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1. תלמוד בבלי, קראקא, שס"ד-שס"ה - תשע מסכתות בשלושה כרכים - הגהות עתיקות - כריכות מקוריות

תלמוד בבלי, עם המפרשים. קראקא, שס"ד-שס"ה ]1604-1605[. 
דפוס יצחק בן אהרן איש פרוסטיץ.

קדשים  נשים,  מסדר  מסכתות  תשע  הכוללים  כרכים  שלושה 
וטהרות, כולל משניות סדר טהרות ופירוש המשניות להרמב"ם: 

כרך ב': מסכת חולין, שס"ה; מסכת  כרך א': מסכת נדרים, שס"ד. 
בכורות, שס"ה; מסכת כריתות, שס"ה; מסכת מעילה, קינין, תמיד 
הרמב"ם,  פירוש  עם  משניות  טהרות,  סדר  ג':  כרך  שס"ה.  ומדות, 

שס"ד; תלמוד בבלי, מסכת נדה, שס"ה.
ממספר  איטלקית,  בכתיבה  והגהות  תיקונים  נדרים,  מסכת  בכרך 

כותבים.
הגהות  של  סדר קדשים( עשרות רבות  )עם מסכתות  השני  בכרך 
ותיקוני נוסח בגמרא ובתוספות, בכתיבה איטלקית עתיקה, ביניהן 
הגהות ארוכות עם תוכן למדני. לא הצלחנו לזהות את הכותב, אך 
מן התוכן נראה כי היה חכם בעל שיעור קומה, המתרץ את קושיות 
א,  פג,  בדף  וכדומה.  מסברתו  מתקן  בתקיפות,  מעיר  התוספות, 
רישום עם פרט שנה לא ברור: "הדרן עלך אותו ואת בנו שנת גתד]?[ 

לפ"ק".
בדף הבטנה הקדמי של הכרך השני רישומים וניסויי קולמוס רבים, 
של  הענף  מן  הנראה,  ]כפי  לוריא"  שמעון  "אני  חתימות:  ביניהם 
משפחת המהרש"ל באיטליה - ראה חומר מצורף[, יתכן והוא כותב 

"קנין  חולין:  מסכת  בשער  שונה  בכתיבה  בעלות  רישום  ההגהות. 
כספו של כמהר"ר משה קאטאלאנו יצ"ו" . 

כרך ראשון - מסכת נדרים: קח, קי-קיט דף. כרך שני - מסכת חולין: 
קמד דף. ללא לב דף של פסקי הרא"ש )במפעל הביבליוגרפיה נרשם 
עותק ללא שער(; בכורות: סב דף. ללא דפים סב-סט ]צ"ל סח[ של 
פסקי הרא"ש; כריתות: כח דף; מעילה, קינים, מדות ותמיד: לח דף. 
כרך שלישי - פירוש המשניות לרמב"ם על סדר טהרות: קסב דף. 

מסכת נידה: פד דף. 
גודל ממוצע: כ-31 ס"מ. מצב כללי טוב, מספר דפים במצב בינוני. 
כתמים ובלאי. סימני רטיבות. קרעים וקמטים בשולי חלק מהדפים. 
בכרך  מנותקים.  דפים  ומספר  השער  בדף  קרעים  הראשון  בכרך 
השני דף שער מנותק בחלקו. במסכת נדרים כריכה פשוטה, בשני 
הכרכים האחרים כריכות עור ועץ מקוריות ומפוארות. בלאי ופגמים 

בכריכות. 
עותקי המוזיאון הבריטי )British Museum( לשעבר. עם חותמות 
המוזיאון וחותמות נוספות המעידות על הוצאת הספרים מחזקת 

המוזיאון.

פתיחה: $4000
הערכה: $6000-8000

1a



פריטים נדירים ומיוחדים  |  7

1. Babylonian Talmud, Cracow, 1604-1605 - Nine Tractates in Three Volumes - Ancient Marginalia - 
Contemporary Bindings

was possibly the writer of the notations. Ownership 
inscription in a different handwriting on the title page 
of Tractate Chulin: "Purchased by R. Moshe Katalano". 
Vol. 1 - Tractate Nedarim: 108, 110-119 leaves. Vol. 2 - 
Tractate Chulin: 144 leaves. Without the 32 leaves of Piskei 
HaRosh (a copy without the title page is recorded in the 
Bibliography of the Hebrew Book); Bechorot: 62 leaves. 
Without leaves 62-69 [i.e. 68] of Piskei HaRosh; Keritot: 
28 leaves; Me'ilah, Kinim, Midot and Tamid: 38 leaves. Vol 
3 - Perush HaMishnayot L'Rambam on Seder Taharot: 162 
leaves. Tractate Nidah: 84 leaves. 
Average size: approximately 31 cm. Overall good condition, 
several leaves in fair condition. Stains and wear. Dampstains. 
Tears and creases to margins of some leaves. The title page of 
Vol. 1 is torn and several leaves are detached. The title page 
of Vol. 2 is partially detached. Tractate Nedarim has a simple 
binding, the other two volumes have contemporary leather 
and wood bindings. Wear and damages to bindings.
Past copies of the British Museum. With stamps of the 
museum and other stamps attesting to the transfer of 
ownership from the museum.

Opening price: $4000
Estimate: $6000-8000

Babylonian Talmud, with commentaries. Cracow, [1604-
1605]. Printed by Isaac Ben Aaron Prostitz. 
Three volumes composed of nine tractates from Seder 
Nashim, Seder Kodshim and Seder Taharot, including the 
mishnayot of Seder Taharot and Perush HaMishnayot 
L'HaRambam:
Vol. 1: Tractate Nedarim, 1604. Vol. 2: Tractate Chulin, 
1605; Tractate Bechorot, 1605; Tractate Keritot, 1605; 
Tractates Me'ilah, Kinin, Tamid and Midot, 1605. 
Vol. 3: Seder Taharot, mishnayot with the Rambam 
commentary, 1604; Babylonian Talmud, Tractate Nidah, 
1605.
Tractate Nedarim contains corrections and notations in 
Italian Hebrew script by several writers.
In the second volume (containing the tractates of Seder 
Kodshim) are dozens of notations and corrections of text 
in the Talmud and the Tosfot, in ancient Italian Hebrew 
script, some long and scholarly. We have not been able 
to identify the writer, but evidently he was a prominent 
Torah scholar. He resolves questions posed by the Tosfot, 
comments boldly, adds his own corrections, etc. 
Many inscriptions and writing attempts on the front 
endpaper of the second volume. These include the 
signatures of "Shimon Luria" [apparently, related to the 
Maharshal's family in Italy, see enclosed material], who 

 1c  1b
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2. תלמוד בבלי - אמשטרדם, תקי"ב-תקכ"ה - סט שלם בכריכות עור מקוריות

תקי"ב-תקכ"ה  אמשטרדם,  המפרשים.  עם  בבלי,  תלמוד 
שלם  פרופס. סט  שלמה  בני  ויעקב  יוסף  דפוס   .]1752-1765[

בשנים-עשר כרכים.
חלק מאותיות השערים שבראשי הכרכים נדפסו בדיו אדומה.

]במ'  רישומי בעלות בדפי השערים: "שייך להנגיד מ' חיים במי"א 
יצחק אייזיק[ מיכנעוויצער" ]ממינסק[. חותמות צנזורה.

ה"נודע  וביופיה.  באיכותה  נודעה  שלפנינו,  אמשטרדם  מהדורת 
"...על דבר הש"ס שהעלו על מזבח  זו:  ביהודה" כותב על מהדורה 
הדפוס המדפיסים הנ"ל בהדרת קודש בכל מיני הידור ויופי, אשר 
בבלי  תלמוד  נדפס  לא  עדיין  בעולם  הדפוס  מלאכת  שנודע  מיום 
רחב,  פולמוס  במרכז  עמדה  זו  מהדורה  כזה".  ההידור  בשלימות 
כאשר במקביל להדפסתה החלה הדפסה של מהדורה אחרת של 
נזעקו  פרופס  לבית  המדפיסים  האחים  זולצבאך.  בעיר  התלמוד 
הסכמות  עשרות  היו  ובידיהם  מאחר  גבולם,  השגת  נגד  למלחמה 
רבנים שנתנו להם זכות בלעדית להדפסת התלמוד למשך עשרים 
ברכות  מסכת  כרך  בראש  נדפסו  מההסכמות  )רבות  שנה  וחמש 
שלפנינו(. הם פנו ל"ועד ארבע ארצות" ולרבנים אחרים, ואלו מיהרו 
להכריז חרם על הגמרות שנדפסו בזולצבאך, אסרו את הלימוד בהן 
בין  המחלוקת  אך  לגניזה.  הפחות  לכל  או   ]![ לשריפה  אותן  ודנו 
הדור,  גדולי  וגררה את מעורבותם של  זמן רב  נמשכה  המדפיסים 
ביניהם ה"נודע ביהודה" - שהצליח לפשר בין המדפיסים, ולהגיע 
את  כספית  יפצה   - מזולצבאך  המדפיס   - זלמן  ר'  כי  להסכמה 

מדפיסי אמשטרדם. 
בין  שנים,  מספר  של  הפסקה  חלה  המהדורה  הדפסת  באמצע 
השנים תקי"ח-תקכ"ג, שבהן שבתה ההדפסה ולא נדפסה בהן אף 
הסיבה  על  מעניינת  נטע רבינוביץ העלה השערה  נתן  מסכת. רבי 
ההתעוררות  בעקבות  זה  היה  דבריו,  לפי  ההדפסה.  להשבתת 
כת  בעטייה של  ושריפת התלמוד שנגרמה  דור  באותו  השבתאית 
הפרנקיסטים בפודוליה: "כי רוב חותמיו לוקחי התלמוד היו במדינת 

פולין )כי באשכנז לקחו מדפוס זולצבאך בזול( ובאותו פרק הרימה 
רשע  עלילות  והעלילו  בפודולייא,  ראשה  את  שר"י  צבי  שבתי  כת 
ציוה  שהבישוף  עד  ולמברג,  מקאמניץ  הבישוף  לפני  התלמוד  על 
)בחשון תקי"ח( לכל הכומרים שבממשלתו, שיקחו מהיהודים את 
עיר.  של  ברחבה  לאלפים  נשרפו  ושם  לקאמניץ,  ויביאום  ספריהם 
ואותן העלילות וכתבי השטנה נגד התלמוד היו מתחדשים משנה 
לשנה, והיהודים היו מסתירים את ספריהם בהחבא, ובוודאי שלא 
קנו אז ספרים חדשים. וגם למדינת ליטא היה קשה מאד להביאם 
מפני מלחמת שבע שנים, שהיתה משנת תקט"ז עד תקכ"ג, ועל כן 
לא היה אפשרי לבני פרופס להדפיס אז". ואולם, ר"ח ליברמן )אהל 
רח"ל א', עמ' 377-380( דחה את דבריו של רבינוביץ וקבע שהסיבה 
ולאחר  ההוצאות,  של  נכון  לא  חישוב  הייתה  ההדפסה  להפסקת 
שתם סכום הכסף הראשוני שגויס מה"מנויים", חודשה ההדפסה 
בסוף  ההדפסה.  להשלמת  נדיבים  כספי  בפולין  שגויסו  לאחר  רק 
"חתימה"  מאמר  מופיע  טהרות(  וסדר  נדה  )מסכת  האחרון  הכרך 
מאת המדפיסים, המספרים ברמיזה על המאורעות שעברו עליהם: 
"והנה קרה לנו כאשר קרה לעזרא הסופר בבנין הבית השני סברו 
אנשים אשר סמל הקנאה  יצאו  כך  ה'...  בית  עבודת  יועצים לבטל 
מולכת בלבם לשים אלינו מארבים בכל הדרכים... חשבו עלינו רעה 
שמים  רחמי  ואלולי  חפצינו...  למחוז  נגיע  לבל  בפנינו  דלת  לנעול 
המרובים לא היינו יכולים לבוא עד קיצו, כי כמעט בעו"ה ]בעוונותינו 

הרבים[ הצליח מעשה שטן זה...".
שלא  דפים  מספר  נכרכו  בודדים  בכרכים  ס"מ.   39 כרכים.   12
דפים  שונים.  במקומות  ובלאי  כתמים  טוב.  כללי  מצב  במקומם. 
בשני  עש  נזקי  בחלק מהשערים.  קרעים  הכרכים.  מן  בחלק  כהים 

כרכים. כריכות עור מקוריות. פגמים ובלאי בכריכות.

פתיחה: $1500
הערכה: $4000-6000

2



פריטים נדירים ומיוחדים  |  9

2. Babylonian Talmud - Amsterdam, 1752-1765 - Complete Set with Original Leather Bindings 

in Germany, the Sulzbach edition was less expensive) 
and at that time, the Sabbatean cult rose in Podolia 
and vilified the Talmud before the Bishop of Kamenets 
and Lemberg who subsequently (in Cheshvan 1757) 
commanded all the priests under his rule to confiscate 
all Jewish books and to bring them to Kamenets. 
Thousands of books were seized and burnt in the city 
streets. These libels and defamations of the Talmud 
resurfaced year after year and the Jews would conceal 
their books to save them from confiscation and obviously 
did not purchase new ones. Moreover, during the 
Seven Years' War, 1756-1763, transporting books into 
Lithuania was very difficult and therefore the Proops 
Brothers could not print at that time". Conversely, R.C. 
Liberman (Ohel Rachel Vol. 1, pp. 377-380) rejected 
the reasons presented by Rabinowitz and opined that 
incorrect calculations of printing expenses caused the 
cessation of printing and after the brothers had spent 
the initial funds collected from "subscribers", they could 
not continue their work until new funds were donated 
by Polish sponsors for completing the printing of the 
entire Talmud. At the end of the last volume (Tractate 
Nidah and Seder Taharot), the printers concluded with 
a text alluding to the events which they experienced: 
"The same thing that happened to Ezra HaSofer upon 
building the Second Temple happened to us, advisors 
schemed to cancel the work of the House of G-d… So 
people whose hearts are governed by envy, ensnared 
us along the way… conspired to lock the door before 
us to prevent us from reaching our goal… Without 
bountiful Heavenly compassion, we would have not 
been able to reach the end, because these malevolent 
plans almost succeeded…". 
12 volumes. 39 cm. Some leaves in a few volumes were 
bound out of order. Overall good condition. Stains and wear 
in various places. In some volumes, the leaves have a dark 
hue. Tears to some title pages. Worming in two volumes. 
Contemporary leather bindings, damaged and worn.

Opening price: $1500
Estimate: $4000-6000

Babylonian Talmud, with commentaries. Amsterdam, 
1752-1765. Printed by Yosef and Ya'akov sons of Shlomo 
Proops. Complete 12-volume set.
Some of the letters on the title pages at the beginning 
of the volumes were printed in red ink.
Ownership inscriptions on title pages: "Belongs to the 
nagid M. Chaim son of Y.I. [Yitzchak Isaac] Michnevitzer" 
[from Minsk]. Censor stamps.
This Amsterdam edition was known for its quality and 
beauty. The Nodah B'Yehuda wrote about this edition: 
"… the Talmud which the aforementioned printers 
printed… from the day the printing press was invented, 
no Babylonian Talmud has been printed with such perfect 
splendor". This edition was the core of a widespread 
polemic arising from the printing of another edition of 
the Talmud in the city of Sulzbach. The Proops brothers 
waged a war against the Sulzbach printers because the 
brothers had been granted dozens of approbations 
by rabbis who endowed them with exclusive printing 
rights of the Talmud for the following 25 years (many 
of those approbations were printed at the beginning of 
the volume of Tracate Berachot of this set). The Proops 
brothers applied to the Va'ad Arba Aratzot and to other 
rabbis who hastened to ban the Sulzbach Talmud. They 
prohibited studying from that printing of the Talmud 
and ruled that the volumes should be burnt [!] or at 
least buried. However, this dispute continued for a long 
while and eventually involved the attention of leading 
rabbis of that time, such as the Nodah B'Yehuda who 
finally succeeded in promoting a compromise between 
the two parties and reaching an agreement in which R. 
Zalman, the Sulzbach printer acquiesced to recompense 
the Amsterdam printers.
In the middle of the printing of this edition, the work 
ceased for several years and during 1758-1763 no 
tractates were printed. R. Natan Neta Rabinowitz had an 
interesting conjecture as to the reason for this interval. He 
thinks that it was caused by the spread of the Sabbatean 
movement, the spread of the Frankist movement in 
Podolia and the burning of the Talmud: "Most of the 
subscribers of the Talmud were from Poland (because
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3. שני חיבורים אסטרולוגיים - ונציה, רמ"ה 1485 - אברהם אבן עזרא - אינקונבולה - עותק חסר

המולדות  ]ספר   Liber Abraham Iudei de Nativitatibus
 ,Magistralis Compositio Astrolabii :לאברהם היהודי[. יחד עם
ונציה,   ,Erhard Ratdolt דפוס   .Hanrici [Henry] Bate מאת 

]רמ"ה[ 1485. לטינית. אינקונבולה.
יחד  )נדפסו  מוקדמים  אסטרולוגיים  חיבורים  שני  המאגד  ספר 

במקור(:
 Abraham" חיבור אסטרולוגי מאת - "Liber de Nativitatibus" ·
משה  הביבליוגרף  בידי  יוחס  אשר  היהודי[,  ]אברהם   "Iudei
שטיינשניידר ובידי חוקרים אחרים לרבי אברהם אבן עזרא. על אף 
שישנם חוקרים אשר סברו כי החיבור הנו תרגום מעברית של "ספר 
המולדות" לאבן עזרא, כפי הנראה מדובר בחיבור אשר נכתב במקור 

בלטינית בידי אבן עזרא עצמו או תחת פיקוחו.
מכשיר  בנושא  חיבור   ,"Magistralis Compositio Astrolabii"  ·
ביחס  השמים  גרמי  זוויות  לקביעת  המשמש  )מכשיר  הַאְצְטרֹוָלב 
לאופק(, מאת הפילוסוף, האסטרונום, האסטרולוג והמשורר הפלמי 

.)1246-1310( Henry Bate

מקושטות  פתיחה  אותיות  חיתוכי-עץ:  מספר  מלווים  החיבורים 
)בהם שרטוטים של הבתים השונים,  איורים אסטרולוגיים  ועשרה 

שרטוט כיפת השמים, ועוד(. 
]22[ דף. חסרים ]8[ דף )קונטרס B מהחיבור המיוחס לאבן עזרא, ובו 
מספר איורים(, 22 ס"מ. מצב טוב. נקבי תילוע בכל הדפים. כתמי 
חלודה. מספר סימונים עתיקים )בדיו( בשולי הטקסט. כריכת קרטון 
עם שדרה ופינות מקלף. רישומים בעפרון ותו-ספר בדפי הבטנה. 

 Abraham Ibn אודות החיבור המיוחס לאברהם אבן עזרא ראה: 
 Ezra's Astrological Works in Hebrew and Latin, New
 .Renate Smithuis מאת ,Discoveries and Exhaustive Listing
 Aleph: Historical Studies in Science and Judaism, בתוך: 

.Volume 6, 2006

פתיחה: $1000
הערכה: $8000-10,000

3a
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3. Two Astrological Works - Venice, 1485 - Abraham Ibn Ezra - Incunabula - Missing Copy

Henry Bate (1246-1310).
The works are accompanied by a number of woodcuts: 
decorated initials and ten astrological illustrations 
(including diagrams of the various houses, a diagram of 
the night sky, and more).
[22] leaves. Missing [8] leaves (signature B of the work 
attributed to Ibn Ezra, which includes a number of illustrations), 
22 cm. Good condition. Worming to all the leaves. Foxing. 
Some ancient markings (in ink) to text margins. Cardboard 
binding with vellum spine and corners. Inscriptions in pencil 
and bookplate on endpapers.
Regarding the work attributed to Abraham Ibn Ezra, 
see: Abraham Ibn Ezra's Astrological Works in Hebrew 
and Latin, New Discoveries and Exhaustive Listing, by 
Renate Smithius. In: Aleph: Historical Studies in Science 
and Judaism, Volume 6, 2006.

Opening price: $1000
Estimate: $8000-10,000

Liber Abraham Iudei de Nativitatibus [The Book of 
Nativities by Avraham the Jew]. Bound together 
with: Magistralis Compositio Astrolabii, by Hanrici 
[Henry] Bate. Venice: Erhard Ratdolt press, 1485. Latin. 
Incunabula.
Book containing two early astrological works (printed 
together originally):

· "Liber de Nativitatibus" - astrological work by 
"Abraham Iudei" [Abraham the Jew], attributed by 
the bibliographer Moritz Steinschneider and by other 
scholars to Rabbi Abraham Ibn Ezra. Although some 
scholars believed the work is a translation from the 
Hebrew of Ibn Ezra's "Sefer HaMoladot", apparently it 
is in fact a work originally written in Latin by Ibn Ezra 
himself, or under his supervision.

· "Magistralis Compositio Astrolabii", work on the 
subject of the astrolabe (a device that measures the 
inclined position in the sky of celestial bodies), by the 
Flemish philosopher, astronomer, astrologist and poet 

3b
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4. ספר דקדוק לרבי משה קמחי - אורטונה, רע"ט 1519 - דפוס גרשם שונצינו - הספר העברי היחיד שנדפס באורטונה

בדקדוק  אמרים  שאר  "עם  קמחי,  משה  רבי  מאת  דקדוק,  ספר 
בערך[.   1519 ]רע"ט  איטליה(,   ,Ortona( אורטונה  זולתו".  חברום 

דפוס גרשם שונצינו.
עותק חסר עשרה דפים.

המדפיס היהודי הנודע גרשם שונצינו, מגדולי המדפיסים העבריים 
באיטליה, נדד עם בני משפחתו וכלי דפוסו בערים שונות באיטליה. 
כך שלובה ההיסטוריה  בו שהה הדפיס ספרים עבריים.  בכל מקום 
של ערש הדפוס העברי במקומות נדודיה של משפחת שונצינו, החל 
מהעיר שונצינו )על שמה נקראת המשפחה(, ואחריה הערים: ברשה, 
באורטונה  ונפולי.  אורטונה  רימיני,  פיזרו,  פאנו,  ברקו,  קזאלמג'ורה, 
הדפיס גרשם שני ספרים בלבד: האחד, חיבור אנטי-יהודי )בלטינית( 
מאת הכומר פייטרו גאלאטינו )לא ברור מדוע הדפיס זאת, יתכן וחויב 
לעשות כן(, והשני - הספר שלפנינו. זהו אם כן הספר העברי היחיד 
שנדפס באורטונה. בשער הספר רומז גרשם על נדודיו הרבים במליצה 
והוא גר-שם  "צעיר המחוקקים קטן שבתלמידים  על שמו, בכתבו: 
אורטונה הקריה". עוד נכתב בשער כי הספר נדפס "תחת ממשלת 
אדונינו המלך דון קארולו מלך ציציליה וירושלים וכו'... בשנה השנית 

למלכו" )קרל החמישי, ירש בשנת 1516 את ממלכת ספרד המאוחדת, 
וחלקים באיטליה. בשנת 1519 התמנה לקיסר  שכללה את סציליה 

"האימפריה הרומית הקדושה"(. 
ממוני  הסכם  של  איטלקית  בכתיבה  רישום  )הריק(,  האחרון  בדף 

)שטר חוב?(.
עותק חסר. ]25[ דף, במקום ]35[ דף במקור )נמצאים דפים: ]1[-
 19 ריק(.  דף  הוא   ]35[ דף   .]35[-]22[  ,]20[-]17[  ,]9[  ,]7[-]6[  ,]4[
ס"מ. מצב משתנה בין הדפים, רוב הדפים שלמים ובמצב טוב, דף 
השער ומספר דפים עם קרעים משוקמים. כתמים ורישומים. בשולי 
מספר דפים קרעים עם חסרון, משוקמים בשיקום מקצועי במילוי 
אמנותית  והשלמה  בטקסט  פגיעה  עם  חסרון  השער  בדף  נייר. 
והשלמה אמנותית  גדול בחלק העליון  ]6[ עם חסרון  דף  בצילום. 

בצילום. הדפים החסרים הושלמו בצילום. כריכה חדשה.
מקור: אוסף משפחת טואף.

פתיחה: $4000
הערכה: $6000-8000

4a
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4. Sefer Dikduk by Rabbi Moshe Kimchi - Ortona, 1519 - Printed by Gershom Soncino - The Only Hebrew 
Book Printed in Ortona

states that the work was published "Under the rule of 
our Master King Carlos King of Sicily and Jerusalem… 
in the second year of his reign". (Charles [Carlos] V 
inherited the united kingdom of Spain in 1516, which 
included Sicily and parts of Italy. In 1519 he was 
appointed Emperor of the Holy Roman Empire).
On the last (blank) leaf there is a handwritten monetary 
agreement in Italian Hebrew script (debenture?). 
Lacking copy. [25] leaves, instead of the original [35] leaves 
(Leaves [1]-[4], [6]-[7], [9], [17]-[20], [22]-[35]. Leaf [35] is 
blank). 19 cm. Condition varies among the leaves, most are 
complete and in good condition, the title page and several 
other leaves have restored tears. Stains and inscriptions. Open 
tears to margins of several leaves, professionally restored with 
paper filling. Open tear to title page affecting text, skillfully 
repaired with a photocopy. Leaf [6] has large open tear to 
upper part, skillfully repaired with a photocopy. The lacking 
leaves were replaced with photocopies. New binding. 
Provenance: Toaff family collection. 

Opening price: $4000
Estimate: $6000-8000

Sefer Dikduk [Grammar book], by R. Moshe Kimchi, 
"With other grammar compositions authored by 
others". Ortona (Italy), [c. 1519]. Printed by Gershom 
Soncino.
Copy missing 10 leaves. 
Gershom Soncino was among the greatest of the 
Italian Jewish printers. He travelled with his family 
through many cities in Italy, and printed Hebrew books 
in each city. The early development of Jewish printing 
is therefore entwined with the travels of the Soncino 
family, starting from the city of Soncino (source of 
the family name), and continuing through Brescia, 
Casalmaggiore, Barco, Fano, Pesaro, Rimini, Ortona and 
Naples. In Ortona, Gershom printed only two books: an 
anti-Semitic composition in Latin by Pietro Galantino (it 
is unclear why Soncino published this work; he may have 
been compelled to do so), and this grammar book by R. 
Kimchi. This is therefore the only Hebrew book printed 
in Ortona. The title page hints at the Soncino family’s 
many wanderings, “[I], the youngest and least of the 
disciples, Ger-shom [a play on the words ‘a stranger 
there’] in the city of Ortona”. The title page further

 4b
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5. חוברת ללימוד האלף-בית העברי וסימני הניקוד - דפוס 
גרשום שונצינו - פיזארו, ר"ע 1510

Introductio ad Litteras Hebraicas ]מבוא לאותיות העבריות[. 
)פזארו,  פיזארו   ,)Hieronymus Soncinus( שונצינו  גרשום  דפוס 

איטליה(, ]ר"ע[ 1510. לטינית ועברית. 
בתחילתה  הניקוד.  וסימני  העברי  האלף-בית  ללימוד  חוברת 
ספר  לאור  להוציא  הכוונה  מוזכרת  בה  בלטינית,  הקדמה  נדפסה 
האלף-בית  אותיות  מופיעות  בהמשך  שפות.  במספר  תהלים 
העברי והסברים על סימני הניקוד, ואחר-כך פסוקים וקטעי תפלה 
"אבינו  יז; תפילת  נא,  - תהלים  )בהם  לטיני  בעברית, עם תעתיק 
שבשמים", ותהלים א, א-ג(. התעתיק הלטיני נעשה על-פי ההגייה 
הספרדית, בה הקמץ נהגה כתנועת a )ולא כתנועת o כנהוג בהגייה 

אשכנזית(. 
ייתכן כי הטקסט בחוברת שלפנינו חובר בידי גרשום שונצינו עצמו. 
]7[ דף, 14.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים כהים בשוליים העליונים של 
העליונים  השוליים  בסוף.  הריקים  ובדפים  הראשון  המודפס  הדף 
של הדפים מעט כהים. כריכת קלף רכה )עם מעט כתמים(. תו-ספר.

נדיר. אינו מופיע בספריה הלאומית. 
וינוגרד, פיזארו 9.

מקור: אוסף משפחת טואף.

פתיחה: $7000
הערכה: $8000-12,000

5. Pamphlet for Studying the Hebrew Alphabet and Vowels - Gershom Soncino Press - Pesaro, 1510

The text may have been written by Gershom Soncino 
himself.
[7] leaves, 14.5 cm. Good condition. Dark stains to upper 
margins of the first printed leaf and the blank leaves at the 
end of the volume. The upper margins of the leaves are 
somewhat dark. Soft vellum binding (with some stains). 
Bookplate.
Rare. Not in NLI.
Winograd, Pesaro 9. 
Provenance: Toaff family collection.

Opening price: $7000
Estimate: $8000-12,000

Introductio ad Litteras Hebraicas [Introduction to 
Hebrew Letters]. Gershom Soncino (Hieronymus 
Soncinus) Press, Pesaro, Italy, 1510. Latin and Hebrew.
Pamphlet for studying the Hebrew alphabet and 
vowel marks (niqqud). The pamphlet opens with an 
introduction in Latin, which mentions the intention 
to publish the Book of Psalms in several languages. 
This is followed by the letters of the Hebrew alphabet 
and explanations about the vowel marks, as well 
as verses and prayer excerpts in Hebrew, with Latin 
transliteration (including Psalm 51: 17, the prayer "Our 
Father that art in heaven" and Psalm 1: 1-3). The Latin 
transliteration follows the Sephardi pronunciation, in 
which the kamatz is pronounced as an "a" sound (and 
not as an "o" sound, as customary in the Ashkenazi 
pronunciation).

5
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התאומים  פרשיית   - מודפסים  חיבורים  ושני  כרוז   .6
הסיאמיים בוונציה - ונציה ובולוניה, 1575-1576

כרוז ושני חיבורים מודפסים על הפרשיה המפורסמת של התאומים 
הסיאמיים היהודים מונציה. ]ונציה ובולוניה, 1575-1576[. איטלקית.
סיאמיים.  תאומים  בונציה  היהודי  בגטו  נולדו   1575 במאי  ב-26 
רגליים  ידיים, ארבע  בעלי שני ראשים, ארבע  היו  התאומים, אשר 
וגוף אחד מן המותניים ומטה, עוררו עניין רב בקרב יהודים ונוצרים 
לאחר  בפלא.  לחזות  המשפחה  לבית  להגיע  מיהרו  ורבים  כאחד, 
לחברת  הגופה  את  מסר  ואביהם  התאומים  נפטרו  ימים  שמונה 
החברה  כהלכה,  לקבורה  להביאם  במקום  בגטו.  חסדים"  "גמילות 
שימרה את גופתם והציגה אותה לראווה בתמורה לתשלום. עניין 
זה עורר התנגדות בקרב כמה מרבני ונציה, ובהם רבי שמואל יהודה 
הלכתית  תשובה   .)Treves( טריוויש  יוסף  רפאל  ורבי  קצנלבוגן 
בספר  נדפסה  זה  בעניין  קצנלבוגן  יהודה  שמואל  רבי  של  ארוכה 
"זרע אנשים" )מונקאטש, תרס"ב(, ובה האריך להוכיח שהתאומים 
חייבים בקבורה על-פי ההלכה. לבסוף, לאחר שנאסף "סכום נאה" 

לקופת חברת "גמילות חסדים", נקברו התאומים. 
לא  רב  עניין  עוררו  "המפלצת",  כונו  אשר  הסיאמיים,  התאומים 
אשר  ומשכילים  חוקרים  בקרב  גם  אלא  הרחב  הציבור  בקרב  רק 
ביקשו לתעד את התופעה החריגה )באותה עת היה עניין רב בחקר 
"מפלצות"(. סיבה נוספת להתעניינות בתאומים היתה העובדה כי 
בסמוך ללידתם התפשטה בונציה מגפת הדבר. סמיכות האירועים 
הביאה רבים לחשוב כי לידת התאומים היתה אות מבשר למגפה, 
וכי הן הלידה הבלתי טבעית והן המגפה מהוים סימנים לחרון-אף 

האלוקים. 
שלוש שנים לאחר לידת התאומים, תואר המקרה בספר "גיא חזיון" 
)נדפס בנא אמון, תר"מ( של הפילוסוף והמקובל היהודי רבי אברהם 
יגל )שי"ג-שפ"ב(, המביא, בין היתר, הסבר קבלי ללידת  בן חנניה 

התאומים. 
1-2. שני חיבורים, כרוכים יחד: 

 Nova et Ridicolosa Espositione del Mostro nato in  ·
 Ghetto, con il Lamento di suo Padre per la Morte di
קינת  עם  בגטו,  של המפלצת  והנלעגת  החדשה  ]הצגתה   Quello

האב על מותה[. ונציה, 1575. איטלקית.
 בסוף החיבור חיתוך-עץ על-פני עמוד שלם, צבוע ביד, המתאר את 

התאומים הסיאמיים לצד הוריהם. ]6[ דף. 
 Discorso sopra gli accidenti del parto mostruoso nato  ·
 d'una hebrea nel ghetto di Venetia, nell'anno 1575 a di
di Maggio 26 ]דיון על האירועים סביב הולדת המפלצת ליהודיה 
 Gio ]Giovanni[ מאת ,]בגטו בונציה בשנת 1575 ב-26 לחודש מאי
 ,Giouanni Rossi דפוס   .Giuseppe Gregorio Cremonese

בולוניה, 1576. איטלקית.
חיבור המקשר בין לידת התאומים לבין התנהלותה הקלוקלת של 
הסברים  סוגי  שלושה  בוחן  המחבר  באיטליה.  היהודית  הקהילה 
ללידת התאומים - הסבר "חומרי" המתבסס על הדעות המדעיות 
הסבר  סיאמיים;  תאומים  ללידת  בנוגע  תקופה  באותה  הרווחות 
המחבר  בוחן  זו  )במסגרת  אסטרולוגיה  על  המתבסס  "שמיימי" 
לאסונות  בסמוך  סיאמיים  תאומים  לידות  של  נוספים  מקרים 
שונים(; והסבר "אלוהי" אשר עיקרו השמצת הדת היהודית והטענה 
יהודי  ועיסוק  "דניאל"  לספר  היהודים  פרשנותם המוטעית של  כי 

התאומים  ללידת  שהביאו  הם  בריבית,  בהלוואות  בונציה  הגטו 
ולמגפת הדבר שפרצה בעקבותיה. 

החיבור מלווה איורים, ובהם איור התאומים הסיאמיים, הורוסקופ 
הדף  דף. חסר   ]7[ מיום התעברות אמם.  והורוסקופ  לידתם  מיום 

האחרון. 
שני החיבורים כרוכים יחד, 19 ס"מ. מצב טוב. כתמים ופגמים קלים. 

חתימות בכתב-יד בשערי שני החיבורים. כריכת קלף נאה. 
 Mostri e Segni che si sono veduti in Vinegia nell'a anno .3
1575 ]מפלצות וסימנים לכך שהן נראו בונציה בשנת 1575[. דפוס 

Pietro Farri, ונציה, 1575. איטלקית.
כרוז מודפס בו מפורטות "מפלצות" )תופעות טבע חריגות( בונציה; 
)חיתוך-עץ(  איור  התחתון  בחלקו  הסיאמיים.  התאומים  ובהן 
מצב  ס"מ.   27.5 דף,   ]1[ המוזכרות.  ה"מפלצות"  מן  חלק  המתאר 
טוב-בינוני. כתמים. פינה ימנית-תחתונה חסרה. קרעים משוקמים 

בהדבקת נייר במרכז הדף )בקו הקפל(. 
שלושת הפריטים אינם מופיעים בקטלוג הספריה הלאומית. 

מקור: אוסף משפחת טואף. 

פתיחה: $2000
הערכה: $4000-6000
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conjoined twins; a "celestial" explanation based on 
astrology (in this framework, the author studies other 
cases of the birth of conjoined twins in proximity to 
various calamities); and a "G-dly" explanation which is 
primarily composed of blaspheming the Jewish religion 
and claiming that the Jewish interpretation of the book 
of Daniel and the occupation of the Jews of the Venice 
Ghetto lending money with interest, caused the birth of 
the conjoined twins and the ensuing epidemic.
The composition is accompanied by illustrations including 
an illustration of the twins, a horoscope of the day of 
their birth and of the day their mother conceived them.
[7] leaves. Lacking last leaf.
Both compositions are bound together. 19 cm. Good 
condition. Stains and minor damages. Handwritten signatures 
on the title pages of both compositions. Nice-looking 
parchment binding.
3. Mostri e Segni che si sono veduti in Vinegia nell'a anno 
1575 [Monsters and signs that they were seen in Venice in 
1575]. Printed by Pietro Farri, Venice, 1575. Italian.
A printed broadside with details of "monsters" (unusual 
natural phenomenon) in Venice, including the conjoined 
twins. On the bottom is an illustration (woodcut) which 
depicts some of the aforementioned monsters. [1] leaf, 
27.5 cm. Good-fair condition. Stains. Lacking bottom right 
corner. Tears restored with paper gluing in the center of the 
leaf (on folding crease).
The three items are not in NLI.
Provenance: Toaff family collection.

Opening price: $2000
Estimate: $4000-6000

6. Broadside and Two Printed Compositions - the 
Venetian Conjoined Twins - Venice and Bologna, 
1575-1576

Broadside and two printed compositions on the subject 
of the Jewish conjoined twins from Venice. [Venice and 
Bologna, 1575-1576]. Italian.
On May 26, 1575, conjoined twins were born in the 
Jewish ghetto of Venice. The twins had two heads, 
four arms, four legs and one body from their waist 
down and they roused much interest in the midst of the 
Jewish and Christian population causing many curious 
people to come to their home and see the wonder. 
After eight days, the twins died and their father gave 
the dead body to the Gemillut Chassadim society in 
the ghetto. Instead of burying the body as required by 
Jewish law, the society preserved the body and put it 
on display for payment. Some of the Venetian rabbis 
strongly opposed this desecration, among them were 
R. Samuel Judah Katzenellenbogen and R. Refael Yosef 
Treves. A long halachic responsum by R. Samuel Judah 
Katzenellenbogen on this matter, prooving that the 
twins must be buried according to halacha, was printed 
in the book Zera Anashim (Mukacheve 1902). Finally, 
after a "tidy sum" was collected for the funds of the 
Gemillut Chassadim society, the twins were buried. 
The twins, who were called "the monster" were also 
of great interest to researchers who were eager to 
document the unusual phenomenon (at that time, the 
study of "monsters" became widespread). Another 
reason that the twins were the focus of such attention 
is the fact that close to the time of their birth, an 
epidemic of pestilence spread among the population. 
The proximity of these events caused many to think that 
the birth of the twins was a sign hailing the epidemic 
or that both the unnatural birth and the epidemic were 
expressions of G-d's wrath. 
Three years after the birth of the twins, the event 
was described in the book Gai Chizayon (printed 
in Alexandria 1880) by the Jewish kabbalist and 
philosopher R. Abraham Yagel (1553-1623), who wrote 
an explanation for the birth of the twins.
1-2. Two compositions bound together:

· Nova et Ridicolosa Espositione del Mostro nato in 
Ghetto, con il Lamento di suo Padre per la Morte 
di Quello [New ridiculous exposition of the Ghetto 
monster, with the father's lamentation on its death]. 
Venice, 1575. Italian.
At the end of the composition is a full-page hand-
colored woodcut, depicting the twins next to their 
parents. [6] leaves.

· Discorso sopra gli accidenti del parto mostruoso nato 
d'una hebrea nel ghetto di Venetia, nell'anno 1575 a 
di 26 di Maggio [Discourse of events surrounding the 
monstrous birth… in the Venice ghetto in 1575 on May 
26], by Gio [Giovanni] Giuseppe Gregorio Cremonese. 
Printed by Giouanni Rossi, Bologna, 1576. Italian.
This composition ties the birth of the twins to the 
corrupt leadership of the Jewish community in Italy. The 
author cites three types of explanations for the birth of 
the twins - a "material" explanation based on scientific 
opinions common in that era regarding the birth of 
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ספר מזלות של אדם / ספר רפואת הגוייה - שאלוניקי,   .7
שנת שמח"ה - שנ"ג 

יום  עד  הוייתו  כל  ברייתו  מראשית  "מגיד  אדם,  של  מזלות  ספר 
]אלחריזי[.  החרזי"  יהודה  "לרבנו  הגוייה,  רפואת  ספר  עם  מותו", 
בת  יוסף  אברהם  ]דפוס   .]1593 ]שנ"ג  שמח"ה  שנת  שאלוניקי, 

שבע?[.
רפואת  עץ.  בחיתוך  מאוירות  מסגרות  עם  חיבור,  לכל  נפרד  שער 
הגוייה מתחיל בדף ז. בדפים י-יא: "משלי חכמים וחידותם" ]משלים 

שנלקטו מספרו של יהודה אלחריזי, תחכמוני[.
יא דף. 14.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בלאי וקרעים בשוליים, 

משוקמים. כריכה חדשה.
למיטב ידיעתנו לא הופיע מעולם במכירות פומביות.

פתיחה: $8000
הערכה: $10,000-15,000

7. Mazalot Shel Adam / Refu'at HaGeviya - 
Salonika, 1593

Mazalot shel Adam, "Tells from the beginning of the 
creation of his existence until his death", with Refu'at 
HaGeviya, "by R. Yehuda HaCharizi" [Alcharizi]. 
Salonika, [1593]. [Printed by Avraham Yosef Bat Sheva?].
Separate title page for each composition, with wood-cut 
frames. Refu'at HaGeviya begins at leaf 7. On leaves 10-
11 are "Parables of Sages and their riddles" [compiled 
from the Tachkemoni by Yehuda Alcharizi].
11 leaves. 14.5 cm. Good-fair condition. Stains, restored 
wear and tears to margins. New binding.
To the best of our knowledge, these books have never 
been offered at an auction.

Opening price: $8000
Estimate: $10,000-15,000

7a 7b
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8. מצות נשים מלמדה - שתי המהדורות הראשונות באיטלקית - ונציה, שע"ו / פאדובה, שפ"ה - וכתב-יד של החיבור, עם 
שינויי נוסח

המהדורות  שתי   - לנשים  ומוסר  הלכות  ְמֻלָמָדה",  נשים  "מצות 
המודפסות הראשונות בשפה האיטלקית, וכתב-יד של החיבור:

 - מלמדה"  נשים  "מצות  הספר  של  מודפסות  מהדורות  שתי   ·
"הלכות   ,Precetti da esser imparati dalle donne Hebree
חלה הדלקת הנר ודרך ארץ": מהדורה ראשונה ושניה של התרגום 

לאיטלקית: ונציה, ]שע"ו[ 1616; פאדובה, שפ"ה 1625. 
· כתב-יד, מצות נשים מלמדה. איטלקית, עם שילוב מילים בעברית. 

]המאה ה-17/18[. נוסח שונה מהנדפס. חסר בתחילתו.
הספר "מצות נשים מלמדה" הוא תרגום באיטלקית של הספר "סדר 
"משאת  שו"ת  בעל  סלניק  אהרן  בנימין  רבי  מאת  הנשים"  מצות 
בנימין" ]תלמיד המהרש"ל והרמ"א, מגדולי הפוסקים בשנות הש'[. 
ההלכות  ובו  ישראל,  נשות  עבור  ביידיש  במקור  נכתב  זה  חיבור 
מוסר.  דברי  בתוספת  הנר,  והדלקת  חלה  נדה,  להן:  המיוחדות 
זכה להדפסות  ולאחר מכן  נדפס לראשונה בקראקא של"ז,  הספר 
חוזרות ונשנות בשל הפופולריות הרבה שזכה לה. את הספר עיבד 
ותרגם לאיטלקית רבי יעקב ב"ר אלחנן היילפרין, חכם אשכנזי שחי 
באיטליה ]חיבר את הספר "נחלת יעקב", פאדובה שפ"ג, עליו קיבל 
ישראל,  לארץ  בדרכו  בוונציה,  בהיותו  הקדוש  מהשל"ה  הסכמה 

הכותב עליו: "זה ספר תולדות אדם גדול החכם השלם מהר"ר יעקב 
היילפרון יצ"ו ראה ראיתי בו והנה חכמת אלקי' בקרבו..."[. לפנינו 
מכן  )לאחר  האיטלקי  מהנוסח  שנדפסו  הראשונות  המהדורות 
נדפסו מהדורות נוספות בשפה האיטלקית, בונציה תי"ב ו-תע"א(. 
מהדורת  מהדורת 1616: ]5[, 101, ]10[ עמ'.  שני ספרים וכתב-יד. 
1625: ]19[, 115 עמ'. 19 ס"מ בקירוב. מצב משתנה בין הספרים. 
ובלאי,  כתמים  בינוני.  כללי  במצב  והשני  טוב  כללי  במצב  האחד 
קרעים ופגעים )עם חסרון ופגיעה בטקסט בשער ובמספר מקומות(, 
משוקמים באופן מקצועי. באחד מהם כריכת עור מקורית נאה, עם 
)ממוספרים 11-84.  דף   ]74[ כתב-יד:  עיטורים מוזהבים.  הטבעת 
כתמים,  טוב-בינוני.  כללי  מצב  בקירוב.  ס"מ   21 בתחילתו(.  חסר 
משוקמת  מקורית,  קרטון  כריכת  בשוליים.  בלאי  רטיבות,  כתמי 

בשדרתה.
מקור: אוסף משפחת טואף.

פתיחה: $3300
הערכה: $4000-6000

8a 8b



פריטים נדירים ומיוחדים  |  19

8. Mitzvat Nashim Melumada - First Two Italian Editions - Venice 1616, Padova 1625 / Manuscript of the 
Composition with Textual Variations

who lived in Italy [he wrote the book Nachalat Ya'akov, 
Padova 1623, which received an approbation from the 
Shla at the time he passed through Venice on his way 
to Eretz Israel, in which he notes the G-dly wisdom of 
the author and praises him and his work]. These are the 
first two Italian editions (More editions were printed in 
Italian later, in 1652 and 1711 in Venice).
Two books and a manuscript. 1616 Edition: [5], 101, [10] 
pages. 1625 Edition: [19], 115 pages. Approximately 19 cm. 
Condition varies among the books. One is in overall good 
condition and the other in overall fair condition. Stains and 
wear, tears and damages (with lacking and damaged text to 
title page and several other places), professionally restored. 
One book has a handsome contemporary leather binding, with 
an embossed gilt ornamentation. Manuscript: [74] leaves 
(numbered 11-84. Lacking at beginning). Approximately 21 
cm. Overall good-fair condition. Stains, dampstains, worn 
margins. Contemporary cardboard binding, with restored 
spine.
Provenance: Toaff family collection.

Opening price: $3300
Estimate: $4000-6000

Mitzvat Nashim Melumada, laws and mussar for 
women, the two first printed editions in Italian, and a 
manuscript of the composition:

· Two printed editions of the book Mitzvat Nashim 
Melumada / Precetti da Esser Imparati Dalle Donne 
Hebree, "Laws of challah, lighting candles and derech 
eretz". First and second edition of the Italian translation: 
Venice 1616; Padova (Padua), 1625.

· Manuscript, Mitzvat Nashim Melumada. Italian, 
interwoven with Hebrew words. [17th/18th centuries]. 
Differs from the printed edition. Lacking at beginning. 
Mitzvat Nashim Melumada is an Italian translation of the 
book Seder Mitzvot Hanashim by R. Binyamin Aharon 
Slonik, author of the Mas'at Binyamin responsa [disciple 
of the Maharshal and the Rama, a prominent posek of 
the 16th century]. This composition was originally written 
in Yiddish for Jewish women containing halachot of 
their special mitzvoth: nidah, challah and lighting 
Shabbat candles, with words of inspiration and mussar. 
The book was first printed in Cracow in 1577, and later 
reprinted many times due to its captivating popularity. 
The book was adapted and translated into Italian by 
R. Ya'akov ben R. Elchanan Halprin, an Ashkenazi sage 
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9. כתב-יד, ספר פתח דברי - איטליה, רל"א 1471

רל"א  ]איטליה[,  הקודש.  לשון  דקדוק  על   - "פתח דברי"  כתב-יד, 
 .]1471[

דיו-חומה על נייר, כתיבה איטלקית בינונית.
"פתח דברי" הוא חיבור קדום בעניני דקדוק )הנקרא על שם מילות 
אין  לאשר  תהלה  לתת  מסילה  "פתח דברי ובלבבי  שלו:  הפתיחה 
אינה  זהותו המדויקת  אך  היה מחכמי ספרד,  לו תכלה"(. המחבר 
ידועה. היו שייחסוהו לרבי משה קמחי, לרבי אבן חסדא, ולאחרים. 
החיבור נדפס לראשונה בשנת רנ"ב )1492(, בנאפולי או במקום אחר 

באיטליה.
בדף האחרון, קולופון הסופר משנת רל"א )1471( שהיה אז בשנת 
ה-76 לחייו: "וכתבתיו וסיימתיו בי"ו לחדש תמוז רל"א מן האלף 
זרעי  וזרע  זרעי  יזכה  רחמיו  למען  ה'  חיי  לימי  ע"ו  בשנת  הששי, 
רצון,  יהי  כן  ]אמן  לק"י  אכי"ר  הקדש  סתרי  ובשאר  בו  להגות 
שיר,  הסופר  הוסיף  זה  דף  של  השני  בצדו  י"י[".  קויתי  לישועתך 
שה  קרן  הרם   / עלייה  בשמי  שוכן   / ונשא  רם  "מושיע  המתחיל 
מופיע  השיר  בהמשך  מרחשון",  "משה  האקרוסטיכון  ובו  פזורה", 
)המילים  לכלכלני"  אני משה עבדך תנה עזרה  "ולי  שמו במפורש: 

"משה" ו"עזרה" תלויות מעל השורה(. 
בראש כתב-היד נכרך דף קלף )מקופל לשנים( בכתב-יד בלטינית 
ועליו  לכתב-היד  כשער  משמש  זה  דף  נדל"ן(.  בענייני  )מסמך 
נוסף:  וכיתוב  הקודש(",  )שקל  למודים  "לשון  הכותרת:  נרשמה 
במחצית  מנטובה  )כנראה מתושבי  זצ"ל"  ריקיטי  אליעזר  "מיורשי 
נסיונות  כתב-היד  שבסוף  הריק  בדף  ה-16(.  המאה  של  השניה 
קולמוס ורישום על סדר המזלות. בדף זה ובדפים הריקים שבראש 
כתב-היד מופיעים חתימות צנזורים נוצרים-איטלקיים מתאריכים 
 Luigi ... 1599, Girolamo Darazzano 1640, Giovanni שונים: 

.Dominico Vistorini 1610
]1[ דף קלף )מקופל(; ]40[ דף. 19 ס"מ. נייר עבה ואיכותי. מצב טוב. 

כתמים. כריכה חדשה.
 Sotheby's ;409 מקור: אוסף הלברשטם 124; לונדון - מונטיפיורי

New-York, November 2004; אוסף משפחת טואף. 

פתיחה: $7000
הערכה: $10,000-15,000
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9. Manuscript, Petach Devarai - Italy, 1471

Manuscript, Petach Devari - on the grammar of the 
Holy Tongue. [Italy], 1471.
Brown ink on paper, semi-cursive Italian Hebrew 
script.
Petach Devarai is an early grammatical composition 
(named after its opening words). The author was a 
Spanish scholar, but his identity remains unknown. 
Some attribute the work to R. Moshe Kimchi, some 
to R. Ibn Chisda and to others. The composition was 
first printed in 1492, in Naples or elsewhere in Italy.
On the last leaf is the scribe's colophon from 1471, 
at the age of 76; "I have written and completed it 
in the month of Tamuz 1471, in the 76th year of my 
life. G-d, in His mercy, should grant my children for 
posterity the merit to study it and the rest of the 
holy secrets". On the verso of that leaf, the scribe 
added a poem with an acrostic of the name "Moshe 
Marcheshvan". Further in the poem, the scribe's 
name Moshe Ezra clearly appears above a line of 
entreaty for livelihood.
Bound at the beginning of the manuscript is a 
vellum leaf (folded into two) handwritten in Latin 
(document related to real-estate). This leaf served 
the purpose of a title page of the manuscript and 
is titled: "Leshon Limudim (Shekel HaKodesh)". 
On it appears another inscription: "The heirs of 
Eliezer Richetti" (probably, a resident of Mantua in 
the second half of the 16th century). On the blank 
leaf at the end of the manuscript are quill trials 
and a note on the zodiac. On this leaf and on the 
blank leaves at the beginning of the manuscript 
are Christian-Italian censor signatures with various 
dates: Luigi ... 1599, Girolamo Darazzano 1640, 
Giovanni Dominico Vistorini 1610.
[1] vellum leaf (folded); [40] leaves. 19 cm. High-quality 
thick paper. Good condition. Stains. New binding. 
Provenance: Halberstam Collection 124; London 
- Montefiore 409; Sotheby's New York, November 
2004; Toaff family collection.

Opening price: $7000
Estimate: $10,000-15,000
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10. כתב-יד - קובץ חיבורים בפולקלור ובדקדוק - ספר פתח דברי, אלפא ביתא דבן סירא, סיפורי "אלף לילה ולילה", פתרון 
חלומות, ועוד - מעוטר בדיו אדומה - המאה ה-15 וה-16

כתב-יד, קובץ חיבורים בפולקלור ובדקדוק עברי. ]איטליה, המאה 
ה-15 וה-16[. 

כתיבה ספרדית או פרובנסאלית רהוטה, מסוף המאה ה-15 בקירוב, 
עם עיטורים ותיבות-פתיחה בדיו אדומה. מלבד החיבורים שנכתבו 
במרכז הדף, נכתבו חיבורים נוספים גם על השוליים, ע"י אותו סופר.
בעניני  קדום  חיבור  דברי",  "פתח  החיבור  מופיע  הדפים  במרכז 
ובלבבי  "פתח דברי  שלו:  הפתיחה  מילות  שם  על  )הנקרא  דקדוק 
מסילה לתת תהלה לאשר אין לו תכלה"(, מאת אחד מחכמי ספרד, 
המחבר,  נכד  מאת  זה  חיבור  על  ביאור  ]65א[(  מדף  )החל  ואחריו 
והצעיר  באלפי  הקטן  דוד  בר'  שלמה  ב"ר  מאיר  "אני  המתחיל: 
בבית אבי לבאר עניינים הוצרכתי... אשר עזב אדוני זקני לא זכרם 

בחבורו...".
הסופר הותיר שוליים רחבים, ובהם הוסיף חיבורים נוספים: אלפא 
ביתא דבן סירא ]"בשמך רחמנא... אחל לכתוב אותיות ומשלות של 
בן סירא, עושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר...". נוסח 
דומה, אך עם שינויים, הדפיס שטיינשניידר בברלין תרי"ח[. אחריו 
]42א[( אוסף סיפורים ומעשיות, מתוך סיפורי  העתיק )החל מדף 
לכתוב  "אחל  ]45א[:  )בדף  נוספים  ומקורות  ולילה"  לילה  "אלף 

מעשה סנדבד..."(.
במרכזם  ריקים  הדפים  את  הסופר  השאיר  ]75א[,  מדף  החל 
נוסף חיבור  זה  והמשיך לכתוב רק את המעשיות בשוליים. בחלק 
פרובנסאלית  או  ספרדית  בכתיבה  הוא  אף  אחר,  מכותב  אחר, 
מהעברים  הלשון  בדקדוק  הראשון  "העמוד  הכותרת:  עם  רהוטה, 
קולופון  מופיע  ]78א[(  )דף  זה  חיבור  בסוף  מהנקוד".  וג"כ  בקצור 
הסופר: "הכותב הצעי']ר[ וידאל משה רפאל בכמ"ר ]בן כבוד מורי 
)כתב-ידו  עדן[".  ]נוחו  נ"ע  פורת  בן  יוסף  מאש]טרו[  הרופא  ורבי[ 
כת"י  קארפינטראץ,  כמנהג  תפילות  בסידור  מצוי  זה  מעתיק  של 
אוקספורד-בודליאנה 14. שם מופיע רישום בעלות בכתב-ידו עם 

אני   ]3.12.1540[ וש"א  ה' אלפים  ג' לחדש טבת שנת  "יום  תאריך: 
נ"ע  יוסף  מאישט]רו[  הרופא  בכמ"ר  פורת  בן  רפאל  משה  וידאל 

קניתי זה הסידור..."(. 
ליקוטים  נוספו   )]8[-]1[ )דפים  כתב-היד  שבראש  הריקים  בדפים 
שונות:  רשימות  עם  ואזור,  תקופה  מאותה  כתיבה  בסגנון  שונים, 
נאכלים  מהם  עשרה  בעולמו,  הקב"ה  ברא  אילנות  מיני  "שלושים 
כלם..."; "הימים שראוי להקיז בהם ]דם[..." )ציון הימים ושעות היום 
שבכל חודש מחודשי השנה, שמות החודשים - באיטלקית-יהודית(; 
אתא  אי  הסופר,  לעזרא  "מסורת  שתא...";  דכולא  מטרא  "סימן 
סיתווא  יהא  בשבתא  בחד  )=ינואר(  גינארו  חודש(  )=ראש  קלינדי 
טב, אייאר רטוב, וקייטא נגוב..."; "אלו הן האותיות המתחלפות זו 
בזו..."; "סימן רעמים ורעשים... פתרון חלומות..."; "פתרון חלומות 
של רבינו האיי זצ"ל", עם שערים שונים למראות החלום: "שער היין 
והשמן", "שער הירקות" ]הרואה בידו זרע של חיטים ושעורים או 
קטנית ירק ריוח יהיה לו, הרואה צנון וחזרת ושאר ירקות ריוח וחיים 
יתחדשו לו..."[, "שער המות" ]"הרואה מדבר עם מלאך המות יחלה 
ויתרפא, הרואה מלאך המות על ראשו ימות..."[, "שער הים ונהרות 
והבריכות", "שער הסוסים והפרדים", "שער החמורות והאתונות", 
"שער הדוב והנמר", ועוד; "שער רפפות" )ניחוש לפי רעידת אבר זה 

או אחר(; "שער האותיות למ"ר משה קמחי". 
רישום צנזור באיטלקית משנת 1687.

]82[ דף )מתוכם 75 דף כתובים(. 22 ס"מ בקירוב. כתמים. קרעים 
בחלק  בטקסט  פגיעה  )עם  מקצועי  באופן  משוקמים  ופגיעות 

מהמקומות(. כריכת עור חדשה נאה.
מצורפת חוות דעת מאת שלמה צוקר, מומחה לכתבי יד עבריים.

מקור: אוסף משפחת טואף. 

פתיחה: $6000
הערכה: $10,000-15,000
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10. Manuscript - Compilation of Folklore and Grammatical Compositions - Petach Devarai, Alpha Betha 
de-Ben Sira, Arabian Nights, Pitron Chalomot, and More - Red-Ink Ornamentation - 15th and 16th Centuries

or Provençal script, titled: "The first Page of Hebrew 
Grammar...". At the end of this composition (leaf [78r]) 
is the scribe's colophon: "The young scribe Vidal Moshe 
Refael son of my teacher and Rabbi the physician Yosef 
Ben Porat" (The handwriting of this copier can be found 
in a Siddur for the entire year, minhag Carpentras, in the 
Oxford-Bodleian Libraries, Ms. 14. In that Siddur is an 
ownership inscription in his handwriting dated "Dec. 3, 
1540, Vidal Moshe Refael Ben Porat son of the physician 
Yosef, I have purchased this siddur…"). 
On the blank leaves at the beginning of the manuscript 
(Leaves [1]-[8]) are handwritten notes, including "Pitron 
Chalomot" (interpretation of dreams) and other 
folklore notes, written in the style of those times and 
of that region.
Italian censor inscription from 1687.
[82] leaves (75 written leaves). Approximately 22 cm. Stains. 
Tears and professionally restored damages (affecting text in 
some places). New handsome leather binding.
Enclosed is a report by Shlomo Zucker, expert on Hebrew 
manuscripts.
Provenance: Toaff family collection.

Opening price: $6000
Estimate: $10,000-15,000

Manuscript, compilation of folklore and Hebrew 
Grammar compositions. [Italy, 15th and 16th centuries].
Sephardic or Provençal cursive script, from circa late 15th 
century, with initials and ornaments in red ink. Besides 
the compositions written in the center of the leaf, 
additional compositions were also written by the same 
scribe in the margins.
Written in the center of the leaves is Petach Devarai 
- an early work on Hebrew grammar (named after its 
opening words), by a Spanish scholar. Following the 
latter (beginning on leaf [65r]) is a commentary on 
Petach Devarai by the author's grandson which begins: 
"I, Meir son of R. Shlomo son of R. David… needed to 
explain these matters… which my grandfather did not 
mention in his work…". 
The scribe left wide margins and added other 
compositions on the margins: Alpha Betha de-Ben Sira 
[Alphabet of Sirach. A similar version, but with variations 
was printed by Steinschneider in Berlin in 1858). This is 
followed (beginning at leaf [42r]) by stories and tales 
from the book Arabian Nights and other sources (on 
leaf [45r] is "Maa'se Sindbad" [story of Sindbad]).
Starting with leaf [75r], the scribe left the leaves blank 
in the center and continued to write only the tales in 
the margins. Another composition, by another scribe 
was added to this part, also written in cursive Sephardic
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11. שני כתבי-יד כרוכים יחד, קובץ חיבורים בדקדוק / פירוש בעלי התוספות על התורה - איטליה, המאה ה-15 

שני כתבי-יד, חיבורים בדקדוק ובפרשנות התורה. ]איטליה, המאה 
ה-15[. 

כתב-יד  עם  כרוך  עתיקה,  איטלקית-אשכנזית  בכתיבה  כתב-יד 
נוסף - בכתיבה אשכנזית עתיקה. כפי הנראה, שני כתבי-היד נכרכו 

יחד כבר בתקופת הכתיבה.
כתב-היד הראשון מכיל את החיבורים הבאים: 

בן  בנימין  רבי  מאת  הדקדוק,  מבוא  ספר  ]1[-]11א[:  דפים   .1
רום  בידך   / עליון  "בעזרתך  בשיר:  פותח  החיבור  מרומא.  יהודה 
ובעבור  "בעבורי  הספר  את  כתב  כי  המחבר  כותב  ואח"כ  חביון", 
אהרן  אחיו  מזכיר את  בחיבור  אחר  במקום  אתי...",  הלומדים  אחי 
 - מקומות  במספר  תלך..."[.  זו  בדרך  ואורך  אהרן  אחי  ]"אשכילך 
איורי ידים מצביעות. בדף ]7ב[ טבלה של ה"בנינים", עם מדליונים 

בארבעת צדיה והכיתובים: "מזרח", "מערב", "צפון", "דרום". 
]12ב[-]16א[: חיבור על פירוש רש"י לתורה -  ודפים  ]11א[,  2. דף 
על פרשיות  בעיקר  על התורה,  חידושים מבעלי התוספות  הכולל 
את  מכנה  המחבר  שמות.  מספר  וארא  פרשת  ועל  בראשית  ספר 
מהפרשיות  בחלק  רש"י".  בפי'  אשר  זרות  המלות  "פתרון  פירושו 
הוא מסיים בחרוז, לדוגמה: "סליק פר' בראשית בשם מגיד מראשית 
אחרית", או "סליק פר' אלה תולדות נח בעזרת האל הנותן לי מנוח". 
למהדורות  כתב-היד  בין  נוסח  שינויי  מצאנו  מדגמית  בבדיקה 

הנדפסות של ה"תוספות" על התורה.
]11ב[-]12א[: חישובי הלוח העברי )עיבור שנים,  באמצע - בדפים 

מולדות(.
3. דפים ]16א[-]18ב[: פירוש על ספר "פתח דברי" מאת רבי מאיר 

ב"ר שלמה ב"ר דוד המדקדק. 
4. דפים ]18ב[-]20ב[: ליקוטים מספר "מחברת הערוך" לרבי שלמה 
אבן פרחון )חלק השרשים(. בראשם הכותרת: "מצאתי בא' שרשים 
בעיר לנייאגו" )Legnano או Legnago, צפון איטליה(. בדף ]21א[: 

"זה הספר מאליעזר בר יצחק...".
שמו של סופר כתב היד הוא: שמואל, וזאת על פי הדגשת תיבות 
]15א[,  ובדף  ]5א[  בדף  השורות  ראשי  סימון  באמצעות  זה  שם 

כמנהגם של סופרים בזמנים קדומים לרמוז כך את שמם. 

כתב-היד השני כולל:
דפים ]21[-]48[: ספר זכרון לרבי יוסף קמחי )נדפס לראשונה בברלין 
יסוד  שימש  שלפנינו  היד  וכתב  באכער,  זאב  בנימין  ע"י  תרמ"ח, 

למהדורה זו(. 
)בכתיבה  תקופה  מאותה  אחר  מכותב  הגהות  הדפים  בשולי 
בכתיבה  נוספים  עמודים  ארבעה  כתב-היד  בסוף  איטלקית(. 
שונה )איטלקית(. בראש אחד הדפים הכותרת "הפעלים והפרטים 
מהדקדוק", בדף אחר נכתב: "העתקתי מחשב ]?[ האפוד לי"א". בדף 
נסיונות קולמוס, ובדף האחרון: רשימת ה"בנינים"  שלפני האחרון 

עם ביאור באיטלקית-יהודית. 
 Domenico האחרון(:  ובעמוד  ]44ב[  )בדף  הצנזורים  ע"י  חתום 
 Carretto 1618; Domenico Jerosolimitano; Alessandro

 .Scipione 1597
מאחר  בצפון-איטליה,  הועתק  הראשון  כתב-היד  הנראה,  כפי 
 Legnano( "לנייאגו"  בעיר  שמצא  חיבור  מזכיר  הוא  וכאמור 
שבקרבת מילאנו, או Legnago שבקרבת ויצ'נצה(. במחצית השניה 
גרמנים  יהודים  היגרו  ה-15  במאה  מכן  ולאחר  ה-14  המאה  של 

)"אשכנזים"( רבים לאזור זה.
]49[ דף. 20 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בלאי קל. דף ]21[ מורכב מהדף 
והדף הראשון של שני כתבי-היד. הדף הראשון מביניהם  האחרון 
קרעים  בטקסט.  פגיעה  עם  הדפים,  בין  להפריד  בניסיון  נקרע 

ופגיעה בטקסט גם בדף האחרון. כריכה לא מקורית.
מקור: 

1. שמואל שיינבלום )הערה על דף בטנה קדמי על קנייה ממנו(.
2. שלמה זלמן חיים הלברשטאם )שזח"ה(.

3. אוסף מונטיפיורי - לונדון.
.Sotheby's New York November 2004 .4

5. אוסף משפחת טואף.

פתיחה: $5000
הערכה: $8000-10,000
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11. Two Manuscripts Bound Together, Grammatical Compositions / Commentary of Ba'alei HaTosfot on the 
Torah - Italy, 15th Century 

the letters of the name are marked in the beginning of 
the lines on leaf [5r] and on leaf [15v], as was formerly 
customary by scribes.
Content of second manuscript: 
Leaves [21]-[48]: Sefer Zikaron by R. Yosef Kimchi (first 
printed in Berlin in 1888, by Binyamin Ze'ev Bacher. This 
manuscript was the basis of that edition).
Marginalia by another writer from that time (Italian 
Hebrew script). At the end of the manuscript are four 
additional pages in a different handwriting (Italian 
script). At the top of one leaf is the title "Verbs and 
Details of Grammar". Written on another leaf: "I have 
copied from the Cheshev HaEfod". Quill trials on the 
next to last leaf and on the last leaf: list of the verb 
conjugations with Italian Hebrew explanations.
Signed by censors (on leaf [44v] and on the last page): 
Domenico Carretto 1618; Domenico Jerosolimitano; 
Alessandro Scipione 1597.
The first manuscript was probably copied in Northern 
Italy since a composition found in the city of Legnago 
(or Legnano) is mentioned. Many German (Ashkenazi) 
Jews immigrated to this region during the second 
half of the 14th century and continued settling there 
throughout the 15th century.
[49] leaves. 20 cm. Good condition. Stains, minor wear. 
Leaf [21] is composed of the last leaf and the first leaf of 
both manuscripts. The first of these two leaves was torn in 
an attempt to separate them, affecting the text. Tears and 
damages to text of last leaf. Non-contemporary binding.
Provenance:
1. Shmuel Schoenblum (note on front flyleaf 
documenting purchase from him).
2. Shlomo Zalman Chaim Halberstam.
3. Montefiore collection - London.
4. Sotheby's New York November 2004.
5. Toaff family collection.

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

Two manuscripts, grammatical compositions and Torah 
commentaries. [Italy, 15th century]. 
A manuscript in ancient Ashkenazi-Italian script, bound 
with another manuscript in ancient Ashkenazi script. 
Apparently, both manuscripts were bound together at 
the time they were written.
Content of the first manuscript:
1. Leaves [1]-[11r]: Mevo HaDikduk, by R. Benjamin b. 
Jehuda of Rome. The composition opens with the poem: 
B'Ezratcha Elyon, followed by the author's note that 
he wrote the book "For me and for my brethren who 
study with me…". In another place in the composition, 
he mentions his brother Aharon. Several places have 
illustrations of hands with pointing fingers. On leaf 
[7v] is a mnemonic diagram for teaching conjugation of 
Hebrew verbs, flanked on four sides by the inscriptions 
"east", "west", "north" and "south".
2. Leaf [11r], and leaves [12v]-[16r]: Composition on the 
Rashi commentary on the Torah - including novellae 
by the Ba'alei HaTosfot on the Torah, primarily on the 
parshiot of Bereshit and on Parshat Va'Era of Shemot. The 
author calls his commentary "Explanation of the foreign 
words in the Rashi commentary". His commentary on 
some parshiot culminate with a rhyming verse. A partial 
examination has revealed version variations between 
this manuscript and printed editions of the Tosfot on 
the Torah.
In the middle - leaves [11v]-[12r] are calculations of the 
Jewish calendar (leap years, New Moons).
3. Leaves [16r]-[18v]: Commentary on the book Petach 
Devarei by R. Meir ben R. Shlomo ben R. David the 
grammarian. 
4. Leaves [18v]-[20v] contain compilations from the 
book Machberet HaAruch by R. Shlomo Ibn Parchon 
(Chelek HaShorashim). Titled: "I have found… in the city 
of Legnago [or Legnano, Northern Italy]". On leaf [21r]: 
"This book is from Eliezer son of Yitzchak…". 
The name of the scribe of the manuscript is Shmuel - 
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 - אוסף שרידי דפים מכתב-יד קדום, שהוצאו מ"גניזת כריכות" - משנה תורה להרמב"ם   .12
תימן, 1343

אוסף שרידי דפים מכתב-יד קדום, שהוצאו מ"גניזת כריכות" - משנה תורה להרמב"ם. ]תימן, ה'ק"ג 1343[.
וחלקן באותיות חלולות  כתיבה תימנית עתיקה, מרובעת למחצה, עם כותרות מוגדלות, חלקן בדיו צבעונית 

במילוי דיו זהוב ואדום. 
על פי חוות דעת של שלמה צוקר, מומחה לכתבי-יד עבריים, כתב-היד שלפנינו זהה לחלוטין לזה שבכתב-יד 
 San באוסף  שנמצא  שבועות(  הלכות  סוף  עד  ב,  הלכה  ב,  )פרק  שבועות  הלכות  הפלאה,  ספר  תורה,  משנה 
לספירה   1343 ליצירה,  )ה'ק"ג  לשטרות  א'תרנ"ד  לשנת  ומתוארך   ,)WPA 111(  Francisco, Sutro Library
הנוצרית(. כתב-היד שלפנינו הוא חלק אחר מאותו כתב-יד )ראה צילומו: מ' בית אריה, ע' אנגל וע' ירדני, מפעל 

הפאליאוגרפיה העברית: אסופות כתבים עבריים מימי הביניים, כרך ב', ירושלים תשמ"ח, מס' 122(. 
תוכן הדפים שלפנינו: הלכות קידוש החודש, קטעים מפרקים ה-ח, יא-יט; הלכות תענית, קטעים מפרקים א-ד. 

בדפים נמצאו שינויי נוסח קלים, ראה בחוות הדעת המצורפת.
מצורפים שני קטעי דפים על קלף שהוצאו מ"גניזת כריכות", האחד מכתב-יד אחר של משנה תורה להרמב"ם 

)תימן(, והשני עם רישומים לא ברורים.
כ-40 קטעים. גודל ומצב משתנים כתוצאה מפגיעת הכריכה. 

מצורפת חוות-דעת של שלמה צוקר, מומחה לכתבי יד עבריים.

פתיחה: $2000
הערכה: $5000-10,000

12. Collection of Early Manuscript Fragments, Removed from the "Binding Geniza" - 
Mishne Torah L'HaRambam - Yemen, 1343

Collection of early manuscript fragments, removed from the "Binding Geniza" - Mishne Torah 
L'HaRambam. [Yemen, 1343].
Ancient Yemenite script, semi-square, with enlarged titles, some written in colored ink and 
some with hollow letters filled with gold and red ink.
According to the opinion of Shlomo Zucker, an expert on Hebrew manuscripts, the handwriting 
in this manuscript is identical to the handwriting in a manuscript of Mishne Torah, Sefer 
Hafla'ah, Hilchot Shevuot (Chapter 2, Halacha 2, until the end of Hilchot Shevuot), dated 
1343 and held in the San Francisco Sutro Library (WPA 111). This manuscript is another part 
of the manuscript in the Sutro Library (see a photocopy of the manuscript: M. Beit-Arié, Engel 
and Yardeni, the Hebrew Palaeography Project - Asufot Ketavim Ivri'im Mimei HaBenayim 
[Collection of Medieval Hebrew Manuscripts], Vol 2, Jerusalem 1988, no. 122). 
Content of these leaves: Hilchot Kiddush HaChodesh, sections from Chapters 5-8, 11-19; 
Hilchot Ta'anit, section from Chapters 1-4.
These leaves contain minor textual variations, see enclosed report.
Enclosed are two manuscript fragments on vellum removed from the "Binding Geniza", one 
is from another manuscript of the Mishne Torah L'HaRambam (Yemen), and the other has 
illegible inscriptions. 
Approximately 40 fragments. Size and condition vary, due to the binding process.
Enclosed is a report by Shlomo Zucker, expert on Hebrew manuscripts.

Opening price: $2000
Estimate: $5000-10,00012>>> 
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13. אוסף שרידי דפים עתיקים בכתב-יד, על קלף ועל נייר - משנה, תלמוד בבלי ופירוש רש"י למסכת חולין - איטליה, המאה 
ה-14/15 - עם שינויים בנוסח התלמוד ובפירוש רש"י

תלמוד   - כריכה"  מ"גניזת  שהוצאו  עתיקים  דפים  שרידי  אוסף 
המאה  ]איטליה,  חולין.  למסכת  רש"י  ופירוש  חולין,  מסכת  בבלי 

ה-14/15?[. 
בכתב-יד  אחד  דף  בשלמותם.  כמעט  ששרדו  דפים  שרידי  תשעה 
בינונית.  כתיבה אשכנזית-איטלקית  נייר.  על  דף  ושמונה  קלף  על 

22-26 שורות בעמוד. 
משניות, תלמוד בבלי ופירוש רש"י, ממסכת חולין - פרק "בהמה 
המקשה" )פרק רביעי( ופרק "אותו ואת בנו" )פרק חמישי(. באחד 
חמישי  פרק  של  המשניות  כל  ברצף  מופיעות  הקלף(  )דף  הדפים 
את  לכתוב  הסופר  התחיל  ובסיומן  ב'(,  משנה  באמצע  )מתחילות 
נוסח התלמוד של פרק זה ברצף, ללא המשניות. כך מופיע גם נוסח 
התלמוד בדפים האחרים. בארבעה דפים מופיע פירוש רש"י לפרק 

רביעי; הפירוש מופיע ברצף בנפרד מנוסח התלמוד.
התלמוד  בנוסח  גם  רבים,  נוסח  שינויי  מצאנו  כתב-היד  בבדיקת 
וגם  גרסינן"(  "הכי  באתר  המופיעים  הנוסח"  ל"עדי  )בהשוואה 
בפירוש רש"י )בהשוואה לנדפס(. דוגמה מעניינת שנמצאה בכתב-
היד שלפנינו: בגמרא )חולין עט, א( מובא סימן להבחין האם פרד 
הוא בן של חמורה או בן של סוסה, וזאת על פי גוון הקול שלו. סימן 

זה מובא בכל המקורות בשם אביי )"דאמר אביי עבי קליה בר חמרא, 
סימן  מציין  אביי  שלפנינו  בכתב-היד  אך  סוסיא"(,  בר  קליה  צניף 
זה כשהוא מקדים לו את המשפט "אמרה לי אם...". כידוע, במספר 
מקומות בגמרא מביא אביי שמועות בשם אמו החורגת )אשת דודו 
)קידושין לא, א;  זה  - רבה בר נחמני(, כשהוא מקדים להן משפט 
ועוד(, אך כאמור משפט זה אינו מופיע בסוגיה זו בכל עדי הנוסח 
שנבדקו )הנוסח שלפנינו: "דאמ' אביי, אמרה לי אם: עבי קליה בר 

חמורתה, עניף קליה בר סוסתא"(.
תוכן הדפים )עם השוואה למספור הדפים של ש"ס ווילנא(: משניות: 
פרק חמישי )"אותו ואת בנו"(, מאמצע משנה ב' ועד סיום הפרק. 
תלמוד: דף עה, עמוד א )פרק רביעי(; דפים עח-עט )פרק חמישי(. 

פירוש רש"י: דפים סח-סט )פרק רביעי(. 
סה"כ 9 דפים )18 עמ' כתובים(. גודל הדף: 19.5X12 ס"מ בקירוב. 
עם  קרעים  כתמים,  הכריכה.  מפגיעת  כתוצאה  משתנים  פגעים 
פגיעה או חסרון בטקסט. הקרעים משוקמים במילוי נייר. מצורפת 

פיסה מהכריכה שממנה הוצאו הדפים.

פתיחה: $4000
הערכה: $4000-6000
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13. Collection of Ancient Manuscript Fragments, on Parchment and Paper - Mishnah, Babylonian Talmud 
and Rashi Commentary on Tractate Chulin - Italy, 14/15 Century - Contains Textual Variations in the Talmud 
and Rashi 

Upon inspection of the manuscript, we found many 
textual variations in the Talmud (in comparison 
to the versions which appear on the Friedberg 
Jewish Manuscript Society website) and in the Rashi 
commentary (in comparison to the printed version). (See 
example in Hebrew description).
The content (using the pagination of the Vilna Talmud): 
Mishnayot: Chapter 5 (Oto V'et Beno), from the middle 
of Mishnah 2 until the end of the chapter. Talmud: Leaf 
75, Page 1 (Chapter 4); leaves 78-79 (Chapter 5). Rashi 
commentary: leaves 68-69 (Chapter 4).
Total of 9 leaves (18 written pages). Size: approx. 12X19.5 
cm. Various damages sustained from binding. Stains, tears 
with damages or lacking text, restored with paper. Enclosed 
is a piece of the binding from which the leaves were removed.

