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תנאי השתתפות והתחייבות רוכש/מציע

להלן תנאי השתתפות לרוכשים במכירות הפומבית
 

1. תנאים אלו מחייבים כל רוכש או מתמודד לרכישה בעצמו או באמצעות מי מטעמו, והשתתפות ברכישה כמוה כהצהרה על הסכמה לכל האמור 
בדף תנאים זה וכדלקמן.

2. מורשת- בית מכירות פומביות )להלן "מורשת"( תציג באתר ו/או בקטלוג את הפריטים, 
אחראית  ובוודאי שאינה  התוכן,  לנכונות  אינה אחראית  מורשת  ועוד.  מחיר התחלתי  קטלוגי,  כולל מספר  לפריטים,  ביחס  מידע  מסירת  תוך 
למוצרים עצמם, למקור , לאישור הבעלות, למצב המוצר, תיאורו הנכון, אחריות או כל עניין אחר. על הקונה יהיה לבדוק בעצמו ובאמצעות 

מומחים מטעמו את מצב הפריט מקוריותו, ולקונה לא תהיינה טענות מכל מין וסוג שהוא כלפי מורשת בכל הקשור לפריטים.

3. מורשת משמשת כמתווכת המציגה פריטים הנמסרים לה על ידי צדדים שלישיים, מבלי להיות אחראית לתוכנם או לנכונותם. וכל תפקידה 
להציגם למכירה פומבית בלבד.

4. מורשת מציגה /או קובעת  מחירי פתיחה או מחירים סופיים  על פי מידע הנמסר לה על ידי בעלי הפריטים או מי מטעמם,  או לפי הערכה 
ראשונית של אנשי מקצוע, או אנשי מקצוע  מטעם מורשת. אך יודגש כי  אין במחיר המוצג כדי להוות ראיה או הערכת שווי מקובלת. הן  ביחס 

למחיר ההתחלתי או המחיר או הסופי או מחירי הביניים.

5. המחירים ככל יוצגו לפי דולר ארצות הברית , אלא אם צוין אחרת על גבי הפריט.

6. תשלומים אשר ישולמו במטבע ישראלי, יחושבו לפי שער הדולר היציג הסופי שיפורסם לראשונה על ידי בנק ישראללאחר המכירה או במועד  
התשלום לפי הגבוה מבין השניים.

7. כל פיגור בתשלום יחוייב לפי הריבית המירבית הנהוגה בבנק לאומי לישראל  בתוספת חד פעמית של  4% וצמודה לעליית שער הדולר.

8. אופני התשלום- תשלום אשר ישולם במזומן או בהעברה בנקאית, לא יהיה מחויב בעמלות. תשלומים אשר ישולמו באמצעות כרטיסי אשראי 
יתווסף להם עמלת חברות האשראי )עמלות הנעות על פי רוב בין 1% ל-3%.

9. על רוכש הפריטים לאסוף את פריטי המכירה בתוך 4 ימי עסקים ממועד סיום הרכישה ובכפוף לפרעון התשלום בפועל. הרוכש יהיה רשאי 
לבקש כי הפריט יישלח באמצעות שליחים או באמצעות הדואר בתשלום כקבוע במחירון של מורשת, אשר ניתן לבירור בכל עת במשרדי מורשת. 

אך יובהר כי מורשת אינה אחראית לכל נזק ו/או חבלה העשויים להיגרם לפריטים.

10. רוכש אשר יבטל את הרכישה ו/או לא יאסוף את הפריט, יהיה מחוייב בסכום הרכישה ובכל סכום הוצאות שייגרמו למורשת , וזאת מבלי 
לפגוע בזכות הבלתי חוזרת הקיימת למורשת להציג במקרה כזה את הפריט למכירה לצדדים שלישיים לפי שיקול דעתה, ו/או לבטל את מכירת 
הפריט לחלוטין. וללא הצורך  לנמק את החלטותיה. היה ותבחר מורשת להמשיך ולמכור את הפריט לאותו רוכש אשר לא מילא אחר תנאי הסכם 
זה כולם או חלקם, היא תהיה רשאית לעכב בידה את הפריט או את המוצג וזאת עד לתשלום כל ההוצאות ו/או הריביות שנתווספו על מחיר 
המוצגלאחר פרעון המחיר הקובע. על הרוכש יהיה להעביר את המחיר הקובע לאלתר  ובכל מקרה לא יאוחר מתום 4 ימי עסקים ממועד ההכרזה 

על הזכייה. 

12. מחיר ההצעה שהתקבל על פי תנאי מורשת )להלן: "מחיר הפטיש"(, יהיה המחיר שעל הרוכש  לשלם, כאשר על מחיר זה תתווסף העמלה של 
מורשת בשיעור של 23% + מע"מ )המחיר יחד עם העמלה ייחשב כמחיר הקובע(.

13. "מורשת" רשאית לייצג ו/או להביא את עמדתם של רוכשים  אשר  אינם מעוניינים להשתתף באופן פיזי או באמצעות נציג במכירה. לקוחות 
אלו יתבקשו למלא עד יום המכירה את "טופס הצעת מ חיר" המופיע באתר האינטרנט של "מורשת". למען הסר ספק, כל מעשה ו/או מחדל 
בקשר לייצוג כאמור, לא יחייב את מורשת בחובה כלשהי. אין באמור בסעיף זה כדי לחייב מורשת לייצג ו/או להביא את עמדתם של ממלא טופס 

הצעת המחיר

14. לקוחות המעוניינים להשתתף במהלך המכירה באמצעות הטלפון, מתבקשים לפנות מראש ובהקדם לצורך תיאום, אך מורשת אינה חייבת 
להסכים להשתתפותם של אותם קונים.

15. ככל וישנן סתירות בין נוסח התנאים שבשפה העברית, לבין תרגום דף התנאים לכל שפה אחרת, הנוסח שבשפה העברית יגבר.

16. רוכש /מציע אשר משתתף ו/או מתקשר עם מורשת , מאשר בהשתתפותו כי קרא את התנאים וכי קיבל על עצמו את כל  האמור לעיל, ומצהיר 
כי הדבר נעשה על פי כל קניין המועיל לפי כל דין.

בס"ד
טופס הצעה מוקדמת למכירה פומביות מס' 50 - 12/01/2021

פקס: 03-9050093

Email: moreshet.auctions@gmail.com

אני החתום מטה מציע את ההצעות הבאות עבור הפריטים להלן,

בכפוף לתנאי המכירה המופיעים בקטלוג: ואני מסכים להם. עמלת הקניה היא 23%.

  

הצעה מקסימליתתיאור הפריטמס פריט

  

אני מצהיר בזאת כי תנאי המכירה ידועים לי ואני מסכים להם:

שם:__________________________         

ת.ז. :_________________________

טלפון:________________________          

כתובת :______________________  
                                

אימייל:_______________________

חתימה:______________________
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For the first time in an auction! 
A set of Yemenite outfits for 
a bride and groom —Yemen, 
19/20th century and Israel 
1950s-60s

כולל את הפריטים הבאים:

לחתן  מפוארת  )שמלה(   - קופטאן   .1
מבד מוזהב עם תחרה בכמה שורות.

עין  נגד  לחתן  )תכשיט(   - כוראטה   .2
הרע עשוי כסף בציפוי זהב עם תליוני 

מטבעות. 120 גרם.

מפוארת  לכלה(  )שמלה   - גלאיה   .3
מבד מוזהב.

הוא  )פירוש המלים   - לולו  4. תשבוך 
משולש  בצורת  כתר  מרגליות(.  שבכת 
הכלות  חבשו  אותו  לגובה,  המתנשא 
וחרוזים  פנינים  מחיבור  עשוי  בצנעא. 
במתכונת נפלאה של צבעי שחור ואדום 
לסירוגין, ואליהם חוברו נטיפות תכשיט 
מכסף אשר כיסו את מצח הכלה. פרחים 
ריחניים וענפי ריחאן הקיפו את הכתר 

ואת הפנים מן הצדע ועד הסנטר.

5. גרגוש מזהר )מוזהב( - כיסוי ראש 
וכולו  הכלה  את  שימש  אשר  נוסף 
מתכת  ומטבעות  בתכשיטים  מעוטר 

מוזהבת.
6. מכנסיים לכלה עבודת רקמה ביד עם 

חוטי כסף.

Sold for the first time in an auction, 
a full set of Yemenite outfits for a 
bride and groom (two types of hat 
for the bride!). 
1. Kaftan – handsome dress for the 
groom, gilded fabric with a few rows of 
lace 
2. Kurata – jewelry for the groom against 
the Evil Eye, silver coated in gold with 
coin pendants. 120g 
3. Glaya – dress for the bride, pretty 
gilded fabric 
4. Tashbuch Lulu )means “pearl 
latticework”(. Triangular crown, worn by 
brides in Sanaa. Made from a combination 
of pearls and beads in a wonderful 
pattern of alternating black and red 
colors, to which silver jewelry drippings 
were attached which covered the bride's 
forehead. Fragrant flowers and branches 
surrounded the crown and the face from 
the temple to the chin. 
5. Gargush Mazar )gilded( – additional 
head covering used by the bride, 
completely decorated with jewels and 
gilded metal coins. 
6. Pants for the bride, embroidered by 
hand with silver threads. 
7. Pair of pretty silver bracelets, beautiful 
filigree work. Total weight: 140g. 8. Set 
of 3 chains made of large silver beads. 
Two of them have a pendant for holding 
an amulet, one of them integrated 
with delicate filigree work – especially 
handsome. Each chain has a number of 
unidentical but similar beads. Weight: 
248, 188, 186g.
 9. Pair of large earrings in the shape of 
triangles – silver coated in gold, filigree 
work inlaid with gemstones, with long 
chains of beads in a red-and-white 
pattern. Total weight: 165g. 
10. Anak made of silver coated in gold, 
pretty arrangement. Total weight: 208g. 
11. Embroidered shoes. 

These accessories, combined with a lot 
of strings and an embroidered coat, were 
usually taken on loan. In dressing the 
bride in this crown, an expert woman was 
engaged. Muslim brides also had a similar 
system, albeit different in many details.

Starting at: 7000$

מכסף,  מפוארים  שונים  צמידים  זוג   .7
 140 כולל:  יפה. - משקל  פיליגרן  עבודת 

גרם.

כסף  חרוזי  עשויות  שרשראות   3 סט   .8
נרתיק/ תליון  מהם  בשניים  גדולים, 

פיליגרן  עבודת  משולב  מהם  אחד  קמיע, 
שרשרת  בכל  במיוחד.  מפואר   - עדינה 
מופיעים מספר חרוזים לא זהים אך דומים 

ומשתלבים. משקל: 186 188 248 גרם.

משולש  בצורת  גדולים  עגילים  זוג   .9
מרהיב - כסף מצופה זהב עבודת פיליגרן 
משובץ אבני חן, הנושא שרשראות חרוזים 
ארוכות במתכונת לבן ואדום. משקל כולל: 

165 גרם.

10. ענק עשוי כסף מצופה זהב במתכונת 
יפה. משקל: 208 גרם.

11. נעליים רקומות.

מחרוזות  הרבה  בצירוף  אלה,  אביזרים 
כלל  בדרך  נלקחו  הרקום,  והמעיל 
בהשאלה. בהלבשת הכלה בכתר זה עסקה 
אשה מומחית לדבר. אף לכלות המוסלמיות 
הייתה מערכת דומה, אמנם שונה בפרטים 

רבים.

החל מ: 7000$

לראשונה במכירות! סט תלבושות תימניות לחתן וכלה 
תימן המאה ה-19-20/ישראל שנות ה-50-60

לראשונה במכירות, סט תלבושת תימנית 
סוגי  שני  )לכלה  וכלה  לחתן  מלאה 
ה19-20,  המאה  תימן   - הכובעים!( 
וישראל שנות ה-50-60 למאה הקודמת. 

חתן

כלה

001
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מתכווננת  נדירה  מנורה   / חנוכייה 
 - חתום  כסף  לעמידה  או  לתלייה 

עירק ראשית המאה ה-20

Rare Chanukiya/menorah meant 
to be hung or to stand, stamped 
silver. Iraq, beginning 20th century.
8-branched menorah (chanukiya) with 
rounded holders for candles, casting/welding/
screwed-in pieces, original Iraqi work.

מנורה / חנוכייה בעלת שמונה בזיכים 
מעוגלים לנרות ואמצעי לשמש, עבודת 
הברגה יציקה והלחמה, עבודת עירקית 

מקורית -עירק ראשית המאה ה-20.

The uniqueness of this menorah lies in that it can be 
hung on the wall or can be taken apart and screwed 
together in an alternate manner to be stood up—it 
is suitable for a synagogue or for the home )see 
pictures(. 
Stamped 925. 
Weight: 986g. Height: 35cm. Max width: 24cm. Slight 
bend in one of the candleholders, overall very good 
condition.

Starting at: 1200$

ומתפרקת  הקיר  על  לתלייה  ניתנת  שהיא  בכך  היא  זו  מנורה  של  ייחודיותה 
והן  כנסת  לבית  הן  מתאימה   - עמידה  לתנוחת  בהברגה  חליפות  ומתחברת 
לשימוש עצמי לנרות חנוכה )ראה תמונות(. ההברגה החשופה בתורה מתעטרת 

במגן דוד תואם. חתום: "925".
 משקל: 986 גרם. גובה: 35 ס"מ. רוחב מרבי: 24 ס"מ.
עקמימות קלה בחלק מהבזיכים, מצב כללי טוב מאד.

החל מ: 1200$

003

צלחת פסח / קערת סדר מאוירת ביד על פורצלן חתום
 - סארגמין צרפת סוף המאה ה-19 גדולה ונדירה

Pesach Seder plate illustrated by hand on porcelain, signed. 
Sarreguemines, France, end of the 19th century. Large and rare

הסדר,  לליל  פורצלן  קערת 
ונדירה.  במיוחד  גדולה 
מאוירת בעבודת יד צבעונית

Porcelain seder plate, especially 
large. Illustrated colorfully by hand

002

ומסביב  מצרים,  יציאת  את  הממחיש  איור  במרכז 
הסדר:  לכתובי  בינות  גפן,  עלי  של  מרהיבה  מסגרת 

"פסח" "מצה" "מרור".

ממדים: קוטר: 37 ס"מ. גובה: 5 ס"מ.

 "Sarreguemines / 743" :בתחתית חתום וממוספר
- סארגמין-צרפת.

שולחן  כלי  ייצור  על  המעיד  מאוד,  נדיר  פריט 
ידי  על  יהודי  לקוחות  קהל  עבור  להפליא  מעוצבים 
 .Utzschneider et Cie de Sarreguemines היצרן

היה פעיל בין השנים 1875 - 1900.

מאוסף פרטי.

החל מ: 1800$

In the center is an illustration of the Exodus from 
Egypt; around it is a wonderful border of grapevines 
and words regarding the seder: “Pesach”, “Matzah”, 
“Maror”.

Diameter: 37cm. Height: 5cm.

At the bottom is a stamp and number: “Sarreguemines 
/ 743”.

This is a very rare item documenting the manufacture 
of wonderfully designed tableware for the Jewish 
community by the manufacturer “Utzschneider et 
Cie de Sarreguemines”, active between 1875-1900.

From a private collection.

Starting at: 1800$
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רימונים  במיוחד:  נדיר 
ענקיים לס"ת כסף - סגנון 
אלזס-צרפת   - מצוי  לא 

ראשית המאה ה-20
לספר  מפוארים  רימונים  זוג 
לא  באופן  מידות  ענקי  תורה, 
מצוי. עבודת מקורית - אלזס-

ה-20.  המאה  ראשית  צרפת 
עלים  מעניינת:  בעבודה  כסף 
ריקוע  רבים מעוצבים בעבודת 
על  מולחמים  וגזירה,  חריטה 
מעל  זה  חישוקים  שלושה  גבי 
זה בשלושה קומות. בכל קומה 
ובקומה  פעמונים,  תלויים 
ראשונה שרשראות. הסיומת בגג 
הנה בצורת שפיץ המזכיר ראש 
מוגבה.  מחודד  כובע  או  מגדל 
גובה  גרם.   2570 כולל:  משקל 
לתשומת   - ס"מ   46 ממוצע: 
בין  גובה  שינוי  ישנו  לב 

במוט  נוצר  השינוי  השנים, 
המחזיק את הרימון והוא נעשה 
להתאימו  בכדי  תחילה  בכוונה 
בעצי  שישנם  הגובה  להבדלי 
אשכנזי  תורה  בספר  חיים 
חסרות  אחד  בפעמון  סגור. 
 8 ובמשנהו  שרשראות   2
טוב  ועלה אחד. מצב  פעמונים 
פרטי. מאוסף  תמונה.  ראה   -

החל מ: 10000$

 different, the difference
 results from the rod that
 holds the rimon and is
 made intentionally in order
 to adapt it to the height
 differences that exist
 in the atzei Chayim of a
 closed Ashkenazi Torah
 scroll. One is missing
 two chains and the other
 is missing 8 bells and a
 leaf. Good condition )see
 picture(. From a private

.collection

Starting at: 10000$

Especially rare: huge rimonim 
(finials) for a sefer torah. Silver. 
Uncommon style. Alsace, 
France. Beginning of the 20th 
centuryy
 Handsome pair of
 rimonim for a sefer
 torah, uncommonly large.
 Original work. Interesting
 silver work: Many leaves
 are decorated with
h a m m e r / e n g r a v i n g /

 cutting work, soldered on
 three hoops one above
 the other on three levels.
 Bells are hung on each
 floor, and chains on the
 first floor. The finish on
 the roof is in the shape
 of a spike reminiscent
 of a tower head or a
 raised pointed hat. Total
 weight: 2570g. Approx
 height: 46cm—note that
 the heights of the two are 005

בכתב  אסתר  מגילת 
נרתיק  בתוך  אשכנזי 
מפואר כסף עם ציפוי זהב 

- אירופה המאה ה-20

Megillat Esther in Ashkenazi script, 
in side a handsome silver case with 
gold coating. Europe, 20th century
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כמנהג  אשכנזי  כתב  קלף,  על  סופר  בכתב  אסתר  מגילת 
בית יוסף. מגילת המלך, עם איורי כתרים בראשי העמודים.

ס"מ.   33 קלף:  גובה  ס"מ.   26 הכתב:  גובה  שורות,   33
מצב כללי טוב. נתונה בתוך נרתיק מפואר מכסף, בעבודה 
מרהיבה המשלבת חריטה וניסור צמחייה צפופה, והברגה 
זהב  בציפוי  וכתרים  ידית  הקטבים  בשני  חלקים.  ב-5 
והכנסת/הוצאת  לגלגול  כידיות  גם  המשמשים   24K
עם  זהב  בציפוי  תואם  מכסה/מעצור  כמו"כ  המגילה, 
הקדשה  חריטת  לצורך  ריקה  מסגרת  ישנה  במרכז  סוגר. 
המאה  אירופה   - יפהפייה  עבודה  בעלות.  רישום  או 
גרם.  1620 המגילה:  כולל  משקל  ס"מ.   73 גובה:  ה-20. 

החל מ: 4500$

 Megillat Esther, sofer
 script on parchment,
 Ashkenazi )Beit Yosef(
 script. Megillat HaMelech,
 with illustrations of crowns
 at the tops of columns. 33
 lines per column, height
 of writing 26cm, height of
 parchment 33cm. Overall
 good condition. Inside
 a handsome silver case,
 wonderfully made with
 engravings and burned
 illustrations of floral
 patterns, screwed together
 from 5 different pieces.
 On both extremities are
 handles and crowns coated
 in 24k gold, which can also
 be used to roll the scroll
 and to put it inside/remove

 it from the case. There
is also a matching cover/

 stopper coated in gold,
 with a clasp. In the center
 is an empty frame for
 a dedication or note of
 ownership to be engraved.
 Beautiful. Height: 73cm.
 Total weight including

.megillah: 1620g

Starting at: 4500$
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סט מגש השבטים עם ערכת 
תוצרת  חתום  כסף   - תה 

מקסיקו המאה ה-20

Set bearing a platter illustrated 
with the Tribes and a tea set—
stamped silver, Mexico 20th 
century
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ערכה   - מכסף  מפואר  סט 
לתה. כולל:

גדול,  אובלי  מגש   .1
במרכזו עבודת יד מרהיבה 
ירושלים  חריטת  של 
המבנים  נראים  העתיקה, 
הכותל  הבאים:  והאתרים 
כנסת  בית  המערבי, 
החורבה, מגדל דוד, טחנת 
ועוד  משה,  ימין  הקמח 
הארכיטקטוניים,  ממבניה 
השמש  עם  לה  סביב  הריה 
זה  סביב  עליהם.  הזורחת 
ישראל  שבטי  י"ב  חריטת 
מופיעים  ואפרים  כשמנשה 
שמעון  ואילו  בנפרד 
 .)?( כאחד  מופיעים  ולוי 
 - לנשיאה  ידיות  בצדדים 

 Large oval platter—in the  .1
 center is a wonderfully
 handmade engraving of
 ancient Jerusalem, with the
 following sites: the Kotel,
 the Hurva synagogue,
 David’s Citadel, the Yemin
 Moshe Flour Mill, and more
 buildings, as well as the
 mountains surrounding
 it, the sun rising among
 them. Around it is an
 engraving of the 12 Tribes
 )in which Ephraim and
 Menashe seemingly appear
 separately while Shimon
 and Levi are together?(. On
 the sides are handles for

.carrying it. 1265g
 Large milk pitcher with an .2
attached cover and handle—

.927g

 Small pitcher for tea  .3
extract—324g

 Dish for sugar with  .4
 a detachable cover and

 handles—429g
 Additional dish for  .5

.sugar cubes—216g
 All with matching
 engraved decorations.
 At the bottom of each
 item is stamped “Sterling
 925.” Additional stamps
 documenting that
 the work was made in
 Mexico. Overall very good

.condition

 Starting at: 4000$

1265 גרם.
2. קנקן חלב גדול עם מכסה 
 927 וידית אחיזה -  מחובר 

גרם.
3. קנקן קטן לתמצית תה - 

324 גרם.
מכסה  עם  לסוכר  כלי   .4
נשלף וידיות - 429 גרם. 5. 
 - סוכר  לקוביות  נוסף  כלי 

216 גרם.
עיטורים  בחריטת  כולם 
פריט  כל  בתחתית  תואמת. 
 "STERLING 925" חתום: 
המעידות  נוספות  וחותמות 
על ארץ ייצור מקסיקו. מצב 

כללי טוב מאד.

החל מ: 4000$

כסף  כוס  מצוי:  לא  עיצוב 
בשילוב  לקידוש  יוקרתי 
יצור  "תהליך  אמייל  עבודת 
היין" בעיצובו של האמן עזרא 
לנדאו - ישראל המאה ה-20

Unusual design: Expensive silver 
cup for kiddush with enamel 
paintings of the “process of 
making wine”, designed by the 
artist Ezra Landau—Israel, 20th 
century
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לקידוש,  מפואר  כסף  כוס 
בעבודת  מודרני  בעיצוב 
חריטה  תבליט,  יציקה, 
של  שילוב  עם  וניסור. 
אמייל  ציורי   - לוחות 
באיורים  יד,  בעבודת 
יין.  ייצור  תהליך  מתואר 
לראות  אפשר  הגביע  בגוף 
בבית  שהיו  העמודים  את 
אבני  את  וגם  המקדש 
המפורסמות.  ירושלים 
בחלקו העליון סמוך לשפתו 
חיקוי  מסגרת  הגביע  של 
בחלקו  בנוי  שהיה  ל"זר" 
העליון של קודש הקודשים. 
בעיצובו של אמן היודאיקה 
להלן.  ראה  לנדאו,  עזרא 
 6.7 10 ס"מ. קוטר:  גובה: 

 Handsome cup for
 kiddush, modern design
 made by casting,
 embossing, enamelling,
 engraving and sawing.
 Sterling silver 925,
 integrated with enamel
 paintings made by hand,
 with illustrations showing
 the process of creating
 wine. Body of the cup
 highlight pillars which
 were in the Temple, and
 the famous Jerusalem
 stones. The upper portion
 has the film that was built
 at the top of the Holy of
 Holies. Designed by the
 Judaica artist Ezra Landau.
 Height: 10cm. Diameter:
 6.7cm. Weight: 435g.

 .Very good condition

 The artist Ezra Landau
 was born in 1947 in
 Oshgoret, Russia. He
 moved to Israel in 1972.
 Upon moving to Israel, he
 began to design unique
 Judaica items such as:
 Chanukiyot, goblets
 and besamim towers,
 with special and original
 designs. His works have
 been very successful,
 they were purchased
 by the President's
 House and brought as
 gifts to heads of state.
 His renowned work is
 the Temple menorah,
 which is located near
 the Western Wall in
Jerusalem.

 Starting at: 800$

ס"מ. משקל כולל: 435 גרם. 
מצב טוב מאוד. 

נולד  לנדאו  עזרא  האמן 
באושגורט   1947 בשנת 
לישראל  עלה  שברוסיה, 
עלייתו לארץ,  ב-1972. עם 
יודאיקה  פריטי  לעצב  החל 
חנוכיות,  כגון:  מיוחדים 
בשמים,  ומגדלי  גביעים 
מיוחדות  יד  בעבודות 
זכו  עבודותיו  ומקוריות. 
על  נרכשו  רבה,  להצלחה 
והובאו  הנשיא  בית  ידי 
מדינות.  לראשי  כמתנות 
מנורת  היא  הנודעת  יצירתו 
בסמוך  המוצבת  המקדש 

לכותל המערבי בירושלים.

החל מ: 800$
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לוח כסף מפואר, המשלב פלאקים נדירים שנעשו 
עיגול  ירושלם. במרכז  לאמנות בצלאל  מכון  ע"י 
מנהיג  איכר  המתאר  מרהיבה  תבליט  בעבודת 
צמד בקר לחרישה, והכיתוב: "בצלאל ירושלם". 
בצמוד לו משובצים שני אבני חן כחולות. מתחתיו 
מופיע בחריטה: "לוח זה הוא תשורה למר מאיר 
המסורה  עבודתך  על  ותודה  בהוקרה  וויסגל 
הצדדים  משני  החלוצי".  הציוני  לחזון  תרומתך 
עבודות  המגלמים  נוספים  פלאקים  מולחמים 
נדיר עם התיאור המקראי  ובתחתית אחד  אדמה, 
ע"י  קודם  נדיר שיוצר  - תבליט  של "המרגלים" 
בצלאל בשנות ה-20 מנחושת. ומעל הכל תבליט 
ולועזית.  בעברית  הכיתוב  עם  דוד"  "מגדל  גדול 
גב הלוח מחופה קטיפה, מדבקה מאחור פגומה עם 
וייצמן למדע  וויסגל ז"ל מכון  הכיתוב: "...מאיר 
1988 מכירת האוסף". פריט יפהפה נדיר וייחודי 
 36X41 .שנות ה-40 בקירוב משקל: 2480 גרם -

ס"מ. מצב כללי טוב מאד.
 

 Meyer Wolfe Weisgal;( וייסגל  וולף  מאיר 
1977 – 1894( נחשב לאחד מן האבות המייסדים 
ויו"ר הוועד  ויצמן למדע, כיהן כנשיאו  של מכון 
הפועל שלו. נודע בכישוריו בתחום גיוס הכספים 
חיים  ד"ר  של  ימינו  כיד  וכן  והאדמיניסטרציה 
הציונית  התנועה  של  תועמלן  היה  וייסגל  ויצמן. 
ושל מוסדות היישוב בקרב יהודי ארצות הברית. 
ויצמן, ולאורך כל חייו,  במקביל לפעולתו במכון 
בין  ענפה  ציבורית  בפעילות  וייסגל  מאיר  עסק 
הארי  עם  יחד  לישראל  הבונדס  בהקמת  היתר 
מונטור, בפעילות ביטחונית ופוליטית ואף בסיוע 
בהפקת הסרט "אקסודוס", אשר נעשתה בישראל. 
בדמותו  בסרט  שניות  למספר  הופיע  אף  וייסגל 
של  העצמאות  הכרזת  בסצנת  בן-גוריון,  של 
מדינת ישראל. לאחר פטירתו, נקרא פארק המים 
הגדול ברחובות על שמו. וכן רחוב ראשי בקריית 
מיוחדת  בחלקה  טמונים  ורעייתו  וייסגל  המדע. 
במכון ויצמן לרגלי הגבעה שבה שוכן בית הנשיא 

הראשון.

החל מ: 8500$

פלאקים  עם  כסף  לוח 
נדירים בעבודת בצלאל 
 - וייחודית  מקורית 
הקדשה למאיר וויסגל 

ירושלים שנות ה-40

Silver plaque with rare pieces, 
original and unique work of Betzalel. 
Dedication to Meir Weisgal, Jerusalem 
1940s
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 Handsome silver plaque with rare
 pieces made at the Betzalel Academy
 of Art, Jerusalem. In the center
 is a circle embossing depicting a
 farmer leading a pair of oxen for
 plowing, and the inscription “Betzalel
 Jerusalem.” Net to it are inlaid two
 blue gemstones. Under it is the
 engraving: “This plaque is a gift to
 Mr. Meir Weisgal in gratitude for
 his dedicated work and donation to
 the vision of the Zionist Pioneers.”
 On both sides are additional welded
 plaques highlighting agricultural
 work. At the bottom of one is
 a biblical description from the
 Meraglim )Spies(—a rare embossing
 made in the 1920s at Betzalel
 from copper. Above it all is a large
 embossing of David’s Citadel with a
 Hebrew and English)?( inscription.
 The back of the plaque is covered
 in velvet. A sticker on the back is
 defective and bears the inscription:
 “…Meir Weisgal z”l, Weizmann

 Institute for Sciences, 1988,
 estate sale.” Beautiful, rare,
 and unique item—approximately
 1940s. Weight: 2480g. 41x36cm.

 .Overall very good condition

 Meyer Wolf Weisgal )November
 10, 1894 – September 29, 1977(
 was an American journalist,
 publisher, playwright, fundraiser,
 and Zionist activist who served as
 the President of the Weizmann
 Institute of Science and as
 the founding President of Beit
 Hatfutsot )the Jewish Diaspora
 Museum(. In parallel with his
 work at the Weizmann Institute,
 and throughout his life, Meir
 Weisgal engaged in extensive
 public activities, including the
 establishment of the Israel Bonds
 together with Harry Montor,
 security and political activities
 and even assistance in the
 production of the film "Exodus",

 which was made in Israel. Weisgal even
 appeared for a few seconds in the film in
 the character of Ben-Gurion, in the scene
 of the declaration of independence of the
 State of Israel. After his death, the large
 water park in the streets was named after
 him, and a main street in the Science
 Campus. Weisgal and his wife are buried
 in a special section of the Weizmann
 Institute at the foot of the hill where the
First President's House is located.

 Starting at: 8500$

ביד  קופת צדקה עץ מאויר 
- בצלאל ירושלם

Tzedakah box, wood, illustrated by 
hand. Betzalel Jerusalem

008
קופת צדקה מוארכת מעץ, מאוירת ביד מנורות, מגני דוד, 
הכיתובים:  הצדדים  משני  "צדקה",  "ציון"  והכתובים: 

"בצלאל" "ירושלם". 11X7 ס"מ. גובה: 22 ס"מ. 
שמור במצב טוב מאד.

החל מ: 850$

 Long tzedakah box made from wood, illustrated by hand with menorahs, Stars
 of David, and the inscriptions “Zion”, “Tzedakah”. On both sides are inscriptions:

 .“Betzalel”, and “Jerusalem.” 7x11cm. Height: 22cm
.Preserved in very good condition

 Starting at: 850$
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זוג פמוטים כסף פיליגרן 
 - שיש  בשילוב  חתום 
שנות  ירושלם  בצלאל 
במצב  נדירים  ה-20 

מעולה

Pair of silver candlesticks, 
filigree work, stamped, 
integrated with marble. 
Betzalel, Jerusalem, 1920s. 
Rare, excellent condition
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זוג פמוטים מפוארים, שילוב נועז בין שיש וכסף 
בעבודת יד פיליגרן, עבודת בצלאל ירושלם שנות 
ה-20. הבסיס מרובע עשוי מכסף בעבודת פיליגרן 
כאמור, עומד על ארבעה רגלים, מעליו עיגול ובו 
משובץ עמוד שיש בצבע אפרסק בז' עם עיטורים/

כסף  ריבוע  שוב  מחובר  בראשו  לבנים.  גילופים 
בכל  חלק.  בגימור  בזיך  הנושא  לתחתון  תואם 
זווית בריבועים קיימים פרחים משובצים אבני חן 
אדומות. חתום בראש: "10X10 ."925 ס"מ. גובה: 

34 ס"מ. שמורים במצב טוב מאד.

החל מ: 3800$

Pair of handsome 
candlesticks, a powerful 
integration of silver and 
marble, with handmade 
filigree work. The square 
base is made of silver with 
filigree work )standing 
on four legs(. Above it is 
a circle with inlaid with a 
beige/peach marble pillar 
with white decorations 
/ carvings. At the top 
is another silver square 
matching the base, holding 

a candleholder with a clean 
finish. At every angle 
in the squares there are 
flowers inlaid with red 
gems. Stamped at the top 
“925”. 10x10cm. Height: 
34cm. Preserved in very 
good condition.

Starting at: 3800$

אגרטל מתרמיל פגז דיוקן הרצל וקבר רחל 
- חתום בצלאל ירושלם 1918

Vase created by a shell casing, portrait of 
Herzl and Rachel’s Tomb. Stamped Betzalel, 
Jerusalem 1918

שנוצר  נרתיק/ארגטל 
מתרמיל פגז תותח שנאסף 
במלחמת  הקרב  משדות 
עבודת  הראשונה.  העולם 
 ,1918  - ירושלים  בצלאל 
עם דיוקן הרצל וקבר רחל. 
וריבה  אלן  אוסף  )ראה 
ישראל(  במוזיאון  סליפקה 
פליז  עשוי  עצמו  התרמיל 
חריטה  בעבודת  ומעוטר 
בסגנון  יפהפייה  ומילוי 
כסף  עיטורי   - דמשק 
צמחייה  לסירוגין,  ונחושת 
במרכז:  מלכותיים.  וזרים 
העבר  ומן  הרצל  דיוקן 
השני קבר רחל והכתובות: 
"ירושלם"  "בצלאל" 
הפגז  בתחתית  "הרצל". 

 Package/vase created
 from a shell casing
 gathered from the
 battlefield of the First
 World War, made by
 Betzalel in 1918, with a
 portrait of Herzl and
 Rachel’s Tomb )see the
 Collection of Ellen and
 Riva Slipka in the Israel
 Museum(. The shell

 itself is made of brass
 and is decorated with
 beautiful engraving
 work in a Damascus
 style—silver and
 copper decorations
 inlaid, floral patterns.
 In the center are
 the illustrations. At
 the bottom of the
 shell are stamps of

של  שונות  ייצור  חתימות 
ביד  וחריטה  עצמו  הפגז 
של תאריך השנה: "1918". 
קוטר: 10 ס"מ. גובה: 29 
ס"מ. מצב כללי טוב מאד. 
לְִאִתּים  ַחְרבֹוָתם  "וְִכְתּתּו 
לְַמְזֵמרֹות  וֲַחנִיתֹוֵתיֶהם 
ֶחֶרב  ּגֹוי  ֶאל  גֹוי  יִָשּׂא  לֹא 
ִמלְָחָמה"  עֹוד  יִלְְמדּו  וְלֹא 

)ישעיהו ב ד(

החל מ: 1200$

 manufacturers, and
 the engraving of the
 date 1918. Diameter:
 10cm. Height: 29cm.
 Overall very good

.condition

 Starting at: 1200$
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מתפרק  פיס  סנטר 
וינה   - חתום  כסף   -

המאה ה-20
בסגנון  ונקי,  חלק  בגימור  עבודה  מרשים,  פיס  סנטר 
אירופאי, עבודת יציקה הלחמה וחריטה. בסיס רחב הנושא 
ארבעה עמודי מלכות המחזיקים קערה עגולה עם מסגרת 
בעבודת ניסור. הקערה מתפרקת בהברגה מהרגל. חותמות 
על  וכן בתחתית הקערה המעידות  והקערה  הרגל  על  כסף 

ארץ ייצור - וינה המאה ה-20.
 

משקל כולל: 640 גרם. מידות הבסיס: 14X14 ס"מ. קוטר 
הקערה: 20 ס"מ. גובה כולל: 25.5 ס"מ. 

דפיקות קלות במקומות לא בולטים, מצב כללי טוב מאד.

החל מ: 450$

 Wonderful centerpiece,
 work done with a clean
 and shiny finish, European
style, casting/welding/

 engraving work. Wide base
 bearing four pillars holding
 a round bowl with a frame
 cut into a pattern. The
 bowl can be taken apart
 by unscrewing it from the
 pillars. Silver stamps on the
 leg and the bowl and the
 base of the bowl—Vienna

 .20th century

 Total weight: 640g.
 Dimensions of the base:
 14x14cm. Diameter of the
 bowl: 20cm. Total height:

 .25.5cm
 Light defects in a few
 inconspicuous places.
.Overall very good condition

 Starting at: 450$

Centerpiece that 
can be taken apart; 
stamped silver. 
Vienna, 20th century

013

גדולים  פמוטים  זוג 
כסף   - ומרשימים 
גרמניה   - חתום 

המאה ה-20

012

זוג פמוטות כסף, גדולים מאד ומרשימים. עבודה בגימור 
גיאומטריות  וצורות  ונקי, עם חריטה עדינה: צמחיה  חלק 
גבוה.  משושה  בסיס  על  עומד  הלחמה.  ועבודת  שונות 
חתום כל אחד על צלע הבסיס: "925" וחותמות כסף שונות 

המעידות על ארץ ייצור - גרמניה המאה ה-20. 

משקל כולל: 672 גרם. קוטר הבסיס: 14 ס"מ. גובה: 36.5 
ס"מ. דפיקות קלות במקומות אחדים, מצב כללי טוב מאד.

החל מ: 450$

Pair of large and 
wonderful candlesticks. 
Stamped silver. 
Germany, 20th century

 Pair of silver candlesticks, very large and
 wonderful. Work done with a clean, shiny finish,
 with a delicate engraving: plants and geometric
 shapes, welding work. Stands on a tall hexagonal
 base. Each is stamped on the side of the base
 “925”, with other silver stamps testifying that the

 .work was made in Germany

 Total weight: 672g. Diameter of the base: 14cm.
 Height: 36.5cm. Light defects in a few places,

.overall very good condition

 Starting at: 450$

גדולים  פמוטים  זוג 
כסף   - ומרשימים 
גרמניה   - חתום 

המאה ה-20

012



2021

ענקי  ברונזה  תבליט 
"חזן  ביופיו  מרהיב 
אימבר  ניקי   - התפלה" 

חתום וממוספר

015

פסל ברונזה ענקי עבודת חרש 
בית  חזן  את  המגלם  ותבליט, 
הכנסת בעמוד התפילה מעוטף 
בטלית ועטור בתפילין, לפניו 
מרעים  והוא  הסידור  פתוח 
הכיתוב:  מעליו  בקולו, 
"ואמרו אמן". עבודה מרהיבה 
נדיר   - בעומק  שלבים  עם 
מסוגו בין עבודותיו של האמן 
 -  "Nicky Imber" החתום: 

ניקי אימבר. 

שחור.  שיש  לוח  על  עומד 
גובה:  ק"ג!.   27 כולל:  משקל 

60 ס"מ. 

ממוספר 4 מתוך 12. 

 )Nicky Imber( אימבר  ניקי 
הוא כינויו של איגנץ אימברמן 
 Ignaz Imbermann 1920 –(
1996(, פסל וצלם יהודי הידוע 
"משואה  פסלי  סדרת  בשל 
בגן  המוצבים  לתקומה" 

Huge, beautiful bronze 
statue—“A Chazan in 
Prayer”—Nicky Imber, 
signed and numbered

 Wonderful bronze statue
 depicting a synagogue
 chazan at the lectern,
 wrapped in a tallis
 and tefillin, with an
 open siddur in front
 of him as he raises his
 voice. Above him is the
 inscription: “v’Amru
 Amen”. Wonderful work
 of several phases. By
 Nicky Imber. Stands on a
 black marble base. Total
 weight: 27kg. Height:
 .60cm. Numbered 4 of 12

 Nicky Imber is the
 nickname of Ignaz
 Imbermann )1920-1996(,
 a Jewish sculptor and
 photographer who made
 a series of statues
 entitled “From Shoah
 to Tekumah” placed in

 the public park of Carmiel.
 Imber was born in Vienna
 in 1920 )a relative of Naftali
 Herz Imbar, the author
 of HaTikvah(. After the
 annexation of Austria by
 the Nazis in 1938, he was
 sent to Dachau where he
 managed to escape. In 1943
 he joined the British Army,
 and after the war lived in
 Canada and South Africa,
 where he developed his art.
 Between 1978-81 he built
 a huge series of statues
 commemorating the Shoah
 and Judaism’s rebirth,
 placed at the art park at
 the entrance to the city of
 Carmiel. At that time he
 moved to Israel. He died in
1996 in Vienna

 Starting at: 5000$

נולד  אימבר  בכרמיאל.  ציבורי 
ב-1920.  אוסטריה  בירת  בווינה 
אימבר,  הרץ  נפתלי  של  )קרוב 
סיפוח  לאחר  "התקווה"(  מחבר 
אוסטריה על ידי הנאצים ב-1938 
נכלא במחנה הריכוז דכאו משם 
הצליח להימלט. ב-1943 הצטרף 
המלחמה  ולאחר  הבריטי,  לצבא 
אמריקה,  ובדרום  בקניה  שהה 
לעצמו  ועשה  באומנות  עסק  שם 
שם כפסל. בין 1978 ל-1981 בנה 
את  המנציחים  ענק  פסלי  סדרת 
בגן  המוצבים  והתקומה,  השואה 
כרמיאל.  לעיר  בכניסה  הפסלים 
וביסס  לישראל,  עלה  זה  בשלב 
ב-1996  נפטר  ביתו.  את  בה 

בווינה.

החל מ: 5000$

תבליט ברונזה ענקי 
המקדש  בית  עתיק 
מרהיב ביופיו - אמן 

לא ידוע

014

לוח ברונזה גדול, עבודת תבליט וחרש מדהימה המגלמת 
התבליט  המקדש.  ובית  הבית  הר  העתיקה,  ירושלים  את 
של  סמטאותיה  נראים  הקדמי  כשבחלקו  כתמונה  נעשה 
וחצרות,  המדרגות  בעלי  שלה  האבן  בתי  עם  ירושלים 
השטח מנוקד עצי ברוש ושיטה, ובמעלה התבליט מופיע 
בהדרו בית המקדש. מעל הכל מסוככים עלי גפנים נוטפי 

אשכולות... עבודה יפהפייה לא מצויה ויחידה מסוגה. 

משקל: 38 ק"ג!. 53X90 ס"מ. מצב טוב מאד.

החל מ: 3500$

Huge, antique 
bronze relief work of 
the Beit HaMikdash, 
gorgeous. Unknown 
artist

 Large bronze plaque with an embossed relief
 of ancient Jerusalem, the Temple Mount,
 and the Holy Temple. The relief is made as a
 picture with the alleys of Jerusalem with its
 stone houses with stairs and courtyards in
 the front, the area is dotted with cypress and
 acacia trees, and at the top the relief appears
 in the splendor of the Temple. Above all, vine
 leaves dripping with clusters ... beautiful, rare

 .work, the only one of its kind

.Weight: 38kg! 90x53cm. Very good condition

 Starting at: 3500$
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מרהיב  שיש  אריח 
בחריטת הכותל המערבי 

- חתום ממוסגר

017

עבודה  נעשתה  בו  פרגמון/אפרסק?,  בצבעי  שיש  אריח 
המערבי  הכותל  את  המתארת  חרש  מעשה  אמנותית 
)הקטנה(  הישנה  הכותל  רחבת  עם  נפלאה,  באמנות 

ודמויות מתפללים.

מסגרת  בתוך  נתון  ס"מ.   30X30 ומרשים  ייחודי  פריט 
מפוארת: 55.5X55.5 ס"מ. חתום: "אשר שושן".

ניתן יהיה לקבל עפ"י דרישה אישור מקוריות על פריט זה 
מגלריה מובילה בישראל

החל מ: 1200$

Marble tile with an 
engraving of the Kotel. 
Stamped and framed

 A marble tile in Pergamon/peach color,
 with artistic engraving of the Kotel, the

.older Kotel area, and people praying

 Unique item, 30x30cm. Inside a frame
“55.5x55.5cm. Stamped: “asher Shushan

 A certificate of authenticity from a
 leading Israeli gallery will be provided

.upon request for this item

 Starting at: 1200$

מרשים  ברונזה  פסל 
ניקי   - התורה"  "אהבת 

אימבר חתום וממוספר

016

המגלם  ביופיו,  מרהיב  ברונזה  פסל 
יהודי עבדקן מחבק בדבקות ספר תורה, 
פסל המביע את המושג היהודי הקדוש 
התורה".  "אהבת   - קמאי  והשורשי 
חתום: "Nicky Imber" - ניקי אימבר. 

עומד על לוח עץ שחור.

Impressive bronze statue, “Ahavat 
HaTorah” (Love of Torah). Nicky 
Imber, stamped and numbered

Impressive bronze 
statue, “Ahavat 
HaTorah” (Love 
of Torah). Nicky 
Imber, stamped 
and numbered

 Total weight: 9.3kg. Height: 45cm.
.Numbered 4 of 25

 A certificate of authenticity from a
 leading Israeli gallery will be provided

.upon request for this item

 Nicky Imber is the nickname of Ignaz
 Imbermann )1920-1996(, a Jewish
 sculptor and photographer who made a
 series of statues entitled “From Shoah
 to Tekumah” placed in the public park
 of Carmiel. Imber was born in Vienna in
 1920 )a relative of Naftali Herz Imbar,
 the author of HaTikvah(. After the
 annexation of Austria by the Nazis in

משקל כולל: 9.3 ק"ג. גובה: 45 ס"מ. 
ממוספר 4 מתוך 25.

יהיה לקבל עפ"י דרישה אישור  ניתן 
מקוריות על פריט זה מגלריה מובילה 

בישראל

הוא   )Nicky Imber( אימבר  ניקי 
 Ignaz( אימברמן  איגנץ  של  כינויו 
Imbermann 1920 – 1996( היה פסל 
פסלי  סדרת  בשל  הידוע  יהודי  וצלם 
בגן  המוצבים  לתקומה"  "משואה 
ציבורי בכרמיאל. אימבר נולד בוינה 
של  )קרוב  ב-1920.  אוסטריה  בירת 
נפתלי הרץ אימבר, מחבר "התקווה"( 
לאחר סיפוח אוסטריה על ידי הנאצים 

דכאו  הריכוז  במחנה  נכלא  ב-1938 
משם הצליח להימלט. ב-1943 הצטרף 
שהה  המלחמה  ולאחר  הבריטי,  לצבא 
עסק  שם  אמריקה,  ובדרום  בקניה 

באומנות ועשה לעצמו שם כפסל.
פסלי  סדרת  בנה  ל-1981   1978 בין 
והתקומה,  השואה  את  המנציחים  ענק 
לעיר  בכניסה  הפסלים  בגן  המוצבים 
לישראל,  עלה  זה  בשלב  כרמיאל. 
ב-1996  נפטר  ביתו.  את  בה  וביסס 

בווינה.

החל מ: 1500$

 1938, he was sent to Dachau where he
 managed to escape. In 1943 he joined
 the British Army, and after the war lived
 in Canada and South Africa, where he
developed his art.

 Between 1978-81 he built a huge series of
 statues commemorating the Shoah and
 Judaism’s rebirth, placed at the art park
 at the entrance to the city of Carmiel. At
 that time he moved to Israel. He died in
1996 in Vienna

 Starting at: 1500$
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מרהיב  שיש  אריח 
רבי  חורבת  בחריטת 
חתום   - החסיד  יהודה 

ממוסגר

019

עבודה  נעשתה  בו  פרגמון/אפרסק?,  בצבעי  שיש  אריח 
חורבת  הכנסת  בית  את  המתארת  חרש  מעשה  אמנותית 
רבי יהודה החסיד, מתואר ומגולם בדיוק רב עם האבנים 
מנוקד  השטח  ובינותיו  המבנה,  את  המרכיבות  הקטנות 

בעצים חשופים.

מסגרת  בתוך  נתון  ס"מ.   30X30 ומרשים  ייחודי  פריט 
מפוארת: 55.5X55.5 ס"מ. חתום: "אשר שושן".

ניתן יהיה לקבל עפ"י דרישה אישור מקוריות על פריט זה 
מגלריה מובילה בישראל

החל מ: 1200$

Marble tile with an engraving 
of the Hurva synagogue of 
Rabbi Yehuda HaChassid. 
Stamped and framed

 A marble tile in
 Pergamon/peach color,
 with artistic engraving
 of the Hurva synagogue
 of Rabbi Yehuda
 HaChassid. Depicted
 and embodied with
 great precision with the
 small stones that make
 up the structure, and
 between it the area is
 dotted with exposed

.trees

 Unique item, 30x30cm.
 Inside a frame
 55.5x55.5cm. Stamped:

““asher Shushan

 A certificate of
 authenticity from a
 leading Israeli gallery
 will be provided upon

.request for this item

 Starting at: 1200$

מרהיב  שיש  אריח 
בחריטת עיר ומגדל דוד 

- חתום ממוסגר

018

עבודה  נעשתה  בו  פרגמון/אפרסק?,  בצבעי  שיש  אריח 
באמנות  דוד  עיר  את  המתארת  חרש  מעשה  אמנותית 
דוד  מגדל  מתנשא  ובאופק  בפרונט  מבנים  עם  נפלאה, 

המפורסם.

מסגרת  בתוך  נתון  ס"מ.   30X30 ומרשים  ייחודי  פריט 
מפוארת: 55.5X55.5 ס"מ. חתום: "אשר שושן".

ניתן יהיה לקבל עפ"י דרישה אישור מקוריות על פריט זה 
מגלריה מובילה בישראל

החל מ: 1200$

Marble tile with an 
engraving of the city 
and David’s Citadel. 
Stamped and framed

 A marble tile in Pergamon/peach color,
 with artistic engraving of buildings and,
 in the background, the famous David’s

.Citadel

 Unique item, 30x30cm. Inside a frame
“55.5x55.5cm. Stamped: “asher Shushan

 A certificate of authenticity from a
 leading Israeli gallery will be provided

.upon request for this item

 Starting at: 1200$
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צפת   - נייר  על  שמן 
מרדכי   - העתיקה 

לבנון חתום מקורי

021

סמטאות  נייר,  על  שמן  ציור 
רבות המסתורין של העיר צפת 
האמן  של  במכחולו  העתיקה, 

מרדכי לבנון - חתום.

Oil on paper – Ancient Tzfat. Mordechai 
Levanon, original signature

Oil painting on 
paper, the small 
alleyways of 
Ancient Tzfat, 
a work created 
by the artist 
Mordechai 
Levanon. Signed.

 Inside a handsome frame protected
 by glass, dimensions including frame

.72x92cm

 A certificate of authenticity from a
 leading Israeli gallery will be provided

.upon request for this item

 Mordechai Levanon )Weiss( )1901-1968(
 was an important Israeli landscape
 artist. He won the Dizengoff Prize
 for 1940 and 1961. He studied under
 the artist Yitzhak Frankel )Frenel(,
 and lived in the Michlol neighborhood
 of Tel Aviv. He later quit his regular
 employment and worked full-time as

נתון בתוך ממסגרת מפוארת ומוגן 
מסגרת:  כולל  מידות  בזכוכית, 

92X72 ס"מ.

דרישה  עפ"י  לקבל  יהיה  ניתן 
זה  פריט  על  מקוריות  אישור 

מגלריה מובילה בישראל

 –  1901( )וַיְיס(  לבנון  מרדכי 
הנוף  ציירי  מחשובי  היה   )1968
דיזנגוף  פרס  זוכה  הישראלים. 
למד  ו-1961.   1940 לשנת 
פרנקל  יצחק  הצייר  אצל  ציור 
)פרנל(, והתגורר בשכונת מחלול 
כל  עזב  מכן  לאחר  אביב.  בתל 
כבנו  לציור.  והתמסר  עבודה 
בטרנסילבניה  בעיירה  רב  של 
מסיפורי  הקודש  ארץ  את  הכיר 
התמזגה  לארץ  וכשהגיע  התנ"ך, 

תפיסתו הרוחנית של המקום עם 
היה  ב-1929  הפיזיים.  הנופים 
והשתתף  "מסד"  מקבוצת  חלק 
ארץ-ישראל.  אמני  בתערוכות 
בירושלים.  השתקע  ב-1938 
בצפת  סטודיו  פתח  ב-1963 
לבין  בינה  זמנו  את  חילק  ומאז 

ירושלים.

