדה של פסח; "אמתחת בנימין" - על מגילת קהלת. כל חיבוריו נדפסו לאחר 
פטירתו, על ידי בנו רבי אשר זליג. רבי לוי יצחק מברדיטשוב מכתירו בהסכמות לספריו "חלקת בנימין" 

ו"אמתחת בנימין": "אותו צדיק בוצינא קדישא איש אלקי...".
]3[, צד דף. שיבושים בסדר הדפים: דף א נכרך לאחר דף ב; דפים עז-פ נכרכו לאחר דף פד. 21 ס"מ. דפים 
בינוני. שאר הדפים במצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי. קרעים, בהם  ראשונים במצב 
קרעים חסרים בדף השער ובדפים נוספים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם בהדבקות נייר. חותמות. 

כריכת עור חדשה. 

פתיחה: $600
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90. Torei Zahav, by the Maggid of Zalozitz – Mohyliv, 1816 – First Edition
Torei Zahav, homiletics, ethics, kabbalah and Chassidut on the Torah portions, festivals, 
Megillat Eichah and Megillat Esther, by R. Binyamin, the Maggid of Zalozitz (Zaliztsi). 
Mohyliv: [Tzvi Ze'ev Rabinstein?, 1816]. First edition.
The author, R. Binyamin, Maggid of Zalozitz (d. 1791), was well-versed both in 
revealed and hidden realms of the Torah. A contemporary of the Baal Shem Tov and 
early Chassidic masters, he was one of the first disseminators of Chassidic teachings.
46, 48-101, 101-108, 107-112, 117-119, 119-122, 125-126 leaves. Misfoliation. 21 cm. Fair 
condition. Stains, including dampstains, and significant traces of past dampness to 
lower margins of many leaves. Worming, slightly affecting text, repaired in part with 
paper. Tears, including minor open tears, to title page and other leaves, slightly affecting 
text, repaired in part with paper. Glosses on leaves 47-48. New leather binding.
Opening price: $800

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

על  וחסידות  קבלה  מוסר,  דרוש,  זהב,  תורי  ספר 
ואסתר,  איכה  מגילות  מועדים,  התורה,  פרשיות 
מאהלוב,  מזאלוזיץ.  המגיד   - בנימין  רבי  מאת 
]דפוס צבי זאב רבין שטיין?, תקע"ו 1816[. מהדורה 

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

על הגדה של פסח; "אהבת דודים" - על שיר השירים; "אמתחת בנימין" - על מגילת קהלת. כל חיבוריו 
לספריו  בהסכמות  מכתירו  מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  פטירתו.  לאחר  זליג,  אשר  רבי  בנו  ידי  על  נדפסו 

"חלקת בנימין" ו"אמתחת בנימין": "אותו צדיק בוצינא קדישא איש אלקי...".
מו, מח-קא, קא-קח, קז-קיב, קיז-קיט, קיט-קכב, קכה-קכו דף. מספור דפים משובש. 21 ס"מ. מצב בינוני. 
כתמים, בהם כתמי רטיבות, ועקבות רטיבות קשים בשוליים התחתונים של דפים רבים. סימני עש, עם 
פגיעות קלות בטקסט, משוקמים בחלקם במילוי נייר. קרעים, בהם קרעים חסרים קטנים, בדף השער ובדפים 
נוספים, עם פגיעות קלות בטקסט, משוקמים בחלקם במילוי נייר. הגהות בדפים מז-מח. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $800
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 - )ז'יטומיר(  המאיר  אור  ספר   .91
מהדורה שניה - קוריץ, אחרי תקנ"ח

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

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

נכתב מפיו על ידי תלמידו הרה"ק רבי אליעזר מז'יטומיר בעל "פרקי הנאזר". האדמו"ר רבי ישראל מרוז'ין 
אמר על הספר כי "כל מה שכתוב בספר הוא מחובת כל יהודי להתנהג כך". מכל ספרי החסידות היה חביב 
ביותר ספר זה על הרה"ק רבי חנוך העניך מאלכסנדר )תפארת אבות, ויז'ניץ, תשנ"ג, עמ' 208(. בשמו של 
האדמו"ר רבי ישכר דוב מבעלזא נאמר כי: "במה שהשפיעו להמחבר תורה מן השמים, אמר רק שמינית, 
וממה שאמר שמעו רק שמינית, וממה ששמעו הבינו רק שמינית, וממה שהבין הכותב בעל 'פרקי הנאזר' 
כתב מזה רק שמינית, וממה שהדפיסו מבינים רק שמינית". רבי זאב וולף נפטר בשנת תקנ"ח, וספרו נדפס 

סמוך לאחר פטירתו )יתכן שלכך רומז פרט השנה: "והיה מנוחתו כבוד"(.
נייר כחלחל בחלקו. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות וכתמי שעווה.  ]2[, רס דף. 20.5 ס"מ. 
בטקסט,  קלה  פגיעה  עם  בדף האחרון,  קרע חסר  בהם  דפים,  בשולי מספר  קטנים  קרעים חסרים  בלאי. 
משוקמים במילוי נייר )השלמה של מספר אותיות בכתב-יד בדף האחרון(. סימני עש מעטים, עם פגיעות 

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

הארכת זמן האיסור על ההדפסה מחמש עשרה שנה לעשרים שנה.

פתיחה: $800
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92. ספר ברית כהונת עולם - שלושה חלקים - מהדורות ראשונות - לבוב, תקנ"ו ותר"ח 
/ מונקאטש, תרנ"ב

ספר ברית כהונת עולם, דרוש ורמז בענייני המועדים על פי הקבלה, מאת רבי יצחק אייזיק כ"ץ אב"ד קוריץ 
ואוסטרהא. שלושה חלקים - מהדורות ראשונות:

· ספר ברית כהונת עולם, חלק ראשון. לבוב, דפוס יהודית אשת הרב צבי הירש ]רוזאניש[, ]תקנ"ו 1796[. 
מהדורה ראשונה של החלק הראשון. 

]4[, טז, ]2[; ז; יח; כז דף. 20.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש, עם פגיעות 
קלות בטקסט, משוקמים בחלקם במילוי נייר. חיתוך דפים עם פגיעות בכותרות הדפים במספר מקומות. 

רישומים. חותמות. כריכת עור חדשה.
Joseph Schnayder, תר"ח[ 1848. מהדורה  ]דפוס  ושני. לבוב,  · ספר ברית כהונת עולם, חלק ראשון 

ראשונה של החלק השני. שער כללי בראש הספר ושער נפרד לחלק השני. 
הדפסת החלק השני התעכבה שנים רבות, בגלל האיסור בגליציה להדפיס ספרי קבלה )חוק שנחקק ביוזמת 
משכילי גליציה(. כשבוטל חוק זה בשנת תר"ח, הובא מיד לדפוס החלק השני שהיה בכתב-יד. יחד עמו 

נדפס באותו כרך גם החלק הראשון שאזל מן השוק.
]3[, לז; כג; ]1[, ג-טו דף. 22 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. במספר דפים נחתכו השוליים העליונים, באחד 

מהם פגיעה קלה בטקסט. חותמות. כריכה חדשה. 
· ספר ברית כהונת עולם, חלק שלישי. מונקאטש, דפוס דוב בער בלייער וגיסו צבי יעקב קאהן, ]תרנ"ב[ 

1891. מהדורה ראשונה של החלק השלישי.
כח דף. ללא דפים כט-לב עם "שמות הפרענומעראנטען", שאינם נמצאים בחלק מהעותקים. 22.5 ס"מ. נייר 
מעט יבש. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני עש. קרעים וקרעים חסרים בשולי הדפים, ללא פגיעה בטקסט. 

חיתוך דפים על גבול הטקסט במספר דפים. כריכה חדשה.
על קדושת המחבר וספריו כותב האדמו"ר בעל "היכל הברכה" מקומרנא בספרו "נוצר חסד": "הרב הגאון 
הקדוש המקובל אלקי, החריף הגדול, חסיד שבכהונה, מוהר"ר יצחק אייזיק הכהן זצללה"ה, אב"ד ור"מ 
קאריץ ואוסטרהא, מתלמידי המגיד הגדול הרה"ק ר' דוב בער ממזריטש זצללה"ה, בעל המחבר ספר ברית 
סודות התורה  בכמה  עינינו  והוא האיר  הזה מכמה מאות שנה,  כבושם  נראה  לא  עולם... אשר  כהונת 
והחכמה". רבי יצחק אייזיק נולד בין השנים תקי"ג-תקי"ח בקירוב, ונפטר בשנת תקנ"ג. גדולי החסידות 
מביאים מדבריו בחרדת הכבוד. האדמו"ר בעל "אהבת ישראל" מוויז'ניץ היה לומד מידי יום ביומו בספר 

קדוש זה, וגם בימי מלחמת העולם הראשונה, בשעת ההפגזות, לא ויתר על שיעוריו הקבועים בספר.

פתיחה: $1000

91. Or HaMeir (Zhitomir) – Second Edition – Korets, After 1798
Or HaMeir, Chassidic and kabbalistic homiletics and allusions on the Torah portions, 
Megillot and festivals, by Rebbe Ze'ev Wolf of Zhitomir. Korets, [after 1798]. Second 
edition.
Or HaMeir is one of the first Chassidic books, and contains teachings of the Baal Shem 
Tov. The author, R. Ze'ev Wolf of Zhitomir was one of the foremost disciples of the 
Maggid of Mezeritch, and a close disciple of R. Yaakov Yosef of Polonne, R. Nachum of 
Chernobyl, R. Levi Yitzchak of Berdichev and R. Pinchas of Korets.
[2], 260 leaves. 20.5 cm. Partially printed on bluish paper. Good-fair condition. Stains, 
including dampstains and wax stains. Wear. Minor marginal open tears to several 
leaves, including open tear to final leaf, slightly affecting text, repaired with paper 
(handwritten replacement of several characters on final leaf). Some worming, slightly 
affecting text. Handwritten inscriptions. New leather binding.
Opening price: $800
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92. Brit Kehunat Olam – Three Parts – 
First Editions – Lviv, 1796 and 1848 / 
Munkacs, 1891
Brit Kehunat Olam, kabbalistic homiletics 
and allusions, by R. Yitzchak Eizek Katz 
Rabbi of Korets and Ostroh. Three parts – 
first editions:
· Brit Kehunat Olam, Part I. Lviv: Judith, 
wife of R. Tzvi Hirsh [Rosanes], [1796]. 
First edition of part I. 
[4], 16, [2]; 7; 18; 27 leaves. 20.5 cm. 
Good-fair condition. Stains, including 
dampstains. Worming, slightly affecting 
text, repaired in part with paper. Leaves 
trimmed with damage to headings in 
several places. Inscriptions. Stamps. New 
leather binding.
· Brit Kehunat Olam, Parts I-II. Lviv: 
[Joseph Schnayder], 1848. First edition of 
Part II. 
The printing of Part II was delayed for 
many years, due to the prohibition to print 
kabbalistic books in Galicia (initiated by 
Galician maskilim). Upon the annulment of 
this prohibition in 1848, Part II, which was 
still in manuscript form, was immediately 
brought to press. Part I, which by that time 
had sold out, was reprinted in the same 
volume.
[3], 37; 23; [1], 3-15 leaves. 22 cm. Good 
condition. Stains and wear. Upper margins 
of several leaves trimmed; slight damage 
to text on one leaf. Stamps. New binding.
· Brit Kehunat Olam, Part III. Munkacs: 
Dov Ber Blayer and brother-in-law Yaakov 
Kahn, 1891. First edition of part III.
28 leaves. Without leaves 29-32, with 
prenumeranten lists, found in some copies 
only. 22.5 cm. Slightly dry paper. Good-
fair condition. Stains. Worming. Marginal 
closed and open tears, not affecting text. 
Leaves trimmed close to text in several 
places. New binding.
Opening price: $1000
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93. Yismach Lev (Chernobyl) – Zhovkva, 1800
Yismach Lev (Part II of Meor Einayim), commentary on Aggadot and Midrashim 
(following the order of the Talmudic tractates), by Rebbe Menachem Nachum [Twersky] 
of Chernobyl. Zhovkva: Gerson Letteres, [1800].
Second edition of Yismach Lev, first printed in Slavita in 1798. Meor Einayim, another 
book by the same author, was also published in Slavita, 1798. In later editions (from 
1810), both books were published together under the title Meor Einayim.
The maggid R. Menachem Nachum Twersky of Chernobyl (1730-1798) was one of 
the founders of Chassidut and the progenitor of the Chernobyl dynasty. He studied 
directly from the Baal Shem Tov and was a close disciple of the Maggid of Mezeritch.
Stamps on title page and final leaf.
28 leaves. 22 cm. Good-fair condition. Stains, including large dampstains. Tears, 
including minor marginal open tears, not affecting text. Tear to leaf 16 and to leaf 27, 
slightly affecting text. Inscriptions and stamps. New leather binding.
Opening price: $300

ספר ישמח לב )טשרנוביל( - זולקווא,   .93
תק"ס

עינים[,  מאור  מספר  שני  ]חלק  לב,  ישמח  ספר 
סדר מסכתות  )על  חז"ל  ומדרשי  אגדות  על  ביאור 
הש"ס(, מאת האדמו"ר רבי מנחם נחום ]טברסקי[ 
מטשרנוביל. זולקווא, דפוס גרשון ליטעריס, ]תק"ס 

 .]1800
נדפס  כאשר  זאלקווא...  בק"ק  "נדפס  השער:  בדף 
בסלאוויטא". תיבת "בסלאוויטא" הודפסה באותיות 

גדולות ובולטות.
"ישמח לב", שנדפס לראשונה  מהדורה שנייה של 
הראשונה  למהדורה  במקביל  תקנ"ח,  בסלאוויטא 
במהדורתו  המחבר.  של  עינים"  "מאור  הספר  של 
השניה של הספר "מאור עינים", שנדפסה בפולנאה 
אחד.  לספר  הספרים  שני  אוחדו   ,]1810 ]תק"ע 
לב"  "ישמח  בספר  שנדפסו  הש"ס  על  המאמרים 
צורפו לספר "מאור עינים" על התורה, תחת השם 
המשותף "מאור עינים", וכך הדבר ברוב המהדורות 

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

ממזריטש. שימש כמגיד מישרים בנארינסק, פרוהוביטש וטשרנוביל. 
בדף השער ובדף האחרון חותמות של רבי "אברהם אליעזר ב"ר צבי קאצענעלענבאגען מ"מ מאסטרין", ועוד.

כח דף. 22 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות גדולים. קרעים, בהם קרעים קטנים חסרים 
בשולי הדפים, ללא פגיעה בטקסט. קרע בדף טז וקרע בדף כז, עם פגיעה קלה בטקסט. רישומים וחותמות. 

כריכת עור חדשה. 

פתיחה: $300
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94. ספר מאור עינים )טשרנוביל( - אוסף מהדורות
ספר מאור עינים, מאמרי חסידות על התורה, וביאור על אגדות ומדרשי חז"ל )על סדר מסכתות הש"ס(, 

מאת האדמו"ר רבי מנחם נחום ]טברסקי[ מצ'רנוביל - אוסף מהדורות:
עינים",  "מאור  הספר  של  שניה  מהדורה   .]1810 תק"ע  הכהן,  יוסף  דפוס  ]פולנאה,  עינים.  מאור  ספר   ·
ומהדורה שלישית של "ישמח לב". דף השער חסר )הושלם בצילום(. ממהדורה זו ואילך, המאמרים על 
הש"ס שנדפסו בנפרד בספר "ישמח לב", אוחדו לספר אחד עם הספר "מאור עינים" על התורה, תחת השם 

"מאור עינים".
· ספר מאור עינים. הרובשוב, דפוס ר' מנחם מענדל פינקל שטיין, ]תקע"ח 1818[. קרעים חסרים בדף השער 

ודפים נוספים.
· ספר מאור עינים. לבוב, דפוס Chawe Grohssmann, ]תר"ח[ 1848. בשער: "כמש"נ בסלאוויטא". 

· ספר מאור עינים. לבוב, דפוס אברהם יוסף מדפיס, ]תרי"ח[ 1858. רישומים בכתב-יד בדף השער.
· ספר מאור עינים. ]לבוב, חסר שם מדפיס, תרכ"ג 1863[. חתימה וחותמת של "הק' מנחם דוב פריעדמאן 

מק"ק סערענטש". 
· ספר מאור עינים. לבוב, דפוס אברהם יוסף מדפיס, תרל"א 1870.

· ספר מאור עינים. וורשא, ]דפוס J. Berger, תרמ"א[ 1881. 
"לה' הארץ  בדף השער:  בכתב-יד  רישום   .1889 J. Berger[, תרמ"ט  ]דפוס  וורשא,  עינים.  ספר מאור   ·

ומלואה, יעקב בלא"א יצחק זצללה"ה". 
8 ספרים. גודל ומצב משתנים. מרביתם בכריכות חדשות.

פתיחה: $600
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94. Meor Einayim (Chernobyl) – Collection of Editions
Meor Einayim, Chassidic essays on the Torah portions, and commentary on Aggadot 
and Midrashim (following the order of the Talmudic tractates), by Rebbe Menachem 
Nachum [Twersky] of Chernobyl – collection of editions:
· [Polonne: Yosef HaKohen, 1810]. Second edition of Meor Einayim, and third edition 
of Yismach Lev. Lacking title page (replaced in photocopy). From this edition onwards, 
Yismach Lev was printed together with Meor Einayim, under the title Meor Einayim.
· Hrubieszów: R. Menachem Mendel Finkelstein, [1818]. Open tears to title page and 
other leaves.
· Lviv: Chawe Grohssmann, 1848.
· Lviv: Avraham Yosef Madfis, 1858. Handwritten inscriptions on title page.
· [Lviv: printer not indicated, 1863]. Signature and stamp. 
· Lviv: Avraham Yosef Madfis, 1870.
· Warsaw: [J. Berger], 1881.
· Warsaw: [J. Berger], 1889. Handwritten inscription on the title page. 
8 books. Size and condition vary. Most with new bindings.
Opening price: $600
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95. Or HaGanuz LaTzaddikim – Teachings of the Baal HaTanya – Zhovkva, 
1800 – First Edition
Or HaGanuz LaTzaddikim, Chassidic essays on the Torah portions, based on the 
Tanya, by R. Aharon Katz of Apta, rabbi of Biłgoraj and Zhelechov (author of Keter 
Shem Tov). Zhovkva: Mordechai Rabinstein, 1800. First edition.
The book was published about four years after the printing of the Tanya by Rebbe 
Shneur Zalman of Liadi. The author, a prominent Chassidic Tzaddik, bases many of 
the thoughts in his book on the teachings of the Tanya, which he quotes and elaborates 
upon in almost every Torah portion.
[64] leaves. 18 cm. Fair condition. Stains, including dark stains. Open tears affecting 
text, including marginal open tear to title page, affecting border, and marginal tears 
to many other leaves, repaired with paper (border completed by hand). Worming 
affecting text, repaired with paper. New leather binding.
Opening price: $500

"בעל  תורת   - לצדיקים  הגנוז  אור  ספר   .95
התניא" - זולקווא, תק"ס - מהדורה ראשונה 

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

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

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

הגנוז לצדיקים" נדפס לראשונה בעילום שם המחבר.
כתמים  בהם  כתמים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   18 דף.   ]64[
כהים. קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט, בהם קרע חסר 
וקרעים  השער,  במסגרת  פגיעה  עם  השער  דף  בשולי 
בשולי דפים רבים נוספים, משוקמים במילוי נייר )מסגרת 
השער הושלמה בכתב-יד(. סימני עש עם פגיעות בטקסט, 

משוקמים במילוי נייר. כריכת עור חדשה. 
על הספר ראה: חיים ליברמן, כיצד חוקרים חסידות בישראל, בתוך ספרו אהל רח"ל, א', ניו יורק תש"ם, 

עמ' 11-7; הרב דוד צבי הילמן, אגרות בעל התניא ובני דורו, ירושלים תשי"ג, עמ' קיח-קכ.

פתיחה: $500 
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קאפוסט,   - בינה  אמרי  ספר   .96
תקפ"א - מהדורה ראשונה - נדפסה 
האמצעי  האדמו"ר  המחבר  בחיי 

מליובאוויטש

קריאת  בענייני  ביאורים  בינה,  אמרי  ספר 
הקבלה  תורת  פי  על  ותפילין  ציצית  שמע, 
 - שניאורי  בער  דוב  רבי  מאת  והחסידות, 
קאפוסט,  מליובאוויטש.  האמצעי  האדמו"ר 
תלמידיו  מחשובי  יפה,  ישראל  רבי  דפוס 
מהדורה   .]1821 ]תקפ"א  התניא,  בעל  של 

ראשונה.
העמוק  החיבור  הוא  בינה  אמרי  הספר 
האדמו"ר  והדפיס  שחיבר  מהספרים  ביותר 
האמצעי. הוא עוסק ברובו בביאור המושגים 
ומיוסד  תתאה",  ו"יחודא  עילאה"  "יחודא 
מחולק  הספר  התניא.  בעל  אביו,  תורת  על 
לארבעה מדורים: פתח השער, שער הקריאת 

שמע, שער הציצית ושער התפילין.
עשרה  בחייו  הדפיס  האמצעי  האדמו"ר 
חיבורים, ואמר שכל אחד מהם מיועד לסוג 
בינה"  "אמרי  הספר  על  אנשים.  של  שונה 
ביותר,  למעמיקים  מייעד  הוא  אמר שאותו 
רבי  לתלמידו  אותו  שייעד  אמר  אף  ופעם 
המהר"ש  האדמו"ר  ליעפלער.  יקותיאל 

מליובאוויטש סיפר שפעם התקשה בהבנתם של פרקים לב ולז שבספר, ונכנס לשאול את אביו האדמו"ר 
ה"צמח צדק" את פירושם, והשיב לו אביו שישאל את ר' יקותיאל )האדמו"ר הריי"ץ, לימוד החסידות, עמ' 

.)30
מסופר על האדמו"ר בעל ה"דברי חיים" מצאנז שהיה מעיין בכל לילה לפני קריאת שמע שעל המיטה בספר 
"אמרי בינה" של האדמו"ר האמצעי )שלשת הרואים, ברוקלין תשס"ד, עמ' שכ(. ה"דברי חיים" אף מביא 
מדבריו בספרו "דברי חיים" על התורה בפרשת ויקהל )כח/2(: "מבואר בספרים וביותר ביאור בספר אמרי 

בינה בכוונת יחודא עילאה דשמע". 
רישום בעלות בדף השער: לזכרון, מספרי המנוח החסיד ר' דניאל בן בליומא שנפטר עש"ק יום ה' אייר שנת 

תרפ"ד ועפ"י צואתו לאשתו נמסרו".
]2[, כא; נו, ]1[, נה-קמ דף. 21 ס"מ. נייר ירקרק. מצב כללי טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות קלים. סימני 
עש, עם פגיעות קלות בטקסט. קרעים קטנים בשולי מספר דפים, משוקמים בהדבקות נייר. קרע חסר בשולי 

אחד מהדפים. הדבקת נייר בשוליים הפנימיים של דף השער ומספר דפים נוספים. כריכה חדשה.

פתיחה: $700
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97. ספר לקוטי יוסף - לרבי יוסף מרובנא, מראשוני תלמידי המגיד ממזריטש - מינקוביץ, 
תקס"ג - מהדורה ראשונה 

ספר לקוטי יוסף, חידושים על סוגיות הש"ס, מאת רבי יוסף יוסקא הלוי מרובנא. מינקוביץ, דפוס מנחם 
מענדיל בן אברהם, ]תקס"ג 1803[. מהדורה ראשונה. 

ב', עמ' קמט-קנ(,  )נפטר תק"ס, אנצ' לחסידות,  יוסקא הלוי מרובנא  יוסף  רבי  המחבר, המקובל הקדוש 
תלמידם של המגיד ממזריטש ורבי מיכל מזלוטשוב. רבי יוסף היה מראשוני ובחירי תלמידיו של המגיד 
רבי דוב בער ממזריטש, עוד מהתקופה בה כיהן רבי דוב בער כמגיד ברובנא, ורבי יוסף הוא זה שהביאו 

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

לבנים...".
]1[, כו דף. 19.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. סימני עש רבים עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי נייר 
)מרבית הדפים עברו שיקום באופן מקצועי(. קרע בדף השער, ללא חסרון, משוקם בהדבקת נייר מצדו השני 

של הדף. רישומים. שרידי חותמת. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $400

96. Imrei Binah – Kopust, 1821 – First Edition – Printed in the Lifetime of the 
Author, the Mitteler Rebbe of Lubavitch
Imrei Binah, explanations on the topics of Kriyat Shema, Tzitzit and Tefillin, based on 
Kabbalah and Chassidic teachings, by Rebbe Dov Ber, the Mitteler Rebbe of Lubavitch. 
Kopust: R. Yisrael Yoffe, prominent disciple of the Baal HaTanya, [1821]. First edition.
Imrei Binah is considered the most profound of the books composed and published by 
the Mitteler Rebbe. The main part of the book is dedicated to clarifying the kabbalistic 
concepts of Yichuda Ilaa and Yichuda Tataa, based on the teachings of the author's 
father – the Baal HaTanya.
Ownership inscription on the title page (1924).
[2], 21; 56, [1], 55-140 leaves. 21 cm. Greenish paper. Overall good condition. Stains, 
including minor dampstains. Worming, slightly affecting text. Minor marginal tears 
to several leaves, repaired with paper. Marginal open tear to one leaf. Paper repairs to 
inner margins of title page and several other leaves. New binding.
Opening price: $700
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97. Likutei Yosef – By Rabbi Yosef of Rovne, One of the First Disciples of the 
Maggid of Mezeritch – Minkovitz, 1803 – First Edition
Likutei Yosef, novellae on Talmudic topics, by R. Yosef Yoske HaLevi of Rovne. 
Minkovitz: Menachem Mendel son of Avraham, [1803]. First edition.
The author, R. Yosef Yoske HaLevi of Rovne (Rivne; d. 1800), was a holy kabbalist, 
disciple of the Maggid of Mezeritch and R. Michel of Zlotchov.
[1], 26 leaves. 19.5 cm. Fair-good condition. Stains. Extensive worming affecting text, 
repaired with paper (most leaves professionally restored). Tear to title page, without 
loss, repaired with paper on both sides. Inscriptions. Traces of stamp. New leather 
binding.
Opening price: $400
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98. Tiferet HaTzvi (R. Uziel Meisels, Disciple of the Maggid of Mezeritch) – 
Zhovkva, 1803 – First Edition
Tiferet HaTzvi, composition on Tractate Beitzah and novellae on Yoreh Deah, by R. 
Uziel Meisels of Ritshvol (Ryczywół), disciple of the Maggid of Mezeritch. Zhovkva: 
Gerson Letteres, 1803. First edition.
[2], 16; 29 leaves. 36.5 cm. Good-fair condition. Stains. Worming to title page and other 
leaves, affecting text. Leaves trimmed with damage to headings in several places. 
Inscriptions. Stamp. New binding.
Opening price: $400

98. ספר תפארת הצבי )ר' עוזיאל מייזליש 
זולקווא,   - ממזריטש(  המגיד  תלמיד 

תקס"ג - מהדורה ראשונה

ביצה,  מסכת  על  חיבור  הצבי,  תפארת  ספר 
וחידושים על הלכות יורה דעה, מאת רבי עוזיאל 
ממזריטש.  המגיד  תלמיד  מריטשוואהל,  מייזליש 
 .]1803[ תקס"ג  ליטעריס,  גרשון  דפוס  זולקווא, 

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

וניקלשבורג.
]2[, טז; כט דף. 36.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. 
סימני עש בדף השער ובדפים נוספים, עם פגיעות 
בטקסט. חיתוך דפים עם פגיעות בכותרות הדפים 
במספר מקומות. רישומים. חותמת. כריכה חדשה.

98פתיחה: $400 
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99. ספר שומר שבת - מהדורה "חסידית" 
הכוללת הוספות חדשות - שיר השירים 
עם פירוש האור החיים הקדוש, מזמור 
 - תקס"ד  זולקווא,   - ו"כגוונא"  הודו 

הסכמת המגיד מקוז'ניץ

מאת  שבת,  ומנהגי  הלכות  שבת,  שומר  ספר 
השירים  שיר  הוידוי,  סדר  עם  לידא,  דוד  רבי 
החיים  האור  )מאת  לציון"  "ראשון  פירוש  עם 
ותפילות  ו"כגוונא",  הודו  מזמור  הקדוש(, 
ליב  יהודא  אברהם  דפוס  זולקווא,  נוספות. 

מאיר האפיר, ]תקס"ד 1804[. 
ספר שומר שבת מאת המקובל רבי דוד לידא, 
נדפס  שבת,  ומנהגי  הלכות  של  קיצור  הכולל 
תיקוני  עם  יחד  תמ"ז,  באמשטרדם  לראשונה 
לדפוס  הובאה  שלפנינו  המהדורה  שבת. 
של  מעותק  מקוז'ניץ  המגיד  של  בעידודו 
המהדורה הראשונה שהיתה בבית גנזיו. מעבר 
לשער מופיעה הסכמת המגיד מקוז'ניץ: "...את 
אוצר  קודש  ספרי  בין  מצאתי  נפשי  שאהבה 
מחמדי הספר הנעים שומר שבת כאשר נדפס 
באמשטרדם שנת תס"ז, עתה אמרתי לזכות את 
הרבים ונתתים ליד האחים... מק"ק זאלקווי...". 
"חסידית",  מהדורה  היא  שלפנינו  המהדורה 
הקדוש  החיים  האור  של  פירושו  צורף  אליה 
בקושטא  לראשונה  )שנדפס  השירים  לשיר 
המתאימות  הוספות  כמה  בה  ונוספו  תק"י(, 
הנאמר  "הודו"  מזמור  החסידי:  ספרד  לנוסח 
בערב שבת לפני מנחה, מאמר הזוהר "כגוונא" 

הנאמר בליל שבת, ועוד.
הספר שלפנינו הוא אחד המקורות הראשונים שבו נזכר המנהג החסידי של אמירת "כגוונא" לפני תפילת 

ערבית בליל שבת.
רישומים בכתב-יד בדף המגן האחורי: "הקטן פייבל בן כ"ה משה דוב סג"ל". 

]28[ דף. 17.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני עש קלים, עם פגיעות קלות בטקסט. הדבקות נייר דבק בדף 
השער. במספר דפים חיתוך שוליים עם פגיעות בכותרות הדפים. חותמות. כריכה חדשה.

פתיחה: $300
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100. ספר אותות השמים, לרבי אריה ליב מסטריזוב, רבו של ה"ישמח משה" - ז'יטומיר, 
תקס"ה - מהדורה ראשונה

ספר אותות השמים - דרישת ארי, על שלחן ערוך, חלק א': הלכות מילה ותפילין, שבת, יו"ט וחוה"מ; חלק 
ב': הלכות נדה, מאת האדמו"ר רבי אריה ליב הלוי אב"ד סטריזוב. ז'יטומיר, ]ללא שם מדפיס[, ]תקס"ה 

1805[. מהדורה ראשונה.
הסכמות מרבי לוי יצחק מברדיטשוב, מהמגיד רבי ישראל מקוז'ניץ, ומתלמיד המחבר האדמו"ר רבי משה 

טייטלבוים בעל ה"ישמח משה".
המחבר, המקובל הקדוש רבי אריה ליב הלוי )תצ"ו-תקס"ג, אנצ' לחסידות, א', עמ' נח(, מגדולי החסידות, 
הייתי  "...מכירו  שלפנינו:  לספר  בהסכמתו  עליו  כותב  מקוז'ניץ  המגיד  נוספות.  וקהילות  סטריזוב  אב"ד 
בן-דודו  של  המובהק  רבו  היה  ליב  אריה  רבי  בישראל...".  גדול  רב  שהיה  וראיתי  פ"ק  בהיות  לשעבר 
האדמו"ר רבי משה טייטלבוים בעל "ישמח משה", הכותב עליו בהסכמתו לספר שלפנינו: "האדם הגדול 
בענקים... מורי ורבי וש"ב ב"ד הרב הגאון האמיתי החסיד". רבי לוי יצחק מברדיטשוב כותב עליו בהסכמה 
לספר שלפנינו: "כל ימיו לא מש מתוך אוהל של תורה ושם לילות כימים... ולמד תורת ה' לשמה, וצלל 

במים אדירים בים התלמוד והפוסקים לאסוקי לשמעתתא אליבא דהלכתא...".
הגאון רבי יוסף שאול נתנזון בעל ה"שואל ומשיב", כותב בהסכמתו לשו"ת "השיב משה" לבעל ה"ישמח 
]ה"ישמח משה"[ היה תלמיד הגאון הקדוש בעל המחבר ספר דרישת ארי על אבן העזר,  משה": "הוא 
וכפי הראות ממנו למד נגלה ונסתר, כי הגאון בעל דרישת ארי ז"ל ידיו רב לו עשר ידות בתורה ובחסידות, 
והגאון הנ"ל כל רז לא אניס ליה, ומשה ]ה"ישמח משה"[ קיבל תורה וקבלה מעשית מהגאון הצדיק הלז".

בני המחבר כותבים בהקדמתם על שמו המעניין של החיבור "אותות השמים", שאינם יודעים את טעמו 
של אביהם המחבר שקרא לספרו כך, אך וודאי עשה זאת מסיבה מסוימת: "ידענו נאמנה שודאי הי' מדייק 
בשמ']יה[... ובודאי טעמו של אבינו ז"ל כמוס עמדו ואין אתנו יודע על מה". הם מוסיפים כי שמעו על 
כך מתלמידו הקדוש בעל ה"ישמח משה" ששמע מפיו כי חיבר את חיבוריו וקרא את שמותיהם על פי 
תורת הנסתר: "רק זאת באזנינו שמענו מפי תלמידו ה"ה כבוד הרב הגאון בצינא קדישא חסידא ופרישא 

99. Shomer Shabbat – Chassidic Edition with New Additions – Shir HaShirim 
with the Commentary of the Or HaChaim, Hodu and Kegavna – Zhovkva, 
1804 – Approbation by the Maggid of Kozhnitz
Shomer Shabbat, Shabbat laws and customs, by R. David Lida, with Vidui, Shir 
HaShirim with the Rishon LeTzion commentary (by the Or HaChaim), Hodu, Kegavna 
and other prayers. Zhovkva: Avraham Yehuda Leib Meyerhoffer, [1804].
First printed in Amsterdam 1687. Reprinted upon the instructions of the Maggid of 
Kozhnitz, with his approbation on the verso of the title page.
"Chassidic" edition, with several additions adapting it to the Chassidic Nusach Sefard: 
Hodu prior to Minchah of Erev Shabbat, Kegavna on Friday night, and more. 
One of the first sources mentioning the Chassidic custom of reciting Kegavna before 
the Arvit prayer on Friday night. 
[28] leaves. 17.5 cm. Good condition. Stains. Minor worming, slightly affecting text. 
Tape repairs to title page. Margins of several leaves trimmed with damage to headings. 
Stamps. New binding.
Opening price: $300
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100. Otot HaShamayim, by Rabbi Aryeh Leib of Strizov, Teacher of the 
Yismach Moshe – Zhitomir, 1805 – First Edition
Otot HaShamayim – Derishat Ari, on Shulchan Aruch. Part I: Laws of Milah and 
Tefillin, Shabbat, Yom Tov and Chol HaMoed. Part II: Laws of Niddah. By Rebbe Aryeh 
Leib HaLevi Rabbi of Strizov (Strzyżów). Zhitomir: printer not indicated, [1805]. First 
edition.
The author, R. Aryeh Leib HaLevi (1736-1803) was a foremost Chassidic leader, rabbi of 
Strizov and other communities. Rebbe Moshe Teitelbaum, author of Yismach Moshe, 
cousin and close disciple of the author R. Aryeh Leib, refers to him with great reverence 
in his approbation.
In their foreword, the sons of the author relate to the unusual name given to the 
composition – Otot HaShamayim, asserting that although they do not know their 
father's reason for giving this name to his book, they are certain that he had a precise 
explanation for it, which he did not disclose. They add that his disciple, the Yismach 
Moshe, heard directly from the author that his compositions and the names he gave 
them were all based on Kabbalah.
93; 18 leaves. 20.5 cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains and traces 
of past dampness (primarily to lower margins). Wear. Tears, including open tears. 
Worming. Worming and open tears to lower margins, affecting text in several places, 
repaired with paper. Stamps. New leather binding.
Opening price: $500

מו"ה משה נ"י אב"ד ור"מ דק"ק שינאווי והעיד 
ששמע מפי אבינו ז"ל שכוונתו בחבורי']ו[ הג' 
הכל  ושמותיהם  חיבוריהם  בסידר]![  ספרים 

עפ"י נסתר וכבוד ה' הסתר דבר...".
צג; יח דף. 20.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, 
בשוליים  )בעיקר  רטיבות  ועקבות  כתמי  בהם 
התחתונים(. בלאי. קרעים, בהם קרעים חסרים. 
הדפים  של  התחתונים  בשוליים  עש.  סימני 
סימני עש וקרעים חסרים, עם פגיעות בטקסט 
במספר דפים, משוקמים במילוי נייר. חותמות. 

כריכת עור חדשה. 
הדפוס  הקמת  קודם  ה-19,  המאה  בראשית 
בז'יטומיר  מסלאוויטא  שפירא  משפחת  של 
ספרים  בז'יטומיר  נדפסו   ,)1847( תר"ז  בשנת 
בהם  תקס"ד-תקס"ה(,  )בשנים  בלבד  בודדים 
מן הספרים  לפנינו אחד  חסידות.  ספרי  מספר 

הראשונים שנדפסו בז'יטומיר.

פתיחה: $500 
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 - )סטריזוב(  פינה  אבן  ספר   .101
למברג, תקס"ד - הסכמת רבי לוי יצחק 

מברדיטשוב

עם  העזר,  אבן  ערוך  שולחן  פינה,  אבן  ספר 
אריה  אברהם  רבי  מאת  ארי,  דרישת  פירוש 
רבי  דפוס  למברג,  סטריזוב.  אב"ד  הלוי  ליב 
שלמה יאריש רפפורט, ]תקס"ד 1804[. מהדורה 

ראשונה.
בראש הספר הסכמת רבי לוי יצחק מברדיטשוב, 
משה  רבי  המחבר  תלמיד  הסכמת  ולצדה 
ה"ישמח  ]בעל  שיניווא  אב"ד  טייטלבוים 
טליא  הווינא  "...כד  רבו:  על  הכותב  משה"[, 
בישיבה...  אותו  ושימשתי  ידו  על  מים  יצקתי 

מורי ורבי וש"ב ב"ד הרב הגאון האמיתי...".
)אברהם(  רבי  הקדוש  המקובל  הספר,  מחבר 
אריה ליב הלוי )תצ"ו-תקס"ג, אנצ' לחסידות, 
א', עמ' נח(, מגדולי החסידות, אב"ד סטריזוב 
עליו  כותב  מקוז'ניץ  המגיד  נוספות.  וקהילות 
"...מכירו  השמים":  "אותות  לספרו  בהסכמה 
הייתי לשעבר בהיות פ"ק וראיתי שהיה רב גדול 
המובהק  רבו  היה  ליב  אריה  רבי  בישראל...". 
של בן-דודו האדמו"ר רבי משה טייטלבוים בעל 
לספר  בהסכמתו  עליו  הכותב  משה",  "ישמח 
"אותות השמים": "האדם הגדול בענקים... מורי 
החסיד".  האמיתי  הגאון  הרב  ב"ד  וש"ב  ורבי 
רבי לוי יצחק מברדיטשוב כותב עליו בהסכמה 
אהל  מתוך  מש  לא  "מנעוריו  שלפנינו:  לספר 

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". 
בראש השער, חתימה: "הק' יחיאל מיכל הכהן קאניר" )הרב החסיד רבי יחיאל מיכאל קאניר מטיסמניץ, 
ימיו עלה לעיר צפת; ראה חומר מצורף(. חותמת ספריית "עץ חיים" של בית מדרש אשכנזים  שבערוב 

באמשטרדם.
]2[, קטו, ]3[ דף. 36.5 ס"מ בקירוב. מצב כללי טוב. כתמים. קרעים ובלאי. קרעים חסרים בדף השער ובשני 
הדפים שאחריו, עם פגיעה בטקסט, משוקמים בחלקם במילוי נייר והדבקה. סימני עש בחלק מהדפים, עם 

פגיעות בטקסט. חותמות. כריכה חדשה.

פתיחה: $300
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102. ספר נועם מגדים וכבוד התורה - לבוב, תקס"ז - מהדורה ראשונה - עם דפי "שמות 
החתומים", בהם החוזה מלובלין ורבי נפתלי מרופשיץ

אליעזר  רבי  מאת  התורה,  פרשיות  על  וחסידות,  מוסר  פלפול,  דרוש,  התורה,  וכבוד  מגדים  נועם  ספר 
הלוי הורוויץ אב"ד טרנוגראד. לבוב, דפוס אהרן בן חיים דוד סג"ל, ]תקס"ז 1807[. מהדורה ראשונה. עם 

הסכמות גדולי החסידות, המגיד מקוז'ניץ, החוזה מלובלין, ה"אוהב ישראל" מאפטא וה"ישמח משה".
רבי  של  תלמידם  היה  וקדוש,  גאון  תקס"ו(,  )נפטר  טרנוגראד  אב"ד  הורוויץ  הלוי  אליעזר  רבי  המחבר, 
החסידות.  וראשוני  מגדולי  רבות  שמועות  הובאו  שלפנינו  בספרו  מזלוטשוב.  והמגיד  מליז'נסק  אלימלך 
בספר נדפסו 11 הסכמות מגדולי אותו הדור, בהן מדגישים את קדושתו 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". 
בסוף הספר ]2[ דף עם "שמות החתומים", בהם שמות גדולי הדור וצדיקי החסידות: "לובלין - הרב החסיד 
ר' יעקב יצחק הורוויץ" )החוזה מלובלין(, "ראפשיץ - הרב ר' נפתלי..." )רבי נפתלי מרופשיץ(, רבי אפרים 

זלמן מרגליות מברודי, ועוד.
]4[, קב; עו, ]2[ דף. שיבוש בסדר דפים יט-כ בספירה הראשונה. 21.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם 
כתמי רטיבות. קרעים, בהם קרעים חסרים בשולי דף השער, עם פגיעה קלה במסגרת השער ובטקסט מצדו 
השני של הדף, משוקמים במילוי ובהדבקת נייר. חיתוך דפים על גבול כותרות הדפים במספר מקומות. 

רישומים, חתימות וחותמות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $1000

101. Even Pinah (Strizov) – Lviv, 1804 – Approbation by Rabbi Levi Yitzchak 
of Berditchev
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 author, R. Aryeh Leib HaLevi (1736-1803) was a foremost Chassidic leader, rabbi of 
Strizov and other communities. Rebbe Moshe Teitelbaum, author of Yismach Moshe, 
cousin and close disciple of the author R. Aryeh Leib, refers to him with great reverence 
in his approbation.
At the top of the title page, signature of R. Yechiel Michael Kanner of Tismenitz (see 
enclosed material). Stamps of the Etz Chaim library of the Ashkenazic Beit Midrash in 
Amsterdam.
[2], 115, [3] leaves. 36.5 cm. Overall good condition. Stains. Tears and wear. Open 
tears to title page and two following leaves, affecting text, repaired in part with paper. 
Worming to some leaves, affecting text. Stamps. New binding.
Opening price: $300
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102. Noam Megadim UKevod 
HaTorah – Lviv, 1807 – First 
Edition – Leaves with List of 
Pre-Subscribers, Including the 
Chozeh of Lublin and R. Naftali 
of Ropshitz
Noam Megadim UKevod HaTorah, 
homily, pilpul, ethics and Chassidut 
on the Torah, by R. Eliezer HaLevi 
Horowitz, rabbi of Tarnogród. 
Lviv: Aharon son of Chaim David 
Segal, [1807]. First edition. With 
approbations by foremost Chassidic 
leaders, all stressing the holiness 
and asceticism of the author.
R. Eliezer HaLevi Horowitz Rabbi 
of Tarnogród (d. 1806), a holy and 
eminent Torah scholar. Disciple of 
R. Yechiel Michel of Zlotchov and 
R. Elimelech of Lizhensk.
At the end of the book, [2] leaves 
with list of pre-subscribers, 
including names of prominent Torah and Chassidic leaders – the Chozeh of Lublin, R. 
Naftali of Ropshitz, R. Efraim Zalman Margolies of Brody, and more.
[4], 102; 76, [2] leaves. Leaves 19-20 of first sequence bound out of order. 21.5 cm. Fair-
good condition. Stains, including dampstains. Tears, including marginal open tears 
to title page, slightly affecting border and text on verso, repaired with paper. Leaves 
trimmed close to headings in several places. Inscriptions, signatures and stamps. New 
leather binding.
Opening price: $1000
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103. Rav Yeibi – Ostroh, 1808
Rav Yeibi, essays of ethics, Chassidut and Aggadic novellae, on the Torah portions, the 
Book of Tehillim and Talmudic Aggadot; novellae on several Talmudic tractates, by 
R. Yaakov Yosef, maggid and posek in Ostroh. With Mora Mikdash, on the sanctity of 
the synagogue. Ostroh: printer not indicated, [1808]. Second edition, with glosses and 
emendations.
The title of the book forms the initials of the author's name: R. Yaakov Yosef ben Yehuda.
[1], 129 leaves. 34 cm. Bluish paper. Condition varies. First and final leaves in fair 
condition, most leaves in good-fair condition. Stains, including dampstains and dark 
stains. Wear. Worming, affecting text. Tears, including open tears to title page and 
tears to other leaves (slightly affecting text in one place). Marginal paper repairs to first 
two leaves. Leaves trimmed with damage to headings in several places. New binding.
Opening price: $400

103. ספר רב ייבי - אוסטרהא, תקס"ח
ספר רב ייבי, מאמרי מוסר, חסידות וחידושי 
תהלים  ספר  התורה,  פרשיות  על  אגדה, 
ואגדות הש"ס, וחידושים על כמה ממסכתות 
מגיד מישרים   - יוסף  יעקב  רבי  הש"ס, מאת 
ומו"צ באוסטרהא, עם קונטרס "מורא מקדש", 
חסר  אוסטרהא,  הכנסת.  בית  קדושת  בענין 
שניה,  מהדורה   .]1808 ]תקס"ח  מדפיס,  שם 

עם הגהות ותיקונים.
שם הספר הוא ראשי תיבות של שם מחברו - 

רבי י'עקב י'וסף ב'ן י'הודה.
שם הספר ומקום הדפוס נדפסו בדיו אדומה.

מורא  קונטרס   - ההקדמה  לאחר  א',  בדף 
מקדש, בעניין קדושת בית הכנסת.

מצב  כחלחל.  נייר  ס"מ.   34 דף.  קכט   ,]1[
משתנה בין הדפים. דפים ראשונים ואחרונים 
טוב-בינוני.  במצב  הדפים  רוב  בינוני,  במצב 
כהים.  וכתמים  רטיבות  כתמי  בהם  כתמים, 
בלאי. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. קרעים, 
בהם קרעים חסרים בדף השער וקרעים בדפים 
נוספים )עם פגיעה קלה בטקסט באחד מהם(. 
הראשונים.  הדפים  שני  בשולי  נייר  הדבקות 
הדפים  בכותרות  פגיעות  עם  דפים  חיתוך 

במספר מקומות. כריכה חדשה.

פתיחה: $400 
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104. Otiyot DeRabbi Yitzchak – Zhovkva, 1801 – First Edition
Otiyot DeRabbi Yitzchak, kabbalistic work on the Hebrew alphabet, by R. Yitzchak 
Eizik HaLevi of Zuravitz (Żurawica). Zhovkva, [1801]. First edition.
The author, R. Yitzchak Eizik HaLevi (1735-1783), was a kabbalist and hidden tzaddik, 
associate of the Baal Shem Tov. A teacher of the Yismach Moshe. Author of Raza 
Meheimna and Yesod Yitzchak.
[4], 36, 12 leaves. 18 cm. Fair condition. Stains, including dampstains. Wear. Worming, 
affecting text (with significant damage to title page and several other leaves), repaired 
in part with paper. Open tears, repaired with paper. Stamp. New leather binding.
Opening price: $300 

זולקווא,   - יצחק  דר'  אותיות  ספר   .104
תקס"א - מהדורה ראשונה

סדר  על  קבלי  חיבור  יצחק,  דר'  אותיות  ספר 
אותיות א-ב, מאת רבי יצחק אייזיק הלוי מזורוביץ. 

זולקווא, ]תקס"א 1801[. מהדורה ראשונה.
הרה"ק  הסכמת   - הספר  שבראש  ההסכמות  בין 

רבי משה ליב מסאסוב.
)תצ"ה-תקמ"ג(,  הלוי  אייזיק  יצחק  רבי  המחבר 
של  בדורו  צדיקים  הל"ו  מן  נסתר,  וצדיק  מקובל 
הבעש"ט, ומרבותיו של רבי משה טייטלבוים בעל 
"ישמח משה". שימש כשו"ב ומלמד בכפר זורוביץ, 
מחבר  עמו.  סוד  להמתיק  נוסע  היה  והבעש"ט 
"אותיות  תקנ"א(  )לבוב,  מהימנא"  "רזא  הספרים 
יצחק"  ו"יסוד  תקס"א(  )זולקווא,  יצחק"  דרבי 

)זולקווא, תק"ע(.
כתמים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   18 דף.  יב  לו,   ,]4[
בהם כתמי רטיבות. בלאי. סימני עש עם פגיעות 
סימני  נוספים  דפים  ובמספר  )בדף השער  בטקסט 
עש קשים(, משוקמים בחלקם במילוי נייר. קרעים 
חסרים, משוקמים במילוי נייר. חותמת. כריכת עור 

חדשה. 

פתיחה: $300
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דובנא,   - יצחק  דר'  אותיות  ספר   .105
תקס"ד - מהדורה שניה - עם הסכמת רבי 

בצלאל מרגליות אב"ד אוסטרהא

ספר אותיות דר' יצחק, חיבור קבלי על סדר אותיות 
א-ב, מאת רבי יצחק אייזיק הלוי מזורוביץ. דובנא, 
ויוסף בן יהודה ליב, ]תקס"ד  יונה  דפוס אהרן בן 

1804[. מהדורה שניה.
מעבר לשער הסכמת רבי בצלאל מרגליות אב"ד 

אוסטרהא.
מחבר הספר - המקובל האלוקי רבי יצחק אייזיק 
בכפר  ובודק  שוחט  היה  )תצ"ה-תקמ"ג(,  הלוי 
הפרטים  רבים  לא  לפרעמיסלא.  הסמוך  זורוויץ 
הוא  ספריו  על  בהסכמות  אודותיו.  על  הידועים 
מתואר כצדיק נסתר ועני מרוד, שהתבודד ביערות 
ועבד את ה' בהתלהבות עצומה. את ספריו כתב 
כי  עליו  סיפר  עולם"  כהונת  "ברית  בעל  בלילות. 
ריסי  מבין  נושרות  והדמעות  השחיטה,  "בשעת 
עיניו". מסופר על המחבר שביקש מבעל ה"ישמח 
משה", שהתגורר בצעירותו בפרעמיסלא הסמוכה, 
לבוא ללמוד אצלו סתרי תורה, אך ה"ישמח משה" 
נגרמה  למחבר  בכך.  מיאן  מספיק,  הכירו  שלא 
משה"  ה"ישמח  של  מסירובו  הדעת  חלישות 
ללמוד אצלו, ומטעם זה ציווה לפני פטירתו שיגנזו 
את כל כתביו בקבלה בקברו, מחמת שאין העולם 
מאד  התחרט  המחבר,  פטירת  לאחר  להם.  ראוי 
ה"ישמח משה" על שלא למד קבלה אצל המחבר, 

וכדי לעשות נחת רוח לנשמת המחבר, ציווה ה"ישמח משה" להעתיק את כתבי המחבר, ולגנוז בקבר רק 
העתקה בלבד, ואילו את כתב-היד המקורי להשאיר, ולערכו לדפוס, והוא זה שדאג להעתקתו, עריכתו 
ו"יסוד יצחק",  )על פי ההסכמות וההקדמות לספריו "רזא מהימנא"  והדפסתו של הספר "רזא מהימנא" 
וכן על פי המסופר בספר "תהלה למשה", מאת רבי משה דוד טייטלבוים, סיגט תרס"ו, דפים ג/-2ד/1(. לפי 
המובא במקורות מאוחרים יותר, היה הבעש"ט נוסע להמתיק סוד עם המחבר ומשנודעו גדולתו וקדושתו 

נהרו אליו המונים )ראה: מ' וונדר, אנצ' לחכמי גליציה, ג', עמ' 268-272(.
)סימני  כהים  וכתמים  רטיבות  כתמי  בהם  כתמים,  בינוני.  מצב  כחלחל.  נייר  ס"מ.   16.5 דף.  יג  לט,   ,]4[
פטריה במספר דפים(. קרעים ובלאי במספר דפים. סימני עש ומספר פגמים, עם פגיעות בטקסט. רישומים. 

חותמות. כריכה חדשה.

פתיחה: $300 
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106. ספר יסוד יצחק, עם סדר הלימוד ל"וואך-נאכט" - זולקווא, תק"ע - מהדורה ראשונה
ספר יסוד יצחק, חלק ראשון - ענייני מילה, בדרך הקבלה והחסידות; חלק שני - "הליכות עולם", הנהגות 
יצחק"[.  דרבי  ו"אותיות  "רזא מהימנא"  ]מחבר הספרים  מזורוביץ  אייזיק הלוי  יצחק  רבי  וסגולות, מאת 

זולקווא, חסר שם מדפיס, ]תק"ע 1810[. מהדורה ראשונה.
הסכמות רבות מגדולי הדור: רבי מאיר ]קריסטיאנפאלר[ מבראד; רבי יעקב אורנשטיין מלבוב, בעל "ישועות 
יעקב"; רבי אפרים זלמן מרגליות מבראד; רבי משה שפירא מזאלזיץ; רבי אריה ליב הכהן מסטריא, בעל 

"קצות החושן"; ועוד.
בדפים עם "שמות החתומים", המופיעים לאחר ההסכמות, ניתן למצוא מידע על גדולי וצדיקי אותו דור 

ומקומות מגוריהם בשנת הדפסת הספר.
בדפים מא-מז, קונטרס סדר הלימוד ל"לילה שקודם המילה שקורין בל"א וואך-נאכט" ]ליקוטים מספר הזוהר[.

זורוויץ  בכפר  ובודק  היה שוחט  )תצ"ה-תקמ"ג(,  הלוי  אייזיק  יצחק  רבי  - המקובל האלוקי  מחבר הספר 
הסמוך לפרעמיסלא. לא רבים הפרטים הידועים על אודותיו. בהסכמות על ספריו הוא מתואר כצדיק נסתר 
ועני מרוד, שהתבודד ביערות ועבד את ה' בהתלהבות עצומה. את ספריו כתב בלילות. בעל "ברית כהונת 
עולם" סיפר עליו כי "בשעת השחיטה, והדמעות נושרות מבין ריסי עיניו". מסופר על המחבר שביקש מבעל 
ה"ישמח משה", שהתגורר בצעירותו בפרעמיסלא הסמוכה, לבוא ללמוד אצלו סתרי תורה, אך ה"ישמח 
משה" שלא הכירו מספיק, מיאן בכך. למחבר נגרמה חלישות הדעת מסירובו של ה"ישמח משה" ללמוד 
אצלו, ומטעם זה ציווה לפני פטירתו שיגנזו את כל כתביו בקבלה בקברו, מחמת שאין העולם ראוי להם. 
לאחר פטירת המחבר, התחרט מאד ה"ישמח משה" על שלא למד קבלה אצל המחבר, וכדי לעשות נחת 
רוח לנשמת המחבר, ציווה ה"ישמח משה" להעתיק את כתבי המחבר, ולגנוז בקבר רק העתקה בלבד, 
והדפסתו של  עריכתו  זה שדאג להעתקתו,  והוא  לדפוס,  ולערכו  ואילו את כתב-היד המקורי להשאיר, 
הספר "רזא מהימנא" )על פי ההסכמות וההקדמות לספריו "רזא מהימנא" ו"יסוד יצחק", וכן על פי המסופר 
בספר "תהלה למשה", מאת רבי משה דוד טייטלבוים, סיגט תרס"ו, דפים ג/-2ד/1(. לפי המובא במקורות 
מאוחרים יותר, היה הבעש"ט נוסע להמתיק סוד עם המחבר ומשנודעו גדולתו וקדושתו נהרו אליו המונים 

)ראה: מ' וונדר, אנצ' לחכמי גליציה, ג', עמ' 268-272(.
חתימה בדף השער )דהויה בחלקה(: "ראובן במו"ה...". 

]5[, ה-סט דף. 22 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. קרע קטן בשולי דף השער, וקרעים חסרים בשולי 
מספר דפים, ללא פגיעה בטקסט. סימני עש קלים. חיתוך דפים עם פגיעות בכותרות הדפים במספר מקומות. 

כריכת עור חדשה.

פתיחה: $300 

105. Otiyot DeRabbi Yitzchak – Dubno, 1804 – Second Edition – With 
Approbation by R. Betzalel Margolies Rabbi of Ostroh
Otiyot DeRabbi Yitzchak, kabbalistic work on the Hebrew alphabet, by R. Yitzchak 
Eizik HaLevi of Zuravitz (Żurawica). Dubno: Aharon son of Yonah and Yosef son of 
Yehuda Leib, [1804]. Second edition.
Approbation by R. Betzalel Margolies Rabbi of Ostroh on verso of title page.
The author, R. Yitzchak Eizik HaLevi (1735-1783), was a kabbalist and hidden tzaddik, 
associate of the Baal Shem Tov. Author of Raza Meheimna and Yesod Yitzchak.
[4], 39, 13 leaves. 16.5 cm. Bluish paper. Fair condition. Stains, including dampstains 
and dark stains (mold to several leaves). Tears and wear to several leaves. Worming 
and defects, affecting text. Inscriptions. Stamps. New binding.
Opening price: $300 
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106. Yesod Yitzchak, with Study Order for Vach Nacht – Zhovkva, 1810 – First 
Edition
Yesod Yitzchak, Part I – Kabbalistic and Chassidic teachings on Brit Milah; Part 
II – Halichot Olam, practices and segulot, by R. Yitzchak Eizik HaLevi of Zuravitz 
(Żurawica). Zhovkva: printer not indicated, [1810]. First edition.
Order of study for the night preceding a Brit Milah (Vach Nacht) on leaves 41-47 
(compiled from the Zohar).
The author, R. Yitzchak Eizik HaLevi (1735-1783), was a kabbalist and hidden tzaddik, 
associate of the Baal Shem Tov. 
Signature on title page (slightly faded).
[5], 5-69 leaves. 22 cm. Good-fair condition. Stains and wear. Minor marginal tear to 
title page, and marginal open tears to other leaves, not affecting text. Minor worming. 
Leaves trimmed with damage to headings in several places. New leather binding.
Opening price: $300
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ספר אור פני משה - מאת רבי   .107
מזריטש,   - מפשוורסק  סופר  משה 

תק"ע - מהדורה ראשונה 

ספר אור פני משה, דרוש, מוסר וחסידות על 
פרשיות התורה וחמש מגילות, מאת הרה"ק 
רבי משה סופר סת"ם מפשוורסק. מזריטש, 
דפוס מרדכי כ"ץ ונפתלי הירץ בן ארי' ליב, 

]תק"ע 1810[. מהדורה ראשונה.
בדורם  המחבר היה אחד מגדולי החסידות 
זושא  רבי  ואחיו  רבי אלימלך מליז'נסק  של 
מעוטר  הספר  מאד.  שהעריצוהו  מאניפולי, 
החסידות,  גדולי  של  רבות  בהסכמות 
ומחברו,  הספר  קדושת  בגודל  המפליגים 
המגיד  מברדיטשוב,  יצחק  לוי  רבי  ביניהם: 
מנדל  מנחם  רבי  מלובלין,  החוזה  מקוז'ניץ, 
מרימנוב, ה"אוהב ישראל" מאפטא וה"באר 

מים חיים".
החוזה מלובלין כותב בהסכמתו: "...כשהייתי 
בילדותי הייתי סר למשמעתו ושתיתי מימיו 
לשם  רק  היו  עניניו  וידעתי שכל  הנאמנים, 
שמים ולעשות נחת רוח לפניו ית"ש, והיו לו 
משה  מוהר"ר  המנוח  הגאון  שהרב  מדרגה 

אלשיך ז"ל היה מתגלה אליו...". ואכן, ספר "אור פני משה" בנוי על דברי רבינו משה אלשיך והוא מרבה 
לצטט את דבריו ולבארם. בניו של רבי זושא מאניפולי כותבים בהסכמתם )בדפים שנוספו לחלק מעותקי 
באנו מה  "לאסהודי  כיצד כתב המחבר את הספר שלפנינו:  עדות מאביהם הגדול, שסיפר להם  הספר( 
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 
מהם  ידו,  על  שנכתבו  ומזוזות  לתפילין  ביותר  גדולה  קדושה  ייחסו  החסידות  גדולי  עליונה.  ובטהרה 
שנשתמרו מדור אל דור בקדושה יתירה. מסופר על רבי אלימלך מליז'נסק שהעיד עליו "שראה את דוד 
המלך עומד ליד רבי משה, ומאז נתוודעו זה לזה" )אנצ' לחסידות, ג, עמ' שג(. באגרת מרבי משה אל רבי 
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.
]2[, רמ דף. 21 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי. סימני עש עם פגיעות בטקסט, בדף 
השער ובדפים נוספים, משוקמים בחלקם במילוי נייר. קרעים חסרים בשולי מספר דפים, בהם קרעים בשולי 
דף השער, עם פגיעה קלה בטקסט, משוקמים במילוי נייר. חיתוך דפים עם פגיעות קלות בטקסט במספר 

דפים. רישום. חותמות. כריכת עור חדשה. 
ללא שני הדפים עם הסכמות נוספות ]דפים 3-4[, שנוספו לאחר ההדפסה לחלק מן הטפסים.

פתיחה: $800 
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107. Or Pnei Moshe – By Rabbi Moshe Sofer of Pshevorsk – Mezeritch, 1810 
– First Edition 
Or Pnei Moshe, homiletics, ethics and Chassidic teachings on the Torah portions and 
Five Megillot, by R. Moshe Sofer Stam of Pshevorsk. Mezeritch (Mezhirichi): Mordechai 
Katz and Naftali Hertz son of Aryeh Leib, [1810]. First edition.
The book bears many approbations accorded by foremost Chassidic leaders, extolling 
the great holiness of the book and its author.
The author, R. Moshe of Pshevorsk (1720?-1806) was a prominent Chassidic leader in 
the generation of R. Elimelech of Lizhensk and his brother R. Zusha of Anipoli, who 
held him in high esteem. He was also renowned as a supremely holy and pure Torah 
scribe, and Tefillin and mezuzot he scribed were deemed exceptionally holy.
[2], 240 leaves. 21 cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains. Wear. 
Worming to title page and other leaves, affecting text, repaired in part with paper. 
Marginal open tears to several leaves, including marginal tears to title page, slightly 
affecting text, repaired with paper. Leaves trimmed with slight damage to text in 
several places. Inscription. Stamps. New leather binding.
Without additional 2 leaves of approbations, added after the printing to some copies 
only.
Opening price: $800

108. ספר מקור החכמה, מאת רבי חיים עוזר הכהן )מחכמי ה"קלויז" בברודי( - וורשא, 
תקע"ה - מהדורה יחידה 

 ,H. Nassonowicz ,ספר מקור החכמה, על התורה וחמש מגילות, מאת רבי חיים עוזר הכהן מבראד. וורשא
שנת "גאל ישראל" ]תקע"ה 1815[. מהדורה יחידה ונדירה.

המחבר רבי חיים עוזר הכהן )תק"כ? - תק"פ-תק"צ בקירוב, אנצי' לחסידות, א', עמ' תרטו(, מחכמי ברודי, 
ומיושבי ה"קלויז" המפורסם בעיר - בית מדרשו של רבי חיים צאנזיר. במשך עשרות שנים מסר שיעורים 
יהושע  רבי  עליו  כתב  לספר,  בהסכמתו  ברודי.  של  מדרשיה  ובבתי  כנסיותיה  בבתי  דרשותיו  את  ודרש 
העשיל אב"ד קוריץ: "...הרב המופלג בתורה ובמעשים, דורש טוב לעמו ברבים בקביעות יום יום דרושין 

בבה"כ פה ק"ק בראד וזיינו עליו וספרא בידו סיפרא דבי רב כחד מהראשונים...". 
מרגליות  מאיר  רבי  ביניהם:  וצדיקי החסידות,  הדור  מגדולי  כמה  להסכמותיהם של  זכה  ספרו שלפנינו 
מאוסטרהא )בעל "מאיר נתיבים"(, רבי אפרים זלמן מרגליות מבראד, ורבי אברהם חיים מזלאטשוב )בעל 

"אורח לחיים"(. 
מלבד ספר זה חיבר גם את הספרים: "באר מים חיים" ו"נחל אשכול". בספר "אנציקלופדיה לחכמי גליציה" 
)מ' וונדר, ב', עמ' 1057( נכתב בערכו: "בספריו ניכר כי שלט במכמני הספרות הרחבה של דרוש, מוסר, 
בני  ומגידים  גאונים  מעשרות  תורה  דברי  מביא  כן  כמו  הקודמים.  הדורות  ושל  ימיו  של  ומחקר,  קבלה 
תקופתו, חלקם אינם ידועים מכל מקור אחר... שאב ממעיינותיהם של רועי החסידות, ואין ספק כי נמנה 

על חשובי בני החבורה. עם זאת נהנה מאמונם המוחלט של כל גדולי ישראל בתקופתו". 
כד, ]18[ דף. 19 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות וכתמים כהים. קרעים בדף השער, עם 
פגיעות בטקסט ובמסגרת השער. בכמה מקומות חיתוך הדפים על גבול הטקסט, עם פגיעה בכותרות. פגיעה 

בטקסט במספר מקומות סמוך לשוליים הפנימיים, כתוצאה מהכריכה. רישומים. חותמות. כריכה חדשה.

פתיחה: $300
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109. ספר מעיין החכמה )ר' אשר צבי מאוסטרהא( - קוריץ, תקע"ז - מהדורה ראשונה
מאת  אגדות,  חידושי  וליקוטי  אבות  פרקי  ותהלים,  נ"ך  תורה,  חומשי  חמשה  על  החכמה,  מעיין  ספר 

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

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

החסיד, איש אלוקים קדוש"[. בשנת תקס"ד עבר לעיר קוריץ, בה כיהן כאדמו"ר וכרב.
]2[, קטז דף. דפים עט-פ מופיעים פעמיים. 19 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. 
מספר קרעים, בהם קרע חסר בשולי דף השער, ללא פגיעה בטקסט, וקרע חסר קטן עם פגיעה בטקסט באחד 

מהדפים. חותמות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $700

108. Mekor HaChochmah, by 
Rabbi Chaim Ozer HaKohen (a 
Torah Scholar of the Brody Kloiz) 
– Warsaw, 1815 – Only Edition
Mekor HaChochmah, on the Torah 
and Five Megillot, by R. Chaim Ozer 
HaKohen of Brody. Warsaw: H. 
Nassonowicz, [1815]. Only edition, 
rare.
The author, R. Chaim Ozer HaKohen 
(1760? – ca. 1820-1830) was a member 
of the Brody Kloiz. He lectured and 
preached in the synagogues and 
study halls of Brody for decades. 
Outstandingly well versed in all 
Torah fields. He also authored Be'er 
Mayim Chaim and Nachal Eshkol.
24, [18] leaves. 19 cm. Fair-good 
condition. Stains, including 
dampstains and dark stains. Tears to 
title page, affecting text and border. Leaves trimmed close to text in several places, 
with damage to headings. Text near inner margins damaged in several places, due to 
binding. Inscriptions. Stamps. New binding.
Opening price: $300
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109. Maayan HaChochmah (Rebbe Asher Tzvi of Ostroh) – Korets, 1816 – First 
Edition
Maayan HaChochmah, on the Five Books of the Torah, Neviim, Ketuvim, Tehillim, 
Pirkei Avot and Likutei Chiddushei Aggadot, by Rebbe Asher Tzvi, maggid of Ostroh. 
Korets: Avraham Madpis, [1816].
First edition printed in the author's lifetime, a number of weeks before his death (the 
book was printed during Chanukah 1816, and Rebbe Asher Tzvi passed away on 16th 
Shevat 1817). With approbations by Rebbe Avraham Yehoshua Heshel of Apta.
Rebbe Asher Tzvi of Ostroh (ca. 1740-1817), a leading disciple of the Maggid of 
Mezeritch, a holy person and pious kabbalist. Served as a maggid in Ostroh and was 
known as one of the foremost rebbes of his times. In 1804, he began serving as rebbe 
and rabbi in Korets.
[2], 116 leaves. Extra copies of leaves 79-80. 19 cm. Good-fair condition. Stains. Worming, 
affecting text. Several tears, including marginal open tear to title page, not affecting 
text, and minor open tear to one leaf, affecting text. Stamps. New leather binding.
Opening price: $700
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110. Shoshanat HaAmakim – Emek HaSidim (Volochysk) – Korets, 1819 – 
First Edition
Shoshanat HaAmakim Emek HaSidim, homilies and eulogies by R. Moshe son of R. 
Yehuda HaLevi Horowitz, rabbi of Volochysk. Korets: printer not indicated, [1819]. 
First edition.
Homilies delivered by the author in 1814-1818.
The author was the son and successor of R. Aryeh Yehuda Leib Rabbi of Volochysk, 
leading disciple of the Maggid of Mezeritch. Prime teacher of the Malbim.
152, 155-162 leaves. Misfoliation. Approx. 21 cm. Fair-good condition. Stains, including 
dampstains. Worming to title page and many other leaves, affecting text. Tears, 
including minor open tears, slightly affecting text, repaired in part with paper and 
tape. Stamps. New leather binding.
Opening price: $400 

עמק   - העמקים  שושנת  ספר   .110
קוריץ,   - )וואלאטשיסק(  השידים 

תקע"ט - מהדורה ראשונה

דרשות  השידים,  עמק  העמקים  שושנת  ספר 
הלוי  יהודה  רבי  בן  משה  רבי  מאת  והספדים 
)קוריץ(,  קארעץ  וואלאטשיסק.  אב"ד  הורוויץ 
מהדורה   .]1819 ]תקע"ט  מדפיס,  שם  חסר 

ראשונה.
בשנים  המחבר  דרש  אשר  דרושים  עשרה 
"דרוש  מובא  קנו-קנז  בדפים  תקע"ד-תקע"ח. 
מא"ז של הרב המחבר... ר' נתן זצלה"ה שהי' 
ובהקדמה  קנז  בדף  בארדיטשוב";  בק"ק  אב"ד 
מזכיר המחבר את קרובו רבי "משה יצחק נ"י 
תורה  דברי  כולל  טשארטיקיב".  דק"ק  אב"ד 

מהרה"ק רבי פנחס מקוריץ.
המחבר הוא בנו וממלא מקומו של הרה"ק רבי 
מגדולי  וואלאטשיסק,  אב"ד  ליב  יהודה  אריה 
ימיו  בסוף  שעלה  ממזריטש,  המגיד  תלמידי 
לצפת. בספרו זה מביא דברים גם בשם גדולי 
ישראל  ורבי  מליז'נסק  אלימלך  רבי  החסידות 
אברהם אב"ד טשארניסטרוב, בנו של רבי זושא 

מאניפולי. היה רבו המובהק של המלבי"ם.
קנב, קנה-קסב דף. מספור דפים משובש. 21 ס"מ בקירוב. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. 
סימני עש בדף השער ובדפים רבים נוספים, עם פגיעות בטקסט. קרעים, בהם קרעים קטנים חסרים עם 

פגיעות קלות בטקסט, משוקמים בחלקם בהדבקות נייר ונייר-דבק. חותמות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $400
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111. Likutei Maharin and Toldot Yitzchak Ben Levi – Berditchev, 1811 – First 
Edition
Likutei Maharin and Toldot Yitzchak Ben Levi, kabbalistic commentary on the Torah 
portions and the Five Megillot, by R. Yisrael Rabbi of Pikov (Pykiv), son of R. Levi 
Yitzchak of Berditchev. Berditchev (Berdychiv): Shmuel son of Yissachar Ber Segal, 
1811. First edition.
The author, R. Yisrael Rabbi of Pikov (1763-1819), was the eldest son and close disciple 
of R. Levi Yitzchak of Berditchev. He served as rabbi of Pikov, later succeeding his 
father as rabbi of Berditchev. 
[2], 2-83 leaves. Printed (mostly) on bluish paper. 20 cm. Fair condition. Stains. Many 
stains to title page and other leaves. Traces of past dampness with mold on several 
leaves. Tears, including tears affecting text on final leaf, an open tear affecting text on leaf 
12 (and tiny tear on leaf 9). Marginal open tears to title page and first and final leaves, 
mostly repaired with paper. Worming. Inscriptions. Stamp. New leather binding.
Opening price: $1500

111. ספר לקוטי מהרי"ן ותולדות יצחק 
בן לוי - ברדיטשוב, תקע"א - מהדורה 

ראשונה

ספר לקוטי מהרי"ן ותולדות יצחק בן לוי, פירוש 
וחמש  התורה  פרשיות  על  וסוד  רמז  פי  על 
מגילות, מאת רבי ישראל אב"ד פיקוב, בנו של 
דפוס  ברדיטשוב,  מברדיטשוב.  יצחק  לוי  רבי 
 .]1811[ תקע"א  סג"ל,  בער  ישכר  בן  שמואל 

מהדורה ראשונה.
המחבר, הרב הקדוש רבי ישראל אב"ד פיקוב 
)תקכ"ג-תקע"ט(, בן בכור ותלמיד מובהק לאביו 
רבי לוי יצחק מברדיטשוב. הסתופף גם בצילם 
של רבי זושא מאניפולי ורבי משה ליב מסאסוב 
שבויים(.  פדיון  בענייני  הרבה  עסק  )עמו 
פיקוב.  לאב"ד  התמנה  התק"נ  שנות  בראשית 
לאחר פטירת אביו בשנת תק"ע התמנה לאב"ד 
בספרו  מביא  יצחק  לוי  רבי  אביו  ברדיטשוב. 
מחידושיו  תקנ"ח(  )סלאוויטא  לוי"  "קדושת 
בעל  מחותנו  ואגדה.  בהלכה  ישראל,  רבי  של 

התניא כותב עליו "חסידא ופרישא", והמגיד מקוז'ניץ כותב עליו "ידיד ה'... איש אלקי קדוש הוא". בספרו 
זה הוא מביא עשרות פעמים מדברי תורתו של אביו, בחרדת הכבוד.

]2[, ב-פג דף. נייר כחלחל )ברובו(. 20 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. כתמים רבים בדף השער ובדפים נוספים. 
האחרון,  בדף  בטקסט  פגיעה  עם  קרעים  בהם  קרעים,  דפים.  במספר  פטריה  סימני  עם  רטיבות  עקבות 
קרע חסר עם פגיעה בטקסט בדף יב )וקרע זעיר בדף ט(. קרעים חסרים בשולי דף השער ודפים ראשונים 

ואחרונים, משוקמים ברובם במילוי נייר. סימני עש. רישומים. חותמת. כריכת עור חדשה. 

פתיחה: $1500
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112. Teshuot Chen (Linitz) – Berditchev, 1816 – First Edition
Teshuot Chen, Chassidic novellae on the Torah, by R. Gedalia of Linitz, disciple of the 
Baal Shem Tov. Berditchev: Shmuel son of Yissachar Segal, 1816. First edition.
The author, R. Gedalia of Linitz (1738-1803), transmitter of the teachings of the Baal 
Shem Tov and one of the primary sources of the book Shivchei HaBaal Shem Tov. He 
was reputedly held in high regard by the Baal Shem Tov, despite his young age.
[5], 45 leaves. Approx. 20 cm. Greenish paper. Fair-good condition. Stains. Worming, 
affecting text (with significant damage to final leaves), repaired in part with paper. Open 
tears to title page and other leaves, not affecting text, repaired with paper. First leaves 
possibly supplied from a different copy. Stamp. Ownership inscription. New binding.
Opening price: $400

 - )ליניץ(  חן  תשואות  ספר   .112
ברדיטשוב, תקע"ו - מהדורה ראשונה

ספר תשואות חן, מאמרי חסידות על פרשיות 
ברדיטשוב,  מליניץ.  גדליהו  רבי  התורה, מאת 
 .]1816[ תקע"ו  סג"ל,  ישכר  בן  שמואל  דפוס 

מהדורה ראשונה.
)תצ"ח-תקס"ד(,  מליניץ  גדליהו  רבי  המחבר, 
ובק"ק  מרופאליא  בק"ק  הופיע  תורתו  "אור 
אוהל  אהלו  תקע  ימיו  ולסוף  אוסטריפאליא, 
השער(.  נוסח  )מתוך  ליניץ"  בק"ק  תורה  של 
זכה להסתופף בצעירותו אצל הבעש"ט מספר 
של  תורתו  מדברי  בספרו  מביא  ואף  פעמים, 
המובהק  תלמידו  היה  מפיו.  ששמע  הבעש"ט 
בעל  מפולנאה,  ה"מוכיח"  ליב  אריה  רבי  של 
וכן  הבעש"ט(,  תלמידי  )מגדולי  אריה"  "קול 
תלמידי  מגדולי  כמה  של  מתורתם  קיבל 
תורה  דברי  מובאים  שלפנינו  בספר  הבעש"ט. 
ממעתיקי  היה  המחבר  מפיהם.  ששמע  רבים 
אחד  והוא  הבעש"ט,  תורת  של  השמועה 
מהמקורות החשובים ביותר של הספר "שבחי 
הבעש"ט" )מחברו מרבה להביא דברים שקיבל 

מרבי גדליהו(. מסופר שהבעש"ט עצמו "כיבדו מאד, אם כי היה רך בשנים כבן שמונה עשרה או עשרים 
שנה, עם כל זה חלק לו הבעש"ט כבוד גדול כאחד מתלמידיו הגדולים" )נכדו רבי יהושע העשיל ממונסטריץ', 
בספרו תורת אבות, במאמר ערך אבות(. המאמרים בספר שלפנינו נכתבו והובאו לדפוס על ידי תלמידו רבי 

יהודה ליב מליניץ )בנו של רבי דוב בער מליניץ, מחברו של הספר "שבחי הבעש"ט"(. 
]5[, מה דף. 20 ס"מ בקירוב. נייר ירקרק. מצב בינוני-טוב. כתמים. סימני עש עם פגיעות בטקסט )בדפים 
האחרונים סימני עש קשים(, משוקמים בחלקם במילוי נייר. קרעים חסרים בדף השער ובדפים נוספים, ללא 
נייר. יתכן שהדפים הראשונים הושלמו מעותק אחר. חותמת. רישום  פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי 

בעלות. כריכה חדשה.

פתיחה: $400
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113. ספר תולדות אהרן )ר' אהרן מז'יטומיר( - ברדיטשוב, תקע"ז - מהדורה ראשונה
ספר תולדות אהרן, מאמרים על פרשיות התורה, על דרך החסידות והקבלה, מאת רבי אהרן מז'יטומיר 
)תלמידו המובהק של רבי לוי יצחק מברדיטשוב(. ברדיטשוב, דפוס רבי ישראל ב"ק, ]תקע"ז 1817[. מהדורה 
ישראל  ורבי  מטשרנוביל  מרדכי  רבי  מאפטא,  ישראל"  ה"אוהב  החסידות:  גדולי  הסכמות  עם  ראשונה. 

מפיקוב. בשלוש ההסכמות לספר מכונה המחבר "בוצינא קדישא איש אלוקים".
הספר תולדות אהרן מכיל דרשות התעוררות והדרכה לעבודת ה' בדרך החסידות, שנכתבו על ידי אחד 
מתלמידי רבי אהרן מז'יטומיר, והובאו לדפוס בתוך שנת האבל על פטירת המחבר. החיבור כתוב בסגנון חי 
ולוהט, כפי שמתואר בהסכמות: "דבריו הקדושים מעוררים לבבות 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.
המחבר, הרב הקדוש רבי אהרן מז'יטומיר )תק"י בערך - תקע"ז, אנצ' לחסידות, א', עמ' קנו(, התמנה על 
ידי רבו המובהק רבי לוי יצחק מברדיטשוב למגיד מישרים בעיר ז'יטומיר, בערך בשנת תקנ"ח, "והזהיר 
אותם ]את אנשי ז'יטומיר[ עליו מאד מאד" שיזהרו בכבודו. בתפקידו זה כיהן כשלוש שנים. לאחר מכן 
עקר להונגריה וכיהן כמגיד מישרים בערים קראלי ואשוואר. זו האחרונה הפכה לעיירה חסידית בהשפעתו. 

בספר שלפנינו נדפסו דרשותיו שאמר בז'יטומיר בשנים תקנ"ח-תקס"א.
]2[, כ, ]2[, כא-לו, מ-קצא דף )מספור דפים משובש(. 21.5 ס"מ. נייר כחלחל. מצב בינוני. כתמים, בהם 
כתמי רטיבות. בלאי. קרעים חסרים גדולים בדף שער, עם פגיעות בטקסט, ועם שיקומים בהשלמת נייר )דף 
השער הורכב משני חלקי דפי שער, אחד מהם מעותק אחר, המשלימים זה את זה(. קרעים חסרים בדפים 

נוספים, עם פגיעה קלה בטקסט באחד מהדפים. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $1000
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אברהם  )ר'  לחיים  אורח  ספר   .114
תקע"ז  ברדיטשוב,   - מזלוטשוב(  חיים 

- מהדורה ראשונה

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

1817[. מהדורה ראשונה.
לוי  רבי  החסידות:  מגדולי  מעניינות  הסכמות 
יצחק מברדיטשוב )הכותב: "האי ספרא דאדם 
טהרת  על  חיבור  חובר  אשר  בענקים,  הגדול 
הקודש"(; רבי ישראל, המגיד מקוז'ניץ )המסיים: 
עליון  אל  לפני  לעולם,  בפי  שגורה  "תפילתי 
ונאזור  וליל,  יומם  שנעבדהו  רצון  יהי  גואלם, 
הר  ואל  עניתנו,  כימות  ישמחנו  יום  עד  חיל, 
קדשו יביאנו"(; רבי יעקב יצחק, החוזה מלובלין 
)הכותב: "הגם שאין דרכי להתנהג בגדולות, כי 
ידע אנוש דרכו שאיני לא רב ולא מגיד, אעפ"י 
הבורא  מאהבת  השורה,  מקלקלת  אהבה  כן 
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 

113. 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.
Toldot Aharon contains inspirational sermons and guidance in worship of G-d based 
on Chassidic teachings, recorded by one of the disciples of R. Aharon of Zhitomir. 
The book is written in an animated, passionate style, and quotes dozens of teachings 
received by the author from his prime teacher, R. Levi Yitzchak of Berditchev.
[2], 20, [2], 21-36, 40-191 leaves (misfoliation). 21.5 cm. Bluish paper. Fair condition. 
Stains, including dampstains. Wear. Large open tears to title page, affecting text, 
repaired with paper (title page comprised of two title page fragments from two 
different copies, completing each other). Open tears to other leaves, slightly affecting 
text on one leaf. Worming, affecting text. New leather binding.
Opening price: $1000
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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[ 
ל"אוהב  מכתב  המחבר  פעם  כששלח  תורה".  וסתרי  חכמה  בתעלומות  יודע  והי']ה[  מעון  השיב  ורבים 
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.
רישום בעלות בדף השער: "שייך להרבני מו"ה מאיר צבי במו"ה]?[ יהודא ליב...". רישומים נוספים בכתב-

יד בדף הראשון של כל אחד מהחומשים: "שייך... הק' מאיר"; "הק' מאיר ב"ר יעקב שמשון"; ועוד.
נב; נט; כט; לז; לא דף. 20 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי קל. קרעים 
חסרים בדף השער, בהם קרע חסר במרכז הדף, עם פגיעה בעיטור שבשער ובטקסט מצדו השני של הדף, 
)העיטור שבשער הושלם בעט(. קרע חסר עם פגיעה קלה בטקסט באחד  נייר  משוקמים בחלקם במילוי 

מהדפים, וקרעים קטנים חסרים בשולי דפים נוספים. סימני עש קלים. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $800 

114. 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 of Kozhnitz, the Chozeh of Lublin and others.
The author, R. Avraham Chaim of Zlotchov (ca. 1726-1816), was a prominent Torah 
scholar and Chassidic leader in his times, a disciple of the Maggid of Mezeritch and 
other prominent Chassidic leaders.
Ownership inscription on the title page. Additional handwritten inscriptions on the 
first leaf of each Chumash.
52; 59; 29; 37; 31 leaves. Approx. 20 cm. Good-fair condition. Stains, including dampstains. 
Minor wear. Open tears to title page, including open tear to center, affecting title page 
ornament and text on verso, repaired in part with paper (ornament completed in pen). 
Open tear to one leaf, slightly affecting text, and minor marginal open tears to other 
leaves. Minor worming. New leather binding.
Opening price: $800



ספרי חסידות178 

115. Haggadah with Pri Chaim 
Commentary, by Rabbi Avraham 
Chaim of Zlotchov – First Edition – 
Lviv, 1873 
Passover Haggadah, with Pri Chaim 
commentary, by R. Avraham Chaim of 
Zlotchov. Lviv: A.N. Süss, 1873. First 
edition. 
The author, R. Avraham Chaim of 
Zlotchov (ca. 1726-1816), was a prominent 
Torah scholar and Chassidic leader in 
his times, a disciple of the Maggid of 
Mezeritch and other prominent Chassidic 
leaders.
24 leaves. 24 cm. Good-fair condition. 
Stains, including dark stains. Minor tears. 
New binding.
Yaari 1056; Otzar HaHaggadot 1418.
Opening price: $300

115. הגדה עם פירוש פרי חיים, לרבי אברהם חיים מזלוטשוב - מהדורה ראשונה - לבוב, 
תרל"ג 

הגדה של פסח, עם פירוש פרי חיים, מאת הרה"ק רבי אברהם חיים מזלוטשוב. לבוב, דפוס אברהם ניסן 
זיס סג"ל, ]תרל"ג[ 1873. מהדורה ראשונה.

בפתח ההגדה, דרוש לשבת הגדול.
המחבר, "הרב הצדיק הקדוש" 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 
ובזיווג שני חתן רבי יששכר דוב מזלוטשוב בעל "בת עיני". מתלמידי המגיד ממזריטש, רבי  ההפלאה", 

יחיאל מיכל מזלוטשוב, בעל ההפלאה ואחיו רבי שמואל שמעלקא מניקלשבורג.
)הראשון( מסדיגורא את המחבר  יעקב פרידמן  בהסכמתו להגדה שלפנינו, מכנה האדמו"ר רבי אברהם 
הגדול  המגיד  הרב  אא"ז  הקדמות  על  "הוסדו  וכותב שדבריו  עולם",  אור  והטהור  הקדוש  הצדיק  "הרב 

והקדוש רשכב"ה מו"ה דוב בעריש ]ממזריטש[ זצוקלל"ה ובנו עיר וקדיש... המלאך הקדוש זי"ע".
כד דף. 24 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמים כהים. קרעים קלים. כריכה חדשה.

יערי 1056; אוצר ההגדות 1418. 

פתיחה: $300
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116. Tzemach Hashem LiTzvi (R. Tzvi Hirsh of Nadvorna) – Berditchev, 1818 
– First Edition
Tzemach Hashem LiTzvi, Chassidic essays on the Torah, by R. Tzvi Hirsh of Nadvorna. 
[Berditchev (Berdychiv): R. Yisrael Bak, ca. 1818]. First edition.
The author, Rebbe Tzvi Hirsh of Nadvorna (1740-1802), was one of the leading third 
generation Chassidic rebbes. Disciple of the Maggid of Mezeritch and R. Yechiel Michel 
of Zlotchov, who was known to say that R. Tzvi Hirsh was the greatest of his disciples 
and that Eliyahu HaNavi desires his closeness.
[3], 28; 85, 87-131, 133-138 leaves. Lacking two leaves (86, 132). 20.5 cm. Fair condition. 
Stains, including large, dark dampstains. Wear. Worming affecting text, repaired with 
paper. Tears, including open tears, slightly affecting text in several places. First two 
leaves and several other leaves in middle and end of book supplied from a different 
copy. Stamps. New leather binding.
Including leaf [3] with third approbation and omissions from Parashiot Ki Tisa and 
Shemini, not found in all copies.
Opening price: $300

הירש  צבי  )ר'  לצבי  ה'  צמח  ספר   .116
מהדורה   - תקע"ח  ברדיטשוב,   - מנדבורנה( 

ראשונה

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

ישראל ב"ק, תקע"ח 1818 בערך[. מהדורה ראשונה.
מחבר הספר, האדמו"ר רבי צבי הירש מנדבורנה )ת"ק-

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

]3[, כח; פה, פז-קלא, קלג-קלח דף. חסרים שני דפים 
בינוני. כתמים, בהם כתמי  20.5 ס"מ. מצב  )פו, קלב(. 
פגיעות  עם  עש  סימני  בלאי.  וכהים.  גדולים  רטיבות 

נייר. קרעים, בהם קרעים חסרים, עם פגיעות קלות בטקסט במספר דפים. שני  בטקסט, משוקמים במילוי 
הדפים הראשונים ומספר דפים נוספים באמצע ובסוף הספר, הושלמו מעותק אחר. חותמות. כריכת עור 

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

בשער - טס של ספר תורה - סמל המדפיס של רבי ישראל ב"ק.

פתיחה: $300 
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 - )דולינא(  משה  דברי  ספר   .117
מז'יבוז', תקע"ח - מהדורה ראשונה 
פנחס  רבי  האדמו"ר  של  העותק   -

רבינוביץ מקנטיקוזבה

ספר דברי משה, מאמרי חסידות וקבלה על 
פרשיות התורה, מאת רבי משה שהם אב"ד 
מהדורה  תקע"ח?[.  ]מז'יבוז'?,  דאלינא. 
ישראל"  ה"אוהב  הסכמות  עם  ראשונה. 
מאפטא ורבי יצחק מראדוויל - חתן המחבר.

רבינוביץ  פנחס  רבי  האדמו"ר  של  העותק 
נוספים  ובדפים  השער  בדף  מקנטיקוזבה. 

מופיעה חותמתו: "פנחס ראבינאוויטש".
רבי פנחס רבינוביץ )תרכ"א-תרפ"ו(, אדמו"ר 
בקנטיקוזבה )פלך חרסון(, ממלא מקום אביו 
מתואר  מליניץ.  האדמו"ר  יואל  יצחק  רבי 
חיבורו  התורה".  בנגליות  עצום  כ"גאון 
בכתב- נשאר  התורה  על  יצחק"  "עבודת 

האדמו"ר  ישראל  יעקב  רבי  מבניו:  יד. 
מחרסון ורבי מנחם נחום רבינוביץ האדמו"ר 
מקוידנוב-חיפה. בין חתניו: האדמו"רים רבי 
)ראה  מסקווירא  יצחק  ורבי  מסטולין  משה 

אודותיו: אנצ' לחסידות, ג', עמ' תקלט(.
המחבר, המקובל האלוקי הרה"ק רבי משה 

שהם אב"ד דאלינא )נפטר בשנת תק"פ(, היה מצעירי תלמידי ה"בעל שם טוב" הקדוש, ואף מביא בספרו 
מדברי תורתו. התמנה בשנת תקמ"ו לאב"ד בדאלינא, על פי השתדלותו של הרה"ק רבי אלימלך מליז'נסק. 
בנסתר,  הן  בנגלה  הן  גדול  כי  "ידעתי את האיש משה  עליו בהסכמתו:  כותב  ישראל" מאפטא  ה"אוהב 
ומעולם לא מש מתוך אהל של תורה". ה"דברי חיים" מצאנז כותב עליו: "איש אלוקים נורא הוא". בנוסף 
לספרו זה, חיבר את ספרו בקבלה "שרף פרי עץ חיים" )טשרנוביץ תרכ"ו(, ואת ספרו "אמרי שהם" )קולומיה 
תר"מ( על מסכתות כתובות, קדושין ובבא מציעא. בספרו "אמרי שהם" נדפסה הסכמתו של הרה"ק רבי 
יהודה צבי שטעג אב"ד סקאליא, ובה כותב: "ומצוה גדולה שיהא הספר הזה בבית ישראל, כי היא שמירה 

גדולה בבית, כי הוא מתלמודי]![ הבעש"ט ז"ל".
]2[, ג-נח; ו דף. 21 ס"מ. נייר כחלחל. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות )כתמים כהים בדף השער 
ובמספר דפים(. סימני עש, עם פגיעה קלה בטקסט. קרעים וקרעים חסרים בשער ובשולי חלק מהדפים. 
במספר דפים קרעים ופגמים במרכז הדף )שנוצרו כתוצאה מהידבקות הדפים(, עם פגיעות בטקסט. רישומים 

בדף השער. כריכה חדשה.

פתיחה: $800
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118. ספר אור החכמה - לאשצוב, תקע"ה - מהדורה ראשונה - ספר סגולה ללידה קלה 
- שני חלקים בשני כרכים

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

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

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

ובנסתר, והיה ירא ד' מאהבה, ורוב חכמתו ולימודו היה בחכמת הקבלה".
שני חלקים בשני כרכים, עותקים חסרים. כרך ראשון: ]1[, ב-יט, כא-לה )מסומן כדף מה(, לז )מסומן כדף 
מז(-נט, סא-עו; ט, יא-כט )מסומן כדף מ(, לא-מו דף. ספירת דפים משובשת. חסרים 7 דפים: דף השער, 
ודפים א, כ, לו, ס, מהספירה הראשונה; ודפים י, ל, מהספירה השניה. כרך שני: ]1[, ס, נט-קב דף. חסר דף 
אחרון. 21.5-22 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש, עם פגיעות בטקסט )סימני עש 
רבים בכרך הראשון(. קרעים, בהם קרעים חסרים, משוקמים בהדבקות נייר. קרע חסר בדף השער של הכרך 

השני, עם פגיעה במסגרת השער, משוקם במילוי נייר. כריכות חדשות.

פתיחה: $500

117. Divrei Moshe (Dolyna) – Medzhybizh, 1818 – First Edition – Copy of 
Rebbe Pinchas Rabinowitz of Kontikoziva
Divrei Moshe, Chassidic and kabbalistic essays on the weekly Torah portions, by R. 
Moshe Shoham Rabbi of Dolyna. [Medzhybizh? 1818?]. First edition.
Copy of Rebbe Pinchas Rabinowitz of Kontikoziva, with his stamp on the title page 
and other leaves. 
Rebbe Pinchas Rabinowitz (1861-1926), rebbe of Kontikoziva (Pribuzhany, Kherson 
region), succeeded his father R. Yitzchak Yoel Rebbe of Linitz. He is described as "an 
outstanding scholar in the revealed realms of the Torah". His composition Avodat 
Yitzchak on the Torah remained in manuscript. 
The author, R. Moshe Shoham Rabbi of Dolyna (d. 1820) was one of the youngest 
disciples of the Baal Shem Tov, whom he quotes in his book. He also authored Seraf 
Pri Etz Chaim on kabbalah, and Imrei Shoham on Talmudic tractates.
[2], 3-58; 6 leaves. 21 cm. Bluish paper. Fair condition. Stains, including dampstains 
(dark stains to title page and several leaves). Worming, slightly affecting text. Closed 
and open tears to title page and margins of some leaves. Several leaves with tears and 
damage to center of leaf (due to adhesion), affecting text. Inscriptions on title page. 
New binding.
Opening price: $800
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118. Or HaChochmah – Łaszczów, 1815 – First Edition – Segulah for Easy Birth 
– Two Parts in Two Volumes
Or HaChochmah, Chassidic and kabbalistic essays on the Torah, by the kabbalist 
R. Uri Feivel of Krisnipoli (Chervonohgrad) and Dubienka. [Łaszczów: Yehuda 
Leib Rubinstein and Moshe Zicker, 1815]. First edition. Two parts in two volumes. 
Incomplete copies. 
This book is a segulah for an easy birth, and is customarily placed under the head of a 
birthing mother.
The author, kabbalist R. Uri Feivel of Krisnipoli and Dubienka (d. 1804-1808), close 
disciple of R. Kehat of Werish, disciple of the Baal Shem Tov.
Two parts in two volumes, incomplete copies. Vol. I: [1], 2-19, 21-35 (foliated "45"), 
37 (foliated "47")-59, 61-76; 9, 11-29 (foliated "40"), 31-46 leaves. Misfoliation. Lacking 
7 leaves: title page, leaves 1, 20, 36 and 60 of first sequence; and leaves 10 and 30 of 
second sequence. Vol. II: [1], 60, 59-102 leaves. Lacking final leaf. 21.5-22 cm. Fair 
condition. Stains, including dampstains. Worming, affecting text (extensive worming 
to vol. I). Tears, including open tears, repaired with paper. Open tear to title page of 
vol. II, affecting border, repaired with paper. New bindings.
Opening price: $500
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119. נחלת שמעון - פולנאה, תקפ"א - מהדורה שנייה עם הוספות מגדולי החסידות
אב"ד  אשכנזי  דייטש  שמעון  רבי  מאת  התורה,  פרשיות  על  וחסידות  מוסר  מאמרי  שמעון,  נחלת  ספר 
דובראמיל, תלמיד רבי אלימלך מליז'נסק. פולנאה, חסר שם מדפיס, ]לפני תקפ"א 1821[. מהדורה שנייה 

עם הוספות.
במהדורה הראשונה )לאשצוב, תקע"ה(, שיצאה לאור ע"י תלמיד המחבר רבי שמואל מפרעמיסלא, לא 
נדפסו דברי תורה על פרשת בראשית ומספר פרשיות נוספות. במהדורה שלפנינו נוספו ליקוטים לפרשיות 
אלה, מספרי חסידות אחרים, וכפי שנכתב בשער: "עשינו סמיכות חכמים ללקט אורות וביאורים מגאוני 
הזמן שהיו בימי הגאון המחבר ז"ל... מספר היקר רב ייבי... וחברנו את האוהל להיות אחד...". הוספות 
אלו מופיעות במהדורה זו בלבד, ואילו המהדורות הבאות אחריה נדפסו על פי המהדורה הראשונה, ללא 

ההוספות.
בהסכמות ובהקדמת תלמיד המחבר שבראש הספר שלפנינו, וכן בפסקה שנדפסה לפני פרשת חיי שרה, 
מסופר כי חלק גדול מכתבי המחבר עלו באש בשריפה שפרצה בקהילתו. מסיבה זו לא נשמרו חידושיו 
לפרשיות הנ"ל. לעומת זאת, במהדורה הראשונה משער המו"ל )בדף כ/2(, כי המחבר לא רצה להאריך 

בדברים נשגבים הכרוכים בעשרה דורות מאדם ועד נח. 
המחבר, רבי שמעון דייטש אשכנזי אב"ד דובראמיל )נפטר חשון תקס"ב(, גאון וקדוש, מחשובי תלמידיו 
גדולי  גדולי החסידות. שמועותיו מובאות בהערכה בכתבי  ע"י  ונערץ  נקדש  רבי אלימלך מליז'נסק.  של 
ועוד.  מקוז'ניץ  משה  רבי  מקומרנא,  אלכסנדר  רבי  הרועים",  "מלוא  יששכר",  ה"בני  כדוגמת  החסידות, 
התכתב בהלכה עם גדולי רבני דורו, והשאיר אחריו בכתב-יד חיבורים רבים על הש"ס והפוסקים, ושאלות 
ותשובות. לאחר פטירתו כילתה שריפה את כל חיבוריו. חיבורו זה נכתב ע"י תלמידיו שהעלו על הכתב 
את דרשותיו שנשא מידי שבת בשבתו. המחבר לא השאיר אחריו צאצאים. הספר נקרא ע"י המו"ל "נחלת 
שמעון", כי "זה חלקו מכל עמלו, לא הניח אחריו ברכה זרע ברך, כי אם בגפו יבא בגפו יצא, וזאת יהיה 
בק'  משכני  היות  "בעת  לספר:  בהסכמתו  כותב  יעקב"  ה"ישועות  בעל  המו"ל(.  )מהקדמת  למורשה"  לו 
יערסלב, היה סמוך ונראה אלי, וכמה פעמים היה לו פתחון פה לפני בענינים הנוגעים לדינא, וכל דבריו 
בחזקת בדוקין". בספר זה מביא המחבר מדברי רבו הגדול מליז'נסק: "וכן הוא בספר מו"ר הרב הקדוש מו' 
אלימלך זללה"ה" )פרשת וארא(. מקום מנוחתו של רבי שמעון אשכנזי בעיר דובראמיל היה למקום תפילה, 
הונהג  לבנים,  זכה  שלא  מאחר  קבורתו.  במקום  תפילה  להעתיר  הנוהרים  רבים  היו  השואה  לימי  ועד 
בבית מדרשו שבעירו לומר תפילת "עלינו לשבח" אחר תפילת שחרית של שבת לפני קריאת התורה, והיו 
אומרים קדיש מיוחד לעילוי נשמתו )אור יקרות לרש"ח פרוש, ד', עמ' שעט(. האדמו"ר בעל "בית אברהם" 
מסלונים היה רגיל לספר בשם רבי שמעון מדובראמיל, שהיה מתאר את רוממות יום השבת בביתו של 
רבי אלימלך מליז'נסק. הוא סיפר כי קדושת השבת היתה כה מורגשת בבית רבו, עד שבכל יום שישי היו 
העוזרות המבשלות במטבח מבקשות סליחה אחת מהשניה, כפי הנהוג בערב יום כיפור בתפוצות ישראל, 
רבי שמעון  והוסיף  זו",  על  מזו  ידי התרעומת שיש  יעכב אותן מלהרגיש קדושת השבת, על  "כדי שלא 
מדובראמיל, שבעת שראה זאת, אמר לו רבי אלעזר, בנו של רבי אלימלך: "ראה איך מגיע אור שבת קודש 

של מר אבא... אפילו השפחות משיגים האור" )בית אברהם, סלונים, עמ' סז, רנט(. 
]48[ דף. 20 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות וכתמים גדולים בדפים רבים. סימני עש 
חותמות  בטקסט.  פגיעה  ללא  נוספים,  ודפים  השער  דף  בשולי  קרעים  בטקסט.  קלות  פגיעות  עם  קלים, 

ורישומים. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $400
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119. Nachalat Shimon – Polonne, 1821 – Second Edition with Additions by 
Chassidic Leaders
Nachalat Shimon, ethical and Chassidic essays on the Torah portions, by R. Shimon 
Deutsch Ashkenazi Rabbi of Dobromyl, disciple of R. Elimelech of Lizhensk. Polonne: 
printer not indicated, [before 1821]. Second edition, with additions.
The first edition was published by the disciple of the author, R. Shmuel of Premisla 
(Przemyśl), and does not contain Torah thoughts on Parashat Bereshit and several other 
parashiot. Selected Torah thoughts on those parashiot from other Chassidic works 
were added in the present edition. These additions appear in the present edition only; 
subsequent editions were published based on the first edition, without the additions. 
The author R. Shimon Deutsch Ashkenazi Rabbi of Dobromyl (d. 1801), a holy Torah 
scholar, foremost disciple of R. Elimelech of Lizhensk. Held in high esteem by Chassidic 
leaders, his Torah thoughts are quoted reverently in the writings of great Chassidic 
masters such as the Bnei Yissaschar, Melo HaRo'im, R. Alexander of Komarno, R. 
Moshe of Kozhnitz, and others. He exchanged halachic correspondence with leading 
rabbis of his times, leaving behind many compositions in manuscript form.
[48] leaves. 20 cm. Good-fair condition. Stains, including dampstains and large stains 
to many leaves. Minor worming, slightly affecting text. Marginal tears to title page and 
other leaves, not affecting text. Stamps and inscriptions. New leather binding.
Opening price: $400
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120. Noam Elimelech – Russia-Poland, 1820 – False Name of Author
Noam Elimelech, Chassidic homiletics on the Torah portions – a classic Chassidic work 
by R. Elimelech Weisblum of Lizhensk. [Russia-Poland, 1820].
On verso of title page, Hanhagot HaAdam by R. Elimelech of Lizhensk, erroneously 
attributed to R. Yechiel Michel of Zlotchov, who is described on the title page as author 
of the book.
[1], 3, 5-6, 8-91, 93-95 leaves. Lacking leaf 7. Extra copy of leaf 70. 22 cm. Fair condition. 
Stains, including dampstains. Wear. Many open tears, including large open tears to 
title page, affecting text, mostly repaired with paper. Some leaves possibly supplied 
from a different copy. Stamps and handwritten inscriptions. New leather binding (title 
page of first edition embossed on front board).
Opening price: $300

רוסיה-  - אלימלך  נועם  ספר   .120
פולין, תק"פ - זיוף שם המחבר

על  חסידות  דרושי  אלימלך,  נועם  ספר 
התורה, מספרי היסוד של תורת החסידות, 
מליז'נסק.  וייסבלום  אלימלך  רבי  מאת 

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

מזלוטשוב, המתואר כמחבר הספר. 
]1[, ג, ה-ו, ח-צא, צג-צה דף. חסר דף ז. דף ע 
מופיע פעמיים. 22 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, 
חסרים  קרעים  בלאי.  רטיבות.  כתמי  בהם 
רבים, בהם קרעים גדולים בדפי השער, עם 
במילוי  ברובם  משוקמים  בטקסט,  פגיעות 
מעותק  הושלמו  יתכן שחלק מהדפים  נייר. 
כריכת  בכתב-יד.  ורישומים  חותמות  אחר. 
דף  צורת  מוטבעת  )בחזיתה  חדשה  עור 
השער של המהדורה הראשונה של הספר(. 

120פתיחה: $300 
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מבעל   - התפלה  שער  ספר   .121
ה"באר מים חיים" - סדילקוב, תקפ"ה 

- מהדורה ראשונה 

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

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

המאמר, ומזה אפשר לראות גודל קדושת זה הספר".
בסוף הספר נדפסה לראשונה תשובתו החריפה המפורסמת בעניין אמירת "לשם יחוד", בה השיב על דברי 

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

השופע מהם. ספריו נפוצו ונדפסו במהדורות רבות והם אבני יסוד בתורת החסידות.
]2[, קב, קיג-קטו; ג-י דף. 21 ס"מ. נייר כחלחל. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרעים חסרים קטנים בשולי דף 
השער ודפים נוספים, ללא פגיעה בטקסט, משוקמים במילוי נייר. קרע לרוחב אחד מהדפים, עם פגיעה 
בטקסט, ללא חסרון. סימני עש עם פגיעות קלות בטקסט, משוקמים במילוי נייר. רישומים. חותמת. כריכת 

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

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

פתיחה: $600
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- שנות  נחמן מדרוהוביץ'  ישראל  רבי  ע"י  בליוורנו  נדפסו   - אוסף ספרי חסידות   .122
הת"ק

ארבעה ספרים מרבני פולין, בהם שלושה ספרי חסידות, שנדפסו בדפוסי ליוורנו על ידי הגאון החסיד רבי 
ישראל נחמן מדרוהוביץ':

· ספר יקהל שלמה, על התורה, על התלמוד ועל הרמב"ם, מאת רבי שלמה בוכנר אב"ד פינטשוב. ליוורנו, 
Giov. Vincenzo Falorni, ]תקמ"ו[ 1786. מהדורה יחידה.

הגאון רבי שלמה בוכנר אב"ד פינטשוב, מגזע בעל מגלה עמוקות, היה מגיד, מוכיח וסופר של "ועד ארבע 
ארצות" בגליל קראקא והרביץ תורה לרבים. גדולי הדור העריצוהו עד למאוד. רבי יהונתן אייבשיץ פנה 
אליו בבקשת עזרה במחלוקת מול היעב"ץ, ותשובתו של רבי שלמה נדפסה בספרו בית שלמה. רבי שלמה 
נפטר בשנת תקכ"א, והספדו של רבי יהונתן עליו נדפס בספר יערות דבש )ח"ב, דף קנ ע"א(. הספר שלפנינו 

נדפס כ"ה שנים לאחר פטירתו )בנין שאול, מהד' מייערס, ירושלים תשס"ה, עמ' רעז-רעח(.
נחמן  ישראל  רבי  מאת  שונים,  וליקוטים  התורה  על  הרמב"ם,  על  חלקים,  שני  המלך,  פקודת  ספר   ·
מדרוהוביץ'. ליוורנו, דפוס אליעזר יוסף חיים סעדון, ]תקס"ד 1804[. מהדורה ראשונה. שני כרכים - כל 

חלק בכרך נפרד.
· ספר קהלת עם פירוש חמדת ישראל, מאת רבי ישראל נחמן מדרוהוביץ'. ליוורנו, דפוס שמואל סעדון, 

]תק"פ 1820[. מהדורה ראשונה. 
בספר מוזכרים דברים ששמע המחבר בנדודיו בארצות שונות. הוא מביא דברים ששמע מפי רבי שמחה 
אב"ד בריסק דליטא, דברים ששמע מפי מלמד תינוקות במצרים, ותיאור על ביקוריו בקהילת חלב שבארם 
צובה, באיזמיר ובשאלוניקי. ספר זה נדפס בהגיעו לליוורנו לאיסוף כספים, והוא מבקש כי יעשו לו "מעמד" 

קבוע למען יוכל ללמוד תורה בעיר צפת, מבלי לנדוד.
· ספר אשד הנחלים, חידושים לדברי המגן אברהם והט"ז על שו"ע אורח חיים, ומספר תשובות לדוגמא 
מספר "נאות דשא", מאת האדמו"ר בעל "ערבי נחל" רבי דוד שלמה אייבשיץ אב"ד סורוקה ומגדולי צפת. 

ליוורנו, חסר שם מדפיס, ]תקפ"א 1821[.
המחבר, רבי דוד שלמה אייבשיץ )תקט"ו-תקע"ד, אנצי לחסידות, א', עמ' תקא-תקג(, מגדולי החסידות 
וגדולי ההוראה, אב"ד חורוסטקוב וסורוקה. בשנת תקס"ט עלה לארץ ישראל, לעיה"ק צפת. קרובו רבי לוי 
יצחק מברדיטשוב כותב עליו בהסכמה לספרו "לבושי שרד": "חריף ובקי בחדרי תורה כחד מן קמאי וכל 

מעשיו לשם שמים". ספריו התקבלו כספרי היסוד של ההלכה והחסידות. 

121. Shaar HaTefillah – By The Be'er Mayim Chaim – Sudylkiv, 1825 – First 
Edition
Shaar HaTefillah, on prayer, by Rebbe Chaim Thirer of Czernowitz (Chernivtsi), author 
of Be'er Mayim Chaim and Sidduro shel Shabbat. Sudylkiv: Eliezer son of Mordechai 
Bilitch, [1825]. First edition.
Printed here for the first time is the author's well known responsum regarding the 
recitation of "Leshem Yichud", in which he rebuts the opinion of the Noda BiYehuda, 
who criticized its recital.
[2], 102, 113-115; 3-10 leaves. 21 cm. Bluish paper. Good-fair condition. Stains. Minor 
marginal open tears to title page and other leaves, not affecting text, repaired with 
paper. Tear across one leaf, affecting text without loss. Worming, slightly affecting text, 
repaired with paper. Inscriptions. Stamp. New leather binding.
Opening price: $600
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הספר נדפס בעילום שם המחבר. בהקדמת המו"ל, הגאון החסיד רבי ישראל נחמן מדרוהוביץ', בעל "חמדת 
ישראל" הוא כותב על ֵרעֹו המחבר: "מכירו הייתי לשעבר עודינו באבו במדינתינו פולוניא, אף כי אחרי 
עלינו אל ההר הטוב הזה אדמת קודש צפת... שם ישבנו על התורה ועל העבודה עבודת הקודש... וחיובא 
רמיא עלי דידי לפארו ולהללו ולספר שמו בכל הארץ... אמנם מה אעשה כי זממא נפל בפומיה... בצוותו 

לבל אשא את שמו על שפתי חיבוריו...".
ארבעה ספרים )בחמישה כרכים(. גודל ומצב משתנים.

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

ישורון, א', עמ' תצג-תקא; אנצ' לחסידות, ב', עמ' תרא-תרב(.
נדירים הם ספרי החסידות שנדפסו בארצות המזרח והבלקן, יוון ואיטליה. בליוורנו עצמה נדפסו רק ארבעה 

ספרי חסידות, כולם ע"י רבי ישראל נחמן מדרוהוביץ', לפנינו שלושה מתוכם.

פתיחה: $600
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122. Collection of Chassidic Books 
– Published in Livorno by Rabbi 
Yisrael Nachman of Drohobych – 
18th-19th Centuries
Four books by Polish rabbis, published 
in Livorno by R. Yisrael Nachman of 
Drohobych, including three Chassidic 
works:
· Yakhel Shlomo, on the Torah, Talmud 
and Rambam, by R. Shlomo Bochner 
Rabbi of Pintchov (Pińczów). Livorno: 
Giov. Vincenzo Falorni, 1786. Only 
edition.
· Pekudat HaMelech, two parts, on 
the Rambam, the Torah and various 
selections, by R. Yisrael Nachman of 
Drohobych. Livorno: Eliezer Yosef 
Chaim Saadon, [1804]. First edition. Two 
parts in two volumes. 
· Kohelet with the Chemdat Yisrael 
commentary, by R. Yisrael Nachman of 
Drohobych. Livorno: Samuel Saadon, 
[1820]. First edition. 
· Eshed HaNechalim, novellae on the 
teachings of the Magen Avraham and 
the Taz (Turei Zahav) on Shulchan Aruch Orach Chaim, and samples of responsa from 
the book Ne'ot Deshe, by Rebbe David Shlomo Eybeschutz, author of Arvei Nachal. 
Rabbi of Soroca and one of the leading Torah scholars of Safed. Livorno: printer not 
indicated, [1821].
Four books (in five volumes). Size and condition vary.
Very few Chassidic books were printed in the Orient and Balkans, Greece and Livorno; 
only four Chassidic books were ever published in Livorno, all of them by R. Yisrael 
Nachman of Drohobych. Three of them are included in this lot.
Opening price: $600

122c



ספרי חסידות190 

ודרך לעץ החיים  123. ספר הקדמה 
)זידיטשוב( - לבוב, תקצ"ב - מהדורה 

ראשונה

מרע  )סור  החיים  לעץ  ודרך  הקדמה  ספר 
מאת  הקבלה,  לימוד  דרכי  על  טוב(,  ועשה 
האדמו"ר רבי צבי הירש מזידיטשויב. לבוב, 
]תקצ"ב 1832[. בשער: "1804" ]תקס"ד[, ושם 

הדפוס: Jides Rosanes ]יהודית רוזאניס[.
הספר נחלק לשני חלקים: חלק ראשון, "סור 
במהדורות  טוב".  "ועשה  שני  וחלק  מרע", 
ועשה  "סור מרע  נקרא הספר בשם  הבאות 

טוב".
ופרטי  המדפיסה  שם  מזוייפת.  הדפוסת 
האמיתי  ההדפסה  תאריך  מזוייפים.  השנה 
ירננו  "בך  השער,  שבתחתית  בפסוק  רמוז 
צדיקים", העולה בגימטריה תקצ"ב )זהו גם 
לבית הדפוס,  פרט השנה בהקדמת המביא 
ההדפסה;  איסור  על  בהודעה  השנה  ופרט 
כמו כן נזכר המחבר בהקדמה מספר פעמים 
הירש  צבי  רבי   - עדן[  ]נוחו  "נ"ע"  בכינוי 
מן  זיופים  נפטר בשנת תקצ"א(.  מזידיטשוב 

הסוג הזה נעשו בספרי החסידות שנדפסו בגליציה באותה תקופה בשל איסורי צנזורה ורדיפות המשכילים 
נגד החסידים ]א' יערי מונה 11 ספרים שזויפו באופן הזה. ראה: א' יערי, בית דפוסה של הרבנית יהודית 

ראזאניש בלבוב, קרית ספר, יז, ת"ש, עמ' 107, מס' 44[.
האדמו"ר בעל ה"עטרת צבי" מזידיטשוב - הגאון הקדוש רבי צבי הירש אייכנשטיין )תקכ"ג-תקצ"א, אנצ' 
לחסידות, ג', עמ' תקצו-תקצט(, נודע בכינויו "שר בית הזוהר" על שם גדלותו בחכמת הקבלה. מגיל צעיר 
נודע כ"עילוי" מופלא בעל ידיעות מקיפות בכל חלקי התורה. מתלמידיו הגדולים וממקורביו של החוזה 
מלובלין. נסע ונפגש גם עם יתר גדולי החסידות, ביניהם רבי משה ליב מסאסוב, רבי ישראל המגיד מקוז'ניץ, 
רבי מנחם מנדל מרימנוב ורבי אברהם יהושע העשיל מאפטא. לאחר פטירת רבו החוזה מלובלין, בשנת 
זידיטשוב תחת הנהגתו של רבי צבי הירש לאחד ממרכזי החסידות הגדולים והחשובים  תקע"ה, הפכה 
בגליציה. ההערצה אליו היתה עצומה, והתבטאה גם בדברי שבח מופלאים שנאמרו עליו על ידי צדיקי 

דורו. מבין תלמידיו בתורת הקבלה היה גם הגאון המלבי"ם ]על אף שלא היה חסיד[.
חיבורים נודעים נוספים של רבי צבי הירש מזידיטשוב הם: ספרו "עטרת צבי" על ספר הזוהר, בו מתגלה 
מעט מעומק ידיעותיו בתורת הקבלה; ספר "פרי קדש הלולים" - הקדמה וביאור לספר "פרי עץ חיים" על 

כוונות התפילה, וכן ספרו "בית ישראל" - דרושים על התורה בדרך החסידות.
רישומי בעלות בדף השער: "זה הספר שייך לי הק' דוד מארקאוויטץ מק"ק טע"וו ]=טעמשוואר["; "נתן לי 

במתנה אני הק' מאיר קליין בן לא']-[ המנוח כ"ה אלכסנדר ]--[ ז"ל"; ורישום נוסף, קשה לקריאה.
]1[, כה דף. 21.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. עקבות רטיבות קלים. בלאי קל בשוליים העליונים. קרעים, 
עם  דפים  חיתוך  נייר.  במילוי  בחלקם  משוקמים  בטקסט,  קלות  פגיעות  עם  חסרים,  קטנים  קרעים  בהם 

פגיעות בכותרות הדפים. חותמות ורישומים בכתב-יד מעבר לשער. כריכה חדשה.

פתיחה: $400 
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124. ספר פרי קדש הלולים )זידיטשוב( 
- לבוב, תקצ"ג - מהדורה ראשונה

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

Rosanes ]יהודית רוזאניס[.
ופרטי  המדפיסה  שם  מזוייפת.  הדפוסת 
האמיתי  ההדפסה  תאריך  מזוייפים.  השנה 
נרמז בחתימת המביא לבית הדפוס, שבסוף 
ויהודה  "ישראל  הספר, בה הודגשו המילים 
לגאולה",  "ויבשר  החיבור(,  ו'  )ללא  יחד" 
הסוג  מן  זיופים  תקצ"ג.  בגימטריה  העולות 
הזה נעשו בספרי החסידות שנדפסו בגליציה 
באותה תקופה בשל איסורי צנזורה ורדיפות 
 16 מונה  יערי  ]א'  נגד החסידים  המשכילים 
ספרים שזויפו באופן הזה. ראה: א' יערי, בית 
דפוסה של הרבנית יהודית ראזאניש בלבוב, 

קרית ספר, יז, ת"ש, עמ' 108, מס' 47[.

123. Hakdamah VeDerech L'Etz HaChaim – Lviv, 1832 – First Edition
Hakdamah VeDerech L'Etz HaChaim, on the study of Kabbalah, by Rebbe Tzvi Hirsh 
of Zidichov. Lviv, [1832]. False imprint: Jides [Yehudit] Rosanes, 1804.
The book is divided into two parts: Sur MeRa and VeAseh Tov. In later editions, the 
book was published under the joint title – Sur MeRa VeAseh Tov.
The actual year of printing is hinted to in the chronogram at the foot of the title page, 
which indicates the year 5592 (=1832; this year is also stated in the publisher's foreword 
and in other places). This type of falsification was common in Chassidic books printed 
in Galicia at that time, due to censorship restrictions and the persecution of Chassidim 
by the Haskalah movement (A. Yaari lists 11 books with similar false imprints).
Rebbe Tzvi Hirsh Eichenstein, the Ateret Tzvi of Zidichov (1763-1831), was known 
by the name "Sar Beit HaZohar" due to his exceptional knowledge of kabbalah. Close 
disciple of the Chozeh of Lublin. Under his leadership, Zidichov became one of the 
largest and most prominent Chassidic centers in Galicia.
Ownership inscriptions on the title page. 
[1], 25 leaves. 21.5 cm. Fair-good condition. Stains. Minor traces of past dampness. 
Minor wear to upper margins. Tears, including minor open tears, slightly affecting 
text, repaired in part with paper. Leaves trimmed with damage to headings. Stamps 
and handwritten inscriptions on verso of title page. New binding. 
Opening price: $400
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124. Pri Kodesh Hilulim (Zidichov) – Lviv, 1833 – First Edition
Pri Kodesh Hilulim, introduction and commentary to the book Pri Etz Chaim on the 
prayer kavanot, by Rebbe Tzvi Hirsh of Zidichov – the "Sar Beit HaZohar". Lviv, [1833]. 
False imprint: Jides [Yehudit] Rosanes, 1802.
The actual year of printing is hinted to in the closing note of the publisher at the end 
of the book, where two chronograms each indicate the year 5593 (=1833). This type of 
falsification was common in Chassidic books printed in Galicia at that time, due to 
censorship restrictions and the persecution of Chassidim by the Haskalah movement 
(A. Yaari lists 16 books with similar false imprints).
Rebbe Tzvi Hirsh Eichenstein, the Ateret Tzvi of Zidichov (1763-1831), was known 
by the name "Sar Beit HaZohar" due to his exceptional knowledge of kabbalah. Close 
disciple of the Chozeh of Lublin. Under his leadership, Zidichov became one of the 
largest and most prominent Chassidic centers in Galicia.
[1], 21; 15, [1] leaves. 22.5 cm. Fair condition. Stains, including large dampstains and 
dampness damage. Marginal wear and creases. Worming, affecting text. Marginal 
tears to several leaves, and marginal tear to title page, repaired with paper on verso. 
Stamps. New leather binding.
Opening price: $800

האדמו"ר בעל ה"עטרת צבי" מזידיטשוב - הגאון הקדוש רבי צבי הירש אייכנשטיין )תקכ"ג-תקצ"א, אנצ' 
לחסידות, ג', עמ' תקצו-תקצט(, נודע בכינויו "שר בית הזוהר" על שם גדלותו בחכמת הקבלה. מגיל צעיר 
נודע כ"עילוי" מופלא בעל ידיעות מקיפות בכל חלקי התורה. מתלמידיו הגדולים וממקורביו של החוזה 
מלובלין. נסע ונפגש גם עם יתר גדולי החסידות, ביניהם רבי משה ליב מסאסוב, רבי ישראל המגיד מקוז'ניץ, 
רבי מנחם מנדל מרימנוב ורבי אברהם יהושע העשיל מאפטא. לאחר פטירת רבו החוזה מלובלין, בשנת 
זידיטשוב תחת הנהגתו של רבי צבי הירש לאחד ממרכזי החסידות הגדולים והחשובים  תקע"ה, הפכה 
בגליציה. ההערצה אליו היתה עצומה, והתבטאה גם בדברי שבח מופלאים שנאמרו עליו על ידי צדיקי 

דורו. מבין תלמידיו בתורת הקבלה היה גם הגאון המלבי"ם ]על אף שלא היה חסיד[.
חיבורים נודעים נוספים של רבי צבי הירש מזידיטשוב הם: ספרו "עטרת צבי" על ספר הזוהר, בו מתגלה 
מעט מעומק ידיעותיו בתורת הקבלה; ספרו "סור מרע ועשה טוב" שמכונה גם "הקדמה ודרך לעץ החיים" 
- חיבור המשמש כמבוא לספר "עץ חיים" למהרח"ו, ושעליו נכתבו הוספות מאת רבי צבי אלימלך מדינוב 

בעל "בני יששכר"; וכן ספרו "בית ישראל" - דרושים על התורה בדרך החסידות. 
]1[, כא; טו, ]1[ דף. 22.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות גדולים ופגעי רטיבות. בלאי וקמטים 
בשולי הדפים. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. קרעים בשולי מספר דפים, וקרע בשולי דף השער, משוקם 

בהדבקת נייר מצדו השני. חותמות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $800 
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 - )זידיטשוב(  ישראל  בית  125. ספר 
לבוב, תקצ"ד - מהדורה ראשונה

ספר בית ישראל, דרושים על התורה בדרך 
החסידות, מאת האדמו"ר "שר בית הזוהר" 
רבי צבי הירש מזידיטשוב. ]לבוב, ללא שם 

מדפיס, תקצ"ד 1834[. מהדורה ראשונה.
דרשות  מאוסף  מורכב  ישראל  בית  ספר 
על  דילוגים  )עם  התורה  פרשיות  סדר  על 
לא  בתאריכים  שנאמרו  רבות(,  פרשיות 
לאחר  שנים  כשלוש  נדפס  הספר  ידועים. 
ידי  על  נערכו  שבו  והדרשות  המחבר,  מות 
גם  לדפוס  רפפורט, שהביא  יוסף הכהן  רבי 
את יתר כתביו של רבי צבי הירש. רבי יוסף 
רפפורט היה חתנו של רבי יחיאל מיכל, בנו 
היחיד של רבי צבי הירש, שנפטר עוד בחיי 

אביו.
מזידיטשוב  צבי"  ה"עטרת  בעל  האדמו"ר 
אייכנשטיין  הירש  צבי  רבי  הגאון הקדוש   -
עמ'  ג',  לחסידות,  אנצ'  )תקכ"ג-תקצ"א, 
תקצו-תקצט(, נודע בכינויו "שר בית הזוהר" 
על שום גדלותו בחכמת הקבלה. מגיל צעיר 

נודע כ"עילוי" מופלא בעל ידיעות מקיפות בכל חלקי התורה. מתלמידיו הגדולים וממקורביו של החוזה 
מלובלין. נסע ונפגש גם עם יתר גדולי החסידות, ביניהם רבי משה ליב מסאסוב, רבי ישראל המגיד מקוז'ניץ, 
רבי מנחם מנדל מרימנוב ורבי אברהם יהושע העשיל מאפטא. לאחר פטירת רבו החוזה מלובלין, בשנת 
זידיטשוב תחת הנהגתו של רבי צבי הירש לאחד ממרכזי החסידות הגדולים והחשובים  תקע"ה, הפכה 
בגליציה. ההערצה אליו היתה עצומה, והתבטאה גם בדברי שבח מופלאים שנאמרו עליו על ידי צדיקי 

דורו. מבין תלמידיו בתורת הקבלה היה גם הגאון המלבי"ם )על אף שלא היה חסיד(.
חיבורים נודעים נוספים של רבי צבי הירש מזידיטשוב הם: ספרו "עטרת צבי" על ספר הזוהר, בו מתגלה 
מעט מעומק ידיעותיו בתורת הקבלה; ספרו "סור מרע ועשה טוב" שמכונה גם "הקדמה ודרך לעץ החיים" 
- חיבור המשמש כמבוא לספר "עץ חיים" למהרח"ו, ושעליו נכתבו הוספות מאת רבי צבי אלימלך מדינוב 

בעל "בני יששכר"; וספרו "פרי קודש הלולים" - הקדמה וביאור לספר "פרי עץ חיים" על כוונות התפילה.
ראה עוד על הספר: א' סגל, ועל דרך העבודה, ירושלים תשע"א, עמ' 55-56. 

]1[, לב; לא-לד, ]1[ דף. 23 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש בודדים, עם 
פגיעה קלה בטקסט. רישומים וחותמות. כריכת עור חדשה.             

פתיחה: $500
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126. ספר עטרת צבי )זידיטשוב( - חלק שני - לבוב, תר"א - מהדורה ראשונה 
ספר עטרת צבי, פירוש על ספר הזוהר, חלק שני על ספר שמות, מאת האדמו"ר "שר בית הזוהר" רבי צבי 

הירש מזידיטשוב. ]לבוב, תר"א? 1841?[. מהדורה ראשונה.
חלק שני מתוך שלושה חלקים.

האדמו"ר בעל ה"עטרת צבי" מזידיטשוב - הגאון הקדוש רבי צבי הירש אייכנשטיין )תקכ"ג-תקצ"א, אנצ' 
לחסידות, ג', עמ' תקצו-תקצט(, נודע בכינויו "שר בית הזוהר" על שום גדלותו בחכמת הקבלה. מגיל צעיר 
נודע כ"עילוי" מופלא בעל ידיעות מקיפות בכל חלקי התורה. מתלמידיו הגדולים וממקורביו של החוזה 
מלובלין. נסע ונפגש גם עם יתר גדולי החסידות, ביניהם רבי משה ליב מסאסוב, רבי ישראל המגיד מקוז'ניץ, 
רבי מנחם מנדל מרימנוב ורבי אברהם יהושע העשיל מאפטא. לאחר פטירת רבו החוזה מלובלין, בשנת 
זידיטשוב תחת הנהגתו של רבי צבי הירש לאחד ממרכזי החסידות הגדולים והחשובים  תקע"ה, הפכה 
בגליציה. ההערצה אליו היתה עצומה, והתבטאה גם בדברי שבח מופלאים שנאמרו עליו על ידי צדיקי 

דורו. מבין תלמידיו בתורת הקבלה היה גם הגאון המלבי"ם ]על אף שלא היה חסיד[.
בספרו "עטרת צבי" על ספר הזוהר מתגלה מעט מעומק ידיעותיו בתורת הקבלה. שמו של החיבור לא ניתן 
על ידי רבי צבי הירש עצמו, אלא על ידי העורך והמביא לדפוס, רבי יוסף הכהן רפפורט ]שהביא לדפוס גם 
את יתר כתביו של רבי צבי הירש[ - חתנו של רבי יחיאל מיכל, בנו יחידו של רבי צבי הירש, שנפטר עוד 

בחיי אביו.
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.
חותמת בדף ב/1 )מטושטשת(: "שייך לבהמ"ד של אדמו"ר...]?[".

]1[, נד דף. 23 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי ועקבות רטיבות. קרעים חסרים וסימני עש, עם פגיעות 
בטקסט בדף השער ובדפים נוספים, משוקמים במילוי נייר )כל הדפים עברו שיקום(. כריכה חדשה.

פתיחה: $300

125. Beit Yisrael (Zidichov) – Lviv, 1834 – First Edition
Beit Yisrael, Chassidic homiletics on the Torah portions, by Rebbe Tzvi Hirsh of 
Zidichov – "Sar Beit HaZohar". [Lviv: printer not indicated, 1834]. First edition.
The book Beit Yisrael comprises a compilation of sermons following the order of the 
weekly Torah portions (skipping many portions), delivered at unknown dates. The 
sermons were edited by R. Yosef HaKohen Rappaport, son-in-law of the author's son. 
He also published R. Tzvi Hirsh's other writings. 
Rebbe Tzvi Hirsh Eichenstein, the Ateret Tzvi of Zidichov (1763-1831), was known by 
the name "Sar Beit HaZohar" due to his exceptional knowledge of kabbalah. From a 
young age, he was renowned as an outstanding genius whose knowledge encompassed 
all facets of the Torah.
[1], 32; 31-34, [1] leaves. Approx. 23 cm. Good condition. Stains, including dampstains. 
Some worming, slightly affecting text. Inscriptions and stamps. New leather binding.
Opening price: $500
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127. ספר קונטרס השמות )זידיטשוב( - לבוב, תר"ח - מהדורה יחידה
ומאמרים  ויקרא,  זוהר מפרשת  ביאור ארוך על מאמר  קונטרס השמות, השלמות לספר עטרת צבי, עם 
נוספים שנשמטו מספר עטרת צבי, מאת האדמו"ר "שר בית הזוהר" רבי צבי הירש מזידיטשוב. לבוב, דפוס 

Chawe Grosman, ]תר"ח[ 1848. מהדורה יחידה.
האדמו"ר בעל ה"עטרת צבי" מזידיטשוב - הגאון הקדוש רבי צבי הירש אייכנשטיין )תקכ"ג-תקצ"א, אנצ' 
לחסידות, ג', עמ' תקצו-תקצט(, נודע בכינויו "שר בית הזוהר" על שום גדלותו בחכמת הקבלה. מגיל צעיר 
נודע כ"עילוי" מופלא בעל ידיעות מקיפות בכל חלקי התורה. מתלמידיו הגדולים וממקורביו של החוזה 
מלובלין. נסע ונפגש גם עם יתר גדולי החסידות, ביניהם רבי משה ליב מסאסוב, רבי ישראל המגיד מקוז'ניץ, 
רבי מנחם מנדל מרימנוב ורבי אברהם יהושע העשיל מאפטא. לאחר פטירת רבו החוזה מלובלין, בשנת 
זידיטשוב תחת הנהגתו של רבי צבי הירש לאחד ממרכזי החסידות הגדולים והחשובים  תקע"ה, הפכה 
בגליציה. ההערצה אליו היתה עצומה, והתבטאה גם בדברי שבח מופלאים שנאמרו עליו על ידי צדיקי 

דורו. מבין תלמידיו בתורת הקבלה היה גם הגאון המלבי"ם )על אף שלא היה חסיד(.
בשלושה  נדפס  הוא  בתורת הקבלה.  ידיעותיו  מעומק  הזוהר מתגלה מעט  ספר  על  צבי"  "עטרת  בספרו 
חלקים, בשנים תקצ"ד-תר"א בקירוב. הספר שלפנינו הוא חלק השלמה לספר זה. החל מהמהדורה השניה 

של עטרת צבי, שנדפסה בלבוב תרל"א-תרל"ב, שובץ רובו של קונטרס השמות בפנים הספר. 
רישום בעלות בדף השער: "זה הספר שייך להרבני ישראל בן אפרים פישל סקאצלאס...". 

נוספים, עם  ובדפים  וסימני עש בדף השער  22.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרעים  ]15[ דף.  ב,   ,]1[
פגיעות במסגרת השער ובטקסט, משוקמים במילוי נייר. חותמות דיו כהות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $400

126. Ateret Tzvi (Zidichov) – Part II – 
Lviv, 1841 – First Edition 
Ateret Tzvi, commentary on the Zohar, 
Part II on Shemot, by Rebbe Tzvi Hirsh of 
Zidichov – the "Sar Beit HaZohar". [Lviv, 
1841?]. First edition.
Part II of three parts.
Rebbe Tzvi Hirsh Eichenstein, the Ateret 
Tzvi of Zidichov (1763-1831), was known 
by the name "Sar Beit HaZohar" due to 
his exceptional knowledge of kabbalah. 
A glimpse of his profound kabbalistic 
knowledge is revealed in his book Ateret 
Tzvi on the Zohar.
Stamp on p. 2a (indistinct).
[1], 54 leaves. 23 cm. Fair condition. Stains, 
including dampstains and traces of past 
dampness. Open tears and worming, 
affecting text of title page and other leaves, 
repaired with paper (all leaves restored). 
New binding.
Opening price: $300
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127. Kuntres HaShemot (Zidichov) – Lviv, 1848 – Only Edition
Kuntres HaShemot, supplement to the book Ateret Tzvi, with a lengthy commentary 
to a passage of Zohar from Parshat Vayikra, and other essays omitted from Ateret Tzvi, 
by the Sar Beit HaZohar Rabbi Tzvi Hirsh of Zidichov. Lviv: Chawe Grosman, 1848. 
Only edition.
Rebbe Tzvi Hirsh Eichenstein, the Ateret Tzvi of Zidichov (1763-1831), was known 
by the name "Sar Beit HaZohar" due to his exceptional knowledge of kabbalah. Close 
disciple of the Chozeh of Lublin. Under his leadership, Zidichov became one of the 
largest and most prominent Chassidic centers in Galicia. 
A glimpse of his profound kabbalistic knowledge is revealed in his book Ateret Tzvi 
on the Zohar, published in three parts in ca. 1834-1841. In later editions, most of the 
contents of Kuntres HaShemot was included as an integral part of the book.
Ownership inscription on the title page.
[1], 2, [15] leaves. 22.5 cm. Good-fair condition. Stains. Tears and worming to title page 
and other leaves, affecting title page border and text, repaired with paper. Dark ink 
stamps. New leather binding.
Opening price: $400
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 - )ראזדיל(  קדושים  דעת  ספר   .128
לבוב, תר"ט - מהדורה ראשונה 

ספר דעת קדושים, עניני קבלה וחסידות, מאת 
אב"ד  ]אייכנשטיין[  צבי  יהודה  רבי  האדמו"ר 
 ,Chawa Grossmann דפוס  לבוב,  ראזדיל. 

]תר"ט[ 1848. מהדורה ראשונה.
צבי  יהודה  רבי  המקובל  האדמו"ר  המחבר, 
אדמו"רי  מגדולי  )תקנ"א-תר"ח(,  אייכנשטיין 
מסאמבור  משה  רבי  של  בנו  זידיטשוב,  בית 
מזידיטשוב.  צבי"  ה"עטרת  דודו  וחתן 
חתנו  ידי  על  לדפוס  הובא  שלפנינו  הספר 
שרגא  יחזקאל  רבי  האדמו"ר  שלישי(  )בזיווג 
כאב"ד  מקומו  את  שמילא  הלברשטאם, 
ראזדיל )עד שעבר לכהן כאב"ד שיניווא(, ועל 
ידי תלמידו המקובל הקדוש רבי יצחק אייזיק 
דודו  סוואליווע,  אב"ד  )תקפ"ד-תרנ"ד(,  ווייס 
ספינקא.  לבית  הראשון  האדמו"ר  של  ורבו 
בראש הספר הסכמה מאת האדמו"ר רבי חיים 
הלברשטאם מצאנז, מחותנו של המחבר ואביו 
של מו"ל הספר - רבי יחזקאל שרגא. בהסכמתו 

כותב רבי חיים הלברשטאם על חשיבות הספר ודרכו בחכמת הקבלה: "... ומי אנכי שפל אנשים להעיד 
על גודל יקר הערך, אשר כמעט לא זכיתי להבין דבריו הקדושים... כי מי אשר חכמת ד' בקרבו, יבין כי 
רב מעשהו... כי מלבד אשר במרומים ידבר, גם יראה ומוסר ממנו ילקח, ולהורות לעם ד' דרך ילכו בה...".

האדמו"ר המחבר החשיב מאד את חיבוריו. מסופר שזמן מה לפני פטירתו ביקש שיביאו לו את כל חיבוריו 
שהיו בכתב-יד, ואמר: "תאמינו לי שאני בעצמי צריך אני לייגע את מוחי כדי להבין את הכוונה שהייתה 
לי בשעת כתיבתם". האדמו"ר רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב נהג להחזיק את הספר "דעת קדושים" בתוך 

תיק הטלית והתפילין שלו, כדי שיוכל לעיין בו מיד לאחר התפילה )צבי לצדיק, אות לו(.
חותמות "נח כ"ץ האלצער קרשאנוב". רישומים וחתימות בדף המגן הקדמי )בהם: "אברהם חיים גלאנצבערג 
אין באלחוב", "הק' יהודא משלם זושא בערגער מקראקא..."(. רישומי שמות לרפואה בדף המגן האחורי, 
ורישום על פטירת "הגאון המפורסים... בוצינא קדישא מופת הדור... מו"ה יצחק אייזיק היום יום ו' עש"ק 

עשרה לחדש שבט דשנת כת"ר לפ"ק". 
]2[, עז דף. 23.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי קל. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. 

רישומים. חותמות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $400
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- ליקוטי תורה והש"ס, סט שלם,  ספרי מהרי"א מזידיטשוב - מהדורות ראשונות   .129
תרל"ז-תרנ"ב / ליקוטי מהרי"א על ילקוט שמעוני / הקדמת לקוטי תורה והש"ס

ובית מדרשו: סט שלם של ספרו "ליקוטי  אוסף מספרי האדמו"ר רבי יצחק אייזיק )מהרי"א( מזידיטשוב 
תורה והש"ס"; שני חלקי ספרו "ליקוטי מהרי"א" על ילקוט שמעוני; וספר "הקדמת ליקוטי תורה והש"ס", 

מאת האדמו"ר בעל "אמרי יוסף" מספינקא, תלמיד המחבר.
· ספר ליקוטי תורה והש"ס, דרושים על התורה בדרך החסידות, חלקים ראשון-חמישי, בראשית-דברים, 
מאת האדמו"ר רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב. לבוב-מונקאטש-מ.סיגעט, תרל"ז-תרנ"ב 1877-1892. מהדורות 

ראשונות של חמשת החלקים, בחמישה כרכים.
שבספריה  בעותק  מופיע  ואינו  הביבליוגרפיה,  במפעל  נרשם  שלא  נוסף,  שער  דף  הראשון  בכרך 

הלאומית. מעבר לדף זה רשימת "שמות המתנדבים".
 ספר לקוטי מהרי"א על ילקוט שמעוני, חידושים בדרך החסידות, חלק ראשון על נביאים וחלק שני על 
 .1889-1890 תר"נ  ניק,  משולם  יעקב  דפוס  לבוב,  מזידיטשוב.  אייזיק  יצחק  רבי  האדמו"ר  מאת  כתובים, 

מהדורה ראשונה. שני חלקים בשני כרכים.
· ספר הקדמת לקוטי תורה והש"ס, מאת האדמו"ר רבי יוסף מאיר מספינקא, בעל ספר "אמרי יוסף", תלמיד 
מהרי"א מזידיטשוב. מונקאטש, דפוס דוב מייזעלס עט חיים גארטענבערג, תרע"א ]1911[. הקדמה זו לספר 
לקוטי תורה והש"ס, מאת תלמיד המחבר, הופיעה בשלמותה בראש כרך דברים, שנדפס בשנת תרנ"ב, 

וכאן נדפסה בשנית.
8 ספרים, ב-8 כרכים. גודל ומצב משתנים. חותמות, חתימות ורישומים בכתב-יד. כריכות חדשות.

פתיחה: $400

128. Daat Kedoshim (Rozdil) – Lviv, 1848 – First Edition
Daat Kedoshim, Kabbalah and Chassidut, by Rebbe Yehuda Zvi [Eichenstein] rabbi of 
Rozdil. Lviv: Chawa Grossmann, 1848. First edition.
The author, Rebbe Yehuda Tzvi Eichenstein (1791-1847) was a prominent rebbe of the 
Zidichov dynasty. The book was published by Rebbe Yechezkel Shraga Halberstam of 
Shinova, son-in-law of the author.
Stamps. Inscriptions and signatures on the front endpaper. Inscriptions of names 
to pray for recovery on back endpaper, and inscription recording the passing of a 
prominent Torah scholar R. Yitzchak Eizik on Friday, 10th Shevat 1860.
[2], 77 leaves. 23.5 cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains. Minor wear. 
Worming, affecting text. Inscriptions. Stamps. New leather binding.
Opening price: $400
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129. Books by Rabbi Yitzchak Eizik of Zidichov – First Editions – Likutei Torah 
VehaShas, Complete Set, 1877-1892 / Likutei Maharya on Yalkut Shimoni / 
Hakdamat Likutei Torah VehaShas
Collection of books by Rebbe Yitzchak Eizik of Zidichov and his school: complete set of 
Likutei Torah VehaShas; two parts of Likutei Maharya on Yalkut Shimoni; and Hakdamat 
Likutei Torah VehaShas, by the Imrei Yosef of Spinka, disciple of R. Yitzchak Eizik.
· Likutei Torah VehaShas, Chassidic homiletics on the Torah portions, parts I-V, 
Bereshit-Devarim. Lviv-Munkacs-Sighet, 1877-1892. First editions of all five parts, in 
five volumes.
In first volume, additional title page, not listed in the Bibliography of the Hebrew 
Book, and absent in the NLI copy. 
· Likutei Maharya on Yalkut Shimoni, Chassidic novellae, Part I on Neviim and Part 
II on Ketuvim. Lviv: Yaakov Meshulam Nik, 1889-1890. First edition. Two parts in two 
volumes. 
· Hakdamat Likutei Torah VehaShas, by Rebbe Yosef Meir of Spinka, the Imrei Yosef, 
disciple of R. Yitzchak Eizik of Zidichov. Munkacs: Bernhardt Meisels & Gartenberg, 
1911. 
8 books in 8 volumes. Size and condition vary. Stamps, signatures and handwritten 
inscriptions. New bindings.
Opening price: $400
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130. Ahavat Shalom (Kosov) – Lviv, 1833 – First Edition
Ahavat Shalom, Chassidic discourses on the Torah portions, by Rebbe Menachem 
Mendel Hager of Kosov – founder of the Vizhnitz and Kosov Chassidic dynasties. 
Lviv, [1833]. First edition.
Rebbe Menachem Mendel Hager (1768-1826) was the son of R. Yaakov Koppel Chassid, 
cantor in the Beit Midrash of the Baal Shem Tov and member of his inner circle of 
disciples. Disciple of the early Chassidic masters R. Elimelech of Lizhensk and R. Tzvi 
Hirsh of Nadvorna. 
[4], 131 leaves. 22.5 cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains and traces 
of past dampness, with mold. Minor wear. Tear to one leaf, affecting text. inscription. 
Stamp. New leather binding.
False imprint for Lviv, 1802 on title page.
Opening price: $1000

לבוב,   - )קוסוב(  שלום  אהבת  ספר   .130
תקצ"ג - מהדורה ראשונה

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

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

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

בשעת  קודש  ובשבת  קודש  שבת  בליל  קדשו  מפי  שמעתי  הנאמרים  הדברים  "אלה  בהקדמתו:  המספר 
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. 22.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי ועקבות רטיבות, עם סימני עובש. בלאי קל. 

קרע עם פגיעה בטקסט באחד מהדפים. רישום. חותמת. כריכת עור 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
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131. ספר אהבת שלום )קוסוב( - שלוש 
מהדורות - שנות הת"ר

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

שלוש מהדורות:
· לבוב, ]חסר שם מדפיס[, תר"י ]1850[.

למשה  "שייך  השער:  בדף  בכתב-יד  רישום 
יהודא כהנא".

]2[, פב דף. 24 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, 
קרעים  קלים.  עש  סימני  רטיבות.  כתמי  בהם 

קטנים בשולי הדפים. כריכה חדשה.

· לבוב, דפוס S. Back, תרי"ט 1859.
]צ"ל: סו[ דף. 23.5 ס"מ. ספירת דפים  ]2[, סח 
כתמי  בהם  כתמים,  בינוני.  מצב  משובשת. 
בטקסט.  פגיעות  עם  רבים,  עש  סימני  רטיבות. 
ונייר  נייר  הדבקות  דפים.  מספר  בשולי  קרעים 
כריכה  חותמת.  דפים.  במספר  לחיזוק  דבק 

חדשה. 
)הירש   R. Eckhardt דפוס  טשערנאוויץ,   ·

וואהל(, ]תרמ"ג[ 1883. 
]4[, צו, צט-קיח דף. 22 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. קרעים ספורים בשולי 

הדפים. רישומים וחותמות. כריכה חדשה.
מחבר הספר, האדמו"ר רבי מנחם מנדל הגר )תקכ"ח-תקפ"ו; אנצ' לחסידות, ב', עמ' צח(, נולד לאביו רבי 
יעקב קאפל חסיד - מבני חבורתו של הבעש"ט, ושליח הציבור בבית מדרשו. תלמידם של גדולי החסידות, 
רבי אלימלך מליז'נסק ורבי צבי הירש מנדבורנה. בשנת תקס"ב החל להנהיג עדה, לאחר פטירת רבו הקדוש 
רבי צבי הירש מנדבורנה. בהקדמה לספר כותב חתן המחבר רבי גרשון מראזדיל שרוב דבריו נסובים על 
שלושה עניינים: "בקדושת שבת קודש... ובנתינת צדקה... ובתיקון אות ברית קודש... ועפ"י הרוב בשלשה 
דברים האלה שם לידידיו סוד דתו...". הספר נכתב על ידי תלמיד המחבר, רבי חיים נתן נטע מלאנטשין, 
בשעת  קודש  ובשבת  קודש  שבת  בליל  קדשו  מפי  שמעתי  הנאמרים  הדברים  "אלה  בהקדמתו:  המספר 
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...".

פתיחה: $300
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131. Ahavat Shalom (Kosov) – Three Editions – 1850-1883
Ahavat Shalom, Chassidic discourses on the Torah portions, by Rebbe Menachem 
Mendel Hager of Kosov – founder of the Vizhnitz and Kosov Chassidic dynasties. 
Three editions:
· Lviv: [printer not indicated], 1850.
Handwritten inscription on the title page.
[2], 82 leaves. 24 cm. Good-fair condition. Stains, including dampstains. Minor 
worming. Minor marginal open tears. New binding.
· Lviv: S. Back, 1859.
[2], 68 [i.e. 66] leaves. 23.5 cm. Misfoliation. Fair condition. Stains, including dampstains. 
Extensive worming, affecting text. Marginal tears to several leaves. Several leaves 
reinforced with paper and tape. Stamp. New binding.
· Czernowitz: R. Eckhardt (Hirsch Wohl), 1883.
[4], 96, 99-118 leaves. 22 cm. Good-fair condition. Stains. Worming, affecting text. Some 
marginal tears. Inscriptions and stamps. New binding.
Rebbe Menachem Mendel Hager (1768-1826) was the son of R. Yaakov Koppel Chassid, 
cantor in the Beit Midrash of the Baal Shem Tov and member of his inner circle of 
disciples. He was the disciple of the early Chassidic masters R. Elimelech of Lizhensk 
and R. Tzvi Hirsh of Nadvorna, leading his own court after the latter's passing.
Opening price: $300

132. ספר תהילים "אמרות טהורות" - וורשא, תקצ"ט - הפירוש החסידי הראשון שנדפס 
על ספר תהלים

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

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

בקוז'ניץ, לאחר שביקר בה ואמר: "עיר זו נאה לשכב בה".
]2[, סז; נט דף. 22 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרעים בשולי דף השער וקרע חסר גדול בחלקו התחתון, 
עם פגיעה בטקסט )פגיעה במספר שורות משני צדי הדף(, משוקמים בהדבקת נייר, עם השלמות בכתב-יד 
ובצילום. קרעים קלים בשולי כמה דפים נוספים. סימני עש, עם פגיעות קלות בטקסט במספר דפים. דף 

השער ומספר דפים נוספים מנותקים. רישומים בכתב-יד. כריכה חדשה.