Opening price: $4000
Estimate: $4000-6000

Collection of ancient manuscript fragments removed 
from the "Binding Geniza" - Babylonian Talmud Tractate 
Chulin, and Rashi commentary on Tractate Chulin. [Italy, 
14th/15th century?].
Nine fragments, almost complete. One is written on 
parchment and eight on paper. Semi-cursive Italian-
Ashkenazic script. 22-26 lines per page.
Mishnayot, Babylonian Talmud and Rashi commentary, 
Tractate Chulim - Chapter 4 (Behema HaMaksha) and 
Chapter 5 (Oto V'et B'no). All the mishnayot of Chapter 
5 (beginning in the middle of Mishnah 2) appear 
consecutively on one leaf (the parchment), immediately 
followed by the Talmud on the same chapter without 
the mishnayot. This way of presenting the text of the 
Talmud is followed on other leaves as well. Four leaves 
contain Rashi's commentary on Chapter 4 which is 
written consecutively, separate from the Talmud text 
(rather than beside it).

13
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14. רמב"ם, ונציה שי"א - "ספר המוגה" - עם הגהות בכתב-יד עתיק מ"ישיבת מצרים" של רבי בצלאל אשכנזי ותלמידיו

אהבה  מדע,  המצוות,  מנין  א':  חלק  להרמב"ם,  תורה  משנה  ספר 
וזמנים )עד סוף הלכות שבת(. ]ונציה, שי"א 1551. דפוס יושטיניאן[.
לארץ  ]אופייני  עתיק  מזרחי  בכתב-יד  רבות  הגהות  הספר  בשולי 
ישראל/מצרים במאה ה-16[. תוכן ההגהות והתיקונים זהה להגהות 
נח/1  בדף  בהגהה  מצרים.  חכמי  של  המוגה"  כ"ספר  הידועות 
ר]מב"ם[  בספרי  "...מצאתים  נרשם:  ]גיליון[",  "גי'  הכותרת  תחת 
המדוייקים הנמצא]ים[ פה מצרים". עותק זה התגלגל אח"כ לארץ 
תימן, ונמצאים בו גם הגהות ורישומים מתקופות שונות בכתיבה 

תימנית.
חכמי  של  הידועות  ההגהות  ובו  המוגה",  "ספר  של  עותק  לפנינו 

ישיבת מצרים, בראשות הרדב"ז וגדולי תלמידיו.
התלמידים  גדולי  על-ידי  נערכו  במצרים  הרדב"ז  של  בישיבתו 
חיבורים שונים של ליקוטים, ואף עסקו בהגהות ספרי הדפוס ]עפ"י 
ספר  הוא  שבהם  המפורסם  ברשותם[.  שהיו  מדוקדקים  יד  כתבי 
"שיטה מקובצת" על מסכתות, שנערך בעיקר על-ידי רבי בצלאל 
אשכנזי ]שהיה גדול התלמידים ואחד מראשי הישיבה[ בהשתתפות 
וליקוטים  תלמידו האר"י הקדוש. חיבור אחר של תיקוני גירסאות 
קצרים על סדר קדשים מן התלמוד ]שנדפס בשיבושי גירסא רבים[, 
נערך אף הוא על-ידי רבי בצלאל אשכנזי ותלמידיו, והחל ממהדורת 
ווילנא נדפסו הגהות אלו בשולי דפי הגמרא בשם "שיטה מקובצת" 
]חיבור זה סודר לדפוס על-ידי תלמידו רבי שלמה עדני, שבמקור 
קרא לחיבור זה "מלאכת שלמה לחכמת בצלאל"[. חיבור אחר שלא 
הגיע אלינו בשלמות, הוא ה"ספר המוגה", בו באה הגהה מדוקדקת 
רבות  מוזכרות  אלו  הגהות  הרמב"ם.  של  תורה"  "משנה  לספרי 
הבא  מוגה,  "ספר  המכנהו  משנה"  ב"כסף  קארו  יוסף  רבנו  בדברי 
"מסורת  לסדר  המשמעותיות  ההגהות  במיוחד  ידועות  ממצרים". 
התורה" )המופיעות בכרך שלפנינו בפרק ח' מהלכות ספר תורה(, 
די-לונזאנו  המוזכרות רבות בדברי ה"כסף משנה" ובספרי מהר"ם 

על עניני "המסורה".
העותק שלפנינו היה ברשותו של הגאון רבי דב צבי רוטשטיין ז"ל 
)מייסד וראש "מכון צבי" בירושלים(, אשר חקר אותו ופרסם קטעים 
מוגה"  "ספר  כעותק  ייחסו  רוטשטיין  רד"צ  ההגהות.  מתוכן  רבים 
משה  קארו, רבי  יוסף  ה-16: רבי  במאה  צפת  חכמי  השתמשו  בו 
גאלאנטי )הראשון(, רבי מנחם די לונזאנו, ואולי אף האר"י הקדוש 
רוטשטיין:  והרב  חבצלת  א'  הרב  מאמר  מצורפים:  מאמרים  )ראה 
משה  לרבי  הזכרון  ספר  יט-כח;  עמ'  תשנ"ו,  טבת  קטו,  מוריה, 

חיים  שלום  הרב  מאמר  שנג-תס;  עמ'  תשנ"ו,  ניו-יורק,  ליפשיץ, 
פרוש, קוראי עונג, גליון 186, י"ט טבת תשנ"ו(. ראיותיו והוכחותיו 
של הרד"צ רוטשטיין לא התפרסמו כולן, ובמאמר הרב א' חבצלת 
ראיות  המהדיר  יוסיף  כולו,  החיבור  יודפס  ש"כאשר  נכתב:  הנ"ל 
באשר להנחות אלו". הרד"צ רוטשטיין הלך לבית עולמו, ולא זכינו 
הגיע מחכמי צפת.  אכן  זה  להנחתו שעותק  הוכחותיו  לראות את 
לייחס  הנ"ל  ראיות לאף-אחת מהנחותיו  לפי בדיקתנו, לא מצאנו 
את העותק שלפנינו כאותו עותק בו השתמשו חכמי צפת, וכנראה 
הוא  שברור  מה  לנו.  בלתי-ידועות  השערות  על  בנויות  שהנחותיו 
כי לפנינו עותק של "ספר המוגה", עם העתקת ההגהות הידועות 
של חכמי ישיבת מצרים, בה למד האר"י הקדוש והשתתף בעריכת 
בעותקים  נמצאות  המוגה"  "ספר  ]הגהות  רבותיו  של  הספרים 

נוספים הידועים בעולם - ראה במאמרים המצורפים[. 
· ארבעת הדפים הראשונים הם השלמה ממהדורת דפוס אחרת. 
בדף הרביעי, רישום לידה בכתב-יד מזרחי עתיק, מאביו של "הילד 
עמוד  באותו   .)1576( השל"ו  תמוז  כ"ו  בתאריך  שנולד  ידידיה" 
משה".  ר'  הצעיר  "אני  המילים  עם  מעוטרת,  מזרחית  חתימה 
במאמרים הנ"ל ייחסו את החתימה ואת רישום הלידה לרבי משה 
נולד  ידידיה ]בעל "חידושי גאלאנטי"[  גאלאנטי הראשון, שבנו רבי 
מכך,  יתירה  לכך.  ראיה  כל  מצאנו  לא  אך  תקופה,  באותה  בצפת 
ארבעת הדפים הראשונים הם השלמה מעותק אחר, כאמור, ואינם 

קשורים כלל לעותק של ה"ספר מוגה", המתחיל רק החל מדף י'.
)במקור  שבת  הלכות  סוף   – זמנים  ספר  אמצע  עד  ראשון  חלק 
לכמה  חולק  רבות  פעמים  אך  שפט,  בדף  מסתיים  ראשון  חלק 
כרכים מחמת עוביו(. חסרים שער ו-10 דפים נוספים. בראש הכרך 
השלמה של ]4[ דף ממהדורה אחרת: ]4[, י-כד, כו-מג, ]1[, כה-כו, 
א, י-מ, מב-קלד דף. ספירת דפים משובשת. הדפים החסרים: דף 
ודף מא מהספירה  ודפים ב-ט, דף כה מהספירה הראשונה,  שער 

האחרונה. 
36 ס"מ. מצב משתנה בין הדפים, טוב-בינוני. כתמים. סימני פטריה 
במספר דפים. הדפים עברו שיקום וניקוי. מספר דפים עם קרעים 
גסים, בחלקם עם פגיעה בטקסט, משוקמים במילוי נייר ובהדבקה. 

כריכה חדשה.

פתיחה: $20,000
הערכה: $30,000-40,000
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14. Rambam, Venice 1551 - "Sefer HaMuge" (Proofread) - With Marginalia in an Ancient Handwriting from 
the Egypt Yeshiva of Rabbi Bezalel Ashkenazi and his Disciples

perhaps also the Arizal (see enclosed articles: article by 
R. A. Chavatzelet and R. Rothstein: Moriah, 115, Tevet 
1996, pp. 19-28; Sefer HaZikaron by R. Moshe Lifshitz, 
NY, 1996, pp. 353-460; article by R. Shalom Chaim Porush, 
Kor'ei Oneg, Issue 186, 19th Tevet 1996). The evidence 
to support the claim of R. D. Z. Rothstein were not all 
published and R. A. Chavatzelet writes in his article: 
"After the entire composition is printed, the editor will 
add proofs to these assumptions". R. D.Z. Rothstein 
passed away before publishing the evidence that this 
copy came from Safed sages. During our research we did 
not find verification of his aforementioned assumptions 
that this is the same copy used by the Safed sages. 
Evidently, these assumptions were based on premises 
which are not known to us. However, clearly this is a 
copy of Sefer HaMuge, with a copy of the well-known 
glosses of the sages of the Egypt Yeshiva at which the 
Arizal studied and participated in editing his teachers' 
books [other copies of the glosses of Sefer HaMuge exist 
– see enclosed articles].

· The first four leaves are a replacement from a different 
printed edition. On leaf [4v] is an inscription of a birth 
in an ancient Oriental script, by the father of "the boy 
Yedidya" born on the 26th of Tamuz 1576. On the same 
page is an adorned Oriental signature, "R. Moshe". In 
the articles cited above, this signature and inscription 
of birth are attributed to R. Moshe Galante the first, 
whose son R. Yedidya [author of Chiddushei Galante] 
was born in Safed at that time, however we did not find 
evidence to support that assumption. Moreover, the 
first four leaves, as mentioned, are a later replacement 
from another edition and are not at all related to the 
copy of Sefer HaMuge which begins at leaf 10.
Part 1, ending with Hilchot Shabbat in the middle of Zemanim 
(originally, part 1 ends on leaf 389, the end of Sefer Kedusha. 
However it was often bound in two ore more volumes due to 
its size). This copy is lacking title page and another 10 leaves. 
At the beginning, [4] leaves from another edition replace 
missing leaves: [4], 10-24, 26-43, [1], 25-26, 1, 10-40, 42-
134 leaves. Mispagination. Lacking title page, leaves 2-9, leaf 
25 of the first pagination, and Leaf 41 of the last pagination. 
36 cm. Condition varies among the leaves, good-fair. Stains. 
Several leaves have signs of fungus. Leaves were restored and 
cleaned. Several leaves with coarse tears, some affecting text, 
restored with paper and gluing. New binding.

Opening price: $20,000
Estimate: $30,000-40,000

Mishne Torah L'HaRambam, Vol. 1: Minyan HaMitzvot, 
Mada, Ahava and Zemanim (until the end of Hilchot 
Shabbat). [Venice, 1551. Justinian printing press].
Many marginalia in ancient Oriental handwriting 
[characteristic to Eretz Israel/Egypt in the 16th century]. 
The content of the marginalia (glosses and the 
corrections) are identical to the well-known glosses 
in the Sefer HaMuge – a proofread manuscript with 
glosses by Egyptian sages. In the gloss which appears 
on leaf 58/r titled "Gilayon (sheet)" is the inscription: "I 
have found it in the accurate books of the R[ambam] 
which exist here in Egypt". This copy found its way to 
Yemen and also contains glosses and inscriptions from 
various times in Yemenite script. 
This is a copy of the Sefer HaMuge, with the well-
known glosses of sages of the Egypt Yeshiva, headed 
by the Radvaz and his leading disciples. 
At the yeshiva of the Radvaz in Egypt, leading disciples 
edited various compilations and proofread printed books 
[according to accurate manuscripts in their possession]. 
The most famous book created in the Egypt yeshiva 
is the Shita Mekubetzet on various tractates, edited 
primarily by R. Bezalel Ashkenazi [one of the leading 
disciples of the Yeshiva and one of its heads], together 
with his pupil, the Arizal. R. Bezalel and his disciples 
also created another work with version amendments 
and short anthologies on Seder Kodshim from the 
Talmud [which was printed with many mistakes] and as 
of the Vilna edition, their glosses were printed on the 
margins of the Talmud leaves titled Shita Mekubetzet 
[this composition was prepared for printing by his 
disciple R. Shlomo Adani, who originally named this 
work Melechet Shlomo L'Chochmat Bezalel]. Another 
composition which did not survive in its entirety is Sefer 
HaMuge which contains a careful editing of the Mishne 
Torah of the Rambam. These glosses are often cited in 
the work Kesef Mishne by R. Yosef Karo and he refers 
to them as "Sefer Muge, which originated in Egypt". 
Especially famed are the important glosses on Mesoret 
HaTorah (which appear in this volume in Chapter 8 
of Hilchot Sefer Torah), which are extensively cited in 
the words of the Kesef Mishne and in the books of the 
Maharam di Lonzano on the Mesorah. 
This copy belonged to R. Dov Zvi Rothstein (founder 
and head of Machon Zvi in Jerusalem), who researched 
it and published many of the glosses. R. D. Z. Rothstein 
reffered to this copy of Sefer HaMuge as a copy used in 
the 16th century by Safed sages such as R. Yosef Karo, R. 
Moshe Galante (the I), R. Menacham de Lonzano and 
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15. כתב-יד, פסקים מאת רבי יהודה אריה מסיר ליאון וחכמי איטליה - עם פולמוס נגד הרלב"ג ונגד המקובלים - סגולות - 
המאה ה-15/16

איטליה.  וחכמי  ליאון  מסיר  יהודה  רבי  מאת  פסקים  כתב-יד, 
]איטליה, מחצית שניה של המאה ה-15 או ראשית המאה ה-16[. 

קונטרס בכתב-יד, כתיבה איטלקית עתיקה. כותרת בראש העמוד 
הראשון: "העתק כתבי מיסי ליאון מאנקונה". כולל כשש תשובות 
בשני  איטליה,  מחכמי  ושנים  ליאון  מסיר  יהודה  מרבי  ארוכות 
פולמוסים חריפים שהתעוררו באיטליה בשנת רט"ו )1455(. האחד, 
נדה,  בהלכות  ליאון  מסיר  יהודה  רבי  שתיקן  תקנות  על  פולמוס 
ליאון  יהודה מסיר  עוררו התנגדות; השני, חרם שהטיל רבי  ואשר 
על לימוד בספרו של הרלב"ג, בעקבות דברי כפירה שמצא בספר, 
לטענתו, ואשר זכה אף הוא למענה מפי חכמים שקמו להגן על כבוד 

הרלב"ג. 
כתב-היד כולל קטעים שלא נדפסו מהפולמוס על הרלב"ג. בסופו 

רשימת סגולות ורפואה-עממית למצבים שונים.
התשובות שבכתב-היד הן: 

ליאון,  מסיר  יהודה  רבי  מאת  נדה,  בהלכות  תקנות  עם  פסק  א. 
שנשלח לקהילת פירנצה, בסופו חותם: "נאם העבד הקטן האוהב 
הנאמן יהודה יצ"ו המכונה מס' ליאון, בפיורינצה ]=פירנצה[ וזולתה 
רבי  מזהיר  המכתב  של  בסופו  ]טוסקנה[".  טושקאנה  מגלילו']ת[ 

יהודה בחרם וקללה את המסרב לציית לתקנות אלו.
ההשגחה  בעניין  דבריו  על  הרלב"ג,  נגד  חריף  פולמוס  מכתב  ב. 
הרלב"ג:  שיטת  על  כותב  יהודה  רבי  והבחירה.  הידיעה  האלוקית, 
"הוא דבר נפלא ההריסה ומפיל חומות הדת ומחשיך מאוריה ואוי 
וזיוף"  ב"טעות  שמדובר  ומכריז  בו...",  שנכשל  למי  ואללי  ואבוי 
כי  מעיד  ליאון,  מסיר  דוד  יהודה, רבי  של רבי  בנו  גמור".  ו"מינות 

ספר  פי']רוש[  יקראו  שלא  איטליא  בכל  נידוי  בקנס  "צוה  אביו 
בדעותיו  רעה  לתרבות  או  ח"ו  למינות  יצאו  יען  ]לרלב"ג[  התורה 
ובלשונו היפה... ונתקיים זה זמן רב..." )ראה חומר מצורף(. בתשובה 
פן  לכם  "לכן השמרו  החרם:  הכרזת  על  יהודה  מעיד רבי  שלפנינו 
גמור  מינות  הוא  זה  כי  בקולו  לשמוע  מהאנשים  אחד  לבב  יפתה 
לכל בעל דת וכבר הכרזתי עליו בישיבות טרווישי )Treviso( וקצת 
מישיבות אלמאנייא ]=גרמניה[". בתוך הדברים כותב רבי יהודה גם 
מהמקובלי']ם[  רבי']ם[  אנשי']ם[  אהלי  מעל  "סורו  נגד המקובלים: 
עד  בראום מלבם  והתארי']ם[,  ברבוי השמות  אשר העמיקו שחתו 
וזולתם  והרבוי  וההשתנו']ת[  הגשמות  מיחס  להמלט  יוכלו  לא 
בבורא ית' לפי כונתם החסרה ובחשכה יתהלכו וכבר החטיאו אלה 
כוונת ראשוני החכמה ההיא אשר מצאתי שרשיהם מסכימי']ם[ על 
את  הפיץ  כי  יהודה  כותב רבי  זה  במכתב  האפלטוניות...".  הדעות 
הפסק בהלכות נדה )הנזכר לעיל( בגלילות איטליה: "כבר הוצאתי 
זאת הגזרה ופרסמתי אותה בגליל למרקא ואברוצי ולפולייא וארץ 
דגן וסביבות רומא למען ישמרו לעשות חוקי ה' ואת תורותיו" )ארץ 

דגן היא מחוז קאמפאניה, שבירתו היא העיר נאפולי(. 
ג. מכתב נוסף בנושא הפסק בהלכות נדה, שנשלח אף הוא לפירנצה, 

מאת רבי יהודה מסיר ליאון. 
בנימין  - רבי  פירנצה  של  וחריף מאת רבה  ארוך  תגובה  ד. מכתב 
ב"ר יואב מהר אלצינו )מונטלצינו montalcino(, המתנגד בתקיפות 
לדברי רבי יהודה מסיר ליאון ומערער על סמכותו להחרים ולכפות 
נגד  תקנות על קהילת פיורינצי. בתוך המכתב עונה גם לטענותיו 

הרלב"ג ומגן על כבודו. חותם ב"אפרי']ל[ רט"ו" )1455(.
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ה. מכתב תשובה נוסף )כנראה אף הוא מרבי בנימין מהר אלצינו(, 
עם הגנה על הרלב"ג נגד טענותיו של רבי יהודה מסיר ליאון; וקטע 

נוסף של תגובה על פסקו הנזכר בהלכות נדה.
ו. מכתב תגובה בעניין הפסק בהלכות נדה, מאת רבי שמשון ב"ר 

יחיאל רפאל בלין )Belin( מפרמה. 
שונה  בכתיבה  ורפואה-עממית,  שונות  סגולות  האחרון,  בעמוד 
"לעצור  רביעית...",  "לקדחת  הזהב...",  כחוט  השערו]ת[  )"לעשות 
הדמע מן העין...", "לאשה שתמנע חלבה...", "להוציא הכאב ממכה 
או קוץ או זכוכית שנכנס בבשר...", "להוציא השן בלי ברזל...", ועוד(. 
כתב-היד  מתוך  נדפסו  נדה  בהלכות  הפסק  בעניין  המכתבים 
ריבות  "דברי  בספר  הוסיאטין,  אב"ד  פרנקל  דוד  ע"י רבי  שלפנינו, 
בשערים" )הוסיאטין, תרס"ב 1902(. במבוא לספר כותב הרב פרנקל 
הרלב"ג  על  לפולמוס  הקשורים  החלקים  את  להשמיט  החליט  כי 
זה מכתבו של  זו לא מופיע בספר  "מטעם הכמוס עמדי". מסיבה 
ארוכים  קטעים  הושמטו  וכן  הרלב"ג,  על  ליאון  מסיר  יהודה  רבי 
יותר הדפיס  הנוגעים לפולמוס זה מן המכתבים האחרים. מאוחר 
פרופ' שמחה אסף את מכתבו של רבי יהודה מסיר ליאון )מגנזי בית 
הספרים בירושלם, בתוך: שמחה אסף, מקורות ומחקרים בתולדות 
מן התשובות  אך שאר הקטעים שנשמטו   ,)221-225 עמ'  ישראל, 
שלפנינו טרם נדפסו. פרופ' אסף כותב כי הרב פרנקל הודיע לו כי 
הרוסים  חילות  כשנכנסו  המלחמה  בימי  היד  כתב  נשרף  "בינתים 

להוסיאטין", אך כאמור - כתב היד שרד ונמצא לפנינו.
רבי יהודה מסיר ליאון, מחכמי איטליה במאה ה-15, רב וראש ישיבה 
בתואר  אף  וזכה  כרופא  גם  שימש  ובנאפולי.  באנקונה  במנטובה, 
אבירות. בנו רבי דוד, המכנה אותו "גדול בדורו ואור גלותנו", כותב 
כי בישיבת אביו בנאפולי "היו תחתיו עשרים ושנים רבנים מוסמכים 

ומפורסמים" )ספר כבוד חכמים, לרבי דוד מסיר ליאון, עמ' 64(. מן 
האגרות שלפנינו ניתן לראות את גודל השפעתו ואת סמכותו לגזור 
גזירות על קהילות בכל רחבי איטליה. לתקנותיו בהלכות נדה הסכים 
בן זמנו רבי יוסף קולון - המהרי"ק, אשר עמד לצדו מול מתנגדיו, 
ראשו...  על  יעלה  לא  ומורא  ידאג  לא  מי  שאג  "אריה  עליו:  וכתב 
נאה מקיים ונאה דורש מעשה כולם, מגיד דבריו מחוורים כשמלה 
המדברים...".  ראש  יהודה  ר'  למישרים,  יתהלך  ינעם...  למוכיחם 
מעניין לציין את דברי רבי גדליה בן יחיא בספרו "שלשלת הקבלה" 
הכותב כי רבי יהודה היה "בר פלוגתיה" של המהרי"ק וכי בעקבות 
מחלוקת שהתעוררה ביניהם גירש דוכס מנטובה את המהרי"ק ואת 
חיבורים,  מספר  כתב  ליאון  מסיר  יהודה  העיר. רבי  מן  יהודה  רבי 
 ,)1475( רל"ה  בשנת  במנטובה  שנדפס  צופים"  "נפת  הספר  בהם 
ע"י המדפיס רבי אברהם כונת. ספר זה הוא הספר העברי הראשון 
מותו  את  מצא  יהודה  רבי  כי  הסבורים  יש  מחברו.  בחיי  שנדפס 
במוסקבה, ע"י הדוכס איוון השלישי, שציווה להוציאו להורג לאחר 
שנכשל בריפוי בנו יורש העצר )ראה אודותיו: ר' יהודה מיסיר ליאון 
ופעולתו כרופא, בתוך: דניאל קארפי, בתרבות הרנסאנס ובין חומות 

הגיטו, תל אביב תשמ"ט, עמ' 57-84(. 
פגיעה  עם  קרעים  כתמים.  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   19.5 עמ'.   ]20[

בטקסט בשולי מספר עמודים. דפים מנותקים, ללא כריכה. 

פתיחה: $2000
הערכה: $4000-6000

לעשות השערו]ת[ כחוט הזהב

"קח דשן הנעשית מן השורש של כרוב ישן ועשה מאותו האפר בוקאטה ולא תשים הרבה 

מן האפר כי חזקה היא מאד ואחר שהבוקאטה צלולה קח פינגירקל]?[ מלא יד רטאריירו 

זהב א' דרמה רגוליציאו צינטוריאה פרח ינישטרא פרח אירברוצה לעז כל אלו הענייני']ם[ 

כתושים בטוב דק מאד ושים להרתיח ומזאת הבוקאטא רחץ הראש ב' פעמי']ם[ בשבוע" 

)מתוך כתב-היד(.

 15b



38  |  מאי 2017

them, the Duke of Mantua banished the Maharik and 
R. Yehuda from the city. R. Yehuda Messer Leon wrote 
many compositions, including Nofet Tzufim which 
was printed in Mantua in 1475, by R. Abraham Conat. 
This is the first Hebrew book printed in the lifetime of 
its author. Some say that R. Yehuda died in Moscow 
when Ivan III had him executed after he failed to cure 
his son the crown prince (see: R. Yehuda Messer Leon 
and his work as a physician, Daniel Karpi, B'Tarbut 
HaRenaissance U'Ven Chomot HaGhetto, Tel Aviv 1989, 
pp. 57-84).
[20] pages. 19.5 cm. Good-fair condition. Stains. Tears 
affecting text in margins of several leaves. Detached leaves, 
unbound.

Opening price: $2000
Estimate: $4000-6000

war at the time Russian forces entered Husiatyn", but 
as aforementioned, the manuscript has survived and is 
presented here.
R. Yehuda Messer Leon was a 15th century Italian 
scholar, rabbi and head of yeshiva in Mantua, Ancona 
and Naples. He also served as a physician and even 
was endowed with knighthood. His son R. David, 
called his father "the greatest of his generation and 
light of our exile". These letters portray the power of 
his influence and his authority to dictate regulations 
to communities throughout Italy. R. Yosef Kolon, the 
Maharik, a contemporary of R. Yehuda, agreed to 
these regulations and supported him in his stand in the 
face of opposition, writing his full subservience to the 
"lion…whose words are white as a garment…treads 
the straight path, R' Yehuda head of the speakers…". 
Interestingly, R. Gedalya son of Yichye, in his book 
Shalshelet Hakabbalah, writes that R. Yehuda disagreed 
with the Maharik and following a dispute between 
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15. Manuscript, Rulings by Rabbi Yehuda Aryeh Messer Leon and Italian Rabbis - With Polemic Opposing the 
Ralbag and the Kabbalists - Segulot - 15th/16th Centuries

also adds his opposition to the kabbalists, accusing 
them of attributing materialism and variations and 
plurality to G-d, ”due to their negative intentions and 
their treading in darkness…". In this letter, R. Yehuda 
writes that he spread the (aforementioned) ruling on 
the laws of nidah in the Italian region: "I have already 
decreed this ruling and have publicized it in the regions 
of Marche and Abruzzo and Puglia, Campania and the 
Rome region so that they should adhere to G-d's laws 
and his Torah" (the capital city of the Campania region 
is Naples).
3. Another letter on the laws of nidah, also sent to 
Firenze, by R. Yehuda Messer Leon.
4. A long sharp rejoinder by the Firenze Rabbi Binyamin 
ben R. Yoav of Montalcino, who fiercely opposed 
the words of R. Yehuda Messer Leon and questions 
his authority to ban and force regulations upon the 
Firenze community. Inside the letter, he also responds 
to R. Yehuda's letter against the Ralbag and defends his 
honor. He signs: "April 1455".
5. Another responsum (apparently, also written by R. 
Binyamin of Montalcino), defending the Ralbag from 
the accusations of R. Yehuda Messer Leon and another 
passage with his reply regarding his aforementioned 
ruling on the laws of nidah.
6. Letter with rejoinder regarding the ruling on the laws 
of nidah, by R. Shimshon son of R. Yechiel Refael Belin 
of Parma. 
On the last page are various segulot and folk-remedies 
in a different handwriting.
The letters regarding the ruling on the laws of nidah 
were printed from this manuscript by R. David Frankel 
Rabbi of Husiatyn in his book "Divrei Rivot B'She'arim" 
(Husiatyn, 1902). In his introduction to the book, R. 
Frankel writes that he has decided to omit the parts 
related to the polemic of the Ralbag "for my own 
reasons". Therefore, the letter by R. Yehuda Messer 
Leon on the Ralbag does not appear in the book and 
also long sections related to this polemic were omitted 
from the other letters. Later, Prof. Simcha Assaf 
printed the letter by R. Yehuda Messer Leon (Simcha 
Assaf, Sources and Studies of Jewish History, pp. 221-
225), but the rest of the sections which were omitted 
from these responsa have not yet been printed. Prof. 
Assaf wrote that R. Frankel informed him that "in the 
meantime, the manuscript has been burnt during the 

Manuscript, rulings of R. Yehuda Messer Leon and Italian 
rabbis. [Italy, second half of 15th century or beginning of 
16th century].
Handwritten pamphlet, ancient Italian Hebrew script. 
Title on first page: "Copy of the writings of Messer Leon 
of Ancona". Contains six long responsa by R. Yehuda 
Messer Leon and two by Italian rabbis, regarding 
two trenchant polemics which arose in Italy in 1455. 
One polemic deals with the regulations instituted by 
R. Yehuda Messer Leon on the laws of nidah which 
instigated opposition. The second is a ban by R. Yehuda 
Messer Leon on studying the book authored by the 
Ralbag, due to heresy he claimed to have found in the 
book, contested by rabbis who undertook to defend the 
honor of the Ralbag.
The manuscript contains sections which were never 
printed regarding the polemic surrounding the Ralbag. 
It ends with a list of segulot and folk-remedies for 
various cases. 
The responsa in the manuscript:
1. A ruling with regulations of the nidah laws, by R. 
Yehuda Messer Leon, send to the Firenze community, 
signed by: "…Yehuda called Mes. Leon, in Firenze and 
other [places] in the Toskana region". At the end of the 
letter, R. Avraham warns of the ban and curse incurred 
by those who refuse to obey these regulations.
2. A trenchant polemic letter against the Ralbag, 
regarding his writings on the subject of Divine 
providence, Divine knowledge versus man's free choice. 
R. Yehuda writes of the Ralbag's doctrine: "His words 
cause destruction and tear down the bulwarks of our 
religion and obscure its light. Woe to the person who 
thereby stumbles…". He declares that the work is 
"erroneous" and "a complete heresy". R. David Messer 
Leon, son of R. Yehuda, attests that his father "decreed 
throughout all Italy under the penalty of banning, not 
to read the Ralbag's commentary on the Torah, since 
the Ralbag had become a heretic or took to evil ways in 
his beliefs and his captivating language… and this has 
continued for a long time…". (See enclosed material). In 
this responsum, R. Yehuda attests to the declaration of 
the ban: "Guard yourselves, let the heart of one of the 
people lead you astray to harken to his words, because 
this is complete heresy for all religious people and I have 
already announced this in the Treviso yeshivas and in 
a few of the Alemania [German] yeshivas". R. Yehuda 



40  |  מאי 2017

16a



פריטים נדירים ומיוחדים  |  41

16. הסכם שותפות של רבי שמואל פאפו חתן הרמ"ז - בחתימת המקובל רבי אברהם חזקוני ורבי דוד אלטאראס - ונציה, תכ"א 
- עם רשימת סחורות - תיעוד של מסחר ספרים מדפוסי פראג בוונציה

הלוי  זיסקינד  מרדכי  רבי  בין  שותפות  הסכם  בכתב-יד,  מסמך 
וולרשטיין )"וולירשטיין"( מפראג ובין רבי שמואל פאפו - חתנו של 

רבי משה זכות ]הרמ"ז[, שנחתם בוונציה בר"ח תמוז תכ"א ]1661[.
ורבי  וולרשטיין  על המסמך חתמו שני השותפים, רבי מרדכי הלוי 
ן' א"א החסיד כהר"ר יחזקי'  "אברהם  שמואל פאפו. ושני העדים: 
רבי  המקובל  הוא  הראשון  החותם  אלטאראס".  ו"דוד  זצלה"ה" 
אברהם חזקוני בעל "שתי ידות" ו"זאת חקת התורה", והחותם השני 

הוא רבי דוד אלטאראס, מרבני וונציה באותם ימים. 
בהסכם מפורטים תנאי השותפות, והחובות המוטלות על כל אחד 
מן השותפים: "האלוף כמהרר"מ הלוי מחוייב ליסע לפראג ולהטפל 
לחברותה,  ורווח  תועלת  לעשות  כדי  בידו...  שיש  המעות  בסכום 
והנעלה כהר"ר שמואל פאפא]![ מחוייב להשתדל פה בויניציאה או 

באשר הוא יכול למכור הסחורות... ". 
השני  בדף  דפים.  לשני  המקופל  נייר  גליון  גבי  על  נכתב  המסמך 
כמויות  השניים,  של  השותפות  מעסק  סחורות  רשימת  מופיעה 
אבני   granato( גראנאטי  הסחורות:  מוזכרות  היתר  בין  ומחירים. 
 bottone( בוטוני  אריג/גרביים(,  נעלי   calzetta( קאלסיטי  נופך(, 
וכן תיעוד של חבילות ספרים למכירה: "משניות  ועוד;  כפתורים(, 
ארבעים  )המספר  ריאלי"  ק"ס  בעד  י"ט  תוספת  עם  ארבעי']ם[ 
"ילקוט  ]reale[ הוא שם מטבע(,  ריאלי  מתייחס לכמות הספרים; 
ריאלי",  ח'  בעד  שמני']ם[  ברורה  "שפה  ריאלי",  ל"ח  בעד  ג'  חדש 

"שכחת לקט ד' בעד ז' ריאלי". 
)משניות  פראג  מדפוסי  הם  המדוברים  הספרים  כל  הנראה,  כפי 
עם תוספות יום טוב, מהדורה ראשונה, פראג שע"ה-שע"ז; ילקוט 
חדש, מאת רבי ישראל מבלזיץ, פראג תי"ז; ספר שפה ברורה, מאת 
בון,  נתן  לקט, מאת רבי  ת"כ; שכחת  פראג  האנובר,  נטע  נתן  רבי 
מעירו  וולרשטיין  מרדכי  רבי  השותף  ע"י  שהובאו  תי"ב(,  פראג 
פראג למכירה בוונציה. בסוף הרשימה חתם רבי שמואל פאפו: "אני 
שמואל פאפו קבלתי אלו הנכסי']ם[ הנ"ל...". בשולי הרשימה רישום 

נוסף בחתימת רבי מרדכי מפראג: "מודה אני מרדכי הלוי שקבלתי 
משניות  הארבעי']ם[  מן  זוגות  עשרה  חמש  פאפו  שמואל  מר' 

שהנחתי בידו...". 
רבי שמואל פאפו המוזכר וחתום כאחד השותפים, הוא ככל הנראה 
 - זכות  משה  רבי  המקובל  של  חתנו  פאפו,  שמעיה  שמואל  רבי 
- ראה אודותיו:  דוד פאפו מראגוזה  ]אביו של רבי אברהם  הרמ"ז 

ניפי-גירונדי, תולדות גדולי ישראל וגאוני איטליאה, עמ' 31[.
החותם הראשון כעד, רבי אברהם ב"ר יחזקיה - המכונה רבי אברהם 
חזקוני )נולד שפ"ז(, חכם ומקובל אשכנזי, יליד קראקא ותלמיד בעל 
של  המקובלים  לחוג  והצטרף  לוונציה  שהגיע  טוב,  יום  תוספות 
)ראה  נפטר  ושם  ימיו הגיע לטריפולי שבלוב  וחבריו. בסוף  הרמ"ז 
אודותיו: ניפי-גירונדי, תולדות גדולי ישראל וגאוני איטליאה, בערך 
הראשון בספר; מיכל, אור החיים, עמ' 34, מס' 92(. שניים מחיבוריו 
נדפסו: ספר זאת חקת התורה - קיצור כוונות האר"י, שנדפס ע"י 
הרמ"ז בוונציה תי"ט, וספר שתי ידות - ביאור על התורה על דרך 
הנגלה והנסתר )נדפס ע"י בנו באמשטרדם תפ"ו(. יתר חיבוריו לא 

נדפסו ואבדו ברבות השנים. 
)שצ"ט- )דב"ש( אלטאראס  בן שלמה  דוד  כעד, רבי  החותם השני 
בוונציה.  הדפוס  בבתי  ועורך  כמגיה  שימש  וונציה.  מרבני  תע"ד(, 
בין היתר הדפיס את הספר דברי הברית )תקון לליל הברית; ונציה 
נדפסה  ומתלמידיו,  ממנו  ושירים  מוסר  דברי  עם  צוואתו  תס"ז(. 
נדפסו  ונציה תע"ד. הגהותיו על המשניות  צו"ף דבש,  תחת השם 
תצ"ז-תצ"ח;  ונציה  הכוס"ף,  נקודות  עם  )משניות  פטירתו  לאחר 

ולאחר מכן במהדורות נוספות(. 
טוב- ס"מ. מצב   30.5 כתובים(.  עמ'   2 עמ', מתוכם   4( דף מקופל 

בינוני. כתמים. סימני קיפול, קרעים ובלאי בשוליים ובסימני הקיפול. 

פתיחה: $1000
הערכה: $3000-5000

 16b
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16. Partnership Contract of Rabbi Shmuel Papo, Son-in-Law of the Remez - Signed by Kabbalist Rabbi 
Avraham Chizkuni and by Rabbi David Altaras - Venice, 1661 - With Listings of Merchandise - Documentation 
of Trade in Books Printed in Prague, Conducted in Venice

signed by R. Mordechai of Prague: "I, Mordechai HaLevi, 
confirm receiving 15 of the 40 sets of Mishnayot…".
Rabbi Shmuel Papo, signatory on the contract, is 
evidently R. Shmuel Shemaya Papo, son-in-law of the 
kabbalist R. Moshe Zakut - the Remez (father of R. 
Avraham David Papo of Ragusa - see Nepi- Ghirondi, 
Toledot Gedolei Yisrael VeGeonei Italia, p. 31]. 
The first signatory as witness, R. Avraham son of R. 
Yechizkiya, known as R. Avraham Chizkuni (born in 
1627), was an Ashkenazi scholar and kabbalist. Born in 
Cracow, he was a disciple of the author of the Tosfot 
Yom Tov, and travelled to Venice to join the kabbalist 
group of the Remez and his companions. At the end of 
his days, he travelled to Tripoli, Libya, and died there 
(see: Nepi- Ghirondi, Toledot Gedolei Yisrael VeGeonei 
Italia, first volume; Michel, Ohr Hachaim, p. 34, no. 92). 
Two of his works were printed: Zot Chukat HaTorah - 
Kitzur Kavanot HaAri, printed by the Remez in Venice 
in 1659, and Shtei Yadot - commentary on the Torah, 
revealed and hidden dimensions (nigleh and nistar), 
printed by his son in Amsterdam in 1726. The rest of his 
compositions were never published and have been lost 
over the years. 
The second signatory as witness, R. David ben Shlomo 
(the Dvash) Altaras (1639-1714), was a Venetian rabbi, 
who also served as editor and proofreader in the 
local printing houses. Among other books, he printed 
Divrei HaBrit (Venice 1707). His testament together 
with mussar and poetry written by himself and by his 
disciples was printed and titled Tzuf Dvash, Venice 1714. 
His glosses on the Mishnayot were published after his 
passing (Mishnayot with Nekudot HaKosef, Venice 
1737-1738; afterward in additional editions). 
Folded folio (4 pages, two with handwriting). 30.5 cm. Good-
fair condition. Stains. Folding creases, tears and wear to 
margins and folding creases.

Opening price: $1000 
Estimate: $3000-5000

Handwritten document - partnership contract between 
R. Mordechai Ziskind HaLevi Wallerstein of Prague and 
R. Shmuel Papo - son-in-law of R. Moshe Zakut [Moses 
ben Mordecai Zacuto, the Remez], signed in Venice on 
Rosh Chodesh Tamuz 1661.
The document is signed by both partners, R. Mordechai 
HaLevi Wallerstein and R. Shmuel Papo, and by two 
witnesses: "Avraham, son of my father and master the 
pious Rabbi Yechizkiyah" and "David Altaras". The first 
is Kabbalist R. Avraham Chizkuni, author of Shtei Yadot 
and of Zot Chukat HaTorah and the second is R. David 
Altaras, a contemporary Venetian rabbi.
The contract details the conditions of the partnership, 
including the requirements of each partner: "The 
honored Rabbi Mordechai Halevi obligates himself to 
travel to Prague and invest the sum of money at his 
behest…in order to benefit and bring profit to the 
partnership, and the honored Rabbi Shmuel Papo 
obligates himself to attempt to sell the merchandise 
here in Venice or elsewhere…". 
The document is written on a sheet of paper folded in 
two. On the second leaf is a list of merchandise invested 
in by the partners, amounts and prices. Among others, 
the following merchandise is listed: granato (garnets), 
calzetta (woven shoes/socks), bottone (buttons), as 
well as a listing of packages of books for sale: "Forty 
Mishnayot with Tosfot Yom Tov for 160 reale (40 refers 
to the amount of books, reale were the common 
currency)", "Three Yalkut Chadash for 38 reale", 
"Eighty Safa Berura for 8 reale", "Four Shichechat Leket 
for 7 reale". 
Evidently, all the listed books were printed in Prague 
(Mishnayot with Tosfot Yom Tov, first edition, Prague 
1615-1617; Yalkut Chadash, Prague 1657; Safa Berura, 
Prague 1660 and Shichechat Leket, Prague 1652) 
and exported by R. Mordechai Wallerstein from his 
hometown of Prague to Venice for sale. R. Shmuel Papo 
signed at the end of the list: "I, Shmuel Papo received 
these assets…". On the margins is another inscription 
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17. מכתב רבני ירושלים על שליחותו של בעל ה"פרי חדש" - פולמוס ספרדים ואשכנזים בירושלים

שני דפים בכתב-יד, העתקת מכתב מרבני ירושלים אודות שליחותו 
בין  פולמוס  ובעניין  חדש",  ה"פרי  בעל  די-סילווה  חזקיה  רבי  של 

הספרדים והאשכנזים בירושלים. ]איטליה, שלהי המאה ה-17[. 
הכתיבה[  לזמן  ]קרוב  מוקדמת  רהוטה. העתקה  איטלקית  כתיבה 
חביב, רבי  מהר"ם  גאלאנטי,  משה  ירושלים, רבי  מרבני  מכתב  של 
צמח,  אברהם  בוטון, רבי  די  אברהם  חייא  חייון, רבי  אהרן  עובדיה 
רבי יעקב מולכו, רבי חייא בן דיין ורבי דוד יצחק - בעניין שליחותו 
של הגאון רבי חזקיה די-סילווה בעל ה"פרי חדש", מחודש תשרי 
תמ"ט )1688(. המכתב מופנה אל ראשי הקהילה, הגבאים והרבנים 
מ"קהלות הקודש אשר בגלילות ערי פראנקיים ומשמני הארץ ערי 

איטלייא והעומדים במלכות ערי אשכנז יע"א". 
שלחו  חדשים  כשלושה  לפני  כי  במכתבם  מספרים  ירושלים  רבני 
נר"ו  סילווא  די  חזקיה  כמה"ר  הכולל...  השלם  "החכם  את  כשד"ר 
הגיע רבי חזקיה למצרים פגש  וכאשר  נדיבים...",  דלתי  לדפוק על 
בכמה  כי  לו  סיפר  וזה  הלוי  אברהם  רבי  ירושלים  שליח  את  שם 
כאשר  כבעבר.  תרומות  לגייס  הצליח  לא  הסתובב  בהם  קהילות 
שאל לפשר הדבר, אמרו לו כי קדם לו שליח אחר - רבי משה הכהן 
את  במקומו  שגבה  שבירושלים",  אשכנזים  בק"ק  תורה  "המרביץ 
כספי הנדבות לירושלים, בכדי לפרוע את חובות הקהילה האשכנזית 
בירושלים, לאחר שהראה להם הסכם שעשתה הקהילה האשכנזית 
בכל  יתאחדו  הקהילות  ולפיו  בירושלים,  הספרדית  הקהילה  עם 

הנוגע לענייני הכספים. 
ניתנו  כיצד  ומתפלאים  הדבר  על  במכתבם  נזעקים  ירושלים  רבני 
האשכנזים:  חובות  פרעון  עבור  לספרדים  המיועדות  התרומות 
קהלות  עשו  איך  ופלא  הפלא  נפלינו  הזה  הדבר  את  "ובשומענו 
הקדש הדבר הזה לתת הקדשים השייכים לקהלתנו ק"ק ספרדים 
לפרעון חובות ק"ק אשכנזים כי אנחנו מעולם לא נתננו רשות ורשיון 
לדבר הזה". לפי דבריהם, כל ההסכם על האיחוד בין הקהילות היה 
מכן  לאחר  ורק  חובותיהם,  את  לפרוע  יסיימו  שהאשכנזים  בתנאי 
מוותרים על הכספים  אינם  כי  טוענים  ביניהם שותפות. הם  יעשו 
שנגבו כבר ע"י רבי משה הכהן, וכן על הכספים שיוקדשו בעתיד: 
מהקדשים  מוותרים  אנו  ואין  קודמים  ספרדים  ק"ק  חיי  חיינו  "כי 
די-סילווה  חזקיה  רבי  של  כחו  את  ומייפים  לקהלתנו",  השייכים 

להחרים ולנדות את מי שיסרב לדבריהם.
במכתב מובאים פרטים היסטורים רבים על מצבן של שתי הקהילות 
האשכנזים  חובות  על  כגון  והאשכנזית,  הספרדית   - בירושלים 
בירושלים - שבסופו של דבר הביאו לחורבנה של קהילת האשכנזים 
בשנת תפ"א )1720(, ועל ההסכמים בענייני הכספים שעשו ביניהן 
כל  את  לסדר  הסכימה  הספרדים  קהילת  כאשר  הקהילות,  שתי 
קדוש  קהל  עם  פשר  לנו  "ויש  האשכנזים:  עבור  המסים  ענייני 
הנז'  המסים  כל  בעד  חלקם  לנו  שיפרעו  רבים  שנים  זה  אשכנזים 
חמישים גרושו לחדש, שש מאות גרושו לשנה, ועל פי פשר זה שום 
נוגש בעד המסים הנז' אינו עובר על פתח ביתם כאלו אינם  שבט 
גם  הם מחובות חדשים  לק"ק אשכנזים  והצרות שיש  בעיר,  דרים 

אין  המסים  מצד  אך  הנהגתם  לרוע  ראשונים  דורות  שעשו  ישנים 
להם שום צרה כי הכל מוטל עלינו בעבר החמשים גרושו שיתנו לנו 
בכל חדש ואף גם את פשר זה אין פורעים לנו בזמנים הקבועים...". 
הגאון רבי חזקיה די סילווה )תט"ז-תנ"ה(, נולד בליוורנו שבאיטליה, 
ללמוד  ונכנס  שנה  עשרים  בן  בהיותו  תל"ו  בשנת  לירושלים  עלה 
בישיבתו של רבי משה גלנטי )הרב המג"ן(, החיד"א מספר כי שמע 
לישיבת  שהלך  הראשון  ביום  "כי  כהונה",  "בתי  בעל  תלמידו  מפי 
הרבה  כך  כל  והביא  בחכמה  פלפל  עמו,  קדושיו  וכל  המגן  הרב 
בקיאות בו בפרק". לא ארכו הימים והוא הועמד בראש הישיבה. על 
גדולי תלמידיו נמנים רבי יצחק הכהן בעל "בתי כהונה", רבי שלמה 
בענוותנותו  החיד"א.  של  זקנו  אזולאי  ישעיה  ורבי  )השני(  אלגאזי 
הרבה היה חותם אז על מכתביו "מקרי דרדקי בירושלם תובב"א". 
ציבורית  בשליחות  גלאנטי  משה  רבי  ע"י  נשלח  תמ"ח  בשנת 
שלפנינו[.  במכתב  המדוברת  היא  זו  ]שליחות  אירופה  לארצות 
קהילת אמסטרדם קיבלה אותו בכבוד רב, ותמכה בו ביד רחבה. רבי 
משה חאגיז מספר כי ראה בפנקס קהילת הספרדים באמשטרדם, 
"וזה  'אריות',   600 גדול של  סכום  עבור השליחות שלו  כי הקציבו 
קהלת  בתורתו".  ושלם  ובקי  מומחה  היה  הוא  שבאמת  לפי  היה 
משרת  את  עליו  יקבל  כי  ומתן  משא  עמו  ניהלה  אף  אמשטרדם 
הרבנות של הקהילה במקומו של רבי יצחק אבוהב שהיה כבר זקן 
הדפיס  בה  תנ"ב  שנת  עד  באמשטרדם  שהה  חזקיה  רבי  מופלג. 
נתקבלו  הספר,  הוצאת  עם  דעה.  יורה  על  חדש",  "פרי  ספרו  את 
דבריו להלכה בארצות אירופה באהדה רבה. אולם בשובו לירושלים 
ביקורתית את העזתו  בעין  וחכמי מצרים שראו  דרך מצרים,  עבר 
בדורות  הפוסקים  גדולי  על  לחלוק  לימים,  צעיר  חכם  תלמיד  של 
שלפניו, החליטו )יחד עם שניים מחכמי חברון( להחרים את הלימוד 
בספריו ודנו אותם לגניזה. במשך עשרות שנים התקיימה הסכמה 
ג(.  ג,  כלל  )יו"ד,  וורדים  גנת  בשו"ת  כמובא  מצרים  חכמי  של  זו 
החיד"א ב"שם הגדולים" מספר שההסכמה התבטלה רק כשהגיע 
לכהן ברבנות במצרים הגאון רבי שלמה אלגאזי, תלמידו המובהק 
של ה"פרי חדש", שרוב תורתו היתה בנויה על תורת רבו, ומסיים 
דבריו".  את  בצמא  שותים  ישראל  חכמי  כל  הזה  "וכיום  החיד"א 
חיבוריו על שו"ע נדפסו במהדורות רבות של השו"ע. בנוסף חיבר 
את הספר "מים חיים" על הש"ס והרמב"ם וקונטרס "דבי שמשא" 
על עניני בין השמשות. רבי חזקיה נפטר במיטב שנותיו לפני הגיעו 

לגיל ארבעים שנה, אך כבר בחייו הוכר כאחד מגדולי הדור. 
גליון מקופל לשני דפים, ]3[ עמ' כתובים. 27 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 

סימני קיפול ומעט קרעים בשוליים. 
המכתב לא נדפס, והפרשה המתוארת בו אינה מובאת בספרו של 

יערי, שלוחי ארץ ישראל.

פתיחה: $1000
הערכה: $3000-5000
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17. Letter by Jerusalem Rabbis Regarding the Mission of the Author of Pri Chadash - Polemic of Ashkenazim 
and Sephardim in Jerusalem 

He studied in the yeshiva of Rabbi Moshe Galante (the 
Rav HaMagen) and the Chida tells that he heard from his 
disciple, author of Batei Kehuna, that "on the first day 
he went to the yeshiva of Harav HaMagen he postulated 
with much wisdom and spoke with considerable 
proficiency". It was not long before he was appointed 
head of the yeshiva. Some of his great disciples are Rabbi 
Yitzchak HaCohen author of Batei Kehuna, Rabbi Shlomo 
Algazi (the second) and Rabbi Yeshaya Azulai, the Chida's 
grandfather.
In 1688, he was sent by Rabbi Moshe Galante as an 
emissary to Western Europe [this is the mission discussed 
in this letter]. The Amsterdam community received him 
with great honor and generously supported his cause. 
Rabbi Moshe Hagiz relates that he saw in the notebook 
of the Amsterdam Sephardic community that they 
allocated the large sum of 600 'lions' for Rabbi Galante's 
mission and that "it was because he really was a great 
expert and erudite and perfect in Torah learning'. The 
Amsterdam community also negotiated with him to 
accept the position of rabbi of the community succeeding 
Rabbi Isaac Aboab who was very old at that time. Rabbi 
Hezekiah stayed in Amsterdam until 1692 and printed his 
book Pri Chadash on Yoreh Deah during this stay. 
After his book was printed, Rabbi Hezekiah’s halachic 
teachings were greatly revered throughout European 
countries. On his return journey to Jerusalem he passed 
through Egypt and the Torah scholars in Egypt were very 
critical of the daring of such a young Torah scholar who 
disagreed with leading Torah authorities of previous 
generations and they decided (together with two Hebron 
scholars) to ban studying from Rabbi Hezekiah’s books 
and ruled that the books should be buried. For decades, 
this agreement of the Torah scholars of Egypt was binding 
as cited in the Ginat Egoz responsa (Yoreh Deah, Klal 
3, 3). The Chida in his book Shem HaGedolim recounts 
that the decision was revoked only when Rabbi Shlomo 
Algazi, the close disciple of the Pri Chadash whose Torah 
was based on the teachings of his rabbi came to Egypt to 
serve in the rabbinate and the Chida concludes "Today all 
Jewish scholars thirstily drink his words". 
Rabbi Hezekiah’s compositions on the Shulchan Aruch 
were printed in many editions of the Shulchan Aruch. In 
addition, he wrote the book Mayim Chaim on the Talmud 
and on the Rambam and the booklet D’vei Shimsha on 
matters pertaining to "bein hashemashot" (twilight). 
Rabbi Hezekiah died before he reached the age of forty 
but even at that young age was recognized as one of the 
leading scholars of his times. 
Sheet folded into two leaves, [3] written pages. 27 cm. Good 
condition. Stains. Folding creases and few tears to margins. 
The letter has not been printed and the affair described 
in the letter is not mentioned in Ya'ari's book Sheluchei 
Eretz Yisrael.

Opening price: $1000
Estimate: $3000-5000

Two handwritten leaves, copy of a letter by Jerusalem 
rabbis regarding the mission of R. Hezekiah da Silva, 
author of the Pri Chadash, and about the polemic 
between Sephardim and Ashkenazim in Jerusalem. [Italy, 
end of the 17th century].
Cursive Italian Hebrew script. Early copy [copied close 
to the time of writing] of the letter by Jerusalem 
rabbis, R. Moshe Galante, Maharam Chaviv, R. Ovadia 
Aharon Chayun, R. Chiya Avraham di Boton, R. Avraham 
Tzemach, R. Ya'akov Molcho, R. Chiya ben Dayan and R. 
David Yitzchak - regarding the mission of R. Chizkiya da 
Silva, author of the Pri Chadash from the month of Tishrei 
1688. The letter is addressed to the community leaders, 
the gaba'im and the rabbis of the "Holy communities 
in the region of the Frankish cities and the notables of 
Italian cities and the governing rulers of the Ashkenazi 
cities". 
The Jerusalem rabbis write in the letter that about three 
months previously, they sent the "sage…Chizkiya da Silva 
to knock at the doors of donors…", and upon arriving in 
Egypt, he met the Jerusalem emissary R. Avraham HaLevi 
who told him that he was not as successful as in the past in 
collecting funds in the communities he visited. R. HaLevi 
attributed this decline in donations to an earlier visit by 
another emissary by the name of R. Moshe HaCohen 
"who teaches Torah to the Ashkenazi communities in 
Jerusalem", who collected funds allocated for Jerusalem 
to pay the debts of the Jerusalem Ashkenazi community, 
after showing them an agreement signed between the 
Ashkenazi and Sephardi communities in Jerusalem, 
according to which both communities were united 
regarding all monetary matters.
In their letter, the Jerusalem rabbis cried out protesting 
the fact that the donations that were allocated for 
Sephardim were given to pay Ashkenazi debts: "And 
upon hearing this thing, we were astonished that this 
was done, that funds which belong to our community 
of Sephardim were given to pay debts of the Ashkenazi 
communities, because we have never consented to this". 
According to them, the agreement of unifying the two 
communities was contingent upon the Ashkenazim 
first paying all their debts and only afterward, the 
communities would unite. The Sephardim claim that they 
do not waive their rights to the funds already collected 
by R. Moshe Cohen as well as funds donated in the future 
and they grant R. Hezekiah da Silva the power to ban and 
excommunicate anyone who denies this right. 
Many historic details are cited in the letter shedding 
light on the state of the two Jerusalem communities - 
the Sephardi and the Ashkenazi, such as the debts of 
the Ashkenazim which eventually led to the obliteration 
of the their community in 1720 and the monetary 
agreements drawn between the two communities, 
including the agreement of the Sephardi community to 
arrange the tax payments for the Ashkenazim.
Rabbi Hezekiah da Silva (1656-1695) was born in Livorno, 
Italy and ascended to Jerusalem in 1676 at the age of 20. 
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18. כתב-יד - מחזור לחזן בפורמט גדול - כמנהג אפ"ם - לראש השנה ויום כיפור - אסטי, איטליה, תצ"ג

כתב-יד, מחזור לחזן, כמנהג אפ"ם - לראש השנה ויום כיפור. ]אסטי 
Asti, איטליה[, תצ"ג ]1733[. 

על  מנוקדת,  מרובעת-איטלקית,  כתיבה  גדול,  בפורמט  כתב-יד 
פרחוניים  עיטורים  מוגדלות,  תיבות-פתיחה  איכותי.  עבה  נייר 

ומסולסלים על מילים, על כיתובי ההוראות ובכותרות. 
דיו ממנו.  נותרו עקבות  לו  הריק שקדם  בדף  אך  דף השער חסר, 
קולופון  ב"אסטי".  נכתב  היד  כתב  כי  לקרוא  ניתן  אלו  בעקבות 
בדף האחרון: "ותשלם כל המלאכה היום יום ג' פרשת קרח ששה 

ועשרים לחדש סיון שנת תצ"ג לפ"ק". 
והפיוטים  הנוסח  עם  כיפור,  ויום  השנה  לראש  תפילות  כולל 
עולם  כוננת  "אתה  העבודה  סדר  כדוגמת  אפ"ם,  למנהג  הייחודים 

ברוב חסד / ובו תתנהג עד קץ הימין" )מאת הפייטן יוסי בן יוסי(. 
פוסאנו  אסטי,  הקהילות  שלושת  של  מנהגן  הוא  אפ"ם  מנהג 
צרפת  גולי  ייסדו  אותן   ,)Asti, Fossano, Moncalvo( ומונקלבו 
לאחר  שבאיטליה,   )Piemonte( פיימונטה  במחוז  שהתיישבו 

עליהם  קבלו  מצרפת  הגולים  רוב  ה-14.  במאה  מצרפת  הגירוש 
יהודי שלוש  ורק  את מנהגי התפילה של המקומות אליהם הגיעו, 
הקהילות הנזכרות, המשיכו במנהגם ושימרו בכך את נוסח התפילה 
העתיק של מנהג צרפת. נוסח צרפת קרוב במקצת לנוסח האשכנזי, 
אך שונה ממנו גם בנוסח התפילה וגם בפיוטים הייחודיים לו. נוסח 
זה, שכונה מעתה "מנהג אפ"ם" על שם שלוש הקהילות - לא נדפס 

מעולם ונותר רק בכתבי-יד עתיקים.
כרך גדול. ב-קה, קה-קצא דף. 29 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. נייר 
עבה איכותי. כתמים, בחלק מהדפים כתמים כהים. חלק מהדפים 
רופפים או מנותקים. בדפים בודדים קרעים כתוצאה מחריכת הדיו 

)עם פגיעה חלקית בטקסט(. כריכת עור מקורית, פגומה מעט. 

פתיחה: $4000
הערכה: $5000-10,000

18a
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18. Manuscript - Large-Format Machzor for a Chazan - Asti, Foano and Moncalvo Rites - For Rosh Hashanah 
and Yom Kippur - Asti, Italy, 1733

were established by French expatriates who settled in 
the Piemonte region in Italy after the French expulsion in 
the 14th century. Most of the French expatriates adopted 
the prayer rites of their new places of residence and only 
the Jews of these three communities continued their 
past tradition thereby preserving the ancient French 
prayer rites. The French version is somewhat similar to 
the Ashkenazi rites, but differs in the version of prayer 
and has unique piyyutim. This version, called "Afam 
(Asti Foano Moncalvo) version" was never printed and 
only survives in ancient manuscripts.
Large volume. 2-105, 105-191 leaves. Approximately 29 cm. 
Good-fair condition. High-quality thick paper. Stains, some 
leaves have dark stains. Some loose or detached leaves. 
Several leaves have tears from ink-erosion (partially affecting 
text). Contemporary leather binding, slightly damaged.

Opening price: $4000
Estimate: $5000-10,000

Manuscript, machzor for use by the chazzan - Asti, 
Foano and Moncalvo rites, for Rosh Hashanah and Yom 
Kippur. [Asti, Italy], 1733.
Large-format manuscript, vowelized Italian Hebrew 
square script, on thick high-quality paper. Enlarged 
initials; words, instructions and titles decorated with 
curly floral ornaments.
Lacking title page, however it left ink traces on the 
preceding blank leaf. These traces have a legible 
imprint stating that the manuscript was written in 
Asti. Colophon on last leaf: "The work was completed 
on Tuesday, Parshat Korach, 26 of the month of Sivan, 
1733".
Contains prayers for Rosh Hashanah and for Yom 
Kippur, with version and piyyutim unique to the Asti, 
Foano and Moncalvo tradition, such as Seder HaAvodah 
by the poet Yossi ben Yossi.
The Jewish communities of Asti, Foano and Moncalvo 

 18b
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הספרים  על  הגנה  חיבור  כתב-יד,   .19
האינקוויזיציה  בתקופת  היהודיים 
המאה   - ועברית  איטלקית   - באיטליה 

ה-16/17

 Risposta generale a tutte כתב-יד, 
 quelle blasfemie che si trovano ne
לחילול  כללית  ]תגובה   …i libri hebraici
על  הגנה  חיבור  העבריים...[.  בספרים  הקודש 
הספרים היהודיים שצונזרו והוחרמו בתקופת 
יהודי  מחבר  מאת  באיטליה,  האינקוויזיציה 
לא ידוע. ]איטליה )פיררה?(, סוף המאה ה-16 
ה-17[.  המאה  של  הראשונים  העשורים  או 
וציטוטים  מובאות  שילוב  עם  איטלקית, 

בעברית )בכתיבה איטלקית(.
בשוליים  באיטלקית.  נכתב  החיבור  גוף 
ארוכים  ציטוטים  שמאל  בצד  שהושארו 
שולבו  מקומות  במספר  בעברית.  ומובאות 

קטעים בעברית בתוך הטקסט האיטלקי. 
ראשי  עבור  הנראה  כפי  נכתב  אשר  החיבור, 
הגנה  כתב  הוא  באיטליה,  האינקוויזיציה 
מפריך  בו  היהודיים,  הספרים  על  מפורט 
הספרים  כי  הטענות  את  בשיטתיות  המחבר 
בנצרות  הפוגע  תוכן  כוללים  היהודיים 
ציטוטים  הבאת  תוך  ובמנהגיה,  הקתולית 
רבים אשר נתפסו על ידי הצנזורים כפוגעניים. 
המחבר טוען כי קטעים אלה עוסקים למעשה 
צנזורם  וכי  אלילים,  בעבודת  אלא  בנצרות  לא 
בסיס  על  נעשתה  ספרים  של  והחרמתם 
עבריים  מונחים  ושל  שלהם  שגויה  פרשנות 
שונים, ועל סמך טענותיו קורא להשיב ליהודים 

את הספרים המוחרמים ולא להענישם.
בתחילת החיבור מסביר המחבר את משמעותן 
בספרים  רבות  פעמים  המופיעות  מילים  של 
בידי  להתפרש  לשווא  נוטות  ואשר  יהודיים 
ומנהגיה. כך למשל,  הצנזורים כחילול הנצרות 
היא  הכוונה  "נוצרים"  במילה  כי  מסביר  הוא 
למלכות  היא  הכוונה  "רומא"  במילה  לאדום, 
וכן  לנכרים,  היא  הכוונה  "גויים"  במילה  רומי, 
היהודים  כי  המחבר  מוכיח  בהמשך  הלאה. 
ובשלום  מלכות  של  בשלומה  לדרוש  מחויבים 

בתוכנם  בהרחבה  עוסק  מכן  לאחר  יושבים.  הם  שבקרבם  העמים 
של ספרים עבריים שונים.

הקטעים בעברית כוללים ציטוטים ומובאות ממגוון רחב של מקורות: 
לתורה,  הרמב"ן  ופירוש  מהרמב"ם  והמדרשים,  התלמוד  מהתנ"ך, 
ממגילת תענית ומיוסיפון. בדף ]2[, בתוך גוף הטקסט באיטלקית, 
רצה  אומר  עקשיה  בן  חנניה  "ר'  המשנה  על  בעברית  ארוך  קטע 
הקב"ה לזכות את ישראל...", עם ציטוטים מדברי הרמב"ם בפירוש 
המשניות, מבעל דרך אמונה, בעל העיקרים והאברבנאל. מלבד זאת, 
שונים.  נוצריים  מלומדים  מספרי  מובאות  האיטלקי  הטקסט  כולל 

במספר מקומות מביא הכותב מדברי ה"בית יוסף" בטור יורה דעה 
)נדפס לראשונה בוונציה שי"א(.

]6[ דף )11 עמ' כתובים(, 32 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני קיפול 
שונה  בכתב-יד  תיקוני  מקומות.  במספר  קלים  קרעים  וקמטים. 

במספר מקומות. כריכה חדשה. תו ספר.
מקור: אוסף משפחת טואף.

פתיחה: $1500
הערכה: $4000-6000

19a
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Hebrew section on the Mishnah "R' Chananya son of 
Akashya says, G-d wanted the Jewish People to gain 
merits…", quoting the Perush HaMishnayot of the 
Rambam, the author of Derech Emunah, the author 
of the Ikarim and the Abarbanel. The Italian text cites 
various books by Christian scholars. In several places, 
the writer cites the Beit Yosef in Tur Yoreh Deah (first 
printed in Venice in 1551).
[6] leaves (11 written pages), 32 cm. Good condition. Stains. 
Folding marks and creases. Minor tears in several places. 
Several corrections in another handwriting. New binding. 
Bookplate.
Provenance: Toaff family collection.

Opening price: $1500
Estimate: $4000-6000

19. Manuscript, Composition 
Defending Jewish Books during 
the Italian Inquisition - Italian and 
Hebrew - 16th/17th Century

Manuscript, "Risposta generale a tutte 
quelle blasfemie che si trovano ne i 
libri hebraici…" [General response to 
the blasphemies in Hebrew books…]. 
Composition defending Jewish books 
which were censored and confiscated 
during the Italian inquisition. By 
an unknown Jewish author. [Italy 
(Ferrara?), end of the 16th century 
or first decades of the 17th century]. 
Italian, with Hebrew citations and 
quotes (Italian script).
The body of the composition is in Italian. 
In the left margins are long quotes and 
citations in Hebrew. In several places, 
Hebrew passages were incorporated 
into the Italian text. 
The composition which seems to have 
been written for the heads of the 
inquisition in Italy is a detailed letter 
defending Jewish books. The author 
methodically refutes the claims that 
Jewish books contain ideas that offend 
Catholic Christianity and its rites, 
and he quotes many sources which 
the censors labeled as offensive. The 
author asserts that these passages 
actually refer to Idolatry and not to 
Christianity and that the censorship and 
confiscation of the books were based 
on erroneous interpretation of various 
Hebrew expressions. He calls to return 
the confiscated books to their Jewish 
owners and to refrain from punishing 
them. 
At the beginning of the composition, the author 
explains the meaning of words which often appear in 
Jewish books and which censors mistakenly tend to 
color with anti-Christian connotations. For example, 
he explains that the Hebrew word "Notzrim" refers to 
Edom, the word "Rome" refers to the Roman Empire, 
the word "Goyim" to gentiles, etc. The author also 
proves that Jews are obligated to seek the well-being of 
the governments and nations among which they dwell. 
Afterward, he writes extensively about the content of 
various Hebrew books.
The Hebrew sections contain quotes and citations from 
a wide spectrum of sources: from the Bible, the Talmud 
and the Midrash, from the Rambam and the Ramban 
commentary on the Torah, from Megillat Ta'anit and  
Josippon. On leaf [2], inside the Italian text, is a long

 19b
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20. כתב-יד מעוטר - קונטרס הוקרה מקהילת יהודי רומא 
לכבוד האפיפיור בנדיקטוס הארבעה-עשר - רומא, 1751

האפיפיור  של  לכבודו  שנכתב  קונטרס  ומקושט,  מאויר  כתב-יד 
על  רומא  יהודי  מקהילת  הוקרה  לאות  הארבעה-עשר,  בנדיקטוס 
]רומא,  גדותיו.  על  שעלה  הטיבר  מנהר  השטפון  לנפגעי  עזרתו 

תקי"א[ 1751. 
כתיבה קליגרפית בעברית, לטינית ואיטלקית, עם מסגרות עמודים 

מוזהבות ועיטורים פרחוניים. 
אחת  בעמודה  כאשר  עמודות,  לשתי  מחולקים  העמודים  רוב 

הטקסט בעברית ובעמודה שלצדה תרגום בלטינית.
אשר  העברים  "מקִהלת  כללית:  הצהרה  מופיעה  הראשון  בדף 
על  בשלוה  המולך  האפיפיור...  לרוממות  חן  חן  תשואות  ברומא 
כסא מלכותו, ברוך ארבעה עשר על כי הפליא חסדו עמה בצדקה 
מתחלת  גדותיו  כל  על  ועבר  שטף  טיברי  שנהר  בזמן  להושיע  רב 

פיברארו עד שבעה בו שנת א' ת' ש' נ' א' )=1751(". 
ולטינית,  בעברית  יותר,  ומפורט  ארוך  טקסט  מופיע  מכן  לאחר 
המשבח ומפאר את האפיפיור בלשון מליצית ולאחר מכן מודה לו 
על עזרתו: "...ובפרט על הטוב אין די באר שקבלנו ממך באין דומה 
לך, יען כי בהיותנו נעים ונדים זֵער שם זֵער שם בגלל זרם מים כבירים 
שוטפים של נהר טיבירי שסבבונו אחר כך על כל צדדינו כמעט היינו 
עטופים ברעב ובחסר כל למדרך כף רגל לולי עזרתה לנו להחיותנו 

מתנה ידך הרחבה ִלְׁשּבֹר לחם ומזון ולמצֹא חיים לנפשנו...".
)קרדינל( סיליביו  גם לחשמן  נוסח דומה המוקדש  בהמשך מופיע 
נכבד,  מאד  המתנשא  "לשר   :)Silvio Valenti Gonzaga( וולנטי 
החשמן סילויו ואלינטי, בעל הסוד מכל מעמד הקִהלה ומרוממות 

האפיפיור...". 
לאחר מכן מספר עמודים עם נוסח התודה וההוקרה באיטלקית. 

במשך מאות שנים )עד איחוד איטליה בשנת 1870( שימש האפיפיור, 
גם כשליטה החילוני של  כראש הכנסיה הקתולית,  מלבד תפקידו 
הארבעה-עשר  בנדיקטוס  גם  היה  זו  מסיבה  האפיפיור".  "מדינת 
)המכונה כאן בטקסט העברי "ברוך"( שליטם הישיר של יהודי רומא 
היהודים  הוגבלו  ימים  באותם  מדינתו.  שבשטח  היהודים  ושאר 
למגורים רק ברובע שהיה על שפת הנהר טיבר, ועל כן סבלו רבות 

משטפונות, בעת שהנהר עלה על גדותיו. 
קונטרס, נפתח משמאל לימין. ]12[ דף )22 עמודים כתובים(. מצב 
משוקמים  ופגעים  קרעים  נייר דבק.  עקבות  כהים.  כתמים  בינוני. 
והעיטורים  המסגרות  בשוליים.  נייר  השלמת  עם  מקצועי,  באופן 

הצבועים זהב, חוזקו ושוקמו אף הם בהוספת צבע. 

פתיחה: $5000
הערכה: $8000-12,000

20. Ornamented Manuscript - Pamphlet in Honor 
of Pope Benedict XIV, Written in Gratitude by the 
Jewish Community of Rome - Rome, 1751

Illustrated and ornamented manuscript, a pamphlet 
written in honor of Pope Benedict XIV, as a mark of 
gratitude from the Jews of Rome, in recognition of his 
assistance to those who were affected by the flooding 
of the Tiber River. [Rome], 1751.
Calligraphic writing in Hebrew, Latin and Italian. Pages 
framed in gold, with floral ornamentations.
Most pages are divided into two columns - one with the 
Hebrew text and the other with Latin translation.
On the first page is a general declaration: "From the 
Hebrew Rome community, our cheers for the exalted 
Pope… who peacefully rules on his royal throne, blessed 
be the fourteenth who performed wonderful kindness 
and great charity offering assistance at the time of 
the flooding of the Tiber River from the beginning of 
February until the seventh, in 1751".
This is followed by a long, more detailed text, in 
Hebrew and Latin, with praises for the Pope in flowery 
language and thanks for his assistance, describing the 
dire circumstances of the Jews of Rome and the Pope's 
generosity in providing for the Jews of the vicinity.
A similar version of praise and gratitude dedicated to 
Cardinal Silvio Valenti Gonzaga appears further in the 
pamphlet. These pages are followed by words of thanks 
and appreciation in Italian.
For hundreds of years (until the Italian unification in 
1870), the Pope served not only as head of the Catholic 
Church, but also as governor of the Papal States. 
Therefore, Benedict XIV (who is blessed in the Hebrew 
text of this pamphlet) was the direct ruler of the Jewish 
community of Rome. In those times, the Jews of Rome 
were restricted to a ghetto located on the banks of the 
Tiber River, and were subject to constant flooding by 
the river.
Pamphlet, opens from left to right. [12] leaves (22 written 
pages). Fair condition. Dark stains. Traces of adhesive tape. 
Professionally restored tears and damages, with paper 
replacements to margins. The gold frames and ornamentation 
were reinforced and restored with added color.

Opening price: $5000
Estimate: $8000-12,000
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 - לימי הצומות  ופיוטים  - תפילות, פסוקים  רנה  וקול  קינה  קול  - קול תפלה  21. כתב-יד 
ליוורנו, תרי"א - שער מאויר וכריכת עור מפוארת

כתב-יד, "קול תפלה קול קינה וקול רנה כמנהג ק"ק ליוורנו", מזמורים, פסוקים ופיוטים הנאמרים בימי 
הצומות בזמן הוצאת והכנסת ספר התורה. ליוורנו, שנת בהדר"ת קדש ]תרי"א 1851[. 

נאה  כתיבה  בגוון תכלכל.  איכותי עבה  נייר  על  דיו שחורה  טוב מאד. שער מאויר.  נאה במצב  כתב-יד 
מרובעת באותיות גדולות, מנוקדת. הוראות בכתב קטן ולא מנוקד. שוליים רחבים. 

כריכת עור מקורית נאה, עם עיטורים מוטבעים. לכריכה מחובר שרוך המשמש כסימניה ובקצהו שתי 
כדוריות בד )פונפונים(.

בשער נכתב: "מעשה ידי יהודה רקח לעבודת הקדש בליוורנו העיר כלילת יופי למען ישחרו פני אל נעימי 
זמירות ישראל בעמדם בהיכל קדשו בימי הצומות וזעקתם". יתכן והכותב, "יהודה רקח", הוא הרב יהודה 
רוקח שנולד בליוורנו בשנת ת"ר )1840(, שימש כמורה בבית המדרש לרבנים בליוורנו והיה חתנו של רבי 

אליהו בן-אמוזג )נפטר תרנ"ט(. אם אכן הוא הכותב, הרי שכתב את כתב-היד שלפנינו בהיותו בגיל 11. 
כולל: סדר הוצאת ספר תורה בצומות, "שיר של יום" לצומות השונים, פיוט "על היכלי אבכה יומם ולילה" 

הנאמר בתשעה באב, פיוט נוסף לתשעה באב: "במקום אשרי העם - איכה זהב יועם", ועוד.
בין הצומות מופיע גם סדר צום כ"ב שבט - יום זכרון ייחודי לקהילת ליוורנו, שנקבע לזכר נס ההצלה 
מלאכי  רבי  מאת  תודה",  "שבחי  הספר  נדפס  המאורע  )בעקבות  תק"ב  בשנת  שאירע  האדמה  מרעש 
הכהן(. בין היתר מופיע בכתב-היד שלפנינו הפיוט: "אשתחוה אל היכל קדשך..." שנכתב לזכר המאורע 
)שבחי תודה, שם(: "...כי היית לישראל לאב רחמן ונאמן בעשותך נוראות עת רגזה ותרעש הארץ... ובחסד 

עליון בל נמוטו פעמינו...".
במספר  רק  כתמים  נקיים,  הדפים  רוב  איכותי.  עבה  נייר  מאד.  טוב  כללי  מצב  ס"מ.   20.5 עמ'.  נג   ,]2[

עמודים. מספר דפים רופפים. רישומים קלים בעט בארבעה עמודים. בלאי ושפשופים בכריכת העור.

פתיחה: $1000
הערכה: $3000-5000

21a 21b
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21. Manuscript - Kol Tefilla Kol Kinah VeKol Rinah - Prayers, Verses and Piyyutim for Fast-Days - Livorno, 
1851 - Illustrated Title Page and Elaborate Leather Binding

Contains: Prayers upon removing the Sefer Torah from 
the Holy Ark on fast-days, the Psalms to be recited 
on the various fast-days, the piyyut "Al Hechali Evke" 
recited on Tisha B'Av, another piyyut for Tisha B'Av, and 
more.
The 22nd of Shevat appears among the fast-days. This 
was a special day of commemoration for the Livorno 
community, instituted in memory of the salvation from 
the 1742 earthquake. (The book "Shivchei Todah" by R. 
Malachi HaCohen was printed following this event). The 
piyyut "Eshtachave el Hechal Kodshecha…" written in 
commemoration of this event appears in this manuscript.
[2], 53 pages. 20.5 cm. Overall very good condition. High-
quality thick paper. Most leaves are clean, only few pages are 
stained. Several loose leaves. Lightly penned inscriptions on 
four pages. Worn and rubbed leather binding.