החל מ: 1300$

 an artist. As the son of a rabbi in a
 town in Transylvania, he knew the Holy
 Land from the stories of the Bible, and
 when he arrived in Israel, his spiritual
 perception of the place merged with the
 physical landscapes. In 1929 he was part
 of the Masad group and participated in
 exhibitions of Israeli artists. In 1938 he
 settled in Jerusalem. In 1963 he opened
 a studio in Tzfat and from then on split
his time between there and Jerusalem.

 Starting at: 1300$

)ריק(  כתובה  טופס 
על  סופר  בכתב  צבעוני 
נייר עם איורים - עבודת 
יד מרהיבה - שנות ה-50 

בקירוב
על  סופר  בכתב  כתובה  טופס 
למילוי  המופיעה  השנה  נייר, 
הנה חמשת אלפים ושבע מאות 
לבריאת העולם )ראשית שנות 
1940(. "כפי הסכמה   | הת"ש 
ת"ו".  בירושלים  הנהוגה 
העדים,  כלה,  החתן  שמות 
הנם  העדכנית  והשנה  העיר, 

ריקים למילוי.

באיורים  מעוטרת  הכתובה 
יד  בעבודת  רבים  צבעוניים 
משני  דקל  עצי  מרהיבה: 
דוד,  ומגני  דגים  הצדדים, 
טווסים  צמד  חופפים  ממעל 
צמחייה,  מוקפים  ססגוניים 
עם  מנורה  מופיעה  במרכז 
לציפורים  בינות  שופר 
מסביב  וענפיהם.  ורימונים 

Ketubah form (blank), colorfully 
done, sofer script on paper with 
illustrations. Wonderfully done by 
hand. 1950s (approx.)

 A ketubah form written on
 a piece of paper, the year
 that appears to be filled
 in here is five thousand
 and seven hundred for the
 creation of the world )early
 1940s(. “According to the
 agreement customary in
 Jerusalem.” The names of
 the bride and groom, the
 witnesses, the city, and the
 current year are empty to

.be filled in

 Decorated with colorful
 illustrations, done by hand:
 palm trees on both sides,
 fish and Stars of David,
 with a pair of peacocks
 on top surrounded by
 plants. In the center is a
 menorah, a shofar, birds,
 pomegranates. Around it

מפסוקים  המורכבים  מסגרות 
ולכל  הנישא  לזוג  וברכות 

הקרובים.

נתונה בתוך מסגרת עץ מפוארת 
כולל  מידות  בזכוכית.  ומוגנת 
כתמים  ס"מ.   71X93 מסגרת: 
פריט  מרטיבות,  כתוצאה  שונים 

אותנטי שמור במצב טוב מאד.

דרישה  עפ"י  לקבל  יהיה  ניתן 
זה  פריט  על  מקוריות  אישור 

מגלריה מובילה בישראל

החל מ: 500$

 are frames composed of
 verses and blessings for

.the couple

 In a handsome wooden
 frame, protected with
 glass. Including the frame:
 93x71cm. Various stains
 as a result of moisture,
 authentic item preserved in

.very good condition

 A certificate of authenticity
 from a leading Israeli
 gallery will be provided
.upon request for this item

 Starting at: 500$
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שמן  סימבוליקה 
ירושלים  בד  על 
בן   - העתיקה 
אברהם נחמני חתום

023

על  שמן  מרהיב  ציור 
העתיקה  ירושלים  בד, 
יצירת  לחומות,  מבעד 
משובבת  סימבוליקה 
צבעים  במשחק  עין 
יום  וירח  שמש  מרנין, 

וליל בערבוביה.

Symbolist work, oil on fabric, Ancient 
Jerusalem. Ben Avraham Nachmani, signed

Wonderful illustration, 
oil on fabric, Ancient 
Jerusalem, a playful 
piece with a merry 
play of colors, sun and 
moon, day and night in 
a jumble.

 Signed “Avraham”,
 and on the back in
 English: “The artist Ben

.“Avraham Nachmani

 Inside a handsome
 frame, dimensions:

.73x83cm

 A certificate of
 authenticity from a
 leading Israeli gallery
 will be provided upon

.request for this item

 Starting at: 2000$

עבודתו   - בלועזית,  גם  ומאחור  "אברהם"  חתום 
של האמן בן אברהם נחמני.

מסגרת:  כולל  מידות  מפוארת,  מסגרת  בתוך  נתון 
83X73 ס"מ.

ניתן יהיה לקבל עפ"י דרישה אישור מקוריות על 
פריט זה מגלריה מובילה בישראל

החל מ: 2000$

שמן על נייר - צפת העתיקה - מרדכי לבנון חתום מקורי
שנוצרה  יפהפייה  יצירה  לחומה,  מבעד  העתיקה  ירושלים  ציור 

בטכניקה מיוחדת בשילוב של שמן ואקריליק על קרטון גלי.

Ancient Jerusalem in a unique technique-Ben Avraham 
Nachmani, signed
Illustration of Ancient Jerusalem through its walls,
a beautiful work created using a unique technique merging oil and 
acrylic on a wavy cardboard
Wonderful work with strong colors, the 
Shomrei choma can be seen at the gates. 
Signed “Avraham”, and on the back in English: 
“The artist Ben Avraham Nachmani”.

Inside a handsome frame, dimensions: 
85x70cm.

גם שומרי החומה בשער. חתום: "אברהם"  נראים  עזים,  עבודה מרהיבה בצבעים 
ומאחור גם בלועזית. - עבודתו של הצייר בן אברהם נחמני.

נתון בתוך מסגרת מפוארת, מידות כולל מסגרת: 70X85 ס"מ.

ניתן יהיה לקבל עפ"י דרישה אישור מקוריות על פריט זה מגלריה מובילה בישראל.

החל מ: 1500$

A certificate of authenticity from a 
leading Israeli gallery will be provided 
upon request for this item.

 Starting at: 1500$
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שואה:  אפמרה 
אוסף גדול ויחודי 
נייר  פריטי  של 
ושטרות  מסמכים 
ממחנה  שונים 
הריכוז הנאצי גטו 

טרזיינשטט
של  גדול  אוסף 
אמפרה  פריטי 
טרזיינשטט  מגטו 
באלבום  מסודרים 
ההם.  השנים  מן 
מכיל  אלבום 
גלויות,  שטרות, 
אישורים, כרטיסים, 
שהופקו  ומסמכים 
השנים  בין  בגטו 

.1944-1942

ככל הנראה הוכן האלבום בידי אחד מאסירי 
אשר  פריט  כל  בשעתו  שמר  אשר  הגטו 
ויעניין  השואה  זיכרון  את  ישמר  כי  העריך 
את הדורות הבאים. בין היתר מכיל האלבום 
הגטו  שטרות  שבעה  הבאים:  הפריטים  את 
במצבים טובים - בערכים 1, 2, 5, 10, 20, 
הגטו  של  חיסון  פנקס  קרונה.  ו-100   50
לעבודה  יציאה  אישורי  שני   .1942 משנת 
משנת 1942. כרטיס עובד במחלקת החשמל 
גלויות מן המחנה  1943. שנים עשר  משנת 
הוראות  שתי  גזורות(.  )חלקן  וסביבתו 
1944. שני אישורי מעבר  התייצבות משנת 

מאת היודנראט של הגטו משנת 1944.

37 פריטים בס"ה, מודבקים על עשרה דפים 
מדפי האלבום. גודל ומצב משתנים.

אוסף נדיר וחשוב, וקשה להשגה תחת קורת גג 
אחת.

גודל האלבום 34.5X24.5 ס"מ.

והדבקה  שימוש  סימני  קרעים.  מנותקים,  דפים 
במספר דפים.

מראשוני  היה  טרייזנשטט  ריכוז(  )מחנה  גטו 
המחנות אשר הוקמו ע"י הנאצים, בתחילה שימש 
כגטו  מכן  ולאחר  גרמניה,  יהודי  של  לכליאתם 
לדוגמה ולמכונת התעמולה של הנאצים, למעשה 
על אף התנאים הטובים יותר ששררו בגטו יחסית 
לשאר הגטאות, רובם המוחלט של אלו אשר באו 

בשעריו נספה בימי השואה הי"ד.

החל מ: 1000$

Ephemera from the Shoah: Large, unique collection of paper documents 
and bills from the Theresienstadt Ghetto and concentration camp

Large collection of ephemera from the Theresienstadt Ghetto and camp organized in an album. 
Contains bills, postcards, certificates, cards, and documents produced in the ghetto between 
1942-44.

The album was probably prepared 
by a prisoner of the ghetto who 
preserved any document that 
appeared to him/her of value in 
preserving the memory of the 
Shoah. There are 7 ghetto bills in 
good condition, valued at 1, 2, 5, 10, 
20, 50, 100 krona. There is a ghetto 
vaccine booklet from 1942. Two work 
exit certificates from 1942. One 
employee card for the Electricity 
Division in 1943. 12 postcards from 
the camp and its environs )some 
cut(. Two staging orders from 1944. 

Two transit certificates from the 
ghetto’s Judenrat in 1944.

Total of 37 items taped on 10 leaves. 
Various sizes and conditions.

Rare and important collection, difficult 
to gather so many things together in 
one place.

Size of the album: 24.5x34.55cm.

Pages detached, tears. Signs of use, 
tape in a number of places.

 Theresienstadt was one of the first
 camps established by the Nazis. At
 first it was used to imprison German
 Jews, and then as a propaganda ghetto
 to fool the international community.
 In fact, despite the better conditions
 prevailing in the ghetto relative to
 the other ghettos, the vast majority
 of those who came through its gates
perished during the Shoah. Hyd.

Starting at: 1000$ 

מקורי  בד  על  שמן 
מנשה   - שלום  יונות 

קדישמן חתום
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ציור מקורי שמן על בד, צמד יונות שלום/ציפורי אהבה. מן הצד 
מתנשא עץ ברוש רענן.

חתום מאחור ע"י האמן הישראלי הנודע מנשה קדישמן בלועזית. 
ללא מסגרת: 30X30 ס"מ. מצב טוב מאד.

החל מ: 550$

Oil on canvas, original, 
Doves of Peace-Menashe 
Kadishman, signed
Original artwork, oil on canvas, a pair of doves for peace/

.love. From the side rises a pretty cypress tree

 Signed on the back by the Israeli artist Moshe Kadishman
.)Latin script(. Not framed: 30x30cm. Very good condition

Starting at: 550$
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של  העברית  בחתימתו  נאה  מכתב 
אל   - מונטיפיורי  משה  השר  הנדיב 
רבני ירושלים - לונדון תרכ"ט | 1869

מכתב נאה הנושא את הלוגו "HOLY LAND", מאת סיר משה מונטיפיורי 
מושיען של ישראל במאה ה-19, המכתב נשא במקור צ'ק )טשעק( לרווחת 

הקהילה היהודית בירושלים - לונדון תרכ"ט.
המכתב ממוען לרבני ירושלים מכל החוגים רבי אברהם אשכנזי, רבי דוד 
בן שמעון )הדב"ש(, רבי אליעזר דן "הרלב"ג", רבי ניסן ב"ק )אותו העריך 
ועוד  העיר(,  יהודי  עבור  כלכלי  לעוגן  יהפך  דפוסו  שבית  בתקווה  השר 

רבנים רבים...

את מכתבו חותם השר במילים "והבוחר בציון ימהר ויחיש לרחם על שארית 
נחלתו"

על פי חותמות הדואר, עברה המעטפה מספר תחנות, מלונדון לצרפת ומשם 
לאלכסנדריה ומלאכסנדריה לירושלים.

20X25 ס"מ.
סימני קיפול, כתם קל, מצב טוב מאד.

כותב המכתב, משה מונטיפיורי: הדמות הלאומית הנערצת ביותר באותה 
והכל מתוך אהבתו  היהודים,  אחיו  לעזרת  הנשגבים  תקופה, בשל מעשיו 
האדירה לעם ישראל. "המעתיר בעד טוב עמו", הוא חותם במכתב המיוחד 

שלפנינו.

למעלה ממאה שנים חי משה מונטיפיורי, ואת כל ימיו הקדיש כליל לטובת 
העם היהודי. הוא קנה לו שם עולם בפעולותיו הכבירות לטובת עם ישראל 

Letter bearing the logo “Holy Land”, 
from Sir Moses Montefiore. The 
letter originally included a check for 
the benefit of the Jewish community 
in Jerusalem.
The letter is addressed to a variety 
of Jerusalem rabbis: Rabbi Avraham 
Ashkenazi, Rabbi David ben Shimon 
)the Dvash(, Rabbi Eliezer Dan )the 
Ralbag(, Rabbi Nissan Beck )whom 
Sir Montefiore hoped would turn 
his printing house into an economic 
anchor for the city’s Jews(, and many 
more.

The letter is signed: “v’habocher 
b’tzion yemaher v’yachish lerachem al 
sheerit nachalato”
Based on the postage stamps, it 
seems that the envelope passed 
several stations: London to France, to 
Alexandria, to Jerusalem.
25x20cm. Creases, light stain, very 
good condition.

 The author of the letter, Moshe
 Montefiore: the most revered national
 figure at the time, due to his sublime
 deeds to the aid of his Jewish brothers,
 all out of his immense love for the people
 of Israel. "He who pleads for the good of
 his people, " he concludes in the special
letter before us.

 Moshe Montefiore lived for over a
 hundred years, devoting all his days
 entirely to the benefit of the Jewish
 people. He acquired a famous name as a
 result of his great actions for the benefit
 of the people of Israel in all its diasporas:
 in Europe, Asia, Africa, and especially for
 the regenerating Jewish settlement in the
 Land of Israel, whose existence cannot
 be described without Montefiore's help.
 Thanks to his lofty status and his sublime
 influence, the man became a kind of
 ambassador of the Jews. He appeared as
 a miraculous figure and as a savior, and in
 many Jewish homes in prior generations
 his image appeared alongside pictures

Nice letter with the Hebrew signature of Sir Moses Montefiore. To Jerusalem 
rabbis. London 1869

על כל פזוריו: באירופה, באסיה, באפריקה, ובמיוחד למען הישוב היהודי המתחדש בארץ ישראל, אשר אי אפשר לתאר את קיומו מבלי עזרתו 
של מונטיפיורי. הודות למעמדו הרם, סגולותיו הנפשיות והשפעתו הנעלה, נעשה האיש מעין שגרירם של היהודים. הוא הופיע כדמות מופלאה 
וכמלאך גואל ומושיע, ובבתי ישראל רבים בדור הקודם היתה תלויה תמונתו של השר הצדיק – יחד עם תמונות הגר"א מוילנה, רבי יצחק אלחנן 
ספקטור מקובנה, ועוד. לא היה כמעט בית יהודי בכל רחבי תבל - מרוסיה ועד מרוקו, מאוסטריה ורומניה עד למצרים וסוריה וארץ־ישראל 
- שלא היתה תלויה בו ב״כותל המזרחי״ תמונתו הפטריארכלית של השתדלן הישיש, בכיפה השחורה על ראשו, בלבושו האופייני. המוני בית 
ישראל העריצו אותו, רקמו אגדות סביבו ושרו שירים לכבודו. רבבות יהודים נשאו על שפתותם בהתפעלות ובחרדת קודש את השם הנכבד 

"מונטיפיורי". השם הזה היה לסמל הגדולה והכבוד, הנדיבות והצדקה, הישועה והרחמים.

וגדולי  התורה  גדולי  עם  להיפגש  מקפיד  היה  מגיע,  שהיה  מקום  בכל  רבה.  היתה  לתורה  אהבתו  רבנן.  מוקיר  היה  מונטיפיורי  תורה:  אהבת 
האדמו"רים. בשנת תרכ"ז הקים בעיר מגורו ראמסגייט בית מדרש בשם "אוהל משה ויהודית", בו למדו קומץ אברכים מעולים, אשר הוא החזיקם 

בכספו. "מונטיפיורי היה בר אוריין, ובכל יום שנה פרקו בתלמוד עם תוספות ומפרשים", העיד אחד מבני דורו במאמר שפרסם בעתונות.

החל מ: 1500$
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 of the Vilna Gaon, Rabbi Yitzhak
 Elchanan Spector of Kovna, and
 more. Very few homes across
 the Jewish world )from Russia to
 Morocco, Austria and Romania to
 Egypt, Syria, and Israel( lacked a
 portrait of Sir Montefiore on its
 “Eastern wall”, with a black kippah
 on his head, wearing his usual
clothes.

 Ahavat Torah: Montefiore cherished
 the rabbis. His love for the Torah was
 great. Wherever he went, he made
 sure to meet with the great men of
 the Torah and the great Admors. In
 1867 he established a Beit Midrash
 in his city of Ramsgate, called “Ohel
 Moshe v’Yehudit”. "Montefiore
 was a bar oriyan, and every day of
 the year the Talmud was unpacked
 with additions and commentaries, "
 testified one of his contemporaries
in an article published in the press.”

Starting at: 1500$ 

היטליר  די  הגדה 
אלגורי  חיבור   -
יהודי  הצלת  על 
צפון אפריקה בימי 
רבאט   - השואה 
 -  1943  | תש"ג 

עותק שלם ויפה
הגדה די היטליר - חיבור אלגורי בערבית יהודית 
בימי  אפריקה  צפון  יהודי  סיפורם של  את  המספר 
הזעם בשואה ואת נס הצלתם מציפורני הנאצים - 

מאת נסים בן שמעון רבאט תש"ג.

"מעשה זרא מעשה פיאם לכביר מוסוליני: היטליר 
בהגדה  וסיאנו..."  ריבנטרוף  לממזר:  וגורינג 
הבריטים,  ההיא,  התקופה  גיבורי  כל  מופיעים 
מכתיר  בנים  בארבעה  וכו'.  רוזזוולט  סטלין, 
המחבר את הבריטים כבן החכם, את היטלר ימ"ש 
כבן הרשע, את האמריקאים כבן התם ואת מוסוליני 

כשאינו יודע לשאול.

פגמים  המקורית.  המעטפת  עם  עמ',   13 דף,   ]1[
מינוריים במעטפת, מצב טוב מאד.

החל מ: 300$

 Haggadah de Hitler, an
 allegory telling the story of
 North African Jewry during
 the Shoah and the miracle
 which saved them from
 the Nazis. By Nasim ben

.Shimon, Rabat 1943

 The heroes of the period
 all appear in the Haggadah:
 the British, Stalin,
 Roosevelt, etc. The four
 sons are ascribed by the
 author as the British )the
 wise son(, Hitler )the evil

 son(, the Americans )the
 simple son(, and Mussolini
 )the son who does not know

.)how to ask

 leaf, 13 pages, with  ]1[
 the original jacket. Minor
 defects to the jacket, very

.good condition

 Starting at: 300$

028
Haggadah de Hitler – an allegorical work on 
the rescue of North African Jewry during the 
Shoah. Rabat 1943. Complete, pretty copy
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נדיר: שלוש מגילות רות 
השירים  ושיר  קהלת 
יד סופר על קלף  בכתב 

- אירופה המאה ה-19

031

מגילות רות, קהלת ושיר השירים. כתובות על קלף אחד. בכתב 
יד סופר - כתב אשכנזי נאה כמנהג  בית יוסף.

בבתי כנסיות הנוהגים עפ"י דעת הגר"א, בשלושת הרגלים קורא 
שליח הציבור את המגילות, בברכה, מתוך מגילה כשרה.

גובה הקלף: 26 ס"מ. 3 יריעות. 15 עמודים. 42 שורות.

של  התחתון  בחלקו  כתם  הראשון.  בעמוד  זעירים  נקבים  שני 
במספר  דהוי  וכתב  כתמים  קהלת.  במגילת  הראשון  העמוד 

מקומות. נדיר ביותר. לא נבדקה כשרותן של המגילות.

החל מ: 500$

T h r e e 
Megillot on 
P a r c h m e n t . 
Europe, 19th 
Century. Rare

 The books of Ruth, Kohelet and Shir HaShirim, written on
.one parchment. In pleasant Ashkenazi writing

 In synagogues which follow the Vilna Gaon’s rulings, the
 cantor reads the megillot on the three pilgrim festivals with

.a blessing from a kosher scroll

.Height of parchment: 26 cm. 3 sheets. 15 columns. 42 lines

 Two tiny holes in the first column. A stain at the bottom
 part of the first column of the book of Kohelet. Overall

.condition: Good

 Starting at: 500$

ידוע  לא  אוטוגרף 
שומרוני  פירוש 
בראשית  לספר 
בערבית במצב נדיר 
שומרון  נאבלוס   -

המאה ה-18
מכיל  ורהוט,  אחיד  ערבי  בכתב  כרס,  עב  יד  כתב 
פירוש   - על ספר בראשית  פירוש שומרוני  אוטוגרף 
דנידיא.  מרים  אבן  איברהים  מוסלם  מאת  ידוע.  לא 

נאבלוס )שכם( - שומרון המאה ה-18.

עבה  נייר  חדשה,  כריכה  ס"מ.   21X16 דף.  כ-250 
ואיכותי, קרעים וקיפולים בחלק דפים, כתמים, מצב 

כללי מעולה.

החל מ: 3000$

 Thick volume written in uniform, formal Arabic. Contains
 an autograph of a Samaritan commentary on the Book of
 Genesis )an unknown commentary(. By Muslam Ibrahim
 ibn Maryam Denidiya. Nablus )Shechem(, Samaria, 18th

.century

Around 250 leaves, 16x21cm. New binding, thick and high-
 quality paper, tears and folds in some pages, stains,

.overall excellent condition

 Starting at: 3000$

030

Unknown autograph of a 
Samaritan commentary 
on the Book of Genesis, in 
Arabic, in rare condition. 
Nablus, Samaria, 18th century
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קלף בכתב יד רב אלפס )רי"ף( - איטליה המאה ה-15
קלף בכתב יד, כתיבה איטלקית נאה, מכיל קטע מהלכות רב אלפס - רי"ף על מסכת ברכות, סוף פרק שביעי ותחילת פרק שמיני. מעט שינויים 

מהנדפס לא נבדק לעומק.

כתוב משני עבריו ס"ה 4 עמודים כתובים. המאה ה-27X19 .15 ס"מ. בצד אחד קרע בקצה מחסר מהטקסט ראה תמונה.

החל מ: 400$

 Handwritten leaf, pretty Italian script, containing an excerpt from
 the Hilchot Rav Elfas—the Rif on Masechet Brachot, end of the 7th
 chapter and beginning of the 8th. A few differences from what was

.printed—not checked thoroughly

 Written on 2 sides, total of four written columns. 15th century.
 19x27cm. One side has a tear at the edge and with missing writing.

.See picture

Starting at: 400$

Manuscript leaf On parchment of 
Rav Elfas (the Rif)-Italy, 15th century

033

032

עם  מקרא  יד  בכתב  דף 
המאה  אשכנז   - תרגום 

ה-13/14 הוצא מכריכה
כתב יד מרובע על קלף עתיק 
בכתיבה  מכריכה,  שהוצא 
אחד  דף  נאה,  קליגרפית 
מכיל  עבריו,  משני  כתוב 
בראשית  ספר  מסוף  קטע 
את  המתאר  ויחי  פרשת 
וציוויו  אבינו  יעקב  פטירת 

אל יוסף בנו קודם מותו.
שני עמודות - עמודה מרכזית עם מקרא מנוקד עם טעמים, 

ובצידה עמודה צרה באותיות קטנות עם תרגום אונקלוס.

צרפת  או  לגרמניה  אופייניים  והסגנון  הכתב  ס"מ.   22X18
המאה ה-13-14.

חוקרי בית המכירות "קדם" זיהו את הכתב כדומה לכתב-יד 
תורה עם תרגום שנכתב בקרישטא ארנאוט )Crest, דרום-

הסופר  ידי  על   ,1296  - ליצירה  ה'נ"ו  בשנת  צרפת(  מזרח 
 Jesus College, MSS. 95-97, יד  )כתב  אהרן  בן  מנחם 
באוקספורד(.  הבודליאנה  בספריית  כיום  הנמצא   ,95-97
)ראה: עדנה אנגל ומלאכי בית אריה, אסופת כתבים עבריים 
הלאומית  האקדמיה  אשכנזי,  כתב   – ג'  כרך  הביניים,  מימי 

הישראלית למדעים, ירושלים תשע"ז, לוח 31(.

החל מ: 500$

Leaf handwritten with mikrah and 
targum. Ashkenaz, 13-14th century, 
taken from bindings
Block-letter manuscript on parchment, antique, 
taken from binding. Pretty, calligraphic writing, one 
page written on both sides, containing a section from 
the end of Bereishit (Parshat Vayechi), describing the 
death of Yaakov and his commandment to his son 
Joseph before his death.

Two columns: a central column 
with the mikrah, niqqud and 
taamim, and on the side is a 
narrow column with smaller 
letters and Onkelos translation.

18x22cm. The script and style 
are characteristic of Germany 
or France in the 13-14th 
centuries.

Researchers from the Kedem 
auction house identified the 
writing as similar to a Torah 

manuscript with targum written 
in Crest, southeastern France 
in 1296, by the sofer Menachem 
ben Aharon )MSS 95-97, Jesus 
College, held by the Bodleian 
Library in Oxford(. See: Edna 
Angel and Malachei Beit Aryeh, 
collection of Hebrew writings 
from the Middle Ages, vol. 3 – 
Ashkenazi script, Israeli National 
Academy of Science, Jerusalem 
2017, 31(.

Starting at: 500$ 
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אוסף כתבי יד עתיקים על קלף 
לערך  ה-15/16  המאה  תימן   -

- הוצאו מכריכות
מספר דפי קלף עתיקים שהוצאו מכריכות, מכילים קטעי מקרא ותרגום בכתב יד. 

תימן המאה ה-15 וה-16 לערך.

*קטע מספר בראשית פרשת וילך, תרגום ארמי.

*קטע מסוף ספר במדבר ותחילת ספר דברים, מקרא ותרגום ארמי.

*קטע מספר במדבר פרשת בלק, מקרא ותרגום ארמי.

*קטע מספר שמות פרשת תרומה, מקרא ותרגום ארמי.

4 דפים כתובים משני עבריהם, מצבים שונים ראה תמונות.

החל מ: 500$

A number of antique parchment pages taken from bindings, containing 
excerpts from mikrah and targum. Yemen, 15=16th century.

1. Bereishit, Parshat Vayetze, Targum in Aramaic.

2. From the end of Bamidbar and the beginning of Dvarim, mikra and 
Aramaic Targum

3. Bamidbar, Parshat Balak, mikra and Aramaic Targum

4. Shmot, Parshat Terumah, mikra and Aramaic Targum

Total of 4 written leaves on both sides, various conditions )see pictures(

Starting at: 500$ 

035

Collection of 
sections of antique 
manuscripts on 
parchment—Yemen, 
15-16th century 
(approx.). Removed 
from bindings

בכתב  עמודים   4
הרמב"ן  חידושי  יד 
יבמות  מסכת  על 
ה-15/16  המאה   -

לערך
4 עמודים בכתב יד, מכילים בתוכנם מחידושי הרמב"ן 
שינויים  ע"ב. מעט  ו-נ  מה  יבמות מדפים  על מסכת 
מהנדפס. כתיבה מזרחית נאה ואחידה, נראה שהוצא 
 20X14.5 בקירוב.  ה-16  או  ה-15  המאה  מכריכות. 

ס"מ. כתמים ופגמים ראה תמונות.

החל מ: 400$

4 handwritten pages containing Chiddushei HaRamban 
on Yevamot, daf 45 and 50 )amud bet(. A few 
differences from the printed version. Pretty, uniform 
Mizrahi handwriting, probably taken from bindings. 
14.5x20m. Stains and defects )see pictures(.

Starting at: 400$ 

034

4 handwritten pages with 
Chiddushei HaRamban on 
Masechet Yevamot. 15-16th 
century (Approx)
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נדיר  מסמך  ההשכמה"  על  "הסכמה 

יהודית  לקהילה  הצצה   - והיסטורי 

באיטליה של מעלה ראשית המאה ה-19
מסמך מעורר השראה, בכתיבה אשורית נאה. בו מקבלים על עצמם יהודי 

הקהילה לבוא בזמן לתפילת שחרית:

בכותרת: "הסכמה על ההשכמה" ומתחת הכיתוב: "להיות כי בבוקר בבקר 
עצלה תפיל תרדמה, עצת היצר שהזמן גרמה, לעפעפים תנומה, ועצת ד' 
היא תקום עז כנמר וכארי התנשא על כן מצוה לאניש לזרוזי נפשיה..."

מתחת ההקדמה רבת הרושם מופיעים תקנות בענין זה בחמשה סעיפים.
"כל או"א ממנו חתומי מטה אם לא יכנס בבוקר לבית הכנסת בבוקר קודם 
התחלת פיטום הקטורת בלחש יחוייב לפרוע חצי סולדו" )מטבע איטלקי 
לפני מאתים שנה( אח"כ מופיעים החריגים והפטורים מן הקנס )החולה 
ערומים  להלבשת  ילך  שהכסף  כך  על  והסכמה  וכד'(,  הדרך  מן  והבא 
מבני  כא'  יהיה  "...ואז  היכלו.  וסדור  הבית  ולבדק  יתומים  ולהספקת 
החבורה זריזותו יביאהו לידי טהרה והבא ליטהר מן השמים יסייעוהו, 
את כל הנ"ל קיבלו עליהם הבאים על החתום... ויהי רצון שתשרה שכינה 

במעשה ידינו כיר"א".

בין החותמים על המסמך: "יהושע בן ציון סגריי" )-אודותיו ראה להלן( 
"זבדיה  קולון"  "עזריאל  פולייסי"  אשר  "יוסף  סגריי"  שמואל  "יצחק 

קולון" "שמואל כהן" "מנחם נורצי" "מרדכי ואלברה" "... לוי".

בארזי הלבנון מופיע בתקופה זו רב בשם: רבי יהושע בן ציון סגרי בן רבי 
אלישע, נבחר לרבה של קאסאלי שבאיטליה בערך בשנת תק"ה ושימש 
כרבה של העיר קרוב לשבעים שנה כפי עדותו בהקדמתו לספרו "קיצור 
דיני טריפה". נפטר ט"ו טבת תקס"ט 1809. )ארזי הלבנון עמו' 836(. 
שאר השמות הינם או נפוצים מאד כך שקשה לייחס בבירור, או שחסר 
מידע אודותם, בכל מקרה מדובר במשפחות מיוחסות מוותיקי קהילות 

איטליה.

30.7X20.4 ס"מ
כתמים, קרעים בצד ימני עם פגיעות בטקסט, ראה תמונה.

פריט יהודי איטליאני מקורי הנותן הצצה נדירה לעבודת הבורא ומלחמת 
היצר של יהודים יקרים באיטליה של מעלה לפני כ-200 שנה.

החל מ: 300$

An inspiring document, in beautiful Assyrian script. In 
it, the Jews of the community take it upon themselves 
to arrive on time for the morning prayer.

The title is “An Agreement on Awakening”, under which 
is the inscription: “It is so that daily in the morning 
the lazy will fall asleep, the advice of the yetzer that 
hazman grama, to the eyelids a nap, and the advice of 
Hashem is to awaken strongly like a leopard and lion, 
to take upon oneself the mitzvot for those zruzei 
nafshei…”

Under the introduction are takanot on that subject 
with 5 points.
“All those below-signed, if they do not enter the 
synagogue before the pitom haketoret belachash will 
have to give up half a soldo ]an Italian coin of 200 years 
ago]” Then there are lists of exceptions and exemptions 
from the penalty )the traveller, the sick person, etc.(, 
and an agreement that the money will go to clothe the 
indigent and provide for orphans and bedek habayit.
“And then it may be that the members who are zerizim 
to come to tahara, Hashem will help them, all those 
above accepted all this upon themselves…may the 
shechina be among them.”

“Haskama al HaHashkama” – rare 
and historic document, a window 
into a Jewish community in Italy, 
beginning of the 19th century

Among the signatories are: “Yehoshua ben Zion Sigrai”, 
“Yitzhak Shmuel Sigrai”, “Yosef Asher Polisai”, “Azriel Kolon”, 
“Zevadya Kolon, ” “Shmuel Kohen, ” “Menachem Nurtzi”, 
“Mordechai Valbera”, “…Levi.”

 Arzei HaLevanon lists a rabbi of the period by the name of Rabbi
 Yehoshua ben Zion Sigrai, son of Rabbi Elisha, chosen rabbi of
 Casale in Italy, approximately 1745, who served as rabbi of the
 town for close to 70 years, according to his testimony in the
 introduction to his book “Kitzur Dinei Treifa.” He died in 1809
 )Arzei HaLevanon p. 836(. The other names are very common
 so it is difficult to clarify them, or there is no information
about them.

20.4x30.7cm.

Stains, tears on the right-hand side with damage to text, see 
picture.

An original Italian Jewish item that gives a rare glimpse into 
the work of the Creator and the war of the yetzer of dear Jews 
in Italy about 200 years ago.

Starting at: 300$

לחולי  תפלה  נדיר:  סגולה  דף 
רבי שלמה  ידו של  אבעבועות בכתב 
מיכאל יונה מטורינו - איטליה המאה 

ה-18
"רבון העולמים ואדוני האדונים, שליט בעליונים ומושל בתחתונים... 
עם  הקטנים  עולליו,  ועל  טפיו  ועל  עליו  וחמול  עמך  על  ד'  חוסה 
רפא  נא  א-ל  האבעבועות.  בחולי  והמנוגעים  המדוכאים  הגדולים 
נא להם ותוציאם מצרה לרוחה... הסר מעליהם נגעך ותאמר למלאך 
המשחית הרף ידך... והסר ממנו ומכל עמך בית ישראל כל מיני חולי 

וכל מיני מדוה כדבר שנאמר והסיר ד' ממך כל חולי...".

ידו  בכתב  ואחידה,  נאה  איטלקית  בכתיבה  ומרגשת  ארוכה  תפילה 
של רבי שלמה מיכאל יונה מטורינו זצ"ל. בכותרת: "תפלה על חולי 

אבעבועת הנקרא ואיול"ם".

לארבע,  המקופל  דף  של  אחד  צד  על  כתוב  כתמים,  קטנים,  נקבים 
הטקסט קריא וברור.

הגאון רבי שלמה מיכאל יונה אב"ד טורינו מגאוני רבני איטליה במאה 
ה – 18. גיסו של רבי יחיאל חיים טריויש אב"ד וירצילי. ישב תחילה 
באליסנדריה שבאיטליה וקיבל תורה מפי רבי אליהו הלוי, מרבו זה 
קיבל גם בחכמת האמת. כשהגיע החיד"א בדרך שליחותו שם נקשרה 
לאב"ד  נתמנה  מכן  לאחר  לידידים.  ויהיו  החיד"א  של  בנפשו  נפשו 
העיר טורינו ומשם החליף עם החיד"א מכתבי ידידות והערכה. אחד 
ממכתביו הוא שיר תהילה מיוחד שכתב לכבוד החיד"א ובו מכנה עצמו 
"צעיר שבצעירי צעירי תלמידיו". החיד"א אף הוא העריכו מאוד וכתב 

עליו בחביבות מופלגת )אצי' לחכמי איטליה עמ' 480(.

החל מ: 500$

“Master of the Universe and Lord of Lords, ruler of the upper 
and lower worlds…protect your people and have mercy on it 
and on your children, the young and old, suffering from the 
smallpox. Please G-d remedy them and release them from 
their troubles…take from them your disease and tell your 
Angel of Death to desist…take from us and from the Jewish 
people all manner of illnesses…”.

A long, emotional prayer written in Italian script )pretty and 
uniform(, handwritten by Rabbi Shlomo Michael Yonah of 
Torino. Title: “Prayer for those sick with smallpox, also called 
Vaiolum.”

Small holes, stains, written on one side of a leaf folded in 
four, the text is readable and clear.

 Rabbi Shlomo Michael Yonah, Av Beit Din of Torino, an Italian
 sage of the 18th century. Brother-in-law of Rabbi Yehiel Haim
 Trivish, Av Beit Din of Vircelli. He first resided in Alessandria,
 Italy, and learned under Rabbi Eliyahu HaLevi. When HaHida
 came there they met one another and exchanged letters of
 friendship. One of the letters was a song of praise which he
 wrote especially for HaHida. HaHida really appreciated him
 and wrote very nice things about him )Encyclopedia of Italian
Sages, p. 480(.

Starting at: 500$ 

Rare segulah daf: 
Prayer for those 
sick with smallpox, 
handwritten by 
Rabbi Shlomo 
Michael Yonah of 
Torino (Italy). 18th 
century
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Binder filled with dozens of handwritten pages on a 
variety of issues from talmidei chachamim:
1. Halachic note written in the margins of a book )torn 
out(, probably by Rabbi Mendele of Desh, son of the 
Admor Mareh Yehezkel. - Rabbi Menachem Mendel 
)1818-1885( was a student of the Chacham Sofer and the 
Yismach Moshe, he founded the Desh Chassidus and was 
Rabbi of the town. He wrote the Shut book Avnei Tzedek 
on the Even HaEzer, the Avnei Mishpat on the Choshen 
Mishpat, Shaarei Tzedek on the Orech Chaim, and the 
Shaarei Tzedek on the Yoreh De’ah, and also wrote the 
Maagalei Tzedek on the Torah )two sections(
2. Copy of the beginning of the Will of Rabbi Pinchas 
Michael of Antipole, author of the Drashot Rapam. From 
when he travelled to Berlin for medical reasons.
3. Chiddushei Torah on parshiyot Shlach and Chukat, 4 
large pages filled with a cramped handwriting. At the top 
of the page is a small note which reveals a tiny bit about 
the author of the writing: “Sent to Atiniya to receive 
the approbation. Who is the sender??? Maybe my son 
Viznitza!”
4. Certificate of hasmacha for shechita, Yemenite 
writing, with Yemenite signatures. Student Yuda N. 
Salam, written in Aden.
5. Early kabbalah of the Chatam Sofer yeshiva in Tzfat. 
On the back are stamps: “Beit Knesset of Z. Sacks, Tel 
Aviv, ” with signature “Zeev Sacks”.
6. Blank first leaf with handwritten dedication and 
signature of “Avraham Yaakov Kestenbaum”, with the 
title “Morenu” for Rabbi Shmuel Shmelki.”
7. Stamp of the Admor Rabbi Yisrael Friedman of Pashkan 
on a raffle ticket for the Mifal HaPayis, 1960
8. Note handwritten about the actions of an Admor at 
the Hanover train station, from a chassid who wrote it 
down for memorial purposes. Not known which Admor or 
the author
9. Leaf of chiddushei Torah handwritten, early note. On 
a kushiya of the Maharsha on laws of Pat Chama and 
a Chavit Petucha and Dinei Ta’arovet and Chametz and 
more.
10. Leaf handwritten on the subject of the “Chiuv to 
Study Chochmat Emet”, probably Rabbi Feivush, a Shoel 
u’Bodek in Tzfat.

Collection of letters and 
handwriting from gedolei Yisrael 
of the 18th century onward

11. Letter from Rabbi Chaim Yisrael Gottstein, a shoel 
u’bodek in Pittsburgh )USA(, addressed to Rabbi Shmuel 
Heller. From 1912.
12. Leaf handwritten with Chiddushei Torah on the korban 
Shnei HaLechem. At the beginning notes: “And in my 
Chiddushei Agadah I wrote to interpret…”
13. Original postcard from Mishkoltz, with official stamp. 
With a letter with faded handwriting, above which are 
calculations.
14. Letter with Chiddushei Torah from a dear son to a loving 
father. At the beginning he gives many titles to his father. 
4 large written pages.
15. Early Chiddushei Torah handwritten, on kiddushei Biya in 
a few different methods, and the kashrut of the offspring. 
4 written pages.
16. Antique daf of chiddushei Torah, on zechiya, chaluka, 
and yerusha. 3 written pages. Tape on the first leaf, 
creases.
17. 2 leaves of antique chiddushei Torah, on Masechet 
Beitzah )first chapter(, 4 written pages.
18. “Divrei Aggadah L’Yisrael”—an antique note, a pretty 
explanation of the question of the wise son in the Pesach 
Haggadah, and the father’s answer. Large leaf written on 
both sides.
19. Letter from rabbis and administrators of the Klalit 
yeshiva and Talmud torah, from 1928. Handwritten by the 
gabbay Eli Issachar Lier)/b(liech from L)en(iska)?(. With 
names of donors and a request to daven for them and 
send them receipts. With a stamp of the Chatam Sofer 
institutions from Tzfat.
20. Antique Chiddushei Torah, on the Torah and Psalms, 
by “Am”ur Av Beit Din of Werfelet”—perhaps referring to 
Rabbi Yehoshua Katz, author of the Shut Mahari Katz. 4 
written pages and more on bits of pages.
21. Note in Yiddish, perhaps written to a dear son. 1897. 
Leaf cut in half.
22. Leaf of chiddushei torah, “besiyata d’shamya chai al 
m”s b”m 2nd chapter”. Written on two sides, seems to have 
been torn from a notebook.
23. Poster, kol koreh from Tzfat, 1912. On the back are 
handwritten history chapters of the Jewish people
24. Blank first leaf with the signature “Yisrael Kahane”

The material was not checked thoroughly, various 
conditions, the manuscript pages have wear and stains, 
some have faded over the years, mostly in good condition.

Starting at: 500$

אוסף מכתבים וכתבי יד מגדולי 
ואילך ה-18  במאה  ישראל 

קלסר גדוש בעשרות דפים כתובים בכתב יד, בנושאים שונים ומגוונים 
מתלמידי חכמים שונים:

1. הערה הלכתית כתובה על שולי ספר שנתלשו, ככל הנראה בכתב ידו 
של רבי מנדלי מדעעש בנו של האדמו"ר בעל ה"מראה יחזקאל" זי"ע. - 
רבי מנחם מנדל )תקע"ח - תרמ"ה( תלמיד החת"ם סופר והישמח משה, 
מייסד חסידות ֶדעׁש ורב העיירה. מחבר ספרי השו"ת "אבני צדק" על 
אה"ע, "אבני משפט" על חו"מ, "שערי צדק" על או"ח ו"שערי צדק" על 

יו"ד, ובנוסף חיבור "מעגלי צדק" על התורה בשני חלקים.
2. העתק התחלת צוואת רבי פנחס מיכאל מאנטיפלע בעל דרשות הרפ"ם. 

מעת שנסע לברלין לרפואה.
3. חידושי תורה על פרשיות שלח וחקת, 4 עמודים גדולים מלאים בכתב 
צפוף, בראש העמוד מוצמדת פתקית קטנה המגלה טפח ומכסה טפחיים 
על זהות הכותב: "נשלח לאטיניא לקבל הסכמה מי השולח??? אולי בני 

וויז'ניצא"!.
4. תעודת הסמכה לשחיטה בכתב תימני עם חתימות תימניות. לתלמיד 

יודא ן' סאלם ן' יודא נכתב בעדן שנת ב' תמ"ה לשטרות.
מאחור  צפת,  בעיר  סופר  חתם  גדולה  ישיבה  של  מוקדמת  קבלה   .5

חותמות: "בית הכנסת של ז. זקס תל אביב עם חתימה: "זאב זקס".
6. דף פורזץ עם הקדשה בכתב יד וחתימת "אברהם יעקב קעסטענבוים" 

ובו נתינת התואר "מורנו" לרבי שמואל שמעלקי נ"י".
7. חותמת של האדמו"ר רבי ישראל פרידמן מפאשקן על כרטיס הגרלה 

של מפעל הפיס משנת 1960.
הרכבת  בתחנת  מסוים  אדמו"ר  של  מעשיו  אודות  יד  בכתב  רישום   .8
בהנובר, מעשה חסיד שרשם לעצמו לזכרון, לא נודע לנו מי האדמו"ר 

וזהות הכותב.
9. דף חידושי תורה בכתב יד, רישום מוקדם. בנושא קושיית המהרש"א 

בדיני פת חמה וחבית פתוחה ודיני תערובת וחמץ ועוד.
10. דף בכתב יד בנושא "חיוב ללמוד חכמת האמת", ככל הנראה של רבי 

פייבוש שו"ב דצפת.
11. מכתב מרבי חיים ישראל גוטשטיין שו"ב מפטרבורג-אמריקה ממוען 

לרבי שמואל העליר. משנת תרע"ב.
מציין:  בתחילתו  הלחם,  שני  קרבן  על  תורה  חידושי  יד  בכתב  דף   .12

"ובחדושי אגדה שלי כתבתי לפרש...."
13. גלויה מקורית מהעיר מישקולץ, עם חותמת רשמית. נושאת מכתב עם 

כתב דהוי ומעליו רישומי חשבונות.
פותח בתארים  אוהב, בתחילתו  לאב  יקר  מבן  תורה  חידושי  14. מכתב 
ומתנסח  דקדוק  גם  בשלב  הרעיון..."  וזך  המשכיל  אבי  "לכבוד  נאים: 

בסגנון. 4 עמודים גדולים כתובים.
15. חידושי תורה מוקדמים בכתב יד, בעניין קידושי ביאה בכמה אופנים 

וכשרות הולד. 4 עמודים כתובים.
עמודים   3 וירושה.  חלוקה  זכיה  בעניין  מוקדם,  תורה  חידושי  דף   .16

כתובים. הדבקות בדף הראשון, קמטים.
17. 2 דף חידושי תורה מוקדמים, על מסכת ביצה פרק ראשון, 4 עמודים 

כתובים.
הבן  שאלת  על  נאה  הסבר  מוקדם,  רישום  לישראל"  אגדה  "דברי   .18

החכם בהגדה של פסח ותשובת האב. דף גדול כתוב משני עבריו.
תרפ"ח.  משנת  הכללית  והת"ת  הישיבה  ומנהלי  רבני  אל  מכתב   .19
בכתב יד הגבאי אלי ישכר ליער)/ב(ליך מל)נ?(יסקא. בו מפרט שמות 
התורמים והנודרים ומבקש להעתיר בעדם ולשלוח להם קבלות. מופיעה 

חותמת של מוסדות חתם סופר בעיר צפת.

"אמו"ר  בשם  ותהילים  התורה  על  מוקדמים,  תורה  חידושי   .20
בעל  כ"ץ  יהושע  ברבי  ומדובר  יתכן   - ווערפעלעט"  דק"ק  אב"ד 

שו"ת מהר"י כ"ץ. 4 עמודים כתובים ועוד שיירי דפים.
21. רישום באידיש, אולי מכתב לבן יקר. תאריך 1897. הדף חצוי 

לשנים.
22. דף חידושי תורה מוקדם, "בסייעתא דשמיא חי' על מ"ס ב"מ 

פרק שני". כתוב משני עבריו נראה שנתלש ממחברת.
מאחוריהם  תרע"ב.  מהשנים  צפת  מהעיר  קורא  קול  כרזות   .23

מופיע בכתב יד פרקי היסטוריה לעם ישראל.
24. דף פורזץ עם חתימה: "ישראל כהנא".

עם  יד  הכתבי  שונים,  מצבים  נחקר,  ולא  כראוי  נבדק  לא  החומר 
פגעי זמן וכתמים, בחלקם דהה הכתב עם השנים, רובם במצב טוב.

החל מ: 500$
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Rare: manuscript of a siddur for the whole year, in 2 
volumes. Habban, Yemen. End of the 19th century
Yemenite manuscript, a siddur for the whole year-complete! Following the nusach of the Jews of 
Habban, which is similar to that of the Baladim but in this manuscript there are some additions 
that accord with the Shami tradition. This manuscript has unique additions following the Habbani 
tradition, such as “Hashem Shamati Shma’acha Yarati” in the Shacharit prayer. The niqqud 
also features differences from the Baladi nusach, and the order of prayers, such as starting with 
Baruch She’amar and then saying zemirot, and Mehulal appears at the end of the zemirot before 
Yishtabach. There is also a difference in the Refa’einu blessing and in a few other places.

The manuscript is that of a village 
scribe and is not an expert; the 
style matches Habban, and the 
colophon )p. 182b( notes: “The 
scribe … Yehi ben Mussa known 
Ashar…completed on Thursday and 
the 5th of Sivan of 1899”.

2 volumes in the original leather 
bindings, made by hand, matches 
the period. Part 1: 228 leaves. From 
leaf 184 onward the handwriting 
changes. Part 2: 214 leaves. Total 
of around 670 handwritten pages. 
Binding and leaves are detached, 
stains and defects, overall good 
condition.

Starting at: 3000$ 

039

נדיר ואינו מצוי: כתב יד סידור לכל השנה ב-2 כרכים - 
חבאן תימן סוף המאה ה-19

לכל  סידור  תימני,  יד  כתב 
השנה, שלם! על פי נוסח יהודי 
לנוסח  קרוב  זה  נוסח  חבאן 
מכתב  בחלק  אולם  הבאלדי 
הוספות  ישנם  שלפנינו  יד 
השאמי.  בנוסח  שקיימות 
ייחודית  תוספות  היד  בכתב 
"ה'  כגון  חבאן  יהדות  לנוסח 
 - יראתי"  שמעך  שמעתי 
גם  בניקוד  שחרית.  בתפילת 
נמצא שינוי מהנוסח הבלאדי 
וכך גם הסדר בנוסח התפילות 
כדוגמת מתחיל בתפילת ברוך 
זמירות,  מכן  ולאחר  שאמר 
והמהולל מופיע בסוף הזמירות 
שינוי  כמו"כ  ישתבח,  לפני 
במקומות  וכן  רפאנו  בברכת 

נוספים הסדר שונה.

[עמ'  בקולופון  לחבאן,  התואם  בסגנון  מומחה,  אומן  של  ואינה  כפרית  הכתיבה 
182ב'[: "הכותב קל הקלים... יחיא בן מוסא הידוע אסער [אשער[... נשלם ביום 
לשטרות  שנין  עשרי  ותשע  ומאתן  אלפין  תרין  שנת  סיון  לחודש  וחמשה  חמישי 

[ב'רי"ט לשטרות = תרס"ח ליצירה - 1899([".

2 כרכים בכריכת עור מקורית בעבודת יד תואמת לתקופה. חלק 1: 228 דף. מדף 
כריכה  כתובים.  עמ'  כ-670  סה"כ  דף.   214  :2 חלק  שונה.  בכתיבה  ואילך   184

ודפים מנותקים, כתמים ופגמים שונים, מצב כללי טוב.

החל מ: 3000$
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Rare manuscript of 
unprinted practical 
kabbalah: Mafte’ach 
Shlomo – Iraq 1932. 
Copied from an 
ancient manuscript

Rare manuscript, a copy of the book “Mafte’ach Shlomo” on “magic, goralot, and practical 
kabbalah, segulot and remedies. Attributed to King Solomon. The book contains vows of 100 
demons written by Solomon, their names, how to defeat them, and what they are responsible for…”

Mizrahi handwriting with many 
kabbalistic illustrations. The back 
of the binding has the name of the 
scribe: “Faraj Yehezkel Rachamin 
ben Yaakov Yehezkel Rachamin”. 
He notes: “This book was hidden by 
a Jew since 1705 and today )which is 
1931, 28th of Tishrei(, I copied it, and 
it is originally from Amsterdam. The 
manuscript referred to as the original 
exists and resides in Oxford—a 
facsimile edition of it was printed 
in 1914, a limited edition of only 
300 copies. We have consulted one 
such copy and confirmed complete 
accordance between this manuscript 
and the original.

The work itself is composed from 
a number of smaller sources which 
are referred to by different names 
in different sets of manuscripts: 
“King Solomon”, “Sefer HaMaor”, 
“MiMaalot HaYare’ach”, “Sefer 
HaNisionot”. The work itself has 
never been printed and was only 
released, as stated, in a facsimile 
edition or in bits and pieces.

For more on the work, see the article 
by Gal Sofer on Hebrew Manuscripts 
of Mafte’ach Shlomo and his chapter 
on the magic of Shabbtaists. In the 
Kobetz Kabbalah )Los Angeles, 2015(, 
vol. 32, pp. 135-174, esp. 136-151. And 
the article by Yisrael Weinstock – 
Alpha Beta of Metatron, in Temirin, 
vol. 2 )1982(, p. 55.