פתיחה: $500
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132. Tehillim Amarot Tehorot 
– Warsaw, 1838 – First Printed 
Chassidic Commentary on 
Tehillim
Amarot Tehorot on Tehillim, 
by R. Eliezer HaLevi Horowitz, 
rabbi of Tarnogród. Warsaw: D. L. 
Sklower, 1838. The first Chassidic 
commentary printed on Tehillim.
R. Eliezer HaLevi Horowitz Rabbi 
of Tarnogród (d. 1806), a holy and 
eminent Torah scholar. Descendant 
of the Shelah, disciple of R. Yechiel 
Michel of Zlotchov and R. Elimelech 
of Lizhensk, and disciple-colleague 
of the Chozeh of Lublin and the 
Maggid of Kozhnitz. He died 
and was buried in Kozhnitz, after 
visiting the city and stating: "This 
city is fit for burial".
[2], 67; 59 leaves. 22 cm. Good-fair 
condition. Stains. Marginal tears to title page and large open tear to lower part of title 
page, affecting text (affecting several lines of text on recto and verso), repaired with 
paper, with handwritten and photocopy text replacement. Minor marginal tears to 
some other leaves. Worming, slightly affecting text in several places. Title page and 
several other leaves detached. Handwritten inscriptions. New binding.
Opening price: $500
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133. אוסף גדול מספרי הרב הקדוש מבוטשאטש
אוסף ספרים מחיבוריו של הרב הקדוש רבי אברהם דוד )וואהרמאן( האדמו"ר מבוטשאטש - רובם מהדורות 

ראשונות:
1. ספר ברכת דוד, על חמשה חומשי תורה, מאת האדמו"ר רבי אברהם דוד מבוטשאטש. לבוב, דפוס: 
"Jihdas Rosanis - תקס"ה 1800" ]תר"ה 1845[. מהדורה ראשונה. שנת הדפוס ושם המדפיסה מזוייפים. 
תאריך ההדפסה האמיתי נרמז בחתימת המביא לבית הדפוס שבסוף הספר, בה הודגשו המילים "תפלה 
לאלה'י דוד", דהיינו תר"ה. זיופים מן הסוג הזה נעשו בספרי החסידות שנדפסו בגליציה באותה תקופה 
בשל איסורי צנזורה ורדיפות המשכילים נגד החסידים ]א' יערי מונה 16 ספרים שזויפו באופן הזה. ראה: א' 

יערי, בית דפוסה של הרבנית יהודית ראזאניש בלבוב, קרית ספר, יז, ת"ש, עמ' 107, מס' 43[.
פגיעה  וקרעים חסרים, ללא  טוב-בינוני. כתמים, בלאי  וירקרק. מצב  נייר כחלחל  ס"מ.   23 דף.  ]2[, קפב 

בטקסט. סימני עש קלים. חותמות. כריכת עור חדשה.
ושמועות  תורה  דברי  ליקוטי  עם  מבוטשאטש,  דוד  אברהם  רבי  על  הספדים  קובץ  חיים,  נשמת  ספר   .2

מדבריו. ]זולקווא? תר"א 1841[. מהדורה יחידה.
]23[ דף )מתוך ]25[ דף במקור. חסרים 2 דפים ]2-3[(. 17 ס"מ. מצב משתנה, בינוני-טוב. כתמים, בלאי 

וקרעים חסרים, עם פגיעות בטקסט והדבקות נייר. כריכה חדשה.
3. קונטרס אמרות טהורות, בענייני טבילת מצוה, טבילת כלים והלכות שבת, מאת האדמו"ר רבי אברהם 

דוד אבד"ק בוטשאטש. למברג, דפוס יעקב משולם ניק, ]תר"מ[ 1880. מהדורה ראשונה. 
]1[, ב-טז דף. 18.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בלאי וקרעים. חותמות ורישומים. כריכת עור חדשה.

4. ספר תפלה לדוד, בענייני ברכות, ובנוסחאות התפילה, מאת האדמו"ר רבי אברהם דוד אבד"ק בוטשאטש. 
למברג, דפוס יעקב משולם ניק, ]תרמ"ו[ 1886. מהדורה ראשונה.

]40[ דף. 16.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בלאי וקרעים. הדבקות נייר. סימני עש קלים. כריכה חדשה.
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5. ספר ברכת אברהם, ענייני ברכות, מנהגות ועניינים שונים, מאת רבי משה דוב מקולומייא, אשר שמעם 
מפי רבו האדמו"ר רבי אברהם דוד מבוטשאטש. קולומייא, דפוס אלטער טייכער, תרמ"ח 1887. מהדורה 

יחידה.
]1[, ב-כג דף. 18 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בלאי וקרעים חסרים, עם פגיעות בטקסט והדבקות נייר. חותמות, 

רישומים וחתימות. כריכה חדשה.
6. ספר מחזה אברהם, על התורה, עם ספר חוזה דוד על נביאים וכתובים, מאת האדמו"ר רבי אברהם דוד 
מבוטשאטש, ובסופו דרשות "חזון למועד". לבוב, דפוס A. Waydomtcz, ]תרל"ו[ 1876. מהדורה יחידה. 
רישום בעלות וחותמת של הרה"צ רבי נח "החופ"ק באטישאן" - בנו של האדמו"ר )מווארשא( רבי חיים 

משה זאב מקארוב )מו"ל הספר "קב חן" מסבו הקדוש הרה"ק רבי נח מקארוב(. 
]2[, סד; מד דף. 23 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בלאי וקרעים. חותמות, רישומים וקשקושים. כריכה חדשה.

7-8. ספר אשל אברהם, על שולחן ערוך אורח חיים, מאת האדמו"ר רבי אברהם דוד מבוטשאטש. למברג, 
דפוס פעסיל באלאבאן, תרמ"ו 1886. מהדורה שניה. שני כרכים. חותמות הגאון המקובל רבי "ישעי' אשר 

זעליג מרגליות - מעיה"ק ירושלים תובב"א".
שני כרכים- ]1[, ב-לב דף; ]1[, ב-יב דף. 45 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בלאי וקרעים. סימני עש קלים. 

כריכות חדשות.
9-11. ספר אשל אברהם, על שולחן ערוך אורח חיים, מאת האדמו"ר רבי אברהם דוד מבוטשאטש. למברג, 
דפוס פעסיל באלאבאן, ]תרנ"ג[ 1893. מהדורה שלישית )לא רשומה במפעל הביבליוגרפיה(. שני כרכים. 
כרך ב' כרוך עם: ספר הגהות וחידושים על שולחן ערוך יורה דעה, מאת הגאון רבי משה סופר בעל ה"חתם 

סופר". למברג, דפוס פעסיל באלאבאן, תרמ"ט 1893.
שני כרכים: ]1[, ב-כא דף; ]1[, ב-ח דף; ]1[, ב-ז דף. 42 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בלאי וקרעים. סימני 

עש קלים. כריכות חדשות.
דוד  רבי אברהם  חיים, מאת האדמו"ר  אורח  ערוך  על שולחן  תנינא,  - מהדורה  12. ספר אשל אברהם 

מבוטשאטש. בוטשאטש, דפוס זאב דראטלער, תרס"ו 1906. מהדורה ראשונה.
]2[, צו דף. 24.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בלאי וקרעים. רישומים וחותמות. כריכת עור חדשה.

13-14. ספר דעת קדושים, חלק ראשון מספר קדשי דוד על הלכות שחיטה וטריפות, מאת האדמו"ר רבי 
אברהם דוד מבוטשאטש; עם גידולי הקדש ומקדש מעט, מאת רבי פייבל הלוי ]שרייער[ אבד"ק בראדשין 
וראב"ד קאלאמיא. למברג, דפוס פעסיל באלאבאן, תר"מ 1880. מהדורה שניה. שני עותקים שונים של 

אותה מהדורה, שיצאה פעמיים באותה שנה בהבדלי פגינציה וטיפוגרפיה.
עותק א': ]2[, יד, יג-קצה דף. 34.5 ס"מ. נייר יבש במיוחד. מצב בינוני-גרוע. כתמים, בלאי וקרעים רבים, 

עם פגיעות בטקסט. כריכה חדשה.
עותק ב': ]2[, ג-ט, ]1[, יא-קצז, קצט-ר דף. 34.5 ס"מ. נייר יבש. מצב בינוני. כתמים, בלאי וקרעים רבים. 

חותמות. כריכת עור חדשה.
15. ספר דעת קדושים, קדשי דוד על הלכות מליחה, בשר בחלב והלכות קטנות, מאת האדמו"ר רבי אברהם 
דוד מבוטשאטש; עם גידולי הקדש ומקדש מעט, מאת רבי פייבל הלוי ]שרייער[ אבד"ק בראדשין וראב"ד 

קאלאמיא. למברג, דפוס א' סאלאט, תרע"ב 1911. שני שערים. 
]4[, פד דף. 33.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בלאי וקרעים. סימני עש קלים. כריכה חדשה.

16-17. ספר דברי אברהם, חלק ב', ביאורים מאת רבי יחזקאל פרענקיל מהוסאטין על ספר דעת קדושים, יורה 
דעה סי' מ-ס, מאת האדמו"ר רבי אברהם דוד מבוטשאטש. פרמישלא, דפוס זופניק-קנאללער, תרמ"ו ]1886[. 
דפוס  פרמישלה,  מהוסאטין.  פרענקיל  יחזקאל  רבי  מאת  גיטין,  שמות  בדיני  השמות,  קונטרס  עם:  כרוך 

זופניק-קנאללער, תרמ"ו ]1886[. 
]2[, מז; ]1[, לג דף. 36 ס"מ. מצב כללי טוב-בינוני. דפים אחרונים פגומים. חיתוך דפים עם פגיעה קלה 

בכותרות 4 דפים אחרונים. בשני הדפים האחרונים, קרעים חסרים עם פגיעה בטקסט. כריכה חדשה.
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18. ספר דברי אברהם, חלק א', ביאורים מאת רבי יחזקאל פרענקיל מהוסאטין על ספר דעת קדושים, יורה 
אלטער  דפוס  קולומייא,  מבוטשאטש.  דוד  אברהם  רבי  האדמו"ר  א-כח, מאת  סי'  הלכות שחיטה,  דעה 

טייכער, תרנ"ד ]1893-4[. מהדורה יחידה.
]7[, סט דף. 24 ס"מ. נייר יבש. מצב טוב, קרעים קלים. כריכה חדשה.

19. קונטרס תר"ל ]כללי תרתי לריעותא[, עם כללי הכי רביתייהו - מתוך ספר דעת קדושים, מאת האדמו"ר 
רבי אברהם דוד מבוטשאטש; עם ביאורי דברי אברהם, מאת רבי יחזקאל פרענקיל מהוסאטין. קולומייא, 

דפוס אלטער טייכער, תרנ"ג ]1893[. מהדורה יחידה.
]4[, מו דף. 25.5 ס"מ. מצב טוב, קרעים קלים. כריכה חדשה.

20. ספר עזר מקודש, על הלכות גיטין ושמות אנשים ונשים, מאת האדמו"ר רבי אברהם דוד מבוטשאטש; עם 
גידולי הקדש ומקדש מעט, מאת רבי פייבל הלוי ]שרייער[ אבד"ק בראדשין וראב"ד קאלאמיא. בילגורייא, 

דפוס נטע קרוננברג, תרצ"ג 1932.
]1[, ב-נח דף. 33 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני עש. כריכה חדשה.

21. ספר מילי דחסידותא, דברי הלכה וחסידות, על ספר חסידים מרבינו יהודה החסיד, מאת האדמו"ר 
רבי אברהם דוד מבוטשאטש. בהוצאת רבי שמואל דוד הכהן פרידמן דומ"צ חוסט. מרמרוש-סיגט, דפוס 

אברהם קויפמן ובניו, תר"ע ]1910[. מהדורה שניה.
]2[, סב דף. 18.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בלאי וקרעים קלים. חותמות. כריכה חדשה.

סך הכל: 21 ספרים ב-19 כרכים.

פתיחה: $1500

המחבר הקדוש, האדמו"ר רבי אברהם דוד וואהרמן "הגאון מבוטשאטש" )תקל"א-תר"א, אנצ' 

לחסידות, א', עמ' סח-עב(, מגדולי דורו בתורה ובחסידות ומגדולי הפוסקים. בהיותו כבן תשע 

פגש אותו הגאון רבי משולם איגרא ושוחח עמו בדברי תורה, לאחר מכן התבטא רבי משולם 

נישואיו התקרב לחסידות  רבני הדור. לאחר  זה עתיד להיות מורה הוראה מופת לכל  ילד  כי 

והתקשר עם גדולי האדמו"רים בדורו, רבי לוי יצחק מברדיטשוב, רבי משה ליב מסאסוב, רבי 

חיים מטשרנוביץ ורבי צבי הירש מנדבורנה. בהיותו כבן עשרים נתמנה לאב"ד בעיר יאזלוביץ. 

מסופר כי הצדיק רבי מאיר מפרמישלן שעבר אז בעיר חש בקדושה השוררת במקום ואמר כי 

היא בזכותו. בשנת תקע"ד נתמנה לאב"ד בוטשאטש על מקום חותנו ורבו רבי צבי הירש קרא 

וקיבל על  ימיו בתורה בעומק העיון  כל  וצדיק. עסק  כגאון מופלג  נודע  "נטע שעשועים".  בעל 

עצמו לחדש לפחות ח"י הלכות]![ בכל שבוע, ולעת זקנתו הכפיל את פרי תנובתו, אז קיבל על 

עצמו לחדש ל"ו הלכות]![ בכל שבוע. את כל חידושיו אלו היה מעלה על הכתב לבל תאבד אף 

טיפה מהם )היה מורגל בפיו לומר: "מה נורא מאמר חז"ל על השוכח דבר ממשנתו וכו', ואמנם 

אם מתוך כתבו יוכל להיות נזכר, נחשב כאילו משנתו סדורה תמיד בפיו... ובזה נקבצו... המון 

רבבות ניירות כתובים באצבע איש אלוקים... והיה מתאנח על אשר עצרוהו מן השמים מלסדר 

חיבוריו כלבבו להפיצם בישראל" - דור דעה, עמ' ריג-ריד, על פי הקדמת תלמידו בעל "גידולי 

הקודש(. חיבר ספרים רבים בהלכה, באגדה ובחסידות, ביניהם: "ברכת דוד" - על התורה, "מחזה 

אברהם", ברכת אברהם", "מילי דחסידותא", "דעת קדושים" על יו"ד, "עזר מקודש" על אה"ע, 

"כסף הקדשים" על חו"מ, ועוד. חיבוריו ההלכתיים הפכו לספרי יסוד בפסיקת ההלכה. חיבורו 

"אשל אברהם" על שו"ע או"ח נדפס במהדורות שונות של השולחן ערוך ומובא אלפי פעמים 

בספרות הפוסקים ]נהוג לכנות חיבור זה "אשל אברהם - בוטשאטש", כדי להבדילו מהחיבור 

"אשל אברהם" שקדם לו[. 
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133. Large Collection of Books by 
the Rebbe of Buchach
Collection of books by Rebbe Avraham 
David (Wahrman) of Buchach – mostly 
first editions.
1. Birkat David, on the Five Books of 
the Torah. Lviv, [1845]. First edition. 
False imprint on the title page. 
2. Nishmat Chaim, eulogies on R. 
Avraham David of Buchach, with 
selections of his Torah thoughts. 
[Zhovkva? 1841]. Only edition.
3. Amarot Tehorot, on ritual immersion, 
immersion of vessels and laws of 
Shabbat. Lviv: Jacob Meshulam Nik, 
1880. First edition.
4. Tefillah LeDavid, on blessings and 
prayer texts. Lviv: Jacob Meshulam 
Nik, 1886. First edition.
5. Birkat Avraham, on blessings, 
customs and various topics, by R. 
Moshe Dov of Kolomyia, as heard 
from his teacher Rebbe Avraham David of Buchach. Kolomyia: Alter Teicher, 1887. 
Only edition. 
6. Machazeh Avraham on the Torah, with Chozeh David on Neviim and Ketuvim, 
and Chazon LaMoed homilies. Lviv: A. Waydomtcz, 1876. Only edition. Ownership 
inscription and stamp of R. Noach of Botoshan, son of Rebbe Chaim Moshe Ze'ev of 
Karov.
7-8. Eshel Avraham, on Shulchan Aruch Orach Chaim. Lviv: Pessel Balaban, 1886. 
Second edition. Two volumes. Stamps of the kabbalist R. Yeshaya Asher Zelig Margolies 
of Jerusalem.
9-11. Eshel Avraham, on Shulchan Aruch Orach Chaim. Lviv: Pessel Balaban, 1893. 
Third edition (not listed in the Bibliography of the Hebrew Book). Two volumes. Vol. 
II bound with Hagahot VeChiddushim on Shulchan Aruch Yoreh Deah, by the Chatam 
Sofer. Lviv: Pessel Balaban, 1893.
12. Eshel Avraham – Mahadura Tinyana, on Shulchan Aruch Orach Chaim. Buchach: 
Ze'ev Dratler, 1906. First edition.
13-14. Daat Kedoshim, Part I of Kodshei David on laws of shechitah and terefot; with 
Gidulei Hekdesh and Mikdash Me'at, by R. Feivel HaLevi [Schreier] Rabbi of Brodshin 
and head of the Kolomyia Beit Din. Lviv: Pessel Balaban, 1880. Second edition. Two 
different copies of the same edition, which was published twice the same year, with 
paginal and typographical variations.
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15. Daat Kedoshim, Kodshei David on laws of salting, kashrut and minor laws; with 
Gidulei Hekdesh and Mikdash Me'at. Lviv: E. Salat, 1911. Two title pages. 
16-17. Divrei Avraham, Part II, commentaries by R. Yechezkel Fränkel of Husiatyn on 
Daat Kedoshim, Yoreh De'ah sections 40-60. Premishla: Zupnik-Knoller, 1886.
Bound with: Kuntres HaShemot, spelling of names for Gittin (divorce documents), by 
R. Yechezkel Frankel of Husiatyn. Premishla: Zupnik-Knoller, 1886.
18. Divrei Avraham, Part I, on Daat Kedoshim, Yoreh De'ah laws of Shechitah, sections 
1-28. Kolomyia: Alter Teicher, 1893-1894. Only edition.
19. Kuntres Tartei LeReiuta, from Daat Kedoshim; with Divrei Avraham. Kolomyia: 
Alter Teicher, 1893. Only edition.
20. Ezer MiKodesh, on laws of Gittin (divorce documents) and names of men and 
women; with Gidulei Hekdesh and Mikdash Me'at. Biłgoraj: Nathan Kronenberg, 1932.
21. Milei DeChassiduta, Halachah an Chassidut on Sefer Chassidim. Maramureș- 
Sighet: Abraham Kaufman & sons, 1910. Second edition. 
Altogether 21 books in 19 volumes. Size and condition vary. See Hebrew description 
for more details.
Opening price: $1500

134. ספר בת עין )ַאְבריטש( - מהדורה ראשונה - ירושלים, תר"ז
ספר בת עין על התורה, מאת האדמו"ר רבי אברהם דוב מַאְבריטש. ירושלים, דפוס רבי ישראל ב"ק, ]תר"ז 

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

שהכנסתי בכתבים קדושת ארץ ישראל אשר עיני ה' אלהיך בה תמיד".
האדמו"ר רבי אהרן מטשרנוביל כותב בהסכמתו למהדורת תרכ"ט: "הנני... לברך... כל איש ואיש אשר יקח 

הספר הקדוש ההוא בכסף מלא שיזכו לראות שכר טוב בעמלם".
המפורסמים.  החסידות  מגדולי  )תקכ"ה-תר"א(,  מַאְבריטש  דוב  אברהם  רבי  הקדוש  האדמו"ר  המחבר, 
מתלמידי רבי נחום מטשרנוביל ובנו רבי מרדכי, ומתלמידי רבי זושא מאניפולי ורבי לוי יצחק מברדיטשוב. 
כארבעים שנה כיהן כאב"ד העיר אבריטש, ועל שמה נודע שמו "הרב הקדוש מאווריטש". בשנת תקצ"ג 
עלה לארץ ישראל והתיישב בעיר צפת, שם יסד את בית מדרשו והיה לרב ומנהיג של קהילות החסידים. 
מפורסם הסיפור על נס הצלתו בעת רעידת האדמה הקשה בשנת תקצ"ז, שארעה כידוע בשעת תפלת 
מנחה בבתי הכנסיות. הרב מַאְבריטש הזהיר את חסידיו שלא לצאת מבית הכנסת, נשכב על הארץ, וכל 
הקהל סביבו אחז באבנטו. כל הבנין התמוטט, מלבד שטח מצומצם בו היו הרב והציבור. ]לאחר זמן, סיפר 
הרב מַאְבריטש כי ראה שהרעש היה שלא כדרך הטבע מאחר שהאבנים נזרקו לצדדים ולא נפלו למטה 
לארץ מחמת הכובד. אזי הבין שכח הסט"א תקיף, לכן נשכב בהכנעה על הארץ - "חבי רגע עד יעבור זעם"[. 
לאחר הרעש שיקם מחדש את קהילת צפת, ולא נתן לנטוש את העיר הקדושה. נפטר במגפת הדבר בשנת 
תר"א ולאחר פטירתו פסקה המגפה. סיפורי מופת רבים מסופרים על גודל קדושתו וכוחו הגדול לפעול 

ישועות עבור עם ישראל. ספרו הקדוש "בת עין" נחשב לאחד מספרי היסוד של תורת החסידות.
רישום בכתב-יד בדף השער: "שנת התרנ"ג ליצירה, הצעיר בנימין שושן ס"ט".
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כתמים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   19 דף.   ]1[ קכה,   ,]2[
בהם כתמי ועקבות רטיבות. סימני עש, עם פגיעות 
בטקסט, משוקמים במילוי נייר. קרעים חסרים בדף 
בדף  גדול  חסר  קרע  בהם  נוספים,  ובדפים  השער 
השער,  ובמסגרת  בטקסט  פגיעות  עם  האחרון, 
בצילום  השלמות  )עם  נייר  בהשלמות  משוקמים 

במספר מקומות(. כריכת עור חדשה. 
)חסר  האחרון  הדף  את  גם  כולל  שלפנינו  העותק 
בחלקו והושלם בצילום(, עם רשימת המנויים מערי 
דף  מהעותקים.  בחלק  מופיע  שאינו  ישראל,  ארץ 
החסידי  היישוב  לאנשי  היסטורי  תיעוד  מהווה  זה 
בירושלים, צפת, טבריה וחברון באמצע המאה ה-19.

זמן קצר לאחר הדפסת מהדורה זו בירושלים נדפסה 
ככל  תר"י.  בז'יטומיר  הספר,  של  נוספת  מהדורה 
כי הספר כבר  בז'יטומיר  ידע המדפיס  לא  הנראה, 
מכתב-יד  נדפס  בז'יטומיר  הספר  בירושלים.  נדפס 
אחר, ועל כן קיימים שינויים בין המהדורות ]ראה 
על כך: נ' בן-מנחם, קרית ספר, כרך לז, תשכ"ב, עמ' 
401-402; בשערי ספר, ירושלים תשכ"ז, עמ' 49-53[.

ש' הלוי, מס' 38.

פתיחה: $1000

134. Bat Ayin (Ovruch) – First Edition – Jerusalem, 1847
Bat Ayin on the Torah, by Rebbe Avraham Dov of Ovruch. Jerusalem: R. Yisrael Bak, 
[1847]. First edition.
This book is a classic text of Chassidic thought and contains the holiness of Eretz Israel. 
It was written by the disciples of the author, but it was carefully edited by Rebbe 
Avraham Dov after Rebbe Mordechai of Chernobyl instructed him to print it. The first 
edition of the book was printed specifically in Eretz Israel and not in the Diaspora, 
following the instructions of Rebbe Yisrael of Ruzhin.
In his approbation to the 1869 edition, Rebbe Aharon of Chernobyl blesses anyone who 
buys the book at full price with success in all their dealings.
Handwritten inscription on title page, dated 1893.
[2], 125, [1] leaves. 19 cm. Fair condition. Stains, including dampstains and traces of 
past dampness. Worming, affecting text, repaired with paper. Open tears to title page 
and other leaves, including large open tear to final leaf, affecting text and title page 
border, repaired with paper (with photocopy replacement in several places). New 
leather binding.
Including final leaf with list of pre-subscribers from Eretz Israel, not present in some 
copies. This leaf serves as historical documentation of the members of the Chassidic 
settlement in Jerusalem, Safed, Tiberias and Hebron in the mid-19th century.
Opening price: $1000

134
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135. ספר בת עין להאדמו"ר מאבריטש 
ראשונה  מהדורה   - תר"י  ז'יטומיר,   -

של נוסח ב'

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

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

ירושלים תשכ"ז, עמ' 52-53(. 

135

החסידות  מגדולי  )תקכ"ה-תר"א(,  מַאְבריטש  דוב  אברהם  רבי  הקדוש  האדמו"ר  המחבר, 
מאניפולי  זושא  רבי  ומתלמידי  מרדכי,  רבי  ובנו  מטשרנוביל  נחום  רבי  מתלמידי  המפורסמים. 
נודע שמו  ועל שמה  אבריטש,  העיר  כאב"ד  כיהן  שנה  כארבעים  מברדיטשוב.  יצחק  לוי  ורבי 
"הרב הקדוש מאווריטש". בשנת תקצ"ג עלה לארץ ישראל והתיישב בעיר צפת, שם יסד את 
בית מדרשו והיה לרב ומנהיג של קהילות החסידים. מפורסם הסיפור על נס הצלתו בעת רעידת 
האדמה הקשה בשנת תקצ"ז, שארעה כידוע בשעת תפלת מנחה בבתי הכנסיות. הרב מַאְבריטש 
הזהיר את חסידיו שלא לצאת מבית הכנסת, נשכב על הארץ, וכל הקהל סביבו אחז באבנטו. 
כל הבניין התמוטט, מלבד שטח מצומצם בו היו הרב והציבור. ]לאחר זמן, סיפר הרב מַאְבריטש 
כי ראה שהרעש היה שלא כדרך הטבע מאחר שהאבנים נזרקו לצדדים ולא נפלו למטה לארץ 
מחמת הכובד. אזי הבין שכח הסט"א תקיף, לכן נשכב בהכנעה על הארץ - "חבי רגע עד יעבור 
זעם"[. לאחר הרעש שיקם מחדש את קהילת צפת, ולא הרשה לנטוש את העיר הקדושה. נפטר 
במגפת הדבר בשנת תר"א ולאחר פטירתו פסקה המגפה. סיפורי מופת רבים מסופרים על גודל 
קדושתו וכוחו הגדול לפעול ישועות עבור עם ישראל. ספרו הקדוש "בת עין" נחשב לאחד מספרי 

היסוד של תורת החסידות.

]4[, 244 עמ'. 21 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי רב וקמטים. קרעים, בהם קרעים 
חסרים בשולי דף השער, עם פגיעה קלה בטקסט מצדו השני של הדף, משוקמים בהדבקת נייר, וקרעים 
חסרים עם פגיעות קלות בטקסט במספר דפים נוספים. סימני עש עם פגיעות בטקסט. חתימות ורישומים 

רבים בדפי המגן. כריכת עור חדשה.
ללא חמשת הדפים בסוף הספר, של קונטרס השו"ת, החסרים בעותקים רבים ממהדורה זו. 

פתיחה: $300 
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135. Bat Ayin, by the Rebbe of Ovruch – Zhitomir, 1850 – First Edition of 
Second Version
Bat Ayin on the Torah, by Rebbe Avraham Dov of Ovruch and Safed. Zhitomir: R. 
Chanina Lipa, R. Aryeh Leib and R. Yehoshua Heshel Shapira, grandsons of the rabbi 
of Slavita, 1850.
Second edition, not identical to the first edition. This book was first printed in Jerusalem 
in 1847, based on the manuscript of R. Yisrael of Fălticeni, a disciple of Rebbe Avraham 
Dov of Ovruch. In 1850, the book was reprinted in Zhitomir based on the manuscript 
of a different disciple (R. Meshulam Zussman of Zhitomir), who presumably was not 
aware of the edition printed in Jerusalem. This edition contains many additions and 
variations in comparison to the Jerusalem edition.
[4], 244 pages. 21 cm. Fair condition. Stains, including dampstains. Extensive wear and 
creases. Tears, including marginal open tears to title page, slightly affecting text on 
verso, repaired with paper. Open tears to several other leaves, slightly affecting text. 
Worming, affecting text. Many signatures and inscriptions on endpapers. New leather 
binding.
Without five leaves of responsa at end of book, lacking in many copies of this edition.
Opening price: $300 

136. ספר בני יששכר )דינוב( - "מאמרי השבתות" מתוך החלק הראשון - זולקווא, תר"י 
- מהדורה ראשונה

ספר בני יששכר, "מאמר שבתות ד' ור"ח" - קונטרס "מאמרי השבתות", מתוך חלקו הראשון של הספר, 
מאת האדמו"ר רבי צבי אלימלך שפירא אב"ד דינוב. זולקווא, דפוס שאול דוב מאירהאפער, תר"י 1850. 

מהדורה ראשונה.
לפנינו עותק חלקי של חלק א', עם "מאמרי השבתות" בלבד. ללא עב הדפים הנוספים שנמצאים במקור 
בחלק זה, עם המאמרים על חודשים ניסן-אלול. חלק ב', ובו מאמרים לחדשים תשרי-אדר, נדפס בנפרד 
בלבוב באותה השנה וגם הוא אינו נמצא לפנינו )במפעל הביבליוגרפיה נכתב כי מאחר שאותיות הדפוס 

שונות בחלק ב', ומכיוון שישנו עמוד ריק בסוף חלק א', ניתן לשער כי חלק ב' נדפס בנפרד(.
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(.
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136. Bnei Yissaschar (Dinov) – Maamarei HaShabbatot from Part I – Zhovkva, 
1850 – First Edition
Bnei Yissaschar, Maamarei HaShabbatot from Part I of the book, by Rebbe Tzvi 
Elimelech Shapiro Rabbi of Dinov. Zhovkva: Saul Meyerhoffer, 1850. First edition.
A partial copy of part I, comprising Maamarei HaShabbatot only. Without the 72 
leaves originally included in this part, with essays on the months of Nissan-Elul. Part 
II, which appears to have been printed separately, is also not included in this copy.
Rebbe Tzvi Elimelech Langsam-Shapiro (1783-1841), a most prominent Chassidic 
leader, close disciple of R. Mendele of Rimanov, the Chozeh of Lublin and of other 
great Chassidic leaders.
[1], 24 leaves. 22.5 cm. Fair condition. Stains. Traces of past dampness. Extensive 
worming, affecting text, repaired with paper (minor handwritten text replacements). 
Leaves trimmed with slight damage to text in several places. New binding.
Opening price: $400

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

מונקאטש, בוקאווסק ועוד.
כתמים.  בינוני.  מצב  ס"מ.   22.5 דף.  כד   ,]1[
פגיעות  עם  רבים,  עש  סימני  רטיבות.  עקבות 
של  )השלמות  נייר  במילוי  משוקמים  בטקסט, 
עם  דפים  חיתוך  בכתב-יד(.  אותיות  מספר 
כריכה  דפים.  במספר  בטקסט  קלות  פגיעות 

חדשה. 

פתיחה: $400
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137. ספר אור החיים, עם ביאור מעין גנים לבעל "בני יששכר" - זולקווא, תר"ח - מהדורה 
ראשונה של הפירוש מעין גנים - חיבור פולמוסי חריף נגד משה מנדלסון ותנועת ההשכלה 

 - יעבץ  יוסף  ובלימוד פילוסופיה, מאת רבי  ספר אור החיים, תוכחות מוסר לעוסקים בחקירות באמונה 
"החסיד יעבץ", עם ביאורים והרחבות בשם "מעין גנים", מאת האדמו"ר רבי צבי אלימלך שפירא אב"ד 

דינוב, בעל ה"בני יששכר". זולקווא, ]תר"ח[ 1848. מהדורה ראשונה של הפירוש "מעין גנים".
המחבר, רבי יוסף יעבץ )ר'?-רס"ח(, ממגורשי ספרד, מאריך לטעון בספרו שהסיבה לעונש הגירוש הייתה 
העובדה שרוב יהודי ספרד דבקו בלימוד פילוסופיית חכמי יוון והעדיפו את חכמת הגויים על פני חכמת 

התורה. ספרו "אור החיים" נדפס לראשונה בפיררא בשנת שי"ד.
החיבור "מעין גנים" שכתב ה"בני יששכר" הנו חיבור פולמוסי שנכתב בכאב גדול ובזעם רב. רובו הגדול 
כולל דברי התקפה חריפים ביותר על תנועת ההשכלה - על משכילי גליציה, על משה מנדלסון וכתביו, ועל 

כל ההולכים והנוטים ללכת בעקבותיהם.
כפי הנראה, זהו החיבור הראשון שבו נדפסו דברי קטרוג והתקפה חריפים על מנדלסון עצמו ולא רק דברי 
ביקורת על תוכן חיבוריו ותרגומיו. לדוגמה: "והנה בדורותינו רבם המובהק להם )בוודאי אשו לא כבה 
ותולעתו לא הומת, על שהחטיא את הרבים וגילה פנים בתורה בעזות מצח, שלא כהלכות דת ישראלית( 
העתיק התנ"ך ללשונות נכרים, והפך ובלבל הדת, עד שאפילו האומות מבינים שיצאו מכלל הדת, וספריו 

אסורים לבא בקהל ד' עד עולם" )דף ט/2(.
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137. Or HaChaim, with the Maayan Ganim Commentary by the Bnei Yissaschar 
– Zhovkva, 1848 – First Edition of the Maayan Ganim Commentary – Sharp 
Polemic Work Against Moses Mendelssohn and the Haskalah Movement
Or HaChaim, censure of the study of philosophy, by R. Yosef Yaavetz – the Chassid 
Yaavetz, with Maayan Ganim, commentary and expansions, by Rebbe Tzvi Elimelech 
Shapiro Rabbi of Dinov, author of Bnei Yissaschar. Zhovkva, 1848. First edition of the 
Maayan Ganim commentary. 
The author, R. Yosef Yaavetz (1440?-1508), a Spanish exile, presents his contention that 
the expulsion resulted from Spanish Jewry's preoccupation with Greek philosophy, 
preferring it over Torah wisdom. His book Or HaChaim was first printed in Ferrara, 
1554.
Maayan Ganim by the Bnei Yissaschar is a polemic work. The main part is a caustic 
diatribe on the Haskalah movement – against Galician maskilim, Moses Mendelssohn 
and his writings, their followers and prospective followers.
This is presumably the first work fiercely criticizing and denunciating not only 
Mendelssohn's works and translations but also Mendelssohn himself.
[1], 32, [2] leaves. 21.5 cm. Good-fair condition. Stains. Worming, affecting text, repaired 
with paper. Minor open tears, repaired with paper. Leaves trimmed with slight damage 
to text on several leaves. New leather binding.
Opening price: $300

"מעין גנים" נדפס לאחר פטירת המחבר )טבת תר"א(. לאחר שנדפס הספר, הביא בן המחבר, האדמו"ר רבי 
דוד מדינוב, את הספר אל האדמו"ר רבי יהושע מבעלז, מגדולי אדמו"רי גליציה. לאחר שעיין בספר, אמר 
רבי יהושע: "זה לא ספר, אלא חתיכת לב יהודי... אש להבה". אמר לו רבי דוד: "אספר לכם כיצד כתב אבי 
מורי זצ"ל את הספר 'מעין גנים'. אבי היה פעם חולה במשך ששה שבועות רצופים, מיעט באכילה ושתיה, 
כשהוא מהלך מהורהר ונאנח עמוקות. אנשי ביתו לא ידעו מה לעשות כדי לרפאותו. כאשר קראו לרופא 
לו... רבינו בשמעו את דברי  ייטב   - יקבלה  שבדקו, אמר הלה: לחולה ישנה תשוקה מסוימת, ואם הוא 
הרופא, לקח נייר ודיו, הסתגר בחדר והחל לכתוב את הספר 'מעין גנים' עד תומו, ללא הפסקה. כאשר סיים 
את כתיבתו, הוציא אנחת רווחה מעמקי לבו. ובאמרו כי עתה הוטב לו, הוסיף: עתה גליתי לעין כל את 

פרצופם הטמא של המשכילים" )הרבי ר' צבי אלימלך מדינוב, ב', מהדורת בני-ברק תשס"ה, עמ' תקיד(.
]1[, לב, ]2[ דף. 21.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני עש עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי נייר. 
קרעים קטנים חסרים, משוקמים במילוי נייר. חיתוך דפים עם פגיעות קלות בטקסט במספר דפים. כריכת 

עור חדשה.

פתיחה: $300
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לבוב,   - )דינוב(  פקודיך  דרך  ספר   .138
תרי"א - מהדורה ראשונה

פקודיך, על תרי"ג מצות התורה, מאת  דרך  ספר 
דינוב,  אב"ד  שפירא  אלימלך  צבי  רבי  האדמו"ר 
 ,Franz Galinski בעל "בני יששכר". לבוב, דפוס

]תרי"א[ 1851. מהדורה ראשונה.
המחבר, הגאון הקדוש האדמו"ר רבי צבי אלימלך 
החסידות  מגדולי  )תקמ"ג-תר"א(,  לנגזם-שפירא 
מנדלי  רבי  של  מובהק  תלמיד  המפורסמים, 
מרימנוב ותלמיד החוזה מלובלין. היה גם תלמידם 
מקוז'ניץ.  והמגיד  מאפטא  ישראל"  ה"אוהב  של 
מגיל צעיר כיהן ברבנות בעיירות שונות בגליציה, 
על  בעיקר  נודע  אך  מונקאטש,  העיר  ברבנות  וכן 
לאדמו"ר  הוכתר  בה  דינוב,  בעיר  רבנותו  שם 
בהלכה  חיבורים  עשרות  חיבר  תקע"ה.  בשנת 
על  אשר  חיבורו  ובקבלה.  בחסידות  ובאגדה, 
"בני  הקדוש  הספר  הוא  בישראל  שמו  נודע  שמו 
יששכר". מצאצאיו יצאו שושלות רבות של רבנים 

ואדמו"רים: דינוב, מונקאטש, בוקאווסק ועוד.
מתרי"ג  מצווה  כל  מבוארת  שלפנינו  בחיבור 

המצוות בשלוש דרכים: חלק המעשה - כללי ופרטי הדינים, חלק הדבור - חידושי דינים באופני המצוה, 
וחלק המחשבה - טעמי המצווה הפנימיים על פי דברי חז"ל וסודות התורה. הספר "דרך פקודיך" נתקבל 
בהתלהבות רבה, ומובא בספריהם של חכמי ספרד וגדולי פולין וליטא, ואף בספריהם של פוסקי דורנו. 
האדמו"ר בעל "אמרי יוסף" מספינקא אמר "שהתעוררות הראשון שהיה לו לעבודת השי"ת בא לו על ידי 

לימוד בספר הקדוש דרך פקודיך..." )הקדמה לספר "אמרי יוסף", מאמר התשיעי, אות ו(.
]1[, עד, סה-סו, עט-צא דף. ספירת דפים משובשת. 24 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. קרעים חסרים קטנים 
בשולי מספר דפים. חיתוך דפים שונה במספר דפים )יתכן ששני דפים הושלמו מעותק אחר(. כריכת עור 

חדשה.

פתיחה: $400

138. Derech Pikudecha (Dinov) – Lviv, 1851 – First Edition
Derech Pikudecha, on the 613 Torah commandments, by Rebbe Tzvi Elimelech Shapira 
Rabbi of Dinov, author of Bnei Yissaschar. Lviv: Franz Galinski, 1851. First edition. 
[1], 74, 65-66, 79-91 leaves. Misfoliation. 24 cm. Good condition. Some stains. Minor 
marginal open tears to several leaves. Several leaves trimmed to different size (2 leaves 
may have been supplied from a different copy). New leather binding.
Opening price: $400
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139. Regel Yeshara (Dinov) – Lviv, 1858 – First Edition – Copy of Rabbi David 
Ben Shimon
Regel Yeshara, kabbalistic entries in alphabetical order, by Rebbe Tzvi Elimelech 
Shapiro of Dinov, author of Bnei Yissaschar. Lviv: Michael F. Poremba, [1858]. First 
edition.
Ownership inscription on title page, handwritten by R. David Ben Shimon, author 
of Shaarei Tzedek (d. Kislev 1879), a Moroccan Torah scholar who immigrated to 
Jerusalem; founder of the Maghrebi community in the city and head of its Beit Din.
47, [5] leaves. 22 cm. Good-fair condition. Stains. Worming, affecting text. Minor 
marginal tears to title page and other leaves. Leaves trimmed close to text, with 
significant damage to headings. New leather binding.
Opening price: $300

לבוב,   - )דינוב(  ישרה  רגל  ספר   .139
תרי"ח - מהדורה ראשונה - עותק רבי דוד 

בן-שמעון )הרב דב"ש(

ספר רגל ישרה, ערכים בקבלה על פי סדר הא-ב, 
רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב,  מאת האדמו"ר 
 Michael F. דפוס  לבוב,  יששכר".  ה"בני  בעל 

Poremba, ]תרי"ח 1858[. מהדורה ראשונה.
הרב  של  בכתב-ידו  בעלות  רישום  השער  בדף 
דב"ש: "לע']בודת[ קוני הצב"י מעט דב"ש - יבה"ק". 
כסלו  )נפטר  צדק"  "שערי  בעל  בן-שמעון  דוד  רבי 
תר"מ 1879(, מחכמי מרוקו שעלה לירושלים והיה 
ספרייתו  בעיר.  המערביים  קהילת  ומייסד  ראב"ד 
החשובות  מהספריות  היתה  דב"ש  הרב  של 
בירושלים )הרישום "יבה"ק" הוא ראשי תיבות של 
הגביר יצחק בכור הלוי קארסו, שתרם ספרים רבים 
לספרייתו של הרב דב"ש; ראה על כך בצוואת בנו 
בספר  בן-שמעון,  רפאל אהרן  רבי  דב"ש  של הרב 

"חכמי המערב בירושלים", עמ' 227(.
מז, ]5[ דף. 22 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני 

עש עם פגיעות בטקסט. קרעים קטנים חסרים בשולי דף השער ודפים נוספים. חיתוך דפים על גבול הטקסט, 
עם פגיעות רבות בכותרות הדפים. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $300 

139



ספרי חסידות217 

140. Agra DePirka (Dinov) – Lviv, 1858 – First Edition
Igra DePirka, selections on worship of G-d, by Rebbe Tzvi Elimelech Shapira Rabbi of 
Dinov, the Bnei Yissaschar. Lviv: M. F. Poremba, 1858. First edition.
[1], 18, [47] leaves. 18 cm. Good condition. Stains, including minor dampstains. 
Marginal worming to title page and other leaves. Leaves trimmed close to headings. 
New binding.
Opening price: $500

לבוב,   - )דינוב(  דפרקא  אגרא  ספר   .140
תרי"ח - מהדורה ראשונה

ה',  עבודת  בענייני  ליקוטים  דפרקא,  אגרא  ספר 
אב"ד  שפירא  אלימלך  צבי  רבי  האדמו"ר  מאת 
 M. F. דפוס  לבוב,  יששכר".  "בני  בעל  דינוב, 

Poremba, ]תרי"ח[ 1858. מהדורה ראשונה. 
בספר אגרא דפרקא ליקט וכתב המחבר מאמרים 
קצרים ועצות שונות בענייני עבודת ה', כולל דברי 
הדברים  בין  רבותיו.  מפי  במסורת  ששמע  קבלה 
מופיעות גם סגולות מקוריות מאת המחבר )ראה 
אות ס"ו: "נ"ל בסגולה... לפתיחת השכל..."; אות 
מעה"ר  להנצל  בסגולה  אצלנו  נכתב  "והנה  עב: 
]מעין הרע[..."; אות קטו: "נ"ל בסגולה ללמוד בכ"י 
שירת האזינו והוא סגולה להנצל מאפיקורסות..."; 
מבין  אינו  כשהאדם  בסגולה  "ונ"ל  קעב:  אות 
שהוא  "ונ"ל  רב:  אות  בתורה...";  דבר  איזה 
על  התחבב  זה  ספר  הברית..."(.  לשמירת  סגולה 
בהדרכותיו  לעיין  שנהגו  החסידות,  מגדולי  רבים 

ובעצותיו.
משה  רבי  בידי  הדפוס  לבית  הובא  החיבור 

שיינפעלד, חתן המחבר. 
]1[, יח, ]47[ דף. 18 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בהם 
השער  דף  בשולי  עש  סימן  קלים.  רטיבות  כתמי 
כותרות  גבול  על  דפים  חיתוך  נוספים.  ודפים 

הדפים. כריכה חדשה.

פתיחה: $500
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141. Agra DeKallah (Dinov) – Lviv, 1868 – First Edition
Agra DeKallah, on the Torah, Part I & II, by Rebbe Tzvi Elimelech Shapiro Rabbi of 
Dinov, author of Bnei Yissaschar. Lviv, 1868. First edition.
Inscription and signatures in Yemenite script. On the second leaf, dedication in Judeo-
Arabic, with Yemenite calligraphic signature. 
Two parts in one volume. Part I (Bereshit): [6], 134 leaves. Part II (Shemot-Devarim): 
[1], 26; 12, [1]; 56 leaves. 25 cm. Mostly printed on dry paper. Fair-good condition. 
Stains, including dampstains and dark stains. Marginal open tears to title page and 
several other leaves, repaired with paper. Worming, slightly affecting text, repaired in 
part with paper. Stamps. New leather binding.
Opening price: $300

141. ספר אגרא דכלה )דינוב( - לבוב, 
תרכ"ח - מהדורה ראשונה

ראשון  חלקים  התורה,  על  דכלה,  אגרא  ספר 
ושני, מאת האדמו"ר רבי צבי אלימלך שפירא 
אב"ד דינוב בעל ה"בני יששכר". לבוב, ]תרכ"ח[ 

1868. מהדורה ראשונה.
עם הסכמת האדמו"ר רבי חיים מצאנז, הכותב 
"כי נודע ומפורסם בכל העולם גדולתו וצדקתו 
מי  ועל  המחבר...  הגאון  הרב  של  וקדושתו 
לא יהל אורהו בחיבוריו הקדושים אשר יצאו 
לאור כבר... ורבים ילכו לאורם. אך למען כבוד 
בנ"י  מאחינו  ומבקש  המחבר...  הגאון  קדושת 
הספר  ולקנות  מצוה  לעושי  נטפלים  להיות 

הקדוש הזה".
בדף  תימנית.  בכתיבה  וחתימות  רישומים 
השני  בדף  גיאת".  סלימן  "המנוח  השער: 
תימנית  חתימה  עם  בערבית-יהודית  הקדשה 
בר"ג  טבת  י"ב  ה'  יום  "...היום  מסולסלת: 
]לשטרות = תרנ"ג ליצירה[ הצעיר יוסף ן' מ"ו 

סעיד".
שני חלקים בכרך אחד. חלק ראשון )בראשית(: 
]6[, קלד דף. חלק שני )שמות-דברים(: ]1[, כו; 
ברובו. מצב  יבש  נייר  ס"מ.   25 דף.  נו   ;]1[ יב, 

בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות וכתמים כהים. קרעים חסרים בשולי דף השער ומספר דפים נוספים, 
משוקמים במילוי נייר. סימני עש, עם פגיעות קלות בטקסט, משוקמים בחלקם במילוי נייר. חותמות. כריכת 

עור חדשה.

פתיחה: $300
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142. Zot Zikaron by the Chozeh of Lublin – Lviv, 1851 – First Edition
Zot Zikaron, Torah novellae and secrets, by R. Yaakov Yitzchak Horowitz – the Chozeh 
of Lublin. [Lviv: Joseph Schnayder], 1851. First edition.
[1], 34, [1], 39-40, 42-56; 10 leaves. 24 cm. Good condition. Stains. Minor marginal open 
tears to title page and other leaves, not affecting text. Stamps. New leather binding.
There are variations between different copies. The title page of the present copy does 
not indicate the place of printing, name of printer and civil year.
Opening price: $400

מהחוזה  זכרון,  זאת  ספר   .142
מהדורה   - תרי"א  לבוב,   - מלובלין 

ראשונה

ורזין  תורה  "חידושי  זכרון,  זאת  ספר 
יצחק  יעקב  רבי  הרה"ק  מאת  דאורייתא", 
]לבוב,  מלובלין.  החוזה   - הורוויץ  הלוי 
לפ"ק  תור"ה  שנת   ,]Josef Schnayder

]תרי"א 1851[. מהדורה ראשונה.
]1[, לד, ]1[, לט-מ, מב-נו; י דף. 24 ס"מ. מצב 
טוב. כתמים. קרעים קטנים חסרים בשולי דף 
השער ודפים נוספים, ללא פגיעות בטקסט. 

חותמות. כריכת עור חדשה.
בחלק  השונים.  הטפסים  בין  הבדלים  ישנם 
מהטפסים מופיעים בדף השער מקום הדפוס, 
שם המדפיס והתאריך הלועזי, אך בטפסים 
אחרים, וכך בעותק שלפנינו, נשמטו פרטים 

אלה.

פתיחה: $400
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143. ספר שער היחודים - לבוב, תרט"ו - עם קמיע לשמירה ממגיפה מהאר"י הקדוש - 
ספר סגולה 

ספר שער היחודים, עם ספר צדיק יסוד עולם, פירוש על מגלת רות, ופירוש שירים של שבת, מאת רבי חיים 
וויטאל, על-פי תורת רבו האר"י. לבוב, דפוס M. F. Poremba, ]תרט"ו[ 1855. 

קמיע גדול ומאויר בדף לב/2: "קמיע זו למגפה מהאר"י הקדוש זלה"ה". 
המביא לדפוס רבי יהודה לייבוש רפאפורט, מספר בהקדמתו, כי האדמו"ר רבי אברהם יעקב מסדיגורה 
צווה עליו להדפיס את הספר, וכמו כן קנה ממנו את הקמיעות הנזכרים בו, עבורו ועבור אביו, הצדיק רבי 

ישראל מרוז'ין, ומעיד המדפיס כי צדיקים נוספים קנו אותם ממנו.
רבי יוסף סג"ל לנדא אב"ד יאסי, כותב בהקדמתו כי הספר הוא "עלה לתרופה שמירה משריפה והצלה 

ממגפה ר"ל, ומשאר צרות רבות". 
קמיעות ואיורים קבליים נוספים. 

בדפים נב/-2נח: פירוש על שירי האר"י, "אזמר בשבחין", "אסדר לסעודתא בצפרא דשבתא" ו"בני היכלא 
דכסיפין למחזי זיו דזעיר אנפין".

בראש השער נכתב "חלק ראשון" ובהקדמת המביא לבית הדפוס נזכרים ארבעה ספרים נוספים שהתכוון 
להדפיסם בחלק שני, אך בפועל לא נדפס החלק השני.

בדף השער ובמספר דפים נוספים חתימת "הק' יצחק אליעזר אויערבך מאסטראווצא". רישום בדף המגן 
האחורי: "אור ליום ב' אחר יוה"כ שנת תרכגימל לפ"ק פה פאריסאב". 

]2[, מג, ]1[, מז-נח דף. 23.5 ס"מ. נייר עבה ואיכותי. מצב טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. חותמות. כריכת 
עור חדשה. 

פתיחה: $400
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143. Shaar HaYichudim – Lviv, 1855 – With Amulet from the Arizal, for 
Protection from Plagues – Segulah Book
Shaar HaYichudim, with Tzadik Yesod Olam, commentary on Megillat Ruth, and 
commentary on Shabbat songs, by R. Chaim Vital, based on the teachings of the Arizal. 
Lviv: M. F. Poremba, 1855.
On p. 32b, large, illustrated amulet from the Arizal, for protection from plagues.
Other amulets and kabbalistic diagrams. 
Signatures on title page and several other leaves. Inscription on back endpaper. 
[2], 43, [1], 47-58 leaves. 23.5 cm. Thick, high-quality paper. Good condition. Stains, 
including dampstains. Stamps. New leather binding.
Opening price: $400
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144. ספר עבודת ישראל )קוז'ניץ( - יוזפוף, 
חתימות   - ראשונה  מהדורה   - תר"ב 

ורישומים

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

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

האדמו"רים בפולין. מתלמידיו הידועים הגה"ק רבי יצחק מאיר אלטר, בעל "חידושי הרי"מ", שגדל בביתו. 
המגיד מקוז'ניץ חיבר ספרים רבים בכל מקצועות התורה, ביניהם ספרי הלכה, חידושים, דרוש וקבלה. הוא 
ונודע בבקיאותו העצומה בכל ספרי הקבלה, על שיטותיה ודרכיה  נחשב לאחד מגדולי המקובלים בדורו 
השונות. מסופר עליו שעוד בצעירותו, טרם נסיעתו אל המגיד ממזריטש, הספיק ללמוד כשמונה מאות ספרי 
קבלה. חלק מחיבוריו בתורת הנסתר הוקדשו לפירוש ספרי קבלה קדמונים וכן לספריו של המהר"ל מפראג.

ספר "עבודת ישראל" נדפס 27 שנים לאחר פטירת המחבר, והוא החיבור הראשון שנדפס מחיבוריו )למעט 
מאמרים בודדים שנדפסו בחייו(. "עבודת ישראל" נחשב לספר יסוד מרכזי בתורת החסידות, בו בא לידי 
ספרי  "כל  שינאווא אמר:  אב"ד  יחזקאל הלברשטאם  רבי  זו. האדמו"ר  תורה  הפנימיות של  עומק  ביטוי 
הוא  ישראל  עבודת  הקדוש  וספר  קודש,  בבחינת  הם  זיע"א  הבעש"ט  רבינו  הימים  שבעת  אור  תלמידי 
בבחינת קודש קדשים". האדמו"ר בעל ה"תורת חיים" מקוסוב אמר, שצריך ללמוד ספר זה בעיון ובעמקות 
ספרי  מזידיטשוב שהעריץ מאד את  אייזיק  יצחק  רבי  על האדמו"ר  הזהר. מסופר  כשם שלומדים בספר 
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".
חתימות ורישומים בכתב-יד. חתימות בשער: "ישראל אפ---?". בדפי הספר מספר רישומי בעלות של בית 
המדרש קאסוב בצפת: "שייך לביהמ"ד אדמו"ר הרב הצדיק הק' מו"ה יעקב שמשון שי' מקאסוב נשיא 

הארץ ת"ו בעיה"ק צפת"ו", חותמות של בית המדרש הנ"ל וחותמות נוספות.
]3[, סח, עא-צ; לב דף. במקור נדפס הספר עם שני שערים. דף השער הראשון חסר, וחסרים דפים סט-ע 
מהספירה הראשונה. 20 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי. קרעים חסרים גדולים בשולי 
דף השער וקרעים חסרים בדפים נוספים, עם פגיעות במסגרת השער ופגיעות בטקסט, משוקמים במילוי 
נייר )עם השלמות בצילום ובכתב-יד(. סימני עש מעטים, עם פגיעות קלות בטקסט. חיתוך דפים עם פגיעות 

בכותרות הדפים במספר מקומות. יתכן שהדפים האחרונים הושלמו מעותק אחר. כריכת עור חדשה. 
ללא דף ]5[ עם שלוש הסכמות, שצורף רק לחלק מן העותקים מפני שההסכמות הובאו אל המדפיס רק 

לאחר גמר הדפסת הספר.

פתיחה: $400
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145. ספר עבודת ישראל )קוז'ניץ( - אוסף 
מהדורות 

וקבלה  חסידות  מאמרי  ישראל,  עבודת  ספר 
שני  והמועדים,  ההפטרות  התורה,  פרשיות  על 
מכתבים, פירוש חסידי על מסכת אבות וחידושים 
ישראל  רבי  מאת  חולין,  במסכת  סוגיות  על 

הופשטיין - המגיד מקוז'ניץ. אוסף מהדורות: 
צבי  משה  דפוס  לבוב,  ישראל.  עבודת  ספר   ·
1850. מהדורה שלישית. חתימה  ]תר"י[  שרייבר, 
]דומ"ץ  קאליש"  דוב  משלם  "הק'  השער:  בדף 
תקנות  על  הונגריה  רבני  בין  חתום  במונקאטש, 

אסיפת מיהלוביץ תרכ"ו נגד הרפורמים[. 
ליב  זלמן  דפוס  לבוב,  ישראל.  עבודת  ספר   ·
פלעקיר ושותפיו, תרכ"ג 1862. מהדורה לא ידועה, 
ואינה מופיעה  לא נרשמה במפעל הביבליוגרפיה 
בקטלוג הספריה הלאומית )דומה למהדורת לבוב 
דפוס  לבוב,  הר"ן.  שו"ת  ספר  עם:  כרוך  תרכ"ד(. 
"ה"ק  חותמות   .1860 תרכ"א  פלעקיר,  ליב  זלמן 

ישראל עהרליך". 

144. Avodat Yisrael (Kozhnitz) – Józefów, 1842 – First Edition – Signatures and 
Inscriptions
Avodat Yisrael, Chassidic and kabbalistic essays on the Torah portions, Haftarot and 
festivals; two letters; Chassidic commentary on Tractate Avot and novellae on Talmudic 
topics in Tractate Chullin, by R. Yisrael Hopstein – the Maggid of Kozhnitz. [Józefów: 
S. Wax, 1842]. First edition.
Avodat Yisrael is considered a classic Chassidic work, and was held in high esteem by 
prominent Chassidic leaders.
Signatures and handwritten inscriptions. Signatures on title page. Several ownership 
inscriptions and stamps of the Kosov Beit Midrash in Safed, and other stamps.
[3], 68, 71-90; 32 leaves. Originally printed with two title pages. Lacking first title page, 
and leaves 69-70 of first sequence. 20 cm. Fair condition. Stains, including dampstains. 
Wear. Large, marginal open tears to title page and open tears to other leaves, affecting 
border and text, repaired with paper (with photocopy and handwritten replacements). 
Some worming, slightly affecting text. Leaves trimmed with damage to headings 
in several places. Final leaves possibly supplied from a different copy. New leather 
binding. 
Without leaf [5] comprising three approbations, which was not included in all copies 
(approbations which were brought to the printer after the printing of the book was 
completed).
Opening price: $400
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145. Avodat Yisrael (Kozhnitz) – Collection of Editions
Avodat Yisrael, Chassidic and kabbalistic essays on the Torah portions, Haftarot and 
festivals; two letters; Chassidic commentary on Tractate Avot and novellae on Talmudic 
topics in Tractate Chullin, by R. Yisrael Hopstein – the Maggid of Kozhnitz. Collection 
of editions.
· Lviv: Moshe Tzvi Schreiber, 1850. Third edition. Signature on the title page of R. 
Meshulam Dov Kalish, dayan and posek in Munkacs.
· Lviv: Zalman Leib Flecker and partners, 1862. Unknown edition, not listed in the 
Bibliography of the Hebrew Book nor in the NLI catalog (similar to the Lviv 1862 
edition). Bound with: Responsa of the Ran. Lviv: Zalman Leib Flecker, 1860. Stamps. 
· Lviv: Yaakov Meshulam Ehrenpreis, 1875.
· Warsaw: printer not indicated, 1878.
· Warsaw: printer not indicated, [after 1878].
· Mukachevo (Muncaks): Alter Baruch Wieder, [1929].
· Piotrków, 1911. Not listed in the Bibliography of the Hebrew Book, nor in the NLI 
catalog (this may be a stereotype edition).
7 books. Size and condition vary. New bindings.
Avodat Yisrael is considered a classic Chassidic work, and was held in high esteem by 
prominent Chassidic leaders.
Opening price: $300

· ספר עבודת ישראל. לבוב, דפוס יעקב משולם עהרענפרייז, תרל"ה 1875. שער נפרד לחלק על מסכת 
אבות. 

· ספר עבודת ישראל. וורשא, חסר שם מדפיס, תרל"ח ]1878[. 
· ספר עבודת ישראל. וורשא, חסר שם מדפיס, ]אחרי תרל"ח 1878[. 

· ספר עבודת ישראל השלם, כולל ספר עבודת ישראל על התורה ופרקי אבות וחדושי הלכות, ספר יקר 
מפז - ליקוטים על התורה )השלמה לספר עבודת ישראל(, וספר תהלות ישראל. מוקצ'בו )מונקאטש(, דפוס 

אלטיר ברוך ווידער, ]תרפ"ט 1929[. 
· ספר עבודת ישראל, על פרשיות התורה והמועדים, ועל מסכת אבות. פיעטרקוב, תרע"א ]1911[. לא נרשם 

במפעל הביבליוגרפיה ואינו מופיע בקטלוג הספריה הלאומית )יתכן כי מדובר בהדפסה סטראוטיפית(.
7 ספרים. גודל ומצב משתנים. כריכות חדשות.

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 
ספרי  "כל  שינאווא אמר:  אב"ד  יחזקאל הלברשטאם  רבי  זו. האדמו"ר  תורה  הפנימיות של  עומק  ביטוי 
הוא  ישראל  עבודת  הקדוש  וספר  קודש,  בבחינת  הם  זיע"א  הבעש"ט  רבינו  הימים  שבעת  אור  תלמידי 
בבחינת קודש קדשים". האדמו"ר בעל ה"תורת חיים" מקוסוב אמר שצריך ללמוד ספר זה בעיון ובעמקות 
ספרי  מזידיטשוב שהעריץ מאד את  אייזיק  יצחק  רבי  על האדמו"ר  הזהר. מסופר  כשם שלומדים בספר 
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". 

פתיחה: $300
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146. אוסף ספרי המגיד מקוז'ניץ - חלקם 
במהדורות ראשונות

תשעה מספרי המגיד מקוז'ניץ - הגאון הקדוש רבי 
ישראל הופשטיין, חלקם במהדורות ראשונות: 

1. ספר נזר ישראל, פירוש וביאורי הזהר וזהר חדש. 
]תרכ"ד[  סאלאט,  וואלף  זאב  אורי  דפוס  לבוב, 

1864. מהדורה ראשונה. 
2. ספר יקר מפז, ליקוטים על פרשיות התורה ועל 
ההפטרות ]השלמה לספר "עבודת ישראל"[. לבוב, 
.S. L. Kugel, Lewin et Comp, ]תר"ל[ 1870. 

מהדורה ראשונה.
3. ספר נזר ישראל, פירוש וביאורי הזהר וזהר חדש. 
ושותפם  זעצר  ברוך  ואחיו  שלמה  דפוס  יוזעפוף, 

יחזקאל רענר, ]תר"ל[ 1870.
ביצה,  פסחים,  מסכת  על  ישראל,  בית  ספר   .4

חגיגה, מועד קטן. וורשא, תרל"ז 1877. 
5. ספר בית ישראל על מסכת פסחים. וורשא, דפוס 
נתן שריפטגיססער, ]תר"מ[ 1880. חלקו השני של 

הספר עם שער מיוחד: "ספר עגונת ישראל".
6. ספר שארית ישראל, חידושים ורמזים על מדרש 
רבה, ליקוטים על פירוש הרמב"ן לחומש, על הזוהר 
ותהלים. לובלין, דפוס אברהם פעדער וברוך זעצר, 

תרנ"ה-]תרנ"ו[ ]1896[-1895. מהדורה ראשונה.
תהלים.  ספר  על  פירוש  ישראל,  תהלות  ספר   .7

מונקאטש, דפוס קאהן עט קליין, ]תרנ"ט[ 1899. חסר ]1[ דף אחרון עם "שמות הפרענומעראנטען". חותמות 
"משולם זושיא לוריא בעה"ק צפת פלשתינה". 

8. ספר רמזי ישראל, פירוש וביאור ספר התמונה. וורשא, דפוס ר' מאיר האלטער ושותפו, תרנ"ט 1899. 
חלקו השני של הספר, עם שער מיוחד: "ספר מדרש כונן". מהדורה ראשונה.

9. ספר עבודת ישראל השלם, כולל ספר עבודת ישראל על התורה ופרקי אבות וחדושי הלכות, ספר יקר 
מפז - ליקוטים על התורה )השלמה לספר עבודת ישראל(, וספר תהלות ישראל. מוקצ'בו )מונקאטש(, דפוס 

אלטיר ברוך ווידער, ]תרפ"ט 1929[. 
תשעה ספרים. גודל ומצב משתנים. כריכות חדשות.

פתיחה: $500
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146. Collection of Books by the 
Maggid of Kozhnitz – Including 
First Editions
Nine books by the Maggid of 
Kozhnitz, including first editions:
1. Nezer Yisrael, commentary on 
the Zohar and Zohar Chadash. 
Lviv: Uri Ze'ev Wolf Salat, 1864. 
First edition.
2. Yakar MiPaz, selections on the 
Torah portions and haftarot. Lviv: 
S. L. Kugel, Lewin et Comp., 1870. 
First edition. 
3. Nezer Yisrael, commentary on 
the Zohar and Zohar Chadash. 
Józefów: Brothers Solomon and 
Baruch Setzer & partner Yechezkel 
Renner, 1870.
4. Beit Yisrael, on tractates Pesachim, 
Beitzah, Chagigah and Moed Katan. 
Warsaw, 1877.
5. Beit Yisrael on tractate Pesachim. 
Warsaw: Nathan Schriftgiesser, 1880. 
6. She'erit Yisrael, novellae and allusions on Midrash Rabba, selections on Ramban's 
commentary on the Torah, the Zohar and Tehillim. Lublin: Avraham Feder and Baruch 
Setzer, 1895-[1896]. First edition. 
7. Tehillot Yisrael, commentary on Tehillim. Munkacs, Kohn & Klein, 1899. Lacking [1] 
final leaf with prenumeranten list. Stamps. 
8. Remazei Yisrael, commentary on Sefer HaTemunah. Warsaw: Meir Halter & partner, 
1899. First edition.
9. Avodat Yisrael HaShalem, including Avodat Yisrael on Torah and Pirkei Avot; Yakar 
MiPaz – selections on the Torah portions (supplement to Avodat Yisrael); and Tehillot 
Yisrael. Mukachevo: Alter Baruch Wieder, [1929].
Nine books. Size and condition vary. New bindings.
Opening price: $500
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 - מקוז'ניץ  להמגיד  ישראל  נר  ספר   .147
מהדורה   - הת"ר  שנות  ראשית  למברג, 
של  העותק   - לשמירה  סגולה   - ראשונה 
שפירא  יחיאל  מאיר  חיים  רבי  האדמו"ר 

מדרוהוביץ

ספר נר ישראל, מאת רבי ישראל הופשטיין - המגיד 
מקוז'ניץ, פירוש "נפלא בחידושי תורה ורזין עלאין" 
עמוקות  סודות   - גאון  האי  רב  "ליקוטי  ספר  על 
תר"ב- ]למברג?  "ווילנא"  מ"ב".  שם  על  ונוראים 

"נר  הפירוש  של  ראשונה  מהדורה  בקירוב[.  תרי"ב 
ישראל".

בספר שלפנינו נדפסו שני חיבורים שנדפסו קודם לכן 
"ליקוטי  מקוז'ניץ:  בעידוד המגיד  )תקנ"ח(  בוורשא 
)מגדולי  מבורגוש  משה  רבי  מאת  גאון",  האי  רב 
השמים",  ו"שער  ה-12(,  במאה  ספרד  מקובלי 
המיוחס לרבי יוסף גיקטיליא )אך לאמיתו של דבר 
הוא החלק השני של החיבור "ספר העיון לרב חמאי 
פירוש  לראשונה  עליהם  נוסף  זו  במהדורה  גאון"(. 
עיוני עמוק, "נר ישראל", מאת המגיד מקוז'ניץ. כמו 
"ח"ן כללים" בחכמת  גם  נדפסו כאן לראשונה  כן, 

הקבלה, מאת המגיד מקוז'ניץ.
חיבוריו של המגיד מקוז'ניץ עוסקים בביאור קבלת הגאונים וקבלת רבי ישראל סרוג, משולבים עם כתבי 

האר"י ועם יסודות תורת החסידות, כתובים בקיצור וברמזים, והם קשים להבנה ועמוקים.
ה"דברי חיים" מצאנז כתב בהסכמתו לספר "עבודת ישראל" למגיד מקוז'ניץ: "לפי דעתי, אין בדורינו מי 
שישיג חכמתו". האדמו"ר רבי אלימלך מגרודז'יסק כותב על חיבורי המגיד מקוז'ניץ: "כל דבריו הקדושים 
סתומים, ולאו כל מוחא סביל דא להבין קצת דקצת מדבריו הקדושים, המרומזים בסודי סודות גבוה מעל 
גבוה". המקובל רבי עמרם אופמן שליט"א כתב סדרת חיבורים לפרש חיבורים אלו; בהקדמתו לפירושו 
"פתילת הנר" )פירוש על "נר ישראל"( הוא כותב שהספר שלפנינו הוא "סגולה לשמירה, באשר ידוע ששם 

מ"ב הוא מסוגל לשמירה".
בסוף הספר נוספה העתקה מכתב-יד הבעש"ט, ובו סדר חניכה של בית קברות חדש )"אם צריכין להוסיף 

על בית הקברות"(, וכן "ליקוטים מהרב ר' פנחס מקוריץ", ובו 130 סעיפים. 
מעבר לשער נדפסו כמה חידושים של "היהודי הקדוש" מפשיסחא על פרק "המפקיד".

העותק של האדמו"ר רבי חיים מאיר יחיאל שפירא מדרוהוביץ. בשער ובדפים נוספים חותמות שלו: "חיים 
מאיר יחיאל שפירא דראהאביטש )גאליציען(".

האדמו"ר רבי חיים מאיר יחיאל שפירא )תרכ"ד-תרפ"ד, אנצ' לחסידות, א', עמ' תרז-תרי(, נולד בסדיגורה 
ונקרא על שם זקנו הגה"ק ממוגלינצא, מגזע המגיד מקוז'ניץ ורבי אלימלך מליז'נסק. אמו היא בת האדמו"ר 
רבי אברהם יעקב מסדיגורא, נכדת רבי ישראל מרוז'ין. כיהן כאדמו"ר בדרוהוביץ. לאחר מלחמת העולם 
הראשונה התיישב בווינה, בה הקים את חברת "ישוב ארץ ישראל", ובשנת תרפ"ב עלה לארץ ישראל עם 

משפחתו.
ישנה, פגומה  ובלאי. סימני עש בודדים. רישומים. כריכה  ]2[, כד דף. 23 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים 

ומנותקת חלקית. 

פתיחה: $300
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148. ספר באר משה )קוז'ניץ( - לבוב, תרי"ח - מהדורה ראשונה
ספר באר משה, מאמרי חסידות על פרשיות התורה, מאת האדמו"ר רבי משה אליקים בריעה הופשטיין 

מקוז'ניץ. ]לבוב, תרי"ח 1858[. מהדורה ראשונה.
המגיד  אביו,  של  המובהק  תלמידו  היה  )תקי"ז?-תקפ"ח(,  בריעה  אליקים  משה  רבי  האדמו"ר  המחבר, 
מקוז'ניץ, ושל הרה"ק רבי זושא מאניפולי. כל ימיו היה רבי משה נחבא אל הכלים. בחיי אביו לא הכירו 
אותו וגם לאחר פטירת אביו לא היה בדעת החסידים לקבל את מרותו, עד שהחוזה מלובלין הכתיר ומינה 
אותו למלא את מקום אביו באדמו"רות ובמגידות. רבי משה כיהן כמגיד מישרים בקוז'ניץ ובאוסטרובצה. 
בזיווג ראשון היה חתנו של הרה"ק רבי יהודה ליב הכהן מאניפולי, בעל "אור הגנוז", ובזיווג שני היה חתנו 
של הרה"ק רבי אלעזר מליז'נסק, בנו של ה"נועם אלימלך". מלבד ספרו זה, חיבר ספרים גדולים נוספים - 
"בינת משה", "דעת משה", "ויחל משה", "מטה משה", "קהלת משה", "תפלה למשה", ועוד. בספר שלפנינו, 

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

בגפ"ת ובפלפול, כמעט בכל התורה כולה".
]1[, קפח דף. 25 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים. כתמים כהים במספר דפים. סימני עש, עם פגיעות קלות 

בטקסט במספר דפים. סימני שפשוף קלים בדף השער. רישומים. חותמת. כריכה חדשה.

פתיחה: $400

147. Ner Yisrael by the Maggid of Kozhnitz – Lviv, ca. 1840s – First Edition 
– Segulah for Protection – Copy of Rebbe Chaim Meir Yechiel Shapira of 
Drohobych
Ner Yisrael, by R. Yisrael Hopstein – the Maggid of Kozhnitz, "wonderful commentary, 
Torah novellae and lofty secrets", on the book Likutei R. Hai Gaon – "profound and 
awesome secrets on the 42-letter name". "Vilna" [Lviv? ca. 1842-1852]. First edition of 
the Ner Yisrael commentary.
This book contains two compositions published earlier in Warsaw (1798) with the 
encouragement of the Maggid of Kozhnitz: Likutei R. Hai Gaon, by R. Moshe of Burgos 
(leading Spanish kabbalist in the 12th century) and Shaar HaShamayim, attributed 
to R. Yosef Gikatilla (though it is actually part II of the book Sefer HaIyun by Rav 
Chamai Gaon). This edition includes a profound commentary entitled Ner Yisrael, by 
the Maggid of Kozhnitz, as well as the 58 kabbalistic principles by the same author, 
printed here for the first time.
The kabbalist, R. Amram Offman, in his preface to Petilat HaNer (commentary on Ner 
Yisrael), writes that this book is a "segulah for protection, as it is well-known that the 
42-letter name serves as a protection".
Copy of Rebbe Chaim Meir Yechiel Shapira of Drohobych (1864-1924), with his 
stamps on the title page and other leaves. 
[2], 24 leaves. 23 cm. Good-fair condition. Stains and wear. Some worming. Inscriptions. 
Old binding, damaged and partially detached.
Opening price: $300



ספרי חסידות229 

עמוד  ספר   / האמונה  יסוד  ספר   .149
 - מקוסוב  ברוך  רבי  ספרי   - העבודה 

טשרנוביץ, תרי"ד - מהדורות ראשונות

מהדורות   - מקוסוב  ברוך  רבי  של  ספריו  שני 
ראשונות. שני הספרים בכרך אחד.

יסוד האמונה, ביאורים על התורה, פרקי  1. ספר 
אבות וליקוטים, מאת רבי ברוך מקוסוב. טשרנוביץ, 
]Johann Eckhardt und Sohn[, ]תרי"ד 1854[. 

מהדורה ראשונה.
רעיונות וביאורים בדרך הדרוש על דברי רש"י על 
התורה, ובסופו ליקוטים שונים על נ"ך, פרקי אבות 
הסכמות   15 הספר  בראש  ועוד.  חז"ל,  ואגדות 
נלהבות מגדולי החסידות וגדולי דורו, המשבחים 
)חלק  הקבלה  בתורת  המיוחדת  הסברתו  את 
התק"כ,  בשנות  המחבר  בחיי  נכתבו  מההסכמות 
וחלקן בשנות התק"נ לאחר פטירתו, אך נדפסו כאן 

לראשונה(.
בתורת  מושגים  ביאורי  העבודה,  עמוד  ספר   .2
טשרנוביץ,  מקוסוב.  ברוך  רבי  מאת  הקבלה, 

148. Be'er Moshe (Kozhnitz) – 
Lviv, 1858 – First Edition
Be'er Moshe, Chassidic essays 
on the Torah portions, by Rebbe 
Moshe Elyakim Beri'a Hopstein of 
Kozhnitz. [Lviv, 1858]. First edition.
The author, Rebbe Moshe Elyakim 
Beri'a (1757?-1828), was a close 
disciple of his father, the Maggid 
of Kozhnitz, and of R. Zusha of 
Anipoli. In this book, as well as in his 
other works, he quotes extensively 
thoughts and traditions which he 
received from his father and other 
prominent Chassidic leaders.
[1], 188 leaves. 25 cm. Overall good 
condition. Stains. Dark stains to 
several leaves. Worming, slightly 
affecting text in several places. 
Minor abrasions to title page. 
Inscriptions. Stamp. New binding.
Opening price: $400
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149. Yesod HaEmunah / Amud HaAvodah – Books by Rabbi Baruch of Kosov 
– Czernowitz, 1854 – First Editions 
Two books by R. Baruch of Kosov – first editions. Bound together.
1. Yesod HaEmunah, commentaries on the Torah, Pirkei Avot and selections. 
Czernowitz: [Johann Eckhardt und Sohn, 1854]. First edition.
2. Amud HaAvodah, explanation of kabbalistic concepts. Czernowitz: [Johann Eckhardt 
und Sohn], 1854. First edition.
The author, R. Baruch of Kosov (Kosiv; d. 1782), served as maggid in Kosov. In his 
books, he quotes explanations and principles from the Baal Shem Tov, the Maggid of 
Mezeritch and their disciples.
The main part of the book is a clear, thorough explanation of many fundamental 
kabbalistic concepts, reminiscent of the style and approach of the kabbalist R. Yosef 
Irgas in his book Shomer Emunim.
Two books in one volume. Yesod HaEmunah: [4], 114, [1] leaves. Amud HaAvodah: 
[2], 5-6, 202 leaves. 24 cm. Good-fair condition. Stains, including dampstains. Wear and 
creases to title page of first book, and to several other leaves. Tears to first title page, 
and tears (including minor open tears) to several other leaves, slightly affecting text, 
repaired in part. Some worming, slightly affecting text. Stamps. New leather binding.
Opening price: $300

גדולי החסידות, רבי  ]Johann Eckhardt und Sohn[, ]תרי"ד[ 1854. מהדורה ראשונה. עם הסכמות 
מנחם מנדל מפרמישלן ורבי משה מסמבור.

המחבר, רבי ברוך מקוסוב )נפטר תקמ"ב, אנצי' לחסידות, א, עמ' שפא-שפג(, כיהן כמגיד מישרים בקוסוב. 
וביסודות האמונה.  בביאור מושגים מופשטים בקבלה  ובכח הסברתו המיוחד  נודע כפה מפיק מרגליות 

בספריו הוא מביא ביאורים ויסודות מאת הבעש"ט והמגיד ממזריטש, ומתלמידיהם. 
בספר מבאר המחבר מושגים רבים בתורת הקבלה, בצורה יסודית, ובשפה שווה לכל נפש, על פי דרכו 
ושיטתו של המקובל רבי יוסף אירגאס בספרו "שומר אמונים" )נדפס לראשונה באמשטרדם תצ"ו(. הספר 
)בדומה למבנה הספר  ויכוח  בצורת  בנוי  "שומר אמונים". חלקו הגדול  לספר  כעין המשך  הוא  שלפנינו 

"שומר אמונים"(. 
רבי מנחם מנדל מפרימשלן )תלמיד הבעש"ט( כותב על המחבר בהסכמתו: "והי' אתי עמי במחיצה אחת 
ומופשט  והסביר הענין היטב להבין הענין היטב משולל  לי כמה דברים בכתבי האר"י  ואמר  ימים  כמה 
מגשמיות ונכנסו הדברים בלבי וערבים עלי מאוד... נראה לי שהם הם עיקר יסודות התורה ויחוד האמונ)ת(

]ה[ ליתן כבוד לה' אלהינו...". 
שני הספרים בכרך אחד. יסוד האמונה: ]4[, קיד, ]1[ דף. עמוד העבודה: ]2[, ה-ו, רב דף. 24 ס"מ. מצב טוב-

בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי וקמטים בדף השער של הספר הראשון, ובמספר דפים נוספים. 
קרעים בדף השער הראשון, וקרעים )בהם קרעים חסרים קטנים( במספר דפים נוספים, עם פגיעות קלות 

בטקסט, משוקמים בחלקם. סימני עש מעטים, עם פגיעות קלות בטקסט. חותמות. כריכת עור חדשה. 
ברוב העותקים  דפוס.  בית  ובאותו  מו"לים  אותם  ידי  על  תרי"ד,  בשנת  בטשרנוביץ  נדפסו  שני הספרים 
של ספרים אלו, כבעותקים שלפנינו, נדפסו 15 הסכמות בתחילת הספר "יסוד האמונה" ורק 2 הסכמות 
)הסכמות רבי מנחם מנדל מפרמישלן ורבי משה מסמבור( בתחילת "עמוד העבודה", על אף שתוכן רוב 

ההסכמות שייך רק לספר "עמוד העבודה".

פתיחה: $300 
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150. ספר דרכי האמונה - מאת רבי 
ספר   - תרי"ז  יאס,   - כהן  דוד  יוסף 
סגולה "שמירה לבית" - עותק מיוחס

לתורה  פירושים  האמונה,  דרכי  ספר 
ולמועדים על דרך החסידות, מאת רבי יוסף 
הירש  צבי  דפוס  יאס,  מיאסי.  הכהן  דוד 

גאלדנער, ]תרי"ז[ 1857. מהדורה יחידה.
ספר סגולה ל"שמירה להבית" - הרה"ק רבי 
ישעיה שור מיאס בעל "כליל תפארת" כותב 
המחבר:  בשבח  שמפליג  לאחר  בהסכמתו, 
אמרי  להבין  חלק  הש"י  חלק  אשר  "...ולמי 
בינה יענדינו עטרה על ראשו, כי בספרו ימצא 
קודש  שבת  ביום  ולהתענג  לנפשו  מרגוע 
היקר,  הספר  וללמוד  לעיין  בשבתו  שבת 
וגם לכל איש אשר חפץ לבו לכבד התורה 
ולומדיה מצוה ליקנות הספר הקדוש באולי 
זה  ובלא  בנותיו,  לוקח  ולחתני  לבנים  יזכה 

יאמינו שספר כזה שמירה להבית...".
בעלות:  רישומי  השני  ובדף  השער  בדף 
נכד הרבנית  יוסף  ומלואה הק'  "לה' הארץ 
מגראניב ע"ה"; "הק' יוסף נכד הרב מגראניב 
זצ"ל". יתכן ש"הרבנית מגראניב" המוזכרת 
אחותו  איטה  חנה  הרבנית  היא  בחתימות, 

של רבי ישראל מרוז'ין )נכדי רבי אברהם המלאך, בן המגיד ממזריטש(, שהייתה אשת הרה"ק רבי יצחק 
מגראניב, בנו של הרה"ק רבי מרדכי מקרעמניץ ובן-בנו של הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב.

]4[, קב, קא-קב, קה-קמד, קמד-קמח דף. ספירת דפים משובשת. דפים צט-ק, קכג-קכד מופיעים פעמיים. 
23.5 ס"מ. כתמים, בהם כתמי רטיבות וכתמים כהים. סימני עש. קרעים וקרעים חסרים זעירים, בשולי דף 
השער ובשולי דפים נוספים, ללא פגיעה בטקסט, משוקמים בחלקם בנייר-דבק. חותמת. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $300
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המחבר, הרב הקדוש רבי יוסף דוד הכהן )נפטר תקפ"ח(, מגדולי תנועת החסידות הראשונים. 

תלמידו של רבי משולם פייביש מזברז )שהיה גם רבם של ה"ערבי נחל", ה"אהבת שלום" ורבי 

צבי מנדבורנה(. ישב בטיסמניץ )גליציה( וכפי שהעיד עליו רבי ישעיה שור מיאסי )בעל "כליל 

ותפילה",  בתורה  נפשו  ומסירות  בטהרה,  ופרישותו  קדושתו  ב"גודל  נודע  מאז  כבר  תפארת"( 

ובריתו". משם עבר לכהן  "ולימד לאנשי שלומו  כאשר חסידים ואנשי מעשה הסתופפו בצילו 

זקנותו בשנת תקע"ד עבר  )Zawalow הסמוכה לפודהייצא(. לעת  זוואלוב  כרבה של העיירה 

מגליציה לרומניה, לכהן כרבה של יאסי על מקום הרב הקדוש מאפטא שעזב את יאסי ועבר לכהן 

במזיבוז. בעיר יאסי הקים את בית מדרשו )אשר נודע לדורות כ"בית מדרשו של הרב מזוואלוב"( 

אשר בו נתאספו תלמידיו הקדושים לעבוד את ה' עפ"י הדרכתו. עסק רבות בעניני האמונה, ואף 

ספרו אשר נדפס כשלושים שנה לאחר פטירתו נקרא בשם "דרכי האמונה".
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151. ספר תורת כהנים עם פירוש עשירית האיפה )קומרנא( - למברג, תר"ט - מהדורה 
ראשונה - העותק של רבי יהודה סג"ל רוזנר אב"ד סקלהייד 

ספר תורת כהנים, עם פירוש עשירית האיפה, מאת האדמו"ר רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין אב"ד 
זידיטשוב וקומרנא, בעל "היכל הברכה". למברג, ]תר"ט[ 1848. מהדורה ראשונה.

נסע האדמו"ר מקומרנא אל  נדפסו הסכמותיהם של ה"ישמח משה" ומהר"ם א"ש. לפי המסופר,  בספר 
ה"ישמח משה" לאוהעל כדי לקבל את הסכמתו על הספר. ה"ישמח משה" היה אז חלוש וחולה, ובאותה 
הזדמנות גילה האדמו"ר מקומרנא את שורש נשמתם של ה"ישמח משה" ושל נכדו בעל "ייטב לב". סיפור 

פלא נוסף התרחש כאשר ביקש את הסכמתו של מהר"ם א"ש.
המחבר, האדמו"ר המקובל האלוקי רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין )תקס"ו-תרל"ד( אב"ד זידיטשוב 
וקומרנא, מגדולי מעתיקי השמועה של תורת הבעש"ט. בן-אחיו ותלמידו המובהק של "שר בית הזהר" 
האדמו"ר רבי צבי הירש מזידיטשוב. חביב היה על גדולי החסידות: החוזה מלובלין )שהיה אף שדכנו(, 
ה"אוהב ישראל" מאפטא, רבי משה צבי מסווראן, דודו רבי משה מסמבור, רבי ישראל מרוז'ין ועוד. מחבר 
סודות  פי  על  תורה,  חומשי  חמשה  על  הברכה"  "היכל  הפירוש  גם  ובהם  רבים,  וקבלה  חסידות  ספרי 
האר"י והבעש"ט. חומשי "היכל הברכה" הנם מספרי היסוד של ההגות החסידית ותורת הקבלה. חביבות 
וצאצאיו, ה"צמח  זידיטשוב, ה"דברי חיים"  )בית  מיוחדת הייתה לחיבוריו אצל אדמו"רים מכל החוגים 

צדק" מליובאוויטש ועוד( ששיבחו את מעלת וקדושת דברי הסוד שבפירושיו.
ראזנער אבדק"ק  סג"ל  "יהודא  חותמתו:  בדף השער  סקלהייד.  אב"ד  רוזנר  סג"ל  יהודה  רבי  העותק של 
- רבי יהודה סג"ל רוזנר )תרל"ט-תש"ד(, מגדולי רבני הונגריה. כיהן 39 שנה  סעקעליהיד והגליל יע"א" 
ברבנות סקלהייד ובראשות הישיבה בעיר, שהייתה אז אחת מהישיבות הגדולות והחשובות בהונגריה. 
מאנשי שלומם של אדמו"רי סאטמר. מחבר הספרים "אמרי יהודה", שו"ת וחידושים על התורה. נספה 

בשואה עם משפחתו, הי"ד. 
]2[, קנח דף. ספירת דפים משובשת. דף נד מופיע פעמיים )פעם בשיבוש הדפסה ופעם כתקנו(. 36.5 ס"מ. 

מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות גדולים. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. כריכה ישנה.

פתיחה: $400

150. Darchei HaEmunah – By Rabbi Yosef David HaKohen – Iași, 1857 – 
Segulah Book, "Protection for the Home" – Important Ownership
Darchei HaEmunah, Chassidic commentaries on the Torah and festivals, by R. Yosef 
David HaKohen of Iași. Iași: Tzvi Hirsch Goldner, 1857. Only edition.
Segulah book for protection of the home. 
Ownership inscriptions on the title page and leaf 2 of "Yosef, grandson of the Rebbetzin 
of Graniv", possibly in reference to Rebbetzin Chanah Ita, sister of Rebbe Yisrael of 
Ruzhin and wife of R. Yitzchak of Graniv (son of R. Mordechai of Kremenets).
The author, R. Yosef David Hakohen (d. 1828), prominent early Chassidic leader. Served 
as rabbi of Zawałów and later succeeded the Ohev Yisrael as rabbi of Iași, where he set 
up his Beit Midrash. 
[4], 102, 101-102, 105-144, 144-148 leaves. Misfoliation. Extra copies of leaves 99-100, 123-
124. 23.5 cm. Stains, including dampstains and dark stains. Worming. Tiny marginal 
tears (including open tears) to title page and other leaves, not affecting text, repaired in 
part with tape. Stamp. New leather binding. 
Opening price: $300
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151. Torat Kohanim with the 
Asirit HaEifah Commentary 
(Komarno) – Lviv, 1848 – First 
Edition – Copy of R. Yehuda 
Segal Rosner Rabbi of Sekelhid
Torat Kohanim with the Asirit 
HaEifah commentary, by Rebbe 
Yitzchak Eizik Yehuda Yechiel 
Safrin, rabbi of Zidichov and 
Komarno, author of Heichal 
HaBerachah. Lviv, 1848. First 
edition.
Rebbe Yitzchak Eizik Yehuda Yechiel 
Safrin of Zidichov and Komarno 
(1806-1874), a G-dly kabbalist and 
leading transmitter of the teachings 
of the Baal Shem Tov. His books, in 
particular the Heichal HaBerachah 
commentary, are considered classic 
Chassidic works cherished by 
prominent Chassidic leaders.
On the title page, stamp of R. Yehuda 
Segal Rosner Rabbi of Sekelhid 
(Székelyhíd, Săcueni; 1870-1944), a 
leading Hungarian rabbi. Served as 
dean of the Sekelhid yeshiva, one 
of the largest and most prominent 
Hungarian yeshivot. Perished in 
the Holocaust.
[2], 158 leaves. Misfoliation. Extra copy of leaf 54 (with printing errors). 36.5 cm. Fair-
good condition. Stains, including large dampstains. Worming, affecting text. Old 
binding.
Opening price: $400
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152. Pnei Zaken (Komarno) – Lviv, 1851 – With Author's Promise: "Whoever 
Studies It Will Find Pleasure in the World to Come"
Tractate Shekalim of the Jerusalem Talmud, with the Pnei Zaken commentary, by R. 
Yitzchak Eizik Safrin of Komárno. Lviv, 1851. Only edition.
In his preface, the author writes that he composed Pnei Zaken "to endear the words of 
our Sages… whoever studies it will find pleasure in the World to Come…".
[1], 2-21, 23-24, 24-28, [1] leaves (misfoliation). 38 cm. Wide margins. Good condition. 
Stains, including dampstains. Stamps. New binding.
Opening price: $400

ספר פני זקן )קומרנא( - לבוב,   .152
"כל  המחבר:  הבטחת  עם   - תרי"א 
בעלמא  טעם  ימצא  בה  ההוגה 

אריכא"

מסכת שקלים - תלמוד ירושלמי, עם פירוש 
אייזיק  יצחק  רבי  האדמו"ר  מאת  זקן,  פני 
 .1851 ]תרי"א[  לבוב,  מקומרנא.  ספרין 

מהדורה יחידה.
בהקדמתו מבטיח המחבר, בין יתר דבריו, כי 
הלומד בספר יזכה למצוא טעם בחיי העולם 
מיוסד  זקן,  פני  זה  חיבורי  "וחברתי  הבא: 
ראשונה  יצא  וזה  חכמים...  דברי  לחבב 
כל  שוקקה,  נפש  לרוות  שקלים,  ירושלמי 

ההוגה בה ימצא טעם בעלמא אריכא...".
)מספור  דף   ]1[ כד-כח,  כג-כד,  ב-כא,   ,]1[
דפים משובש(. 38 ס"מ. שוליים רחבים. מצב 
טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. חותמות. 

כריכה חדשה.

פתיחה: $400
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153. ספר נתיב מצוותיך ואוצר החיים 
מהדורה   - )קומרנא(  ראשון  חלק 
ראשונה - לבוב, תרי"ח - "והתומכים 
אותנו... ישמרם צורם מכל מחלה ונגע 
ועושר  בברכה  ומזלם  קרנם  ויתרומם 

וכבוד ושמחה מזל בני חיי ומזוני"

ספר נתיב מצותיך, הקדמות וביאורים בענייני 
וייחודים, עם ספר אוצר  ה'  אמונה, עבודת 
תרי"ג  על   - בראשית"  ראשון  "חלק  החיים 
רבי  האדמו"ר  מאת  פרד"ס,  בדרך  מצוות 
יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנא. 
לבוב, דפוס Michael F. Poremba, תרי"ח 

1858. מהדורה ראשונה. 
נדפס  כאן  החיים.  אוצר  לחלק  מיוחד  שער 
רק חלקו הראשון של החיבור - קיצור תרי"ג 
לפרשיות  המצוות  על  והפירוש  מצוות, 
בראשית-וישלח. מאוחר יותר שולב החיבור 
שהדפיס  הברכה,  היכל  בחומשי  במלואו 

המחבר בשנים תרכ"ד-תרל"ד. 
בראש הספר הקדמה ארוכה ומעניינת מאת 
למסייעים  מבטיח  הוא  בסופה  המחבר, 
"...והתומכים  ולחסידיו:  הספר  להדפסת 

אותנו החפצים בדבקות אהבת נפשנו, ובפרטות אנשי שלומנו שבמדינות אונגרין ועיר מונקאטש ישמרם 
צורם מכל מחלה ונגע ויתרומם קרנם ומזלם בברכה ועושר וכבוד ושמחה מזל בני חיי ומזוני".

בספרו "זוהר חי" )פרשת פנחס, דף רא( כותב המחבר על חיבורו זה: "...על כל אני העני חברתי חיבור על 
כל תרי"ג מצות בפשט, רמז, דרש, סוד. והלומד בו בעיון רב, יהיה בטוח שינוח בעולם הבא בלי גלגול, ואני 

ערב לו". 
המחבר, האדמו"ר המקובל האלוקי רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין )תקס"ו-תרל"ד( אב"ד זידיטשוב 
וקומרנא, מגדולי מעתיקי השמועה של תורת הבעש"ט. בן-אחיו ותלמידו המובהק של "שר בית הזהר" 
האדמו"ר רבי צבי הירש מזידיטשוב. חביב היה על גדולי החסידות: החוזה מלובלין )שהיה אף שדכנו(, 
ה"אוהב ישראל" מאפטא, רבי משה צבי מסווראן, דודו רבי משה מסמבור, רבי ישראל מרוז'ין ועוד. מחבר 
סודות  פי  על  תורה,  חומשי  חמשה  על  הברכה"  "היכל  הפירוש  גם  ובהם  רבים,  וקבלה  חסידות  ספרי 
האר"י והבעש"ט. חומשי "היכל הברכה" הנם מספרי היסוד של ההגות החסידית ותורת הקבלה. חביבות 
וצאצאיו, ה"צמח  זידיטשוב, ה"דברי חיים"  )בית  מיוחדת הייתה לחיבוריו אצל אדמו"רים מכל החוגים 

צדק" מליובאוויטש ועוד( ששיבחו את מעלת וקדושת דברי הסוד שבפירושיו.
מ, ]1[; כו, ]1[ דף. 25 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות כהים. בלאי קל בחלק מהדפים. 
קרעים וקרעים קטנים חסרים במספר דפים, עם פגיעות קלות בטקסט, משוקמים בחלקם בהדבקות נייר. 

רישומי בעלות קצוצים בדף השער ובדף שאחריו. כריכה חדשה. 

פתיחה: $300 
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153. Netiv Mitzvotecha VeOtzar HaChaim Part I (Komarno) – First Edition – 
Lviv, 1858 – "Those Who Support Us… G-d Will Protect Them from All Illness 
and Affliction, and Their Prestige and Fortune Will Be Raised with Blessing, 
Wealth, Honor and Happiness, Good Fortune, Sons, Life and Livelihood"
Netiv Mitzvotecha, introductions and explanations on faith, worship of G-d and 
yichudim, with Otzar HaChaim Part I, Bereshit – on the 613 commandments according 
to the Pardes approaches, by Rebbe Yitzchak Eizik Yehuda Yechiel Safrin of Komarno. 
Lviv: Michael F. Poremba, 1858. First edition.
Divisional title page for Otzar HaChaim part. 
Lengthy and interesting preface by the author, at the end of which he promises anyone 
who assists in publishing the book or helps his Chassidim: "…those who support us… 
G-d will protect them from all illness and affliction, and their prestige and fortune 
will be raised with blessing, wealth, honor and happiness, good fortune, sons, life 
and livelihood".
In his book Zohar Chai, the author guarantees that anyone who studies the present 
work will rest in the World to Come without needing to return as a Gilgul.
The author, Rebbe Yitzchak Eizik Yehuda Yechiel Safrin Rabbi of Zidichov and 
Komarno (1806-1874), was a G-dly kabbalist and leading transmitter of the teachings 
of the Baal Shem Tov. His books, in particular the Heichal HaBerachah commentary, 
are considered classic Chassidic works cherished by prominent Chassidic leaders.
40, [1]; 26, [1] leaves. 25 cm. Fair-good condition. Stains, including dark dampstains. 
Minor wear to some leaves. Tears, including minor open tears to several leaves, slightly 
affecting text, repaired in part with paper. Trimmed ownership inscriptions on title 
page and following leaf. New binding.
Opening price: $300
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154. משניות קומרנא - סט שלם - למברג, תרכ"ב - דף שער עם דיו זהובה 
ששה סדרי משנה, עם פירושי רבי עובדיה מברטנורה ו"תוספות יום טוב", ועם הפירושים מעשה אורג, 
פני זקן ועצי עדן, מאת האדמו"ר המקובל רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין אב"ד זידיטשוב וקומרנא. 
למברג )לבוב(, ]תרכ"ב[ 1862. מהדורה ראשונה. הוצאה שניה של המהדורה. דף השער של סדר נזיקין 
נדפס בהדפסה מיוחדת, כשהמילים "משניות - סדר נזיקין", וכן הכותר באותיות לטיניות - נדפסו בגוני 

הזהב והנחושת.
האדמו"ר מקומרנא חיבר שלושה פירושים על המשניות, הכוללים ביאורים ורמזים למשנה ולהלכותיה 
על פי סודות הקבלה: פירוש "עצי עדן" המקיף כמעט את כל ששת סדרי המשנה )מסתיים באמצע מסכת 
"אהלות"( וכולל תמצות מקוצר של מפרשי המשנה )מחולק לשני ביאורים: "עץ החיים", ו"עץ הדעת" בסוף 
המסכת על פי תורת הסוד(; ושני פירושים נוספים לסדרי זרעים וטהרות - פירוש "מעשה ארג" על התלמוד 
ירושלמי והתוספתא הקשורים במשנה, ופירוש "פני זקן" שבו מופיעות המסקנות ההלכתיות של המשנה 

על פי דעת הרמב"ם.
הקדמות המחבר נדפסו בראש חלק א' )זרעים( ובראש חלק ו' )טהרות(. בסיום ההקדמה לסדר טהרות כותב 
המחבר: "ואעתיק דברי התוספתא... ואבאר אותה על מוסדי רבינו ]הרמב"ם[ בשם מעשה אורג ובשם פני 
זקן, ואחר כך אבאר המשנה על דרך רבינו ועל יסודי ספרים מהגאון מוהרא"וו ]ר' אליהו ווילנר - הגר"א 
מווילנא[ זצ"ל... והתוספתא סדרתי ע"פ סדר הגאון מוהרא"ו זצ"ל שעשה אותה סלת נקיה, אלא במקומות 
מועטים ש]ה[עמדתי גירסא שלנו, שהחזיקו בה רבינו והראב"ד והרא"ש, ונתווכחתי עמו בויכוח אהבה" 
)המחבר מתייחס לספר "טהרת הקודש", זאלקווא תקס"ד, שבו נדפסו פירושיו והגהותיו של הגאון מווילנא 

על התוספתא סדר טהרות(.
המחבר, האדמו"ר המקובל האלוקי רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין )תקס"ו-תרל"ד( אב"ד זידיטשוב 
וקומרנא, מגדולי מעתיקי השמועה של תורת הבעש"ט. בן-אחיו ותלמידו המובהק של "שר בית הזהר" 
האדמו"ר רבי צבי הירש מזידיטשוב. חביב היה על גדולי החסידות: החוזה מלובלין )שהיה אף שדכנו(, 
ה"אוהב ישראל" מאפטא, רבי משה צבי מסווראן, דודו רבי משה מסמבור, רבי ישראל מרוז'ין ועוד. מחבר 
סודות  פי  על  תורה,  חומשי  חמשה  על  הברכה"  "היכל  הפירוש  גם  ובהם  רבים,  וקבלה  חסידות  ספרי 
האר"י והבעש"ט. חומשי "היכל הברכה" הנם מספרי היסוד של ההגות החסידית ותורת הקבלה. חביבות 
וצאצאיו, ה"צמח  זידיטשוב, ה"דברי חיים"  )בית  מיוחדת הייתה לחיבוריו אצל אדמו"רים מכל החוגים 

צדק" מליובאוויטש ועוד( ששיבחו את מעלת וקדושת דברי הסוד שבפירושיו.
ששה כרכים. זרעים: ]5[, צז, כו, צב, ]1[ דף. מועד: ]1[, נט, סא-קמב, ]1[ דף. נשים: ]1[, קכט, ]1[ דף. נזיקין: 
]1[, ד, ז-יד, יז-קפד דף. דף קעא מופיע פעמיים בשינויים קלים. קדשים: ]1[, צד, מג דף. טהרות: ]1[, רצה 
דף. חסר דף אחרון. דפים קיז-קיח מופיעים פעמיים. 17-18.5 ס"מ. מצב משתנה בין הכרכים. כרך ראשון 
במצב טוב, יתר הכרכים במצב בינוני עד בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. עקבות רטיבות עם סימני 
עובש במספר מקומות. בלאי בכרך השני. קרעים, בהם קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט )כולל קרעים 
בדפי השער של סדר קדשים וטהרות, עם פגיעות במסגרת השער, וקרעים גדולים בדפים האחרונים של 
סדר קדשים(, משוקמים בחלקם בהדבקות נייר ונייר-דבק. בחלק מהכרכים סימני עש עם פגיעות בטקסט. 

חותמות. חיתוך דפים על גבול הטקסט במספר מקומות. כריכות חדשות.
בשנת  נדפסה  ראשונה  הוצאה  ביניהן.  קלים  הבדלים  עם  הוצאות,  בשתי  הופיעה  הראשונה  המהדורה 
תרכ"א, ובדפי השער שלה מופיע סמל המדפיסים. הוצאה שניה הופיעה בשנת תרכ"ב, והורכבה מטפסים 

שנדפסו בהוצאה הראשונה, עם דפי שער חדשים, בהם לא מופיע סמל המדפיסים.

פתיחה: $500
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154. Komarno Mishnayot – Complete Set – Lviv, 1862 – Title Page Printed in 
Gold Ink
Six Orders of the Mishnah, with the commentaries of R. Ovadia of Bartenura and Tosafot 
Yom Tov, and with the Maaseh Oreg, Pnei Zaken and Atzei Eden commentaries, by 
Rebbe Yitzchak Eizik Yehuda Yechiel Safrin, rabbi of Zidichov and Komarno. Lviv, 
1862. First edition, second issue. Title page of Order Nezikin printed in black and gold. 
The author, Rebbe Yitzchak Eizik Yehuda Yechiel Safrin Rabbi of Zidichov and 
Komarno (1806-1874), a G-dly kabbalist and leading transmitter of the teachings of 
the Baal Shem Tov. His books, in particular the Heichal HaBerachah commentary, are 
considered classic Chassidic works cherished by prominent Chassidic leaders.
Six volumes. Zera'im: [5], 97, 26, 92, [1] leaves. Mo'ed: [1], 59, 61-142, [1] leaves. Nashim: 
[1], 129, [1] leaves. Nezikin: [1], 4, 7-14, 17-184 leaves. Extra copy of leaf 171, with slight 
variations. Kodashim: [1], 94, 43 leaves. Taharot: [1], 295 leaves. Lacking final leaf. 
Extra copies of leaves 117-118. 17-18.5 cm. Condition varies. Vol. I in good condition, 
other volumes in fair to fair-good condition. Stains, including dampstains. Traces of 
past dampness with mold in several places. Wear to vol. II. Tears, including open tears 
affecting text (tears to title pages of Kodashim and Taharot, affecting borders, and large 
tears to final leaves of Kodashim), repaired in part with paper and tape. Worming 
affecting text in some volumes. Stamps. Leaves trimmed close to text in several places. 
New bindings.
Opening price: $500
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155. ספר זוהר חי )קומרנא( - לבוב-פרמישלה, תרל"ה-תר"מ - מהדורה ראשונה - ארבעה 
מתוך חמישה כרכים

ספר זוהר חי, פירוש על ספר הזהר על פי הקבלה והחסידות, מאת האדמו"ר המקובל רבי יצחק אייזיק 
]תרל"ה-תר"מ[  לבוב-פרמישלה,  הברכה".  "היכל  בעל  וקומרנא,  זידיטשוב  אב"ד  ספרין  יחיאל  יהודה 
1875-]1880[. מהדורה ראשונה. ארבעה מתוך חמישה חלקים )ללא החלק החמישי - על ספרים ויקרא-

דברים(. 
ספר זוהר חי הוא פירוש עמוק ומקורי על הזהר הקדוש, בנוי על יסודות תורת האריז"ל ועל יסודות תורת 
הבעש"ט. המחבר משלב וממזג בחיבורו זה, כמו בכל חיבוריו, את הקבלה עם החסידות. בשונה משאר 
אליעזר".  "דמשק  בעל  צבי,  אליעזר  רבי  האדמו"ר  בנו  ידי  על  פטירתו,  לאחר  נדפס  זה  חיבורו  חיבוריו, 
הכרך הראשון נדפס בשנת האבל, ובתחילתו נדפסה הקדמה ארוכה ומופלאה מאת בנו ה"דמשק אליעזר". 
ועל  הקודש  רוח  גילויי  על  ה',  ובעבודת  בתורה  אביו  מדרגותיו המופלאות של  על  בנו  מספר  בהקדמה 

מופתים שמימיים שראה בעיניו אצל אביו הקדוש.
בין היתר מספר בנו שלאחר שכתב אביו את ארבעת הדפים הראשונים של פירושו, נכנס אל אביו מישהו 
שביקש ממנו שיתפלל על חולה מסוכן. אביו שראה ברוח קודשו שאותו חולה זקוק לרחמי שמים מרובים, 
אמר לאותו אחד: "אין לי שום דרך לעזור לו, אלא יש תחת ידי ארבעה דפין שכתבתי על הזוהר, לך ואמור 
להחולה הזה שאני נותן לו במתנה גמורה חדושים של הזוהר... ובזכות זה אפשר יכריע הכף זכות ויחיה 
לאורך ימים ושנים". וכך עשה האיש, "ומיד כשאמר האיש הזה להחולה דבורים הללו, התחיל תיכף להזיע, 
ונתרפא". עוד מסופר בהמשך ההקדמה, שארבעת הדפים הראשונים מהפירוש נכתבו על שתי השורות 
הראשונות של הקדמת הזהר. דפים אלו נכתבו בקיץ תרי"ז, ומאז עשה הפסקה של עשר שנים מכתיבת 
הפירוש. בערך בשנת תרכ"ז "ראה בחלום הבעש"ט זלה"ה, והסכים עמו שיתחיל לכתוב פירוש על הזוהר... 
ותיכף ומיד ביום המחרת התחיל לכתוב". את פירושו סיים לכתוב מספר שבועות לפני פטירתו. ב"סיום 
הספר" שבסוף הכרך החמישי )שאינו נמצא לפנינו(, מספר בנו המו"ל, שאביו השביעו פעמיים בתקיעת כף 
קודם פטירתו "שאדפוס פרושו זהר חי הזה עד גמירא על נייר שרייב ]=נייר כתיבה[ ושמחתי במה שגמרתי 

אמונתי ]=הבטחתי[ שלי וקיימתי דברי אאמו"ר זלה"ה".
המחבר, האדמו"ר המקובל האלוקי רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין )תקס"ו-תרל"ד( אב"ד זידיטשוב 
וקומרנא, מגדולי מעתיקי השמועה של תורת הבעש"ט. בן-אחיו ותלמידו המובהק של "שר בית הזהר" 
האדמו"ר רבי צבי הירש מזידיטשוב. חביב היה על גדולי החסידות: החוזה מלובלין )שהיה אף שדכנו(, הרב 
מאפטא, רבי משה צבי מסווראן, דודו רבי משה מסאמבור, רבי ישראל מרוז'ין ועוד. מחבר ספרי חסידות 
וקבלה רבים, ובהם גם הפירוש "היכל הברכה" על חמשה חומשי תורה, על פי סודות האר"י והבעש"ט. 
חומשי "היכל הברכה" הנם מספרי היסוד של ההגות החסידית ותורת הקבלה. חביבות מיוחדת הייתה 
לחיבוריו אצל אדמו"רים מכל החוגים )בית זידיטשוב, ה"דברי חיים" וצאצאיו, ה"צמח צדק" מליובאוויטש 

ועוד( ששיבחו את מעלת וקדושת דברי הסוד שבפירושיו.
חותמת בדף השער של הכרך השני: "יעקב יוסף גינס אב"ד ק"ק בוסערמין יע"א". 

ארבעה כרכים. ללא הכרך החמישי על ספרים ויקרא-דברים. כרך ראשון )בראשית, חלק ראשון(: ]4[, רטו 
דף. כרך שני )בראשית, חלק שני(: ]1[, רטז-שמח, שמח-תנו, ]1[ דף. כרך שלישי )שמות, חלק ראשון(: ]4[, 
קסו דף. כרך רביעי )שמות חלק שני(: ]1[, ב-רפד, ]3[ דף. חסרים שני דפים לאחר דף השער. 22.5-24 ס"מ. 
נייר יבש ושביר )לעיתים גם מעט כהה(. מצב כללי טוב-בינוני, מספר דפים בחלק מהכרכים במצב בינוני. 
כתמים, בהם כתמי רטיבות. קרעים, בהם קרעים חסרים קטנים )כולל קרעים בדפי השער(, עם פגיעות 
בטקסט, משוקמים בחלקם בהדבקות נייר ונייר דבק. פגיעות בטקסט כתוצאה מהדבקת נייר דבק חומצי 
במספר דפים. הדבקות נייר בשולי דפי השער ודפים נוספים. חותמות ורישומים בכתב-יד בחלק מהכרכים. 

כריכות חדשות.

פתיחה: $300
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155. Zohar Chai (Komarno) 
– Lviv-Premishla, 1875-1880 
– First Edition – Four of Five 
Volumes
Zohar Chai, kabbalistic and 
Chassidic commentary on the Zohar, 
by Rebbe Yitzchak Eizik Yehuda 
Yechiel Safrin, rabbi of Zidichov 
(Zhydachiv) and Komarno, author 
of Heichal HaBerachah. Lviv-
Premishla (Przemyśl), 1875-[1880]. 
First edition. Four of five parts 
(without part V – Books Vayikra-
Devarim).
Zohar Chai is an original and 
profound commentary on the 
Zohar, based on fundamentals of 
the teachings of the Arizal and the 
Baal Shem Tov.
The author, Rebbe Yitzchak Eizik 
Yehuda Yechiel Safrin Rabbi of 
Zidichov and Komarno (1806-1874), a G-dly kabbalist and leading transmitter of the 
teachings of the Baal Shem Tov. His books, in particular the Heichal HaBerachah 
commentary, are considered classic Chassidic works cherished by prominent Chassidic 
leaders.
Stamp on title page of vol. II.
Four volumes. Without vol. V – Vayikra-Devarim. Vol. I (Bereshit, part I): [4], 215 leaves. 
Vol. II (Bereshit, part II): [1], 216-348, 348-456, [1] leaves. Vol. III (Shemot, part I): [4], 
166 leaves. Vol. IV (Shemot, part II): [1], 2-284, [3] leaves. Lacking two leaves after title 
page. 22.5-24 cm. Dry and brittle paper (somewhat browned in some places). Overall 
good-fair condition, several leaves in some volumes in fair condition. Stains, including 
dampstains. Tears, including minor open tears (with tears to title page), affecting text, 
repaired in part with paper and tape. Sellotape repairs to several leaves, affecting 
text. Marginal paper repairs to title page and other leaves. Stamps and handwritten 
inscriptions in some volumes. New bindings.
Opening price: $300
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156. Arvei Nachal – Zhitomir, 1858
Arvei Nachal on the Torah by R. David Shlomo Eybeschutz Rabbi of Soroca. Zhitomir: 
R. Chanina Lipa and R. Yehoshua Heshel Shapira, grandsons of the rabbi of Slavita, 
1858.
199; 86; 112; 150; 214 pages. 22 cm. Partially browned paper. Fair condition. Stains, 
including many dark stains (some leaves significantly browned over time). Worming, 
affecting text. Tear to title page, slightly affecting border, repaired with paper on verso. 
Marginal paper repairs to title page and several other leaves. Stamp. New leather 
binding.
Opening price: $500

156. ספר ערבי נחל - זיטומיר, תרי"ח
מאת  התורה",  על  נפלא  "חיבור  נחל,  ערבי  ספר 
זיטומיר,  סראקא.  אב"ד  אייבשיץ  דוד שלמה  רבי 
דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, 

נכדי הרב מסלאוויטא, תרי"ח 1858. 
כהה  נייר  ס"מ.   22 עמ'.   214  ;150  ;112  ;86  ;199
רבים  כתמים  בהם  כתמים,  בינוני.  מצב  בחלקו. 
)חלק מהדפים כהו מאד עם הזמן(. סימני  וכהים 
עם  השער,  בדף  קרע  בטקסט.  פגיעות  עם  עש, 
פגיעה קלה במסגרת השער, משוקם בהדבקת נייר 
מצדו השני של הדף. הדבקות נייר סביב שולי דף 
השער ובמספר דפים נוספים. חותמת. כריכת עור 

חדשה.

פתיחה: $500
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157. Birkat David – Rebbe David of Tolna – Zhitomir, 1862 – First Edition – 
Segulah Book
Birkat David, Chassidic and Kabbalistic homilies on the Torah and festivals, by Rebbe 
David of Tolna. Zhitomir: R. Chanina Lipa and R. Yehoshua Heshel Shapira, grandsons 
of the rabbi of Slavita, 1862. First edition.
Printed during the lifetime of the author Rebbe David Twersky of Tolna (1808-1882), 
son of Rebbe Mordechai of Chernobyl. Blessings of the author, who was known as a 
wonder-worker: "We shall merit pure future joy, and constant blessings".
Originally printed with two title pages and two prefaces, with only slight differences 
between them. The present copy only comprises the second title page and preface.
143 pages. Lacking first [4] pages, with first title page and preface. 21.5 cm. Good-fair 
condition. Stains. Worming, slightly affecting text. Minor marginal tear to title page, 
repaired with paper, and minor tears in several other places. New binding.
Opening price: $400

דוד  רבי   - דוד  ברכת  ספר   .157
מטולנא - ז'יטומיר, תרכ"ב - מהדורה 

ראשונה - ספר סגולה

על  וקבלה  חסידות  דרושי  דוד,  ברכת  ספר 
דוד  רבי  מהאדמו"ר  והמועדים,  התורה 
מטולנא. ז'יטומיר, דפוס רבי חנינא ליפא ורבי 
יהושע העשיל שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא, 

תרכ"ב 1862. מהדורה ראשונה.
נדפס בחיי המחבר האדמו"ר רבי דוד טברסקי 
מטולנא )תקס"ח-תרמ"ב(, בנו של האדמו"ר 
מברך  בהקדמותיו  מטשרנוביל.  מרדכי  רבי 
המחבר, אשר נודע בדורו ל"פועל ישועות" - 
ש"נזכה לשמחה שלמה שלעתיד, והשפעות 

כל הברכות בלי הפסק".
ודף  דף שער  בראש הספר  מופיעים  במקור 
בין  הקדמה.  ודף  שער  דף  ושוב  הקדמה, 
קלים  קיימים הבדלים  וההקדמות  השערים 
בלבד - במסגרת השער, בטיפוגרפיה ובנוסח 
)תארי המחבר ואבותיו הקדושים(. לא ברור 
פעמיים  וההקדמות  השערים  נדפסו  מדוע 
המחבר  רבינו  בהוראת  נעשה  הדבר  והאם 
דף  רק  מופיעים  שלפנינו  בעותק  לא.  או 

השער השני ודף ההקדמה השני.
143 עמ'. חסרים ]4[ עמ' ראשונים, שבהם השער וההקדמה הראשונים. 21.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. 
קטנים  וקרעים  נייר,  דף השער, משוקם בהדבקת  קטן בשולי  פגיעות קלות בטקסט. קרע  סימני עש, עם 

במספר מקומות נוספים. כריכה חדשה.

פתיחה: $400
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158. ספר מגן דוד )טולנא( - לבוב, תר"מ 
ספר   - המחבר  בחיי  שנדפסה  מהדורה   -
הספר  את  יקנה  אשר  איש  "כל   - סגולה 
הזה... שיהיה עליו לתרופה לגופו ונפשו"

ספר מגן דוד, מאמרי חסידות על פרשיות התורה 
טברסקי  דוד  רבי  האדמו"ר  מאת  והמועדים, 
]תר"מ  עהרענפרייז,  יעקב  דפוס  לבוב,  מטולנא. 

1880[. מהדורה שלישית שנדפסה בחיי המחבר.
מטולנא  האדמו"ר  המחבר  במכתב   - סגולה  ספר 
)שאינו מופיע בעותק שלפנינו, ראה  אל המדפיס 
להלן(, הוא כותב ומברך: "כל איש חכם לב אשר 
יקנה את הספר הזה ויהגה בו, אקוה שיהי']ה[ עליו 
לתרופה לגופו ונפשו ברוחניות וגשמיות בזה ובבא, 
בהקדמת  ונצחיות...".  זמניות  בהצלחות  יצליח 
הספר כותב המחבר על ספרו: "קוה קויתי אל ה' 
המחברת,  בזה  הנאמנים  דוד  חסדי  ממי  לשאוב 

ולחשוף ההשפעה מצינורות... העליונים...".
מטולנא  טברסקי  דוד  רבי  האדמו"ר  המחבר, 
לאחר  כאדמו"ר  לכהן  החל  )תקס"ח-תרמ"ב(, 
מטשרנוביל,  מרדכי  רבי  האדמו"ר  אביו  פטירת 
יהדות  של  המנהיגים  מגדולי  היה  תקצ"ז.  בשנת 

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 
סיפורים  ציקרניק,  וואלף  ישעיה  )רבי  והחיים"  המתים  נשמות  לתקן  הזה  לעולם  באנו  ובניי  "אני  אמר: 
בגודל  הרבה  מפליג  היה  מבעלזא  אהרן  רבי  האדמו"ר  ו(.  עמ'  תרס"ח,  לבוב  יקרים,  ומאמרים  נפלאים 
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-קד, ]1[ דף. 23 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרעים חסרים בשולי דף השער. חיתוך דפים עם פגיעה 

בגבול הטקסט והכותרות במספר דפים. כריכת עור חדשה.
ללא דף השער הראשון )שמעברו מכתב המחבר אל המוציא לאור מיום יח שבט תרל"ט, בו הוא מברך את 
קוני הספר - ראה לעיל(. דף השער הראשון אינו מופיע גם בעותק הסרוק ב"אוצר החכמה" וגם אינו מופיע 
בעותק הסרוק באתר הספריה הלאומית. לעומת זאת, העותק שלפנינו כולל את הדף עם הקדמת המו"ל 

ופירוט ייחוסו )שנוסף כנראה רק לחלק מהטפסים(.

פתיחה: $300
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159. ספר אוהב ישראל )אפטא( - ז'יטומיר, תרכ"ג - מהדורה ראשונה
ספר אוהב ישראל, דרושים על התורה בדרך החסידות, מאת האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא. 
ז'יטומיר, 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 מספר בהקדמתו על אביו 
האדמו"ר רבי יצחק מאיר, בן המחבר, "בראותו כי רבו המעתיקים כל אחד לפי דעתו, וחשש מפני הטועין... 
בחר באיש אחד חריף ומופלג בתורה, ספרא רבא, ומינה אותו לרשום הדברים הקדושים היוצאים מפיו 
הק', ואחר כל שבת ומועד העלה לפני עיני קדשו של זקני זצוקלל"ה, ולפרקים תיקן כפי הצורך...". בהמשך 
ההקדמה מספר על הסיבה שהספר נקרא בשם אוהב ישראל, "יען כי הוי מרגלי בפומי דרב, אשר במדה 
זאת יוכל להתפארה אפי' לפני ב"ד של מעלה, אשר אהבת ישראל תקועה בלבו. וטרם הלקח ארון אלקים 

צוה לבניו, שלא ירשמו על מצבת אבן שיציינו על בנין הנפש שלו שום שבח, רק: אוהב ישראל...".
רבי יוסף שאול נתנזון כותב בהסכמתו )למהדורת לבוב(: "...היה אוהב בכל לבו ונפשו כל ישראל, ובפרט 
להת"ח היה מקרבם בכל עוז. ואבותינו ספרו לנו בעת שהיה כאן ]לבוב[ היו הכל כל גדולי ישראל שבעירינו, 

והיו משכימים ובאים אצלו, וראו נפלאות מתורתו...".
]1[, קיז דף. 22 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני עש, עם פגיעות בטקסט במספר דפים. חיתוך דפים על 

גבול הטקסט באחד מהדפים. חותמת. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $1000

158. Magen David (Tolna) – Lviv, 1880 – Edition Printed in the Author's 
Lifetime – Segulah Book – "Whoever Purchases This Book… It Will Be a Cure 
for His Body and Soul"
Magen David, Chassidic essays on the Torah portions and the festivals, by Rebbe 
David Twersky of Tolna. Lviv: Yaakov Ehrenpreis, [1880]. Third edition, printed in the 
author's lifetime.
Segulah book – in the author's letter to the publisher (not present in this copy, see 
below), he writes and blesses: "Any wise-hearted man who purchases this book and 
studies it, I hope it will be a cure for his body and soul, in spiritual and material matters, 
in this world and in the next, he will experience temporary and eternal success…".
Rebbe David Twersky of Tolna (1808-1882), son of Rebbe Mordechai of Chernobyl. 
Rebbe in Vasilkov and later in Tolna. He was one of the foremost leaders of Ukrainian 
Jewry, and a rebbe to thousands of Chassidim. Reputedly, many were aroused to 
repentance from hearing his teachings, including numerous maskilim. 
[2], 3-104, [1] leaves. 23 cm. Good-fair condition. Stains. Marginal open tears to title 
page. Leaves trimmed with damage to edge of text and headings in several places. 
New leather binding.
Without first title page (with author's letter to publisher on verso). This first title page 
does not appear in the Otzar HaChochmah or the NLI digitized copies. The present copy 
does however include the leaf with the publisher's foreword and lineage (presumably 
added to some copies only).
Opening price: $300
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159. 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.
[1], 117 leaves. 22 cm. Good-fair condition. Stains. Worming, affecting text in several 
places. Margins of one leaf trimmed close to text. Stamp. New leather binding.
Opening price: $1000
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יהושע  רבי  מאת   - יהושע  נחלת  ספר   .160
ה"אוהב  תלמיד  חאליוב,  אב"ד  העשיל 
מהדורה   - תרי"ד  לבוב,   - מאפטא  ישראל" 

יחידה

רש"י  פירוש  על  חסידות  ביאורי  יהושע,  נחלת  ספר 
לתורה, מאת רבי יהושע העשיל אב"ד חאליוב. לבוב, 
דפוס עדוארד וויניארז, ]תרי"ד[ 1854. מהדורה יחידה 

ונדירה.
שני חלקים בכרך אחד. שער נפרד לכל חלק.

המחבר, הרה"ק רבי יהושע העשיל אפרתי )?-תרי"ב, 
אנציקלופדיה לחסידות ב', עמ' עב(, תלמיד מובהק של 
ה"אוהב ישראל" מאפטא. בספר שלפנינו הוא מרבה 
הקדוש  הגאון  "מורינו  ומכנהו  בשמו,  דברים  להביא 
טארטיקוב,  בעיר  כאב"ד  כיהן  זלה"ה".  ממעזיבוז 
בהמשך כיהן בעיר פאמארין, ובסוף ימיו נודע כאב"ד 
חאליוב. כצאצא לגזע רש"י, סלל דרך מיוחדת בהבנת 
)שכתב  תלמידו  בהקדמת  שנכתב  כפי  רש"י,  פירוש 
של  דרכו  עיקר  "כי  הספר:  בראש  מפיו(  החיבור  את 
רבינו בזה החיבור הוא לתרץ דברי רש"י ז"ל מקושית 
הרמב"ן ושאר מפרשי התורה, ולפרשם על פי מאמרי 
כאשר  העבודה,  ודרכי  זלה"ה  האר"י  וכתבי  הזוהר 

אמר לי פעם אחד דעיקר כונתו בהחיבור הזה לפרש דברי רש"י ז"ל הקדושים ברזין דלעילא מטעם הכמוס 
אתו אשר לא ניתן לכתוב".

]2[, קב, ]1[; ]1[, קד-קמה דף. 23.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש בדף השער 
ובמספר דפים נוספים, עם פגיעות בטקסט ופגיעה קלה במסגרת השער הראשון. הדבקת נייר לחיזוק בשולי 

דף השער. כריכה חדשה. 

פתיחה: $400

160. Nachalat Yehoshua – By R. Yehoshua Heshel Rabbi of Chołojów, Disciple 
of the Ohev Yisrael of Apta – Lviv, 1854 – Only Edition
Nachalat Yehoshua, Chassidic supercommentary to Rashi's commentary on the Torah, 
by R. Yehoshua Heshel Rabbi of Chołojów (Vuzlove). Lviv: Edward Winiarz, 1854. 
Only edition, rare.
Two parts in one volume. Divisional title pages.
The author, R. Yehoshua Heshel Efrati (d. 1852), was a close disciple of the Ohev Yisrael 
of Apta, whom he quotes extensively in this work. Rabbi of Tartakov, Pomorin and 
Chołojów.
[2], 102, [1]; [1], 104-145 leaves. 23.5 cm. Good-fair condition. Stains, including 
dampstains. Worming to title page and several other leaves, affecting text, with slight 
damage to first title page border. Margins of title page reinforced with paper. New 
binding.
Opening price: $400

160



ספרי חסידות247 

161. Pri Etz – By Rabbi Menachem Mendel of Vitebsk – First Edition – Zhitomir, 
1874
Pri Etz, Chassidic homilies on the Torah and festivals, by Rebbe Menachem Mendel of 
Vitebsk, with a copy of his will. Zhitomir: I.M. Bakst, 1874. First Edition.
The title page states that the work was copied from a manuscript in the possession of 
Rebbe Aharon of Chernobyl.
Copy of Rebbe Menachem Mendel's will on p. 3.
30 pages. 20 cm. Fair-good condition. Stains. Worming (and minor open tears) to many 
leaves, affecting text, repaired with paper. Stamps. New binding.
Opening price: $300

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

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

ראשונה.
בגנזי  שהיה  מכתב-יד  נעתק  הספר  כי  מוזכר  בשער 
מעיה"ק  אליו  שנשלח  מטשרנוביל,  אהרן  רבי  האדמו"ר 
"עץ  החיבור  של  שונה  מהדורה  הוא  זה  ספר  ירושלים. 
פרי" שנדפס מאוחר יותר בלבוב, תר"מ 1880, עפ"י כתב-

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

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

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

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

"אגרת הקודש" )מזירוב, תקנ"ד(.
פגיעות  עם  רבים,  בדפים  קטנים חסרים(  )וקרעים  עש  סימני  בינוני-טוב. כתמים.  ס"מ. מצב   20 עמ'.   30

בטקסט, משוקמים במילוי נייר. חותמות. כריכה חדשה.

פתיחה: $300 
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162. Menachem Tzion (Rimanov) – Lviv, After 1851 – Second Edition – Segulah 
for Livelihood
Menachem Tzion, Chassidic essays on the Torah portions, by Rebbe Menachem Mendel 
of Rimanov (Rymanów). [Lviv? after 1851]. Second edition.
The book was written by the close disciple of R. Menachem Mendel, Rebbe Yechezkel 
Paneth, chief rabbi of Transylvania, author of Mareh Yechezkel.
This book is known as a segulah for livelihood. Indeed, a large part of the book pertains 
to Parashat HaMan (the passage in Shemot describing the falling of the manna for the 
Jews in the desert). The author prayed extensively for the livelihood of the Jewish 
people, and until this day, his gravesite is visited by Jews from all over the world 
praying for sustenance.
48, 53-56 leaves. 19.5 cm. Fair condition. Many stains. Tears and worming, affecting 
text on several leaves. Pen inscription on leaf 2. New binding.
Opening price: $300

לבוב,   - )רימנוב(  ציון  מנחם  ספר   .162
סגולה   - שניה  מהדורה   - תרי"א  אחרי 

לפרנסה

פרשיות  על  חסידות  מאמרי  ציון,  מנחם  ספר 
התורה, מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל מרימנוב. 

]לבוב? אחרי תרי"א 1851[. מהדורה שניה.
הספר נכתב על ידי תלמידו המובהק של רבי מנחם 
מנדל, האדמו"ר רבי יחזקאל פנט, רבה הראשי של 

טרנסילבניה, מחבר ספרי "מראה יחזקאל".
ספר זה ידוע כסגולה לפרנסה. מובא בשם הרה"ק 
רבי יצחק הורביץ מסטיטשין זי"ע, כי "רוב הספר 
על  נסוב  זצ"ל  מרימנוב  מהרה"ק  ציון  מנחם 
פרשת המן, משום שהרב הקדוש מרימנוב הרבה 
להתפלל על הפרנסה בעד כלל ישראל" )החכמה 
פוקדים  פז(. עד היום  בני ברק תשנ"ו, עמ'  מאין, 
אנשים מרחבי העולם את קברו של הרבי מרימנוב, 

בתפילות על הפרנסה.
מח, נג-נו דף. 19.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים רבים. 
במספר  בטקסט  פגיעה  עם  עש,  וסימני  קרעים 

דפים. רישום בעט בדף השני. כריכה חדשה.

פתיחה: $300
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ספר   - )אניפולי(  הגנוז  אור  ספר   .163
סגולה - לבוב, תרכ"ו - מהדורה ראשונה 

- הסכמת ה"צמח צדק" מליובאוויטש

ספר אור הגנוז - חידושים על התורה בדרך רמז 
וסוד, חסידות וקבלה, עם חלק שני - ספר וזאת 
רמז  "בדרך  המשניות  על  חידושים   - ליהודה 
וסוד רזין עילאין", מאת רבי יהודה ליב הכהן 
מאניפולי. לבוב, דפוס אורי זאב וואלף סאלאט, 
נפרד  שער  ראשונה.  מהדורה   .]1866 ]תרכ"ו 

לחלק השני.
להסכמותיהם  בהדפסתו  זכה  הגנוז  אור  ספר 
מופיעה  החסידות.  צדיקי  גדולי  של  הנלהבות 
מנחם  רבי  היחידה של האדמו"ר  בו הסכמתו 
וכן  צדק",  ה"צמח  בעל  מליובאוויטש  מענדל 
מטשרנוביל  מרדכי  רבי  הסכמות  בו  מופיעות 
רבי  מטשרנוביל,  אהרן  רבי  הקדושים:  ובניו 
הסכמת  מטולנא,  דוד  רבי  מטריסק,  אברהם 
וכן  מאקארוב,  יעקב  יצחק  רבי   - אחיינו 
יצחק  ורבי  מצאנז  חיים  רבי  של  הסכמותיהם 

מאיר מגור בעל "חידושי הרי"מ".
)"המגיד  מטשרנוביל  מרדכי  רבי  בהסכמת 
מטשרנוביל"( נכתב על הסגולה והשמירה שיש 
בהחזקת הספר שלפנינו: "ויקנה כל אחד לעצמו 

הספר הקדוש הזה לזכות ולשמירה מעולה לו ולזרעו לדורותם". בניו הקדושים - רבי אהרן מטשרנוביל, רבי 
אברהם מטריסק, רבי דוד מטולנא - המסכימים אף הם על הספר, חוזרים בהסכמותיהם על עניין הסגולה 
לשמירה שכתב אביהם, וכותבים: "והנה נאמן עלינו דברי אאמו"ר ז"ל הק' זיע"א אשר ספרי קודש הללו 
יהיו לשמירה לכל מי שיקנה אותם..."; "...נאמנים עלי דברי אבא מרן קדישא כבוד אדמו"ר זצוקללה"ה, 
כאשר המה בכתובים... כי הספרי קודש ההמה יהיו לשמירה לכל מי שיקנה אותם לו ולזרעו לדורותם". 

גם בהקדמת המו"ל, נכד המחבר, נכתב כי "צדיקי הדור כתבו שהחבור הלז הוא שמירה וברכה בבית...".
מחבר הספר, רבי יהודה ליב הכהן מאניפולי )נפטר תקס"ז, אנצ' לחסידות ב', עמ' לג-לד(, תלמיד המגיד 
ממזריטש. לפי מקור אחד היה קודם לכן מתלמידי הגר"א מווילנא. לפי המסופר, היה מארבעת התלמידים 
שהיו עם המגיד בעת פטירתו )יחד עם רבי אברהם המלאך, בעל התניא ורבי זושא מאניפולי(, וברגעים 
- כי שפתי כהן ישמרו דעת, ואני  האחרונים לפני פטירתו אמר עליו המגיד: "גם אתה תהיה במחיצתי 
כדי שיעניקו הסכמות על ספר  זלמן מלאדי  רבי שניאור  פנה  מעולם הדעת...". היה מהשניים שאליהם 

ה"תניא" )השני היה חברו רבי זושא מאניפולי(.
]1[, יב; פד; לג דף. 24 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. סימני עש קלים, עם פגיעות קלות בטקסט. קרע חסר 

בשולי אחד מהדפים, ללא פגיעה בטקסט. חותמות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $600 
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164. ספר תולדות יצחק )נסכיז( - וורשא, תרכ"ח - מהדורה ראשונה - ספר סגולה - עותק 
עם שוליים רחבים וחותמות המחבר

ספר תולדת יצחק, מאמרי חסידות על פרשיות התורה והמועדים, ועל ספר תהלים, מאת האדמו"ר רבי 
יצחק שפירא מנסכיז. וורשא, דפוס נתן שריפטגיסער, ]תרכ"ח[ 1868. מהדורה ראשונה. שני שערים. בדף 

השער הראשון נדפס שמו של המחבר באותיות גדולות ובדיו זהובה.
בחמשת הדפים הראשונים מופיעות חותמות רבות של המחבר הקדוש: "הק' יצחק בהגאון מוהר"ם זצוק"ל 
לה"ה שפירא". הספר שלפנינו נדפס מספר חודשים לאחר פטירת המחבר, וחותמות אלו הוחתמו כנראה 

על ידי אחד מבני ביתו, בחותם הקודש שנותר בעזבונו.
עם הסכמות גדולי החסידות, האדמו"רים בעל ה"דברי חיים" מצאנז, המגיד מטריסק, רבי יהושע מאוסטרובה 
הספר  החזקת  סגולת  על  בהסכמתו  כותב  מגרודז'יסק  אלימלך  רבי  מגרודז'יסק. האדמו"ר  אלימלך  ורבי 
בבית: "ומהראוי לכל אחב"י ]=אחינו בני ישראל[ עדת ישורון להביא כ"א ]=כל אחד[ ס']פר[ הק']דוש[ 

הלזה בחדרי משכיותו למען להיות למשמרת ברכה".
בדף השער השני, בשורה של פרטי הדפוס, נכתב על המדפיס רבי נתן שריפטגיסער: "אשר הדפיס בשנת 
תרכ"ד ששת אלפים ספרי תהלים בהוצאת מרן זצוקלה"ה ]האדמו"ר רבי יצחק מנסכיז[ כדי לזכות את 
הרבים". מסופר שבעת שהיה רבי יצחק מנסכיז אומר את רעיונותיו על תהלים שנדפסו בספר שלפנינו, 
"היה רגיל כבוד אדמו"ר להחזיק... התהלים שהדפיס בווארשא, ומהם היה מבאר חידושי תורתו" )זכרון 

טוב, ענייני חידושי תורתו, אות יא; על מהדורת תהלים זו, ראה: קטלוג קדם, מכירה 65, פריט 129(.
רק  תורה.  דברי  באמירת  ימיו  כל  Niesuchojeże( המעיט  )נשכיז,  מנסכיז  יצחק  רבי  המחבר האדמו"ר 
התהלים.  ועל  הפרשיות  על  רעיונותיו  את  ביומו  יום  מידי  כמעט  לומר  התחיל  לחייו  האחרונה  בשנה 
הדברים נכתבו על ידי תלמידו ומשמשו הנאמן )מו"ל הספר( רבי יצחק לנדא והוגהו על ידו מספר פעמים 

)על זאת מסופר באריכות רבה בספר "זכרון טוב" שחיבר רבי יצחק לנדא הנ"ל(.

163. Or HaGanuz (Anipoli) – Segulah Book – Lviv, 1866 – First Edition – 
Approbation by the Tzemach Tzedek of Lubavitch
Or HaGanuz, novellae on the Torah according to allegoric, kabbalistic and Chassidic 
approaches, with a second part – VeZot LiYehuda, novellae on Mishnayot "according 
to allegoric and kabbalistic approaches, lofty secrets", by R. Yehuda Leib HaKohen of 
Anipoli. Lviv: Uri Ze'ev Wolf Salat, [1866]. First edition. Divisional title page for part II.
The book bears the enthusiastic approbations of great Chassidic leaders, including the 
only approbation to a book ever issued by the Tzemach Tzedek of Lubavitch. Another 
approbation, by R. Mordechai of Chernobyl (the Maggid of Chernobyl), extols the 
segulah and protective qualities of the book: "Every person should purchase this holy 
book for merit and excellent protection for himself and his descendants". His holy sons 
– R. Aharon of Chernobyl, R. Avraham of Trisk (Turiisk) and R. David of Tolna – also 
mention in their approbations the segulah for protection that their father described. In 
the publisher's foreword, the author's grandson likewise cites the protective qualities 
of the book.
[1], 12; 84; 33 leaves. 24 cm. Good condition. Some stains. Minor worming, slightly 
affecting text. Marginal open tear to one leaf, not affecting text. Stamps. New leather 
binding.
Opening price: $600
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164. Toldot Yitzchak (Neshchiz) – Warsaw, 1868 – First Edition – Segulah Book 
– Wide-Margined Copy, Stamped by the Author
Toldot Yitzchak, Chassidic essays on the Torah portions, the festivals and on Tehillim, 
by Rebbe Yitzchak Shapiro of Neshchiz (Niesuchojeże). Warsaw: Nathan Schriftgiesser, 
1868. First edition. Two title pages. Author's name printed in gold on first title page.
Many stamps of the author on the first five leaves. This book was published several 
months after the author's passing. It was presumably stamped by one of the family 
members, using the stamp from the rebbe's estate. 
Rebbe Elimelech of Grodzisk writes in his approbation of the segulah in possessing 
this book: "It is fitting for every Jewish person to bring this book into his home so as to 
procure enduring blessing".
The author, Rebbe Yitzchak of Neshchiz (1789-1868), was the youngest son of Rebbe 
Mordechai of Neshchiz and close disciple of R. Levi Yitzchak of Berditchev. Throughout 
his lifetime, Rebbe Yitzchak of Neshchiz rarely lectured in public. However, in the last 
year of his life, he delivered lectures on the Torah and on Tehillim almost daily, which 
were recorded and published in the present book.
[4], 32; 30; 22; 32 leaves. 27 cm. Particularly wide margins. Good condition. Many 
stains. Tears and wear. Open tears to several leaves (slightly affecting text on one leaf). 
Worming to several leaves. Margins of second title page and final leaf partially cut 
away. Stamps. Many inscriptions. New binding.
Opening price: $600

האדמו"ר רבי יצחק מנסכיז )תקמ"ט-תרכ"ח(, בן זקוניו 
של האדמו"ר רבי מרדכי מנסכיז. תלמיד מובהק של רבי 
לוי יצחק מברדיטשוב, שאת נכדתו נשא לאשה, ואף 
מסר דברי תורה רבים בשמו. היה גם תלמידם של רבי 
ברוך ממז'יבוז' והחוזה מלובלין. נתמנה לאדמו"ר בגיל 
נודע  באדמו"רות.  שנה  משישים  למעלה  וכיהן  צעיר 
וגילויים שמימיים. נערץ  בתפילותיו ובמעשי מופתים 
בחסידותו.  ומופלא  קדוש  כאיש  החסידות,  חוגי  בכל 
"עבודתו עבודת הקודש לייחד יחודים ולהמשיך שפע 
עולם"  יסוד  צדיק  בבחינת   - ישראל  לבית  טוב  רב 
)עפ"י מכתב רבי ברוך שפירא מבחירי חסידי פשיסחא 
הנודעים,  וקוצק, אל בעל ה"שפת אמת"(. מתלמידיו 
צבי  יעקב  רבי  מגרודז'יסק,  אלימלך  רבי  האדמו"רים 

מפוריסוב ועוד.
]4[, לב; ל; כב; לב דף. 27 ס"מ. שוליים רחבים במיוחד. 
מצב טוב. כתמים רבים. קרעים ובלאי. קרעים חסרים 
בטקסט(.  קלה  פגיעה  הדפים  )באחד  דפים  במספר 
השער  בדף  גזורים  שוליים  דפים.  במספר  עש  סימני 
השני ובדף האחרון. חותמות. רישומים רבים. כריכה 

חדשה.

164פתיחה: $600
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165. ספר עטרת תפארת ישראל - וורשא, תרל"א - ספר סגולה וברכה לשמירה והצלחה 
- עם דף השער הראשון הנדיר, ודפים שלא נרשמו במפעל הביבליוגרפיה

פרשיות  על  הקבלה  תורת  ורמזי  סודות  תעלומות",  מבאר  נסתרות  "מגלה  ישראל,  תפארת  עטרת  ספר 
התורה, מאת רבי ישראל חריף מסאטנוב - תלמיד הבעש"ט. וורשא, תרל"א 1871. מהדורה שנייה.

בעותק שלפנינו שני דפי שער, הראשון - כללי, והשני - מפורט. דף השער הראשון חסר במרבית העותקים. 
ספר סגולה. גדולי החסידות כתבו על קדושתו של הספר ועל כך שעצם החזקתו בבית היא סגולה לשמירה 

על בני הבית, להצלחה בכל העניינים, ולהגנה מכל פגע רע )ראה להלן(.
במהדורה שלפנינו נדפסו הסכמות מהמהדורה הראשונה של אדמו"רי רוז'ין, והסכמותיהם של הגאונים 
רבי שלמה קלוגר, רבי יוסף שאול נתנזון ורבי ישעיה שור, ועליהן נוספו הסכמות רבות מגדולי החסידות, 

בהם האדמו"רים לשושלת טשרנוביל, ועוד.
הגאונים הנ"ל מאריכים בהסכמותיהם בסיפורים אודות גדולת המחבר בנגלה ובנסתר, ועל גודל קירובו אל 
רבו הבעש"ט. רבי יוסף שאול מספר בהסכמתו: "כי הגאון בעל שאגת אריה עבר דרך ק"ק סאטינאב, וצלחה 
עליו רוח גבורה והכה את הארי' בימי השלג" ]כלומר, שניצח אותו בפלפולו[. על קדושת הספר שלפנינו 
אמר האדמו"ר רבי אברהם יעקב מסדיגורה שהוא "קודש קדשים, והוא כעין כתבי קודש... המקובל האלקי 
ר' שמשון מאוסטרפאליע זצ"ל, ועין בעין כספר הקדוש בעל מגלה עמוקות ]מ[מוהר"ר נתן שפירא זי"ע" 

)מתוך הסכמת רבי ישראל מרדכי אב"ד חאטין(.
המסכימים מפליגים בשפע ברכות על כל הרוכשים את הספר. להלן חלק מברכותיהם:

"וכאשר הספר הק' הזה מלא הוא בשמות הקדושים ושמות המלאכים המסוגלים לרפואה, ושמירת ארבעה 
מסדיגורה[  יעקב  אברהם  רבי  ]האדמו"ר  הקדוש  בפיו  אמר  לכן  והצלחה,  ברכה  ולשפעת  נזיקין,  אבות 
וברכה";  שלום  ולשפעת  מעולה  לשמירה  הוא  מסוגל  האלו,  המחבר  קדוש  יד  שכתבי  לשונו:  בצחות 
"לקנות זה הספר... למען יהיה בתוך ביתם לשמירה ולשפע ברכה והצלחה" )האדמו"ר רבי מנחם נחום 
משטפינשט(; "הריני אומר: כל איש ואיש אשר יקנה הספר הקדוש הזה... יהיה לבו בטוח נכון, אשר תגן 
ביתם  ובני  ובניהם  נשיהם  עם  ולשמרם  ביתם  תוך  אל  ברכה  להניח  זי"ע...  הקדוש  המחבר  זכות  עליו 
בבריאה שלמה, ולהצליחם כשנים הטובות לברכה" )האדמו"ר רבי אהרן מטשרנוביל(; "ידידיי אתם ראו 
ויאמנו לפניכם דברי אחי וראש, הרב המפורסם קדוש עליון, צדיק יסוד עולם, הרב ר' אהרן, מגיד מישרים... 
בע"ק טשערנאב"ל יע"א, כי ערב את נפשו לאמור: אשר כל איש ואיש אשר יקנה הספר הלז... יהיה לבו 
נכון ובטוח אשר תגן עליו זכות המחבר הקדוש צדיק יסוד עולם זי"ע... להניח ברכה בתוך ביתם לשמרם 
האדמו"ר  אחי  אברהם",  "מגן  בעל  מטריסק,  אברהם  רבי  )האדמו"ר  לבבם"  חפץ  עם  כאשר  ולהצליחם 
רבי אהרן מטשרנוביל(; "וזכות המחבר יעמוד להקונים... להריק עליהם ברכה בבני חיי ומזונא רויחא וכל 
טוב סלה" )האדמו"ר ה"צמח צדיק" מוויז'ניץ(; "יהיה המחברת הזאת למשמרת גוף ונפש" )האדמו"ר רבי 

אברהם ממיקולייב, חתן הרה"ק רבי מאיר מפרימשלן(.
]2[, ג, ]1[, פב, ]1[, פד-פח, ]3[ דף. כולל דף השער הראשון, החסר במרבית העותקים. 26 ס"מ. נייר יבש 

בחלקו. מצב טוב. כתמים. חותמות ורישומים בכתב-יד. כריכה חדשה. 
ששה דפים בסוף הספר )]1[, פד-פח(, עם חידושים ושו"ת מאת נכד המחבר, לא נרשמו במפעל הביבליוגרפיה. 
תוכן דפים אלו מופיע בקונטרס בן ]8[ דף שצורף לעותקי המהדורה הראשונה של הספר )לבוב, תרכ"ה(, 
אך נדפס כאן בשנית. אחרי דפים אלה מופיעים ]2[ דפי מנויים ודף נוסף עם התנצלות המביא לבית הדפוס 

)כמו בעותק הנוסף שנרשם במפעל הביבליוגרפיה(.

פתיחה: $300
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165. Ateret Tiferet Yisrael – Warsaw, 1871 – Segulah Book, for Blessing, 
Protection and Success – With First Rare Title Page, Not Listed in Bibliography 
of Hebrew Book
Ateret Tiferet Yisrael, kabbalistic teachings and allusions on the weekly Torah portions, 
by R. Yisrael Charif of Satanov (Sataniv) – disciple of the Baal Shem Tov. Warsaw, 1871. 
Second edition.
The present copy comprises two title pages, a first general one, and a second more 
detailed one. This first title page is lacking in most copies.
Segulah book. Prominent Chassidic leaders laud the holiness of the book, and describe 
how just having it in the house is a segulah for the safeguarding of the household 
members, for success in all areas, and for protection from any harm.
The approbations contain profuse blessings for the buyers of this book.
[2], 3, [1], 82, [1], 84-88, [3] leaves. Includes first title page, lacking in most copies. 26 
cm. Partially printed on dry paper. Good condition. Stains. Stamps and handwritten 
inscriptions. New binding.
Six leaves at end of book ([1], 84-88), with novellae and responsa by the author's 
grandson, are not listed in the Bibliography of the Hebrew Book. 
Opening price: $300
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166. Likutei Torah (Chernobyl) – Czernowitz, 
1859 – Second Printing of First Edition
Likutei Torah, Chassidic teachings and guidance, 
by Rebbe Mordechai of Chernobyl. Czernowitz: 
Johann Eckhardt und Sohn, 1859.
Second printing of the first edition. The first 
printing was issued with an errata leaf at the end 
of the book. In the second printing, issued later that 
year, all the printing errors were corrected in the 
body of the text.
Stamps of the Chabad synagogue in Piatra Neamţ (Romania), where the Baal Shem 
Tov reputedly prayed during his wanderings in the Carpathians.
[2], 63 [i.e. 64] leaves. 21 cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains. 
Worming, minutely affecting text. Minor marginal open tears, not affecting text. New 
binding.
Opening price: $300

 - )טשרנוביל(  תורה  ליקוטי  ספר   .166
של  שניה  הוצאה   - תר"כ  טשרנוביץ, 

המהדורה הראשונה

והדרכות  חסידות  דברי  תורה,  ליקוטי  ספר 
ישרות, מאת האדמו"ר רבי מרדכי מטשרנוביל. 
 Johann Eckhardt und דפוס  טשרנוביץ, 

Sohn, תר"כ ]1859[.
הראשונה.  המהדורה  של  שנייה  הוצאה 
"לוח  הספר  בסוף  נוסף  הראשונה  בהוצאה 
בהוצאה  הדפוס.  טעויות  נרשמו  שבו  טעות", 
השנייה, שנדפסה באותה שנה, תוקנו הטעויות 

בגוף הספר.
חותמות "בית המדרש חב"ד" בפיאטרה-ניאמץ 
קהילה  פעלה  בפיאטרה-ניאמץ  )רומניה(. 
חב"דית, כבר מתקופת ה"צמח צדק". המסורת 
בשנות  טוב,  שם  הבעל  כי  מספרת  החסידית 
נסתר,  צדיק  בהיותו  הרי הקרפטים,  בין  נדודיו 

התבודד והתפלל בבית הכנסת בעיר זו. 
]2[, סג ]צ"ל: סד[ דף. 21 ס"מ. מצב בינוני-טוב. 
עם  עש,  סימני  רטיבות.  כתמי  בהם  כתמים, 

פגיעות מזעריות בטקסט. קרעים חסרים קטנים בשולי הדפים, ללא פגיעה בטקסט. כריכה חדשה.

פתיחה: $300
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167. ספר בית אהרן )קרלין( - ברודי, תרל"ה - מהדורה ראשונה
ספר בית אהרן, "על התורה ועל העבודה", מאת האדמו"ר רבי אהרן פרלוב מקרלין. ברודי, תרל"ה 1875. 

מהדורה ראשונה.
שני דפי שער.

בראש הספר "אזהרות קודש" והנהגות בדרך החסידות מאת שלשלת אדמו"רי קרלין-סטולין: רבי אהרן 
"הגדול" מקרלין, בנו רבי אשר )הראשון(, בנו רבי אהרן )השני(, ובנו רבי אשר )השני(.

בדף ו )עמ' 11( נדפס "זמר לשבת מהרב הקדוש האלקי וכו' הרב ר' אהרן הגדול זצוקללה"ה מקארלין" - 
הפיוט הנודע "יה אכסוף נועם שבת". בהקדמה לספר שלפנינו מובא הטעם לקריאת שמו "בית אהרון": 
"ומידי דברו ]רבי אהרון השני[ בכ"ק ]=כתבי קודש[ האלו קרא שמם בפיו הקדוש בית אהרון, כאשר יצא 
מפי זקנו הקדוש האלקי כו' מוהר"א ]רבי אהרון 'הגדול'[ מקארלין לבנו אדמו"ר כו' רבינו אשר זצקוללה"ה 
כאשר היה כבר עשר שנין שמע אביו זצ"ל מנגן הזמר יה אכסוף כו' בשבת קודש ושאל אותו היכן כתוב 

הזמר הזה והשיב בבית אהרן...".
]6[, 316, ]5[ עמ'. 27 ס"מ. מצב בינוני. כתמים רבים, בהם כתמי רטיבות. בלאי וקרעים. סימני עש רבים, עם 
פגיעות בטקסט )בחלק מהדפים סימני עש קשים(, משוקמים במילוי נייר. קרעים חסרים בשולי דף השער 

ודפים נוספים, משוקמים בהשלמות נייר. כריכה חדשה, עם פגמים קלים.
ישנם הבדלים בין עותקי המהדורה הראשונה, שתוקנה תוך כדי הדפסתה. לדוגמה, בעותק שלפנינו מודפס 
בעמ' ]4[, הכיתוב: "להתודע ולהגלות שיש ת"י ]תחת ידינו[ הסכמות מצדיקי דורינו המפורסמים שליט"א 
ע"ד הדפסת הספר הק'. וגם הסכמות ואיסורים מחכמי ורבני ספרד... והשומע לדברינו ישכן בטח ושאנן, 
ותבא עליו ברכת טוב". בחלק מהעותקים מופיע קטע זה בנוסח שונה ובמיקום אחר ]על שלבי הדפסת 
הספר ותיקונים בזמן ההדפסה, שהביאו להבדלים בין העותקים השונים של הספר, ראה: הרב א' שור, על 

דרכי כתיבת והדפסת ספה"ק בית אהרן, בית אהרן וישראל, שנה ו גליון א )לא(, עמ' קלט-קמז[.