Opening price: $1000
Estimate: $3000-5000

Manuscript, "Kol Tefilla Kol Kinah VeKol Rinah according 
to the rites of the Livorno community", hymns, verses 
and piyyutim recited on fast-days at the time the Torah 
scroll is removed from the Holy Ark and upon its return 
to the ark. Livorno, 1851.
Handsome manuscript in very good condition. Illustrated 
title page. Black ink on high-quality thick light bluish 
paper. Charming square script in large vowelized 
lettering. Instructions in small unvowelized script. Wide 
margins. 
Handsome contemporary leather binding, with 
embossed ornaments. A lace ending in two pompons is 
attached to the binding for use as a bookmark.
Written on the title page: "Made by Yehuda Rokach… in 
the beautiful city of Livorno to beseech the Lord… during 
the fast-day prayers". Perhaps the writer, "Yehuda 
Rokach" is R. Yehuda Rokach who was born in Livorno 
in 1840, and served as teacher in the Rabbinical Beit 
Midrash in Livorno - son-in-law of R. Eliyahu Ben-Amozag 
(died in 1899). If he is indeed the writer, this manuscript 
was written at the time he was only 11 years old.

 21c
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22. כתב-יד, חידושי סוגיות מאת רבי דוד מודנה - איטליה, המאה ה-16 - חיבור שלא נדפס

כתב-יד, חידושי סוגיות והלכות בדיני חושן משפט, מאת רבי דוד מודנה. ]איטליה, המאה ה-16[. 
אוטוגרף המחבר. כתיבה איטלקית רהוטה. חלק מחיבור ארוך שכתב רבי דוד מודנה. חיבור זה לא נדפס. 

כולל חידושים וסיכומי סוגיות ושיטות בדיני חושן משפט ]בין הסוגיות: טוענין ליורש וללוקח, דינא דבר מצרא, דין 
גוד או איגוד, שבועת היסת, מתנה ע"מ להחזיר, זכין לאדם שלא בפניו, ועוד סוגיות רבות[. 

הכותב מסכם ומרחיב על השיטות השונות בגמרא, מביא את בעלי התוספות וחכמי ספרד, מביע את דעתו או מכריע 
את ההלכה בסוגיה ]"וטעם נכון נ"ל בדבר... והוא הטעם הראשון שכתבנו... ואתיא כסברא שנייה שכתבתי" )]9א[(; 
"רש"י בספרים שלנו כך היא הגירסא... וכגירסא זו עצמה תמצא בפרש"י שנדפס סביבות האלפסי ועל האופן הזה ג"כ 
תמצא בפי' הר"ן... ולפי' נ"ל כי הגירסא נכונה כמו שנמצא בפסקי הרא"ש..." )]11ב[(; "ועכשו נחזי אנן בההיא דאחי 
ושותפי שהזכירו בתלמוד ונדקדק על כל דברי המפרשים ומחלקתם וסברתם..." )]12ב[(; "ולברר דברי רב האי נרחיב 
בפירושם מעט..." )]13א[(; "וראשון נ"ל עקר", "ויראה לי", "נ"ל להביא ראייה" )]16[(, "ואני הצעיר אומר... דאין מקום 
לדין זה במקומנו שאין כותבין שום כלי בפרטות אלא כולל מעות ותכשיטין יחד, וכן אומר אני... וכן אומר אני... נר' 
דלפי מנהגנו..." )]23ב[(; "ולשון זה מסופק לי מאד..." )]24ב[(; "ולכל מי שיביא הכתוב הלז, מנהג הוא בזמננו... ובזמננו 

שרגילין לכתוב בשטרות לכל מי שיביא הכתוב" )]25א[(, ועוד[.
דמיון  שהוטל  "מס  המסים:  בנושא  פסק  מופיע  לדף  ומעבר  המס",  גבית  לענין  הערכה  "סדר  מופיע  ]21א[  בדף 
הוייסימ"י )vigessima, מס אחד מעשרים( שיצא הבריו"ו )breve, צו( וכל כיוצא בזה ועדיין לא יצאו גובי המס הנק' 
קומיסארי' )commissario( ימים שבינתים יצא אחד מבני המלכות והלך לו למלכו' אחרת או כעין שנמצא בימים 
הללו מוכרין עסקם או פרגמטיא שלהם או משכירין לאחר, יש ללמוד מדברי הר"ן... כללים אחרים אני למד מדבריו 
שם שאפי' ת"ח שתורתו אומנותו אינו נפטר מן הוייסימ"י הללו. גם זאת אני למד משם שעד שלא הוטל המס יכול 

אדם לעשות השתדלות להיות מוצא מכלל פורעי המס".
נוסף נמצא  Wallach(. חלק  חלק אחר של החיבור )שצילומו נמצא באתר הספריה הלאומית, כת"י 372  ידוע על 
בספריית המדינה במוסקבה ) כת"י מוסקבה - גינצבורג 801-800(, ובגוף כתב-היד שם מופיעה השנה שי"ח )1558(.      

ידועים מספר חכמים איטלקיים בשם רבי דוד מודנה, שחיו ופעלו במאות ה-15 וה-16, אחד מהם היה תלמידו של 
המהרי"ק. לא ברור לנו מי הוא המחבר שלפנינו.

]31[ דף. 29 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בלאי וקרעים במספר דפים. דפים מנותקים.

פתיחה: $5000
הערכה: $10,000-15,000

22. Manuscript, Novellae by Rabbi David Modena - Italy, 16th Century - Unprinted 
Composition 

Manuscript, novellae and laws on treatises of Choshen Mishpat, by R. David Modena. [Italy, 16th 
century].
Handwritten by the author. Cursive Italian Hebrew script. Part of a hitherto unprinted long 
composition written by R. David Modena. 
Includes novellae and summaries of treatises and views on the laws of Choshen Mishpat. 
The writer reviews and expands on the Talmud and cites the Ba'alei HaTosfot and the Spanish 
sages and expresses his opinion or determines the halacha of that treatise (see Hebrew description 
for examples).
Another section of this composition is known (see digitized manuscripts on the NLI website, 
Wallach Manuscript 372). Another section exists in the Russian State Library in Moscow (Moscow 
Manuscript - Ginzburg 800-801), and that manuscript is dated 1558.
Several Italian sages with the name R. David Modena lived during the 15th and 16th centuries. 
One was the disciple of the Maharik. We are not certain of the identity of the author of this 
manuscript.
[31] leaves. 29 cm. Good-fair condition. Stains, wear and tears to several leaves. Detached leaves. 

Opening price: $5000
Estimate: $10,000-15,000
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23. כתב-יד - שיטה למסכת כריתות - מאת רבי משה כרייף מתוניס, בעל "באר משה" )אבי אמו של בעל "משמרות כהונה"( 
- חיבור שלא נדפס

כתב-יד, חידושים על מסכת כריתות, מאת רבי משה כרייף. ]תוניס, 
שנות הת"ק, המאה ה-18[.

הוספות  עם  מחבר,  של  אוטוגרפית  בכתיבה  נדפס,  שלא  חיבור 
רישום בכתב-יד שונה:  ומחיקות. בראש העמוד הראשון  תיקונים 

"חי' כריתות להרב הכולל כמהר"ר משה כרייף".
רבי משה כרייף )כ'רייף(, מגדולי חכמי תוניס באמצע שנות הת"ק 
ורבי  צרפתי  צמח  רבי  של  תלמידם  בערך(.  תק"ס  בשנת  )נפטר 
תוניס  ראב"ד  יצחקי  הכהן  היה רבי שמואל  לומברוזו. חתנו  יצחק 
"משמרות  בעל  יצחקי  אברהם  רבי  אבי  תקס"א-תקס"ד,  בשנים 
כהונה" )תקס"ב-תרכ"ה(. חיבורו "באר משה" על מסכת נזיר נדפס 
בליוורנו תרי"ב )ע"י תלמידו רבי דוד בונאן בעמ"ח שו"ת "די השב", 
בנו של רבי יצחק בונאן הראשון(. ספרו "באר משה" על מסכת נזיר 
מובא רבות בספרי המפרשים, וליקוטים מאותו חיבור חשוב נדפסו 
לא  שלפנינו  החיבור  והדר".  "עוז  של  הש"ס  במהדורת  לאחרונה 

נדפס עדיין.
חיבור זה נזכר בספר "תולדות חכמי תונס" )מערכת מ', עמ' רמט(, 
הכותב  הת"ר(,  בשנות  תוניס  )מחכמי  טנוג'י  כהן  יוסף  רבי  מאת 

בערכו: "ושמעתי כי חיבר שיטות אחרות בש"ס, וראיתי שיטה על 
מסכת כריתות בכת"י". 

בתוך הדברים מציין המחבר לחידושיו על מסכתות אחרות: למסכת 
יא/ב מדפי המסכת(,  לדף  בחידושים  ראה  )במספר מקומות,  נזיר 
למסכת  יג/א(,  ולדף  יב/א  לדף  בחידושים  )ראה  בכורות  למסכת 
פסחים ומסכת קידושין )חידושים לדף יד/א, לדף טז/א ולדף כא/א(, 
למסכת בבא קמא )חידושים לדף כ/ב(. המחבר מזכיר שמועות ללא 
שהקשה  מי  "יש  מקשים",  "שמעתי  "שמעתי",  אומרם:  שם  ציון 
לי". הוא מזכיר חידושים מספרי האחרונים, חלקם מבני דורו, ראה 
למשל בחידושים לדף יג/ב, שם הוא מביא את בן-דורו רבי אליהו חי 

בורגיל מחכמי תוניס: "ועיין בס' מגדנות נתן נר"ו".
וכתמים.  בינוני. בלאי  ]67[ דף. כ-128 עמ' כתובים. 20 ס"מ. מצב 

נזקי עש על הטקסט. גליונות רופפים. כריכה בלויה ומנותקת.
מצורף מכתב אישור מומחה לכתבי יד רבניים.

פתיחה: $2000
הערכה: $4000-6000

23a
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23. Manuscript - Shita L'Masechet Kritot - By Rabbi Moshe Kurayif of Tunisia, Author of Be'er Moshe 
(Maternal Grandfather of the Author of Mishmerot Kehuna) - Unprinted Composition 

Cohen Tanuji (a Tunisian sage in the 18th century), who 
writes: "I have heard that he authored other Shitot on 
the Talmud and I saw a handwritten Shita on Tractate 
Keritot". 
In the manuscript, the author refers to his novellae on 
other tractates: Tractates Nazir, Bechorot, Pesachim, 
Kiddushin and Bava Kama. In many places, the author 
mentions teachings he heard without noting their 
sources: "I have heard", "I have heard a question", 
"Someone asked me". He cites novellae written in books 
by Achronim, some from his time, see for example leaf 
13v, with mention of his cousin R. Eliyahu Chai Burgil, a 
Tunisian sage: "See the book Migdanot Natan".
[67] leaves. Approximately 128 written leaves. 20 cm. Fair 
condition. Wear and stains. Worming affecting text. Loose 
sheets. Worn, detached binding.
Enclosed is a report of an expert on rabbinical 
manuscripts.

Opening price: $2000
Estimate: $4000-6000

Manuscript, novellae on Tractate Keritot, by R. Moshe 
Kurayif. [Tunisia, 18th century].
Hitherto unprinted composition, autograph writing 
of the author, with corrections and erasures. At the 
beginning of the first page is an inscription in a different 
handwriting: "Novellae on Kritot by R. Moshe Kurayif". 
R. Moshe Kurayif leading Tunisian sage of the 18th 

century (died c. 1800) was a disciple of R. Tzemach 
Tzorfati and of R. Yitzchak Lumbroso. His son-in-law was 
R. Shmuel HaCohen Yitzchaki, Rabbi of Tunisia during 
1801-1804, father of R. Avraham Yitzchaki, author of 
Mishmerot Kehuna (1802-1864). His composition Be'er 
Moshe on Tractate Nazir was printed in Livorno in 
1852 (by his disciple R. David Bunan, author of the De 
Hashev responsa, son of R. Yitzchak Bunan the first) and 
is cited extensively in the books of the commentators, 
and compilations of this important work has recently 
been printed in the Oz V'Hadar Talmud edition. This 
composition has not yet been printed.
This composition is mentioned in the book Toldot 
Chachmei Tunis (Ma'arechet 40, p. 249), by R. Yosef 
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24. כתב-יד - חיבורים על הש"ס "מקל יעקב" ו"בכורתו ליעקב" - מאת רבי יעקב בן זקן, מגדולי חכמי תוניס - חיבורים שלא 
נדפסו

כתב-יד, ספר "מקל יעקב" על מסכת מכות, וספר "בכורתו ליעקב" 
על מסכת בכורות - חיבורים שלא נדפסו, מאת רבי יעקב בן זקן. 

]תוניס, תק"צ-ת"ר בקירוב, המחצית הראשונה של המאה ה-19[.
כאן  נמצא  מכות  מסכת  על  החיבור   - נדפסו  שלא  חיבורים  שני 
בשלמותו, ואילו החיבור על מסכת בכורות חסר בתחילתו )מתחיל 
מכות,  ואילך, במסכת  יט  )מדף  החיבור  רוב  יז של המסכת(.  מדף 
ומדף ב' בספירה השניה במסכת בכורות( בכתיבה אוטוגרפית של 
והוספות בתוך הטקסט ובשולי הדפים. כ-42  מחבר, עם תיקונים 
והדפים  המחבר  )הקדמת  מעתיק  בכתב-יד  נכתבו  כנראה  דף 
בכורות(.  בתחילת מסכת  דף  ו-]כה[  מכות,  של מסכת  הראשונים 
"הצעיר  המחבר  שם  חתום  ב/1(  )דף  המעניינת  ההקדמה  בסיום 

יעקב ן' לא"א אלעזר ן' זקן נ"ע הי"ד". 
מחכמי  ורבותיו  רעיו  בשם  דברים  המחבר  מביא  הדברים  בתוך 
לי"  תריץ  נר"ו  בסיס  ישועה  כמה"ר  המובהק  הרב  "ומורי  תוניס: 
)מכות, דף ה/1(; "וכן הקשה מוה"ר כמוהר"י בסיס נר"ו" )מכות, דף 
יב/1(; "... רצה ליישב ידי"ן ]ידיד נפשי[ הרב הכולל כמה"ר אברהם 
חג'אג' נר"ו" ]בעל "זרעו של אברהם"[ )מכות, דף כז/2(; "ובהתווכחי 
בזה עם הרב הכולל כה"ר שמואל צפ'ג' נר"ו השיב לי..." )מכות, דף 
"ובהרצותי  ]יב[/2(;  "ובני הישיבה ה"י תירצו" )בכורות, דף  כח/2(; 
ושלם הדיין  נפשי החכם  ]ידיד  ידי"ן החו"ש הדו"מ  דברי אלה עם 
]טו[/1(;  )בכורות, דף  נר"ו כה הראני"  כה"ר אברהם הכהן  ומצויין[ 
נר"ו"  צפ'ג'  ישועה  כה"ר  הדו"מ  החו"ש  עם  בזה  "ובהתווכחי 

)בכורות, דף ]יז[/1(.
)נפטר תרי"ז( מגדולי חכמי תוניס במפנה שנות  זקן  בן  יעקב  רבי 
הת"ק והת"ר, דיין בעיר תוניס בבית דינו של רבי ישועה בסיס ורבי 

בעל  יצחקי  אברהם  רבי  של  בתורה"  "עמיתו  )השני(.  בורגיל  נתן 
"משמרות כהונה" )תקס"ב-תרכ"ה( - שהספידו בתואר זה )ראה: 
בשנת  טו(.  בדרוש  שם  וראה  יח,  דרוש  מז/2,  דף  כהונה",  "חסדי 
תרי"א הדפיס בנו רבי אלעזר סדר סליחות ותקון חצות, בעיר ליוורנו, 
כשבראש הספר הקדמה מאביו הרב "הקדמת החכם השלם והדו"מ 
כמה"ר יעקב בן זקן זלה"ה, מרביץ תורה בעיר תונס יע"א", וחותם 
החכם  אבי  לאדוני  ]בן  כה"ר  החו"ן  בלא"א  יעקב  "הצעיר  בסופה 
]נוחו עדן, ה' יקום דמו[".  נ"ע הי"ד  ן' זקן  אלעזר  ונבון כבוד הרב[ 
ב"סדר סליחות" זה מופיעים הלכות ומנהגים מאת רבי יעקב בן זקן, 
והינם אחד המקורות למנהגי תוניס. חידושים ומנהגים הובאו בשמו 
חג'אג',  למוהר"א  אברהם"  של  "זרעו  )בספר  תוניס  חכמי  בספרי 
תוניס, מהשנים  כתבי תקנות עם רבני  והוא חתום במספר  ועוד(, 
תר"י-תרט"ו. כתבי ידו האחרים לא נדפסו. בהקדמת הספר שלפנינו 
מוזכר חיבור נוסף שחיבר בשם "נדר יעקב" על הלכות נדרים. כתב 
לחכמי  הגדולים  ב"שם  מאזוז  שלמה  ע"י רבי  מוזכר  שלפנינו,  היד 
תונס" )מערכת ז', בסוף ספר "חשק שלמה", ח"ב(, הכותב כי ראה 

כתב-יד של ספרו "מקל יעקב". 
 20 - סה"כ כ-174 עמ' כתובים.  ]2[ דף  ב-יז, ב-יא,  ]כה[,  לה דף; 
וחוסרים  פגיעות  הטקסט.  על  עש  ונזקי  בלאי  בינוני.  מצב  ס"מ. 
בטקסט בכ-5 דפים ראשונים ובשולי כ-15 דף בהמשך. ללא כריכה.

מצורף מכתב אישור מומחה לכתבי יד רבניים.

פתיחה: $2000
הערכה: $4000-6000
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not printed. In the introduction to this book, another 
composition he wrote titled Nadar Ya'akov on Hilchot 
Nedarim is mentioned. This manuscript is mentioned 
by R. Shlomo Mazuz in Shem HaGedolim L'Chochmei 
Tunis" (Ma'arechet 7, at the end of the book Cheshek 
Shlomo, Part 2), who writes that he saw the manuscript 
of the book Makel Ya'akov.
35 leaves; [25], 2-17, 2-11, [2] leaves – total of approx. 174 
written leaves. 20 cm. Fair condition, wear and worming to 
text. Damages and lacking text to approx. first five leaves and 
to the margins of approx. 15 other leaves. Unbound.
Enclosed is a report by an expert on rabbinical 
manuscripts.

Opening price: $2000
Estimate: $4000-6000

24. Manuscript - Compositions on the Talmud, 
Makel Ya'akov and Bechorato L'Ya'akov - By Raabi 
Ya'akov Ben Zaken, a Leading Tunisian Sage - 
Unprinted Compositions

Manuscript, Makel Ya'akov on Tractate Makot, and 
Bechorato L'Ya'akov on Tractate Bechorot – hitherto 
unprinted compositions, by R. Ya'akov Ben Zaken. 
[Tunisia, c. 1830-1840].
Two unprinted compositions: Makel Ya'akov on Tractate 
Makot is complete, whereas the composition on 
Tractate Bechorot is lacking at the beginning (begins 
at leaf 17 of the tractate). Most of the composition 
is in the author's handwriting, with corrections and 
additions in the text and on the margins (from leaf 
19 and on, commentary on Tractate Makot and from 
leaf 2 of the second pagination, on Tractate Bechorot). 
Approximately 42 leaves are apparently written in the 
handwriting of the copier (the author's introduction 
and first leaves of Tractate Makot, and [25] leaves at 
the beginning of Tractate Bechorot). At the end of the 
interesting introduction (leaf 2/r) the author signed 
"Ya'akov Ibn Elazar Ibn Zaken".
In the composition, the author cites his companions and 
teachers who were Tunisian sages: "My close teacher" R. 
Yeshu'a Basis; "My bosom friend" R. Avraham HaCohen 
[author of Mishmerot Kehuna]; "My bosom friend" 
R. Avraham Chajaj [author of Zar'o shel Avraham]; R. 
Shmuel Tzafaj; R. Yeshu'a Tzafaj, etc.
R. Ya'akov Ben Zaken (died in 1857) was a leading 
Tunisian sage in the 19th century, a dayan in the city of 
Tunis in the Beit Din of R. Yeshu'a Basis and R. Natan 
Burgil (the second). He studied Torah with R. Avraham 
Yitzchaki, author of Mishmerot Kehuna (1802-1864) 
and R. Yitzchaki eulogized R. Ya'akov referring to him 
as "My Torah companion" (see Chasdei Kehuna, p. 
47/v, Derush 18, see ibid Derush 15). In 1851, his son R. 
Elazar printed Selichot and Tikun Chatzot in Livorno. 
This book has an introduction by his father - "the 
introduction of the sage R. Ya'akov Ben Zaken, who 
taught Torah in the city of Tunis", and he signs at the 
end: "Ya'akov son of Elazar Ibn Zaken". Novellae and 
customs are cited in his name in books authored by 
Tunis sages (in Zar'o shel Avraham by R. A. Chajaj, etc), 
and he also signed a number of regulations with Tunis 
rabbis during 1850-1855. His other manuscripts were 
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25. כתב-יד - "עמודי שש" ו"בגדי שש" - חידושים על הש"ס והשו"ע - מאת רבי שלמה שמאמא בעל "בגדי שש" - חיבורים 
שלא נדפסו

כרך גדול בכתב-יד. מקבץ חיבורים שלא נדפסו, בכתב-ידו של רבי 
שלמה שמאמא בעל "בגדי שש". ]תוניס, מפנה שנות הת"ק והת"ר, 
ראשית המאה ה-19[. כתיבה אוטוגרפית של המחבר עם הוספות 

והערות רבות בשולי הדפים.
חידושים  כתובות,  מסכת  על  ]חידושים[  שיטה  כולל:  זה  כרך 
מגילה,  מנחות,  זבחים,  חולין,  זרה,  עבודה  מסכתות  על  וליקוטים 
סנהדרין, בבא קמא, יבמות. חידושים על שו"ע אורח חיים, יורה דעה 

וחושן משפט. 
המחבר חותם את שמו במקומות שונים, ראה למשל בראש דף עו/1 
כותרת: "בגדי שש - ש"ש ר"ת שלמה שמאמא". בהגהה בדף קיט/1 
"ב' האותות האלו קס"ח קס"ט נעתקו בסי' קכ"ט  כותב המחבר: 

מספר בגדי שש לי אני הצעיר ש"ש אנכי".
בכותרות העמודים מופיעים שמות שונים: "בגדי שש", "שיירי בגדי 
שש", "בית תפילה", "בגדי ישע", "בהט ושש", "עמודי שש", "שיירי 
"ליקוטים",  שש[,  לעמודי  ]השמטות  עמודי"  "ביני  שש",  עמודי 
ליקוט  ברובו  הינו  זה  כרך  הנראה,  כפי  ועוד.  כתנות שש"  "ליקוטי 
ומסודרים  ערוכים  היו  שכבר  האחרים  חידושיו  לספרי  השמטות 
עמ"י  "בינ"ו  קיב/1:  דף  שבראש  בכותרת  למשל  ראה   - לדפוס 
עש"ו. ס' מכניסי שש, זה דבר השמטה אשר לא באו בספרי הקטן 
בגדי ש"ש על השלחן הטהור, ה' אלקים יעזר לי להדפיסם אז יצא 
אלה הבגדים איה"ב ]אם יזכה  עתק ספר הלז ויכנסו דברי בתו']ך[ 
ה' בחיים[...". החיבור הראשון שבכרך הינו חיבור ערוך ומסודר על 
ולא ליקוטי השמטות, כבשאר הכרך. רוב הדברים  מסכת כתובות, 
הדברים  שנדפס,  במיעוט  גם  נדפסו.  לא  שלפנינו  שבכתב-יד 

שבכתב-היד שונים מאד מהנדפס.
שלי"  "בזכרונות  שכתבתי  במה  לעיין  המחבר  מציין  קט/1  בדף 
המזרח,  חכמי  בין  מקובל  כינוי  הוא   - "זכרונות"  קונטרס  ]חיבור 
לספרי כללים מקוצרים שכתבו[. במקומות רבים מזכיר המחבר את 
"כתנות  הרמב"ם,  על  המלך"  ו"יד  המלך"  "בית  האחרים:  חיבוריו 

שש" על התורה, "בגדי שש" על השו"ע, ו"עמודי שש" על הש"ס. 
רבי  ורבו  מורו  של  מספרו  דברים  מזכיר  הוא  קמ-קמא  בדפים 
יצחק טייב בעל "ערך השולחן" )נפטר תק"צ(, בתואר "מה"ר נר"ו". 
מזכיר המחבר דברים  ועוד(  פד/1  דף  פב/2,  )דף  במספר מקומות 
]רבי  זלה"ה"  הרב  "מורי  "מהרי"ן",  ורבו  ממורו  ה'"  "לימודי  מספר 
יהודה נגאר בעל "לימודי ה'", נפטר אחרי תקצ"ב[. במספר מקומות 
יוסף )דף עד/1; צא/2;  הוא מביא קושיות וחידושים בשם בנו רבי 
ועוד - בדף קעז/1 הוא משבח את דברי בנו: "והיטב אשר דיבר אור 
דברים  המחבר  מביא  סג/2  בדף  ימין יוסף הי"ו"(.  עין  חיבת  עיני 
בשם שד"ר טבריה הרב אלחדיף: "וזה ימים שמעתי מרחימו דנפשין 
הרב מהר"א אלחדיף נר"ו שד"ר עה"ק טבריא תובב"א" ]רבי אברהם 
אלחדיף / או אחד מצאצאיו בשם רבי אהרן או רבי אברהם. בספר 
אברהם  רבי  של  שליחותו  מוזכרת   559 עמ'  ישראל  ארץ  שלוחי 

בשנים  צפון-אפריקה  במדינות  שסבב  טבריה  מחכמי  אלחדיף, 
תקמ"ז-תקנ"א. בספר "טוב רא"י - חכמי טבריה", עמ' צז-צח, מובא 
שרבי אברהם אלחדיף הראשון חזר משליחותו זאת בשנת תקנ"ט 

ונפטר בארם-צובה[.
מעניינים דבריו )בסוף דף מז/1( על חסרון ספרים בספרייתו, שם 
מוסיף  כשהוא  אפרים",  "מחנה  הספר  מלשון  קטע  מעתיק  הוא 
להתנצל על כך: "... זהו ת"ד ]תורף דברי[ הרב, והעתקתי כל לשונו 
יען כי בעונותי הרבים לא זכיתי להיות שלי כ"א ]כי אם[ ע"י שאלה 

והי"ח ]וה' ימלא חסרוני[".
ה-19  בראשית המאה  תוניס  )השני(, מחכמי  רבי שלמה שמאמא 
)נפטר תרט"ו(, ממשפחת שמאמא הנודעת לתהילה, שרבים מבניה 
שימשו כרבנים ומנהיגי הקהילה היהודית בתוניס. תלמידם של רבי 
"בגדי  נגאר. ספרו  יהודה  ושל רבי  "ערך השולחן"  טייב בעל  יצחק 
שש" )ליוורנו, תרכ"ו(, נדפס ע"י נכדיו, כעשר שנים לאחר פטירתו. 
בעוד  שו"ע,  חלקי  שלשת  על  החידושים  את  כולל  הנדפס  הספר 
החידושים על חלק חושן משפט נאבדו במהלך ההדפסה. רבי שלמה 
שמאמא היה מחבר פורה, שחיבר ספרים על הש"ס )"עמודי שש"(, 
על התורה )"כתונת שש"(, על הרמב"ם )"בית המלך"(, ועל השו"ע 
)"בגדי שש", "בית תפילה", "בגדי ישע"(. כתבי ידו שלא נדפסו נזכרו 
)מחכמי  טנוג'י  כהן  יוסף  רבי  מאת  תונס"  חכמי  "תולדות  בספר 
תוניס בשנות הת"ר(, הכותב בערכו )מערכת ש', עמ' רצה(: "מהר"ר 
שלמה בן ר' שמואל שמאמה, בעל בגדי שש על ש"ע ושאר ספרים 
כשלשים ספרים בכת"י - ואני הצעיר ראיתים בבית מדרשו. ספר 
יו"ד ואה"ע, ועל חשן משפט נאבד  בגדי שש נדפס על ש"ע או"ח 

להם בעת הדפוס".
רבי שלמה שמאמא מוזכר רבות בספר "משמרות כהונה" לרעו רבי 
אברהם יצחקי )תקס"ב-תרכ"ה(, המביא חידושים בשמו, בתארים: 
"ידידינו מהרש"ש", "עמיתנו מהרש"ש". בהספד שנשא עליו כותב 
ושלם  החכם  מאח,  בתורה דבק  "עמיתי  יצחקי:  אברהם  רבי  עליו 
הדיין ומצויין, שקדן בתורה כמה"ר שלמה שמאמא תנצב"ה" ]חסדי 

כהונה דרוש כ'[. 
]157[ דף. )מספור דפים עד דף קעט, אך באמצע חסרים דפים רבים, 
רובם הוצאו במקור מן הכרך ]לפי התוכן נראה, שהדפים שהוצאו 
היו דפים ריקים[ ומיעוטם אבדו וחסרים - המספור הקיים: א, ד-נ, 
דף  קיב-קעט  צו-קט,  צא-צב,  פז-פט,  עא-פה,  ]סז[-סח,  נט-סג, 
דפים  רב.  בלאי  בינוני-גרוע.  מצב  ס"מ.   30.5 דפים(.   157 סה"כ   -

מנותקים. כתמים ונזקי רטיבות. פגעי עש על הטקסט. לא כרוך.
מצורף מכתב אישור מומחה לכתבי יד רבניים.

פתיחה: $4000
הערכה: $6000-8000
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25. Manuscript - Amudei Shesh and Bigdei Shesh - Novellae on the Talmud and on the Shulchan Aruch - By 
Rabi Shlomo Scemama, Author of Bidgei Shesh - Unprinted Compositions

returned from this mission in 1899 and died in Aleppo].
Interestingly, he notes (at the end of leaf 47/r) the 
lack of books in his library. There he copies a section 
from the book Machane Efraim with the apology: "...I 
have copied his entire language because due my great 
transgressions, I did not merit owning a copy, rather I 
had to borrow one".
R. Shlomo Scemama (the second), a Tunisian sage at the 
beginning of the 19th century (died 1855), descended 
from the illustrious Scemama family that boasted many 
rabbis and Jewish community leaders in Tunisia. Disciple 
of R. Yitzchak Taib, author of Erech HaShulchan and of 
R. Yehuda Nagar. His book Bigdei Shesh (Livorno, 1886), 
was printed by his grandsons about 10 years after his 
death. The printed book contains his novellae on the 
three parts of the Shulchan Aruch, whereas his novellae 
on Choshen Mishpat were lost during the printing. 
R. Shlomo Scemama was a prolific author who wrote 
books on the Talmud (Amudei Shesh), on the Torah 
(Ketonet Shesh), on the Rambam (Beit HaMelech) and 
on the Shulchan Aruch (Bigdei Shesh, Beit Tefilla, Bigdei 
Yesha). His manuscripts which were not printed are 
mentioned in the book Toldot Chachmei Tunis by R. 
Yosef Cohen Tanuji (a Tunisian sage of the 19th century), 
who writes (Ma'arechet Shin, p. 295): "R. Shlomo son 
of R. Shmuel Scemama, author of Bigdei Shesh on 
the Shulchan Aruch and other books, approximately 
30 manuscript of books and I have seen them in his 
Beit Midrash. Bigdei Shesh on Shulchan Aruch Orach 
Chaim, Yoreh De'ah and Even HaEzer has been printed, 
however [the manuscript] on Choshen Mishpat has 
been lost during printing".
R. Shlomo Scemama is often mentioned in the book 
Mishmerot Kehuna by his friend R. Avraham Yitzchaki 
(1802-1864), who cites novellae in his name and 
mentions him by the title, "Our friend, the Maharshash". 
In a eulogy for R. Scemama, R. Avraham Yitzchak writes: 
"My Torah companion to whom I am closer than a 
brother, the wise and perfect and excellent dayan, 
diligent in Torah study R. Shlomo Scemama" [Chasdei 
Kehuna Derush 20].
[157] leaves. (Leaves are paginated until leaf 179, but many 
leaves are missing, most originally removed from the volume 
[according to the content, the leaves which were removed 
seem to have been blank] and a minority were lost and are 
lacking. The existing pagination: 1, 4-50, 59-63, [67]-68, 
71-85, 87-89, 91-92, 96-109, 112-179 leaves – total of 157 
leaves). 30.5 cm. Fair-poor condition. Heavy wear. Detached 
leaves. Stains and dampness damages. Worming affecting 
text. Unbound.
Enclosed is a report  by  an expert on rabbinical 
manuscripts.

Opening price: $4000
Estimate: $6000-8000

Large handwritten volume. Anthology of unprinted 
compositions, in the handwriting of R. Shlomo 
[Solomon] Scemama, author of Bigdei Shesh. [Tunisia, 
mid-19th century]. Autograph writing of the author with 
many marginalia containing additions and notations.
This volume contains: Shita [novellae] on Tractate 
Ketubot, novellae and compilations on Tractates 
Avodah Zara, Chulin, Zevachim, Menachot, Megillah, 
Sanhedrin, Bava Kama, Yevamot. Novellae on Shulchan 
Aruch Orach Chaim, Yoreh De'ah and Choshen Mishpat.
The author signed his name in various places, see for 
example the beginning of leaf 76/r: "Bigdei Shesh – 
Shesh initials of Shlomo Scemama". In a gloss on leaf 
119/r, the author writes: "These two Otot 168-169 were 
copied in Siman 129 from the book Bigdei Shesh, 'Sas 
Anochi' (Sas, his Hebrew initials)".
Various names appear on the titles of the pages: Bigdei 
Shesh, Sheyarei Bigdei Shesh, Beit Tefilla, Bigdei Yesha, 
Bahat VaShesh, Amudei Shesh, Sheyarei Amudei Shesh, 
Bene Amudei [omissions of Amudei Shesh], Likutim, 
Likutei Kutnot Shesh, etc. Apparently, this volume is 
primarily a compilation of omissions from his other 
books of novellae which were already edited and 
prepared for print, see for example, the title at the 
beginning of leaf 112/r. The first composition of this 
volume is an edited work on Tractate Ketubot and not 
a compilation of omissions as is the rest of the volume. 
Most of the teachings in this manuscript were not 
printed. The minority which was printed varies from this 
manuscript.
On leaf 109/r, the author notes to see that which 
he wrote "in my Zichronot" [a composition named 
Zichronot, a common name among Oriental sages for 
abbreviated books of rules which they wrote]. In many 
places, the author mentions his other compositions: 
Beit HaMelech, Yad HaMelech on the Rambam, Kutnot 
Shesh on the Torah, Bigdei Shesh on the Shulchan Aruch 
and Amudei Shesh on the Talmud.
On leaves 140-141, he mentions teachings from the 
book of his teacher R. Yitzchak Taib, author of Erech 
HaShulchan (died in 1830). In several places (leaf 82/v, 
leaf 84/r and more) the author cites the book Limudei 
Hashem by his teacher "Maharin", "My teacher the 
Rabbi" [R. Yehuda Nagar, author of Limudei Hashem, 
died after 1832]. In several places, he cites queries and 
novellae in the name of his son R. Yosef (leaf 74/r; 91/v; 
etc. on Leaf 177/r he praised the words of his son, Yosef). 
On leaf 63/v, the author cites the Tiberias emissary R. 
Alchadif [R. Avraham Alchadif or one of his descendants 
named R. Aharon or R. Avraham. In the book Sheluchei 
Eretz Yisrael p. 550, the mission of R. Avraham Alchadif 
the first is mentioned. He was a Tiberias sage who 
travelled throughout North African countries during 
1887-1891. Written in the book Tov Re'i – Chachmei  
Tiberias, pp. 97-98, that R. Avraham Alchadif the first 
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26. כתב-יד, ספר הכוונות ישן - שנות הש' - עם קטעים חדשים, לא ידועים

המאה  מפנה  הש',  שנות  ]דמשק?/צפת?,  הכוונות.  ספר  כתב-יד, 
ה-17[.

מהעריכה   - ישן"  הכוונות  "ספר  בשם  הידועה  מהדורא-קמא 
שאינם  חדשים  קטעים  שני  עם  ויטאל.  חיים  רבי  של  הראשונית 

מופיעים בכתבי היד הידועים של המהדורא-קמא.
כתב-היד חסר דפים בתחילתו ובסופו ואינו שלם )מתחיל בדף יב 
ומסיים בדף עח(. כתיבת סופר, בכתיבה מזרחית-בינונית רהוטה 
ונאה, עם כותרות בכתיבה מרובעת קליגרפית - בסגנון כתבי היד 
שתי  נמצאות  שלפנינו  היד  בכתב  בדמשק.  וסופריו  מהרח"ו  של 
הנדפסים  הכוונות  בספרי  מופיעות  אינן  אשר  חדשות,  פסקאות 
סוד  בענין  שלם  קטע  יז/1  בדף  ראה  הידועים.  היד  בכתבי  ואינן 
אינו  )וכנראה  אחרים  במקורות  נמצא  שאינו  הציצית,  עשיית 
מעריכת מהרח"ו, אלא מכתבי ה"חברים" ורבי משה יונה(; בדף כד/2 
קטע בענין כניסת בית הכנסת והקפת התיבה, בו מובאים דברים 

ממהרח"ו בשם מורו האר"י ובשם חבירו רבי אליה פאלקון, ובהם 
קטע שתוכנו לא נמצא בספר הכוונות המודפס. 

לפנינו כתב-יד חשוב, שנכתב כנראה בחיי המחבר, רבינו המהרח"ו, 
ידי  על  שנעתק  ויתכן   ,)1590-1620( בערך  ש"נ-ש"פ  השנים  בין 

אחד מתלמידיו או שומעי לקחו של מהרח"ו.
איכותי.  נייר  בעמוד.  כתובות  שורות  כ-38  ס"מ.   20.5 דף.  יב-עח 
ונזקי עש. דפים מנותקים וכתמים. כריכת  מצב בינוני. פגעי בלאי 

עור בעיבוד עממי עם שרידי לולאות לסגירה, בלויה ומנותקת.
תוכן  את  שחקר  של רב-מקובל  ]מצורפת[  דעת  חוות  עפ"י  נכתב 

כתב היד.

פתיחה: $18,000
הערכה: $25,000-35,000

26a
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26. Manuscript, "Sefer HaKavanot Yashan" - 16th/17th Century - With New, Unknown, Passages

leaf 24v is a section about entering the Beit HaKnesset 
and encircling the teva (stand of the shatz), with 
teachings of the Maharchu in the name of his teacher 
the Ari and in the name of his companion R. Elya 
Palkon, including a passage which does not appear in 
the printed version of Sefer HaKavanot.
This is an important manuscript, apparently written 
during the lifetime of the author, R. Chaim Vital, c. 
1590-1620, and possibly copied by one of his disciples.
12-78 leaves. 20.5 cm. Approximately 38 written lines per 
page. High-quality paper. Fair condition, wear and worming. 
Detached leaves and stains. Folk-crafted worn and detached 
leather binding with remnants of loops for fastening. 
This description was based on the enclosed report 
of a kabbalist Rabbi who studied the content of the 
manuscript.

Opening price: $18,000
Estimate: $25,000-35,000 

Manuscript, Sefer HaKavanot. [Damascus?/Safed?, turn 
of the 17th century].
Mahadura Kama (first edition) known as "Sefer 
HaKavanot Yashan" - from the first editing by R. Chaim 
Vital. With two new passages which do not appear in 
the known manuscripts of the Mahadura Kama.
This manuscript is incomplete, lacking leaves at the 
beginning and at the end (begins at leaf 12 and ends at 
leaf 78). Scribal writing, charming semi-cursive Oriental 
script, with titles in square calligraphic lettering - in 
the characteristic style of R. Chaim Vital and his scribes 
in Damascus. Two passages in this manuscript do not 
appear in the printed version of Sefer HaKavanot and 
do not exist in any of the known manuscripts. On leaf 
17r is a complete passage about the "secret" of making 
tzitzit, which does not appear in any other source (and 
apparently was not edited by the Maharchu, but was 
written by the "Chaverim" and by R. Moshe Yonah). On 

 26b
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27. כתב-יד, פרי עץ חיים - כוונות האריז"ל - שני כרכים - תס"ג - כתב-יד שהיה שייך להגאון בעל "שב יעקב" - עם חתימתו, 
הגהות והוספות בכתב-ידו

שנכתבו  האר"י  כוונות  חיים,  עץ  פרי  ספר  בכתב-יד,  כרכים  שני 
על ידי תלמידו רבי חיים ויטאל )מהרח"ו(. ]אירופה[, תס"ג ]1703[. 
כתב-יד שהיה שייך להגאון רבי יעקב כ"ץ אב"ד פרנקפורט-דמיין 

בעל "שב יעקב", עם חתימתו, הגהות והוספות בכתב-ידו.
הסופר  קולופון  נאה.  רהוטה  אשכנזית  כתיבה  עבים.  כרכים  שני 
בסוף הכרך הראשון: "ותהי השלמתו ביום ג' שבו נאמ' שני פעמים 
בגי'  ג' אותיות  ית"ן עם  ית"ן לכם רחמים,  ואל שדי  כי טוב לסדר 

תס"ג לפ"ק, נאם הכותב משה בהר"ר ישראל זצ"ל מפינטשוף".
בראש הדף הראשון של הכרך הראשון, רישום בעלות חתום בכתב-
אחותי  מבת  הלז  הספר  קניתי  "קנה  יעקב":  ה"שב  בעל  של  ידו 
 / )נר"ו(  בצלאל  מוהר"ר  והחסיד  הגדול  הרב  אלמנת   / הרבני']ת[ 

ושמתי שמי בו לזכרון ויעמיד לחוק ליעקב הק' כהן / מפראג". 
בגליונות כתב-היד תיקונים והגהות ארוכות, חלקם מסופר כתב-
היד עצמו. בין ההגהות: הגהות ארוכות הפותחות במילים "נלע"ד 
"יצחק".  יצחק", או חתומות  יצחק", או "אמר הכותב  "נ"ל  יצחק", 
כפי הנראה, אלו הגהותיו של רבי יצחק מפוזנא, המכונה "רבי יצחק 
קבלת  אביב"י,  אודותיו:  )ראה  אברהם"  ה"מגן  של  רבו   - הגדול" 
האר"י, עמ' 750; ראה חומר מצורף(; בנוסף, מספר הגהות בכתב-

ידו של בעל ה"שב יעקב". 
בסוף כרך ב' שני עמודים כתובים בכתב-ידו של בעל ה"שב יעקב". 
כתף  מן  שהוא  למי  לזכירה  "כוונות   :)]254[ )דף  הראשון  בעמוד 
 :)]255[ )דף  השני  בעמוד  אדם".  לכל  קצת  ויועיל  ימין  או  שמאל 

מאמר על הפסוק "ומושב בני ישראל...". 

בראש הדף הראשון של הכרך השני חתימה: "הק' משה טובי'..." - 
כפי הנראה זו חתימת רבי משה טוביה זוטנהיים אב"ד האנוי )ראה 
שא-שב(.  עמ'  החת"ס,  בתשובות  אישים  קינסטליכר,  אודותיו: 
תלמיד-תלמידו של בעל "שב יעקב" )למד אצל רבי יוסף שטיינהרט 

בבעל "זכרון יוסף"(.
יעקב",  "שב  בעל  בערך-ת"ק(  ת"ל  )פופרש;  כ"ץ  יעקב  הגאון רבי 
מגדולי הפוסקים בדורו. נולד בפראג ושימש בה כדיין. החל משנת 
תע"ח  ומשנת  לפראג,  הסמוכה  קובלנץ  כאב"ד  לכהן  החל  תנ"ז 
התמנה לאב"ד פרנקפורט דמיין. במשרה זו כיהן למעלה מעשרים 
גדולים  היו  תלמידיו  בין  בעיר.  גדולה  ישיבה  בראש  ועמד  שנה 
יוסף"  "זכרון  בעל  שטיינהרט  יוסף  רבי  הגאון  כדוגמת  וחשובים, 
ואחרים. ספר השו"ת שלו )בשני חלקים( "שב יעקב" נדפס שנתיים 
לאחר פטירתו )פרנקפורט דמיין תק"ב(. חיבור זה הפך לספר יסודי 
בספרות ההלכתית, והוא מובא רבות בספרי הפוסקים, בין השאר 
בפירוש 'פתחי תשובה' על השולחן ערוך. את מקומו בפרנקפורט 

מילא הגאון בעל "פני יהושע". 
שני כרכים. כרך א': ]349[ דפים כתובים. כרך ב': ]255[ דפים כתובים. 
פגיעות  שיקום  בודדים.  בדפים  וקרעים  בלאי  כתמים.  טוב.  מצב 
וקרעים בדף האחרון של כרך א'. כריכות עור מקוריות, משוקמות 

ומשוחזרות, עם שרידי אבזמי מתכת.

פתיחה: $30,000
הערכה: $40,000-50,000
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27. Manuscript, Pri Etz Chaim - Kavanot Ha'Arizal - Two Volumes - 1703 - Manuscript that Belonged to the 
Author of Shev Ya'akov - With his Signature, Glosses and Additions in his Handwriting 

Tuvia Sontheim Rabbi of Hanau (see: Kinstlicher, Ishim 
B'Teshuvot HeChatam Sofer, pp. 301-302) - student 
of the disciple of the author of Shev Ya'akov (studied 
under R. Yosef Steinhart, author of Zichron Yosef).
R. Ya'akov Katz (Poppers; c. 1670-1740), author of Shev 
Ya'akov, was a prominent posek. Born in Prague, he 
served there as dayan. From 1697, he served as Rabbi of 
Koblenz (near Prague) and in 1718 was appointed Rabbi 
of Frankfurt am Main, a position he held for 20 years 
in addition to heading the yeshiva gedola in the city. 
His disciples included many illustrious figures, such as R. 
Yosef Steinhart, author of Zichron Yosef and others. R. 
Ya'akov's responsa (two parts) Shev Ya'akov was printed 
two years after his passing (Frankfurt am Main 1742). 
This work became a basic halachic composition and is 
widely cited in the books of the poskim, including in 
the Pitchei Teshuva on the Shulchan Aruch. The author 
of the Pnei Yehoshua succeeded him in the Frankfurt 
rabbinate.
Two volumes. Vol. 1: [349] written leaves. Vol. 2: [255 written 
leaves. Good condition. Stains. Wear and tear to several 
leaves. Restored damages and tears to last leaf of  Vol. 1. 
Contemporary leather bindings, restored and reconstructed, 
with remnants of metal clasps.

Opening price: $30,000
Estimate: $40,000-50,000

Two handwritten volumes, Pri Etz Chaim, Kavanot 
Ha'Ari written by his disciple R. Chaim Vital (Maharchu). 
[Europe], 1703. Manuscript which belonged to R. 
Ya'akov Katz Rabbi of Frankfurt am Main, author of 
Shev Ya'akov, with his signature, glosses and additions.
Two thick volumes. Cursive Ashkenazi script. Scribe's 
colophon at the end of the first volume: "Completed 
on Tuesday…1703, written by Moshe son of R. Yisrael 
of Pińczów". 
At the top of the first leaf of the first volume is an 
ownership inscription signed by the author of Shev 
Ya'akov: "I have purchased this book from my niece the 
Rebbetzin / widow of the great Rabbi Bezalel / and I 
have written my name as a memory …Ya'akov Cohen 
/ of Prague".
On the manuscript leaves are corrections and long 
glosses, some by the scribe. Among the glosses are long 
notations signed "Yitzchak" or "the writer Yitzchak" or 
other variations with his name. Apparently, these were 
written by R. Yitzchak of Posen, called "R. Yitzchak 
HaGadol" - teacher of the Magen Avraham (see: Avivi, 
Kabbalat HaAri, p. 750); in addition, there are several 
handwritten glosses by the "Shev Ya'akov". At the end 
of Vol. 2 are two handwritten pages by the author of 
the Shev Ya'akov - leaves [254]-[255].
At the top of the first leaf of Vol 2 is a signature: "Moshe 
Tuvia…" - Apparently, this is the signature of R. Moshe 
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28. כתב-יד - סגולות, קמיעות, לחשים והשבעות - פנקס "קבלה מעשית" של רבי רפאל ישעיה אזולאי אב"ד אנקונה, בנו של 
החיד"א - חלקים רבים בכתב-ידו

ופתרון  גורלות  קמיעות,  לחשים,  השבעות,  סגולות,  כתב-יד, 
חלומות - פנקס "קבלה מעשית" של רבי רפאל ישעיה אזולאי, בנו 
של החיד"א ורבה של אנקונה. כתוב בחלקו בכתיבת סופר ובחלקו 
בקירוב  תקע"ח-תקע"ט  ]אנקונה,  אזולאי.  ישעיה  רפאל  רבי  ע"י 

.]1818-1819
ובכתיבה  נאה,  איטלקית  בכתיבת-סופר  לסירוגין  כתוב  כתב-היד 
ספרדית בכתב-ידו של רבי רפאל ישעיה אזולאי, שהוסיף סגולות 
עם  שלו,  אישיות  רשימות  גם  מכיל  היד  כתב  רבות.  והשבעות 
בשנים  מאנקונה,  יהודים  ושמות  והכנסות  הוצאות  של  חשבונות 
תקע"ח-תקע"ט. שלושה דפים בכתיבה ספרדית נאה ]מכותב לא 

ידוע[. כולל טבלאות, איורים קבליים, ו"כתב מלאכים".
להלן פירוט כללי של כתב-היד:

דפים ]1-3[ - סגולות, השבעות ולחשים, למצבים שונים: "להתברך 
מלך  אפילו  אדם  כל  בעיני  "לחן  לדעתך",  אדם  "להשיב  הבית...", 
ושלטון...", "לאהבה", "לאסור אדם", "להטות דיין או מושל מדעתו", 
"לנצח בעל ריבך", ועוד; סדר "עשיית הקמיעין ותקונן", עם תפילות 

"לקדש הקמיע". 
ישעיה  רפאל  רבי  של  בכתב-ידו  ולחשים  סגולות   -  ]4-7[ דפים 
חלום[,  ]לשאלת  "לש"ח"  בעלה",  את  ששונאה  "לאשה  אזולאי: 

"להביא נדות", "לעצור דם נדות" ועוד. 
לאהבה  "נפלאה"  סגולה  כולל  "לאהבה",  רבות  סגולות   -  ]8[ דף 

המכונה "השבעת הואליריאנא" )השבעת צמח בשם ולריאנה(.
דף ]10-11[ - סגולות רבות לאהבה; "סגולות ז' קערות המסוגלים 
שונות:  למחלות  קערות  על  לכתיבה  השבעות  נוסחי  חולי",  לכל 
"לכאב הידים והרגלים", "לחולי אשר יהיה בלבו", "לכאב הראש ולכל 
חולי שבעולם", "למי שיש לו כפיה או שעמום", "למי שנתאלם או 
נתעקמו ידיו ורגליו או פיו", "לחולי אבעבועות", "למי שקם בלילה 
בפחד ורעדה ויש לו דמיונות או פחד"; שם מפורש ש"אסור לקרותו 
רק במחשבת השכל לכוין בו בלבד", ואשר נועד לעתות צרה: "כאשר 
תראה העולם בצער גדול מאיזה ענין פחד או מלחמות או דבר או 
מגפה או רעב...". לאחר השם הארוך, מופיע "חותם השם הנזכר" - 

טבלת צירופי אותיות של השם הנ"ל.
דף ]12[ - "סגולת וסוד נגד הפחד".

דפים ]13-14[ - הוראות שונות לעריכת גורלות )עם הכותרות "גורל 
בדוק"(, לשאלת חלום )"ש"ח"(. בדף ]13ב[ רישום קמיע בכתב-יד 
רפאל  רבי  בכתב-יד  רישום  ]14ב[  בדף  אזולאי.  ישעיה  רפאל  רבי 
וסוד גדול לבלבול המוח ושגעון  ישעיה אזולאי: "הא לך ענין פלא 

ועצבות...".
דף ]15[ - סגולות בכתב-ידו של רבי רפאל ישעיה אזולאי: "ענין פלא 

אם כל הרפואות והסגולות לא הועילו...". 
דף ]16ב[ - בכתב-ידו של רבי רפאל ישעיה אזולאי: "ש"ח ]שאלת 

חלום[, כתוב בעלה של אתרוג ושים תחת מראשותיך...". 
דפים ]17-21[ - "ספר פתרון חלומות".

דף ]24ב[ - בכתב-ידו של רבי רפאל ישעיה אזולאי: נוסח קמיע "למי 
שרוצה להמיר ומכושף...", ועוד.

דפים ]25-27[ - "השבעת הטבעת כדי להפיל גורל והוא בדוק" - 

בכתיבה מזרחית נאה, מכותב לא ידוע.
לכאב  "לחש  אזולאי:  ישעיה  רפאל  של רבי  בכתב-ידו   - ]27ב[  דף 

הראש חזק". 
דף ]28[ - "לחש לנכפה משדים", לחש באיטלקית )כתובה באותיות 
עבריות מנוקדות(, בשוליו תוספת שתי שורות בכתב-ידו רבי רפאל 

ישעיה אזולאי. 
דף ]29[ - בכתב-יד רבי רפאל ישעיה אזולאי: "להשחי']ת[ שונא דע 

סוד זה השם...".
שנים  של  אהבה  "להפריד  וסגולות  קמיעות   - ]29ב-31א[  דפים 
"לחולי  העינים",  "לכאב  האוייב",  "לשנאת  לזה",  זה  שאהובים 
מינן[",  ]בר  ב"מ  הנופל  "לחולי  העינים"  חשכת  "להאיר  העינים", 

"להפיל שונאך", "להמית אדם", ועוד.
שונות:  סגולות  אזולאי,  ישעיה  רפאל  רבי  בכתב-יד   - ]31ב[  דף 
מתקימין  שאין  "לאשה  דינו",  בעל  לנצח  מנוסה  "דבר  "לשנאה", 

ולדיה", ועוד.
רשימות אישיות בכתב-יד רבי רפאל ישעיה אזולאי: 

דף ]16א[ - "חשבון של השליח צפת ח"ר מרדכי אסיאו נר"ו לקחתי 
]רבי מרדכי אסיאו/אשיאו,  לוי בעד הוצאותיו..."  יצחק  מהגזבר ס' 
מחכמי שאלוניקי, מחבר "הגיד מרדכי", עלה לירושלים ויצא משם 

כשד"ר לאיטליה[. 
דף ]22[ - "חשבון היין שאני לוקח מסי' דוד חסון אדר תקע"ט... עד 
ר"ח אדר... ערב ר"ח ניסן... חג הפסח... ערב שבועות... סיון... תמוז"; 

"היום יום ה' ב' שמות עשינו ח"ש עם שמשון צירינו]?[...".
דף ]23[ - "חשבון עם הנ"ל...", "נשארתי חייב לשמשון...".

דף ]32[ - "ניסן תקע"ח: מה שאני צריך ליקח לחשבוני מקהל... מה 
שקבלתי מדוד חסון... סי' משה חיים מורפורגו ]רב באנקונה[... סי' 
יאודה אברהם מורפורגו... סי' שבתי חיים סימילי... סי' עזריה כהן...".
הגאון רבי רפאל ישעיה אזולאי )תק"ג-תקפ"ו(, נולד בירושלים, בן 
בכור לאביו הגדול רבי חיים יוסף דוד אזולאי - החיד"א. גדול בתורה, 
רב ופוסק וממנהיגי יהדות איטליה בדורו. כמה מתשובותיו בהלכה 
בחיבוריו  הזכירו  ותמיד  וכבדו  הגדול שהוקירו  אביו  נדפסו בספרי 
עצום  השלם  החכם  בכורי  "בני  לי",  יקיר  )"הבן  יתירה  בחיבה 
והערכה(.  חיבה  לשונות של  ועוד   - נפשי"  "ידיד  עיני",  "אור  ורב", 
פנו  ישראל רבה של אנקונה בשנת תקמ"ה,  משנפטר רבי אברהם 
ראשי הקהלה אל החיד"א והוא רמז להם כי בנו רבי רפאל ישעיה 
מתאים לתפקיד זה. שנים רבות שימש כרבה של אנקונה, עד עלותו 
לגנזי מרומים ביום ט' שבט תקפ"ג וימיו כימי אביו פ"ג שנה, כבוד 
גדול עשו לו במותו ובני קהלתו התאבלו עליו ימים רבים ]ראה עוד 

אודותיו בספרו של מאיר בניהו על החיד"א, עמ' תעו-תפז[.
]32[ דף. 19 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בלאי קל בשוליים. פגעי עש, 
עם פגיעה קלה בטקסט במספר מקומות. מספר דפים מנותקים. 

ללא כריכה.

פתיחה: $5000
הערכה: $8000-12,000
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and is under a spell…", etc.
Leaves [25-27] - "Hashba'a of a ring to cast a lot and it is 
verified" - in attractive Oriental script by an unknown writer.
Leaf [27v] - Handwritten by R. Refael Yeshaya Azulai: 
"Incantation for a very painful headache".
Leaf [28] - "Incantation for a person who is coerced by 
Devils", Italian incantation (written in vowelized Hebrew 
letters), two lines of marginalia in the handwriting of R. 
Refael Yeshaya Azulai.
Leaf [29] - Handwritten by R. Refael Yeshaya Azulai: "To 
destroy an enemy, know the secret of this Name…".
Leaves [29v-31r] - Amulets and segulot "To separate the 
love between two people who love one another", "For 
the hate of an enemy", "For pain of the eyes", "For an 
eye malady", "To bring light to dark eyes", "For a deathly 
illness", "To overcome your adversary", "To cause a 
person to die", etc.
Leaf [31v] - Handwritten by R. Refael Yeshaya Azulai; 
various segulot: "For hate", "A verified way to overcome 
an adversary in judgement", "For a woman whose 
children do not survive", etc.
Personal lists in the handwriting of R. Refael Yeshaya 
Azulai:
Leaf [16r] - "Calculation of the Safed emissary R. 
Mordechai Asiyo, I have taken from the treasurer S. 
Yitzchak Levi for his expenses…" [R. Mordechai Asiyo/
Ashiyo. A Salonika sage, author of Higid Mordechai, 
ascended to Jerusalem and was sent as an emissary to 
Italy].
Leaf [22] - "Calculation of the wine which I take from 
David Chason Adar 1819… until Rosh Chodesh Adar… 
Erev Rosh Chodesh Nissan… the Festival of Pesach… Erev 
Shavuot… Sivan… Tamuz"; Today, Thursday, I have made 

a calculation with Shimshon…".
Leaf [23] - "Calculation with the abovementioned…", "I 
owe Shimshon…".
Leaf [32] - "Nissan 1818: That which I need to take into 
my account from the community… What I received 
from David Chason… Moshe Chaim Morpurgo [Rabbi in 
Ancona]… Ye'uda Avraham Morpurgo … Shabtai Chaim 
Simili… Azarya Cohen…".
R. Refael Yeshaya Azulai (1743-1826) was born in 
Jerusalem, the eldest son of his illustrious father Rabbi 
Chaim Yosef David Azulai - the Chida. A great Torah 
scholar in his own right, he was a rabbi and posek and 
leader of Italian Jewry in his times. Some of his halachic 
responsa were printed in his father's books, who honored 
and esteemed him and always mentioned him with 
epithets of love ("my dear son", "my firstborn son, the 
perfect great chacham", "the light of my eyes", "friend 
of my soul", etc.). After the death of R. Avraham Yisrael, 
Rabbi of Ancona, in 1785, the community leaders applied 
to the Chida and he hinted that his son Rabbi Refael 
Yeshaya is suitable for this position. He served as Rabbi 
of Ancona until his death on the 9th of Shevat 1823 (he 
lived 83 years, like his father). He was greatly honored 
at his death and was mourned by his congregation for a 
long time after his death [for further information see the 
book by M. Benayahu on the Chida, pp. 476-487].
[32] leaves. 19 cm. Good condition. Stains, minor wear to 
margins. Worming, slightly affecting text in a few places. 
Several detached leaves. Without binding.

Opening price: $5000
Estimate: $8000-12,000

28a



פריטים נדירים ומיוחדים  |  71

28. Manuscript - Segulot, Amulets, Incantations and Hashba'ot - Notebook of "Practical Kabbalah" of Rabbi 
Refael Yeshaya Azulai of Ancona, the Chida's Son - Many Sections in his Own Handwriting 

dishes with segulot for all maladies", hashba'ot for 
writing on dishes to cure various maladies: "For aching 
hands and feet", "For heart conditions", "For headaches 
and for all illnesses", "For obsessions and boredom", 
"For mutism or crooked hands, feet or mouth", "For 
vesicles", "For a person who arises at night with fears 
and trembling and imagines things or for anxiety"; 
G-d's Name which "is forbidden to utter, only to have 
kavana in thought", for times of trouble: "When 
the world is in great trouble due to dread or war or 
pestilence or an epidemic or hunger…". After the long 
Name, appears the "Seal of the aforementioned Name" 
- chart of the combination of letters of the Name.
Leaf [12] - "Segula and secret for treating fear".
Leaves [13-14] - Various instructions for casting goralot 
(titled Goral Baduk), for she'elat chalom. On leaf [13v] 
is an inscription of an amulet in the handwriting of R. 
Refael Yeshaya Azulai. On leaf [14r] is a handwritten 
note by R. Refael Yeshaya Azulai: "Here is a wondrous 
matter and great secret for confusion of the mind and 
insanity and depression…".
Leaf [15] - Segulot in the handwriting of R. Refael Yeshaya 
Azulai: "Marvelous matter if other cures and segulot do 
not help…".
Leaf [16v] - Handwritten by R. Refael Yeshaya Azulai: 
"She'elat chalom, write on the leaf of an etrog and place 
under your head…".
Leaves [17-21] - Sefer Pitron Chalomot.
Leaf [24v] - Handwritten by R. Refael Yeshaya Azulai: 
version for an amulet "For a person who wants to change 

Manuscript, segulot, hashba'ot, incantations, amulets, 
goralot (lots) and interpretations of dreams - notebook 
of "practical kabbalah" of R. Refael Yeshaya Azulai, son 
of the Chida and Rabbi of Ancona. Written in part by a 
scribe and in part by R. Refael Yeshaya Azulai. [Ancona, 
c. 1818-1819].
Manuscript. Some of it is written in elegant Italian Hebrew 
script and some of it in Sephardi script - the handwriting 
of R. Refael Yeshaya Azulai, who added many segulot 
and hashba'ot. The manuscript also contains many of his 
personal lists, with calculations of expenses and income 
and names of Ancona Jews from 1818-1819. Three leaves 
in charming Sephardi script [by an unknown writer]. 
Contains charts, Kabbalistic illustrations and "Ktav 
Malachim" (Angelic Alphabet).
Following is a general outline of the manuscript:
Leaves [1-3] - Segulot, hashba'ot and incantations, for 
various occasions: "For blessing the home…", "To restore 
a person's mind", "To find favor in the eyes of all people 
even a king and government…", "For love", "To imprison 
a person", "To change the mind of a dayan or ruler", "To 
overcome adversaries", etc.; the manner of "arranging 
amulets", with prayers to "sanctify the amulet".
Leaves [4-7] - Segulot and incantations in the handwriting 
of R. Refael Yeshaya Azulai: "For a women who 
despises her husband", "She'elat Chalom", "To bring 
menstruation", "To end menstruation", etc.
Leaf [8] - Many segulot for "love", including a "wonderful" 
segula for love called "hashba'ah of the Valeriana".
Leaves [10-11] - many segulot for love; "segulot of 7 

 28b
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29. כתב-יד, הגדה של פסח עם כוונות ופירוש עפ"י הקבלה - חיבור לא ידוע, עם הוספות אוטוגרפיות מהמקובל רבי נחמן - 
שנות הת'

עפ"י  ופירושים  כוונות  עם  משולבת  פסח,  של  הגדה  כתב-יד, 
הקבלה. בראש הספר הקדמה עם הכותרת "סידור פסח כהלכתו" 
- מבוא לייחודי וכוונות ליל הסדר. ]אירופה, סוף שנות הת' בערך, 

ראשית המאה ה-18 בקירוב[.
עם  משובץ  מרובע-קליגרפי,  בכתב  ההגדה  ונוסח  הכותרות 
ופירושים בכתב אשכנזי רהוט ]מאזור רוסיה-פולין?[. תוכן  כוונות 
הפירושים נבדק ואינו ידוע ממקורות אחרים. סופר כתב-היד הוא 
מקובל בשם רבי נחמן, שהוסיף הגהות עמוקות בתוך הפירושים. 
בשני מקומות הוא חותם בסוף הגהותיו "נחמן" )ראה: דף ]16/1[; 
דף ]35/2[(. הגהות נוספות בשוליים בכתב-ידו של רבי נחמן סופר 
בהרחבה  לעיין  מציין  הוא   ]23/2 ]דף  המקומות  באחד  כתב-היד. 

בסידורו בפירוש תפילת "והוא רחום". 

נדיר  ומורכבות.  עמוקות  הנן  האריז"ל  עפ"י  הסדר  לליל  הכוונות 
למצוא פירוש קבלי שלם ומקיף על כל ההגדה. לפנינו חיבור שלם 
 - הת'  משנות  הקבלה,  בחכמת  הגדול  מחבר  של  ומוקדם,  מקורי 

ראשית תקופת התפשטות הקבלה בארצות אשכנז. 
יעקב   - קוני  לכבוד  "קניתי  בעלים:  חתימת  הראשון  הדף  בראש 

אריה מגזע ט"ז". 
רחבים  שוליים  עבה.  איכותי  נייר  ס"מ.   33 ריק[.  דף   1[ דף,   ]42[
במיוחד. מצב טוב-בינוני. כתמים רבים וכתמי יין. סימני עש קלים. 

כריכת עור מפוארת.

פתיחה: $15,000
הערכה: $20,000-30,000
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29. Manuscript, Passover Haggadah with 
Kabbalistic Kavanot and Commentary - Unknown 
Composition with Additions Handwritten by the 
Kabbalist Rabbi Nachman - 18th Century 

Manuscript, Passover Haggadah, interspersed with 
kabbalistic kavanot and commentaries. At the beginning 
of the book is an introduction titled Siddur Pesach 
K'Hilchato - a preface to the yichudim and kavanot of 
the Seder eve. [Europe, c. beginning of the 18th century].
The titles and the haggadah are in square calligraphic 
script, interspersed with kavanot and commentaries in 
cursive Ashkenazi handwriting [from Russia-Poland?]. 
We have examined the content of the commentaries 
and it is not known from other sources. The scribe of the 
manuscript is a kabbalist by the name of R. Nachman, 
who added deep notations to the commentaries. In two 
places, he signs his glosses "Nachman" (see: leaf [16/r]; 
leaf [35/v]). Marginalia in the handwriting of the scribe 
of the manuscript, Rabbi Nachman. In one place [leaf 
23/v] he notes to study the commentary on the Vehu 
Rachum prayer in his siddur.
The Arizal's kavanot for the Seder night are profound 
and complex. A full comprehensive kabbalistic 
commentary on the entire haggadah is rare. This is an 
original early complete composition of an author from 
the 18th century - the beginning of the period in which 
kabbalah spread to Ashkenazi countries - who was 
proficient in kabbalistic wisdom.
At the beginning of the first leaf is an ownership 
inscription: "I have purchased it in honor of my Maker - 
Ya'akov Aryeh descendant of the Taz".
[42] leaves, [1 blank leaf]. 33 cm. Thick high-quality paper. 
Especially wide margins. Good-fair condition. Many stains 
and wine stains. Minor worming. Elaborate leather binding.

Opening price: $15,000
Estimate: $20,000-30,000  29c
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בנו הגאון רבי מאיר פיימר )ת"ר בערך-תרע"א(, גאון מופלג שסירב 
למלא את מקום אביו כרבה של סלוצק. בשנים תרכ"ט-תרל"ה היה 
רבי מאיר רב בעיר ברזין. בתרל"ה התפטר מרבנותו וחזר לסלוצק 
כ"בעל בית", עד שבשנת תרל"ח נכנע ושימש כרב ומו"צ בעיר. בשנים 
תר"נ-תרנ"ה שימש ברבנות בערים קרליץ ולכוביץ, ובשנת תרנ"ה 
יום מותו. ראה פרטים רבים  וגר בה עד  שב לסלוצק כ"בעל-בית" 
אודותיו בספר "הראשון לשושלת בריסק" של הרב חיים קרלינסקי 
]כפי שקיבלם מבנו הצעיר רבי יוסף פיימר )השני, תרל"ד-תרצ"ט( 
שכיהן ברבנות בסלוצק ובארה"ב. על כתב היד שלפנינו חותמותיו 
של רבי "יוסף בהגאון מאיר ז"ל פיימער מסלוצק", וחותמת של בן-

דודו "הרב חיים קארלינסקי"[.
]1[, 63 דף. 17.5 ס"מ. נייר איכותי. מצב טוב-בינוני. בלאי וכתמים. 

כריכת חצי-עור מקורית, בלויה.

פתיחה: $3000
הערכה: $4000-6000

30. כתב-יד "מילי דאבות" על מסכת אבות - מאת 
מספרייתו  מיוחס  כתב-יד   - מוולוז'ין  איצ'לה  רבי 
הסכמה  מכתב  עם  סלוצק,  אב"ד  יוס'לה  רבי  של 

בכתב-יד בנו הגאון רבי מאיר פיימר 

אבות,  מסכת  על  פירושים   - דאבות"  "מילי  כתב-יד, 
ע"י  ונרשמו  מוולוז'ין,  יצחק  רבי  הגאון  מפי  שנשמעו 
איצ'לה  רבי  בחיי  נכתב   - תר"ט  ]לפני  וולוז'ין,  תלמיד. 

מוולוז'ין שנפטר בשנת תר"ט[. 
בכותרת העמוד הראשון: "מה שזכיתי לשמוע מפה קדוש 
אדמו"ר, הנזר והתפארת, לשון הזהב והאדרת, גאון וצדיק, 
שבוע  מדי  וולאזין,  דפ"ק  ור"מ  האב"ד  נ"י  מוהררי"ץ 

בשבוע". 
דאבות"  "מילי  הספר  נדפס  שלפנינו  זה  כתב-יד  עפ"י 
הספר  מול  היד  כתב  תוכן  בבדיקת  אך  תרמ"ח(,  )ווילנא, 
מחדש,  ונוסח  נערך  הנדפס  שהספר  התברר  הנדפס, 

בשינויים רבים מכתב היד המקורי שלפנינו.
בדף הראשון נכתב מכתב הסכמה בכתב-ידו וחתימתו של 
הזה  כתב-יד  כי  הכותב  פיימר מסלוצק,  הגאון רבי מאיר 
והוא  זצ"ל,  הגאון  אאמו"ר  של  הספרים  עקד  "בבית  היה 
בהציע  ועתה  שנה,  מעשרים  יותר  זה  ידי[  ]תחת  תח"י 
בן המופלג מ'  ויר"א מ' שלמה הילל  לפני הרבני המופלג 
יצחק ע"ה מפ"ק ]מפה קהילתנו[ את רוע מצבו כי מחוסר 
פרנסה הנהו וגם איננו בקו הבריאה, מסרתי לו הכת"י דנא 
לעשות  ה'  יצליחהו  אולי  ]גמילות-חסד[,  גמ"ח  בתורת 
מזה פרי ויעלה בידו להדפיסו... יום ב' ער"ח טבת תרמ"ו 
זצ"ל".  יוסף  מו"ה  בהגאון  מאיר  נאום  סלוצק,  פה  לפ"ק, 
מכתב זה של רבי מאיר פיימר, התפרסם כהסכמה בראש 
מהדורת "מילי דאבות" שהדפיס רבי שלמה הלל מיחייקין 
מסלוצק, בווילנא בשנת תרמ"ח. בבדיקת תוכן כתב-היד 
כתב-יד  עפ"י  שנדפס  דאבות"  "מילי  מול הספר  שלפנינו 
זה שלפנינו, נמצאו שינויים רבים בתוכן ובסגנון, המוכיחים 
כי רבי שלמה הלל הנ"ל ערך וניסח את הספר מחדש, אם 
עפ"י מחברות תלמידים אחרים המוזכרים שם בהקדמה, 

ואם מדעתו העצמית. 
הגאון רבי יצחק מוולוז'ין - רבי ִאיָצֶלה וואלֹוִז'יֶנר )תק"מ-
תר"ט(, מגדולי גאוני דורו ומנהיגי היהדות ברוסיה במחצית 
המאה ה-19. בנו הגדול של רבינו חיים מוולוז'ין. בנערותו 
)רבו של אביו הגר"ח(  פני הגר"א מווילנא  זכה עוד לקבל 
ששיבח את כוחו בתורה ובדרוש. עם פטירת אביו נתמנה 
לרבה של העיר וולוז'ין ולראשות הישיבה. באותה תקופה 
ועמד  רוסיה,  יהדות  את  שהנהיגו  הרבנים  מראשי  היה 

בראשות אספות ומשלחות רבנים בפטרבורג יחד עם האדמו"ר בעל 
"צמח צדק" וגדולי הרבנים. גדול היה כוחו גם בקבלה, ונודעות הם 
הגהותיו העמוקות על ספר "נפש החיים" של אביו הגר"ח. בראשות 
הישיבה בוולוז'ין מונו לעמוד במקומו, חתניו הגאונים רבי אליעזר 

יצחק פריד והנצי"ב. 
הגאון רבי יוסף פיימר אב"ד סלוצק - רבי יֹוָס'ֶלה ְסלּוְצֶקר )תקנ"ז-
מוולוז'ין,  חיים  רבי  תלמידי  מגדולי  ליטא.  גאוני  מגדולי  תרכ"ד(, 
ומראשוני תלמידי הישיבה בוולוז'ין. כיהן כאב"ד לוקניק ]בה למד 
אצלו הבחור ישראל מסלנט - לימים אבי תנועת המוסר[, ומשנת 
איצ'לה  רבי  רעו  פטירת  עם  סלוצק.  העיר  כאב"ד  כיהן  תקפ"ט 
מוולוז'ין, שהיה גדול ומנהיג דורו, נחשב רבי יוס'לה מסלוצק לגדול 
הידועה  הרבנים  ועדת  בראשות  עמד  ישראל.  של  ומנהיגם  הדור 
בראשות  ועמד  וולוז'ין,  ישיבת  ניהול  בנושא  להחליט  שהתכנסה 
גזירת  את  לבטל  בנסיון  לפטרבורג  שנשלחה  הרבנים  משלחת 

ה"קנטוניסטים". 
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30. Manuscript - Milei D'Avot on Tractate Avot - 
By Rabbi Itzele of Volozhin - Manuscript from the 
Library of Rabbi Yossele, Rabbi of Slutsk, with a 
Letter of Approbation in the Handwriting of his 
Son Rabbi Meir Feimer

Manuscript, Milei D'Avot - Commentaries on Tractate 
Avot, compiled from discourses delivered by R. Yitzchak 
of Volozhin and recorded by his disciple. Volozhin, 
[before 1849, written in the lifetime of R. Itzele of 
Volozhin who died in 1849].
Title of the first page: "The teachings I have merited 
hearing from the holy mouth of the Rebbe…R. Y. Rabbi 
of Volozhin, each week".
This manuscript was the source for the book Milei 
D'Avot (Vilna, 1888), but upon inspecting its content 
in comparison to the printed book, we found that the 
printed book was edited and rephrased, with many 
variations from the original manuscript.
On the first page is a letter of approbation handwritten 
and signed by R. Meir Feimer of Slutsk, who writes 
that this manuscript "was in the library of my father 
and I have had it in my possession for more than 20 
years. And now, at the time the outstanding Rabbi 
Shlomo Hillel son of R. Yitzchak has presented me with 
his difficult situation - lack of livelihood and infirm 
state of health, I have given him the manuscript out 
of kindness, perhaps G-d will grant him success in his 
endeavors and he will be able to print it…Monday, Erev 
Rosh Chodesh Tevet 1886, Slutsk, Meir son of R. Yosef". 
This letter of approbation by R. Meir Feimer was printed 
in the beginning of the Milei D'Avot Vilna 1888 edition 
(printed by R. Shlomo Hillel Michaikin of Slutsk). Upon 
comparing this manuscript to the book Milei Avot which 
was based on it, many variations of content and style 
were found. This verifies that the aforementioned R. 
Shlomo Hillel edited and rephrased the book, possibly 
using the notebooks of other disciples mentioned in the 
preface or by his own initiative.
R. Yitzchak of Volozhin - R. Itzele Volozhiner (1780-
1849), son of R. Chaim of Volozhin, was a prominent 
leader of Russian Jewry in the first half of the 19th 
century. In his youth, he had the special privilege of 
meeting the Vilna Gaon (his father's teacher) who 
praised R. Itzele's Torah proficiency and homiletic 
interpretations. After his father's death, he succeeded 
him as Rabbi of Volozhin and head of the yeshiva. He 
was considered one of the foremost leaders of Russian 
Jewry and headed assemblies and rabbinical delegations 
in St. Petersburg together with the Rebbe, author of 
Tzemach Tzedek and other eminent rabbis. He was also 
proficient in kabbalah and his profound glosses on his 
father's book Nefesh HaChaim are well-known. He was 
succeeded in the Volozhin Yeshiva by his sons-in-law, R. 
Eliezer Yitzchak Fried and the Netziv.
R. Yosef Feimer, Rabbi of Slutsk, known as R. Yossele 
Slutsker (1797-1864), was an illustrious Lithuanian rabbi 
and leading disciple of R. Chaim of Volozhin. He served 
as Rabbi of Luokė (at which time he taught the young 
Yisrael of Salant, who later became the founder of the 
Mussar Movement), and in 1829, he served as Rabbi of 

Slutsk. After the death of his friend R. Itzele of Volozhin, 
who was a prominent leader of his times, R. Yossele of 
Slutsk was considered the spearhead of his generation 
and foremost leader of the Jewish People. He stood 
at the helm of the famous rabbinical committee 
which assembled to reach a decision regarding the 
management of the Volozhin Yeshiva and also headed 
the rabbinical delegation to St. Petersburg in their 
attempt to cancel the infamous Cantonist decree. 
His son R. Meir Feimer (c. 1840-1911) was an exceptional 
Torah scholar although he refused to succeed his father 
as Rabbi of Slutsk. From 1869-1875, he served as Rabbi 
of Brzeziny. In 1875, he resigned from the rabbinate and 
returned to Slutsk until he conceded in 1878 to serve 
as rabbi and Moreh Tzedek of the city. During 1890-
1895, he served as Rabbi of Karelichy and Lyakhavichy 
and again returned to Slutsk without accepting any 
rabbinical position until his death. See many details of 
his biography in the book HaRishon L'Shushelet Brisk, 
by R. Chaim Karlinsky [gleaned from his youngest son 
R. Yosef Feimer (the II, 1874-1939) who served in the 
rabbinates of Slutsk and in the US. This manuscript bears 
stamps of R. "Yosef son of Meir Feimer of Slutsk", and a 
stamp of his cousin "Rabbi Chaim Karlinsky"].
[1], 63 leaves. 17.5 cm. High-quality paper. Good-fair 
condition. Wear and stains. Contemporary half-leather, worn 
binding.