Later there is an inscription: “This 
book is new and all tried and tested, a 

copy of the manuscript in Vienna, which 
was in Prague”. Under the title is a smaller 
bit of writing: “And it is unknown…it 
came into my possession and I carried out 
the mitzvah of returning a lost item…I 
found it and copied it…this is the labor 
following the great philosopher Rabbi 
Yehuda Diklosh from these 7 sections…”.

72, 7 leaves. Total of 142 written pages. 
Leaf 13 has tears and missing text. 
21x32cm. No binding, moisture stains and 
wear, very good condition.

Starting at: 5000$ 

כתב יד נדיר בקבלה מעשית שלא נדפס: מפתח שלמה - 
עירק תרצ"ב | 1932 - הועתק מכתב יד קדמון

ספר  העתקת  נדיר,  יד  כתב 
העוסק  שלמה"  "מפתח 
וקבלה  גורלות  במאגיה, 
ורפואות.  סגולות  מעשית, 
ע"ה.  המלך  לשלמה  מיוחס 
שדים  מאה  השבעות  בספר 
שמותיהם,  שלמה,  שכתב 
הם  מה  ועל  להשביעם  כיצד 

אחראים..."

שם  מופיע  הכריכה  בגב  רבים.  קבליים  איורים  עם  מזרחית  כתיבה 
המעתיק: "פרג' יחזקאל רחמין בן יעקב יחזקאל רחמין" ומציין: "זה 
יתן הטוב  ד'  גם  מזמן שנת  ישראל  נחבא אצל אחד מבני  היה  הספר 
)תס"ה( ויום שהעתקתי היה שנת תרצ"ב כח' תשרי והוא עיקרו מעיר 
אמשטרדם". כתב היד הנזכר אשר ממנו הועתק הכתב שלפנינו, אכן 
ואף הדפיסו ממנו ב-1914 מהדורת צילום מוגבלת  שוכן באוקספורד 
300 עותקים בלבד. עותק אחד היה לנגד עינינו ווידאנו התאמה  בת 

מושלמת.

החיבור עצמו מורכב ממספר חיבורים קטנים יותר וכמדומה שבכל כתב 
"ספר  שלמה",  "המלך  זה:  יד  בכתב  אחרים,  בשמות  מכונים  הם  יד 
המאור", "ממעלות הירח", "ספר הנסיונות". החיבור כאמור לא נדפס 

מעולם ורק יצא לאור בפורמט צילום כנזכר או ליקוטים אחדים.

על החיבור: ראה מאמרו של גל סופר - כתבי היד העבריים של מפתח 
 Los( קבלה  קובץ  בתוך  השבתאים.  של  המאגיה  על  ופרק  שלמה 
Angeles תשעה( כרך 32, ע' 135-174, ובפרט כתב יד זה עמ' -136

בתוך  מטטרון,  של  ביתא  אלפא   - וינשטוק  ישראל  של  ומאמרו   .151
קובץ טמירין, ב, תשמ"ב, עמ’ נה.

העתק  ואמיתי  מנוסה  וכולו  חדש  ספר  "זה  הכיתוב:  מופיע  בהמשך 
הכתב שניתן בויינה והוא אשר היה בעיר פראגה יע"א", מתחת הכותרת 
מצות  וקיימתי  לידי  הגיע  ידוע...  לא  "והוא  יותר:  קטן  בכתב  מופיע 
מפי  למודה  המלאכה  זאת  והעתקתיו...  כתוב  מצאתי  כך  אבידה... 
הפילוסוף הגדול ר' יאודה דיקלוש מז' חלקים האלו...". גם חיבור זה 

מופיע בכתב היד הנזכר לעיל.

72, 7 דף, סה"כ 142 עמודים כתובים. בדף 13 קרעים מחסרים בטקסט. 
32X21 ס"מ. ללא כריכה, כתמי מים ופגעי זמן, מצב טוב מאד.

החל מ: 5000$

040



4849

 - לרד"ק  השרשים  ספר 
ונציה ש"ז-ש"ח | 1547-8

ספר השרשים לרבינו דוד קמחי "הרד"ק" מרבותינו הראשונים זיע"א. 
חיבור חשוב ויסודי בדקדוק העברי לפי סדר א' ב', חובר במקור כחלק 
שני לספרו "מכלול". נדפס בויניציאה בדפוס האדון מארקו אנטוניאו 
האחרון  בעמוד  ואילו  ש"ז  הדפוס  שנת  מופיעה  בשער   - יושטיניאן 
בתוך השיר היפהפה "עלזו בכל לבב" נרמזת שנת גמר הדפוס: "נחקק 
וגם נחרט, בש"ח לפרט...". שער בתחריט עץ יפה, כמו"כ בגוף הספר 

כל תחילת אות ממוסגרת בתחריט נאה.

העימוד שונה מהמקובל ובכל עמוד מופיעות שני עמודות ממוספרות. 
]2[ עמוד, ה-תקמח עמודות, [1[ עמוד. עותק יפה בכריכת עור חדשה 
כתמים,  הטקסט,  בקצה  פוגעות  לעתים  בודדות  הדבקות  ומפוארת, 

עותק מפואר לספר עתיק וחשוב זה.

מספר חותמות מטושטשות: "לה"ו מספרי ישעי' בנעט בודפסט". מספר 
הגהות והערות בכתב יד.

החל מ: 700$

By Rabbeinu David Kimchi, 
the Radak )one of the 
Rishonim(. An important 
and foundational work 
on Hebrew grammar, 
organized alphabetically. 
Originally published as part 
2 of his book “Michlol”. 
Printed in Venice by Lord 
Marco Antonio Justinian. 
The title page lists the 
year of printing as 5207 but 
the last page, which has a 
beautiful poem entitled 
“Alzu bechol Levav”, hints 
that the printing was 
completed in 5208 )still 
1547 in the Gregorian(. Title 
page with a pretty wood-
block engraving, and the 
beginning of each section 
has a framed bit made from 
a pretty engraving.

The page numbering is 
unusual, each page has 
2 numbered columns. ]2] 
pages, 5-548 pages, ]1] 

042
Sefer HaShorashim by 
the Radak. Venice 1547

page. Pretty copy with new 
handsome leather binding, 
lone bits of tape, stains, 
handsome copy of this 
important, antique work.

A number of smudged 
stamps: “From the library of 
Yeshay’ Bennett, Budapest”. 
A number of handwritten 
notes and glosses.

Starting at: 700$ 

רמב"ן על התורה במצב נדיר - פיזרו-איטליה רע"ד | 1514 ספר יסוד
 - נחמן  בן  רבינו משה  פירוש 
הפירוש  התורה,  על  הרמב"ן 
בכל  בהערצה  שהתקבל 
תפוצות ישראל ורבים מגדולי 
בדבריו,  התפלמסו  הדורות 
ואף מי מגדולי ישראל שאמרו 
פירוש  בלא  החומש  שהלומד 
הרמב"ן הרי הוא כלומד גמרא 
החתם  רבינו  תוספות.  ללא 
"כי  זה  פירוש  על  כותב  סופר 
ושורש  האמונה  יסוד  הוא 
חלק  סופר  חתם  )שו"ת  הדת" 

ו סימן סא(.

מהדורה ראשונה אחרי עידן דפוסי אינקנבולה, 
שונצינו  משפחת  של  המשובח  בדפוס 
האיטליאנית - פיזארו רע"ד | 1514. סטפנסקי 
ספרי יסוד 3. 176 דף, בעותק זה השער הראשון 
ישנם  אחריו  בצילום.  מושלמים  האחרון  והדף 
כמין שני שערים נוספים מקוריים. חיתוך דפים 

נאה עם כתמי צבע ארגמן/סגול.

עש  נזקי  כתמים,  מוטבעת,  חדשה  כריכה 
לעתים  פוגעים  עש  נזקי  על  והדבקות  בודדים 
נדיר  במצב  וקריא  ברור  ככולו  רובו  בטקסט, 

לספר עתיק זה.

תיבות  על  בדיו  מחיקה  ישנה  מקומות  במספר 
בקורת  צל  במשמעות  שיש  היכן  מסוימות 
או  הצנזורה  מעשה  הנראה  ככל  הנצרות,  על 

מפחדם, אולם במאמץ ניתן לקרא את הכתוב.

רישומים בכתב איטלקי עתיק עם חתימה בגוף 
ויגיע  כספי  מקנת  ומלואה  הארץ  "לד'  הספר: 
כפי הצעיר החתום מאת מאיר עיני רבי מסעוד 
עיני  יאיר  ד'  זהב  דינרי  בארבעה  דודי  הסופר 
בן.. "מסעוד  מפוארת:  וחתימה  אמן"  בתורתו 
[דוד?[". חתימה זו משוערת מלפני 300 שנה.

רישום נוסף דהוי במקום אחר, ותיקונים ביד.

החל מ: 1500$

Ramban on the Torah in rare 
condition. Pizzaro (Italy), 1514. 
Foundational work

Commentary by Rabbeinu Moshe ben Nachman (the 
Ramban) on the Torah, the commentary read widely across 
the Jewish world and which led many of the greatest of the 
generations to be astonished at his words; some even said 
that to read the Chumash without the Ramban is like reading 
Gemara without Tosafot. The Chatam Sofer said of this 
commentary: “it is the yesod of belief and the root of the 
religion” (Shut Chatam Sofer, section 6, siman 61).

First edition after the era of 
incunabula writing, handsome 
printing by the Soncino Italian family. 
Stefanski Sifrei Yesod 3. 176 leaves, 
this copy features a facsimile of the 
title leaf and last leaf. Afterward are 
two additional original title pages. 
Pretty page cuttings with purple 
color stains.

New inscribed binding, stains, lone 
bits of moth damage and tape on 
the moth damage which sometimes 
damages the text, most of the book 
is clear and readable in rare condition 
for a book this rare.

A number of places have ink erasures 
on certain letters, which seems to be 
where there was a shadow of criticism 

of Christianity, probably an act 
of censorship or fear thereof, 
but with effort the script can be 
read.

Notes in antique Italian script 
with a signature in the body 
of the work: “Purchased with 
my money and received by 
me the young signed Meir Eini 
Rabbi Masoud HaSofer Davidi 
with 4 gold dinars.” Handsome 
signature: “Masoud ben 
]David?]” This signature seems 
to be from 300 years ago.

Additional faded note in 
another place, and handwritten 
corrections.

Starting at: 1500$ 
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עותק מיוחס במצב נדיר: בחינת עולם מהדורה ראשונה 
לפירוש מרבי משה בן חביב - פיררה שי"ב | 1552

ספר בחינת עולם, חיבור יסודי בהגות ומחשבת ישראל במליצה נאה מאת רבי ידעיה הפניני בעל "מבחר הפנינים" מרבותינו הראשונים. במהדורה 
זו נדפס לראשונה פירושו של רבי משה בן חביב ופירוש הממי"ן )בקשה עם תיבות המתחילות כולם באות מ( לרבי יוסף פראנסיש. נדפס בפיררה 

שי"ב | 1552. קכב, יג דף. בספרייה הלאומית נמצא באוסף נדירים.

כריכה נאה חדשה, חיזוק השער בגבו, כתמים, מעט נקבי עש, מצב כללי נדיר לספר עתיק זה.

בשער חתימת בעלות מזרחית: "נהוראי אזוביב ס"ט" ראה להלן.

חכם נהוראי בן סעדיה אזוביב )נפטר תקמ"ה(. מגדולי רבני אלג'יר במאה ה-18. בלשן דגול ומשורר אמן, ואף חיבר פיוטים לפורים שני שהוכנסו 
לקרוב"ץ כמנהג אלג'יר. דרשותיו החוצבות כונו בפי המקומיים כ"דברי ירמיהו הנביא". חתום ראשון עם רבני אלג'יר בהסכמה לשו"ת זרע יעקב 

)ליוורנו תקמ"ד(. ערך הקדמות למספר ספרים מדפוסי ליוורנו. חיבר "חכמת המסכן" - סדר תפילות ופיוטים.

החל מ: 2500$

Bechinat Olam, a 
foundational work of 
Jewish thought by Rabbi 
Yedidya HaPnini )author of 
the Mivchar HaPninim(, a 
Rishon. This edition contains 
the first edition of the 
commentary by Rabbi Moshe 
ben Haviv and the Memin 
commentary )a bakasha 
with lines all starting with 
the letter mem( by Rabbi 
Yosef Fransisch. Printed in 
Ferrara, 1552. 122, 13 leaves. 
Categorized as rare by the 
National Library.

New handsome binding, 
reinforcement of the title 
page from the back, stains, a 
few moth holes, overall rare 
condition for a book this old.

044

Copy with yichus 
in rare condition: 
Bechinat Olam, with 
the first edition of the 
commentary from 
Rabbi Moshe ben 
Haviv. Ferrara 1552

The title page has a Mizrahi 
signature of ownership: 
“Nehoray Azoviv s”t. See 
below.

 Sage Nehoray ben Saadiya
 Azoviv )died 1785( was an
 Algerian gadol in the 18th
 century. He was a linguist
 and poet, and wrote piyyutim
 for Purim Sheni. He signed
 together with other Algerian
 rabbis the Shut Zera Yaakov
 )Livorno 1784(. He edited
 introductions to a number
 of Livorno books. Wrote
 Chochmat HaMesaken )a
seder tefilla and piyyutim(.

Starting at: 2500$ 

ספר מכלל יופי - מהדורה 
 | ש"ט  קושטא  ראשונה 

1549
ספר מכלל יופי, פירושים ועיונים בעניני ניקוד ודקדוק, על התורה 
נביאים וכתובים מאת רבי שלמה אבן מלך - מהדורה ראשונה, דפוס 
משה בן אלעזר פרנס הרופא, קושטא, ש"ט | 1549. [191[ דף. שער 
ונזקי עש, כתמי רטיבות ועובש בכעשרים דפים ראשונים,  משוקם 

מצב כללי טוב.

בשער חתימות בעלים מזרחיות: "משה חיים משה עבדאללה" "חיים 
עם השם  מזרחי  בעלות  רישום  ההקדמה  אחר  "יוסף...".  אבינוחה" 

"יוסף מסיבא" - לא נבדקו לעומק.

החל מ: 1000$

Commentaries and 
discussions on niqqud and 
grammar, on Tanach, by 
Rabbi Shlomo ibn Melech. 
First edition, printed by 
Moshe ben Eliezer Parnes 
HaRofeh. ]191] leaves. Title 
page is repaired but has 
moth damage, moisture 
stains and mold on around 
twenty of the first pages, 
overall good condition.

043

Sefer Michlal 
Yofi-first edition, 
Constantinople 1549

The title page has Mizrahi 
signatures of ownership: 
“Moshe Chaim Moshe 
Abdallah”, “Chaim 
Abinucha”, “Yosef ….” 
After the introduction 
is a Mizrahi note of 
ownership with the name 
“Yosef Mesiba”. Not 
checked thoroughly.

Starting at: 1000$ 
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טוב:  במצב  יפה  עותק 
שו"ת לבית הלוי - ונציה 

שצ"ב | 1632
לבית  ישראל(  )בן  יעקב  ממוהר"ר  ותשובות  שאלות  ספר 
הלוי, נדפס בויניציאה שנת שצ"ב | 1632. קצד דף. הקדמה 
מאת המחבר. קרע בקצה עליון בשער ללא פגיעת טקסט, 
כתמים, כריכה מאוחרת, עותק שמור במצב טוב מאד לספר 

עתיק זה.

בגוף הספר מס' ציונים בכתב יד.

החל מ: 650$

Shut from Moharar Yaakov )ben Yisrael( of the Beit 
HaLevi, printed in Venice. 194 leaves. Introduction by 
the author. Tear at the upper edge of the title page, no 
damage to text. Stains, later binding, well-preserved 
copy in very good condition for a book of this age.

Number of handwritten notes.

Starting at: 650$ 

046

Pretty copy in good 
condition: Shut Beit 
HaLevi. Venice 1632

נדיר ומיוחד: סט שלחן ערוך הנאו שפ"ו - שפ"ח | 1628 
- 1626 - פורמט קטן הגהות בכתב יד עתיק

בארבעה  חלקים  ארבעה  ערוך,  שלחן  סט 
אבן  דעה,  יורה  חיים,  אורח  נפרדים,  שערים 
העזר וחשן המשפט. מאת מרן רבי יוסף קארו, 
זו  במהדורה  ולראשונה  הרמ"א,  הגהות  עם 
הנאו שפ"ו   - לדברי הרמ"א  ציונים למקורות 

- שפ"ח.

שו"ע יחיד במינו אשר נדפס בכרך קטן "למען 
ישאוהו בחיקם להגות בו בכל עת ובכל מקום 

כאשר יחנו או יסעו".

שלם  עותק  למצוא  וקשה  מיוחד  באופן  נדיר 
זו )בספריה הלאומית קיים סט אשר  מהוצאה 

באחד מן הכרכים חסר שער(.

אברהם  ואפר  עפר  "אנכי  בעלים:  חתימות 

Set of the Shulchan Aruch, all 
four sections with different 
title pages for each. By Maran 
Rabbi Yosef Karo, with glosses 
of the Rama, and, for the first 
time with this edition, citations 
for sources mentioned by the 
Rama.

The only Shulchan Aruch of its 
kind printed in a small format 
“so that those who wish can 
reference it at any time and 
place.”

Rare and special given that it is 
a complete copy of this edition 
)the National Library has a set 
in which one of the volumes is 
lacking a title page(.

Signatures of ownership: “I 
the afar and efer Avraham 
Homburg”, “Avraham bar 
Natan)?( Shlita…called by 
all Avraham Homburg of 
Frankfurt”, “Shimshon bar 
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Rare and special: Set of Shulchan Aruch, 
Hanau 1626-28. Small format, antique 
handwritten glosses

Alexander HaKohen shlita of 
Auch”. Orech Chayim has a 
number of small handwritten 
notes.

Two volumes, bound set.
Volume 1: Orech Chaim, 122 
leaves )missing 2nd leaf with 
the “El Ein Hukra”, not the body 
of the Shulchan Aruch(, 16cm. 
Tape on the title page, tears 
with missing text on the 51st 
and 52nd leaf, moth damage 
with damage to text on a 
number of internal pages, good 
condition.
Volume 2: Yoreh De’ah, Even 
HaEzer, Choshen Mishpat: ]1], 
114, 64, 136 leaves. 17cm. Tape 
on the first title page and the 
two last leaves, good condition.

Starting at: 3000$ 

הומבורג", "אברהם ב"ר נתן)?( שליט"אם! .... נקרא 
ב"ר  "שמשון  מורנקברט",  הומבורג  אברהם  כל  בפי 
מספר  או"ח  בחלק  מאוך",  שליט"א  הכהן  אלכסנדר 

הגהות קטנות בכתב יד עתיק.

סט השלחן ערוך כרוך בשני כרכים.
כרך א: שלחן ערוך אורח חיים - קכ"ב דף )חסר דף ב' 
הכולל את "אל עין הוקרא" ולא מגוף השו"ע(, 16 ס"מ. 
בדף  בטקסט  חסרון  עם  קרעים  השער,  בדף  הדבקות 
נא ובדף נב, נזקי עש עם פגיעה בטקסט במספר דפים 

פנימיים, מצב טוב.
כרך ב: שלחן ערוך יורה דעה, אבן העזר, חשן המשפט 
בשער  הדבקות  ס"מ.   17 דף.  קלו  סד,  קיד,   ,]1]  -

הראשון ובשני דפים אחרונים, מצב טוב.

החל מ: 3000$
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מהדורה ראשונה של ספר שני 
ישעיה  לרבינו  הברית  לוחות 
 - הקדוש"  "השל"ה  הורוויץ 
אמשטרדם ת"ח-ת"ט | -1648

1649 עותק חסר
מוסר,  דרשות  על הש"ס,  חידושים  טהרות,  אמרות  הקדוש,  ספר של"ה 
ודברי תורה על סדר פרשיות התורה, מאת רבי ישעיה הורוויץ - השל"ה 
ת"ח- אמשטרדם  בנבנישתי  עמנואל  דפוס  ראשונה  מהדורה   - הקדוש 

ת"ט. סטפנסקי יסוד 359.

זוהי המהדורה הראשונה של ספר היסוד אשר לא מש משולחנם של גדולי 
בקרב  ומחברו  הספר  נערץ  היה  במיוחד  לאור,  צאתו  מאז  ישראל  ובני 
הזקן  אדמו"ר  דברי  את  בחב"ד  מפרשים  וכך  החסידות,  וגדולי  צדיקי 
"ומפי  ושל"ה,  מהר"ל  אלו   – ספרים"  מפי  "מלוקט  התניא:  ספר  בשער 

סופרים" – הלוא הם המגיד ממזריטש ורמ"מ מוויטבסק.

עותק חלקי [2[, רסב דף כולל דף השער, חסר מדף רסב עד סוף הספר. 
שער ודף אחרון משוקמים, נזקי עש לאורך כל הספר, מצב בינוני, כריכה 

חדשה.

החל מ: 1500$

Sefer HaShla, with imrot taharoth, 
chiddushim on Shas, drashot of 
mussar, and divrei torah on the 
parshiyot, by Rabbi Yeshaya Horwitz. 
Printed by Emmanuel Benvenisti in 
Amsterdam. Stefanski Yesod 359.

This is the first edition of the 
foundational work that has not left 
the tables of the great Jewish sages 
since its publication. The Admor 
HaZaken’s words on the title page 
of the Tanya, “collected from the 
sefarim” are interpreted as meaning 
the Maharal and Shelah, "and from 
the mouths of the sofrim" - they are 

048

First edition of the book Shnei 
Luchot HaBrit by Rabbi Yeshaya 
Horwitz (the Shla HaKadosh). 
Amtserdam 1648-49. Partially 
missing copy

the Maggid from Mezritz and Ramm 
from Vitebsk.

Partial copy: ]2], 262 leaves, including 
the title page. Missing leaves from 
262 until the end. The title page and 
last leaf are repaired, moth damage 
throughout the book, fair condition, 
new binding.

Starting at: 700$ 

עם  שמועה  יבין  ספר  נדיר! 
הגהות וחידושים רבים בכתב יד 
- מהדורה ראשונה בחיי המחבר 
עותק   1639  | שצ"ט  ונציה 

מפואר במצב נדיר
ספר יבין שמועה מאת רבי שלמה אלגאזי, והוא חיבור על ספר הליכות עולם 
לרבי ישועה בן יוסף הלוי מתלמסאן, נדפס מסביבו. בנוסף הוכנס למהדורה זו 

גם "כללי הגמרא" לרבי יוסף קארו.

| 1639. בספרייה הלאומית  ויניציאה שצ"ט  מהדורה ראשונה בחיי המחבר - 
נמצא באוסף נדירים. קכט, [16[ דף במקור, בעותק זה חסר דף ו'. שער ומספר 
דפים נוספים משוקמים מקצועית, דף אחרון משוקם ובחלקו מושלם בצילום 
כריכה חדשה מוטבעת, מצב  נזקי עש שוקמו במילוי,  נאמן למקור, כתמים, 

כללי נדיר לספר עתיק זה.

העותק מעוטר בשולי הגיליון בהערות וחידושים רבים בכתיבת יד נאה, מהם 
ארוכות ומשמעותיות, וכן מראי מקומות רבים, מהם ניכרת גדלותו התורנית של 

בעליהן. הערה אחת בכתב מזרחי קצוצה. חלק מההגהות קצוצות.

"שלמה  חותמת:  השני  בדף  הלל..".  "משלם  בראשו:  השם  מופיע  א  מ  בדף 
זלמן..." וחותמת של בית מדרש אשכנזים לונדון. רישום מטושטש בשער.

החל מ: 700$

Sefer Yavin Shmu’ah by Rabbi Shlomo 
Elgazi, a work on the Sefer Halichot 
Olam by Rabbi Yeshuah ben Yosef 
HaLevi from Tlemcen and printed 
around the text. Also introduced in 
this edition is the Klalei HaGemara by 
Rabbi Yosef Karo.

First edition from the author’s 
lifetime. The National Library 
categorizes it as rare. 129, ]16] leaves 
in the original, this copy is missing 
the 6th leaf. The title page and a 
number of additional pages have 
been professionally repaired. The last 
leaf is repaired and part of the page 
is made from a true facsimile. Stains, 
moth damage filled in, new inscribed 
binding, overall rare condition for a 
book so old.
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Rare! Sefer Yavin Shmu’ah with many 
handwritten glosses and chiddushim. First 
edition from the author’s lifetime, Venice 1639. 
Handsome copy in rare condition

The copy is decorated in the margins 
by handwritten notes and chiddushim, 
some long and significant, and many 
marei mekomot showing the Torah 
knowledge of their author. One note is 
in a Mizrahi handwriting but is cut off. 
Some of the notes are cut off.

Leaf 40 has a name at the top: 
“Meshulam Hillel…”. The second leaf 
has a stamp: “Shlomo Zalman…”. 
Stamp of the Beit Midrash Ashkenazim 
in London. A blurred note on the title 
page.

Starting at: 700$ 
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מהדורה   - דרבנן  חלוקא  פסח  של  הגדה 
ראשונה אמשטרדם תנ"ה | 1695

ספר חלוקא דרבנן, והוא ג' פירושים על הגדה של פסח, פירוש שני 
לוחות הברית מאת הגאון רבי פנחס הורביץ בעל השל"ה, מטה אהרן 
וכתונת פסים מאת הגאון רבי אהרן תאומים, וצפנת פענח מאת רבי 

יוסף מפרמישלה זי"ע. עם הפנים.

ז,   .1695  | תנ"ה  אמשטרדם   - זו  עתיקה  להגדה  ראשונה  מהדורה 
א, ג-נב [צ"ל מה[ דף. בעותק זה מספר דפים נכרכו שלא במקומם. 
יערי 60. יודלוב 92. בספרייה הלאומית נמצא באוסף נדירים. כריכה 
קרעים  רבים,  שימוש  וסימני  כתמים  חומים,  דפים  מוטבעת,  חדשה 
בקצוות פוגעים בטקסט, הדבקות, עש, חלק דפים שבירים, מצב כללי 

בינוני-גרוע.

כיתוב  בשער  שונים,  רישומים  יד,  בכתב  השלמות  מקומות  במספר 
באותיות דפוס יפות: "הק' גדלי' שפירא". "גדליהו בן המנוח מוהר"ר 

נתן משה שפירא".

החל מ: 400$

Sefer Chaluka d’Rabbanan, 3 
commentaries on the Pesach 
Haggadah: the Shnei Luchot 
HaBrit by Rabbi Yeshaya Horwitz 
)the Shla HaKadosh(, the Mateh 
Aharon and Kutonet Pasim by the 
gaon Rabbi Aharon Teumim, and 
Tzafnat Pane’ach by Rabbi Yosef of 
Przmyslan.

First edition of this antique 
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Pesach Haggadah, 
Chaluka d’Rabbanan 
- first edition, 
Amsterdam 1695

Haggadah. 7, 1, 3-52 ]supposed to be 
45] leaves. This copy has a number 
of leaves bound out of place. Yaari 
60. Yudlov 92. Categorized as rare by 
the National Library. New inscribed 
binding, brown pages, stains and signs 
of use, tears at the edges of pages 
)affecting text(, tape, worming, 
some pages are brittle, overall poor 
to fair condition.

A number of places feature filling in 
by hand, various notes. The title page 
has an inscription in pretty printed 
letters: “the holy Gedalya Shapira”. 
And “Gedalyahu ben HaManoach 
Moharar Natan Moshe Shapira.”

Starting at: 400$ 

המקודשת  המהדורה 
שער  עם   - נח"ת  של"ה 
 - העמודים"  "ווי  של 
אמשטרדם תנ"ח | 1698 

עותק חסר
"ווי  עם  הורוויץ  הלוי  ישעיהו  לרבי  הקדוש  של"ה  ספר 
העמודים" לרבי שבתי שעפטיל הורוויץ בן השל"ה הקדוש 
אמשטרדם   - עטיאש  יוסף  בן  עמנואל  הבחור  בדפוס   -

תנ"ח. עותק חסר.

"של"ה  בשמה  מוכרת  והסגולית  המפוארת  זו  מהדורה 
תתנג(  ב'  )אגרת  מליובאוויטש  הריי"צ  באגרות  נח"ת". 
בהידור.  נח"ת  "שנת  שלפנינו:  המהדורה  אודות  כותב 
וסימנא מילתא כי התגלות הספר הקדוש גרם "נחת" רוח 
למעלה, ובשנה ההיא נולד הבעש"ט נ"ע. ומרגלא בפומי' 
שנדפס  בשנה  נולד  שהוא  הבעש"ט  מורנו  של  קדישא 
ויראת  דתורה  ה'  באור  העולם  את  להאיר  הקדוש  של"ה 

שמים בעבודה שבלב".

עותק חסר: הספר מתחיל בדף רסח וכולל את המפרט הבא. 
ווי העמודים עם מד דף  [12[ דף. שער  רסח - תכב, מד, 
גוף  לפני  העותק,  בתחילת  נכרכו  המחבר(  בן  )הקדמת 
הספר של"ה הקדוש. בתחילת הספר שער עתיק מצויר ביד. 
עם חתימות בעלים מזרחיות. נזקי עש, קרעים עם חסרון 

בדף אחרון, כתמים, מצב בינוני טוב.

החל מ: 400$

Sefer HaShla by Rabbi Yeshayahu HaLevi Horwitz with 
“Vavei Amudim” by Rabbi Shabtai Sheptil Horwitz ben 
HaShla, printed by Emmanuel ben Yosef Attias.

 This handsome, segulah edition is known as the Shla
 Nachat. In letters of the Rayatz of Lubavitch )Igrot vol. 2,
 853(, he writes about this edition: “The year Nachat is in
 hiddur. Simna milta is the discovery of the holy book, which
 caused Nachat Ruach above, and in the year that it was
 released the Baal Shem Tov was born. And it shows that the
 year that the Baal Shem Tov was born with the printing of
the Shla he would enlighten the world with light of Torah.”

Partially missing copy: Begins on leaf 268, includes the 
following: 268-422, 44, ]12] leaves.

The Vavei Amudim section has 44 leaves )it is an 
introduction by the author’s son(, bound at the beginning 
of the book, before the Sefer HaShla. At the beginning of 
the book is an antique title page illustrated by hand. With 
Mizrahi signatures of ownership.
Moth damage, tears with missing text on the last leaf, 
stains, overall fair to good condition.

Starting at: 400$ 
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Dedicated edition of 
the Shla Nachat. With 
the title page featuring 
“Vavei Amudim”. 
Amsterdam 1698. 
Partially missing copy
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נוסח אשכנז  נדיר: מחזור מכל השנה 
בפורמט  פולין  שבנוסח  הוספות  עם 
 1734  | תצ"ד  אופנבאך   - קטן  כיס 

בכריכת עור מקורית

מחזור מכל השנה כמנהג אשכנז ופולין פיהם 
קהלות  כל  וכמנהגי  מדינות  ושאר  ומעהררין 
קדושות בכל תפוצות ישראל, עם חמש מגילות 
חול  שבת  ויוצרות  כיפור  יום  של  סליחות  עם 
המועד... אותיות אמשטרדם [אופיבאך[ בשנת 
הר"ר  האלוף  המדפיס  לפ"ק,   ]1734] תצ"ד 

ישראל בן הר"ר משה זצ"ל". של דף.

במס'  הדפים  בשולי  בעיקר  קרעים  מעט 
לז  דף  בטקסט.  קלות  פגיעות  עם  מקומות 
כתמים  התחתון.  ברבע  חסר  לח  דף  משוקם, 

Machzor for the whole year, with the five megillot and 
slichot of Yom Kippur and yotzrot of Shabbat Chol HaMoed…
Amsterdam letters ]Offenbach], 1734, printed by Rav Yisrael 
ben Rav Moshe.” 330 leaves.

A few tears, mainly in the margins of the leaves in a number of 
places with light damage to the text. Leaf 37 has been repaired, 
leaf 38 is missing the bottom fourth of the leaf. Stains and 
signs of use. Leather binding matches the period of printing 
and is worn. Overall good condition, rare for a prayerbook 
like this. Catalogued as rare by the National Library, hasn’t 
appeared in auctions in the past.

Starting at: 400$ 

Machzor for the whole 
year, nusach Ashkenaz, 
with additions in Polish 
nusach, pocket format. 
Offenbach 1734, original 
leather bindings

לתקופת  תואמת  עור  כריכת  שימוש.  וסימני 
נדיר  טוב,  כללי  מצב  משופשפת.  ההדפסה, 
נדירים  באוסף  מקוטלג  כזה.  תפילה  לספר 
בספריה הלאומית, לא נראה במכירות פומביות 

בעבר.

החל מ: 400$

תורה  חומשי  חמישה  נדיר: 
בפורמט  והפטרות  מגילות 
כיס קטן - ונציה תס"ב-תס"ד 

1702-1704 |

חמשי  "חמשה  החומש:  שער  על 
כל  והפטרות  מגילות  וחמש  תורה 
הקדושות  קהלות  כל  כמנהג  השנה 
נדפסו מחדש באותיות יפיפיות מעין 
דפוס ק' אמשטירדם קטן הכמות ורב 
האיכות יפה טהר ויפה מראה בדפוס 
ת'ב'י'ן'  אז  שנת  [ונציה[  וינדראמין 
לפ"ק".   ]1702  - [תס"ב  ה'  יראת 
ושער  מגילות  לחמש  נפרד  שער 
"בשנת  נכתבו  שם  להפטרות  נוסף 
ולהשכיל ב'א'מ'ת'ך' [תס"ג - 1703[ 
 - [תס"ד  יושעינו"  "הוא  ובשנת 

1704[ בהתאמה.

של  היותה  למרות  כי  לציין  מעניין 
הדפוס  בתי  ביופי  ידועה  ונציה 
שקדמה  המאה  בתחילת  כבר  שלה 
המוציאים  לנכון  מצאו  זו  להדפסה 
לאור להשמיט את שם העיר ולהדגיש 

On the title page of the chumash: “Five 
Chumshei Torah, Five Megillot, and 
Haftarot, according to the minhag of 
all the holy communities, reprinted in 
beautiful letters in line with the holy 
Amsterdam printing, in a small format 
in high quality, in purity and beauty, in 
Venice 1702.” Separate title page for the 
Five Megillot and an additional title page 
for the haftaroth, where the printing date 
is written as 1703 and 1704 )respectively(.

It is interesting to note that, although 
Venice was already known for the beauty 
of its printing houses already by the 
beginning of the previous century, the 
publishers nevertheless felt the need 
to stress the name of Amsterdam in 
the title page, even though its high-

Rare: Five Chumshei Torah, Megillot, and 
Haftarot, in a small pocket format. Venice 
1702-1704

quality printings didn’t start until the 18th 
century. In the colophon, the publisher 
Rabbi David ben Revay Shlomo Altoros 
similarly notes: “It is equal to the printings 
of Amsterdam…” )this edition is without 
the Onkelos translation—printed the same 
year as this printing(. A rare chumash 
categorized as such in the National Library. 
]1], 203, ]1], 92, ]3] leaves. 12cm.

Gilded page cuttings with decorations. 
Old binding )probably original(, partially 
detached. Its bookmarks are torn. Stains 
and light defects. Overall very good 
condition. Library copy, stamped by hand.

Starting at: 400$ 
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במקום כך את אמשטרדם אשר החלה 
שלה  המשובחים  הדפוס  בבתי  פורחת 
בתחילת המאה ה-18, כך גם בקולופון 
מציין המו"ל רבי דוד בן רבעי שלמה 
אלטאראס: "הן שוה לו בדדמי לדפוס 
ללא  היא  זו  )מהדורה  אמשטרדם..." 
נדפסה  היא  שגם   - אונקלוס  תרגום 
נדיר  חומש  זה(.  בדפוס  שנה  באותה 
בספריה  נדירים  במדור  שמקוטלג 
דף.   ]3] צב,   ,]1] רג,   ,]1] הלאומית. 

12 ס"מ.

חיתוך דפים מוזהב עם עיטור. כריכה 
ישנה כנראה מקורית, מנותקת חלקית. 
סימניה קרועה. כתמים ופגמים קלים. 
ספריה  עותק  מאד.  טוב  כללי  מצב 

חתום בחותמות דיו.

החל מ: 400$
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שנדפס  הראשון  העברי  הספר 
זרע  אפריקה:  צפון  במדינות 
יצחק - מהדורה ראשונה תוניס 

תקכ"ח | 1768 עותק מיוחס
על  חיבור  יצחק,  זרע  ספר 
יצחק  רבי  מאת  הש"ס,  מסכתות 
ראשונה  מהדורה  לומברוזו. 
 .1768 | תוניס תקכ"ח   - ונדירה 
הספר  הנו  זה  ספר  הנראה  ככל 
העברי הראשון שנדפס במדינות 
ותוניס  בכלל  אפריקה  צפון 
נמצא  הלאומית  בפרט. בספרייה 

באוסף נדירים.

במקור,  דף  לב  [ו[,  רעח,   ,]4[
אחד  דף  חסר  זה  בעותק 
מההתחלה לא מגוף החיבור, ו-2 
הספר  גוף  מהסוף.  נוספים  דף 
עותקים,  ממספר  מורכב/מושתל 
מוטבעת,  כריכה חדשה מפוארת 
דפים  מקצועית,  משוקם  השער 
מקצועי  ניקיון  עברו  רבים 
עם  מקצועית  משוקמים  ואחרים 

Zera Yitzhak, a work on tractates in 
Shas, by Rabbi Yitzhak Lombrozo. 
First )rare( edition. This is probably 
the first Hebrew book printed in 
North Africa. Categorized as rare 
by the National Library. ]4], 278, 
]6], 32 leaves in the original; this 
copy is missing one leaf at the 
beginning )not the body of the 
work( and 2 additional pages from 
the end.

The body of the book is composed 
/ cobbled together from several 
different copies. New binding is 
handsomely inscribed, the title 
page is professionally repaired, 
many pages were professionally 
cleaned and others repaired with 

The first Hebrew book printed in North 
Africa: Zera Yitzhak-first edition, Tunisia 
1768. Copy with yichus

worming holes filled in. Stains, overall good 
condition for a book this rare and old.

Notes in Mizrahi handwriting. The 
title page: “for the bachur Yosef”. The 
approbations leaf has 2 signatures with the 
name: Avraham Abukara” )Rabbi Avraham 

054

מצב  כתמים,  עש,  תעלות  מילוי 
כללי טוב לספר נדיר ועתיק זה.

בשער:  מזרחי,  בכתב  רישומים 
[-רישום  יוסף"  הבחור  "לתשוקת 
כן  כתבו  שבדר"כ  מפני  חריג 
בהסכמות  ביד[  שלימות  בהעתקות 
"אברהם  השם:  עם  חתימות   2
רבי  בן  אברהם  רבי   - אבוקרא" 
ורבני  מחכמי  אבוקארא,  משה 
רבי  הגאון  של  מתקופתו  תוניס, 
ספר  חיבר  זצ"ל.  חג'אג'  אברהם 
יקר וחשוב על הספקות הנקרא "בן 
קהילת  חכמי  על  נמנה  אברהם". 
)ארזי  בתוניס.  פורטוגל  יוצאי 

הלבנון עמ' 71(

החל מ: 750$

ben Rabbi Moshe Abukara, a 
sage and rabbi of Tunis, during 
the period of the gaon Rabbi 
Avraham Hajaj(. He wrote an 
important work on sfekot called 
“Ben Avraham”. He was in charge 
of the Portuguese community in 
Tunis )Arzei HaLevanon p. 71(.

Starting at: 750$ 

כמנהג  כפור  ליום  מחזור 
קהילת קארפינטראץ מהדורה 
עותקים   600 מתוך  ראשונה 
 | תצ"ט  אמשטרדם   - בלבד 

1739 עותק במצב נדיר

סדר לימים נוראים כמנהג ק"ק קארפינטראץ, חלק שני - ליום כפור. 
תצ"ט  אמשטרדם   - מונטיל  אברהם  רבי  ע"י  רופא  לוי  הירץ  בדפוס 
נדירים.  באוסף  נמצא  הלאומית  בספרייה  דף.  קפה   ,]2]  .1739  |
ש.  ראה   .167 עמ'  תפילה  שערי  בנספח  יסוד  ספרי  סטפנסקי  ראה 
כך  על  כותב  שם   ,145-147 עמ'  תשל"ט,  ו-ז  ספר  עלי  שוורצפוקס, 
שאברהם בן שמואל )מונטיל( הדפיס 600 עותקים בלבד בקושי ובצער 

רב, ובאחדים מהם הכניס אח"כ דפים נוספים.

זה  עותק  נדירה,  מוגבלת  מהדורה  מאותה  ששרד  אחד  עותק  לפנינו 
כריכת  אח"כ.  מאום  בו  נוסף  ולא  להדפסה  נאמן  נשאר  הנראה  ככל 
עור חדשה בסגנון עתיק, כתמים, מצב כללי נדיר ובפרט ביחס לספרי 

תפילה שהשימוש בהם תכוף ומתבלים מהרה.

רישומי בעלות עתיקים בשער.

קארפינטראץ(  כונתה  היהודים  )בפי  בקרפנטרה  היהודית  הקהילה 
)בצרפתית:  קרפנטרה  בעיר  ששכנה  עתיקה  יהודית  קהילה  היא 
בחבל  ווקלוז,  במחוז  בימינו  צרפת,  בדרום-מזרח   )Carpentras

פרובאנס-אלפ-קוט ד'אזור.

החל מ: 450$

Seder Yamim Nora’im following the 
minhag of Carpentras, second section 
for Yom Kippur. Printed by Hertz Levi 
Rofeh for Rabbi Avraham Montil. ]2]. 
185 leaves. National Library categorizes 
it as rare. See Stefanski Sifrei Yesod, 
appendix for Shaarei Tefila, p. 167. See 
S. Schwartzfolks, Alei Sefer 6-7 )1979(, 
p. 145-47, where he writes that Avraham 
ben Shmuel )Montil( printed only 600 
copies, with great difficulty, and that 
in some copies he later added additional 
leaves.

Before us is one copy that survives from 
that limited edition, and seems likely 
to be faithful to the original printing 

Yom Kippur machzor 
following the minhag 
of the community of 
Carpentras. First edition, 
only 600 copies produced-
Amsterdam 1739. Copy in 
rare condition

without the addition of pages. New 
leather binding in an antique style, stains, 
overall rare condition )especially relative 
to prayerbooks, which are used frequently 
and fall apart quickly(.

Antique notes of ownership on the title 
page.

 The Jewish community of Carpentras was
 an ancient community in southeastern
 France )today in the Vaucluse
 department(, in the Provence/Alp-Cote
d’Azur region.

Starting at: 450$ 
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חיבור פולמוסי נדיר המתריע מפני המודרניזציה והחילוניות באירופה: 
יחידה  מהדורה   - הפוך  עולם  ונקרא  חדש  עולם  נקרא  הקונטרס  זה 

לונדון תקמ"ט | 1789
חדש  עולם  נקרא  הקונטרס  "זה 
מעשי  שם  על  הפוך,  עולם  ונקרא 
בפנים  כמובאר  והפוכים  החדשים 
הנמצאים ונראים בזמננו, ה' יהפוך 
בלונדן  נדפס  לטובה  לבבנו  ויישר 
בישראל"  יעשה  מה"  "לדעת  שנת 
המחבר   .)1789  - )תקמ"ט  לפ"ק 
חותם:  בהקדמה  שמו,  את  העלים 
ישראל".  מבני  הצעיר  דברי  "כה 
פרידברג בבית עקד ספרים )ג עמ' 
הספר  את  מייחס   )221 מס'   777
נאנסיך- שלמה  ב"ר  אברהם  לר' 

האמבורגר.

קונטרס  של  לאור  הוצאתו  בשנת 
זה התרחשה "המהפכה הצרפתית" 
שסחפה איתה את אירופה לרעיונות 
ליברליים ולמודרניזציה שחדרה גם 
ליהודי היבשת אשר החלו לומדים 
שפות זרות ומקלים במצוות, חיבור 
אלו  תופעות  על  למחות  נועד  זה 
ז'   ,]1] הסחף.  את  לעצור  ולנסות 
עש  נקבי  מעט  כריכה,  ללא  דף. 
בדף  הדבקה  בשוליים,  בעיקר 
מצב  כתמים.  והאחרון,  הראשון 

כללי טוב.

הגהות  בעלות,  וחותמת  חתימת 
חזן  יוסף  יצחק  רבי  של  ותיקונים 

This pamphlet is called Olam 
Chadash and Olam Hafuch, because 
of the new and upside-down 
things done, as described inside, 
in our time, may Hashem reverse 
them and straighten our hearts 
for good, printed in London in 
1789.” Anonymously published, the 
introduction ends with the words: 
“So said by a young ]tzair] of the 
Jewish people”. Friedberg, Beit 
Akad Sefarim )vol. 3, p. 777, #221( 
attributes it to Rabbi Avraham bar 
Shlomo Nansich-Hamburger.

The year that this pamphlet was 
published the French Revolution 
broke out, which inundated Europe 
with liberal ideas and modernization 
that also permeated the Jews of 
the continent who began to learn 
foreign languages and be meikel with 
mitzvot. This essay was intended to 
protest these phenomena and try 
to stop the drift. ]1], 7 leaves. No 

Rare polemical 
work warning of 
m o d e r n i z a t i o n 
and secularism 
in Europe. A 
pamphlet called 
“Olam Chadash” 
or “Olam Hafuch”. 
Only edition, 
London 1789

binding, a few moth holes )mainly 
in the margins(, tape on the first 
and last leaves. Stains, overall good 
condition.

Signature and stamp of ownership, 
notes and corrections from Rabbi 
Yitzhak Yosef Chazan of Lubisch 
in Poland )1842-1928(, son of Rabbi 
Zvi Hirsch of Plotzk, a student and 
chacham known in his generation. 
The Natziv printed the book Rina 
shel Torah from his writings )and 
dedicated one of his one books 
to him(. He published articles 
in religious journals and wrote 
“Siach Yitzhak” )Poltova 1913(, and 
additional works that remain in 
manuscript.

Starting at: 400$ 

מלוביטש בפולין )תר"ב- תרפ"ח(, 
בן רבי צבי הירש מפלאצק, תלמיד 
הדפיס  מכתביו  בדורו,  נודע  חכם 
תורה  של  רנה  הספר  את  הנצי"ב 
פרסם  מספרו(,  עותק  לו  )והקדיש 
ובעל  תורניים  בקבצים  מאמרים 
)פולטובה  יצחק'  'שיח  מחבר 
שנותרו  נוספים  וחיבורים  תרע"ג( 

בכתב יד ולא נדפסו.

החל מ: 400$

סט שלם של משניות בכריכות 
עור מקוריות עם שרוכי סגירה 
 1777  | תקל"ז  דיהרנפורט   -

עותק במצב נדיר ומיוחד

סט של ששה סדרי משנה כרוכים בשלשה כרכים, המהדורה 
הראשונה בה נדפס החיבור "יש סדר למשנה" לרבי ישעיה 
פיק, בחיי רבינו! - דיהרנפורט תקל"ז | 1777. עותק במצב 
מיוחד, כריכות עור מקוריות עם שרוכי סגירה, הכל במצב 

כמעט מושלם. מהדורה נדירה מאד,

בספריה הלאומית קיים עותק חסר חלקית. חתימת בעלים 
של האישה "בריינה בת רבי נתן". [3[, קלב; [1[, קעב; [1[, 
קנט; קצו; קסג; [1[, רכג. חסר דף השער של סדר נזיקין. 

Set of 6 sidrei Mishnah in three volumes. The first 
edition printed with the work “Yesh Seder LaMishnah” 
by Rabbi Yeshaya Pick )during his lifetime!(. 
Dyhernfurth 1777. Copy in unique condition—with the 
original leather bindings and the strings for closing 
them. All in almost perfect condition.

Very rare edition—the National Library only has a 
partially missing copy. Signature of ownership of 
the woman “Brayna bat Rabbi Natan.” ]3], 132; ]1], 
172; ]1], 159; 196; 163; ]1], 223. Missing the title page 
of Seder Nezikin. Tape with damage to text on the 
last leaf of Seder Taharot. Lone moth hole in the 
last leaves of Seder Nezikin. A few moth holes in the 
internal margins of Seder Zra’im, otherwise very good 
condition.

Starting at: 400$ 

Complete set of mishnayot in their original leather 

bindings, with strings for closing the volumes-

Dyhernfurth 1777. Copy in rare, special condition
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טהרות,  סדר  של  אחרון  בדף  בטקסט  פגיעה  עם  הדבקה 
נקב עש בודד במספר דפים אחרונים של סדר נזיקין, נקבי 
עש מעטים בשוליים הפנימיים של סדר זרעים, מעבר לכך 

מצב טוב מאד.

החל מ: 400$
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משה  הרב  בדפוס  הזהר  תקוני  זצ"ל:  שמרלר  לבית  הרבנים  עותק 

שפירא - סלאוויטא תקפ"א | 1821
יוחאי  בר  שמעון  רבי  האלקי  התנא  "שחבר  הזהר  תקוני  ספר 
שפירא  משה  הרב  של  המשובח  בדפוס  הוספות,  עם  זצוק"ל" 
הסכמות  דף.  קנד   .1821  | תקפ"א  סלאוויטא   - מסלאוויטא 
מחנה  "דגל  בעל  מסדילקוב  אפרים  רבי  הבעש"ט  נכד  מאת 
אפרים", והגאונים הקדושים רבי יוסף מזאסלב ורבי ארי' ליב 
מבארדיטשוב זצ"ל. מודפס ברובו על נייר כחלחל, שער בדיו 
אדומה, כריכה עתיקה מנותקת, שדרת עור, שער ודף ההסכמות 
בטקסט,  פוגעים  לא  וברובם  ממוקדים  עש  נזקי  מנותקים, 

כתמים, קרעים אחדים, מצב כללי של התוכן עצמו טוב.

חותמות רבות: "משה מאיר שמערליר בעה"ק צפת"ו". בפורזץ 
לרפואה  יהודית  חי'  בן  הירש  צבי  "מרדכי  בנו  של  רישומים 
אלו  חשובים  אישיים  אודות  ממיקאלייב"  הרה"צ  שלימה/נכד 

ראה להלן. כמו"כ בגוף הספר מספר הערות והגהות בכתב יד.

רבי משה מאיר שמרלר )תר"י - תרע"ט( בן רבי מרדכי שמרלר 
ממיקאלייב שהיה חתן האדמו"ר בעל המופת רבי חיים אברהם 
ממיקאלייב חתנו של הצדיק המפורסם רבי מאיר מפארמישלאן 
ה"דברי  בעל  האדמו"ר  מתלמידי  היה  מאיר  משה  רבי  זי"ע. 
חיים" מצאנז, בשנת תר"ם עלה לארץ והתיישב בצפת. בשנת 
תרע"ח שררו בארץ תנאים קשים מאד, זוגתו חיה יהודית לבית 
בער נפטרה ביום א' דר"ח טבת תרע"ח, וזמן קצר אחר כך נאלץ 
רבינו למכור את אשר לו, ולצאת מהארץ לאירופה דרך תורכיה. 
תרע"ט  מרחשוון  ט'  ביום  ונפטר  רבינו  נחלה  המסע,  בשעת 

בהיותו באיסטנבול, ושם מנוחתו כבוד.

פני  מקבלי  ראשון  היה  מצפת,  שמרלר  צבי  מרדכי  רבי  בנו 
הרבי מבעלזא בעלותו לירושלים בקבלת פנים שנערכה לכבודו 

ביישוב מוצא, ראה צנצנת המן כרך ג רפג.

החל מ: 1800$

Tikkunei HaZohar “written by the Holy 
Tana Rabbi Shimon bar Yochay” with 
additions, printed by the Slavita Rav. 154 
leaves. Approbations from Admor Rabbi 
Ephraim of Sadilkov, and the geonim 
Rabbi Yosef of Zaslav and Rabbi Aryeh 
Leib of Berdichev. Printed mostly on 
light-blue paper, with title page in red 
ink. Old binding is detached, leather 
spine, title page and approbations page 
are detached. Moth damage in a few 
locations, mostly not damaging text, 
stains, lone tears, overall condition of 
the content itself is good.