פתיחה: $800
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168. ספר דודאים בשדה - נדפס ע"י חתן ה"דברי חיים" כסגולה להיפקד בזרע של קיימא 
- לבוב, תרי"ט

ספר דודאים בשדה, דרושים על חמשה חומשי תורה, רמזים על ימים נוראים ושלושה רגלים וליקוטים, 
]תרי"ט[  לבוב,  )זרנובייץ(, תלמיד בעל ה"נועם אלימלך".  ז'רנובצה  הורוויץ אב"ד  ראובן הלוי  רבי  מאת 

1859. מהדורה ראשונה.
המחבר, רבי ראובן הלוי הורוויץ, תלמידם של רבי יהונתן אייבשיץ, הגה"ק רבי שמעלקא הורוויץ אב"ד 
שבגרמניה,  גוטאן  בערים  ברבנות  כיהן  מלובלין.  והחוזה  מליז'נסק  אלימלך  רבי  הרה"ק  ניקלשבורג, 
ובנאוויפולה ובז'רנובצה שבפולין )העיר ז'רנובצה הייתה מפורסמת בלמדניה ובחסידיה. החוזה היה מכנה 
אותה "עיר שכולה כהנים"(. רבו החוזה מלובלין העריכו מאד, ואף אמר עליו כי הוא השלישי מבין ל"ו 
צדיקים שבדור, ושנשמתו היא נשמת רב המנונא סבא. לאחר פטירת החוזה מלובלין הנהיג רבי ראובן עדה 

חסידית.
של  נכדו  היה  )תק"צ-תרמ"ה/תרנ"ב(  מקראקא  ברון  ירוחם  אליעזר  רבי  האדמו"ר  שלפנינו,  הספר  מו"ל 
המחבר וחתנו של בעל ה"דברי חיים" מצאנז. בשעת הדפסת הספר היה חשוך ילדים, ובהקדמתו כתב כי 
הוא מקווה שבזכות הדפסת הספר ייוושע בזרע של קיימא. ואכן, בסביבות שנת תרל"ד הוא נפקד, ונולד 
לו בנו האדמו"ר רבי מנחם מנדל )תרל"ד?-תש"ב(, שלימים, בשנת תרנ"ז, הדפיס את מהדורתו השניה של 

הספר.
בדפי המגן חתימות, רישומי בעלות ונסיונות קולמוס, בהם: "יצחק אייזיק עפשטיין", "שייך להרב המגיד 

מיאנאווא", ועוד. 
]2[, קמד דף. 22 ס"מ בקירוב. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי. סימני עש רבים, עם 

פגיעות בטקסט. כריכה חדשה.

פתיחה: $300

167. Beit Aharon (Karlin) – Brody, 1875 – First Edition
Beit Aharon, "on Torah and worship of G-d", by Rebbe Aharon Perlow of Karlin. Brody, 
1875. First edition.
Two title pages.
The book begins with Azharot Kodesh, and records of Chassidic practices from the 
rebbes of the Karlin-Stolin dynasty. The renowned Shabbat song – Kah Echsof Noam 
Shabbat by R. Aharon HaGadol of Karlin is printed on leaf 6 (p. 11).
[6], 316, [5] pages. 27 cm. Fair condition. Many stains, including dampstains. Wear and 
tears. Extensive worming, affecting text (significant damage to some leaves), repaired 
with paper. Marginal open tears to title page and other leaves, repaired with paper. 
New binding, with minor defects.
Some corrections were made to this first edition during the course of the printing, 
resulting in variations between the different copies.
Opening price: $800
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168. Duda'im BaSadeh – Published by the 
Son-in-Law of the Divrei Chaim as a Segulah 
for Children – Lviv, 1859
Duda'im BaSadeh, homiletics on the Five Books 
of the Torah, allusions on the High Holidays 
and Three Festivals and selections, by R. 
Reuven HaLevi Horowitz Rabbi of Zarnowitza 
(Żarnowiec), disciple of the Noam Elimelech. 
Lviv, 1859. First edition.
The publisher of this book, Rebbe Eliezer 
Yerucham Baron of Kraków (1830-1885/1892) was 
the grandson of the author and son-in-law of the 
Divrei Chaim of Sanz. At the time of the printing 
of this book, he was childless, and in his foreword 
to this book, he writes of his hopes that through 
publishing this book, he would merit to have 
children. Indeed, a son was born to him ca. 1874, 
Rebbe Menachem Mendel, who later published 
the second edition of this book, in 1897.
Signatures, ownership inscriptions and quill 
trials on the endpapers.
[2], 144 leaves. Approx. 22 cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains. 
Wear. Extensive worming, affecting text. New binding. 
Opening price: $300

169. ספר דברי חיים )צאנז( - הלכות גיטין ומקוואות - זולקווא, תרכ"ד - מהדורה ראשונה 
- חיבורו הראשון של ה"דברי חיים" מצאנז, שנדפס בחייו בעילום שם המחבר

ספר דברי חיים, שני חלקים, על הלכות גיטין ומקוואות. זולקווא, דפוס שמואל פינחס שטיללער, ]תרכ"ד[ 
1864. מהדורה ראשונה.

שני חלקים בכרך אחד. שער נפרד לחלק השני.
ספר זה הוא ספרו הראשון של ה"דברי חיים" שראה אור בדפוס )ספר השו"ת "דברי חיים" יצא לאור לאחר 
11 שנה, בשנת תרל"ה(. בהקדמה כותב המחבר "שמי לא רשמתי מטעם הידוע", אך מהמהדורה השניה 
)מונקאטש, תרנ"ב( ואילך נדפס שם המחבר בדף השער. בהקדמה למהדורה השניה של הספר מספר בן 
המחבר, האדמו"ר רבי ברוך מגורליץ, על אביו, ש"קודם פטירתו בעת חליו, אמר בזה הלשון: אני נותן שבח 
והודיה להשי"ת שיגעתי ומצאתי וכוונתי ההלכה לאמיתה בהלכות גיטין ומקוואות בחיבורי זה. לדעתי כל 

המורה מתוך ספרי זה, יפסוק כדת וכהלכה".
מלך  שכשיבוא  בהתרגשות  ואמר  המחבר,  ושמח"  "שש  הדפוס,  מבית  שלפנינו  הספר  שכשיצא  מסופר 
המשיח, יצא יחד עם כל מחברי הספרים לקבל את פניו עם חיבורו זה )ראה "זכרנו לחיים", מונקאטש 

תרצ"ח, עמ' 331(.
שני חלקים בכרך אחד. ]3[, לד, ]1[, לג-מד; כז; ]1[, כג, ]1[ דף. 32.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. סימני 
עש רבים, עם פגיעות בטקסט. קרע בדף השער של החלק הראשון, עם פגיעה בטקסט, ללא חיסרון, משוקם 

בהדבקה. רישומים. חותמת. כריכה חדשה. 

פתיחה: $400 
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169. Divrei Chaim (Sanz) – Laws of Gittin and Mikvaot – Zovkva, 1864 – First 
Edition – First Composition of the Divrei Chaim of Sanz, Printed Anonymously 
in His Lifetime
Divrei Chaim, two parts, on laws of Gittin (divorce documents) and Mikvaot (ritual 
baths). Zhovkva: Samuel Pinchas Stiller, 1864. First edition.
Two parts in one volume. Divisional title page for part II.
This is the first work of the Divrei Chaim to be published, albeit anonymously. 
(Responsa Divrei Chaim was published 11 years later, in 1875).
Two parts in one volume. [3], 34, [1], 33-44; 27; [1], 23, [1] leaves. 32.5 cm. Fair-good 
condition. Stains. Extensive worming, affecting text. Tear to title page of part I, affecting 
text without loss, repaired. Inscriptions. Stamp. New binding.
Opening price: $400
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170. Responsa Divrei Chaim (Sanz) – Lviv, 1875 – Two Parts – First Edition
Responsa Divrei Chaim, responsa on the four parts of Shulchan Aruch. Lviv: A. J. 
Menkes, 1875. First edition. Two parts in two volumes.
Many of the responsa printed in Responsa Divrei Chaim pertain to questions of agunot. 
It is reported about the Divrei Chaim that "when he needed to sign a responsum 
regarding an agunah… he practiced much asceticism and immersions before affixing 
his signature to the permit". This was his practice when writing responsa to questions 
he received, and also in his final years, when he began arranging his responsa for print.
Two volumes. Part I: [2], 134 leaves. Part II: [4], 120 leaves. 34.5 cm. Dry, somewhat 
brittle paper. Overall good condition. Stains. Minor marginal tears to title pages, 
slightly affecting border of first title page, and minor tears to other leaves, not affecting 
text. Worming, slightly affecting text. Leaves trimmed close to text, affecting headings. 
Pen inscription to second title page. New bindings.
Opening price: $500

 - תרל"ה  לבוב,   - )צאנז(  חיים  דברי  שו"ת   .170
שני חלקים - מהדורה ראשונה 

חלקי  בארבעת  ותשובות  שאלות  חיים,  דברי  שו"ת  ספר 
תרל"ה  מענקיש,  יצחק  אברהם  דפוס  לבוב,  ערוך.  שלחן 

1875. מהדורה ראשונה. שני חלקים בשני כרכים.
עוסק  חיים  דברי  בשו"ת  שנדפסו  התשובות  מן  גדול  חלק 
בענייני עגונות. בעניין זה מסופר על ה"דברי חיים", ש"בעת 
עגונה...  בעניין  שהשיב  שו"ת  איזהו  לחתום  צריך  שהיה 
וטבילות עשה טרם שחתם את עצמו  פרישות  וכמה  כמה 
על ההיתר" )ראה "פתחא זוטא", עירובין, תרס"ז, בהקדמה(. 
גם  נהג  וכך  גם בכתיבת התשובות אל השואלים,  נהג  כך 

בשנותיו האחרונות, כשהחל להתעסק בעריכת התשובות.
כי  מסופר  להדפסה  התשובות  ועריכת  בסידור  עיסוקו  על 
לאחר חצות ליל היה ה"דברי חיים" יושב עם הסופר שלו, 
רבי אביש מאיר, והיה מקריא לפניו את הנוסח הסופי של 
מספר  לאחר  מפיו.  כותב  והסופר  מקריא  הוא  תשובותיו. 
קטעים שהקריא, היה הולך ה"דברי חיים" לטבול במקווה. 
לאחר  התשובה.  המשך  את  להקריא  חזר  הטבילה  לאחר 
הקראת כמה קטעים נוספים הלך שוב לטבול במקווה, וחזר 
לילה  בכל  פעמים  חמשה  טובל  היה  "וכה  להקריא,  שוב 
במשך העת שהיה הסופר מעלה על הספר חצי תשובה, או 

תשובה אחת קצרה בשלימותה בלילי טבת הקרים, כדי להוציא חידושי תורה בקדושה ובטהרה" )ראה 
"מקור חיים", בילגוריי תרע"ב, סעיף יג(.

שני כרכים. חלק ראשון: ]2[, קלד דף. חלק שני: ]4[, קכ דף. 34.5 ס"מ. נייר יבש ומעט שביר. מצב כללי 
טוב. כתמים. קרעים קטנים בשולי דפי השער עם פגיעות קלות במסגרת השער של החלק הראשון, וקרעים 
גבול  על  דפים  חיתוך  בטקסט.  קלות  פגיעות  עם  עש,  סימני  בטקסט.  פגיעה  ללא  נוספים,  בדפים  קטנים 

הטקסט, עם פגיעות בכותרות הדפים. רישום בעט בדף השער השני. כריכות חדשות. 

פתיחה: $500
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171. Divrei Chaim on the Torah, Festivals and Tractate Bava Metzia – Munkacs, 
1877 – First Edition
Divrei Chaim, by Rebbe Chaim Halberstam Rabbi of Sanz. Part I, on the Torah; Part II, 
on the festivals and Tractate Bava Metzia. Munkacs (Mukachevo), 1877. First edition. 
Two parts in one volume. 
Divrei Chaim on the Torah and festivals was published by the author's sons after his 
passing, in fulfillment of their father's request.
Two parts in one volume. Part I: [2], 84, [5] leaves. Part II: [2], 72; 48 leaves. 23 cm. Dry, 
browned paper. Good-fair condition. Stains. Worming, affecting text. Tears, including 
marginal open tears to title page, repaired with paper around entire leaf. Inscriptions. 
New leather binding.
Opening price: $500

171. ספר דברי חיים על התורה, על המועדים 
ועל מסכת בבא מציעא - מונקאטש, תרל"ז-

תרל"ח - מהדורה ראשונה

ספר דברי חיים, מאת האדמו"ר רבי חיים הלברשטאם 
אב"ד צאנז. חלק ראשון, על התורה, מונקאטש, תרל"ז 
1877. חלק שני, על המועדים ועל מסכת בבא מציעא, 
בהוצאת  ראשונה,  מהדורה   .1877 תרל"ח  מונקאטש, 

"בני המחבר". שני החלקים בכרך אחד.
ספר "דברי חיים" על התורה ועל המועדים נדפס לאחר 
פטירת המחבר. בהקדמת החיבור על התורה כותבים 
הבנים על אביהם המחבר הקדוש ועל יום פטירתו: "...

נודע ומפורסם... רוב קדושתו וצדקתו, אשר הקדיש כל 
ימיו לתורה ועבודה בדבקות ויראה גדולה במסירת נפש 
ממש, מנעוריו עד... אשר ראו עינינו ביום פטירתו... כי 
קידש עצמו כשרפי מעלה ביחודים והתלהבות גדול, לא 
בסיום  עליון...".  באור  נפשו  דבקה  עד אשר  רגע  פסק 
ההקדמה כותבים בני המחבר על צוואת אביהם להדפיס 
את הספרים הללו: "...ואנחנו בני אבינו המחבר הקדוש 
כי  החיבור,  זה  בהדפסת  השתדלנו  זצללה"ה  אדמו"ר 

כן ציוה עלינו קודם פטירתו, להדפיסו ולהוציאו לאור בקרוב, וזכות אאמו"ר בעהמ"ח הקדוש יגן עלינו ועל 
כל בני ישראל, שיתרומם קרן התורה והיראה, ושיושפע לנו שפע ברכה והצלחה, ולכל אחינו בני ישראל".

בהקדמת החלק השני מוסיפים בני המחבר לספר על כך שאביהם, בעל ה"דברי חיים", למד מסכת בבא 
מציעא "בעיון רב בחבורת תלמידים גדולי תורה, יותר מעשרים שנה, וחידש חידושים נפלאים...". בנוסף, 
כותבים הם כי חידושי התורה של אביהם הם על דרך הנגלה והנסתר: "שמענו מפיו הקדוש שגם בפלפול 

ההלכות לא אמר שום דבר רק אשר יוצדק חידוש זה גם לפי הקבלה ליחודים". 
שני חלקים בכרך אחד. חלק ראשון: ]2[, פד, ]5[ דף. חלק שני: ]2[, עב; מח דף. 23 ס"מ. נייר יבש וכהה. מצב 
טוב-בינוני. כתמים. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. קרעים, בהם קרעים חסרים בשולי דף השער, משוקמים 

בהדבקות נייר סביב כל שולי הדף. רישומים. כריכת עור חדשה. 

פתיחה: $500
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172. ספר סדרי טהרות - על מסכת כלים ועל מסכת אהלות - ה"גמרא" שחיבר האדמו"ר 
מראדזין - יוזעפאף-פיעטרקוב, תרל"ג-תרס"ג - מהדורות ראשונות של שני החלקים

ספר סדרי טהרות, חלק ראשון על מסכת כלים וחלק שני על מסכת אהלות, מאת האדמו"ר רבי גרשון חנוך 
העניך ליינער, אב"ד ראדזין:

· ספר סדרי טהרות, על מסכת כלים. יוזעפאף ]יוזפוב[, דפוס האחים שלמה וברוך זעצר ויחזקאל רענר, 
תרל"ג 1873. מהדורה ראשונה.

· ספר סדרי טהרות, על מסכת אהלות. פיעטרקוב, דפוס שלמה בעלכאטאווסקי, תרס"ג 1903. מהדורה 
ראשונה.

הספר "סדרי טהרות" הוא חיבור מקורי, מקיף וגאוני על מסכתות כלים ואהלות. מאחר ואין תלמוד בבלי 
מופיעה המשנה,  העמוד  במרכז  לשתי המסכתות.  "גמרא"  כעין  ערך המחבר  אלו,  למסכתות  וירושלמי 
ואחריה ה"גמרא" שהיא ליקוט של כל דברי התלמוד הבבלי והירושלמי וכל מדרשי חז"ל השייכים לאותה 
משנה. סביב הטקסט של המשנה וה"גמרא" נדפסו שני פירושים מאת המחבר, פירוש ארוך ופירוש קצר. 
הפירוש הארוך הוא משא ומתן בשיטות ראשונים ואחרונים השייכים לנושא הנידון, והפירוש הקצר הוא 
פירוש מילולי ומתומצת. החיבור נערך ונסדר בסגנון דומה לגמרא, כשלאחר כל משנה מופיעה המילה "גמ'", 
ואף הטקסט נדפס בצורה טיפוגרפית זהה למסכתות התלמוד )גוף החיבור נדפס במרכז העמוד באותיות 
מרובעות, ומשני הצדדים ביאור קצר כעין "רש"י" וביאור מורחב כעין "תוספות" - ב"כתב רש"י", עם "עין 
משפט" ו"מסורת הש"ס" בשוליים(. דבר זה עורר בשעתו פולמוס גדול. כמה מרבני וילנא פרסמו התנגדות 
פומבית נגד החיבור, מהטעם הבא: מאחר שהחיבור דומה מאד לגמרא, קיים חשש שברבות הימים ייחשב 
כחלק מהתלמוד. מאידך, החיבור זכה להסכמותיהם של רבים מגדולי הדור. בעקבות ההתנגדות נדפסה 
בראש כל עמוד של החלק השני )על מסכת אהלות(, הכותרת "ספר סדרי טהרות", ובתחתית העמודים 
ההודעה כי החיבור "מלוקט מדברי התנאים והאמוראים ז"ל" )ראה על כך הרחבה בקטלוג קדם, מכירה 

70, במסגרת ליד פריט 165(.
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שני כרכים. כרך ראשון )כלים(: ]10[, 540 עמ'. חסר הדף האחרון של לוח המפתחות, וללא דף המפה בסוף. 
כרך שני )אהלות(: ]8[, 546 עמ'. 36-37 ס"מ. נייר יבש ושביר בכרך השני. מצב כללי טוב-בינוני. כתמים 
)בחלק מהדפים בכרך הראשון כתמים רבים(. בלאי בחלק מהדפים בכרך הראשון. קרעים, בהם קרעים 
חסרים בדף השער של הכרך הראשון )ובמספר דפים נוספים(, משוקמים במילוי נייר, וקרעים קטנים חסרים 

בשולי דף השער ודפים נוספים בכרך השני. חותמות. כריכות חדשות )אינן אחידות(.

פתיחה: $300

172. Sidrei Taharot on Tractates Kelim and Ohalot – The "Talmud" Compiled 
by the Rebbe of Radzin – Józefów, 1873-1903 – First Editions of Both Parts 
Sidrei Taharot, Part I on Tractate Kelim and Part II on Tractate Ohalot, by Rebbe 
Gershon Chanoch Henich Leiner, rabbi of Radzin (Radzyń Podlaski):
· Sidrei Taharot on Tractate Kelim. Józefów: Brothers Solomon and Baruch Setzer and 
Yechezkel Renner, 1873. First edition.
· Sidrei Taharot on Tractate Ohalot. Piotrków: Shlomo Belchatowski, 1903. First edition. 
Sidrei Taharot is an original, comprehensive and brilliant work on Tractates Kelim and 
Ohalot. Since there is neither Babylonian nor Jerusalem Talmud on these tractates, the 
author compiled a kind of "Gemara". The center of the page is occupied by the text 
of the Mishnah, followed by all the teachings of the Babylonian Talmud, Jerusalem 
Talmud and Midrashim pertaining to that Mishnah. The text of the Mishnah and 
Talmud is flanked by two commentaries by the author and compiler – one lengthy 
and one brief. The lengthy commentary is a discussion of the opinions of the Rishonim 
and Acharonim on the topic, and the brief commentary is a concise explanation of the 
words. The work is structured in a similar style to that of the Talmud – each Mishnah 
is followed by the word "Gemara", and the text even parallels the typography of the 
Talmudic tractates (the body of the text, in square typeface, occupies the center of the 
page, and is flanked by a brief commentary similar to Rashi on one side, and a lengthier 
commentary replicating Tosafot, on the other – both in Rashi script. Ein Mishpat and 
Masoret HaShas are printed in the margins). A great controversy arose at the time 
surrounding this work. Some of the rabbis of Vilna published a statement opposing the 
work, as a matter of principle, concerned that a composition so closely resembling the 
Gemara might eventually be mistaken as an integral part of the Talmud. On the other 
hand, the work earned the approbations of many of the leading Torah scholars of the 
generation. Due to the opposition it engendered, the heading "Sefer Sidrei Taharot" 
was added at the top of each page of Part II, with a notice at the foot of each page that 
the work is "compiled from the teachings of the Tana'im and Amora'im" (see in more 
detail in Kedem Auction 70, sidebar near item 165).
Two volumes. Vol. I (Kelim): [10], 540 pages. Lacking final leaf with index; without 
map at end. Vol. II (Ohalot): [8], 546 pages. 36-37 cm. Paper of vol. II dry and brittle. 
Overall good-fair condition. Stains (some leaves of vol. I with many stains). Wear to 
some leaves of vol. I. Tears, including open tears to title page of vol. I (and several other 
leaves), repaired with paper, and minor marginal open tears to title page and other 
leaves of vol. II. Stamps. New bindings (non-uniform).
Opening price: $300
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173. Einei Ari – Lviv, 1900 – Segulah Book, with Blessing for Whoever 
Purchases the Book "To Bring Blessing into One's Home"
Einei Ari, kabbalistic teachings on the forms of the 22 letters of the Hebrew alphabet 
and on the 13 Attributes of Mercy, by the kabbalist R. Yehuda Leib Schorr of Sharigrod. 
Lviv: Ch. Rohatyn, 1900. Only edition.
With approbations by prominent Chassidic leaders, who recommend purchasing the 
book "in order to bring blessing into one's home".
R. Yehuda Leib Shor (d. 1809) was renowned for his prominence amongst the leading 
Chassidic leaders of his times, R. Levi Yitzchak of Berditchev and R. Baruch of 
Mezhibuzh. The Baal HaTanya reputedly reviewed this composition and held it in 
high esteem.
2, 132, [8] leaves. Approx. 25 cm. Good-fair condition. Stains, wear and tears. Minor 
open tear to center of title page, affecting text. Stamps. New binding.
Opening price: $300

ספר   - תר"ס  למברג,   - ארי  עיני  ספר   .173
סגולה, עם ברכות האדמו"רים "להביא ברכה 

לתוך בתיהם" של קוני הספר

מילואי  אותיות,  כ"ב  על  קבלה  ענייני  ארי,  עיני  ספר 
הרה"ק  מאת  מידות,  וי"ג  האותיות,  וצורת  האותיות 
למברג  משאריגראד.  שור  ליב  יהודה  רבי  המקובל 
)לבוב(, דפוס ח' ראהטין, תר"ס 1900. מהדורה יחידה. 
מתתיהו  אברהם  רבי  האדמו"רים  הסכמות  עם 
רבי  מבוהוש,  יוסף  שלום  ישראל  רבי  משטפנשט, 
ליב  משה  ורבי  מאדזשאד,  העשיל  יהושע  אברהם 
מפאשקאן, הממליצים לקנות את הספר "למען הביא 

ברכה לתוך בתיהם". 
תקס"ט(,  )נפטר  שור  ליב  יהודה  רבי  הקדוש  המחבר 
זכה להערכה רבה אצל גדולי החסידות בדורו: רבי לוי 
יצחק מברדיטשוב ורבי ברוך ממז'יבוז' נכד הבעש"ט. 
האדמו"ר הזקן מלאדי "בעל התניא" ראה את כתביו 
ושיבח אותם, באומרו על המחבר, כי "היה צופה באור 
הגנוז" )ראה בנוסח השער, ובמכתב ההסכמה של רבי 

ישראל בער'ציס הדיין משאריגראד(. 
טוב-בינוני.  מצב  בקירוב.  ס"מ   25 דף.   ]8[ קלב,  ב, 
כתמים, בלאי וקרעים. במרכז דף השער קרע חסר קטן, 

עם פגיעה בטקסט. חותמות. כריכה חדשה.

173פתיחה: $300
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174. Kol Simcha by Rabbi Simcha 
Bunim of Peshischa – First Edition 
– Breslau, 1859
Kol Simcha, on the Torah and the 
Talmud, by Rebbe Simcha Bunim of 
Peshischa. [Breslau]: Hirsch Sulzbach, 
[1859]. First edition, with approbations 
by the author's disciples, including 
the Chiddushei HaRim of Ger.
On the title page and leaf 1, signatures 
(from 1884) and stamps of R. Aryeh 
Yehuda Leib Morgenstern of Lodz, 
descendant of Rebbe Chanoch Henich 
HaKohen of Alexander.
Several brief glosses handwritten by 
R. Yehuda Leib Morgenstern.
[1], 58; 27, [2] leaves. 20 cm. Good 
condition. Stains. Old binding, with 
new spine.
Opening price: $300

ברעסלויא,   - ראשונה  מהדורה   - מפשיסחא  בונים  לרבי שמחה  קול שמחה  ספר   .174
תרי"ט 

ספר קול שמחה, על התורה ועל הש"ס, מאת האדמו"ר רבי שמחה בונם מפשיסחא. ]ברעסלויא[, דפוס 
יצחק  רבי  1859[. מהדורה ראשונה, עם הסכמות תלמידי המחבר, האדמו"רים  ]תרי"ט  זולצבאך,  הירש 

מאיר בעל "חידושי הרי"מ" ]מגור[ ורבי ישעיה מושקט מפראגא-וורשא.
בדף השער ובדף א', חתימות )משנת תרמ"ד( וחותמות של רבי אריה יהודה ליב מורגנשטרן מלודז' בן 
רבי ישראל מרדכי מורגנשטרן "ממשפחת החנכ"י". כינוי המשפחה על שם זקנו האדמו"ר רבי חנוך העניך 
הכהן מאלכסנדר בעל "חשבה לטובה", שכן אביו רבי ישראל מרדכי היה נכדו )בן-בתו( של האדמו"ר רבי 
חנוך העניך )ראה מכתב אליו מסבו הגדול, במכירת "קדם" מס' 66, פריט 51(. רבי ישראל מרדכי היה בנו 
של רבי מנחם מנדל מורגנשטרן, בנו של רבי ישראל מטּוְרִּבין )אחיו של האדמו"ר רבי מנחם מנדל מקוצק(. 

מספר הגהות קצרות בכתב-ידו של רבי יהודה ליב מורגנשטרן.
 ]1[, נח; כז, ]2[ דף. 20 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכה ישנה, עם שדרה חדשה.

פתיחה: $300
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175. ספר חידושי הרי"מ ושו"ת הרי"מ )האדמו"ר הראשון מגור( - אוסף גדול של מהדורות 
ראשונות ושניות

אוסף גדול של מהדורות ראשונות ושניות של ספר חידושי הרי"מ ושו"ת הרי"מ, מאת האדמו"ר הראשון 
מגור, הגאון הקדוש רבי יצחק מאיר אלתר: 

כמה מסכתות, מאת  על  וחידושים  ערוך,  חלקי שולחן  בארבעת  ותשובות  הרי"מ, שאלות  שו"ת  ספר   ·
האדמו"ר רבי יצחק מאיר אלתר מגור, בעל "חידושי הרי"מ". יוזפוף, דפוס שלמה וברוך זעצער ויחזקאל 

רענר, תרכ"ז 1867. מהדורה ראשונה.
ספר זה הנו החיבור הראשון שנדפס מתורתו של ה"חידושי הרי"ם".

על הדפסת ספר זה מסופר סיפור מעניין: בשנת תרכ"ז הכתה מגפה קשה בערי ובעיירות פולין, שהפילה 
רבי שלמה  החסידים,  אחד  את  ההיא  בשנה  העניך מאלכסנדר שלח  חנוך  רבי  האדמו"ר  רבים.  חללים 
זקנו  חיבורי  את  להדפיס  שיתחיל  ממנו  לבקש  מגור,  אמת"  ה"שפת  אל  בשליחות  מווארשא,  בוכווייץ 
ה"חידושי הרי"ם", ולדבריו: "בודאי יהיה סגולה שיפסק המחלה, כשיתפרסמו דברים של גאון וצדיק אשר 
נותנת חיים  למד לאמיתה של תורה בקדושה וטהרה, ועל דברי תורה כאלו נאמר: גדולה תורה שהיא 
ולהכין לדפוס את כתבי  לעושיה". כששמע ה"שפת אמת" את דברי האדמו"ר מאלכסנדר, החל לערוך 
השו"ת של זקנו, "וכאשר אך הופיע לאור הדפוס נפסקה המחלה" )ראה "מאיר עיני הגולה", סעיף תרסד(. 
· ספר חדושי הרי"מ על חשן משפט. וורשא, דפוס נתן שריפטגיססער, תר"ל-תרל"א 1870-1871. מהדורה 

ראשונה. שני חלקים בשני כרכים. 
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· ספר חדושי הרי"מ על מסכת כתובות וקידושין. וורשא, דפוס נתן שריפטגיססער, תרל"ה 1875. מהדורה 
ראשונה.

· ספר חדושי הרי"מ על מסכת גטין ועל אה"ע הלכות קידושין. וורשא, דפוס נתן שריפטגיססער, תרל"ז 
1877. מהדורה ראשונה. באמצע הדף האחרון מתחילה רשימת שמות הפרענומעראנטן, הממשיכה על פני 

שני דפים נוספים )דפים אלו לא נרשמו במפעל הביבליוגרפיה(.
 .1880 נתן שריפטגיססער, תר"מ  דפוס  וורשא,  מציעא.  ובבא  קמא  בבא  על מסכת  הרי"מ  חדושי  ספר   ·

מהדורה ראשונה.
וורשא, דפוס נתן שריפטגיססער, תרמ"א 1881.  · ספר חדושי הרי"מ על אבן העזר ועל מסכת שבועות. 

מהדורה ראשונה.
· ספר שו"ת הרי"מ, שאלות ותשובות בארבעת חלקי שולחן ערוך, וחידושים על כמה מסכתות. וורשא, 
דפוס נתן שריפטגיססער, תרמ"ב 1882. מהדורה שניה, עם יח דפים בסוף של "הוספות לשו"ת וחידושי 

הרי"מ", שאינם נמצאים בחלק מהעותקים. 
· ספר חדושי הרי"מ על מסכת כתובות וקידושין. וורשא, דפוס נתן שריפטגיסער, תר"נ ]1890[. מהדורה שניה.
· ספר חדושי הרי"מ על מסכת גטין ועל אה"ע הלכות קידושין. וורשא, דפוס מאיר יחיאל האלטער, תרנ"א 

1891. מהדורה שניה. ]1[ דף בסוף עם שמות הפרנומעראנטען לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה.
10 כרכים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $600

האדמו"ר רבי יצחק מאיר אלתר בעל "חידושי הרי"מ" )תקנ"ט-תרכ"ו, אנצ' לחסידות ב', עמ' תיג-

תכג(. מייסד חסידות גור, מגדולי דורו בתורה וחסידות וממנהיגי יהדות פולין. נולד בעקבות ברכת 

ולתלמידו  והיה לבן טפוחיו  "יאיר את העולם בתורה"(, גדל בביתו  כי  המגיד מקוז'ניץ )שאמר 

הקרוב. בגיל י"ג עבר לבית חותנו בוורשא, שם למד אצל המהרא"ל צינץ והתפרסם בכל רחבי פולין 

כ"העילוי מוורשא". לאחר פטירת המגיד מקוז'ניץ עבר להסתופף בצל רבי שמחה בונם מפשיסחא 

והיה לאחד מחשובי תלמידיו. לאחר פטירת רבי שמחה בונם מפשיסחא בקשו חלק מהחסידים 

להכתירו כממלא מקומו, אך הוא קיבל את מרות חברו רבי מנחם מנדל מקוצק ובהשפעתו נטו 

רוב החסידים אחרי הרבי מקוצק. מאז הפך לראש וראשון בחבורת קוצק ואף הפך לגיסו של הרבי 

מקוצק שנשא את אחות אשתו. בשנת תרי"ט, כשנפטר הרבי מקוצק, נתמנה כממלא מקומו ועבר 

לעיירה גור )גורא-קלווריה( הסמוכה, שם ביסס את החסידות וכיהן גם ברבנות העיר. במשך שבע 

שנות כהונתו גדלה חצרו ואלפים הפכו לחסידיו. מלבד צדקותו המופלגת נודע כאחד מגאוני דורו 

בתורה, וכתב חיבורים רבים בשו"ת, הלכה ואגדה ]שנקראו בשם הכולל "חידושי הרי"מ" )=רבי 

יצחק מאיר(, שהפך גם לכינויו[. ספריו נודעו לתהילה בבתי המדרש ומהם ניכרת חריפותו וגאונות 

הגדולה. ניהל קשרי ידידות עם כל צדיקי וגדולי דורו, גם ה"מתנגדים" שבהם. ביניהם היו: רבי 

ישראל מרוז'ין, רבי יצחק מוורקה, רבי עקיבא איגר, רבי יעקב מליסא בעל "הנתיבות", רבי אייזל 

חריף, רבי שלמה קלוגר ועוד. עמד בראש הנהגת יהודי פולין ופעל בנחישות בפרשיות ציבוריות 

רבות. בין היתר תמך בפומבי במרד הפולני בשנת תקצ"א, ונאלץ להמלט עם כשלון המרד ללבוב 

)שהיתה אז תחת שלטון אוסטריה(. כמו כן, נודע במאבקו האמיץ נגד "גזירת המלבושים" בשנים 

תר"ו-תרי"א. בעקבות הוראתו להתנגד לגזירה נלקח למאסר, אך לאחר מחאה ציבורית רחבה 

נאלצה הממשלה לשחררו ולבטל את הגזירה. לאחר פטירתו מילא את מקומו לזמן קצר האדמו"ר 

רבי חנוך העניך הכהן מאלכסנדר, וכשנפטר כעבור ארבע שנים, הוכתר לאדמו"ר נכדו רבי יהודה 

אריה ליב אלתר בעל "שפת אמת", שהיה לאדמו"ר השני לשושלת גור. 
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175. Chiddushei HaRim and Responsa HaRim (First Rebbe of Ger) – Large 
Collection of First and Second Editions
Large collection of first and second editions of Chiddushei HaRim and Responsa 
HaRim, by Rebbe Yitzchak Meir Alter, first rebbe of Ger:
· Responsa HaRim. Józefów: Solomon and Baruch Setzer and Yechezkel Renner, 1867. 
First edition. 
· Chiddushei HaRim on Choshen Mishpat. Warsaw: Nathan Schriftgiesser, 1870-1871. 
First edition. Two parts in two volumes.
· Chiddushei HaRim on Tractates Ketubot and Kiddushin. Warsaw: Nathan 
Schriftgiesser, 1875. First edition. 
· Chiddushei HaRim on Tractates Gittin and Even HaEzer laws of Kiddushin. Warsaw: 
Nathan Schriftgiesser, 1877. First edition. With two prenumeranten leaves not listed in 
the Bibliography of the Hebrew Book.
· Chiddushei HaRim on Tractates Bava Kama and Bava Metzia. Warsaw: Nathan 
Schriftgiesser, 1880. First edition. 
· Chiddushei HaRim on Even HaEzer and Tractate Shevuot. Warsaw: Nathan 
Schriftgiesser, 1881. First edition. 
· Responsa HaRim on Shulchan Aruch. Warsaw: Nathan Schriftgiesser, 1882. Second 
edition. With 18 leaves at end with additions to Responsa and Chiddushei HaRim, 
found in some copies only.
· Chiddushei HaRim on Tractates Ketubot and Kiddushin. Warsaw: Nathan 
Schriftgiesser, 1890. Second edition.
· Chiddushei HaRim on Tractates Gittin and Even HaEzer laws of Kiddushin. 
Warsaw: Meir Yechiel Halter, 1891. Second edition. [1] prenumeranten leaf at end not 
listed in Bibliography of Hebrew Book.
10 volumes. Size and condition vary.
Opening price: $600
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176. Sefat Emet on the Torah (Second Rebbe of Ger) – First Edition – Five-
Volume Set – Piotrków-Kraków, 1905-1908 – Title Pages Printed in Gold
Sefat Emet on the Five Books of the Torah, by Rebbe Yehuda Aryeh Leibush Alter of 
Ger. Piotrków-Kraków, 1905-1908. First edition. Five parts in five volumes.
Five volumes. Bereshit: 3, 5-283, [1] pages. Shemot: 239, [1] pages. Vayikra: 213, [1] 
pages. Bamidbar: [2], 202 pages. Devarim: [2], 240 pages. Approx. 26 cm. Four volumes 
printed on dry paper. Overall good condition. Stains. Worming, slightly affecting text. 
Minor tears to several leaves. Stamps and handwritten inscriptions. Original bindings, 
with new leather spines (volumes rebound). Defects to bindings.
Some title pages printed in gold.
Opening price: $400

176. שפת אמת על התורה )האדמו"ר 
 - כרכים  בחמישה  סט   - מגור(  השני 
מהדורה ראשונה - פיעטרקוב-קראקא, 

תרס"ה-תרס"ח - שערים מוזהבים

ספר שפת אמת על חמישה חומשי תורה, מאת 
מגור.  אלטר  ליב  אריה  יהודה  רבי  האדמו"ר 
פיעטרקוב-קראקא, תרס"ה-תרס"ח 1905-1908. 
בחמישה  חלקים  חמישה  ראשונה.  מהדורה 

כרכים.
המחבר, האדמו"ר רבי יהודה אריה ליב אלתר 
עמ'  ב',  לחסידות  אנצי'  )תר"ז-תרס"ה,  מגור 
אדמו"רי  בשושלת  השני  האדמו"ר  ח-טז( 
חסידות גור. מגדולי אדמו"רי החסידות ומנהיגי 
הפכה  הנהגתו  תחת  אשר  בדורו,  היהדות 
והמשפיעה  הגדולה  לחסידות  גור  חסידות 
סדרת  שם  על  לדורות  נודע  בפולין.  ביותר 
ספריו "שפת אמת", על הש"ס ועניינים נוספים.

הספר "שפת אמת" נודע בעמקותו ובמקוריותו, 
על  החסידות  ספרי  בין  ברזל  צאן  לנכס  והפך 
הנפוץ  החסידי  הספר  כנראה  הוא  התורה. 
בקרב  גם  היהדות,  חוגי  בכל  ביותר שהתקבל 
קהילות שאינן נמנות על הציבור החסידי, כגון 

בעולם הישיבות הליטאי וקהילות נוספות. השם "שפת אמת" נבחר מהפסוק "שפת אמת תכון לעד" שבו 
השתמש האדמו"ר במאמרו האחרון, כמה שבועות קודם לפטירתו.

חמישה כרכים. בראשית: 3, 283-5, ]1[ עמ'. שמות: 239, ]1[ עמ'. ויקרא: 213, ]1[ עמ'. במדבר: ]2[, 202 עמ'. 
דברים: ]2[, 240 עמ'. 26 ס"מ בקירוב. ארבעה מהכרכים נדפסו על נייר יבש. מצב כללי טוב. כתמים. סימני 
עש, עם פגיעות קלות בטקסט. קרעים קטנים במספר דפים. חותמות ורישומים בכתב-יד. כריכות מקוריות, 

עם שדרות עור חדשות )הכרכים עברו כריכה מחודשת(. פגמים בכריכות.
חלק מדפי השער נדפסו בדיו זהובה.

פתיחה: $400
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ספרי  של  ראשונות  מהדורות   .177
בורנשטיין  אברהם  רבי  האדמו"ר 
מסוכוטשוב - ספר אגלי טל - פיעטרקוב, 
תרס"ה / שו"ת אבני נזר על או"ח ויו"ד - 

פיעטרקוב-וורשא, תרע"ב-תרע"ד 

הגאון  מסוכוטשוב  הראשון  האדמו"ר  ספרי 
מהדורות   - בורנשטיין  אברהם  רבי  הקדוש 

ראשונות, בחמשה כרכים: 
פיעטרקוב,  · ספר אגלי טל, על מלאכות שבת. 
 .1905 תרס"ה  בעלכאטאווסקי,  שלמה  דפוס 

מהדורה ראשונה. 
בדף השער מופיעות המילים: "חלק ראשון", אך 

בפועל לא יצאו לאור חלקים נוספים. 
חלק מדף השער נדפס בדיו אדומה.

בסוף ההקדמה כותב המחבר שבנו, רבי שמואל 
שסידר  הוא  משמואל"[,  "שם  בעל  ]האדמו"ר 
מאוחר,  והמאוחר  מוקדם  "המוקדם  הספר  את 
וגם מלאתי את ידו להוציא את כל פסקי הלכות 
מתוך הפלפול ולעשות את פנים הספר )"קיצור 

הלכה העולה מן הפלפול"( בלשונו". 
טוב. כתמים  32.5 ס"מ. מצב  דף.   ]1[ ]3[, קלח, 
כריכה  הדפים.  באחד  )קצוצה(  הגהה  קלים. 

חדשה.
· שו"ת אבני נזר, על חלק אורח חיים ויורה דעה. 
פאלמאן,  העניך  חנוך  דפוס  פיעטרקוב-וורשא, 
ודפוס אברהם יצחק האלטער, ]תרע"ב[-תרע"ד 

1912-1914. מהדורה ראשונה. ארבעה כרכים.
 317  ,]2[ ראשון:  חלק  או"ח,  כרכים.  ארבעה 
חלק  יו"ד,  עמ'.   312 שני:  חלק  או"ח,  עמ'. 
ראשון: 226 עמ'. יו"ד, חלק שני: 330, ]1[ עמ'. 
שני החלקים של יורה דעה נדפסו על נייר יבש 
טוב.  כללי  מצב  בקירוב.  ס"מ   33-34 ושביר. 
והרביעי,  כתמים. קרעים קלים בכרך השלישי 
קלות  פגיעות  עם  קטנים  חסרים  קרעים  בהם 
בדפים האחרונים של הכרך השלישי.  בטקסט 
לחמשת  אחידות  חדשות,  כריכות  חותמות. 

הכרכים.

פתיחה: $300

177a

177b



ספרי חסידות270 

177. First Editions of the Books of Rebbe Avraham Bornstein of Sochatchov 
– Eglei Tal – Piotrków / Responsa Avnei Nezer on Orach Chaim and Yoreh 
De'ah – Piotrków-Warsaw, 1912-1914
Books by Rebbe Avraham Bornstein of Sochatchov – first editions, in five volumes: 
· Eglei Tal, on the Shabbat prohibitions. Piotrków: Shlomo Belchatowski, 1905. First 
edition. 
Title page states "Part I", though no additional parts were ever published. 
[3], 138, [1] leaves. 32.5 cm. Good condition. Minor stains. Gloss (trimmed) on one leaf. 
New binding.
· Responsa Avnei Nezer, on Orach Chaim and Yoreh De'ah. Piotrków-Warsaw: 
Chanoch Henich Follman and Avraham Yitzchak Halter, 1912-1914. First edition. Four 
volumes.
Four volumes. Orach Chaim, part I: [2], 317 pages. Orach Chaim, part II: 312 pages. 
Yoreh De'ah, part I: 226 pages. Yoreh De'ah, part II: 330, [1] pages. Both parts of Yoreh 
De'ah printed on dry, brittle paper. Approx. 33-34 cm. Overall good condition. Stains. 
Minor tears to vols. III and IV, including minor open tears, with slight damage to text 
on final leaves of vol. III. Stamps. New, matching bindings for all five volumes.
Opening price: $300

178. ספר יסוד העבודה )סלונים( - שני החלקים - מהדורה ראשונה - וורשא, תרנ"ב / 
קונטרס בכתב-יד

ספר יסוד העבודה, מאמרי חסידות וקבלה, ו"מכתבי קודש", מאת האדמו"ר הראשון מסלונים רבי אברהם 
וינברג. ווארשא, דפוס מאיר יחיאל האלטער, תרנ"ב 1892. מהדורה ראשונה. שני חלקים בשני כרכים. שני 

שערים בחלק הראשון.
רישום בעלות בשערי שני הכרכים: "ר' יוסף". בסוף הכרך השני, נכרכו דפים ריקים, ובהם העתקה בכתב-

יד )בעפרון(, מתוך ספר "חוקר ומקובל" ומ"כללות האילן" לרמח"ל.
האדמו"ר הראשון מסלונים - רבי אברהם וינברג בעל "יסוד העבודה" )תקס"ד-תרמ"ד(, מקובל אלוקי, גאון 
וקדוש, עמקן מקורי ומחדש. תלמיד האדמו"רים רבי נח מלכוביץ' ורבי משה מקוברין. בשנות התק"צ עמד 
בראשות ישיבת "ענף עץ חיים" בעיר מגוריו סלונים, שהייתה מעין סניף של ישיבת "עץ חיים" המפורסמת 
שבוולוז'ין )משה צינוביץ, עץ חיים, עמ' 433; אהרן סורסקי, מרביצי תורה מעולם החסידות, א, עמ' קעז, 
קבלו  קוברין  חסידי  ורוב  בסלונים,  חצרו  את  פתח  תרי"ח,  בניסן  מקוברין,  רבו  פטירת  לאחר  קפג-קפו(. 
כתב  וכן  ביותר,  עמוקים  חסידות  והרבה באמירת מאמרי  כמעיין המתגבר  היה  אליו.  ונסעו  מרותו  את 
חיבורים רבים בכל חלקי התורה )רובם אבדו בשואה(. חלק מכתביו נדפסו לאחר פטירתו. אחד מחיבוריו 
המפורסמים הוא "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[. ספריו הנוספים: "חסד לאברהם" - ספר עמוק וקשה להבנה בקבלה ופילוסופיה; "באר אברהם" על 

המכילתא. לאחר השואה נדפסו מכתביו ספרים נוספים בשמות "חסד לאברהם" ו"באר אברהם".
]7[, 2-291, ]5[ עמ'; ]2[, 3-123, ]7[ עמ' + ]5[ עמ' בכתב-יד + דפים ריקים. 24 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. 

קרעים קלים וסימני עש בודדים. כריכות עור חדשות.

פתיחה: $300
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178. Yesod HaAvodah (Slonim) – Both 
Parts – First Edition – Warsaw, 1892 / 
Manuscript Leaves
Yesod HaAvodah, Chassidic and 
kabbalistic essays, and letters from Rebbe 
Avraham Weinberg, first rebbe of Slonim. 
Warsaw: Meir Yechiel Halter, 1892. First 
edition. Two parts in two volumes. Two 
title pages in first part.
Ownership inscription on title pages of 
both volumes. Blank leaves bound at the 
end of vol. II, with handwritten copying 
(in pencil) from Choker UMekubal and 
Klalut HaIlan by the Ramchal.
[7], 2-291, [5] pages; [2], 3-123, [7] pages 
+ [5] handwritten pages + blank leaves. 
24 cm. Good-fair condition. Stains. Minor 
tears and some worming. New leather 
bindings.
Opening price: $300
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 - אלימלך  דברי   / תרל"ו  וורשא,   - אלימלך  אמרי   - מגרודז'יסק  האדמו"ר  ספרי   .179
וורשא, תר"נ-תרנ"א - מהדורות ראשונות

שני ספריו של האדמו"ר רבי אלימלך מגרודז'יסק על התורה:
· ספר אמרי אלימלך, על התורה, מאת האדמו"ר רבי אלימלך שפירא אב"ד גרודז'יסק. וורשא, דפוס חיים 

קעלטער, ]תרל"ו[ 1876. מהדורה ראשונה.
]4[, 340 עמ'. 27 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. עקבות רטיבות. קרעים חסרים גדולים בדף השער, וקרעים 
חסרים בדפים הראשונים ובמספר דפים נוספים, עם פגיעות קלות בטקסט, משוקמים במילוי נייר. סימני 

עש, עם פגיעות בטקסט. רישומים. חותמות רבות. כריכת עור חדשה. 
ורבי אברהם  יעקב פרידמאן מסאדיגורא  ובהם הסכמות מאת רבי אברהם  ]2[ דפים בראש הספר  ללא 

טברסקי מטריסק, וכן ללא ]1[ דף בסוף, עם תיקוני טעויות, שנוספו רק לחלק מן הטפסים.
· ספר דברי אלימלך, על התורה והמועדים, חלק ראשון על ספרים בראשית-ויקרא, וחלק שני על ספרים 
במדבר-דברים, מאת האדמו"ר רבי אלימלך שפירא אב"ד גרודז'יסק. וורשא, דפוס מאיר יחיאל האלטער / 

האחים שולדבערג, תר"נ-תרנ"א 1890-1891. מהדורה ראשונה. שני החלקים בכרך אחד.
דף שער נפרד לכל חלק.

הקדשה בכתב-יד בדף המגן, המעידה כי הספר ניתן כדורון דרשה לחתן יחיאל פישל הכהן ביום חתונתו, 
מאת אחותו.

240, ]2[, 504-241 עמ'. 26 ס"מ. נייר יבש ומעט שביר. מצב טוב. כתמים. קרעים קלים בשולי מספר דפים. 
חותמות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $300

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. לעת זקנתו, כשכבר היו לו נכדים 

רבים )רבים מהם כיהנו באדמו"רות, בהם רבי ישראל מגרודז'יסק ורבי ישראל פרלוב "הינוקא" 

מקרלין(, נשא בזיווג שני את בתו של האדמו"ר מחנטשין, שילדה לו את בני-זקוניו רבי קלונימוס 

קלמן )האדמו"ר מפיאסצ'נה בעל "חובת התלמידים", תרמ"ט-חשון תש"ד, נספה בשואה( ורבי 

ברכה  חנה  הרבנית  אשתו  נהגה  פטירתו  לאחר  תרנ"א-תש"ה(.  החלוץ",  )"האדמו"ר  ישעיהו 

באדמו"רות, קיבלה "קוויטלאך" ואף היתה לבושה בארבע כנפות )אנצ' לחסידות, א', עמ' תרכז(. 

נפטרה בשיבה טובה, בחשון שנת ת"ש.



ספרי חסידות273 

179. Books of Rebbe Elimelech of Grodzisk – Imrei Elimelech – Warsaw, 1876 
/ Divrei Elimelech – Warsaw, 1890-1891 – First Editions
The two books of Rebbe Elimelech of Grodzisk on the Torah portions:
· Imrei Elimelech, on the Torah, by Rebbe Elimelech Shapira Rabbi of Grodzisk. 
Warsaw: Chaim Kelter, 1876. First edition.
[4], 340 pages. 27 cm. Fair-good condition. Stains. Traces of past dampness. Large open 
tears to title page, and open tears to first and other leaves, slightly affecting text, repaired 
with paper. Worming, affecting text. Inscriptions. Many stamps. New leather binding. 
Without [2] leaves at beginning of book with approbations by R. Avraham Yaakov 
Friedman of Sadigura and R. Avraham Twersky of Trisk, and without [1] leaf of errata 
at end, added to some copies only.
· Divrei Elimelech, on the Torah and the festivals, part I on the books Bereshit-Vayikra, 
and part II on the books Bamidbar-Devarim, by Rebbe Elimelech Shapira Rabbi of 
Grodzisk. Warsaw: Meir Yechiel Halter / Schuldberg Brothers, 1890-1891. First edition. 
Both parts in one volume. Divisional title pages.
Handwritten dedication on the endpaper.
240, [2], 241-504 pages. 26 cm. Dry, somewhat brittle paper. Good condition. Stains. 
Minor marginal tears to several leaves. Stamps. New leather binding.
Rebbe Elimelech Shapira of Grodzisk (1824-1892), son of Rebbe Chaim Meir Yechiel, 
the "Saraf of Mogielnica", and grandson of the Maggid of Kozhnitz and R. Elimelech of 
Lizhensk. Leading rebbe and tzaddik in Poland.
Opening price: $300
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180. אוסף גדול של ספרי רבי צדוק הכהן מלובלין - מהדורות ראשונות
אוסף גדול מספריו של רבי צדוק הכהן מלובלין, רבים מהם במהדורות ראשונות:

1-3. ספר פרי צדיק, פירוש על התורה והמועדים, חלק ראשון, על ספר בראשית, עם קונטרס קדושת שבת 
וחלק רביעי על ספר במדבר. לובלין, דפוס השותפים משה  ויקרא,  ושביתת שבת, חלק שלישי על ספר 
 .]1933[-1901 שניידמעססער, תרס"א-]תרצ"ג[  מענדיל  מנחם  ודפוס  ונחמה הערשענהארן,  שניידמעסער 

שלושה חלקים בשלושה כרכים. מהדורות ראשונות. 
4-5. ספר צדקת הצדיק. לובלין, דפוס משה שניידמעסער ונחמה הערשענהארן, ]תרס"ב[ 1902. מהדורה 
דפוס  זהו  הנראה  )כפי  לשער  הצנזורה מעבר  אישור  מופיע תאריך  בעותק אחד  עותקים,  שני  ראשונה. 

סטראוטיפי של המהדורה הראשונה(. 
ונחמה הערשענהארן,  לובלין, דפוס משה שניידמעסער  קונטרס דברי חלומות.  לילה, עם  רסיסי  6. ספר 

]תרס"ג[ 1903. מהדורה ראשונה.
7. ספר תפארת צב"י, חלק ראשון ושני, על שו"ע יורה דעה. בילגורייא, דפוס נתן נטע קראנענבערג, תרס"ט 

1909. מהדורה ראשונה. 
8. ספר מאה שערים, מאת רבי יצחק שני, בתוספת ארבע הערות בשולי העמ' )בדפוס(, אחת מהן בשם 
רבי צדוק הכהן מלובלין. לובלין, דפוס נחמה הערשענהארן, שלמה שמעון שטרייזבערגער ומנחם מענדיל 

שניידמעססער, ]תר"ע[ 1910. 
9. ספר מחשבות חרוץ. פיעטרקוב, דפוס העניך פאלמאן, ]תרע"ב[ 1912. מהדורה ראשונה.

10. ספר דברי סופרים. לובלין, דפוס האחים פעדער, ]תרע"ג 1913[. מהדורה ראשונה. 
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משה  דפוס  לובלין,  הצדיק.  צדקת  ספר   .11
שניידמעסער ונחמה הערשענהארן, תרע"ג ]1913[. 

דפוס סטראוטיפי של מהדורת תרס"ב.
בנימין  דפוס  פיעטרקוב,  עקרים.  פוקד  ספר   .12

ליבעסקינד, תרפ"ב ]1922[. מהדורה ראשונה.
בדפוס  נסדר  פיעטרקוב,  השבין.  תקנת  ספר   .13
 Warszawa, G. דפוס  פאלמאן,  העניך  חנוך 

Piment, תרפ"ו ]1926[. מהדורה ראשונה.
14. ספר שיחת מלאכי השרת. לובלין, דפוס מנחם 
מהדורה   .1927 תרפ"ז  שניידמעססער,  מענדיל 

ראשונה.
נחמה  דפוס  לובלין,  קדושים.  ישראל  ספר   .15
שטרייזבערגער,  שמעון  ושלמה  הערשענהארן 

תרפ"ח 1928. מהדורה ראשונה.
16. ספר לבושי צדקה. לובלין, דפוס מנחם מענדיל 

שניידמעססער, ]תרפ"ט[ 1929. מהדורה ראשונה.
בדין  ותשובה  הרמב"ם  על  המלך  אוצר  ספר   .17
ליב  ארי'  דפוס  לודז',  לכהנים.  אהל  טומאת 

שפידבוים, תרצ"ט ]1939[. מהדורה ראשונה.
17 ספרים. גודל ומצב משתנים. רישומים, חתימות 

וחותמות. כריכות חדשות.

פתיחה: $500

האדמו"ר הקדוש רבי צדוק הכהן מלובלין )תקפ"ג-תר"ס(, נולד לאביו הגאון הליטאי רבי יעקב 
הכהן אב"ד קרייזבורג )לטביה(. מילדותו נודע כעילוי גאוני, ועוד טרם הגיעו לגיל עשרים כבר 
חיבר ספר שו"ת וחיבורים שלמים על הש"ס ועל הרמב"ם. בראשית שנות הת"ר פגש והכיר את 
ונעשה  לבו  נהפך  אחת  באיזביצא שבת  ולאחר ששהה  מאיזביצא,  יוסף  מרדכי  רבי  האדמו"ר 
לחסיד נלהב. רבי צדוק הסביר כי "בסעודה שלישית חתה הרבי גחלי אש על לבי". מאז דבקה 
נפשו בתורת החסידות ודרכי עבודת ה' הבוערת בדרך רבו האדמו"ר מאיזביצא, שנפשו נקשרה 
בנפשו. רבי צדוק עבר לעיר לובלין, ולאחר פטירת רבו מאיזביצא בשנת תרי"ד, היה מראשי חסידי 
אייגר מלובלין. בתקופת הסתופפותו  ליב  יהודה  רבי  עליהם לאדמו"ר את  איזביצא שהכתירו 
ברבים.  דברי-תורתו  מסר  לא  וכמעט  שתיקה  עצמו  על  צדוק  רבי  גזר  הקדושים,  רבותיו  בצל 
והגיון  מחשבותיו  עומק  את  תרמ"ח-תר"ס.  בשנים  כאדמו"ר  כהונתו  תקופת  ברוב  נהג  גם  כך 
לבו שיקע בכתיבת ספריו: "פרי צדיק", "צדקת הצדיק", "שיחת מלאכי השרת" ]אודות מציאות 
וחידושי-תורה שנתגלו  ]גילויים שמימיים  ו"דברי חלומות"  המלאכים והשדים[, "רסיסי לילה" 
אליו בחזון-לילה בחלום[, "דובר צדק" "מחשבות חרוץ", "פוקד עקרים", "תקנת השבין", ועוד 

ספרים במחשבת החסידות, וספרים נוספים, אשר הפכו לספרי יסוד במחשבת החסידות.
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180. Large Collection of Books by Rabbi Tzadok HaKohen of Lublin – First 
Editions
Large collection of books by R. Tzadok HaKohen of Lublin, including many first 
editions: 
1-3. Pri Tzadik, commentary on the Torah and festivals, Parts I, III and IV. Lublin: 
Partners Moses Schneidmesser and Nechama Herschenhorn; Menachem Mendel 
Schneidmesser, 1901-[1933]. Three parts in three volumes. First editions.
4-5. Tzidkat HaTzadik. Lublin: Moses Schneidmesser and Nechama Herschenhorn, 
1902. First edition. Two copies, one of them with date of censorship authorization on 
verso of title page (presumably stereotype edition of first edition).
6. Resisei Laylah. Lublin: Moses Schneidmesser and Nechama Herschenhorn, 1903. 
First edition. 
7. Tiferet Tzvi, parts I and II, on Shulchan Aruch Yoreh De'ah. Biłgoraj: Natan Nata 
Kronenberg, 1909. First edition. 
8. Me'ah She'arim, by R. Yitzchak Sheni, with four printed marginal notes, one of them 
by R. Tzadok HaKohen of Lublin. Lublin: Nechama Herschenhorn, Solomon Simon 
Streisberger and Menachem Mendel Schneidmesser, 1910
9. Machshavot Charutz. Piotrków: Henich Follman, 1912. First edition.
10. Divrei Sofrim. Lublin: Feder Brothers, [1913]. First edition.
11. Tzidkat HaTzadik. Lublin: Moses Schneidmesser and Nechama Herschenhorn, 
1913. Stereotype edition of the 1902 edition. 
12. Poked Akarim. Piotrków: Benjamin Liebeskind, 1922. First edition.
13. Takanat HaShavin. Piotrków: Chanoch Henich Follman / G. Piment (Warszawa), 
1926. First edition. 
14. Sichat Mal'achei HaSharet. Lublin: Menachem Mendel Schneidmesser, 1927. First 
edition. 
15. Yisrael Kedoshim. Lublin: Nechama Herschenhorn and Solomon Simon Streisberger, 
1928. First edition.
16. Levushei Tzedakah. Lublin: Menachem Mendel Schneidmesser, 1929. First edition. 
17. Otzar HaMelech on the Rambam and responsum on the laws of impurity for 
Kohanim. Łódź: Aryeh Leib Spidbaum, 1939. First edition. 
17 books. Size and condition vary. Inscriptions, signatures and stamps. New bindings.
Opening price: $500
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181. שו"ת מנחת אלעזר )מונקאטש( - 
ארבעת החלקים - מהדורה ראשונה - 
תרס"ב-תר"צ  מונקאטש-בראטיסלבה, 
של  העותקים   - והגהות  חתימות   -
זילברשטיין  צבי  שמואל  אברהם  רבי 
התפארת  "נפלאות  בעל  מראדומסק 

שלמה" 

ספר מנחת אלעזר, שו"ת על ארבעה חלקי שו"ע, 
מאת האדמו"ר הגאון הקדוש רבי חיים אלעזר 
ראשונות  מהדורות  מונקאטש.  אב"ד  שפירא 
של ארבעת החלקים )בארבעה כרכים( שנדפסו 
בחיי המחבר: חלק א-ב, מונקאטש, דפוס שמואל 
זנוויל כהנא ועוזר פריד, תרס"ב ]1902[-תרס"ז 
]1907[; חלק ג, בראטיסלבה )פרשבורג(, דפוס 
ד,  חלק   ;]1922[ תרפ"ב  נייפעלד,  זלמן  שלמה 

מונקאטש, דפוס גראפיא, תר"צ ]1930[. 
בכל החלקים חתימות ורישומי בעלות בכתב-

ידו של הגאון החסיד רבי אברהם שמואל צבי 
הירש זילברשטיין מראדומסק: "חנני ד' בזה הק' 
יצ"ו,  זילברשטיין  הירש  צבי  שמואל  אברהם 
ווערזבניק  וק"ק  ביידעטשין  אבד"ק  מלפנים 
לעלות  מצפה  בטאראנטא,  מתגורר  בפולין, 

שנית לעיה"ק ירושלים תובב"א". 
של  בכתב-ידו  הגהות  הכרכים  ארבעת  בכל 
ועיונים,  השגות  בהן  זילברשטיין,  ראשצ"ה 
שדנו  האחרונים  לספרי  רבים  ציונים  מלבד 

בדברי המחבר. 
זילברשטיין  הירש  צבי  שמואל  אברהם  רבי 
אמו  ראדומסק.  בעיר  נולד  )תרמ"ה-תשי"א(, 

בפולין,  ברבנות  כיהן  וחריף.  מופלא  גאון  שלמה".  ה"תפארת  בעל  מראדומסק  האדמו"ר  נכדת  הייתה 
בביידעטשין ווירזבניק. בשנת תרפ"ה עבר לקנדה, וכיהן ברבנות קהילה בעיר טורונטו. בהמשך כיהן כיו"ר 
ועד הרבנים בטורנטו. בסביבות שנת תרצ"ח עלה לארץ ישראל ולאחר כשנתיים חזר לקנדה. בשער ספרו 
"קרבן שמואל", שנדפס בשנת תש"ד, הוא רושם: "שהייתי יותר משתי שנים בעיר הקודש ירושלים תובב"א 
וכעת מתגורר כגר בפה טאראנטא קנדה". מן החתימות שלפנינו עולה השתוקקותו לעלות שוב לירושלים. 
אחת;  בסוגיא  התוס'  קושיות  ליישוב  אופנים  )ק"מ  המזבח"  "קרנות  רבים:  ספרים  שחיבר  מופלא  גאון 
בילגורייא, תרפ"ז(, "נפלאות התפארת שלמה" )חידושים, סיפורים ושמועות מזקנו האדמו"ר רבי שלמה 

מרדומסק; בילגורייא, תרפ"ג(; שו"ת "קרבן שמואל"; "שבעה שבועות"; "תורה והלכה"; ועוד.
ארבעה כרכים: ]7[, ב-פז דף; ]9[, ב-עז דף; ]6[, ב-עג דף; ]7[, ב-נב דף. כ-32-33 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים 

וקרעים. חותמות. כריכות עור חדשות, אחידות.

פתיחה: $300
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181. Responsa Minchat Elazar (Munkacs) – All Four Parts – First Edition – 
Munkacs-Bratislava, 1902-1930 – Signatures and Glosses – Copies of Rabbi 
Avraham Shmuel Tzvi Silberstein of Radomsk, Author of Niflaot HaTiferet 
Shlomo
Minchat Elazar, responsa on the four parts of Shulchan Aruch, by Rebbe Chaim Elazar 
Shapira Rabbi of Munkacs. First editions of the four parts printed in the author's lifetime 
(in four volumes): Parts I-II, Munkacs: Kahn & Fried, 1902-1907; Part III, Bratislava 
(Pressburg): Samu Neufeld, 1922; Part IV, Munkacs: Grafia, 1930.
Signatures and ownership inscriptions of R. Avraham Shmuel Tzvi Hirsch Silberstein 
of Radomsk in all the parts, with glosses in his handwriting, containing objections and 
elaborations, as well as many references to books of Acharonim who discuss the words 
of the author.
R. Avraham Shmuel Tzvi Hirsh Silberstein (1885-1951), great-grandson of the Tiferet 
Shlomo of Radomsk. Outstanding, sharp Torah scholar. Served as rabbi in Poland, and 
later of Toronto, Canada, where he was also the president of the Vaad HaRabonim. 
Prolific author. 
Four volumes: [7], 2-87 leaves; [9], 2-77 leaves; [6], 2-73 leaves; [7], 2-52 leaves. Approx. 
32-33 cm. Overall good condition. Stains and tears. Stamps. New, uniform leather 
bindings.
Opening price: $300
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מהדורות   - לחיד"א  הגדולים  שם   .182
ליוורנו,   - החיד"א  שהדפיס  ראשונות 

תקמ"ו-תקנ"ח - הגהות בכתב-יד

שני ספרים ובהם שני חלקים מספר "שם הגדולים" 
- מהדורות ראשונות שהדפיס החיד"א בחייו:

· שם הגדולים חלק שני. ליוורנו, דפוס השותפים 
סעדון,  אליעזר  ורבי  קאשטילו  יצחק  אברהם 
]תקמ"ו 1786[. מהדורה ראשונה של החלק השני.

בדפי הספר מספר הגהות ארוכות )קצוצות מעט(, 
תוניס,  ]מחכמי  ג'רמון"  יהודה  "ע"ה  החתומות 
נפטר תרע"ב[. הגהה אחת בכתיבה שונה, חתומה 
זרחיה  יהודה  רבי  הנראה  ]כפי  אזולאי"  "יאודה 
נפטר  ירושלים,  שד"ר  שהיה  אזולאי,  משה  ב"ר 

תרל"א[. 
· שם הגדולים ח"א. ליוורנו, דפוס אליעזר סעדון, 
]תקנ"ח 1798[. מהדורה שניה של החלק הראשון, 
כאן  שנדפסו  ח"ב"(  לחכמים  )"ועד  הוספות  עם 

לראשונה. 
ספר "שם הגדולים" נדפס על ידי החיד"א בהדרגה 
בצורתו  הספר  חלקים.  במספר  מחברותיו,  מתוך 
השלם"(,  הגדולים  "שם  )הנקרא  כיום  המוכרת 

יעקב, בעל "אוצר הספרים", ששילב את כל החלקים  הוא פרי עריכתו של הביבליוגרף יצחק אייזיק בן 
וערך אותם לכדי חיבור אחד. תחילה הדפיס החיד"א את הספר "שם הגדולים" בליוורנו תקל"ד )ללא ציון 
שמדובר בחלק ראשון(, לאחר מכן הדפיס את "שם הגדולים חלק שני" בליוורנו תקמ"ו. לאחר מכן הדפיס 
בליוורנו תקנ"ו את הספר "ועד לחכמים", שבו השלמות לשני חלקי "שם הגדולים" שנדפסו. שנה לאחר 
מכן הדפיס בשאלוניקי את ספרו "לדוד אמת", הכולל בסופו השלמות לחלק שני של "שם הגדולים". בשנת 
תקנ"ח חזר החיד"א והדפיס את החלק הראשון של "שם הגדולים", הפעם עם הכיתוב בכותר "ח"א" ]חלק 
א'[, כשבגוף הספר שולב חיבור השלמה נוסף ל"שם הגדולים", שנקרא "ועד לחכמים ח"ב" )נדפס בסוף כל 

אות של הא"ב של שם הגדולים(. 
נוספים. בסוף "שם הגדולים חלק שני"  וליקוטים  בכל אחד מהספרים שלפנינו הדפיס החיד"א חיבורים 
נדפסו: החיבור "פאת הרא"ש קונטריס שני", ובו השמטות למספר חיבורים קודמים של החיד"א; "מדרש 
תמורה" - מתוך כתב-יד שהיה בידי החיד"א; והשמטות נוספות לשם הגדולים. בסוף ספר "שם הגדולים 
ח"א" נדפסו: החיבור "חסדי אבות - ראשי אבות" - על פרקי אבות; ו"שולח"ן במדב"ר" - הגהות והשמטות 

על ספר "ועד לחכמים". 
שני ספרים. שם הגדולים חלק שני: קד דף. שם הגדולים ח"א: ]2[, קמד דף. 19 ס"מ בקירוב. מצב משתנה, 
טוב-בינוני. כתמים ובלאי. סימני עש, עם פגיעה בטקסט בחלק מהדפים. רישומים. כריכות עור חדשות, 

תואמות. 

פתיחה: $400
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182. Shem HaGedolim by the Chida – First Editions, Published by the Author 
– Livorno, 1786-1798 – Handwritten Glosses
Two parts of the book Shem HaGedolim – first editions, published by the Chida in his 
lifetime:
· Shem HaGedolim Part II. Livorno: Abraham Isaac Castello and R. Eliezer Saadon, 
[1786]. First edition of Part II. 
Several lengthy glosses (slightly trimmed), signed by R. Yehuda Jarmon (a Tunis Torah 
scholar, d. 1912). One gloss in a different hand, signed "Yehuda Azulai (presumably R. 
Yehuda Zerachya son of R. Moshe Azulai, emissary of Jerusalem, d. 1871).
· Shem HaGedolim Part I. Livorno: Eliezer Saadon, [1798]. Second edition of part I, 
with additions printed here for the first time.
Two books. Shem HaGedolim Part II: 104 leaves. Shem HaGedolim Part I: [2], 144 leaves. 
Approx. 19 cm. Condition varies, good-fair. Stains and wear. Worming, affecting text 
on some leaves. Inscriptions. New, uniform leather bindings.
Opening price: $400
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183. Evel Moshe – Eulogy on the 
Chatam Sofer by the Gaon of Selish 
– Ofen, 1840 – Wide Margins
Evel Moshe, eulogy on the Chatam 
Sofer, by R. Eliezer Lipman Stein. Ofen 
(present day: Budapest): Konigl. ung. 
Universitats Buchdruckerei, 1840.
R. Eliezer Lipman Stein, the Gaon 
of Selish (1778-1851), a prominent 
rabbi in his times. Rabbi of Dindish 
(Gyöngyös), Selish (Vynohradiv) and 
later Szerdahely (Dunajská Streda). 
The Chatam Sofer wrote him a warm 
recommendation when he sought 
financial support for settling in Eretz 
Israel (though he did not eventually 
succeed in immigrating).
[2], 26 leaves. 28 cm. Wide margins. Good 
condition. Stains (some leaves with many 
stains and dampstains). Minor marginal 
tears. Stamp. New leather binding.
Opening price: $400

מסעליש  הגאון  הספד   - משה  אבל   .183
על ה"חתם סופר" - אופן, ת"ר - שוליים 

רחבים

מאת  סופר",  ה"חתם  על  הספד  משה,  אבל  ספר 
)כיום  אופן  שטיין.  ליפמן  אליעזר  רבי  הגאון 
 Konigl. ung. Universitats דפוס  בודפשט(, 

Buchdruckerei, ]ת"ר[ 1840.
האמתי  הגאון  פטירת  על  רב  ומספד  כבד  "אבל 
סופר  משה  מוה"ר  הגולה...  מאור  הזמן  פאר 
זללה"ה שהיה אב"ד והרביץ תורה בישראל רבות 

בשנים...".
הגאון מסעליש רבי אליעזר ליפמן שטיין )תקל"ח-

תרי"א(, מגדולי הרבנים המפורסמים בדורו. כיהן 
כאב"ד דינדיש, ובשנת תקצ"ז עבר לכהן ברבנות 
סעליש. בשלהי שנת תקצ"ט רצה לעלות לארה"ק, 
ומרן ה"חתם סופר" פנה במכתב לגבירים שיתמכו 
בו כספית. מכתב זה נדפס בראש הספר שלפנינו, 
המופלג  הגאון  "הרב  סופר":  ה"חתם  כותב  ובו 
אשר  יע"א,  סוליש  דק"ק  אב"ד  נ"י  ליפמאן  מו"ה 
מאד,  ומהולל  גדול  רב  הוא  כי  אני,  מכירו  מאז 
במדינתינו,  קהלות  בכמה  להוראה  כסאות  וישב 
ישיבתו  לקבוע  לבו...  נשאו  זקנותו...  לעת  ועתה 
באה"ק...". בעמודים הבאים מופיע "מכתב בקשה 

ומשאלות" באותו עניין, מאת המחבר.
לעלות  מסעליש  הרב  הצליח  לא  דבר  של  בסופו 
לארץ ישראל. משנת תר"א ועד לפטירתו בחודש 
סערדאהעל  העיר  של  כרבה  כיהן  תרי"א,  אב 
משה"  "אבל  קונטרס  נדפסו:  מחיבוריו  )סרדהלי(. 
)שלפנינו(, וקונטרס נגד שינוי מקום הבימה בבתי 
חתם  בתשובות  "אישים  אודותיו:  ]ראה  הכנסת 
הם  אף  נתפרסמו  צאצאיו  סו-סז[.  עמ'  סופר", 
ליב  אריה  מרדכי  רבי  בנו  ויראה:  תורה  כגדולי 
שטיין אב"ד גרוסווארדיין )נפטר תרכ"א(, מתלמידי 
האדמו"ר בעל דברי חיים מצאנז; חתנו רבי אלעזר 
"עיר  בעל  תרמ"ג(,  )נפטר  דינדיש  אב"ד  פירסט 

שושן".
טוב.  מצב  רחבים.  שוליים  ס"מ.   28 דף.  כו   ,]2[
בחלק  רטיבות  וכתמי  רבים  )כתמים  כתמים 
חותמת.  הדפים.  בשולי  קלים  קרעים  מהדפים(. 

כריכת עור חדשה.

פתיחה: $400
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 - ישראל  גדולי  על  הספדים  ספרי  אוסף   .184
שנות הת"ק והת"ר

השנים  בין  שנדפסו  ישראל,  גדולי  על  הספדים  ספרי   13
תקע"ה-תר"ע, בהם הספדים על ה"חתם סופר", מהר"ם 
רבי  המשפט",  "נתיבות  בעל  מליסא  יעקב  רבי  בנעט, 

עקיבא איגר, ועוד:
אב"ד  קריסטיאנפאללער  מאיר  רבי  על  רב",  "מספד   .1
למברג,  מרגליות.  זלמן  אפרים  רבי  הגאון  מאת  בראד, 
חתימת   .1815 תקע"ה  סג"ל,  דוד  חיים  בן  אהרן  דפוס 
נחום  ב"ר  זלמן  שניאור  ]רבי  ירושלמי"  "שזבנ"י  בעלים: 
שזבנ"י".  "נימוקי  בעל  תרמ"ב(,  )נפטר  שניאורסון  יוסף 
מגדולי רבני חב"ד בחברון ובירושלים. אמו היתה בת ר' 

משה שניאורסון בנו של בעל התניא[. 
2. "מספד גדול וכבד מאוד", על הגאון רבי מרדכי בנעט 
דפוס  וינה,  בנעט.  נפתלי  רבי  בנו  מאת  בנעט[,  ]מהר"ם 
אנטאן שמיד, ]תק"ץ[ 1830. ללא הדף אחרון בסוף הספר, 

עם "דברי המגיהים", החסר בחלק מעותקי הספר.
3. "אבל יחיד", הספד על הגאון רבי יעקב אב"ד ליסא, מאת רבי אברהם דוב בערוש פלאהם. ווארשא, דפוס 

אביגדור Lebenssohn, ]תקצ"ד[ 1833.
4. "אמרי שפר", הספד על רבי משה סופר - ה"חתם סופר", ודרשות ושו"ת, מאת רבי נפתלי בנעט אב"ד 

שאפא. פרשבורג, דפוס Schmid, ]ת"ר[ 1840. קרעים חסרים בדפי ההשמטות ו"לוח הטעות".
5. "רשפי קשת", הספדים על רבי עקיבא איגר ורבי אליהו רגולר מקאליש, מאת רבי אברהם מסטאוויסק. 

קניגסברג, U. Samter, ]תרי"ב 1852[.
6. "קינה לדוד", הספד על הגאון הרד"ל - רבי דוד לוריא מבוחאב ישן, מאת רבי יחיאל העליר אב"ד סובלק. 

]קניגסברג, חסר שם מדפיס, תרט"ז 1856[.
7. "בכי מסתרים", הספד על הגאון רבי יעקב מאיר פאדווא אב"ד בריסק, מאת רבי דובער קסטין. ווארשא, 

דפוס צבי יעקב באמבערג, ]תרכ"ב[ 1861.
8. "עין המים", הספד על הגאון רבי דוב בריש מייזליש אב"ד ווארשא, מאת רבי אברהם דובערוש פלאהם, 
בתוספת חידושים בענייני הספד מהמגיד מדובנא. לובלין, דפוס יעקב הערשענהארן ומשה שניידמעסיר, 

תרל"ג 1872. חלק מן הדפים נכרכו שלא כסדרם.
9. "מאמר כערכך הכהן", הספד על הגאון רבי בצלאל הכהן מווילנא, מאת רבי אבא יוסף טריווש. ווילנא, 

דפוס אברהם צבי קאצינעלינבויגין, תרל"ח 1878.
10. "זכר צדיק", הספדים ותולדות של הגאון רבי רפאל הכהן מהמבורג אב"ד ג' קהילות אה"ו, עם שתי 

הדרשות האחרונות שלו. ווילנא, דפוס אברהם צבי קאצינעלינבויגן, תרל"ט 1878.
11. "על שמשא", דרוש הספד על הגאון רבי שמשון רפאל הירש אב"ד פרנקפורט דמיין, מאת רבי משה 

מוראנסקי. מגנצא, דפוס אשר לעהמאנן, ]תרמ"ט[ 1889.
12. "רועי ישרון", הספדים על הנצי"ב מוולאזין, בעל ה"בית הלוי", רבי ישראל יהושע טרונק מקוטנא, והשר 

משה מונטיפיורי, מאת רבי משה חיים טריוואקס. ווארשא, דפוס האלטער ואייזענשטאדט, תרנ"ד 1894.
13. "קול נהי", הספד על רבי שמואל סלאנט, מאת רבי יהודה ליב גורדון. ירושלים, דפוס האחים סאלאמאן, 

תר"ע ]1910[. כולל מעטפת מודפסת.
13 ספרים. גודל ומצב משתנים. כריכות חדשות. 

הספרים לא נבדקו ביסודיות, והם נמכרים כמות שהם.

פתיחה: $500
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184. Collection of Eulogy Books on 
Torah Leaders – 19th-20th Centuries
Thirteen eulogy books on Torah leaders, 
printed in 1815-1910, including eulogies 
on the Chatam Sofer, Maharam Banet, 
the Netivot HaMishpat, R. Akiva Eger, 
R. Shimshon Rafael Hirsch, the Netziv of 
Volozhin, the Beit HaLevi and others. 
See Hebrew description for more details.
13 books. Size and condition vary. New 
bindings. 
The books were not thoroughly 
examined, and are being sold as is.
Opening price: $500

184b184c
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האדמו"ר  על  הספדים  ספרי  אוסף   .185
רבי ישראל מרוז'ין ובניו האדמו"רים

12 ספרי הספדים, על האדמו"ר רבי ישראל מרוז'ין 
ובניו האדמו"רים הקדושים:

ישראל  רבי  האדמו"ר  על  הספד  נהי",  "קול   .1
מרוז'ין, מאת האדמו"ר רבי יוסף לנדא אב"ד יאס 
משלם  דפוס  טשערנאוויץ,  יוסף"(.  "ברכת  )בעל 

היללער, ]תרי"א 1851[. מהדורה ראשונה.
ישראל  רבי  האדמו"ר  על  הספד  גדול",  "אבל   .2
עם  מבראד,  תאומים  אברהם  רבי  מאת  מרוז'ין, 
לעמבערג,  המחבר.  מאת  אבלות  בדיני  קונטרס 

דפוס מיחאל פ]ראנץ[ פארעמבא, ]תרי"א 1851[.
3. "אבל כבד", הספד על האדמו"ר רבי שלום יוסף 
מאת  מרוז'ין,  ישראל  רבי  של  בניו  בכור  פרידמן, 
רבי אברהם תאומים אב"ד זבארז. לעמבערג, דפוס 

מיחאל פ]ראנץ[ פארעמבא, ]תרי"א 1851[.
רבי  האדמו"ר  על  הספד  ברמה",  "קול   .4
אייזיק  יצחק  רבי  מאת  מסדיגורא,  יעקב  אברהם 
עט  קנאללער  זופניק,  דפוס  פרזעמישל,  באב"ד. 
הספר  בשער   .1884 ]תרמ"ד[  האמערשמיד, 
רישומים בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי שלמה 

זלמן עהרנרייך אב"ד שאמלוי.
רבי  האדמו"רים  על  הספדים  שליש",  "דמעות   .5
אברהם יעקב מסדיגורה, רבי חנוך העניך מאלעסק 
ורבי מנחם מענדיל מוויז'ניץ, מאת רבי אורי לנדמן 
וואהל,  הירש  דפוס  טשערנאוויץ,  פדולאיי.  אב"ד 

]תרמ"ה 1885[.
רבי  האדמו"ר  על  הספד  דיעקב",  "שופריה   .6
אלימלך  דוד  רבי  מאת  מסדיגורא,  יעקב  אברהם 
דפוס אליעזר מארגאשיש,  )יולס(. למברג,  יאליש 

]תרמ"ו[ 1886.
7. "קרן לדוד", הספד על האדמו"ר רבי דוד משה 
מטשורטקוב, מאת רבי דוד אלימלך יאליש. לבוב, 

]תרס"ד 1904[.
דוד  רבי  האדמו"ר  על  הספד  דמעה",  "מקור   .8
וולף תאומים.  זאב  משה מטשארטקוב, מאת רבי 

זאלישטשיקי, דפוס שמואל גלאסס, תרס"ד 1903.
9. "מכתם לדוד", הספד על האדמו"ר רבי דוד משה 
מטשארטקוב, עם קובץ תשובות מאת המחבר רבי 
יצחק העליר. ברדיטשוב, Ia. G. Sheftel, תרס"ד 

.1904
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185. Collection of Eulogy Books on Rebbe Yisrael of Ruzhin and His Sons
Twelve eulogy books on Rebbe Yisrael of Ruzhin and his sons, R. Shalom Yosef 
Friedman, R. Avraham Yaakov of Sadigura, Rebbe David Moshe of Chortkov and 
others, printed in 1851-1936.
See Hebrew description for more details.
12 books. Size and condition vary. New bindings.
The books were not thoroughly examined, and are being sold as is.
Opening price: $500

דוד  רבי  האדמו"ר  על  מר",  ומספד  נהי  "קול   .10
משה מטשארטקוב, מאת רבי נפתלי הלוי חנהליס 
האחים  דפוס  אודסה,  הבעש"ט".  "נכד  ]מצפת[ 

בלעטניצקי, ]תרס"ד[ 1904.
רבי  על  הספד  אברהם",  ובאר  אריה  "שאגת   .11
המחבר  מאת  וחידושים  מטשארטקוב,  משה  דוד 
פ'  דפוס  הוסיאטין,  ראזען.  אריה  אברהם  רבי 

קאוואלעק, תרס"ה ]1905[.
12. "קול נהי בכי תמרורים", הספד על האדמו"ר 
רבי  מאת  מטשערנאוויץ-באיאן,  נחום  מנחם  רבי 
 ,A. Hornik ]טשרנוביץ[,  בירבראייער.  אלטיר 

תרצ"ו ]1936[.
12 ספרים. גודל ומצב משתנים. כריכות חדשות. 

והם נמכרים כמות  נבדקו ביסודיות,  הספרים לא 
שהם.

פתיחה: $500
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גדולי  על  הספדים  ספרי  אוסף   .186
החסידות

עשרה ספרי הספדים על גדולי החסידות, שנדפסו 
בין השנים תר"י-תרצ"ב: 

1. "הספד מר", על רבי מנחם מענדל אב"ד דעעש, 
מאת רבי יששכר בער אב"ד סענזשאסרץ. מונקאטש, 
דפוס Blayer, ]תרמ"ה[ 1885. )ההכנסות ממכירת 
"לטובת הבחורים דפה ערד' סענזשארץ"(.  הספר 

קונטרס נדיר, שלא נרשם ביבליוגרפית. 
2. "ספר מאיר עיני המחכים לסליחתו - מחיבורי 
הכולל הנקרא בשם עין דמעה... הספד חמישי...", 
..." מפרימישלן,  מאיר  רבי  האדמו"ר  על  הספד 

קלוגר...".  שלמה  הצעיר  אני  אותו  והספדתי 
זולקווא, דפוס Saul Meyerhoffer, ]תר"י[, 1850. 
בהוצאת המחבר הגאון רבי שלמה קלוגר מברודי.

3. "זכרון ימי עברה" ]עין דמעה, חלק ח[. הספדים 
בהם  תקצ"א,  משנת  קלוגר  שלמה  רבי  מאת 
מזידיטשוב  הירש  צבי  רבי  האדמו"ר  על  הספד 
 ,Sikora ועוד, בלגוריי, הוצאת נ' קרוננברג )דפוס

ורשה(, תרצ"ב ]1932[.
4. "זכר עולם", הספד על האדמו"ר רבי מנחם מנדל 
מזאבלטוב.  שמעריל  שמריה  רבי  מאת  מוויז'ניץ, 

קאלאמעא, דפוס אלטיר טייכער, ]תרמ"ה[ 1885.
רבי  האדמו"רים  על  הספדים  שליש",  "דמעות   .5

אברהם יעקב מסדיגורה, רבי חנוך העניך מאלעסק ורבי מנחם מענדיל מוויז'ניץ, מאת רבי אורי לנדמן אב"ד 
פדולאיי. טשערנאוויץ, דפוס הירש וואהל, ]תרמ"ה 1885[.

6. "אבל כבד", הספדים על האדמו"רים רבי יחיאל מאיר מגוסטינין, רבי יהודה לייב אייגר ורבי יעקב צבי 
מפוריסוב, מאת רבי ישראל מרדכי מוורשה. ורשה, דפוס מאיר יחיאל האלטער, תרמ"ט 1889. 

7. "דמעת אפרים", הספד על האדמו"ר רבי מנחם נחום מטשרנוביל, מאת הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות, 
עם דרשות נוספות מכתב ידו "דרושי מהרז"מ". לבוב, דפוס חיים ראהאטין, ]תרנ"ט[ 1899.

זינגר.  זאב  )"אמרות טהורות"(, הספד על האדמו"ר רבי אורי מסאמבור, מאת רבי  8. "מספד תמרורים" 
לבוב, דפוס שלום צווערלינג, תרע"א 1910.

9. "הספד מר", על רבי אברהם אהרן טייטלבוים אב"ד קאלבסוב )בן האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה אב"ד 
סיגט בעל ה"ייטב לב"(, מאת בנו רבי יחיאל טייטלבוים אב"ד קאלבסוב. לבוב, דפוס א. סאלאט, תרע"א 

.]1911[
10. "מספד תמרורים", על האדמו"ר רבי אברהם מסוכוטשוב בעל "אגלי טל", מאת רבי אפרים שלמה זלמן 

וינגוט. ווארשא, "דפוס י. עדעלשטיין... תרע"א" ]תרע"ב[ 1912.
10 ספרים. גודל ומצב משתנים. כריכות חדשות. 

הספרים לא נבדקו ביסודיות, והם נמכרים כמות שהם.

פתיחה: $300
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חסידויות   - הספדים  ספרי  אוסף   .187
פולין וגליציה

 - וגליציה  פולין  אדמו"רי  על  הספדים  ספרי   11
שנות הת"ר בקירוב:

יצחק  יסוד עולם", על רבי  זכר צדיק   - 1. "הספד 
מאת  מגור,  הראשון  האדמו"ר   - אלטער  מאיר 
רבי אלעזר הכהן אב"ד פולטוסק, חתן הגאון רבי 
יעקב מליסא. ווארשא, דפוס אפרים בוימריטטער 

ושותפו יצחק ראטהבלאט, ]תרכ"ו[ 1866. 
2. "נחל בכי", הספדים על צדיקי הדור: רבי אברהם 
ורבי  מראדזמין  גוטערמאן  יעקב  רבי  מטשכנוב, 
אליהו גוטמאכער מגריידיץ, מאת רבי אלעזר הכהן 
מליסא.  יעקב  רבי  הגאון  חתן  סוכוטשוב,  אב"ד 

ווארשא, דפוס נתן שריפטגיסער, תרל"ה 1875.
הדור:  צדיקי  על  הספדים  נשמע",  ברמה  "קול   .3
גוטערמאן  יעקב  רבי  מטשכנוב,  אברהם  רבי 
מראדזמין ורבי אליהו גוטמאכער מגריידיץ, מאת 
רבי ישראל מרדכי טונקלנג. ווארשא, דפוס נתנאל 
דוד זיסבערג, תרל"ה 1875. כולל מעטפת מודפסת.

4. "עת ספוד", הספד על האדמו"ר רבי יעקב לנדא 
מטשכנוב,  אברהם  רבי  הגאון  של  בנו  ]מיעזוב(, 
מאת נכדו רבי דב בעריש גוטרמאן. ווארשא, דפוס 

האחים שולדבערג, תרנ"ד 1894.

186. Collection of Eulogy Books on 
Chassidic Leaders
Ten eulogy books printed in 1850-1932 
– eulogies on Chassidic leaders such as 
Rebbe Meir of Premishlan, Rebbe Tzvi 
Hirsh of Zidichov, Rebbe Menachem 
Mendel of Vizhnitz, Rebbe Menachem 
Nachum of Chernobyl and others.
Including: Hesped Mar on R. Menachem 
Mendel Rabbi of Deyzh. Munkacs: 
Blayer, 1885. Rare, bibliographically 
unlisted booklet.
See Hebrew description for more details.
10 books. Size and condition vary. New 
bindings. 
The books were not thoroughly 
examined, and are being sold as is.
Opening price: $300

186b

187a



ספרי ביוגרפיה והספדים על רבנים ואדמו"רים288 

נחום  מנחם  רבי  האדמו"ר  על  הספד  אפרים",  "דמעת   .5
מרגליות  זלמן  אפרים  רבי  הגאון  ע"י  שנאמר  מטשרנוביל, 
]תרנ"ט[  ראהאטין,  חיים  דפוס  לבוב,  אפרים".  "בית  בעל 

.1899
6. "מספד מר", על האדמו"ר רבי יהודא אריה ליב אלתר - 
האדמו"ר השני מגור בעל "שפת אמת", מאת רבי אברהם 
רויזענגארטען,  אברהם  דפוס  פיעטרקוב,  דזובאס.  יצחק 

]תרס"ה[ 1905.
7. "מספד תמרורים", על האדמו"ר רבי אברהם מסוכוטשוב 
וינגוט.  זלמן  שלמה  אפרים  רבי  מאת  טל",  "אגלי  בעל 
 .1912 ]תרע"ב[  תרע"א"  עדעלשטיין...  י.  "דפוס  ווארשא, 

כולל שער מעטפת מודפס.
)בן  יוסטמאן  מאיר  יצחק  רבי  על  הספד  תרועה",  "קול   .8
רבי  מאת  וצ'נסטחוב(,  מפילץ  מנחם  פנחס  רבי  האדמו"ר 
נחום אש אב"ד צ'נסטחוב. פיעטרקוב, דפוס מ. צעדערבוים, 

תר"ף 1920.
רוקח  דוב  ישכר  רבי  על  הספד  ישנים",  שפתי  "דובב   .9
]תרפ"ז  ווייס,  א.  י.  דפוס  ירושלים,  מבעלזא.  האדמו"ר   -

1927[. כולל מעטפת מודפסת.
10. "מילי דהספידא", על רבי ישכר דוב רוקח - האדמו"ר 
מ.  דפוס  לונדון,  שפירא.  יוסף  יעקב  רבי  מאת  מבעלזא. 

שפירא, תרפ"ז ]1927[. כולל מעטפת מודפסת.
מרדכי  אברהם  רבי  האדמו"ר  על  הספד  כבד",  "אבל   .11
אלתר - האדמו"ר השלישי מגור בעל "אמרי אמת", מאת 
רבי טוביה יהודה טביומי. נדפס יחד עם ספרו: יקרא דחיי, 
נ"ד מאמרי הספד על גדולי הדור ואישים דגולים. ירושלים, 

דפוס בית יתומים דיסקין, תש"ט ]1949[. 
11 ספרים. גודל ומצב משתנים. כריכות חדשות. 

הספרים לא נבדקו ביסודיות, והם נמכרים כמות שהם.

פתיחה: $300

187. Collection of Eulogy Books – Polish 
and Galician Rebbes
Eleven eulogy books printed in 1866-1949 – 
eulogies on rebbes of Poland and Galicia, such 
as the Chiddushei HaRim, the Sfat Emet and the 
Imrei Emet of Ger; Rebbe Avraham of Tshechnov; 
Rebbe Avraham of Sochatchov; Rebbe Yissachar 
Dov Rokeach of Belz; and others.
See Hebrew description for more details.
11 books. Size and condition vary. Some with 
printed wrappers. New bindings. 
The books were not thoroughly examined, and 
are being sold as is.
Opening price: $300
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ה"מנחת  על  הספדים  שלושה   .188
אלעזר" אב"ד מונקאטש - חתימת רבי 
שלמה זלמן עהרנרייך אב"ד שאמלויא

שלושה ספרי הספד על האדמו"ר הגאון הקדוש 
רבי חיים אלעזר שפירא אב"ד מונקאטש, בעל 

"מנחת אלעזר":
· קונטרס יקרא דחיי"ם - הספד "על שני שרי 
הקדוש  הגאון  דורינו  מופת  ישראל...  צבאות 
מונקאטש,  אבדק"ק  שפירא  אלעזר  חיים  מ' 
מ'  הצדיק...  המפורסם  הגאון  יחידי  אחי  ועל 
חיים צבי עהרנרייך אבד"ק ה' מאד", מאת רבי 
שלמה זלמן עהרנריך אב"ד שאמלוי. שאמלוי, 

דפוס שלמה הלוי היימליך, תרצ"ז ]1937[.
רבי  על  הספדים  לברכה,  צדיק  זכר  קונטרס   ·
חיים אלעזר שפירא אב"ד מונקאטש, מאת רבי 
מכתבים  ובסופו  האלאס,  אב"ד  צוקר  שלמה 
קיבל  אשר  קדושות"  ו"שיחות  ותשובות, 
קליינוורדיין,  ממונקאטש.  הרב  מאת  המחבר 

דפוס אברהם יצחק קליין, ]תרצ"ח 1938[. 
· קונטרס נפשות לצדיקים, הספד על רבי חיים 
רבי  מאת  מונקאטש,  אב"ד  שפירא  אלעזר 
ברגסס  טשאּפ.  אב"ד  לעבאוויטש  צבי  יצחק 
קליין,  שמלקא  שמואל  דפוס   ,)Berehovo(

תרח"ץ ]1938[.
בשער הספר "נפשות לצדיקים", חתימת ידו של הגאון משאמלוי, רבי שלמה זלמן עהרנרייך: "הק' שלמה 

זלמן עה"ר ]=עהרנרייך[", וחתימת בנו רבי יהושע עהרנרייך אב"ד שאמלוי: "יהושעה"ר".
הגאון הקדוש רבי שלמה זלמן ערנרייך אב"ד טשאבה ושאמלוי )תרכ"ג-תש"ד(, נכד המחבר בעל ה"קול 
הרבנים  ומגדולי  הפוסקים  מגדולי  וחסיד,  מקובל  גאון  מאד.  אב"ד  שוורץ  יהודה  אברהם  רבי  אריה" 
האורתודוקסים בהונגריה. תלמיד מובהק של האדמו"ר בעל "קדושת יו"ט" מסיגט ומידידיו וממעריציו של 
בנו האדמו"ר רבי יואל מסאטמר. נערץ בגדלותו בתורה וביראה ע"י רבני ואדמו"רי דורו. רבי שלום אליעזר 
פריינד  יהושע  אברהם  רבי  הגה"ק  כהרב משאמלוי.  בהלכה  הזה משיב  בדור  עליו שאין  אמר  מרצפרט 
מנאסויד, שהנהיג אלפי חסידים, היה עומד לפניו בהכנעה רבה, וה"דרכי תשובה" הגדירו כ"שאגת אריה" 

השני. מספריו: שו"ת לחם שלמה, טיול בפרדס, רחמי האב ועוד.
שאמלויא  ברבנות  כיהן  השואה  לאחר  תש"כ(,  תשרי   - בקירוב  )תר"נ  עהרנרייך  יהושע  רבי  הגאון  בנו 
והוציא לאור את ספרי אביו מכתב-יד. חתנו הוא  )ארניוש-מאג'אש(. עלה לירושלים  וברבנות מעדיעש 

האדמו"ר רבי מנחם מאניש סאפרין מקומרנא.
3 ספרים. גודל ומצב משתנים. כריכות חדשות.

פתיחה: $300
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189. אוסף ספרי תולדות החסידות מאת מיכאל רודקינסון
אוסף ספרים מאת מיכאל לוי רודקינסון )פרומקין(, רובם בנושא תולדות החסידות:

· התרגשות הנפש, דברי מוסר לאומרם בחודש אלול, שובבי"ם ת"ת ולחתן ביום חופתו, כתובים בסגנון 
ספר הזוהר. למברג, .S. L. Kugel, Lewin & Comp, ]תרכ"ד[ 1864.

עגלה.  בעל  עזריאל  ורבי  פאלעצקער  ישראל  רבי  שרהעס,  ליב  רבי  המשולש  מהחוט  צדיקים,  סיפורי   ·
]למברג[, חסר שם מדפיס, ]תרכ"ד 1864[. חסרים מספר דפים.

עגלה.  בעל  עזריאל  ורבי  פאלעצקער  ישראל  רבי  שרהעס,  ליב  רבי  המשולש  מהחוט  צדיקים,  סיפורי   ·
קראקא, דפוס יוסף פישער, תרנ"ו 1896. חסר דף יד.

· עדת צדיקים, סיפורים מהבעש"ט ותלמידיו, וכמה מנפלאות הרמ"א. למברג, I.M. Stand, ]תרכ"ד[ 1864.

· עדת צדיקים, סיפורים מהבעש"ט ותלמידיו, וכמה מנפלאות הרמ"א. למברג, J.M. Stand, ]תרכ"ה[ 1865.
· עדת צדיקים, סיפורים מהבעש"ט ותלמידיו, וכמה מנפלאות הרמ"א. למברג, B. Lorje, ]תרכ"ה 1864[. 

חסרים שני דפים.
· עדת צדיקים, סיפורים מהבעש"ט ותלמידיו, וכמה מנפלאות הרמ"א. ]למברג?, חסר שם מדפיס, תרכ"ה 

1865[. שני עותקים.
· שבחי הרב, על בעל התניא, חבריו ותלמידיו. למברג, .S. L. Kugel, Lewin et Comp, ]תרכ"ד[ 1864.

· תשובות רבי יוסף הלוי אב"ן מיגאש, תלמיד הרי"ף ורבו של הרמב"ם. וורשה, דפוס נתן שריפטגיססער, 
]תר"ל[ 1870. 

· שפתי קדושים, סיפורים מארבעה מטיבי לכת רבי ליב שרהעס, רבי ליב מספאלע, רבי ישראל פאלעצקער 
ורבי עזריאל חברו. למברג, דפוס יעקב משולם ניק, תרל"ו 1875.

· תולדות בעלי שם טוב, חלק ראשון, על תולדות הבעש"ט וויכוחו עם "העוכר פראנק ימ"ש בשנת תקי"ט". 
קניגסברג, דפוס הירש פעטצאלל, תרל"ו 1876.

רייסין.  ורבני  טוב, תולדות בעל התניא  רביעי מסדרת תולדות בעלי שם  · תולדות עמודי החב"ד, חלק 
קניגסברג, דפוס הירש פעטצאלל, תרל"ו 1876.

· שארית ישראל, מאת רבי ישראל דובער מווילעדניק. קניגסברג, דפוס ל. פראנגע עט קאמפ., תרל"ז 1877.
14 פריטים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

188. Three Eulogies on the Minchat Elazar Rabbi of Munkacs – Signature of 
R. Shlomo Zalman Ehrenreich Rabbi of Shamloi
Three eulogies on Rebbe Chaim Elazar Shapira Rabbi of Munkacs (Mukachevo), author 
of Minchat Elazar:
· Yikra DeChaim. Shamloi: Shlomo HaLevi Heimlich, 1937.
· Zecher Tzadik Livracha. Kleinwardein (Kisvárda): Avraham Yitzchak Klein, [1938]. 
· Nefashot LaTzadikim. Beregsaz (Berehove): Shmuel Shmelke Klein, 1938.
On the title page of Nefashot LaTzadikim, signature of R. Shlomo Zalman Ehrenreich 
of Shamloi, and signature of his son R. Yehoshua Ehrenreich Rabbi of Shamloi.
R. Shlomo Zalman Ehrenreich Rabbi of Tshaba and Shamloi (1863-1944), leading 
halachic authority and prominent Orthodox rabbi in Hungary. Close disciple of the 
Kedushat Yom Tov of Sighet.
His son R. Yehoshua Ehrenreich (ca. 1890-1959), rabbi of Shamloi and Nyírmeggyes 
after the Holocaust. Immigrated to Jerusalem where he published his father's works. 
3 books. Size and condition vary. New bindings.
Opening price: $300
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מיכאל לוי פרומקין-רודקינסון )תר"ה-תרס"ד(, נולד לאביו אלכסנדר סנדר פרומקין ואמו רודקה, 

בתו של רבי אהרן מסטרשלה, מגדולי תלמידי האדמו"ר הזקן - בעל התניא. ]מנישואיו השניים 

וחתנו  הירושלמי,  עיתון ה"חבצלת"  עורך  לימים  פרומקין,  דוד  ישראל  ר'  נולד אחיו  של האב 

גדולי החסידות, בעברית  ב"ק[. כבר מצעירותו הדפיס ספרי תולדות  ישראל  רבי  של המדפיס 

לונדון  המבורג,  קניגסברג,  בפטרבורג,  עבר  בהמשך  אחרים.  בנושאים  ספרים  לצד  וביידיש, 

ולבסוף באמריקה. בכל מקום השאיר חותם, בהדפסת כתבי-עת וספרים, כשהוא מעורר תסיסה 

בקרב אישים ממגוון עמדות; רבנים, חסידים, משכילים ואף גורמי שלטון, כאשר ביניהם מתבלט 

במיוחד הסופר והביבליוגרף אפרים דיינארד. ההאשמות נגדו כללו קשרים עם המסיון, חתירה 

נגד יסודות הדת, התנהגות בפריצות ועוד. בשנת תרל"ט ראה אור הספר "מיכאל הנהפך לסמאל" 

שכתב יוסף כהן צדק מלונדון, המלא בגינויים שליליים נגד רודקינסון. בשנותיו המאוחרות יותר 

עסק בכתיבת ספרים המכוונים לתיקונים בדת, ובהקמת מפעל קיצור התלמוד ותרגומו לאנגלית 

)ראה בהרחבה: י' מאיר, שבחי רודקינסון: מיכאל לוי פרומקין-רודקינסון והחסידות, תל-אביב 

תשע"ג(. 
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189. Collection of Chassidic Tales 
and Biographies, by Michael 
Rodkinson
Collection of books by Michael Levi 
Rodkinson (Frumkin): 
· Hitragshut HaNefesh, ethics for the 
month of Elul, the Shovavim Tat period 
and for a groom on his wedding day, 
written in the style of the Zohar. Lviv: S. 
L. Kugel, Lewin & Comp, 1864.
· Sipurei Tzadikim, about R. Leib Sarah's, 
R. Yisrael Polotzker and R. Azriel Baal 
HaAgalah. [Lviv]: printer not indicated, 
[1864]. Lacking several leaves. / Kraków: 
Joseph Fischer, 1896. Lacking leaf 14.
· Adat Tzadikim, stories about the Baal 
Shem Tov and his disciples. Lviv: I.M. 
Stand, 1864. / Lviv: J.M. Stand, 1865. / 
Lviv, B. Lorje, [1864]. Lacking two leaves. 
/ [Lviv? printer not indicated, 1865]. Two 
copies.
· Shivchei HaRav on the Baal HaTanya, 
his colleagues and disciples. Lviv: S. L. 
Kugel, Lewin et Comp, 1864.
· Responsa of R. Yosef HaLevi ibn Migash, disciple of the Rif and teacher of the 
Rambam. Warsaw: Nathan Schriftgiesser, 1870.
· Siftei Kedoshim, on R. Leib Sarah's, R. Leib of Shpola, R. Yisrael Polotzker and R. 
Azriel. Lviv: Yaakov Meshulam Nik, 1875.
· Toldot Baalei Shem Tov, Part I – biography of the Baal Shem Tov, with "a report of 
his disputation with Frank in 1759"; Part IV – Toldot Amudei Chabad, biography of the 
Baal HaTanya and Belarussian rabbis. Königsberg: Hirsch Petzall, 1876.
· She'erit Yisrael, by R. Yisrael Dov Ber of Vilednik. Königsberg: L. Prange & Co., 1877.
14 items. Size and condition vary.
Opening price: $300
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190. מחלוקת צאנז וסדיגורה - אוסף ספרים
וסדיגורה, בהם  שישה ספרים הקשורים למחלוקת צאנז 

ספרים נדירים במיוחד:
· ספר ילקוט הרועים, מכתבי רבנים בעניין מחלוקת צאנז 
אחד  חכם  "תשובת  פושעים,  שבר  ומאמר  וסדיגורה, 

ממדינת גאליציען" באותו עניין. אודסה, ]תר"ל[ 1869.
בספר נאספו מכתביהם החריפים של האדמו"ר רבי חיים 
הלברשטאם בעל "דברי חיים" מצאנז ורבנים נוספים, נגד 
אברהם  רבי  ואחיו  מליאובה  בער  דוב  רבי  האדמו"רים 
יעקב מסדיגורה - בניו של רבי ישראל מרוז'ין. בעמ' 49-80 
"מאמר שבר פושעים", המספר את סיפור המחלוקת, עם 
שער מיוחד. על השער הראשי נכתב "מאתי רמ"ז", ככל 
המו"ל  רק  שהוא  ייתכן  אך  זליקוביץ,  משה  רבי  הנראה 
ולא המחבר )ראה ח' ליברמן, אהל רח"ל, ג, תשמ"ד, עמ' 

.)402
· ספר כנסת הגדולה ודב]ר[י חכ]מ[ים, מכתבי האדמו"ר 
חיים"  ה"דברי  בעל  מצאנז  הלברשטאם  חיים  רבי 
והתומכים בו. ]למברג[, דפוס J. Rohatin, ]תרכ"ט 1869[.

בין הרבנים הכותבים והחותמים: רבי חיים אלעזר וואקס, 
רבי יוסף באב"ד, רבי יוסף שאול נתנזון, רבי יצחק אהרן 
הלוי סג"ל עטינגא, האדמו"ר רבי יצחק אייזיק מקומרנא, 
האדמו"ר רבי יצחק אייזיק מזידיטשויב, רבי ישראל יהושע 
נו  ג' באדר, מדינה וחכמיה,  מקוטנא. ]על המחבר ראה: 
יורק תרצ"ד, עמ' 61. לדעתו הוא נפתלי הירץ גולדשטרן[.

· ספר מקל חובלים, שירים היתוליים ביידיש )עם תרגום 
לעברית(, על רבי דוב בער פרידמאן מליאובה, מאת ולוול 
עמוד  ועברית,  יידיש   .1869 ]תרכ"ט[  פרמישלה,  זברז'ר. 

מול עמוד.
"זמרי  ויידי, אחד מחברי  עברי  1883-1826(, משורר  ארנקרנץ,  וולף  בנימין  )בשמו האמיתי:  זברז'ר  ולוול 
ברודי" - אמנים ושחקנים נודדים יהודים מברודי שבאוקראינה. ספרי שירתו הנוספים: "חזון למועד", "מקל 

נועם", "שפתי ישנה", ועוד.
· ספר שבט לגיו כסילים, מכתבי רבנים להגן על כבוד האדמו"ר רבי חיים הלברשטאם מצאנז בעל ה"דברי 

חיים". ]למברג, תר"ל 1870[.
"אוניאן", תרפ"ז  וינה, דפוס  יהושע ראקער.  זצ"ל", מאת  ר' חיים האלברשטאם   - · "דער סאנזער צדיק 

.]1927[
"...זיין לעבען... זיין גאונות אין נגלה אין נסתר, ביז די מוראדיגע מחלוקת סאנז און סאדאגורע" ]=חייו... 
העתון  עורך  ע"י  נכתב  הספר  סדיגורה[.  עם  צאנז  של  הנוראה  המחלוקת  עד  ובנסתר,  בנגלה  גאונותו 

"אידישע וועלט" )קליבלנד, ארה"ב( ונדפס ע"י הוצאת ספרים מניו-יורק בבית דפוס בווינה.
נצח,  ספרית  אביב,  גוטמן. תל  יחזקאל  ותורתו, מאת הרב מתתיהו  פעולותיו  חייו  מליאובה,  דוב  רבי   ·

תשי"ב ]1952[.
6 ספרים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300
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190. Sanz-Sadigura Controversy – Collection of Books
Six books related to the Sanz-Sadigura controversy, some of them rare:
· Yalkut HaRo'im, rabbinic letters about the Sanz- Sadigura controversy. With the 
Shever Posh'im essay on the same topic. Odessa, 1869.
· Knesset HaGedolah VeDiv[r]ei Chacha[m]im, letters by the Divrei Chaim of Sanz 
and his supporters. [Lviv]: J. Rohatin, [1869].
· Makel Chovelim, satirical poems in Yiddish (with Hebrew translation) about R. Dov 
Ber Friedman of Leova, by Velvel Zbarzher (Binyamin Wolf Ehrenkranz, 1826-1883). 
Presmishla, 1869. Yiddish and Hebrew on facing pages.
· Shevet LeGev Kesilim, rabbinic letters defending the honor of the Divrei Chaim of 
Sanz. [Lviv, 1870]. 
· Der Sanzer Tzadik – R. Chaim Halberstam, by Yehoshua Roker. Vienna: Union, 1927. 
Biography of Rebbe Chaim Halberstam of Sanz, and account of the Sanz-Sadigura 
controversy.
· R. Dov MiLeova, his life, times and teachings, by R. Matityahu Yechezkel Gutman. 
Tel Aviv: Sifriyat Netzach, 1952.
6 books. Size and condition vary.
Opening price: $300
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191. פולמוס מצות מכונה - מודעא לבית ישראל, מאת רבי שלמה קלוגר / ביטול מודעה, 
מאת רבי יוסף שאול נתנזון אב"ד לבוב - תרי"ט

שני קונטרסי הפולמוס של גדולי גאוני גליציה על כשרות ה"מצות מכונה". נדפסו בשנת תרי"ט ]1859[.
· קונטרס "מודעא לבית ישראל - כולל תשובות מגאוני ורבני הדור לאסור המצות אשר בצקם נערך ע"י 
מאשינע ]מכונה[ על ]בשביל[ חג הפסח; נדפס בפקודת הגאון... רבן של כל בני הגולה... מהור"ר שלמה 
קלוגר נר"ו מבראדי". ברעסלויא, דפוס הירש זולצבאך, תרי"ט )1859(. בקונטרס זה הובאו תשובות הגר"ש 
קלוגר, הגאון רבי מרדכי זאב איטינגא מלבוב )גיסו של ה"שואל ומשיב"(, תשובת "הגאון הגדול המפורסם 

חסיד קדוש יאמר לו מו"ה חיים האלברשטאם אב"ד דק"ק צאנז והגליל", ותשובות נוספות. 
של  דיו  מחריכת  קרעים  בעלים.  וחותמות  חתימות  עש.  וסימני  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   18.5 עמ'.  כד 

החתימות. כריכה חדשה.
· קונטרס ביטול מודעה - "קיבוץ תשובות גדולי ישראל... לבטל המערערים... על מעשה המכונה הנקראת 
מאשינע... על ידה יעריכו מצות לפסח... ומעשה המאשינע יפה וכשירה ונקיה לעשות בה מצות לפסח. 
נקבצו ובאו גאוני ארץ במכתבם אשר הריצו אל כבוד... מורינו ורבינו הגאון המובהק רשכב"ה מו' יוסף 
שאול הלוי נאטהנזאהן אב"ד דק"ק לבוב והגליל - להודיע לבני אדם עדיפותה מהותה נקיותה וכשרותה. 

לבוב, "בהוצאות הגבירים דקהלתינו", תרי"ט 1859.
]30[ דף. 18.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. סימני עש. חתימות וחותמות בעלים. כריכה חדשה.

פתיחה: $400
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191. Machine Matzot Polemic – Modaa LeBeit Yisrael, by Rabbi Shlomo 
Kluger / Bittul Modaa, by R. Yosef Shaul Nathansohn Rabbi of Lviv – 1859
Two polemic booklets regarding the kashrut of machine matzot, by leading Galician 
Torah scholars, printed in 1859.
· Modaa LeBeit Yisrael – responsa by prominent Torah leaders such as R. Shlomo 
Kluger, R. Mordechai Ze'ev Ettinger and Rebbe Chaim Halberstam of Sanz forbidding 
the consumption of machine matzot on Pesach. Breslau: Hirsch Sulzbach, 1859.
24 pages. 18.5 cm. Good condition. Stains and worming. Signatures and stamps. Tears 
and ink erosion to signatures. New binding.
· Bittul Modaa – rejoinder of Torah leaders to the objections raised against machine 
matzot, and exposition of the advantages of machine matzot – letters addressed to R. 
Yosef Shaul Nathansohn Rabbi of Lviv. Lviv: "Published by the wealthy members of 
the community", 1859.
[30] leaves. 18.5 cm. Good condition. Stains and wear. Worming. Signatures and 
stamps. New binding. 
Opening price: $400

בשנת תרט"ז הומצאה מכונה לאפיית מצות, שעוררה עם הופעתה פולמוס עז בין גדולי הדור, 

 - סופר"  ה"כתב  בהם  רבים,  רבנים  בשעתו.  גדול  רעש  ועורר  אירופה  בכל  פולמוס שהתפשט 

התירו, ואף עודדו את האפייה במכונה, כשלטענתם האפייה במכונה אף עדיפה ויש בה הידורים 

רבים שאינם באפיית "מצות יד". מן הצד השני, רבים מרבני הדור שללו את השימוש ב"מצות 

מכונה" מסיבות הלכתיות שונות. בראש האוסרים היו הגאון רבי מרדכי זאב איטינגא מלבוב 

"מצות  נגד  בגליציה  המאבק  בזירת  מגור.  הראשון  האדמו"ר   - הרי"מ"  "חידושי  בעל  והגאון 

חיים".  ה"דברי  בעל  הגאון  מצאנז  והאדמו"ר  קלוגר,  רבי שלמה  מבראדי  הגאון  עמדו  מכונה" 

בשנת תרי"ט הדפיסו האוסרים את הקונטרס "מודעא לבית ישראל", בו יצאו במלחמת מצוה 

לאסור את המצות שנאפו במכונה. הספר יצא לאור ע"י רבי חיים נתן דמביצר ראב"ד קראקא. 

מן הצד השני, נדפס באותה השנה בלבוב קונטרס תגובה נגדי, בשם "ביטול מודעה", מאת הגאון 

מלבוב בעל ה"שואל ומשיב" )גיסו ורעו של רבי מרדכי זאב הנ"ל(, הכולל גם מכתבים מרבנים 

רבי  סופר",  ה"כתב  בהם:  המכונה,  מצות  את  המתירים  ומשיב",  ה"שואל  אל  שנשלחו  רבים 

ישראל ליפשיץ בעל "תפארת ישראל", בעל ה"ערוך לנר", ועוד.



הגר"א ותלמידיו - ספרים וכתבי יד297 

ביאור  עם  דצניעותא  ספרא   .192
ווילנא   - - מהדורה ראשונה  הגר"א 

והורודנא, תק"פ 

ספרא דצניעותא, עם פירוש הגר"א. ווילנא 
והוראדנא, דפוס מנחם מן בן ברוך ושמחה 

זימל בן מנחם נחום, ]תק"פ 1820[. 
הגר"א  ביאור  של  הראשונה  המהדורה 
לספרא דצניעותא. ספר זה הינו אחד מספרי 
היסוד להבנת וידיעת שיטת הגר"א בקבלה. 
הגר"א  נכד  ידי  על  לדפוס  הובא  החיבור 
רבי  )בן  מסלונים  משה  יעקב  רבי  ותלמידו 
הקדמה  הספר  בראש  הגר"א(.  בן  אברהם 
ארוכה מאת רבי חיים מוולוז'ין. זו ההקדמה 
מספרי  לאחד  חיים  רבי  שכתב  האחרונה 
הדפסת  שלאחר  בשנה  נפטר  )הוא  הגר"א 
של  הקדמתו  לאחר  תקפ"א(.  שנת  הספר, 
רבי חיים מופיעה הקדמת המו"ל רבי יעקב 
משה מסלונים. שתי הקדמות אלה מכילות 
חומר רב ערך לתולדות הגר"א ומובאים בהן 
שבחים מופלגים עליו ותיאורים על גדלותו 

בנגלה ובנסתר.
]6[, נט, ]3[ דף. 20.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 

בלאי קל. קרעים קטנים, בהם קרע עם פגיעה קלה בטקסט באחד מהדפים, ללא חיסרון, וקרע חסר קטן 
בשולי דף נוסף, ללא פגיעה בטקסט. חותמות. כריכה חדשה.

בעותק שלפנינו מופיעה הקדמת רבי חיים מוולוז'ין לפני הקדמת המו"ל רבי יעקב משה מסלונים, בדומה 
לשני עותקי הווריאנט שנרשמו במפעל הביבליוגרפיה )רשומה 177999(.

וינוגרד, אוצר ספרי הגר"א, מס' 696.

פתיחה: $600
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ספרא דצניעותא עם ביאור הגר"א - סגולתה של המהדורה ראשונה

על קדושתה וסגולתה של מהדורה זו, שנדפסה על-ידי יהודים יראי-שמים, מובאים 

הסיפורים הבאים:

הגאון רבי שמריה גריינמן סיפר בשם ה"חזון איש": "מעשה שהיה בדיבוק אחד בדור 

הקודם, שהביאוהו לאחד מן הצדיקים, ונאספו שם כל בני העיירה, ואמר אותו צדיק: 

בואו ואראכם דבר פלא. נטל אותו צדיק שני ספרים שוים )היה זה ספרא דצניעותא 

או ספר יצירה(, אחד שנדפס בדור שלפניהם ואחד שנדפס באותו דור, עטפם בנייר 

ונתנם לבעל הדיבוק, באופן שלא היתה אפשרות להכיר מה שבתוך העטיפה. והנה 

זה פלא, בעל הדיבוק נטל ספר אחד וחבקו וגיפפו, ומהספר השני נרתע באומרו: 'איני 

יכול לנגוע בו!' לאחר הדברים, גילה אותו צדיק פשר הדבר, כי את הספר שהודפס 

ע"י  שנדפס  משום  קדושתו,  מחמת  לקחתו,  יכול  הדיבוק  היה  לא  שלפניהם  בדור 

מדפיסים יראי שמים, ואילו הספר השני נדפס בבית דפוס שעבדו בו יהודים שנתפסו 

להשכלה" )מעשה איש, חלק ה', עמ' קכב - בשם רבי שמריהו גריינימן בשם החזון-

איש(.

סיפור דומה סיפר רבי שמואל דוד הכהן מונק )אב"ד הקהילה החרדית בחיפה(, בשם 

חכם ספרדי ממקובלי ירושלים, שבא לפניו דיבוק והניח עליו ספר ביאור הגר"א על 

ספרא דצניעותא, על-פי קבלה שהיתה בידו, ולא הועיל כי הספר היה מהדפוס השני. 

שוב הניח עליו ספר מהדפוס הראשון ונתרפא )זכור לדוד, חלק ב', עמ' קנט(. עוד 

מובא שם בשם הגאון רבי אליעזר גורדון מטלז, שנתנו ביד דיבוק אחד את הספר 

ווילנער!"  דער  ווילנער!  "דער  בחרדה:  וזעק  ה"דיבוק"  נזדעזע  ראשון,  מדפוס  הנ"ל 

]הווילנאי! הווילנאי![. אח"כ נתנו לו ספר מדפוס שני ולא נרעש כל כך )זכור לדוד, 

שם(.

תגובת רבי חיים מוולוז'ין לחסידים יושבי "הפלכים הרחוקים"

מופיעים  דצניעותא  ספרא  על  הגר"א  לפירוש  מוולוז'ין  חיים  רבי  של  בהקדמתו 

שב"פלכים  החסידים  מחוגי  שהגיעו  האשמות  כנגד  בחריפותם  חריגים  ביטויים 

הרחוקים", לפיהן הגר"א לא החשיב את האר"י במיוחד, וכן שהוא לא עסק בלימוד 

הזוהר הקדוש.

רבי חיים מוולוז'ין מגיב לכך בהקדמתו: "אשר תשוח עלי נפשי ויקד יקוד בלבי כאש 

ווהלין  גלילות  ]ככל הנראה,  וריקים בפלכים הרחוקים  בורים  רבים  בוערת... דבת 

ופודוליה שבאוקראינה[ אשר לא ראו אור תורתו וקדושתו מימיהם, אנשי בלי עול 

נ"ע, באמרם  הגדול  רבינו  בקדשי שמים...  מום  להטיל  גדולות  ולשון מדברת  בפה 

שהרב הקדוש די רוח אלהין קדישין בי' האריז"ל לא הוכשר בעיניו ח"ו... מהם אשר 

מעמיקים יותר לדבר סרה לומר שגם הזוה"ק לא הוכשר בעיניו ח"ו לקבוע בו עסק 

יתפרכון,  עולם,  יסוד  צדיק  על  מימיו. תאלמנה שפתי שקר הדוברות עתק  לימודו 

יתחרשון, ישתתקון, לא תהא כזאת בישראל...".

 298
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Sifra DeTzniuta with the Commentary of the Gaon of Vilna – The Segulah 
Qualities of the First Edition
The following stories are told about the holiness and segulah of this edition:
R. Shemaryahu Greineman told the following story in the name of the Chazon Ish – 
A dybbuk was once brought before one of the tzaddikim of the previous generation, 
in the presence of all the townspeople. The tzaddik declared: "Let me show you 
a wondrous thing!". He presented the dybbuk with two copies of a book (Sifra 
DeTzniuta or Sefer Yetzirah), one printed in the previous generation and the second 
printed in his times. The books were both wrapped in paper, and thus outwardly 
undistinguishable. The dybbuk took one book and embraced it lovingly; however, 
he recoiled from the other book saying that he is unable to touch it. The tzaddik 
explained the reason for this: the impure dybbuk was unable to touch the book 
published in the previous generation since it was printed by G-d-fearing Jews, unlike 
the second book, which was printed in a printing press which employed Jews who 
were lured by the Enlightenment Movement (Maaseh Ish, V, p. 122, in the name of 
R. Shemaryahu Greineman who heard the story from the Chazon Ish).
A similar story was told by R. Shmuel David HaKohen Munk (rabbi of the Orthodox 
community in Haifa), in the name of a Sephardic Jerusalem kabbalist – A person 
with a dybbuk was brought before the kabbalist, who placed the second edition of 
the Vilna Gaon's commentary on Sifra DeTzniuta on the man to no avail. He then 
used the first edition and the man was cured (Zechor LeDavid, II, p. 159). R. Munk 
also quotes R. Eliezer Gordon of Telz, who reported that when a volume of the first 
edition was placed in the hands of a dybbuk, he shook and screamed in terror: "The 
Vilner! The Vilner!", but did not show the same agitation upon similar exposure to 
a second edition (ibid).

192. Sifra DeTzniuta with the Commentary of the Gaon of Vilna – First 
Edition – Vilna and Horodna, 1820
Sifra DeTzniuta, with the commentary of the Gaon of Vilna. Vilna and Horodna: 
Menachem Mann son of Baruch and Simcha Simmel son of Menachem Nachum, [1820]. 
First edition of the commentary of the Gaon of Vilna on Sifra DeTzniuta.
This book is one of the fundamental books for studying and understanding the 
approach of the Gaon of Vilna to Kabbalah.
The work was brought to print by R. Yaakov Moshe of Slonim, grandson and disciple 
of the Gaon of Vilna (son of R. Avraham son of the Gaon of Vilna). 
Lengthy foreword by R. Chaim of Volozhin at the beginning of the book – the last 
foreword written by R. Chaim to one of the books of the Gaon of Vilna (he passed away 
a year after this book was published, in 1821). 
[6], 59, [3] leaves. 20.5 cm. Good condition. Stains. Minor wear. Small tears, including 
tear slightly affecting text on one leaf (without loss), and minor marginal open tear to 
another leaf, not affecting text. Stamps. New binding.
Vinograd, Thesaurus of the Books of the Vilna Gaon, no. 696.
Opening price: $600
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חכמת  על  משולש,  איל  ספר   .193
והורודנא,  ווילנא   - המתמטיקה 
תקצ"ד - מהדורה יחידה - ספר שיצא 

לאור מכתב-ידו של הגר"א

המשולשים  חכמת  "על  משולש,  איל  ספר 
תכונה  כללי  כמה  ג"כ  ובתוכו  וההנדסה 
ווילנא  מווילנא.  הגר"א  ואלגיברא...", מאת 
יחידה.  מהדורה   .1833 ]תקצ"ד[  והורודנא, 

שרטוטים גיאומטריים רבים.
 - המתמטיקה  בענפי  העוסק  זה,  ספר 
טריגונומטריה, הנדסה, אלגברה ועוד, נדפס 
שנכתב  כפי  הגר"א,  של  ידו  כתב  מעצם 
בשער: "הספר הזה נמצא בכ"י ]בכתב-ידו[ 
ממש והוא מעט הכמות ורב האיכות בחכמה 
ביאור  נדפס  הגר"א  של  חיבורו  לצד  זו...". 
מאת העורך רבי שמואל אב"ד לוקניק, שכן 
"לגודל ועוצם בינתו של הגאון הנ"ל כידוע 
שכלנו  לערך  להאריך  שראוי  במקום  קיצר 

ולא יובנו דבריו רק אחרי שקידה גדולה...".
העורך  מאת  ארוכה  הקדמה  הספר  בראש 
הקדמה  ואחריה  מלוקניק,  שמואל  רבי 

ארוכה נוספת מאת רבי יעקב משה מסלונים נכד הגר"א. בהקדמתו של רבי יעקב משה מופיעה התייחסות 
מפורטת בדבר היחס הראוי כלפי חכמות העולם.

רבי יעקב משה מסלונים אף כתב הסכמה לספר ובה מספר כי בידי רבי שמואל מלוקניק היה "העתק ישן" 
של החיבור, וכי הוא נתן לו להגיה את החיבור מהמקור בעצם כתב-ידו של הגר"א )"נתתי להמוכ"ז כ"י 

קדשו ממש להגיה ממנו לאמיתו"(.
בהסכמת רבי אברהם אבלי מווילנא לספר שלפנינו הוא כותב: "...ראוי ונכון לפרסם חכמת הגאון זללה"ה 
כי חסידי ישראל הם חכמים אמתיים וחכמתם עמדה להם לעבודת הש"י ב"ה  דורות רבים  ידעו  למען 

]השם יתברך ברוך הוא[...".
הגהות ארוכות בכתב-יד, עם חישובים הקשורים לנושא הספר. רובן קצוצות.

]7[, לא דף. 21.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרעים חסרים קטנים בדפים האחרונים, עם פגיעות בטקסט. 
סימני עש קלים, עם פגיעות בטקסט. כריכה חדשה.

וינוגרד, אוצר ספרי הגר"א, מס' 862.

פתיחה: $300
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193. Ayil Meshulash, Mathematics – Vilna and Horodna, 1833 – Only Edition 
– Based on the Manuscript of the Gaon of Vilna
Ayil Meshulash, on various branches of mathematics: trigonometry, geometry, algebra 
and more, by the Gaon of Vilna. Vilna and Horodna, 1833. Only edition. Many diagrams.
Published based on the original manuscript of the Gaon of Vilna. A commentary by 
the editor R. Shmuel, rabbi of Luknik (Luokė), was printed alongside the work of the 
Gaon of Vilna.
Foreword by R. Yaakov Moshe of Slonim, descendant of the Gaon of Vilna, relating to 
the correct way of viewing secular sciences.
Lengthy handwritten glosses (mostly trimmed), with calculations related to the topic 
of the book.
[7], 31 leaves. 21.5 cm. Good-fair condition. Stains. Minor open tears to final leaves, 
affecting text. Minor worming, affecting text. New binding.
Vinograd, Thesaurus of the Books of the Vilna Gaon, no. 862.
Opening price: $300
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קניגסברג,   - נועם  דרכי  ספר   .194
תקכ"ד - הסכמת הגר"א מווילנא

ספר דרכי נועם, חיבור נפלא על מאמרי רבה 
רבי  מאת  פרד"ס,  דרכי  פי  על  חנה  בר  בר 
קניגסברג,  ב"ר אליעזר מקלווריעא.  שמואל 
דפוס יהאן פרידריך דריסט, ]תקכ"ד 1764[. 

הסכמת הגר"א מווילנא.
מעבר לשער נדפסה הסכמתו של הגר"א, עם 
הכותרת "הרב המה"ג נ"י ]המאור הגדול נרו 
יאיר[ סיני וע"ה ]ועוקר הרים[ איש האלוקי 
ווילנא  מו"הרר אלי' חסיד מק"ק  המפורסם 
זוהי אחת משתי  עליון[".  אל  ]יכוננה  יא"ע 
ההסכמה  הגר"א.  שנתן  בלבד  הסכמות 
נכתבה ביום כ"ה סיון תקכ"ב, ובה מברך את 
לאורו,  להוציאו  מה'  רצון  "ויפיק  המחבר: 
ה'  בנועם  לחזות  ולזכותם  רב  עם  להחיות 

ולבקר בהיכלו".
בספר זה התפרשו מאמרי רבה בר בר חנה 
הסוד".  ו"דרך  רמז"  "דרך  הדרוש",  ב"דרך 
הגאולה  כי  לספר  בפתיחה  כותב  המחבר 
 - הדרכים  בארבע  התורה  בלימוד  תלויה 
פשט, רמז, דרש וסוד, ובפרט בלימוד חכמת 
הקבלה, "כמבואר בזוהר שבזכות למוד ספר 

הזוהר יפקון מן גלותא... שאין אליהו נתגלה בעולם כי אם בלימוד הארבע דרכים שהם פרד"ס...". בפתיחה 
זו אף עורך המחבר חישובי קיצין, וכותב בין היתר על שנת תקמ"א כי היא שנת הגאולה: "ואם באנו לחשבון 
השעות מיומו של הקב"ה תמצא שבשנת תקמ"א וח' חדשים לפ"ק מאלף השישי אנו מצפים לישועה..." 
)ראה על כך: אריה מורגנשטרן, "חישובי-הקץ בספר 'דרכי נועם'", בתוך ספרו: מיסטיקה ומשיחיות, עמ' 

.)125-130
גדולים בדף  בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. קרעים, בהם קרעים חסרים  קיז דף. 20 ס"מ. מצב   ,]2[
השער ובדפים נוספים, עם פגיעות במסגרת השער ופגיעות רבות בטקסט, משוקמים ברובם במילוי נייר )עם 

השלמות בצילום(. סימני עש קלים. כריכת עור חדשה.
וינוגרד, אוצר ספרי הגר"א, מס' 990.

פתיחה: $300
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194. Darchei Noam – Königsberg, 1764 – Approbation by the Gaon of Vilna
Darchei Noam, wonderful composition on the teachings of Rabba Bar Bar Chana, using 
various approaches, by R. Shmuel son of R. Eliezer of Kalvarija. Königsberg: Johann 
Friedrich Driest, [1764]. 
Approbation by the Gaon of Vilna on the verso of the title page. This is one of the only 
two approbations ever given by the Gaon of Vilna.
In his approbation, the Gaon of Vilna blesses the author: "May he succeed in publishing 
it, with G-d's will, to revive many people and grant them the merit of seeing the 
pleasantness of G-d…".
[2], 117 leaves. 20 cm. Fair condition. Stains, including dampstains. Tears, including 
large open tears to title page and other leaves, with damage to title page border and 
significant damage to text, mostly repaired with paper (with photocopy replacements). 
Minor worming. New leather binding.
Vinograd, Thesaurus of the Books of the Vilna Gaon, no. 990.
Opening price: $300

שתי הסכמות יחידות שכתב הגר"א למחברי ספרים

לקבל  שזכו  מחברים  שני  הכלל  מן  יוצאים  לספרים.  הסכמות  לכתוב  נהג  לא  מווילנא  הגר"א 

והשני  קניגסברג,  ליב עפשטיין, רבה של  רבי אריה  הסכמה בכתב מאת הגר"א. הראשון הוא 

אריה  רבי  הגר"א.  של  לחוגו  מקורבים  היו  שניהם  מקלווריעא;  אליעזר  ב"ר  שמואל  רבי  הוא 

ליב עפשטיין קיבל הסכמה על הדפסת ספרו )בהסכמת הגר"א לא נכתב על איזה ספר מדובר(. 

הסכמה זו נדפסה בספר הלכה אחרונה וקונטרס הראיות, קניסברג תקי"ט, ולאחר מכן נדפסה 

בשנית כלשונה בסידורו אור השנים, קניגסברג תקכ"ה )ראה: וינוגרד, אוצר ספרי הגר"א, מס' 

991(. רבי שמואל מקלווריעא קיבל הסכמה על ספרו דרכי נועם.

מלבד זאת, ידועה הסכמה בעל-פה מאת הגר"א על הספר פרי יצחק, לרבי יצחק אייזיק מפולוצק, 

שנדפס בהורודנא תקנ"ח. הסכמה זו לא נדפסה בספר פרי יצחק עצמו, אלא על גבי פיסת נייר 

נפרדת וצורפה לעותקים בודדים בלבד. ההסכמה חתומה על ידי תלמיד הגר"א רבי סעדיה ב"ר 

נתן נטע, ובה הוא מעיד כי שאל את הגר"א האם להדפיס את הספר פרי יצחק, והגר"א ענה לו: 

"ידפיס וידפיס".
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195. ארבעה דפים בכתב-יד קדשו של הגאון המקובל רבי מנחם מנדל 
משקלוב, תלמיד הגר"א - ביאורים בקבלה

תלמידי  מגדולי  משקלוב,  מנדל  מנחם  רבי  המקובל  של  בכתב-ידו  דפים  ארבעה 
הגר"א. 

משנת  ספר  על  משקלוב  מנדל  מנחם  רבי  של  חיבורו  מתוך  דפים  ארבעה  לפנינו 
חסידים לרבי עמנואל חי ריקי, ביסודות חכמת הקבלה. חיבור זה נדפס בספר כתבי 
הגרמ"מ ז"ל, ירושלים תשס"א, כרך א', על פי כתב-היד שדפים ממנו נמצאים לפנינו 

)תוכן הדברים בדפים שלפנינו נדפס שם בדפים קפט-רד(. 
הגאון המקובל רבי מנחם מנדל משקלוב )נפטר תקפ"ז(, מראשוני העולים ב"עליית 
תלמידי הגר"א" ומייסד הקהילה האשכנזית הפרושית בירושלים. שימש את הגר"א 
מווילנא בשנותיו האחרונות, קרוב לשנתיים, וקיבל ממנו רבות בנגלה ובנסתר. על 
תקופה מיוחדת זו בחייו, כותב רמ"מ: "וה' נתן לי חן בעיניו ושמשתי אותו בכל כוחי, 
וכל אלו השתי שנים פחות שליש שהייתי אצלו לא זזתי ממנו, ואחזתיו ולא ארפנו, 
ולא משתי מתוך אהלו יומם ולילה, באשר הלך הלכתי, ובאשר ילין לנתי, ולא זזה 
ידי מתוך ידו כלל וכלל, ופתח הוא לי מפתח החכמה, ואמר לי כמה דברים פתחים 
יקרים...". כמה מחיבוריו של הגר"א נכתבו ונערכו על ידו, כגון הפירוש הידוע על 
משלי, הפירוש על הגדה של פסח, וההגהות ל"סדר עולם". לאחר פטירת רבו נטל על 
עצמו את עריכתם והוצאתם של חלק מכתבי-יד קודשו לאור, בהם חלקים מביאור 

הגר"א על השלחן ערוך.
לארץ  שעלתה  הגר"א  מתלמידי  הראשונה  הקבוצה  בראש  עמד  תקס"ח  בשנת 
ישראל. התיישב תחילה בטבריה, ולאחר מכן בצפת. בשנת תקע"ו עלה לירושלים 
ובה הקים מחדש את הקהילה האשכנזית. לאחר מאמצים מרובים השיג רשיונות 
לאסוף  הצליח  וכן  'החורבה',  הכנסת  בית  שיקום  לצורך  הטורקי  מהשלטון  בניה 
כספים כדי לשלם לערבים את החובות הישנים על המקום )רק באלול תרכ"ד נחנך 
בית הכנסת 'החורבה', לאחר עיכובים רבים ושונים(. רבי מנחם מנדל נודע במיוחד 
חיבר  ישראל  בארץ  שבתו  ובימי  הנסתר,  בתורת  והגבוהות  העמוקות  בהשגותיו 
בשנת תשס"א תחת  נדפסו  אלה  מחיבוריו  חלק  בתורת הקבלה.  עמוקים  חיבורים 
ותפילין  בטלית  עטור  היום  שעות  כל  יושב  היה  בירושלים  הגרמ"מ'.  'כתבי  השם 
ועוסק בתורה בפרישות, בקדושה ובטהרה. בערבי שבתות היה יוצא מחוץ לירושלים 
סודות  ועל  שמימיים  חזיונות  על  מספר  הוא  בכתביו  בהתבודדות.  בקבלה  לעסוק 
התורה שנגלו אליו משמים, ועל נשמת רבו הגר"א שהתגלתה אליו כדי להאיר עיניו 
"וזקני  הזיתים.  ופעם בהר  רחל  בקבר  בכותל המערבי, פעם  בסודות התורה, פעם 
ירושלם מספרים על הרמ"מ שאמר: אם יצטרכו לאפר פרה של משה יראה איפה 
הם, ואמרו עליו שהיה רואה בכל תשעה באב שני עמודים שחורים על הר הבית... 
ועוד כאלה ספרו לנו זקני הדור מפלאי הגאון הגדול הזה" )רבי אריה ליב פרומקין, 
תולדות חכמי ירושלים, ג, עמ' 161 ,בשם רבי יעקב משה חרל"פ(. היה מתנגד חריף 

לחסידות עד סוף ימיו.
]4[ דף )8 עמודים כתובים בכתב-ידו של רבי מנחם מנדל משקלוב(. 30 ס"מ בקירוב. 
במספר  דיו  דהיית  וכהים.  גדולים  רטיבות  כתמי  בהם  כתמים,  טוב-בינוני.  מצב 

מקומות. קרעים בשוליים ובלאי.

פתיחה: $3000
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195. Four Leaves Handwritten by Rabbi Menachem Mendel of Shklow, 
Disciple of the Gaon of Vilna – Kabbalistic Commentaries
Four leaves handwritten by the kabbalist R. Menachem Mendel of Shklow, prominent 
disciple of the Gaon of Vilna.
Four leaves from the work of R. Menachem Mendel of Shklow on Mishnat Chassidim 
by R. Immanuel Chai Ricchi, on the principles of Kabbalah. This work was published in 
the book Kitvei R. Menachem Mendel, Jerusalem 2001, Vol. I, based on the manuscript 
of which these leaves are a part (the contents of these leaves can be found on pp. 189-
204).
R. Menachem Mendel of Shklow (d. 1827), prominent kabbalist, close disciple of the 
Gaon of Vilna in the final two years of the latter's life. He led the first group of the 
disciples of the Gaon of Vilna in their immigration to Eretz Israel, and founded the 
Perushim community in Jerusalem.
[4] leaves (8 autograph pages). Approx. 30 cm. Good-fair condition. Stains, including 
large, dark dampstains. Ink faded in several places. Marginal tears and wear.
Opening price: $3000

וצפת,  ירושלים   - הגר"א  ותלמידי  ישראל משקלוב  רבי  בחתימת  מכתב שד"רות   .196
תקצ"א

מכתב בכתב-יד, בקשה לתמיכה עבור היישוב של תלמידי הגר"א בקהילות צפת וירושלים, בחתימת ידו 
של תלמיד הגר"א רבי ישראל משקלוב וחתימות ידם של גדולי קהילת תלמידי הגר"א. ירושלים וצפת, 

כסלו תקצ"א ]1830[.
נכתב כמכתב בקשה אישי שנמסר לשד"ר רבי צבי הירש ב"ר יהודא, עם מקום ריק למילוי שם הנדיב ע"י 
השד"ר. "אחרי הברכה... יבושר לו משלש' ערי הק' ירוש' וצפת"ו ויושביה ומיישביה... מתלמידי דבי רב 

תנא קדוש ה' אור העולם הגאון החסיד אמיתי רבן של כל בה"ג רבינו אליהו ז"ל מווילנא יצ"ו".
והיה  פינסק  ]כיהן כעשרים שנה ברבנות  והגליל"  פינסק  "חיים כהן שהי' אב"ד  החותמים הם הרבנים: 
מקובל גם על החסידים, עלה לצפת בשנת תקפ"ו וכיהן בה ברבנות עד פטירתו בשנת תקצ"א[; "ישראל 
בעל ס' תקלין חדתין מעה"ק צפת"ו" ]רבי ישראל משקלוב תלמיד הגר"א[; "נתן נטע בהרב החסיד מוהר"מ 
מענדל ז"ל מירושלם עה"ק ת"ו" ]נקרא רבי נטע הגדול, היה מראשי הקבוצה של העליה הראשונה של 
נפטר  זו.  לעליה  הקרקע  את  והכין  קודם  שנה  עלה  משקלוב  מנדל  רבי  אביו  בתקס"ט.  הגר"א  תלמידי 
בירושלים תשרי תר"ז, ועל מצבתו נכתב "הרב חסיד וענו"[; "נתן נטע בהרב אאמ"ו הח' המפו' מו"ה סעדי' 
וקרא לפניו משניות בעל-פה. אביו רבי  זכה לשמש את הגר"א  וחסיד,  ]צדיק  ירושת"ו"  זללה"ה מעה"ק 
סעדיה היה ראש ורבן של תלמידי הגר"א שעלו לירושלים. נפטר תר"ט[; "הקטן ארי' ליב בהרב מוהר"ר רבי 
יוסף זצללה"ה ליאון" ]מראשי הישוב האשכנזי בצפת[; "ארי' בא"א מו"ה ירחמיאל זללה"ה נאמן הכו']לל[ 
הפרושים  כולל  נאמן  )תק"ס-תרל"ז(,  מקיידאן  מארקוס  ירחמיאל  ב"ר  ליב  אריה  ]רבי  ת"ו"  דירוש']לים[ 
בירושלים וממייסדי ביהכנ"ס "החורבה"[; "שלמה זלמן במוהר"ז וואלף הכהן" ]שד"ר ארץ ישראל, חותנו 

של רבי יעקב ספיר, נפטר בכלכותא שבהודו בשנת תר"ז[.
]1[ דף. 24.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני עש בשוליים, ללא פגיעה בטקסט.

פתיחה: $1500
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196. Emissary Letter Signed 
by Rabbi Yisrael of Shklow 
and Disciples of the Vilna 
Gaon – Jerusalem and Safed, 
1830
Handwritten letter with 
a request to support the 
settlements of the Gaon of 
Vilna's disciples in Safed and 
Jerusalem. Signed by R. Yisrael 
of Shklow and other leading 
disciples of the Gaon of Vilna. 
Jerusalem and Safed, Kislev 
1830.
An appeal letter given to the 
emissary R. Tzvi Hirsh son of R. 
Yehuda, with a blank space for 
the emissary to fill in the name 
of the donor.
Signed by R. Chaim Kohen 
(previously rabbi in Pinsk, 
served as rabbi in Safed until 
his passing in 1831); R. Yisrael 
of Shklow (disciple of the Gaon 
of Vilna); R. Natan Neta son of 
R. Mendel (leader of the first 
group of disciples of the Gaon of Vilna who immigrated to Eretz Israel in 1809; d. 
1846); R. Natan Neta son of R. Saadia (attendant of the Gaon of Vilna; d. 1849); R. Aryeh 
Leib son of R. Yosef Leon (head of the Ashkenazi Yishuv in Safed); R. Aryeh son of R. 
Yerachmiel Markus of Keidan (trustee of Kollel Perushim in Jerusalem and founder of 
the Hurva synagogue); R. Shlomo Zalman son of R. Ze'ev Wolf HaKohen (emissary for 
Eretz Israel; d. 1847 in Calcutta).
[1] leaf. 24.5 cm. Good condition. Stains. Marginal worming, not affecting text.
Opening price: $1500
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197. מסמך היסטורי - קריאה לעזרה מקהילת צפת ההרוסה לאחר "מרד הפלאחים" ורעידת 
האדמה - בחותמת בעל ה"בת עין" האדמו"ר רבי אברהם דוב מאווריטש - צפת, תקצ"ז

דף גדול בכתב-יד, אגרת בשפה הערבית שנשלחה מטעם קהילת יהודי צפת אל הקונסולים של מדינות 
אירופה ]שישבו בחיפה[, עם קריאה נרגשת לעזרה בעקבות חורבן העיר ברעידת האדמה, ובעקבות הפרעות 
שספגה הקהילה קודם לכן בעת "מרד הפלאחים"; בחותמת האדמו"ר רבי אברהם דוב מאווריטש בעל 
"בת עין", וחותמת רבי גרשון מרגליות ]ראש עדת החסידים[. צפת, שבט ]תקצ"ז[ 1837. מסמך היסטורי 

לתולדות קהילת צפת.
של  סופר(  ע"י  )כנראה  בערבית  חתימה  שמאל,  בצד  האגרת,  בשולי  בערבית.  כתוב  גדול,  בפורמט  דף 
"אברהם דוב - נציג נתיני רוסיה בצפת" )תרגום מערבית(, ולצדה חותמתו )בעברית(: "אברהם דוב מזיטמר". 
בצד ימין, מופיעה חתימה בערבית )כנראה ע"י סופר( של "גרשון - נציג נתיני אשכנז" )תרגום מערבית(, עם 

חותמתו )בעברית - קשה לקריאה(.
באגרת מתואר מצבם הקשה של יהודי צפת לאחר רעידת האדמה שבה נהרגו כאלפיים מיהודי העיר, 
קודם  קצר  זמן  העיר  ביהודי  מקומי  ערבי  אספסוף  הגדולה שערך  והביזה  הפרעות  על  שנוספה  טרגדיה 
לכן, במהלך "מרד הפלאחים". הם כותבים על הזוועות שחוו במהלך הפרעות, ביניהן רצח ופציעה של 
אנשים, נשים וטף, חילול כבודן של נשים, ועוד, ומספרים שאל הצרות האלה נוספה כעת רעידת האדמה 
שהחריבה את בתיהם על מעט הרכוש שנותר להם, הרגה אלפים, והותירה פצועים רבים ללא מזון וללא 

כל קורת גג. הכותבים מבקשים מקונסולי המדינות להתערב לטובתם ולפעול שיקבלו תמיכה ועזרה.
בראשית המאה ה-19 היתה צפת אחת מן הקהילות החשובות בארץ ישראל. מלבד הקהילה הספרדית, 
התקיימו בה שתי קהילות ידועות: קהילה חסידית, מיסודם של תלמידי הבעש"ט, ולצדה קהילת תלמידי 
רבי  האדמו"ר  החסידית  העדה  בראש  עמד  התק"צ(  )שנות  ה-19  המאה  של  השלושים  בשנות  הגר"א. 
אברהם דוב מאווריטש. בראש קהילת ה"פרושים" עמד רבי ישראל משקלוב תלמיד הגר"א. באותה עת 
מרד  בעקבות  שבאו  צפת  פרעות  הוא  הראשון  לחורבנה:  שהביאו  גדולים  אסונות  שני  העיר  את  פקדו 

הפלאחים בשנת תקצ"ד )1834(, והשני - ה"רעש" - רעידת האדמה הקטלנית בשנת תקצ"ז )1837(.
מרד הפלאחים פרץ בעקבות גזירת הגיוס של מוחמד עלי, שליט מצרים )ששלט גם על ארץ ישראל(, ובנו 
איברהאים פאשה, שהחילה חובת גיוס כללית על האוכלוסיה המקומית. השבטים המוסלמים התקוממו 
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Jerusalem, Safed and Eretz Israel – Certificates, 
Letters and More
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נגד חובת הגיוס הזו ויצאו למרד עממי. במהלכו ערכו המורדים פרעות באוכלוסייה 
היהודית, שכללו מעשי שוד, רצח ועינויים אכזריים. קהילת צפת היתה אחת הנפגעות 
העיקריות בפרעות אלו. מלבד הפגיעות בנפש, ערכו המורדים ביזה ברכוש היהודי. 
ובתי  הכנסיות  לבתי  התפרצו  אותם,  והחריבו  הפרטיים  הבתים  תכולת  את  שדדו 
המדרשות, קרעו וחיללו ספרי תורה וספרי קודש. הם התפרצו גם לבית הדפוס של 
רק  שבו.  הספרים  את  והשחיתו  הציוד,  ואת  המכונות  את  הרסו  ב"ק,  ישראל  רבי 
הספר "פאת השולחן" של רבי ישראל משקלוב, שעמד על מכבש הדפוס, ניצל בנס. 
הספר נדפס לאחר שיקום בית הדפוס, בשנת תקצ"ו, ובהקדמתו תיאר רבי ישראל את 
המאורעות: "מרדו גויי פראי אדם שכנים הרעים אשר בעירנו וכפרים בשר המושל 
בכל ארץ מצרים וא"י והסירו מורא המלכות ויבואו על העיר חגורי חרבות ורמחות 
בכל בתינו להשמיד ולהרוג ולאבד מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד... שללו וגזלו 
כל אשר בבתינו וישברו כלי הבית וחלונות ויקחו כל מידי דמיכל ומשתי.... ויריקו כל 
העיר... ויחרבו כל הדפוס ושללוהו... באו גוים בנחלת ה'... בתי מדרשנו ובכ"נ ויטמאו 
היכלי קדשינו וישליכו כל חמדתינו ספרי תורתינו ארצה ויענו נשים כשרות עליהם...".

בעוד הקהילה מלקקת את פצעיה מהפרעות הגיעה רעידת האדמה והחריבה כליל את 
העיר. רעידת האדמה אירעה בכ"ד טבת תקצ"ז, בשעת תפלת מנחה בבתי הכנסיות. 
היא פגעה גם בטבריה, שכם וערים נוספות, אך הנפגעת העיקרית היתה העיר צפת. 
רבי ישראל משקלוב, ששהה באותה עת בירושלים, תיאר את האסון באיגרת ששלח 
אל ה"חתם סופר": "גדול היה השבר בגליל הקודש: נחרבו הבתים והבתי כנסיות כולם 
דספרדים ואשכנזים ונהרגו צדיקים, חסידים ומלמדים עם תלמידיהם ונשים ותשב"ר 
ויונקי שדים. אוי לדור שכך עלתה בימיו... מכוללנו שבצפת ניצלו ר"פ נפשות... וק"מ 
נפשות נמקו ונהרגו בעו"ה... וארבעים לא נמצאו ובתיהם קבריהם. ומכולל החסידים 
וכל  וכמו ת"ק נשארו... ומכולל הספרדים הי"ו נהרגו רובם  הי"ו נהרגו ת"ק נפשות 

הרבנים החכמים הצדיקים הטובים..." )אגרות סופרים, חלק ב, סימן סב(.
רבי  אל  משקלוב  ישראל  רבי  ששלח  אחרת  באגרת  מופיע  האסון  של  נוסף  תיאור 
מרגליות  גרשון  ורבי  עין"  "בת  בעל  האדמו"ר  כי  לו  מודיע  שם  לעהרין.  הירש  צבי 
)החותמים לפנינו( שרדו את רעידת האדמה: "יבושרו כי גם ידי"ן ]=ידיד נפשי[ הרב 
הה"ג כמהר"ר אברהם דוב נר"ו והרב כמהר"ר גרשון מרגליות נר"ו נשארו לחיים..." 