Opening price: $3000
Estimate: $4000-6000
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בחודש שבט תרל"ח )1878(. בבריתות מס' ק"ט-ק"י היא מדווח על 
בריתות לשני אחים תאומים ביישוב באלאוואשאר. במספר מקומות 
)"הנולד מהול  הוא מעיד על בריתות לילדים שנולדו חצי-מהולים 
בדף  מהול"(.  נולד  "חצי  מקדם",  מהול  לנולד  "הנראה  אחד",  מצד 
סג/2 מפתח מיוחד למקרים כאלו של מילת ערלה חלקית, ובעמוד 

האחרון מפתח קצר לבריתות לפי תאריכי השנים. 
לו דף )בדפוס(; ]1[, מד דף כתובים בכתב-יד; מה-סא דף ריקים; 
סב-סג, ]1[ דף כתובים בכתב-יד. 15 ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי, 
נזקי עש. קרעים חסרים בשני הדפים האחרונים.  דפים מנותקים, 

כריכת עור מעוטרת, קרועה ופגומה.

פתיחה: $8000
הערכה: $12,000-15,000

31. פנקס מוהל - רבי משה סופר בן ה"כתב סופר" - תיעוד 
על מילת גרי הצדק מהכפר ֶּבֶּזד-אויפאלו

ספר סוד ה', הלכות, מנהגים ותפילות לברית מילה. וינה, ]תקצ"ז[ 
1837. עם חתימות וחותמות: רבי "משה"ק סופר", "משה"ק סופר 
ובו  בכתב-יד,  נימולים  פנקס  עם  כרוך  זצ"ל".  מהראשב"ס  בה"ג 
תיעוד של כ-450 בריתות שערך רבי משה סופר במשך השנים, בין 
השנים תרכ"ה-תרע"ט. כמעט כל תיעוד פותח במליצות וגימטריות 
נוספים הקשורים לבריתות שערך אצל  ופרטים  על מספר הברית 
הפנקס  בסוף  משפחה.  ובני  צאצאים  ואצל  באזורו  הקהילות  בני 
ֶּבֶּזד-אויפאלו  מהכפר  לגרי-הצדק  שערך  הבריתות  על  תיעוד 

)Bözödújfalu, ראה עמ' 79(. 
רבי  הגאון  של  בנו  )תר"א-תרפ"ז(,  סופר  משה  רבי  הצדיק  הגאון 
הראשון  הנכד  סופר".  ה"כתב  בעל  סופר  בנימין  שמואל  אברהם 
שנקרא על שם סבו רבי משה סופר בעל ה"חתם סופר". גאון וצדיק 
וואמאש- מופלג. התגורר בעיר סעפלאק ולאחר מכן עבר ליישוב 
"מחזיקי  חברת  ונשיא  מייסד  )דרום-טרנסילבניה(.  אודווארהעלי 
שמל  מומחה  ומוהל  המצוות  את  מחבב  היה  בזיבנבירגן.  הדת" 
מאות מילדי ישראל. בשנים תרכ"ח-תרל"ד גייר והכניס בברית את 
שמל  לגרים   .)Bözödújfalu( ֶּבֶּזד-אויפאלו  הכפר  מאנשי  הגרים 
בעצמו הוא קורא "הנפשות אשר עשיתי בישראל", ואת שמותיהם 

הוא קרא על שם אביו ה"כתב סופר" ועל שם סבו ה"חתם סופר". 
למקומות  בנסיעות  נפש  במסירות  נעשו  שערך  מהבריתות  חלק 
מרוחקים ומבודדים. במשפחתו נודע סיפור בו אליהו מלאך הברית 
ליוה את הסבא רבי משה, כאשר תעה ביערות הסמוכים להידלמאש, 
רבי  בן-בנו  ליב  יצחק  נכדו  את  למול  תרנ"ה,  בשנת  נסיעתו  בעת 
רצ"ה:  מספר  שלפנינו,  בפנקס  מופיע  זו  ברית  על  )תיעוד  שלמה 
להיות  שזכיתי  הקודש  עבודת  ישראל ובעבודתי  בעמך  ד'  "ר'צ'ה' 
מוהל בחיתוך - פריעה ומציצה נתתי להמוהלים דשמה - אצל בן 
בני מה"ו שלמה... עשרה בטבת תרנ"ה וקראתי שמו בישראל יצחק 

ליב ע"ש שני זקניו מצד אביו ומצד אמו... הידאלמאש יע"א"(.
במס' ט"ו מתועדת הברית בשנת תר"ל )1870( של בנו רבי שלמה 
מעניינים  איגר.  הגאון רבי שלמה  דוד-אביו  על שם  הנקרא  סופר, 
במיוחד הם הרישומים על הילדים שנקראו על שם אביו בבריתות 
מס' כ"ב-כ"ג שנערכו על ידו בחורף תרל"ב )1872( בעיר פרשבורג, 
... הילד  לאחר פטירת אביו בעל ה"כתב סופר": "ב'ך' יברך ישראל 
שמואל וואלף ב"ה אברהם פעלדמאן בש"ק פ' וארא תרל"ב ... בימי 
השלושים אחרי מות איש אלוקים הג' אאמ"ו ע"ר הכ"מ, ותהי זאת 
לסגולת נפשו הטהורה. א'ב'כ'ה יומם ולילה על הלקח ממני עטרת 
תפארת ראשי... ואשר בביתו ובחדרו ובהיכלו אשר שם שכב שמואל, 
הייתי מוהל אצל הילד שמואל וואלף ב"ה מתתיהו בעק ביום ד' פ' 
בשלח תרל"ב על ברכי אחי ממלא מקומו אחריו...". בברית מס' ס"ג 
)"סב"א"( הוא מדווח בשמחה ובאריכות על הברית של בנו שמואל 
"הגאון  אביו  שם  על  הנקרא   ,)1875( תרל"ו  בזאת-חנוכה  וואלף 
האמיתי זצ"ל". במס' ק"ד הוא מספר על הברית לבנו יצחק יהודה 
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31. Mohel Ledger - Rabbi Moshe Sofer, son of the 
Ktav Sofer - Documentation of the Circumcision of 
Converts in the Bözödújfalu Village

Sod Hashem, laws, customs and prayers for circumcisions. 
Vienna, 1837. With signatures and stamps: R. "Moshe 
Sofer", "Moshe Sofer son of R. Shimon Sofer". Bound 
with a handwritten ledger (Pinkas Mohel), with 
documentation of approximately 450 circumcisions 
performed by R. Moshe Sofer during 1865-1919. Almost 
all the records begin with flowery language and 
gematriyot of the number recording the circumcision 
and additional details of the circumcisions he performed 
in the surrounding communities and for his descendants 
and family members. At the end of the ledger is a record 
of the circumcisions he performed in the Sabbatarian 
village Bözödújfalu (see page 79).
R. Moshe Sofer (1841-1927), son of R. Avraham Shmuel 
Binyamin Sofer, author of Ktav Sofer was the first 
grandson to be named after his illustrious grandfather, 
R. Moshe Sofer, author of the Chatam Sofer. He was an 
outstanding Torah scholar and tsaddik who resided in 
Szeplak (Berettyószéplak) and later moved to Vamos-
Udvarhely in Southern-Transylvania. He founded 
and presided over the Machzikei Hadas society in 
Siebenbürgen (Transylvania). He cherished the mitzvoth 
and was an expert mohel who circumcised hundreds 
of Jewish babies. During 1868-1874, he converted 
and circumcised converts of the Sabbatarian village 
Bözödújfalu. He would call the converts which he 
himself circumcised "souls which he made" and would 
name them after his father the Ktav Sofer or after his 
grandfather the Chatam Sofer. 
Some of the circumcisions were carried out with self-
sacrifice, travelling to faraway remote places. His 
family recounts the time Eliyahu the Malach HaBrit 
accompanied their grandfather Rabbi Moshe, lost and 
wandering in the forest near Hidalmás (Hida), on his way 
to circumcise his grandson Yitzchak Leib son of his son 
R. Shlomo in 1895 (this circumcision is recorded in this 
ledger, Entry no. 295: "…the son of my son Shlomo…10th 
of Tevet 1894 and I named him Yitzchak Leib after his 
two grandfathers, paternal and maternal… Hidalmás").
Entry 15 records the circumcision of his son R. Shlomo 
Sofer in 1870, named after his great-uncle R. Shlomo 
Eiger. Especially interesting are the entries of children 
who were named after his father, Entries no. 22-23 of 
circumcision which took place in the winter of 1872 in 
Pressburg after the death of his father, author of the 
Ktav Sofer: "…The child Shmuel Wolf son of R. Avraham 
Feldman on Shabbat Va'era 1872…during the sheloshim 
of the G-dly man, my father and teacher…as a segula 

for his pure soul…I was mohel of Shmuel Wolf son of 
Matityahu Beck on Wednesday Parshat Beshalach 1872 
on the lap of my brother, his successor…". In Entry 63, 
he joyously and lengthily reports the circumcision of 
his son Shmuel Wolf, named after his father "the true 
gaon" on Zot Chanuka 1875. In Entry 104, he tells of the 
circumcision of his son Yitzchak Yehuda in the month 
of Shevat 1878. Entries 109 and 110 are circumcisions of 
twin boys. In several places, he tells of circumcisions of 
babies who were born partly circumcised. On leaf 63/v, is 
a special index of such cases of half-circumcisions and on 
the last page is a short index of circumcisions arranged 
in chronological order. 
36 (printed) leaves; [1], 44 handwritten leaves; 45-61 blank 
leaves; 62-63, [1] handwritten leaves. 15 cm. Fair condition. 
Stains and wear, detached leaves, worming. Open tears to 
last two leaves. Torn and damaged decorated leather binding.

Opening price: $8000
Estimate: $12,000-15,000
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כפר הגרים בזד-אויפאלו

בזד-אויפאלו  הכפר  בני  הצדק  גרי  של  המופלא  סיפורם 
)בוזודויפאלו Bözödújfalu, טרנסילבניה, רומניה( שנרצחו עם אחיהם 
היהודים באושוויץ, מתחיל באבות אבותיהם. במאה ה-16 התאגדה 
קבוצת נוצרים שנמנתה על האצולה וקיבלה על עצמה להיות שומרי 
שבת. קבוצת "שומרי השבת" הפכה לתנועה שסחפה מאות אלפי 
נוצרים ברומניה, אשר הקפידו על שמירת השבת ועל מצוות נוספות 
מן המקרא, וכפרו בעיקרי האמונה הנוצרית. התנועה הוצאה מחוץ 
לחוק, ובמשך שנים רבות נרדפו שומרי השבת ע"י השלטונות. רבים 
מהם אולצו להצטרף לאחד הזרמים הנוצריים, אם כי חלקם המשיכו 
הזכויות  - מתן  על אמונתם בסתר. בעקבות האמנציפציה  לשמור 
ליהודי הקיסרות האוסטרו-הונגרית, בשנת 1867 - חלה התעוררות 
של  ביותר  הגדולה  הקהילה  השבת.  שומרי  תנועת  של  מחודשת 
שומרי השבת היתה בכפר בזד-אויפאלו. עם הכרזת מתן הזכויות 
ליהודים, הכריזו כרבע מ-700 תושבי הכפר על עצמם כשייכים לכת 
שומרי השבת. בעיתונים ההונגריים תיארו את שמחתם של שומרי 
השבת, אשר חגגו במשך שלושה ימים את החירות הדתית שניתנה 
דה  סנג'ורג'ו  הקרוב  הכפר  אל  בתהלוכה  יצאו  ובמהלכם  להם, 
פדורה, ושם הקיפו את בית הכנסת היהודי בשירה ותפילה. ואולם, 
המשפטים  משרד  כאשר  בענייניהם  סוער  דיון  התפתח  מהרה  עד 
ההונגרי טען כי חוק האמנציפציה ליהודים אינו חל עליהם והתנועה 
את  להמיר  השבת  שומרי  החליטו  כך  בעקבות  לחוק.  מחוץ  עדיין 
דתם ליהדות. תוך זמן קצר אורגן טקס גיור המוני וכמאתיים מבני 
הכפר גוירו ע"י רבי משה סופר בנו של "הכתב סופר" ורבנים אחרים 
בזד- וכך הפכה  והנשים טבלו במקווה,  נימולו  הגברים  מבודפשט. 

אויפאלו לקהילה יהודית כשרה. עד מהרה נבנה במקום בית כנסת 
תוארו   )1888 )אוגוסט  ימים  אותם  של  "המגיד"  בעיתון  ומקווה. 
ומדקדקים  אלוהים  יראי  "הם  הבאות:  במילים  החדשים  הגרים 
במצוות קלות כבחמורות, תער לא יעבור על זקנם ופאת ראשם לא 
נוכרית וביום חתונתן תסרנה  יכסו את ראשן בפאה  נשיהם  יגלחו, 

במספריים שיער ראשן...".
והתעוררה  להונגריה,  טרנסילבניה  סופחה   1940 אוגוסט  בסוף 
שאלה בדבר מעמדם החוקי של שומרי השבת, האם חלים עליהם 
בעניין, החליט  דיון  לאחר  היהודים.  על  הגזעניים שהוטלו  החוקים 
את  גם  שומרי השבת, ובכללם  לפטור את  ההונגרי  שר המשפטים 
היותם  עקב  היהודים",  מ"חוקי  בזד-אויפאלו  הכפר  בני  הגרים 
"ארים" במוצאם. עם הכיבוש הנאצי של הונגריה במארס 1944, היה 
גורלם של הגרים כגורל כל יהודי הונגריה. בני בזד-אויפאלו גורשו 

אל הגטו בעיירה טרגו-מורש, ומשם נשלחו להשמדה.
את  ימירו  אם  כי  להם  הובטח  הנאצי  הכיבוש  לאחר  המסופר,  לפי 
ובחרו  סירבו  הם  אך  היהודים,  מגורל  להינצל  יוכלו  לנצרות  דתם 

לדבוק באמונתם ולמות על קידוש השם.
בתקופת שלטונו של ניקולאה צ'אושסקו הוחלט להציף את הכפר 
רחבה  מתוכנית  חלק  הייתה  ההצפה  במקום.  סכר  לבנות  בכדי 
שלטון  נפילת  לאחר  בוטלה  התכנית  באזור.  כפרים  הצפות  של 

צ'אושסקו, אך הכפר בזד-אויפאלו כבר הוצף.
ראה: דוב בער שווארץ, קהל גרים בעזעד אויפאלו יצ"ו, בתוך: קובץ 
פוגלמן, סיפורה  עולת החודש, טבת תשל"ח, עמ' קפב-קפג; שי 
של קהילת שומרי השבת שבטרנסילבניה. הארץ, 28 באפריל 2011.

Bözödújfalu - Village of Converts

while, the community built a synagogue and a mikveh. In the 
HaMagid newspaper in those days (August 1888), the new 
converts were described as "G-d fearing and careful with all 
mitzvoth…they do not use a razor on their beards and do not 
shave the side of their heads, the women cover their heads 
with wigs and on the day of their wedding they cut the hair 
of their heads…".
At the end of August 1940, Transylvania was annexed to 
Hungary and a question arose regarding the legal status 
of the Sabbatarians, whether they too are subject to the 
racial laws inflicted on the Jews. After discussing the 
matter, the Hungarian Minister of Justice decided to exempt 
the Sabbatarians, including the converts of the village of 
Bözödújfalu, from the "Jewish laws" due to their Aryan 
origin. After the Nazi occupation of Hungary in March 1944, 
the converts shared the fate of all Jewish Hungarians. The 
residents of Bözödújfalu were deported to the Târgu Mureș 
ghetto and from there were sent to their death.
Reputedly, after the Nazi occupation, they were promised 
that if they convert to Christianity, they would be spared the 
fate of the Jews, but they refused and chose to cling to their 
faith and died sanctifying G-d's Name.
During the rule of Nicolae Ceaușescu, the decision was 
passed to flood the village to build a dam in its place. This 
flooding was part of an expansive plan to flood villages in the 
region. The plan was cancelled after the fall of the Ceaușescu 
rule, however the village of Bözödújfalu had already been 
submerged.

See: Dov Ber Shwartz, The community of converts of 
Bözödújfalu, in the Olat HaChodesh anthology, Tevet 1978, 
pp. 182-183; Shai Fogelman, The story of the Sabbatarians 
community in Transylvania. Haaretz, April 28, 2011.

The amazing story of the converts of the village of Bözödújfalu 
(Transylvania, Romania) who were murdered with their Jewish 
brethren in Auschwitz, begins with their early ancestors. In 
the 16th century, a group of Christians accepted Shabbat 
observance. This group of Sabbatarians developed into 
a movement which enraptured hundreds of thousands 
of Christians in Romania who were careful with Shabbat 
observance and other mitzvoth from the Scriptures and 
denied Christian dogmas. This movement was claimed illegal 
and for many years, these Sabbatarians were pursued by the 
government. Many were forced to join one of the Christian 
movements, although some covertly continued to observe 
their practices. The emancipation, which granted rights to 
the Jews of the Austro-Hungarian Empire in 1867, caused a 
revival of the movement of the Sabbatarians with their largest 
community located in the village of Bözödújfalu. After the 
government granted Jewish rights, about one quarter of the 
700 residents of the village announced their affiliation with 
the Sabbatarians. The Hungarian newspapers described the 
joy of the Sabbatarians who for three days rejoiced in their 
newly established religious freedom and during these days 
they paraded to the neighboring village and surrounded the 
Jewish synagogue in song and prayer. However, soon after, a 
discussion raged in the Hungarian Ministry of Justice claiming 
that the emancipation laws of the Jews do not include the 
Sabbatarians and that the latter are still illegal resulting in 
the Sabbatarians' decision to convert to Judaism. Within a 
short while, a ceremony of mass conversion was organized 
and about 200 of the village residents were converted by R. 
Moshe Sofer son of the Ktav Sofer and by other Budapest 
rabbis. The men were circumcised and the women immersed 
themselves in the mikveh and the community in Bözödújfalu 
became a full-fledged kosher Jewish community. In a short 
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32. Letter of Recommendation by Rabbi Mordechai Banet - Nikolsburg, 1809

No'am Elimelech (some say he met his brother, R. Zusia 
of Annopol), who rebuked him for his extended fasting 
and abstinence lest he harm his health. After the death 
of R. Gershon Hayut, Rabbi of Nikolsburg, the Maharam 
Banet was appointed his successor and also assumed the 
position of Chief Rabbi of Moravia which he held for 
40 years. He also headed the Nikolsburg Yeshiva. The 
Chatam Sofer eulogized him calling him "a tsaddik, 
leader of his times, Rabbi of all the Jewish People…
master of the entire Talmud…". In the approbation to 
his book of responsa Har HaMor (Gedulat Mordechai), 
the Chatam Sofer praises him extensively as "Rabbi of 
the entire Diaspora, who lights up the world with his 
Torah". Banet was an outspoken critic of the nascent 
Reform movement. He taught many disciples including 
some of the leading rabbi of his times: R. Simcha Bunam 
of Peshischa (Przysucha) - a leading Chassidic rebbe, R. 
Yehuda Asad, R. Yirmiyah Lev, author of Divrei Yirmiyah 
and other prominent rabbis. Among his printed works 
are Techelet Mordechai - Homilies, Har HaMor (Gedulat 
Mordechai) - Responsa, Parshat Mordechai - Responsa, 
Machshevet Mordechai on the Torah, Maharam Banet 
(Divrei Mordechai) - Novellae on the Tur Shulchan 
Aruch, and other works.
23 cm. Fair condition. Stains, folding creases and several 
tears, worn margins.

Opening price: $8000
Estimate: $10,000-12,000

Letter of recommendation signed by R. Mordechai 
Banet, Rabbi of Nikolsburg, on behalf of a Jewish 
resident of Pohořelice. Nikolsburg, Nisan 1809.
The letter by the Maharam Banet was written on a 
letter sent to him from Pohořelice (Moravia) notables, 
requesting his assistance for a beadle and trustee in their 
community in wedding his daughter. The letter, which 
contains unrestrained praise of the Maharam Banet, 
is signed by the community leaders. On the margins 
and on the verso is the letter of recommendation by 
the Maharam Banet, in his scribe's handwriting. The 
concluding line and signature are handwritten by 
the Maharam Banet: "Spoken by he who speaks in 
righteousness Mordechai Banet". 
R. Mordechai (the Maharam) Banet (1753-1829; Ishim 
B'Teshuvot HeChatam Sofer, p. 267) Rabbi of Nikolsburg 
and Chief Rabbi of Moravia was a prominent rabbi in 
his days. He initially studied at the Furth Yeshiva under 
the tutelage of R. Yosef Steinhart, author of the Zichron 
Yosef responsa and later moved to Prague and became 
a disciple of the Nodah B'Yehuda. After that, he studied 
in the yeshiva of the Maharam Barby in Pressburg. 
After his marriage, he moved to Nikolsburg (near his 
father-in-law) and became close to the city rabbi, R. 
Shmuel Shmelke Horowitz [R. Shmelke of Nikolsburg, 
brother of the author of the Hafla'ah and renowned 
Chassidic figure], who taught R. Mordechai Kabbalistic 
wisdom. Reputedly, at this period of his life, he met the 
Chassidic master R. Elimelech of Lizhensk, author of 

32. מכתב המלצה מהגאון רבי מרדכי בנעט - ניקלשבורג, תקס"ט

מכתב המלצה בחתימת הגאון רבי מרדכי בנעט אב"ד ניקלשבורג, 
עבור יהודי מתושבי פאהרליץ. ניקלשבורג, ניסן תקס"ט ]1809[. 

נכתב על-גבי מכתב שנשלח אליו מאת  מכתבו של מהר"ם בנעט 
בבקשה  מורביה(,   ,Pohořelice )פורליץ,  פאהרליץ  קהילת  נכבדי 
לקראת  כספית  לעזרה  שנזקק  בקהילתם  ונאמן"  ל"שמש  שיסייע 
נישואי בתו. המכתב פותח במילים: "נשיא אלקים בתוכינו, עטרת 
שפתותיו  תחכמוני,  בשבת  היושב  לדתינו,  מלוכה  צניף  הדרתינו, 
כחוט השני, ה"ה הרב הגאון הגדול המפורסם לשבח בכל קצוי ארץ, 
המדינה  ורב  אב"ד  מרדכי  כמהור"ר  כש"ת  הגולה  בני  כל  של  רבן 
יאיר נרו יציץ נזרו נ"י ע"ה פ"ה יא"ע". על המכתב חתומים פרנסי 
של  ההמלצה  מכתב  נוסף  לדף  ומעבר  המכתב  בשולי  הקהילה. 
מהר"ם בנעט, בכתיבת סופרו, ובשורת הסיום והחתימה בכתב-ידו: 

"נאם המדבר בצדקה הק' מרדכי בנעט". 
אישים  תקי"ג-תקפ"ט;  )ַּבֶנט,  בנעט  )המהר"ם(  מרדכי  רבי  הגאון 
של  הראשי  ורבה  ניקלשבורג  אב"ד  רסז(  עמ'  החת"ס,  בתשובות 
פיורדא  בישיבת  למד  דורו. תחילה  מנהיגי  מגדולי  מורביה,  מדינת 
עבר  מכן  לאחר  יוסף.  זכרון  שו"ת  בעל  שטיינהרט  יוסף  רבי  אצל 
לפראג, שם היה לתלמידו של ה"נודע ביהודה", ומאוחר יותר למד 
לניקלשבורג  עבר  נישואיו  לאחר  בפרשבורג.  ברבי  מהר"ם  אצל 
שמעלקא  שמואל  רבי  העיר  לרב  והתקרב  חותנו(  התגורר  )שם 
הורוויץ ]"ר' שמעלקא מניקלשבורג", אחי בעל ה"הפלאה" ומגדולי 
שהותו  בעת  כי  מספרים  הקבלה.  בחכמת  קיבל  ממנו  החסידות[, 
באותם ימים בבית רבו, פגש שם את הצדיק החסידי רבי אלימלך 
זה אחיו, רבי  )ויש אומרים שהיה  "נועם אלימלך"  מליז'ענסק בעל 

כדי  ובסיגופים  בתעניות  ירבה  שלא  בו  שגער  מאניפולי(,  זוסיא 
שלא יזיק לו הדבר לבריאותו. לאחר פטירת רבי גרשון חיות אב"ד 
הכולל"  ול"רב  ניקלשבורג  העיר  לרב  תחתיו  התמנה  ניקלשבורג 
כן, עמד  כמו  כארבעים שנה.  כיהן  זו  מורביה, ובמשרה  של מדינת 
תלמידים.  כ-400  בשיאה  שמנתה  בניקלשבורג,  הישיבה  בראש 
של  הדור, רבן  גדול  "צדיק,  אותו  כינה  עליו  בהספדו  סופר  החתם 
ובן  קטן,  ודבר  גדול  הניח דבר  לא  תלמודא  דכולא  מארי  ישראל... 
המור"  "הר  תשובותיו  לספר  בהסכמה  קדישא".  לשכינתא  יחיד 
)גדולת מרדכי(, כותב עליו החתם סופר: "הגאון הגדול מעוז ומגדול 
היה  הגולה... אשר הארץ האירה מכבוד תורתו...".  בני  כל  רבן של 
שהתעוררה  הרפורמה  תנועת  נגד  במאבק  הבולטות  הדמויות  מן 
ימים. העמיד תלמידים רבים, בהם מגדולי הרבנים באותו  באותם 
החסידות,  מגדולי   - מפשיסחא  בונם  שמחה  רבי  גם  ביניהם  דור. 
ועוד  ירמיה",  "דברי  לעוו בעל  ירמיה  יהודה אסאד, רבי  הגאון רבי 
רבים וחשובים. מחיבוריו נדפסו: תכלת מרדכי - דרשות, הר המור 
)גדולת מרדכי( - שו"ת, פרשת מרדכי - שו"ת, מחשבת מרדכי - על 
טושו"ע,  על  חידושים   - )דברי מרדכי(  בנעט  התורה, ספר מהר"ם 

וחיבורים נוספים.
בלאי  קרעים,  ומספר  קיפול  סימני  כתמים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   23

בשוליים.

פתיחה: $8000
הערכה: $10,000-12,000
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33. מכתב תשובה ארוך מאת הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות 

מכתב תשובה ארוך בדברי תורה, מאת הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות. ]ברודי, שנות התק"נ-תק"פ בקירוב[.
תשובה להשגה על דבריו בשו"ת בית אפרים בדיני "חיישינן לשאלה". כ-6 עמודים בכתב-יד סופר, עם שורת חתימה בכתב-ידו 
של רבי אפרים זלמן מרגליות: "ומחמת נחיצת המוביל אני מוכרח לסיים וה' יאמץ לבבך בתורה ויפתחו לך שערי אורה דברי 

זעירא הק' אפרים". 
הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות מבראד )תקכ"א-תקפ"ח( בעל ה"בית אפרים" ו"מטה אפרים". גאון מפורסם, אשר נודע בכל 
תפוצות ישראל לאחד מגדולי הפוסקים והחליף שו"ת עם כל גאוני דורו. בן דורם של ה"נתיבות המשפט" וה"קצות החושן". נודע 
בייחוסו המפואר עד לרש"י, וכצאצא לגדולי עולם כדוגמת המהרש"א והרמ"א. אביו וסבו היו מחכמי ה"קלויז" הנודע בבראד 
)ברודי(. בצעירותו שימש ברבנות בעיר אוהניב, אך לאחר תקופה קצרה חזר לבראד, והחליט שלא לכהן במשרה רבנית - כרבו 
בעל ה"תבואות שור". הוא היה עשיר מופלג, ותורה וגדולה התאחדו על שולחנו. שמו נודע כאחד מגאוני דורו ומכל קצוי הארץ 
נשלחו אליו שאלות בהלכה, בין אלו שעמדו עמו בקשרי שו"ת היו ה"נודע ביהודה", ה"שאגת אריה", רבי עקיבא איגר, ה"חתם 
ספרי  הדפסת  על  והסכים  ממזריטש,  המגיד  תלמידי  ולגדולי  לחסידות  מקורב  היה  לחסיד,  נחשב  אף שלא  על  ועוד.  סופר", 
חסידות רבים. ספריו בשו"ת ובהלכה הנם מספרי היסוד של פסק ההלכה, וכבר בחייו היו מפורסמים, וכפי שאמר עליו החתם 

סופר בהספדו: "ובכל יום שמועותיו בבתי מדרשינו, מספרים שחיבר" )אישים בתשובות חתם סופר, עמ' עט-פא(.
]3[ דף )6 עמ' כתובים(. 23 ס"מ. מצב טוב. כתמים. שיקומי קרעים בהדבקת נייר. נתון בכריכה, פגומה מעט.

התשובה נדפסה בשו"ת בית אפרים, מהדורא תניינא, חלק שני, סימן נח, מוסד הרב קוק, ירושלים תש"מ. 

פתיחה: $17,000
הערכה: $22,000-25,000

33. Long Letter of Responsum by Rabbi Ephraim Zalman Margolioth

Long Torah responsum, by R. Ephraim Zalman Margolioth. [Brody, c. 1790s-1820s].
Response to comments about his responsa in the book Beit Efraim. Approximately 6 pages handwritten 
by his scribe, with a concluding sentence handwritten by R. Ephraim Zalman Margolioth: “… I must end 
here. May G-d strengthen your heart in Torah and open for you the gates of light, in the words of the 
small Ephraim".
Rabbi Ephraim Zalman Margolioth (Margolis) of Brody (1761-1828), author of Beit Efraim and Mateh 
Efraim was a famous Torah scholar, renowned throughout the Diaspora as a prominent Torah posek. He 
exchanged halachic responsa with many leading sages of his generation. He was a contemporary of Rabbi 
Yaakov Lorberbaum of Lissa, (author of Netivot Hamishpat) and Rabbi Aryeh Leib Heller (author of Ketzot 
Hachoshen). He was known for being a descendent of Rashi, the Maharsha and the Rama. His father and 
grandfather were members of the renowned "kloiz" (small study hall) in Brody. In his youth, he served in 
the rabbinate of Uhniv but after a short while returned to Brody and decided to never accept a rabbinical 
position, following the example of his teacher the Tevu'ot Shor. He was blessed with extreme wealth, and 
known as one of the preeminent Torah sages of his generation and received halachic queries from all 
ends of the globe. The Nodah B'Yehuda, the Sha'agat Aryeh, R. Akiva Eiger, the Chatam Sofer and other 
leading Torah figures exchanged halachic correspondence with R. Margolioth. Although not considered a 
Chassid, he was close to many great Chassidic leaders and students of the Maggid of Mezritch and gave his 
approbation to many Chassidic books. His books of responsa and halacha were basis for halachic rulings 
and were already celebrated during his lifetime. The Chatam Sofer eulogized him: “Every day his voice is 
heard in our study halls through the words of his books” (Ishim B’Teshuvot Chatam Sofer, pp. 79-81).
[3] leaves (6 written pages). 23 cm. Good condition. Stains. Tears mended with paper. Bound in a slightly damaged 
binding. 
This responsum was printed in the Beit Efraim responsa, Mahadura Tanina, Part 2, siman 58, Mosad HaRav 
Kook, Jerusalem, 1980.

Opening price: $17,000
Estimate: $22,000-25,000
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34. מכתב בכתב-יד קדשו וחתימתו של הצדיק רבי יעקב אבוחצירא - ה"אביר יעקב" ממרוקו

יעקב  רבי  והצדיק  הגאון  של  וחתימתו  קדשו  בכתב-יד  מכתב 
אבוחצירא, ה"אביר יעקב" ממרוקו. 

כה"ר  נפשי[...  ]ידיד  "ידי"ן  אל  מופנה  בערבית-יהודית,  מכתב 
יוסף...". תשע שורות בכתב-ידו וחתימתו של ה"אביר יעקב". 

נודע  יעקב",  "אביר   - )תקס"ו-תר"מ(  אבוחצירא  יעקב  רבי 
וההלכה,  הנגלה  בתורת  מופלג  גאון  וקדוש,  כגאון  מצעירותו 
תאפיללאת  בקהילת  ואב"ד  רב  האמת.  בחכמת  אלוקי  ומקובל 
כבר  בדרום-מרוקו[.  הזיז  באזור עמק  ]שהיתה הקהילה המרכזית 
יעקב  רוב רבני האזור. רבינו  נכנעו למרותו  לחייו  משנות העשרים 
נחשב כאחד מגדולי הפוסקים בדורו ועמד בקשרי שו"ת והלכה עם 
גדולי הרבנים בכל קצוי ארצות צפון-אפריקה. איש אלוקים קדוש 
וזכה לגלוי אליהו  נודעו עליו  המלומד בניסים, סיפורי מופת רבים 
תשכ"ח,  ירושלים  ניסים",  "מעשה  בספר  )ראה  לטוב  זכור  הנביא 
שנכתב עפ"י ידיעות וסיפורים ששמע מפי ה"בבא סאלי" ושאר רבני 
משפחת אבוחצירא(. שמו נודע גם בין גויי הארץ המוסלמים שהיו 

קוראים לו בהערצה "אלחזן אל כביר" ]=הרב הגדול[.
בעיר דמנהור שבמצרים.  ונקבר  ישראל  לארץ  לעלות  בדרכו  נפטר 
על מצבתו שם נכתב: "מצבת קבורת... גברא רבא דאתי ממערבא, 

הרב המופלא סבא דמשפטים, מקובל אלוקי, חסידא קדישא בנגלה 
ובנסתר מו"ר עט"ר וצ"ת כמוהר"ר ]מורנו ורבינו עטרת ראשנו וצניף 
זצוק"ל  אביחצירה  יעקב  רבי[  הרב  ורבינו  מורנו  כבוד  תפארתנו 

זיע"א...".
מחיבוריו: גנזי המלך; יגל יעקב; שו"ת יורו משפטיך ליעקב; פתוחי 

חותם; דורש טוב; בגדי השרד; מחשוף הלבן; ועוד חיבורים רבים.
לכבודו ולזכרו נתחברו עשרות פיוטים, שחלקם נפוצים עד היום בין 
יוצאי מרוקו. תמונתו הידועה, יושב בשיכול רגלים עם ספר קודש 
היום  עד  ישראל  ובארץ  במרוקו  רבים  בבתים  תלויה  היתה  בידיו, 

הזה.
בניו ונכדיו נודעו בקדושתם ובתורתם. המפורסמים שבהם הנם: רבי 
ישראל אבוחצירא ה"בבא סאלי" ואחיו רבי יצחק ה"בבא חאקי", רבי 
מאיר אבוחצירא ה"בבא מאיר" ועוד עשרות רבנים מובהקים ואנשי 

סגולה ומופת.
דף, 11 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, קרעים משוקמים.

פתיחה: $8000
הערכה: $15,000-20,000

34a 34b
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34. Autograph Letter Signed by Rabbi Ya'akov Abuhatzeira - The Abir Ya'akov of Morocco

He died on the way to Eretz Israel and was buried in the 
city of Damanhur, Egypt. His tombstone is inscribed with 
profuse tributes that portray the extent to which he was 
venerated by his generation.
Some of his works: Ginzei HaMelech, Yagel Ya'akov, 
Yoru Mishpatecha L'Ya'akov responsa, Pituchei Chotam, 
Bigdei HaSrad, Machsof HaLavan, many more. 
Dozens of piyyutim were composed in his honor and 
memory, some common until today among Moroccan 
Jews. The famous picture of him sitting with his 
legs crossed, with a holy book in his hands, hangs in 
numerous homes in Morocco and in Eretz Israel to this 
day.
His sons and grandchildren were renowned for their 
holiness and Torah knowledge. The most famous are 
Rabbi Yisrael Abuhatzeira, the Baba Sali and his brother 
Rabbi Yitzchak the Baba Chaki, Rabbi Meir Abuhatzeira 
the Baba Meir and many other important rabbis and 
wonder-workers.
Leaf, 11 cm. Fair condition. Stains, restored tears.

Opening price: $8000
Estimate: $15,000-20,000

Autograph letter signed by the R. Ya'akov Abuhatzeira, 
the Abir Ya'akov of Morocco.
The letter in Judeo-Arabic is addressed to "My bosom 
friend… R. Yosef…". Nine lines, handwritten and signed 
by the Abir Ya'akov.
Rabbi Ya'akov Abuhatzeira (1806-1880) - the Abir 
Ya'akov, was known from his youth as an outstanding 
holy man, Torah prodigy and proficient Kabbalist. Rabbi 
of the Tafilalt community [the central community in the 
area of the Ziz Valley in Southern Morocco]. Already in 
his twenties, most of the rabbis of the region submitted 
to his authority. R. Ya'akov was considered a leading 
Torah authority and exchanged halachic responsa with 
prominent rabbis throughout North African countries. 
A holy man, accustomed to miracles, many wondrous 
stories are told about him; including his distinction in 
meriting the revelation of Eliyahu (see Ma'ase Nissim, 
Jerusalem 1968, written according to stories and 
information heard directly from the Baba Sali and other 
rabbis of the Abuhatzeira family). His fame also spread 
among the non-Jewish population and the Muslims 
would reverently call him "Alchazan el Kabir" [the 
Great Rabbi].
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35. מכתב ברכות ו"הטבת חלום" - שכתב האדמו"ר רבי מאיר מפרמישלן לבתו

מכתב בכתב-ידו וחתימתו של הצדיק החסידי רבי מאיר מפרמישלן, 
החותם "מאיר בהרב". ]פרמישלן, ת"ר בערך[.

מושקוביץ  חיה  מרים  המפורסמת  הרבנית  ]כנראה  לבתו  נכתב 
משאץ[, בעקבות חלום רע שחלמה נכדתו. במכתב השופע ברכות 
מרגיע הרב הקדוש את בתו, ומאחל ומברך ב"ברכה וחיים" את כל 

בני המשפחה.
"בעזרה"י / ה' ברחמיו יחיש עזרתו וישועתו לעמו  במכתב נכתב: 
בכל עת מצוא, לחיים טובים, לבתי מרת - - - - כלם, ל- - -. אשר 
כולם, אדרבה הם  כי השי"ת המחיה את  ]ב[תך תחי', תדע  ספרה 
כלם מחויבים ]להתברך[ לחיים טובים בעדינו. ומה שהיה נראה לך, 
התנא אמר דברי חלומות לא מעלין, וישמחו בני ישראל בכל הטוב. 
כ"ד אביך המעתיר - - - מאיר בהרב / לכל - - - - - - -ת ברכ]ות[ 

וחיים - - - -". 
מגדולי  )תקמ"ג-תר"י(,  מפרמישלן  מאיר  רבי  הקדוש  האדמו"ר 
מאוריה של החסידות. בן רבי אהרן ליב מפרמישלן ונכד "רבי מאיר 
הגדול" מפרמישלן )תלמיד הבעש"ט(. רבו המובהק היה רבי מרדכי 
גם  להסתופף  נהג  אולם  מזלוטשוב(  מיכל  רבי  של  )בנו  מקרמניץ 
בצילו של ה"חוזה מלובלין". התפרסם במיוחד בצדקותו וברוח קדשו 
הצופה למרחוק. מאות סיפורי מופת וישועה מסופרים אודותיו. על 
רכושו  כל  לפזר את  נהג  כי  ידוע  נפלאות,  פזרנותו לצדקה מסופר 
לצדקה מבלי להשאיר לעצמו מאומה, וכי לא היה עולה על יצועו 

כלפיו  ההערצה  בביתו.  שהיו  הצדקה  כספי  כל  את  חילק  בטרם 
חצתה גבולות, והגאון רבי שלמה קלוגר, שלא היה חסיד, הספידו 
בכבוד גדול ואמר עליו: "מעלת הרב הצדיק המפולג המפורסם, איש 

אלקים... וזכיתי לראותו פעמיים כראות פני אלקים".
תרס"ג,  )נפטרה  מושקוביץ  חיה  מרים  הצדקת  הרבנית   - בתו 
יואל  עמ' תקלג(, אשת האדמו"ר רבי  א',  לחסידות,  אנציקלופדיה 
כפועלת-ישועות  ונודעה  המופלגת  בצדקותה  התפרסמה  משאץ. 
בישראל. חסידים רבים הגישו גם לה פתקאות "קוויטלאך". לאחר 
מות אביה ירשה את מקל ההליכה שלו ובכוחו עשתה מעשי-מופת. 
ביתם  פזרנות  בקברה.  המקל  את  שיטמינו  ביקשה  פטירתה  לפני 
הקדוש:  בעלה  מצבת  על  צוין  והדבר  רגילה  בלתי  היתה  לצדקה 
תשל"ג  בשנת  הובאו  ארונותיהם  מחמישה".  אחד  מהונו  "קידש 
מאיר  רבי  האדמו"ר  בנם  קבר  ליד  הזיתים,  בהר  בארץ  לקבורה 

משאץ, שאף ארונו הובא לארץ.
)משוקמים  טקסט  חסרון  עם  קרעים  גרוע.  מצב  ס"מ.   17X21 דף 
במילוי נייר(. כתמים קשים. נתון בקופסה מפוארת, עץ מחופה עור, 

עם חלון זכוכית.
מצורפת חוות דעת מומחה, עם פענוח תוכן המכתב ומשמעותו.

פתיחה: $45,000
הערכה: $50,000-70,000

35a
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35. Letter of Blessing and Hatavat Chalom - Written by Rebbe Meir of Premishlan to his Daughter

funds in his possession. All regarded him highly and 
R. Shlomo Kluger who was not a Chassid, eulogized 
him with great esteem and referred to him as: “The 
celebrated outstanding tsaddik, G-dly man…and I have 
merited seeing him twice, it is like being in the Divine 
presence”.
His daughter, Rebbetzin Miriam Chaya Moshkowitz 
(died in 2003, Encyclopedia L'Chassidut, Vol. 1, p. 533), 
wife of Rebbe Yoel of Shotz (Suceava) was renowned 
for her exceptional piety and ability to work wonders. 
Many Chassidim would send her "kvitlach" (notes). 
After her father's death, she inherited his walking stick 
and used it to perform wondrous acts. Before her death, 
she asked that the stick be buried with her in her grave. 
She too, liberally distributed charity as inscribed on her 
husband's tombstone: "He dedicated one fifth of his 
money". Their caskets were brought to Israel and they 
were buried on Har HaZeitim in 1973, near the gravesite 
of their son R. Meir of Shotz, whose casket was likewise 
brought to Israel.
Leaf, 17X21 cm. Poor condition. Open tears affecting text 
(restored with paper). Major stains. Housed in an elaborate 
box, of leather-covered wood, with a glass window.
Enclosed is an expert's report, deciphering the content 
of the letter and its connotations.

Opening price: $45,000
Estimate: $50,000-70,000

Autograph letter signed by Rebbe Meir of Premishlan. 
Signed "Meir son of the Rebbe". [Premishlan, c. 1840].
Written to his daughter [apparently, the renowned 
Rebbetzin Miriam Chaya Moshkowitz of Shotz 
(Suceava)], following a bad dream envisaged by his 
granddaughter. In the letter, overflowing with blessings, 
the rebbe soothes his daughter and wishes "blessing 
and life" to all the members of the family.
He writes: "G-d in his compassion should quickly 
send his assistance and salvation to his People at all 
times, for good life, to my daughter Ms. --- all, to ---. 
Regarding your daughter's account, know that G-d 
keeps all beings alive... And what you thought, the 
Tana said that dreams do not raise, and the People of 
Israel should be joyous with all good. Your father who 
prays --- Meir son of the Rebbe. To all --- blessing and 
life ---".
R. Meir of Premishlan (1783-1850) was a Chassidic 
luminary, son of R. Aharon Leib of Premishlan and 
grandson of “R. Meir HaGadol" of Premishlan (disciple 
of the Ba’al Shem Tov). His teacher was Rabbi Mordechai 
of Kremenets [son of Rabbi Michel of Zlotchov], however 
he was also a close follower of the Chozeh of Lublin. He 
was especially famed for his piety and divine inspiration 
endowing him with amazing foresight. He is credited 
with hundreds of wonders and marvelous acts of 
salvation and reputed for his exceptional philanthropy 
and charity without leaving any money for himself; he 
would not go to sleep before he distributed all charity 
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36. מכתב האדמו"ר הראשון מויזניץ בעל "צמח צדיק"

מכתב ארוך )2 עמ'( מהאדמו"ר רבי מנחם מנדל הגר. ויזניץ, ]תרל"ח 
.]1878

בהרב  מענדיל  מנחם  "הק'  קדשו:  יד  וחתימת  סופר,  ידי  כתיבת 
הצדיק זצללה"ה". מכתב הוראות בענין ניהול עזבון של אחד מבני 
כולל ויזניץ שנפטר בצפת. נשלח לצפת אל "ידידי הרבנים המופלגים 
החסידים מו"ה חנוך ... ומו"ה משה חר"ג ומו"ה יעקב ... מ"מ ]ממוני[ 

דכוללינו בעה"ק צפת ת"ו".
האדמו"ר הראשון מויזניץ - רבי מנחם מנדל הגר בעל ה"צמח צדיק" 
)תק"צ-תשרי תרמ"ה(, בנו של האדמו"ר רבי חיים מקוסוב וחתנו של 
האדמו"ר רבי ישראל מרוזין. עוד בחיי אביו נתמנה לרב העיר ויזניץ 
ה"תורת  בעל  אביו  פטירת  לאחר  תרי"ד  לקוסוב, ובשנת  הסמוכה 
רבי  הגדול  אחיו  בעוד  ויזניץ,  בעיר  באדמו"רות  לכהן  החל  חיים", 
יעקב שמשון נתמנה לאדמו"ר בעיר קוסוב, ואחיהם השלישי עבר 
לעיר ראדוביץ. עד מהרה נודע רבי מנדל לחשוב שבין שלשת אחיו 
ואלפי חסידים נהרו מרחוק ומקרוב לבית מדרשו בויזניץ. נודע לאיש 
ובפזרנותו  הנלהבות  בתפילותיו  הצטיין  הבריות.  על  וחביב  מופת 
הרבה לצדקה )אמרו עליו שחילק בימי חייו רבבות מטבעות כסף 
דורו: רבי צבי הירש מליסקא,  גדולי צדיקי  בין  לעניים(. נערץ היה 
מהוסיאטין  שרגא  מרדכי  גיסו רבי  מסעליש,  שמלקא  שמואל  רבי 

כי "רבי מנדלי מוסר  ועוד. רבי חיים מצאנז אמר עליו בהתפעלות 
את נפשו להשי"ת בכל רגע ורגע...". 

השפעתו בגלילות מרמרוש ובוקובינה היתה עצומה, וכל העניינים 
הציבוריים בארצו היו נחתכים על פיו. עקב בעיות שונות באיסוף 
וחלוקת מעות ארץ-ישראל ב"כולל קוסוב", פרש רבי מנדלי והקים 
את "כולל ויזניץ". עסק רבות בגיוס כספים לטובת עניי צפת וטבריה, 
והעמיד בראשו את נאמנו רבי משה חר"ג שהיה מנכבדי הקהילה 
המרכזי  לכולל  ויזניץ"  "כולל  נהיה  השנים  עם  בצפת.  החסידית 
ליוצאי בוקובינה וגליציה המזרחית, כשתחתיו פעלו הכוללים "כולל 
הרבה  מעורבותו  ניכרת  שלפנינו  במכתב  קוסוב".  ו"כולל  לבוב" 
בניהול עניני הקהילה בצפת, עם הוראות לפרטי-פרטיו של הענין 

שבשבילו נשלח המכתב.
דף 21 ס"מ, כתוב משני צידיו. מצב טוב-בינוני. בלאי וסימני קיפול. 
חריכת חומצת הדיו באחת האותיות שבחתימה. שאריות מדבקות 

בעמ' הראשון של המכתב.

פתיחה: $15,000
הערכה: $20,000-25,000

36a
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36. Letter by the First Vizhnitz 
Rebbe, Author of Tzemach 
Tzaddik

Long letter (2 pages) by Rebbe 
Menachem Mendel Hager. 
Vizhnitz, [1878].
Written by a scribe, with 
the signature of the rebbe: 
"Menachem Mendel son of the 
Tsaddik". Letter of instructions 
regarding the management of the 
estate of one of the members of 
Kollel Vizhnitz who died in Safed. 
Sent to Safed to "My friends the 
outstanding Chassidic rabbis R. 
Chanoch… R. Moshe Charag and 
R. Ya'akov… [managers] of our 
kollel in the holy city of Safed".
The first Vizhnitz Rebbe, R. 
Menachem Mendel Hager, author 
of Tzemach Tsaddik (1830-Tishrei 
1884), son of R. Chaim of Kosiv and 
son-in-law of R. Yisrael of Ruzhyn. 
In his father's lifetime, he was 
appointed as Rabbi of Vizhnitz 
near Kosiv, and in 1854, after the 
death of his father, author of Torat 
Chayim, he began serving as Rebbe 
in the city of Vizhnitz whereas 
his elder brother R. Ya'akov 
Shimshon was appointed Rebbe 
of Kosiv, and their third brother 
move to Rădăuţi. Within a short 
while, R. Mendel was celebrated 
as the most prominent rabbi 
among the three brothers and 
thousands of Chassidim swarmed 
from near and far to his Beit Midrash in Vizhnitz. He was 
famous as a wonder-worker and beloved by all. Known 
for his fiery prayers and generous distribution of charity 
(in his lifetime, he is said to have distributed thousands 
of silver coins to the poor). He was highly esteemed by 
the greatest tsaddikim of his generation, R. Zvi Hirsh of 
Lesko, R. Shmuel Shmelke of Selish, his brother-in-law 
R. Mordechai Shraga of Husyatyn, etc. R. Chaim of Sanz 
fervently said about him, that "R. Mendeli sacrifices his 
soul to G-d every moment…".
R. Menachem Mendel heavily influenced the Maramureş 
and Bukovina region and all public matters in his 
country were decided according to his opinion. Due to 
various problems in the collection and distribution of 
Eretz Israel funds in the Kosiv Kollel, R. Mendeli left and 
founded the Vizhnitz Kollel. He was very active in

collecting funds for the needy population of Safed 
and Tiberias and appointed his trusted friend who was 
a noted Chassidic leader in Safed, to head the fund. 
Eventually, the Viznitz Kollel became the central kollel 
for immigrants from Bukovina and from Eastern Galicia, 
also supervising the Lelov Kollel and the Kosiv Kollel. 
The Rebbe's involvement in managing the matters of 
the Safed community, down to the smallest detail is 
apparent in this letter.
Leaf, 21 cm. written on both sides. Good-fair condition. Wear 
and folding creases. Ink erosion to one letter in the signature. 
Sticker remnants on the first page of the letter.

Opening price: $15,000
Estimate: $20,000-25,000
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צדוק  רבי  מהאדמו"ר  ארוך  מכתב   .37
הכהן מלובלין עם חתימת יד קדשו

זעיר  בכתב-יד  כתובים  עמ'   6( ארוך  מכתב 
וצפוף(, בחתימת ידו של האדמו"ר הקדוש רבי 

צדוק הכהן. לובלין, תרמ"ה ]1885[.
נשלחה  עגונה,  בדיני  ארוכה  הלכתית  תשובה 
אבד"ק טארלי".  נ"י  יודל  מ'  "הרב המופלג  אל 
במסקנת דבריו הוא כותב כי פסק ההלכה בעניין 
הדברים  את  כתב  וכי  עדיין,  אצלו  מוחלט  לא 
רק "דרך צידוד לבד", כדי לקיים את הבטחתו 
"ע"כ  להכנס לבירור הענין,  לאמה של העגונה 
בכתב- חתומה  התשובה  להשיב...".  הוכרחתי 
"לובלין"  המילה  וכן  הכהן",  "צדוק  קדשו:  יד 
שבראש התשובה נכתבה באותו כתב-יד. שאר 
סופרו,  בידי  ]כנראה  שונה  בכתב-יד  התשובה 
אם כי יתכן שזוהי כתיבתו של רבי צדוק עצמו, 
צב"י"  "תפארת  ספרו  בהקדמת  המובא  כפי 
)בילגורייא, תרס"ט(, שרבי צדוק היה כותב את 
בהקדמה  גם  מאד".  דקה  "בכתיבה  חידושיו 
לספר "שיחת מלאכי השרת" )לובלין, תרפ"ז(, 
מקדים שם המו"ל שהכתב היה קשה לקריאה 

כיון שהיה "דקה מן הדקה"[.
מלובלין  הכהן  צדוק  רבי  הקדוש  האדמו"ר 
הליטאי  הגאון  לאביו  נולד  )תקפ"ג-תר"ס(, 
)לטביה(.  קרייזבורג  אב"ד  הכהן  יעקב  רבי 
הגיעו  טרם  ועוד  גאוני,  כעילוי  נודע  מילדותו 
וחיבורים  שו"ת  ספר  חיבר  כבר  עשרים  לגיל 
שלמים על הש"ס ועל הרמב"ם. בראשית שנות 
מרדכי  רבי  האדמו"ר  את  והכיר  פגש  הת"ר 
יוסף מאיזביצא, ולאחר ששהה באיזביצא שבת 
אחת נהפך לבו ונעשה לחסיד נלהב. רבי צדוק 
גחלי  "בסעודה שלישית חתה הרבי  כי  הסביר 
אש על לבי". מאז דבקה נפשו בתורת החסידות 
האדמו"ר  בדרך רבו  הבוערת  ה'  עבודת  ודרכי 
צדוק  רבי  בנפשו.  נקשרה  שנפשו  מאיזביצא, 

עבר לעיר לובלין, ולאחר פטירת רבו מאיזביצא בשנת תרי"ד, היה 
מראשי חסידי-איזביצא שהכתירו עליהם לאדמו"ר את רבי יהודה 
ליב אייגר מלובלין. בתקופת הסתופפותו בצל רבותיו הקדושים גזר 
ברבים.  לא מסר דברי-תורתו  וכמעט  על עצמו שתיקה  צדוק  רבי 
תרמ"ח-תר"ס.  בשנים  כאדמו"ר  כהונתו  תקופת  ברוב  נהג  גם  כך 
והגיון לבו שיקע בכתיבת ספריו העמוקים:  את עומק מחשבותיו 
]אודות  השרת"  מלאכי  "שיחת  הצדיק",  "צדקת  צדיק",  "פרי 
מציאות המלאכים והשדים[, "רסיסי לילה" ו"דברי חלומות" ]גילויים 
"דובר  בחלום[,  בחזון-לילה  אליו  וחידושי-תורה שנתגלו  שמימיים 
צדק" "מחשבות חרוץ", "פוקד עקרים", "תקנת השבין", ועוד ספרים 
במחשבת החסידות, אשר מהווים עד היום לבסיס תורת המחשבה, 

ולספרי היסוד בחוגי החסידות, ואף בחוגי הישיבות בדורנו.
רוב ספריו בהלכה ובחסידות אבדו ונשרפו בימי השואה, יחד עם כל 
ספרייתו העשירה. מתשובותיו בהלכה, נדפסו בספר "תפארת צב"י" 
)בילגורייא, תרס"ט( רק חלק מהתשובות על שו"ע יורה דעה; ואולם 

רוב תשובותיו לא שרדו. כיום לא ידועים כמעט אוטוגרפים שלו.
בקובץ  משובשת(  מעט  )בהעתקה  נדפסה  שלפנינו  התשובה 
"הדרום", טו, ניסן תשכ"ב, עמ' 5-27 )ראה שם צילום דוגמא מכתב-

היד שלפנינו(.
כתמים.  בינוני.  מצב  בכתב-יד.  שורות   300 מעל  ס"מ.   21 דף,   ]3[

קרעים עם חסרון, משוקמים באופן מקצועי. כריכת עור מפוארת.

פתיחה: $30,000
הערכה: $80,000-100,000
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37. Long Letter by Rebbe Tzadok 
HaCohen of Lublin with his Own 
Signature 

Long letter (6 pages in close tiny 
handwriting), signed by R. Tzadok 
HaCohen. Lublin, 1885.
Long halachic responsum on the laws of 
an agunah, sent to "The outstanding R. 
Yudel Rabbi of Tarłów". He concludes 
that this ruling is not yet conclusive 
and that he wrote the content only as a 
lateral thought to fulfill his promise to 
the agunah's mother to investigate the 
matter, "Therefore, I was compelled 
to respond…". The responsum bears 
his signature: "Tzadok HaCohen", 
and the word "Lublin" appears at 
the beginning of the responsum in 
the same handwriting. The rest of the 
responsum is in another handwriting 
[apparently written by his scribe 
although possibly, it is actually the 
handwriting of R. Tzadok himself - 
in the preface to his book Tiferet Zvi 
(Bilgoria, 1909), it is mentioned that 
R. Tzadok wrote his novellae "in very 
fine handwriting". In the introduction 
to the book Sichat Malachei HaSharet 
(Lublin, 1927), the publisher writes 
that R. Tzadok's writing was barely 
legible since it was so thin. 
R. Tzadok HaCohen of Lublin (1823-
1900) was the son of the Lithuanian 
Torah scholar R. Ya'akov HaCohen 
Rabbi of Krustpils (Kreizburg, Latvia). 
His genius was recognized from a young age and before 
he reached the age of 20, he already authored a book 
of responsa and comprehensive works on the Talmud 
and on the Rambam. In the beginning of the 1940s, 
he became acquainted with R. Mordechai Yosef of 
Izbica and after spending a Shabbat there, became an 
enthusiastic Chassid. Since that time, his soul clung to 
Chassidism and to fiery G-dly service following the ways 
of his teacher the Rebbe of Izbica to whom he lovingly 
clung. R. Tzadok moved to the city of Lublin and after 
the death of the Izbica Rebbe in 1854, became one 
of the leaders of the Izbica Chassidim who appointed 
R. Yehuda Leib Eiger of Lublin as their rebbe. During 
the time that R. Tzadok basked in the shadow of his 
holy teachers, he dictated silence upon himself and 
seldom delivered his teachings in public. He continued 
this conduct for most of the years he served as rebbe 
during 1888-1900. He invested his profound thoughts 
in his deep books: Pri Tsaddik, Tsidkat HaTsaddik, Sichat 
Malachei HaSharet, Resisei Leila, Divrei Chalomot 
[celestial revelations and Torah novellae revealed to his 

in a dream], Dover Tzedek, Machshevot Charutz, Poked 
Akarim, Takanat HaShavin, and more books of Chassidic 
thought which until today are basic books of Jewish 
philosophy in Chassidic circles and are also studied 
extensively throughout the entire yeshiva world.
Most of his halachic and Chassidic works were lost and 
burned during the Holocaust, together with his wide-
ranging library. Only some of his responsa on Shulchan 
Aruch Yoreh De'ah were printed in the book Tiferet Zvi 
in 1909, however most of his responsa did not survive. 
Today, his autographs are very rare.
This responsum was printed (copied with a few errors) 
in the HaDarom anthology, 15, Nissan 1962, pp. 5-27 
(see ibid a sample photo of this manuscript).
[3] leaves, 21 cm. More than 300 handwritten lines. Fair 
condition. Stains. Open tears, professionally restored. 
Elaborate leather binding.

Opening price: $30,000
Estimate: $80,000-100,000

 37b



92  |  מאי 2017

ואחיו  יצחק" מאלכסנדר  בנין ה"תלמוד תורה" בעיירה אלכסנדר - בחתימת האדמו"ר בעל "עקדת  "מגילת היסוד" של   .38
הקדושים - אלכסנדר, תרצ"ב

בעיירה  תורה"  ה"תלמוד  בנין  של  היסוד"  "מגילת  בכתב-יד,  דף 
בעל  האדמו"ר  של  קדשם  יד  בחתימת  )אלכסנדר(,  אלכסנדרוב 
"עקדת יצחק" מאלכסנדר, אחיו רבי יעקב שמחה בונים דנציגר ורבי 
)אלכסנדר;  ונכבדי העיירה. אלכסנדרוב  דנציגר, רבני  חיים  אברהם 

Aleksandrów Łódzki, פולין(, תרצ"ב ]1932[. 
בראש הדף נכתבה הכותרת: "למען כבוד ועוסקים ולמדיה", ולאחר 
תרצ"ב  שנת   ]...[ היום  נצבים  אתם  לסדר  ראשון  "יום  נכתב:  מכן 
הבנין  להתחלת  היום  נאספנו  אלכסנדרוב  עיר  יושבי  אנחנו  לפ"ק. 
בזכות  טוב  בכי  לגמרה  שנזכה  הש"י  יעזרנו  תלמוד-תורה  בית 
והצלחה רבה  שיתברכו בכל טוב   ]...[ כל העוסקים  יגין על  המצוה 

בכתיבה וחתימה טובה ]...[". 
בראש החותמים חתם רבי "יצחק מנחם מענדל בהרה"ק זצללה"ה 
זי"ע" - האדמו"ר בעל "עקדת יצחק" מאלכסנדר. אחריו חתם גיסו 
רבי יצחק מאיר ]זינגר[ אב"ד העיר אלכסנדר, ואחריו חתמו שני אחיו 
זצ"ל  בהרה"ק  בונם  שמחה  "יעקב  רבי  יצחק":  ה"עקדת  בעל  של 
חתמו  אחריהם  זצ"ל".  בהרה"ק  חיים  "אברהם  ורבי  ועכי"א"  זי"ע 

מורי הצדק של העיירה ונכבדים נוספים. 
זה  דף  הגיע  )מצורפת(  יוד  ישראל  הרב  של  הכתובה  עדותו  לפי 
מטעם  קבוצה  יצאה  תשמ"ח  אייר  בחודש  פלאי:  באורח  לידיו 
עיריית בני ברק להשתטח על קברי צדיקים בפולין. ביום ראשון י"ד 
אייר, הגיעה הקבוצה לעיירה אלכסנדר ופנתה להשתטח על קברי 
גוי-מקומי  הצדיקים במקום. בצאתם מבית הקברות המתין להם 
ובידו פיסת נייר הכתובה בלשון הקודש. הגוי סיפר כי מצא את הדף 
העיירה,  של  למקווה  בסמוך  באדמה  מוטמן  שהיה  בקבוק  בתוך 
הדף  את  לרכוש  מיהר  יוד  הרב  המקווה.  מבנה  את  לאחר שהרסו 

מהגוי, וכשקרא את הדף התברר לו שזו "מגילת היסוד" שלפנינו.
)תר"ם- מאלכסנדר  דנציגר  מנחם  יצחק  רבי  הקדוש  האדמו"ר 
מייסד  סבו  ברכי  על  התחנך  בדורו.  האדמורי"ם  מגדולי  תש"ב(, 
ניסן  ישראל  של רבי  גיסו  )שהיה  מאלכסנדר  יחיאל  השושלת רבי 
מקבל המכתבים(, אצל דודו רבי ירחמיאל ישראל יצחק בעל "ישמח 
בעל  מאלכסנדר  צבי  שמואל  רבי  האדמו"ר  אביו  ואצל  ישראל", 

"תפארת שמואל".
]![ רבנים מחשובי  בשנת תרפ"ד הוכתר לאדמו"ר, לאחר ששבעים 
שושלת  את  להמשיך  ממנו  בקשו  אביו,  מחסידי  שהיו  פולין  רבני 
ההנהגה. בזמן הנהגתו גדלה קהלת חסידי אלכסנדר בפולין ומנתה 
עשרות אלפי יהודים. הקים יחד עם אחיו רבי אברהם חיים דנציגר 
רשת ישיבות גדולה, "בית ישראל", לזכר דודו האדמו"ר בעל "ישמח 
ישראל". נהרג בשואה הוא ואחיו, עם ילדיו ונכדיו ושאר משפחתו, 
חסידי  לאחר השואה התקבצו שרידי  הי"ד.  נותר מהם שריד,  ולא 
אלכסנדר והכתירו לאדמו"ר את בן דודו רבי יהודה משה טהיברג. 
"עקדת  בספר  ונדפסו  חסידים  שרידי  ע"י  לוקטו  תורותיו  שרידי 

יצחק".
דף, 31.5 ס"מ. כתמים, בלאי וקרעים. משוקם. נתון בתוך קופסת 
דפי  ושלושה  שקופה,  ייעודית  חלונית  עם  במיוחד,  מפוארת  עור 
מודבקות  עליהם  זהב,  בהטבעות  מעוטרים  עור,  מחופים  קרטון 
 45X33 הקופסה:  )מידות  ועוד  מאלכסנדר  האדמו"ר  של  תמונות 

ס"מ(.

פתיחה: $7000
הערכה: $10,000-15,000
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38. A Document for the Cornerstone Laying of 
the Building of the Talmud Torah in the Town 
of Aleksandrów Łódzki – Signed by the Rebbe, 
Author of Akedat Yitzchak of Aleksandrów Łódzki 
and his Holy Brothers – Aleksandrów Łódzki, 1932

Handwritten leaf for the cornerstone laying of the 
building of the Talmud Torah in Aleksandrów Łódzki, 
signed by the Rebbe, author of Akedat Yitzchak of 
Aleksandrów Łódzki, his brothers R. Ya'akov Simcha 
Bunim Danziger and R. Avraham Chaim Danziger and 
rabbis and notables of the town. Aleksandrów Łódzki 
(Poland), 1932.
At the beginning of the leaf is the title: "For the honor 
of those who study it" followed by "Sunday of Parshat 
Atem Nitzavim…1932. We, the residents of the city 
of Aleksandrów Łódzki have assembled today for 
the beginning of the construction of the building of 
the Talmud Torah, G-d should help us that we should 
conclude it well, in the merit of the mitzvah which 
should protect all those who are involved […] and they 
should be blessed with all good and success and with a 
ketiva v'chatima tova […]".
The signature of R. "Yitzchak Menachem Mendel son of 
the Holy Rebbe" – the Rebbe, author of Akedat Yitzchak 
of Aleksandrów Łódzki, heads the list of signatures and 
is followed by the signature of his brother-in-law R. 
Yitzchak Meir [Singer] Rabbi of Aleksandrów Łódzki. 
Afterward, two brothers of the author of the Akedat 
Yitzchak signed their names: R. "Ya'akov Simcha 
Bunim" and R. "Avraham Chaim". These are followed 
by signatures of various rabbis and notables of the 
town.
According to the written testimony of R. Yisrael 
Yod (enclosed), he acquired this leaf by amazing 
circumstances: In the month of Iyar 1988, a group of 
men traveled to Poland by the auspices of the Bnei Brak 
municipality to pray by the gravesites of tsaddikim in 
Poland. On Sunday, the 14th of Iyar, the group reached 
the town of Aleksandrów Łódzki to pray at the 
gravesite of the tsaddikim buried there. Upon leaving 
the cemetery, a local non-Jew waited for them holding 
a piece of paper written in the Holy Tongue. The non-
Jew told them that he found the paper inside a bottle 
buried in the ground near the site of the town mikveh 
before it was demolished. R. Yod quickly purchased the 
piece of paper and after looking over its contents, he 
discovered that it was this Megillat HaYesod. 
Rebbe Yitzchak Menachem Danziger of Aleksandrów 
Łódzki (1880-1942) was an eminent rebbe in his times. 
He was educated by his grandfather, R. Yechiel of 
Aleksandrów Łódzki, the predecessor of the dynasty 
(who was the brother-in-law of R. Yisrael Nissan, the 
recipient of the letters), and by his uncle R. Yerachmiel 
Yisrael Yitzchak, author of Yismach Yisrael and his 
father, Rebbe Shmuel Zvi of Aleksandrów Łódzki, author 
of Tiferet Shmuel.

In 1924, he was appointed Rebbe by the behest of 70 
[!] prominent Polish rabbis among his father's followers 
who requested that he continue the dynasty. During 
his tenure, the community of Aleksander Chassidim 
blossomed and reached tens of thousands of followers. 
Together with his brother R. Avraham Chaim Danziger, 
he established the chain of the Beit Yisrael yeshivot 
gedolot, in the memory of their uncle the rebbe, author 
of Yismach Yisrael. He and his brother and their entire 
family, children and grandchildren, all perished in the 
Holocaust. After the Holocaust, survivors among the 
Aleksander Chassidim appointed his cousin, R. Yehuda 
Moshe Tyberg as rebbe. Remnants of his teachings were 
compiled by surviving Chassidim into the book Akedat 
Yitzchak.
Leaf, 31.5 cm. Stains, wear and tears. Restorations. Housed 
in an elaborate leather box, with a transparent window and 
three leather-covered cardboard panels, adorned with gilt 
embossments and with pictures of the Aleksander Rebbe and 
more. (Dimensions of box: 33X45 cm.).

Opening price: $7000
Estimate: $10,000-15,000
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39. Ketubah De'irkasa of Rebbe Yisrael of Husiatyn

Handwritten ketubah, Ketubah De'irkasa [replacement of a lost ketubah], of R. Yisrael Friedman of 
Husiatyn, from the WWI period, at the time most of the Ruzhyn Rebbes fled to the Austrian capital of 
Vienna. Vienna, 1st of Nissan 1915.
The ketubah records the marriage of "Rebbe the Tsaddik R. Yisrael son of the holy R. Mordechai Shraga", 
and "Rebbetzin Sarah daughter of the Tsaddik R. Chaim". Further in the ketubah is a testimony of their 
marriage which took place in the city of Husiatyn and the reason for writing this replacement - since a 
Jewish man is prohibited to live with his wife without a ketubah. In the ketubah, the name of the husband 
is mentioned several times as "The holy Rabbi Yisrael", and the wife is called "The pious Rebbetzin Ms. 
Sarah". At the bottom of the document are the signatures of the witnesses: R. "Dove Berish son of Yosef" 
and R. "Yosef [Shvolb?]".
R. Yisrael Friedman of Husiatyn (1857-1948, Encyclopedia L'Chassidut, Vol. 2, pp. 561-562), eldest of the 
Ruzhyn Rebbes, was the last grandson of R. Yisrael of Ruzhyn. Born in 1857 to R. Mordechai Feivish of 
Husiatyn, he succeeded him as Rebbe of Husiatyn in 1894 and his father's thousands of Chassidim accepted 
his authority. He was known for his adherence to the Ruzhyn tradition with his aristocratic manner and 
royal demeanor. He was also celebrated for his trait of truth. His uncle R. David Moshe of Chortkov said 
about him: "He is the truth". During WWI, he moved to Vienna and established his court together with 
the rest of the Ruzhyn rebbes.
He was very active on behalf of the settlements in Eretz Israel and in 1937 he made aliya and resided in 
Tel Aviv. With the rise of the Nazi party, he often urged his Chassidim to escape Europe and would say: 
"Anyone with sense, should flee now even in slippers". He told the Chassidim who came to part from him 
at the train station: "Whoever can sell should sell, and whoever cannot, should leave everything and flee 
from here with only his sack on his shoulder". The story of his prayers at the grave of the Or HaChaim in 
the presence of leading kabbalists is famous [this took place during the Holocaust, at the time the Nazi 
army commanded by Rommel was nearing Egypt and the lives of the Jews living in Eretz Israel were in 
great danger]. On that occasion, he announced that the enemy would not occupy Eretz Israel. He died at 
the age of 92 on Chanuka of 1948. Amazingly, in his testament written in 1939, he requested to be buried 
in Jerusalem, however, "if this is not possible in Jerusalem" he requested to be buried in Safed or Tiberias. 
Since at the time of his death, the way to the Mount of Olives was blocked, he was buried in Tiberias.
Leaf, 34 cm. Good condition. Folding creases and a few stains.

Opening price: $8000
Estimate: $10,000-12,000

39. "כתובה דאירכסא" של האדמו"ר רבי ישראל מהוסיאטין

שטר כתובה בכתב-יד, "כתובה דאירכסא" ]כתובה חליפית במקום זאת שנאבדה[, של האדמו"ר רבי ישראל פרידמן מהוסיאטין, 
מתקופת מלחמת העולם הראשונה, בה נמלטו רוב אדמו"רי בית רוזין לעיר הבירה האוסטרית. וינה, א' ניסן תרע"ה ]1915[.

זצללה"ה",  מוהר"ר מרדכי שרגא  בהרב הקדוש  ישראל שליט"א  מוהר"ר  "כ"ק אדמו"ר הרב הצדיק  הוא:  בכתובה  שם הבעל 
ושם האשה הוא: "הרבנית מרת שרה בת הרב הצדיק מו"ה חיים נ"י". בהמשך הכתובה עדות על הנישואין שלהם שהיו בעיר 
הוסיאטין, ועל סיבת כתיבת הכתובה החליפית: מכיון שאסור לבן ישראל לשהות עם אשתו בלא כתובה. בהמשך נוסח הכתובה 
מוזכר מספר פעמים שם הבעל "מרן הרב הקדוש מוהר"ר ישראל", ושם האשה "הרבנית הצדיקת מרת שרה". בתחתית השטר 

חתימות העדים: רבי "דוב בעריש במו"ה יוסף ז"ל" ורבי "יוסף ]שוואלב?[".
האדמו"ר רבי ישראל פרידמן מהוסיאטין )תרי"ח-תש"ט, אנצי' לחסידות ב', עמ' תקסא-תקסב(, זקן אדמו"רי בית רוז'ין, נכדו 
האחרון של רבי ישראל מרוז'ין, נולד בשנת תרי"ח לאביו, רבי מרדכי פייביש מהוסיאטין. בשנת תרנ"ד נתמנה לאדמו"ר על מקום 
אביו בהוסיאטין, ואלפי חסידי אביו קבלו את מרותו. נודע בדמותו האצילית ובהנהגתו מלאת ההוד, כמסורת בית רוז'ין. היה ידוע 
במידת האמת שלו, ודודו - האדמו"ר רבי דוד משה מטשורטקוב התבטא עליו: "הוא האמת". במלחמת העולם הראשונה עבר 

לווינה וקבע בה את חצרו, יחד עם אדמו"רי בית רוז'ין האחרים.
פעל רבות ליישוב ארץ ישראל, ובשנת תרצ"ז עלה בעצמו לארץ והתיישב בתל-אביב. עם עליית הנאצים הפציר פעמים רבות 
בחסידיו להימלט מאירופה הבוערת ונהג לומר: "מי שיש לו שכל שיברח כעת אפילו בנעלי בית". לחסידים שבאו להיפרד ממנו 
בתחנת הרכבת אמר: "מי שיכול למכור - שימכור, ומי שלא יכול למכור - שישאיר הכל ויברח מכאן כשרק תרמיל על שכמו". 
ידוע הסיפור על תפילתו בזמן השואה על קברו של ה"אור החיים" במעמד גדולי המקובלים ]כשריחפה סכנת השמדה על יושבי 
ארץ ישראל, עם התקדמות הצבא הנאצי בפיקודו של רומל לעבר מצרים[ ואמירתו המפורסמת באותו מעמד כי הצורר לא ישלוט 
בארץ ישראל. נפטר בגיל מופלג בהיותו בן 92 בחנוכה תש"ט. באופן מפליא ביקש בצוואתו, שנכתבה בשנת תרצ"ט, לקברו 
בירושלים, אך "באם לא תהיה היכולת לירושלים" שיקברוהו בצפת או בטבריה. מאחר ובזמן פטירתו היתה הדרך להר הזיתים 

חסומה, נקבר בעיר טבריה.
דף 34 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול ומעט כתמים.

פתיחה: $8000
הערכה: $10,000-12,000
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40. Interesting Letter by the Chazon Ish - Regarding 
Etrogim Sent from Eretz Israel to Lithuania

Autograph letter signed by R. Avraham Yeshayahu 
Karelitz, author of the Chazon Ish, signed: "With love, 
Ish (Avraham Yeshayahu) Karelitz, Tzom Gedalya shall 
be changed to joy". [C. 1920s-1930s].
The letter is about selecting etrogim from Eretz Israel 
which were mutually purchased, and about "Hafrashat 
Terumot U'Maasrot". 
Possibly, this letter was written at the time the Chazon 
Ish resided in the city of Vilna, before he moved to Eretz 
Israel in 1933.
Leaf, 12X21 cm. Approximately 7 lines handwritten in pencil 
by the Chazon Ish. Good-fair condition. Stains and wear. (Two 
letters are erased from one word, due to a dampstain). 

Opening price: $2000
Estimate: $4000-6000

40. מכתב מעניין מה"חזון איש" - אודות אתרוגים שנשלחו 
מארץ ישראל לליטא

בעל  קרליץ  ישעיהו  אברהם  רבי  של  וחתימתו  בכתב-ידו  מכתב 
"חזון איש", החותם: "באהבה, אי"ש קרליץ, צו"ג ]צום גדליה[ יהפך 

לששון". ]שנות התר"פ-תר"צ בקירוב[.
תוכן המכתב: בענין בחירת אתרוגים מארץ ישראל שנקנו בשותפות, 
הפרשת תרומות ומעשרות מהאתרוגים - "... גם על האתרוג האחד 
בליטא[.  אבותיו  ]עיר  לקאסאווא"  שנשלח  שלקח]תי[  מהשנים 
להניח אתרוגים אחדים מהמובחרים,  "כן אבקש  בהמשך המכתב: 

אולי ימצא זה שאחפוץ להחליף את זה שלקחתי כמו שדברנו".
בעיר  איש"  ה"חזון  מגורי  בתקופת  עוד  נכתב  זה  שמכתב  יתכן 

ווילנא, לפני שעלה לארץ ישראל בשנת תרצ"ג.
דף 12X21 ס"מ. כ-7 שורות בכתב-ידו, כתובות בעפרון. מצב טוב-

כתם  עקב  ממילה,  שנמחקו  אותיות  )שתי  ובלאי.  כתמים  בינוני, 
רטיבות(.

פתיחה: $2000
הערכה: $4000-6000

40
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41. Chayei Olam - Long Glosses Handwritten by the Author, the Steipler

faith and trust. The Ponovezh mashgiach R. Yechezkel 
Lowenstein said that "had he not seen the book Chayei 
Olam, he would not have believed that a person of 
such faith could be found in our generation". (Toldot 
Ya'akov, p. 138), and he would encourage his disciples 
to study this book. The Steipler was accustomed to 
laboring over the editing and proofreading of his 
books. He would add and perfect his words over and 
over, reevaluating their content and their style and 
he would not leave a single sentence or topic with an 
ambiguous interpretation. This is an original copy with 
many of his handwritten additions.
[7], 6-50 pages. 24 cm. Good condition. Original binding, 
rubbed.