Many stamps: “Moshe Meir Schmerler in 
Tzfat”. Blank first page has notes from 
his son: “Mordechai Zvi Hirsch ben Haya 
Yehudis, for a refuah shlema/grandson 
of the Rahatz of Mikoliev.” Also a number 
of notes and glosses handwritten inside 
the work itself.

 Rabbi Moshe Schmerler )1850-1919( was
 the son of Rabbi Mordechai Schmerler of

T i k k u n e i 
H a Z o h a r 
printed by 
Rabbi Moshe 
S h a p i r a . 
Slavita 1821. 
Copy owned 
by rabbis of 
the Schmerler 
family
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 Mikoliev, who was the son-in-law of the
 Admor Rabbi Haim Avraham of Mikoliev
 )son-in-law of Rabbi Meir of Przmyslan(.
 Rabbi Moshe Meir was a student of the
 Admor Divrei Haim of Sanz. In 1880 he
 moved to Israel and settled in Tzfat.
 In 1917-18 there were bad conditions in
 Israel—his wife Haya Yehudis died on
 the first day of Rosh Chodesh Tevet
 1917, and shortly afterwars the rabbi was
 required to sell his possessions and leave
 Israel for Europe via Turkey. During the
 journey he became ill and died on the 9th
 day of Cheshvan 1918, when he was in
Istanbul. There he is buried.

 His son Rabbi Mordechai Zvi Schmerler
 of Tzfat was the first to receive the
 Belzer Rebbe when he moved to Israel,
 at the Motza Yishuv.See Tzintzenet
HaMan, Volume 3, p. 283.

Starting at: 300$ 

דיני  על  כהן  זבחי  ספר  נדיר: 

שמונת  כל  עם  ובדיקה  שחיטה 

ראשונה  מהדורה   - האיורים 

)ויחידה( ליוורנו תקצ"ב | 1832
ניקור  ודיני  הריאה  בדיקת  ודיני  שחיטה  דיני  קיצור  כהן,  זבחי  ספר 
כפי מנהג יהודי איטליה, בליווי איורים מרהיבים להמחשה בתחריטי 
עברית  ליוורנו.  העיר  שוחט  הכהן  מאיר  רבי  בן  יצחק  רבי  מאת  עץ, 

ואיטלקית "כדי שיהיה שגור בפי כל" כמופיע בשער.

בדפוס אליעזר מנחם אוטולינגי - מהדורה ראשונה וכנראה גם היחידה 
- ליוורנו תקצ"ב | 1832. 64 עמודים, 8 דפים מקופלים לוחות פתוחי עץ. 
מהדורה זו מכילה את כל שמונת האיורים שלא כמו בספרייה הלאומית 
ובר אילן )שם שוכנים באוספי נדירים( המכילים רק 7 תחריטים בלבד.

התחריטים כוללים מפרט העופות הטמאות והטהורות )שם מופיע גם 
אברי  של  מפורטת  אנטומיה  התרנגולאים(,  למשפחת  הקרוב  טווס 
הדורס  אריה  באיור  "דרוסה"  המונח  את  הממחיש  ותחריט  הבהמה, 

בהמה.

כריכה ישנה, כתמים קלים, מעט קרעים בקיפולי האיורים. מצב כללי 
טוב.

החל מ: 300$

Sefer Zivchei Kohen, a summary 
of laws of shechita and bedika of 
lungs and laws of nikkur following 
the minhag of Italian Jewry, with 
wonderful illustrations made from 
woodcut engravings, by Rabbi 
Yitzhak ben Rabbi Meir HaKohen, 
shochet of the city of Livorno. 
Hebrew and Italian “so that it will be 
common to all” appears on the title 
page.

Printed by Eliezer Menachem 
Ottolenghi, first and only edition. 64 
pages, 8 folded pages with woodcut 
illustrations. This edition has all 8 
illustrations—whereas the National 
Library and Bar Ilan copies )held in 
the Rare Books section( have only 7.

Rare: Sefer Zivchei Kohen 

on laws of shechita and 

bedika with all 8 illustrations 

– first edition (and only), 

Livorno 1832
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The engravings include the pure and 
impure birds )the peacock appears in 
the former as similar to the chicken 
family(, a detailed anatomy of land 
animals, and an engraving showing 
the term “drusa” with an illustration 
of a lion preying on an animal.

Old binding, light defects, overall 
good condition.

Starting at: 300$ 
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תהילים סלאוויטא המקודש: ספר המגיד מכתובים "תהלים ומשלי" 
- דפוס הרב שמואל אברהם שפירא מסלאוויטא תקפ"ו | 1826

עם  חמישי  חלק  מכתובים  "המגיד"  סדרת  מתוך  ומשלי  תהלים  ספר 
תרגום יונתן, רש"י ומצודות, ועם פירוש אשכנז. בדפוס הרב שמואל 
אברהם שפירא מסלאוויטא - סלאוויטא תקפ"ו | 1826. רטז דף. עותק 

זה חסר השער. בספרייה הלאומית נמצא באוסף נדירים.

רבים בעיקר  ונזקי עש  נקבי  נייר כחלחל משובח,  על  מודפס בחלקו 
קבוצות  לשני  מחולק  הספר  לעתים בטקסט,  פוגעים  בסמוך לשדרה, 
דפים נפרדות, כתמים וסימני שימוש, כריכה מנותקת, הדף הראשון עם 

קרעים מחסרים בתחתית הטקסט, מצב כללי בינוני.

מיסודם  והמהודרים  המהוללים  וז'יטאמיר  סלאוויטא  דפוסי  אודות 
האגדה  נודעה  בלבד,  יהודים  היו  שפועליהם  וצדיקים  קדושים  של 
על כך שהטבילו הגלופות לפני תחילת מלאכתם בדפוס, הדפוס נוסד 
בסלאוויטא ע"י רבי משה שפירא בן האדמו"ר רבי פנחס מקוריץ זיע"א 
תלמיד הבעש"ט, אחריו עבר אל בנו רבי שמואל אברהם ובהמשך עבר 
ונוהל ע"י בניו נכדי המייסד: רבי אריה לייב, רבי חנינא  לז'יטאמיר 

ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא זצ"ל.

Book of Psalms and Proverbs 
from the series “HaMaggid” from 
Ketuvim, 5th section with Targum 
Yonatan, Rashi, and Metzudot, and 
Yiddish commentary. 216 leaves. 
This copy is missing the title page. 
Categorized as rare by the National 
Library.

Partially printed on high-quality, 
light-blue paper. Lots of moth holes 
and damage, mainly next to the 
spine. Occasionally damage the text, 
The book is divided into two separate 
groups of pages. Stains and signs of 
use, binding detached, the first leaf 
has tears where there is missing text 
)bottom of the page(, overall fair 
condition.

Books printed by the Slavita and 
Zhitomir printing houses are known 
to be especially holy: the printing 
tools were dipped in a mikvah before 
beginning work. The Shapiro printing 
press was founded in Slavita )today 
in western Ukraine( by R. Moshe 
Shapiro, the son of R. Pinchas of 
Koretz, a talmid of the Baal Shem Tov. 
The Shapiro printing press is most 
remembered for its Talmud, about 
which R. Raphael Nathan Rabinowitz 
writes in Dikduke Sofrim: “there is 
none comparable to its beauty.” His 
son Rabbi Shmuel Avraham took it 
over from him, and then moved to 
Zhitomir and was managed by the 

Slavita Psalms: Sefer HaMaggid of the Ketuvim “Psalms and Proverbs”-
printed by Rabbi Shmuel Avraham Shapira of Slavita. 1826

founder’s grandsons, Rabbi Aryeh 
Leib, Chanina Lipa, and Yehoshua 
Heschel Shapira.

Their publications are sought after 
by many today, particularly in the 
chassidic world, due to the saintliness 
of the Shapiro brothers and their 
holy lineage. )According to tradition, 
the Shapiros actually dipped their 
printing press in the mikveh before 
printing their Talmud.( It is a famous 
segula that owning one of the books 
preserves the home from danger and 
affords the owner success.

The Admor HaZaken of Shomrei 
Emunim, in his book Taharat 
HaKodesh )Maamar Kedushat 
Einayim Chapter 6(: “He should 
accustom himself to study from 
books printed by men who are yirei 
shamayim…because those printed 
by anshei kalei data, don’t have 
kedusha attached to them. Any 
man who is yire shamayim should 
try to acquire books from older 
printings, printed by those who are 
yirei shamayim, such as the Slavita 
and Zhitomir printings, grandsons 
fo the Rahak of Koritz.” Rabbi Yoel 
of Satmar also trusted them and 
testifies )Shut Divrei Yoel, Part 1, 
Yoreh De’ah, Siman 101, Ot 1( that 
“they were among the holiest Jews, 
and many walked in their light…”

Starting at: 500$ 

דפוס זה התאפיין בהידורו ומומחיות מנהליו ועורכיו, מלבד הכוונות 
זאת  עקב  מלאכתם,  כל  את  שליוותה  המחשבה  וטהרת  הקדושות 
צדיקים חיזרו במיוחד אחר ספרים מדפוס זה ובעקבותיהם גם בשאר 
סידורים  כמו  שלו  תפילה  בספרי  בפרט  אחריו  המחזרים  רבו  העם 

ותהלים, עקב המשקל הגדול שיש לתפילה מתוך חפץ של קדושה.

הקודש  טהרת  בספרו  אמונים  משומרי  הזקן  האדמו"ר  שכתב  וכפי 
)מאמר קדושת עיניים פרק ו(: "ירגיל עצמו ללמוד מתוך ספר שנדפס 
ע"י אנשי יראי ה'.. כי אותו שמדפיסים אנשים קלי דעת, אין נתפס 
עליהם צורת קדושה. לכן ישתדל עצמו כל איש ירא ה' להרכיש לו 
ספרים של דפוסים ישנים, שנדפסו ע"פ רוב מיראי ה', בפרט מדפוס 
המדפיסים  בעלי  שהיו  מקאריץ  הרה"ק  נכדי  וזיטאמיר  סלאוויטא 
קדושי עליון", וכן האדמו"ר רבי יואל מסטמאר סמך את ידו עליהם 
ואף הביא מהם ראיה להלכה )שו"ת דברי יואל ח"א יו"ד סימן קא אות 
א( בנמקו "שהיו המדפיסים מהקדושים שבישראל אשר רבים הלכו 

לאורם...".

החל מ: 500$

משפט  חושן  ערוך  שולחן 
שפירא  משה  רבי  בדפוס   -
 1822  | תקפ"ב  סלאוויטא 

בכריכת עור מהתקופה

מהגאון  היטב  באר  ועם  המשפט...  חשן  מטור  ד[  [חלק  ערוך  שלחן 
הגדול מהור"ר זכריה מענדל זצ"ל ועם תוספות חידושי דינים מחיבור 
הט"ז גם חידושי דינים מתוך ספר אבן העוזר... וכמה חידושי דינים 
משו"ת הגאונים... נדפס ע"י הרב וכו' מוהר"ר משה שפירא מסלאוויטא 
בסלאוויטא... בשנת ועשי'ת' חשן' משפ'ט מ'עשה חושב' [תקפ"ב - 

1822[. [4[, קלח, קלז-רמח; קפב דף.

ע"ג  עתיקות  הדבקות  כחלחל.  נייר  אדומה.  בדיו  השער  מנוסח  חלק 
מקומות.  במספר  עש  נזקי  כתמים,  קרעים,  מעט  דפים,  ומס'  השער 
עתיקה  עור  כריכת  בעלות.  חותמות  המגן,  דפי  על  שונים  רישומים 

תואמת לתקופת ההדפסה ללא שדרה. מצב כללי טוב.

החל מ: 400$

“Shulchan Aruch )part 4( Choshen Mishpat…with the Beer 
Heitev from the Gaon Zecharya Mendel and the addition 
of Chiddushei Dinim from the Taz and Chiddushei Dinim 
from the Even HaOzer…and some Chiddushei Dinim from 
the Shut of the Geonim…printed by the Rabbi Moshe 
Shapira of Slavita in Slavita…in 1822.” ]4], 138, 137-248; 
182 leaves.

Some of the title page is done in red ink. Light-blue 
paper. Old bits of tape on the title page and a number 
of other pages, a few tears, stains, moth damage in a 
number of places. Various notes, stamps of ownership. 
Antique leather binding matching the period of printing, 
no spine. Overall good condition.

Starting at: 400$ 

Shulchan Aruch Choshen 
Mishpat. Printed by Rabbi 
Moshe Shapira, Slavita 
1822. Leather binding from 
the period

059



6869

ביבליוגרפית:  רשום  ואינו  נדיר 

סליחות בנוסח פולין - דפוס האחים 

שפירא זיטאמיר תרכ"ג | 1863

בהדפסה  גדול...  ופולין  קטן  פולין  כמנהג  סליחות  סדר 
על אותיות גדולות... מסודרים שליחות האמורות דבר יום 
כיפור...  יום  ושל  כיפור  יום  כגון שליחות של ערב  ביומו 
מוה'  הרבני  מסלאוויטא  הרב  נכדי  השותפים  ע"י  נדפס 
שפירא  נ"י  העשיל  יהושע  מוה'  והרבני  נ"י,  ליפא  חנינא 
בזיטאמיר בשנת תרכ"ג לפ"ק - 1863. פד דף. דף השער 
הושלם בצילום. כריכה חדשה. כתמי זמן שונים בהם נטפי 
חלב ודמעות. במספר דפים נחתך בדפוס צמוד לטקסט עם 
פגיעות קלות בטקסט. מצב כללי טוב - נדיר לספר תפילה 

זה.

הביבליוגרפיים  ברישומים  רשומה  אינה  זו  מהדורה 
השונים, היא נראתה פעם אחת בלבד במכירה פומבית קדם 

מכירה 27 פריט 83 בשנת 2012.

החל מ: 500$

Seder Slichot following the minhag of Lesser 
Poland and Greater Poland…printed in large letters, 
organized with the slichot to be said every day such 
as Erev Yom Kippur and Yom Kippur…printed by the 
partners, grandsons of the Slavita Rav, Rabbi Chanina 
Lipa, Yehoshua Heschel Shapira, in Zhitomir, 1863. 84 
leaves. Title page is a facsimile. New binding. Wear, 
including milk and tear stains. In a number of pages 
the cuttings are close to the text with slight damage 
to the text. Overall good condition—rare for a prayer 
book like this.

This edition does not appear in various bibliographic 
lists. It has only been seen once before-in a Kedem 
Auction )#27, Item #83(, in 2012.

Starting at: 500$ 

Rare, not listed in bibliographic sources: Slichot, 

nusach Poland. Printed by the Shapira brothers in 

Zhitomir 1863
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נדיר: מחזור לשלש רגלים כמנהג 

ליב  אריה  רבי  דפוס   - ספרד 

שפירא ז'יטומיר תרכ"ד | 1863

Machzor, second section for the Regalim, printed by the 
grandson of the SlavitaRav. 148 leaves. 21cm. Moth damage 
and tears have been repaired, some have damage to text—
mainly in the margins of the leaves. New, inscribed binding. 
Stains, wear.

 Siddurs from Zhitomir printings are particularly rare and
 sought after, especially in the nusach Sfard which are less
 common. The virtue of the books of printers from Slavita
 and Zhitomir has been known among the Tzaddiks and
 Hasidim for many generations. The same year in which this
 machzor was printed, an additional machzor was produced
 with a slightly larger format by the other grandsons of
 the Slavita Rav, Rabbi Chanina Lipa and Rabbi Yehoshua
 Heschel, this printer’s brothers, after they had split from
 him around the same time. See: Friedberg, History of
Jewish Printing in Poland, p. 134ff.

Starting at: 500$ 

Rare: Machzor for the 

Regalim, nusach sfard. 

Printed by Rabbi Aryeh 

Leib Shapira, Zhitomir 

1863061

מוה'  הרבני  ע"י  נדפס  ספרד,  כמנהג  רגלים,  לשלש  שני  חלק  מחזור 
אריה ליב שפירא מסלאוויטא בשנת תרכ"ד בזיטאמיר - 1863. קמח 
דף. 21 ס"מ. פגעי עש וקרעים משוקמים, בחלקם עם פגיעות בטקסט 
בעיקר בשולי הדפים. כריכה חדשה מוטבעת. כתמים ופגעי זמן שונים.

במיוחד,  ומבוקשים  נדירים  הינם  זיטאמיר  מדפוסי  תפילה  סידורי 
ספרי  של  סגולתם  מצויים.  פחות  שהינם  ספרד  בנוסח  ובמיוחד 
וז'יטומיר נודעת בקרב צדיקים וחסידים מזה  המדפיסים מסלאוויטא 
דורות רבים. בשנה זו בה נדפס מחזור זה שלפנינו נדפס מחזור נוסף 
בפורמט מעט גדול יותר בדפוסם של האחים השותפים רבי חנינא ליפא 
ורבי יהושע העשיל, אחיו של המדפיס רבי אריה ליב, אשר דרכם נפרדו 
באותם שנים. ראה: פרידברג, תולדות הדפוס העברי בפולניה, עמ' 134 

ואילך.

החל מ: 500$
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תקון ליל שבועות והושענא רבא "בהשגחת רבי חנינא 
ליפא מסלאוויטא" - יוזפאף תר"ב | 1842

סדר תיקון ליל שבועות והושענא רבא... עם כל המעלות שהיה בתיקון שנדפס מקודם בסלאוויטא... 
נדפס ביוזעפאף בדפוס שהיה מלפנים בסלאוויטא בהשגחת הרבני מוה' חנינא ליפא שפירא מסלאוויטא 

בשנת תר"ב [1842[.

עותק זה יצא בתקופת הבינים, בין סיומו הטראגי של דפוס סלאוויטא בשנת תקצ"ו - לפתיחת דפוס 
כאמור  המשיכו  שם  ליוזעפאף  הועברו  סלאוויטא  דפוס  של  המכונות  מן  חלק  תר"ז,  בשנת  זיטאמיר 

להדפיס, תחת השגחת רבי חנינא ליפא שפירא מסלאוויטא.

שני שערים, חלקו של השער הראשון מודפס בדיו אדומה. [3[, קע"ה [צ"ל קס"ה[ דף. כריכה מקורית 
פגומה ומנותקת, נקבי עש רבים.

החל מ: 500$

Tikkun Leil Shavuot and Hoshana Raba, “with all the maalot 
from the tikkun printed earlier in Slavita, printed in Jozefof 
by the press previously in Slavita, overseen by Rabbi 
Chanina Lipa Shapira of Slavita, in 1842.”

This copy was printed during a sort-of intermediary period 
between the tragic end of the Slavita printing press in 1836 
and the opening of the Zhitomir printing press in 1847. Some 
of the presses from Slavita were transferred to Jozefof, 
where they continued to print, under the supervision of 
Rabbi Chanina Lipa Shapira of Slavita.

2 title pages, some of the first title page is in red ink. ]3], 
175 )supposed to be 165( leaves. Original binding is defective 
and detached, many moth holes.

Starting at: 500$ 

Tikkun Leil Shavuot and Hoshana Raba 
“b’hashgacha Rabbi Chanina Lipa of Slavita”-
Jozefof 1842
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נדיר ואינו ידוע ביבליוגרפית: 
קינות לתשעה באב עם מגילת 
שפירא  האחים  דפוס   - איכה 

זיטאמיר תרכ"ו | 1866

סדר קינות לתשעה באב, עם מגילת איכה...וכעת הוספנו סדר תיקון 
שלשה משמרות, גם סדר הקריאה לתשעה באב וההפטרה... הכל על 
מקומו יבוא בשלום, נדפס ע"י השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני 
מוה' חנינא ליפא נ"י, והרבני מוה' יהושע העשיל נ"י שפירא בזיטאמיר 

בשנת תרכ"ו לפ"ק - 1866. מד דף.

מהדורה זו אינה רשומה ברישומים הביבליוגרפיים השונים )במכירה 
פומבית של קדם בשנת 2019 מכירה 67 פריט 167 הופיעו קינות משנה 

זו בדפוס זה אולם שם נדפס עם עברי טייטש(.

כריכה חדשה. כתמי זמן שונים בהם נטפי חלב ודמעות. ב-3 הדפים 
פגיעות  עם  הדפים,  את  מעט  חרך  הנראה  שככל  מנר  חור  האחרונים 

בטקסט. מצב כללי טוב - נדיר לספר תפילה זה.

החל מ: 1000$

Seder Kinot and Eicha, “and we have now added the Seder 
Tikkun Shlosha Mishmarot, and Seder Kriya for Tisha B’Av and 
haftara…everything in its place may it come in peace, ” printed 
by the partners, grandsons of the Slavita Rav, Rabbi Chanina 
Lipa, Yehoshua Heschel Shapira, in Zhitomir, 1866. 44 leaves.

This edition does not appear in bibliographic lists )Kinot from 
this year appeared in a Kedem auction of 2019, Sale #67, Item 
#167, but with a Yiddish translation(.

New binding. Wear such as milk stains and tears. The last 3 
leaves have a hole from a candleburn, which scorched the pages 
a little bit, with some damage to text. Overall good condition-
rare for such a prayerbook.

Starting at: 1000$ 

Rare, absent in bibliographic 
literature: Kinot for Tisha B’Av, 
with Eicha. Printed by the Shapira 
brothers in Zhitomir 1866
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Siddur Tikkunei Shabbat…prayers 
for the whole year and Yom Kippur 
Katan and prayers of the High 
Holidays, Viduy founded by our 
ancient fathers…Masechet Shabbat 
based on Rav Ovadya of Bartenura 
)complete(, Shir HaShirim with the 
Metzudot, laws of hilchot Shabbat…
Likkutim Yekarim…gathered by 
Rabbi Moshe ben HaNaggid Gershon 
of Zolshin, printed by Zvi Hirsch…
from the printer of Warsaw 1826 ]in 
practice printed in 1827], I ask that 
all who read this siddur first read 
the introduction—for it is expressed 
in many books the need to read the 
introduction ]first]…”. The wording 
of the title page for this important 
work was written by the editor, 
Rabbi Moshe of Zolshin )1789-
1831(, who was revered by many 
tzaddikim and a group of chassidim. 
The work was later printed in Slavita 
and Zhitomir in nusach Sfard—this 
edition, published by the author 
himself, has nusach Ashkenaz.

After the introduction is an 
approbation for the book written 
by the gaon Rabbi Akiva Eiger, 
who writes wonderful things about 
the zechut of the work and the 
author’s greatness: “Although my 
hands generally refrain from giving 

First edition of the Siddur Tikkunei Shabbat by Rabbi Moshe of Zolshin. 
Warsaw 1872. A slightly incomplete copy

approval/approbation to the printing 
of new books, this book cannot 
be considered a new book…” He 
notes that the author has received 
approbations from others such as 
Rabbi Ephraim Zalman Margaliyot, 
the Chemdat Shlomo, the Maharal 
Zinz and Shemen Rokeach, “which 
because of printing costs were 
omitted here” )and indeed these 
were printed later in later works by 
the author(.

As emphasized in the title page 
by the author, " I ask that all who 
read this siddur first read the 
introduction ", it is worth noting his 
words in the wonderful introduction 
both on the essay "and here I warn 
any printer or copyist in the world 
)mentioned in the approbations( 
that woe until him who removes or 
omits even one letter from any book 
mentioned here…”. He references 
many Chassidic sources in this 
book and notes in the introduction: 
“I wrote this so that there would 
be references from the Chassidim 
and other references from the 
Misnagdim )because in our great 
sorrow there is a split between them 
]parenthetical remark original!](, 
I did not hesitate to unite the two 
methods and make the Jewish people 

whole again…how much it is merited 
that we unite and pour out our heart 
before Hashem to make us one people 
again, how long will we remain two 
separate units, in which one is straight 
and one is crooked, one permits and 
one prohibits…the chassid denigrates 
the misnagid and the opposite…may it 
be that the chassidim will speak highly 
of the gadol hador of the misnagdim 
and the misnagdim do the same for 
the chassidim…”. He continues at 
length about the unnecessary polemics 
between the two camps.

Stefanski Chassidut 421. ]8], 21-48, 
]36], 49-152, ]191] leaves )orig: ]12], 
21-48, ]36], 49-152, ]196] leaves(. The 
missing leaves are the title page and 
the 3 leaves after it )one of them 
has half the page present( and 5 
leaves of “Tikkunei Tshuva” after the 
Viduy Gadol. 18.5cm. Thick paper. 2 
detached index pages. Signs of use, 
tears and stains, light moth damage, 
a few defects to the text in a few 
places. Otherwise good condition )rare 
for such an important prayerbook(. 
Leather binding matches the period of 
printing and is detached and defective.

Starting at: 500$ 

065

לרבי  תיקוני שבת  הסידור המקודש  נדיר: המהדורה הראשונה של 
משה מזאלשין - ווארשא תקפ"ז | 1872 עותק חסר מעט

ותפילות  קטן  ויוה"כ  השנה  כל  של  תפילות  שבת...  תיקון  "סידור 
ברטנורא  ר"ע  ע"פ  שבת  מס'  קדמונינו...  מיסודי  ווידוי  נוראים 
ליקוטים  שבת...  הלכות  דיני  מצודות,  עם  השירים  שיר  בשלימות, 
גרשון  מהו'  וקפצם הרב המופלג מהו' משה בהנגיד  יקרים... אספם 
מזאלשין בדפוס של מהו' צבי הירש... מדפוס דפה ווארשא לפרט כ'י' 
קר'ן או'ר פנ'י מש'ה )תקפ"ו! - למעשה נדפס בתקפ"ז - 1827( לפ"ק, 
בקשתי מאת כל מעיין בסידור הזה שיעיין מקודם ההקדמה ומלבד זה 
מבואר בספרים החיוב לקרות הקדמת הספר..." - נוסח השער לחיבור 
אשר  תקצ"א(   - )תקמ"ט  מזאלושין  משה  רבי  כתב  אותו  זה  חשוב 
התקבל בחרדת קודש אצל צדיקים ובמיוחד בקהל חסידים ואכן נדפס 
במהדורה  ספרד,  בנוסח  וז'יטומיר  סלאוויטא  בדפוסי  יותר  מאוחר 
זו שלפנינו שיצאה לאור ע"י המחבר הודפסו התפילות כמנהג פולין 

בנוסח אשכנז.

על הספר )אחרי ההקדמה( מופיעה הסכמתו של הגאון רבי עקיבא איגר 
יוצאים מלב  יאי ושפירי  "ותבט עיני בשורי אמרי  וכותב:  אשר מפליא 
צדיק צדקות אהב [![, לזכות את הרבים ה"ה ידידי ידיד ה' הרב המופלג 
בתורה ובחסידות ירא וחרד לדבר ה' מרבים... ואם כי ידי מסולקת מתת 
הסכמה להדפיס ספרים חדשים, אך אמנם החיבור הלז לא בכלל ספרים 
רבי  של  הסכמות  עוד  ידו  תחת  שיש  מציין  המחבר  הוא...",  חדשים 
אפרים זלמן מרגליות, ה'חמדת שלמה', מהרא"ל צינץ ובעל 'שמן רוקח' 
בספריו  נדפסו  ואכן  נשמטו[  הדפוס  הוצאות  [ומפני  הה"נ"  "ומפני   -

האחרים של המחבר.

הזה  בסידור  מעיין  כל  מאת  "בקשתי  המחבר  ע"י  בשער  כפי שמודגש 
שיעיין מקודם ההקדמה", ראוי לשים אל לב אל דבריו בהקדמה המופלאה 
הן על החיבור "והנה אנכי מזהיר לכל מדפיס או מעתיק בעולם )והובא 
מזה בהסכמות( שחלילה וחלילה לגרוע ולחסר אפילו תיבה אחת מדברי 
שום ספר שהובא כאן...", בחיבור מזכיר מקורות חסידיים רבים ומציין 
בהקדמה: " כתבתי זאת כי להיות שיש כאן בהחיבור הזה איזהו עניינים 

מתנגדים  מכת  ממחברים  עניינים  וכן  חסידים  מכת  שהיו  ממחברים 
)כאשר בעו"ה [בעוונותינו הרבים[ עכשיו נעשה פירוד בין הדבקים 
[הסוגריים במקור[(, אמנם הס מלהזכיר כסילות ושטות כזה ולעשות 
לישראל עם קדוש י"ץ שתי אגודות... ע"כ כשעושה פירוד למטה בין 
כו'  וגדול עונו  אחדות ישראל עם קדושים עושה ח"ו פירוד למעלה 
באורך כמבואר בספרי המקובלים נ"ע, אוי כמה ראוי לצווח ככרוכיא 
אחת  אגודה  כולם  שיעשו  ית"ש  בוראנו  לפני  נפשינו  כמים  ולשפוך 
לעשות רצונו בלבב שלם. עד מתי נהיה שתי כיתות שתי אגודות, זה 
המתנגד  על  ילעוג  החסיד  יאסור...  וזה  יכשיר  זה  יעקם,  וזה  יישר 
מן  שבפחותים  הפחות  של  לבב  ירום  ולפעמים  החסיד.  על  ומתנגד 
המתנגדים לדבר עתק על גדול תפארת ישראל מן החסידים, וכן פחות 
שבפחותים מן החסידים לדבר על גדול הדור שבמתנגדים..." וממשיך 
עוד באריכות על הפולמוסים המיותרים לדבריו "וביותר ישים לב מה 
יועיל בזה כי לא ישתנה החסיד מדרכו ומנהגו ע"י דבורו זה אף אם 

ידבר וילעג יומם ולילה וכן להיפוך...".

דף   ]191] מט-קנב,   ,]36] כא-מח,   ,]8]  .421 חסידות  סטפנסקי 
)במקור: [12[, כא-מח, [36[, מט-קנב, [196[ דף(, הדפים החסרים 
הם דף השער ו-3 הדפים שאחריו )אחד מהם נמצא רק בחציו העליון( 
נייר  ס"מ.   18.5 הגדול.  הוידוי  תשובה' שלאחר  'תקוני  של  דף   5  +
עבה. 2 גיליונות מנותקים. סימני שימוש, קרעים וכתמים, נזקי עש 
טוב  מצב  לכך  מעבר  מקומות.  במס'  בטקסט  פגיעות  מעט  קלים, 
)נדיר לסידור נדיר וחשוב זה(. כריכת עור תואמת לתקופת ההדפסה 

מנותקת ופגומה.

החל מ: 500$
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סדור קבלי חשוב: חסד לאברהם - מנטובה תקמ"ג | 
1783 מצב טוב מאד

ספר חסד לאברהם והוא סדור תפילה עפ"י כוונות האריז"ל מאת 
הגאון המקובל רבי אברהם בן רבי שלום טובאינה מאלגאזייר 
)חיבר גם עץ החיים ובטרם בוקר(. כולל שלושה ספרים: עולת 
החול, עולת השבת ועולת החודש. מהדורה שנייה בחיי המחבר 
בדפוס אליעזר שלמה מאיטליה - מנטובה תקמ"ג | 1783. [1[, 
קמ דף. ראה סטפנסקי ספרי יסוד מס' 422. בגב השער תחריט 

דגל המדפיס.

אות  תיקון  כמו:  ותפילות  כוונות  תיקונים,  גם  מכיל  בנוסף 
הברית )קריאת שמע שעל המיטה(, סדר השולחן הטהור )עם 
ברכת המזון( קול בוכים )תיקון חצות( סדר תיקון היום )עם 
פדיון נפש, סדר לויה, משפט מות וברכת נישואין( סדר תיקון 

מגיפה ועוד.

מנותקים  בודדים  דפים  כתמים,  ישנה,  כריכה  משובח,  נייר 
תפילה  לספרי  ביחס  במיוחד   - נדיר  כללי  מצב  חלקית, 

שהשימוש בהם תכוף ומתבלים מהרה.

החל מ: 450$

Chesed L’Avraham, a prayerbook 
organized according to the kavanot 
of the Arizal, by the kabbalist Rabbi 
Avraham ben Rabbi Shalom Toviana 
of Algeria )also wrote the Etz Chaim 
and B’Terem Boker(. Includes 
three books: Olat HaChol, Olat 
HaShabbat, and Olat HaChodesh. 
Second edition )within the author’s 
lifetime(, printed by Eliezer Shlomo 
of Italy. Mantua 1783. ]1], 140 leavs. 
See Stefanski Sifrei Yesod #422. 
The back of the title page has an 
engraved symbol of the printer.

There are also corrections, kavanot, 
and prayers such as: Tikkun Ot 
HaBrit )Kriyat Shma al HaMita(, 

Important kabbalistic siddur: Chesed L’Avraham. 
Mantua 1783. Very good condition
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Seder HaShulchan HaTahor )with 
Birkat HaMazon(, Kol Bochim 
)Tikkun Chatzot(, Seder Tikkun 
HaYom )with Pidyon Nefesh, Seder 
Levaya, Mishpat Mot, and Birkat 
Nisuin(, Seder Tikkun Mageifa, and 
more.

High-quality paper, old binding, 
stains, lone leaves partially 
detached, overall rare condition—
especially for a prayer book, which 
is used frequently and normally 
shows wear quickly.

Starting at: 450$

סדר  במיוחד:  נדיר  חסידי  סידור 

לעמברג   - לצדיק  זרוע  אור 

ראשונה  מהדורה   1885  | תרמ"ו 

של פירוש רבי שלמה קלוגר על 

סדר התפילה
ונהורא  החיים  דרך  עם  לצדיק  זרוע  אור  סדר  ספרד,  בנוסח  סידור 
השלם, תיקוני שבת לרבי משה מזאלשין, ומהדורה ראשונה של פירוש 
'יריעות שלמה' לרבי שלמה קלוגר ופירושו על הגדה של פסח "אשר 
עודנו היה בכתב יד" ונסדרו ע"י בנו הרב אברהם בנימין קלוגר. ונוסף 
גם הפירוש החסידי "עיון תפלה" לרבי שמריה שמעריל [ברנדריס[ בן 

רבי יעקב אב"ד הרימלוב )ראה 'מורשת' קטלוג 34 פריט 168(.

מספרים  יקרים  פנינים  "ולקטתי  היתר:  בין  המלקט  כותב  בהקדמה 
הקדושים המפורסמים אשר נתגלו מיום אשר נתגלה אור שבעת הימים 
מרנא ורבנא הבעש"ט ז"ל ותלמידיו הקדושים נבג"מ", ומציין רשימה 
סידור  ארוכה של ספרי חסידות אשר מדבריהם שיבץ בתוך הסידור. 
נדיר במיוחד אשר לא נמצא בספרייה הלאומית ולא בספריות השונות 
הודפסה  הרבה  חשיבותו  בשל  שלו.  יותר  מאוחרות  מהדורות  אלא 
מהדורת צילום של אחת המהדורות המאוחרות ע"י ישיבת תולדות אהרן 
ספירת  וחסידות.  תפילה  שוחרי  ע"י  בברכה  והתקבל  התש"ל  בשנות 
דפים משובשת מעט, 432 דף. לא נבדק דף דף. כתמים וסימני שימוש 
רבים מאד, הדבקות ישנות וקרעים רבים, במספר רב של מקומות עם 
לימות  עשרה  שמונה  ותפילת  המזון  בברכת  במיוחד  בטקסט  פגיעות 

החול. מצב כללי בינוני - גרוע. כריכה חדשה מוטבעת.

החל מ: 500$

Siddur in nusach Sfard, Or Zarua 
LaTzaddik with Derech HaChaim and 
Nehora HaShalem, tikkunei Shabbat 
by Rabbi Moshe of Zolshin, and the 
first edition of the “Yeriyot Shlomo” 
commentary by Rabbi Shlomo 
Kluger, and his Pesach Haggadah 
commentary “still in manuscript”, 
edited by his son, Rabbi Avraham 
Binyamin Kluger. There is also 
a Chassidic commentary “Iyun 
Tefilla” by Rabbi Shmarya Shmeril 
)Brandris(, son of Rabbi Yaakov, Av 
Beit Din of Rimlov )see “Moreshet” 
catalogue #34, Item #168(.

In the introduction the editor 
writes: “I collected dear pearls from 

Especially rare Chassidic siddur: Seder 

Or Zarua LaTzaddik-Lemberg 1885. 

First edition of the commentary by Rabbi 

Shlomo Klluger on the seder tefilla
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the famous holy books revealed on 
the day the light of the first seven 
days, marana v’rabana the Baal 
Shem Tov, and his holy students”, 
and notes a long list of Chassidic 
books which went into the making of 
this siddur. This is an especially rare 
siddur, not found in various libraries 
except in much later printings. Due 
to its great importance, a facsimile 
edition of one of the later editions 
was printed by Yeshivat Toldot 
Aharon in the year 1970 and was 
welcomed by the Jewish community. 
The pagination is a little messed 
up, 432 leaves. Not checked page-
by-page. Stains and signs of use, 
tape and tears, a large number of 

places have damage to text, 
especially in Birkat HaMazon and 
the weekday Amida. Overall poor 
to fair condition. New inscribed 
binding.

Starting at: 500$ 
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"שידע האדם שהייסורים הם לטובתו" קטע מדרשה 
בכתב יד קודשו של ריש גלותא דבבל רבינו בעל הבן 

איש חי זיע"א דף סגולה
סגולה: דף בכתב יד קודשו של רבינו יוסף חיים בן אליהו - מרן הבן איש חי מבגדד זיע"א.

קטע מתוך דרשה ובו מבאר את הפסוק: "לו חכמו ישכילו זאת יבינו לאחריתם" )דברים לב כט( שידע האדם שהיסורים הם לטובתו וזהו "יבינו 
לאחריתם". ועוד מפרש כן על היצר הרע שהצדיק עושה אותו טוב מרע.

כ-13X11 ס"מ. כתוב משני עבריו, מצב כללי טוב.

החל מ: 400$

Segulah: a leaf handwritten by Rabbeinu Yosef Chaim ben Eliyahu – the 
Ben Ish Chai of Baghdad.

From a drash in which he explicates on the verse: “If they were wise, 
they would understand this, they would discern their latter end.” 
)Deuteronomy 32:29(, that man should know that the torments are for 
his own good. He also explicates on the yetzer harah that the tzaddik 
turns the evil into good.

Approx 11x13cm. Written on both sides of the leaf, overall good condition.

 Rabbi Yosef Chaim )1835-1909(, the Ben Ish Hai, was Rabbi of all the
 Diaspora, one of the greatest leaders, accepted and settled in all
 generations. Born in Baghdad to his father Rabbi Eliyahu ] Rabbi Moshe
 Chaim - who is mentioned in the sermon before us.] At the age of
 only 14, he was accepted to the meeting of Rabbi Abdullah, despite his
 young age. For over fifty years he led the Baghdad Jewish community,
 received many questions, In the book "Most Blessings, " Rabbi Ezekiel
 Moshe Halevy wrote in the introduction: "If Rabbi Yosef Haim tells me
 about the Right who is the Left, and the Left who is the Right, I will
 follow his words. Indeed, he published many books, with more than 100
essays ]!], Have earned them a place of honor in the Jewish bookcase.

Not all of our rabbinical writings have come to light in print and in 
recent years have worked hard at many institutes, especially the 
Ahavat Shalom Institute. In light of the world, the teachings of the 
rabbis, and the many poems of which he became known and "said so 
vividly" in honor of the Divine Tana Rabbi Shimon Bar Yochai accepted 
in all the Diaspora of Israel. His coffin was placed in Baghdad, where 
he was laid to rest. It is generally accepted that because of our rabbi’s 
desire to immigrate to the Holy Land, he body immigrated to Israel 
after his death, according to testimony from the Jerusalem kabbalists, 
the location of his grave is on the Mount of Olives

Starting at: 400$ 

“That man should know that the torments are for his own good” - 

an excerpt from a drash handwritten by the Reish Galuta of Bavel, 

the Ben Ish Hai. Daf segula

ספר התהילים בו שפך שיח רבי דוד בן שמעון הדב"ש: תהלים נאה 
להודות - מהדורה ראשונה ליוורנו תרכ"ה | 1865

ספר תהלים עם פירוש נאה להודות, מאת רבי נסים אברהם אשכנזי 
פלאג'י,  חיים  רבינו  דינו של  בבית  כדיין  וכיהן  באיזמיר  נולד   -
הירושלמי,  על  פרוש  למראה'  'נחמד  ביניהם:  רבים  ספרים  חיבר 
מעשה אברהם שו"ת על ארבעת חלקי השולחן ערוך, 'דרש אברהם' 
כוללים  האחרונים  הדפים  לב  ועוד....  לתורה,  ופירושים  דרשות 
וורונה,  העיר  רב  בשאן  מרדכי  חזקיה  רבי  מאת  ביקורים  ספר 
לחולה.  ווידוי  וסדר  פדיונות,  הרע,  לעין  לחשים  כולל  החיבור 
מהדורה ראשונה דפוס בילפורטי ליוורנו, תרכ"ה [1865[. ח, קפח, 
לב דף. כריכה עם הדבקות ופגמים שונים, מנותקת חלקית. מעט 
הדבקות וקרעים. מס' דפים מנותקים. כתמים, סימני שימוש ונטפי 

דמע. מצב כללי טוב.

בדף שלפני השער הקדשה בכתב יד: "להרב הגאון חסידא קדישא 
רבי כמוהר"ר דב"ש נר"ו מאת אהובו ואוהבו אליהו חי ששון ס"ט" 

ורישום נוסף: "זה הספר הוקדש לי אני הצעיר נח"ט [?[...".

ששון  חי  אליהו  הנראה  ככל  הוא  הדב"ש  לרבינו  הספר  מקדיש 
לאביו  )חלב( בשנת תק"ץ,  צובא  בארם  נולד   - המדפיס מאר"צ 
אברהם. בשנת תרכ"ב נשלח על-ידי אביו, שהיה מגדולי הקהילה 

בארם- היהודית 
כדי  לליוורנו  צובא, 
מלאכת  את  ללמוד 
שנה  לאחר  הדפוס. 
שנת  באמצע  אחת, 
לעירו,  שב  תרכ"ה, 
אותיות  אתו  הביא 
-בית-דפוס  וייסד 
צובא.  בארם  עברי 
אנציקלופדיה  ראה: 
לחלוצי הישוב ובוניו.

שמעון  בן  דוד  הרב 
[תקפ"ד- הדב"ש   -

 ,]1826-1879  | תר"מ 
הרב  עלה   28 בגיל 
משפחתו  עם  יחד 
ממרוקו לארץ ישראל, 
בבואו לירושלים מצא 
קהילת  את  הרדב"ש 
של  במצב  המערביים 
ומחסור.  דלות  עוני, 
את  לארגן  החל  הרב 
המערבית,  הקהילה 

A book of Tehillim with the 
commentary Naeh L’Hodot, 
by Rabbi Nissim Avraham 
Ashkenazi )born in Izmir 
and served as dayan in the 
beit din of Rabbi Chaim 
Palagi, and wrote many 
books including Nechmad 
LaMar’eh, a commentary 
on the Yerushalmi, Maaseh 
Avraham, Shut on the 4 
sections of the Shulchan 
Aruch, Drash Avraham, 
drashot and commentaries 
on the Torah, and more(. 
The last 32 leaves have 
Sefer Bikkurim by Rabbi 
Chezekaya Mordechai 
Bashan, rabbi of Verona, 
including spells against 
the Evil Eye, pidyonot, 
and the seder viduy for a 
sick person. First edition, 
printed by Bilforti in 
Livorno, 1865. 8, 188, 32 
leaves. Binding with tape 
and defects, partially 
detached. A few bits of 
tape and tears on the 
leaves, a number of leaves 
are detached. Stains, signs 
of use and tears. Overall 
good condition.

With a dedication ]on the 
leaf before the title page] 
“To the great gaon Rabbi 
the Devash from his beloved 
who loves him Eliyahu Chai 
Sasson”. Additional note: 
“This book was dedicated 
to me, I the young Nach”at 
]?]…”

The person who dedicated 
the book to Rabbeinu 
HaDevash was probably 
Eliyahu Chai Sasson, the 
printer from Aleppo. He 
was born in Aleppo in 1830 
)father was Avraham(. In 
1862 he was sent by his 
father )who was a leader of 

Book of Tehillim of the Head of the 

Ma’aravim Community, Rabbi David 

son of Shimon, the Devash. Psalms Naeh 

L’Hodot, first edition Livorno 1865
the Jewish community( to 
Livorno to study printing. 
After a year, in the middle 
of 1865, he returned to 
Aleppo with printing 
letters and established 
a Hebrew printing press 
there. See Encyclopedia of 
Pioneers of the Yishuv and 
its Builders.

 Rabbi David son of
 Shimon – the Devash
 ]1826-1879]: At the age
 of 28 he immigrated
 from Morocco to Israel
 with his family, when
 he arrived in Jerusalem
 he discovered that the
 Sephardi community
 were in a state of severe
 poverty. He began to
 arrange the communal
 matters, establishing a
 new committee. Despite
 his desire to remain
 anonymous, when he
 reached Jerusalem he
 became well known due
 to the following incident.
 When Rabbi Yehuda Papu,
 son of the ’Peleh Yoetz’
 was ill, he stood up when
 the young Rabbi David
 entered his room, despite
 not managing to do so for
 other sages. He explained
 to the other sages that
 when Rabbi David entered
 the room he was informed
 from Heaven that a holy
 man had come to visit
 him and that he must
 stand up in his honor.
 So, Rabbi David’s name
 became known throughout
 Jerusalem, and multitudes
 began flocking to him. He
 established the Machane
 Yehuda neighborhood
 outside the walls of the
Old City.

Starting at: 400$ 

בירושלים  הספרדית  העדה  מוועד  המנותקת  עצמאית  עדה  וייסד 
בשם ועד העדה המערבית בירושלים. למרות רצונו להישאר נחבא 
אל הכלים, כשהגיע לירושלים נודע שמו בגלל מעשה שהיה. כאשר 
במחלה  חלה  יועץ',  'פלא  הספר  מחבר  של  בנו  פאפו,  יהודה  ר' 
אנושה, באו חכמי העיר לבקרו ולחולה היה קשה לקום מפניהם. 
לעומת זאת, כשנכנס ר' דוד הצעיר הוא התאמץ ולמרות ייסוריו 
עמד לפניו מלוא קומתו. כשחלשה דעתם של החכמים הקשישים, 
הסביר להם ר' יהודה כי אכן הוא תשוש מאוד, אולם כשנכנס ר' דוד 
הודיעו לו מהשמיים כי אדם קדוש בא לבקרו ועליו לקום לכבודו, 
וזו הסיבה שבגללה התאמץ מאוד ועמד. כך נודע בירושלים שמו 
מחנה  שכונת  את  הקים  לפתחו.  נוהרים  החלו  ורבים  דוד  ר'  של 

ישראל שמחוץ לחומות. 

החל מ: 400$
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מעניינת  ארוכה  תשובה  בשלום"  עמו  את  יברך  "ה' 
והיסטורית בכתב יד קודשו של מרן רבי עובדיה יוסף 

- בתקופת דיוני השלום עם מצרים
יוסף  עובדיה  רבי  מרן  של  קודשו  יד  בכתב  בהלכה  ארוכה  תשובה 

במענה לשאלת עיתונאים האם מותר לנסוע למצרים.

לעמוד  כדי  למצרים  לנסוע  מותר  האם  דתיים,  עיתונאים  "לשאלת 
קהיר"?",  "ועידת  בדיוני  לשלום  ומתן  המשא  על  ולדווח  מקרוב 
תשובתו של רבינו נכתבה בתקופת דיוני ועידת קהיר אשר התקיימו 
פנו  דתיים  עיתונאים  מובארק,  עם  בגין  של  פגישתו  לאחר  בקהיר 
לרבינו האם מותר לנסוע למצרים והאם אין בכך איסור של "ולא ישיב 

את העם מצרימה".

רבינו סוקר באריכות את מקורות האיסור, ואת מקורות ההיתר עליו 

Long halachic tshuva handwritten by Rabbi Ovadya Yosef, 
in answer to a some journalists’ question as to whether or 
not it was permitted to travel to Egypt.

“In answer to the religious journalists, whether it is 
permitted to travel to Egypt in order to be present and 
able to report on the peace negotiations of the Cairo 
Commission”. The response, written during the peace 
negotiations which took place after Begin’s meeting with 

Long and interesting (historical) 
tshuva handwritten by Rabbi 
Ovadya Yosef. During the 
peace talks with Egypt
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Sadat, came when religious journalists approached Rabbi 
Yosef asking whether or not travelling to Egypt would 
violate the rule against the Jewish people returning to 
Egypt.

Rabbeinu surveys the sources of the prohibition and the 
sources permitting such travel and even residing in Egypt. 
In summary he writes “it is permitted to journalists from 
Israel to travel to Egypt, to report on the negotiations with 
our neighbors, may Hashem give his people strength and 
bless his people with peace.”

A rare, exciting, and historical halachic tshuva! 6 leaves, 
written on one side, handwritten by Rabbi Ovadya Yosef, 
on official letterhead. Various sizes, very good condition.

Starting at: 500$ 

רבינו  כותב  לסיכום  במצרים.  להתיישב  כן  הדורות  בכל  רבים  סמכו 
ומתן  המשא  על  לדווח  למצרים,  לנסוע  מישראל  לעיתונאים  "מותר 

לשלום, עם שכנינו... ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום".

תשובה היסטורית נדירה ומרתקת! ששה דפים, כתובים על צדם האחד, 
שונים,  גדלים  רשמי.  מכתבים  נייר  על  רבינו,  של  הפניני  ידו  בכתב 

מצב טוב מאד.

החל מ: 500$

מאות הגהות בכתב ידו של רבי משה סבעון 
מווהראן על שו"ת הרשב"א ווין תקע"ב

מאות הגהות, ביניהם עשרות הגהות ארוכות בכתב ידו של רבי משה סבעון מווהרען מגדולי חכמי ומקובלי אלג'יר, על ספר שו"ת הרשב"א דפוס 
ווין תקע"ב | 1812.

ההגהות מופיעות כמעט על כל דף מדפי הספר, מספר הגהות חתומות "משה", שני הגהות חתומות בשמו המלא של רבינו "משה סבעון".

נקבי עש, כתמים ופגמים שונים. כריכה ישנה בלויה. כללית מצב טוב.

רבי משה סבעון )תקס"ו - תרמ"ח( מגדולי חכמי ומקובלי אלג'יר. התגורר בעיר ווהראן. היה תלמידו של רבי משה כנאפו. סיפורי מופת רבים 
התהלכו אודותיו, ביניהם היה ידוע בין יהודי אלג'יר כי רבינו הסתגר במשך עשרים שנה בהם עסק בתורה ועבודה יומם ולילה.

החל מ: 500$

Hundreds of notes, including dozens of lengthy comments, 
handwritten by Rabbi Moshe Sav’on of Oran, one of 
Algeria’s greatest sages and kabbalists, on the work Shut 
Rashba, printed in Vienna in 1812.

The notes appear on nearly all of the pages of the book, 
some are signed “Moshe”, two are signed with his full 
name, “Moshe Sav’on.”

Moth holes, stains and defects. Old, worn binding. Overall 
good condition.

Rabbi Moshe Sav’on )1806-1888( was an Algerian sage and 
kabbalist. He lived in Oran and was a student of Rabbi 
Moshe Kanafo. There are many miraculous stories about 
him, including that he isolated himself for 20 years learning 
Torah and avodah day and night.

Starting at: 500$ 

Hundreds of handwritten notes 
by Rabbi Moshe Sav’on of Oran, 
on the Shut Rashba, Wein 1812
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אוסף ענק ולא מצוי של קמיעות 
בכתב יד לכל הישועות והנושאים 
תימן,  אפריקה,  צפון  פרס,   -
המאה   - ישראל  עירק,  מרוקו, 

ה-19 וה-20
של  המציאות  יקר  ענק  אוסף 
קמיעות שונים ומגוונים ונדירים 
מלאכים,  השבעות  יד.  בכתב 
קודש.  ושמות  קבליים  איורים 
ארצות  של  רב  ממספר  נקבצו 
אפריקה,  צפון  פרס,  המזרח: 
 - ישראל  עירק,  מרוקו,  תימן, 

המאה ה-19 וה-20.

קלף  על  קמיעות  כ-60  מהם 
רבות  וברכות  והגנה  לשמירה 
מוצלח  ומתן  למשא  מפורטות: 
בעיר  בין  בלילה  ובין  ביום  בין 
ובין בשדה ובין בשוק. לנשיאת 
חן בעיני כל רואיו וכל שומעיו. 
עין  להסרת  רעה.  רוח  להעביר 
מרעין  ופחד  ונזק  צער  הרע 
לאהבה  לחסד  לחן  בישין. 
רע  מאדם  להצלה  טוב.  ולזיווג 
ומאשה רעה, אהבת אשה בעיני 

בעלה.