)יערי, אגרות ארץ ישראל, סימן נד(.
מאמר  ]בעקבות  הגאולה  מסימני  חלק  האדמה  ברעידת  ראה  משקלוב  ישראל  רבי 
חז"ל: "בעקבתא דמשיחא הגליל יחרב"[, אך ה"חתם סופר" מצא לכך סיבה אחרת. 
בהספד שנשא "על מיתת צדיקים ועל חורבן ארץ הגליל" בבית הכנסת בפרשבורג, 
בחודש אייר באותה שנה, אמר ה"חתם סופר" כי רעידת האדמה אירעה כעונש על כך 
שהעולים העדיפו את העיר צפת על פני העיר ירושלים: "רעידת הארץ הוא מקנאת 
זה מקרוב מאה שנים  והנה נשכחה לגמרי  זאת...  ירושלים עשתה  וקנאת  ירושלים, 
שמו פניהם לצפת... וכל העולים לא"י לא שמו פניהם אלא לצפת וטבריה, וירושלם 
נשכחה לגמרי... שגם בזמן הזה מצוה לעלות לרגל לירושלם... וצדיק ה' המביט לארץ 

ותרעד..." )דרשות חת"ס, חלק ב', עמ' 778-780(.
האדמו"ר בעל "בת עין" החתום לפנינו, סבל רבות גם בפרעות מרד הפלאחים בשנת 
תקצ"ד ורוב רכושו נשדד. לאחר מכן ניצל בנס מרעידת האדמה בשנת תקצ"ז. מפורסם 
תפילת  בשעת  אירעה  האדמה  רעידת  כאמור,  הרעש.  בעת  הצלתו  נס  על  הסיפור 
המנחה. הרב מַאְבריטש הזהיר את חסידיו שלא לצאת מבית הכנסת, נשכב על הארץ, 
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וכל הקהל סביבו אחז באבנטו. כל הבניין התמוטט, מלבד שטח מצומצם בו היו הרב 
והציבור. ]לאחר זמן, סיפר הרב מַאְבריטש כי ראה שהרעש היה שלא כדרך הטבע 
מאחר שהאבנים נזרקו לצדדים ולא נפלו למטה לארץ מחמת הכובד. אזי הבין שכח 
הסט"א תקיף, לכן נשכב בהכנעה על הארץ - "חבי רגע עד יעבור זעם"[. בשלט בבית 
מדרשו בצפת, שתלוי עד היום, נכתב: "מה נורא המקום הזה, בית מדרש ר' אברהם דב 
האדמו"ר מאבריטש זצ"ל, שחזה את הרעש הגדול על צפת תובב"א בתקצ"ז ובזכותו 

הגדולה ניצל חצי ביהמ"ד מחורבן והאדמו"ר ותלמידיו שרדו בחיים".
האגרת שלפנינו נכתבה כחודש לאחר רעידת האדמה. בעקבות רעידת האדמה עזבו 
רבי ישראל משקלוב וחבריו את העיר צפת וביססו את קהילת ה"פרושים" בירושלים. 
בשנה שלאחר מכן שוב נפגעה העיר צפת מביזה שערכו השבטים הדרוזים, אז נשבה 

האדמו"ר בעל "בת עין" ושוחרר לאחר שהקהילה שילמה כופר עבורו.
החסידות  מגדולי  )תקכ"ה-תר"א(,  מאווריטש  דוב  אברהם  רבי  הקדוש  האדמו"ר 
זושא  רבי  ומתלמידי  רבי מרדכי,  ובנו  נחום מטשרנוביל  רבי  המפורסמים. מתלמידי 
מאניפולי ורבי לוי יצחק מברדיטשוב. עמד בקשרים גם עם הרב מאפטא, רבי ישראל 
כאב"ד  קצרה  תקופה  כיהן  מז'יטומיר.  אהרן  ורבי  מטשרנוביל  אהרן  רבי  מרוז'ין, 
חמעלניק, אך רוב שנותיו )כארבעים שנה( היה אב"ד העיר אווריטש שעל שמה נודע 
לראב"ד  ונתמנה שם  ז'יטומיר  לעיר  עבר  כ"הרב הקדוש מאווריטש". בשנת תקפ"ה 

בית הדין.
בשנת תקצ"ג עלה לארץ ישראל והתיישב בעיר צפת, שם יסד את בית מדרשו והיה 
גדול  לבבות  לקירוב  הביאה  הגדולה  אישיותו  החסידים.  קהילות  של  ומנהיג  לרב 
בין כל חלקי הקהילה החסידית וכן לקשרים טובים עם הקהילה הספרדית וקהילת 
ה"פרושים"  קהילת  וראש  הגר"א  תלמיד  משקלוב  ישראל  רבי  הגאון  ה"פרושים". 
העריצו מאד ובצוותא חדא ניהלו את כל ענייני הציבור בעיר. היה לומד בחברותא עם 
הרב הקדוש רבי ליב "בעל היסורים". השיב רבים מעוון והיה מייעץ לבעלי-התשובה 

לעסוק הרבה בלימוד משניות.
באסונות שפקדו את צפת בשנים תקצ"ד-תקצ"ח התגלתה ביתר שאת דמותו הרוחנית 
כאב, מנהיג ואחיסמך לכל הניצולים, על אף שהיה בעצמו בין הנפגעים. פעל רבות 
להשגת סיוע ועזרה מבחוץ )כפי שמשתקף גם מהמסמך שלפנינו(, שיקם מחדש את 
במגפת הדבר בשנת תר"א  נפטר  לנטוש את העיר הקדושה.  נתן  ולא  צפת,  קהילת 
ולאחר פטירתו פסקה המגפה. נקבר במערת הצדיקים בבית החיים של צפת, על יד 
קברם של רבי אריה ליב מוולטישסק ורבי דוד שלמה בעל ה"לבושי שרד". סיפורי מופת 
רבים מסופרים על גודל קדושתו וכוחו הגדול לפעול ישועות עבור עם ישראל. ]עד 
היום כסא מושבו עומד בבית מדרשו "בת עין" בעיר העתיקה בצפת, שם גם נמצאים 
ספר התורה שלו עם ארון הקודש והבימה המקורית ועוד חפצי קודש המיוחסים אליו. 
גבאי בית הכנסת מספרים על ישועות שנושעו אנשים לאחר ישיבה על כסאו[. ספרו 
הקדוש "בת עין" נדפס בירושלים תר"ז ובז'יטומיר תר"י, במהדורות שונות זו מזו )ראה 

פריטים 134-135(, ונחשב לאחד מספרי היסוד של תורת החסידות.
בסימני  קרעים  קיפול. מספר  סימני  כתמים.  טוב.  מצב  עבה.  נייר  ס"מ.   68 גדול,  דף 

הקיפול.
מקור: אוסף ז'אן ז'אק פייר דמזון )1807-1873(, מזרחן ודיפלומט רוסי, פרופסור לשפות 

המזרח התיכון.

פתיחה: $2000
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197. Historic Document – Appeal from the Destroyed Safed 
Community Following the Peasants' Revolt and the Earthquake 
– Stamped by Rebbe Avraham Dov of Ovruch Author of Bat 
Ayin – Safed, 1837
Large handwritten leaf, letter in Arabic on behalf of the Jewish 
community of Safed, addressed to the consuls of European countries 
(based in Haifa), with an impassioned plea for assistance in the wake 
of the city's destruction in the earthquake, and following the looting 
which devastated the community during the Peasants' revolt. With 
the stamp of Rebbe Avraham Dov of Ovruch (Ovruch) author of Bat 
Ayin, and the stamp of R. Gershon Margolies (head of the Chassidic 
community). Safed, Shevat 1837. Important letter documenting the 
history of the Safed community.
At the foot of the letter, on the left, signature in Arabic (presumably 
written by the scribe) "Avraham Dov – representative of Russian 
subjects in Safed" (translated from Arabic), together with his stamp 
(in Hebrew): "Avraham Dov of Zhitomir". On the right, signature in 
Arabic (presumably written by the scribe): "Gershon – representative 
of German subjects" (translated from Arabic), with his stamp (in 
Hebrew – difficult to decipher).
The letter describes the difficult state of Safed Jewry in the wake of 
the earthquake, which claimed the lives of some two thousand Jewish 
residents. This calamity closely followed the pogroms and widespread 
looting which local Arab mobs perpetrated on the Jews of the city, 
during the course of the Peasants' Revolt. The letter describes the 
horrors Safed Jewry endured during the pogroms and depicts how 
these troubles were compounded by the earthquake which destroyed 
their homes and their few remaining possessions, killed thousands, 
and left countless of wounded without food nor a roof over their 
heads. The writers ask the consuls of the various countries to intercede 
on their behalf and obtain support and assistance for them.
Large leaf, 68 cm. Thick paper. Good condition. Stains. Folding marks. 
Several tears to folds.
Provenance: Collection of Jean-Jacques-Pierre Desmaisons (1807-
1873), Russian Orientalist and diplomat, professor of Oriental 
languages.
Opening price: $2000



ירושלים, צפת וארץ ישראל - תעודות, מכתבים ומסמכים314 

198. Appeal from the Rabbis of Tiberias, for the Rabbi Meir Baal HaNess 
Funds – Tiberias, 1871
Letter from the rabbis of Tiberias – appeal to donate to the Rabbi Meir Baal HaNess 
funds and the Meir Bat Ayin yeshiva at the gravesite of R. Meir Baal HaNess. Signed 
by nine Sephardic rabbis of Tiberias. Tiberias, Adar 1871.
Addressed to the communities of the Outer Maghreb (Tunisia, Libya and Algeria), asking 
them to establish permanent funds for the Torah and charity institutions of Tiberias.
Neat scribal Sephardic script; emphasized words in square script. Calligraphic 
signatures of Sephardic rabbis of Tiberias: R. Refael Avraham Khalfon, R. Shimon 
Abadi, R. Yitzchak Abulafia, R. Eliyahu[?] Benaim, R. Avraham HaKohen Douek, R. 
Moshe Bahloul, R. Yitzchak Avraham Bakiria, R. Yosef Malka and R. Refael Maman. 
Heading the list of signees is the stamp of the Chacham Bashi – R. Chaim Shmuel 
HaKohen. Additional stamps. 
[1] leaf. 39.5 cm. Good-fair condition. Minor stains. Wear and folding marks. Minor 
tears to margins and folds.
Opening price: $300

עבור  טבריה  מחכמי  בקשה  מכתב   .198
קופות רבי מאיר בעל הנס - טבריה, תרל"א

מכתב מאת חכמי טבריה - בקשה לתמיכה בקופות 
רבי מאיר בעל הנס וישיבת "מאיר בת עין" בציון 
מחכמי  תשעה  בחתימות  הנס,  בעל  מאיר  רבי 

הספרדים בעיר. טבריה, אדר תרל"א ]1871[.
]תוניס,  החיצון"  מערב  "ערי  קהילות  אל  נכתב 
לוב ואלג'יריה[ בבקשה לקביעת "קופות קבועות" 

למוסדות התורה והחסד בעיר הקודש טבריה. 
כתיבת סופר נאה, בכתיבה ספרדית עם הדגשות 
חכמי  של  מסולסלות  חתימות  מרובע.  בכתב 
הספרדים בעיר טבריה: רבי רפאל אברהם כלפון, 
רבי  אבואלעפיה,  יצחק  רבי  עבאדי,  שמעון  רבי 
רבי  דוויק  הכהן  אברהם  רבי  נאים,  בן  אליהו]?[ 
רבי  בקיריה,  אברהם  יצחק  רבי  בהלול,  משה 
יוסף מלכא ורבי רפאל מאמאן. בראש החותמים 
"חיים  רבי  הסניור  הרב  של  חותמתו  מופיעה 
נוספות  חותמות  באשי".  חכם   - הכהן  שמואל 
ושל  הנס  בעל  מאיר  רבי  בקבר  המדרש  בית  של 
"כוללות ערי הקודש טבריא... דק"ק הספרדים...".

]1[ דף. 39.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים קלים. 
בלאי וסימני קיפול. קרעים קלים בשוליים ובקפלי 

הנייר.

198פתיחה: $300
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חתימות   - קלף  על  תעודה   .199
רבני צפת - תרנ"ט

תעודה בכתיבה קליגרפית על קלף, עם 
12 חתימות של רבני ונכבדי קהילת צפת 

וחותמותיהם. צפת, תרנ"ט ]1899[.
בנן של  לאברך מצפת,  תעודת המלצה 
הגדול  אהרן  רבי  מצאצאי   - קדושים 
מקארלין ורבי שניאור זלמן מלאדי בעל 
למרחצאות  לאירופה  הנוסע  התניא, 

המרפא וזקוק לעזרה כלכלית.
חתומים: "הק' רפאל בהרב זצ"ל אב"ד" 
צפת[;  של  רבה  זילברמן,  רפאל  ]רבי 
"הק' אברהם יהושע העשיל ראבין" ]רב 
ואדמו"ר מצאצאי רבי נפתלי מרופשיץ, 
בשנת  ובריישא.  בסוקולוב  כרב  כיהן 
תר"ן הגיע לצפת, בה כיהן כרב לקהילת 
"הק'  שנה[;  כעשרים  במשך  עסטרייך 
מנחם מענדיל יאמינפעלד"; "הק' אלטיר 
]רבי  הכהן"  דוד  ברוך  "הק'  קרעמיר"; 
ברוך דוד כהנא בעל "ברכת הארץ"[; רבי 
"יוסף ב"ר אפרים מיאססי" ]מרבני יאסי 
מראשי  התר"מ  ומשנות  לצפת,  שעלו 
ליהדות  אנצי'  בצפת;  רומניה"  "כולל 
רומניה, ב, עמ' 532[; "הק' נפתלי בהרב 
"הק'  ]בלויא[;  זללה"ה"  ברוך  יהודא  ר' 
סגל";  דוד  "הק'  רויזינשטראך";  שמואל 
"הק' צבי בר מאיר נרז"ל זצלל"ה" ]רבי 

יצחק  ו"הק' ח"י  ויז'ניץ בצפת[; "הק' איציק הערשקאוויטץ";  אפרים צבי ב"ר מאיר ברז"ל, ממונה כולל 
אייזיק צבי טעסליר". 

בשולי הדף המלצה נוספת, בכתב-יד וחתימת רבי שלמה יוסף יאודה חכים, הכותב: "גם אנחנו חו"ר ק"ק 
ספרדים הי"ו, חלותינו היא בעד המוכ"ז היקר הנז']כר[ ואשרי אנוש יעשה זאת...".

]1[ דף קלף. 47 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמים כהים כתוצאה מהדבקות נייר דבק חומצי. 
סימני קיפול. קרעים ובלאי. מספר קרעים חסרים, עם פגיעות בטקסט. 

פתיחה: $500

199a
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199. Parchment Certificate – Signatures of Safed Rabbis – 1899
Calligraphic certificate on parchment, signed and stamped by 12 rabbis and notables 
of the Safed community. Safed, 1899.
Recommendation for a Safed resident of distinguished lineage (descendant of R. 
Aharon HaGadol of Karlin and of R. Shneur Zalman of Liadi), travelling to health spas 
in Europe and in need of financial assistance. 
Signed by R. Refael Silberman Rabbi of Safed, Rebbe Avraham Yehoshua Heshel Rabin 
(descendant of R. Naftali of Ropshitz, rabbi of the Austrian community in Safed), R. 
Baruch David Kahana author of Birkat HaAretz, and others (see Hebrew description 
for full list of signatories).
Additional recommendation at the foot of the leaf, handwritten and signed by R. 
Shlomo Yosef Yehuda Hakim, on behalf the rabbis of the Sephardic communities.
[1] parchment leaf. Approx. 47 cm. Fair condition. Stains, including dark sellotape 
stains. Folding marks. Tears and wear. Several open tears, affecting text.
Opening price: $500
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200. תעודת כתב הכתרה להאדמו"ר מווישווא ב"נזר נשיאות ואמרכלות ארץ הקדושה" 
- כולל ויז'ניץ ומרמרוש - צפת, אדר תרצ"ז - מעשה ידי יוסף צבי גייגר

תעודה צבעונית גדולה, בכתיבה קליגרפית נאה, מעוטרת בעמודים מסוגננים, בכתר ודגמים צמחיים - כתב 
הכתרה מטעם כולל ויז'ניץ ומרמרוש, בנתינת "נזר נשיאות ואמרכלות ארץ הקדושה" לראש האדמו"ר רבי 

מנחם מנדל הגר אב"ד אויבער-ווישא )ווישווא(. צפת, אדר ]תרצ"ז 1937[.
"נזר נשיאות ואמרכלות ארץ הקדושה ת"ו - כתר תורה וגדולה ושם טוב... בסימן טוב ובמזל טוב... תפארת 
מזרע  הקדשים  קודש  עולם,  יסוד  הצדיק  הגאון  הרב  אדמו"ר  מרן  קדושת  למע"כ  ישועה  ועטרת  גדולה 
אראלים ותרשישים... שר התורה, בוצינא דנהורא... פאר הדור והדרו, קדוש ישראל... אבינו מרחמנו עטרת 
ראשנו וגאון עוזנו, איש אלוקים קדוש, פאר מקדושים... אב רחמן לעניי אה"ק, המפורסם בצדקתו וקדושתו 
רשבה"ג כקש"ת מוהר"ר מנחם מענדיל שליט"א בהרה"ג הצ' מוויזניצא, הג' אבדק"ק אובער-ווישא והגליל 

יע"א - נשיא אלוקים ואמרכל אה"ק...".
נשיאות ארץ הקודש של אדמו"רי בית ויז'ניץ, החלה באדמו"ר הראשון מויז'ניץ - רבי מנחם מנדל הגר בעל 
ה"צמח צדיק" )תק"צ-תשרי תרמ"ה(, שעסק רבות באיסוף וגיוס כספים לטובת עניי צפת וטבריה ובחלוקת 
מעות ארץ-ישראל. עם השנים הקים ה"צמח צדיק" את "כולל ויז'ניץ" והעמיד בראשו את נאמניו רבי משה 
ברומער )משב"ק חצר הקודש בויז'ניץ( ורבי משה חר"ג )צייגר( מנכבדי הקהילה החסידית בצפת. לאחר 
זמן הפך "כולל ויז'ניץ" לכולל המרכזי ליוצאי בוקובינה וגליציה המזרחית, כשתחתיו פעלו הכוללים "כולל 
לבוב" ו"כולל קוסוב". בנו האדמו"ר רבי ברוך הגר )תר"ה-תרנ"ג(, בעל ה"אמרי ברוך", המשיך את פועלו 
של אביו הקדוש כ"נשיא ארץ ישראל". לאחר פטירת ה"אמרי ברוך" נהגו כל בניו באדמו"רות, ובראשם 
הבכור רבי ישראל בעל ה"אהבת ישראל" שהוכתר כאדמו"ר בעיר ויז'ניץ, ואחיו האדמו"ר רבי חיים הגר - 
ה"טל חיים" )תרכ"ג-תרצ"ג( שהוכתר לאדמו"ר באוטיניה )הסמוכה לסטניסלב(. בשנת תרנ"ה התמנה רבי 

חיים מאוטיניה ל"נשיא ארץ ישראל" ועמד בראש מפעל גיוס הכספים של כולל בוקובינה. 
לאחר פטירת ה"טל חיים" בשנת תרצ"ג עברה "נשיאות ארץ הקודש" לאחיו הגדול האדמו"ר מויז'ניץ רבי 
ישראל הגר בעל ה"אהבת ישראל", שכיהן בתפקיד זה כשלוש שנים. לאחר פטירת ה"אהבת ישראל" נהגו 
ארבעת בניו הקדושים באדמו"רות, רבנות והרבצת תורה בערים שונות: ה"שארית מנחם" בעיר ווישיווה, 
ה"אמרי חיים" בעיר גרוסוורדיין, ה"דמשק אליעזר" בעיר ויז'ניץ, וה"מקור ברוך" בעיר סערט. בראש האחים 
)בנו השני של ה"אהבת ישראל"( שניהל ביד רמה את חצר הקודש  עמד האדמו"ר בעל ה"אמרי חיים" 
של אביהם בעיר גרוסוורדיין, אולם "נשיאות ארץ הקודש" נמסרה לאחיו הבכור רבה של ווישיווא בעל 

ה"שארית מנחם". 
האדמו"ר מווישווא, הגאון הקדוש רבי מנחם מנדל הגר )תרמ"ה-תש"א, אנצי' לחסידות, ג, עמ' צה-צו(, 
בנו של ה"אהבת ישראל" מוויזניץ. משנת תרס"ח כיהן כאב"ד העיר וויזניץ. משנת תרפ"א אב"ד ווישווא 
)אויבר-וישא Vișeu de Sus(, בה הקים את ישיבת "בית ישראל". לאחר פטירת אביו בשנת תרצ"ו החל 
לכהן באדמו"רות. מראשי "אגודת ישראל" וחבר "מועצת גדולי התורה". תורתו נדפסה בסדרת הספרים 

"שארית מנחם", על התורה, מועדים ושו"ת. 
התעודה שלפנינו לא הושלמה, ואיננה חתומה. את התעודה הכין, כפי הנראה, ר' יוסף צבי גייגר, חתנו 
של רבי משה חר"ג הנ"ל. גייגר היה סופר ועסקן מוסדות התורה והחסד בצפת, אמן וצייר רב כשרון, ונודע 

כאבי הציור הצפתי.
]1[ דף גדול. 62 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. כתמי דיו סגולה שנשפכה על הדף )יתכן שבשל כך, הופסקה 

הכנת התעודה שלפנינו, ואנשי ה"כולל" בצפת לא חתמו עליה לבסוף(.

פתיחה: $1000 
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200. Certificate of Appointment of the Rebbe of Visheve as Nasi of the Holy 
Land – Kollel Vizhnitz and Maramureș – Safed, Adar 1937 – Made By Yosef 
Zvi Geiger
Large leaf – fine colored certificate in calligraphic script, decorated with stylized pillars, 
a crown, and foliate designs – certificate of appointment issued by Kollel Vizhnitz and 
Maramureș, appointing Rebbe Menachem Mendel Hager Rabbi of Oyber-Visheve 
(Viseu de Sus) as Nasi of the Holy Land. Safed, Adar [1937].
The rebbes of Vizhnitz, beginning from the first rebbe, Rebbe Menachem Mendel Hager 
the Tzemach Tzadik, were active as "Nasi of the Holy Land" in raising funds for the 
poor of Safed and Tiberias and distributing Eretz Israel funds. In time, Kollel Vizhnitz 
was founded, and later became the main Kollel for immigrants from Bukovina and 
eastern Galicia. After the passing of the Ahavat Yisrael, his eldest son Rebbe Menachem 
Mendel of Visheve succeeded him as "Nasi of the Holy Land". 
Rebbe Menachem Mendel Hager of Visheve (1885-1941), son of the Ahavat Yisrael 
of Vizhnitz. Served as rabbi of Vizhnitz, and later of Visheve, where he founded the 
Beit Yisrael yeshiva. A leader of Agudath Yisrael and member of the Moetzet Gedolei 
HaTorah.
The present certificate, presumably made by the artist R. Yosef Zvi Geiger of Safed, 
was not completed, and is unsigned.
[1] large leaf. 62 cm. Good-fair condition. Stains. Stains from purple ink spilled on leaf 
(possibly due to that, the certificate was not completed nor signed). 
Opening price: $1000
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201. אוסף איגרות "שנה טובה" מאוירות - מכתבי ברכה מרבנים ואנשי ירושלים
בכתב-יד  ומכתבים  ברכות  עם  זהובה(,  בדיו  )אחת  בצבע  מודפסות  טובה" מאוירות,  "שנה  איגרות  שש 

ובחתימת רבנים ואנשי ירושלים. שנות התר"נ-תר"ס בקירוב.
בכתב-יד  מילוי  עם  הקדושים,  המקומות  באיורי  מעוטרת  זהובה,  בדיו  מודפסת  טובה"  "שנה  איגרת   ·
וחתימת הגאון רבי אריה ליב ראשקעס. דף כפול; בצדו השני מכתב בכתב-ידו וחתימתו של רבי אריה ליב 

ראשקעס. ירושלים, אלול תרנ"ט ]1899[.
רבי אריה ליב ראשקס )תקצ"ח-תרע"ד(, גאון נודע, מגדולי רבני ווילנא וירושלים. חתן הגאון רבי שמעון 
זרחי אב"ד טבריג בעל "נחלת שמעון". כיהן כאב"ד שניפשוק, מפרברי ווילנא. מחבר "אבן לשם בדביר" - 
ביאורים על ספר ראב"ן )ירושלים תרע"ג(. חתנו רבי מאיר באסין מילא את מקומו ברבנות שניפשוק, לאחר 
שעלה לירושלים )ואחריו כיהן במשרה זו חתן-חתנו, רבי ישראל זאב גוסטמן, שלימים הקים את ישיבת 

ראמייעלס בירושלים(. 
· איגרת "שנה טובה" מעוטרת באיורי המקומות הקדושים, עם מילוי בכתב-יד וחתימת הגאון רבי נתנאל 

חיים פאפע. בצדו השני של הדף, מכתב בכתב-ידו וחתימתו. ירושלים, ]שנות התר"נ-תר"ס בקירוב[. 
רבי נתנאל חיים פאפע )תקצ"ד-תרס"ו(, גאון מופלג ומרביץ תורה כל ימיו. איש אשכולות שידיו רב לו 
בכל מקצועות התורה וענפיה. נולד באנטיפוליה הסמוכה לבריסק דליטא. בשנת תרנ"א עלה לירושלים, 
בה הדפיס את חיבוריו על הגדה של פסח, על מגילת אסתר ועל הסידור, ומאמרים בהלכה שנדפסו בכתבי 
עת שונים. הותיר אחריו כתבי-יד רבים, שחלקם נדפסו בשנים האחרונות בסדרת ספרי "דובר ישרים" על 
חמשה חומשי תורה, ובספר "אורח ישרים" על מסכת כריתות. בספריו מובאות הסכמות גדולי ירושלים: 
רבי שמואל סלנט, האדר"ת, ה"ישא ברכה", ה"שדי חמד", הראי"ה קוק ורבי יוסף חיים זוננפלד, הכותבים 
כולם בהערכה רבה על גדולתו בתורה וביראת שמים. בהלווייתו הכריזו רבני ירושלים על "ביטול מלאכה" 

לכבוד תורתו )למרות שלא כיהן ברבנות(. 
זצוק"ל",  דלאחאווא  הרב  "בן  ברקוביץ  מרדכי  רבי  וחתימת  בכתב-יד  מילוי  עם  טובה",  "שנה  איגרת   ·

שנשלחה אל הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד. ]צפת?, שנות התר"ע-תר"פ בקירוב[.

201a201b
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201. Collection of Printed, Illustrated Shanah Tovah Letters – Handwritten 
Greetings from Jerusalem Rabbis 
Six illustrated Shanah Tovah letters, printed in color (one in gold); with handwritten 
blessings and letters. Jerusalem, ca. 1890s-1910s.
· Shanah Tovah letter with illustrations of holy sites printed in gold, filled in by hand 
and signed by R. Aryeh Leib Rashkes (1838-1914), prominent Torah scholar, rabbi of 
Vilna and Jerusalem. Double leaf; additional letter in his handwriting and with his 
signature on the second leaf. Jerusalem, Elul 1899. 
· Shanah Tovah letter with illustrations of the holy sites, filled in by hand and signed 
by R. Netanel Chaim Pappe. Additional lengthy letter in his handwriting and with his 
signature on verso. Jerusalem [ca. 1890s-1900s]. 
· Shanah Tovah letter, filled in by hand and signed by R. Mordechai Berkowitz son 
of R. Avraham Dov Ber Rabbi of Łachwa; addressed to R. Yosef Chaim Sonnenfeld. 
[Safed?, ca. 1910s-1920s]. 
· Shanah Tovah letter, filled in by hand and signed by R. Yerachmiel Margolies, disciple 
of the Divrei Chaim of Sanz. Jerusalem, [1900s].
· Jerusalem calendar for the year 5666 (1905-1906), with Shanah Tovah letter printed 
on verso, filled in by hand and signed by R. Yeshaya Fiber. Jerusalem, [1905].
· Jerusalem calendar for the year 5670 (1909-1910), with Shanah Tovah letter printed 
on verso, filled in by hand and signed by R. Berel Fiber. Jerusalem, [1909].
6 items. Size and condition vary.
Provenance: Collection of Dr. Haim Grossman. 
Opening price: $300

הרה"צ רבי מרדכי ברקוביץ )נפטר תש"ב(, בן-זקוניו של הגאון 
המקובל רבי אברהם דובער אב"ד לאחובה )נפטר תר"ס(. בתו 
היתה אשת הגאון המקובל רבי עקיבה פרוש, בעל "משנת ר' 

עקיבה".
· איגרת "שנה טובה", עם מילוי בכתב-יד וחתימת רבי ירחמיאל 

מרגליות. ירושלים, ]שנות התר"ס[. 
רבי ירחמיאל מרגליות, מתלמידי ה"דברי חיים" מצאנז )ראה: 
מקור חיים, מיכלזון, בילגוריי, תרע"ב, דף יג(. עלה לעת זקנתו 

לירושלים, בשנת תר"ס בקירוב. 
"שנה  איגרת  השני  ובצדו  תרס"ו",  לשנת  ירושלמי  "לוח   ·
טובה" מודפסת, עם מילוי בכתב-יד וחתימת רבי ישעיה פיבער. 

ירושלים, ]תרס"ו 1905[. 
· "לוח ירושלמי לשנת עת"ר", ובצדו השני איגרת "שנה טובה" 
פיבער.  בעריל  רבי  וחתימת  בכתב-יד  מילוי  עם  מודפסת, 

ירושלים, ]תרס"ט 1909[.
6 איגרות. גודל ומצב משתנים.
מקור: אוסף ד"ר חיים גרוסמן.

201cפתיחה: $300
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צפת   - מכתבים  חמישה   .202
וירושלים

ומירושלים,  מצפת  מכתבים  חמישה 
המאה ה-20:

· מכתב אל נדיבי הגולה בחתימות רבני 
במגביות  לתמוך  הקוראים  צפת,  וממוני 
]צפת,  ישראל".  כנסת   - הכללי  "ועד 
"יעקב  חתומים:  בקירוב[.  התר"פ  שנות 
זילבערמאן  ליב  "אברהם  באהר";  צבי 
יוס'ל  ]ר'  ליבמאן"  "יוסף  ראב"ד"; 
חאטינער, שייסד מחדש את בית המדרש 
"אפרים  רבי  בצפת[;  בויאן  חסידי  של 
]הרב  קוואהל"  אב"ד  בהרה"ג  שרגא 
דוד  נפתלי  הר'  ברב  "שלמה  ויינגוט[; 

זללה"ה"; ועוד חותמים.
באקאווינא"  "כולל  מטעם  מכתב   ·
בעל  ישראל  רבי  האדמו"ר  אל  בצפת, 
"...עטרת   - מויז'ניץ  ישראל"  "אהבת 
הקדוש...  הצדיק  הרב  אדמו"ר  ראשנו 
ואמרכל  נשיא  שליט"א,  ישראל  אור 
אה"ק ת"ו", בחתימות תושבי כפר משמר 
החלוקה  מעות  את  קיבלו  אשר  הירדן, 
טבת  הירדן,  משמר  עבורם.  שנשלחו 

תרצ"ד ]דצמבר 1933[. 
וחתימת  בכתב-יד  עמודים(   2( מכתב   ·
ועד  אל  נאה,  חיים  אברהם  רבי  הגאון 
בקשה להשתתף   - שכונת מאה שערים 
בהוצאות הדפסת ספריו "קצות השולחן". 

ירושלים, ת"ש ]1940[.
· מכתב בחתימת המגיד הירושלמי הגאון 
ירושלים,  יאדלר.  ציון  בן  רבי  הצדיק 

תשכ"א ]1961[.
· מכתב בכתב-יד וחתימת רבי עמרם ברש"י בלויא, המלצה לעזרה לרבי יצחק דוד גוטפרב "המפורסם ברב 

צדקתו, תמימותו וחסידותו". ירושלים, טבת תשל"ב ]1971[. 
5 מכתבים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300
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202. Five Letters – Safed and Jerusalem
Five letters from Safed and Jerusalem, 20th century:
· Letter to philanthropists, fundraising appeal for Vaad HaKlali – Knesset Yisrael, 
signed by the rabbis and trustees of Safed. [Safed, ca. 1920s]. See Hebrew description 
for list of signatories.
· Letter from Kollel Bukovina in Safed, to the Ahavat Yisrael of Vizhnitz. Signed by the 
residents of Mishmar HaYarden. Mishmar HaYarden, Tevet 1933.
· Letter (2 pages) handwritten and signed by R. Avraham Chaim Naeh, appeal for 
assistance in sponsoring the printing costs of his books Ketzot HaShulchan. Jerusalem, 
1940.
· Letter signed by R. Benzion Yadler, maggid in Jerusalem. Jerusalem, 1961.
· Letter handwritten and signed by R. Amram Blau. Jerusalem, Tevet 1971.
5 letters. Size and condition vary.
Opening price: $300
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203. תשובה הלכתית מהגאון האדר"ת - בהלכות כלאי הכרם - ירושלים, תרס"ב
- רבי אליהו דוד רבינוביץ תאומים ראב"ד  )4 עמודים; לא חתום( בכתב-ידו של הגאון האדר"ת  מכתב 

ירושלים. ירושלים, אדר ב' תרס"ב ]1902[. 
שורות  בין  תורמוס  החורף  בחודשי  לזרוע  מותר  האם  הכרם,  כלאי  בהלכות  בשאלה  הלכתית,  תשובה 
כרמי הגפנים, "ובעלות הצמחים בטרם יעשו שרביטין יחרשו עליהם ויהפכום וירקבו ויעשו זבל". במסקנת 
התשובה כותב האדר"ת "אחרי כל זאת הנני מצטרף להמסכימים לכבודו להתיר זריעת התורמוסים בין 

הגפנים ע"י גוי, ובאופן שלא יהיה חשש שום הרכבה...".
שאלה הלכתית זו נדונה רבות בין חכמי ארץ ישראל באותה תקופה. תשובה נוספת בנושא זה מאת רבי 
אריה ליב ראשקעס נדפסה בספרו "קונטרס בדין השמיטה" )ירושלים, תר"ע, עמ' נט-סד(, וראה עוד: הרב 

יוסף צבי הלוי, כרם הארץ, עמ' קיב-קיג; הרב חנוך גרוסברג, נטע הלולים עמ' פ. 
נכתב על נייר מכתבים רשמי של האדר"ת. בראש התשובה נכתב "לידידי השואל כענין, הרב", ללא שם 

הנמען.
למיטב ידיעתנו, התשובה שלפנינו לא נדפסה עדיין.

203
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נודע  וירושלים.  מיר  פוניבז',  אב"ד  )תר"ה-תרס"ה(  האדר"ת   - תאומים  רבינוביץ  דוד  אליהו  רבי  הגאון 
וחריף, היודע את  גאון מופלא, בקי  ובמידותיו הנעלות.  ובהתמדתו, בצדקותו  מילדותו באהבת הלימוד 
כל התורה כולה, ומחדש בה חידושים גאוניים. עודו רך בשנים כבר נתמנה לרבנות העיר פוניבז'. לאחר 
כעשרים שנה עבר לכהן ברבנות מיר, ומשם נקרא ע"י רבי שמואל סלנט, רבה הישיש של ירושלים, לעלות 
לכהן תחתיו ברבנות עיה"ק. נפטר בשנת תרס"ה, בגיל 60, כשנתיים לאחר שעלה לירושלים, עוד בחיי 
הגר"ש סלנט ]שנפטר בשנת תרס"ט קרוב לגיל מאה[. הותיר אחריו בכת"י למעלה ממאה חיבורים, שרובם 

לא נדפסו.
פטירת  לאחר  ישראל.  וארץ  ירושלים  של  הראשי  הרב  קוק,  הכהן  יצחק  אברהם  רבי  הגאון  היה  חתנו 
האדר"ת כתב הראי"ה את הספר "אדר היקר", בו העלה קווים לדמותו המרוממת של חותנו. בהקדמתו 
לספר כותב הראי"ה: "אחד מהחזיונות הנפלאים שיש בידם לרומם נפש המסתכל בהם, היו בימינו חיי איש 
המורם מעם, מו"ח הגאון הצדיק פאר עמנו מרן אליהו דוד ראבינאוויטץ תאומים זצ"ל... תמיד היה משפיע 
על חוגו רוממות נפש, קדושה ותפארת... היה מלא תורה ויראת ה', מדות קדושות ונשגבות, ומעשים טובים 
עד להפליא". בספר זה מאריך הראי"ה על סוגי החיבורים של חותנו, שבחלקם הם מערכות ארוכות וחלקם 
הם הערות קצרות והברקות: "אצלו היתה גם אהבת הפלפול פרי החסידות, אהבת השם יתברך ואהבת 
התורה שהיתה חרותה על לבבו... לא קטנו בעיניו אף ההערות היותר קטנות בכל מקצוע שבתורה, וכולם 

היו חביבים עליו כנפשו".
דף כפול )4 עמ' כתובים(, נייר מכתבים רשמי. 22.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $800

203. Halachic Responsum by the Aderet – Laws of Vineyard Kilayim – 
Jerusalem, 1902
Letter (4 pages; unsigned) handwritten by the Aderet – R. Eliyahu David Rabinowitz 
Teomim, head of the Jerusalem Beit Din. Jerusalem, Adar II 1902.
Halachic responsum pertaining to a vineyard Kilayim concern – lupine being planted 
between the rows of the vineyard to serve as compost. This question was discussed 
extensively by the Torah scholars of Eretz Israel at that time. 
To the best of our knowledge, this responsum was never published. 
R. Eliyahu David Rabinowitz Teomim – the Aderet (1845-1905), was the rabbi of 
Ponevezh, Mir and Jerusalem. He was renowned from his childhood for his love of 
Torah and diligent Torah study, for his righteousness and refined character traits. A 
brilliant Torah scholar, he left behind more than 100 manuscript works, most of which 
were never printed.  His son-in-law was R. Avraham Yitzchak HaKohen Kook, chief 
rabbi of Eretz Israel. 
Double leaf (4 written pages), official stationery. 22.5 cm. Good condition.
Opening price: $800 
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204. תקנות חברת "שערי חסד" - ירושלים, תרס"ט - עם תעודת חבר בחתימת רבי יוסף 
חיים זוננפלד וחתימות רבני וגבאי החברה

ותקנות החברה.  בירושלים". חוברת מודפסת, עם מטרות  לבנין בתים  "ספר תקנות החברה שערי חסד 
ירושלים, דפוס לעווי ושותפיו, סיון תרס"ט ]1909[. 

חוברת זו יצאה לאור לקראת בנייתה של שכונת "שערי חסד" באותה שנה. בדף האחרון, לאחר פירוט מטרות 
החברה ותקנותיה, מופיעה "תעודת חבר" מודפסת עם מילוי בכת"י לחבר ר' ישכר בעריש קארינבלאט, 
ועם 13 חתימות - חתימות ידם של רבני ירושלים ושל גבאי ומנהלי החברה: רבי יוסף חיים זוננפלד, רבי 
אריה ליב בהררא"ד ]ר' ליב דיין[, רבי יואל משה סלומון, רבי דובער הלוי עפשטיין, רבי מנחם נחום כץ, 
רבי נחום בערגמאן, רבי דובער אטינגר, רבי יחיאל מיכל טוקאצינסקי, רבי אלי']הו[ ראם, רבי אברהם אהרן 

הלוי פראג, רבי זרח אפרים עפשטיין, רבי שמואל זנוויל שפיצר, רבי נפתלי פרוש גליקמאן.
]3[, 4-12, ]1[ עמ' מודפסים + מספר דפים ריקים. 21 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים וכתמי רטיבות. כריכה 

חדשה.

פתיחה: $300
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204. Regulations of the Shaarei 
Chesed Society – Jerusalem, 1909 
– With Membership Certificate 
Signed by Rabbi Yosef Chaim 
Sonnenfeld and by the Rabbis and 
Gabba'im of the Society
"Book of regulations of the Shaarei 
Chesed society for the construction of 
houses in Jerusalem" – printed booklet, 
listing the objectives and regulations 
of the society. Jerusalem: Levy and 
partners, Sivan 1909.
This book was published in honor of 
the construction of the Shaarei Chesed 
neighborhood that year. The final 
leaf contains a printed membership 
certificate, completed by hand, for the 
member R. Yissachar Berish Korenblat, 
with 13 signatures – rabbis of Jerusalem, 
gabba'im and directors of the society, 
including: R. Yosef Chaim Sonnenfeld, 
R. Aryeh Leib Dayan, R. Yoel Moshe 
Solomon, R. Yechiel Michel Tucazinsky, 
R. Eliyahu Romm, and others. See 
Hebrew description for full list of 
signatories.
[3], 4-12, [1] printed pages + empty leaves. 21 cm. Good-fair condition. Stains and 
dampstains. New binding.
Opening price: $300
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205. מכתב רבי ליפמאן דוד שובאקס 
ברכות   - תרפ"ב   - ירושלים  ראב"ד 
להולדת נכדו רבי משה שובקס, לימים 

ראש ישיבת בעלז 

מכתב בכתב-ידו, חותמתו וחתימתו של הגאון 
רבי ליפמאן דוד שובאקס )ר' דוב'צה( - ראב"ד 
שבט  ]ירושלים,  בירושלים.  החסידי  הדין  בית 

תרפ"ב 1922[.
הודאה  ודברי  טוב  מזל  ברכות  גדוש  מכתב 
)בנימין  ברוך  רבי  למחותנו  נשלח  להשי"ת. 
זאב( ויינשטוק ]ששהה אז במסע בחו"ל[, לרגל 
יעקב  לרבי  בכור  בן  המשותף,  נכדם  הולדת 
שובקס ואשתו רבקה לבית וויינשטוק: "מהולל 
לד' יתברך אקרא על כל הטוב והחסד שעשה 
עמדי והגיעני עד היום לראות בן לבני... יעקב... 
שליט"א אשר ילדה לו אשתו רבקה תחי'... בתו 
ומז"ט לאורך  ובס"ט  טובה  של מע"כ... בשעה 
שנכנס  שכשם  רצון  יהי  טובים...  ושנים  ימים 
]אברהם  א"א  של  קודש  לברית  בשלום  ת"ל 
אבינו[, כן יזכה אותם השי"ת לפדותו בזמנה... 
ואח"כ יזכה האב ואם לגדלו הבן שיחי' לתורה 
משה  שמו  ויקרא  טובים...  ולמעשים  ולחופה 
נאום  טובים...  ימים  לאורך  שיחי'  יוסף  מנחם 

מחותנו ליפמאן דוד במהר"י ז"ל". 
שובקס  דובצ'ה(  )ר'  דוד  ליפמאן  רבי  הגאון 
וראב"ד  זקן-ההוראה  בערך-תרפ"ד(,  )תק"צ 

בד"צ החסידים בירושלים. נתגדל מנעוריו בבית האדמו"ר הקדוש רבי מנדל מקוצק, ובהיותו כבן 14 השיאו 
האדמו"ר לבת-אחותו, שנתגדלה אף היא בבית דודה האדמו"ר. במשך שנים רבות היה לומד בחברותא 
עם בן-דודו )חתן האדמו"ר( רבי אברהם בורנשטיין מסוכוטשוב, כשהם לומדים יחד בעיון למדני ועמוק, על 
פי דרך הלימוד שהתווה לפניהם מורם ורבם האדמו"ר מקוצק. בגיל 16 התעטר ב"סמיכת חכמים" להוראה 
מאת דודו האדמו"ר מקוצק, שאף מינהו למו"צ ומורה הוראה בעיר קוצק, תפקיד אותו מילא במשך כחצי 
יובל. בשנת תרמ"ה עבר לכהן כרב ואב"ד לברטוב, בה כיהן כ-13 שנה. בשנת תרנ"ח עלה לארץ ישראל, על 
פי הוראת רבו האדמו"ר מקוצק, ועם עלותו לירושלים מונה לתפקיד ראב"ד בד"צ החסידים בעיר - תפקיד 

בו כיהן ברמה למעלה מ-25 שנה. תורתו נדפסה בשנים האחרונות בסדרת הספרים "חידושי הגר"ד".
משנות  שכיהן  שובקס,  יוסף  מנחם  משה  רבי  החסיד  הגאון  הוא  במכתב,  המוזכר  הנולד  התינוק  נכדו, 
התש"י כראש ישיבת בעלז, ומאוחר יותר כדומ"ץ הקהילה. בשנת תש"מ נתמנה לחבר הבד"ץ "קהל מחזיקי 
הדת". נולד בי"ג טבת תרפ"ב, לאביו רבי יעקב ישראל שניאור זלמן שובקס )תרס"ג-תשמ"ה(, ונפטר בניסן 

שנת תשמ"ד. לזכרו נדפס ספר הזכרון "זכרון למשה" )ירושלים, תשמ"ה(. 
]1[ דף. 21 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמי דיו. בלאי וסימני קיפול.

פתיחה: $300
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 - - ירושלים, תרפ"ח-תש"ט  ווייס  206. "ספר הברית" - פנקס המוהל רבי יהודה משה 
תיעוד של למעלה מ-6000 נימולים, בהם אישים ידועים

כתב-יד, "פנקס מוהל" של המוהל רבי יהודה משה ווייס, מוהל ראשי בירושלים ובבית החולים "הדסה". 
ירושלים, תרפ"ח-תש"ט )1928-1948(.

"ספר  נכתב:  בו  )חלק מהאותיות בדיו מוזהבת(,  ומעוטר בצבע  כרך עבה בכתב-יד. בראשו שער מאויר 
הברית קודש לילדי בני ישראל שיחי' אשר נרשמו בשמות ליום שנמולו ונכנסו בבריתו של אאע"ה בעז"ה 
ובבית החולים  ירושלם תובב"א  ווייס הי"ו מוהל ראשי בעיה"ק  יהודא משה  ע"י  והלאה  משנת תרפ"ח 

'הדסה'...".
בדפי הפנקס נרשמו בצורה מסודרת וממוספרת אלפי שמות של נימולים )עד מס' 6455(, לצד שם אביהם 
נערכה  היכן  גם  נרשם  רובם  לצד  המילה.  ותאריך  הלידה  תאריך  משפחתם,  ושם  אמם(  שם  )לפרקים 
משה  ישראל  רבי  האדמו"ר  הגעת  דוגמת  היסטוריות,  ציון  נקודות  מספר  נשקפות  הדפים  מבין  הברית. 
דושינסקי לארץ ישראל באלול תרצ"ג. על כמה מן הנימולים נרשם כי אביהם הינו חייל בריטי או נוצרי, 

ובמספר פעמים נרשם על נימולים שהם בגדר "שתוקי" או "ספק בן פנויה".
בכרך שלפנינו מתועדים שמותיהם של עשרות רבנים, אנשי מדע, פוליטיקאים ואישי ציבור מפורסמים.

בין הרבנים: רבי יהודה עדס, ראש ישיבת קול יעקב )1289(; רבי נפתלי מנחם ורבי יוסף זונדל, בני רבי מאיר 
חדש )1011, 1721(; רבי יוסף חיים קופשיץ, מראשי ישיבת פורת יוסף )421(; רבי יששכר הגר, האדמו"ר 
מראשי  בורודיאנסקי,  ציון  בן  רבי   ;)2663( ברסלב  רבני  מחשובי  קעניג,  צבי  נתן  רבי   ;)2120( מסאווראן 
ישיבת קול תורה )5336(; רבי שלמה ראובן ספיר, רב שכונת רמת אביב )12(; רבי אברהם צבי בן רבי חיים 
דוד  רבי   ,)1593( לייב  יעקב  רבי   ,)947( יוסף  רבי  מזוויעהל:  רבי מרדכי  בני האדמו"ר   ;)5878( שמואלביץ 

)2434(, רבי שמואל )5069(, רבי שלמה )5864(, רבי ישראל )6362(.

205. Letter from Rabbi Lipman David Shuvaks Head of the Jerusalem Beit 
Din – 1922 – Congratulations Upon the Birth of His Grandson Rabbi Moshe 
Shuvaks, Later Dean of the Belz Yeshiva
Letter handwritten, stamped and signed by R. Lipman David Shuvaks – head of the 
Chassidic Beit Din in Jerusalem. [Jerusalem, Shevat 1922].
Letter filled with congratulations and thanksgiving to G-d. Sent to his mechutan R. 
Baruch (Binyamin Ze'ev) Weinstok upon the birth of their shared grandson, eldest son 
of R. Yaakov Shuvaks and his wife Rivka née Weinstok.
R. Lipman David Shuvaks (ca. 1830-1924), head of the Chassidic Beit Din in Jerusalem. 
He was raised in the home of Rebbe Mendel of Kotzk, and studied for many years with 
his cousin, R. Avraham Bornstein of Sochatchov – the Avnei Nezer. Posek in Kotzk 
and later rabbi in Lubartów. He eventually served as head of the Chassidic Beit Din in 
Jerusalem for over 25 years.
His grandson, the baby mentioned in this later, was R. Moshe Menachem Yosef Shuvaks 
(1922-1984), dean of the Belz yeshiva, posek, and dayan in the Machzikei HaDat Beit 
Din.
[1] leaf. 21 cm. Good-fair condition. Ink stains. Wear and folding marks.
Opening price: $300
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ואנשי  הפוליטיקאים  החוקרים,  בין 
הבלין  זלמן  שלמה  ר'  פרופ'  התרבות: 
ד"ר   ;)6340( ספראי  זאב  פרופ'   ;)2002(
)רובי(  ראובן   ;)5387( חמיאל  אפרים 
 ;)4043( )בני( בגין  )2324(; בנימין  ריבלין 
דן   ;)4748  ,3432( וילנאי  ואורן  מתן 
)פולי(  מרדכי  ישראל   ;)5884( מרידור 

פוליאקוב )3212(; ועוד.
שבה  בכתב-יד  חוברת  מצורפת  לפנקס 
קודש  הברית  לספר  ומפתחות  "רשימה 
ווייס". הכתיבה  יודא משה  של המוהל 
דומה לכתיבה של הפנקס, והיא נכתבה 
כנראה במקביל לפנקס. המפתח מסודר 
לפי א"ב, אך בתוך כל אות הסדר הוא 

כרונולוגי.
רבי  בן  חיים  משה  יהודה  ר'   - המוהל 
על  נקרא  )תרנ"ד-תש"ט(,  ווייס  שמעון 
סג"ל  משה  יהודה  רבי  אמו  סב  שם 
המבורגר )מתלמידי החתם-סופר שעלה 
על  ונמנה  תרי"ז  בשנת  ישראל  לארץ 
כמוהל  שימש  הונגריה(.  כולל  מייסדי 
ראשי בירושלים ובבית החולים הדסה, 
וזכה להכניס אלפי ילדי ישראל בבריתו 
של אברהם אבינו. נפטר ט"ו ניסן תש"ט 
באדר  שייח'  הקברות  בבית  ונטמן 

בירושלים.
בעיתון דואר היום, י"ח אלול תרצ"ה )16 
ספטמבר 1935(, פורסמה מודעה מטעם 
הסתדרות  ירושלים  התינוקות  "בית 

עולמית לנשים ציוניות", ובה "תודה גלויה למוהל ראשי בביה"ח הדסה ירושלים, עבור הכנסת חמשת 
ילדינו... בברית א"א...". ואכן, בפנקס שלפנינו, ברישומים מאותו יום )642-646(, נכתב: "מבית התינוקות 

ירושלים". 
]2[, 110, ]12[ דף )ועוד דפים ריקים רבים(; חוברת המפתח: ]36[ דף + ]1[ דף נפרד עם השלמות. 32 ס"מ 
כריכה  רופפים.  או  מנותקים  דפים  מספר  דפים.  בשולי  קרעים  ובלאי.  כתמים  טוב-בינוני.  מצב  בקירוב. 

מקורית )חוברת המפתח במעטפת קרטון(.

פתיחה: $400
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206. Circumcision Ledger of Rabbi Yehuda Moshe Weiss – Jerusalem, 1928-
1948 – Records of Over 6000 Circumcisions, Incuding Those of Famous Public 
Figures
Manuscript, circumcision ledger of the mohel R. Yehuda Moshe Weiss (1894-1949), 
chief mohel in Jerusalem and the Hadassah hospital. Jerusalem, 1928-1948.
Thick manuscript volume. Decorated title page in colored and gold ink.
The ledger records thousands of circumcisions performed by R. Weiss since 1928, 
and includes details such as the name of the child, the father's name (occasionally the 
mother's name), surname, date of birth, date of circumcision and other details. The 
records reflect several historic milestones, such as the arrival of Rebbe Yisrael Moshe 
Dushinsky to Eretz Israel in Elul 1933.
The ledger records names of many rabbis, scientists, politicians and famous public 
figures (see examples in Hebrew description).
Enclosed with the ledger is an alphabetical index of the ledger entries, in a handwriting 
similar to that of the ledger.
[2], 110, [12] leaves (and many more blank leaves); index booklet: [36] leaves + [1] 
separate leaf of additions. Approx. 32 cm. Good-fair condition. Stains and wear. 
Marginal tears. Several detached or loose leaves. Original binding (index booklet in 
card wrappers).
Opening price: $400
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 - תקצ"ג  צפת,   - תהלים  ספר   .207
דפוס רבי ישראל ב"ק

ציון.  ומצודת  זוהר  באורי  עם  ספר תהלים, 
צפת, דפוס רבי ישראל ב"ק, ]תקצ"ג 1833[. 

רבי  בידי  שנדפסו  הראשונים  מהספרים 
יסוד  לאחר  כשנה  צפת,  בעיר  ב"ק  ישראל 

בית דפוסו בעיר.
רבי  המדפיס  הקדמת  השער  לדף  מעבר 
העש(:  מסימני  פגועה  )מעט  ב"ק  ישראל 
וכספם  זהבם  ויזולו  יקנו  "וכל הקונים אשר 
באה"ק  פה  נדפסים  יהיו  אשר  הספרים  על 
תוב"ב ובפרט ספרי תהלים עם הזוהר אשר 
יצילם מכל  יחזיק בחיקו ובתרמילו, השי"ת 
צער ונזק ובהלה...". הקדמה נוספת, ארוכה, 
בה  מרגליות,  גרשון  רבי  לדפוס,  מהמביא 
הוא מספר כיצד הפציר ברבי ישראל ב"ק לא 
זוהר"  "באורי  הקבלי  הביאור  את  להדפיס 
לבדו, אלא לצד פסוקי התהלים, כפי שאכן 

נדפס בסופו של דבר.
המשורר".  "כוונת  נדפסה  מזמור  כל  בראש 
לפני  שאומרים  תפילות  הכרך  כולל  כן 
ביום- בשבת,  בחול,  תהלים  קריאת  ואחרי 

טוב ולליל הושענה רבה, תפלה בעד החולה 
וסדר פדיון הנפש.

"הצעיר  השער:  בדף  בכתב-יד  רישומים 
בנימין אליהו יעקב שלמה...". 

]4[, קח, קי-קנב דף. חסר דף קט. 14.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש רבים, עם 
פגיעות בטקסט, משוקמים ברובם במילוי נייר. קרעים חסרים בשולי דף השער ובדפים נוספים, עם פגיעות 
נייר )חלק מהדפים הושלמו כפי הנראה מעותקים אחרים(. כריכת עור  קלות בטקסט, משוקמים במילוי 

חדשה.
במקביל נדפסה מהדורה נוספת של ספר תהלים, ללא פירושים.

פתיחה: $1000
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ירושלים  דפוסי   - ספרים  אוסף   .208
הראשונים - דפוס רבי ישראל ב"ק

הת"ר- בשנות  בירושלים  שנדפסו  ספרים  שמונה 
המדפיס  ב"ק,  ישראל  רבי  של  בדפוסו  תר"ל, 
מברדיטשוב, צפת וירושלים ]תלמידם של רבי לוי 

יצחק מברדיטשוב ורבי ישראל מרוז'ין[:
· ספר מלאכי קודש - שיר היחוד, פיוטים ותחנות, 
ק"ז  פרק  על  מהבעש"ט  ופירוש  מוסר  תוכחת 
ירושלים,  גאולי...".  יאמרו  לה'...  "הודו  בתהלים 

]תרכ"ב 1862[. ש' הלוי, מס' 66.
· ספר מנורת זהב, קיצור מנורת המאור ודרשות, 
מאת רבי ישראל אלנקווה. ירושלים, ]תרכ"ד[. ש' 

הלוי, מס' 99. 
· ספר צוואה יקרה - צוואת רבי אלכסנדר זיסקינד 
מהורודנא, בעל "יסוד ושורש העבודה". ירושלים, 

]אחרי תרכ"ג 1863[. ש' הלוי, מס' 100. 
רבי  ביצה, מאת  יעקב, על מסכת  · ספר תולדות 
יעקב קשטרו - המהריק"ש. ירושלים, תרכ"ה. ש' 

הלוי, מס' 118.
· שער המצות, השער הה' משמונה שערים שחיבר 
ירושלים,  מהאר"י.  שקיבל  כפי  ויטאל  חיים  רבי 
]תרל"ב-תרל"ג 1872-1873[. הגהות רבות והוספות 

בכתב-יד מזרחי. ש' הלוי, מס' 199. 

207. Tehillim – Safed, 1833 – Printed by Rabbi Yisrael Bak
Tehillim, with the Be'urei Zohar and Metzudat Tzion commentaries. Safed: R. Yisrael 
Bak, [1833].
One of the first books printed by R. Yisrael Bak in Safed, about one year after he 
established his printing press in the city.
On verso of the title page is the introduction of the printer R. Yisrael Bak with blessings 
for those who purchase books printed in Eretz Israel and especially this Tehillim. 
Kavanat HaMeshorer is printed at the beginning of each Psalm. The volume also 
contains prayers recited before and after reading Tehillim on weekdays, Shabbat, Yom 
Tov and Hoshanah Rabbah night and a prayer on behalf of the sick and Seder Pidyon 
Nefesh.
Handwritten inscriptions on the title page.
[4], 108, 110-152 leaves. Lacking leaf 109. 14.5 cm. Fair condition. Stains, including 
dampstains. Extensive worming, affecting text, mostly repaired with paper. Marginal 
open tears to title page and other leaves, slightly affecting text, repaired with paper 
(some leaves presumably supplied from other copies). New leather binding.
Opening price: $1000
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· מחזור "מועדי ה' וקריאי מועד", חלק ראשון, מחזור תפילות לפסח ולשבועות, כמנהג ק"ק ספרדים - עם 
הגדה של פסח, תיקון ליל שבועות וסדר שביעי של פסח. ירושלים, ]תר"ד 1844[. שני שערים. קונטרסים 

כרוכים שלא במקומם, וחסרים מספר דפים. ש' הלוי, מס' 20. 
· ספר תולדות אדם, חידושים על סוגיות הש"ס, מאת הגאון הקדוש רבי משה דוד אשכנזי אב"ד טולטשווא 
וצפת. ]ירושלים, תר"ה 1845 - עותק חסר ]2[ דף, שער והקדמה[. ש' הלוי, מס' 33. חותמות בעלות של 

ביהמ"ד של ר' מיכאל ציפר'ס הכהן ]בית מדרש מפורסם בעיר קראקא[. 
· ספר ליקוטי מוהר"ן תנינא, מאת רבי נחמן מברסלב. ירושלים, ]תרל"ד 1874[. עותק מעט פגום. ש' הלוי, 
ז"ל שראה..."  ]3[ דפים בסופו, עם לוחות תיקונים ו"מעשה נוראה שסיפר רבינו אדמו"ר  מס' 213. ללא 

]דפים אלו נוספו כנראה לאחר ההדפסה ואינם מופיעים בחלק מהעותקים[. חותמות וחתימות בעלות.
8 ספרים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. כריכות חדשות.

פתיחה: $300
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 - יוסף שלזינגר  - רבי עקיבא  )כולל חלק מהדפים הנדירים(  יוסף חדש  ספר בית   .209
ירושלים, תרל"ה-תרמ"א

ספר בית יוסף חדש, חידושי תורה בהלכה ובאגדה, תוכחת מוסר ועניינים ציבוריים, מאת הגאון רבי עקיבא 
יוסף שלזינגר בעל "לב העברי". ירושלים, ]תרל"ה-תרמ"א 1875-1881[.

הספר נדפס בין השנים תרל"ה-תרמ"א, בשני בתי דפוס. ההדפסה החלה בדפוסו של רבי יואל משה סלומון, 
אשר סירב להמשיך בהדפסה לאחר שעיין בתוכנו הפולמוסי של הספר. המשך ההדפסה נעשה בדפוס 
"העברי" ]של רבי יצחק גאשצינני[. חלקים מהספר הופצו טרם סיום ההדפסה, ומכאן ההבדלים הרבים בין 

עותקי הספר. 
לעותק  העותקים.  בכל  מופיעים  שאינם  ארוך(,  בנוסח  ושער  מקוצר  בנוסח  )שער  שער  דפי  שני  ידועים 
שלפנינו דף שער אחד בלבד, עם הנוסח המקוצר. בסופו של הספר נמצאים ]17[ דפי מפתחות והקדמות 
שאינם נמצאים ברוב העותקים )בחלק מהעותקים נכרכו דפים אלו בראש הספר(, ובהם מכתבי הסכמות 
ותמיכה ברע"י שלזינגר מאת רבנים מירושלים, צפת וחברון; מפתחות מפורטים לספר; ומאמר "קול ברמה". 
הספר גם כולל את דפים ז-ט החסרים בעותקים רבים )בדפים אלו של "פסק בית דין" נגד הרפורמים, מגנה 
ולא  וההונגרית,  רבני הונגריה החרדים מ"נוסח אשכנז", הנושאים דרשות בשפה הגרמנית  המחבר את 
בשפת היידיש(. כמו כן נמצאים הדפים האחרונים, קיט-קכד: "בדק הבית" - השמטות והוספות שנדפסו 
בשנת תרמ"א. בעותק שלפנינו לא נמצא דף עם מכתב "קול מבשר" ממחבר הספר, אך הדף עם המאמר 

"קול ברמה" מופיע פעמיים, עם הבדלים בפסקה האחרונה הכוללת הודעה אישית ממחבר הספר. 

208. Collection of Books – Early Jerusalem Printings – Printed by Rabbi Yisrael 
Bak
Eight books printed in Jerusalem in the 1840s-1870s, by R. Yisrael Bak:
· Malachei Kodesh. Jerusalem, [1862]. Sh. HaLevi, no. 66.
· Menorat Zahav, by R. Yisrael Ankaoua. Jerusalem, [1864]. Sh. HaLevi, no. 99.
· Tzavaah Yekarah – will of R. Alexander Ziskind of Horodna, the Yesod VeShoresh 
HaAvodah. Jerusalem, [after 1863]. Sh. HaLevi, no. 100.
· Toldot Yaakov by R. Yaakov Castro. Jerusalem, 1865. Sh. HaLevi, no. 118.
· Shaar HaMitzvot, by R. Chaim Vital. Jerusalem, [1872-1873]. Many glosses and 
additions in Oriental script. Sh. HaLevi, no. 199.
· Moadei Hashem and Keriei Mo'ed Machzor, Part I. Jerusalem, [1844]. Two title pages. 
Gatherings bound out of sequence, and lacking several leaves. Sh. HaLevi, no. 20.
· Toldot Adam, by R. Moshe David Ashkenazi Rabbi of Tolcsva and Safed. [Jerusalem, 
1845 – copy lacking [2] leaves, title page and foreword]. Sh. HaLevi, no. 33. Stamps of 
the Beit Midrash of R. Michael Cypres HaKohen (a famous Beit Midrash in Kraków).
· Likutei Moharan Tinyana, by R. Nachman of Breslov. Jerusalem, [1874]. Somewhat 
damaged copy. Sh. HaLevi, no. 213. Without [3] leaves at end, with errata and additional 
tale (these leaves were presumably added after the printing, and appear in some copies 
only). Stamps and signatures.
8 books. Size and condition vary. Overall good condition. New bindings.
Opening price: $300
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המחבר, הגאון רבי עקיבא יוסף שלזינגר )תקצ"ה-תרפ"ב( בעל "לב העברי", חתן הגאון רבי הלל ליכטנשטיין 
מקולומייא, תלמידם של גדולי רבני הונגריה ומן הקנאים הבולטים שלחמו ברפורמה ובהשכלה. בשנת 
תר"ל עלה לירושלים, בה המשיך את מאבקו באפיקורסים וב"מחדשים". פעל לטובת התיישבות יהודית 
ברחבי הארץ, ואף נקלע למחלוקת חריפה ולחיכוכים עם אנשי היישוב הישן כשיצא נגד שיטת ה"חלוקה", 
ובפרשיות ופולמוסים אחרים. בספרו "בית יוסף חדש" יצא רבי עקיבא יוסף שלזינגר בביקורת חריפה נגד 
מוסדות הציבור בירושלים ושיטת ה"חלוקה" הבלתי-צודקת בכולל אונגרן אליו השתייך, וקרא לייסד כולל 
חדש בשם "כולל העברים" אשר יעודד התיישבות חקלאית, ובכך יציל את יהדות אירופה הנתונה בסכנת 

ההתבוללות וההשכלה.
עם צאת הספר "בית יוסף חדש" לאור, התלקחה מחלוקת עזה. נגד הספר יצאו מספר פרסומים )"ניתוץ 
הבית" ועוד(, במחאה על ביזוי נשיאי וראשי כולל אונגרן. את הספר דנו בשריפה ואת מחברו ב"חרם". 
בנוסף ניסו להתנכל לחייו ע"י עלילות אצל השלטון הטורקי. תקופה ארוכה חשש רבי עקיבא יוסף לחייו 
ולא יצא מביתו, פן יתנקשו בו. פעולות שונות נעשו ע"י המחרימים להשיג את הספרים ולשרפם. בעלי 
ולהחזירם  האוסטרי,  הדואר  ע"י  הספרים,  משלוח  את  ביפו  לעצור  ניסו  האוסטרית  בקונסוליה  קשרים 

לשריפה בירושלים, וגם לאחר שנודע כי הספרים כבר יצאו לדרכם לחו"ל, ניסו להשיבם משם.
בארצות הונגריה נחלקו הדעות בין הרבנים בעניין הספר. רבו של המחבר, רבי חיים סופר בעל "מחנה חיים", 
שהיה באותה תקופה אב"ד מונקאטש, תמך בו, וכתב מספר מכתבים בנסיון להרגיע את הרוחות. אולם 
נשיאי ה"כולל" הרבנים מפרשבורג ומאונגוואר לא הסכימו לתמוך בו. אף מורו ורבו המהר"ם שיק אב"ד 
חוסט כותב בהסתייגות בתשובתו לאדם ששאל אם יש לחוש לחרם על הספר "בית יוסף חדש": "והנה ספר 
הנ"ל לא ראיתי ולא בא לידי, ואם אמנם שהרב המחבר הנ"ל מוחזק בכשרות ולירא ה', בכל זה כשנשלח לידי 
מירושלים תוכן ענין הספר שנתנו עליו חרם בב"ד דשם, חששתי לדבריהם... והיום שבא לידי קונטרס נדפס 
בירושלים בשם חרב פיפיות וגם בסופו נדפס קונטרס קטן בשם צעקת הדל מהרב המחבר הנ"ל שצועק חמס 
שרודפין אותו שלא כדין ושאין ממש בלעז שהוציאו עליו, ומי יודע ויבין זאת, עכ"פ צריכין אנו לחוש עוד עד 

דיצא האמת לאמיתו ויתבררו הדברים..." )שו"ת מהר"ם שיק, יורה דעה, סימן רי"א(.
בינתיים התחבר רבי עקיבא יוסף לחכמי הספרדים בירושלים ובחברון, ששבו לתמוך בו. בקונטרס "חרב 
פיפיות" קיבל גם מכתבי תמיכה מהרב מרדישקוביץ ומרבנים נוספים )שהושמצו בשל כך בקונטרס "שומר 

ישראל"(.
מתנגדיו, שלא בחלו באמצעים, פרסמו בהמשך הפולמוס קונטרס נוסף בשם "שומר ישראל", ובו טענות 
רבות נגד המחבר, ביניהן: א. שעבר על "חרם דרבינו גרשום", כשהתיר לאיש שאשתו סירבה לעלות עמו 
לארץ ישראל לשאת אשה שניה; ב. שהוא מתיימר להיות משיח; ג. שהספר נדפס בדפוס של המיסיון )טענה 
כוזבת; כאמור, הספר נדפס ברובו בדפוס רבי יצחק גאשצינני(; ד. שהמחבר מארגן מרד בממשלה הטורקית, 

טענה שהיה בה משום סכנת נפשות למחבר.
המאבק נגד רבי עקיבא יוסף החריף, ובהנהלת "כולל שומרי החומות" סירבו לתת "חלוקה" למי שיסרב 
לחתום כי הוא מצטרף לחרם. כרוזים שונים הוצאו נגדו ואת חתימתו הידועה "עי"ש" פירשו במילים ע'וכר 

יש'ראל. ]הישוב בני עי"ש שליד גדרה, קרוי על שמו של רבי עקיבא יוסף[.
בסופו של דבר התפשר רבי עקיבא יוסף עם מתנגדיו, שהסירו את החרם. מעניין לציין כי בפטירתו הספידו 
הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד, שהיה מראשי כולל אונגרן. רבי עקיבא יוסף חידש בחייו חידושים הלכתיים 
שחל  השנה  בראש  המערבי  בכותל  שופר  תקיעת  כדוגמת  הרבנים,  בקרב  התקבלו  לא  שחלקם  שונים, 

בשבת, לבישת תכלת ועוד.
]1[, ב-קכד, ]17[ דף. ללא אחד מדפי השער, שאינו מופיע בכל העותקים )ראה לעיל(. 27.5 ס"מ. נייר יבש 
בחלקו. מצב כללי טוב. כתמים. קרעים קלים, בהם קרעים חסרים קטנים עם פגיעות קלות בטקסט בדפים 

בודדים. חיתוך דפים על גבול הטקסט במספר דפים. חותמות. כריכת עור חדשה.
ש' הלוי, מס' 231.

פתיחה: $500 
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209. Beit Yosef Chadash 
(Including Some of the Rare 
Leaves) – Rabbi Akiva Yosef 
Schlesinger – Jerusalem, 1875-
1881
Beit Yosef Chadash, Torah novellae 
on halachah and Aggadah, ethics 
and communal matters, by R. Akiva 
Yosef Schlesinger, author of Lev 
HaIvri. Jerusalem, [1875-1881].
The book was printed between 1875 
and 1881 in two printing houses. 
The printing began in the printing 
house of R. Yoel Moshe Solomon, 
who refused to continue printing 
the book once he became aware of 
its polemic content. The printing 
was resumed in the HaIvri printing 
house (owned by R. Yitzchak 
Gościnny). Parts of the book were 
distributed before the printing was 
finished, which resulted in many 
variations between the copies of the 
book.
There are two known title pages (one 
with full text and one abridged), not 
appearing in all copies. The present 
copy contains the abridged title page. This copy also includes many leaves not found 
in most copies, see Hebrew description for details.
The author, R. Akiva Yosef Schlesinger (1835-1922), author of Lev HaIvri, disciple 
of leading Hungarian rabbis. He was one of the most prominent zealots who fought 
the Reform and Haskalah movements, and continued this struggle after immigrating 
to Jerusalem in 1870. He was active in support of the Jewish settlements throughout 
Eretz Israel, and came into conflict with leaders of the Old Yishuv over his opposition 
to the methods of the Chalukah (distribution of funds), and over other matters. His 
opposition is voiced in the present book, which aroused a fierce dispute, with polemic 
booklets being published on both sides.
[1], 2-124, [17] leaves. Without one of the title pages, which was not included in all 
copies (see above). 27.5 cm. Printed in part on dry paper. Overall good condition. 
Stains. Minor tears, including minor open tears, slightly affecting text in a few places. 
Leaves trimmed close to text in several places. Stamps. New leather binding.
Opening price: $500
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210. אוסף ספרי הרב מאדא, רבי מרדכי אליעזר 
וובר - ירושלים, תרמ"ב-תרנ"ב

רבי  הגאון  מאדא  הרב  שהדפיס  ופרסומים  ספרים  שבעה 
אגדה  חידושי  ש"ס,  על  חידושים  וועבר:  אליעזר  מרדכי 

וקונטרסי פולמוס. ירושלים, תרמ"ב-תרנ"ב 1882-1891.
- "נגד עלילות אויב אורב אשר יצא  · ספר מלחמת חובה 
לקרב על ס' דברי חיים...". ירושלים, ]דפוס ישראל פרומקין, 
תרמ"ב 1882[. מהדורה ראשונה וקצרה. ש' הלוי מס' 403. 

- "נגד עלילות אויב אורב אשר יצא  · ספר מלחמת חובה 
לקרב" )פולמוס נגד רבי שלמה גנצפריד ומחלוקותיו בהלכה 
עם ה"דברי חיים"(. מהדורה מורחבת. ירושלים, דפוס יצחק 
גאשצינני, ]תרמ"ה 1885[. חסר 2 דף אחרונים. ש' הלוי מס' 

 .508
לאהל"  "מכסה  לקונטרס  תגובה  ובוחן,  אופל  קונטרס   ·
שכתב רבי שלמה גנצפריד. ]ירושלים, דפוס שמואל צוקרמן, 

תרמ"ט 1889[. ש' הלוי, מס' 637. 
"מדבר  ההקדמה  )כולל  ערכין  מסכת  על  דל,  ערך  ספר   ·
קדמות", על קורות המחבר(. ירושלים, דפוס יצחק גאשצינני, 

]תרמ"ה 1885[. ש' הלוי מס' 522.
· ספר עץ אבות, חלק א', חידושי אגדה על מסכת ערכין ועל 
גאשצינני,  יצחק  דפוס  ירושלים,  א-ג(.  )פרקים  פרקי אבות 

]תרמ"ה 1885[. ש' הלוי, מס' 523.
דפוס  ירושלים,  תמורה.  מסכת  על  תודה,  תמורת  ספר   ·

אלחנן טננבוים, תרמ"ז ]1887[. ש' הלוי, מס' 607.
אתרוגי  על  הפולמוס  אודות  הסערה",  על  "מענה  כרוז,   ·

קורפו. ירושלים, תרנ"ב ]1891[.
בכריכות  נתונים  כולם  משתנים.  ומצב  גודל  פריטים,   7

חדשות.
)תקפ"ב-תרנ"ב(,  וועבר  אליעזר  מרדכי  רבי  מאדא  הגאון 
בקהילות  ברבנות  כיהן  מצאנז.  חיים"  ה"דברי  תלמיד 
שונות בהונגריה. עלה לירושלים בשנת תרל"ה בערך, ובה 
הדפיס מספר חיבורים. חלק מחיבוריו היו כתבי פולמוס נגד 
החולקים על פסקי מורו ורבו האדמו"ר בעל "דברי חיים". גם 
בספריו האחרים של הרב מאדא מופיעות הקדמות מעניינות 

ודברי פולמוס בנושאים שונים העומדים על הפרק. 
התעורר  מאדא  הרב  מעורב  היה  שבו  המרכזי  הפולמוס 
כאשר יצא בפרסומים נגד רבי שלמה גאנצפריד בעל "קיצור 
שולחן ערוך", שבספרו "אהלי שם" השיג על דבריו של רבו 
בתחילה  חיים".  "דברי  בספרו  מצאנז  חיים  רבי  האדמו"ר 
פרסם הרב מאדא קונטרס בשם "מלחמת חובה" )ירושלים 
תרמ"ב(, ובהמשך הדפיסו שוב במהדורה מורחבת )ירושלים, 
רבי  הדפיס  בתגובה  שלפנינו(.  באוסף  הנמצאת   - תרמ"ה 
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שלמה גאנצפריד קונטרס בשם "מכסה לאהל" )בסוף אחת המהדורות של קיצור שו"ע(, ובו תקף במילים 
חריפות את הרב מאדא והאשימו בהאשמות קשות. בהמשך הפך ה"מכסה לאוהל" לכלי ניגוח בידי מתנגדי 
הרב מאדא בתוך כולל הונגריה בירושלים. הם הדפיסוהו בשנית )בשנת תרמ"ט( בדף גדול, והדביקוהו 
על דלת ביתו בירושלים )ראה ש' הלוי, מס' 638(. הרב מאדא נזעק להגן על עצמו בקונטרס "אופל ובוחן" 
)הנמצא באוסף שלפנינו(, בו הובאו מכתבי רבנים התומכים בו. הוא מספר כי "קראו ]את המכסה לאוהל[ 
כמגילה בביהמ"ד ונפוץ בכל עה"ק... ושלחו לחברון... והגזימו לשלוח לחו"ל...", וטוען במפתיע כי ה"מכסה 
לאהל" לא נכתב מעולם על ידי רבי שלמה גנצפריד ואף לא נדפס בידיעתו, אלא הוא פרי זיוף של "איש 
מרמה וזייפן". בקונטרס "אופל ובוחן" מוזכרת המחלוקת בכולל "בחודש אלול העבר" וכן הדפסת "מכסה 

לאהל" השניה בירושלים, ומכאן שנדפס בשנת תר"ן בערך ]ראה גם ש' הלוי, מס' 637-638[. 
על פולמוס הרב וועבר והרב גאנצפריד ראה: ריינהרץ שמעון, "הרב שלמה גאנצפריד", בתוך "קארפאטורוס 

- אנציקלופדיה של גלויות" תשי"ט, עמ' 400.

פתיחה: $400

210. Collection of Books by Rabbi Mordechai Eliezer Weber of Ada – 
Jerusalem, 1882-1891
Seven books and publications published by R. Mordechai Eliezer Weber of Ada: 
Talmudic novellae, aggadic novellae, and polemic booklets. Jerusalem, 1882-1891:
· Milchemet Chovah, polemic against R. Shlomo Ganzfried. Jerusalem: [Israel 
Frumkin], [1882]. First edition. Sh. HaLevi, no. 403.
· Milchemet Chovah, polemic against R. Shlomo Ganzfried. Expanded edition, 
Jerusalem: Isaac Gościnny, [1885]. Lacking final two leaves. Sh. HaLevi, no. 508.
· Ofel UBochen, response to the Michseh LaOhel booklet by R. Shlomo Ganzfried. 
[Jerusalem: Shmuel Zuckermann, 1889]. Sh. HaLevi, no. 637.
· Erech Dal, on Tractate Arachin. Jerusalem: Isaac Gościnny, [1885]. Sh. HaLevi, no. 
522.
· Etz Avot, Part I, Aggadic novellae on Tractate Arachin and Pirkei Avot (chapters 
I-III). Jerusalem: Isaac Gościnny, [1885]. Sh. HaLevi, no. 523.
· Temurat Todah, on Tractate Temurah. Jerusalem: Elchanan Tenenbaum, 1887. Sh. 
HaLevi, no. 607.
· Proclamation concerning the Corfu etrogim polemic. Jerusalem, 1891.
7 items, size and condition vary. New bindings.
R. Mordechai Eliezer Weber of Ada (1822-1892), disciple of the Divrei Chaim of Sanz. 
Served as rabbi in various Hungarian communities, later immigrating to Jerusalem 
where he published several works, including polemic writings against those at variance 
with the rulings of his teacher the Divrei Chaim. The main polemic he was involved in 
was against R. Shlomo Ganzfried, who disagreed with teachings of the Divrei Chaim 
in his book Oholei Shem. Several polemic works were published on both sides during 
the course of this controversy. 
Opening price: $400
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211. אוסף ספרי המקובל רבי הלל משה מעשיל גלבשטיין - דפוסי ירושלים, שנות הת"ר
אוסף ספרי המקובל הירושלמי, רבי הלל משה מעשיל גלבשטיין, שנדפסו על ידו בירושלים, בשנים תרל"ט-

תר"ס בקירוב:
· ספר חוסן ישועות, ביאור על מסכת בבא קמא בדרך הקבלה, עם ביאור על מאמר הזוהר מפרשת בלק. 
)הספר  במקור  נשלמה  לא  הספר  הדפסת   .]1879-1889 תרל"ט-תרמ"ט  גאשצינני,  יצחק  דפוס  ]ירושלים, 

נדפס קונטרסים קונטרסים משנת תרל"ט עד תרמ"ט(, והוא מסתיים באמצע משפט. ש' הלוי, מס' 320.
· ספר אור לישרים - קונטרס אור זרוע לצדיק, ביאור על מאמר גמרא במסכת יומא, על פי הזוהר. ירושלים, 
דפוס יצחק הירשענזאהן, ]תרמ"ט 1889[. בשער מוזכר "חידושי פסחים ונלוה אליו קונטרס אור זרוע לצדיק", 
אולם בפועל נדפס בו רק הקונטרס אור זרוע לצדיק. חידושי מסכת פסחים נדפסו תחת אותו שם בשנת 

תרנ"א. ש' הלוי, מס' 639.
· ספר אור לישרים, חידושים על מסכת פסחים וסוגיות נוספות בש"ס, עם ספר פתיל תכלת, נגד זיהויו של 
רבי גרשון חנוך ליינר מראדזין לחלזון התכלת. ירושלים, דפוס י"ד פרומקין, ]תרמ"ב עד תרנ"א 1882-1890 
בקירוב[. ש' הלוי, מס' 690 )ש' הלוי רושמת את שנת הדפוס כשנת תר"נ, וכותבת כי חלקים מהספר כבר 
נדפסו בשנת תרמ"ב. אולם בתחילת העותק שלפנינו מופיע דף שער נוסף ודף עם הסכמות רבנים שנכתבו 

בכסליו שנת תרנ"א(.
· סידור תפילה, עם כוונות האר"י, ועם פירוש תפלה למשה. ירושלים, ]דפוס ישראל דוד פרומקין, ועוד[, 
תרנ"ח ]1898[. הספר נדפס בהמשכים, קונטרסים קונטרסים, בבתי דפוס שונים בירושלים. ההדפסה החלה 

כנראה בשנת תרל"ט ונסתיימה בשנת תרס"ב.
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שמעתתא  על  יעקב,  לאביר  משכנות  ספר   ·
ירושלים,  ראשון.  חלק  תמיד,  דמסכת  ראשונה 
]תרמ"א-תרמ"ח  ושותפיו,  גאשצינני  יצחק  דפוס 
נכרכו  שני הדפים הראשונים  1881-1888[. לאחר 
מיוחד,  שער  דף  הוא  שבהם  הראשון  דפים,  שני 
"ספר משכנות לאביר יעקב, על שמעתתא ראשונה 
דמסכת תמיד", עם פרט שנה של תרמ"ח. ש' הלוי, 
הדפים  שני  את  רושמת  הלוי  )ש'   626  ;373 מס' 
הכרוכים כאן כספר נפרד; במפעל הביבליוגרפיה 
נרשם עותק הכרוך כנראה בסדר מעט שונה(. ספר 
וישנם הבדלים בין  זה נדפס קונטרסים קונטרסים 

העותקים. 
שמעתתא  על  יעקב,  לאביר  משכנות  ספר   ·
ראשונה דמסכת תמיד - טהרת הקודש, חלק שני, 
תרנ"ד  ירושלים,  ברכות.  מסכת  על  חידושים  עם 

.]1894[
· ספר משכנות לאביר יעקב, על שמעתתא ראשונה 
דמסכת תמיד - טהרת הקודש, חלק שני, עם דיני 
הכשר מקוואות ודיני פתיל תכלת. ירושלים, חסר 

שם מדפיס, ]אחר תר"ס 1900[.
7 כרכים. גודל ומצב משתנים. כריכות חדשות.

דרכו של רבי מעשיל גלבשטיין היתה להדפיס את 
ספריו קונטרסים קונטרסים. בדרך כלל, התאריכים 
השלמת  תאריכי  הם  הספרים  בשערי  המצוינים 
גלבשטיין את  רבי מעשיל  לעתים שלח  הספרים. 
העולם,  לרחבי  שהדפיס  הראשונים  הקונטרסים 
בשלמותו.  החיבור  הדפסת  לקראת  כדוגמאות 

בחלק מהעותקים השתמש בקונטרסי הדוגמא וצירף אותם לקונטרסי ההמשך שהדפיס לחיבור, אך בחלקם 
הדפיס מחדש גם את הקונטרסים הראשונים. זו הסיבה להבדלים הטיפוגרפיים הרבים בין העותקים של 

ספריו השונים. 
מקוצק  "השרף"  האדמו"ר  מתלמידי  )תקצ"ב-תרס"ח(,  גלבשטיין  מעשיל  משה  הלל  רבי  המקובל  הגאון 
ומתלמידי האדמו"ר בעל ה"צמח צדק" מליובאוויטש. עלה לירושלים בשנת תרכ"ח, לאחר פטירת רבותיו 
האדמו"ר מקוצק, האדמו"ר מגור בעל "חידושי הרי"מ" והאדמו"ר בעל "צמח צדק". מאז בואו לירושלים 
ובספריו עורר לקיום מצוות שמירת המקדש. היה שוכר "שומרים" ששמרו  עסק רבות בתורת המקדש, 
לכבוד המקדש, והיה מדליק נרות רבים לכבוד ה' בכותל המערבי. כמו כן חידש את הדלקת נר-התמיד 
בקבר שמעון הצדיק. נודע כבעל מופת ובספריו אף מעיד בעצמו על ישועות וניסים שהתרחשו אצלו בכותל 
המערבי ובקבר שמעון הצדיק. בספריו "משכנות לאביר יעקב" )שנדפסו חלקים-חלקים בין השנים תר"ל-

תרס"ו( בלולים יחד חידושים על מסכת תמיד, מסכת יומא ומסכת פסחים, ענייני שמירת המקדש ודרושי 
קבלה.

פתיחה: $300
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211. Collection of Books by the Kabbalist Rabbi Hillel Moshe Meshel 
Gelbstein – Printed in Jerusalem, Late 19th Century
Collection of books by the Jerusalemite kabbalist R. Hillel Moshe Meshel Gelbstein, 
published in Jerusalem ca. 1879-1900:
· Chosen Yeshuot, kabbalistic commentary on Tractate Bava Kama. [Jerusalem: Isaac 
Gościnny, 1879-1889]. The printing of the book was never completed, and it ends in the 
middle of a sentence (the book was published in installments between 1879 and 1889). 
Sh. HaLevy, no. 320.
· Or LaYesharim – Or Zarua LaTzadik, commentary on a passage of Tractate Yoma, 
based on the Zohar. Jerusalem: Isaac Hirshensohn, [1889]. Sh. HaLevy, no. 639.
· Or LaYesharim, novellae on Tractate Pesachim and other Talmudic topics, with Petil 
Techelet, against R. Gershon Chanoch Leiner of Radzhin's identification of Techelet. 
Jerusalem: Y.D. Frumkin, [ca. 1882-1890]. Sh. HaLevy, no. 690.
· Siddur with Kavanot of the Arizal, with the Tefillah LeMoshe commentary. [Jerusalem: 
Yisrael David Frumkin and others], 1898. The book was printed in installments in 
various Jerusalem printing presses. The printing presumably began in 1879, and ended 
in 1902.
· Mishkenot LaAvir Yaakov, Part I. Jerusalem: Isaac Gościnny and partners, [1881-
1888]. 
· Mishkenot LaAvir Yaakov, Part II, with novellae on Tractate Berachot. Jerusalem, 
1894. 
· Mishkenot LaAvir Yaakov, Part II, with laws of mikvaot and techelet. Jerusalem: 
printer not indicated, [after 1900].
7 volumes. Size and condition vary. New bindings.
R. Hillel Moshe Meshel Gelbstein (1832-1908), disciple of the Seraf of Kotsk and 
the Tzemach Tzedek of Lubavitch. In 1868, he immigrated to Jerusalem, where he 
concentrated on the study of topics related to the Temple, using his books to strengthen 
the fulfillment of the commandment of guarding the holy site. 
Opening price: $300
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212. Miniature Siddur – Se'u Minchah – Jerusalem, 1885 – Bibliographically 
Unknown Leaf with Incantation Against Evil Eye
Se'u Minchah, Sephardi rite siddur for weekday and Shabbat evening prayers, with 
Tikkun Shabbat. Jerusalem: Shmuel HaLevi Zuckermann and partners, 1885.
224 leaves. 7 cm. Dry paper. Good-fair condition. Stains, including marginal dark stains 
to many leaves. Final leaf detached. Handwritten inscriptions and stamp. Original 
binding, partially detached, with defects.
Leaf 224 at end of siddur, with incantation against the evil eye, is not listed in the 
Bibliography of the Hebrew Book, nor in the NLI catalog.
Not listed by Sh. HaLevy.
Opening price: $300

212. סידור מיניאטורי - שאו מנחה - ירושלים, תרמ"ה - 
דף לא ידוע עם "לחש לעין הרע"

תיקון שבת,  ולשבת, עם  לחול  ערב,  סדר מנחת  ספר שאו מנחה, 
כמנהג הספרדים. ירושלים, דפוס שמואל הלוי צוקערמאן ושותפיו, 

תרמ"ה ]1885[.
בדפים ריד-רכא "מודעה" בלאדינו.

טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמים  יבש. מצב  נייר  ס"מ.   7 דף.  רכד 
כהים בשולי דפים רבים. הדף האחרון מנותק. רישומים בכתב-יד 

וחותמת. כריכה מקורית, מנותקת בחלקה, עם פגמים.
"עוד  הכיתוב  עם  הרע",  לעין  "לחש  הסידור שבו  רכד שבסוף  דף 
לחש לעה"ר מס' מפעלות אלקים", לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה 

ואינו מופיע בקטלוג הספרייה הלאומית.
לא נרשם אצל ש' הלוי. 

פתיחה: $300
212
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 - אלפס  רב  הלכות  ספר   .213
שלם  סט   - ת"פ  אמשטרדם, 
בשלושה כרכים - רישומי בעלות 
טיאה  ידידיה  רבי  של  בכתב-ידו 

ווייל

ספר הלכות רב אלפס, עם פירוש רש"י, 
מסכת  )כולל  מועד  סדר   - ראשון  חלק 
ברכות והלכות קטנות(, חלק שני - סדר 
נשים )עם מסכת חולין(, וחלק שלישי - 
דיין  יוסף  דפוס  נזיקין. אמשטרדם,  סדר 
בן שמעון עקיבה בער, ]ת"פ 1720[. סט 
שלם. שלושת החלקים בשלושה כרכים, 
על  הרי"ף  הלכות  כל  את  הכוללים 

מסכתות הש"ס.
ווייל.  טיאה  ידידיה  רבי  של  העותקים 
רישומי בעלות )קצוצים מעט( בכתב-ידו 
והשני:  הראשון  הכרך  של  השער  בדף 
"לא נחתי ולא שקטתי עד שמצאתי את 
שאהבה נפשי, הק' טיאה בהר"ב מו"הרר 

נתנאל ווייל".
)תפ"ב- ווייל  טיאה  ידידיה  רבי  הגאון 

תקס"ו(, מגדולי גאוני דורו, בן הגאון רבי 
נתנאל ווייל בעל "קרבן נתנאל" ותלמידו 
המובהק של רבי יהונתן אייבשיץ. עמד 
בקשרי שו"ת עם בעל ה"נודע ביהודה" 
ועם בעל ה"הפלאה". משנת תק"ל אב"ד 
קרלסרוהא ומדינת באדן על מקום אביו. 
בחייו נדפס רק פירושו "מרבה לספר" על 

הגדה של פסח, שנדפס בעילום שמו, אך עשרות חיבורים ממנו שנותרו בכת"י הולכים ונדפסים בשנים 
האחרונות.

שלושה כרכים. כרך ראשון: ]3[, ב-פז; קח-שג דף. כרך שני: ]2[, מא, מא-מב, מב-רנא, ]1[, רנב-שיז; כ; ו; 
מ דף. ו דף של "שערי השבועות" מופיעים במקור בסוף הכרך השלישי; מ דף של "סימני הדינים" מופיעים 
במקור בסוף הכרך הראשון. כרך שלישי: שעו דף. 42-43 ס"מ. שוליים רחבים. מצב כללי טוב. כתמים, בהם 
כתמי רטיבות קלים. סימני עש. קרעים, בהם קרעים חסרים קטנים במספר מקומות )כולל בדפי השער(, ללא 
פגיעה בטקסט. הדבקת נייר בשולי דף השער של הכרך השני. דף השער של הכרך השלישי מנותק בחלקו. 
חותמות. כריכות עץ ועור עתיקות, עם שרידי אבזמים לסגירה. בלאי, סימני עש ופגמים בכריכות )שדרה 

לא מקורית בכריכת החלק השני(.

פתיחה: $500

ספרים עם חתימות והקדשות, ועותקים מיוחסים
Books with Signatures and Dedications – Books of 

Important Ownership
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213. Hilchot Rav Alfas – 
Amsterdam, 1720 – Complete 
Set in Three Volumes – 
Ownership Inscriptions 
Handwritten by Rabbi 
Yedidia Tia Weill
Hilchot Rav Alfas with Rashi, 
Part I – Order Mo'ed (including 
Tractate Berachot and Halachot 
Ketanot), Part II – Order 
Nashim (with Tractate Chullin), 
and Part III – Order Nezikin. 
Amsterdam: Joseph Dayan son 
of Shimon Akiva Be'er, [1720]. 
Complete Set. All three parts in 
three volumes, comprising all 
Hilchot HaRif on the Talmudic 
tractates.
Ownership inscriptions (slightly 
trimmed) handwritten by R. 
Yedidia Tia Weil on title pages of 
vols. I and II.
R. Yedidia Tia Weil (1722-1806), 
leading Torah scholar of his 
times, son of R. Netanel Weil 
author of Korban Netanel and 
close disciple of R. Yehonatan 
Eybeschutz. Rabbi of Karlsruhe; 
author of Marbeh LeSaper and 
other works.
Three volumes. Vol. I: [3], 2-87; 108-303 leaves. Vol. II: [2], 41, 41-42, 42-251, [1], 252-
317; 20; 6; 40 leaves. 6 leaves of Shaarei HaShevuot originally appeared at end of vol. 
III; 40 leaves of Simanei HaDinim originally appeared at beginning of vol. I. Vol. III: 
376 leaves. 42-43 cm. Wide margins. Overall good condition. Stains, including minor 
dampstains. Worming. Tears, including minor open tears in several places (including 
title pages), not affecting text. Marginal paper repairs to title page of vol. II. Title page 
of vol. III partially detached. Stamps. Early wood and leather bindings, with clasp 
remnants. Wear, worming and damage to bindings (vol. II with non-original spine).
Opening price: $500

213b
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 - תקס"ז  זסלב,   - דורא  שערי   .214
ישעיה  רבי  חותמות   - מיוחס  עותק 
סופר  חיים  יעקב  רבי  וחתימת  ברדקי 

בעל "כף החיים"

ספר שערי דורא, פסקי הלכות בענייני איסור 
והיתר, מאת רבינו יצחק הלוי מדורא. "נדפס 
פה ק"ק זאסלב בעיר מיידן", דפוס אליעזר בן 
יעקב רובלינקער ודוד בן משה מזאסלב, ]תקס"ז 
מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  הסכמת   .]1807

והסכמות מרבנים נוספים.
סופר"  חיים  "יעקב  רבי  חתימת  השער,  בדף 
המדרש  בית  וחותמות  החיים[  כף  ]בעל 
ה"כף  ישב  ]בו  בירושלים  לדוד"  "שושנים 
חיבוריו  את  חיבר  ובו  בתורה,  ועסק  החיים" 

הגדולים[.
ישעיה  רבי  של  חותמות  ח  ובדף  השער  בדף 
איש  ז"ל  בער  ישכר  מ'  בא"א  "ישעי  ברדקי: 
ישעיה  רבי  הגאון  תוב"א".  מציון  ירושלם 
וממלא  חתנו  תרכ"ג(,  חשון  )נפטר  ברדקי 
מקומו של רבי ישראל משקלוב תלמיד הגר"א, 
האשכנזים  קהילת  של  הגדול  ומנהיגה  רבה 

ה"פרושים" בירושלים.
)תר"ל- סופר  חיים  יעקב  רבי  המקובל  הגאון 

תלמיד  בבל,  יליד  החיים",  "כף  בעל  תרצ"ט( 
רבי עבדאללה סומך ורבי יוסף חיים בעל "בן 
הנודעים  וירושלים  בבל  מחכמי  חי".  איש 
נודע בסדרת הספרים "כף  ומגדולי הפוסקים. 
החיים", בהם ערך וליקט פסקי דינים ומנהגים 
על סדר השולחן ערוך. היה מקובל גדול ועסק 
בקבלה יחד עם רעו רבי יהודה פתיה ועם הרב 
השד"ה. בספרו "כף החיים" משולבים מנהגים 

רבים על פי הקבלה.
ספירת-דפים  דף.   ]1[ עב-פב,  עב,   ,]2[ ב, 
משובשת.  32.5 ס"מ. נייר כחלחל. מצב בינוני. 

כתמים. סימני עש רבים, עם פגיעות בטקסט.
)איזיאסלב  זסלב  של  פרבר  היא  מיידאן 
גדת  על  אוקראינה,  במערב  עיר   -  Zasław

הנהר הורין(.

פתיחה: $300
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215. ספר פרי חדש - קרלסרוא, תקי"ז - העותק של הגאון מקוטנא בעל "זית רענן"
ספר פרי חדש, על שולחן ערוך אורח חיים ואבן העזר )הלכות ראש חודש, פסח, יום טוב, מגילה וגיטין(, מאת 

רבי חזקיה די סילווה. קרלסרוא, דפוס יאהאנס לודוויק יאקב העלד, ]תקי"ז 1757[. מהדורה שלישית. 
העותק של הגאון מקוטנא, רבי משה יהודה ליב בעל "זית רענן". בדף ב' מופיעה חותמתו: "הק' משה יהודא 
ליב בה"ר בנימין, אב"ד דקוטנא ולע"ע פעה"ק ירושלם תוב"ב". בדף השער חותמת נוספת שלו, מחוקה, 
ורישום המעיד כי הספר בא "מעזבון הרב הגאון זצ"ל מקוטנא". חותמת נוספת בדף השער, של רבי "מנחם 
מענדיל הלוי וואללמאן מוויערישאוו..." המוסיף בכתב ידו: "נכד הרב הגה"ק מקוטנא". חותמות הגאון רבי 
זלמן סורוצקין אב"ד דלוצק ]יו"ר "מועצת גדולי התורה" בארץ ישראל[, וחותמות ורישומים נוספים. בדף 

נא/1 הגהה למדנית בכתיבה מזרחית.
ירושלים".  ו"תפארת  רענן"  "זית  בעל  )תקנ"ד-תרכ"ה(  זילברברג  ליב  יהודה  משה  רבי   - מקוטנא  הגאון 
מגדולי הדור הנודעים בפולין. כיהן ברבנות בכמה ערים בפולין ונודע שמו לדורות על שם כהונתו כאב"ד 
העיר קוטנא. עלה לארץ בשנת תרי"ז, והיה אחד מגדולי הרבנים בירושלים. כבר בחו"ל העמיד תלמידים 
הרבה, ורבים מרבני ואדמו"רי פולין היו מתלמידיו. בשבתו בירושלים עסק בתורה כל שעות היום, כשהוא 
יושב מעוטף בטליתו ומוכתר בתפיליו. תלמידים רבים מבני ירושלים היו באים לביתו לשמוע את שיעוריו 
יום - בשעות הבוקר היה  הנפלאים בתלמוד. דרכו של הגאון מקוטנא הייתה למסור שני שיעורים בכל 
משמיע שיעור בגפ"ת ]גמרא, רש"י ותוס'[, ובשעות הערב היה משמיע את שיעורו בפוסקים. מעמדו הוכר 
בעיר כאחד מגדולי התורה, ואף נתכנה בתואר "מרא דארעא דישראל", כשהוא מנהיג את העיר יחד עם 
שנים  כשלוש  לירושלים  מקאליש  )שעלה  בינה"  ה"אמרי  בעל  אויערבאך  מאיר  ורבי  סלנט  שמואל  רבי 

אחריו(.
המדע  ספר  על  וביאורים  המפתחות,  לוח  עם  כב-לב  דפים   - בסופו  דף   11 )חסרים  דף  כא  דף;  פב   ,]2[
לרמב"ם(. 30 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. קרעים וסימני עש, עם פגיעה בטקסט. חיתוך דפים עם פגיעה 

בכותרות של מספר דפים. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $300

214. Shaarei Dura – Zasław, 1807 – Important Ownership – Stamps of Rabbi 
Yeshaya Bardaki and Signature of Rabbi Yaakov Chaim Sofer the Kaf 
HaChaim
Shaarei Dura, halachic rulings on laws of kashrut, by R. Yitzchak HaLevi of Dura. 
Majdan, Zasław: Eliezer son of Jacob Rublinker and David son of Moses of Zasław, 
[1807]. 
On the title page, signature of R. Yaakov Chaim Sofer (the Kaf HaChaim; 1870-1939, 
prominent Torah scholar, halachic authority and kabbalist in Iraq and Jerusalem) and 
stamps of the Shoshanim LeDavid Beit Midrash in Jerusalem (where the Kaf HaChaim 
studied Torah and composed his illustrious works).
On the title page and leaf 8, stamps of R. Yeshaya Bardaki (d. 1862), son-in-law and 
successor of R. Yisrael of Shklow disciple of the Gaon of Vilna, teacher and illustrious 
leader of the Perushim Ashkenazic community in Jerusalem.
2, [2], 72, 72-82, [1] leaves. Misfoliation. 32.5 cm. Bluish paper. Fair condition. Stains. 
Extensive worming, affecting text.
Opening price: $300
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215. Pri Chadash – Karlsruhe, 
1757 – Copy of the Gaon of Kutno, 
Author of Zayit Raanan
Pri Chadash, on Shulchan Aruch 
Orach Chaim and Even HaEzer (laws 
of Rosh Chodesh, Pesach, Yom Tov, 
Megillah and Gittin), by R. Chizkiyah 
da Silva. Karlsruhe: Johann Ludwig 
Jakob Held, [1757]. Third edition.
Copy of R. Moshe Yehuda Leib of 
Kutno author of Zayit Raanan, with 
his stamp on leaf 2. Additional stamp 
of his (deleted) on the title page, and 
inscription attesting that the book 
comes from the estate of the Gaon 
of Kutno. Stamp of the grandson of 
the Gaon of Kutno on the title page. 
Stamps of R. Zalman Sorotzkin 
Rabbi of Lutsk, and other stamps 
and inscriptions. Scholarly gloss in 
Oriental script on p. 51a. 
R. Moshe Yehuda Leib Zylberberg of 
Kutno (1798-1865), author of Zayit 
Raanan and Tiferet Yerushalayim. A 
prominent Torah leader in Poland, he 
served as rabbi of Kutno and several 
other Polish cities. He immigrated to 
Eretz Israel in 1857, where he became 
one of the leading rabbis in Jerusalem.
[2], 82 leaves; 21 leaves (lacking 11 
leaves at end – leaves 22-32 with 
indexes and commentaries on Sefer 
HaMada by the Rambam). 30 cm. 
Fair-good condition. Stains. Tears 
and worming, affecting text. Leaves 
trimmed with damage to headings in 
several places. New leather binding.
Opening price: $300
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ספר נחל יצחק - ווילנא, תרל"ב   .216
אלחנן  יצחק  רבי  המחבר  הקדשת   -

ספקטור אב"ד קובנא

שלחן  על  ובאורים  חדושים  יצחק,  נחל  ספר 
ערוך חשן משפט ]ואבן העזר[, חלק א', מאת 
הגאון רבי יצחק אלחנן ]ספקטור[ אב"ד דק"ק 
קאוונא. ווילנא, דפוס האלמנה והאחים ראם, 

תרל"ב 1872. מהדורה ראשונה. 
בכתב-ידו  ארוכה  הקדשה   ,]2[ דף  בראש 
מאתי  שלוחה  "מנחה  המחבר:  של  וחתימתו 
המפורסם  הגאון  הרב  ידידי  לכבוד  המחבר 
אב"ד  נ"י  ריטטער  ארי'  דוב  מו"ה  כש"ת  וכו' 
דק' ראטטערדם יע"א, ממני ידידו דו"ש יצחק 

אלחנן ספעקטר החוב"ק קאוונא".
הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור )תקע"ז-תרנ"ו(, 
בהתמדתו  בגאונותו  נודע  דורו,  רבני  גדול 
כסמכות  בדורו  נחשב  הרבה.  ובצדקותו 
ליטא  יהדות  את  והנהיג  העליונה  התורנית 
כיהן  ובנועם.  בתבונה  שנים  במשך  ורוסיה 
ברבנות מגיל צעיר, משנת תקצ"ז בערך. בשנת 
ונודע  קובנא,  העיר  לרבנות  נתמנה  תרכ"ד 
שמו בכל קצוות תבל כאחד מגדולי הפוסקים. 
תשובותיו וחידושיו נדפסו בסדרת ספריו: "באר 

יצחק", "נחל יצחק" ו"עין יצחק".
ריטר  אריה  דוב  רבי  הגאון  הספר:  מקבל 
מגדולי  )תרט"ו-תרצ"ו(,  רוטרדם  אב"ד 
שו"ת  בקשרי  עמד  בהולנד,  הנודעים  התורה 
מכל  ישראל  גדולי  עם  ציבורית  והנהגה 
גילה את הזיוף  הארצות. בבקיאותו הגאונית 
שפרסם  הראשון  והיה  קדשים"  שב"ירושלמי 
הסיפור  ]ידוע  כך  על  ומכתבים  מאמרים 
מום  "מטיל  הוא  כי  לו  השיב  המהרש"ם  כי 
"מביא  הוא  כי  לו  ענה  ריטר  והרב  בקדשים" 

חולין לעזרה"[. 
]8[, 358 עמ'. 32 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כתם 
גדול בדף השער. בדף ]2[ שבו ההקדשה, נותרו 
השוליים המקוריים, שקופלו בשעת הכריכה, 
עם קרעים בקפלי הדף ופגיעות קלות בטקסט 

ההקדשה. חותמות. כריכה חדשה.

פתיחה: $600
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217. רינה של תורה - ווארשא, תרמ"ו - הקדשת המחבר, הנצי"ב מוולוז'ין
ספר מגלת שיר השירים - רנה של תורה, עם פירוש רש"י ופירושי "מטיב שיר" מאת הגאון רבי נפתלי 
 - האנטישמיות  על  ישראל"  "שאר  עם מאמר  מוולוז'ין(.  )הנצי"ב  וולוז'ין  ישיבת  ראש  ברלין  יהודה  צבי 
"ע"ד השנאה אשר עוררו שונאי בני-שם )אנטיסעמיטיס( על אחב"י מארצות שונות". ווארשא, דפוס יצחק 

גאלדמאן, תרמ"ו 1886. מהדורה ראשונה.
בראש השער הקדשה בכתב-יד המחבר, אל הגאון רבי חיים צבי ברודא אב"ד שוועקשנא, מחבר הספרים 
"שארית חיים" ו"ריוח והצלה": "מתנה נתונה לכבוד הרב הגאון חו"ב מ' חיים צבי ברודא נ"י אב"ד דק' 

שוועקשנא, המחבר ס' שארית חיים וס' ריוח והצלה, ממני המחבר". 
הגאון רבי נפתלי צבי יהודה ברלין - הנצי"ב מוולוז'ין )תקע"ז-תרנ"ג(, מגדולי גאוני דורו, חתנו של הגאון 
ממיר  ברלין  יעקב  רבי  אביו,  שנים.  עשרות  במשך  הישיבה  בראשות  מקומו  וממלא  מוולוז'ין  יצחק  רבי 
הנצי"ב  בעיר.  ה"פרושים"  קהילת  ומנהיגי  מראשי  והיה  תרי"ד  בשנת  לירושלים  עלה  )תקנ"ד-תרכ"ח(, 
מוולוז'ין נודע בהתמדתו ובגאונותו הרבה. במשך עשרות שנים הנהיג ברמה, במסירות ובאהבה את ישיבת 
וולוז'ין, שהיתה "בית היוצר" המרכזי לגדולי התורה שפיארו את יהדות ליטא, רוסיה ופולין. באישיותו 
ישיבות,  ראשי  גדולי-עולם,  חכמים  תלמידי  של  דורות  העמיד  והיסודית  העמוקה  ובלמדנותו  האצילית 
הקהילות  ענייני  בכל  ומכרעת  סמכותית  היתה  ודעתו  הציבור  בהנהגת  מעורב  היה  ערים.  ורבני  דיינים 
ברוסיה וליטא. כמו כן, היה משיב תשובות בהלכה לרבנים רבים שפנו לקבל את הכרעותיו. חיבר ספרים 
רבים: "העמק שאלה" - חידושים על ה"שאילתות"; "העמק דבר" על התורה; שו"ת "משיב דבר"; אמרי שפר 
על הגדה של פסח; רנה של תורה על שיר השירים; וכן חידושים על הש"ס ופירושים על מדרשי ההלכה: 

מכילתא, ספרא וספרי.
]2[, 3-134, ]1[ עמ'. 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. קרעים במספר דפים. שיקומים בנייר דבק בדף השער 

ובדף שאחריו. חותמות. רישומים. כריכה חדשה.

פתיחה: $500

216. Nachal Yitzchak – Vilna, 1872 – Dedicated by the Author R. Yitzchak 
Elchanan Spektor Rabbi of Kovno
Nachal Yitzchak, novellae and commentaries on Shulchan Aruch Choshen Mishpat 
[and Even HaEzer], Part I, by R. Yitzchak Elchanan [Spektor] Rabbi of Kovno. Vilna: 
Widow and Brothers Romm, 1872. First edition.
At the top of leaf [2], lengthy dedication handwritten and signed by the author, to R. 
Dov Aryeh Ritter Rabbi of Rotterdam. 
R. Yitzchak Elchanan Spektor (1817-1896), prominent rabbi of his generation, supreme 
halachic authority of his times and leader of Lithuanian and Russian Jewry.
R. Dov Aryeh (Bernhard Löbel) Ritter Rabbi of Rotterdam (1855-1935), prominent Torah 
leader in the Netherlands. He exchanged correspondence on halachic and communal 
matters with Torah leaders worldwide. His exceptional erudition led him to expose the 
forgery of the Jerusalem Talmud Kodashim.
[8], 358 pages. 32 cm. Good condition. Stains. Large stain to title page. Original margins 
of leaf [2] untrimmed and folded (to fit binding); with tears to folds and slight damage 
to dedication. Stamps. New binding.
Opening price: $600
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217. Rinah shel Torah – Warsaw, 
1886 – Dedicated by the Author, 
the Netziv of Volozhin
Megillat Shir HaShirim – Rinah shel 
Torah, with Rashi and the Metiv Shir 
commentary by R. Naftali Tzvi Yehuda 
Berlin, dean of the Volozhin yeshiva 
(the Netziv of Volozhin). With the 
She'er Yisrael essay on antisemitism. 
Warsaw: Isaac Goldman, 1886. First 
edition.
At the top of the title page, dedication 
handwritten by the author, to R. 
Chaim Zvi Broide Rabbi of Shvekshna 
(Švėkšna), author of She'erit Chaim 
and Revach VeHatzalah.
R. Naftali Tzvi Yehuda Berlin 
– the Netziv of Volozhin (1817-
1893), leading Torah scholar of his 
generation and dean of the Volozhin 
yeshiva.
[2], 3-134, [1] pages. 21 cm. Good 
condition. Stains and wear. Tears to 
several leaves. Tape repairs to title 
page and subsequent leaf. Stamps. 
Inscriptions. New binding.
Opening price: $500
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להנצי"ב  דבר,  משיב  שו"ת   .218
הקדשת   - תרנ"ד  וורשא,   - מוולוז'ין 

הרבנית אלמנת המחבר 

ספר משיב דבר, שו"ת בהלכה מאת הגאון רבי 
וולוז'ין  ישיבת  ראש  ברלין  יהודה  צבי  נפתלי 
וורשא,  חלקים.  ארבעה   - מוולוז'ין(  )הנצי"ב 
מאיר  ור'  האלטער  יחיאל  מאיר  ר'  דפוס 
אייזענשטאדט, תרנ"ד 1894. מהדורה ראשונה. 

שלושה שערים.
בדף השער הראשון, הקדשה בכתב-יד )קצוצה 
מעט(: "מתכבדים אנו להגיש לפני כ]---[ הרב 
הספר  ש]---[  משה  דוד  מו"ה  כש"ת  הגביר 
חותמת  עם  לקבל]ו["  נא  יואל  הזה.  היקר 
"המו"ל אשת הגאון זצ"ל" ]לפי השוואת כתב 
היד - יתכן שההקדשה נכתבה בכתב ידו של 
הגאון רבי חיים סולובייצ'יק מבריסק, שאשתו 
היתה נכדת המחבר הנצי"ב, וכידוע הוא היה 

מעורב בהוצאת הספר לאור[. 
הספר נערך לדפוס ע"י הנצי"ב בשנים תרנ"ב-

סגירת  לאחר  בוורשא  שבתו  בעת  תרנ"ג, 
לאחר  שנה  כחצי  ונדפס  בוולוז'ין,  הישיבה 
אשתו  בהוצאת  תרנ"ג,  אב  בחודש  פטירתו 
ה"ערוך  של  בתו  מרים,  בתיה  ]מרת  הרבנית 
בשער:  שנכתב  כפי  וצאצאיו,  השולחן"[ 

"בהוצאות אשת הגאון זצלל"ה ובניו".
]5[, 6-178 עמ'; ]2[, 3-120 עמ'. 29 ס"מ. נייר 
וקרעים  בלאי  כתמים.  טוב-בינוני.  מצב  יבש. 
כריכה  שונים.  ורישומים  חותמות  קלים. 

חדשה.

פתיחה: $300
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ליוורנו,   - אמת  זרע  שו"ת   .219
רבי  מהגאון  הקדשה   - תקמ"ו 

זלמן סנדר כהנא שפירא

ספר שו"ת זרע אמת, מאת רבי ישמעאל 
 - ראשון  חלק  מודינה.  אב"ד  הכהן 
ליוורנו,  מסכתות.  וחידושי  חיים  אורח 
ואליעזר  קאשטילו  יצחק  אברהם  דפוס 
סעדון, ]תקמ"ו 1786[. מהדורה ראשונה 

שנדפסה בחיי המחבר.
שורות(   3( הקדשה  הקדמי  המגן  בדף 
בכתב ידו וחתימתו של הגאון הנודע רבי 
שלמה זלמן סענדר כהנא שפירא, שנתן 
מתנה   - לדרשה"  כ"מנחה  הספר  את 
נח  מו"ה  הנעלה...  "להחתן   - לחתונה 

שי'...".
בשער ובדפי המגן רישומים שונים )בהם 
שנקבום"(  שלמה  "יוסף  של  חתימות 

וחותמות מהעיר ביאליסטוק. 

218. Responsa Meshiv Davar, by the Netziv of Volozhin – Warsaw, 1894 – 
Dedicated by the Author's Widow
Meshiv Davar, halachic responsum by R. Naftali Tzvi Yehuda Berlin, dean of the 
Volozhin yeshiva (the Netziv of Volozhin) – four parts. Warsaw: R. Meir Yechiel Halter 
and R. Meir Eisenstadt, 1894. First edition. Three title pages.
Handwritten dedication on the first title page (slightly trimmed), stamped by "the 
publisher, wife of the great Torah scholar" (the handwriting may be that of R. Chaim 
Soloveitchik of Brisk, who was reputedly involved in the publication of the book, and 
whose wife was a granddaughter of the author).
The book was prepared for print by the Netziv in 1892-1893, during his stay in Warsaw 
following the closure of the Volozhin yeshiva, and was published half a year after his 
passing in Av 1893, by his wife and descendants, as stated on the title page.
[5], 6-178 pages; [2], 3-120 pages. 29 cm. Dry paper. Good-fair condition. Stains. Minor 
wear and tears. Various stamps and inscriptions. New binding.
Opening price: $300
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219. Responsa Zera Emet – Livorno, 1786 – Dedication by Rabbi Zalman 
Sender Kahana Shapira
Responsa Zera Emet, by R. Yishmael HaKohen Rabbi of Modena. Part I – Orach Chaim 
and Talmudic novellae. Livorno: Abraham Isaac Castello and Eliezer Saadon, [1786]. 
First edition, published in the author's lifetime.
Dedication (3 lines) on the front endpaper, handwritten and signed by R. Shlomo 
Zalman Sender Kahana Shapira, who gave the book as a wedding gift.
Various inscriptions on the title page and endpapers, and stamps from Białystok.
R. Shlomo Zalman Sender Kahana Shapira (1851-1923), outstanding Lithuanian Torah 
scholar, exceptionally venerated by the Lithuanian Torah leaders and yeshiva deans. 
Rabbi of Malch and Krynki, where he headed the prominent Anaf Etz Chaim yeshiva. 
Father of R. Avraham Dov Ber Kahana Shapira Rabbi of Kovno, the Devar Avraham. 
[5], 121 leaves. 29.5 cm. Good condition. Stains and wear. Stamps. New leather binding.
Opening price: $300

סנדר כהנא שפירא  זלמן  רבי שלמה  הגאון 
המופלאים.  ליטא  מגאוני  )תרי"א-תרפ"ג(, 
חיים מוולוז'ין, תלמיד הנצי"ב  רבי  נינו של 
וראשי  התורה  גדולי  הלוי".  ה"בית  ובעל 
בלתי  הערצה  העריצוהו  בליטא  הישיבות 
של  לרבה  נבחר  תרמ"ה  בשנת  רגילה. 
עץ  "ענף  ישיבתו  את  בה  והקים  מאלטש 
בוולוז'ין  חיים"  "עץ  ישיבת  שם  )על  חיים" 
לאחת  שהפכה  עת(,  באותה  שנסגרה 
תרס"ג  בשנת  בליטא.  החשובות  הישיבות 
את  לשם  והעביר  בקריניק  כרב  לכהן  עבר 
ישיבתו. בנו הוא רבי אברהם דובער כהנא 
אברהם".  ה"דבר  בעל  קובנה  אב"ד  שפירא 
לארץ  זלמן  שלמה  רבי  עלה  תרפ"א  בשנת 
כעבור  ונפטר  בירושלים  התיישב  ישראל, 
זמן קצר. מחידושיו נדפסו שני כרכי "חידושי 

הגרז"ס" )מכון ירושלים, תשנ"ג(.
כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   29.5 דף.  קכא   ,]5[

ובלאי. חותמות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $300
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220. חוט המשולש - חידושי רבי ישראל 
מסלנט - ירושלים, תרס"ד - העותק של 

תלמידו רבי איצל'ה בלאזער

ספר חוט המשולש, חידושי תורה בסוגיות שונות, 
מתורתם של שלושה דורות: מהגאון רבי ישראל 
המוסר,  תנועת  אבי   - )סלנטר(  מסלנט  ליפקין 
בן-אריה(,  חידושי  )בעל  זאב  רבי  הגאון  מאביו 
ומבנו הגאון רבי אריה ליב ליפקין. ירושלים, דפוס 

רא"מ לונץ, תרס"ד ]1904[. מהדורה ראשונה.
המחבר  תלמיד  של  חותמות  הקדמי  המגן  בדף 
בלאזער  "יצחק  בלאזער:  איצל'ה  רבי  הגאון 
ירושלם  פעיה"ק  פעטערבורג  בעי"מ  רב  מלפנים 
השער  שאחרי  ובדף  הנ"ל  המגן  בדף  תובב"א". 
חותמות נכדו הגאון רבי "אלי' אליעזר מישקובסקי 
בכתב- הגהה  לשער  מעבר  חסידים".  דכפר  רב 

]כנראה של רבי שלמה בלאזער, בנו של רבי  יד 
זו  הגהה  של  מאוחרת  העתקה  ולצדה  איצ'לה[, 

בעט. 
לאזר - הנודע בשם ר' ִאיַצֶל'ה  הגאון רבי יצחק בְּ
ֶּפֶטְרּבּוְרֶגר )תקצ"ז-תרס"ז(, תלמידו הגדול של רבי 
בישיבות  המוסר  תנועת  ומפיץ  מסלנט,  ישראל 
ליטא. גאון מופלג מגדולי גאוני דורו. איש מוסר, 
הלך  הגרי"ס  רבו  בהוראת  בקדושתו.  נודע  אשר 
לכהן ברבנות עיר הבירה סט. פטרבורג, שם כיהן 
בתפקיד רב ואב"ד בשנים תרכ"ב-תרל"ח. בשנת 
ועבר להתגורר  תרל"ח התפטר ממשרת הרבנות 
בקובנא, ומשנת תר"מ עמד בראש הכולל בקובנא. 
לאחר תקופה התפטר אף ממשרה זו והמשיך את 
אלו  תקופות  בכל  פרטי.  כאיש  בקודש  עבודתו 
היה מוסר שיחות מוסר בחוג רעיו אנשי המוסר 
הסמוכה  שבסלבודקה  ישראל"  "כנסת  ובישיבת 
לקובנא. בשנת תרס"ב התכונן לעלות ולהתיישב 
ורכושו  ביתו  את  מכר  כך  ולשם  ישראל,  בארץ 
שבעיר קובנא, אך בסופו של דבר הגיע לארץ רק 
נערכה לכבודו קבלת  ליפו  בשנת תרס"ד. בבואו 
ירושלים.  מגדולי  רבים  לכבודו  הגיעו  בה  פנים 
לירושלים התגורר ב"חצר שטרויס",  בואו  לאחר 
לירושלים.  שעלו  המוסר  תנועת  גדולי  עם  יחד 

מחבר ספר שו"ת "פרי יצחק", שני חלקים.
]4[, ב-לה דף. 24 ס"מ. מצב טוב. כתמים. רישומים. 

כריכה חדשה.

פתיחה: $300
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220. Chut HaMeshulash – Novellae of Rabbi Yisrael Salanter – Jerusalem, 
1904 – Copy of His Disciple Rabbi Itzele Blazer
Chut HaMeshulash, Torah novellae on various Talmudic topics – teachings of three 
generations: R. Yisrael Lipkin of Salant (Salanter) – founder of the musar movement, 
his father R. Ze'ev (author of Chiddushei Ben Aryeh), and his son R. Aryeh Leib Lipkin. 
Jerusalem: A.M. Luncz, 1904. First edition. 
On the front endpaper, stamps of the author's disciple, R. Itzele Blazer. On the same 
leaf and on the leaf following the title page, stamps of his grandson R. Eliyahu Eliezer 
Mishkovsky Rabbi of Kfar Chassidim. On the verso of the title page, handwritten gloss 
(presumably handwritten by R. Shlomo Blazer, son of R. Itzele), with a later copying 
of the gloss in pen.
R. Yitzchak Blazer – known as R. Itzele Peterburger (1837-1907), prominent disciple 
of R. Yisrael of Salant, and disseminator of the musar movement in the Lithuanian 
yeshivot. Leading Torah scholar of his times.
[4], 2-35 leaves. 24 cm. Good condition. Stains. Inscriptions. New binding.
Opening price: $300

221. ברכי יוסף להחיד"א - שני חלקים - מהדורה ראשונה - ליוורנו, תקל"ד-תקל"ו - 
חתימת ה"שערי תורה" וחתימות נוספות

ספר ברכי יוסף, שני חלקים - על ארבעה חלקי שולחן ערוך, מאת רבינו חיים יוסף דוד אזולאי - החיד"א. 
ליוורנו, דפוס Gio. Vincenzo Falorni, ]תקל"ד-תקל"ו[ ]1776[-1774. מהדורה ראשונה.

עותק מיוחס. בדף השער הראשון רישומי בעלות שונים: חתימת הגאון בעל "שערי תורה" - "חנני ד' בזה 
הספר נא']ם[ הק' ב' וואלף חב"ק ווערבוי והגליל"; "הספר הזה שייך לא"ד ]לאדוני דודי[ אדמ"ו הרב... 
מו"ה מיכאל שמעון מייא... חתמתי תלמידו ובן אחות אשתו הק' פייבל..."; "הק' חיים במו"ה אפרים דין פה 
ק"ק קאזמור לפ"ק" ]תקנ"ד?[. חותמות בעלות רבות של האדמו"ר מקוסון-ארה"ב רבי פנחס שלום רוטנברג 

)תרנ"ב-תשכ"ו(.
של  בנו  שבהונגריה.  ווערבוי  אב"ד  תורה",  ה"שערי  בעל  )תקל"ז-תרי"א(,  לעוו  וואלף  בנימין  רבי  הגאון 
הגאון רבי אלעזר לעוו בעל "מעשה רוקח" )תקי"ח-תקצ"ז(. שימש ברבנות בכמה ערים בפולין, בבוהמיה 
ובהונגריה. גאון מפורסם, מגדולי דורם של בעל ה"חתם סופר" ורבי עקיבא איגר. רבים מגדולי ישראל היו 
תלמידיו, בהם בעל ה"מחנה חיים" וה"קול אריה". השאיר אחריו חיבורים בכל מקצועות התורה, מהם 

נדפסה סדרת ספריו המפורסמים "שערי תורה". 
הגאון רבי מיכאל שמעון מייא )נפטר י"א סיון תקצ"ג( חיבר יחד עם אחיו רבי יוסף מייא את הספר "חידושי 

הגהות" על הטור שנדפס במהדורת דיהרנפורט.
שני החלקים בכרך אחד: ]1[, ב-רך דף; ]1[, ב-קכא, קיג דף. 29 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי 
רטיבות. בלאי. סימני עש בדפים ראשונים ואחרונים. קרע חסר )משוקם( במרכז דף השער הראשון. כריכת 

עור חדשה.

פתיחה: $500
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221. Birkei Yosef by the Chida 
– Two Parts – First Edition – 
Livorno, 1774-1776 – Signature 
of the Shaarei Torah and Other 
Signatures
Birkei Yosef, two parts – on the 
four parts of Shulchan Aruch, by 
R. Chaim Yosef David Azulai – 
the Chida. Livorno: Gio. Vincenzo 
Falorni, 1774-[1776]. First edition. 
Important ownership. Various 
ownership inscriptions on the first 
title page, including the signature 
of R. Binyamin Wolf Löw author 
of Shaarei Torah and an inscription 
attesting that the book belonged 
to R. Michael Shimon May. Many 
stamps of Rebbe Pinchas Shalom 
Rottenberg of Koson-United States 
(1892-1966).
R. Binyamin Wolf Löw (1777-1851), 
author of Shaarei Torah, rabbi of 
Vrbové (Hungary) and other cities. 
A prominent Torah scholar in the 
times of the Chatam Sofer and R. 
Akiva Eger. Composed many works 
on all parts of the Torah, published as the Shaarei Torah series. 
R. Michael Shimon May (d. 11th Sivan 1833), composed the book Chiddushei Hagahot 
on the Tur, together with his brother R. Yosef May. 
Two parts in one volume: [1], 2-220 leaves; [1], 2-121, 113 leaves. 29 cm. Good-fair 
condition. Stains, including dampstains. Wear. Worming to first and final leaves. Open 
tear (repaired) to center of first title page. New leather binding.
Opening price: $500
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פיורדא,   - מגדים  פרי   .222
תקכ"ז - חתימות רבי דניאל 
פרשבורג  ראב"ד  פרוסטיץ 

וידידו של ה"חתם סופר"

לשולחן  מפתח  מגדים,  פרי  ספר 
רבי  מאת  משפט,  חושן  ערוך 

שמואל ב"ר אלכסנדר )דפים אחרונים ממהדורת שו"ע חושן משפט וטורי זהב, פיורדא, דפוס איצק מדפיס, 
תקכ"ז 1767(. 

בעמוד האחרון קולופון וסמל המדפיס "איצק מדפיס". 
בדף המגן ובדף הראשון ארבע חתימות של הגאון רבי דניאל פרוסטיץ: "חנני אלקים בזה דניאל פרוסטיץ"; 
"דניאל פרוסטיץ". רישומים וסימונים בכתיבה מאוחרת, כפי הנראה מתהליך עריכת הספר מחדש לדפוס.

הגאון רבי דניאל מפרוסטיץ )תקי"ט-תר"ו(, תלמיד מהר"ם ברבי אב"ד פרשבורג ודיין בפרשבורג מזמן רבי 
משולם איגרא. במשך השנים נתמנה לראש בית-הדין. בשנת תקס"ז יזם להעלות את ה"חתם סופר" על 

כס הרבנות בפרשבורג והיה ידידו הנאמן. ]ראה אודותיו: "אישים בתשובות חתם סופר", עמ' קכג-קכו[.
מז-סג דף. מספור דפים משובש. 34 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות גדולים. בלאי. כריכה 

חדשה. 

פתיחה: $300

222. Pri Megadim – Fürth, 1767 – 
Signatures of Rabbi Daniel Prostitz 
Head of the Pressburg Beit Din and 
Friend of the Chatam Sofer
Pri Megadim, index to Shulchan Aruch 
Choshen Mishpat, by R. Shmuel son of R. 
Alexander (final leaves of the Shulchan 
Aruch Choshen Mishpat edition with 
Turei Zahav, Fürth: Itzek Madfis, 1767).
Four signatures of R. Daniel Prostitz on 
the endpaper and first leaf. Inscriptions 
and markings in a later script, presumably 
in preparation for reprinting the book. 
R. Daniel Prostitz (1759-1846), disciple 
of Maharam Barby Rabbi of Pressburg, 
and dayan in Pressburg in the times of 
R. Meshulam Igra. A close friend of the 
Chatam Sofer, he initiated the latter's 
appointment as rabbi of Pressburg.
47-63 leaves. Misfoliation. 34 cm. Fair-
good condition. Stains, including large 
dampstains. Wear. New binding.
Opening price: $300
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223. ספר ראשית למודים - ברלין, תקמ"ט 
- חתימת בעל ה"ערוך לנר"

ספר ראשית למודים, בחכמות לימודיות וטבעיות, 
מאת ברוך בר"ל לינדא. ברלין, דפוס חברת חנוך 

נערים, תקמ"ט 1788.
הראשון  הספר המדעי  היה  למודים  ראשית  ספר 
שפורסם בעברית בעת החדשה. מטרתו המקורית 
למעשה  אך  לילדים,  מדעי  חינוך  להקנות  הייתה 
היהודים  בקרב  יחיד  שימושי  מדע  כספר  שימש 
לאורך כל המאה ה-19. על אף שמחברו היה מחוגי 
התקבל  ההשכלה,  ברוח  נכתב  והוא  ההשכלה 
הספר במדף הספרים היהודי גם בבתים שמרניים 
 - אורתודוקסים  רבנים  ידי  על  שימוש  בו  ונעשה 

ראה מסגרת.
לפנינו העותק של הגאון בעל "ערוך לנר". בדף המגן 
אהרן  מ"ה  בלאאמ"ו  "יוקב  ידו:  חתימת  הקדמי 
 A." :עטלינגן נר"ו". חותמת הטבעה לצד החתימה

."R. Ettlinger - Altona
)תקנ"ח-תרל"ב  עטלינגר  יוקב  יעקב  רבי  הגאון 
1798-1871(, רב ראשי של אלטונה והגלילות ואב"ד 
גרמניה  יהדות  שבמנהיגי  מהבולטים  אלטונה, 
ומגדולי הלוחמים ברפורמה. בצעירותו כיהן כר"מ 
בישיבתו של אביו רבי אהרן עטלינגר )עטלינגען( 
בעיר קרלסרוא, והיה מתלמידיו המובהקים של רב 
אריה".  ה"שאגת  בן  וואלרשטיין  אשר  רבי  העיר 
למד גם בישיבת ווירצבורג אצל הגאון רבי אברהם 
בינג, והיה חברם של החכם יצחק ברנייס מהמבורג 

 ,)Ladenburg( ורבי אלעזר ברגמן מירושלים. בשנת תקפ"ח בערך נתמנה לרב אזורי בגליל לאדענבורג
והתיישב בעיר מנהיים הסמוכה, בה נתמנה כראש ישיבה ורב ה"קלויז" בעיר )באותה תקופה למד אצלו 
תלמידו הרש"ר הירש מהמבורג(. בשנת תקצ"ו עבר לכהן כרב בקהילות אה"ו )אלטונה, המבורג וונדסבק(, 

שם הקים ישיבה חשובה. 
רבי יעקב עטלינגר עסק כל ימיו בהרבצת תורה, וגדולי הרבנים בגרמניה היו תלמידיו, הידועים מביניהם: 
רבי שמשון רפאל הירש; רבי עזריאל הילדסהיימר; רבי צבי בנימין אויערבך אב"ד הלברשטט בעל "נחל 
אשכול"; רבי געטש שלזינגר מדייני המבורג; רבי אליהו מונק מדייני אלטונה ובנו רבי יהודה מונק אב"ד 
מארבורג; רבי זאב יצחק הלוי דינר מקלן בעל מחבר "לכבוד עמודי התורה"; רבי משה ווייסקופ רבה של 

פריז; ועוד תלמידים ידועים שפיארו את קהילות אשכנז בדורם.
מחבר הספרים "ערוך לנר" על מסכתות הש"ס, "ביכורי יעקב", שו"ת "בנין ציון", "מנחת עני" על התורה 
נלמדים עד היום בהיכלי התורה,  ציון הנאמן". ספריו  ועורך הבטאון האורתודוקסי "שומר  ועוד. מייסד 

ודבריו מובאים רבות בספרי הפוסקים.
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כבר בדורו נחשב כאחד מגדולי הפוסקים ושאלות הלכתיות הופנו אליו מירושלים ומרחבי העולם היהודי. 
"הגאון  אליו  יצטרף  אם  אלא  להתיר  מסכים  שאינו  עגונות,  היתרי  בכמה  כתב  נתנזון  שאול  יוסף  רבי 
בין רבני אשכנז הוא היה הסמכות העליונה,  פז(.  ומשיב", תליתאה, ח"ב, רטז; ח"ג,  )"שואל  מאלטונא" 
ואפילו הגאון מווירצבורג מהרי"ד במברגר כתב עליו: "ומאז נהגתי להביא כל הדבר הקשה לאחד מגדולי 
הדור, המהר"ם קארגוי ז"ל ומחותני הרב הגאון מו"ה יעקב עטלינגער... לפניהם הצעתי כל דבר הקשה" 
)שו"ת יד הלוי, ירושלים תשמ"ח, עמ' ס(. לאחר פטירתו ופטירת ה"כתב סופר" באותה שנה, כתב עליהם 

האדמו"ר רבי מנחם מנדל מדעעש, שהם היו "צדיקי הדור" )מעגלי צדק, ח"א, פרשת וארא(.
]11[, קנט, ]1[ דף. 16 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים. קרע בדף השער, משוקם בנייר דבק. חותמות. כריכת 

עור חדשה. 

פתיחה: $500

ספר ראשית למודים היה הספר המדעי הראשון שפורסם בעברית בעת החדשה. חלקו הראשון, המבוסס 

על מאמרים שפרסם המחבר - ברוך לינדא - ב"המאסף", יצא לאור בברלין 1788, ואילו החלק השני 

יצא לאור בדסאו 1810. לינדא היה משכיל יליד הנובר שבצעירותו הצטרף לחוג המשכילים היהודים 

בברלין. מטרתו המקורית של הספר הייתה להקנות חינוך מדעי לילדי היהודים. החלק הראשון יצא 

נדבך חשוב בפרויקט המשכילי של  והוא העמיד  לאור בתקופת פריחת ההשכלה הגרמנית-יהודית, 

בניית ארון ספרים יהודי חדש. חלק זה מוקדש למגוון תחומי דעת מודרניים: אסטרונומיה, זואולוגיה, 

בוטניקה, גאוגרפיה, אנטומיה ועוד, והוא מבוסס על ספר לימוד גרמני בן תקופתו. הוצאת הספר הייתה 

צעד מכונן בשינוי תפיסת החינוך למדעים. הוא התקבל בשמחה רבה בקרב חוגי המשכילים, ואלו 

פרסמו עליו שבחים רבים. גם בספר עצמו מובאים דברי ברכה מכמה משכילים מפורסמים, ביניהם 

נפתלי הירץ וייזל המעתיר את שבחיו על המחבר. הספר היה כמעט יחיד במינו, ובמשך עשרות שנים 

אפשר היה למצאו בספרייתם של משכילים רבים במרכז אירופה ובמזרחה, אך הוא חדר גם לקהילות 

שמרניות יותר. כעבור כמה שנים הועתקו חלקים ממנו לספרו הנודע של רבי פנחס אליהו הורוביץ - 

"ספר הברית". עם זאת, רבי פנחס אליהו כמו גם מחברים אחרים, לא ציינו כי העתיקו ממנו, ומנגד 

תקפו אותו בעמדותיו המנוגדות לדעת חז"ל, כגון בשרצים הפרים מן העיפוש )ראה ספר הברית ח"א 

מאמר יד פ"ח(. הספר המשיך להיות נפוץ עד סוף המאה ה-19, בין השאר גם משום שכמעט ולא יצאו 

ספרי מדע משמעותיים במאה זו )מחקר מקיף על הספר ראה: ט' קוגמן, המשכילים במדעים: חינוך 

יהודי למדעים במרחב דובר הגרמנית בעת החדשה, ירושלים תשע"ד, פרק שני, עמ' 49-86(.

העותק שלפנינו, עליו חתום רבי יעקב עטלינגר בעל ה"ערוך לנר", הוא עדות חשובה להימצאות הספר 

גם בקרב ציבור היראים. ה"ערוך לנר" השתייך אמנם לאורתודוקסיה בגרמניה שהייתה משכילה יותר, 

ואף למד במשך תקופה באוניברסיטה בווירצבורג, אך הוא היה מגדולי הלוחמים ברפורמה. 

223b



ספרים עם חתימות והקדשות, ועותקים מיוחסים362 

224. ספר נחלת יעקב - לרבי יעקב מליסא 
 - תר"ט  ברסלוי,   - ראשונה  מהדורה   -

חתימות והגהות

ראשון,  חלק  חלקים:  שני   - יעקב  נחלת  ספר 
חידושים על התורה ועל אגדות הש"ס, והספדים; 
הגאון  מאת  ושו"ת,  סוגיות  חידושי  שני,  חלק 
"נתיבות  בעל  ליסא,  אב"ד  לורברבוים  יעקב  רבי 
תר"ט  זולצבאך,  הירש  דפוס  ברסלוי,  המשפט". 

]1849[. מהדורה ראשונה.
רבינו  )"צוואת  המחבר  של  צוואתו  הספר  בראש 
ציווי  ח'  לבניו"(, בה מופיע בסעיף  זצלה"ה  יעקב 
"מתנגדי" מעניין: "...ולא תשמעו לאותן האומרים 
הכל  זהו  כי  בשמחה,  ימיו  כל  להיות  מהראוי  כי 
או  מצוה  איזה  עשיית  בעת  רק  היצה"ר...  מעצת 
לימוד תורה יהיה בכונה ובשמחת הלב...". בסוף 
חלק ראשון נדפסו פרקים לתולדות ה"חכם צבי" 
החיבור  מתוך  המחבר(,  של  אבותיו  )מאבות 

"מגילת ספר" של רבי יעקב עמדין היעב"ץ. 
מודרן"  בר"י  יהודה  "הק'  חתימות  השער  בראש 
)תק"פ-תרנ"ד,  מסיגט  מודרן  יהודה  רבי  הגאון   -
החת"ס ותלמידיו, עמ' קסא-קסה(. נולד בפרשבורג 
לאביו רבי ישעיה מודרן ונימול ע"י החתם סופר. 
וכבר  סופר,  החתם  תלמידי  מבין  הצעיר  היה 
בהיותו כבן שמונה שנים ישב לפניו. לפי המסופר, 
החתם סופר חיבב מאד את ה"עילוי" הקטן, ובעת 

223. Reshit Limudim – Berlin, 1788 – Signature of the Aruch LaNer
Reshit Limudim, scientific textbook by Baruch Lindau. Berlin: Chevrat Chinuch 
Ne'arim, 1788.
Reshit Limudim was the first scientific book published in Hebrew in the modern era. 
Its original goal was to teach sciences to children, but it in fact served as the only 
useful science book amongst Jews throughout the 19th century. Although the author 
associated with the Haskalah movement, the book was studied in Orthodox homes 
and by Orthodox rabbis – see Hebrew sidebar.
Copy of R. Yaakov Ettlinger – the Aruch LaNer (1798-1871), chief rabbi of Altona, with 
his signature on the front endpaper; embossed stamp next to signature: "A. R. Ettlinger 
– Altona". 
[11], 159, [1] leaves. Approx. 16 cm. Good condition. Stains. Tear to title page, repaired 
with tape. Stamps. New leather binding.
Opening price: $500
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השיעור היה מושיבו על ברכיו כבן יקיר. מפורסם עליו כי זכה ל"גילוי אליהו הנביא" שביקר בבית המדרש 
של ישיבת פרשבורג, ורבו החתם סופר אמר עליו כי יקבל את משכורתו מן השמים כפי שהתנהג עם אליהו 
הנביא )החת"ס ותלמידיו עמ' קסד, על פי ספר זכרון אשר, עמ' סא(. לאחר נישואיו בשנת תקצ"ח עם נכדת 

בעל "תרומת הכרי", התגורר בסיגט והרביץ תורה לתלמידים. 
בגליונות הספר מעט הגהות קצרות, בכתב-ידם של הגאון רבי משה שטרן אב"ד פאליאן-ריסקווא )תרי"ב-

תרפ"ג(, וחתנו הגאון רבי דוד שפרבר אב"ד בראשוב )תרל"ה-תשכ"ב(.
]5[, לט, ]1[ דף; נח דף. חסר דף ]2[ עם ההסכמות )במקור: ]6[, לט, ]1[ דף; נח דף(. 35 ס"מ. מצב בינוני-טוב. 

כתמים וכתמי רטיבות. בלאי וסימני עש, עם מעט פגיעות בטקסט. חותמות. כריכת עור חדשה. 

פתיחה: $300

224. Nachalat Yaakov – By Rabbi Yaakov of Lissa – First Edition – Breslau, 
1849 – Signatures and Glosses
Nachalat Yaakov – two parts: Part I, novellae on the Torah portions and Talmudic 
aggadot, and eulogies; Part II, Talmudic novellae and responsa, by R. Yaakov 
Lorberbaum Rabbi of Lissa (Leszno), author of Netivot HaMishpat. Breslau: Hirsch 
Sulzbach, 1849. First edition. 
At the top of the title page, signatures of R. Yehuda Modrin of Sighet (1819-1893), a 
cherished disciple of the Chatam Sofer from a very young age. 
A few brief glosses handwritten by R. Moshe Stern Rabbi of Polien-Riskeve (1852-
1923), and by his son-in-law R. David Sperber Rabbi of Braşov (1875-1962).
[5], 39, [1] leaves; 58 leaves. Lacking leaf [2] with approbations (originally: [6], 39, 
[1] leaves; 58 leaves). 35 cm. Fair-good condition. Stains and dampstains. Wear and 
worming, slightly affecting text. Stamps. New leather binding.
Opening price: $300

225. שו"ת מחנה חיים - הקדשת הגאון המחבר רבי חיים זוסמן סופר, מגדולי תלמידי 
ה"חתם סופר"

שו"ת מחנה חיים, חושן משפט - חלק שני, מאת הגאון רבי חיים זוסמן סופר אב"ד מונקאטש. מונקאטש, 
דפוס פנחס בלייער, תרל"ה 1875. מהדורה ראשונה של הכרך החמישי, מסדרת ספרי השו"ת מחנה חיים.

בראש השער, שתי שורות של הקדשה בכתב-יד וחתימת המחבר: "למזכרת תודה וזכרון עולם לאיש חשוב 
ומפואר חתן אחי, הנגיד כמה"ו ר' זלמן ניאמאן, ממני אוהבו הק' חיים סופר".
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225. Responsa Machaneh Chaim – Dedicated by the Author Rabbi Chaim 
Sussman Sofer, Prominent Disciple of the Chatam Sofer
Responsa Machaneh Chaim, Choshen Mishpat – Part II, by R. Chaim Sussman Sofer 
Rabbi of Munkacs (Mukachevo). Munkacs: Pinchas Blayer, 1875. First edition of vol. V, 
from the Responsa Machaneh Chaim series.
At the top of the title page, a two-line inscription handwritten and signed by the author, 
dedicating the book to his brother's son-in-law, R. Zalman Neiman.
R. Chaim Sussman Sofer Rabbi of Munkacs and Budapest (1821-1886), prominent 
Hungarian Torah scholar. Leading disciple of the Chatam Sofer in the latter's final years. 
The recipient of the book: R. Shlomo Zalman Neiman of Vienna, son-in-law of R. 
Yaakov Shalom Sofer of Topoltschan – brother of the Machaneh Chaim.
[3], 2-70 leaves. 32.5 cm. Good condition. Stains and wear. Minor worming. Stamps. 
New leather binding.
The Bibliography of the Hebrew Book lists [2] additional leaves at the end of the book, 
which are not present in this copy, nor in the digitized NLI copy.
Opening price: $300

מונקאטש  אב"ד  סופר  זוסמן  חיים  רבי  המפורסם  הגאון 
קלח- עמ'  ותלמידיו,  החת"ס  )תקפ"ב-תרמ"ו,  ובודפסט 

קמב(, מגדולי גאוני הונגריה. מגדולי תלמידיו של ה"חתם 
רבי  לאביו  בפרשבורג  נולד  האחרונות.  בשנותיו  סופר" 
סופר.  החתם  על-ידי  ונימול  סופר,  פישל  אפרים  מרדכי 
ונכנס ללמוד בישיבת ה"חתם  נודע כעילוי  בגיל 11 כבר 
ללמוד  נסע  סופר"  ה"חתם  רבו  נפטר  כאשר  סופר". 
נסיעתו  במהלך  אונגוואר.  אב"ד  א"ש  המהר"ם  אצל 
בעל  האדמו"ר  אצל  אויהעל  בעיר  בשבת  התארח  לשם 
"ישמח משה", שקירבו בחביבות ושמח מאד לשמוע מפיו 
מגדולת וקדושת רבו ה"חתם סופר" וענין הסתלקותו מן 
העולם. בשנת תרי"א נתמנה לרב בעיר יעמרינג, ומשנת 
תרכ"ח אב"ד מונקאטש. בשנת תרל"ט עבר לכהן כראב"ד 
הקהילה החרדית בבודפסט. מספריו: שו"ת מחנה חיים ח' 
חלקים; פלס חיים על מסכת גיטין; קול סופר על משניות; 

שערי חיים על התורה; ועוד.
מקבל הספר: רבי שלמה זלמן ניימן מווינה, חתנו של הגאון 
רבי יעקב שלום סופר מטאפאלשאן - אחי ה"מחנה חיים" 

)ראה: קינסטליכער, החתם סופר ותלמידיו, עמ' רלה(.
]3[, ב-ע דף. 32.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. סימני עש 

קלים. חותמות. כריכת עור חדשה.
נוספים  דף   ]2[ של  רישום  מופיע  הביבליוגרפיה  במפעל 
ואינם  שלפנינו,  בעותק  מופיעים  שאינם  הספר,  בסוף 

מופיעים גם בעותק הסרוק בספריה הלאומית.
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 - א"ש(  )מהר"ם  בינה  אמרי   .226
נכד  הקדשת   - תרכ"ו  אונגוואר, 

המחבר והגהות בכתב-יד

ספר אמרי בינה, חידושי סוגיות בסדרי מועד 
)מהר"ם  אייזנשטטר  מאיר  רבי  מאת  ונשים, 
 Karl דפוס  אונגוואר,  אונגוואר.  אב"ד  א"ש( 
ראשונה,  מהדורה   .1866 ]תרכ"ו[   ,Jaeger
אייזנשטטר  מנחם  רבי  המחבר,  בן  בהוצאת 

אב"ד אונגוואר.
"מנחה  חתונה  למתנת  הקדשה  השער  בדף 
בכתב-יד  דרשה",  לדורן  למזכרת  הוא 
בלא"א  מאיר  "הק'  המחבר:  נכד  וחתימת 
בפינה  זצללה"ה...".  א"ש  מנחם  מו"ה 
הימנית העליונה של השער, הקדשה עצמית 
דרשה[  ]דורון  דו"ד  "קיבלתיו  )מחוקה(: 
רישומים  מאונגוואר...".  מאיר  מו"ה  מגיסי 
ג----]?["  ישראל]?[  "הק'  נוספות:  וחתימות 
)חתום על גבי ההקדשה העצמית הנ"ל(; "צבי 

שטראהלי". 
למדניות  הגהות  ארבע  הספר,  בגליונות 
מתקופת  בכתב-יד  )קצוצות(,  ארוכות 

ההדפסה. 
 - אייזנשטטר  מאיר  רבי  הגאון  המחבר, 
סופר  החתם  )תק"מ-תרי"ב,  א"ש  המהר"ם 
תלמידיו  מראשוני  רצו-שג(,  עמ'  ותלמידיו, 
הונגריה.  רבני  ומגדולי  סופר"  ה"חתם  של 
מחבר שו"ת אמרי אש וספרים נוספים. למד 
אצל החתם סופר כחמש שנים, ורבו ה"חתם 
תלמיד  לו  היה  לא  "כי  עליו  אמר  סופר" 
ותלמידיו,  )החת"ס  כמוהו"  רבותיו  המחכים 

עמ' רצז(. 
טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   31 דף.  ו-קמח   ,]3[
כתמים. בלאי וסימני עש, עם פגיעות בטקסט. 

כריכת עור חדשה. 