Opening price: $1500
Estimate: $4000-6000

Chayei Olam "to strengthen hearts with complete faith 
and complete service of the Creator", by R. Ya'akov 
Yisrael Kanievsky of Steipla (Hornostaipil), author of 
Kehilot Ya'akov. Bnei Brak, 1967. Second edition.
Long notes, handwritten by the author, the Steipler, 
appear on the leaf of introduction and the front flyleaf. 
One of the notes refers to the difficult times of "ikvete 
d'meshicha" (the time directly preceded the Messiah) 
which our sages describe as days in which "G-d fearing 
people will be loathed". The Steipler adds that even in 
the time of "ikvete d'meshicha", G-d-fearing Jews will 
exist, but the attitude towards the wicked will change: 
"Whereas, before the wicked person who denied Torah 
and mitzvoth was rejected and spurned, and alienated 
from the holy Jewish community…".
Chayei Olam, authored by R. Ya'akov Yisrael Kanievsky 
(1899-1985), is an important source of inspiration of 

בכתב-יד  ארוכות  הגהות   - עולם  חיי  ספר   .41
קדשו של המחבר ה"סטייפלר"

ספר חיי עולם, "לחזק הלבבות לאמונה שלמה ועבודה 
ישראל  יעקב  רבי  מאת  יתברך",  הבורא  עבודת  תמה, 
ה"קהלות  בעל  )הורונוסטיפול(  מסטייפלא  קניבסקי 

יעקב". בני ברק, תשכ"ז ]1967[. מהדורה שניה.
ארוכות  הוספות  השער  שלפני  ובדף  ההקדמה  בדף 
אחת  הסטייפלר.  רבינו   - המחבר  של  קדשו  בכתב-יד 
ההגהות עוסקת במצב הקשה בימי "עקבתא דמשיחא" 
הסטייפלר  ימאסו".  חטא  ש"יראי  חז"ל  אמרו  עליהם 
"עקבתא  בתקופת  שגם   - לפרש  בהגהה  מוסיף 
דמשיחא" יהיו יהודים יראי חטא, אבל היחס לרשע יהיה 
והכופר  עול  הפורק  הרשע  היה  מלפנים  "אשר  שונה: 

נדחה מחוץ למחנה, מובדל מקהל ישראל קדושים...". 
ספר חיי עולם, שחיבר הגאון רבי יעקב ישראל קניבסקי 
אמונה  בעניני  רב  לחיזוק  הביא  )תרנ"ט-תשמ"ה(, 
לוינשטיין  יחזקאל  רבי  מפוניבז'  המשגיח  ובטחון. 
לא היה מאמין  עולם',  'חיי  אמר ש"לולי ראה את ספר 
יעקב, עמ'  )תולדות  כזו"  שבדורנו חי אדם בעל אמונה 
קלח(, והיה מעורר את תלמידיו להגות בספר זה. דרכו 
של רבינו הסטייפלר היתה לטרוח רבות בעריכת והגהת 
ספריו. הוא הוסיף ושכלל את דבריו שוב ושוב, בתוכנם 
ובסגנונם, ולא הניח משפט או נושא בלתי-ברור. לפנינו 

עותק מקורי עם הוספות רבות בעצם כתב-ידו. 
מקורית,  כריכה  טוב.  מצב  ס"מ.   24 עמ'.  ו-נ   ,]7[

משופשפת.

פתיחה: $1500
הערכה: $4000-6000

41
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42. ים של שלמה - חתימת רבי שמואל הלוי קעלין בעל "מחצית השקל", וחתימות בני משפחתו

לוריא  שלמה  רבי  מאת  יבמות,  מסכת  על  שלמה,  של  ים  ספר 
מאוייר  שער  כ"ץ.  אהרן  דפוס   .]1740 ]ת"ק  אלטונה,  המהרש"ל. 

)דמויות משה ואהרן, דוד המלך, יעקב אבינו והמלאכים(.
נתן  במ"ה  הלוי  הק'  "שמואל  רבי  של  )קצוצה(  חתימה   ]2[ בדף 
רבי  לבנו  שייך  שהספר  בעלות  רישום  לחתימה  מתחת  זללה"ה". 
רבי  של  וחתימתו  בכתב-ידו  משנה",  "סדר  בעל  בוסקוביץ  וואלף 
הלוי:  שמואל  רבי  חתימת  מתחת  הכותב  בן-בנו,  בוסקוביץ  יוסף 
"הוא הק' וואלף הלוי באסקאוויץ בהנ"ל, הק' יוסף הלוי באסקאוויץ 

בהנ"ל".
הגאון הנודע רבי שמואל הלוי קעלין בעל "מחצית השקל" )ת"פ-
בדיינות  שנה  כשישים  כיהן  דור-דעה.  בדורו  מופלג  גאון  תקס"ו(, 
אלפי  העמיד  שבמורביה.  בוסקוביץ  בעיר  ובראשות-ישיבה 

תלמידים, מהם מאות רבנים ומורי-הוראה בישראל.
טרח  לחבירו.  אדם  ובין  למקום  אדם  שבין  במצוות  מדקדק  היה 
בקדושתו  גם  נודע  המצוות.  ובמעשי  וחסד,  צדקה  במעשי  בגופו 
בתוך  חולה  לו  שהיה  מי  "כל  בנו:  עליו  שמעיד  וכפי  ובתפילותיו, 
רק מבני  ולא  עבורו",  אליו להתפלל  היה שולח  צער מה,  או  ביתו 
עירו הקרובים, אלא גם ממקומות רחוקים היו שולחים אליו בקשות 

לתפילה לישועה.
גדולות  בערים  עליו משרות רבנות  לקבל  סירב  הרבה  בענוותנותו 
וחשובות אשר שיחרו לפתחו, כדוגמת העיר פראג )לפני שקיבלו את 
בעל ה"נודע ביהודה"(, אויבן-ישן )לפני המהר"ם מינץ( ופרשבורג - 

במכתבו לראשי קהילת פרשבורג כתב כי הוא מוכן להיות "שול-
קלאפפר" ]שמש המכה בפטיש על החלונות וקורא להשכים לבית 
הכנסת[, אבל לא להיות "מרא דאתרא". נודע על שם חיבורו הגדול 
שו"ע  על  אברהם"  ה"מגן  לדברי  כפירוש  שחיבר  השקל"  "מחצית 

אורח חיים, ובשאר חיבוריו שנדפסו לאחר פטירתו.
נתן אדלר מפרנקפורט-דמיין לכהן ברבנות  כאשר עבר הגאון רבי 
סופר  משה  הבחור  תלמידו  את  לבוסקוביץ  עמו  נטל  בוסקוביץ, 
רבי  הישיש  הרב  אל  מאד  שהתקרב  סופר"[,  "חתם  בעל  ]לימים 
שמואל קעלין וקיבל תורה מפיו. בספריו "חתם סופר" הוא מזכירו 

בתארי הערצה, כדוגמת "הגאון החסיד".
בנו הגאון הנודע רבי בנימין זאב וולף הלוי בוסקוביץ )ת"ק-תקע"ח(, 
ובהרבצת  ברבנות  כיהן  הונגריה.  רבני  מגדולי  משנה",  "סדר  בעל 
תורה בקהילות אסאד, פרוסטיץ, פעסט, קעלין, יארמאט ובאניהאד. 
גאונותו וחריפותו היו לשם ולהערצה בפי גדולי דורו כבעל ה"נודע 
ביהודה", רבי בצלאל רנשבורג, רבי מרדכי בנעט, החתם סופר ורבי 

עקיבא איגר ועוד.
]3[, צג, ]3[ דף. 31.5 ס"מ. מצב בינוני. בלאי וכתמים. כתמי עובש. 

כריכה חדשה.

פתיחה: $8000
הערכה: $10,000-12,000
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42. Yam Shel Shlomo - Signature of Rabbi Shmuel HaLevi Kelin (Loew), Author of Machatzit HaShekel, and 
Signatures of his Family Members

(before the Maharam Mintz) and Pressburg. In a letter 
to the heads of the Pressburg community he wrote that 
he is willing to be the "Shul Klapper" [name given to 
the synagogue official whose duty was to make the 
rounds of the houses in villages to call the men for 
morning prayers], but would not agree to serve as rabbi. 
He was known by the title of his important composition 
Machatzit HaShekel, a commentary on the Magen 
Avraham on the Shulchan Aruch Orach Chaim and was 
also famed for the his other works which were printed 
after his passing.
After R. Natan Adler moved from Frankfurt am Main 
to serve in the Boskovice rabbinate, he took his disciple 
Moshe Sofer [later author of the Chatam Sofer] with 
him, and he became very close to the elderly R. Shmuel 
Kelin and studied Torah from him. In the books Chatam 
Sofer, R. Moshe Sofer refers to him with lofty titles.
His renowned son Rabbi Binyamin Ze'ev Wolf HaLevi 
Boskovitz (1740-1818), author of Seder Mishne, was a 
prominent Hungarian rabbi. He served in the rabbinate 
and taught Torah in the communities of Aszod, 
Prostějov, Pest, Kelin, Yarmit (Balassagyarmat) and 
Bonyhád. His celebrated outstanding genius and sharp 
mind were greatly esteemed by the leading rabbis of his 
generation such as the author of the Nodah B'Yehuda, 
Rabbi Betzalel Ronsburg, Rabbi Mordechai Bennet, the 
Chatam Sofer and Rabbi Akiva Eiger and others.
[3], 93, [3] leaves. 31.5 cm. Fair condition. Wear and stains. 
Mildew marks. New binding.

Opening price: $8000
Estimate: $10,000-12,000

Yam shel Shlomo, on Tractate Yevamot, by R. Shlomo 
Luria, the Maharshal. Altona, [1740]. Printed by Aharon 
Katz. Illustrated title page (figures of Moshe and 
Aharon, King David, Ya'akov and the angels).
On leaf [2] is a (cutoff) signature of R. "Shmuel HaLevi 
son of Natan". Under the signature is an ownership 
inscription that the book belongs to his son R. Wolf 
Boskowitz, author of Seder Mishna, handwritten and 
signed by his grandson R. Yosef Boskowitz, who writes 
under the signature of R. Shmuel HaLevi: "He is Wolf 
HaLevi Boskowitz son of the aforementioned, Yosef 
HaLevi Boskowitz son of the aforementioned". 
The renowned R. Shmuel HaLevi Kelin (Samuel Loew), 
author of the Machatzit HaShekel (1720-1806) was 
an outstanding Torah scholar. He served for 60 years 
as Dayan and head of yeshiva in the city of Boskovice 
in Moravia, teaching thousands of disciples including 
hundreds of future rabbis and poskim. 
He was meticulous in mitzvah observance - mitzvot 
between man and G-d as well as those between man 
and his fellow. He exerted himself greatly performing 
acts of charity, chessed and mitzvot. He was also known 
for his holiness and devoted prayer, as attested by his 
son: "Anyone who had an ill person in his home or any 
type of distress, would request that he pray on their 
behalf". Not only from his near vicinity but also from 
afar he would receive requests for prayers on behalf of 
those in need of deliverance.
In his great humility, he refused to accept a rabbinical 
position. He declined positions offered to him in large 
and important cities such as Prague (before they 
appointed the Nodah B'Yehuda), Oven Yashan (Óbuda) 
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43. Horah Gaver - Prague, 1802 - With Dedication from the Author, Rabbi Bezalel Ronsburg

the Talmud, and later in the Vilna edition as well, 
under the title “Glosses of Rabbi Bezalel Ronsburg”. 
His commentary on the "Rosh, Sde Tzofim" was also 
printed in various editions of the Talmud.
This book, Horah Gaver, was accepted enthusiastically 
by contemporary Torah scholars immediately upon 
its publication. In the words of the author (in his 
book Chochmat Bezalel - Pitchei Nidah, p. 539) “My 
composition has found favor in the eyes of the greatest 
Torah scholars…”. In Mar'it HaAyin written by the Chida 
(at the beginning of Tractate Horayot), the author 
lavishes praise on the book Horah Gaver and on its 
author. 
[4], 38, [5] leaves. 34.5 cm. Good condition. Few stains and 
slight worming. Damaged contemporary binding.

Opening price: $2500
Estimate: $4000-6000

Horah Gaver, novellae on Tractate Horayot, by R. Bezalel 
Ronsburg. Prague, [1802].
Part of the title page is printed in red ink.
At the top of the title page is a dedication handwritten 
by the author: "A gift to my friend, the great and wise 
Rabbi Yom Tov Rasitz, from me who loves him dearly, 
the author, Bezalel R.B. [Ronsburg]". 
Rabbi Bezalel Ronsburg (1762-1820) was a leading 
Prague Torah scholar and close disciple of the Nodah 
B'Yehuda. In the introduction to Horah Gaver, Rabbi 
Bezalel writes of his teacher: "Every Shabbat I would hear 
words of Torah from him" and in his responsa he refers 
to him as "the greatest of the Achronim (later Torah 
scholars)". This book is the only one printed during his 
lifetime. Many of his compositions and novellae were 
lost throughout the years but in recent years two of his 
compositions have been published: "Chochmat Bezalel 
- Pitchei Nidah" and a book of responsa. His glosses on 
the Talmud are published in in the Prague edition of

43. ספר הורה גבר - פראג, תקס"ב - הקדשת המחבר הגאון 
רבי בצלאל רנשבורג

בצלאל  רבי  מאת  הוריות,  מסכת  על  חידושים  גבר,  הורה  ספר 
רנשבורג. פראג, ]תקס"ב 1802[. 

שם הכותר ומילים נוספות בשער בדיו אדומה.
בראש עמוד השער, הקדשה בכתב-יד הגאון המחבר: "מנחה היא 
יום טוב ראסיץ  שלוחה לידידי הרבני החכם השלם המובהק מו"ה 

מאתי או"נ ]אוהב נפשו[ המחבר, בצלאל ר"ב ]רנשבורג[".
דורו  מגדולי  )תקכ"ב-תקפ"א(,  רנשבורג  ר"ב  בצלאל  רבי  הגאון 
בהקדמה  ביהודה".  ה"נודע  של  מובהק  תלמיד  פראג.  ומחכמי 
לספרו שלפנינו כותב רבי בצלאל על מורו ורבו: "מדי שבת בשבתו... 
"גדול  מכנהו  הוא  ובתשובותיו  מפיהו",  תורה  לשמוע  מנעתי  לא 
האחרונים". הספר שלפנינו הוא היחיד שזכה להדפיס בחייו. רבים 
מחיבוריו וחידושיו אבדו ברבות הימים, ובדור האחרון נדפס חיבורו 
"חכמת בצלאל - פתחי נדה" וספר השו"ת שלו. הגהותיו על הש"ס 
נדפסו במהדורת התלמוד שנדפסה בפראג, ולאחר מכן במהדורת 
על  פירושו  גם  רנשבורג".  ר"ב  "הגהות  השם  תחת  ווילנא,  ש"ס 

הרא"ש - "שדה צופים" - נדפס במהדורות הש"ס. 
מיד לאחר צאתו לאור, התקבל הספר שלפנינו בחיבה יתירה בקרב 
חכמי התורה בדורו, וכפי שמעיד על עצמו בספרו "חכמת בצלאל 
- פתחי נדה" )עמ' תקלט(: "אחרי שיצא חיבורי הנ"ל לאור עולם, 
"מראית  בספרו  החיד"א  דורינו...".  גדולי  רוב  בעיני  תל"י  חן  ומצא 
העין" )תחילת מסכת הוריות( מפליג בשבחים על ספר זה: "הן עתה 
האיר ממזר"ח ובא לידי ספר"א נה"ר וזה שמו ספר הורה גבר שיטה 
נ"י ע"ה  יקרה ומפוארה על הוריות אשר חיבר הרב המאור הגדול 
כמעט  פראג...  קק"י  בישראל  ואם  מעיר  נר"ו  בצלאל  מהר"ר  פ"ה 

שעברתי הן כל יקר ראתה עיני פעולת צדיק...". 
]4[, לח, ]5[ דף. 34.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים ומעט נקבי עש. 

כריכה מקורית, פגומה.

פתיחה: $2500
הערכה: $4000-6000

43
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44. שו"ת הרא"ש - חתימת רבי משולם פייש סג"ל לאווי - האדמו"ר הראשון מטאהש

תקס"ג  זולקווא,  ז"ל.  אשר  רבינו  להרב  ותשובות  שאלות  ספר 
]1803[. מהדורה רביעית.

בשער חתימת יד קדשו של האדמו"ר הראשון מטאהש רבי "פייש 
סגל". חותמות רבות של נכדו האדמו"ר מקוסון רבי משה שמואל 
רוטנברג מקליינוורדיין ]בנו של האדמו"ר רבי יוסף רוטנברג מקוסון 
בעל "בני ִשֵלִשים"[, וחתימות בנו רבי "אפרים אשר הלוי רוטנברג" 

]רב בלוס אנג'לס[.
האדמו"ר   - הראשון  לאווי  סג"ל  פייש  משולם  רבי  הקדוש  הגאון 
בהונגריה,  מגדולי האדמו"רים  )תקפ"א-תרל"ג(,  הראשון מטאהש 
יוזפס- בעיר  במורביה,  נולד  וכ"פועל-ישועות".  בקדושתו  שנודע 
ההשכלה  התפשטה  נעוריו  בתקופת  לקרלסבד(.  )הסמוכה  דורף 
נסע ללמוד בישיבות הונגריה  ועזיבת התורה במדינת מורביה, אז 
נישואיו  לאחר  שאג.  אברהם  רבי  הגאון  ואצל  א"ש  המהר"ם  אצל 
התגורר בכפר אשוואר הסמוך לניר-באטור ]יישוב מפורסם באנשי-
מעלה מקובלים ועובדי השי"ת, שהרב מקומרנא היה מכנה אותם 
"חכמי אש ואור" - כמליצה על שם המקום אשוואר[, שם התגורר 
משולם  רבי  מקומרנא.  והרב  מקאליב  הרב  מתלמידי  שהיה  חמיו, 
פייש היה מקושר לגדולי החסידות בהונגריה וגליציה: הרב מליסקא, 
הרב  מקומרנא,  הרב  מזידיטשוב,  מוהרי"א  מצאנז,  חיים"  ה"דברי 
מראזלא ועוד. רבו העיקרי היה האדמו"ר רבי דוד מדינוב, שהסמיכו 

לכהן באדמו"רות. 
לעיר  , סמוכה   Nyirtass )נ'יר-טאש  בעיר טאהש  ואב"ד  כרב  כיהן 
את  בעבודתו  התפרסם  ]קישווארדה[(.  קליינווארדיין  המחוז 
והפרט.  הכלל  עבור  ותפילותיו  כאש-בוערת  בהתלהבות  השי"ת 
יונגרייז  אנשיל  אשר  ורבי  מדינוב  דוד  )רבי  דורו  אדמו"רי  גדולי 
בתפילותיו  שיוושעו  מנת  על  אנשים  אליו  שלחו  מטשענגער( 
הטהורות ובזכות תורתו וקדושתו. סיפורים על גילויי "רוח הקודש" 
ותוכחה על נסתרות  - גילויים שמימיים  ידועים  היו  בבית מדרשו 
שהיתה עטופה ב"אהבת ישראל" ובשמחת-לב. אמרו עליו שבשעת 
ריקודו בשבת קודש היה פועל את כל הישועות. בכל ימות השבוע 
עליו  ניכר  היה  ולא  לשבת"[,  משבת  ]"תענית  בתענית  שרוי  היה 
מאומה, כי צהלתו היתה על פניו ]סיפורים רבים אודות ה"מופתים" 

"פאר  בספר  ראה  במחיצתו,  השוהים  שחוו  הרבה  וההתרוממות 
משולם" שנכתב לתולדותיו[.

לעת זקנותו נסע במיוחד להתפלל על קבר רבי אלימלך מליז'נסק, 
כדי לזכות לבן זכר, וכשנולד קרא לו "אלימלך" על שמו והיה מכנהו 
תינוק,  בעודו  מאביו  התייתם  זה  ]בן  אלימלך"  ר'  "הרבי  בחיבה 
יהוסף רוטנברג בעל  והתגדל בבית גיסו הגדול היה האדמו"ר רבי 
"בני ִשֵלִשים", ורק בשנת תרס"ח עלה רבי אלימלך על מקום אבותיו 

לכהן כאב"ד טאהש[. 
והאדמו"ר הקדוש ביקש להיות כפרה  בשנת תרל"ג פרצה מגיפה 
צבי  רבי  האדמו"ר  המגיפה.  פסקה  במותו  ואכן,  ישראל;  כלל  על 
אלימלך מבלאז'וב בעל "צבי לצדיק" אמר עליו שאילו היה מאריך 

ימים, היה כובש "לא רק את הונגריה, אלא גם את פולין...".
מלכות בית טאהש נמשכה עד ימינו אלו, ב"קרית טאהש" בקנדה, 
משולם  רבי  הקדוש  הגאון  מטאהש,  האדמו"ר  נינו  ע"י  שהוקמה 
פייש סג"ל לאווי - השני )תרפ"ב-תשע"ה(, בן האדמו"ר רבי מרדכי 
מדעמעטשער )ֶדֶמֶצ'ר(, בנו של האדמו"ר רבי אלימלך אב"ד טאהש, 

ונכדו של רבי משולם פייש לאווי הראשון. 
נכדו בן-בתו, האדמו"ר רבי משה שמואל רוטנברג )תרל"ב-תש"ו(, 
הלוי  יהוסף  בנו של האדמו"ר הראשון מקוסון, הגאון הקדוש רבי 
דודו  של  גילו  בן  )תרי"ג-תרע"ב(.  ִשֵלִשים"  "בני  בעל  רוטנברג 
האדמו"ר רבי אלימלך מטאהש )תרל"ב-תש"ג(, שנתגדל עמו בבית 
הוריו. לאחר נישואיו עם בתו של רבי בן ציון פיש מבורשא, התגורר 
]Kisvárda[, בה כיהן כאדמו"ר. לאחר מכן היגר  בעיר קליינוורדיין 
וכיהן באדמו"רות בלוס אנגלס ובניו-יורק )ראה אודותיו:  לארה"ב 
אנציקלופדיה לחסידות, ג', עמ' שעג; מ' וונדר, אנצי' לחכמי גליציה, 
בית  "תפארת  ובספר  משולם";  "פאר  בספר   ;831-832 עמ'  ד', 
ישראל"  "נר  קהילת  רב  רוטנברג,  אשר  אפרים  רבי  בנו  קאסאן"(. 

בלוס אנג'לס.
]1[, צח; ט; ח דף. 37 ס"מ. נייר עבה ואיכותי. מצב כללי טוב. כתמים 

ובלאי. במספר דפים נזקי עש. כריכה מקורית, בלויה וקרועה.

פתיחה: $4500
הערכה: $6000-8000
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44. The Rosh Responsa - Signature of Rabbi 
Meshulam Feish Segal Lowy - The First Tosher Rebbe

Responsa by Rabbeinu Asher. Zhovkva, 1803. Fourth 
edition. 
On the title page is the signature of the first Tosher 
Rebbe, R. "Feish Segal". Many stamps of his grandson, 
the Koson Rebbe Moshe Shmuel Rottenberg of Kisvárda 
[son of Rebbe Yosef Rottenburg of Koson (Mezőkaszony), 
author of Bnei Shileshim], and signatures of his son 
R. "Efraim Asher HaLevi Rottenberg" [rabbi in Los 
Angeles]. 
R. Meshulam Feish Segal Lowy (I), born in Moravia, 
was the first Tosher Rebbe (1821-1873) and a leading 
Hungarian Rabbi, renowned for his holiness and the 
wonders he performed. During his formative years, the 
Enlightenment movement and Torah abandonment 
spread throughout Moravia, and he traveled to study 
in Hungarian yeshivas, led by the Maharam Ash and R. 
Avraham Shaag. After his wedding, he moved to the 
village of Nyirvasvari (Eshvor) near Nyírbátor [a place 
famed for its illustrious kabbalists and G-d-fearing Jews 
whom the Komarno Rabbi would call "Fire and light 
scholars", a play on the name of the place Esh ("fire" 
in Hebrew) "v'or" ("and light" in Hebrew)], near his 
father-in-law, who was a disciple of the Kaliver Rebbe 
and the Rebbe of Komarno. R. Meshulam Feish was 
connected to the leading Chassidic Rebbes of Hungary 
and Galicia: The Rebbe of Liska, the Divrei Chaim of 
Sanz, the Mohari of Zhydachiv, the Rebbe of Komarno, 
the Rebbe of Roslavl, and others. His primary rebbe was 
R. David of Dynow who ordained him as rebbe. 
R. Lowy served as Rabbi and Av Beit Din of the city of 
Nyirtass (near the Kleinwardein [Kisvárda] district) and 
was renowned for his fiery enthusiasm of G-d's service 
and prayer. Prominent rebbes of his times (R. David of 
Dynow and R. Asher Anshel Yungreiss of Csenger) sent 
people seeking salvation to R. Lowy relying on his pure 
prayers and the merit of his Torah study and holiness. 
Tales of the revelation of Ruach HaKodesh in his Beit 
Midrash are well-known. Reputedly, he used to perform 
wonders at the time he danced on Shabbat [see Pe'er 
Meshulam for many stories about his wonders and the 
great elevation felt by those in his proximity].
In his senior years, he made a special trip to pray at the 
gravesite of Rebbe Elimelech of Lizhensk to merit a son, 
and after his son was born, he named him Elimelech 
after the tsaddik. R. Lowy used to fondly call his son 

"the Rebbe R. Elimelech" [this son was orphaned 
from his father in his babyhood and was raised by his 
illustrious brother-in-law Rebbe Yehosef Rottenberg, 
author of Bnei Shileshim. Only in 1908 did he succeed 
his father as Av Beit Din of Nyirtass].
In 1873, an epidemic broke out and the rebbe begged 
G-d to take his life to atone for the People of Israel, and 
indeed, his death brought an end to the epidemic. R. Zvi 
Elimelech of Blozhov, author of Zvi LaTsaddik said that if 
Rebbe Meshulam Feish would have lived to an old age, 
he would have conquered "not only Hungary but also 
Poland…".
The Tosh dynasty continues until our days in Kiryat Tosh 
in Canada, founded by his great-grandson the Tosh 
Rebbe Meshulam Feish Segal Lowy II (1922-2015), son of 
R. Mordechai of Demecser, son of R. Elimelech Rabbi of 
Tosh and grandson of R. Meshulam Feish Lowy I.
R. Lowy's grandson (son of his daughter), Rebbe Moshe 
Shmuel Rottenberg (1872-1946) was the son of the first 
Koson Rebbe, R. Yehosef HaLevi Rottenberg, author 
of Bnei Shileshim (1853-1911). He was raised in the 
Rottenberg home together with his uncle R. Elimelech 
of Tosh (1872-1942) who was close to his age. After his 
marriage to the daughter of Rabbi Ben-Zion Fisch of 
Borşa, he resided in Kleinwardein and later immigrated 
to the US and settled in Los Angeles and in NY (see: 
Encyclopedia L'Chassidut, Vol. 3, p. 373; M. Wunder, 
Encyclopedia L'Chochmei Galicia, Vol. 4, pp. 831-832; 
Pe'er Meshulam and Tiferet Beit Koson). His son R. 
Efraim Asher Rottenberg is rabbi of the Ner Yisrael 
community in Los Angeles.
[1], 98; 9; 8 leaves. 37 cm. Thick high-quality paper. Overall 
good condition. Stains and wear. Worming to some leaves. 
Contemporary, worn and torn binding.

Opening price: $4500 
Estimate: $6000-8000
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ספרי הלכה, חידושים, דרוש וקבלה. נחשב לאחד מגדולי המקובלים 
בדורו. חלק מחיבוריו בתורת הנסתר הוקדשו לפירוש ספרי קבלה 

קדמונים וכן לספריו של המהר"ל מפראג.
המודפס:  הטקסט  )גובה  במיוחד  רחבים  שוליים  עם  ס"מ,   33 דף 
19 ס"מ בלבד(. נייר ירקרק-כחלחל. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. 

נקבי עש בשוליים.

פתיחה: $30,000
הערכה: $40,000-60,000

45. כתב-יד קדשו של המגיד מקוז'ניץ - 
פירושים על ספר תהילים

רש"י,  פירושי  עם  תהילים,  מספר  דף 
ממהדורת  מו,  ]דף  ועברי-טייטש  "מצודות" 
רבי  דפוס   .1805 תקס"ה  סלאוויטא,  המגיד, 
דוב בער[. בשוליים הרחבים של הדף, הגהות 
בעצם  תהילים,  ספר  על  פירושים  בכתב-יד, 
ישראל  רבי  מקוז'ניץ  המגיד  של  כתב-ידו 
ישראל"  "תהלות  בספרו  שנדפסו  הופשטיין, 

)ווארשא, תרכ"א(, עפ"י כתב-יד זה.
עבר  מקוזניץ  המגיד  של  התהילים  ספר 
בירושה לנכדו הרה"ק רבי יששכר הופשטיין, 
שמסרו לחתנו רבי משה הכהן זינגר, שהדפיס 
)ווארשא,  ישראל"  "תהלות  הספר  את  ממנו 
"פירוש  כי  נאמר  הספר  כשבשער  תרכ"א(, 
זה כבוד קדושתו כתב בגלילות ידו הקדושה 
עלינו  יגן  זכותו   - שלו  תהלים  ספר  בגליון 
ועל כל ישראל אמן". פירוש זה נדפס במספר 
לודז,  תרנ"ט;  )מונקאטש,  נוספות  מהדורות 
תרפ"ט;  מונקאטש  תרפ"ו;  ווארשא,  תרפ"ג; 
על-ידי  החיבור  נדפס  תשע"ג  בשנת  ועוד(. 
מוגהת  במהדורה  צדיקים",  "שפתי  מכון 
שלפנינו,  זה  כתב-יד  צילום  על-פי  מחדש, 
אלימלך  רבי  האדמו"ר  לידי  בירושה  שעבר 

מגראדז'יסק.
המגיד הקדוש מקוז'ניץ - הצדיק רבי ישראל 
לחסידות  אנצ'  )תצ"ז-תקע"ה,  הופשטיין 
האדמו"רים  מגדולי  תקמב-תקמח(,  עמ'  ב', 
אפטא  בעיר  נולד  בפולין.  החסידות  ומפיצי 
"ישראל"  נקרא  החסידית  המסורת  פי  ועל 
לקראו  שציוה  הבעש"ט,  של  הוראתו  על-פי 
מעלה  של  הפמליא  "כל  כי  ואמר  בשמו 
נודע  מנעוריו  בשמחתו".  עמו  השתתפה 
התקרב  נישואיו  לאחר  בתורה.  וגדול  כגאון 
אז  שכיהן  מניקלשבורג,  שמלקא  רבי  אל 
המגיד  אל  נסע  ובעידודו  בריטשוואהל,  כרב 
ספרי  עבורו  להגיה  עליו  שסמך  ממעזריטש, 
שמונה  למד  כי  עליו  )אמרו  קבלה  וסידורי 
המגיד  אל  בואו  בטרם  קבלה  ספרי  מאות 
קיבל  המגיד,  של  פטירתו  לאחר  ממזריטש(. 
את הנהגתו של רבי אלימלך מליז'ענסק והיה 
שאמרו  עד  תלמידיו,  מראשי  לאחד  נחשב 
עליו כי ירש מרבי אלימלך מליז'ענסק את "כח 

קוז'ניץ  בעיר  מישרים"  כ"מגיד  לכהן  התחיל  תקכ"ה  בשנת  הלב". 
לנהור  חסידים  אלפי  החלו  תקמ"ו  משנת  והחל  שבמרכז-פולין, 
לפתחו, עד שנחשב לאחד מהאדמו"רים החשובים בפולין בכללה. 
מתלמידיו, האדמו"רים הידועים: נכדו רבי חיים מאיר יחיאל "השרף 
ממוגלניצא"; רבי יעקב צבי יאליש מדינוב בעל "מלוא הרועים"; רבי 
"משמרת  בעל  וולגלרנטר,  איתמר  רבי  מפראגא;  מושקט  ישעיה 
ורבי  יששכר בער מראדושיץ;  יחזקאל מקוזמיר; רבי  איתמר"; רבי 

יצחק מאיר אלטר, בעל "חידושי הרי"מ", שנתגדל בביתו.
המגיד מקוז'ניץ חיבר ספרים רבים בכל מקצועות התורה, ביניהם 
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46. דף בכתב-ידו של האדמו"ר רבי משולם פייבוש מזבאריז, בעל "יושר דברי אמת"

קדשו  כתב-יד  בעצם  להאריז"ל,  חיים"  "עץ  הקדוש  מהספר  דף 
]קניהניטש  מזבאריז'.  הלוי  פייבוש  משולם  רבי  הקדוש  הרב  של 

)Knihynicze, גליציה(, תקכ"ה-תקכ"ט[.
דף עז, קטע מ"שער המלכים פרק ח'" - מתוך כרך שלם של הספר 
הכרך  באותו  נאה.  קליגרפית  בכתיבה  ידו  על  שנכתב  חיים"  "עץ 
הופיע קולופון פתיחה: "התחלתי הכתב יום ג' כ"ג אייר שנתקכ"ה 
כתיבת  "ותשלם  סיום:  קולופון  שם  הופיע  הכרך  כשבסוף  לפ"ק", 
חלק זה יום ג' ער"ח תמוז שנתקכ"ט לפ"ק, פה ק"ק קניהניטש יצ"ו. 
כ"ד הכותב הק' משולם פייבוש בלא"א המנוח מ"ו אהרן משה הלוי 

זלה"ה מבראטשין ז"ל".
)ת"ק  מזבארז'  המגיד   - הלר  הלוי  פייבוש  משולם  רבי  האדמו"ר 
בערך-כסלו תקנ"ה(, מגדולי החסידות הראשונים. בנו של רבי אהרן 
משה הלוי הלר מסניאטין, צאצא ישיר )בן אחר בן( לבעל "תוספות 
יום טוב". מגדולי התלמידים של המגיד ממזריטש. היה גם תלמיד 
מובהק של רבי מנחם מנדל מפרמישלן תלמיד הבעש"ט, ושל רבי 
מטשרנוביץ,  חיים  רבי  של  הקרוב  חברו  מזלוטשוב.  מיכל  יחיאל 
חיים" ובספריו האחרים.  מים  "באר  המזכירו פעמים רבות בספרו 
מספרי  לאחד  היום  עד  הנחשב  אמת",  דברי  "יושר  הספר  מחבר 

היסוד וההדרכה של תורת החסידות. 
בספריו הוא כותב על קבלת דרך החסידות והיראה מהבעש"ט, רבם 
ר' דב  האלקי  תלמידו  פני  לראות  רק  זכיתי  לא  "ואני  של רבותיו: 
בער זלה"ה, ואח"ז ]ואחר זה[ באו אלי כתבי הקודש מדברי קודשו 
בענווה רבה  לעבודת השי"ת".  ]של הבעש"ט[ המלהיבים החרדים 
הוא מתבטא על קבלת הדברים מרבותיו הקדושים: "וכל מה שאני 
כותב הכל הוא מדבריהם, וענין כל דבר חכמה שאני כותב, הכל הוא 
מהם, רק שלפעמים אני מסביר לך דבריהם במשל הקרוב, ולפעמים 
אני מפרש בזה איזה פסוק או איזה דבר בגמרא, אבל עיקר החכמה 
בטוב טעם".  ולהשכילם  להבינם  הוא מדבריהם מה שחנני השי"ת 
הוא מכנה את רבותיו "אנשי מופת בעלי רוח הקודש, אשר כמלאך 
הוא האלקי  הלא  וכולם ממעין אחד שתו,  ויראתם,  אלקים פחדם 

ריבש"ט ]רבי ישראל בעל שם טוב[ זללה"ה". 
נייר איכותי ועבה. מצב טוב. כתמים. פגיעות קלות  דף 29.5 ס"מ. 

בקצה שולי הדף.

פתיחה: $6000
הערכה: $10,000-12,000

45. Notes in the Handwriting of the Magid of Koznitz - Commentaries on Tehillim

Torah scholar. After his marriage, he became close to R. 
Shmelke of Nikolsburg who at that time served as Rabbi 
of Rychwał and he encouraged R. Yisrael to travel to the 
Magid of Mezritch. The latter relied on R. Yisrael to edit 
Kabbalistic books and siddurim (he was reputed to have 
studied 600 Kabbalistic works before coming to the 
Magid of Mezritch). After the death of the Magid, he 
became a Chassid of R. Elimelech of Lizhensk (Leżajsk) 
and was considered one of his leading disciples which 
spurred people to say that he inherited his "power of 
heart" from Rabbi Elimelech. In 1765, he began filling 
the position of a Magid Mesharim (preacher) in the city 
of Kozienice and from 1786, thousands of Chassidim 
began to throng to his court until he became one of the 
foremost rebbes in all Poland. R. Yitzchak Meir Alter, 
author of Chiddushei HaRim is one the famous disciples 
of the Magid and was raised in his home. 
The Magid of Koznitz wrote many books, on all Torah 
topics: halacha, novellae, homilies and kabbalah and was 
a leading kabbalist in his days. Some of his Kabbalistic 
compositions expound upon early Kabbalistic books and 
the books of the Maharal of Prague.
Leaf, 33 cm. with very wide margins (the height of the printed 
text: only 19 cm). Greenish-bluish paper. Good-fair condition. 
Stains and wear. Worming to margins.

Opening price: $30,000
Estimate: $40,000-60,000

Leaf from Tehillim, with Rashi, Metzudot and Ivri-teitch 
(Yiddish translation) [leaf 46, of the Magid's edition, 
Slavita, 1805, printed by R. Dov Ber]. Handwritten 
notes on wide margins, commentary on Tehillim, in 
the handwriting of the Magid of Koznitz, R. Yisrael 
Hofstein, which were printed in his book Tehillot Yisrael 
(Warsaw, 1861), according to this manuscript.
The Tehillim of the Magid of Koznitz was bequeathed to 
his grandson R. Yissachar Hofstein, who bequeathed it 
to his son-in-law R. Moshe HaCohen Singer who printed 
the book Tehillot Yisrael based on this manuscript. Noted 
on the title page: "This commentary was written by 
him in his own handwriting on the sheets of his book of 
Tehillim…". This commentary was printed in additional 
editions (Mukacheve, 1899; Lodz, 1923; Warsaw, 1926; 
Mukacheve, 1929; etc.) and was printed in 2013 by 
the Machon Sifsei Tzaddikim in a newly edited edition 
according to a photocopy of this manuscript which 
was inherited by R. Elimelech of Grodzisk Mazowiecki 
(Grodzhinsk).
The Magid of Koznitz (Kozienice), R. Yisrael Hofstein 
(1737-1814, Encyclopedia L'Chassidut Vol. 2, pp. 542-
548) was a leading rebbe who spread Chassidism 
throughout Poland. He was born in Apta and according 
to Chassidic lore the Ba'al Shem Tov told his parents to 
name him Yisrael after his own name saying that "all 
the Heavenly entourage participate in his joy". From 
his youth, he was known as a prodigy and prominent 
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46. Leaf in the Handwriting of Rebbe 
Meshulam Feivush of Zbarazh, 
Author of Yosher Divrei Emet

Leaf from the book Etz Chaim by 
the Arizal, in the handwriting of R. 
Meshulam Feibush HaLevi of Zbarazh. 
[Knihynicze, Galicia, 1765-1769].
Leaf 77, section of Sha'ar HaMelachim 
Chapter 8 of the full volume of Etz 
Chaim, written by R. Meshulam Feivush 
in attractive calligraphic writing. 
That volume begins with a colophon: 
"I have begun to write on Tuesday, 
the 23rd of Iyar 1765", and ends with 
another colophon: "The writing of this 
part has been concluded on Tuesday 
Erev Rosh Chodesh Tamuz 1769, here 
in Knihynicze. The writer Meshulam 
Feivush son of Aharon Moshe HaLevi of 
Brichany". 
R. Meshulam Feivish HaLevi Heller – 
the Magid of Zbarazh (c. 1740-Kislev 
1794), one of the first Chassidic leaders. 
Son of R. Aharon Moshe HaLevi Heller 
of Snyatyn, direct descendant of 
the author of the Tosfot Yom Tov. A 
prominent disciple of the Magid of 
Mezritch, of R. Menachem Mendel of 
Peremyshlyany (disciple of the Ba'al 
Shem Tov) and of R. Yechiel Michel of 
Zlotshev. Close companion of R. Chaim 
of Chernivtsi who often mentions him 
in his book Be'er Mayim Chaim and in 
his other books. Author of Yosher Divrei 
Emet which until today is a basic book 
of Chassidic thought.
Leaf, 29.5 cm. High-quality, thick paper. 
Good condition. Stains. Minor damages to 
the margin edges.

Opening price: $6000
Estimate: $10,000-12,000
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47. כתב-יד האדמו"ר רבי יעקב צבי יאליש מדינוב בעל "מלוא הרועים"

בכתב-יד  תבוא,  תצא-כי  כי  לפרשיות  דרושים  עמ'(,   4( כתב-יד, 
קדשו של האדמו"ר רבי יעקב צבי יאליש אב"ד דינוב, בעל "מלוא 

הרועים". 
)בדיו דהויה(  כתיבה אוטוגרפית של המחבר הקדוש, עם הוספות 
בין השורות. דפים קי-קיא, מתוך כרך של דרשות ומאמרים שנאמרו 

על ידו בשולחנו הטהור בשבתות. 
בתוך הדברים בכתב-היד שלפנינו מדבר האדמו"ר הקדוש, על כח 
השפעת הברכות והישועות "השפע לעם סגולה" - במוצאי שבת 
בסעודת "מלוה מלכה": "ברוך אתה בשדה - ראשי-תיבות בסעודת 

דוד המלך". 
לאמירת  בנוגע  שלפנינו,  בכתב-היד  דבריו  הם  במיוחד  מעניינים 
 - ומשארתך  טנאך  "ברוך  לתלמידיו:  "הצדיק"  על-ידי  תורה  דברי 
ולא  לעצמו  לשייר  צריך  להעם  תורה  אומר  הצדיק  שכאשר  הענין 
לדבר הכל באופן שלא נשאר לו מאומה... והיינו שילמד דברי תורתו 
יותר  יבזבז  ואל  לעצמו  - שישאיר  'ומשארתך'  באופן  רק  לאחרים 
ננער,  ירומז ע"ד מדרש רז"ל כל המתגאה אין עפרו  וגם  מחומש... 
לא  ח"ו  שאז  בגיאות,  תאמר דברי-תורה  שלא   - 'ומשארתך'  וזהו 

נשאר לך מאומה בתחיית המתים...".
האדמו"ר הקדוש רבי יעקב צבי יאליש )יולס( אב"ד דינוב )תקל"ח-

בפרמישלא  נולד  בגליציה.  והחסידות  התורה  מגדולי  תקפ"ה(, 
ונתגדל בבית סבו רבי יהודה ב"ר צבי אב"ד מזיבוז, שם למד אצל 
הגה"ק רבי משה טייטלבוים בעל "ישמח משה". כיהן ברבנות בערים 
דינוב, גלאגוב והוסאקוב. פרש מן הרבנות והתיישב בעיר מולדתו 
פרמישלא. תלמיד מובהק של האדמו"רים: החוזה מלובלין, המגיד 
מקוזניץ ורבי מנדל מרימנוב. מדבריהם הוא מביא בספריו תוך ציון 
התואר "מורי". גדול בנגלה ובנסתר, גאון מופלג ומחבר פורה שחיבר 
כללים  הרועים"  "מלוא  נדפסו:  מהם  חלק  רק  אך   ,]![ ספרים  כ"ז 
בהלכה, "קהלת יעקב" כללים בקבלה, "ישרש יעקב", "אמת ליעקב" 
על התורה, ועוד. הגהותיו על התלמוד והמשניות נדפסו בסוף ש"ס 

ווילנא ובכל המהדורות הבאות. 
ואיכותי,  עבה  נייר  ס"מ.  כ-21  כתובים(,  עמ'   4( קי-קיא  דפים 
כחלחל-ירקרק. מצב טוב. כתמים ובלאי. חיתוך לא אחיד )במקור( 
בשולי הדפים למטה. בצדי הדפים מופיעים סימונים עתיקים של 

רישומי מעתיק. כריכת עור מפוארת.
מצורף מכתב אישור וחוות דעת מומחה לכתבי יד רבניים, על זיהוי 

הכתב כאוטוגרף האדמו"ר בעל "מלוא הרועים".

פתיחה: $2000
הערכה: $4000-6000
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48. כתב-יד האדמו"ר בעל "שם משמואל" מסוכוטשוב - מאמרי חסידות מה"אבני נזר" על עניני "שבת קודש"

על  קצרים  חסידות  גדולים, שלושים מאמרי  דפים  כתב-יד, ששה 
בעל  מסוכוטשוב  אברהם  רבי  האדמו"ר  מאת  קודש"  "שבת  עניני 
רבי  האדמו"ר  בנו  של  קדשו  כתב-יד  בעצם  אוטוגרף  נזר".  "אבני 
]פולין, שנות  שמואל בורנשטיין מסוכוטשוב, בעל "שם משמואל". 

הת"ר. 1900-1920 בערך[.
כתב-יד זה היה בזמנו לפני בנו האדמו"ר רבי חנוך הניך בורנשטיין, 
שהעתיק ממנו את רוב המאמרים, וכתב על ההעתקה שלו: "אמרות 
ויראת  בני הגולה שר התורה  טהורות מאת כ"ק אא"ז רבן של כל 
ה' טהורה וכו' כקש"ת מו"ה רבנו אברהם זצוקללה"ה מסאכטשאב 
זצוק"ל  הגה"ק  אבי  כ"ק  ע"י  שסודרו  הפנקסים  מתוף  הועתקו   -
מתוך כתבים שנשארו בעזבון כ"ק המחבר זצוק"ל". העתקתו של 
רבי חנוך הניך היתה לעיני אחיו רבי אהרן ישראל בורנשטיין עורך 
את  ששילב  תשל"ד-תשל"ח(,  אביב,  )תל  הדשא"  "נאות  הספר 
מרבית הדברים בספר )כמפורט במבוא לחלק הראשון עמ' 11, שם 
מכונה העתקת רבי חנוך הניך "כת"י א'"(. מרבית הדרושים שולבו 
בספר "נאות הדשא" במקומות שונים. אולם מספר קטעים עדיין לא 
וגם בחלק שהודפס נמצאים שינויי לשון,  זכו להגיע לאור הדפוס, 

כנראה של עורך הספר הנ"ל.
בנו   ,)1855-1926 )תרט"ז-תרפ"ו  בורנשטיין  האדמו"ר רבי שמואל 
נזר"  "אבני  בעל  מסוכוטשוב  אברהם  הקדוש רבי  הגאון  של  יחידו 
ו"אגלי טל" )תקצ"ט-תר"ע(. נולד בקוצק ונתגדל בינקותו על-ברכי 
הגאוניים  בכשרונותיו  מנעוריו  נודע  מקוצק.  "השרף"  הקדוש  סבו 
ובעומק מחשבתו ולמדנותו. לאחר פטירת אביו הגדול בשנת תר"ע, 
בחריפות  הקוצק'אית,  בדרך  חסידיו  את  וניהל  לאדמו"ר  נתמנה 
ובתקיפות מבלי לשאת פנים לאיש, כפי שנהג אביו. נודע בהקפדתו 
על דקדוק ההלכה מבלי לשנות כל שהוא ממנהגי והלכות השולחן 
הגדול  בנו  ע"י  נדפסו  החסידות  בתורת  העמוקים  מאמריו  ערוך. 

אשר  משמואל",  "שם  ספרי  בסדרת  דוד",  "חסדי  בעל  האדמו"ר 
תופסת עד היום מקום של אחד מספרי-היסוד לתורת המחשבה 

העמוקה של החסידות.
ספרי  בסדרת  נדפסה  נזר",  ה"אבני  בעל  אביו  של  בהלכה  תורתו 
החסידות  מאמרי  אולם  טל".  "אגלי  ובספר  נזר",  "אבני  השו"ת 
העמוקים של ה"אבני נזר" לא נדפסו במשך שנים רבות, עקב חששו 
הגדול של בנו ה"שם משמואל" מלשנות שינוי-קל מעומק דברי אביו 
שנכתבו בקיצור. רק לאחר שנים רבות נלקטו ונדפסו הדברים ע"י 
בנו הצעיר של ה"שם משמואל" )שנולד מזיווגו השני לעת-זקנתו( 
רבי אהרן ישראל מתל-אביב, בסדרת הספרים "נאות הדשא" )תל-

אביב, תשל"ד-תשנ"ז(. 
ה"שם  בעל  של  העריכה  מנסיונות  שריד  הוא  שלפנינו,  היד  כתב 
משמואל" )בעצם כתב-יד קדשו( לתורתו בחסידות של אביו הגדול 

בעל ה"אבני נזר".
ג-ח,  ממוספרים  הדפים  ס"מ.   36-33 כתובים(,  עמ'   12( דף,   6
והמאמרים ממוספרים מתחילת דרוש יד עד אמצע מאמר מד. מצב 
משתנה בין הדפים, טוב עד בינוני, חלק מהדפים עם בלאי וקרעים 

)משוקמים(.
נכתב עפ"י חוות-דעת מומחה, על זיהוי כתב היד כאוטוגרף ה"שם 

משמואל", ועל תוכן כתב היד.
מצורפת: גלויית דואר ריקה, 9.5X14 ס"מ. עם הדפסה כנייר מסמכים 
 - מסאכטשאב  בארענשטיין  "שמואל  רבי  האדמו"ר  של  רשמי 
המתגורר כעת בזגיערז", ותאריך מודפס להשלמה משנות התרפ"-. 

מצב טוב. מעט כתמים.

פתיחה: $2000
הערכה: $6000-8000

47. Manuscript of Rabbbi Ya'akov Zvi Yalish of Dynów, Author of Melo HaRo'im 

of Rymanów. He cites their teachings in his books 
introducing them as heard from "my teacher". 
Proficient in revealed and hidden Torah, outstanding 
Torah scholar and prolific author who wrote 27 books, 
of which only the following were printed: Melo HaRo'im 
– halachic rules, Kehillat Ya'akov – kabblistic rules, 
Yashresh Ya'akov, Emet L'Ya'akov on the Torah, and 
others. His glosses on the Talmud and on the Mishnayot 
were printed at the end of the Vilna Talmud and in all 
the following editions.
Leaves 110-111 (4 written pages), approx. 21 cm. High-
quality, greenish-bluish thick paper. Good condition. Stains 
and wear. Non-uniform (original) cutting of bottom margins. 
Ancient marks by the copier on the side margins. Elegant 
leather binding.
Enclosed is a letter of authorization by an expert on 
rabbinic manuscripts, identifying the handwriting as the 
autograph of the rebbe, author of Melo HaRo'im.

Opening price: $2000
Estimate: $4000-6000

Manuscript, (4 pages), homilies for Parshiot Ki Tetze-Ki 
Tavo, in the handwriting of R. Ya'akov Zvi Yalish [Yoles], 
Rabbi of Dynów, author of Melo HaRo'im.
Autograph writing of the author, with additions (in 
faded ink) between the lines. Leaves 110-111, from a 
volume of homilies and orations delivered by him at his 
Shabbat table.
The manuscript contains the words of the rebbe 
regarding the power of the blessings and salvations 
by a tsaddik on Motzei Shabbat at the "Melave Malka 
Se'udah – Meal of King David". 
R. Ya'akov Zvi Yalish [Yoles], Rabbi of Dynów (1778-
1825), an illustrious Galician Torah sage and Chassid, 
was born in Peremyshlyany and raised in the house 
of his grandfather R. Yehuda son of R. Zvi Rabbi of 
Medzhibozh. Was a disciple of R. Moshe Teitelbaum, 
author of Yismach Moshe. Served in the rabbinates 
of Dynów, Głogów Małopolski (Glogov) and Gusakov. 
Eventually he left the rabbinate and settled in his native 
city of Peremyshlyany. Close disciple of the Chozeh 
of Lublin, the Magid of Kozienice and R. Mendel 
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48. Manuscript of the Rebbe, Author of Shem MiShmuel of Sochaczew - Chassidic Essays by the Avnei Nezer 
on "Shabbat Kodesh"

author of Chasdei David, in the Shem MiShmuel series, 
which until today remains a basic book of deep Chassidic 
thought.
The halachic teachings of his father, author of Avnei 
Nezer was printed in the series of Avnei Nezer responsa 
and in the book Eglei Tal. However, the deep Chassidic 
essays of the Avnei Nezer were not printed for many 
years because his son, the Shem MiShmuel was 
concerned lest he make even the smallest change from 
the profundity of his father's brief words. Only after 
many years, the youngest son of the Shem MiShmuel 
(born from a second marriage), R. Aharon Yisrael of Tel 
Aviv compiled and printed his grandfather's essays in 
the Ne'ot HaDeshe series (Tel Aviv, 1974-1997).
This manuscript is a remnant of the attempts of the 
author of Shem MiShmuel (in his own handwriting) 
to edit the Chassidic teachings of his illustrious father, 
author of Avnei Nezer.
6 leaves, (12 written pages), 33-36 cm. The leaves are 
numbered 3-8, and the essays are numbered from the 
beginning of D'rush 14 until the middle of Ma'amar 44. 
Condition varies among the leaves, good to fair, some leaves 
have (restored) wear and tear.
The above was written according to an expert's opinion, 
regarding the content of the manuscript, identifying the 
handwriting as an autograph of the Shem MiShmuel.
Enclosed: A blank postcard, 14X9.5 cm. printed to be 
used as the official stationery of R. "Shmuel Bornstein of 
Sochaczew - who now resides in Zgierz", with a printed 
date of 192- for completing by hand. Good condition. 
Few stains.

Opening price: $2000
Estimate: $6000-8000

Manuscript, six large leaves, 30 short Chassidic essays on 
matters pertaining to "Shabbat Kodesh" by R. Avraham 
of Sochaczew, author of Avnei Nezer. Autograph in 
the handwriting of his son R. Shmuel Bornstein of 
Sochaczew, author of Shem MiShmuel. [Poland, c. 1900-
1920].
In the past, this manuscript was seen by his son R. 
Chanoch Henich Bornstein, who copied most of its 
content and wrote on his copy: "Amarot Tehorot by 
….my father R. Avraham of Sochaczew - copied from 
the notebooks which were arranged by my father 
among the writings left in the estate of the author". R. 
Chanoch Henich's brother R. Aharon Yisrael Bornstein, 
editor of Ne'ot HaDeshe (Tel Aviv, 1974-1978) saw this 
copy, and he incorporated most of the content in various 
places in his book (as detailed in the introduction to Part 
1, p. 11 in which the copy of R. Chanoch Henich is called 
"Manuscript 1"). However, several sections still have not 
been printed and also the sections which were printed 
vary from the this manuscript, were apparently revised 
by the editor of Ne'ot HaDeshe.
R. Shmuel Bornstein (1855-1926), the only son of R. 
Avraham of Sochaczew, author of Avnei Nezer and Eglei 
Tal (1839-1910) was born in Kotzk and in his childhood 
was raised by his holy grandfather the "Saraph" of 
Kotzk. From his youth, he was famed for his genius, 
profound thinking and Torah knowledge. After his 
father died in 1910, he was appointed rebbe and led 
his Chassidim in the Kotzk method like his father before 
him, with shrewdness and resolve, not bowing before 
anyone. He was well-known for his careful adherence to 
halacha without deviating in the least from the laws and 
customs of the Shulchan Aruch. His profound Chassidic 
essays were printed by his eldest son, the rebbe,

 48b



110  |  מאי 2017

49. Tur Even HaEzer - Slavita, 1817 - Signature and Notation by Rabbi Avraham of Buchach

the place and attributed this feeling to the merit of 
R. Wahrman. From 1814, he was appointed Rabbi of 
Buchach, succeeding his father-in-law and teacher 
R. Zvi Hirsh Kara Rabbi of Buchach, author of Neta 
Sha'ashu'im and became renowned as an illustrious 
Torah prodigy and tsaddik. He wrote many books which 
became basic books of halachic rulings. Among his 
books: Da'at Kedoshim on Yoreh De'ah, Ezer MiKodesh 
on Even HaEzer, Kesef Hakodshim on Choshen Mishpat, 
Birkat David, etc. His work Eshel Avraham on Shulchan 
Aruch Orach Chaim was printed in the editions of the 
Shulchan Aruch and is cited thousands of times in the 
literature of the poskim [this book is usually called Eshel 
Avraham – Buchach, to differentiate from an earlier 
book by the same title].
202 leaves. 33 cm. Bluish paper. Fair-poor condition. Stains. 
Heavy worming. Open tears. Partially detached binding, 
damaged.

Opening price: $4000
Estimate: $6000-10,000

Tur Even HaEzer, with the Beit Yosef and Darkei Moshe. 
Slavita, [1817]. Printed by R. Moshe Shapira.
At the beginning of the title page is the signature: 
"Avraham David of Yazlovets" – signature of the Da'at 
Kedoshim of Buchach. On leaf 134/r is a handwritten 
correction (two words), which could also possibly be in 
his handwriting.
Rabbi Avraham David Wahrman, the "Buchach Gaon" 
(1770-1840, Encyclopedia L'Chassidut, Vol 1, pp. 68-72), 
a leading Torah sage and Chassidic figure and prominent 
posek in his times. At the time he was only nine years 
old, R. Meshulam Igra discussed Torah thoughts with him 
and declared that this boy will become a phenomenal 
posek, a wonder among all the sages of his generation. 
After his marriage, he became close to Chassidism and 
sought the leadership of the most eminent rebbes of his 
times: R. Levi Yitzchak of Berdychiv, R. Moshe Leib of 
Sasiv, R. Chaim of Chernivtsi and R. Zvi Hirsh of Nadvirna. 
At the age of 20, he was appointed Rabbi of the city of 
Yazlovets. Reputedly, R. Meir of Peremyshlyany passed 
through the city and sensed holiness emanating from 

והגהת  חתימה   - תקע"ז  סלאוויטא,   - העזר  אבן  טור   .49
האדמו"ר רבי אברהם מבוטשאטש

טור אבן העזר, עם בית יוסף ודרכי משה. סלאוויטא, ]תקע"ז 1817[. 
דפוס רבי משה שפירא. 

בראש השער חתימה: "הק' אברהם דוד נ"י מיאהאלוויץ" - חתימת 
הגהת  קלד/1  בדף  מבוטשאטש.  קדושים"  ה"דעת  של  קדשו  יד 

תיקון בכתב-יד )שתי מילים(, יתכן ואף היא בכתב-ידו.
האדמו"ר רבי אברהם דוד ואהרמן "הגאון מבוטשאטש" )תקל"א-
בתורה  דורו  מגדולי  סח-עב(,  עמ'  א',  לחסידות,  אנצ'  תר"א, 
הגאון  אותו  פגש  תשע  כבן  בהיותו  הפוסקים.  ומגדולי  ובחסידות 
רבי משולם איגרא ושוחח עמו בדברי תורה, לאחר מכן התבטא רבי 
משולם כי ילד זה עתיד להיות מורה הוראה מופת לכל רבני הדור. 
האדמו"רים  גדולי  עם  והתקשר  לחסידות  התקרב  נישואיו  לאחר 
בדורו, רבי לוי יצחק מברדיטשוב, רבי משה ליב מסאסוב, רבי חיים 
ורבי צבי הירש מנדבורנה. בהיותו כבן עשרים נתמנה  מטשרנוביץ 
לאב"ד בעיר יאזלוביץ )נקראה גם יאלאוויץ(. מסופר כי הצדיק רבי 
במקום  בקדושה השוררת  בעיר חש  אז  מאיר מפרמישלאן שעבר 
ואמר כי היא בזכותו. משנת תקע"ד נתמנה לאב"ד בוטשאטש על 
ורבו רבי צבי הירש קרא אב"ד בוטשאטש בעל "נטע  מקום חותנו 
ביניהם  רבים,  ספרים  חיבר  וצדיק.  מופלג  כגאון  נודע  שעשועים". 
"דעת קדושים" על יו"ד, "עזר מקודש" על אה"ע, "כסף הקדשים" 
על חו"מ, "ברכת דוד" - על התורה, ועוד. חיבוריו ההלכתיים הפכו 
שו"ע  על  אברהם"  "אשל  חיבורו  ההלכה.  בפסיקת  יסוד  לספרי 
או"ח נדפס במהדורות השולחן ערוך ומובא אלפי פעמים בספרות 
הפוסקים ]נהוג לכנות חיבור זה "אשל אברהם - בוטשאטש", כדי 

להבדילו מהחיבור "אשל אברהם" שקדם לו[. 
כתמים.  בינוני-גרוע.  מצב  כחלחל.  נייר  ס"מ.   33 דף.  רב(  )צ"ל  רד 
פגעי עש קשים. קרעים עם חסרון. כריכה מנותקת בחלקה. פגמים 

בכריכה.

פתיחה: $4000
הערכה: $6000-10,000
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50. חמשה חומשי תורה עם אור החיים על התורה - סלאוויטא, תקפ"ה - סט בחמשה כרכים - העותק של הצדיק משטפנשט

חמשה חומשי תורה, עם תרגומים ומפרשים, ועם פירוש אור החיים 
לרבנו חיים בן עטר. סלאוויטא, ]תקפ"ד-תקפ"ה 1824-1825[. דפוס 

רבי שמואל אברהם שפירא בן הרב מסלאוויטא.
ויקרא  ובספר  בראשית  בספר  משטפנשט:  הצדיק  של  העותק 
]החותמת  משטפנשט  פרידמאן"  מתתיהו  "אברהם  רבי  חותמות 

בספר ויקרא קצוצה[. 
שמות(.  בספר  שחסר  אחד  דף  )למעט  שלם  סט  כרכים,  חמשה 
בשער ספר בראשית פרט השנה הוא תקפ"ה, בשערי שמות-דברים 
החיים"  "אור  פירוש  אדומה.  בדיו  השערים  מן  חלקים  תקפ"ד.   -
בן  יונתן  אונקלוס,  הארמיים:  והתרגומים  רש"י,  פירוש  לצד  נדפס 

עוזיאל ותרגום ירושלמי. כולל חמש המגילות. 
האדמו"ר הקדוש רבי אברהם מתתיהו פרידמאן משטפנשט )תר"ח-
ישראל  רבי  של  נכדו  קלא-קלב(,  עמ'  א',  לחסידות,  אנצי'  תרצ"ג, 
מרוז'ין. חסידיו נאמדו באלפים רבים והשפעתו על כל החוגים מבין 
יהודי רומניה, היתה עצומה. בתשובה להלכה כתב עליו רבי בצלאל 
זאב שפרן "ומי לא ידע כמה גדול כוחו של אותו זקן קדוש ישראל 
בן מלכי קדם, מאן מלכי רבנן, העובד ה' ביראה ובאהבה וירא את 
יהין  ולא  מדינתנו...  פאר  בתוכנו,  הוא  אלקים  נשיא  וגם  מאד,  ה' 
שום אחד מאחב"י לעבור על דבריו הקדושים" )שו"ת הרב"ז ח"א, 
יור"ד, סימן קט"ז(. אגדות סופרו על תפילותיו שארכו שעות מבלי 
שהיה משמיע קול; בתפילת מוסף של ראש השנה עמד שחוח שתי 
שעות רצופות מבלי שהניע אבר וכך גם ב"נענועים" של חג הסוכות. 
רבות,  ישועות  על  ובדורנו  בדורו  עליו  נודעו  רבים  סיפורי-מופת 

בריפוי חולים, פקידת עקרות ועוד.
עצמותיו הועלו לארץ-ישראל והוטמנו בחלקת אדמו"רי בית-רוז'ין 
בבית העלמין "נחלת יצחק" בתל-אביב. קברו נעשה מוקד לתפלות 
וישועות ורבים הסיפורים על ישועות שנפעלו בהשתטחות ותפילה 

על ציונו הקדוש.

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

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

הגאולה.
חמשה כרכים. פב, פט-קצו; קפב, כה ]צ"ל: כד[; קמד; קסב; קלב, כו 
דף. חסר דף ג בספר שמות. שוליים חתוכים בגודל משתנה, 25-23 
ס"מ. בחומש ויקרא - שוליים חתוכים על גבול הטקסט, עם פגיעה 
בכותרות במספר דפים. בשאר הכרכים שוליים מלאים )כל הכריכות 
נעשו בגובה שווה(. מצב טוב. כתמים, בלאי קל. סימני עש במספר 
מעותקים  הושלמו  מהדפים  חלק  בודדים.  בדפים  קרעים  דפים. 
ישנות  חותמות  הכרכים  )בכל  וחותמות  בעלות  רישומי  אחרים. 
של "בית המדרש לייפציקער"(. כריכות עור חדשות מפוארות עם 

הטבעה מוזהבת. 

פתיחה: $17,000
הערכה: $20,000-25,000
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50. Five Books of the Torah with Or HaChaim Commentary on the Torah - Slavita, 1825 - Five-Volume Set - 
Copy of the Shtefanesht Tsaddik

After his death, the Rebbe's bones were brought to 
Eretz Israel and interred in the Ruzhin Rebbe dynasty 
plot in the Nachalat Yitzhak cemetery in Tel Aviv. His 
gravesite draws many people who come to pray for 
deliverance and there are numerous stories of salvations 
that took place as a result of praying at his holy grave.
Chassidic leaders extensively extol the holiness of the 
Or HaChaim HaKadosh. The Ba'al Shem Tov said that 
every night the Or HaChaim hears Torah from G-d and 
he "was among those who have plunged the depths of 
the merkava and the revelation of souls and has risen 
to the level of true Holy Spirit". He also said that at the 
time his own soul rises every night, he sees that from 
all the tzaddikim, only Rabbi Chaim ibn Attar precedes 
him and as hard as he tries, he cannot advance before 
Rabbi Chaim. It is told that the mighty efforts the Ba'al 
Shem Tov expended to ascend to Eretz Israel were to 
meet Rabbi Chaim ibn Attar, who was the "spark of the 
Messiah", and thus he aspired to bring the redemption. 
Five volumes. 82, 89-196; 182, 25 [i.e. 24]; 144; 162; 132, 
26 leaves. Lacking leaf 3 of Shemot. 23-25 cm. The margins 
of Vayikra are trimmed close to the text, affecting titles (all 
the bindings are of uniform height). Good condition. Stains, 
slight wear. Worming to several leaves. Tears on a few leaves. 
Some leaves were replaced from other copies. Ownership 
inscriptions and stamps (all the volumes bear the stamp of 
Beit HaMidrash Leipziger). New elegant leather bindings with 
gilt decorations. 

Opening price: $17,000
Estimate: $20,000-25,000

Five books of the Torah, with Targum and commentaries, 
and with the Or HaChaim commentary by R. Chaim 
ibn Attar. Slavita, [1824-1825]. Printed by R. Shmuel 
Avraham Shapira son of the Slavita rabbi.
Copy of the Shtefanesht Tsaddik: Volumes Bereshit and 
Vayikra bear the stamps of R. "Avraham Matityahu 
Freidman" of Shtefanesht [the stamp on Vayikra is 
cutoff].
Five volumes, complete set (with the exception of one 
leaf lacking in the Shemot volume). The volume of 
Bereshit is dated 1825 and the volumes Shemot-Devarim 
are dated 1824. Parts of the title pages are printed in red 
ink. The Or HaChaim commentary is printed next to the 
Rashi commentary and the Aramaic Targums: Onkelos, 
Jonathan ben Uzziel and the Targum Yerushalmi. 
Contains the Five Megillot.
R. Avraham Matityahu Friedman of Shtefenesht 
[Stefanesti] (1847-1933; Encyclopedia L'Chassidut, Vol. 
1, pp 131-132), grandson of Rabbi Yisrael of Ruzhin. His 
followers numbered in the thousands and he had a huge 
impact on all circles of Romanian Jewry. In a halachic 
responsa, Rabbi Bezalel Shafran wrote in reference to 
the Rebbe,"The power of that great and holy elder 
was known to all, a true worshiper of G-d, glory of our 
country, no one dares deviate from his holy sayings." 
(Rabbi Bezalel Ze'ev Responsa, section 1, Yoreh De'ah, 
chapter 116.) Stories are told of the Rebbe's legendary 
prayers which would last for hours without a sound 
escaping his lips. During the Mussaf prayer of Rosh 
Hashanah he stood hunched for two hours without 
moving a limb, so too was his intense concentration 
upon shaking the Lulav on Sukkot. Stories circulate 
of the many wonders he performed in curing the ill, 
bringing deliverance to barren women, etc.
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51. ספר הזוהר - סלאוויטא, תקפ"ד - סט שלם בשלושה כרכים

ודברים.  במדבר  ויקרא,  שמות,  בראשית,  שלם:  סט  הזוהר,  ספר 
בן  שפירא,  אברהם  שמואל  רבי  דפוס   .]1824 ]תקפ"ד  סלאוויטא, 

הרב מסלאוויטא. 
בראש  א',  בכרך  כחלחל.  נייר  על  נדפס  כרכים,  בשלושה  סט שלם 
יהושע העשיל מאפטא  ההסכמות, הסכמת האדמו"ר רבי אברהם 
בעל ה"אוהב ישראל", הכותב על יופיו של דפוס סלאוויטא: "מודעת 

זאת בארץ כלילת יופי הדפוס דק"ק סלאוויטא...". 
יחיאל  רישומי בעלות במספר מקומות. בשער חלק א': "שייך לר' 
שלאנק  משה  לר'  שייך  הספר  "זה  שוב",  אברהם  במו"ר  מיכל 

פלונסק".
בסוף כרך א' חותמות: "שייך לבית מדרשו של מו"ר אדמו"ר הרב 

הצדיק... המפורסם ממקאראב...".

שלושה כרכים, על נייר כחלחל. כרך א': ]4[, רנא, א-יז דף )טופס עם 
שנויים בפגינציה, כאחד הטפסים שנרשם במפעל הביבליוגרפיה(. 
כרך ב': ]1[, רעח ]צ"ל: רעז[ דף. כרך ג': קטו; ]1[, קיז-שט דף. 21.5 
אדומה.  בדיו  נדפסו  הכרכים  שבראש  השערים  מנוסח  חלק  ס"מ. 
חלקם  עש,  פגעי  ובלאי.  קרעים  כתמים,  טוב-בינוני.  כללי  מצב 
משוקמים. קרעים גסים, משוקמים, בדפים האחרונים של כרך ב', 
אחר.  הושלמו מעותק  חלק מהדפים  בטקסט.  פגיעה  עם  בחלקם 
)דף קלו( קרע קטן עם חסרון טקסט והשלמה בכתב-יד.  ג'  בכרך 

שיקום בדבק-נייר במספר דפים. כריכות חדשות. 

פתיחה: $3000
הערכה: $5000-8000
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52. תהילים, סלאוויטא, תקצ"ה - עותק חסר עם השלמות 
בכתב-יד 

מעמדות.  סדר  עם  ציון.  ומצודת  דוד  מצודת  עם  תהלים,  ספר 
סלאוויטא, ]תקצ"ה 1835[. דפוס רבי שמואל אברהם שפירא בן הרב 

מסלאוויטא. שער נפרד לסדר מעמדות.
השלמת שער ודפים חסרים, בכתיבה קליגרפית נאה, חתומה ע"י 
"בי"צ הישראלי הי"ו יצ"ו ס"ט", שכתב זאת בשנת תרע"ח )1918(, 
עבור חכם ניסן בן שמואל כהן ]פרס-ירושלים[. בראש הספר נכרך 
בעברית  עולם", תפילות  "נוסח תפסיר רבונו של  דף:   ]4[ קונטרס 
ובתג’יכית-יהודית )בוכארית, באותיות עבריות(. ירושלים, ]תרע"ד 

בערך 1914[. דפוס האחים ליפשיטץ.
]4[ דף בדפוס; ]1 שער בכתב-יד[, ב-ד דף בכתב-יד; ה-קמה דף; 
]1 שער[, קמז-קעו דף; דפים קעז-קפא בכתב-יד )במקור: ]2[ קמה 
דף; ]1[, קמז-קעח דף(. 18 ס"מ. מצב בינוני. בלאי וכתמים. כריכה 

ישנה ובלויה.
ומעמדות  מצודות  עם  תהלים  של  האחרונה  המהדורה  לפנינו 
 00314769 רשומה  הביבליוגרפיה  במפעל  בסלאוויטא.  שנדפסה 

נרשמה מהדורה זו באופן חלקי, ועפ"י עותק-מצולם בלבד.

פתיחה: $3000
הערכה: $4000-6000

52. Tehillim, Slavita, 1835 - Lacking Copy with 
Handwritten Replacements

Tehillim, with Metzudat David and Metzudat Zion. With 
Seder Ma'amadot. Slavita, [1835]. Printed by R. Shmuel 
Avraham Shapira son of the Slavita Rabbi. Separate title 
page for Seder Ma'amadot.
The title page and lacking leaves are replaced with 
handwritten leaves, in handsome calligraphic script, 
signed by "B.Y.Z HaYisraeli", written in 1918, for 
the Chacham Nissan son of Shmuel Cohen [Persia-
Jerusalem]. [4] leaves were bound at the beginning of 
the book: "Version of the Tafsir Ribono shel Olam", 
prayers in Hebrew and in Jewish-Tajiki (Bukhori, in 
Hebrew letters). Jerusalem, [c. 1914]. Printed by the 
Lifshitz brothers. 
[4] printed leaves; [1 handwritten title page], 2-4 handwritten 
leaves; 5-145 leaves; [1 title page], 147-176 leaves; Leaves 
177-181 are handwritten (originally: [2] 145 leaves; [1], 147-
178 leaves). 18 cm. Fair condition. Wear and stains. Old, 
worn binding.
This is the last edition of Tehillim with Metzudot and 
Ma'amadot printed in Slavita. This edition was partially 
recorded in the Bibliography of the Hebrew Book, 
Listing 00314769, according to a photocopy.

Opening price: $3000
Estimate: $4000-6000 

51. Sefer HaZohar - Slavita, 1824 - Complete Three-
Volume Set

Sefer HaZohar, complete set: Bereshit, Shemot, Vayikra, 
Bamidbar and Devarim. Slavita, [1824]. Printed by Rabbi 
Shmuel Avraham Shapira son of the Slavita Rabbi.
Complete three-volume set, printed on bluish paper. 
Heading the approbations which appear at the 
beginning of Volume 1 is an approbation by R. Avraham 
Yehoshua Heshel of Apta author of the Ohev Yisrael, 
who writes: "The beauty of the Slavita printing is 
renowned throughout the world".
Ownership inscriptions in several places. On the title page 
of Vol. 1: "Belongs to R. Yechiel Michel son of R. Avraham 
Shub", "This book belongs to R. Moshe Shlank Plonsk".
At the end of Vol 1 are stamps: "Belongs to the Beit 
Midrash of the Rebbe, the renowned Tsaddik…of 
Makariv …". 
Three volumes, on bluish paper. Vol 1: [4], 251, 1-17 leaves, 
(copy with pagination variations, same as one of the copies 
listed in the Bibliography of the Hebrew Book). Vol. 2: [1], 
278 [i.e. 277] leaves. Vol. 3: 115; [1], 117-309 leaves. 21.5 
cm. Parts of the title pages are printed in red ink. Overall 
good-fair condition. Stains, tears and wear. Worming, some 
restored. Coarse restored tears on the last leaves of Vol 2, 
some affecting text. Some leaves were replaced from another 
copy. In Vol. 3 (leaf 136), is a small tear affecting text, with a 
handwritten replacement. Several leaves have adhesive tape 
restorations. New bindings.

Opening price: $3000
Estimate: $5000-8000
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53. Tehillim Amarot Tehorot - Zhitomir, 1855

Tehillim, with Rashi commentary and Amarot Tehorot 
by R. Elazar Horwitz Rabbi of Tarnogród, disciple of 
R. Yechiel Michel of Złoczew and of R. Elimelech of 
Leżajsk (Lizhensk). [Zhitomir, 1855]. Bound with Seder 
Ma'amadot and Seder Ketoret (incense) according to 
the Rebbe of Apta. Zhitomir, 1855. Printed by R. Chanina 
Lipa and R. Yehoshua Heshel Shapira.
The second edition of the Amarot Tehorot commentary 
(first printed in Warsaw in 1839). The first Chassidic 
commentary printed on Tehillim, by R. Eliezer Ish Horwitz 
(died 1806, Encyclopedia L'Chassidut Vol 1, 257-259)  - 
Rabbi of Tarnogród, descendant of the Shla, disciple 
of R. Yechiel Michel of Złoczew and of R. Elimelech of 
Leżajsk and disciple-companion of the Chozeh of Lublin 
and of the Magid of Koznitz. Authored No'am Megadim 
U'Chvod HaTorah. 
Lacking first title page (originally printed with two title pages). 
Tehillim: 8, 5-438 leaves. Ma'amadot: 64 pages. 21 cm. 
Good-fair condition. Wear, stains, dampstains, restored tears, 
slightly affecting the text in several places. New damaged 
leather binding. 
Pages 427-438 in this copy, with detailed indexes of the 
book Amarot Tehorot, are not listed in the Bibliography 
of the Hebrew Book, Listing 0305437.

Opening price: $3000
Estimate: $6000-8000

53. תהילים "אמרות טהורות" - זיטומיר, תרט"ו

רבי  מאת  טהורות  אמרות  ופירוש  רש"י  פירוש  עם  תהלים,  ספר 
מזלוטשוב  מיכל  יחיאל  טרניגרוד תלמיד רבי  אב"ד  הורביץ  אלעזר 
סדר  עם  כרוך   .]1855 תרט"ו  ]זיטומיר,  מליזנסק.  אלימלך  ורבי 
 .1855 תרט"ו  זיטומיר,  מאפטא.  הרב  עפ"י  קטורת  וסדר  מעמדות 

דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא. 
לראשונה  )שנדפס  טהורות"  "אמרות  הפירוש  של  שניה  מהדורה 
בוורשא, שנת תקצ"ט(, הפירוש החסידי הראשון שנדפס על ספר 
תהלים, מאת הגאון רבי אליעזר איש הורוויץ )נפטר תקס"ו, אנצי' 
תלמיד  השל"ה,  מגזע  טארניגראד.  אב"ד  רנז-רנט(  א',  לחסידות, 
ותלמיד-חבר  מליזנסק,  אלימלך  ורבי  מזלוטשוב  מיכל  יחיאל  רבי 
וכבוד  "נועם מגדים  ול"המגיד מקוזניץ". מחבר  ל"החוזה מלובלין" 

התורה". 
ללא השער הראשון )במקור עם שני שערים(. ספר תהלים: 8, 438-5 
עמ'. מעמדות: 64 עמ'. 21 ס"מ. מצב טוב-בינוני. בלאי, כתמים, כתמי 
רטיבות, קרעים משוקמים. במספר מקומות עם פגיעה קלה בטקסט. 