מספר קמיעות לרפואה שלימה/
פחד  למניעת  מפורטים:  הנפש 
עצבנות,  וחלחלה  רתת  אימה 
והריאה  המח  הלב  חלשות 
והכליות.  הכבד  הדם  ומחזור 
צער  נגע  ופחד  מחולי  הצלה 

והתרגשות העצבים.

התימני  להגנת  ייחודי  קמיע 
מצריו הסובבים.

הרה:  לאשה  קמיעות  מספר 
שלא  וחזק  בריא  יצא  שהעובר 
ימות ויחיה חיים טובים. ליפקד 
פרי  תפיל  ושלא  זכרים  בבנים 
בריאים  במנוחה  ותלד  בטנה 
ושלימים ותגדלם לתורה לחופה 
עוד  לה  ימותו  שלא  ולמצות. 

בנים.

לפתיחת הלב. פרנסה מצינורות 
ושיחזור  מלמעלה  השפע 
וטהור  לניקוי  בתשובה שלימה. 
רעות  חלומות  עצבות  הנפש. 
והרהורים רעים. וכל חיילותיהם 

שלא יגעו בו כלל.

שמות  עם  קלף  על  מזוזות   2
 - הקדוש  אילן  קמע  לשמירה. 

פגום.
מקופלים,  קמיעות  כ-50  ועוד 
או  נרתיקים  בתוך  סגורים  מהם 
נפתחו,  שלא  בחוט  מלופפים 

מהם על נייר.

יד ממוסגרים:  5 קמיעות בכתב 

Huge collection of rare 
handwritten amulets, with 
angelic oaths, kabbalistic 
illustrations, and holy 
names. Collected from a 
wide variety of Mizrahi 
areas: Persia, North Africa, 
Yemen, Morocco, Iraq, 
Israel.

Around 60 are on 
parchment, for preservation 
and defense and many 
blessings: for successful 
negotiations )during the 
day and at night, in the city 
or the field or the market(, 
for the bearer to be liked 
by those who see and hear 
him, to make an evil spirit 
go away, to remove the 
Evil Eye, for love and good 
partnership, to save a man 
from evil, for a wife to be 
loved by her husband.

A number of amulets are 
for remedies and health: 
to stop anxiety and fear, 
weakness of the heart/
brain/lungs/blood/liver/
kidneys. To save the bearer 
from illness or nervous 
diseases.

Unique amulet for the 
preservation of the bearer 
from problems )Yemenite(.

A number of amulets for 
a pregnant woman: that 
the fetus be healthy and 
strong, that it may live a 

Huge collection of handwritten 
amulets for all subjects-Persia, 
North Africa, Yemen, Morocco, 
Iraq, Israel; 19-20th centuries

good life. That there be 
many sons, that there be 
no miscarriages, with easy 
births.

To open the heart, parnasa, 
purity of the soul, no more 
evil dreams.

2 mezuzot on parchment 
with names for 
preservation. Ilan 
HaKodesh—defective.

And another 50 folded 
amulets, some are closed 
in cases or rolled around 
a string and haven’t been 
opened, some on paper.

5 handwritten, framed 
amulets: “Adam” “Chava” 
and more, one is missing 
the glass. One has a 
handsome frame with an 
Ilan HaKodesh printed 
and rolled inside glass, 
from the “Stefanesht” 
Institutions.

Printed amulet “for 
preservation of the child 
and mother, from the Baal 
Shem Tov”, one framed.

Total of close to 120 
amulets, some extremely 
rare—not checked 
thoroughly. Various 
conditions, in most of 
them the text is clear and 
readable.

Starting at: 500$ 

חסרה  באחד  ועוד,  "חווה"  "אדם 
על  מפוארת  מסגרת  הזכוכית. 
מודפס  הקדוש  אילן  קמיע  גבה 
ומגולגל בתוך זכוכית מאת מוסדות 

"שטפנשט".

קמיע מודפס "שמירה לילד וליולדת 
מהבעל שם טוב", אחד ממוסגר.

מהם  קמיעות,  ל-120  קרוב  סה"כ 
נדירים ביותר - לא נבדקו לעומק. 
הטקסט  ברובם  שונים,  מצבים 

קריא וברור.

החל מ: 500$
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קודש קדשים: כתבי יד קמיעות וגורלות של מקובלים שונים מביתו 
של הרב כדורי זצ"ל בחלקם היו בשימושו האישי

בחזקתו  שהיו  שונים  ודפים  תפילות  קמיעות,  אוסף  המציאות:  יקר 
ושימושו של המקובל הגדול הרב כדורי זצ"ל, מיעוטם בכתב ידו ורובם 

ממקובלי ירושלים וכותבים שונים )לא נבדק(.
*סגולה לשבר האויבים.

*תפלה נוראה וקדושה ותפילה כשאדם בצרה עם כוונות ושמות.
*דף עם סגולות מספר "רפואה וחיים מירושלים".

*3 קמיעות וגורלות חול בכתב ידו של רבינו, באחד מהם מופיע בנוסף 
גם הוראות מאחור כיצד יש לנהוג בקמיע זו - ככל הנראה גם בכתב 

ידו הקדושה.
*סגולה למגיפה.

*"הרוצה שלא להשתכר יזכור זה השם...".
*מספר דפים עם איורים קבליים, שמות קודש וכוונות )קמיעות?( - לא 

נבדקו לעומק.
לברכה  עם שמות  ופתקא  קבלה, העתקה קצרה,  נייר,  פריטי  *מספר 

שניתנה לבנו רבי דוד, ועוד.
ד'  מתאריך  כתיבה  במכונת  מוקלדת  הודעה  מרתק:  היסטורי  *מסמך 
אייר תש"ך מאת "לשכת הראשון לציון" בו מודיעים לרבינו על סדרי 
העלאת ארונו של רבינו החיד"א עם כל מעמדי הרבנות בכדי שיבוא 
יקר  ולחלוק  רבני  ומעמד  הדר  לה  לשוות  "כדי  בהלוייה  להשתתף 
וכבוד לאחד מעמודי ההוראה שקמו לישראל... שאנו חייבים אותו לבן 

ירושלים הדגול ושליחה הנאמן של א"י לתפוצות הגולה".

כ-20 פריטים שונים, במצב טוב. כולם מבית של זקן מקובלי דורנו, 
הגיעו מעזבונו של בנו רבי דוד כדורי זצ"ל.

המקובל רבי יצחק כדורי: נולד בשלהי המאה ה - 19 בבבל )עירק(, 
וקבלה מחכמי  תורה  קיבל  חי,  איש  הבן  את  וראה  הכיר  אף  בילדותו 
הראשונות  בשנותיו  תרפ"ב,  בשנת  עלה  אליה  ירושלים  ומחכמי  בבל 
בירושלים התפרנס מכריכת ספרים ולמד בישיבות "בית אל" ו"פורת 
יוסף" בעיר העתיקה. עם השנים התפרסמה חכמתו בחכמת הסוד ורבים 
נפטר  לישועה.  קמעות  ולקבל  ועצותיו  ברכתו  את  לקבל  לביתו  עלו 
השתתפו  ובהלוויתו  תשס"ו,  בשנת  מאה  מגיל  למעלה  טובה  בשיבה 

רבבות עם ישראל מכל גווני הקשת.

החל מ: 500$

1. Tefila Nora’ah v’Kedosha 
and a prayer for a person in 
difficulties, with kavanot 
and names.
2. Daf with segulot from 
the book “Refuah v’Chaim 
MiYerushalayim”
3. 3 amulets and goralot 
handwritten by Rav 
Khadouri, one of them also 
has instructions on the back 
how to use it—probably 
also handwritten by Rav 
Khadouri
4. Segulah for a plague
5. “The one who wishes 
not to get drunk should 
remember this name…”
6. A number of leaves with 
kabbalistic illustrations, 
holy names and kavanot 
)amulets?(—not checked 
thoroughly
7. A number of paper items, 
a receipt, a short copy, 
a pitkva with names for 
blessing given to his son 
Rabbi David, and more.
8. An exciting historic 
document: a typewritten 
notice from 4th of Iyar 
1960, from the “Office 
of the Rishon LeZion”, 
in which they notify Rav 
Khadouri of the logistics 
related to the bringing of 
Rav HaHida’s coffin, so 
that he could participate in 
the burial “in order to show 
the honor and respect the 
rabbis … which is deserved 
of such a son of Jerusalem 
and a true representative 
of the Jewish people in the 
Diaspora.”

Around 20 different items, 
in good condition. All from 
the home of Rav Khadouri, 
received via the inheritance 
of his son Rabbi David 
Khadouri zt”l.

Kodesh kedoshim: Handwritten amulets 

and goralot by various kabbalists, from 

Rav Khadouri’s home, some used by him 

personally
RavKhadouri was born at 
the end of the 19th century 
in Baghdad )Iraq(, in his 
youth he knew and met the 
Ben Ish Hai, he received 
Torah and kabbalah from 
Baghdad’s sages and from 
Jerusalem’s sages after 
he moved there in 1922. 
During his first years 
in Jerusalem he made a 
livingbinding books and 
studied at the Beit El and 
Porat Yosef yeshivot in 
the Old City. Over the 
years, his wisdom became 
famous, his knowledge 
of mysticism—many went 
to his home to receive 
blessings and advice 
from him, and to receive 
amulets for their welfare. 
Died in 2006 after living 
more than 100 years, and 
thousands of Jews from all 
walks of life participated in 
his funeral.

Starting at: 500$ 
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מכתבים   - הישן  והישוב  ריבלין  משפחת  תולדות  של  גדול  ארכיון 
מקוריים, תלמידי הגר"א ופריטי דפוס ירושלמים נדירים

ארכיון גדול הכולל מאות דפים, מסמכים, קטעי עיתונים, מכתבי רבנים 
ועוד... בעיקר סביב שבט משפחת ריבלין הירושלמית והישוב הישן, 

מאוצרו של נצר למשפחת ריבלין ד"ר אשר אליעזר ריבלין מנתניה.

ידו  פריטים עיקריים בארכיון: סדר היחוס של משפחת ריבלין בכתב 
של רבי אריה לוין - סדר היחוס של רבי שלמה זלמן ריבלין בכתב ידו 
- כתב יד רבי ישעיה חשין על עלית תלמידי הגר"א - עבודת מחקר 
הברית  "ספר   - לחלוקה  בהתמכרות  הישן  הישוב  האשמת  נרטיב  על 
והזכרון לחברת אגודת מיסדי הישוב אשר ראשית מעשיה בחברת פתח 
תקווה" ירושלים תרמ"א | 1881 - תקנות וחוקי בית ועד הכללי כנסת 
ישראל ירושלים תרע"ט | 1919 - כרזה נדירה "קול ברמה" מחאה על 
משה  יואל  דפוס  בירושלים  הכוללים  על  ציון  חובבי  של  ההשמצות 
ועוד   ,630 מספר  הלוי  שושנה  ראה:   1888  | תרמ"ח  ירושלים  סלמון 

פריטים רבים ופיסות מידע לתולדות משפחת ריבלין.

בעיקר  ריבלין",  "שבט  זו  משפחה  המכנים  כפי  או  ריבלין  משפחת 
מזוהים הריבלינים עם עליית תלמידי הגר"א אשר באותה עת עלו רבי 
המפורסם  הצאצא  הקודש.  לארץ  ריבלין  משה  רבי  ובנו  ריבלין  הלל 
ביותר לבית ריבלין היה רבי יוסף רבלין בן רבי משה "מקים השכונות 
רבנים,  רבים,  מפורסמים  שמות  נמנים  ריבלין  שבט  על  בירושלים". 
את  כיום  המעריכים  ישנם  וכו',  שופטים  פוליטיקאים,  ציבור,  אישי 
מספר בני משפחת ריבלין הענפה בלמעלה משישים אלף צאצאים כן 

ירבו.

החל מ: 500$

Large archive of hundreds of pages, 
documents, newspaper clippings, 
rabbinical letters, and more…mainly 
dealing with the Jerusalem Rivlin 
family and the Old Yishuv. This was 
a treasure owned by a descendant of 
the Rivlin family, Dr. Asher Eliezer 
Rivlin of Netanya.

Critical items in the archive: 
Seder Yichus of the Rivlin family, 
handwritten by Rabbi Aryeh Levin; 
Seder Yichus of Rabbi Shlomo 
Zalman Rivlin handwritten himself; 
manuscript by Rabbi Yeshaya 
Chashin on the immigration of the 
Gra’s students; a research study on 
the narrative blaming the Old Yishuv 
for an ’addiction to divisiveness’; 
“Sefer HaBrit v’Zikaron of the 
Agudat Chevrat Meyasdei HaYishuv, 
whose first act was in the company 
of Petah Tikva”, Jerusalem 1881; 
Takanot and Beit Vaad Klali rules 
of Knesset Yisrael, Jerusalem 1919; 
Rare poster “Kol b’Rama”, a protest 
against the claims of the Chovevei 
Zion on the Jerusalem kollels, printed 
by Yoel Moshe Salomon, Jerusalem 
1888 )see Shoshana HaLevi #630(. 
Also many other items and factoids 
on the history of the Rivlin family.

 The Rivlin family )aka the “Rivlin

Large archive, family history of the Rivlin family and the Old Yishuv. Original 
letters, students of the Gra, rare printed Jerusalem artifacts

 Shevet”( are primarily identified
 with the immigration of the Gra’s
 students given that Rabbi Hillel
 Rivlin and his son Rabbi Moshe Rivlin
 immigrated to Israel at the same
 time. The most famous descendant
 of the family is Rabbi Yosef Rivlin,
 son of Rabbi Moshe, “the founder
 of neighorhoods in Jerusalem”.
 Many famous rabbis, public
 figures, politicians, judges, etc. are
 descended from the family—there
 are more than 60,000 descendants
of the original family alive today.

Starting at: 500$ 
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והקהילה  פאריז  קדישא  מחברה  מסמכים 
היהודית המקומית - פריז ראשית המאה ה-20

לוט מסמכים שונים מאת "חברא קדישא דש"ס מק"ק פאריש" והקהילה היהודית המקומית. מבין השנים 1889-1932. מכילים: דוחות רשמיים, 
קבלות, דיווח להנהלת חשבונות, ועוד ניירת רבה, רובה הגדול בצרפתית ומיעוטם בעברית. על חלק מהמסמכים מופיע הלוגו בעברית: "עדת 

יראים חברא קדישא דש"ס".

לפי הנראה החברה קדישא הייתה אחראית גם על שאר צרכי הדת בקהילה, כך ניתן לראות מסמך של "חברה לתלמוד תורה", קבלה בעברית 
משנת תרל"ט מאת החברה, קבלה על ארכיב ארכיון עבור ספרי דת שיוצא במהדורה שביעית, תרומה לרכישת ספר תורה, קבלה או הזמנה מאת 

"בית מוכר ספרים" על סדר עמרם השלם, וכדו'. חלקם חתומים בחותמת הרשמית של החברא קדישא הנ"ל. הרבה מהם עם הבולים המקוריים.

למעלה מ-100 דפים עם חומר רב ומגוון הנותן הצצה לחיי הקהילה היהודית האורתודוקסית של פריז הישנה. מצב כללי טוב.

החל מ: 800$

Lot of various documents from the “Chevra Kadisha of 
Paris”, and the local Jewish community. Between 1889-
1932. Contains official reports, receipts, accounting 
reports, and a bunch of other paper documents, mostly in 
French and a minority in Hebrew. Some of the documents 
have the Hebrew logo: Adat Yere’im Chevra Kadish 
d’Shas.”

It seems that the Chevra Kadisha was also responsible 
for the community’s other religious needs, which can be 
seen from documents of the “Chevra L’Talmud Torah”, a 
Hebrew receipt from 1979 from the Chevra, a receipt for 
an archive for the religious texts in their 7th edition, a 
donation for the purchase of a sefer torah, a receipt or 
invitation from the “Beit Mocher Sefarim” for the Seder 
Amram HaShalem, etc. Some are stamped officially by 
the Chevra Kadisha. Many have original postage stamps.

More than 100 leaves with much content, shedding light 
on an important Orthodox Jewish community of the last 
century. Overall good condition.

Starting at: 800$ 

Documents from the Chevra 
Kadisha of Paris and the local 
Jewish community. Paris, 
beginning of the 20th century
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אוסף קבלות בחתימת יד קדשם של גדולי צדיקי ואדמו"רי ירושלים 
בין השנים תרס"ד-תשי"ב | 1904-1952

"הועד  כולל  של  תמיכות  המאשרות  קבלות  של  מרתק  אוסף 
הכללי", אותן קיבלו גדולי ירושלים בדור הקודם, ובחתימת יד 
היישוב  בני  רוב  החדשית.  התמיכה  קבלת  את  המאשרת  קדשם 
כספי  שולחן  אל  סמוכים  היו  הישן'(  )'היישוב  ישראל  בארץ 

החלוקה, ותלויים היו בהם לקיומם.

רשימת המקבלים והחותמים )סדר אקראי(:
 - )תרע"ז  מטשרנוביל  טווערסקי  זוסיא  משולם  רבי  האדמו"ר 

תשמ"ח(.
הצדיק רבי אריה לוין )תרמ"ה - תשכ"ט( - אבי האסירים.

האדמו"ר רבי דוד טברסקי מרחמסטריווקא )תרל"ב - תש"י(.
ראש  ומקובל,  פוסק  )תרמ"ב-תשי"ב(  חרל"פ  משה  יעקב  רבי 
ישיבות "מרכז הרב" ובית זבול, ורב שכונות שערי חסד ורחביה 

בירושלים, תלמיד מובהק למרן הראי"ה קוק.
המוסר  תנועת  מראשוני  )תקצ"ז-תרס"ז(,  בלאזער  יצחק  רבי 
של  תאריך  עם  הקבלה   - סלנטר  ישראל  רבי  תלמידי  ומגדולי 
או  חתימתו  זוהי  האם  נבדק  ולא  פטירתו  טרם  ספורים  חודשים 

שנחתמה בשמו ע"י מישהו אחר.
מאה  ישיבת  ראש   - תרצ"ח(  )נפטר  ברוורמן  ראובן  זרח  רבי 

שערים ומגדולי הרבנים בירושלים.
הרב אברהם אלישיב )תרל"ז - תש"ג( - הרב מהומל. החותם על 
הקבלה הוא בנו רבי יוסף שלום אלישיב החותם את שמו המלא!.

רבי שלמה זלמן אויערבך )תר"ע-תשנ"ה( ראש ישיבת קול תורה, 
ומחשובי פוסקי ההלכה בדורנו.

החרדית  העדה  ראב"ד   - תש"ל(  )נפטר  אפשטיין  פנחס  הרב 
בירושלים.

רבי יוסף גרשון הורוויץ )תרכ"ט-תשי"א( - רבה של שכונת מאה 
שערים וראש ישיבת מאה שערים בירושלים.

וראש  דיין  פוסק,   - )תרס"ג-תשנ"ט(  רוזנטל  דוד  אברהם  רבי 
בית דין בבית דין צדק אשכנזים פרושים בירושלים ורב שכונת 

שערי חסד - חתום במס' קבלות כנציג הכולל.
)נפטר  מקאנסקיוואליע-ירושלים  ווילדמאן  אלטר  יהושע  רבי 

תרצ"ד(.
המלך".  "עבד  בעל   - )תרע"ד-תשל"ז(  הומינר  שמואל  רבי 
זוסמן )תרפ"ג-תש"ס( רב  יוסף ליב  על הקבלה שלו חתום רבי 

ומקובל ירושלמי.
וגאוני  מרבני  )תר"מ-תשכ"ו(,  דזימיטרובסקי  יוסף  יעקב  רבי 

ירושלים.
ליטאי,  מקובל  רב  )תרמ"ו-תשל"ו(  בלוך  זלמן  שלמה  רבי 
מהדמויות הבולטות בתנועת המוסר בדור שלאחר מלחמת העולם 

השנייה, תלמיד החפץ חיים שהתפרסם כבעל מופת. ועוד...

סה"כ 17 קבלות. גדלים משתנים. מצב כללי טוב מאוד.

החל מ: 500$

Exciting collection of 
receipts certifying support 
for the Vaad Klali Kollel, 
received by gedolim in 
the prior generations, 
who handwrote their 
certification of receipt of 
monthly support. Most 
members of the Old Yishuv 
required the funds to live.

In random order:
Admor Rabbi Meshulam 
Zusya Twersky of 
Chernobyl )1917-1988(
Tzaddik Rabbi Aryeh Levin 
)1885-1969( – the Avi 
HaAsirim
Admor Rabbi David Twersky 
of Rachmastrivka )1872-
1950(
Rabbi Yaakov Moshe Harlap 
)1882-1952(, a posek and 
kabbalist, head of the 
Merkaz HaRav yeshivot 
and Beit Zvul, and rabbi 
of Shaarei Chesed and 
Rechavya in Jerusalem, 
student of Rav Kook.
Rabbi Yitzhak Blazer )1837-
1907(, an early leader of 
the mussar movement and 
a student of Rabbi Yisrael 
Salanter. Receipt lists 
dates a few months before 
his death—it hasn’t been 
checked whether this is his 
signature or whether it was 
signed by someone else on 
his behalf
Rabbi Zerach Reuven 
Braverman )died 1938(—
head of the Me’ah She’arim 
yeshiva and a gadol of 
Jerusalem.
Rabbi Avraham Elyashiv 
)1877-1943(—the Rebbe 
of Homel. The signature 
on the receipt is from his 
son Rabbi Yosef Shalom 
Elyashiv, who signed using 
his full name!
Rabbi Shlomo Zalman 

Collection of receipts handwritten 
by gedolim, tzaddikim, and 
Admorim between 1904-1952

Auerbach )1910-1995(, head 
of the Kol Torah yeshiva, an 
important posek halacha of 
our time
Rabbi Pinchas Epstein )died 
1970(—Ra’avad of the Eida 
Charedit in Jerusalem.
Rabbi Yosef Gershon 
Horwitz )1869-1951(, rabbi of 
the Me’ah She’arim yeshiva 
and the neighborhood in 
Jerusalem.
Rabbi Avraham David 
Rosenthal )1903-1999( – a 
posek, dayan, and head 
of the beit din Tzedek 
Ashkenazi in Jerusalem, and 
rabbi of Shaarei Chesed. 
Signed a number of receipts 
as a representative of the 
Kollel.
Rabbi Yehoshua Alter 
Wildman of Końskowola 
-Jerusalem )died 1934(.
Rabbi Shmuel Hominer 
)1914-1977( – author of the 
Eved HaMelech. Signing his 
receipt was Rabbi Yosef 
Leib Zussman )1923-2000(, 
a Jerusalem rabbi and 
kabbalist.
Rabbi Yaakov Yosef 
Dzimitrovsky )1880-1966(, a 
Jerusalem rabbi and gaon.
Rabbi Shlomo Zalman Bloch 
)1886-1976(, a Lithuanian 
kabbalist and rabbi, one of 
the most prominent figures 
in the mussar movement in 
the generation after WWII. 
He was a student of the 
Chafetz Chaim.
And more...

Total of 17 receipts. Various 
sizes, overall very good 
condition.

Starting at: 500$ 

פריט מוזיאוני עם תיעוד היסטורי חשוב: פנקס כולל של ישיבת עץ 

חיים ובו תקציר תכתובת ענפה בעיקר מאמריקה - ירושלים תר"צ - 

תרצ"א )1931 - 1930)

פנקס של מוסדות עץ חיים בירושלים - 288 עמודים של תקצירי 
מכתבים אשר נשלחו מארה"ב וקנדה למוסדות עץ חיים בירושלים 

במשך כשנתיים החל מכסלו תר"ץ עד אלול תרצ"א.

הגיע  בירושלים  הכוללים  של  התמיכה  מכספי  גדול  חלק  רקע: 
מיהודי ארה"ב. על רקע יחסי גומלין אלו התפתחה תעשיה שלמה 
יארצייט.  ימי  ושמירת  הוקרה  תעודות  מזכרות,  שליחת  של 
מערכת זו העסיקה שרשרת שלמה של פקידים אשר קבלו בקשות 
מזכרות  ושלחו  הגולה  מיהודי  יארצייט  ימי  ושמירת  לתפילה 

ותעודות הוקרה לנדיבים.

בפנקס שלפנינו מופיעים תזכירים ממכתבים אשר נשלחו למוסד 
בעיקר מארה"ב, בין הכותבים שמות של רבנים מפורסמים, סיפורי 
חיים טראגיים ובקשות לתפילות עבור חוליים ושאר מצוקות. כמו 
כן תקצירי מכתבים רבים המכילים פוליטיקה של השדרי"ם בינם 
לבין קופות אחרות ובינם לבין עצמם. פריט מקורי מרתק ומקור 
הישוב  בני  שלהם  והקשר  ארה"ב  יהודי  לתולדות  ייחודי  מידע 

הישן. 288 עמ'. 24X34 ס"מ. מצב טוב.

החל מ: 500$

Booklet of the Etz Chaim yeshiva in 
Jerusalem—288 pages of summaries of 
letters sent from the US and Canada to the 
Etz Chaim institutions in Jerusalem for 2 
years, from Kislev 1929 to Elul 1931.

Background: A large part of the kollels' 
support money in Jerusalem came from 
American Jews. Against the background 
of these interactions, an entire industry 
of sending souvenirs, certificates of 
appreciation and saving Yahrzeit days 
developed. This system necessitated a 
whole chain of officials who received 
requests for prayer and observance of 
Yahrzeit days from the Jews in the Diaspora 
and sent souvenirs and certificates of 
appreciation to the generous.

The book before us contains memorials 
from letters sent to the institution mainly 
from the United States, among which are 

Museum-worthy 
item with important 
h i s t o r i c a l 
testimony: A Kollel 
booklet of the Etz 
Chaim yeshiva, 
with a summary of 
correspondence, 
p a r t i c u l a r l y 
A m e r i c a -

Jerusalem 1929-31

the names of famous rabbis, tragic life 
stories and requests for prayers for the 
sick and other distresses. Also contained 
are many letters that reveal the politics 
of the Shadarim among themselves and 
other funds and among themselves. 
Original, exciting item containing unique 
information about the birth of American 
Jewry and its relationship to the Jews of 
the Old Yishuv. 288 pages. 34x24cm. Good 
condition.

Starting at: 500$ 
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פולמוס - כתב מחאה מאת רבני ארה"ב, ביניהם הרידב"ז 
ורבי שלום אלחנן יפה בנוגע למחלוקת על כולל אמריקא

כתב מחאה  נלאנו ממחלוקת השוררת בארצנו הקדושה"  "וכבר 
ממוען לביקור חולים האספיטל, חתום ע"י רבני ארה"ב ובראשם 
רבינו רבי יעקב דוד וילובסקי "הרידב"ז", באותם ימים רבה של 
שיקאגא ורבי שלום אלחנן הלוי יפה רבה של סנט לואיס. מכתב 
מחאה בנוגע להתנכלות לעניים ירושלמים יוצאי אמריקה בבית 

חולים ביקור חולים בירושלים - ניו יארק תרס"א | 1901.

לתמיכה  אמריקא,  כולל  בירושלים  הוקם  תרנ"ו  בשנת  רקע: 
ביהודי ירושלים אשר מוצאם מארה"ב. הקמתו עוררה התנגדות 
יכרסם  שהכולל  חשש  מתוך  ההם  הימים  של  בירושלים  עזה 
על  בעיקר  הסתמכו  אשר  האחרים  המוסדות  של  בהכנסותיהם 
תרומות מארה"ב )בימים ההם בזמן הזה...(. בחזית המאבק עמד 
הוועד הכללי כנסת ישראל שהיה ארגון הגג של כל הכוללים אשר 
והחתמת  וקונטרסים  כתיבת מאמרים  כלל  מר אשר  ניהל מאבק 
רבנים על כתבי קול קורא ליהודי ארה"ב. במכתב אשר לפניניו 
מוחים רבני ארה"ב בהנהלת ביקור החולים האספיטל, על דבר 
השמועה כי עניים חולים ממוצא אמריקאי נדרשים לשלם סכומים 
לא  הכוללים  שאר  עניי  בעוד  החולים,  בית  הנהלת  ע"י  גבוהים 
נדרשים לשלם מאומה. "לכן בצדק אנו דורשים מכם שינתן לכל 

עולי אמריקע בקודש, רופא ורפואות חינם אין כסף".

על המכתב חתומים רבי יעקב דוד וילובסקי המכונה "הרידב"ז" 
עלייתו  טרם  שיקאגא  של  רבה  ימים  באותם  שהיה  מסלוצק 
לואיס  סנט  רבה של  יפה  הלוי  ורבי שלום אלחנן  לארץ הקודש 
ומראשי אגודת הרבנים בארה"ב. כן חתומים על המכתב רבי דוב 
יורק  בניו  אלחנן  יצחק  רבינו  ישיבת  מראשי  אבראמאוויץ  בער 
וממייסדי אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה, רבי יהודה דוד 
אייזנשטיין בעל אוצר המדרשים, רבי משה צבי הוכשטיין, רבי 
 23X29 ...אשר לעמיל גראדזינסקי, רבי כתריאל שרהזאהן ועוד

ס"מ. קרעים בשוליים, סימני קיפול, כתמים, מצב טוב.

החל מ: 1000$

“And we are already tired 
of the controversy that 
prevails in our holy land” – a 
protest letter addressed to 
the Bikkur Cholim hospital, 
signed by American rabbis 
led by Rabbi Yaakov David 
Wilovsky )the Ridbaz(, then 
Rabbi of Chicago, and Rabbi 
Shalom Elchanan HaLevi 
Yafeh, Rabbi of Saint Louis. 
Regarding the harassment 
of poor Jerusalemites from 
America at Bikur Cholim 
Hospital in Jerusalem. New 
York, 1901.

 Background: in 1896
 the Kollel Amerika was
 established in Jerusalem
 to support the Jews of
 Jerusalem who originated
 in the United States. Its
 establishment provoked
 strong opposition in
 Jerusalem of those days for
 fear that the kollel would
 erode the revenues of other
 institutions that relied
 mainly on donations from
 the United States )then as
 now…(. At the forefront
 of the struggle was the
 General Committee of
 Knesset Yisrael, which was
 the umbrella organization
 of all kollels, which waged
 a bitter struggle that
 included writing articles
 and pamphlets and signing
 rabbis' letters calling on
 American Jews to desist.
 In the letter before us,
 U.S. rabbis are protesting
 the management of the
 hospital, over the rumor
 that poor patients of

Polemical work: A protest letter 
from American rabbis, including 
the Ridbaz and Rabbi Shalom 
Elchanan Yafeh, regarding the 
machloket over the American 
Kollel

 American descent are
 required to pay large sums
 by the hospital management,
 while the poor of the rest of
 the kollels are not required
 to pay anything. "Therefore
 we rightly demand that
 you give to all American
 immigrants in holiness,
 doctors and medicine free
of charge."

The letter is signed by Rabbi 
Yaakov David Wilovsky "the 
Ridbaz" of Slutzk, then 
Rabbi of Chicago before 
immigrating to Israel, and 
Rabbi Shalom Elchanan 
HaLevi Yafeh, Rabbi of Saint 
Louis and a leader of the 
Rabbinical Assembly in the 
US. Also signed are Rabbi 
Dov Beer Abramowitz )a 
leader of the REITS yeshiva 
in New York and a founder 
of the Agudas Rabbanim 
of the USA and Canada(, 
Rabbi Yehuda David 
Eisenstein )author of the 
Otzer HaMidrashim(, Rabbi 
Moshe Zvi Hochstein, Rabbi 
Asher Lemil Grodzinsky, 
Rabbi Kasriel Sarasohn, and 
more. 29x23cm. Tears in the 
margins, creases, stains, 
good condition.

Starting at: 1000$ 
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רבי  של  וחתימתו  קדשו  יד  כתב 
זוננפלד גאב"ד העדה  יוסף חיים 
לתענית  קריאה  על  החרדית 
הדמים  מאורעות  בעקבות  ציבור 

בתרפ"ט
קריאה לתענית ציבור ביום ערב ר"ח אלול תרפ"ט, בעקבות הפרעות 
י"ח באב תרפ"ט, הקריאה נכתבה  אשר אירעו בעיה"ק חברון בשבת 
במכונת כתיבה בתוספת שני שורות בעצם כתב יד קדשו ובחתימתו של 

מרא דארעא דישראל רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל.

ארץ  ברחבי  דמים  מאורעות  אירעו שרשרת  תרפ"ט  אב  בחודש  רקע: 
בחברון.  השבת  יום  בפוגרום  לשיאם  הגיעו  אשר  מאורעות  הקודש, 
פוגרום בו נהרגו למעלה משישים מיהודי העיר בהם כשליש מתלמידי 
הזעזוע  בעקבות  הערבים.  ומכריהם  שכיניהם  בידי  חברון,  ישיבת 
החפץ  ובראשם  ישראל  גדולי  הכריזו  ישראל  תפוצות  כל  את  ששטף 
חיים על יום תענית כללי באותה השנה בערב ר"ח אלול. במכתבו כותב 
של  והאיומות  הנוראות  הזוועות  את  בשמעם  שבגולה  "אחינו  רבינו 
ארה"ק... ואנקת חללי הנפשות... קבלו על עצמם את יום ער"ח אלול 
יד קודשו  ליום תענית ציבור כללי". את קריאתו מסיים רבינו בכתב 
"והעיקר בתענית להתעורר בתשובה כל אחד לפי ענינו, השיבנו אליך 
ונשובה ובעה"ח יוסף חיים זוננפלד". 22X21 ס"מ חורי תיוק, קרעים 

קלים, סימני קיפול, מצב טוב.

החרדית  העדה  גאב"ד  תרצ"ב(   - )תר"ט  זוננפלד  חיים  יוסף  רבי 
בירושלים של  היהדות החרדית  הבולטים של  בירושלים. מקברניטיה 
ללמוד  נכנס   16 בגיל  תר"ט,  בשנת  נולד  הסוערות.  העלייה  תקופות 
בישיבתו של הכתב סופר, ולאחר נישואיו דבק ברבו רבי אברהם שאג. 
בשנת תרל"ד עלה עם רבו לארץ ישראל, שם הוא החל לשמש כיד ימינם 
של רבי משה יהודה לייב דיסקין ורבי יצחק ירוחם דיסקין בפעולותיהם 
למען יהודי ירושלים. לשיא פעולותיו הגיע בשנת תרע"ט ביסוד העדה 

החרדית והתמנותו לעמוד בראשות בי"ד "העדה החרדית".

החל מ: 500$

A call for a public fast on Erev Rosh 
Chodesh Elul 1929, following the 
bloody disturbances which took place 
in Chevron on Shabbat the 18th of Av 
1929, written on a typewriter with 
additional handwriting of two lines 
and a signature by the Mara d’Atra 
Rabbi Yosef Chaim Zonnenfeld.

 Background: In the month of Av 1909,
 a chain of bloody events took place
 throughout the Holy Land, events
 that culminated in the Shabbat
 pogrom in Hebron. A pogrom in
 which more than sixty of the city's
 Jews were killed, including about a
 third of the students of the Hebron
 Yeshiva, by their Arab neighbors
 and acquaintances. Following the
 shock that swept the entire Jewish
 people, the great sages of Israel,
 led by Chafetz Chaim, announced a
 general day of fasting that year on
 the eve of R.H. Elul. In his letter,

Handwriting and signature 
of Rabbi Yosef Chaim 
Zonnenfeld Ga’avad of the 
Eida Charedit, on calling for 
a public fast as a result of the 
bloodshed of 1929

 Rabbi Zonnenfeld wrote: “our
 brothers in the Diaspora have heard
of the horrific events in Israel…

 and groaning for the victims…have
 taken upon themselves the day of
 Erev Rosh Chodesh as a general
 public fast.” Rabbi Zonnenfeld ends
 his letter with the handwritten note:
 “and the prime purpose is to awaken
 tshuva for each according to his
 needs, may we return to You. Yosef
 Chaim Zonnenfeld.” 21x22cm. Filing
 holes, small tears, creases, good
condition.

 Rabbi Yosef Chaim Zonnenfeld
 )1849-1932( was the Ga’avad of the
 Eida Charedit in Jerusalem. One
 of the most prominent leaders of
 ultra-Orthodox Judaism in Jerusalem
 during the turbulent periods of
 Aliyah. At age 16 he started studying
 in the yeshiva of the Ktav Sofer, and
 after his marriage he followed Rabbi

 Avraham Shag. In 1874 he moved with
 his rabbi to Israel, where he began
 to serve as right-hand man to Rabbi
 Moshe Yehuda Leib Diskin and Rabbi
 Yitzhak Yerucham Diskin, in their
 efforts on behalf of Jerusalem’s
 Jews. His peak activity came in 1919,
 in founding the Eida Charedit and
being appointed to lead it.

Starting at: 500$ 



8889

"ומה שלום תורתך הנכנסו כבר בליבך" דף בכתב יד קדשו 
וחתימתו של מרן החזון איש זצ"ל

מכתב מרגש בכתב ידו של מרן 
החזון איש זי"ע, ובו מתעניין 
הגשמי  מצבו  על  הנמען  אצל 
מתומצת  יחד.  גם  והרוחני 
ומקוצר כדרכו: "היקר שמעון 
משלומך  להודיעני  נא  שיחי' 
הנכנסו  תורתך  שלום  ומה 
]הדורש  הדו"ש  בליבך,  כבר 
 - ידו  ]חתימת  א"י"  שלומך[ 
אברהם ישעיהו[. כתמים, מצב 

כללי טוב.

קרליץ  ישעיהו  אברהם  רבי  איש  החזון  מרן 
)תרל"ד - תשי"ט( מנהיג היהדות החרדית בדור 
של אחרי השואה וממעצבי דמותה של היהדות 
ומסר  כלות,  עד  התורה  בעיון  התייחד  בימינו, 
את נפשו בשקידת התורה החל מימי חורפו עוד 
עד  התורה  לומדי  רבבות  קטון,  נער  בהיותו 
לימינו אנו הולכים לאורו ולדרכו, וסדרת ספריו 
"חזון איש" הינם ספרי יסוד בכל ישיבה, בית 

כנסת, ובית יהודי.

החל מ: 1500$

Leaf handwritten and signed 
by Maran the Chazon Ish
Exciting letter handwritten by the Chazon Ish, in which 
he expresses interest in the physical and spiritual 
wellbeing of the recipient. It was brief, as was his style: 
“my dear Shimon please let me know how you are 
doing and how your Torah is doing, have you allowed 
it to enter your heart, requesting after you” (with his 
signature, Avraham Yeshayahu). Stains, overall good 
condition.

The Chazon Ish—Rabbi Avraham Yishayahu Karlitz )1874-1959(—was 
a Jewish Charedi leader after the Shoah and is heavily responsible for 
the nature of religious Jewish life today. His series “Chazon Ish” are 
foundational works in all yeshivot, synagogues, and Jewish home.

Starting at: 1500$ 
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הלוי  דב  יוסף  רבי  מרן  המחבר  הגהת  תגלית: 
 - התורה  על  הלוי  בית  ספר  סולובייצ'יק? 

מהדורה ראשונה ווארשא תרמ"ד | 1884
ספר בית הלוי על דרוש ומילי דאגדתא - דרשות לפי סדר פרשיות התורה מבראשית עד פרשת כי תשא - מהדורה ראשונה ווארשא תרמ"ד | 1884.

שני שערים )שער נפרד לחלק שמות(. 64 עמ', 76 עמ'. נייר יבש, דפים מנותקים, הדבקות במספר דפים, מצב בינוני.

בפרשת בא כותב רבינו בספרו "כאשר הסברנו הדברים בפרשת כי תשא", הדברים האמורים לא מופיעים בספר בית הלוי. ועל זה נכתב בכתב יד 
בגליון הספר "בבית הלוי ח"ב" - ככל הנראה הגהה זו נכתבה ע"י רבינו המחבר בעצמו אשר התעתד להוציא ח"ב של ספרו בית הלוי, משאלה 

אשר לבסוף לא יצאה אל הפועל, והנותר בידינו הוא חדושי בית הלוי עד אמצע פרשת כי תשא בלבד. הגהה נוספת באותו עמוד.

החל מ: 400$

Beis HaLevi on Drosh and Mili d’Agadetah—drashot 
organized by parshah from Bereishit to Ki Tisa. First 
edition, Warsaw 1884.

Two title pages )separate title page for the Book of 
Exodus(. 64, 76 pages. Dry paper, pages detached, tape 
on a number of pages, fair condition.

In Parshat Bo, the rabbi writes in his book “as we explained 
in Parshat Ki Tisa”, but the words do not appear in the 
Sefer Beis HaLevi. But it’s written here by hand in the 
margins “Beis HaLevi Chelek Beis ]Part 2]”—which means 
this is probably a note written by the author himself 
testifying to the publication of the second part of the 
Beis HaLevi, which was never released in the end. All 
we have are chiddushim of the Beis HaLevi until Ki Tisa. 
Additional handwritten note on the same page.

Starting at: 400$ 

Discovery: handwritten note 
from the author Rabbi Yosef 
Dov HaLevi Soloveitchik)?( on 
the Beis HaLevi on the Torah-
first edition, Warsaw 1884

080
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Booklet from a 
yeshiva student in 
Ettingen, 41 pages 
packed with divrei 
torah on the parshiyot 
of the week from sages 
of the generation of 
Rabbi Mrodechai 
Baneth, Av Beit Din 
of Nicklasburg and a 
gadol of Hungary and 
Moravia.

Kadosh v’Nora: Handwritten signature of the gaon Rabbi 
Mordechai Baneth, on a manuscript booklet with divrei torah 
by Hungarian and Moravian rabbis, those of his generation, 
never before printed

The blank first leaf has a 
handwritten note by Rabbeinu: “This 
book belongs to the Admor Ga’avad 
Moharar Yaakov Neru Yair ]Adei 
Ad]. Av Beit Din of Ettingen and 
]Yeshamerhu Tzur v’Yechayehu]. 
Signed Mordechai Baneth of 
Nicklasburg.” The referred to Admor 
is his teacher and first rabbi, Rabbi 
Yaakov Katzenelboigen, Av Beit Din 
of Ettingen )see Toldot HaGram 
Baneth, which states that Rav 
Baneth grew up there from the age 
of 11, and when he turned bar mitzvah 
he showed them that he had written 
for the day 3 books—the rabbi’s wife 
grew so jealous because he was more 
talented than her husband so she 
burned the books(.

The top of the first leaf notes: 
“This booklet belongs to Yeshaya 
Weilshat…”. The body of the 
booklet has divrei torah from rabbis, 
including Rabbi Baneth’s rabbis, and 
the top of each page references the 
writer of each rumoured drash. The 
chiddushim are in the name of “the 
Gaon Gadol Moharar Hertz Amreich”, 
“Gaon Moharar Manley Bosingen”, 
“Maharam”, “gaon … Yehonatan” 
)Rabbi Yehonatan Ivshitz(. There are 
divrei torah from the latter printed 
in his book Nefesh Yehonatan with 
changes in wording. The pages after 
that have the titles: “in Masechet 

Shabbat the sugiya of…”, without a 
name. The end has a drash for sukkot.

Accompanied by a certificate from an 
expert that the signature comes from 
Rabbi Yitzhak Yeshaya Weiss, Av Beit 
Din of Neve Achiezer, in his youth.

 The Gaon Rabbi Mordechai ben Avraham
 Baneth, known as the Maharam
 Baneth )1753-1829( was an important
 Hungarian rabbi and Av Beit Din and
 rosh yeshiva of Nicklasburg. He was
 also Chief Rabbi of Moravia. Already
 in his childhood he was considered
 a prodigy and at the age of eleven)!(
 he was sent to study at the yeshiva
 of Rabbi Yaakov Katzenelboigen
 in Ettingen, Bavaria. At age 15 he
 transferred to the Furth yeshiva to
 study under Rabbi Yosef Steinhardt.
 At age 18 he travelled to Prague, where
 he studied under the Noda B’Yehuda.
 At age 22 he married the daughter of
 Gimpel Prostitz of Nicklasburg, and
 moved to study under the Admor
 Shmuel Shmelka Horwitz, a Chassidic
 leader and the town’s rabbi. According
 to a tradition among the Hasidim, our
 Rabbi used to practice celibacy, fasting
 and asceticism from an early age, until
 Rabbi Zosha of Anipoli rebuked him for
 being ascetic and from then on he used
 to only reduce his food consumption
 )see below(. Aside from his greatness
 in the Torah he was also proficient in

 external wisdoms such as philosophy,
 astronomy and mathematics. He
 was an obedient subject of Emperor
 Franz I, in whose honor he composed
 a prayer after the suppression of
the revolt in Italy in 1820.

 He had a special connection with
 the Chatam Sofer. A story is told
 in which a bookseller came to the
 Chatam Sofer and exhibited his
 wares; the Chatam Sofer saw Rav
 Baneth’s handwriting on an early
 leaf and immediately bought the
 book—it became clear that it was a
 prayer book, upon which Rav Baneth
 had written that he would undertake
 not to enjoy this world more than
 is necessary for his living. The
 Chatam Sofer was amazed and said
 that one could see that Maharam
 Baneth had Ruach HaKodesh, for
 that was the only way to know for
 sure the boundary between need and
enjoyment in the eating of food.

Starting at: 5000$ 
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על  זי"ע  בנט  מרדכי  רבי  הגאון  של  קדשו  יד  חתימת  ונורא:  קדוש 
דורו  בני  ומורביה  הונגריה  רבני  תורה של  עם דברי  יד  בכתב  פנקס 

אשר ברובו לא נדפס

ישיבת  תלמיד  של  פנקס 
 41 ]-איטנגען[,  אידטיען 
אחד  בצד  רק  )כתובים  דפים 
של כל דף( עמוסים בכתב יד 
צפוף ורהוט המכיל דברי תורה 
מגדולי  התורה  פרשיות  על 
של  ורבותיו  דורו  בני  התורה 
גאון הגאונים פאר מקדושים 
רבי מרדכי בנעט זיע"א אב"ד 
רבני  ומגדולי  ניקלשבורג 

הונגריה ומורביה.

שייך  הזה  "הספר  רבינו:  של  הקדושה  ידו  בכתב  רישום  הפורזץ  בדף 
יאיר  נרו  יעקב  מוהר"ר  המופ'  הגאב"ד  ורבי[  מורי  [-לאדוני  לאדמ"ו 
לנצח ע"ע [-עדי עד[. אב"ד ק"ק אידיטען והמדינה יצ"ו [-ישמרהו צור 
מנ"ש  בנעט  הק' מרדכי  על החתום[  [-באתי  ולראיה בעה"ח  ויחייהו[. 
מורו  הוא  הרשום,  יעקב"  מוהר"ר  המופ'  "הגאב"ד  [-מניקלשבורג[". 
הגאון  בשרו  שאר   - זצ"ל  בנעט  מרדכי  רבי  הגאון  של  הראשון  ורבו 
רבי יעקב קאצינעלבוגין אב"ד איטינגן. )ראה בתולדות הגר"מ בנעט, 
שבבית רבו זה נתגדל רבינו החל מהיותו בן 11 שנים, וכמסופר שביום בר 
המצווה שלו הראה הילד לנאספים שחיבר לכבוד יום זה שלשה ספרים, 
ואח"כ קנאתה בו אשת רבו הנ"ל בהיותו מוכשר יותר מבנה והעלתה את 

הספרים באש(.

בראש דף א נכתב: "זה הפנקס שייך להבה"ח כ"ה ישעי' וויילשט...", 
בגוף הקונטרס רשומים דברי תורה מרבנים ביניהם מרבותיו של רבינו, 
ובראש כל עמוד הזכיר הכותב את בעל השמועה. החידושים הם בשם 
זי"ע". "הגאון המפורסם כמוהר"ר  "הגאון הגדול מהור"ר הירץ עמריך 
הגדול  "מהגאון  מהר"ם".  המפורסם  "הגאון  נר"ו".  באסינגן  מנלי 

המופלג... מהו' יהונתן" - רבי יהונתן אייבשיץ ומופיעים דברי תורה 
שאח"כ  בדפים  ניסוח.  בשינויי  יהונתן  נפש  בספרו  נדפסו  שחלקם 
דרוש  ובסופו  ללא שם,  בסוגיא..."  "במסכת שבת  בכותרות:  מופיע 

לסוכות.

מצורף אישור מומחה מאת הגאון הרב יצחק ישעי' ווייס אב"ד נווה 
אחיעזר, אשר לדבריו חתימה זו של רבינו הינה משנות ילדותו.

כמהר"ם  יותר  המוכר  ָבּנֶעט,  אברהם  בן  מרדכי  רבי  הקדוש  הגאון 
ישיבת  וראש  אב"ד  הונגריה  רבני  מחשובי  תקפ"ט(   – )תקי"ג  בנט 
לעילוי  נחשב  בילדותו  כבר  מורביה.  של  הראשי  ורבה  ניקלשבורג, 
ובגיל אחת עשרה! נשלח ללמוד בישיבתו של רבי יעקב קצנלבויגן 
באטינגן שבבוואריה. בגיל 15 עבר לישיבת פיורדא ללמוד אצל רבי 
יוסף שטיינהארט. בגיל 18 נסע לפראג, שם קנה תורה מפי ה'נודע 
ביהודה'. בגיל 22 נישא לבתו של גימפל פרוסטיץ מניקלשבורג, ועבר 
- מראשי  הורוביץ  רבי שמואל שמעלקא  ללמוד שם אצל האדמו"ר 
החסידות ורב המקום, אליו התקרב מאוד. לפי מסורת אצל החסידים 
עד  וסיגופים,  בתעניות  בפרישות  צעיר  מגיל  כבר  נוהג  היה  רבינו 
שרבי זושא מאניפולי נזף בו על שהוא מסתגף ומני נהג רק לצמצם 
היה  בתורה  גדלותו  מלבד  זו(.  הנגהתו  אודות  להלן  )ראה  במאכלו 
בקיא גם בחכמות חיצוניות כמו פילוסופיה אסטרונומיה ומתמטיקה. 
היה נתין צייתן של הקיסר פרנץ הראשון, לכבודו חיבר תפילה לאחרי 

דיכוי המרד באיטליה בשנת 1820.

מן  ביום  המסופר  לפי  סופר,  החתם  רבינו  עם  לו  היה  מיוחד  קשר 
החת"ס  מרכולתו,  את  והציג  החת"ס  אל  ספרים  מוכר  הגיע  הימים 
זיהה את כתב ידו של רבינו על הדף הקדמי ועל אתר רכש את הספר 
שהתברר כסידור תפילה, עליו כתב רבינו שהנו מקבל על עצמו לא 
להנות מעולם הזה יותר מכפי הנצרך לחיותו !, רבינו החת"ס התפעל 
כי כיצד  יש רוח הקודש  ואמר שמכאן רואים שלמהר"ם בנעט  מאד 
יוכל אדם לשער במדויק את הגבול בין הנאה/אכילה הנצרכת לבין 

מותרות.

החל מ: 5000$
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A leaf of paper written on both sides by Rabbeinu 
Moshe Sofer of Pressburg, the Chatam Sofer.

Holy of holies: Chiddushei Torah 
handwritten by Maran the Chatam Sofer

The writing includes chiddushei 
Torah handwritten by the Chatam 
Sofer, with the note at the top of 
the page: “B’ezrat Hashem Ye’ush 
Koneh”. Long lines handwritten 
by one of the leaders of Ashkenaz 
Jewry, pilpul and harifut as was his 
method. ]printed later in Chiddushei 
Chatam Sofer for Masechet Gittin, 
leaf 55, amud alef; begins in the 
middle of the opening piece at “ee 
koneh Miderabbanan aino yachol”, 
ends with the paragraph “Min 
HaTorah MiTa’am Shinui HaShem”].

Size: 23.5x9cm. Light stains, overall good 
condition.

Accompanied by a certificate of 
authenticity by the expert Rabbi Yitzhak 
Yeshayahu Weiss, rabbi and Av Beit Din 
of Achiezer Bnei Brak.