פתיחה: $300
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226. Imrei Binah (Maharam Ash) 
– Ungvar, 1866 – Dedication 
by the Author's Grandson and 
Handwritten Glosses
Imrei Binah, Talmudic novellae 
on Orders Moed and Nashim, by 
R. Meir Eisenstadter (Maharam 
Ash), rabbi of Ungvar (Uzhhorod). 
Ungvar: Karl Jaeger, 1866. First 
edition, published by the author's 
son R. Menachem Eisenstadter 
Rabbi of Ungvar.
Dedication handwritten and signed 
by the author's grandson, R. Meir 
son of R. Menachem. In the top 
right-hand corner of the title page, 
inscription (deleted): "Received as a 
gift from my brother-in-law R. Meir 
of Ungvar…". Other inscriptions 
and signatures.
Four lengthy scholarly glosses 
(trimmed), contemporary to the 
printing.
[3], 6-148 leaves. 31 cm. Good-
fair condition. Stains. Wear and 
worming, affecting text. New leather 
binding.
Opening price: $300
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ספר מנוחת אשר )טשענגער( - מהדורה ראשונה - סיגט, תרל"ו - עם חתימת בן   .227
המחבר, הגה"ק ר' משה נתן נטע יונגרייז אב"ד טיסא-פירעד

ספר מנוחת אשר, חידושי סוגיות הש"ס, עפ"י סדר א-ב, מאת הגאון הקדוש רבי אשר אנשיל הלוי יונגרייז 
אב"ד טשענגער )צ'נגר, Csenger, הונגריה(. חלק ראשון )אותיות א-כ(. מרמרוש-סיגט, הוצאת בני המחבר, 

]תרל"ו 1876[. מהדורה ראשונה.
בשולי מסגרת השער של חלק א', חתימת יד קדשו של הגאון הקדוש רבי "משה נתנטע הלוי בהגאון 
המחבר זצוק"ל", בנו של המחבר )חתימה זו נעשתה לצורך אישור "בני המחבר" כי הספר איננו גנוב(. 
חתימות  רישומים,  טאוננבוים".  דוד  יודא  "הק'  וחתימת  בכתב-יד  דרשה"  "דורון  הקדשת  הדף  בראש 

וחותמות שונות.
המחבר - הגאון המקובל רבי אשר אנשיל הלוי יונגרייז בעל "מנוחת אשר" )תקס"ו-כסלו תרל"ד 1806-1873(, 
בנו של רבי שמואל הלוי אב"ד טשעטשע, וחתן רבי מאיר אלמאש אב"ד מאטרסדורף. תלמידם של רבי מאיר 
א"ש אב"ד אונגוואר ושל רבי קאפל חריף אב"ד ווערבוי. משנת תקצ"ד כיהן כארבעים שנה כאב"ד טשענגער. 
התפרסם כצדיק רופא חולים, בעל ידיעות רבות בחכמת הרפואה, עושה נפלאות ורושם קמיעות ומרשמי 
רפואה. רבים שנואשו ממרפא לחולייהם נהרו אליו. תמך בעניים, ביתומים ובאלמנות ודאג לחינוכם של 
יתומים ולהכנסתם לחופה. נערץ גם על גדולי החסידות, והיה מתכתב רבות בענייני קבלה עם האדמו"ר 
רבי מאיר מפרימישלן, שאמר עליו כי הוא יודע להתפלל לפי כל כוונות האריז"ל )שם הגדולים מארץ 
הגר, עמ' 35-36(. רבי חיים יוסף מפיסטין בעל "תוספות חיים" )תלמיד ה"קדושת לוי" ובעל התניא( אמר 
עליו: "שלא מצא בכל מדינת אונגארין מקובל גדול כמותו, וכל כתבי האר"י ז"ל שגורים בפיו והוא על דרך 
תלמידי הבעש"ט" )תולדות המחבר, מנוחת אשר, חלק ב'(. האדמו"ר הראשון מטאש רבי משולם פייש 
סג"ל לאווי התפרסם כפועל ישועות רק לאחר שהרב מטשענגער שלח אליו אנשים בבקשת ישועה. על 
פטירתו הפלאית מסופר כי בעת שלמד גמרא עם תלמידיו, הגיע באמצע השיעור למאמר "כשעלה משה 
למרום" )מסכת שבת, דף פח, ב(, ולפתע קרא קריאת שמע ועלתה נשמתו לגנזי מרומים. לאחר פטירתו 
נדפסו ספריו "מנחת אשר". תולדותיו וסיפור מעשיו הפלאיים נדפסו בהקדמות ספריו, ובספרים נוספים 
)"נפלאות אשר", "תולדות אנשי מופת", "בית אשר - אהל שרה", "רבן ומושיען של ישראל", ועוד(. בניו 

וחתניו כיהנו ברבנות בהונגריה. ברבות השנים כיהנו עשרות מצאצאיו ברבנות בקהילות שונות.
בנו - החתום על הספר שלפנינו: הגאון הקדוש רבי משה נתן נטע הלוי יונגרייז )תקצ"ב-תרמ"ט(, איש קדוש 
מגדולי רבני הונגריה. בעל "מנוחת משה" ו"תורת משה נתן". בשנת תרכ"ח נתמנה לרבה של טיסא-פירעד. 
כאביו, נודע כ"בעל מופת" שברכותיו מתקיימות תמיד ורבים נהרו לפתחו להתברך בישועות )ראה אודותיו 

בספר "תולדות אנשי מופת", עמ' מד-סו, ובספרים הנ"ל(.
עותק חסר - ]5[, צג דף )במקור: ]12[, צג דף. חסרים דפים מההקדמה ו"דברי חכמה ומוסר" מאת ר' שמואל 
זאב יונגרייז, בן המחבר(. 37 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בלאי וקרעים. בדפים הראשונים והאחרונים: כתמי 

רטיבות, בלאי רב וקרעים חסרים בשוליים. חותמות ורישומים. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $300 
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227. Menuchat Asher (Csenger) 
– First Edition – Sighet, 1876 
– Signed by the Author's Son, 
R. Moshe Natan Nata Jungreis 
Rabbi of Tiszafüred
Menuchat Asher, novellae on 
Talmudic topics arranged in 
alphabetical order, by R. Asher 
Anshel HaLevi Jungreis Rabbi of 
Csenger. Part I (aleph-kaf). Sighetu 
Marmației: published by the sons of 
the author, [1876]. First edition. 
At the foot of the title page of part I, 
signature of R. Moshe Natan Nata, 
son of the author (to authorize that the 
book is not stolen). Dedication at the 
top of the leaf. Various inscriptions, 
signatures and stamps.
The author, R. Asher Anshel HaLevi 
Jungreis (1806-1873), kabbalist, 
disciple of R. Meir Eisenstadt of 
Ungvar. Served as rabbi of Csenger 
for forty years. Renowned as a 
wonder-worker, especially in 
healing the sick. Held in high esteem 
by Chassidic leaders. 
His son, R. Moshe Natan Nata 
HaLevi Jungreis (1832-1889), was a 
prominent Hungarian rabbi, rabbi of 
Tiszafüred. Just like his father, he was renowned as a wonder-worker whose blessings 
were fulfilled.
Incomplete copy – [5], 93 leaves (originally: [12], 93 leaves. Lacking leaves of foreword 
and words by R. Shmuel Ze'ev Jungreis, author's son). 37 cm. Fair condition. Stains, 
wear and tears. First and final leaves with dampstains, extensive wear and marginal 
open tears. Stamps and inscriptions. New leather binding.
Opening price: $300
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228. משנה ברורה - ארבעה חלקים - רישומי "מוגה", חתימות והגהות 
ספר שולחן ערוך אורח חיים, עם "משנה ברורה" ו"ביאור הלכה", מאת הגאון הקדוש רבי ישראל מאיר 
הכהן מראדין בעל ה"חפץ חיים". חלקים א-ד. ווארשא, ]תרמ"ד-תרס"ד[. ארבעה כרכים מתוך שישה. כפי 

הנראה, אחד או שנים מהם הינם מהמהדורות הראשונות.
בסופו של הכרך הראשון מופיע דף עם רשימת המנויים )"שמות החתומים"(. דף זה נדפס רק במהדורה 

הראשונה. 
רישומי "מוגה" )בעיפרון( בשלושה מהכרכים: בדפי המגן הקדמיים של חלק ב' וחלק ד', ובדף השער של 

חלק ג'.
בדף המגן הקדמי של הכרך הראשון מופיעה רשימה בכתב-יד עם סיכומי הלכות. בתחתית העמוד חותמת 
אדמו"ר  שליט"א  ראזינבוים  י"ב  מוה"ר  המפו'  הרה"צ  כ"ק  בן  ראזינבוים,  אייזיק  יצחק  "הרב  האדמו"ר 

מסטראזיניץ, וחתן הרה"צ המפו' מוה"ר מאיר אייזיקזאהן שליט"א אדמו"ר מראמן".
בכרך השני עשרות הגהות ארוכות בכתב-יד, משני כותבים. בכרך זה חותמות שונות, בהן חותמתו של 

הרב יונה קאפליוואטסקי רבה של קאפערשטי, בסרביה ]ראה אודותיו: גוטליב, אהלי שם, עמ' 171[. 
בדף המגן הקדמי של הכרך השלישי מופיעה הקדשה בכתב-יד: "מנחה נ)ו(תונה מאיתי לחתני הרב ה"ג 

אליקום געציל אליעז)י(ר נ"י". 
ונדפסה ע"י רבינו בעל ה"חפץ חיים"  סדרת ספרי המשנה ברורה על שולחן ערוך אורח חיים, נתחברה 
במשך יותר מעשרים שנה. החלק הראשון נדפס בשנת תרמ"ד והדפסת שני החלקים האחרונים נסתיימה 
רק בשנים תרנ"ט-תרס"ב. במפעל בירור ההלכות והפסיקה למעשה טרח ויגע רבות )לפעמים בירר סוגיא 
שוב ושוב למעלה מ-36 פעמים(. הספרים נתקבלו בכל קהילות ישראל, ונדפסו מהם מהדורות רבות. רבינו 
המחבר היה נוהג לבדוק כל ספר מקלקולי הדפוס והחלפת גליונות, ועל כל ספר שיצא מתחת ידו היה נוהג 

לרשום כי הוא "מוגה". 
ארבעה כרכים: ]1[, ב-קנא, ]1[ דף; ]1[, ב-קנד, ]1 דף ריק[; ]2[, ג-עו, עח-פ, ]1[, פא-קצה דף; ]1[, קצו-רצ 
דף. 22-23 ס"מ. מצב משתנה בין הכרכים. כתמים, בלאי וקרעים. בכרך א' קרעים חסרים בשער ובשולי 
ג', קרעים  הדפים הראשונים והאחרונים )עם פגיעות בטקסט במספר דפים(. בכרך ב', סימני עש. בכרך 

במספר דפים. קרעים חסרים בדף עז )הכרוך שלא במקומו, לאחר דף פ(. כריכות חדשות, אחידות.
בסוף חלק ב' )לאחר דף קנד( נמצא דף מקורי ריק. בחלק מעותקי המהדורה הראשונה נדפס באותו מקום 

דף קנה, עם "לוח המפתחות" מחלקים א-ב, שאינו בעותק שלפנינו.
חלקי ה"משנה ברורה" נדפסו פעמים רבות בהדפסות סטריאוטיפיות. בדרך כלל קשה לברר אם אכן מדובר 
בהדפסה הראשונה. חלק א' שלפנינו הוא כפי הנראה מההוצאה הראשונה )על פי הדף האחרון עם רשימת 
"שמות החתומים"(. חלק ב' שלפנינו, הוא כנראה גם מההוצאה הראשונה )על פי תאריך הצנזורה שמעבר 
לשער, משנת 1896, אך כאמור לעיל, לא נדפס בו דף קנה עם "לוח המפתחות" מחלקים א-ב(. בכרך ג' - 
תאריך הצנזורה שמעבר לשער הוא משנת 1893 )כפי הנראה זו מהדורה שניה, שכן המהדורה הראשונה 
נדפסה בשנת תרנ"א(, ובכרך ד' מופיע מעבר לשער תאריך צנזורה משנת 1904 )ההדפסה הראשונה היתה 

בשנת תרנ"א או תרנ"ט 1898, והמהדורה שלפנינו היא מהמהדורות החוזרות(.

פתיחה: $300
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228. Mishnah Berurah – Four 
Parts – "Proofread" – Signatures 
and Glosses
Shulchan Aruch Orach Chaim, 
with Mishnah Berurah and Biur 
Halachah, by R. Yisrael Meir 
HaKohen of Radin, author of 
Chafetz Chaim. Parts I-IV. Warsaw, 
[1884-1904]. Four of six volumes. 
One or two of them are presumably 
first editions.
List of pre-subscribers at the end of 
the first volume; this leaf was only 
printed in the first edition.
Volumes II, III and IV marked 
"Proofread" (in pencil).
Handwritten note on the endpaper 
of vol. I, with summaries of 
halachot. At the foot of the page, 
stamp of Rebbe Yitzchak Eizik 
Rosenbaum, son of Rebbe Yissachar 
Ber Rosenbaum of Storozhynets and son-in-law of Rebbe Meir Isaacson of Roman.
In the second volume, dozens of lengthy handwritten glosses, from two writers. Various 
stamps, including stamp of R. Yonah Kaplivatski Rabbi of Căpreşti (Bessarabia).
Handwritten dedication on the front endpaper of vol. III.
Four volumes: [1], 2-151, [1] leaves; [1], 2-154, [1 blank leaf]; [2], 3-76, 78-80, [1], 81-195 
leaves; [1], 196-290 leaves. 22-23 cm. Condition varies. Stains, wear and tears. Vol. I: 
open tears to title page and margins of first and final leaves (affecting text on some 
leaves). Vol. II: worming. Vol. III: tears to several leaves. Open tears to leaf 77 (bound 
out of place, after leaf 80). New, matching bindings.
Part I is presumably from the first edition (based on the list of pre-subscribers). Part 
II also seems to be from the first edition (based on date of censorship authorization – 
1896, on verso of title page).
Opening price: $300
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מהדורה   - תרע"ז  לונדון,   - קוק  הרב  של  בכתב-ידו  הקדשה   - מילין  ראש  ספר   .229
ראשונה - ספר סגולה

ספר ראש מילין, רשמי מחשבה על אותיות האלף-בית, התגין, הנקודות והטעמים, מאת רבי אברהם יצחק 
הכהן קוק. לונדון, דפוס י"מ זאלקינד, ]תרע"ז 1917[. מהדורה ראשונה.

הקדשה בכתב-ידו של הרב קוק, על צדה הפנימי של המעטפת הקדמית: "מנחה היא שלוחה מזכרת ידידות 
לכבוד ידידי הרב המאוה"ג סוע"ה הגביר הנעלה והמרומם מו"ה יעקב גארדאן שליט"א, מאת ידידו מוקירו 

ומכבדו, המחבר". 
הראשונה.  העולם  מלחמת  של  בעיצומה  בלונדון,  שהייתו  בעת  קוק  הרב  כתב  מילין"  "ראש  ספר  את 
כוונה  מתוך  הנסתר,  תורת  בדרך  ההולך  זה  חיבור  לכתיבת  המניע  הנראה  כפי  היו  המלחמה  מוראות 
להשגת טהרה רוחנית בתקופה בה מתרבה הרשע בעולם, כפי שכתב בהערות שבסוף הספר: "כשהעולם 
הולך במהלכו הרגיל, כשאין פרעות ומהומות בחיים, יכול גם הרעיון האצילי של האדם לקחת את פרנסתו 
מההסתכלות בתנועות החיים, מחיי החברה, ומהתורות האגודות בהם... לא כן הדבר בזמן שהחיים נופלים 
הם במהמורות המלאות מחשכי רשע ותוהו... ואז, כדי להחזיק את המעמד יבא התור של הצמאון הבוער 

אל התוכן הנעלם...".
על  והטעמים,  הניקוד  האותיות,  את  קוק  הרב  דורש  כתביו,  בכל  להבנה  הקשים  לאחד  הנחשב  בספר, 

מרכיביהם השונים, תוך שילוב רעיונות קבליים ופילוסופיים עמוקים. 
על ספרו זה העיד הראי"ה: "אפילו הלשון החתום שבו יש בו גם כן סגולה להאיר אור עליון על כל המשננו 
בטהרת רעיון" )אגרות הראי"ה, אגרת תתצ(, ואכן סיפורים שונים נודעו בירושלים על מעלת סגולתה של 
המהדורה הראשונה של הספר, והראי"ה ומקורביו נהגו להעניק אותו כסגולה )ראה: ליקוטי הראי"ה, חלק 

ב, כפר הראה תשנ"א, עמ' 256(. 
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למנצ'סטר  היגר  ליטא,  יליד  אנגליה.  ומעשירי  שיעור-קומה  בעל  חכם  תלמיד  גורדון,  יעקב  רבי  הגאון 
שבאנגליה, ובהמשך עבר לסאות'פורט ו-בורנמות'. עמד בקשרי מכתבי שו"ת עם גדולי הונגריה וליטא, 

ושמועות רבות מופיעות בשמו בספרי רבני דורו. 
טוב, המעטפת במצב טוב-בינוני. כתמים. בלאי,  12 ס"מ בקירוב. מצב  + מעטפת מודפסת.  ]2[ עמ'  קמ, 

קמטים וקרעים קטנים במעטפת ובשדרה.

פתיחה: $300

229. Rosh Milin – Dedication Handwritten by Rabbi Kook – London, 1917 – 
First Edition – Segulah Book
Rosh Milin, insights on the Hebrew alphabet, crownlets, vocalization and cantillation 
notes, by R. Avraham Yitzchak HaKohen Kook. London: J.M. Zalkind, [1917]. First 
edition.
Inside front wrapper, dedication handwritten by R. Kook to R. Yaakov Gordon, 
respected and wealthy Torah scholar in Manchester, Southport and Bournemouth, 
who corresponded with Hungarian and Lithuanian Torah leaders.
This book was composed by R. Kook in London, during WWI, and is considered one 
of his most difficult works. Considered a segulah book.
140, [2] pages + printed wrappers. Approx. 12 cm. Good condition, wrappers in good-
fair condition. Stains. Wear, creases and minor tears to wrappers and spine.
Opening price: $300

230. ספר עמודיה שבעה - פראג, תל"ד - העותק של ה"שדי חמד"
ספר עמודיה שבעה, דרשות על תנ"ך, מאת רבי בצלאל "דרשן בקהילה קדושה... סלוצק במדינת ליטא". 

פראג, דפוס בני יהודא ב"ק, תל"ד ]1674[. מהדורה שניה. 
העותק של בעל ה"שדי חמד". בדף השער חתימתו: "חזקיהו מדיני", וחותמתו )דהויה(.

הגהות בכתיבה איטלקית במספר דפים )עם סיכום הנושאים בפסקאות השונות(.
הספר כולל דרשות, הערוכות בשבעה "עמודים": עמוד ברית אברהם, עמוד פחד יצחק, עמוד עפר יעקב, 
זכה בשעתו  זה  יריעות שלמה. ספר חשוב  ועמוד  דוד  עמוד תורת משה, עמוד קרבן אהרן, עמוד מגדל 
לתפוצה רבה במספר מהדורות. עם השנים נאבדו רבים מן הספרים ומצויות ממנו העתקות רבות בכתבי 

יד שנעשו בארצות המזרח.
הגאון רבי חיים חזקיהו מדיני )תקצ"ג-תרס"ה( נולד בירושלים, כיהן ברבנות בקושטא, בקראסו-בזר )שבחצי 
גדולי  עם  מכתבים  בקשרי  עמד  ובנסתר.  בנגלה  ובגאונותו  בהתמדתו  נודע  חברון.  ובעיה"ק  קרים(  האי 
ישראל מכל הארצות. גאון מופלג, חיבר לבדו את האנציקלופדיה התורנית המקיפה, י"ח חלקי ספרו "שדי 

חמד", וספרים נוספים. 
מספרייתו הענקית כמעט ולא נותרו ספרים מכיוון שעלתה בלהבות בשנת 1948, בשריפת הרובע היהודי 
הרצוג  הראשי  הרב  כינס  תש"ח,  אייר  בכ"ח  השחרור  מלחמת  של  )בעיצומה  בירושלים  העתיקה  בעיר 
מסיבת עיתונאים על חורבן בתי הכנסת והספריות בנפילת העיר העתיקה; הרב הרצוג מסר דו"ח מפורט 
על החרבת בתי הכנסת בעיר העתיקה, ועל התעללות חיילי הלגיון הירדני בספרי קודש ותשמישי קדושה: 
"...למעלה מ-500 ספרי תורה היו בעיר העתיקה וכן תשמישי קדושה רבים. אין להניח כי נשאר מהם שריד 

ופליט. ספרי ערך, כתבי יד ורכוש רב עלה באש..." - הצופה, 15 ביוני 1948(.
]88[ דף. 19 ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי. קרעים חסרים וסימני עש, עם פגיעות בטקסט. שיקומים במילוי 

נייר במספר דפים. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $300
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230. Amudeha Shiv'ah – Prague, 
1674 – Copy of the Sdei Chemed
Amudeha Shiv'ah, homilies on the 
Bible, by R. Betzalel "preacher in the 
holy community… of Slutsk, Lithuania". 
Prague: Sons of Yehuda Bak, 1674. 
Second edition.
Copy of R. Chaim Chizkiyahu Medini, 
the Sdei Chemed (1833-1905), with his 
signature and stamp (faded) on the title 
page. 
Glosses in Italian script in several places 
(summarizing the topics in various 
sections).
The book comprises homilies, arranged 
in seven sections – "Amudim" (pillars). 
This important work was widely 
distributed at the time, and reprinted in 
several editions. Over the years, many 
of the books were lost, though there are 
numerous extant copyings in manuscripts from Sephardic lands.
[88] leaves. 19 cm. Fair condition. Stains and wear. Open tears and worming, affecting 
text. Paper repairs to several leaves. New leather binding.
Opening price: $300

231. ספר חיי עולם - בני ברק, תשכ"ד - הקדשת המחבר "הסטייפלר" לחתן בר מצוה
ספר חיי עולם, "ליקוטי אמרים... לחזק הלבבות לאמונה שלמה", ]חלק ראשון[, מאת הגאון הקדוש רבי 
יעקב ישראל קניבסקי )ה"סטייפלר"( בעל קהלות יעקב. בני ברק, דפוס אשל, ]תשכ"ד 1964[. מהדורה עם 

"השמטות ותיקונים".
בדף המגן הקדמי, הקדשה לחתן בר מצוה )משנת תשכ"ח בקירוב(, בכתב ידו של המחבר )כחמש שורות(: 
"בעה"י, להעלם היקר... להכנסו בעול מצות תוה"ק ]תורה הקדושה[. יה"ר ]יהי רצון[ שיעלה בתורה ויר"ש 

]ויראת שמים[ לתפארת ולנחת להוריו. המחבר". 
"דער  בכינויו  ידוע  האחרון.  הדור  מגדולי  )תרנ"ט-תשמ"ה(,  קניבסקי  ישראל  יעקב  רבי  הקדוש  הגאון 
ישיבות  תלמידי  מגדולי  שבאוקראינה.  הורונוסטייפול  מהעיר  מוצאו  שם  על  ]הסטייפלר[  סטייפלער" 
נובהרדוק באוקראינה ובפולין. נודע כאחד מגדולי השקדנים והלמדנים בעולם הישיבות. לאחר נישואיו 
עם אחותו של מרן ה"חזון איש" כיהן כראש ישיבה בישיבת נובהרדוק בפינסק, ובשנת תרצ"ד עלה לארץ 
לכהן כראש ישיבת "בית יוסף - נובהרדוק" בבני ברק. במשך שנים התגורר בבני ברק בבית אחד יחד עם 
גיסו מרן ה"חזון איש". לאחר סגירת הישיבה המשיך ללמוד בכולל האברכים של מרן ה"חזון איש" )"כולל 
חזון איש"( ובביתו, וחיבר את סדרת ספרי קהילות יעקב על רוב סוגיות ומסכתות הש"ס. נודע כאיש מופת 

בעל רוח הקודש, ורבים באו לקבל את ברכותיו ועצותיו.
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לחיזוק  עולם"  "חיי  ספרו  לאור  כשיצא 
המוסר  גדולי  ממנו  התפעלו  האמונה, 
יחזקאל  רבי  המשגיח  כי  מפורסם  בדורו. 
לווינשטיין התבטא על הספר כי לולי ראה 
מאמין  היה  "לא   - עולם"  "חיי  הספר  את 
שבדורינו חי אדם בעל אמונה כזו" )תולדות 
יעקב, עמ קלח(. חלקו השני של הספר "חיי 
בסוף ספר  רק בשנת תשכ"ו,  נדפס  עולם" 
ולאחר  שביעית,  מסכת  על  יעקב  קהלות 
בעשרות  יחד  החלקים  שני  נדפסו  מכן 

מהדורות חוזרות.
טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   23.5 דף.  ו-נ   ,]7[
מקורית,  כריכה  חותמת.  ובלאי.  כתמים 

עם פגמים קלים.

פתיחה: $300

231. Chayei Olam – Bnei Brak, 
1964 – Dedicated by Author the 
Steipler for a Bar Mitzvah
Chayei Olam, essays to strengthen 
faith, [Part I], by R. Yaakov Yisrael 
Kanievsky (the Steipler), author of 
Kehillot Yaakov. Bnei Brak: Eshel, 
[1964]. Emended edition.
On the front endpaper, dedication 
for a Bar Mitzvah [from ca. 1968] 
handwritten by the author (some 
five lines): "To the dear young 
man… upon his becoming Bar 
Mitzvah. May he grow in Torah 
and fear of G-d, to the pride and 
satisfaction of his parents. The 
author".
[7], 6-50 leaves. 23.5 cm. Good-fair 
condition. Stains and wear. Stamp. 
Original binding, with minor 
defects.
Opening price: $300231b
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- עם ברכות  סדור "עת רצון"   .232
גלאי,  )הרב  ברק  מבני  הצדיקים 
בכתב- בעדני(  והרב  שטרן  הרב 

ידם - "שהקב"ה ישמע ויקבל ברצון 
תפילתו לכל מילי דמיטב" 

אשכנז,  נוסח  רצון",  "עת  תפילה  סידור 
הוצאת  ]ירושלים?,  תהילים.  ספר  עם 

שמחונים, שנות התש"ע-תש"ף בקירוב[. 
ספר סגולה שניתן לנדיבי-עם - עם ברכות 
בכתב-ידם ובחתימתם של שלושת הרבנים 
הצדיקים הנודעים מבני ברק: רבי דוד חיים 
שטרן, רבי שמעון גלאי ורבי שמעון בעדני 

ראש "מועצת חכמי התורה". 
)בדף  כותב  שטרן  חיים  דוד  רבי  הצדיק 
המתפלל  הצדקה,  "בכח  הקדמי(:  המגן 
שהקב"ה  בודאי  יזכה  הזה,  בסידור  בכונה 
מילי  לכל  תפילתו  ברצון  ויקבל  ישמע 
דמיטב, אלטער דוד חיים שטרן". בהמשך 
הדף הוסיף וכתב הגה"צ רבי שמעון גלאי: 
"הריני מצטרף לברכות, ש]ב[זכות הצדקה 
לעמלי תורה יזכו לרוב נחת דקדושה, ויזכו 
שיתקבלו התפילות ברחמים וברצון, וימלא 
ולברכה.  לטובה  לבם  משאלות  השי"ת 
בהמשך  גלאי".  שמעון  והערכה,  בברכה 
את  בעדני  שמעון  רבי  הגאון  הוסיף  הדף 
שמעון  רבה,  "בברכה  )בקצרה(:  ברכתו 

בעדני".
טוב-מאד.  מצב  ס"מ.   16.5 עמ'.   732  ,]4[

כריכה מקורית, מהודרת.

פתיחה: $300
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233. תהלים כוונת הלב - עם ברכות גדולי הדור בכתב-ידם - "המתפלל ומבקש בספר 
התהילים הזה יזכה שתפילותיו יתקבלו לרצון לפני אדון כל" 

ספר תהילים המפורש "כוונת הלב", עם שיר השירים ופרק שירה, תפילות ובקשות שונות. ]פתח תקוה?[, 
הוצאת מכון שירה חדשה, תשע"ד ]2014[. מהדורה נאה בפורמט גדול ומאיר עיניים.

הנודעים  הדור  גדולי  רבנים,  ששה-עשר  חתמו  עליו  ברכות  מכתב  עם   - לנדיבי-עם  שניתן  סגולה  ספר 
יתקבלו  יזכה שתפילותיו  הזה  בספר התהילים  ומבקש  "בס"ד, המתפלל  בו:  נכתב  וכה  דרכם,  וממשיכי 
לרצון לפני אדון כל, ויהיה לו פרנסה בשפע, ברווח ולא בצער, ויהיו עסקיו מבטיחים, ויהיה לו בריאות 
איתנה ונחת רוח דקדושה מכל צאצאיו, ויתקיימו בו הברכות האמורות בתורה, ויזכה לראות פני משיח". 
באו על החתום בחתימת-ידם גאוני דורינו, הרבנים הצדיקים הנודעים: רבי "חיים פיינשטיין" )ראש ישיבת 
מיר  ישיבת  )מראשי  סגל"  "אברהם  רבי  ברק(;  בני  רבני  )מגדולי  בן שמעון"  "מסעוד  רבי  עטרת שלמה(; 
ברכפלד(; רבי "ברוך ויסבקר" )ראש ישיבת בית מתתיהו(; רבי "נתן זוכובסקי" )ראש ישיבת חכמה ודעת 
ברחובות(; רבי "יצחק הקר" )ראש ישיבת גרודנא באר יעקב(; רבי "בנימין דוד אלישיב" )בעל "יד בנימין", 
בן הגרי"ש אלישיב(; רבי "יצחק שאול בן מרן הגאון הגר"ח קניבסקי זללה"ה"; רבי "יצחק קולדצקי" )חתן 
הגר"ח קניבסקי(; רבי "מרדכי שמואל אדלשטיין" )בן רבי יעקב אדלשטיין(; רבי "ברוך דוב פוברסקי" )ראש 
ישיבת פוניבז'(; רבי "שמעון גלאי"; רבי "דוד יוסף בלאאמו"ר מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל"; רבי "יצחק אזרחי" 
הגראי"ל  )בן  "שרגא שטיינמן"  ורבי  ברק(;  בני  )מרבני  אליעזר שטרן"  "שלמה  רבי  מיר(;  ישיבת  )מראשי 

שטיינמן; מראשי ישיבת ארחות תורה(.
512 עמ'. 23.5 ס"מ. מצב טוב מאוד. כריכה מקורית, מהודרת. נתונה בקופסת קרטון מקורית.

פתיחה: $1000

232. Et Ratzon Siddur – With Handwritten Blessings from Bnei Brak Tzadikim 
(Rabbi Galai, Rabbi Stern and Rabbi Baadani) – "G-d Will Hear and Willingly 
Accept His Prayer for All Good Things
Et Ratzon siddur, Ashkenazi rite, with Tehillim. [Jerusalem?: Simchonim, ca. 
2010s-2020s].
Segulah book given to philanthropists – with blessings handwritten and signed by 
three prominent contemporary Bnei Brak rabbis: R. David Chaim Stern; R. Shimon 
Galai; and R. Shimon Baadani, head of Moetzet Chachmei HaTorah.
Blessings by R. David Chaim Stern (on front endpaper): "In the merit of charity, 
whoever prays devotedly from this siddur, will surely merit that G-d will hear 
and willingly accept his prayer for all good things". This is followed by blessings 
from R. Shimon Galai: "…in the merit of charity to Torah scholars, they will merit 
satisfaction… their prayers be willingly accepted with mercy, and G-d will fulfill 
all their hearts' wishes for the good...", and a brief inscription by R. Shimon Baadani: 
"With much blessing".
[4], 732 pages. 16.5 cm. Very good condition. Original, elegant binding.
Opening price: $300
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233. Kavanat HaLev Tehillim – With 
Blessings Handwritten by Torah Leaders 
– "Whoever Prays and Beseeches from this 
Tehillim Will Merit That His Prayers Will 
Be Willingly Accepted Before the Master of 
All"
Kavanat Halev Tehillim with commentary, 
Shir HaShirim and Perek Shirah, prayers and 
various supplications. [Petach Tikva?]: Machon 
Shirah Chadashah, 2014. Fine edition; large, 
clear format.
Segulah book given to philanthropists, with 
letter of blessings signed by sixteen prominent 
contemporary Torah leaders: "Whoever prays 
and beseeches from the present Tehillim will 
merit that his prayers will be willingly accepted 
before the Master of All. He will have plentiful 
livelihood… his business will prosper. He will 
enjoy good health and satisfaction from all his 
descendants; and see the fulfilment of all the 
blessings mentioned in the Torah, until he merits 
to greet Mashiach". Signed by: R. Chaim Feinstein 
(dean of the Ateret Shlomo yeshiva), R. Masoud 
Benshimon (prominent rabbi in Bnei Brak), 
R. Avraham Segal (dean of the Mir Brachfeld 
yeshiva), R. Baruch Weisbecker (dean of the Beit 
Matityahu yeshiva), R. Natan Zochovsky (dean 
of the Chochmah V'Daat yeshiva in Rechovot), 
R. Yitzchak Hacker (dean of the Grodno Be'er 
Yaakov yeshiva), R. Binyamin David Elyashiv 
(son of R. Y.Sh. Elyashiv), R. Yitzchak Shaul 
Kanievsky (son of R. Chaim Kanievsky), R. 
Yitzchak Koldetzky (son-in-law of R. Chaim 
Kanievsky), R. Mordechai Shmuel Edelstein (son 
of R. Yaakov Edelstein), R. Baruch Dov Povarsky 
(dean of the Ponovezh yeshiva), R. Shimon 
Galai, R. David Yosef (son of R. Ovadia Yosef), 
R. Yitzchak Ezrachi (dean of the Mir yeshiva), R. 
Shlomo Eliezer Stern (a rabbi of Bnei Brak), R. 
Shraga Steinman (son of R. Aharon Yehuda Leib 
Steinman, dean of the Orchot Torah yeshiva).
512 pages. 23.5 cm. Very good condition. Original, 
elegant binding. Placed in original slipcase.
Opening price: $1000
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המגיד  מאת  בנימין,  אמתחת  ספר   .234
מהדורה   - תקנ"ו  מינקוביץ,   - מזאלוזיץ 
משה  רבי  הרה"ק  חתימת   - ראשונה 
ברדיטשובר, מבני היכלא של רבי ישראל 

מרוז'ין 
ספר אמתחת בנימין, על מגילת קהלת, מאת רבי 
בנימין - המגיד מזאלוזיץ. מינקוביץ, דפוס יוסף בן 
יצחק, יחזקאל בן שבח ומשה בן יוסף הנ"ל, ]תקנ"ו 

.]1796
והמחבר  הואיל  ט,  פרק  באמצע  נפסק  החיבור 
נפטר באמצע כתיבתו, וכפי שנכתב בדברי הסיום 
עד שיצאת  לגומרה  "ולא הספיק  שבדף האחרון: 

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

מביא דברים רבים בשם תלמידי הבעש"ט, המגיד ממזריטש, רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב ורבי מנחם מנדל 
מפרמישלן. את רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב הוא מכתיר בתואר "מורי": "ושמעתי ממורי הותיק וחסיד איש 
אלוקי מ' יחיאל מיכל ז"ל...". מחיבוריו הנוספים: "תורי זהב" - על התורה; "חלקת בנימין" - על הגדה של 
פסח; "אהבת דודים" - על שיר השירים. כל חיבוריו נדפסו על ידי בנו רבי אשר זליג, לאחר פטירתו. רבי 
לוי יצחק מברדיטשוב מכתירו בהסכמתו לספר שלפנינו )ובהסכמתו לספרו "חלקת בנימין"(: "אותו צדיק 

בוצינא קדישא איש אלקי...".
חתימה בדף השער: "הק' משה רוזינשטיין מבא"ד ]=מבארדישטוב[" - חתימת ידו של הרה"ק רבי משה 
הלוי רוזנשטיין )"ר' משה'לי בארדיטשובר"; תקפ"א-תרס"ב(, מבני היכלא ותלמיד מובהק של הרה"ק רבי 
ישראל מרוז'ין. לאחר פטירת הרב מרוז'ין הסתופף בצל בנו האדמו"ר רבי אברהם יעקב מסדיגורא, ולאחר 
מכן בצל האדמו"ר בעל "פחד יצחק" מבויאן. איש קדוש ופרוש ומופלג בתורה ובחסידות, שזכה להערצה 
של  המופת  מדמויות  לאחד  והיה  צפת,  בעיר  השתקע  ישראל,  לארץ  עלה  תרי"ג  בשנת  הדור.  מצדיקי 
הקהילה החסידית בגליל. רבי אהרן יוסף לוריא מתארו בספרו ליקוטים יקרים: "הרב הצדיק רבי משה'לי 
באדיטשובר ז"ל, סגר את עצמו במשך שנתיים ימים בביהכ"נ של חסידי מקארוב )טשערנאביל( בצפת, ולמד 
שם סתרי תורה, ואכילתו היתה מעטה כציפור ממש...". שמועות מתורתו ואמרותיו נדפסו בספר עבודת 

הלוים, עם קובץ אור הגנוז, ירושלים תשנ"ז.
]2[, א-יג, יח-קכח דף. 20 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש רבים, עם פגיעות 
בטקסט, משוקמים במילוי נייר. קרעים חסרים בשולי דף השער ומספר דפים נוספים, משוקמים בהשלמות 

נייר. כריכה חדשה.
הספר העברי הראשון שנדפס במינקוביץ. 

פתיחה: $400 

חסידות - עותקים מיוחסים - עם חתימות והקדשות
Chassidut – Books of Important Ownership – 

Signatures and Dedications
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235. שער המלך - חלק ראשון - ברין תקס"א - העותק של "הרב הקדוש מק' מעזיבוז"
ספר שער המלך, על הרמב"ם, מאת רבי יצחק נוניס-בילמונטי; עם חידושי טעם המלך, מאת הרופא רבי 
ברוך ייטלש מפראג; חלק ראשון - מדע, אהבה וזמנים. ברין, דפוס יאזעף ראסמאן, ]תקס"א 1801[. מהדורה 

שניה של שער המלך, ומהדורה ראשונה של החיבור טעם המלך.
עותק מיוחס - בראש השער רישום בכתב-יד )מתקופת ההדפסה בקירוב(: "שייך להרב הקדוש מק' מעזיבוז".

לנו על מי מהרבנים הקדושים מעיירת החסידות מדובר, האם הספר היה שייך להרב הקדוש  ידוע  לא 
רבי ברוך ממז'יבוז', שנפטר בשנת תקע"ב; או שהיה של הרב הקדוש מאפטא רבי אברהם יהושע העשיל, 
שהיה במז'יבוז' בין השנים תקע"ו-תקפ"ה. יתכן גם שהספר היה שייך להרה"ק רבי יוסף משה, בנו של הרב 

מאפטא, שהתגורר במז'יבוז' עד פטירתו בחשון תרי"ב )1851(. 
]5[, ב-פח, ]2[ דף. 38 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, קרעים ובלאי. סימני עש במספר דפים. רישום צנזור 

וחותמת משנת 1837. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $1000

234. Amtachat Binyamin, by the Maggid of Zalozitz – Minkovitz, 1796 – First 
Edition – Signature of Rabbi Moshe Berditchover, Close Disciple of Rebbe 
Yisrael of Ruzhin 
Amtachat Binyamin, on Kohelet, by R. Binyamin, the Maggid of Zalozitz (Zaliztsi). 
Minkovitz (Mynkivtsi): Joseph son of Isaac, Ezekiel son of Shevach and Moses son of 
Joseph, [1796].
The work ends in the middle of chapter 9, since the author passed away while he was 
still in the process of writing this work.
The author, R. Binyamin, Maggid of Zalozitz (d. 1791), was well-versed both in revealed 
and kabbalistic realms of the Torah. A contemporary of the Baal Shem Tov and early 
Chassidic masters, he was one of the first disseminators of Chassidic teachings.
Signature on title page of R. Moshe Rosenstein of Berditchev ("R. Moshele 
Berditchover"; 1821-1902), close disciple of Rebbe Yisrael of Ruzhin, a holy and ascetic 
man, outstandingly well versed in Torah and Chassidut, held in high regard by the 
Tzadikim of his times. Immigrated to Safed in 1853.
[2], 1-13, 18-128 leaves. Approx. 20 cm. Fair condition. Stains, including dampstains. 
Extensive worming, affecting text, repaired with paper. Marginal open tears to title 
page and several other leaves, repaired with paper. New binding.
First Hebrew book printed in Minkovitz.
Opening price: $400
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235. Shaar HaMelech – Part I – 
Brno 1801 – Copy of "the Holy 
Rabbi of Mezhibuzh"
Shaar HaMelech, on the Rambam, 
by R. Yitzchak Nuñez-Belmonte, 
with the Taam HaMelech novellae, 
by the physician R. Baruch Jeitteles 
of Prague; Part I – Mada, Ahavah 
and Zemanim. Brno: Joseph 
Rossmann, [1801]. Second edition 
of Shaar HaMelech, and first edition 
of Taam HaMelech. 
Important ownership – handwritten 
inscription at the top of the title page 
(contemporary to the printing): 
"Belongs to the holy rabbi of 
Mezhibuzh".
We do not know which holy rabbi 
this inscription is referring to – 
whether the book belonged to R. 
Baruch of Mezhibuzh, who passed 
away in 1812; or to R. Avraham 
Yehoshua Heshel of Apta, who 
lived in Mezhibuzh in 1816-1825. 
The book may have also belonged 
to R. Yosef Moshe, son of the rebbe 
of Apta, who lived in Mezhibuzh 
until his passing in 1851.
[5], 2-88, [2] leaves. 38 cm. Good-fair condition. Stains, tears and wear. Worming to 
several leaves. Censorship inscription and stamp from 1837. New leather binding.
Opening price: $1000
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236. Amarot Tehorot (by the Rema of Fano) – Mohyliv, 1810 – Signature of 
Rabbi Shmuel Heller
Amarot Tehorot, five essays from the book Asarah Maamarot by the Rema of Fano, 
with the Yad Yehuda commentary by R. Yehuda Leib Rabbi of Mainz. Mohyliv: Tzvi 
Ze'ev son of David [Rabinstein], [1810].
On the title page, signature and stamps of R. Shmuel Heller (1786-1884), leading Torah 
scholar and physician, rabbi of Safed for sixty years.
[2], 142; 96, [2] leaves. 21.5 cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains. 
Wear. Worming, affecting text. Tears, including tear to title page, and open tears to 
several leaves, affecting text, repaired in part with paper. Stamps and handwritten 
inscriptions. New binding.
Opening price: $300

)לרמ"ע  טהורות  אמרות  ספר   .236
מפאנו( - מאהלוב, תק"ע - חתימת רבי 

שמואל העליר

מספר  מאמרים  חמשה  טהורות,  אמרות  ספר 
פירוש  "עשרה מאמרות" להרמ"ע מפאנו, עם 
מגנצא.  אב"ד  ליב  יהודה  רבי  מאת  יהודה  יד 
]רבין שטיין[,  דוד  בן  זאב  צבי  דפוס  מאהלוב, 

]תק"ע 1810[.
מעבר לדף השער, הסכמת "הרב המאור הגדול 
המפורסם... הגאון האמיתי איש אלוקי, קדוש 
שהיה  זצללה"ה  יצחק  לוי  מוהר"ר  לו  יאמר 

אב"ד דק"ק בארדיטשוב".
בדף השער חתימה וחותמות של "הק' שמואל 
העליר מעה"ק צפת ת"ו". רבי שמואל העליר 
בחכמות  בקי  בתורה,  גאון  )תקמ"ו-תרמ"ד(, 
העולם ובחכמת הרפואה. התחנך בבית החוזה 
כיהן  ישראל.  לארץ  בעצתו  ועלה  מלובלין 
א"ז  )ראה  שנה  ששים  במשך  צפת  של  כרבה 
הלר, הרב המנהיג והרופא, תל אביב תשמ"ט(.
בינוני- מצב  ס"מ.   21.5 דף.   ]2[ צו,  קמב;   ,]2[

טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי. סימני 
עש, עם פגיעות בטקסט. קרעים, בהם קרע בדף השער, וקרעים חסרים במספר דפים, עם פגיעות בטקסט, 

משוקמים בחלקם בהדבקות נייר. חותמות ורישומים בכתב-יד. כריכה חדשה.

פתיחה: $300
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קוריץ,   - אפרים  מחנה  דגל   .237
תק"ע - העותק של "האדמו"ר מארץ 
ישראל", רבי אלתר בידרמן מלעלוב-

סוסנוביץ - מהדורה ראשונה

התורה  סדר  על  אפרים,  מחנה  דגל  ספר 
בדרך החסידות, מאת רבי משה חיים אפרים 
הבעש"ט.  נכד  סדילקוב,  אב"ד  אשכנזי 
]קוריץ, תק"ע 1810 - עותק חסר שער ודפים 

רבים באמצע ובסוף[. מהדורה ראשונה.
בידרמן  אלטר  רבי  האדמו"ר  של  העותק 
מלעלוב וסוסנוביץ, עם חותמותיו: "אברהם 
בצלאל נתן נטע - בההצה"ק ר' אלעזר מנחם 
ירושלם  מעיה"ק   - בידרמאן  זצוקלה"ה 
תובב"א"; "אלטר בהרה"צ הקדוש ר' אליעזר 

מנחם זצ"ל" )חותמת בצורת חתימת יד(. 
האדמו"ר רבי אלטר בידרמן )תרכ"ב-תרצ"ג(, 
נולד בירושלים לאביו הרב הצדיק רבי אלעזר 
"אברהם  נקרא בשם  הוא  מענדיל מלעלוב. 
בצלאל נתן נטע", אך כינויו הוא "אלטער". 
ארבע  בה  ושהה  לפולין  נסע  תרנ"ד  בשנת 
הראשונה  העולם  מלחמת  בראשית  שנים. 
בסוסנוביץ.  והשתקע  לפולין  שוב  נסע 
התפרסם בפולין כ"האדמו"ר מארץ ישראל" 
מוניטין  לו  ויצא  רבי"(,  ישראל  ארץ  )"דער 
ובלבושו  נהג בהליכותיו  ישועות.  פועל  של 
כסלו  כ'  ביום  נפטר  ירושלים.  בני  כמנהג 
תרצ"ה, ואת מקומו בסוסנוביץ מילא אחיינו 
)בן אחיו( רבי מרדכי בן רבי ירחמיאל יוסף. 
שנה וחצי לאחר פטירתו הועלה ארונו לארץ 
החברה  אנשי  הזיתים.  בהר  ונטמן  ישראל 
וגופו  רימה  בו  עלתה  שלא  העידו  קדישא 

היה שלם. 
מספרי  הוא  אפרים"  מחנה  "דגל  ספר 
מן  הוא  הספר  המוקדמים.  החסידות 
ביותר  והמוסמכים  הראשונים  המקורות 
של תורת הבעש"ט, אותה ינק ישירות מפיו 
אפרים  חיים  משה  רבי  הקדוש  המחבר 
מסדילקוב )נפטר בתק"ס(, שהיה נכדו - בן-

זה כתב  נכדו  בתו הצדקנית מרת אדל. על 
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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.
גדולי החסידות הפליגו בדבר קדושתו של הספר וסגולתו לעורר את הקורא בו ליראת שמים, וכפי שכתב 
רבי לוי יצחק מברדיטשוב בהסכמה לספר: "מובטחני שעל ידי החיבור הלז יתלהב לבב אחינו בני ישראל 

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

הלז בהדפסתו, ולקרות בו שתים ושלש דלתות כדי להנות מזיו הוד המתחדש בעולם...".
א-ל, לג-צג, ]1[, צז-קד, קז-קח דף. חסרים 12 דף )במקור: ]2[, קיד דף. דף השער ויתר הדפים החסרים, 
מלבד דף ]2[, הושלמו בצילום(. 20 ס"מ. נייר כחלחל. מצב בינוני. כתמים וכתמי רטיבות. בלאי, קרעים 
וסימני עש, עם פגיעות בטקסט )משוקמים במילוי נייר(. כפי הנראה, חלק מהדפים הושלמו מעותק אחר. 

חותמות ורישומים. כריכה חדשה, עם שדרת עור.

פתיחה: $1000
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237. Degel Machaneh Efraim – Korets, 1810 – Copy of the "Rebbe from Eretz 
Israel", Rabbi Alter Biederman of Lelov-Sosnowitz – First Edition
Degel Machaneh Efraim, Chassidic teachings on the Torah, by R. Moshe Chaim Efraim 
Ashkenazi Rabbi of Sudilkov (Sudylkiv), grandson of the Baal Shem Tov. [Korets, 1810 
– copy lacking title page and many leaves in middle and end]. First edition.
Copy of Rebbe Alter Biederman of Lelov and Sosnowitz, with his stamp and signature-
stamp. 
Rebbe Avraham Betzalel Natan Nata Biederman (1862-1933; known as Rebbe Alter) 
was born in Eretz Israel to Rebbe Elazar Mendel of Lelov. He later served as rebbe in 
Sosnowitz (Sosnowiec, Poland), where he was known as "the rebbe from Eretz Israel" 
and earned the reputation of a wonder-worker. 
This book is an early Chassidic work, one of the first and most reliable sources of the 
teachings of the Baal Shem Tov, which the author, R. Moshe Chaim Efraim of Sudilkov 
(d. 1800), grandson of the Baal Shem Tov (son of the Baal Shem Tov's pious daughter 
Odel), received directly from him.
The book received approbations by foremost Chassidic leaders, who greatly praised 
the holiness of this book, and its ability to inspire whoever studies it with fear of G-d.
1-30, 33-93, [1], 97-104, 107-108 leaves. Lacking 12 leaves (originally: [2], 114 leaves. 
Title page and other missing leaves, apart from leaf [2], replaced in photocopy). 20 
cm. Bluish paper. Fair condition. Stains and dampstains. Wear, tears and worming, 
affecting text (repaired with paper). Some leaves presumably supplied from a different 
copy. Stamps and inscriptions. New binding, with leather spine.
Opening price: $1000
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238. סדרי טהרה / חכמת שלמה מהרש"ל - העותק של האדמו"ר רבי חנוך העניך הכהן 
מאלכסנדר

ספר סדרי טהרה, על שו"ע הלכות נדה, מאת רבי אלחנן אשכנזי אב"ד שאטלאנד. דיהרנפורט, דפוס יוסף 
מייא, ]תקס"ח 1808[. מהדורה שניה.

כרוך עם: ספר חכמת שלמה מהרש"ל, חידושים על הש"ס מאת רבי שלמה לוריא. פיורדא, דפוס איצק בן 
ליב ]בוכבינדר[, ]תקל"ה 1775[.

העותק של הרב הקדוש רבי חנוך העניך הכהן, האדמו"ר הזקן מאלכסנדר בעל "חשבה לטובה". 
בדפי המגן )הקדמי והאחורי(, רישומי בעלות ארוכים בכתב-יד נכדו רבי ישראל מרדכי מורגנשטרן, מהשנים 
תרי"ח-תרי"ט: "נודע בשערי בת רבים שזה המהרש"ל וסדרי טהרה הלז שייך לה"ה הרב החריף ובקי... החסיד 
ועניו המפורסים, עמוד העולם נזר ישראל ותפארתו... מו"ה חנוך העניך הכהן ני"ו החובפ"ק נאווידואוהר, 
תרי"ט לפ"ק"; "נודע בשערי בת רבים שזה המרש"ל שייך לאאמ"ז... ישראל מרדכי מארגינשטערן"; "נודע 
בשער בת רבים שזה המהרש"ל שייך לאאמ"ז... מו"ה חנוך העניך הכהן ני"ו. באתי עה"ח ישראל מרדכי 

במו"ה מנחם מענדיל ני"ו מארגינשטערן". 
לצד רישומים אלה מופיעים רישומים נוספים: "חנוך העניך הכהן" ]הדומים לחתימת ידו של רבי חנוך 

העניך, במכתביו שהופיעו בעבר במכירות "קדם"[. רישום נוסף בדף השער: "הק' חנוך העניך הכהן נ"י". 
חותמות בעלות של "חנוך ווינדערראוויץ" מפאביאניץ.
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האדמו"ר רבי חנוך העניך הכהן לוין מאלכסנדר )תקנ"ח-תר"ל(, בעל ה"חשבה לטובה", מגדולי תלמידיהם 
שנה.  ל-40  קרוב  ברבנות  כיהן  מפשיסחא.  הקדוש"  "היהודי  רבו  ושל  מפשיסחא  בונים  שמחה  רבי  של 
בתחילה כיהן כרב באלכסנדר ובנאווי-דוואהר ]הרישומים בספר שלפנינו הנם מהשנה האחרונה לשהותו 
בנאווי-דוואהר, תרי"ח-תרי"ט[, בשנת תרי"ט עבר לכהן כרב בפרושניץ ]בשנת תרכ"ה עזב את הרבנות, 
וחזר לעיר אלכסנדר כאיש פרטי[. מצאצאי רבי שמואל שאטין הכהן מפרנקפורט )המהרשש"ך - שהיה גם 
סבו של בעל ה"חתם סופר"(. לאחר שתמך ב"מרד הפולני" בשנת תקצ"א )1830( נאלץ להחליף את שם 
משפחתו "שאטין" לשם "לוין". נודע מנעוריו בגאונותו ה'עילוי'ית ובחריפותו הרבה בנוסח פשיסחא-קוצק. 
כל מעשיו היו בהסתר ובחכמה נפלאה. אמרותיו היו חריפות ומתובלות בהומור חד, וידע להסתיר במילתא 
דבדיחותא עניינים נעלים שרק יחידי-סגולה הבינו את משמעותם. היתה שגורה בפיו אמרתו של רבו ר' 
בונים מפשיסחא: כל מצוות ה"לא תעשה" שבתורה נכללים אצלנו ב"לאו" אחד - "אל תהי שוטה!" ]והיה 
אומר זאת בשפה הפולנית: "ניע באנדזש גלאפי!"[, וכל ה"מצוות עשה" שבתורה נכללים אצלנו ב"עשה" 

אחד - "תהיה חכם!" ]בפולנית: "באנדזש מאנדרי!"[.
כובע  ראשו את  לאדמו"ר, כשהסיר מעל  "היהודי הקדוש"  רבו  לימים הכתירו  צעיר  בהיותו אברך  עוד 
ה"ספודיק" שלו, וחבשו לראש תלמידו הצעיר רבי העניך באמרו: "נאה ספודיק זה לראשך...". כשנה לאחר 
פטירת רבי בונים מפשיסחא, קיבל על עצמו ר' העניך את מרות רעו האדמו"ר רבי מנדלי מקוצק. גם לאחר 
פטירת "השרף" מקוצק, קיבל עליו ר' העניך את מרותו של רעו )הצעיר ממנו( רבי יצחק מאיר אלטר מגור. 
רק לאחר פטירתו של בעל "חידושי הרי"מ" בשנת תרכ"ו )1866( נאות רבי העניך הישיש לקבל עליו את עול 
האדמו"רות, להנהיג את עדת חסידי קוצק וגור. תלמידיו ובני משפחתו כותבים עליו כי ראו אצלו בעיניהם 
גילויי רוח הקודש, מופתים ומעשי פלא. אחיינו מעיד עליו כי היה אצלו בעת שהגיעו אליו נשמות מהעולם 
וליקוטים"  לטובה  "חשבה  ספרו  לוקטו במהדורה החדשה של  אלו  סיפורים  בתיקון.  לזכות  כדי  העליון, 

)הוצאת מוסד הרי"מ לוין, ירושלים, תש"ן(, ראה שם.
מרבותיו של האדמו"ר מגור בעל "שפת אמת" )נכד ה"חידושי הרי"מ"(, שהוכתר על ידו כממלא מקומו. 
צאצאיו היו מהיושבים ראשונה במלכות בית גור, ונכדו רבי חנוך צבי הכהן לוין אב"ד בנדין היה חתנו של 
ה"שפת אמת". תלמידיו היו מגדולי גאוני ואדמו"רי פולין, בהם: רבי זאב נחום מביאלה ובנו האדמו"ר רבי 
אברהם מסוכוטשוב בעל "אבני נזר"; האדמו"ר רבי אברהם מפוריסוב; רבי פנחס מנחם יוסטמן אב"ד פילץ; 

רבי יואב יהושע מקינצק בעל "חלקת יואב"; רבי יצחק פייגנבוים מוורשא, ועוד. 
מנדל  מנחם  רבי  של  בנו  מלודז',  מורגנשטרן  מרדכי  ישראל  רבי   - שלפנינו  בספר  החתום  בן-בתו,  נכדו 
מורגנשטרן, בנו של רבי ישראל מטורבין )אחיו של האדמו"ר רבי מנחם מנדל מקוצק(. ראה מכתב אליו 

מסבו הגדול, במכירת "קדם" מס' 66, פריט 51. 
כרך הכולל שני ספרים: ]1[, סט דף; לא, לג-מו, מו-מז, מט-סז דף. 35 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים וכתמי 
עובש. קרעים וסימני עש קשים. דפים מנותקים. חותמות שונות. כריכה מקורית קרועה ופגומה, ללא שדרה.

מקור: מספרי ישראל בפולין שניצלו לאחר השואה ונשלחו לישראל ע"י הספריה המרכזית בוורשה, וחולקו 
לבתי כנסיות ולרבנים "שי משרד הדתות...". רישום בעלות בכתב-ידו של המקובל הירושלמי רבי "אברהם 

משה בהרש"ש המבורגר".

פתיחה: $1000
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238. Sidrei Taharah / Chochmat 
Shlomo by the Maharshal – Copy of 
Rebbe Chanoch Henich HaKohen of 
Alexander 
Sidrei Taharah, on Shulchan Aruch, laws 
of Niddah, by R. Elchanan Ashkenazi 
Rabbi of Schottland. Dyhernfurth: Joseph 
May, [1808]. Second edition.
Bound with: Chochmat Shlomo 
Maharshal, Talmudic novellae by R. 
Shlomo Luria. Fürth: Itzek son of Leib 
[Buchbinder], [1775].
Copy of Rebbe Chanoch Henich 
HaKohen of Alexander, author of 
Chashavah LeTovah. Lengthy inscriptions on the endpapers, attesting that the book 
belonged to Rebbe Chanoch Henich, handwritten by his grandson R. Yisrael Mordechai 
Morgenstern (dated 1858-1859).
Additional inscriptions: "Chanoch Henich HaKohen" (similar to the signature of R. 
Chanoch Henich, on letters offered in past Kedem Auctions). 
Stamps. 
Rebbe Chanoch Henich HaKohen Levin of Alexander (1798-1870), author of Chashavah 
LeTovah, leading disciple of R. Simcha Bunim of Peshischa and of the Yehudi HaKadosh 
of Peshischa. He held a rabbinic position for close to 40 years, first in Alexander and 
Nowy Dwór Mazowiecki, and later in Prosnitz (Przasnysz). Served as rebbe of the Ger 
and Kotsk courts after the passing of the Chiddushei HaRim.
His grandson, whose inscriptions appear in this book is R. Yisrael Mordechai 
Morgenstern of Lodz, son of R. Menachem Mendel Morgenstern (nephew of Rebbe 
Menachem Mendel of Kotsk).
Two books bound together [1], 69 leaves; 31, 33-46, 46-47, 49-67 leaves. 35 cm. Fair-poor 
condition. Stains and mold. Tears and significant worming. Detached leaves. Various 
stamps. Original binding, torn and damaged, without spine.
Provenance: One of the Jewish books recovered in Poland after the Holocaust and sent 
to Israel by the National Library in Warsaw. Distributed to synagogues and rabbis 
by the Ministry of Religions. Ownership inscription handwritten by the Jerusalem 
kabbalist R. Avraham Moshe Hamburger.
Opening price: $1000
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239. ספר אור חדש ונר מצוה )מהר"ל מפראג( - העותק של אדמו"רי ראדומסק - האדמו"ר 
- רישומי קוויטל "לרפואה  ובנו האדמו"ר בעל "חסד לאברהם"  בעל "תפארת שלמה" 

שלמה במהרה"

המהר"ל.   - ליוואי  יהודה  רבינו  מאת  חנוכה,  ענייני  על  מצוה"  ו"נר  אסתר,  מגילת  על  חדש  אור  ספר 
]יוהניסבורג )פרוסיה(, חסר שם מדפיס, תרי"ט בקירוב 1859[. עם הסכמת המגיד מקוזניץ ]ממהדורת וורשא 

תקנ"ח[. בעמוד האחרון, מכתב הסכמה מרבי צבי הירש קאלישער אב"ד טאהרן, מחודש אייר תרי"ט.
בעל  האדמו"ר  ובנו  שלמה"  "תפארת  בעל  הראשון  האדמו"ר   - ראדומסק  אדמו"רי  של  מיוחס  עותק 
"חסד לאברהם". בדף עו/2 חותמת )קצוצה( של האדמו"ר רבי שלמה הכהן רבינוביץ מראדומסק )בעל 
"תפארת שלמה"(. בדף השער רישום בעלות המעיד כי הספר שייך לבנו האדמו"ר רבי אברהם ישכר 
אברהם  מו"ה  כקש"ת  בנש"ק  החסיד  להרב  "שייך  לאברהם"(:  "חסד  )בעל  מראדומסק  רבינוביץ  הכהן 
ישכר הכהן שליט"א מראדומסק". בדף השער רישומי קוויטל עם הזכרת שמות "לרפ"ש במהרה". הגהות 
ורישומים שונים במספר דפים. חותמות רבות של בנו של רבי אברהם ישכר - רבי משה אלימלך רבינוביץ:

"M. Rabinowicz - Nowo-Radomsk", ושל נכדו רבי מנחם אליעזר פרענקיל מראדומסק.
האדמו"ר הראשון מראדומסק - הגאון הקדוש רבי שלמה הכהן רבינוביץ, בעל "תפארת שלמה" )תקס"ג-

תרכ"ו(, מגדולי אדמור"י פולין בדורו. גאון מופלג ואיש קדוש. אביו היה מתלמידיהם של החוזה מלובלין 
ו"היהודי הקדוש", והוא עוד זכה לנסוע עמו אליהם בילדותו. בשנים מאוחרות נעשה רבי שלמה לתלמיד 
בער  רבי  לשמים",  "אור  בעל  מאפטא  מאיר  רבי  הקדוש",  ו"היהודי  ה"חוזה"  של  לתלמידיהם  מובהק 
מראדושיץ ורבי בונם מפשיסחא. בשנת תקצ"ד מונה לכהן כרב העיר ראדומסק ומאות חסידים החלו לבוא 
לשמוע את דברי תורתו. בתחילה ניסה לשלחם מעל פניו, אולם עם השנים נכנע לעול הציבור, והיה מגדולי 
מנהיגי החסידות בדורו. כאשר נסע רבי משה מלעלוב לארץ ישראל, ציווה לעדת חסידיו בפולין להתקרב 
אל האדמו"ר מראדומסק, שעיקר עבודתו היתה ב"אהבת ישראל" ונודע בחכמתו ובפעולותיו לטובת הכלל 
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239. Or Chadash and Ner Mitzvah (Maharal of Prague) – Copy of the Rebbes 
of Radomsk – The Tiferet Shlomo and His Son the Chesed L'Avraham – 
Kvitelach for "Complete and Speedy Recovery"
Or Chadash on Megillat Esther, and Ner Mitzvah on Chanukah, by R. Yehuda Loew – 
the Maharal. [Johannisburg (Prussia), printer not indicated, ca. 1859].
Copy owned by the rebbes of Radomsk – the Tiferet Shlomo, first rebbe of Radomsk and 
his son the Chessed L'Avraham. Stamp (trimmed) on p. 76b of Rebbe Shlomo HaKohen 
Rabinowitz of Radomsk (the Tiferet Shlomo). Ownership inscription on title page, 
attesting that the book belonged to Rebbe Avraham Yissachar HaKohen Rabinowitz 
of Radomsk (the Chesed L'Avraham). Kvitel inscriptions on the title page, with names 
for prayer for complete and speedy recovery. Various glosses and inscriptions on 
several leaves. Many stamps of Rebbe Avraham Yissachar's son – R. Moshe Elimelech 
Rabinowitz, and of his grandson R. Menachem Eliezer Fränkel of Radomsk.
[3], 4-187, [1] pages. 21 cm. Good condition. Stains. Minor wear. Minor tears to several 
leaves. Stamps. Tears to wrappers. New binding.
Opening price: $2000

והפרט. מורו ורבו של "החסיד מהמבורג" רבי אהרן מרקוס )מחבר ספר "החסידות"(, אשר הגיע מגרמניה 
לפולין כדי להתקרב אליו ולהסתופף בעולם החסידות )רבי אהרן מרקוס מתאר אותו בספרו: "צדיק נפלא 
זה היה לו כח משיכה גדול, למרות אופיו הנוקשה והקפדני למראית עין... ההתרשמות שנתקבלה... עד 

שהדמיון הצטרף להכרה כדי לקבוע כי כך ולא אחרת היה מראה של הכהן הגדול..."(.
בנו, רבי אברהם ישכר הכהן רבינוביץ בעל ה"חסד לאברהם" - האדמו"ר השני לשושלת ראדומסק )תר"ג-

קיג-קיד(. לאחר פטירת אביו מילא את מקומו כאדמו"ר לאלפי חסידים  א', עמ'  תרנ"ב, אנצ' לחסידות 
באחת החסידויות המפורסמות בפולין. נודע בצדקותו ובגדלותו בתורה. הירבה בתפילות לישועת ישראל 
והיה "מליץ יושר" בדברי סנגוריה על עם ישראל. רבים היו נוהרים לרדומסק לבקש את ברכותיו. מסופר 
כי רבי אברהם ישכר התמרמר על כך שַרּבּו המשכימים לפתחו בענייני רפואות וישועות, יותר מהמבקשים 
לקבל עצות בדרכי עבודת השם. בספר "אהל שלמה" מובאת מליצה נאה שהיה ה"חסד לאברהם" רגיל 
לאומרה על כך, בדברי הפסוק בתהילים: "היתה לי דמעתי לחם יומם ולילה, באמור אלי כל היום איה 
אלוקיך" - יש לי לבכות על כך שבאים אלי יומם ולילה רק בענייני לחם ופרנסה, במקום שיבואו לדרוש 
בבחינת "איה אלוקיך", לבקש את דרכי העבודה של יראת שמים וחסידות. מחבר הספר "חסד לאברהם" 

על התורה והמועדים.
]1[ עמ'. 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים. בלאי קל. קרעים קלים במספר דפים. חותמות. קרעים  ]3[, ד-קפז, 

במעטפת. כריכה חדשה.

פתיחה: $2000
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240. Amar Neke – Copy of Rabbi Tzvi Meir HaKohen Rabinowitz Rabbi of 
Radomsk, Son of the Tiferet Shlomo
Amar Neke, supercommentary to Rashi's commentary on the Torah, by R. Ovadia of 
Bartenura. Czernowitz: Johann Eckhardt und Sohn, 1857.
Copy of R. Tzvi Meir HaKohen Rabinowitz Rabbi of Radomsk, son of the Tiferet 
Shlomo, with his signature on the title page. 
[2], 5-26; 22; 15; [1], 12; 10 leaves. 20 cm. Good condition. Stains. Some worming, slightly 
affecting text. Inscriptions. Stamps. New leather binding.
Opening price: $400

240. ספר עמר נקא - העותק של רבי צבי 
ראדומסק,  אב"ד  רבינוביץ  הכהן  מאיר 

בנו של ה"תפארת שלמה"

ספר עמר נקא, על פירוש רש"י לתורה, מאת רבי 
 Johann דפוס  טשערנאוויץ,  מברטנורא.  עובדיה 

Eckhardt und Sohn, ]תרי"ז[ 1857. 
אב"ד  רבינוביץ  הכהן  מאיר  צבי  רבי  של  העותק 
חתימתו  שלמה".  ה"תפארת  של  בנו  ראדומסק, 
מאיר  צבי  לשמי  לי  "שייך  השער:  בדף  מופיעה 

הכהן ראבינאוויץ מראדמסק". 
בנו  )ת"ר-תרס"ב(,  רבינוביץ  הכהן  מאיר  צבי  רבי 
מראדומסק  שלמה"  ה"תפארת  בעל  של  השני 
מתמיד  ראדומסק.  העיר  ברבנות  מקומו  וממלא 
עליו  אמר  אביו  ובנסתר.  בנגלה  גדול  ובקי 
ספרים"  אשענקיל  איזט  הירשלע  "בני  בצעירותו: 
]=בני הרשל'ה הוא ארון ספרים[. למד בקביעות כל 
יום לפני עלות השחר בכתבי האר"י בהתלהבות 
עצומה. מסופר עליו כי "מקורביו ראו ממנו דברים 
נפלאים אשר אי אפשר להעלות הכל על הכתב, 
לך,  ויקם  אומר  ותגזר  הפסוק  בו  נתקיים  וממש 
גוזר והקב"ה מקיים... ודבר פלא ראינו, כי  וצדיק 
השמש  ותחשך  גדול  רעש  נעשה  פטירתו  בשעת 
ורוח סערה בא ועקר אילנות הרבה" )אהל שלמה(.

]2[, ה-כו; כב; טו; ]1[, יב; י דף. 20 ס"מ. מצב טוב. 
כתמים. מעט סימני עש, עם פגיעה קלה בטקסט. 

רישומים. חותמות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $400
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 - להרמב"ם  תורה  משנה   .241
העותק   - תקס"ח-תקס"ט  ברדיטשוב, 
של האדמו"ר רבי מנחם נחום מטריסק 

ובריסק - סט שלם בארבעה כרכים

להרמב"ם.  החזקה  היד  תורה,  משנה  ספר 
בער  יששכר  בן  שמואל  דפוס  ברדיטשוב, 
סג"ל, ]תקס"ח-תקס"ט 1808-1809[. המהדורה 
בברדיטשוב.  הראשונה של הרמב"ם שנדפסה 
לוי  מרבי  הסכמות  ב':  ובכרך  א'  בכרך 
מרגליות  בצלאל  מרבי  מברדיטשוב,  יצחק 
מאותה  נוספים  רבים  ורבנים  מאוסטרהא, 

התקופה. סט שלם בארבעה חלקים.
א',  כרך  של  השער  במרכז   - מיוחס  עותק 
רישום בעלות המציין כי הספר שייך לאדמו"ר 
רבי מנחם נחום טברסקי: "שייך להר"נ בן הרב 
עדת  נזר  תפארת  עטרת  המפורסם  הקדוש 
ישראל".  קהלות  ושאר  מטריסק  מ"מ  ישורון 
בכל ארבעת הכרכים מופיעים רישומי בעלות 

של "ר' לובש מחדרקאב" )או: "מחאדרקב"(.
טברסקי  נחום  מנחם  רבי  הקדוש  האדמו"ר 
הבכור  בנו  )תקפ"ט-תרמ"ז(,  ובריסק  מטריסק 
מטריסק"  "המגיד  אברהם  רבי  האדמו"ר  של 
וחתן- )תקס"ו-תרמ"ט(,  אברהם"  ה"מגן  בעל 

ה"מגן  בעל  מטולנא  דוד  רבי  האדמו"ר  דודו 
חסידים, שיבקשו  אליו  היה שולח  ואביו  כאדמו"ר,  לכהן  הוכתר  אביו  בחיי  עוד  )תקס"ח-תרמ"ב(.  דוד" 
יחד עם אחיו  נאלץ להמלט מרוסיה בשנת תרמ"ה,  גזרות השלטון הרוסי  ממנו להתפלל בעבורם. עקב 
רבי מרדכי טברסקי מקוז'מיר. לאחר נדודים רבים התיישב בעיירה קוטלנה שבפרברי העיר בריסק והקים 
בה את חצרו. עמד בקשרי ידידות ואחווה עם רבה של בריסק הגאון בעל "בית הלוי", שאף ביקרו בביתו 
החדש בקוטלנה, ועשה הרבה להעלות את כבודו בעיני החסידים מבני העיר בריסק. ה"בית הלוי" הרשה 
לו להקרא בתואר "הרבי מבריסק". לאחר פטירתו בדמי ימיו )עוד בחיי אביו "המגיד מטריסק"( נשא עליו 
ה"בית הלוי" מספד תמרורים )הראשון לשושלת בריסק, עמ' 366-368(. ילקוט מתורתו נדפס בספר "זכרון 
מנחם נחום" )ירושלים, תשס"ה(, מצאצאיו יצאו שושלות אדמו"רים חשובים: בנו הרה"ק רבי מרדכי זוסיא 

- האדמו"ר מהוצלס-יאס, ובנו הרה"ק רבי משה יהודה ליב טברסקי - האדמו"ר מחלם.
ארבעה כרכים: ]8[, רעח דף; ]4[, רס דף; ]2[, שפט, ]1[ דף; ]2[, שי דף. 36.5 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים, 
בהם כתמי רטיבות. מעט בלאי. סימני עש. כריכות חדשות, עם שילוב פיסות עור מהכריכות המקוריות 

הנאות.

פתיחה: $300
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241. Mishneh Torah by the Rambam – Berditchev, 1808-1809 – Copy of Rebbe 
Menachem Nachum of Trisk and Brisk – Complete Set in Four Volumes
Mishneh Torah, Yad HaChazakah by the Rambam. Berditchev: Shmuel son of Yissachar 
Ber Segal, [1808-1809]. First edition of the Rambam printed in Berditchev. Complete set 
in four volumes.
Ownership inscription in the center of the title page of vol. I, attesting that the book 
belongs to Rebbe Menachem Nachum Twersky of Trisk (Turiisk). Other ownership 
inscriptions. 
Rebbe Menachem Nachum Twersky of Trisk and Brisk (1829-1887), eldest son of the 
Magen Avraham – Rebbe Avraham, Maggid of Trisk. After fleeing from Russia in 1885, 
he settled in a suburb of Brisk, where he established his court. He entertained friendly 
ties with the Beit HaLevi Rabbi of Brisk, who eulogized him upon his passing a short 
while later. 
Four volumes: [8], 278 leaves; [4], 260 leaves; [2], 389, [1] leaves; [2], 310 leaves. 36.5 
cm. Overall good condition. Stains, including dampstains. Some wear. Worming. New 
bindings, incorporating parts of the original leather bindings.
Opening price: $300
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242. Simchat HaRegel Passover Haggadah – Copy of Rebbe Meir Shalom of 
Kalushin and Porisov
Passover Haggadah, with the Simchat HaRegel commentary, by R. Chaim Yosef David 
Azulai – the Chida. Lviv: J. M. Stand, 1864.
Copy of Rebbe Meir Shalom Rabinowitz of Kalushin (Kałuszyn) and Porisov (Parysów), 
as stated in the ownership inscription on the title page. 
Rebbe Meir Shalom Rabinowitz of Kałuszyn (d. 1903), grandson of the Yid HaKadosh 
of Peshischa, and son of Rebbe Yehoshua Asher Rabinowitz of Porisov. A disciple of 
R. Yitzchak of Neshchiz and R. Yechezkel Shraga of Shinova. He served as rabbi of 
Parysów, Garwolin and Kałuszyn. Renowned as a wonder-worker.
[1], 2-22, 27-32, 31-32, [1], 32-34, 37-56, [1] leaves. Misfoliation. 23.5 cm. Fair-good 
condition. Many stains, including dampstains and wine stains. Wear. Minor tears and 
worming. Leaves trimmed close to text, with damage to text in several places. Stamps. 
New leather binding.
Yaari 903; Otzar HaHaggadot 1224.
Opening price: $300

242. הגדה של פסח "שמחת הרגל" - העותק של 
האדמו"ר רבי מאיר שלום מקאלושין ופוריסוב

הגדה של פסח, עם פירוש שמחת הרגל, מאת הגאון רבי 
ישראל  דפוס  לבוב,  החיד"א.   - אזולאי  דוד  יוסף  חיים 

אלימלך שאטנד, ]תרכ"ד[ 1864. 
רבינוביץ  שלום  מאיר  רבי  הקדוש  האדמו"ר  של  העותק 
מקאלושין ופוריסוב. בדף השער רישום בעלות: "שייך לכ"ק 

מרן שליט"א אבדק"ק קאלשין ופאריסאוו וגארווילין".
)נפטר  מקאלושין  רבינוביץ  שלום  מאיר  רבי  האדמו"ר 
יהושע  רבי  האדמו"ר  בן  הקדוש".  "היהודי  נכד  תרס"ג(, 
צבי  יעקב  רבי  וחתן-אחיו  מפוריסוב,  רבינוביץ  אשר 
מפוריסוב. תלמיד רבי יצחק מנשכיז ורבי יחזקאל שרגא 
וקאלושין.  גראוולין  בפוריסוב,  כרב  כיהן  משיניווא. 
נסעו  חסידים  ואלפי  כאדמו"ר  גם  כיהן  תרמ"ט  משנת 
אליו. נתפרסם בעיקר במופתים ובראיית נסתרות ב"רוח 
נפלאים  גילויים  על  מספר  היה  עצמו  )הוא  הקודש" 
על  שלום"  "נהר  מחבר  בחרותו(.  בימי  עוד  לו  שנתגלו 
התורה. תולדותיו והנהגותיו נדפסו בספר "דרך צדיקים" 

)פיעטרקוב, תרע"ב(.
בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   23.5 משובש.  דפים  מספור  דף.   ]1[ לז-נו,  לב-לד,   ,]1[ לא-לב,  כז-לב,  ב-כב,   ,]1[
כתמים רבים, כולל כתמי רטיבות ויין. בלאי. קרעים קלים וסימני עש. חיתוך דפים על גבול הטקסט, עם 

פגיעה בטקסט במספר דפים. חותמות. כריכת עור חדשה.
יערי 903; אוצר ההגדות 1224.

פתיחה: $300
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ווארשא,   - התורה  על  מזרחי   .243
האדמו"ר  עותק   - תרכ"ב-תרכ"ד 
מסוכוטשוב בעל "חסדי דוד", וקרובו 

רבי משה ירוחם מורגנשטרן מקוצק

רש"י  פירוש  על  פירושים  ארבעה  ספר 
אריה  גור  מזרחי,  אליהו  רבינו  התורה:  על 
מאת  האורה  לבוש  מפראג,  המהר"ל  מאת 
רבי מרדכי יפה, שפתי חכמים השלם מאת 
אברהם  דפוס  ווארשא,  משורר.  שבתי  רבי 
]תרכ"ב- ראטהער,  יצחק  ודפוס  באמבערג 

בכרך  חלקים  חמישה   .1862-1864 תרכ"ד[ 
אחד )עם שערים נפרדים(. מעבר לשער של 

ספר במדבר ציור מפת ארץ ישראל. 
)באותיות  בעלות  חותמות  מיוחס:  עותק 
בארנשטיין  "דוד  רבי  האדמו"ר  של  רש"י( 

בהרהג"ק זצוקללה"ה מסאכטשוב". 
בעלות  רישום  הראשון,  השער  בראש 
ירוחם  משה  רבי  משפחתו  קרוב  בחתימת 
ומלואה  הארץ  "לד'  מקוצק:  מורגנשטרן 
חנני ה' בזה משה ירוחם ברמ"י ז"ל מארגין 
מורגנשטרן  ירוחם  משה  רבי  שטערין...". 
משה  רבי  הצדיק  אביו  שם  על  קרוי  הנ"ל, 
האדמו"ר  של  זקוניו  בן  מורגנשטרן,  ירוחם 
בגיל  שנפטר  מקוצק",  "השרף  מנדלי  רבי 
אודותיו:  )ראה  תרכ"ה  סיון  בחודש  צעיר 

אנצי' לחסידות, ג, עמ' שנה(. רבי משה ירוחם )השני( היה אחיינו של האדמו"ר הראשון מסוכוטשוב בעל 
ה"אבני נזר", שהיה חתנו ותלמידו של "השרף מקוצק".

האדמו"ר השלישי מסוכוטשוב - הגאון הקדוש רבי דוד בורנשטיין, נולד בשנת תרל"ו בנשלסק לאביו בעל 
ה"שם משמואל", בן ה"אבני נזר" מסוכוטשוב. בן עשרים נתמנה לרבה של ווישאגראד, שם ניהל ישיבה 
אביו  פטירת  עם  וזגירז'.  טומשוב  ברבנות  לכהן  עבר  הראשונה  העולם  מלחמת  לאחר  לבחורים.  גדולה 
בשנת תרפ"ו הוכתר לאדמו"ר מסוכוטשוב, והיה מחשובי האדמו"רים בפולין. נפטר בגטו ורשה, בחודש 
כסלו תש"ג )1942(. כל צאצאיו נספו בשואה. במצוקות הזמן ההוא אבדו ספריו הרבים ורוב כתביו בסוגיות 
הש"ס בהלכה ובאגדה, שנקראו בשם "חסדי דוד". דפים בודדים מהם, עם פירושים להגדה, ניצלו ונדפסו 
בשם "חסדי דוד" )בסוף הגדת "שם משמואל", מהדורת ירושלים, תש"ז, שנדפסה ע"י אחיו האדמו"ר רבי 

חנוך מסוכוטשוב(.
]2[, קכז דף; ]1[, לה, לד-פו, ]1[ דף; ]3[, ג-מט, פו-צח דף; ]1[, ב-ט, כד-נז, נז-סא דף; ]1[, ו, ]1[, ז-נא דף. 
חסרים דפים נ-פה בספר ויקרא, ותחתם נכרכו - שלא במקומם - דפים י-כג מספר במדבר. 30 ס"מ. מצב 

כללי טוב. כתמים. בלאי ומעט קרעים. חותמות. כריכה חדשה.

פתיחה: $300
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244. שו"ת שארית יוסף - העותק של האדמו"ר רבי נחום דובער פרידמן מסדיגורה, עם 
חתימת ידו

שאלות ותשובות שארית יוסף. לרבי יוסף בן גרשון כ"ץ. ]פיורדא, דפוס אלחנן אטינסזויס[, תקכ"ז ]1767[. 
מהדורה שניה.

העותק של האדמו"ר רבי נחום דובער פרידמן מסדיגורה. בדף המעטפת שנכרך לפני השער מופיעה חתימת 
ידו: "זה הספר שייך לנחום דובער פרידמא]ן[". בדף השער מופיעות שתיים מחותמותיו: חותמת אחת עם 

שמו, "נחום דובער פרידמאן", וסמל האריה במרכזה; וחותמת נוספת "קנין כספי".
האדמו"ר רבי נחום דובער פרידמן מסדיגורה )תר"ג/תר"ד-תרמ"ג(, נכד האדמו"ר רבי ישראל מרוז'ין. בן 
האדמו"ר רבי שלום יוסף וחתן דודו האדמו"ר רבי אברהם יעקב מסדיגורה. רבי נחום דובער נודע כאספן 
חשוב של כתבי-יד וספרים עתיקים. בספרייתו היו כמה סוגי חותמות. ספרים שקיבל מבית אביו נחתמו 
בחותמת "נחלת אבותי", ספרים שנקנו בכספו נחתמו בחותמת "קנין כספי", וספרים שקיבל במתנה נחתמו 

בחותמת "מנחת שי".
בשער: "נדפס בא"ד ]אמשטרדם[". אך ההסכמה ניתנה על ידי רבי יוסף שטיינהארט אב"ד פיורדא למדפיס 

אלחנן אטינזויס מפיורדא.                   
 ]1[, ד, כד, ]4[, כה-לו, לט-מו, מו-נב, נב-נז דף. ספירת דפים משובשת. 19 ס"מ בקירוב. כתמים, קרעים 
ובלאי. סימני עש. במספר דפים חיתוך שוליים על גבול הטקסט, עם פגיעה בכותרות ובטקסט. רישומים. 

חותמות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $300

243. Mizrachi on the Torah – Warsaw, 1862-1864 – Copy of the Chasdei 
David Rebbe of Sochatchov, and of His Relative Rabbi Moshe Yerucham 
Morgenstern of Kotsk
Book of four supercommentaries to Rashi on the Torah: R. Eliyahu Mizrachi, Gur Aryeh 
by the Maharal of Prague, Levush HaOrah by R. Mordechai Jaffe, Siftei Chachamim 
HaShalem by R. Shabtai Meshorer. Warsaw: Abraham Bomberg and Isaac Rother, 
1862-1864. Five parts in one volume (with divisional title pages). Map of Eretz Israel on 
verso of Bamidbar title page.
Important ownership: Stamps (in Rashi script) of Rebbe David Bornsztain of 
Sochatchov (1876-1942; perished in the Holocaust), third rebbe of Sochatchov, son 
of the Shem MiShmuel son of the Avnei Nezer of Sochatchov. Served as rabbi of 
Wyszogród (where he established a yeshiva), Tomashov and Zgierz.
At the top of the first title page, ownership inscription signed by his relative R. Moshe 
Yerucham Morgenstern of Kotsk, grandson of Rebbe Mendel the Seraf of Kotsk, and 
nephew of the Avnei Nezer.
[2], 127 leaves; [1], 35, 34-86, [1] leaves; [3], 3-49, 86-98 leaves; [1], 2-9, 24-57, 57-61 
leaves; [1], 6, [1], 7-51 leaves. Lacking leaves 50-85 of Vayikra. Bound instead are leaves 
10-23 of Bamidbar (bound out of place). 30 cm. Overall good condition. Stains. Wear 
and some tears. Stamps. New binding.
Opening price: $300
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244. Responsa She'erit Yosef – Copy of Rebbe Nachum Dov Ber Friedman of 
Sadigura, with His Signature
Responsa She'erit Yosef by R. Yosef son of Gershon Katz. [Fürth: Elchanan Ottensoos], 
1767. Second edition.
Copy of Rebbe Nachum Dov Ber Friedman of Sadigura, with his signature on the 
wrapper bound before the title page, and two of his stamps on the title page. 
[1], 4, 24, [4], 25-36, 39-46, 46-52, 52-57 leaves. Misfoliation. Approx. 19 cm. Stains, 
tears and wear. Worming. Margins of several leaves trimmed close to text, affecting 
headings. Inscriptions. Stamps. New leather binding.
Opening price: $300
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244b



חסידות – עותקים מיוחסים – עם חתימות והקדשות397 

245. Midrash Tanchuma – Vilna and Horodna, 1833 – Copy of Rebbes of the 
Bender Dynasty
Midrash Tanchuma, with the Etz Yosef and Anaf Yosef commentaries by R. Chanoch 
Zundel of Białystok, with indexes and additions. Vilna and Horodna: Partners [Mannes 
& Zimmel], 1833. First edition of the Etz Yosef commentary, later reprinted in dozens 
of Midrash Tanchuma editions.
Copy owned by the rebbes of the Bender dynasty. Signature on the title page of Rebbe 
Aryeh Leib of Bender (1772-1854), son of the Maggid of Savran R. Shimon Shlomo 
(disciple of the Maggid of Mezeritch); stamps of his grandson Rebbe Yitzchak Wertheim 
Rabbi of Bender (d. 1911), son-in-law of Rebbe Yosef of Radvil.
[5], 255 leaves. 21 cm. Fair condition. Stains and wear. Worming, with significant 
damage to text. Stamps. New leather binding.
Opening price: $400

245. מדרש תנחומא - ווילנא והורודנא, תקצ"ג 
- העותק של אדמו"רי בית בענדר

יוסף,  וענף  יוסף  עץ  הבאורים  עם  תנחומא,  מדרש  ספר 
מפתחות  ועם  מביאליסטוק,  זונדל  חנוך  רבי  מאת 
והוספות. ווילנא והורודנא, דפוס השותפים, תקצ"ג 1833. 
לאחר  יוסף", שנדפס  "עץ  הביאור  ראשונה של  מהדורה 

מכן בעשרות מהדורות של המדרש תנחומא.
עותק מיוחס של אדמו"רי בית בענדר. בדף השער: חתימת 
חותמות  זצלה"ה";  שלמה  שמעון  בהרב  ליב  "ארי'  רבי 
נכדו האדמו"ר רבי "יצחק ווערטהיים - J.W.R.B - אבד"ק 

בענדער"; "יצחק ווערטהיים הרב מבענדער".
בנו  )תקל"ב-תרי"ד(,  מבענדר  ליב  אריה  רבי  האדמו"ר 
של "המגיד מסאווראן" רבי שמעון שלמה )שנפטר בשנת 
תקס"ב; מתלמידי המגיד ממזריטש(. רבי אריה ליב מבנדר 
קרא את שם משפחתו ורטהיים על שם מוצא משפחתם 
ורטהיימר  שמשון  רבי  מווינה  היהודי"  "השר  מגזע 
)תי"ח-תפ"ד(. אחיו היה האדמו"ר רבי משה צבי גוטרמן 

מסאווראן, שנודע בגדולתו בחכמת הקבלה. 
מצאצאיו המשיכה שושלת אדמו"רי בית בענדר, שכיהנו באדמו"רות וברבנות העיר בענדר עד השואה. 
בפרשת  )בספרו  ישראל  לעם  ישועות  כפועל  נודע  השמש"  "אור  בעל  שלמה  שמעון  רבי  האדמו"ר  בנו 
ויקהל, הוא כותב: "שדרך הצדיקים בכל דור ודור לייחד יחודים נפלאים, ועי"ז ממשיכים שפע ברכה בכל 

העולמות..."(. 
נכדו האדמו"ר רבי יצחק וורטהיים )נפטר תרע"א, ושלושה ימים לאחר פטירתו נשרף בנין בית מדרשו(, 
חתן האדמו"ר רבי יוסף מראדוויל. ספרו "בארות המים" יצא לאור מכתבי ידו ע"י מכון בית אהרן וישראל 

)ירושלים, תשנ"ח(.
]5[, רנה דף. 21 ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי. סימני עש עם פגיעות רבות בטקסט. חותמות. כריכת עור 

חדשה.

פתיחה: $400
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פיורדא,   - יוסף  זכרון  שו"ת   .246
 - החסידות  פולמוס   - תקל"ג-תקל"ד 
מחוסט  קטינא  יעקב  רבי  של  העותק 
ה"דברי  תלמיד   - האב"  "רחמי  בעל 

חיים" מצאנז 

רבי  מהגאון  ודרושים  שו"ת  יוסף,  זכרון  ספר 
יוסף משטיינהרט אב"ד פיורדא. פיורדא, דפוס 
תקל"ג-תקל"ד  ]בוכבינדר[,  ב"ב  ליב  בן  איצק 

]1773[. מהדורה ראשונה. 
העותק של רבי יעקב קטינא מחוסט בעל "רחמי 
"יעקב  ידו:  חתימת  השער  דף  בראש  האב". 
קטינא מחוסט, מצפה לשבת בארץ הקדושה". 
)נפטר  הגאון הקדוש רבי יעקב ]קליין[ קטינא 
בואו  לפני  עוד  בחוסט  דין  בית  ראש  תר"ן(, 
מובהק  תלמיד  שיק.  המהר"ם  האב"ד  של 
חיים".  "דברי  בעל  מצאנז  האדמו"ר  של 
העני",  ו"קרבן  האב"  "רחמי  הספרים  מחבר 
אותם הוציא בעילום שם. ספרו "רחמי האב" 
בעשרות  נדפס  רגילה,  בלתי  להצלחה  זכה 
בערבית-יהודית,  מהדורה  )כולל  מהדורות 
שנדפסה בג'רבה, תרצ"ט( והתקבל מאד אצל 

גדולי האדמו"רים והמשפיעים.
דף.   ]2[ סז-קיט,  מו-סז,  כה-מו,   ,]1[ כד,   ,]2[
הקדמת  של  ראשיתה  עם  השני,  הדף  חסר 
בינוני- מצב  ס"מ.   31.5 להלן(.  )ראה  המחבר 

טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות כהים. בלאי. 
נוספים,  ובדפים  השער  בדף  חסרים  קרעים 
בטקסט,  ופגיעות  השער,  במסגרת  פגיעה  עם 
עש  סימני  נייר.  בהדבקות  בחלקם  משוקמים 

קלים. כריכת עור חדשה.
שני  פני  על  המחבר  הקדמת  מופיעה  במקור 
ההקדמה  באמצע  השער.  דף  לאחר  דפים, 
הדף  של  וראשיתו  הראשון  הדף  של  )סופו 
כנגד  ופולמוס  תוכחה  דברי  מופיעים  השני( 
אדמו"רים.  אחרי  והנהירה  החסידות  תנועת 
בין היתר נכתב על התנועה החסידית כי היא 
"כת אחת, אשר אין מהם נחת, מתכנה עדת 
במעשיהם  יבדלו  ]אשר[  ופרושים  חסידים 
ומנהגיהם מקהל עדת קדושים". החסידים נהגו 
לתלוש דפים אלו, ואכן בעותק שלפנינו מופיע 
רק הדף השני של ההקדמה )בפסקה הראשונה 

שלו עדיין ממשיכים דברי התוכחה(. 

פתיחה: $300
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247. ספר עבודת ישראל )קוז'ניץ( - לבוב, תר"י - עותק מיוחס של תלמידי ה"דברי חיים" 
מצאנז

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

לבוב, דפוס משה צבי שרייבר, ]תר"י[ 1850. מהדורה שלישית. 
עותק מיוחס, עם חתימות ורישומי בעלות של שניים מתלמידי האדמו"ר בעל "דברי חיים" מצאנז. 

בשער ובדף המגן הקדמי, חתימות רבות של רבי יעקב יאסקי מהלר מצאנז - "הק' יעקב יאסקי בן מו"ה 
יצחק אשר מאהליר, פ]ה[ צאנז". רבי יעקב יאסקי מהלר היה בנו של רבי יצחק אשר מהלר מהעיר צאנז 
חתנו  קרוב של  וידיד  תלמיד  והיה  טעם"  ה"ברוך  תלמיד  היה  יצחק אשר  ר'  אביו  תרל"ה(.  לפני  )נפטר 
ה"דברי חיים". רבי יעקב יאסקי היה מהחסידים המפורסמים שבין תלמידי ה"דברי חיים". אחיו רבי מנחם 
- צאנז" שאביו קיבל מה"דברי  אליעזר מהלר הדפיס וההדיר ספרי חסידות שונים, בהם "סדר ההקפות 

חיים" )וונדר, אנצי' לחכמי גליציה, ג, עמ' 728-731(.
מגדולי  אדא,  אב"ד  וועבר  אליעזר  מרדכי  לרבי  שייך  שהספר  המעיד  בעלות  רישום  הקדמי  המגן  בדף 
תלמידי ה"דברי חיים": "הספר הקדוש והטהור קנה הרב... הגאון החסיד מו"ה מרדכי אליעזר וועבר נ"י 
אבד"ק אדא והגליל מדינת הגר. אני הכותב עבדו ותלמידו בנו הגדול הק' דוד וועבר מפה מדינת פולניא". 
הרב מאדא - הגאון רבי מרדכי אליעזר וועבר )תקפ"ב-תרנ"ב(, מגדולי תלמידי ה"דברי חיים" מצאנז. כיהן 
ברבנות בקהילות שונות בהונגריה. עלה לירושלים בשנת תרל"ה בערך. מחבר ספרים רבים, בהם גם כתבי 

פולמוס נגד החולקים על פסקיו של מורו ורבו האדמו"ר בעל "דברי חיים". 
דוד  רבי  )תרי"א בערך-תר"ץ(.  וועבר מאדא-ירושלים  דוד  רבי  כותב הרישום שלפנינו, הוא הרה"צ  בנו, 
המשיך בדרכי אביו ר' מרדכי אליעזר, ואף הוא היה מהמסתופפים הקבועים )"היושבים"( בחצר הקודש 
בצאנז ]ברישום הבעלות שלפנינו הוא חותם "מפה מדינת פולניא", וכפי הנראה נכתב בתקופות היותו 
מה"יושבים" בצאנז[. חתנו של רבי אהרן זעליג ליפשיץ ראב"ד ווישניצא )נפטר תרל"ח, בנו של האדמו"ר 
מווישניצא בעל "אריה דבי עילאי"(. בשנת תרל"ה עלה לירושלים יחד עם אביו והיה מהרבנים הממונים 

של "כולל שומרי החומות".
]1[, סט; כ; ו דף. 24.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות )כתמים רבים בדפים האחרונים(. 
בלאי קל. קרע חסר גדול בתחתית דף השער, עם פגיעה במסגרת השער, וקרע חסר בדף האחרון, עם פגיעה 

קלה בטקסט. סימני עש קלים. חותמות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $300

246. Responsa Zichron Yosef – Fürth, 1773 – Polemic Against Chassidut – 
Copy of Rabbi Yaakov Ketina of Khust Author of Rachamei Av – Disciple of 
the Divrei Chaim of Sanz 
Zichron Yosef, responsa and homilies by R. Yosef of Steinhart, rabbi of Fürth. Fürth: 
Itzek son of Leib B.B [Buchbinder], 1773. First edition.
At the top of the title page, signature of R. Yaakov Ketina (d. 1890), author of Rachamei 
Av, close disciple of the Divrei Chaim of Sanz and head of the Khust Beit Din.
[2], 24, [1], 25-46, 46-67, 67-119, [2] leaves. Lacking second leaf, with beginning of 
author's preface (see below). 31.5 cm. Fair-good condition. Stains, including dark 
dampstains. Wear. Open tears to title page and other leaves, affecting title page border 
and text, repaired in part with paper. Minor worming. New leather binding.
The author's preface contains sharp criticism of the Chassidic movement. Chassidim 
would often tear out these leaves; indeed the present copy is lacking the first leaf of the 
author's preface.
Opening price: $300
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247. Avodat Yisrael (Kozhnitz) – Lviv, 1850 – Copy Owned by Disciples of 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 novellae on 
Talmudic topics in Tractate Chullin, by R. Yisrael Hopstein – the Maggid of Kozhnitz. 
Lviv: Moshe Tzvi Schreiber, 1850. Third edition. 
Important copy, with signatures and ownership inscriptions of two disciples of the 
Divrei Chaim of Sanz.
On the title page and front endpaper, many signatures of R. Yaakov Yoske Mahler of 
Sanz, a prominent disciple of the Divrei Chaim of Sanz.
Ownership inscription on the front endpaper, attesting that the book belonged to R. 
Mordechai Eliezer Weber Rabbi of Ada, another leading disciple of the Divrei Chaim. 
The inscription is signed by his son R. David Weber.
R. Mordechai Eliezer Weber of Ada (1822-1892), disciple of the Divrei Chaim of Sanz. 
Served as rabbi in various Hungarian communities, later immigrating to Jerusalem. 
Published several works, including polemic writings against those at variance with the 
rulings of his teacher the Divrei Chaim. 
[1], 69; 20; 6 leaves. 24.5 cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains (many 
stains to final leaves). Minor wear. Large open tear to lower part of title page, affecting 
border, and open tear to final leaf, slightly affecting text. Minor worming. Stamps. 
New leather binding.
Opening price: $300
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הגמרא   - מציעא  בבא  מסכת   .248
מסטרופקוב  הראשון  האדמו"ר  של 

רבי שלום הלברשטאם

עם  מציעא,  בבא  מסכת   - בבלי  תלמוד 
בית  בהוצאת  ווארשא,  חידושי המהרש"א. 
 ,39 נאלעווקי  רחוב  כהנא  אברהם  מסחר 

]תרפ"ט[ 1929. 
הגמרא של האדמו"ר רבי שלום מסטרופקוב. 
בדפי המגן ובדפים נוספים חותמותיו: "ה"ק 
הר"הצ  א"אמו"ר  בן  הלברשטאם  שלום 
ובדפים  המגן  בדפי  זצ"ל".  משינאווע 
שונות,  חתימות  והאחרונים  הראשונים 

רישומים וניסויי קולמוס.
)אברהם( שלום הלברשטאם  רבי  האדמו"ר 
)תרט"ז-ת"ש( בעל "דברי שלום", בנו חביבו 
של האדמו"ר רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם 
)בנו  יחזקאל"  "דברי  בעל  משינווא-צאנז 
בכורו של בעל ה"דברי חיים" מצאנז(, שהיה 
אומר עליו "נשמתו קדושה מאד גבוה מעל 
של  הרביעי  מזיווגו  נולד  שלום  רבי  גבוה". 
אצלו  כי  עליו  אומר  שהיה  הקדוש,  אביו 
נולד  שהוא  מכיון  ישועות,  לפעול  אפשר 
דבי  ה"תנא  דברי  פי  על  וזאת  בקדושה, 
אליהו" )זוטא, פרק ג( ש"הנושא אשה לשם 
את  מושיעין  שהן  "בנים  לו  יהיו  שמים" 

האדמו"ר  והיה  בסטרופקוב  וכאדמו"ר  כרב  כיהן  קצ(.  עמ'  ב,  מצאנז,  הקדוש  )רבנו  צרה"  בעת  ישראל 
הראשון בשושלת אדמור"י סטרופקוב. חצרו היתה הומה תמיד בחסידים רבים, אלפים נהרו לקבל את 

ברכותיו והוא התפרסם במעשי מופת.
]1[, ב-קמג, ]1[ דף. 27.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בלאי וקרעים. דף השער קרוע וחסר בחלקו העליון, 
עם פגיעה בטקסט, משוקם במילוי נייר. קרעים חסרים בדף ב, עם פגיעה בטקסט, משוקמים בהדבקה ומילוי 

נייר. הדבקת נייר דבק בדף ע. חותמות. כריכת עור חדשה. 

פתיחה: $800
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248. Tractate Bava Metzia – Gemara of Rebbe Shalom Halberstam, First Rebbe 
of Stropkov
Babylonian Talmud – Tractate Bava Metzia, with Chiddushei HaMaharsha. Warsaw: 
Abraham Kahana, Nalewki 39, 1929.
Gemara of Rebbe Shalom of Stropkov, with his stamps on the endpapers and other 
leaves. Various signatures, inscriptions and quill trials on the endpapers and first and 
final leaves. 
Rebbe (Avraham) Shalom Halberstam (1855-1940), the Divrei Shalom, first rebbe of 
Stropkov. Son of the Divrei Yechezkel, Rebbe Yechezkel Shraga Halberstam of Shinova, 
who would acclaim him for "his very holy and supremely lofty soul". His court was 
always teeming with Chassidim and thousands came to seek his blessings. He was 
reputed for his wonderworks.
[1], 2-143, [1] leaves. 27.5 cm. Fair-good condition. Stains, wear and tears. Title page 
torn and lacking upper half, with loss of text, repaired with paper. Open tears to leaf 2, 
affecting text, repaired with paper. Tape repair to leaf 70. Stamps. New leather binding.
Opening price: $800
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 - תרל"ט  ירושלים   - שמות   - החמה  אור   .249
הלברשטאם  משה  רבי  האדמו"ר  של  העותק 
נתן  יחיאל  רבי  האדמו"ר  ובנו  מבארדיוב 

הלברשטאם

ספר אור החמה - "והוא החלק השני מספר קרית ארבע", 
מאת   - שמות  ספר  שני,  חלק  הזוהר,  ספר  על  ביאור 
הגאון המקובל רבי אברהם אזולאי מחברון, בעל ה"חסד 
לאברהם" )ש"ל-ת"ד; מאבות-אבותיו של הגאון חיד"א(. 
ירושלים, דפוס יואל משה סלומון, ]תרל"ט 1879[. מהדורה 
ראשונה - נדפסה מכתב-יד, ביוזמת האדמו"ר רבי יחזקאל 
אביו  הסכמות  עם  ושיניווא,  מסטרופקוב  הלברשטאם 
האדמו"ר "דברי חיים" מצאנז, האדמו"ר בעל "ייטב לב", 

ורבנים נוספים. 
אב"ד  הלברשטאם  משה  רבי  האדמו"ר  של  העותק 
יחיאל נתן הלברשטאם  בארדיוב ושל בנו האדמו"ר רבי 
"זה  בעלות:  רישום  השער  שלפני  בדף  בארדיוב.  אב"ד 
קדישא  בוצינא  הגדול  הגאון  להרב  שייך  משייך  הספר 
הלברשטאם  משה  מו"ה  כקש"ת  ופרישא...  חסידא 
שאחריו  בדף  השער,  בדף  והגליל".  בארדיוב  אבד"ק 
ובדפים נוספים, חותמות בעלות של האדמו"ר רבי משה 
 Moses Halberstam - הלברשטאם: "משה הלברשטאם
Rabbiner Bartfeld". בדף השער חותמות בנו: "יחיאל 

נתן הלברשטאם אבדק"ק בארדיוב והגליל". 
בארדיוב- אב"ד  הלברשטאם  משה  רבי  האדמו"ר 

דודו האדמו"ר  וחתן  בנו של האדמו"ר רבי ברוך הלברשטאם מגורליץ,  )תר"י-תשרי תרס"ד(,  בארטפלד 
לידיו את  רבי אהרן הלברשטאם הרב מצאנז. התחנך בבית סבו האדמו"ר רבי חיים מצאנז, שאף מסר 
אביו  בחיי  )הראשון(.  מבובוב  רבי שלמה  בן-דודו  עם  יחד  חיים",  "דברי  ותשובות  ספרו שאלות  עריכת 
נתמנה כרב ואדמו"ר בבארדיוב )Bardejov, בגרמנית: ברטפלד Bartfeld, הונגריה(, ושם קבלו את מרותו 
חסידים רבים. מבניו וחתניו כיהנו ברבנות ובאדמו"רות, בהם חתנו הנודע רבי חנה הלברשטאם מקאלשיץ, 
לייבוש  )תרכ"ה-תרצ"ג; חתן האדמו"ר רבי אריה  נתן הלברשטאם מבארדיוב  יחיאל  רבי  ובנו האדמו"ר 
תחילה  נתקבל  נתן  יחיאל  רבי  בבארדיוב.  ואדמו"ר  כאב"ד  מקומו  את  שמילא  מקשאנוב(,  הלברשטאם 
נקרא  ובשנת תרס"ד  חיים"(,  )עירו של סבו ה"דברי  לנובו-צאנז  לרב בצאנז-ישן הסמוכה  בשנת תרמ"ה 
במחוזות  שהסתופפו  אלה  ובמיוחד  גורליץ  מחסידי  רבים  בארדיוב.  של  ברבנות  אביו  מקום  את  למלא 

השונים של הונגריה קיבלו את מרותו )אנצי' לחסידות, ב, עמ' רכו(. 
החיבור "קרית ארבע - אור החמה" לביאור ספר הזוהר, נותר שנים רבות גנוז בכתב-יד, עד שכתב היד הגיע 
לידיו של הגה"ק רבי יחזקאל הלברשטאם אב"ד שיניווא )תקע"ה-תרנ"ט 1815-1898(. האדמו"ר משיניווא 
טרח רבות בהשגת כתב היד ובהבאתו לבית הדפוס. לשם כך הוא שלח את מקורבו הרה"צ רבי יצחק 

בעהם מקרולי, להדפיסו בעיר הקודש ירושלים, בסדרת ספרי "אור החמה".
]2[, רט, ]1[ דף )דף רט נכרך הפוך(. 32 ס"מ. נייר יבש. מצב בינוני. כתמים, בלאי וקרעים. קרעים חסרים 

בדף השער, עם פגיעה בטקסט, משוקמים במילוי נייר. חותמות ורישומים. כריכת עור חדשה.
ש' הלוי, מס' 265.

פתיחה: $400
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249. Or HaChamah – Shemot – Jerusalem, 1879 – Copy of Rebbe Moshe 
Halberstam of Bardiov and of His Son Rebbe Yechiel Natan Halberstam
Or HaChamah, commentary on the Zohar, Part II – Book of Shemot, by R. Avraham 
Azulai of Hebron, author of Chessed L'Avraham. Jerusalem: Yoel Moshe Salomon, 
[1879]. First edition.
Copy of Rebbe Moshe Halberstam Rabbi of Bardiov (Bardejov). Ownership inscription 
on the leaf preceding the title page, attesting that the book belongs to him; his stamps 
appear on the title page and other leaves. Stamps of his son Rebbe Yechiel Nathan 
Halberstam Rabbi of Bardiov on the title page. 
Rebbe Moshe Halberstam Rabbi of Bardiov (Bartfeld, present day: Bardejov, Slovakia; 
1850-1903), son of Rebbe Baruch Halberstam of Gorlitz. He was raised in the home of 
his grandfather Rebbe Chaim of Sanz, who entrusted him with editing his responsa 
Divrei Chaim, together with his cousin Rebbe Shlomo of Bobov (the first). He served 
as rabbi and rebbe of Bardiov, where he had a large following.
His son Rebbe Yechiel Natan Halberstam (1865-1933) succeeded him as rabbi and rebbe 
of Bardiov. Many Gorlitz Chassidim, especially those located in the various counties of 
Hungary, accepted his authority. 
[2], 209, [1] leaves (leaf 209 bound back to front). 32 cm. Dry paper. Fair condition. 
Stains, wear and tears. Open tears to title page, affecting text, repaired with paper. 
Stamps and inscriptions. New leather binding.
Opening price: $400
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של  העותק   - הרי"מ  שו"ת   .250
האדמו"ר רבי סיני הלברשטאם אב"ד 

זמיגראד, עם חתימות יד קדשו

ספר שו"ת הרי"מ, מאת האדמו"ר רבי יצחק 
מאיר אלטר - האדמו"ר הראשון מגור, עם 
שבת,  ברכות,  מסכתות  על  הרי"מ  חידושי 
נתן  דפוס  ורשה,  וחולין.  יבמות  פסחים, 
מהדורה   .1882 תרמ"ב  שריפטגיססער, 

שניה.
הלברשטם  סיני  רבי  האדמו"ר  של  העותק 
בית  אדמו"רי  מגדולי   - זמיגראד  אב"ד 
קדשו:  יד  חתימות  דף השער,  בשולי  צאנז. 
האלבערשטאם".  "סיני  הלברשטאם";  "סיני 
חותמותיו בדף השער ובדפים נוספים: "סיני 
"סיני הלברשטאם אבד"ק  האלבערשטאם"; 

זמיגראד והגליל יצ"ו".
הלברשטאם  סיני  רבי  מזמיגראד  האדמו"ר 
)תרל"א-תש"א(, מגדולי אדמו"רי בית צאנז. 
)בנו  מגורליץ  ברוך  רבי  האדמו"ר  של  בנו 
על  סיני  בשם  נקרא  מצאנז(,  חיים  רבי  של 
פי פקודת זקנו ה"דברי חיים" )בטעם קריאת 
שמו "סיני", ראה במקורות המצוינים להלן(. 
בקדושה  כקדוש מרחם המנהיג עצמו  נודע 
לילה  כל  קם  מופלא,  השם  עובד  יתירה; 
התפרסם  התפילה.  עד  זהר  ולמד  בחצות 
בגורליץ,  ברבנות  כיהן  מופת.  כבעל  גם 

בקולושיץ ובזמיגרד. משנת תרס"ד אדמו"ר בזמיגרד עיר-רבנותו. בסוף ימיו עבר לקראקא. נכדו רבי מאיר 
הלברשטאם )לימים, האדמו"ר מטשאקאווא-בני ברק( נסע בילדותו מירושלים לקראקא, כדי להניח תפילין 
בהגיעו לגיל מצוות בבית הסב בקראקא, אך באותו הזמן פרצה מלחמת העולם השניה. בניסי ניסים הצליח 
ונספה שם  ליערות אומסק  סביו האדמו"ר הישיש ברח מפני הנאצים  ישראל, אולם  לחזור לארץ  הנכד 
ברעב. באורח פלא נזדמן לבני משפחתו בד לבן לקבורתו ואף העמידו מצבה על קברו. כתביו אבדו בשואה 

)רבינו הקדוש מצאנז, ח"ב, עמ' שסט; מאורי גליציה, ח"ב, עמ' 528(.
]1[, קנז דף. 31.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. בדפים הראשונים כתמי צבע. בלאי. קרעים במספר דפים 

)כולל קרע בדף השער עם פגיעה קלה באחת החתימות(. כריכה חדשה.
ללא יח דף של "הוספות לשו"ת וחידושי הרי"מ", שנוספו לחלק מעותקי מהדורה זו.

פתיחה: $500
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250. Responsa HaRim – Copy of Rebbe Sinai Halberstam Rabbi of Zhmigrod, 
with His Signatures
Responsa HaRim, by Rebbe Yitzchak Meir Alter – the first rebbe of Ger, with Chiddushei 
HaRim on Tractates Berachot, Shabbat, Pesachim, Yevamot and Chullin. Warsaw: 
Nathan Schriftgiesser, 1882. Second edition. 
Copy of Rebbe Sinai Halberstam Rabbi of Zhmigrod – leading rebbe of the Sanz 
dynasty, with his signatures at the foot of the title page and his stamps on the title 
page and other leaves. 
Rebbe Sinai Halberstam of Zhmigrod (Nowy Żmigród; 1871-1941; perished in the 
Holocaust), son of Rebbe Baruch of Gorlitz son of the Divrei Chaim of Sanz. He 
conducted himself with extreme holiness, would awaken every night at midnight to 
study Zohar until the morning prayers. Renowned as a wonder-worker. 
[1], 157 leaves. 31.5 cm. Fair-good condition. Stains. Ink stains to first leaves. Wear. 
Tears to several leaves (including tear to title page, slightly affecting one signature). 
New binding. 
Without 18 leaves of additions, added to some copies.
Opening price: $500

251. שו"ת מהר"ש ענגיל - ווראנוב, תרצ"ו - העותק של האדמו"ר מצאנז רבי יקותיאל 
יהודה הלברשטאם, עם חתימת ידו מתקופת כהונתו כאב"ד קלויזנבורג

ספר שו"ת מהר"ש, חלק חמישי, מאת הגאון רבי שמואל ענגיל אב"ד רדומישלא. ווראנוב, דפוס ר' שמואל 
כץ זינגער, תרצ"ו 1936. מהדורה ראשונה.

יהודה הלברשטאם מצאנז-קלויזנבורג. בדף השער חתימתו המלאה  יקותיאל  רבי  העותק של האדמו"ר 
דקהילת  ]אב"ד  יהודה אבדקהי"ס  יקותיאל  "הק'  טרם השואה:  בקלויזנבורג,  כהונתו  )בעפרון(, מתקופת 
בנתניה:  צאנז"  ב"קריית  ישראל,  בארץ  כאדמו"ר  כהונתו  מתקופת  וחותמת  יצ"ו";  קלויזנבורג  ספרדים[ 
האדמו"ר  של  מספרייתו  ששרדו  הספרים  הם  )נדירים  צאנז"  אבדק"ק  הלברשטאם  יהודה  "יקותיאל 

בקלויזנבורג לפני השואה. רק מעטים מהם חזרו לספרייתו של האדמו"ר בעת שהתגורר ב"קרית צאנז"(. 
אב"ד  ענגיל  שמואל  רבי  הגאון  שלפנינו,  הספר  מחבר  ע"י  להוראה  נסמך  יהודה  יקותיאל  רבי  האדמו"ר 
ראדומישלא, שבחנו והתפעם מגדלותו בתורה וידיעותיו הנרחבות והעמוקות של הגאון הצעיר, עד שאמר 
עליו בהתפעלות מרובה: "אם יהיה העולם ראוי, נזכה שוב לאורו של ה'דברי חיים'!" )רבנו הקדוש מצאנז, 

ב, עמ' שנד(.
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יהודה  יקותיאל  רבי  מצאנז-קלויזנבורג  האדמו"ר 
הלברשטאם )תרס"ד-תשנ"ד(, מגדולי האדמו"רים, 
איש קדוש, גאון וצדיק מפורסם, מרביץ תורה ורב-

החסידות  ועולם  התורה  עולם  ממקימי  פעלים. 
צבי  רבי  בן  השואה.  שלאחר  השנים  בחמישים 
מגורליץ  ברוך  רבי  )בן  רודניק  אב"ד  הלברשטאם 
בן ה"דברי חיים" מצאנז(. בזיווגו הראשון היה חתן 
האדמו"ר בעל "עצי חיים" רבי חיים צבי טייטלבוים 
אב"ד סיגט. נסמך להוראה בידי הגאונים רבי מאיר 
)מחבר הספר שלפנינו(,  ורבי שמואל ענגיל  אריק 
וכיהן ברבנות הקהילה החסידית בעיר קלויזנבורג. 
לאחר השואה, בה נספו אשתו וכל צאצאיו, נשא 
אונגר  דוד  שמואל  רבי  של  בתו  את  שני  בזיווג 
אב"ד נייטרא. מצעירותו נודע כאיש קדוש מופלג 
ביראת שמים, גאון מופלג, בקי בכל הש"ס ודברי 
הפוסקים. בימי השואה שמר בכל מאודו את צלם 
הצוררים,  במחנות  עובד  ובעודו  שלו,  האלוקים 
על- נפש  במסירות  בקודש  עבודתו  את  המשיך 

השואה  לאחר  ההלכה.  דקדוקי  כל  עם  אנושית 
התנער מעפר והלהיב מחדש את שלהבת היהדות 
את  במחנות  הקים  בגרמניה.  העקורים  במחנות 
כשרים  מטבחים  כנסיות,  בתי  הרבנות,  מוסדות 
לחזק  למחנה  ממחנה  נוסע  והיה  תורני,  וחינוך 
השבורים  הלבבות  את  ולעודד  הדת  ענייני  את 
של "שארית הפליטה" ניצולי השואה. לאחר מכן 
ישראל  לארץ  עלה  תש"כ  ובשנת  לארה"ב,  נסע 

והתיישב בנתניה. הקים את הקהילות הגדולות של חסידות צאנז בארה"ב, ירושלים ונתניה, ובהן ישיבות 
ומוסדות תורה וחסד. בקרית-צאנז בנתניה הוקם על ידו בית החולים "לניאדו", המתנהל עד היום על-פי 
הוראותיו. בשנותיו האחרונות הקים את "מפעל הש"ס" העולמי, לעריכת מבחנים חודשיים ללימוד הש"ס 

על-ידי אלפי לומדי-תורה בכל העולם.
ז, ]1[, 204 עמ'. 31.5 ס"מ. נייר יבש ושביר. מצב כללי טוב. כתמים. הדבקת נייר בשולי דף השער, עם פגיעה 

קלה במסגרת השער. כריכה ישנה, בלויה. תו-ספר. 
במפעל הביבליוגרפיה נרשמו ]2[ עמ' נוספים בסוף הספר, שאינם נמצאים בעותק שלפנינו.

פתיחה: $500
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251. Responsa Maharash Engel – Vranov, 1936 – Copy of Rebbe Yekutiel 
Yehuda Halberstam of Sanz, with His Signature from His Tenure as Rabbi of 
Klausenburg
Responsa Maharash, Part V, by R. Shmuel Engel Rabbi of Radomyshl. Vranov: Samuel 
Singer, 1936. First edition. 
Copy of Rebbe Yekutiel Yehuda Halberstam of Sanz-Klausenburg (1904-1994), with his 
full signature from his tenure as rabbi of Klausenburg, before the Holocaust, penciled 
on the title page. Stamp from his tenure as rebbe in Eretz Israel, in Kiryat Sanz, Netanya 
(books from the rebbe's library in Klausenburg which survived the Holocaust are rare, 
and only few of them returned to the rebbe's library in Kiryat Sanz).
Rebbe Yekutiel Yehuda was rabbinically ordained by R. Shmuel Engel, author of this 
book, who was greatly impressed by the young Torah scholar's breadth of knowledge. 
7, [1], 204 pages. 31.5 cm. Dry, brittle paper. Overall good condition. Stains. Marginal 
paper repair to title page, slightly affecting border. Old binding, worn. Bookplate. 
The Bibliography of the Hebrew Book lists [2] additional pages at end of book which 
are not found in this copy.
Opening price: $500

252. ספר נאות דשא, מבעל ה"ערבי נחל" - מהדורה ראשונה - לבוב, תרכ"א - עותק 
מיוחס - אדמו"רי בית דעעש

ספר נאות דשא, שאלות ותשובות על שולחן ערוך, מאת האדמו"ר רבי דוד שלמה אייבשיץ, בעל "ערבי 
נחל" ו"לבושי שרד". לבוב, דפוס בעריל ליב נעכליס, ]תרכ"א[ 1861. מהדורה ראשונה. 

עותק מיוחס למשפחת אדמו"רי בית דעעש. בראש דף השער רישום בעלות בכתב-יד וחתימת הרה"צ רבי 
נפתלי צבי הורוויץ מדעעש, משנת תרע"ד. במרכז השער חותמת של אחיינו האדמו"ר רבי יוסף פאנעט 

מדעעש.
הרה"צ רבי נפתלי צבי הורביץ )תרמ"א-תרצ"ה(, מצאצאי האדמו"ר רבי נפתלי מרופשיץ )ונקרא על שמו: 
"נפתלי צבי הורוויץ"(. בשנת תרנ"ט נשא את בתו של האדמו"ר רבי משה פאנעט אב"ד דעעש, וכיהן כל 

ימיו כמגיד ומרביץ תורה בעיר דעעש.
האדמו"ר רבי יוסף פאנעט )תרנ"ה-תשכ"ב(, בנו של האדמו"ר רבי יחזקאל פאנעט אב"ד דעעש בעל "כנסת 
יחזקאל". משנת תרפ"ט אב"ד וראש ישיבה באילונדא )טרנסילבניה(. לאחר הכיבוש הגרמני נמלט מגטו 
ההריסות,  את  לקומם  לדעעש  חזר  המלחמה  לאחר  שרדו.  וכך  מילדיו  תשעה  עם  יחד  לרומניה  דעעש 
ולאחר מכן היגר לארצות הברית. התיישב בברוקלין, ניו-יורק, והקים מחדש את שושלת חסידות דעעש. 

כאבותיו, שימש כנשיא כולל אהבת ציון לעדת זיבנבירגן שבא"י.
]3[, קכח, ו דף. 35.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות גדולים. בלאי וקרעים. קרעים חסרים 

במספר דפים. כריכת עור חדשה.                  
בסופו של הספר נוספו ו דף עם שתי תשובות מאת הגאון רבי שלמה קלוגר.

פתיחה: $300
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252. Neot Deshe, by the Arvei 
Nachal – First Edition – Lviv, 1861 
– Important Ownership – Rebbes 
of the Deyzh Dynasty
Neot Deshe, responsa on Shulchan 
Aruch, by Rebbe David Shlomo 
Eybeschutz, author of Arvei Nachal 
and Levushei Serad. Lviv: B. L. 
Necheles, 1861. First edition.
Important copy, owned by the rebbes 
of the Deyzh dynasty. At the top of 
the title page, ownership inscription 
handwritten and signed by R. Naftali 
Tzvi Horowitz of Deyzh (Dej), dated 
1914. In the center of the title page, 
stamp of his nephew Rebbe Yosef 
Paneth of Deyzh.
R. Naftali Tzvi Horowitz (1881-
1935), descendant of Rebbe Naftali of 
Ropshitz. Son-in-law of Rebbe Moshe 
Paneth Rabbi of Deyzh. Maggid and 
Torah disseminator in Deyzh.
Rebbe Yosef Paneth (1895-1962), son 
of the Knesset Yechezkel – Rebbe 
Yechezkel Paneth Rabbi of Deyzh. 
Following the Holocaust, he returned 
to Deyzh in efforts rebuild the community, and later immigrated to the United States 
where he reestablished the Deyzh Chassidut. 
[3], 128, 6 leaves. 35.5 cm. Good-fair condition. Stains, including large dampstains. 
Wear and tears. Open tears to several leaves. New leather binding.
6 leaves with responsa by R. Shlomo Kluger added at end of book.
Opening price: $300
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שפירא  למהר"ן  ביאורים  ספר   .253
ארץ  מפת   - שנ"ג  ונציה,   - )זיוף( 
ישראל - העותק של האדמו"ר רבי משה 

אייכנשטיין מזידיטשוב

התורה,  על  רש"י  פירוש  על  ביאורים,  ספר 
נתן  ]רבי  הראדנה  מק"ק  נתן  ר'  "שחבר... 
וקומין  דזניטי  מטיאו  דפוס  ונציה,  שפירא[". 

פריזיניי, ]שנ"ג 1593[.
סולם  ישראל,  ארץ  מפת  איורים:  מספר  מכיל 

יעקב, מנורת המקדש, ועוד.
יוחס בדף השער ולאורך הספר לרבי  זה  חיבור 
של  ביאוריו  זיוף.  אלא  זה  אין  אך  שפירא,  נתן 
רבי נתן על פירוש רש"י לתורה נדפסו למעשה 
שנ"א- ולובלין,  )קראקא  שפר"  "אמרי  בספר 

בנו,  מספר  שפר"  ל"אמרי  בהקדמה  שנ"ז(. 
שלפנינו:  הזיוף  הדפסת  על  שפירא,  יצחק  רבי 
ביאורים,  איזה  יצא בדפוס  ימים  "שזה שנתיים 
נקראים על שם הגאון א"א ]אדוני אבי[ ז"ל, כי 
המציאוהו אנשי' אנשי בלי עול מלכות שמים... 
מתוכו...".  ומזוייף  גדול...  באילן  לתלותו  ורצו 
על  שלפנינו  הספר  להחרמת  הביא  הזיוף  גילוי 

ידי רבני פולין.
אייכנשטיין.  משה  רבי  האדמו"ר  של  העותק 
בדפי הספר חותמות רבות שלו מתקופת כהונתו 

בזידיטשוב: "הק' משה אייכענשטיין חו"ק זידיטשוב יע"א". 
עמ'  ג',  לחסידות  אנצי'  )תרל"ד?-תש"ד,  מזידיטשוב-וורצקי-מונקאטש  אייכנשטיין  משה  רבי  האדמו"ר 
ערליך.  הירש  צבי  רבי  וחתנו של  מוורצקי  אייכנשטיין  בעריש  יששכר  רבי  בן  זידיטשוב.  רנג(, משושלת 
נתמנה לאב"ד זידיטשוב בשנת תרנ"ב, והוכתר לאדמו"ר על מקום אביו בזידיטשוב בשנת תרפ"ד. בהמשך 
עבר לוורצקי ולמונקאטש. נודע בהתמדתו הגדולה, עד שאמרו עליו כי תוך כדי שינה הוא מצטט קטעי 
גמרא ללא טעות. חלק מדברי תורתו נדפסו בספר "זכרון משה". בנו רבי אליהו, נתמנה לאדמו"ר תחתיו 

בזידיטשוב. נספה באושוויץ.
בדפי הספר מספר הגהות, תיקונים ורישומים.

קפ דף. 20 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי. קרעים חסרים בשולי דפים )בעיקר 
בדפים האחרונים(, עם פגיעה קלה בטקסט במספר דפים, משוקמים במילוי נייר. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $700
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254. אות חיים ושלום )מונקאטש( / צוואת 
רבי  והגהות  חתימות   - אלעזר"  ה"מנחת 
ישעיה'לה  רבי  חתן  קליין,  חיים  ראובן 

מקרעסטיר

ספר אות חיים ושלום - ספר אות חיים על הלכות 
מילה, מאת  על הלכות  אות שלום  וספר  תפילין, 
האדמו"ר רבי חיים אלעזר שפירא אב"ד מונקאטש. 
בערגסס, דפוס ר' שמואל שמלקא קליין מסעליש, 

תרפ"א ]1921[. מהדורה ראשונה.
הקדוש...  רבינו  של   - "צוואה  קונטרס  עם:  כרוך 
נולד  זצללה"ה...  הכ"מ  שפירא  אלעזר  חיים  מרן 
סיון  לחודש  ב'  לשמים...  ועלה  תרל"ב,  טבת  ה' 

תרצ"ז". מונקאטש, דפוס גראפיא, תרצ"ז ]1937[.
חותמת )מחוקה(, והקדשה עצמית של הגאון רבי 
ראובן חיים קליין אב"ד סנינא )הכותב שקיבל את 
מו"ה  המופלג...  האברך  היקר  אחי  "מאת  הספר 
מעשר  למעלה  הספר  בגליונות  דוד.."(.  מרדכי 
מהן  )אחת  בכתב-ידו  ארוכות  למדניות  הגהות 

קצוצה(. 
)תרמ"ד- קליין  חיים  ראובן  רבי  הצדיק  הגאון 

תש"ב; נספה בשואה(, חתנו של הצדיק המפורסם 

253. Sefer Biurim by Rabbi Natan Shapiro (Forgery) – Venice, 1593 – Map of 
Eretz Israel – Copy of Rebbe Moshe Eichenstein of Zidichov
Sefer Biurim, super-commentary to Rashi's commentary on the Torah, by R. Natan 
[Shapiro] of Horodna. Venice: Matteo Zanetti and Comino Presegno, [1593].
Includes several illustrations: map of Eretz Israel, Jacob's ladder, the Temple menorah, 
and more.
Although this work is attributed on the title page (and throughout the book) to R. 
Natan Shapiro, it is in fact a forgery. R. Natan's original super-commentary to Rashi's 
commentary on the Torah was published at the same time, by his son R. Yitzchak, 
under the title Imrei Shefer (Krakow and Lublin, 1590-1597). In his foreword to Imrei 
Shefer, R. Yitzchak declared Sefer Biurim to be a forgery. This book was then banned 
by the rabbis of Poland.
Copy of Rebbe Moshe Eichenstein of Zidichov-Veretski-Munkacs (1874?-1944; 
perished in Auschwitz), with many of his stamps from his tenure as rabbi of Zidichov.
Several glosses, emendations and corrections.
180 leaves. 20 cm. Good-fair condition. Stains, including dampstains. Wear. Marginal 
open tears (mostly to final leaves), slightly affecting text in several places, repaired 
with paper. New leather binding. 
Opening price: $700
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חסידי  )מחשובי  ממונקאטש  קליין  דוב  צבי  רבי  של  ובנו  מקרעסטיר,  שטיינר  ישעיה'לה  רבי  האדמו"ר 
מונקאטש(. תלמיד ה"דרכי תשובה" ממונקאטש ותלמיד רבי נתנאל פריד בעל "פני מבין". בשנת תרס"ב 
בחר בו רבי ישעיה'לה מקרסטיר לחתן לבתו הגדולה הרבנית רבקה פיגא, והחזיקו כעשר שנים על שולחנו 
בכבוד רב. בשנת תרע"ב התמנה לאב"ד ור"מ בסנינה שבמזרח סלובקיה, שם כיהן למעלה מ-30 שנה, עמד 
בראשות ישיבה והעמיד בה הרבה תלמידים. בשנת תרצ"ח הדפיס את ספרו שו"ת "מטה ראובן" על יורה 
דעה. בפתח ספרו הוא מקדיש כמה שורות לזכר חמיו הקדוש: "זכר צדיק לברכה ה"ה כבוד קדושת מו"ח 
הרב הצדיק המפורסים מופת הדור בוצינא קדישא חסידא ופרישא, עמוד החסד, רבים הלכו לאורו, כקש"ת 
מו"ה ישעי' בר' משה זצ"ל מב' קערעסטור, וכבוד חמותי הרבנית הצדיקת... אשר ביתם היה פתוחה לרוחה 
כביתו של אברהם אבינו עליו השלום, החזיקו אותי בביתם רבות בשנים בכבוד גדול... ואין די מילין בפרי 
עטי להעלות על הגליון רב טובתם אשר הטיבו עמדי בחיים חיותם...". בשנות השואה גירשו הנאצים את 
כל תושבי סנינה למחנה השמדה. אחד מראשי העיר הנוצריים הציע לו מקום מסתור, אך רבי ראובן חיים 
מיאן להצעה, ואמר שהוא מעדיף להיות יחד עם תלמידיו ואנשי קהילתו. בשנת תש"ב נרצח במחנה סמוך 

ללובלין. 
]8[, ט-תב עמ'; ]2[, ג-ח עמ'. 22 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים. כריכה חדשה.

פתיחה: $300
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255. ספר זכרון זאת )מהחוזה מלובלין( - וורשא, תרכ"ט - מהדורה ראשונה - העותק של 
האדמו"ר מסלונים בעל "דברי שמואל" ובנו האדמו"ר רבי יששכר ליב ויינברג מסלונים 

ספר זכרון זאת, מאמרי חסידות וקבלה על פרשיות התורה וליקוטים על נ"ך, מאת הרה"ק רבי יעקב יצחק 
הלוי הורוויץ - החוזה מלובלין. ווארשא, דפוס נתן שריפטגיססער, ]תרכ"ט[ 1869. מהדורה ראשונה. 

עותק מיוחס - הספר שלפנינו היה שייך לאדמו"ר מסלונים רבי שמואל ויינברג, בעל "דברי שמואל", ולאחר 
פטירתו עבר בירושה לבנו האדמו"ר רבי יששכר ליב. בראש דף השער שתי חותמות, מטושטשות מאוד: 

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

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

מטשכנוב, ובמשך ששה שבועות אלו הספיק לחזור על כל הש"ס.

254. Ot Chaim VeShalom (Munkacs) / Will of the Minchat Elazar – Signatures 
and Glosses by Rabbi Reuven Chaim Klein, Son-in-Law of Rabbi Yeshaya of 
Kerestir
Ot Chaim VeShalom – on laws of tefillin and Brit Milah, by Rebbe Chaim Elazar Shapira 
Rabbi of Munkacs (Mukachevo). Beregsaz (Berehove): R. Shmuel Shmelke Klein of 
Selish, 1921. First edition.
Bound with: Will of Rebbe Chaim Elazar Shapira, the Minchat Elazar. Munkacs: Grafia, 
1937.
Stamp (deleted) and inscription by R. Reuven Chaim Klein Rabbi of Snina. Over ten 
lengthy scholarly glosses in his handwriting (one trimmed).
R. Reuven Chaim Klein (1884-1942; perished in the Holocaust), son-in-law of the 
renowned Tzaddik Rebbe Yeshaya Steiner of Kerestir, and son of R. Tzvi Dov Klein of 
Munkacs (a prominent Munkacs Chassid). Disciple of the Darchei Teshuva of Munkacs. 
Served as rabbi of Snina (Slovakia) for over thirty years. He also headed the yeshiva 
there, and edified many disciples. 
[8], 9-402 pages; [2], 3-8 pages. Approx. 22 cm. Good condition. Stains. New binding.
Opening price: $300
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255. Zikaron Zot (by the Chozeh of Lublin) – Warsaw, 1869 – First Edition 
– Copy of the Divrei Shmuel of Slonim and His Son Rebbe Yissachar Leib 
Weinberg of Slonim
Zikaron Zot, Chassidic and kabbalistic essays on the Torah portions and selections 
on Neviim and Ketuvim, by R. Yaakov Yitzchak Horowitz – the Chozeh of Lublin. 
Warsaw: Nathan Schriftgiesser, 1869. First edition. 
The present book was owned by Rebbe Shmuel Weinberg of Slonim – the Divrei 
Shmuel, and after his passing it was inherited by his son Rebbe Yissachar Leib, as the 
two stamps (very indistinct) at the top of the title page attest (compare to enclosed 
material).
Rebbe Shmuel Weinberg of Slonim, author of Divrei Shmuel (1850-1916), grandson 
and close disciple of the Yesod HaAvodah. His eldest son, Rebbe Yissachar Leib 
Weinberg (1873-1928), succeeded him as rebbe in Slonim, alongside his brother Rebbe 
Avraham Weinberg, the Beit Avraham.
[2], 74 leaves. 23 cm. Good condition. Stains (many stains to title page and several other 
leaves). Margins of two leaves cut, not affecting text. Stamps. New leather binding.
Opening price: $300

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

אנצ' לחסידות, א, עמ' צה-צו(.
)כתמים  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   23 דף.  עד   ,]2[
נוספים(. שוליים  רבים בדף השער ובמספר דפים 
חתוכים בשני דפים, ללא פגיעה בטקסט. חותמות. 

כריכת עור חדשה.

פתיחה: $300 
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ביאלוזרקה,   - הקודש  טהרת   .256
תקס"ו - העותק של האדמו"ר רבי משה 

הגר מראדוביץ - הגהות ורישומים

קבלה  על-פי  הנהגות  הקודש,  טהרת  ספר 
בנימין  רבי  מאת  חלקים,  ב'  מוסר,  ודברי 
וואלף. בליזורקע ]ביאלוזרקה[, דפוס מרדכי בן 

שמואל, תקס"ו ]1806[. 
ספר זה )שנקרא במהדורתו הראשונה "טהרות 
הקודש", אמשטרדם תצ"ג( הוא מקור לרבים 
שנדפסו  התפלה  וכוונות  ההנהגות  מספרי 

אחריו.
העותק של הרה"ק רבי משה הגר מראדוביץ-

שלו:  חותמות  סוגי  שתי  השער  בדף  צפת. 
ו"משה  סעריט"  מק"ק  הצדיק  בהרב  "משה 
במרכז  אריה  איור  )עם  מסעריטה"  האגיר 
בעלות  רישום  הקדמי  המגן  בדף  החותמת(. 
שאמרו  פי  על  "אף  וחתימתו:  בכתב-ידו 
חכמים שאסור לכתוב על הספר, מ"מ משום 
שאין  על  מקפידים  שאין  בליעל  אנשי  שיש 
שלהם ונוטלים תחת הגלימא ואומרים שאין 
החותם  כל  יאשמו  לא  ע"כ  מאומה,  בידם 
בו, לד' הארץ ומלואה תבל ויושבי בה - הק' 
בהרב הצדיק שליט"א". מתחת  משה האגיר 
רישום  בהם  שונים,  רישומים  זה  לרישום 
"קוויטל" לישועה: "שיינדיל בת לאה לישועה 

בקרב ולישועה בנפש ובגוף".
בדפי הספר מספר הגהות קבליות בכתב רש"י.

)ת"ר- מראדוביץ  הגר  משה  רבי  האדמו"ר 
רסד-רסה(,  עמ'  ג,  לחסידות,  אנצי'  תרס"ב, 
בעל "ויקח משה", בנו של האדמו"ר מראדוביץ 
רבי יוסף אלטר הגר )תק"פ-תרל"ט, שהיה בנו 
השני של האדמו"ר רבי חיים מקוסוב וחתן בנו 
של האדמו"ר רבי משה צבי מסאווראן(. לפני 
שהקים את חצרו בראדוביץ כיהן אביו מספר 
)סעריט(. בשנת  בעיר סערעט  שנים כאדמו"ר 
צפת  לעיה"ק  האדמו"ר  אביו  עלה  תרל"ג 
ומינהו על מקומו בעיר ראדוביץ, אך הוא מסר 
את כס האדמורו"ת לבנו רבי ישראל ועלה אל 
אביו בעיה"ק צפת )בהמשך עבר אביו הקדוש 
העתיק  הקברות  בבית  נמצא  וקברו  לחיפה 
משה  רבי  השתקע  תרנ"ז  בשנת  בחיפה(. 
בעיר.  האשכנזי  הישוב  מאבות  והיה  בחיפה 
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בשנת תרנ"ט שב לצפת. ראה אודותיו בהקדמת המהדורה החדשה של ספרו "ויקח משה" בהוצאת ישיבת 
ויזניץ - בני ברק, תש"ס(.

]4[, סו דף; נו דף )חסרים 2 דפים אחרונים: נז-נח(. 20.5 ס"מ. נייר כחלחל. מצב טוב-בינוני )מספר דפים 
קרעים  קרעים.  בטקסט.  פגיעות  מעט  עם  עש,  סימני  ובלאי.  כהים(  כתמים  )בהם  כתמים  בינוני(.  במצב 
רישומים.  ובדף האחרון.  בדף המגן  דבק לשיקום  נייר  בדף האחרון. הדבקות  פגיעה בטקסט  חסרים עם 

חותמות. כריכה חדשה.
אחד מתוך שלושת הספרים העבריים היחידים שנדפסו בביאלוזרקה )אוקראינה(, בדפוס שהוקם ע"י יורשי 
רבי משה המדפיס דק"ק מינקאוויץ. ראה: א' יערי, הדפוס העברי במינקאוויץ, קרית ספר, יט, תש"ב-תש"ג, 

עמ' 268.

פתיחה: $300
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256. Taharat HaKodesh – Bilozirka, 1806 – Copy of Rebbe Moshe Hager of 
Radovitz – Glosses and Inscriptions
Taharat HaKodesh, kabbalistic practices and words of ethics, 2 parts, by R. Binyamin 
Wolf. Bilozirka: Mordechai son of Shmuel, 1806.
This book serves as source for many subsequent books of practices and prayer kavanot.
Copy of Rebbe Moshe Hager of Radovitz-Safed, with his stamps on the title page (two 
types) and his handwritten and signed ownership inscription on the front endpaper, 
followed by various inscriptions, including a kvitel inscription for salvation. 
Several kabbalistic glosses in Rashi script.
Rebbe Moshe Hager of Radovitz (1840-1901), author of Vayikach Moshe, son of Rebbe 
Yosef Alter Hager of Radovitz. Immigrated to Eretz Israel, settling in Safed and later 
in Haifa, where he became one of the founders of the Ashkenazi settlement in the city.
[4], 66 leaves; 56 leaves (lacking final 2 leaves: 57-58). 20.5 cm. Bluish paper. Good-fair 
condition (several leaves in fair condition). Stains (including dark stains) and wear. 
Worming, slightly affecting text. Tears. Open tears affecting text on final leaf. Tape 
repairs to endpaper and final leaf. Inscriptions. Stamps. New binding.
One of the only three Hebrew books printed in Bilozirka.
Opening price: $300
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257. Marganita Shapira – Amsterdam, 
1767 – Copy of Rebbe Menachem 
Mendel Hager of Visheve
Marganita Shapira, homilies on the 
topic of Shofar blowing, by R. Avraham 
Oppenheim. Amsterdam: Gerard Johann 
Janson, 1767. Only edition. 
Copy of Rebbe Menachem Mendel 
Hager of Visheve, with his signature on the front endpaper.
Rebbe Menachem Mendel Hager of Visheve (1885-1941), son of the Ahavat Yisrael 
of Vizhnitz. Served as rabbi of Vizhnitz, and later of Visheve, where he founded the 
Beit Yisrael yeshiva. A leader of Agudath Yisrael and member of the Moetzet Gedolei 
HaTorah.
[5], 78 leaves. 19 cm. Good condition. Stains. Signatures and stamps. New leather binding.
Opening price: $300

257. ספר מרגניתא שפירא - אמשטרדם, 
תקכ"ז - העותק של האדמו"ר מווישיווא 

רבי מנחם מנדל הגר

תקיעת  בענייני  דרשות  שפירא,  מרגניתא  ספר 
]אופנהיים[.  א"ה  אברהם  רבי  מאת  שופר, 
תקכ"ז  יאנסון,  יוהאן  גירראד  דפוס  אמשטרדם, 
שאול  רבי  הסכמות  יחידה.  מהדורה   .]1767[
אב"ד אמשטרדם, רבי שלמה שלם אב"ד ספרדים 

באמשטרדם ורבי שאול הלוי אב"ד האג.
חתימת  עם  מווישיווא,  האדמו"ר  של  העותק 
מענדיל  "מנחם  הקדמי:  המגן  בדף  קדשו  יד 

אויברווישא האגער". 
האדמו"ר מווישווא, הגאון הקדוש רבי מנחם מנדל 
הגר )תרמ"ה-תש"א, אנצי' לחסידות, ג, עמ' צה-

משנת  מוויז'ניץ.  ישראל"  ה"אהבת  של  בנו  צו(, 
תרפ"א  משנת  ויז'ניץ.  העיר  כאב"ד  כיהן  תרס"ח 
 ,)Vișeu de Sus )אויבער-ווישא  ווישווא  אב"ד 
בה הקים את ישיבת "בית ישראל". לאחר פטירת 
אביו בשנת תרצ"ו החל לכהן באדמו"רות. מראשי 
התורה".  גדולי  "מועצת  וחבר  ישראל"  "אגודת 
מנחם",  "שארית  הספרים  בסדרת  נדפסה  תורתו 

על התורה, מועדים ושו"ת. 
]5[, עח דף. 19 ס"מ. מצב טוב. כתמים. חתימות 

וחותמות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $300 
257a
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258. ספר רמון גדיש - ברין, תקמ"ח 
- עותק מיוחס - רבי נתן נטע ברודא 
- חתימות האדמו"ר  אב"ד שוסבורג 

מוויז'ניץ בעל "דמשק אליעזר"

ספר רמון גדיש, חידושים ופלפולים בסוגיות 
רבי  בן  סג"ל  אלכסנדר  רבי  מאת  שונות, 
אברהם הלוי. ברין, דפוס יאזעף קארל נייא 

מאן, ]תקמ"ח[ 1788. מהדורה יחידה. 
חותמות  רישומים,  עם  מיוחס,  עותק 
רישומי  השער  בעמוד  בעלים.  וחתימות 
שהספר  המעידים  תקס"ה,  משנת  בעלות 
אב"ד  ברודא  נטע  נתן  רבי  להגאון  שייך 
שוסבורג - מגדולי דורו, אב"ד בעיר מולדתו 
בשנת  פטירתו  עד  תקע"ה  משנת  שוסבורג 
סופר  החתם  עם  שו"ת  בקשרי  עמד  תר"ט. 
תקכד,  אות  סופר,  חתם  בתשובות  )אישים 

עמ' שכא(.
"אליעזר  האדמו"ר  של  בעלות  חותמות 
אבדק"ק   - שליט"א  בהה"צ   - האגער 
המגן  בדף  קדשו  יד  חתימות  וויזניצא". 
אב"ד  שליט"א  בהה"צ  "אליעזר  האחורי: 

דפה". 
ה"דמשק  בעל  הגר  אליעזר  רבי  האדמו"ר 
אליעזר" מוויז'ניץ )תרנ"א-אלול תש"ו, אנצ' 
לחסידות א' עמ' רנב-רנג(. בנו של ה"אהבת 
ישראל" מוויז'ניץ וחתנו של רבי יצחק מאיר 
נתמנה  תרפ"ב  בשנת  מקופיטשניץ.  העשיל 
"בית  ישיבת  את  בה  והקים  ויז'ניץ  לאב"ד 
פטירת  לאחר  אליעזר".  ודמשק  ישראל 
אביו התמנה לאדמו"ר בוויז'ניץ. פעל רבות 
מהשואה.  יהודים  והצלת  ציבור  בענייני 
והתיישב  ישראל  לארץ  עלה  תש"ד  בשנת 
ישיבת  את  מחדש  הקים  בה  אביב,  בתל 

ויז'ניץ.
טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   21.5 דף.  ב-מט   ,]2[
מאוד.  מוכתם  השער  דף  ובלאי.  כתמים 
חותמות.  בטקסט.  פגיעות  עם  עש  סימני 

כריכת עור חדשה.

פתיחה: $300
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258. Rimon Gadish – Brno, 1788 – Important Ownership – Rabbi Natan Nota 
Broda Rabbi of Schossberg – Signature of the Damesek Eliezer Rebbe of 
Vizhnitz
Rimon Gadish, novellae and pilpulim on various Talmudic topics, by R. Alexander 
Segal son of R. Avraham HaLevi. Brno: Joseph Karl Neumann, 1788. Only edition. 
Copy with inscriptions, stamps and signatures. Ownership inscriptions on the title 
page, from 1805, attesting that the book belongs to R. Natan Nota Broda Rabbi of 
Schossberg – a Torah leader in his times, rabbi of his hometown Schossberg from 1715 
until his passing in 1849. Corresponded with the Chatam Sofer.
Stamps of Rebbe Eliezer Hager, the Damesek Eliezer of Vizhnitz (1891-1946), with his 
signature on the back endpaper. 
[2], 2-49 leaves. 21.5 cm. Good-fair condition. Stains and wear. Title page very stained. 
Worming, affecting text. Stamps. New leather binding.
Opening price: $300
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259. ספר בת עיני )זלוטשוב( - דובנא, תקנ"ח - מהדורה ראשונה - עותק מיוחס - האדמו"ר 
רבי שלמה פרידמן מסדיגורא והאדמו"ר רבי שלמה פרידמן מטשורטקוב - עם רישומי 

קוויטל "להצלחה ברו"ג ובכל טוב"

זלוטשוב, תלמיד המגיד  דוב בער מגזע צבי אב"ד  יששכר  רבי  ושו"ת, מאת  עיני, חידושי ש"ס  ספר בת 
ממזריטש ורבי יחיאל מיכל מזלוטשוב. דובנא, ]דפוס יהונתן בהרמ"י )יעקב מוויעליטש([, ]תקנ"ח 1798[. 

מהדורה ראשונה. 
עותק מיוחס לאדמו"רי בית רוז'ין, עם חותמותיהם. בדף השער ובדף השני רישומי קוויטל שונים, בהם 

בקשות להזכרה: "להצלחה ברו"ג ]ברוחניות וגשמיות[ ובכל טוב". 
בדף השער חותמת מוקדמת עם סמל נשר במרכזה: "שלמה פרידמאן - S. FRIEDMAN" - כפי הנראה, 
זו חותמתו של האדמו"ר רבי שלמה מסדיגורא בן האדמו"ר רבי אברהם יעקב פרידמן )הראשון( מסדיגורא 
)אנצ' לחסידות, ג', עמ' תשיג( ]חותמת זו אופיינית לבית סדיגורא-רוז'ין, והיא דומה בצורתה לחותמות 
גיסם  לחותמות  מבויאן,  פרידמן  יצחק  רבי  והאדמו"ר  מסדיגורא  פרידמן  ישראל  רבי  האדמו"ר   - ֶאחיו 
האדמו"ר רבי נחום דובער פרידמן ולחותמות בן-דודם האדמו"ר רבי אברהם מתתיהו פרידמן משטעפנשט[. 
בהמשך הגיע הספר אל האדמו"ר רבי שלמה פרידמן מטשורטקוב. חותמותיו מופיעות בדף השער ובדף 

נוסף.
האדמו"ר רבי שלמה פרידמן מטשורטקוב )תרנ"ד-תשי"ט(, בן האדמו"ר רבי נחום מרדכי פרידמן מטשורטקוב 
וחתן דודו רבי ישראל מסדיגורא. סבו מצד אביו הוא האדמו"ר רבי ישראל פרידמן מטשורטקוב, וסבו מצד 
משפחתו  עם  ברח  מרדכי  נחום  רבי  האדמו"ר  אביו  מסדיגורא.  פרידמן  שלמה  רבי  האדמו"ר  הוא  אמו 
מווינה סמוך לשואה, עלה ארצה והקים את חצרו בתל אביב. בנו רבי שלמה מילא את מקומו באדמו"רות 
לאחר פטירתו, והוא למעשה האדמו"ר הרביעי והאחרון לשושלת אדמו"רי טשורטקוב. מחבר הספר "דברי 

שלמה".
מחבר הספר היה ידיד נעוריו ובן-דודו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב, עמו התיידד בעת שהתגוררו יחדיו 
בעיר לוברטוב. רבי יששכר בער ורבי לוי יצחק היו נשואים לבנות דודות ממשפחת פרץ מלוברטוב )שהיו 
מצאצאי גולי ספרד(. רבי יששכר בער נשא את בתו של רבי צבי הירש פרץ, ורבי לוי יצחק נשא את בתו 
של רבי ישראל פרץ. רבי לוי יצחק וידידו רבי יששכר בער התקרבו יחדיו לחסידות בעקבות קרוב משפחתם 

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

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

מרגליות אב"ד סקאליט, שעלה עם חותנו לעיה"ק צפת.
]2[, קיט, ]1[ דף. 20.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמים כהים וכתמי רטיבות. סימני עש בדף השער 
ובדפים נוספים, עם פגיעות בטקסט ובמסגרת השער, משוקמים בהדבקות נייר. חותמות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $400
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259. Bat Eini (Zlotchov) – 
Dubno, 1798 – First Edition – 
Important Ownership – Rebbe 
Shlomo Friedman of Sadigura 
and Rebbe Shlomo Friedman 
of Chortkov – With Kvittelach 
"For Success in Spiritual and 
Material Matters and All 
Goodness"
Bat Eini, Talmudic novellae and 
responsa, by R. Yissachar Dov Ber 
MiGeza Tzvi Rabbi of Zlotchov 
(Zolochiv), disciple of the Maggid 
of Mezeritch and R. Yechiel Michel 
of Zlotchov. Dubno: [Jonathan son 
of Jacob of Wielowies], [1798]. First 
edition.
Copy owned by the rebbes of the 
Ruzhin dynasty, with their stamps. 
Various kvittel inscriptions on the 
title page and second leaf, including 
requests to be mentioned in prayer for "success in spiritual and material matters and 
all goodness".
On the title page, early stamp of Shlomo Friedman – presumably Rebbe Shlomo son 
of Rebbe Avraham Yaakov Friedman (the first) of Sadigura.
The book was later in the possession of Rebbe Shlomo Friedman of Chortkov (1894-
1959, last rebbe of the Chortkov dynasty). His stamps appear on the title page and 
another leaf.
The author, R. Yissachar Dov Ber was a friend and cousin of R. Levi Yitzchak of 
Berditchev. One of his disciples was R. Chaim of Czernowitz, author of Be'er Mayim 
Chaim, who describes in his book Eretz HaChaim the Divine Inspiration he witnessed 
in his teacher.
[2], 119, [1] leaves. 20.5 cm. Fair condition. Stains, including dark stains and dampstains. 
Worming to title page and other leaves, affecting text and title page border, repaired 
with paper. Stamps. New leather binding.
Opening price: $400
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260. ספר המנהיג - לבוב, תרי"ח - עותק מיוחס 
מסדיגורא  פרידמן  שלמה  רבי  האדמו"ר   -

והאדמו"ר רבי שלמה פרידמן מטשורטקוב

ספר המנהיג, דינים, מנהגים וסדרי תפילות וברכות, מאת 
 D. H. דפוס  לבוב,  הירחי.  ]ראב"ן[  נתן  בן  אברהם  רבי 

Schrenzel, ]תרי"ח[ 1858. 
עותק מיוחס לאדמו"רי בית רוז'ין, עם חותמותיהם. 

במרכזה:  נשר  סמל  עם  מוקדמת  חותמת  השער  בדף 
זו  הנראה,  כפי   -  "S. FRIEDMAN  - פרידמאן  "שלמה 
חותמתו של האדמו"ר רבי שלמה מסדיגורא בן האדמו"ר 
)אנצ'  מסדיגורא  )הראשון(  פרידמן  יעקב  אברהם  רבי 
לבית  אופיינית  זו  ]חותמת  תשיג(  עמ'  ג',  לחסידות, 
 - ֶאחיו  לחותמות  בצורתה  דומה  והיא  סדיגורא-רוז'ין, 
רבי  והאדמו"ר  מסדיגורא  פרידמן  ישראל  רבי  האדמו"ר 
יצחק פרידמן מבויאן, לחותמות גיסם האדמו"ר רבי נחום 
דובער פרידמן ולחותמות בן-דודם האדמו"ר רבי אברהם 

מתתיהו פרידמן משטעפנשט[.
פרידמן  שלמה  רבי  האדמו"ר  אל  הספר  הגיע  בהמשך 
מטשורטקוב. חותמתו מופיעה בדף השער: "הרב שלמה 

פרידמן מטשורטקוב".
האדמו"ר רבי שלמה פרידמן מטשורטקוב )תרנ"ד-תשי"ט(, 
בן האדמו"ר רבי נחום מרדכי פרידמן מטשורטקוב וחתן 
דודו רבי ישראל מסדיגורא. סבו מצד אביו הוא האדמו"ר 

רבי ישראל פרידמן מטשורטקוב, וסבו מצד אמו הוא האדמו"ר רבי שלמה פרידמן מסדיגורא. אביו האדמו"ר 
רבי נחום מרדכי ברח עם משפחתו מווינה סמוך לשואה, עלה ארצה והקים את חצרו בתל אביב. בנו רבי 
והוא למעשה האדמו"ר הרביעי והאחרון לשושלת  שלמה מילא את מקומו באדמו"רות לאחר פטירתו, 

אדמו"רי טשורטקוב. מחבר הספר "דברי שלמה".
]92[ דף. 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני עש קלים. כריכה חדשה בשילוב חלקים מהכריכה המקורית. 

פגמים וסימני עש בכריכה.