כריכת עור חדשה, פגומה. 
עמודים 427-438 עם מפתחות מפורטים לספר "אמרות טהורות" 
הנמצאים בעותק שלפנינו, לא נרשמו במפעל הביבליוגרפיה רשומה 

.0305437

פתיחה: $3000
הערכה: $6000-8000
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54. Siddur Tefillat Nehora - Slavita, 1833 - 
Handwritten Glosses

Siddur Tefillat Nehora HaShalem, Ashkenazi tradition. 
Two parts. Slavita, 1833. Printed by R. Shmuel Avraham 
Shapira son of the Slavita rabbi. Approbations of Ostroh 
and Sudilkov rabbis. The title page of Part 1 is partially 
printed in red ink. Separate title page for Part 2.
Glosses in ancient Ashkenazi script from the time of 
printing (some are cutoff). Various signatures and 
inscriptions. 
Siddur kol-bo with many additions. Edited by R. Aharon 
son of R. Yechiel Michel HaLevi of Michalishok. Prayers 
and pleas, kabbalistic matters and "simple" kavanot, 
explanations, halachot and conduct, mussar and 
inspiration, tikunei Shabbat, Haggadah and Yotzrot, etc.
[2], 5-184, 189-191 leaves; [1], 189-296, 305-312, 305-326 
leaves. 17 cm. Good-fair condition. Tears and stains. At the 
top of the title page is a restored tear. A tear, affecting text, 
on leaf 7 (restored with paper). The sheets are cut damaging 
the margins of the text on a few pages. Restored leather 
binding.
The Shir HaYichud was added to this edition at the end 
of Part 2 (leaves 319-326), which was not printed in the 
previous Slavita editions.

Opening price: $5000
Estimate: $8000-12,000

הגהות   – תקצ"ד  סלאוויטא,   – נהורא  תפילת  סידור   .54
בכתב-יד

סלאוויטא,  חלקים.  שני  אשכנז.  כמנהג  השלם,  נהורא  תפלת  סדר 
תקצ"ד 1833. דפוס רבי שמואל אברהם שפירא בן הרב מסלאוויטא. 
הסכמות רבני אוסטרהא וסדילקוב. שער חלק ראשון נדפס בחלקו 

בדיו אדומה. שער נפרד לחלק שני. 
הגהות בכתב-יד אשכנזי עתיק מתקופת ההדפסה )חלקן קצוצות(. 

חתימות שונות ורישומים.
יחיאל  ב"ר  אהרן  רבי  בידי  ערוך  רבות.  הוספות  עם  כל-בו  סידור 
וכוונות  קבלה  עניני  ותחינות,  תפילות  ממיכאלישוק.  הלוי  מיכל 
והתעוררות,  מוסר  דברי  והנהגות,  הלכות  פירושים,  "פשטיות", 

תיקוני שבת, סדר הגדה ופיוטי יוצרות, ועוד. 
]2[, ה-קפד, קפט-קצא דף; ]1[, קפט-רצו, שה-שיב, שה-שכו דף. 
קרע  השער  דף  בראש  וכתמים.  קרעים  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   17
נייר[.  במילוי  ]משוקם  ז  בדף  בטקסט  חסרון  עם  קרע  משוקם. 
קרעים קלים נוספים בדפים בודדים. במספר דפים פגיעות בגבול 

הטקסט עקב חיתוך הדפים. כריכת עור משוקמת.
היחוד"  "שיר  נוסף  שיט-שכו(,  )דפים  ב'  חלק  בסוף  זו,  במהדורה 

שלא הופיע במהדורות הקודמות בסלאוויטא.

פתיחה: $5000
הערכה: $8000-12,000
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55. תולדות יעקב יוסף - קוריץ, תק"מ - מהדורה ראשונה של הספר החסידי הראשון שבא בדפוס – ספר סגולה

ספר תולדות יעקב יוסף, על התורה בדרך החסידות, מאת רבי יעקב 
צבי  דפוס   .]1780 ]תק"מ  )קוריץ(,  "קארעץ"  יוסף הכהן מפולנאה. 

הירש בן ארי’ ליב ]מרגליות[ וחתנו שמואל בן ישכר בער סגל.
ספר "תולדות יעקב יוסף" מראשוני ספרי החסידות - הספר החסידי 
הראשון שהובא לדפוס. מחברו הוא הגאון המקובל רבי יעקב יוסף 
הכהן מפולנאה )נפטר תשרי תקמ"ד 1783(, מגדולי וזקני תלמידי 
ה"בעל שם טוב" )לפי מסורות חסידיות שונות נולד בשנות הת"כ 
ונפטר בגיל קרוב לגיל 120(. תלמידו המובהק של הבעש"ט וראשון 
מפיצי דרך החסידות. ספר זה הינו המקור החשוב והאותנטי ביותר 
לתורת הבעש"ט, בו מביא המחבר בלמעלה מ-280 מקומות דברי 
תורה ששמע באזניו מפי רבו הבעש"ט ]לאורך הספר הודגשו בכל 

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

היה מייעץ כסגולה להניח את הספר הקדוש תחת מראשותיו של 
חולה )לישרים תהלה(. 

מקוריץ  פנחס  רבי  עם  נפגש  לארץ  מוויטבסק  מנדל  רבי  כשעלה 
מחירם  וקבע  ספרים  אלף  מפולנאה  הרב  הדפיס  "למה  לו  שאמר 
הייתי  ואני  אחד  ספר  רק  הדפיס  אילו  היה  מוטב  ספר,  לכל  זהוב 

משלם עבורו אלף זהוב...". 
הראשונה  המהדורה  נשרפה  החסידים,  נגד  המלחמה  במהלך 
בפומבי בעיר ברודי ובמקומות אחרים, וזו הסיבה לנדירותה הרבה 

של מהדורה זו )אנציקלופדיה לחסידות, ב' עמ' רעז(. 
 30.5 בכריכה(.  נתחלפו  קנז-קנח  )דפים  דף.  חסר[, רב  השער  ]דף 
וכתמי-רטיבות.  כתמים  טוב-בינוני.  עד  טוב  משתנה  מצב  ס"מ. 
פגעי-אש  הראשונים  הדפים  בשולי  פגיעות.  ללא  הדפים  רוב 
האחרונים  בדפים  הטקסט.  בגבול  קלות  פגיעות  עם  )משוקמים( 
פגיעות בלאי ואש בשוליים, ללא פגיעה בטקסט. כריכת בד חדשה 

)משולבת בחלקי כריכת עור עתיקה(.
סטפנסקי חסידות, מס' 605.

פתיחה: $15,000
הערכה: $30,000-40,000
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55. Toldot Ya’akov Yosef - Korets, 1780 - First Edition of the First Published Chassidic Book - Sefer Segula

resurrect the dead. The Saba Kadisha of Shpola often 
advised using the segula of placing the book under the 
head of an ill person (LaYesharim Tehilla). 
At the time R. Mendel of Vitsyebsk came to Eretz Israel, 
he met R. Pinchas of Korets who said to him, "Why did 
the Polonne Rabbi print one thousand books and set 
the price of one gold piece for each book. He should 
have rather printed only one book and I would have 
paid one thousand gold pieces for it…".
During the course of the battle against Chassidism, the 
first edition was publicly burnt in the city of Brody and 
in other cities, thus this edition is rare (Encyclopedia 
L'Chassidut, Vol. 2, p. 277).
[Lacking title page], 202 leaves (leaves 157-158 are bound 
one in the place of the other). 30.5 cm. Condition varies, 
good to good-fair. Stains and dampstains. Most leaves are 
undamaged. Restored tears to several leaves, not affecting 
text. The margins of the first leaves have minor damages 
bordering the text [caused by fire], restored. New fabric 
binding (integrated with parts of an ancient leather binding).
Stefansky Chassidut no. 605.

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

Toldot Ya’akov Yosef on the Torah, Chassidic exegesis, 
by Rabbi Ya’akov Yosef HaCohen of Polonne (Polnoye) 
Korets, [1780]. Printed by Tzvi Hirsch son of Aryeh Leib 
[Margaliot] and his son-in-law Shmuel son of Yissachar 
Ber Segal. 
Toldot Ya’akov Yosef is among the first Chassidic books 
written and the first printed Chassidic book. Authored 
by the kabbalist Rabbi Ya’akov Yosef HaCohen of 
Polonne (died in Tishrei 1783), an early prominent 
disciple of the Ba’al Shem Tov (according to various 
Chassidic traditions, he was born in the 1660s and died 
close to the age of 120). This book is the most prominent 
and authentic source of the Ba’al Shem Tov's teachings, 
citing more than 280 Torah thoughts which the author 
himself heard from his teacher the Besht [throughout 
the book, each citation is emphasized with the words “I 
have heard from my teacher”].
Chassidic Torah scholars acclaimed the holiness of the 
book. Rabbi Pinchas of Korets stated that such a book 
is unprecedented, and that its Torah is divine. He was 
wont to say that all the new books are not aligned 
with the truth, with the exception of the books of the 
Polonne Rabbi which are "Torah from Paradise" and 
each thought of “I have heard from my teacher" can 
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56. Si'ach HaSadeh by Rabbi Eliezer HaLevi, HaMagid of Pinsk - Shklow, 1787 - Only Edition  

He was a close friend of eminent Chassidic figures, R. 
Levi Yitzchak of Berdychiv and R. Pinchas of Korets (who 
praised him lavishly). R. Aharon HaGadol of Karlin used 
to say that Eliyahu HaNavi was accustomed to visiting 
R. Eliezer. In a letter he wrote, the Magid of Mezritch 
called him "My beloved friend of G-d". (for further 
information about him see the article by R. Abish Schorr, 
Kovetz Beit Aharon V'Yisrael, 23, Years 4-5, pp. 128-129, 
Note 24).
132, 29 leaves. 31.5 cm. Condition varies among the leaves, 
fair-good. Stains, dampness traces. Dark stains in several 
places. Several leaves have candlewax stains. Coarse tears 
to the center and margins of the title page, damaging text, 
restored and reconstructed with a photocopy. Tears affecting 
text of last leaf and of several more leaves. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 576.
To the best of our knowledge, this book has never been 
offered for auction.

Opening price: $1000
Estimate: $3000-5000

Si'ach HaSadeh, homilies on the Torah, by R. Eliezer son 
of R Meir HaLevi, the Magid of Pinsk. Shklow, [1787]. 
Only edition.
On leaf 2v is a poem by the author. On the last leaves: 
Homily for the Festival of Succot, eulogy for R. Aharon 
HaLevi "Head of the Beit Din and Rabbi in Krakow" 
dated Rosh Chodesh Adar Bet 1786, "Homily for 
drought", "Homily for death of children G-d forbid".
The author, the Magid of Pinsk, R. Eliezer son of R. Meir 
HaLevi (died after 1795), headed the Pinsk Yeshiva during 
1760-1780, served as Rabbi of Khomsk in the beginning 
of the 1780s and returned to Pinsk to serve as Rabbi, 
posek and preacher. He was close to the Karlin and Pinsk 
Chassidim and was respected by leading Chassidic figures 
who extolled him highly. Among his descendants were 
prominent Chassidic tsaddikim: his sons-in-law R. Meir of 
Pikov (son of R. Levi Yitzchak of Berdychiv), and R. Yisrael 
Ber of Stepan (son of R. David HaMagid of Stepan); 
son of R. Eliezer HaLevi, R. Moshe, served as head of 
the Berdychiv Yeshiva, and his sons-in-law, R. Yisrael of 
Ruzhyn and R. Yechiel Michel of Kashivka.

 - מפינסק  המגיד  הלוי  אליעזר  לרבי  השדה  שיח  ספר   .56
שקלוב, תקמ"ז - מהדורה יחידה

ספר שיח השדה, דרושים על התורה, מאת רבי אליעזר ב"ר מאיר 
הלוי, המגיד מפינסק. שקלוב, ]תקמ"ז 1787[. מהדורה יחידה.

המחבר  שם  חרוזות  בראשי  "חתום  המחבר:  מאת  שיר  ב/2  בדף 
אליעזר בן מאיר הלוי חזק".  

הלוי  אהרן  רבי  על  הספד  הסוכות,  לחג  דרוש  האחרונים:  בדפים 
"ראש ב"ד ומ"צ דק"ק קראקא" מערב ראש חודש אדר ב' תקמ"ו, 

"דרוש לעצירת גשמים", "דרוש על מיתת ילדים ח"ו".  
מחבר הספר - המגיד מפינסק - רבי אליעזר ב"ר מאיר הלוי )נפטר 
אחרי תקנ"ה(, ראש ישיבה פינסק בין השנים תק"כ-תק"מ, רבה של 
חומסק בראשית שנות התק"מ, ולאחר מכן חזר לפינסק ובה כיהן 
כרב ומו"ץ וכמגיד מישרים. היה מקורב לחבורת החסידים בקרלין 
גדולי  והרבו לספר בשבחו.  כיבדו אותו  וגדולי החסידות  ובפינסק, 
)בנו  מפיקוב  מאיר  היו רבי  חתניו  מצאצאיו:  היו  החסידות  צדיקי 
של רבי לוי יצחק מברדיטשוב( ורבי ישראל בער מסטעפין )בן רבי 
דוד המגיד מסטעפין(; בנו של רבי אליעזר הלוי - רבי משה - שימש 
כראש ישיבה בברדיטשוב, וחתניו היו האדמו"ר רבי ישראל מרוז'ין 

ורבי יחיאל מיכל מקאשיווקא. 
מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  עם  החסידות.  צדיקי  גדולי  של  חברם 
היתה לו "אהבה עזה", רבי פנחס מקוריץ חיבב אותו מאוד והרבה 
כי אליהו  ורבי אהרן הגדול מקרלין היה אומר עליו  לספר בשבחו, 
הנביא רגיל לבקרו. המגיד ממזריטש כינה אותו במכתב אליו "אהובי 
ידיד ה'" )ראה אודותיו במאמרו של הרב אביש שור, קובץ בית אהרן 

וישראל, כג, שנה ד-ה, עמ' קכח-קכט, הערה 24(.
קלב, כט דף. 31.5 ס"מ. מצב משתנה בין הדפים, בינוני-טוב. כתמים, 
דפים  ובמספר  מקומות,  במספר  כהים  כתמים  רטיבות.  עקבות 
עם  ובשוליים,  השער  במרכז  גסים  קרעים  נר.  של  מֵחלב  כתמים 
עם  קרעים  בצילום.  ומשוחזרים  משוקמים  השער,  בנוסח  פגיעות 

פגיעות בטקסט בדף האחרון ובמספר דפים נוספים. כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 576.

למיטב ידיעתנו, ספר זה לא הופיע במכירות פומביות מעולם.

פתיחה: $1000
הערכה: $3000-5000

56



122  |  מאי 2017

The Power and Segula of Items Owned by Tzaddikim

The great followers of Chassidism and Jewish thought, ascribed great hidden powers to objects and books used by 
a tsaddik, stating that such items can empower a person greatly, impact him with holiness and wisdom, protect him 
from mishaps, and bring him blessing and success.
A famous saying by the Baal Shem Tov states that a person's possessions are connected to the "root of his soul", 
therefore, an object of a tzaddik is a segula for Yirat Shamayim (Fear of Heaven) and wisdom. In Talmud Yerushalmi 
(Nedarim 9, 1), there is a story about one of the elders in the Galilee who became very wise and when asked how he 
attained such wisdom he answered, "Rabbi Meir's walking stick was in my hand and it taught me understanding". 
It is told, in the name of the Rabbi of Neshchiz, that with an item bestowed upon him by his teacher Rabbi Michel, he 
worked wonders, curing the sick. It is also told that he said that if his teacher would have given him the table at which 
he sat, he could have resurrected the dead (Divrei Binah [Biale] Ki Tavo, Leaf 47).
It is told, in the name of Rebbe Ya'akov of Shatz, who survived the Holocaust even though he faced death a number 
of times, that he attributed his wondrous survival to the fact that he carried the spice container of Rebbe Meir of 
Peremyshlyany. Another story told is that one of the Chassidim of the Tzaddik of Peremyshlyany came to take leave 
before his journey to Eretz Israel. The Tzaddik gave him one of his possessions and commanded him that if a storm 
breaks out in the middle of the sea, he should take this object, cast it into the sea and say, "This object belongs to 
Meir ben Yenta" and the sea will calm down and this is what happened (Azpaklaria HaMe'ira, pp. 167, 570-572). 
The Ben Ish Chai wrote that anything material used for some holy purpose, acquires part of that holiness forever. 
Therefore, our Rabbis teach that the stone upon which Rabbi Eliezer ben Hurcanus used to sit and study Torah is similar 
to Mount Sinai, and the cane of a prophet upon which he always leans when thinking holy thoughts have a holy spirit. 
Therefore, Elisha the Prophet told Gechazi to take his cane and place it on the mouth of the youth to resurrect him… 
and Rabbi Pinchas ben Ya'ir's donkey upon which he always rode when traveling in the desert, and while sitting upon 
it would think Torah thoughts and reflect upon Torah's hidden secrets, acquired holy qualities which would always rest 
upon it…" (Ben Yehoyada, Sanhedrin 95). 

כוחם וסגולתם של חפצי הצדיקים

גדולי החסידות והמחשבה הפליגו בדבר הסגולה הטמונה בחפצים שהצדיק השתמש בהם, ובכוחם של חפצים אלו לפעול על 
האדם גדולות ונצורות, אם בהשפעת קדושה וחכמה, ואם בשמירה מפגעים רעים ואסונות, וסגולה לברכה והצלחה.

מפורסם בשם הבעש"ט הקדוש שאמר כי חפציו של אדם שייכים לשורש נשמתו ולכן יש בכוחו של חפץ אשר שימש את הצדיק 
להשפיע על האדם שמחזיק אותו, ומסוגל לישועות, ליראת שמים ולחכמה, וכמו שכתוב בתלמוד ירושלמי )נדרים, ט, א( על אחד 

מזקני הגליל שהחכים מאד, וכששאלוהו כיצד החכים, אמר: "מקלו של רבי מאיר היתה בידי והיא מלמדת לי דעה". 
בעל "דגל מחנה אפרים" כותב בשם זקנו הבעש"ט )דגל מחנה אפרים פרשת בא(: "מה ששמעתי מן אא"ז נ"ע ]אדוני אבי זקני נוחו 
עדן[ שכל מה שיש לאדם, הן עבדיו ומשרתיו ובהמותיו, ואפילו כל הכלים שלו כולם הם ניצוצות לו השייכים לשורש נשמתו וצריך 
להעלותם לשורשים... וכשיש לאדם שהם משורש נשמתו עליה למעלה אזי כולם נתעלו עמו...". כך כותב גם בעל "באר מים חיים" 
בספרו )שער התפילה( ש"נפש רוח ונשמה של אדם מתפשטים בכל החפצים שלו" והגאון מקוז'יגלוב )ארץ צבי, על המועדים, 
חלק שני, ירושלים תשס"ז, עמ' רפט( כתב על כך: "לפי מה שכתב בעש"ט ז"ל על הפסוק רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף, 
דנפש רוח ונשמה של האדם מעוטף במאכלים ומשקים שלו וכן בכל החפצים שלו... ובזה מובן היטב קנין האדם בחפצים שלו כיון 

שחלקי נפשו מעוטפים בהם אין לך חבור גדול מזה...". 
מסופר כי צדיקי החסידות היו פועלים ישועות בכוחם של חפצי צדיקים. כך לדוגמה מספרים בשם הרה"ק מנעשכיז שאמר כי 
בכלי שנתן לו רבו הרה"ק הרבי ר' מיכל הוא עושה נסים ונפלאות, ע"י שמפורר מעט מהכלי לתוך ספל מים ונותן לחולים לשתות. 

ועוד אמר, שאם רבו היה נותן לו את השולחן אשר ישב עליו, היה ביכולתו להחיות מתים )דברי בינה ]ביאלה[, כי תבוא, דף מז(.
מסופר כי האדמו"ר רבי יעקב משאץ שרד את מאורעות השואה, למרות שעמד מול פני המוות כמה פעמים, ותלה את הצלתו 
הצדיק  כי אחד מחסידי  עוד מסופר  הצדיק רבי מאיר מפרמישלאן.  קופסת הבשמים של  גופו את  על  בזכות שנשא  הפלאית 
מפרמישלאן בא להיפרד ממנו קודם נסיעתו לארץ ישראל. הצדיק נתן לו אחד מחפציו, וציוה עליו כי אם תפרוץ סערה בלב ים, 
יקח חפץ זה וישליכו לים ויאמר: "חפץ זה משל מאיר בן יענטא הוא" ומיד ישקוט הים מזעפו, וכך היה )אספקלריא המאירה, עמ' 

קסז, תקע-תקעב(. 
וכך כתב ה"בן איש חי": "כל דבר גשמי שיהיה תשמיש לדבר קדוש, מוכרח שיקנה אותו דבר הגשמי חלק קדושה שיהיה שורה 
עליו תמיד רוח קדושה, ולכן אמרו רז"ל אבן שהיה יושב עליה רבי אליעזר בן הורקנוס תמיד ועוסק בתורה דומה להר סיני, וכן 
המשענת של הנביא אשר הנביא נשען עליה תמיד בעשותו יחודים הקדושים שסומך מצחו וראשו עליה יש בה רוח קדושה, ולכן 
אמר אלישע הנביא ע"ה לגחזי שיקח משענתו וישים אותה על פי הנער להחיותו בה... על כן חמורו של רבי פנחס בן יאיר שהיה 
מיוחד לו, שהיה רוכב עליו תמיד כשהוא נוסע ממקום למקום דרך המדבר, והיה ברכבו עליו עושה יחודים ועוסק בסודות התורה 
לעשות בירורים בהליכתו, לכך קנה החמור איכות קדושה שיהיה שורה עליו רוח קדושה תמיד..." )בן יהוידע, סנהדרין צה; עוד 
בנושא חפצי הצדיקים ראה בהרחבה מאמרו של הרב אברהם אביש שור, על ה'אוצר' שב"חצר הקודש" בסטאלין, קובץ בית אהרן 

וישראל סב - שנה יא ב - עמ' קמה ואילך(.
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57. Piece of Fabric from the Robe of the Ba'al Shem 
Tov

Piece of fabric from the robe of "Or Shivat HaYamim" 
of R. Yisrael Ba'al Shem Tov (the Besht), founder of the 
Chassidic movement.
Woven piece of fabric (floral embroidery). 1.5X2 cm.
This piece of fabric was passed down from one 
generation to another of the descendants of R. Chaim 
Tirer of Chernivtsi, author of Be'er Mayim Chayim [who 
was the mechutan of the author of Degel Machane 
Efraim a grandson of the Besht], until it reached Ms. 
Bracha Ma'or (daughter of Shifra Tirer, daughter of R. 
Ya'akov Pinchas Tirer [and sister of R. Aharon Zelig Tirer 
of Dorohoi] who was a direct descendant of R. Chaim 
Tirer). According to family tradition, this piece of fabric 
came from the robe of the holy Ba'al Shem Tov who 
wore it from the age of 26 until his death at the age 
of 60. In her last years, Ms. Bracha Ma'or was a regular 
guest in the home of R. Efraim Guttman of Tel Aviv and 
she gave him this piece of fabric.
Enclosed:
1. Authorization signed by R. Efraim Guttman - 
Romanian-born rabbi who resided in Tel Aviv and he 
received the fabric from Ms. Bracha Ma'or.
2. Authorization by R. Efraim Dov Teitelbaum, the 
Rebbe of Hussaków Tel Aviv, son-in-law of R. Moshe 
Lopovitch, the Rebbe of Bucharest, whose mother-
in-law the Rebbetzin is also a descendant of the Tirer 
family (daughter of R. Aharon Zelig Tirer) and who 
heard the testimony directly from the aforementioned 
Ms. Bracha Ma'or.
Piece of woven fabric, 1.5X2 cm. 

Opening price: $10,000
Estimate: $12,000-15,000

57. פיסת בד מהחלוק של הבעל-שם-טוב

פיסת בד מהחלוק של "אור שבעת הימים" רבי ישראל בעל שם טוב 
)הבעש"ט(, מייסד החסידות.

פיסת בד ארוג, פרחוני. 1.5X2 ס"מ.
חיים  רבי  האדמו"ר  צאצאי  אצל  דור  אחר  דור  עברה  זו  בד  פיסת 
עם  מחותן  היה  ]אשר  חיים"  מים  "באר  בעל  מטשרנוביץ  טירער 
בעל "דגל מחנה אפרים" נכד הבעש"ט[, עד למרת ברכה מאור )בת 
שפרה לבית טירער, בת רבי יעקב פנחס טירער ]ואחות רבי אהרן 
זעליג טירער מדורוהוי[ שהיה בן-אחר-בן לרבי חיים טירער(. לפי 
מסורת המשפחה, פיסת בד זו הגיעה מחלוקו של הבעל שם טוב 
הקדוש, שלבש אותו מאז היותו בן 26 ועד לפטירתו בגיל 60. ממרת 
ברכה מאור הגיעה פיסת הבד אל הרב אפרים גוטמן מתל-אביב, 

שבביתו התארחה באופן קבוע בשנות חייה האחרונות.
מצורפים: 

1. אישור חתום מרבי אפרים גוטמן - רב יוצאי רומניה בתל-אביב, 
שקיבל את פיסת הבד מהגב' ברכה מאור.

תל- מהוסאקוב  האדמו"ר  טייטלבוים  דוב  אפרים  מרבי  אישור   .2
אשר  מבוקרשט,  האדמו"ר   - לופוביץ  משה  של רבי  חתנו   - אביב 
של רבי  )בתו  טירר  משפחת  היא לבית  אף  היתה  הרבנית  חמותו 
אהרן זעליג טירער(, ואשר שמע את העדות מפיה של מרת ברכה 

הנ"ל.
פיסת בד ארוג, 1.5X2 ס"מ.

פתיחה: $10,000
הערכה: $12,000-15,000
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58. ה"לולקע" )מקטרת( של "היהודי הקדוש" מפשיסחא

ה"לולקע" )מקטרת הטבק( של "היהודי הקדוש" מפשיסחא. 
וכסף   )meerschaum  - "מירשאום"  המכונה  )מינרל  ספיוליט 

)חתום(.
"היהודי  של  וצאצאיו  משפחתו  אצל  בירושה  עברה  זו  מקטרת 
בירושה  עברה  המקטרת  הבא:  הפירוט  לפי  ימינו,  עד  הקדוש" 
מ"היהודי הקדוש" לבנו רבי נחמיה מביחוב, ממנו עברה לבן-אחיו 
מלכה  לנכדתו  נדוניה  כמתנת  זאת  שנתן  מפוריסוב,  אברהם  רבי 
ידידיה פערנץ מבענדין, מהם עברה  ר'  בן  ר' בצלאל הלוי  ולבעלה 

לבנו ר' אשר פערנץ מחיפה, אביו של הבעלים הנוכחיים. 
עדות  מצורפת   - פערנץ  במשפחת  ידועה  הירושה  השתלשלות 
חתומה של המוכר, בן המשפחה. השתלשלות זו אף מתועדת בספר 
מתוך  סריקה  )ראה  נה-נו  עמ'  תש"ט,  ירושלים  דאברהם,  זכותא 

הספר במסגרת נפרדת(.
ה"לולקע",  בעישון  ייחודים  מייחדים  היו  החסידות  גדולי  כי  ידוע 
ופועלים על ידי כך תיקונים נשגבים, נפלאות וישועות. כך לדוגמה 
דוד אב"ד אוסטראה את  כי הבעש"ט הראה לתלמידו רבי  מסופר 
ה"שמים החדשים" שברא ביחודים שעשה בעת עישון הלולקע ורבי 
דוד התעלף מרוב אימה ופחד. כמו כן, מסופר כי בעל "תולדות יעקב 
יוסף" אמר קודם פטירתו שהוא "מבקש מאת השם יתברך שירוויח 
ביחודים  הבעש"ט  רבו  שהרוויח  מה  ימיו  כל  של  ומצוות  בתורה 
)זוהר חי תרומה, דף  שעסק בעת עישון פעם אחת את הלולקע" 

סב, ב(.  
גם "היהודי הקדוש" היה עושה נפלאות בעישון ה"לולקע" שלו, כפי 
שהעיד פעם בעצמו כאשר פעם אחת נגנבה ממנו ה"לולקע" לזמן 
קצר ולאחר מכן חזרה אליו באורח פלא, כפי שמובא בספר "תפארת 
היהודי" )וכן בספר "זכותא דאברהם", שם(: "פעם אחת נגנב הלולקי 
הלז מאתו והי' לו צער גדול מאוד על אבדת הלולקי הלזו וכה אמר: 
להוריד  ולמדתי  גדולות  טובות  פעלתי  הלז  בלולקי  עשנתי  בעת 
שפע קודש לישראל", לפי המסופר שם, "היהודי הקדוש" אמר אז כי 
מוכרח שהלולקע תחזור אליו בתוך זמן קצר, ואכן היא חזרה בדרך 
קיבל  אשר  לשר-המחוז,  נמכרה  שהלולקע  לאחר  זה  היה  פלאית. 
פצעים על לשונו בכל פעם שניסה לעשן בה )ראה שם את הסיפור 
באריכות(. הגאון רבי דובעריש מייזליש אב"ד וורשא סיפר כי שמע 

מפי האדמו"ר בעל חידושי הרי"מ מגור, שאמר כי "היהודי הקדוש" 
היה מכוון בעישון מקטרתו את אותן הכוונות שכיוון הכהן הגדול 
זה  ]![ )משפט  ביום הכפורים בקודש הקדשים  בהקטרת הקטורת 
תרס"ט,  פיעטרקוב  היהודי"  "נפלאות  הספר  בהדפסת  כבר  צונזר 
מתאריך  "נוטריקון",  בבלוג  כך  אודות  ראה   – חריפותו  מפאת 

 .)16.2.2017
האדמו"ר רבי יעקב יצחק רבינוביץ - "היהודי הקדוש" מפשיסחא 
)תקכ"ו-תקע"ד/תקע"ה; אנצי' לחסידות ג', עמ' רצה-שד(, מגדולי 
חסידות  ומייסד  מלובלין"  "החוזה  של  תלמידו  החסידות,  צדיקי 
דוד  ואצל רבי  "חריף"  ליב  אריה  אצל רבי  למד  בילדותו  פשיסחא. 
טעביל בעל "נפש דוד". עם נישואיו עבר לעיר אפטא, ושם התמנה 
לראש ישיבה. בהשפעת רבי משה לייב מסאסוב ורבי דוד מלעלוב, 
אצל  להסתופף  ונסע  הישיבה,  ראשות  את  עזב  לחסידות,  נתפס 
ה"חוזה מלובלין". אצל "החוזה" קיבל את התואר "היהודי הקדוש" 
זה  שם  לקריאת  שונים  טעמים  )ראה  המופלגת  קדושתו  שם  על 
באנצי' לחסידות, שם(. זכה להערצה גדולה אצל גדולי הדור, כולל 
בחוגי המתנגדים. בשלב מסוים הקים את חצרו בפשיסחא ופיתח 
רבו  לבין  בינו  לנתק  שהביא  דבר  משלו,  ייחודית  הנהגה  תורת 
"החוזה". שיטת פשיסחא מאופיינת בהעמקה, בלמדנות וחריפות, 
החסידות  מנהיגי  גדולי  היו  תלמידיו  מחמירה.  עצמית  ובדרישה 
- ממלא מקומו, רבי  בונם מפשיסחא  ביניהם: רבי שמחה  בפולין, 
הכהן  העניך  חנוך  רבי  מוורקא,  יצחק  רבי  מקוצק,  מנדל  מנחם 
מאלכסנדר, רבי שלמה לייב מלעטנשע, רבי יעקב אריה מרדזימין, 
"תפארת  כדוגמת:  רבים,  בספרים  פורסמו  תורתו  דברי  ועוד. 
ועוד,  היהודי"  "תורת  היהודי",  "כתר  היהודי",  "נפלאות  היהודי", 

הכוללים גם את הנהגותיו וסיפורים רבים אודותיו. 
שברים  בינוני.  מצב  ס"מ.   12.5 מירבי:  רוחב  ס"מ,   11.5 אורך: 
כי  ייתכן  ציר מכסה הכסף חסר.  ומספר פיסות חסרות.  מודבקים 

מספר אלמנטים נוספים חסרים בחלקי הכסף של המקטרת.

פתיחה: $100,000
הערכה: $500,000-1,000,000

מתוך הספר "זכותא דאברהם", ירושלים תש"ט, עמ' נה-נו
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58. The Pipe of the "Yehudi HaKadosh" of Peshischa 
(Przysucha)

The tobacco pipe of the "Yehudi HaKadosh" of 
Peshischa.
Sepiolite (a mineral called meerschaum) and (marked) 
silver.
This tobacco pipe was a family heirloom which was 
inherited by the descendants of the "Yehudi HaKadosh" 
until our times as follows: The pipe was inherited by the 
son of the "Yehudi HaKadosh", R. Nechemya of Bykhaw, 
then by his nephew R. Avraham of Parysów who gave it 
as a dowry to his granddaughter and her husband R. 
Bezalel HaLevi son of R. Yedidya Ferens of Będzin. R. 
Bezalel HaLevi bequeathed the pipe to his son R. Asher 
Ferens of Haifa, the father of the present owners.
The progression of this heirloom is well known in the 
Ferens family and enclosed is a signed testimony of the 
owner who is a family member. This progression is also 
documented in the book Zechuta D'Avraham, Jerusalem 
1949, pp. 55-56 (see scan). 
The "yichudim" of Chassidic leaders at the time they 
smoked their pipes achieved lofty tikunim and amazing 
deliverances. For example, the Ba'al Shem Tov showed 
his disciple R. David Rabbi of Ostroh the "New Heavens" 
he created with the "yichudim" he made while smoking 
his pipe and R. David consequently fainted from fear. 
Chassidic lore tells of the author of Toldot Ya'akov 
Yosef who before his death "requested from G-d that 
he earn from the Torah and mitzvoth of his entire life, 
that which his teacher, the Ba'al Shem Tov earned while 
offering 'yichudim' during one bout of smoking his 
pipe" (Zohar Chai Teruma, leaf 62, 2).
The "Yehudi HaKadosh" as well, accomplished many 
amazing feats while smoking his pipe as he himself 
asserted at the time his pipe was stolen. It was later 
returned to him in an amazing manner as cited in 
the book Tiferet HaYehudi (also cited in Zechuta 
D'Avraham, ibid): "Once, this pipe was stolen and he 
was very aggrieved at losing his pipe and said that 
"At the time I smoke my pipe, I accomplished great 
things and was able to bring down holy abundance 
for the Jewish People". According to Chassidic lore, the 
"Yehudi HaKadosh" said that the pipe will be returned 
to him within a short while and indeed this came 
about in an incredible way. The pipe had been sold to 
the district governor whose tongue broke out in sores 
each time he tried to smoke the pipe (see ibid for the 
full version of the story). R. Dubrish Meislish Rabbi of 
Warsaw recounted that he heard from the Ger Rebbe, 
author of Chidushei HaRim that while smoking his pipe, 
the "Yehudi HaKadosh" would concentrate on the 
kavanot of the Cohen HaGadol at the time he brought 
the ketoret (incense offering) on Yom Kippur in the 
Kodesh HaKodashim (Holy of Holies). (This sentence was 
censored at the printing of the book Nifla'ot HaYehudi, 
Pyetrykaw 1909).
R. Ya'akov Yitzchak Rabinowitz – the "Yehudi 
HaKadosh" of Peshischa (1766-1813/1814), Encyclopedia 

L'Chassidut Vol 3 pp. 295-304), an illustrious Chassidic 
tsaddik, disciple of the Chozeh of Lublin and founder of 
the Peshischa Chassidism, was a disciple of R. Aryeh Leib 
Charif and of R. David Tevil, author of Nefesh David in 
his youth. After his marriage, he moved to Apta and was 
appointed head of the yeshiva. Influenced by R. Moshe 
Leib of Sasiv and by R. David of Lelów, he was drawn to 
Chassidism and left his position in the yeshiva to study 
from the Chozeh of Lublin. At the time he studied by 
the Chozeh, he acquired the title "HaYehudi HaKadosh" 
because of his exceptional holiness (see various reasons 
for this name in the Encyclopedia L'Chassidut ibid). He 
was held in high esteem by leading Torah figures of 
his times including non-Chassidic rabbis. At a certain 
stage, R. Rabinowitz established his court in Peshischa 
and developed his own unique manner of leadership, 
which caused a rift between him and the Chozeh. The 
Peshischa method is characterized by depth, Torah 
scholarship and sharp logic together with severe self-
discipline. His disciples became leading Chassidic 
figures in Poland. Among them are R. Simcha Bunim of 
Peshischa who succeeded him, R. Menachem Mendel 
of Kotzk, R. Yitzchak of Warka, R. Chanoch Henich 
HaCohen of Aleksander, R. Shlomo Leib of Łęczna, 
R. Ya'akov Aryeh of Radzymin, and others. His Torah 
teachings were published in many books such as Tiferet 
HaYehudi, Nifla'ot HaYehudi, Keter HaYehudi, Torat 
HaYehudi, etc. These books also contain description of 
his conduct and many stories about him.
Length: 11.5 cm. Maximum width: 12.5 cm. Fair condition. 
Glued breaks and several lacking pieces. The hinges of the 
silver lid are missing. Perhaps, other elements are missing 
from the silver parts of the pipe.

Opening price: $100,000
Estimate: $500,000-1,000,000
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in years, roused resistance from the Parysów Chassidim, 
however, R. Avraham did not capitulate and even 
persuaded R. Pinchas Menachem of Pilica to accept the 
authority of his cousin, author of S'fat Emet. Only after 
the death of the S'fat Emet, R. Avraham'li yielded to the 
urging of the Chassidim and served as rebbe in his city 
of Parysów.
R. Avraham was skilled in concealing his ways and 
was almost never seen sitting in the Beit Midrash and 
studying. Hour after hour, he would turn from wall to 
wall, wrapped in lofty thoughts with the pipe of his 
grandfather, the "Yehudi HaKadosh" in his mouth, his 
face shining like a torch reminiscent of an angel (the 
pipe of the "Yehudi HaKadosh" is also offered in this 
catalog, see previous item). According to Chassidic lore, 
once, R. Avraham of Parysów sat an entire night in the 
Beit Midrash and studied Torah. In the morning, a friend 
approached him and asked him about his diligence in the 
Beit Midrash in clear sight while he usually concealed his 
deeds. R. Avraham replied: Diligence?! Not really. What 
transpired was an elderly man fell asleep sitting on the 
hem of my cloak. I could not rise from my place lest I be 
guilty of stealing his sleep (Chassidim Mesaprim, Vol. 1, 
Ot 433).
He was succeeded by his son R. Yehoshua Asher (the 
II) of Parysów (died 1935). The remnants of his Torah 
teachings and his biography were printed in the book 
Zechuta D'Avraham (Jerusalem, 1949), and in Vol. 2 
printed in the book Sha'arei Aryeh (Jerusalem, 1958).
Length: 8 cm. diameter: 4.5 cm. Overall good condition. 
Minor damages. One hinge of the lid is lacking. Minor breaks 
to the lid edges.

Opening price: $10,000 
Estimate: $20,000-30,000

59. קופסת הטבק של האדמו"ר רבי אברהם מפוריסוב

קופסת הטבק של האדמו"ר רבי אברהם מפוריסוב. 
עץ; שיבוץ פיסות עץ, עצם ואבן; מתכת בהירה. מעוצבת כחבית, 

עם הכיתוב " Karlsbad" על אחת מדפנות הצד.
דור אצל צאצאיו של רבי  דור אחר  זו עברה בירושה  קופסת טבק 
אברהם מפוריסוב, עד משפחת פרענץ מחיפה )מרת מלכה - נכדתו 
ידידיה  ר'  בן  הלוי  בצלאל  לר'  נישאה  מפוריסוב,  אברהם  רבי  של 
פערנץ מבענדין, אביו של ר' אשר פערנץ מחיפה, אביו של הבעלים 

הנוכחיים(. מצורף אישור חתום ע"י המוכר - בן המשפחה.
)ראה  החול  בימי  הצדיקים  עישנו  שבה  )מקטרת(  ה"לולקע"  את 
פריט קודם(, החליפה בשבתות ובחגים ה"טאבאק פושקע" )קופסת 
טבק(, ולפי המסורת החסידית גם בהרחת הטבק מן הקופסה היו 

הצדיקים מייחדים ייחודים נשגבים )ראה חומר מצורף(. 
מפוריסוב  רבינוביץ  ירחמיאל  נפתלי  דוד  אברהם  רבי  האדמו"ר 
בנו  מפשיסחא.  הקדוש"  ה"יהודי  של  בן-בנו  )תר"ג-תרע"ב(, 
השני של האדמו"ר רבי יהושע אשר מפוריסוב. איש קדוש מופלג 
בגאונותו וחריפותו. מדמויות ההוד של חסידי-קוצק החריפים. כיהן 
כרב בזעליחוב ובפוריסוב שבה ניהל בסוף-ימיו עדת חסידים גדולה. 
חסיד מובהק מבני-היכלא של האדמו"ר רבי מנדל'י מקוצק. לאחר 
הרי"מ"  "חידושי  בעל  האדמו"רים  של  מרותם  ממקבלי  היה  מכן 
העניך  רבי  פטירת  לאחר  מאלכסנדר.  העניך  חנוך  רבי  ושל  מגור 
מאלכסנדר התלבטו החסידים אם למנות לאדמו"ר את רבי אברהם 
קיבל  דבר  של  בסופו  מפוריסוב.  אברהם  רבי  את  או  מסוכוטשוב 
רבי אברהם מפוריסוב את מרותו של רעו בעל ה"שפת אמת" והיה 
נוסע אליו לפרקים ארוכים לעיר גור. ה"שפת אמת" נהג בו כבוד רב, 
וכשבא אליו בפעם הראשונה אמר לו: "אני אלמד ממך ואתה תלמד 
ממני". נסיעותיו אל בעל ה"שפת אמת" שהיה צעיר ממנו לימים, 
עוררה את התמרמרותם של חסידי פוריסוב, אולם רבי אברהם לא 
נסוג ואף שיכנע את רבי פנחס מנחם מפילץ שיקבל את מרותו של 
בן-דודו בעל ה"שפת אמת". רק לאחר פטירת ה"שפת אמת" נכנע 
רבי אברהמ'לי להפצרות החסידים, ושימש אף הוא כאדמו"ר בעירו 

פוריסוב.
המדרש  בבית  יושב  ראוהו  לא  וכמעט  דרכיו,  בהסתרת  היה  אמן 
דבוק  לקיר,  מקיר  היה  מסתובב  שעות  על-גבי  שעות  ולומד. 
ופניו  בפיו,  הקדוש"  "היהודי  זקנו  עליונות, כשמקטרת  במחשבות 
הקדוש"  "היהודי  של  ה"לולקע"  )מקטרת  אלוקים  כמלאך  להבים 
מוצעת אף היא למכירה בקטלוג זה, ראה פריט קודם(. אגדה חסידית 
מספרת כי פעם אחת ישב רבי אברהם מפוריסוב לילה תמים בבית 
המדרש ולמד. בבוקר נגשו אליו חבריו ושאלוהו: התמדה כזו ודוקא 
רבי  השיב  מעשיו?  להצניע  כדרכו  ולא  לעין-כל,  המדרש  בבית 
אברהם: התמדה?! לאו דוקא. אלא כך היה מעשה, ישיש אחד נרדם 
לקום ממקומי שמא  מלאני לבי  לא  מעילי.  שולי  על  יושב  כשהוא 

נמצאתי גוזל את שנתו )חסידים מספרים, ח"א, אות תלג(.
בנו ממלא מקומו הוא האדמו"ר רבי יהושע אשר )השני( מפוריסוב 
)נפטר תרצ"ה(. שרידי דברי-תורתו ותולדותיו נדפסו בספר "זכותא 
דאברהם" )ירושלים, תש"ט(, ובחלק ב' שנדפס בספר "שערי אריה" 

)ירושלים, תשי"ח(.
קלים. אחד  פגמים  טוב.  כללי  ס"מ. מצב   4.5 קוטר:  ס"מ,   8 אורך: 

מצירי המכסה חסר. שברים קלים בשולי המכסה.

פתיחה: $10,000
הערכה: $20,000-30,000

59a



פריטים נדירים ומיוחדים  |  127

60. ה"בעקעטשע" )מעיל קפוטה( של האדמו"ר בעל "שפע 
חיים" מצאנז

ה"בעקעטשע" )מעיל "קפוטה"( של האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה 
הלברשטאם בעל "שפע חיים" מצאנז.

מעיל מעוטר. אריג עשוי משי-סאטן וחוטים סינתטיים, בטנת אריג 
סינתטי.

מעיל זה לבש האדמו"ר בעל שפע חיים במשך כעשר שנים, והעניקו 
גוטפריינד.  יצחק  אברהם  רבי  הרה"צ  בקודש  למשמשו  במתנה 
מצורפים אישורים חתומים ע"י בנו של רבי אברהם יצחק גוטפריינד, 
אדמו"ר  שכ"ק  )קפוטה(  בעקטשע  "הטיש  לפנינו  כי  המעידים 
את  וחידש  שנים,  במשך  לבש  זצוק"ל  מקלויזנבורג  חיים  השפע 
זצ"ל  הבגד הזה לברכת החמה בשנת תשי"ג, לפי עדות אבי מורי 
שהיה משמשו בקודש בארה"ב, האדמו"ר הלביש מלבוש זה בערך 
כעשור שנים, ואח"כ כאן בארה"ק ביקש אבי זצ"ל לאדמו"ר להעניק 

לו את הבגד הנ"ל וכ"ק אדמו"ר זצוק"ל העניק לו זאת במתנה". 
הלברשטאם  יהודה  יקותיאל  רבי  מקלויזנבורג-צאנז  האדמו"ר 
גאון  קדוש,  איש  בעולם.  האדמו"רים  מגדולי  )תרס"ה-תשנ"ד(, 
התורה  עולם  ממקימי  ורב-פעלים.  תורה  מרביץ  מפורסם,  וצדיק 
צבי  רבי  בן  השואה.  שלאחר  השנים  בחמישים  החסידות  ועולם 
חיים"  בן ה"דברי  ברוך מגורליץ  )בן רבי  רודניק  הלברשטאם אב"ד 
רבי  חיים"  "עצי  בעל  האדמו"ר  חתן  היה  הראשון  בזיווגו  מצאנז(, 
חיים צבי טייטלבוים אב"ד סיגט. לאחר השואה בה נספו אשתו וכל 
צאצאיו, נשא בזיווג שני את בתו של רבי שמואל דוד אונגר אב"ד 
גאון  שמים,  ביראת  מופלג  קדוש  כאיש  נודע  מצעירותו  נייטרא. 
מופלג, בקי בכל הש"ס ודברי הפוסקים. בימי השואה לא איבד את 
צלם האלוקים, ובעודו עובד במחנות הצוררים, המשיך את עבודתו 
בקודש עם כל דקדוקי ההלכה. לאחר השואה התנער מעפר והלהיב 
הקים  בגרמניה.  העקורים  במחנות  היהדות  שלהבת  את  מחדש 
במחנות את מוסדות הרבנות, בתי כנסיות, מטבחים כשרים וחינוך 
תורני, והיה נוסע ממחנה למחנה לחזק את עניני הדת ולעודד את 
הלבבות השבורים של "שארית הפליטה" ניצולי השואה. לאחר מכן 
נסע לארה"ב ולארץ ישראל, בהן הקים את הקהילות הגדולות של 
תורה  ומוסדות  ישיבות  ונתניה,  ירושלים  בארה"ב,  צאנז  חסידות 
"לניאדו",  החולים  בית  ידו  על  הוקם  בנתניה  בקרית-צאנז  וחסד. 
המתנהל עד היום על-פי הוראותיו. בשנותיו האחרונות הקים את 
ללימוד הש"ס  חודשיים  לעריכת מבחנים  "מפעל הש"ס" העולמי, 

על-ידי אלפי לומדי-תורה בכל העולם. 
הספרים  סדרות  נדפסו  וחסידות,  תורה  ובדברי  בהלכה  מתורתו 

"שפע חיים", "דברי תורה" ושו"ת "דברי יציב".
בנתניה  שליט"א  מקלויזנבורג  האדמו"רים  הם  דרכו,  ממשיכי  בניו 

ובארה"ב.
הימני.  ובשרוול  בצווארון  קרעים  בינוני.  מצב  ס"מ.   130 אורך: 

כפתורים חסרים. 

פתיחה: $5000
הערכה: $8000-10,000

59. Snuff Box of Rebbe Avraham of Parysów

Snuff box of R. Avraham of Parysów.
Wood; embedded with wooden, bone and stone pieces; 
white metal. Designed like a barrel, with the inscription 
"Karlsbad" on one side panel.
This snuff box was passed down as a heirloom by the 
descendants of R. Avraham of Parysów until it reached 
the Ferens family in Haifa (Ms. Malka, the granddaughter 
of R. Avraham of Parysów married R. Bezalel HaLevi 
son of R. Yedidya Ferens of Będzin, father of R. Asher 
Ferens of Haifa, father of the current owners). Enclosed 
is an authorization signed by the seller who is a family 
member.
The pipe which was used by tsaddikim on weekdays 
(see previous item) was replaced by the snuff box on 
Shabbat and holidays. According to Chassidic tradition, 
also while snuffing tobacco, the tsaddikim would intend 
lofty "yichudim" (see enclosed material).
R. Avraham David Naftali Yerachmiel Rabinowitz of 
Parysów (1843-1912), grandson of the Yehudi HaKadosh 
of Peshischa. Second son of R. Yehoshua Asher of 
Parysów. A holy man and outstandingly clever Torah 
scholar. One of the glorious figures of Kotzk Chassidism. 
He served as Rabbi of Żelechów and Parysów and led a 
large congregation of Chassidim at the end of his life. 
He was a close Chassid of R. Mendele of Kotzk. Later, he 
became a follower of the author of Chiddushei HaRim 
of Ger and R. Avraham of Sochaczew and R. Avraham 
of Parysów. In the end, R. Avraham of Parysów accepted 
the authority of the author of the S'fat Emet and would 
travel to Ger for lengthy periods to be near his rebbe. 
The S'fat Emet honored him greatly and on his first visit 
told him: "I will learn from you and you from me". His 
visits to the author of the S'fat Emet who was his junior 
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60. The "Bekeshe" (Kapota) of the Rebbe, 
Author of Shefa Chaim of Sanz

The "bekeshe" (kapota cloak) of Rebbe Yekutiel 
Yehuda Halberstam, author of Shefa Chaim of 
Sanz. 
Ornamented cloak. Satin-silk and synthetic 
threads with a synthetic lining.
The rebbe, author of the Shefa Chaim donned 
this cloak for about ten years and then gave it 
as a gift to his mashbak (assistant) R. Avraham 
Yitzchak Gutfreund. Enclosed are authorizations 
signed by the son of R. Avraham Yitzchak 
Gutfreund confirming that, "This is the 'tisch 
bekeshe' worn by the Rebbe, author of the Shefa 
Chaim of Klausenburg for many years and the 
Rebbe donned it for the first time at the Birkat 
Hachamah (blessing over the sun) in 1953, as 
attested by my father who was his assistant in 
the US. After the Rebbe moved to Eretz Israel, 
my father asked for the cloak and the Rebbe 
gave it to him as a gift". 
The Klausenburg-Sanz Rebbe Yekutiel Yehuda 
Halberstam (1905-1994), was a prominent world-
renowned rebbe. A holy man, Torah scholar and 
venerable tsaddik, he taught Torah and was 
active in many community projects. During the 
fifty years following the Holocaust, he was one 
of the primary builders of Torah and Chassidic 
life. Son of R. Zvi Halberstam Rabbi of Rudni, (son 
of R. Baruch of Gorlice, son of the Divrei Chaim 
of Sanz), married to the daughter of the author 
of Atzei Chaim, R. Chaim Zvi Teitelbaum Rabbi of 
Siget. After he lost his wife and all his children 
during the Holocaust, he remarried the daughter 
of R. Shmuel David Unger Rabbi of Nitra. From 
his youth, he was famed as an exceptional Torah 
genius, proficient in the entire Talmud and 
poskim. A holy person with outstanding fear of 
Heaven, even during the terrible Holocaust years, he did not lose his G-dly image and while laboring in 
the camps continued his holy service with all halachic stringencies. 
After the Holocaust, he worked to re-ignite the holy spark of the Jewish inmates of the German DP camps. 
He established rabbinical institutions, synagogues, kosher kitchens and Torah education institutes and 
would travel from camp to camp to reinforce religious practice and to uplift the broken hearts of the 
She'erit HaPleita (the Holocaust survivors). Later, he traveled to the US and to Eretz Israel and established 
the large Sanz Chassidic communities in the US, Jerusalem and Netanya with yeshivas and Torah and 
chessed institutes. He initiated the founding of the Laniado Hospital in Netanya which until today follow 
his rulings. In his senior years, he founded the global Mifal HaShas, which tests thousands of Torah students 
on their knowledge of the Talmud and halacha each month.
His teachings of halacha, Torah and Chassidut are compiled in the series of books: Shefa Chaim, Divrei 
torah and Divrei Yatziv responsa. His sons and successors are the present Klausenburg Rebbes in Netanya 
and in the US.
Length: 130 cm. Fair condition. Tears to collar and right sleeve. Missing buttons.

Opening price: $5000
Estimate: $8000-10,000
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61. תפילין - בתים ופרשיות - מעשה ידי 
רבי נתנאל סופר מירושלים

נתנאל  רבי  הצדיק  ידי  על  שנעשו  תפילין  זוג 
סופר תפילינסקי מירושלים.

תפילין של ראש ושל יד - בתים ופרשיות, כולל 
כולם  ונעשו  שנכתבו  )שיידעלעך(,  הקופסאות 
על ידי רבי נתנאל סופר, בקדושה וטהרה כמנהגו 

ובעבודת-יד אמנותית. 
מצורפים אישורי מומחים המאמתים כי התפילין 

והפרשיות נעשו ע"י רבי נתנאל סופר. 
דפים  נתנאל  רבי  הדביק  הקופסאות  בפנים 
מודפסים ובהם הסבר על אופן הכנת התפילין, 
ורשימת ההידורים, הן לגבי הדיו, הן לגבי הקלף 
יתקיים  שהדיו  הבטחה  עם  הכתיבה,  לגבי  והן 
בתחילה  ומדודים  ספורים  "האותיות  רב:  לזמן 
שלא להרחיבם או לקצרם... ולא הונף הסכין על 
בתחלת  הכתיבה...  בעת  אף  לתקנו  אות  שום 
נעשה  הדיו  ההיקף...  לגול  כדי  גליון  הפרשיות 
ולא  יתאדם  ולא  הרבה  ומתקיים  הכשר  באופן 

יקפוץ אף קוצו של יו"ד".
דבר  לשם  היו  סופר"  נתנאל  רבי  של  "תפילין 
תבל  רחבי  מכל  השואה.  שלפני  התורני  בעולם 
הגיעו לירושלים פניות להשגת תפילין קדושים 
סופר  נתנאל  רבי  הצדיק  הסופר  שכתב  אלו 
בתקופתו  ישראל  מגדולי  רבים  תפילינסקי. 
ידי  מעשה  ומזוזות  תפילין  לרכוש  השתדלו 
סאלנט;  שמואל  רבי  ביניהם  סופר,  נתנאל  רבי 
"הסבא  ה"לשם";  בעל  ברלין;  חיים  רבי  הגאון 
מסלבודקה"; הראי"ה קוק; ועוד. ידוע כי ה"חפץ 
תפילין  להשיג  רבות  השתדלויות  עשה  חיים" 

שכאלו, וכשהגיעו לידיו שמח שמחה גדולה.
בירושלים, שהתברך  חיים"  "עץ  ישיבת  מגדולי  קודש,  איש  דמות מעניינת של  )תרכ"ו-תרע"ח(,  סופר תפילינסקי  נתנאל  רבי 
בכשרון טכני מיוחד וכושר המצאה. היה עושה בעצמו את מלאכת התפילין מראשיתה ועד סופה: עיבוד הקלף ועיבוד עור הבתים 

והרצועות, עשיית הדיו ועיבוד הגידין, הכתיבה, עשיית הבתים, חיתוך הרצועות, ועוד.
כתיבת הפרשיות אצל רבי נתנאל, היתה מלאכה בפני עצמה, היה מייצר לבד את הקלף המהודר ואת הדיו המיוחד בשחרותו 

ובעמידותו. היה כותב כל אות וכל תג בקדושה ובטהרה, כשהוא עטוף בטלית ובתפילין ולא היה מפסיק בדיבור בעת הכתיבה.
עוד בחייו הקצרים של רבי נתנאל סופר )נפטר בגיל 52(, היו "תפילין של רבי נתנאל" מצרך נדיר, באשר לרוב דקדוקיו היו יוצאים 
מתחת ידיו מספר מועט של זוגות-תפילין, וכך סיפר במכתב האדמו"ר בעל "מנחת אלעזר" ממונקטש על השתדלותו של אביו 
האדמו"ר בעל ה"דרכי תשובה" להשיג תפילין של רבי נתנאל: "בירושלים עיה"ק תובב"א יש אומן מופלא כזה וראיתי מלאכתו 
הנפלאה, ועוד בימי כ"ק אאמו"ר רבן של ישראל זי"ע בקשנוהו על ידי צירים לעשות בעדנו בתים כאלה שהם יוצאים ידי שניהם 
ולא אלמן ישראל  ועוד מעלות רבות מלבד היופי שלהם, אך הוא עשה מלאכתו לאט לאט, להבאים אליו מקודם כסדרן,  בזה 

המדקדקים במצוות, ועל ידי זה לא יוכל לעשות בעדנו...".
עד ימינו נותרו מספר מזוזות ופרשיות תפילין שכתב רבי נתנאל סופר, והם ניכרים בדקדוקים המיוחדים בהלכות צורת האותיות 
ובכתיבתו הנאה במיוחד. הדיו המיוחד שיוצר ע"י רבי נתנאל נשאר בשחרותו, בוהק ונאה גם לאחר כמאה שנה. ניתן גם לראות 
בפרשיות שלפנינו את סימני ההיכר של הידוריו המיוחדים, וכפי שכתב רבי נתנאל בעצמו על מעלת פרשיותיו, ואת איכות הקלף 

והדיו, כפי שהבטיח בדפים המודפסים שהודבקו בתוך קופסאות התפילין. 
עם  יד"(,  של  )ל"תפילין  אחד  בקלף  פרשיות  וארבע  ראש"(,  של  )ל"תפילין  קלף  על  נפרדות  פרשיות  ארבע  תפילין,  בתי  שני 
קופסאות תואמות, כולם מעשה ידיו של רבי נתנאל סופר. גובה הפרשיות: 3 ס"מ בקירוב. אורך הבתים )מירבי(: 7 ס"מ בקירוב. 

גובה הבתים: 4.5 ס"מ. מצב טוב-טוב מאד. בלאי ושפשופים בקופסאות הקרטון. נתונים בנרתיק קטיפה חדש.

פתיחה: $30,000
הערכה: $40,000-50,000
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61. Tefillin - Batim and Parshiyot - Made by Rabbi Netanel Sofer of Jerusalem 

Pair of tefillin made by the tsaddik R. Netanel Sofer Tefilliniski of Jerusalem.
Head and arm tefillin – batim and parshiyot, including the boxes (shaidelach), 
written and made by R. Netanel Sofer, in his customary holiness and purity and 
artistic craft.
Enclosed are authorizations of experts validating that the tefillin and the parshiyot 
were made by R. Netanel Sofer.
Inside the boxes, R. Netanel glued printed leaves explaining his manner of 
preparing the tefillin and listing the stringencies regarding the ink, parchment and 
the scribal writing with his assurance that the ink will last for a long time: "The 
letters are counted and measured at the beginning so that they are not enlarged or 
compressed, and no knife was used to correct any letter even while writing…The 
ink was made properly so that it lasts long and does not redden...".
The tefilllin of R. Netanel Sofer were famous throughout the pre-Holocaust Torah 
world. Requests were received from all over the world for these holy tefillin written 
by R. Netanel Sofer Tefilliniski. Many leading rabbis in his times tried to acquire 
tefillin and mezuzot made by R. Netanel Sofer. Among them are R. Shmuel Salant, R. 
Chaim Berlin, the Ba'al HaLeshem, the Saba of Slabodka, R. A. Y. Kook, and others. 
It is known that also the Chafetz Chaim made many attempts to acquire such tefillin 
and rejoiced greatly upon receiving a pair.
Rabbi Nathaniel Sofer Tefilliniski (1867-1918) was an interesting figure and holy 
man, an alumni of the Etz Chaim Yeshiva in Jerusalem, blessed with remarkable 
technical and creative abilities. He performed all the tasks required for making 
tefillin from beginning to end all by himself: processing the parchment and the 
leather for the batim and straps, preparing the ink, cutting the straps, etc. besides 
writing the parshiyot, Rabbi Netanel prepared the parchment by himself and wrote 
each letter and tag in holiness and purity, wrapped in his tallit and donning tefillin 
and would not speak while writing. Even during his short lifespan (he passed away 
at the age of 52), the tefillin of R. Nathaniel Sofer were rare commodities because 
he was so particular about his work that he produced very few sets of tefillin. The 
Rebbe “Minchat Eliezer” from Mukacheve tells of the efforts of his father the Rebbe, 
author of the Darkei Teshuva to obtain the tefillin of R. Natanel: "In Jerusalem there 
is a wonderful craftsman and I saw his delightful work, and even in the days of 
my father, we sent delegates to request that he make batim for us that have may 
features apart from their beauty, but he did his work very slowly and supplied his 
tefillin in the order they were requested…therefore he could not make for us….”. 
Only few mezuzot and parshiot of tefillin made by Rabbi Nathaniel Sofer remain 
today and they are remarkable for the special halachic precision invested in the 
shape of the letters and for their superb scribal writing. The special ink that Rabbi 
Nathaniel Sofer produced remains as fresh and nice-looking as the time it was used, 
even after a hundred years. Also evident in the Parshiyot are the special features 
he is known to have used, as R. Nathaniel Sofer himself wrote of the virtues of 
his Parshiot, and the quality of the parchment and the ink, as he promised in the 
printed leaves which are glued on the inside of the tefillin boxes.
Two batei tefillin, four separate parshiyot on parchment (for the tefillin shel rosh – head 
tefillin), and four parshiyot on one parchment (for tefillin shel yad – arm tefillin), with 
matching boxes, all produced by R. Netanel Sofer. Height of the parshiyot: approximately 
3 cm. Length of the batim (maximum): approximately 7 cm. Height of the batim: 4.5 cm. 
Good to very good condition. Worn and rubbed cardboard boxes. Placed in a new velvet 
case.

Opening price: $30,000
Estimate: $40,000-50,000
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62. קמיע להנקה ושמירה מ"עין הרע" - בכתב-ידו וחתימתו של המקובל רבי יהודה 
פתיה

קמיע קלף, בכתיבה מזרחית וכתיבת סת"ם מנוקדת, בכתב-ידו וחתימתו המלאה של המקובל 
הנודע רבי יהודה פתיה. ]ירושלים, תרצ"ח או תש"ב[.

 ]---[ יוד שבט שנת  ד'  יום  ירושת"ו  "בעיה"ק  יד-קדשו:  וחתימת  בשולי הקמיע למטה תאריך 
הכותב יהודה משה ישועה פתייא יצ"ו". ניתן לאשה מניקה כסגולה לבל יחסר חלב-אם לתינוקה 
- "יהי רצון מלפניך ה' או"א, שתשמו]ר[ ]ו[תציל את אמתך הנושאת קמ]יע זה[... ומעין הרע, ומכל 
]מח[לה ומפחד ובהלה ונזק וחבלה... ותן לה חלב בשני דדיה, ויהיו שני דדיה מעיינות נוזלים חלב 
צח זך... ובברכה מרובה להניק ]את[ הילד אשר ילדה, למען שמותיך ]הקד[ושים הנכתבים בקמי"ז, 

אכי"ר...".
וחכמי בבל. תלמידו של  )תרי"ט-אב תש"ב(, מגדולי המקובלים  יהודה פתיה  הגאון הקדוש רבי 
ה"בן איש חי" בבגדאד. לאחר עלותו לירושלים בשנת תרצ"ד למד בישיבת המקובלים של הרב 
עסק רבות  ומקובל,  הוראה  מורה  החיים".  "כף  בעל  סופר  חיים  יעקב  רעו רבי  עם  יחד  השד"ה 
ו"רוחות רעות", כפי  בתיקונים ובקמיעות עפ"י הקבלה, ובמשך שנים טיפל בהוצאת "דיבוקים" 
שהוא מספר בעצמו בספרו "הרוחות מספרות". בתקופת מלחמת העולם השניה חיבר תפילות 
ותיקונים עפ"י הקבלה, וארגן טקסי תפילה של גדולי המקובלים להצלת יושבי ארץ ישראל מידי 

הצר הצורר. מחבר הספרים "בית לחם יהודה", "מתוק לנפש" וספרים נוספים.
רישום התאריך פגום בחלקו ]בשנים שרבי יהודה פתייה גר בירושלים, חל התאריך י' בשבט ביום 

ד', רק בשנת תרצ"ח ובשנת תש"ב[.
יריעת קלף צרה וארוכה כ-32X4 ס"מ. מצב גרוע. קלף מגולגל ומכווץ. פגעי רטיבות ומחיקות. 

פגימות חסרות לכל האורך הימני של הקמע.

פתיחה: $1000
הערכה: $10,000-15,000

62. Amulet for Nursing Mothers and Protection from Ayin Hara - 
Handwritten and Signed by Rabbi Yehuda Fatiyah 

Vellum amulet, Oriental and vowelized scribal script, handwritten and signed by 
the kabbalist R. Yehuda Fatiyah. [Jerusalem, 1938 or 1942].
The date and R. Fatiyah's signature appear on the lower margins of the amulet: 
"In the Holy City of Jerusalem Wednesday the 10th of Shevat Year [---] the writer 
Yehuda Moshe Yeshua Fatiyah". Given to a nursing mother as a segulah that she 
should not lack milk, "G-d should protect and save your maidservant who carries 
this amulet…and from ayin hara and from all illnesses and fear and fright and 
harm… and bless her with plenty of milk…and with much blessing to nurse the 
child she bore, in the sake of your Holy Names written in this amulet, Amen…".
Rabbi Yehuda Fatiyah (1859-1942) was a leading kabbalist and Babylonian (Iraqi) 
sage, disciple of the Ben Ish Chai. After moving to Jerusalem in 1934, he studied 
at the Kabbalist Yeshiva of HaRav HaSadeh with his friend R. Ya'akov Chaim 
Sofer, author of Kaf HaChaim. Posek and kabbalist, he arranged many kabbalistic 
tikunim and amulets and for many years treated people stricken with "dybbuks" 
and "evil spirits" successfully removing their maladies, as he himself writes in his 
book HaRuchot Mesaprot. During World War II, he wrote Kabbalistic prayers and 
Tikunim and organized prayer ceremonies of prominent kabbalists to save Eretz 
Israel from Nazi occupation. He suthored Beit Lechem Yehuda, Matok LaNefesh 
and other books. 
The part with the date is partially damaged [during the years R. Yehuda Fatiyah 
dwelled in Jerusalem, the 10th of Shevat fell on a Wednesday, only in 1938 and in 
two 1942 (the possibilities for the date of the amulet)].
Long narrow vellum strip, approx. 4X32 cm. Poor condition. Rolled vellum. Dampstains 
and erasures. Damages and open tears along the entire right margin of the amulet.

Opening price: $1000
Estimate: $10,000-15,000

62a
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63. Printed Amulet for Protection of the Mother of 
a Newborn Boy - Germany, 18th Century

Amulet for protection of the mother of a newborn boy, 
and of the newborn. [Sulzbach?, Germany, 18th century].
Woodcut; print on paper.
Printed amulet depicting an encounter between Elijah 
and Lilith. At the top is a depiction of a circumcision. 
On the left and right margins are the figures of Adam 
(right) and Eve (left), each standing on a balcony with a 
canopy. The text beneath the Hebrew title "LeZachar" 
("For the male child") is in German, written in Hebrew 
letters (Tsena Urena letters). Printed at the bottom is the 
inscription "Brit Kodesh" ("Holy Covenant").
Length: 17.5 cm, width: 21.5 cm. Fair condition. Creases, 
folding marks and wear. Left corners cut. Stains. Glued on 
black cardboard and framed. 
See: "Jewish Tradition in Art: The Feuchtwanger 
Collection of Judaica" by Dr. Isaiah Shachar (Israel 
Museum, 1971), item no. 2. 

Opening price: $5,000
Estimate: $8000-12,000

גרמניה,   - זכר  בן  היולדת  על  לשמירה  מודפס  קמיע   .63
המאה ה-18

]זולצבאך?, גרמניה,  ועל הילוד.  זכר  בן  קמיע לשמירה על היולדת 
המאה ה-18[. 

חיתוך עץ; הדפסה על נייר. 
קמיע מודפס ועליו תיאור המפגש בין אליהו ולילית. בראשו איור 
דמויותיהם   - והשמאליים  הימניים  בשוליים  מילה.  ברית  המתאר 
של אדם )מימין( וחוה )משמאל(, ניצבות, כל אחת, על גזוזטרה עם 
באותיות  בגרמנית  נכתב  "לזכר"  הכותרת  תחת  הטקסט  אפיריון. 

עבריות )אותיות צו"ר(. בתחתית נדפס הכיתוב "ברית קודש". 
אורך: 17.5 ס"מ, רוחב: 21.5 ס"מ. מצב בינוני. קמטים, סימני קיפול 
ובלאי. השוליים השמאליים קצוצים. כתמים. מודבק לקרטון שחור 

ונתון במסגרת.
ספרות: אוסף פויכטונגר, מסורת ואמנות יהודית, ד"ר ישעיהו שחר 

)הוצאת מוזיאון ישראל, 1971(, פריט 2.

פתיחה: $5000
הערכה: $8000-12,000

63
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64. Printed Amulet for Protection of the Mother of 
a Newborn Girl - Germany, 18th Century

Amulet for protection of the mother of a newborn 
girl, and of the newborn. [Zultzbach?, Germany, 18th 
century]. 
Woodcut; print on paper.
Printed amulet depicting an encounter between Elijah 
and Lilith. A woman kindling Shabbat lights in a hanging 
lamp ("Judenstern") is depicted at the top. At the right 
and left margins are the figures of Adam (right) and Eve 
(left), each standing on a balcony with a canopy. Under 
the title "LeNekeva" ("For a Female") is a German text 
in Hebrew letters (Tsena Urena letters). At the bottom 
are the words "Candle-lighting, separating bread, ritual 
purity", in Hebrew (the three commandments given 
specifically to the Jewish woman). 
Length: 15-15.5 cm. Width: 19.5 cm. Fair condition. Creases 
and wear. Cut margins. Stains. Small holes in upper part. Two 
pieces of paper and adhesive tape on the reverse. 
See: "Jewish Tradition in Art: The Feuchtwanger 
Collection of Judaica" by Dr. Isaiah Shachar (Israel 
Museum, 1971), item no. 3. 

Opening price: $5000
Estimate: $8000-12,000 

64. קמיע מודפס לשמירה על היולדת בת - גרמניה, המאה 
ה-18

גרמניה,  ]זולצבאך?,  הילודה.  ועל  בת  היולדת  על  לשמירה  קמיע 
המאה ה-18[. 

חיתוך עץ; הדפסה על נייר. 
בראשו  ולילית.  אליהו  בין  המפגש  תיאור  ועליו  מודפס  קמיע 
תלויה  במנורת-תקרה  שבת  נרות  המדליקה  אישה  המתאר  איור 
)"יודנשטרן"(. בשוליים הימניים והשמאליים - דמויותיהם של אדם 
)מימין( וחוה )משמאל(, ניצבות, כל אחת, על גזוזטרה עם אפיריון. 
הטקסט תחת הכותרת "לנקבה" נכתב בגרמנית באותיות עבריות 
מצוות-הנשים  שלוש  של  הכיתוב  נדפס  בתחתית  צו"ר(.  )אותיות 

)מצוות חנ"ה(: "נדה, חלה, הדלקה". 
בינוני. קמטים ובלאי.  ס"מ. מצב   19.5 רוחב:  ס"מ,   15-15.5 אורך: 
שוליים קצוצים. כתמים. נקבים קלים בחלקו העליון. שתי פיסות 

נייר ונייר דבק מודבקות בצדו האחורי. 
ספרות: אוסף פויכטונגר, מסורת ואמנות יהודית, ד"ר ישעיהו שחר 

)הוצאת מוזיאון ישראל, 1971(, פריט 3.

פתיחה: $5000
הערכה: $8000-12,000

64
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65. קמיע מאויר, לשמירה על הבית - איטליה, המאה ה-19

קמיע גדול ומאויר, לתליה על קיר הבית. ]איטליה, המאה ה-19[. 
הכותב: מיכאל עלון.

דיו וצבע על נייר. 
המקדש,  מנורת  איור  הלוח  במרכז  מרשימה.  אמנותית  עבודה 
בתוכה משולבים פסוקי מזמור "למנצח בנגינות" ופסוקים נוספים. 
מעל המנורה כתובת: "שויתי ה' לנגדי". לרגלי המנורה שני אגרטלים, 
סביב  ציפורים.  מקננות  ובהם  ופרחים,  עלים  ענפי  צומחים  מהם 
הדף,  ברקע  "חמסה".  בצורת  מעוטרת  צבעונית  מסגרת  המנורה 
סביב ה"חמסה" ובתוכה, נוסח קמיע, עם השבעות ושמות קדושים 

לשמירה על יושבי הבית שבו נתלה הקמיע. 
גיאומטריים.  ובדגמים  בפרחים  מעוטרות  מסגרות  בשלוש  תחום 
בראש המסגרת האמצעית: "ברוך אתה בבואך" ובחלקה התחתון: 
כ"ב  בן  הקודש  שם  נכתב  המסגרת  בצדי  בצאתך".  אתה  "ברוך 

אותיות: "אנקתם פסתם...". בשני צדי ה"חמסה" התחתונים איורי 
כלי המקדש: מזבח הזהב, שולחן הטהור, לחם הפנים, כלי המנורה, 
ושני איורי "מדרגות" למנורה. בשולי ה"חמסה" חתימת שם האמן: 

"מעשה ידי א"י מיכאל עלון ס"ט".
בשנת  מונה  באיטליה.  שחי  ממרוקו  סת"ם  סופר  עלון,  מיכאל 
כשליח  הלוי,  ישראל  יוסף  ירושלים רבי  ע"י שליח   )1828( תקפ"ח 
סכסוך  לידי  הביא  והדבר  באיטליה,  הקטנות  לקהילות  מטעמו 

ביניהם. ]ראה על כך חומר מצורף[.
טוב.  כללי  מצב  במסגרת.  ונתון  עבה  נייר  על  מודבק  ס"מ,   39 דף 

נקבים מחריכת הדיו ומספר קרעים )משוקמים( בשוליים.
מקור: "קדם", מכירה 35, ינואר 2014, פריט מס' 5.

פתיחה: $3000
הערכה: $5000-7000

65
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65. Illustrated Amulet for Home Protection - Italy, 19th Century

is the Holy Name of 22 letters. At both bottom sides 
of the Hamsa are illustrations of Temple vessels: the 
golden altar, the table, Lechem HaPanim, Menorah 
vessels, and two illustrations of the steps leading 
to the Menorah. At the edge of the Hamsa is the 
signature of the artist: "Made by Michael Alon". 
The scribe Michael Alon was born in Morocco and lived 
in Italy. In 1828 he was appointed by the Jerusalem 
emissary Rabbi Yosef Yisrael HaLevi as an emissary on 
his behalf to the small Italian communities. Later this 
caused a dispute between them. [See enclosed material].
Leaf, 39 cm. Glued on heavy paper and framed. Good overall 
condition. Holes from ink burn and several tears to margins 
(restored).
Provenance: "Kedem", auction no. 35, January 2014, 
item no. 5.

Opening price: $3000
Estimate: $5000-7000

A large illustrated amulet, meant to be hung on a wall. 
[Italy, 19th century]. Scribe: Michael Alon.
Ink and paint on paper.
Impressive artistic work. In the center of the leaf, 
incorporated into an illustration of the Temple Menorah 
are the verses of the Psalm LaMenatzeach and other 
verses. Above the Menorah is the inscriptions Shiviti 
Hashem LeNegdi Tamid. At the base of the Menorah 
are two vases from which branches, leaves and flowers 
grow, with nesting birds. Surrounding the Menorah is 
a decorated colorful frame in the shape of a Hamsa. 
On the background of the leaf, around the Hamsa and 
inside it, are the words of the amulet with Hashba'ot 
and Holy Names for protection for those who live in the 
home where the amulet hangs. 
The amulet is bordered by three frames decorated 
with flowers and geometric patterns. At the top of 
the middle frame is the phrase "Blessed shall you be 
when you come in" and at the bottom: "Blessed shall 
you be when you go out". On the sides of the frame 

66. קמיע לשמירה על היולדת ועל הילד - כתב-יד על נייר

הקרוב,  ]המזרח  הבית.  ועל  הילוד  על  היולדת,  על  לשמירה  קמיע 
כורדיסתאן )?( עיראק )?(, ארץ ישראל )?(, ראשית המאה ה-20[. 