 Regarding the holiness of the Chatam
 Sofer’s handwriting: It is accepted in the
 name of Rabbi Mordechai Bennett of
 Nicklasburg, a friend and colleague of the
 Chatam Sofer, that he would review the
 halachic tshuvot of the Chatam Sofer a

 number of times, not because he didn’t
 understand, but because looking at the
 handwriting of the sage is a segula for
 yirat shamayim. Also mentioned by
 Rabbi Yoel of Satmar and Rabbi Yosef
Naftali Stern.

Starting at: 18000$ 

קודש קדשים: חידושי תורה בכתב יד קודשו 
של רשכבה"ג מרן רבינו ה'חתם סופר' זיע"א

דף כתוב משני הצדדים בכתב יד קודשו של 
רשכבה"ג גאון הגאונים רבינו משה סופר 

מפרשבורג בעל ה'חתם סופר' זיע"א.

הכתב מכיל חידושי תורה כפי שמופיע בכתב 
קונה"  יאוש  "בעזה"י  העמוד:  בראש  ידו 
ההוראה  אבי  של  ידו  בכתב  ארוכות  שורות 
והמנהג בקרב יהודי אשכנז, פלפול וחריפות 
דהלכתא.  אליבא  שמעתא  ואסוקי  כדרכו 
[נדפס בחידושי חתם סופר למסכת גיטין דף 
נ"ה עמוד א. מתחיל מאמצע דיבור המתחיל 
והנה אי דבר הנקנה לו במילים: "...אי קונה 
"מן  ומסתיים במילים:  יכול..."  אינו  מדרבנן 

התורה מטעם שינוי השם"[.

מידות: 9X23.5 ס"מ. כתמים קלים, מצב כללי 
טוב.

מצורף אישור מומחה מהגאון רבי יצחק ישעי' 
וויס רב ואב"ד נוה אחיעזר בני ברק.

אודות הקדושה בכתב ידו של רבינו: מקובל 
מניקלשבורג  בנעט  מרדכי  רבי  הגאון  בשם 
זצ"ל בן דורו וידידו של רבינו, שאמר שנוהג 
לעבור כמה פעמים על תשובותיו בהלכה של 
החת"ס לא מפני שאינו מבין, אלא שהסתכלות 
בכתב יד קודשו הנה סגולה ליראת שמים. כן 
ורבי  מסאטמר  יואל  רבי  הגה"ק  בשם  מובא 

יוסף נפתלי שטרן זצ"ל.

החל מ: 18000$
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Zera Baireich Shlishi, a commentary on the Torah by Rabbi 
Berachya Beirach. [1717]. The end of the book was never printed; 
only the section on Genesis was printed and then the author was 
imprisoned because he wasn’t authorized to live in the city, “and 
he barely escaped with his life”. First edition. [1], 37 leaves. Page 
numbering is messed up in the original and this copy is missing 
one leaf and the last leaf. Important approbations from Rabbi 
Avraham Oppenheim, Rabbi Wolf Sirkesh, and more. Stains, 
dark paper, repaired title page, moth damage in a number of 
places, new binding, overall fair condition.

Sefer Zera Berach Shlishi. Copy of Rabbi 
Yaakov Shemesh, rabbi of the Chatam 
Sofer. First edition, Halle, 1714

The title page has an important 
stamp: “Neum HaKatan Yaakov 
Shemesh…”. The last leaf has an 
additional stamp: “Avraham Azriel.”

 This copy bears the signature of
 Rabbi Yaakov Shemesh, a prominent
 Frankfurt rabbi. He was a rebbe of the
 Chatam Sofer, who called him ’Mori
 V’Rabbi’. He served as Rabbi of the
 Klois and Rosh Yeshiva in Frankfurt
 between 1765 and his death in 1785.
 He also served for a number of years
 as the Rosh Beit Din in Frankfurt.
 His term overlaps with Rabbi Pinchas

 HaLevi Horwitz, the Ba’al Hafla’a, who
 was the Chief Rabbi; in 1775 )approx.(
 Rabbi Shemesh was offered the
 position of Rabbi of Wurzberg, but he
 refused and remained in Frankfurt.
 In the community’s Yizkor book, it is
 written that he “learned and taught
 tons of shiurim and students in the
 Babylonian and Yerushalmi Talmud,
 Safra and Sifrei and Kula Talmuda…”.
 He was eulogized by two gedolim of
that generation.

Starting at: 550$ 

ספר זרע ברך שלישי - העותק של רבי יעקב 
שמש מורו ורבו של ה"החתם סופר" - מהדורה 

084ראשונה האלי תע"ד | 1714

מאת  שלישי,  ברך  זרע  ספר 
רבי ברכיה בירך, על פרשיות 
התורה, )בפועל נדפס רק על 
עם  סכסוך  בגלל  בראשית 
מושל העיר אשר השליכו לבית 
 - ראשונה  מהדורה  הסוהר(. 
האלי תע"ד | 1714. ]1[, לז דף. 
מספור משובש במקור ובעותק 
ובנוסף  אחד  דף  חסר  זה 
הסכמות  חסר.  האחרון  הדף 
רבי  הגאונים  מאת  חשובות 
אברהם אופנהיים, רבי וואלף 
סירקש, ועוד. כתמים, ניירות 
כהים, שער משוקם, נזקי עש 
בכמה מקומות, כריכה חדשה, 

מצב כללי בינוני.

בשער חתימה חשובה: "לה' הארץ ומלואה נאם הקטן יעקב שמש..." 
ראה להלן. בדף האחרון חותמת נוספת: "ע"ה אברהם עזריאל הי"ו".

רבי טעבלי שמש, מרבותיו  בן  יעקב  רבי  הגאון  הוא של  זה  העותק 
הראשונים של רבינו מרן החתם סופר זי"ע שכינהו "מורי ורבי", כיהן 
כרב הקלויז וראש הישיבה בפרנקפורט בין השנים תקכ"ה עד לפטירתו 
בשנת תקמ"ה, ומספר שנים כיהן כראש בית הדין בפרנקפורט דמיין. 
באותה תקופה רב העיר היה רבי פנחס הלוי הורביץ בעל ההפלאה, 
דחה  אך  המעטירה  ווירצבורג  של  כרבה  נבחר  בערך  תקל"ה  בשנת 
את ההצעה ונשאר עד תקמ"ה ראש הישיבה בפפד"מ. בספר ה'יזכור' 
של הקהילה נכתב עליו "למד ולימד תני ומתני שעורן דרבנן נפישין 
תלמוד בבלי וירושלמי ספרא וספרי וכולא תלמודא..." ונספד על ידי 

שני גדולי אותו הדור.

החל מ: 500$
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Copy owned by a student of the gaon Rabbi Akiva 
Eiger with wonderful hand-drawn charts regarding 
the laws of kiddush hachodesh. Set of the Yad 
Chazaka of the Rambam. Dihrenport 1809-1814
Set of four volumes, the Mishneh Torah/Yad Chazaka of the Rambam, with the commentaries 
Maggid Mishnah, Kesef Mishnah, Lehem Mishnah, and Mishnah LaMelech and more. Printed 
in Dihrenport. 4 sections in four volumes: 1. Part 1: 1809. 2. Part 2: 1810. 3. Part 3: 1811. 4. Part 4: 1814. 
Each volume has two title pages, the first has a woodcut engraving with Moshe and Aharon—parts 
2 and 3 only have the second title page. Antique bindings, some detached, the leather spines have 
been eaten up; stains and defects, faded yellow page cuttings, overall good condition-complete set 
(not checked thoroughly).

Antique notes of ownership 
on the title pages. There 
is a signature: “I bought…
Naftali Kara of Srem” – 
Rabbi Naftali Karo )1789-
1874?( was a descendant 
of the Beit Yosef )see 
Otzer Rabbanim 16139(. 
He was a student of 
Rabbi Akiva Eiger, whose 
tshuvot to him appear in 
Shut Rabbi Akiva Eiger 
and the Drosh v’Chuddish. 
In 1840 )approx.( he was 
accepted into the rabbinate 
of Srem, in the Poznan 
district. His son was Rabbi 
Zvi Kara, Av Beit Din of 
Livoy )Lithuania(. The first 
volume has a number of long 
handwritten notes. There 
are also many corrections, 
it seems that the owner of 
the copy cared about this 
work and took care to note 
all the printing errors. 

 At the end of the first
 volume are 3 handwritten
 pages with geometric and physics shapes related to the laws of kiddush hachodesh, shabbat, and the sukkah. They were
done with great precision and are organized in tables.
Very good for studying. The identity of the artist is unknown, but it was owned by Rabbi Naftali Kara so he is a possibility.

Starting at: 400$ 

ביד  מרהיבים  תרשימים  עם  הגרעק"א  תלמיד  של  עותק 
 - להרמב"ם  החזקה  היד  סט  החודש:  קידוש  להלכות 

דיהרנפורט תקס"ט-ע"ד | 1809-14

תורה/ משנה  כרכים,  ארבעה  סט 
עם  ז"ל.  להרמב"ם  החזקה  היד 
כסף משנה,  מגיד משנה,  הפירושים 
לחם משנה ומשנה למלך ועוד. נדפס 
ד' חלקים בד' כרכים:  בדיהרנפורט. 
תק"ע.   - ב  חלק  תקס"ט.   - א  חלק 
חלק ג - תקע"א. חלק ד - תקע"ד. 
שני שערים, הראשון בחיתוך עץ עם 
חלקים  מלבד  ואהרן.  משה  דמויות 
בלבד.  השני  השער  ישנו  בו  וג'  ב' 
מנותקות,  חלקן  עתיקות,  כריכות 
שדרות עור אכולות, כתמים ופגמים, 
ניתוק גיליונות, חיתוך דפים צהבהב 
דהוי, מצב כללי טוב - סט שלם לא 

נבדק לעומק דף דף.

בשערים מופיעה חתימה: "קניתי... נפתלי קארא החופ"ק שטרים" 
יוסף.  הבית  מרן  מגזע  תרל"ד?(   - )תקמ"ט  קארא  נפתלי  רבי   -
)אוצה"ר 16139( תלמיד רבינו עקיבא אייגר, תשובות אליו מופיעות 
לרבנות  התקבל  לערך  ת"ר  בשנת  וחידוש.  ובדרוש  רע"א  בשו"ת 
שטרים )שרימס, שרים Śrem( שבמחוז פוזנא. בנו הוא רבי צבי 

קארא אב"ד ליבוי-ליטא.

בכרך הראשון מס' הערות בכתב ידו ארוכות. וכמו"כ תיקונים רבים, 
נראה שהרב בעל העותק התייגע בתורה על ספר זה וטרח לציין את 

כל הטעויות שמצא בדפוס.
צורות  של  יד  בכתב  עמודים   3 מופיעים  הראשון  הכרך  בסוף 
גיאומטריות הנדסיות השייכות להלכות קידוש החדש, שבת וסוכה. 
מרשים  בטבלאות,  ומסודרים  נפלאה  ואמנות  רב  בדיוק  נעשו 

ותועלתי ללימוד. 
זהות הרושם אינה ידועה, אולי בכתב ידו של בעל הספר רבי נפתלי 

קארא.

החל מ: 400$
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בהלכה  ארוכה  תשובה 
בכתב ידו וחתימתו של רבי 
משה חיים גרינפעלד אב"ד 

סענפעטער - שנת תש"א

תשובה גדולה להלכה בכתב ידו וחתימתו של רבי משה חיים גרינפלד 
אב"ד סענפעטער הי"ד בעניין היתר הפעלת עסק בשבת בשותפות עם 
הונגריה(  צפון   -  Sajószentpéter- )שאיוסנטפטר  סנפטר   - נכרי 
תש"א - 1941. תשובה ארוכה מאד, כשלשה וחצי עמודי פוליו גדולים 
שמואל  רבי  של  לשאלתו  כמענה  נכתב  המכתב  בצפיפות,  כתובים 
גרינוואלד אב"ד סאלליש. דף פוליו גדול מקופל לשניים, ארבעה עמ'. 

21X29 ס"מ. מצב טוב.

רבי משה חיים גרינפלד אב"ד סענפעטער )תרמ"ח - תש"ד( תלמיד 
)רבינו  ווינקלער מחבר שו"ת לבושי מרדכי  ורבי מרדכי  הדעת סופר 
מביא מדבריו בתשובה הנוכחית(, בשנת תרפ"ג עם פטירת חותנו רבי 
סענפטר  כאב"ד  פאר  לכהן  רבינו  עלה   , סענפטר  אב"ד  פריעד  חיים 
וכראש הישבה בעיר. רבינו היה מגדולי המשיבים בהונגריה טרום עלות 
הכורת על יהדות אירופה כאשר רבני קהילות ות"ח מריצים לפניו את 
שאלותיהם. גדולת רוחו באה לידי ביטוי בימי הזעם בתקופת השואה 
על  לעלותו  עד  וחיזוק  נוחם  של  דרשות  קהילתו  בני  בפני  נשא  בהם 

קדוה"ש באושוויץ בשנת תש"ד.

החל מ: 500$

Long halachic tshuva handwritten and signed by 
Rabbi Moshe Chaim Greenfeld hy”d, Av Beit Din of 
Sajószentpéter )northern Hungary(, on permitting a 
business to operate on Shabbos in partnership with a 
non-Jew. Very long tshuva, around 3.5 large folio pages 
written in a very cramped style. Sent in response to a 
question from Rabbi Shmuel Greenwald, Av Beit Din in 
Salish. Large folio page folded in half, 4 pages. 29x21cm. 
Good condition.

 Rabbi Moshe Chaim Greenfeld was Av Beit Din of
 Sajószentpéter )1888-1944(, a student of the Daat
 Sofer and Rabbi Mordechai Weinkler )author of the Shut
 Levushei Mordechai—mentioned in this tshuva(. In 1923,
 when his father-in-law )Rabbi Chaim Fried( died, he took
 over as Av Beit Din of Sajószentpéter and as Rosh Yeshiva
 there. He was one of the greatest responsa authors in
 Hungary before the Shoah. His greatness was evidenced
 during the Shoah, when he gave drashot of strength
before the community was sent to Auschwitz.

Starting at: 500$ 

Long halachic tshuva 
handwritten and signed 
by Rabbi Moshe Chaim 
Greenfeld, Av Beit Din 
of Sajószentpéter. 1941
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מכתב קנאות מאת רבי אברהם בנימין קלוגר בן 
רבינו המהרש"ק - בראדי תרנ"ד | 1894

גלויה בכתב ידו וחתימתו של רבי אברהם בנימין קלוגר ממוענת אל רבי אבנר כתבן רב ברומניה, דברי חיזוק לעמידה על האמת וחיזוק הדת. 
במכתב כותב רבינו "והנני נותן לו ת"ח [תשואות חן[ עקב אשר קנא לה' ועומד לימין האמת לא לימין השקר כן יעשה גם לימים הבאים ולא ירא 

ולא יחת". אוטוגרפים מרבינו נדירים ביותר ובלתי מצויים. 9X14 ס"מ. כתמים, סימני הדבקה, מצב טוב.

רבי אברהם בנימין קלוגר )תר"א - תרע"ו( בנו של הגאון המפורסם רבי שלמה קלוגר מברודי, את תורתו קנה בעיקר אצל אביו אשר מזכיר 
קושיותיו מגיל שבע או עשר בספרו "מילי דנזיקין" , מגיל צעיר מאד. נודע כת"ח וגאון מפורסם והיה ממקימי חברת מקיצי נרדמים, מהתשובות 

אותם שלח לשואליו נדפס בשנת תרצ"ג ספר שו"ת שערי בנימין.

החל מ: 500$

Postcard handwritten and signed by Rabbi Avraham 
Binyamin Kluger, addressed to Rabbi Avner Katvan, a 
rabbi in Romania, with strong words of encouragement to 
stand up for truth and strengthen religion. He writes “I 
hereby give to you tshu’ot chen for standing for what is 
right and for the truth and not for falsity, may it continue 
I the coming days and not be afraid”. Autographs from 
the rabbi are extremely rare. 14x9cm. Stains, tape, good 
condition.

 Rabbi Avraham Binyamin Kluger )1841-1916( was the son
 of the famous Rabbi Shlomo Kluger of Brody. He learned
 mostly under his father, who writes of his son’s kushiyot
 as young as 7 or 10 in the book “Mili d’Nezikin”. He was
 known as a great talmid chacham and a founder of the
 Mekitzei Nirdamim group. His tshuvot were printed in
1933 in the book Shut Sha’arei Binyamin.

Starting at: 500$ 

Strongly worded letter 
by Rabbi Avraham 
Binyamin Kluger, son 
of Rav Shlomo Kluger. 
Brody 1894
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Glosses handwritten by the kabbalist Rabbi 
Avraham Gershon of Kitov, brother-in-
law of the Baal Shem Tov and a leader 
of the Ashkenazi community in Israel

Glosses handwritten by Rabbi Gershon Kitover, brother-in-law and student of the Baal Shem Tov, 
on a manuscript of the book Etz Chaim by Rabbi Chaim Vittel, mid-18th century. The manuscript 
is of kabbalistic excerpts from the book Etz Chaim by the Maharhav, organized according to 
the Slichot. There are major changes between the manuscript and the accepted printed version 
available today. The manuscript was written by one of the Mizrahi kabbalistic sages who lived in 
Jerusalem during the Rashash. In the margins of the manuscript is evidence that the work was 
used by the kabbalist Rabbi Avraham Gershon of Kitov, he writes a couple mystical kabbalistic 
notes by hand. Two pages, professionally repaired. Inside a handsome leather binding, very good 
condition. 

The strength of Rav Gershon’s holiness 
)and that of his slichot prayers( is evinced 
in the praise given by the Baal Shem Tov 
)Mahadurat Ma’ayanotecha, MS p. 86(, 
saying that the Rashash sent Rabbi Gershon 
to say Slichot for a drought in Israel: “Rav 
Gershon went down to the teiva…and said 
the opening of slichot and then left the 
teiva and didn’t want to say any more. His 
son Rav Leib asked when why he did that, 
and he answered: because at the beginning 
the prayer was fully in my mind, and I felt 
that if I said more slichot the rain would 
immediately fall, and I felt it was rude, so I 
didn’t pray, because I know that the rain will 
fall in two or three days. Thus it happened.”

 The kabbalist Rabbi Gershon of Kitov was
 a sage of Cluj, famous together with Rabbi
 Yehezkel Landau, who called him “my beloved
 friend and rabbinical colleague, wondrously
 gifted in torah and chassidus”. He was
 close with Rabbi Yonatan Ivshitz who called
 him “the rav chassid, famous and learned
 in torah and kabbalah.” He was among the
 most famous students of the Baal Shem
 Tov )his brother-in-law(, and he travelled
 to Mezhibozh for a number of years to
 study under Rabbi Zvi )the Baal Shem Tov’s
 son(. He was sent by the Baal Shem Tov to
 spread chassidus in Israel and he regularly
 corresponded with him. A famous letter
 sent to him by the Baal Shem Tov appears at
the end of Sefer Toldot Yaakov Yosef.

Starting at: 18000$ 

"כתר למעלה... חכמה סתימא" הגהות בכתב יד קדשו של 
של  גיסו   - מקיטוב  גרשון  אברהם  רבי  האלוקי  המקובל 

הבעש"ט הקדוש ומראשי עדת האשכנזים בארץ הקודש

הגהות בעצם כתב יד קודשו של של 
רבי גרשון קיטובר גיסו ותלמידו של 
הבעש"ט  הימים  שבעת  אור  רבנו 
מתוך  קדוש  יד  כתב  על  הקדוש, 
וויטאל  חיים  לרבי  חיים  עץ  ספר 
הינו  היד  כתב  הת"ק.  שנות  תחילת 
עץ  הספר  מתוך  קבליים  קטעים 
סדר  על  מסודרים  למהרח"ו,  חיים 
"סליחות", ישנם שינוים גדולים בין 
כתב היד לנדפס ומקובל בימינו. כתב 
המזרח  מחכמי  אחד  ע"י  נכתב  היד 
של  בירושלים  חי  היה  אשר  מקובל 
כתב  בשולי  הקדוש.  הרש"ש  ימי 
של  האישי  בשימושו  היה  אשר  היד 
גרשון  אברהם  רבי  האלקי  המקובל 
קיטובער  גרשון  רבי  רשם  מקיטוב, 
עילאין,  רזין  קבליות  הערות  מספר 
בעצם כתב ידו הקדושה. שני עמודים, 
משוקמים מקצועית. נתונים בכריכת 

עור מפוארת, מצב טוב מאד.

הובא  שלו  הסליחות  ותפילת  מקיטוב  גרשון  רבי  קדושת  עוצם  על 
בשבחי הבעש"ט )מהדורת מעיינותיך מכת"י עמ' 86( שהרש"ש שלח 
עצירת  בשל  סליחות  לאמירת  התיבה  לפני  מקיטוב  גרשון  רבי  את 
גשמים שהייתה בארץ ישראל: "ירד ר' גרשון לפני התיבה... ואמר 
הפתיחה של הסליחות ואחר כך הלך מן התיבה ולא רצה לומר עוד 
סליחות. ושאל אותו בנו ר' ליב הנ"ל מפני מה עשה זה, והשיב לו: כי 
בפתיחה הייתה תפילתי שגורה בפי, והרגשתי שאם אומר עוד סליחות 
ירדו גשמים תכף, ויראתי מגסות רוח, לכן לא התפללתי, כי יודע אני 

שירדו גשמים ב' או ג' ימים אחר זה, וכן היה". 

המפורסם  הקלוז  מחכמי  היה  מקיטוב  גרשון  רבי  האלקי  המקובל 
דברוד יחד עם רבי יחזקאל לנדא אשר מכנה אותו באגרת "אהובי ידיד 
נפשי וחביבי הרבני המופלא ומופלג בתורה ובחסידות" היה בקשר גם 
עם רבי יונתן אייבשיץ אשר תיאר אותו "הרב החסיד המפורסם מופלג 
גיסו  רבינו היה מתלמידיו המפורסמים של  ומקובל אלוהי".  בתורה 
"הבעש"ט הקדוש" ואף נסע למעזיבוז למספר שנים כדי ללמד את 
רבי צבי - בן הבעש"ט. רבינו נשלח ע"י הבעש"ט להפיץ את תורת 
החסידות בארץ הקודש ועמד איתו בחליפת מכתבים תדירה, כזה הוא 
בסוף  המופיע  הבעש"ט,  ע"י  לרבינו  נשלח  אשר  המפורסם  המכתב 
מר,  קאתי  "אימתי  הציטוט המפורסם  עם  יוסף,  יעקב  תולדות  ספר 

לכשיפוצו מעיינותיך חוצה".

החל מ: 18000$

088



102103

An incredibly holy object: Channukiyah of Rabbi 
Levi Yitzhak of Berdichev

במשך  המפקידים  במשפחת  עברה  זו  מנורה  המנורה:  של  ייחוסה 
מספר דורות, אלינו הגיעה מצאצאי רבי יוסף גרינבוים בעל מחבר 
"הכרמל", אשר העיד בפני ילדיו על המסורת אשר במנורה זו הדליק 
הדבר  שישכח  ומחשש  הימים  ברבות  מברדיטשוב.  יצחק  לוי  רבי 
חרט אחד מבני המשפחה בתחתית החנוכיה: "זאת המנורה הטהורה 
אשר הדליק בה הצדיק יסוד העולם מליץ טוב בעד עמו, אור המאיר 
בעל  ברדיטשוב  ק"ק  אב"ד  סאסא  שרה  בן  יצחק  לוי  רבי  הרה"ק 

קדושת לוי במסעותיו ז"ל".

אישורים ומסמכים נוספים יוצגו לקונים הפוטנציאליים.

מומחים שבדקו מנורה זו אישרו שסוג הכסף והסגנון תואם הן לארץ 
של  השניה  המחצית  לתקופה  והן  אירופה  אוקראינה-מזרח  המוצא 

המאה ה-18 - שני חיי חיותו של רבינו הקדושת לוי.

ניצבת על ארבע רגליים מעוטרות,  וזה מעשה המנורה: עשויה כסף, 
חזקה ומאסיבית, נפתחת על ציר להכנסת השמן ובראשה שמונה בזיכים 
להכנסת הפתילות אשר רק בחלקם נותר עיטור פרח למסגרתם, בצידו 
מולחם בסיס השמש שכנראה התפרק ואבד ברבות השנים. בחזית סוגר 
מנעול מורכב על ציר. מידות: 15.1 ס"מ אורכה, 3 ס"מ רוחב החנוכיה, 

6.2 ס"מ לערך רוחב בסיס הרגליים, 5.5 ס"מ גובה. 258 גרם משקלו.

פריט זה הוצג בבית המכירות 'יודאיקה ירושלים' לפני למעלה מ-35 
שנים )קטלוג ניסן תשמ"ו - מאי 1996, פריט 245( והיה פריט הדגל 
של מכירה זו וצילומו הוצג בשער הקטלוג, ומאז לא נראה חפץ קודש 

זה כלל )ראה צילום מתוך קטלוג זה(. 

החל מ: 300000$

A once-in-a-generation type opportunity to possess a holy object, the actual channukiyah used 
by Rabbi Levi Yitzhak of Berdichev, the author of the Kedushat Levi, who lit it in holiness and full 
kavana of the mitzvot with love and yirah.

This channukiyah has been passed 
down in the family of possessors for 
several generations, coming to us 
from the descendants of Rabbi Yosef 
Greenbaum, author of HaKarmel, 
who testified to his children of the 
tradition that the menorah was lit 
originally by Rabbi Levi Yitzhak. As a 
result of the great distance of time 
and fear that people would forget this, 
one of the family members engraved 
at the bottom: “This pure menorah 
was used to light by the tzaddik yesod 
haolam, Rahak Levi Yitzhak son of 
Sarah Sasa, Av Beit Din of Berdichev, 
author of the Kedushat Levi in his 
journeys, z”l.”

Certificates and additional documents 
will be presented to potential buyers.

Experts who examined this menorah 
certified that the type of silver and 
the style match that of Ukraine-
Eastern Europe and the second half 
of the 18th century—during the era of 
the Kedushat Levi.

The menorah itself: made of silver, 
standing on four decorated legs. 
Strong and massive, it opens along a 
hinge to insert oil, and at the top are 
8 holders for inserting wicks, some of 
which still have floral decorations to 
frame them. On the side is a welded 
base for a shamash—it seems to have 
come apart and partially been lost over 
the years. On the front is a locking 
mechanism on an axis. Size: 15.1cm 
long, 3cm wide )the channukiyah(; the 
base is 6.2cm wide, 5.5cm high. 258g 
weight.

This item was presented in the “Judaica Jerusalem” auction house more than 35 
years ago )catalogue of Nissan 5746—May 1986, Item #245( and was the flagship 
item of that auction, appearing on the cover of the catalogue. It hadn’t been 
seen since )see the facsimile of that catalogue(.Sefer Toldot Yaakov Yosef.

Starting at: 300000$ 

אל מול פני המנורה - חפץ קודש נורא הוד: מנורת החנוכה של רבינו 
זי"ע - דער  הקדוש סניגורן של ישראל רבי לוי יצחק מברדיטשוב 

הייליגע מנורה פונ'ם בארדיטשעווער רב

זכות של פעם בדור עמדה לנו בבוא אלינו חפץ קדושה זה, שלו היה לו פה לספר 
על תוקף קדושת שלהבת אש הנרות אשר בערו בו ובעבודת ההדלקה של רבינו 
בין  העומד  המליץ  הקדוש  רבינו  של  הטהורה  במנורה  קודש  אש  להב  הקדוש, 
ישראל לאביהם שבשמיים, הגאון הקדוש רבי לוי יצחק מברדיטשוב בעל "קדושת 
לוי", אשר אש קודש בערה בקרבו בהתלהבות בתורה הקדושה ומצוותיה ועבודת 

ה' ית"ש באהבה ויראה שלובים זה בזה ובפרט ב'קדושות חנוכה' הנודעים.
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Glosses from the Admor Rabbi Meir of 
Przmyslan on the book Pri Etz Chaim-
Koritz 1785
Sections from the Pri Etz Chaim, by 
Rabbi Chaim Vittel (the Maharhav), a 
foundational kabbalistic work drawn from 
his rabbi, the Ari, printed by students of 
the Baal Shem Tov in Koritz in 1785, with 
glosses and corrections handwritten by the 
Admor Rabbi Meir of Przmyslan.

The book got damaged over 
the years and part of it cannot 
be repaired, but because of its 
extreme holiness great efforts 
were expended in repairing 
what remained. Before us are 
64 leaves of which some are 
partial and defective and have 
been professionally prepared 
so that it can be preserved for 
generations. More than 30 leaves 
have handwritten corrections by 
Rabbi Meir'l Przmyslaner, 7 of 
which are long and significant.

Rabbi and Av Beit Din of Neveh 
Achiezer Rabbi Yitzhak Yeshaya 
Weiss certified the yichus 
of the handwritten notes in 
his certificate )a facsimile is 
included(: “Some notes are 
completely identical to confirmed 
examples of his handwriting” and 
he notes: “the large gloss on 
the 32nd leaf is extraordinary, 
such phrasing wasn’t found in 
writings of the Ari and it follows 
that it is not a copying of the 
Ari but a chiddush of the Rav 
HaKadosh himself.” This note is 
24-lines long and deals with the 
“Sod HaChesed” and “Heichal 
HaZechut”, which were the 
known midot of Rabbi Meir of 
Przmyslan.
The margins of leaf 129 has the 
stamp of Rabbi Moshe Meir 
Shmerler of Tzfat, the son-in-
law of the Admor Rabbi Meir 
of Shatz, relative of the Rebbe 
of Przmyslan. Rabbi Weiss 

notes in his certificate: “I merited 
seeing another book, which is also 
decorated with notes from the Rahak 
of Przmyslan, which was owned by 
the same grandson.”

While the Przmyslaner Rebbe’s 
greatness can be described at 
length, it suffices to emphasize that 
his books and writings are known 
segulahs, even after his death. A 
story is told )Aspaklariya HaMeira, p. 
167( on a Jew who got stuck in a storm 
in the ocean and he dropped into the 
ocean something he received from 
the Rebbe, and the ocean went quiet, 
and when he was asked what he did 
he said: “Before I set off I went to 
say goodbye and receive a blessing 
from the holy Tzaddik Rabbi Meir of 
Przmyslan, the Tzaddik answered and 
told me you will not know that the 
sea has great courage and sometimes 
he storms without being able to calm 
down; so Meir gives you this object, 
and if the sea will storm and does not 
calm then throw the object to the 
sea and say “ this object was given 
by Meir ben Yenta!” and the ocean 
will immediately calm.”
The pages have been rebound in 
inscribed leather binding inside a 
matching box.

Starting at: 30000$ 

אור יקרות וסגולה נפלאה: הגהות האדמו"ר רבי מאיר 
מפרמישלאן על ספר פרי עץ חיים - קארעץ תקמ"ה

ויטאל  חיים  רבי  האלוקי  למקובל  חיים  ועץ  חיים,  עץ  פרי  מהספרים  חלקים 
)מהרח"ו( ספרי יסוד בתורת הקבלה מתורת רבו האר"י ז"ל, אשר נדפסו בדפוס 
הקדוש של תלמידי הבעש"ט בעיר קוריץ בשנת תקמ"ה, ועליהם סובבים תיקונים 
והגהות בכתב יד קדשו של האדמו"ר הקדוש רבי מאיר מפרעמישלאן זכותו תגן 

עלינו.

הספר ניזוק במהלך השנים מפגעי הזמן וחלקו לא ניתן היה לשיקום 
אולם בשל עוצם קדושתו הושקעו מאמצים מרובים בשיקום הנותר 
לפליטה ולפנינו 64 דפים אשר בחלקם חסרים ופגומים ועברו שיקום 
מהדפים  מ-30  למעלה  על  הבאים.  לדורות  שיעמדו  כדי  מקצועי 
ישנם תיקונים בכתב יד קדשו של רבי מאיר'ל פרעמישלאנער כאשר 

7 מהם ארוכות ומשמעותיות.

רב ואב"ד נוה אחיעזר הגאון רבי יצחק ישעי' וייס אשר אישר את 
יחוסו של כתב היד מציין באישורו בין היתר )הצילום מצורף בזאת, 
ידו  לכתבי  לחלוטין  זהה  ההערות  "כתב  בפירוט(:  שם  עוד  ראה 
המובהקים", עוד מציין הרב וייס: "יוצאת מן הכלל ההגהה הגדולה 
שבדף לב, ב הפותחת 'נלע"ד למצוא טוב לזה' שלע"ע לא מצאתיה 
בכתבי האר"י וסביר שאינה העתקה אלא דברי הרב הקדוש עצמו". 
24 שורות עוסקת ב"סוד החסד" ו"היכל הזכות"  הגהה זו שאורכה 
אשר המה היו מידותיו הנודעת של רבי מאיר מפרעמישאלן בלימוד 

זכות ועשית חסד לאין שיעור.

שמרלר  מאיר  משה  רבי  של  חותמתו  מופיעה  א  קכט,  דף  בשולי 
הקדוש  רבינו  של  בתו  בן  משאץ  מאיר  רבי  האדמו"ר  חתן  מצפת 

מפרעמישלאן, הרב וייס מציין באישורו: "זכיתי לראות ספר אחר, שגם 
הוא מעוטר בהערות הרה"ק מפרעמישלאן זצוק"ל, שהיה ברשות נכד 

זה".

מן  מפרעמישלאן  הקדוש  רבינו  של  וגבורתו  תוקפו  גדולתו  עוצם  על 
וכתביו  חפציו  קדושת  גודל  על  דגש  ליתן  נוכל  כן  להרחיב,  המותר 
נודע  הסתלקותו.  לאחר  גם  הכבירה  בסגולתם  ולתהילה  לשם  שנודעו 
נקלע  אשר  יהודי  על  קסז(  עמ'  המאירה  אספקלריה  )מתוך:  המעשה 
לסערה בלב ים והטיל למים חפץ שקיבל מרבינו הקדוש והים שקט, 
כששאלוהו מה עשה סיפר: בטרם צאתי לדרך נסעתי להיפרד ולקבל 
ואמר  נענה הצדיק  רבי מאיר מפרימישלאן,  מן הצדיק הקדוש  ברכה 
ופעמים שהוא מסתער  לו  יש  גדולה  פנים  עזות  הים  כי  לי הלא תדע 
כי  והיה  זה  חפץ  בזאת  לך  מוסר  מאיר  ובכן  להרגיעה  יכולת  בלי  עד 
יסתער הים ולא יאבה להירגע תקח ותשליך את החפץ אל הים ותאמר 
"חפץ זה משל מאיר בן יענטא הוא!" מיד ישקוט הים מזעפו!' ובכן כך 
הדפים  ראיתם.  הלא  התוצאה  ואת  סיפורו  את  היהודי  השלים  עשיתי 

נכרכו מחדש בכריכת עור מוטבעת בתוך קופסה תואמת.

החל מ: 30000$
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מיוחס: קמיע על קלף מידיו הקדושות של הצדיק הנשגב 
האדמו"ר רבי ישעי'לה קרעסטירער זי"ע - נדיר

חסידות  שוחרי  בקרב  התרגשות  ומעורר  נדיר  פריט  לפנינו 
למבקשי  מקרעסטיר  הצדיק  נתן  אותו  קמע  צדיקים,  ואוהבי 
אלה  "ודברים  שנים.  למאה  קרוב  במשך  ספון  והיה  ישועה 
לו  יאונה לא  ורעה לא  לו סופר על קלף קטן...  יכתוב  הבאים 
בספרו  ליכטנשטיין  הלל  רבי  כתב  כך  ביתו",  אנשי  לכל  ולא 

"תשובות בית הלל החדש )סימן ל"ב(.

בידי  "הנה  מעיד:  הוא  ובו  מהמוכר  אישור  מצורף  לקמיע 
מירושת אבותי, אשר סבי הרב מאיר יעקב שפירא זצ"ל, קבלם 
מהאדמו"ר מפרמישלאן הגאון הצדיק )רבי מרדכי נפתלי( הרב 

שמרלר זצ"ל ניהל את חצרו בעכו...". גודל: 3X6.5 ס"מ.

אלו  ולה"  הבמוג  והאפה  בוליב  באשר  "ילשת  הקמע:  פיענוח 
שלש   - המילים  פיענוח  הקלף.  פיסת  על  שכתובות  המילים 
וזה  כתב,  אלף  בספר  מופיע  בו,  שמרומזים  לשמירה  פסוקים 
ביאורו: הפסוקים: יְִהי ָשׁלֹום ְבֵּחילֵךְ ַשׁלְוָה ְבַּאְרְמנֹוָתיִךְ )תהילים 
קכ"ב, ז(; לֹא ְתֻאנֶּה ֵאלֶיךָ ָרָעה וְנֶגַע לֹא יְִקַרב ְבָּאֳהלֶךָ )תהילים 
צ"א, י(, משולבים לסירוגין בראשי תיבות של השורה הראשונה. 
הפסוק: "וְֶאת ָהֲאנִָשׁים ֲאֶשׁר ֶפַּתח ַהַבּיִת ִהּכּו ַבַּסּנְוִֵרים ִמָקּטֹן וְַעד 
בראשי  מופיע  א'(,  י"ט,  )בראשית  ַהָפַּתח"  לְִמצֹא  וַיִּלְאּו  גָּדֹול 

תיבות של השורה השניה.

מזה דורות רבים עוברת ברטט המעשיה אודות הצדיק מקרעסטיר 
פתח  היהודי  לארה"ב,  שהיגר  יהודי  על  שטיינר  ישעיה  רבי 
עקא ששני  דא  אך  ברווח,  פרנסה  לו  מביאה  מכבסה שהייתה 
גויים ממוצא איטלקי פתחו מכבסה מתחרה מול חנותו, היהודי 
בקשה  להונגריה  שנסע  יהודי  עם  שלח  נפשו  את  ידע  שלא 
שיכנס לרבי ישעיל'ה ויבקש ישועה עבור מצוקתו. היהודי שב 
המתחרים  שלפנינו.  לקמיע  דומה  קמיע  עמו  והביא  לארה"ב 
שזממו לשרוף את חנותו של היהודי שלחו מישהו כדי שיצית 
את חנותו, אולם האיש נלאה מלמצוא את הפתח ושרף בטעות 
את חנותם הם. משנפטר רבי ישעי'לה הרהיב עוז היהודי בנפשו 
ופתח את הקמיע והשתומם לראות את הפסוק ואת האנשים אשר 

פתח הבית הכו בסנוורים וגו'. ויהי לפלא.

 )1852-1925  | תרפ"ה   – )ה'תרי"ב  שטיינר  ישעיה  רבי 
מקרעסטיר )ּבֹודרֹוגֶקֶרסטּור Bodrogkeresztúr( היה מחשובי 
שהתייתם  האדמו"ר  בהונגריה.  ביותר  ומהנודעים  האדמו"רים 
בגיל 3 מאביו נשלח ע"י אימו האלמנה והוא בן 12 שנים בלבד 
לרבי צבי הירש מליסקא, שם היה עד סוף ימיו של רבו, אז מילא 
את מקומו, אולם נשאר בענוותנותו ולא החשיב את עצמו. רבי 
ישעי'לה נחשב לעושה פלא ומופתים רבים מסופרים אודותיו. 
עד עצם היום הזה אלפים רבים עולים לציון קברו לשפוך את 
שיח ליבם וסיפורי ישועות רבים נפוצו אודות התפילה בציונו. 
הצדיק מקרעסטיר נודע בליבו הרחום ובדאגתו לפרנסתם של 
עוסקים  ישראל  שגדולי  בזמן  לומר:  נוהג  והיה  ישראל  בני 
"ברזין דרזין" אני עוסק ב"לשובע ולא לרזון". הקמיעות שנתן 
בחייו למבקשי ישועה נכתבו על גבי קלף ע"י סופרים מומחים 
מתלמידיו והוא עצמו היה נוטלם בידו ומברכם טרם נתינתם, 
סיפורים רבים נלחשו מפה לאוזן אודות הישועות הגדולות להם 
נודעה תמונתו כסגולה לשמירה  ביותר  זכו מחזיקי הקמיעות. 
מפני עכברים בבית, בעקבות מעשה שהיה שבזכות ברכתו יצאו 
עכברים מאסמי חיטים של יהודים ולאחר ברכה שהעניק לאחד 
מחסידיו עכברים אכלו את תיק התביעה שהיה תלוי ועומד נגדו 

בבית משפט.

החל מ: 8000$

privileged: Amulet on parchment from 
the holy hands of the tsaddik, the Admor 
Rabbi Yeshayle Krestirer-rare
Before us is a rare and extremely exciting item for those 
engaged in acquisitions of Chassidic material and lovers of 
tsaddikim—an amulet given by the Tzaddik from Krestir to 
someone seeking salvation, and which was hidden for close 
to 100 years. “The following things the author would write on 
a small parchment, and no evil would befallen him nor to any 
members of his household, ” so wrote Rabbi Hillel Liechtenstein 
in his book “Tshuvot Beit Hillel HaChadash” )32(.

With a certificate from the seller testifying: “I have in my 
possession an inheritance from my forefathers, my grandfather 
was Rabbi Meir Yaakov Shapira, who received it from the Admor 
of Przmyslan the gaon tzaddik )Rabbi Mordechai Naftali(, Rav 
Shmerler managed his chatzer in Acre…”. Size: 3x6.5cm.

“Yelshat B’Asher Boliv v’haAph HaBamug v’la” )the words 
written on the parchment(—three verses for preservation are 
hinted at in it, appearing in the book Elef Katav, and this is 
the exegesis: “the verses are ’Yehi Shalom B’Kheilech Shalva 
b’Armnotaich’ )Psalms 122:7(; ’Lo TeUna Elayech Ra’ah v’Negah 
Lo Yikrav B’Ohalayech’ )Psalms 91:10(, linked by the first initials 
of the first line. The verse ’Ve’et HaAnashim Asher Petach 
HaBayit Hiku BaSanverim MiKotan v’Ad Kadol Vayelu Limtzo 
HaPatach, ” )Genesis 19:1(, appears in the first initials of the 
second line.

”For many generations, the deeds of the Tzaddik from Krestir, 
Rabbi Yeshaya Steiner, have reverberated, especially the story 
of the Jew who immigrated to the United States, who opened a 
laundromat for parnasa that he profited off. Two goyim opened 
a laundromat across the street from him to compete, and the 
Jew sent another Jew to Hungary with a request to go to Rabbi 
Yeshayla and ask him for deliverance from his difficulty. The Jew 
returned to the United States and brought with him an amulet 
similar to the one before us here.The competitors decided to 
burn the Jew’s store, and sent someone to light it on fire, but 
the person couldn’t identify the storefront and accidentally 
burned down the Italians’ store. When the Rabbi Yeshayla died, 
the Jew dared to open the amulet and was astonished in seeing 
the verse and people who entered the home were struck with 
blindness.

 Rabbi Yeshaya Steiner )1852-1925( from Krestir
)Bodrogkeresztur( was one of the most important and well-

 known Admorim in Hungary. When he was 3, his father died, and
 at age 12 his widowed mother sent him to Rabbi Zvi Hirsch from
 Liska, where he was until his Rav died, and then he succeeded
 him, but remained indigent and did not think of himself. He
 is considered a miracle-worker and many amazing stories are
 told of him. Until today thousands of people continue to visit
 his grave and unburden their hearts there, and many amazing
 stories have been generated about the power of that event.
 He is known for his merciful heart and his care for the parnasa
 of the Jewish people. The amulets given during his lifetime
 to those seeking deliverance were written on parchment by
 professional scribes from his students, and he would himself
 bless them and give them by hand. His picture is also known
 as a segula against rats in a home, after an incident when he
 blessed a home and rats left their holes in Jewish homes, as well
 as another where he blessed a Jew who had been sued and rats
 came and ate the suit that was hanging before him in the court.

Starting at: 30000$ 

092

אחת  מטבע  עם  צדיקים  של  שמירה  ממטבעות  לקידוש  גביע 
שהושארה שלמה

גביע לקידוש עשוי כסף בעבודת צורף מומחה, על פי משפחת המפקידים 
שרחוקים היום מידע בסיסי בעולם החסידות, ידעו לומר כי גביע זה 
נעשה ממטבעות של צדיקים לשמירה אשר הותכו ומהם יצקו גביע זה, 
כאשר אחת המטבעות נותרה בשלמותה והושארה במרכז הגביע, אולם 

לא ידעו לנקוב בשמות הצדיקים מהם התקבלו המטבעות לשמירה. 

למטבע  דומות  מטבעות  כי  מצאנו  שערכנו  מקיפה  בבדיקה  אולם 
שנותרה שלמה חולקו ע"י האדמו"ר רבי דוד משה מטשורטקוב זי"ע 
ואף ישנו גביע בגנזיו של אחד מאספני דורנו אשר בתחתיתו נשארה 
מטבע שידועה שהתקבלה מהרה"ק האדמו"ר הזקן מטשורטקוב זהה 

למטבע זה )ראה: מלכות שבמלכות אנצ' לבית רוז'ין עמ' 148(. 

כסף חתום 800 חותמות אמן ומקום יצור. גובה: 8.3 ס"מ. קוטר פתח 
עליון: 6 ס"מ. משקל: 85 גרם. פגמים וכיפופים בתחתית. מצב כללי 

טוב.

החל מ: 1000$

Silver kiddush cup made by a professional 
silversmith. The family who deposited this 
for sale )who lack basic knowledge of the 
Chassidic world( knew to say that the cup 
was made from coins given by tzaddikim 
for preservation, which were melted and 
cast to form the cup. One of the coins 
was left intact and placed in the center of 
the cup, but they did not know to say the 
names of the tzaddikim from whom they 
received the coins.

However, from extensive research we 
have carried out, we have found that coins 
similar to the one which remains whole 
were given out by the Admor Rabbi David 
Moshe of Chortkov, and there is a cup in 
the estate of a collector of the current 
generation which has a coin at the bottom 
which is known to have been received 
from the Admor HaZaken of Chortkov and 
which is identical to this coin )see: Malchut 

K i d d u s h 
cup made 
from segulah 
coins from 
t z a d d i k i m , 
with a single 
coin which 
was left whole

shebaMalchut, Encyclopedia of the Ruzhin 
Dynasty, p. 148(.

Stamped silver 800, stamps of the artist 
and location. Height: 8.3cm. Diameter of 
the upper lip: 6cm. Weight: 85g. Defects 
and bends in the bottom. Overall good 
condition.

Starting at: 1000$ 

091



108109

רש"י  של  תפילין  זוג 
כשרות של הגה"ח רבי 
גד'ל אייזנר אותם הניח 
הנחלת  האדמו"ר  גם 
דן ממודז'יץ בסוף ימיו

זוג תפילין של רש"י אותם הניח מאז בואו לארץ הקודש 
לאחר שואת יהודי אירופה, הגה"ח הנודע רבי גד'ל אייזנר 
אביב.  בתל  גור   - הרי"מ'  'חידושי  ישיבת  משגיח  זצ"ל 
עיה"ק  ירושלים  מסופרי  אחד  כתב  התפילין  פרשיות  את 
בקופסאות  בבתים,  מונחות  והם  הת"ש,  שנות  בתחילת 

ובנרתיק איתם השתמש המשגיח זצ"ל.

'הנחלת  האדמו"ר  של  פטירתו  לפני  כשנה  הימים  ברבות 
דן' ממודז'יץ זצ"ל ביקש לבדוק את תפיליו לאחר שנפל 
זוג  זצ"ל  לאדמו"ר  הושאלו  פסולות  ומשנמצאו  למשכב 
תפילין אלו של ר' גד'ל ואותם הניח עד יומו האחרון. מצורף 
גם  נבדקו  גבאי האדמו"ר ממודז'יץ. התפילין  אישור של 
לאחר פטירת האדמו"ר ממודז'יץ ונמצאו כשרות. נתונות 
שנצבעו  הצדיקים  שני  הניחו  אותם  המקוריים  בבתים 

מחדש.

המשגיח המיתולוגי הבלתי נשכח רבי גד אייזנר )תרס"ג 
- תשמ"ה( בן רבי יצחק שלמה. כונה בפי חניכיו בחיבה 
ובהערצה - ר' גד'ל. לבקשת האדמו"ר ה'לב שמחה' מגור 
נתמנה למשגיח בישיבת 'חידושי הרי"ם' של החסידות בתל 
אביב, ניצול גטו לודז', נחשב למחנך דגול בקרב תלמידיו 
ועוד מיוצאי פולין לאחר השואה, תלמידיו העריצוהו עד 
הרבי  המתגבר,  כמעיין  אליהם  השופעת  באהבתו  כלות 
הגבר  "נאום  הפסוק  את  עליו  אמר  מגור  ישראל'  ה'בית 
הוקם על" שהקים עולה של תשובה, גבר ראשי תיבות גד 
גד'ל  'רבי  ה'לב שמחה' אמר עליו  ואילו הרבי  בן רבקה, 
של  'המחנך'  הוא  גד'ל  )רבי  מחנכים'  פון  א-מחנך  איז 

'המחנכים'(.

האדמו"ר רבי ישראל דן טאוב ממודז'יץ )תרפ"ח – תשס"ו( 
וחתן  אביב,  מתל  טאוב  אליהו  שמואל  רבי  האדמו"ר  בן 
מביאליסטוק  האדמו"ר  שצדרוביצקי  אהרן  שמאול  רבי 
בשושלת  הרביעי  האדמו"ר  היה  קוברין(.  )משושלת 
מודז'יץ, חבר מועצת גדולי התורה של אגו"י, לפני כן כיהן 
כספרא דדיינא בבית הדין בתל אביב משך כשלושים וחמש 
כמסורת  אביו.  ע"ש  אש"  "אמרי  ישיבת  את  הקים  שנה, 
בית מודז'יץ, הידועה בניגוניה, גם רבינו לא נגרע חלקו, 
והלחין מאות ניגונים, אשר חלקם יצאו אל מחוץ לגבולות 
מתורתו  בישראל.  רבות  קהילות  בקרב  ומושרים  החצר, 
ממשיכי  בניו  דשא',  'עלי  דן'  'נחלת  אורייתא'  ב'מאמרי 
דרכו הם האדמו"רים רבי חיים שאול ממודז'יץ ורבי פנחס 

משה מקוזמיר.

החל מ: 1500$

Pair of tefillin worn by Rabbi Gad’l Eisner, the mashgiach of the 
Chiddushei HaRim yeshiva of Gur in Tel Aviv, since his arrival in 
Israel following the Shoah. The parshiyot were written by one 
of Jerusalem’s sofers at the beginning of the 1940s, and they 
are placed in the housings, with the same boxes and case used 
by the mashgiach.

Around a year before the Admor the Nahalat Dan of Mozhitz 
passed away, he asked to have his tefillin checked after he 
became bedridden, and they were found psulim—this pair of 
tefillin were lent to the Admor and he wore them until he died.

 The mythic mashgiach Rabbi Gad Eisner )1903-1985( was the
 son of Rabbi Yitzhak Shlomo and was known affectionately by
 his students as Rav Gad’l. At the request of the Admor HaLev
 Simcha he was appointed mashgiach at the Chiddushei HaRim
 yeshiva after surviving the Lodz ghetto. He was among the most
 beloved of his students’ teachers. The Rebbe HaBais Yisrael of
 Gur said of him that he consecrated an oleh of tshuva, and the
Lev Simcha said he was the mechanech of all mechanchim.

 The Admor Rabbi Yisrael Dan Taub of Mozhitz )1928-2006(
 was the son of the Admor Rabbi Shmuel Eliyahu Taub of Tel
 Aviv, son-in-law of Rabbi Shmuel Aharon Shazdarovitzky the
 Admor of Bialystock )Kovrin dynasty(. He was the 4th admor
 of the Mozhitz line, a member of the Council of Torah Sages,
 and before that served as Safra d’Dina of the Beit Din in Tel
 Aviv for around 35 years. He established the Imrei Esh yeshiva
 in his father’s name. In line with the Mozhitz tradition, known
 for its niggunim, he composed hundreds of niggurim, some of
 which have been adopted in many outside Jewish communities.
 His Torah, expressed in Ma’amarei Orayta and Nahalat Dan, is
 continued by his sons and successors, the admorim Rabbi Haim
Shaul of Mozhitz and Rabbi Pinchas Moshe of Kozmir.