פתיחה: $300

260. Sefer HaManhig – Lviv, 1858 – Important Ownership – Rebbe Shlomo 
Friedman of Sadigura and Rebbe Shlomo Friedman of Chortkov
Sefer HaManhig, laws, customs and orders of prayers and blessings, by R. Avraham 
son of Natan (Raavan) HaYarchi (of Lunel). Lviv: D. H. Schrenzel, 1858. 
Copy owned by the rebbes of the Ruzhin dynasty, with their stamps.
On the title page, early stamp of Shlomo Friedman – presumably the stamp of Rebbe 
Shlomo of Sadigura, son of Rebbe Avraham Yaakov Friedman (the first) of Sadigura. 
The book was later in the possession of Rebbe Shlomo Friedman of Chortkov (1894-
1959, last rebbe of the Chortkov dynasty); his stamp appears on the title page.
[92] leaves. 21 cm. Good condition. Stains. Minor worming. New binding, incorporating 
parts of original binding. Defects and worming to binding.
Opening price: $300

260



חסידות – עותקים מיוחסים – עם חתימות והקדשות425 

261. ספר אור זרוע - חלקים ראשון 
ושני - ז'יטומיר, תרכ"ב - העותק של 
 - מהוסיאטין  ישראל  רבי  האדמו"ר 

מהדורה ראשונה

סדר  פי  על  הלכות  פסקי  זרוע,  אור  ספר 
התלמוד, מאת רבינו יצחק ב"ר משה מווינה. 
ז'יטומיר, דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע 
מסלאוויטא,  הרב  נכדי  שפירא,  העשיל 
שנדפסה  ראשונה  מהדורה   .1862 תרכ"ב 
מתוך כתב-יד שהיה גנוז כשש מאות שנה. 

שני חלקים בשני כרכים. 
שם הספר ומקום הדפוס נדפסו בדיו אדומה.

העותק של האדמו"ר רבי ישראל מהוסיאטין. 
חותמות   - החלקים  שני  של  השער  בדפי 
ישראל  של  הספרים  "אוצר  ספרייתו: 

פריעדמאן מהוסיאטין".
פרידמן  ישראל  רבי  הקדוש  האדמו"ר 
אדמו"רי  זקן  )תרי"ח-תש"ט(,  מהוסיאטין 
בנו של האדמו"ר  ישראל,  רוז'ין בארץ  בית 
של  )בנו  מהוסיאטין  פייביש  מרדכי  רבי 
החל  תרנ"ד  משנת  מרוז'ין(.  קדישא  הסבא 
לכהן באדמו"רות, והיה מגדולי האדמו"רים 
הפוסקים  גדולי  בגליציה.  המפורסמים 
הרב  כדוגמת  בצילו,  הסתופפו  בגליציה 
מטשיבין, רבי מאיר אריק וה"מחזה אברהם". 
במלחמת העולם הראשונה העביר את חצרו 
ישראל  לארץ  עלה  תרצ"ז  בשנת  לווינה. 
והתיישב בתל-אביב. איש קדוש מלא הוד, 

בשורות  עם  יצאו  ומצוקות  בעיות  עם  אליו  שנכנסו  אנשים  מופלאים.  סיפורים  אודותיו  מסופרים  אשר 
מפתיעות ומדויקות. ברוח קדשו ראה דברים ברורים בנוגע לנעלם ולעתיד. "לא מעט עובדות מסופרות 
על היותו בו זמנית בשני עולמות, ואף משתתף בבית דין של מעלה בדיון על איש זה או אחר, או בקביעת 
גורלו של העולם..." )הרב ד"ר מאיר צבי גרוזמן, אמרו צדיק, רמת-גן תשס"ו, עמ' 111(. ידוע סיפור תפילתו 
על קברו של ה"אור החיים" במעמד גדולי המקובלים בזמן השואה, כשהיה חשש כי הצבא הנאצי בפיקודו 
של רומל ינצח בחזית המצרית, וסכנת השמדה נשקפה ליישוב היהודי בארץ ישראל. לפי המפורסם, אמר 

אז כי הצורר לא ישלוט בארץ ישראל.
שני כרכים. חלק ראשון: 4, ]2[, 5-232 עמ'. חלק שני: 4, 184 עמ'. 37.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני 

עש, עם פגיעות בטקסט. כריכות עור חדשות.

פתיחה: $400 
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262. ספר פלח הרימון - לבוב, תרמ"ז 
שלמה  רבי  האדמו"ר  של  העותק   -
מראדומסק  רבינוביץ  הכהן  חנוך 
והאדמו"ר רבי אברהם ישכר אנגלרד 

מראדזין

מדרשים  על  פירוש  הרימון,  פלח  ספר 
בצלאל  רבי  מאת  הקבלה,  פי  על  תמוהים 
וואלף  זאב  אורי  דפוס  לבוב,  מסלוצק. 

סאלאט, ]תרמ"ז 1887[.
דרוש   · נוספים:  ספרים  ארבעה  עם  כרוך 
פסח גדול, מאת רבי יעקב עמדין - היעב"ץ. 
חנני'  שאול  דפוס  קראקא,  אצל  פאדגארזע 
דייטשער, תר"ס ]1900[. · חלקי אבנים, על 
לידא.  דוד  רבי  מאת  לתורה,  רש"י  פירוש 
]פאדגארזע אצל קראקא, דפוס שאול חנני' 
יעקב,  קהלת   ·  .]1898 תרנ"ח  דייטשער, 
רבי  מאת  העזר,  ואבן  חיים  אורח  חידושי 
פישר,  יוסף  דפוס  קראקא,  מליסא.  יעקב 
תרנ"ד 1894. · פרשת דרכים זוטא, מאת רבי 
יעקב צבי יאליש. קראקא, דפוס יוסף פישר, 

תרמ"ה 1885.

261. Or Zarua – Parts I and II – Zhitomir, 1862 – Copy of Rebbe Yisrael of 
Husiatyn – First Edition 
Or Zarua, halachic rulings following the order of the Talmud, by R. Yitzchak son of 
R. Moshe of Vienna. Zhitomir: R. Chanina Lipa and R. Yehoshua Heshel Shapira, 
grandsons of the rabbi of Slavita, 1862. First edition, published based on a manuscript 
which had been hidden for six hundred years. Two parts in two volumes.
Copy of Rebbe Yisrael Friedman of Husiatyn, with his stamps on the title pages of 
both parts.
Rebbe Yisrael Friedman of Husiatyn (1858-1948), last grandson of Rebbe Yisrael of 
Ruzhin. Immigrated to Eretz Israel in 1937, and settled in Tel Aviv. He is famous for his 
prayers at the gravesite of the Or HaChaim during WWII, when he declared that the 
Nazis would not succeed in conquering Eretz Israel.
Two volumes. Part I: 4, [2], 5-232 pages. Part II: 4, 184 pages. 37.5 cm. Good-fair 
condition. Stains. Worming, affecting text. New leather bindings.
Opening price: $400
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העותק של האדמו"ר מראדומסק רבי שלמה חנוך הכהן רבינוביץ, עם חתימות ידו בדף השער ובדף המגן 
של ספר פלח הרימון: "שלמה חנוך הכהן ראבינוויץ".

האדמו"ר מראדומסק - רבי שלמה חנוך הכהן רבינוביץ )תרמ"ב-תש"ב(, מגדולי האדמו"רים בפולין. נינו 
של האדמו"ר רבי שלמה מראדומסק, ובנו של רבי יחזקאל מראדומסק. כיהן כאדמו"ר מגיל צעיר, לאחר 
פטירת אביו בשנת תרע"א. בתקופה שבין שתי מלחמות העולם הרים את קרן התורה והחסידות בפולין 
וייסד את רשת הישיבות "כתר תורה - ראדומסק", שבמסגרתה פעלו כ-36 ישיבות ברחבי פולין וגליציה 
קשאנוב,  קראקא,  צ'נסטוכוב,  פיעטרקוב,  קטוביץ,  קילץ,  ראדומסק,  בנדין,  סוסנוביץ,  )בלודז',  המערבית 
אושפיצין, ועוד(. האדמו"ר היה מעורב בכל ענייני הניהול הרוחני והתלמודי של רשת הישיבות, יחד עם 
חתנו הרה"ק רבי דוד משה הכהן רבינוביץ )ר' מויש'לה(. בימי השואה שהה בגטו וורשה, ונהרג שם עם 
כל בני משפחתו. הובא למנוחות באוהל האדמו"ר מנובומינסק בבית הקברות בוורשא )ראה אודותיו: אלה 

אזכרה, ב, עמ' 236-245(.
בדף ב - חותמת של רבי "אברהם ישכר ענגלארד אבדק"ק סאסנאווצא". האדמו"ר מראדזין - רבי אברהם 
ישכר אנגלרד )תר"ע-תשס"ו(, בנו של רבי ישעיהו אנגלרד אב"ד סוסנוביץ )תרמ"ח- תש"ב, נספה בשואה; 
חתנו הבכור של האדמו"ר רבי נתן נחום הכהן מקרימילוב-ראדומסק(, וחתנו של האדמו"ר רבי מרדכי יוסף 
אלעזר מראדזין. עמד בראש רשת הישיבות של ראדזין בפולין וסייע לגיסו האדמו"ר רבי שמואל שלמה 
ליינר בהנהגת החסידות. כל משפחתו ומשפחת חותנו נספו בשואה והוא ניצל בנס. לאחר השואה היגר 
לארה"ב, ובשנת תשי"ד הוכתר לאדמו"ר מראדזין ועלה לארץ הקודש. האריך ימים ועד זקנה ושיבה הרביץ 

תורה וחסידות בעירו בני ברק.
יש לציין שספרים רבים מספריית האדמו"ר רבי שלמה חנוך מראדומסק וחתנו רבי דוד משה הכהן רבינוביץ 
עברו אח"כ לידי האדמו"ר רבי אברהם ישכר אנגלרד, שהיה בן-אחותו של רבי דוד משה הכהן רבינוביץ 

הנ"ל.
5 ספרים בכרך אחד. פלח הרימון: לח דף. דרוש פסח הגדול: ]3[, כב דף. חסר ]1[ דף בסוף. חלקי אבנים: 
ב-כו דף. חסרים ]3[ דפים בתחילת הספר. קהלת יעקב: נח דף. פרשת דרכים זוטא: ]2[, לב; כא דף. 20 
פגיעות  עם  נוספים,  ובדפים  השער  בדפי  קרעים  כתמים.  טוב-בינוני.  מצב  שביר.  ומעט  יבש  נייר  ס"מ. 
קלות בטקסט ובמסגרות השער, משוקמים בחלקם בהדבקות נייר. קרעים חסרים בדפים לד-לה בספר פלח 

הרימון, עם פגיעות בטקסט. סימני עש זעירים. כריכה חדשה.

פתיחה: $400
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262. Pelach HaRimon – Lviv, 1887 – Copy of Rebbe Shlomo Chanoch HaKohen 
Rabinowitz of Radomsk and Rebbe Avraham Yissachar Englard of Radzin
Pelach HaRimon, kabbalistic commentary on difficult Midrashim, by R. Betzalel of 
Slutsk. Lviv: Uri Ze'ev Wolf Salat, [1887].
Bound with four other books: · Derush Pesach Gadol, by R. Yaakov Emden. Podgórze 
(today a district of Kraków): Shaul Chananya Deutscher, 1900. · Chelkei Avanim by 
R. David Lida. [Podgórze: Shaul Chananya Deutscher, 1898]. · Kehillat Yaakov, by 
R. Yaakov of Lissa. Kraków: Joseph Fischer, 1894. · Parashat Derachim Zuta, by R. 
Yaakov Tzvi Jolles. Kraków: Joseph Fischer, 1885.
Copy of Rebbe Shlomo Chanoch HaKohen Rabinowitz of Radomsk, with his 
signatures on the title page and endpaper of Pelach HaRimon.
Rebbe Shlomo Chanoch HaKohen Rabinowitz of Radomsk (1882-1942), leading 
Polish rebbe, descendant of the Tiferet Shlomo of Radomsk. In the interwar period, he 
founded the Keter Torah – Radomsk network of yeshivot, comprising some 36 yeshivot 
throughout Poland. Perished with his entire family in the Warsaw ghetto. 
On leaf 2, stamp of Rebbe Avraham Yissachar Englard of Radzin, rabbi of Sosnowitz 
(Sosnowiec; 1910-2006). He headed the Radzin network of yeshivot in Poland. 
Miraculously survived the war, settling in the United States and later in Eretz Israel 
where he led the Radzin Chassidic court in Bnei Brak.
It must be noted that many books from the library of Rebbe Shlomo Chanoch of 
Radomsk and his son-in-law R. David Moshe HaKohen Rabinowitz were later handed 
down to Rebbe Avraham Yissachar Englard, who was a nephew of R. David Moshe 
HaKohen Rabinowitz.
5 books in one volume. Pelach HaRimon: 38 leaves. Derush Pesach HaGadol: [3], 
22 leaves. Lacking [1] final leaf. Chelkei Avanim: 2-26 leaves. Lacking [3] leaves at 
beginning. Kehillat Yaakov: 58 leaves. Parshat Derachim Zuta: [2], 32; 21 leaves. 20 cm. 
Dry, somewhat brittle paper. Good-fair condition. Stains. Tears to title pages and other 
leaves, slightly affecting text and title page borders, repaired in part with paper. Open 
tears to leaves 34-35 of Pelach HaRimon, affecting text. Minor worming. New binding.
Opening price: $400

263. דעת זקנים - ליוורנו, תקמ"ג / יתר הבז - ליוורנו, תקמ"ז - העותקים של אדמו"רי 
ראדומסק וראדזין

שני ספרים שנדפסו בליוורנו - עותקים מיוחסים לגדולי משפחת אדמו"רי רדומסק - עם חתימות הרה"ק 
הגאון רבי דוד משה הכהן רבינוביץ ראש ישיבות "כתר תורה - ראדומסק" בפולין, וחותמות של בן-אחותו 

האדמו"ר רבי אברהם ישכר אנגלרד מראדזין. 
· ספר דעת זקנים, פירוש רבותינו בעלי התוספות על התורה ופירוש מנחת יהודה על התורה; עם ספר עפר 
יעקב )שער נפרד(, מפתח לפירושי האחרונים על פירוש רש"י והרא"ם, מאת הגאון רבי יעקב נוניס ואיס. 

ליוורנו, דפוס אברהם יצחק קאשטילו ואליעזר סעדון, ]תקמ"ג 1783[. מהדורה ראשונה. 
מראדומסק,  רבינוביץ  הכהן  משה  דוד  רבי  של  וחתימותיו  ידו  בכתב  בעלות  רישומי  הקדמי  המגן  בדף 
וחותמת בן-אחותו האדמו"ר מראדזין: "אברהם ישכר ענגלארד אבדק"ק סאסנאווצא". בראש דף השער 

רישום "קוויטל" בכתב-יד. 
]9[, צ דף; ]1[, ב-כט דף. 30 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים ובלאי. כריכת עור חדשה.
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· ספר יתר הבז, על מסכת סנהדרין וזבחים, על הרמב"ם, שו"ת ופיוטים, מאת רבי נהוראי ג'רמון, מגדולי 
חכמי תוניס )נפטר תקמ"ג(; עם ספר צדקה לחיים )שער נפרד(, חידושי סוגיות וחידושים על הרמב"ם, מאת 

רבי חיים בן רבי נהוראי ג'רמון. ליוורנו, דפוס אברהם יצחק קאשטילו ואליעזר סעדון, ]תקמ"ז 1787[. 
בשער הראשון חתימה של רבי דוד משה הכהן רבינוביץ. בדף השני, חותמת בן-אחותו האדמו"ר מראדזין: 

"אברהם ישכר ענגלארד אבדק"ק סאסנאווצא". בדפי הספר חתימות רבות של "ישראל גוטגעלד".
]3[, סד, ]5[ דף; ]1[, סה-פב דף. 30 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. סימני עש קלים. כריכת 

עור חדשה.
הרה"ק רבי דוד משה הכהן רבינוביץ )תרס"ו-תש"ב; נספה בשואה(, גאון מופלג, מצאצאי ה"תפארת שלמה" 
פולין  אדמו"רי  )מזקני  רבינוביץ  הכהן  נחום  נתן  רבי  הרה"ק  מקרימילוב  האדמו"ר  של  בנו  מראדומסק, 
שנספו בשואה, בן ה"חסד לאברהם" מראדומסק(. נישא לבתו היחידה של בן-דודו האדמו"ר מראדומסק 
רבי שלמה חנוך הכהן רבינוביץ )תרמ"ב-תש"ב; נספה בשואה(. ר' דוד משה )או כפי שהיה מכונה בחצר 
הקודש, "ר' מויש'לה"( הרים את קרן התורה והחסידות בפולין, והקים יחד עם חותנו את רשת הישיבות 
"כתר תורה - ראדומסק", רשת זו הקיפה כ-36 ישיבות בערים שונות בפולין ובגליציה המערבית )בלודז', 
סוסנוביץ, בנדין, ראדומסק, קילץ, קטוביץ, פיעטרקוב, צ'נסטוכוב, קראקא, קשאנוב, אושפיצין, ועוד(. ר' דוד 
היה אחראי יחד עם חותנו על הניהול הרוחני והלימודי של רשת הישיבות )ראה אודותיו: אלה אזכרה, ב, 

עמ' 240-245; אלה אזכרה, ה, עמ' 99(. 
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263. Daat Zekenim – Livorno, 1783 / Yeter HaBaz – Livorno, 1787 – Copies of 
the Rebbes of Radomsk and Radzin
Two books printed in Livorno – copies owned by prominent members of the Radomsk 
dynasty – with signatures of R. David Moshe HaKohen Rabinowitz dean of the Keter 
Torah Radomsk yeshivot in Poland, and stamps of his nephew Rebbe Avraham 
Yissachar Englard of Radzin. 
· Daat Zekenim, commentary of the Tosafists and Minchat Yehudah commentary on 
the Torah; with Efer Yaakov (divisional title page), index of supercommentaries by 
Acharonim to the Rashi and Re'em commentaries, by R. Yaakov Nunez Vais. Livorno: 
Avraham Yitzchak Castello and Eliezer Saadon, [1783]. First edition.
On the front endpaper, ownership inscriptions handwritten and signed by R. David 
Moshe HaKohen Rabinowitz of Radomsk, and stamp of his nephew, Rebbe Avraham 
Yissachar Englard of Radzin, rabbi of Sosnowitz. Handwritten kvittel inscription at top 
of title page. 
[9], 90 leaves; [1], 2-29 leaves. Approx. 30 cm. Good condition. Stains and wear. New 
leather binding.
· Yeter HaBaz, on Tractates Sanhedrin and Zevachim, on the Rambam, responsa and 
piyyutim, by R. Nehorai Jarmon, leading Tunisian rabbi (d. 1783); with Tzedakah 
LeChaim (divisional title page), Talmudic novellae and novellae on the Rambam, by 
R. Chaim son of R. Nehorai Jarmon. Livorno: Avraham Yitzchak Castello and Eliezer 
Saadon, [1787].
On the first title page, signature of R. David Moshe HaKohen Rabinowitz. On the 
second leaf, stamp of his nephew Rebbe Avraham Yissachar Englard of Radzin, rabbi 
of Sosnowitz. Other signatures throughout the book.
[3], 64, [5] leaves; [1], 65-82 leaves. Approx. 30 cm. Good-fair condition. Stains and 
wear. Minor worming. New leather binding.
R. David Moshe HaKohen Rabinowitz (1906-1942; perished in the Holocaust), 
outstanding Torah scholar, descendant of the Tiferet Shlomo of Radomsk. Son-in-law 
of his cousin Rebbe Shlomo Chanoch HaKohen Rabinowitz of Radomsk, with whom 
he founded the Keter Torah – Radomsk network of yeshivot in Poland, comprising 36 
yeshivot.
His nephew, Rebbe Avraham Yissachar Englard of Radzin, rabbi of Sosnowitz 
(Sosnowiec; 1910-2006), headed the Radzin network of yeshivot in Poland. 
Miraculously survived the war, settling in the United States and later in Eretz Israel 
where he led the Radzin Chassidic court in Bnei Brak.
Opening price: $300

רבי  של  בנו  )תר"ע-תשס"ו(,  סוסנוביץ  אב"ד  אנגלרד  ישכר  אברהם  רבי  מראדזין  האדמו"ר   - בן-אחותו 
ישעיהו אנגלרד אב"ד סוסנוביץ )תרמ"ח-תש"ב, נספה בשואה; חתנו הבכור של האדמו"ר רבי נתן נחום 
הכהן מקרימילוב(, וחתנו של האדמו"ר רבי מרדכי יוסף אלעזר מראדזין. עמד בראש רשת הישיבות של 
ראדזין בפולין וסייע לגיסו האדמו"ר רבי שמואל שלמה ליינר בהנהגת החסידות. כל משפחתו ומשפחת 
חותנו נספו בשואה והוא ניצל בנס. לאחר השואה היגר לארה"ב, ובשנת תשי"ד הוכתר לאדמו"ר מראדזין 

ועלה לארץ הקודש. האריך ימים ועד זקנה ושיבה הרביץ תורה וחסידות בעירו בני ברק.

פתיחה: $300
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)ראזדאל(  התורה  עמוד  ספר   .264
- לבוב, תרי"ג - מהדורה ראשונה - 
העותק של האדמו"ר רבי יחיאל טויב 

מראזלע-קאליב

הקבלה  בדרך  מאמרים  התורה,  עמוד  ספר 
צבי  יהודה  רבי  הרה"ק  מאת  והחסידות, 
האדמו"ר  חתן  ראזדאל,  אב"ד  אייכנשטיין 
דפוס  לבוב,  מזידיטשוב.  הירש  צבי  רבי 
מהדורה   .1853 ]תרי"ג[   ,M. F. Poremba
חיים  רבי  האדמו"ר  הסכמת  ראשונה. 

הלברשטאם מצאנז.
נדפס מכתב מאלמנת המחבר,  בסוף הספר 
מהור"ר  המפורסים  הקדוש  הרב  בת  "שרה 
עם  יצ"ו",  מזידיטשוב  זצוק"ל  הירש  צבי 
זצוק"ל,  הכותרת: "דברי בת אדוננו הקדוש 
המחבר  הרב  אלמנת  הנעצבת  האשה  היא 
זצוק"ל - אשר הביאה מחברת הלז  הקדוש 

לבית הדפוס".
יהודה  רבי  מקאליב  האדמו"ר  של  העותק 
יחיאל טויב מראזלע. בשער הספר חותמות 
ההגה"צ  בן  טויב  "יחיאל  שלו:  )שונות( 
טויב  יחיאל  "יהודה  מראזלע";  שליט"א 

זי"ע"; "יהודה יחיאל טויב - מארגרעטין - בההגה"צ  מארגעראטן - נכד הה"צ הק' מקאלוב ומזידיטשוב 
 - - חתן ה]רה"צ[ מראזלע שליטא  דוב פראנקפורטר  )דהויה(: "אברהם  גיסו  מראזלע שליט"א". חותמת 

מארגערעטן".
האדמו"ר רבי יהודה יחיאל טויב )תרמ"ז-תרצ"ז, אנצ' לחסידות ב', עמ' רג-רד(, בנו בכורו של האדמו"ר 
"לב  לאור את הספר  הוציא  דוד אשכנזי ממארגרעטין.  רבי משה  וחתן  חיים מראזלע-קאליב  פנחס  רבי 
שמח החדש", ליקוטים מזקנו רבי חנוך מאלסק. בתשרי תרצ"ו נפטר אביו ובצוואתו כתב כי "אני מצוה 
באזהרה גדולה כפולה ומכופלת אשר הממלא מקומי שלי בכתר הרבנות פה עירנו ראזדאל יהי' בני הרב 
ר' יהודה יחיאל שליט"א, ניתן לו הכתר רבנות בפה ראזדאל במתנה גמורה וכן יהי' אשר אחר פטירתי 
ביציאת נשמה אזי תיכף יכתבו כתב קאנסיס ]=חוזה[ על כתב הרבנות בפה עירנו ראזדאל לבני הרב ר' 
יהודה יחיאל שליט"א ויחתמו על הקאנסיס כל בני אנשי עירנו ה' עליהם יהי' מגדול ועד קטן ובעת שיכנסו 
אותי לביהמ"ד שלי יעמידו אותי סמוך לארה"ק ואחר שיעשו השבעה הקפות הנ"ל אזי יעמוד איש אחד 
הגון ויקרא הקאנסיס כולו בפני הארון שלי וכל העולם יאמרו אלי עשינו רצון שלכם והממלא מקום שלכם 

בכתר הרבנות בנכם הרב ר' יהודה יחיאל, מזל טוב".
רבי יהודה יחיאל נפטר פחות משנתיים לאחר שנתמנה לאב"ד ואדמו"ר בראזדאל, וממלא מקומו הוא בנו 

האדמו"ר המפורסם מקאליב רבי מנחם מנדל טויב, בעל ה"קול מנחם" )ראשון לציון-בני ברק-ירושלים(. 
בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   25.5 פד-פט.  דפים   - הלקוטים"  "מאמר  של  דפים   6 חסרים  דף.  צב-צג  פג,   ,]1[
כתמים, בהם כתמי רטיבות גדולים. בלאי וקרעים חסרים בשוליים. במרכז דף א קרע חסר. סימני עש רבים 

בשוליים. כריכה חדשה.

פתיחה: $300
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265. ספר עבודת עבודה - עם חתימת המחבר, האדמו"ר מטאהש רבי משולם פייש סג"ל
"ספר עבודת עבודה - דברות קודש על התורה - אשר זכינו לשמוע מאת כ"ק אדמו"ר שליט"א" - האדמו"ר 
- קרית טאהש קנדה,  פייש לאווי. שני חלקים: חלק א' על בראשית ושמות  מטאהש-קנדה רבי משולם 
הוצאה חדשה, תשס"ז ]2007[; חלק ב' על ויקרא, במדבר ודברים - קרית טאהש קנדה, תשס"ד ]2004 - 

מהדורה ראשונה[.
בדף המגן של כרך ב', חתימת יד קדשו של האדמו"ר "משולם פייש סגל", מחבר הספר. בדף המגן של כרך 
א' מודבקת הקדשה מודפסת, מאת ר' יואל אלחנן פאפלאנאש, לנדיב מ"מחזיקי מוסדותינו הקדושים" של 

"רבינו הקדוש שליט"א". 
האדמו"ר מטאהש, הגאון הקדוש רבי משולם פייש סג"ל לאווי )תרפ"ב-תשע"ה(, בן האדמו"ר רבי מרדכי 
מדעמעטשער )ֶדֶמֶצ'ר(, נכדו של רבי משולם פייש לאווי מטהאש )הראשון(. הגיע למונטריאול קנדה בשנת 
תשי"א, והקים בשנת תשכ"ג את קרית "בית הלוי" לחסידות טאהש. נודע בתפילותיו הארוכות והנהגתו 
בעבודת ה' בדבקות נפלאה. רבים נהרו לחסות בצל קורתו בשבת קודש, מהם מגדולי המשפיעים החסידיים 

בארה"ב וקנדה. דברי תורתו נדפסו בשני חלקי הספר "עבודת עבודה" שלפנינו.
שני כרכים: ]7[, ו-שפח, ]1[ עמ'; ]4[, ה-תטו, ]17[ עמ'. 23.5-24 ס"מ. מצב טוב. כריכות מקוריות.

פתיחה: $800

264. Amud HaTorah (Rozdil) – Lviv, 1853 – First Edition – Copy of Rebbe 
Yechiel Taub of Rozlo-Kaliv 
Amud HaTorah, kabbalistic and Chassidic essays, by R. Yehuda Tzvi Eichenstein 
Rabbi of Rozdil, son-in-law of R. Tzvi Hirsh of Zidichov. Lviv: M. F. Poremba, 1853. 
First edition.
Brought to print by the author's widow, daughter of R. Tzvi Hirsh of Zidichov.
Copy of Rebbe Yehuda Yechiel Taub of Rozlo-Kaliv, with his stamps on the title page 
(several different stamps). Stamp (faded) of his brother-in-law, R. Avraham Dov 
Frankforter, son-in-law of Rebbe Pinchas Chaim of Rozlo-Kaliv.
Rebbe Yehuda Yechiel Taub (1887-1937), eldest son and successor of Rebbe Pinchas 
Chaim of Rozlo-Kaliv. Father of the Kaliver Rebbe, Rebbe Menachem Mendel Taub 
(Rishon LeTzion – Bnei Brak – Jerusalem).
[1], 83, 92-93 leaves. Lacking 6 leaves of Maamar HaLikutim – leaves 84-89. 25.5 cm. 
Fair-good condition. Stains, including large dampstains. Marginal wear and open 
tears. Open tear to center of leaf 1. Extensive marginal worming. New binding.
Opening price: $300
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265. Avodat Avodah – Signature 
of the Author, Rebbe Meshulam 
Feish Segal of Tosh
Avodat Avodah – teachings on the 
Torah, by Rebbe Meshulam Feish 
Lőwy of Tosh-Canada. Two parts: 
Part I on Bereshit and Shemot 
– Kiryat Tosh Canada, 2007, 
new edition; Part II on Vayikra, 
Bamidbar and Devarim – Kiryat 
Tosh Canada, 2004 [first edition].
Signature of the author, Rebbe 
Meshulam Feish Segal, on the 
endpaper of vol. II. Printed 
dedication to a supporter of the 
Tosh institutions pasted on the 
endpaper of vol. I. 
Rebbe Meshulam Feish Segal Lőwy 
of Tosh (1922-2015), son of R. 
Mordechai Demecser, grandson of 
R. Meshulam Feish Lőwy of Tosh 
(the first). He founded the Beit 
HaLevi enclave of Tosh Chassidim 
in Montreal, Canada. He was 
renowned for his lengthy prayers 
and his exceptional passion in his 
worship of G-d.
Two volumes: [7], 6-388, [1] pages; 
[4], 5-415, [17] pages. 23.5-24 cm. 
Good condition. Original bindings.
Opening price: $800
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266. הקדשה לבר מצוה בכתב ידו וחתימתו 
של האדמו"ר מגור שליט"א 

ספר כד הקמח, ענייני מוסר והנהגות עפ"י סדר א-ב, 
עם ספר שולחן של ארבע, סדר השולחן והנהגות 
האכילה, מאת רבינו בחיי תלמיד הרשב"א )מחבר 
דפוס  ירושלים,  התורה(.  על  בחיי  רבינו  ביאור 

אופסט ישראלי ליצוא, ירושלים, תשכ"א ]1961[.
בדף המגן הקדמי, הקדשה לחתן בר מצוה ]משנת 
של  וחתימתו  בכתב-יד-קדשו  בקירוב[,  תשכ"ח 
הבר-מצוה  לבן  "בס"ד,  שליט"א:  מגור  האדמו"ר 
עלה  מצוות,  בעול  הכנסך  ביום  שיח'.  חיים-יעקב 

והצלח, יעקב ארי' אלתר".
האדמו"ר רבי יעקב אריה ליב אלתר מגור שליט"א 
רבי  לאביו  תרצ"ט,  בשנת  שבפולין  בלודז'  נולד 
ה"לב  בעל  מגור  - האדמו"ר  בונים אלתר  שמחה 
שמחה". בשנת ת"ש, בהיותו כבן שנה, בעיצומה 
של מלחמת העולם השניה, עלה לארץ ישראל עם 

אביו וסבו )האדמו"ר בעל ה"אמרי אמת"(. בשנת תשנ"ו, לאחר פטירת דודו האדמו"ר בעל ה"פני מנחם", 
החל לכהן באדמו"רות, ומנהיג כבר למעלה מעשרים וחמש שנה את חסידות גור, החצר החסידית הגדולה 

בישראל. 
]2[, צח דף; ]1[, ק-קי דף. 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. חותמות. כריכה מקורית, עם פגמים קלים.

פתיחה: $500

266. Dedication for a Bar Mitzvah, Handwritten and Signed by the Gerrer 
Rebbe
Kad HaKemach, ethics and practices in alphabetical order, with Shulchan shel Arba, 
table and eating practices, by Rabbenu Bachye disciple of the Rashba (author of the 
Rabbenu Bachye commentary on the Torah). Jerusalem: Israel Export Offset Priniting, 
1961.
Dedication for a Bar Mitzvah on the front endpaper (from ca. 1968) handwritten and 
signed by the Gerrer Rebbe: "For the Bar Mitzvah boy Chaim Yaakov. Upon his 
becoming Bar Mitzvah, wishing much success, Yaakov Aryeh Alter".
[2], 98 leaves; [1], 100-110 leaves. 21 cm. Good condition. Stains and wear. Stamps. 
Original binding, with minor defects.
Opening price: $500
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267. משניות סדר קדשים וסדר טהרות - קראקא, ת"ד-ת"ה - הגהות מבית מדרשו של 
הרב"ך - חלקן לא נדפסו

משניות, סדר קדשים וסדר טהרות, עם פירוש רבי עובדיה מברטנורא, ועם תוספות יום טוב. קראקא, דפוס 
מנחם נחום מייזלש, ת"ד-ת"ה ]1644-1645[. מהדורה בתרא של הפירוש "תוספות יום טוב" שנדפסה בחיי 
המחבר )וכפי שנכתב בשער: "ונתחדשו בו מהדורות ראשונות ואחרונות מהגאון המחבר נר"ו..."(. מהדורה 

נדירה שנדפסה שנים ספורות לפני פרעות ת"ח ות"ט.
שני חלקים )קדשים וטהרות( בכרך אחד. שער נפרד לכל חלק. בדפי הכרך עשרות רבות של הגהות ארוכות 
בכתיבה איטלקית. הכותב אינו מזוהה, אך מן ההגהות עולה כי היה אחד מתלמידי הרב"ך - המקובל רבי 
בנימין הכהן ויטאלי אב"ד ריג'יו. בכ-15 הגהות מזכיר הכותב את רבו בברכת החיים: "מורי הר"ר ב"ך נר"ו", 

ומצטט אותו )לדוגמה, בדף קד/2: "מורי הר"ר ב"ך נר"ו כתב ז"ל ]זה לשונו[, ונלע"ד ב"ך..."(. 
רוב ההגהות המובאות כאן בשם הרב"ך נדפסו )בשינויי לשון קלים( בקבצי "בית אהרן וישראל" מעותק 
מקביל של כרך משניות )אף הוא ממהדורת קראקא הנ"ל(, שהיה בבית מדרשו של רב"ך, ואשר נמצא כיום 
בספריית האדמו"ר מקרלין )ראה שם, קבצים קעא, קעג, קעה, קעז-קעח(. לפי התיאור שם, עותק ספריית 
האדמו"ר מקרלין כולל הגהות בכתיבת הרב"ך עצמו ובכתיבת תלמיד. בקבצים הנ"ל נדפסו הגהות נוספות 
מאת הרב"ך, המופיעות לפנינו בסתם, מבלי לציין כי מקורן מהרב"ך. עם זאת, חלק מההגהות שלפנינו 
ולפנינו מספר הגהות  וחולין,  זבחים, מנחות  נדפסו כלל הגהות על מסכתות  לא  בנוסף,  נדפסו שם.  לא 

במסכתות אלו, בהן גם שתי הגהות בשם הרב"ך שלא נדפסו. 
חתימה בדף השער, מחוקה בדיו: "--- סגרי בר' זרח ז"ל". 

ספרים עם הגהות בכתב-יד
Books with Handwritten Glosses
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שימש  )הרמ"ז(.  זכות  משה  רבי  של  המובהק  תלמידו  )תי"א-תפ"ז(,  ויטאלי  הכהן  בנימין  רבי   - הרב"ך 
כרב וראש ישיבה בעיר ריג'יו, היה גדול מקובלי איטליה בדורו ופוסק הלכה חשוב. כרבו אף הוא עסק 
בהעתקת כתבי האר"י ובהפצתם. חתנו ותלמידו, רבי ישעיהו באסאן, היה רבו הנודע של הרמח"ל. בשנותיו 
האחרונות של הרב"ך עמד עמו הרמח"ל בקשר מכתבים. באחד מן המכתבים מכנהו הרמח"ל: "ראש שבטי 
ישראל". בין תלמידיו של הרב"ך נמנים )מלבד רבי ישעיהו באסאן( מקובלי איטליה: רבי יוסף אירגאס, בעל 
"שומר אמונים"; רבי שמשון חיים נחמני, בעל "זרע שמשון"; רבי אביעד שר שלום באזילה, בעל "אמונת 

חכמים", ועוד.
קדשים: ריג דף. טהרות: ]1[, ג-רצב דף. דף אחרון מסדר טהרות חסר, והושלם בכתב-יד, בכתיבה איטלקית 
והדפים  דף השער  בשולי  חסרים  קרעים  מהדפים.  בחלק  בלאי  כתמים.  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   20 נאה. 
עם  קטנים,  קרעים חסרים  דפים, בהם  קרעים במספר  פגיעה בטקסט.  ללא  קדשים,  סדר  הראשונים של 
פגיעות קלות בטקסט. קונטרס דפים ראשון רופף. סימני עש קלים. כריכת עור עתיקה ופגומה, עם סימני 

עש וקרעים חסרים.

פתיחה: $1000
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267. Mishnayot Orders Kodashim and Taharot – Kraków, 1644-1645 – Glosses 
from the Beit Midrash of the Rabach – Partially Unpublished
Mishnayot, Orders Kodashim and Taharot, with the commentary of R. Ovadia of 
Bartenura, and with Tosafot Yom Tov. Kraków: Menachem Nachum Meisels, 1644-
1645. Mahadura Batra of the Tosafot Yom Tov commentary, published in the author's 
lifetime. Rare edition, published shortly before the Chmielnicki massacres.
Two parts (Kodashim and Taharot) in one volume. Divisional title pages. The volume 
contains many dozens of lengthy glosses in Italian script by an unidentified writer. In 
some glosses he quotes his teacher the Rabach – R. Binyamin HaKohen Vitali, rabbi of 
Reggio.
Most of the glosses quoting the Rabach were published (with slight textual variations) 
in the Beit Aharon VeYisrael anthologies, based on a similar copy of Mishnayot (from 
the same edition) containing glosses handwritten by the Rabach and by one of his 
disciples. Not all the glosses in the present book appear there, and some remain 
unpublished. 
Signature on the title page, deleted with ink. 
R. Binyamin HaKohen Vitali – the Rabach (1651-1727), close disciple of R. Moshe 
Zacuto (the Remez). He served as rabbi and yeshiva dean in Reggio, and was a leading 
kabbalist and halachic authority in Italy in his times. His son-in-law and disciple, R. 
Yeshayahu Bassan, was the prominent teacher of the Ramchal. 
Kodashim: 213 leaves. Taharot: [1], 3-292 leaves. Final leaf of Taharot lacking, replaced 
in neat Italian handwriting. 20 cm. Good-fair condition. Stains. Wear to some leaves. 
Marginal open tears to title page and first leaves of Kodashim, not affecting text. Tears 
to several leaves, including minor open tears, slightly affecting text. First gathering 
loose. Minor worming. Early leather binding, damaged, with worming and open tears.
Opening price: $1000
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יסניץ,   - יונה  חיים  ר'  קונטרס   .268
תפ"ג - חתימה והגהות מרבי וואלף 

בוסקוביץ בעל ה"סדר משנה"

בסוגיית  חידושים  יונה",  חיים  ר'  "קונטרס 
מהחיבור  לדוגמא  קטע  עם  דגרמי",  "דינא 
עדות  הלכות  הרמב"ם  על  משנה"  "סדר 
וסנהדרין, מאת הגאון רבי חיים יונה תאומים 
בן  ישראל  דפוס  ]יעסניץ,  ברעסלא.  אב"ד 
ראשונה  מהדורה   -  1723 תפ"ג  אברהם, 
שנדפסה בחיי המחבר, כנספח לספר ים של 

שלמה[.
וואלף  רבי  הנודע  הגאון  של  העותק 
ידו:  חתימת  הספר  בשער  בוסקוביץ. 
 ,"W.B. באסקוויץ  הלוי  וואלף  הק'  "הוא 
הספר  בדפי  הלוי...".  "וואלף  וחותמותיו: 
מספר הגהות קצרות בכתב-יד, כפי הנראה 
בכתב-ידו של רבי וואלף. בדף המגן הקדמי 
רישומים  בגרמנית.  ארוכים  רישומים 

וחותמות נוספות.
הלוי  וולף  זאב  בנימין  רבי  הנודע  הגאון 
רבני  מגדולי  )ת"ק-תקע"ח(,  בוסקוביץ 
"מחצית  בעל  של  ותלמידו  בנו  הונגריה, 
מקעלין  הלוי  שמואל  רבי  הגאון  השקל" 
כיהן  )תפ"ד-תקס"ו(.  בוסקוביץ  אב"ד 
אסאד,  בקהילות  תורה  ובהרבצת  ברבנות 
לרבי  רבה  בידידות  נקשר  ]שם  פרוסטיץ 
משה סופר בעל "חתם סופר", ראה "אישים 
פעסט,  קיג[,  אות  חת"ס",  בתשובות 
)באנהרט(.  ובאניהאד  קעלין  יארמאט, 
נודע  תורה.  גדולי  תלמידים  מאות  העמיד 
מגדולי  ורבים  הרבה  ובחריפותו  בגאונותו 
דורו הוקירוהו והעריכוהו ביותר, כולל בעל 
ה"נודע ביהודה", רבי בצלאל רנשבורג, רבי 
עקיבא  רבי  סופר",  ה"חתם  בנעט,  מרדכי 
איגר, ועוד. הגהותיו על הש"ס נקראו בשם 
"אגודת אזוב" ]נדפסו במהדורת הש"ס, וינה 
סופר"[.  ה"חתם  הסכמת  עם  תק"ץ-תקצ"ג, 
חיבורו  בולט  ובכת"י  שבדפוס  חיבוריו  בין 
רחב היריעה "סדר משנה" על כל חלקי הי"ד 

החזקה להרמב"ם, שטרם נדפס במלואו. 
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החיבור שלפנינו, שנדפס לאחר מכן תחת השם "קונטרס ר' חיים יונה", נתחבר ע"י הגאון רבי חיים יונה 
תאומים )ת"נ-תנ"ה בערך-תפ"ח(, אשר נפטר בגיל צעיר. הספר התקבל אצל גדולי הפוסקים כספר יסוד 
לדיני נזיקין וגרמא בנזיקין, ונדפס במהדורות חוזרות כספר בפני עצמו. רבי חיים יונה היה בנו וממלא מקומו 
של רבי פייביל תאומים אב"ד ברעסלא, וחתנו )בזיווגו הראשון( של הגאון רבי דוד אופנהיים אב"ד פראג. 

חיבורו "סדר משנה" השלם על הרמב"ם הלכות סנהדרין ועדות, נדפס מכתב-יד רק בשנת תשמ"א.
מעניין לציין כי גם רבי וואלף בוסקוביץ, שהספר שלפנינו היה בבעלותו, חיבר ספר על הרמב"ם, שנקרא 

אף הוא בשם "סדר משנה". 
]16[ דף. 29 ס"מ. מצב טוב. כתמים. חותמות. כריכה חדשה. 

"ים של שלמה"  צורף לספר  ורק  ביעסניץ,  נדפס  כי הקונטרס שלפנינו לא  במפעל הביבליוגרפיה שיערו 
שנדפס באותה שנה ביעסניץ. אולם מהקדמת רבי אברהם העלין )המביא לבית הדפוס של שני הספרים( 
נראה כי הדפסת הקונטרס נעשתה מראש כדי לצרפו לספר "ים של שלמה" על מסכת בבא קמא, העוסק 

גם הוא בסוגיות אלו של "דינא דגרמי".

פתיחה: $300
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268. Kuntres R. Chaim Yonah – Jeßnitz, 1723 – Signature and Glosses by Rabbi 
Wolf Boskowitz Author of Seder Mishnah
Kuntres R. Chaim Yonah, novellae on the Talmudic topic of Garmei, with a sample of 
Seder Mishneh on the Rambam, laws of testimony and Sanhedrin, by R. Chaim Yonah 
Teomim Rabbi of Breslau. [Jeßnitz: Yisrael son of Avraham, 1723 – first edition printed 
in the author's lifetime, as an addendum to the book Yam shel Shlomo]. 
Copy of R. Wolf Boskowitz, with his signature and stamps on the title page. Brief 
glosses, presumably in his handwriting. Lengthy German inscriptions on the front 
endpaper. Other inscriptions and stamps. 
R. Binyamin Ze'ev Wolf HaLevi Boskowitz (1740-1818), prominent Hungarian rabbi, 
son of the Machatzit HaShekel. He was held in high esteem by the leading Torah 
scholars of his time, including the Noda BiYehuda, the Chatam Sofer and R. Akiva 
Eger.
The present work, later printed independently under the title Kuntres R. Chaim 
Yonah, was composed by R. Chaim Yonah Teomim (ca. 1690-1695 – 1728). The book 
was received by the leading halachic authorities as a classic work on laws of Nezikin. 
R. Chaim Yonah was the son and successor of R. Feivel Teomim Rabbi of Breslau. His 
work Seder Mishneh on Rambam laws of Sanhedrin and testimony was only published 
from a manuscript in 1981.
Interestingly, R. Wolf Boskowitz, owner of this volume, also authored a book on the 
Rambam titled Seder Mishneh.
[16] leaves. 29 cm. Good condition. Stains. Stamps. New binding.
Opening price: $300

269. ספר כרתי ופלתי - אלטונא, תקכ"ג - מהדורה ראשונה - ספרו היחיד של רבי יהונתן 
אייבשיץ שנדפס בחייו - הגהות רבות

ספר כרתי ופלתי, על שו"ע יורה דעה )סימנים א-קי(, מאת הגאון רבי יהונתן אייבשיץ. אלטונא, חסר שם 
מדפיס, ]תקכ"ג 1763[. מהדורה ראשונה. ספרו היחיד של המחבר שנדפס בחייו. בשער הספר הוא כותב 
על עצמו: "אני הדל והצעיר באלפי ישראל זקן ולק"ח ]=ולא קנה חכמה[ יושב בשבת תחכמוני ק"ק אלטונא 
המבורג וואנזיבעק... יהונתן בהרב ה"ה מהור"ר נתן נטע זלה"ה, טפחתי ורביתי זה חמישים שנה לערך 

שאני יושב על כס הוראה, ראיתי מעשה ונתעורר הלכה...".
רישומי בעלות בדף השער )מחוקים בחלקם(: "הק' )מ/א?(שה ---"; "הק' צבי אלימלך]?["; "שייך לעדת ק"ק 

שטאקהאלם". במספור דף ט )של הספירה הראשונה( רישום: "טיקטין".
עשרות הגהות ותיקונים בדפי הספר, מתוכם למעלה מעשר הגהות למדניות, משני כותבים. הכותב השני 
זכיתי להבין...",  "לא  משיג בכמה מקומות על דברי הראשון. ראה למשל בדף סו/2 בו מקשה הראשון: 
והמגיה השני מתרץ קושיותיו ובפתיחת דבריו כותב בחריפות: "ב' פעמים עבר על בל תשחית ומה היה לו 

כי לכלך הספרים ומדוע לא כתב לו ספר בפ"ע...".
]2[, ג-לד, ]1[; ]4[, ה-קסה דף. חסרים 3 דף בהתחלה: ]1[, א-ב. 31 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בלאי 

וקרעים. קרע חסר במרכז דף ה מהספירה השניה )כתוצאה משריפה( עם פגיעה בטקסט. כריכה חדשה.

פתיחה: $300
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269. Kreiti UPleiti – Altona, 1763 
– First Edition – Only Book of 
Rabbi Yehonatan Eybeschutz 
Published in His Lifetime – 
Many Glosses
Kreiti UPleiti, on Shulchan Aruch 
Yoreh De'ah (sections 1-110), by 
R. Yehonatan Eybeschutz. Altona: 
printer not indicated, [1763]. First 
edition. Only book of the author 
published in his lifetime. 
Ownership inscriptions on the title 
page (partially deleted). Inscription 
on leaf 9 (of first sequence): "Tiktin".
Dozens of glosses and emendations, 
including over ten scholarly glosses 
by two different writers. The second 
writer objects in several places to 
the first writer's comments.
[2], 3-34, [1]; [4], 5-165 leaves. 
Lacking 3 leaves at beginning: [1], 
1-2. 31 cm. Good-fair condition. 
Stains, wear and tears. Open tear to 
center of leaf 5 of second sequence 
(due to singeing), affecting text. 
New binding.
Opening price: $300
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270. ספר אהל דוד - וינה, תקפ"ב - הוספות 
דייטש  דוד  רבי  הגאון  מהמחבר,  ותיקונים 

אב"ד עיר חדש

ספר אהל דוד, חדושים על הש"ס "על מסכ]ו[ת שונות" 
)יבמות, בבא קמא, שבת, עירובין וכתובות(, מאת רבי 
דוד דייטש אב"ד עיר-חדש. וינה, דפוס אנטאן שטרויס, 
תקפ"ב 1822. מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי המחבר. 
בגליונות הספר עשרות הגהות עם הוספות ותיקונים 
בכתב-יד - העתקות בכתיבת סופר של הגהות הגאון 

המחבר. 
חידושיו,  את  ולהפיץ  להדפיס  טרח  דייטש  דוד  רבי 
המודפסים.  חידושיו  את  בכתב-יד  להגיה  נוהג  והיה 
בספר תולדות אנשי מופת )עמ' קג( כותב כי "קיים אל 
ידו הגיה כל ספרי  ובעצם כתב  תשכן באהלך עוולה 
אוהל דוד וויען שנדפסו בחייו, על הגליון". מצויים גם 
נכתבו  ההגהות  בהם  שלפנינו(  העותק  )כמו  עותקים 
ספריו  של  עותקים  עשרות  ידועים  מעתיק.  בכתב-יד 
שעליהם הגהות, אך ההגהות משתנות מעותק לעותק. 
במבוא לספר ''אהל דוד' )בני ברק תש"ע, בעריכת הרב 
דייטש  דוד  רבי  כי  העורך  כותב  ווייס(  שבתי שמואל 

היה מחלק עותקים עם הגהות שונות לתלמידי חכמים - כל אחד לפי דרגתו: "שמעתי מפי הגאון רבי יוסף 
נפתלי שטרן זצ"ל שרבינו היה מבקר בהיכלי התורה ומפלפל עם תלמידי החכמים, ולפי רוב ידיעותיהם 
היה מעדיף לתת להם עותק מוגה בלבד, או עם הוספות רבות..." )ראה עוד במאמר "ר' דוד דייטש בעל 

אוהל דוד - תהליך הדפסת חידושיו", בבלוג "נוטריקון", מתאריך 3.12.2013(. 
הגאון רבי דוד דייטש אב"ד עיר-חדש )תקט"ז-תקצ"א; אישים בתשובות חת"ס, עמ' קיג(, בעל "אהל דוד". 
יעמניץ,  דורו הנודעים. תלמיד ה"נודע ביהודה" בפראג והמהר"ם ברבי בפרשבורג. כיהן כאב"ד  מגדולי 
פראונקירכן, וסרדעהלי. משנת תק"ע ועד לפטירתו כיהן כאב"ד ב"עיר חדש" )נאוואמעסטא(. מחידושיו על 
הש"ס נדפסו בספריו "אהל דוד". עמד בקשרי שו"ת ענפים עם גדולי דורו, כגון רבו ה"נודע ביהודה", החתם 
סופר ובעל ה"ישמח משה". החתם סופר כתב בהסכמה על ספרו: "אותו צדיק קדוש ישראל גאון עולם... 
ראיתי בתוכו דברים נפלאים מסולאים בפז... אשרינו אם זכינו לשיחתו ולאורו... וזכות הצדיק יעמוד לנו 

להגן בעדנו מכל רע".
]4[, ב-כה דף. 23 ס"מ בקירוב. מצב כללי טוב. כתמים ובלאי )בעיקר בשולי דף השער(. סימני עש זעירים. 

חותמות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $500
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270. Ohel David – Vienna, 
1822 – Additions and 
Emendations by the Author, 
R. David Deutsch Rabbi of Ir 
Chadash
Ohel David, Talmudic novellae 
on various tractates (Yevamot, 
Bava Kama, Shabbat, Eruvin and 
Ketubot), by R. David Deutsch 
Rabbi of Ir Chadash (Nowe 
Miasto). Vienna: Anton Strauss, 
1822. First edition, published in 
the author's lifetime.
Dozens of handwritten glosses 
containing additions and 
emendations, copied by a scribe 
from the author's glosses.
R. David Deutsch would 
constantly review his published 
writings, adding his handwritten 
glosses in the margins. There 
are dozens of copies of his 
books with his glosses, or with 
scribal copyings of his glosses. 
The contents of the glosses vary 
between copies. 
R. David Deutsch Rabbi of Nowe Miasto (1757-1831), a prominent Torah scholar in his 
times. Disciple of the Noda BiYehuda and Maharam Barby. He exchanged halachic 
correspondence with the Torah leaders of his times, such as the Noda BiYehuda, the 
Chatam Sofer and the Yismach Moshe.
[4], 2-25 leaves. Approx. 23 cm. Overall good condition. Stains and wear (primarily to 
title page margins). Minute worming. Stamps. New leather binding.
Opening price: $500
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271. ספר שאגת אריה - ברין, תקנ"ז 
- חתימות והגהות רבי אברהם שאג-

צוובנר 

לייב  אריה  רבי  מאת  אריה,  שאגת  ספר 
גינצבורג. ברין, דפוס יאזעף ראסמאן, ]תקנ"ז 

.]1797
העותק של הגאון רבי אברהם שאג-צוובנר 
אב"ד קויברסדורף, עם חתימותיו והגהותיו. 
הבעלים  חתימת  השער  עמוד  בראש 
רבי  של  ]בנו  טאסק"  מאיר  "הק'  הראשון 
שהעניק  פרשבורג[,  ראב"ד  טאסק  מרדכי 
אברהם  לרבי  דרשה"  כ"דורון  הספר  את 
רבי  של  חתימות  זו,  לחתימה  סמוך  שאג. 
]=לדורון  לד"ד  לי  "ניתן  שאג:  אברהם 
אברהם  הק'  הנ"ל  הקצין  מהתורני  דרשה[ 
וחתימה  ורישום  מפריישדאט",  צוועבנער 
הנגיד מאיר  לד"ד מאת...  לי  "ניתן  נוספים: 
אברהם  "הק'  ]=מפרשבורג[",  מפ"ב  טאסק 
צוועבנער מפ"ק ]=מפרויענקירכען[". חתימה 

נוספת שלו בדף שאחרי השער.
בדפי הספר הגהות למדניות ארוכות בכתב-

ידו של רבי אברהם שאג. 
)תקס"א- שאג-צוובנר  אברהם  רבי  הגאון 

סופר"  ה"חתם  תלמידי  מגדולי  תרל"ו(, 
לאביו  בפריישטאט  נולד  דורו.  ומגדולי 
רבי  לבת  נישא  משאג.  ליב  יהודה  רבי 
והתגורר  האליטש,  אב"ד  שפיץ  הלוי  אהרן 
תקפ"ז  בשנת  התמנה  שם  בפרויענקירכען, 

לאב"ד שאטלסדורף ומשנת תרי"ב שימש כאב"ד קויברסדורף. בשנת תרל"ג עלה לירושלים יחד עם תלמידו 
הגדול רבי יוסף חיים זוננפלד.

]1[, עח ]צ"ל: עט[; ]10[ דף; ז דף. 36 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות וכתמים כהים. בלאי. 
סימני עש. קרעים וקרעים חסרים, עם פגיעות בטקסט ההגהות במספר מקומות. כריכה חדשה. 

בסוף הספר נכרכו: ]10[ דף עם "קונטרס אחרון" )כפי הנראה, מתוך מהדורת יוזעפאף תרט"ו(; ז דף "הוספה 
לספר שאגת אריה... שתי תשובות מאת רבינו... ארי' ליב זצוקללה"ה בעהמח"ס שאגת ארי'... והיה כל 

החפץ יחברם יחד אל ס' שאגת ארי'...." )דפים אלה נדפסו כנראה בקניגסברג(. 

פתיחה: $500
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271. Shaagat Aryeh – Brno, 1797 – 
Signatures and Glosses by Rabbi 
Avraham Shaag-Zwebner
Shaagat Aryeh, by R. Aryeh Leib 
Ginsburg. Brno: Joseph Rossmann, 
[1797]. 
Copy of R. Avraham Shaag-Zwebner, 
Rabbi of Kobersdorf, with his 
signatures and glosses. Signature of R. 
Meir Tosk, who gave this book as gift 
to R. Avraham Shaag.
Lengthy, scholarly glosses, handwritten 
by R. Avraham Shaag.
R. Avraham Shaag-Zwebner (1801-
1976), prominent disciple of the 
Chatam Sofer and Torah leader in 
his times. Rabbi of Schottelsdorf and 
Kobersdorf. In 1873, he immigrated 
to Eretz Israel together with his 
prominent disciple R. Yosef Chaim 
Sonnenfeld.
[1], 78 [i.e. 79]; 10 leaves; 7 leaves. 36 
cm. Fair condition. Stains, including 
dampstains and dark stains. Wear. 
Worming. Closed and open tears, 
affecting glosses in several places. 
New binding.
Bound at end of book: [10] leaves with 
Kuntres Acharon (presumably from 
the Józefów 1855 edition); 7 leaves of 
additions to Shaagat Aryeh (presumably printed in Königsberg).
Opening price: $500
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272. כתב-יד, פירוש "אור יקר" לרמ"ק - על זוהר איכה - ראשית שנות הת'
כתב-יד, פירוש "אור יקר" על זוהר איכה, מאת רבי משה קורדובירו )הרמ"ק(. כתיבה אשכנזית עתיקה. 

]ראשית שנות הת' בקירוב, 1640-1660 בקירוב[.
שינויים קלים מהנדפס. 

בעמוד האחרון, רישום בכתיבה אחרת: "לפרט תי"ט פרשתי מבית אבי ואמי אחר סוכ]ו[ת. אחר שבועת 
שבע ימים היתה התחלת תענית תכ"ה לפ"ק".

חיבורו של הרמ"ק "אור יקר", הוא פירוש לספר הזוהר בעל היקף רחב מאוד. על חיבור זה שקד הרמ"ק 
במשך שנים רבות. לאורך דורות רבים היה ספון החיבור בכתבי-יד בלבד, ורק בין השנים תשכ"ב-תשס"ט 

נדפס בעשרות כרכים על ידי בני משפחת אלבוים.
]15[ דף. 18.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. קרעים וקרעים חסרים קטנים בשולי הדפים, ללא 

פגיעה בטקסט, משוקמים בחלקם במילוי נייר. כריכת עור חדשה.
Ms. 119 )דפים 167א-181ב(, שהיה קובץ  כתב-היד היה בעבר חלק מכתב-יד לונדון, ספריית בית הדין 

חיבורים בקבלה מבית מדרשו של האריז"ל, ונמכר בבית המכירות קריסטיס, ניו יורק, יוני 1999.

פתיחה: $300

כתבי יד - חכמי אשכנז
Manuscripts – Ashkenazi Rabbis
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272. Manuscript, Or Yakar Commentary by Rabbi Moshe Cordovero – On 
Zohar Eichah – Ca. Mid-17th Century
Manuscript, Or Yakar commentary on Zohar Eichah, by R. Moshe Cordovero. Early 
Ashkenazic script. [Ca. 1640s-1660s].
Varies slightly from printed version.
Inscription in a different hand on the final page. 
Or Yakar is a very comprehensive commentary on the Zohar, which R. Moshe 
Cordovero composed over many years. The work remained in manuscript form for 
many generations, and was only recently published.
[15] leaves. 18.5 cm. Good condition. Stains, including dampstains. Closed tears and 
minor open tears to margins, not affecting text, repaired in part with paper. New 
leather binding.
This manuscript was once part of MS London Beth Din 119 (pp. 167a-181b), an 
anthology of kabbalistic works from the teachings of the Arizal, sold at Christie's, New 
York, June 1999.
Opening price: $300

273. כתב-יד - העתק תשובת ה"חתם סופר" אל רבי דוד דייטש - עם קטע שלא נדפס
כתב-יד, העתק מכתב תשובה מאת הגאון רבי "משה סופר פ"פ" אב"ד פרשבורג, בעל ה"חתם סופר", אל 

הגאון רבי דוד דייטש אב"ד עיר-חדש, שנכתב בחודש טבת שנת תקצ"א ]1831[.
בראש הדף כתוב "העתק". החתם סופר משיב על קושיה שכתב לו רבי דוד דייטש בשם הגאון רבי זלמן 
עמריך, בסתירת סוגיות ממסכת שבועות ומסכת מנחות. התשובה נדפסה בשו"ת חתם סופר, חלק אורח 
חיים סימן קע"ד, אולם בהשמטת קטע חשוב: בהעתקה שלפנינו מופיעות כשלוש שורות נוספות בנוסח 
השאלה שמעתיק החתם סופר. שורות אלה אינן מופיעות בנדפס: "...וסתרי ש"ס אהדדי - ונכדו של הגאון 

הנ"ל, הרבני המופליג מו"ה שמעון עמריך הוסיף סתירא מש"ס כריתות...".
לרבי  כותב  הוא  בו  שלפנינו,  במכתב  סופר  החתם  רבנו  של  הענוה וההכנעה  לשונות  את  לציין  מעניין 
דוד דייטש: "...והדרת גאונו כ']תב[ שיש לדחות, אלא שמ"מ בדיק לן בהא מילתא. ואודה ולא אבוש כי 
לקושטא דמילתא לא ידעתי איך לדחות ק']ושיות[ עצומות הללו...". ]בנדפס מופיעה רק קושיה אחת של 
ר' זלמן עמריך. בכתב-היד שלפנינו מופיעה קושיה נוספת, של נכדו ר' שמעון עמריך, ומתברר מדוע כתב 

החתם סופר "קושיות עצומות אלו"[.
נמען המכתב: הגאון רבי דוד דייטש )תקט"ז-תקצ"א( בעל ה"אהל דוד", אב"ד עיר-חדש )נאוואמעסטא(. 
מגדולי דורו הנודעים. תלמיד ה"נודע ביהודה". עמד בקשרי שו"ת ובקשרי ידידות רבה עם בעל החתם 
סופר. נפטר בחודש סיון תקצ"א, ונספד ע"י החתם סופר )ראה דרשות חתם סופר, שפה(. בהסכמה על ספרו 
"אהל דוד" כתב עליו החתם סופר: "אותו צדיק קדוש ישראל גאון עולם... ראיתי בתוכו דברים נפלאים 
מסולאים בפז... אשרינו אם זכינו לשיחתו ולאורו... וזכות הצדיק יעמוד לנו להגן בעדנו מכל רע" )אישים 

בתשובות חתם סופר, עמ' קיג(.
דף כפול )3 עמודים כתובים(. 23 ס"מ. מצב טוב. כתמים וקמטים.

פתיחה: $300
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273. Manuscript – Copy of a Responsum by the Chatam Sofer to Rabbi David 
Deutsch – Unpublished Section
Manuscript, copy of a responsum letter from R. Moshe Sofer Rabbi of Pressburg – the 
Chatam Sofer, to R. David Deutsch Rabbi of Ir-Chadash (Nowe Miasto), written in 
Tevet 1831.
Marked "copy" at the top of the leaf. The Chatam Sofer responds to a question which 
R. David Deutsch wrote to him in the name of R. Zalman Emmerich, on a contradiction 
between topics in tractates Shevuot and Menachot. The responsum was published in 
Responsa Chatam Sofer, Orach Chaim section 174, yet with the omission of 3 lines 
from the text of the question, which were included in the present copy.
The recipient of the letter, R. David Deutsch (1757-1831), author of Ohel David and 
rabbi of Nowe Miasto. A prominent Torah scholar in his times. Disciple of the Noda 
BiYehuda. He exchanged halachic correspondence with the Chatam Sofer, with whom 
he entertained close ties.
[1] double leaf (3 written pages). 23 cm. Good condition. Stains and creases.
Opening price: $300

273



כתבי יד - חכמי אשכנז449 

274. כתב-יד, חידושי סוגיות מאת רבי יהודה סג"ל, עם חידושים מרבו "החתם סופר" - 
פרשבורג ועיר חדש, תקצ"ט-תר"ג 

כתב-יד, חידושי סוגיות, מאת רבי יהודה סג"ל, כולל חידושים מרבו ה"חתם סופר". ]פרשבורג ו"עיר חדש" 
)נוישטאדט, נאוואמעסטא, Nové Mesto(, תקצ"ט-תר"ג[.

חידושי סוגיות, על מסכתות ביצה, כתובות, יבמות, חולין ועוד, שנכתבו בעת לימודיו של הכותב בעיר 
הולדתו "עיר חדש" ולאחר מכן בפרשבורג, בשלהי ימי חייו של ה"חתם סופר" ובתחילת כהונתו של ה"כתב 

סופר". 
לשני  עניינים  תוכן  רשם  הכרך  )בראש  כותב  מאותו  שניהם  שונות,  בכתיבות  חלקים,  שני  מכיל  הכרך 
החלקים, עם מספור דפים רציף בכל הכרך(. החלק שנכרך שני הוא מתקופת צעירותו, ובראשו )דף סה/1( 
הוא רושם את שמו: "זה הפנקס שייך לי לשמי הצעיר יהודה סג"ל, רבונא דעלמא כולו תן לי פרנסתי וצרכי 
הק' יהודה סג"ל". כפי הנראה, מדובר ברבי יהודה סג"ל )נפטר תרל"ו(, יליד "עיר חדש". היה תלמיד החתם 
סופר ולאחר מכן תלמיד בנו הכתב סופר, ובהמשך כיהן בעיר הולדתו כדיין )בנו הוא רבי משה שמעון סג"ל 

אב"ד יאקא ופרויקירכען, בעל "ישמח לב"(. 
מרבית החידושים הם של הכותב עצמו מתקופת לימודיו בפרשבורג ומתקופות מוקדמות יותר, אך במספר 
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"אמ"ו  מכנה:  הוא  אותו   - סופר  החתם  מרבו  חידושים  בהם  רבותיו,  בשם  דברים  מביא  הוא  מקומות 
מהרמ"ס" ]=אדוני מורי ורבי מרן הרב רבי משה סופר[. חידושים אלו נדפסו בנוסח שונה בספרי ה"חתם 
סופר" )חידוש בדף ו/2, על דברי הרמב"ם במסוכנת, נדפס בנוסח שונה בחידושי חת"ס על חולין לג ע"א; 
חידושים בדף סג על ביצה דפים ג-ד, נדפסו בנוסח שונה בחידושי חתם סופר לביצה דף ג ע"ב ודף ד' ע"ב 

ובתורת משה לפר' וישב(.
כאמור, החלק השני בכרך נכתב בנערותו, בעירו עיר-חדש. במפתח העניינים שבראש הכרך הוא מפנה 
זאת, החלק  לעומת  "בילדותי".  או  "בילדות",  זאת  או אמר  כי כתב  מציין  לקטעים בחלק השני כשהוא 
הראשון נכתב מאוחר יותר, כאשר למד המחבר בישיבת פרשבורג, וכפי שעולה מן החידושים לאורך החלק 
הראשון, הנפתחים לרוב בציון העיר פ"ב ]=פרשבורג[, לצד התאריכים תקצ"ט-תר"א. לדוגמה, בראש בדף 
א )המשמש כעין שער לחידוש הראשון( נכתב: "מה שחנני ה' פ"ב שנת תקצ"ט בקיץ ובתחילת שנת ת"ר 
לפ"ק". מרבית החידושים נושאים תאריכים המאוחרים לתחילת שנת ת"ר, כלומר אחר פטירת ה"חתם 

סופר".
נראה כי תוך כדי לימודיו בפרשבורג חזר מדי פעם לביתו. באמצע החלק הראשון )נט/1( הוא רושם: "שיל"ת 
מה שחנני השם בסוגי' דחרש פה פ"ב מה שדרשתי ברבים בע"ח ]=בעיר חדש[ אצל הרב דפה שנת תא"ר 
]=תר"א[ לפ"ק ביום ש"ק ל"ט למב"י". מקטע אחר עולה כי שהה שנתיים בפרשבורג ולאחר מכן חזר לביתו 
)סב/2(: "הנה הדרשה הזו בסוגי' דחרש גם הי' תחילת דרשה שדרשתי ברבים כשבאתי מק"ק פ"ב לביתי 
שהיתי שם ב' שנים ובאתי לבית לכבד אב ואם ואמרתי ג"כ דרשה זו בשביל... לבאר היטב הפסוק... כבד את 
אביך...". בסיום הקטע )אחרי שני דפים(, כתב: "ועתה ה' כשם שעזרתני לכבד אבות... ולא תמוש תורת השם 
מפי ומפי זרעי... אמן אמן סלה ועד". בדף סו/1: "בסוגי' דפסח פסוח)!( כתובת דף ט ע"ב... והקשה אמ"ו כאן 
ג' קושיות... ודוק היטב כי נכון הוא זו מה ששמעתי מהרב הגאון אב"ד ק"ק ע"ח" ]באותן שנים כיהן בעיר רבי 
אלעזר שטראסער )תק"נ?-תר"ט(, תלמיד רבי אלעזר לעוו בעל ה"שמן רוקח". הוא התמנה לרב בעיר חדש 

בשנת תקצ"ד ונפטר שם בשנת תר"ט; ראה אודותיו: אישים בתשובות חתם סופר, עמ' עז[.
איזה  סאבטיש...  מו' מאיר  דק"ק שאכטיץ  "מאמ"ו  הם:  בכתב-היד  מובאים  שחידושיהם  נוספים  אישים 
דברים נחמדים מ"ש ממנו בילדות כשלמדת]י[ אצלו ברבוצה" )תוכן העניינים, בהפניה לדף סו( - רבי מאיר 
סאבטיש )נפטר תקצ"ח(, מחכמי קהילת עיר-חדש בשנת תקע"ט בקירוב, ומשנת תקפ"א אב"ד שאכטיץ 
)נזכר בשו"ת חת"ס, סי' פז; שם, אה"ע ח"א, סי' קמו; החתם סופר ותלמידיו, עמ' שז(; "שיל"ת יום ג י"ט 
מנחם תר"ג לפ"ק. מה שחנני ה' כשלמדתי הלכות יו"ט עם הגאון מו"ה זלמן באנהארד..." )ז/1( - רבי שלמה 
זלמן באניהאד )נפטר תרי"ח(, תלמיד רבי מאיר א"ש אב"ד אונגוואר. דיין בפרשבורג החל משנת תקצ"א. 
לאחר פטירת רבי דניאל פרוסטיץ ראב"ד פרשבורג, בשנת תר"ו, מילא את מקומו בתפקיד זה )החתם סופר 

ותלמידיו, עמ' תכט-תל(.
מאוחרת  תוספת  מופיעה  בו  אחד  מקום  מלבד  תקצ"ט-תר"ג,  לשנים  בכתב-היד  מתוארכים  החידושים 
)בראש הכרך, בדף השני שלאחר המפתחות(, בראשה נכתב: "שיל"ת... עש"ק פ' מקץ תרל"ה לפ"ק... כ' 
לי גיסי הצדיק מו"ה דוד שפיגלר...". רבי דוד שפיגלר אב"ד דיאנדיאש, נפטר תרנ"ח )ראה אודותיו: שם 

הגדולים מארץ הגר, מערכת גדולים, דף כו ע"א(.
]116[ דף )מספור דפים משובש(. 21 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרעים קלים ובלאי. מספר דפים מנותקים. 

כריכה ישנה, פגומה ומנותקת בחלקה.

פתיחה: $1500
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274. Manuscript, Novellae on Talmudic Topics by Rabbi Yehuda Segal, with 
Novellae from His Teacher the Chatam Sofer – Pressburg and Ir Chadash, 
1839-1843
Manuscript, novellae on Talmudic topics, by R. Yehuda Segal, including novellae from 
his teacher the Chatam Sofer. [Pressburg and Ir Chadash (Neustadt, Nové Mesto), 
1839-1843].
Novellae on Talmudic topics in tractates Beitzah, Ketubot, Yevamot, Chullin and more, 
written during the author's years of study in his hometown Ir Chadash, and later in 
Pressburg, during the final years of the Chatam Sofer's lifetime, and at the beginning 
of the Ktav Sofer's tenure.
The volume comprises two parts in different handwriting, both by the same writer 
(a table of contents for both parts appears at the beginning of the volume, with 
consecutive foliation throughout). The part bound second was written earlier, with an 
inscription on its first page (p. 65a): "This is my notebook, Yehuda Segal…". The author 
was presumably R. Yehuda Segal (d. 1876) of Ir Chadash (Nové Mesto), disciple of the 
Chatam Sofer and of the Ktav Sofer. He later served as dayan in his hometown. 
Most of the novellae are the writer's original thoughts, from his time in the Pressburg 
yeshiva and from earlier periods, though he occasionally quotes teachings from his 
teachers, including novellae from the Chatam Sofer. These novellae were printed with 
textual variations in the books of the Chatam Sofer.
The second part was composed in his youth, in Ir Chadash, while the first part was 
written later, when he was studying in Pressburg. The novellae are dated 1839-1843, 
most date after the passing of the Chatam Sofer. One later addition dated 1874.
He also quotes novellae from other Torah scholars such as R. Elazar Strasser Rabbi of 
Ir Chadash (1790?-1849), disciple of the Shemen Roke'ach; R. Meir Sobotischt (d. 1838), 
a Torah scholar in Ir Chadash and later rabbi of Schächtitz; and R. Shlomo Zalman 
Bonyhad (d. 1858), disciple of the Maharam Ash Rabbi of Ungvar.
[116] leaves (misfoliation). 21 cm. Good-fair condition. Stains. Minor tears and wear. 
Several detached leaves. Old binding, damaged and partially detached.
Opening price: $1500
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רבי  על  הספד  כתב-יד,   .275
 - בייטעהן  אב"ד  דייטש  ישראל 
מאת אחיו רבי דוד דייטש אב"ד 

זאהרוי - גלייוויץ, תרי"ג

דייטש  ישראל  רבי  על  הספד  כתב-יד, 
דוד  רבי  אחיו  מאת  בייטעהן,  אב"ד 
דייטש אב"ד זאהרוי. גלייוויץ )גליביצה 

Gleiwitz, שלזיה(, תרי"ג ]1853[.
דייטש  ישראל  רבי  הגאון  על  הספד 
)תק"ס-תרי"ג(, אב"ד בייטעהן )שלזיה(, 
צילץ.  אב"ד  דייטש  מרדכי  רבי  בן 
מהלוחמים נגד הרפורמה. עמד בקשרי 
שו"ת עם ה"כתב סופר", המכנהו באחת 
"לוחם מלחמת ה' שערה"  מתשובותיו 
ידי  על  חובר  ההספד  קלג(.  סי'  )יו"ד, 
הנראה  )וכפי  דייטש  דוד  רבי  אחיו, 

לפנינו כתב-ידו(.
כבד  ואבל  מר  "הספד  נכתב:  בשער 
מה"ו  צדיק...  אחי  מיתת  על  ליהודים 
בן לאותו צדיק  זללה"ה  דייטש  ישראל 
הדיין הגדול אאמ"ו מה"ו מרדכי דייטש 
בק"ק  אב"ד  צילטץ  ק"ק  מילידי  זלה"ה 
פתאום  בפתע  לעולמו  הלך  בייטהען. 
כבוד  גלה  שנת  סיון  ב'  ד'  ליום  אור 
מישראל ]=תרי"ג[. נעשה פה גלייוויטץ 

בביה"כ הקטנה ביום אֵבד ]=ז'[ לחדש מנחם אב שנת נדחי ישראל יכנס ]=תרי"ג[".
איצק  רבי  שטויב,  דוד  רבי  שנה:  באותה  נוספים  רבנים  של  פטירתם  את  דוד  רבי  מזכיר  ההספד  בתוך 

וואקסנר ורבי אלעזר הכהן קארפינקעל.
לאחר פטירת רבי ישראל דייטש, הוציא לאור אחיו רבי דוד את הספר "זרע ישראל" שבו קובץ מכתבים 
נדפס הספד על רבי  זה  9-19 בספר  1855(. בעמ'  )גלייוויץ תרט"ו  ודרשות שהשאיר אחריו רבי ישראל 
ישראל בגרמנית, מהתאריך י"ג סיון תרי"ג, ימים ספורים לאחר פטירתו. תוכן ההספד שלפנינו שונה מן 

הנדפס שם. 
רבי דוד דייטש )תק"ע-תרל"ג(, בן רבי מרדכי דייטש. למד אצל מהר"ם בנעט ואצל ה"חתם סופר". משנת 
תקצ"ח כיהן ברבנות מיסלאוויץ ומשנת תר"ה ועד לפטירתו ברבנות זאהרוי. היה מהלוחמים ברפורמה 
וחיבר ספר "אסוף אסיפה" נגד אסיפת הרבנים המתחדשים בברוינשוויג ובפרנקפורט דמיין )ה'חתם סופר' 

ותלמידיו, עמ' קה-קו(. 
]4[ דף )כ-6 עמ' כתובים(. 21 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. קרעים בשוליים, עם פגיעה קלה בטקסט.

פתיחה: $500
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276. כתב-יד, חידושי רבי מנחם צבי באש אב"ד אפאשטיג )תלמיד ר"ע הילדסהיימר( - 
הונגריה, תרמ"ג-תרמ"ד

ותלמידיו.  אפאשטיג  אב"ד  באש  צבי  מנחם  רבי  מאת  ועוד,  ביצה  מסכת  על  תורה,  חידושי  כתב-יד, 
]הונגריה[, תרמ"ג-תרמ"ד ]1884[-1883.

מספר קונטרסים כרוכים יחד, ממספר כותבים. בדף הראשון נכתב: "חדושי תורה מאדוני מורי ורבי הרב 
הגה"ג וכו' מו"ה מנחם צבי באש נ"י אב"ד דק"ק אפשטי]...[ על הסוגי' מקצה והכנה. גמרתי ביום י"ג אדר 
תרמ"ג לפ"ק פה אפאשטאג יע"א. תלמידו הק' בנימין יהודא כ"ץ". כפי הנראה גם הכותבים האחרים הם 
תלמידיו של רבי מנחם צבי באש, שרשמו מפיו או שהעתיקו מכתביו, ויתכן שחלק מהחידושים נכתבו על 

ידו. 

275. Manuscript, Eulogy for R. Yisrael Deutsch Rabbi of Beuthen – By His 
Brother R. David Deutsch Rabbi of Sorau – Gleiwitz, 1853
Manuscript, eulogy for R. Yisrael Deutsch Rabbi of Beuthen, by his brother R. David 
Deutsch Rabbi of Sorau. Gleiwitz (Gliwice, Silesia, Poland), 1853.
Eulogy for R. Yisrael Deutsch (1800-1853), Rabbi of Beuthen (Bytom, Poland), son of R. 
Mordechai Deutsch Rabbi of Zülz. He was staunch opponent of the Reform movement. 
Exchanged correspondence with the Ktav Sofer. 
The present eulogy was composed (and presumably handwritten) by his brother R. 
David Deutsch (1810-1873), disciple of the Maharam Banet and the Chatam Sofer, 
rabbi of Myslowitz and Sorau (Żary, Poland), and a fierce opponent of the Reform 
movement.
After the passing of R. Yisrael Deutsch, his brother R. David published his writings 
in the book Zera Yisrael (Gleiwitz 1855). The book includes a eulogy for R. Yisrael in 
German, differing in contents from the present eulogy.
[4] leaves (approx. 6 written pages). 21 cm. Fair-good condition. Stains. Marginal tears, 
slightly affecting text. 
Opening price: $500
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לפנינו חמשה קונטרסים. קונטרסים המסומנים ב, ג, ד, ושני קונטרסים ללא מספור. בנוסף, בראש כתב-היד 
נמצא דף מנותק, שמסומן כדף הראשון של קונטרס א'. יתכן שהקונטרס האחרון הוא למעשה קונטרס א' 

)המשכו של הדף הבודד(. 
בשני הדפים של הקונטרס האחרון חתימות "תלמידו הק' בנימין יהודא כהנא ראפאפארט".

רישום של תלמיד נוסף מופיע באמצע קונטרס ג': "ע"כ כתבתי אני הק' אשר זעליג בערקאוויטש מכפר 
)השם  לפ"ק"  תרמ"ד  שנת  כסליו  ר"ח  יום  היום  בערקאוויטש.  פינחס  אבי  לאדוני  בן  טשאטפאלווא... 
ג' לצד התאריך 1883 ובראש  נוספים, כמו על גב קונטרס  "ברקוביץ" נרשם באותיות לטיניות במקומות 

קונטרס ב', לצד חותמת מטושטשת, עם המילה אפאסטאג - כפי הנראה חותמת הרב(.
שנת  מנירעדיהאז   ]?[ צבי  הק'  אני  כתבתי  "ע"כ  נוסף:  תלמיד  של  רישום  החמישי  הקונטרס  באמצע 

תרמ"ד...".
רבי מנחם צבי באש, מרבני הונגריה באמצע שנות הת"ר, אב"ד אפשטאג )Apostag, יישוב קטן באזור 
בודפשט שבהונגריה(. בשו"ת ר' עזריאל הילדסהיימר )או"ח סי' רא, אה"ע סי' עב( ובחידושי רבי עזריאל 
מובאות כמה שאלות שלו מהשנים תרט"ו-תרכ"ט עליהן הוא חותם "תלמידו הנאמן מנחם צבי באש". 
בתאריך א' אלול תרכ"ט הוא שלח מכתב לרבו רבי עזריאל הילדסהיימר, אודות מה ששמע שרבי עזריאל 
מתכונן לעזוב את הונגריה. במכתב הוא מספר, בין היתר: "אני הגבר אשר לפני חמשה עשר שנים נגעתי 
בשרביטו, ומצאתי חן בעיניו לשפות עלי מרוחו הטהור... אנכי לא אחשוך לקרא בגרון כבקול שופר אהה! 
לוקח אדוננו מעל ראשנו!...". בהמשך הוא מברכו בהצלחה בדרכו החדשה, ומוסיף פלפול בענייני שליחות 
)חידושי רבי עזריאל, נשים ב, נזיר דף יב ע"א, ירושלים תשנ"ב, עמ' כה(. מתוך דבריו עולה כי בסביבות 
שנת תרי"ד הוא למד אצל רבי עזריאל, אשר באותו זמן עמד בראש "בית מדרש להכשרת רבנים" בעיר 
אייזנשטט. מתוך הדברים עולה כי הוא כיהן כאב"ד הקהילה, ומרישום התלמיד בכתב-היד נראה שהוא 

אף לימד תלמידים לכל הפחות עד לשנת תרמ"ג.
]1; 20; 32; 20; 34; 19[ דף. 21 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כתמים ובלאי. קרעים וקרעים חסרים, עם פגיעות 

בטקסט. דף אחד שנותר מקונטרס א' וכן קונטרס ב' מנותקים. ללא כריכה.

פתיחה: $800
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אב"ד  רוזנברג  שמואל  רבי  הגאונים  מאת  מעניינים  מכתבים  העתקי  כתב-יד,   .277
אונסדורף ורבי יהושע בוקסבוים אב"ד גאלאנטא, וחידושים מאת רבי יהושע בוקסבוים 

- הונגריה, ת"ש בקירוב - לא נדפס בחלקו
כתב-יד, העתקי מכתבים וחידושים מאת רבי יהושע בוקסבוים אב"ד גאלאנטא, עם העתקי שני מכתבים 

מאת רבו רבי שמואל רוזנברג אב"ד אונסדורף. ]הונגריה, ת"ש 1940 בקירוב[.
כתב-היד מכיל העתקה של חמישה מכתבים מאת רבי יהושע בוקסבוים מגאלאנטא, והעתקה של שני 
יהושע  רבי  מאת  ודרשות  חידושים  העתקי  וכן  מאונסדורף;  רוזנברג  שמואל  רבי   - רבו  מאת  מכתבים 
בוקסבוים. המכתבים והחידושים הועתקו כנראה על ידי תלמיד הישיבה בגאלאנטא מתוך כתב-ידו של רבי 

נפתלי בוקסבוים, בנו של רבי יהושע. למיטב ידיעתנו, חלק מתוכן כתב-היד לא נדפס )ראה פירוט להלן(.
כתב-היד כולל העתקות של מכתבים מעניינים, בענייני הלכה והשקפה. בראש כתב-היד מכתב מעניין 
מאת רבי שמואל רוזנברג מאונסדורף אל רבי ישעיה זילברשטיין אב"ד וייצן, ובו דברי התנגדות להכנסת 
לימודי חול לישיבות. אחריו מכתב בעניין דומה מאת רבי יהושע בוקסבוים - הרב מגאלאנטא, המכחיש 
בתוקף שמועה כי הוא שולח את ילדיו לבית הספר הממשלתי וכותב בחריפות על גזירת לימודי החול )ראה 

מסגרת על שני המכתבים(.
נכתב: "העתקה  ודרשות. בראש העמוד הראשון  בחלקו השני של כתב-היד כ-20 עמודים עם חידושים 
רבי  אביו  בשם  הדברים  מובאים  קטן(  אחד  קטע  )למעט  הקטעים  בכל  נ"י".  נפתלי  מו"ה  ש"ב  מקונטרס 
יהושע בוקסבוים )המכונה "כ"ק אא"ש"(. רוב הקטעים על פרשיות השבוע, מלבד אחד הקטעים שהוא 
דרשה בענייני תשובה, בראשה הכותרת: "מה שאמר כ"ק א"ש בעשי"ת בין מנחה למעריב בביהכנ"ס". רוב 
הדרשות שלפנינו נדפסו בספר אור פני יהושע, על התורה )ירושלים תש"י(, אך כמה מהן לא נדפסו, בהן 

הדרשה בענייני תשובה, ומספר קטעים נוספים )ראה פירוט בחומר המצורף(. 
המכתבים האחרים של רבי יהושע בוקסבוים המועתקים כאן הם: מכתב שנשלח לבנו רבי נפתלי בעת 
ששהה במוקנאטש בימים הנוראים של שנת תרפ"ח, בין היתר הוא מבקשו שלא יסגף עצמו ומברך אותו 
בברכות רבות )נדפס בספר אור פני יהושע, תשכ"ד, עמ' מז, אך ללא שורת הכותרת שמופיעה לפנינו(; 

276. Manuscript, Novellae of R. Menachem Tzvi Basch Rabbi of Apostag 
(Disciple of R. Azriel Hildesheimer) – Hungary, 1883-1884
Manuscript, Torah novellae on Tractate Betzah and more, by R. Menachem Tzvi Basch 
Rabbi of Apostag and his disciples. [Hungary], 1883-1884.
Several booklets, by several writers, bound together. The first leaf, which is dated 13th 
Adar 1883, is signed by one of the students of R. Menachem Tzvi Basch, who writes 
that the booklet contains Torah novellae heard from his teacher. The other writers were 
presumably also disciples of R. Menachem Tzvi Basch, who recorded his teachings or 
copied his writings. Some of the novellae may have been written by the teacher himself.
Signatures of several disciples in various places in the booklets, dated 1883-1884.
R. Menachem Tzvi Basch, a Hungarian rabbi in the late 19th / early 20th century. 
Served as rabbi of Apostag (a small village in the Budapest area). Responsa of R. Azriel 
Hildesheimer and Chiddushei R. Azriel contain several questions sent to R. Azriel by 
R. Menachem Tzvi, signing as his disciple.
[1; 20; 32; 20; 34; 19] leaves. Approx. 21 cm. Fair condition. Stains and wear. Closed 
and open tears, affecting text. Second gathering, and one leaf from first gathering, are 
detached. Without binding.
Opening price: $800 



כתבי יד - חכמי אשכנז456 

מכתב שנשלח בשנת תרצ"ב אל "הרב הגאון זך הרעיון רב הראשי וחכם המדינה... האדון הנכבד ד"ר...", 
בו הוא מבקש לדאוג לפטור ממסים לבנו נפתלי שהוא מחובשי בית המדרש ונפשו חשקה בתורה )למיטב 
שאלת  על  פרנקפורטר  בונים  רבי שמחה  לתלמידו  הלכתית  תשובה  המכיל  מכתב  נדפס(;  לא  ידיעתנו, 
מחותנות עם שם דומה, כשהוא מסיק "אולי כל האזהרות וחששות הנ"ל רק מי שנושא אשה בזמנו אבל 
למי שעבר הזמן צריך יותר לחוש... תיפח וכו' ולבחור במה שמזדמן לפניו למהר המצוה ולהביא ברכה אל 
ביתו..." )למיטב ידיעתנו, לא נדפס(; מכתב שנשלח לתלמיד מירושלים בנוגע לחשש "לפני עוור" במכירת 

סם המשיר שער )נדפס בספר אור פני יהושע, שם, עמ' מח(.
על  מאונסדורף  רוזנברג  שמואל  רבי  מאת  נלהב  המלצה  מכתב  הוא  לפנינו  שמועתק  האחרון  המכתב 
תלמידו רבי יהושע בוקסבוים. המכתב נשלח בשנת תר"ע אל רבי קלמן וועבער, רבה של פישטיאן )נשיא 
הלשכה המרכזית האורתודוקסית בסלובקיה, מחשובי עסקני אגודת ישראל; נהרג בתאונה בשנת תרצ"ב(. 
רבי שמואל ממליץ נרגשות על תלמידו: "...אולי הוא המובחר בכל התלמידים אשר לי בעולם הוא הרב 
הגדול מו"ה ר' יושע בו"ב ]=בוקסבוים[ נ"י היושב בבית חותנו קרוב לשמונה שנים על התורה בשקידה 
עצומה והוא איש נפלא בהפלגתו וצדקתו ומדותיו הנעימות ובש"ק פ' בשלח דרש בק"ק יקא ומצא חן עד 
אשר רובם ככולם נתנו עיניהם בו לתת משרת הרבנות על שכמו מלבד הרה"ק ]=הראש הקהל[ דשם קצין 
פאליטצער נ"י, וע"כ נמשך הענין ומי יודע איך יפול דבר, ע"כ באתי בזה יען נאמר מפי גיסו תלמידי ה"ג 
המופלג נ"י כי פר"מ נ"י מכיר את הקצין הנ"ל היטב אולי יטב נא מעכ"ת נ"י לכתוב להקצין פאליטצער דברי 
רצויים ופיוסים לבל יחמיץ המצוה... כי בל"ס אצלי שהרב הנ"ל יהי' אחד מגדולי הדור לפי עוצם בקיאותו 

ויראתו ושאר מעלות ומדות יקרות...". למיטב ידיעתנו, מכתב זה לא נדפס. 
הגאון המפורסם רבי שמואל רוזנברג בעל "באר שמואל" )תר"ב-תרע"ט(, מגדולי הרבנים וראשי הישיבות 
ברבנות  כיהן  תרמ"ג  ומשנת  טשאבא,  אב"ד  תרל"ג  משנת  סופר".  ה"כתב  תלמידי  מגדולי  בהונגריה. 
אונסדורף )אחת מה"שבע קהילות" הנודעות(, שם הקים ישיבה גדולה, מהחשובות שבישיבות הונגריה 
והאזור. נודע במסירותו הרבה לתלמידיו, ואכן רבים מתלמידיו היו מגדולי הדור )רבי שמואל דוד אונגאר 
אב"ד נייטרא, ועוד(. נודע בקדושתו הרבה, ואדמו"רי מונקאטש הרבו בשבחו כבעל "רוח הקודש". רבים 
היו פונים לקבל מברכותיו ולבקש ממנו להתפלל על עניינים שונים. בישיבתו היה נוהג כמנהג אדמו"רים 
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בעריכת "שולחנות" וחלוקת "שיריים". לוחם מלחמת היהדות הנאמנה ועמד בראש היהדות האורתודקסית 
במלחמתה עם המנהיגים הרפורמים.

נספה בשואה(,  )תרל"ח-תש"ד;  - הרב מגאלאנטא  )יושיע( בוקסבוים  יהושע  תלמידו, הגאון הקדוש רבי 
מגדולי ראשי הישיבות בהונגריה. היה גם תלמידו של רבי משה יוסף הופמן הדיין מפאפא. בשנות בחרותו 
התקרב בעצת רבו, הרב מאונסדורף, אל האדמו"ר רבי יחזקאל שרגא משיניווא - אשר קירבו באופן מיוחד 
על  רבה  בהתפעלות  שדברו  דורו  לאדמו"רי  נוסע  היה  אח"כ  בשנים  גם  וחסידות.  תורה  דרכי  לו  ומסר 
המדרגות הגדולות שזכה בהן. האדמו"ר רבי יששכר דוב מבעלז אמר עליו "התעלה בכוחות עצמו והוא 
כה גבוה ונעלה". האדמו"ר רבי ישראל מוויז'ניץ אמר עליו כי הוא "צדיק טהור". הרב מטשיבין סיפר כי 
נפגש עמו פעמים רבות במרינבד וכי הוא "היה נראה כמלאך אלוקים" )הקדמת נחל יהושע, בשם ספר 
בצלו חמדתי(. לאחר נישואיו בשנת תרס"ב עם בתו של רבי מאיר חיים בלוך מאוהעל, ישב שם על התורה 
והעבודה, עד שבשליחות רבו ה"באר שמואל" עלה לכהן ברבנות מגנדורף בשנת תר"ע, והקים בה ישיבה 
חשובה. תוך תקופה קצרה היה המקום צר מלהכיל את מאות התלמידים שחסו בצילו, והוא נאלץ לעבור 
לכהן ברבנות גאלאנטא )בשנת תרפ"ב( על מקום המהרי"ץ דושינסקי )שעבר לכהן ברבנות חוסט(. העמיד 
ויראי השם, והבעיר בהם אש קודש של אהבת הבורא ועבודתו. לאחר  אלפי תלמידים תלמידי חכמים 
את  והדפיסו  לזכרו,  מדרשות  בתי  הקימו  התלמידים",  "התאחדות  את  תלמידיו  שרידי  הקימו  השואה 

הספרים "אור פני יהושע" ו"נחל יהושע" מדברי תורתו.
רבי נפתלי בוקסבוים, בנו של רבי יהושע. נישא לבתו של רבי ישכר בער מנצר רבה של סטארא קאניז'א 
בהונגריה. לאחר נישואיו ביקש חותנו להעמיד לחתנו סביבה של לומדי תורה ולכן הזמין את אחיו של רבי 
נפתלי, רבי אברהם יצחק בוקסבוים, לכהן כרב בישיבה של הקהילה )ישיבות הונגריה בגדולתן ובחורבנן, 

ב, עמ' 338; קהילות הונגריה, עמ' 200(. רבי נפתלי נספה כנראה באושוויץ בשנות הזעם תש"ד-תש"ה.
]16[ דף כתובים )ועוד 21 דף ריקים(. 20 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני עש, עם פגיעות קלות בטקסט. 

קרע בדף האחרון, עם פגיעה קלה בטקסט. כריכה מקורית, פגומה וקרועה.

פתיחה: $300
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כתב היד שלפנינו כולל בין היתר העתקה של שני מכתבים מעניינים, בהם 

עמידה איתנה על משמר החינוך הטהור והתנגדות להכנסת לימודי חכמות 

חיצוניות לישיבות הונגריה:

המכתב הראשון מאת רבי שמואל רוזנברג מופנה לרבי ישעיה זילברשטיין 

אב"ד ווייצען, שככל הנראה הציע שהתלמידים בישיבה ילמדו לימודי חול 

במסגרת כל שהיא. רבי שמואל כותב לו שלא הבין לגמרי את כוונתו, אך 

כותב בתקיפות: "אם הכוונה היא שכל התלמידים מוכרחים ללמוד אותן 

באסיפת  תרכ"ט  בשנת  דכירנא  מלהזכיר,  הס   - ההיא  בישיבה  החכמות 

הרבנים שהי' באפען אמר רב אחד שיעמידו מורים בישיבות שילמדו עם 

סופר  חיים  מו"ה  ענה הגאון המנוח  אז  התלמידים קצת חכמות חצוניות 

זצ"ל שדבר זה הוא סכנה יותר מסעמינאר כי הרבה תלמידים שאין כוונתן 

כלל לעשות התורה קורדם]![ לחפור בה וגם הם יתחמצו... אני איני נותן 

דאו"ר  בהוויות  רק  פה  שהוא  כ"ז  דבר  בשום  לעסוק  לתלמידים  רשות 

]=דאביי ורבא[...".

בנושא דומה נכתב המכתב השני, מכתב ארוך מאת רבי יהושע בוקסבוים, 

המופנה לרבי אליעזר יעקב רוזניטץ, בו הוא כותב כי נבהל לשמוע שתלמיד 

שלו העליל עליו שהוא שולח את ילדיו ל"בורגער-שוהל" )בית ספר תיכון( 

בעוד למעשה הוא שולחם ל"פאלקסשולע פריוואט" )בית ספר יסודי(, וגם 

על כך הוא מצטער ומבכה, "ועיני כלות לזמן אשר יצאו מהפאלקסשולע 

כפי חק החיוב כדת המדינה...". הוא כותב על "הגזירה של הפאלקסשולע", 

ועל נזקיה לחינוך היהודי הטהור, וכותב כי היא נגזרה בגלל שכבר קודם 

חיצוניות.  חכמות  ילדיהם  את  ולימדו  עצמם  על  שהקילו  הורים  היו  לכן 

גם בגזירת הגיוס, שנגזרה לאחר שהורים החליטו  הוא אומר שכך הדבר 

לקצר את ימי הלימודים של בניהם בישיבות. בהמשך כותב נחרצות נגד 

הוספת לימודי חכמות שונים לגילאים הבוגרים יותר: "...ודכירנא שמקהל 

פ"ב שאלו בני תורה שאלה זאת למרן הגאה"ק מאונסדארף זצללה"ה זי"ע 

והשיב להם כי הניסיון הוריהו כי מאותן הבנים שהלכו ולמדו... לא ראה 

סימן יפה במשנתם ומאד הזהיר על זה...".

מכתבו של הרב מגאלאנטא נדפס בספר אור פני יהושע - חידושים וביאורים 

לא  רוזנברג  שמואל  רבי  של  מכתבו  אך  מד-מה(,  עמ'  תשכ"ד,  )ירושלים 

נדפס למיטב ידיעתנו. 
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277. Manuscript, Copyings of Interesting Letters by R. Shmuel Rosenberg 
Rabbi of Unsdorf and R. Yehoshua Buxbaum Rabbi of Galanta, and Novellae 
by R. Yehoshua Buxbaum – Hungary, Ca. 1940 – Partially Unpublished
Manuscript, copyings of five letters, novellae and sermons by R. Yehoshua Buxbaum 
Rabbi of Galanta; and copyings of two letters from his teacher R. Shmuel Rosenberg 
Rabbi of Unsdorf. [Hungary, ca. 1940].
The letters and novellae were presumably copied by a student in the Galanta yeshiva, 
from the manuscript of R. Naftali Buxbaum, son of R. Yehoshua. To the best of our 
knowledge, part of the manuscript remains unpublished.
The manuscript opens with a letter from R. Shmuel Rosenberg to R. Yeshaya Silberstein 
Rabbi of Waitzen, in which he opposes introducing secular studies in the yeshiva 
curriculum. This followed by a letter on a similar topic by R. Yehoshua Buxbaum (see 
Hebrew sidebar). 
The second part of the manuscript comprises 20 pages of novellae and sermons, mostly 
on the Torah portions. Most of these sermons were published in Or Pnei Yehoshua on 
the Torah (Jerusalem 1950), though some remain unpublished (see enclosed material). 
The manuscript concludes with an enthusiastic letter of recommendation from R. 
Shmuel Rosenberg of Unsdorf for his disciple R. Yehoshua Buxbaum. To the best of 
our knowledge, this letter is unpublished.
See Hebrew description for more details about the various letters. 
Rabbi Shmuel Rosenberg, author of Be’er Shmuel (1842-1919), foremost Hungarian 
rabbi and yeshiva dean. A leading disciple of the Ktav Sofer. Rabbi of Tshaba 
(Hejőcsaba), and later of Unsdorf, where he founded a large yeshiva. He stood at the 
helm of Orthodox Jewry in its battles against the Reform movement.
His disciple, R. Yehoshua Buxbaum – rabbi of Galanta (1878-1944; perished in the 
Holocaust). Foremost Hungarian yeshiva dean. Rabbi of Magendorf (Veľký Meder), 
and later of Galanta. He edified thousands of G-d fearing and erudite disciples, and 
ignited them with the passion for love of G-d and His worship. 
[16] written leaves (+ 21 blank leaves). 20 cm. Good-fair condition. Stains. Worming, 
slightly affecting text. Tear to final leaf, slightly affecting text. Original binding, 
damaged and torn. 
Opening price: $300

 - יודלביץ  אלעזר  שמעון  רבי  מאת   - לחתן  דרשה   - דרבנן"  "חלוקא   - כתב-יד   .278
ירושלים, תרס"ז

כתב-יד - "חלוקא דרבנן" - דרשה לחתן, מאת רבי שמעון אלעזר יודלביץ. ירושלים, תרס"ז ]1907[.
מופלג  לחתן  יפה  דרוש  והוא  שליחותו  עושה  שליח  חזקה  בדין  דרבנן  "חלוקא  הראשון:  בעמוד  כותרת 
הדורש נאה". בסוף העמוד האחרון, קולופון המחבר: "מנאי שמעון אלעזר ברא"מ יודילעוויץ, ירושלם ת"ו, 

נגמר בשנת תרס"ז פעה"ק ירושלם ת"ו".
המחבר, רבי שמעון אלעזר ב"ר אידל מוניש יודלביץ )תרמ"ח-תשכ"ה(, תלמיד חכם מאנשי ירושלים, מוכר 

אתרוגים, וגבאי בית הכנסת "זכרון משה" בירושלים. 
8 דף )16 עמודים כתובים(. 23 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים כהים. בלאי וקרעים חסרים בשולי הדפים )ללא 

פגיעה בטקסט(. כריכה חדשה.

פתיחה: $300
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278. Manuscript – Chaluka DeRabbanan – Sermon for a Groom – By Rabbi 
Shimon Elazar Yudelevich – Jerusalem, 1907
Manuscript, Chaluka DeRabbanan – sermon for a groom, by R. Shimon Elazar 
Yudelevich. Jerusalem, 1907. 
Heading on first page, stating the topic of the sermon, and its suitability as a groom's 
sermon. Author's colophon on final page.
The author, R. Shimon Elazar Yudelevich (1888-1965), Jerusalem Torah scholar, Etrog 
dealer and gabbai in the Zichron Moshe synagogue in Jerusalem. 
8 leaves (16 written pages). 23 cm. Good-fair condition. Dark stains. Marginal wear and 
open tears (not affecting text). New binding.
Opening price: $300
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סוגיות  וחידושי  דרושים  כתב-יד,   .279
על  היסטורי  תיעוד   - נדפסו  שלא 

הפוגרום בלבוב בשנת תרע"ט
כתב-יד, דרושים וחידושי אגדה בנושאים שונים, 
עם חידושי סוגיות במסכתות הש"ס, מאת מחבר 
בקירוב[;  תרס"ד-תרע"ט  ]וורשא,  מזוהה.  לא 
]תרנ"ט[  וורשא  ספר הלכה למשה,  בסוף  נכרך 

.1899
בזמנים  שנכתבו  כתיבות,  שתי  כולל  היד  כתב 
בעיקר  כוללת  הראשונה  הכתיבה  שונים. 
אחת,  ודרשה  הש"ס,  סוגיות  על  חידושים 
הנושאת את התאריך "במדבר תרס"ד". כתיבה 
זו נפרסת על כל העמודים. מאוחר יותר, נכתבו 
דרושים  אלה,  שבעמודים  הריקים  במקומות 
שונים, הנושאים את התאריכים תרע"ז-תרע"ט. 
כן  גם  ייתכן  אך  כותבים,  בשני  שמדובר  יתכן 
עם  השתנה  שכתב-ידו  אחד  בכותב  שמדובר 

השנים. למיטב ידיעתנו, הדברים לא נדפסו.
ש"ס  "חברה  את  הכותב  מזכיר  הדברים  בתוך 
שפה(  )אות  ]נאלעווקי[  נאלעפקיס"  דרחוב 
שפו(,  )אות  דגראדזיסק"  החסידים  "בית  ואת 
ומכך נראה שהיה דרשן או רב בוורשא. באחד 
המקומות הוא כותב )אות שע(: "ובפרשת אמור 
אנשי  את  לעורר  החסידים  מבית  נתבקשתי 
ש"ס  וחברה  הישיבה  החזקת  בדבר  שלומנו 
אמרתי בזה"ל...". במקום אחר )אות שעב( מזכיר 

את "ידידי הרב המ"צ ר' יהושע יעקב הכהן...", מחכמי וורשא. בין הדרושים מופיע הספד על הפוגרום 
בלבוב בשנת תרע"ט - המהווה תיעוד היסטורי מעניין על פוגרום זה )ראה מסגרת(. 

לצד חלק מהדרשות נרשם בכתיבה שונה: "נכתב באות... בחמדת יהושע" )עם ציונים משתנים ל"אותיות"(. 
ידוע על ספר בשם "חמדת יהושע", שחובר על ידי רבי יהושע הלוי זמבורובסקי )תרל"ד-תרצ"ט(, ששימש 
כמו"צ בוורשה בשנת תר"ס, ומשנת תרפ"ג כיהן כרב בבופאלו וסירקיוז שבניו-יורק )אוצר הרבנים, מס' 
7569(. חיבורו ערוך על סדר ה"עין יעקב", ובו חידושי אגדה מתוך דרשות שנשא המחבר. יתכן שהוא מחבר 

כתב-היד שלפנינו, אך תוכן הדברים שלפנינו לא נדפס שם. 
חלק מהדרושים פותחים בתאריך מסירתם, ולעתים נוספו פרטים נוספים, למשל: "בס' נשא ]תר[ע"ז לזכרון 
פטירת בני שמואל דוד נ"ע שנפטר בעש"ק..." )אות ז(; "זכרון אבל אמי נ"ע מה שאמרתי וקצרתי בהספדה 
מפני קדושת החג. באור לארבעה עשר ניסן תרע"ח שמעתי הבשורה הנוראה ובערב פסח בחצר המות 
אמרתי בזה"ל אמי היקרה פרידתך מאתנו..." )אות שסז(; "בש"ק סדר אחרי ]תר[ע"ח אמרתי דברי כבושין 
ותו"מ בבהכנ"ס ת"י ]=תפארת ישראל[ על אשר הת"ת בטלה ותה"ל דברי עשו פרי ונדרו נדרים ונדבות 
והקימו הת"ת כמקדם..." )אות שסט(; "מה שאמרתי בהספידו של אדם כשר ויר"ש זקן מופלג מהו"ר יצחק 

זאב ז"ל גבאי דבהח"ס ]=דבית החסידים[ דגראדזיסק ביום ה' ח' שבט עטר"ת" )אות שפו(.
120 עמ' )ספר הלכה למשה( + ]26[ דפים בכתב-יד. 30.5 ס"מ. נייר יבש ושביר מאד. כתמים. קרעים וקרעים 
חסרים בשולי הדפים, עם פגיעות בטקסט. בסוף כתב-היד סימנים לדפים רבים שנתלשו וחסרים. כריכה 

חדשה.

פתיחה: $300

279
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הפוגרום בלבוב בשנת תרע"ט - תיעוד היסטורי

בין הדרושים בכתב-היד שלפנינו מופיע דרוש הספד בעקבות הפוגרום הנורא 

שהתחולל בלבוב בשנת תרע"ט, בו נהרגו, נפצעו וניזוקו אלפי יהודים: "מה 

שעוררתי במלי דהספידא על הקדושים שנהרגו בעיר לבוב המכונה לעמבערג 

ביום ב' ויגש ו' טבת עטר"ת בחברה ש"ס דרחוב נאלעפקיס... נחשבנו כצאן 

לטבח... להרוג ולאבד הרכוש ולמכה כמה בעלי מומין עשו לאלפים והגרוע 

מכולם היא לחרפה שחרפו וחללו המקדש מעט היא הבהכנ"ס ששרפוה יחד 

עם הס"ת... יותר מעשרת אלפים נשארו נע ונד בלי משען ומשענה... נצייר 

נא לנגד עינינו יותר מאלף לויות ב"מ... אנו עקדנו יותר מאלף עקדות קדושי 

עליון..." )אות שפה(.

הפוגרום בלבוב אירע כשבועיים לפני מועד ההספד, בין התאריכים י"ז-י"ט 

כסליו )21-23 נובמבר(. את הפוגרום ביצעו כוחות פולנים, עם פושעים מקומיים 

פולין-אוקראינה  במלחמת  ידם  על  העיר  כיבוש  לאחר  אליהם,  שהצטרפו 

שהחלה באותה שנה, ולאחר עזיבת הכוחות האוקראינים את העיר. לפי 

יהודים  כשבעים  הפוגרום  במהלך  נהרגו  מודרניים  מחקריים  מקורות 

 Hostages of Modernization: :לצד מספר כפול של אוקראינים )ראה

יורק  וניו  Studies on Modern Antisemitism 1870-1933/39, ברלין 
גבוהים  נתונים  מוסרים  הזמן  בני  מקורות  אך   ,)1012 עמ'   ,2 כרך   ,1993

בהרבה. למשל בשער עיתון היינט, כ"ה כסליו תרע"ט )29 נובמבר( מופיעה 

קינה גדולה על 600 הרוגים. בדומה לכך מוסר עיתון הצפירה, ב' טבת )5 

ט'  של  בעיתון  ואילו  איש",   600 בערך  ונשרפו  "נהרגו  בלבוב  כי  דצמבר(, 

טבת )12 דצמבר( נכתב על "960 הרוגים ונפצעים לאלפים". ההספד שלפנינו 

שנמסר בתאריך ו' טבת תרע"ט )9 דצמבר 1918( מהווה מקור נוסף בן הזמן 

אלפי  הרוגים,  מאלף  למעלה   - בפוגרום  ההרוגים  של  הגבוה  המספר  על 

פצועים, ולמעלה מעשרת אלפים מחוסרי בית.

הפוגרום  בעקבות  ומחאה  אבל  ליום  נקבע  נמסר ההספד,  בו  טבת,  ו'  יום 

ליום אבל ומחאה,  ו' טבת, שנקבע  ב',  "יום  ט' טבת, שם:  )ראה הצפירה, 

יחשב בלי שום ספק ליום היסטורי. וזוהי הפעם הראשונה, שכל יהודי וורשה 

ויתר ערי פולין קמו כאיש אחד לקולו קריאתו של הועד המרכזי הציוני ועשו 

ונשים,  אנשים  נתמלאו  העם  אספות  בתי  וזעמם...  צערם  לרגשות  פומבי 

זקנים וצעירים, שמלבם התפרץ קול חזק... להוסיף ולהלחם בעד זכיותינו 

וגאולתנו. וצר היה המקום בכל אותם בתי התפלה ובתי האספות..."(.
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279. Manuscript, Unpublished Homiletics and Talmudic Novellae – 
Documentation of the Lviv Pogrom of 1918
Manuscript, homiletics and Aggadic novellae on various topics, with Talmudic 
novellae, by an unidentified author. [Warsaw, ca. 1904-1919]; bound at the end 
of Halachah LeMoshe, Warsaw 1899.
The main part of the manuscript comprises novellae on Talmudic topics, 
and one homily, dated Bamidbar 1904. Various homiletics, in a different 
handwriting, dated 1917-1919, were added in the blank spaces in the 
manuscript. The manuscript may have been written by two writers, or by a 
single writer whose handwriting changed over the years. To the best of our 
knowledge, the manuscript was not published.
The writer mentions various synagogues in Warsaw, as well as his colleague R. 
Yehoshua Yaakov HaKohen a Warsaw Torah scholar; which seems to indicate 
that he served there as preacher or rabbi. The homilies include a eulogy on the 
Lviv pogrom of 1918, which serves as an interesting historical documentation 
of the pogrom (see sidebar).
Beside some of the homilies appears a note in a different hand: "Recorded in 
section… in Chemdat Yehoshua". There is a book titled Chemdat Yehoshua by 
R. Yehoshua HaLevi Zambrowsky (1874-1939), who served as posek in Warsaw 
in 1900, and later as rabbi in Buffalo and Syracuse, NY. He may be the author of 
the present manuscript, though none of the present homilies are printed there. 
120 pages (Halachah LeMoshe) + 26 handwritten leaves. 30.5 cm. Very dry and 
brittle paper. Stains. Marginal closed and open tears, affecting text. Remnants 
of many torn out and lacking leaves at end of manuscript. New binding.
Opening price: $300

The Lviv Pogrom of 1918 – Historical Documentation
The present manuscript includes a eulogy delivered following the pogrom 
which took place in Lviv in 1918, during which thousands of Jews were 
killed and injured. In the eulogy, given on Monday, 6th Tevet 1918, some 
two weeks after the pogrom, the author laments the loss of over 1000 lives, 
the tens of thousands left homeless, and the desecration of the synagogues. 
The Lviv pogrom was perpetrated on 21-23 November 1918 by the Polish 
forces, with the assistance of local thugs, after the retreat of the Ukrainians 
during the course of the Polish-Ukrainian war. According to modern research, 
some 70 Jews were killed, however contemporary sources give much higher 
numbers. Newspaper articles of that time record some 600 dead, and later 
960. This is corroborated by the eulogy in the present manuscript, which 
mourns the loss of over a thousand Jews. 
6th Tevet, the day this eulogy was delivered, was set as a day of mourning 
and protest in the wake of the pogrom. 
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280. כתב-יד, דרשות שנמסרו ברחבי ארה"ב - תרפ"ח-תרצ"ט
]ארצות  מזוהה.  לא  רב  מאת  הברית,  ארצות  ברחבי  שנמסרו  שונים,  ועניינים  לזמנים  דרשות  כתב-יד, 

הברית, תרפ"ח-תרצ"ט 1928-1939[.
לפנינו כעין "פנקס דרשן", שנכתב על גבי יומן מודפס לשנת 1923. מן הדברים עולה כי מדובר ברב דרשן 
שסבב בקהילות שונות ברחבי ארצות הברית, ושם נשא את דרשותיו. הכותב רשם לעצמו פנינים קצרים, 
סיפורים ופתגמים, מקורות במדרשי חז"ל ובספרים שונים, רעיונות ודרשות בראשי פרקים. בכמה מקומות 
הוא מציין מקורות לחידושים בסוף הקטעים, לדוגמה: "בשם הגרי"מ בעהמ"ח חפץ חיים", "הרב מפאניוועז 

ר' יוסף כהאנמאן", "בשם הגרי"ד מבריסק סאלוויציק", "הרה"ג רא"י קוק", ועוד.
בולטימור,  לייקווד,  ביניהם:  הדברים,  נמסרו  בהם  המקומות  את  לעתים  מזכיר  הוא  העמודים  בראשי 
)פנסילבניה(, דטרויט ומאונט קלמנס )מישיגן(  )ויסקונסין(, פיטסבורג  נ"י(, מילווקי  בנסוהנהרסט )ברוקלין 

ועוד.
מצורפים שני דפים, בהם דרשות קצרות נוספות ורשימת שמות רבנים ומוסדות.

סה"כ ]113[ דף כתובים )ועוד דפים רבים ריקים( + ]2[ דף מצורפים. 18 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים. קרעים 
בשולי הדפים, עם פגיעות קלות בטקסט. רישומים. כריכה חדשה.

פתיחה: $300

280a
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280. Manuscript, Sermons Delivered Throughout the United States – 1928-
1939
Manuscript, sermons for various occasions and topics, delivered throughout the 
United States, by an unidentified rabbi. [United States, 1928-1939].
A kind of "preacher's notebook", recorded in a printed journal from 1923. The writer 
appears to have been a rabbi who visited and preached in various communities 
throughout the United States, and recorded brief Torah thoughts, stories and sayings, 
various sources, ideas and outlines of sermons. He occasionally notes the sources of 
the novellae, such as the Chafetz Chaim, the Ponovezher Rav, the Beit HaLevi, R. A.Y. 
Kook, and others. 
In the headings, he occasionally mentions the places where the sermon was delivered, 
including Lakewood, Baltimore, Bensonhurst (Brooklyn NY), Milwaukee (Wisconsin), 
Pittsburgh (Pennsylvania), Detroit and Mount Clemens (Michigan) and more.
Two leaves enclosed, with additional outlines of sermons and a list of rabbis.
Altogether [113] written pages (and many more blank leaves) + [2] enclosed leaves. 18 
cm. Overall good condition. Stains. Marginal tears, slightly affecting text. Inscriptions. 
New binding. 
Opening price: $300

280b
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 - נדפס  שלא  חיבור   - ערוכה  משנה   .281
מאת רבי בנימין ליפשיץ - ארצות הברית

נזיקין,  סדר  על משניות  ביאור  ערוכה,  ספר משנה 
מאת רבי בנימין ליפשיץ. ]לינן )Lynn, מסצ'וסטס(, 
שלא  חיבור  בקירוב[.  תרצ"ה-תש"ד  השנים  בין 

נדפס.
עריכה אחרונה של   - כתיבה  במכונת  מודפס  כרך 
המחבר, עם הגהות, הוספות ותיקונים רבים בכתב-

ידו. בראש הכרך שער בכתב-יד וחותמות. 
בשער, תחת המילה "מאת", מופיעה חותמתו של 
רבי בנימין, ובה צוין שהוא רב בלינן. בשולי השער: 
"לזכר נשמת ר' ניסן זאב ב"ר יעקב זעק, נפטר יום ב' 

אדר ב' תרצ"ה".
החיבור "משנה ערוכה" שלפנינו הוא פירוש נרחב 
מפרשי  התלמוד,  דברי  על  המבוסס  המשניות,  על 
נוספים.  ומקורות  הלכה  ספרי  והתלמוד,  המשנה 
הגמרא  לפירושי  דומה  במתכונת  בנוי  הפירוש 
סוגריים  בין  נתונים  הפירושים  כאשר  המשולבים, 
ברצף  הפירוש  עם  המשנה  את  לקרוא  ומאפשרים 
של  ספרו  למתכונת  דומה  הפירוש  מתכונת  אחד. 
המחבר "תלמוד מפורש" על מסכת ברכות, שיצא 
תש"ה-תש"ט,  השנים  בין  כרכים  בשבעה  לאור 

ובו מפורש התלמוד בפירוש משולב. כפי הנראה, החיבור שלפנינו קדם לחיבור ה"תלמוד מפורש", שכן 
בחותמת המופיעה בשער הוא נזכר כרב בלינן, ואילו ב"תלמוד מפורש" הוא נזכר כרב בפול ריבר, בה כיהן 

מאוחר יותר.
הכרך שלפנינו כולל פירוש למשניות סדר נזיקין, למעט מסכתות אבות והוריות וחלק ממסכת עדיות )נראה 
כי הפירוש לעדיות לא נכלל בתכנית המקורית והוא החל להיכתב מאוחר יותר. הוא לא נזכר בדף השער 
ומספור העמודים בו נפרד(. הכרך כולל הגהות, הוספות ותיקונים רבים בכתב-יד המחבר. בדף המגן הקדמי 

ציונים נוספים לספר, רישומי פטירות ועוד. למיטב ידיעתנו, חיבור זה לא נדפס מעולם.
רבי בנימין הלוי ליפשיץ )נפטר תשמ"ט(, בן רבי אברהם ליפשיץ אב"ד פול ריבר - מסצ'וסטס, ונכדו של 
רבי יעקב ליפשיץ יד ימינו של רבי יצחק אלחנן ספקטור. נולד בעיר מרקינה )מערעטש( בליטא, ובבחרותו 
למד בישיבת "כנסת ישראל" בסלבודקה. בתחילה שימש ברבנות העיר לינן )מסצ'וסטס( ובהמשך מילא 
רבות בהקלטת שיעורי  )ככל הנראה החל מסביבות שנת תש"ד(. השקיע  ריבר  פול  מקום אביו ברבנות 
משניות ביידיש ובאנגלית לתועלת בעלי בתים וצעירים )בירחון המאור ]י,ה - צא, אדר תשי"ט[ מתנצל רבי 
בנימין על מפעל ההקלטות שלו ומסביר מדוע הדבר חשוב בעיניו, למרות שקמו נגדו מתנגדים שזעקו נגד 
תרגום התורה לשפה זרה. כהערה לדבריו משבחו העורך רבי מאיר אמסעל ומסביר שיש לחלק בין צעירים 
מבתים דוברי יידיש לבין דוברי אנגלית שעבורם בוודאי מצווה לתרגם את התורה לשפתם(. מחבר "תלמוד 

מפורש", על מסכת ברכות )7 כרכים(, סט. לואיס-בוסטון-ניו יורק, תש"ה-תש"ט. 
]1[, קיב דף; 12 עמ'. 28 ס"מ בקירוב. מצב בינוני-טוב. כתמים. קרעים בשולי הדפים, עם מספר פגיעות 

בטקסט, משוקמים בחלקם בנייר דבק. רישומים. כריכה ישנה. 

פתיחה: $300
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281. Mishnah Aruchah – 
Unpublished Work – By Rabbi 
Binyamin Lipschitz – United 
States
Michnah Aruchah, commentary 
on Mishnayot Order Nezikin, by 
R. Binyamin Lipschitz. [Lynn, 
Massachusetts, ca. 1935-1944]. 
Unpublished work. 
Typewritten volume – final draft 
by the author, with many of his 
handwritten glosses, additions and 
emendations. Handwritten title page 
and stamps.
Stamp of the author on the title page, 
referring to him as rabbi in Lynn.
Mishnah Aruchah is a comprehensive 
commentary on Mishnayot, based 
on the Talmud, commentaries of the 
Mishnah and Talmud, halachic works 
and other sources. The commentary 
is inserted in parentheses in the 
text of the Mishnah, allowing the 
Mishnah and commentary to be read 
sequentially. The format of this commentary is similar to that of the author's work 
Talmud Meforash on Tractate Berachot, published in seven volumes in 1945-1949. 
To the best of our knowledge, this work was never published. 
R. Binyamin HaLevi Lipschitz (d. 1989), son of R. Avraham Lipschitz Rabbi of Fall River, 
Massachusetts, and grandson of R. Yaakov Lipschitz, close attendant of R. Yitzchak 
Elchanan Spektor. He at first served as rabbi of Lynn, and later succeeded his father as 
rabbi of Fall River.
[1], 112 leaves; 12 pages. Approx. 28 cm. Fair-good condition. Stains. Marginal tears, 
affecting text, repaired in part with tape. Inscriptions. Old binding.
Opening price: $300

281b
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כתב-יד - תשובה הלכתית - חתימות חכמי שאלוניקי רבי אברהם גאטינייו בעל   .282
"אלף כסף", רבי יוסף ן' יעיש ורבי חיים חנוך פיפאנו - שאלוניקי, שנות התק"נ

קונטרס בכתב-יד, תשובה הלכתית מאת רבי אברהם גאטינייו בעל "אלף כסף", עם חתימת ידו; הסכמה 
מאת רבי יוסף ן' יעיש ורבי חיים חנוך פיפאנו, עם חתימות ידיהם. שאלוניקי, ]שנות התק"נ[.

תשובה ארוכה בעניין קיום שבועה על זמן נישואין. השאלה פותחת: "ראובן ששדך את בת שמעון וקבע 
זמן לנשואין בקייץ של שנת התקנ"ו ונשבעו החתן הנז' ואבי הכלה הנז' על כל העניין...". בסיום התשובה 
חתימה מסולסלת: "אברהם גאטינייו ס"ט". אחריה מכתב הסכמה לפסק ההלכה, הפותח: "ראה ראינו את 
השאלה ואת אשר נגזר עליה מאת הרב הכולל הפוסק עליון למעלה נר"ו...". בסופו חתימות מסולסלות: 

"יוסף ן' יעיש", "חיים חנוך פיפאנו ס"ט". 
תשובה זו, עם מכתב ההסכמה, נדפסה בחיבורו של רבי אברהם גאנטינייו, "אלף כסף", שנדפס בתוך הספר 

"מצרף לכסף" )מאת נכדו רבי בנבנישתי מירקאדו(, שאלוניקי תרכ"ז )סימן טו(. 
רבי אברהם ב"ר בינבינישטי גאטינייו בעל "אלף כסף" )נפטר תקס"ט(, מראשי הרבנים בשאלוניקי, לצדו 
)תע"ח  יעיש  ן'  יוסף ב"ר אברהם  רבי  גם  כיהן  ן' ארדוט. לצדם  יוסף הכהן  רבי חיים   - של הרב הכולל 
בערך-תקס"ח(, החתום לפנינו. רבי חיים חנוך פיפאנו )נפטר תקע"ט(, החתום לפנינו, אף הוא מחשובי רבני 
שאלוניקי. כיהן לזמן מה כעוזרו של הרב הכולל. הגיה והוציא לאור את שו"ת אבקת רוכל לרבי יוסף קארו 

)שאלוניקי תקנ"א(. ראה חומר מצורף. 
]7[ דף )13 עמודים כתובים(. 21.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. קרעים קטנים במספר דפים עם 

פגיעה קלה בטקסט. קרע בדף האחרון, עם פגיעה קלה בחתימת רבי אברהם גאטינייו. כריכה חדשה.

פתיחה: $500
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283. קונטרס בכתב-יד - תשובה הלכתית מאת הרב שמ"ח גאגין, עם חתימתו
קונטרס בכתב-יד, תשובה הלכתית מאת רבי שלום משה חי ]שמ"ח[ גאגין ]הרב המשמ"ח[. ]ירושלים, 

המאה ה-19[.
לאחר  גאגין.  שמ"ח  הרב  המחבר  של  חתימתו  ובסופה  סופר,  ביד  כתובה  ריבית,  בדיני  ארוכה  תשובה 
בו  על המיקום  ציון  )עם  להיות משולבת בתוך התשובה  )4 פסקאות(, שנועדה  חתימתו הוספה ארוכה 
כפי  שונה מכתיבת הסופר,  בכתיבה  נכתבו  תשתלב ההוספה(. שלוש השורות הראשונות של ההוספה 

הנראה בכתב-ידו של הרב שמ"ח בעצמו.
לאחר החתימה  לפנינו  ההוספה שמופיעה  א.  סימן  דעה  יורה  חלק  לב,  ישמח  בשו"ת  נדפסה  התשובה 

שולבה שם במקומה הנכון בתוך התשובה.
רבי שלום משה חי ]שמ"ח[ גאגין )תקצ"ג-תרמ"ג(, שכונה גם הרב המשמ"ח, מגדולי חכמי ירושלים. בנו 
של "הראשון לציון" רבי חיים אברהם גאגין - הרב אג"ן. מילדותו התגדל על ברכי המקובלים בישיבת 
"בית אל", שם שימש אביו כראש הישיבה. יצא כשד"ר בשליחות הישיבה לחוץ לארץ. בשובו משליחותו 
נתמנה לשליח ציבור בישיבת המקובלים, ולאחר פטירת רבי אהרן עזריאל עלה לכהן על כיסא אביו כראש 

הישיבה. מחבר הספרים "ישמח לב", "שמח לבי", "ישמח משה", "שמח נפש", ועוד.
]8[ דף )15 עמודים כתובים(. 20.5 ס"מ. נייר כחול. מצב טוב. כתמים ובלאי. סימני קיפול. קרעים קלים. 

כריכה חדשה.

פתיחה: $500

282. Manuscript – Halachic Responsum – Signatures of R. Avraham Gatigno 
Author of Elef Kesef, R. Yosef Ibn Yaish and R. Chaim Chanoch Pipano, 
Rabbis of Salonika – Salonika, 1790s
Manuscript booklet, halachic responsum by R. Avraham Gatigno author of Elef 
HaKesef, with his signature; approbation by R. Yosef Ibn Yaish and R. Chaim Chanoch 
Pipano, with their signatures. Salonika, [1790s].
Lengthy responsum on the fulfillment of the wedding date oath. The example given 
is of a wedding due to take place in summer 1796. The responsum concludes with 
the calligraphic signature of R. Avraham Gatigno, and is followed by a letter of 
approbation to the ruling, with the calligraphic signatures of R. Yosef Ibn Yaish and R. 
Chaim Chanoch Pipano.
This responsum, with the letter of approbation, was published in Elef Kesef by R. 
Avraham Gatigno, printed in the book Matzref LaKesef (by his grandson R. Benveniste 
Mercado), Salonika 1867. 
R. Avraham son of R. Benveniste Gatigno author of Elef Kesef (d. 1809), prominent 
Salonika rabbi alongside the chief rabbi – R. Chaim Yosef HaKohen Ibn Ardut. R. 
Chaim Chanoch Pipano (d. 1819) was also a prominent rabbi in Salonika, and served 
for a time as assistant to the chief rabbi. 
[7] leaves (13 written pages). 21.5 cm. Good-fair condition. Stains and wear. Minor tears 
to several leaves, slightly affecting text. Tear to final leaf, slightly affecting signature of 
R. Avraham Gatigno. New binding.
Opening price: $500
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283. Manuscript Booklet – Halachic Responsum by Rabbi Shalom Moshe 
Chai Gagin, With His Signature
Manuscript booklet, halachic responsum by R. Shalom Moshe Chai Gagin. [Jerusalem, 
19th century].
Lengthy responsum on the laws of Ribbit (interest), written by a scribe, concluding 
with the signature of the author R. Shalom Moshe Chai Gagin. His signature is followed 
by a lengthy addition (4 paragraphs), intended to be incorporated in the responsum 
(with a note of the place where the addition should be inserted). First three lines of the 
addition written in a different hand, presumably that of R. Gagin himself.
The responsum was published in Responsa Yismach Lev, Yoreh De'ah section 1. The 
addition appears there in its intended place. 
R. Shalom Moshe Chai Gagin (1833-1883), leading Jerusalem Torah scholar. Son of the 
Rishon Letzion R. Chaim Avraham Gagin. Succeeded his father as dean of the Beit El 
yeshiva for kabbalists. 
[8] leaves (15 written pages). 20.5 cm. Bluish paper. Good condition. Stains and wear. 
Folding marks. Minor tears. New binding.
Opening price: $500
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284. קונטרס בכתב-יד - תשובה הלכתית בכתב-ידו וחתימתו של רבי יעקב אבן צהל, 
מחכמי ירושלים - תשובה שלא נדפסה

קונטרס בכתב-יד, תשובה הלכתית מאת רבי יעקב אבן צהל. ]ירושלים, ראשית המאה ה-19[.
תשובה ארוכה בדיני ירושה וצוואות, בכתיבה אוטוגרפית של המחבר )עם מחיקות והוספות רבות(. בסופה 

חתימתו המסולסלת )חיתוך הדף עם פגיעה קלה בחתימה(: "הצעיר יעקב ן' סהל ס"ט".
למיטב ידיעתנו, התשובה לא נדפסה.

בדף הריק שבראש כתב-היד - רשימת חובות או הוצאות, עם שמות אנשים שונים.
רבי יעקב אבן צהל, מגדולי חכמי ירושלים בראשית המאה ה-19. נזכר בכתבי חבריו - הראשון לציון רבי 
משה שלמה סוזין, הראשון לציון רבי רפאל יוסף חזן בעל "חקרי לב", ועוד. רוב חיבוריו לא נדפסו, מלבד 

שתי תשובות בהלכות חלה שנדפסו בסוף פסקי חלה להרשב"א, מהדורת ירושלים תרל"ו.
]10[ דף )מתוכם דף אחד ריק; 17 עמודים כתובים(. 21 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. קרעים חסרים בכל 

הדפים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים בהדבקת נייר. כריכה חדשה.

פתיחה: $500
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יצחק משה  וחתימותיו של רבי  - בכתב-ידו  תשובה בעניין פולמוס רבנות דמשק   .285
אבואלעפיא בעל "פני יצחק"

כתב-יד, תשובה בכתב-ידו וחתימותיו של רבי יצחק משה אבואלעפיא, בעניין פולמוס הרבנות בדמשק. 
]דמשק, תרנ"ז בקירוב[.

כתיבה אוטוגרפית של המחבר, עם מחיקות והוספות בשוליים.
את התשובה שלפנינו הדפיס רבי יצחק משה אבואלעפיא בספרו "פני יצחק", בטשטוש הפרטים ובשינוי 
זהות מקום הרבנות עליה נסובה המחלוקת, בעוד למעשה נכתבה התשובה כתגובה למחלוקת שפרצה 
על רבנותו בדמשק. היה זה בשנת תרנ"ז, כאשר כמה מאנשי קהילת דמשק פעלו להדיח את רבי יצחק 
מכן  לאחר  )שנודע  אלפאנדארי  אליעזר  רבי שלמה  את  במקומו  ומינו  העיר  כרב  ממשרתו  אבואלעפיא 
בכינויו "הסבא קדישא"(. רבי יצחק אבואלעפיא כתב אז את תשובתו החריפה שלפנינו, בה פוסק שבואו 
של הרב החדש דינו כהשגת גבול והוא אסור על פי ההלכה. כשנה לאחר מכן הדפיס את התשובה בספרו 
)פני יצחק חלק ה', אזמיר תרנ"ח, ח"מ, סימן א(, כשהוא משנה את הפרטים ומציג את סיפור המקרה כאילו 
התרחש בקהילה בפרס: "נשאלתי מק"ק טהארן יצ"ו וז"ל שאלה ראובן נתקבל לדיין ומ"ץ בק"ק המאדאן... 
והוא באמו"ץ אדם גדול בתורה ושמו נודע בשערים בכל ערי ישראל שבמלכות פרס... כמה בני אדם שאינם 
מהוגנים נהפכו עליו לאויבים...". בסיום התשובה, לאחר חתימתו, נדפסה תוספת שנכתבה לאחר בואו של 
הרב החדש: "אמר הכותב יא"ה ס"ט לא עברו ימים מועטים אחר ששלחתי הפס"ד הנז"ל והשמועה באה 
שכבר בא החכם הנז' אצלם ונהג נשיאותו... וסילקו להרב הקדום מרבנותו וקיפחו מחייתו ופרנסתו...". 
זמן מה לאחר התיישבותו של הרב אלפאנדארי בדמשק הכירו שני הרבנים האחד בגדולתו של השני, והם 
שיתפו פעולה בכהונת הרבנות )ראה על כך: יצחק בן צבי, חליפת אגרות בין הראש"ל יעקב שאול אלישר 

לרב הכולל בקושטא רבי משה הלוי, אוצר יהודי ספרד, ספר ו, ירושלים תשכ"ג, עמ' 8-11(.
לפנינו חלקה של התשובה בכתב-ידו, שמונה דפים מתוך התשובה המלאה - המכילים בין היתר את סיום 
התשובה עם חתימתו, ולאחר מכן ההוספה הנ"ל שעליה חתם בשנית. התשובה נדפסה בספר "פני יצחק" 

מתוך כתב-היד שלפנינו, כפי שניתן לראות ממספרי הקונטרסים של הדפוס שסומנו בכתב היד.

284. Manuscript Booklet – Halachic Responsum Handwritten and Signed by 
Rabbi Yaakov Ibn Tzahal, Jerusalem Torah Scholar – Unpublished Responsum
Manuscript booklet, halachic responsum by R. Yaakov Ibn Tzahal. [Jerusalem, early 
19th century].
Lengthy responsum on laws of inheritance and wills, handwritten by the author (with 
many deletions and additions). Concludes with his calligraphic signature (leaf trimmed 
with slight damage to signature).
To the best of our knowledge, this responsum was never published.
List of debts or expenditures on blank leaf at the beginning of the manuscript, including 
various names. 
R. Yaakov ibn Tzahal, leading Jerusalem Torah scholar in the early 19th century. He is 
mentioned in the works of his contemporaries. Most of his works were never published. 
[10] leaves (including 1 blank leaf; 17 written pages). 21 cm. Fair-good condition. Stains. 
Open tears to all leaves, affecting text, repaired with paper. New binding.
Opening price: $500
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בנוסח שלפנינו קיימות שורות שנמחקו ולא נדפסו לבסוף. במקום אחד נכתבה בתחילה גרסה שונה לפתיחת 
ההוספה: "אמר הכותב יא"ה לא עברו ימים מועטים... והשמועה באה שהשונאים להרב שלהם הקדום 

המה וחכמיהם... ושלחו סך עצו"ר והביאו להם חכם אחד מקרית חוצות...".
רבי יצחק אבואלעפיא )תקפ"ד-תר"ע(, מחכמי ארץ ישראל וסוריה. בצעירותו למד אצל סבו רבי חיים נסים 
אבואלעפיא )הרב חנ"א( בטבריה, והפך לאחד מחכמי ודייני העיר. יצא כשד"ר מטעם קהילות טבריה וצפת 
לארצות הגולה. בשנת תרל"ג התמנה לרב הראשי - החכם באשי - של דמשק, עד שהוחלף על ידי בני 
הקהילה ברב אלפאנדארי, אך בהמשך חזר לכהן לצדו כאב"ד העיר. היה פוסק נודע ותשובותיו הרבות 

מופיעות בששת כרכי ספרו "פני יצחק" ובספרי בני דורו. 
]8[ דף )לא שלם(. כמה מן הדפים נכרכו שלא כסדרם. 18.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים במספר דפים. 

סימני עש קלים. כריכה חדשה.

פתיחה: $500
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285. Responsum Regarding the Damascus Rabbinate Polemic – Handwritten 
and Signed by Rabbi Yitzchak Moshe Abulafia Author of Pnei Yitzchak
Manuscript, responsum handwritten and signed by R. Yitzchak Moshe Abulafia, 
regarding the Damascus rabbinate polemic. [Damascus, ca. 1897].
Handwritten by the author, with deletions and marginal additions.
The present responsum was published by R. Yitzchak Moshe Abulafia in his book 
Pnei Yitzchak, with all identifying details changed, though it in fact pertains to the 
controversy which arose in 1897 over his own rabbinic position. 
This sharp responsum was composed by R. Yitzchak Abulafia after some Damascus 
community members attempted to dismiss him from his position, and appoint in his 
stead R. Shlomo Eliezer Alfandari (the Saba Kadisha). R. Abulafia rules that bringing 
a new rabbi is an encroachment on the rabbi's position and is halachically forbidden. 
R. Abulafia's signature is followed by an addition written after the arrival of the new 
rabbi. Some time after R. Alfandari settled in Damascus, the rabbis recognized each 
other's prominence and worked together on the rabbinate.
The present manuscript includes the final 8 leaves of the responsum in R. Abulafia's 
handwriting, including his signature and the addition, signed again by R. Abulafia. 
The responsum was published based on the present manuscript.
The deleted lines in the present manuscript were not published. 
R. Yitzchak Abulafia (1824-1910), Torah scholar in Eretz Israel and Syria. Dayan and 
rabbi in Tiberias, and later chief rabbi of Damascus (from 1873), until the community 
members appointed R. Alfandari in his stead. A prominent halachic authority. 
[8] leaves (incomplete). Some leaves bound out of sequence. 18.5 cm. Good condition. 
Stains. Tears to several leaves. Minor worming. New binding.
Opening price: $500

286. דף בכתב-ידו של "הסבא קדישא" רבי שלמה אליעזר אלפנדרי - פולמוס כשרות 
הקראים - קטע מתשובה שלא נדפסה

דף בכתב-ידו של ה"סבא קדישא" רבי שלמה אליעזר אלפנדרי. טיוטת תשובה שלא נדפסה, בעניין כשרות 
הקראים. 

לפנינו דף בכתיבה אוטוגרפית של ה"סבא קדישא", מתוך תשובה שלא נדפסה. 
כפי הנראה, נכתבה תשובה זו כחלק מהפולמוס ההלכתי שהתעורר לאחר שרבי יצחק אבואלעפיא בעל 
"פני יצחק" פסק להתיר ליהודי להינשא לאשה קראית בתנאים מסוימים. על פסק זה השיג רבי אהרן בכור 
אלחאדיף, רבה הראשי של טבריה, ורבני ירושלים. בספרו "מפי אהרן" )ירושלים תרס"ז; סימן כא( הדפיס 
אזהרה  אליה  מצרף  כשהוא  אבואלעפיא,  יצחק  רבי  של  לפסקו  המתנגדת  תשובתו  את  אלחאדיף  הרב 
שיצאה מאת רבי יעקב שאול אלישר ובית הדין בירושלים, שנדרשו אף הם לעניין ואסרו על האיש והאשה 
ותשובתו  קדישא"  ה"סבא  עם  גם  זה  בעניין  ונתן  נשא  אלחאדיף  הרב  ישראל.  בקהל  לבוא  המדוברים 
הארוכה של ה"סבא קדישא" נדפסה מאוחר יותר בספר "גדולי ארץ ישראל" )ירושלים תשל"ה(. בסופו של 
דבר, בעקבות התנגדות הרבנים הנ"ל, חזר בו רבי יצחק אבואלעפיא מפסקו ואסר אף הוא את הנישואין 

המדוברים )ראה חומר מצורף(.
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לפנינו קטע לא ידוע של ה"סבא קדישא" 
ידיעתנו  שלמיטב  פרשה,  באותה  העוסק 
הוספה  הוא  זה  וקטע  יתכן  נדפס.  לא 
קטע  שהוא  ויתכן  הנדפסת,  לתשובה 

מתשובה אחרת באותו נושא.
הסבא קדישא, הגאון הקדוש והישיש רבי 
)ַאְלַפְנַדִרי(,  אלפאנדארי  אליעזר  שלמה 
בשנת  ונפטר  בערך,  תקע"ג  בשנת  נולד 
התכתב  טורקיה.  רבני  מגדולי  תר"צ, 
עקיבא  רבי  הגאון  עם  בצעירותו בהלכה 
כיהן  תקצ"ח(.  בתשרי  )שנפטר  איגר 
בהיותו  ובדמשק.  בקושטא  ראשי  כרב 
וכיהן  ישראל  לארץ  עלה  מאה,  כבן 
עלה  האחרונות  בשנותיו  צפת.  ברבנות 
בזקנה  נפטר  בה  בירושלים,  להתגורר 
מופלגת, קרוב לגיל 120. בתקופת מגוריו 
בנושאים  להתערב  המעיט  בירושלים 
בדברי  בתורה,  בביתו  ועסק  ציבוריים, 
הלכה ובחכמת הנסתר, יחד עם מתי מעט 
"נקיי הדעת שבירושלים",  מקדושי עליון 
שהיו מבאי ביתו. בשנתו האחרונה הגיע 
האדמו"ר בעל "מנחת אלעזר" ממונקטש 
לבקרו,  כדי  במיוחד  ישראל,  לארץ 
והמתיקו סוד יחד בענייני קבלה נסתרים 
אודות  האדמו"ר  כשנשאל  כי  ]מסופר 
נסיעתו זו, התבטא ואמר בשם הבעש"ט, 
בחינת  שהוא  אחד  גדול  יש  דור  בכל  כי 
משיח בן יוסף, והסבא קדישא היה משיח 
בן יוסף של הדור. ישורון, ל', עמ' תקיד[. 
הסבא  שו"ת  מהרש"א,  שו"ת  מחיבוריו: 

קדישא, ועוד.
]1[ דף. 20 ס"מ בקירוב. מצב בינוני-טוב. 
קלה  פגיעה  עם  וקרעים,  בלאי  כתמים. 

בטקסט.

פתיחה: $300
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287. כתב-יד - פסקים ותשובות, פיוטים ודרשות - רבי יעקב טולידאנו בעל "קהלת יעקב" 
וחכמי מרוקו - מקנס, שנות התר"מ-תר"פ בקירוב

כתב-יד, פסקים ותשובות, פיוטים ודרשות, מאת רבי יעקב טולידאנו וחכמי מרוקו. ]מקנס )מרוקו(, שנות 
התר"מ-תר"פ בקירוב[. 

כרך בכתב-יד, הכולל דפים בכתיבות שונות, מכמה מחכמי מרוקו. הוא היה ברשותו של הגאון רבי יעקב 
טולידאנו, מדייני מקנס הנודעים, בעל "קהלת יעקב", ואף נכתב בחלקו על ידו. 

)כתיבה  בכתב-ידו  הנראה  כפי  טולידאנו,  יעקב  רבי  שחיבר  פיוטים  עם  דפים  מספר  כתב-היד  בראש 
 - הנפטרים"(  )"מליצות  להספדים  ומליצות  הספד  דרושי  מופיעים  מכן  לאחר  מחיקות(.  עם  אוטוגרפית 
חלק זה נכתב כנראה על ידי החכם הסופר רבי יוסף ב"ר רפאל דוד בירדוגו, שכתב אותו עבור רבי יעקב 
טולידאנו. בסיום אחד הדרושים חתם את שמו בחתימה מסולסלת: "אני הכותב ע"ה ב"ה יוסף בירדוגו...", 
ובצדה עיצב חתימה מסולסלת עבור רבי יעקב טולידאנו: "יעקב טולידאנו ישמרהו צורו" )ראה העתקה 

דומה שהכין עבור רבי יצחק מלכה, ב"מן הגנזים", הוצאת אהבת שלום, כרך יא - תשע"ח, עמ' תו(. 

286. Leaf Handwritten by the Saba Kadisha Rabbi Shlomo Eliezer Alfandari 
– Polemic on the Halachic Status of Karaites – Section of an Unpublished 
Responsum
Leaf handwritten by the Saba Kadisha R. Shlomo Eliezer Alfandari. Unpublished draft 
responsum, regarding the halachic status of Karaites.
Autograph leaf by R. Shlomo Eliezer Alfandari, from an unpublished responsum.
This responsum was presumably authored as part of the halachic polemic which 
erupted after R. Yitzchak Abulafia author of Pnei Yitzchak issued a ruling allowing a 
Jew to marry a Karaite woman under certain circumstances. R. Aharon Bechor Alhadef, 
chief rabbi of Tiberias, published his objection to the ruling in his book MiPi Aharon, 
together with a warning from R. Yaakov Shaul Elyashar and the Jerusalem Beit Din. 
R. Alhadef also corresponded with R. Alfandari on the topic. R. Alfandari's lengthy 
responsum on the matter was later published in Gedolei Eretz Israel, Jerusalem 1975. 
Following rabbinic opposition, R. Yitzchak Abulafia retracted his ruling and forbade 
the marriage as well (see enclosed material).
To the best of our knowledge, the present manuscript by R. Alfandari, on this topic, 
was never published. It may be an addition to the published responsum, or a section of 
an additional responsum on the same topic.
R. Shlomo Eliezer Alfandari (ca. 1813-1930), leading Turkish rabbi. In his youth, he 
exchanged halachic correspondence with R. Akiva Eger (who passed away in 1837). 
He served as chief rabbi of Constantinople and Damascus. When he was about 100 
years old, he immigrated to Eretz Israel, settling in his final years in Jerusalem, where 
he passed away close to the age of 120. In his final year, the Minchat Elazar of Munkacs 
came to Eretz Israel specially to visit him, and they discussed kabbalistic matters 
together. He authored Responsa of Maharsha, Responsa of the Saba Kadisha, and more.
[1] leaf. Approx. 20 cm. Fair-good condition. Stains. Wear and tears, slightly affecting 
text.
Opening price: $300 
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המליצות והדרושים שהועתקו חוברו על ידי רבנים שונים מחכמי המערב. בחלקם נזכר על ידי מי חוברו: 
הרבנים לבית טולידאנו - רבי שלמה טולידאנו, רבי אברהם טולידאנו ורבי מאיר טולידאנו; רבי דוד חסין; 
רבי שלמה ן' עמאר; רבי יצחק מלכה; רבי דניאל בירדוגו; רבי שלמה בירדוגו; ועוד )חלקם רשומים בברכת 

החיים(.
מלבד זאת כולל הכרך גם חידושים, פסקי הלכה ותשובות הלכתיות, כפי הנראה חוברו חלקם על ידי רבי 
יעקב טולידאנו עצמו, החתום מספר פעמים בשמו )בשני מקומות מופיעות חתימות מסולסלות עם שמו(. 

בעמודים ]64-65[ מופיעה אגרת ממנו, אל רבי אברהם בירדוגו. 
בהמשך הכרך תשובות מחכמי המערב, בהן גם: "ליקוטי דינים של חשן משפט ממהר"ר חיים טולידאנו 

זלה"ה בכמהרי"ו ז"ל".
גם  הועתק  מהתוכן  חלק  ביסודיות.  נבדק  לא  הדבר  אך  נדפס,  לא  זה  כתב-יד  מתוכן  חלק  הנראה,  כפי 
בכתבי-יד נוספים מאותה תקופה )ראה "מן הגנזים", שם(, ויתכן שנדפס. רוב הפיוטים המופיעים בראש 
הכרך נדפסו על ידי בנו של רבי יעקב טולידאנו, בתוך ספר הפיוטים "ישמח ישראל בעושיו", שנדפס במקנס 

תרצ"א, במדור מיוחד לשיריו הנקרא "יגל יעקב". 
דין  "בית  וחבר  במקנס  הדיינים  מרוקו, מחשובי  )תרכ"ח-תרפ"ב(, מחכמי  טולידאנו  ב"ר משה  יעקב  רבי 
של חמש", לצד רבי יעקב ב"ר יוסף טולידנו, רבי יהושע בירדוגו ורבי אברהם עמאר. מכתביו נדפס הספר 
)ירושלים תשל"ב(. קודם לכן נדפסו פיוטיו במקנס, בתוך הספר  "קהלת יעקב" על ידי הרב יוסף משאש 

"ישמח ישראל בעושיו" )ראה לעיל(.
]266[ עמ' )רובם כתובים; כ-40 עמודים ריקים(. 17.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. קרעים ובלאי. קרעים חסרים 

במספר דפים עם פגיעה בטקסט. כריכה חדשה.

פתיחה: $500
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287. Manuscript – Rulings and Responsa, Piyyutim and Sermons – Rabbi 
Yaakov Toledano Author of Kehilat Yaakov and Other Moroccan Torah 
Scholars – Meknes, ca. 1880s-1920s
Manuscript, rulings and responsa, piyyutim and sermons, by R. Yaakov Toledano and 
other Moroccan Torah scholars. [Meknes (Morocco), ca. 1880s-1920s].
Manuscript volume written by several Moroccan Torah scholars. The volume was in 
the possession of R. Yaakov Toledano, a prominent dayan in Meknes, author of Kehilat 
Yaakov, and was partially written by him.
The manuscript opens with several leaves of piyyutim composed by R. Yaakov 
Toledano, presumably in his handwriting (with deletions). These are followed by 
eulogy homilies and eulogistic poems – this part was presumably written by R. 
Yosef son of R. Refael David Berdugo, who wrote it for R. Yaakov Toledano. With R. 
Berdugo's calligraphic signature at the foot of one homily, alongside a calligraphic 
signature he designed for R. Yaakov Toledano.
The homilies copied in this manuscript were composed by various Maghrebi Torah 
scholars, including R. Shlomo, R. Avraham and R. Meir Toledano; R. David Hassin; 
R. Shlomo ibn Amar; R. Yitzchak Malka; R. Daniel Berdugo; R. Shlomo Berdugo; and 
others. 
The manuscript also includes novellae, halachic rulings and halachic responsa, some 
of which were presumably authored by R. Yaakov Toledano. 
Some of the contents of the manuscript was presumably never published. Some of 
the contents was also copied in other contemporary manuscripts, and may have been 
published. Most of the piyyutim at the beginning of the manuscript were published by 
R. Yaakov Toledano's son in a special section in Yismach Yisrael BeOsav, Meknes 1931.
R. Yaakov son of R. Moshe Toledano (1868-1921), a leading Moroccan dayan, member 
of the "Beit Din of Five". His writings were published in Kehilat Yaakov (Jerusalem 
1972). 
[266] pages (mostly written; approx. 40 blank pages). 17.5 cm. Fair condition. Stains. 
Tears and wear. Open tears to several leaves, affecting text. New binding.
Opening price: $500

288. כתב-יד, דיואן - פורמט גדול - תימן 
כתב-יד, דיואן - שירים ופיוטים לזמנים שונים. ]תימן, המאה ה-18/19?[.

דיואן בפורמט גדול )ארוך וצר(. כתיבה תימנית עתיקה, ממספר כותבים. ניקוד עליון בחלק מהמקומות. 
כולל למעלה מ-150 שירים ופיוטים מסוגים שונים: זפאת )שירים לתהלוכה של שמחת הנישואין( ושירי 
ו"ריקוד";  )רבים מהם לשבת(; "שירה"  )קצידה(; נשוד  נוספים; תושיח )שירי אזור(; קצת  חתנים מסוגים 
הלילות; ברכות ושירים לברית מילה; ועוד. כולל שירים רבים מאת גדול חכמי ופייטני תימן רבי שלום 

שבזי.
]187[ דף. 34 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים רבים. קרעים ובלאי, עם פגיעה בטקסט בדפים בודדים. סימני 

עש. מספר דפים מנותקים. כריכת עור מקורית, פגומה. 