דיו על נייר. 
ברעיונות קבליים, בסמלים ובטקסטים מאגיים,  נדיר, עשיר  קמיע 

לשמירה על האשה היולדת, על הילוד, על הבית ועל דרי הבית.
במרכז הקמיע מופיע מלאך גדול-ממדים בעל מספר כנפיים, ניצב 
על מבנה ארכיטקטוני. לצדו שתי סכינים גדולות, ומסביבן שרשרת 
שלשלמה  מטתו  "הנה  הפסוקים  מופיעים  להביהן  שבין  סכינים, 
נוסח  ובבסיסיהן  ז-ח(  ג,  השירים  )שיר  לה..."  סביב  גברים  ששים 

"ברכת כהנים". 
חלקם  זה,  קמיע  גבי  על  מופיעים  ופסוקים רבים  שונים  טקסטים 
נכתבו במלואם וחלקם בקיצורים וראשי-תיבות, לצד איורים, מגני-

דוד, שמות-מלאכים, השבעות וצירופי אותיות מאגיים שונים. 
ידועים קמיעות בודדים מטיפוס זה, אשר טרם נחקרו דיים, ופוענחו 
שלפנינו  הקמיע  מהשוואת  חלקית.  או  מוטעית  בצורה  כה  עד 
נוצר מלכתחילה  זה  כי קמיע  עולה  זה,  לקמיעות אחרים מטיפוס 
כאחד מתוך קבוצה של ארבעה קמיעות, שנועדו לתליה על ארבעת 
כותלי החדר, ונבדלים זה מזה בשינויים קלים. מרמזים לכך הכיתוב 
"שור" )מעל המלאך(, המייצג אחת מארבע חיות המרכבה )בשלושת 
הקמיעות האחרים בקבוצה, נכתב "אריה", "נשר" ו"אדם"(; המלאך 
)שור( ניצב על מבנה ארכיטקטוני המייצג את מבנה מערת המכפלה, 

עליו מופיע הכיתוב "יצחק ורבקה", וכן הכיתוב צפון )"יצחק ורבקה" 
מן  אחד  כל   - המכפלה  במערת  שנקברו  הזוגות  מארבעת  אחד 
הזוגות הללו מכוון כנגד אחת מחיות המרכבה וכנגד אחת מארבע 
רוחות השמיים - על הקמיעות האחרים נכתב: "יעקב ולאה", "אדם 
וחוה" וכן הלאה; וכן מופיע בהם הכיתוב: "דרום", "מזרח" ו"מערב"(.  
33X47 ס"מ בקירוב. מצב בינוני-טוב. קרעים וכתמים בשוליים, עם 
נייר  רצועות  חסרות.  נייר  פיסות  ומספר  ובטקסט,  בנייר  פגיעות 
חום מודבקות בצדו האחורי של הקמיע, לכל אורך השוליים. מספר 

כתמי רטיבות בחלקו התחתון. 
למידע נוסף, ראה:

 The Magnes Collection of Jewish Art and Life (University .1
 of California, Berkeley), Bernard Kimmel collection, Item

.no. 68.83 )2007.0.65; A5(
 Sotheby's, Important Judaica, including property from .2
 the estate of Shlomo Moussaieff, New York, 15 December

.2016 )Sale N09589(, Lot 107
3. לכל הרוחות והשדים, לחשים וקמיעות במסורת היהודית )עורך: 
פיליפ ווקוסבוביץ(. מוזיאון ארצות המקרא, ירושלים, 2010, עמ' 84. 

פתיחה: $2000
הערכה: $4000-6000
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66. Amulet for the Protection of Pregnant Women and Newborn Children - Manuscript on Paper

are lion, eagle and man). The angel is standing on a 
structure representing the Cave of Machpelah, with 
the words "Isaac and Rebecca"; one of the four couples 
buried in the cave. (The other couples are represented 
on the other amulets – Adam and Eve, Abraham and 
Sara, Jacob and Leah. Each couple represents one of 
the creatures of the Heavenly chariot and one of the 
four directions). The center of the amulet contains the 
Hebrew word "North"; the other amulets represent the 
other directions. 
Approx. 47X33 cm. Fair-good condition. Tears and stains in 
the margins, with damage to the paper and the text, and 
several pieces of paper missing. Brown paper strips are 
attached to the back of the amulet, along the margins. 
Several dampstains on the bottom. 
For further information, see:
1. The Magnes Collection of Jewish Art and Life 
(University of California, Berkeley), Bernard Kimmel 
collection, Item no. 68.83 (2007.0.65; A5).
2. Sotheby's, Important Judaica, including property 
from the estate of Shlomo Moussaieff, New York, 15 
December 2016 (Sale N09589), Lot 107.
3. Angels and Demons, Jewish Magic Through the 
Ages, Edited by Filip Vukosavović. Bible Lands Museum, 
Jerusalem, 2010, p. 84.

Opening price: $2000
Estimate: $4000-6000

Amulet for the protection of a pregnant woman, her 
newborn and her home. [Near-East, Kurdistan (?), Iraq 
(?), Eretz Israel (?), early 20th century.]
Ink on paper.
Rare amulet, with Kabbalistic intents, symbols and 
texts, to guard the pregnant woman, her newborn, 
home, and all those who dwell within its walls. 
Depicted in the center is a multi-winged angel, standing 
on an architectural structure. At his side are two large 
knives surrounded by a chain of knives, with the verses 
"Behold the litter of Solomon; sixty mighty men are 
around it, of the mighty men of Israel… (Song of 
Songs 3:7-8)" between the blades. The priestly blessing 
appears below the knives.
Many verses and texts are written on the amulet, several 
in their entirety and several partly or with acronyms, 
next to illustrations, stars of David, names of angels and 
various mystical letter combinations.
Very few such amulets exist, and the topic has not 
been researched thoroughly. Most amulets have been 
interpreted only partially or incorrectly. Through 
comparison of this amulet with others of this genre, it is 
clear that this amulet was created as one of a set of four 
to be placed on each wall of the room, with only minor 
differences between them. This amulet has the Hebrew 
word "Ox" written over the angel, referring to one 
of the creatures of the Heavenly chariot. (The others
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67. Hand-Painted "Shiviti" - Moshe ben Yitzhak Mizrahi

"Shiviti", handwritten and hand-painted by Moshe ben 
Yitzhak Mizrahi. Jerusalem, [1928].
Ink and oils and gold on paper. Signed (Hebrew): "The writer 
Moshe ben Yitzhak Mizrahi", and dated. 
At the center is a large "LaMenatze'ach" menorah, flanked by 
the initials of the liturgical song "Ana BeKo'ach", also used 
for protection and safeguarding, surmounting illustrations of 
the Temple vessels. Inside the frame, which is divided into oval 
links, are the Hebrew inscription "Know before Whom you 
Stand…", the verse "And this was the workmanship of the 
lampstand, hammered work of gold…", and the date of the 
Shiviti's production, "Year of 5689".
The artist Moshe ben Yitzhak Mizrahi (Shah) was born before 
1870 in Tehran, immigrated to Eretz Israel circa 1890 and 
changed his name to Mizrahi. He resided in Jerusalem and was a 
scribe. He supported himself by opening a shop for frames and 
mirrors in the Old City's perfume market. Mizrahi was known 
in Jerusalem as the "Menorah Painter" (meaning a painter of 
"Shiviti). (See: Arts and Crafts in Palestine in the 19th Century, 
Israel Museum, Jerusalem, 1979, pp. 118-124 [Hebrew]).
Length: 40.5-45 cm (upper margins cut in the form of an arch), 
width: approx. 53 cm. Fair condition. Open tears, mostly to margins, 
with slight damage to text (and correction). Pieces of paper glued to 
reverse and a broad paper strip glued along the vertical folding line.

Opening price: $3000
Estimate: $4000-5000

67. לוח "שויתי" מצויר ביד - משה בן יצחק מזרחי

מזרחי.  יצחק  בן  משה  בידי  ומצויר  כתוב  "שויתי",  לוח 
ירושלים, תרפ"ט ]1928[. 

דיו וצבעי שמן וזהב על נייר. חתום: "הצעיר הכותב משה בן 
יצחק מזרחי" ומתוארך. 

במרכזו מנורת "למנצח" גדולה, משני צדיה מופיעים ראשי 
ולהגנה,  תיבות הפיוט "אנא בכח" המשמשים גם לשמירה 
המחולקת  במסגרת,  המקדש.  כלי  של  איורים  ותחתיהם 
אתה  מי  לפני  "דע  הכתובת  מופיעים  סגלגלות,  לחוליות 
וכן  זהב...",  מקשה  המנורה  מעשה  "וזה  הפסוק  עומד...", 

תאריך הכנת הלוח, "שנת תרפ"ט". 
האמן משה בן יצחק מזרחי )שאה( נולד לפני 1870 בטהרן, 
עלה לא"י ב-1890 בערך והסב את שמו ל"מזרחי". התגורר 
בירושלים והיה סופר סת"ם, לפרנסתו פתח חנות למסגרות 
היה  מזרחי  העתיקה.  בעיר  הבשמים  בשוק  ולמראות 
)ראה:  "שויתי"(.  )לוחות  המנורות"  כ"צייר  בירושלים  ידוע 
אמנות ואומנות בארץ-ישראל במאה הי"ט, מוזיאון ישראל, 

ירושלים 1979, עמ' 118-124(. 
בצורת  גזורים  העליונים  )השוליים  ס"מ   45-40.5 אורך: 
בינוני. קרעים חסרים,  קשת(, רוחב: 53 ס"מ בקירוב. מצב 
פיסות  )ותיקון(.  בכתוב  קלה  פגיעה  עם  בשוליים,  בעיקר 
קו  לאורך  עבה  נייר  ורצועת  האחורי,  בצדו  מודבקות  נייר 

הקפל האנכי. 

פתיחה: $3000
הערכה: $4000-5000
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68. לוח "מזרח" - מגזרת נייר עם העיט האמריקני ודגלי ארה"ב - ארה"ב, 1925

מאנאסעוויטש  חיים  ישראל  ידי  מעשה  נייר  מגזרת  "מזרח",  לוח 
]מנסביץ / מנישביץ[. ארה"ב, תרפ"ה 1925. 

לוח "מזרח" העשוי כמגזרת נייר עדינה ומדוקדקת. צורתו הכללית 
של הלוח כוללת מסגרת מלבנית ומסגרת מעוינת המונחות זו על 
צמחיים,  בדגמים  המעוטרים  קטנים  עיגולים  אינספור  וביניהן  זו, 

בעלים ובפרחים, ובעיטורי בעלי חיים. 
במרכז הלוח מנורה בעלת שבעה קנים אחוזה בידי זוג אריות, ועליה 
מודבקת תווית נייר עם המלה "מזרח". תחת האריות מופיעים זוג 
חסידות וזוג אריות נוסף, שתחתיו ממוקם העיט האמריקני, אוחז 
בדגלי ארה"ב. בראש המעוין המרכזי מצוי ספר תורה עליו כתובים 
עשרת הדברות, וזוג צפורים משני צדיו. כמו כן, מעוטר הלוח בזוג 
צמד  ציפורים,  של  נוספים  זוגות  שלושה  )בראש(,  גדולים  עופות 

פילים, צמד גמלים, צמד דובים וצמד איילים. 

הפינות  ובשתי   "1925" התאריך  מופיע  העליונות  הפינות  בשתי 
התחתונות )בתוך מגני דוד( התאריך העברי - "תרפ"ה". בשוליים 
התחתונים מופיעים הקדשתו וחתימתו של יוצר הלוח - "פין זיידי 

און באבי ]מסבא וסבתא[, ישראל חיי' מאנאסעוויטש". 
של  בספריהם  מתועד  מנסביץ  של  ידיו  מעשה  דומה  לוח 
)ראה:   Traditional Jewish Papercuts שדור,  ויהודית  יוסף 
 Traditional Jewish Papercuts, by Joseph and Yehudit

 .Shadur, Hanover & England, 2002, pp. 142, Ill. No. 4.28.(
בפספרטו  נתון  בלבד.  קלים  פגמים  טוב.  מצב  ס"מ.   43.5X56

וממוסגר. 

פתיחה: $5000
הערכה: $15,000-20,000
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68. "Mizrah" - Papercut with the 
American Eagle and American Flag - 
USA, 1925

"Mizrah", papercut by the artist Israel Chaim 
Mannesovitch. USA, 1925.
A delicate and precise papercut. The design 
includes superimposed rectangular and 
diamond-shaped borders, with tiny circles, 
leaves, flowers and animal cutouts between 
them. 
In the center of the "Mizrah" is a seven-
branched menorah held by lions, under 
which is the word "Mizrah" (east – the 
direction for prayer). Under the lions appear 
a pair of storks and an additional pair of 
lions, under which is the American eagle 
holding two American flags. The top of the 
"Mizrah" displays the Tablets of the Law 
with the Ten Commandments, with a pair 
of birds on either side. The "Mizrah" is also 
decorated with pairs of birds, elephants, 
camels, bears and deer.
The date 1925 appears in the two top corners, 
and the Hebrew date (5685) appears in the 
two bottom corners within Stars of David. 
On the bottom margin is a handwritten 
Yiddish dedication and signature of the 
artist, "From Grandfather and Grandmother, 
Yisrael Chaim Mannesovitch".
A similar papercut by Mannesovitch is 
described in "Traditional Jewish Papercuts", 
by Joseph and Yehudit Shadur, Hanover & 
England, 2002, pp. 142, Ill. No. 4.28. 
56X43.5 cm. Good condition. Only slight defects. 
Matted and framed.

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

69. דיוקן ה"נודע ביהודה" - איור מקורי - אלזס, המאה ה-19

דיוקן ה"נודע ביהודה", רבי יחזקאל סג"ל. ]אלזס, המאה ה-19[. 
דיו וצבעי מים על נייר. 

ביהודה",  לנדא סג"ל בעל ה"נודע  יחזקאל  עזים, של רבי  איכותי, בצבעים  דיוקן 
אב"ד פראג ומגדולי פוסקי ההלכה במאה הי"ח. 

ומדע  בינה  כל  הכולל  החכם   ]![ הגאול  הגאון  אדמ"ו  "תמונת  בעברית:  מתואר 
המפורסם שמו נודע ביהודא הרב השלום מה"ו יחזקאל לאנדוי סג"ל זצ"ל אב"ד 
 E. (?) Landau, Grand Rabbin et Proffesseur a" :דק"ק פראג"; ובצרפתית

 ."Prague
באלזס  שנעשו  רבנים  של  דיוקנאות  מסדרת  חלק  הנו  זה  דיוקן  הנראה,  כפי 

בסביבות אמצע המאה ה-19 )ואולי כמה עשרות שנים לפני כן(. 
וקרעים  נקבים  כתמים,  עצמו.  בדיוקן  נקבים  מספר  בינוני.  מצב  ס"מ.   31.5X23
מהתקופה,  במסגרת  נתון  בטקסט.  פגיעות  עם  לדיוקן(,  )מסביב  הנייר  בגליון 

38X29.5 ס"מ. 
למידע נוסף, ראה:

 Les Juifs et la Lorraine, Un millénaire d'histoire partagée, Sous la .1
direction de Claire Decomps et Éric Moinet, צרפת, 2009, פריט 93, עמ' 

 .204
אסתר  בעריכת  לאמנציפציה,  מסורת  בין  כפרית  קהילה  אלזאס,  יהדות   .2

מוצ'בסקי-שנפר, מוזיאון ישראל, ירושלים, 1991, פריט 9.

פתיחה: $3000
הערכה: $5000-7000
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70. כתובה מעוטרת על קלף - צ'נדה )ויטוריו ונטו( - איטליה, תקל"ד - הכתובה המוקדמת ביותר הידועה מצ'נדה

כתובה לנישואי החתן יוסף בכמ"ר יהודה פינקרלי עם הכלה רחל בת כמ"ר יצחק פנקרלי. צינידה )Ceneda, כיום ויטוריו 
ונטו - Vittorio Veneto(, איטליה, ניסן תקל"ד ]1774[. 

כתובה על גבי קלף )עם שוליים גזורים( ומעוטרת במגוון צבעים, בדגמים צמחיים וברוקיות האופייניות לתקופה. בראש 
הכתובה מדליון גדול, בתוכו מופיע איור ייחודי המתאר את יונה הנביא נמלט מלועו של הדג. 

בנוסח הכתובה מצוין כי ביתו של יצחק פנקרלי מצוי בעיר גוריציא )גוריציה(. חתימות העדים: יצחק בן משה לוצאטו, בנימין 
בן יוסף תרבם )?(, והחתן, יוסף בן יהודה פנקרלי. 

ְּפִנים בית הכנסת של העיירה ויטוריו ונטו, אשר שימש את הקהילה האשכנזית המקומית במשך למעלה מ-200 שנים, הועבר 
בשלמותו למוזיאון ישראל בירושלים בשנת 1965. בין החפצים השונים של בית הכנסת, נמצא גם כתר-תורה מכסף, שעליו 

כתובת הקדשה משנת תקצ"ו, לזכר חזקיה יוסף ב"ר שמשון פינקרלי.
ידועות שתי כתובות נוספות מהעיר צ'נדה )ויטוריו ונטו( בלבד, מהשנים תקמ"א ותק"ן.

ספרות: Encyclopedia Judaica, 1971, vol. 10, color plate 9, col. 940 )מצולמת(.
בדיו.  קלות  ופגיעות  בצבע  חסרון  בשוליים.  ונקבים  קרעים  מספר  קיפול.  וסימני  קמטים  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   64X52

שאריות נייר דבק בצדה האחורי.

פתיחה: $15,000
הערכה: $20,000-30,000

69. Portrait of the Nodah B'Yehuda - Original Illustration - Alsace, 19th Century 

Portrait of the Nodah B'Yehuda, R. Yechezkel Segal. [Alsace, 19th century].
Ink and watercolor on paper.
High-quality portrait, in bright colors, of R. Yechezkel Landau Segal, author of Nodah B'Yehuda, Rabbi 
of Prague and prominent posek of the 18th century.
Titled in Hebrew: "Portrait of the great Torah genius the sage who contains all wisdom and knowledge 
whose name is famous the Nodah B'Yehuda…R. Yechezkel Landau Segal Rabbi of Prague"; and in 
French: "E. (?) Landau, Grand Rabbin et Proffesseur a Prague".
Apparently, this portrait is part of a series of portraits of rabbis made in Alsace in the mid-18th century 
(perhaps some decades previously).
23X31.5 cm. Fair condition. Several pinholes on the portrait itself. Stains, pinholes and tears to paper sheet 
(around the portrait), affecting text. Placed in contemporary frame, 29.5X38 cm. 
For more information, see: 
1. Les Juifs et la Lorraine, Un millénaire d'histoire partagée, Sous la direction de Claire Decomps et Éric 
Moinet, France, 2009, Item 93, p. 204.
2. Alsatian Jewry: a Rural Community Between Tradition and Emancipation, editor: Esther Muchawsky-
Schnapper, The Israel Museum, Jerusalem, 1991, Item 9.

Opening price: $3000
Estimate: $5000-7000       

70. Decorated Parchment Ketubah - Ceneda (Vittorio Veneto) - Italy, 1774 - The Earliest Known 
Ketubah From Ceneda

Ketubah recording the marriage of the groom Yosef ben Yehuda Pincherle with the bride Rachel bat 
Yitzchak Pincherle. Ceneda, (today Vittorio Veneto), Italy, Nissan, 1774.
Handwritten on parchment, (with cut margins), decorated with multicolored vegetal decorations and 
rocailles typical of the period. The top of the ketubah is decorated with a large medallion containing 
an unusual illustration of Jonah emerging from the jaws of the fish. 
The ketubah mentions that the home of Yitzchak Pincherle is in Gorizia. It is signed by the witnesses 
Yitzchak ben Moshe Luzzato and Benjamin ben Yosef Tarbam, and by the groom. 
The interior of the Vittorio Veneto synagogue, which served the local Ashkenazic community for 
over 200 years, was transferred in its entirety to the Israel Museum in Jerusalem in 1965. Among the 
accoutrements of the synagogue a silver Torah crown was found bearing an inscription from 1836 in 
memory of Chizkiya Yosef ben Shimshon Pincherle. 
Only two other ketubot from Ceneda are known; one from 1781 and one from 1790.
See: Encyclopedia Judaica, 1971, vol. 10, color plate 9, col. 940.
64X52 cm. Good-fair condition. Stains and fold lines. Several tears and holes in the margins. Slight damage to 
paint and ink. Remainders of adhesive tape on the reverse. 

Opening price: $15,000
Estimate: $20,000-30,000
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71. כתובה מעוטרת על קלף - אנקונה, תק"א

כתובה לנישואי החתן אברהם דוד בן המנוח "הזקן הנעלה" בנימין ברפאל ז"ל, עם הכלה שמחה בת "היקר ונעלה" 
יצחק מונדולפי. אנקונה, סיון תק"א ]1741[. 

וירוק( בדגמים צמחיים, עם עיטורי פרחים  )בגוני אדום  גזורים( ומעוטרת בצבעוניות  כתובה על קלף )עם שוליים 
ופירות. חלק מהעיטורים וכן פסוקי הברכה המופיעים במסגרת מרובעת מסביב לנוסח הכתובה, היו כתובים בדיו 

זהובה אשר דהתה ברובה. 
חתימות העדים: דניאל בן משה נחמו ומצליח בן משה כהן. תחת חתימות העדים, בפסקה נפרדת, נוספו התנאים, 

בכתיבה איטלקית רהוטה. 
70.5X51.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. קמטים. קרעים חסרים בשוליים, עם פגיעות בעיטורים ובפסוקי הברכה. כתמים 

ובלאי. פיסות נייר דבק וכתמי הדבקה בצדה האחורי. 

פתיחה: $8000
הערכה: $10,000-15,000

71. Decorated Parchment Ketubah - Ancona, 1741

Ketubah recording the marriage of the groom Avraham David son of the deceased "revered 
elder" Benjamin Refael, with the bride Simcha daughter of "the beloved and revered" Yitzchak 
Mondolfi. Ancona, Sivan 1741. 
Handwritten on parchment, (with cut margins), decorated with multicolored vegetal 
decorations, including flowers and fruit. Some of the decorations, as well as the verses of 
blessing that appear in a square border alongside the text of the ketubah, were done in gold, 
but the gold color has almost entirely faded. 
The ketubah is signed by the witnesses Daniel ben Moshe Nahamo and Matzliach ben Moshe 
Cohen. Under their signatures, in a separate paragraph, appears the text of the Tena'im, in 
Italian Hebrew cursive script.
70.5X51.5 cm. Fair-good condition. Creases. Open tears to the margins, with sections missing from the 
decorations and the verses of blessing. Stains and wear. Adhesive tape and glue stains on the reverse.

Opening price: $8000 
Estimate: $10,000-15,000
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72. כתובה מאוירת - כלכותה, 1928

יחזקאל עזרא. כלכתה, אב  דויד  יחזקאל אלייאו שוחט עם הכלה רחל בת  יוסף  בן  יחזקאל  לנישואי החתן  כתובה 
תרפ"ח ]1928[. 

דיו וצבע גואש על נייר עבה. 
כתובה של עדת הבגדאדים בכלכותה. במסגרות מופיעים ציורי עלים, פרחים וציפורים, בצביעה עדינה ואיכותית. 
בראשה ניצבים שני טיגריסים, עם זנב מונף כלפי מעלה. הכתובה מחולקת לשניים - בחלקה העליון שתי מסגרות 
ארכיטקטוניות, ובתוכן הפתיחה: "בשם רחמן...". ברצועה המפרידה בין הברכות לטקסט הכתובה מצוירים שני דגים 

שוחים זה לקראת זה. הדגים, כפי הנראה, מסמלים פריון והגנה מפני עין הרע.
טקסט הכתובה רשום בטור נפרד במרכז החלק התחתון, עם חתימות העדים.

50.5X34 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים ומריחות צבע. מעט קמטים. מספר נקבים זעירים בחלקה העליון. 

פתיחה: $2000
הערכה: $2500-3500

72. Illustrated Ketubah - Calcutta, 1928

Ketubah recording the marriage of the groom Yehezkel ben Yosef Yehezkel Eliyau Shohat and 
the bride Rachel bat David Yehezkel Ezra. Calcutta, Av 1928.
Ink and gouache on thick paper.
Ketubah of the Baghdadi community in Calcutta. Inside the frames are illustrations of leaves, 
flowers and birds colored in a delicate, expert hand. At the top are two tigers, their tails swinging 
aloft. The ketubah is divided into two parts – at the top are two architectural frames containing 
the opening: "Beshem Rachman…". Two fish swimming toward each other are depicted on the 
band separating the blessings from the text. The fish apparently symbolize fertility and protection 
from the evil eye.
The ketubah text is written in a separate column in the middle of the bottom part, with signatures 
of the witnesses.
34X50.5 cm. Good condition. Some stains and color smears. Some creases. A number of pinholes to top 
part.

Opening price: $2000
Estimate: $2500-3500

73. כתובה לנישואין - כווית, תרס"ד - הכתובה היחידה הידועה מכוויית 

כתובה מודפסת, עם מילוי בכתב-יד, לנישואי החתן עזרא בן רחמים עם הכלה מרים בת איון. "מדינת כווית יע"א דעל 
כיף ימא דמלחא יתבא". י"ז סיון, תרס"ד ]1904[. 

הדפסה בדיו מוזהבת ושחורה, בדפוס שלמה בכור חוצין בבגדאד. עם מילוי בכת"י לחתונה שנערכה בכווית. בהמשך 
נוסח הכתובה צוין כי סכום הכתובה ותוספת הכתובה הם "ממטבע הנהוג פה כווית יע"א אשר היא תחת ממשלת 

אדוננו המלך שיך מובארּך בן סובאח". 
חתימות עדים בשולי נוסח הכתובה: "צעיר שאול אברהם", "הצעיר יצחק ן' יצחק", "הצעיר בנימין ן' שלמה", "צעיר 

יעקב בן בנימין". 
מקופלת ונתונה בנרתיק בד צבעוני )עם שרוך לקשירה(, שנתפר כנראה במיוחד לשמירת הכתובה בו.

בית  היה  ובעיר  יהודיות,  משפחות  כ-80  בכווית-סיטי  חיו  ה-19  במאה  קטנה.  יהודית  קהילה  התקיימה  בכווית 
כנסת ושוק שנקרא "שוק היהודים". לאחר התמנותו של פייסל הראשון למלך עיראק, עזבו היהודים את כווית ועברו 

לבגדאד ולמקומות אחרים. 
42X28 ס"מ. מצב טוב. כתמים, סימני קיפול, קרעים בודדים בשוליים. 

נדיר. באוסף הכתובות של הספריה הלאומית לא מופיעות כלל כתובות מכווית. למיטב ידיעתנו זוהי הכתובה היחידה 
הידועה מהעיר כווית.

פתיחה: $2000
הערכה: $4000-6000
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73. Ketubah - Kuwait, 1904 - The Only Known Ketubah from Kuwait

Kuwait had a small Jewish community. During the 19th 
century, about 80 families resided in Kuwait city which 
had a synagogue and even a marketplace called "the 
Jews' market". After Faisal I was appointed King of Iraq, 
Jews emigrated from Kuwait to Baghdad and to other 
places.
42X28 cm. Good condition. Stains, folding creases, few tears 
to margins. 
Rare. The ketubot collection at the NLI does not contain 
any ketubot from Kuwait. To the best of our knowledge, 
this is the only known ketubah from Kuwait.

Opening price: $2000
Estimate: $4000-6000

Printed ketubah, completed by hand, recording the 
marriage of the groom Ezra ben Rachamim with the 
bride Miriam bat Ayun. Kuwait, the 17th of Sivan, 1904.
Printed in gold and black ink in the printing press of 
Shlomo Bechor Chutzin in Baghdad. Completed by hand 
recording a wedding which took place in Kuwait. Noted 
in the ketubah is that the amount of the ketubah and 
the tosefet ketubah are "in the currency used in Kuwait 
under the rule of the king, Sheikh Mubarak bin Sabah".
Witnesses' signatures on the margins: "Shaul Avraham", 
"Yitzchak Ibn Yitzchak", "Binyamin Ibn Shlomo", 
"Ya'akov ben Binyamin". 
Folded and stored in a colorful fabric pouch (with a lace  
for fastening), probably especially sewn for the ketubah.
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74. זוג רימונים לספר תורה עשויים זהב

זוג רימונים לספר תורה. ]אירופה, שנות ה-60 בקירוב[. 
זהב 14K; יהלומים ואבנים טובות. 

רגל גבוהה, שְּבָקֶצָה דיסקית אליה מחוברות שמונה שרשראות עם 
חרוזי זהב, המשמשים כפעמונים. כדורית פחוסה קמעה, במרכזה 
גבוה,  מוט  טובות, ובחלקה העליון מזדקר  ואבנים  יהלומים  שורת 
עם  שרשראות  שבקצותיהם  אנקולים  לארבעה  בקצהו  המתפצל 
חרוזי זהב, המשמשים אף הם כפעמונים. בראש - עיטור דמוי כתר. 

גובה: 19 ס"מ. משקל: כ-270 גרם. 

פתיחה: $20,000
הערכה: $22,000-30,000

74. Pair of Gold Torah Finials

Pair of gold Torah finials. [Europe, ca. 1960s].
14K gold, diamonds and precious stones. 
Slightly flattened ball surmounting a disk mounted on 
a cylindrical shaft. Attached to the disk are eight rings 
holding chains with suspended golden beads serving 
as bells. The ball is encircled by a row of diamonds 
and precious stones. A tall staff emerges from the top 
of the ball which separates into four hooks ending in 
rings holding chains with suspended golden beads, also 
serving as bells. Topped by a crown. 
Height: 19 cm. Weight: approx. 270 gr.

Opening price: $20,000
Estimate: $22,000-30,000 
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75. Pair of Torah Finials - Amsterdam, 18th Century

Pair of finials for Torah scroll. Amsterdam, the 
Netherlands, 18th century.
Silver (marked, on one handle only; blurred marks), 
repoussé and engraved.
Six bells suspended from curving twigs. On the top 
edge of each pomegranate-shaped finial is a crown 
surmounted by a bud-shaped ornament. Engraved on 
one handle is a Hebrew dedication reading: "Gift of Eli 
Bar Pinhas HaCohen".
Dutch design called "Tilrimoniem" (Dutch for "lifting 
finials"), contrasting with the massive, heavy Dutch 
"tower" finials. These finials, which are airy and light, 
were used by the Portuguese Jewish communities in 
Holland specifically when raising the Torah scroll, prior 
to reading from the Torah. According to Rafi Grafman, 
these finials were first created to accompany the 
large "tower" finials; when a commission was made 
for "tower" finials, a pair of "raising finials" was also 
prepared.
Height: 26.5 cm. Some breaks and soldering repairs. Some of 
the screwed-on pieces are soldered. Some of the bells are not 
original. One of the handles may not be original.
See:
1. "The Stieglitz Collection: Masterpieces of Jewish Art", 
Chaya Benjamin (The Israel Museum, Jerusalem, 1987), 
item 12.
2. "50 Rimonim: A Selection of Torah Finials from a 
European Family Collection", catalogue of exhibition at 
Tel Aviv University (The Judaica Museum, The Cymbalista 
Synagogue and Jewish Heritage Center, 1998), item 42. 

Opening price: $14,000
Estimate: $15,000-20,000  

75. זוג רימונים לספר תורה - אמשטרדם, המאה ה-18

זוג רימונים לספר תורה. אמשטרדם, הולנד, המאה ה-18. 
רקוע  מטושטשות(  חותמות  בלבד;  אחת  ידית  על  )חתום,  כסף 

וחקוק. 
של  העליון  בקצה  מתפתלים.  שריגים  על  תלויים  פעמונים  שישה 
ניצן. על אחת הידיות חקוקה  כל רימון כתר שבראשו עיטור דמוי 

כתובת הקדשה: "נדבת כ' אלי בר פנחס הכהן". 
דגם הולנדי המכונה "טיל רימונים" )הולנדית: "רימונים להגבהה"(, 
והכבדים.  המאסיביים  ההולנדיים  ה"מגדל"  מרימוני  להבדיל 
בקהילות  שימשו  וקליל,  אוורירי  אופי  בעלי  שהינם  אלה,  רימונים 
לפני  בלבד,  התורה  ספר  הגבהת  בשעת  בהולנד  הפורטוגזיות 
בתחילה,  נוצרו,  אלה  רימונים  גרפמן,  רפי  לפי  בתורה.  הקריאה 
לרימוני  הזמנה  כשנערכה  הגדולים;  ה"מגדל"  לרימוני  כמתלווים 

"מגדל", הוכן, במקביל, גם זוג של "טיל-רימונים". 
ותיקוני הלחמה. חלק מההברגות  26.5 ס"מ. מספר שברים  גובה: 
מולחמות. חלק מהפעמונים אינם מקוריים. ייתכן כי אחת הידיות 

אינה מקורית. 
ספרות:

בנז'מין  חיה  יהודית",  באמנות  מופת  יצירות  שטיגליץ,  "אוסף   .1
)הוצאת מוזיאון ישראל, 1987(, פריט 12.

2. "50 רימונים - מבחר רימונים לספרי תורה מאוסף של משפחה 
)המוזיאון  תל-אביב  באוניברסיטת  תערוכה  קטלוג  אירופית", 
צימבליסטה,  ע"ש  היהדות  למורשת  ומרכז  כנסת  בית  ליהדות, 

1998(, פריט 42.

פתיחה: $14,000
הערכה: $15,000-20,000
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76. זוג רימונים לספר תורה - צפון אפריקה

זוג רימונים לספר תורה. מרוקו, ]שנות ה-20 בקירוב[. 
כסף )חתום(, פיליגרן; כסף יצוק, חרוט וחקוק.

רימונים גדולים בצורת מגדל, בסגנון רימונים הולנדיים מהמאות ה-18 וה-19. מעוטרים חמש שורות של לוחיות-
כסף ושתי שורות פעמונים תלויים. בראשם עיטור דמוי כתר. 

גובה: 38 ס"מ. מצב טוב. תשעה-עשר פעמונים חסרים. תריסר מתלים לפעמונים חסרים. מספר תיקוני הלחמה.
ספרות: 

1. "אוסף שטיגליץ, יצירות מופת באמנות יהודית", חיה בנז'מין )הוצאת מוזיאון ישראל, 1987(, פריט 11.
2. "50 רימונים - מבחר רימונים לספרי תורה מאוסף של משפחה אירופית", קטלוג תערוכה באוניברסיטת תל-

אביב )המוזיאון ליהדות, בית כנסת ומרכז למורשת היהדות ע"ש צימבליסטה, 1998(, פריטים 41, 44, 45.

פתיחה: $2000
הערכה: $3000-4000

76. Pair of Torah Finials - North Africa

Pair of Torah finials. Morocco, [ca. 1920s].
Silver (marked), filigree; cast, engraved and etched silver.
Large tower-shaped finials in the style of Dutch finials from the 18th and 19th centuries. 
Decorated with five rows of silver platelets and two rows of suspended bells. At the top is a 
crown-like ornament.
Height: 38 cm. Good condition. Nineteen bells missing. Twelve bell hooks missing. Some soldering 
repairs.
See:
1. "The Stieglitz Collection: Masterpieces of Jewish Art", Chaya Benjamin (Israel Museum, 
1987), item 11.
2. "50 Rimonim, A Selection of Torah Finials from a European Family Collection", exhibition 
catalogue, Tel Aviv University (The Judaica Museum, the Cymbalista Synagogue and Jewish 
Heritage Center, 1998), items 41, 44, 45.

Opening price: $2000
Estimate: $3000-4000
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77. Torah Shield - Poland, 19th Century

Torah shield. [Apparently Poland, ca. mid-19th century].
Silver (marked, on three screwed-on parts only), cast, 
repoussé, engraved and soldered; gilt.
On the left and right are two massive Corinthian 
columns, entwined in flowering branches. Perched on 
the beams above the column capitols are two large 
griffons holding a crown-shaped decoration (attached 
with two screws) and flowering branches. Beneath 
the crown are the Tablets of the Law with the Ten 
Commandments, and in the center is a scene depicting 
the Binding of Isaac, surmounted by two lion-shaped 
ornaments (attached with screws and bolts).
Length: 31 cm, width: 27.5 cm. The Binding of Isaac scene – a 
piece of silver measuring approx. 15X16 cm – was soldered 
on to the shield at a later stage, apparently still in the course 
of the 19th century.

Opening price: $8000
Estimate: $20,000-30,000

77. טס לספר תורה - פולין, המאה ה-19

טס לספר תורה. ]כנראה, פולין, אמצע המאה ה-19 בקירוב[. 
חקוק  רקוע,  יצוק,  בלבד(  מוברגים  חלקים  בשלושה  )חתום,  כסף 

ומולחם; מוזהב. 
עליהם  מאסיביים,  קורינתיים  עמודים  צמד  ומימין  משמאל 
משתרגים ענפים עם פרחים. על הקורות שמעל כותרות העמודים 
ניצבים צמד גריפונים גדולים, האוחזים בעיטור בצורת כתר )מחובר 
מופיעים  הכתר  תחת  עלים.  עם  ובענפים  ברגים(  שני  באמצעות 
המתארת  סצינה   - ובמרכז  הדברות,  עשרת  עם  הברית  לוחות 
)מחוברים  אריות  בצורת  עיטורים  שני  ומעליה  יצחק,  עקידת  את 

באמצעות ברגים וניטים(. 
אורך: 31 ס"מ, רוחב: 27.5 ס"מ. סצינת העקידה - פיסת כסף בגודל 
עוד  כנראה  יותר,  מאוחר  בשלב  הולחמה   - בקירוב  ס"מ   16X15

במהלך המאה ה-19. 

פתיחה: $8000
הערכה: $20,000-30,000
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78. מנורת חנוכה מפוארת - רוסיה או אוקראינה, המאה ה-19

מנורת חנוכה. רוסיה או אוקראינה, ]המחצית הראשונה של המאה ה-19[. 
כסף )חתום, "12" ו-"BD" באותיות קיריליות( יצוק, רקוע, וחקוק; מוזהב חלקית.

חנוכיה מאסיבית בעלת מבנה ארכיטקטוני מרשים. 
אריות-נשרים   - גריפונים  זוג  בידי  אחוזה  קטנה,  מגינית  ובמרכזה  צמחיים  בדגמים  עיטורים  מכוסה  הדופן 
מכונפים. על המגינית חקוק הכיתוב "בא"י ]ברוך אתה ה'[ להדליק נר של חנכה אמן" ומעליה נשר. בשולי הדופן, 

מימין ומשמאל, עיטורים אווריריים בדגמים צמחיים, עם פרחים ואשכולות ענבים. 
)עם  לשמן  פכים  זוג  ומשמאלם,  מימינם  לפניהם,  קורינתיים.  עמודים  ארבעה  ניצבים  במרפסת,  הדופן,  לפני 

מכסים(, ובשוליים - השמש )נשלף(.
מעל הדופן מתנשאת מרפסת נוספת, הנתמכת בארבעת העמודים הנ"ל, ובראשה צמד גריפונים גדולים האוחזים 
ברגליהם הקדמיות לוחית עגולה מעוטרת בעלים ובפרחים ומעליה כתר גדול. כל המבנה הארכיטקטוני הנ"ל 

ניצב על ארבעה רגלי-חיה. 
צמחיים  בדגמים  עיטורים  בחזיתּה  לשליפה.  הניתנת  נוספת,  מרפסת  מחוברת  התחתונה  המרפסת  חזית  אל 

ועליה ניצבים שמונה אריות המשמשים כבזיכים. למרפסת זו שתי רגלי ציפורים, טופריהן אוחזים בגולות. 
אורך: 36 ס"מ. רוחב: 28 ס"מ. עומק: 16 ס"מ.

 Catalogue of the Permanent and Loan Collections of the Jewish Museum, ראה:  להשוואה, 
.LXXXVI לונדון, 1974, פריט 235, לוח .London, R. D. Barnett

פתיחה: $25,000
הערכה: $40,000-60,000

78. Exquisite Hanukkah Lamp - Russia or Ukraine, 19th Century

Hanukkah lamp. Russia or Ukraine, [first half of the 19th century].
Silver (marked, "12" and "BD" in Cyrillic letters), cast, repoussé and engraved; partly gilt.
Heavy Hanukkah lamp with an impressive architectonic design.
The back plate is covered in decorations in vegetal patterns. In its center is a small shield held 
by a pair of griffons – winged eagle-lions. Engraved on the shield is the Hebrew inscription 
"Blessed art Thou, Lord, may we light a candle of Hanukkah, Amen", surmounted by an 
eagle. On the plate's edges, left and right, appear airy decorations in vegetal patterns, with 
flowers and grape clusters.
Positioned on a balcony before the back plate are four Corinthian columns. In front of 
them, on both sides, are a pair of oil containers (with lids), and on the edge is the Shamash 
(removable).
Above the plate is an additional balcony supported by the columns mentioned above and 
surmounted by a pair of large griffons holding, with their front paws, a round plaque 
decorated with leaves and flowers and surmounted by a large crown. The entire architectonic 
structure described above is set upon four paws.
Attached to the front part of the lower balcony is a third, removable balcony. Its façade is 
decorated with vegetal patterns and it is surmounted by eight lions serving as oil fonts. This 
balcony stands on two bird legs, with claws holding knobs.
Length: 36 cm. Width: 28 cm. Depth: 16 cm.
Compare: Catalogue of the Permanent and Loan Collections of the Jewish Museum, London, 
R. D. Barnett. London, 1974, item 235, plate LXXXVI.

Opening price: $25,000
Estimate: $40,000-60,000 
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79. מנורת חנוכה מונומנטאלית לבית-כנסת - המאה ה-19

מנורת חנוכה מונומנטאלית, לבית הכנסת. ]פולין / איטליה, המאה ה-19[. 
פליז יצוק וחרוט. 

מנורת חנוכה גדולת ממדים. העמוד המרכזי עשוי תפיחות וגולות המתרחבות וצרות לסירוגין. בראש השליש 
ארבע  העליון  בחציה  וכעלים.  כפרחים  המעוצבים  נשלפים  שונים(  טיפוסים  )משני  עיטורים  שישה  התחתון 
זרועות מעוגלות שלוחות לצדדים, וביניהן עיטורי פרחים ועלים. בקצה כל זרוע מוברג בזיך, עליו מונחת קערית 

עם שוליים צבוטים. 
 Luminous Art :מנורת חנוכה זהה מצויה באוסף המוזיאון היהודי של ניו-יורק ומתוארת כמנורה איטלקית. ראה
 – Hanukkah Menorahs of The Jewish Museum (edited by Susan L. Braunstein, Yale University

Press, New Haven and London, 2004(, פריט 49, עמ' 114-115.
אורך: 92 ס"מ, רוחב מירבי: 63 ס"מ, קוטר הבסיס: 24 ס"מ. מספר פיסות פליז משוחזרות )כ-5-10 ס"מ כל אחת( 
בזרועות הימניות )בין היתר, שני בזיכים, עיטור פרח ומספר עלים(. תיקוני הלחמה. ייתכן כי הקעריות שמעל 

הבזיכים הנן תוספת מאוחרת. 

פתיחה: $6500
הערכה: $8000-10,000

79. Monumental Hanukkah Lamp for Synagogue - 19th Century

Monumental Hanukkah lamp, for synagogue. [Poland / Italy, 19th century].
Cast and engraved brass.
Large Hanukkah lamp. The central column is made of bulges and knobs. At the top of the 
bottom third of the column are six removable decorations (of two different kinds) designed 
as flowers and leaves. At the top half of the Hanukkah lamp are four curved arms spread to 
the sides. Between them are flower and leaf decorations. Screwed to the end of the arms are 
oil fonts, surmounted by a small bowl with pinched edges. 
An identical lamp is found in the collection of the Jewish Museum in New-York, described 
as an Italian lamp. See: Luminous Art – Hanukkah Menorahs of The Jewish Museum (edited 
by Susan L. Braunstein, Yale University Press, New Haven and London, 2004), item no. 49; pp 
114-115. 
Length: 92 cm, maximal width: 63 cm, base diameter: 24 cm. A few restored pieces of brass (measuring 
5-10 cm each) on the right arms (including two oil fonts, a flower decoration and some leaves). 
Soldering repairs. The bowls surmounting the oil fonts may be a later addition.

Opening price: $6500
Estimate: $8000-10,000  
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80. מנורת חנוכה תוצרת "בצלאל" - דגם נדיר

מנורת חנוכה תוצרת "בצלאל". ירושלים, ]שנות העשרה של המאה 
ה-20[. 

ירושלם"  "בצלאל  חתום:  אבן-חן.  ומנוסר.  חרוט  רקוע,  פליז  פח 
)מאחור(. 

דופן אחורית כפולה, מעוטרת בלוחות הברית הנתמכים בכפותיהם 
ראש-אריה  מופיע  הברית  לוחות  מעל  אריות.  שני  של  הקדמיות 
נוסף, ומעליו מדליון שבמרכזו משובצת אבן-חן כחולה. משני צדי 

המדליון מופיעים שני ראשים של תיש או של כבש, הפונים כלפי 
קווים  סגלגלים.  עיטורים  תשעה  מנוסרים  הדופן  בתחתית  חוץ. 
עיטוריים מפותלים מחברים בין העיטורים השונים בדופן האחורית 

ומשווים למנורה משהו מרוח ה"יוגנדשטיל" וה"אר נובו".
שורת הבזיכים מחוברת לתחתית הדופן, ושמונת בזיכיה מחוברים 
בשני  ניצבים  בזיכים  שבראשם  עמודים  שני  מסמרות.  באמצעות 

הקצוות. 
זו, משנת  חנוכה הזהה כמעט לחלוטין למנורה  תצלום של מנורת 
בית  בארכיון  ומקורו  ישראל,  מוזיאון  באוסף  מצוי  בקירוב,   1910

הנכות הלאומי בצלאל.
 Preisverzeichnis der Erzeugnisse der בקטלוג  מופיעה 
 1913 ברלין,   ,Kunstgewerbeschule Bezalel in Jerusalem

בקירוב, מס' A906 )עמ' 12, מצולם בעמ' 23(.
הלחמה,  תיקוני  ס"מ.   5 עומק:  ס"מ,   34 רוחב:  ס"מ,   25 אורך: 

כיפופים ופגמים קלים. 
דגם נדיר. 

פתיחה: $5000
הערכה: $6000-10,000
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80a



פריטים נדירים ומיוחדים  |  159

81. Hanukkah Lamp - David Heinz Gumbel

Hanukkah lamp created by David Heinz Gumbel. Israel, 
[1960s].
Silver (marked: Sterling), bent. Signed: "Jerusalem", 
"G" (Hebrew).
Fine silver branches, designed as a Menorah, standing 
on three legs spread outwards.
Height 34.5 cm, width: 23.5 cm.
See: “Forging Ahead: Wolpert and Gumbel, Israeli 
Silversmiths for the Modern Age” (curator: Sharon 
Weiser-Ferguson), the Israel Museum, 2012, p.111 
(photographed). Also photographed on back cover.

Opening price: $3500
Estimate: $4000-6000

80. Hanukkah Lamp, Product of Bezalel - Rare 
Design

Hanukkah lamp, created at Bezalel. Jerusalem, [1910s].
Repoussé, engraved and sawn sheet brass. Gemstone. 
Marked (Hebrew): "Bezalel Yerushalem" (on the back).
Double back plate, decorated with the Tablets of 
the Law supported by the front paws of two lions. 
Surmounting the tablets is a lion head, above which is 
a medallion inlaid in its center with a blue gemstone. 
Flanking the medallion are two heads of a goat or a 
ram, facing outwards. At the bottom of the plate are 
nine sawn oval ornaments. Ornamental curved lines 
connect the different decorations on the back plate, 
lending it a Jugendstil / Art Nouveau flavor.
A row of oil fonts is attached to the bottom of the plate, 
and its eight fonts are attached with nails. Two columns 
surmounted by oil fonts adorn the two ends.
A photograph of an almost identical Hanukkah lamp, 
created ca. 1910, appears in the collection of the Israel 
Museum (formerly – the Bezalel museum archive).
See: Preisverzeichnis der Erzeugnisse der 
Kunstgewerbeschule Bezalel in Jerusalem, Berlin, ca. 
1913, no. A906 (p. 12, photographed on p. 23).
Length: 25 cm, width: 34 cm, depth: 5 cm. Soldering repairs, 
bends and slight defects. 
Rare design.

Opening price: $5000
Estimate: $6000-10,000

81. מנורת חנוכה - דוד היינץ גומבל

מנורת חנוכה מעשה ידי דוד היינץ גומבל. ישראל, ]שנות ה-60[.
כסף )חתום: Sterling( מכופף. חתומה: "ירושלים", "ג".

שלוש  על  וניצבת  כמנורה  מעוצבת  עדינים,  כסף  מוטות  עשויה 
רגליים השלוחות לצדדים.

אורך: 34.5 ס"מ, רוחב: 23.5 ס"מ.
בישראל"  המודרנית  הצורפות  חלוצי  וגומבל,  "וולפרט  ספרות: 
 111 עמ'   ,2012 ישראל,  מוזיאון  וייזר-פרגוסון(,  שרון  )אוצרת: 

)מצולם( וכן על הכריכה האחורית )מצולם(. 

פתיחה: $3500
הערכה: $4000-6000
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82. נברשת זכרון לבית כנסת תוצרת Puiforcat - פריז

נברשת זכרון לבית כנסת, תוצרת Puiforcat פריז, צרפת. הקדשה 
משנת תשט"ו ]1955[. 

כסף )חתום, חותמת יצרן ואיכות הכסף( יצוק, מוטבע וחקוק. חתום 
.Puiforcat, Paris :גם בשמו המלא של היצרן

נברשת מאסיבית ומפוארת, להדלקת נר זכרון בתוך כוס-הדלקה. 
עשויה שני חישוקי כסף עבים, המחוברים זה לזה באמצעות שלושה 
מתלים המעוטרים בדגמים צמחיים, מהם נמשכות שלוש שרשראות 
כסף אל דיסקית עגולה, שבחלקה העליון חישוק לתליה, המעוטר 

בכדוריות בגדלים שונים. 
"לעילוי נשמת המנוח'  על חישוקי הכסף חקוקה כתובת הקדשה: 
רצו' יצחק עטייא / נ"ע נלב"ע יום שב"ק כ"ה אדר התשט"ו תנצב"ה".
 Puiforcat הפריזאית  הצורפים  הידועים של משפחת  מבניה  אחד 
הוא Jean Puiforcat )1897-1945(, אשר הוגדר על-ידי ג'ודית מילר 
ב- Miller's Antiques Encyclopedia כ"צורף האר-דקו הצרפתי 
החשוב ביותר". משהו מרוח האר-דקו נמצא גם בנברשת שלפנינו, 

בעיקר בעיצוב מתלי הכסף. 
)כולל  רוחב מירבי  אורך: 75 ס"מ, קוטר החישוק העליון: 20 ס"מ, 

המתלים(: 24 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $10,000
הערכה: $12,000-15,000

82. Synagogue Memorial Lamp Created by Puiforcat 
- Paris

Synagogue memorial lamp. Created by Puiforcat, Paris, 
France. Dedication from 1955.
Cast silver (marked with maker's marks and silver 
standard), embossed and engraved. Marked with the 
full name of the manufacturer: Puiforcat, Paris.
Massive and stately lamp, designed to hold a cup for a 
memorial candle. 
Two thick silver hoops, connected by three hangers with 
vegetal decorations. The hangers are attached to thick 
chains which attach to a round disk with a suspension 
loop. 
The silver hoops are engraved with the Hebrew 
dedication: "In memory of Yitzchak Atia, may his soul 
reside in Paradise, who passed away on Shabbat, 25 
Adar 5715 [1955]. May his soul be bound in the bonds 
of eternal life." 
Jean Puiforcat (1897-1945), of the prominent Parisian 
Puiforcat family firm of silversmiths, was recognized by 
Miller's Antiques Encyclopedia as the "most important 
French Art-Deco silversmith". The art-deco spirit can also 
be seen in this memorial lamp, especially in the silver 
hangers. 
Length: 75 cm. Diameter of upper hoop: 20 cm. width at 
widest point, (including hangers): 24 cm. Good condition.

Opening price: $10,000
Estimate: $12,000-15,000
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83. Spice Container - Augsburg, 18th Century

Spice container. Augsburg, Germany, 1797-1799.
Silver (marked, mark of the city and the maker; 
the maker's mark is blurred), pierced, repoussé and 
engraved; partly gilt.
Designed as a two-story tower, with four turrets 
surmounted by flags. Another flag flies from the top 
of the uppermost story. Set on a round leg decorated 
with leaves. A flattened knob separates the leg from 
the container's body, which is cylindrical and decorated 
with brick, door and grating shapes.
Height: 19 cm. Base diameter: 8 cm.

Opening price: $6000
Estimate: $15,000-20,000

83. הדס לבשמים - אאוגסבורג, המאה ה-18

הדס לבשמים. אאוגסבורג, גרמניה, 1797-1799.
מטושטשת(  היצרן  חותמת  והיצרן;  העיר  חותמת  )חתום,  כסף 

מקודח, רקוע וחקוק; מוזהב חלקית. 
שבראשיהם  צריחים  ארבעה  עם  קומות,  שתי  בן  כמגדל  מעוצב 
מתנוססים דגלים. דגל נוסף מתנוסס בראש הקומה העליונה. ניצב 
הרגל  בין  פחוסה מפרידה  גולה  בעלים.  עגולה המעוטרת  רגל  על 
דלתות  בצורות לבנים,  ומעוטרת  גלילית  שצורתו  ההדס,  גוף  ובין 

וסורגים. 
גובה: 19 ס"מ. קוטר הבסיס: 8 ס"מ. 

פתיחה: $6000
הערכה: $15,000-20,000
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84. Spice Container - Poland, 18th Century

Spice container. Poland, 1789.
Silver (marked), cast, pierced, cut and engraved; partly 
gilt.
Designed as a double-storied tower, with a pointed 
turret surmounted by a lion holding a branch. The four 
sides are decorated with pierced vegetal designs. Set on 
a foot with an octagonal base.
The container itself is comprised of three parts, and 
opens with a central screw attached to the foot and 
base. The turret is removable, (it is attached by four legs 
that fit into holes in the tower).
Height: 22.5 cm. Maximum length of the base: 9.5 cm. 
Good condition. Slight bends and breaks. There may be a 
bell missing in the center of the turret. Slight corrosion and 
staining. Soldering repairs to the decoration atop the turret. 

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

84. הדס לבשמים - פולין, המאה ה-18

הדס לבשמים. פולין, 1789. 
כסף )חתום( יצוק, מקודח, מנוסר וחקוק; מוזהב חלקית. 

עיטור  שבראשו  מחודד,  צריח  עם  קומות,  שתי  בן  כמגדל  מעוצב 
עיטורים  עם  דפנות  ארבע  ההדס  לגוף  ענף.  האוחז  אריה  בצורת 

מקודחים בדגמים צמחיים. ניצב על רגל עם בסיס מתומן. 
המיכל, המורכב משלושה חלקים נפרדים, נפתח באמצעות הברגת 
המוט המרכזי המחובר לרגל ולבסיס; הצריח נשלף )ארבע רגליות 
יעודיים  נקבים  ארבעה  שבתקרתו  המיכל,  גוף  ובין  בינו  מחברות 

לרגליות(. 
גובה: 22.5 ס"מ. אורך מירבי של הבסיס: 9.5 ס"מ. מצב טוב. כיפופים 
קורוזיה  כי פעמון חסר במרכז הצריח. מעט  ייתכן  ושברים קלים. 

וכתמים. תיקוני הלחמה בעיטור שבראש הצריח. 

פתיחה: $5000
הערכה: $15,000-20,000
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85. Cup of Elijah the Prophet - Germany, 18th 
Century

Cup (goblet) of Elijah the Prophet. [Germany, 18th 
Century].
Silver (marked; blurred marks), repoussé and engraved; 
partly gilt.
Cylindrical cup that gradually broadens toward the rim. 
Decorated with large cartouches incorporating animal 
imagery: two birds, a lion with its tongue extended and 
holding a column with a flag, a deer, and a dog chasing 
a rabbit. Near the rim is the Hebrew inscription "This 
is the cup of Elijah, may his memory be a boon" (the 
inscription may have been added at a later stage).
The motif of a dog chasing a rabbit appears in a number 
of illustrated manuscripts of Passover haggadot, 
apparently originating in the Hebrew acronym 
Ya.Ki.N.Ha.Z. (Yain, Kidush, Ner, Havdalah, Zman), which 
represents the order of Havdalah blessings customary 
on a holiday evening that falls on Saturday night. The 
acronym "Yakinhaz" is similar in sound to the German 
words "jagen hase", meaning "rabbit chase".
Base diameter: 7 cm, rim diameter: 9 cm, height: 10.5 cm.

Opening price: $6500
Estimate: $8000-10,000

85. כוס של אליהו הנביא - גרמניה, המאה ה-18

כוס )גביע( של אליהו הנביא. ]גרמניה, המאה ה-18[. 
כסף )חתום; חותמות מטושטשות( רקוע וחקוק; מוזהב חלקית. 

גביע בעל צורה גלילית, ההולך ומתרחב קמעה כלפי השפה. מעוטר 
בקרטושים גדולים בהם משולבים בעלי חיים: שתי ציפורים, אריה 
חורץ לשון האוחז בעמוד שבראשו מתנוסס דגל, ַאָּיל, וכלב הרודף 
אחר ארנבת. סמוך לשפה חקוק הכיתוב "זה הכוס של אליהו זכור 

לטוב" )ייתכן כי נוסף בשלב מאוחר יותר(. 
כתבי-יד  במספר  מופיע  כלב  ידי  על  הנצודה  הארנבת  מוטיב 
מאוירים של הגדות לפסח, ומקורו, כנראה, בראשי התיבות יקנה"ז 
)יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן(, הוא סדר ברכות ההבדלה הנוהג בליל 
חג שחל במוצאי שבת. הצירוף "יקנה"ז" מזכיר בצלילו את המלים 

הגרמניות "יאגן האז", שפירושן "ציד ארנבת".
קוטר הבסיס: 7 ס"מ, קוטר השפה: 9 ס"מ, גובה: 10.5 ס"מ. 

פתיחה: $6500
הערכה: $8000-10,000
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86. צלחת תוצרת פוזן - סמל משפחת רוטשילד

צלחת תוצרת Posen. גרמניה, ראשית המאה ה-20. 
כסף )חתום: Posen, 800, כתר וירח( יצוק, רקוע וחקוק; מוזהב. 

צלחת דקורטיבית, ניצבת על ארבע רגלי-חיה. במרכזה חקוק סמלּה 
 Concordia," של משפחת רוטשילד, בו מופיעות המלים הלטיניות
Integritas, Industria" )הרמוניה, יושרה, חריצות(. מעל ומתחת 
שולי  ישראל".  מארץ  "למזכרת  הכיתוב  נחקק  המשפחה  סמל 
קרני- מזבחות,  גריפונים,  של  חוזרת,  בדוגמה  מעוטרים  הצלחת 

וייעודית,  מקורית  בקופסת-עץ  נתונה  וסרטי-בד.  זרים  שפע, 
מחופה בד קטיפה ארגמני.

קוטר: 25 ס"מ. גובה: 3 ס"מ. קופסה: 32.5X32.5X7 ס"מ. 

פתיחה: $1000
הערכה: $3000-5000
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86. Plate, Posen - Emblem of the Rothschild Family

"Souvenir from Eretz Israel". The plate's edges are 
decorated with a repetitive pattern of griffons, altars, 
cornucopias, bouquets and ribbons. Inserted in original, 
specially designed wooden box laid with crimson velvet.
Diameter: 25 cm. Height: 3 cm. Box: 7X32.5X32.5 cm.

Opening price: $1000
Estimate: $3000-5000

Plate, Posen. Germany, early 20th century.
Silver (marked: Posen, 800, with crown and moon), cast, 
repoussé and engraved; gilt.
Decorative plate perched on four paws. Engraved in 
the center is the emblem of the Rothschild family, 
containing the Latin words "Concordia, Integritas, 
Industria" (harmony, integrity, industry). Engraved 
above and below the emblem is the Hebrew inscription 
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87. לוח ברונזה - נגנים יהודים-פולנים - צרפת, 1875

Musicians Juifs Polonais ]מוזיקאים יהודים פולנים[, לוח ברונזה. ]צרפת[, 1875. 
 .G-ו C מתואר, מתוארך וחתום במשלבת של האותיות

לוח 36X32 ס"מ בקירוב, במסגרת 64X58.5 ס"מ. פגמים קלים במסגרת. 

פתיחה: $8500
הערכה: $9000-12,000

87. Bronze Plaque - Jewish-Polish Musicians - France, 1875

Musicians Juifs Polonais [Jewish-Polish Musicians], bronze plaque. [France], 1875.
Titled, dated and signed with a monogram of the letters C and G.
Plaque: approx. 32X36 cm, in frame: 58.5X64 cm. Slight defects to frame.

Opening price: $8500
Estimate: $9000-12,000
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88. דמויות יהודים - לוח אבן מסותת

 ." E. Schereck 1600" :)לוח אבן מסותת וחקוק. חתום ומתוארך )חקוק באבן
על הלוח סותתו שלוש דמויות הנראות כמנהלות משא ומתן - גבר החובש כיפה, גבר החובש שטריימל וגבר החובש כובע רחב 

שוליים. מימין - שתי חביות. 
לוחית 21X18 ס"מ. נתונה במסגרת 47X44 ס"מ. שברים חסרים, בעיקר בשוליים. מספר שברים מודבקים. פגמים במסגרת. 

פתיחה: $1200
הערכה: $3000-5000

88. Jewish Figures - Chiseled Stone Plaque

Chiseled and engraved stone plaque. Signed and dated (engraved in the stone): "E. Shereck 1600".
Chiseled on the plaque are three figures who seem to be negotiating – a man wearing a skullcap, a man 
wearing a shtreimel and a man wearing a wide-brimmed hat. On the right are two barrels.
Plaque, 18X21 cm. Inserted in frame, 44X47 cm. Breaks, mostly to margins. Some glued breaks. Defects to frame.

Opening price: $1200
Estimate: $3000-5000
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 - שומרוני  כתב-יד   - )ִמְצָחף(  תורה  חומשי  חמישה   .89
מאוסף חכם יצחק בנימין יהודה

כתב יד שומרוני, חמישה חומשי תורה )ִמְצָחף(. שכם, ]המאה ה-19[. 
כתב-יד נאה במיוחד, על נייר איכותי, עם שוליים רחבים. המעתיק: 
הכהן שלמה בן עמרם בן שלמה בן טביה הלוי )"ממשפחת קהת"(. 

קולופון בסוף כל אחד מספרי החומש. 
יהודה  יחזקאל  בנימין  יצחק  החכם  באוסף  מקורו  זה  כרך 
)1863-1941(, מחנך, מתרגם, מוכר ספרים ומזרחן, שעסק בחקר 
תולדות עם ישראל והתרבות הערבית. בראשית המאה ה-20 חי חכם 
בעברית  יד  בספרים ובכתבי  וסחר  שבגרמניה  בדרמשטאט  יהודה 
ובלשונות המזרח. בשנת 1906 התיישב בקהיר ופתח בקרבת מסגד 
אל-אזהר חנות לספרים ולכתבי יד מהספרות הערבית הקלאסית 
והדתית. שמו כמלומד בספרות הערבית יצא למרחוק והוא שימש 
ולמזרחנים ששהו בקהיר. חכם  וכעוזר לחכמי המוסלמים  כמדריך 
)ירושלים,  המערבי"  "הכותל  בהם  ספרים,  מספר  חיבר  יהודה 
תרצ"ב-תש"ן(,  ירושלים,  חלקים,  )שלושה  ערב"  "משלי  תרפ"ט(, 
וספרים נוספים. מלבד עברית וערבית, שלט חכם יהודה גם בשפות 
חתנו,  וצרפתית.  אנגלית  פרסית,  טורקית,  גרמנית,  יידיש,  לאדינו, 
בכל  להפליא  עד  "בקי  שהיה  עליו  העיד  ריבלין,  יואל  יוסף  פרופ' 

ספרות ערב ואחד החוקרים היותר גדולים מבין היהודים".
חכם  של  הספרים  חנות  של  חותמת-דיו  שלפנינו  הכרך  בפתח 
חכם  כרך  הכרך,  בסוף  )מירושלים(.  חתימתו  וכן  בקהיר,  יהודה 
הערה  ולפניהם  פסוקים,  מספר  מובאים  בו  בכתב-ידו,  דף  יהודה 
הרש"ש(  )ובעקבותיהם  ספרד  יהודי  מנהג  על  וייחודית,  מעניינת 
ק"ק  "מנהג  תורה:  ספרי  שלושה  כשמוציאים  אלה  פסוקים  לומר 
סאראגוסטא מימי קדם ע"פ רבותינו קדמונים ז"ל לומר הפסוקים 
אחריהם  ביו"ט;  או  בשבת  תורה  ספרי  שלשה  כשמוציאים  האלה 
זה  דף  לפני  ז"ל".  הרש"ש  החסיד  הרב  זה  כמנהגם  החזיק  החרה 
מספר  סידורים.  מתוך  )מודפסים(  דפי-תפילה  חמישה  כרוכים 
הערות בכתב ידו )בעפרון( של חכם יהודה מופיעות בשולי פרק א' 

מספר בראשית.
]428[ עמ', כרך 15.5 ס"מ. מצב טוב. קמטים וכתמים, בעיקר בדפים 
הדפים.  בשולי  כתמים  הבטנה. מעט  והאחרונים ובדפי  הראשונים 
עיטורים  עם  כהה,  אדום  בצבע  ואופיינית  מקורית  עור  כריכת 

מוטבעים וסוגר עור, פגומה מעט בשוליה, עם קרעים בשדרה. 
נדיר. 

מקור: אוסף יצחק בנימין יהודה. 

פתיחה: $5000
הערכה: 10,000-15,000
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89. Five Books of the Torah (Codex) - Samaritan Manuscript - from the Collection of Chacham Rabbi Yitzchak 
Binyamin Yehudah

Oriental studies and literature, and one of the greatest 
Jewish researchers."
This volume includes a stamp from his bookshop in 
Cairo, and his signature (from Jerusalem). At the end of 
the volume, Chacham Yehudah bound five pages from 
prayerbooks, as well as a page in his own handwriting, in 
which writes several verses and discusses the custom of 
Sephardic Jews, (and later the Rashash), to recite these 
verses whenever three Torah Scrolls are removed from 
the ark on Shabbat. "The ancient custom of Saragossa 
was to recite these verses whenever three Torah scrolls 
were removed from the ark, and the Rashash followed 
this custom." Several glosses in the handwriting of 
Chahcam Yehudah (pencil writing) appear in the 
margins of the first chapter of Sefer Bereshit.
[428] pages, 15.5 cm. Good condition. Creases and stains, 
primarily to the first pages, last pages and endpapers. Several 
stains in the margins. Original dark red leather binding, 
typical of the time period, with embossed decorations and 
leather clasp, damaged. Tears to the spine. 
Rare.
Provenance: Collection of Yitzchak Binyamin Yehudah.

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

Samaritan manuscript, five books of the Torah (codex). 
Nablus, [19th century].
Exceptionally handsome handwriting, on wide-margined 
high-quality paper, written by the priest Shlomo ben 
Amram ben Shlomo ben Toviah Halevi ("from the Kehat 
family"). Colophon at the end of every book. 
This volume is from the collection of Chacham R. Yitzchak 
Binyamin Yechezkel Yehudah (1863-1941), educator, 
translator, bookseller and Orientalist who focused on 
the history of the Jewish people and Arabic culture. 
Chacham Yehudah lived in Darmstadt, Germany at the 
beginning of the 20th century, where he traded in books 
and manuscripts in Hebrew and Eastern languages. 
In 1906 he immigrated to Cairo, where he opened a 
book shop for classical and religious Arabic texts near 
the al-Azhar mosque. He was renowned as the premier 
expert on Arabic literature in the region, and he often 
assisted Moslem scholars as well as Orientalists residing 
in Cairo. He published a number of books including 
"The Western Wall", (Jerusalem, 1929), "Fables of the 
East", (3 volumes, Jerusalem, 1932-1990), and others. 
In addition to Hebrew and Arabic, Chacham Yehuda 
was fluent in Ladino, Persian, Yiddish, German, Turkish, 
English and French. His son-in-law, Professor Yosef Yoel 
Rivlin attested that he was "amazingly proficient in 
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90. Samaritan Manuscript - Prayers for Sukkot and 
Simchat Torah Holidays

Samaritan manuscript; prayerbook for prayers of 
Shabbat that occurs on the Sukkot and Shemini Atzeret 
(Simchat Torah) holidays. Nablus, 19th century.
Handsome handwriting, in black and red ink. Written 
(copied) by Aryeh ben Shlomo ben Yishmael ben Shelach 
HaTzafri.
The final pages include an Arabic receipt of purchase 
from 1948, and a poem composed by the owner, 
(Samaritan); an additional poem by the owner appears 
at the end of the Sukkot prayers. 
[324] written pages, 21.5 cm. Good condition. Creases, tears 
and stains to the first page. Slight staining to the remainder 
of the volume. Stains on the endpapers and creases on the 
edges of leaves. Original cardboard and leather binding.

Opening price: $3000
Estimate: $5000-8000

90. כתב יד שומרוני - תפילות לחג הסוכות ולשמחת תורה

ולשמיני  הסוכות  חג  של  לשבת  תפילות  סידור  שומרוני,  יד  כתב 
עצרת )שמחת תורה(. שכם, המאה ה-19. 

בן  שלמה  בן  אריה  המעתיק:  ואדומה.  שחורה  בדיו  נאה,  יד  כתב 
ישמעאל בן שלח הצפרי )"מבני צפר"(. 

בדפים האחרונים מופיע אישור-קניה של הכרך שלפנינו )ערבית(, 
משנת 1948, ולאחריו שיר שחיבר בעליו של הכרך )שומרונית(; שיר 

נוסף פרי עטו של הבעלים מופיע בסוף התפילה לחג הסוכות.
וכתמים  טוב. קמטים, קרעים  21.5 ס"מ. מצב  כתובים,  ]324[ עמ' 
הבטנה  בדפי  כתמים  הספר.  בגוף  קלים  כתמים  הראשון.  בדף 

וקמטים בשולי הדפים. כריכת קרטון ועור מקורית. 

פתיחה: $3000
הערכה: $5000-8000
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91. Six Volumes - Samaritan Manuscripts - Torah 
Portions

Six volumes, Samaritan manuscript. Nablus, early 20th 
century. 
Written, (copied), by the High Priest – Av Chasda ben 
Yaakov Aharon Hakohen.

· Volume with parashot from Sefer Bereshit (Genesis). · 
Two volumes with parashot from Sefer Shemot (Exodus). 

· Volume with parashot from Sefer Vayikra (Leviticus). · 
Volume with parashot from Sefer Bamidbar (Numbers). 

· Volume with parashot from Sefer Shoftim (Book of 
Judges).
The volumes were written by the Samaritan high priest 
in order to educate the community's children. The 
colophon at the end of the final volumes contains the 
names of the children for whom these volumes were 
prepared. 
6 volumes (63; 77; 44; 71; 103; 90 pages), 16. cm. Fair 
condition. Wear, stains, and some tears. Detached or loose 
leaves and signatures. Original cardboard and cloth bindings, 
detached or partially detached, damaged.

Opening price: $2000
Estimate: $4000-6000 

91. שישה כרכים - כתבי-יד שומרוניים - פרשות התורה

שישה כרכים, כתבי-יד שומרוניים. שכם, ראשית המאה ה-20. 
המעתיק: הכהן הגדול - אב חסדה בן יעקב אהרן הכהן. 

· כרך עם פרשות מספר בראשית. · שני כרכים עם פרשות מספר 
ויקרא. · כרך עם פרשות מספר  שמות. · כרך עם פרשות מספר 

במדבר. · כרך עם פרשות מספר שופטים. 
כרכים אלו נכתבו בידי הכהן הגדול השומרוני לצרכי הוראת התורה 
של  שמותיהם  מצוינים  האחרון  הכרך  שבסוף  בקולופון  לילדים. 

הילדים לכבודם נכתבו והוכנו הכרכים.
6 כרכים )63; 77; 44; 71; 103; 90 עמ'(, 16 ס"מ. מצב בינוני. בלאי, 
רופפים.  או  מנותקים  וקונטרסים  דפים  קרעים.  ומעט  כתמים 
עם  חלקית,  מנותקות  או  מנותקות  מקוריות,  ובד  קרטון  כריכות 

פגמים. 

פתיחה: $2000
הערכה: $4000-6000
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92. Collection of Incunabula Leaves from the 
"Nuremberg Chronicle" - Hand-colored Woodcuts

Seventeen incunabula leaves from Liber Chronicarum 
(the Nuremberg Chronicle) by Hartmann Schedel. 
[Nuremberg, 1493]. Latin. 
The Liber Chronicarum chronicles history from the 
creation of the world until the times of the author, 
based on the Bible, the New Testament, and on various 
other books. The book was first printed in Neremberg 
in 1493, by Anton Koberger, and is considered one of 
the best-documented incunabula. It was one of the first 
books to successfully integrate woodcut illustrations 
and text, and is known to this day for its hundreds of 
woodcut illustrations. The woodcuts were created in the 
workshop of Michael Wolgemut, one of the foremost 
artists in Nuremberg at the time (Albrecht Durer was 
his apprentice and student, and it is possible that he 
assisted in the preparation of some of the illustrations).
The leaves in this collection feature woodcuts (most of 
them hand colored), illustrating Bible scenes or scenes 
relating to the Jews: 

· The creation of Eve (Folio VI). · Noah's Ark (folio XI). 

· Family tree beginning with Noah and his sons (double 
leaf, folio XIIII-XV). · View of Jerusalem with Solomon's 
Temple; construction of the Tower of Babel (folio XVII). 

· Destruction of Sodom and the meeting of Abraham 
and Malchizedek (folio XXI). · Binding of Isaac (folio 
XXII) · Moses' revelation of the burning bush; Job and 
the Satan (folio XIXX). · The Golden Calf (folio XXXI). 

· The seven-branched Menorah (folio XXXII). · Priest 
in priestly raiment, sacrificial altar Tablets of the Law, 
and other illustrations (folio XXXIII). · The Judgement 
of Solomon (folio XLVII). · Elijah's ascent to Heaven; the 
city of Jericho (folio L). · Kings and prophets of Israel 
(folio LIII). · The Third Temple – palns of the interior 
and illustration of the Temple (folios LXVI and LXVII). · 
Jews being burned at the stake, apparently during the 
Rindfleisch massacres (folio CCXX). · Jews torturing the 
child Simon of Trent (folio CCLIII).
Enclosed: 

· Woodcut (from folio II) depicting the first day of 
creation.

· Double leaf (folio LXIII-LXIIII) from the German edition 
of the Nuremberg Chronicle depicting the destruction 
of Jerusalem and the Holy Temple by Nevuzaradan, 
commander-in-chief of Nebuchadnezzar, in 586 BCE.
19 items in total. I6 leaves, 41X29 cm, 2 double leaves, 
approximately 41X58 cm, one woodcut, 22.5X22.5 cm. All 
leaves contain hand-colored woodcuts (Three leaves have 
uncolored woodcuts as well). Condition varies. Creases and 
several stains. All the pages have been professionally repaired 
(some repaired tears damage the text). Cut margins on 
several leaves. 

Opening price: $8000
Estimate: $12,000-15,000

92. לקט דפי אינקונבולה מתוך "כרוניקת נירנברג" - חיתוכי 
עץ צבועים ביד

ֶׁשֶדל  הרטמן  של  ספרו  מתוך  אינקונבולה  דפי  שבעה-עשר 
 .)Liber Chronicarum( "כרוניקת נירנברג" ,)Hartmann Schedel(

]נירנברג, 1493[. לטינית.
הספר "כרוניקת נירנברג" סוקר אירועים היסטוריים החל מבריאת 
הברית  על  התנ"ך,  על  ומתבסס  המחבר,  של  לזמנו  ועד  העולם 
לראשונה  נדפס  אשר  הספר,  שונים.  מחקר  ספרי  ועל  החדשה 
בנירנברג בשנת 1493 בבית הדפוס של אנטון קוברגר, נחשב לאחד 
מדפוסי הערש המתועדים ביותר. הוא היה מן הספרים הראשונים 
בזכות  בעיקר  היום  עד  ונודע  הטקסט  בגוף  איורים  שולבו  בהם 
חיתוכי העץ הרבים הכלולים בו. איורי הספר נוצרו בבית המלאכה 
האמנים  מן  היה  אשר  וולגמוט  מיכאל  ההדפס  ואמן  הצייר  של 
המובילים בנירנברג באותם ימים )אחד משוליותיו ותלמידיו בבית 

המלאכה היה אלברכט דירר(.
צבועים  )רובם  עץ  חיתוכי  מופיעים  שלפנינו  הדפים  מן  אחד  בכל 

ביד(, המתארים סצנות תנ"כיות או סצנות הקשורות ליהודים: 
משפחתי  עץ   ·  .)XI )פוליו  נח  תיבת   ·  )VI )פוליו  חוה  בריאת   ·
המתחיל בנח ובניו )דף כפול, פוליו XIIII-XV(. · מבט על ירושלים 
XVII(. · חורבן  כשבמרכזה מקדש שלמה; מגדל בבל בבניה )פוליו 
סדום ופגישתם של אברהם ומלכי-צדק )פוליו XXI(. · עקדת יצחק 
)פוליו XXII(. · התגלות ה' למשה בסנה הבוער; איוב והשטן )פוליו 
הקנים  שבעת  מנורת   ·  .)XXXI )פוליו  הזהב  עגל  סיפור   ·  .)XIXX

XXXII(. · הכהן בבגדי כהונה, מזבח העולה, לוחות הברית,  )פוליו 
ועוד )פוליו XXXIII(. · משפט שלמה )פוליו XLVII(. · עליית אליהו 
השמימה; מבט על העיר יריחו )פוליו L(. · מלכי ונביאי ישראל )פוליו 
ואיור  המקדש  בית  פנים  תכניות   - השלישי  המקדש  בית   ·  .)LIII

המבנה )פוליו LXVI ו-LXVII(. · יהודים מוצאים להורג בשריפה; כפי 
הנראה, במהלך פרעות רינדפלייש )פוליו CCXX(. · יהודים מענים, 

 .)CCLIII לכאורה, למוות, את הילד סימון מְטֶרְנטֹו )פוליו
מצורפים: 

לבריאת  הראשון  היום  את  המתאר   )II פוליו  )מתוך  עץ  חיתוך   ·
העולם.

של  הגרמנית  המהדורה  מתוך   )LXIII-LXIIII )פוליו  כפול  דף   ·
ובית  ירושלים  חורבן  את  המתאר  עץ  חיתוך  נירנברג".  "כרוניקת 
המקדש הראשון, שנחרבו בידי נבוזראדן שר צבאו של נבוכדנאצר 

מלך בבל בשנת 586 לפנה"ס.
סה"כ 19 פריטים: 16 דפים בודדים, 29X41 ס"מ; שני דפים כפולים, 
58X41 ס"מ בקירוב; חיתוך עץ בודד, 22.5X22.5 ס"מ. בכל הדפים 
חיתוכי עץ צבועים ביד )בשלושה מן הדפים מופיעים כמה חיתוכי 
הדפים  כתמים.  ומעט  קמטים  משתנה.  מצב  צבועים(.  שאינם  עץ 
הם  המשוקמים  )הקרעים  ואינטנסיבי  מקצועי  שיקום  עברו  כולם 
לעתים עם פגיעה או חסרון בטקסט(. שוליים קצוצים במספר דפים. 

פתיחה: $8000
הערכה: $12,000-15,000
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93. Panorama of Jerusalem - Oil Painting - Holland, 
19th Century

Panorama of Jerusalem as seen from the Mt. of Olives, 
attributed to Duval Levy. [Holland, 19th century]. 
Oil on canvas (signed, indistinct signature).
Enclosed is a description of the work from a catalog, 
where this painting is attributed to Duval Levy.
106.5X55.5 cm. Several defects and peeling paint.