Starting at: 1500$

Pair of Rashi tefillin owned by the 
Gahach Rabbi Gad’l Eisner, also 
worn by the Admor the Nahalat 
Dan of Mozhitz at the end of his life.
handwritten
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ואשפוך את נפשי: תהילים חסידי בו שפך את ליבו המקובל הצדיק 
רבי יוסף וולטוך עבור ישועתן של ישראל - מספר קוויטלאך בין דפי 

הספר ורישום ייחוסו החסידי הרם בכתב ידו
עם  חמישי  חלק  מכתובים  "המגיד"  סדרת  מתוך  ומשלי  תהלים  ספר 
אלכסנדר.  לבית  הקדושים  מרבותינו  פירושים  עם  חסידי  תהילים 
התהילים שהיה שייך למקובל הצדיק ובעל המופת רבי יוסף וולטוך, בו 
שפך את ליבו בתפילתו עבוד ישועתן של ישראל והמתדפקים על שערי 
דלתו. בין דפי התהילים נמצאים מספר קוויטלאך אשר ניתנו לרבינו 

ע"י הזקוקים לישועה ולברכתו.

הספר  בשער  רבינו:  של  קודשו  יד  בכתב  רישומים  התהילים  בספר 
לרבותינו  הרם  החסידי  יחוסו  סדר  את  רבינו  מפרט  בו  ארוך  כיתוב 
הקדושים הבעש"ט הק', המגיד ממעזריטש, המגיד מזלאטשוב, המגיד 
מטשרנוביל, האוהב ישראל מאפטא, רבי שלמה מקרלין וה"תולדות". 
קוויטל אחד בכתב ידו של רבינו ובו שמות של אנשים שונים ופירוט 
בו כתב רבינו סיפור מאת רבי ברוך ממעזיבוז  נוסף  בקשותיהם. דף 
)ככה"נ  טרופ  אחד ממקורביו משה  ע"י  דלתו  על  פתק שהושאר  ע"ג 
מדובר בפרופ' משה טרופ - פרופסור לביוכימיה באוניברסיטת אריאל 
בשומרון(. מס' תיקונים בכתב ידו. כתמים. כריכה מקורית. מצב טוב 

מאד.

Chassidic psalms with commentaries 
from rabbis of the Alexander 
dynasty. This belonged to the 
kabbalist and miracle-worker Rabbi 
Yosef Woltuch. Among the pages 
are a number of kvitlach given to 
Rav Woltuch by those in need of 
assistance.

The book has a number of 
handwritten notes by Reb Woltuch: 
the title page has a long inscription 
in which he details the long Chassidic 
yichus to the Baal Shem Tov, 
through the Maggid of Mezrich, the 
Maggid of Zlatchow, the Maggid 
of Chernobyl, the Ohev Yisrael of 
Aphtha, Rabbi Shlomo of Karlin, and 
the “Toldot”. There is a handwritten 
kvitl by the rav with names of people 
and a detail of their requests. There 
is an additional leaf in which he 
writes a story from Rabbi Baruch 
of Mezhibozh, on a note left on his 
door from one of the relatives of 
Moshe Trop )seems to be referring 
to Prof. Moshe Trop, a Professor of 
Biochemistry at Ariel University(. A 
number of handwritten corrections. 
Stains, original binding, very good 
condition.

 Rabbi Yosef Woltuch was a
 descendent of Rabbi Yehiel Michal

Chassidic Psalms in which the kabbalist and tzaddik Rabbi Yosef Woltuch shed 
tears for the Redemption of the Jewish people. A number of kvitlach are among 
the pages, as well as a note on the Chassidic yichus of the owner, handwritten

 of Zlotchow. In his youth he lived in
 the Old City of Jerusalem, and every
 day he would sneak into the Beit El
 kabbalistic yeshiva, study the ways of
 the kabbalists, and sleep very little.
 His minhag was to lay next to the
 graves of tzaddikim and he merited
 wonderful visions and sight of the
 souls of tzaddikim. However, he would
 take care not to go to Rashbi’s tomb on
 Lag B’Omer because of the numbers of
 people who went. It is said that during
 one of his prayers to bring about the
 Geulah he merited seeing Rachel Imenu
 wearing black clothes. Despite his
 suffering he worked for Hashem with
 happiness and excitement. In Iyar 1983

הצדיק המקובל רבי יוסף וולטוך מזלוטשוב בצעירותו התגורר בעיר 
לישיבת המקובלים  נכנס בחשאי  יום היה  ומידי  העתיקה בירושלים 
הבין  בשינה  מיעט  המקובלים.  במעשי  התבונן  א-ל',  'בית  הידועה 
וקלט כל עניין במהירות מדהימה ונהג לרשום בכל ספר קבלה שסיים 
ללמוד 'מוגה'. מנהגו היה להשתטח על קברי צדיקים בכל הארץ וזכה 
לגילויים נפלאים ולהתגלות נשמות הצדיקים, אולם הקפיד לא לעלות 
לציון רשב"י במירון בל"ג בעומר עקב ריבוי האנשים. מסופר שבאחת 
עטופה  אמנו  רחל  את  לראות  זכה  הגאולה  קץ  לקרוב  מתפלותיו 
ישועות,  פעל  נסתרים,  צדיקים  עם  ולמד  נפגש  שחורים.  בבגדים 
הגדולים עבד את  ייסוריו  למרות  'רוחות' שנדבקו באנשים.  והוציא 
ה' בשמחה ובהתלהבות ולמבקשים את ברכתו איחל 'כל הישועות'!. 
בחודש אייר תשמ"ג אמר לתלמידו 'השבוע אי"ה אשבות בירושלים' 
ויצא עם שניים מתלמידיו להשתטח על ציוני הצדיקים בגליל. כאשר 
יצא ממירון אמר לתלמידיו כי אינו חש בטוב, לאחר שהמשיכו למערת 
וביקש  בטוב  חש  אינו  כי  אמר  ושוב  ארוכה  שעה  התפלל  האידרא 
וכאשר  סודה  מי  לקנות עבורו  הגיעו לצפת  סודה. השלושה  לשתות 
ר' יוסף סיים לברך על המשקה התעלף, הובהל לבית הרפואה בצפת 

והשיב את נשמתו ליוצרה.

החל מ: 1000$

 he told a student that if Hashem
 willed it he would settle in Jerusalem
 and he went with two students to
 daven at the graves of tzaddikim in
 the Galilee. When he left Meron he
 told them that he didn’t feel well.
 They continued to the Idra cave to
 pray, and he told them again that he
 didn’t feel well. He asked for some
 soda water, so they repaired to
 Tzfat to buy him. When Rabbi Yosef
 finished the blessing over the soda,
 he fainted, was taken to the hospital
in Tzfat, and passed away.

Starting at: 1000$ 
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2 sections of the Shulchan Aruch Orech Chaim HaRav; 
second edition. [Sadilkov] 1726, printed for the first time with 
the approbation of the Maggid of Chernobyl

נדיר: 2 חלקים שולחן ערוך או"ח 
הרב מהדורה שניה - ]סדילקוב[ 
תקפ"ו | 1726 לראשונה בהוצאה 

זו הסכמת המגיד מטשרנוביל
"שלחן ערוך אורח חיים מכבוד קדושת... מרנא ורבנא שניאור שלמן 
נבג"מ אשר ור תורתו וקדושת חסידותו האירו פני תבל... ואלה מוסיף 
היו  וקע"ו  קע"ה  סימן  א.  ונפלאות:  גדולות  מעלות  הראשונים  על 
בכל  ועכשיו  הסימנים  נרשמו  לא  מקודם  ב.  נדפסו...  ועכשיו  חסר... 
עמוד ועמוד נרשם למעלה מאיזה סימן... ג. שלא היו סימנים בהש"ע 
למראה מקומות... ועכשיו נדפסו... ד. שעתה נדפס לוח המפתחות... 
שלא היה כן בש"ע הקודמים אשר נדפסו בקאפוסט )המילה מודגשת 
בשנת  וקאפוסט(...  שקלאוו  עפ"י  בסאדילקוב  נדפס  באמת  אולם   -
"אמרתי' ל'ש'מ'ו'ר' [תקפ"ו - 1726[". נדפס בחלקו על נייר כחלחל. 
 125 עמ'  ב'  הזקן מהדורה  מונדשיין ספרי ההלכה של האדמו"ר  ראה 

ואילך. סטפנסקי חסידות 565-566.

במהדורה זו נוספו הסכמת האדמו"ר רבי מרדכי המגיד מטשרנוביל על 
הקדמת והסכמת בני המחבר ובראשם האדמו"ר האמצעי רבי דוב בער.

קצג,   ,]4]  - א-רטו  סימנים:  א'  חלק  חיים  אורח  ראשון:  חלק 
"יהושע  של  רבות  בעלות  חתימות  דף.  רט-שיט  קפא-קפח,  קצז-ר, 
זילבערשטיין" ו"יוסף זילברשטיין". נזקי עש רבים, גליונות מפורקים, 

ללא כריכה, מצב כללי בינוני - גרוע.

חלק שני: אורח חיים חלק ב' הלכות שבת, סימנים: רמב-שדמ וקונטרס 
אחרון ומהדורא בתרא - [1[, רנו, רסא-שעו דף [במקור: שעז - הדף 
דפים  עש,  נזקי  הספר[.  באמצע  קנ-קנא  הדפים  ו-2  חסר  האחרון 

וגליונות מנותקים. מצב כללי בינוני.

החל מ: 600$

“Shulchan Aruch Orech Chaim from his 
holinesss … Marana v’Rabana Schneur 
Zalman … with the addition on the Rishonim: 
A. Siman 175 and 176 were missing…and 
have now been printed… B. Previously the 
simanim weren’t listed and now each page 
lists above which siman … C. There were 
no references in the Shulchan Aruch for 
marei mekomot…and now they have been 
printed, D. now printed with an index…
which was not in prior Shulchan Aruch 
printed in Kapost )the word is emphasized 
– but it was actually printed in Sadilkov 
based on the Shklov and Kapost editions(…
in 1726.” Printed partially on light-blue 
paper. See Mondschein, Sifrei Halacha of 
the Admor HaZaken, 2nd edition, p. 125ff. 
Stefanski Chassidut 565-566.

This edition also has the approbation of 
the Admor Rabbi Mordechai the Maggid 
of Chernobyl, on the introduction and 

approbation of the author’s son, the Admor 
HaEmtza’I, Rabbi Dov Beer.

First section: Orech Chaim, part 1, simanim 
1-215 – ]4], 197-200, 181-188, 209-319 
leaves. Many signatures of ownership 
of “Yehoshua Zilberstein” and “Yosef 
Zilberstein”. Many bits of moth damage, 
indices are falling apart, no binding, overall 
poor to fair condition.

Second section: Orech Chaim, part 2, 
Halachot of Shabbos, simanim 242-344 
and the last pamphlet and mahadura batra 
– ]1], 256, 261-376 leaves )originally: 377; 
the last leaf is missing and leaves 150-151 
are as well from the middle of the book(. 
Moth damage, pages and indices detached. 
Overall fair condition.

Starting at: 600$ 
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על  קומרנא  לספרי  מקורות  עם  חסידיות  קבליות  הגהות 
ספר לקוטי תורה לרבי חיים ויטאל - ווילנא תר"מ | 1880

ספר לקוטי תורה לרבי חיים וויטאל, סודות התורה ורזין עמוקים על 
ווילנא תר"מ. נקבי עש ספורים, מצב טוב.  וכתובים -  תורה נביאים 
"עיין זוהר חי ותבין עניין הנ"ל הנורה" בין דפי הספר כעשרים הגהות, 
היכל   - ספרין  יחיאל  יהודה  אייזיק  יצחק  רבי  לספרי  כולם  המפנים 
הברכה, זוהר חי ואוצר החיים. יתכן כי זה הוא כתב ידו של האדמו"ר 
הקדוש רבי יעקב משה סאפרין זצ"ל האדמו"ר הרביעי לבית קומרנא. 

לא נבדק לעומק.

פעפערמן[  [לשעבר  לרנר  שמואל  אפרים  רבי  חתימת  הספר  בשער 
המקובלים  ישיבת  כראש  כיהן  מרדכי.  רבי  בן  תשכ"ב(   - )תרל"ט 
חסד  שערי  שכונת  ממקימי  בירושלים,  השמים"  "שער  האשכנזית 
בירושלים, מייסד בית הכנסת הגר"א בשכונה ואף שימש כחזן בו רבות 

בשנים.

האדמו"ר הקדוש רבי יעקב משה ספרין )תרכ"א - תרפ"ט( האדמו"ר 
הרביעי בשלשת הקדושה והטמירה לבית קומרנה, בנו של רבי אליעזר 
צבי מקומרנה מחבר "בן ביתי", את תורתו ינק בעיקר מאביו הקדוש 
והמגיד  מצאנז,  חיים  הדברי  של  תלמידם  היה  וכן  צבי  אליעזר  רבי 
מטריסק בעל המגן אברהם. עם פטירתו של אביו הקדוש בשנת תרנ"ח 
עלה רבינו לכהן פאר על מקום אביו עד לפטירתו בשנת תרפ"ט, נודע 
כמוקבל קדוש ובעל מופת עצום אשר רבים נהרו לפתחו לעצה ולברכה.

החל מ: 500$

Likkutei Torah by Rabbi Chaim Vittel, 
deep mysteries of the Tanach. A 
small number of moth holes, good 
condition. Among the pages are 
around 20 notes referencing works 
by Rabbi Yitzhak Isaac Yehuda Yehiel 
Saprin: the Heichal HaBracha, Zohar 
Chay, and Otzar HaChaim. It seems 
that this could be the handwriting 
of the Admor Rabbi Yaakov Moshe 
Saprin, the 4th Admor of Komarna. 
Not checked thoroughly.

 The title page has a signature
 of Rabbi Ephraim Shmuel Lerner
)previously Pepperman( )1879-

 1962(, son of Rabbi Mordechai.
 He served as Rosh Yeshiva of the
 Ashkenazi kabbalistic yeshiva “Shaar
 HaShamayim” in Jerusalem, was
 a founder of the Shaarei Chesed
 neighborhood in Jerusalem, founder
 of the Gra synagogue there, and
 even served as Chazan there for
many years.

 The Admor Rabbi Yaakov Moshe
 Saprin )1861-1929( was the 4th
 Komarna Admor, son of Rabbi Eliezer

Kabbalistic, Chassidic notes with 
citations for the Komarna sefarim, on 
the book Likkutei Torah by Rabbi 
Chaim Vittel. Vilna 1880

 Zvi of Komarna )author of the Ben
 Baiti(. He studied under his father
 and was also a student of the Divrei
 Chaim of Sanz, the Maggid of Trisk
 )Magen Avraham(. Upon his father’s
 death in 1898 he succeeded him until
 his death in 1929. He was known as a
holy kabbalist and a miracle worker.

Starting at: 500$ 
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גדולה  שמירה  הוא  "כי 
חסידות  ספרי   2 בבית" 
אמרי  ראשונה:  מהדורה 
תר"מ  קולומיאה   - שהם 
ישראל  מנחת   /  1880  |
ואמונת ישראל - לעמברג 

תרל"ט | 1879
"ומצווה גדולה שיהא הספר הזה בבית ישראל כי הוא שמירה גדולה 

בבית".

משה  רבי  מאת   - הש"ס  סוגיות  על  חידושים   - שהם  אמרי  ספר 
שהם מדולינה תלמיד הבעש"ט - מהדורה ראשונה קולומיאה תר"מ. 
רבינו  כותב  סקאליא,  אב"ד  שטעג  צבי  יהודה  רבי  של  בהסכמתו 
"שמירה  הוא  כי  ישראל  בבית  הזה  הספר  שיהא  גדולה  "ומצווה 
גדולה" )ההדגשה במקור( כי הוא מתלמידי הבעש"ט ז"ל". הספר 
מעוטר גם בהסכמותיהם של האחים הקדושים בני הרה"ק מרוזין, 
של  הסכמותיהם  וכן  ובוהוש.  טשארטקוב  מסדיגורה,  האדמורי"ם 
האדמורי"ם מויז'ניץ, מקוסוב, האדמו"ר הייטב לייב מסיגעט ועוד. 
]2[, סב דף. סטפנסקי חסידות 61. נזקי עש, שער מנותק, בלאי עם 
נזק קל בטקסט בשולי הדף האחרון, בלאי ללא נזק במספר דפים 

נוספים, ללא כריכה, מצב בינוני.

ישראל  לרבי  ישראל  ואמונת  ישראל  מנחת  חסידות  ספר  עם  כרוך 
לעמברג  ראשונה  מהדורה   - פיסטין  אב"ד  ברוקשטיין  אלטר  נתן 
תרל"ט | 1879. סטפנסקי חסידות 348. [4[, נב דף. נזקי עש בדפים 

האחרונים, ללא כריכה, מצב בינוני.

החל מ: 300$
“it is a great mitzvah that the book should be in the Jewish 
home, it is a great safeguard in the home.”

Imrei Shoham—chiddushim on sugiyot of Shas, by Rabbi 
Moshe Shoham of Solina, a student of the Baal Shem Tov. 
First edition. Approbation of Rabbi Yehuda Zvi Shtag, Av 
Beit Din of Skolia, who writes that “it is a great mitzvah 
that the book should be in the Jewish home, it is a great 
safeguard in the home, because he is a student of the 
Baal Shem Tov.” The book also features approbations 
from the holy brothers and sons of the Rahak of Ruzhin, 
the Admorim of Sadigura, Chortkov, and Bohosh, and 
those of Vizhnitz, Kosov, the Heitev Lev of Sighet, 
and more. ]2], 62 leaves. Stefanski Chassidut 61. Moth 
damage, title page detached, wear with light damage to 
text in the margins of the last leaf, wear without damage 
to a number of other pages, no binding, fair condition.

Bound with the Chassidic work Minchat Yisrael and 
Emunat Yisrael by Rabbi Yisrael Natan Alter Bruckstein, 
Av Beit Din of Pistin. First edition, Lemberg Stefanski 
Chassidut 348. ]4], 52 leaves. Moth damage on the last 
leaves, no binding, fair condition.

Starting at: 300$ 

2 chassidic works, first 
editions. Imrei Shoham—
Kolomiya 1880; Minchat 
Yisrael and Emunat 
Yisrael, Lemberg 1879
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הספר  של  ונדירה  מוקדמת  מהדורה 
לעמברג\  - מהר"ן  ליקוטי  קיצור 

זולקווא - תר"ט)?(

"מי האיש החכם וילמוד בספר הזה וישאהו בחיקו להגות בו כל 
ימי חייו אשרי לו בזה ובבא" ספר קיצור ליקוטי מהר"ן, אשר 
ליקט רבי נתן מברסלב מתוך ספר ליקוטי מהר"ן, ע"פ ציוויו של 
העצות  שילקט  לתלמידו  ציווה  אשר  מברסלב  נחמן  רבי  רבינו 
והעובדות הנוגעות למעשה מכל תורה המופיעה בליקוטי מהר"ן. 
השערות  פי  על  הדפוס,  ומקום  שנת  ללא  נדפסה  זו  מהדורה 
השנים  בין  זולקווא  או  בלעמברג  נדפסה  זו  מהדורה  החוקרים 
תר"ט - תרט"ו )1855 - 1849(. נדיר ביותר! במקור [40[ דף, 

חסרים דפים 14 ו - 15. נקבי עש ספורים, מצב טוב.

החל מ: 250$

“The wise man will study this book and keep it 
beside him to study his whole life, this one and 
the next.” Kitzur Likkutei Moharan, collected 
by Rabbi Natan of Breslav from the Likkutei 
Moharan, in accordance with the will of Rabbi 
Nachman of Breslav, who ordered his student to 
collect the etzot and uvdot from his work. This 
edition was printed without a year or location of 
printing noted, based on researchers’ estimates 
this edition was printed in Lemberg or Zolkwa 
between 1849-1855. Extremely rare! Originally 
]40] leaves, this copy is missing leaves 14-15. A 
few moth holes, good condition.

Starting at: 250$ 

Early and rare edition of 
the book Kitzur Likkutei 
Moharan-Lemberg/
Zolkwa, 1849)?(
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A segulah book – in the introduction his son 
the Chekel Yitzchak of Spinka writes that 
“And therefore my brothers and friends I wish 
to bring blessing into your homes because 
this holy book will provide protection in your 
homes and draw offspring, life and prosperity 
into your dwelling places.”

1. Imrei Yosef Bereishit. Sighet ]on the title 
page: Sighet Marmaţiei] 1910. 23 leaves 
]including a long introduction from the 
author’s son, Rabbi Yitzchak Isaac the Chakal 
Yitzchak of Spinka]. 270 leaves ]including the 
well-known homilies for a bar mitzva that his 
son the Chakal Yitzchak studied with his sons, 
and the indexes].
2. Imrei Yosef on Shemot. Munkacs, 1911. ]5], 
189, ]2] leaves. 3 last leaves bound improperly 
at the beginning of the book.

3. Imrei Yosef on Vayikra and Bamidbar. 
Sighet ]on the title page: Sighetul Marmaţiei], 
1913. ]4], 101 leaves. ]3]. In the introduction to 
this book his son the Chakal Yitzchak of Spinka 

The book Imrei Yosef, chiddushim on the Torah in the approach of 
kabbalah and Chassidut by Rabbi Yosef Meir Weiss, the first rebbe and 
founder of the Spinka dynasty. First edition.

A collection of 4 volumes of the book Imrei Yosef 
Spinka on the Torah and the festivals, first edition

added references to the parts that are easily understood, as well as to 
those that do not deal with kabbalah.

4. Imrei Yosef Devarim. Seini, 1927. ]4], 3-110 leaves. A few defects and 
tears, mainly in the margins, stains, overall very good condition. Simple, 
matching bindings.

 The Rebbe Rabbi Yosef Meir Weiss of Spinka )1838-1909( known as the
 Imrei Yosef after this book, was the important and renowned disciple
 of Rabbi Yitzchak Isaac of Zidichov, from whom he learned his unique
 approach to kabbalah. He also learned from the great rabbis of the period,
 the Maharam Ash and Rabbi Shmuel Shmelke rabbi of Salish, before
 coming to his rabbi in Zidichov. When he was young he learned from the
 Sar Shalom of Belz and the Tzemach Tzadik of Vizhnitz. After his rabbi’s
 death in 1873, some of his rabbi’s disciples crowned him as a rebbe in the
 village of Spinka in Maramures. Most of the disciples of his rabbi from
 Zidichov followed him there, and they were joined by masses of Jews
 from Hungary and Galicia. Great rabbis such as the Maharsham of Brezan
were among his students.

Starting at: 500$ 
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"הסה"ק הזה יהי' לשמירה בתוך ביתכם" סט שלם ויפה 4 
כרכים של ספר אמרי יוסף )ספינקא( על התורה - מהדורה 

ראשונה תר"ע - תרפ"ז | 1910-1927 ספר סגולה

יצחק' מספינקא  ה'חקל  בנו הגה"ק  כותב  - בהקדמה  סגולה  ספר 
כי הסה"ק  וידידיי אבקש להביא ברכה לאהליכם  "וע"כ את אחיי 
לתוך  ומזוני  חיי  בני  ולהמשכת  ביתכם  בתוך  לשמירה  יהי'  הזה 

משכנותיכם".

תר"ע  מאראמארשסיגעט[  [בשער:  סיגט  בראשית.  יוסף  אמרי   .1
יצחק  רבי  המחבר  מבן  ארוכה  הקדמה  [הכוללים  דף  כג   .1910  |
אייזיק ה'חקל יצחק' מספינקא[. רע דף [כולל הדרושים לבר מצוה 
הנודעים, שלמד בנו רבינו ה'חקל יצחק' זי"ע עם בניו, והמפתחות[.

2. אמרי יוסף חלק שמות. מונקאטש תרע"א | 1911. [5[, קפט, [2[ 
דף. 3 הדפים האחרונים כרוכים בטעות בתחילת הספר.

3. אמרי יוסף חלק ויקרא במדבר. סיגט [בשער: מאראמארשסיגעט[ 
תרע"ג | 1913. [4[, קא דף. [3[. בהקדמה לספר זה הוסיף בנו רבינו 
ה'חקל יצחק' מספינקא, ציוני מראי מקומות לקטעים הקלים להבנה 

גם לאלו שאינם עוסקים בקבלה ופנימיות התורה.

דף.  ג-קי   ,]4]  .1927  | תרפ"ז  סאיני  דברים.  חלק  יוסף  אמרי   .4
מעט פגמים וקרעים בעיקר בשולים, כתמים. מצב כללי טוב מאד. 

כריכות פשוטות תואמות.

האדמו"ר רבי יוסף מאיר וייס מספינקא )תקצ"ח - תרס"ט( המוכר 
בכינויו ה'אמרי יוסף' על שם ספרו זה, היה תלמידו החשוב והנודע 
של רבי יצחק אייזיק מזידיטשויב, אצלו קנה את דרכו הייחודית 
בקבלה, בנוסף למד גם מפי גאוני התקופה המהר"ם א"ש מאונגוואר 
ורבה של סעליש רבי שמואל שמעלקא, לפני בואו לרבו מזידיטשויב, 
עוד בהיותו צעיר לימים הסתופף בצילם של ה'שר שלום מבעלזא' 
והיראה.  התורה  שלמות  רבינו  קנה  בכך  מויזניץ,  צדיק'  וה'צמח 
לאחר פטירת רבו בט' סיון תרל"ג, הכתירו אותו כמה מחסידי רבו 
לאדמו"ר בעיירה ספינקא שבמרמורש. מני אז הסתופפו בחצרו רוב 
חסידי רבו מזידיטשוב, והמוני יהודים ממחוזות הונגריה וגליציה. 

גם גדולי תורה כמהרש"ם מברעז'אן נמנו על חסידיו.

החל מ: 500$

הקבלה  בדרך  התורה  על  חידושים  יוסף,  אמרי  ספר 
האדמו"ר  וייס  מאיר  יוסף  רבי  מהגה"ק  והחסידות, 
מהדורה  ספינקא.  חסידות  של  ומייסדה  הראשון 

ראשונה.
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The greatness of the rabbi and his 
attempts to hide that are told in 
this story: “once the ]Admor Ahavas 
Yisrael] sat with his father-in-law, 
the Imrei Noam of Dzikov, during the 
latter’s pilpul on a difficult sugiya with 
his sons. At the end of the discussion, 
the Imrei Noam turned to his son-
in-law, who sat silently. He asked 
why he didn’t express his opinion on 
the matter. He noted according to 
the Saba Kadisha that according to 
the Ran in a certain place all building 
was hidden. He noted that his words 
caused a little weakness in the thinking 
of his brothers-in-law, so he decided 
from them on to refrain from pilpul 
in divrei torah with other rabbis…only 
with his brother the Gahak of Antanya 
would he do so” )Chemdat Yisrael, p. 
86(.

The leaf before us was never published 
and is among the geniza of Rabbi 
Yehoshua Mendel Arenberg, who 
received them from his brother-in-
law Rabbi Menachem Hager, head of 
the Vizhnitz yeshiva, who inherited 

Chiddushei Torah on Shulchan Aruch Yoreh De’ah, handwritten by the Admor Rabbi 
Yisrael Hager of Vizhnitz, the Ahavas Yisrael, written between 1900-1910 (approx.). Very 
lamdani content, with hasagot on the Minchat Patim, Rabbi Meir Arik, and a long pilpul on 
the Chazi Laitztropi.”

Extremely rare: Chiddushei Torah on the Yoreh De’ah handwritten by 
the Admor Ahavas Yisrael of Vizhnitz-on the Sefer Minchat Patim

from the Admor Rabbi Eliezer Hager, 
the Damesek Eliezer of Vizhnitz. 
Additional pages from this collection 
of writings appeared more than 
20 years ago and are today held 
by one of the great naggids of the 
Vizhnitz chassidus. Chiddushei Torah 
handwritten by the Admor Ahavas 
Yisrael are rare and only a few are 
known in the world. 21 lines. 22x14cm. 
Stians, creases, small holes, slight 
tear on the fold.

 The Admor Rabbi Yisrael Hager of
 Vizhnitz )1860-1936( was the 3rd
 Admor of Vizhnitz, son of the Admor
 Rabbi Baruch Hager the Imrei Baruch.
 He was known for his great love
 of Israel, which, like the name of
 his books, is called )Love of Israel(,
 and he gave his all to pass that
 characteristic to his flock. There are
 a number of amazing stories passed
 down demonstrating this. He served
 first in the rabbinate of the city of
 Bidovla, and he worked hard to hide
 his gadlus. Upon his father’s death
 in 1893 he rose to serve as leader of

 the Vizhnitz community. Under his
 leadership it grew and became the
 largest in Hungary/Romania. Many
 came from across 2im. He died in 1936
 and after the Shoah )in 1950( his body
 was moved to Israel, where he was
 reburied in te Vizhnitz cemetery in
 Bnei Brak accompanied by thousands
 including his sons the Imrei Chaim and
the Mekor Baruch.

Starting at: 2000$ 

100

יד  בכתב  דעה  יורה  על  תורה  חידושי  במיוחד:  נדיר 
קודשו של האדמו"ר האהבת ישראל מויז'ניץ זצ"ל - 

השגות על ספר מנחת פתים

להסתיר  ודרכו  רבינו  של  תורתו  כח  על 
ה'אהבת  [האדמו"ר  ישב  "פעם  מסופר:  זאת 
מדזיקוב  נועם"  ה"אמרי  חותנו  אצל  ישראל'[ 
זי"ע, בהתפלפלו בסוגיא קשה עם בניו. בסוף 
רבינו  חותנו  אל  נועם  האמרי  פנה  הוויכוח, 
מגלה  אינו  למה  ושאלו  בשתיקה,  שם  שישב 
דעתו בעניין. העיר הסב"ק כי לפי הר"ן במקום 
פלוני כל הבניין נסתר. בעת ההיא הבחין רבינו 
לגיסיו  הדעת  חלישות  מעט  נגרמה  שבדבריו 
עצמו  למנוע  והלאה  מאז  החליט  כן  על  הק', 
אחרים...  רבנים  עם  תורה  בדברי  מלהתפלפל 
מפלפל  היה  מאנטניא  הגה"ק  אחיו  עם  רק 

ארוכות" )חמדת ישראל עמ' פ"ו(.

דף שתוכנו לא פורסם עד היום והיה ספון בין 
ארנברג,  מנדל  יהושע  רבי  הגאון  של  גנזיו 
אשר קיבלם מגיסו רבי מנחם הגר מנהל ישיבת 
רבי  האדמו"ר  של  מיורשיו  שהיה  ויז'ניץ 
אליעזר הגר "הדמשק אליעזר" מויז'ניץ זי"ע. 
נראו  זה  כתבים  תכריך  מתוך  נוספים  דפים 

שו"ע  על  תורה  חידושי 
קודשו  יד  בכתב  דעה,  יורה 
ישראל  רבי  האדמו"ר  של 
"אהבת  בעל  מויז'ניץ  הגר 
השנים  בין  נכתב  ישראל", 
תר"ס - תר"ע לערך. כתב יד 
בעל תוכן למדני, ובו השגות 
על דברי המנחת פתים - הגאון 
"אשתומם  אריק,  מאיר  רבי 
וכן  מיאזלוויטץ",  הג'  על 
"חזי  בעניין  ארוך  פלפול 

לאיצטרופי".

לפני למעלה מעשרים שנה והם שוכנים כבוד 
היום בגנזיו של אחד מגדולי הנגידים בחסידות 
ויז'ניץ. חידושי תורה בכתב ידו של האדמו"ר 
וידועים  נדירים במיוחד  האהבת ישראל הינם 
 14X22 שורות.   21 בעולם.  מהם  בודדים  רק 
קטנים,  נקבים  קיפול,  סימני  כתמים,  ס"מ. 

קרע קל על קיפול.

הגר  ישראל  רבי  ישראל  של  אוהבן  האדמו"ר 
האדמו"ר השלישי  תרצ"ו(   - )תר"ך  מוויזניץ 
לבית וויזניץ, בנו של אדמו"ר רבי ברוך הגר 
ישראל  אהבת  במידת  נודע  ברוך".  "האמרי 
הכבירה שלו אשר כשם ספריו על שמם מכונה 
מידה  נפשו להחדרת  כן מסר  ישראל(  )אהבת 
דוגמא  בשמשו  מרעיתו  צאן  בקרב  זו  נשגבה 
אינספור  התפרסמו  כך  על  הוד,  רבת  אישית 
סיפורים מפעימים. רבינו שימש תחילה ברבנות 
העיר בידוולה היה גאון מופלג ולמדן עצום אך 

עמל קשות להסתיר את גדלותו בתורה.

עם פטירת אביו בשנת תרנ"ג עלה לכהן פאר 
הנהגתו  תחת  וויזניץ,  חסידי  לעדת  כמנהיג 
והייתה  מונים  עשרות  וויזניץ  חסידות  גדלה 
לחסידות הגדולה ביותר בהונגריה / רומניה, 
נהרו  ובגרוסוורדין  בוויזניץ  רבינו  חצר  אל 
היה  ודברו  ומעשה,  ואנשי  חסידים  רבנים, 
בשנת  נלב"ע  כולה.  רומניה  ברחבי  קודש 
הועלה  תש"י  בשנת  השואה  ולאחר  תרצ"ו 
ליווהו אלפים  ישראל, שם  לארץ  גופו הטהור 
בהלוויה רווית הוד בראשות בניו האדמורי"ם 
האמרי חיים והמקור ברוך בדרכו לבית החיים 

וויזניץ בבני ברק.

החל מ: 2000$
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Leaf with chiddushim, written on 
both sides, on a variety of issues. 
Handwritten by the Admor Rabbi 
Eliezer Hager )the Damesek Eliezer(. 
Some of the writing is chapter headings 
for a drash that rabbeinu probably gave 
for a hachnasat sefer torah a siyum 
masechet. He links the words “L’Einei 
Kol Yisrael” )appearing at the end of 
VeZot Bracha( to the word “Bereishit” 
appearing at the beginning of Genesis. 
Folded paper )four pages out of one 
leaf(, 21x17cm, stains, creases, light 
tears.

 Admor Rabbi Eliezer Hager )the
Damesek Eliezer( of Vizhnitz )1891-

 1946( was the son of the Ahavat
 Yisrael of Vizhnitz. On his mother’s
 side he was grandson of the Imrei
 Noam of Dzikov. He was an amazing
 talmid chacham, and Admor and Rosh
 Yeshiva of Vizhnitz. He was certified
 to teach by the Maharsham of Berzian
 and Rabbi Shmuel Engel of Radomishla.
 During World War One he lived in

Chiddushei Torah handwritten by the Admor Rabbi 
Eliezer Hager (the Damesek Eliezer) – on “Hadran 
L’Chibur Reishit Torah L’Tchilata” (linking the end of 
the Torah to the beginning)

 Vienna and was in contact with many
 Jewish sages who resided there
 because of the war, such as Rabbi
 Avraham Menachem Steinberg )the
 Machazeh Avraham(, who certified
 him for the rabbinate. In 1922 he was
 crowned rabbi of Vizhnitz during his
 father’s lifetime, and a year later he
 established the Vizhnitz yeshiva in
 the town. After his father’s death
 in 1936 he began to serve as Admor.
 In 1940 he escaped Vizhnitz, which
 had been captured by the Russians,
 and settled in Timisoara. He loved
 the Jewish people so much that he
 sacrificed greatly to save Jews with
 food packages and rescue operations
 for Jews exiled to the Transnistria
 swamps, operations led by his brother
 the Mekor Baruch of Seret-Vizhnitz.
 He sold all of his possessions with this
 idea in mind, and luckily also managed
 to escape himself and move to Israel
 on the 26th of Nissan, 1944, where
 he established the Vizhnitz yeshiva
 in Tel Aviv. A few months later he

 appointed his nephew to run it )Rabbi
 Moshe Yehoshua Hager, later the
 Admor Yeshuot Moshe of Vizhnitz(.
 A short time after his Aliyah he began
 to suffer a manic illness and he resided
 in the Babad hotel in Jerusalem until
 his death on the 2nd of Elul 1946. He
 is buried on the Mt. of Olives beside
 the ohels of Admorei Rachmastrivka.
 He did not leave any descendants
 to continue his legacy, and after his
 death his followers divided among
 his brothers, who soon after moved
 to Israel. Although he tried hard to
 print all of his chiddushim, many of
 them were forever lost during the
 war. After his death some of his
 divrei torah were published in the
 work Damesek Eliezer )1949(, and his
 dvarim on Psalms )1958(. An additional
 volume was published in 1994 edited
 by Natan Eliyahu Rot. Streets in Bnei
 Brak and Rehovot are named after
him.

Starting at: 400$ 
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חידושי תורה בכתב יד קודשו של האדמו"ר רבי 
אליעזר הגר "הדמשק אליעזר" - הדרן לחיבור 

ראשית התורה לתחילתה

חידושי  צדיו,  משני  כתוב  תורה  חידושי  דף 
של  קודשו  יד  בכתב  שונים  בעניינים  תורה 
הדמשק  בעל  הגר  אליעזר  רבי  האדמו"ר 
אליעזר. חלק מן כתב היד הינו ראשי פרקים 
לדרשה אשר נשא רבינו ככל הנראה בהכנסת 
התורה  בדברי  מסכת,  בסיום  או  תורה  ספר 
ישראל"  כל  "לעיני  המילים  את  רבינו  מקשר 
למילה  הברכה,  וזאת  פרשת  בסוף  המופיעות 
"בראשית" המופיעה בתחילת פרשת בראשית. 
ספון  היה  היום  עד  פורסם  לא  זה שתוכנו  דף 
בין גנזיו של הגאון רבי יהושע מנדל ארנברג, 
אשר קיבלם מגיסו רבי מנחם הגר מנהל ישיבת 
רבי  האדמו"ר  של  מיורשיו  שהיה  ויז'ניץ 
אליעזר הגר "הדמשק אליעזר" מויז'ניץ זי"ע. 
ס"מ.   17X21 עמודים,  ארבעה  מקופל,  נייר 

כתמים, סימני קיפול, קרעים קלים.

ה'דמשק  בעל  הגר  אליעזר  רבי  האדמו"ר 
בן  תש"ו(   – )תרנ"א  מויז'ניץ  אליעזר' 
האדמו"ר בעל ה'אהבת ישראל' מויז'ניץ. מצד 

ת"ח  היה  מדז'יקוב.  נעם'  ה'אמרי  נכד  אמו 
מופלג, אדמו"ר וראש ישיבה בוויז'ניץ. נסמך 
מבערז'אן  המהרש"ם  הגאונים  ע"י  להוראה 
בתקופת  מרדומישלא.  אנגל  שמואל  ורבי 
בווינה,  שהה  בה  הראשונה  העולם  מלחמת 
שם  ששהו  רבים  תורה  גדולי  עם  בקשר  עמד 
מנחם  אברהם  רבי  ובהם  המלחמה,  בעקבות 
שטיינברג )בעל "מחזה אברהם"( שאף הסמיך 
אותו לרבנות. בשנת תרפ"ב הוכתר כרבה של 
ויז'ניץ בחיי אביו, ושנה לאחר מכן הקים את 
"ישיבת ויז'ניץ" בעיירה בראשה עמד. לאחר 
כאדמו"ר.  לכהן  החל  בתרצ"ו  אביו  פטירת 
ידי  על  מוויז'ניץ שנכבשה  נמלט  ת"ש  בשנת 
אוהב  בהיותו  בטעמשוואר.  והתיישב  הרוסים 
ישראל עצום מסר נפשו להצלת אחיו הנדכאים, 
שהוגלו  היהודים  למען  והצלה  מזון  במשלוחי 
אחיו  עמד  שבראשם  טרנסניסטריה  לביצות 
כך  לשם  ויז'ניץ,  מסערט  ברוך'  ה'מקור  בעל 
מכר את כל רכושו, בחסדי ה' הצליח להימלט 
או  תש"ד,  בניסן  בכ"ו  ישראל  לארץ  ולעלות 

אז הקים את ישיבת ויז'ניץ בתל אביב. לאחר 
אחיינו,  את  בראשותה  העמיד  חודשים  מספר 
בעל  האדמו"ר  [לימים  הגר  יהושע  משה  הרב 
לאחר  קצר  זמן  מויז'ניץ[.  משה'  ה'ישועות 
באב"ד  במלון  ושהה  במחלה  לקה  עלייתו 
תש"ו.  באלול  בב'  לפטירתו  עד  בירושלים, 
אדמו"רי  לאוהל  סמוך  הזיתים  בהר  נקבר 
אחריו  הותיר  לא  רבינו  רחמסטריווקא, 
בין  חסידיו  התחלקו  פטירתו  ולאחר  צאצאים 

אחיו האדמו"רים, שעלו לארץ לאחר מכן.

את  להעלות  הרבה  תורה  מרביץ  בהיותו 
חידושיו על הכתב, אולם רובם אבדו לדאבוננו 
לאור  יצאו  פטירתו  לאחר  המלחמה.  בתקופת 
חלק מדברי תורתו בספר "דמשק אליעזר" על 
)תשי"ח(.  תהלים  ספר  ועל  )תש"ט(  התורה 
כרך נוסף יצא לאור בשנת תשנ"ד בעריכת נתן 
אליהו רוט. על שמו נקראו רחובות בבני ברק 

וברחובות.

החל מ: 400$
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ונחת  לרפואה  נדירות  ברכות 
קודש  במכתב  הפסח  לחג  וברכה 
מהאדמו"ר רבי אברהם אלימלך 

מקארלין זצ"ל
מכתב בחתימתו הק' של האדמו"ר רבי אברהם אלימלך פערלאוו זצ"ל 
אהרן  הרב  ע"י  נשלחו  ופ"נ אשר  לקוויטעל  מכתב תשובה  מקארלין. 
האלטווסקי, "מאת האברך ר' מנחם מענדיל בן יוטא פייגא..." במכתב 
וישלח  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  "שיתברך  האדמו"ר  מברך 
חלציו  יוצאי  ומכל  ממנו  לקבל  אברהם  לבנו  שלימה  רפואה  השי"ת 
רוב נחת לגדלם בגידולין של נחת ויחוג את חג המצות בדיצה ובחדוה 
וכתמים של  ובכשרות...". מידות: 20X12.5. מצב טוב, סימני קיפול 

סרט הדבקה.

 - )תרנ"ב  הי"ד  מקרלין  פרלוב  אלימלך  אברהם  רבי  האדמו"ר 
תש"ג(, בן האדמו"ר רבי ישראל מסטולין וחתן דודו רבי מרדכי יוסף 
אביו  צוואת  את  למלא  החסידים  רצו  אביו  פטירת  לאחר  מזלטיפולי. 
ורק לאחר לחצים מצד חותנו ומצד  להכתירו כרבם אולם הוא סירב, 
רבי ישראל מטשורטקוב הסכים להתמנות כאדמו"ר בעיר קרלין. הקים 
את ישיבת 'אור ישראל' בעיר לוניניץ בבלארוס ואת ישיבת 'בית אהרן' 
בירושלים עיה"ק אשר עומדת על תילה עד ימינו אנו. תלמידו רבי משה 
מרדכי בידרמן מלעלוב התבטא עליו כי הוא הבעל שם טוב של דורו. 
עת פלשו הנאצים לקרלין שהה רבינו בארץ הקודש )בה ביקר ארבע 
פעמים בימי חייו(, למרות לחצי חסידיו שלא יעזבם הוא יצא כדי שלא 
השם  קידוש  על  נעקד  לב  ולמגינת  לבדם  בגולה  חסידיו  את  להותיר 

בשואה. ה' יקום דמו.

החל מ: 300$

Letter signed by the Admor 
Rabbi Avraham Elimelech 
Perlov of Karlin. A response 
to a kvitl sent to him by 
Rabbi Aharon Haltovsky, 
“from the Avrech Reb 
Menachem Mendel ben 
Yuta Feiga…”. The Admor 
blesses him with health 
)refuah shlema( and a 
good Pesach holiday…”. 
Size: 12.5x20cm. Good 
condition, creases and 
stains from tape.

 The Admor Rabbi Avraham
 Elimelech Ferlov of Karlin
 )1892-1943( was the son of
 Rabbi Yisrael of Stolin and
 son-in-law of his uncle
 Rabbi Mordechai Yosef
 of Zaltipoli. After his
 father died, his father’s
 chassidim wanted to crown
 him in accordance with his
 father’s wishes, but he
 refused, and only after
pressure from his father-

Rare brachot for wellbeing and 
nachat, and for a Chag Pesach, 
handwritten by the Admor 
Rabbi Avraham Elimelech of 
Karlin
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 in-law and Rabbi Yisrael
 of Chortkov did he agree
 to be appointed as Admor
 in Karlin. He established
 the Ohr Yisrael yeshiva
 in Luninitz )Belarus( and
 Beit Aharon in Jerusalem,
 which still exists today.
 His student, Rabbi Moshe
 Mordechai Beiderman of
 Lalov, expressed that he
 was the “Baal Shem Tov of
 his generation.” When the
 Nazis took over Karlin he
 was in Israel )he visited 4
 times during his life(, and
 despite the pleading of
 his chassidim he returned
 to Karlin in order not
 to abandon them and
 was sadly murdered in a
 kiddush hashem during the
Shoah.

Starting at: 300$

מוסר  תוכחות  רצוף  מכתב 
של  וחתימתו  ידו  בכתב 
חיים  מרדכי  רבי  הרה"ק 
מאטיל  "רבי  מסלונים 
עדת  מנהיג  סלונימער" 

חסידי סלונים
מכתב רצוף תוכחות מוסר על הנהגת הבחורים בישיבה בכתב יד קודשו 
וחתימתו של רבי מרדכי חיים מסלונים, ממוען אל רבי אליהו ווינער. 
תוכן המכתב: דברי מוסר בנוגע לבחורי הישיבה )ככל הנראה ישיבת 
אליהו  רבי  של  בישיבתו  ביקר  כי  רבינו  מספר  במכתב  תורה(  אור 
ואמרתי להם "אם ירצו כבוד יהיה כבוד ואם ירצו תורה יהיה תורה וסוף 
הכבוד לבא!" רבינו חתום על המכתב פעמיים, על גוף כתב היד חותם 
ת"ו",  תורה בעה"ק טבריא  אור  ישיבת  חיים ממייסדי  "מרדכי  רבינו 
וכן מעבר לדף חותם רבינו "מאטיל סלאנים". 13X20 ס"מ. חורי תיוק, 

סימני קיפול קלים, מצב טוב.

יסוד  בעל  של  נכדו  תשי"ד(   – )תרכ"ד  קסטלניץ  חיים  מרדכי  רבי 
עם  עלה  שמונה  בגיל  סלונים,  בשלשלת  הראשון  האדמו"ר  העבודה 
עבר  תר"ע  בשנת  צפת,  הקודש  בעיר  והתגורר  הקודש  לארץ  אביו 
לעיה"ק טבריה שם עמד בראשות עדת חסידי סלונים ויסד את ישיבת 
אור תורה. נודע בפרישתו וקדושתו היתרה, ושקיעתו בתורה הקדושה 
חסידי  בקשו  מוהרשד"י,  האדמו"ר  נהרג  בה  השואה  לאחר  ימיו.  כל 
סלונים מרבי מרדכי חיים שיכהן כאדמו"ר אולם הוא סירב. בסופו של 
אך  סלונים,  חסידי  כמנהיג עדת  לכהן  רבינו  ניאות  דבר בשנת תש"י 
התנה שלא יקראו לו אדמו"ר, וכשהדפיסו את ספרו "מאמר מרדכי", 
ובבא  אינו מוחל בזה  כי  רבינו מהמדפיס שידפיס בראש הספר  דרש 
לכל מי שיקרא לו רבי או אדמו"ר )כך נהגנו גם אנו בשכתוב הפריט(.

החל מ: 500$

Letter filled with rebukes and mussar on the behavior of 
bachurim in yeshiva, handwritten and signed by Rabbi 
Mordechai Chaim of Slonim, addressed to Rabbi Eliyahu 
Weiner. Content: Mussar regarding the behavior of 
bachurim in yeshiva )probably Ohr HaTorah(. He tells 
Rabbi Eliyahu that he visited the yeshiva and said to them 
“if you want respect there will be respect and if you want 
Torah there will be Torah, but the respect will cease!” 
He signed the letter twice, in the body of the letter 
)“Mordechai Chaim, founder of the Ohr Torah yeshiva in 
Tiberias”(and on the back with a stamp )“Motil Slonim”(. 
20x13cm. Filing holes, light creases, good condition.

 Rabbi Mordechai Chaim Kastelnitz )1864-1954( was the

Letter filled with tochechot and mussar, handwritten 
and isgned by the Rahak Rabbi Mordechai Chaim of 
Slonim, “Rabbi Motil Slonimer”, leader of the Chassidic 
community of Slonim
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 grandson of the first Admor of Slonim. At age 8 he moved
 with his father to Israel and settled in Tzfat. In 1910 he
 moved to Tiberias, where he led the Chassidic Slonim
 community and founded the Ohr Torah yeshiva. He was
 known for his great asceticism and holiness. After the
 Shoah, in which the Admor was killed, the Slonim followers
 asked him to serve as Admor but he refused. In the end,
 in 1950 he agreed to lead them but required them not to
 call him Admor. When his book Maamar Mordechai was
 published, he required the printer to print at the beginning
 that he did not accept the title and that he should not be
called Rabbi or Admor.

Starting at: 500$ 
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קודשו  יד  בכתב  מכתב 
של האדמו"ר רבי בן ציון 
טווערסקי  ליב  יהודה 
נשלח   - מהורנסטייפל 
 - תרצ"ו  אביב!  מתל 
שהה  בה  הבודדת  השנה 

רבינו בתל אביב

מכתב בכתב יד קודשו ובחתיתמתו של האדמו"ר רבי בן ציון יהודה ליב 
טווערסקי מהורנסטייפל, המכתב נשלח לבניו אשר נשארו באנטוורפן 
- נשלח מתל אביב תרצ"ו. המכתב נכתב בשנת תרצ"ו, השנה הבודדת 
בה גר רבינו בתל אביב לאחר עלייתו לארץ ישראל. ניסיון התיישבות 
אשר לא צלח ובסופו של דבר חזר רבינו לאנטוורפן. תוכן המכתב הינו 
הוראות לבניו בנוגע לניהול בית הכנסת באנטוורפן, וכן פריסת שלומים 
מבתו. נייר מכתבים רשמי )כתובת: תל אביב, המגיד 21X28 .)7 ס"מ. 

מצב טוב מאד.

Letter handwritten and signed by the Admor Twersky 
of Hornsteipel, sent to his brothers who remained in 
Antwerp. From 1936, the only year that he lived in Tel 
Aviv after making Aliyah. His attempt to settle there 
unsuccessfully and later moved back to Antwerp. 
The content is instructions to his sons regarding 
management of the synagogue in Antwerp, and regards 
for his daughter. Official letterhead )Address: Tel Aviv, 
HaMaggid 7(. 28x21cm. Very good condition.

 Admor Rabbi Ben Zion Leib Twersky )1868-1951( was the
son of Rabbi Mordechai Dov of Hornosteipel, and son-in-

 law of Rabbi Yitzhak Yoel of Kontikozina )grandson of the
 Tsu’at Chen(. When his father died in 1903 he succeeded
 him. In 1939 he travelled to Antwerp, when WWII suddenly
 broke out. Then he travelled to the US and settled in
Chicago, until his death in 1951.

Starting at: 500$ 

Letter handwritten by the Admor Rabbi Ben Zion Leib 
Twersky of Hornsteipel. Sent from Tel Aviv! 1936-the only 
year that he was in Tel Aviv

תשי"א(   - )תרכ"ח  טווערסקי  ליב  יהודה  ציון  בן  רבי  האדמו"ר 
יואל  יצחק  ר'  הרה"ק  וחתן  מהארנאסטייפאל,  דוב  מרדכי  רבי  בן 
אלול  כב'  אביו  בפטירת  חן[,  תשואת  בעל  [נכד  מקאנטיקוזיווא 
תרס"ג מילא מקומו בעיר הורנסטיפל-אוקראינה. בקיץ תרצ"ט נסע 
היה  שלא  וכמובן  השנייה  העולם  מלחמת  פרצה  ופתע  לאנטווערפן 
מושבו  את  וקבע  לארה"ב  רבינו  נסע  אזי  לארה"ק.  לחזור  אפשרי 

בעיר שיקאגא עד פטירתו בשנת תשי"א.