פתיחה: $400
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288. Manuscript, Diwan – Large Format – Yemen
Manuscript, diwan – poems and piyyutim for various occasions. [Yemen, 18/19th 
century?].
Large format (tall and narrow). Early Yemenite script, by various writers. Supralinear 
vocalization in some places. 
Includes over 150 poems and piyyutim, for various occasions. Includes many poems 
by the prominent Yemenite Torah scholar and poet, R. Shalom Shabazi.
[187] leaves. 34 cm. Good-fair condition. Many stains. Tears and wear, affecting text in 
a few places. Worming. Several detached leaves. Original leather binding, damaged.
Opening price: $400
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289. כתב-יד - פירוש המשניות להרמב"ם, 
סדר נזיקין - תימן, תש"א - עם עיטורים 

צבעוניים - הסופר רבי יוסף קורח

נזיקין  סדר  להרמב"ם,  המשניות  פירוש  כתב-יד, 
ה"תמאנייה  הקדמת  עם  אבות,  מסכת  כולל:   -
פצול" ]השמונה פרקים[. העתקת החיבור המקורי 
הערבית  בשפה  הרמב"ם  רבינו  ע"י  שנכתב  כפי 

)ערבית-יהודית(. ]צנעא, תימן[, תש"א ]1941[.
חלקו  כותבים.  שני  ידי  על  נכתב  נאה.  כתיבה 
הראשון )והעיקרי( של כתב-היד, עד אמצע מסכת 
עבודה זרה, נכתב על ידי רבי חיים שאער; ומשם 
וכפי  קורח;  יוסף  רבי  הסופר  השלימו  הסוף  ועד 
שכתב הרב קורח בקולופון הסיום בעמוד האחרון: 
"נשלם זה הסדר נזיקין ביום ד' ג' לחדש אייר שנת 
התש"א ליצירה, על ידי הפועל... הדל באלפי וקטן 
במשפחתי צ"ה יוסף בן לא"א מו"ר שלום בן מו"ז 
כה"ר יחיא בן מו"ז כג"ק הר"ר חיים בן מו"ז כה"ר 
יוסף קרח... והשלמתיה לתשוקת החבר הטוב... ה' 
חיים בן סאלם אלשאער הי"ו, לפי שכבר נתעסק 
ממסכת  ה'  פרק  עד  ידו(  )בכתב  הקדש  בעבודת 

עבודה זרה...".
עיטורים  מופיעים  קורח,  יוסף  רבי  שכתב  בחלק 
ומניין  גם שורות הסיום  בדיו צבעונית.  וכותרות 
המסכתות שבעמוד האחרון נכתבו בדיו צבעונית. 
בעברית.  נוסח המשנה  גם את  כוללת  ההעתקה 
מספר  הגליונות  בשולי  הוסיף  הראשון  הסופר 

הגהות, ברובן גרסאות מ"נ"א" ]נוסח אחר[. 
לחכמי  אנצי'  )תרע"ג-תשכ"א,  קורח  יוסף  מארי 
תימן, א, עמ' 560(, בנו ותלמידו של מארי שלום 
רבני  מגדולי  צנעא,  מדייני  )תרל"ג-תשי"ג;  קורח 
תימן ומחבר ספרים רבים(. שימש כמארי ]מלמד 
לתשב"ר ומרביץ תורה ברבים[ ב"כניס אל כסאר" 
בצנעא, והיה מפרנסי הקהילה בצנעא. עלה לארץ 
ישראל בשנת תש"י בקירוב. מחבר ספרים רבים: 
מנין  לפי  "אזהרות"  יוסף",  "דברי  יוסף",  "אמרי 
ו"חיי  יוסף",  "שירת  הרמב"ם,  לדעת  המצוות 

שלום". 
טוב. כתמים.  ס"מ. מצב   23.5 כתובים.  דף   ]221[
מקורית,  מהודרת  עור  כריכת  קלים.  עש  סימני 
עם אבזמים ועיטורי מתכת, עם סימני עש ופגמים 
קלים. בבטנת הכריכה מודבקים דפי עתון "דבר" 

משנת 1938. 

פתיחה: $300
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289. Manuscript – Rambam's 
Commentary on Mishnayot, Order 
Nezikin – Yemen, 1941 – With 
Ornaments – Rabbi Yosef Korach
Manuscript, Rambam's commentary on 
Mishnayot, Order Nezikin – including: 
Tractate Avot, with the Shemoneh 
Perakim preface. Copying of the 
Rambam's work in the original Judeo-
Arabic. [Sanaa, Yemen], 1941.
Neat script, by two writers. The first 
(and main) part of the manuscript, until 
the middle of Tractate Avoda Zara, was 
written by R. Chaim Sha'er; the rest was 
completed by R. Yosef Korach, as he 
writes in the colophon on the final page.
The part written by R. Yosef Korach 
includes ornaments and headings in 
colored ink. 
Including text of the Mishnah in 
Hebrew. The first writer added marginal 
glosses, mostly notes regarding textual 
variations.
Mori Yosef Korach (1913-1961), son and 
disciple of Mori Shalom Korach (1873-
1953, dayan in Sanaa, leading Yemenite 
rabbi and prolific author). Served as 
teacher and Torah disseminator in 
Sanaa, and was one of the community 
leaders. He immigrated to Eretz Israel 
ca. 1950. 
[221] written leaves. 23.5 cm. Good 
condition. Stains. Minor worming. 
Original, elegant leather binding, with 
metal clasps and bosses; worming 
and minor defects. Leaves of Davar 
newspaper from 1938 used as 
pastedowns. 
Opening price: $300
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290. כתב-יד - פירוש המשניות להרמב"ם, 
סדר מועד - תימן, תש"ב - שער, איורים 
יוסף  רבי  הסופר   - צבעוניים  ועיטורים 

קורח

פירוש המשניות להרמב"ם, סדר מועד.  כתב-יד, 
רבינו  ע"י  שנכתב  כפי  המקורי  החיבור  העתקת 
)ערבית-יהודית(. צנעא  הרמב"ם בשפה הערבית 

]תימן[, תש"ב ]1942[. 
כתיבה נאה, עם כותרות בכתיבה קליגרפית. שער 
שורות  וכן  וכותרות,  עיטורים  וצבעוני.  מאויר 
הסיום והקולופון, בדיו צבעונית. במספר מקומות 
כמה  בשולי  צבעונית.  בדיו  להמחשה  איורים 
נוסח,  הגהות  רובן  הגהות,  מספר  הגליונות  מן 

שהוסיף הסופר. 
קורח  יוסף  רבי  הסופר  קולופון  האחרון,  בעמוד 
ביום  "ותהי השלמתו בס"ד  מחודש אלול תש"ב: 
ג' חמישי לחדש רחמים שנת תש"ב אנוש עד דכא 
לב"ע, שהיא ב'רצ"ג לשטרי, על ידי הפועל הצעיר 
יוסף בן לא"א מו"ר שלום בן מו"ז כה"ר יחיא בן 
מו"ז המה"ג כה"ר חיים בן מו"ז כה"ר יוסף קרח ה' 
צורי וגואלי". בשער הספר: "...ונכתבה פה צנעא 
בשנת תש"ב לפ"ק, לתשוקת האדון היקר חיים בן 

שלום שאער הי"ו...".
לחכמי  אנצי'  )תרע"ג-תשכ"א,  קורח  יוסף  מארי 
תימן, א, עמ' 560(, בנו ותלמידו של מארי שלום 
רבני  מגדולי  צנעא,  מדייני  )תרל"ג-תשי"ג;  קורח 
תימן ומחבר ספרים רבים(. שימש כמארי ]מלמד 
לתשב"ר ומרביץ תורה ברבים[ ב"כניס אל כסאר" 
עלה  בצנעא.  הקהילה  מפרנסי  והיה  בצנעא, 
לארץ ישראל בשנת תש"י בקירוב. מחבר ספרים 
יוסף", "אזהרות" לפי  "דברי  יוסף",  רבים: "אמרי 
מנין המצוות לדעת הרמב"ם, "שירת יוסף", ו"חיי 

שלום". 
טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   31.5 כתובים.  דף  קיז   ,]1[
כתמים. סימני עש, עם מעט פגיעה בטקסט. בחלק 
כריכת  בטקסט.  פגיעה  עם  דיו,  דהיית  מהדפים 
עור מהודרת מקורית, עם אבזמים ועיטורי מתכת, 

עם פגמים קלים. 

פתיחה: $400
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290. Manuscript – Rambam's 
Commentary on Mishnayot, Order 
Mo'ed – Yemen, 1942 – Illustrated 
Title Page, Illustrations and 
Ornaments – Rabbi Yosef Korach
Manuscript, Rambam's commentary 
on Mishnayot, Order Mo'ed. Copying 
of the Rambam's work in the original 
Judeo-Arabic. Sanaa [Yemen], 1942.
Neat script, with calligraphic headings. 
Illustrated title page. Ornaments, 
headings and last page in colored ink. 
Several illustrations in colored ink. 
Several marginal glosses, mostly textual 
corrections, added by the scribe.
The manuscript was commissioned by 
R. Chaim Sha'er. 
Mori Yosef Korach (1913-1961), son and 
disciple of Mori Shalom Korach (1873-
1953, dayan in Sanaa, leading Yemenite 
rabbi and prolific author). Served as 
teacher and Torah disseminator in 
Sanaa, and was one of the community 
leaders. He immigrated to Eretz Israel 
ca. 1950. 
[1], 117 written leaves. 31.5 cm. Good-
fair condition. Stains. Worming, slightly 
affecting text. Faded ink on several 
leaves, affecting text. Original, elegant 
leather binding, with metal clasps and 
bosses; minor defects.
Opening price: $400
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291. כתב-יד, ספר נועם אלימלך - עם דפים מ"ביכל" חב"די
כתב-יד, ספר נועם אלימלך, מאת הרה"ק רבינו אלימלך מליז'נסק. ]רוסיה-פולין, ראשית המאה ה-20 בקירוב[. 
העתקה בכתיבה אשכנזית של רוב החיבור על ספר בראשית. בסוף כתב-היד נכרכו שלושה דפים מ"ביכל" 

חב"די, עם התחלת המאמר "השמים כסאי" של האדמו"ר הרש"ב, שנאמר בפרשת וארא תרס"ח. 
]43[ דף. חסרים דפים בפרשיות מקץ-ויגש. ההעתקה בפרשת ויחי לא נשלמה. הדף האחרון של פרשת 
ויחי נכרך שלא במקומו. מצב כללי בינוני-טוב. מספר דפים במצב בינוני-גרוע. כתמים, בהם כתמים כהים. 

קרעים ובלאי. במספר דפים כתמים קשים וקרעים חסרים, עם פגיעה בטקסט. חותמות. כריכה חדשה. 

פתיחה: $500

291. Manuscript, Noam Elimelech – With Leaves from a Chabad "Bichel"
Manuscript, Noam Elimelech, by R. Elimelech of Lizhensk. [Russia-Poland, ca. early 
20th century].
Copying in Ashkenazic script of most of Noam Elimelech on the Book of Bereshit. Three 
leaves from a Chabad "bichel" bound at the end of the manuscript, with the beginning of 
the "Hashamayim Kisi" discourse by Rebbe Rashab, delivered on Parashat Vaera 1908.
[43] leaves. Lacking leaves from Parashiot Miketz-Vayigash. Coyping of Parashat Vayechi 
unfinished. Last leaf of Parashat Vayechi bound out of place. Overall fair-good condition. 
Several leaves in fair-poor condition. Stains, including dark stains. Tears and wear. 
Significant stains and open tears to several leaves, affecting text. Stamps. New binding.
Opening price: $500

חסידות - כתבי יד ומכתבים
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בעל  האדמו"ר  מכתב   .292
מונקאטש,   - אלעזר"  "מנחת 

תרצ"ב - ברכות לרפואה

שורות(   2( מכתב  עם  דואר  גלוית 
האדמו"ר  של  וחתימתו  בכתב-ידו 
רבי חיים אלעזר שפירא בעל "מנחת 
אלעזר". ]מונקאטש, תרצ"ב 1932[.

בולג  אליעזר  רבי  לנגיד  נשלח 
בקצרה  כתוב  המכתב  מבאדען. 
"ב"ה  מרובים:  תיבות  ובראשי 
]בעזרת השם[, הנני פבש"ה ]פורס 
בשלומו הטוב[ באהבה, ידידושו"ט 
כל  וטובתו[  שלומו  דורש  ]ידידו 

הימים, חיים אלעזר שפירא".
מכתב  הגלויה,  של  השני  מעברה 
רבי  האדמו"ר,  של  מנאמן-ביתו 

חיים דוב גרינפלד - "הכותב בפקודת כ"ק אדמו"ר שליט"א": "...ונצטוויתי מפי כ"ק להשיב תשובה מאהבה 
שהוא מעתיר ומתפלל עבור... שהבורא רפואות ישלח לה רפואה שלימה במהרה מן השמים, ויוכל לבשר 

לנו תמיד ב"ט ]בשורות טובות[...".
הגאון הקדוש רבי חיים אלעזר שפירא )תרל"ב-תרצ"ז(, מגאוני התורה, ההלכה והחסידות בדורו, ומגדולי 
ונכדו של רבי שלמה שפירא אב"ד  "דרכי תשובה",  בן רבי צבי הירש אב"ד מונקאטש בעל  המקובלים. 
"בני יששכר". עמד  מונקאטש בעל "שם שלמה". משושילתא קדישא של רבי צבי אלימלך מדינוב בעל 
במערכות קדושת ישראל, ודבריו בהלכה ובקבלה נשמעו בכל תפוצות ישראל. מספריו: שו"ת מנחת אלעזר, 

שער יששכר, נמוקי אורח חיים, דברי תורה ט' חלקים, ועוד.
10.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. X15 .גלויית דואר

פתיחה: $1800

292. Letter from the Minchat Elazar – Munkacs, 1932 – Blessings for Recovery
Postcard with letter (2 lines) handwritten and signed by Rebbe Chaim Elazar Shapira, 
the Minchat Elazar. [Munkacs (Mukachevo), 1932].
Addressed to the philanthropist R. Eliezer Bollag of Baden. The letter is very concise, 
written with many acronyms, and signed by the rebbe.
On the verso of the postcard, there is a letter from the rebbe's attendant, R. Chaim Dov 
Greenfeld, writing on behalf of the rebbe. He informs that the rebbe is praying for the 
recovery of the person in question, and relays the rebbe's blessings for a complete and 
speedy recovery. 
Rebbe Chaim Elazar Shapira Rabbi of Munkacs (1872-1937) was a leading Torah 
scholar, halachic authority, rebbe and kabbalist in his generation. Author of Minchat 
Elazar and many other Torah works.
Postcard. 15 X10.5 cm. Good condition. Stains.
Opening price: $1800

292



חסידות - כתבי יד ומכתבים486 

בעל  האדמו"ר  מכתב   .293
מונקאטש,   - אלעזר"  "מנחת 
תרצ"ג - בקשת עזרה לחתונה 
של  היחידה  בתו  של  הגדולה 

האדמו"ר

בתו  חתונת  לארגון  מהוועד  מכתב 
אלעזר"  "מנחת  בעל  האדמו"ר  של 
שורות(   2( תוספת  עם  ממונקאטש, 
האדמו"ר.  של  וחתימתו  בכתב-ידו 

]מונקאטש, טבת תרצ"ג 1933[.
בולג  אליעזר  רבי  לנגיד  נשלח 
)ביידיש( עם בקשה  מבאדען. מכתב 
לעזרה כספית להוצאות חתונת בתו 
שתתקיים  האדמו"ר  של  היחידה 
שונים  פרטים  הכולל  שבט,  בחודש 
הגדולה.  לחתונה  ההכנות  סדרי  על 
במכונת  מכתב  של  סטנסיל  שכפול 
רשמי  מכתבים  נייר  על  כתיבה, 
בכתב-יד  מילוי  עם  האדמו"ר,  של 
וחתימות חברי הועד: ר' חיים כהנא, 
חיים  ור'  ווייסן  מענדל  אייזיק  ר' 

קאליש. 
האדמו"ר  הצטרף  המכתב  בשולי 
ומדודים,  קצרים  בדברים  לבקשה, 
פבש"ה  "הנני  וחתימתו:  ידו  בכתב 
]פורס בשלומו הטוב[ באהבה ומברכו 
הימים,  כל  סלה[  טוב  ]בכל  בכט"ס 

ומבקשו על ככה, הפעם, לטובה, חיים אלעזר שפירא".
הגאון הקדוש רבי חיים אלעזר שפירא )תרל"ב-תרצ"ז(, מגאוני התורה, ההלכה והחסידות בדורו, ומגדולי 
ונכדו של רבי שלמה שפירא אב"ד  "דרכי תשובה",  בן רבי צבי הירש אב"ד מונקאטש בעל  המקובלים. 
"בני יששכר". עמד  מונקאטש בעל "שם שלמה". משושילתא קדישא של רבי צבי אלימלך מדינוב בעל 
במערכות קדושת ישראל, ודבריו בהלכה ובקבלה נשמעו בכל תפוצות ישראל. מספריו: שו"ת מנחת אלעזר, 

שער יששכר, נמוקי אורח חיים, דברי תורה ט' חלקים, ועוד.
בתו היחידה )שנולדה לו בגיל מבוגר, מזיווגו השני( נישאה לרבי ברוך יהושע ירחמיאל רבינוביץ )תרע"ה-

תשנ"ח(, "העילוי מפרציווא" )פולין(, בן האדמו"ר רבי נתן דוד, מגזע אדמור"י ביאלה. חתנו זה מילא את 
מקומו לאחר פטירתו. חתונת השניים תועדה אז בעיתונות כחתונה היהודית הגדולה ביותר באותה תקופה. 
הגבולות נפתחו, וקווי רכבת מיוחדים הובילו יהודים מכל קצוות הונגריה ופולין אל מונקאטש )ראה: אנצי' 
לחסידות ג', עמ' תתקט-תתקי(. לחתונה היסטורית זו הגיעו גם עשרות רבות של אנשי תקשורת מרחבי 

העולם, וידועה ההסרטה שנעשתה בחתונה זו על ידי צוות תקשורת מארה"ב.
]1[ דף, נייר מכתבים רשמי. 29.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. בלאי וקרעים בקפלי הנייר. סימני חריכה 

בפינות הדף.

פתיחה: $2000
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293. Letter from the Minchat Elazar – Munkacs, 1933 – Appeal for Support for 
the Grand Wedding of the Rebbe's Only Daughter
Letter from the committee organizing the wedding of the daughter of the Minchat 
Elazar of Munkacs. With the addition of two lines handwritten and signed by the 
rebbe. [Munkacs (Mukachevo), Tevet 1933].
Addressed to the philanthropist R. Eliezer Bollag of Baden. Appeal (in Yiddish) for 
help in sponsoring the costs of the wedding of the rebbe's only daughter, which would 
be held in Shevat. With various details about the preparations for the grand wedding. 
Mimeographed typescript, on the rebbe's official stationery, completed by hand and 
signed by the members of the committee. 
At the foot of the letter, the rebbe added words of blessing in his handwriting, with his 
signature.
Rebbe Chaim Elazar Shapira Rabbi of Munkacs (1872-1937) was a leading Torah 
scholar, halachic authority, rebbe and kabbalist in his generation. Author of Minchat 
Elazar and many other Torah works.
His only daughter (born to him in his old age, from his second marriage) married R. 
Baruch Yehoshua Yerachmiel Rabinowitz (1915-1998), son of Rebbe Nathan David, a 
scion of the Biala dynasty. The wedding was documented in the press as the largest 
Jewish wedding of those times.
[1] leaf, official stationery. 29.5 cm. Good-fair condition. Stains. Wear and tears to folds. 
Singeing to corners.
Opening price: $2000
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294. כתב-יד "עניית אמן" - הספד על 
האדמו"ר משטפנשט - הושי )רומניה(, 

תרצ"ג

כתב-יד, "ספר עניית אמן" - הספד על האדמו"ר 
רבי אברהם מתתיהו פרידמן משטפנשט, מאת 
)הושי  הואש  אב"ד  שכטר  שמריהו  נחום  רבי 

Huşi, רומניה(, ]תרצ"ג 1933[. 
בכתב- ותיקונים(  מחיקות  )עם  נאה  כתיבה 

הספר  הכנת  לצורך  הנראה  כפי  המחבר,  יד 
לדפוס. חיבור זה נדפס בשנת תרצ"ו, בעיר קלוז' 

)קלויזנבורג( תחת השם "ספר עניית אמ"ן".
שעניתי  מה   - אמן  עניית  "ספר  נכתב:  בשער 
לבכי  וקראתי  קולי  את  והרימותי  ואמרתי 
ולמספד גדול בביהמ"ד הגדול דפה, בתוך קהל 
ועדה, על פטירת אדמו"ר ציס"ע... סבא קדישא 
הצדיק  'זכר  מתתיהו  אברהם  ר'  הרב  מרן  כו' 
לברכה' לפ"ק... ביום כ"א תמוז נלקו המאורות 
ונשבה ארון הקודש, והספדתיו במישלם יומיא 

דשלשים ביום א"ך מנחם אב...".
זה  במעמד  השער,  נוסח  בהמשך  שנכתב  כפי 
נשא הרב שכטר גם דברי הספד על האדמו"ר 

רבי מנחם נחום מאיצ'קן )Ițcani, בוקובינה(, בן-אחיו של רבי אברהם מתתיהו, שהיה אמור למלאות את 
מקום דודו הישיש באדמו"רות שטפנשט, אך נפטר בקיצור ימים - בכ"א סיון תרצ"ג, חודש לפני פטירת 

דודו הגדול.
רבי נחום שמריהו שכטר )תרמ"ו-תשכ"ז(, מחשובי רבני בית רוז'ין )בויאן, בוהוש, ווסלוי ושטפנשט(. כיהן 
ברבנות בדרבן )Darabani( ובהושי )חוש Huşi( שברומניה. לאחר השואה עלה לירושלים וכיהן בה כרב 
שכונת קרית היובל )בית מזמיל(. מחבר פורה בהלכה ובאגדה, מחבר הספרים: "פרח שושן" )קלוז', תרפ"ה(; 
)ירושלים,  גיטין  שמות  על  ועבר"  שם  המדרש  "בית  יד(;  בכתבי  )נותר  נחום  חזון  שו"ת  אמ"ן";  "עניית 

תשכ"ה(.
היה ממקורבי 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 רבי אברהם מתתיהו 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.
]2[, כ עמ'. 27 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. בלאי רב וקרעים בשוליים, עם פגיעות קלות בטקסט. כריכה 

חדשה. 
מצורפת המהדורה המודפסת של ההספד: ספר עניית אמ"ן, קלויזנבורג, דפוס Ipuron, תרצ"ו ]1936[. עם 

תמונת האדמו"ר משטפנשט ועם שער מעטפת נוסף. נתון בכריכה חדשה.

פתיחה: $600 
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294. Manuscript, Aniyat Amen – Eulogy on the Rebbe of Shtefanesht – Huşi 
(Romania), 1933
Manuscript, Aniyat Amen – eulogy on Rebbe Avraham Matityahu Friedman of 
Shtefanesht, by R. Nachum Shemaryahu Shechter Rabbi of Huşi (Romania), [1933]. 
Neat manuscript (with deletions and emendations) handwritten by the author, 
presumably in preparation for the publication of the book. This work was published 
in 1936, in Cluj (Klausenberg) under the title "Sefer Aniyat Amen".
The eulogy was delivered on 21st Av, 30 days after the passing of the rebbe of 
Shtefanesht on 21st Tammuz. On the same occasion, R. Schechter eulogized Rebbe 
Menachem Nachum of Ițcani (Bukovina), nephew and presumed successor of R. 
Avraham Matityahu, who passed away shortly before him. 
R. Nachum Shemaryahu Schechter (1886-1967), prominent rabbi of the Ruzhin 
dynasty. Served as rabbi in Darabani and Huşi, Romania. Immigrated to Jerusalem 
after the Holocaust, and served as rabbi of Kiryat HaYovel. A prolific author.
He was a close associate of Rebbe Avraham Matityahu Friedman of Shtefanesht 
(Ștefănești; 1848-1933), famous tzaddik and wonder-worker, son of Rebbe Nachum of 
Shtefanesht – son of Rebbe Yisrael of Ruzhin. Rebbe Avraham Matityahu 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. His gravesite in 
Eretz Israel serves until this day as a pilgrimage destination for prayer and salvation.
[2], 20 pages. 27 cm. Good-fair condition. Stains. Extensive wear and marginal tears, 
slightly affecting text. New binding.
Enclosed is a printed edition of the eulogy: Aniyat Amen. Klausenburg (Cluj-
Napoca): Ipuron, 1936. With a picture of the rebbe of Shtefanesht and an additional 
printed front cover. New binding. 
Opening price: $600
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בעל  האדמו"ר  מכתב   .295
מוויז'ניץ  ישראל"  "אהבת 
ולבשורות  לישועה  ברכות   -

טובות - חשון תרפ"ז

מכתב בחתימת האדמו"ר רבי ישראל 
הגר מוויז'ניץ בעל ה"אהבת ישראל". 
]גרוסוורדיין?, חשון[ תרפ"ז ]1926[. 

יד  חתימת  עם  סופר,  ידי  כתיבת 
קדשו המלאה של האדמו"ר. בראש 
מכתב  האדמו"ר.  חותמת  הדף 
שלימה:  ולרפואה  לישועה  ברכות 
ואת  אותו  לברך  בזה  "...והנני 
ישועה  בדבר  שיפקדו  תחי'  ז']וגתו[ 
לבם  משאלות  ויתמלאו  ורחמים 
לו  מייעץ  המכתב  בהמשך  לטובה". 
האדמו"ר לשמוע להוראות הרופאים: 
תציית  תחי'  שז']וגתו[  נוטה  "דעתי 
רחמי']ו[  ברוב  וה'  הרופאים,  לדברי 
שלימה,  לרפואה  לה  שיהי'  יעזור 
ויתמיד ה' את בריא]ו[ת גופה תמיד, 
טובה...  בשורה  במהרה  לבשר  ויזכו 
ומצפה  לטובה  בעדם  המעתיר 
הק'  שמים,  ולרחמי  ה'  לישועת 

ישראל בהה"צ מוהר"ב זצללה"ה". 
הרב הקדוש רבי ישראל הגר )תר"ך-

עמ'  ב',  לחסידות  אנצי'  תרצ"ו; 
האדמו"רים  מגדולי  תקלח-תקמא(. 
בדורו. בנו של האדמו"ר רבי ברוך הגר 
בוויז'ניץ  אדמו"ר  וקוסוב.  מוויז'ניץ 
העולם  במלחמת  תרנ"ג.  משנת 
גרוסוורדיין  לעיר  נדד  הראשונה 
בתקופתו  מדרשו.  את  בה  והקים 

הפכה ויז'ניץ לחסידות הגדולה בהונגריה, מרמרוש וגליציה. האדמו"ר הקדיש את חייו להקמת ישיבות 
ותלמודי תורה ולמשיכת בני הנוער ללימוד תורה ולעבודת השם. נודע בתפילותיו שהיו בהתלהבות גדולה 
ישראל  ארץ  לאנשי  חביבותו  ישראל.  ארץ  קופת  ובניהול  צדקה  בצרכי  רבות  עסק  הנפש.  ובהשתפכות 
היתה גדולה, והיה נוהג לכבד מאד כל מי שנסע לארץ ישראל, והיה מלווהו עד הדלת. נודע על שם ספרו 
בעבודת  והמשיכו  ישראל,  ובארץ  ברומניה  ורבנים  כאדמו"רים  כיהנו  הקדושים  בניו  ישראל".  ה"אהבת 
הקודש של הפצת תורה וחסידות: רבי מנחם מנדל מווישיווא; רבי חיים מאיר מוויזניץ בעל "אמרי חיים", 
שמילא את מקומו כאדמו"ר בבית מדרשו עיר גרוסוורדיין, ולאחר השואה הקים את החסידות בבני ברק; 

רבי אליעזר בעל ה"דמשק אליעזר"; רבי ברוך מסערעט וחיפה, בעל ה"מקור ברוך". 
]1[ דף כפול. 23.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. סימני קיפול וקרע קל. רישום באנגלית בגב המכתב.

פתיחה: $3000
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מווישיווא  האדמו"ר  מכתב   .296
 - מוויז'ניץ  הגר  מנדל  מנחם  רבי 

ווישיווא, חשון תרפ"ט

מכתב )2 עמודים( מישיבת "בית ישראל" 
ראש  של  קדשו  יד  בחתימת  בווישיווא, 
מענדיל  מנחם  "הק'  העיר:  ורב  הישיבה 
אויבער- מוויזניטץ".  שליט"א  בהה"צ 

ווישא )ווישיווא, Vișeu de Sus(, ]חשון[ 
תרפ"ט, 28 באוקטובר 1928. 

ובו  פרקש,  אהרן  ר'  הנדיב  אל  מכתב 
של  התבשיל"  ב"בית  תמיכה  בקשת 
הישיבה. נייר מכתבים רשמי - שבראשו 
הישיבה.  תלמידי  של  קבוצתית  תמונה 
המכתב  ובסיום  סופר,  בכתיבת  המכתב 
)מעברו השני של הדף(, חתימת יד קדשו 

של האדמו"ר וחותמתו. 
הקדוש  הגאון  מווישווא,  האדמו"ר 
)תרמ"ה-תש"א,  הגר  מנדל  מנחם  רבי 
בנו  צה-צו(,  עמ'  ג,  לחסידות,  אנצי' 
משנת  מוויזניץ.  ישראל"  ה"אהבת  של 
תרס"ח כיהן כאב"ד העיר ויז'ניץ. משנת 
)אויבער-ווישא  ווישווא  אב"ד  תרפ"א 
ישיבת  את  הקים  בה   ,)Vișeu de Sus
"בית ישראל". לאחר פטירת אביו בשנת 
מראשי  באדמו"רות.  לכהן  החל  תרצ"ו 

"אגודת ישראל" וחבר "מועצת גדולי התורה". תורתו נדפסה בסדרת הספרים "שארית מנחם", על התורה, 
מועדים ושו"ת. 

]1[ דף, נייר מכתבים רשמי. 30.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים קלים. בלאי וסימני קיפול, עם קרעים קלים 
בקפלי הנייר.

פתיחה: $500

295. Letter from the Ahavat Yisrael Rebbe of Vizhnitz – Blessings for Salvation 
and Good Tidings – Cheshvan 1926
Letter signed by Rebbe Yisrael Hager of Vizhnitz, the Ahavat Yisrael. [Grosswardein 
(Oradea)?, Cheshvan] 1926.
Written by a scribe, with the rebbe's full signature. Stamp of the rebbe at the top of the 
leaf. Letter of blessings for salvation, a complete recovery and good tidings. The rebbe 
also advises to follow the doctors' instructions. 
[1] double leaf. 23.5 cm. Good-fair condition. Stains and wear. Folding marks and 
minor tear. Inscription in English on verso.
Opening price: $3000 
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296. Letter from Rebbe Menachem Mendel Hager of Visheve – Visheve, 
Cheshvan 1928
Letter (2 pages) from the Beit Yisrael yeshiva in Visheve, signed by Rebbe Menachem 
Mendel Hager, the yeshiva dean and rabbi of the city. Oyber Visheve (Vișeu de Sus), 
28th October 1928.
Appeal for the yeshiva soup kitchen, addressed to the philanthropist R. Aharon 
Farkash. Official stationery, with a group picture of the yeshiva students at the top. 
Written by a scribe, with the signature and stamp of the rebbe at the end of the letter 
(on verso).
Rebbe Menachem Mendel Hager of Visheve (1885-1941), son of the Ahavat Yisrael 
of Vizhnitz. Served as rabbi of Vizhnitz, and later of Visheve, where he founded the 
Beit Yisrael yeshiva. A leader of Agudath Yisrael and member of the Moetzet Gedolei 
HaTorah.
[1] leaf, official stationery. 30.5 cm. Good-fair condition. Minor stains. Wear and folding 
marks, with minor tears to folds.
Opening price: $500
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בית  ובנין  תורה  ספר  כתיבת   - מוויז'ניץ  הגר  מאיר  חיים  רבי  מהאדמו"ר  מכתב   .297
המדרש בגרוסוורדיין לאביו ה"אהבת ישראל" - גרוסוורדיין, תרצ"ה

)גרוסוורדיין  מכתב בחתימות רבי חיים מאיר הגר מוויז'ניץ, לימים האדמו"ר בעל ה"אמרי חיים". גרו"ו 
Oradea(, ]קיץ תרצ"ה 1935[. 

מכתב ארוך )2 עמ'( שנשלח אל הנגיד ר' אהרן פרקש מגבאי "בית המדרש של אדמו"ר שליט"א מוויזניטץ" 
בגרוסוורדיין, המבקשים ממנו לסייע במגבית לטובת בניית בניין חדש לבית מדרשו של האדמו"ר )בעל 
ה"אהבת ישראל"( בגרוסוורדיין, וכותבים שהמגבית תיערך באמצעות מכירת אותיות בספר תורה שייכתב 
ויוקדש לבית המדרש - "...אשר כל איש מאנ"ש נוכח לדעת שבית 'מקדשינו מעט' קטן מהכיל את עם ה' 
הבא לשמוע אל הרינה ואל התפלה של מרן קדוש ישראל שליט"א ביחוד בימי]ם[ נוראים ומועדי ה'...". 
ו"הק'  מ---"  "הק' מנחם מענדיל  מוויזניטץ";  חיים מאיר בהה"צ שליט"א  "הק'  בסיום המכתב חתומים: 
שמואל כהנא". בשולי הדף מכתב נוסף, 5 שורות בכתב-יד קדשו וחתימתו של ה"אמרי חיים", החותם: "...

ידידו"ש חיים מאיר". 
מכתב היסטורי זה צולם והודפס בבטאון קהילות ויזניץ - קשר איתן, כסלו-טבת תשע"ז, עמ' 9 )גליון העיתון 

מצורף(. 
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האדמו"ר רבי חיים מאיר הגר בעל "אמרי חיים" )תרמ"ח-תשל"ב(, בנו השני וממלא מקומו של ה"אהבת 
יחד עם אביו הקדוש, שהקים בה  גרוסוורדיין,  נדד לעיר  ישראל" מוויז'ניץ. במלחמת העולם הראשונה 
את בית מדרשו. רבי חיים מאיר עמד לימינו של אביו האדמו"ר בהנהגת חצר הקודש של חסידות ויז'ניץ 
בגרוסוורדיין, שהייתה בתקופה זו לחסידות הגדולה בהונגריה, מרמרוש וגליציה. לאחר פטירת אביו בשנת 
תרצ"ו, הוכתר רבי חיים מאיר למלא את מקומו כאדמו"ר מוויז'ניץ בעיר גרוסוורדיין. 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. היה ממנהיגי היהדות החרדית בארץ וחבר מועצת 

גדולי התורה של "אגודת ישראל". דברי תורתו נאספו בסדרת הספרים "אמרי חיים".
]1[ דף כפול )2 עמ' כתובים(. 23.5 ס"מ מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. סימני קיפול. קרעים במספר מקומות, 

חלקם משוקמים בגב הדף בנייר דבק. 

פתיחה: $1000

297. Letter from Rebbe Chaim Meir Hager of Vizhnitz – Writing a Sefer 
Torah and Building a Beit Midrash in Grosswardein for his Father the 
Ahavat Yisrael – Grosswardein, 1935
Letter signed by R. Chaim Meir Hager of Vizhnitz, later the Imrei Chaim Rebbe of 
Vizhnitz. Grosswardein (Oradea), [Summer 1935].
Lengthy letter (2 pages) addressed to the philanthropist R. Aharon Farkash, from the 
gabbaim of the Vizhnitz Beit Midrash in Grosswardein, asking for his assistance in 
fundraising for a new building for the Beit Midrash. The funds would be raised by 
selling letters in a Sefer Torah to be written and dedicated to the Beit Midrash. 
This historic letter was photographed and published in the Vizhnitz journal Kesher 
Etan, Kislev-Tevet 2016, p. 9 (issue enclosed).
Rebbe Chaim Meir Hager, the Imrei Chaim of Vizhnitz (1888-1972), second son and 
successor of the Ahavat Yisrael of Vizhnitz. During WWI, he fled with his father to 
Grosswardein, where he assisted his father in leading the Vizhnitz Chassidic court. 
Rebuilt the Vizhnitz Chassidut in Eretz Israel after the Holocaust.
[1] double leaf (2 written pages). 23.5 cm. Good-fair condition. Stains and wear. Folding 
marks. Tears in several places, repaired in part with tape on verso.
Opening price: $1000
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מוויז'ניץ  האדמו"ר  מכתב   .298
בעל  הגר  יהושע  משה  רבי 
מינויו  לרגל   - משה"  ה"ישועת 

כרב לחסידי ויז'ניץ בבני ברק

מכתב בכתב-ידו וחתימתו של האדמו"ר 
]בני  הגר.  יהושע  משה  רבי  מוויז'ניץ 

ברק?, שנות התש"י-התש"כ בערך[.
בעל  האדמו"ר  אביו  בחיי  עוד  נכתב 
"הק'  חתום:  ]המכתב  חיים"  ה"אמרי 
משה יהושע בהה"צ שליט"א"[, בתגובה 
קבלת  לרגל  שקיבל  ברכה  למכתב 
תפקיד כרב בקהילת חסידי ויז'ניץ בבני 
ברק, לצד אביו האדמו"ר: "...ויהא רעוא 
ובלב  בלבי  להשריש  שאזכה  שמיא  מן 
כל אנשי הקהלה רוח ישראל סבא, רוח 
קדושה וטהרה, למען לא ניגע לריק ולא 
נלד לבהלה, כי מה לו לאדם מכל עמלו 
שם  לקדש  לא  אם  הזה,  השפל  בעולם 
שמים ברבים, להתודע ולהגלות כי הוא 
המכתב  בהמשך  הארץ".  כל  על  מלך 

מברך האדמו"ר את המקבל, שכנראה נתמנה אף הוא בהנהגה או ברבנות קהלה: "גם כת"ה יתברך ממקור 
הברכות בכל מיני ברכות וישועות, שיזכה לנהל את הקהלה החדשה שלו בדרך התורה והיראה, שידעו 
כולם שהבוית"ש הוא בורא ומנהיג לכל הברואים... המברכו בכל טוב ודו"ש וטובו לעולם, המחכה לישועה 

ורחמים הק' משה יהושע בהה"צ שליט"א".
בנו וממלא מקומו של האדמו"ר  )תרע"ו-תשע"ב(,  "ישועות משה"  יהושע הגר בעל  האדמו"ר רבי משה 
בביסוס  לאביו  וסייע  אביב  בתל  ויז'ניץ  ישיבת  לראש  נתמנה  עלותו  עם  לארץ.  ועלה  ההריגה  מוויז'ניץ 
והרחבת חסידות ויז'ניץ. בשנת תשי"ב עבר לבני ברק ונתמנה לרב ומורה הוראה בשיכון ויז'ניץ. עם השנים 
)"באטע'ס"(  חסידיות  התוועדויות  לערוך  החל  אף  תשכ"ג  ובשנת  הקהלה,  בניהול  השפעתו  התרחבה 
בשבתות, לאחר עריכת השולחן הטהור )ה"טיש"( של אביו הקדוש. לאחר פטירת אביו בשנת תשל"ב עלה 
על כסאו ובמשך כארבעים שנה הנהיג את העדה הגדולה של חסידי ויז'ניץ. נודע כמתמיד גדול שלא פסק 
פומיה מגירסא, וכאיש קדוש ועובד ה' מופלא. ל"טישים" שלו נהרו רבים שבאו להתחמם מאשו הבוערת 
וממתיקותו הוויז'ניצאית שסחפה ורוממה את הקהל. משנת תשמ"ט כיהן כנשיא מועצת גדולי התורה של 
"אגודת ישראל". משיחותיו וממכתביו נדפסו סדרת הספרים "ישועות משה", תשעה כרכים, ובהם אסופה 
משיעוריו על מסכת פסחים. בניו הם האדמו"רים רבי ישראל הגר שליט"א ורבי מנחם מנדל הגר שליט"א. 
חתניו הם האדמו"ר מסקווירא שליט"א, האדמו"ר מבעלז שליט"א, האדמו"ר מהר"א מסאטמר שליט"א 

ורבי מנחם ארנסטר שליט"א ראש ישיבת ויז'ניץ.
]1[ דף. 15.5 ס"מ. כ-17 שורות בכתב-ידו. מצב טוב. סימני קיפול. ראש הדף, ובו כפי הנראה שם הנמען, 

נחתך. 

פתיחה: $500
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ברכות   - ואדמו"רים  רבנים  מכתבי  אוסף   .299
שנה טובה

חמישה מכתבים מרבנים ואדמו"רים נודעים ]שנות התש"י-
התש"ל בקירוב[. בחלק מהמכתבים ברכות לשנה טובה.

· אגרת אויר עם מכתב בכתב-ידו וחתימתו של האדמו"ר 
שנות  ]ירושלים,  מדז'יקוב.  הורביץ  יהודה'לה  רבי 
שנה  ברכת  עם  רבות,  ברכות  בקירוב[.  התש"י-תש"כ 
מעכ"ה  שיזכה  שבשמים  אבינו  מלפני  "...ויה"ר  טובה: 
תמיד להעניק לאחרים משלו מתוך הרחבה, ויתברך בכל 
ידידו דו"ש  ונפש  ]כאוות נפשו[  משאלות לטובה כאו"נ 
לחיים,  לאלתר  טובה  וחתימה  בכתיבה  המברכו  וטובתו 

יהודא הורוביץ". 
· מכתב בכתב-ידו וחתימתו של האדמו"ר ממכנובקה רבי 
שנות  אלול  ברק,  ]בני  טברסקי.  העשיל  יהושע  אברהם 
ושנה  שלימה  רפואה  ברכות  בקירוב[.  התש"כ-תש"ל 
טובה: "...ואברך אותך בבריאות גו"נ ]גוף ונפש[ והשי"ת 
ישלח בקרוב רפ"ש לזוג']תו[ על כל גופה... והשנה הבאה 
]מעשי  בכל מע"י  והצלחה  וברכה  חיים  תבוא להם שנת 
הטוב  בכל  המברכו  דברי  בארצינו...  שלום  שנת  ידיהם[ 
וכוח"ט אברהם יהושע השיל בהרב המפורסם מו"ה יוסף 
מאיר זצוק"ללה"ה". בחציו התחתון של הדף, מכתב נוסף 

בכתב-ידה של הרבנית ממכנובקה.
· מכתב ברכות לנישואין, בכתב-ידו וחתימתו של הגאון 
רבי משה ניישלאס, אב"ד שיכון סקווירא. ]שיכון סקווירא 

)New Square(, ניו יורק[, חשון תשכ"ט ]1968[. 
· מכתב ארוך בכתב-ידו וחתימתו של הגאון רבי אלחנן היילפרין, מרבני גולדרס גרין. לונדון, תש"י ]1950[. 

תשובות הלכתיות קצרות בעניינים שונים.
 .]1971[ רבי אליעזר הגר. חיפה, אלול תשל"א  וחתימתו של האדמו"ר מסרט-ויז'ניץ  · מכתב בכתב-ידו 

בפתיחת וסיום המכתב ברכת "כתיבה וחתימה טובה" לשנה טובה.
5 מכתבים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $600

298. Letter from Rebbe Moshe Yehoshua Hager, the Yeshuot Moshe of 
Vizhnitz – On the Occasion of of His Appointment as Rabbi of the Vizhnitz 
Chassidim in Bnei Brak
Letter handwritten and signed by Rebbe Moshe Yehoshua Hager of Vizhnitz. [Bnei 
Brak?, ca. 1950s-1960s].
Written in the lifetime of his father, the Imrei Chaim, in response to a letter of 
congratulations he received upon his appointment as rabbi of the Vizhnitz community 
in Bnei Brak, alongside his father. Concludes with blessings for the recipient, who 
appears to have also been appointed as rabbi or leader of a community.
[1] leaf. 15.5 cm. Approx. 17 autograph lines. Good condition. Folding marks. Top of 
leaf, presumably with name of recipient, cut away.
Opening price: $500
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299. Collection of Letters from Rabbis and Rebbes – Good Year Wishes
Five letters from prominent rabbis and rebbes [1950s-1970s]. Some letters include good 
year wishes.
· Aerogram with letter handwritten and signed by Rebbe Yehuda Horowitz of Dzikov. 
[Jerusalem, ca. 1950s-1960s]. Many blessings, including good year wishes.
· Letter handwritten and signed by Rebbe Avraham Yehoshua Heshel Twersky of 
Machnovka. [Bnei Brak, Elul 1950s-1970s]. Blessings for a complete recovery and a 
good year. Additional letter handwritten by the Rebbetzin at the foot of the leaf.
· Letter of wedding congratulations, handwritten and signed by R. Moshe Neuschloss, 
rabbi of New Square. [New Square, NY], Cheshvan 1968.
· Lengthy letter handwritten and signed by R. Elchanan Halpern, a rabbi of Golders 
Green. London, 1950. Brief halachic responsa on various topics.
· Letter handwritten and signed by Rebbe Eliezer Hager of Seret-Vizhnitz. Haifa, Elul 
1971. Good year wishes.
5 letters. Size and condition vary. Overall good condition.
Opening price: $600
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300. אוסף כרטיסי "שנה טובה" מודפסים - רבנים ואדמו"רים
אוסף גדול של כרטיסי "שנה טובה" מאישים שונים, בהם רבנים ואדמו"רים רבים. בחלקם רישומים בכתב-

יד ומעט חתימות. ארץ ישראל, ארצות הברית ועוד, ]המאה ה-20[.
אב"ד  מסטרופקוב,  ליפשיץ-הלברשטאם  שרגא  יחזקאל  רבי  בהם:  מאדמו"רים,  טובה"  "שנה  כרטיסי   ·
מחנה העקורים בבמברג, גרמניה )תש"ז 1947(; רבי חנוך העניך טווערסקי, האדמו"ר מראדומישל-מאלין, 
שיקגו )תשי"א 1950(; רבי נחמן כהנא האדמו"ר מספינקא, בני ברק; רבי יעקב דוד ברוך קאליש, האדמו"ר 
מווארקא-אטוואצק, ברוקלין ניו-יורק )תשט"ו(; רבי אשר ישעיה רוזנבום, האדמו"ר מנדבורנה-חדרה; רבי 
יוסף שמואל מוריה, האדמו"ר מפראבידענץ; רבי חנניה יו"ט ליפא דייטש, האדמו"ר מהעלמעץ, ניו-יורק; 

ועוד.
ארה"ב  ספרינגפילד,  סילבר,  אליעזר  רבי  בהם:  נוספות,  וארצות  ארה"ב  מרבני  טובה"  "שנה  כרטיסי   ·
רבי  ניו-יורק;  ברוקלין,  ונייהייזל,  דברצין  אב"ד  שטרן,  משה  רבי  התר"צ(;  שנות  שונים,  כרטיסים  )שני 
ורבי  יוסף קצנלבויגן  יעקב  ניו-יורק )תשי"ז 1956(; רבי  וברגן בלזן, ברוקלין  יואל היילפרין, אב"ד יאסלא 
ברוך קצנלבויגן, וורשה )ער"ה תרצ"ד ]1933[(; רבי י. א. בערמאן, מונטריאול )תשרי תרצ"א ]1930[(; רבי 
מתתיה אשכנזי מירושלים, ארה"ב )שנת ת'כלה ש'נת ד'מים ]ער"ה תש"ד 1943[(; רבי י.ל. גורביץ, מלבורן, 
אוסטרליה )ער"ה ת"ש ]1939[(; רבי יצחק רופא )ער"ה תשכ"ו ]1965[(; הרב ד"ר דוד משה רוזן, הרב הראשי 

לרומניה )תשרי תשמ"ז ]1986[(.
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· כרטיסי "שנה טובה" מרבני ארץ ישראל, בהם: רבי זלמן סורוצקין אב"ד לוצק, ירושלים )תש"ב ]1941[(; 
)ער"ה  תקוה  פתח  כ"ץ,  ראובן  רבי   ;)]1942[ )תש"ג  אביב  תל  סוכוצ'ין,  אב"ד  טביומי  יהודה  טוביה  רבי 
)ברכה  דושינסקי  ישראל משה  רבי   ;)]1949[ )ער"ה תש"י  רחובות  יהודה מלצר,  צבי  רבי   ;)]1949[ תש"י 
על גבי כרטיס שנה טובה של אביו רבי יוסף צבי דושינסקי, ירושלים ]שנות הת"ש בקירוב[(; רבי שלמה 
זלמן אויערבאך, שערי חסד, ירושלים; רבי אליעזר בן ציון ברוק, ראש ישיבת נובהרדוק, ירושלים; רבי צבי 
מרקוביץ, רמת גן )תשרי תשי"ט ]1958[(; רבי נתן גשטטנר, בני ברק )ער"ה תשל"ב ]1971[(; רבי דוב כ"ץ, 
דיסקין,  זליג  יהושע  רבי   ;)]1974[ )ער"ה תשל"ה  צפת  רוזנטל,  רבי שלום  ירושלים;  הרבניים,  בתי  מנהל 

]פרדס חנה[ )תשרי תשכ"ה ]1964[(; ועוד. 
· כרטיס מישיבת מרכז הרב, עם ברכה מודפסת ותמונת רבי אברהם יצחק הכהן קוק "מרן ראש הרבנים 
שליט"א". חותמת על התמונה: "נפלה עטרת ראשנו" ]כפי הנראה מחודש אלול תרצ"ה בו נפטר הרב קוק[.

· כרטיס מישיבת ראמיילעס, ווילנא )תרצ"ו ]1935[(.
· גלויית ברכת שנה טובה, עם תמונת רבי אהרן שמואל אסאד אב"ד דונא-סרדהלי ]הונגריה, אחרי תרס"ה[. 

· ועוד.
כ-85 פריטים. גודל ומצב משתנים. לחלקם מצורפות המעטפות בהן נשלחו.

מקור: אוסף ד"ר חיים גרוסמן.

פתיחה: $300
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300. Collection of Printed Shanah 
Tovah Cards – Rabbis and Rebbes
Large collection of printed Shanah Tovah 
cards from various figures, including 
many rabbis and rebbes. Some include 
handwritten inscriptions and a few are 
signed. Eretz Israel, United States and 
elsewhere, [20th century].
· Greeting cards from rebbes, including: 
Rebbe Chanoch Henich Twersky of 
Radomysl-Malin, Chicago; Rebbe 
Nachman Kahana of Spinka, Bnei Brak; 
Rebbe Chananya Yom Tov Lipa Deutsch 
of Helmetz, New York; and others.
· Greeting cards from rabbis in the U.S. 
and elsewhere, including: R. Eliezer 
Silver, Springfield Massachusetts. (U.S.); 
R. Moshe Stern, rabbi of Debrecen 
and Neuhäusel, Brooklyn NY; R. Y.L. 
Gurwitz, Melbourne (Australia); and 
others. 
· Greeting cards from rabbis in Eretz 
Israel, including: R. Zalman Sorotzkin 
Rabbi of Lutsk, Jerusalem; R. Yisrael 
Moshe Dushinsky (greeting on a Shanah 
Tovah card of his father R. Yosef Tzvi 
Dushinsky, Jerusalem); R. Shlomo 
Zalman Auerbach, Shaarei Chesed, 
Jerusalem; R. Natan Gestetner, Bnei 
Brak; R. Yehoshua Zelig Diskin, [Pardes 
Hanna]; and others. 
· Card from Yeshivat Merkaz HaRav, 
with printed greetings and picture of R. Avraham Yitzchak HaKohen Kook. Stamp 
over picture stating his passing.
· Shanah Tovah postcard, with picture of R. Aharon Shmuel Aszód Rabbi of 
Dunaszerdahely [Hungary, after 1905].
· And more. 
See Hebrew description for more details.
Approx. 85 items. Size and condition vary. Some envelopes enclosed.
Provenance: Collection of Dr. Haim Grossman. 
Opening price: $300
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301. מכתב שו"ת מרבי יהודה ליבש 
ה"יד  בעל  סדיגורא  אב"ד  לנדא 

יהודה" - סדיגורא, תרמ"ד

מכתב ארוך )2 עמודים( בכתב ידו וחתימתו 
אב"ד  לנדא  ליבש  "יהודה  רבי  הגאון  של 
]כסלו[,  )סדיגורא(,  סאדאגורא  דפה". 

תרמ"ד ]1883[. 
שנשלחה  אישות,  בדיני  הלכתית  תשובה 
ובקי  חריף  ומופליג  המופלא  "הרב  אל 
מעטפת  על  נ"י".  יהודה  מוהר"ר  כש"ת 
ידידי  "לכבוד  נכתב:  המצורפת  המכתב 
הרב המופלא ומופליג... מהר"ר יהודה נ"י 
 ,Briceva מק' בערטשאן" )כנראה בריצ'בה

בסרביה(. 
רבי  מספר  ההלכתית,  התשובה  בסיום 
בהדפסת  טרדתו  על  לנדא  ליבש  יהודה 
"...זה ראיתי להשיבו מפני הכבוד,  ספריו: 
לא  כעת  עד  שהמדפיס  מאד,  טרדוני  כי 
אשר  בוגין  עשר  מהשמנה  יותר  הדפיס 
היו נגמרים עוד בקיץ העבר, וכעת התחיל 
להדפיס השאר ואני טרוד בזה שאני מוסיף 
לי  לקחתי  כבודו  מפני  אך  ענינים,  איזה 
פנאי מעט להשיב לו דברים אלו בקוצר". 
למשכורת  מתייחס  הוא  המכתב  בסיום 

בזה,  מאד  ושמחתי  פרנסה,  מעמד  איזה  לך  עשו  העיר  אנשי  אשר  "שמעתי  מקבל המכתב:  של  רבנותו 
והשי"ת יברכם עבור זה. ידידו דור"ש באהבה הקטן יהודה ליבש לנדא אב"ד דפה".

הגאון רבי יהודה ליבש לנדא )תקפ"ג-תר"ס(, מגאוני גליציה ומגדולי הפוסקים. כיהן בצעירותו כאב"ד קאליס 
ומאהלוב )פודוליה(. האדמו"ר רבי אברהם יעקב מסדיגורא העריכו והחשיבו מאד, ועל פי יזמתו נבחר בשנת 
ר' ליבש  גלילותיה. על אף שלא נמנה על עדת החסידים, היה  וי"ב  תרכ"ז בקירוב לכהן כאב"ד סדיגורא 
משתתף כמה פעמים בשנה ב"טיש" השולחן הטהור של האדמו"ר. חשיבותו התבטאה בין היתר גם בכך 
שהוא נבחר לחלק את ירושת האדמורו"ת בשנת תרמ"ז בין בני האדמו"ר רבי אברהם יעקב מסדיגורא - בין 
האדמו"ר רבי ישראל מסדיגורא לבין האדמו"ר רבי יצחק מבאיאן )כתוצאה מחלוקה זו נתייסדה חסידות 
בויאן(. סדרת ספריו "יד יהודה" על שולחן ערוך יורה דעה, ה' חלקים, נתקבלה מאד אצל לומדי השו"ע וגדולי 
הרבנים עד היום הזה. הגר"ש אויערבך כותב, בהסכמה למהדורה החדשה שנדפסה בשנת תשע"ב, כי שמע 
"מפי הגאון שר התורה מטשעבין, כי היה ידוע ומפורסם בדורו בשורה הראשונה של עמודי ההוראה". הגר"ש 

מעיד גם שהספר יד יהודה "לא זז משולחנו" של אביו "גאון ישראל" הגרש"ז אויערבך. 
]1[ דף )כתוב משני צידיו( + מעטפה עם רישום בכתב-יד. 21 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. בלאי. קרעים, עם 

פגיעה קלה בטקסט )חלקם משוקמים בהדבקה(. סימני קיפול.

פתיחה: $500

מכתבי רבנים
Letters from Rabbis

301
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302. מכתב בדברי תורה מהגאון רבי עזריאל הילדסהיימר - אייזנשטאט, תבר"ך
מכתב ארוך )2 עמודים( בכתב-ידו ובחתימתו של הגאון רבי עזריאל הילדסהיימר. א"ש ]אייזנשטאט[, א' 

פ' צו ]ז' אדר ב'[ תבר"ך ]תרכ"ב 1862[.
רבי  היתר,  בין  רוזנבוים.  ליטש  גרשון  רבי  אל  לפרשבורג,  שונים, שנשלח  בנושאים  תורה  בדברי  מכתב 
עזריאל מגיב להשגת רבי גרשון על מאמר תורני שפרסם בעיתון ה"איזראליט". למיטב ידיעתנו, המכתב 
שלפנינו לא נדפס, אולם המשך ההתכתבות ביניהם במספר מכתבים מחודש סיון תרכ"ב, נדפסה בשו"ת 

רבי עזריאל הילדסהיימר )אבן העזר, סימנים נג-נד, עמ' נה-נז( ובקובץ תורני "צהר" )יד, עמ' כ-כב(.
היהדות  ומראשי  דורו  מגדולי  ומנהיג,  פוסק  רב,  )תק"פ-תרנ"ט(,  הילדסהיימר  עזריאל  רבי  הגאון 
האורתודוקסית שבגרמניה, תלמידו המובהק של רבי יעקב עטלינגר בעל ה"ערוך לנר" באלטונה )המכנהו 
בשו"ת 'בנין ציון': "בני"(. למד גם אצל "החכם ברנייס" )רבי יצחק ברנייס( מהמבורג. בשנת תר"ח הקים 
ישיבה בהלברשטט. בשנת תרי"א נבחר לכהן כרבה של קהילת אייזנשטט, כיהן בה כראש ישיבה ואף הקים 
מערכת חינוך ייחודית. בשנת תרכ"ט החל לכהן כרבה של הקהילה החרדית 'עדת ישראל' בברלין, והקים 
בה ישיבה. בשנת תרל"ד פתח את בית המדרש לרבנים, אשר העמיד דורות של רבנים, מחנכים ומנהיגי 
ציבור. בדומה לרבו ה"ערוך לנר", כונה אף הוא "נשיא ארץ ישראל". נודע בפעילותו הנרחבת לטובת יהודי 
גרמניה וכן בעשייתו הרבה למען יהודי רוסיה. כתב חידושים רבים ותשובות בהלכה, מהם נדפסו הספרים: 

'שאלות ותשובות רבי עזריאל' )2 כרכים(, 'חידושי רבי עזריאל' - על הש"ס )3 כרכים(, ועוד. 
מקבל המכתב: רבי גרשון סג"ל ליטש-רוזנבוים )תקצ"ז-תרס"א, החת"ס ותלמידיו, עמ' תפו(, תלמיד ה"כתב 
ע"י  ונימול  ליטש-רוזנבוים,  הלוי  ליב  משה  רבי  הדיין  לאביו  בפרשבורג  נולד  אסאד.  יהודה  ורבי  סופר" 
ה"חתם סופר". לאחר נישואיו גר בפרשבורג, בבית חמיו רבי בנימין וואלף שוורץ מנגידי פרשבורג. בשנת 
תר"ל נתמנה לאב"ד טאליא, בה כיהן למעלה משלושים שנה. בעל שו"ת "משיב דברים" וספר "דברים 

נכוחים".
]1[ דף כפול )עמוד וחצי כתובים(. 23.5 ס"מ. נייר דק, כחלחל. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני קיפול. בלאי 

וקרעים.

פתיחה: $500

301. Responsum Letter by R. Yehuda Leibush Landau Rabbi of Sadigura, 
Author of Yad Yehuda – Sadigura, 1883
Lengthy letter (2 pages) handwritten and signed by R. Yehuda Leibush Landau, rabbi 
of Sadigura. Sadigura (Sadhora), [Kislev] 1883.
Halachic responsum on laws of marriage, addressed to a R. Yehuda (presumably of 
Briceva, Moldova).
At the conclusion of the responsum, R. Yehuda Leibush Landau mentions his 
preoccupation with the printing of his books, and relates to the recipient's rabbinic 
salary.
R. Yehuda Leibush Landau (1823-1900), a Galician Torah scholar and leading halachic 
authority. Appointed at the initiative of Rebbe Avraham Yaakov of Sadigura as rabbi 
of Sadigura and the region. His Yad Yehuda series on Shulchan Aruch Yoreh De'ah 
became a classic work for the study of Shulchan Aruch until this day.
[1] leaf (written on both sides) + envelope with handwritten inscription. Approx. 21 cm. 
Fair condition. Wear. Tears, slightly affecting text (repaired in part). Folding marks.
Opening price: $500
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302. Letter of Torah 
Thoughts from Rabbi Azriel 
Hildesheimer – Eisenstadt, 
1862
Lengthy letter (2 pages) 
handwritten and signed by R. 
Azriel Hildesheimer. Eisenstadt, 
7th Adar II 1862.
Letter of Torah thoughts on 
various topics, sent to R. Gershon 
Litsch-Rosenbaum in Pressburg.
To the best of our knowledge, the 
present letter was not published, 
thought later correspondence 
between them from Sivan 1862 
was published in Responsa R. 
Azriel Hildesheimer and in the 
Tzohar Torah anthology.
R. Azriel Hildesheimer (1820-
1899), a leader in his times, 
disciple of the Aruch LaNer 
and of R. Yitzchak Bernays of 
Hamburg. He served as rabbi of 
Eisenstadt and later Berlin, where 
he established the Rabbinical 
seminary, standing at the helm 
of Orthodox Jewry in Germany. 
The recipient of the letter, R. 
Gershon Segal Litsch-Rosenbaum 
(1837-1901), was a disciple of the 
Ketav Sofer and R. Yehuda Aszód. Rabbi of Tállya for over thirty years. 
[1] double leaf (one and a half written pages). 23.5 cm. Thin, bluish paper. Good-fair 
condition. Stains. Folding marks. Wear and tears.
Opening price: $500 
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303. אוסף מסמכים רשמיים בחתימות רבני הונגריה - חותמת ה"כתב סופר" - הונגריה, 
המאה ה-19

סופר"  ה"כתב  חותמת  עם  מסמך  בהם  הונגריה,  רבני  בידי  חתומים  רשמיים,  ומסמכים  תעודות  אוסף 
מפרשבורג. ]הונגריה, המחצית השניה של המאה ה-19[.

שבעה מסמכים בכתב-יד, בגרמנית ובהונגרית, עם חתימות )באותיות לטיניות( וחותמות )חלקן בעברית( 
של הרבנים: רבי נתן בנימין ליבר ראב"ד פרשבורג )לצדו חותמת ה"כתב סופר"(, רבי מנחם א"ש אב"ד 

אונגוואר, רבי מאיר אבלס אב"ד קיצע ורבי יעקב שלום פרייער אב"ד ראב, לפי הפירוט הבא:
 Nathan Wolf Liber -( בגרמנית  ליבר  בנימין  נתן  רבי  חתימת  עם  נישואין,  אישור  תעודת   ·
 S. W." סופר":  ה"כתב  בעל  סופר  בנימין  שמואל  אברהם  רבי  של  חותמתו  ולצדה   ,)Subrabbiner
]פרשבורג,  רב ראשי בפרשבורג[.  וולף שרייבר  ]שמואל   "Schreiber Oberrabbiner in Pressburg

תרל"א[ 1871.
מקומו  וממלא  סופר"  ה"חתם  של  בכורו  בנו  )תקע"ה-תרל"ב(,  סופר  בנימין  שמואל  אברהם  רבי  הגאון 
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".
רבי נתן בנימין )נטע וואלף( ליבר )תקס"ה-תרמ"א, החת"ס ותלמידיו עמ' שפו(, שימש לצד ה"כתב סופר" 
כראב"ד פרשבורג. תחילה היה תלמידם של רבי וואלף המבורג בפיורדא ושל רבי אברהם בינג בווירצבורג, 
ולאחר מכן היה תלמידו המובהק של ה"חתם סופר". רבו ה"חתם סופר" העריץ אותו והחשיב אותו מאד, 
וכתב עליו שבחים מופלגים. אחד מתלמידיו המובהקים היה הגאון רבי שמואל רוזנברג בעל "באר שמואל" 

מאונסדורף. חיבורו "שארית נתן בנימין" נדפס בווייצן תרע"ח. 
· מסמך רשמי עם חתימת רבי מנחם א"ש בגרמנית )Menachem Eisenstadt(, לצד חותמת-שעווה שלו. 

]אונגוואר, תרכ"ג[ 1862.
רבי מנחם אייזנשטטר - מהר"ם א"ש השני )תקס"ח-תר"ל(, בעל "חומת אש". בנו וממלא מקומו של רבי 
מאיר א"ש אב"ד אונגוואר, שהיה מגדולי תלמידי ה"חתם סופר" ונכד רבי דוד דייטש בעל "אהל דוד". רבי 
רבי אליעזר  נודעו:  בהונגריה. מתלמידיו המובהקים  וראשי הישיבות  מגדולי הרבנים  נחשב  מנחם א"ש 
דייטש אב"ד בוניהאד בעל "תבואות השדה" ורבי יוסף מאיר ווייס )האדמו"ר בעל "אמרי יוסף" מספינקא(. 

ראה הספד עליו בספר "הישר והטוב" מידידו ורעו האדמו"ר רבי צבי הירש מליסקא.
· שני מסמכים רשמיים עם חתימות רבי מאיר אבלס בגרמנית )Mayer Abelis(, לצד חותמות-שעווה שלו 
)אחת פגומה(. באחד המסמכים מופיעות גם חותמת-שעווה של קהילת קיצע, וחתימות נוספות. ]קיצע 

)Kittsee(, תרי"ז-תר"כ[ 1857-1860.
רבי מאיר אבלס )תקס"ו-תרמ"ז, החת"ס ותלמידיו עמ' רצד-רצו(, מתלמידי ה"חתם סופר", היה חביב מאד 

על רבו, שכתב עליו בין היתר "כל דילדא אימא כוותיה תלד". שימש כאב"ד קיצע כארבעים שנה.
· שלושה מסמכים רשמיים עם חתימות רבי יעקב שלום פרייער בגרמנית (J. S. Freyer(, לצד חותמות-

שעווה שלו )בעברית וגרמנית(: "יעקב שלום פרייער רב אב"ד דק"ק ראאב והגליל". ]ראב או ראב-סיגט 
)Győr, Sziget(, תרט"ו-תרט"ז[ 1855-1856.

רבי יעקב שלום פרייער, אב"ד ראב בין השנים תקצ"ט-תר"כ. קטעים מדברי תורתו מובאים מספר פעמים 
בספר "מי השילוח" לרבי מאיר ציפסר אב"ד שטוהלווייסנבורג )אופן תרי"ג(.

· מצורף: מסמך )דף כפול( ובו שתי תעודות אישור נישואין לחיילים יהודים, מאת מפקדת הצבא האוסטרי 
ומאת הרבנות הצבאית )מוזכרת בה הרבנות בווינה(. ]מילאנו, תרי"ח[ 1857.

]8[ דף. 31 ס"מ בקירוב. מצב כללי טוב. כתמים. סימני קיפול. 

פתיחה: $300
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303. Collection of Official 
Documents Signed by the 
Rabbis of Hungary – Stamp 
of the Ktav Sofer – Hungary, 
19th Century
Collection of certificates and 
official documents, signed by 
Hungarian rabbis, including a 
document stamped by the Ktav 
Sofer. [Hungary, second half of 
19th century].
Seven handwritten documents, 
in German and in Hungarian, 
with signatures (in Latin 
characters) and stamps (some 
in Hebrew) of the following 
rabbis: R. Nathan Binyamin 
Liber head of the Pressburg Beit 
Din, R. Menachem Eisenstadt 
Rabbi of Ungvar, R. Mayer 
Abelis Rabbi of Kittsee and R. 
Yaakov Shalom Freyer Rabbi of 
Raab (Győr):
· Marriage certificate, signed 
in German by R. Nathan Wolf 
Liber (1805-1881), alongside the 
stamp of R. Avraham Shmuel 
Binyamin Sofer, the Ktav Sofer: 
"S.W. Schreiber Oberabbiner in Pressburg". [Pressburg], 1871.
· Official document signed in German by R. Menachem Eisenstadt (1808-1870), with 
his wax seal. [Ungvar], 1862.
· Two official documents signed in German by R. Mayer Abelis (1806-1887), with his 
wax seals (one damaged). One of the documents also bears the wax seal of the Kittsee 
community, with other signatures. [Kittsee], 1857-1860.
· Three official documents signed in German by R. Yaakov Shalom Freyer, with his 
wax seals (in Hebrew and German). [Raab], 1855-1856.
· Enclosed: document (a double leaf) with two marriage certificates of Jewish soldiers, 
from the headquarters of the Austrian army and the military rabbinate (mentioning 
also the Vienna rabbinate). [Milano], 1857.
[8] leaves. Approx. 31 cm. Overall good condition. Stains. Folding marks.
Opening price: $300
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רבי  מאת  בהלכה  מכתב   .304
"מעשי  בעל  זילברשטיין  ישעיה 

למלך"

כתובים(  עמודים  )שני  ארוך  מכתב 
בכתב-ידו וחתימתו של הגאון רבי ישעיה 
]שנות  למלך".  "מעשי  בעל  זילברשטיין 

התר"ע-תר"פ בקירוב[.
מכתב בעניין היתר עגונה, שנשלח לרבי 
אפרים פישל סופר-זוסמאן ראב"ד פעסט 
גביית  מתוארת  במכתב  )תרכ"ז-תש"ב(. 
עדות מפי יהודי שהעיד על חברו שנפטר 
בזמן מלחמת העולם הראשונה: "שנפצע 
רחוק מהמלחמה וגם מת באושפיטאל...". 
בין היתר דן רבי ישעיה בנאמנות העדות 
הנפטר,  אבי  שם  בה  הוזכר  לא  כאשר 
וכן בנאמנות העד כאשר הוא חשוד על 
חילול שבת. רבי ישעיה מעלה בתשובתו 

כמה צדדים להתרת האשה. 
ישעיה  רבי  חותם  המכתב  בחתימת 
דוש"ת  "...ידידו  הפורים:  לחג  בברכה 
ישעיה"ק  פורים,  שמחת  ברכת  עם]?[ 

]=ישעיה הקטן[".
הגאון המפורסם רבי ישעיה זילברשטיין 
 ,Vác( ווייטצען  אב"ד  )תרי"ז-תר"צ(, 
מגדולי  למלך".  "מעשי  בעל  הונגריה( 
היו  הדור  ]באותו  בהונגריה  הרבנים 
הרבנים  גדולי  המה  כי שלושה  שאמרו, 
זילברשטיין  ישעיה  רבי  בהונגריה: 
 - גרינפלד  שמעון  רבי  מוויטצען, 
מרדכי  ורבי  מסמיהאלי,  המהרש"ג 
ווינקלר מה'-מאד בעל "לבושי מרדכי"[. 

העיר.  כרב  שכיהן  )תק"פ-תרמ"ד(  זילברשטיין  ליב  יהודה  דוד  רבי  הגאון  לאביו   )Zenta( בזענטא  נולד 
בהיותו כבן שנה עלתה המשפחה לארץ ישראל ושהתה בה במשך שמונה שנים. בתקופת שהותו כילד 
בירושלים, למד בתלמוד תורה "עץ חיים". עם חזרת משפחתו להונגריה למד בישיבת פרשבורג אצל בעל 
ה"כתב סופר". היה גם תלמידו של רבי חיים צבי מנהיימר וקיבל ממנו היתר הוראה. בשנת תרנ"ו )1896(, 
התמנה לרבנות העיר ווייטצען על מקום אביו, שם גם הקים ישיבה גדולה בה למדו מאות בחורים. רבים 

מתלמידיו כיהנו במשרות רבניות ותורניות. 
]1[ דף )שני עמודים כתובים(. 33.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. קרע בחלקו העליון של הדף, עם פגיעה קלה 

בטקסט, משוקם במילוי נייר. סימני קיפול. רישומים וחותמות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $800
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304. Halachic Letter from 
Rabbi Yeshaya Silberstein, 
Author of Maasai LeMelech
Lengthy letter (two written 
pages) handwritten and signed 
by R. Yeshaya Silberstein author 
of Maasai LeMelech. [Ca. 
1910s-1920s].
Letter pertaining to an agunah, 
addressed to R. Efraim Fishel 
Sofer Sussman, head of the Pest 
Beit Din (1867-1942). The letter 
describes a testimony received 
from someone who witnessed 
the husband being injured and 
dying during WWI. R. Yeshaya 
discusses the validity of the 
testimony and of the witness, 
and raises several points in favor 
of permitting the woman to 
remarry.
R. Yeshaya Silberstein (1857-
1930) author of Maasai LeMelech 
and foremost Hungarian rabbi. 
He studied in Pressburg under 
the Ktav Sofer. He served as 
rabbi of Waitzen (Vác, Hungary), 
where he established a large 
yeshiva numbering hundreds 
of students, many of whom 
later held rabbinic and Torah 
positions.
[1] leaf (two written pages). 33.5 cm. Good-fair condition. Tear to upper part of leaf, 
slightly affecting text, repaired with paper. Folding marks. Inscriptions and stamps. 
New leather binding.
Opening price: $800
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305. מכתב רבי עקיבא סופר אב"ד 
חיים  יוסף  רבי  אל  פרשבורג, 

זוננפלד - פרשבורג, חשוון תרפ"ו

בכתב-ידו  עמודים(   2( ארוך  מכתב 
סופר  עקיבא  רבי  הגאון  של  וחתימתו 
אב"ד פרשבורג. ברטיסלבה, ]חשון[ תרפ"ו 

 .]1925[
נכתב על נייר מכתבים רשמי של "נשיאות 
כולל שומרי החומות לעדת טשעכאסלאוו. 
המכתב  ברטיסלבה.  בעיר  אונג."  אסט. 
לניהול  הנוגעים  שונים  בעניינים  עוסק 
לירושלים  "כולל שומרי החומות". נשלח 
אל רבי יוסף חיים זוננפלד - "...לכבוד מר 
מרא  המובהק...  הגאון  הרב  ויד"ע  ידידי 
דארעא קדישא... מו"ה חיים יוסף... אב"ד 
תובאכי"ר"  בעיה"ק  אשכנזים  דמקהלות 
]=בעיר הקודש תבנה ותכונן במהרה אמן 

כן יהי רצון[. 
סופר  עקיבא  רבי   - מפרשבורג  הגאון 
)תרל"ח-תש"כ( בעל "דעת סופר", בן רבי 
שמחה בונם בעל ה"שבט סופר", בנו של 
ה"כתב סופר". כיהן 33 שנה ברבנות העיר 
בפרשבורג,  הישיבה  ובראשות  פרשבורג 
בשנת  תרס"ז.  בשנת  אביו  פטירת  מאז 
השואה  ובתקופת  לשוויץ,  נסע  תרצ"ט 
את  מחדש  הקים  בה  לירושלים,  עלה 
גדולי  "מועצת  מראשי  וקהילתו.  ישיבתו 

התורה".
מכתבים  נייר  צדיו(,  משני  )כתוב  דף   ]1[
טוב-בינוני. כתמים.  ס"מ. מצב   29 רשמי. 
קלה  פגיעה  עם  תיוק,  נקבי  קיפול.  סימני 

בטקסט.

פתיחה: $600

305a

305b



מכתבי רבנים509 

306. מכתב בדברי תורה מהגאון רבי מרדכי )מהר"ם( בריסק אב"ד טאשנאד - אל רבי 
אברהם שמואל בנימין סופר מערלוי בעל ה"דברי סופר" 

מכתב ארוך )3 עמ'( בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי מרדכי בריסק, אב"ד וראש ישיבת טאשנאד. ]טושנאד, 
תרצ"ט-ת"ש בקירוב[.

תשובה להערות שונות על ספרו מהר"ם בריסק חלק א' )שנדפס בשנת תרצ"ט(, שנשלחה אל הבחור רבי 
אברהם שמואל בנימין סופר מערלוי, בנו הבכור של רבי משה סופר מערלוי בעל ה"יד סופר", ונכדו של 

הגאון רבי שמעון סופר אב"ד ערלוי בעל ה"התעוררות תשובה".
ומרביץ  גאוני הונגריה  נספה בשואה(, מגדולי  )תרמ"ו-תש"ד;  - מהר"ם בריסק  רבי מרדכי בריסק  הגאון 
תורה מפורסם, חתן רבי שמואל זלמן וינברגר אב"ד מרגרטן ]בן המהריא"ץ[. כיהן במרגרטן כדומ"ץ ומשנת 
תרע"ט עלה לכהן ברבנות טושנאד )במחוז סאטו-מארה שבטרנסילבניה(, שם הקים את ישיבתו המפורסמת, 

בה למדו אלפי תלמידים. מספריו: שו"ת מהר"ם בריסק ד' חלקים, דרשות מהר"ם בריסק, ועוד. 
מקבל המכתב: רבי אברהם שמואל בנימין סופר )תרפ"ב-תש"ח(, אחיו הגדול של רבי יוחנן סופר מערלוי. 
עילוי וגאון מופלג שצפו לו גדולות ונצורות, אולם לאחר שעבר את תלאות השואה חלה את חוליו ונפטר 
בקיצור ימים. עמד בקשרי שו"ת עם גדולי גאוני דורו, שהעריכוהו מאד ודנו עמו בסוגיות רבות. כבר בהיותו 
כבן עשרים הכין לדפוס את החלק הראשון של ספרו "שו"ת דברי סופר", שנדפס לאחר שנים רבות, ע"י 

משפחת אחיו הגאון רבי יוחנן סופר גאב"ד ערלוי.
]1[ דף כפול )2 וחצי עמ' כתובים(, נייר מכתבים רשמי. 34 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים וסימני קיפול.

מכתב זה נדפס בקובץ האהל )בהוצאת ישיבת אהל שמעון-ערלוי בירושלים, ניסן תש"ל, שנה טז, חוברת 
ג-ד, עמ' ה-ח(; חלקו של המכתב )הנוגע להלכות שבת( נדפס בקובץ זכרון "דרור יקרא" )בני ברק, תשס"ז, 

עמ' קצו-קצט(.

פתיחה: $500

305. Letter from R. Akiva Sofer Rabbi of Pressburg, to Rabbi Yosef Chaim 
Sonnenfeld – Pressburg, Cheshvan 1925
Lengthy letter (2 pages) handwritten and signed by R. Akiva Sofer Rabbi of Pressburg. 
Bratislava, [Cheshvan] 1925.
Written on the official stationery of the directorate of Kollel Shomrei HaChomot in 
Bratislava. The letter discusses various matters pertaining to the management of Kollel 
Shomrei HaChomot, and is addressed to R. Yosef Chaim Sonnenfeld in Jerusalem.
R. Akiva Sofer (1878-1960), author of Daat Sofer, grandson of the Ketav Sofer. Served 
as rabbi and dean of Pressburg for 33 years, and later reestablished his yeshiva and 
community in Jerusalem.
[1] leaf (written on both sides), official stationery. 29 cm. Good-fair condition. Stains. 
Folding marks. Filing holes, slightly affecting text.
Opening price: $600
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306. Letter of Torah Thoughts 
from R. Mordechai Brisk 
Rabbi of Tăşnad – To Rabbi 
Avraham Shmuel Binyamin 
Sofer of Erloi, Author of Divrei 
Sofer
Lengthy letter (3 pages) 
handwritten and signed by R. 
Mordechai Brisk, Rabbi and dean 
of Tăşnad. [Tăşnad, ca. 1939-
1940].
Response to various points 
raised by the student R. Avraham 
Shmuel Binyamin Sofer of Erloi 
on his book Maharam Brisk part I 
(printed in 1939).
R. Mordechai Brisk – Maharam 
Brisk (1886-1944; perished in the 
Holocaust), leading Hungarian 
Torah scholar and prominent 
Torah disseminator. Posek in 
Margareten and later rabbi of 
Tasnad, where he established his 
famous yeshiva and taught his 
thousands of disciples. 
The recipient of the letter, R. 
Avraham Shmuel Binyamin 
Sofer (1922-1948), eldest son of R. 
Moshe Sofer of Erloi the Yad Sofer, 
and brother of R. Yochanan Sofer 
of Erloi. An outstanding, brilliant 
Torah scholar. He exchanged 
halachic correspondence with 
the leading Torah scholars of 
his times, who held him in high 
esteem. He authored Responsa 
Divrei Sofer.
[1] double leaf (2 and a half written 
pages), official stationery. 34 cm. 
Good condition. Minor stains. 
Folding marks.
Opening price: $500
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307. ארכיון הרב ד"ר חיים ברודי רבה 
של פראג - מאות מכתבים, תצלומים 
ונאחוד,  אונגוואר  פראג,   - ומסמכים 
מכתבי   - בקירוב  התר"נ-תר"פ  שנות 
הדיין  ברודא  זלמן  שלמה  רבי  אביו 
חוקרים,  רבנים,  מכתבי   - מאונגוואר 
"חכמת  אנשי  ומלומדים  סופרים 

ישראל"

ארכיון מכתבים ענק ומגוון של הרב ד"ר חיים 
ברודי )בן-בתו של רבי שלמה גאנצפריד בעל 
 - פראג  רבה הראשי של  ערוך(,  קצור שלחן 
שלמה  רבי  אביו  מאת  רבים  מכתבים  כולל 
זלמן ברודא הדיין מאונגוואר, מכתבי רבנים, 
ישראל",  "חכמת  אנשי  ומשכילים  סופרים 
נוספים.  ומסמכים  תעודות  תצלומים, 
ומקומות  פראג,  נאחוד,  ברלין,  אונגוואר, 
אמצע  עד  ה-19  המאה  ]שלהי  נוספים, 
המאה ה-20 בקירוב[. עברית, יידיש, הונגרית 

וגרמנית.
הארכיון כולל:

רבי  אביו  מאת  מכתבים  ל-200  קרוב   ·
אונגוואר,  בעיר  )דיין  ברודא  זלמן  שלמה 
מכתבים  גאנצפריד(.  שלמה  רבי  חתן 
ברכות  ציבור,  וענייני  משפחתיים  בעניינים 
ולשמחות  לחגים  וברכות  טובה"  "שנה 
תורה  בדברי  ארוכים  מכתבים  משפחתיות, 
ותשובות הלכתיות. ]באחד המכתבים, מקיץ 
תולדות  את  ברודא,  רש"ז  מפרט  תרנ"ד, 
המקובל  פי  על  לדורותיה,  ברודא  משפחת 
המכתבים  מרבית  מדור-דור[.  במשפחתם 
לערים  )מיעוטם  לפראג  מאונגוואר  נשלחו 
)שלהי  התר"נ-תר"ע  בשנות  ונאחוד(,  ברלין 
לחלק  ה-20(.  המאה  וראשית  ה-19  המאה 
נוספים  מכתבים  מצורפים  מהמכתבים  גדול 
גאנצפריד(,  שלמה  רבי  )בת  רחל  אמו  מאת 
לרוב  כתובים  אלו  )מכתבים  משפחתו  ובני 
ביידיש, הונגרית וגרמנית(. כמה מהמכתבים 
זלמן;  שלמה  רבי  של  דיו  חותמות  נושאים 
כמה מהם נתונים במעטפות מקוריות. כ-130 
)מרביתן  גלויות  גבי  על  כתובים  מהמכתבים 
גלויות לא מחולקות(, ו-15 מכתבים כתובים 

על גבי ספחים מודפסים. 
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· מכתבים מאת חותנו רבי נתן אהרנפלד )רבה הראשי של פראג במשך למעלה מעשרים שנה(.
· כתב הרשאה לנתינת גט, בחתימת הדיינים ר' מרדכי עמרם הירש, ר' יחיאל מיכל אדלר ור' יוסף "המכונה 

יוזל בן אברהם". פראג, סיון תרמ"ז )1887(.
· קונטרסים ודפים בכתב-יד )כנראה כתב ידו של רבי חיים ברודי(, דרשות וחידושי תורה.

· קרוב ל-50 מכתבים מאת רבנים, דיינים ומורי הוראה, תלמידי חכמים ואנשי מעשה, ביניהם: ר' שמחה 
ב"ר נתן הלוי באמברגר אב"ד וואנדסבק; ר' לייב רובינשטיין דיין דק"ק פרשבורג, בעמח"ס "קול יהודה"; ר' 
ישראל ברודא, דיין דק"ק מיהאלוביץ', מחבר "אשי ישראל"; ר' חיים דוד ברנדיס אב"ד איסטריק )גליציה(; 
ר' משה גלזר אב"ד ברנו )Brünn( שבמורביה, בעל "אמרי משה"; ר' אלטר שטיגליץ בעל "צל"ח החדש"; 
ר' זאב וואלף גרסטל אב"ד יאריטשוב; ר' ישראל רייך אב"ד באטארקעס, בעמח"ס "מנחת עירובין"; ר' צבי 
ומו"ץ בברודא  דיין  ווייס,  יוסף  ר'  "בן ראבד"ק סטאניסלאב";  נבנצל  ר' צבי  גרינבערגער מאונגוואר;  דוב 
)מורביה(; ר' שמואל מנחם קליין אב"ד שעבעש; ר' שלמה שפירא "בהרה"ג זצלה"ה האבד"ק טארצעל" 
)ר' יעקב הלוי שפירא אב"ד טארצעל, מתלמידי ה"דברי חיים" מצאנז, נפטר תרס"ו(; ר' ירחמיאל מרגליות 
מירושלים )תלמיד ה"דברי חיים" מצאנז(; ר' ישעיה פארקאש מניגרעשט )מחסידי ספינקא(; ר' יעקב ברמן 
)אב"ד ברדיטשוב ומראשי החינוך הדתי בפתח תקוה(; דודו ר' בנימין פוזנא מפרנקפורט דמיין )מו"ל ה"אור 

זרוע"(; ועוד.
ומלומדים אנשי "חכמת ישראל", ביניהם:  ידידים שונים, חוקרים, סופרים  · קרוב ל-100 מכתבים מאת 
חוקר המדרש שלמה בובר מלבוב; חוקר התלמוד ר' דב בער רטנר מווילנה; הסופר "אחד העם" - אשר צבי 
גינצברג )ארבעה מכתבים(; החוקר וההיסטוריון העברי דוד כהנא; חוקר המקרא אברהם כהנא; הסופר 
והביבליוגרף ישראל איסר גולדבלום )יאפ"ז; פרח זהב(; המו"ל והעורך שמואל בנימין שוורצברג מניו-יורק; 
הסופר וההיסטוריון שאול פנחס רבינוביץ )שפ"ר(; ד"ר שלמה מנדלקורן, מחבר הקונקורדנציה על התנ"ך; 
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ד"ר שלמה מנחם ב"ר גבריאל ליבן )מפראג(; חוקר הספרות וחתן פרס ישראל דוב סדן )שטוק(; דוד ילין 
מירושלים; ועוד עשרות רבות של מכתבים )עברית, גרמנית והונגרית( אל הרב חיים ברודי ובני משפחתו.

ובני  ובני משפחתו, לצד מכרים  · כ-90 תצלומים המתעדים תקופות שונות בחייו של הרב חיים ברודי 
קהילה. חלק מהתצלומים נדפסו על גבי גלויות, חלקם מודבקים על גבי כרטיסי קרטון, עם חותמות הצלם 

והסטודיו. חלקם נושאים רישומים ומכתבים בגב.
· פריטים מתקופת מלחמת העולם הראשונה, בהם: כרטיסי מזון; גלויות עם חותמות צבאיות ומכתבים 

שונים; גלויות עם פורטרטים של המפקדים הבכירים בצבא האימפריה האוסטרו-הונגרית; ועוד.
· תעודות, ניירות, הזמנות ומסמכים שונים, שהיו שייכים לרב חיים ברודי ולבני משפחתו, בהם: שלוש 
שלישית  מדרגה  הברזל"  "כתר  עיטור  הענקת   - האוסטרו-הונגרית  האימפריה  מטעם  רשמיות  תעודות 
)Orden der Eisernen Krone( לרב חיים ברודי )וינה, 30 באוגוסט 1917(; תעודת לידה של בנו זיגפריד 

)פראג, 29 באוקטובר 1902(; ועוד.
· תו-ספר של הרב "חיים בראדי", מעשה ידי האמן הרמן שטרוק )28 עותקים(, ותווי-ספר של בנו "ישראל 

בראדי".
· חותם עץ של הרב חיים ברודי )אותיות לועזיות(. 

· עיתונים עם כתבות שונות אודות רבי חיים ברודי. 
· פריטי אפמרה שונים, רובם מארכיון בנו ישראל ברודי ]ניהל חנות למכונות כתיבה "דוכתב" בתל אביב; 
המציא מכונת כתיבה דו-לשונית - דוכתב[, חלקם מאוחרים לאחר עלייתו לארץ ישראל )מרביתם כתובים 

ומודפסים בהונגרית וגרמנית(.
· ועוד. 

נולד בשנת תרכ"ח בעיר אונגוואר,  הרב ד"ר חיים ברודי )תרכ"ח-תש"ב(, רבה הראשי של העיר פראג. 
בה כיהנו בדיינות אביו רבי שלמה זלמן ברודא )תקצ"ט-תרע"ז( ואבי-אמו רבי שלמה גאנצפריד )תקס"ד-

תרמ"ו(. בצעירותו התחנך אצל אביו רבי שלמה זלמן ברודא ואצל סביו הגדול רבי שלמה גאנצפריד בעל 
בבית המדרש  לימודיו  תרנ"א החל את  בשנת  פרשבורג.  בישיבת  למד  מכן  ולאחר  ערוך",  "קצור שלחן 
לרבנים של רבי עזריאל הילדסהיימר בברלין. בשנת תרנ"ח נסמך לרבנות ונתמנה לרבנות נאחוד. בשנת 
תרנ"ט נישא לאסתר ארנפלד, בתו של רבי נתן אהרנפלד רבה הראשי של פראג. לאחר פטירת חותנו בשנת 
תרע"ב )1912(, עלה לכהן על מקומו כרבה הראשי של פראג. התמחה במחקר כתבי יד של ראשונים ונודע 
כאחד מחשובי החוקרים של שירת ימי הביניים של יהדות ספרד. מראשי חברת "מקיצי נרדמים" להוצאת 
ספרים מכתבי יד. פעיל ציוני נלהב ונשיא "המזרחי" בצ'כיה. פרסם מאמרים רבים בעיתונות ועל גבי בימות 
ספרותיות שונות בשבח הציונות ותנועת המזרחי. בשנת תרצ"ד עלה לירושלים וניהל את המכון לחקר 
השירה העברית שהוקם ע"י איש העסקים והמו"ל זלמן שוקן. נפטר בירושלים בשנת תש"ב. פרסם חיבורים 
)ראה  ועוד.  ימי ישראל, ביבליוגרפיה  ודברי  ולשון עברית, בהלכה וחקר המקרא, אגדה  מגוונים בשירה 

עליו: "דיוקנאות" מאת ד"ר ישעיה אביעד עמ' 147-151; אנצ' של הציונות הדתית עמ' 355-358(.
אביו - הגאון רבי שלמה זלמן ברודא )תקצ"ט-תרע"ז(, דיין ומו"צ באונגוואר עיר-הולדתו, על מקום חותנו 
הגדול הדפיס  אונגוואר. חמיו  ראב"ד  ומשנת תרנ"ה  ערוך",  ה"קיצור שולחן  בעל  גאנצפריד  רבי שלמה 
חידושים ממנו על מסכת פסחים, בסוף ספרו "אהלי שם" )במהדורתו הראשונה, אונגוואר, תרל"ח(. נולד 
באונגוואר לאביו רבי ישראל ברודא )נפטר תרי"ד(, בן רבי שלמה זלמן ברודא מאונגוואר )נפטר תקצ"א, 
"זבד טוב"(, בן הגאון רבי מרדכי ברודא ראב"ד  ועפ"י צוואתו קברו עמו בקברו את כתב היד של ספרו 
"אשל  בעל  מפרנקפורט  ברודא  אברהם  רבי  הגאון  ישראל  של  רבן  מצאצאי  תקע"ב(,  )נפטר  אונסדורף 
אברהם". רבי שלמה זלמן פרסם מאמרים רבים בכתבי-עת שונים - המפורסמים שבהם הוא המאמר "נשך 
ותרבית" שפרסם בעתון המגיד, עם דברי ביקורת על המלווים בריבית ב"היתר עיסקא", ומאמר "דרישת 

ציון" שהתפרסם ב"תל תלפיות" )גליון 12, תרס"ד(. חיבורו "דברי שלמה הישראלי" נותר בכתב-יד.
כ-1000 פריטי נייר ופריטים שונים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $1500
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307. Archive of Rabbi Dr. Heinrich Brody Rabbi of Prague – Hundreds of 
Letters, Photographs and Documents – Prague, Ungvar and Náchod, ca. 
1890s-1920s – Letters from His Father Rabbi Shlomo Zalman Brody Dayan of 
Ungvar – Letters from Rabbis, Researchers, Writers and Intellectuals from the 
Chochmat Yisrael Movement
Archive of Rabbi Dr. Heinrich (Chaim) Brody (grandson of R. Shlomo Ganzfried author 
of Shulchan Aruch), chief rabbi of Prague – including many letters from his father R. 
Shlomo Zalman Brody dayan in Ungvar (Uzhhorod); letters from rabbis, writers and 
intellectuals of the Chochmat Yisrael movement; photographs; certificates and other 
documents. Ungvar, Berlin, Náchod, Prague and other places, [ca. late 19th to mid-
20th century]. Hebrew, Yiddish, Hungarian and German. 
The archive includes:
· Close to 200 letters from his father R. Shlomo Zalman Brody (dayan in Ungvar, son-
in-law of R. Shlomo Ganzfried). Most the letters were sent from Ungvar to Prague (a 
few to Berlin and Náchod), in the 1890s-1910s. With letters from his mother Rachel 
(daughter of R. Shlomo Ganzfried) and other family members. Ink stamps of R. Shlomo 
Zalman on some letters. Some original envelopes enclosed. Approx. 130 letters are 
written on postcards (mostly undivided postcards), and 15 letters are written on stubs 
of postal forms.
· Handwritten booklets and leaves (presumably in the hand of R. Heinrich Brody) – 
sermons and Torah novellae.
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· Close to 50 letters from rabbis, dayanim, poskim and Torah scholars, such as R. 
Simcha HaLevi Bamberger Rabbi of Wandsbek; R. Leib Rubinstein dayan of Pressburg; 
R. Yisrael Brody, dayan of Michalovce, author of Ishei Yisrael; R. Chaim David Brandeis 
Rabbi of Istrik (Galicia); his uncle R. Binyamin Posen of Frankfurt am Main (publisher 
of Or Zarua); and more.
· Close to 100 letters from various friends, researchers, writers and scholars from the 
Chochmat Yisrael movement, including: Salomon Buber; Achad HaAm – Asher Zvi 
Ginsberg (four letters); Avraham Kahana; Isidore Goldblum (Yafaz; Perach Zahav); 
Samuel Benjamin Schwarzberg of New York; Shaul Pinchas Rabinovich (Shefer); Dr. 
Shlomo Mandelkern, author of the Heichal HaKodesh Biblical Concordance; and many 
dozens more letters (Hebrew, German and Hungarian) to R. Heinrich Brody and his 
family.
· Some 90 photographs documenting R. Heinrich Brody and his family during various 
periods of their life, together with acquaintances and members of the community. 
Some with photographers' and studio stamps.
· Items from WWI, including: ration cards; postcards with military stamps and various 
letters; postcards with portraits of senior commanders in the Austro-Hungarian army; 
and more. 
· Certificates, paper items, invitations and various documents, belonging to R. Heinrich 
Brody and his family, including: three official certificates from the Austro-Hungarian 
Empire – Order of the Iron Crown awarded to R. Heinrich Brody (Vienna, 30th August 
1917).
· Bookplate of R. Heinrich Brody, produced by Hermann Struck (28 copies), and 
bookplates of his son Yisrael Brody. 
· Wooden stamp of R. Heinrich Brody (Latin characters). · Various ephemera items, 
mostly from the archive of his son R. Yisrael Brody.
· And more.
Rabbi Dr. Heinrich (Chaim) Brody (1868-1942), chief rabbi of Prague. Born in Ungvar, 
where he was raised by his father R. Shlomo Zalman Brody, and his grandfather R. 
Shlomo Ganzfried, both dayanim in the city. He studied in the Pressburg yeshiva, and 
later in R. Hildesheimer's rabbinical seminary in Berlin. Served as rabbi of Náchod, 
later succeeding his father-in-law R. Nathan Ehrenfeld as chief rabbi of Prague. He 
specialized in the study of manuscripts from the Rishonim, and was known as one of 
the most prominent researchers of Spanish Jewry's medieval poetry. An enthusiastic 
Zionist activist, and president of the Mizrachi in Czechoslovakia. Immigrated to 
Jerusalem in 1934, where he directed Salman Schocken's Institute for the Research of 
Hebrew Poetry.
His father, R. Shomo Zalman Brody (1839-1917), dayan and posek in his hometown of 
Ungvar, successor of his father-in-law R. Shlomo Ganzfried. Some of his novellae was 
published at the end of his father-in-law's book Ohalei Shem.
Approx. 1000 items. Size and condition vary.
Opening price: $1500
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גדולי  רבנים,  מכתבי  אוסף   .308
הפוסקים בדור האחרון

מגדולי  נודעים  מרבנים  מכתבים  שבעה 
הפוסקים בדורות האחרונים:

· מכתב בכתב-ידו וחתימתו של הגאון רבי 
רבי  הגה"צ  אל  אויערבאך,  זלמן  שלמה 
חיים זייצ'יק, עם ברכות להופעת ספרו "קול 
תשל"ט  חשון  ]ירושלים[,  ב'.  חלק  צופיך" 

.]1978[
· מכתב בכתב-ידו וחתימתו של הגאון רבי 
בני  עיריית  ראש  אל  וואזנר,  הלוי  שמואל 
ברק, בענייני צניעות בנות ישראל. בני ברק, 

ניסן תשל"ו ]1976[. 
· מכתב ארוך בכתב-ידו וחתימתו של הגאון 
אגודת הרבנים  נאה, אל  חיים  רבי אברהם 
"שיעורי  הספר  הפצת  בענייני  בארה"ב, 

תורה". ירושלים, אדר א' תש"ח ]1948[.
וחתימתו  בכתב-ידו  ומעניין  ארוך  מכתב   ·
של הגאון רבי דוד שפרבר. ]ירושלים?, שנות 

התש"י בקירוב - לפני תשט"ו[.
· מכתב הגאון רבי יצחק יעקב ווייס, בענייני 
רכישת ספרים, ואודות הדפסת ספרו "מנחת 
יצחק" חלק ב'. מנצ'סטר, תשי"ד ]1954[. רוב 
חתימתו  ובסופו  כתיבה,  במכונת  המכתב 

ותוספת של 4 שורות בכתב-ידו. 
בכתב-ידו  טובה  שנה  ברכות  מכתב   ·

וחתימתו של הגאון רבי יוחנן סופר, אב"ד וראש ישיבת ערלוי. ירושלים, אלול תשט"ו ]1955[.
· מכתב מהגאון רבי שמעון סופר אב"ד ערלוי בעל ה"התעוררות תשובה", אל רבי שמואל זנוויל כהנא ראש 
הלשכה האורתודקסית בבודפסט - התנצלות על אי יכולתו להשתתף באסיפת רבני הלשכה, עקב מצב 
בריאותו. ]ערלוי, חורף תש"א 1941[. כפי הנראה המכתב והחתימה נכתבו ע"י סופרו האישי, שבשליחותו 
של הרב היה כותב וחותם על מכתביו, בימי זקנותו ]בשעת כתיבת המכתב, הרב היה בן למעלה מ-90 

שנה[. 
7 מכתבים, גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.

פתיחה: $800
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308. Collection of Letters from 
Leading Halachic Authorities in the 
Past Generation
Seven letters from prominent halachic 
authorities:
· Letter handwritten and signed by R. 
Shlomo Zalman Auerbach, to R. Chaim 
Zaichik, with congratulations upon the 
publication of his book Kol Tzofayich 
Part II. [Jerusalem, Cheshvan 1978.
· Letter handwritten and signed by R. 
Shmuel HaLevi Wosner, to the mayor 
of Bnei Brak, regarding modesty. Bnei 
Brak, Nissan 1976.
· Lengthy letter handwritten and signed 
by R. Avraham Chaim Naeh, to the 
Union of Orthodox Rabbis of the United 
States, regarding the distribution of the 
book Shiurei Torah. Jerusalem, Adar I 
1948.
· Lengthy and interesting letter, 
handwritten and signed by R. David 
Sperber. [Jerusalem?, ca. 1950s – before 
1955].
· Letter from R. Yitzchak Yaakov Weiss, 
about the purchase of books and the 
printing of his book Minchat Yitzchak 
Part II. Manchester, 1954. Most of the 
letter is typewritten, concluding with his 
signature and four autograph lines. 
· Letter of good year wishes, handwritten 
and signed by R. Yochanan Sofer, rabbi 
and dean of Erloi. Jerusalem, Elul 1955.
· Letter from R. Shimon Sofer Rabbi of 
Erloi, author of Hitorerut Teshuvah, 
to R. Shmuel Sanvil Kahana head of 
the Orthodox Bureau in Budapest, 
apologizing for his inability to attend the 
rabbinic conference, due to his ill health. [Erloi, winter 1941]. Presumably written and 
signed by his personal scribe (R. Shimon was over 90 years old at the time).
7 letters, size and condition vary. Overall good condition. 
Opening price: $800
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309. ספר ישמח משה - לבוב, תר"ט-
סט   - ראשונה  מהדורה   - תרכ"א 
בשלושה כרכים - חתימות הגאון רבי 
חיים זוסמן סופר בעל "מחנה חיים", 
ובנו רבי משה דוד אב"ד סאסרעגען 

- חתימות נוספות

ספר ישמח משה על התורה - דרושי חסידות 
וקבלה, על סדר פרשיות התורה, מאת הגאון 
הקדוש רבי משה טייטלבוים אב"ד אוהעל. 
בראשית, שמות,  חומשים  על  א-ה,  חלקים 
]תר"ט[- לבוב,  ודברים.  במדבר  ויקרא, 

כרכים.  בשלושה  סט   .1848-1861 תרכ"א 
עם  החלקים,  כל  של  ראשונות  מהדורות 

שער נפרד לכל חלק. 
נערכה  משה"  "ישמח  הספרים  סדרת 
וסודרה לדפוס על ידי נכד המחבר, תלמידו 
יהודה  יקותיאל  רבי  האדמו"ר  המובהק, 
לב",  ה"ייטב  בעל  סיגט,  אב"ד  טייטלבוים 
ובמספר מקומות נדפסו הגהותיו והוספותיו, 
)או  המסדר"  "אמר  במילים  המתחילות 

בראשי התיבות: "א"ה"(.
בתחילת כרך בראשית נדפסה הקדמה קצרה 

מאת ה"ייטב לב". בתחילת הכרך הרביעי והחמישי נדפסו הסכמות של ה"דברי חיים" וה"ייטב לב". 
סיגט  אדמו"רי  שושלות  אבי  )תקי"ט-תר"א(,  אוהעל  אב"ד  טייטלבוים  משה  רבי  הקדוש  הגאון  המחבר, 
וסאטמר ועוד שושלות חסידיות חשובות. נודע מצעירותו כגאון מופלג, ואף זכה בימי נעוריו לבקר בהיכלו 
יוסף משה  הרב  ישמח משה, מאת  בעל  הקדוש  הגאון  )ראה:  בלימוד  עמו  ולשוחח  בווילנא  הגר"א  של 
סופר, ברוקלין תשמ"ד, עמ' כה-כו(. כיהן ברבנות בשינאווא ובאוהעל. התקרב לחסידות בגיל מבוגר, והיה 
מתלמידי החוזה מלובלין וה"אוהב ישראל" מאפטא. בשנת תקס"ח התמנה לרב באוהעל והחל להפיץ את 
החסידות בגלילות הונגריה. התפרסם בדורו כמקובל אלוקי ופועל ישועות, ועסק הרבה בנתינת קמיעות. 

מספריו: שו"ת "השיב משה" בהלכה, "ישמח משה" על תנ"ך ו"תפלה למשה" על תהלים.
בדף השער של חלק שמות - חתימת ידו של הגאון רבי זוסמן סופר בעל "מחנה חיים": "חנני אלק' בזה הק' 
חיים סופר". תחתיה חתימת בנו רבי משה דוד סופר אב"ד סאסרעגען: "משה דוד בהגאון הנ"ל זצללה"ה". 
הגאון המפורסם רבי חיים זוסמן סופר אב"ד מונקאטש ובודפסט )תקפ"ב-תרמ"ו, החת"ס ותלמידיו, עמ' 
קלח-קמב(, מגדולי גאוני הונגריה. מגדולי תלמידיו של החתם סופר בשנותיו האחרונות. נולד בפרשבורג 
לאביו רבי מרדכי אפרים פישל סופר, ונימול על-ידי החתם סופר. בגיל 11 כבר נודע לעילוי ונכנס ללמוד 
בישיבת החתם סופר. כאשר נפטר רבו החתם סופר נסע ללמוד אצל המהר"ם א"ש אב"ד אונגוואר. בדרך 
ושמח  בחביבות  שקירבו  "ישמח משה",  בעל  האדמו"ר  אצל  אוהעל  בעיר  בשבת  לשם התארח  נסיעתו 
מאד לשמוע מפיו מגדולת וקדושת רבו החתם סופר ועניין הסתלקותו מן העולם. בשנת תרי"א נתמנה 

חסידויות סאטמר, סיגט ופאפא - ספרים, מכתבים וכתבי יד - עותקים מיוחסים
Satmar, Sighet and Pupa – Books, Letters and 
Manuscripts – Books of Important Ownership
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אב"ד  תרכ"ח  ומשנת  יעמרינג,  בעיר  לרב 
מונקאטש. בשנת תרל"ט עבר לכהן כראב"ד 
הקהילה החרדית בבודפסט. מספריו: שו"ת 
מחנה חיים ח' חלקים; פלס חיים על מסכת 
גיטין; קול סופר על משניות; שערי חיים על 

התורה; ועוד.
הגאון רבי משה דוד אב"ד סאסרעגען )תרי"ח-

תרס"ו(, בנו של הגאון רבי חיים זוסמן סופר, 
וחתן הגאון רבי הלל פולק, אב"ד סאסרעגען. 
מקומו  את  מילא  חותנו  פטירת  לאחר 
פריינד  ישראל  רבי  של  חמיו  בסאסרעגען. 
אב"ד סאסרעגען. נודע בלמדנותו ובקיאותו. 
נפטר לאחר מחלה קשה וממושכת, בהיותו 

בן מ"ח שנים בלבד. 
הכרך  של  השער  בדף  בכתב-יד  רישומים 
"זה  שווארטץ",  צבי  "שמואל  הראשון: 
היקר  מאבי  קיבלתי  משה  ישמח  הסיפר]![ 
שלוח מנות שנת תרפ"ט פה ליניטץ". רישום 
שולח  אני  "הנה  האחרון:  בדף  אביו  של 
לבני  מנות  שלוח  משה  ישמח  הספר  זה 
דוב  מאיר  הק'  תרפ"ט...  בשנת  הנחמד... 

שווארטץ מליניטץ". 
בדף השער של הכרך הראשון מופיעה חותמת של הרב אלכסנדר אשר באב"ד )תר"ע-תשמ"ו(, רב בהונגריה, 
ולאחר השואה ראש ישיבת רבנו שלמה קלוגר, ואב בית דין של "קהל מנחת חינוך טרטיקוב" בניו יורק. 

לאחר השואה שימש כראש בית הדין בבודפשט וחבר בבית הדין המיוחד להתרת עגונות.
סט בשלושה כרכים. בראשית: ]1[, לד, לז-קיז דף. חסרים דפים לה-לו. שמות, ויקרא: צ; מב דף. במדבר, 
דברים: ]1[, מט; עב, ]1[ דף. 22-23.5 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש מעטים 
בכרך הראשון, וסימני עש עם פגיעות בטקסט בכרך השני. קרעים חסרים קטנים בשולי דף השער של הכרך 
הראשון. הדבקת נייר לחיזוק בשולי דף השער הראשון בכרך השלישי, ובמספר דפים נוספים. כריכות עור 

חדשות, אחידות. 

פתיחה: $1500

309. Yismach Moshe – Lviv, 1848-1861 – First Edition – Set in Three Volumes – 
Signatures of Rabbi Chaim Sussman Sofer Author of Machaneh Chaim, and 
of His Son R. Moshe David Rabbi of Sächsisch Regen – Other Signatures 
Yismach Moshe on the Torah – Chassidic and Kabbalistic homiletics, following 
the order of the weekly Torah portions, by R. Moshe Teitelbaum Rabbi of Ujhel 
(Sátoraljaújhely). Parts I-V, on the Books of Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar and 
Devarim. Lviv, 1848-1861. Set in three volumes. First edition of all five parts, with a 
separate title page for each part.
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.
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On the title page of Shemot part, signature of R. Sussman Sofer author of Machaneh 
Chaim, followed by the signature of his son R. Moshe David Sofer Rabbi of Sächsisch 
Regen (Reghin).
R. Chaim Sussman Sofer Rabbi of Munkacs and Budapest, author of Machaneh Chaim 
(1822-1886), leading Hungarian Torah scholar. Prominent disciple of the Chatam Sofer 
in the latter's final years.
His son R. Moshe David (1858-1906) succeeded his father-in-law R. Hillel Pollack as 
rabbi of Sächsisch Regen. Renowned for his scholarliness and breadth of knowledge.
Handwritten inscriptions on the title page of the first volume. Stamp of R. Alexander 
Asher Babad (1910-1985), rabbi in Hungary, and after the Holocaust, dean of the R. 
Shlomo Kluger yeshiva and rabbi of Khal Minchat Chinuch Tartikov in New York. 
Set in three volumes. Bereshit: [1], 34, 37-117 leaves. Lacking leaves 35-36. Shemot, 
Vayikra: 90; 42 leaves. Bamidbar, Devarim: [1], 49; 72, [1] leaves. 22-23.5 cm. Overall 
good condition. Stains, including dampstains. Some worming to vol. I, and worming 
affecting text in vol. II. Minor marginal open tears to title page of vol. I. Margins of 
first title page of vol. III and several other leaves reinforced with paper. New, uniform 
leather bindings.
Opening price: $1500

310. ספר ישמח משה - סיגט, תרנ"ח - העותק של "האדמו"ר מארץ ישראל" רבי אלטר 
בידרמן מלעלוב-סוסנוביץ

סיגעט,  מאוהעל.  טייטלבוים  משה  רבי  האדמו"ר  מאת  בראשית-דברים,  התורה,  על  משה,  ישמח  ספר 
דפוס משה בלומנפלד וחתנו יחיאל מיכל דאוויד, תרנ"ח ]1898[. מהדורה שלישית, בהוצאת רבי משה דוד 

טייטלבוים אב"ד מאדיאר-לאפוש.
בבטנת הכריכה האחורית, מודבק דף מודפס: "שמירה למגפה... בדוק ומנוסה מהרב הצדיק מוהר"ר משה 

טייטלבוים זצללה"ה אב"ד דק"ק אוהעל".  
העותק של האדמו"ר רבי אלטר בידרמן מלעלוב וסוסנוביץ. בדף השער ובדף א' מופיעות חותמותיו )חותמת 
זצ"ל". בדף קעו/1 מופיעים שני תיקונים  ר' אליעזר מנחם  "אלטר בהרה"צ הקדוש  ידו(:  בצורת חתימת 
בכתב-יד )הדומה לכתב ידו בחותמת הנ"ל(. חותמת נוספת בשער, של ר' ישראל מרדכי גוטמן מירושלים 

)ב"ר נפתלי צבי(.
האדמו"ר רבי אלטר בידרמן )תרכ"ב-תרצ"ג(, נולד בירושלים לאביו הרב הצדיק רבי אלעזר מענדיל מלעלוב. 
הוא נקרא בשם "אברהם בצלאל נתן נטע", אך כינויו הוא "אלטער". בשנת תרנ"ד נסע לפולין ושהה בה 
ארבע שנים. בראשית מלחמת העולם הראשונה נסע שוב לפולין והשתקע בסוסנוביץ. התפרסם בפולין 
כ"האדמו"ר מארץ ישראל" )"דער ארץ ישראל רבי"(, ויצא לו מוניטין של פועל ישועות. נהג בהליכותיו 
ובלבושו כמנהג בני ירושלים. נפטר ביום כ' כסלו תרצ"ה, ואת מקומו בסוסנוביץ מילא אחיינו )בן אחיו( 
רבי מרדכי בן רבי ירחמיאל יוסף. שנה וחצי לאחר פטירתו הועלה ארונו לארץ ישראל ונטמן בהר הזיתים. 

אנשי החברה קדישא העידו שלא עלתה בו רימה וגופו היה שלם. 
]2[, רג דף; ]2[, קנד דף; נ דף. 28 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים וקרעים במספר דפים. כריכה נאה מתקופת 

ההדפסה, עם שדרה ופינות מעור. פגמים קלים בכריכה.

פתיחה: $300
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310. Yismach Moshe – Sighet, 
1898 – Copy of Rabbi Alter 
Biederman of Lelov-Sosnowitz, 
"the Rebbe from Eretz Israel" 
Yismach Moshe on the Torah 
portions, Bereshit-Devarim, by 
Rebbe Moshe Teitelbaum of Ujhel 
(Sátoraljaújhely). Sighet (Sighetu 
Marmației): Moshe Blumenfeld and 
son-in-law Yechiel Michel David, 
1898. Third edition. 
Printed leaf pasted to back endpaper, 
with segulah for protection from 
plagues, by the author R. Moshe 
Teitelbaum. 
Copy of Rebbe Alter Biederman 
of Lelov and Sosnowitz, with 
his stamps on the title page and 
leaf 1 (signature-stamps). Two 
handwritten emendations on p. 
176a (in a hand similar to that of the 
stamp). Additional stamp on the title 
page.
Rebbe Avraham Betzalel Natan Nata Biederman (1862-1933; known as Rebbe Alter) 
was born in Eretz Israel to Rebbe Elazar Mendel of Lelov. He later served as rebbe in 
Sosnowitz (Sosnowiec, Poland), where he was known as "the rebbe from Eretz Israel" 
and earned the reputation of a wonder-worker. 
[2], 203 leaves; [2], 154 leaves; 50 leaves. 28 cm. Overall good condition. Stains and tears 
to several leaves. Fine binding from time of printing, with leather spine and corners. 
Minor defects to binding.
Opening price: $300

311. ספר ייטב לב - סיגט, תרל"ה - מהדורה ראשונה - העותק של רבי נפתלי שווארץ 
אב"ד מאד ובנו ה"וילקט יוסף" - הגהות בכתב-יד

רבי  ]מאת האדמו"ר  בראשית-דברים  פרשיות התורה,  על  ומוסר,  דרוש  חסידות,  לב, מאמרי  ייטב  ספר 
יקותיאל יהודה טייטלבוים אב"ד סיגט[. סיגט, דפוס "המשותפת", ]תרל"ה[ 1875. מהדורה ראשונה.

כל החלקים בכרך אחד. שער ראשי בראש החלק הראשון, וחמשה שערים חלקיים לכל אחד מהחומשים. 
הספר נדפס בחיי מחברו בעילום שמו, כפי שנדפס בדף השער: "עבדו... נחבא אל הכלים דך ונכלם, וילט 

פניו באדרתו". שם המחבר נרמז בראשי התיבות בשם הספר: ייט"ב = י'קותיאל י'הודה ט'ייטלב'וים. 
בשער הראשון, חותמת רבי "נפתלי הכהן שווארץ - האבד"ק ה' מאד והגליל". בכמה מן הדפים חותמות 

בנו - רבי יוסף שוורץ. הגהות רבות בכתב-יד )חלקן קצוצות(. 
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311. Yitav Lev – Sighet, 1875 – First Edition – Copy of R. Naftali Schwartz 
Rabbi of Mád, and His Son Rabbi Yosef Schwartz Author of VaYelaket Yosef 
– Handwritten Glosses
Yitav Lev, Chassidic, homiletical and ethical essays on the Torah portions, Bereshit-
Devarim [by Rebbe Yekutiel Yehuda Teitelbaum Rabbi of Sighet]. Sighet (Sighetu 
Marmației): Maramaroscher Actien-Buchdruckerei, 1875 First edition.
All the parts in one volume. Main title page at the beginning of part I, and five 
divisional title pages for each book of the Torah.
The book was printed anonymously in the author's lifetime. The book title is an 
acronym alluding to the name of the author – Yitav = Yekutiel Yehuda Teitelbaum.
On the first title page, stamp of R. Naftali HaKohen Schwartz Rabbi of Mád (1846-
1897). In several places, stamps of his son R. Yosef Schwartz (1875-1944), rabbi of the 
Machzikei HaDat community in Grosswardein and author of VaYelaket Yosef. Many 
handwritten glosses (some trimmed).
All the parts in one volume. [4], 2-141, [2] leaves; [2], 2-91 leaves; [4], 2-55, [2] leaves; 
[4], 2-80 leaves; [1], 2-52, 55-70 leaves (errata of Shemot bound at end of Vayikra; errata 
and title page of Devarim bound after title page and errata of Bamidbar). 23.5 cm. 
Good condition. Stains and wear. New binding.
Opening price: $500

הגאון רבי נפתלי שוורץ בעל ה"בית נפתלי" 
בעל  של  מקומו  וממלא  בנו  )תר"ו-תרנ"ז(, 
יהודה שווארץ  - רבי אברהם  ה"קול אריה" 
 ,Mád  - )העגאליא-מאד  ה'-מאד  אב"ד 
החל  מאד  העיר  ברבנות  כיהן  הונגריה(. 
גדולה.  ישיבה  בה  והקים  תרמ"ד,  משנת 
מקורב לאדמו"רי בעלז ושינאווא. בנו, הגאון 
של  רבה  )תרל"ה-תש"ד(,  שוורץ  יוסף  רבי 
בעל  בגרוסוורדיין,  תורה"  "מחזיקי  קהילת 

"וילקט יוסף" ו"ויצבר יוסף".
כל החלקים בכרך אחד. ]4[, ב-קמא, ]2[ דף; 
]2[, ב-צא דף; ]4[, ב-נה, ]2[ דף; ]4[, ב-פ דף; 
]1[, ב-נב, נה-ע דף )לוח תיקוני הטעויות של 
ולוח  ויקרא;  חומש  בסוף  נכרך  שמות  ספר 
דברים  ספר  של  השער  ודף  הטעויות  תיקוני 
נכרכו לאחר דף השער ולוח תיקוני הטעויות 
של ספר במדבר(. 23.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים 

ובלאי. כריכה חדשה.

פתיחה: $500
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ה"ייטב  מבעל   - טוב  רב  ספר   .312
לב" - לבוב, תרמ"ט - הקדשת המו"ל 
טייטלבוים  דוד  משה  רבי  האדמו"ר 

אב"ד לאפאש

ספר רב טוב לבית ישראל, על התורה, מאת 
טייטלבוים  יהודה  יקותיאל  רבי  האדמו"ר 
דפוס  לבוב,  לב".  ה"ייטב  בעל  סיגט,  אב"ד 
 .1889 ]תרמ"ט[  עהרינפרייז,  משולם  יעקב 

מהדורה ראשונה. 
וחותמתו  ידו  בכתב  הקדשה  השער  בדף 
של המו"ל, רבי משה דוד טייטלבוים אב"ד 
מדרש  לבית  הספר  את  שהקדיש  לאפאש, 
במתנה  זה  ספר  שולח  "הריני  בירושלים: 
חותמות  יצ"ו".  עסטרייך  דכולל  לבהמ"ד 
בית המדרש של "כולל עסטרייך גאליציען" 
בירושלים, וחותמות של המקובל רבי יהודה 

צבי ברנדוויין, האדמו"ר מסטרטין. 
האדמו"ר רבי משה דוד טייטלבוים )תרט"ו-

של  המובהק  ותלמידו  נכדו  תרצ"ה(, 
האדמו"ר ה"ייטב לב" מסיגט. הוא וזקנו ערכו 
תהלים  על  למשה"  "תפלה  הספר  את  יחד 
בשנים תרס"ו- ה"ישמח משה".  זקנם  מאת 

תרס"ח הוציא לאור שני כרכים של "ישמח 
משה" על נ"ך ועניינים נוספים. כמו כן, ערך 
והוציא לאור חלק מספרי זקנו ה"ייטב לב". 

בשנת תרמ"ב התמנה לאב"ד ור"מ בלאפאש )מאדיאר-לאפאש, כיום: רומניה(. בסוף ימיו התגורר בארה"ב, 
שם כיהן כאדמו"ר מוולאווע.

המקובל רבי יהודה צבי ברנדוויין, האדמו"ר מסטרטין )תרס"ג-תשכ"ט(, נכדם של האדמו"רים רבי צבי אריה 
יואל מסאטמר. היה תלמידו המובהק  ורבי אברהם מסטרטין. למד בבחרותו אצל האדמו"ר רבי  מאליק 
ימיו בתורת הקבלה והפצתה  וגיסו של האדמו"ר הקדוש רבי יהודה ליב אשלג בעל "הסולם". עסק כל 
ברבים. הגיה וסידר לדפוס את ספרי רבו בעל "הסולם" ואף כתב פירוש "מעלות הסולם" על תיקוני הזוהר, 

כהמשך לחיבור רבו על ספר הזוהר.
]1[, קפא, ]1[ דף. 25.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. בלאי וקרעים. הדבקות נייר בדף השער. סימני עש 

קלים בדפים האחרונים. חותמות. כריכת עור חדשה. 
כולל הדף האחרון, עם שני מכתבים מהאדמו"ר בעל "ייטב לב", "ע"ד המכשלה שנהייתה בעשיית היינות ... 

שלא יכשל באיסור חמץ בפסח ויי"נ ]ויין נסך[".

פתיחה: $300
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313. ספר דרך אמונה )ר' מנדל מסיהאט( - טשרנוביץ, תרט"ז-תר"כ - מהדורה יחידה 
ספר דרך אמונה, על התורה והמועדים, שלושה חלקים, עפ"י דרכי הזוהר הקדוש והחסידות, מאת רבי 
]תרט"ז-תר"כ[   ,Johann Eckhardt und Sohn דפוס  טשרנוביץ,  )סיגט(.  סיהאט  אב"ד  מנדל  מנחם 

1856-1860. מהדורה יחידה.
שלושה חלקים בכרך אחד, דף שער נפרד לכל חלק.

במרמורוש  הרבנים  מגדולי  תקצ"ד(,  )נפטר  מסיגט  שטרן  מנדל  מנחם  רבי  הקדוש  הגאון  הספר,  מחבר 
ומתלמידיהם החשובים של ה"ישמח משה", המגיד מקוזניץ ורבי מנדלי מקוסוב. נסמך להוראה ע"י רבי 
משולם איגרא וכיהן כדיין בבית דינו של רבי יעקב מליסא. בשנת תקס"ב נתמנה לאב"ד סיגט והיה הרב 
הראשי הראשון של כל מחוז מרמורוש. רבו האדמו"ר רבי מנדלי מקוסוב רצה להכתירו כאדמו"ר, אך הוא 

סירב וקיבל עליו את מרותו של בן רבו, האדמו"ר רבי חיים מקוסוב.
]4[, נב; ]4[, ה-נ; קכד, ]1[ דף. 23 ס"מ. מצב טוב. כתמים )כתמים כהים בדפים האחרונים(. סימני שפשוף 

וקרעים בדף השער, עם פגיעה קלה בטקסט. חותמות. כריכה חדשה.
]1[ דף בסוף הכרך, עם לוח הטעות, לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה. 

פתיחה: $300 

312. Rav Tuv – By the Yitav Lev – Lviv, 1889 – Dedicated by the Publisher 
Rebbe Moshe David Teitelbaum of Laposch
Rav Tuv LeBeit Yisrael, on the Torah, by Rebbe Yekutiel Yehuda Teitelbaum Rabbi of 
Sighet, the Yitav Lev. Lviv: Yaakov Meshulam Ehrenpreis, 1889. First edition.
On the title page, dedication handwritten and stamped by the publisher, R. Moshe 
David Teitelbaum Rabbi of Laposch, gifting the book to the Kollel Austria Beit Midrash 
in Jerusalem. Stamps of the Kollel, and stamps of Rebbe Yehuda Tzvi Brandwein of 
Stretin.
Rebbe Moshe David Teitelbaum (1855-1935), grandson and close disciple of the Yitav 
Lev of Sighet. Published the works of his ancestors, the Yismach Moshe and the Yitav 
Lev. Served as rabbi of Laposch (Târgu Lăpuş) from 1882, settling in his final years in 
the United States, where he served as the Volova Rav.
R. Yehuda Tzvi Brandwein, Rebbe of Stretin (1903-1969). Close disciple and brother-in-
law of the kabbalist R. Yehuda Leib Ashlag, the Sulam, whose books he proofread and 
arranged for print.
[1], 181, [1] leaves. 25.5 cm. Fair-good condition. Stains. Wear and tears. Paper repairs 
to title page. Minor worming to final leaves. Stamps. New leather binding.
Including final leaf, with two letters from the Yitav Lev.
Opening price: $300
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313. Derech Emunah – Czernowitz (R. Mendel of Sighet), 1856-1860 – Only 
Edition
Derech Emunah, three parts, kabbalistic and Chassidic teachings on the Torah and the 
festivals, by R. Menachem Mendel Rabbi of Sighet. Czernowitz: Johann Eckhardt und 
Sohn, 1856-1860. Only edition.
Three parts in one volume, with divisional title pages.
The author, R. Menachem Mendel Stern of Sighet (Sighetu Marmației; d. 1834), leading 
rabbi in Maramureș and prominent disciple of the Yismach Moshe and the Maggid of 
Kozhnitz. He was rabbinically ordained by R. Meshulam Igra, and served as dayan in 
the Beit Din of R. Yaakov of Lissa.
[4], 52; [4], 5-50; 124, [1] leaves. 23 cm. Good condition. Stains (including dark stains 
to final leaves). Abrasions and tears to title page, slightly affecting text. Stamps. New 
binding. 
[1] leaf of errata at end of volume not listed in Bibliography of Hebrew Book.
Opening price: $300
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314. מדרש אגדת בראשית - זולקווא, תקס"ד - עותק מיוחס - רבי יואל אשכנזי אב"ד 
זלוטשוב )סבו של האדמו"ר רבי יואל מסאטמר( ורבי נתן לורברבוים )בן רבי יעקב מליסא(

ספר מדרש אגדת בראשית, עם מדרש תמורה. זולקווא, דפוס אברהם יהודה ליב מאיר האפער, ]תקס"ד 
 .]1804

עותק מיוחס. בראש השער, רישום בעלות על קניית הספר בשנת תקפ"ה מאת ר' כתריאל מלמד, בחתימת: 
"הק' נתן לארבערבוים", החתום גם בכותרת דף ה מדפי הספר. כפי הנראה, מדובר ברבי נתן נטע לורברבוים 

בנו של הגאון רבי יעקב לורברבוים אב"ד ליסא ובעל "נתיבות המשפט" ו"חוות דעת". 
בשולי השער, חותמות בעלות של הגאון רבי "יואל אשכנזי אב"ד זלאטשוב" )אבי-אמו של האדמו"ר רבי 
יואל טייטלבוים מסאטמר(. בשער מופיעות גם חותמות בעלות של נכדו האדמו"ר רבי "משה דוד אשכנזי 

- נכד הה"צ ז"ל מאלעסק...".
הגאון רבי יואל אשכנזי אב"ד זלוטשוב )תק"ע-כסלו תרמ"ב(, בנו של הרב הקדוש רבי משה דוד אשכנזי 
אב"ד טולטשווא וצפת )תקל"ד-תרט"ז; בעל "תולדות אדם" ו"באר שבע"; חותנו של ה"ייטב לב"(, תלמידו 
וחתן-חתנו של רבי יעקב מליסא בעל "נתיבות המשפט". מגדולי הרבנים ומרביצי התורה בגליציה. בין 
תלמידיו המובהקים היה הגאון המהרש"ם מברעזאן, שנסמך על ידו להוראה. מחבר הספר שו"ת מהר"י 
אשכנזי )מונקאטש, תרנ"ג(. בתו נישאה לבן-דודה בעל ה"קדושת יו"ט" והיא אמו של האדמו"ר רבי יואל 
טייטלבוים מסאטמר - שנקרא על שם סבו זה ]בהסכמת האדמו"ר מסאטמר למהדורה החדשה של ספרו 
שו"ת מהר"י אשכנזי, הוא כותב עליו: "...זקני אבי אמי... הגה"ק מרן יואל אשכנזי האבדק"ק זלאטשוב... 

גאון וצדיק מדור הקדום... כי ידוע גאונו וצדקתו והעמיד תלמידים גאונים וגדולים..."[. 
בנו הרה"צ רבי אשר אנשיל אשכנזי האדמו"ר מאלעסק בסטניסלב, היה חתן האדמו"ר הקדוש רבי חנוך 
דוב מאלעסק, ובנו הוא האדמו"ר רבי משה דוד אשכנזי - שחותמותיו מופיעות על הספר שלפנינו. הרה"צ 
רבי משה דוד אשכנזי )נפטר א' ניסן, בשנות התר"פ בקירוב - אנצי' לחסידות, ג, עמ' שלב; תורת החסידות, 
ג, עמ' 461-462( היה חתן האדמו"ר רבי אברהם אהרן טייטלבוים מקולבסוב )בן ה"ייטב לב"(, ומילא את 
טויב מראזלא- יחיאל  יהודה  רבי  ולבוב. חתנו הוא האדמו"ר  מקום אביו כאדמו"ר מאלעסק בסטניסלב 

קאליב, אביו של האדמו"ר מקאליב בעל ה"קול מנחם".
]1[, ב-נט דף )חסרים 9 דף בסופו: דפים ס-סח - ראה להלן(. 18 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים ובלאי. קרעים 

חסרים גדולים עם פגיעה בטקסט בכמחצית הדפים. כריכה חדשה. 
חסרים בסופו הדפים ס-סח, הכוללים: ברייתא דר' יהושע בן לוי; מסכת כלים של בהמ"ק; ברייתא מסכת 

אצילות; וברייתא מפרקי המרכבה. 
במהדורה זו הושמטו מסכת גרים, מסכת גיהנם ומסכת חבוט הקבר שנדפסו במהדורה הראשונה )ווילנא, 
תקס"ב(. בראש הספר מופיעה הקדמתו של רבי אברהם בן הגר"א מווילנא )העורך והמפרש של מהדורת 
ווילנא, תקס"ב(. רבי יעקב ב"ר נפתלי הירץ, המביא לבית הדפוס של מהדורת זולקווא, העלים את שמו 
וחתימתו של רבי אברהם בן הגר"א, וכן השמיט מתוך ההקדמה )דף ג/1( את המלים "ושמעתי ממר אבא 
הגאון" והדפיס במקומם "ושמעתי" בלבד. כך נוצר הרושם שהוא המהדיר של הוצאה זו. עיין: ש"י פין, 
קריה נאמנה, ווילנא תרע"ה, עמ' 211; ש' בובר, מדרש אגדת בראשית, קראקא תרס"ג, מבוא; ח' מאק, ר' 

אברהם בן הגר"א, בתוך: הגר"א ובית מדרשו, רמת גן תשס"ו, עמ' 108-109. 

פתיחה: $300  
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314. Midrash Aggadat Bereshit 
– Zhovkva, 1804 – Important 
Ownership – R. Yoel Ashkenazi 
Rabbi of Zlotchov (Grandfather 
of Rebbe Yoel of Satmar) and 
Rabbi Natan Lorberbaum (Son of 
Rabbi Yaakov of Lissa)
Midrash Aggadat Bereshit, with 
Midrash Temurah. Zhovkva: Avraham 
Yehuda Leib Meyerhoffer, [1804].
Important ownership. Ownership 
inscription at the top of the title page, 
signed by "Natan Lorberbaum". His 
signature also appears in the heading 
of leaf 5. This is presumably R. Natan 
Nata Lorberbaum son of R. Yaakov 
Lorberbaum Rabbi of Lissa, author of 
Netivot HaMishpat and Chavat Daat.
On the title page, stamps of R. 
Yoel Ashkenazi Rabbi of Zlotchov 
(grandfather of Rebbe Yoel Teitelbaum 
of Satmar). Stamps of his grandson 
Rebbe Moshe David Ashkenazi.
R. Yoel Ashkenazi Rabbi of Zlotchov 
(1810-1881)  was a leading rabbi and 
Torah disseminator in Galicia. 
His grandson, R. Moshe David 
Ashkenazi (d. 1st Nissan, ca. 1920s), son of R. Asher Anshel Ashkenazi, whom he 
succeeded as rebbe of Olesk in Stanislav. He was the son-in-law of Rebbe Avraham 
Aharon Teitelbaum of Kolbasov. 
[1], 2-59 leaves (lacking 9 leaves at end: leaves 60-68). 18 cm. Fair-poor condition. Stains 
and wear. Large open tears, affecting text, to approx. half the leaves. New binding.
Opening price: $300
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315. ספר נגיד ומצוה - כוונות האריז"ל - העותק של 
האדמו"ר רבי אברהם אהרן טייטלבוים מקולבסוב, 

בן ה"ייטב לב"

ספר נגיד ומצוה, כוונות ומנהגי האר"י ומהרח"ו בענייני עשיית 
המצוות. למברג, דפוס ישראל אלימלך שטאנד, ]תרכ"ד[ 1863.

העותק של האדמו"ר רבי אברהם אהרן טייטלבוים מקולבסוב, 
טייטילבוים"(  אהרן  )"אברהם  חותמותיו  לב".  ה"ייטב  בן 

מופיעות מעבר לדף השער ובשולי אחד העמודים.
בן  )תקצ"ד-תר"ע(,  טייטלבוים  אהרן  אברהם  רבי  האדמו"ר 
סבו  את  להכיר  זכה  עוד  בילדותו  לב".  "ייטב  בעל  האדמו"ר 
האדמו"ר בעל "ישמח משה" מאוהעל. חתנו של האדמו"ר רבי 
בעיר.  ואדמו"ר  כרב  מקומו  וממלא  מקולבסוב,  רובין  יחיאל 
מחונן  היה  קולבסוב.  בעיר  לחצרו  נוהרים  היו  רבים  חסידים 
בקול נעים ותפילותיו היו נערכות ברגש רב. צוואתו המעניינת 

נדפסה בספר "מספד מר" )לבוב, תרע"א(.
]58[ דף. 18 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. חיתוך 
דפים עם פגיעה בכותרות של כמה דפים. חותמות ורישומים. 

כריכה חדשה. 

פתיחה: $300

315. Nagid UMetzaveh – Kavanot of the 
Arizal – Copy of Rebbe Avraham Aharon 
Teitelbaum of Kolbasov, Son of the Yitav Lev
Nagid UMetzaveh, kavanot and practices of the 
Arizal and R. Chaim Vital on mitzvah observance. 
Lviv: J. M. Stand, 1863.
Copy of Rebbe Avraham Aharon Teitelbaum of 
Kolbasov (Kolbuszowa; 1834-1910), son of the 
Yitav Lev and grandson of the Yismach Moshe, 
with his stamps on verso of the title page and at 
the foot of one page.
[58] leaves. Approx. 18 cm. Good-fair condition. 
Stains and wear. Leaves trimmed with damage to 
heading in some places. Stamps and inscriptions. 
New binding.
Opening price: $300
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316. מהר"ם שיק על התורה - הקדשה 
אב"ד  גרינוולד  דוד  אליעזר  מרבי 

סאטמר בעל ה"קרן לדוד"

"הגאון  מאת  התורה,  על  שיק  מהר"ם  ספר 
אב"ד  שיק  משה  רבי  התורה"  שר  האמיתי... 
חוסט. מונקאטש, דפוס קאהן עט פריעד, תרס"ה 

]1905[. מהדורה ראשונה.
בדף השער הקדשה ארוכה בכתב ידו וחתימתו 
רבה  גרינוואלד  דוד  אליעזר  רבי  הגאון  של 
דרשה"  כ"דורון  הספר  את  שנתן  סאטמר,  של 
יום חתונתו, בסאטמר,  - מתנה לתלמיד לרגל 
של  בעלות  חותמות  תרפ"ה.  תשרי  י"א  ביום 
כהונתו  מתקופת  גרינוואלד,  דוד  אליעזר  רבי 

כדיין בסערדאהעלי.
הגאון רבי אליעזר דוד גרינוואלד )תרכ"ו בערך-

התורה  מגדולי  סאטמר.  העיר  רב  תרפ"ח(, 
וטרנסילבניה  בהונגריה  הישיבות  וראשי 
המובהק  ותלמידו  אחיו  השואה.  שלפני  בדור 
"ערוגת  בעל  גרינוואלד  משה  רבי  הגאון  של 
רבי  אצל  גם  קצרה  תקופה  למד  הבושם". 
כיהן  סופר".  "חתן  בעל  עהרנפלד  שמואל 
דונה- בארדיוב,  נכבדות:  בקהילות  ודיין  כרב 
)פלשו- אויבער-ווישעווע  צעהלים,  סערדהלי, 

וישי(. בכל המקומות הקים ועמד בראש ישיבה 
עשרות  בהם  רבים,  תלמידים  והעמיד  גדולה 
באויבר- בישיבתו  כבר  הוראה.  ומורי  רבנים 

ווישעווע למדו מאות תלמידים. בשנת תרפ"א 
בראש  עמד  ובה  סאטמר  של  לרבה  נבחר 
בטרנסילבניה  ביותר  הגדולה  שהיתה  ישיבה 
החלו  פטירתו  לאחר  בהונגריה.  הגדולות  ומן 
נדפסו שו"ת  תלמידיו בהוצאת חידושיו, מהם 
תרפ"ט;  )סאטמר  חיים  אורח  על  לדוד"  "קרן 
חלקים אחרים של השו"ת אבדו בשואה(, ספרי 
תר"צ-תרצ"ט(,  )שם,  התורה  על  לדוד"  "קרן 

"קרן לדוד" - דרושים )שם, תרצ"ד(, ועוד.
]7[, צב דף. 23 ס"מ. נייר יבש. מצב בינוני-טוב. כתמים, קרעים ובלאי. דף השער משוקם בהדבקות נייר. 

כריכת עור חדשה.

פתיחה: $400
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316. Maharam Schick on the Torah – Dedication by R. Eliezer David Grünwald 
Rabbi of Satmar, Author of Keren LeDavid
Maharam Schick on the Torah, by R. Moshe Schick Rabbi of Khust. Munkacs 
(Mukachevo): Kahn et. Fried, 1905. First edition.
Lengthy dedication on the title page, handwritten and signed by R. Eliezer David 
Grünwald Rabbi of Satmar, who gave the book as wedding gift to his disciple in 
Satmar, 11th Tishrei 1925. Stamps of R. Eliezer David Grünwald, from his tenure as 
rabbi of Szerdahely (Dunajská Streda).
R. Eliezer David Grünwald (ca. 1866-1928), rabbi of Satmar. Brother of the Arugat 
HaBosem and his close disciple. Served as rabbi and dayan in many illustrious 
communities in Hungary and Transylvania, and founded prominent yeshivot. Author 
of the Keren LeDavid series, responsa, Torah novellae, homiletics, and more.
[7], 92 leaves. 23 cm. Dry paper. Fair-good condition. Stains, tears and wear. Title page 
restored with paper. New leather binding.
Opening price: $400

317. שו"ת כוכב מיעקב / שו"ת אמרי דוד - העותקים של רבי דוד דוב מייזליש אב"ד 
אוהעל בעל ה"בנין דוד"

שני ספרי שו"ת בהלכה מגאוני גליציה, כרוכים יחד:
· ספר כוכב מיעקב, שאלות ותשובות מאת רבי יעקב ויידנפלד אב"ד הרומליב )הרימאיליב(. בילגורייא, 
דפוס ר' נטע ְקרֹוֶננֶּברג, תרצ"ג 1933. מהדורה ראשונה, בהוצאת בני המחבר: רבי יצחק אב"ד הרומליב, רבי 

נחום אב"ד דומברובה )בעל "חזון נחום"( ורבי בעריש אב"ד טשעבין )בעל "דובב מישרים"(.
· ספר אמרי דוד, שאלות ותשובות מאת רבי דוד הלוי איש הורוויץ אב"ד סטניסלאב. בילגורייא, דפוס ר' 

נטע ְקרוננברג, תרצ"ד 1934. מהדורה יחידה, בהוצאת המחבר.
בשערי שני הספרים ובגיליונותיהם, חותמות רבות של רבי "דוד דוב בעריש מייזליש - אב"ד דק"ק ספרדים 

אוהעל יע"א".
הגאון הקדוש רבי דוד דוב מייזליש אב"ד אוהעל )תרל"ה-תש"ד; נספה בשואה(, מגדולי הרבנים החסידיים 
בהונגריה. חתנו וממלא מקומו של הגאון הקדוש רבי משה יוסף טייטלבוים אב"ד אוהעל )בן ה"ייטב לב"(. 
חתונתו נערכה בשנת תרנ"ז בחצר הקודש של האדמו"ר רבי שלמה מבובוב )החתונה היתה אמורה להיות 
בעיר אוהעל, אולם היא הועברה לעיר בובוב, לאחר שחמיו הרב מאוהעל נסתלק בדמי ימיו באותה השנה(. 
)אוהעל,  וחידושי סוגיות  "בנין דוד" על התורה  )אוהעל, תרצ"ב(; ספר  "בנין דוד"  מתורתו נדפסו: שו"ת 
תש"ב(; וספרים נוספים שנדפסו בארה"ב ע"י צאצאיו שהגיעו לארה"ב לאחר השואה )בנו רבי צבי הירש 

מייזליש אב"ד וייטצען, ונכדיו - מגדולי הרבנים בקהילות סאטמר, צאנז ובובוב עד היום(. 
]1[, צט דף; ]1[, ב-ח; קח דף. 31.5 ס"מ. נייר יבש ושביר. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרעים קלים. כריכת בד 

ישנה.

פתיחה: $300
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317. Responsa Kochav MiYaakov / Responsa Imrei David – Copies of R. David 
Dov Meisels Rabbi of Ujhel, Author of Binyan David
Two responsa works by leading Galician Torah scholars, bound together:
· Kochav MiYaakov, Responsa by R. Yaakov Weidenfeld Rabbi of Hrymailiv. Biłgoraj: 
R. Nata Kronenberg, 1933. First edition, published by the author's sons.
· Imrei David, responsa by R. David HaLevi Ish Horowitz Rabbi of Stanislav. Biłgoraj: 
R. Nata Kronenberg, 1934. Only edition, published by the author.
Many stamps of R. David Dov Berish Meisels Rabbi of Ujhel on the title pages and 
leaves of both books.
R. David Dov Meisels Rabbi of Ujhel (Sátoraljaújhely; 1875-1944; perished in the 
Holocaust), leading Chassidic rabbi in Hungary. Son-in-law and successor of R. Moshe 
Yosef Teitelbaum Rabbi of Ujhel (son of the Yitav Lev).
[1], 99 leaves; [1], 2-8; 108 leaves. 31.5 cm. Dry, brittle paper. Good-fair condition. Stains. 
Minor tears. Old cloth binding.
Opening price: $300
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של  העותק   - יהושע  עמק  ספר   .318
ובנו  מסיגט  חיים"  ה"עצי  בעל  האדמו"ר 

האדמו"ר בעל "ברך משה" מסאטמר
ספר עמק יהושע, חלק א' - על סוגיות הש"ס בבלי 
"ר'  הגאון  מאת  דרוש,  דברי   - ב'  וחלק  וירושלמי, 
אייזיל חריף" - רבי יהושע אייזיק שפירא אב"ד קוטנא 
]תרנ"ו[  פיינסקי,  אלי'  דפוס  פיעטרקוב,  וסלונים. 
1896. מהדורה שניה, עם "שפת העמק" - הוספות 
וחידושים מאת בן המחבר, רבי משה שפירא. בסוף 
הספר, קונטרס )עם שער נפרד( "עמק הבכא - מספד 

מר" על אביו המחבר. שער נפרד לחלק ב'.
צבי  חיים  רבי  סיגט,  בית  אדמו"רי  של  העותק 
משה  רבי  ובנו  חיים"  ה"עצי  בעל  טייטלבוים 
בעלות  רישום  משה".  ה"ברך  בעל  טייטלבוים 
"זה הספר שייך לכ"ק אדמו"ר הרה"ג  בדף השער: 
הצדיק... מרן כקש"ת חיים צבי ט"ב שליט"א אב"ד 
ור"מ דפק"ק סיגוט יע"א. אברהם קירש מ---". בדף 
השער מופיעה גם חותמת בנו - ה"ברך משה", מימי 
רישומים  סיגוט".  מ.   - טייטלבוים  "משה  צעירותו: 

וחתימות שונות.
בעל  טייטלבוים,  צבי  חיים  רבי  הקדוש  הגאון 
ה"עצי חיים" )תר"מ-תרפ"ו(, בנו של האדמו"ר בעל 
טייטלבוים,  ליפא  יו"ט  חנניה  רבי  יו"ט"  "קדושת 

ומשנת תרס"ד ממלא מקומו כרב ואב"ד סיגט וכאדמו"ר לחסידי סיגט. חתן האדמו"ר רבי שלום אליעזר 
האלברשטאם מראצפרט בנו של ה"דברי חיים" מצאנז. נסע לצדיקי הדור, ובייחוד לדודיו האדמו"רים רבי 
וכן אל האדמו"ר רבי יהושע מבעלז. גדול בתורה ומופלג  ורבי ברוך מגורליץ,  יחזקאל שרגא משינאווא 
בקדושה וביראת שמים. אמרו עליו שמעולם לא שכח דבר מתלמודו וכן נודע בפקחותו הרבה. זמן קצר 
לאחר מינויו, בגיל 24]![, לרב העיר סיגט ]בירת מחוז מרמרוש[ ואדמו"ר לחסידי סיגט, תפס את מקומו 
כאחד ממנהיגי יהדות הונגריה, הקובעים את הדרך בהנהגה הארצית של הלשכה האורתודוכסית במדינה. 
השפעתו היתה רבה כמעט על כל הקהילות החרדיות בהונגריה. לדעתו היה משקל רב-משמעות ומכריע 
)שהיתה  סיגט  חסידי  בהם  במקומות שישבו  ובייחוד  בקהילות,  ושוחטים  דיינים  ובמינוי  רבנים  בבחירת 
של  המובהק  ורבו  הגדול  אחיו  היה  חיים"  ה"עצי  בעל  מרמרוש(.  באזור  והמרכזית  הגדולה  החסידות 

האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים מסאטמר. 
בנו, האדמו"ר מסיגט-סאטמר רבי משה טייטלבוים בעל ה"ברך משה" )חשון תרע"ה-תשס"ו(. כיהן ברבנות 
רדיפות השלטון  לאחר שהתגברו  סיגט.  מולדתו  בעיר  ברבנות  כיהן  ולאחר השואה  )יוגוסלביה(,  בזנטה 
הקומוניסטי ברומניה, היגר לארה"ב והקים בבורו-פארק את בית המדרש "עצי חיים - סיגט". היה מגדולי 
עלה  בשנת תשל"ט  יואל מסאטמר.  רבי  דודו האדמו"ר  ומנאמניו של  הרבנים"  "התאחדות  הרבנים של 
לכהן על כס אדמו"רות סאטמר, כממלא-מקום דודו האדמו"ר רבי יואל )ששלוש בנותיו נפטרו בחייו וללא 
צאצאים(. בניו הם האדמו"רים הגדולים מסאטמר, האחים רבי אהרן טייטלבוים שליט"א ורבי יקותיאל 
יהודה )זלמן ליב( טייטלבוים שליט"א, המנהיגים ברמה את שתי הקהילות הגדולות של חסידות סאטמר 

בארה"ב וברחבי העולם.
]4[, 5-225, ]1[ עמ'; ]3[, 4-60 עמ'; ]2[ דף, 5-23 עמ'; 11 עמ'. 31.5 ס"מ. נייר יבש ושביר. מצב בינוני-טוב. 

כתמים, בלאי וקרעים. סימני עש. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $1500
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318. Emek Yehoshua – Copy of the Atzei Chaim Rebbe of Sighet and His Son 
the Berach Moshe of Satmar
Emek Yehoshua, part I – on topics from the Babylonian and Jerusalem Talmud, and 
part II – homiletics, by R. Eizil Charif – R. Yehoshua Eizik Shapira Rabbi of Kutno and 
Slonim. Piotrków: Eli. Panski, 1896. Second edition, with Sefat HaEmek by the author's 
son, R. Moshe Shapira. At the end of the book, eulogy on the author (with separate title 
page). Divisional title page for part II.
Copy of the rebbes of Sighet. Ownership inscription on title page, attesting that the 
book belonged to Rebbe Chaim Tzvi Teitelbaum author of Atzei Chaim (1880-1926), 
son of the Kedushat Yom Tov. Stamp of his son Rebbe Moshe Teitelbaum author of 
Berach Moshe (1914-2006), rabbi of Sighet and later successor of Rebbe Yoel Teitelbaum 
as rebbe of Satmar.
Various inscriptions and signatures.
[4], 5-225, [1] pages; [3], 4-60 pages; [2] leaves, 5-23 pages; 11 pages. 31.5 cm. Dry, brittle 
paper. Fair-good condition. Stains, wear and tears. Worming. New leather binding.
Opening price: $1500
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319. שער רוח הקודש / שער הגלגולים - ירושלים, תרכ"ג - העותק של האדמו"ר רבי 
יואל טייטלבוים מסאטמר

ספר השער השביעי והשמיני, שער רוח הקודש ושער הגלגולים, "משמונה שערים אשר חיבר הרב הגדול 
המקובל האלהי הרב חיים ויטאל... כפי מה שקבל מפי רבו... רבינו יצחק לוריא אשכנזי". ירושלים, דפוס 

רבי ישראל ב"ק, ]תרכ"ג 1863[. מהדורה ראשונה. שער מיוחד וספירת דפים נפרדת לשער הגלגולים. 
העותק של האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים מסאטמר, עם מספר חותמות בעלות )בעברית ובאותיות לטיניות( 
)Ilosova Bereg(. בדף המגן הקדמי  וברבנות אורשיווא  מתקופת כהונתו של האדמו"ר ברבנות קראלי 
רישום בעלות: "...זה הספר שייך להה"צ הגאון הגדול בוצינא קדישא חסידא ופרישא בנש"ק מרן יואל ט"ב 

האבדק"ק אורשיווע וכעת הוא מתגורר פה ק"ק סאטמאר יצ"ו". 
בשער הראשון, חתימת בעלות קודמת: "יצחק פארמעט"]?[. 

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. 
תורה  שם  והרביץ  בסאטמר  התיישב  מפאלאנטש,  הרב  הורביץ  רא"ח  האדמו"ר  בת  עם  חתונתו  לאחר 
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 - חסידות סאטמר שהיא עד היום העדה הדומיננטית ביהדות האורתודוקסית בארה"ב.
שני ספרים בכרך אחד: ]2[, עו, ]4[ דף; ]1[, ב-עח דף. 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני עש קלים בדפים 

האחרונים. חותמות ורישומים. כריכה חדשה.
ש' הלוי, ספרי ירושלים הראשונים, מס' 89-90.