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

93. פנורמה של ירושלים - ציור שמן - הולנד, המאה ה-19

 .Duval Levy-ל מיוחס  הזיתים,  הר  מכיוון  ירושלים  של  פנורמה 
]הולנד, המאה ה-19[. 

שמן על בד )חתום, חתימה לא ברורה(. 
מצורף תיאור של העבודה מתוך קטלוג, שם יוחס הציור לצייר בשם 

.Duval Levy
55.5X106.5 ס"מ. מספר פגמים וקילופי צבע. 

פתיחה: $5000
הערכה: $8000-10,000
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94. מפת-ענק של ארץ ישראל - לונדון, 1873-1874

 Juda( פונקענשטיין  יהודה  וערך:  הכין  ישראל.  ארץ  מפת   ;Land Canaan or the Promised Land  / כנען 
Funkenstein(. ]לונדון, 1873-1874. על המפה מצוין "תרל"ג"[. מהדורה שניה. 

מפה בפורמט חריג וגדול במיוחד )מטר על מטר ושלושים ס"מ( המורכבת מכמה גליונות המחוברים זה לזה. 
מתארת את ארץ ישראל משני צדי הירדן, עם שרטוט מסעם של בני ישראל ממצרים לכנען. בפינה השמאלית 
שמות  וצרפתית.  עברית  אנגלית,  ביידיש,  נדפסו  וההסברים  הכותרת  וסביבותיה.  ירושלים  מפת   - העליונה 

המקומות נדפסו בעברית ובצרפתית. 
וסימני קיפול. קרעים, חלקם חסרים, בשוליי ובקוי הקפל  106.5X136 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, קמטים 
)משוקמים שיקום מקצועי(. מספר קרעים משוקמים עם השלמות בטקסט. רישומים בפינה הימנית העליונה 

ובשוליים הימניים )לצד אחד הרישומים מודבק בול(. 
לאור 297. 

פתיחה: $2000
הערכה: $3000-5000

94. Large Map of Eretz Israel - London, 1873-1874

Land Canaan or the Promised Land. Prepared and edited by Juda Funkenstein. [London, 1873-
1874. The map is dated "5633"]. Second edition. 
Unusually large format map (meter x 1.3 meters), composed of several attached sheets. The 
map depicts Eretz Israel on both sides of the Jordan, delineating the journey of the Jews 
from Egypt to the Promised Land. Inset on the upper left corner - plan of Jerusalem and 
its surroundings. The title and explanatory text are printed in Yiddish, English, Hebrew and 
French. Place names are printed in English and French. 
136X106.5 cm. Good-fair condition. Stains, creases and fold lines. Tears (some open) to the margins 
and fold lines, professionally restored. Some restored tears, including restoration of text. Inscriptions in 
the upper right corner and the right margins (a stamp is pasted next to one of the inscriptions).
Laor 297. 

Opening price: $2000
Estimate: $3000-5000 
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95. אוסף תצלומים - מתפללים בכותל המערבי

עשרים ושבעה תצלומים של מתפללים בכותל המערבי בירושלים. 
1-14. ארבעה-עשר תצלומים מסוף המאה ה-19 בקירוב: 

· ארבעה תצלומים מאת פליקס בונפיס: שלושה )שונים( חתומים, 
מתוארים בצרפתית וממוספרים )245( בנגטיב; אחד חתום, מתואר 

)באנגלית ובצרפתית( וממוספר "1220" בנגטיב. 
בלונדון  ]פעלה   Fradelle & Young הצילום  חברת  של  תצלום   ·
ה-20[.  המאה  ראשית  ועד  ה-19  המאה  של  ה-80  משנות  החל 

מתואר )באנגלית( וממוספר )1680( בנגטיב. מוצמד לקרטון.
· תצלום מאת ל. פיורילו )L. Fiorillo(. חתום, מתואר )בצרפתית( 
וממוספר )105( בנגטיב. מוצמד לקרטון. בצדו השני של הקרטון - 

תצלום של מסגד עומר.
· תצלום מאת ג'אקומו ברוגי )Brogi(. ]1868 בקירוב[. מוצמד לדף 
 Album" עבה, ומתואר בצרפתית ובאיטלקית משני צדי הדף )מתוך

 .)"Della Palestina
 Rudolf הצלמים  של  עבה(  נייר  על  )מודפסים  תצלומים  שני   ·
 Lenhert & Landrock( חתומים   .Ernst Landrock-ו  Lehnert

Cairo( ומתוארים בנגטיב. ]שנות ה-20 בקירוב[. 
· The Wall of Wailing, Jerusalem, תצלום מתוך הפורטפוליו 

 F. ]Francis[ Frith's Photo-Pictures from the Lands of the
Bible. שני עותקים. 

· תצלום מתואר )באנגלית ובצרפתית( בנגטיב; אינו חתום. מודבק 
על לוח קרטון שבצדו השני תצלום של מסגד עומר. 

)באנגלית,  מתואר  חתום,  קולוני".  ה"אמריקן  צלמי  של  תצלום   ·
גרמנית וצרפתית( וממוספר בנגטיב. 

· תצלום נוסף, חתום בנגטיב. 
הראשונים  העשורים  מן  רובם  תצלומים.  שלושה-עשר   .15-27
של המאה ה-20; בודדים מהם צולמו, כפי הנראה, לאחר מלחמת 
ששת הימים. שניים מהם מודבקים על דף אלבום אשר בצדו השני 
בירושלים  העתיקה  העיר  של  האחד  נוספים,  תצלומים  מודבקים 

והשני של בית-לחם. 
חלקם  טוב.  כללי  מצב  משתנים.  ומצב  גודל  תצלומים.   27 סה"כ 
שניים  אלבום.  לדפי  מודבקים  או  נייר  או  קרטון  לדפי  מוצמדים 

נתונים בפספרטו. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $3000
הערכה: $4000-6000
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95. Photograph Collection - Worshippers at the Western Wall

the portfolio F. [Francis] Frith's Photo-Pictures from the 
Lands of the Bible. Two copies.

· Photograph, captioned (in English and French) in the 
negative; unsigned. Mounted on cardboard plate, on 
the back of which is a photograph of the Mosque of 
Omar.

· Photograph by the American Colony photographers. 
Signed, captioned (in English, German and French) and 
numbered in the negative.

· Additional photograph, signed in the negative.
15-27. Thirteen photographs. Most are from the first 
decades of the 20th century; a few were apparently 
taken after the Six-Day War. Two photographs are 
mounted on an album leaf, on the reverse of which are 
other photographs, one of Jerusalem's Old City and the 
other of Bethlehem.
Total of 27 photographs. Size and condition vary. Good 
overall condition. Some of the photographs are mounted on 
cardboard or paper leaves or glued onto album leaves. Two 
are in passe-partout frames.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $3000
Estimate: $4000-6000

Twenty-seven photographs of worshippers at the 
Western Wall in Jerusalem.
1-14. Fourteen photographs from ca. late 19th century:

· Four photographs by Felix Bonfils: three different 
photographs are signed, captioned in French and 
numbered (245) in the negative; one is signed, 
captioned (in English and French) and marked "1220" 
in the negative.

· Photograph by the photographic company Fradelle & 
Young [active in London from the 1880s to the early 20th 
century]. Captioned (in English) and numbered (1680) in 
the negative. Mounted on cardboard.

· Photograph by L. Fiorillo. Signed, captioned (in 
French) and numbered (105) in the negative. Mounted 
on cardboard. On the other side of the cardboard is a 
photograph of the Mosque of Omar.

· Photograph by Giacomo Brogi. [Ca. 1868]. Mounted 
on thick paper, captioned in French and Italian on both 
sides of the leaf (from "Album Della Palestina").

· Two photographs (printed on thick paper) by 
photographers Rudolf Lehnert and Ernst Landrock. 
Marked (Lenhert & Landrock Cairo) and captioned in 
the negative. [Ca. 1920s].

· The Wall of Wailing, Jerusalem, photograph from
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96. Collection of New Year's Greeting Cards and 
Postcards 

Collection of approximately 270 New Year's ("Shana 
Tova") greeting cards and postcards. Different 
publishers, locations and dates, 1884-1950, (most from 
the early decades of the 20th century).
Impressive varied collection, including postcards with 
paper cut-outs and fabric strips, cards with pictures 
of the sender, two greeting cards printed on a 
transparency, postcards with illustrations by different 
artists, and more.
19 postcards are undivided. Approximately 40 of the 
items were sent by post. 
Size and condition vary. Overall good condition. Stains and 
creases. Traces of glue on the backs of several postcards. 
Tears to the margins of about five postcards. One card with 
large tears.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $3000
Estimate: $5000-7000

96. אוסף גלויות ואגרות "שנה טובה" 

אוסף הכולל כ-270 גלויות ואגרות "שנה טובה". מו"לים, מקומות 
]רובן מן העשורים המוקדמים  ומועדי הדפסה שונים, 1884-1950 

של המאה ה-20[.
אוסף מגוון ומרשים, הכולל גלויות משולבות עם פיסות בד ומגזרות 
על  מודפסים  ברכה  כרטיסי  שני  השולח,  תמונת  עם  אגרות  נייר, 

שקף, גלויות עם איורי אמנים שונים, כ-35 כרטיסי ברכה, ועוד.
נעשה שימוש  מן הפריטים  בכ-40  אינן מחולקות.  הגלויות  מן   19

בדואר.
עקבות  וקמטים.  כתמים  טוב.  כללי  מצב  משתנים.  ומצב  גודל 
של  בשוליים  קרעים  ספורות.  גלויות  של  האחורי  בצדן  הדבקה 

כחמש גלויות. גלויה אחת עם קרעים גסים. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $3000
הערכה: $5000-7000
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97. אוסף תוי ספר

ישראל,  וארץ  ]אירופה   .)Ex libris( אוסף הכולל כ-1540 תוי ספר 
המאות ה-19 וה-20[. 

מהמחצית  אירופאיים רבים  ספר  תוי  הכולל  ומגוון,  איכותי  אוסף 
מקוריים  והדפסים  תחריטים  ביניהם  ה-20,  המאה  של  הראשונה 
מהונגריה  רבים  תוי-ספר  האמן(,  בידי  חתומים  )חלקם  רבים 

ומגרמניה, תוי-ספר של מוסדות וספריות ציבוריות, ועוד. 
מוטיבים  בעלי  איורים  כוללים  שלפנינו  באוסף  מהתוים  רבים 
יהודיים, נעשו לכבוד אספנים יהודיים או אוירו בידי אמנים יהודיים. 
מספר  מצורפים  עותקים.  במספר  מופיעים  מהפריטים  חלק 

תדפיסים מחקריים בנושא תוי-ספר. 
גודל ומצב משתנים. כ-1370 מתוי הספר מודבקים בצדם האחורי 

לדפי נייר. 

פתיחה: $7000
הערכה: $13,000-15,000

97. Collection of Bookplates

Collection of approximately 1540 bookplates (Ex Libris). 
[Europe and Eretz Israel, 19th and 20th centuries].
High-quality collection composed of many European 
bookplates from the first half of the 20th century. 
Includes many etchings and original prints (some signed 
by the artist), many bookplates from Hungary and 
Germany, of institutions and public libraries, etc.
Many of the bookplates in this collection have 
illustrations with Jewish motifs, which were made for 
Jewish collectors or were illustrated by Jewish artists. 
The collection includes several duplicates of some items. 
Enclosed are a number of research printings on the 
subject of Ex Libris.
Size and condition vary. Approximately 1370 of the Ex Libris 
are glued on paper.

Opening price: $7000
Estimate: $13,000-15,000
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98. מכתב בכתב-ידו וחתימתו של משה מנדלסון - ברלין, 1771

כסלו  ח'  ברלין,  מנדלסון.  משה  של  וחתימתו  בכתב-ידו  מכתב 
תקל"ב ]15 בנובמבר 1771[. גרמנית-יהודית.

מכתב ארוך )כתוב משני צדי הדף(, אשר נשלח אל קרובו אלחנן הרץ 
]מלייפציג[, ובו פורס מנדלסון את משנתו והגותו על מהות היהדות.
אישים  עם  מנדלסון  שניהל  פולמוסים  לשני  סמוך  נכתב  המכתב 
לפאטר;  )או  לאוואטר  קספר  יוהאן  עם  פולמוסו  האחד,  נוצריים. 
Lavater(, איש-דת נוצרי מציריך, אשר קרא למנדלסון להפריך את 
אמיתות הדת הנוצרית או לחילופין - להודות בנכונותה ולהמיר את 
הנוצרי  הפרקליט  נוסף  פולמוס  נגדו  ניהל  במקביל,  לנצרות.  דתו 
מפרנקפורט,   )Johann Balthasar Kölbele( קילבלי  בלטזר  יוהן 
שהיה ממתנגדיו החריפים של מנדלסון, ואשר קרא בכל הזדמנות 
לפילוסוף  כיאה  הנצרות  עול  את  עצמו  על  לקבל  למנדלסון 
במעמדו. בפולמוס הסוער עם לאוואטר, שהתנהל באגרות פומביות 
ערכי  ברוח  יהדותו,  על  בתוקף  מנדלסון  הגן  בציבור,  שהתפרסמו 
על  מבוססת  היהודית  הדת  כי  וטען  ימים,  אותם  של  ההשכלה 

התבונה, וזאת להבדיל מהנצרות שמבוססת על "התגלות". 
שהעסיקו  הרעיונות  על  לכתוב  מנדלסון  מוסיף  שלפנינו  במכתב 
אותו בעקבות הפולמוסים הנזכרים, וכותב בין היתר לאלחנן הרץ 
נתונה  היא  שכן  בעייתית  ו"נבואה"  "התגלות"  על  ההסתמכות  כי 
כי  כותב  הוא  סובייקטיביים.  ורגשות  אישיות  נגיעות  לפי  להטיה 
בבת  משגיחין  "אין  חז"ל  מאמר  וכי  לניסים,  נזקקת  אינה  היהדות 

קול" הוא "כלל ועקר דת ישראל".
נדפס ב"כל כתבי משה מנדלסון, הוצאת היובל" )הוצאת האקדמיה, 

ברלין, תרפ"ט(, כרך ט"ז, מכתב מס' 129, עמ' 152-153.
]1[ דף, כתוב משני צדיו. 22.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני 

קיפול. מספר קרעים קטנים.

פתיחה: $5000
הערכה: $8000-12,000
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98. Letter Handwritten and Signed by Moses Mendelssohn - Berlin, 1771

In the present letter Mendelssohn continues to reflect 
on the ideas that preoccupied him following the 
debates, writing to Elhanan Herz, among other things, 
that the reliance on "revelation" and "prophecy" 
is problematic since it is subject to bias according to 
personal inclinations and subjective emotions. He 
writes that Judaism does not require miracles, and that 
the statement by the Jewish Sages that "We pay no 
attention to a divine voice" is a "major principle of the 
Jewish religion".
Published in "Moses Mendelssohn Gesammelte 
Schriften, Jubilaumsausgabe" (Akademie-Verlag, Berlin, 
1929), Sechzehnter band, letter no. 129, pp. 152-153. 
[1] leaf, written on both sides. 22.5 cm. Good-fair condition. 
Stains. Folding marks. Some minor tears.

Opening price: $5000
Estimate: $8000-12,000

Letter handwritten and signed by Moses Mendelssohn. 
Berlin, [15 November 1771]. German in Hebrew letters.
The letter was written shortly following two debates 
conducted by Mendelssohn with Christian intellectuals. 
The first was his debate with Johann Kaspar Lavater, a 
Christian cleric from Zurich, who called on Mendelssohn 
to disprove the truths of the Christian religion, or 
admit its truthfulness and convert to Christianity. In 
parallel, Mendelssohn conducted another debate 
with the Christian solicitor Johann Balthasar Kölbele 
from Frankfurt, who was one of Mendelssohn's most 
outspoken opponents. Kölbele repeatedly called 
on Mendelssohn to convert to Christianity, as an act 
befitting a philosopher of his standing. In his turbulent 
debate with Lavater, conducted in letters open to the 
public, Mendelssohn staunchly defended his Judaism, 
in the spirit of the Jewish Enlightenment of those days, 
arguing that the Jewish religion is based on reason, as 
opposed to Christianity which is based on "revelation".
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99. Theodor Herzl - "The Jewish State" - First Hebrew Edition

"The Jewish State": [1] leaf (front wrapper), [2], IV, 82, IV 
("about Toshiah publications") pages. Back wrapper missing. 
"The Great Assembly": 111, [1] page. Approximately 17 
cm. Good condition. Stains on some of the pages (especially 
the wrapper). Creases and slight damage. Bottom left 
corner of the title page is missing. Stamps on one of the 
back endpapers; notes in ink and pencil on one of the front 
endpapers. Fabric covered cardboard binding, with leather 
spine (slightly damaged and loose). 

Opening price: $2000
Estimate: $5000-8000

The Jewish State [Der Judenstaat], a new solution to 
the Jewish problem, by Theodor Herzl, translated with 
permission of the author by Michael Berkowitz. Warsaw: 
"Toshiah", 1896. The front wrapper reads "5657". 
Bound together with "The Great Assembly, or the 
Second Zionist Congress in Basel", edited by Nahum 
Slouschz. Warsaw: "Toshia", 1898. Hebrew.
First Hebrew edition of the renowned book by Theodor 
Herzl discussing the Jewish problem and the need for a 
national-political solution. It was published as part of 
the series of "Sifrei-Am" by Toshiah publishing in the 
same year as the German edition.

- מהדורה עברית  היהודים"  "מדינת   - תיאודור הרצל   .99
ראשונה

בפתרון  חדשה  דרך   ,)Der Iudenstaat( היהודים  מדינת 
מיכל  ע"י  המחבר  מאת  מיוחד  ברשיון  מֻתרגם  היהודים,  שאלת 
בערקאוויטש ]ברקוביץ[. הוצאת "תושיה", ורשה תרנ"ו )1896(. על 

המעטפת: "תרנ"ז". 
נחום  בעריכת  בבזל,  השני  הקונגרס  או,  הגדולה,  כנסת  עם:  כרוך 

סלושץ. הוצאת "תושיה", ורשה תרנ"ט )1898(. 
הרצל  תיאודור  של  המפורסם  ספרו  של  ראשונה  עברית  מהדורה 
לאור  יצאה  מדיני-לאומי.  בפתרון  ובצורך  היהודים  בבעיית  הדן 
"תושיה", באותה שנה בה  כחלק מסדרת "ספרי-עם" של הוצאת 

יצאה לאור המהדורה הגרמנית. 
)"על   IV, 82, IV  ,]2[ קדמית(,  )מעטפת  דף   ]1[ היהודים":  "מדינת 
אחורית.  מעטפת  חסרה  עמ'.  'תושיה'(  מהוצאת  ספרים  אודות 
"כנסת הגדולה": 111, ]1[ עמ'. 17 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים 
קלים.  ופגמים  קמטים  המעטפת(.  בדף  )בעיקר  הדפים  מן  בחלק 
באחד  חותמות-דיו  חסרה.  השער  בדף  שמאלית-תחתונה  פינה 
מדפי הבטנה האחוריים; רישום בדיו ורישומים בעפרון באחד מדפי 
הבטנה הקדמיים. כריכת קרטון מחופה בד, עם שדרת עור )הכריכה 

מעט פגומה ורופפת(. 

פתיחה: $2000
הערכה: $5000-8000
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100. Theodor Herzl - "A Jewish State" - First American Edition of "Der Judenstaat" - New York, 1904

balcony of the Hotel Les Trois Rois in Basel, taken by 
E.M. Lilien.
XXII, 102 pages, 23 cm. Good condition. Gilt edges. Original 
blue cloth stiff cover, with gilt embossing of the book title and 
the author’s name. Slight defects to binding.

Opening price: $1500
Estimate: $2000-4000

A Jewish State, an Attempt at a Modern Solution of 
the Jewish Question, by Theodor Herzl. Preface and 
notes by Jacob De Haas. New York: The Maccabaean 
Publishing Co., 1904. First American edition. English. 
The first American edition of “Der Judenstaat” [The 
Jewish State], Herzl’s revolutionary manifesto of 
Zionism, in which he outlined his vision of a Jewish State 
in Eretz Israel.
Following the title page is a photograph of Herzl on the 

מהדורה   - היהודים"  "מדינת   - הרצל  תיאודור   .100
אמריקנית ראשונה - ניו-יורק, 1904

 A Jewish State, an Attempt at a Modern Solution of the
Jewish Question by Theodor Herzl. עם הקדמה והערות מאת 
 The Maccabaean הוצאת   .)Jacob De Haas( האז  דה  יעקב 
אמריקנית  מהדורה  אנגלית.   .1904 ניו-יורק,   ,Publishing Co.

ראשונה.
מהדורה אמריקנית ראשונה של "מדינת היהודים", ספרו המהפכני 
של הרצל, בו הוא משרטט את חזונו הציוני למדינה יהודית יצרנית 
בארץ ישראל ומתאר כיצד הוא רואה בדמיונו את המדינה העתידה 

לקום.
אחרי דף השער מופיע תצלום הפורטרט המפורסם של הרצל על 
מ.  א.  ע"י  שצולם  בבאזל,  המלכים"  "שלשת  במלון  חדרו  מרפסת 

ליליאן.
XXII, 102 עמ', 23 ס"מ. מצב טוב. חיתוך דפים מוזהב. כריכה קשיחה 

בזהב.  ומחברו  הספר  שם  הטבעת  עם  כחול,  מבד  נאה,  מקורית, 
פגמים קלים בכריכה. 

פתיחה: $1500
הערכה: $2000-4000
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101. Portrait of Albert Einstein by Hermann Struck 
- Lithograph Signed by Struck and Einstein

Hermann Struck (1876-1944). “Portrait of Albert 
Einstein.” Lithograph on handmade Japanese paper. 
1923.
Signed in pencil by Struck and numbered 55/150; signed 
and dated 1923 in pencil by Einstein.
24.5X20.4 cm (paper), matted to 33.5X29 cm. Good-fair 
condition. Creases, light stains to top corners. Professionally 
restored circa 2 cm tear in lower margin, not effecting image 
or signatures. Edition number faded.

Opening price: $2000
Estimate: $3000-5000

 - שטרוק  הרמן  מאת  איינשטיין  אלברט  דיוקן   .101
ליטוגרפיה חתומה בידי שטרוק ואיינשטיין

הרמן שטרוק )1876-1944(, דיוקן אלברט איינשטיין. ליטוגרפיה על 
נייר יפני )עבודת-יד(, 1923. 

בעפרון  55/150; חתומה  וממוספרת  בידי שטרוק  בעפרון  חתומה 
בידי איינשטיין )החתימה מתוארכת - 1923(. 

דף 20.4X24.5 ס"מ. נתון בפספרטו 29X33.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. 
ס"מ  כ-2  באורך  קרע  העליונות.  בפינות  קלים  כתמים  קמטים, 
בחלק התחתון )ללא פגיעה בתמונה או בחתימות(, משוקם שיקום 

מקצועי. מספור הליטוגרפיה דהוי. 

פתיחה: $2000
הערכה: $3000-5000
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102. מכתבים אל הרב אריה לוין - מאת לוחם לח"י אשר נידון למוות - ירושלים, 1944

שמואלביץ',  מתתיהו  הלח"י  לוחם  מאת  בכתב-יד,  מכתבים  שני 
ממוענים אל הרב אריה לוין. המכתבים נכתבו בתקופה בה נשפט 
שמואלביץ' בידי השלטונות הבריטים בגין פעילותו במחתרת ונידון 
)יולי  התש"ד  תמוז  י"א  מתוארך:  המכתבים  אחד  בתליה.  למוות 

1944(. השני נכתב, כפי הנראה, מעט קודם לכן. 
שני המכתבים נכתבו על נייר משבצות. האחד נכתב ברובו בעפרון, 
נפתח בפניה "רבי" וחתום "מתתיהו בן צבי חיים שמאלוויץ". השני 
נכתב בעט, ממוען ל"רבי לוין היקר!" וחתום "רפאל מתתיהו בן חיים 

צבי ושרה". 
במהלך  שמואלביץ'  של  רוחו  הלך  על  ללמוד  ניתן  המכתבים  מן 
המאסר והמשפט, על אמונתו בצדקת דרכו, על החשיבות שייחס 
את  לקבל  מוכנותו  ועל  לשלומו(  אחרים  של  )ולתפילתם  לתפילה 
דינו וכניעתו לדין-שמים. המכתבים מעידים גם על מאמציו של הרב 

אריה לוין, "רב האסירים", לסייע לשמואלביץ'. 
במכתב הראשון כותב שמואלביץ': "הד' במרומים יודע, כי כל מה 
שעשיתי, לא למעני עשיתי, כי אם כדי לקדש את שם ישראל... ואני 
מוכן לקדש את השם בכל נפשי ובכל לבבי, אפילו כשיטלו את נפשי 
לחרפה  כי  רחמים,  אבקש  לא  הגויים,  משפט  לפני  אכף  לא  ממני 

היא...". 
במכתב השני )המתוארך י"א תמוז( מתייחס שמואלביץ' למאמצים 
לבטל את עונש המוות-בתליה אשר נגזר עליו. הוא מתאר את מורת 
בכוונות  אני מאמין  )"אין  הצבאי  למפקד  הצ"ח  פניות  לנוכח  רוחו 
שבשעת  לי  "ספרת  לוין:  לרב  וכותב  זו..."(,  פניה  של  הטהורות 
זה  לשלומי.  שברך  מי  תפילת  מעלים  הכנסת  בתי  בכל  התפילה, 
עורר בי שמחה רבה. הרגשתי את עצמי פתאום כאילו הרבה מאוד 
יהודים טובים מאמינים פרשו איש איש את טליתו עלי ונעשה לי 
כל כך קל וכל כך טוב תחת לטליתות האלו, כאילו הוכנסתי תחת 

כנפי השכינה...". 
ועלה  )פולין(  לודז'  בעיר  נולד   )1921-1995( שמואלביץ'  מתתיהו 
)תנועת  פי"  על  "אף  עליית  במסגרת  נער,  בהיותו  ישראל  לארץ 
ההעפלה הבלתי ליגאלית של התנועה הרוויזיוניסטית(. עם הגעתו 
לארץ, בשנת 1938, הצטרף לפלוגת בית"ר, ומאוחר יותר, בעקבות 
הפילוג באצ"ל, הצטרף ללח"י. בשנת 1941 נעצר לראשונה ונשלח 
עם  יחד  הועבר,   1942 בשנת  מזרעה.  המעצר  למחנה  משפט  ללא 

מכן  לאחר  וכשנה  בלטרון,  למחנה המעצר  הלח"י,  אחרים מעצורי 
דרך  המחנה  מן  להימלט  שהצליחו  לח"י  חברי  עשרים  בין  היה 

מנהרה שחפרו. 
נעצר   1944 באפריל  אולם  במחתרת,  לפעילות  שב  הבריחה  לאחר 
ופצע  בשנית; זאת לאחר שנקלע לחילופי אש עם שוטרים בריטים 
את אחד השוטרים. שמואלביץ' ישב במאסר בכלא המרכזי בירושלים, 
כבמה  אותו  שימש  נרחב,  תקשורתי  לפרסום  זכה  אשר  ומשפטו, 
להצגת טיעוניו כנגד השלטון הבריטי. בסיום המשפט נידון למוות-

בתליה, אולם בעקבות לחץ ציבורי, שונה עונשו למאסר עולם. 
להימלט  ניסה   1947 ובשנת  עכו  לכלא  הועבר  מאסרו  במהלך 
הועבר  יותר  מאוחר  נתפס.  אולם  לכלא,  האצ"ל  כוחות  בפריצת 

לכלא ירושלים, משם נמלט בשנת 1948, יחד עם אסירים נוספים. 
מתווך  רצח  בעקבות  בשלישית  הבריטים  בידי  נעצר  שמואלוביץ' 
ילין  נתן  עם  )יחד   1948 בספטמבר  ברנדוט,  פולקה  הרוזן  האו"ם, 
מור(. השניים נשפטו באשמת ניהול ארגון טרור ונדונו למספר שנות 
מאסר, אך ניחונו ימים ספורים לאחר פרסום גזר דינם. בשנת 1972 
בתפקיד  שימש  ובהמשך  החרות,  לתנועת  שמואלוביץ'  הצטרף 

מנכ"ל משרד ראש הממשלה בימי מנחם בגין. 
לוין  אריה  הרב  הירושלמי",  "הצדיק  המכתבים:  מקבל 
ליטא  בישיבות  למד  פולין(,  )כיום  אורלא  יליד   ,)1885-1969(
ומנהל- ]מפקח  כמשגיח-ראשי  כיהן  לירושלים;  בבחרותו  ועלה 
רוחני[ בישיבת "עץ חיים" בירושלים; כונה "אבי האסירים" או "רב 
בתקופת  רשמי[  מינוי  לבסוף  ]שקיבל  מנהגו  שם  על  האסירים" 
המנדט הבריטי לצעוד רגלית בכל שבת ולבקר את האסירים בבתי 
הכלא הבריטיים, על מנת לעודד את רוחם. נודע במיוחד בביקוריו 

המנחמים והמעודדים אצל אסירי המחתרות ועולי הגרדום.
שני מכתבים. המכתב בעפרון: ]1[ דף, כתוב משני צדיו, 20.5 ס"מ. 
הקפל.  ובקוי  בשוליים  קרעים  וקמטים.  קיפול  סימני  בינוני.  מצב 
 21X12 כתמים. מספר משפטים חוזקו בעט. המכתב בעט: ]1[ דף
ס"מ. מצב בינוני-טוב. סימני קיפול, קמטים וכתמים. קרעים בקוי 

הקפל. 

פתיחה: $2000
הערכה: $6000-8000
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102. Letters to Rabbi Aryeh Levin from a "Lehi" Fighter Setenced to Death - Jerusalem, 1944

be detained at Latrun. About a year later he was among 
twenty Lehi members who managed to escape the 
internment camp via a tunnel they had dug.
After his escape he resumed his underground activities, 
but in April 1944 was arrested a second time, after 
having been caught in an exchange of fire with British 
police officers in the course of which he wounded one of 
the officers. Shmuelevitz was imprisoned at the central 
prison in Jerusalem, and his trial, which was extensively 
covered by the press, afforded him the opportunity to 
present his arguments against British rule. At the end 
of the trial he was sentenced to death by hanging, but 
following public pressure his sentence was mitigated to 
life imprisonment.
In the course of his imprisonment he was transferred 
to Acre Prison. In 1947 he attempted to escape during 
a raid by Irgun forces, but was caught. Later he was 
transferred to the prison in Jerusalem, whence he 
escaped in 1948, along with other prisoners.
Shmuelevitz was arrested for the third time by British 
forces following the assassination of U.N. mediator 
Count Folke Bernadotte in September 1948 (arrested 
together with him was Nathan Yellin-Mor). The two 
were tried for operating a terrorist organization and 
sentenced to a number of years in prison, but were 
pardoned a few days after their verdict was published. 
In 1972 Shmuelevitz joined the Herut Movement, and 
later served as Director General of the Prime Minister's 
Office under Menachem Begin.
Rabbi Aryeh Levin (1885-1969), Israeli rabbi and kashrut 
supervisor, born in Orla (today in Poland); called the 
"Father of the Prisoners" and "Rabbi of the Prisoners" 
due to his habit, during the British Mandate period, 
to walk each Sabbath to the British prisons to visit 
the Jewish prisoners, in order to uplift their spirits. 
He was particularly renowned for his consoling visits 
to the Underground Prisoners and the Olei Hagardom 
(members of the underground organizations who were 
sentenced to death by hanging).
Two letters. Letter in pencil: [1] leaf, written on both sides, 
20.5 cm. Fair condition. Folding marks and creases. Tears 
to margins and folding lines. Stains. Some sentences 
emphasized with pen. Letter in pen: [1] leaf, 12X21 cm. Fair-
good condition. Folding marks, creases and stains. Tears to 
folding lines.

Opening price: $2000
Estimate: $6000-8000

Two handwritten letters by Lehi fighter Matityahu 
Shmuelevitz, addressed to Rabbi Aryeh Levin. The letters 
were composed during the period when Shmuelevitz 
was tried by the British authorities for his underground 
activities and sentenced to death by hanging. One of 
the letters is dated: 11 Tammuz 5704 (July 1944). The 
second letter appears to have been written a short time 
earlier. Hebrew.
Both letters were written on graph paper. One, written 
mostly in pencil, opens with the address "Rebbe" and 
is signed "Matityahu Ben Zvi Hayim Shmulevitz". The 
second is written in ink and addressed to "Dear Rabbi 
Levin!". It is signed "Raphael Matityahu Ben Hayim Zvi 
and Sarah".
The letters reveal Shmuelevitz's mood during his 
imprisonment and trial, his belief in his cause, the 
importance he accorded to prayer (and to the prayers 
of others on his behalf), and his willingness to accept 
his own fate and divine law. The letters also reflect the 
efforts of Rabbi Aryeh Levin, the "Prisoners' Rabbi", to 
assist Shmuelevitz.
In the first letter Shmuelevitz writes: "G-d in Heaven 
knows that all I have done, I did not do for myself, but 
for the sanctity of Israel… and I am prepared to sanctify 
the name of G-d with all my soul and all my heart, even 
when my soul is taken away from me I will not bow 
down before the law of the goyim, I will not beg for 
mercy, for that is a disgrace…"
In the second letter (dated 11 Tammuz) Shmuelevitz 
writes of the efforts to mitigate the death sentence 
handed to him. He describes his dissatisfaction with the 
appeals of the Histadrut to the military commander ("I 
do not believe in the pure intentions of this appeal…"), 
and writes to Rabbi Levin: "You told me that during 
prayers, in all of the synagogues the worshippers recite 
the 'He who blessed' prayer on my behalf. That caused 
me great joy. I suddenly felt as if a great many good, 
pious Jews had each spread his tallit over me, and I felt 
so happy and carefree beneath those tallitot, as if I had 
been brought under the wings of the divinity…".
Matityahu Shmuelevitz (1921-1995) was born in Lodz 
(Poland) and immigrated to Eretz Israel as a youth, as 
part of the "Af Al Pi" [Despite It All] Aliyah (the illegal 
immigration enterprise of the Revisionist Movement). 
Upon arriving in Eretz Israel, in 1938, he joined the Betar 
Platoon, and later, following the split from the Irgun, 
joined the Lehi organization (Stern Gang). In 1941 he 
was arrested for the first time and sent without trial to 



196  |  מאי 2017

103. ספר עם הקדשה בכתב ידו של יוני נתניהו

"עיר המזל", מאת אליעזר וויזל ]אלי ויזל[. הוצאת "עם עובד", תל-
אביב, 1964.

בדף הראשון של הספר מופיעות שתי הקדשות בכתב יד:
מתקופת  בהוקרה,  יונתן,  "לנתניהו   :1967 יוני  מחודש  הקדשה   ·

שהותך בביח' צפת, יוני 1967".
· הקדשה בכתב ידו של יוני נתניהו, מתאריך מאוחר יותר: "ליעלי, 
ממני". על גבי הכריכה האחורית נכתב הביטוי: "מזל שיש מזל", כפי 

הנראה, אף הוא בכתב ידו של יוני נתניהו.
כפי העולה מן ההקדשה, הספר שלפנינו ניתן לנתניהו לאחר שנפצע 
דחוף  לטיפול  ונשלח  בג'לבינה(,  )בקרב  הימים  ששת  במלחמת 
בבית-חולים בצפת. בהמשך, העניקֹ יוני נתניהו את הספר לאישה 
הנזכרת, והוסיף לו את ההקדשה "ליעלי, ממני" ואת מטבע הלשון 

שעל הכריכה האחורית.
ראש  נתניהו  בנימין  של  אחיו   .)1946-1976( נתניהו  )יוני(  יונתן 
ובעל  מטכ"ל  סיירת  מפקד  הצנחנים,  חיל  קצין  ישראל.  ממשלת 
ב"פעולת סמוע", בהשמדת  נטל חלק  היתר,  בין  "עיטור המופת". 
החרמון  כיבוש  בקרב  הימים,  ששת  במלחמת  הסורי  הקומנדו 
במלחמת יום הכיפורים ובמבצע "אביב נעורים". בשנת 1976 נתמנה 
נתניהו לפקד על "מבצע אנטבה" לשחרור 105 בני ערובה ישראליים 
שמטוסם נחטף לשדה התעופה אנטבה שבאוגנדה )אפריקה(. בשל 
השתבשות הפעולה, נטל יוני נתניהו את הובלת ההסתערות ונורה 
מאש חייל אוגנדי. זמן קצר לאחר מכן נהרג מפצעיו )בעקבות מותו 

הוענק למבצע השם "מבצע יונתן"(. 
וטקסים  ספרים  סרטים,  בעשרות  הונצחה  נתניהו  יוני  של  דמותו 

ממלכתיים, וזכתה לימים למעמד מיתולוגי במורשת צה"ל. 
]1[ עמ'. 18 ס"מ. מצב טוב. כתמים וקמטים קלים. קרע קל   ,185
בשוליים העליונים של הדף הראשון. קונטרס אחד מנותק )עמודים 

153-160(. כתמים וקמטים על העטיפה.

פתיחה: $1500
הערכה: $7000-10,000

division, and Medal of Distinguished Services awardee. 
He took part in the "Samoa Operation", the destruction 
of Syrian command posts during the Six-Day war, the 
capture of Mt. Hermon during the Yom Kippur War, and 
the "Spring of Youth" operation. In 1976, Netanyahu 
was named commander of Operation Entebbe, 
an attempt to free 105 hostages taken prisoner in 
Entebbe, Uganda. The mission was successful, with 102 
prisoners freed, but Netanyahu was killed in crossfire. 
The operation was subsequently renamed "Operation 
Yonatan" in his honor.
The character of Yonatan Netanyahu has been 
immortalized in dozens of films, books and government 
ceremonies, and has been awarded almost mythological 
status by the IDF.
185, [1] pages. 18 cm. Good condition. Stains and some 
creases. Small tear at the upper margin of the first page. One 
signature (pp 153-160) is detached. Stains and creases on the 
cover.

Opening price: $1500
Estimate: $7000-10,000
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103. Book with Handwritten Dedication by Yoni 
Netanyahu

"The Town Beyond the Wall" by Ellie Weisel. Tel Aviv: 
Am Oved, 1964.
On the first page are two handwritten dedications: 

· Dedication dated June 1967: "To Netanyahu Yonatan, 
in gratitude, from your stay in the Tzfat hospital, June 
1967."

· Dedication in the handwriting on Yoni Netanyahu 
from a later date: "To Yaeli, from me". On the cover is 
written, in Hebrew, "It's lucky that there is luck", (a play 
on the book's Hebrew title, City of Luck), apparently in 
Netanyahu's handwriting as well. 
As can be deduced from the dedications, the book 
was given to Netanyahu during his recovery in a Tzfat 
hospital from wounds received at the battle of Jalabina 
during the Six Day War. At a later point, Netanyahu gave 
the book to the woman mentioned in his dedication. 
Yonatan (Yoni) Netanyahu (1946-1976), brother of the 
Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu, was an IDF 
paratrooper officer, commander of the Special Forces 

103b

104. אוסף אוטוגרפים ומכתבים חתומים - תקופת הישוב 
ומדינת ישראל

עד   1872 ישראל,  מארץ  רובם  חתומים.  ומכתבים  אוטוגרפים   46
שנות ה-80 של המאה ה-20. 

העוסקים  כאלה  ביניהם  מעניינים,  מכתבים  הכולל  מגוון  אוסף 
בתקופת הישוב - בציונות ובמוסדות הלאומיים, בשלטונות המנדט, 
מדינת  הקמת  שלאחר  מהתקופה  מכתבים  וכן  ועוד,  בהסתדרות, 
ומכתבים  חתימות  לצד  ובמדיניות,  בפוליטיקה  העוסקים  ישראל, 

הקשורים לעולם האמנות, הספרות, התיאטרון, ועוד.
האוסף כולל, בין היתר, שני מכתבים חתומים בידי משה מונטיפיורי, 
מאיר  יפה,  בצלאל  ד"ר  מאת  מכתבים  שינקין,  מנחם  מאת  גלויה 
ארתור  טהון,  יעקב  בנטואיץ',  יוסף  ילין,  דוד  שרת,  משה  דיזנגוף, 
רופין, דב יוסף, מנחם אוסישקין, מנשה מאירוביץ, אברהם הרצפלד, 
ארוכים(,  )חלקם  בן-גוריון  מדוד  מכתבים  ארבעה  קיש,  פרדריק 
מכתבים ממנחם בגין, אוטוגרף של משה דיין, וכן מכתבים מגרשום 
שלום, ישעיהו ליבוביץ, זאב וילנאי, יצחק בן-צבי, מרטין בובר, יצחק 

למדן, ואחרים.
בין המכתבים נמצאים מספר מכתבים בעלי תוכן מעניין במיוחד, 
שינקין להתארגנות  בו מתייחס מנחם   1907 דוגמת מכתב משנת 
התנועה הציונית בארץ )בעקבות הקונגרס הציוני השמיני(, מכתב 
מאת דוד בן-גוריון מיום 6 ביוני 1967 )יום לאחר פרוץ מלחמת ששת 
הימים(, בו הוא כותב כי לוי אשכול אינו ראוי להיות ראש ממשלה 
ושר בטחון, וכי משה דיין הוא שראוי להיות יורשו, ומכתבים נוספים. 

רשימה מפורטת של המכתבים תישלח לפי בקשה.
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $7000
הערכה: $8000-12,000
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104. Collection of Autographs and Signed Letters - the Yishuv and the State of Israel

from Moshe Dayan, and letters from Gershom Shalom, 
Yeshayahu Leibowitz, Ze'ev Vilnai, Martin Buber, 
Yitzchak Ben-Zvi, Yitzchak Lamdan, and others. Among 
the letters are several with exceptionally interesting 
content, such as a 1907 letter from Menachem Sheinkin 
discussing the Zionist organization in Eretz Israel 
following the 8th Zionist Congress, a letter from David 
Ben-Gurion dated June 6, 1967, (a day following the 
outbreak of the Six-Day War), contending that Levi 
Eshkol was unfit to serve as Prime Minister and Defense 
Minister, and should abdicate in favor of Moshe Dayan, 
and others.
A detailed list of letters will be sent upon request.
Size and condition vary.

Opening price: $7000
Estimate: $8000-12,000

46 autographs and signed letters. Most are from Eretz 
Israel, 1872-1980s. 
Varied collection including interesting letter dealing 
with various time periods in Eretz Israel – the Yishuv, 
the establishment of the National institutes, the British 
Mandate, the Histadrut, as well as the establishment 
of the State of Israel and the subsequent years. Some 
letters deal with politics and statesmanship, while 
others deal with art, literature, and theater. 
The collection includes, among others, two letters 
signed by Sir Moses Montefiore, a postcard from 
Menachem Sheinkin, and letters from Dr. Bezalel Yaffe, 
Meir Dizengoff, Moshe Sharett, David Yellin, Joseph 
Bentwich, Jacob Thon, Arthur Ruppin, Dov Joseph, 
Menachem Ussishkin, Menashe Meirovitz, Avraham 
Herzfeld, Frederick Kisch, four letters from David Ben-
Gurion, letters from Menachem Begin, an autograph 
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105. אלבום תצלומים של חייל "משטרת הסדר" בגרמניה הנאצית - תצלומי יהודים בגטאות - גרמניה ופולין, 1940-1942

 Polizei Bataillon(  310 השיטור  גדוד  חייל  של  תצלומים  אלבום 
310( של "משטרת הסדר" )Ordnungspolizei( בגרמניה הנאצית. 

אורניינבורג, גדנסק ומקומות נוספים בפולין, 1940-1942.
129 תצלומים, חלקם מתוארים ומתוארכים בגב, מסודרים באלבום 

)מן התקופה(. 
שניזוקו  ערים  ואנשיה,  הגדוד  מפקדת  מתועדים  בתצלומים 
הקצונה  והווי  קברט  מופעי  הוורמאכט,  חיילי  תנועת  במלחמה, 
הגרמנית. בנוסף, כולל האלבום כחמישה-עשר תצלומים של יהודים 

בגיטאות, בהם דמויות יהודים, עגלת מתים ודוכן ברחוב יהודי.
 ,1940 בשנת  הוקם  הסדר"  "משטרת  של   310 השיטור  גדוד 
לשמש  חייליו  נשלחו  פולין  כיבוש  עם  חלקי.  צבאי  ככוח  והוכשר 

בערים  ופעלו  האזרחית,  באוכלוסייה  הקשורות  משימות  במגוון 
ביצעו  בהם  אחרים,  ומקומות  לבוב  רווה-רוסקה,  צ'נסטוחובה, 

סדרת מעשי הרג ופשעי מלחמה. 
מצורפים: ארבעה תצלומים משנת 1947, בגודל 8.5X13 ס"מ.

פגומה  כריכה  ס"מ.   31X13.5 בגודל  אלבום  תצלומים.   133 סה"כ 
בממוצע.  ס"מ   8.5X6 בגודל  תצלומים  בשוליים.  קרעים  עם  מעט, 
מצב כללי טוב. כתמים על תצלומים ספורים וקרע בשולי תצלום 

אחד.

פתיחה: $4000
הערכה: $5000-7000
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106. הגדה לא מסורתית - "השומר הצעיר" בבריסל, 1946

"עדת  הוצאת  פסח.  של  הגדה   /  Hagadah Pour Pessach
הבוגרים" של תנועת "השומר הצעיר" בבלגיה, קן בריסל. בריסל, 

תש"ו )1946(. צרפתית ועברית )עם שערים בשתי השפות(. 
מרבית  איורים.  עם  בסטנסיל,  משוכפלת  מסורתית,  לא  הגדה 

ההגדה בצרפתית, עם כותרות ומספר קטעים בעברית. 
ההגדה כוללת טקסטים מעניינים בנושא השואה ובנושא השאיפה 
 Cher chaver( "לעלות לארץ ישראל. ביניהם: מכתב "לחבר בגלות
)"זכרו שלפני שלוש שנים גטו  du galout( עם אזכור לגטו ורשה 
הסדר  בליל  מצות  היו  לא  נגדנו...  פעלו   SS-ה באש...  עלה  ורשה 
חופשיים  חופשיים...  הרגשנו  לטבח!  כשה  הלכנו  לא  אולם  ההוא 
אחד  אדוק,  )אחד  הבנים  ארבעת  בשם  קטעים  כרצוננו..."(;  למות 
)"מיואש מה  ואחד שומר(, אשר באחד מהם  מיואש  משכיל, אחד 
שארצח?...  כדי  לפולין?  לשוב  בפני.  סגור  "הכל  נכתב  אומר"(  הוא 
מה  היטב...  גרמניה שמורים  גבולות  בפני,  סגורה  פלשתינה  לא!... 
יהיה עלינו?"; קטע בשם "מדוע רודפים את היהודים"; קטע בשם 
של  האוונגרד  היא  "הציוניות  במשפט  המסתיים  היינו"  "עבדים 

מאבקו של העם היהודי לחירות"; וקטעים מעניינים נוספים. 
לאחר הקטע "רבן גמליאל היה אומר" נוסף הטקסט: "השומר אומר, 
חמשה דברים יש בחיינו, ואלה הם: ארץ ישראל, שקל, ק.ק.ל, מגדל, 
אניה". בעמודים הבאים קטעים העוסקים בחמשת הסעיפים הנ"ל 
)על משקל "מצה זו" ו"מרור זה"(, ומשולבים בהם איורים של אניה 
ציוני(,  )שקל  תש"ח"  "שקל  תוית  ישראל,  ארץ  לחופי  המפליגה 

קופת קק"ל, ועוד. 
בין דפי ההגדה נכרך דף בכתב-יד, בעברית ובצרפתית, עם מילות 
השיר "אנו שרים לך מולדת". לאורך ההגדה נוספו רישומים באותו 
כתב-יד, בעברית, ובהם הנחיות לקריאת ההגדה )שמות הקוראים 

כל קטע וקטע ושמות שירים(. 
]23[ דף, 27 ס"מ + ]1[ דף בכתב יד, 21 ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה 

בחלק מהדפים. פיסת נייר מודבק בשדרה.
אינה ידועה ביבליוגרפית. 

פתיחה: $3000
הערכה: $5000-7000

105. Photo Album of a Member of an 
Ordnungspolizei Battalion in Nazi Germany - 
Photos of Jews in Ghettos - Germany and Poland, 
1940-1942

Photo Album of a soldier in the Polizei Bataillon 310 
of the Ordnungspolizei in Nazi Germany. Oranienburg, 
Gdansk and other locations in Poland, 1940-1942.
129 photographs, several with captions and descriptions 
on the reverse, in a contemporary album. The 
photographs depict the members of the battalion and 
its commanders, cities damaged by the war, movements 
of the Wehrmacht, officers' formations, and cabaret 
entertainment for the soldiers. The album also includes 
15 photographs of Jewish ghettoes, including portraits 
of Jews, wagons transporting corpses, and a stall in the 
ghetto.
Polizei bataillon 310 was established in 1940 as a 
paramilitary force. With the conquest of Poland its 
soldiers were posted to police the civilian population 
in various Polish cities including Gdansk, Czestochowa, 
Rava-Ruska, L'viv and others. In many of these locations 
the battalion freely killed civilians and perpetuated 
other war crimes. 
Enclosed are four photographs from 1947, 13X8.5 cm.
Altogether 133 photographs. Album size: 31X13.5. cm. 
Slightly damaged binding, with tears to the margins. Average 
photograph size is 8.5X6 cm. Overall good condition. Stains 
on several photographs; one photograph has a tear on the 
margin.

Opening price: $4000
Estimate: $5000-7000 
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106. Non-Traditional Haggadah - "Hashomer Hatzair" in Brussels, 1946

Haggadah also includes a paragraph entitled "Why the 
Jews are persecuted" and a paragraph entitled "We 
were slaves", which concludes, "Zionism is the Avant-
garde of the Jewish Nation's battle for freedom." 
Following the paragraph, "Rabban Gamliel stated," is 
- "The Shomer states: these are the five things in our 
lives; Eretz Israel, the shekel, the Jewish National Fund, 
the tower and the ship". Each of these five is further 
expanded upon. Included are illustrations of a ship 
making its way to Eretz Israel, a 1948 shekel, ("Zionist 
shekel"), a JNF box, and more.  
A handwritten page is bound with the Hagaddah, 
containing the song "We sing to you, our homeland", 
in Hebrew and French. The Haggadah contains notes 
in the same handwriting, with directions for the Seder 
(names of the readers, songs).
[23] leaves, 27 cm. + [1] handwritten leaf, 21 cm. good 
condition. Foxing on several pages. Paper strip attached to 
the spine.
Bibliographically unknown.

Opening price: $3000
Estimate: $5000-7000

"Hagadah Pour Pessach", Passover Haggadah published 
by the "Adat HaBogrim" (graduates) of "Hashomer 
Hatzair" in Belgium, Brussels branch. Brussels, 1946. 
French and Hebrew, with title pages in both languages.
Non-traditional Haggadah, stenciled, with illustrations. 
Most of the Haggadah is in French, with titles and 
several paragraphs in Hebrew. 
The Haggadah includes several interesting paragraphs 
concerning the Holocaust and the desire to move to 
Eretz Israel. These include a letter to a friend in exile 
("Cher chaver du galout), with a reminder of the 
Warsaw Ghetto ("Remember how three years ago the 
Warsaw Ghetto went up in flames…the SS attacked 
us…there were no matzot that year for the Pesach 
seder, but we did not go like sheep to the slaughter! 
We felt free…free to die as we chose…"). There are also 
paragraphs from "the four sons" (one religious, one 
intellectual, one who has despaired and one Shomer 
member). In one of them is written: "The one who has 
despaired; what does he say? All the gates are closed 
before me? Shall I return to Poland to be killed? No! 
Eretz Israel is closed before me; the German orders 
are heavily guarded… what will become of us?". The
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107. Advertising Poster for the Exhibition "Degenerate Art" - Chemnitz, 1939

of the best modern artists of the first half of the 20th 
century, among them Matisse, Picasso, Munch, Chagall, 
Kandinsky and others. After the show closed in Munich, 
it travelled to other cities in Germany and Austria, 
until 1941. Each time, the composition of the displayed 
works was slightly changed; prior to each exhibition 
propagandistic materials were published, such as 
pamphlets and posters (including the present poster). 
Throughout the years of its display, the exhibition was 
visited by over two million people.
118X83 cm. Good condition. Folding marks and creases. 
Stains. A number of small tears to folding lines. Two tears 
about 3 cm long to lower margins.

Opening price: $10,000
Estimate: $12,000-15,000 

Advertising poster for the exhibition "Degenerate Art" 
(Entartete Kunst) in Chemnitz, Germany. Chemnitz: 
Großdruckerei Pickenhahn, [1939]. German.
The poster's illustration depicts a modern sculpture, 
with a stereotypical Jewish figure lurking behind it. 
The illustration is signed in print: "Rud Hermann 1938" 
[designed by artist Rudolf Hermann].
Surrounding the illustration are details concerning the 
exhibition – its opening date, hours and more. Also 
noted is that children under 18 are prohibited from 
entering.
The exhibition "Degenerate Art" opened in Munich 
in July 1937, displaying about 650 works by about 
100 artists, confiscated from museums and galleries 
throughout Germany. The intention was to show all 
that was seen by the Nazi Party as degenerate and  
perverse in modern art, and it included the works

 - מנוונת"  "אמנות  לתערוכה  פרסום  כרזת   .107
קמניץ, 1939

 Entartete( מנוונת"  "אמנות  לתערוכה  פרסום  כרזת 
 ,Großdruckerei Pickenhahn בקמניץ. דפוס )Kunst

קמניץ )Chemnitz, גרמניה(, ]1939[. גרמנית. 
כשמאחוריו  מודרני,  פסל  מתאר  הכרזה  שעל  האיור 
חתום  האיור  יהודי.  של  סטריאוטיפית  דמות  אורבת 
האמן  בידי  ]עוצבה   "Rud Hermann 1938" בדפוס: 

רודולף הרמן[. 
סביב האיור נדפסו פרטים אודות התערוכה - תאריכי 
הכניסה  כי  מצוין  כן  ועוד.  הפתיחה,  שעות  פתיחתה, 

אסורה לילדים מתחת לגיל 18. 
 1937 ביולי  נפתחה במינכן  מנוונת"  "אמנות  התערוכה 
שהוחרמו  אמנים,  כמאה  של  יצירות  כ-650  והציגה 
התערוכה  מטרת  גרמניה.  ברחבי  וגלריות  ממוזיאונים 
היתה להציג את כל מה שנתפש בעיני המפלגה הנאצית 
כמנוון וסוטה באמנות המודרנית, והוצגו בה יצירות של 
של  הראשונה  המחצית  של  המודרניים  האמנים  מיטב 
שאגאל,  מונק,  פיקאסו,  מאטיס,  ביניהם  ה-20,  המאה 
קנדינסקי, ואחרים. לאחר סגירת התערוכה במינכן, היא 
שנת  עד  ובאוסטריה,  בגרמניה  נוספות  בערים  נדדה 
המוצגות,  היצירות  הרכב  מעט  שונה  פעם  בכל   .1941
כגון  תעמולתיים  חומרים  נדפסו  תערוכה  כל  ולקראת 
שנות  לאורך  שלפנינו(.  הכרזה  )ובהן  וכרזות  חוברות 

הצגתה ביקרו בתערוכה למעלה משני מיליון אנשים. 
83X118 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים. כתמים. 
מספר קרעים קלים בקוי הקפל. שני קרעים באורך כ-3 

ס"מ בשוליים התחתונים. 

פתיחה: $10,000
הערכה: $12,000-15,000
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108. Poster - Opening of the First "Levant Fair", 
1932

Advertising poster for the official opening of the "First 
Levant Fair". "HaPoel HaTzair" cooperative press, Tel 
Aviv, 1932. Hebrew, English and Arabic.
Poster printed in red, yellow and blue. On the left is the 
"flying camel" emblem. Printed in the center are the 
event details: "Official opening by H.E. [His Eminence] 
the High Commissioner on 7th April 1932…"
70X100 cm. Good condition. Folding marks, creases to 
margins and a number of light paint stains. Some small tears 
to margins. Tears (some open), professionally restored, to 
folding lines and margins.

Opening price: $1800
Estimate: $3000-4000

108. כרזה - פתיחת "יריד המזרח" הראשון, 1932

כרזת פרסום לפתיחתו הרשמית של "יריד המזרח הראשון". דפוס 
אנגלית  עברית,   .1932 תל-אביב,  הצעיר",  "הפועל  קואופרטיבי 

וערבית. 
כרזה מודפסת בצבעים אדום, צהוב וכחול. מימין מופיע סמל "הגמל 
המעופף", ובמרכז נדפסו פרטי האירוע: "פתיחה רשמית ע"י ה. מ. 

]הוד מעלתו[ הנציב העליון ב-7 באפריל 1932...". 
100X70 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול, קמטים בשוליים ומספר כתמי 
חסרים(  )חלקם  קרעים  בשוליים.  קלים  קרעים  כמה  קלים.  צבע 

משוקמים שיקום מקצועי בקוי הקפל ובשוליים.

פתיחה: $1800
הערכה: $3000-4000
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"יריד המזרח", 1936 - כרזה בעיצוב אוסקר   .109
לקס

מונזון,  ליט.  דפוס  המזרח".  "יריד  לקראת  פרסום  כרזת 
ירושלים, 1936. עיצוב: אוסקר לקס )חתום בדפוס(. 

מופיע  במרכז  וצהוב.  לבן  כחול,  בצבעים  מודפסת  כרזה 
סמל הגמל המעופף, תחתיו: "אסיה / אפריקה / אירופה". 
קרעים  וקמטים.  קיפול  סימני  טוב.  מצב  ס"מ.   66X97
ומספר  קלים  קרעים  קילופים,  חותמת-דיו.  בשוליים. 

פיסות נייר מודבקות בגב הכרזה.

פתיחה: $1800
הערכה: $3000-5000

109. "Levant Fair", 1936 - Poster Designed 
by Oskar Lachs

Poster advertising the "Levant Fair". Monsohn 
Lithographic Press, Jerusalem, 1936. Designed 
by Oskar Lachs (signed in print).
Poster printed in blue, white and yellow. In the 
center appears the "flying camel", above the 
words, "Asia / Africa / Europe".
97X66 cm. Good condition. Fold lines and creases. 
Tears at margins. Ink stamp. Peeling, slight tearing 
and a few pieces of paper glued on verso.

Opening price: $1800
Estimate: $3000-5000
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110. Peretz Ruschkewitz - "Tel Aviv Port" - Sketch 
for a Cut-out Sheet

"Tel Aviv Port", original sketch for a cut-out sheet, 
created by Peretz Ruschkewitz. [ca. 1946]. 
Ink and watercolor on heavy paper. Signed: 
"Ruschkewitz". 
Lovely colorful illustrations of boats and buildings at the 
Tel Aviv seaport. The illustrations were designed to be 
cut out and folded and are part of a series of game-
boards created and published by Ruschkewitz in 1946. 
Enclosed is the final sheet printed by "Parsai" in Tel Aviv, 
1946. The sketch differs from the final printed sheet – 
some of the drawings have been printed with slight 
alterations to color and design, and some were replaced 
with other illustrations. 
Sketch: 47.5X35 cm. Good-fair condition. Creases. Vertical 
fold. Many stains. Slight damage to the margins and tears 
along the fold-line (approx. 4.5 cm. tears along the fold line 
on the upper and lower halves of the sheet). 
Final printed sheet: approx. 49X34.5 cm. Good condition. 
Stains and slight damage.

Opening price: $2000
Estimate: $4000-6000

110. פרץ רושקביץ - "נמל תל-אביב" - מתווה מקורי ללוח 
גזירה

פרץ  ידי  מעשה  גזירה,  ללוח  מקורי  מתווה  תל-אביב",  "נמל 
רושקביץ. ]1946 בקירוב[. 

דיו וצבע מים על נייר עבה. חתום: "רושקביץ".
איורים צבעוניים נאים של ספינות ומבנים בנמל תל-אביב. האיורים 
אשר  לוחות-משחק,  מסדרת  כחלק  ונעשו  ולקיפול  לחיתוך  נועדו 

רושקביץ הוציא לאור בשנת 1946. 
מצורף: הלוח הסופי אשר נדפס בדפוס "פרסאי" בתל-אביב, 1946. 
המתווה שלפנינו שונה מן הלוח הסופי - כמה מן האיורים נדפסו 
בשינויים קלים, בשינויי צבע וסדר, וכמה מהם הושמטו או הוחלפו 

באיורים אחרים. 
אנכי.  קפל  קו  קמטים.  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   47.5X35 מתווה: 
)קרעים  הקפל  בקו  וקרעים  בשוליים  קלים  פגמים  רבים.  כתמים 
באורך כ-4.5 ס"מ לאורך קו הקפל, בחלק העלין ובחלק התחתון 
כתמים  טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   49X34.5 מודפס:  לוח  הלוח(.  של 

ופגמים קלים. 

פתיחה: $2000
הערכה: $4000-6000
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Instructions for Absentee Bidding: 
This form is intended for those who wish to 
participate in the auction but cannot attend 
it in person and wish to place an absentee bid 
or for those who wish to participate by phone. 
Completing this form constitutes an order to 
Kedem Auction House Ltd. to purchase the listed 
lot/s on behalf of the bidder for the lowest price 
possible and never for more than the maximum 
amount indicated in the form.
Completing this form obligates the bidder to 
purchase the listed lot/s at the opening price in the 
event that no other bids on the lot/s were placed 
by other potential buyers. Kedem will do its best 
to place the bids as instructed but cannot accept 
liability for error or failure in doing so. 
Bids are in accordance and subject to the conditions 
of purchase, as detailed at “terms of sale” section. 
Bids should be placed according to the following 
increments.
Buyers Premium: 23%.
I have read and agree to the terms of sale.

הנחיות להגשת הצעת מחיר:
אך  במכירה  להשתתף  למבקשים  מיועד  הטופס 
במכירה  להשתתף  למבקשים  או  מלהגיע  מהם  נבצר 
של  הוראה  מהווה  הטופס  מילוי  הטלפון.  באמצעות 
בע"מ  פומביות  מכירות  בית   - לקדם  ההצעה  מגיש 
לרכוש עבורו את הפריט/ים המופיעים בו, וזאת במחיר 
המחיר  על  יעלה  שלא  ובלבד  האפשרי  ביותר  הנמוך 
המירבי המפורט להלן. מילוי הטופס מהווה התחייבות 
של מגיש ההצעה לרכוש את הפריט במחיר הפתיחה 
במקרה בו לא תהיה כל הצעה נוספת לרכישת הפריט 
מצד קונים אחרים. קדם תעשה כמיטב יכולתה למלא 
אחר ההוראות. אולם, לא תוטל עליה שום אחריות בגין 

אי ביצוע הוראות הצעת המחיר. 
את ההצעה יש להגיש במדרגות קבועות עפ"י הטבלה 

שלהלן. 
עמלת הקניה היא 23%.

המופיעים  המכירה  תנאי  את  קראתי  כי  מאשר  הנני 
בקטלוג ואני מסכים להם.

Auction No. 55 'מכירה מסAuction No. 55 'מכירה מס
Part   I  חלק        

Tel

Email

Signature

Faxטלפון פקס

דואר אלקטרוני

חתימה

Cellular

ID/Passport No.

Date

 סלולרי

ת.ז./דרכון

תאריך

Full Name Addressשם מלא כתובת

Absentee / Telephone Bidding Form

טופס הצעת מחיר לפריטים

Absentee bidPhone Participation
השתתפות טלפוניתהצעה בכתב

 Bid Incrementsמדרגות הצעת מחיר:

מדרגהמחיר פתיחה
Opening PriceBid Increments 

$500-1,000$50

$1,000-2,000$100

$2,000-5,000$200

$5,000-10,000$500

$10,000-20,000$1000

$20,000-50,000$2000

$50,000-100,000

$100,000+

$5,000

$10,000

Item No.Name and Description of ItemMax. Offered Price in US$

Tiebreaker שם ותיאור הפריטמספר פריט

שוויון שובר 

*מחיר מירבי מוצע ב- $

* Not including commission and VAT *לא כולל עמלה ומע"מ

* Absentee bids which do not fall on the increments may be lowered   
   to the next acceptable increment

*הצעות שלא במדרגות המחיר תעוגלנה כלפי מטה

* Absentee bids must be placed by 2:00 pm on the day of the auction * הצעות תתקבלנה רק עד השעה 14:00 ביום המכירה



Terms of Saleתנאי מכירה

 the purchaser has fully filled his payment obligations as set out in these 
 conditions.
16. “Kedem” will represent, free of charge, potential purchasers who do not 
 wish or who are unable to attend the auction. These potential purchasers 
 are requested to complete the Rights to Bid form in the catalogue or 
 website, no later than one day prior to auction. “Kedem” will not be 
 liable, under no circumstances, for any error, emissions in connection therewith. 
 Absentee bidding forms will be received no later than 3 hours before the auction.
17. Any potential purchaser who wishes to participate in the auction via 
 telephone shall make the necessary arrangements within a reasonable time 
 before commencement of the auction and no later than 3 hours before the 
 auction.
18. The courts of Jerusalem, Israel, shall have the sole jurisdiction in any dispute 
 between “Kedem” and the purchaser or any potential purchaser, based on the 
 details of this agreement and\or related to the sale and\or to the transfer 
 of any item.
19. In any case of doubt the Hebrew version of this Terms Of Sale will be the 
 binding document.

1. “Kedem” Public Auction House (“Kedem”) acts as agent for sellers of items
 to be offered for sale to the public (‘the Sellers’).
2. “Kedem” will produce a catalogue for every sale (‘The Catalogue’), which 
 will include a list of items available at the sale, their serial numbers and 
 opening prices. For the avoidance of doubt, information provided in 
 the Catalogue, including opening prices, descriptions of items and any other 
 information concerning the items, are solely for the purpose of information 
 for potential buyers and are in no way to be construed as stand and\or 
 obligation on behalf of “Kedem” and\or its employees and\or 
 representatives. Kedem reserves all rights to the pictures that appear in the 
 catalog.
3. “Kedem” will appoint a person as manager of the sale (‘the Auctioneer’) 
 who will be responsible on its behalf for the execution and management of 
 the auction.
4. The Auctioneer reserves the right to prevent participation in the auction of 
 any person. The auctioneer reserves the right to determine the winner of 
 each lot, to cancel the sale of any item (even after it’s sold) or to re-enter it 
 for sale, at his own discretion and at any stage whatsoever. The auctioneer 
 also has the right to withdraw or add items to the sale and to add or 
 withdraw from the Catalogue any information about an item to be offered 
 in the auction on the basis of information received by “Kedem” after 
 publication of the Catalogue.
5. In order to participate in the auction, a potential purchaser must obtain 
 a numbered paddle before the auction which will enable him to bid at the 
 auction.
6. The auction will be conducted using US Dollars as currency.
7. On the fall of the hammer and the acknowledgment of the numbered 
 paddle of the offeror by the Auctioneer, the offeror`s offer will be binding 
 and will be considered to be accepted and title to the item will pass to the 
 offeror whose offer was accepted (‘the Purchaser’), subject to the fulfilment 
 by the Purchaser of all payment obligations to “Kedem” as set out 
 hereunder.
8. The amount mentioned in an offer at a sale by a Purchaser which is accepted) 
 the Hammer Price( shall be paid to "Kedem" by the Purchaser, together 
 with a commission ('the Commission') ) and Israeli VAT on commission only.  The 
 commission per lot will be 23% of the hammer price up to and including 
 $180,000, 18% of the portion of the hammer price above $180,000 up to and 
 including $1,000,000, and 12% of the portion of the hammer price above
 $1,000,000. Payment to "Kedem" shall be effected immediately upon the 
 conclusion of the auction but, at any event, not later than seven days after the 
 date of the auction.
9. Payment can be made in cash (New Israeli Shekels or US Dollars), check 
 (NIS or US Dollars), credit card (up to $25,000) or via bank wire transfer.
10. It is the responsibility of the buyer to collect the purchased items directly 
 from the offices of “Kedem,” or have them collected by a delivery service 
 or courier on his behalf. In certain cases in which a buyer so requests, 
 “Kedem” can, at its sole discretion and without taking or accepting any 
 responsibility fordamages or loss, pack and ship the items to the buyer, 
 provided the buyer pays in advance for the full cost of shipping and 
 handling. The cost of shipping and handling varies according to type, size 
 and weight of the package, the shipping method and the shipping 
 destination. For further information about shipping methods and charges, 
 please contact “Kedem”.
11.  An item which is priced in US dollars will be calculated in New Israel Shekels 
 in accordance with the representative rate of exchangeas 
 published by Israel Bank on the date of the auction.
12. A Purchaser is liable to pay interest on any delay in payment, at 
 the rate of 2% per month of the amount payable, with adjustments 
 to index-link all outstanding amounts payable to the Dollar Exchange Rate
13. The purchaser, whether for himself or for another, is obliged to pay for the 
 items and take them. The auctioneer has the right to take any means he thinks 
 appropriate to ensure the purchaser keeps his obligation, among these to 
 cancel a sale, sell the item to another, charge the purchaser with any 
 expenses caused to the auctioneer including interest and index linkage,sue 
 for compensation, delay the release of the item and add all expenses to the 
 sum due.
14. “Kedem” is responsible for the information given regarding the items’ 
 nature, originality and condition. However all information given by “Kedem”, 
 in its capacity as agent for the consignor, and based on accumulated 
 information and the experience of its experts. It is entirely the responsibility 
 of the prospective purchaser to check and inspect the items to determine 
 condition, quality, authenticity, size, authorship during the allocated 
 time prior to the auction. The purchaser may submit in writing, any 
 doubts regarding the authenticity and condition of the item within 
 30 days of the sale. If it is proven to “Kedem” that there has clearly been 
 an error in the information which was given relating to any item, “Kedem” 
 shall refund any sums paid by the purchaser and the item shall be returned 
 to the possession of “Kedem”. Subject to this obligation, the purchaser 
 shall have no claims and\or further demands with respect to that item.
15. A purchaser is obliged to collect the purchased item and to fulfill his obligations 
 to pay for the item no later than seven days from the date of the sale of the item. 
 For the avoidance of doubt, the right to possession of the item will pass only once 

הפריטים  מוכרי  מטעם  כשלוחה  פועלת  "קדם"(  )להלן  פומביות"  מכירות  בית   - "קדם   .1
המוצעים למכירה פומבית.  

"קדם" תפיק קטלוג לכל מכירה )להלן: "הקטלוג"( ובו יפורטו, בין היתר, הפריטים המוצעים   .2
בקטלוג  המופיעים  הנתונים  ספק,  הסר  למען  שלהם.  הפתיחה  ומחירי  מספריהם  למכירה,   
נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה ואין בהם כל אחריות לגבי תאור, יחוס, בעלים קודמים,   

תקופה, מקור או כל נתון אחר. הזכויות על התמונות המופיעות בקטלוג שמורות ל"קדם".  
המחירים אשר מופיעים ברשימת הפריטים, הינם מחירי מינימום ואינם מהווים הערכה.  .3

לעריכת  היתר,  בין  מטעמה,  אחראי  שיהיה  מכירה,  מנהל  לתפקיד  אדם  תמנה  "קדם"   .4
המכירה הפומבית וניהולה.  

מעוניין  שאינו  מאנשים  במכירה  השתתפות  למנוע  הזכות  את  לעצמו  שומר  המכירה  מנהל   .5
בהשתתפותם. למנהל המכירה הסמכות הבלעדית לקבוע מי זכה במכירה, לבטל מכירה של   
פריט כלשהו )גם אחרי מכירתו(, או להעמידו מחדש למכירה וזאת עפ"י שיקול דעתו הבלעדי.   
פריט  לגבי  נתונים  לשנות  או  מהמכירה,  פריט  להוציא  או  להוסיף  המכירה  מנהל  רשאי  כן   

המוצע למכירה שנתקבלו לאחר הדפסת הקטלוג.  
לפני המכירה,  יצטייד  בכוח  השתתפות במכירה מותנית בקבלת שלטית ממוספרת. הקונה   .6

בשלטית ממוספרת כאמור, אשר תשמשו לצורך הצבעה במכירה.  
המכירה תתנהל בדולרים של ארה"ב.  .7

בכוח  קונה  כהצעת  הנקוב  הסכום  משמע  הפומבית  המכירה  לעניין  פטיש"  "מחיר   .8
הסידורי מספרו  והכרזת  ה"פטיש"  הקשת  לאחר  מיד  אלה.  תנאים  עפ"י  נתקבלה  שהצעתו   

שהוצג  והפריט  כנתקבלה  בכוח  הקונה  הצעת  תיחשב  המכירה,  מנהל  ע"י  בכוח  הקונה  של   
למכירה יהפוך לקניינו של אותו קונה מציע ההצעה )להלן: "הקונה הזוכה"(, בכפוף לביצוע   
ישלם  נתקבלה  שהצעתו  בכוח  הקונה  זה.  הסכם  עפ"י  לתשלום  התחייבויותיו  מלוא   
 $180,000 עבור   23% בשיעור  מע"מ(  )בתוספת  עמלה  הפטיש,  למחיר  בתוספת  ל"קדם",   
הראשונים שבכל פריט, 18% עבור הסכום שבין $180,000 ל- $1,000,000 שבכל פריט ו-12%   
עבור הסכום שמעבר ל- $1,000,000 שבכל פריט. התשלום המלא יעשה מיד בסיום המכירה.  
)עד אשראי  כרטיס  דולרים(,  או  )שקלים  המחאה  דולרים(,  או  )שקלים  במזומן  לשלם  ניתן   .9

$25,000( או העברה בנקאית.  
באמצעות  או  "קדם",  ממשרדי  ישירות  שרכש,  הפריטים  להוצאת  לדאוג  הקונה  באחריות   .10
אחריות  ללא  תוכל,  "קדם"  יבקש,  שהרוכש  במקרה  מטעמו.  משלוחים  חברת  או  שליח   
אריזה  לתעריפי  הקונה.  חשבון  על  מלא  בתשלום  הפריטים  את  ולשלוח  לארוז  מצידה,   
ומשלוח יש לפנות למשרדי "קדם". המחיר מותנה בסוג האריזה, חברת המשלוח וארץ היעד.  
שער  לפי  יחושב  ארה"ב,  בדולרים  נקוב  שמחירו  פריט  עבור  בשקלים  תשלום   .11
המכירה. ביום  ישראל  בנק  ע"י  המפורסם  ארה"ב  דולר  של  יציג(  )שער  החליפין   
לחודש   2% של  בשיעור  החייב  הסכום  על  פיגורים  בריבית  חיוב  יגרור  בתשלום,  פיגור  כל   .12

בתוספת הפרשי הצמדה לשער הדולר ארה"ב.  
עבור  לשלם  אחר,מתחייב  אדם  עבור  אם  ובין  לעצמו  אם  בין  שהוא,  כל  פריט  הרוכש   .13
שייראו  האמצעים  בכל  לנקוט  הסמכות  המכירה  מנהל  בידי  ולקחתם.  הפריטים   
הפריט  למכור  מכירה,  לבטל  גם  השאר  ובין  בהתחייבותו  יעמוד  שהרוכש  מנת  על  לו   
והצמדה,  ריבית  כולל  המכירה  למנהל  שנגרמו  בהוצאות  הרוכש  את  לחייב  לאחר,   
להגיש תביעת פיצויים, לעכב שחרור הפריט ולהוסיף לסכום המגיע את ההוצאות שנגרמו.  
"קדם" אחראית כלפי הקונה בכוח ליתן מידע באשר למהות הפריט, מקוריותו ומצבו. מבלי   .14
לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי מידע הנמסר ע”י "קדם" ניתן במעמדה כשלוחה מטעם   
המוכר ומבוסס על מידע מצטבר וניסיון מומחים מטעמה. על כל קונה בכוח לבדוק במהלך   
של  וערכו  טיבו  מקורו,  גודלו,  מצבו,  את  המכירה,  שלפני  במועדים  לקהל  הפריטים  הצגת   
הפריט. מבלי לגרוע מהאמור, לקונה הזוכה נתונה הזכות להשיג בכתב בפני "קדם" בכל הנוגע   
למקוריותו ומצבו וזאת לא יאוחר מ -30 יום ממועד המכירה. היה ויוכח ל"קדם" שאכן נפלה   
טעות במידע שנמסר לגבי הפריט, תשיב "קדם" לקונה הזוכה את הסכום ששולם כנגד החזרת   
דרישות  ו/או  תביעות  כל  לקונה  יהיו  לא  כאמור,  הלכה  "קדם"  ביצעה  לחזקתה.  הפריט   

נוספות כלפיה.  
התחייבויותיו  את  ולהשלים  שרכש  הפריט  את  לחזקתו  לקבל  מתחייב  הקונה   .15
החזקה  מסירת  ספק,  הסר  למען  המכירה.  ממועד  משבוע  יאוחר  לא  לתשלום   
לתשלום. התחייבויותיו  מלוא  את  הקונה  שהשלים  לאחר  רק  תעשה  בפריט   
להשתתף  מעוניינים  אינם  או  מהם  נבצר  אשר  לקוחות  תשלום  ללא  תייצג  "קדם"   .16
מחיר"  הצעת  "טופס  את  המכירה  יום  עד  למלא  יתבקשו  אלו  לקוחות  במכירה.   
כל  ספק,  הסר  למען  "קדם".  של  האינטרנט  באתר  או  המכירה  בקטלוג  המופיע   
הפועלים  על  ו/או  "קדם"  על  להטיל  כדי  בהם  אין  כאמור,  לייצוג  בקשר  מחדל  ו/או  מעשה   
המכירה. שעת  לפני  שעות  שלוש  עד  יתקבל  מחיר"  הצעת  "טופס  סוג.  מכל  חבות  מכוחה   
מתבקשים  הטלפון,  באמצעות  המכירה  במהלך  להשתתף  המעוניינים  לקוחות   .17
המכירה. שעת  לפני  שעות  משלוש  יאוחר  ולא  תיאום  לצורך  ובהקדם  מראש  לפנות   
בכל   והבלעדית  היחידה  השיפוט  סמכות  מוקנית  ירושלים  בעיר  המוסמכים  המשפט  לבתי   .18
"קדם"  בין  הפריט  למסירת  ו/או  לרכישת  הקשורים  ו/או  הנובעים  לעניינים  הנוגע  סכסוך   

לבין הקונה.  
בכל מקרה של חילוקי דעות, הנוסח העברי הוא הקובע.  .19



 Details from item 61  פרטים מפריט