החל מ: 500$

10 מכתבים משפחתיים אישיים בכתב יד קודשו 
של האדמו"ר משפיקוב-ראשקוב רבי משה דוד 

טווערסקי - וואדא ראשקוב תרצ"ד | 1934
של  וחתימתו  ידו  בכתב  באידיש,  מכתבים   10 של  צרור 
מכתבים  מראשקוב,  טווערסקי  דוד  משה  רבי  האדמו"ר 
משפחתיים-אישיים אשר נשלחו אל אחותו וילדיה. מימי 
השנים  בין  סרביה(  )רומניה  ראשקוב  בוואדא  שבתו 
תר"פ-תרצ"ו. בין השורות ניכרת התעניינותו והאכפתיות 
כמו"כ  רבות,  וברכות  עמה  והקורות  מעשיה  על  הרבה 
מציין  אחד  מכתב  אחייניו.   - לבניה  ומסירותו  דאגתו 
חיי  על  ברחמנות  מבקש  "אני  מאידיש:  בתרגום  בסופו, 
ביידיש  כתובים  המכתבים  מהכל".  לי  לכתוב  תיכף  כבר 
חלקם  מהשאר,  יותר  קטן  אחד  קודשו.  יד  בכתב  וכולם 
המעטפה  מצורפת  לחלקם  אחד,  מדף  יותר  על  כתובים 

המקורית. סימני קיפול קלים, מצב טוב.

האדמו"ר רבי משה דוד מראשקוב )נעקדה"ש ביום כ"ז 
זצ"ל.  משפיקוב  מרדכי  רבי  האדמו"ר  בן  תש"ב(  תשרי 
נכד המגיד מטשערנאביל, רבנו נשא לאשה את בתו של 
מראשקוב  כאדמו"ר  וכיהן  מראשקוב  זלמן  שלמה  רבי 

בעיר חותנו.

החל מ: 1500$

Packet of 10 letters in Yiddish, handwritten and signed 
by the Admor Rabbi Moshe David Twersky of Roshkov. 
Personal/family letters sent to his sister and her children. 
When he lived in Wada Roshkov )Romania-Serbia(, 
between 1920-1936. The letters reflect his great interest 
and caring for her actions and experiences and those of 
her children, his nieces and nephews, and offers many 
blessings. One notes at the end: “I beg mercifully that 
you write to me about everything.” Written in Yiddish, 
entirely by hand. One is smaller than the rest, some are 
written on more than one leaf, some have the original 
envelope attached. Light creases, good condition.

 Rabbi Moshe David of Roshkov )murdered on 27th Tishrei,
 1941( was the son of Rabbi Mordechai the grandson of
 the Maggid of Chernobyl. He married the daughter of
 Rabbi Shlomo Zalman of Roshkov and served as Admor of
Roshkov after his father-in-law.

Starting at: 1500$ 

10 personal, family letters 
handwritten by the Admor 
of Spikov-Roshkov, Rabbi 
Moshe David Twersky. 
Wada Roshkov 1934
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ואין איש דואג  ומתנוונת  "באנגליא היהדות הולכת 
לגורלה" מכתב בכתב ידו וחתימתו של האדמו"ר רבי 

ירוחם ליינער מראדזין זצ"ל - תש"ד ימי המלחמה

מכתב על נייר רשמי בכתב ידו וחתימתו של האדמו"ר רבי ירוחם ליינער 
ימי  של  עיצומם   - דתשובה תש"ד"  ו'  ג'  "יום  מתאריך  זצ"ל.  מראדזין 
מדליא  הלל  הרב  אל  וידידות  חשיבות  תוארי  אחר  ממוען  המלחמה. 
בהיותו בדובלין. בתחילתו מברכו בברכת השנים ומבקש סליחתו כמצוות 
היהדות  מצב  ואודות  ומצבו  שלומו  אודות  מתעניין  כך  אחר  התקופה, 
באנגליה "באנגליא היהדות הולכת ומתנוונת ואין איש דואג לגורלה..." 
ושואלו אם מתעתד לעבור ללונדון... בסופו מברכו בגמר חתימה טובה 
זללה"ה".  מראדזין  בהרה"ג  ליינער  "ירוחם  וחותם:  דמיטב  מילי  וכל 

20X27 ס"מ. סימני קיפול, קמטים, מצב כללי טוב.

האדמו"ר רבי ירוחם ליינר מראדזין )תרמ"ח - תשכ"ד( בן רבי אברהם 
יהושע העשיל בעל "ליקוטי דברי תורה" אחיו של האדמו"ר רבי גרשון 
חנוך העניך בעל "סדרי טהרות" המכונה "בעל התכלת" זצ"ל. מעודו ניכר 
בכישרונותיו העצומים ואף התכתב עם הגאון מברעז'אן, ואף תשובה אליו 
גאונות מפליאה  מופיעה בספרו שו"ת מהרש"ם, מאמריו שנכתבו מתוך 
התפרסמו בכתבי העת של התקופה, חיבר ספרים בנגלה ובנסתר: "הערות 
על הירושלמי", "הערות על הזוהר", "הגר"א איש הנגלה והנסתר", "זכרון 
לראשונים". מקבל המכתב הרב ד"ר הלל מדליֶה )1916 - 1977( בן רבי 
שמריהו. עזב את רוסיה בשנת 1922. קיבל השכלה תורנית וכללית, וזכה 
לתואר דוקטור לפילוסופיה. היה ממנהיגי תנועת המזרחי באנגליה, כיהן 
ברבנות לידס )אנגליה(, דבלין )אירלנד( ואנטוורפן )בלגיה(. הוציא לאור 
ספר, שקרא לו 'שילה', המרמז לשמו של אביו – שמריהו יהודה לייב, 

בצירוף שמו – הלל. כמו כן, ההדיר את השולחן ערוך בתרגום לאנגלית.

החל מ: 300$

Letter on official letterhead, 
handwritten and signed by the 
Admor. Written during the height 
of the Shoah, during Aseret Yemei 
Tshuva of 1943. Addressed )after 
titles of importance and friendship( 
to Rabbi Hillel Medalya when he 
was in Dublin. At the beginning he 
blesses him with a good new year and 
requests forgiven )as is typical of 
the time of year(. Then he expresses 
interest in his wellbeing and the state 
of Judaism in England: “In England 
Judaism is steadily declining and no 
one cares for its fate…” and he asks 
Rav Medalya to move to London. At 
the end he blesses him with gmar 
hatima tova and signs his name by 

“In England Judaism is steadily declining and no one cares for 
its fate”. Letter handwritten and signed by the Admor Rabbi 
Yerucham Leiner of Radzin. 1943 during WWII
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hand. 27x20cm. Creases, overall good 
condition.

 The Admor Rabbi Yerucham Leiner
 of Radzin )1888-1964( was the son
 of Rabbi Avraham Yehoshua Heschel
 the Likkutei Divrei Torah, brother of
 the Admor Rabbi Gershon Hanoch
 Henich )the Sidrei Taharot( also
 known as the Baal HaTekhelet. His
 immense talents were evident and
 he even corresponded with the
 Gaon of Berezan, and even a tshuva
 to him appears in his book Shut
 Maharsham. His articles written out
 of astonishing genius were published
 in the periodicals of the period.
 He wrote books on the revealed

 and mystical Torah, “Notes on the
 Yerushalmi”, “Notes on the Zohar”,
 “the Gra, a Man of Nigla and Nistar”,
 and “Zikaron LaRishonim.” Rabbi
 Dr. Hillel Medalia )1916 - 1977(, left
 Russia in 1922. He received a Torah
 and general education, and received
 a doctorate in philosophy. He was
 one of the leaders of the Mizrahi
 movement in England, served as
 rabbi of Leeds )England(, Dublin
 )Ireland( and Antwerp )Belgium(. He
 published a book, which he called
 'Sheila', which alludes to the name of
 his father - Shmaryahu Yehuda Leib,
 in conjunction with his name - Hillel.
 He also exalted the Shulchan Aruch
with an English translation.

Starting at: 300$ 

לא הופיע במכירות: מכתב בכתב ידו וחתימתו 
מסקליווקא  ארי'  ישראל  רבי  האדמו"ר  של 

)פרעמישלאן( - ניו יורק תרצ"ז
רבי  האדמו"ר  של  וחתימתו  ידו  בכתב  רשמי  נייר  על  מכתב 
מתאריך  יורק,  מסקליווקא-ניו  הלפרין  ליב  אריה  ישראל 
נדיר  מכתב  יע"א".  יארק  ניו  פה  לפ"ק  תרצ"ז  עקב  ד'  "יום 
- לא נראה במכירות עד כה. נשלח למנהלי המוסד הירושלמי 
הוותיק "ת"ת והישיבה חיי עולם" ובו מודיע שנתקבל עבורם 
צ'ק על סך שבעה דולרים ועשרה סנט מאת האישה הנדיבה 
ומבקש לשלוח לו קבלה עבורה. וחותם בברכות "מברכם בכל 
ס"מ.   21X21.5 קודשו.  יד  חתימת  עם  טבתא"  דברכתא  מילי 

נקבי תיוק, מצב כללי טוב.

מקום  ממלא  מסאקאליווקע  ליב  אריה  ישראל  רבי  האדמו"ר 
ומצד  גדול  יחסן  היה  מסקליווקא.  ברוך  רבי  האדמו"ר  אביו 
אביו הנו נכד להאדמו"ר רבי מאיר מפארמישלאן, רבי נפתלי 
ודרכו  אפרים"  מחנה  ה"דגל  בעל  מראפשיץ,  הורוביץ  צבי 
כמובן מתייחס למרן אור שבעת הימים הבעש"ט זיע"א. נולד 
התורה  לימוד  על  מילדותו שקד  )פולין(.  סאקאליווקא  בעיר 
יחד עם אביו. נשא לאישה את הרבנית שבע בתו של ר' אריה 
ליבוש שטיקלעד [אב"ד קוליקוב[. כיהן כאדמו"ר בעיר לבוב 
)אוקראינה(, עבר להתגורר בארה"ב ובשנת תרצ"א לערך החל 
לכהן כאדמו"ר מניו יורק–סקליווקא וכרב בית הכנסת "ישמח 

ישראל". ביום ראשון שנת תשכ"ב השיב את נשמתו ליוצרה.

החל מ: 400$

Letter on official letterhead, handwritten and 
signed by the Admor Rabbi Yisrael Aryeh Leib 
of Skelivka-New York, from “Wednesday of 
Parshat Ekev, 1937, here in New York”. Rare 
letter—never seen at auction before. Sent to 
leaders of the old Jerusalem institution the 
“Talmud Torah and Yeshiva Chayei Olam”, 
in which he informs them that he received a 
check on their behalf for $7.10 from a generous 
woman and he asked that a receipt be sent for 
her. He signs with blessings. 21.5x21cm. Filing 
holes, overall good condition.

 The Admor Rabbi Yisrael Aryeh Leib of Skelivka,
 successor of his father the Admor Rabbi Baruch

Never appeared at auction: letter handwritten 
and signed by the Admor Rabbi Yisrael Aryeh of 
Skelivka (Przmyslan). New York 1937
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 of Skelivka, had great yichus: on his father’s
 side he was grandson of the Admor Rabbi Meir
 of Przmyslan, Rabbi Naftali Zvi Horowitz of
 Rofshitz, the author of the Degel Machaneh
 Ephraim, and through him to the Baal Shem
 Tov. He was born in Skelivka )Poland(. From his
 youth he began to study Torah together with
 his father. He married the daughter of Rabbi
 Aryeh Leibush Shtikled )Av Beit Din of Kolikov(.
 He served as Admor in Lviv )Ukraine(, then
 moved to the US and in 1931 began to serve as
 Admor in New York and rabbi of the Yismach
Yisrael synagogue. He died in 1961/2.

Starting at: 400$ 
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האדמו"ר רבי אלעזר טברסקי )תרנ"ג - תשל"ו( 
ואדמו"ר  )פלטיצ'ן(  פאלטישאן  העיר  רב  היה 
בעיירה  נולד  הברית.  ובארצות  ברומניה 
האדמו"ר  בן  טברסקי  שלמה  לרבי  בעלזא 
רבי  בת  ולפייגא  מסקווירא,  טברסקי  דוד  רבי 
יהושע  רבי  בן  ממאגרוב  רוקח  לייביש  אריה 
מבעלזא, ונקרא על שם זקינו רבי אלעזר רוקח 
אביו  חזר  וחצי  שנה  בן  בהיותו  מאמסטרדם. 
שחשש  לייביש  אריה  רבי  וחותנו  לסקווירא, 
בו  הפציר  הדרך  תלאות  מחמת  הילד  לשלום 
ואכן גדל בבית זקינו  שישאיר את הילד אצלו, 
דודו  בבית  לגור  עבר  יותר  ומאוחר  במאגרוב, 
מבניו  כאחד  נחשב  אצלו  מבעלזא,  המהרי"ד 
והיה מחבבו מאד, בהיותו בן 15 כבר נודע בחצר 
בעלזא כלמדן ובעל מחדש, ורוב סוגיות הש"ס 
נלקח   16 בגיל  בהיותו  לשונו.  על  שגורים  היו 

לחתן אצל רבי מאיר מוסקוביץ משאץ.

בשנת תרע"ט פקד עליו דודו מבעלזא להתחיל 
סקווירא  בית  לחסידי  באדמו"רות  לנהוג 
לנסוע  יכלו  ולא  ברומניה  הגרים  וטשרנוביל 
אז  מסע  ערך  ואכן  ברוסיה,  שגרו  לרבותיהם 
יהודים  המוני  אליו  והתקשרו  רומניה,  ברחבי 
בשנת  רהוט,  ודרשן  נפלאה  צורה  בעל  בהיותו 
בפי  )פאלטישאן  בפלטיצ'ן  התיישב  תר"פ 
בנו  וחסידיו  העיר  לרב  התמנה  שם  היהודים( 
בשבילו בית מדרש גדול, והיה נוהג כפי מנהגי 
נפטר  תרפ"א  א'  באדר  בז'  נתגדל,  בעלזא שם 
בחלום  אליו  והגיע  בסקווירא  שלמה  רבי  אביו 
'ויקרב  בקדיש  לומר  להתחיל  שיכול  לו  ואמר 
קץ משיחיה' )כמנהג הייחודי לבית טשערנאביל 
ומאז  אביו  פטירת  על  לו  נודע  ומזה  לאמרו( 

התחיל להוסיף 'קץ'.

זוסיא  אליעזר  רבי  היה  בבוקרסט  מתלמידיו 
פורטוגל והוא הסמיכו וציווהו לשמש כאדמו"ר 

מסקולען.

וכעבור  לארה"ב  להגיע  הצליח  תש"ט  בשנת 
תקופה התיישב בבורו פארק שם כיהן בתחילה 
דודו  של  מדרשו  בבית  מסקווירא  כאדמו"ר 
בית  את  פתח  אח"כ  בויליאמסבורג,  אז  שגר 
המדרש פאלטישאן ברחוב ה-49 בבורו פארק. 
מסאטמאר  טייטלבוים  יואל  רבי  האדמו"ר  אף 
גדולים  ביטויים  עליו  ואמר  מאד  מעריצו  היה 
רבי  הגאון  וכן  אחרים,  על  ממנו  נשמעו  שלא 
לחסידו,  עצמו  החשיב  מפאפא  גרינוולד  יוסף 
וכשרבי אלעזר היה מגיע פעמיים בשנה לשבות 
והיה  מדרשו  בית  את  לו  מסר  בויליאמסבורג 
השיריים  את  וחילק  הגבאים  כאחד  משמשו 

וסידר את המקומות בעריכת השולחן.

החל מ: 500$

“To my friend…vayavo Yaakov Shalom like 
Mohar Yaakov shlita, may he merit blessings 
to grow his sons and students…may they rise in 
Torah and avodah like his soul and that of his 
friend signed with blessings.” At the bottom of 
the page is another handwritten explanation of 
the above: “Letter from the Admor of Skvira-
Poltischan shlita to a member of his yeshiva on 
Wednesday of Parshat Bo, 1968.” All written on 
the back of an announcement from the Admor’s 
Beit Midrash inviting the public to a Seudat 
Hilula for the Admor (Rabbi Yehoshua) of 
Belz, 23rd of Shvat 1968. Size: 21.5x14cm. Creases, 
overall good condition.

 Admor Rabbi Eliezer Twersky
 )1893-1976( was the rabbi of
 Poltischan and Admor in Romania
 and the USA. He was born in Belz,
 son of Rabbi Shlomo Twersky,
 son of the Admor Rabbi David
 Twersky of Skvira and Feiga bat
 Rabbi Aryeh Leibush Rokach of
 Mogrov, son of Rabbi Yehoshua
 of Belz. He was also named
 after his grandfather Rabbi
 Eliezer Rokach of Amsterdam.
 When he was 1.5 years old his
 father returned to Skvira, and
 his father-in-law Rabbi Aryeh
 Leibush—who was considered
 about the child’s health on the
 journey—begged him to leave
 the child with him. So he grew
 up in his grandfather’s house
 )Rabbi Aryeh Leibush Rokach of
 Mogrov(. Later he moved to his
 uncle’s house, the Maharid of
 Belz, where he was raised like
 one of his own sons. When he
 was 15 he was known in Belz as
 a great lamdan. When he was 16
 he married the daughter of Rabbi
Meir Moskowitz of Shatz.

 In 1919 his uncle of Belz
 ordered him to act as Admor
 to the chassidim of Skvira and

 Chernobyl living in Romania, since
 they couldn’t travel to their rabbis
 who lived in Russia, and indeed he
 made journeys then across Romania,
 and was called by masses of Jews as
 he was wonderfully handsome and an
 eloquent preacher. In 1920 he settled
 in Poltischan, where he was appointed
 rabbi and his followers built for him
 a huge beit midrash which followed
 the minhag of Belz in which he had
 grown up. On 7th of Adar I )1921( his
 father died )Rabbi Shlomo of Skvira(
 and came to him in a dream, telling
 him that he could begin saying in
 kaddish “Vayikarev Ketz Meshichei”
 )following the unique minhag of the
 Chernobyl dynasty(, for which he
 knew that his father had died and he
began to say “ketz.”

 One of his students in Bucharest was
 Rabbi Eliezer Zusha Portugal, whom
 he certified to serve as Admor of
Skolen.

 In 1949 he managed to reach the US
 and after a period settled in Boro
 Park, where he served as Admor of
 Skvira in his uncle’s Beit Midrash
 )who lived then in Williamsburg(.
 Then he opened a Poltischan Beit
 Midrash on 49th street in Boro

“La’alot Le’Ma’alah b’Torah v’Avodah”—handwritten 
letter signed by the Admor Rabbi Eliezer Twersky of 
Skvira-Poltischan. Brooklyn 1968

 Park. Admor Rabbi Yoel Teitelbaum
 of Satmar greatly admired him,
 and Rabbi Yosef Greenwald of Papa
considered himself a follower of his—

 when Rabbi Eliezer would come twice
 a year for Shabbos in Williamsburg,
 he would give him his beit midrash
 and he would serve as one of the
 Gabayim and distribute the songs
and arrange the seats at the table.

Starting at: 500$ 

מכתב  ועבודה"  בתורה  למעלה  "לעלות 
בכתב ידו וחתימתו של האדמו"ר רבי אלעזר 
 - זצ"ל  מסקווירא-פאלטישאן  טווערסקי 

ברוקלין תשכ"ח

מכתב בכתב ידו וחתימתו של האדמו"ר רבי אלעזר טווערסקי מסקווירא פאלטישאן 
זצ"ל. "לידידי... ויבוא יעקב שלום כשמ' מוה"ר יעקב שליט"א ת"ל בני אשפתו 
ויה"ר שיזכה לברך המוגמר לגדל את  עמדו על כור הבוחן ומאד נהניתי מהם, 
בניו ותלמידיו... ויזכו לעלות למעלה בתורה ועבודה כנפשו ונפש ידידו חותם 
בברוך - חתימת יד קודשו". בתחתית העמוד מופיע הסבר בכתב יד אחר: "מכתב 
האדמו"ר מסקווירא - פאלטישאן שליט"א אחרי בחנו בני ישיבתנו ב- יום ד' בא 
תשכ"ח". כל זה נכתב על גבו של מודעה מבית המדרש של האדמו"ר המזמינה את 
הציבור לסעודת הילולא של האדמו"ר רבי )יהושע( מבעלזא כ"ג שבט תשכ"ח. 

מידות: 14X21.5 ס"מ. סימני קיפול, מצב כללי טוב.
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"לנסך בהם כח ועוז" מכתב מרגש בחתימתו של האדמו"ר בעל ה"שפע חיים" 
מקלויזנבורג זצ"ל אל סגן שר החינוך הרב קלמן כהנא - קרית צאנז תשכ"ד

מכתב מוקלד על נייר רשמי של האדמו"ר 
הלברשטאם  יהודה  יקותיאל  רבי  הגאון 
י"ז  מתאריך  נתניה.  צאנז  קרית  זצ"ל 
כסליו תשכ"ד. ממוען אל סגן שר החינוך 
דאז הרב קלמן כהנא. תוכן המכתב לוהט 
הטהורה  נפשו  סערת  על  ומעיד  במיוחד 
התורה  לכבוד  הנוגע  בכל  רבינו  של 
והיהדות, ועל מסירות נפשו הנודעת לכל 
באומרים  "....ושמחתי  שבקדושה.  דבר 
לי על ההתעוררות הגדולה שנוצרה למען 
הצלת כבוד התורה, והרמת כבוד היהדות 
הנאמנה. ותפלתי שגורה לא-ל בורא עולם 
וירחם  המחולל,  כבודו  על  וירחם  שיחוס 
על צאן מרעיתו החורפים נפשם במסי"נ 
משמרת  על  לעמוד  נפש[  [במסירות 
להחזיק  ועוז  כח  בהם  לנסך  הקודש, 
מעמד עד בוא יבוא גואלנו לגאלנו אשר 
רבינו  לבוא...."  ישועתינו  קרובה  כבר 
הוסיף מספר מילים בכתב יד קדשו וחותם 
ס"מ.   24.5X16.5 הקדושה.  ידו  בחתימת 
נקבי תיוק, סימני קיפול, מצב כללי טוב 

מאד.

האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם 
רבי  בן  תשנ"ד(   - )תרס"ד  זי"ע  מצאנז 
צבי הירש מרודניק זצ"ל. נכד האדמו"ר 
רבי ברוך מגורליץ ונינו של ה"דברי חיים" 
מצאנז זי"ע. תלמיד רבי דוד צבי זעהמאן 
ונשא  מאביו   14 בגיל  נתייתם  מדוקלא. 
את  שהרעיש  שעות  במשך  הספד  עליו 
המדינה. חתן רבי חיים טייטלבוים מסיגט 
רב  כיהן  אצלו.  וישב  חיים",  "עצי  בעל 
בקלויזנבורג בתרפ"ו - בקהילה החסידית 

Typewritten letter on official 
letterhead of the Admor Rabbi 
Yekutiel Yehuda Halberstam, Kiryat 
Sanz )Netanya(. From 17th of Kislev 
1963, addressed to the then Deputy 
Minister of Education Rabbi Kalman 
Kahane. The content of the letter is 
especially heated and testifies to the 
turmoil of our pure soul of our Rabbi 
regarding the honor of the Torah and 
Judaism, and to the devotion of his 
soul known to all that is sacred. “I was 
happy to hear on the great awakening 
taking place for the saving of the honor 
of the Torah, and the rise in the honor 
of believing Judaism. I pray regularly 
to the Creator that he take pity on his 
sheep dedicating their lives to stand 
guard over the holiness, and to anoint 
them with strength to uphold their 
part, to bring about our Redemption 
which is close…”. He added a number of 
handwritten words and signs by hand. 
16.5x24.5cm. Filing holes, creases, 
overall very good condition. Recipient: 
Rabbi Dr. Kalman Kahane )1910-1991(, 
rabbi of the kibbutz Chafetz Chaim, 
founder and leader of the Beit Midrash 
Gavo’ah for Halacha in the Agricultural 

Emotional letter signed by the Admor Shefah Chaim of Kloisenberg, to the 
Deputy Minister of Education Rabbi Kalman Kahane. Kiryat Sanz, 1963

Hityashvut, and author of many 
works of Torah. He was a leader of 
the Agudas Yisrael, a signer of the 
Declaration of Independence, and 
a member of Knesset and Deputy 
Minister of Education and Culture.

 Rabbi Yekutiel Yehuda Halberstam
 )1904-1994( was the son of Rabbi Zvi
 Hirsch of Rodnik. He was the grandson
 of Admor Rabbi Baruch of Gorlitz and
 great-grandson of the Divrei Haim of
 Zans. He was a student of Rabbi David
 Zvi Zehman of Dukla. His father died
 when he was 14 and he gave a long
 eulogy for him. He was son-in-law to
 Rabbi Haim Teitelbaum of Sighet, the
 Atzei Haim, and he studied under him.
 He served as Rabbi of Klausenberg
 in 1926, in a community which split
 because of the Zionist tendencies of
 the local rabbi Rabbi Moshe Shmuel
 Glazner. He was accepted as Rabbi of
 Rodnik as successor to his father but
 he didn’t move there. He was saved
 from the Shoah but his wife and 11
 children were murdered, and then
 he worked to strengthen religious
 life in the Displaced Persons camps.

שפרשה לעצמה בגלל נטייתו הציונית של 
גלזנר,  שמואל  משה  רבי  המקומי  הרב 
נתקבל לרב ברודניק על מקום אביו אך לא 
שאיבד  לאחר  מהשואה  ניצל  לשם.  עבר 
את אשתו ו-11 ילדיו, ואחריה פעל בארגון 
היגר  העקורים,  במחנות  הדתיים  החיים 
לנ"י בתש"ז, עבר ליוניון סיטי והקים שם 
שמואל  רבי  הגאון  חתן  בזיוו"ש  ישיבה. 
והקים  לארץ  עלה  מנייטרא.  אונגר  דוד 

את קריית צאנז בנתניה בתש"ך.

מכמני  בכל  הבקי  עצום  כת"ח  נודע 
חיבר  בשואה.  אבדו  כתביו  רוב  התורה, 
"שפע חיים" "יהי אור" ושו"ת דברי יציב. 
לעידוד  הש"ס'  'מפעל  הארגון  את  הקים 
למען  רבות  פעל  בש"ס,  ובקיאות  שינון 
כמו  מגוונות  דרכים  בשלל  התורה  הנפת 
המצאת התואר 'מורינו' אותו זוכה לקבל 
על  היודע  בקהילתו  אברך  כל  היום  עד 
רבות  פעל  מהש"ס,  דף  כ1000  בורים 
החמה  בשקיעת  ר"ת  שיטת  להנחלת 
ובין השמשות, והקים את ביה"ח לניאדו 
קלמן  ד"ר  הרב  המכתב:  מקבל  בנתניה. 
כהנא )תר"ע - תשנ"א( רב הקיבוץ חפץ 
הגבוה  המדרש  בית  וראש  מייסד  חיים, 
ומחברם  החקלאית,  בהתיישבות  להלכה 
ממנהיגי  היה  רבים.  תורניים  ספרים  של 
מגילת  מחותמי  ישראל,  אגודת  פועלי 
החינוך  וסגן שר  העצמאות, חבר הכנסת 

והתרבות בממשלות ישראל.

החל מ: 500$

 He immigrated to New York in 1947
 and to Union City where he set up his
yeshiva.

 His second marriage was to the
 daughter of Rabbi Shmuel David Unger
 of Nietra. He moved to Israel and
 established Kriyat Sanz in Netanya
 in 1960. Most of his works were lost
 in the Shoah. He wrote Shefa Haim,
 Yehi Or, and Shut Divrei Yatziv. He
 established the Mifal HaShas to
 encourage repetitive learning of the
 Shas. He established the title of
 Morenu, which every avrech receives
 who knows around 1000 pages of
 Shas. He worked to institute the shita
 of Rabbeinu Tam with shkiya and bein
 hashmashot, and established Laniado
Hospital in Netanya.

Starting at: 500$ 

והצלחה"  ברכה  בשפע  "יתברכו 
של  ידו  כתב  בעצם  המלצה  שורות 
האדמו"ר רבי יואל מסאטמר זצ"ל 

עבור המוסד "בית נאמן" - תשכ"ח
מכתב המלצה עבוד מוסד "בית נאמן" בני ברק עבור בנות חרדיות 
הוסיף  עליו  לארה"ב,  שנשלח  פקס  נייר  אפריקה.  מדינות  יוצאי 
חמות  שורות  זצ"ל,  מסאטמאר  יואל  רבי  האדמו"ר  הקדוש  רבינו 
בעצם כתב ידו הקדושה: "מצוה לחזק ולתמוך במוסד הנ"ל "בית 
מארה"ק  שליט"א  הגאונים  הרבנים  עליו  שמעידים  כפי  נאמן" 
וכל התומכים יתברכו בשפע ברכה והצלחה ובכ"ט [-ובכל טוב[, 
כעתירת הבעה"ח - חתימת ידו של רבינו". החתימה אינה בכתב יד 

קדשו אלא חותמת.

הפקס כולל צילום של מכתבם של מרן פוסק הדור הגאון רבי שמואל 
זצ"ל  לנדא  יעקב  רבי  והגאון  הלוי,  זצ"ל בעל שבט  וואזנר  הלוי 
אב"ד בני ברק זצ"ל עם שורות חמות בדבר פעולותיו הברוכות של 
המפעל והצורך בו. 20X27 ס"מ. קרעים בשולים, מצב כללי טוב. 

כתב ידו של רבינו ניכר בבירור.

החל מ: 750$

Letter of recommendation for the “Beit Neeman” 
institute in Bnei Brak for Charedi girls from African 
countries. Fax paper sent to the US, in which he adds 
handwritten lines: “it is a mitzvah to strengthen 
and support the above institute “Beit Neeman” 
as testified to by geonim shlita from Israel and all 
those who support it will be blessed with sheaf and 
success.” The signature is not by hand-it is a stamp.

The fax includes a facsimile of a letter from Maran 
the Posek Rabbi Shmuel HaLevi Wozner, the author 
of the Shevet HaLevi, and the gaon Rabbi Yaakov 
Landau of Bnei Brak, with warm lines from them 
regarding his blessed activity. 27x20cm. Tears in 
the margins, overall good condition. The Admor’s 
handwriting is very clear.

Starting at: 750$ 

Lines of recommendation 
handwritten by the Admor 
Rabbi Yoel of Satmar, 
for the “Beit Neeman” 
institute. 1968
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Official membership card to a donor to Chesed L’Avraham, which supported 
orphans and other needy persons and established educational institutions and 
ulpans across Israel, established by the Admor Rabbi Eliezer Zusya Portugal of 
Skolin. At the bottom under the title “President of the Institutions” appears the 
handwritten signature of the Admor. The certificate is empty, no name of the 
donor. 12.5x23.5cm when it is open. Overall good condition.

Handwritten signature of the Admor Rabbi 
Eliezer Zusya of Skolin, on a membership 
certificate of the Chesed L’Avraham institutions

 Admor Rabbi Eliezer Zussya Portugal
 of Sklun )1898-1982( was the first
 Admor of Skulen, founder of the
 Chesed L’Avraham orphanages, who
 worked to free Jews imprisoned by
 the Soviets and tirelessly to help the
 rehabilitation of Holocaust survivors,
 especially in Romania. When he was
 only 17 he was made Rabbi of Skulen
 in place of his father, and after around
 20 years he moved to Chernowitz,
 where, after World War II, he worked
 to save Jews, particularly by helping
 orphans who had been saved. His house
 became an orphanage where hundreds
 of orphaned children lived, and some
 of their registration documents even
 state that they are his biological
 children. After the situation of the
 Jews of the city of Chernowitz became
 aggravated due to the persecution
 of the Bolsheviks, Rabbeinu sent the

 orphaned children to the city of
Bucharest in Romania.

 The Communists continued to
 persecute him because of his
 activities, but he continued his
 actions without fear until after he
 was imprisoned again with his son -
 the Admor Rabbi Yisrael Avraham,
 on the 1st of Nisan, 1959, when his
 activities were stopped. He and his
 son were imprisoned separately for
 five months. On the eve of Shabbat
 'Nachmu' they were released, but
 had to sit in jail for a few more
 days because they did not want to
 desecrate the Shabbat. In 1960, Rosh
 Chodesh Nissan, he succeeded in
 crossing the borders of Romania and
 immigrated to the United States,
 where he settled in the Crown Heights
 neighborhood of Brooklyn, founded a

 synagogue and continued to work to
rescue Holocaust survivor Jews.

 He became famous for his many
 melodies filled with Ahavas Hashem
and filled with desire for geulah.

Starting at: 500$ 

חתימת יד קודשו של האדמו"ר רבי אליעזר 
זוסיא מסקולען על תעודת חבר של מוסדות 

חסד לאברהם

תעודת חבר רשמית לתורם מוסדות "חסד לאברהם" התומכים ביתומים ונזקקים 
ואשר הקימו בתי חינוך ואולפנא רבים ברחבי הארץ, מפעל כביר ורב חזון אשר 
הוקם בידי האדמו"ר הקדוש רבי אליעזר זוסיא פורטוגל מסקולען זצ"ל. בתחתית 
המסמך תחת התואר: "נשיא המוסדות" מופיעה חתימה ביד קודשו של האדמו"ר 
מקים המוסדות. התעודה עדיין ריקה ללא שם התורם. 23.5X12.5 ס"מ כשהתעודה 

פתוחה. מצב כללי טוב.

האדמו"ר רבי אליעזר זוסיא פורטוגל מסקולען זצ"ל )תרנ"ח - תשמ"ב( 
"חסד  ליתומים  החסד  בתי  מייסד  סקולען,  לבית  הראשון  האדמו"ר 
הקומוניסטי  השלטון  בכלא  ממאסר  יהודים  בשחרור  עסק  לאברהם", 
ופעל רבות ונצורות לשיקום ניצולי השואה במיוחד ברומניה. בהיותו 
בן 17 שנים בלבד הוכתר לרבה של העיר סקולען כממלא מקום אביו, 
מלחמת  לאחר  שם  לצ'רנוביץ  מגוריו  את  העתיק  שנה  כ-20  ולאחר 
העולם השנייה החל לפעול למען הצלת יהודים ובעיקר למען הענקת 
התגוררו  בו  יתומים  לבית  נהפך  ביתו  שניצלו.  יתומים  לילדים  עזרה 
כי  נרשם  אף  שלהם  הרישום  ממסמכי  שבחלק  יתומים,  ילדים  מאות 
יהודי העיר צ'רנוביץ בשל  ילדיו הביולוגיים. לאחר החרפת מצב  הם 
רדיפות הבולשביקים הבריח רבינו את הילדים היתומים לעיר בוקרשט 

שברומניה.

המשיך  הוא  אולם  פעילותו  בשל  אותו  לרדוף  המשיכו  הקומוניסטים 
בפעולותיו ללא מורא עד לאחר שנכלא בשנית עם בנו - האדמו"ר רבי 

ישראל אברהם, בא' בניסן, תשי"ט, אז הופסקה פעילותו. רבנו ובנו 
נכלאו בנפרד במשך חמשה חודשים. בערב שבת 'נחמו' שוחררו, אך 
נאלצו לשבת בכלא עוד כמה ימים מכיוון שלא רצו לחלל את השבת. 
בר"ח ניסן תש"כ הצליח לצאת את גבולות רומניה ועלה לארה"ב שם 
והמשיך  כנסת  בית  ייסד  בברוקלין,  הייטס  קראון  בשכונת  השתקע 

לפעול להצלת יהודים ניצולי שואה.

התפרסם בניגוניו הרבים הספוגים )ביניהם הניגון הנודע: יודע בגוים... 
תבוא לפניך אנקת אסיר...( באהבת ד' ורוויים ערגה וכיסופים לגאולה 
ישראל  תפוצות  בכל  שהתפרסמו  ניגונים  שמים.  ליראת  ומסוגלים 

ואומצו בשולחנות השבת ותלמודי התורה והיכלי הישיבות הקדושות.

החל מ: 500$
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מברכך  רבה  "באהבה 
מכתב  ושמח"  כשר  בחג 
כתב  ובתוספת  בחתימתו 
ידו של האדמו"ר מבאבוב 
הלברשטאם  שלמה  רבי 

זצ"ל - ניסן תשל"ג
נשלח  אשר  מבאבוב  הלברשטאם  שלמה  רבי  האדמו"ר  מאת  מכתב 
המכתב  עולם",  "שם  הספר  להוצאת  בנוגע  הירשפרונג  יואל  לרבי 
ובתוספת שורה בעצם  זצ"ל  המיוחדת של האדמו"ר  חתום בחתימתו 
בגנזי  טמון  היה  יד אשר  כתב  היה  עולם  הספר שם  קודשו.  יד  כתב 
חיים שיף  לרבי  ציון העניקו  רבינו הקדושת  ציון מבאבוב,  הקדושת 
חותנו של רבי אברהם צבי הירשפורנג, אשר מסרו לחתנו רבי אברהם 
צבי על מנת שיערכו לדפוס. רבי אברהם צבי אשר היה איש האשכולות 
מועטה,  בכמות  והדפיסו  אשורית  לכתב  ספרדי  יד  מכתב  העתיקו 
רבינו את השתלשלות הדברים האמורה  מגולל  לפניניו  במכתב אשר 
לעיל ומדרבן את אחיו של רבי אברהם צבי - רבי יואל, אשר יביאוהו 
שנית לבית הדפוס. המכתב נכתב בכתב יד הכותב רבי ישעיה וואלף 
זאפערן, כאשר רבינו מוסיף בשולי המכתב את השורה הבאה בעצם 
כתב יד קודשו "כה דברי ידידו ודורש שלומו באהבה רבה מברכך בחג 
 18X27 לוגו רשמי.  נושא  נייר  הק' שלמה הלברשטאם".  ושמח  כשר 

ס"מ. מצב טוב מאד

בנו  תש"ס(   - )תרס"ח  מבאבוב  הלברשטאם  שלמה  רבי  האדמו"ר 
בימי  עוד  באבוב.  לבית  השלישי  והאדמו"ר  הי"ד  ציון  הקדושת  של 
חורפו בשבתו בעיר באבוב היה נודע כת"ח עצום והתפרנס מבוררויות 
פרטיות ברחבי גליציה. לאחר השואה קיבץ את שרידי החרב ממחנות 
העקורים באירופה, ולאחר זמן מה הגר עם צאן מרעיתו לארה"ב. בכל 
נהרו לראותו  ורבים  בו התגורר הפך בית מדרשו לתל תלפיות  מקום 
רבינו  טובים,  ובימים  בשבתות  הטישים  ועריכת  התפילה  בעבודת 
תלמידים  והעמיד  מיובל  למעלה  במשך  באבוב  חסידות  את  הנהיג 

לאלפים ורבבות אשר דמותו הקדושה חקוקה עדיין בזכרונם.

החל מ: 600$
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Letter from the Admor Rabbi Shlmo 
Halberstam of Babov, sent to Rabbi Yoel 
Hirschprung regarding the publication 
of the book “Shem Olam.” Signed in 
the unique manner by the Admor, with 
the additional handwritten line by him. 
The book Shem Olam was a manuscript 
in the geniza of the Kedushat Zion of 
Babov. The Kedushat Zion gave it to 
Rabbi Chaim Schiff, father-in-law of 
Rabbi Yoel Hirschprung, who gave it 
to his son-in-law Rabbi Avraham Zvi 
in order to edit it for printing. Rabbi 
Avraham Zvi, a very erudite man, 
copied the Sefardi manuscript into 
Assyrian script and printed it in a 
reduced format. The letter before us 
recounts the whole story and discusses 
it with Rabbi Avraham Zvi’s brother, 
Rabbi Yoel, who reprinte dit. The letter 

Letter signed (with an 
additional handwritten 
bit) by the Admor of 
Babov, Rabbi Shlomo 
Halberstam. Nissan 1973

was handwritten by Rabbi Yeshaya 
Wolf Zapern, while the Admor added 
the line by hand: “So says your friend 
who asks after you with great love and 
blesses you with a kosher and happy 
chag, the holy Shlomo Halberstam.” 
Bears the official logo. 27x18cm. Very 
good condition.

The Admor Rabbi Shlomo Halberstam 
of Babov )1908-2000( was the son 
of the Kedushat Zion hy”d and the 
3rd Admor of Babov. Already from 
an early age he was known as a 
huge talmid chacham and he became 
well-known across Galicia. After the 
Shoah he gathered the remains of 
the movement from the DP camps 
in Europe, and he immigrated with 
them to the US. Wherever he settled 

his beit midrash became a center for 
prayer and he would carry out tisches 
on shabbat and yamim tovim. He led 
Babov for more than 50 years and had 
thousands of students.

Starting at: 600$ 

"תגן עליו ועל ב"ב לטובה ולברכה" מכתב בחתימת יד 
קדשו של האדמו"ר רבי מרדכי שלמה מבאיאן זצ"ל 
ובו בקשת עזרה לחסידו הנודע רבי בן ציון רחמן - ניו 

יורק תשכ"ו
מכתב על נייר מכתבים רשמי חתום בחתימת יד קדשו של האדמו"ר רבי מרדכי 
שלמה פרידמן מבאיאן זצ"ל. מתאריך יום ד' וירא תשכ"ו. ממוען אל הרב ישראל 
פאליקמאן מראשי כולל וואהלין. המכתב כתוב בכתב ידו של המשמש בקודש 
הנודע רבי לוי צבי פריינד ז"ל. במכתב מתגלה הרבי כאב רחימאי הדואג לחסידו 
חסידי  של  ורבם  בירושלים  רוממה  שכונת  של  רבה  רחמן  ציון  בן  רבי  הנודע 
לידידינו  כוחו  בכל  לעזור  בבקשה  אליו  פונה  "...הנני  הקודש:  בארץ  רוז'ין 
הוו"ח [הותיק והחסיד[ מר בן ציון רחמן נ"י המשתדל לקבל משרה לשרת בקודש 
בסביבו, ויהיה לי לענג גדול, ולו למצוה גדולה יחשב כי במצב מאד דחוק הוא 
נמצא, וכל תקותו על המשרה הזה. בתקותי שיתמלא בקשתי וזכות המצוה תגן 
יד קדשו המלאה:  ולברכה. כברכת" חתימת  ביתו[ לטובה  [בני  ועל ב"ב  עליו 
28X21.5 ס"מ. סימני קיפול, מצב כללי  יצחק זצ"ל".  "מרדכי שלמה במוה"ר 

טוב.

האדמו"ר רבי מרדכי שלמה פרידמן )תרנ"א – תשל"א(, בן האדמו"ר "הפחד 
יצחק", את מקומו מילא כאדמו"ר מבויאן בניו יורק. לאחר השואה היה המנהיג 
המרכזי של החסידות. כיהן כחבר מועצת גדולי התורה בארצות הברית וכנשיא 

אגודת האדמו"רים בארצות הברית.

החל מ: 600$

Letter on official letterhead signed by the Admor Rabbi 
Mordechai Shlomo Friedman of Boyan. From Wednesday 
of the week of Vayera, 1965. Addressed to Rabbi Yisrael 
Polickman, a leader of the Wohalin Kollel. The letter was 
handwritten by the well-known secretary of the Admor, 
Rabbi Levi Zvi Freund. The letter reveals the Admor to be a 
fatherly figure caring for his chassid, the well-known Rabbi 
Ben Zion Rachman, rabbi of the Romema neighborhood in 
Jeruslaem and rabbi of the Ruzhin chassidim in Israel: “I 
hereby write to you with a request to help with all your 
strength our friend the vatik and chassid Mr. Ben Zion 
Rachman, who is attempting to get a job to serve in holiness, 
and it would be a great pleasure to me, and a mitzvah gedola 
for him because of the great troubles in which he finds 
himself, and all of his hopes lie in this position. My hope 

Letter with handwritten signature of the Admor Rabbi 
Mordechai Shlomo of Boyan, with a request for assistance 
for his well-known chassid Rabbi Ben Zion Rachman. New 
York 1965
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is that my request will be fulfilled and the merit of the 
mitzvah will be on you and on your family for good and 
blessing. With blessings”, followed by his full handwritten 
signature. 21.5x28cm. Creases, overall good condition.

The Admor Rabbi Mordechai Shlomo Friedman )1891-
 1971( was the son of the Admor Pachad Yitzhak, whom
 he succeeded as Admor of Boyan in New York. After the
 Shoah he was the main leader of Chassidus. He served as
 a member of the Council of Torah Sages in the US and
president of the Agudas Admorim in the US.

Starting at: 600$ 
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Form for an Early Offer,  Auction No  50,  January - 12/2021
Fax: 972-3-9050093

Email: moreshet.auctions@gmail.com

I the undersigned offer the following early offers for the below items, subject to the terms

 
of sale appearing in the catalogue: And I agree to them. 

The purchase fee is 23%.
 

Maximum Offer:Item Description:Item No:

  
I declare that the terms of sale are known to me and I agree to them:

Name:__________________________         

ID: _________________________

Telephone:______________________          

Address:______________________  
                                

Email:_______________________

Signature:______________________

האדמו"ר  בד:  על  שמן  ויחיד  מקורי  ומרשים  ענק  ציור 
הסוכות  בחג  ישראל'  ה'עבודת  בעל  מקוז'ניץ  המגיד 

במכחולו של האמן נתן קופר חתום

Huge, wonderful original oil painting on canvas: the Admor 
Maggid of Kozhnitz (the Avodas Yisrael) on Sukkot, painted 
by the artist Natan Cooper. Signed

ציור אומנותי מרהיב ביופיו ודיוקו, שמן על בד, 
המתאר את האדמו"ר רבי ישראל הופשטיין בעל 
ה'עבודת ישראל' המכונה המגיד מקוז'ניץ זיע"א, 
זיע"א[  מליז'ענסק  אלימלך  ר'  הרבי  [מתלמידי 
בטליתו,  ומעוטף  בקיטל  לבוש  בסוכתו  יושב 
בהערצה  בו  המביטים  החסידים  עומדים  בתווך 
הגבאי  בהכנעה  עומד  ידו  על  קודש,  וחרדת 
הרבי,  שנטלו  לאחר  האגוד  הלולב  את  מחזיק 
שמחזיק עדיין באתרוג הנאה עם הפיטם כמנהג 
בנש"ק  כמסורת  לבוש  ילד  גם  נראה  החסידים. 
ב'ספודיק'  חבושים  התלמידים  אדמו"רים,  נכדי 
בהיות קוז'ניץ חצר פולנית. עבודה יפה מקורית 
ומדויקת, שנעשתה כהומאז' לדיוקנו של המגיד 
מקוז'ניץ  הרבי  מתואר  בו  והידוע  הישן  בציור 
בטליתו. חתום "Nathan cooper" - נתן קופר. 
עץ  מסגרת  בתוך  נתון  ס"מ.   100X109 מידות: 
במסגרת,  קלים  פגמים  ס"מ.   128X118 מפוארת: 

מצב כללי טוב מאד.

נתן קופר הנו אמן יהודי נחשב, יצירותיו מוצגות 
בתערוכות רבות ונחשבות בארץ ובעולם, מרבה 
הדתי- מהפולקלור  מפורסמות  דיוקנאות  לתאר 

כמו"כ  העתיקה,  מירושלים  רבים  וציורים  חרדי 
משלב אמנות מודרנית פורצת דרך לצד שמרנות 

קלאסית אופיינית.

החל מ: 2500$

Wonderful artistic painting depicting the 
Admor Rabbi Yisrael Hopstein )the Avodas 
Yisrael, also called the Maggid of Kozhnitz, 
a student of Rabbi Elimelech of Luzhansk(, 
sitting in his sukkah wearing a kittel and 
wrapped in his tallis, with chassidim looking 
at him with fervency. Next to him stands 
the gabbay holding the lulav after the Rabbi 
waved it, as he continues to hold the etrog 
with the pitam according to the Chassidic 
minhag. There is also a boy dressed after 
the fashion of the Admor’s grandchildren, 
wearing a ’spodik’ as in Kozhnitz and the Polish 
hatzer. Original work made as an homage to 
the portrait of the Maggid in an old, known 

portrait of the Admor wearing his tallis. Signed Nathan Cooper. Size: 
100x109cm. Framed: 128x118cm. Light defects to the frame, overall very 
good condition.

 Natan Cooper is a well-known Jewish artist, whose works are exhibited
 and highly considered in Israel and abroad. He frequently depicts
 famous portraits from the religious-Charedi world and many paintings
 of the Old City of Jerusalem, as well as mixing modern art and classic
conservative styles.

Starting at: 2500$ 
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ציור לייביש קפלפריט 092

Conditions Of Use
Terms and Conditions for buyer/bidder:

The following are terms and conditions to buyers of the public sales:

1. .The following conditions requires every buyer or bidder individual or otherwise, and any purchaser alike as a vow to the 
agreement to all the above, in this page and so .on.

2. Moreshet Public Sales" )AKA- Moreshet( will display online or in the catalog, the items, along with information about 
the items, including the catalog number, starting price, etc… Moreshet is not responsible for the accurate detail, and 
most and foremost on the item itself, it's originality, and of its accuracy of its ownership., the item condition, its 
accurate description insurance and alike.

It will be upon the buyer to check on their own, or with help of experts of his choice, the condition of the item, its 
originality, and the buyer will not have complaints of any kind towards "Moreshet" in all that related to the items.

3. "Moreshet" brokers items that are distributed and displayed by a third party, without being responsible for its detail, 
and accuracy. Its purpose is to display for the public selling only.

4. "Moreshet" displays and decides starting prices or final prices according to the details received by product owners, or 
from their choice, or in accordance to value by experts, or experts from "Moreshet". Note: Price displayed is not in order 
to display accepted price, weather by starting price, final price, or 
middle prices.

5. Prices will be displayed inUSD- unless otherwise noted.

6. Payments that are payed through ILS will be by final current dollar rate of "Bank of Israel" after the sale or at time of 
payment, the higher between the two.

7. Failure of payment will be fined with interest, that is done by Leumi Bank, plus 4% that is close to current dollar rate.

8.Ways of Payment- a payment that is done by cash or bank transfer will not be charged a tax rate. Payments that will be 
payed by credit card will be charged tax by the credit card company. )most tax rates of ranging credit cards are between 
1%-3%(.

9.It is upon the purchasers to pick up the order within 4 business days from the day of  the transaction, and subject 
to there repayment of actual payment. The purchaser will have the right to request for the item to be delivered by 
messengers or by post, by price list assigned by Moreshet, where can be determined at any time by Moreshet offices. 
Note: Moreshet is not recponcible for any damage that may be caused to the items.

10. Purchaser that will cancel an order, or not pick up the item, will be entitled to pay the amount of the order and any 
other expense that was caused to Moreshet from the canceled order. That is without to harm the irrevocable rights that 
exist in Moreshet.

11.The offer price that is recieved upon the terms of Moreshet )below are "hammer price"(, will be the price that is upon 
the buyer to pay, as soon as tax of Moreshet will be added by 23%+ VAT)The price including tax will be considered the 
determining price(.

12.The item will turn to be ownership of the buyer after repayment of the determining price.The purchaser must pass 
on the determining price immediately, and will not postpone later then 4 business days from date of announcement of 
winner.

13.Moreshet has the right to display/ bring along buyers who are not interested to join, or with a sales representative. 
These customers will be asked to fill out till day of sale "Price offer form"  that will be displayed online by "Moreshet". 
Any action related to display will not require Moreshet of any requirements. This section does not obligate Moreshet to 
bring form fillers of price offer.

14. Customers who are interested to join the sale by phone can make an appointment beforehand, Moreshet is not 
required to agree to accept those buyers.

15. If there are any contradictions between the terms and conditions in hebrew, or translation of the terms and 
conditions to any other language, the hebrew version will prevail.

16.Buyer/Bidder that joins or is in contact with Moreshet agrees that he read the conditions and accepts on 
himself all that is written above, and declares that it was done according to law.
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Auction 50 Special premium auction

Judaica, art, Bezalel, paintings and rare Samaritan manuscript,
Rare Judaica, Letters, Manuscripts, and Sifrei Kodesh

The auction and preview In the Moreshet of Rabbi Kook Street, 10 Bnei Brak

The preview by prior arrangement only according to the instructions of the Ministry of Health
The auction will be held on Wednesday 01.12.2022 at 20:00 )Israel time(

To participate online and watch the auction: https://moreshet.bidspirit.com
You can also contact us via WhatsApp at: +972-3-9050090

For inquiries, absentee bids, and live telephone bid requests 
please contact us in our office

Tel: 972-3-9050090
Fax: 972-3-9050093

whatsapp: https://wa.me/97239050090
Email: moreshet.auctions@gmail.com