פתיחה: $3000
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319. Shaar Ruach HaKodesh 
/ Shaar HaGilgulim – 
Jerusalem, 1863 – Copy of 
Rebbe Yoel Teitelbaum of 
Satmar
Shaar Ruach HaKodesh and 
Shaar HaGilgulim by R. Chaim 
Vital, from the teachings of the 
Arizal. Jerusalem: R. Yisrael Bak, 
[1863]. First edition. Divisional 
title page and separate foliation 
for Shaar HaGilgulim.
Copy of Rebbe Yoel Teitelbaum 
of Satmar, with several stamps 
(in Hebrew and Latin characters) 
from his tenures as rabbi of 
Karoly and Irshava; inscription 
on front endpaper, attesting that 
the book belongs to the rebbe. 
Signature on first title page.
Two books in one volume: [2], 
76, [4] leaves; [1], 2-78 leaves. 
21 cm. Good condition. Stains. 
Minor worming to final leaves. 
Stamps and inscriptions. New 
binding.
Opening price: $3000
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כוונות  סידור   - שלום  שר   .320
 / ופורים  הרש"ש לליל פסח, חנוכה 
סידור כוונות ספירת העומר - העותק 
טייטלבוים  יואל  רבי  האדמו"ר  של 

מסאטמר

לסדר  זמניות  כוונות  שלום,  שר  ספר 
מסידור  ופורים,  חנוכה  וכוונות  פסח  ליל 
 - שרעבי  מזרחי  שלום  ]רבי  השמ"ש  הרב 
חיים  )רבי  הרב השד"ה  בהוצאת  הרש"ש[, 
ישיבת המקובלים  ראש  הכהן,  דוויך  שאול 
"רחובות הנהר"(, ורבי אליהו יעקב לעג'ימי. 
תרע"ב  ליפשיטץ,  האחים  דפוס  ירושלים, 

]1912[. מהדורה ראשונה. 
העומר,  ספירת  כוונות  סידור  עם:  כרוך 
"שער  ישיבת  בהוצאת  הרש"ש,  מסידור 
צוקערמאן,  ש'  דפוס  ]ירושלים,  השמים", 
מהדורה  שער.  חסר  עותק   -  1914 תרע"ד 

ראשונה[. 
טייטלבוים  יואל  רבי  האדמו"ר  של  העותק 
בירושלים  מגוריו  מתקופת  מסאטמר, 
לארה"ב(.  שעבר  לפני  בערך,  תש"ו  )בשנת 
מאותה  האדמו"ר  של  חותמתו  השער  בדף 
טייטלבוים  "יואל  הכתובת:  עם  תקופה, 
בעיה"ק   - והגלילות  סאטמאר  אבדק"ק 

ירושלים תובב"א". 
טייטלבוים  יואל  רבי  הקדוש  האדמו"ר 
)תרמ"ז-תשל"ט(, מגדולי דורו, נשיא "העדה 
היהדות  וממנהיגי  בירושלים,  החרדית" 
של  התווך  מעמודי  באמריקה.  החרדית 

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 
ובגאונותו, בקדושתו ובטהרתו הנפלאה. לאחר חתונתו עם בת האדמו"ר רא"ח הורביץ הרב  בחריפותו 
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 
באזור  מתפשרת  והבלתי  הנאמנה  האורתודוקסית  היהדות  בראש  עמד  גדולה.  חסידים  ועדת  גדולה 
מרמרוש. בשנות השואה ניצל ב"רכבת ההצלה" הידועה של ד"ר קסטנר, הגיע דרך ברגן בלזן ושוויץ לארץ 
ישראל, והתגורר בה כשנה. בשנת תש"ז עבר לארצות הברית, בה כונן את העדה החסידית הגדולה בעולם 

- חסידות סאטמר שהיא עד היום העדה הדומיננטית ביהדות האורתודוקסית בארה"ב.
שני ספרים בכרך אחד: ]1[, נג דף; ]3[, ב-עז דף. חסר שער סידור כוונות ספירת העומר. 18.5 ס"מ. מצב 
טוב-בינוני. כתמים וסימני שימוש. בלאי וקרעים. קרעים חסרים בדף האחרון )עם ציור "מנורת למנצח"(, 

עם פגיעה קלה בטקסט, והדבקות נייר דבק. רישומים. חותמות. כריכת עור חדשה נאה. 

פתיחה: $2000
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321. שו"ת אבקת רוכל / יד אהרן - שאלוניקי, תקנ"א - מהדורות ראשונות - העותק של 
האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים מסאטמר

יוסף". שאלוניקי, דפוס  יוסף קארו בעל ה"בית  רבינו  ותשובות בהלכה, מאת  רוכל, שאלות  ספר אבקת 
השותפים מרדכי נחמן ודוד ישראליג'ה, ]תקנ"א 1791[. מהדורה ראשונה.

רבי אהרן  חיים, מאת  יוסף, מהדורה בתרא לחלק אורח  ובית  טור  על  יד אהרן, הגהות  כרוך עם: ספר 
ב"ר משה אלפאנדארי. שאלוניקי, דפוס השותפים מרדכי נחמן ודוד ישראליג'ה, ]תקנ"א 1791[. מהדורה 

ראשונה.
ובשולי כמה מהדפים, מספר  טייטלבוים מסאטמר. בשערי שני הספרים  יואל  רבי  העותק של האדמו"ר 
חותמות בעלות מצעירותו, כשהתגורר עדיין בעיר מולדתו מרמרוש-סיגעט: "יואל טייטלבוים בהרהצז"ל - 

מ. סיגעט". חתימת בעלות בכתיבה ספרדית: "ע"ה נתן הלוי ס"ט".
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. 
תורה  שם  והרביץ  בסאטמר  התיישב  מפאלאנטש,  הרב  הורביץ  רא"ח  האדמו"ר  בת  עם  חתונתו  לאחר 
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 - חסידות סאטמר שהיא עד היום העדה הדומיננטית ביהדות האורתודוקסית בארה"ב.
שני ספרים בכרך אחד: ]2[, קן דף; ]1[, מח, ]1[ דף. 28.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. 

בלאי. סימני עש במספר דפים, עם פגיעה קלה בטקסט. חותמות ורישומים. כריכה חדשה. 
ספר "יד אהרן - מהדורא בתרא", נדפס ונכרך במקור יחד עם הספר "מטה אפרים" על הרמב"ם מאת רבי 
אפרים ארדיט )והוא מוזכר גם בשער הספר מטה אפרים(. לפנינו נכרך הספר "יד אהרן" עם ספר אחר שיצא 

באותו בית דפוס באותה שנה.

פתיחה: $2000

320. Sar Shalom – Kavanot of the Rashash for Seder Night, Chanukah and 
Purim / Kavanot for Sefirat HaOmer – Copy of Rebbe Yoel Teitelbaum of 
Satmar
Sar Shalom, kavanot for the Passover Seder, and kavanot for Chanukah and Purim, 
from Siddur HaRashash [R. Shalom Sharabi], published by HaRav HaSadeh (R. Chaim 
Shaul Douek HaKohen, dean of the Rechovot HaNahar yeshiva for kabbalists) and R. 
Eliyahu Yaakov el Ajmi. Jerusalem: Lipschitz Brothers, 1912. First edition.
Bound with: Kavanot of Sefirat HaOmer from Siddur HaRashash, published by the 
Shaar HaShamayim yeshiva, [Jerusalem: Sh. Zuckermann, 1914 – copy lacking title 
page. First edition].
Copy of Rebbe Yoel Teitelbaum of Satmar, from his stay in Jerusalem [ca. 1946, before 
he immigrated to the United States], with his stamp from that period.
Two books in one volume: [1], 53 leaves; [3], 2-77 leaves. Lacking title page of Siddur 
Kavanot Sefirat HaOmer. 18.5 cm. Good-fair condition. Stains. Wear and tears. Open 
tears to final leaf (with LaMenatze'ach menorah), slightly affecting text, with tape 
repairs. Inscriptions. Stamps. New, fine leather binding.
Opening price: $2000
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321. Responsa Avkat Rochel / 
Yad Aharon – Salonika, 1791 – 
First Editions – Copy of Rebbe 
Yoel Teitelbaum of Satmar 
Avkat Rochel, halachic responsa, by 
R. Yosef Karo, author of Beit Yosef. 
Salonika: Partners Mordechai 
Nachman and David Israelija, 
[1791]. First edition.
Bound with: Yad Aharon, glosses 
on Tur and Beit Yosef, Mahadura 
Batra of Orach Chaim part, by R. 
Aharon son of R. Moshe Alfandari. 
Salonika: Partners Mordechai 
Nachman and David Israelija, 
[1791]. First edition.
Copy of Rebbe Yoel Teitelbaum of 
Satmar, with several of his stamps 
from his youth (while he was still 
living in his hometown – Sighetu 
Marmației) on both title pages and 
in margins of some leaves. 
Signature in Sephardic script.
Two books in one volume: [2], 
150 leaves; [1], 48, [1] leaves. 
28.5 cm. Good-fair condition. 
Stains, including dampstains. 
Wear. Worming to several leaves, 
slightly affecting text. Stamps and 
inscriptions. New binding.
Opening price: $2000
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322. ספר לפלגות ראובן - ירושלים, 
רבי  האדמו"ר  של  העותק   - תש"ו 

יואל טייטלבוים מסאטמר

על  הדרנים  ב',  חלק  ראובן,  לפלגות  ספר 
הש"ס - על כל סדר נשים, מאת הגאון רבי 
זעליג ראובן בענגיס גאב"ד העדה החרדית 
]תש"ו  חורב,  דפוס  ירושלים,  בירושלים. 
ותיקונים  הוספות  עם  שניה  הוצאה   .]1946

רבים. 
טייטלבוים  יואל  רבי  האדמו"ר  של  העותק 
בירושלים  מגוריו  מתקופת  מסאטמר, 
)בשנת תש"ו בערך, בתקופת הדפסת הספר 
המגן  בדפי  לארה"ב(.  שעבר  לפני  שלפנינו; 
מאותה  האדמו"ר  של  בעלות  חותמות 
טייטלבוים  "יואל  הכתובת:  עם  תקופה, 
בעיה"ק   - והגלילות  סאטמאר  אבדק"ק 

ירושלים תובב"א". 
טייטלבוים  יואל  רבי  הקדוש  האדמו"ר 
)תרמ"ז-תשל"ט(, מגדולי דורו, נשיא "העדה 
היהדות  וממנהיגי  בירושלים,  החרדית" 
של  התווך  מעמודי  באמריקה.  החרדית 
השואה.  שלאחר  בדור  החסידית  היהדות 
בעל  האדמו"ר  של  בנו  סיגט,  בעיר  נולד 
בעל  האדמו"ר  של  ונכדו  יו"ט"  ה"קדושת 
"ייטב לב", שכיהנו כרבני סיגט והיו ממנהיגי 
מנעוריו  נודע  מרמרוש.  באזור  החסידות 

ובגאונותו, בקדושתו ובטהרתו הנפלאה. לאחר חתונתו עם בת האדמו"ר רא"ח הורביץ הרב  בחריפותו 
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 
באזור  מתפשרת  והבלתי  הנאמנה  האורתודוקסית  היהדות  בראש  עמד  גדולה.  חסידים  ועדת  גדולה 
מרמרוש. בשנות השואה ניצל ב"רכבת ההצלה" הידועה של ד"ר קסטנר, הגיע דרך ברגן בלזן ושוויץ לארץ 
ישראל, והתגורר בה כשנה. בשנת תש"ז עבר לארצות הברית, בה כונן את העדה החסידית הגדולה בעולם 

- חסידות סאטמר שהיא עד היום העדה הדומיננטית ביהדות האורתודוקסית 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.
]3[, 2-9, ]1[, 5-26; 106 עמ'. 29.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים בשולי הדפים. כריכה מקורית, עם פגמים.

פתיחה: $1500
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323. כתב-יד האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים מסאטמר - טיוטה לתשובה הלכתית בפולמוס 
ההזרעה המלאכותית

דף עם 8 שורות בכתב-יד קדשו של האדמו"ר מסאטמר רבי יואל טייטלבוים. ]ברוקלין, תשכ"ד בקירוב[.
נייר מכתבים רשמי של האדמו"ר. טיוטה לתשובה הלכתית בפולמוס ההזרעה המלאכותית - נושא בו דן 
האדמו"ר מסאטמר בהרחבה, וניהל בעניינו משא ומתן עם כמה מפוסקי דורו )ראה שו"ת דברי יואל, חלק 
ב', אבן העזר, סימנים קז-קי(. בתוך הדברים שלפנינו הוא מביא דברים שכתב בתשובה קודמת בנידון: 

"וכמו שהבאתי בתשובה קודמת...", והדברים נמצאים בשו"ת דברי יואל בסימן קח.
קז  יואל, בעיקר בתשובה  )בשינויי לשון( בתשובות שנדפסו בשו"ת דברי  תוכן הדברים שבטיוטה נמצא 

)ראה חומר מצורף(. 
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 
כרבני  שכיהנו  לב",  "ייטב  בעל  האדמו"ר  של  ונכדו  יו"ט"  ה"קדושת  בעל  האדמו"ר  של  בנו  סיגט,  בעיר 
ובטהרתו  בקדושתו  ובגאונותו,  בחריפותו  מנעוריו  נודע  מרמרוש.  באזור  החסידות  ממנהיגי  והיו  סיגט 
הנפלאה. לאחר חתונתו עם בת האדמו"ר רא"ח הורביץ הרב מפלאנטש, התיישב בסאטמר והרביץ תורה 
וחסידות לקבוצה נבחרת של תלמידים וחסידים. כיהן ברבנות בערים אורשיווא, קָראלי )משנת תרפ"ה(, 
וסאטמר )משנת תרצ"ד(. בכל ערי רבנותו ניהל ישיבה גדולה ועדת חסידים גדולה. עמד בראש היהדות 
האורתודוקסית הנאמנה והבלתי מתפשרת באזור מרמרוש. בשנות השואה ניצל ב"רכבת ההצלה" הידועה 
של ד"ר קסטנר, והגיע דרך ברגן בלזן, שווייץ וארץ ישראל לארצות הברית, בה כונן את העדה החסידית 
הגדולה בעולם - חסידות סאטמר שהיא עד היום העדה הדומיננטית ביהדות האורתודוקסית בארה"ב. 
כמה  והנהיג  ישראל,  ומדינת  לציונות  בראש המתנגדים  עמד  בירושלים.  החרדית"  ה"עדה  כנשיא  כיהן 
היהדות  ועתיד  התורה  לכבוד  וחרדה  קנאות  מתוך  ישראל,  וקדושת  ישראל  עם  צביון  על  מהמאבקים 
נזקק מכל שדרות עם  לכל  ואזנו קשובה  לעניים  דלתו היתה פתוחה  מופלג.  כאיש חסד  נודע  הנאמנה. 
ישראל. היה גאון מופלג בתורה, השיב תשובות רבות בהלכה, ומחיבוריו יצאו לאור עשרות ספרים: "ויואל 

משה", שו"ת "דברי יואל", ספרי "דברי יואל" על התורה, ועוד.
]1[ דף, נייר מכתבים רשמי. 28 ס"מ. מצב טוב. כתמים וסימני קיפול.

פתיחה: $2500

322. Liflagot Reuven – Jerusalem, 1946 – 
Copy of Rebbe Yoel Teitelbaum of Satmar
LiFlagot Reuven, Part II, on Order Nashim, by 
R. Zelig Reuven Bengis, Gaavad (chief rabbi) of 
the Edah HaCharedit in Jerusalem. Jerusalem: 
Chorev, [1946]. Second printing, with many 
additions and emendations.
Copy of Rebbe Yoel Teitelbaum of Satmar, 
from his stay in Jerusalem (ca. 1946 – before he 
moved to the United States), with his stamps 
from that period on the endpapers.
[3], 2-9, [1], 5-26; 106 pages. 29.5 cm. Good 
condition. Minor marginal tears. Original 
binding, damaged.
Opening price: $1500 322b



חסידויות סאטמר, סיגט ופאפא - ספרים, מכתבים וכתבי יד - עותקים מיוחסים541 

323. Manuscript of Rebbe Yoel Teitelbaum of Satmar – Draft of a Halachic 
Responsum on the Artificial Insemination Polemic
Leaf with 8 lines handwritten by Rebbe Yoel Teitelbaum of Satmar. [Brooklyn, ca. 1964].
Official stationery of the rebbe. Draft of a halachic responsum on the topic of artificial 
insemination, which the rebbe of Satmar analyzed at length, corresponding with 
several contemporary halachic authorities on the matter (see Responsa Divrei Yoel, II, 
Even HaEzer, sections 107-110). 
The contents of this draft were published (with textual variations) in Responsa Divrei 
Yoel, mostly in responsum 107 (see enclosed material).
[1] leaf, official stationery. 28 cm. Good condition. Stains and folding marks.
Opening price: $2500
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324. Tehillim Tefillah LeMoshe 
– Berlin, 1929 – Copy of Rebbe 
Moshe Teitelbaum, the Berach 
Moshe of Satmar
Tehillim with the Tefillah 
LeMoshe commentary, by Rebbe 
Moshe Teitelbaum, the Yismach 
Moshe. Berlin: Pardes publication, 1929.  
Copy of the Berach Moshe of Satmar, with his signature and stamp at the top of the 
title page.
Rebbe Moshe Teitelbaum, the Berach Moshe of Sighet-Satmar (1914-2006), son of 
Rebbe Chaim Tzvi, the Atzei Chaim of Sighet. Served after the war as rabbi of Sighet, 
later immigrating to the United States where he founded the Atzei Chaim – Sighet Beit 
Midrash in Boro Park. Successor of his uncle Rebbe Yoel Teitelbaum of Satmar.
[5], 4-354 leaves. 18 cm. Good condition. Stains and wear. Stamps. New leather binding. 
Opening price: $500

ברלין,   - למשה  תפילה  תהילים  ספר   .324
רבי  - העותק של האדמו"ר מסאטמר  תרפ"ט 

משה טייטלבוים בעל ה"ברך משה" 

ספר תהילים, עם פירוש תפלה למשה, מאת האדמו"ר 
ברלין,  משה".  ה"ישמח  בעל  טייטלבוים  משה  רבי 

הוצאת פרדס, תרפ"ט 1929. שער צבעוני.
משה".  ה"ברך  בעל  מסאטמר  האדמו"ר  של  העותק 
בראש השער חתימת יד קדשו: "הק' משה טייטלבוים", 

וחותמת בעלות שלו: "משה טייטלבוים - מ. סיגוט".
בעל  טייטלבוים  משה  רבי  מסיגט-סאטמר  האדמו"ר 
ה"ברך משה" )חשון תרע"ה-תשס"ו(, בנו של האדמו"ר 
כיהן  חיים".  ה"עצי  בעל  סיגט  אב"ד  צבי  חיים  רבי 
ברבנות בזנטה )יוגוסלביה(, ולאחר השואה כיהן ברבנות 
השלטון  רדיפות  שהתגברו  לאחר  סיגט.  מולדתו  בעיר 
הקומוניסטי ברומניה, היגר לארה"ב והקים בבורו-פארק 
את בית המדרש "עצי חיים - סיגט". היה מגדולי הרבנים 
דודו האדמו"ר  ומנאמניו של  של "התאחדות הרבנים" 
כס  על  לכהן  עלה  תשל"ט  בשנת  מסאטמר.  יואל  רבי 
רבי  האדמו"ר  דודו  כממלא-מקום  סאטמר,  אדמו"רות 
יואל )ששלוש בנותיו נפטרו בחייו וללא צאצאים(. בניו 
הם האדמו"רים הגדולים מסאטמר, האחים רבי אהרן 
ליב(  )זלמן  יהודה  יקותיאל  ורבי  שליט"א  טייטלבוים 

טייטלבוים שליט"א, שמנהיגים ברמה את שתי הקהילות החסידיות הגדולות של חסידות סאטמר בארה"ב 
וברחבי העולם.

]5[, ד-שנד דף. 18 ס"מ. מצב טוב. כתמים וסימני שימוש. חותמות. כריכת עור חדשה. 

פתיחה: $500
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יחזקיה  יעקב  רבי  דרשות  כתב-יד,   .325
 - יעקב"  "ויגד  בעל  פאפא  אב"ד  גרינוואלד 
 - נדפסו  שלא  דברים   - תרצ"ח-ת"ש  פאפא, 
בהם עובדות והנהגות בשם האדמו"ר מבעלזא 

וגדולי החסידות

הגאון  מפי  ושיחות  דרשות  בכתב-יד,  קונטרסים  שני 
הקדוש רבי יעקב יחזקיה גרינוואלד אב"ד פאפא, בעל 

"ויגד יעקב". פאפא, תרצ"ח-ת"ש ]1938-1939[.
יעקב"  ה"ויגד  בעל  מפי  שנרשמו  ושיחות,  דרשות 
ידועה  אינה  ]זהותו  בפאפא  מתלמידיו  אחד  ידי  על 
תרצ"ח,  התאריך  את  נושא  הראשון  הקונטרס  לנו[. 
האדמו"ר  שסיפר  וסיפורים  קצרות  שיחות  מכיל  והוא 
עובדות  ביניהם  ברכות,  ושבע  פורים  שבת,  בסעודות 
וגדולי  מבעלזא  מהרי"ד  האדמו"ר  של  משמו  והנהגות 
החסידות. מרבית הקטעים לא נדפסו, אך חלק קטן נדפס 
בנוסח שונה בספרי "ויגד יעקב". הקונטרס השני נושא 
את התאריך ת"ש, והוא מכיל שתי דרשות לראש השנה 
מפני  וחרדה  דאגה  הרוויות  אלו,  דרשות  כיפור.  ויום 
מלחמת העולם השנייה, נדפסו בנוסח מעט שונה בספר 

"ויגד יעקב" )מועדים א, עמ' קעז-קעח; רפח-רצ(.
הגאון הקדוש רבי יעקב יחזקיה גרינוולד בעל "ויגד יעקב" 
ותלמידו  בנו  ופאפא.  צעהלים  אב"ד  )תרמ"ב-תש"א(, 
"ערוגת  בעל  גרינוולד  משה  רבי  הגאון  של  המובהק 

שינאווא,  אב"ד  הלברשטאם  שרגא  יחזקאל  רבי  האדמו"רים  של  בצלם  הסתופף  חוסט.  אב"ד  הבושם" 
האדמו"ר רבי ישכר דוב רוקח אב"ד בעלזא ובנו רבי אהרן רוקח אב"ד בעלזא. חתן דודו רבי ישראל מנחם 
)באזור אורשיווא בקארפאטו- ליקוב  נתמנה לרבה של קהלת  לימים  עודו צעיר  ברוין אב"ד ברעזאוויץ. 

רוס(. בשנת תרע"ב הוכתר כרבה של צעהלים. שם הקים ישיבה חשובה ושמו נודע כאחד מחשובי רבני 
הונגריה. בשנת תרפ"ג נתמנה לרבה של קהלת באנפי-הוניאד, ובשנת תרפ"ט התמנה לרבה של הקהילה 
החרדית בפאפא. שם כבר מנתה ישיבתו כמה מאות תלמידים. לאחר פטירתו מילא את מקומו בנו הגאון 
הקדוש רבי יוסף גרינוואלד בעל ה"ויחי יוסף", שלאחר השואה הגיע לארה"ב, בה כונן מחדש את קהילתו 

המפורסמת "קהילת יעקב - פאפא", והיה אחד מגדולי הרבנים והאדמו"רים בארה"ב.
שני קונטרסים. שיחות ודרשות שונות: טז עמ'. דרשות לראש השנה ויום כיפור: ]5[ דף )ועוד ]3[ דף ריקים(. 

23 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים. כריכות חדשות.

פתיחה: $500

325. Manuscript, Sermons of R. Yaakov Yechezkiya Grünwald Rabbi of 
Pupa, Author of VaYaged Yaakov – Pupa, 1938-1939 – Unpublished Material – 
Including Anecdotes and Practices Heard from the Rebbe of Belz and Other 
Chassidic Leaders
Two handwritten booklets, sermons and lectures by R. Yaakov Yechezkiya Grünwald 
Rabbi of Pupa (Pápa), author of VaYaged Yaakov. Pupa, 1938-1939.
Sermons and lectures heard from the VaYaged Yaakov and recorded by one of his 

325a



חסידויות סאטמר, סיגט ופאפא - ספרים, מכתבים וכתבי יד - עותקים מיוחסים544 

students in Pupa (whose identity is not known to us). The first booklet is dated 1938, and 
contains brief lectures and stories which the rebbe told during the meals on Shabbat, 
Purim and Sheva Brachot, including anecdotes and practices in the name of Rebbe 
Yissachar Dov of Belz and other Chassidic leaders. Most of the manuscript remains 
unpublished, yet a small part was printed with textual variations in VaYaged Yaakov. 
The second booklet is dated 1939, and contains two sermons for Rosh Hashanah and 
Yom Kippur. These sermons, replete with worry and fear of the war, were printed with 
slight textual variations in VaYaged Yaakov.
R. Yaakov Yechizkiya Grünwald, author of VaYaged Yaakov (1882-1941), prominent 
Hungarian rabbi. He served as rabbi of Tzeilem and Pupa, where he also led a large 
yeshiva. Son and close disciple of R. Moshe Grünwald author of Arugat HaBosem 
Rabbi of Khust. He frequented the courts of Rebbe Yechezkel Shraga Halberstam Rabbi 
of Shinova, Rebbe Yissachar Dov Rokeach Rabbi of Belz and his son R. Aharon Rokeach 
Rabbi of Belz. 
Two booklets. Various lectures and sermons: 16 pages. Sermons for Rosh Hashanah 
and Yom Kippur: [5] leaves (and [3] blank leaves). 23 cm. Overall good condition. 
Stains. New bindings.
Opening price: $500
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326. מכתב תשובה הלכתית מבעל 
ה"ויחי יוסף" מפאפא 

בכתב-ידו  וחצי(  )כעמוד  ארוך  מכתב 
וחתימתו של הגאון רבי יוסף גרינוואלד 
יורק,  ניו  ]ברוקלין,  מפאפא.  האדמו"ר 

סוף שנות התש"י בערך[.
מקוואות,  בדיני  הלכתית  תשובה 
שנכתבה במענה לשאלתו של רבי חנניה 
יו"ט ליפא דייטש הרב מהעלמץ ]נדפסה 
בספרו יסוד יוסף, חלק י', ניו יורק תשכ"ב, 
עמ' שנד-שנה[. לאחר החתימה, מופיעה 
שונה  בכתב-יד  שורות  שש  של  הוספה 
בדבריו  המכתב[.  מקבל  של  ]כנראה 
בכשרות  לדקדק  מפאפא  הרב  מעורר 
חיים"  ה"דברי  לדעת  לחוש  המקוואות, 
מצאנז, ולרוקן את המים רק ע"י משאבת 

"פומפע", ולא ע"י נקב בדופני המקוה.
 - גרינוולד  יוסף  רבי  הקדוש  הגאון 
)תרס"ג-תשמ"ד(,  מפאפא  האדמו"ר 
רבה האחרון של העיר פאפא בהונגריה, 
וממלא  בנו  בארה"ב.  הרבנים  ומגדולי 
גרינוולד  יחזקיה  יעקב  רבי  של  מקומו 
של  בנו  יעקב",  "ויגד  בעל  פאפא  אב"ד 
רבי משה גרינוולד בעל "ערוגות הבושם". 
בשנת תרפ"ה נשא את בת דוד-אביו רבי 
יעקב יחזקיה גרינוולד אחיו של ה"ערוגות 

הבושם". כיהן כמו"צ וראש ישיבה בעיר סאטמר, ובשנת תש"א לאחר פטירת אביו בעל ה"ויגד יעקב", עבר 
ע"י  שנרצחו  ילדיהם,  ועשרת  הראשונה  אשתו  את  איבד  השואה  בשנות  העיר.  כרב  בה  וכיהן  לפאפא 
הנאצים. לאחר המלחמה נדד לבלגיה ולארה"ב, שם הקים את קהילתו "קהלת יעקב - פאפא", ושימש 
כרב וכראש ישיבה. היה ממנהיגי הרבנות החרדית בארה"ב, כיהן כנשיא "התאחדות הרבנים" המקורבים 
לחסידות סאטמר, ונודע בשם האדמו"ר מפאפא. מספריו: שו"ת "ויען יוסף", סדרת ספרי "ויחי יוסף" )שעל 

שמה נודע כיום, כבעל ה"ויחי יוסף"(, "דרכי יוסף" ועוד ספרים.
]1[ דף, נייר מכתבים רשמי. 27.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. קרעים קלים. סימני קיפול. 

פתיחה: $400
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326. Letter of Halachic Responsum from the Vayechi Yosef of Pupa
Lengthy letter (one and a half pages) handwritten and signed by Rebbe Yosef Grünwald 
of Pupa (Pápa). [Brooklyn, N.Y., ca. late 1950s].
Halachic responsum on the laws of mikvaot, written in response to a question by 
R. Chananya Yom Tov Lipa Deutsch Rabbi of Helmetz. With a six-line addition in a 
different hand following the signature (presumably handwritten by the recipient). The 
Rebbe of Pupa urges to ensure mikvaot comply with the stringent halachic standards 
of the Divrei Chaim of Sanz. 
[1] leaf, official stationery. Approx. 27.5 cm. Good-fair condition. Stains and wear. 
Minor tears. Folding marks.
Opening price: $400
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מאת  בהלכה  שו"ת  מכתבי   .327
אב"ד  גרינוואלד  יצחק  לוי  רבי 
ראזין  יוסף  רבי  ומאת  צעהלים 
 - ופאסייק  סוויסלאץ  אב"ד 

ארה"ב, תשרי-חשון ת"ש

יצחק  לוי  רבי  מאת  הלכתי  מכתב 
טיוטות  ושתי  צעהלים  אב"ד  גרינוואלד 
יוסף ראזין  של מכתב תשובה מאת רבי 

אב"ד פאסייק: 
בכתב  עמודים(   2( ארוך  שו"ת  מכתב   ·
רבי  מצעהלים  הגאון  של  וחתימתו  ידו 
ערוגת  קהל  אב"ד  גרינוואלד  יצחק  לוי 
הבושם, שנשלח אל הגאון רבי יוסף ראזין 
שאלות  ובו  ג'רסי(,  )ניו  פאסייק  אב"ד 
במאנטיסעלא  המקווה  כשרות  על 
הקטסקיל  בהרי  עיירה   ,Monticello(
פי  על  שנעשה  יורק(  ניו  מדינת  בצפון 
הוראות הרב ראזין. ברוקלין, ]כ"ו תשרי[ 

ת"ש ]אוקטובר 1939[.
· שתי טיוטות של מכתב תשובה למכתב 
הנ"ל, בכתב ידו של רבי יוסף ראזין )ללא 
ו-י"ז  י"ג  ג'רזי,  ניו  פאסייק,  חתימותיו(. 

חשון ת"ש ]אוקטובר 1939[.
יוסף ראזין )תרכ"ה-תשי"ד(, מגדולי  רבי 
ישיבות  תלמיד  בארה"ב.  הרבנים  וזקני 

ליטא: מיר, וואלוז'ין, ראדין וסלבודקה. משנת תרס"ג אב"ד קהילת סוויסלאץ' )פלך גרודנה(, לאחר מלחמת 
העולם הראשונה היגר לארה"ב, ומשנת תרפ"ו כיהן כרבה הראשי )"רב הכולל"( של העיר פאסייק שבניו 

ג'רזי. 
רבי לוי יצחק גרינוואלד )תרנ"ג-תש"מ( גאון מופלג ואיש קדוש. בן-זקוניו ותלמידו המובהק של אביו רבי 
גרינוואלד  יוסף  אברהם  רבי  הגדול  אחיו  של  חתנו  הבושם".  "ערוגת  בעל  חוסט  אב"ד  גרינוואלד  משה 
אב"ד אונגוואר. בשנים תרע"ח-תרצ"ג כיהן ברבנות במספר קהילות בהונגריה. בשנת תרצ"ג התמנה לרב 
בצעהלים )Deutschkreutz, אוסטריה - אחת מה"שבע קהלות" במדינת בורגנלנד(, ובשמה התפרסם כל 
ימיו בשם "הרב מצעהלים". לאחר כיבוש אוסטריה על ידי הנאצים, בשנת תרצ"ח, עקר לארה"ב בברכתו 
"ערוגת  קהילת  בראשות  ועמד  ייסד  שם  בברוקלין.  והתיישב  מבעלזא,  אהרן  רבי  הקדוש  האדמו"ר  של 
הבשם". היה מהעומדים על משמרת היהדות החרדית בארה"ב, בפרט בענייני כשרות וטהרה. עמד בחזית 
שנפשו  יוסף",  "ויחי  בעל  מפאפא  האדמו"ר  בן-אחיו  עם  יחד  בארה"ב,  והחסידות  התורה  עולם  הקמת 
היתה קשורה בנפשו. בהלווייתו נפרד ממנו בעל ה"ויחי יוסף" בבכיות נוראות, ובתוך דברי קדשו אמר עליו 
במליצה את הפסוק: "דודי" ירד לגנו, ל"ערוגות הבושם"... לאחר פטירתו נדפסה סדרת ספריו "מגדלות 

מרקחים" - שו"ת, חידושים, דרשות על התורה והמועדים.
טוב-בינוני.  מצב  בקירוב.  ס"מ   28 רשמיים.  מכתבים  ניירות  כתובים(,  עמ'  ל-6  קרוב  )הכוללים  דפים   3

כתמים. בלאי וקרעים קלים. 

פתיחה: $500
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327. Letters of Halachic 
Responsa from R. Levi 
Yitzchak Grünwald Rabbi of 
Tzeilem, and from R. Yosef 
Rosen Rabbi of Świsłocz 
and Passaic – United States, 
Tishrei-Cheshvan 1939
Halachic letter from R. Levi 
Yitzchak Grünwald Rabbi of 
Tzeilem and two drafts of a 
responsum letter from R. Yosef 
Rosen Rabbi of Passaic:
· Lengthy responsum letter (2 
pages) handwritten and signed 
by R. Levi Yitzchak Grünwald 
Rabbi of the Arugat HaBosem 
congregation, sent to R. Yosef 
Rosen Rabbi of Passaic (New 
Jersey), with questions on the 
halachic validity of the mikvah 
in Monticello (a village in the 
Catskills, NY), which was build 
following R. Rosen's instructions. 
Brooklyn NY, [26th Tishrei] 1939.
· Two drafts of a response letter 
to the aforementioned letter, 
handwritten by R. Yosef Rosen (without his signatures). Passaic NJ, 13th and 17th 
Cheshvan 1939. 
R. Yosef Rosen (1865-1954), leading rabbi in the United States. A student of prominent 
Lithuanian yeshivot, he served as chief rabbi of Passaic NJ since 1926.
R. Levi Yitzchak Grünwald (1893-1980), outstanding Torah scholar and holy man. 
Youngest son and close disciple of R. Moshe Grünwald Rabbi of Khust, the Arugat 
HaBosem. Served as rabbi of various Hungarian communities, and later of Tzeilem 
(Deutschkreutz, Austria). In 1938, he settled in Brooklyn, where he founded and headed 
the Arugat HaBosem community. He campaigned for true Torah observance in the 
United States, especially on matters of kashrut and purity, and was at the forefront of 
the establishment of Torah and Chassidut in the United States. 
3 leaves (comprising close to 6 written pages), official stationery. Approx. 28 cm. Good-
fair condition. Stains. Wear and minor tears.
Opening price: $500
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328. מברק היסטורי מאת האדמו"ר רבי חיים מאיר הגר מוויז'ניץ - גרוסוורדיין, תש"א
מברק מאת רבי חיים מאיר הגר, נשלח באמצעות הצלב האדום לארץ ישראל. גרוסוורדיין, 5 באוגוסט 1941 

]י"ב אב תש"א[.
טופס מברק של "הצלב האדום", עם מילוי במכונת כתיבה. נשלח מאת האדמו"ר רבי חיים מאיר הגר 
מוויז'ניץ, אל ישראל ברדקי )בר-זכאי( בירושלים. המברק כולל בקשה לאתר את רבי נפתלי חיים אדלר - 
חתנו של האדמו"ר, שגורלו לא היה ידוע באותה עת, בימי השואה. נכתב בו )בגרמנית(: "נא לברר האם 
נפתלי נמצא בחיפה או בביתכם. תודה לה' כולנו בריאים, ומאחלים כך גם לכם. הינדה". במקום המיועד 
לשם השולח נכתב שמו של האדמו"ר, ובנוסח הבקשה חתומה מרת הינדה, בתו של האדמו"ר, אשתו של 

רבי נפתלי חיים.
האדמו"ר רבי חיים מאיר הגר בעל "אמרי חיים" )תרמ"ח-תשל"ב(, בנו השני של ה"אהבת ישראל" מוויז'ניץ. 
מגיא ההריגה,  נמלט  גרוסוורדיין. בשנת תש"ד  בעיר  לאדמו"ר  הוכתר  אביו,  פטירת  בשנת תרצ"ו, אחר 
ולאחר השואה שב לגרוסוורדיין. באלול תש"ז עלה לארץ ישראל 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 נאספו בסדרת הספרים "אמרי חיים".
מיוחסת  למשפחה  בירושלים  נולד  מדז'יקוב-ויז'ניץ.  האדמו"ר  )תרע"ד-תשנ"ה(,  אדלר  חיים  נפתלי  רבי 
)בזיווג שני( לאדמו"ר רבי ברוך  נינו של האדמו"ר רבי דוד בידרמן מלעלוב(. בילדותו נישאה אמו  )היה 
הגר מסערט ויז'ניץ, והוא התגדל בביתו ובבית סבו-חורגו האדמו"ר רבי ישראל הגר מוויז'ניץ. בבחרותו 
למד אצל האדמו"ר רבי מנחם מנדל הגר מווישווא ואצל האדמו"ר רבי אליעזר הגר בעל ה"דמשק אליעזר" 
מוויז'ניץ. בשנת תרצ"ח נישא להינדה בת האדמו"ר רבי חיים מאיר הגר מוויז'ניץ. בפרוץ מלחמת העולם 
השניה פעל רבות לספק דיור ומזון לפליטים הרבים שנהרו לגרוסוורדיין, שהייתה אז מקום בטוח יחסית. 
בהמשך מסר נפשו להצלת יהודים רבים שהוגלו לטרנסניסטריה, פעילות שנמשכה עד לכיבוש גרוסוורדיין 
הצליחו  דרך  לא  בדרך  בנותיהם.  ושתי  הרבנית  עם  יחד  להינצל  הצליח  כיצד  ידוע  לא  הנאצים.  בידי 
להבריח את הגבול לעבר רומניה. משם הצליחו להפליג לארץ ישראל בספינת מעפילים, וכך הגיע רבי 
נפתלי חיים לארץ בשנת תש"ד, יחד עם גיסו )לימים האדמו"ר( רבי משה יהושע הגר. כיהן תחילה כרב 
חסידי ויז'ניץ בתל אביב-יפו. לאחר מכן עבר לחיפה שם סייע בהנהגת קהילת סערט ויז'ניץ ובהמשך כיהן 
כראש ישיבת "יחל ישראל" בחיפה. בשנת תשכ"ה הוכתר לרב חסידי ויז'ניץ בנתניה, שם הקים את קריית 
דז'יקוב-ויז'ניץ. הקים מוסדות נוספים בנתניה וערים אחרות. בנו הוא רבי ישראל אליעזר אדלר, המכהן 

כיום כאדמו"ר מדז'יקוב-ויז'ניץ בנתניה.
נמען המברק הוא החזן ישראל בר-זכאי )ברדקי, תר"ן-תש"ל(, צאצא של הגאונים רבי ישראל משקלוב, 
רבי ישעיה ברדקי ורבי שמואל סלנט. מגיל צעיר בלט בקולו המיוחד. למד חזנות אצל זבולון קוורטין וחזנים 
זו כיהן עד  נוספים. אחר מלחמת העולם הראשונה התמנה לחזן ראשי בבית הכנסת החורבה, במשרה 

לנפילת הרובע בידי הירדנים במלחמת העצמאות.
]1[ דף. 23 ס"מ. מצב טוב. נקבי תיוק. קרעים זעירים בשוליים. סימן קיפול. רישום וחותמות.

פתיחה: $400
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328. Historic Telegram from 
Rebbe Chaim Meir Hager of 
Vizhnitz – Grosswardein, 1941
Telegram by R. Chaim Meir Hager, 
the Imrei Chaim of Vizhnitz, sent 
to Eretz Israel via the Red Cross. 
Grosswardein (Oradea), 5th August 
1941.
Red Cross form, completed in 
typewriting. Sent by Rebbe Chaim 
Meir Hager of Vizhnitz, to Yisrael 
Bardaki (Bar Zakai) in Jerusalem. 
Request to locate R. Naftali Chaim 
Adler – son-in-law of the rebbe, 
whom they had presumably lost 
contact with: "Please notify if Naftali 
is in Haifa or at your home. Thank 
G-d we are all healthy, and we wish 
you so too. Hinda". The rebbe is 
marked as the sender, though the 
letter is signed by Hinda, daughter 
of the rebbe and wife of R. Naftali 
Chaim. 
Rebbe Naftali Chaim Adler of 
Dzikov-Vizhnitz (1914-1995), son-
in-law of the Imrei Chaim. Born in Jerusalem to a distinguished family (he was the 
great-grandson of Rebbe David Biederman of Lelov). When WWII broke out, he 
was very active in arranging lodging and food for the many refugees who flocked to 
Grosswardein, later dedicating himself to rescuing many Jews who were deported to 
Transnistria, until Grosswardein was conquered by the Nazis. He somehow managed 
to cross the border into Romania, and eventually reached Eretz Israel in 1944. Rabbi 
of the Vizhnitz chassidim in Tel Aviv, and later dean of the Yachel Yisrael yeshiva 
in Haifa. In 1965, he was appointed rabbi of the Vizhnitz chassidim in Netanya, and 
established the Dzikov-Vizhnitz court there.
The recipient of the telegram, Cantor Yisrael Bar Zakai (Bardaki, 1890-1970), descendant 
of R. Yisrael of Shklow, R. Yeshaya Bardaki and R. Shmuel Salant. Chief cantor of the 
Churva synagogue until the fall of the Jewish quarter. 
[1] leaf. 23 cm. Good condition. Filing holes. Tiny marginal tears. Folding marks. 
Inscription and stamps. 
Opening price: $400
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329. ספר בית המדות - טירנויא, תש"א - חתימה והגהות רבי ישכר שלמה טייכטל בעל 
"משנה שכיר" ו"אם הבנים שמחה" - תקופת השואה

ספר בית המדות, על מסכת מדות, מאת רבי יוסף אהרן פראנקל. טירנויא, שנת "ישועה בקרוב" - תש"א 
 .]1941[

איורים  כולל  נדפס בתקופת מלחמת העולם השניה, תחת המשטר הפרו-נאצי בסלובקיה. הספר  הספר 
שונים להמחשה.

העותק של הגאון רבי ישכר שלמה טייכטל בעל "משנה שכיר" ו"אם הבנים שמחה". בדף המגן הקדמי 
ארוכה.  מהן  אחת  בכתב-ידו,  הגהות  שתי  ב/2  בדף  טייכטהאל".  שלמה  ישכר  "הק'  חתימתו:  מופיעה 
ועל  בהגהתו הארוכה מתייחס הרב טייכטל לדברי המחבר על הדרך שבה תתרחש הגאולה האחרונה, 
הדרך בה ייבנה בית המקדש השלישי - האם הדברים יתרחשו בדרך נסית משמים, או בדרך הטבע "עפ"י 
רשיון המלכות". הרב טייכטל מביא מקורות לכך שהדבר יקרה באופן השני: "...וכן מפורש בהדיא בתיקוני 
זוהר... דתחלה נבנה על ידינו ואח"כ בעת שיהי' הגאולה השלמה ירד מן השמים בית המקדש, על ביהמ"ק 

של מטה שבנינו בידינו...". 
מהגהות אלה משתקף עיסוקו של הרב טייכטל בתקופת השואה בסוגיות של גלות וגאולה, קודם לפרסום 

ספרו "אם הבנים שמחה" בשנת תש"ג. 
רבי יששכר )ישכר( שלמה טייכטל )תרמ"ה-תש"ה; נספה בשואה(, גאון וחסיד, מרבני הונגריה המפורסמים, 
כיהן ברבנות ובראשות הישיבה בפישטיאן. בשנת תש"ב ברח מסלובקיה להונגריה מאימת הנאצים. עד 
השואה החזיק בהשקפות קנאיות נגד ההתיישבות בארץ ישראל, כשאר רבני הונגריה החסידית, וכמורו 
החל  הוא  בהשקפתו.  שינוי  חל  השואה  אירועי  בעקבות  ממונקאטש.  אלעזר"  ה"מנחת  בעל  האדמו"ר 
להתעמק בסוגיות של גלות וגאולה, ובבירור השאלה האם הגאולה תתרחש על ידי יישוב הארץ בדרך 
הטבע. את מסקנותיו פרסם בספרו "אם הבנים שמחה", שכתב והדפיס במסירות נפש בבודפשט בשנת 
תש"ג. בספר מובאת בין היתר ביקורת חריפה על הרבנים שמנעו את העלייה לארץ לפני השואה, והרב 
היהודים  גירוש  כשהחל  ישראל.  בארץ  הזלזול  על  כעונש  באו  השואה  מאורעות  כי  כותב  אף  טייכטל 
מהונגריה, ברח הרב טייכטל בחזרה לסלובקיה. משם גורש לאושוויץ לאחר דיכוי המרד הסלובקי בשנת 
תש"ד, ונספה זמן קצר לפני תום המלחמה. נודע גם בספר השו"ת שלו "משנה שכיר", שחלקים ממנו הדפיס 

בחייו. נכדו הוא הגאון רבי מאיר ברנדסדורפר זצ"ל דומ"צ העדה החרדית בירושלים.
 ]12[, תסה, ]1[ עמ'. 19.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרע בדף השער, עם פגיעה קלה בטקסט. חותמות. כריכת 

עור חדשה.                                                     

פתיחה: $500
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329. Beit HaMiddot – Tyrnau, 
1941 – Signature and Glosses 
by Rabbi Yissachar Shlomo 
Teichtal Author of Mishneh 
Sachir and Em HaBanim 
Semecha – Published during 
WWII
Beit HaMiddot, on Tractate 
Middot, by R. Yosef Aharon 
Fränkel. Tyrnau (Trnava), 1941.
The book was published during 
WWII, under the pro-Nazi 
regime in Slovakia. It includes 
various illustrations.
Copy of R. Yissachar Shlomo 
Teichtal, author of Mishneh 
Sachir and Em HaBanim 
Semecha, with his signature on 
the front endpaper. Two glosses 
handwritten by R. Teichtal on p. 
2b, one of which is lengthy and 
relates to the author's discussion 
on whether the final Redemption 
and building of the Third Temple 
will occur in a miraculous or 
natural way. R. Teichtal quotes 
sources which corroborate the 
second option.
These glosses reflect R. Teichtal's focus on the topics of exile and redemption during 
the Holocaust, even before the publication of his book Em HaBanim Semecha in 1943.
R. Yissachar Shlomo Teichtal (1885-1945; perished in the Holocaust). Rabbi and dean 
of Pishtian (Piešťany). During the Holocaust, he changed his position from staunch 
opposition to Jewish settlement of Eretz Israel to advocating the rebuilding of the land 
as a means of bringing about the Final Redemption. 
[12], 465, [1] pages. 19.5 cm. Good condition. Stains. Tear to title page, slightly affecting 
text. Stamps. New leather binding.
Opening price: $500
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330. הדרך - בודפסט, אדר תש"ד - עם דבריו של הרבי מבעלז בעת בריחתו מהשואה 
לארץ ישראל - המהדורה השלישית שנדפסה סמוך לפני הכיבוש הגרמני

הדרך, "דרך צדיקים - והיא דרשת פרידה של כ"ק... מוהר"ר מרדכי רוקח שליט"א הרב דקהל קדושים 
בילגורייא... שדרש פה בחגיגת סיום מסכת של תפארת בחורים... דרך קדושים - דברי קודש מהגה"ק 
צדיק הדור... מרן אהרן רוקח שליט"א רבינו הקדוש מבעלזא... שנאמרו פה עיר הבירה בודאפעסט טרם 
"חוברת   - "הרב הצעיר דק"ק טשאפ"  רבי מנחם אהרן לעבאוויטש,  ישראל..."; בעריכת  עלותם לארץ 
א', הוצאה חדשה". בודפסט, דפוס אלמנת ובני המנוח נחום אורי אייזלר, אדר תש"ד ]1944[. מהדורה 

שלישית.
חוברת "הדרך" יצאה לאור לראשונה בי"ג שבט תש"ד, ובה נדפסה דרשת הפרידה של הרב מבילגוריי 
לעזור לפליטים  ועל הצורך  וגליציה,  בפולין  זוועות השואה  על  זו הוא מדבר  הונגריה. בדרשה  מיהדות 
מארצות אלו. היה זה לאחר שהאדמו"ר מבעלז ואחיו הרב מבילגוריי נמלטו בניסים מגטו בוכניה, והגיעו 
לבודפסט, שם שהו מחודש אייר תש"ג עד טבת תש"ד, ויצאו משם בדרכם לארץ ישראל. בהמשך דבריו 
מתנצל הרב מבילגוריי על נסיעתם לארץ ישראל, ואומר בבטחון כי הרעה לא תגיע להונגריה, ולא משום 
כך הם נוסעים לארץ ישראל, רק מתשוקתו לקדושת ארץ ישראל ואהבתו של אחיו הקדוש לארץ הקודש. 
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330. HaDerech – Budapest, Adar 1944 – Words of the Belzer Rebbe Upon his 
Escape from the Holocaust to Eretz Israel – Third Edition, Published Shortly 
Before the German Invasion
HaDerech, farewell sermons of R. Mordechai Rokeach, rabbi of Biłgoraj and Rebbe 
Aharon Rokeach of Belz delivered in Budapest prior to their departure for Eretz Israel. 
Edited by R. Menachem Aharon Levovitz, rabbi of Chop. Budapest: Widow and sons 
of the late Nachum Uri Eisler, Adar 1944. Third edition.
HaDerech was printed three times in Shevat-Adar 1944; this is the third edition, 
published several days before the German forces conquered Hungary, March 1944.
The present copy was bound with the printed wrappers of the second edition. 
[3], 2-26 pages + [2] leaves of printed wrappers. 20.5 cm. Good condition. Inscriptions 
on wrappers. With leather binding.
Opening price: $300

"...מוטל עלי החוב להודיע לכם ידידים יקרים חכמי אונגארן... כי מי שהוא קרוב בסביבת אחי הגדול... 
שליט"א, יודע בודאי שלא במנוסה הולך... כאילו רוצה לנוס ולנסוע מכאן, רק שאיפתו ותשוקתו לעלות 
לאה"ק המקודשת בעשר קדושות... וירא מנוחה - שהצדיק רואה שתשרה פה לתושבי מדינה זאת מנוחה 
שם  כי  מחמת   - נעמה  כי  הארץ...  ואת  זו.  מדינה  בני  אחב"י  את  וישיג  ירדוף  וחסד  טוב  ואך  ושלוה... 
שורה הנעם העליון" )עמ' יט(. בהמשך החוברת מובאים דברי האדמו"ר שאמר כי נסיעתו לארץ ישראל 
היא זמנית על מנת לחזור, עם הסברים מאחיו הרב מבילגוריי, שעפ"י מסורת בית אבותיהם הקדושים, 
אלה  שורות  צונזרו  השואה  לאחר  כו(.  )עמ'  המשיח  ביאת  טרם  ישראל  בארץ  בהתיישבות  תועלת  אין 

מפרסומים שציטטו את הדרשה.
החוברת נדפסה שלוש פעמים, במהלך החודשים שבט-אדר תש"ד. בכ"ג שבט תש"ד, עשרה ימים לאחר 
הדפסת המהדורה הראשונה, יצאה המהדורה השניה. בחודש אדר שלאחר מכן, זמן קצר לפני שהצבא 
 - שלישית  מהדורה  נדפסה  אדר(  חודש  של  השני  חציו  מרץ,  חודש  )באמצע  הונגריה  את  כבש  הנאצי 

המהדורה שלפנינו. 
העותק שלפנינו נכרך עם המעטפת המודפסת של המהדורה השניה. בחלקה האחורי פרטי המו"ל, עם 
 - לאורייתא  רבה  מודעה  "מכאן  ההודעה:  בהן  לאור,  והוצאתם  ספרים  הדפסת  בענייני  שונות  הודעות 
בקרב הימים יופיע חוברת השניה של הדרך אשר יכלול בקרבו דרשת-פרידה של הרב הגה"צ חכם הכולל 
האדמו"ר ממונקאטש שליט"א ]רבי ברוך ירחמיאל רבינוביץ[ שדרש בביהכ"נ הגדולה דקה"י ]דקהל יראים[ 
בודאפעשט... בשבת שלפני עלותו לארץ ישראל, וכן מאמרים ומכתבים מרבנים ולומדים בעניינים העומדים 

על הפרק בחיי עם ישראל בארץ ובגולה". 
]3[, ב-כו עמ' + ]2[ דף מעטפת מודפסת. 20.5 ס"מ. מצב טוב. רישומים על המעטפת. כרוך בכריכת עור.

פתיחה: $300
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331. Heter Me'ah Rabbanim for a Man whose Wife Disappeared in the 
Holocaust – Many Signatures of Jerusalem Rabbis and Rebbes – 1946
Leaf with dozens of signatures on a Heter Me'ah Rabbanim halachic responsum 
permitting a Holocaust survivor to remarry, after his wife disappeared – and 
presumably perished – in the Holocaust. Jerusalem, Adar II 1946.
Lacking beginning of responsum, only the final leaf with the conclusion of the 
responsum and the signatures is present. Typewritten, with handwritten signatures.
Heading the list of signatories are the main dayanim of the Chassidic Beit Din in 
Jerusalem: R. Yerucham Fishel Bernstein, R. Naftali Tzvi Schmerler and R. Yitzchak 
HaLevi Reisman. These signatures are followed by some hundred signatures on both 
sides of the leaf – rebbes, rabbis, and young Torah scholars in Jerusalem (see Hebrew 
description for more details).
[1] leaf. 33 cm. Printed and handwritten on both sides. Good-fair condition. Stains, 
creases and folding marks. 
Opening price: $300

שאשתו  לאיש  רבנים"  מאה  "היתר   .331
נעדרה בשואה - בחתימות רבות של רבני 

ואדמו"רי ירושלים - תש"ו

של  הלכתית  תשובה   - חתימות  עשרות  עם  דף 
"היתר מאה רבנים", להתיר לניצול שואה את "חרם 
דרבינו גרשום" לישא אשה שניה, מכיוון שעקבות 
אשתו אבדו בשואה וכנראה נספתה. ירושלים, אדר 

ב' תש"ו ]1946[.
האחרון  הדף  רק  ולפנינו  חסרה,  התשובה  תחילת 
במכונת  הדפסה  והחתימות.  התשובה  סיום  עם 

כתיבה, עם חתימות בכתב-יד.
הדין  מבית  הדיינים  ראשי   - החותמים  בראש 
פישל  ירוחם  רבי  בירושלים:  החסידים  עדת  של 
ישראל  ורבי  שמרלר  צבי  נפתלי  רבי  ברינשטיין, 
חתימות  כ-100  עוד  ואחריהם  רייזמן,  הלוי  יצחק 
ותלמידי  רבנים  מאדמו"רים,   - הדף  צידי  משני 

חכמים צעירים מירושלים. 
)האדמו"ר  כהנא  מאיר  יוסף  רבי  החותמים:  בין 
מספינקא(; רבי אברהם יצחק קאהן )לימים האדמו"ר 
מ"תולדות אהרן"(; רבי אברהם חיים ראטה )לימים 
האדמו"ר מ"שומרי אמונים"(; רבי חנוך דוב פדווא 
רבי  בלונדון(;  החרדים  התאחדות  גאב"ד  )לימים 
)לימים ראב"ד העדה החרדית  יעקב פישר  ישראל 

בירושלים(; רבי בנימין ראבינאוויץ )לימים חבר הבד"צ העדה החרדית ורב קהילת "משכנות הרועים"(; רבי 
אלעזר בריזל; רבי דוב הירשמאן; רבי אביש צינווירט; ועוד עשרות חותמים.

]1[ דף. 33 ס"מ. מודפס וכתוב משני צדיו. מצב טוב-בינוני. כתמים, קמטים וסימני קיפול.

פתיחה: $300
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332. Babylonian Talmud – Shanghai, 1942-1946 – Incomplete Set
Babylonian Talmud. Shanghai, 1942-1946. Published by students of the Mir yeshiva in 
Shanghai. Sixteen volumes.
Partial set of the Babylonian Talmud printed in Shanghai by students of the Mir yeshiva 
who escaped to the Far East during the Holocaust.
Lacking Tractates: Gittin, Kiddushin, Nazir and Sotah.
Reduced photocopy edition of the Romm Vilna Talmud.
16 volumes. Approx. 26 cm. Several volumes printed on dry, brittle paper. Most 
volumes in good condition, several volumes in fair-good condition. Stains, including 
dampstains. Marginal wear and tears to some leaves. Open tears affecting text 
(including open tear to one title page), repaired in part with paper. Worming to a few 
volumes. Stamps and handwritten ownership inscriptions. New bindings.
Tractate Yevamot was not printed in Shanghai.
Opening price: $500

332. תלמוד בבלי - שנחאי, תש"ב-תש"ו - סט 
חסר

תלמוד בבלי. שנחאי, תש"ב-תש"ו ]1942-1946[. בהוצאת 
תלמידי ישיבת מיר בשנחאי. שישה עשר כרכים. 

סט חלקי של התלמוד הבבלי, שנדפס בשנחאי בהדרגה 
מיר  ישיבת  תלמידי  ידי  על  תש"ב-תש"ו,  השנים  בין 

שנמלטו למזרח הרחוק בתקופת השואה.
לפנינו המסכתות: ברכות, שבת, עירובין, פסחים, ראש 
קטן,  מועד  מגילה,  תענית,  ביצה,  סוכה,  יומא,  השנה, 
בבא  מציעא,  בבא  קמא,  בבא  נדרים,  כתובות,  חגיגה, 
בתרא, סנהדרין, מכות, שבועות, עבודה זרה ומסכתות 
ערכין, תמורה,  בכורות,  חולין,  זבחים, מנחות,  קטנות, 

כריתות, מעילה, נדה. 
חסרות המסכתות: גיטין, קידושין, נזיר וסוטה. 

הוצאה זו היא למעשה דפוס צילום מוקטן של הוצאת 
ווילנא, דפוס ראם.

הכרכים  בשערי  נזכר  מיר  ישיבת  של  ההדפסה"  "ועד 
ישיבת  "בית אוצר הספרים עזרת תורה שע"י  בכינויים 
מיר", "ועד ההדפסה תורה אור", "ישיבת מיר", ו"הוצאת 

מנדבים".
16 כרכים. 26 ס"מ בקירוב. מספר כרכים נדפסו על נייר 

יבש ושביר. רוב הכרכים במצב טוב, מספר כרכים במצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי וקרעים 
קרע חסר באחד מדפי השער(, משוקמים  )כולל  פגיעות בטקסט  עם  קרעים חסרים  בשולי חלק מהדפים. 

בחלקם בהדבקות נייר. סימני עש בכרכים בודדים. חותמות ורישומי בעלות בכתב-יד. כריכות חדשות.
מסכת יבמות לא נדפסה בשנחאי )בני ישיבת מיר למדו מסכת זו, קודם הגיעם לשנחאי, בקובה - יפן, ולשם 
נשלחו אליהם מאות כרכים של מסכת זו מארצות הברית ע"י הרב קלמנוביץ(. ראה עוד: א' אלבוים, דפוסי 

שנחאי ושארית הפליטה, המעין, כרך מ, גליון ג, ניסן תש"ס.

פתיחה: $500 
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333. 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 the Talmud for survivors. This is the first complete Talmud edition 
printed after the Holocaust.
Two title pages in each volume. The first title page was especially designed to 
commemorate the printing of the Talmud on the scorched soil of Germany – at the top 
is an illustration of a Jewish town; and at the bottom is an illustration of barbed wire 
fences and a labor camp.
19 volumes. Approx. 39 cm. Several volumes printed on dry paper. Overall good 
condition. Stains. Minor tears to margins and in several other places. Creases to some 
title pages. Stamps. New (uniform) leather bindings.
Opening price: $1000

333. תלמוד בבלי - מינכן, 1948 - הדפסה 
ראשונה של הש"ס לאחר השואה לשורדי 

המחנות

תש"ט  מינכן-היידלברג,  שלם.  סט   - בבלי  תלמוד 
]1948[. "יוצא לאור ע"י ועד אגודת הרבנים באזור 

האמריקאי באשכנז".
עם סיום מלחמת העולם השנייה והתקבצות שרידי 
בגמרות  מחסור  נוצר  עקורים,  במחנות  היהודים 
משנת  החל  הפליטים.  את  שישמשו  קודש  וספרי 
בסיוע  בגרמניה,  הרבנים"  "אגודת  החלה   1946
והג'וינט, במבצע הדפסת הש"ס  הצבא האמריקאי 
בודדות  מסכתות  נדפסו  תחילה  הניצולים.  עבור 
לראשונה  נדפסה   1948 בשנת  שונים.  בפורמטים 
מהדורת הש"ס במלואה, וזו המהדורה שלפנינו. בכל 
כרך שני שערים. השער הראשון עוצב במיוחד לציון 
מאורע הדפסת הש"ס על אדמת גרמניה החרוכה, 
"משעבוד  והכיתוב  יהודית  עיירה  איור  בראשו 
לגאולה מאפלה לאור גדול"; בתחתית השער איור 
הכיתובים:  ומתחתיו  עבודה,  ומחנה  תיל  גדרות 
"מחנה עבודה באשכנז בימי הנאצים"; "כמעט כלוני 

בארץ ואני לא עזבתי פיקודיך" )תהילים קיט(.
נדפסו  כרכים  מספר  בקירוב.  ס"מ   39 כרכים.   19
על נייר יבש. מצב כללי טוב. כתמים. קרעים קלים 

בשולי הדפים ובמספר מקומות נוספים. קמטים בחלק מדפי השער. חותמות. כריכות עור חדשות )אחידות(.

פתיחה: $1000
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334. כרוז - חוקי הגטו היהודי בעיר צ'נטו 
- פררה, 1636

 Capitoli sopra il ghetto de gl'Hebrei di
Cento ]חוקי הגטו היהודי בצ'נטו[, מאת סטפאנו 
דוראצו. פררה, דפוס Francesco Suzzi, ]שצ"ו[ 

1636. איטלקית.
צ'נטו,  בעיר  היהודי  הגטו  חוקי  את  המפרט  כרוז 
הסמוכה לפררה )בחבל אמיליה רומאניה שבצפון 
התקיימה  משגשגת  יהודית  קהילה  איטליה(. 
בצ'נטו כבר במאה ה-14; ב-1598 נכנס מחוז פררה 
יהודי  גטו  הוקם  וב-1636  הוותיקן,  חסות  תחת 
של  בודדות  מאות  התגוררו  שבו  העיר,  במרכז 
יהודים אשר עסקו בבנקאות, במסחר, ובמלאכות 

יד שונות. 
הכרוז שלפנינו מונה חוקים העוסקים במבנה הפיזי 
של הגטו, וחוקים המסדירים היבטים שונים בחיי 
הגטו )המבוססים על חוקי העיר פררה(, וכן מכיל 
תקנות המסדירות את שעות הפתיחה והסגירה של 
הגטו בתקופות השנה השונות, ותקנות העוסקות 

בזכותם של יהודים להפעיל חנויות מחוצה לו.
 Stefano( דוראצו  סטפאנו  הכרוז,  מחבר 
בן  קתולי,  חשמן  היה   ,)1594-1667  ,Durazzo
נשלח  דוראצו  מיוחסת.  איטלקית  למשפחה 

ללימודים ברומא וטיפס במהרה לדרגה בכירה בכנסייה הקתולית. ב-1634 מונה לשליח האפיפיור לפררה, 
ושימש בפועל כמושל העיר. באוקטובר 1637 עזב את פררה ועבר לגנואה, שם מונה לארכיבישוף.

]2[ דף )3 עמודים מודפסים(. 27.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קמטים קלים. קרעים קלים בשולי הדפים. סימון 
בדיו בעמוד הראשון. עטיפת נייר, מוכתמת מעט. 

ראו: Cultura Ebraica in Emilia-Romagna, 1987, עמ' 509, סעיף 9.2:8.

פתיחה: $400

334. Regulations of the Jewish Ghetto of Cento – Ferrara, 1636
Capitoli sopra il ghetto de gl'Hebrei di Cento [Regulations of the Jewish Ghetto of 
Cento], by Stefano Durazzo. Ferrara: Francesco Suzzi, 1636. Italian.
Pamphlet outlining the regulations of the Jewish ghetto of Cento, near Ferrara (Emilia 
Romagna region, northern Italy), including regulations pertaining to the physical 
structure of the ghetto, regulations applying to various aspects of life in the ghetto, as 
well as the opening and closing times of the ghetto during the various seasons, and 
regulations pertaining to the rights of the Jews to operate stores outside the ghetto.
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335. דו"ח על מצבה הכלכלי של הקהילה 
היהודית ברומא - רומא, 1668 

Il vero stato degli hebrei di Roma ]מצבם 
 ,Varese דפוס  רומא,  רומא[.  יהודי  של  האמיתי 

]תכ"ח[ 1668. איטלקית.
חיבור העוסק במצבה הפיננסי של הקהילה בגטו 
לא- אלמוני,  בידי  נערך  החיבור  ברומא.  היהודי 

יהודי, איש רומא, שהיה בקיא בענייניה הכספיים 
את  בתמציתיות  ומביא  היהודית,  הקהילה  של 

פירוט הכנסות הקהילה והוצאותיה.
העבר,  מן  תמונות   - רומא  גיטו  נוספת:  לקריאה 

מאת אטיליו מילאנו, 1992, עמ' 96.
44 עמ'. 21.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בהם כתמי 
קרטון  בכריכת  כרוך  קלים.  וקמטים  רטיבות, 

)ישנה(.

פתיחה: $300

The author, Stefano Durazzo (1594-1667), was a Catholic cardinal. In 1634, he was 
appointed papal legate in Ferrara, and in practice acted as ruler of the city. In October 
1637, he relocated to Genoa, where he was appointed archbishop.
[2] leaves (3 printed pages). 27.5 cm. Good condition. Stains. Minor creases. Minor 
marginal tears. Ink marking on first page. Paper wrappers, with some stains.
See: Cultura Ebraica in Emilia-Romagna, 1987, p. 509, 9.2:8.
Opening price: $400

335. Report on the Financial State of the Jewish Community of Rome, 1668 – 
Il vero stato degli hebrei di Roma [The true state of the Jews of Rome]. Rome: Varese, 
1668. Italian.
Report on the financial state of the Jewish community living in the Jewish ghetto of 
Rome, composed by an anonymous, non-Jewish Roman well-versed in the financial 
matters of the Jewish community. With a concise account of the community's income 
and expenditure.
See: Attilio Milano, The Ghetto of Rome, 1992, p. 96.
44 pages. 21.5 cm. Good condition. Stains, including dampstains. Minor creases. Card 
cover (old).
Opening price: $300
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ברג'יו  היהודי  הגטו  להקמת  צו   .336
ששימש  כתב-היד   -  1670  - אמיליה 
להדפסת הצו בצירוף אישור הדפסה / 

עותק מודפס של הצו - 1681 

שלושה מסמכים הקשורים להקמת הגטו היהודי 
בעיר רג'יו אמיליה )Reggio Emilia(, שבשטח 
 Ducato di )באיטלקית:  ורג'יו  מודנה  דוכסות 
Modena e Reggio(: כתב-יד של צו להקמת 
הגטו, מסמך ובו שני אישורים להדפסתו, ועותק 
מן ההדפסה השנייה של הצו. 1670 ו-1681 ]ת"ל 

ותמ"א[. איטלקית ולטינית.
ליהודים[.  ]צו   Grida sopra gli ebrei  .1
צו  להדפסת  שימש  אשר  בכתב-יד,  קונטרס 
היהודים  ולשאר  אמיליה,  רג'יו  העיר  ליהודי 
שליטת  שתחת  ורגי'ו,  מודנה  דוכסות  בשטחי 
על  מודיע  הצו   .)Casa d'Èste( אסטה  בית 
הקמת הגטו בעיר רג'יו אמיליה, ומגדיר כללים 
מחייבים להתנהלותם של היהודים בעיר בזמן 
חגים קתוליים, וכללים הנוגעים לדרכי המסחר 
היהודי,  הספר  בבית  להוראה  היהודים,  של 
ולקשרי היהודים עם אזרחים נוצרים. כן שולל 
הצו זכויות קודמות מהן נהנו היהודים בשטחי 

הדוכסות.
בתחתית העמוד האחרון רישום להדפסה, ובו 

מופיע השם Gatti )מחבר הצו, ברתולומאו גאטי( והתאריך 9 ביוני, 1670.
.Viviano Soliani הצו נדפס לראשונה בשנת 1670 בעיר מודנה, בידי המדפיס

]12[ דף )כרוכים בחוט; ללא עטיפה(. 31 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים בשוליים. קרעים חסרים כתוצאה 
מחריכת דיו, עם פגיעה בטקסט.

2. שני אישורים לפרסום הצו Grida sopra gli Ebrei, מטעם השלטונות במודנה. מתוארכים ל-10 ול-11 
ביוני, 1670. לטינית.

]1[ דף כפול )עמוד אחד כתוב(. 30.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. קרעים וקרעים חסרים קלים בשוליים, 
שניים מהם משוקמים במילוי נייר. שרידי דבק. רישום )מן התקופה( באחד העמודים הריקים.

במודנה"  מחדש  "נדפס   .)Bartolomeo Gatti( גאטי  ברתולומאו  מאת   ,Grida sopra gli Ebrei  .3
.1681 ,Viviano Soliani איטלקית(, דפוס(

הטקסט בקונטרס המודפס זהה לטקסט שבכתב היד )בתוספת הערות שוליים(; זוהי הדפסה שנייה של הצו 
משנת 1681. על הטקסט חתום בדפוס ברתולומיאו גאטי - משפטן, ובכיר במנגנון השלטוני בדוכסות מודנה, 
תחת שלטונה של הדוכסית לאורה מרטינוצי )Laura Martinozzi, 1639-1687; עוצרת דוכסות מודנה 

בין השנים 1662 ל-1674(.
16 עמ'. 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים, בהם קרעים חסרים, עם פגיעה בטקסט - משוקמים שיקום 
מקצועי במילוי נייר. חיתוך דפים קרוב לגבול הטקסט, עם פגיעה בהערות השוליים בעמוד 3. כריכה חדשה.

 Giulio-ו Simonetta M. Bondoni מאת ,Cultura ebraica in Emilia-Romagna :לקריאה נוספת
Busi. רימיני, Luisè, 1987. עמ' 500 ועמ' 506.

פתיחה: $1000
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336. Edict Decreeing the 
Establishment of the Jewish 
Ghetto in Reggio Emilia – 1670 
– Manuscript Used for Printing, 
with Printing Authorization / 
Printed Copy of the Edict – 1681
Three documents related to the 
establishment of the Jewish Ghetto 
in Reggio Emilia, Duchy of Modena 
and Reggio: manuscript of the edict 
decreeing the establishment of the 
ghetto, document comprising two 
printing authorizations, and copy of 
the second printing of the edict. 1670 
and 1681. Italian and Latin.
1. Grida Sopra Gli Ebrei [edict for 
the Jews]. Manuscript booklet, which 
served to print the edict against 
the Jews of Reggio Emilia and all 
Jews living in the Duchy of Modena 
and Reggio, under the rule of the 
House of Este. The edict informs 
of the establishment of the ghetto 
in Reggio Emilia, and defines rules 
of conduct the Jews must abide by 
during Catholic holidays, and rules 
pertaining to commerce, teaching in 
the Jewish school, and the relations of 
the Jews with Christian citizens. The 
decree also revoked previous rights 
enjoyed by the Jews living in the 
duchy.
At the foot of the final page, inscription 
pertaining to the printing, including 
the name Gatti (Bartolomeo Gatti, 
compiler of the manuscript), dated 
9th June 1670.
The edict was first printed in 1670 
in Modena, by the printer Viviano 
Soliani.

336b
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[12] leaves (bound with string; 
without wrappers). 31 cm. Good 
condition. Stains. Marginal tears. 
Open tears from ink erosion, 
affecting text.
2. Two authorizations for the 
printing of the Grida Sopra Gli 
Ebrei edict, issued by the Modena 
authorities. Dated 10th and 11th 
June, 1670. Latin.
[1] double leaf (one written page). 
30.5 cm. Good condition. Minor 
stains. Minor marginal tears and 
open tears, two of them repaired 
with paper. Traces of glue. 
Inscription (contemporary) on one 
of the blank pages.
3. Grida Sopra Gli Ebrei, by 
Bartolomeo Gatti. "Reprinted in 
Modena" (Italian): Viviano Soliani, 
1681.
The text in this booklet is identical 
to that of the manuscript (with the 
addition of marginal comments); 
this is the second printing of the edict, from 1681. The text is signed in print by jurist 
Bartolomeo Gatti.
16 pages. 21 cm. Good condition. Stains. Tears, including open tears, affecting text – 
professionally restored with paper. Leaves trimmed close to text, affecting marginal 
notes on p. 3. New binding.
Reference: Cultura ebraica in Emilia-Romagna by Simonetta M. Bondoni and Giulio 
Busi. Rimini, Luise, 1987. Pp. 500 and 506.
Opening price: $1000
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 - מאויר  מחזור  כתב-יד,   .337
השנה  לראש   - אפ"ם  כמנהג 
- איטליה, המאה  ויום הכיפורים 

ה-18/19

ויום  השנה  לראש  מחזור  כתב-יד, 
]איטליה,  אפ"ם.  כמנהג  הכיפורים, 

המאה ה-18/19[. 
יועד  גדול. כפי הנראה,  מחזור בפורמט 

לחזן בית הכנסת. 
הוראות  מנוקדת.  מרובעת,  כתיבה 
ובינונית לא מנוקדת.  בכתיבה מרובעת 
איטלקית  בכתיבה  והוספות  פירושים 
וקישוטים  פתיחה  תיבות  בינונית. 
מאוירים נאים. לאורך המחזור תיקונים 
מקומות  במספר  בכתב-יד.  והגהות 
נעשו תיקונים על ידי הדבקת סרטי נייר 

שעליהם נכתב הנוסח המתוקן.
ויום כיפור,  כולל תפילות לראש השנה 
למנהג  הייחודים  והפיוטים  הנוסח  עם 
"אתה  העבודה  סדר  כדוגמת  אפ"ם, 
כוננת עולם ברוב חסד / ובו תתנהג עד 
קץ הימין..." )מאת הפייטן יוסי בן יוסי(.

שלוש  של  מנהגן  הוא  אפ"ם  מנהג 
 Asti,( הקהילות אסטי, פוסאנו ומונקלבו
ייסדו  אותן   ,)Fossano, Moncalvo
גולי צרפת שהתיישבו במחוז פיימונטה 
)Piemonte( שבאיטליה, לאחר הגירוש 
הגולים  רוב  ה-14.  במאה  מצרפת 
מצרפת קבלו עליהם את מנהגי התפילה 

של המקומות אליהם הגיעו, ורק יהודי שלוש הקהילות הנזכרות, המשיכו במנהגם ושימרו בכך את נוסח 
נוסח צרפת קרוב במקצת לנוסח האשכנזי, אך שונה ממנו גם בנוסח  התפילה העתיק של מנהג צרפת. 
התפילה וגם בפיוטים הייחודיים לו. נוסח זה, שכונה בהמשך "מנהג אפ"ם" על שם שלוש הקהילות, לא 
נדפס מעולם ונותר רק בכתבי-יד עתיקים )על מנהג אפ"ם ראה: יט"ל צונץ, מנהגי תפילה ופיוט בקהילות 

ישראל, ירושלים תשע"ז, עמ' 64-65(.
]116[ דף. 38 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים, בהם כתמים כהים. כריכת עור מקורית, עם פגמים.

פתיחה: $1500
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337. Manuscript, Decorated Machzor – French Rite of Asti, Fossano and 
Moncalvo – For Rosh Hashanah and Yom Kippur – Italy, 18th/19th Century
Manuscript, machzor for Rosh Hashanah and Yom Kippur following the French rite of 
Asti, Fossano and Moncalvo. [Italy, 18th/19th century]. 
Large format machzor, presumably for use by a chazan. 
Vocalized, square script. Instructions in non-vocalized, square and semi-cursive script. 
Commentaries and additions in semi-cursive Italian script. Fine, decorated initial words 
and ornaments. Handwritten emendations and glosses throughout the machzor. Text 
corrected in several places with strips of paper containing amended text. 
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Comprises the prayers for Rosh Hashanah and Yom Kippur, with the text and piyyutim 
unique to the Apam rite – the rite of the three communities Asti, Fossano and Moncalvo, 
founded by French exiles who settled in the Piedmont region of Italy, following the 
French expulsion in the 14th century. While most exiles undertook the rite of the place 
they settled in, the members of these three communities maintained their original rite, 
thus preserving the early French prayer rite. This rite was never printed, and is extant 
only in early manuscripts. 
[116] leaves. Approx. 38 cm. Good condition. Stains, including dark stains. Original 
leather binding, damaged.
Opening price: $1500
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338. כתב-יד, תפילות לראש השנה ויום כיפור 
- תפילות על הפרנסה - אסטי, תקנ"א

כתב-יד, "סידור ליל כפור" - תפילות לראש השנה ויום 
כיפור, עם תפילות על הפרנסה. אסטי, י"ז אלול תקנ"א 

.]1791[
כתיבה איטלקית נאה, מנוקדת בחלקה )כתיבה בינונית 

ומרובעת(.
בראש כתב-היד דף שער, בו נכתב: "אני הכותב אברהם 
שמשון הרטום בכמ"ר המנוח יונה מנחם זצ"ל. פה אסטי 

י"ז לחודש אלול שנת התקנ"א לפ"ק".
כתב-היד פותח ב"תפלה על הפרנסה", הנאמרת בלילי 
מקור  את  מציין  הכותב  הכיפורים.  ויום  השנה  ראש 
יע"א"  ליוורנו  דפוס  בתהילים  הנמצא  "כפי  התפילה: 
שנדפסה  תק"ם,  ליוורנו  למהדורת  כנראה  )הכוונה 
כעשר שנים לפני כתב-היד שלפנינו, אז נדפסה תפילה 
זו לראשונה(. אחריה מובא "סדר ותשליך", עם תפילות 
שתחבר  רצון...  "יהי  )בהן  תשליך  אחרי  רצון"  "יהי 
יוסף  רבי  המקובל  שחיבר  הקדושה...",  הנצוצות  כל 
כפור",  ליל  "פזמונים  מופיעים  מכן  לאחר  אירגאס(. 
התהילים.  ספרי  השלמת  לאחר  לאמירה  המיועדים 
בשולי הפזמונים הוסיף הכותב ביאורים משלו במספר 
מקומות. בדף האחרון, תפילה נוספת לפרנסה, ותפילת 
דבר  "כשאוכל  השנה:  ראש  ליל  לסעודת  רצון"  "יהי 
שתחדש  יה"ר...  השנה:  ראש  בליל  זה  יאמר  מתוק 
עלינו שנ"ה טובה ומתוקה )כי הוא הנקרא שנה בסוד( 

מראשית השנה ועד אחרית שנה".
הכותב הוא כנראה מאבות משפחת הרטום האיטלקית, 
)אסטי,  אפ"ם  קהילות  מנהגי  על  בשמירתה  הידועה 
ממנה  צרפת  במנהג  יסודם  אשר  ומונקאלוו(,  פוסאנו 
יהודי צרפת שקע  נוסח התפילה של  גלו בשנת קנ"ד. 
על  שמרו  אפ"ם  בקהילות  אך  הגירושים,  בעקבות 
עם  שנים.  מאות  עוד  למשך  הנוראים  בימים  הנוסח 
זאת, בכתב-היד שלפנינו לא מופיעים נוסחים ייחודיים 
למנהג אפ"ם )על הנוסח ששימרו משפחת הרטום ראה: 
"מנהגי משפחת הרטום", בתוך: מחזור מנהג איטלייאני, 
מהד' מנחם עמנואל הרטום, ירושלים תשס"ה, כרך ב, 

עמ' 1506-1513(. 
ובלאי.  כתמים  טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   16 דף.   ]26[
פגיעה  ללא  הדפים,  בשולי  חסרים  וקרעים  קרעים 
בטקסט, משוקמים בחלקם במילוי נייר. מעטפת קרטון. 

פתיחה: $500
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338. Manuscript, Prayers for Rosh Hashanah and Yom Kippur – Prayers for 
Livelihood – Asti, 1791
Manuscript, prayers for Rosh Hashanah and Yom Kippur, with prayers for livelihood. 
Asti, 17th Elul 1791.
Neat Italian script, partially vocalized (semi-cursive and square script).
The manuscript opens with a title page stating: "Avraham Shimshon Artom son of the 
late R. Yonah Menachem. Here in Asti, 17th Elul 1791".
The manuscript opens with a prayer for livelihood, to be recited on the nights of Rosh 
Hashanah and Yom Kippur. This is followed by other prayers. Additional prayer for 
livelihood on the final leaf.
The writer was presumably an ancestor of the Italian Artom family, renowned for 
preserving the Apam rite (rite of Asti, Fossano and Moncalvo), which originates from 
the French rite, mostly lost after the French expulsion, yet preserved for several hundred 
years in the communities of Asti, Fossano and Moncalvo. The present manuscript does 
not however contain any of the unique Apam rite.
[26] leaves. Approx. 16 cm. Good condition. Stains and wear. Marginal tears, including 
open tears, not affecting text, repaired in part with paper. Card cover.
Opening price: $500 
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339. Manuscript – Prayer for Livelihood for the Nights of Rosh Hashanah and 
Yom Kippur, and Other Prayers – Italy, 19th Century
Manuscript, prayer for livelihood and other prayers. [Italy, ca. 19th century].
Neat, vocalized square script, on thick, high-quality paper.
The manuscript opens with a prayer for livelihood recited on Rosh Hashanah and Yom 
Kippur nights, including Psalm 24, followed by two kabbalistic prayer to be recited 
after the Psalm. Most printed books only include one of the two prayers.
The manuscript also includes a lengthy prayer to be saved from Satan's attempts to 
cause a person to deny his faith at his death; Hatarat Klalot and Hatarat Nedarim. 
Colophon on final leaf.
[16] leaves. 22 cm. Fair condition. Many stains, including dampstains and dark stains. 
Worming, wear and tears. Final leaf detached. Paper wrappers, worn and damaged.
Opening price: $300 

פרנסה  של  תפלה  סדר   - כתב-יד   .339
הכפורים,  יום  ובליל  השנה  ראש  בלילי 

ותפילות נוספות - איטליה, המאה ה-19

כתב-יד, סדר תפלה של פרנסה ותפילות נוספות. 
]איטליה, המאה ה-19 בקירוב[. 

איכותי  נייר  על  מנוקדת.  נאה,  מרובעת  כתיבה 
ועבה.

בלילי  פרנסה  של  תפלה  "סדר  כתב-היד:  בראש 
ראש השנה ובליל יום הכפורים", כולל מזמור כד 
לאמירה  קבליות  תפילות  שתי  ואחריו  בתהילים, 
לאחר אמירת המזמור. על פי רוב, מופיעה בדפוס 

רק אחת משתי התפילות. 
תפילה   - מודעה"  "מסירת  מופיעים  מכן  לאחר 
בעת  בה'  לכפור  השטן  מפיתוי  להינצל  ארוכה 
יציאת  בשעת  שהשטן  )"לפי  אדם  של  פטירתו 
צריך  לכך  ישראל  באלהי  כפור  לו  אומר  האדם 
להקדים בעודו בשכלו להתפלל..."(; "סדר התרת 

קללות"; "סדר התרת נדרים".
בעמוד האחרון קולופון: "זה ספר של הבחור הנכבד 

כמ"ר מנחם בר אברהם שבתי מודיליאני יצ"ו".
]16[ דף. 22 ס"מ. מצב בינוני. כתמים רבים, בהם 
בלאי  עש,  סימני  כהים.  וכתמים  רטיבות  כתמי 
וקרעים. הדף האחרון מנותק. עטיפת נייר, בלויה 

ופגומה.

פתיחה: $300
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340. כתב-יד ממחבר לא מזוהה - דרושים על דרך הקבלה והרמז - איטליה, המאה ה-19 
- חיבור שלא נדפס

כתב-יד, דרושים על עניינים שונים, על התורה והמגילות, ענייני מוסר, שבת ומועדים, ימי השובבי"ם, ועוד 
- על דרך הקבלה והרמז, מאת מחבר לא ידוע. ]איטליה, המאה ה-19[. חיבור שלא נדפס.

חיבור בכתיבה אוטוגרפית. כתיבה איטלקית רהוטה. כל עמוד מחולק לשתי עמודות. גוף החיבור נכתב 
של  עריכה  או  תיקון  וכן  הערות,  להוספות,  משמשות  החיצוניות  העמודות  ואילו  הפנימיות,  בעמודות 

טקסטים שהמחבר מחק בפנים.
המחבר מרבה להביא מספרי מוסר וקבלה ומכתבי המקובלים, דוגמת ספר הזוהר, ראשית חכמה, האריז"ל, 
קבליים  ורמזים  תיבות  ראשי  גימטריות,  כוונות,  וכן  משלו,  רבים  חידושים  מוסיף  כשהוא  ועוד,  הרמ"ז, 
שחידש )כך לדוגמה הוא כותב בכוונת נטילת ידים: "...ועוד נלע"ד שטוב שקודם נטילת ידים לאכילה יאמר 
בפה מלא כלשון הזה... ואח"כ יאמר לשם יחוד וכו'... והטעם לתיבות הנזכרות הוא... ואם כן מסוגלות הן 
להצלחה והרוחה..."(. בין היתר מזכיר המחבר מספר פעמים את החיד"א בברכת המתים )ומכאן שהחיבור 
נכתב לאחר שנת תקס"ו, שנת פטירת החיד"א(. כך לדוגמה, בדף ט/1 הוא כותב: "...ואחר זמן אחרי כתבי 
הכוונה הנ"ל בעשיית הצדקה דהיינו לפדות הניצוצות... שמחתי במצוא סמך ברור לדעתי הקצרה בספר 

כף אחת להרב חיד"א זלה"ה...". קטעים נרחבים במיוחד מקדיש המחבר לתיקון ימי השובבי"ם. 
בראש החיבור הקדמה מחורזת קצרה, אך אין בה פרטים מזהים על המחבר: "בראשון באחד לחדש, דברי 
חדוש על דברי קדש, יהיה ברכתי שוכני סנה, בראשית עולם חסד יבנה, בהכנס בכי טוב, טוב ה' לכל...". 

כתיבת החיבור לא הושלמה, והוא מסתיים באמצע קטע.
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בקטע האחרון כותב המחבר באריכות על ההתייחסות הנכונה לצומות, ומוסיף "תוכחה" ארוכה, מחורזת 
ומליצית, הפותחת במילים הבאות: "...ולא יכולתי להתאפק מלכתוב דברי תוכחה נגד אלו האנשים אשר 
בחשך ידמו ועושים את הטפל עיקר ואת העיקר טפל אף כי איני כדאי להוכיח ומה אני מה חיי, אבל נתלהב 
רוחי בקרבי וכתבתי מה שלבי אמר לי על זה: תוכחה גדולה ומרה לאותם אשר כל ימיהם בצומות, ולבם 
מלא זמה ומרמות, ויחשבו לעלות אל ראש רמות; אוי לך מוא"ב, מא"ב רם ונשא, אשר פנים לא ישא, 

כאשר תעלה ממקומך, ותאסף אל עמך, וקולו ישא לעומתך...".
54 עמ' כתובים )ועוד עמודים רבים ריקים; העמודים ממוספרים א-קנד(. 20 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. 
סימני עש במספר דפים, עם פגיעה קלה בטקסט. קרעים וקרעים חסרים, ללא פגיעות בטקסט. מעטפת קרטון 

מקורית, פגומה.

פתיחה: $300

340. Manuscript by an Unidentified Author – Kabbalistic Homiletics – Italy, 
19th Century – Unpublished Work
Manuscript, kabbalistic homiletics on various topics, on the Torah portions and 
the Megillot, ethics, Shabbat and festivals, the Shovavim period, and more, by an 
unidentified author. [Italy, 19th century]. Unpublished work. 
Manuscript handwritten by the author, in cursive Italian script. Each page is divided 
into two columns. The inner columns comprise the body of the work, while the outer 
columns contain additions, comments or corrected passages.
The author quotes extensively from works on kabbalah and ethics such as the Zohar, 
Reshit Chochmah, the Arizal, the Remez, and others, with the addition of many of his 
own novellae, as well as kavanot, numerical values, acronyms and kabbalistic allusions 
which he innovated. 
The work opens with a brief rhyming preface, containing no biographic information 
on the author.
The work ends in the middle of a section, and was never completed. 
54 written pages (and many blank pages; pages numbered 1-154). 20 cm. Fair-good 
condition. Stains. Worming to several leaves, slightly affecting text. Closed and open 
tears, not affecting text. Original card cover, damaged.
Opening price: $300
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 - - לונדון, 1675  - מחקר על יהדות צפון אפריקה  341. "מצבם הנוכחי של היהודים" 
תחריט - מהדורה ראשונה

 The Present State of the Jews (more particularly relating to those in Barbary), wherein is
 contained an exact account of their customs, secular and religious, to which is annexed
a summary discourse of the Misna, Talmud, and Gemara, מאת Lancelot Addison. לונדון, 

J. C. for William Crooke, 1675 ]תל"ה[. מהדורה ראשונה. אנגלית.
)צפון אפריקנית(  "מצבם הנוכחי של היהודים" הוא מחקר מקיף אודות האוכלוסיה היהודית הברברית 
במאה ה-17, מאת הכומר האנגליקני לנסלוט אדיסון )Lancelot Addison(. הספר סוקר את המנהגים, 
הטקסים ועיקרי דתם של יהודי צפון אפריקה. בסופו פרק העוסק במשנה, בתלמוד ובגמרא. המחבר שירת 
ככומר של חיל המצב בטנג'יר )צפון מרוקו( במשך שבע שנים, במהלכן התעניין במנהגים ובהליכות של 

הקהילה היהודית במקום. 
בראש הספר, דף קדם-שער עם תחריט נאה - איור של יליד המחזיק כידון בידו, ממנו משתלשל דגלון, עליו 

 ."The Present State of the Jews in Barbary" :מופיע שם הספר
]8[, 249, ]6[ עמ'. 18 ס"מ בקירוב. מצב כללי טוב. כתמים. קרע קטן באחד מהדפים, עם פגיעה קלה בטקסט, 
עור  כריכת  רישום בכתב-יד בדף השער.  ומנותק מיתר הדפים.  דף התחריט צמוד לכריכה  ללא חסרון. 

עתיקה, מנותקת בחלקה, עם פגמים וקרעים.

פתיחה: $300 
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342. מחזור לראש השנה וליום כיפור עם הסליחות - דורדרכט )הולנד(, שד"מ 1584 - 
מספרי התפילה הראשונים שנדפסו עבור היהודים הספרדים בהולנד

בתרגום  הסליחות,  סדר  עם  כיפור,  וליום  השנה  לראש  מחזור   ,Orden de Roshasanah y Kipur
לספרדית. ]דורדרכט )הולנד([, דפוס Yahacob Israel, ]בבית הדפוס של P. Verhagen, שד"מ 1584[.

מהדורת מחזור זו היא לפי הידוע ההדפסה הראשונה בהולנד של ספר תפילה עבור היהודים הספרדים 
שהתיישבו במקום )החלק הראשון 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.
בקולופון שבעמוד האחרון, החסר בעותק שלפנינו, מופיעה העיר מיינץ )Maguntia( כמקום הדפוס )על 
פי קולופון זה כונה המחזור "Machzor Maguntia"(, אך כפי הנראה מקום הדפוס שובש לצורך הטעיית 

.P. Verhagen הצנזורה הנוצרית, והמחזור נדפס באמת בעיר דורדרכט בדפוס
מחיקות צנזורה במספר מקומות. רישומים בשער ובדפי המגן. 

24, 326-33 דף. חסרים דפים 32-25 ודף אחרון )סך הכל 9 דפים; במקומם נכרכו דפים ריקים(. 14 ס"מ. 
חיתוך דפים צבעוני. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים. קרע חסר בדף השער, עם פגיעה במסגרת השער, 
משוקם בהדבקת נייר. קרעים חסרים קטנים במספר דפים נוספים. כריכת עור עתיקה, עם עיטורים מוזהבים 

בשדרה.

פתיחה: $500 

341. The Present State of the Jews – Study of North-African Jewry – London, 
1675 – Engraving – First Edition
The Present State of the Jews (more particularly relating to those in Barbary), wherein is 
contained an exact account of their customs, secular and religious, to which is annexed a 
summary discourse of the Misna, Talmud, and Gemara, by Lancelot Addison. London: 
J. C. for William Crooke, 1675. First edition. English.
Comprehensive study of the Berber (North-African) Jewish population in the 17th 
century, by the Anglican minister Lancelot Addison. 
Fine engraved frontispiece, depicting a "native" holding a spear, to which a banner is 
attached, reading "The Present State of the Jews in Barbary".
[8], 249, [6] pages. Approx. 18 cm. Overall good condition. Stains. Minor tear to one leaf, 
slightly affecting text, without loss. Engraving attached to binding and detached from 
other leaves. Handwritten inscription on title page. Early leather binding, partially 
detached, with defects and tears.
Opening price: $300
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342. Machzor for Rosh Hashanah 
and Yom Kippur with Selichot – 
Dordrecht (The Netherlands), 1584 
– 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.
The colophon on the final page, lacking 
in the present copy, 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.
Censorship deletions in several places. 
Inscriptions on title page and endpapers.
24, 33-326 leaves. Lacking leaves 25-
32, and final leaf (altogether 9 leaves, 
replaced with blank leaves). 14 cm. 
Colored edges. Most leaves in good 
condition. Stains. Open tear to title 
page, affecting border, repaired with 
paper. Minor open tears to several other 
leaves. Early leather binding, with gilt 
decorations on spine.
Opening price: $500
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343. מחזור לראש השנה ויום הכיפורים בספרדית - לונדון, ת"ק
וליום כיפור[,  Orden de las oraciones de Ros-Ashanah y Kipur, ]סדר התפילות לראש השנה 

מתורגם לספרדית בידי רבי יצחק ניטו. לונדון, דפוס Ricardo Reily, ת"ק ]1740[. ספרדית. 
המתרגם, רבי יצחק ניטו, בנו וממלא מקומו של רבי דוד ניטו בעל "כוזרי שני", רבה הנודע של הקהילה 

הספרדית בלונדון. 
מהדורה זו שמשה כבסיס לתרגומים עתידיים של המחזור לאנגלית. 

18 ס"מ בקירוב. חיתוך דפים מוזהב. מצב טוב. כתמים. סימני עש קלים.  XXVII, 578 עמ'.   ,]24[  ,XVI
כריכה חדשה.

]24[ עמ' - לוח שנה בספרדית לשנים תק"א-תקכ"ב )1740/1 - 1761/2(, הכולל רשימת מאורעות היסטוריים 
חשובים, מבריאת העולם ועד לשנת תק"א - כפי הנראה אינם מופיעים בכל העותקים.

 David Katz, The Jews in the History of England 1485-1850, Oxford 1994, pp. עוד:  ראה 
 .278-280

פתיחה: $500
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- העותק של הגאון רבי שלמה הירשל  נ"ך אמשטרדם תקל"ז-תקל"ח  344. כרך מתוך 
ברלינר אב"ד לונדון ורבה הראשי של בריטניה הגדולה

כרך מתוך מהדורת נביאים וכתובים שנדפסה באמשטרדם בשנת תקל"ז-תקל"ח - כולל שני ספרים: "ספר 
שלישי מנביאים אחרונים והוא ספר יחזקאל" ו"ספר רביעי מנביאים אחרונים והוא תרי עשר". אמשטרדם, 

דפוס יוסף בן שלמה פרופס, ]תקל"ז-תקל"ח 1777-1778[. דף שער נפרד לכל ספר.
העותק של הגאון רבי שלמה הירשל ברלינר אב"ד לונדון - רישום )קצוץ וחסר בחלקו( על גבי דף הבטנה 
הקדמי: "שייך להגאון כמ]ו"ה[ ]של[מה אב"ד]?[ דק"ק פרענצלוי בן להגאון אב"ד דק"ק --- והמדינה יע"א 
דברי המעיד הק' --- שרגא פייבל ---". בדף השער, חותמת הקהילה היהודית בלונדון: "בית המדרש דק"ק 
אשכנזים בלונדון Jews College London" ]ספרייתו של רבי שלמה הירשל, העשירה בספרים וכתבי-יד 

חשובים, נקנתה מיורשיו, לאחר פטירתו, ע"י המוסד הנ"ל[.
הגאון רבי שלמה הירשל ברלינר )תקכ"ב-תר"ג, 1762-1842(, הרב הראשי הראשון של בריטניה הגדולה. 
בנו של רבי צבי הירש אב"ד ברלין ונינו של רבי צבי הירש אשכנזי בעל "חכם צבי". בצעירותו כיהן כאב"ד 
פרנצלאו )גרמניה(, ובהמשך התמנה על מקום אביו כרב הקהילה האשכנזית בלונדון. בשנת תקס"ב התמנה 
לרב הראשי הרשמי הראשון של בריטניה הגדולה, תפקיד בו כיהן במשך ארבעים שנה, עד לפטירתו בשנת 

תר"ג )1842(.
]1[, קיח; קכה דף. 20.5 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. נייר דף הבטנה, עם רישום הבעלות בכתב-יד, יבש ושביר, 
עם קרעים חסרים ופגיעה ברישום. כתמים ובלאי. קונטרסים מנותקים חלקית. מספר דפים מנותקים )בהם 
דף הבטנה הקדמי ודף השער, עם הרישום והחותמת(. כריכה קדמית ושדרה חסרים. פגמים ובלאי בכריכה 

האחורית.

פתיחה: $400

343. Spanish Machzor for Rosh Hashanah and Yom Kippur – London, 1740
Orden de las oraciones de Ros-Ashanah y Kipur [Order of prayers for Rosh Hashanah 
and Yom Kippur], translated into Spanish by R. Yitzchak Nieto. London: Ricardo Reily, 
1740. Spanish.
The translator, R. Yitzchak Nieto, son and successor of R. David Nieto author of Kuzari 
Sheni, prominent rabbi of the Sephardic community in London.
This edition served as basis for future translations of the machzor to English.
XVI, [24], XXVII, 578 pages. Approx. 18 cm. Gilt edges. Good condition. Stains. Minor 
worming. New binding.
[24] pages – Spanish calendar for 1740-1762, including a list of important historic events 
from the Creation of the World until 1740 – presumably not included in all copies.
Opening price: $500
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344. Volume from the Amsterdam 
1777-1778 Neviim and Ketuvim 
Edition – Copy of R. Shlomo 
Hirschell Berliner Rabbi of 
London and Chief Rabbi of Great 
Britain
Volume from the Neviim and 
Ketuvim edition printed in 
Amsterdam in 1777-1778 – Yechezkel 
and Trei Asar. Amsterdam: Joseph 
son of Solomon Proops, [1777-1778]. 
Separate title page for each book.
Inscription (trimmed and partially 
lacking) on the front endpaper, 
attesting that this copy belonged to R. 
Shlomo Hirschell Berliner (1762-1842) 
Rabbi of London and first chief rabbi 
of Great Britain. 
Stamp on the title page of "Jews 
College London" (which acquired R. 
Shlomo Hirschell's extensive library 
from his heirs).
[1], 118; 125 leaves. Approx. 20.5 
cm. Fair condition. Endpaper with 
inscription dry and brittle, with open 
tears and damage to inscription. 
Stains and wear. Partially detached 
gatherings. Several detached leaves (including front endpaper and title page with 
inscription and stamp). Lacking front board and spine. Damage and wear to back 
board.
Opening price: $400
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345. מחזור ליום כפור כמנהג פולין - שני חלקים - לונדון, תקס"ז - דיוקן רבי שלמה 
הירשל ברלינר אב"ד לונדון 

מחזור ליום כפור, כמנהג פולין, חלק ראשון עם סדר תפילות ערבית, כל נדרי, ושחרית, וחלק שני עם סדר 
E. Justins, ]תקס"ז 1807[. שני  לונדון, דפוס  נעילה, עם תרגום לאנגלית.  ותפילת  תפלות מוסף, מנחה 

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

אשכנזים בלונדון והמדינה יע"א, שלשלת היחוסי]![ הגאונים מה"ו העשיל וחכם צבי זצ"ל". 
דף שער מאויר בראש הכרך השני.

טוב.  במצב  הדפים  מרבית  ס"מ.   22.5-23 דף.   212  ,]1[ שני:  כרך  דף.   250  ,]1[ ראשון:  כרך  כרכים.  שני 
כתמים. קרעים במספר דפים בכרך השני, עם פגיעות קלות בטקסט, משוקמים בהדבקות נייר. קרע חסר 
באחד מהדפים בכרך השני, עם פגיעה בטקסט. בכרך הראשון כריכת עור עתיקה, צדה האחורי מנותק. 
בכרך השני, כריכת עור עתיקה ובלויה, צדה הקדמי מנותק. פגמים בכריכות )כריכות שונות זו מזו(. קרעים 

בשדרה של הכרך השני.
הכרך הראשון של יום כיפור לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה. בכרך השני של יום כיפור נרשמו במפעל 
הביבליוגרפיה ]1[, 199 דף בלבד )כך גם באחד מהעותקים שבספריה הלאומית(, ואילו בעותק שלפנינו 

ישנם ]1[, 212 דף.
יחד עם כרכים אלו נדפסו באותה שנה מחזורים לראש השנה ולשלושה רגלים. 

פתיחה: $300 
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345. Machzor for Yom Kippur Following Polish Rite – Two Parts – London, 
1807 – Portrait of R. Shlomo Hirschell Rabbi of London
Machzor for Yom Kippur according to Polish rite; Part I with Arvit, Kol Nidrei and 
Shacharit; and Part II with Musaf, Minchah and Ne'ilah, with English translation. 
London: E Justins, [1807]. Two parts in two volumes.
In the first volume, engraved frontispiece portrait of R. Shlomo Hirschell Berliner 
Rabbi of London, captioned in Hebrew and in English.
Engraved title page at beginning of vol. II.
Two volumes. Vol. I: [1], 250 leaves. Vol. II: [1], 212 leaves. 22.5-23 cm. Most leaves in 
good condition. Stains. Tears to several leaves of vol. II, slightly affecting text, repaired 
with paper. Open tear to one leaf of vol. II, affecting text. Vol. I with early leather 
binding; back board detached. Vol. II with early leather binding, worn; front board 
detached. Defects to bindings (non-uniform bindings). Tears to spine of vol. II.
Vol. I of Yom Kippur is not recorded in The Bibliography of the Hebrew Book. Vol. 
II of Yom Kippur is recorded in the Bibliography of the Hebrew Book with only [1], 
199 leaves (as one of the copies in the NLI), while the present copy comprises [1], 212 
leaves.
Machzorim for Rosh Hashanah and the Three Festivals were also printed that year.
Opening price: $300
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הגדה של פסח, עם תרגום לאנגלית - לונדון, תקס"ח - דיוקן רבי שלמה הירשל   .346
אב"ד לונדון 

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

עלגים, כאשר הורגלו מלפנים". המתרגם הוא רבי יצחק ב"ר עקיבא.
בסוף ההגדה תרגום ליידיש של השירים "אדיר הוא", "אחד מי יודע" ו"חד גדיא".

מול דף השער תחריט: "תמונת אדמ"ו החכם הכולל הגאון הגדול מה"ו שלמה ]הירשל[ בן אדמ"ו הגאון 
הגדול מה"ו צבי זצ"ל, אב"ד דק"ק אשכנזים בלונדון והמדינה יע"א".

]1[, 26 דף. 27.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמים כהים )במספר דפים כתמים רבים וקשים(. 
קרעים קטנים בשולי מספר דפים. קרעים בשולי דף התחריט, משוקמים במילוי נייר. כריכת עור חדשה.

דף התחריט נדיר )נרשם במפעל הביבליוגרפיה על פי עותק מאוסף פלורסהיים(. 
יערי 360; אוצר ההגדות 516. 

פתיחה: $500

346. Passover Haggadah, With English Translation – London, 1808 – Portrait 
of R. Shlomo Hirschell Rabbi of London
Service for the Two First Nights of Passover, in Hebrew and English, carefully revised 
and corrected by Isaac Levi. London: E. Justins, 1808. Yiddish translation of the songs 
Adir Hu and Chad Gadya at the end of the Haggadah.
Engraved frontispiece portrait of R. Shlomo Hirschell Berliner Rabbi of London.
[1], 26 leaves. 27.5 cm. Good-fair condition. Stains, including dark stains (several leaves 
with many significant stains). Minor marginal tears to several leaves. Marginal tears to 
engraved frontispiece, repaired with paper. New leather binding.
Engraved frontispiece rare (recorded in the Bibliography of the Hebrew Book based on 
the Florsheim copy).
Yaari 360; Otzar HaHaggadot 516.
Opening price: $500
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347. מכתב מאת משה מונטיפיורי - רמסגייט, 1882 - פרדס מונטיפיורי
מכתב מאת משה מונטיפיורי )1784-1885(, אל רבי נתן מרקוס אדלר - הרב הראשי לאימפריה הבריטית. 

רמסגייט )אנגליה(, 18 בדצמבר, 5643 ]1882[. אנגלית.
כתיבת יד סופר, על נייר מכתבים רשמי, עם חתימת ידו של מונטיפיורי.

בעניין  על טרחתך  לך מאד  מודה  "אני  )תרגום מאנגלית(:  מונטיפיורי להרב אדלר  כותב משה  במכתבו 
הביארה ]ערבית: "בית באר"; פרדס[ ביפו; זו חלקת אדמה יפהפייה ואין לי ספק שביום מן הימים הקרובים, 

מיד כאשר תונח מסילת רכבת באותה שכונה, היא תהפוך לבעלת ערך רב".
המכתב מתייחס לפרדס שרכש מונטיפיורי ביפו בשנת 1855. הפרדס, המכונה "פרדס מונטיפיורי" או "גן 
מונטיפיורי" - ובמכתב שלפנינו מכונה "גן יפו" )Jaffa garden( ו"ביארא" )Biara( על דרך הערבית - נחשב 

לפרדס היהודי הראשון שניטע על אדמת ארץ ישראל. 
של  מעמיתיו  רבים  הוחלפו.  ומנהליו  שונים  לקשיים  נקלע  ומורדות,  עליות  הפרדס  ידע  השנים  לאורך 
מונטיפיורי, ובהם רבי נתן מרקוס אדלר, ניסו להביא למכירת הפרדס או להחכרתו מנימוקים כלכליים, 
אולם מונטיפיורי התעקש להוסיף ולקיים את הפרדס, שנשא עבורו חשיבות שמעבר לשיקולים כלכליים, 
עד ליום מותו. מסילת רכבת אכן הונחה בקרבת מקום שנים ספורות לאחר כתיבת המכתב )קו יפו-ירושלים 

שנחנך רשמית ב-1892(, ומחיר הקרקע אכן האמיר, אך הפרדס עצמו לא האריך ימים.
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לאורך עשרות שנים התקיימו קשרי ידידות בין מונטיפיורי, שעמד בראש עדת הספרדים בלונדון, ובין רבי 
נתן מרקוס אדלר )תקס"ג-תר"נ, 1803-1890(, רבה הראשי של האימפריה הבריטית. מערכת היחסים הלבבית 
ביניהם, שלוותה בהתכתבות ענפה, הובילה לשיתוף פעולה בפרויקטים קהילתיים מגוונים, ובהם איסוף 
כספי תרומה עבור היישוב היהודי בארץ ישראל. אדלר, שמתוקף תפקידו כרב ראשי עמד בראש איגוד 
בתי הכנסת ק"ק כנסת ישראל )Synagogue United(, ארגון שאיגד את כל הקהילות האורתודוקסיות 
בבריטניה, דאג לרכז את התרומות שהתקבלו בבתי-הכנסת ולשלוח אותן לארץ ישראל באמצעות נציגיו 

של מונטיפיורי.
]1[ דף מקופל )4 עמודים כתובים(. 19.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. סימני קיפול. קרע חסר גדול בחלקו התחתון 

של הדף, ללא פגיעה בטקסט; קרעים זעירים בשוליים.

פתיחה: $800

347. Letter from Sir Moses Montefiore – Ramsgate, 1882 – Montefiore Orchard
Letter from Sir Moses Montefiore (1784-1885), to R. Nathan Markus Adler – chief rabbi 
of the British Empire. Ramsgate (England), December 18, 1882. English.
Written by a scribe on official stationery, with Montefiore's signature. 
In his letter, Sir Moses Montefiore writes to R. Adler: "I thank you very much for the 
trouble you take about the Jaffa Biara [orchard]; it is a beautiful piece of ground, 
and I have no doubt, one of these days, as soon as a railway will be made in that 
neighborhood, it will become very valuable".
The letter relates to the orchard purchased by Montefiore in Jaffa in 1855. The orchard, 
known as Montefiore Orchard (or Montefiore Garden), referred to in this letter as "Jaffa 
Garden" and "Jaffa Biara" (Arabic) – is considered to be the first Jewish orchard in 
Eretz Israel. Over the years, the orchard knew better and worse times, encountered 
various difficulties and changes in the management. Many of Montefiore's colleagues, 
including R. Nathan Marcus Adler, attempted to arrange the sale or lease of the orchard, 
claiming it was unprofitable. Nevertheless, Montefiore refused to give up ownership of 
the orchard, which was important to him for reasons beyond profit. A railway line was 
indeed laid in the area several years after this letter was written (the Jaffa-Jerusalem 
line was officially inaugurated in 1892), and the value of the ground increased, though 
the orchard itself did not survive. 
Montefiore, who headed the Sephardic community of London, had a long-standing 
friendship with R. Nathan Marcus Adler (1803-1890), the chief rabbi of the British 
Empire. The cordial relationship between them, which was accompanied by extensive 
correspondence, led to cooperation in a variety of community projects, including 
raising funds for the Jewish Yishuv in Eretz Israel. R. Adler, who by the power of his 
position as chief rabbi headed the United Synagogue, an organization that united all 
the orthodox communities of Britain, gathered the funds raised by the synagogues and 
sent them to Eretz Israel through Montefiore's representatives.
[1] folded leaf (4 written pages). Approx. 19.5 cm. Good condition. Folding marks. 
Large open tear to bottom, not affecting text; tiny marginal tears.
Opening price: $800
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הדם  עלילת  בפרשת  פעילותו  בעקבות  מונטיפיורי  למשה  שנשלחו  מכתבים  שני   .348
בעיר סאפי )מרוקו( - מכתב מרבני סאפי ומכתב מקהילת קוצ'ין

שני מכתבים שנשלחו למשה מונטיפיורי בעקבות פעילותו לטובת יהודי מרוקו בפרשת עלילת הדם בעיר 
סאפי:

· מכתב מרבני סאפי שבמרוקו, אל משה מונטיפיורי, בעניין התערבותו בפרשת עלילת הדם בעיר. סאפי, 
כסליו ]תרכ"ד 1863[.

על המכתב חתומים שני רבני סאפי: רבי סעדיה ן' רבוח, ורבי יהודה ן' מוייאל. 
הרבנים כותבים למונטיפיורי כי שמעו שכבר החל לפעול לטובתם, אך שניים מהיהודים הנאשמים בפרשה 
הוצאו להורג בטרם שמע על הפרשה. הם כותבים לו כי הם יודעים שבזכות התערבותו נצלו שני יהודים 
נוספים שעמדו בפני גורל דומה )"ותהלות לאל... שה' עזרו ודבריו עשו רושם להציל השנים האחרים ממות 
שעדיין הם בבית הסוהר אסורים בכבלי ברזל..."(, ומתארים את גורלם הרע של היהודים ברחבי מרוקו, 
החווים התעמרות והתעללות מצדם של המקומיים )"באופן כללות הדברים הוא שכל מגמתם של זאת 
שימשיך  במונטיפיורי  ומפצירים  מוסיפים  הרבנים  נקם..."(.  לנקום  כדי  ברשע  עלילות  להתעולל  האומה 

לפעול לטובתם. 
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· מכתב מאת ראשי הקהילה היהודית 
קוצ'ין  מונטיפיורי.  משה  אל  בקוצ'ין, 

)הודו(, תרכ"ד ]1864[.
שם  דוד  רבי  ידי  על  נכתב  המכתב 
קוצ'ין,  יהודי  ממנהיגי  חליגואה,  טוב 
והוא חתום עליו יחד עם עוד שלושה 
יהודה  יצחק  רבי  הקהילה:  ממנהיגי 
"דוד  ורבי  רחבי,  שמואל  רבי  מזרחי, 
יוסף..." )החתימה לא פוענחה לגמרי(. 
מנהיגי קוצ'ין משבחים את מונטיפיורי 
ישראל,  עם  לטובת  הרב  פועלו  על 
ומדגישים במיוחד את פעילותו באותה 
זקנתו  בימי  "...ועתה  במרוקו:  שנה 
ושיבתו... עבר לארץ מרחקים... לעבור 
הרים...  במדבר  ולהתגורר  ים  בנבכי 
לעיר מראקא... למען אחיו האביונים... 
אותם  ודנו  ברזל  בכבלי  אותם  שעינו 
להריגה על לא חמס בכפם... וה' ב"ה 
מראקא...  הסולטאן  בעיני  חנו  נתן 
בעיני  חן  נשא  הצליח  בידו  ה'  וחפץ 
הלקוחים  אחיו  וניצולו  הסולטאן... 
להם  היטיב  אלא  עוד  ולא  למות... 
ביתר שאת... כיתר יושבי הארץ בשווי 

הזכיות להם ולבניהם אחריהם...". 
בשנים תרכ"ג-תרכ"ד )1863-1864(, כשנתיים לאחר כיבוש מרוקו על ידי הספרדים, סבלה הקהילה היהודית 
במרוקו מרדיפות והשפלות קשות, והיתה נתונה לסכנת שמד וכליון. מאורעות אלה הביאו להתערבותו 
של משה מונטיפיורי, בפעילות שהיתה לאחת מהגדולות והחשובות שבמפעליו. הוא הטיל את כל כובד 
משקלו לטובתם של יהודי מרוקו, והביא להטיית הכף לטובתם, כאשר גרם לסולטן מרוקו ולממשלת ספרד 
להתחייב להגן על יהודי מרוקו ולתת להם שוויון זכויות. כבר באותם ימים נדפסו שני ספרים המתעדים 
את פועלו של מונטיפיורי במרוקו, האחד ספר "שם עולם", מאת אשר אמשעיעוויץ )וורשא תרכ"ד(, וספר 

"נוה תהלה" מאת יוסף כהן צדק מלבוב )לבוב תרכ"ד(. 
במרכז המאורעות עמדה עלילת הדם בעיר סאפי. פקיד ספרדי, ששימש כגובה המכס בעיר מטעם ממשלת 
ספרד, חלה ומת תוך מספר ימים. נער יהודי, שעבד בביתו כמשרת, נאסר כשהוא מואשם בהרעלתו. בעלילה 
זו הואשמו עוד שלושה יהודים ושלוש נשים שנטען כי סייעו בהרעלה. לאחר עינויים קשים אולץ הנער 
להודות בפשע, ונהרג באכזריות. בהמשך עונו יהודים נוספים, והוצא להורג יהודי נוסף. גם על ראשיהם 
של היהודים הנוספים שנאסרו בפרשה ריחפה סכנת מוות. כל זאת נעשה באישורו של סולטן מרוקו, שהיה 
נתון למרותה של ממשלת ספרד. הדבר עורר סערה בקרב יהודי אירופה, ומונטיפיורי, שהיה אז בן 79, החל 
לפעול נמרצות לטובת הנאשמים בעלילה. בנוסף על פעילותו האינטנסיבית דרך הערוצים הדיפלומטיים, 
החליט מונטיפיורי לנסוע בעצמו לספרד, שם נפגש עם מלכת ספרד ובעלה, ועם שרי ממשלה, וקיבל את 
הבטחתם להגן על היהודים. משם נסע למרוקו, פגש את השגריר הספרדי במקום ומסר לו את כתבי ההגנה 
והביא  מרוקו  סולטן  עם  נפגש  מכן  לאחר  היהודים.  האסירים  כל  שוחררו  כך  ובעקבות  בספרד,  שקיבל 
לכך שהלה יחתום על ביטול גזירת הקלון שהיתה מוטלת על היהודים, שחייבה אותם ללכת יחפים, וכן 
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יוציא פקודה שלא להפלות את היהודים לרעה ולהעניק להם זכויות שוות. גם לאחר חזרתו לאנגליה, דאג 
מונטיפיורי לוודא שהישגיו לטובת היהודים במרוקו נשמרים, והריץ מכתבים לאנשי שלטון שונים כשנודע 

לו על מקומות בהם עדיין התנכלו ליהודים ולא קיימו את שוויון הזכויות שהשיג עבורם. 
על פרשה זו, ראו בהרחבה: מאיר בניהו, מפעלות משה מונטיפיורי להגנת יהודי מארוקו, אסופות טו, עמ' 
קפט ואילך; אליעזר בשן, משה מונטיפיורי ויהודי מרוקו - על פי תעודות חדשות מן השנים 1845-1885, 

מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, תשס"ט 2008. 
המכתבים שלפנינו לא פורסמו במאמרו של בניהו ובספרו של בשן.

שני מכתבים. 23-26 ס"מ בקירוב. מצב כללי טוב. מעט כתמים. סימני קיפול ובלאי. 

פתיחה: $1000

348. Two Letters Sent to Sir Moses Montefiore Following His Efforts During 
the Safi (Morocco) Blood Libel – Letter from the Rabbis of Safi and Letter from 
the Cochin Community
Two letters sent to Sir Moses Montefiore following his efforts on behalf of Moroccan 
Jewry, during the Safi blood libel:
· Letter from the rabbis of Safi, Morocco, to Moses Montefiore, regarding his 
involvement in the blood libel. Safi, Kislev [1863].
The letter is signed by two rabbis of Safi: R. Saadiah Benrebbouh and R. Yehuda 
Benmoyal.
The rabbis write to Montefiore that two Jews had already been executed before he 
intervened, and thank him for saving two additional Jews from a similar fate. They 
describe the persecution of Moroccan Jewry by the local population, and entreat him to 
continue lobbying on their behalf.
· Letter from the heads of the Cochin community, to Montefiore. Cochin (India), 1864.
Handwritten and signed by R. David Shem Tov Halegua, one of the leaders of Cochin 
Jewry, with the signatures of three other community leaders.
The leaders of the Cochin community praise Montefiore for his work on behalf the 
Jewish people, in particular his efforts that year for Moroccan Jewry. 
In 1863-1864, two years after Morocco was conquered by Spain, the Moroccan Jewish 
community suffered terrible persecution and degradation. At the center of the events 
was the blood libel in Safi. A Spanish official fell ill and died within a few days. His 
Jewish servant, who was accused of poisoning him, was arrested together with his 
supposed accomplices. The servant was tortured until he confessed, and was brutally 
executed. Later, another prisoner was executed. Montefiore, who was 79 years old at 
the time, began working vigorously to rescue the other Jews from a similar fate. Apart 
from his intense activity through diplomatic channels, Montefiore travelled to Spain, 
where he met with the Queen of Spain and her husband, and secured their commitment 
to protect the Jews. As a result, all the Jewish prisoners were released, and the Jews 
were eventually granted equal rights. 
Two letters. Approx. 23-26 cm. Overall good condition. Some stains. Folding marks 
and wear.
Opening price: $1000
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349. כרוז מודפס מטעם הרשויות 
- פרנקפורט דמיין,  ליהודי העיר 

תקנ"ז

ליהודי  הרשויות  מטעם  מודפס  כרוז 
העיר. ]פרנקפורט דמיין?[, תקנ"ז ]1797[. 
גרמנית באותיות עבריות )אותיות צו"ר(.

"כרוז שהוכרז בפקודת השררה יר"ה", על 
ידי הפקיד הראשי )"הערר אקטאריוס"(, 
בבית הכנסת היהודי בליל שבת פרשת 
 ,)1797 באוגוסט   4( תקנ"ז  ואתחנן 
העיר  ראש  מטעם  הוראות  שתי  ובו 
הראשונה  ההוראה  )"בורגערמייסטר"(. 
בעיר,  השוהים  היהודים  מכל  דורשת 
להזניח  שלא  והזרים,  המקומיים  כולל 
דרכיהם  את  להיטיב  חובותיהם,  את 
המוסריות ולשמור על התקנות הנוגעות 
עלולה  הפרתן  אשר  מסיבות,  לעריכת 

לגרור מאסר.
מצבה  את  מזכירה  השנייה  ההוראה 
החמור של העיר לאחר המצור שהוטל 
וכן  הצרפתים,  ידי  על  לכן  קודם  שנה 
קשות,  העיר  ניזוקה  קשה שבה  שריפה 
בפרט באזור היהודי של העיר. בעקבות 
רכושן  את  רבות  משפחות  איבדו  כך, 
ניתנת  כן  על  בעיר.  גדול  מחסור  ונוצר 
הוראה להגביל משמעותית את צריכת 
מפוארים  מלבושים  כדוגמת  המותרות, 

שלובשות נשות ובנות היהודים )לבוש יוקרתי בתקופה של מחסור נחשב אז כדבר שנוגד את ערכי המוסר(.
בכרוז מוזכרים מספר פעמים "בנאים יהודים" שעובדים בעיר, אשר ההוראות מתייחסות גם אליהם.

לא ידוע באיזו עיר פורסם הצו, אך אזכור המצור הצרפתי והשריפה שפגעה באזור היהודי, מתאימים לידוע 
לנו על העיר פרנקפורט דמיין באותה תקופה. ידוע כי העיר הופצצה בשנת 1796 על ידי הצבא הצרפתי, 
 .)The Jewish Encyclopedia, Vol. V, p. 488 ונהרסו בה מאה וארבעים בתים ברחובות היהודים )ראה
כמו כן, בשנת 1796, קיבלו היהודים אישור לחיות בין נוצרים, וייתכן שמצב זה הוביל להכרזה על ההוראות 

שלפנינו.
]1[ דף. 27.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים. קרעים זעירים בשוליים. סימני קיפול. חותמות בגב הדף )ביניהן 

חותמת ההיסטוריון והאספן לייזר ראן(.

פתיחה: $500
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350. ספר תהלים - אביניון, תקפ"ב - פורמט קטן
ספר תהלים, Liber Psalmorum. אביניון )Avignon, דרום 

צרפת(, דפוס Laurentii Aubanel, ]תקפ"ב[ 1822. 
מסגרת.  מוקף  עמוד  כל  קטן.  בפורמט  נאה,  תהלים  ספר 

הטקסט נדפס ללא ניקוד.
וכתיב",  "קרי  רשימת  נדפסו  האחרונים  הדפים  בשלושת 

ורשימה עם תיקון טעויות.
272 עמ'. 10 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. קרעים קטנים בשולי 
מוזהבים,  עיטורים  עם  מקורית,  עור  כריכת  דפים.  מספר 

מנותקת בחלקה. בלאי ופגמים בכריכה.
באותה השנה נדפסה באביניון מהדורה נוספת, בפורמט גדול 

יותר. 
בעיר אביניון נדפסו במאה ה-18 וה-19 ספרים עבריים בודדים 

בלבד.

פתיחה: $500

349. Printed Proclamation Addressing the Jews, Issued by the Authorities – 
Frankfurt am Main, 1797
Printed proclamation addressing the Jews, issued by the authorities. [Frankfurt am 
Main?], 1797. German in Hebrew characters (Tsene Rene characters).
Proclamation announced in the synagogue on Friday night, Parashat Vaetchanan 1797, 
with two directives from the mayor. The first directive calls upon the Jews not to neglect 
their duties, to improve their ways and to obey the regulations pertaining to parties. 
The second instruction mentions the serious state of the city after the French siege a 
year earlier, as well as the fire which severely damaged the city, especially the Jewish 
area. As a result, many families lost all their possessions, and a great shortage ensued. 
The authorities therefore call to significantly limit nonessentials, such as luxurious 
clothing worn by Jewish women and girls (which was considered to be against moral 
values in times of scarcity).
It is not known which city this edict was published in, though the mention of the 
French siege and the fire which affected the Jewish area correspond with what is 
known to us about Frankfurt am Main of that period. In 1796, Frankfurt am Main was 
bombarded by the French army, and one hundred and forty houses in on the Jews' 
street were destroyed. That same year, the Jews of Frankfurt am Main were permitted 
to live amongst the Christians, which may have resulted in the present proclamation.
[1] leaf. Approx. 27.5 cm. Good condition. Stains. Tiny marginal tears. Folding marks. 
Stamps on verso (including stamp of Leizer Ran, historian and collector).
Opening price: $500
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351. ספר הזהר - תרגום והערות בצרפתית - פריז, 1906-1911 - תרגום ראשון של ספר 
הזהר בשלמותו לשפה אירופאית

Sepher Ha-zohar (le livre de la splendeur), Doctrine ésotérique des Israélites, ]ספר הזהר, 
 ,Ernst Leroux פריז, הוצאת .Jean de Pauly התורה האיזוטרית של עם ישראל[, תרגום והערות מאת

]תרס"ו-תרס"א[ 1906-1911. צרפתית. סט שלם, שישה חלקים בחמישה כרכים.
המהדורה שלפנינו היא תרגומו הראשון של ספר הזהר לשפה אירופאית מודרנית.

Jean de Pauly )1860-1903(, כפי הנראה יליד אלבניה, פרסם גם חלקים מהתלמוד בתרגום  המתרגם, 
לצרפתית. לא ידועים פרטים רבים אודותיו. Pauly נפטר בשנת 1903, והמהדורה שלפנינו תוקנה, הושלמה, 
ויצאה לאור לאחר מותו, על ידי פטרונו, אמיל לפומה )Émile Lafuma-Giraud(, אציל קתולי ויצרן נייר 

צרפתי )חותמתו מופיעה בדף הקולופון(. 
עותק מס' 140 מתוך מהדורה בת 750 עותקים, על נייר מיוחד שיוצר לצורך מהדורה זו, הנושא כסימן מים 
הללו  )לצד העותקים  בצרפתית  "זוהר"  ואת המילה  "אמת", המקיפות משולש,  את האותיות העבריות 
נדפסו עותקים נוספים על ניירות משובחים מסוגים שונים, כמפורט מעבר לשער של הכרך הראשון; בסופם 

של חלק מהכרכים, נדפסה רשימת "שמות המנויים" על פי סוגי העותקים שקבלו(. 
בראש הכרך הראשון שני דפים עם תרשימים קבליים בלטינית.

שישה חלקים בחמישה כרכים. חלק ראשון: ]11[ עמ', ]2[ דפי תמונות, 557, ]1[ עמ'. ]1[ דף עם איור אילן 
 ]1[  ,321 ,]4[  ;]1[  ,492 ,]11[ ]1[ עמ'. חלק שלישי ורביעי:   ,741 ,]7[ הספירות, באמצע הכרך. חלק שני: 
עמ'. חלק חמישי: ]4[, 610, ]1[ עמ'. חלק שישי: ]4[, 462, ]5[ עמ'. 23.5 ס"מ. מצב כללי טוב. מעט כתמים. 
חתימות בדפי המגן והשער של כל הכרכים. כריכות מקוריות, עם שדרות עור. פגמים בכריכות )קרע חסר 

ובלאי רב בשדרת הכרך החמישי(.
עוד על המתרגם ועל מהדורה זו, ראו: ג' שלום, מברלין לירושלים, עמ' 132-133; ב' הוס, תרגומי הזוהר, 
בתוך: חידושי הזוהר )תל אביב, תשס"ז(, עמ' 33-107 )שלום והוס טוענים כי המחבר היה למעשה יהודי 

מומר(. 

פתיחה: $400

350. Tehillim – Avignon, 1822 – Small Format
Tehillim, Liber Psalmorum. Avignon (southern 
France): Laurentii Aubanel, 1822.
Fine, small format Tehillim. Each page of text 
enclosed in a frame. Unvocalized. 
272 pages. 10 cm. Good condition. Some stains. 
Minor marginal tears to several leaves. Original 
leather binding, with gilt decorations, partially 
detached. Wear and defects to binding. 
An additional, larger edition was published 
concurrently in Avignon.
Only a few Hebrew books were published in 
Avignon in the 18th and 19th centuries.
Opening price: $500
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351. Sepher Ha-Zohar – French 
Translation and Comments – 
Paris, 1906-1911 – First Complete 
Translation of the Zohar to a 
European Language
Sepher Ha-zohar (le livre de la 
splendeur), Doctrine ésotérique des 
Israélites [Book of the Zohar, esoteric 
doctrine of the Israelites], French 
translation and comments by Jean 
de Pauly. Paris: Ernst Leroux, 1906-
1911. Complete set, six parts in five 
volumes.
The present edition is the first 
translation of the Zohar to a modern 
European language.
Copy no. 140 of a limited edition of 
750 copies, printed on paper specially 
manufactured for this edition, with 
watermarks spelling Emet in Hebrew 
and the word Zohar in French 
(additional copies were printed on 
other kinds of paper).
Two leaves with Latin kabbalistic 
diagrams at the beginning of vol. I.
Six parts in five volumes. Part I: [11] pages, [2] leaves of pictures, 557, [1] pages. [1] 
leaf with Ilan HaSefirot in middle of volume. Part II: [7], 74, [1] pages. Parts III-IV: [11], 
492, [1]; [4], 321, [1] pages. Part V: [4], 610, [1] pages. Part VI: [4], 462, [5] pages. 23.5 
cm. Overall good condition. Some stains. Signatures on endpapers and title pages of 
all volumes. Original bindings with leather spines. Defects to bindings (open tear and 
extensive wear to spine of vol. V).
Opening price: $400
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352. Sefer HaYashar – English Translation – New York, 1840 
Sefer HaYashar, or The Book of Jasher, referred to in Joshua and Second Samuel, 
faithfully translated from the original Hebrew into English. New York: M. M. Noah & 
A. S. Gould, 1840. 
First English translation of Sefer HaYashar, a medieval work by an unknown author, 
which reviews the history of the Jewish people from the time of the forefathers until 
the era of the Judges. The book was translated by Moses Samuel (1795-1860), a Jewish-
English businessman, translator and editor. 
Many clippings from newspapers and periodicals are pasted on the front and back 
endpapers, with sermons and essays on the Bible, the siddur and various Torah 
thoughts, in English. 
[2], XXIII, 267 pages. 23.5 cm. Good-fair condition. Stains. Tear to first leaf, slightly 
affecting text. Original binding, worn and damaged (front board detached).
Singerman 726.
Opening price: $300

352. ספר הישר - תרגום לאנגלית - ניו יורק, 
1840

 or The Book of Jasher, referred to in ,ספר הישר
לאנגלית.  מתורגם   ,Joshua and Second Samuel
 ,M. M. Noah & A. S. Gould הוצאת  יורק,  ניו 

]ת"ר[ 1840. 
חיבור  הישר",  "ספר  של  לאנגלית  ראשון  תרגום 
את  הסוקר  מחברו,  זהות  נודעה  שלא  הביניים  מימי 
ההיסטוריה של עם ישראל, החל מתקופת האבות ועד 
לתקופת השופטים. מרבית פרקיו של הספר מקבילים 

לפרשיות שבספר בראשית.
 ,)1795-1860(  Moses Samuel בידי  תורגם  הספר 
לאור  ויצא  ועורך,  מתרגם  יהודי-אנגלי,  עסקים  איש 
בהוצאתו של המו"ל Mordecai Noah. הספר כולל 
הקדמות מאת המו"ל והמתרגם, אך שם המתרגם לא 

נזכר בספר.
בדפי הבטנה ובדפי המגן הקדמיים והאחוריים הודבקו 
גזרי דפים רבים, שנלקחו מעיתונים וכתבי עת, ובהם 
דרשות ומאמרים העוסקים בפירוש של קטעים שונים 
שונים,  תורה  ודברי  התפילה,  ומסידור  מהמקרא 

באנגלית. 
טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   23.5 עמ'.   267  ,XXIII  ,]2[
בטקסט.  קלה  פגיעה  עם  הראשון,  בדף  קרע  כתמים. 

כריכה מקורית, בלויה ופגומה )צדה הקדמי מנותק(. 
סינגרמן 726. 

פתיחה: $300
352
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353. אוסף ענק של לוחות-כיס - אמשטרדם, סוף המאה ה-18 עד אמצע המאה ה-20 - 
בחלקם עטיפות קלף מקוריות - כ-150 לוחות 

יידיש  ]1783-1948[. עברית,  כיס שנדפסו באמשטרדם. אמשטרדם, תקמ"ג-תש"ט  לוחות בפורמט  כ-150 
והולנדית.

ה-20  המאה  לאמצע  ועד  ה-18  המאה  מסוף  החל  באמשטרדם,  שנדפסו  לוחות-כיס  הכולל  ענק  אוסף 
)בדפוס פרופס ו-Gebr. Levisson, דפוס פאן עמבדען ]Van Embden[ וחברו, דפוס יוחנן לוי רופא ובנו 

.)Belinfante ודפוס ,J. L. Joachimsthal בנימין, דפוס
עשרות מהלוחות כרוכים בעטיפות קלף מקוריות, מתקופת ההדפסה, עם לשוניות לסגירה )עליהן נכרכה 

כריכה חדשה(. 
לצד המידע על לוח השנה היהודי כוללים הלוחות גם את איורי המזלות, רשימות וכרוניקות של מאורעות, 
ורשימות שונות עם מידע רלוונטי ליושבי אמשטרדם ויתר ערי הולנד: רשימת "שמות אב"ד ופו"מ דקהלתינו 
יע"א", רשימת "ראשי הממונים על עסקי הישראלים במלכות הזה", רשימת "ממונים על דבר חנוך נערי 
בני ישראל בק"ק אמשטרדם והגליל", רשימת "הרבנים הנכבדים אב"ד ור"מ מהקהלות במלכות הזאת", 
מידע על פעילות בתי הדואר, אוניות ואמצעי תחבורה אחרים, מודעות-פרסום של המדפיס פרופס, ועוד.

כ-150 לוחות. 7.5-11 ס"מ )מרביתם בגודל של 10 ס"מ בקירוב(. מרבית הלוחות במצב טוב, מספר לוחות 
במצב טוב-בינוני עד בינוני. כתמים. קמטים וקרעים. רישומים בכתב-יד. כריכות חדשות אחידות )חלקן 

נכרכו על גבי העטיפות המקוריות(.

פתיחה: $500

353a353b
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353. Large Collection of Pocket Calendars – 
Amsterdam, Late 18th to Mid-20th Centuries 
– Some with Original Parchment Binding – 
Some 150 Calendars
Some 150 pocket calendars printed in Amsterdam. 
Amsterdam, 1783-1948. Hebrew, Yiddish and 
Dutch.
Large collection comprising pocket calendars 
printed in Amsterdam, from the late 18th century 
until the mid-20th century (printed by Proops and 
Gebr. Levisson, Van Embden & Co., Yochanan 
Levi Rofe and son Binyamin, J. L. Joachimsthal, 
Belinfante). Dozens of calendars with original 
parchment wrappers from the time of the printing. 
The calendars include  various useful information. 
Duplicate copies of a few calendars.
Approx. 150 calendars. 7.5-11 cm (most approx. 10 cm). Most calendars in good 
condition, several calendars in good-fair to fair condition. Stains. Creases and tears. 
Handwritten inscriptions. New, uniform leather bindings, some bound over original 
covers.
Opening price: $500

353c353d
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Tel: 077-5140223 :טלפוןFax: 02-9932048 :פקסoffice@kedemltd.comwww.kedem-auctions.com

Item No.Name and Description of Item
שם ותיאור הפריטמספר פריט

Instructions for Absentee Bidding: 
This form is intended for those who wish to 
participate in the auction but cannot attend 
it in person and wish to place an absentee bid 
or for those who wish to participate by phone. 
Completing this form constitutes an order to 
Kedem Auction House Ltd. to purchase the 
listed lot/s on behalf of the bidder for the lowest 
price possible and never for more than the 
maximum amount indicated in the form.
Completing this form obligates the bidder to 
purchase the listed lot/s at the opening price in 
the event that no other bids on the lot/s were 
placed by other potential buyers. Kedem will do 
its best to place the bids as instructed but cannot 
accept liability for error or failure in doing so. 
Bids are in accordance and subject to the 
conditions of purchase, as detailed at “terms of 
sale” section. 
Bids should be placed according to the following 
increments.
Buyers Premium: 25%.
I have read and agree to the terms of sale.

הנחיות להגשת הצעת מחיר:
נבצר  אך  במכירה  להשתתף  למבקשים  מיועד  הטופס 
מהם מלהגיע או למבקשים להשתתף במכירה באמצעות 
ההצעה  מגיש  של  הוראה  מהווה  הטופס  מילוי  הטלפון. 
את  עבורו  לרכוש  בע"מ  פומביות  מכירות  בית   - לקדם 
ביותר  הנמוך  במחיר  וזאת  בו,  המופיעים  הפריט/ים 
על המחיר המירבי המפורט  יעלה  ובלבד שלא  האפשרי 
להלן. מילוי הטופס מהווה התחייבות של מגיש ההצעה 
לרכוש את הפריט במחיר הפתיחה במקרה בו לא תהיה 
כל הצעה נוספת לרכישת הפריט מצד קונים אחרים. קדם 
יכולתה למלא אחר ההוראות. אולם, לא  תעשה כמיטב 
הוראות הצעת  ביצוע  אי  בגין  אחריות  שום  עליה  תוטל 

המחיר. 
הטבלה  עפ"י  קבועות  במדרגות  להגיש  יש  ההצעה  את 

שלהלן. 
עמלת הקניה היא 25%.

המופיעים  המכירה  תנאי  את  קראתי  כי  מאשר  הנני 
בקטלוג ואני מסכים להם.

Max. Offered Price in US$
מחיר מירבי מוצע ב- $

Tel

Email

Signature

Faxטלפון פקס

דואר אלקטרוני

חתימה

Cellular

ID/Passport No.

Date

 סלולרי

ת.ז./דרכון

תאריך

Full Name Addressשם מלא כתובת

 Bid Incrementsמדרגות הצעת מחיר:

מדרגהמחיר
Current BidIncrement 

Absentee / Telephone Bidding Form
טופס הצעת מחיר לפריטים

Absentee BidPhone Participation
השתתפות טלפוניתהצעה בכתב

*  Not including commission and VAT

*  Absentee bids which do not fall on the increments may be lowered 
  to the next acceptable increment

*  Absentee bids must be placed by 2:00 pm on the day of the auction

לא כולל עמלה ומע"מ  *

הצעות שלא במדרגות המחיר תעוגלנה כלפי מטה  *

הצעות תתקבלנה רק עד השעה 14:00 ביום המכירה  *

$100-500$20

$500-1,000$50

$1,000-2,000$100

$2,000-5,000$200

$5,000-10,000$500

$10,000-20,000$1,000

$20,000-50,000$2,000

$50,000 +$5,000

Auction No. 90 'מכירה מס
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"קדם - בית מכירות פומביות" )להלן "קדם"( פועלת כשלוחה מטעם מוכרי הפריטים   .1
המוצעים למכירה פומבית.  

הפריטים היתר,  בין  יפורטו,  ובו  "הקטלוג"(  )להלן:  מכירה  לכל  קטלוג  תפיק  "קדם"   .2
הנתונים  ספק,  הסר  למען  שלהם.  הפתיחה  ומחירי  מספריהם  למכירה,  המוצעים    
המופיעים בקטלוג נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה ואין בהם כל אחריות לגבי  
התמונות  על  הזכויות  אחר.  נתון  כל  או  מקור  תקופה,  קודמים,  בעלים  יחוס,  תאור,    

המופיעות בקטלוג שמורות ל"קדם".  
המחירים אשר מופיעים ברשימת הפריטים, הינם מחירי מינימום ואינם מהווים הערכה.  .3

"קדם" תמנה אדם לתפקיד מנהל מכירה, שיהיה אחראי מטעמה, בין היתר, לעריכת   .4
המכירה הפומבית וניהולה.  

שאינו  מאנשים  במכירה  השתתפות  למנוע  הזכות  את  לעצמו  שומר  המכירה  מנהל   .5
במכירה,  זכה  מי  לקבוע  הבלעדית  הסמכות  המכירה  למנהל  בהשתתפותם.  מעוניין   

לבטל מכירה של פריט כלשהו )גם אחרי מכירתו(, או להעמידו מחדש למכירה וזאת   
עפ"י שיקול דעתו הבלעדי. כן רשאי מנהל המכירה להוסיף או להוציא פריט מהמכירה,   

או לשנות נתונים לגבי פריט המוצע למכירה שנתקבלו לאחר הדפסת הקטלוג.  
לפני  יצטייד  בכוח  הקונה  ממוספרת.  שלטית  בקבלת  מותנית  במכירה  השתתפות   .6

המכירה, בשלטית ממוספרת כאמור, אשר תשמשו לצורך הצבעה במכירה.  
המכירה תתנהל בדולרים של ארה"ב.  .7

בכוח  קונה  כהצעת  הנקוב  הסכום  משמע  הפומבית  המכירה  לעניין  פטיש"  "מחיר   .8
שהצעתו נתקבלה עפ"י תנאים אלה. מיד לאחר הקשת ה"פטיש" והכרזת מספרו הסידורי   
והפריט  כנתקבלה  בכוח  הקונה  הצעת  תיחשב  המכירה,  מנהל  ע"י  בכוח  הקונה  של   
הזוכה"(,  "הקונה  )להלן:  קונה מציע ההצעה  אותו  לקניינו של  יהפוך  למכירה  שהוצג   
שהצעתו  בכוח  הקונה  זה.  הסכם  עפ"י  לתשלום  התחייבויותיו  מלוא  לביצוע  בכפוף   
נתקבלה ישלם ל"קדם", בתוספת למחיר הפטיש, עמלה )בתוספת מע"מ( בשיעור 25%   
עבור $180,000 הראשונים שבכל פריט, 18% עבור הסכום שבין $180,000 ל- $1,000,000   
ל- $1,000,000 שבכל פריט. התשלום המלא  ו-12% עבור הסכום שמעבר  שבכל פריט   

יעשה מיד בסיום המכירה.  
הסימן  בפריט מציין שזהו פריט שיובא על ידי קדם מחוץ לישראל, ולכן הוא כפוף   .9
לחוקי המס הישראליים וחייב בתשלום מע"מ על מלוא מחיר הפטיש ועמלת הקונה.   
ויבקש לייצאו מחוץ לישראל באמצעות חברת  זר שיקנה את הפריט  עם זאת, אזרח   

השילוח העובדת עם קדם יהיה פטור ממס זה.  
עד  במזומן  גם תשלומים  יתקבלו  בנקאית.  יעשה בהעברה  עבור הרכישות  10. התשלום 
לסכום של 11,000 ש"ח )בכפוף לחוק(, בהמחאה לא סחירה ובכרטיס אשראי עד לסכום   

של $25,000.  
או  "קדם",  ממשרדי  ישירות  שרכש,  הפריטים  להוצאת  לדאוג  הקונה  11. באחריות 
תוכל,  "קדם"  יבקש,  או חברת משלוחים מטעמו. במקרה שהרוכש  באמצעות שליח   

ולשלוח את הפריטים בתשלום מלא על חשבון הקונה.  ללא אחריות מצידה, לארוז   
לתעריפי אריזה ומשלוח יש לפנות למשרדי "קדם". המחיר מותנה בסוג האריזה, חברת   

המשלוח וארץ היעד.  
12. תשלום בשקלים עבור פריט שמחירו נקוב בדולרים ארה"ב, יחושב לפי שער החליפין 
לפי שער  או  ביום המכירה,  ישראל  בנק  ע"י  דולר ארה"ב המפורסם  יציג( של  )שער   

החליפין ביום התשלום, הגבוה מבין שניהם.  
כל פיגור בתשלום, יגרור חיוב בריבית פיגורים על הסכום החייב בשיעור של 2% לחודש   .13

בתוספת הפרשי הצמדה לשער הדולר ארה"ב.  
14. הרוכש פריט כל שהוא, בין אם לעצמו ובין אם עבור אדם אחר, מתחייב לשלם עבור 
הפריטים ולקחתם. בידי מנהל המכירה הסמכות לנקוט בכל האמצעים שייראו לו על   
מנת שהרוכש יעמוד בהתחייבותו ובין השאר גם לבטל מכירה, למכור הפריט לאחר,   
להגיש  והצמדה,  ריבית  כולל  המכירה  למנהל  שנגרמו  בהוצאות  הרוכש  את  לחייב   

תביעת פיצויים, לעכב שחרור הפריט ולהוסיף לסכום המגיע את ההוצאות שנגרמו.  
"קדם" אחראית כלפי הקונה בכוח ליתן מידע באשר למהות הפריט, מקוריותו ומצבו.   .15
ניתן במעמדה  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי מידע הנמסר ע"י "קדם"   
כשלוחה מטעם המוכר ומבוסס על מידע מצטבר וניסיון מומחים מטעמה. על כל קונה   
בכוח לבדוק במהלך הצגת הפריטים לקהל במועדים שלפני המכירה, את מצבו, גודלו,   
מקורו, טיבו וערכו של הפריט. מבלי לגרוע מהאמור, לקונה הזוכה נתונה הזכות להשיג   
ממועד  יום  מ-30  יאוחר  לא  וזאת  ומצבו  למקוריותו  הנוגע  בכל  "קדם"  בפני  בכתב   
תשיב  הפריט,  לגבי  שנמסר  במידע  טעות  נפלה  שאכן  ל"קדם"  ויוכח  היה  המכירה.   
"קדם" לקונה הזוכה את הסכום ששולם כנגד החזרת הפריט לחזקתה. ביצעה "קדם"   

הלכה כאמור, לא יהיו לקונה כל תביעות ו/או דרישות נוספות כלפיה.  
16. הקונה מתחייב לקבל לחזקתו את הפריט שרכש ולהשלים את התחייבויותיו לתשלום 
לא יאוחר משבוע ממועד המכירה. למען הסר ספק, מסירת החזקה בפריט תעשה רק   

לאחר שהשלים הקונה את מלוא התחייבויותיו לתשלום.  
להשתתף  מעוניינים  אינם  או  מהם  נבצר  אשר  לקוחות  תשלום  ללא  תייצג  "קדם"   .17
במכירה. לקוחות אלו יתבקשו למלא עד יום המכירה את "טופס הצעת מחיר" המופיע   
בקטלוג המכירה או באתר האינטרנט של "קדם". למען הסר ספק, כל מעשה ו/או מחדל   
בקשר לייצוג כאמור, אין בהם כדי להטיל על "קדם" ו/או על הפועלים מכוחה חבות   

מכל סוג. "טופס הצעת מחיר" יתקבל עד שלוש שעות לפני שעת המכירה.  
לקוחות המעוניינים להשתתף במהלך המכירה באמצעות הטלפון, מתבקשים לפנות מראש   .18

ובהקדם לצורך תיאום ולא יאוחר משלוש שעות לפני שעת המכירה.  
19. לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים מוקנית סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל  
סכסוך הנוגע לעניינים הנובעים ו/או הקשורים לרכישת ו/או למסירת הפריט בין "קדם" לבין   

הקונה.  
20. בכל מקרה של חילוקי דעות, הנוסח העברי הוא הקובע.

תנאי מכירה

1. “Kedem” Public Auction House (“Kedem”) acts as agent for sellers of items to 
 be offered for sale to the public (‘the Sellers’).
2. “Kedem” will produce a catalogue for every sale (‘The Catalogue’), which will 
 include a list of items available at the sale, their serial numbers and opening 
 prices. For the avoidance of doubt, information provided in the Catalogue, 
 including opening prices, descriptions of items and any other information 
 concerning the items, are solely for the purpose of information for potential 
 buyers and are in no way to be construed as stand and\or obligation on behalf 
 of “Kedem” and\or its employees and\or representatives. Kedem reserves all  
 rights to the pictures that appear in the catalog.
3. “Kedem” will appoint a person as manager of the sale (‘the Auctioneer’) who 
 will be responsible on its behalf for the execution and management of the auction.
4. The Auctioneer reserves the right to prevent participation in the auction of any 
 person. The auctioneer reserves the right to determine the winner of each lot, to 
 cancel the sale of any item (even after it’s sold) or to re-enter it for sale, at his 
 own discretion and at any stage whatsoever. The auctioneer also has the right to 
 withdraw or add items to the sale and to add or withdraw from the Catalogue 
 any information about an item to be offered in the auction on the basis of 
 information received by “Kedem” after publication of the Catalogue.
5. In order to participate in the auction, a potential purchaser must obtain a 
 numbered paddle before the auction which will enable him to bid at the auction.
6. The auction will be conducted using US Dollars as currency.
7. On the fall of the hammer and the acknowledgment of the numbered paddle 
 of the offeror by the Auctioneer, the offeror`s offer will be binding and will be 
 considered to be accepted and title to the item will pass to the offeror whose 
 offer was accepted (‘the Purchaser’), subject to the fulfilment by the Purchaser 
 of all payment obligations to “Kedem” as set out hereunder.
8. The amount mentioned in an offer at a sale by a Purchaser which is accepted 
 (the Hammer Price) shall be paid to "Kedem" by the Purchaser, together with 
 a commission ('the Commission') and Israeli VAT on commission only. The 
 commission per lot will be 25% of the hammer price up to and including 
 $180,000, 18% of the portion of the hammer price above $180,000 up to an 
 including $1,000,000, and 12% of the portion of the hammer price above 
 $1,000,000. Payment to "Kedem" shall be effected immediately upon the 
 conclusion of the auction but, at any event, not later than seven days after the 
 date of the auction.
9.  The sign    by the opening price indicates an item that arrived from outside 
 Israel and is subjected to the Israeli tax laws, meaning a 17% value added tax 
 on the purchase price and the buyer's commission. This tax will not be 
 collected from foreign residents paying in foreign currency and exporting the 
 item(s) via a shipper recognized by Kedem.
10. The payment for items can be remitted by bank transfer. Kedem also accepts 
 cash payments which do not exceed NIS 11,000 (subject to Israeli law) and 
 checks and credit card payments which do not exceed $25,000. Kedem accepts 
 only non-negotiable checks.
11. It is the responsibility of the buyer to collect the purchased items directly 
 from the offices of “Kedem,” or have them collected by a delivery service or 
 courier on his behalf. In certain cases in which a buyer so requests, “Kedem” 
 can, at its sole discretion and without taking or accepting any responsibility 
 for damages or loss, pack and ship the items to the buyer, provided the 

 buyer pays in advance for the full cost of shipping and handling. The cost 
 of shipping and handling varies according to type, size and weight of the 
 package, the shipping method and the shipping destination. For further 
 information about shipping methods and charges, please contact “Kedem”.
12.  An item which is priced in US dollars will be calculated in New Israel Shekels in 
 accordance with the representative rate of exchange as published by Israel 
 Bank on the date of the auction or on the date of payment, the higher of the 
 two exchange rates.
13. A Purchaser is liable to pay interest on any delay in payment, at the rate of 
 2% per month of the amount payable, with adjustments to index-link all 
 outstanding amounts payable to the Dollar Exchange Rate.
14. The purchaser, whether for himself or for another, is obliged to pay for the 
 items and take them. The auctioneer has the right to take any means he thinks 
 appropriate to ensure the purchaser keeps his obligation, among these to cancel 
 a sale, sell the item to another, charge the purchaser with an expenses caused to 
 the auctioneer including interest and index linkage,sue for compensation, delay 
 the release of the item and add all expenses to the sum due.
15. “Kedem” is responsible for the information given regarding the items’ nature, 
 originality and condition. However all information given by “Kedem”, in its 
 capacity as agent for the consignor, and based on accumulated information 
 and the experience of its experts. It is entirely the responsibility of the 
 prospective purchaser to check and inspect the items to determine condition, 
 quality, authenticity, size, authorship during the allocated time prior to the 
 auction. The purchaser may submit in writing, any doubts regarding the 
 authenticity and condition of the item within 30 days of the sale. If it is proven 
 to “Kedem” that there has clearly been an error in the information which was 
 given relating to any tem, “Kedem” shall refund any sums paid by the purchaser 
 and the item shall be returned to the possession of “Kedem”. Subject to this 
 obligation, the purchaser shall have no claims and\or further demands with 
 respect to that item.
16. A purchaser is obliged to collect the purchased item and to fulfill his 
 obligations to pay for the item no later than seven days from the date of the 
 sale of the item. For the avoidance of doubt, the right to possession of the 
 item will pass only once the purchaser has fully filled his payment obligations 
 as set out in these conditions.
17. “Kedem” will represent, free of charge, potential purchasers who do not wish 
 or who are unable to attend the auction. These potential purchasers are 
 requested to complete the Absentee bidding form in the catalogue or website, 
 no later than one day prior to auction. “Kedem” will not be liable, under no 
 circumstances, for any error, emissions in connection therewith. Absentee 
 bidding forms will be received no later than 3 hours before the auction.
18. Any potential purchaser who wishes to participate in the auction via telephone 
 shall make the necessary arrangements within a reasonable time before 
 commencement of the auction and no later than 3 hours before the auction.
19. The courts of Jerusalem, Israel, shall have the sole jurisdiction in any dispute 
 between “Kedem” and the purchaser or any potential purchaser, based on the 
 details of this agreement and\or related to the sale and\or to the transfer of 
 any item.
20. In any case of doubt the Hebrew version of this Terms Of Sale will be the 
 binding document. 
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